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  چكيده

اين پژوهش در پي بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با تغيير رفتار و نگرش 
مواد مخدر در دوره دانشجويي است. براي پي جويي اين  دانشجويان نسبت به

تغيير از طرح پيمايش طولي پس نگر استفاده شده است. جمعيت نمونه اين 
نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه خوارزمي بوده است.  299تحقيق شامل 

هاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل نظريه پيوند اجتماعي، فرصت نظريه
قي، پيوند افتراقي، احساس آنومي و نظريه ناكامي (شكست عشقي و افترا

تحصيلي) است. نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه بين متغيرهاي مستقل و 
اي (جنسيت، وضعيت تاهل، پايگاه اجتماعي و اقتصادي والدين، رشته  زمينه

به فعاليت  تحصيلي در دانشگاه، فرصت افتراقي، التزام، پيوند افتراقي، مشغوليت
هاي فوق برنامه، احساس آنومي، شكست تحصيلي، شكست عشقي) و 

داري وجود  متغيرهاي وابسته (تغيير رفتار و نگرش نسبت به مواد) ارتباط معني
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دارد. با وجود اين كيفيت رابطه اين متغيرها با نگرش نسبت به مواد با كيفيت 
ر متفاوت بود. به طور كلي رابطه آنها با رفتار نسبت به مواد و همچنين سيگا

توان گفت كه شدت تغيير رفتار نسبت به مواد و سيگار بيش از تغيير نگرش مي
بود و بيشترين رابطه بين متغيرهاي التزام، مشغوليت و فرصت افتراقي و 

  متغيرهاي وابسته تغيير رفتار و نگرش نسبت به مواد بوده است. 
ش، مواد مخدر، دانشجويان، آنومي، تغيير رفتار، تغيير نگر واژگان كليدي:

  پيوند افتراقي.
 

  مقدمه
تواند اثرات بسيار سويي در مشكل اعتياد به عنوان يك پديده مهلك و مخرب كه نتايجش مي

اي مطرح است و سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه داشته باشد، در هر جامعه هايزمينه
بيش از ساير گروهها آسيب پذير است همانا معموال گروهي كه در برابر اين پديده خطرناك 

). اهميت مساله مصرف مواد در  151: 1374گروه جوانان يك جامعه است (فرجاد و همكاران ، 
يابي آنان دو چندان نوجوانان و جوانان به دليل حساسيت اين دوران در فرايند رشد و هويت

گردد كه به عامل جواني، عامل ار مياي برخودشود. اين مساله وقتي از حساسيت فوق العادهمي
شود؛ چرا كه دانشجويان از اركان اصلي نيروي انساني كشورها دانشجو بودن نيز افزوده مي

سزايي در تحول، پيشرفت و تعالي هر كشوري دارند (اكبري شوند و نقش بهمحسوب مي
مكان تغيير نگرش و ) در اين بين نقش دانشگاه به عنوان محلي كه در آن ا6: 1386زردخانه، 

رفتار نسبت به مواد (به دليل جدايي دانشجو از خانواده در طول دوران تحصيل) براي 
باشد، از اهميت زيادي برخودار است. پژوهشهاي متعددي در كشور در دانشجويان فراهم مي

سالهاي اخير در مورد مصرف مواد در بين جوانان و به خصوص قشر دانشجو صورت گرفته 
نتايج مطالعات صورت گرفته حاكي از افزايش مصرف مواد مخدر در بين قشر دانشجو است. 

؛ رحيمي موقر و 1385؛ سيام، 1384؛ رحيمي موقر و سهيمي ايزديان، 1382است (سراج زاده، 
؛ 1388ب؛ حيدري، 1386الف؛ سراج زاده و فيضي، 1386؛ سراج زاده و فيضي، 1385همكاران، 
). حضور دانشجويان در محلي 1392؛ اصغري و همكاران، 1389ان، خانه و همكاراكبري زرد

غير از محل سكونت خانواده خود، با فشارهاي رواني و استرس همراه است. بعد مسافت، دوري 
كننده مواد و مشكالت از خانواده و عدم حمايت و عدم كنترل آنها، معاشرت با دوستان مصرف

و رواني براي تغييرنگرش و رفتار دانشجويان نسبت به عديده ديگر، زمينه فشارهاي اجتماعي 
نتايج طرح ارزيابي سريع وضعيت سوء مصرف مواد مخدر در ايران نشان  "آورد.مواد را فراهم مي
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دهد كه داليل شروع مصرف مواد از ديدگاه معتادان مورد مطالعه بدين شرح بوده است: مي
درصد)، فشار 25شكالت خانوادگي (درصد)، م2/40درصد)، كسب لذت (7/44كنجكاوي (

درصد)، 9/18درصد)، كمبود عاطفي (1/21درصد)، در دسترس بودن مواد (7/22دوستان (
درصد)، شكست عشقي 8/12درصد)، عدم كنترل خانواده (5/17درمان دردهاي جسمي (

 الف).  84: 1386، به نقل از سراج زاده  و فيضي، 1381(رزاقي و همكاران،  "درصد)2/9(

گيري مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان هاي نسبتا فراواني در زمينه همهبه حال پژوهش تا
كشورهاي مختلف صورت گرفته است. مطالعات مختلفي در امريكا بر روي دانشجويان صورت 

مطالعه در بيشتر  شوند كه ابزارگيرد كه اغلب وسعت ملي داشته و به صورت طولي انجام ميمي
بوده  1ه و در اكثر مطالعات روش جمع آوري اطالعات به صورت خود گزارشگريآنها پرسشنام

است. در ايران نيز مطالعات متعددي در خصوص مصرف مواد در بين دانشجويان انجام شده، 
بيشتر اين مطالعات در پي بررسي داليل و عوامل موثر بر گرايش دانشجويان به مواد مخدر و 

اند، ولي تاكنون د مخدر مصرفي به وسيله قشر دانشجو بودهگيري و تفكيك مواميزان همه
پژوهشي كه در آن به مطالعه تغيير نگرش و رفتار دانشجويان نسبت به مواد مخدر بپردازد 
صورت نگرفته است. بيشتر مطالعات صورت گرفته به صورت پيمايش مقطعي انجام شده اند، و 

صورت گرفته باشد وجود ندارد. در مقاله  تحقيقاتي كه بصورت طولي در زمينه مواد مخدر
به موضوع تغيير نگرش و رفتار  2نگرحاضر تالش بر آن است تا به شيوه مطالعه طولي پس

دانشجويان نسبت به مواد مخدر در طول دوران تحصيل پرداخته شود و به اين سواالت پاسخ 
رند؟ تغييرات رفتار و نگرش داده شود كه دانشجويان چه رفتار و نگرشي نسبت به مواد مخدر دا

دانشجويان در طول دوران تحصيل نسبت به مواد مخدر چقدر است؟ عوامل مرتبط با تغيير 
 رفتار و نگرش دانشجويان نسبت به مواد مخدر كدام است؟

  
  پيشينه پژوهش

  هاي خارجي پژوهش
اي پژوهشي و مطالعات فراواني در زمينه مواد مخدر در كشورهاي غربي با استفاده از ابزاره

  شود.رويكردهاي نظري مختلف صورت گرفته كه در اين بخش به نتايج تعدادي از آنها اشاره مي

________________________________________________________ 
1:self- report 
2:retrospective longitudinal study 
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   در بين مخدر مواد و از الكل استفاده بينيپيش" عنوان با تحقيقي در )1996( 1گرايدون
 طالكل توس و مخدر مصرف مواد بين رابطه بررسي به "لوئيزيانا دبيرستانهاي آموزاندانش
 پايگاه خانوادگي، تضاد نمره، ميزان نژاد، جنس، سن،(تركيبي  متغيرهاي و آموزاندانش

با يك نمونه  )مدرسه نوع و نفس عزت تحصيلي، موفقيت تحصيلي، پايه اقتصادي، - اجتماعي
تحقيق حاكي  اين نتايج. است آموزان مدارس عالي منطقه لوئيزيانا پرداختهنفري از دانش 359

 تركيبي متغيرهاي مجموعه و مخدر مواد و الكل از استفاده بين معناداري رابطه كهاز آن است 
  .دارد وجود
 ،1995 هاي سال در پرسشنامه طولي كه با استفاده از ابزار پيمايش هاي حاصل از يكيافته

 مديسون جيمز دانشگاه الكل و مخدر مواد مصرف سوء پژوهش واحد توسط 1999 ،1997
 در) درصد3/63( دانشجويان شد بيانگر اين امر است كه اكثر اجرا آن انشجوياند بين در امريكا
 كه اندگفته آنها از درصد 75 بودند، در حالي كه كرده مصرف الكل يكبار كمدست هفته طول
 اند،نكرده مصرف جوانا ماري هرگز درصد 43نيستند،  جوانا ماري كننده مصرف حاضر حال در

 ساير و) هروئين و ترياك(افيوني  مواد ها،آمفتامين كوكايين، هرگز هاآن از درصد 85 از بيش
 به نزديك 1999و 1995 سالهاي يدر مقايسه همچنين .اندنكرده مصرف غيرقانوني مخدر مواد
 ناحيه از الكل مصرف براي كه اندداشته اظهار) درصد 49 و 43 ترتيب به(دانشجويان  از نيمي

