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 چکيده
اعتياد به عنوان يك معضل و مساله فردي و اجتماعي تاكنون با رويكردهاي مختلفي مورد 

بررسي قرار گرفته است. بررسي پژوهش هاي موجود حاكي از آن است كه در اعلب آنها به اين 

مساله به عنوان يك معضل فردي، جمعي، رواني يا حداكثر از ديدگاه روانشناسي اجتماعي توجه 

اين پژوهش مساله اعتياد به عنوان يك پديده اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته شده است.در 

 تاثير بررسي حاضر پژوهش هدفو عوامل اجتماعي موثر بر آن مورد واكاوي قرار گرفته است. 

 اهي،رف امكانات مواد، به دسترسي انزواطلبي، اجتماعي، كنترل اجتماعي، تعهد)اجتماعي  عوامل

 ماعياجت - اقتصادي پايگاه و( افتراقي پيوندهاي اعتياد، به ابتال افزايش امكان و جويي لذت

. باشد يم استان البرز اعتياد ترک هاي كلينيك به كننده مراجعه معتاد افراد در اعتياد بر موثر

ان استاعتياد  ترک هاي كلينيك به كننده مراجعه معتاد جوانان كليه را پژوهش آماري جامعه

 شيافزاي يا برفي گلوله گيري نمونه روش از نمونه حجم انتخاب براي. دهد مي تشكيل البرز

 پرسشنامه از استفاده با اطالعات. بود نفر 051 با برابر شده برآورده نمونه حجم كه شد استفاده

 ،پژوهش هاي يافته ارزيابي براي و آوري جمع سنجد مي را اعتياد بر موثر اجتماعي عوامل كه اي

 استنباطي، آمارهاي و نمودارها و فراواني جداول توصيفي، آمارهاي از استفاده با حاصل هاي داده

 داده تحليل. شد تحليل و يهزتج spss آماري افزار نرم كمك به متغيره چند رگرسيون تحليل

 ار اعتياد به ابتالء امكان ، بيشتر جويي لذت براي مخدر مواد از استفاده تصوّر ؛داد نشان ها

 عهدافراد، ت طلبي انزوا ميزان ميزان به وابسته اعتياد به ابتالء دهد همچنين امكان مي افزايش

 – اقتصادي رفاهي و پايگاه مواد، امكانات افراد، دسترسي به افتراقي اجتماعي،پيوندهاي

 فراد،ا اقتصادي – اجتماعي پايگاه و سهم بيشترين آنان بستگي دارد كه انزواطلبي اجتماعي

  .دادند نشان اعتياد در را سهم كمترين

 .، عوامل فرهنگي، اعتياداجتماعي – اقتصادي پايگاه اجتماعي، عوامل :يديکل واژگان 
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 2 فاطمه عراقي،  1 محسن توده رنجبر

 اجتماعي علوم پژوهشگري ارشد كارشناس و اجتماعي شناسي آسيب كارشناس 0
 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي 2
 

 نام نويسنده مسئول:
 محسن توده رنجبر

 جوانان اعتياد بر مؤثر اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي عوامل شناخت
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 مقدمه
 درمان نشود، توجه «بيمار » گرايش علل بـه كه زمانى تا و دارد روانى و جسمى عوارض كه است «اجتماعي بيمارى» يــك اعتياد

 مواد مخدر به اعتياد .گردد مي «آور اعتياد مواد»  گرفتار دوباره مـــعتاد فـــرد و بود خواهد بخش نتيجه مدتى براى فقط روانى و جسمى

 و شده محسوب بشرى جامعه براى جدى تهديدى آن از ناشى عوارض كه است بهداشتى و اقتصادى اجتماعي، مشكالت مهمترين از يكى

 و هاارزش از بسيارى سقوط ساز زمينه آن از حاصل هاى ويــرانگري گـــــردد همچنينمى مختلف هاى زمينه در اجتماعى ركود موجب

 بر اجتماعى و سياسى مسائل تحليلگران .اندازدمى مخاطره به جدى بطور را جامعه سالمت ترتيب بدين و شده اخالقى و فرهنگى هنجارهاى

 فانهمتاس. رود مي شمار به جوامع اخالقى انحطاط و كشيدن تباهى به عامل مهمترين موادمخدر پديده فرهنگي، نفوذ و تهاجم در كه باورند اين

. است كشانده خود سمت به نيز را كرده تحصيل و متفكر قشر حتى كه است حدى به امروزى جامعه در موادمخدر مصرف دامنه گسترش

 نظام ابزار با همقابل در استراتژيك است اقدامى باشد، انتظامى نيروى مصرحه وظايف راستاى در ماموريتى آنكه از بيش قطعاً نيز اعتياد با مبارزه

 نخواهد كن ريشه كامل بطور گاه هيچ اجتماعي، آسيب يك بعنوان اعتياد. خاص سياسي اهداف با جوامع اخالقي انحطاط در جهانى سلطه

 آگاهى طحس ارتقاء با تا است اين بر ما تالش راستا اين در. آورد در كنترل به آنرا توانمي حداقل مخلصانه تالشى و انديشه تدبير، با اما شد،

 ردف آن در هم اگر كه باشيم داشته اى جامعه كه روزى اميد به. بداريم مقدم معتادين درمان بر را اعتياد از پيشگيرى جامعه مختلف اقشار

 [.0] باشد خويشتن نجات درصدد دارد، وجود معتادى

 از ناشي جبرهاي و ها محدوديت و  زندگي محيط اجتماعي، عوامل و است اجتماعي پديده يك اعتياد كه نكته اين بر پژوهش اين در

 شود مي تعقيب سئوال اين بيان با پژوهش مساله. گردد مي تاكيد دارد، بيماري و معضل اين به فرد ابتالء در را اصلي نقش اجتماعي ساختار

 در عامل كدام است خويش محيطي و اجتماعي محدوديت و جبرها مقهور مبتالء فرد و است اجتماعي بيماري يا آسيب يك اعتياد اگر كه

 شود؟ يم تبيين چگونه آنها گذاري تاثير نحوه و دارند اعتياد پديده گسترش و ايجاد در بيشتري نقش و تاثير اجتماعي نظام مختلف ابعاد

 

 اهداف تحقيق  .1-1
 هك باشد مي البرز استان مخدر مواد به معتاد جوانان ميان در اعتياد بر مؤثر اقتصادي و اجتماعي عوامل شناخت پژوهش كلي هدف •

 .است شده گرفته نظر در شهرهاي استان اعتياد ترک هاي كلينيك به كننده مراجعه معتاد جوانان منظور اين براي

 :پژوهش فرعي اهداف •

 .اجتماعي تعهد ميزان به آن وابستگي و اعتياد به ابتالء امكان بررسي -

 .جوان طلبي انزوا ميزان به آن وابستگي و اعتياد به ابتالء امكان بررسي -

 . جوانان افتراقي پيوندهاي ميزان به آن وابستگي و اعتياد به ابتالء امكان بررسي -

 . شود مي وارد برجوانان كه اجتماعي كنترل ميزان به آن وابستگي و اعتياد به ابتالء امكان بررسي -

 . مواد به جوانان دسترسي ميزان به آن وابستگي و اعتياد به ابتالء امكان بررسي -

 .رفاهي امكانات به جوانان دسترسي ميزان به آن وابستگي و اعتياد به ابتالء امكان بررسي -

 اعتياد. به ابتالء افزايش امكان و بيشتر جويي لذت براي مخدر مواد از استفاده رتصوّ بررسي -

 .جوانان اجتماعي - اقتصادي پايگاه به آن وابستگي و اعتياد به ابتالء امكان بررسي - 

 

 . تئوري و پيشينه تحقيق2
 هاوهشپژ و تحقيقات. باشندمي مرتبط هم با نظران صاحب از بسياري نظر به كه هستند هاييپديده جمله از اجتماعي انحرافات و فقر

 به فقر اساس اين بر. نمايدمي تأييد را دو آن ميان همبستگي وجود اما نيست، انحرافات و فقر بين مستقيم رابطة وجود مؤيد كه حال عين در

 ويكردر در. است گذار تأثير سرقت و اعتياد زنان، جرائم زمينه در ويژه به آن ميزان افزايش و انحرافات وقوع در اجتماعي، مسائل از يكي عنوان

 دهد؛يم افزايش را كجروي به آوريروي انگيزش فقر اساس اين بر. است تأييد مورد اجتماعي انحرافات و فقر ميان همبستگي اين نيز ديني

 عضالتم ترينمهم زمرة از اقتصادي هاينابرابري و فقر ترديد بدون. باشدمي قوي بسيار انگيزة جرائم، به آوري روي در طلبي رفاه كه همچنان

 ايدرده ناهنجارترين و مشكالت ترينبنيادي از فقر. است برخوردار اجتماعي مسائل ساير بين در ايويژه جايگاه از كه است بشري جامعه

 در وجودم آمارهاي طبق بر بلكه نشده كاسته تنها نه آن ميزان بشري، زندگي در گسترده توسعه و پيشرفت وجود با كه است انسان زندگي

 كندمي پيدا شدت زماني اجتماعي مساله اين مشكالت بلكه باشد،نمي فقر خود پيامدهاي به منحصر صرفاً فقر مشكالت. است افزايش حال

  [.2] گرددمي انحرافات بسترساز آن كه
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 رگيرد مقوله دو اين با شكلي، به خويش حيات طي در انساني جوامع. نيست بديع و نو موضوعي اجتماعي، انحرافات و فقر بين ارتباط

 صادياقت اجتماعي، علوم قبيل، از علمي مختلف هايحوزه در معتادان قاتالن، سارقان، با هاخانمانبي و گرسنگان فقيران، بين ارتباط. اندبوده

 انزم هر در كه ايگونه به است؛ گرديده توجه آن به گوناگون منظرهاي از و گرفته قرار مختلف هايپژوهش و تحقيق موضوع شناسي،روان و

 آغاز و «علمي نهضت» گيريشكل با. است شده گرفته نظر در آن با برخورد در هاييحلراه جامعه، فضاي و امكانات شرايط، تناسب به و

 يكصد زا تقريبي طور به كه بود موضوعاتي از نيز اجتماعي انحرافات و فقر اجتماعي، و انساني طبيعي، فيزيكي، هايپديده علمي هايبررسي

 است گرديده ارائه رابطه اين در جديدي هايتئوري و هانظريه و گرفته قرار علمي كنكاش مورد جديد، علمي ابزارهاي كمك با پيش، سال

[3 .] 

