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Introduction: The problem of drug-re-
latedcrimesisoneofthemostcomplex
challenges that Iran’s society is facing 
now. Increased drug crimes in this coun-
try is causing a growing awareness that 
Iran is faced with a major social prob-
lem. Estimates based on UN reports
show that 1.5 to 2 percent (about 3.1 
million) of the population, have a seri-
ous problem with drug abuse. In Iran, 
about 80 thousand prisoners, i.e. more 
than half of the prison population are 
related to drugs crimes. Available infor-
mation indicates that drug use among 
adolescents and young people has in-
creased dramatically. However, infor-
mation about the size and extent of drug 
abuse in Iran is not so clear.
Various internal and external studies
show that juvenile adolescnes and ado-
lescence especially in high school pe-
riod, is one of themost sensitive ages
with high tendency to drugs abuse and 
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ــی  ــه نوجوان ــن اینك ــر گرفت ــا در نظ ــه: ب مقدم
دوره ای حســاس و پــر خطــر در روی آوردن افــراد 
ــد و از  ــاد می باش ــدر و اعتی ــواد مخ ــرف م ــه مص ب
ــراد  ــا پذیرفتــن اصــاح نگــرش اف ســوی دیگــر، ب
نســبت بــه مــواد مخــدر به عنــوان یــك روش مؤثــر 
ــه را  ــن فرضی ــوان ای ــاد، می ت ــگیری از اعتی در پیش
ــه  ــان ب ــرش نوجوان ــاح نگ ــه اص ــرد ك ــرح ك مط
ــاد در  ــگیری از اعتی ــد در پیش ــدر می توان ــواد مخ م
ســطح جامعــه، كارآمــد باشــد. امــا قبــل از اصــاح 
ــناخت  ــاد، ش ــه اعتی ــبت ب ــان نس ــرش نوجوان نگ
وضعیــت نگــرش آنــان اهمیــت فراوانــی دارد. 
مطالعــه حاضــر نیــز در همیــن راســتا، بــه بررســی 
ــهر  ــتانی ش ــوزان دبیرس ــش دانش آم ــت گرای وضعی

ــردازد.  ــاد می پ ــه اعتی ــوان ب مری
پیمایشــی  نــوع  از  حاضــر،  پژوهــش  روش: 
و مقطعــی اســت كــه بــا اســتفاده از تكنیــك 
پرسشــنامه بــه انجــام رســیده اســت. جامعــه آمــاری 
ایــن پژوهــش، دانش آمــوزان مــدارس دبیرســتانهای 
ــا،  ــن آنه ــه از بی ــد ك ــوان بوده ان ــهر مری ــی ش دولت
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Drug use growth is increasing in this age 
range. So that, according to available 
statistics,morethan30thousandaddicts
studentslivesinthecountry.According
to “drug use Epidemiology program” 
in 2011, the amount of drug use in the 
age group 15 to 19 years, equivalent to 
13.56% of the total population of drug 
addicts in the country. Due to the fact 
thatmostof thestudents aremembers
ofthisagegroup,thefigureisveryhigh
and dangerous. The theoretical frame-
work of this study, is Hirsch’s social
bonding theory. According to this theo-
ry, human nature niether is based neither 
on morality nor on its opponent (the im-
moral), sohere isadefinitepossibility
of deviance; and develop of conformity 
is that to be roots. Hirschi believes that 
the basic concept of control theory, the 
union of the community. This combina-
tion of four components: adherence to 
officialfigures,commitmenttoconven-
tional behavior, involvement in con-
ventional behavior and belief in norms. 
When social binding is weak, deviant 
behavior is more likely. Considering 
that the adolescence is a critical period 
of high-risk drug use and addiction in 
people, and accepting the Changing at-
titude toward the drug as an effective
method in the prevention of addiction, 

تصادفــی  نمونه گیــری  روش  بــه  نفــر   385
خوشــه ای در ســه پایــه اول، دوم و ســوم متوســطه، 
انتخــاب شــده و بیــن آنهــا پرسشــنامه توزیــع 
شــده اســت كــه در نهایــت پــس از كنــار گذاشــتن 
ــورد  ــنامه م ــدوش، 367 پرسش ــنامه های مخ پرسش

ــت.  ــرار گرف ــل ق تحلی
توصیفــی  یافته هــای  براســاس  یافته هــا: 
پژوهــش، 60/35% دانش آمــوزان مــورد مطالعــه، 
 %36/5 بوده انــد.  دختــر   %39/65 و  پســر 
 %33/5 متوســطه،  اول  مقطــع  در  دانش آمــوزان 
در مقطــع دوم متوســطه و 30% در مقطــع ســوم 
ــای  ــد. برمبن ــل بوده ان ــه تحصی ــطه مشــغول ب متوس
یافته هــای تحلیلــی پژوهــش، همبســتگی بیــن 
ــواد  ــرف م ــه مص ــش ب ــد« و گرای ــای »تعه متغیره
مخــدر در بیــن دانش آمــوزان، پــس از كنتــرل 
درگیــر  )پیوســتگی،  مســتقل  متغیرهــای  ســایر 
بــودن و بــاور( از )0/471-( بــه )0/394-( كاهــش 
یافتــه اســت. همچنیــن همبســتگی متغیرهــای 
ــای  ــایر متغیره ــرل س ــس از كنت ــودن« پ ــر ب »درگی
ــاور( از )0/139-(  ــتگی و ب ــد، پیوس ــتقل )تعه مس
ــتگی  ــزان همبس ــت. می ــش یاف ــه )0/118-( كاه ب
ــا  ــتگی ب ــاور و پیوس ــای ب ــن متغیره ــی بی تفكیك
متغیــر وابســته پژوهــش )گرایــش بــه مصــرف مــواد 
ــود. در  ــب 0/097- و 0/076- ب ــه ترتی ــدر( ب مخ
ضمــن، نتایــج تحلیــل رگرســیون چندمتغیــره نشــان 
ــورد  ــر م ــار متغی ــه چه ــتگی چندگان ــه همبس داد ك
ــودن،  ــر ب ــد، درگی ــق )تعه ــن تحقی ــی در ای بررس
پیوســتگی و بــاور(، بــا گرایــش بــه مصــرف مــواد 
ــدار  ــت )R = 0/532(. مق ــوده اس ــدر 0/532 ب مخ
ــان داد  ــده )R2Adj.( نش ــن تعدیل ش ــب تعیی ضری
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ــرف  ــه مص ــش ب ــانات در گرای ــه 28/1% از نوس ك
ــر  ــد، درگی ــای تعه ــط متغیره ــدر توس ــواد مخ م
ــت.  ــی اس ــل پیش بین ــاور قاب ــتگی و ب ــودن، پیوس ب
 )13/661( F ــون ــدار آزم ــاداری مق ــن معن همچنی
ــر  ــت ب ــر از 0/001، دالل در ســطح خطــای كوچكت

