
  
  
 
 

  و مشروبات الكلياک يتر موثر بر مصرف يعوامل اجتماع
  ∗در بين دانشجويان

  

  ٢يضيرج فيا ،∗∗١زاده سيدحسين سراج

  شناسي دانشگاه تربيت معلم تهران دانشيار گروه جامعه ١

  تربيت معلمدانشگاه  واحد ي جهاد دانشگاهيات علميعضو ه ٢

  )٢٧/٦/٨٦ تصويب ، تاريخ١٠/٨/٨٥ تاريخ دريافت(

  

 دهيچک
 دال بر گسترش مـصرف      ين شواهد ينچهم. ران است ي در ا  ين مواد مخدر مصرف   يتر عي از شا  يکياک  يتر

 مـوثر بـر     ي عوامـل اجتمـاع    ين مقاله به بررسـ    يا. ر مالحظه شده است   ي اخ يها  در سال  يمشروبات الکل 

 يشيـ مايرح پ ک طـ  يـ  يهـا  ن کار بـا اسـتفاده از داده       يا. پردازد يان م ين دانشجو يمصرف مواد مخدر در ب    

 ينفـر دانـشجو    ۵۲۳۱نمونه طرح متـشکل از      . انجام شده است   يمربوط به مواد مخدر و مشروبات الکل      

 يرهـا يمتغ.  تحت پوشش وزارت علوم در سراسر کـشور بـوده اسـت            ي دانشگاه دولت  ۲۱دختر و پسر از     

 يهـا  تيدوب محـدو  چچـار   و در  ي اجتمـاع  ي کجـرو  يهـا  هي نظر يها  با استفاده از داللت    يمورد بررس 

 مستقل يرهايکه همه متغ از آن است     يج به دست آمده حاک    ينتا. اند ه مطرح شده  ي ثانو يها استفاده از داده  

 ي، آلـودگ  ي و شـغل   يلينـده تحـص   ي به آ  يدواري، ام ي، احساس آنوم  يقتصادا ـ يگاه اجتماع يت، پا يجنس(

دار و   ارتباط معنـي  ) الكليمصرف ترياك و مصرف مشروبات      (با هر دو متغير وابسته      ) ينداريط و د  يمح

بـا  هـا     آنت رابطـه    يـ فياک بـا ک   يـ رها با مـصرف تر    ين متغ يت رابطه ا  يفين، ک يبا وجود ا  . دارندقابل توجه   

با  ياقتصاد ـ يگاه اجتماع ي و پا  ينداريدرابطه  ن تفاوت در    يشتريب.  متفاوت بود  يمصرف مشروبات الکل  

   .ده شديداک يمصرف الکل و تر

  .ينداري، ديران، آنوميان، اي، دانشجويمخدر، مشروبات الکلمواد  :يديواژگان کل

                                                            
" هاي دولتي تحت پوشش وزارت علوم شناسي مصرف مواد مخدر در دانشگاه شيوع"هاي طرح  اين مقاله با استفاده از داده ∗

ريزي اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در  نگي و برنامهاين طرح با حمايت دفتر مطالعات فره. وين شده استدت

  . اجرا شد١٣٨١-١٣٨٢سال تحصيلي 

  E-mail: serajsh@yahoo.com                                                            ۸۸۸۳۰۸۶۰:  تلفننويسنده مسؤول ∗∗



  

 
  

  

  
 ١٣٨٦ پائيز، ٣١ه نامة علوم اجتماعي، شمار

 

٨٢

  مقدمه
همـه كـشورها تبـديل      در  هاست كه موضوع مواد مخدر به يكي از مهمترين مسائل اجتماعي             سال

 ابعاد مسأله هـم در سـطح كـشور مـا و هـم در سـطح جهـاني بـه حـد                        ،هاي اخير  در سال . شده است 

هايي براي شناخت ابعاد مسأله و كنترل  ريزي ها و برنامه ، پژوهشاي رسيده است و گفتگوها    كننده نگران

  وانان هستند، كه به دليـل بحـران هويـت،         جپذيرترين گروه     در اين ميان آسيب    .آن صورت گرفته است   

طلبـي بـيش از سـاير         و تنـوع   ،جـويي  ماجراجويي، لذت ،  ي از مشکالت اجتماع   ي ناش ي روان يها بحران

 مصرف مـواد    ).٤٠٢: ١٩٩٥ سوث،(گيرند   ه از مواد مخدر قرار مي     درض استفا هاي اجتماعي در مع    گروه

  .شده استنيز ران ي اةانان در جامعر جويبانگي گريا ر در ابعاد گستردهي اخيها اد در ساليمخدر و اعت

 ةيـ بـا بق   ،هنـد ي و آ  ي فعل ي و اجتماع  ي فکر ژيپرستت و   يث موقع يان از ح  ين جوانان، دانشجو  يدر ب 

شود تا جامعـه انتظـار    يان باعث مي دانشجوي و فکر  ي اجتماع ي باال ژيپرست. تفاوت دارند همگنان خود   

 از مـصرف    ي موارد ،نيبا وجود ا  . ده نشود ين آنان چندان د   ياد در ب  ي مواد مخدر و اعت    دةيداشته باشد پد  

زان يـ نکـه م  يا. داشته اسـت   ي را در پ   ييها ي که نگران  شود يمده  ين گروه د  ين ا ياد در ب  يمواد مخدر و اعت   

، تا چه حد    ي اجتماع يها ر گروه يسه با سا  يان، در مقا  ين دانشجو يوع مصرف مواد مخدر و الکل در ب       يش

 و ١٣٨٣، يضيزاده و ف د به سراجينگاه کن (باشد يم يا  جداگانهيمستلزم بررس است که ي موضوع،است

ـ       ةکننـد  نييل تب يدال  عوامل و  ي، بررس لهئمسنظر از ابعاد     اما صرف ). ١٣٨٦ ن ي مـصرف مـواد مخـدر در ب

 يهـا  کنـد تـا برنامـه      يزان کمک م  ير ن موضوع به برنامه   يا.  برخوردار است  ييت باال يان از اهم  يدانشجو

شتر و بـا توجـه بـه        يـ رت ب يان را با بـص    يدانشجودر بين    کنترل و کاهش مصرف مواد مخدر        يالزم برا 

  از آن اسـت کـه      ي شواهد موجود حاک   ،رگي از طرف د   .ندي و اجرا نما   ي طراح لهئمسرگذار بر   يثأعوامل ت 

زاده و   سـراج (از مواد مخـدر اسـت       ش  يب يمشروبات الکل  مصرف   يحي تفر يها  صورت ن جوانان يدر ب 

ــف ــي؛ رح١٣٨٦، يضي ــوقر و ســهيم ــزدي ايمي م زاده و  ؛ ســراج٦٣: ١٣٨٣زاده،  ؛ ســراج٢٥: ١٣٨٤ان، ي

. )٢٠٠١ : زاده ي غنـ  ؛١٣٧٦ لطيفي،   نويدي كاشاني و  ؛  ٩٩-١٠٠: ١٣٧٨: طالبان؛  ٢١-٢٥: ١٣٨٢جواهري،  

ـ  يـ في ک ي ماده مخدر است، ول    ي هم نوع  يکه مشروبات الکل   به عالوه، با آن    هـا و    آمـدها، و ارزش    يت، پ

جه، به جاست يدرنت.  داردييها  مربوط به استفاده از آن با مواد مخدر تفاوتيني و دي اجتماعيهنجارها

  .  شوديبررسسه با مواد مخدر يو در مقاگانه  آن به صورت جداازکه عوامل موثر بر استفاده 

ـ کـه   يشيـ مايک پژوهش پي يها افتهيشود تا بر اساس     ين مقاله تالش م   يدر ا   از يا ن نمونـه يدر ب

 در  يو مـشروبات الکلـ    اک  يتر، عوامل موثر بر مصرف       انجام شده است   ي دولت يها ان دانشگاه يدانشجو

  .شودسه يو مقا يان بررسين دانشجويب
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  تحقيق پيشينه 
ـ   يها پ   از سال  ي غرب ير کشورها، به خصوص کشورها    يدر سا   دربـاره عوامـل     يش مطالعات فراوان

 انجام شـده    ي و اجتماع  ي، روان يستي مختلف ز  يها هياد بر اساس نظر   يموثر بر مصرف مواد مخدر و اعت      

  . شود ير اشاره مي از مطالعات اخي برخيها افتهينجا به ياست که در ا

ارتباط مصرف اكـستاسي     يآموز  دانش ةک نمون يبر اساس   اي   در مطالعه ) ۲۰۰۲(ز  ياكوبيان و پيتر  

ـ ا. االت متحده مورد بررسي قرار دادند     ي را در ا   رهاير متغ يسا وشناختي   با متغيرهاي جمعيت   ه ن مطالعـ  ي

ـ  داشت و ن   ينقش مهم ها    آن ين در زندگ  ي که د  ي توسط کسان  ينشان داد که احتمال مصرف اکستاس      ز ي

ر يتـأث ) ۲۰۰۳(لـز و همکـارانش      يو. ن بـود  يري داشـتند کمتـر از سـا       ي کم يگاريکه دوستان س   ييها  آن

ن را بر مصرف يکننده د ر محافظتيز تأثيو ن...) ن و ي والديکاريمار بودن، ب يب (ي زندگ ي منف يدادهايرو

 بـه   ،ن مطالعـه  يـ ج ا يبـر اسـاس نتـا     . انـد  ه قرار داد  ي مورد بررس  يک مطالعه طول  يمواد مخدر بر اساس     

بـا  (ش  ي افـزا  ين الگـو  يـ ا. دا کرده است  يش پ يز افزا ي افراد، مصرف مواد ن    يليه تحص يش پا يموازات افزا 

 يلي تحص يها هي در همه پا   ينداريد. ز صادق بود  يجوانا ن  يدر مورد مصرف الکل و مار     ) يتر نييسطح پا 

ـ رودر مقابـل،    . دار داشـت   ي معن ي مصرف مواد رابطه منف    يبيبا شاخص ترک    بـا   ي زنـدگ  يمنفـ  يدادهاي

