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 چکيده 

 ميزان شيوع مصرف آن در      ها و عوامل گرايش به مواد مخدر و نيز         مقالة حاضر به بررسي زمينه    
روش پيمايـشي و بـا حجـم        اين پژوهش بـه   . پردازدميان جوانان روستاهاي شهرستان اهواز می     

نتايج ايـن مطالعـه حـاکي از آن اسـت کـه             .  نفر از جوانان روستايي اجرا شده است       ۵۰۰نمونة  
اين زمينـه،   هاي روستايي در حدی نسبتًا باالست؛ همچنين، در         گرايش به مواد مخدر در محيط     

دنبـال  گسترش بيكاري، دسترسي آسان به مواد مخدر، و ارتباط با افراد معتاد تأثيرات منفـي بـه                
دارد و احساس آسايش و احترام، گرايش ديني جوانان، و دلبستگي به خانواده فرد را از تمايـل                  

 .دارد به مواد مخدر دور نگه مي

/ مطالعـه مـوردي   / توسعة روستايی / ستايیجوانان رو / آسيب اجتماعی /  اعتياد :ها کليدواژه
 ).شهرستان(اهواز / روستاها

* * *  
                                                 

؛ (r_kardooni@yahoo.com) اجتماعی رفاه ارشد کارشناس طباطبايی؛ عالمه دانشگاه علمی هيئت عضو ترتيب،  به *
  .شناسی؛ و عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشجوی دکتری جامعه
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  مقدمه

هاي مناطق روستايي از موضـوعات مهـم و قابـل توجـه در                توجه به معضالت و آسيب    
ويـژه  هـاي روسـتايي و بـه        هاي گذشته، مهاجرت  طي سال . وضعيت کنوني جامعه است   

بسياري از روستاها و در بسياري ديگـر از         مهاجرت نخبگان جوامع روستايي به نابودي       
نيز به فقر نيروي انساني متخصص و جوان انجاميده است که در نهايت، به نـابودی                 آنها

از سـويی، جوامـع روسـتايي ايـران در شـرايط            . شـود   هـاي روسـتايي منجـر مـي         بافت
 و از   برنـد سـر مـی   لحاظ فرهنگي و فنـاوری بـه      نيافتگي، و تأخر به     گي، توسعه   ماند عقب

توان معضالت اجتماعي فراواني را يافت که به ساختار روستا در ايـران               سوي ديگر، مي  
هاي روسـتايي     سازند؛ معضالتی که ريشه در تعامل ميان سنت         هاي جدي وارد مي     آسيب

صورت کج و معوج از شهر به روستا و اکنون نيـز      و جهان نوين دارند، که فرهنگ آن به       
واقعيت اين است که امروزه عـالوه بـر         . کند   شهرها راه پيدا مي    هاي امروزی به    از رسانه 

برخی مشکالت اجتماعي مانند فقر و بيکاري، مسائل مرتبط با مديريت محلي، جمعيت             
و نيروي انساني، باال بودن ميزان مهاجرت روستايي، و روند سـالخوردگي نيـروي کـار                

فت که به دامنـة روسـتاها نفـوذ    اي را يا  هاي اجتماعي گسترده    توان آسيب کشاورزي، می 
 نيروي جوان و فعال روستاها بـه شـهر،          ۀاگر روزگاري با مهاجرت گسترد    . اند  پيدا کرده 

اي چـون اعتيـاد بـه         هاي اجتمـاعي    شد، امروزه آسيب    زمينة فقر نيروي انساني فراهم مي     
ا را  مانـده در روسـتاه    هاي انـساني بـاقي      مواد مخدر است که زمينة نابودي اندک سرمايه       

رو، پرداختن عميق و جدي به مسائل اجتمـاعي روسـتاها کـه             از اين . فراهم آورده است  
گـي،    هايي چـون اعتيـاد، ضـعف پيونـدهاي خـانواد            اينک گذشته از مهاجرت، پديده    هم
هـاي اخالقـي را    رفتـاري اعتمادي اجتماعي و کـج    های بي   هنجاري، و گسترش آسيب     بي

 . استشود، امري ضروري و حياتي شامل مي
هاست که در همة کشورها، موضـوع مـواد مخـدر بـه يکـي از                 از سوي ديگر، سال   

هاي اخير، چه در کـشور مـا و چـه در              ين مسائل اجتماعي تبديل شده و در سال       تر  مهم
در ايـن   ). ۸۲: ۱۳۸۶زاده و فيـضی،     سـراج (کننده يافته است    سطح جهاني، ابعادی نگران   

هاي سني  پذيرترين گروه   ين و آسيب  تر  مهمروستايي از   ويژه جوانان   ميان، نوجوانان و به   
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رو، پرداختن به موضـوع اعتيـاد در        روند و از اين   شمار می در معرض اعتياد در جامعه به     
تـرين مؤلفـة      از آنجا که جوانـان اصـلي      . يابدميان جوانان روستايي اهميتي دوچندان می     

زون بـر مهـاجرت روسـتايي،       شوند، اف  نيروي انساني در روستا محسوب می      ةدهند  شکل
 . انجامد  اعتياد و نابودی اين مؤلفه به نابودي ساختارهاي روستايي ميةپديد

کوشد بـه بررسـی وضـعيت جوانـان روسـتاهاي           مقالة حاضر، با همين رويکرد، می     

بايد يـادآور   . شهرستان اهواز از نظر ميزان شيوع مواد مخدر و عوامل مؤثر بر آن بپردازد             

 در زمينة علل و عوامل مؤثر بر اعتياد مطالعات زيادي انجام شـده امـا در                 شد که تاکنون  

ويژه در جوامع روستايي، کارهاي اندکي صورت گرفتـه         زمينة ميزان شيوع اين عوامل به     

 :های زير استگويي به پرسشدنبال پاسخاين مطالعه به. است

 دسترسي دارند؟ جوانان روستايي شهرستان اهواز تا چه اندازه به مواد مخدر  .۱

 ميزان آشنايي جوانان روستايي اهواز با مواد مخدر تا چه اندازه است؟  .۲

 شيوع مصرف مواد مخدر در ميان جوانان روستايي اهواز تا چه اندازه است؟  .۳

 نسبت به مواد مخدر چه نگرشي دارند؟ جوانان روستايي اهواز .۴

 چارچوب نظري پژوهش .۵
گران به علل و عوامـل فـراوان و گونـاگون           در زمينة گرايش به مواد مخدر، پژوهش       .۶

اند كه طيفی گسترده از معضالت اجتماعي، خانوادگي، و حتي رواني را             اشاره کرده 

اين گستردگي علل و عوامل بيشتر برخاسته از نامحدود بودن دامنـة            . گيرد  میدر بر   

را ای كه تمام مرزهاي جغرافيـايي، مـذهبي، و اجتمـاعي            گونهاين بيماري است، به   

شناختي، اغلب مصرف مواد مخدر پيامد آن دسته          از ديدگاه جامعه  . درنورديده است 

ها و روابط اجتماعي است که به ايجاد نااميدي، ناکـامي، محروميـت، و                از وضعيت 

انجامد   پذير جمعيت مي    هاي آسيب   در ميان بخش  » ازخودبيگانگي«احساس عمومي   

)Biernacki, 1986 .( 

نخستين بـار،   . کار رفته در تبيين اين موضوع نظرية آنومي است        هاي به   يکي از نظريه  

اصــطالح آنــومی را بــراي توصــيف وضــعيت اجتمــاعي ) ۱۹۱۷-۱۸۵۸(اميــل دورکــيم



 آرام، روزبه كردوني، سيدمرتضي افقه، عقيل دغاغله اهللا سام عزت ۳۰
 

هـايي از قبيـل       کار برد؛ وضعيتی که در آن، انسجام اجتماعي بر اثـر بحـران            غيرطبيعي به 

