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   مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویاناجتماعی عوامل 

 )دانشگاه خوارزمی ساله 27-18 مطالعه موردي دانشجویان(

  1یونس اکبري

  2سیدحسین سراج زاده

  3مقدم مسعود زمانی

  4جمال رشیدي

١٩/١٠/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
١٣/١٢/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

   سـاله  27تـا   18در بـین دانشـجویان   مصرف مواد مخـدر  با بررسی عوامل اجتماعی مرتبط  بهاین پژوهش 

 27تـا   18نفـر از دانشـجویان    299جمعیت نمونه شامل پژوهش با استفاده از طرح پیمایشی و با . پردازدمی

پیونـد اجتمـاعی، فرصـت افتراقـی، پیونـد       هـاي نظریه. صورت گرفتدانشگاه خوارزمی دختر و پسر ساله 

 .دنـ گرفتاسـتفاده قـرار    در این پژوهش مورد) شکست عشقی و تحصیلی(افتراقی، احساس آنومی و ناکامی 

اقـی،  تراجتماعی و اقتصـادي، التـزام، پیونـد اف    دهند بین متغیرهاي مستقل پایگاهنشان می آمده دست بهنتایج 

  ، شکست عشـقی و متغیرهـاي وابسـته مصـرف مـواد مخـدر همبسـتگی        احساس آنومی، شکست تحصیلی

علی مستقیمی بـر مصـرف    تأثیرو پایگاه اجتماعی  متغیرهاي شکست عشقی، آنومی. داردداري وجود معنی

ا متغیري بـود کـه   تنه ،مشغولیت. گذارندمی تأثیرر ندارند و از طریق سایر متغیرها بر مصرف مواد مواد مخد

بیشـترین  ) 379/0(و بتاي ) 446/0(پیوند افتراقی با همبستگی . علی بر متغیر وابسته ندارد تأثیرهمبستگی و 

  .درداساله  27تا  18ین دانشجویان را بر مصرف مواد مخدر در برگرسیونی علی  تأثیرهمبستگی و 

  

  مشغولیتست عشقی و وند افتراقی، شکمواد مخدر، دانشجویان، پی: گان کلیديواژ
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   شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایراندانشیار، گروه جامعه  
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  مقدمه 

هاي تواند اثرات بسیار سویی در زمینهمهلک و مخرب که نتایجش می ايپدیده عنوان بهمشکل اعتیاد 

گروهی که در برابر  معموالًاي مطرح است و سیاسی، اقتصادي و فرهنگی جامعه داشته باشد، در هر جامعه

بر ). 1374، فرجاد(ان است همانا گروه جوان ،ر استپذیآسیب ها گروهاین پدیده خطرناك بیش از سایر 

شود و کیلو از انواع مواد مخدر در کشور ما مصرف می 2000صورت گرفته، روزانه  اساس برآوردهاي

 عبر ترانزیتی براي مواد مخدر شدهایران تبدیل به م اینک، .شودتن از این مواد کشف و ضبط می 120ساالنه 

اعتیاد در میان دانش آموزان و  لذا.بالقوه در معرض اعتیاد به مواد مخدر هستند طور بهو جوانان و نوجوانان 

 هاي پژوهش). 38 -37: 1389مظفر و همکاران، (در جامعه است  توجه مورددانشجویان از مسائل روز و 

قشر دانشجو صورت  خصوص بههاي اخیر در مورد مصرف مواد در بین جوانان  متعددي در کشور در سال

در حال حاضر نتایج مطالعات صورت گرفته و اطالعاتی که از داخل و خارج در دسترس . رفته استگ

؛ رحیمی موقر 1382سراج زاده، (باشد افزایش مصرف مواد مخدر در بین قشر دانشجو می دهندة نشان ،است

؛ الف 1386ی، راج زاده و فیض؛ س1385؛ رحیمی موقر و همکاران، 1385؛ سیام، 1384و سهیمی ایزدیان، 

؛ اصغري و همکاران، 1389خانه و همکاران، ؛ اکبري زرد1388حیدري،  ب؛ 1386سراج زاده و فیضی، 

و  سواد کماعتیاد، در بین بیکاران، افراد  درنتیجهو  سد که احتمال تمایل به مواد مخدرربه نظر می«). 1392

رود که بنابراین انتظار می. برند، بیشتر استمیهاي اجتماعی رنج ها و سرخوردگیکه از ناکامی نشینحاشیه

بیش از  ها آندانشجویان که سرآمدان فکري جامعه هستند و امید دسترسی به امکانات اجتماعی براي 

، گسترش امکانات دسترسی و مصرف مواد باوجوداین.  به مصرف مواد تمایلی نداشته باشند ،است دیگران

درباره شیوع این  هایی نگرانیهاي اخیر  آمدن سن معتادان در سالپایین  خصوص بهمخدر در جامعه و 

اد در مورد نرخ اعتیاد به مو ).82: 1386سراج زاده و فیضی، ( »پدیده در میان دانشجویان ایجاد کرده است

هیچ برآورد دقیق و مشخصی  ها خوابگاهو  ها دانشگاهالکلی و مواد در  مخدر و یا مصرف تفننی مشروبات

اي عدهگردد؛ مورد این موضوع ابراز مینظرات و رویکردهاي متفاوتی در  ،باوجوداین .نشده استارائه 

مسئله اصال  را آناي کنند و عدهقلمداد می ها دانشگاهاي اجتماعی در مسئله عنوان بهاعتیاد و مصرف مواد را 

نیاز به  ها دانشگاهدر براي رسیدن به تصویري روشن از وضعیت مصرف مواد و مشروبات . دانندنمی

حاضر سعی بر آن است  در مقاله .شودمعتبر در این زمینه احساس می هاي روشمطالعاتی جامع با استفاده 

  .و تحقیق قرار گیرد بررسی موردمصرف مواد مخدر در بین دانشجویان  با مرتبطکه علل و عوامل اجتماعی 



٣ 
 

  اهمیت و ضرورت تحقیق

این . سال است 26تا  18مطلب است که اوج سوء مصرف مواد مخدر بین سنین تحقیقات نشانگر این نتایج 

هاي اجتماعی جدید که شامل آزادي بیشتر و کنترل اجتماعی کمتر از  مرحله از رشد با تغییر شتابان به بافت

