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 چکیده 
اجتماعی    -بررسی عوامل فرهنگی   هدف اساسی از انجام این پژوهش

جوان دختران  اعتیاد  از  پیشگیری  بر  ساله(    29تا    14)  موثر 

بردسیر در سال     پژوهش   روش.  ه استبود1400بدسرپرست شهر 

  شامل   موردمطالعه  است. جامعة  پیمایشى -  توصیفى  نوع  از  حاضر

ساله( بدسرپرست تحت    29تا    14)  دختران جوان دارای اعتیاد  کلیة

شهر بردسیر در سال      هاى ترک اعتیاد  کلینیك   نظر بهزیستی و  

  دسترسى   عدم  و  بودن  محدود  دلیل  به  نمونه  بوده است. حجم  1400

نفر و روش نمونه گیری در دسترس    100  معتاد و بدسرپرست  زنان

ثابتی  بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس استاندارد  

( ، مقیاس ابعاد چهارگانه دین داری )بعد مناسکی، اعتقادی،  1397)

( ، پرسشنامه استاندارد  2001تجربی و پیامدی( گالرک و استارک) 

استاندارد   leo serowl(1956)شده  مقیاس   ،calan & 

etall(2008)      ،Rasel& pilaau(1980)  مقیاس استاندارد  ،

شالی) صفری  و  جریبی  صادقی  (،   2006هزار  استاندارد  مقیاس 

قادری و  است.2009)   سروستانی  شده  استفاده  و    (  تجزیه  برای 

رگرسیون   ضریب  و  پیرسون  همبستگی  آزمون  از  ها  داده  تحلیل 

از این بود که بین عوامل فرهنگی با   استفاده گردید. نتایج حاکی 

پیشگیری از اعتیاد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین عوامل  

از اعتیاد رابطه منفی و معنادار وجود دارد.  اجتماع ی با پیشگیری 

موزشی، مصرف رسانه ای،  و آ  فرهنگی   مکاناتابین عوامل فرهنگی،  

 
Abstract 

The main purpose of this study was to investigate 

the socio-cultural factors affecting the prevention 

of addiction in young girls (14 to 29 years old) 

abused in Bardsir in 2021. The research method 

was descriptive and contextual. The study 

population was young girls with addiction (14 to 

29 years old) abused under the supervision of 

welfare and quit addiction in Bardsir in 2021. 

The sample size was limited due have been used. 

The instruments used in this study are the fixed 

standard scale (1397), the four-dimensional scale 

of religiosity (ritual, doctrinal, experimental and 

consequential dimension), Glark and Stark 

(2001), the standardized leo serowl questionnaire 

(1956), the calan & etall standard scale (2008). ), 

Rasel & pilaau (1980), standard scale of one 

thousand acres and safari of rice (2006), standard 

scale of Sadeghi Sarvestani and Ghaderi (2009) 

Pearson correlation test and regression 

coefficient were used to analyze the data. The 

results showed that there is a positive and 

significant relationship between cultural factors 

and addiction prevention and there is a negative 

and significant relationship between social 

factors and addiction prevention. There is a 
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معنی رابطه  دینی  های  گرایش  فرهنگی،  به  سرمایه  و  صورت دار 

افزایشی )مستقیم( و در سطح متوسط وجود دارد. یعنی با افزایش  

فرهنگی،   آ  فرهنگی  مکاناتاعوامل  ای،  و  رسانه  مصرف  موزشی، 

سرمایه فرهنگی، گرایش های دینی، پیشگیری از اعتیاد افزایش پیدا  

احساس  می آنومی،  احساس  اجتماعی،  عوامل  بین  همچنین  کند. 

به همساالن،   گرایش  اجتماعی،  انزوای  احساس  نسبی،  محرومیت 

رابطه   اعتیاد  از  پیشگیری  با  شفاهی  ادبیات  در  عامیانه  باورهای 

دار و کاهشی )معکوس( و در سطح متوسط وجود دارد. یعنی معنی

محرومیت   احساس  آنومی،  احساس  اجتماعی،  عوامل  افزایش  با 

باورهای   همساالن،  به  گرایش  اجتماعی،  انزوای  احساس  نسبی، 

 کند.عامیانه در ادبیات شفاهی، پیشگیری از اعتیاد کاهش پیدا می 

فرهنگی،    : های کلیدیواژه اعتیاد،   عوامل  اجتماعی،  عوامل 

   .دختران جوان بد سرپرست

 

significant relationship between cultural factors, 

and media consumption, cultural capital, and 

religious tendencies, increasingly (directly) and 

at an intermediate level. That is, with the increase 

of cultural factors, and, media consumption, 

cultural capital, religious tendencies, prevention 

of addiction increase. Also, there is a significant 

and decreasing (inverse) relationship between 

addiction prevention, social factors, feelings of 

anomie, feelings of relative deprivation, feelings 

of social isolation, tendency towards peers, and 

popular beliefs in oral literature with addiction 

prevention. That is, with the increase of social 

factors, the feeling of anomie, the feeling of 

relative deprivation, the feeling of social 

isolation, the tendency to peers, the popular 

beliefs in the oral literature, the prevention of 

addiction decrease. 

Keywords: Cultural factors, social factors, 

addiction , badly cared for young girlsto the 

limited availability of addicted women and 

the sampling method was available 

 1400 اسفند  پذیرش:                   1400دی دریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 مقدمه 
  عنوان   به  را  خانواده  توان  دارد. مى   زیادى  بسیار  نقش   جامعه  تداوم   و   سالمت  در  که  است  اجتماعى  واحد  ترین  کوچك  خانواده،

 داراى   و  دارند   هیجانى  و  احساسى  وابستگى   یکدیگر  به  که  است  شده   تشکیل  افرادى  از  که  کرد  تعریف  اجتماعى  سیستم  یك

  بر   زیادى  بسیار  تأثیر  خانواده   ( 2016وکایا،    بالکن   هستند)  خانواده  اعضاى   نیازهاى  رفع  براى  تالش  با   همراه  مشترکى،  گذشتة

  جامعه ای بدون داشتن خانواده سالم نمی تواند ادعای سالمت کند  هیچ  و  دارد  جامعه  فرهنگى  و  اقتصادى  اجتماعى،  شرایط

 (. 2015)بالکن، 

  .دارد  عهده  بر  را  خانواده  مدیریت  و  سرپرستى  مسئولیت  که  است  پدر  خانواده  عضو  ترین  محورى  و  ترین  اصلى  جوامع،  اکثر  در

  بى   هاى  خانواده   شود. در  مى   تعریف  خانواده   در  پدر   فقدان  معنى   به  تعاریف  اغلب  در  سرپرستى  بى  مفهوم  دلیل،   همین  به

 ( 1395 محمدى، و کیوى قمرى  االسالمى، )شیخ کشد  مى دوش به را خود زندگى مسئولیت تنهایى به یك والد سرپرست

 سرپرست   بد یا سرپرست کنند، به عنوان نوجوان یا جوان بی می زندگی والدینی  تك های خانه در که نوجوانان یا جوانانی

درمعرض  سایر از بیش قرار افراد  اعتیاد  خصوصا  و  سرپرست افراد (2015)پرنت،    دارند خطرات   که هستند فرزندانی بد 

 الزم صالحیت فاقد به فرزندان روانی یا جسمی آزارهای و آسیب نمودن وارد اعتیاد، ازجمله مختلف دالیل به آنها سرپرستان

 موثر  فرزندان  کسب سالمت روان در اطرافیان  و والدین حمایت باشند. می فرزند برای نگهداری رفتاری  و اخالقی اجتماعی،

 به منجر  محبت  و  تحسین تعلق، به نیاز رشد مانند دوره مختلف نیازهای نشدن برآورده والدین، محبت  شدن از  دور و است

 مواد مصرف به تمایل افسردگی، و پرخاشگری، اضطراب رفتاری، اختالالت روانی، های وآسیب ها باالتربحران گزارش شیوع
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 موجب سرپرستی سرپرست می شود. بدبد   یا والدین از محروم نوجوانان یا جوانان بین در اجتماعی های وناهنجاری مخدر

 ترس، ناامیدی، گناه، احساس افسردگی، اضطراب، استرس، به صورت که عصبی و هیجانی روانی مشکالت به ابتال افزایش خطر

  ( و این نشانگان اختالالت روانی و یا گاهی2016یابد)اوکرادودو،   می نمود نشانگان اختالالت روانی صورت به طورکلی به خشم و

 روی آوردن به دوستان ناباب به خاطر عدم حمایت الزم والدین زمینه را برای اعتیاد فراهم می کند.  