ــت.  ــیونی داش ــدل رگرس ــرازش م ب
ــا و  ــر، بنیاده ــش حاض ــای پژوه ــث: یافته ه بح
فرضیــات اساســی نظریــه پیونــد اجتماعــی هیرشــی 
ــای  ــه مؤلفه ه ــب ك ــن ترتی ــد. بدی ــد می كنن را تأیی
ــودن«  ــر ب ــاور« و »درگی ــتگی«، »ب ــد«، »پیوس »تعه
ــه مصــرف  ــش ب ــكاری و انحــراف )گرای روی بزه
ــر گذاشــته  ــواد مخــدر در پژوهــش حاضــر( تأثی م
به طوری كــه  بــا آن رابطــه معكــوس دارنــد.  و 
ــودن و  ــر ب ــاالی تعهــد، پیوســتگی، درگی ســطوح ب
بــاور ســبب كاهــش میــزان گرایــش بــه بزهــكاری، 
ــش  ــدر در پژوه ــواد مخ ــرف م ــه مص ــش ب گرای

حاضــر، می گــردد.
ــر  ــد، درگی ــتگی، تعه ــاور، پیوس ــا: ب کلیدواژه ه

بــودن، گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر
تاریخ دریافت: 95/7/17

تاریخ پذیرش: 95/12/18

we can hypothesize that the modifying 
attitudetodrugscanefficientlyprevent
addiction throughout the community. 
But recognizing their attitude, to correct 
their attitude towards addiction is very 
important.Thisstudyisalsointhiscon-
text,explores thestatusofhighschool
student’s tendency toward addiction in
Marivan city. In fact, this study seeks
to answer the question, that how high
schoolstudents inMarivansee thead-
diction?
Method:Thestudyisancross-sectional
survey using the questionnaire tech-
nique. The population of this research is 
studentsofpublichighschoolsinMari-
van city in the academic year 91-90. 
The unit is an individual student. The
numberofhighschoolstudentsinMari-
van in this academic year, were 4023 
students, among them2428wereboys
and1595girls.Samplesizeofthisstudy
includes367numberofhighschoolstu-
dents,randomizedviaclustersampling
inthefirst,secondandthirdgrade.And
questionnaires distributed among them
thateventually,afterdroppingdistorted
questionnaires,367questionnaireswere
analyzed.
Findings:Basedonthedescriptivefind-
ings,60.35%ofstudentsaremaleand
39.65 percent are girls. 33.5 percent 

مقدمه
ــه  ــتگی ب ــدر و وابس ــواد مخ ــرف م مص
ــت  ــده اس ــود كنن ــن و ع ــده ای مزم آن پدی
ــی،  ــمانی، مال ــدی جس ــای ج ــه صدمه ه ك
اســت.  همــراه  اجتماعــی  و  خانوادگــی 



      234

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، بهار 96، شماره 64

كشــور ایــران بــه ســبب هم جــواری و 
ــا  ــترك ب ــرز مش ــن م ــتن طوالنی تری داش
دو كشــور تولیدكننــده مــواد مخــدر )یعنــی 
افغانســتان و پاكســتان( پیوســته در معــرض 
ــوده  ــدر ب ــواد مخ ــوءمصرف م ــد س تهدی
اســت، به طــوری كــه بــر اســاس گزارشــی 
ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــال 1385، بع در س
اســامی، بیــش از 3 میلیــون نفــر در ارتباط 
ــا جرایــم مــواد مخــدر دســتگیر شــده اند  ب
)علیوردی نیــا، 1385) و براســاس گزارشــی 
در ســال 1393 بــه نقــل از معاونــت وزارت 
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی، ایــن میــزان 
ــوع  ــر )از مجم ــون نف ــش از 7 میلی ــه بی ب
ــون بازداشــتی( رســیده اســت كــه  16 میلی
اگــر آن را در كنــار آمــار 19 درصــدی 
بازداشت شــدگانی قــرار دهیــم كــه به طــور 
ارتبــاط  مخــدر  مــواد  بــا  غیرمســتقیم 
میلیــون   3 از  بیــش  )یعنــی  داشــته اند 
روزنامــه   1393/10/25 )گــزارش  نفــر( 
ــد ســریع كشــفیات،  جــام جــم(؛ ایــن رون
ــران  ــه ای ــده در جامع ــن پدی ــتردگی ای گس
را بیشــتر آشــكار می كنــد. محققــان ایرانــی 

studying at the first year high school,
30 percent in second high school and 
of 33.5 per cent had beenstudying in
third year high school. Multivariate 
regression analysis showed that mul-
tiplecorrelationoffourstudyvariables
(commitment, involvement, association 
and belief), with a tendency to drug use 
is0.532(0.532=R).Thecoefficientof
determination (R²) shows that 31.7 per-
centofthefluctuationsintrendsindrug
use tendency is predictable by, commit-
ment, involvement, association and be-
lief variables.
Inaddition,valueoftestF(13.661)and
thesignificancelevel(0.000)showsthat
themodelissignificantat0.99%.Based
on the analytical results, the correlation 
between the variables of “commitment” 
andtendtodrugsuseamongstudentsis
without controlling for other variables, 
i.e. the zero-order correlation, (-0.471), 
that after controlling for other indepen-
dent variables (continuity, involved and 
believe) declined to (-0.394). Also cor-
relation “being involved” and tendency 
towarddruguseamongstudents,with-
out controlling for other variables, the 
correlation is zero (-0.139) that after 
controlling for other independent vari-
ables (commitment, consistency and
belief) declined to (-0.118). The partial 
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ــردی  ــكل ف ــك مش ــوان ی ــاد را به عن اعتی
ســایر  از  مهم تــر  بســیار  اجتماعــی،  و 
می گیرنــد  نظــر  در  پرخطــر  رفتارهــای 

ــئله  ــكاران، 2016(. مس ــان و هم )پوراحس
ــی  ــدر، یك ــواد مخ ــا م ــط ب ــات مرتب تخلف
ــه در  ــت ك ــهایی اس ــن چالش از پیچیده تری
حــال حاضــر جامعــه ایــران بــا آن مواجــه 
اســت. افزایــش تخلفــات مــواد مخــدر در 
ــده شــده  ــی فزاین ــن آگاه ــث ای ــران باع ای
اســت كــه ایــران بــا یــك مســئله اجتماعــی 
تخمینهــای  می باشــد.  مواجــه  عمــده 
مبتنــی بــر گزارشــهای ســازمان ملــل نشــان 
می دهــد كــه 1/5 تــا 2% )حــدود 1/3 
ــران، مشــكل  ــت ای ــر( از جمعی ــون نف میلی
جــدی بــا ســوءمصرف مــواد مخــدر دارند. 
در ایــران حــدود 80 هــزار زندانــی مرتبــط 
بــا مــواد مخــدر وجــود دارد؛ یعنــی بیــش 
از نیمــی از جمعیــت زندانیــان (پوراحســان 

و همــكاران، 2016).