 )martino and MC() 2: 1992مك آليستر، - اند (مارتينوبوده فشار تحت دوستانشان

Allister, 1999: 2(.  
عوامل موثر بر مصرف الكل و ") با عنوان 1999و همكاران ( 2بريچ - در مقاله ديگري نيوبري 

شيوع مصرف مواد غيرمجاز و الكل در ميان  "مواد غيرمجاز در بين دانشجويان پزشكي
و عوامل موثر بر آن  را مورد بررسي قرار دادند. نتايج بيانگر اين دانشجويان جديدالورود پزشكي 

درصد از دانشجويان ميزان مصرفي باالتر از حد مجاز در نوشيدن الكل داشتند و  45بود كه 
بيني براي مصرف كردند، پايينتر از سن قابل پيشسن كساني كه اولين بار الكل مصرف مي

فراوانترين ماده مصرفي در بين داروهاي غيرمجاز بود.  درصد مصرف، 45الكل بود. حشيش با 
داري بين مصرف الكل و تجاربي مثل شكست تحصيلي و درگيرهاي  همچنين وجود رابطه معني

________________________________________________________ 
1: Graydon 
2 : Newbury-Birch 
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پريشي و مصرف جنسي و بحث و درگيري فيزيكي مشاهده شد. بين ويژگي شخصيتي، روان
  داري وجود داشت.الكل و داروهاي غيرمجاز نيز رابطه معني

بريچ  - نيوبري "مشروب و دارو: از دانشجوييِ پزشكي به دكتري"اي تحت عنوان در مقاله  
) به يك بررسي طولي در مورد مصرف مشروبات الكلي و مواد غير مجاز در بين 2001(

دانشجويان پرداختند (ابتدا در سال دوم و سپس سال پنجم دوره و نهايتاً يكسال بعد از كسب 
)  p < 0.015داري (يانگر اين امر بود كه ميانگين مصرف الكل بصورت معنيمدرك).  نتايج ب

واحد در هفته رسيده بود. همچنين  8/18و  16به  2/15از ي  در هر سه زمان افزايش يافته
درصد  63درصد به  50دهنده افزايش مصرف از بررسي وضعيت مصرف مواد غير مجاز نيز نشان

  ل سه پيمايش بود. درصد در طو 65و در نهايت به 
شيوع مصرف الكل، تنباكو و استفاده از داروهاي روانگردان در بين "در تحقيقي با عنوان 

) كه 2010و همكاران ( 1پتروالنو "دانشجويان پزشكي در دانشگاه ايالتي مينس جنرال در برزيل
  ين است كه:با استفاده از پرسشنامه و شيوة خودگزارشگري صورت گرفت نتايج حاصله بيانگر ا

درصد، به الكل اختصاص داشت؛ مصرف  85,2بيشترين ميزان مصرف در بين دانشجويان با 
درصد،  12درصد، محركها  6,9درصد از دانشجويان، ال اس دي  16,5حشيش به وسيله 

درصد گزارش شد. مصرف كوكايين، كراك و  16,8درصد، و مواد استنشاقي  7,5ها آمفتامين
كنندگان اكثراً مجرد، مرد و د استروئيدي  به ندرت گزارش شد. مصرفها و مواآرام بخش

كردند و نيازي به شغل براي تأمين مالي خود بيشتر، ازكساني بودند كه به تنهايي زندگي مي
  نداشتند.

 كارشناسي دانشجويان بين در مواد به اعتياد" عنوان با تحقيقي در )2010ساني (نازنين 
-مي مصرف آنها كه داروهايي انواع و مواد به اعتياد داليل "بنگالدش در خصوصي دانشگاههاي

 از درصد 8/38 كه داد نشان نتايج. قرار داد بررسي مورد را درمان به آنها نگرش و كردند
 به تنها پاسخگويان از درصد 9/31. ذكر كردند معتاد دوستان را خود اعتياد دليل پاسخگويان

 گيري وي، بنابر نتيجه. بودند شده مواد به اعتياد درگير "دجدي چيزي كردن امتحان" دليل
 نگرش حالي در كردندمي مصرف مواد كنجكاوي جهت از صرفاً يا تفريح براي دانشجويان اصوال
  است. منفي بسيار درمان پذيرش به آنها

  

________________________________________________________ 
1: petroIanu 
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  هاي داخلي پژوهش
ن صورت گرفته كه در در داخل كشور نيز تحقيقاتي در زمينه مصرف مواد مخدر بين دانشجويا

 شود:زير به برخي از نتايج آنها اشاره مي

 بين در مخدر مواد مصرف سوء و شناخت" عنوان تحت يامقاله در) 1385فروتني (   
   زير دست يافت:  نتايج به "الرستان شهرستان دانشجويان

 و اندكرده مصرف مخدر مواد بار يك حداقل درصد 4/22 مطالعه مورد دانشجويان تعداد كل از
 دار، معني رابطه يك وجود. اندداشته حضور مخدر مواد مصرف محافل در دانشجويان درصد 38

 است تحقيق هاييافته از مخدر مواد بيشتر مصرف با دانشجويي هايخوابگاه در زندگي ميان
)0001/0=P.(   

 "دانشجويان نبي در الكلي مشروبات و ترياك مصرف بر موثر اجتماعي عوامل" يمقاله در
 متغيرهاي همه كه است آن از حاكي آمده دست به نتايج)  ب1386 فيضي، و زاده سراج(

 و تحصيلي آينده به اميدواري آنومي، احساس اقتصادي، - اجتماعي پايگاه جنسيت، مستقل
 ارتباط الكلي مشروبات و ترياك مصرف وابسته متغير دو هر با دينداري و محيط آلودگي شغلي،
ها حاكي از تفاوت شدت تأثير متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي يافته .دارند توجه قابل و دارمعني

وابسته بود بطوري كه شدت تأثير دينداري بر مصرف ترياك بيشتر از مصرف مشروبات الكلي و 
   بر مصرف مشروبات الكلي بيشتر از مواد مخدر بود. اقصادي - شدت تأثير پايگاه اجتماعي

 جهاد كاربردي-دانشگاه علمي دانشجويان نگرش و آگاهي" عنوان با ديگري يمقاله در  
 آمده دست به نتايج) 1389 ديگران، و مهري (خوشه "اكستازي به نسبت تهران دانشگاهي

 آگاهي ميزان. بودند ديداري آگاهي درصد) فاقد 6/85( دانشجويان اكثر كه دادند نشان
 7/73 اكستازي به نسبت نگرش منفي ميزان و د)درص 5/88( دانشجويان بين در شنيداري

 حضور وضعيت با اكستازي مصرف خصوص در شنيداري و ديداري آگاهي ميزان بين. بود درصد
 نداشت، وجود داريمعني ارتباط تولد رتبه و خانواده بعد مادر، و پدر تحصيالت سطح والدين،

  .بود دارمعني ارتباط اعتقادي وضعيت و تأهل وضعيت با شنيداري آگاهي بين اما
 "1390نگرش دانشجويان كشور به مواد اعتيادآور در سال " ) در مقاله1393پور (رفيعي و علي

كه با هدف سنجش وضعيت نگرش دانشجويان كشور به مواد انجام شد نتيجه گرفتند كه 
بود. اين  نگرش دانشجويان پسر و نيز مجردان به اعتياد مثبت تر از دانشجويان دختر و متاهل

تحقيق نشان داد، عواملي مانند پيوند اجتماعي و منابع كنترل دروني و بيروني، دسترسي به 
هنجارهاي مؤيد مصرف مواد، زندگي در كانون گرم خانواده و سرپرستي و نظارت مناسب 

  دهي و اصالح نگرش به مواد نقش داشته باشد.تواند در شكلخانواده بر امور دانشجويان مي
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مند تحقيقات مرور نظام"اي با عنوان ) در مقاله1394محمدي و همكاران (ج تحقيق زادهنتاي
هاي صورت گرفته در با هدف بررسي مطالعات و پژوهش "سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان

مند حوزه رفتارهاي پرخطر مربوط به سوء مصرف سيگار، الكل و مواد مخدر با روش مرور نظام
سيدند كه عواملي همچون سن، جنسيت، وضعيت تحصيلي، حضور افراد مصرف به اين نتيجه ر

كننده در خانواده و نيز در ميان دوستان و همساالن، وضعيت درآمد و پايگاه اجتماعي و 
توان مهمترين اقتصادي خانواده و در نهايت دسترسي آسان به مواد مخدر، سيگار و الكل را مي

  مواد در ميان نوجوانان دانست.عوامل تاثيرگذار بر سوء مصرف 
  تحقيقات صورت گرفته در داخل كشور بيشتر به عوامل موثر به گرايش به مواد مخدر 

اند و جاي خالي تحقيقات طولي اند و تمامي آنها بصورت تحقيقات مقطعي انجام شدهپرداخته
ارج از كشور، در زمينه اعتياد در داخل كشور محسوس است؛ اما در تحقيقات انجام شده در خ

پژوهشهاي طولي بيشتري صورت گرفته است. در مقاله حاضر سعي بر آن است كه عوامل مؤثر 
بر تغيير نگرش و رفتار نسبت به مواد در بين دانشجويان مطالعه شود و براي اين كار از روش 

  نگر استفاده شده است.پيمايش طولي گذشته
  
  چارچوب نظري 
 به متعلق است شده انجام انحرافي هايرفتار زمينة در كه هاييتببين اولين تاريخي لحاظ از