 مورد را آنها رابطة سپس و كرد آغاز مفهوم دو اين تعريف از بايد ابتدا منطقي طور به اجتماعي انحرافات فقر و رابطه شناخت براي

 .گردد بيان اجتماعي انحرافات بر آن تأثير و فقر پيامدهاي نهايت در و داد قرار بررسي

 

  فقر. 1-2

. است قرف مسئله به نسبت آنها نگرش نوع بر، مبتني اختالف اين منشأ كه دارد وجود محققان بين اساسي نظر اختالف فقر تعريف در

 مفهوم دو معموالً شناسيجامعه ادبيات در. پرداختند اجتماعي تحليل به ندرت به و نموده توجه فقر نتايج و ظهور زمينه به بيشتر اقتصاددانان

 كاربرد رسد،مي نظر به اما هستند، همديگر از مستقل معني، حيث از اينكه با مفهوم دو اين. روندمي كار به يكديگر كنار در نابرابري و فقر

 هك آنجا از. است فقر وجود مؤيد هم اقتصادي نابرابري ديگر سوي از و است درآمد در نابرابري از متأثر فقر سو يك از زيرا ندارند؛ مستقل

 يوستگيپ آن با كه اقتصادي و اجتماعي مشكالت انواع از بايد را فقر مفهوم هستند، جدا آن از فقر با ارتباط عين در اجتماعي مشكالت و مسائل

 [.4]ردك نخواهد كمك فقر مشكل فهم به اجتماعي، مسائل هايصورت ديگر با فقر مفهوم شمردن مترادف لذا گرفت؛ نظر در مستقل نيز دارند،

 

  اجتماعي انحرافات. 2-2
 و شناسانجامعه نظر از. ندارد وجود آن مورد در واضحي و روشن توافق فقر مفهوم مانند كه است مفاهيمي از اجتماعي انحراف

 رفتاري اي شده نكوهش رفتار شده، منع رفتار: باشد دارا را صفات اين از يكي حداقل كه است رفتارهايي به ناظر كجروي و انحراف شناسان،جرم

 [.5]شودمي مجازات موجب يا و است بدنامي ماية كه

 

  در باب فقر و انحرافات اجتماعي نظري هايتبيين. 3-2
 سطح در. است شده انجام خرد سطوح در هاتبيين بيشترين كه است تبيين قابل كالن و خرد سطح دو در اجتماعي انحرافات و فقر

 .گرددمي توجه حادثه جزئي و فردي هايويژگي و خصوصيات به آن در و شده تلقي اجتماعي رويداد يك و واقعه يك عنوان به كجروي خرد،

 عوسي و كالن هايساخت با پديده ارتباط و گردندمي تبيين آن امثال و سياسي اجتماعي، متغيرهاي حسب بر رفتارها كالن، سطح در اما

 گيرندمي قرار بررسي مورد هم پديده ترجزئي ابعاد كالن، و تام نگرشي با و گرددمي مشخص فرهنگي و اقتصادي سياسي، سطح در جامعه

[6.] 

 خرد تبيين .1-3-2
 نتيجه فقر اساس اين بر. است افراد هايخصلت و هاويژگي از ناشي دو هر اجتماعي انحرافات و فقر فردي، و خرد هايتبيين حسب بر

 اب رابطه در كه هستند مواردي جمله از روحي اختالالت و جسماني هايعارضه استعدادي،بي. است فقير مردمان ناچيز توان و فرومايه سرشت

 ابزارها خيبر از استفاده با و سادگي به كه است دور به معمول هايپيچيدگي از تحليل گونه اين. گيرندمي قرار بررسي مورد پديده اين ايجاد

 مالي و اقتصادي وضعيت درباره ابتدائي سؤال چند با نمونه عنوان به. كرد پيدا دسترسي فوري نتيجه يك به توانمي موجود، آمارهاي جمله از

 هك نشان جدول تعدادي از جستن بهره با و باشندمي محرومين و فقرا طبقه از آنها اكثر كه گرددمي مشاهده سادگي به بزهكاران و مجرمين

 امري را رفق با كجروي و جرائم وقوع بين رابطه و زد قضاوت به دست شتابزده است جامعه اقشار ديگر از بيشتر فقرا نزد در ها كجروي فراواني

  .نمود تلقي قطعي

  کالن تبيين .2-3-2

 گونه اين اساس بر. گيرندمي قرار معلولي و علي چرخه يك در و شده تلقي معلول يك هر اجتماعي انحرافات و فقر كالن سطح در

 يك ايجاد سبب و دارد وجود مشكلي جامعه ساختاري خصايص و اجتماعي روابط ها،سازمان نهادها، سطح در كه شودمي مشخص هاتبيين

 دعاا آمارها كمك به و كرد اجتماعي انحرافات و فقر بين رابطه وجود به حكم راحتي به تواننمي نگرش اين طبق. است شده جامعه در معضل
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 ابعاد تحليل اين در بلكه شود،مي تحليل خرد و فردي سطح در كه طورهمان هستند، فقرا و محرومين طبقه از مجرمين بيشتر كه نمود

 اقعيو هايكجرو اند،شده تعريف چگونه هاآسيب: ازقبيل پرسشهايي سطح اين در رواين از. گيردمي قرار كنكاش مورد موضوع اين ترعميق

 مطرح... و سرمايه صاحبان و ثروتمندان يا كجروترند فقيران نيست، شناختي آسيب امري خود ثروت، نابرابر توزيع آيا اند،كساني چه

 . گيردمي قرار بررسي مورد خالصه طور به اجتماعي هايآسيب و فقر باب در موجود نظري هايتحليل تبيين، نوع اين گرددبرحسبمي

 

 فقر به مربوط هاي نظريه . 4-2

 :اندكرده مطرح فقر باب در را ذيل ديدگاه سه شناسان جامعه

  فرهنگي انداز چشم  .1-4-2
 فرهنگ و جامعه در موجود الگوهاي با كه كنندمي پيروي خاصي ارزشي و رفتاري الگوهاي از محرومين و فقرا ديدگاه اين اساس بر

 هاصلتخ. گرددمي منجر «فرهنگ خرده» يك گيريشكل به و شده منتقل نسلي به نسلي از مرور به هاارزش و الگوها اين. است متفاوت غالب

 طبقه با كه باشند داشته را خاصي شرايط فرهنگ، خرده اين به وابسته افراد شود مي سبب كه است ايگونه به فرهنگ خرده اين هايويژگي و

 نبي نيز و اجتماعي طبقه و جرم بين كه دارد وجود شناسان جامعه از بسياري بين در توافق اين. است ارتباط در هاآن اقتصادي شرايط و

 رابطه هاآن اقتصادي پايگاه و افراد فرهنگي و آموزشي تحصيلي وضعيت ميان همچنين و فقر و گسيختگي روان بخصوص رواني هايبيماري

 » اهديدگ از عبارتند آنها ترينمهم كه دارد وجود هاييديدگاه نگرش، اين در. باشندمي رابطه اين وجود بر گواه مدارک و اسناد كه است برقرار

  [.7] «شيلر » از «ناقص منش » ديدگاه و «اسكارلوئيس » از «فقر فرهنگ

 :فقر فرهنگ ديدگاه  .1-1-4-2
 زندگي ولط در فقرا كه است شخصيتي و نگرشي رفتاري، خانوادگي، هايويژگي از پيوسته هم به ايمجموعه فقر فرهنگ لوئيس، نظر از

 هب نسلي از كه است فرهنگي هايارزش مجموعه، اين حاصل كه اندشده سازگار آن با و اندكرده عادت آن به مالي نامساعد شرايط در خويش،

 حاكم جامعه فرودست هايگروه بر و شودمي دگرگون سرعت به كه شودمي ديده جوامعي در بيشتر فرهنگ اين است شده منتقل نسلي

 اصلهف و شده جدا جامعه از كنند،مي احساس خويش براي كه پاييني موقعيت و جامعه در وسيع و سريع هايدگرگوني سبب به آنها. گرددمي

 ناي هايويژگي ترينعمده لوئيس منظر از. نمايندمي ايجاد است، متفاوت جامعه عموم فرهنگ با كه را جديدي فرهنگ كم كم و گيرندمي

 ادهخانو سطح در و داوطلبانه؛ هايانجمن فقدان و تشكل سطح بودن پايين عمومي، هايفعاليت در آنها مشاركت عدم جامعه، سطح در فرهنگ

