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 رفتارهای به برگرایش مؤثر عوامل و علل شناختی جامعه تبیین

 نگیال استان روستایی های محیط در خطر پر

 اشکورات روستایی مخدر و اعتیاد در مناطق مواد مصرف سوء: مطالعه مورد)

 (رودسر شهرستان آباد رحیم بخش 

  تبریزی محسنی ، علیرضا  لیما پور محمّد هرمز

 11/11/51: تاريخ پذيرش  32/11/59: تاريخ دريافت

 چکیده 
، خانوادگی، گیفرهن، اجتماعی، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار فردی

محیطی و تغییر و تحوالت روستایی بر گرایش روستاییان به سوء مصرف ، زیستی وپزشکی
توصیفی با استفاده -تحلیلی مطالعات نوع از حاضر پژوهش. مواد مخدر و رفتار اعتیادی است

آنومی مرتون و  های  نظریه از. است بوده ساخته محقق پرسشنامه و از روش پیمایش
نظریه کنش ، نظریه خرده فرهنگ آلبرت کوهن، ریه همنشینی افتراقی ساترلندنظ، دورکیم

نظریه سازگاری الکساندر ونظریه بیگانگی ، نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، اجتماعی پارسنز
فرضیه اصلی پژوهش . ملوین سیمن در تدوین چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است

 مواد سوء مصرف به و گرایش( مستقل متغیرهای عنوان به) عوامل فوق این است که میان
 جامعه. رابطه معناداری وجود دارد( وابسته متغیر عنوان به) روستاییان و رفتاراعتیادی مخدر
 اشکورات  روستایی مناطق در ساکن( باال به سال 81) بالغ جمعیت را حاضر پژوهش، آماری
 در نمونه با حجم عنوان به روستا 801، آماری جامعه وسعت به توجه با. دهند می تشکیل
تعیین و  نفر 168 کوکران طریق از نمونه حجم. گردید تعیین جنس و خانوار بُعد گرفتن نظر

 و تجزیه برای. قرارگرفتند تحلیل و تجزیه مورد برگشت از پس پرسشنامه 118 در نهایت
مدل رگرسیون  و Spssافزار نرم و استنباطی و توصیفی آمار شیوه دو از ها داده تحلیل

نتایج این پژوهش حاکی از آن . است شده چندگانه برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده
عوامل ، عوامل محیطی، است که بهترین پیش بین سوء مصرف روستاییان به ترتیب

عوامل ، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل خانوادگی، تحوالت روستا، فرهنگی
 . ردی بوده استزیستی و پزشکی و عوامل ف

، مخدر مواد مصرف سوء، روستایی گیالن های محیط، پرخطر رفتارهای: واژگان کلیدی

 عوامل زیستی و پزشکی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل خانوادگی
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پست . ؛مسئول نویسنده، مرکزی واحد تهران اسالمی آزاد دانشگاه ایران، اجتماعی مسائل شناسی جامعه دکتری دانشجوی 8
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 مقدمه
بتر  ، (080 ، رزالتی و کلیتور  )اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکالت شایع در بین کشورهای مختلف استت  

در جهان به متواد   میلیون نفر 1 1میلیون نفر الی   86رقمی بین   08 اساس براوردهای موجود در سال 
درصد از جمعیت بالغ جهان یکبار متواد مختدر    0تقریباً ، 080 در سال ، در آماری دیگر. مخدر اعتیاد دارند
ستازمان جهتانی متواد    )در هستند درصد از این جمعیت دارای مشکالت مصرف مواد مخ 6مصرف نموده و 
ذهنی و اجتماعی مختلفی را به ، روانی، مصرف مواد مخدر تاثیرات گوناگون فیزیکی. ( 08 ، مخدر و جرم

هزار مرگ برای افراد معتاد بته هتروئین و    00000 آمارها حاکی از آنند که ، همراه داشته و در موارد حادتر
همچنین مطابق با مطالعات صتورت گرفتته   . ( 00 ، یو و کلینکود)کوکائین سالیانه گزارش گردیده است 
ازهم پاشیدگی خانواده و همچنتین خطتر   ، روابط جنسی نامشروع، مصرف مواد مخدر به رفتارهای انحرافی

اگرچه نرخ . (008 ، ؛ ویلیامسون و همکاران088 ، ؛ برینر و همکاران001 ، براون)انجامد  ابتال به ایدز می
با این وجود آمارها حاکی از نترخ رشتد آن   ، در بسیاری از کشورها تقریباً یکنواخت است مصرف مواد مخدر

 . (001 ، نخایی و جدیدی)در کشورهای در حال توسعه را دارد 
، جدیدی و نخایی)ای است که با این مشکل مواجه است  ایران یکی از کشورهای در حال توسعه

 81میانگین سنی این افراد  که اندکرده اعالم نفر میلیون دو را معتادان کشور رسمی آمار ایران در. (081 
 نشان گذشته آمارهای با آن مقایسه و آمارهای اخیر بررسی. ( 811، بشرپور و همکاران) باشد یمسال 

 ایران جواری ؛ هم(088 ، واسیلوا)به افزایش بوده است  رو اعتیاد کلی روند گذشته سال 10 طی در دهد یم
 مخدر مواد قاچاق وضعیت پیچیدگی موجب ترانزیت مسیر ترین کوتاه در گرفتن قرار و تولید عمده مراکز با
 گوناگون اقشار در اعتیاد دامنه گوناگون ابعاد در شده اتخاذ تمهیدات رغم به که ای گونه به، است شده

 . است یافته گسترش

 بیان مسئله
در نیم قرن گذشتته جامعته روستتایی ایتران تحتوالت      . دباشن روستاییان می، هایی آسیب پذیر یکی از گروه
این تحوالت خود از جهتاتی آستیب زا و همتراه بتا بتروز شترایط       . ای را تجربه کرده است ساختاری عدیده
، افتزایش ارتباطتات فرهنگتی   ، مهاجرت روستاییان بته منتاطق شتهر   ، اصالحات ارضی. آنومیک بوده است

توستعه  ، افزایش جمعیت شهرها و توسعه شهرنشینی، توسعه سواد، ااقتصادی و اجتماعی میان شهر و روست
همچنتین  . وسایل ارتباط جمعی و مانند آن جامعه روستایی را بیش از پتیش متترثر و منقلتب کترده استت     

دستخوش تغییرات و دگرگونی در شیوه زندگی ، روستاها به عنوان جامعه در حال گذار طی نیم قرن گذشته
، های اخیتر  ؛ مطالعات به عمل آمده در سال(8110، تبریزی و شرافت)اند  فرهنگی شدهبنیادی  های  وارزش

، هتا  هتا و ایتده آل   عقایتد و ارزش ، مبین این واقعیت است که تغییراتی در ساختارهایی چون آداب و رستوم 
اک خوراک و پوشت ، تزئینات منزل، وسایل خانگی، الگو مصرف. هنجارپذیری و هنجارسازی پدید آمده است