فرد بدون در نظر گرفتن شود که  ها باعث مي اين بحران. شود رکود اقتصادي تضعيف مي

، ايـن  )Merton, 1964: 218(از ديدگاه مرتون . دنبال منافع شخصي خود باشدجامعه به

آيد که کنشگران با تضاد ميان اهـداف و وسـايل دسـتيابي بـدان         مسئله هنگامي پديد مي   

هاي خـود را ناديـده        اي که در واقع، آرمان      شوند و بدين ترتيب، فرد از جامعه        مواجه مي 

پـذير جمعيـت، کـه     هاي آسـيب  ويژه در ميان بخشاين فشار به. شود گيرد، بيگانه مي   يم

، چـين و    ۱۹۶۴در  ). ۲۱۲ :۱۳۸۴ابادينـسکي،   (کنند، شايع اسـت       مواد مخدر مصرف مي   

هاي خود دريافتند که آنومي با مـصرف مـواد مخـدر همبـستگي                در بررسي همکارانش  

هـاي    کند که وضعيت    ت کيوري نيز تبيين مي    اليو). ۲۱۲: ۱۳۸۴ابادينسکی،(شديدي دارد   

دهنـد   آنومي با مصرف مواد مخدر همبستگي دارند و مصرف مواد مخدر را افزايش مـي           

)Currie, 1993: 145 .(    بر اساس اين نظريه، وجود اعتياد ناشـي از مشخـصات سـازمان

شـود و امكـان   هايي از جامعه تـشويق مـي        مصرف مواد مخدر در بخش    . اجتماعي است 

همچنـين،  . سترسي بدن فراهم است؛ و از اين نظـر، جامعـه دچـار ناهمـاهنگي اسـت                د

توانند از دستيابی به اهـداف      بخشي از مردم قادر به درك اهداف جامعه نيستند و يا نمي           

مطلوب اجتماعي احساس رضايت و كقايـت كننـد و در نتيجـه، بـه مـواد مخـدر روي                 

 . دست آورندآورند تا چنين رضايتي را به مي

اختيـار بـه مـواد مخـدر را           بروس الکساندر، بر اساس مدل سازگاري، وابستگي بـي        

داند؛ يعني، شکست در دستيابي       تالش برای رويارويی با شکست ناشي از همبستگي مي        

به انواع تأييد اجتماعي، شايستگي، اعتماد بـه نفـس، و اسـتقالل شخـصي، کـه حـداقل        

در ايـن مـدل، فـرد هويـت و     ). Alexander, 1990: 39(انتظارات افراد و جامعه اسـت  

به . دهد هويتي ترجيح مي رغم رنج، بيماري و داغ اجتماعي آن به بي      زندگي معتادي را به   

 نظر الکساندر، شخصي که در هماهنگي با ديگران و ساختار اجتماعي موفـق اسـت، در               

 ). ibid: 45(گيرد  معرض خطر وابستگي به مواد مخدر قرار نمي
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و كِرسي به مبحث چگونگي انتقال رفتار مجرمانه در قالـب پيونـد افتراقـي               ساترلند  

 روانـة افـراد    شـود کـه پيونـدهاي کـج        مصرف مواد مخدر هنگامي ايجاد مي     . پردازند  مي

). Sutherland and Cressey, 1978:39 (بيش از پيوندهاي معمولي اجتماع آنهـا باشـد   

يـادگيری انحـراف از ديگـران و از طريـق           بنا به تأکيـد ايـن نظريـه، در اغلـب مـوارد،              

فزوني برخورد و ارتبـاط بـا تعـاريف اجتمـاعي و يـا              . گيرد  میهاي اوليه صورت      گروه

: ۱۳۸۳رابينگـتن و واينبـرگ،      (شود    هاي تأييدکنندة رفتار انحرافي باعث انحراف مي        پيام

لـد  رابـرت بـورگس و رونا  ). Sutherland and Cressey, 1978: 77-83؛ و ۱۱۰-۱۱۲

فرضـية اصـلي سـاترلند در نظريـة تقويـت پيونـد       ) Burgess and Akers, 1969(آکرز 

دهند، بـدين صـورت کـه اگـر           بندي مجددي بدان مي     کنند و صورت    افتراقي را تأييد مي   

نـوايي فـرد بـا رفتارهـاي قـانوني            هنجارهاي اجتماعي و قوانين به تقويـت وافعـی هـم          

گيرد و اگـر رفتارهـاي         مي  ار با تقويت مثبت شکل    شود؛ زيرا رفت    نينجامد، او بزهکار مي   

روانـه  بسا ساير رفتارهاي کج   رود و چه   قانوني تقويت نشوند، استحکام آنها از دست مي       

 .يابندامکان تقويت و بروز می

آيد که تعهد فـرد بـه         روي هنگامي پديد مي   هاي کنترل اجتماعي، کج     بر اساس نظريه  

هـا گويـای آن    در همين زمينه، يافته). Hirischi, 1969: 16(جامعه ضعيف يا نابود شود 

است که رابطة نوجوان با مواد مخدر يا هر جرم ديگر همبستگي شديدي با بيگـانگي از                 

هـاي   هـا و فرهنـگ   بر اين اساس، خانواده). Bounstein et al., 1990: 10(خانواده دارد 

بـسا سـستي     کننـد و چـه     طور اساسـي جلـوگيري    توانند از مصرف مواد به      مستحکم مي 

شـود  ها و عدم حضور و وجود بزرگساالن به مـصرف مـواد مخـدر منجـر مـی                   خانواده

)Currie, 1993:103 .( از نگاه هيريشي، چهار عنصر براي پيوند فرد با جامعه يا ديگران

 :عادي است

  ميزان توجه و حساسيت فرد نسبت به ديگران و توقعات آنها؛ :دلبستگي 
نـوا و   هاي اجتمـاعي بـا رفتـار هـم          ها و مجازات    ان همراهي پاداش   ميز :سرسپردگي 

 نابهنجار افراد؛ 
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 کند؛ و  هاي عادي اجتماعي صرف مي ميزان وقتي که فرد در فعاليت: درگير بودن 
ميزان اعتبار اخالقي هنجارهاي اجتماعي براي فـرد، يـا ميـزان درونـي         : باور داشتن  

 .کردن هنجارهاي اجتماعي
اگر يک يا چند حلقة ارتباطي ضعيف شد، احتمـال انحـراف افـزايش        و در مجموع،    

؛ ۱۲۳-۱۲۰: ۱۳۸۱؛ ممتـاز،    ۳۰۶: ۱۳۸۳؛ وايـت و هينـز،       ۷۲: ۱۳۸۴ابادينـسکي، (يابد    مي

 ).Hirischi, 1969: 16-26؛ و۸۷: ۱۳۸۶زاده و فيضی، سراج
بقة هاي ط فرهنگ ، هنجارهاي برخي از خرده)Miller, 1958(بر اساس نظر والتر ميلر

هاي عـادي اسـت؛ و اعـضاي يـک گـروه نوجـوان       پايين منشأ عدم دستيابي به موقعيت 
کننـد و عاليـق کـانوني خـاص           فرهنگ طبقة پايين را دنبال مي     خياباني هنجارهاي خرده  

 .  را دارند خود
عقيدة طرفداران کنش متقابل نمادين، مقوالتي که افراد براي تغيير جهـان و حتـي               به

آنهـا  . انـد  يابند که در اجتماع پديد آمده برند، با تعاريفی سازمان مي      ر مي کاتجربة خود به  
تـدريج انتظـارات گـروه را       ها و تأييدها به     کنند که افراد در واکنش به پاداش        استدالل مي 
دهد تا رفتار خـود را از         کنند؛ و با اين کار، تعاريف اجتماعي به آنها اجازه مي            دروني مي 

. مثابـه يـک عينيـت اجتمـاعي نگـاه کننـد            کننـد و بـه خـود بـه         ديدگاه گـروه ارزيـابي    
گويند كه برخي مواد برچسب مجاز و برخي ديگر           شناسان معتقد به اين نظريه مي      جامعه