ن بر مصرف مـواد مخـدر را        ي د بازدارندهها اثر    افتهين  يا.  داشت ييمصرف مواد رابطه مثبت و نسبتاً باال      

 را يه مصرف مواد و نرخ رشد آن در طول زنـدگ          ي بر سطح اول   ١ي اثر فشار زندگ   ينداريد. دهد ينشان م 

  .دده يمکاهش 

 مصرف مواد ي، الكل و حشيش و الگوهاي بعد      رابطه بين مصرف اوليه سيگار     ،گراي دي   در مطالعه 

ن يـ در ا ). ۲۰۰۵ستر و تاسـمن،     يـ باوم (ه اسـت   اروپا مورد مطالعه قـرار گرفتـ       يمخدر در کالن شهرها   

نتايج نـشان داد    .  سال تقسيم شد   ۱۶ سال و باالي     ۱۶ متغير زمان مصرف اوليه به دو مقوله زير          ،مطالعه

 بـار   ۱۴حـداقل    (٢داري براي مصرف زيـاد     كننده معني  يبين پيش) سال۱۶زير  (كه مصرف اوليه حشيش     

. داري براي مصرف زيـاد حـشيش نبودنـد    هاي معني بين  پيش ،سن شروع سيگار و الكل    . است) مصرف

 سـالگي   ۱۳زا و كوكائين بـا مـصرف سـيگار قبـل از              ، داروهاي توهم  ٣مصرف زياد اكستاسي، آمفتامين   

  .ف حشيش و الكل ارتباط نداشتدار داشت اما با سن شروع مصر ارتباط معني

ـ به مقا ، در مطالعة خود     )۲۰۰۶( لويگودفو  پريستون   سه عوامـل مـؤثر، بـه خـصوص اثـر گـروه             ي

از ها    آنهدف  . اند  ساله و باالتر پرداخته    ۶۵ ساله و    ۱۲-۱۷ يهمساالن، بر مصرف الکل در دو گروه سن       

.  مختلف بوده اسـت ي سنيها  در گروهي اجتماعيريادگي بر ي مبتنيها نييسه، آزمون قدرت تب  ين مقا يا

                                                            
1. life stress  
2. heavy use 
3. amphetamines 
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 با سوء مصرف الکـل در هـر دو گـروه            ي اجتماع يريادگي يرهايدهد که متغ   يق نشان م  ين تحق يج ا ينتا

ر يکـه تـأث   دهـد     مـي نـشان   هـا     آن يهـا  افتهين،  يبا وجود ا  . م داشته است  ي مورد مطالعه رابطه مستق    يسن

  .شتر از افراد مسن بوده استينان بن نوجواي بر سوء مصرف الکل در بي اجتماعيريادگي

اد انجـام   يـ ش به مصرف مواد مخـدر و اعت       ي در خصوص عوامل موثر بر گرا      يمطالعاتنيز  ران  يدر ا 

ـ  يا سهيک مطالعه مقا  يدر  . شود ياشاره م ها    آنن  يدتري از جد  يج برخ يشده است که به نتا     ن جوانـان   ي ب

 قرار  ياد مورد بررس  يش به اعت  يه هنجارشکن و گرا    و معاشرت با گرو    ينينش ر هم ي تأث ،ر معتاد يغ معتاد و 

گار ي سن شروع به مصرف سـ      ،قين تحق يج ا ي بر اساس نتا   .)۱۳۸۳عدل و همکاران،    ن  يالد فروع(گرفت  

ـ ن ميهمچنـ . ر معتادان بود ين تر از غ   يي پا ي دار يدر معتادان بطور معن    زان معاشـرت و ارتبـاط جوانـان    ي

  .رمعتاد بودير از جوانان غشتيافراد معتاد به مراتب ببا معتاد 

د به نهادهـا و     ين عدم تق  ي که ب   مشخص شد  ،رازيش در   ي درباره معتادان اردوگاه   يگريدر مطالعه د  

و  و مقـدار مـصرف       ،و سابقه مصرف مواد مخدر، دفعات مصرف      ) فقدان کنترل  (ي اجتماع يها سازمان

 مربـوط بـه   يرهـا يمتغ و  ير خـرده فرهنـگ بزهکـا      يهـا  يژگي از و  يزان برخوردار ين م ين ب يهمچننيز  

دهـد   يق نشان م  يتحقن  ياج  ي نتا ،در مجموع . دارد وجود   يدار يم و معن  ي رابطه مستق  مواد مخدر مصرف  

اد آنـان   يـ  بـر شـدت اعت     ي اجتمـاع  يها د افراد نسبت به نهادها و سازمان      يزان تعلق و تق   يمبا کاهش   که  

  ). ۹۸-۹۶: ۱۳۸۲ز، ي آبي و غالمياحمد(شود  يافزوده م

ـ دهـد کـه دال     يران نـشان مـ    يـ مصرف مواد مخدر در ا     ت سوء يع وضع ي سر يابيج طرح ارز  ينتا ل ي

 ۷/۴۴ يکنجکـاو : ن شـرح بـوده اسـت      يدگاه معتادان مورد مطالعـه بـد      يشروع مصرف مواد مخدر از د     

 درصـد، در    ۷/۲۲ درصـد، فـشار دوسـتان        ۲۵ ي درصد، مـشکالت خـانوادگ     ۲/۴۰درصد، کسب لذت    

 درصد، عدم   ۵/۱۷ ي جسم ي درصد، درمان دردها   ۹/۱۸ يد، کمبود عاطف   درص ۱/۲۱دسترس بودن مواد    

 و همکـاران،    يرزاقـ (  درصـد  ۲/۹ ي درصد، شکـست عـشق     ۴/۱۲ يکاري درصد، ب  ۸/۱۲کنترل خانواده   

۱۳۸۱(.  

 بر اسـاس    عمدتاًمرور شد،   ها    آنن  ين و تازه تر   يو در باال مهمتر   ده  شران انجام   ي که در ا   يمطالعات

ـ شتر به عوامل موثر بـر اعت      يجه ب ي معتادان صورت گرفته و در نت      تي از جمع  ييها نمونه انـد،   اد پرداختـه  ي

ر وابـسته مـورد     يـ  متغ ، داشـته باشـد    يتواند صـورت تفننـ     يش به مصرف مواد مخدر که م      ين گرا يبنابرا

انـد   ا شده يان را جو  ي عوامل موثر از نظر پاسخگو     ، از مطالعات  ي برخ به عالوه، . نبوده است ها    آن يبررس

طور کـه    ها همان  ن پژوهش يکه اکثر ا   نيمهمتر ا . اند  مستقل نپرداخته  يرهاي متغ ي رابطه واقع  يسربه بر و  

  . باشند ي مي نظرياند، فاقد مبنا اظهار کرده يبه درست) ۸۸-۸۷: ۱۳۸۲(ز ي آبي و غالمياحمد
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اسـاس   ر بـر  ثؤبه عالوه، عوامل م   . ادير وابسته مصرف مواد مخدر است و نه اعت        ين مقاله، متغ  يدر ا 

رگـذار،  يثأان دربـاره عوامـل ت  ياساس نظر پاسخگو اند و نه بر رها مشخص شده ي متغ يآزمون رابطه واقع  

اند   مشخص شده  ي اجتماع ي کجرو يها هي مندرج در نظر   يها اساس سازه   مستقل بر  يرهاين متغ يهمچن

ـ  بـه صـورت مقا     يو مـشروبات الکلـ    اک  يترکه، عوامل موثر بر مصرف       نيو سرانجام ا    ي بررسـ  يا سهي

 صـورت نگرفتـه     يبـا پژوهـش   يران تقر يـ  در ا  يکه درباره مصرف مشروبات الکل     نيتوجه به ا   با. اند شده

  . دارديتازگده هم ين پدياز نظر مطالعه ااست، موضوع مقاله حاضر 

  

  يچارچوب نظر
 اعتيـاد را،  و   ي، مصرف مـواد مخـدر و مـشروبات الکلـ          شناسانه  روان وشناسانه   هاي زيست  نظريه

بـر  . داننـد  ستي و رواني مـي    ي ز يها ييا نارسا يو  ناشي از برخي نيازها     ر انحرافات و جرائم،     يهمانند سا 

گرايـي، افـسردگي،     گرايـي و بـرون     هاي شخصيتي، مثل هـوش، درون       بعضي ويژگي  ،ها طبق اين نظريه  

تيـاد ارتبـاط   اع  عواملي هستند كه با تمايل به مـصرف مـواد و       ...جويي، كنجكاوي و     ماجراجويي، لذت 

عـواملي  منظـر،   از ايـن    . پردازنـد   عوامل محيطي و تاريخي مي     ه ب بيشترشناسانه   جامعه هاي نظريه. دارند

همچون زمينه خانوادگي، بيكاري، طبقه اجتماعي، فشار همـاالن، ايـدئولوژي و در دسـترس بـودن، از                  

پالنـت،   (گذارنـد  ياد اثر مي  اعت اند كه بر مصرف مواد و      جمله عوامل محيطي و تاريخي به حساب آمده       

٣٠-٢٣: ١٩٩٥.(  

ـ   يستيـ ز (ي عوامل فرد  ين رفتار فرد  ييدرست است که در تب     ـ  يطـ يط مح يو شـرا  ) ي و روان  ريثأ ت

شناسـانه از     جامعـه  يهـا  هيک گروه مورد نظر است، نظر     يان  يک رفتار در م   ي ي فراوان ي وقت يگذارند، ول 

عوامل مـوثر بـر مـصرف مـواد          مقالهاين  در  ). ١٩٨٣م،  يدورک(ن برخوردارند   يي تب ي برا يشتري ب ييتوانا

 قـرار   يشناسـانه مـورد بررسـ       جامعـه  يها هيان بر اساس نظر   ين دانشجو ي در ب  يمخدر و مشروبات الکل   

ن مصرف مواد   ييتوانند به تب   يکه م  ي کجرو يشناس هاي جامعه  نظريهآن دسته از    در اين قسمت    . رديگ يم