این تغییرات در جامعه روستتایی از چنتان شتتابی برختوردار     . ها به شدّت تغییر کرده است در این سال. . . و
در « دهکتده شتهری  »و « روستتاییان شتهری  »بوده است که جامعه شناسان اکنون از اصطالحاتی چتون  
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ته ترثیر معناداری بتر  و دامنه تغییرات وسیع صورت گرف( 8116، فاضلی)کنند  های بزرگ استفاده می شهرک
؛ تبریتزی   811، حجاریان و قنبری)نماید  شیوع مشکالت فردی همچون اعتیاد به مواد مخدر را بیشتر می

 . (8110، ؛ ترکاشوند و همکاران8110، و شرافت
های روستایی  گرایش به مواد مخدر در محیط، اند اشاره نموده( 8111)همانطور که آرام و همکاران 

ارتباط با افراد معتاد در ، درسترسی آسان به مواد مخدر، هایی مانند گسترش بیکاری بوده و مؤلفه نسبتاً باال
نیز بر این باورند که ( 8110)تبریزی و شرافت . گرایش جوانان روستایی به مواد مخدر ترثیر گذار است

سی آسان به مواد های سرکوب شده؛ دستر تحصیالت افراد خانواده؛ خواسته، عوامل چون میزان درآمد
ها در روستاها؛ فروپاشی سیستم معیشت روستایی از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار  مخدر؛ گسترش رسانه

حاکی از آن (  811)های پژوهش حجاریان و قنبری  یافته. بر مصرف مواد مخدر در جمعیت روستایی است
وابستگی به ، اختالفات خانوادگی ؛های مصرف مواد مخدر در بین روستاییان است که مهمترین همبسته
میزان تعامل به افراد معتاد؛ آلودگی محیط و فاصله از مرکز شهر ، مسائل مذهبی، خانواده؛ احساس آنومی

با توجه به کمی تحقیقات صورت گرفته در راستای عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف مواد مخدر . باشند می
، اجتماعی، پزشکی، خانوادگی، ه بررسی ترثیر عوامل فردیدر جمعیت روستایی این پژوهش سعی دارد ب

 . فرهنگی و ساختاری ترثیر گذار بر تمایل به مصرف مواد مخدر در بین افراد روستایی بپردازد

 پیشینه پژوهش
کودیو و )اند  بسیاری از نظریات به بررسی سبب شناسی مصرف مواد مخدر پرداخته، در طی سالهای گذشته

، روانشناستی ، تتوان در چهتار گتروه اجتمتاعی     این تئوری را متی . (001 ، نخایی و جدیدی؛  00 ، کالین
به بررستی  ، غالب تحقیقات صورت گرفته در این راستا. (001 ، گوود)زیستی و محیطی تقسیم بندی نمود 

، و همکتاران  ؛ فیشتر 001 ، رودز و همکاران)نمایند  عواملی پرداختند که افراد معتاد را از افراد سالم جدا می
ترین عوامل تاثرگذار در گرایش افراد به سمت مواد مختدر   مهم( 001 )به عقیده رودز و همکاران . (001 
در ایتن راستتا نتتایج    ، اجتماعی و محیطی تقسیم بندی نمود، توان در سه دسته عوامل عوامل فردی را می

ماگتالون و  )هتای شخصتیتی    یمشتکالت و ویژگت  تحقیقات مختلف حاکی از آنند کته فاکتورهتایی چتون    
؛ (081 ، بلچتر و همکتاران  ، 081 ، ؛ کاستتالنس و همکتاران  001 ، ؛ الکونو و همکتاران 080 ، همکاران

؛ بتارز و  080 ، ؛ بتراون و همکتاران  080 ، ؛ لتوک و وانتگ  008 ، پرگامیت و همکاران)عوامل خانوادگی 
؛  08 ، تتابلر و همکتاران  )؛ ترثیر دوستان ( 08 ، ؛ فو و همکاران 08 ، تابلر و همکاران، 088 ، همکاران

، ( 08 ، ؛ فتو و همکتاران  080 ، ؛ ستیمون و فرهتات  001 ، ؛ پارکر و همکتاران 006 ، گرنارد و همکاران
، لینستکی و همکتاران   ؛081 ، 088 ، 001 ، ؛ کندلر و همکاران 08 ، اقایی و همکاران)عوامل محیطی 

؛ لینستکی و  081 ، 088 ، 001 ، کنتدلر و همکتاران  )یستتی  ؛ عوامل ز(001 ، ؛ هاردن و همکاران 00 
همبستگی معناداری با میزان گرایش افتراد بتا مصترف متواد     ( 001 ، هاردن و همکاران،  00 ، همکاران
 . مخدر دارند
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 اهداف تحقیق
 هدف کلی پژوهش( الف

ود موضتوع پتژوهش   خت ، در واقع یکی از اهداف کلی. شود هدف کلی مستقیماً از مسئله پژوهش مشتق می
 . کند و یا قصد تعیین آن را دارد پژوهش چه چیز را دنبال می، دارد است که معلوم می

دستیابی و شناسایی عواملی است که باعث رفتارهای پرخطر و گرایش افراد ، هدف کلی پژوهش حاضر
وان عوامل زیستی شوند که تحت عن در مناطق روستایی به سوءمصرف مواد مخدر و رفتار اعتیادی آنان می

عوامل ، عوامل اجتماعی، عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل محیطی، عوامل فرهنگی، و پزشگی
ای مؤثر بر گرایش روستاییان در مناطق روستایی اشکورات بخش رحیم آباد شهرستان  اقتصادی و زمینه

و تمیز و شناسایی تمامی ( ولوژیاتی)سبب شناسی ، هدف کلی پژوهش، بعبارتی. اند رودسر مدنظر قرارگرفته
بعنوان عوامل خطرآفرین مؤثر . . . . رفتاری و محیطی و، زیستی، روانی، اجتماعی، خانوادگی)عوامل 

 . باشد برگرایش روستاییان تحت مطالعه به رفتار اعتیادی و سوءمصرف مواد متمرکز می

 اهداف جزئی پژوهش( ب
 :حاضر عبارتند از هدفهای جزئی پژوهش

 تبیین جامعه شناختی نقش عوامل فردی در گرایش روستاییانبه سوءمصرف مواد مخدرو اعتیاد -8
 . تبیین جامعه شناختی نقش عوامل خانوادگی در گرایش روستاییان به سوءمصرف مواد مخدرواعتیاد - 
 ادتبیین جامعه شناختی نقش عوامل فرهنگی در گرایش روستاییان به سوءمصرف مواد مخدرو اعتی -1
 تبیین جامعه شناختی نقش عوامل اجتماعی در گرایش روستاییان به سوءمصرف مواد مخدرو اعتیاد -1
 تبیین جامعه شناختی نقش عوامل اقتصادی در گرایش روستاییان به سوءمصرف مواد مخدرو اعتیاد -0
وءمصرف مواد درگرایش روستاییان به س( بیماریها)تبیین جامعه شناختی نقش عوامل زیستی وپزشکی -6