 دانفق زن، بودن خانوار سرپرست خانواده، ترک خانواده، در ناسالم روابط كودكان، براي الزم هايحمايت فقدان كودكي، دوران بودن كوتاه به

 به نسلي از شدن اجتماعي و خانواده در يادگيري راه از كه است زندگي شيوه نوعي فقر فرهنگ گزارش، اين طبق بر .است...و خصوصي حريم

 ياراخت در جوامع گونه اين مشكالت براي هاييحل راه و دارد خاصي ارزشي و زندگي الگوهاي ديگر فرهنگ هر بسان و يابدمي انتقال نسلي

  .گذاردمي خانواده

  :ناقص منش ديدگاه  .2-1-4-2

 اين از يك هر فقدان. است كاري اخالق و انگيزه تردقيق تعبير به يا توانايي و اشتياق در فردي نقايص طبيعي نتيجه فقر شيلر نظر از

 به آنها تننداش توانايي نيز و افراد بودن انگيزهبي اثر در محروميت و فقر نظريه، اين طبق بر. شودمي منجر فقر به بيش و كم افراد، در عوامل

 هك يابند نجات فالكت و فقر واز داده تغيير را خود موقعيت و شرايط كه است الزم تنها و است شده تحميل آنها به نوعي به و آيدمي وجود

 ضعو مسئول خود فقيران و است فقيران زندگي روش و منش ناقص، منش شيلر نظر به. است پذير امكان آنها ديدن آموزش طريق از مهم اين

  .ندارند عهده بر مسئوليتي زمينه اين در ديگران و آيندمي حساب به خود سخت و نابهنجار

  موقعيتي اندازچشم .2-4-2

 اختس كه است هاييموقعيت و تبعيض حاصل فقر. كرد جستجو فرد كنترل از بيرون نيروهاي در بايد را فقر علت ديدگاه اينطبق 

 ناشي ار اجتماعي مشكالت كه است فقر مسأله درخصوص ديدگاه اين حاد و تند بسيار روايت«تضاد نظريه. »است نموده تحميل افراد بر جامعه

 عين در. ندكمي تقسيم باال و پايين طبقات به را جامعه كه است استثمارگرانه و ناعادالنه نظامي اجتماعي نظام. داندمي قدرت نابرابر توزيع از

 تعبار به. دهدمي نسبت نمايد،مي محدود را هافرصت كه اجتماعي ساخت به را نداري و فقر كه است «مرتون» نظريه آن، ترماليم روايت حال

 شتال در و شوندمي محكوم ساختاري هايمحدوديت به اما دارند، تعلق خاصي ارزشي و فرهنگي نظام به كه آن عليرغم پايين طبقة ديگر

 الزم تحرک فاقد جامعه و زادهغني غني و است فقيرزاده فقير ديدگاه، اين طبق. دهند وفق سخت شرايط اين با را خود ايگونه به كه هستند

 به را نهاآ و نموده تحميل اجتماعي ساخت كه است هاييموقعيت قهري نتيجه فقر، رفتاري الگوي انتخاب پس. هاستفاصله اين تقليل براي

 هايارزش آنها كه است دليل اين به بلكه نيست، خاص ارزشي نظام يك از برخورداري دليل به فقرا رفتار. است ساخته مجبور آن پذيرش
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 ساخت اصالح طريق از را آنان موقعيت بايد شود، داده آنها وضع در تغييري بخواهند اگر و دهند تغيير را آنها توانندنمي و كرده دروني را مسلط

 . داد تغيير كننده محدود اجتماعي

 ربطي انداز چشم  .3-4-2

 مريا فقط نه فقر كه است آن بر و دهد ارائه را نظر دو هر از تلفيقي شكلي به كه است تالش در قبلي روية دو خالف بر نگرش اين

 مطرح آنها به ديگران نگرش هم و هاانسان فردي كنش هم ديدگاه اين در. باشدمي ربطي ايمقوله بلكه است بيروني امري فقط نه و دروني

 اين: »گويدمي گونه اين«واكسمن. »باشدمي مؤثر آنها اجتماعي پايگاه گيريشكل در هاكنش اين هردوي كه گرددمي اثبات و گرددمي

 هانشك و هانگرش اين تأثيرات و فقير به نسبت فقير غير اعمال و هانگرش اجتماعي، ساخت چارچوب در فقر موقعيت درک پايه بر اندازچشم

 [.5]است استوار فقر بر

 

  اجتماعي انحرافات به مربوط هاينظريه . 5-2

 و همنوايي بين ارتباط بر تأكيد آنها مشترک وجه كه اندداده ارائه مختلفي هايتبيين اجتماعي انحرافات درخصوص شناسان جامعه

 فرهنگ خرده آن از خارج است ممكن دارد، همنوايي فرهنگ خرده يك هنجارهاي با كه رفتاري. است اجتماعي مختلف هايزمينه در كجروي

 ارهاش اجتماعي انحرافات مورد در نظري هايديدگاه از برخي به رابطه اين در كه گيرد قرار تنبيه و مجازات مشمول فرد و شود تلقي كجروانه

 .گرددمي

  هنجاريبي ديدگاه  .1-5-2
 اين در. است اجتماعي زندگي از معيني حوزة در رفتار راهنمايي براي روشن معيارهاي وجود عدم معناي به هنجاريبي دوركيم نظر از

 مينه از استفاده با مرتون. نمايد اقدام خودكشي قبيل از اعمالي به كه شودمي سبب و كندمي يابيجهت دادن دست از احساس فرد شرايط،

 رد نمونه عنوان به. آيدمي وارد افراد بر واقعيت، با شده پذيرفته هنجارهاي ميان تضاد هنگام در كه كندمي اطالق فشاري به را آن مفهوم،

 اينبنابر. است الزم كوشيسخت و تالش آن به رسيدن براي و است شده پذيرفته هايارزش از «پيشرفت» و «درآوردن پول» جوامع بيشتر

 وارد اآنه به زيادي فشار شدن موفق براي باشند، داشته ترقي و پيشرفت براي محدود هايفرصت كه بگيرند قرار وضعيتي در ايعده اگر

 .دهندمي نشان خود از متعددي هايواكنش و گردندمي متوسل نامشروع چه و مشروع چه ايوسيله هر به ناچار به. شودمي

 فرهنگي انتقال نظريه .2-5-2

 انونيق غير هايفعاليت مشوق هافرهنگ خرده برخي است معتقد و كندمي تكيه ارتباطات تفاوت بر خود نظريه در «ساترلند ادوين»

 دمانن هارفتاريكج اساس اين بر. كنندمي آن به اقدام و گرفته ياد را كجروانه رفتار هنجارهاي ديگران با ارتباط طريق از افراد و هستند

 .آيندمي كار به هاارزش و نيازها ارضاي جهت در و شوندمي گرفته فرا قانون تابع رفتارهاي

  زنيبرچسب نظريه  .3-5-2

 متقابل كنش فرآيند يك عنوان به بلكه شود،نمي گرفته نظر در هاگروه يا افراد هايويژگي از ايمجموعه عنوان به نظريه اين در كجروي

 ران،فقي ترها،ضعيف براي جامعه، قوي اكثريت و ترهابزرگ ثروتمندان، قدرتمندان، اساس اين بر. شودمي تبيين ناكجروان و كجروان ميان

 برچسب اآنه پس. است هاگروه آن منافع با تضاد و رفتن بين از با مساوي قانون آن از تخلف كه كنندمي وضع قانون جامعه اقليت و ترهاكوچك

 نيست، دناپسن و زشت عملي هيچ فرض اين در. زنندمي اند،كرده تعيين خود منافع براي آنها كه را آنچه يعني قانون، از متخلف فرد بر را كجرو

 .شودمي تلقي كجروانه عمل گيرد، انجام افراد توسط قدرتمندان، سوي از شده تنظيم قانون برخالف كه عملي بلكه

 طور به اما شود،نمي پرداخته آنها ذكر به اختصار جهت به كه است مطرح نيز ديگري هاينظريه اجتماعي انحرافات و كجروي باب در

 فقر مانند ،قوي ساززمينه عنصر يك وجود همچنين و شودمي تأكيد آبرومندانه رفتار و كجروانه رفتار بين پيوستگي به هانظريه اين در كلي

 . شودمي آموخته افراد اجتماعي هايموقعيت و اجتماعي يادگيري طريق از كه گيرندمي نظر در كجروانه رفتار گيريشكل در را

 

  اجتماعي انحرافات و فقر بين رابطه. 6-2
 كشف پي در محققان ها،پژوهش اين در ابتدا. دارد طوالني بسيار سابقه ،كجروي و اقتصادي شرايط بين ارتباط درخصوص پژوهش

 رونق دوران در جرم نرخ با را اقتصادي بحران دوران در جرم نرخ آنها. برآمدند جنايت و جرم نرخ و اقتصادي شرايط هايدگرگوني بين رابطه

 دارد جودو جرائم نرخ در داريمعني تفاوت آيا ببينند تا نمودند مقايسه هم با را منطقه يك در غني و فقير نواحي يا گوناگون جوامع اقتصادي

 اب جرم نيز و اقتصادي هاينابرابري و جرم نرخ نبودن يا بودن همبسته و گرفت خود به ترعيني صورت هاپژوهش بعدي، مرحله در. خير يا