كنندة يك مادة مخدر منحرف خوانده شـود يـا          برچسب غيرمجاز دارند؛ و اينكه مصرف     
بـرای نمونـه، در     . انـد نه، بستگي دارد به اينكه چه كـساني در جامعـه در رأس قـدرت              

كشورهاي غربي، الكل مادة مخدري است كه مـورد قبـول صـاحبان قـدرت اجتمـاعي                 
جوانـا كـه    برعكس، سيگار ماري  . است؛ و بنابراين، مصرف آن عادي و قابل قبول است         

دهنـد،  كنندگان آن را اعضاي فاقد قـدرت اجتمـاعي جامعـه تـشکيل مـی              بيشتر مصرف 
شود؛ در حالي   كنندگان آن برچسب منحرف زده مي     مصرفممنوع اعالم شده است و به       

در اين نظريه،   . مراتب بيش از اين سيگار است     نظر اكثر افراد، خطر مصرف الكل به      كه به 
كنـد و ممكـن   اطالق كلمة منحرف عامل نيرومندي است كه فرد منحرف را تعيـين مـي             

 .رفتار كنداست فرد نيز اين برچسب را بپذيرد و در آينده بر همين اساس 
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هاي جديد بـا      دليل ساختار اجتماعي ويژة آنها در مواجه با پديده        جوامع روستايي به  

هايي پردامنه و پرنوسـان       شوند و واکنش    رو مي  قابل توجهي روبه    ها و نابساماني    آشفتگي

هاي روستايي زير سلطة بالمنـازع   در گذشته، افراد در محيط ).۹۸: ۱۳۸۰زاهدي، (دارند 

در پـی   . آنکه منشأ عمل خود باشند، تابعي از حرکات جمعـي بودنـد             دند و بي  جامعه بو 

گسترش ارتباطات و بسط روابط روستاييان با شهر، بدون آنکه نظام تقسيم کار و تنـوع                

مشاغل در روستاها تحول يابد و بدون آنکه نضج همبـستگي ارگـانيکي، يکپـارچگي و                

د، فرديـت روسـتاييان رشـد کـرد و از           نظم اجتمـاعي نـويني را در روسـتاها پديـد آور           

هر فـرد   ). همان(شخصيتي مجزا از هويت جمعي اجتماِع محلي روستا برخوردار شدند           

هـايی در خـارج از جامعـة روسـتايي و اغلـب             هاي فرهنگي نو، با ريشه      بر مبناي ارزش  

ه، در نتيجـ . پردازددهاي سنتي روستا، به کنش اجتماعي می  ناسازگار با هنجارها و ارزش    

رو گـسيختگي سـاختاري روبـه       سازماني اجتمـاعي و از هـم        جامعة روستايي با نوعي بي    

هـاي مختلـف زنـدگي اجتمـاعي و اقتـصادي         توان بازتاب آن را در جنبه       شود که مي    مي

هـا، مهـاجرت      صورت مسائل متنوع اجتماعي، فاصلة تشديدشوندة ميـان نـسل         روستا به 

ريختگـي    ادگی نيروي کـار کـشاورزي، و درهـم        گسترده، روند سالخوردگي و از کار افت      

مـسئلة محـوري جامعـة      . نظام مديريت اجتماعي و توليدي در روسـتاها مـشاهده کـرد           

هاي روستايي    سازماني ناشي از تضاد ميان سنت و مدرنيسم در محيط           روستايي کشور بي  

ة گرايي و نـوگرايي در جامعـ        است که خود برخاسته از تعريف نامناسب و نادقيق سنت         

آميز و نابرابر  شدة موقعيت روستايي در نظام اجتماعي، رابطة تبعيضنموده  کل، تصوير بد  

گـذار   سـلطة شهرنـشينان بـا روسـتاييان، برخـورد تفـاوت             نظام سياسي و فرهنگي زيـر     

مديريت رشد و توسعة رفـاه اجتمـاعي کـشور بـا اجتمـاع محلـي روسـتا و سـدانجام،                    

نشينان   تاها و روستانشينان در مقابل شهرها و شهر       برخاسته از خودباختگي فرهنگي روس    

 ).۹۹: ۱۳۸۰زاهدي، (است 
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  مدل تحليلي پژوهش-۱شکل 

 هاي پژوهش فرضيه

 . دمواد مخدر رابطه وجود دار  گرايش آنها به احترام جوانان و و آسايش احساس ميان -۱

  . وجود دارد ميان گرايش ديني جوانان روستايي و گرايش آنها به مواد مخدر رابطه -۲

 .  وجود دارد ميان دلبستگي به خانواده و گرايش به مواد مخدر رابطه -۳

 .ميان ارتباط با افراد معتاد و گرايش به مواد مخدر رابطه وجود دارد -۴

 ها روش تحقيق و ابزار گردآوري داده

کمک پرسـشگران   مند و به  روش مصاحبه ساخت  ها به   ايشي بوده، داده  روش پژوهش پيم  

 ۲۴پرسـشنامه شـامل     . آوري شده است     جمع ۱۳۸۷ديده در نيمة اول ارديبهشت      آموزش

ضـريب  . اندهای بسته است که بيشتر در مقياس ليكرت تنظيم شده         پرسش كلي با پاسخ   

 . بوده است۸۴/۰ونباخ برابر با ها بر اساس روش آلفا كرشده براي پرسشپايايي محاسبه

 ت خانوادگیاختالفا کاریيب شکست در زندگی

 ش و احترامينبود آسا

 نیيش ديگرا

 دلبستگی به خانواده

 دسترسی آسان

 دارتباط با افراد معتا

 ادياعت
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 گيري جامعة آماري و روش نمونه

  تـا  ۱۵جامعة آماری پژوهش كل جوانـان پـسر روسـتاهاي شهرسـتان اهـواز در سـنين           

 حجـم نمونـه، بـا پـذيرش       . گيـرد   مـی را در بر    نفـر  ۰۰۰/۱۴۵ شـامل    ۱۳۸۷ سال در    ۳۰

درصـد، بـا     ۹۵ و سـطح اطمينـان       P=۰۵/۰و  ) سـطح دقـت   (گيري   خطاي نمونه  ۰۴۵/۰

 :بيني شده است نفر پيش۵۰۰استفاده از رابطة زير 

500474045205050962122 ≅=×== //)//(/d/)q.p(ZN 

ها، ها و عدم امكان مراجعة مستقيم به خانه       دليل حساسيت پرسش  در اين پژوهش، به   

 ۳۶۹بدين ترتيـب، از ميـان       . انجام شده است  )غيراحتمالي(صورت اتفاقي   گيري به نمونه

صورت تصادفي انتخاب شده و در هر روستا نيـز           روستا به  ۲۵روستاي شهرستان اهواز،    

. انـد صورت تصادفی در محيط روستايي مورد مصاحبه و پرسش قـرار گرفتـه             نفر به  ۲۰

چنعـان، عـين دو، دهکـده، شبيـشه، شـذين،           اند از قلعـه   روستاهای مورد بررسي عبارت   

ب، صفاک، صفه، ابونگازه،    الغريطمير، الباجي، لويمي، عبدالخان، سويسه، سيدعنايه، ام        ام

الباليـه، گبيـر، حـالف، سـيدکريم، دب حـردان، و       ابودعبس، گمبوعه، طـراح، نزهـه، ام   

 .العبوده

 هاي پژوهش يافته

هاي پژوهشي    ترين يافته   در ادامه، مهم  , شدهبا توجه به فرضيات و نيز ادبيات نظري گفته        

 .شويم اين مطالعه را يادآور مي

 انگويروستايي بودن پاسخ
گويان است کـه    هايي که بايد مورد توجه قرار گيرد، روستايي بودن پاسخ         يکي از ويژگي  