 مخدرو اعتیاد
 تبیین جامعه شناختی نقش عوامل محیطی در گرایش روستاییان به سوءمصرف مواد مخدرو اعتیاد -1

به سوءمصرف مواد مخدرو  انییروستا شیدر گراتبیین جامعه شناختی نقش تغییر وتحوالت روستایی -1
 . ادیاعت
در (درآمد و بعُد خانوار، شغل، تحصیالت، سن، جنس)ایی زمینه نقش عوامل یجامعه شناخت نییتب - 1

 . ادیاعتبه سوءمصرف مواد مخدرو  انییروستا شیگرا

 سواالت اصلی تحقیق
احستاس آنتومی و   ، کاهش مشارکت اجتماعی، داشتن دوستان ناباب و معتاد: نظیر)آیا بین عوامل اجتماعی 
ستاییان به سوء مصرف مواد مخدر رابطه و گرایش رو( . . . فقدان همبستگی اجتماعی و، بیگانگی اجتماعی
 وجود دارد؟

پایین خانواده ( اقتصادی -پایگاه اجتماعی) SES، فقر اقتصادی، بیکاری: نظیر)آیا بین عوامل اقتصادی 
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 و گرایش روستاییان به سوءمصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد؟( . . . و

باورهای قومی در باب تریاک و ، در جامعه نگرش مثبت به مصرف مواد: نظیر)آیا بین عوامل فرهنگی 
و گرایش روستاییان به سوء مصرف مواد مخدر ( عدم منع شرعی مصرف مواد و مانند آن، آثار دارویی آن
 رابطه وجود دارد؟

، ستیز میان والدین و فرزندان، ستیز میان والدین، خشونت در خانواده: نظیر)آیا بین عوامل خانوادگی 
و گرایش روستاییان به سوء مصرف مواد مخدر رابطه ( . . . و، غیبت پدر یا مادر، طالق، تادداشتن والدین مع
 وجود دارد؟

احساس نارضایتی ، احساس محرومیت نسبی، شکست تحصیلی و عشقی: نظیر)آیا بین عوامل فردی 
 و گرایش روستاییان به سوء مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد؟( . . . از زندگی و

در دسترس بودن ، توریستی و تفریحی بودن روستا، زندگی با اقوام معتاد: نظیر)ین عوامل محیطی آیا ب
و گرایش روستاییان ( . . . افزایش ارتباطات روستا با شهر و، نزدیکی روستاهای منطقه به شهر، مواد مخدر

 به سوء مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

، آسیب دیدگی و معلولیت، های مزمن بیماری: نظیر) آیا بین عوامل پزشکی و زیست شناختی
 و گرایش روستاییان به سوء مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد؟( اضطراب و مانند آن، افسردگی

و گرایش روستاییان ( . . . تحصیالت و، شغل، سن، جنس: نظیر)ای  زمینه( های متغیر)آیا بین عوامل 
 ارد؟به سو مصرف مواد مخدر رابطه وجود د

، ماهواره، میزان استفاده از رسانه، میزان ارتباط روستاها با شهر: نظیر)آیا بین تغییروتحوالت روستاها
تاثیر ، تغییرات سبک زندگی و الگوی مصرف، مهاجرتهای داخلی و خارجی، تلویزیون، های اجتماعی شبکه

مصرف مواد  ءیش روستاییان به سوگراو ( . . . . . الگوی گذران اوقات فراغت و، پذیری از زندگی شهری
 . مخدر رابطه وجود دارد

 چارچوب نظری پژوهش
مؤثر در تبیین . . . محیطی و، اجتماعی، بدلیل اینکه این پژوهش تالشی است در جهت شناسایی عوامل فردی

نتومی  چارچوب نظری ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته و از نظریتات آ ، گرایش روستاییان به سمت مواد مخدر
مرتن و گود در باب شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی؛ نظریته افتراقتی ستاترلند؛ خترده فرهنتگ      ، دورکیم

بزهکار کوهن؛ نظریه کنش اجتماعی پارسونز؛ نظریه سازگاری الکستاندر دربتاب موفقیتت اجتمتاعی؛ رویکترد      
تیاد اریک فروم و نظریه بیگتانگی  ضعف کنترل اجتماعی هیرشی؛ نظریه روانکاوی فروید؛ نظریه بیگانگی و اع

 ینتوع  یآنتوم نظریات آنومی بر این فتر  اساستی استتوارند کته     ، در این این راستا. سیمن بهره گرفته است
 . شود می یو یانسان و نبود قانون و دستورالعمل رفتار برا یاست که موجب سرگشتگ یفرد ینابسامان

که در آن هنجارهای  شود میک جامعه اطالق آنومی به وضعیتی در ی: نظریات آنومی و اعتیاد

چنین شرایطی منجربه بروز رفتارهای کجراونه و انحرافی از . دنجامعه نفوذ خود را بر رفتار فرد از دست بده
دورکیم آنومی . (8110، صدیق سروستانی)گردد  می –همچون گرایش به مصرف مواد مخدر –سوی افراد 
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وضعیتی که در آن انسجام اجتماعی بر اثر ، برد طبیعی به کار می را برای توصیف وضعیت اجتماعی غیر
شود که فرد بدون در نظر گرفتن  ها باعث می این بحران. شود بحرانهایی از قبیل رکود اقتصادی تضعیف می
عدم تناسب بین اهداف مشروع ، از نظر مرتن. (8111، ابادینسکی) جامعه به دنبال منافع شخصی خود باشد

گردد که زمینه را برای بروز رفتارهای کجروانه  ها منجر به شرایط آنومیکی می و وسای نیل به آناجتماعی 
خانواده کانون و هستة اصلی تشکل اجتماعی و بعنوان ، بنظر گود. (8118، تبریزی و شرافت)کند  مهیا می

گونه نابسامانی و کند و هر  تری را فراهم می یک سیستم کوچک اجتماعی است که زیربنای جامعة بزرگ
بی سازمانی در نهاد خانواده و ساختاران را در بروز و توسعه و تکوین شخصیت بزهکار و کجرو دخیل است 

طالق و ترک؛ ، جدایی، عدم مشروعیت؛ فسخ: ؛ زمانی که خانواه بر اثر عواملی چون(8111، تبریزی)
های مالی ناشی از نقض  در اجرای نقشخانواده توخالی؛ غیبت غیرارادی یکی از دو همسر؛ عدم موفقیت 
گردد بروز رفتارهای کجراونه اعضا محتمل  عضو یا بیماری دچار شرایط آنومیک و از هم گسیختگی می

 . (8111، تبریزی)رسد  بنظر می

همنشینی افتراقی بر این پیش فر  بنا شده است : نظریه همنشینی افتراقی ساترلند و اعتیاد

شود که هر رفتار دیگری آموخه  ی و ذاتی نیست و به همان روشی یاد گرفته میکه رفتار انحرای موروث
کنند  معاشران فرد قوائد حقوقی را به عنوان امور مناسب یا نامناسب تعریف می، در فرایند یادگیری. شود می