 دو به اهپژوهش كه گرديد سبب متناقض هاييافته و هاتالش اين حاصل. گرفت قرار بررسي مورد اقتصادي، ناتواني عامل عنوان به بيكاري

http://www.psyj.ir/


 39 -603، ص  6931، زمستان  61فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 اين ،ژوهشپ از بيشتري تعداد مقابل در و كنندمي تأييد را فقر و جرم ميان همبستگي تحقيقات اين از ايدسته. شوند تقسيم اساسي گروه

 [.8]شودمي اشاره هايافته اين از برخي به نوشتار اين در كه كنندمي رد را جرم و فقر بين مثبت رابطه وجود يعني عمومي، تقريباً باور

  مخالفان نظريه. 1-6-2
 رمج عامل مستقيماً فقر: »كرد خالصه جمله يك در توانمي را اجتماعي انحرافات و فقر ميان مستقيم رابطه مخالفان پژوهش نتيجه

 جرويك و جرم شود،مي زياد فقيران تعداد كه هنگامي و اقتصادي ركود دوران در كه فرضپيش اين با ابتدا پژوهشگران اين از برخي.« نيست

 اولين .پرداختند پديده دو آن بين رابطه درمورد تحقيق به دهد؛مي روي كمتري جرم اقتصادي، بالندگي دوران در برعكس و يابدمي افزايش

 نشين ثروتمند نواحي بين ايمقايسه آنها. گرفت صورت «كتله» و «گري» سوي از دقيق، نسبتاً آمارهاي از استفاده با زمينه اين در مطالعات

 ناحيه دو نبي جرائم ارتكاب در محسوسي تفاوت كه بود آن از حاكي آنها انتظار برخالف آمده، دست به نتايج. دادند انجام فرانسه فقيرنشين و

 عامل تنها را فقر كه «ناتلپي» هايپژوهش. در است «فرصت» معلول كجروي و جرائم كه گرفتند را نتيجه اين آنها رو، اين از. ندارد وجود

 و رمج شاخص اقتصادي، شكوفايي دوران در كه است اين از حاكينيز  تحقيقات برخي نتايج و نمايدمي محسوب كاريبزه استعداد تقويت

 اعالميه رو، همين از. كندمي نفي را جرم و فقر بين رابطه هم هاپژوهش آخرين زمينه همين در .است داشته رشد برابر، دو از بيش جنايت

 ميل لكهب نيست، جنايت عامل فقر كه كندمي اشاره مضمون اين به ،«تبهكاري درمان و جنايت از پيشگيري» براي ملل سازمان كنگره سومين

 .است هاجنايت بيشتر علت و منشأ كردن خرج زياد به

  موافقان نظريه. 2-6-2
 را نظر اين هم هاپژوهش از برخي. است جامعه در هاكجروي از بسياري و فحشا سرقت، جنايت، عامل فقر جامعه، افراد نظرعموم از

 هاپژوهش برخي از. كنندمي مالحظه همبستگي آنها بين و نمايندمي قلمداد هاكجروي مستقيم عامل را اقتصادي ناتواني و فقر و كنندمي تأييد

 ترپايين جامعه ميانگين از آنها درآمد كه خانوارهايي درصد بين و 0661 تا 2107 هايسال در اموال، عليه جرائم نرخ بين رابطه درباره كه

 هايشاخص كمك به كه «هيل» و «الفتين» تحقيقات. است مستقيم ايرابطه انحرافات، و فقر بين رابطه كه آمد دست به نتيجه اين است،

 هاتلق نرخ و سنجش اين بين قوي همبستگي كننده تأييد گرفت، صورت... و نامناسب پرورش و آموزش كودكان، مير و مرگ قبيل، از فقر،

 [.6] نمايندمي تأييد را هايافته همين گرفته، صورت جرم و بيكاري رابطه مورد در كه تحقيقاتي همچنين. است بوده آمريكا در

 

  اعتيادفقر و . 7-2
 دست به نتيجه اين گرفت، انجام 0366-67 هايسال بين در كه آماري طبق. فقرند و اعتياد بين ارتباط كننده تأييد موجود آمارهاي

 نيز و اردد وجود بااليي همبستگي مخدر مواد با مرتبط شدگان دستگير تعداد و فقرنسبي خط زير خانوارهاي نسبت تغييرات بين كه آمد

 گيفرهن فقر و بيكاري اقتصادي، فقر يعني آن عامل سه كه دارد وجود مهم چهارعامل اعتياد در كه دهدمي نشان گرانپژوهش برخي هاييافته

 آنكه سبب به. كندمي پيدا پول به بيشتري احتياج اعتيادش، گسترش با معتاد فرد زيرا. هستند مرتبط اقتصادي نابرابرهاي و فقر با شكلي به

 درآمدي نتيجه در و شودنمي داده كار معتاد فرد به ديگر سوي از و كندمي ايجاب را نيازمندي اين مخدر مواد باالي مصرف سو يك از كه

 در و موادمخدر فروش و خريد كاال، قاچاق قبيل از غيرقانوني هايفعاليت به آنها آوريروي در عامل دو اين كه ندارد نيازهايش تأمين براي

 [.01]شودمي مشاهده جرائم ديگر و اعتياد فقر، بين سياه و زشت چرخه اين. است تأثيرگذار بسيار فحشا به آوردنروي زنان خصوص

 سرقت . 1-7-2
اي بسيار روشن و واضح دارد. با توجه به شرايط نابساماني كه در اثر فقر در زندگي افراد اساسي، جرم سرقت با فقر رابطهدر بين جرائم 

ها، سرقت و دزديدن چيزهايي است كه در بهبود اوضاع اقتصادي فرد تأثير داشته ها براي جبران كاستيترين راهآيد، يكي از سادهبه وجود مي

ديگر نوع جرائم مالي به شرايط اقتصادي بستگي دارد. در تحقيقي كه صورت گرفته، افراد فقير بيشتر به دنبال جرائمي مثل باشد. به تعبير 

باشند. البته بايد توجه داشت، سرقت و اعتياد هستند و در مقابل كساني كه وضع مالي بهتر داشتند، به دنبال فحشا، كالهبرداري و قتل مي

ه توانند آنها را پوشاندها و قدرت خودشان ميها مربوط به قشر باالي اجتماعي است كه به دليل تواناييمالي و سرقتبخش عظيمي از جرائم 

 دهند كه بين فقر اقتصادي، بيكاري و جرم سرقت، رابطة معناداري وجود دارد.ها نشان ميوخود را منزه جلوه دهند. به هرصورت پژوهش

 زوال خانواده. 2-7-2

كند خانواده امروز از معضالت بزرگ جامعه انساني است. نگاهي كوتاه به آمارها در سراسر دنيا اين فرض را به خوبي اثبات مي فروپاشي

كم يك متغير مهم و اساسي يابد. از منظر برخي صاحب نظران، فقر دستكه ميزان طالق در هر سال نسبت به سال قبل افزايش بيشتري مي

اي دارند، فقر چندان تأثيري در فروپاشي خانواده و شود. هرچند در كشورهايي كه مزاياي رفاهي گستردهحسوب ميدر فروپاشي خانواده م
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توان به پژوهش باقر ساروخاني اشاره كرد كه نشان داده طالق ندارد اما به هر حال گسترش ميزان فقر، در طالق تأثير دارد. به عنوان نمونه مي

 اند.علل اقتصادي داشته 0356در سال  هادرصد از طالق 7است، 

 خودکشي. 3-7-2
هاي اقتصادي ناگهاني يا رشد سريع اقتصادي، جامعه دچار آشفتگي دوركيم و به دنبال او مرتون بر اين باورند كه در صورت بروز بحران

سمت انجام رفتارهاي كجروانه از جمله خودكشي آيد. اين وضعيت افراد را به هنجاري به وجود ميشود و وضعيت آنومي يا بياجتماعي مي

اند، رابطه بين متغير فقر و خودكشي از همبستگي دهد. بر اساس آمارهاي موجود در خصوص كساني كه اقدام به خودكشي كردهسوق مي

ان در خصوص اين پديده صورت نسبتاً بااليي برخوردار است. مطالعاتي كه در برخي مناطق محروم كشور از جمله در ايالم از سوي صاحب نظر

دهد كه شيوع اين پديده در مناطق فقير بيش از ساير مناطق است. البته مطالعات برخي دانشمندان در خصوص اين رابطه گرفته، نشان مي

  بيانگر آن است كه خودكشي در بين همة طبقات اعم از فقير و غني رايج است.

 

 عوامل زمينه ساز مستعد کننده اعتياد. 8-2

 مصرف آميز مخاطره عوامل. كه در تعامل با يكديگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتياد مى شوندند عوامل متعددى در اعتياد موثر

 (.0383عوامل فوق مى پردازيم )فدايي، كه به شرح هريك ازمي باشد  اجتماعى و عوامل و محيطى فردى بين عوامل فردي، عوامل شامل مواد

 فردي  مخاطره آميزعوامل . 1-8-2

 دوره نوجواني.1-1-8-2

مخاطره آميز ترين دوران زندگى از نظر شروع به مصرف مواد دوره نوجوانى است. نوجوانى دوره انتقال از كودكى به بزرگسالى و كسب 

ى اثبات بلوغ و فرديت خود هويت فردى و اجتماعى است. در اين دوره، ميل به استقالل و مخالفت با والدين به اوج مى رسد و نوجوان برا

هاى جديد خود دارد. مجموعه اين عوامل، عالوه بر حس كنجكاوى و  هاى خانواده را زير سوال مى برد و سعى در ايجاد و تحليل ارزش ارزش

 نياز به تحرک، تنوع و هيجان، فرد را مستعد مصرف مواد مى نمايد. 