 است شناختي اينزيست دانشمندان رويكرد اساسي فرضپيش. است شناختي زيست رويكرد
 بدن در شيميايي مواد تعادل عدم انواع از بعضي يا مغزي غده يك مانند زيستي پديدة يك كه
در اين رويكرد اعتياد  .)20: 1377احمدي، (شوند  هيمنت انحرافي رفتار به مستقيماً توانندمي

هاي افيوني و عوامل ژنتيكي به مواد مخدر به عواملي نظير مركز پاداش در مغز، نقش گيرنده
 مشكالت به نسبت العمل عكس را هاي روانشناختي، كجروينظريه .شودميربط داده 
 حاكي كجرو افراد به آن امثال و يضمر خل، ديوانه، چون عناويني اطالق و دانندمي شخصيتي

صديق سروستاني، (است  روانشناختي و شخصيتي خصوصيات با نابهنجاري داشتن ارتباط از
توان با توجه به مراحل . علل مصرف مواد مخدر از نقطه نظر روانشناختي را مي)56: 1367

 از چند انتقاداتي به اين دو رويكرد .رواني جنسي، تكامل جنسي و تكامل شخصيت تبيين كرد
 قبيل اين كه كنندمي استدالل چنين آنها كه اين جمله از. است آمده وارد شناسان جامعه سوي

 مطالعاتي روش در گيرند ومي ناديده انحرافات تبيين در را فرهنگي و اجتماعي عوامل تئوريها،
 تشكيل عوامل ربارهد ناچيزي توافق روانشناسان ميان در ندارد. وجود چنداني نظر اتفاق آنها
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 دارد و همچنين برخي از وجود شخصيتي ويژگيهاي سنجش چگونگي و ذهن سالمت دهندة
). 25: 1371هاراالمبوس، (دانند مي مردود را كودكي تجارب به دادن اولويت شناسان جامعه

ين هاي بدست آمده از اشناختي وارد شده، اين است كه يافتهانتقاد ديگري كه به رويكرد زيست
 اين افراد محدود، نمايندة و مطالعات بر تعداد كمي از زندانيان و بيماران رواني متكي است،

 صديق سروستاني،( جمعيت هم نيستند كل طبيعي نمونة ديگر، سوي نبوده و از زندانيان تمام
 شناسان جامعه روانشناختي، و شناختي زيست فردگرايانه رويكردهاي . برخالف)58- 57: 1367
. اند شده متمركز گروهي هايزمينه بر و ديده فردي ويژگيهاي از خارج را انحرافي رفتار اغلب
انحرافي كه اعتياد به  رفتار و جنايت و جرم از جهي تو قابل ميزان كه معتقدند شناسان جامعه

 اجتماعي سازمانهاي و نهادها به و داشته اجتماعي ماهيت مواد نيز نمودي از اين رفتار است
در اين  ).33: 1377احمدي، (شوند  تبيين شناختيجامعه رويكرد با بايستمي و بوده تهوابس

كننده تغيير نگرش و رفتار نسبت به مواد شناسي كه تبيينهاي جامعهبخش آن دسته از نظريه
اي آنها براي تغيير نگرش و رفتار نسبت به مواد هاي فرضيهباشند مطرح، و داللتمخدر مي
  ند. شومطرح مي

. است زده دست انحرافي رفتارهاي تبيين به آنومي ديدگاه از مرتن رابرتمرتن:  آنومي نظريه
 قانوني شده نهادي ابزارهاي و مقام و قدرت پول، مانند فرهنگي اهداف ميان تضاد او عقيدة به

 هديدگا از). 51همان احمدي، (است  آنومي اوليه منبع اهداف، به رسيدن و آوردن بدست براي
  .است فرهنگي - اجتماعي ساختار تناقضات در افراد بلكه درون در ريشه كجروي، نه مرتن

 انطباقي، گوناگون حاالت تيپولوژي وسايل و و اهداف بين ارتباط دادن نشان براي مرتن    
 مطرح زير شرح به وضعيت پنج در را »شده نهادي وسايل« و »زندگي هايهدف« با فرد رابطه
 . عقب5. طغيان 4گرايي عادت يا گراييسنت .3نوآوري  و بدعت .2 . همنوايي1 :است نموده
 انزواطلبي.  - نشيني

 و اهداف هم فرد آن در كه است حالتي وسايل، و اهداف با فرد تطابق چگونگي وضعيت آخرين
. نمايدمي طرد را آنها به رسيدن مقبول و شده نهادي هايراه و وسايل هم و فرهنگي ارزشهاي

 مواد به معتادان بين در معموالً و زندمي دست اجتماعي نظام از جوييكناره نوع يك به واقع رد
 اين. گرددمي مشاهده غيره و ولگردان مطرودين، ها،ماندهدرخود ها،پريشروان ها،الكلي مخدر،
 شكست ار خود و شده جدا جامعه از مشكالت و مسائل با برخورد در توانايي عدم دليل به افراد

  ).66: 1383تبريزي،  محسني( شوندمي كشيده انزوا به و پندارندمي خورده
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 مطرح اهلين و كلووارد وسيلة به كه متفاوت فرصتهاي نظريه: 1افتراقي هاي فرصت نظريه
 طبقات دسترس در كه نامشروعي فرصتهاي و بزهكارانه رفتار متفاوت انواع مورد در است، شده
 كمتر درمورد مرتن فرض اندكهمدعي آنها ).210: 2001 گل،سي(د كنمي بحث است پايين
 است، درست اجتماعي مقبول اهداف به دستيابي براي محروم طبقات مشروع هايفرصت بودن

 و خودكار طور به مشروع هايفرصت نبود با مواجهه در افراد اين كه است كرده فرض اينكه اما
 مواجهه از پس فرودست طبقات اعضاي چون. نيست تدرس كنند،مي رفتاريكج آميزيموفقت

 صديق(شوند مي مواجه هم افتراقي نامشروع هايفرصت با افتراقي مشروع هايفرصت با
   ).41: 1383سروستاني، 

 همه براي آساني به بزهكارانه هاينقش همه اجراي امكان رايج، تصور خالف بر كلووارد  نظر به
 شرايط است شده نهادي و دوانده ريشه جنايت و جرم كه مناطقي در تنها. نيست فراهم

 كارهاي به مختلف سنين در جوانان مناطق اين در. است فراهم بزهكارانه نقش يادگيري
 بزهكارانه هاي ارزش انتقال و ها مهارت كسب آموزش امكان وضعيت اين دارند، اشتغال بزهكارانه

 شناس انواعبه نظر اين دو جامعه ).60: 1382 سخاوت،(دهد مي قرار جوانان دسترس در را
 از نوع سه كه آورد، وجود به را متفاوتي فرهنگي هايانطباق مجموعه تواندمي فرصتها متفاوت

 . خرده3  جو ستيزه فرهنگ خرده. 2 جنايي فرهنگ . خرده1: هستند برجسته هاانطباق اين
  طلب. انزوا فرهنگ

براي تبيين مصرف و گرايش به مواد مخدر  اهلين و واردگانه كلوبندي سهمورد سوم از طبقه 
 راه از موفقيت كسب به قادر كه نوجوانان، از گيرد. در اين حالت برخيمورد استفاده قرار مي

 عدم و اهداف به دستيابي عدم زاييده كه شوند مي دچار شكستي به نيستند، نامشروع و مشروع
   )119: 1380صارمي،  امين( است موفقيت

 را جرم شيكاگو مكتب اعضاي از 3سادرلند. اچ. ادوينسادرلند:  2افتراقي همنشيني ظريهن
 هر است، ساده بسيار ارتباط تفاوت مفهوم. ميداند مربوط است، ناميده ارتباط تفاوت آنچه به

 معموال اجتماعي هايمحيط برخي است، متعددي و گوناگون فرهنگهاي خرده داراي ايجامعه
 از افراد نيستند، چنين ديگر هايمحيط كه صورتي در هستند، غيرقانوني ايفعاليته مشوق

________________________________________________________ 
1: differential opportunity theory 
2 : differential association 
3 : Sutherland 
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 به. شوندمي تبهكار يا بزهكار هستند، تبهكارانه هنجارهاي حامل كه ديگران با ارتباط طريق
شود مي گرفته فرا هماالن گروههاي بويژه نخستين گروههاي درون در بزهكاري سادرلند نظر

  ). 140: 1374 گيدنز،(
 و نيست ذاتي و موروثي انحرافي رفتار كه است شده بنا فرض پيش اين بر افتراقي همنشيني 
 يادگيري، فرايند در .شودمي آموخته ديگري رفتار هر كه شود مي گرفته ياد روش همان به

 اين فرد و كنندمي تعريف نامناسب يا مناسب امور عنوان به را حقوقي قواعد فرد معاشران
 قانون كه گيردمي قرار تعاريفي معرض در اينكه دليل به شخص. گيردمي فرا آنان از را تعاريف
 كه است بديهي. شوندمي جنايتكار يا بزهكار دهند، مي ترجيح قانون به احترام بر را شكني
  .است "برخورد ميزان" اساسي مساله اما دارند برخورد تعاريف اينگونه با مردم همه

 و يا مناسب هاي تعريف معرض در چه ميزان به اين است كه فرد مساله مهم براي سادرلند
 درباره ساترلند نظريه از توانمي )95: 1377احمدي، (گيرد  مي قرار حقوقي قواعد نامناسب