اعتیــاد و شكســتن چرخــه  درمــان 
و  اســت  دشــوار  و  گــران  آن  معیــوب 
ــا رویكردهــای  ــی جامعــی ب سیســتم درمان

correlation between belief and variables 
consistencywiththedependentvariable
(the tendency to drug use), was respec-
tively, -0.097 and 0.076.
Discussion:Thefindingsof thisstudy,
confirms the foundations and underly-
ing assumptions Hirsch social bonding 
theory. Thus, the components of “com-
mitment”,“consistency”,“believe”and
“involvement” are affecting on delin-
quency and deviation (the tendency to 
consume drugs in this study) are in-
versely correlated to it. The greater the 
amount of commitment, involvement, 
association and belief among students
is more, it can be expected that their 
tendency to drug use be at lower levels. 
Ingeneral,78.2percentofthestudents
have a weak tendency toward drug use, 
16.6percenthavemodestand5.2per-
centofhighesttendencytodruguse.In
fact, high levels of commitment, con-
sistency,involvementandbeliefcanre-
duce the tendency toward delinquency, 
i.e. tendency toward drug use of current 
study.
Keywords: Tendency toward drug 
abuse, Association, Commitment, 
Involvement, Belief
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ــد افراطــی  ــد. تأكی ــی را می طلب ــروری و بازتوان ــی، بازپ ــی، روان درمان ــف دارودرمان مختل
بــر یكــی از جنبه هــا و رهــا كــردن ســایر مــوارد بــا شكســت درمــان و عــود بــاال همــراه 
ــن شــرایطی  ــی داشــته اند. در چنی ــز عــود باالی ــا نی ــن درمانه ــی مؤثرتری ــرا حت است؛ زی
ــه  ــت ك ــن اس ــر ای ــرض ب ــود. ف ــان می ش ــن درم ــگیری جایگزی ــی پیش ــور منطق به ط
ــن  ــان ای ــان تر از درم ــدر آس ــواد مخ ــوءمصرف م ــه س ــراد ب ــدن اف ــری از مبتاش جلوگی
اختــال اســت )بتویــن و بتویــن، 1997؛ نقــل از جزایــری و همــكاران، 1382). هــدف از 
پیشــگیری بــه تأخیــر انداختــن یــا جلوگیــری از شــروع مصــرف مــواد مخــدر در جامعــه 
اســت )هنســن1، 1999(. پیشــگیری از ابتــای افــراد جامعــه بــه ســوءمصرف مــواد مخــدر 
بــه معنــای جلوگیــری از تحمــل هزینه هــای ســنگین بــه اجتمــاع، ابتــای افــراد بــه ایــدز 
و بیماریهــای دیگــر، كاهــش بازدهــی در محیــط كار، وقــوع جــرم و جنایــت و در معــرض 

ــرار گرفتــن نســل بعــدی اســت. خطــر ق
ــان  ــان نوجوان ــدر در می ــواد مخ ــرف م ــه مص ــد ك ــان می ده ــود نش ــات موج اطاع
ــن  ــا ای ــكاران، 2014(. ب ــه اســت )ســراج زاده و هم ــش چشــمگیری یافت ــان افزای و جوان
حــال اطاعــات دربــاره حجــم و گســتره مصــرف مــواد مخــدر در ایــران چنــدان روشــن 
نیســت )خواجــه دوالیــی و همــكاران، 2013(. از نظــر اكثــر افــرادی كــه بــا نوجوانــان كار 
ــن اســت كــه آنهــا در  ــد ای ــد می كن ــن گــروه را تهدی ــن خطــری كــه ای ــد مهم تری می كنن
ــودن  ــه تــك سرپرســت ب ــن مكــرر در موقعیتهــای نامناســب از جمل ــه قرارگرفت پاســخ ب
)اكبــری و همــكاران، 1393( احســاس بیگانگــی و شكســت تحصیلــی )ســراج زاده، 2014( 
ــوگار و همــكاران، 2014(، ضعــف اعتمــاد  ــان ب ــرا )رحیمی ــدی و شــخیصِت پذی روان نژن
ــا نگــرش  ــواد مخــدر ی ــای مصــرف م ــی از ضرره ــی، ناآگاه ــس، احســاس تنهای ــه نف ب
ــن  ــا والدی ــارض ب ــار، تع ــی، فش ــاس ناامن ــی، 2013( احس ــه دالوی ــه آن )خواج ــت ب مثب

1. Hansen
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ــد. ســوءمصرف مــواد مخــدر  ــاه ببرن ــه مــواد مخــدر پن ــا مشــكات زندگــی روزمــره ب ی
ــن  ــی از مهم تری ــن یك ــود؛ بنابرای ــاز می ش ــتان آغ ــنین دبیرس ــراد، از س ــیاری از اف در بس
ــی اســت  ــرل آن در نوجوان ــالی، كنت ــواد مخــدر در بزرگ س ــش مصــرف م ــای كاه راهه

ــان، 1384(. ــر و ســهیمی ایزدی )وایــت، 2004؛ نقــل از رحیمــی موق
ــی و  ــه دوران نوجوان ــت ك ــن اس ــر ای ــف بیانگ ــی مختل ــی و داخل ــات خارج مطالع
به ویــژه دوران حضــور نوجوانــان در دبیرســتان، یكــی از حســاس ترین مقاطــع در گرایــش 
بــه مصــرف مــواد مخــدر اســت و مصــرف مــواد مخــدر رشــد روزافزونــی در ایــن بــازه 
ســنی دارد )بروكــس روســل1 و همــكاران، 2013؛ لــی2 و همــكاران، 2005؛ عبدالكریــم3 
ــراس7 و  ــك ال ــری م ــوآل6، 1984؛ت ــز5 و ش ــا4، 2006؛ ژاویت ــكاران، 2005؛ دراپ و هم
ــاپر  ــكاران، 2012؛ ش ــترلو9 و هم ــكاران، 2002؛ اوس ــس8 و هم ــكاران، 2009؛ كولی هم
مارشــال10 و همــكاران، 2007؛ یوســف11 و همــكاران، 2014؛ وایــت12، 2004؛ هیبــل13 و 
همــكاران، 2000؛ رحیمــی موقــر و ســهیمی ایزدیــان، 1385؛ نجفــی و همــكاران، 1383؛ 
ــكاران،  ــا و هم ــتانی، 1382؛ علیوردی نی ــق سروس ــكاران، 1383؛ صدی ــژاد و هم ــی ن اصل
ــای  ــاس آماره ــكاران، 1388(. براس ــی و هم ــكاران، 1382؛ ریاح ــری و هم 1387؛ جزای
موجــود، بیــش از 30 هــزار دانش آمــوز معتــاد در كشــور وجــود دارد. همچنیــن براســاس 
ــت،  ــده اس ــام ش ــال 1390 انج ــه در س ــدر« ك ــواد مخ ــرف م ــی مص ــرح شیوع شناس »ط
ــادل 13/56% كل  ــال، مع ــا 19 س ــنی 15 ت ــروه س ــدر در گ ــواد مخ ــرف م ــزان مص می
جمعیــت معتــادان مــواد مخــدر در كل كشــور بــوده اســت (ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، 
1390(. بــا توجــه بــه ایــن كــه بیشــتر اعضــای ایــن گــروه ســنی را دانش آمــوزان تشــكیل 
1. Brooks-Russell   2. Lee   3. Abdulkarim
4. Drapela   5. Javetz   6. Shuval
7. Terry-McElrath   8. Kulis   9. Oesterle
10. Sharpe Marsal   11. Yusoff  12.White
13. Hibell
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ــت. ــاك دانس ــاال و خطرن ــیار ب ــار را بس ــن آم ــوان ای ــد، می ت می دهن
به طوركلــی، بــا درنظرگرفتــن ایــن كــه نوجوانــی دوره ای حســاس و پُرخطــر در روی 
ــن  ــا پذیرفت ــاد اســت و از ســوی دیگــر، ب ــواد مخــدر و اعتی ــه مصــرف م ــراد ب آوردن اف