 ژنتيک. 2-1-8-2
از طريق اثرات فارماكوكينتيك و فاركوديناميك مواد در بدن مى باشد كه تعيين كننده تاثير ماده  تاثير مستقيم عوامل ژنتيكى عمدتا

بر فرد است. برخى از عوامل مخاطره آميز ديگر نيز تحت نفوذ عوامل ژنتيكى هستند مانند برخى اختاللهاى شخصيتى و روانى وعملكرد 

 نامناسب تحصيلى ناشى از اختاللهاى يادگيري.

 صفات شخصيتي .3-1-8-2

برخى از صفات بيشتر پيش بينى كننده احتمال اعتياد هستند و به طور كلى فردى را تصوير مى كنند كه با ارزشها يا ساختارهاى 

و  اجتماعى مانند خانواده، مدرسه و مذهب پيوندى ندارد و يا از عهده انطباق، كنترل يا ابراز احساسهاى دردناكى مثل احساس گناه، خشم

اضطراب بر نمى آيد. اين صفات عبارتند از: عدم پذيرش ارزشهاى سنتى و رايج، مقاومت در مقابل منابع قدرت، نياز شديد، احساس فقدان 

ا جكنترل بر زندگى خود، اعتماد به نفس پايين، فقدان مهارت در برابر پيشنهادهاى خالف ديگران، فقدان مهارتهاى اجتماعى و انطباقي. از آن

اولين مصرف مواد، معموال از محيطهاى اجتماعى شروع مى شود هر قدر فرد قدرت تصميم گيرى و مهارت ارتباطى بيشترى داشته باشد، كه 

 بهتر مى تواند در مقابل فشار همساالن مقاومت كند.

 اختاللهاى رواني.4-1-8-2

ها عبارتند از: افسردگى وجود دارد. شايع ترين تشخيصدرصد موارد، همراه با اعتياد اختاللهاى ديگر روانپزشكى نيز 71درحدود

 [.00]جبري،اختالل پانيك،مانيا، اسكيزوفرني -،اختالل وسواسي اساسي،اختالل شخصيت ضد اجتماعي،فوبي

 نگرش مثبت به مواد .5-1-8-2

افرادى كه نگرشها و باورهاى مثبت و يا خنثى به مواد مخدر دارند، احتمال مصرف و اعتيادشان بيش از كسانى است كه نگرشهاى منفى 

دارند. اين نگرشهاى مثبت معموال عبارتند از: كسب بزرگى و تشخص، رفع دردهاى جسمى و خستگي، كسب آرامش رواني، توانايى مصرف 

 تياد. مواد بدون ابتال به اع

 محيطى  عوامل مخاطره آميز بين فردى و. 2-8-2

 عوامل مربوط به خانواده. 1-2-8-2

خانواده اولين مكان رشد شخصيت، باورها و الگوهاى رفتارى فرد است. خانواده عالوه بر اينكه، محل حفظ و رشد افراد و كمك به حل 

استرس و پاتولوژى است، منبعى براى تنش، شكل و اختالل نيز مى باشد. نا آگاهى والدين، ارتباط ضعيف والدين و كودک، فقدان انضباط در 
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مواد را افزايش مى دهد. همچنين اده متشنج يا آشفته و از هم گسيخته، احتمال ارتكاب به انواع بزهكاريها مانند سوء مصرفخانواده، خانو

مواد هستند باعث مى شوند فرزندان با الگوبردارى از رفتار آنان مصرف مواد را يك رفتار بهنجار تلقى و رفتار مشابهى والدينى كه مصرف كننده

 پيشه كنند. 

 تاثير دوستان. 2-2-8-2

درصد موارد، اولين مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ مى دهد. ارتباط و دوستى با همساالن مبتال به سوء مصرف  61تقريبا در 

، سعى مى انمواد، عامل مستعد كننده قوى براى ابتالى نوجوانان به اعتياد است. مصرف كنندگان مواد، براى گرفتن تاييد رفتار خود از دوست

به خصوص، در شروع مصرف سيگار و حشيش بسيار موثر هستند. بعضى از « همساالن»كنند آنان را وادار به همراهى با خود نمايند. گروه

دوستيها، صرفا حول محور مصرف مواد شكل مى گيرد. نوجوانان به تعلق به يك گروه نيازمندند و اغلب پيوستن به گروههايى كه مواد مصرف 

كنند، بسيار آسان است. هر چند پيوند فرد با خانواده، مدرسه و اجتماعات سالم كمتر باشد، احتمال پيوند او با اين قبيل گروهها بيشتر مى 

 (. 0387مى شود)محمدي،

 عوامل مربوط به مدرسه. 3-2-8-2

راههايى زير زمينه ساز مصرف مواد در نوجوانان از آنجا كه مدرسه بعد از خانواده، مهم ترين نهاد آموزشى و تربيتى است، مى تواند از 

باشد:بى توجهى به مصرف مواد و فقدان محدوديت يا مقررات جدى منع مصرف در مدرسه، استرسهاى شديد تحصيلى و محيطي، فقدان 

 حمايت معلمان و مسئوالن از نيازهاى عاطفى و روانى به خصوص به هنگام بروز مشكالت و طرد شدن از طرف آنان. 

 عوامل مربوط به محل سکونت. 4-2-8-2
اعمال  عوامل متعددى در محيط مسكونى موجب گرايش افراد به مصرف مواد شود: فقدان ارزشهاى مذهبى و اخالقي، شيوع خشونت و

 خالف، وفورمشاغل كاذب، آشفتگى و ضعف همبستگى بين افراد محل و حاشيه نشينى از جمله اين عوامل هستند. 

 اجتماعي عوامل مخاطره آميز. 3-8-2

عوامل اجتماعى اقتصادى  مشخصات فردى و عوامل محيطى بخشى از علل اعتياد هستند و بخش ديگر را بازارهاى بين المللى مواد و

 حاكم بر جامعه تشكيل مى دهند. اين عوامل عبارتند از:

 قوانين. 1-3-8-2
 مصرف مواد، موجب وفور و ارزانى آن مى شود.فقدان قوانين جدى منع توليد، خريد و فروش، حمل و 

 بازار مواد.  2-3-8-2
ميزان مصرف مواد، با قيمت آن نسبت معكوس دارد. هر چه قيمت مواد كاهش يابد، تعداد افرادى كه بتوانند آن را تهيه كنند افزايش 

 مى يابد. همچنين سهل الوصول بودن مواد به تعداد مصرف كنندگان آن مى افزايد. 

 مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي. 3-3-8-2
در جوامعى كه مصرف مواد نه تنها ضد ارزش تلقى نمى شود، بلكه جزيى از آداب و سنن جامعه و يا نشان تمدن و تشخيص و وسيله 

 احترام و پذيرايى است، مقاومتى براى مصرف مواد وجود ندارد و سوء مصرف و اعتياد شيوع بيشترى دارد. 

 کمبود امکانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي. 3-8-2 -4
كمبود امكانات الزم براى ارضاى نيازهاى طبيعى روانى و اجتماعى نوجوانان و جوانان از قبيل كنجكاوي، تنوع طلبي، هيجان، ماجراجويي، 

 طريق مصرف مواد و عضويت مورد تاييد و پذيرش قرار گرفتن و كسب موفقيت بين همساالن، موجب گرايش آنان به كسب لذت و تفنن از

 در گروههاى غير سالم مى شود.

 عدم دسترسى به سيستمهاى خدماتي، حمايتي، مشاوره اى و درماني . 5-3-8-2

ها و مشكالتى پيش مى آيد كه آنان را از جهات مختلف در معرض خطر قرار مى دهد. فقدان  زندگى افراد، موقعيت درعدم دسترسي 

رد فامكانات الزم يا عدم دسترسى به خدماتى كه در چنين مواقعى بتواند فرد را از نظر رواني، مالي، شغلي، بهداشتي، اجتماعى حمايت نمايد، 

 رها مى كند.  را تنها و بى پناه، بدون وجود سطح مقاومت اجتماعى

 اجتماعي توسعه صنعتي  -توسعه صنعتى جامعه، مهاجرت، کمبود فرصتهاى شغلى و محروميت اقتصادي.6-3-8-2
ع را به سمت شهرى شدن و مهاجرت از روستاها به شهرها سوق مى دهد. مهاجرت باعث مى شود تا فرد، براى جوامتوسعه صنعتي، 

ى م اولين بار، با موانع جديدى برخورد نمايد. جدايى از خانواده، ارزشهاى سنتى و ساختار حمايتى قبلى به تنهايي، به انزوا و نااميدى فرد

شغلي، عدم دسترسى به مشاغل مناسب و به دنبال آن محدوديت در تامين نيازهاى حياتى و اساسى انجامد. كم سوادي، فقدان مهارتهاى 
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زندگى و تالش براى بقا، فرد را به مشاغل كاذب يا خريد و فروش مواد مى كشاند و يا براى انطباق با زندگى سخت روزمره و شيوه جديد 

 اد سوق مي دهد.زندگى به استفاده از شيوه هاى مصنوعى مانند مصرف مو

 

 تبيين جامعه شناختي اعتياد و عوامل مؤثر بر آن. 9-2
اي اجتماعي شناخته شده است، كوشش جهت تبيين اين نكته صورت گرفته است كه چرا برخي از زماني كه مواد مخدر به عنوان مساله