افزایشی نیز در میزان  ،همزمان با این استقالل تازه کشف شده. مشخص شده است ،تجارب دوران نوجوانی

مصرف مواد مخدر در بین جوانان از  ).747: 2012و هکاران،  1استون(دهد سوء مصرف مواد مخدر رخ می

طور عام مصرف ه در بین جوانان ب. گیرد و پیامدهاي مخربی را نیز به دنبال داردعلل مختلفی سرچشمه می

با مشکالت تحصیلی، هاي جدي و در میان دانشجویان به طور خاص مرتبط مواد مرتبط با مرگ و آسیب

با توجه به اینکه سن ). 146: 1394یاوري و هکاران، (است .... درگیري و زد و خورد و مشکالت جنسی و 

است و با در نظر گرفتن این مطلب که الگو بودن دانشجویان نسبت  یاد شدهسنی  دامنهدر  بیشتردانشجویان 

مطالعه عوامل مرتبط با  ،ر سطح جامعه داردبه جوانان نقش مهمی در افزایش یا کاهش مصرف مواد د

شود که نقش دانشجویان اهمیت مسئله زمانی دوچندان می. دهدمصرف مواد مخدر اهمیت خود را نشان می

مد  دارند، در سازندگی کشور و تاثیري که در کیفیت زندگی نسل آیندهبه عنوان نیروي انسانی متخصص 

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد در بین  ،اله حاضرهدف مقدر این راستا . نظر قرار گیرد

  :پرسش هاي زیر پاسخ گویدبه  بر آن است کهو  باشدشجویان دانشگاه خوارزمی میدان

 چه عوامل اجتماعی با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی مرتبط هستند؟  

 شجویان چگونه است؟میزان تاثیر این عوامل بر مصرف مواد مخدر دان  

 توان مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان را کاهش داد؟چگونه می 

  پیشینه تحقیق

 ،نشان داد که مصرف الکل در بین دانشجویان یهودي کمتر از دانشجویان کاتولیک است) 1985(پارکینز    

محیط  تأثیر ،نهمچنی. ولی اختالف چندانی در مصرف مواد مخدر در بین این دو گروه وجود نداشت

پذیري در چشمگیر فرهنگ تأثیر. استدوستی بیش از محیط خانوادگی در گرایش و مصرف مواد و الکل 

مصرف و گرایش به مواد و الکل در بین کسانی که چهار سال در دانشگاه بودند  پیرامونگروه هماالن 

 و الکل از استفاده بین ناداريمع رابطه حاکی از آن است که )1996(گرایدون  نتایج تحقیق. مشهود است

 و خصوصیات داراي آموزاندانش از دارد و بعضی وجود ترکیبی متغیرهاي مجموعه و مخدر مواد

                                                           
1 Stone 
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نتایج  .آورد درمی مخدر مواد کنندگانمصرف عنوان به بالقوه صورت به را ها آن که هستند هایی ویژگی

میزان  دانشجویان درصد از 45ین بود که بیانگر ا) 1999بریچ و همکاران،  - نیوبري(دیگري  پژوهش

  ،کردنداولین بار الکل مصرف می مصرف باالتر از حد مجازي در نوشیدن الکل داشتند و سن کسانی که

ماده  ترین فراوان ،درصد مصرف 45با  1کانابیس. الکل بود بینی براي مصرفاز سن قابل پیش تر پایین

بین مصرف الکل و تجاربی  داري معنیوجود رابطه  ،همچنین. شترا دا غیرقانونیمصرفی در بین داروهاي 

بین ویژگی شخصیتیِ، . مثل شکست تحصیلی و درگیرهاي جنسی و بحث و درگیري فیزیکی مشاهده شد

  .داري وجود داشتپریشی و مصرف الکل و داروهاي غیرقانونی نیز رابطه معنیروان

به یک  "از دانشجوییِ پزشکی به دکتري: مشروب و دارو"عنوان  بااي در مقاله) 2001(بریچ   و نیوبري    

در بین دانشجویانی که در سال دوم  و  غیرمجازبررسی طولی در مورد مصرف مشروبات الکلی و مواد 

نتایج . پرداختند ،بودند ش قرار گرفتهیبعد از کسب مدرك خود مورد پیما سال یکپنجم دوره لیسانس  و 

 به میزان در هر سه زمان)  p < 0.015(داري معنی صورت بهد که میانگین مصرف الکل بو آنتحقیق بیانگر 

نیز  غیرمجازبررسی وضعیت مصرف مواد  ،همچنین. است افزایش یافته واحد در هفته 8/18 - 16 -2/15

  .باشددرصد در طول سه پیمایش می 65به  و سپس درصد 63درصد به  50دهنده افزایش مصرف از نشان

 هاي دانشگاه کارشناسی دانشجویان بین در مواد به اعتیاد" عنوان با تحقیقی در )2010(سانی  نازنین      

 به ها آن نگرش و کردندمی مصرف ها آن که داروهایی انواع، مواد به اعتیاد دالیل ،"بنگالدش در خصوصی

 دوستان را خود اعتیاد دالیل خگویانپاس از درصد 75/38 که داد نشان نتایج. قرار داد بررسی مورد را درمان

 مواد به اعتیاد درگیر ،جدید چیزي کردن امتحان دلیل به تنها پاسخگویان از درصد 88/31. بردند نام معتاد

 مصرف مواد کنجکاوي جهت از تنها یا تفریح براي دانشجویان اصوالً  ،گیري وينتیجه بر بنا. بودند شده

  .است پایین بسیار سطح در درمان پذیرش به ها آن نگرشکه  حالی در ،کردندمی

به مواد در  ها نگرشتجارب و : هاخطرات و خوشی"عنوان  با اي  در مقاله)2011( جاروینن و استرگارد

دانمارکی  19تا  17چهار وضعیت به هم مرتبط درباره مصرف مواد غیرقانونی در بین جوانان  "بین جوانان

  :را شناسایی کردند

د و نمواد ندار غیرقانونیگیرد که هم مصرف در بین جوانانی را در برمی معموالًکه  وادوضعیت ضد م .1

  ؛مواد ندارند کننده مصرفن هم دوستا

                                                           
  نوعی ماده مخدر   1
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 کننده مصرفولی دوستان  ،کنندجوانانی است که مواد مصرف نمی دربرگیرندهکه  ادوسوگر وضعیت .2

