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شناختی عوامل مؤثر  شناسی مصرف مواد مخدر و تبیین جامعه شیوع
بر سوء مصرف مواد دانشجویان (مطالعه موردي: دانشجویان دانشگاه 

  اصفهان)
  

 1حمید دهقانی دکتر
  

  22/3/1400 پذیرش: تاریخ    18/12/99 :وصول تاریخ
 

  چکیده:
ترین معضالت فعلی در جامعه ما مصرف مواد مخدر  با توجه به اینکه یکی از مهم

 دلیل به جوانان در مواد مصرف سوء و مصرف مسأله هاست، اهمیت و روانگردان
 اي العاده فوق حساسیت از وقتی مسأله این. شود می دو چندان دوران این حساسیت

 که چرا شود؛ افزوده نیز بودن دانشجو عامل جوانی، عامل به که گردد می ربرخوردا
 در سزایی به نقش و شوند می محسوب جوامع انسانی نیروي اصلی ارکان از دانشجویان

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان شیوع  دارند؛ کشور هر تعالی و پیشرفت تحول،
شناختی عوامل مؤثر بر  ن و تبیین جامعهمواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه اصفها

هاي  چارچوب نظري پژوهش مبتنی بر نظریه سوء مصرف دانشجویان انجام شده است.
مرتن بنا  میکنترل اجتماعی هیرشی، پیوند افتراقی ساترلند و ساخت اجتماعی و آنو

شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال  پژوهش آماري شده است. جامعه
نفر است که  480بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با  1398

اند. روش پژوهش پیمایش از نوع توصیفی ـ تحلیلی و  بصورت تصادفی انتخاب شده
آوري  شناسی مصرف مواد جهت جمع ابزار پژوهش پرسشنامه تغییر یافته شیوع

انجام شد. ضریب  SPSS 25افزار  رمها با استفاده از ن باشد. تحلیل داده ها می داده
ها نشان داد که  ) به دست آمده است. نتایج تحلیل داده790/0آلفاي کرونباخ کل، (

تجربه مصرف در نوجوانی، پیوند اجتماعی، کنترل اجتماعی و دوستان هنجارشکن به 
 ترتیب بیشترین تأثیر را بر سوء مصرف مواد در بین جوانان دارند. بعد از آن عوامل
دیگري مانند جنسیت، دسترسی به مواد و نظارت خانواده بر میزان سوء مصرف مواد 

  در بین دانشجویان تأثیرگذار است.  
  

  شناختی شناسی، دانشجویان، تبیین جامعه سوء مصرف مواد، شیوع کلیدي: مفاهیم
                                                 

  dehghan_hamid@yahoo.comاستادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران  1
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  مسأله یانب و دمهمق
ها  که میلیون سوء مصرف مواد یکی از مشکالت اساسی جوامع امروزي است، مشکلی

هاي  درمان و صدمه هاي مبارزه، هاي کالن ملی را صرف هزینه زندگی را ویران و سرمایه
کنند، که میلیون نفر در جهان مواد مصرف می 243کند. ساالنه، حدود  ناشی از آن می

میرند (گزارش ساالنه مصرف مواد هزار نفر آنها بر اثر سوء مصرف مواد می 183بیش از 
ل متعددي، عرضه و تقاضاي در طی چهار دهه گذشته، به دالی ).2014:7 ملل،سازمان 
اي در کشور افزایش یافته و اعتیاد به منزله مشکلی اجتماعی و سوء طور فزایندهمواد به

،   رمحمد تبار و مظلومییپرخطر در جامعه مطرح شده است (م مصرف مواد به مثابه رفتاري
1396:147.(  

 ـ روانی ـ مواد را باید یکی از بارزترین مشکالت زیستی در واقع سوء مصرف
تواند به راحتی بنیان زندگی فردي، خانوادگی، اجتماعی و  دانست که می 1اجتماعی

 ،2(ساندرز معرض فروپاشی قرار دهد فرهنگی یک فرد و جامعه را سست نموده و در
اهمیت این  . آنچه که بر)2007، 4؛ چویی و ریان2007 ،3سسه ملی سوء مصرف موادؤم

پذیر  جوانان را آسیب افزاید، این است که سوء مصرف مواد مخدر؛ مخصوصاً مسئله می
سازد و از نظر روانی آنها را دچار اختالالت رفتاري ساخته و از لحاظ اجتماعی آثار  می

ن، اعتیاد نه ای نامطلوبی مانند پایین آمدن کارآیی و خالقیت آنها را به دنبال دارد. عالوه بر
اندازد، بلکه وضعیت و پایگاه تنها وضعیت فردي و اجتماعی فرد معتاد را به خطر می

اندازد. که این می کنند را نیز، به خطراجتماعی خانواده و افرادي را که از او نگهداري می
 گونه تسامحی را باقی نگذاشته و ضرورت تحقیقات اجتماعی را آشکارخود جاي هیچ

   ).1390:134 (جهانگیري و غالمزاده، سازد می
سوء مصرف مواد در جوانان مسایل چندي در سالمتی و بهزیستی آنان از قبیل 

اي، افزایش افزایش خطر آسیب و مرگ از طریق خشونت بین فردي، تصادفات جاده
هایی چون ایدز و مسایل و مشکالت تحصیلی را  خطر جنسی، ابتال به بیماريرفتارهاي پر

). از 2001، 6؛ میلر، لستینگ و اسمیت1996 ،5دهد (فلیشر، زیروگل و چارلتون ش میافزای

                                                 
1 Biopsychosocial  
2 Sanders 
3 Natioal Institute of Drug Abuse (NIDA)  
4 Choy & Ryan  
5 Flisher, Zeirrogel & Charlton  
6 MIiller, Lesting & Smith  
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ترین گروه هستند. سالمتی و بین مشتریان جوان سوء مصرف مواد، دانشجویان مهم
هاي  ها و نگرانی عنوان نخبگان جامعه) یکی از دل مشغولیبهداشت روانی دانشجویان (به

هاي انجام گرفته در این  است؛ با این حال، تعداد پژوهش گیرندگانریزان و تصمیمبرنامه
مستقیم مصرف مواد را در  طورهایی که به حیطه اندك است. در این بین، تعداد پژوهش

). 1392:10 و همکاران،  محدود است (صرامی میان دانشجویان بررسی کرده باشد، نیز
هاي  نشجویان و در خوابگاههاست که استفاده از مواد مخدر به وفور در میان دا مدت

شود و اقدام قابل توجهی براي مقابله با این مسئله صورت نگرفته  دانشجویی مشاهده می
 است. نادیده گرفتن رواج و گسترش پرشتاب مصرف مواد و مشکالت وابسته به آن در

شه و اکس، مواجهه با یک جمعیت دانشجویی و وجود مواد آزمایشگاهی (صناعی) نظیر شی
دهد و از دیگر سو کمبود پژوهش، فقدان لوقوع عمیق و پردامنه را خبر میاقریب خطر

ها  اطالعات آماري پایه و قابل اتکا، ناشناخته بودن انگیزه مصرف مواد در دانشجویان، روش
ا مشکالت دوران و الگوهاي مصرف و شیوع مصرف مواد و همچنین رابطه مصرف مواد ب

هاي جسمی و روانی،  تحصیلی، افت تحصیلی، بیماريانگیزگی دانشجویی نظیر بی
ریزي و تدوین هویتی ضرورت برنامهرفتارهاي پرخاشگرانه و احساس بی خودکشی،

 ؛ پرکینز،2002 ،1سازد (کوپرها آشکار می یرانه را در دانشگاهاي پیشگراهکارهاي مداخله
2002.(  

شجویان از موضوعات اساسی بنابراین پرداختن به موضوع سوء مصرف مواد در بین دان
ا این موضوع و ثري در شناسایی عوامل مرتبط بؤتواند گام م هاي آموزشی بوده و می نظام

ثر در جهت پیشگیري و درمان اختالالت سوء مصرف مواد و اعتیاد باشد. ؤارائه راهکارهاي م
علی مصرف ترسیم وضعیت ف شرایط موجود و ریزي، اطالع ازنوع برنامه شرط الزم براي هر

هاي  ت که سابقه انجام پژوهشمواد در میان دانشجویان است. این در حالی اس
اي نسبتاً طوالنی  هاي جهان سابقه شناسی در میان دانشجویان در برخی از دانشگاه شیوع

شناسی مواد مخدر و  هدف عمده تحقیق حاضر شیوع ).1392:11 و همکاران،  دارد (صرامی
باشد.  ثر بر سوء مصرف مواد در بین دانشجویان میؤامل مشناختی عو تبیین جامعه

همچنین به بررسی میزان استفاده از مواد مخدر در بین دانشجویان، نوع مواد مخدر 
اي بر گرایش به مصرف مواد مخدر در ثیرگذار ساختاري، فردي و زمینهأمصرفی و عوامل ت

حاضر بتواند کارکرد مثبتی در ست کار پژوهشی ا شود. امید بین دانشجویان پرداخته می
  کاهش گرایش دانشجویان به استفاده از مواد مخدر داشته باشد.

                                                 
1 Cooper, Perkins 
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 پیشینه پژوهش 
ثر بر گرایش به اعتیاد در داخل و خارج مطالعاتی صورت گرفته ؤعوامل م در زمینه

  کنیم. گرفته اشاره می ترین مطالعات انجام است. در این قسمت به برخی از مهم
  

  شینه پژوهشپی :1جدول 
  نتایج  نوع پژوهش  نام پژوهش  محققین

قنبري و 
دهقانی 

)1397(  

بررسی و تحلیل توزیع 
هاي  جغرافیایی آسیب

اجتماعی با تأکید بر 
اعتیاد در اصفهان، 

  ها ها و نگرانی چالش

 ـ توصیفی
  تحلیلی

شدن، خانوادگی شدن و  شدن، صنعتی زنانه
قاط ویژه در ن یافته شدن مواد مخدر به سازمان

بحرانی اصفهان؛ شهر اصفهان شاهد تغییر الگوي 
هاي اجتماعی در میان گروه سنی جوانان  آسیب

  است

عبدلی سلطان 
احمدي و 
همکاران 

)1395(  

بررسی عوامل مؤثر بر 
 سوء مصرف مواد
مخدر از دیدگاه 

دانشجویان: کاربست 
هاي شناختی  نقشه

  فازي

  اکتشافی

ترین ، مهم1.53متغیر بیکاري با درجه بیرونی 
ثیرگذار بر متغیرهاي دیگر است. پس از أمتغیر ت

، 1.08آن اعتیاد اعضاي خانواده با درجه بیرونی 
در مدل  0.70همساالن منحرف با درجه بیرونی

هاي پژوهش نشان داد که  باشد همچنین یافتهمی
که جوانان بیکار باشند   دانشجویان هنگامی از نظر

همساالن منحرف احتمال گرایش آنها به گروه 
جهت گذراندن اوقات و کسب لذت و شادي بسیار 

رود، در نتیجه احتمال بیشتري دارد که باال می
  گرفتار مصرف مواد شوند

ان و یطارم
همکاران 

)1392(  

شیوع مصرف مواد در 
دانشجویان 

هاي علوم  دانشگاه
  پزشکی شهر تهران

پیمایش 
  (مقطعی)