اصــاح نگــرش افــراد نســبت بــه مــواد مخــدر به عنــوان یــك روش مؤثــر در پیشــگیری 
از اعتیــاد، می تــوان ایــن فرضیــه را مطــرح كــرد كــه اصــاح نگــرش نوجوانــان بــه مــواد 
ــری و  ــد باشــد )جزای ــه، كارآم ــاد در ســطح جامع ــد در پیشــگیری از اعتی مخــدر می توان
ــاد، شــناخت  ــه اعتی ــان نســبت ب ــل از اصــاح نگــرش نوجوان ــا قب همــكاران، 1382)؛ ام
وضعیــت نگــرش آنــان اهمیــت فراوانــی دارد. مطالعــه حاضــر نیــز در همیــن راســتا، بــه 
بررســی وضعیــت گرایــش دانش آمــوزان دبیرســتانی شــهر مریــوان بــه اعتیــاد پرداختــه و 
بــه دنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســوال اســت، كــه نگــرش دانش آمــوزان دبیرســتانی شــهر 

مریــوان نســبت بــه اعتیــاد بــه چــه صورتــی اســت؟

چارچوب نظری پژوهش: پیوند اجتماعی هیرشی
چارچــوب نظــری پژوهــش حاضــر، نظریــه پیونــد اجتماعــی هیرشــی1 می باشــد. بــر 
ــر آن )ضــد اخــاق(  ــه غی ــر اخــاق و ن ــه متكــی ب ــه، ذات بشــری ن ــن نظری اســاس ای
اســت؛ بنابرایــن در اینجــا امــكان كــج روی قطعــی اســت؛ و ایجــاد هم نوایــی اســت كــه 
بایــد ریشــه یابی شــود )صدیــق سروســتانی، 1372؛ نقــل از محســنی تبریــزی و صفــری 
ــد  ــوع پیون ــت موض ــه اس ــن نظری ــذار ای ــن پایه گ ــه مهم تری ــی ك ــالی، 1385(. هیرش ش
ــع  ــی واق ــاری زمان ــه گرفت ــت ك ــاد اس ــن اعتق ــر ای ــازد. او ب ــرح می س ــی را مط اجتماع
ــی،  ــود )هیرش ــته ش ــا گسس ــد ی ــف باش ــه ضعی ــرد و جامع ــان ف ــد می ــه پیون ــود ك می ش
1969؛ نقــل از ممتــاز، 1386(. وی در پاســخ بــه ایــن پرســش كــه چــرا مــردم از قوانیــن 

1. Hirschi
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ــد  ــی مانن ــل اجتماع ــراغ عوام ــه س ــوند، ب ــراف نمی ش ــب انح ــد و مرتك ــروی می كنن پی
ــل  ــز، 1383؛ نق ــی رود )ویلیام ــاالن م ــای هم ــوزش و گروهه ــواده، آم ــاختارهای خان س
ــاق  ــی اتف ــكاری وقت ــه بزه ــت ك ــد اس ــی معتق ــكاران، 1387(. هیرش ــوردی و هم از علی

ــرود.  ــن ب ــی از بی ــه كل ــا ب ــه اجتمــاع ضعیــف شــود ی ــرد نســبت ب ــود ف ــه قی ــد ك می افت
وی در كتــاب »قیــود اجتماعــی« نظریــه پیونــد اجتماعــی را مطــرح كــرده و آن را آزمــوده 
اســت. وی فــرد بزهــكار را شــخصی می دانــد كــه بــا قیــود اجتماعــی بیگانــه اســت و بــه 
عقیــده وی، وقتــی بــزه اتفــاق می افتــد كــه فــرد نســبت بــه قیــد و بندهــای اجتماعــی كــم 
اعتنــا یــا بی اعتنــا باشــد. مفهــوم اساســی نظریــه هیرشــی، پیونــد فــرد بــا جامعــه اســت. 
ــار متعــارف،  ــه رفت ــه اشــخاص رســمی، تعهــد ب ــد ب ــد چهــار مؤلفــه دارد: تقی ــن پیون ای
مشــغولیت بــه رفتارهــای متعــارف و اعتقــاد بــه هنجارهــای متعــارف. بــه عبــارت دیگــر 

ــد. ــل می كن ــد و تحلی ــه اجتماعــی را تشــخیص می ده ــوع علق ــار ن هیرشــی چه
الــف: وابســتگی: حساســیتی اســت كــه شــخص نســبت بــه عقایــد دیگــران دربــاره 
خــود نشــان می دهــد. وابســتگی در حقیقــت نوعــی قیــد و بنــد اخاقــی اســت كــه فــرد 
ــه  ــن وابســتگی را هیرشــی هم پای ــد. ای ــی می كن ــای اجتماع ــت معیاره ــه رعای ــزم ب را مل
ــوام نزدیــك،  ــن، اق ــه والدی ــدان ب ــد، مانندوابســتگی فرزن ــر می دان ــا مــن برت وجــدان و ی

دوســتان و معلمــان.
ــراردادی  ــای ق ــف از رفتاره ــرد در تخل ــه ف ــت ك ــره ای اس ــزان مخاط ــد: می ب: تعه
ــد  ــی متعه ــود اجتماع ــه قی ــود را ب ــه خ ــردی ك ــا ف ــن معن ــد. بدی ــی درك می كن اجتماع
ــدان  ــه وج ــتگی را هم پای ــر وابس ــد. اگ ــز می كن ــرات پرهی ــن مخاط ــول ای ــد از قب می دان
بدانیــم، تعهــد هم پایــه عقــل ســلیم یــا »خــود« اســت؛ ماننــد تعهــد به پیــروی از دســتورات 

مذهبــی یــا حفــظ شــئون خانوادگــی، ملــی و...
ج: درگیــر بــودن: میــزان مشــغولیت فــرد بــه فعالیتهــای گوناگــون اســت كــه باعــث 
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ــر شــدن در ســرگرمیهای  ــد درگی ــت نداشــته باشــد؛ مانن ــرای كار خــاف وق می شــود ب
ــه فعالیتهــای فوق برنامــه، ســرگرمیهای خــاص، عضویــت در  ــه، اشــتغال ب مدرســه و خان