گردند. برخي معتقدند اين امر يك بيماري است، وابسته نميشوند، در حالي كه ديگران در عين مصرف، به آن افراد به مواد مخدر وابسته مي

هاي ژنتيكي دارد و برخي ديگر عوامل اي بر اين است كه اين امر ريشهكه ديگران معتقدند كه يك مشكل رفتاري است. اعتقاد عدهدر حالي

دانند. اي ديگر آن را واكنش سازگاري فردي ميو عده كننداي آن را در يك بافت فرهنگي بررسي ميدانند. عدهمحيطي را تعيين كننده آن مي

 هاي اجتماعي به بررسيدانند. اما نظريهشناختي مياي روانكه برخي ديگر آن را مسالهبينند و در حاليها آن را بحران شخصيتي ميبعضي

كنند. ديدگاه اجتماعي اغلب، اجتماعي مطالعه ميپردازند، بنابراين مصرف مواد را در يك بافت ساختارهاي اجتماعي و رفتار اجتماعي مي

داند كه باعث ايجاد نااميدي، ناكامي، محروميت و احساس عمومي از خود بيگانگي اي ميها و روابط اجتماعيمصرف مواد را محصول وضعيت

  [.02] شوندپذير جمعيت ميهاي آسيبدر ميان بخش

هاي شود. اين عوامل اغلب در محيطهمبستگي مثبت دارند به طور خالصه بيان مي در زير عواملي كه با مصرف مواد توسط جوانان

 شوند:اقتصادي ـ اجتماعي محروم يافت مي

 ها سابقه مصرف الكل و يا سابقه جرم و رفتار غيراجتماعي دارند. هايي كه اعضاي آنـ خانواده0

 خشونت در نوسان است.  هايي كه از سهل انگاري تاـ سرپرستي ناقص والدين با واكنش2

 ـ پذيرش يا مصرف مواد مخدر توسط والدين 3

 كنند. ـ دوستاني كه مواد مخدر مصرف مي4

 اي ندارند. اند و به هنگام نوجواني اصال به مدرسه عالقههاي آخر تحصيالت ابتدايي ناموفق بودههايي كه در سالـ بچه5

 هايي كه ازخودبيگانه و شورشي هستند.ـ بچه6

ر اند كه مصرف مواد مخدر دـ رفتار غيراجتماعي در اوايل نوجواني و به ويژه رفتار پرخاشگرانه برخي از مطالعات به اين نكته پي برده7

 بين نوجوانان متاثر از احساس خستگي مداوم و افسردگي است. 

 پردازد. ي آنومي و مصرف مواد مخدر ميي نظريهي اعتياد، به توضيح دربارهشناسان در بررسي پديدهديدگاه جامعه

 نظريه آنومي و مصرف مواد مخدر . 1-9-2
شناس فرانسوي مفهومي مربوط به يونان باستان و به معناي فقدان قانون است. آنومي توسط اميل دوركيم جامعه (Anomie)آنومي 

ود هايي از قبيل رك( براي توصيف وضعيت اجتماعي غيرطبيعي به كار برده شده كه در آن انسجام اجتماعي به وسيله بحران0858ـ 0607)

 شود. اقتصادي، تضعيف مي

شوند. فرد از ها مواجه مييابي به آندهد كه مردم با تضاد ميان اهداف و وسايل دستمرتن اين مساله هنگامي رخ ميبر اساس نظر 

پذير جمعيت كه مواد شود و اين فشار به ويژه در ميان قشرهاي آسيبگيرد، بيگانه ميهاي خود را ناديده مياي كه در واقع، آرمانجامعه

 شود: كنند، جواب داده ميشود به چهار شيوه توسط افرادي كه آن را تحمل ميمي Anomieفشاري كه منجر به كنند شايع است. مصرف مي

 شوند.: اغلب افراد آرزوهاي خود را كاهش داده و با هنجارهاي اجتماعي معمول، همنوا مينواييهمـ 0

زنند و در صدد ايجاد يك نظم اجتماعي معمول سرباز ميدر اين حالت بعضي افراد عصيانگر از پذيرش ساختار اجتماعي  طغيان:ـ 2

 آيند. سياسي يا جايگزيني سبك زندگي جديد برمي جديد از طريق فعاليت

ه براي كند: كساني كيابند. مرتن اين دسته را چنين تعريف ميدر اين وضعيت بعضي به طرف نوگرايي گرايش مي گرايي:بدعتـ 3

 كنند. به ويژه جرائم سازمان يافته مانند تجارت مواد مخدر.ل غيرمشروع استفاده مييابي به موفقيت از وسايدست

يابي به اهداف كند، انزوا طلبي است. افرادي كه از هر فعاليتي جهت دستپاسخ آخري كه مواد مخدر را تبيين مي گيري:گوشهـ 4

دهد وقت و انرژي خود را براي به مصرف مواد مخدر به معتاد اجازه ميشوند. پناه بردن روي ميكنند و طرفدار كجاجتماعي معمول دوري مي

 [.03]يابي به اهداف قابل حصول صرف كند و مصرف را بيشتر كنددست

چه روانشناسان ادعا دارند معتاد ممكن است دان والد ورف معتقد است: پناه بردن به هروئين نيازمند يك زندگي فعال است. چنان

اش مصرف كند. اما او در مورد الزامات زندگي كه نيازمند توانايي و مهارت هاي زندگيپريش باشد و يا مواد را براي فرار از واقعيتافسرده روان
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شود، يعني فعاليتي پاره وقت كه هرازگاهي فرد را به شود. برخي معتقدند اعتياد اندک، انحراف محسوب نميتر مياي است، فعالالحظهقابل م

 گيرد. كند اما كل زندگي او را در بر نميخود جلب مي

دارد و در صدد برآوردن نيازهاي جسمي كند كه اهداف مشخص در مقابل، برخي ديگر معقتدند اعتياد معتاد را درگير زندگي فعالي مي

هاي روي آوردن به هروئين بين معتادان، متفاوت است، فرد به طور واضح يك سائق خاصي است، اگرچه انگيزه افراد براي مصرف مواد با شيوه

 ش مهمي از يك گروه اجتماعي است. كند، زندگي فعالي دارد و بخجذاب را تجربه مي

هاي كنند كه اعتياد به هروئين، چيزي غير از يك فرار نيست، آنان در طول هفته با فعاليت( استدالل مي0665)ادوارد پربل و جان كي 

هد. دشوند. لحظات كوتاه خوشي پس از مصرف مقدار كمي هروئين فقط قسمت ناچيزي از زندگي روزانه آنان را تشكيل ميزيادي مواجه مي

فرسا، دشوار، پرمخاطره و سودآور باشد. آنان هميشه در حركت خاشگرانه در پي كاري هستند كه طاقتدر زمان فراغت از مصرف مواد، آنان پر

(، اعتياد به هروئين واقعا يك شكست دوگانه 0661هاي ريچارد كلووارد و لويد اولين )پذير و كارآمد هستند. بر اساس نظريههوشيار، انعطاف

هاي غيرقانوني. جرائم آنان معموالً داراي ريسك زياد و نتيجه خيلي كم ي قانوني و هم مسئوليتهااست، يعني نبود موفقيت هم در مسئوليت

رو  خورد به انزواطلبيهنجاري شكست ميكه فرد از كاهش وضعيت بياست. در اين مورد، نخستين واكنش به آنومي، ابداع است؛ يعني زماني

 آورد.مي

 

 نقش اساسي خانواده در پيشگيري از اعتياد . 11-2

خانواده قلب جامعه است و والدين از عوامل مهمي هستند كه مي توانند به نوجوان كمك كنند تا از عهده آن چه الزمه استقالل است 

ي كه هاي خود را باور كند. والدينبرآيد و به انساني توانا، متكي به خود و داراي تصويري مثبت از خويش تبديل شود و توانمندي ها و قابليت 

ق ترند. يك نوجوان در سن بحراني عميقاً ت، اعتماد و دموكراسي برخوردارند، در هدايت، نظارت و تربيت فرزندان موفّاز قاطيعت همراه با محبّ

كوتاهي پدر و مادر در هر يك از به راهنمايي، حمايت و همكاري، اعتماد، انضباط، درک متقابل، دلسوزي، محبت و احترام نيازمند است؛ و 

جنبه ها موجب گرايش فرزندان به گروه هاي ناسالم يا وابستگي به دوست و همساالن نامناسب خواهد شد، وابستگي هايي كه آغاز بسياري از 

قع به خوبي و به مو نظارتي و تربيتي خود را در شكل گيري شخصيت و رفتار فرزنداناگر خانواده نقش هدايتي، حمايتي، ،ناهنجاري هاست

عوامل زمينه ساز خطر در اين سنين  ايفا نكند، نوجوان به دليل جذابيت هاي گروه همساالن به محيط هايي غير از محيط خانه رو مي آورد.