ر، مربوط بیشترین میزان مصرف مواد در طول عم
آن به ترتیب، سیگار و  به مصرف قلیان و پس از

مشروبات الکلی بوده است. شیشه، کراك و هروئین 
نیز به ترتیب داراي کمترین میزان مصرف، و 
داروهایی مانند مورفین، ریتالین و ترامادول به 

ششم را از نظر  هاي چهارم، پنجم و ترتیب رتبه
پزشکی  میزان مصرف در بین دانشجویان علوم

اند. میزان مصرف مواد در بین پسران بیشتر داشته
از دختران است. بر اساس نتایج این پژوهش، 

مصرف داروها و موادي مانند ترامادول، ریتالین، 
  پتدین و مورفین قابل توجه بوده است

مردانی و 
همکاران 

)1391(  

شناسی مصرف  شیوع
مواد در دانشجویان 
 دانشگاه آزاد اسالمی

  عباسبندر 

پیمایش 
  (مقطعی)

سالگی است.  25تا  22سن شروع مصرف مواد 
مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و تریاك در 
بین دانشجویان پسر بیشتر از دختر است و این 

اساس آزمون خی دو  ها از لحاظ آماري بر تفاوت
مصرف   نتیجه جنسیت، سابقه دار هستند. در معنا
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  نتایج  نوع پژوهش  نام پژوهش  محققین
وستان از عوامل خطرساز مواد در اعضاء خانواده و د

  شوند   در مصرف مواد تلقی می

جهانگیري و 
زاده  غالم

)1390(  

بررسی رابطه بین 
کنترل اجتماعی و 

گرایش به سوء مصرف 
  مواد مخدر در جوانان

پیمایش 
  (همبستگی)

 مشارکت، میزان تعهد، میزان دلبستگی، میزان بین
 اريمعناد رابطه آنها اعتیاد و جوانان اعتقاد میزان

  دارد وجود

دهقانی، زارع، 
صدقی و 

موحد پور
)1389(  

شیوع و عوامل مرتبط 
در  با سوء مصرف مواد

دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید 

  صدوقی یزد

 ـ توصیفی
  مقطعی

سوء مصرف  درصد افراد مورد بررسی سابقه 21
آور به یادآور داشتند. شیوع مواد اعتیادمواد اعت

ار، تریاك، الکل، ترتیب شامل قلیان، سیگ
گردان، حشیش و هروئین بوده  هاي روان قرص

است. انگیزه گرایش به مصرف مواد در بیشتر 
ترین عامل گرایش  موارد تفریح و سرگرمی و مهم

به آن بیکاري عنوان شده است. شیوع مصرف مواد 
بومی خوابگاه  در مردان مجرد و ساکنین غیر
  بیشتر بوده است

کاراتاي و 
 گرارسالن

)2019(  

ثر بر مصرف ؤعوامل م
مواد و وضعیت خود 

آموزان  کارآمدي دانش
  در شرق ترکیه

 ـ توصیفی
  مقطعی

آموزان میانگین سنی اولین مصرف سیگار دانش
آموزان دانش %60سال بود. بیش از  5/13

 مشروبات الکلی را امتحان کرده بودند و تقریباً
طور مرتب ها یا به از آنها بعضی وقت 50%

نوشند. نمرات خودکارآمدي  روبات الکلی میمش
آموزانی که خود را در پایین در مردان، در دانش

دانند، در افرادي که روابط  مدرسه ناموفق می
آموزانی خانوادگی و دوستی منفی دارند، در دانش

نوشند،  کشند، مشروبات الکلی می که سیگار می
و افرادي که در خانواده مصرف کننده مواد بودند 

  زاي را تجربه کردند، یافت شد.حوادث آسیب

دیلک اوزتاش 
و همکاران 

)2016(  

ثر در ؤارزیابی عوامل م
استفاده از مواد مخدر 

  در دانش آموزان

 ـ توصیفی
  مقطعی

سال بودن، جدایی پدر و  15پسر بودن، باالي 
مادر، زندگی با اقوام، کم درآمد بودن، احساسات 

وفقیت در مدرسه و منفی در مورد مدرسه، عدم م
عوامل خطر براي مصرف  عدم رضایت از زندگی، از

  مواد هستند

الیاس و 
همکاران 

)2015(  

درك نوجوانان از 
مصرف مواد و عوامل 

ثر در استفاده از آن ؤم
(یک مطالعه کیفی در 

  ابوظبی)

کیفی 
(رویکرد 

  گروه تمرکز)

کنندگان معتقد بودند که مصرف عواملی که شرکت
روابط والدین و  )1گذار بوده است: ثیرأمواد ت

) دسترسی به مواد، 3) فشار همساالن، 2نوجوانان، 
) دیگران. اعتقاد بر این بود که 5) دینداري و (4(

بسیاري از عوامل خطر مصرف مواد در نوجوانان از 
جمله فشار همساالن، آگاهی ناکافی از عواقب مضر 
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  نتایج  نوع پژوهش  نام پژوهش  محققین
 مصرف دارو، عوامل مرتبط با خانواده (نظارت

پایین و روابط ضعیف والدین و نوجوانان)، قیمت 
باشد.  مناسب و در دسترس بودن مواد و درآمد می

عنوان سپر در برابر از طرف دیگر دینداري به
  ویژه الکل بوداستفاده از مواد به

رودا سیلوا و 
همکاران 

)2012(  

عوامل مرتبط با 
مصرف مواد و الکل در 

بین دانشجویان 
  زیل)(سائوپائولو بر

پیمایش 
  (همبستگی)

دانشجویانی که از دخانیات و مواد مخدر غیر مجاز 
اند نسبت به سایر دانشجویان، در کرده استفاده می

طول هفته وقت آزادتري داشتند. دانشجویانی که 
درآمد خانواده باالتر و بدون مذهب بودند در 

معرض خطر بیشتري براي مصرف الکل و مواد 
  مخدر هستند

  
هاي قبلی به  جه به پیشینه پژوهش، پژوهشگر به این نتیجه رسید که در پژوهشبا تو

اي پرداخته نشده است. در واقع اکثر  بررسی همزمان عوامل فردي، اجتماعی و زمینه
اند.  فردي گرایش به مواد مخدر پرداختههاي انجام شده قبلی به بررسی عوامل  پژوهش

ماعی مانند دسترسی به مواد، دوستان هنجارشکن، بنابراین بررسی عوامل ساختاري و اجت
اي  پیوند اجتماعی، کنترل اجتماعی و نظارت خانواده، در کنار بررسی عوامل فردي و زمینه

  رسید.   ضروري به نظر می
  

 پژوهش مبانی نظري
دانند.  ها می گیري کجروي انسان شناسان علل و عوامل گوناگونی را باعث شکل جامعه
هاي انحراف و علل آن را نه در درون فرد، بلکه در بیرون از او در  اسان ریشهشن این جامعه

کنند  هاي اجتماعی نهادها، ساختارها، روابط اجتماعی و نظیر آن جستجو می واقعیت
براي بررسی سوء مصرف مواد در بین جوانان نیز، نباید تنها  ).1389:47 (محسنی تبریزي،

باید به عوامل ساختاري و اجتماعی هم پرداخت. بین انواع به عوامل فردي اکتفا کرد بلکه 
، نظریه کنترل 1ها بنیان این مقاله متکی بر نظریه پیوند افتراقی ساترلند مختلف نظریه

  باشد.  و نظریه ساخت اجتماعی مرتن می 2اجتماعی هیرشی

                                                 
1 Sutberland`s differential association theory  
2 Hirsch`s social control theory 
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و مواد ، سایکواکتیوها ه افراطی و اعتیادگونه از داروهابه استفاد :1مصرف مواد سوء
کننده ماده را به مقدار یا روشی که براي خودش یا  مخدر به صورتی که در آن مصرف

شود. تعاریف متفاوتی براي سوء مصرف مواد    کند، گفته می   دیگران مضر است مصرف می
شود. در برخی    هاي عدالت و کیفري استفاده می ، پزشکی و زمینه  مخدر در بهداشت عمومی

فرد تحت تأثیر مواد مخدر است جرائم یا رفتارهاي ضد اجتماعی از او سر  مواقع وقتی که
 ,Ray & Ksirمدت هم رخ دهد (که براي او تغییرات شخصیتی بلند زند و امکان دارد   می

2002.(  
حالتی است که در آن شخص به علت روانی یا مصرف مواد شیمیایی، طبیعی  اعتیاد:

چند ضعف اراده در نوع خود  شود. هر   مال خود میدچار ضعف اراده درکنترل تکرار اع
گاه عصبی مرکزي شخص ایجاد شده بیماري نیست ولی به علت عوارضی که بر دست

شود و این بیماري با ایجاد اختالل در کنترل بر سیستم رفتار،    عنوان بیماري فرض می به
دي، سازمان بهداشت میال 1964). از سال West, 2013گردد (   باعث تکرار آن رفتار می

جهانی استفاده از عبارت وابستگی دارویی یا وابستگی به دارو را به جاي اصطالح اعتیاد 
  است.    توصیه نموده

  
  تئوري کنترل اجتماعی هیرشی

شود، اساساَ براي تبیین  نیز نامیده می 2این نظریه که نظریه پیوستگی اجتماعی
چه در سایر مطالعات مربوط به رفتارهاي کجروانه  بزهکاري نوجوانان فرموله شده است. گر

(گادنر و  طور گسترده به کار گرفته شده استمصرف مواد مخدر و الکلیسم نیز بهویژه به
  .)1989 ،3شومارك

ها به حال خود رها  کند که اگر انسان شناسانه آغاز میاین تئوري با این فرض انسان
طور خواهند شد. سابقه رفتار کجروانه بهطور طبیعی مرتکب جرم و کجروي شوند به

طبیعی و ذاتی وجود دارد. چون همه آدمیان نیازهاي برآورده نشده و آرزوهاي نامتعدد و 
تر و زودتر به آنها را راحت نامحدودي دارند و رفتارهاي انحرافی در بسیاري موارد

قع سائق طبیعی مقصودشان خواهند رساند و کامروایی را نصیبشان خواهد نمود. در وا
هاي نفسانی است که رفتارهاي انحرافی را  ها یا ارضاي خواهش خواسته  دستیابی به تمامی

                                                 
3 substance abuse 
4 social bond 
5 Gardner & Shoemaker 
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در تئوري کنترل اجتماعی، افراد  .)1999 ،1کاستلو و وول( سازد براي اکثر مردم ممکن می
ها و مزایاي انحراف از  اند که هزینهعنوان کنشگرانی عقالنی در نظر گرفته شدهبه

اند هاي اجتماعی ضعیف یا غایب کنند. وقتی کنترل ارهاي اجتماعی را محاسبه میهنج
افراد آزادي عمل بیشتري براي زیر پا گذاشتن قوانین دارند. ضعف پیوستگی افراد به 

کند چون یک چنین  نهادهاي اجتماعی، آنها را بیشتر مشغول انحراف از قانون می
حالی که وقتی پیوستگی فرد به نهادهاي  در آور است.رفتارهایی به نظرشان منفعت

اجتماعی قوي و مستحکم است، رفتار غیر قانونی و نامشروع، شبکه مناسبات اجتماعی و 
ها یا قیود اجتماعی از طریق  کند. بنابراین بستگی تصویر مثبت فرد نزد دیگران را تهدید می