ر احترام به در نتیجه بدلیل قبول تعاریفی که قانون شکنی را ب. گیرد و فرد این تعاریف را از آنان فرا می
از سوی افراد محتمل  -گرایش به سمت مصرف مواد مخدر–رفتارهای کجراونه ، دهند قانون ترجیح می

 . (8118، تبریزی و شرافت)رسد  بنظر می

فر  اصلی کوهن این است که افراد منحرف و : خرده فرهنگ بزهکار آلبرت کوهن و اعتیاد

اند ولی بعلت شکست و یا عدم فرصت  نگ جامعه را پذیرفتهها و اهداف مقبول اجتماعی فره آرمان، بزهکار
های  دچار محرومیت شده و لذا آرمان، مناسب و کافی برای دستیابی به اهداف مقبول و پسندیدة اجتماعی

موفقیت و اهداف مقبول و متداول در جامعه را با ارزشها و هنجارهای دیگری برای بدست آوردن منزلت و 
نه تنها فرهنگ جامعه را  یبزهکار یمعتقد است که فرهنگ فرع کوهن، زندسا وجهه جایگزین می

خود را از فرهنگ  یهنجارها یبزهکار یفرهنگ فرع یبه عبارت. کند میبلکه بر ضد آن عمل  پذیرد نمی
که در کل  یو اعمال یولگرد، یرانگریو، ادیاعت، سرقت، رینظ ییاعمال جنا یبرا تیکل که بر اصل موفق

 (8111، تبریزی) شود میقائل  یارزش واال و برتر، توم اسجامعه محک

پارسنز کوشیده است نشان دهد هر ، در نظریه کنش :نظریه کنش اجتماعی پارسنز و اعتیاد

. شوند توسط صور خاص از ساختارهای اجتماعی ساخته و تولید می، کنشی اعم از کنش بهنجار یا نابهنجار
ط فرد در چارچوب شرائط و ساختار اجتماعی و وسایل و مسیرهایی جهت از این رو رفتار اعتیادی نیز توس
 - ها نظامسازمانی در هر یک از خرده  بی عدم تعادل و. (8111، تبریزی)باشد  نیل به اهداف قابل تبیین می

انحرافی فراهم ر و زمینه را برای رفتاه حیات جامعه را تهدید کرد -اقتصاد و، شخصیت، اجتماع، فرهنگ
و وسایل ارتباط ، مدرسه، کارگزار جامعه پذیری نظیر خانواده های سازماندر صورتی که نهادها و , سازد می
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سازمانی اجتماعی گردیده و پیامد آن شیوع رفتار  بی جمعی کارایی الزم را نداشته باشند جامعه دچار
 (8111، احمدی)انحرافی در جامعه است 

به مواد مخدر را در مقابل  اریاخت بی یوابستگ، کساندرال: نظریه سازگاری الکساندر و اعتیاد

جهت مواجهه با شکست  یتالش، رفتار معتاد. گیرد میدر نظر  یبصورت کارکرد یتفنن ای یمصرف سرسر
اعتماد به نفس و ، یستگیشا، یاجتماع ترییدبه انواع  یابیشکست در دست یعنی. است یاز همبستگ یناش

 یمعتاد یو زندگ تیفرد هو، یدر مدل سازگار. افراد و جامعه است اراتانتظکه حداقل  یاستقالل شخص
که در  یشخص، به نظر الکساندر. دهد می حیترج یتیهو بی آن به یو داغ اجتماع یماریب، را با وجود رنج

. گیرد نمیبه مواد قرار  یدر معر  خطر وابستگ، موفق است، یو ساختار اجتماع گرانیبا د یهماهنگ
که در آن  یرقابت یتهایجهت تحرک افراد انزواطلب در موقع، یاستراتژ کیه مواد به عنوان ب یگوابست

 . شود میمعلوم است به خدمت گرفته  باًیشکست تقر

که  شود میکج رفتاری زمانی واقع ، یرشیبه نظر ه :نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و اعتیاد

این تئوری بر این فر  استوار است که کجروی . (8118، بخارایی) پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد
از نظر هیرشی زمانی که که عناصر . (8111، معیدفر) ناشی از ضعف یا گسستگی تعلق فرد به جامعه است

پیوند بین فرد و جامعه سست گردیده و ، درگیری و اعتقادات رو به ضف گذارند، تعهد، چهارگانه وابستگی
 . (8111، تبریزی)ند بود رفتارهای انحرافی محتمل خواه

رفتار سازگارانه نیاز به کارکرد ، ی روانکاوی طبق نظریه :نظریه روانکاوی فروید و اعتیاد

الکسیم و . کنند این اجزاء طی مراحل رشد روانی جنسی تغییر می. دارد( خود)من و فرامن ، هماهنگ نهاد
در مورد سبب . شوند احل رشدی منتسب میهای آسیب شناختی به تعار  در این مر اعتیاد و دیگر وضعیت
من و فرامن و تثبیت در دوران کودکی ، تعار  بین نهاد، شود که ارضای جسمانی شناسی چنین فر  می

 . (8116، آلن)شود  باعث وابستگی به الکل و مواد می

آدمی در جامعه سرمایه ، از نظر فروم: ملوین سیمن و اعتیاد/ نظریه بیگانگی اریک فروم

محسنی )دهد  فردیت خود را از دست می، ری با ایجاد نوعی سازمان کار و تقسیم کار بصورت کنونیدا
را در ناهمسازی انسان و  -رفتار اعتیادی–فروم منشاء و ریشة کجرفتاری ، بدین ترتیب، (8111، تبریزی

که اوأل نظام  داند و معتقد است داری میمسلط در جامعه سرمایه نیازهایش با ساختارها و نهادهای
، علل اصلی انحراف است و ثانیاً، های فرهنگی و قواعد رفتار هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی با ارزش

، اقتصادی و فرهنگی نظام سرمایه داری است، از خود بیگانگی انسان که محصول ساختارهای اجتماعی
ساختار ، از نظر سیمن. (8111، تبریزی)نماید  گرایش افراد به مست رفتارهای کجروانه را تشدید می

ها قادر به فراگیری نحوه و  بوروکراسی جامعه مدرن شرایطی را ایجاد و ابقاء کرده است که در آن انسان
نحوه کنترل و مدیریت جامعه برسیستم . چگونگی کنترل عواقب و نتایج اعمال و رفتارهای خود نیستند

و در چنین وضعیتی است که احساس بیگانگی بر فرد  تواند برقرار کند پاداش مرخوذه از جامعه نمی
، (8111، تبریزی)دهد  مستولی گردیده و او را به کنشی منفصالانه و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق می

، شرایط یاختاری جامعه به شکل گیری احساس تنفر از خویشتن انزوای اجتماعی، از نظر وی



 

 

 

 

 

 8116، پاییز و زمستان  ، شماره 1بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   00  

  

 

فرد مورد نظر به سمت رفتارهای کجراونه ای ، ده و در این راستاقدرتی گردی بی، معنایی بی، هنجاری بی
 . یابد چون مصرف مواد مخدر سوق می

 :بر این مبنا مدل مفهومی پژوهش به قرار زیر تدوین گردیده است

 

ت مدل مفهومی عوامل تاثیرگذار بر سوء مصرف مواد مخدر و رفتار اعتیادی جمعی.  شکل 

 روستایی

 فرضیات پژوهش
 :اند فرضیات پژوهش به قرار زیر تدوین گردیده، های مورد بحث مطابق با تئوری

 عوامل فردی ترثیر معناداری در گرایش روستاییان به سوء مصرف مواد مخدر دارند . 