 )٤٢٢: ١٩٩٥؛ سـوث،    ٨٠-٦٥ :١٣٨٢ ،ينـسک ي اباد د بـه  يـ ه کن نگا( کمک کنند    يمخدر و مشروبات الکل   

الزم بـه ذکـر     . شـود  يق به اختصار مطرح م    ي موضوع تحق  يبراها    آن يا هيفرض يها داللتو  مطرح شده   

هـاي    امكـان بررسـي همـة نظريـه        کنـد،  يه استفاده م  ي ثانو يها از داده حاضر  ن که مقاله    يال  ياست به دل  

  .ت هم لحاظ شده استين محدوديها ا هيجه در بحث از نظريدر نت .مربوط به موضوع وجود ندارد

 آنومي به وضعيتي در يـك جامعـه اطـالق مـي           ،از نظر دوركيم   :دوركيم) ينابسامان(ه آنومي   ينظر

ن يدر چن . )٧٩٠: ١٩٩٥دنز،  يگ (شود كه در آن هنجارهاي اجتماعي نفوذ خود را بر فرد از دست بدهند             

ـ   ي جامعه احترام قائل ن    يقتدار اخالق  ا يگر برا ي افراد د  ،يطيشرا . ز اسـت  ي نـاچ  هـا   ر آن بـر آن    يثأستند و ت
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تقاضـاها و   . دهـد  ي به افـراد دسـت مـ       ي اخالق ي و فقدان راهنما   يش، سردرگم ين، احساس تشو  يبنابرا

ط يشرا. ابدي يغلبه م ها    آن بر   يابد و خودخواه  ي يش م يحساب و کتاب افزا    يبها    آن ي ماد يها خواهش

 آنان کـه رابطـه      يدهد ول  ير قرار م  يثأ، جرم و انحراف است همه را تحت ت        ينظم ي مستعد ب  نابسامان که 

 توسـط آنـان     يشوند و احتمال ارتکاب جرم و خودکش       يشتر از آن متاثر م    ي با جامعه دارند ب    يتر سست

باعـث  ک يـ آنومت يوضعب ين ترتي به ا).۳۴۷: ۱۹۸۱ثکول، يه؛ ۳۲۸-۲۹۱: ۱۹۸۴م، يدورک(شتر است   يب

 آن دسته   ،نين ب ي در ا  .گردد  مي يمصرف مواد مخدر و مشروبات الکل     ايش رفتار انحرافي و از جمله       افز

 يهـا  ت ارزش يـ رنـد نـسبت بـه حاکم      يگ يک قرار مـ   ي آنوم يها تيشتر در معرض موقع   ي که ب  ياز افراد 

ف مـواد    بـه مـصر    ين افـراد  يجه چن يدر نت . کنند يدا م ي پ يشتريد ب يتردها    آن در جامعه و اعتبار      ياخالق

  . خواهند داشتيشتريش بي گرايمخدر و مشروبات الکل

 ير بـه  ناسـازگار  ظرا مطرح کرده است، نا      که مرتن آن   ي، به مفهوم  ينابسامان :ه آنومي مرتن  ينظر

شتر يـ ه بيـ ن نظريا. استن اهداف ه آ ب يابي دست ي شده و مقبول برا    يل نهاد ي و وسا  ين اهداف فرهنگ  يب

 جامعه، همه افـراد از    ،به نظر مرتون  .  جامعه توجه دارد   ي در ساخت طبقات   ن جامعه ييت طبقه پا  يبه موقع 

 اهداف طبقه متوسط به باال بـشتابند در  يکند تا به سو  يق م يب و تشو  ين را ترغ  يي طبقه پا  يجمله اعضا 

ن، يبنـابرا . سـازد  يم ر ممکن ي غ ين امر را دشوار و حت     ي ا ،ي اجتماع -ي اقتصاد يها تيکه محدود  يحال

کننـد،   يت مـ يـ و محروم يجه احـساس نـاراحت  ينند و در نتيب ين که راه خود را مسدود م    ييقه پا افراد طب 

ن يدر عـ  .  متوسل شوند  يو انحراف   نابهنجار يها دن به اهداف مورد نظر به روش      ي رس ياحتمال دارد برا  

ان ت نابـسام  يوضع ، افراد نسبت به   يساخت اجتماع  يدگيچي کند که به خاطر پ     يحال مرتون استدالل م   

دن يل مقبول رسي و وسا ي افراد نسبت به اهداف فرهنگ     يريگ او بر اساس جهت   .  ندارند يکسانيواکنش  

، بدعت، ييهمنوا: عبارتند از  كهداند يساخت نابسامان ممکن م   با ي سازگار يها، پنج روش را برا     به آن 

شناسـانه   بي آسـ  يهـا  رت صـو  يي همنوا يها، به استثنا   نهين گز يهمه ا . اميو ق  يريگ ، کناره ييگرا مناسك

  ).۱۲۲-۱۱۶: ۱۹۸۰مرتون،  ( با ساخت نابسامان استيسازگار

 مثال، افـراد طبقـه      يبرا.  هستند ي طبقات يي الگو ي دارا يگانه سازگار   پنج يها  مقوله ،از نظر مرتون  

 که افراد طبقه يشتر همنوا هستند، در حالي دارند بيل مشروع دسترسي به وسايمتوسط و باال که به آسان

 يعنـ ينند يگز ينه بدعت را بر مياد گزيکنند، به احتمال ز   ي بلوکه شده برخورد م    يها فرصتبه  ن که   ييپا

 مصرف  ).۹۸-۹۷ :۱۹۷۳،  لور و همکاران  يتا(آورند   يدن به اهداف رو م    ي رس ي نابهنجار برا  يها به روش 

، يعنـ ي. است تا بدعت   يريگ نه کناره يشتر مصداق گز  ي است که ب   ي انحراف هايمواد مخدر از جمله رفتار    

کننـد و دچـار     ي به اهداف مشروع جامعه خـود را نـاتوان احـساس مـ             ي که در دسترس   ي از افراد  يبرخ
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 فرار  يله آن از احساس ناکام    ينه را اتخاذ کنند تا به وس      ين گز يشوند ممکن است ا    ي بزرگ م  يها يناکام

   ).۶۷-۶۶: ۱۳۸۲، ينسکياباد (کنند

ـ  يريادگيه  ينظر   ن آن را   ي اسـت کـه مجـرم      ي جـرم رفتـار    ،هيـ ن نظر يـ در ا  :يطا تفـاوت ارتبـا    ي

ـ    ،ن ساترلند اظهار داشته کـه در اغلـب مـوارد          يادو. آموزند يم ـ گـران و از طر  يله د يوسـ ه   انحـراف ب ق ي

دکننـده  يي تا يهـا  اميا پ ي و   يف اجتماع يبا تعار و ارتباط    برخورد   يفزون. شود يه آموخته م  ي اول يها گروه

: ۱۹۷۸،  ي؛ ساترلند و کرس   ۱۱۲-۱۱۰: ۱۳۸۳نبرگ،  ينگتن و و  يراب (شود ياف م  باعث انحر  يرفتار انحراف 

 ي رفتار يا دوستانه خود با الگوها    ي و   ي که در ارتباطات خانوادگ    ي افراد ،هين نظر ياساس ا   بر ).۷۷-۸۳

 يين الگوها ياد چن يشتر سر و کار دارند به احتمال ز       ي ب يدکننده مصرف مواد مخدر و مشروبات الکل      ييأت

  ).۷۱-۷۰: ۱۳۸۲، ينسکياباد (آموزند يرا م

 کنترل است که    يها هي از جمله نظر   يرشي ه يه کنترل اجتماع  ينظر :يرشي ه يه کنترل اجتماع  ينظر

 يرشيه. )۴۲: ۱۹۹۰س و ستاز،    يويد ( دهد ي را مورد توجه قرار م     ي و هم کنترل درون    يرونيهم کنترل ب  

در .  اسـت  ي فرد با جامعه عاد    يوندهايجه ضعف پ  ينت يم، معتقد است که رفتار انحراف     يدورکبا الهام از    

  : شده استده ي ديگران عاديا ديوند فرد با جامعه يپ ي چهار عنصر برايرشيه هينظر

 شان؛ ها و توقعات دگاهيگران و ديت فرد نسبت به ديزان توجه و حساسيم: يدلبستگ •

 جار افراد؛ همنوا و نابهن با رفتاري اجتماعيها ها و مجازات  پاداشيزان همراهيم: يسرسپردگ •

 کند؛ ي صرف مي اجتماعي عاديها تي که فرد در فعاليزان وقتيم: ر بودنيدرگ •

ـ  يـ ا م يـ  فـرد،    ي بـرا  ي اجتمـاع  ي هنجارهـا  يزان اعتبار اخالقـ   يم: باور داشتن  •  کـردن   يزان درون

 .ي اجتماعيهنجارها

 جامعـه  ي عـاد يها روه به گي که فرديتا زمان. ن فرد و جامعه است  يک حلقه ارتباط ب   يهر عنصر   

 شـد،   فيضـع  يا چند حلقـه ارتبـاط     يک  ي اگر   يول. کند ي م يروي پ ي اجتماع يارتباط دارد، از هنجارها   

، يرشي؛ ه۳۰۷-۳۰۶: ۱۳۸۳نز، يت و هي؛ وا۷۲: ۱۳۸۲، ينسکياباد(ابد ي يش مياحتمال منحرف شدن افزا

 ).۱۲۳-۱۲۰: ۱۳۸۱؛ ممتاز، ۱۶-۲۶: ۱۹۶۹

  

   تحقيقيها فرضيه
, احـساس آنـومي   ،  تي جنس يهاي فوق، اثر متغيرها     نظريه يها  حاضر با استفاده از داللت     در مقاله 

ـ پايگاه اقتصادي  بر ينداريدگي محيط ناشي از بستگان و دوستان و آلودنده، يآ اميدواري به ، اجتماعي 
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ه يـ نظر ينجا با اشاره به داللت هـا      يدر ا . ١و مشروبات الكلي مورد بررسي قرار مي گيرد       اک  يترمصرف  

  :  شونديمطرح مق يتحق يه هايفرض مورد نظر، يرهاي مورد بحث در ارتباط با متغيها

o فرهنـگ کجـرو باعـث       پـاره رتباط افـراد بـا       ا يشتر بحث شد، فزون   يطور که پ   همان :تيجنس