  سالهاست که اعتیاد به مواد مخدر به صورت تهدید جدی جامعه بشری وبه ویژه نسل جوان رادر معرض خطر قرار داده است. 

مخدر گرایش پیدا کرده اند و گرفتار این بالی خانمان سوز   به سمت مواد خصوصا دختران جوان جوانان زیادی متاسفانه اخیرا

شده اند. امروه اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یك معضل و نقش بسیار مهمی را براین اقشار مختلف جامعه بخصوص قشر جوان  

اقتصادی و    ،جتماعی  جامعه ایفا می کند که عوامل مختلفی در گرایش به آن دخالت دارند که از جمله می توان به عوامل ا

فرهنگی و همچنین عوامل شخصیتی و خانوادگی رادر آن دخیل دانست در درجه اول خانواده بر گرایش فرد به مواد مخدر  

نقش دارد وتاثیر گذار است. نظریه برچسب زنی که توسط لمرت منتشر شد براین مبنا است که انحراف فرآیندی است که توسط  

از روی کنجکاوی آن برخی مردم موفق می شو اولین بار کسی که  اعتیاد  ند برخی دیگر را منحرف تعریف کنند و در مورد 

آزمایش یا سرخوردگی رو به مواد مخدر می آورد این عمل را اقدامی انحرافی نمی پندارد اما چون این کنش توسط افراد مهم  

شود وبا مجازات روبرو می گردد فرد برچسب بزهکار  والدین مقامات رسمی و پلیس و انحرافات تلقی می    ،دیگر چون دوستان  

در نتیجه  از دیگران دریافت می کند و طرز رفتار دیگران با وی بر مبنای همین برچسب تنظیم می شود و منحرف و معتاد را ،

را می پذیرد و    فردی که از ابتدای قد عمل انحرافی و کجروی نداشته وبه صورت آگاهانه و یا نا آگاهانه خود نیز این برچسب

تصویری جدید از خود می سازد و کنش وی با دیگران بر مبنای همین برچسب تعریف و تنظیم می شود این مساله می تواند  

 .به انحراف قانونی و ناهمنوایی فرد در جامعه نیز منجر می شود

کشور     معتاداناز    صددر6/15  پژوهشها خیبر  براساس  ما.  ا  ندارد  جودو  کشور  معتاد  نانز  جمعیت  میزاناز    قیقید  مارآ  چند  هر

 زن   یك  قماز ر  معتاد  نانز  مورددر    خود  ماردر آ  بهداشتوزارت  (  1396  مخدر،  مواد  با  مبارزه  هند)ستادد  می  تشکیل   نانرا ز

  مرد  7   هر  100   مقابلدر    که  ند دار  تأکید  مرا  ینا  بر  هم  برخی گزارشها.   هدد  می  گزارش  معتاد  مرد    هشتازای    به  معتاد

زن   ندانیانز  صددر50  حاضر  حالدر    کشور،  های    ندانز  مسؤوالن  . از سوی دیگر به گفته    جودو  کشوردر دارد    معتادزن    معتاد

 ست ا  یافته  فزایشاخیر ا  های  سالدر    مارآ  ینا  مسؤوالن  همیناز    نقل  به  هستندکه  نداندر ز  عتیادو ا  مخدر  مواد  با  بطهدر را

 (1396 مخدر، مواد  با مبارزه )ستاد

و    مخدر  مواد  گرفتار  ناناز ز  ندکیا  جمعیت  گفت  حتیرا  به  توان  نمی  یگرد  مقدماتیو    پراکنده  طالعاتو ا  مارآ  ینا  جودو  با

در    معتاد  خترزن و د یك  به  که هایی  برچسب لیلد به خترانو د  ناناز ز بسیاری که  ستا حالیدر  ین.  اهستندآن  پیامدهای 

و   مانده پنهان خترانو د نان در ز عتیاد ا غلب،رو ا ین. از ا ندرا دار معرف خود مراکز به مراجعه  تصور کمتر شود میزده  جامعه

  تغییر   مصرف  لگویا  حاضر  حالآن در    بر عالوه  .شوند  نمی  گنجانده   مارهادر آ  کشورزن     معتادان  جمعیتاز    توجهی  قابل  بخش

از    یگرد  ظاهردر    چه  گرا  ست.ا  گرفته  قرار  مصرف   مورد  شیمیایی  مواد  یگرد  گونه های و     گردان  های روان    قرصو    ستا  کرده

  خطرناک تر و  مراتب  به   شیمیایی   مواد به  گرایش  ماا  ستا  شده   کاسته  تزریقیو  تدخینی  معتاد چهره های  با  کارتن خوابها آن  

و   صناعی  مواد به  معتاد فرد   فتارو ر ظاهر تشخیص سوییاز  یراز ست، ا خاموش عتیاد ا عتیاد، ا  نوع ین ا متاسفانه.  تراست کشنده

 ست ا    ممکن  فرد  برای  مصرف  مرحله  لیناو  کهدارد    جودو  خطر  ینا  سوییو از    ستا  شوارد  ها   خانواده  برای  یژهو  به  شیمیایی،

  تری  خطرناک  عوارض  ناندر ز  عتیاد ا  جهانی،   مارآ  ساسا  بر   (1394،  )قربانی  نابود شوداش    ندگی و ز  بیانجامد   بار  خرینآ  به

دو   متوسط طور به ناندر ز مواد تزریق تا  مواد لین تجربه مصرفاو فاصله زمانی مثال، عنوان  به  . میکند  ایجاد مردان به نسبت

  شوند  می  کشیده  شدید،  بستگیی واسطهوا  به  مرداناز    ترزود  سال  شش  نانز  ترتیب  بدین.  سال است  هشتدان  مرو در    سال

 (.1394،  قربانی  بیشتراست) مراتب بهآن   جتماعی ا -  نیروا -جسمی و عوارض  درمان سخت تر   طبعا که
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   عدم  خاص،   طور  به  عتیادا   به   افراد  و روی آوردن  عام  طور  به  جرایم،  قوع  عدم موفقیت در جلوگیری از و   الیلازد  یکی   متأسفانه

دردی    هر کننده یجادا  علل نسبت به    کافی  طالعاتا  و   نشدابا  باید  اصوال پیشگیری  .   هاستآن   قوعو  عواملو   عللدر   یابی  یشهر

.   بود خواهد سریع و  نیزآسان ماندر درست باشد،  گرتشخیصا چراکه. پذیرد صورتدرد سپس مداوا، در پی تشخیص و باشد 

انسان ها را از  است به آسانی می توان بدون جنگ مغز    "نسل کشی فرهنگی    "مروزه شاهد آن هستیم نوعی  ا   کهای    پدیده

  بهرا  پژوهشگرانو  مسئوالن، محققان توجه نانز عتیاد از ا پیشگیری مرا بین برد و تنها جسم آنها را باقی گذاشت.  لذا تاکنون

 تبلیغات و    گردانروان  جدید  مواد  ظهور  با  ما. ا  میشد  تلقی  مردانه   بیشتر  که  بود  موضوعی  عتیادا  مسئلهو    بوده  نکرده  جلب،    خود

 به .  است  کرده  جلب  خود  بهرا    همگان  نظرو    شده  رو  روبه  جدی   تهدیدی  با  بانوان  جامعه  یگرد  عواملو    علل  برخیو    نادرست

 ئه ارا  ضمن  تحقیق،  نتایجاز    ستفادها  با و    بانوان  عتیاد ا  بر  تأثیرگذار  بعاد فرهنگی ا  مطالعه  با  تا   کوشد  می  محقق  جهت  همین

  تدوین ساز و کار   جهتزم را در  ال  یقعیتهاآن، وا  زا  ناشی  پیامدهایو    نانز  عتیادا  به  گرایشدر  مؤثر  عواملاز    شنرو  تصویری

 ئه دهد ارا نانز بیندر   مخدر مواد مصرف شداز ر پیشگیری های برنامه

بنابراین از آنجایی که دامنه علل گرایش به اعتیاد و دامنه و گستردگی عوارض ناشی از آن بسیار وسیع و فراگیر می باشد.  