 عوامل فرهنگی ترثیر معناداری در گرایش روستاییان به سوء مصرف مواد مخدر دارند . 

 ماعی ترثیر معناداری در گرایش روستاییان به سوء مصرف مواد مخدر دارندعوامل اجت . 

 عوامل زیستی ترثیر معناداری در گرایش روستاییان به سوء مصرف مواد مخدر دارند . 

 عوامل خانوادگی ترثیر معناداری در گرایش روستاییان به سوء مصرف مواد مخدر دارند . 

 دارند مخدر مواد مصرف سوء به روستاییان ایشگر در معناداری عوامل محیطی ترثیر . 

 عوامل فردی

 عوامل اجتماعی

 عوامل فرهنگی

 عوامل زیستی

 عوامل خانوادگی

 عوامل اقتصادی

 والت روستاییتح

 عوامل محیطی

 سوء مصرف مواد مخدر
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 روش شناسی پژوهش
. طالعات این پژوهش با استفاده از روش کمّی و تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه گتردآوری شتده استت   ا

( هتای  دهستتان )ساکن در منتاطق روستتایی   ( سال به باال 81)جامعه آماری پژوهش حاضر را جمعیت بالغ 
دهنتد   از بخش رحیم آباد شهرستان رودسر تشکیل متی ( اشکورعلیا و شوئیل، ورسفلیشامل اشک)اشکورات 

هتای پتژوهش جمتع آوری     ای در دستترس داده  نفر بته روش نمونته گیتری ستهمیه     118که از این تعداد 
های  بمنظور بررسی عوامل مختلف ترثیر گذار بر گرایش به مصرف مواد مخدر محقق از پرسشنامه. گردیدند
، (160/0: ضریب آلفای کرونبتاخ ) تحصیلی شکست، (168/0: ضریب آلفای کرونباخ)مخدر  مواد به نگرش
: ضتریب آلفتای کرونبتاخ   ) نستبی  محرومیتت  احستاس ، (111/0: ضریب آلفای کرونباخ) زندگی از رضایت
ضریب آلفتای  ) مواد به مثبت نگرش، (101/0: ضریب آلفای کرونباخ) مواد مصرف تاریخی سابقه، (611/0
 مصترف  شترعی  منتع  عدم، (0/ 16: ضریب آلفای کرونباخ) مواد مصرف قومی باورهای، (111/0: رونباخک
 اجتمتاعی  تعامتل ، (111/0: ضریب آلفتای کرونبتاخ  ) اجتماعی اعتماد، (101/0: ضریب آلفای کرونباخ) مواد
ضتریب آلفتای   ) آنتومی ، (0/ 11: ضریب آلفای کرونباخ) اجتماعی حمایت، (101/0: ضریب آلفای کرونباخ)

، (181/0: ضتریب آلفتای کرونبتاخ   ) اضطراب، (1/0 1: ضریب آلفای کرونباخ) افسردگی، (111/0: کرونباخ
: ضریب آلفای کرونباخ) والدین عاطفی سرپرستی، (111/0: ضریب آلفای کرونباخ) فرزندان کنترل و نظارت
ضریب آلفتای  ) محیطی عوامل، (0/ 11: ضریب آلفای کرونباخ) والدین و فرزند روابط گسیختگی، (110/0
که با طیف لیکرت متورد ستنجش   ( 110/0: ضریب آلفای کرونباخ) زندگی سبک و تغییر( 611/0: کرونباخ
 . بهره برده است، اند قرار گرفته

 های پژوهش یافته
درصتد از پاستخگویان    1. 11نگاه کلی به وضعیت توصیفی پاسخگویان این پژوهش حاکی از آن است که 

درصتد از پاستخگویان متورد مطالعته      1. 11درصد را نیز زنان تشکیل داده؛  8. 60مطالعه را مردان و  مورد
درصد را نیز افراد تنها بر اثر فتوت   0درصد را افراد مطالقه و  6. 81، درصد را مترهلین 8. 1 افراد مجرد و 
درصد بین  1. 81، سال 10الی  10درصد بین  8. 11، سال 10درصد از پاسخگویان زیر  6.   همسر بوده؛ 

درصتد از پاستخگویان تحصتیالتی تتا ستیکل       0. 01ستال؛   00درصد نیز باالتر  1. 1 سال و  00الی  10
درصتد از   0. 01درصتد نیتز تحصتیالت بتاالتر از دیتپلم؛       6. 81درصد سیکل التی دیتپلم و    1. 1 ، داشته

درصتد نیتز بتاالتر از     1. 81ل الی دیپلم و درصد سیک 1. 6 ، پاسخگویان تحصیالت پدرانشان را تا سیکل
درصتد ستیکل التی     1. 0 ، درصد از پاسخگویان تحصیالت مادرانشان را تا سیکل 61دیپلم گزارش داده؛ 

و  یاقتصتاد  گاهیپادرصد از پاسخگویان دارای  1. 01درصد نیز باالتر از دیپلم گزارش داده؛  1. 86دیپلم و 
درصد از پاسخگویان بومی منطقه و  0. 11درصد نیز باال بوده؛  1. 1ط و درصد متوس 1.  1، پایین یاجتماع
 . درصد نیز غیربومی بودند 0. 86
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به  انییروستا شیگراهای عوامل فردی بر  یاسمقآزمون رگرسیون تأثیرگذاری زیر .  جدول 

 سوء مصرف مواد مخدر

R مدل ضریب   ضریب تعیین 
ضریب تعیین 
 استاندارد

 درجه آزادی
 مجموع
 مربعات

F ضریب   سطح معناداری 

 000.  954 .16 929 .4341 4 144.  153.  391.  همزمان

 مدل
 T ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 ضریب

سطح 
 معناداری

 ضرایب هم خطی

B ضریب   واریانس تورم ضریب تحمل بتا برآورد خطا 

 

   003.  964 .2  092 .4 129 .12 مقدار عر  از مبداء

 254 .1 797.  002.  186 .3 169.  295.  941.  یلیشکست تحص

 260 .1 794.  001.  244 .3 173.  801.  599 .2 یشکست عشق

 003 .1 997.  000.  744 .3 178.  094.  351.  یاز زندگ یتیاحساس نارضا

 004 .1 996.  000.  896 .3 185.  294.  146 .1 ینسب تیاحساس محروم

، 0٫118ضریب همبستگی آزمون رگرسیون ، دهدنشان می( 8 جدول)ور مدل رگرسیون همزمان همانط
آزمون رگرسیون ، به عبارت دیگر. گزارش گردیده است( 811/0: ضریب استاندارد) 0٫801ضریب تعیین مدل 