های آنهـا نيـز مـشروط بـه همـين           همگی از جوانان روستايي بودند و تکميل پرسشنامه       

گويـان را جوانـان     رو، صد در صد پاسـخ     روستايي بودن محيط زادگاه آنها بود؛ و از اين        

 .اندروستايي تشکيل داده
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 آشنايي با مواد مخدر در ميان جوانان روستايي
 در اين پژوهش، براي سنجش ميزان آشـنايي بـا مـواد مخـدر، سـه جنبـه مـورد توجـه                      

شنيدن نام مواد مخدر، ديدن مواد مخدر، و اعتقاد به خطرنـاك بـودن مـواد          : قرار گرفت 

 تـرين مـواد     تـرين تـا ناشـناخته      شـده  لحاظ شنيدن نام مواد مخـدر، از شـناخته        به. مخدر

جوانـا،   اند از حشيش، ترياك، هرويين، كوكايين، شيره، سـوخته، مـاري          ترتيب، عبارت به

لحـاظ ديـدن مـواد مخـدر،        دي، دازك، آمفتامين، متادون، اكستاسي، و راگـي؛ بـه          اس ال

ترتيـب، تريـاك، هـرويين، شـيره،        بيشترين تا كمترين ميـزان آشـنايي بـا ايـن مـواد بـه              

دي، كوكايين، متادون، آمفتامين، اكـستاسي، دازك، و راگـي را شـامل              اس جوانا، ال  ماري

لحاظ اعتقاد به خطرناك بودن مواد مخدر نيز بيـشترين تـا كمتـرين ميـزان              شود؛ و به  می

ــهخطــر از نظــر پاســخ ــان، ب ــیگوي ــوط م ــب، مرب ــهترتي  هــرويين، حــشيش، : شــود ب

ازك، متادون، راگي، اكـستاسي،     دي، سوخته، د   اس ال جوانا،ترياك، كوكايين، شيره، ماري   

 .و آمفتامين

 دسترسي به مواد مخدر 
گويان  درصد پاسخ  ۴۶. كنندة مصرف آن است   سهولت تهية مواد مخدر از عوامل تسهيل      

 درصـد   ۴۸همچنـين،   . توان بـه مـواد مخـدر دسترسـي داشـت          آساني مي معتقدند كه به  

 . اننددگويان دسترسی به مواد مخدر را چندان دشوار نمي پاسخ

شده در زمينة ميزان شيوع مـواد مخـدر حـاكي از دسترسـی              های مطرح نتايج پرسش 

همچنــين، بايــد يــادآور شــد كــه . آســان نوجوانــان و جوانــان بــه مــواد مخــدر اســت

. دانندكنندگان مواد مخدر نسبت به ديگران سهولت دسترسي به مواد را بيشتر مي   مصرف

چنـدان دشـوار    هية مواد مخدر را آسان يا نـه        درصد ديگران ت   ۹۳كنندگان و   همة مصرف 

 ).=۰۰۶/۰p= ،۲df= ،۳/۱۰x(اند ذكر كرده
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 نگرش به مواد مخدر در ميان جوانان روستايي
نوعي بازتابی از احساس فـرد در       ها، و به  نگرش عبارت است از نظر افراد در بارة پديده        

توانـد بـر رفتـار      يها از آن جهت اهميت دارد كه مـ         شناخت نگرش . بارة يك چيز است   

توان از نگرش جوانان بـه مـواد مخـدر، گـرايش يـا              رو، می از اين . افراد تأثيرگذار باشد  

 درصـد افـراد   ۸۳دهـد کـه     نتـايج نـشان مـي     . تمايل آنها به مصرف اين مواد را دريافت       

گاه ترياك  به درصد معتقدند كه مصرف گاه     ۵۹؛   دانندمصرف سيگار را كاري احمقانه مي     

 درصد مـصرف تريـاك را بـه هـر شـكل بـراي سـالمتي                 ۸۰شود؛  ب اعتياد مي  نيز موج 

 بـار تجربـه كـرد؛       درصد معتقدند كه نبايد مواد مخدر را حتي يـك          ۶۶دانند؛  بار مي  زيان

اند كه سيگار كشيدن مقدمة مصرف مواد مخدر است و بايد از آن پرهيز               درصد گفته  ۶۸

 درصـد   ۶۷داننـد؛   خدر را نادرست مي    درصد مصرف تفريحي و محدود مواد م       ۷۶كرد؛  

 درصد بر اين باورند که      ۷۸دانند؛  کنندة مواد مخدر را خطرناك مي     دوستي با فرد مصرف   

 درصد معتقد نيـستند كـه بـراي تـسكين در            ۸۳شود؛  مصرف حشيش موجب اعتياد مي    

ني را  اند نبايد فريب كـسا     درصد گفته  ۹۲هنگام غم و اندوه، بايد به مواد مخدر پناه برد؛           

داننـد   درصد اعتياد را يك بيمـاري مـي  ۸۸گويند حشيش اعتيادآور نيست؛    خورد كه مي  

اند كه خطر مـصرف     گويان با اين نظر مخالف     درصد پاسخ  ۲۷كه بايد درمان شود؛ فقط      

 درصـد مـصرف مـواد مخـدر را توسـط            ۹۱مشروبات الكلي كمتر از مواد مخدر است؛        

 درصـد از    ۶۳دانند؛ و سرانجام،    خانوادگي آنها مي  جوانان موجب نابودي آيندة شغلي و       

گويان بر اين باورند كه مصرف مواد مخدر موجب از بين رفتن آبرو و حيثيت فرد                پاسخ

 .شودمي

گويـان   درصد از پاسـخ  ۷۱آيد كه نگرش    هاي يادشده چنين برمی   بندي پاسخ از جمع 

ميـانگين و   . اسـت  بين درصـد بينـا    ۱۲ درصـد مثبـت، و       ۱۷،   نسبت به مواد مخدر منفي    

  گويـاي نگـرش مثبـت       ۱در اينجـا،    ( اسـت    ۶/۰ و   ۹/۳ترتيب،  ها به انحراف معيار پاسخ  

 ). مخدر است  گوياي نگرش منفي به مواد۵و 
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كنندگان مواد مخدر با افرادي كه تاكنون ايـن مـواد را مـصرف              مقايسة پاسخ مصرف  
ت به مواد مخدر با ميـانگين       كنندگان نسب نگرش مصرف  اند، حاكي از آن است كه     نكرده

 است كه با توجه به نتيجـــة آزمون تي، تفاوتی ۴ مساعدتر از ساير افراد با ميانگين    ۴/۳
البته بايد يادآور شد که تنها در پاسـخ         ). =۰۰۰/۰p<  ،۴۹df=  ،۹۹/۱۱t(دار است   معنـــی

هـاي  ، ميـانگين پاسـخ    )گزينة مربوط به اعتيـادآور دانـستن حـشيش        (ها  يكی از پرسش  
دليل آگـاهي كمتـر افـراد       كنندگان مواد مخدر بيش از ديگران بوده که احتماًال به         مصرف

 . كننده از تاثيرات منفي اين مادة مخدر استغيرمصرف
ای همچنين، متغير نگرش نسبت به مواد مخدر بـا ميـزان مـصرف ايـن مـواد رابطـه                  

ای قـوي   بيـانگر رابطـه    –۴۹/۰شده برابر بـا     معكوس دارد؛ و ضريب همبستگي محاسبه     
به عبارت ديگر، افزايش نگرش منفي نسبت به مواد مخدر موجب كاهش مصرف       . است
 .شودآن مي

 ميزان شيوع مصرف مواد مخدر 
براي بررسی ميزان شيوع مصرف مواد مخدر در ميان جوانان روستايی شهرستان اهـواز،              