در، افات اخالقي پدر و مانابساماني هاي خانواده از جمله اعتياد يكي از والدين يا هر دو، زنداني بودن، انحراف جنسي يا انحر بحراني عبارتند از: 

نابساماني هاي خانواده، دوري از خانواده و احساس تنهايي،  طالق و جدايي، بزهكاري والدين و ن از خانه، اختالفات ميان آن دو،غيبت والدي

م براي ن برنامه سالگريز از خويشتن و آشفتگي هويّت، كمبود ارتباط عاطفي بين اعضاي خانواده، فقر فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نداشت

اوقات فراغت، هيجان خواهي باال، عزّت نفس پايين، احساس بي ارزشي و بي لياقتي، فرار از واقعيت ها، افت تحصيلي، شكست هاي عاطفي، 

هر دارد. ياعتياد و انحراف نقش بسياردر گرايش فرد به  ترس از آينده شغلي، نداشتن هدف در زندگي، تأثيرپذيري شديد از گروه و همساالن

لقي مي ي تنوع كمبود عاطفي يا روابط آشفته در خانواده، فرد را به دنبال عامل تسكين دهنده مي كشاند و اين خطر بزرگ به ويژه وقتي جدّ

مي قاچاق به اين فاجعه دامن شود كه گروه هاي سود جو و پليد، به آساني در گوشه و كنار شهر مواد مخدر را توزيع مي كنند و باندهاي 

در خانواده اي امن، آرامش دهنده و اطمينان بخش، نوجوان مي آموزد كه هر خطري را نبايد در زندگي تجربه كرد و مي پذيرد كه تحت  زنند،

ب آسيهيچ شرايطي و حتي در اوج مشكالت، مواد مخدر را تجربه نكند؛ زيرا اعتياد، همزاد تمام تباهي ها، ويرانگر همه زيبايي ها و مولد تمام 

 ها و مشكالت جسمي و رواني است. 

ناهم ترازي ميان كمال واقعي انسان و كمال اجتماعي او، از جمله عواملي است كه ايجاد بحران مي كند و باعث تشديد جدال جوانان 

س لياقت ارزشمندي، اگر فرزندان خانواده با احسا از حقشان)استقالل( محروم  مي كند،تشنه ي استقالل با جامعه اي مي شود كه آنان را 

ت نفس رشد يابند و مورد پذيرش و تأييد واقع شوند و روابط سالم اجتماعي و عاطفي با ديگران داشته باشند، مي توانند قاطعانه حرمت و عزّ

               .[7]بگويند "نه "و بدون ترديد در برابر وسوسه هاي ويرانگر آلوده شدن به مواد مخدر،

 

 اعتياد: پيشگيري از. 11-2

 پيشگيري از اعتياد در دوران نوجواني. 1-11-2

دوران نوجواني با مسائل و مشكالت متعددي همراه است كه شناسايي دقيق آن ها گاهي موثر در پيشگيري از اعتياد و بزهكاري 

 محسوب مي شود.
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 بحران بلوغ ▪

رواني ناشي از بلوغ جنسي را مي توان يكي از مهم ترين عوامل نوجواني تقريباً همزمان با بلوغ جنسي است. بنابراين تغييرات جسمي و 

تغييرات مذكور به حدي ناگهاني و غير منتظره اند كه ممكن است موجب نگراني و  تاثير گذار بر تفكر و رفتارهاي نوجوانان در نظر گرفت.

 تياد فراهم نمايند.آشفتگي نوجوان شده و زمينه را براي بروز رفتارهاي انحرافي، بزهكارانه و حتي اع

به منظور ايجاد آرامش در نوجوانان و پيشگيري از بروز رفتارهاي فوق الذكر الزم است كه والدين قبل از رسيدن نوجوان به بلوغ جنسي، 

از آن  له و گذردر ارتباط با پديده بلوغ و تغييرات جسمي و رواني ناشي از آن با فرزندان خود گفتگو نموده و زمينه را براي پذيرش اين مرح

 فراهم نمايند. همچنين نظارت والدين بر اعمال و رفتار نوجوان و بويژه شناخت دوستان و همكالسي هاي وي الزم و ضروري است.

 تبحران هويّ ▪

بداند  بحران هويت مهم ترين عامل نگراني و آشفتگي نوجوان در دوران نوجواني و اوايل جواني است. نوجوان با تمام وجود مي خواهد

كه كيست و كه خواهد شد چه طريقي را بايد در زندگي در پيش گيرد، و توانمندي ها و استعدادهاي او در چه زمينه هايي است. نوجوان در 

 پي يافتن پاسخ اين سئواالت با گروه هاي مختلفي همانندسازي مي كند و به جستجو در عالم بيرون و درون خويش مي پردازد.

بي و شناخت خود فرايندي مادام العمر است اما نقطه اوج اين فرايند و بيشترين فشارها و بحران هاي ناشي از آن در در واقع هويت يا

پرهيز از ارائه هويت تحميلي و اجباري از سوي والدين يا اطرافيان و استفاده از خدمات مشاوره اي توسط افراد  دوران نوجواني تجربه مي شود.

ند در كاهش تاثيرات ناخوشايند ناشي از بحران هويت موثر باشد و نوجوان را به سوي شناخت توانمندي ها و ويژگي كاردان و خبره مي توا

 هاي خود و پايبندي به هويتي مستقل و قابل انعطاف سوق دهد.

 گرايش به استقالل از والدين و پيوستن به گروه همساالن ●
استقالل از والدين در ابعاد گوناگون است. نوجوان در عرصه فكر و عمل به دنبال عقايد يكي از ويژگي هاي دوران نوجواني، گرايش به 

اين گرايش به استقالل و عدم تقليد از والدين در زمينه هاي  و شيوه هاي جديد و اجتناب از اطاعت محض و تقليد كودكانه از والدين است.

كه نوجوانان در زمينه انتخاب رشته تحصيلي و انتخاب شغل تا حدود  مي دهد ها نشان نتايج پژوهش گوناگون با شدت و ضعف همراه است.

زيادي تحت تاثير والدين قرار دارند اما در زمينه نوع پوشش، زبان محاوره اي، سرگرمي ها و انتخاب سبك موسيقي بيشتر از همساالن خود 

 [.04] تبعيت مي كنند

امري طبيعي و حتي الزم و ضروري است، بسياري از اختالفات بين نوجوان و والدين  از آنجايي كه استقالل خواهي در دوران نوجواني

را بايد پديده اي عادي تلقي نمود و در بسياري موارد نيازي به مراجعه به متخصصين بهداشت رواني ) روانشناس و روانپزشك( وجود ندارد. 

بويژه پرخاشگري بدني و يا رفتارهاي خود تخريبي )مانند مصرف مواد، فرار از اما اگر اختالفات مذكور منجر به رفتارهاي پرخاشگرانه مكرر 

اگر والدين و مربيان و معلمان، نقطه نظرات  منزل، ترک تحصيل و يا ارتكاب جرم( شود، مراجعه به متخصصين مذكور قوياً توصيه مي گردد.

درباره انتظارات و خواسته هاي خود توضيحات قانع كننده اي ارائه كنند و  خود را همراه با استدالل هاي منطقي با نوجوان در ميان بگذارند و

در عين حال روابطي صميمانه و حمايت كننده داشته باشند، نوجوانان نيز استقالل مورد نياز خود را با سهولت بيشتر و مشكالت كمتري 

ي به نوجوانان و يا رفتارهاي پرخاشگرانه مي تواند نتايج بدست خواهند آورد. هرگونه سخت گيري و يا سهل گيري بيش از حد، بي توجه

 مصيبت باري همچون گرايش به اعتياد، رفتارهاي غير اخالقي و بزهكاري به همراه داشته باشد.

به نظر مي رسد كه معاشرت با همساالن در دوران نوجواني ضرورتي اجتناب ناپذير است. معاشرت با همساالن مي تواند نتايج مثبتي 

 [.05]به همراه داشته باشد كه به برخي از آن ها اشاره مي شود

 پيشگيري از اعتياد در دوران جواني. 2-11-2
سالگي( را در بر مي گيرد. در اين دوران  41تا  21جواني دوره اي از زندگي است كه از شروع دهه سوم زندگي تا پايان دهه چهارم ) 

ن، اشتغال، ازدواج و پدر يا مادر شدن و تحكيم هويت شخصي به وقوع مي پيوندد. هر يك از رويدادهاي مهمي همچون استقالل از والدي

 [.06]ي گرايش به مصرف مواد فراهم كنندرويدادهاي مذكور، فشار رواني قابل مالحظه اي ايجاد مي كنند و ممكن است زمينه را برا

 بيکاري، اشتغال و اعتياد ●
درآمد يكي از مهم ترين علل و عوامل ايجاد فشار رواني در دوران جواني و بزرگسالي است. بيكاري پديده بيكاري و نداشتن شغل و 

موجب بروز احساس عدم كفايت و كارآيي در فرد مي شود و مشكالت مالي و خانوادگي ناشي از آن، زمينه را براي ايجاد افسردگي، اضطراب 

افزايش كيفي و كمي مهارت هاي حرفه اي و بهبود ارتباطات اجتماعي  ن فراهم مي كند.و گرايش به مصرف مشروبات الكلي و مواد روانگردا

دي اهمراه با مثبت انديشي و استفاده از تفكر خالق شانس دستيابي به شغل و حرفه مناسب را افزايش داده و از بروز پديده بيكاري تا حدود زي
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جاد اشتغال مولد و كارآفريني توسط نهادهاي دولتي و ملي در كاهش نرخ بيكاري پيشگيري مي كند. همچنين اتخاذ سياست هاي مبتني بر اي

 تاثير چشمگيري دارد.