 ف مواد مخدربه سوء مصر انییروستا شیگرادرصد از واریانس  0٫81، اند دهد که عوامل فردی توانستهنشان می
دهد که بهترین پیش بین ضرایب بتا گزارش شده به ازای عوامل فردی نشان می، همچنین. را پیش بینی نماید

احساس نارضایتی از ، (810/0)احساس محرومیت نسبی ، به ترتیب به سوء مصرف مواد مخدر انییروستا شیگرا
 . وده استب( 861/0)و شکست تحصیلی ( 811)شکست عشقی ، (811/0)زندگی 

 انییروستا شیگراهای عوامل فرهنگی بر  یاسمقآزمون رگرسیون تأثیرگذاری زیر .  جدول 

 به سوء مصرف مواد مخدر

R مدل ضریب   ضریب تعیین 
ضریب تعیین 
 استاندارد

 درجه آزادی
مجموع 
 مربعات

F ضریب   
سطح 
 معناداری

 .5100 4 171.  179.  424.  همزمان
309 20. 563  .000 

 مدل

 رایب غیر استانداردض
ضرایب 
 استاندارد

T ضریب   
سطح 
 معناداری

 ضرایب هم خطی

B 
 بتا برآورد خطا ضریب

ضریب 
 تحمل

واریانس 
 تورم

 

 .10 مقدار عر  از مبداء
426 3. 867  2. 696  .007   

نگرش مثبت جامعه نسبت به 
 مواد

1. 144  .281  .193 4. 075  .000  .972 1. 029 

مصرف مواد  یرععدم منع ش
 مخدر

 .824  .231  .170 3. 569  .000  .959 1. 043 

 032 .1 969.  000.  106 .5 242.  259.  322 .1 مواد در جامعه یخیسابقه تار

در باب اثرات  یقوم یباورها
 اکیمواد خصوصاً تر یدرمان

 .872  .282  .148 3. 095  .002  .953 1. 050 
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ضریب همبستگی آزمون رگرسیون ، دهدنشان می(  جدول )مزمان همانطور مدل رگرسیون ه
، به عبارت دیگر. گزارش گردیده است( 818/0: ضریب استاندارد) 0٫811ضریب تعیین مدل ، 1 0٫1

 انییروستا شیگرادرصد از واریانس  0٫81، اند دهد که عوامل فرهنگی توانستهآزمون رگرسیون نشان می
ضرایب بتا گزارش شده به ازای عوامل فرهنگی ، همچنین. پیش بینی نماید را به سوء مصرف مواد مخدر

 یخیسابقه تار، به ترتیب به سوء مصرف مواد مخدر انییروستا شیگرادهد که بهترین پیش بین نشان می
 مصرف مواد مخدر یعدم منع شرع، (811/0) نگرش مثبت جامعه نسبت به مواد، (0/ 1 ) مواد در جامعه

 . بوده است( 811/0) اکیتر خصوصاًمواد  یدر باب اثرات درمان یقوم یباورهاو ( 810/0)

 شیگراهای عوامل اجتماعی بر  یاسمقآزمون رگرسیون تأثیرگذاری زیر . 3جدول 

 به سوء مصرف مواد مخدر انییروستا

R مدل ضریب   ضریب تعیین 
ضریب تعیین 
 استاندارد

 درجه آزادی
مجموع 
 مربعات

F ضریب   
سطح 
 ریمعنادا

 000.  002 .9 618 .2390 6 112.  126.  355.  همزمان

 مدل

 ضرایب غیر استاندارد
ضرایب 
 استاندارد

T ضریب   
سطح 
 معناداری

 ضرایب هم خطی

B 
 ضریب

 بتا برآورد خطا
ضریب 
 تحمل

 واریانس تورم

 

   106.  621 .1  411 .5 768 .8 مقدار عر  از مبداء

 032 .1 969.  000.  738 .3 184.  119.  445.  یکاهش اعتماد اجتماع

داشتن دوستان ناباب و 
 معتاد

3. 229 1. 068  .148 3. 024  .003  .976 1. 024 

 تیضعف نظام حما
 یاجتماع

 .551  .240  .114 2. 299  .022  .952 1. 051 

کاهش مشارکت 
 یاجتماع

 .243  .115  .104 2. 111  .035  .963 1. 039 

 
 یمبستگکاهش ه
 یاجتماع

 .142  .143  .049  .995  .321  .959 1. 043 

 024 .1 977.  004.  921 .2 143.  149.  436.  یاحساس آنوم 

ضریب همبستگی آزمون رگرسیون ، دهدنشان می( 1جدول )همانطور مدل رگرسیون همزمان 
آزمون ، به عبارت دیگر. است گزارش گردیده( 88/0: ضریب استاندارد) 6 0٫8ضریب تعیین مدل ، 0٫100

به سوء  انییروستا شیگرادرصد از واریانس  0٫88، اند دهد که عوامل اجتماعی توانستهرگرسیون نشان می
ضرایب بتا گزارش شده به ازای عوامل اجتماعی نشان ، همچنین. را پیش بینی نماید مصرف مواد مخدر

کاهش اعتماد ، به ترتیب ء مصرف مواد مخدربه سو انییروستا شیگرادهد که بهترین پیش بین می
 تیضعف نظام حما، (811/0)ی احساس آنوم، (811/0) داشتن دوستان ناباب و معتاد، (811/0)اجتماعی 
همچنین بعد همبستگی اجتماعی در . بوده است( 801/0)ی کاهش مشارکت اجتماعو ( 881/0)ی اجتماع



 

 

 

 

 

 8116، پاییز و زمستان  ، شماره 1بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   01  

  

 

سوء مصرف مواد مخدر در بین روستاییان را پیش بینی قیاس با سایر عوامل اجتماعی نتوانست تغیرات 
 . (8/0 1: سطح معناداری)نماید 

 شیگراهای عوامل زیستی و پزشکی بر  یاسمقآزمون رگرسیون تأثیرگذاری زیر . 4جدول 

 به سوء مصرف مواد مخدر انییروستا

R مدل ضریب   
ضریب 
 تعیین

ضریب تعیین 
 استاندارد

 درجه آزادی
مجموع 
 مربعات

F ریبض   
سطح 
 معناداری

 000.  664 .10 912 .2829 5 113.  124.  353.  همزمان

 مدل

 ضرایب غیر استاندارد
ضرایب 
 استاندارد

T ضریب   
سطح 
 معناداری

 ضرایب هم خطی

B ضریب   بتا برآورد خطا 
ضریب 
 تحمل

واریانس 
 تورم

 