 دانشجويان رفتار و نگرش تغيير كه كرد گيري نتيجه اينگونه دانشجويان نگرش و رفتار تغيير
  .است مواد كننده مصرف دوستان و ادافر با ارتباط نتيجه مواد به نسبت
 تراويس توسط اصل در اجتماعي كنترل تئوري : 1يا پيوند اجتماعي اجتماعي كنترل نظريه
 عنوان به و شد بنديصورت 1969 سال در بزهكاري علل نام به گذارش تاثير كتاب در 2هيرشي
 انديشه اين بر جتماعيكنترل ا نظريه. شد جايگزين اجتماعي كنترل تئوريهاي در مسلط تئوري
. است استوار اجتماع به فرد هايوابستگي به انحرافات اجتماعي ميزان مبتني است كه، دوركيم
 از تبعيت به تمايل دارند همبستگي خود اجتماع با كه كساني كندمي بيان كنترل نظريه

 آن نقض به ايلتم است ممكن اندبريده خود اجتماع از كه كساني حاليكه در دارند، آن مقررات
 بودن نشدني ارضاء نظريه اين اصلي فرض ).175: 1374 رابرتسون،(باشند  داشته مقررات
  ).119: 1381 ممتاز،(گردد مي باز دوركيم و هابز ديدگاه به نظر اين از و است انسان ماهيت
 الواعم جامعه افراد بين اجتماعي پيوندهاي وجود حاصل را همنوايي اجتماعي، كنترل نظريه
 نظم با شخص هايپيوند گسستن از ناشي را ناهمنوايي و دانسته افراد بر جامعه طرف از كنترل

 طريق دو از عموماً اجتماعي كنترل ).60: 1368صديق سروستاني، (داند مي جامعه قراردادي
 هايشيوه پذيرش به را افراد آن اساس بر كه اجتماعي اجبار طريق از -الف: گيردمي صورت
  - ب. داردمي وا تنبيه، و مجازات نظير گوناگون وسايل كاربرد با محيط رفتاري مدلهاي و يزندگ

________________________________________________________ 
1 : social control or social ties 
2 : Travis Hirschi 
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 به را آنان و سازندمي مجبور يكسان رفتارهاي انجام به را افراد آن اساس بر كه اقناع طريق از
 بيرو،(سازند مي وادار آن رعايت كم دست يا و بر آزادي تكيه با رفتاري هنجارهاي پذيرش
1366 :348 .(  

است  4و اعتقاد 3، مشغوليت2، التزام1وابستگي شامل: پيوند فرد با جامعه اجزاء به نظر هيرشي
 اين در ).21: 1383 سروستاني، صديق  ،120: 1381 ممتاز، از نقل ، به16: 1969 هيرشي،(

 بيشتر ارتباط علت به هستند مشغوليت و التزام كه هيرشي نظريه بعد چهار از دوبعد از پژوهش
  .است شده استفاده مخدر مواد به نسبت دانشجويان رفتار و نگرش تغيير با بعد دو اين

بيشتر  دوستان و خانه كار، تحصيل، مانند هاييهدف به دستيابي براي افرادي كه: التزام. 1
 به بيشتر اند،كرده صرف آن راه در را خود انرژي و وقت و اندكرده گذاريسرمايه تالش و

 كه اجتماعي پايگاه و موقعيت حفظ منظور به رو، اين از. دارند تعهد زندگي متداول يتهايفعال
  . كنندنمي كجرفتاري اند،آورده دست به تالش با
 اجتماعي مشاركت سرگرمي، يا خانوادگي زندگي كار، درگير كه كساني معموالً :مشغوليت. 2
 بيكار است كه كسي برعكس كنند، يهنجارشكن كه كنندمي پيدا فرصت كمتر هستند،...  و

 افزايش كه معتقدند اجتماعي شناسانآسيب دليل همين به. آوردمي روي كجرفتاري به بيشتر
 و كجرفتاري كاهش باعث ورزشي امكانات بودن فراهم و وظيفه خدمت انجام تحصيل، سالهاي

-پژوهش شده وارد شيهير ينظريه اساس شود.  متغيرهايي كه برمي جوانان ميان در بزهكاري

 فوق مختلف هايفعاليت در شركت ميزان و خانواده با ارتباط و پيوند چه هر اند عبارتند از:
  .است كمتر مخدر مواد به رفتار و نگرش نسبت تغيير ميزان باشد بيشتر علمي و برنامه

اجتماعي)، در نظريه هايي كه درباال مطرح شد (آنومي، فرصت افتراقي، پيوند افتراقي، و پيوند  
واقع چارچوب نظري پژوهش حاضر است و فرضيه هاي پژوهش بر اساس داللت هاي اين 

هاي به كار گرفته نظريه ها براي موضوع اين تحقيق مظرح شده اند. الزم به ذكر است كه نظريه
هاي قبلي شده در اين پژوهش براي تبيين تغيير رفتار و نگرش نسبت به مواد مخدر در پژوهش

اند. اما از آنجا كه متغير گرفته درمورد مصرف و گرايش به مواد مخدر نيز به كار رفتهرتصو
وابسته در اين پژوهش تغيير رفتار و نگرش نسبت به مواد در طول دوران دانشجويي است و بعد 

________________________________________________________ 
1 - attachment 
2 - commitment 
3 - involvement 
4 - belief 
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كننده ها تبيينرسد كه اين نظريهدهد باز هم به نظر ميزمان را نيز مورد بررسي قرار مي
بي براي تبيين اين متغير باشند. به عالوه به لحاظ منطقي تبيين متغير تغيير رفتار و مناس

تواند مناسب باشد، زيرا ممكن در ها نيز مينگرش نسبت به مواد براي آزمون اين نظريه
هاي قبلي روابط همزمان متغيرها ناشي از متغير سوم پنهاني باشد؛ در حالي كه اگر پژوهش

يده در طول زمان با متغير وابسته مورد آزمون رابطه داشته باشد، احتمال اينكه تغييرات اين پد
  اين رابطه از نوع علّي باشد بيشتر است.

  
  هاي پژوهشفرضيه

هاي فوق (آنومي، پيوند افتراقي، فرصت افتراقي، هاي نظريهدر مقاله حاضر با استفاده از داللت
و التزام) و ناكامي) رابطه ، متغيرهاي مستقل  پيوند يا كنترل اجتماعي (دو بعد مشغوليت

مربوط به آنها با متغير وابسته تغيير، يعني نگرش و رفتار مربوط به مصرف مواد مخدر مورد 
  شوند:هاي مورد بحث، فرضيات زير مطرح ميگيرد. با توجه به داللت هاي نظريهبررسي قرار مي

 به نسبت تغيير رفتار و نگرش منفي آنها  ارندبيشتري د آنومي احساس دانشجوياني كهآنومي:  
 است. بيشتر مخدر مواد

رفتار و  تغيير دارد، وجود مواد كنندهمصرف دوستانشان بين در كه دانشجويانيپيوند افتراقي: 
  .است بيشتر آنها بين در مخدر مواد به نسبت نگرش منفي

 شهر دسترسي بيشتري دارند و دانشگاه در مخدر مواد به دانشجوياني كهفرصت افتراقي: 
  بيشتر است. مخدر مواد به نسبت تغيير رفتار و نگرش منفي آنها 

  مشغوليت: 
i. رفتار و  تغيير تر و بيشتري دارنددانشجويي شركت فعاالنه عادي فعاليتهاي دانشجوياني كه در

  مواد مخدر بيشتر است. به نسبت نگرش مثبت آنها
ii. آنها نسبت و نگرش مثبت رفتار تغيير دارند خانواده ري باارتباط بيشت و پيوند دانشجوياني كه 

  بيشتر است. مخدر مواد به
iii. تغيير دانشگاه دسترسي بيشتري دارند در فراغت اوقات گذارن عادي امكانات به دانشجوياني كه 

   مخدر بيشتر است. مواد به آنها نسبت رفتار و نگرش مثبت
iv. رفتار  تغيير كنندمي شركت دانشگاه در مواد صرفم از پيشگيري هايبرنامه در كه دانشجوياني

  است. بيشتر آنها بين در مخدر مواد به نسبت و نگرش مثبت
هر چه دانشجويان نسبت به بدست آوردن شغل و ازدواج، اميد بيشتري داشته باشند، التزام: 

  ميزان تغيير رفتار و نگرش مثبت آنها نسبت به مواد مخدر بيشتر است. 
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  ناكامي:
i. و رفتار بيشتري دارند تغيير )تحصيلي( ناكامي تجربه تحصيل دوران طول در شجوياني كهدان 

  مخدر بيشتر است.  مواد به نسبت نگرش منفي آنها
ii. نگرش منفي  و رفتار دارند تغيير )عشقي( ناكامي تحصيل تجربه دوران طول دانشجوياني كه در

  بيشتر است. مخدر مواد به نسبت آنها
  

  روش پژوهش
است. در اين روش يك پژوهشي  1نگرمورد استفاده در اين پژوهش پيمايش طولي پسروش 

هايي درباره يك موضوع مربوط به گذشته و شود كه در آن پرسشپيمايشي مقطعي اجرا مي
حال افراد وجود دارد. به اين ترتيب اطالعاتي درباره زندگي گذشته افراد بازسازي مي شود و با 