ـ و ن ) ه يـادگيري سـاترلند    يـ نظر(شـود    ي کجرو م  ي رفتارها يريادگيش احتمال   يافزا ونـد افـراد بـا      يز پ ي

 و  يريپـذ  نـد جامعـه   ياز آنجا کـه فرا    ). يرشيه ه ينظر(گردد   ي م ي مانع کجرو  ي اجتماع ياد ع يها گروه

شتر اسـت و    يـ  ب يشان با جامعه عاد   يوندهاي است که زنان پ    يا ران به گونه  ي در جامعه ا   ينظارت اجتماع 

و ت  ين جنس يب جه،يکننده مواد مخدر هستند، در نت       مصرف يفرهنگ کجرو  کمتر در معرض ارتباط با پاره     

 .كنند  و مشروبات الكلي رابطه وجود دارد و مردان بيش از زنان مصرف مياکيترمصرف 

o  ـ يـ گاه باالتر تعلق دارند احـساس محروم     ي که به پا   يکسان : اجتماعي ـ پايگاه اقتصادي ن يت در ب

ن بـي  جه،ي، در نت)مرتون يآنومه ينظر(آورند  ي مي کجرو روين، کمتر به رفتارهايآنان کمتر است، بنابرا   

 .اک و مشروبات الكلي رابطه معكوس وجود داردي اجتماعي و مصرف تر ـپايگاه اقتصادي

o  برخـوردار  ي کـاف يآور  موجود در جامعـه از الـزام  ين احساس که هنجارها يا :احساس آنومي 

 دهـد  يش مـ ي را افـزا   ي در جامعه وجود ندارد، احتمال ارتکـاب کجـرو         ي معتبر يستند و نظم هنجار   ين

و مشروبات الكلي رابطـه مـستقيم       اک  يتربين احساس آنومي و مصرف      جه،  يدر نت . )ميورک د يه آنوم ينظر(

 .وجود دارد

o    ـ   در ياحتمال کجرو  :يلي و تحص  ياهداف مشروع شغل  اميدواري به دوار بـه   يـ  کـه ام   ين کـسان  يب

بـين  جـه،   ينت در).  مرتـون  يه آنوم ينظر( کمتر است    ، جامعه هستند  ي به اهداف مشروع فرهنگ    يدسترس

ادامه تحصيل و پيدا كردن شغل متناسـب         (ي و شغل  يلي به اهداف مشروع تحص    ين اميدواري به دسترس   ميزا

 .اک و مشروبات الكلي رابطه معكوس وجود داردي و مصرف تر)با تحصيل

o       کجروانـه  يرامـون بـا رفتارهـا     يط پ ي که در مح   يکسان :آلودگي محيط ناشي از بستگان و دوستان 

ه يـ نظر( دارنـد  يشتري بي احتمال کجرو،شتر استيند آنان با افراد کجرو بوي سرو کار دارند و پ يشتريب

ـ و مـصرف تر   آلودگي محيط ناشي از بستگان و دوسـتان         بين ميزان   جه،  ينت در. )ساترلند اک و مـشروبات    ي

  .الكلي رابطه معكوس وجود دارد

o يونـدها يپطـور   نيرکجرو و همـ ي و غيشتر با فرهنگ عاد  يب ياعماجتداشتن ارتباط    :ينداريد 

، )يرشـ يسـاترلند، و ه   ه  يـ نظر(شود   ي در افراد م   ي باعث کاهش کجرو   يتر با افراد عاد     محکم ياجتماع

                                                            
اند که در  هاي ثانويه استفاده شده است، فقط متغيرهايي وارد شده است که چون در اين مقاله از دادهم به يادآوري الز .١

 . وجود داشته استها  آنهاي مربوط به  طرح مورد استفاده معرف
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ن اهداف  يعدم تعادل ب  ها    آندن به   ي شده رس  ينهاد لي و وسا  يشتر به اهداف فرهنگ   ي ب يبندين پا ينهمچ

).  مرتـون  يآنـوم ه  يـ نظر(شـود    ي مـ  يها باعث کاهش احتمال کجـرو      نيدهد و ا   يل را کاهش م   يو وسا 

 و اکيترمصرف بين دينداري و جه، يدر نت.  مذکور را داردي است که کارکردها  ي از جمله عوامل   ينداريد

 . مشروبات الكلي رابطه معكوس وجود دارد

o    ،ح و مجـازات  ي در ارتبـاط بـا نکـوهش، تقبـ      يني د يها و هنجارها   از آنجا که ارزش   به عالوه

ها و هنجارها در ارتباط با مواد مخـدر اسـت،       ن ارزش ي ا  از تر عتر و قاط   حي صر يمصرف مشروبات الکل  

   . استي و مشروبات الکلينداري دةاک کمتر از شدت رابطي و مصرف ترينداري دةشدت رابطجه، ينت در

  

  پژوهشروش 
 دانشجويان شاغل به تحـصيل در سـال تحـصيلي      ،جمعيت اين مطالعه   :آماري و حجم نمونه   ت  يعمج

 حجم  . دانشگاه زير پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بودند         ٥٧در  شناسي  كارع  ط در مق  ٨١-٨٢

گيـري بـراي كـل       شود تا خطاي احتمالي نمونـه      اين حجم نمونه باعث مي    .  نفر بوده است   ٥٢٣١نمونه  

ـ نگاه کن ( درصد هم كمتر شود      ٢ از   ، درصد ٩٥جمعيت با سطح اطمينان       ).٧٩-٧٨: ١٣٧٦د بـه دواس،  ي

 از دو   ، بر ايـن اسـاس     . بود PPS١اي و به روش      اي دو مرحله   ي در اين مطالعه خوشه    بردار روش نمونه 

 دانـشگاه   ١٤ دانشگاه در تهران و      ٧( دانشگاه   ٢١) ها هاي تهران و ساير شهرستان     دانشگاه(خوشه اصلي   

ه در هر دانـشگا    .٢گرفت  دانشجو در نمونه قرار    ٢٥٠انتخاب شد و از هر دانشگاه       ) ها از ساير شهرستان  

ان ي از نظـر سـال ورود و رشـته دانـشجو           يب متناسب ي که ترک  ي عموم ي درس ها  يها  از کالس  يشمار

  .کردند ها را پر ها پرسشنامه ان آن کالسيداشتند به تصادف انتخاب و دانشجو

                                                            
تخاب دارند، اما هاي بزرگتر شانس بيشتري براي ان خوشه PPS (probability proportionate to size)گيري  نمونهدر  .١

ها شانس برابري براي ورود به نمونه دارند  در نتيجه افراد جمعيت در همه خوشه. ها برابر است تعداد افراد همه خوشه

   ). ١٨٥- ١٨٠: ١٣٧٧بيکر، (

هاي مختلف مورد نظر   برآورد شيوع مصرف و مقايسه آن در دانشگاه،شناسي مصرف مواد مخدر طرح شيوعهدف چون  .٢

با اين ميزان از . گرفته شد  در نظر)p=80, q=20(صرف مواد مخدر به عنوان يک متغير دو ارزشي با همگني زياد بود، م

به عالوه، در اين مقاله که . رسد  نفر در هر خوشه کافي به نظر مي۲۵۰ درصد، تعداد نمونه ۵همگني و با احتمال خطاي 

 نفر بيش از ۵۲۳۱باشد، تعداد نمونه  ها مي توجه به مقايسه دانشگاههدف بررسي رابطه متغيرها براساس نمونه کل و بدون 

 .باشد حد الزم مي
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  متغيرها
 كه هر كدام با يك      ،متغير وابسته اين تحقيق  مصرف ترياك و مشروبات الكلي است           :متغير وابسته 

 بار و بـيش     ٢٠ تا   ١٠ ، بار ٩ تا   ٣ ، بار ٢  تا ١ ،از هرگز  (يا نهيوستار پاسخ پنج گز   يمجزا و با يك پ    ال  ؤس

  . اند گيري قرار گرفته مورد اندازه)  بار٢٠از 

  :متغيرهاي مستقل شامل موارد زير است :متغيرهاي مستقل

  جنسيت •
درآمـد، تحـصيالت و      متغيـر    ٣ از تركيـب     كـه ،  انيخانواده پاسخگو  پايگاه اجتماعي اقتصادي   •

بـا وزن برابـر   و  ي ارزش٧ر ي به صورت سه متغ هارين متغ ي ا .دست آمده است  پدر افراد به    منزلت شغلي   

 .ب شدنديبا هم ترک

 عبارت ناظر بـه ابعـاد اعتقـادي، عـاطقي، مناسـكي، و              ٩ سنجه دينداري با استفاده از       ،دينداري •

عبـارات  .  محاسـبه شـده اسـت   ،شـي ليكـرت  اساس طيف پنج ارز آمدي مدل گالك و استارك و بر   پي

 سنجه دينداري و مدل     ةبراي آگاهي بيشتر دربار   (وست مقاله آمده است     ي در پ  ينداريمربوط به سنجه د   

 .)١٧٣-١٦٥ و ٦٤-٦٢ :١٣٨٤زاده،  گالك و استارك رجوع شود به، سراج

 بستگان   پرسش درباره شمار   ۴ پرسش درباره شمار دوستان و       ۴، اين شاخص از      محيط يآلودگ •

معتـاد  هـا     آننـد و يـا بـه        ردك مصرف مي تفريحي  مواد مخدر و مشروبات الكلي را به صورت         افراد كه   

 ٤-٣ نفـر،    ٢-١کس،   چيه (يا نهيگز وستار پاسخ چهار  يک پ ي يها دارا  پرسش.  ساخته شده است   ،هستند

  . بودند)  نفر٥ش از ينفر، و ب

 به ادامـه تحـصيل و پيـدا         يدواريدرباره ام با دو پرسش    ر  ين متغ ي ا : به اهداف مشروع   يدسترس •

وسـتار پاسـخ    يک پ يـ  يها دارا  هر كدام از پرسش   . ده شده است  يكردن شغل متناسب با تحصيالت سنج     