و  2(اریکسون دهد کاهش میبینی شده کجروي، احتمال وقوع ان راهاي پیش افزایش هزینه
  .)2000 دیگران،

شود که پیوند میان فرد و  رفتاري زمانی واقع میهیرشی بر این اعتقاد است که کج
جامعه ضعیف باشد یا گسسته شود. هیرشی معتقد است چهار عنصر باعث پیوند فرد و 

   ).1385:120 اعتقاد (ممتاز، - 4 درگیري، - 3 تعهد، - 2وابستگی،  - 1شوند:  جامعه می
هایی  نسبت به افراد و نهادها در جامعه یکی از شیوه» تعلق خاطر«داشتن  وابستگی:

زند. ضعف چنین تمایالت و پیوندهایی  است که فرد خود را از طریق آن به جامعه پیوند می
 رفتاري آزاد بداند (صدیق سروستانی،شود که فرد خود را در ارتکاب کج موجب می
1388:48.( 
راد در هر جامعه وقت و انرژي خود را صرف دستیابی به اهداف و کسب اف تعهد:

بوده، از » متعهد«هاي متداول زندگی روزمره  کنند و به فعالیت منزلت و حسن شهرت، می
 (همان). اند حفظ کنندهایی را که به دست آورده پرهیزند تا موفقیت رفتاري میکج

ان و انرژي محدودي دارند. درگیري در بیشتر افراد در طول زندگی خود زم درگیري:
شود. افراد  امور زندگی روزمره به وقت زیادي نیاز دارد و خود باعث محدود شدن رفتار می

   ).122(همان: بیکار و بیهوده، وقت بیشتري براي هنجارشکنی دارند
زان اعتباري که فرد براي هنجارهاي قراردادي اجتماع قائل میاشاره دارد به  اعتقاد:

تواند طبق میل خود از آنها تخلف کند. بنابراین، هیرشی معتقد است  است. در حالی که می
که میزان اعتقاد افراد به هنجارهاي اجتماعی و رعایت قوانین متفاوت است. هر چه این 

                                                 
1 Costello & Vowell 
2 Erickson 
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؛ 1385:122تر باشد، احتمال هنجارشکنی بیشتر است (ممتاز،  اعتقاد در فرد ضعیف
   ).1389:94، بخارایی
یشمندانی دیگري نیز مانند دورکیم، مرتن، پارسونز، پارك و برجیس که در زمینه اند

انحرافات اجتماعی، نظریه دارند، بر این نظرند که میان جرم و بزهکاري و عواملی چون 
سن، جنس، تراکم جمعیت و رشد جمعیت شهرنشین و روستانشین همبستگی وجود دارد. 

شوند، یعنی ساختار  ط عوامل اجتماعی کنترل میها، افراد، توس بر اساس این نظریه
این مبنا، این  کند. بر اجتماعی با ساز و کارهاي نظارتی خود از رفتار انحرافی جلوگیري می

شود  فقدان ثبات در ساختار اجتماعی است که باعث به وجود آمدن انحرافات در جامعه می
ل اجتماعی به بررسی عوامل نظریه کنتر .)1381 به نقل از ممتاز، ؛راویس هیرشی(ت

ها به حال خود  انسانگوید که اگر  پردازد. همچنین این تئوري می ساختاري و اجتماعی می
طور طبیعی مرتکب جرم و کجروي خواهند شد. بنابراین از منظر این نظریه رها شوند به

اختاري و متغیرهایی مانند پیوند اجتماعی، کنترل اجتماعی و نظارت خانواده جزو عوامل س
واقع این  ثر است. درؤزان گرایش فرد به مواد مخدر میشود که بر م اجتماعی محسوب می

  دهد فرد به حال خود رها شود.   کند و اجازه نمی متغیرها نوعی کنترل بر فرد ایجاد می
  

  نظریه پیوند افتراقی ساترلند
ستان فرد مجرم کند که فرآیند یادگیري مجرمانه از طریق دو کید میأاین نظریه ت

رفتار مجرمانه، مانند رفتارهاي معمولی در  - 1شود. این نظریه چهار اصل دارد:  تعیین می
فراگیري رفتار  - 2شود؛  ویژه گروه دوستان آموخته میاثر کنش متقابل با دیگران، به

ها و  ها، سائق هاي ارتکاب جرم و هم انگیزه مجرمانه هم مستلزم یادگیري تکنیک
شود که فراوانی امکانات  انسان زمانی مجرم می - 3مناسب براي بزهکاري است؛  هاي گرایش

پیوندهاي تبهکارانه یک شخص  - 4هاي نامساعد آن باشد؛  شکنی بیش از محدودیتقانون
ها متفاوت  هاي خاصی همچون فراوانی، طول مدت و شدت این تماس تواند از جنبه می

  ).1376:14 (ستوده، ر شخص به ما کمک کندثیر این پیوندها بأباشد و در تعیین ت
تواند همه  به اعتقاد ساترلند فرایند یادگیري که شامل ارتباطات و تعامل است می

  هاي نظریه یادگیري ساترلند به شرح زیر است: انواع بزهکاري و جرم را تبیین نماید. گزاره
  رفتار انحرافی یادگرفتنی است و ارثی و ذاتی نخواهد بود. - 
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این ). 1387:96 شود (احمدي، فتار انحرافی در فرایند ارتباطات یاد گرفته میر - 
گیرد. در بعضی موارد از طریق حرکات نیز واقع  ارتباط عمدتاً از طریق زبان انجام می

  ).1385:91 گردد (ممتاز، می
صورت   هاي صمیمی اي از یادگیري رفتار انحرافی در درون گروهبخش عمده - 

  ).1387:96 دي،گیرد (احم می
هاي ارتکاب  شود: الف) این یادگیري شامل تکنیک زمانی که رفتار کجرو آموخته می - 

گردد که در بعضی موارد دشوار و در بعضی موارد آسان است؛ ب) این یادگیري  جرم می
  گردد. ها و توجیه رفتار می ها، انگیزه ها، جهت شامل کسب گرایش

طریق تعاریف موافق و یا مخالف قواعد قانونی انجام ها از  ها و انگیزه جهت گرایش - 
گیرد. در بعضی جوامع فرد با جمعی احاطه شده است که همگی بر این اعتقادند که  می

قانون باید رعایت شود. اما در جوامع دیگري فرد با جمعی احاطه شده است که تعاریف 
  همه آنها موافق قانون شکنی است. 

شکنی، شود که تعاریف موافق قانون ار میرفتار و بزهککجفرد در صورتی مبدل به  - 
شکنی داشته باشد. این اصل مهم نظریه فراوانی نی بیشتري از تعاریف مخالف قانونفراوا

هاي بهنجار  آمیز و هم معاشرتهاي انحراف مسأله هم شامل معاشرتمعاشرت است. این 
  گردد. می

تواند متفاوت باشد.  ت، ارجحیت و شدت میفراوانی معاشرت از نظر دفعات وقوع، مد - 
یعنی میزان معاشرت فرد با افراد کجرو در مقابل افراد بهنجار مدنظر است (سادرلند و 

  ).1385:9 ؛ به نقل از ممتاز،1970:75کرسی، 
ها با الگوهاي رفتار انحرافی و غیر  فرایند یادگیري رفتار انحرافی از همنشینی - 

شود که در همه فرایندهاي یادگیري وجود دارند  کارهایی می انحرافی شامل همه ساز و
  ).1387:9 (احمدي،

هاي اجتماعی  بر اساس این دیدگاه که تنها بزهکاري و جرم حاصل نیازها و ارزش - 
هاي  است درست نیست، بلکه هم درستکاري و هم بزهکاري و جرم هر دو از نیازها و ارزش

  ). 1387:98 یرند (احمدي،گ اجتماعی فرهنگی یکسان سرچشمه می
در بعضی اجتماعات، فرد کسانی را پیرامون  "گوید: ساترلند در تشریح تئوري خود می

کنند که باید رعایت نمود ولی در  بیند که قوانین را به صورت قواعدي تعریف می خود می
هاي آنها در جهت سرپیچی  برخی اجتماعات دیگر کسانی در گرد فرد هستند که تعریف

هاي نقض قوانین  شود که تعریف دن از قوانین است. یک شخص به این دلیل بزهکار میکر
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ها را  ید رعایت قوانین غلبه داشته و لذا فرد آن نوع تعریفؤهاي م پیرامون وي بر تعریف
 .)1378(ساترلند و کرسی،  "این اصل همنشینی افتراقی است ؛پذیرد ترجیح داده و می

ها براي  ها و معاشرت یین اینکه چرا برخی از این همنشینیساترلند در تالش براي تب
نماید که میزان  ترند استدالل میهاي رفتار مجرمانه یا بهنجار از بقیه مهم یادگیري تعریف

و   ها تابعی از فراوانی، مدت، اولویت، شدت روابط و سن فرد است (سلیمی اثر معاشرت
). با توجه به این نظریه متغیر 2000 گران،؛ اریکسون و دی1999 کاستلو و وول، داوري،

کند فرآیند  طور که این تئوري بیان میدوستان هنجارشکن به دست آمده است. همان
شود همچنین بر اساس این تئوري  یادگیري مجرمانه از طریق دوستان فرد مجرم تعیین می

هاي نامساعد  ودیتشکنی بیش از محدشود که فراوانی امکانات قانون میانسان زمانی مجرم 
الوصول بودن مواد نیز به ن دسترسی به مواد در جامعه و سهلآن باشد؛ بنابراین متغیر میزا

  کند. این نظریه اشاره می
  

  1  مرتن: نظریه ساخت اجتماعی و آنومی
گیرد و  رفتاري را انطباق طبیعی با محیط اجتماعی خودگرایی در نظر میمرتون کج

گیرد.  ن را با ابعاد بیولوژیکی و فقدان کنترل اجتماعی در نظر نمیبرعکس مسأله ارتباط آ
او در اثر خود در این زمینه دو عنصر اصلی را مطرح کرده است. در ساخت فرهنگی، 

گیرد و بعد ابزار نهادي شده رسیدن به  نخست اهداف تعریف شده فرهنگی را در نظر می
ابی به این اهداف که جامعه در اختیار فرد هاي دستی کند؛ یعنی شیوه آن را مطرح کرده می

ها در یگانگی و هماهنگی و تطابق  یا شیوه 3و ابزار2 دهد در یک جامعه منظم اهداف قرار می
گیرند. عدم  برند، هم پذیرفته شده هستند و هم در اختیار افراد جامعه قرار می به سر می

هاي دستیابی به  ف و ابزار یا شیوهشود که تأکیدي ناموزون بر اهدا تطابق، زمانی ظاهر می
). بنابراین جرم و 65: 1385؛ به نقل از ممتاز، 1957:157هدف قرار گیرد (مرتون، 

اي گیرد. همه اعض بزهکاري از ساختار اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه نشأت می
دارد،  ها در جامعه وجود اند و وفاقی جمعی درباره ارزشهاي مشترك سهیم جامعه در ارزش

هاي مختلفی قرار  ولی چون اعضاي جامعه به لحاظ ساختارهاي اجتماعی در موقعیت
هاي مساوي ندارند و چنین وضعی ممکن  هاي مشترك فرصت گیرند، براي درك ارزش می