گويان در اين زمينـه و      سخبيني شده است؛ يکی، مربوط به برآورد پا       دو نوع پرسش پيش   
شـده در   هـاي ارائـه   ديگری، مربوط به تجربة مـصرف در ميـان خـود آنهـا، کـه پاسـخ                

درصـد   ۸۹شـود،  همان گونه که در اين جدول ديـده مـي  .  آمده است  ۲  و ۱ هاي  جدول
 درصـد   ۶۹. داننـد گويان شيوع مصرف سيگار در ميان جوانان را در حد زيـاد مـي             پاسخ
 درصد آنها اعتياد به مشروبات الكلي     ۵۰فريحي مشروبات الكلي و     گويان مصرف ت  پاسخ

 ۶۰گويـان مـصرف تفريحـي و         درصد پاسـخ   ۶۰همچنين،  . اندرا نيز در حد زياد دانسته     
درصد آنها اعتياد به مواد مخدر در ميـان جوانـان روسـتايي را در حـد زيـاد مـشخص                     

توزيع يا فروشندگي مواد مخـدر      گويان، رواج    درصد پاسخ  ۶۸سرانجام، از نظر    . اند كرده
گويـان  اختالف نظـر پاسـخ    . در ميان جوانان روستايي شهرستان اهواز در حد زياد است         

گويـان بـه مـصرف سـيگار و مـصرف تفريحـي       كننده مواد مخدر با ساير پاسـخ  مصرف
گويان داراي تجربـة مـصرف مـواد مخـدر رواج           پاسخ. شودمشروبات الكلي مربوط مي   

 .اند الكلي را در حد زياد يادآور شده مشروبات تفريحي مصرف اسخگويانپ ساير و سيگار
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  ارزيابی جوانان روستايی در زمينة شيوع مواد مخدر-۱جدول 

 زيادتاحدي كم شيوع گويه
بدون 

 پاسخ
 جمع

 ۵۰۰ ۱۱ ۴۴۴ ۳۷ ۸ فراواني
 سيگار كشيدن

 ۱۰۰ ۲/۲ ۸/۸۸ ۴/۷ ۶/۱ درصد

 ۵۰۰ ۰ ۳۴۴ ۱۴۰ ۱۶ يفراوان
 الكلي مصرف تفريحي مشروبات

 ۱۰۰ ۰ ۸/۶۸ ۲۸ ۲/۳ درصد

 ۵۰۰ ۰ ۳۰۲ ۱۶۰ ۳۸ فراواني
 مصرف تفريحي مواد مخدر

 ۱۰۰ ۰ ۴/۶۰ ۳۲ ۶/۷ درصد

 ۵۰۰ ۰ ۲۵۰ ۲۰۲ ۴۸ فراواني
 اعتياد به مشروبات الكلي

 ۱۰۰ ۰ ۵۰ ۴/۴۰ ۶/۹ درصد

 ۵۰۰ ۰ ۲۷۶ ۱۹۸ ۲۶ فراواني
 اعتياد به مواد مخدر

 ۱۰۰ ۰ ۲/۵۵ ۶/۳۹ ۲/۵ درصد

 ۵۰۰ ۰ ۳۴۲ ۱۲۴ ۳۴ فراواني
 توزيع يا فروشندگي مواد مخدر

 ۱۰۰ ۰ ۴/۶۸ ۸/۲۴ ۸/۶ درصد

 هاي پژوهش يافته: منبع

گويان تجربة مصرف سيگار،     درصد پاسخ  ۴۹آيد كه   های پژوهش چنين برمی    از يافته 
  درصـد شـيره،     ۱۲ درصـد حـشيش،      ۱۰ درصد ترياك،    ۲۷ درصد مشروبات الكلي،     ۴۸
از آنجـا كـه     . انـد   درصـد اكـستاسي را داشـته       ۳ درصد هرويين، و     ۲درصد سوخته،    ۱۰

انـد كـه مـصرف تريـاك را نيـز            افرادي بوده ) غير از ترياك  (كنندگان مواد مخدر     مصرف
اند، مجموع افراد دارای تجربة مصرف در زمينة حداقل يكي از مواد مخـدر               تجربه كرده 

 . ستكنندگان ترياك برابر ابا تعداد مصرف
گويـان بـه هفتـة     درصـد پاسـخ  ۴۷در مورد مشروبات الكلي، زمان تجربـة مـصرف          

. گشت درصد به سال گذشته و پيش از آن بازمی         ۲۲ درصد به ماه گذشته، و       ۳۱گذشته،  

 درصـد در مـاه      ۳۰،    درصد در هفتة گذشته    ۳۵از كل افراد دارای تجربة مصرف ترياك،        

همچنـين،  . اند  پيش از آن ترياك مصرف كرده درصد نيز در سال گذشته و    ۳۵گذشته، و   
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كنندگان حشيش آخرين بار در سال گذشته و پيش از آن حـشيش مـصرف               تمام مصرف 

 کننـدگان شـيره در هفتـة گذشـته و           درصـد مـصرف    ۵۰آخرين زمان مـصرف     . اند كرده

 درصد افرادي   ۵۶همچنين، زمان آخرين مصرف     .   درصد ديگر در ماه قبل بوده است       ۵۰

افراد دارای تجربة .  بوده است  درصد ماه قبل۴۴اند، هفتة قبل و خته مصرف كردهكه سو

مصرف هرويين آخرين بار در سـال گذشـته و افـراد دارای تجربـة مـصرف اكـستاسي                   

 . اندآخرين بار در زمانی پيش از يك سال قبل به مصرف اين مواد پرداخته

 خـدر حـاكي از آن اسـت    بررسي وضعيت سني افراد دارای تجربـة مـصرف مـواد م        

 سـال و زمـان آغـاز مـصرف آنهـا از         ۱/۲۳گويان سيگاري   طور متوسط، سن پاسخ   که به 

 سـال   ۸/۷طور متوسط، هر کدام از اين افراد         سالگي بوده است؛ و بدين ترتيب، به       ۳/۱۵

همچنين، افراد دارای تجربة مصرف مـشروبات الكلـي         .  كننداست كه سيگار مصرف مي    

 . اند  سالگي آن را تجربه کرده۹/۱۵ارند و از  سال سن د۲/۲۳

كنندگان انواع مواد مخدر و ميانگين سنی زمان آغاز مصرف آنها         ميانگين سن مصرف  

 . آمده است۲در جدول 

 گان و ميانگين سنی زمان آغاز مصرف مواد مخدر  کنند ميانگين سن مصرف-۲جدول 

 در ميان جوانان روستايي

 گويه
 ميانگين سن 

 گان کنندمصرف

 ميانگين سنی 

 زمان آغاز مصرف

 ۱/۱۹ ۱/۲۳ ترياك

 ۱۵ ۳/۲۴ حشيش

 ۱۹ ۳/۲۳ شيره

 ۱۸ ۶/۲۲ سوخته

 ۱۹ ۸/۲۰ هرويين

 ۲۰ ۶/۲۱ اكستاسي

 هاي پژوهش  يافته:منبع
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طـور متوسـط،     سال و بـه    ۱/۲۳كنندگان مواد مخدر    در مجموع، ميانگين سن مصرف    

طور متوسـط، هـر   به عبارت ديگر، به   . بوده است  سالگي   ۱/۱۸زمان آغاز مصرف آنها از      

 .اندکدام از آنها پنج سال سابقة مصرف مواد مخدر داشته

 شيوع مصرف مواد مخدر از نگاه جوانان روستايي 
 درصـد، و    ۶۹ درصد، مـشروبات الكلـي را        ۸۹شيوع مصرف سيگار در ميان جوانان را        

ها،  بينيالبته با وجود اين پيش   . دانندگويان در حد زياد می     درصد پاسخ  ۶۰مواد مخدر را    

 درصـد   ۴۸ درصد آنها سـيگار،      ۴۹گويان در مورد مصرف مواد مخدر،       بنا به گفتة پاسخ   