مقدار عر  از 
 مبداء

20. 416 4. 063  5. 025  .000   

 046 .1 956.  027.  218 .2 110.  834 .1 067 .4 یجسم یماریب

 021 .1 979.  007.  717 .2 133.  936 .1 260 .5 روانی یماریب

 017 .1 984.  084.  731 .1 084.  432 .2 209 .4 معلولیت

 034 .1 967.  000.  516 .3 173.  085.  297.  افسردگی

 004 .1 996.  000.  124 .4 200.  106.  438.  اضطراب 

 
ضریب همبستگی آزمون رگرسیون ، دهدنشان می( 1جدول )همانطور مدل رگرسیون همزمان 

آزمون ، به عبارت دیگر. گزارش گردیده است( 88/0: ضریب استاندارد) 1 0٫8ضریب تعیین مدل ، 0٫101
 انییروستا شیگرایانس درصد از وار 0٫88، اند دهد که عوامل زیستی و پزشکی توانستهرگرسیون نشان می

ضرایب بتا گزارش شده به ازای عوامل زیستی و ، همچنین. را پیش بینی نماید به سوء مصرف مواد مخدر
، به ترتیب به سوء مصرف مواد مخدر انییروستا شیگرادهد که بهترین پیش بین پزشکی نشان می

. بوده است( 880/0)ری جسمی و بیما( 811/0)بیماری روانی ، (811/0)افسردگی ، (00/0 )اضطراب 
همچنین بعد معلولیت در قیاس با سایر عوامل زیستی و پزشکی نتوانست تغیرات سوء مصرف مواد مخدر 

 . (011/0: سطح معناداری)در بین روستاییان را پیش بینی نماید 
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 شیگراهای عوامل خانوادگی بر  یاسمقآزمون رگرسیون تأثیرگذاری زیر . 5جدول 

 به سوء مصرف مواد مخدر انییروستا

R مدل ضریب   ضریب تعیین 
ضریب تعیین 
 استاندارد

 درجه آزادی
مجموع 
 مربعات

F ضریب   
سطح 
 معناداری

 6 303.  314.  561.  همزمان
5952. 

226 
28. 558  .000 

 مدل

 ضرایب غیر استاندارد
ضرایب 
 استاندارد

T ضریب   
سطح 
 معناداری

 ضرایب هم خطی

B 
 ضریب

 تاب برآورد خطا
ضریب 
 تحمل

واریانس 
 تورم

 

 .25 مقدار عر  از مبداء

979 
4. 008 

 
6. 483  .000   

 036 .1 965.  000.  567 .6 286.  556.  654 .3 اعضای خانواده ادیاعت

 049 .1 953.  000.  338 .4 190.  852 .1 033 .8 طالق در خانواده

 438 .1 695.  000.  139 .7 367.  664.  740 .4 مادر ایپدر  بتیغ

 یعاطف یعدم سرپرست
 نیوالد

 .682  .101  .344 -6. 779  .000  .714 1. 400 

 
گسیختگی ارتباط والدین و 

 فرزند
 .137  .050  .118 2. 723  .007  .968 1. 033 

 
 ینیکاهش کنترل و بازب

 بر فرزندان نیوالد
 .255  .100  .111 2. 543  .011  .970 1. 031 

ضریب همبستگی آزمون رگرسیون ، دهدنشان می( 0جدول )انطور مدل رگرسیون همزمان هم
، به عبارت دیگر. گزارش گردیده است( 10/0: ضریب استاندارد) 0٫181ضریب تعیین مدل ، 0٫068

 شیگرادرصد از واریانس  0٫10، اند دهد که عوامل خانوداگی توانستهآزمون رگرسیون نشان می
ضرایب بتا گزارش شده به ازای ، همچنین. را پیش بینی نماید وء مصرف مواد مخدربه س انییروستا

به  به سوء مصرف مواد مخدر انییروستا شیگرادهد که بهترین پیش بین عوامل خانودگی نشان می
 خانواده یاعضا ادیاعت، (111/0) نیوالد یعاطف یعدم سرپرست، (161/0) مادر ایپدر  بتیغ، ترتیب
 ینیکاهش کنترل و بازبو ( 881/0) و فرزند نیارتباط والد یختگیگس، (810/0)والدبن الق ط، (16/0 )
 . بوده است( 888/0) بر فرزندان نیوالد
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به سوء مصرف  انییروستا شیگراآزمون رگرسیون تأثیرگذاری عوامل مختلف بر . 6جدول 

 مواد مخدر

R مدل ضریب   ضریب تعیین 
ضریب تعیین 
 استاندارد

 دیدرجه آزا
مجموع 
 مربعات

F ضریب   سطح معناداری 

 000.  845 .47 257 .7205 8 497.  507.  712.  همزمان

 مدل
 T ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 ضریب

سطح 
 معناداری

 ضرایب هم خطی

B ضریب   واریانس تورم ضریب تحمل بتا برآورد خطا 

 

   000.  723 .6-  736 .6 286 .45- مقدار عر  از مبداء

 180 .1 848.  006.  789 .2 110.  068.  189.  عوامل فردی

 146 .1 872.  000.  583 .5 218.  096.  535.  عوامل فرهنگی

 122 .1 892.  000.  444 .4 171.  045.  200.  عوامل اجتماعی

 107 .1 904.  004.  884 .2 110.  052.  150.  عوامل زیستی پزشکی

 110 .1 901.  000.  465 .4 171.  235.  051 .1 خانوادگی عوامل 

 167 .1 857.  003.  975 .2- 117 .- 149.  443 .- اجتماعی -عوامل اقتصادی 

 071 .1 934.  000.  225 .5 197.  178.  931.  تحوالت روستا 

 115 .1 897.  000.  630 .7 293.  232.  771 .1 عوامل محیطی 

 
ضریب همبستگی آزمون رگرسیون ، دهدنشان می( 6جدول )دل رگرسیون همزمان همانطور م

، به عبارت دیگر. گزارش گردیده است( 111/0: ضریب استاندارد) 0٫001ضریب تعیین مدل ،  0٫18
 انییروستا شیگرادرصد از واریانس  0٫00، اند دهد که عوامل اجتماعی توانستهآزمون رگرسیون نشان می

ضرایب بتا گزارش شده به ازای عوامل اجتماعی ، همچنین. را پیش بینی نماید مواد مخدر به سوء مصرف
عوامل محیطی ، به ترتیب به سوء مصرف مواد مخدر انییروستا شیگرادهد که بهترین پیش بین نشان می

-صادیعوامل اقت، (8/0  )عوامل خانوادگی ، (811/0)تحوالت روستا ، (60/0 )عوامل فرهنگی ، (11/0 )
( 881/0)و عوامل فردی ( 801/0)عوامل زیستی و پزشکی ، 811/0)عوامل اجتماعی ، (811/0)اجتماعی 
 . بوده است

 بحث و نتیجه گیری
هتای مختلتف زنتدگی     سوء مصرف مواد مخدر مساله ای است که پیامدهای مخرب بسیاری داشته و حوزه

نفری از جمعیتت   118پژوهش با استفاده از حجم نمونه این ، در این راستا، دهد افراد را تحت ترثیر قرار می

. گرایش روستاییان به سمت مصترف متواد مختدر متورد بررستی قترار گرفتت       ، روستایی شهرستان رودسر