                                                 
1 social structure and anomie 
2 goals 
3 means 
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هاي زیر از سوي افراد جامعه که  است موجب انحرافات اجتماعی شود؛ بنابراین واکنش
ها و وسایل دستیابی به آن اهداف است، انجام  ی و راهناشی از فشار بین اهداف فرهنگ

  ).1387:51 شود (احمدي، می
حالتی که جامعه متعادل است و افراد اهداف فرهنگی و  نهادي شده: 1همنوایی - 

کنند  ها و ابزارهاي قابل قبول براي نیل به آن اهداف را پذیرفته و در آن جهت تالش می راه
  ).1387:51 (احمدي،

هاي  دهد که افراد مترصد رسیدن هدف رخ می  نوآوري معموالً هنگامی :2ينوآور - 
هاي استفاده مؤثر از وسایل پذیرفته شده برایشان مسدود باشد  مشروع باشند، ولی راه

  ). 1392:130 (ستوده،
به این معناست که افراد ابزارها و وسایل مورد تأیید جامعه را  :3پرستیتشریفات - 

  ).1387:5شود (احمدي،  ا اهداف فرهنگی در سطح وسیع انکار میاند، امپذیرفته
حالتی که در آن افراد جامعه نه اهداف فرهنگی را قبول دارند و نه  :4نشینیعقب - 

  (همان).  پذیرند هاي مشروع نیل به آن هدف را می وسایل و راه
نتیجه دهد که شخص به این  این رفتار انحرافی وقتی رخ می :5طغیان و سرکشی - 

شود. از  هایش می کند و مانع نیل او به هدف برسد که جامعه موانعی بر وي تحمیل می
هاي  کند و در صدد دگرگونی هدف رو شخص مزبور علیه جامعه طغیان و سرکشی می این

 کوشد تا وسایل موجود براي رسیدن به آنها را نیز تغییر دهد (ستوده، آید و می خود بر می
1392:132.(  
اند و وفاقی جمعی هاي مشترك سهیم اي جامعه در ارزشین نظریه همه اعضطبق ا

ها در جامعه وجود دارد، ولی چون اعضاي جامعه به لحاظ ساختارهاي  درباره ارزش
هاي  هاي مشترك فرصت گیرند، براي درك ارزش هاي مختلفی قرار می اجتماعی در موقعیت

توان  حرافات اجتماعی شود؛ پس میمساوي ندارند و چنین وضعی ممکن است موجب ان
هاي مختلف هر فرد را شرایطی (متغیرهاي مربوط به عوامل فردي) در نظر گرفت  موقعیت

تجربه کرده است. فرد ممکن است در موقعیت کشیدن سیگار، مصرف مواد و  که او قبالً
نابراین مصرف الکل قرار گرفته باشد، یا تجربه شوك، ضربه یا آسیب روحی داشته باشد. ب

                                                 
1 conformity  
2 innovation  
3 ritualism  
4 retralism 
5 rebellion  
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کند و  هاي مشترك دور می هاي فردي در بستر اجتماعی، فرد را از ارزش این موقعیت
هاي مطرح شده در مورد  شود. با نگاهی به نظریه موجب پدید آمدن رفتارهاي انحرافی می

عواملی که ممکن است موجب سوء مصرف مواد در بین دانشجویان باشد، مدل نظري زیر 
کنترل اجتماعی هیرشی، نظریه پیوند افتراقی ساترلند و نظریه ساخت شود. تئوري  ارائه می

شود. بر  کنند که باعث رفتار انحرافی فرد می مرتن به عواملی اشاره می  اجتماعی و آنومی
اساس هر سه نظریه، به غیر از عوامل روانشناختی، عوامل موقعیتی و ساختاري در تعیین 

ین متغیرهاي میزان دسترسی به مواد در جامعه، دوستان علل این انحراف نقش دارند. بنابرا
اي از نظریه هنجارشکن، پیوند اجتماعی، کنترل اجتماعی و نظارت خانواده، زیر مجموعه

شود. همچنین عوامل فردي تجربه کشیدن سیگار، تجربه  هیرشی و ساترلند محسوب می
ي از عوامل موقعیتی مرتن اه تروما، زیر مجموعهمصرف مواد، تجربه مصرف الکل و تجرب

گیرد و تحت عنوان عوامل فردي (موقعیتی)  است که فرد در ساختار جامعه، در آن قرار می
خصوصیات  شناختی یا دموگرافیک) نیزاي (جمعیتنامگذاري شده است. متغیرهاي زمینه

  کنند. جامعه مورد مطالعه را توصیف می
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 

 
  پژوهش نظريمدل  : 1شکل 

سوء مصرف مواد  
 مخدر

دوستان هنجار 
 شکن

 کنترل اجتماعی

 نظارت خانواده

 پیوند اجتماعی

 جنسیت دسترسی به مواد

 وضعیت تحصیلی

 مقطع تحصیلی

 پایگاه اقتصادي

 وضعیت تأهل

 تجربه مصرف الکل تجربه مصرف مواد

  
عوامل 
  ساختاري

  
عوامل 

 اي زمینه

تجربه سیگار 
 کشیدن

عوامل فردي 
 (موقعیتی)

 تجربه تروما
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  پژوهش شناسیروش
تحلیلی بوده است. تحقیق پیمایش  ـ روش تحقیق حاضر پیمایش از نوع توصیفی

اي از پاسخگویانی که از میان جمعیتی انتخاب است از اجراي پرسشنامه روي نمونهعبارت 
جامعه آماري تحقیق حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان ). 1388:574 شوند (ببی، می

ارشد و دکترا) است. نمونه مورد  ،ها و هر سه مقطع تحصیلی (کارشناسی هرشت  از تمامی
دانشکده ادبیات  14دانشجوي دانشگاه اصفهان از  14375اي از میان  نظر به شیوه سهمیه

)، علوم 1409)، زبان (1708تربیتی (  نفر)، علوم 473نفر دانشجو)، تربیت بدنی ( 1799(با 
  اند.  ) و موارد دیگر انتخاب شده1884مهندسی ( ـ )، فنی2190)، اقتصاد (2136(

  نفر است. 480حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است و برابر با 
  

n     

  

n  

  
  ابزار پژوهش

این پرسشنامه توسط طارمیان، بوالهري و پیروي در  پرسشنامه شیوع مصرف مواد:
این پرسشنامه نخستین بار به منظور برآورد میزان مصرف مواد و عوامل ساخته شد. 1386

هاي تابع وزارت علوم تهیه و بسط داده شد. با توجه به شرایط  خطر در دانشجویان دانشگاه
هاي گروه نمونه مورد مطالعه، چند بخش به  مطالعه حاضر و در نظر گرفتن ویژگی

هاي پژوهش فراهم  به هدفرا براي دستیابی  تريپرسشنامه افزوده شد تا اطالعات جامع
توان در چهار بخش به شرح زیر طور کلی پرسشنامه شیوع مصرف مواد را میآورد. به

  بندي کرد.  طبقه
در این بخش تالش شد تا اطالعات نسبتاً کامل و جامعی  شناختی:اطالعات جمعیت

  از مشخصات فردي و خانوادگی فرد به دست آید. 
در این بخش بر پایه پیشینه و شواهد تجربی و نظري سؤاالتی  شناسی: وعاطالعات شی

  گنجانده شد تا اطالعاتی در مورد تجربه استفاده از مواد مخدر به دست آید. 
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این عوامل در دو بخش تدوین شده که شامل دو  کننده:عوامل خطر و محافظت
  تاري است. شناسی و عوامل ساخهاي روان ثر از سازهأمجموعه عوامل مت

براي سنجش اعتبار سؤاالت پرسشنامه از نظر متخصصان استفاده شد. برخی از 
عالوه پس آنان، به پرسشنامه اضافه شد. به سؤاالت حذف و همچنین تعدادي نیز با توصیه

آوري اطالعات جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شد. به از جمع
بهره گرفتیم. در تحلیل  KMOالت براي تحلیل عاملی از آزمون منظور تعیین قابلیت سؤا

براي حداقل همبستگی قابل  0.45هاي اصلی اغلب با بارهاي عاملی  عاملی از روش مؤلفه
سؤاالتی که بار عاملی ضعیف . و استفاده گردید ان هر ارزش و عامل استخراج شدهقبول می

ذف گردید. نکته قابل ذکر اینکه سؤاالتی و نقاط مشترك زیادي با سایر عوامل داشتند، ح
که در مرحله پایانی و آزمون آلفاي کرونباخ حذف شدند در تحلیل عاملی مورد احتساب 

  قرار نگرفتند.
  

  عاملی و آزمون بارتلت ضرایب آلفاي کرونباخ، بار :2جدول 

تعداد   ها لفهؤمتغیرها/ م
  گویه

آلفاي 
  کرونباخ

بار 
 عاملی
KMO 

آزمون 
  بارتلت

جه در
  آزادي

احتمال 
  معناداري

  0.865  16  سوء مصرف مواد

0.724  703.5  91  0.01 
  0.834  6  معاشرت با دوستان

  0.737  4  نظارت والدین
  0.725  5  کنترل اجتماعی
  0.789  8  پیوند اجتماعی

  
براي بررسی کفایت نمونه گیري است. همان طور که  KMO آزمون بارتلت و شاخص

است که  0.05 سطح معناداري) آزمون بارتلت کوچکتر ازSig ( کنیم مقدار می مشاهده
دهد تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است و فرض  نشان می

 مقدار) KMO( شود. همچنین شاخص شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می
 .باشد عاملی کافی میدهنده این است که تعداد نمونه براي تحلیل نشان 724/0

  
  
  



1400بهار  ،3 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  156  

  متغیرهاي پژوهش
و عملیاتی متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش   در جدول زیر به تعریف مفهومی

  .اندها در این جدول تنظیم شده پرداخته شده است که به همراه گویه
  

  و عملیاتی متغیرها  تعریف مفهومی: 3جدول 
  ها گویه  تعریف عملیاتی    تعریف مفهومی  متغیر

وء مصرف س
  مواد

شود که  به مواردي گفته می
فرد بدون نیاز و بدون مجوز 

پزشکی (نابجا) اقدام به 
کند ولی  مصرف مواد می

شدت مصرف به حدي نیست 
که وابسته و معتاد تلقی شود 

  )1387 (احمدي،

مصرف مواد بیش از 
میزانی که تفننی 

  محسوب شود

-کدام مواد مخدر را مصرف کرده
  اید

د مخدر نامبرده را چند بار موا
  ایدمصرف کرده

چه میزان از مواد مخدر نامبرده 
  ایدمصرف کرده

آیا بطور مکرر از مواد نامبرده 
  ایداستفاده کرده

معاشرت با 
دوستان 

  هنجارشکن

فرآیند تعامل و ارتباط با 
دوستان بزهکار و یادگیري 

 بزهکاري از آنها (ستوده،
1392:149(  

سنجش میزان 
ستانی معاشرت با دو

را که دچار سوء 
  مصرف مواد هستند

تعداد دوستانی که مواد مخدر 
  کنند مصرف می

زان مواد مخدري که دوستان   می
  کنند مصرف می

  زان رابطه با این دوستان  می

  نظارت والدین

اي  به راه کارهاي گسترده
شود که والدین با  اطالق می

استفاده از آن، بر فعالیت 
 کنند جوانان نظارت می

  )1391(توحیدلو، 

رابطه با خانواده در 
سه سطح ضعیف، 

  متوسط و خوب

مقدار زمانی که با خانواده 
  گذرانند می
  میت با والدینیمیزان صم

میزان مطرح کردن مشکالت با 
  والدین

  میزان کنترل والدین از نظر فرد

کنترل 
  اجتماعی

ها، تدابیر و وسایلی که  شیوه
جامعه یا یک گروه در راه 

اهداف خود و هدایت  تحقق
افرادش به رعایت قوانین، 
شعائر، هنجارها و مناسک 

گیرد  به کار می پذیرفته شده
  )1380،   (سلیمی

میزان کنترل 
اجتماعی است که 

 افراد به صورت رسمی
در   و غیر رسمی

  اطراف خود دارند

حساسیت نسبت به رفتارهاي 
  ناشایست

  اجتماعی  نظمی عادي شدن بی
ا کارهاي خالف برخورد جدي ب

  قانون و عرف
برخورد نهادهاي متولی در 

  اجتماعی  نظمی برخورد با بی
و   نظمی العمل مردم با بی عکس

  کارهاي ناهنجار
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  ها گویه  تعریف عملیاتی    تعریف مفهومی  متغیر