  ؛مواد دارند

-اظهار ها آنکانابیز هستند و همچنین برخی از  کننده مصرفشود که شامل جوانانی می گذراوضعیت  .3

  ؛هستند غیرقانونیکننده نگرش مثبت به مصرف مواد 

وضعیت طرفدار مصرف مواد  که داراي ویژگی درك خطرِ کم و خوشی زیاد نسبت به مواد مصرف  .4

  .مواد مخدر هستند

 در بین دانشجویان دانشگاه  شیوع مصرف مواد مخدر "عنوان  اب) 2013( 2و آنتانوا 1تستکوانتایج تحقیق 

. دهد که مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان هنوز نادر و موردي استنشان می "سن پترزبورگ روسیه

هم دلیل کنند و به همین استفاده می "خطرکم"نتایج همچنین حاکی از آن است که دانشجویان از مواد مخدر

داروهاي مصرفی جوانان با خطرات  ،درواقع. کم استبسیار نرخ اعتیاد و هم نرخ مصرف مواد جایگزین 

جامعه پذیري موفق در خرده  از دیگر نتایج این تحقیق آن است که. جدي براي سالمتی فرد همراه نیست

  .فرهنگ جوانان روسیه بخوبی صورت گرفته است

 در الکلی وباتمشر و تریاك مصرف بر مؤثر اجتماعی عوامل" مقاله در ) 1386( فیضی و زاده سراج     

 دریافتند الکلی مشروبات و مخدر مواد به مربوط پیمایشی طرح یک هايداده از استفاده با  "دانشجویان بین

 تحصیلی آینده به امیدواري آنومی، احساس اقتصادي، -اجتماعی پایگاه جنسیت، مستقل متغیرهاي همه که

 دارمعنی ارتباط الکلی مشروبات و تریاك مصرف وابسته متغیر دو هر با داري دین و محیط آلودگی شغلی، و

. بود متفاوت الکلی مشروبات و تریاك مصرف با متغیرها این رابطه کیفیت ،باوجوداین. دارند توجه قابل و

  .شد دیده تریاك و الکل مصرف با اقتصادي -اجتماعی پایگاه و داري دین رابطه در تفاوت بیشترین

- علمی آموزش دانشجویان نگرش و آگاهی" عنوان با بررسی در  ) 1389( دیگران و مهري خوشه     

 فاقد) درصد 6/85( دانشجویان بیشتر که دریافتند "اکستازي به نسبت تهران دانشگاهی جهاد کاربردي

 به نسبت نگرش میزان و درصد 5/88 ،دانشجویان بین در شنیداري آگاهی میزان. بودند دیداري آگاهی

 وضعیت با اکستازي مصرف پیرامون شنیداري و دیداري آگاهی میزان بین. ودب درصد 7/73 اکستازي

 اما نداشت، وجود داريمعنی ارتباط تولد رتبه و خانواده بعد مادر، و پدر تحصیالت سطح والدین، حضور

  .بود دارمعنی ارتباط اعتقادي وضعیت و تأهل وضعیت با شنیداري آگاهی بین

                                                           
1  Tsvetkova 
2  Antonova 
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  پژوهش چارچوب نظري

 رویکرد به متعلق است شده انجام انحرافی هايرفتار زمینۀ در که هایی تبیین اولین ،اریخیت ازلحاظ

 یا مغزي غده یک مانند زیستی پدیدة یک که است این ها آن اساسی فرض پیش. باشدمی شناختی زیست

احمدي، (شوند  یمنته انحرافی رفتار به مستقیماً توانندمی بدن در شیمیایی مواد تعادل عدم انواع از بعضی

 اطالق و دانندمی شخصیتی مشکالت به نسبت العمل عکس را ، کجرويشناختی روانهاي نظریه. )20 :1377

 با نابهنجاري داشتن ارتباط از حاکی کجرو افراد به آن امثال و مریض خل، دیوانه، :چون عناوینی

 فردگرایانه رویکردهاي فبرخال. )56 :1367، سروستانی(است  شناختی روان و شخصیتی خصوصیات

 بر و دیده فردي هاي ویژگی از خارج را انحرافی رفتار اغلب شناسان جامعه ،شناختی روان و شناختی زیست

 رفتار و جنایت و جرم از توجهی قابل میزان که معتقدند شناسان جامعه. اندشده متمرکز گروهی هايزمینه

 هاي سازمان و نهادها به و رددا اجتماعی ماهیت ،باشدرفتار می انحرافی که اعتیاد به مواد نیز نمودي از این

در این بخش آن  ).33: 1377احمدي، (شوند  تبیین شناختیجامعه رویکرد با باید و است وابسته اجتماعی

- تبیینخاص  به صورتکننده انواع انحرافات و صورت عام تبیینه شناسی که بجامعههاي یهنظر ازدسته 

 ها آناي هاي فرضیهو داللت ، مطرحباشندمی در بین دانشجویان مواد مخدر مثبت و منفی بهنگرش کننده 

   . شوندمطرح می ساله 27تا  18 دانشجویانمواد  مصرفبراي 

  مرتن آنومی نظریه

 اهداف میان تضاد او عقیدة به. است زده دست انحرافی رفتارهاي تبیین به آنومی دیدگاه از مرتون رابرت

 اهداف،  به رسیدن و آوردن دست به براي قانونی شده نهادي ابزارهاي و مقام و قدرت پول، مانند یفرهنگ

 تیپولوژي وسایل، و اهداف بین ارتباطی وضعیت دادن نشان براي مرتن). 51همان، ( .است آنومی اولیه منبع

 به وضعیت پنج در را »هشد نهادي وسایل« و »زندگی هايهدف« با فرد رابطه و انطباقی گوناگون حاالت

   :است نموده مطرح زیر شرح

 به دستیابی براي را شده نهادي وسایل هم و فرهنگی اهداف هم فرد آن براساس که معنی بدین :همنوایی. 1

  ؛نمایدمی  عمل آن اب منطبق و می پذیرد ها هدف

 هايراه و وسایل از ولی ،پذیردمی را اجتماعی مقبول فرهنگی اهداف فرد که حالتی :نوآوري و بدعت .2 