 . بودندينه ايپنج گز

 ٥معـرف    ٨ نابساماني اجتماعي بـا اسـتفاده از      ا  ي ي آنوم ةسنج ،در اين پژوهش  : احساس آنومي  •

 .وست مقاله آمده استي در پيآنوم عبارات مربوط به سنجه .شده استارزشي در طيف ليكرت ساخته 

  

  ٢ و اعتبار١ييايپا
هايي متشكل از چند گويه      با مقياس اند،   مورد سنجش قرار گرفته   برخي از مفاهيم و متغيرهايي كه       

ط ي محـ  ي، آلـودگ  )آنـومي (، احـساس نابـساماني      ها عبارتنـد از دينـداري      اين مقياس . شوند سنجيده مي 

                                                            
1. Reliability 
2. Validity 
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هـا بـه    سـنجه ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شـده بـراي ايـن    . ط دوستانهي محي، و آلودگ يشاونديخو

 هـاي بـه كـار     سـنجه ١پايداري دروني ا  ي ييايپا ،نيبنابرا. بدست آمد  ٨٠/٠، و   ٧٥/٠ ،٨٥/٠،  ٦٣/٠ترتيب

  . رضايت بخشي است گرفته شده در حد قابل قبول و

آزمـون ديگـري بـراي ارزيـابي         ،د در پرسـشنامه    برخي از متغيرها و مفاهيم موجو      ٢اي سازهاعتبار  

هـاي پيـشين، بـين دينـداري و           مربوط به رابطه دينداري و پژوهش      هاي اساس نظريه  بر. پرسشنامه بود 

همچنين بر اساس برخي از فتواهاي      . مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي رابطه معكوس وجود دارد         

 در حـالي كـه دربـاره حرمـت مـصرف            ، نيـست  اسالمي و تلقي مسلمانان، مصرف مواد مخـدر حـرام         

توان انتظار داشت كه بين دينداري و        در نتيجه مي  . مشروبات الكلي در بين مسلمانان اجماع وجود دارد       

 و مشروبات الكلي همبستگي منفي وجود داشته باشد و همچنين شدت اکيترنگرش نسبت به مصرف   

ت رابطه دينـداري و مـصرف مـشروبات الكلـي           كمتر از شد  اک  يترمصرف  دينداري و   رابطه منفي بين    

د بـه بخـش     ينگاه کن (شت  هاي اين پژوهش با اين انتظار هماهنگي دا        نتايج به دست آمده از داده     . باشد

وسيله آن  ه  بر وابسته   ياعتبار سنجه مربوط به متغ    هايي بود كه      يكي ديگر از روش    ٣معياراعتبار  . )ها افتهي

رد توجـه قـرار     ف مواد مخدر توسط دانـشجويان دختـر و پـسر مـو            مصر ،براي اين منظور  . آزمون شد 

رود كـه    هاي پيشين انتظار مـي     بر اساس هنجارهاي اجتماعي مربوط به زنان و مردان و پژوهش          . گرفت

. ميزان مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي در بين زنـان دانـشجو بـه مراتـب كمتـر ار مـردان باشـد               

  . هماهنگ استتظار كامالًهاي اين پژوهش، با اين ان يافته

  

  ها افتهي
  اني پاسخگويها يژگيو

 ٥/٩مجـرد و  هـا   آن در صـد  ١/٩٠انـد،    درصد مـرد بـوده  ٦/٤٩ درصد از پاسخگويان زن و       ٤/٥٠

 ١٧– ٢٠سـني   گـروه    درصد در    ٩/٤٠از نظر توزيع سني     . اند  درصد نيز مطلقه بوده    ٤/٠درصد متاهل و    

  .اند قرار داشته ٢١ – ٢٤ درصد در رده سني ٤/٥١سال و 

ـ دهد كه مصرف مشروبات الكلي شيوع بيشتري نسبت به تر           دست آمده نشان مي   ه  اطالعات ب  اک ي

انـد كـه تـاكنون         درصـد از پاسـخگويان اظهـار داشـته         ٨٠طوري كه در مورد مشروبات الكلي       ه  ب. دارد

بـه  . د بـود  درصـ ٩٠حالي كه اين نسبت در مـورد تريـاك اسـت     اند در  مشروبات الكلي مصرف نكرده   

                                                            
1. internal consistency 
2. construct validity 
3. criterion validity 
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اند  بار مشروبات الكلي مصرف كرده     د دست كم يك   ن درصد از دانشجويان اظهار داشت     ٢٠ ،عبارت ديگر 

  .يابد تقليل مي)  درصد١٠(در حالي كه اين نسبت براي مصرف ترياك به نصف 

  

  ي مستقل با مصرف مواد مخدر و مشروبات الکليرهاي متغطةراب
ر وابـسته بـه صـورت    يـ  مستقل و دو متغيرهايرابطه متغن قسمت جداول متقاطع مربوط به      يدر ا 

ک بـار مـصرف کـرده       ي که حداقل    يت اختصار فقط درصد کسان    ي رعا يبرا.  است  گزارش شده  يبيترک

 )cv( کرامـر    ي در نظـر گرفتـه شـده و و         يا رها به صورت مقوله   يهمه متغ . بودند در جدول آمده است    

روابط ) يا سطح معنادار  ي( احتمال خطا    .محاسبه شده است  ها    آن يهمبستگ مشخص شدن شدت     يبرا

  .مشخص شده است) *(به دست آمده با عالمت 

دهد كه تفاوت چشمگيري بـين زنـان و مـردان در خـصوص                نشان مي  ١اطالعات جدول شماره    

نسبت زنان دانـشجو كـه حـداقل يـك بـار تريـاك              . مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي وجود دارد       

 ٧/٧. كمتر اسـت  )  درصد ١/١٧( درصد است كه حدود هفت برابر از نسبت مردان           ٥/٢اند   مصرف كرده 

اند اين نـسبت بـراي       اند حداقل يك بار مشروبات الكلي مصرف كرده        درصد زنان دانشجو اظهار داشته    

تفاوت مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي در     . است)  درصد ٢/٣٢(مردان دانشجو حدود چهار برابر      

  .دار است ن و مردان از نظر آماري معنيبين زنا

  
 و به تفكيك جنساند  مصرف کردهترياك و مشروبات الكلي کبار ي که حداقل يدرصد افراد .١جدول شماره 

  ي و اجتماعيگاه اقتصاديپا

  ۰۰۱/۰احتمال خطا کمتر از  ***

  

  جنسيت
  مصرف

  کل  مرد  زن
 و  يهمبستگب يضر

  يمعنادار

  تجربه مصرف  CV  =٢٥/٠***  ٨/٩  ١/١٧  ٥/٢  ترياک
ــار   ( ــک ب ــداقل ي  -ح

 CV   =٣١/٠***  ٩/١٩  ٢/٣٢  ٧/٧  يمشروبات الکل  )درصد

  پايگاه اقتصادي اجتماعي
  ر وابستهيتغم

  کل  باال  متوسط  نيپاي
و   يب همبستگيضر

  يمعنادار

  تجربه مصرف  = C V ١٢/٠***  ٨/٩  ٣/٥  ٥/٨  ١٥  ترياک
ــار   ( ــک ب ــداقل ي  -ح

 = C V ١٠/٠***  ٩/١٩  ٥/٢٧  ١٩  ١/١٦  يمشروبات الکل  )درصد
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دهد ميزان تجربه مصرف ترياك در پايگاه اجتمـاعي            نشان مي   ني همچن ١اطالعات جدول شماره    

. ميزان تجربه مصرف مشروبات الكلي در پايگاه اجتمـاعي بـاالتر بيـشتر اسـت              برعکس  پايين بيشتر و    

اند در بين پاسخگويان متعلق بـه پايگـاه           هدرصد كساني كه حداقل يك بار مصرف ترياك را تجربه كرد          

 ،در مقابل.  درصد بود٣/٥در بين پاسخگويان متعلق به پايگاه اجتماعي باال      و    درصد ١٥اجتماعي پايين   

 ٥/٢٧ درصـد و     ١/١٦به ترتيـب      و باال  درصد تجربه مصرف مشروبات الكلي در پايگاه اجتماعي پايين        

 اعي با مصرف تريـاك و مـشروبات الكلـي از نظـر آمـاري بـا                ارتباط پايگاه اقتصادي اجتم   . درصد بود 

  . درصد معني دار است٩٩اطمينان بيش از 

 درصد از   ١٨دهد   نشان مي ) ٢جدول  (بررسي رابطه دينداري با مصرف ترياك و مشروبات الكلي          

ت انـد ايـن نـسب       بار ترياك مصرف كرده    اند كه حداقل يك     داشته  اظهار ، کم ينداري د يپاسخگويان دارا 

ـ . يابـد  كاهش مي )  درصد ٦/٦(براي پاسخگويان با دينداري زياد به حدود يك سوم           ثير دينـداري بـر     أت

 ،از پاسخگويان با دينداري كـم )  درصد٥/٥٤(بيش از نيمي   . ميزان مصرف مشروبات الكلي بيشتر است     

ن بـا   در حـالي كـه ايـن درصـد در مـورد پاسـخگويا      .اند حداقل يك بار مشروبات الكلي مصرف كرده    

 ينداري ديکرامر برا يو يب همبستگيضر.  درصد است٨/٥ حدود ده برابر كمتر و فقط  ،دينداري زياد 

ـ  ي و مـشروبات الکلـ     ينداري د يب برا ين ضر ي که ا  ي است در حال   ١٣/٠اک  يرف تر صو م  ش از سـه    ي ب

شتر از يـ راتـب ب  به مي بر مشروبات الکلينداري اثر بازدارنده د،بين ترت يبه ا .  باشد ي م ٤٣/٠ يعنيبرابر  

  . مواد مخدر است

داري   ي نيز رابطه مستقيم و معنـا      آنومبين تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي با احساس           

.  احساس نابساماني بيشتر، با تجربه بيشتر مصرف همراه اسـت          ،در هر دو مورد   . )٢جدول   (وجود دارد 

 درصـد و در گـروه داراي        ٤/٦ ،كـم نسبت تجربه مصرف ترياك در گـروه داراي احـساس نابـساماني             