  شود و بدين ترتيب تغييرات مورد نظر برآورد ه حال آنها مقايسه ميهمان اطالعات دربار
: 1376؛ د واس، 44: 1383به نقل از سراج زاده،  62: 1995شوند (نگاه كنيد به اسكات، مي
47.(  

 مشغول چهارم و سوم جمعيت مورد مطالعه در اين تحقيق دانشجويان سالجمعيت و نمونه:  
 سال است كه در خوارزمي ارشد دانشگاه كارشناسي دانشجويان همچنين و تحصيل به

گيري نفر و روش نمونه 299حجم نمونه  .بودند تحصيل به مشغول 1391- 1392تحصيلي
ها بر اساس تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل اي متناسب با حجم بوده است. نمونهسهميه

ها پرسشنامه است آوري دادهاند. تكنيك مورد استفاده براي جمعدر هر دانشكده انتخاب شده
  ها از دانشجويان گردآوري شد. كه به وسيله خودگزارشگري، داده

  
  متغيرها

 نگرشي وجه دو با مخدر مواد به تغييرگرايش تحقيق اين در وابسته متغير متغيرهاي وابسته:
هايي براي سنجش نگرش و رفتار براي تبيين تغيير صورت گرفته، از سنجه. است واقعي و

هاي مربوط به مواد مخدر بهره گرفته شد و از پاسخگويان خواسته شد تا به پرسشها و گويه
________________________________________________________ 

1 retrospective longitudinal study 

 



  عوامل اجتماعي مرتبط با تغيير در نگرش و رفتار دانشجويان نسبت به مواد مخدر

١٣٧ 
 

ها با توجه به وضع خود در زمان حال و نيز وضعيتشان در هنگام ورود به مربوط به اين سنجه
نگر، دانشگاه جواب دهند. به اين ترتيب، همان طور كه پيشتر اشاره شد، با اين طرح طولي پس

هاي وابسته تحقيق در گذشته بازسازي و با حال مقايسه مي شوند (نگاه كنيد به د واس، متغير
  ).44: 1383به نقل از سراج زاده،  62: 1995؛ اسكات، 47: 1376

 به نسبت منفى يا مثبت عمل انجام براى قبلى گيرىموضع نوعى نگرش تغيير نگرش:
 حاالت به عاطفى ـ روانى حاالت يلتبد در دهنده جهت نقش و است حوادث و اشيا اشخاص،
  . )1368برگ،  كند (كالينمى ايفا حركتى

مطلوبيت و آمادگي براي انجام عمل منفي يا  ميزان تعيين نگرش از منظور تحقيق اين در
در چنين حالتي، منظور از نگرش يا رفتار مثبت، عدم تمايل  .است مخدر مواد مثبت نسبت به

  منظور از نگرش يا رفتار منفي تمايل به مصرف مواد مخدر دانشجو به مصرف مواد است. 
 باشد.مي

) با طيف 1382زاده (هاي سنجه نگرشي سراجبه منظور عملياتي كردن اين متغير از گويه
براي سنجش تغيير  اي از خيلي موافقم تا خيلي مخالفم بهره گرفته شد.هاي پنج گويهپاسخ

به  سپس دهد، پاسخ خود حال زمان را ابتدا درباره هايهگو شد خواسته دانشجو از نگرش ابتدا
پاسخ دهد. تفاضل نمره پاسخگويان به اين  دانشگاه به ورود ها با توجه به زمانگويه همين

  دهد:  سنجه در زمان حال با نمره آنها در زمان ورود به دانشگاه، ميزان تغيير نگرش را نشان مي
نمره نگرش در زمان حال - ود به دانشگاه نمره نگرش در زمان ور نگرش= تغيير  

 منظور. دهندمي انجام عمالً مردم كه شودمي گفته عملي به رفتارتغيير رفتار نسبت به مواد: 
 تجربه آيا شد پرسيده دانشجويان از كه است اين حاضر درتحقيق مخدر مواد به نسبت رفتار از

ظور عملياتي كردن تغيير رفتار نسبت به مواد از اند يا خير؟ به منداشته را مخدر مواد از استفاده
) به اين شكل استفاده شد كه ابتدا از آنها درباره تعداد دفعات تجربه 1382سنجه سراج زاده (

 20 تا 10 بار، 9 تا 3 بار، 2 تا1 هرگز، هايمصرف مواد مخدر در زمان حال (با استفاده از گزينه
في شده در پرسشنامه سوال شد و سپس همان سوال در بار) از بين مواد معر 20از بيش بار و

  مورد تجربه مصرف آنها در هنگام ورود به دانشگاه مورد سنجش قرار گرفت.
تجربه مصرف مواد  - تغيير رفتار نسبت به مواد = تجربه مصرف مواد در هنگام ورود به دانشگاه 

  در زمان حال
 هاي جداگانهبا پرسش سيگار به نسبت رفتار عملياتي سنجش تغيير رفتار نسبت به سيگار:

براي سنجش اين متغير . است ترمتداول دانشجويان بين در سيگار از استفاده زيرا گرفت صورت
 روز 20 از بيش و روز در نخ 20 تا 10 روز، در نخ 9 تا 3 روز، در نخ 2 تا 1 هرگز، هايگزينه از
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تغيير مصرف افراد به صورت زير   ته شد.در دو زمان حال و هنگام ورود به دانشگاه بهره گرف
  محاسبه شد و اين تغيير مثبت، منفي، و بدون تغيير خواهد بود.

تعداد نخ  - تغيير رفتار نسبت به سيگار = تعداد نخ سيگار مصرفي در هنگام ورود به دانشگاه 
  سيگار مصرفي در روز در زمان حال.

  دون تغيير خواهد بود.اين تغيير در افراد، به صورت مثبت، منفي، يا ب
  

  متغيرهاي مستقل
 به نسبت فرد كه است ديني احساس و جامعه مرسوم هدفهاي پذيرش ميزان بيانگرالتزام: 
اي از كامال موافقم تا گويه 5سوال  6كند كه با استفاده از مي احساس خود دوش بر جامعه

  كامال مخالفم مورد سنجش قرار گرفت.
است كه  اجتماعي فعاليتهاي و نقشها در مشاركت و درگيري ميزان ربعد بيانگ اينمشغوليت:  

 طيف با بسته سوالهاي بصورت سوال كه 6) كه شامل 1382زاده (با استفاده از سنجه سراج
  مورد سنجش قرار گرفت.  كم خيلي تا زياد خيلي جوابهاي

 بزهكاري موافق ريفتعا كه افرادي با فرد ارتباط شدت و ميزان اينكه يعنيپيوند افتراقي: 
براي  ).1380 دالوري، و سليمي( دارند بزهكاري مخالف تعاريف كه باشد افرادي از بيشتر دارند

هاي خيلي زياد سوال با طيف پاسخ 5) كه شامل 1382سنجش اين متغير از سنجه سراج زاده (
  كم بهره گرفته شد.تا خيلي

 هايبه فرصت كجروي براي افراد كه است اين افتراقي فرصت از منظورفرصت افتراقي: 
 4) با 1382باشند. اين متغير با بهره گرفتن از سنجه سراج زاده ( داشته دسترسي نامشروع

  سوال مورد سنجش قرار گرفت.
به نظر مرتن آنومي شكافي است كه بين اهداف فرهنگي و وسايل دستيابي به احساس آنومي: 

افتد كه جامعه دستيابي به اهدفي را تشويق اتفاق مي آيد. اين حالت زمانياين اهداف پيش مي
ي اعضاي جامعه قرار كند ولي وسايل ضروري براي رسيدن به اين هدفها را در اختيار همهمي
 .)1383شوند (ستوده، هنجاي ميدهد در نتيجه برخي افراد  دچار احساس آنومي يا بينمي

 بسته هايپاسخ سوال با  5) كه بصورت 1386(براي عملياتي كردن اين متغير از سنجه شرافت 
  مخالف بود استفاده شد. كامال تا موافق كامال از

 با خود تحصيل دوران طول در دانشجو آيا كه است اين متغير اين از منظور ناكامي عشقي:
  .نه يا است شده مواجه عشقي شكست و ناكامي
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 در تحصيل دوران طول در دانشجو آيا كه است اين متغير اين از منظور ناكامي تحصيلي:
  خير. يا است شده مشروط يا تحصيلي افت دچار دانشگاه

اي در اين تحقيق شامل جنسيت، پايگاه اجتماعي و : متغيرهاي زمينهايمتغيرهاي زمينه
اقتصادي (از تركيب چند سوال ساخته شد)، رشته تحصيلي، وضعيت تاهل، وضعيت سكونت در 

  باشند.غلي ميدوران تحصيل و وضعيت ش
 نظر از استفاده و مشورت با و شد تهيه مقدماتي پرسشنامه ابتدا در اعتبار و پايايي:

مورد تاييد قرار گرفت. سپس به منظور به دست  ها صوري و محتوايي سنجه اعتبار صاحبنظران
يشين هاي جا افتاده در زمينه متغيرهاي تحقيق كه در تحقيقات پآوردن اعتبار معيار از سنجه

در زمينه اعتياد از آنها استفاده شده بود بهره گرفته شد. به منظور ميسر شدن اعتبار سازه پس 
از گرفتن پيش آزمون و با توجه به ساختار فرضيات و در نظر گرفتن آزمونهاي آماري مناسب 