ــی، فرهنگــی و علمــی. باشــگاههای ورزشــی و انجمنهــای ادب
د: باورهــا: میــزان اعتبــاری اســت كــه فــرد بــرای معیارهــای قــراردادی اجتمــاع قائــل 
ــد،  ــف كن ــا تخل ــل خــود از آنه ــق می ــد طب ــه می توان ــود درحالی ك ــث می ش اســت و باع
پایبنــد بــه آنهــا باقــی بمانــد، ماننــد بــاور بــه نیكــوكاری، بــاور بــه حســن شــهرت در بیــن 

خانــواده و همــاالن، بــاور بــه محرمــات و مــردم آزاری )مشــكانی و مشــكانی، 1381(.
ــه  ــار منحرفان ــكاری و رفت ــال بزه ــف می شــود، احتم ــی ضعی ــد اجتماع ــی تقی هنگام
بیشــتر اســت. »تعریــف«، مفهومــی اساســی در نظریــه هیرشــی اســت. منظــور هیرشــی از 
تعریــف، احساســی اســت كــه مــا بــه دیگــران داریــم. اگــر مــا پیوندهــای نزدیكــی بــا آنهــا 
داشــته باشــیم، احتمــال بیشــتری هســت كــه نســبت بــه آنچــه كــه آنهــا دربــارة رفتــار مــا 
فكــر می كننــد مراقــب باشــیم. كنتــرل بزهــكاری بــا تقیــدی پیونــد می خــورد كــه جوانــان 
ــه همســاالن نیــز  ــد امــا هیرشــی تأكیــد می كنــد كــه تعلــق ب ــه والدینشــان دارن نســبت ب
بزهــكاری را كنتــرل می كنــد. مطالعــات زیــادی دیــدگاه هیرشــی را در بررســی انحرافــات 
ــل از احمــدی و  ــن و توكســبوری، 2006؛ نق ــد )هگی ــه كار گرفته ان ــف ب اجتماعــی مختل

همــكاران، 1388(.
به طوركلــی، براســاس نظریــه پیونــد اجتماعــی می تــوان گفــت كــه بزهــكاری و جــرم 
هنگامــی رخ می دهــد كــه افــرادی بــا دو گزینــه درســت و نادرســت مواجــه می شــوند و 
ــاور دارنــد كــه منافــع حاصــل از بــزه بــر  گزینــه نادرســت را برمی گزیننــد. ایــن افــراد ب
لطمــات ناشــی از آن می چربــد و لــذا تصمیــم بــر بــزه می گیرنــد. بــر اســاس ایــن نظریــه 
می تــوان نتیجــه گرفــت كــه هــر قــدر احتمــال كشــف و مجــازات تخلــف بیشــتر باشــد، 
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تخلــف كمتــر اســت. ایــن فرآینــد در دو قالــب كنترلــی غیرمســتقیم و مســتقیم نمــود پیــدا 
می كنــد. كنتــرل غیرمســتقیم زمانــی اســت كــه جامعــه دارای همبســتگی اجتماعــی قــوی 
اســت و فــرد احســاس تعلــق قــوی بــه جامعــه دارد و نســبت بــه جامعــه احســاس دیــن 
ــد پلیــس، متخلــف را  ــی اســت كــه نهادهــای رســمی مانن ــد. كنتــرل مســتقیم زمان می كن
ــرگ، 1387(.  ــوزر و روزنب ــد )ك ــی می كن ــه هم نوای ــه وادار ب ــا جریم ــه ی ــق تنبی از طری
هیرشــی معتقــد اســت كــه اعتقــاد افــراد بــه اعتبــار اخاقــی نظــام هنجارهــای اجتماعــی 
و رعایــت قوانیــن و مقــررات نیــز موجــب احســاس وظیفــه اخاقــی نســبت بــه دیگــران 
ــد )هیرشــی،  ــوار می كن ــاری هم ــرای كجرفت ــادی راه را ب ــن اعتق ــف چنی می شــود و ضع
1969(. بــه بــاور هیرشــی مفهــوم اساســی نظریــه كنتــرل، پیونــد فــرد بــه جامعــه اســت. 
ــار متعــارف،  ــه رفت ــه اشــخاص رســمی، تعهــد ب ــد ب ــد چهــار مؤلفــه دارد: تقی ــن پیون ای
ــد  ــی تقی ــارف. هنگام ــای متع ــه هنجاره ــاد ب ــارف و اعتق ــای متع ــه رفتاره ــغولیت ب مش

ــه بیشــتر اســت. اجتماعــی ضعیــف می شــود، احتمــال رفتــار منحرفان

روش
روش پژوهــش حاضــر، از نــوع پیمایشــی و مقطعــی اســت كــه بــا اســتفاده از تكنیــك 
پرسشــنامه بــه انجــام رســیده اســت. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش، دانش آمــوزان مــدارس 
دبیرســتانهای دولتــی شــهر مریــوان در ســال تحصیلــی 91-1390 بوده انــد. تعــداد 
ــد كــه  ــن ســال تحصیلــی، 4023 نفــر بوده ان ــوان در ای ــوزان دبیرســتانی شــهر مری دانش آم
در ایــن میــان 2428 پســر و 1595 نفــر دختــر بوده انــد. حجــم نمونــه بــا اســتفاده از روش 
كوكــران 350 نفــر تعییــن گردیــد كــه بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن پرسشــنامه و افزایــش 
ــی  ــری تصادف ــه روش نمونه گی ــر ب ــدوش، 385 نف ــنامه های مخ ــت پرسش ــال دریاف احتم
خوشــه ای در ســه پایــه اول، دوم و ســوم متوســطه، انتخــاب شــده و بیــن آنهــا پرسشــنامه 
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ــس از كنارگذاشــتن پرسشــنامه های مخــدوش، 367  ــت پ ــه در نهای ــع شــده اســت ك توزی
پرسشــنامه مــورد تحلیــل قــرار گرفته انــد. واحــد تحلیــل در ایــن پژوهــش، فــرد دانش آمــوز 
ــهای  ــا، از روش ــر متغیره ــی تأثی ــتگی و پیش بین ــون همبس ــور آزم ــه منظ ــت. ب ــوده اس ب

ــزار SPSS اســتفاده شــده اســت. ــل مســیر در نرم اف ــره و تحلی رگرســیون خطــی چندمتغی
در ضمــن، در ایــن پژوهــش متغیــر گرایــش بــه مــواد مخــدر بــا ســه بعــِد شــناختی 
)9 گویــه(، عاطفــی )11 گویــه( و رفتــاری )12 گویــه( ســنجیده شــده اســت. متغیرهــای 
مســتقل پژوهــش حاضــر شــامل چهــار متغیــر »تعهــد« )13 گویــه(، »درگیــر بــودن« )10 
گویــه(، »پیوســتگی« )15 گویــه( و »بــاور« )9 گویــه( هســتند كــه تأثیــر آنهــا بــر گرایــش 
ــه مصــرف مــواد مخــدر به عنــوان متغیــر وابســته بررســی شــده اســت. شاخص ســازی  ب
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــكاران )1387( ص ــا و هم ــش علیوردی نی ــای پژوه ــم برمبن مفاهی
پایایــی مقیاســها نیــز بــه روش آلفــای كرونبــاخ بــرآورد شــده اســت كــه مقــدار تمامــی 
ــازگاری  ــها و س ــی مقیاس ــر پایای ــت ب ــه دالل ــوده ك ــاب 0/70 ب ــد نص ــر از ح ــا باالت آنه