شکستت  ، ینستب  تیت احستاس محروم های این پژوهش بطور کلی حاکی از آن است که با باال رفتن  یافته
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بته ستوء مصترف متواد      انییروستتا  شیگرای میزان دگاز زن یتیو احساس نارضا یلیشکست تحص، یعشق

درصد از واریانس مصرف مواد مخدر جمعیتت متورد    81یابد و عوامل مطروحه قادرند نیز افزایش میمخدر 

 ؛080 ، همکتاران  و هتای ماگتالون   ای با نتایج پتژوهش  چنین یافته، مطالعه را به درستی پیش بینی نمایند

در بعتدی  . همسوستت  081 ، همکتاران  و بلچر، 081 ، همکاران و النسکاست ؛001 ، همکاران و الکونو

 یعتدم منتع شترع   ، نگرش مثبت جامعه نسبت به متواد های این تحقیق نشان داد با باال رفتن  یافته، دیگر

 خصوصتاً متواد   یدر بتاب اثترات درمتان    یقوم یمواد در جامعه و باورها یخیسابقه تار، مصرف مواد مخدر

نیز افزایش یافته و متغیرهای مورد نظر قادرنتد  به سوء مصرف مواد مخدر  انییروستا شیگرامیزان  اکیتر

ای بتا   چنتین یافتته  ، را پیش بینی نماید به سوء مصرف مواد مخدر انییروستا شیگرادرصد از واریانس  81

و ؛ بتارز  080 ، ؛ بتراون و همکتاران  080 ، ؛ لتوک و وانتگ  008 ، نتایج تحقیقتات پرگامیتت و همکتاران   

های دیگر ایتن   همچنین یافته. همسوست  08 ، ؛ فو و همکاران 08 ، تابلر و همکاران، 088 ، همکاران

 تیت ضعف نظام حما، دوستان ناباب و معتاد افزایش، یکاهش اعتماد اجتماعپژوهش حاکی از آن بود که با 

مصرف مواد مختدر   به سوء انییروستا شیگرای میزان و احساس آنوم یکاهش مشارکت اجتماع، یاجتماع

بته ستوء    انییروستتا  شیگترا درصد از واریتانس   88اند  یابد و متغیرهای مورد بحث توانستهنیز افزایش می

؛ گرنتارد و   08 ، هتای تتابلر و همکتاران    را پیش بینی نماینتد کته بتا نتتایج پتژوهش      مصرف مواد مخدر

در . همسوستت   08 ، فو و همکاران؛ 080 ، ؛ سیمون و فرهات001 ، ؛ پارکر و همکاران006 ، همکاران

، یروان، یجسم یماریببا افزایش ، های این پژوهش نشان داد یافته، ارتباط با نقش عوامل زیستی و پزشکی

یابتد و  نیز افزایش متی به سوء مصرف مواد مخدر  انییروستا شیگرامیزان و اضطراب  یافسردگ، تیمعلول

را پتیش   به سوء مصرف مواد مختدر  انییروستا شیگرااریانس درصد از از و 88متغیرهای مورد نظر قادرند 

،  00 ، ؛ لینستکی و همکتاران  081 ، 088 ، 001 ، بینی نماید که با نتایج تحقیقتات کنتدلر و همکتاران   

این پژوهش نشان ، همچنین در راستای تاثیرگذاری عوامل خانوادگی. همسوست 001 ، هاردن و همکاران

 یعتاطف  یعدم سرپرستت ، مادر ایپدر  بتیغ، طالق در خانوادهتجربه ، ای خانوادهاعض ادیاعتبا افزایش ، داد

به سوء مصترف متواد مختدر     انییروستا شیگرامیزان بر فرزندان  نیوالد ینیو کاهش کنترل و بازب نیوالد

د به سوء مصرف متوا  انییروستا شیگرادرصد از واریانس  10یابد و عوامل خانوادگی قادرند نیز افزایش می

، ؛ لتوک و وانتگ  008 ، ای با نتایج نحقیقتات پرگامیتت و همکتاران    چنین یافته. را پیش بینی نماید مخدر

  08 ، ؛ فتو و همکتاران   08 ، تابلر و همکاران، 088 ، ؛ بارز و همکاران080 ، ؛ براون و همکاران080 

، وستاییان به متواد مختدر  با توجه به تاثیرگذاری عوامل مختلف مورد بررسی بر میزان گرایش ر. همسوست

عوامتل  ، بته ترتیتب   به سوء مصرف مواد مختدر  انییروستا شیگرااین تحقیق نشان داد بهترین پیش بین 

، عوامتل اجتمتاعی  ، اجتماعی-عوامل اقتصادی، عوامل خانوادگی، تحوالت روستا، عوامل فرهنگی، محیطی

 . عوامل زیستی و پزشکی و عوامل فردی بوده است
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 ژوهشپیشنهادات پ
با توجه به عوامل تاثیرگذار بر گرایش روستاییان به سوء مصرف متواد مختدر پیشتنهادات کتاربردی نقتش      

 :بازدارندگی خواهند داشت
 روستایی زندگی سادگی و صمیمیت و صفا پایه بر که روستایی زندگی سنّتی و غنی فرهنگ گسترش -

 . ندارد جایگاهی کجرفتاری و اعتیاد ودرآن بوده استوار

، ها رسانه ازطریق آن عواقب و اعتیاد زمینه در روستایی های خانواده به رسانی اطالع و آموزش  -
 . آن مانند و مساجد فرهنگی پایگاههای و ها دهیاری، بهداشتی مراکز و آموزشی بروشورهای

 ستاهارو سطح در آن توزیع و مخدر مواد سوءمصرف خصوص در بهداشتی و آموزشی بروشورهای انتشار  -
 . روستایی اسالمی شوراهای و ها دهیاری طربق از

 و مزارع در که هایی شب و کاری فصول در بویژه خود فرزندان بر روستایی های خانواده نظارت افزایش  -
 . هستند باغات

 وشوراهای ها دهیاری توسط روستایی های محیط در سالم های سرگرمی و تفریح های زمینه ایجاد  -
 . مردمی های  باکمک همراه پوشیده سر و باز ورزشی مکانهای توسعه و ایجاد مانند، تاهاروس اسالمی

 . آن عواقب و اعتیاد زمینه در اسالمی شوراهای و بهداشت مراکز کارمندان، دهیاران آموزش  -

 وگیریجل   برای روستاها در درمانی مراکز های شعبه افزایش و بهداشتی هایی مراقبت افزایش و ترمین  -
 . دارو بجای مخدر مواد استعمال از

 . محلی و بومی مشاغل طریق از بیکاری کاهش و جوانان اشتغال موضوع به بیشتر توجه  -

 . روستاها جوانان های  نشینی شب و شبانه مجالس فرهنگ خرده در تغییر  -

 طریق از  جوانان و نوجوانان برای جنسی و سنی گروهای حسب بر کوهنوردی مختلف گروهای تشکیل  -
 . روستاها اسالمی شوراهای و ها دهیاری
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