 راتانتظا با براي سنجش رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته و  نهايتاً تطبيق  نتايج آزمونها 
 21 تكميل از بعد پرسشنامه، پايايي سنجش جهت .شد ميسر نيز پرسشنامه سازه اعتبار نظري

 پايايي ميزان آوردن بدست براي كرونباخ آلفاي ضريب از آزمون پيش عنوان به پرسشنامه
 هاگويه ساير با كمتري همبستگي كه هاييگويه يا گويه و شد استفاده تحقيق هايشاخص
ضرائب آلفاي بدست  .شد هاآن جايگزين ديگري متناسب هايگويه يا و شده حاصال يا داشتند

، فرصت 715/0، مشغوليت 718/0، آنومي 691/0آزمون بدين شرح است: التزام آمده از پيش
هاي مورد استفاده در پرسشنامه نهايي به . گويه هاي و پرسش835/0، نگرش 750/0افتراقي

 ه در پيوست همين مقاله آمده است.تفكيك متغيرهاي مستقل و وابست

  
  هايافته

   هاي پاسخگويان ويژگي
درصد را افراد  85درصد را مردان تشكيل دادند.  61درصد نمونه را زنان و  39از نظر جنسيت 

درصد نيز كساني بودند كه همسرانشان  1درصد افراد مطلقه و  1درصد متاهل و  12مجرد، 
درصد از علوم پايه  20,7هاي علوم انساني ه دانشجويان رشتهدرصد نمون 64,5فوت كرده بودند. 

اند. از نظر نوع سكونت در هدرصد را نيز دانشجويان رياضي و فني به خود اختصاص داد 14,7و 
درصد  3,7درصد بيرون از خوابگاه با خانواده و  16,7درصد خوابگاهي،  79,6دوران دانشجويي 

دهند، درصد نمونه را افراد بيكار تشكيل مي 52سكونت داشتند. بيرون از خوابگاه بدون خانواده 
 8درصد داراي يك شغل پاره وقت بودند و  12دادند، درصد كارهاي موردي انجام مي 27,4

درصد نمونه  62اقتصادي  - درصد نيز داراي يك شغل تمام وقت بودند. از نظر پايگاه اجتماعي
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درصد نمونه را افراد طبقه باال به خود  7متوسط و درصد  32داراي پايگاه اجتماعي پايين، 
  اند.اختصاص داده

  اي و متغيرهاي وابستهرابطه بين متغيرهاي زمينه
اي و متغير وابسته با توجه به سطح سنجش متغيرها از هاي زمينهبراي آزمون رابطه بين متغير

و نگرش نسبت به مواد آزمون تي مستقل براي بررسي رابطه بين متغير جنس و تغيير رفتار 
اي اعم از (رشته تحصيلي، وضعيت تاهل، نوع استفاده شد و براي ساير متغيرهاي زمينه

سكونت، دارا بودن كار و شغل) از آزمون خي دو بهره گرفته شد. براي بررسي رابطه بين پايگاه 
ت آمده از اجتماعي و متغير وابسته نيز از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج بدس

اي و متغير وابسته نشانگر آن بود كه غير آزمونهاي آماري مربوط به رابطه بين متغيرهاي زمينه
اي جنس و تغيير نگرش نسبت به مواد، بين ساير متغيرهاي از نبودن رابطه بين متغير زمينه

  داري وجود دارد. زمينه اي و متغير وابسته رابطه معني
  

  ل و وابسته پژوهشرابطه بين متغيرهاي مستق
بيانگر آن است كه بين متغير داشتن دوستان  1از جدول شماره  1نتايج ارائه شده در بخش    

داري وجود ندارد. بين متغير شركت كننده مواد و تغيير نگرش نسبت به مواد رابطه معنيمصرف
اهده شد، جهت داري مش در برنامه پيشگيري از مواد و تغيير نگرش نسبت به مواد رابطه معني

هاي پيشگيري از مواد مخدر بيشتر باشد اين رابطه منفي است، يعني هر چه شركت در برنامه
شود. بين دو متغير دسترسي به مواد و تغيير ميزان تغيير نگرش مثبت نسبت به مواد بيشتر مي

ر نگرش نسبت به مواد رابطه مستقيم وجود دارد، بطوري كه هر چه دسترسي به مواد بيشت
باشد تغيير نگرش منفي به مواد بيشتر است.  بين سه متغير داشتن اميد به آينده، احساس 

داري مشاهده نشد.  آنومي و شكست تحصيلي و تغيير نگرش نسبت به مواد مخدر رابطه معني
همچنين بين سه متغير پيوند با خانواده و شركت در فعاليتهاي عادي دانشجويي و  دسترسي 

ي منفي و معكوس وجود دارد، ران اوقات فراغت و متغير تغيير نگرش رابطهبه امكانات گذ
بطوري كه هر چه پيوند با خانواده و شركت در فعاليتهاي عادي دانشجويي و دسترسي به 
امكانات گذران اوقات فراغت بيشتر باشد ميزان تغيير نگرش منفي نسبت به مواد مخدر كاهش 

  يابد.مي
حاكي از آن است كه بين متغيرهاي مستقل  1از جدول شماره  2در بخش نتايج ارائه شده     

هاي پيشگيري از مواد، دسترسي به امكانات اوقات فراغت، احساس آنومي، شركت در برنامه
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پيوند با خانواده و شركت در فعاليتهاي عادي دانشجويي و متغير تغيير رفتار نسبت به مواد 
ن سه متغير دسترسي به مواد و شكست تحصيلي  و داشتن داري وجود ندارد. بي رابطه معني

دوستان مصرف كننده مواد و متغير تغيير رفتار نسبت به مواد رابطه مثبت و مستقمي وجود 
كننده دارد، بدين معنا كه هر چه دسترسي به مواد و شكست تحصيلي و داشتن دوستان مصرف

). بين متغير p = 0/05يابد (نيز افزايش ميمواد بيشتر باشد تغيير رفتار منفي نسبت به مواد 
بطوري كه هر چه  اميد به آينده و تغيير رفتار نسبت به مواد رابطه منفي و معكوسي وجود دارد

   يابد.يابد تغيير رفتار منفي نسبت به مواد كاهش مياميد به آينده افزايش مي
داشتن دوستان مصرف كننده، بيانگر آن است كه بين متغيرهاي مستقل  3هاي بخش داده    

احساس آنومي وشكست تحصيلي و متغير تغيير رفتار نسبت به مواد رابطه مستقيم وجود دارد 
- و هر چه ميزان اين سه متغير افزايش يابد تغيير رفتار منفي نسبت به سيگار نيز افزايش مي

مكانات اوقات فراغت، هاي پيشگيري از مواد، دسترسي به ايابد. بين متغيرهاي شركت در برنامه
اميد به آينده، پيوند با خانواده و شركت در فعاليتهاي عادي دانشجويي و متغير تغيير رفتار 
نسبت به سيگار رابطه منفي و معكوسي وجود دارد بطوري كه هر چه اين متغيرها افزايش يابند 

ترسي به مواد و يابد. الزم به ذكر است بين دستغيير رفتار منفي نسبت به سيگاركاهش مي
  داري مشاهد نشد. تغيير رفتار نسبت به سيگار رابطه معني

نتايج آزمون فرضيه ارتباط بين متغير شكست عشقي و تغيير رفتار و نگرش  2جدول شماره    
كند.  دانشجوياني كه در طول دوران تحصيل خود دچار نسبت به مواد و سيگار را منعكس مي

تر از نگرش و رفتار نسبت به مواد و سيگار در بين آنها منفياند، تغيير شكست عشقي شده
اند و در اين بين دانشجوياني بوده است كه در طول دوران تحصيل دچار شكست عشقي نشده

تغيير رفتار منفي بيش از تغيير نگرش بوده است. به طوري كه در بين كساني كه دچار شكست 
افزايش مصرف مواد و سيگار  (تغيير منفي) را  درصد 34درصد  42عشقي شده اند، به ترتيب 

درصد به ترتيب  18و  27اند فقط  اند، در حالي كه آنها كه شكست عشقي نداشتهگزارش كرده
اند. شدت رابطه بين متغير شكست عشقي و تغيير  افزايش مصرف مواد و سيگار را گزارش كرده

است كه بيشتر از رابطه بين شكست 0,281و  0,279رفتار نسبت به مواد و سيگار به ترتيب 
  است. 0,177عشقي و تغيير نگرش نسبت به مواد 
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داري مربوط به رابطه بين متغيرهاي  . مقادير ضرائب همبستگي پيرسون و سطح معني1جدول شماره  
  مستقل و متغيرهاي وابسته پژوهش

  3بخش   2بخش  1بخش 
تغييرنگرش نسبت

 به مواد

تغيير رفتار نسبت به  ادتغييررفتارنسبت به مو
 سيگار

  173/0**  282/0** 052/0 داشتن دوستان مصرف كننده
  - 173/0**  - 033/0 -171/0** شركت در برنامه پيشگيري از مواد

  077/0  140/0* 151/0** دسترسي به مواد
  - 173/0**  - 033/0 -171/0** دسترسي به امكانات اوقات فراغت

  -326/0**  - 301/0** -056/0 اميد به آينده

  141/0*  111/0 022/0 احساس آنومي
  331/0**  148/0* 009/0 شكست تحصيلي
  - 173/0**  - 033/0 -171/0** پيوند با خانواده
هاي عاديشركت در فعاليت