اسایی، پیشگیری و از بین بردن علل گرایش به اعتیاد ضروری  است؛ زیرا پیامدهای ناشی از اعتیاد بسیار خانمان سور و  شن

معنا نیست که افراد    بنیان شکن هستند و درمان پس از اعتیاد نسبت به پیشگیری کاری به صرفه نخواهد بود. البته این بدان

ت که پیش از ایجاد اعتیاد در فرد، زمینه های گرایش به آن شناسایی شوند و با استفاده  معتاد درمان نکردند بلکه بدان معناس

از مطالعات کارشناسانه در ابعاد و تخصص های گوناگون  در از بین بردن زمینه ها تالش گردد. علی رغم پیگیری و پیکارهای  

  قعدر واد و مرز این آسیب پیچیده اجتماعی هستیم.  مداوم با بحران اعتیاد و مصرف مواد در ایران کماکان شاهد رشد بی ح

تا   14بررسی این سئوال است که آیا عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر پیشگیری از اعتیاد دختران جوان)  حاضر  تحقیقاز    هدف 

 ساله( بدسرپرست موثر می باشد؟ یا خیر 29

 

 روش پژوهش 
دختران جوان دارای    کلیة  شامل  موردمطالعه  جامعةاست.    پیمایشى-  توصیفى  نوع  از  تحقیق موجود یك تحقیق کاربردی و

می باشد    1400شهر بردسیر در سال      هاى ترک اعتیاد  کلینیك  ساله( بدسرپرست تحت نظر بهزیستی و    29تا    14اعتیاد)

  ی در دسترس بوده است نفر انتخاب شد و روش نمونه گیر  100 معتاد زنان دسترسى عدم  و بودن  محدود دلیل به نمونه حجم

 

 ابزارهای پژوهش  
 در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد شده و دارای روایی و پایایی مناسب زیر استفاده شده است.

 

 شغلى(   وضعیت  تحصیالت، میزان تأهل، وضعیت شناختى) جمعیت  پرسشنامه اطالعات

 ( 1397پرسشنامه مقیاس استاندارد ثابتی )

ازابعاد  سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از    18این پرسشنامه دارای  روش نمره گذاری و تفسیر

است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت  (    فرهنگی  ، سرمایهای  سانهر  ، مصرف  موزشیو آ  فرهنگی   مکاناتا)  مختلف فرهنگی 

( و حقیقت 1373(، کفایت)1381(، سهرابی و سهرابی )1384در پژوهش های متعددی از جمله شهنی و همکاران)  بوده که

بدست آمده   80/0و پایایی این آزمون با استفاده از روش های تحلیل عاملی و بازآزمایی و آلفای کرونباخ  70/0( روایی 1377)

 است.
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 مقیاس ابعاد چهارگانه دین داری 

 ( طراحی شده است2001چهارگانه دین داری )بعد مناسکی، اعتقادی، تجربی و پیامدی( توسط گالرک و استارک)  مقیاس ابعاد 

با توجه به برخی مالحظات از جمله آموزشهای رسمی دینی در ایران بعد دانشی از مجموعه پنج بعد دینداری در الگوی گالک  

 1383ر مطالعه ی سراج زاده استفاده شده است )سراجزاده و همکاران،  و استارک حذف شده است و از الگوهای مورد استفاده د

:173-165 ) 

دینداری اعتقادی : باورهایی را در بر می گیرد که انتظار می رود پیروان آن دین، بدان ها اعتقاد داشته باشند )سراجزاده و  

مجموعه ای از باورها که اصول دین خوانده می شود  اگر این بعد در ارتباط با دین اسالم توصیف گردد،  (    164:  1383همکاران،  

را در بر می گیرد که عبارتند از : اعتقاد به خدا و نبوت حضرت محمد )ص(، معجزه انس قرآن، اعتقاد به معاد و روز جزاء . این  

ن و باالترین ارزش در این  گیری کرده است. پایینتری  گویه دیدگاه پاسخگویان را درباره ی اعتقاد دینی اندازه  7مقیاس با ادغام  

نشاندهندهی موافقت کامل اعتقادات دینی پاسخگویان   5بیانگر مخالفت کامل و نمره  1است که نمره  5و  1مقیاس به ترتیب 

 .است

دینداری تجربی : بعد تجربی یا عواطف دینی در عواطف، تصورات و احساسات مربوط به برقراری رابطه با وجودی همچون خدا   

اقتدار متعالی است، ظاهر میشود )همان:  که واق یا  برای سنجش بعد تجربی دینی، شش گویه به شیوه ی  (  165عیت غایی 

 . به کار گرفته شد 5تا  1مقیاس لیکرت با دامنهی نمرات 

ماه    شود که در چارچوب زندگی دینی  نظیر خواندن نمازهای روزانه، روزه گرفتن در  دینداری مناسکی: به اعمالی اطالق می  

گویه در چارچوب مقیاس لیکرت مورد  9شاخص مناسك دینی در این پژوهش  ). 166رمضان و ...  صورت می گیرند )همان : 

دینداری پیامدی : شامل پیامدهای باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زندگی روزمره فرد معتقد و  ..سنجش قرار گرفته است

ن پژوهش، عدم ارتکاب افراد به خالفکاری، یا به سخن دیگر، نگرش منفی آنان به عمل  روابط او با سایرین است )همان (. در ای

آنها در زندگی روزمره و یا معرف بعد پیامدی دینداری در نظر گرفته شد . برخی از معرفهای    خالف نشان های از اثر دینداری

الیات، مبارزه با پدیده ی بدحجابی، حضور زنان در در نظر گرفته شده در این خصوص عبارتند از نوع نگرش افراد به پرداخت م

گویه در چارچوب مقیاس    6مسابقات وزشی مثل فوتبال بعنوان تماشاچی و غیره . بعد پیامدی دینداری در این پژوهش با  

در رفتار    به منزله بدون تأثیر بودن پیامد دینی   1  هاست که نمر  5تا    1لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. دامنه نمرات از  

 .ثیر کامل آن استابه معنای ت  5بزهکارانه و نمره 

پس از تهیه پرسشنامه و پیش از آزمون نهایی آن، به منظور تعیین میزان پایایی طیف های به کار رفته در پرسشنامه، تعداد   

و به کمك   SPSS رم افزارپرسشنامه در مرحله ی پیش آزمون توسط کارمندان تکمیل و پس از کدگذاری و با استفاده از ن 30

پایایی   کار  "آلفای کرونباخ  "شاخص  اخالق  مقیاس  و چهار  دینداری  مقیاس  به چهار  مربوط  میزان همبستگی گویه های   ،

 بدست آمد 88/0، 84/0، 67/0، 89/0،  87/0ترتیبمحاسبه شده، که نتایج ضریب پایایی آلفای کرونباخ به 

 

 پرسشنامه احساس آنومی 

( بر اساس نظریات و پیشینه تجربی طراحی و اعتباریابی شده  2011پرسشنامه احساس بی هنجاری توسط حیدری و همکاران )

گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد بی معنایی    20است، این پرسشنامه شامل  

( اعتباریابی  1393و بت وارگی پول را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط طلوع پارسا )  و بی اعتمادی، بی قدرتی 

 شده است. 
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باشد )شامل: کامالً موافقم تا کامال مخالفم( در جدول  ای لیکرت میطیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه 

 زیر نشان داده شده است. 

 ای لیکرت بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه درجه مقیاس 

 کامال مخالفم  مخالفم  ایتا اندازه موافقم کامال موافقم  گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 = حد پایین نمره  1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره 

35 105 175 

 

 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.  35تا  1در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.   105تا  35در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.  105در صورتی که نمرات باالی  -

معنایی و  مقیاس ها این گونه به دست آمد: بی. هم چنین آلفای تك تك خرده 83/0(  2011اران)در پژوهش حیدری و همک

( پایایی پرسشنامه بر اساس یك مطالعه  1393. در مطالعه طلوع پار)70/0وارگی پول:  ، بت72/0قدرتی:  ، بی 82/0اعتمادی:  بی

( 2011. روایی پرسشنامه در پژوهش حیدری و همکاران)محاسبه شد  82/0نفری پایایی پرسشنامه   30مقدماتی بر روی نمونه  

 نظرات   از  پرسشنامه  روایی  آوردن  بدست   برای(  1393از طریق تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. در مطالعه طلوع پارسا )

 . است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و  اساتید دیگر  از تن  چندین و راهنما استاد

 

 محرومیت نسبیمقیاس احساس  

 ایی   درجه  5  لیکرت  طیف  قالب  در   ( طراحی و2008)پیتر بالو و جودیت بالوبرای سنجش احساس محرومیت نسبی توسط  

 ارزش   و  شخصی  بین  های  ارزش  رفاهی،   های  ارزش  بعد  سه  که  بوده  سئوال  15  دارای  ابزار  این .  گیرد  می مورد استفاده قرار  

 گزینه   با  لیکرت  ای  گزینه  پنج  طیف  براساس  نیز  سئواالت  به  دهی  پاسخ.  دهد   می  قرار  سنجش  مورد  را  قدرت  به  مربوط  های