ــك دارد. ــر ی ــای ه ــی گویه ه درون
جدول )1( ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاسهای تحقیق

αتعداد گویه هامقیاسهاردیف

130/73تعهد1

100/81درگیر بودن2

150/79پیوستگی3

90/68باور4

320/78گرایش به مصرف مواد مخدر5
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یافته ها
یافته های توصیفی تحقیق

ــه، پســر  ــورد مطالع ــوزان م ــی پژوهــش، 60/35% دانش آم ــای توصیف براســاس یافته ه

و 39/65% دختــر بوده انــد. 36/5% دانش آمــوزان در مقطــع اول متوســطه، 33/5% در مقطــع 
ــد. از لحــاظ  ــل بوده ان ــه تحصی دوم متوســطه و 30% در مقطــع ســوم متوســطه مشــغول ب
پایــگاه اجتماعی-اقتصــادی، 35/9% دانش آمــوزان متعلــق بــه طبقــه »پاییــن«، 27/3% طبقــه 
ــاال« و  ــه ب ــن«، 22/2% طبقــه »متوســط«، 10/3% طبقــه »متوســط رو ب ــه پایی »متوســط رو ب

ــد. ــاال« بوده ان ــه »ب 4/3% طبق
جدول)2( جدول توصیفی جمعیت مورد مطالعه

جنس

دختر 39/6 پسر  60/4                  

تحصیات

مقطع سوم متوسطه0/30 مقطع دوم متوسطه33/5 مقطع اول متوسطه 36/5  

پایگاه اجتماعی-اقتصادی

   متوسط رو به باال10/3متوسط 22/2متوسط رو به پایین27/3پایین 35/9    
باال4/3

توصیف متغیر وابستة گرایش به مصرف مواد مخدر
در بعــد شــناختی، بیشــتر دانش آمــوزان مــورد بررســی )78/7%) گرایــش ضعیــف، %13/9 
ــته اند.  ــدر داش ــواد مخ ــرف م ــه مص ــبت ب ــوی نس ــش ق ــط و 7/4% گرای ــش متوس گرای
همچنیــن میــزان گرایــش دانش آمــوزان در بعــد عاطفــی، نســبت بــه مصــرف مــواد مخــدر 
بدیــن صــورت بــوده اســت كــه 73/8% دانش آمــوزان گرایــش ضعیــف، 18/3% گرایــش 
متوســط و 7/9% هــم گرایــش قــوی نســبت بــه مصــرف مــواد مخــدر داشــته اند. در بعــد 
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ــش متوســط و %4/6  ــف، 15/8% گرای ــش ضعی ــوزان دارای گرای ــاری، 79/6% دانش آم رفت
دارای گرایــش قــوی نســبت بــه مصــرف مــواد مخــدر بوده انــد )جــدول 2(.
جدول )3( توزیع نسبی دانش آموزان برحسب گرایش به مصرف مواد مخدر

گرایش به مصرف مواد 
مخدر

کل گرایشبعد رفتاریبعد عاطفیبعد شناختی

f%f%f%f%

28978/727173/829279/628778/2ضعیف

5113/96718/35815/86116/6متوسط

277/4297/9174/6195/2قوی

N367100367100367100367100

پیش بینهای گرایش به مصرف مواد مخدر
جــدول )3( خاصــه مــدل رگرســیون چندمتغیــره و نتایــج تحلیــل رگرســیونی گرایــش 
ــه مصــرف مــواد مخــدر در بیــن دانش آمــوزان مــورد بررســی را نشــان می دهــد. طبــق  ب
ــق  ــن تحقی ــر مــورد بررســی در ای ــه چهــار متغی ــن جــدول، همبســتگی چندگان ــج ای نتای
ــواد مخــدر 0/532  ــه مصــرف م ــش ب ــا گرای ــاور(، ب ــودن، پیوســتگی و ب ــر ب ــد، درگی )تعه
ــانات در  ــه %1/28 از نوس ــد ك ــان می ده ــن )R²( نش ــب تعیی ــت )R= 0/532(. ضری اس
گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر توســط متغیرهــای تعهــد، درگیــر بــودن، پیوســتگی و 
ــاداری  ــون F )13/661( و ســطح معن ــدار آزم ــن مق ــی اســت. همچنی ــل پیش بین ــاور قاب ب
ــرازش كافــی برخــوردار اســت. آن )0/001>( نشــان می دهــد كــه مــدل رگرســیونی از ب
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جدول )4( ضرایب تأثیر مدل تبیین کننده عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان به مصرف مواد مخدر

همبستگی
p t β B متغیر

نیمه تفكیكی تفكیكی مرتبه صفر

-0/325 -0/394 -0/471 0/001 -7/324 -0/437 -1/389 تعهد
-0/113 -0/118 -0/139 0/002 -4/132 -0/243 -0/772 درگیربودن
-0/060 -0/076 -0/117 0/003 -2/347 -0/189 -0/517 پیوستگی

p< 0/001        F= 13/661         R2
Adj. = 0/281             R= 0/532

یافته هــای جــدول )3( نشــان داد از بیــن چهــار متغیــر واردشــده در مــدل رگرســیونی، 
هــر چهــار متغیــر معنــادار بوده انــد. ضریــب تأثیــر غیراســتاندارد )B( حاكــی از آن اســت 
كــه بــه ازای هــر یــك واحــد افزایــش در واریانــس متغیرهــای مســتقل، چنــد واحــد بــر 
ــوان  ــاس می ت ــن اس ــر ای ــود. ب ــته می ش ــا از آن كاس ــود ی ــزوده می ش ــته اف ــر وابس متغی
گفــت كــه بــه ازای یــك واحــد افزایــش در واریانــس »تعهــد«، می تــوان انتظــار داشــت 
كــه مقــدار گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر 1/389 واحــد؛ بــه ازای یــك واحــد افزایــش 
ــواد مخــدر 0/772 واحــد و  ــه مصــرف م ــش ب ــدار گرای ــودن، مق ــر ب ــس درگی در واریان
بــه ازای یــك واحــد افزایــش در واریانــس پیوســتگی، مقــدار گرایــش بــه مصــرف مــواد 
مخــدر 0/517 واحــد و بــه ازای یــك واحــد افزایــش در واریانــس بــاور، میــزان گرایــش 