  دانشجويي
**171/0- 033/0 -  **173/0 -  

  01/0احتمال خطا در سطح كمتر از **  
  05/0احتمال خطا در سطح  كمتر از *   
  

تغيير رفتار و نگرش نسبت به مواد وسيگار  در مردان و زنان هايتفاوت 3ول شماره در جد
دار بين جنسيت و تغيير مصرف مواد و سيگار و نشان داده شده است كه حاكي از رابطه معني

فقدان رابطه بين جنسيت و تغيير نگرش نسبت  به مواد است. همان طور كه در جدول مالحظه 
درصد) از مردان دانشجو در طول تحصيل  47دربين نزديك به نيمي ( مي شود، مصرف مواد

درصد بوده است. براي سيگار هم  5افزايش داشته در حالي كه اين افزايش براي زنان فقط 
همين تفاوت پشمگير جنسيتي ديده مي شود به گونه اي كه نسبت مردان و زناني كه افزايش 

  درصد است.   9و  31ه اند به ترتيب مصرف سيگار را در طول تحصيل گزارش كرد
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  . رابطه متغير مستقل شكست عشقي و تغيير رفتار و نگرش نسبت به مواد  و سيگار2جدول شماره 
   
  

  متغيرهاي وابسته
  

ضريب همبستگي سطح   متغير مستقل شكست عشقي
  داريمعني

    خير بلي
تغيير نگرش
  نسبت به مواد

  =177/0cv*33.128.6 تغيير مثبت
27.744.2 عدم تغيير

39.227.2 تغييرمنفي

100100 جمع

 تغييررفتار
  نسبت به مواد

  =279/0cv**9.36.7 تغيير مثبت
48.775.2 عدم تغيير

4218.1 تغييرمنفي

100100 جمع
تغيير رفتار

  نسبت به سيگار
  =281/0cv**7.38.1 تغيير مثبت

58.781.2 عدم تغيير

3410.7 تغييرمنفي

100100 جمع
  01/0احتمال خطا در سطح كمتر از **                     
  05/0احتمال خطا در سطح  كمتر از *                     

  
  تغيير رفتار و نگرش نسبت به مواد وسيگار  در مردان و زنان هاي ، تفاوت3جدول شماره 
 

  متغيرهاي وابسته
ضريب همبستگي سطح  غير مستقل جنسيتمت

  داريمعني
    مرد زن

تغيير نگرش
  نسبت به مواد

  =3528131/0cv تغيير مثبت
39.233.7 عدم تغيير

25.838.3 تغييرمنفي

100100 جمع

 تغييررفتار
  نسبت به مواد

  =467/0cv**6.78.9 تغيير مثبت
88.344.1 عدم تغيير
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546.9 تغييرمنفي

100100 جمع
تغيير رفتار

  نسبت به سيگار
  =314/0cv**3.310.6 تغيير مثبت

87.558.1 عدم تغيير

9.231.3 تغييرمنفي

100100 جمع
  01/0احتمال خطا در سطح كمتر از **                       

  05/0احتمال خطا در سطح  كمتر از *                       
  تحليل رگرسيون

براي بررسي رابطه خطي بين مجموعة متغيرهاي مستقل و متغير وابسته از تحليل رگرسيون 
چندگانه بهره گرفته شد. نتايج آزمون رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغير تغيير نگرش نسبت 

، مشغوليت به مواد حاكي از آن بود كه در بين متغيرهاي مستقل وارد شده به معادله رگرسيوني
)  بيشترين سهم را در پيش بيني متغير وابسته تغيير نگرش نسبت به مواد دارد. بر -213/0(

است. بدين معنا كه  090/0طبق نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره ضريب تعيين برابر 
درصد از تغييرات متغير تغيير نگرش نسبت به مواد  9توانند متغيرهاي مستقل در مجموع مي

يين كنند. اين آزمون در مورد متغير تغيير رفتار نسبت به مواد مخدر نيز صورت گرفت كه را تب
بيني متغير ) بيشترين سهم را در پيش226/0نتيجه حاصله بيانگر آن بود كه پيوند افتراقي (

باشد كه نشانگر ) مي189/0باشد. ضريب تعيين بدست آمده (تغيير رفتار نسبت به مواد دارا مي
درصد از تغييرات متغير تغيير  19ت كه متغيرهاي مستقل پژوهش در مجموع حدود آن اس

رفتار نسبت به مواد را تبيين كنند. همچنين نتايج تحليل رگرسيون بين متغيرهاي مستقل 
) بيشترين 261/0پژوهش و تغيير رفتار نسبت به سيگار بيانگر آن است كه شكست تحصيلي (

قل در پيش بيني تغيير رفتار نسبت به سيگار دارد. ضريب سهم را در بين متغيرهاي مست
باشد بدين معنا كه متغيرهاي مستقل توانايي تبيين حدود مي 209/0تعيين در اين آزمون برابر 

  .درصد از تغييرات متغير وابسته تغيير رفتار نسبت به سيگار را دارند 21
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  ل و وابسته، تحليل رگرسيون بين متغيرهاي مستق4جدول شماره 
  تغيير رفتار نسبت به سيگار  تغيير رفتار نسبت به مواد تغيير نگرش نسبت به مواد متغير مستقل

ضريب
استاندارد 

Beta 

سطح
 داري معني

ضريب
استاندارد 

Beta 

سطح
  داري معني

ضريب 
استاندارد 

Beta  

سطح 
  داري معني

  002/0** - 202/0  001/0** -220/0 822/0 015/0  التزام
  265/0 - 067/0  086/0 104/0 001/0** -213/0 وليتمشغ

  977/0 - 002/0  907/0 -007/0 352/0 -058/0  آنومي
فرصت 
  افتراقي

198/0- **001/0 071/0 218/0  033/0 - 562/0  

  039/0* 111/0  00/0** 226/0 207/0 073/0 پيوند افتراقي
شكست 
  تحصيلي

008/0- 894/0 060/0 274/0  261/0 **00/0  

شكست 
  شقيع

120/0 *047/0 179/0 **002/0  122/0 *030/0  

  116/0 354/0 002/0  مقدار ثابت
  R 090/0 189/0 209/0مجذور 

  01/0احتمال خطا در سطح كمتر از **       
  05/0احتمال خطا در سطح  كمتر از *       

  
  گيريبحث و نتيجه

جويان نسبت به مواد در طول نتايج مطالعه حاكي از آن است كه در محموع نگرش و رفتار دانش
ميزان مصرف   5تا  1تحصيل تغيير كرده و قدري افزايش يافته است. به طوري كه در دامنه 

بوده در حالي است كه در زمان ورود به  1,19مواد دانشجويان در زمان انجام تحقيق برابر 
ورود به دانشگاه است. همچنين ميزان مصرف سيگار دانشجويان در هنگام  1,08دانشگاه برابر 

افزايش يافته بود.  1,82بود و اين مقدار در زمان انجام تحقيق به  5در مقياس  1,32برابر 
در زمان  3به  5در مقياس  2,9ميزان تغيير نگرش نسبت به مواد اما تقريبا تغييري نداشته و از 

نشان داد كه زنان و  انجام تحقيق رسيده بود. به عالوه، همان طور كه انتظار مي رفت، يافته ها
اي در تغيير ميزان مصرف مواد و سيگار داشتند و ميزان مردان دانشجو تفاوت قابل مالحظه

  افزايش مصرف زنان در طول تحصيل به مراتب كمتر از مردان بود.
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بر اساس نظريه هاي تلفيقي پيوند و فرصت افتراقي، آنومي و پيوند اجتماعي، متغيرهايي به     
رتبط با اين تغيير رفتار و نگرش آزمون شدند. بر اساس يافته ها دسترسي به عنوان عوامل م

مواد مخدر در خوابگاه  و دانشگاه و در داخل شهر با تغيير رفتار نسبت مواد رابطه داشت ولي بر 
توان چنين استنباط كرد كه به علت سهولت دسترسي تغيير مصرف سيگار تأثيري نداشت. مي

براي استفاده ازسيگار،  متغير فرصت افتراقي تبيين كننده مناسبي براي و نبود منع قانوني 
هاي انحرافي شديدتر تبيين تغيير رفتار نسبت به سيگار نيست ولي احتماال براي تبيين رفتار

مانند مصرف مواد مناسبتر باشد. از عوامل ديگري كه با تغيير رفتار نسبت به مواد و سيگار 
دوستان مصرف كننده مواد و سيگار بود، اين متغير بر تغيير نگرش  رابطه داشت، ارتباط با

نسبت به مواد تأثيري ندارد ولي تبيين كننده مناسبي براي تغيير رفتار نسبت به مواد و سيگار 
است. عامل ديگر در ايجاد اين تغيير احساس آنومي است كه البته اين عامل بر تغيير رفتار 

داري ايجاد  و در تغيير نگرش و رفتار نسبت به مواد تغيير معنينسبت به سيگار تاثير دارد 
هاي همنشيني افتراقي سادرلند، فرصت افتراقي كند. اين نتايج مهر تاييدي بر نظريهنمي

هر  كلووارد و اهلين و نظريه احساس آنومي مرتون است و البته  نشاندهنده اين امر است كه
  بعدي از ابعاد اين مسئله اجتماعي مناسب هستند. ها  براي تبيين كدام از اين نظريه