  "موافق  کامال "  و(  4  نمره  با)  "موافق"  ،( 3  نمره  با )  "موافق   حدی  تا "(،  2)با نمره    "مخالف"  ،( 1  نمره  با )   "مخالف  کامال"  های

شود. که با الفای کرونباخ ضریب    می   کدگذاری  معکوس  10  و   9  ، 8  ، 6  ، 5  ، 4  ، 3  سئواالت  پرسشنامه  این   در .  باشد  می (  5  نمره   با )

 بدست امده است  84/0پایایی ان را سنجیده و 

 

 پرسشنامه انزوای اجتماعی 

 ( طراحی گردیده است2000این پرسشنامه توسط سیمن)
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 سوال  )مؤلفه)  ابعاد متغیر( ) مقوله

 انزوای اجتماعی 

 6 تنهایی 

 3 عجز

 5 اجتماعی یأس 

 4 کاهش تحمل اجتماعی 

 

 بسیار کم  کم  تاحدودی  زیاد بسیار زیاد 

5 4 3 2 1 

 

 = حد پایین نمره   1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 

 

   خواهد بود. 19و حداکثر        18ممکن عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز  18امتیازات خود را از  •

 : میزان انزوای اجتماعی در حد پایینی می باشد. 30تا  18نمره بین   •

 انزوای اجتماعی در حد متوسطی می باشد.  : میزان60تا  30نمره بین  •

 : میزان انزوای اجتماعی در حد باالیی می باشد. 60نمره باالتر از  •

 

پرسشنامه از طریق روایی صوری به دست آمد به این صورت که پرسشنامه    ییسبه روامحا(  1393در پژوهش مدرسی یزدی )

سنجش خشونت نسبت به زنان توسط پژوهشگر ترجمه شد، روایی آن توسط چند تن از اساتید متخصص مورد تأیید قرار گرفت.  

کرونباخ استفاده   یاز روش آلفا زینپرسشنامه  نیاز ابعاد ا كی هر  یی ای به منظور سنجش پا(، 1393در پژوهش مدرسی یزدی )

 هستند. برخوردار  قابل قبولی یی ای پرسشنامه از پا مولفه هایاز  ك یهر  طبق نتایج  که ه استشد

 

 ضریب الفای کرونباخ ابعاد )مؤلفه( متغیر

انزوای 

 اجتماعی

 ٪79 تنهایی 

 ٪85 عجز

 ٪73 یأس اجتماعی 

 ٪78 کاهش تحمل اجتماعی 

 

 باورهای عامیانه در ادبیات شفاهیمقیاس 

( طراحی شده است شامل دو مولفه تاکید بر انکار زیان و تاکید برجنبه 2009توسط استاندارد صادقی سروستانی و قادری) 

کند.   می  مشخص  را  کاری  هر  مثبت   است. کرده گزارش70/0کرونباخ   آلفای روش  به  را آن  پایایی  (1394پاریزانی)های 

 آلفای روش  به  را آن پایایی اهواز، دانشجویان غیربومی شهر از ای نمونه روی خود پژوهش در (1391همکاران) و خجسته

 بدست آورده است. 80/0کرونباخ 

 مقیاس گرایش به همساالن 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره 

18 45 90 
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گویه تشکیل شده    25ساخته شده است که از    1992( توسط والتر دبیلو. هادسون در سال  IPRشاخص روابط با همساالن ) 

نقطه ای    7که به منظور سنجش روابط و مشکالت با همساالن بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت    است

اوقات« و   اکثر  اوقات«، »تقریباً  اوقات«، »اغلب  به ندرت«، »کمی«، »گاهی  برای گزینه های »هرگز«، »خیلی  باشد که  می 

نقطه   7در نظر گرفته می شود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت    7و   6،  5،  4،  3،  2،  1»همیشه« به ترتیب امتیازات  

ای می باشد که برای گزینه های »هرگز«، »خیلی به ندرت«، »کمی«، »گاهی اوقات«، »اغلب اوقات«، »تقریباً اکثر اوقات« و  

 در نظر گرفته می شود.  7و  6، 5، 4، 3، 2، 1»همیشه« به ترتیب امتیازات 

 

 همیشه تقریباً اکثر اوقات اغلب اوقات  گاهی اوقات  کمی خیلی به ندرت  هرگز عنوان

 7 6 5 4 3 2 1 امتیاز 

 

بصورت معکوس نمره گذاری می شوند و طبق جدول زیر عمل می    22و    21،  18-15،  12،  11،  8،  7،  4،  1گویه های شماره  

 شود.

 

 همیشه تقریباً اکثر اوقات اغلب اوقات  گاهی اوقات  کمی خیلی به ندرت  هرگز عنوان

 1 2 3 4 5 6 7 امتیاز 

 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

باشید باید امتیاز  پرسشنامه داشته    10باشید میزان امتیاز های زیر برای یك پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما  

 کنید  10های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره   1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره 

25 100 175 

 

   خواهد بود.  175و حداکثر  25نمایید. حداقل امتیاز ممکن عبارت فوق با یکدیگر جمع  25امتیازات خود را از 

 : مشکالت فرد با همساالن کم  است.   50تا  25نمره بین  

 :  مشکالت فرد با همساالن  متوسط است. 100تا  50نمره بین 

 : مشکالت فرد با همساالن زیاد است .   100نمره باالتر از 

کردن گویه های ذکر شده، جمع بستن این نمره ها و نمره های باقیمانده، کسر کردن  نمره گذاری پرسشنامه بعد از معکوس  

،  6و تقسیم آن به تعداد ماده های تکمیل شده ضربدر    100تعداد ماده های تکمیل شده، ضرب کردن عدد به دست آمده در  

نمرات باالتر نشانگر میزان یا شدت    را به دست می دهد که در آن  100تا    0نمره گذاری می شود. این عملیات یك دامنه ی  

 باالی مشکالت است. 
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( می باشد که نمرات پایین تر از آن نشانگر عدم وجود  ±5)   30این مقیاس دارای دو نقطه برش است. نقطه برش اول نمره ی  

دست زدن  است که نشانگر تجربه ی استرس شدید و احتمال    70یك مشکل بالینی قابل توجه است. نقطه برش دوم نمره ی  

به برخی از انواع خشونت برای برخورد با مشکالت است، که الزم است متخصصین امر نسبت به این مطلب آگاه باشند.در پژوهش  

  44/0است که نشان دهنده ثبات درونی عالی و خطای استاندارد عالی )پایین(    94/0این مقیاس دارای آلفای  1992هادسون  

 است.

 

 پرسشنامه گرایش به اعتیاد 

محیطی در    و  فردی   اجتماعی،   بعد   سه  از  اعتیاد  به  تمایل   میزان  سوال است و هدف کلی آن بررسی  16این پرسشنامه دارای  

افراد مختلف می باشد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته و با استفاده از برخی منابع علمی از قبیل فرچاد و همکاران 

 پرسشنامه به صورت لیکرت بوده که در جدول زیر مشخص گشته است:   ( طراحی گردیده است. طیف پاسخدهی به1385)
 

 خیلی زیاد  زیاد گهگاهی  کم  خیلی کم  گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز 

 

 ابعاد پرسشنامه و سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است:

 

 سواالت مربوطه  بعد 

 5الی  1 محیطی )خانوادگی و فامیلی( 

 9الی  6 فردی

 16الی  10 اجتماعی

 

بدین ترتیب، به منظور بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیاز همه سواالت را با هم جمع می نمائیم. بدیهی است  

خواهد داشت و هر چه این امتیاز باالتر باشد، بیانگر میزان تمایل بیشتر شخص پاسخ دهنده    80تا    16که این امتیاز دامنه ای از  

پایان نامه میرحسامی )به اعتی  سئواالت، سقم و صحت و صوری پرسشنامه روایی ( جهت1388اد خواهد بود و برعکس.در 

توزیع   آماری نمونه در پرسشنامه آمده، بدست نتایج از اطمینان پس از و شد از دانشجویان توزیع تعدادی بین در پرسشنامه

 .  شد

 ضریب دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده  با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 چه هر و گیردمی قرار کامل  پایائی معنای +( به1یك ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به ( 0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد

برای پرسشنامه .  شودمی بیشتر پرسشنامه اعتماد قابلیت  باشد نزدیکتر یك مثبت عدد به آمده  بدست مقدار آلفای کرونباخ 

 می باشد.   79/0برابر با  میزان گرایش به اعتیاد 

 میزان گرایش به اعتیاد  مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه

Reliability Statistics 
 N of Items Cronbach's Alpha پرسشنامه مورد نظر

 79/0 16 اعتیادمیزان گرایش به 
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 یافته های پژوهش 

 گویان بر اساس تاهل.. توزیع فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ 1جدول. 