پیوند 
  اجتماعی

میزان پیوستگی و دلبستگی 
فرد با جامعه. هیرشی معتقد 
است چهار عنصر باعث پیوند 

 - 1شوند:  فرد و جامعه می
 -3تعهد ، - 2وابستگی، 

 اعتقاد (ممتاز، - 4درگیري،
120:1385(  

ارزیابی عناصر 
عنوان  چهارگانه که به

ها سنجش  معرف
پیوند اجتماعی 

  اند شناخته شده

  میزان صمیمیت با دوستان
  هاي اجتماعی مشارکت در فعالیت

میزان اوقات سپري شده با 
  دوستان

  میزان احترام به هنجارها
  میزان انجام امور مذهبی

  تجربه تروما

اي که از نظر هیجانی  جربهت
کننده و  دردناك، پریشان

ناگهانی باشد و اغلب باعث 
اثرات پایدار بدنی و ذهنی 

  )1390 شود (مبلغی،

تجربه شوك، ضربه یا 
  آسیب روحی

تجربه از دست دادن ناگهانی افراد 
  خانواده

  تجربه تصادف
  تجربه شکست عاطفی
    تجربه خشونت جسمی

  
  هاي پژوهش یافته

هل و مقطع تحصیلی در أهاي توصیفی گروه نمونه به تفکیک جنسیت، وضعیت ت آماره
  ارایه شده است. جدول زیر

  
  هل و مقطع تحصیلیأهاي توصیفی گروه نمونه به تفکیک جنسیت، وضعیت ت آماره :4جدول 

  کل  پسر  دختر  
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  

  67  325  76  133  62  192  مجرد
  30  145  19  34  36  111  هلأمت

  3  10  5  7  2  3  مطلقه
  100  480  100  174  100  306  جمع

  77  372  69  121  82  251  کارشناسی
  17  82  22  39  14  43  ارشد

  6  26  9  14  4  12  دکتري
  100  480  36  174  64  306  جمع

  
درصد از پاسخگویان پسر  36درصد از پاسخگویان دختر و  64با توجه به جدول باال 

درصد  30درصد مجرد،  67کننده در این پژوهش ند. از کل دانشجویان شرکتباش می
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درصد در  17درصد در مقطع کارشناسی،  77همچنین ؛ باشند درصد مطلقه می 3هل و أمت
  کنند.   درصد در مقطع دکتري تحصیل می 6مقطع ارشد و 

نوع ماده در هاي توصیفی شیوع مصرف مواد بر پایه کل گروه نمونه و به تفکیک  آماره
  جدول زیر ارائه شده است.

  
  هاي توصیفی شیوع مصرف مواد بر پایه کل گروه نمونه و به تفکیک نوع ماده آماره :5جدول 

  درصد  فراوانی مصرف  ماده مخدر
  38.9  187  سیگار
  68.95  331  قلیان

  17.29  83  مشروبات الکلی
  3.54  17  حشیش
  5.2  25  ریتالین
  3.3  16  تریاك
  1.04  5  هروئین

  2.5  12  قرص اکس
  2.7  13  شیشه
  0.83  4  پتدین
  2.5  12  مورفین

  16.87  81  ماري جوانا(گل)
  5.2  25  ترامادول
  0.41  2  کراك

  
) 68.95شود بیشترین میزان مصرف (%طور که در جدول فوق مشاهده میهمان

مشروبات  )،38.9متعلق به مصرف قلیان و پس از آن به ترتیب متعلق به مصرف سیگار (%
) است. مصرف کراك، پتدین و هروئین نیز به 16.87جوانا (گل) (%) و ماري17.29(% الکلی

  درصد داراي کمترین میزان مصرف هستند.  1.04و  0.83، 0.41ترتیب با 
براي بررسی رابطه بین متغیرهاي زیر با میزان شیوع مواد مخدر در بین دانشجویان، 

اند مورد بررسی قرار گرفتند. براي د و بیشتر را استفاده کردههایی که سه نوع از موا نمونه
به  Fو  tاز آزمون  آزمون تفاوت معناداري متغیرهاي پژوهش به تفکیک متغیرهاي اسمی

   .استفاده شد شرح زیر
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  اينهمتغیرهاي زمی
  

  مصرف مواد اي و متغیر سوء ان متغیرهاي زمینهیهاي روابط منتایج آزمون :6جدول 

 فراوانی  موارد  متغیرها
انحراف   میانگین  (درصد)

 F, t Sig  معیار

  جنسیت
  134  مرد

%)77(  5.50  2.49  
21.43  0.00  

  73  زن
%)23(  2.39  0.62  

  هلأوضعیت ت

 152  مجرد
%)73.42(  2.24  0.77  

  48  هلأمت  0.00  56.31
%)23.18(  3.24  0.23  

  9.02  12.03  )3.38(% 7  مطلقه

  مقطع تحصیلی

 143  رشناسیکا
%)69.08(  3.47  0.46  

  53  ارشد  0.001  32.17
%)25.6(  3.12  0.11  

  7  دکتري
%)3.38(  2.41  0.6  

  پایگاه اقتصادي

  69  پایین
%)33.3(  4.34  1.33  

  51  متوسط  0.102  26.16
%)24.63(  5.53  2.52  

  87  باال
%)42.02(  5.93  2.92  

موفقیت 
  تحصیلی

 109  ضعیف
%)52.65(  9.32  6.31  

  69  متوسط  0.00  37.35
%)33.3(  4.10  1.09  

  29  خوب
%)14(  2.18  0.83  
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مختلف در بین دانشجویان،   هاي اسمی براي بررسی میزان تفاوت مصرف در گروه
اند مورد بررسی قرار گرفتند.  کسانی که بیشتر از سه نوع از مواد ذکر شده را مصرف کرده

درصد از  77و بیشتر، در پسران بیش از دختران است.  میانگین مصرف سه نوع از مواد
حداقل سه نوع از مواد نام برده در  اند که در طول عمر خودگروه پسران گزارش کرده
درصد  23 اند. در حالی که این نسبت در دانشجویان دختر برابر باپرسشنامه را مصرف کرده

تفاوت معناداري را در بین دختران  )،Sig<0.05( است. این میزان مصرف با توجه به میزان
دهد که از  ها نشان می هل، یافتهأهد. در مورد بررسی متغیر وضعیت تد و پسران نشان می

درصد  73.42اند، مواد مخدر نام برده را مصرف کردهبین کسانی که حداقل سه نوع از 
ف در بین افراد اند. اما میانگین مصردرصد مطلقه بوده 3.28هل و أمت درصد 23.18مجرد، 

باشد. با توجه به سطح معناداري به  هل میأمطقه بیشتر از میانگین مصرف افراد مجرد و مت
هل و شیوع مواد در بین أداري بین وضعیت تتفاوت معنی )،Sig<0.05( دست آمده

دهد که از  ها نشان می دانشجویان وجود دارد. در مورد بررسی متغیر مقطع تحصیلی، یافته
درصد در  69.08اند، نی که حداقل سه نوع از مواد مخدر نام برده را مصرف کردهبین کسا

اند. میانگین درصد مقطع دکتري بوده 3.38رشد و درصد مقطع ا 25.6مقطع کارشناسی، 
باشد. با توجه به سطح  مصرف نیز در مقطع کارشناسی بیشتر از ارشد و دکتري می

داري بین مقطع تحصیلی و شیوع مواد اوت معنیتف )،Sig<0.05( معناداري به دست آمده
تلف، هاي اقتصادي مخ در بین دانشجویان وجود دارد. بررسی میزان تفاوت مصرف در پایگاه

درصد متعلق به  33.3کنندگان سه نوع ماده و بیشتر، دهد که از بین مصرف نشان می
درصد  42.02وسط و درصد متعلق به پایگاه اقتصادي مت 24.63پایگاه اقتصادي پایین، 

افراد متعلق به پایگاه اقتصادي باال هستند. میانگین مصرف نیز در طبقه اقتصادي باال 
باشد. آزمون تفاوت معناداري مصرف مواد در مورد متغیر پایگاه  بیشتر از طبقات دیگر می

بین طبقات مختلف  )،Sig<0.05( دهد که با توجه به سطح معناداري اقتصادي نشان می
شجویان در مورد مصرف مواد تفاوت معناداري وجود ندارد. در مورد بررسی متغیر دان

دهد که از بین کسانی که حداقل سه نوع از  ها نشان می وضعیت (موفقیت) تحصیلی، یافته
 33.3درصد از نظر تحصیلی وضعیت ضعیف،  52.65اند،  مواد مخدر نام برده را مصرف کرده

اند. میانگین مصرف نیز در مورد دانشجویانی  خوب بوده درصد در حد 14متوسط و  درصد
باشد. با توجه به سطح  که وضعیت تحصیلی ضعیفی دارند بیشتر از سایر دانشجویان می

داري بین موفقیت تحصیلی و شیوع تفاوت معنی )،Sig<0.05( معناداري به دست آمده
  مواد در بین دانشجویان وجود دارد. 
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  عوامل ساختاري
  

  مصرف مواد نتایج آزمون روابط میان متغیرهاي ساختاري و متغیر سوء :7جدول 

انحراف   میانگین  (درصد) فراوانی  موارد  متغیرها
 F, t Sig  معیار

 مصرف دوستان
  نزدیک

برخی از 
  دوستان

295  
%)61.4(  6.71  3.7  

هیچ کدام از   0.00  39.12
  دوستان

185  
%)38.6(  1.99  1.02  

  ارتباط با خانواده

  102  فضعی
%)49(  7.34  4.33  

  67  متوسط  0.00  23.1
%)32.3(  3.21  0.2  

  35  خوب
%)16.9(  2.12  0.89  

  دسترسی به مواد
  185  بله

%)89.4(  7.09  4.08  
49.38  0.00  

  22  خیر
%)10.6(  3.98  0.97  

مصرف مواد و الکل 
  در خانواده

  67  بله
%)13.95(  6.75  3.74  

17.02  0.21  
  413  خیر

%)86.04(  3.07  0.06  

  پیوند اجتماعی

  56  باال
%)27(  3.4  0.39  

13.09  
  73  متوسط

%)35.2(  4.5  1.49  

  78  پایین
%)37.6(  6.8  3.79    0.00  

  کنترل اجتماعی

  91  ضعیف
%)43.96(  6.01  3  

  58  متوسط  0.00  29.03
%)28.01(  4.36  1.35  

  50  باال
%)24.15(  3.26  0.15  
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  مصرف دوستان نزدیک
دهد که از بین کسانی که  ها نشان می مورد بررسی مصرف دوستان نزدیک، یافتهدر 

اند که  درصد اعالم کرده 61.4 اند، حداقل سه نوع از مواد مخدر نام برده را مصرف کرده
درصد از  38.6کنند، همچنین  برخی از دوستان نزدیکشان از مواد مخدر استفاده می

کدام از دوستان نزدیکشان از مواد مخدر استفاده  هیچاند که  کنندگان اعالم کرده مصرف
کننده  کنند. میانگین مصرف نیز در مورد دانشجویانی که دوستان نزدیک آنها مصرف نمی
 باشد. با توجه به سطح معناداري به دست آمده اند، بیشتر از سایر دانشجویان می بوده

)Sig<0.05،( و شیوع مواد در بین داري بین مصرف دوستان نزدیک  تفاوت معنی
  دانشجویان وجود دارد. 