بــه مصــرف مــواد مخــدر 0/604 واحــد كاهــش یابــد.
از مقایســه ضرایــب رگرســیونی اســتاندارد بتــا )Beta( مشــخص می شــود كــه متغیــر 
ــایر  ــن س ــه در بی ــت ك ــری اس ــیونی )β=-0/437( متغی ــر رگرس ــب تأثی ــا ضری ــد ب تعه
ــه مصــرف مــواد  ــد تغییــرات متغیــر وابســته )گرایــش ب متغیرهــای مســتقل بهتــر می توان
ــوزان  ــه دانش آم ــر چ ــه ه ــرد ك ــی ك ــوان پیش بین ــن، می ت ــد؛ بنابرای ــن كن مخــدر( را تبیی
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ــر  ــواد مخــدر كمت ــه مصــرف م ــان ب ــش آن ــد را دارا باشــند، گرای ــری از تعه ســطح باالت
ــودن  ــا دارا ب ــه ب ــرار دارد ك ــودن ق ــر ب ــر درگی ــذاری، متغی ــه دوم تأثیرگ ــت. در مرتب اس
ــوزان  ــه دانش آم ــر چ ــه ه ــود ك ــی نم ــوان پیش بین ــد می ت ــان می ده )β = -0/243( نش

ــه مصــرف  ــری نســبت ب ــش كمت ــودن« را دارا باشــند، گرای ــر ب ــری از »درگی ســطح باالت
مــواد مخــدر خواهنــد داشــت. متغیــر »بــاور« بــا دارا بــودن )β = -0/219( در مرتبــه ســوم 
تأثیرگــذاری بــر متغیــر وابســته )گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر( قــرار دارد. ایــن امــر 
نشــانگر ایــن اســت كــه هــر چــه دانش آمــوزان ســطح باالتــری از »بــاور« را دارا باشــند، 
ــر  ــد داشــت. در نهایــت، متغی ــه مصــرف مــواد مخــدر خواهن گرایــش كمتــری نســبت ب
»پیوســتگی« بــا دارا بــودن )β = -0/189( بــر متغیــر وابســته )گرایــش بــه مصــرف مــواد 
ــر  ــری از متغی ــطح باالت ــوزان س ــه دانش آم ــر چ ــه ه ــا ك ــن معن ــر دارد. بدی ــدر( تأثی مخ
ــبت  ــری نس ــش پایین ت ــه گرای ــت ك ــار داش ــوان انتظ ــند، می ت ــته باش ــتگی« را داش »پیوس
بــه مصــرف مــواد مخــدر داشــته باشــند. به طوركلــی میــزان تأثیــر متغیرهــای مســتقل بــر 
متغیــر وابســته )گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر( برحســب مقــدار بتــا تعهــد )0/437-
ــته  ــر وابس ــر متغی ــتگی )0/189-( ب ــاور )0/219-( و پیوس ــودن )0/243-(، ب ــر ب (، درگی

ــر داشــته اند. ــواد مخــدر( تأثی ــه مصــرف م ــش ب )گرای
ــد« و  ــای »تعه ــن متغیره ــتگی بی ــش، همبس ــی پژوه ــای تحلیل ــای یافته ه ــر مبن ب
ــرل ســایر متغیرهــا  ــدون كنت ــوزان، ب ــن دانش آم ــواد مخــدر در بی ــه مصــرف م گرایــش ب
یعنــی همبســتگی مرتبــه صفــر )0/471-( بــوده اســت كــه پــس از كنتــرل ســایر متغیرهــای 
مســتقل )پیوســتگی، درگیــر بــودن و بــاور( بــه )0/394-( كاهــش یافتــه اســت. همچنیــن 
ــن  ــدر در بی ــواد مخ ــرف م ــه مص ــش ب ــودن« و گرای ــر ب ــای »درگی ــتگی متغیره همبس
ــر )0/139-(  ــه صف ــتگی مرتب ــی همبس ــا یعن ــایر متغیره ــرل س ــدون كنت ــوزان، ب دانش آم
ــاور(  ــتگی و ب ــد، پیوس ــای مســتقل )تعه ــایر متغیره ــرل س ــس از كنت ــه پ ــوده اســت ك ب
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بــه )0/118-( كاهــش یافتــه اســت. میــزان همبســتگی تفكیكــی بیــن متغیرهــای بــاور و 
ــه ترتیــب  ــه مصــرف مــواد مخــدر( ب ــر وابســته پژوهــش )گرایــش ب ــا متغی پیوســتگی ب

ــت. ــوده اس 0/097- و 0/076- ب

تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان دبیرستانی به مصرف مواد مخدر
ــرات كل متغیرهــای مســتقل پژوهــش  ــرات مســتقیم، غیرمســتقیم و اث جــدول )4( اث
)تعهــد، پیوســتگی، درگیــر بــودن و بــاور( بــر متغیــر وابســتة گرایــش بــه مصــرف مــواد 

ــد. ــان می ده ــوزان را نش ــن دانش آم ــدر در بی مخ
جدول )5( اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر گرایش به مصرف مواد مخدر

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیرها

0/0170/454-0/437-تعهد
0/0560/345-0/289-پیوستگی

0/0380/281-0/243-درگیر بودن
0/219-0/219-باور

 همــان طــور كــه از جــدول فــوق نمایــان اســت، متغیــر »تعهــد« بــا اثــر مســتقیم 
0/437-، بیش تریــن تأثیــر را بــر میــزان گرایــش دانش آمــوزان بــه مصــرف 
ــش  ــزان گرای ــده می ــر پیش بینی كنن ــن متغی ــت و قوی تری ــته اس ــدر داش ــواد مخ م
ــتگی«،  ــای »پیوس ــت. متغیره ــوده اس ــدر ب ــواد مخ ــرف م ــه مص ــوزان ب دانش آم
»درگیــر بــودن« و »بــاور« هــم بــه ترتیــب در رده هــای بعــدی بــا میــزان تأثیرگــذاری 
ــم  ــتقیم ه ــرات غیرمس ــورد اث ــد. در م ــرار گرفته ان 0/289-، 0/243- و 0/219- ق
ــر 0/056-،  ــب تأثی ــودن ضری ــا دارا ب ــتگی« ب ــر »پیوس ــه متغی ــت ك ــوان گف می ت
دارای بیش تریــن میــزان تأثیرگــذاری بــوده اســت. بعــد از آن، متغیرهــای »درگیــر 
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بــودن« بــا میــزان اثــر 0/038- و متغیــر »تعهــد« بــا میــزان اثــر 0/017 قــرار دارنــد. 
بــا ایــن حــال، متغیــر »بــاور« تأثیــر غیرمســتقیمی بــر میــزان گرایــش بــه مصــرف 