 درصد فراوانی  فراوانی تاهل 

 0/25 63 مجرد

 0/15 11 متاهل 

 0/60 53 مطلقه

 0/100 100 کل

 گویان بر اساس تحصیالت . توزیع فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ 2جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی تحصیالت 

 0/15 51 ابتدایی

 0/25 25 سیکل

 0/35 40 دیپلم 

 0/25 20 دیپلم فوق 

 0/100 100 کل

 گویان بر اساس وضعیت شغلی .توزیع فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ 3جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی وضعیت شغلی

 0/50 57 بیکار

 0/15 13 خانه دار

 0/20 17 منشی

 0/15 13 کارمند شرکت خصوصی

 0/100 100 کل

 های توصیفی متغیرهای پژوهش . آماره 4جدول 

 بیشترین  کمترین  انحراف معیار میانگین  تعداد  متغیر

 47 13 45/7 31/26 100 موزشی و آ فرهنگی   مکاناتا

 26 7 11/4 01/14 100 ای سانهر مصرف

 28 7 08/4 45/14 100 فرهنگی  سرمایه

 49 12 62/7 02/26 100 ینی د های  گرایش

 52 15 14/8 47/28 100 عوامل فرهنگی 

 37 10 38/5 95/18 100 احساس آنومی

 33 9 78/4 43/17 100 احساس محرومیت نسبی

 22 6 59/3 15/12 100 احساس انزوای اجتماعی
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 17 5 13/3 94/9 100 گرایش به همساالن 

 22 5 59/3 29/12 100 عامیانه در ادبیات شفاهی باورهای 

 330 105 29/45 01/180 100 عوامل اجتماعی 

 40 11 52/5 33/24 100 پیشگیری از اعتیاد

 .: بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش 5جدول 

 نسبت بحرانی کشیدگی  نسبت بحرانی کجی متغیر

 -39/2 -51/0 -52/2 -27/0 موزشی و آ فرهنگی   مکاناتا

 -12/1 -38/0 29/2 39/0 ای سانهر مصرف

 36/0 12/0 21/2 38/0 فرهنگی  سرمایه

 06/0 02/0 61/1 28/0 ینی د های  گرایش

 -51/0 -18/0 38/2 41/0 عوامل فرهنگی 

 -34/0 -12/0 30/2 40/0 احساس آنومی

 12/1 38/0 35/2 41/0 احساس محرومیت نسبی

 25/1 43/0 40/2 41/0 احساس انزوای اجتماعی

 -06/2 -71/0 85/1 32/0 گرایش به همساالن 

 -14/2 -73/0 43/2 42/0 باورهای عامیانه در ادبیات شفاهی 

 -08/1 -37/0 36/2 41/0 عوامل اجتماعی 

 31/1 45/0 31/2 40/0 پیشگیری از اعتیاد

 = پیشگیری از اعتیاد   -377/0+ )عوامل فرهنگی( 179/0)عوامل اجتماعی(

 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 6جدول 

 متغیر
 ضریب بتا

 1غیراستاندارد

ضریب بتا  

 2استانداردشده
 tآماره 

عامل تورم 

 3واریانس 

 - 597/10 - 663/75 عرض از مبدأ 

 004/1 -715/5 -377/0 -072/0 عوامل فرهنگی 

 004/1 701/1 179/0 086/0 عوامل اجتماعی 

DW=025/2 F(-مقدارp)= 001 /0> 669/16=F 136/0=2Adj R 145/0=2R 

 . بررسی رابطه عوامل فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد 7جدول 

 پیشگیری از اعتیاد متغیر

 نوع رابطه  فراوانی مقدار-p 4ضریب همبستگی پیرسون  عوامل فرهنگی 

 
1. Unstandardized Coefficients 
2. Standardized Coefficients 
3. Variance Inflation Factor 
4. Pearson Correlation 
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 افزایشی 100 001/0 333/0

 پیشگیری از اعتیاد و  موزشیو آ فرهنگی مکانات ا . بررسی رابطه 8جدول 

 پیشگیری از اعتیاد متغیر

و   فرهنگی   مکاناتا

 موزشی آ

 نوع رابطه  فراوانی مقدار-p ضریب همبستگی پیرسون 

 افزایشی 100 001/0 311/0

 و پیشگیری از اعتیاد ای   سانهر  . بررسی رابطه مصرف 9جدول 

 پیشگیری از اعتیاد متغیر

 ای سانهر مصرف
 نوع رابطه  فراوانی مقدار-p پیرسون ضریب همبستگی 

 افزایشی 100 001/0 342/0

 با پیشگیری از اعتیاد  فرهنگی  . بررسی رابطه سرمایه10جدول 

 پیشگیری از اعتیاد متغیر

 فرهنگی  سرمایه
 نوع رابطه  فراوانی مقدار-p ضریب همبستگی پیرسون 

 افزایشی 100 001/0 370/0

 با پیشگیری از اعتیاد ینید های گرایش. بررسی رابطه 11جدول 

 پیشگیری از اعتیاد متغیر

 گرایش های  دینی 
 نوع رابطه  فراوانی مقدار-p ضریب همبستگی پیرسون 

 افزایشی 100 001/0 342/0

 . بررسی رابطه عوامل اجتماعی با پیشگیری از اعتیاد 12جدول 

 پیشگیری از اعتیاد متغیر

 عوامل اجتماعی 
 نوع رابطه  فراوانی مقدار-p همبستگی پیرسون ضریب 

 کاهشی  100 001/0 -324/0

 .بررسی رابطه مؤلفه احساس آنومی با پیشگیری از اعتیاد13جدول 

 پیشگیری از اعتیاد متغیر

 احساس آنومی
 نوع رابطه  فراوانی مقدار-p ضریب همبستگی پیرسون 

 کاهشی  100 001/0 -271/0

 رابطه احساس محرومیت نسبی با پیشگیری از اعتیاد. بررسی  14جدول 

 پیشگیری از اعتیاد متغیر

احساس محرومیت 

 نسبی

 نوع رابطه  فراوانی مقدار-p ضریب همبستگی پیرسون 

 کاهشی  100 001/0 -337/0
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 .بررسی رابطه احساس انزوای اجتماعی با پیشگیری از اعتیاد15جدول 

 پیشگیری از اعتیاد متغیر

احساس انزوای  

 اجتماعی

 نوع رابطه  فراوانی مقدار-p ضریب همبستگی پیرسون 

 کاهشی  100 001/0 -188/0

 .بررسی رابطه گرایش به همساالن با پیشگیری از اعتیاد 16جدول 

 پیشگیری از اعتیاد متغیر

 گرایش به همساالن 
 نوع رابطه  فراوانی مقدار-p ضریب همبستگی پیرسون 

 کاهشی  100 001/0 -354/0

 . بررسی رابطه باورهای عامیانه در ادبیات شفاهی با پیشگیری از اعتیاد 17جدول 

 پیشگیری از اعتیاد متغیر

 باورهای عامیانه در ادبیات شفاهی 
 نوع رابطه  فراوانی مقدار-p ضریب همبستگی پیرسون 

 کاهشی  100 001/0 -482/0

 

 بحث و نتیجه گیری 

 پژوهشفرضیه کلی  

ساله( بدسرپرست شهر بردسیر موثر   29تا    14اجتماعی بر پیشگیری از اعتیاد دختران جوان)  - عوامل فرهنگی"

 "است

نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد بین عوامل فرهنگی با پیشگیری از اعتیاد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین عوامل 

موزشی، مصرف رسانه و آ  فرهنگی  مکاناتافی و معنادار وجود دارد. بین عوامل فرهنگی،  اجتماعی با پیشگیری از اعتیاد رابطه من

صورت افزایشی )مستقیم( و در سطح متوسط وجود دارد. یعنی با دار و به ای، سرمایه فرهنگی، گرایش های دینی رابطه معنی

فرهنگی، گرایش های دینی ، پیشگیری از اعتیاد   موزشی، مصرف رسانه ای، سرمایهو آ  فرهنگی  مکاناتاافزایش عوامل فرهنگی،  

کند. همچنین بین عوامل اجتماعی، احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی، احساس انزوای اجتماعی، گرایش  افزایش پیدا می

متوسط دار و کاهشی )معکوس( و در سطح  به همساالن، باورهای عامیانه در ادبیات شفاهی با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنی

وجود دارد. یعنی با افزایش عوامل اجتماعی ، احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی، احساس انزوای اجتماعی، گرایش به  

 کند. ، پیشگیری از اعتیاد کاهش پیدا می  همساالن، باورهای عامیانه در ادبیات شفاهی 

  (، میرلطفی و همکاران 1398( ، مومبینی و همکاران)1398)   (، ثابتی1399درگاهی و بیرانوند)  نتایج این پژوهش با پژوهش های 

همکاران)1396) و  پلنگرد  ناصری  قربانی)1392(،   ، ثابتی)1398(   ، همکاران1397(  و  عیدی  عظیمی)1396)  (،   ،)1396  ،)

وم  (، ر2021هین ریچ و همکاران)(،  1387(، قناعتیان و همکاران)1388(، ذکریایی، مظفر و ثابتی)1393)  شایگان و همکاران

( 2017) 7(، هافمن و جکسون2018)6اگروسا  و سالووی ، مایر،(8120) 5سئو(،  2018(، لی)2019(، ناکانو)2019و اکالالن )

 همسو و همخوان می باشد. 