 درصـد   ۱۰ درصـد شـيره،      ۱۲ درصد حـشيش،     ۱۰ درصد ترياك،    ۲۷مشروبات الكلي،   

 . اند  درصد اكستاسي مصرف كرده۳ درصد هرويين، و ۲سوخته، 

 تفكيك نوع موادف مواد مخدر به ميزان شيوع مصر-۳جدول 

 گويان داراي تجربة مصرفپاسخ
 نوع مواد مخدر

 درصد تعداد

 ۸/۴۸ ۲۴۴ سيگار

 ۴/۴۸ ۲۴۴ مشروبات الكلي

 ۸/۲۶ ۱۳۴ ترياك

 ۱۲ ۶۰ شيره

 ۱۰ ۵۰ سوخته

 ۴/۱۰ ۵۲ حشيش

 ۶/۱ ۸ هرويين

 ۲/۳ ۱۶ اکستاسی

 ۸/۲۶ ۱۳۴ مجموع

 هاي پژوهش  يافته:منبع

انـد،  كنندگان دو يا چند مادة مخـدر را تجربـه كـرده            كه در مواردی، مصرف    از آنجا 

ــا تعــداد    ــر ب ــار مــصرف يــك مــادة مخــدر براب ــراد دارای حــداقل يــک ب مجمــوع اف
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 بـار   ۲۰اگـر افـرادي را كـه تـاكنون بـيش از             . است)  درصد ۲۷(کنندگان ترياك    مصرف

 گذشـته بـوده اسـت،       تجربة مصرف مواد مخدرداشته و زمان آخرين مصرف آنها هفتـة          

كنندة مـواد  تلقي كنيم و ديگر افراد مصرف) يا معتاد(عنوان افراد وابسته به مواد مخدر     به

گويان  درصد كل پاسخ   ۲۳كنندگان تفنني در نظر گيريم، آنگاه وابستگی        مخدر را مصرف  

  درصـد بـه شـيره، و        ۲   درصـد بـه تريـاك،      ۵ درصد به مشروبات الكلي،      ۱۱به سيگار،   

شـود؛ از سـوی ديگـر، درصـد افـراد وابـسته در كـل                صد به سوخته مشخص مـی      در ۲

 درصد از   ۳۶کنندگان سيگار،    درصد از مصرف   ۶۱: اند از كنندگان هر ماده عبارت    مصرف

 درصـد از    ۵۰كننـدگان تريـاك،      درصد از مـصرف    ۳۵كنندگان مشروبات الكلي،    مصرف

 . ختهكنندگان سو درصد از مصرف۵۶كنندگان شيره، و مصرف

 درصـد افـرادي كـه     ۹۷ درصـد افـراد غيرسـيگاري و         ۱۰۰دهد كـه    ها نشان مي  داده

 درصد  ۵۵همچنين،  . كننداند، مواد مخدر نيز مصرف نمي     مشروبات الكلي مصرف نكرده   

انـد، مـواد    درصد از افرادي كه مـشروبات الكلـي مـصرف كـرده          ۵۲از افراد سيگاري و     

كننـدگان مـواد مخـدر       درصـد مـصرف    ۱۰۰،  از سوی ديگـر   . كنندمخدر نيز مصرف مي   

بر اساس نتايج آزمون کی     . اند درصد آنها مشروبات الكلي نيز مصرف كرده       ۹۳سيگار و   

 . دار استشده كامًال معنیهاي مشاهدهدو، تفاوت

 گويانداليل مصرف مواد مخدر از نگاه پاسخ
جـويي،  ح و لـذت   گويان تفـري   درصد پاسخ  ۲۸همان گونه كه در جدول زير آمده است،         

 درصـد   ۹هاي اجتمـاعي،     درصد مخالفت با محدوديت    ۲۲ درصد فرار از مشكالت،      ۲۷

  درصــد اســتفادة دارويــي، و ۵ درصــد كنجكــاوي و مــاجراجويي، ۷يــأس و نااميــدي، 

 درصد غلبه بر خواب و خستگي را از داليل مصرف مواد مخدر از سوي جوانان بيان                 ۳

هـاي  ويي، فرار از مشكالت، و مخالفـت بـا محـدوديت          جداليل تفريح و لذت   . اند كرده

گويـان بيـان   اجتماعي از سوی افراد دارای تجربة مصرف مواد مخدر بيش از ساير پاسخ        

 . شده است



 ۴۳ …ر بين جوانان روستايي آسيب اجتماعي اعتياد د 
 

گويان  داليل مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي در ميان جوانان از نظر پاسخ-۴جدول 

 تفكيك داشتن تجربة مصرف مواد مخدربه

 گويانپاسخ
 مواد مخدرداليل مصرف  گويانكل پاسخ فاقد تجربة مصرف مصرف تجربة دارای

درصدها پاسخدرصدفراوانيدرصدفراواني
 ۲۷,۶ ۴۱۴ ۲۶,۱ ۲۸۱ ۳۱,۳ ۱۳۳ تفريح و لذت جويي
 ۲۷,۲ ۴۰۸ ۲۷,۰ ۲۹۰ ۲۷,۸ ۱۱۸ فرار از مشكالت

 ۲۲,۰ ۳۳۰ ۱۹,۹ ۲۱۴ ۲۷,۳ ۱۱۶هاي اجتماعيمخالفت با محدوديت
 ۹,۱ ۱۳۶ ۱۰,۸ ۱۱۶ ۴,۷ ۲۰ ياس و نااميدي
 ۴,۵ ۶۸ ۵,۶ ۶۰ ۱,۹ ۸ استفادة دارويي
 ۳,۷ ۵۵ ۴,۴ ۴۷ ۱,۹ ۸ كنجكاوي
 ۳,۳ ۵۰ ۳,۵ ۳۸ ۲,۸ ۱۲ ماجراجويي

 ۲,۷ ۴۰ ۲,۸ ۳۰ ۲,۴ ۱۰ غلبه بر خواب و خستگي
 ۱۰۰ ۱۵۰۸ ۱۰۰ ۱۰۷۶ ۱۰۰ ۴۲۵ هاجمع پاسخ

 هاي پژوهش  يافته:منبع

 هاي گرايش به مواد مخدر عوامل و زمينه
گويـان از ديگـر     هاي تشديد گـرايش بـه مـواد مخـدر از ديـدگاه پاسـخ                عوامل و زمينه  

بـر  .  آمـده اسـت  ۵موضوعات مورد بررسی در اين حوزه بوده که نتـايج آن در جـدول        
ترتيب اهميـت،   های آماری، عوامل مؤثر بر گرايش جوانان به مواد مخدر، به          اساس يافته 

بيكاري، دسترسي آسان و فراوان به مواد مخدر، ارتباط با دوستان ناباب يا             : زاند ا عبارت
اختالف خانوادگي، كمبود امكانات براي گذراندن اوقات فراغت، داشتن والـدين            معتاد،

هـاي اجتمـاعي و سياسـي، ثـروت و رفـاه       و بستگان معتاد، محدود بودن فضاي فعاليت      
ي، شكــست در عــشق و ازدواج، ضــعف زيــاد، بيمــاري روانــي و اخــتالالت شخيــصت

 . اعتقادات مذهبي، و توطئة سياسي دشمنان كشور
مخدر عوامل دسترسي آسان به مواد مخدر، اختالف         افراد دارای تجربة مصرف مواد    

خانوادگي، كمبود امكانات براي گذراندن اوقات فراغت، و ثروت و رفاه زياد را بيش از               
  .اندگويان مؤثر دانستهساير پاسخ
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گويان  عوامل مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي در ميان جوانان از نظر پاسخ-۵جدول 
 تفكيك داشتن تجربة مصرف مواد مخدربه