ــت.  ــته اس ــوزان نداش ــدر در دانش آم ــواد مخ م
ــا  ــا در نظــر گرفتــن اثــرات كل، می تــوان گفــت كــه متغیــر »تعهــد« ب به طوركلــی و ب
دارابــودن ضریــب مســیر 0/454، دارای بیش تریــن و قوی تریــن تأثیــر بــر میــزان گرایــش 
ــر  ــر، متغی ــن متغی ــس از ای ــت. پ ــوده اس ــوزان ب ــدر در دانش آم ــواد مخ ــرف م ــه مص ب
»پیوســتگی« قــرار دارد كــه بــا ضریــب مســیر 0/345، بــر میــزان گرایــش بــه مصــرف مــواد 
مخــدر دانش آمــوزان تأثیــر گذاشــته اســت. متغیرهــای »درگیــر بــودن« بــا ضریــب مســیر 
ــر  ــا ضریــب مســیر 0/219، در رتبه هــای بعــدی تأثیرگــذاری ب ــاور« ب ــر »ب 281/0 و متغی

ــرار داشــته اند. ــواد مخــدر ق ــه مصــرف م ــوزان ب ــش دانش آم ــزان گرای می

بحث 
ــب مســیر  ــا ضری ــد« ب ــر »تعه ــای پژوهــش، متغی ــای یافته ه ــر مبن ــق، ب ــن تحقی در ای
ــوزان دبیرســتانی  ــش دانش آم ــزان گرای ــی می ــی كنندگ ــدرت پیش بین ــن ق 0/454، بیش تری
ــودن« و  ــر ب ــتگی«، »درگی ــای »پیوس ــت. متغیره ــته اس ــدر را داش ــواد مخ ــرف م ــه مص ب
ــای  ــیرهای 0/345، 0/281 و 0/219 در رده ه ــب مس ــا ضری ــب ب ــه ترتی ــم ب ــاور« ه »ب
ــن  ــه ای ــوان ب ــش می ت ــات پژوه ــی فرضی ــته اند. در بررس ــرار داش ــذاری ق ــدی تأثیرگ بع
ــوند.  ــع می ش ــد واق ــورد تأیی ــش م ــه پژوه ــار فرضی ــر چه ــه ه ــید ك ــری رس نتیجه گی
ــزان  ــا می ــاور« و »پیوســتگی« ب ــودن«، »ب ــر ب ــد«، »درگی ــای »تعه ــن اســاس، متغیره ــر ای ب
ــوان  ــهر مری ــتانی ش ــوزان دبیرس ــان دانش آم ــدر در می ــواد مخ ــرف م ــه مص ــش ب گرای
ــر  ــه ه ــب ك ــن ترتی ــد. بدی ــی می گذارن ــر معكوس ــر آن تأثی ــد و ب ــی دارن ــه معكوس رابط
ــان دانش آمــوزان بیشــتر باشــد،  ــاور در می ــودن، پیوســتگی و ب ــزان تعهــد، درگیرب چــه می



249      

گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان ...

می تــوان انتظــار داشــت كــه میــزان گرایــش آنــان بــه مصــرف مــواد مخــدر هــم در ســطح 
ــش  ــف، 16/6% گرای ــش ضعی ــوزان گرای ــی، 78/2% دانش آم ــد. به طوركل ــری باش پایین ت

ــته اند. ــدر داش ــواد مخ ــرف م ــه مص ــبت ب ــوی نس ــش ق ــط و 5/2% گرای متوس
ــرار  ــین ق ــی پیش ــهای تجرب ــج پژوهش ــتای نتای ــر در راس ــش حاض ــای پژوه یافته ه
دارد. مطالعــات عبدالكریــم و همــكاران، 2005؛ لــی و همــكاران، 2005؛ هیرشــی، 1969؛ 
تومپســون، 1982؛ جنكینــز، 1997؛ كونــس، 2003؛ جزایــری و همــكاران، 1382؛ میركمالی 
و همــكاران، 1387؛ علیوردی نیــا و همــكاران، 1387؛ ریاحــی و همــكاران، 1388 از جملــه 
ــا برخــی از یافته هــای  ــا همــه یافته هــای پژوهــش حاضــر و ی ــی هســتند كــه ب نمونه های
آن )برخــی از متغیرهایــی كــه بیــن ایــن پژوهشــها و پژوهــش حاضــر مشــترك بوده انــد( 
ــی  ــات اساس ــا و فرضی ــر، بنیاده ــش حاض ــای پژوه ــن یافته ه ــد. همچنی ــی دارن همخوان
ــای  ــه مؤلفه ه ــب ك ــن ترتی ــد. بدی ــد می كنن ــی را تأیی ــی هیرش ــد اجتماع ــه پیون نظری
»تعهــد«، »پیوســتگی«، »بــاور« و »درگیــر بــودن« روی بزهــكاری و انحــراف )گرایــش بــه 
مصــرف مــواد مخــدر در پژوهــش حاضــر( تأثیــر گذاشــته و بــا آن رابطــه معكــوس دارنــد. 
ــه ضــرورت  ــاور ب ــه نظــام هنجارهــای اجتماعــی و ب ــرد ب ــارت دیگــر، اعتمــاد ف ــه عب ب
ــی  ــات تجرب ــد. تحقیق ــش می ده ــا را كاه ــن هنجاره ــض ای ــال نق ــن، احتم وجــود قوانی
ــت،  ــر اس ــن ام ــد ای ــز مؤی ــش )1390( نی ــا )1387(، آدرم و نیك من ــون علیوردی نی همچ
در واقــع، ســطوح بــاالی تعهــد، پیوســتگی، درگیــر بــودن و بــاور ســبب كاهــش میــزان 
گرایــش بــه بزهــكاری، گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر می گــردد. زیــرا ایــن ســازه ها 
بــر رابطــه عاطفــی فــرد نســبت بــه دیگــران و جامعــه تأكیــد دارنــد و هرچــه ایــن رابطــه 
قوی تــر باشــد، آن فــرد هنجارهــای اجتماعــی مقبــول آن گروههــا را بیشــتر می پذیــرد و 
بــاور می كنــد. حــال اگــر ایــن گــروه مرجــع اجتماعــی بــه دنبــال ترویــج تفكــرات مثبــت 
باشــد، كــه منظــور از آن همنوایــی بــا ارزشــهای جامعــه بزرگتــر و در ایــن مــورد خــاص 
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ــا ایــن احتمــال  ــرد. ام ــًا فــرد در مســیر بهتــری قــرار می گی ــران اســامی اســت، قاعدت ای
وجــود دارد كــه فــرد بــرای آن دســته از هنجارهــای گــروه همســاالن خــود ارزش بیشــتری 
قائــل شــود كــه او را بیشــتر بــه ســوی رفتارهــای انحرافــی از جملــه ســوءمصرف مــواد 

ــرد  ــود كــه رابطــه و پیوســتگی ف ــال آن ب ــه دنب ــد ب ــن بای ــد. بنابرای مخــدر ســوق می دهن
بــه ســوی گروههــای مرجــع كــه كژكاركــرد كمتــری دارنــد ماننــد خانــواده و اجتماعــات 

مذهبــی ســوق داده شــود تــا فــرد از حمایتهــای اجتماعــی مثبــت برخــوردار شــود. 
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