  
  ارتباط با خانواده

د که از بین ده بررسی میزان تفاوت مصرف براي متغیر ارتباط با خانواده، نشان می
کنندگان ارتباط ضعیف با درصد از مصرف 49کنندگان سه نوع ماده و بیشتر، مصرف

درصد ارتباط خوبی با  16.9و  درصد ارتباط متوسط 32.3خانواده خود دارند. همچنین 
بین دانشجویانی که ارتباط ضعیف با خانواده دارند  خانواده خود دارند. میانگین مصرف در

باشد. آزمون تفاوت معناداري مصرف مواد در مورد متغیر ارتباط با خانواده نشان  بیشتر می
خانواده و مصرف  بین نوع ارتباط با )،Sig<0.05( دهد که با توجه به سطح معناداري می

  مواد تفاوت معناداري وجود دارد. 
  

  دسترسی به مواد
دهد که از بین کسانی که حداقل  ها نشان می در مورد متغیر دسترسی به مواد، یافته

درصد دسترسی آسان به مواد  89.4اند، سه نوع از مواد مخدر نام برده را مصرف کرده
که دسترسی آسان به مواد مخدر ندارند. میانگین  انددرصد نیز اعالم کرده 10.6اند. داشته

اند، بیشتر از سایر مصرف نیز در مورد دانشجویانی که دسترسی آسان به مواد مخدر داشته
تفاوت  )،Sig<0.05( باشد. با توجه به سطح معناداري به دست آمده دانشجویان می

  وجود دارد. دار بین دسترسی به مواد و شیوع مواد در بین دانشجویان  معنی
  
  
  



  163شناسی مصرف مواد مخدر و تبیین ... شیوع 

  مصرف مواد و الکل در خانواده
درصد از  13.95دهد که  ها نشان می در مورد مصرف مواد و الکل در خانواده، یافته

شان اند، فردي در خانوادهکسانی که حداقل سه نوع از مواد مخدر نام برده را مصرف کرده
اند که در گویان اعالم کردهدرصد از پاسخ 86.04کند. همچنین  از مواد و الکل استفاده می

کند. میانگین مصرف نیز در مورد  خانواده او کسی از مواد مخدر و الکل استفاده نمی
باشد.  اند، بیشتر از سایر دانشجویان میخانواده سابقه مصرف مواد داشته دانشجویانی که در

بین مصرف دار تفاوت معنی )،Sig<0.05( اما با توجه به سطح معناداري به دست آمده
 مواد و الکل در خانواده و شیوع مواد در بین دانشجویان وجود ندارد. 

  
  پیوند اجتماعی

دهد که از بین  بررسی میزان تفاوت مصرف براي متغیر پیوند اجتماعی، نشان می
کنندگان پیوند اجتماعی باال درصد از مصرف 27کنندگان سه نوع ماده و بیشتر، مصرف

درصد پیوند اجتماعی پایینی  37.6درصد پیوند اجتماعی متوسط و  35.2دارند. همچنین 
بین دانشجویانی که ارتباط اجتماعی ضعیف دارند بیشتر ر دارند. میانگین مصرف د

باشد. آزمون تفاوت معناداري مصرف مواد در مورد متغیر ارتباط با خانواده نشان  می
ن میزان پیوند اجتماعی فرد و بی )،Sig<0.05( دهد که با توجه به سطح معناداري می

  مصرف مواد تفاوت معناداري وجود دارد. 
  

  کنترل اجتماعی
دهد که از نظر  بررسی میزان تفاوت مصرف براي متغیر کنترل اجتماعی، نشان می

باشد. همچنین از نظر  درصد از پاسخگویان کنترل اجتماعی در جامعه ضعیف می 43.96
درصد از پاسخگویان  24.15اجتماعی متوسط و از نظر درصد از پاسخگویان کنترل  28.01

بین دانشجویانی که اعتقاد دارند  کنترل اجتماعی در جامعه ما باالست. میانگین مصرف در
باشد. آزمون تفاوت معناداري مصرف  کنترل اجتماعی در جامعه ضعیف است، بیشتر می
 ه به سطح معناداريدهد که با توج مواد در مورد متغیر کنترل اجتماعی نشان می

)Sig<0.05،(  .بین اعتقاد بر کنترل اجتماعی و مصرف مواد تفاوت معناداري وجود دارد  
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  عوامل فردي
  

  مصرف مواد هاي روابط میان متغیرهاي فردي و متغیر سوءنتایج آزمون :8جدول 

انحراف   میانگین  (درصد) فراوانی  موارد  متغیرها
 F, t Sig  معیار

تجربه تروما 
آسیب، (

  ضربه، شوك)

  116  بله
%)56.03(  8.36  5.35  

20.65  0.02  
  91  خیر

%)43.96(  2.95  0.06  

تجربه مصرف 
قبل از ورود 
  به دانشگاه

  207  سیگار
%)43.12(  7.67  4.66  

  183  الکل  0.001  25.13
%)38(  5.93  2.92  

  94  مواد مخدر
%)19.58(  2.16  0.85  

  
  تجربه تروما

شوك) یکی دیگر از متغیرهاي مورد بررسی براي شیوع  و ه، آسیبتجربه تروما (ضرب
دهد که از بین کسانی  ها نشان می مواد مخدر در بین دانشجویان در نظر گرفته شد. یافته

درصد تجربه تروما  56.03اند، که حداقل سه نوع از مواد مخدر نام برده را مصرف کرده
اند. با سانی است که این تجربه را نداشتهشتر از کاند و میانگین مصرف در بین آنان بیداشته

دار بین تجربه تروما و تفاوت معنی )،Sig<0.05( توجه به سطح معناداري به دست آمده
  شیوع مواد در بین دانشجویان وجود دارد. 

  
  جربه مصرف مواد در دوران نوجوانیت

اه تجربه مصرف بررسی میزان تفاوت مصرف براي کسانی که قبل از ورود به دانشگ
 43.12کنندگان سه نوع ماده و بیشتر، دهد که از بین مصرف اند، نشان میمواد داشته

اند. همچنین کرده درصد مواد مخدر مصرف می 19.58درصد الکل و  38درصد سیگار، 
میانگین مصرف در بین کسانی که قبل از ورود به دانشگاه به ترتیب سیگار و الکل مصرف 

بیشتر است. آزمون تفاوت معناداري مصرف مواد قبل از ورود به دانشگاه نشان اند  کرده می
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بین تجربه قبلی و مصرف مواد تفاوت  )،Sig<0.05( دهد که با توجه به سطح معناداري می
  معناداري وجود دارد. 

  
  رگرسیون: ارتباط بین متغیرها

ستقل همزمان هاي م ، روشی است که در آن کلیه متغیرEnterرگرسیون به شیوه 
  گردد. هاي مستقل روي متغیر وابسته بررسی می وارد تحلیل شده و اثرات کلیه متغیر

  
  نتایج رگرسیون متغیرهاي مستقل :9جدول 

Sig 
ANOVA F R2 Ad R2 R نام متغیر  

  هاي مستقل متغیر  0.624 0.389  0.373 37.106 0.000
  

  نتایج اصلی رگرسیون متغیرهاي مستقل :10جدول 
  B β  t  Tolerance  DW p 

  0.01  2.32  0.721  2.365  0.252  4.46  جنسیت
  0.019  2.40  0.839  1.541  0.210  5.21  دوستان هنجارشکن

  0.002  1.77  0.702  - 4.036  - 0.08  - 3.01  نظارت خانواده
  0.00  1.86  0.758  2.056  0.41  3.32  دسترسی به مواد

  0.021  2.13  0.843  4.981  0.27  7.032  تجربه تروما
  0.031  2.09  0.854  3.831  0.206  9.822  تجربه مصرف در نوجوانی

  0.001  2.43  0.812  - 5.631  - 0.318  - 7.001  پیوند اجتماعی
  0.883  1.54  0.843  1.002  0.007  0.053 هلأوضعیت ت

  0.429  1.71  0.732  1.47  - 0.27  - 2.97 وضعیت تحصیلی
  0.01  2.19  0.897  3.432  0.391  5.49  کنترل اجتماعی

  
درصد از تغییرات متغیر  38.9دهد که  دست آمده نشان میبه R2، 9ر اساس جدول ب

دار بودن  نیز معنی ANOVAشود. جدول  وابسته توسط متغیرهاي مستقل باال تبیین می
دار بودن  معنی) Sig =0.000داري( دهد و سطح معنی رگرسیون و رابطه خطی را نشان می

  کند. ید مییأدرصد اطمینان ت 99آن را در سطح 
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عنوان ضریب به Bنشان داده شده است. ستون  10 نتایج اصلی رگرسیون در جدول
در معادله رگرسیون مورد استفاده قرار گرفته است. فرمول  Yبینی مقدار به منظور پیش

  معادله رگرسیون چندگانه عبارتند از:  عمومی
Y=a+b1x1+b2x2+b3x3+…+bnxn 

  
  توان به شرح ذیل نوشت: ه رگرسیون را میمعادل Bاساس مقادیر ستون  بر
  

Y=4.46+5.21+(-3.01) +3.32+7.032+9.822+(-7.001) +5.49 
  

توان گفت که متغیرهاي مستقل تجربه مواد در دوران  طور کلی میبنابراین به
نوجوانی، تجربه تروما، پیوند اجتماعی، کنترل اجتماعی، مصرف دوستان نزدیک، جنسیت، 

بینی متغیر وابسته  و نظارت خانواده به ترتیب بیشترین اثر را در پیشدسترسی به مواد 
  دارند.

) انجام DW( 1واتسون ـ ارزیابی استقالل خطاها به وسیله آزمونی به نام دوربین
ها همبستگی متوالی  باشد. اگر بین باقیمانده   می 4تا  0شود. آماره دوربین واتسون بین  می

نزدیک باشد. اگر به صفر نزدیک باشد نشان  2ین آماره باید به وجود نداشته باشد، مقدار ا
باشد. در    دهنده همبستگی منفی مینزدیک باشد نشان 4دهنده همبستگی مثبت و اگر به 

باشد جاي نگرانی نیست. این آماره در پژوهش ما در  2.5تا  1.5مجموع اگر این آماره بین 
  محدوده قابل قبول قرار دارد. 