 ميانگين عوامل

 ۲۵/۴ بيكاري

 ¼ دسترسي آسان و فراوان به مواد مخدر

 ۷۹/۳ ارتباط با دوستان ناباب يا معتاد

 ۷۳/۳ اختالف خانوادگي

 ۶۸/۳ راي گذران اوقات فراغتكمبود امكانات ب

 ۶۸/۳ داشتن والدين و بستگان معتاد

 ۶۲/۳ محدود بودن فضاي فعاليت هاي اجتماعي وسياسي

 ۳۲/۳ ثروت و رفاه زياد

 ۲۵/۳ بيماري رواني و اختالالت شخصيتي

 ۲۶/۳ شكست در عشق و ازدواج

 ۱۵/۳ ضعف اعتقادات مذهبي
 ۷۷/۲ توطئه سياسي دشمنان كشور

 هاي پژوهش  يافته:منبع

 ارتباط با افراد معتاد
ارتباط با افراد معتاد و از آن جمله وجود فرد معتاد در ميان اعضای خانواده يـا دوسـتان              

هـاي ايـن پـژوهش حـاكي از عـدم      يافتـه . از عوامل خطرساز در گرايش به اعتياد است       
خدر يا مشروبات   گويان در مجالسي بوده كه در آنها، مواد م         درصد پاسخ  ۲۹حضور تنها   

 ۲۹گويـان بـين يـك تـا نـه بـار و               درصد پاسخ  ۴۲الكلي مصرف شده است؛ همچنين،      
از كـل افـرادي كـه در ايـن          . اند بيشتر در اين مجالس حضور داشته      درصد آنها ده بار و    

 درصد نيز تاكنون ايـن      ۶۲كننده مواد و     درصد خود مصرف   ۳۷اند،   مجالس حضور يافته  
ــرده  ــصرف نك ــواد را م ــدا م ــصرف ۵/۹۸. ن ــد از م ــدگان و  درص ــد از ۵/۶۱کنن  درص

دهـد كـه     آزمون کـی دو نـشان مـي       . يابندکنندگان در اين مجالس حضور مي      غيرمصرف
ــصرف  ــراد م ــه حــضور اف ــن مجــالس ب ــده در اي ــیكنن ــور معن ــراد ط ــيش از اف داري ب
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شده بين مصرف مواد و حـضور  مقدار ضريب همبستگي محاسبه  . كننده است  غيرمصرف
هـا   يافته.ای قوي ميان آنهاست    درصد و حاكي از وجود رابطه      ۵۶ن مجالس برابر با     در اي 

در خانـة   (گونه مجـالس در ارتبـاط بـا دوسـتان            درصد از اين   ۷۴حاکي از آن است که      
همچنـين، مجـالس    . بوده اسـت  ) هاي دوستانه دوستان، هنگام سفر با آنها، يا در مهماني       

 درصـد  ۲۶) انوادگي و مصرف دارويي در خانواده     هاي خ ها و ميهماني  جشن(خانوادگي  
بـيش از  )  درصـد ۸۵(افراد دارای تجربة مصرف مواد مخـدر     . گيرد از موارد را در بر مي     

انـد، کـه ايـن موضـوع از لحـاظ           در مجالس دوستانه حضور داشته    )  درصد ۶۷(ديگران  
 ). ۰۰۰/۰p< ،۸df= ،۸/۴۰ =۲X(شود  آماري نيز تأييد مي
 درصد بـرادران،    ۲۸ درصد مادران،    ۵ درصد پدران،    ۳۷گويان،  ر پاسخ بنا به اظهار نظ   

 درصد دوستان آنها سـيگار     ۷۴ درصد خويشاوندان نزديك، و      ۶۶ درصد خواهران،    ۰ /۴

  درصـد بـرادران،    ۱۴ درصـد مـادران،      ۲ درصـد پـدران،      ۱۷همچنـين،   . كنندمصرف مي 

گويـان  دوسـتان پاسـخ    درصد   ۶۴ درصد خويشاوندان نزديك، و      ۵۱ درصد خواهران،    ۳

  ، درصـد پـدران    ۶ مخـدر نيـز در ميـان         مصرف مـواد  . اندمشروبات الكلي مصرف كرده   

 درصـد   ۵۰ درصـد خويـشاوندان نزديـك، و         ۳۵ درصد برادران،    ۸ درصد مادران،    ۲۵/۱

 . گويان رواج دارددوستان پاسخ

اكي از  تفكيك افراد دارا و يا فاقد تجربة مـصرف مـواد مخـدر حـ              ها به مقايسة پاسخ 

کنندگان   درصد از پدران مصرف    ۷۳ دار ميان اين دو گروه است؛ مثالً      وجود تفاوتی معنی  

کننـده   درصد از پدران افراد غيرمصرف     ۲۳کشند، در حالي كه تنها      مواد مخدر سيگار می   

 درصد پـدران افـراد دارای تجربـة مـصرف مـواد             ۴۶همچنين،  . كنندسيگار مصرف مي  

 درصـد از پـدران افـراد        ۶كنند، در حالي كه تنها       مصرف مي  مخدر مشروبات الكلي نيز   

ــصرف ــي  غيرمـ ــي مـ ــشروبات الكلـ ــدر مـ ــواد مخـ ــدة مـ ــند کننـ ــين، . نوشـ  همچنـ

انـد،  منندة اين مواد بـوده    خود مصرف  کنندة مواد مخدر   درصد از پدران افراد مصرف     ۲۲

 . کردندكننده مواد مخدر مصرف نمیكدام از پدران افراد غيرمصرفدر حالي كه هيچ
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کنندة اين مواد چنـدان     هرچند، مصرف مواد مخدر در ميان خانوادة افراد غيرمصرف        

 درصـد   ۳۶ درصـد خويـشاوندان نزديـك و         ۲۷شايع نيست، اما وجود افـراد معتـاد در          

دوستان آنها حاكي از در معرض آسيب بودن اين عده از جوانـان در زمينـة گـرايش بـه          

 . مواد مخدر است

 احتراماحساس آسايش و 
احساس آسايش و احترام متغيري است كه از عواملي چـون احـساس رفـاه و آسـايش،               
احساس هويت فـردي، ارزيـابي مثبـت از خـود، و احـساس بـصيرت اجتمـاعي تـأثير                   

وجود اين احساس نشانة احساس ارزشمندي، اميد به آينده، نـشاط، و امنيـت        . پذيرد مي
 . رواني در فرد ماست

ها بندي پاسخ  پرسش در پرسشنامه طرح شده بود؛ جمع       ۱۷ر،  برای سنجش اين متغي   
 درصد نوجوانان و جوانـان  ۴۷حاكي از آن است كه ميزان احساس آسايش و احترام در      

 درصـد در حـد      ۳۰ درصد در حد متوسـط، و        ۲۱روستايي شهرستان اهواز در حد كم،       
اي، يـك بـه معنـاي       هدر مقياس پنج درج   (ها  زياد بوده و ميانگين و انحراف معيار پاسخ       

 بـوده   ۷۴/۰ و   ۷/۲ترتيب، برابر بـا     به)  در حد خيلي زياد    ۵احساس آسايش خيلي كم و      
 اسـت كـه از   –۴۸/۰ضريب همبستگي ميان ايـن متغيـر و مـصرف مـواد مخـدر           . است

 . نيرومندي تأثير اين متغير بر گرايش افراد به اعتياد حکايت دارد
 و در   ۱۶/۲مخدر   مواد مصرف تجربة داراي روهگ در احترام و آسايش احساس ميانگين

 .دار استدهندة تفاوتی معنی، نشانt است كه بر اساس آزمون ۹۴/۲تجربه  اين فاقد افراد

 هاي ديني جوانان و اعتيادگرايش
مثابه عامل پيشگيري از مصرف مواد مخدر بررسی شده         در اين پژوهش، گرايش ديني به     