ها به ترتيب    تجربه مصرف مشروبات الكلي براي اين گروه      .  درصد است  ٣/١٥ ،احساس نابساماني زياد  

 .  درصد بوده است٢٥ درصد و ٦/١٤
  ينداريو دآنومي ک احساس ي مصرف کرده اند به تفکياک و مشروبات الکلي که تريدرصد افراد .٢جدول شماره 

  دينداري
  متغير وابسته

  کل  زياد  متوسط  کم
و   يب همبستگيضر

  يمعنادار

   تجربه مصرف = C V ١٣/٠***  ٨/٩  ٦/٦  ٩/٩  ١٨  ترياک
 = C V ٤٣/٠***  ٩/١٩  ٨/٥  ٦/٢٠  ٥/٥٤  يمشروبات الکل  ) درصد-حداقل يک بار (

  احساس نابساماني
  متغير وابسته

  کل  اديز  متوسط  کم
و   يب همبستگيضر

  يمعنادار

  صرف تجربه م = C V ٠٩/٠***  ٨/٩  ٣/١٥  ٩/٩  ٤/٦  ترياک
 = C V ٠٨/٠***  ٩/١٩  ٢٥  ٦/٢٠  ٦/١٤  يمشروبات الکل  ) درصد-حداقل يک بار (

   ۰۰۱/۰احتمال خطا کمتر از  ***
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 ارتباط بين آلودگي محيط ناشي از مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي توسط              ،٣جدول شماره   

 هم آلودگي محـيط دوسـتانه و هـم          ،شود طور كه مالحظه مي    همان. دهد بستگان و دوستان را نشان مي     

ـ   .  دارنـد  يدار آلودگي محيط خويشاوندي با مصرف مشروبات الكلي و ترياك ارتباط معني           ثير أميـزان ت

اثـر هـر دو نـوع     ،بـه عـالوه   .آلودگي محيط دوستانه بر مصرف ترياك و مشروبات الكلي بيشتر اسـت       

دهد مصرف تريـاك يـا        اطالعات نشان مي   ،در مجموع .  بيشتر است  آلودگي بر مصرف مشروبات الكلي    

كـه    در حالي، درصد بوده است  ٥/٥ تا   ٣اند بين    مشروبات الكلي در بين افرادي كه محيط سالمي داشته        

  .  درصد بوده است٥٩ تا ٢٣باال بوده بين ها  آناين رقم براي افرادي كه ميزان آلودگي محيط 

  

آلودگي محيط ک يتفک به اند  مصرف کردهياک و مشروبات الکلي که ترياددرصد افر .٣جدول شماره 
 دوستانه و  خويشاوندي

  آلودگي محيط خويشاوندي
  متغير وابسته

  كل  زياد  تاحدي  اصالً

و   يب همبستگيضر
  يمعنادار

  تجربه مصرف   = CV  ٢٣/٠***  ٢/١٠  ٧/٢٣  ٧/٩  ٤/٣  ترياک
ــار  ( ــک ب ــداقل ي  -ح

 = CV ٢٩/٠***  ٨/١٩  ١/٣٨  ٦/٢٢  ٥/٥  يمشروبات الکل  )درصد

  آلودگي محيط دوستانه
  متغير وابسته

  كل  زياد  تاحدي  اصالً
و   يب همبستگيضر

  يمعنادار

  تجربه مصرف  =  CV  ٣٥/٠***  ٧/٩  ٣/٣٦  ٥/١٥  ٣  ترياک
ــار  ( ــک ب ــداقل ي  -ح

  )درصد
  ٩/١٨  ٥٩  ٤/٣٧  ٥/٤  يمشروبات الکل

***٥٠/٠  CV = 

   ۰۰۱/۰ز احتمال خطا کمتر ا ***
 

 ،يزان تجربه مصرف حداقل يك بار ترياك در بين افراد نااميد به آينده شـغلي          ، م ٤براساس جدول   

نسبت مصرف مـشروبات    ).  درصد ٤/٧ درصد در مقابل     ٢/١٦(حدود دو برابر گروه اميدوار بوده است        

ان تجربه مـصرف  ميز.  درصد بوده است٩/٢٣ درصد و در گروه نااميد  ٦/١٨الكلي هم در گروه اميدوار      

حداقل يكبار ترياك در بين افراد نااميد به آينده تحصيلي بيش از سه برابر گـروه اميـدوار بـوده اسـت                       

نسبت تجربه مصرف مشروبات الكلي در گـروه نااميـد بـه آينـده              ).  درصد ١/٩ درصد در مقابل     ٨/٢٨(

طـور كـه     همان).  درصد ١/١٩ر    درصد در براب    ٧/٤٠(تحصيلي بيش از دو برابر افراد اميدوار بوده است          

انـد تـا بـا مـصرف      داشـته  يتـر  يقـو  هر دو نوع اميدواري با مصرف تريـاك ارتبـاط         ،شود مالحظه مي 

  .مشروبات الكلي
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 و ينده شغليد به ايک امي مصرف کرده اند به تفکياک و مشروبات الکلي که تريدرصد افراد -٤جدول شماره 
  يليتحص

  شغلياميد به آينده 
  متغير وابسته

  کل  نااميد  نينابيب  اميدوار
و   يب همبستگيضر

  يمعنادار

  تجربه مصرف  = C V ١١/٠***  ٨/٩  ٢/١٦  ٨/٨  ٤/٧  ترياک
 = C V ٠٥/٠**  ٩/١٩  ٩/٢٣  ١٩  ٦/١٨  يمشروبات الکل  ) درصد–حداقل يک بار (

  تحصيلياميد به آينده 
  متغير وابسته

  کل  اصالً  كم  زياد
و   يب همبستگيضر

  يمعنادار

  تجربه مصرف  = C V ٠٧/٠***  ٨/٩  ٨/٢٨  ٢/١١  ١/٩  ترياک
 = C V ٠٦/٠**  ٩/١٩  ٧/٤٠  ٦/٢١  ١/١٩  يمشروبات الکل  ) درصد–حداقل يک بار (

   ۰۰۱/۰احتمال خطا کمتر از  ***        ۰۱/۰احتمال خطا کمتر از  **

  

  ونيل رگرسيتحل
قل بر متغير وابسته، از روش رگرسيون       به منظور مطالعه و بررسي تاثيرات همزمان متغير هاي مست         

همـان طـور کـه      .  ارائه شده اسـت    ٥ون در جدول    يل رگرس ي تحل يها افتهيده  يگز. چندگانه استفاده شد  

ن اثر را بر مـصرف      يشتري ب ١٩/٠ يط دوستان با بتا   ي مح يکنند، آلودگ  ي استاندارد شده مشخص م    يبتاها

 قـرار   ي اجتمـاع  يگـاه اقتـصاد   يت و پا  ي، جنس يندشاويط خو ي مح ي آلودگ ،پس از آن  . مواد مخدر دارد  

ب با ي به ترتيلي و تحصينده شغلي به آيدواري و ام يندارياثر د .  است ١٠/٠ هر سه    يدارند که اندازه بتا   

اک قرار دارند و متغير نابساماني با کنترل        ي بر مصرف تر   يرگذاريثأن ت يي در مراتب پا   ٠٥/٠ و   ٠٧/٠ يبتا

ن ي از آن است که ا     ي حاک ١٤/٠ آر   ار مجذور دمق. اک ندارد ي بر مصرف تر   يدار ير معن يثأ ت ،رهاير متغ يسا

  . کنند ين مييان را تبين دانشجوياک در بيرات مصرف تريي درصد از تغ١٤رها در مجموع يمتغ

ها   آنب اثر   ي با شدت و ترت     کامالً ي مستقل بر مصرف مشروبات الکل     يرهايب اثر متغ  يشدت و ترت  

ن اثـر اسـت   يشتريـ  بي کـه دارا يري، متغيدر مورد مشروبات الکل. فاوت است متمواد مخدر بر مصرف   

 و  ٣٦/٠ب  يـ ر بـه ترت   يـ ن دو متغ  يـ  ا يبتـا . ط دوستانه قرار دارد   ي مح ين آلودگ آ است و پس از      ينداريد

ط ي محـ  ياد در مرتبه بعد قرار دارد و پس از آن آلـودگ           ي ز ه با فاصل  ١٢/٠ يت با بتا  يجنس.  است -٢٩/٠

، ير نابـسامان يـ سـه متغ .  اسـت ٠٦/٠هـا   آن ي قرار دارد که بتـا ي اجتماعيگاه اقتصاديا و پ يشاونديخو

 ي بر مصرف مـشروبات الکلـ     يدار يرها اثر معن  ير متغ ي، با کنترل سا   ي و شغل  يلينده تحص ي به آ  يدواريام

 درصـد از  ٤٠ معنـادار اسـت در مجمـوع    ي که اثرشان بر مـصرف مـشروبات الکلـ     يريپنج متغ . ندارند

 ي و آلـودگ   يدارني مربوط به د   يکنندگ نييزان تب ين م يشتري ب ،نين ب يکنند که در ا    ين م ييت آن را تب   راييتغ

  .ط دوستانه استيمح
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   مستقل بر مصرف ترياك و مشروبات الكلييرهايون اثر متغيل رگرسي تحلـ٥جدول شماره 

 اکيمصرف تر يمصرف مشروبات الکل
سطح 

  داري معني
 نداردضرايب استا
Beta 

سطح 
  داري معني

 ضرايب استاندارد
Beta 

  مستقليرهايمتغ

 جنس ١٠ .٠٠٠ .١٢ .٠٠٠
 اجتماعي ـ اقتصادي پايگاه -.١٠ .٠٠٠ .٠٦ .٠٠١
 دينداري -.٠٧ .٠٠١ -.٣٦ .٠٠٠
 بستگان ـ محيط آلودگي .١٠ .٠٠٠ .٠٦ .٠٠١
 دوستان ـ محيط آلودگي .١٩ .٠٠٠ .٢٩ .٠٠٠
 نابساماني .٠٣ .٢٠٤ .٠١ .٧١٧
 اميدواري به آينده شغلي -.٠٥ .٠١٠ .٠٠ .٩٠٦
  اميدواري به ادامه تحصيل -.٠٥ .٠١٤ -.٠٤ .٠٢١