 چه مقدار آن بزرگتر باشد، میزان همپوشانی باشد، هر می 1و  0رانس بین ضریب تول
خطی کمتر است. میزان ضرایب تولرانس در این پژوهش با متغیرهاي دیگر و در نتیجه هم

  خطی است.  دهنده عدم همپوشانی متغیرها و هم میزان قابل قبول دارد و نشان
  

  مدل تحلیل مسیر
سیر نیز متغیرهاي مستقلی که بر مبناي مدل نظري داراي با استفاده از مدل تحلیل م

ثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر متغیر سوء مصرف مواد بودند، به ترتیب محاسبه شدند. أت
)، پیوند اجتماعی 9.822دهد که تجربه مصرف در نوجوانی با میزان ( این مدل نشان می

) به ترتیب بیشترین 5.21ن () و دوستان هنجار شک5.49)، کنترل اجتماعی (- 7.001(

                                                 
1 Durbin-Watson  
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ثیر را بر سوء مصرف مواد در بین جوانان دارند. بعد از آن عوامل دیگري مانند جنسیت أت
صرف مواد در ) بر میزان سوء م- 3.01) و نظارت خانواده (3.32( )، دسترسی به مواد4.46(

ف مواد در ثیر بر تجربه مصرأگذار است. همچنین متغیر جنسیت با تبین دانشجویان تاثیر
)، اثر غیر 0.317ثیر بر دسترسی به مواد (أ) و کنترل اجتماعی نیز با ت0.291نوجوانی (

  مستقیم بر سوء مصرف مواد در بین جوانان دارند. 
  

 (سوء مصرف مواد) هاي مستقل بر متغیر وابسته اثر کل متغیر :11جدول 
  کلاثر  اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر وابسته متغیر مستقل

  جنسیت

سوء مصرف 
 مواد

4.46 0.291 4.751 
  -  -  5.21  دوستان هنجارشکن

  -   -  - 3.01  نظارت خانواده
  -   -   3.32  دسترسی به مواد

  -   -   7.032  تجربه تروما
  -   -   9.822  تجربه مصرف در نوجوانی

  -   -   - 7.001  پیوند اجتماعی
  5.807  0.317  5.49  کنترل اجتماعی

  0.291    
 
    
 4.46 9.822 
 5.21 7.032 
 3.01-  7.001-  
 3.32 5.49 
   
 0.317 
 

 
 
 

  مدل تحلیل مسیر: 2شکل 
  

 سوء مصرف مواد

 تجربه تروما

تجربه مصرف در 
 نوجوانی

 پیوند اجتماعی

 دسترسی به مواد کنترل اجتماعی

 خانواده نظارت

دوستان 
 هنجارشکن

 جنسیت
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 گیري نتیجه
هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. 

 % و38.9 %،68.95نتایج نشان داد که سه ماده قلیان، سیگار و مشروبات الکلی به ترتیب با 
اند. اگر چه سیگار و قلیان ممکن  بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده% 17.29

مصرف  ،)2000( 1است به خطرناکی و زیانباري مصرف مواد نباشد، با این حال، بوتوین
داند. بر این  اختن زمینه ورود به مصرف مواد میسیگار را مقدمه و درگاهی براي فراهم س

سیگار و قلیان در بین اقشار مختلف مردم بویژه دانشجویان  اساس نباید از مصرف روزافزون
داري بیش از دختران بود. غافل بود. در این مطالعه مصرف مواد در پسران با تفاوت معنی

)، مردانی و 1392این یافته پژوهش تا حدودي با نتیجه پژوهش طارمیان و همکاران (
رد. در همسویی دا ،)2016ک اوزتاش () و دیل1389)، دهقانی و همکاران (1391همکاران (

عنوان یک عامل خطر در مصرف مواد توان گفت که جنسیت بهتبیین این یافته پژوهش می
باید در نظر گرفته شود. به سخن دیگر، پسران بیشتر از دختران در معرض خطر مصرف 

 شد. همچنینمواد قرار دارند؛ بنابراین، امکانات پیشگیري باید بیشتر معطوف به پسران با
دهد. میزان  هل و میزان سوء مصرف مواد نشان میأداري بین وضعیت تها رابطه معنی یافته

ها بسیار بیشتر  ها حاکی از آن است که میزان مربوط به مصرف مواد در بین مطلقهمیانگین
از مقدار آن براي سایر پاسخگویان شده است. همچنین میانگین مصرف در بین مجردها 

د که متأهل بودن یک توان چنین استنباط کر باشد. بر این اساس، می هلین میأز متبیشتر ا
شناسی  ر مصرف مواد است. در ادبیات آسیبکننده د کننده و محافظت عامل پیشگیري

  شود. کننده یاد می هاي پیشگیري عنوان یکی از عامل اجتماعی از تأهل به
اند  از دانشجویان گزارش کرده وجهیدهد که درصد قابل ت هاي پژوهش نشان می یافته

که در بین دوستان آنها فرد یا افرادي هستند که مواد، مشروبات، قلیان و سیگار مصرف 
کنند و شیوع مصرف مواد در بین دوستان یکی از عوامل خطرساز مصرف مواد است. در  می

ود و افراد بیشتر شدوره نوجوانی و جوانی از نفوذ خانواده و والدین بر فرزندان کاسته می
تحت تأثیر همساالن و دوستان قرار می گیرند. همساالن و دوستان الگوهاي رفتاري تلقی 

ها هم رنگی و همراهی داشته باشد و یا این که حتی  شوند که ممکن است شخص با آنمی
ها از آنها تبعیت کند. پس، در صورتی که در بین دوستان فرد یا  گیريدر بسیاري از تصمیم

تواند احتمال گرایش به افرادي مصرف مواد و سایر موارد را داشته باشند، این مسأله می

                                                 
1 Botvin 



  169شناسی مصرف مواد مخدر و تبیین ... شیوع 

)، مردانی و 1395مصرف را در فرد باال ببرد. پژوهش عبدلی سلطان احمدي و همکاران (
دهد که ) نشان می2015) و الیاس و همکاران (2019)، کاراتاي نازان (1391همکاران (

االن یکی از عوامل مهم گرایش به مصرف مواد در بین جوانان تعامل و همراهی با همس
است. در مجموع باید اذعان کرد که دوستان و همساالن نقش آشکاري در گسترش سوء 

  شوند. عنوان یکی از عوامل خطرزا در گرایش به مصرف مواد تلقی میمصرف مواد دارند و به
نی و مصرف مواد و الکل در دسترسی به مواد، تجربه مصرف مواد در دوران نوجوا

س  ثر بر سوء مصرف مواد در بین دانشجویان است. شاید در دسترؤخانواده نیز از عوامل م
 89.4آید.    ترین علل افزایش سوء مصرف مواد به شمار می بودن مواد مخدر یکی از مهم

اند که  اند اعالم کرده درصد از دانشجویانی که تجربه استفاده از مواد مخدر را داشته
 ،)2015دسترسی به مواد آسان است. این نتیجه با نتایج پژوهش الیاس و همکاران (

عنوان یکی از اد مخدر کشور نیز، فضاي مجازي بههمسویی دارد. از نظر پلیس مبارزه با مو
ها براي تبلیغ مواد مخدر است و امروز دسترسی راحت به واسطه فضاي  مهمترین راه

آموزان و دانشجویان ایجاد پذیري را براي نوجوانان، دانشآسیب ، اینمجازي به مواد مخدر
پذیرترین قشر در برابر اعتیاد هستند و دوران ت. و از آنجایی که نوجوانان آسیبکرده اس

نوجوانی دورانی پر از کشمکش و استرس است که فرد با تغییرات جسمانی، جنسی و روانی 
اجتماعی و خانوادگی مناسب و شرایط تربیتی و شود، عدم وجود بسترهاي  روبرو می

تواند در این مرحله حساس باعث بوجود آمدن سوء مصرف مواد در دوران  فرهنگی می
  نوجوانی و ادامه مصرف در دوران جوانی و میانسالی شود. 

تجربه تروما (آسیب، شوك و سانحه) نیز یکی از عوامل تشدیدکننده براي گرایش به 
اند  دچار تروما شده دهد افرادي که قبالً ها نشان می باشد. پژوهش وانان میمواد مخدر در ج

 ،)2019کاراتاي و گرارسالن ( ها هستند. بیشتر مستعد استفاده از مواد مخدر و روانگردان
ثر بر سوء مصرف مواد ؤدر ترکیه به این نتیجه رسیدند که حوادث آسیب زا یکی از عوامل م

ان است. کنترل اجتماعی و پیوند اجتماعی نیز از عواملی است که در بین نوجوانان و جوان
نیز حاکی  ،)1390بر سوء مصرف مواد اثرگذار است. نتایج پژوهش جهانگیري و غالمزاده (

از آن است که بین کنترل اجتماعی (میزان دلبستگی، میزان تعهد، میزان مشارکت، میزان 
ها و  داري وجود دارد. در واقع افرادى که در نقشاعتقاد جوانان) و اعتیاد آنها رابطه معنا

ها نیز  هاى ارتکاب جرم آن هاى اجتماعى، درگیري و مشارکت کمتري دارند فرصت فعالیت
  کنند.  اجتماعی گرایش پیدا می هاي ضد بیشتر است. این افراد بیشتر به سمت فعالیت
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ر در جریان است با وجود اینکه هشدارها و تبلیغاتی پیرامون مضرات مواد مخد
همچنان تصورات نادرستی درباره مصرف مواد مخدر وجود دارد. یکی از این تصورات اشتباه 

توان آن را تفریحی و تفننی نامید، اما غافل این است که نوعی از مصرف وجود دارد که می
از آنکه این وضعیت، گذرا و موقتی است و پس از گذشت زمانی که براي هر فرد متفاوت 

کنندگان شود. توزیعرود و وابستگی به ماده مصرفی ایجاد میار مصرف باال میت مقداس
کنند مبنی بر این که اعتیادآور نیستند،  مواد نیز تبلیغاتی در خصوص مواد روانگردان می

کنند. بنابراین الزم است آگاهی درباره این موضوع در  شادي آورند و حافظه را تقویت می
یابد. سوء مصرف مواد از آن رو حائز اهمیت است که عواقب وخیم آن  دانشجویان ارتقاء

گیرد، بلکه خانواده، دوستان و همکاران نیز در معرض آثار تنها فرد مورد نظر را در بر نمی
مواد نیز پرهزینه، دشوار و  مصرف ویرانگر آن قرار خواهند گرفت. همچنین درمان سوء

تحمل  تواند در جلوگیري ازء مصرف مواد میاز سوفرسا است. بنابراین پیشگیري طاقت
اي وء مصرف مواد مخدر وقتی در جامعههاي سنگین به اجتماع جلوگیري کند. س هزینه

اعی، فرهنگی برآن جامعه تحمیل هاي کالن اقتصادي، اجتم کند هزینهشیوع پیدا می
  کند. می