  ؛کندنمی استفاده مقبول و شده نهادي

 بنا لیو ،نپذیرفته را اجتماعی مقبول و فرهنگی اهداف فرد حالت این در :گراییعادت یا گراییسنت .3

  ؛است پذیرفته را آنها به رسیدن وسایل و ابزارها مصالحی، و برعلل
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 وسایل و اهداف سازي جانشین به ،وسایل و اهداف کامل در ضمن فرد، آن در که است حالتی :طغیان. 4 

  ؛زندمی دست جدید

 هم فرد آن در که است وسایل و اهداف با فرد تطابق چگونگی وضعیت آخرین :اطلبیانزو -نشینی عقب. 5 

. نمایدمی طرد را ها آن به رسیدن مقبول و شده نهادي هايراه و وسایل هم و فرهنگی هاي ارزش و اهداف

 مواد به معتادان بین در معموالً ،زندمی دست اجتماعی نظام از جوییکناره نوع یک به ین حالت که فردا

 دلیل به افراد این. گرددمی مشاهده غیره و ولگردان مطرودین، ،ها درخودمانده ها،پریشروان ها،الکلی مخدر،

 پندارندمی خورده شکست را خود و وندمی ش جدا جامعه از ،مشکالت و مسائل با برخورد در توانایی عدم

  ).66: 1383تبریزي،  یمحسن( شوندمی کشیده انزوا به و

   افتراقی هاي فرصت نظریه

 رفتار متفاوت انواع مورد در ،است شده مطرح اهلین و کلووارد وسیلۀ به که متفاوت هاي فرصت نظریه

 ).209: 1381 گل،سی(کند می بحث ستا پایین طبقات دسترس در که نامشروعی هاي فرصت و بزهکارانه

 محروم طبقات مشروع هايفرصت بودن کمتر مورد در مرتن فرض  که اند مدعی اهلین و کلووارد ،درواقع

 در افراد این که است کرده مرتن فرض اینکه اما است، درست اجتماعی مقبول اهداف به دستیابی براي

، نیست درست کنند،می رفتاري کج آمیزي موفقت و ارخودک طور به مشروع هايفرصت نبود با مواجهه

 افتراقی نامشروع هايفرصت با افتراقی مشروع هايفرصت با مواجهه از پس فرودست طبقات اعضاي چون

  همه اجراي امکان رایج، تصور برخالف کلووارد نظر به ).41: 1387سروستانی، (شوند می مواجه هم

 و دوانده ریشه جنایت و جرم که مناطقی در تنها. نیست فراهم همه يبرا آسانی به بزهکارانه هاينقش

 متفاوت شناس انواعبه نظر این دو جامعه. است فراهم بزهکارانه نقش یادگیري شرایط ،است شده نهادي

 هاانطباق این از نوع سه که آورد وجود به را متفاوت فرهنگی هايانطباق مجموعه تواندمی ها فرصت

  .انزواطلب فرهنگ خرده. 3  ؛جو ستیزه فرهنگ خرده. 2 ؛جنایی فرهنگ خرده. 1: ندهست برجسته

 راه از موفقیت کسب به قادر که نوجوانان از برخی، اهلین و گانه کلوواردبندي سهمورد سوم از طبقهدر 

 قیتموف عدم و اهداف به دستیابی عدم زاییده که شوندمی دچار شکستی به نیستند، نامشروع و مشروع

 مواد به معتادان ،مثال  عنوان به. می کنندبراي تبیین مصرف و گرایش به مواد مخدر استفاده  و از آن است

 و جنسی منحرفان و خیابانی هايدسته و ها گروه رقابت در جوانان نابهنجار رفتارهاي از بسیاري یا مخدر

   ).119: 1380صارمی،  امین(گیرند می قرار گروه این در اخالقی
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  سادرلند افتراقی پیوند نظریه

        مربوط است، نامیده ارتباط تفاوت آنچه به را جرم ،شیکاگو مکتب اعضاي از سادرلند. اچ. ادوین   

 متعدد و گوناگون هاي فرهنگ خرده داراي اي جامعه هر .است ساده بسیار ارتباط تفاوت مفهوم  .داند می

 هايمحیط که صورتی در هستند، قانونی غیر هاي فعالیت وقمش معموال اجتماعی هايمحیط برخی ؛است

 تبهکار یا بزهکار هستند، تبهکارانه هنجارهاي حامل که دیگران با ارتباط طریق از افراد .نیستند چنین دیگر

    گرفته فرا هماالن هاي گروه ویژهه ب نخستین هاي گروه درون در بزهکاري ،سادرلند نظر به. شوندمی

. برد کار به انحرافی رفتار از تبیینی عنوان به را افتراقی پیوند اصطالح سادرلند ).140: 1374 یدنز،گ(شود می

 یاد روش همان به و نیست ذاتی و موروثی ،انحرافی رفتار که است شده بنا فرض پیش این بر افتراقی پیوند

 را حقوقی قواعد فرد معاشران یادگیري، فرایند در .شودمی آموخته دیگري رفتار هر که شود می گرفته

 دلیل به شخص. گیرد می فرا آنان از را تعاریف این فرد و کنندمی تعریف نامناسب یا مناسب امور عنوان به

 یا بزهکار دهند،می ترجیح قانون به احترام بر را شکنی قانون که گیردمی قرار تعاریفی معرض در اینکه

 میزان اساس مسئله اما ،دارند برخورد تعاریف گونه این با مردم همه که است بدیهی. شوندمی جنایتکار

  .است برخورد

 در به وي تأکید بلکه ندارد، توجه کرداران درست یا جنایتکاران یا بزهکاران با معاشرت میزان به سادرلند   

 از توانمی ).95: 1377احمدي، (است  گرفتن قرار حقوقی قواعد نامناسب و مناسب هاي تعریف معرض

 مصرف  که کرد گیرينتیجه گونه این ساله 27تا  18 دانشجویان  وسیله بهمواد  نگرش به درباره ساترلند یهنظر

 .باشدمی مواد کننده مصرف دوستان و افراد با ارتباط نتیجه مواد مخدر

  اجتماعی کنترل نظریه

 در "بزهکاري علل" نام به ارشتأثیرگذ کتاب در هیرشی تراویس توسط اصل در اجتماعی کنترل تئوري     