 
 
6  Mayer, Salvi, Egroosa 
7 Hafman & Jaksoon 
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 اطمینان  قابلیت  و  اعتماد  ، یکدیگر  با  افراد  متقابل  ارتباط  اجتماعى  در تبیین این فرضیه می توان گفت  عوامل فرهنگی و سرمایة

 آسیب  کاهش  موجبات و  بخشیده بهبود  را جامعه کارآیى  ،موجود  امکانات تسهیل و  مناسب شناخت  ایجاد با تواند مى  که است

  شده   اشاره  زا آسیب  و  پرخطر  رفتارهاى  مورد  در  بسیارى  نظرى  مطالعات  در  ،دیگر  عبارت  به.  آورد  فراهم  را  جامعه  افراد  پذیرى

 کنترل   و  تعیین  در  مؤثرى  نقش  خانواده  و  محیط  با   فرد  تعامالت  و   ارتباطات  ،شناختى   فرآیندهاى  ،ها   نگرش  و  باورها   که  است

  کاهش  در  ترى  برجسته  و  تر  مهم   نقش  اجتماعى  سرمایة  شناختى  و  ارتباطى  بعد  ،بین  این  در  و  دارند  افراد  پرخطر  رفتارهاى

 دارند  پرخطر رفتارهاى

 

 فرضیه های فرعی پژوهش 

 "ساله( بدسرپرست شهر بردسیر موثر است  29تا   14پیشگیری از اعتیاد دختران جوان)عوامل فرهنگی بر  "

دار وجود دارد.این با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنی  دهد که بین عوامل فرهنگینتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می

عوامل  فرهنگی، پیشگیری از اعتیاد افزایش   صورت افزایشی )مستقیم( و در سطح متوسط قرار دارد. یعنی با افزایشرابطه به 

 کند. پیدا می

 (، میرلطفی و همکاران 1398( ، مومبینی و همکاران)1398(، ثابتی) 1399درگاهی و بیرانوند)  نتایج این پژوهش با پژوهش های

همکاران)1396) و  پلنگرد  ناصری  قربانی)1392(،   ، ثابتی)1398(   ، همکاران)(،  1397(  و  ریچ  اکالالن    (،2021هین  و  روم 

( همسو و  2017) 10(، هافمن و جکسون2018)9اگروسا و سالووی ، مایر،(8120) 8سئو(،  2018(، لی)2019(، ناکانو)2019)

 همخوان می باشد. 

  کنند،یدر جامعه را قبول نداشته و هر دو را رد مفرهنگی    که اهداف و وسایل پذیرفته شده    یافراد در تبیین این فرضیه می توان  

  شتر یکه این خود ب  شودیم  شتریمرسوم جامعه ب  یآنان کمتر  و انفصال از ارزشها  یکه ارتباطات اجتماع   شوندی  م  یا  وارد مرحله

که نهایتاً هدایت  ظاهر می شود    یگریز  یزمهایو مکان  یدی. در این حال ترس، یاس، ناامشودیم  ینینش  عزلت و گوشه  وجبم

  نییعامل تع  یاجتماع  یها   تیو عدم شرکت در فعال یریگ گوشه  رسدیاست، به نظر م ی اجتماع  کننده افراد به فرار از تعهدات

 به استفاده از مواد مخدر و لغزش دوباره باشد  افرادکننده در گرایش 

 

ساله( بدسرپرست شهر بردسیر موثر   29تا    14بر پیشگیری از اعتیاد دختران جوان)  موزشیو آ  فرهنگی  مکانات ا   "

 "است

دار وجود  موزشی با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنیو آ فرهنگی  مکاناتادهد که بین نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می

، پیشگیری   موزشیو آ  فرهنگی  مکاناتاصورت افزایشی )مستقیم( و در سطح متوسط قرار دارد. یعنی با افزایش  دارد.این رابطه به 

 کند. از اعتیاد افزایش پیدا می

های پژوهش  با  پژوهش  این  بیرانوند)  نتایج  و  ثابتی)1399درگاهی  همکاران)1398(،  و  مومبینی   ، و 1398(  میرلطفی   ،)

 همسو و همخوان می باشد.  ( 1397( ، ثابتی)1398( ، قربانی)1392( ، ناصری پلنگرد و همکاران)1396همکاران)

 
 
9  Mayer, Salvi, Egroosa 
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رابطه دارند هرچه امکانات    دعتیاا   با  که  هستند  متغیرهایی   یگرز دا  شیزمووآ  فرهنگی   تمکاناادر تبیین این فرضیه می توان گفت  

فرهنگی بیشتر و آموزش بیشتری در این زمینه صورت بگیرد اعتیاد کمتر است و هرچه مواد مخدر بیشتری  در اختیار باشد و  

 دسترسی آسان باشد اعتیاد هم بیشتر است. 

 "ساله( بدسرپرست شهر بردسیر موثر است  29تا    14دختران جوان)بر پیشگیری از اعتیاد  ای     سانهر  مصرف   "

دار وجود دارد.این دهد که بین مصرف رسانه ای با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنینتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می

افزایش  رابطه به  افزایشی )مستقیم( و در سطح متوسط قرار دارد. یعنی با  از    موزشیآ  و   فرهنگی  مکاناتاصورت  ، پیشگیری 

 کند. اعتیاد افزایش پیدا می

های پژوهش  با  پژوهش  این  بیرانوند)  نتایج  و  ثابتی)1399درگاهی  همکاران)1398(،  و  مومبینی   ، و 1398(  میرلطفی   ،)

 همسو و همخوان می باشد.  ( 1397( ، ثابتی)1398( ، قربانی)1392( ، ناصری پلنگرد و همکاران)1396همکاران)

شود و همانطور که در   یبه صورت خرده فرهنگ بزهکار نمایان م  یاز نظر اجتماع   یبزهکاراین فرضیه می توان گفت    در تبیین

  یبه هدف ها  لین  ینامشروع برا  یفرصتها  زیمشروع وجود دارد. در خرده فرهنگ بزهکار ن  یخرده فرهنگ بهنجار فرصتها

فرزندان   یابی و کام  تیمحصول عدم موفق  که  طلبو انزوا    ریخرده فرهنگ گوشه گ   اگر از طریق رسانه ها،شود.    یدیده م  یفرهنگ

و به    سازدی  را شکست خورده و ناکام م   نیز  آنانتبلیغ شود    مشروع و نا مشروع است  یاز راهها  تیدر کسب موفق  نیطبقه پای

 و اعتیاد می کشاند  یانزوا طلب ،یخود سرزنش

 "ساله( بدسرپرست شهر بردسیر موثر است  29تا    14اد دختران جوان)بر پیشگیری از اعتی  فرهنگی  سرمایه  "

دار وجود دارد.این  دهد که بین سرمایه فرهنگی با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنینتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می

افزایش  رابطه به  افزایشی )مستقیم( و در سطح متوسط قرار دارد. یعنی با  از    موزشیو آ  یفرهنگ  مکاناتاصورت  ، پیشگیری 

 کند. اعتیاد افزایش پیدا می

های پژوهش  با  پژوهش  این  بیرانوند)  نتایج  و  ثابتی)1399درگاهی  همکاران)1398(،  و  مومبینی   ، و 1398(  میرلطفی   ،)

 همسو و همخوان می باشد.  ( 1397( ، ثابتی)1398( ، قربانی)1392( ، ناصری پلنگرد و همکاران)1396همکاران)

توان گفت   این فرضیه می  تبیین  روزانه مشارکت   یتهایالدر فع افرادش  دارد،    یتری  قو  جامعه ای که سرمایه فرهنگی  در 