بالقوه نقش بزرگ و  هاي بزرگ فکري و نیروي انسانی عنوان سرمایه دانشجویان به
توانند داشته باشند. از سوي دیگر این    اي می انکارناپذیري در موفقیت و رستگاري هر جامعه

دوري  .هاي جدي اجتماعی از جمله اعتیاد قرار دارند بها در معرض آسیب هاي گران سرمایه
بات از خانواده و حضور در جمع دوستان در خوابگاه نوعی حس کسب استقالل فردي اث

هاي مثبت و منفی است. همچنین  دهد که داراي جنبه   هاي خود در افراد شکل می توانایی
نداشتن قدرت نه گفتن، اعتماد به نفس و عزت نفس پایین، درگیري در مسائل عاطفی، 

هاي موجود، نداشتن  لشآوري در برابر مشکالت و چا دشواري دروس تحصیلی، عدم تاب
تواند دانشجویان را به    له هیجان مدارا و اجتنابی، میأمسله و سبک حل أقدرت حل مس
شود. از جمله راهکار    ها می هاي موقت از جمله اعتیاد روانه و باعث اعتیاد آن دنبال تسکین

هاي اعتیاد، کسب  براي جلوگیري دانشجویان افزایش آگاهی دانشجویان در مورد آسیب
هاي ورزشی و  ها، افزایش فعالیت ي جدي آنها آگاهی الزم در مورد مواد مخدر و آسیب

  ها است. فرهنگی در دانشگاه ـ اجتماعی
با توجه به این که نمونه مورد نظر فقط از میان دانشجویان دانشگاه اصفهان انتخاب 

هاي پژوهش حاضر با استفاده از  شده است، در تعمیم نتایج بایستی احتیاط شود. یافته
اند که خودگزارشی مصرف  چه مطالعات نشان داده اگرپرسشنامه گردآوري شده است، 
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مواد، الکل، سیگار و غیره در بین جوانان تقریباً معتبر است (محمدخانی، جزایري، 
هاي پژوهش  بنابراین، با توجه به یافته ؛)1386نی، رفیعی و قاضی طباطبایی، محمدخا

هکارهاي مناسب و کارآمد اندرکاران با تدابیر و را الن و دستئوشود که مس پیشنهاد می
هاي زندگی و اجتماعی، پیشگیري از مصرف مواد را مدنظر قرار  همچون آموزش مهارت

  دهند.
  

  پژوهش پیشنهادات
صورت  الن باید فضایی مملو از تعامل و اعتماد میان جوانان ایجاد کنند تا آنها به ئومس

، مشارکت کنند و آموزش هاي مختلف مبارزه اجتماعی با اعتیاد داوطلبانه در برنامه
هاي زندگی را فرابگیرند. از این طریق، جوانان از خطرات مصرف مواد مخدر صنعتی  مهارت

  دهند.   عنوان مربی به سایر افراد آموزش میشوند و خود آنها به   و شیمیایی آگاه می
ر از پیوند میان دانشگاه و خانواده و افزایش تعامالت میان این دو نهاد در فهم بهت

هاي احتمالی و همچنین نظارت بهتر در پیشگیري از ورود به  شرایط دانشجو و آسیب
  دارد.    دنیاي مصرف مواد نقش مهمی

هاي اجتماعی و فضاي مجازي دسترسی به مخاطب  هاي اساسی شبکه یکی از قابلیت
مخدر  ها در امر پیشگیري از ابتال به مصرف مواد مخدر توان از این ظرفیت   است و می

  صنعتی و شیمیایی استفاده کرد.
هاي پیشگیرانه در راستاي مبارزه اجتماعی با مواد مخدر صنعتی و  در کنار برنامه

هاي شادي و نشاط جوانان نیز توجه شود، امید به آینده باعث  شیمیایی باید به طرح
  شود تصویر مصرف مواد مخدر صنعتی و شمیایی از اذهان آنها پاك شود.   می
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  :منابعفهرست 
آسایش، حمید؛ فریدون، جهانگیر؛ قربانی، مصطفی؛ بادله، محمدتقی؛ رضاپور، عزیز؛ 

سوء مصرف مواد "). 1391سلیمانی، محمدعلی؛ منصوریان، مرتضی؛ نوروزي، مهدي (
مجله  ،"هاي مصرف مواد با عوامل سنی در معتادان به مواد مخدر مخدر و ارتباط روش

  .2پرستاري و مامایی، دوره نهم، شماره  توسعه پژوهش در
بررسی رابطه بین کنترل "). 1390جهانگیري، پرویز؛ غالمزاده نطنزي، امیرحسین (

 مطالعات امنیت اجتماعی، ،"اجتماعی و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان
  .26ماره ش

قوام، تهران،   هاي بزهکاري، مترجم صغرا ابراهیمی ). نظریه1388جی، دونالد (
  .  انتشارات دانشگاه علوم انتظامی

هاي  بررسی دیدگاه"). 1390دهداري، طاهره؛ جعفري، علیرضا؛ جوینی، حمید (
پزشکی  مجله علوم ،"ثر بر قلیانؤدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد عوامل م

  .)95(19رازي، 
زهرا  هاجر؛ پور موحد،  دهقانی، خدیجه؛ زارع، اصغر؛ دهقانی، حمیده؛ صدقی،

شیوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر در دانشجویان علوم پزشکی "). 1389(
 همایش نامهویژه یزد، صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه ، مجله"شهید صدوقی یزد

  .3، شماره 18 رهپرخطر، دو رفتارهاي
هاي  ). دو نوع تبیین رفتار بزهکارانه مندرج در کتاب نظریه1378( ساترلند و کرسی

  شناختی، کوزر و روزنبرگ، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی. بنیادي جامعه
  هاي اجتماعی، تهران: آواي نور. اي بر آسیب). مقدمه1376( الهستوده، هدایت

مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در "). 1382ی، ایرج (زاده، حسین و فیضسراج
فصلنامه رفاه اجتماعی،  ،"1381- 1382هاي دولتی در سال بین دانشجویان دانشگاه

6)25(.  
شناسی کجروي، انتشارات پژوهشکده ). جامعه1380، علی و محمد داوري (  سلیمی

  حوزه و دانشگاه.
ف مواد اعتیادآور بین دانشجویان پسر بررسی شیوع سوء مصر"). 1385سیام، شهره (

  ).4(8 ، طبیب شرق،"1384هاي مختلف شهر رشت در سال  دانشگاه
شناسی مسایل اجتماعی ایران، تهران: انتشارات ). جامعه1381اهللا (الهی، سیفسیف

  پژوهان سینا. سسه جامعهؤم
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. )1387شمسی، میمندي، منظومه؛ ضیاءالدینی، حسن شریفی یزدي، علیرضا (
مجله  ،"آموزان دبیرستانی کرمانثر در گرایش به مواد مخدر از دیدگاه دانشؤعوامل م"

  .48پیاپی )، 3(12علمی دانشگاه علوم پزشکی فردوس، 
عوامل خطر و "). 1388اهللا رمضانی (اکبر؛ کاوسیان، جواد و ولی شیخی فینی، علی

ه پژوهش در سالمت ، فصلنام"کننده گرایش به مصرف مواد در دانشجویانمحافظت
  .)3(3روانشناختی، 
دهه تحقیقات  بررسی دو"). 1392، حمید؛ قربانی، مجید؛ تقوي، منصور (  صرامی

، فصلنامه اعتیاد پژوهی "هاي ایران شناسی مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاهشیوع
  .27 سوء مصرف مواد، سال هفتم، شماره

شیوع "). 1392( ، حمید و عسگري، علیطارمیان، فرهاد؛ بوالهري، جعفر؛ پیروي
  .)28(7اعتیادپژوهی،  ،"هاي علوم پزشکی تهران مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه

زاده بیطالی، مهدي عبدلی سلطان احمدي، جواد؛ امانی ساري بگلو، جواد؛ کاظم
مخدر از دیدگاه دانشجویان: کاربست  مصرف مواد بررسی عوامل مؤثر بر سوء"). 1395(
 مصرف مواد، سال یازدهم، شماره فصلنامه اعتیادپژوهی سوء ،"هاي شناختی فازي قشهن

41.  
بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی "). 1397قنبري برزیان، علی؛ دهقانی، حمید (

ریزي  ، برنامه"ها ها و نگرانی هاي اجتماعی با تأکید بر اعتیاد در اصفهان، چالش آسیب
  .33پیاپی ، 2فضایی، سال نهم، شماره 

ثر پیشگیري از ؤهاي م ). روش1391( خرداد، فاطمه ؛قویدل حیدري، محبوبه؛ آذر
المللی سوء مصرف مواد مخدر از نگاه دانشجویان، برگزیده خالصه مقاالت اولین کنگره بین

المللی دانشجویی اعتیاد، ارومیه: انتشارات دانشجویی اعتیاد، دبیرخانه مرکزي کنگره بین
  وم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه.دانشگاه عل

فصلنامه دانش  ،"شناختی پدیده اعتیاد تحلیل جامعه"). 1395کارکنان، محمد (
  .10اصفهان، شماره   انتظامی

هادي؛ برنا، لیال؛ یعقوبی،   مبلغی، جعفر؛ یعقوبی، آیدین؛ یعقوبی، علی؛ احمدي آملی،
وامل مرتبط با آن در مصدومین تحت درمان در بررسی الگوي تروما و ع"). 1390آنارام (

  .بهار، دوره نوزدهم، دانشگاه علوم پزشکی کردستان  مجله علمی ،"بیمارستان بعثت سنندج
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مدل ساختاري مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر:  ).1385( محمدخانی، شهرام
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  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
شناسی مصرف شیوع"). 1391( اکبر؛ کاوسیان، جوادمردانی، حمید؛ شیخ فینی، علی

شماره  )،ISC 18( ، مجله وزارت علوم"بندرعباس  مواد در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
23.  

 ها، تهران: شرکت سهامی و دیدگاهها  ). انحرافات اجتماعی: نظریه1381( ممتاز، فریده
  انتشار. 

). فراتحلیل تحقیقات انجام شده 1396محمد ( میرمحمد تبار، احمد؛ مظلوم خراسانی،
مسائل اجتماعی ایران، سال  ،کید بر سوء مصرف مواد)أدر حوزه مسائل اجتماعی ایران (با ت
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Abstract: 
 

The purpose of this study was to investigate the prevalence of drug 
abuse among Isfahan University students and to determine the 
sociological factors affecting students' abuse. The theoretical framework 
for the research is based on Hirsch's social control theories, Sutherland's 
differential link, and Merton's social construction and anomie. The 
statistical population of the study consisted of all students of Isfahan 
University in 2019. The sample size using Cochran's formula is 480 
people randomly selected.The research method is descriptive-analytical 
survey and the research tool is a modified questionnaire of prevalence of 
substance use for data collection. Data analysis was performed using 
spss25 software. The results of data analysis showed that there is a 
significant difference between male and female students in substance 
use. Also, adolescents' experiences of substance abuse (9.822), social 
bonding (-7.001), social control (5.49), and abusive friends (5.21) had the 
highest impact on substance abuse among youth, respectively. 
Subsequently, other factors such as gender (4.46), access to drugs (3.32), 
and family supervision (-3.01) have an impact on student substance 
abuse. 
 
Key Concepts: Substance Abuse, Epidemiology, Students, Sociological 
Explanation 
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