 فرض. شد جایگزین اجتماعی کنترل هاي نظریه در مسلط تئوري عنوان به و شد بنديصورت 1969 سال

 گردد بازمی دورکیم و هابز دیدگاه به ،نظر این از و است انسان ماهیت بودن نشدنی ارضا ،نظریه این اصلی

 اجتماع به فرد هايبستگی به انحرافات میزان که دورکیم هاندیش این بر کنترل نظریه ).119: 1381 ممتاز،(

 به تمایل دارند همبستگی خود اجتماع به که کسانی کندمی بیان کنترل نظریه. ، بر می گردداست استوار

 آن نقض به تمایل است ممکن اندبریده خود اجتماع از که کسانی که حالی در دارند، آن مقررات از تبعیت

  )175: 1374 رابرتسون،(باشند  داشته مقررات
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 از کنترل اعمال و جامعه افراد بین اجتماعی پیوندهاي وجود حاصل را همنوایی اجتماعی، کنترل نظریه    

داند می جامعه داديارقر نظم با شخص هايپیوند گسستن از ناشی را ناهمنوایی و افراد بر جامعه طرف

وابستگی، التزام،  شامل جامعه به وابستگی و تعلق يااجز که است معتقد هیرشی ).60: 1387صدیق، (

 ،رابینگتن و واینبرگ   ،120-123: 1381 ممتاز، از نقل ، به16: 1969 هیرشی،(باشدمشغولیت و اعتقاد  می

 علت به باشندمی مشغولیت و التزام که هیرشی نظریه بعد چهار از بعد دو از پژوهش این در ).21: 1383

  .است شده استفاده ساله 28تا  18 دانشجویان علت مصرف مواد در بین با بیشتر ارتباط

  ها آن براي که دوستان و خانه کار، تحصیل، مانند هاییهدف به دستیابی در جامعه افراد  :التزام .1

 متداول هاي فعالیت به بیشتر اند،کرده صرف آن راه در را خود انرژي و وقت و اندکرده گذاريسرمایه

 اند،آورده دست به تالش با که اجتماعی پایگاه و موقعیت حفظ منظور به ،رو ازاین. دارند دتعه زندگی

  .کنندنمی رفتاري کج

 هستند،...  و اجتماعی مشارکت ، سرگرمی یا خانوادگی زندگی کار، درگیر که کسانی معموالً: مشغولیت .2

 روي رفتاري کج به بیشتر است اربیک که کسی ،برعکس .کنند هنجارشکنی که کنندمی پیدا فرصت کمتر

 خدمت انجام تحصیل، هاي سال افزایش که معتقدند اجتماعی شناسانآسیب دلیل همین به. آوردمی

شود می جوانان میان در بزهکاري و رفتاري کج کاهش باعث ورزشی امکانات بودن فراهم و وظیفه

 چه هر که است این شده تحقیق ردوا که متغیرهایی ،هیرشی نظریه اساس بر ).91: 1377 احمدي،(

 میزان ،باشد بیشتر علمی و برنامه فوق مختلف هاي فعالیت در شرکت میزان و خانواده با ارتباط و پیوند

  .است کمتر مخدر مواد مصرف

  پژوهش فرضیات

فرضیات تحقیق حاضر در ارتباط با متغیرهاي  ،هاي مطرح شدهنظریه هاي داللتدر اینجا با توجه به 

  :شوندمطرح می دنظرمور

 است بیشتر ها آن مخدر مواد مصرف میزان ،بیشتري دارند آنومی احساس میزان دانشجویانی که: آنومی. 

 میزان مصرف مواد  دارد، وجود مواد کنندهمصرف دوستانشان بین در که دانشجویانی: پیوند افتراقی

  .مخدر بیشتري دارند

 مخدر مواد ،شهر دسترسی بیشتري دارند و دانشگاه در درمخ مواد به دانشجویانی که: فرصت افتراقی  

  .کنندبیشتري مصرف می
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 میزان   ،تر و بیشتري دارنددانشجویی شرکت فعاالنه عادي هاي فعالیت دانشجویانی که در: مشغولیت

  .کنندکمتري مواد مخدر مصرف می

  کمتري ، مواد مخدر بیشتر استتحصیل  دوران طول در خانواده ارتباطشان با و پیوند دانشجویانی که

  .کنندمصرف می

 مواد مخدر   ،دانشگاه دسترسی بیشتري دارند در فراغت اوقات نارگذ عادي امکانات به دانشجویانی که

  .کنندکمتري مصرف می

 میزان مصرف مواد  ،کنندمی شرکت دانشگاه در مواد مصرف از پیشگیري هايبرنامه در که دانشجویانی

  .کمتري دارند

 مصرف مواد مخدر کمتري دارند)  ازدواج و اشتغال(دانشجویانی که به آینده امید بیشتري دارند : لتزاما.  

 مخدر مواد ،بیشتري دارند )تحصیلی( ناکامی تجربه تحصیل دوران طول در دانشجویانی که: ناکامی 

  .کنندبیشتري مصرف می

 میزان بیشتري مواد مخدر مصرف  ،دارند )عشقی( ناکامی تحصیل تجربه دوران طول دانشجویانی که در

  .کنندمی

  پژوهش شناسی روش

  جمعیت آماري و حجم نمونه

در دورة  تحصیل به مشغول چهارم و سوم سال ساله 27-18 جمعیت این تحقیق شامل دانشجویان 

      تحصیلی سال در خوارزمی دانشگاه در عموماً ارشد که کارشناسی دانشجویان همچنین و کارشناسی

گیري در این روش نمونه. نفر بوده است 299حجم نمونه  .باشدبودند می تحصیل به مشغول 92-1391

   از  ،گیري غیراحتمالیانواع مختلف نمونه میان از. گیري غیراحتمالی بوده استنمونه نوعپژوهش از 

ها بر اساس تعداد دانشجویان مشغول به نمونه اي متناسب با حجم بهره گرفته شد وگیري سهمیهنمونه

باشد که پرسشنامه می ،هاآوري دادهتکنیک مورد استفاده براي جمع. اندتحصیل در هر دانشکده انتخاب شده

لیل و واحد مشاهده در این تحقیق واحد تح. ز دانشجویان گردآوري شدها اگزارشگري،  داده خود وسیله به