از دو متغير مشغوليت و متغير التزام كه دو بعد از چهار بعد نظريه پيوند اجتماعي هيرشي     
داري با دو متغير تغيير نگرش نسبت به مواد و تغيير ي معنيهستند، متغير مشغوليت رابطه

بر متغير تغيير رفتار نسبت به مواد ندارد. يعني  داريرفتار نسبت به سيگار دارد ولي تأثير معني
به ميزاني كه دانشجويان به امور فوق برنامه مي پرداخته اند، كمتر به مصرف مواد گرايش پيدا 

اند. اين در حالي است كه متغير التزام با متغيرهاي تغيير رفتار نسبت به مواد و سيگار  كرده
ر متغير تغيير نگرش نسبت به مواد ندارد. در مجموع هر ي معني داري دارد ولي تأثيري برابطه

چه دانشجويان بيشتر به آينده اميد داشته باشند، گرايش كمتري نسبت به مصرف مواد مخدر 
ها در مجموع مويد نظريه كنترل اجتماعي هيرشي درباره رفتار انحرافي  پيدا كرده اند. اين يافته

بيش از ساير نظريه هاي به كار رفته توان تبيين گرايش  است و و بيانگر اين است كه اين نظريه
به مصرف مواد مخدر را دارد. در عين حال نتايج تحقيق حاكي از آن است كه ابعاد نظريه پيوند 

  اجتماعي هيرشي اثر متفاوتي بر تبيين نگرش و رفتار مربوط به مواد مخدر دشتند. 
تحصيلي بر بعد رفتاري از دو متغير شكست عشقي و شكست تحصيلي، شكست     

تغييرتأثيردارد و بر بعد نگرشي تأثير معني داري ندارد ولي متغير شكست عشقي با همه 
متغيرهاي وابسته پژوهش رايطه معني داري دارد. اين متغير قوي ترين رابطه را با تغيير نگرش 
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مي عشقي افراد را هاي ناكا دهد كه تجربه و رفتار نسبت به مصرف مواد و سيگار دارد و نشان مي
دهد كه اگر به درستي مديريت نشوند و با حمايت هاي  هاي بحراني قرار مي در موقعيت

توانند زمينه ساز گرايش افراد به سمت مصرف مواد مخدر براي اجتماعي همراه نباشند، مي
  غلبه بر ناكامي باشند.

هاي  نشجويي و برنامهتوان نتيجه گيري كرد، كه در چارچوب شرايط دا به اين ترتيب، مي     
هاي اجتماعي، فرهنگي و  ها، ايجاد شرايطي براي افزايش مشغوليت دانشجويان با برنامهدانشگاه

تواند عامل محافظي براي گرايش به مواد مخدر باشد. به عالوه فراهم آوردن  سياسي مي
  اجه هاي عاطفي و عشقي مواي و اجتماعي براي كساني كه با شكستهاي مشاورهحمايت

تواند موجب كهش گرايش آنها به مصرف مواد مخدر شود. همچنين، تغيير در شوند، ميمي
شرايط كالن اقتصادي و اجتماعي كه اميد به آينده تحصيلي و شغلي را در آنها تقويت كند، 

اي براي گرايش به التزام آنها به هنجارهاي عادي را افزايش مي دهد كه خود عامل كاهنده
  مخدر است.مصرف مواد 

هاي آنومي، پيوند و فرصت افتراق، و پيوندهاي اجتماعي هيرشي،  اثر متغيرهاي مربوط به نظريه
 1386زاده و فيضي، هاي مقطعي تاييد شده بود (سراجهاي پيشين در ايران با داده در پژوهش

شي است )، اين پژوهش اولين پژوه1394محمدي و همكاران، ؛ زاده1393پور، ب؛ رفيعي و علي
هاي طولي پس نگر كه ها را آزمود. با وجود اين، دادهنگر اين نظريههاي طولي پسكه با داده

مبتني بر گزارش گذشته توسط افراد و مقايسه آنها با حال است، ممكن است تا حدي از حافظه 
كافي كننده، و گذشته را متاثر شرايط فعلي ديدن متاثر باشند و در نتيجه دقت افراد گزارش

)، به همين 47: 1376؛ د واس، 44: 1383به نقل از سراج زاده،  62: 1995نباشند (اسكات، 
طراحي و اجرا شود  1نگرهاي طولي پيش شود پژوهش هايي براي توليد دادهدليل پيشنهاد مي

تغييرات نگرش و رفتار دانشجويان در طول تحصيل در اين زمينه خاص بهتر و دقيق تر 
  تبيين شود. شناسايي و

   
   

________________________________________________________ 
1  Prospective 
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  .130 - 107، صص 1394، بهار و تابستان 1شماره 
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، دفتر مطالعات فرهنگي و برنامه ريزي وزارت علوم، 1381- 1382پوشش وزارت علوم در سال 

  تحقيقات و فناوري.
 و حوزه پژوهشكده انتشارات ، كجروي يشناس جامعه) 1380(  محمد دالوري،  و علي سليمي،

  قم.  دانشگاه،
 فرامرز و مزينانى تاج اكبر على ترجمه ،نوجوانان بزهكارى) 1381(سنا  جوزف و الرى سيگل،

 .1381ككولى، انتشارات سازمان ملي جوانان، تهران، 

شگاه پيام ، تهران، انتشارات دانمقدمه اي بر آسيب شناسي اجتماعي) 1386( ستوده، هدايت اهللا
  1372نور، 

مطالعه "بررسي عوامل موثر بر گرايش روستاييان به مصرف مواد مخدر ) 1386شرافت، سجاد(
 .1386پايان نامه كارشناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،  "موردي روستاي كالن

 علوم هنشري ، "اجتماعي كجروي به مربوط هاي نظريه"  )1367(  اهللا رحمت سروستاني، صديق
  .2ـ1 شماره يازدهم،  سال تهران،  دانشگاه تربيتي علوم دانشكده تربيتي

شيوء سوء مصرف و اعتياد به مواد و برخي عوامل مرتبط ") 1385ضياء الديني، حسن و همكاران (
، "1379 – 1380در دانش آموزان سال آخر دبيرستان و پيش دانشگاهي شهر كرمان در سال 

  . 1385، 84-  89صص  2زشكي كرمان، دوره سيزدهم، شماره مجله دانشگاه علوم پ
شناخت و سوء مصرف مواد مخدر در بين ") 1385فروتني، محمد رضا و رضاييان، محسن (

، 1384، پاييز 43، فصل نامه هجدهم پرستاري ايران، شماره "دانشجويان شهرستان الرستان
  .30- 21صص
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 گويه ها و سواالت

  مصرف مواد
  

  ،)خير/بلي( كنيد،مي استفادهالكليمشروباتومخدرموادازحاضرحالدر آيا
 ترياك، الكلي، مواد: مشروبات  كداميك از انواع مواد مخدر زير را مصرف كرده ايد و چقدر؟

  اكستاسي. كوكائين، جوانا،ماري دي، اس ال شيشه، حشيش، هروئين، ترامادول،
  شد  استفاده بار 20از بيش و بار 20 تا 10 بار، 9 تا 3 بار، 2 تا1 هرگز، هاي پاسخ:گزينه

  مصرف سيگار
 ).خير/بلي(ايد؟كشيدهسيگارتاكنونآيا

 در نخ 20 تا 10 روز، در نخ 9 تا 3 روز، در نخ 2 تا 1 هرگز، روز؟ در مصرف دفعات تعداد
  .نخ روز 20 از بيش و روز

نگرش نسبت 
  به مواد

  .شود نمي معتادترياكگاهبهگاهمصرفباباشدويقاشارادهكهكسي
  .استزيانبارسالمتيبرايباشدكهشكلهربهترياكمصرف
 .كردتجربهنبايدهمباريكحتيرامخدرمواد
  .ندارد حيثيتوآبرومردمبيندركندميمصرفمخدرموادكهكسي
  .كرد پرهيز آنازيدباواستمخدرموادمصرفمقدمهكشيدنسيگار

 .ندارداشكالمخدرموادمحدودوتفريحيمصرف
  .استخطرناككندميمصرفمخدرموادكهفرديبادوستي
  .بودنگرانآنمصرفازنبايدونيستآوراعتيادحشيش
  .ندارداشكالينشودمنجراعتيادبهاگرمخدرموادمصرف
 تسكين را او تواند مي مخدر موادمصرفاست،بگريباندستاندوهوغمباكسيكهوقتي
  .دهد مي



  عوامل اجتماعي مرتبط با تغيير در نگرش و رفتار دانشجويان نسبت به مواد مخدر

١٥٣ 
 

 .بودنگرانآنمصرفازنبايدونيستاعتيادآورشيشه
  .كندمي نابود را اش خانوادگيوشغليآيندهكندمصرفمخدرموادجوانياگر
 تسليم جز اي چاره فرد كه است زيادقدريبهمخدرموادمصرفبرايدوستانگروهفشار
  .ندارد شدن
  .نيست اعتيادآورحشيشگويندميكهخوردراكسانيفريبنبايد
  .نيست آوراعتيادشيشهگويندميكهخوردراكسانيفريبنبايد

  .كرد مبارزه آنمصرفباجداوبايداستحرامالكليمشروباتنوشيدن
 
 

 