 مقدار ثابت .٨٣٨ .٢٠٦
 Rمجذور  .١٤ .٤٠

  

  گيري بحث و نتيجه
م و  ي دورکـ  يآنـوم  (يک انحرافـات اجتمـاع    يه کالس ي چند نظر  يها  بر اساس داللت   ،ن مقاله يدر ا 

ــ   يگاه اقتـصاد  يت، پا ي جنس يرهايرابطه متغ ) يرشي ه يترل اجتماع مرتون، تفاوت ارتباط ساترلند و کن     

 ي، آلـودگ  يلينـده تحـص   ي بـه آ   يدواري، ام ينده شغل ي به آ  يدواري، ام ي، احساس آنوم  ينداري، د ياجتماع

 در  ياک و مـصرف مـشروبات الکلـ       ير مصرف تر  ي بر دو متغ   يط خانوادگ ي مح يط دوستانه و آلودگ   يمح

  .  شديررسان بي از دانشجويا ن نمونهيب

ـ  يان مـصرف مـشروبات الکلـ      ين دانـشجو  ي از آن است که در ب      ي حاک يفي توص يها افتهي ش از  ي ب

 ي مصرف مشروبات الکل   يح شرع يدهد که حرمت صر    ين امر نشان م   يا .ع است يمصرف مواد مخدر شا   

 ي قـو  يت اثر بازدارنـدگ   يم نشده است، در کل جمع     ياک که الاقل به آن صراحت تحر      يسه با تر  يدر مقا 

شتر يـ  بي اجتمـاع ي در گروه هـا شود عمدتاً يح داده ميض توطور که بعداً   نداشته است بلکه اثر آن همان     

  .کند ي بروز ميني ديها د به آموزهيمق

 مستقل بـه  يرهاي وابسته، مشخص شد که همه متغ   يرهاي رابطه متغيرهاي مستقل با متغ     يسردر بر 

ارتبـاط معنـي دار و      ) ك و مصرف مـشروبات الكلـي      مصرف تريا (طور جداگانه با هر دو متغير وابسته        

ـ  مطرح شده که از نظر     يها هي همه فرض  ،بين ترت يبه ا . نددار يقابل توجه   ي انحرافـات اجتمـاع    يهـا  هي

ـ  مستقل با دو متغ    يرهاي رابطه متغ  يا سهي مقا ين، در بررس  يبا وجود ا  . د شدند يياستنتاج شده بودند تا    ر ي

  .  مالحظه شديليتحلسته يوابسته نکات قابل تامل و شا



  

  

  

  
 عوامل مؤثر بر مصرف ترياك و مشروبات الكلي در بين دانشجويان

 

٩٧

ـ با وجود ا  . دينداري با مصرف ترياك و مشروبات الكلي رابطه معكوس داشت          ن، اثـر بازدارنـده     ي

 کـه  ياک اسـت، بـه طـور      يشتر از اثر آن بر مصرف تر      ي به مراتب ب   ي بر مصرف مشروبات الکل    ينداريد

 مواد مخدر ينداريه دشدت رابطش از سه برابر يب يمشروبات الکل و  ينداريد) کرامر يو(شدت رابطه   

را دارد در   م  يمـستق ر بازدارنده   ين تاث يشتري ب -٣٦/٠ ي با بتا  ينداريون د يل رگرس ين در تحل  يهمچن. است

ن يـ ا. ف قـرار دارد   يضعم  يمستقر  يثأ ت ي دارا يهاريان متغ ي در م  ،-٠٧/٠ ي با بتا  اکيتر که در مورد     يحال

ن يـي  و مـواد مخـدر قابـل تب        يروبات الکل  در برخورد با مصرف مش     يني د ياساس فرهنگ سنت   ده بر يپد

 به صراحت حـرام اعـالم شـده و ارتکـاب آن مـستوجب               ي که استعمال مشروبات الکل    يدر حال . است

 ينـه فرهنگـ   ين زم يا. اک وجود نداشته است   ي در مورد تر   ين موضع قاطع  ي است، چن  ي حد شرع  ياجرا

.  باشـد ي اثـر آن بـر مـشروبات الکلـ     بر مصرف مواد مخدر کمتر ازينداري ديباعث شده اثر بازدارندگ  

 دربـاره آن    يحي متداول منـع صـر     يني د يها  که بر اساس آموزه    ي فقط در مورد رفتار    يندارين، د يبنابرا

 ي آن درباره رفتـار    ياثر بازدارندگ اما  کند   يعمل م  يقوک عامل بازدارنده    يوجود داشته باشد به عنوان      

ـ يح د ي امـا منـع صـر      بودهنابهنجار   است   ممکن ي اجتماع ي عرف يارهايبر اساس مع  فقط  که    ندارنـد   ين

ـ از ا ن،  يـ با وجود ا  . باشد ن يقوممکن است    ـ      ين رابطـه قـو    ي  و مـصرف    ينـدار ين د ي مـشاهده شـده ب

ـ جـه گرفـت کـه م      يتوان نت  ي نم  است يح فرد  در سط  يا  که رابطه  يمشروبات الکل  وع مـصرف   يزان شـ  ي

ـ گ جـه ينتايـن   .  کمتر است  يکلا جامعه به طور     يت مورد مطالعه    ي در جمع  يمشروبات الکل   ممکـن   يري

اک و مـشروبات  يـ تروع مصرف يشتر درباره شيطور که پ   را همان يزک باشد،   ي اکولوژ ي خطا ياست نوع 

 بـا  ،جهينت  در.بوداک يش از تريبان ين پاسخگو ي در ب  يمشروبات الکل مصرف   وعي ش  مالحظه شد،  يالکل

ـ شتر از اثـر بازدارنـده آن بـر مـصرف تر           ي ب ي بر مصرف مشروبات الکل    ينداريکه اثر بازدارنده د    آن اک ي

 جامعه باعث نشده تـا  يني، فرهنگ ديت مورد بررسين جمعي و در ب   يل جمع ي در سطح تحل   ي ول ،است

  .  کمتر از مواد مخدر باشديمصرف مشروبات الکل

اجتمـاعي بـا    -اين تحقيق مربوط به رابطه پايگاه اقتصادي      در   جالب توجه    يها افتهياز  گر  يديكي  

رابطه پايگاه اقتصادي اجتماعي با مصرف ترياك و مـشروبات          . مصرف ترياك و مشروبات الكلي است     

تر شيوع بيشتري     اجتماعي پايين  -مصرف ترياك در بين افراد داراي پايگاه اقتصادي       .  متفاوت بود  يالکل

شتر شايع  يالتر ب  اجتماعي با  - مشروبات الكلي در افراد داراي پايگاه اقتصادي       ،كه برعكس   حال آن  ،دارد

تعـارض  ) سـاترلند ه ينظرمرتن و ه ينظراز جمله  (انحرافات اجتماعي    يها هينظرافته با اكثر    ين  يا. است

رسـد   به نظـر مـي    . تر بيشتر است   هاي اجتماعي در طبقات پايين     ي کجرفتار ،ها هينظرن  ياساس ا  بر. دارد

ف انحراف را مد نظر     يک جامعه در تعر   ي يها ، که تفاوت پاره فرهنگ    يه تضاد فرهنگ  يده با نظر  ين پد يا
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ـ نگاه کن (كنند   كيد مي أ كه بر فرايند تفسير و تعريف ت       ١انهيگرا سازهه  ينظرز  يدارند، و ن   نگـتن و   ي راب د بـه  ي

 در  ي غرب يتوان گفت که الگو و سبک زندگ       يم. ن باشد ييشتر قابل تب  ي ب )١٣٨٣ک،  ي؛ لوز ١٣٨٣نبرگ،  يو

 مصرف مـشروبات الكلـي      گاه باال رسوخ کرده است و احتماالً      ي پا يا از افراد دار   يا بخش قابل مالحظه  

 ٣٢(ک سـوم    يـ ل، حـدود    يـ ن دل يبه همـ  . شود در بين آنان به عنوان يك انحراف اجتماعي تعريف نمي         

ن يـ انـد کـه ا   ک بار مـصرف مـشروب را داشـته   يگاه باال تجربه حداقل ي پا يان دارا ياز دانشجو ) درصد

  . رسد ي درصد م٤٠ بهها  آنن مردان يب نسبت در

ون مربوط به مـصرف مـواد مخـدر و          يب رگرس يز ضرا يدو و ن  ه  ب  دو يب همبستگ ياز تفاوت ضرا  

شناسـانه را هـم      جـه روش  ين نت يگاه، ا ي و پا  ينداري، به خصوص در ارتباط با د      يمصرف مشروبات الکل  

ـ  ا ينه فرهنگ ي در زم  يتوان گرفت که مصرف مواد مخدر و مشروبات الکل         يم ـ  ز يهـا  تران تفـاو  ي  يادي

  .رندي مورد استفاده قرار گي ناظر به کجرفتاريا مفهوم کلير يغک متيتوانند به عنوان ابعاد  يدارند و نم

ن مقاله نـشان داد     ي ا يها افتهي،  ي مصرف مواد مخدر و مشروبات الکل      ارها ب ير متغ ياز نظر رابطه سا   

). ي بر مـشروبات الکلـ     ينداري اثر د  يثناباست(ط دوستانه است    ي مح يرگذار آلودگ يثأر ت ين متغ يکه مهمتر 

ط ي محـ يتـر از اثـر آلـودگ    ي قـو يط دوستانه بر مصرف مواد مخدر و مـشروبات الکلـ          ي مح ياثر آلودگ 

اند،  ه تفاوت ارتباط صورت گرفتهين، که بر اساس نظريشيقات پيج تحقيافته با نتاين يا.  استيخانوادگ

ـ سه با ارتباطات خوين با دوستانشان، در مقادهد که ارتباطات جوانا يهماهنگ است و نشان م      يشاوندي

رابطـه  . )٧١-٧٠: ١٣٨٢،  ينـسک ياباد( کجروانـه دارد     ي رفتـار  يت الگوهـا  ي در تقو  يشتريها، نقش ب   آن