که تعهد فرد   آیدی پدید م   یهنگامکج روی ها  و اعتیاد . کنندی م دایدارند و کمتر به استفاده از مواد مخدر گرایش پ  یشتریب

 .  شودی م فیبه جامعه ضع

 "ساله( بدسرپرست شهر بردسیر موثر است  29تا    14بر پیشگیری از اعتیاد دختران جوان)  ینید  های  گرایش  "

دار وجود دارد.این  دهد که بین گرایش های دینی با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنینتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می

، پیشگیری از اعتیاد افزایش   صورت افزایشی )مستقیم( و در سطح متوسط قرار دارد. یعنی با افزایش گرایش های دینی رابطه به 

 کند. پیدا می

ب  پژوهش  این  هاینتایج  پژوهش  بیرانوند)  ا  و  ثابتی)1399درگاهی  همکاران)1398(،  و  مومبینی   ، و  1398(  میرلطفی   ،  )

 همسو و همخوان می باشد.  ( 1397( ، ثابتی)1398( ، قربانی)1392( ، ناصری پلنگرد و همکاران)1396همکاران)

دچار    یداشته باشند با احتمال کمتر  یشتریب  ی پایبندمذهبی    هر چه افراد به تعهدات در تبیین این فرضیه می توان گفت  

و    افراد مذهبی ارتباط با    یو برقرار  گروه های مذهبی و داشتن گرایش های مذهبی عضویت در    ی . از سویشوندیم  یرفتار انحراف

 است یزهکارو فقدان آن، عامل جرم و ب شودی را در افراد باعث م  یوجود تعلقات است که همنوای
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 "ساله( بدسرپرست شهر بردسیرموثر است  29تا   14پیشگیری از اعتیاد دختران جوان) عوامل اجتماعی بر  "

دار وجود دارد.این  دهد که بین عوامل اجتماعی با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنینتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می

، پیشگیری از اعتیاد کاهش    امل اجتماعی صورت کاهشی )معکوس( و در سطح متوسط قرار دارد. یعنی با افزایش عورابطه به

 کند. پیدا می

 (، میرلطفی و همکاران 1398(، مومبینی و همکاران)1398(، ثابتی) 1399درگاهی و بیرانوند) نتایج این پژوهش با پژوهش های

( ، ذکریایی،  1393همکاران)(، شایگان و  1396(، عظیمی)1396(، عیدی و همکاران)1392(، ناصری پلنگرد و همکاران)1396)

  (، لی2019(، ناکانو)2019(، روم و اکالالن )2021هین ریچ و همکاران)(،  1387(، قناعتیان و همکاران)1388)  مظفر و ثابتی 

 ( همسو و همخوان می باشد. 2017) 13(، هافمن و جکسون 2018)12اگروسا و سالووی ، مایر،(8120) 11سئو(، 2018)

فرهنگی وضعیت بی هنجاری و    –توان گفت به واسطه سرعت تحوالت و دگرگونی های اجتماعی    در تبیین این فرضیه می

آنومیك اجتماعی شدت خواهد گرفت به گونه ای که تاثیرگذاری الزام های اخالقی، سنتی، مذهبی و دینی به عنوان معیارهای  

صادی گروهی از افراد که از توانایی رقابت اندکی  اقت  –راهنمایی افراد کم رنگ می شود. در نتیجه وضعیت نامناسب اجتماعی  

برخوردارند یا دچار محدودیت های گوناگون اجتماعی هستند در فرایند رقابت با دیگر کنشگران اجتماعی برای کسب منافع،  

عرصه    دچار محرومیت و احساس محرومیت خواهند شد که این امر مسیر آن ها را برای انزواطلبی وکناره گیری اجتماعی از

عمومی هموار می کند. در نتیجه این فرایند کنشگران اجتماعی محروم و منزوی هرچه بیشتر برای گرایش به سمت گروه های  

اجتماعی بزهکار )مصرف مواد مخدر ( آمادگی خواهند داشت. ارتباطات و تعامالت درون گروهی و عناصر فرهنگی حاکم بر  

د( افراد عضو را در فرایند جامعه پذیری جدیدی قرار می دهد که آموزش، یادگیری خرده فرهنگ های بزهکار)مصرف کننده موا

 و پذیرش فرهنگ مصرف مواد مخدر بخشی اساسی از آن می باشد 

 "ساله( بدسرپرست شهر بردسیرموثر است  29تا   14احساس آنومی بر پیشگیری از اعتیاد دختران جوان)  "

دار وجود دارد.این  هد که بین احساس آنومی با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنیدنتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می

صورت کاهشی )معکوس( و در سطح متوسط قرار دارد. یعنی با افزایش احساس آنومی، پیشگیری از اعتیاد کاهش پیدا  رابطه به 

 کند. می

های پژوهش  با  پژوهش  این  بیرانوند)  نتایج  و  ثابتی)1399درگاهی  همکاران)(  1398(،  و  مومبینی  و 1398،  میرلطفی   ،)

( ،  1393(، شایگان و همکاران)1396( ، عظیمی)1396(، عیدی و همکاران)1392(، ناصری پلنگرد و همکاران)1396همکاران)

 همسو و همخوان می باشد. ( 1387(، قناعتیان و همکاران)1388ذکریایی، مظفر و ثابتی)

در تبیین این فرضیه می توان گفت زندگی بدون وجود الزام های اخالقی یا ضرورت های اجتماعی، در شرایطی پدید می آید  

که در حوزه های معینی از زندگی اجتماعی، معیارهایی روشن برای راهنمایی رفتار وجود نداشته باشد. فرد از جامعه کناره  

 می کند و به مصرف مواد روی می آورد.  گیری می کند، یا در برابر جامعه طغیان 

ساله( بدسرپرست شهر بردسیرموثر   29تا    14احساس محرومیت نسبی بر پیشگیری از اعتیاد دختران جوان)"

 "است

دار وجود  دهد که بین احساس محرومیت نسبی با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنینتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می

، پیشگیری  صورت کاهشی )معکوس( و در سطح متوسط قرار دارد. یعنی با افزایش احساس محرومیت نسبیه دارد.این رابطه ب 

 کند. از اعتیاد کاهش پیدا می
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های پژوهش  با  پژوهش  این  بیرانوند)  نتایج  و  ثابتی)1399درگاهی  همکاران)1398(،  و  مومبینی   ، و 1398(  میرلطفی   ،)

( ،  1393(، شایگان و همکاران)1396( ، عظیمی)1396(، عیدی و همکاران)1392ران)(، ناصری پلنگرد و همکا1396همکاران)

 همسو و همخوان می باشد.  ( 1387(، قناعتیان و همکاران)1388ذکریایی، مظفر و ثابتی)

در تبیین این فرضیه می توان گفت گرایش به مصرف مواد نتیجه احساس محرومیت ادراک شده کنشگران اجتماعی به واسطه  

حدودیت های اجتماعی جهت دستیابی به پایگاه منزلتی پذیرفته شده طبقه متوسط اجتماعی می باشد ولی توانایی رسیدن  م

به این اهداف را از طریق وسایلی که از طرف جامعه مقبول هستند ندارند. دائما از منزلتی  که هنجارهای طبقه متوسط آن را 

با مشکل سازگاری پیش می آید و در نتیجه احساس محرومیت ناشی از مقایسه   مطلوب می داند، احساس محرومیت می نمایند 

 عامل سوق دادن افراد به ارتکاب کج روی  است.  