  .باشدفرد می

  متغیرها 

  متغیر  وابسته
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 آیا" :شد پرسیدهساله  27تا  18 دانشجویان از که است این حاضر تحقیق در مخدر مواد مصرف از منظور

به این  )1382(از سنجه سراج زاده  متغیرعملیاتی کردن  منظور به "اند؟داشته را مخدر مواد از استفاده تجربه

 2 تا1 هرگز، هايبا استفاده از گزینه( ها آنجربه مصرف درباره تعداد دفعات ت ها آناز شکل استفاده شد که 

  .شد سؤالدر پرسشنامه  شده معرفیاز بین مواد ) بار 20از بیش بار و 20 تا 10 بار، 9 تا 3 بار،

  متغیرهاي مستقل 

 دوش بر جامعه به نسبت فرد که است دینی احساس و جامعه مرسوم هاي هدف پذیرش میزان بیانگر: التزام

قرار  سنجش موردمخالفم  کامالًموافقم تا  کامالًاي از گویه 5 سؤال 6کند که با استفاده از می ساساح خود

  .گرفت

 استفاده است که با اجتماعی هاي فعالیت و ها نقش در مشارکت و درگیري میزان بعد بیانگر این:  مشغولیت

 خیلی هاي جواب طیف پاسخ با  بسته هاي سؤال صورت به که سؤال 6که شامل ) 1382(زاده از سنجه سراج

  .قرار گرفت سنجش مورد  کم خیلی تا زیاد

 از بیشتر دارند بزهکاري موافق تعاریف که افرادي با فرد ارتباط شدت و میزان اینکه یعنی: پیوند افتراقی

ر از سنجش این متغی براي ).513: 1380 دالوري، و سلیمی(دارند بزهکاري مخالف تعاریف که باشد افرادي

  . بهره گرفته شد کمخیلیهاي خیلی زیاد تا با طیف پاسخ سؤال 5که شامل ) 1382(سنجه سراج زاده 

 دسترسی نامشروع هاي فرصتبه  کجروي براي افراد که است این افتراقی فرصت از منظور: فرصت افتراقی

  .قرار گرفت موردسنجش لسؤا 4با ) 1382(این متغیر با بهره گرفتن از سنجه سراج زاده . باشند داشته

 در هنجاريبی و گسستگی اغتشاش، اختالل، حالت نوعی به آنومی ،دورکیم تعریف به بنا: احساس آنومی

 اخالقی مدیریت جامعه و شودمی اخالقی اقتدار اضمحالل موجب تدریج به که دارد اشاره اجتماعی نظام

 هنجاري سیستم به نسبت متقابل طور به نیز فرد و دهدمی دست از را فرد بر الزم اجتماعی کنترل و مؤثر

که ) 1386(براي عملیاتی کردن این متغیر از سنجه شرافت  ).26: 1382مرجایی، (شود می اعتنابی جامعه

  .بود استفاده شد مخالف کامالً تا موافق کامالً از بسته هايپاسخ با سؤال  5 صورت به

 شکست و ناکامی با خود تحصیل انرود طول در دانشجو آیا که ستا این متغیر این از منظور :ناکامی عشقی

  .نه یا است شده مواجه عشقی

 افت دچار دانشگاه در تحصیل دوران طول در دانشجو آیا که است این متغیر این از منظور :ناکامی تحصیلی

  .قرار گرفت سنجش مورد سؤالترکیب سه  خیر که با یا است شده مشروط یا تحصیلی
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 اعتبار  نظران صاحب نظر از استفاده و مشورت با و شد تهیه مقدماتی پرسشنامه ابتدا در :و پایایی اعتبار

    به دست آوردن اعتبار معیار از  منظور بهسپس . قرار گرفت تائیدمورد  ها صوري و محتوایی سنجه

 نظري انتظارات با هافرضیه یقتطب با ،نهایت دردر زمینه متغیرهاي تحقیق استفاده شد و  افتاده جاهاي سنجه

 عنوان به پرسشنامه 21 تکمیل از بعد پرسشنامه، پایایی سنجش جهت .شد ریسم نیز پرسشنامه سازه اعتبار

 تحقیق هايشاخص پایایی میزان آوردن دست به براي کرونباخ آلفاي ضریب از) تست پري( آزمون پیش

 هايگویه یا و شده اصالح ،داشتند هاگویه سایر با ريکمت همبستگی که هاییگویه یا گویه و شد استفاده

، 683/0، آنومی670/0التزام: باشدبدین شرح می آمده دست بهآلفاهاي  .شد ها آن جایگزین دیگري متناسب

  .768/0، نگرش790/0، فرصت افتراقی743/0مشغولیت

  ي پزوهشهایافته

  پاسخگویان هاي ویژگی

درصد از کل نمونه،  85. شکیل دادنددرصد را مردان ت 61ا زنان و ر ها درصد نمونه 39 ،جنسیت ازنظر

که همسرانشان فوت کرده  درصد نیز کسانی بودند 1درصد افراد مطلقه و  1 ،متأهلدرصد  12 ،افراد مجرد

 7/14علوم پایه و  دانشجويدرصد  7/20 ،هاي علوم انسانیدانشجوي رشته پاسخگویان درصد 5/64. بودند

درصد  6/79 ،نوع سکونت در دوران دانشجویی ازنظر. بودندریاضی و فنی هاي رشته يدانشجودرصد 

درصد بیرون از خوابگاه بدون خانواده سکونت  7/3درصد بیرون از خوابگاه با خانواده و  7/16خوابگاهی، 

 4/27هیچ شغلی در دوران دانشجویی نداشتند،  ادند کهددرصد نمونه را افرادي تشکیل می 52. داشتند

درصد نمونه را  8بودند و  وقت پارهدرصد داراي یک شغل  12دادند، درصد کارهاي موردي انجام می

درصد  62 ،اقتصادي - پایگاه اجتماعی نظر از. بودند وقت تمامدادند که داراي یک شغل فرادي تشکیل میا

حجم نمونه در این تحقیق . دندبودرصد طبقه باال  7درصد متوسط و  32نمونه داراي پایگاه اجتماعی پایین، 

  .باشددختر و پسر دانشگاه خوارزمی می ساله 27تا  18 نفر از دانشجویان 299

  رابطه بین متغیرهاي مستقل و متغیرهاي وابسته

از آزمون پیرسون بیانگر این امر است که بین متغیر مستقل مشغولیت و فرصت افتراقی و  آمده دست به نتایج