، بـا   ي و شـغل   يلينده تحـص  ي به آ  يدواري، و ام  ي، احساس نابسامان  ياجتماعـ   يگاه اقتصاد ي پا يرهايمتغ

رهـا، اثـر    ير متغ يط بود و پس از کنتـرل سـا        ي مح يتر از آلودگ   في ضع ياک و مشروبات الکل   يمصرف تر 

 شدن اثـر    يمعن ين، کوچک و ب   يبا وجود ا  . ار کوچک شد  يا بس يدار نماند    يا معن ي يدواري و ام  ينابسامان

رها بـه   ير متغ يق سا يرها ممکن است از طر    ين متغ يا. ستينها    آن ير بودن کل  يثأت ي ب يرها به معن  ين متغ يا

ـ  ي و تر  يم بر مصرف مشروبات الکل    يرمستقيصورت غ   کـه بـا اسـتفاده از        يموضـوع . ر بگذارنـد  يثأاک ت

  . شودي بررسيشتريتواند با دقت ب ير ميل مسيک تحليتکن

آلـودگي محـيط   (ه يـادگيري  يـ هـاي نظر شود كه متغير    دست آمده مالحظه مي   ه  با توجه به نتايج ب    

) ر آن دارنـد   يثأده داللت بر ت   ش مطرح   يها هيرظكه همه ن  (و متغير دينداري    ) ناشي از دوستان و بستگان    

 يکننـدگ  ان قـدرت تبيـين    ين دانشجو ي در ب  يش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکل       ين گرا يي تب يبرا

  .اند  آنومي مرتن و دوركيم داشتهيها هيبيشتري نسبت به متغيرهاي خاص ناشي از نظر

                                                            
1. social constructionist perspective  
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  بعمنا
لي معتادان به مواد مخدر بستري شده در بيمارستان بررسي تعيين وضعيت شغ) ١٣٧٧(ـ آدينه وند، فرود 

  .اي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه نامه دکتراي حرفه ، پايانفارابي

 مطالعه: بررسي عوامل اقتصادي ـ اجتماعي مؤثر بر اعتياد) "۱۳۸۲(احمدي، حبييب و غالمي آبيز، محسنـ 

  .۸۵-۱۰۳، صص۵، سال دوم، شماره تياد پژوهيفصلنامه اع، "موردي معتادان اردوگاه پيرنبان شهر شيراز

بررسي ميزان شيوع سوء مصرف مواد مخدر در ميان کارکنان آموزش و ) ۱۳۸۴(احمدي، جمشيد ـ 

پرورش و تأثير مجازات بر کاهش آن از ديدگاه افراد معتاد، همسران و مديران محل کار آنها، وزارت آموزش و 

  . دفتر استاندارد سازي و توسعه تربيت بدني مدارسپرورش، معاونت تربيت بدني و تندرستي،

  .انتشارات روش: ، ترجمه هوشنگ نايبي، تهراننحوه انجام تحقيقات اجتماعي) ۱۳۷۷(بيکر، ترز ال ـ 

  .نشر ني: ، ترجمه هوشنگ نايبي، تهرانپيمايش در تحقيقات اجتماعي) ١٣٧٦(ـ دواس، دي اي 

انتشارات دانشگاه : ، ترجمه عليمحمد کاردان، تهرانشناسي قواعد روش جامعه) ١٣٦٢(ـ دوركيم، اميل 

  .تهران

، رويكردهاي نظري هفتگانه در بررسي مسائل اجتماعي) ١٣٨٣(ارل و مارتين واينبرگ , ـ رابينگتن

  .چاپ دوم, انتشارات دانشگاه تهران: سروستاني، تهران اهللا صديق ترجمه رحمت

آموزان  وضعيت مصرف مواد مخدر در دانش) "١٣٨٤(الهه رحيمي موقر، آفرين و سهيمي ايزديان، ـ 

  .٩-٢٩: ١٩، سال پنجم، شماره فصلنامه رفاه اجتماعي، "کشور

، ارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف مواد مخدر در ايران) ۱۳۸۱(رزاقي، عمران محمد و همکاران ـ 

  .سازمان بهزيستي کشور، معاونت امور فرهنگي و پيشگيري

شناختي در دينداري و  مباحثي جامعه: هاي دين و مدرنيته چالش) ١٣٨٤(سين زاده، سيدح ـ سراج

  .طرح نو: ، تهرانسکوالر شدن

هاي اجتماعي و  گزارش دانش آموزان تهراني از کجرفتاري: نيمه پنهان) "١٣٨٣(زاده، سيدحسين  سراجـ 

-٥٣: ٤٢ و ٤١، شماره معه شناسينامه جا ويژه: پژوهشنامه علوم انساني، "هاي آن براي مديريت فرهنگي داللت

٨٤.  

دفتر مطالعات و : ، تهرانها و رفتار دانشجويان نگرش) ١٣٨٢(زاده، سيدحسين و فاطمه جواهري  سراجـ 

  .ريزي فرهنگي اجتماعي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برنامه

دانشجويان شناسي مصرف مواد مخدر در بين  شيوع) ١٣٨٣(فيضي ايرج زاده، سيدحسين و  سراجـ 

ريزي فرهنگي  هاي دولتي، جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم به سفارش اداره كل مطالعات و برنامه دانشگاه

  .اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

بررسي وضعيت مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي در ") ١٣٨٦(فيضي ايرج زاده، سيدحسين و  سراجـ 
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-۱۳۸۲ايشي از دانشگاه هاي دولتي تحت پوشش وزارت علوم در سال تحصيلي پژوهشي پيم: بين دانشجويان

  .۲، سال هفتم، شماره فصلنامه رفاه اجتماعي، "۱۳۸۱

اداره آموزش و پرورش منطقه : ، تهراندينداري و بزهكاري در ميان جوانان) ١٣٧٨(طالبان، محمدرضا ـ 

٥.    

نامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم  ، پايان نشينانعوامل اعتياد در ميان حاشيه) ١٣٨٠(ـ عبدي، کافيه 

  .اجتماعي دانشگاه تهران

نشيني و معاشرت با گروه هنجارشکن و گرايش  تأثير هم) "۱۳۸۳(فروع الدين عدل، اکبر و همکاران ـ 

  .۳۱۹-۳۳۲، صص ۱۵، سال چهارم، شماره فصلنامه رفاه اجتماعي، "جوانان به اعتياد

، ترجمه رگرسيون چند متغيره در پژوهش رفتاري) ١٣٨٤ (دهاوزر، االزار جي، فرد ان و پـ كرلينجر

  .مرکز نشر دانشگاهي: حسن سرايي، تهران

انتشارات : ، ترجمه سعيد معيدفر، تهراننگرشي نو در تحليل مسائل اجتماعي) ١٣٨٣(دانيلين , ـ لوزيك

  .امير کبير

  .شرکت سهامي انتشار: ، تهرانها و ديدگاهها  نظريه:  انحرافات اجتماعي)١٣٨١(ـ ممتاز، فريده 

وزارات علوم، : ، تهرانآمار آموزش عالي) ١٣٧٩ (ريزي آموزش عالي موسسه پژوهش و برنامهـ 

  .تخقيقات و فناوري

هاي مذكر  بررسي ميزان شيوع سوء مصرف مواد در انترن) ١٣٧٧(نويدي كاشاني، محمد و حسين لطيفي ـ 

  .دانشگاه علوم پزشكي: نامه دكتري، تهران ، پاياندانشگاه علوم پزشكي

پژوهشکده حوزه و : ، ترجمه علي سليمي، قمشناسي جرم و جرم) ١٣٨٣(ـ وايت، راب و فيونا هينز 

  .دانشگاه
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  وستيپ
  :) مخالف بودند موافق تا کامالًنه از کامالًي گز۵ يها دارا پاسخ (ينداري عبارات سنجه د-)الف

  .بينم ا حاضر و ناظر بر رفتارم ميمن همواره خدا ر - 

 .شيطان و فرشتگان واقعا وجود دارند - 

هـا بـه مـن       جبران گناهان، احساسي است كه بيـشتر وقـت        احساس توبه و طلب كمك از خداوند براي          - 

 .دهد دست مي

 .روز جزا و بهشت و دوزخ حقيقتي انكارناپذير است - 

  .روابط اجتماعي بايد بر اساس احكام دين تنظيم شوند - 

  . با مصرف آن مبارزه كردنوشيدن مشروبات الكلي حرام است و بايد جداً - 

  . شودحجابي موجب گسترش فحشا در جامعه مي بي - 

  تا چه حد نماز مي خوانيد؟ - 

  اصالً. ٥به ندرت     .  ٤بعضي از روزها   . ٣بيشتر روزها      . ٢هر روز      . ١

  آوردن نماز صبح، كدام عبارت در مورد شما درست است؟ از نظر بجا - 

  افتد كه نماز صبح من قضا شود  به ندرت اتفاق مي )١

  شود بعضي از روزها نماز صبح من قضا مي )٢

  شود  تر روزها نماز صبح من قضا ميبيش )٣

 شود  هر روز نماز صبح من قضا ميتقريباً )٤

 خوانم  نماز نميمن اصالً )٥
  :) مخالف بودند موافق تا کامالًنه از کامالًي گز۵ يها دارا پاسخ( يعبارات سنجه آنوم) ب
 توان اميد داشت كس نمي اين روزها به كمك هيچ - 

 ي نيستندولين مملكت به فكر مردم عادؤاكثر مس - 

  .اي بايد استفاده كرد، درست يا غلط بودن آن اهميتي ندارد براي رسيدن به هدف، از هر وسيله - 

 .حاال كه رعايت قانون فقط براي ضعفا است، كسي كه خود را به آن مقيد كند ضرر كرده است - 

 .بيشر اوقات احساس مي كنم از زندگي بيزارم - 

  .دزن در جامعه ما حرف اول و آخر را پول مي - 

  .شود وضع مردم طبقه متوسط به پايين روز به روز بهتر مي - 

  .من در مجموع به آينده كشورمان اميدوار هستم - 