ساله( بدسرپرست شهر بردسیرموثر   29تا    14احساس انزوای اجتماعی بر پیشگیری از اعتیاد دختران جوان)  "

 "است

دار وجود ین احساس انزوای اجتماعی با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنیدهد که بنتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می

، پیشگیری  صورت کاهشی )معکوس( و در سطح متوسط قرار دارد. یعنی با افزایش احساس انزوای اجتماعیدارد.این رابطه به 

 کند. از اعتیاد کاهش پیدا می

های پژوهش  با  پژوهش  این  بیرانوند)  نتایج  و  همکاران)1398ثابتی)(،  1399درگاهی  و  مومبینی   ، و 1398(  میرلطفی   ،)

( ،  1393(، شایگان و همکاران)1396( ، عظیمی)1396(، عیدی و همکاران)1392(، ناصری پلنگرد و همکاران)1396همکاران)

 همسو و همخوان می باشد. ( 1387(، قناعتیان و همکاران)1388ذکریایی، مظفر و ثابتی)

ان گفت گرایش به مصرف مواد مخدر نتیجه از خود بیگانگی حاصل از عدم سازگاری هدف های  در تبیین این فرضیه می تو

فرهنگی جامعه با وسایل مناسب برای رسیدن به آن هدف هاست. وقتی همنوایی وجود نداشته باشد و عقب نشینی و انزوا رخ  

 دهد مصرف مواد افزایش می یابد 

 "ساله( بدسرپرست شهر بردسیرموثر است  29تا    14دختران جوان)   گرایش به همساالن بر پیشگیری از اعتیاد  "

دار وجود دارد.این دهد که بین گرایش به همساالن با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنینتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می

، پیشگیری از اعتیاد کاهش    صورت کاهشی )معکوس( و در سطح متوسط قرار دارد. یعنی با افزایش گرایش به همساالنرابطه به

 کند. پیدا می

های پژوهش  با  پژوهش  این  بیرانوند)  نتایج  و  ثابتی)1399درگاهی  همکاران)1398(،  و  مومبینی   ، و 1398(  میرلطفی   ،)

( ،  1393(، شایگان و همکاران)1396( ، عظیمی)1396(، عیدی و همکاران)1392(، ناصری پلنگرد و همکاران)1396همکاران)

 همسو و همخوان می باشد.  ( 1387(، قناعتیان و همکاران)1388مظفر و ثابتی)  ذکریایی،

در تبیین این فرضیه می توان گفت گرایش به مصرف مواد نتیجه یادگیری به واسطه ارتباطات و تعامالت میان فردی با گروه  

ن یا هماالن( آموخته می شود و های همسال معتاد است. اعتیاد از طریق کنش متقابل  در گروه های کوچك )گروه همساال

درواقع رفتار مصرف مواد مخدر یاد گرفته می شود و یادگیری عمده از طریق کنش متقابل فرد در درون گروه های مشخص و  

 صمیمی هم چون گروه  همساالن رخ می دهد. 

جوان)" دختران  اعتیاد  از  پیشگیری  بر  شفاهی  ادبیات  در  عامیانه  شهر  ساله(    29تا    14باورهای  بدسرپرست 

 "بردسیرموثر است
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دار با پیشگیری از اعتیاد رابطه معنی  دهد که بین باورهای عامیانه در ادبیات شفاهی نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می

 هیصورت کاهشی )معکوس( و در سطح متوسط قرار دارد. یعنی با افزایش باورهای عامیانه در ادبیات شفاوجود دارد.این رابطه به 
 کند. ، پیشگیری از اعتیاد کاهش پیدا می

های پژوهش  با  پژوهش  این  بیرانوند)  نتایج  و  ثابتی)1399درگاهی  همکاران)1398(،  و  مومبینی   ، و 1398(  میرلطفی   ،)

( ،  1393(، شایگان و همکاران)1396( ، عظیمی)1396(، عیدی و همکاران)1392(، ناصری پلنگرد و همکاران)1396همکاران)

 همسو و همخوان می باشد. ( 1387(، قناعتیان و همکاران)1388ی، مظفر و ثابتی)ذکریای

ادبیات شفاهی در خصوص مصرف موادمخدر نشان دهنده   در تبیین این فرضیه می توان گفت محتوای باورهای عامیانه در 

مطلوب آن می باشد . به گونه ای که  تکنیك وفنون )انکار زیان( مصرف مواد مخدر و به ویژه با تاکید برجنبه های مثبت و  

 باورهای عامیانه در ادبیات شفاهی در مورد مصرف مواد مخدر تسهیل کننده گرایش به استفاده و مصرف  مواد مخدر است 

 

 پیشنهادهای کاربردی  
 خانه به  شبیه باید یبیشتر با جزییات و دقیقا می آید پرورش و آمده دنیا به آن در نوجوانان  این که .پیشنهاد می شود مکانی1

 بتوانند خود تا نوجوانان و جوانان باشد هایی ویژگی دارای  باید همچنین نماید خلل  احساس کمتر تا باشد خانواده با همراه ای

 هستند احساسی و عاطفی خلل دارای دیگر افراد  به  نسبت آنان که پذیرفت باید زیرا باشند پذیر مسئولیت

 ناگهانی تغیر باشند ثابت حداالمکان مربیان از نظر مکان و   مراکز نگهداری نوجوانان وجوانان در حال ترک. پیشنهاد می شود  2

 . باشد گروهی و انفرادی کارهای انجام و اموزش جهت طراحی فضاهایی شد خواهد ترس و اضطراب حس ایجاد موجب آنان

های   برای رسیدگی به مسأله شاخص  ااجرایی کافی در شهرستانهبا تأسیس مراکز حمایتی دولتی و قدرت  ..پیشنهاد می شود  3

ها و سایر افراد امکان دسترسی و تماس آسان با این مراکز را در   ، به طوری که خانوادهدختران جوان  اعتیاد و سالمت روان

 زم داشته باشندالموارد 

از طریق به کارگیری روانشناسان بالینی و    اد اعتی  عود  اقداماتی مناسب در جهت تشخیص سریع و موقع. پیشنهاد می شود  4

 انجام شود ترک اعتیاد  خدمات روانپزشکی در تمام مراکز

  آموزشى  هاى   برنامه  طراحى  به  هایى   پژوهش   چنین  نتایج   براساس ناجا  سازمان  مددکارى  و   مشاوره  مراکز  شود  مى   پیشنهاد   -5

  کاهش  آن  دنبال   به  و  اجتماعى و عوامل فرهنگی موثر  هاى  سرمایه  افزایش  جهت  سودمند  و   مناسب  بالینى  هاى   کاریزمایى  و

 کنند  اقدام رفتارى  هاى نابهنجارى و انحرافات

 عنوان   به  را  و دختران جوان بدسرپرست  زنان  ، انتظامى  نیروى  سازمان  در  شاغل   مددکاران  و   مشاوران  شود  مى   پیشنهاد  - 6 

  این  اجتماعى  و   روانى  توانمندسازى  و  آموزى  مهارت  جهت  در  متعددى  هایى   برنامه  و  داده  قرار  توجه  مورد  پذیر  آسیب  اقشار

 . باشد داشته افراد

عادالنه امکانات    عیتوز  نی از جمله ورزش و همچن  ی گروه  ی ها  تیسالم و باالبردن مشارکت در فعال  یحیتفر  ی مکانها  جادای- 7

 ی جلوگیری نماید تا حد یماریب نیا وعیتواند از ش یم
توان از طریق سازمان های مردم نهاد  این خانواده ها را تحت   یمؤثر است. بنابراین م  یاعتیاد مرد در بزهکار شدن همسر و.8

پوشش قرار داد تا با ترک اعتیادشان، دوباره به بستر خانواده بازگرداند. به این ترتیب عواقب مخرب ناشی از مصرف مواد مخدر  

شود تا در درمان مردان معتاد خانواده کمك کرده و از آسیب های احتمالی اعتیاد    یها گوشزد م  این خانواده  نبه زنان و کودکا

 آنها به خانواده جلوگیری شود.  
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سازمان های حمایتی چون بهزیستی و کمیته امداد می توانند با تالش در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تخصیص .9

 کارآفرینی زنان نقش مهمی در پیشگیری از انحراف زنان سرپرست خانواده ایفا کنند.   خوداشتغالی و  ایبودجه های مناسب بر

گسترش پوشش بیمه ای و تخصیص اعتبارات الزم جهت بیمه  شدن زنان سرپرست خانوار و تقویت سیستم های تأمین    .10

 می کند.   جلوگیری زناناجتماعی در جامعه از بسیاری از آسیب های اجتماعی به ویژه انحرافات 

آموزش مهارت های زندگی به زنان در مواجهه با بحران های زندگی در تربیت بهتر فرزندان و جلوگیری از انحراف آنها   .11

 کمك می کند.  

ایجاد مراکز مشاوره و امکان بهره مندی از خدمات مشاوره ای رایگان برای زنانی که همسران معتاد دارند در خصوص نحوه   .12

ا همسر و فرزندان و مصون ماندن از آسیب های این همسران و معتاد شدن خود و فرزندان از اقدامات بسیار مفید  ب  خوردبر  ی

 خواهد بود.

رسیدگی به مناطق محروم و ارائه خدمات بیشتر به مناطق حاشیه نشین شهرها که جمعیت زیادی هم دارند، می تواند از    .13

جرم توسط ساکنین این مناطق جلوگیری کند. همچنین با نظارت و کنترل بیشتر پلیس افزایش انحرافات در جامعه و یادگیری  

سایر ساکنین پیشگیری خواهد شد و این مناطق را از محیط امن مجرمین   کشاندندر این مناطق از تجمع مجرمین و به انحراف  

 به ویژه زنان بزهکار و روسپی خارج می سازد
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