این در حالی است که بین متغیرهاي آنومی،  ،معناداري وجود ندارد مواد مخدر رابطه متغیر وابسته مصرف

داري وجود مثبت و مستقیم و معنی پیوند افتراقی و شکست تحصیلی و متغیر مصرف مواد مخدر رابطه

تا  18یان میزان مصرف مواد مخدر در بین دانشجو ،هر چه میزان این سه متغیر افزایش یابد که طوري به ؛دارد

بین دو متغیر هاي جدول بیانگر این است که دادههمچنین . یابدنیز افزایش میدانشگاه خوارزمی ساله  27

ولی این رابطه منفی و  ،داري وجود داردالتزام و پایگاه اجتماعی و متغیر مصرف مواد مخدر رابطه معنی
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بین میزان مصرف مواد مخدر در  ،تر باشدیعنی هر چه میزان التزام و پایگاه اجتماعی بیش ؛معکوس است

  .عکسریابد و بکاهش میساله  27تا  18دانشجویان 

  بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته پژوهش پیرسون  همبستگی ضریب ماتریس : 1جدول 

  

دلیل سطح سنجش متغیرها از  بین دو متغیر شکست عشقی و مصرف مواد مخدر به جهت بررسی رابطه

در سطح  باشد که میدار بین این دو متغیر معنی آزمون خی دو بهره گرفته شد که نتایج حاکی از رابطه

متوسطی بین  تقریباً رابطهآماره  وي کرامر بیانگر  میزان ،همچنین. شده است دار معنی 01/0خطاي کمتر از 

  . باشداین دو متغیر می

  ست عشقی و متغیر وابسته پژوهشکاطعی بین متغیر شجدول تق: 2جدول 

  داريضریب همبستگی سطح معنی  مصرف باال  مصرف متوسط  مصرف کم  متغیر وابسته  متغیر مستقل

  

  شکست عشقی

مصرف مواد 

  مخدر

9/48  بله  8/46  3/4  
**310/0cv=  

2/77  خیر  8/22  0 

  100 2 34 64  جمع

  01/0 احتمال خطا در سطح کمتر از**       

  05/0احتمال خطا در سطح  کمتر از *       

  

  متغیر مستقل 

  ضریب همبستگی

 پیرسون با متغیر وابسته

  داري معنیسطح 

)P- value( 
 نتیجه آزمون

  تائید  00/0  -321/0  التزام 

  رد  098/0  -075/0  مشغولیت

  رد  420/0  012/0  فرصت افتراقی

  تائید  007/0  143/0  آنومی

  تائید  00/0  446/0  پیوند افتراقی

  تائید  006/0  -145/0  یگاه اجتماعی اپ

  تائید  00/0  195/0  شکست تحصیلی
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از آزمون رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که میزان همبستگی چندگانه بین متغیرهاي  آمده دست بهنتایج 

ضریب نتایج بیانگر این مطلب است که میزان  ،همچنین. باشدمی 589/0مستقل تحقیق و متغیر وابسته برابر 

درصد از  34 تبیینمجموع متغیرهاي مستقل قادر به  بدین معنا که ؛باشدمی 347/0ابر بر شده تعدیلتعیین 

 379/0پیوند افتراقی با بتاي  ،رگرسیونی به معادله واردشدهاز بین متغیرهاي . تغییرات متغیر وابسته هستند

ا هر واحد افزایش در بدان معنا که ب ؛بر متغیر وابسته را به خود اختصاص داده است تأثیرمیزان بیشترین 

اضافه  دانشگاه خوارزمی ساله 27تا  18 به مصرف مواد مخدر دانشجویان 379/0میزان  ،متغیر پیوند افتراقی

پس از متغیر پیوند افتراقی به  -213/0، التزام با بتاي 250/0متغیرهاي شکست عشقی با بتاي  . گرددمی

است که عالمت منفی بتاي التزام  گفتنی .ته پژوهش هستندبر متغیر وابس تأثیرضریب  ینترتیب داراي بیشتر

 از مصرف مواد مخدر دانشجویان - 213/0نشانگر این امر است که با هر واحد افزایش در متغیر التزام میزان 

  .شودکاسته می ساله 27تا  18

 رگرسیون چند متغیره بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته پژوهش: 3جدول 

  

ته مصرف مواد مخدر براي محاسبه میزان تاثیر مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل متغیرهاي مستقل بر متغیر وابس

 ، سه متغیراز بین متغیرهاي مستقلنتایج حاصله بیانگر این مطلب است که . گرفته شد از تحلیل مسیر بهره

 R2  R  داري معنیسطح  B SE Beta  متغیر مستقل  متغیر وابسته

  

  

  

مصرف مواد 

  مخدر

509/1  مقدار ثابت  239/0  
 

00/0  

  

  

  

  

  

  

347/0 

  

  

  

  

  

  

589/0 

 

 

 

  

198/0  پیوند افتراقی  029/0  379/0  00/0  

00/0  آنومی  031/0  001/0-  988/0  

-046/0  پایگاه اجتماعی  039/0  058/0-  231/0  

022/0  مشغولیت  028/0  044/0  431/0  

-132/0  التزام  039/0  213/0-  00/0  

-029/0  فرصت افتراقی  024/0  062/0-  232/0  

052/0  شکست تحصیلی  029/0  089/0  071/0  

184/0  شکست عشقی  037/0  250/0  00/0  
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 ،الحبا این . گذارندمستقیم بر مصرف مواد مخدر اثر می به صورتپیوند افتراقی، التزام و شکست عشقی 

این متغیر بسته پژوهش ندارند، متغیر پیوند افترافی است که تنها متغیر مستقلی که اثر غیر مستقیم بر متغیر وا

 به صورتاثر این متغیر  .باشددارا مینیز بر متغیر وابسته پژوهش بیشترین تاثیر مستقیم را  0/379با بتاي 

میزان مصرف مواد  ،به این معنا که هر چه میزان پیوند افتراقی دانشجویان بیشتر باشد ؛مثبت و مستقیم است

بیشترین میزان اثر  187/0با بتاي دهد که متغیر آنومی نتایج همچنین نشان می. یابدمیافزایش آنها نیز در مخ