كيفيت و كميت اشتغال و ويژگي هاي محيط شغلي ممكن است در گرايش به مصرف مواد موثر باشد. به عنوان مثال پرداختن به 

د مانند نقاشي ساختمان، نجاري، تراشكاري و جوشكاري، كار در شيفت شب مشاغلي كه با فعاليت بدني فراوان و خستگي شديد همراه هستن

ممكن است زمينه را براي گرايش به مصرف مواد فراهم نمايد. افراد شاغل در اين حرفه ها در صورتيكه اطالعات درست و كاملي در زمينه 

شغلي اقدام به مصرف مواد نمايند. بديهي است كه  عوارض مصرف مواد نداشته باشند ممكن است با هدف رفع خستگي و كاهش فشارهاي

مصرف مواد در دراز مدت موجب افت عملكرد شغلي و كاهش عالقه و انگيزه براي انجام كار شده و حتي ممكن است موجب از دست دادن 

 شغل و بيكاري شود.

ل به كارند( و يا اشتغالي كه امكان دسترسي به همچنين كار كردن در محيطهاي آلوده ) مانند مكان هايي كه افراد معتاد در آن مشغو

گرايش مواد را به راحتي فراهم كند )كار در داروخانه ها و بيمارستآن ها( اگر با آگاهي كافي و احتياط هاي الزم همراه نباشد زمينه را براي 

 (.0386به مصرف مواد فراهم مي كند)فيض آبادي،

 به مصرف مواد در محيط كار خواهد شد.توجه به موارد زير موجب كاهش خطر گرايش 

 ( رعايت تعادل بين كار، استراحت، تفريح و پرهيز از پركاري.0

 ( عدم معاشرت با افراد معتاد يا مشكوک به اعتياد در محيط كار.2

 ( افزايش سطح آگاهي در زمينه عوارض مصرف مواد در دراز مدت و تاثير آن بر عملكرد شغلي.3

 

 ابزارهاي پژوهش. 3
 هاي يافته ارزيابي براي و آوري جمع سنجد مي را اعتياد بر موثر اجتماعي عوامل كه پرسشنامه محقق ساخته از استفاده اطالعات با

 به متغيره چند رگرسيون تحليل استنباطي، آمارهاي و نمودارها و فراواني جداول توصيفي، آمارهاي از استفاده با حاصل هاي داده پژوهش،

 مي باشد 78/1و  76/1پايايي و روايي اين آزمون كه به وسيله آلفاي كرونباخ محاسبه شده شد تحليل و تجزيه spss آماري افزار نرم كمك

 كه حاكي از آن است كه اين ميزان عدد بسيار مطلوبي است و نشان مي دهد كه گويه ها از همساني و پايداري دروني بسيار بااليي برخوردار

 بوده اند.

 

 جامعه آماري و نمونه آماري . 1-3

 و براي. دهد مي تشكيل  شهرهاي استان اعتياد ترک هاي كلينيك به كننده مراجعه معتاد جوانان را حاضر پژوهش آماري يجامعه

 نهانيپ پژوهشي هاي جامعه مورد در اغلب روش اين ، شده است استفاده افزايشي يا برفي گلوله گيري نمونه روش از اين آسان تر به دسترسي

 .  شود مي استفاده اينها نظاير و گردان روان هاي قرص از كنندگان استفاده معتادان، نظير

 

  ها داده تحليل. 4
 وندهايپي اجتماعي، كنترل اجتماعي، تعهد) اعتياد بر موثر اجتماعي عوامل اساس بر: كه اين بر مبني تحقيق هاي فرضيه آزمودن براي

 اعتياد توان مي اجتماعي – اقتصادي پايگاه و( انزواطلبي رفاهي، امكانات اعتياد، به ابتال افزايش امكان و جويي لذت مواد، به دسترسي افتراقي،

 منظور هب رسيون،گر مدل اساس بر. شد استفاده توام رگرسيون تحليل روش از مستقل متغيرهاي نوع و تعداد به توجه با كرد، بيني پيش را

 متغيرها، ايرس سهم كنترل با همراه ،(وابسته) مالک متغير بيني پيش در( مستقل) بين پيش هاي متغير از كدام هر سهم تعيين و شناسايي

 عوامل از دامهرك به مربوط آماري محاسبات تفصيلي شرح. رود مي كار به وابسته متغير بيني پيش براي بين پيش متغيرهاي خطي تركيب

 .است شده ارائه 4-06 جدول در جداگانه طور به  اجتماعي – اقتصادي پايگاه و اعتياد بر موثر اجتماعي
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 اعتياد بر موثر اجتماعي اقتصادي پايگاه و اجتماعي عوامل بررسي براي توام رگرسيون تحليل .4 -16 جدول

 f t Sig شده استاندارد ضرايب اجتماعي سازگاري استاندارد نشده ضرايب ها كننده بيني پيش
 674/7 514/0 035/1 - 686/34 ثابتعدد 

 413/1 -838/1  -373/1 -434/1 تعهد اجتماعي

 761/1 -316/1  -188/1 -012/1 كنترل اجتماعي

 402/1 823/1  686/1 004/0 پيوندهاي افتراقي

 375/1 -886/1  -354/1 -656/1 مواد به دسترسي

 486/1 666/1  362/1 617/1 جويي لذت

 504/1 -654/1  -326/1 -377/0 رفاهي امكانات

 332/1 -674/1  -735/1 -658/0 طلبي انزوا

 448/1 -761/1  -164/1 -164/1 تماعياجاقتصادي  پايگاه

706/1 =F   105/1؛-  =
2

R  136/1تعديل شده ؛=
2

R  068/1؛=R 

 

 136/1 تقريبا مقدار توام رگرسيون تحليل از آمده دست به مدل ترين مناسب طبق شود، مي مشاهده باال جدول در كه طور همان

 اعتياد متغير در شده مشاهده پراكندگي از 136/1 ديگر، عبارت به. شود مي تبيين مستقل متغيرهاي توسط اعتياد متغير واريانس از درصد

 مي خوبي به حاضر خطي رگرسيون مدل كه است آن دهنده نشان نيز( 068/1) شده مشاهده R مقدار. شود مي توجيه متغيرها اين توسط

 بنابراين،. است دار معني درصد 65 حداقل اطمينان سطح در( 706/1) شده محاسبه F نسبت اين، بر عالوه. شود استفاده بيني پيش براي تواند

 سطوح و t آماره به مراجعه با حال، اين با. دارد وجود دار معني همبستگي اعتياد متغير و مطالعه مورد متغيرهاي بين كه گرفت نتيجه توان مي

 دارندن معنادار همبستگي اعتياد متغير با رفاهي امكانات و اجتماعي كنترل عوامل تنها عوامل همه بين از كه كرد قضاوت توان مي داري معني

 –قتصاديا پايگاه انزواطلبي، اعتياد، به ابتال افزايش امكان و جويي لذت مواد، به دسترسي افتراقي، پيوندهاي اجتماعي، تعهد) عوامل بقيه و

 .دارند اعتياد با داري معني رابطه( اجتماعي

 با يانزواطلب كند، مي بندي اولويت شاخص گرفتن نظر در بدون را نظر مورد متغيرهاي تاثير كه شده محاسبه بتاي ميزان اساس بر

 ميزان با اجتماعي تعهد ، 686/1 بتاي ميزان با افتراقي پيوندهاي ترتيب به آن از بعد و داشته اعتياد در را سهم باالترين -735/1 بتاي ميزان

 با  رفاهي ،امكانات -354/1 بتاي ميزان با مواد به دسترسي ، 362/1 بتاي ميزان با اعتياد به ابتال افزايش امكان و جويي لذت ،-373/1 بتاي

 .اند گرفته قرار -164/1 بتاي ميزان با اجتماعي - اقتصادي پايگاه ، -188/1 بتاي ميزان با اجتماعي كنترل ، -326/1 بتاي ميزان
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 . نتيجه گيري 5
 عتيادا ترک هاي كلينيك به كننده مراجعه معتاد افراد در اعتياد بر موثر اجتماعي عوامل تاثير به كه حاضر تحقيق اهداف به توجه با

 :گرديد مشاهده زير شرح به حاصله هاييافته تحقيق هايفرضيه بر تأكيد با و است شده پرداخته استان

 ابستهو اعتياد به ابتالء دهد همچنين امكان مي افزايش را اعتياد به ابتالء امكان ، بيشتر جويي تلذّ براي مخدر مواد از استفاده تصور

آنان  ياجتماع – اقتصادي رفاهي و پايگاه مواد، امكانات افراد، دسترسي به افتراقي اجتماعي،پيوندهاي افراد، تعهد طلبي انزوا ميزان ميزان به

 .دادند نشان اعتياد در را سهم كمترين افراد، اقتصادي – اجتماعي پايگاه و سهم بيشترين بستگي دارد كه انزواطلبي

 سطح در. است شده انجام خرد سطوح در هاتبيين بيشترين كه است تبيين قابل كالن و خرد سطح دو در اجتماعي انحرافات و اعتياد 

 .گرددمي توجه حادثه جزئي و فردي هايويژگي و خصوصيات به آن در و شده تلقي اجتماعي رويداد يك و واقعه يك عنوان به كجروي خرد،

 عوسي و كالن هايساخت با پديده ارتباط و گردندمي تبيين آن امثال و سياسي اجتماعي، متغيرهاي حسب بر رفتارها كالن، سطح در اما

 . گيرندمي قرار بررسي مورد هم پديده ترجزئي ابعاد كالن، و تام نگرشي با و گرددمي مشخص فرهنگي و اقتصادي سياسي، سطح در جامعه
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