متغیر پس از پیوند افتراقی، از بین متغیرهاي مستقل پژوهش . مواد مخدر دارد بر مصرفمثبت را غیرمستقیم 

طوري که ه ب ،مصرف مواد مخدر دارد در مجموع بیشترین اثر کل را بر متغیر 284/0با بتاي  شکست عشقی

 .یابدهر چه میزان شکست عشقی دانشجویان افزایش پیدا کند، میزان مصرف مواد مخدر آنها نیز افزایش می

 27تا  18که متغیر مستقل فرصت افتراقی کمترین میزان تاثیر را بر مصرف مواد مخدر دانشجویان  گفتنی

  .ساله دانشجویان دانشگاه خوارزمی دارد

  میزان تاثیر مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته مصرف مواد مخدر: 4جدول 

  انواع تاثیر  متغیرها

  کل  غیر مستقیم  مستقیم

  379/0    379/0  پیوند افتراقی

  -194/0  019/0  -213/0  التزام

  068/0  068/0    مشغولیت

  047/0  047/0    فرصت افتراقی

  187/0  187/0    آنومی

  284/0  034/0  250/0  شکست عشقی

  036/0  036/0    شکست تحصیلی

  -023/0  -023/0    پایگاه اجتماعی

  

  گیري بحث و نتیجه

متنوعی بر  اجتماعی عوامل گیري کردتوان چنین نتیجهاز این پژوهش می شده حاصلبا توجه به نتایج 

  از جمل این عوامل. وارزمی اثرگذار هستندگرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه خ

 و کندمواد اشاره کرد که در قالب متغیر پیوند افتراقی نمود پیدا می کننده مصرفتوان به ارتباط با دوستان می

بیشترین تاثیر را بر گرایش دانشجویان دانشگاه خوارزمی به  ،ها مشخص شد گونه که از نتایج آزمون همان

بر مصرف مواد  مؤثر علی عامل عنوان بهاز عوامل دیگري که در تحقیق حاضر . ردمصرف مواد مخدر دا
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 پذیرش مورد هاي ارزشبه هنجارهاي و  سال 27تا  18رده سنی  دانشجویانالتزام شناخته شد،  مخدر

 ،داشته باشد يهر چه دانشجو به این هنجارهاي متعارف التزام بیشتر که طوري به ؛خانواده و جامعه است

توان به ارتباط موثر با از جمله این عناصر التزام بخش می .یابدزان مصرف مواد مخدر وي کاهش میمی

خانواده در قالب داشتن صمیمت با اعضاي خانواده و درمیان گذاشتن مشکالت با آنها و همچنین امید 

به وسیله این عناصر  کرد که ازدواج مناسب در دوران بعد از تحصیل اشارههمچنین داشتن به یافتن شغل و 

خود این افزایش التزام به عرف  -میزان التزام دانشجویان به هنجارهاي متعارف جامعه را افزایش دادتوان می

شکست عشقی در طول دوران . عام جامعه سبب کاهش مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان خواهد شد

مستقیم و غیر مستقیم  تأثیردانشجویان  دیگري است که بر مصرف مواد مخدر مؤثرعامل علی  ،تحصیل

دوري  در کنارافتد اتفاق می طول دوران تحصیل براي دانشجویاندر که  هاي عاطفیبحران. داردداري معنی

 دانشجویان مصرف مواد مخدر افزایش در مؤثريعامل  ،آنحمایت عاطفی از دریافت از خانواده و کاهش 

یسم موثر ارتباطی بین دو نهاد خانواده و دانشگاه، از یک سو سبب رسد ایجاد مکانبه نظر می .باشدمی

هاي عاطفی دوران باعث کاهش میزان اثرات منفی بحران ،افزایش میزان التزام دانشجو و از سوي دیگر

از  .در پی داردکاهش مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان را  در نهایت،شود که تحصیل براي دانشجو می

فرصت افتراقی که در قالب دسترسی به مواد مخدر  ،ي مستقل به کار گرفته در تحقیق حاضربین متغیرها

با توجه به قرار گرفتن دانشگاه . کند داراي کمترین میزان تاثیر بر مصرف مواد استنمود عملی پیدا می

   است، با سهولت همراه  خوارزمی در محیطی که دسترسی به مواد مخدر در خارج از محدوده دانشگاه

با  صرف مواد مخدر دانشجویان ندارد وگیري کرد که این متغیر تاثیر چندانی بر متوان چنین نتیجهمی

تقویت سایر متغیرهایی که نقش سپر محافظتی در برابر مصرف مواد مخدر براي دانشجو را دارند، اثر این 

داري سطح معنیتحقیق این است که  این دیگراز نتایج . به کمترین میزان خود رساندمی توان متغیر را 

دهنده این است که این رگرسیونی نشان در معادلهمتغیرهاي آنومی، پایگاه اجتماعی و شکست تحصیلی 

ندارند و این در حالی ساله  27تا  18 داري بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان علی معنی تأثیرمتغیرها 

را با مصرف مواد داري معنی ب همبستگی پیرسون، همبستگیاست که متغیرهاي مذکور در آزمون ضری

به  واردشدهسایر متغیرهاي  تأثیرحاکی از آن است که این متغیرها تحت  تناقضاین . دهندمخدر نشان می

بر مصرف مواد  غیرمستقیمیعلی  تأثیر ،درواقعگذارند و متغیر وابسته پژوهش میبر خود را  تأثیر ،تحقیق

  .دانشجویان دارندن ایمخدر در بین 
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This study is to examine the social factors related to drug use among 18-27 
year-old students using the survey. The sample population has been consisted of 
299 male and female students of the Kharazmi University. The theories used in 
this research were included social bonding theory, opportunity differential, 
differential association, anomie and frustration feeling (love, and academic 
failure). The results indicate that there is a significant correlation between the 
independent variables the social and economic base, commitment, differential 
association, the feeling of anomie, academic failure, failure of love and drug use 
variable. Variable s of love failure, anomie and social status don’t have direct 
causal effect on drug use and influences through other variables on substance 
use. Association differential correlation with (0/446) and beta (0/379) had 
Maximum correlation and causal impact on drug use among students. 

Keywords: Drugs, Young Students, Differential Association, Love Failure and 
Engagement  

  