طور كلـي،  به. هاي ديني و نماز مورد توجه قرار گرفته استو در اين زمينه، دو بعد باور      
گونه نتيجه گرفت كه ميزان اعتقاد به       توان اين شده، مي هاي ارائه با توجه به مجموع پاسخ    

 درصد  ۵۸ درصد در حد متوسط، و       ۱۴ درصد از افراد در حد كم،        ۲۸باورهاي ديني در    
 . در حد زياد است
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 و بـا اعمـال   -۳۹/۰د مخدر بـا باورهـاي دينـي       ضريب همبستگي ميزان مصرف موا    

 بوره است؛ به عبارت ديگر، با افزايش ميزان باورها يا اعمال دينـي،              -۳۵/۰) نماز(ديني  

ميـانگين اعتقـاد بـه باورهـاي دينـي در      . شـود از ميزان مصرف مواد مخـدر كاسـته مـي    

گويـان مـساوي    سخ و در ساير پا    ۳اند، برابر با     گوياني كه مواد مخدر مصرف كرده      پاسخ

دهنـدة تفـاوتی    نـشان ) =t) ۰۰۰/۰<p<  ،۲۳۷df=  ،۴/۹t  بوده، نتيجة اعمـال آزمـون      ۷/۳

 . دار استمعنی

 دلبستگي به خانواده
 درصد از نوجوانان و جوانان روستايي شهرسـتان اهـواز           ۴۳نتايج حاكي از آن است كه       

 درصـد آنهـا در      ۲۲كنند، اما فقط    اغلب با اعضاي خانوادة خود مشورت و همفكري مي        

گويـان بيـان     درصد پاسخ  ۵۱همچنين،  . پردازنداين سطح به درد دل با خانوادة خود می        

در . كننـد ندرت با اعضاي خـانوادة خـود اخـتالف و بگومگـو پيـدا مـي               اند كه به  داشته

گويان به اعضاي خانوادة خود در حد زياد اعتماد دارند و فقط             درصد پاسخ  ۶۸مجموع،  

 . ا از زندگي خانوادگي خود در حد زياد رضايت دارند درصد آنه۵۲

های مربوط به متغير دلبستگي بـه خـانواده         شده به پرسش   هاي ارئه بندي پاسخ جمع

 درصد در   ۲۸ درصد جوانان روستايي شهرستان اهواز در حد زياد،          ۴۸دهد كه   نشان مي 

 ميانگين و انحراف    . درصد در حد كم به خانوادة خود دلبستگي دارند         ۲۴حد متوسط، و    

 بـه معنـی حـداكثر    ۵ بـه معنـي حـداقل تـا     ۱در مقيـاس   (۸۲/۰ و  ۴/۳هـا   معيار پاسـخ  

 . است) دلبستگي
 بوده  ۴۵/۰ضريب همبستگي ميزان دلبستگي به خانواده با ميزان مصرف مواد مخدر            

ای قوي ميان اين دو متغير است؛ به عبـارت ديگـر، تـضعيف روابـط                كه حاكي از رابطه   
ميانگين رضايت از روابط خانوادگي     . گي با مصرف مواد مخدر همراه خواهد بود       خانواد

 بـوده  ۶/۳ و ۸/۲ترتيـب،  كننـدة مـواد مخـدر بـه    كننده و غيرمصرف در دو گروه مصرف   
دار نـشان    درصد معنـی   ۹/۹۹ ميزان اين تفاوت را با اطمينان باالي         tآزمون آماري   . است
 ). =۰۰۰/۰p< ،۴۹۱df= ،۹/۷t(دهد مي
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 ها در مبارزه با مواد مخدر از نگاه جوانان  اولويت
هاي كاهش مصرف مواد مخدر در ميان جوانـان،         گويان، بايد اولويت برنامه   از نظر پاسخ  

رساني در بـارة خطـرات مـواد        آموزش و اطالع  : ترتيب اهميت، شامل موارد زير باشد     به

ي جوانان، گسترش امكانات    ها، گسترش امكانات اشتغال برا    مخدر به جوانان و خانواده    

افرادي . ورزشي و تفريحي، مبارزة جدي با قاچاق مواد مخدر، و تقويت اعتقادات ديني            

رساني را بيش از ديگران     اند، برنامة آموزش و اطالع    كه تجربة مصرف مواد مخدر داشته     

نـي  گويان به گسترش اشتغال و تقويت اعتقـادات دي  ساير پاسخ . اندمورد توجه قرار داده   

 .اندبيشتر اشاره كرده

 گيري نتيجه

اين پژوهش با هدف بررسي شيوع مواد مخدر در بـين جوانـان روسـتايي و متغيرهـاي                  

 ساله طراحي   ۲۹ تا   ۱۵مؤثر بر آن در سطح روستاهاي شهرستان اهواز و در بين جوانان             

زان های پژوهش به مي   ترين پرسش   مهم. گيري از روش پيمايش اجرا شده است        با بهره  و

ترين عوامل مؤثر بـر       آشنايی و دسترسی جوانان روستايي اهواز به مواد مخدر و نيز مهم           

 . شودمصرف و گرايش به مواد مخدر در ميان جوانان روستايي مربوط می

گويـان نـسبت بـه مـواد         درصد از پاسخ   ۷۱هاي پژوهش حاكي از آن است كه          يافته

همچنين، ميزان  . اندد نظر بينابين داشته    درص ۱۲ درصد مثبت، و     ۱۷مخدر ديدگاه منفي،    

 درصد  ۴۸ درصد سابقة مصرف ترياك و       ۲۷دهد كه     شيوع مصرف مواد مخدر نشان مي     

 ۲/۲۳سابقة مصرف مشروبات الكلي دارند كه متوسط سـن مـصرف مـشروبات الكلـي                

از ديـدگاه   .  سـال اسـت    ۱/۲۳كنندگان انـواع مـواد مخـدر          سال و ميانگين سنی مصرف    

ترين داليل مصرف اين مواد تفـريح         گان مواد مخدر و مشروبات الكلي، مهم      كنندمصرف

هـاي اجتمـاعي اسـت؛ و       جويي، فـرار از مـشكالت، و مخالفـت بـا محـدوديت              و لذت 

شـمار  تـرين عوامـل آن بـه    گسترش بيكاري و دسترسي آسان به مـواد مخـدر نيـز مهـم         

تأثير منفـي و احـساس آسـايش و    همچنين، در اين زمينه، ارتباط با افراد معتاد       . روند می
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احترام، گرايش ديني جوانان، و دلبستگي به خانواده تأثير مثبت دارند و فرد را از تمايل                

 . دارند به مواد مخدر دور نگه مي

-رسـد كـه فـراهم    نظر مـي هاي روستايي، به در مجموع، با توجه به مالحظات محيط  
 روستايي در كاهش گرايش جوانان  هاي پر كردن اوقات فراغت در فضاهاي        سازی زمينه 

های اجتماعی نقشی بـسيار مهـم داشـته باشـد و            به مواد مخدر نيز همچون ديگر آسيب      

در همـين  . هاي روستايي نيز نقشی كليدي و مثبت ايفا کنـد      بسا در موضوع مهاجرت   چه

ت، هاي روستايي نيز كه مبحثي پرسابقه اسـ   زايي در محيط    هاي اشتغال   راستا، ايجاد زمينه  

متأسفانه، ظاهرًا از ديدگاه دولـت، گـسترش اشـتغال در           . گامی مؤثر و مثبت خواهد بود     

شـك، بـا غفلـت از       هاي شهري اهميت ندارد؛ ديدگاهی كه بـي         روستاها به اندازة محيط   

گسترش مهاجرت جوانان روستايي، آن دسته از جوانـان مايـل بـه مانـدن در فـضاهاي                  

سـازد و     ي اجتماعي و در رأس آنها اعتيـاد مواجـه مـي           ها  روستايي را نيز با انواع آسيب     

 . هاي روستايي خواهد انجاميد سرانجام، به ضعف و فقر محيط

شده از  مقولة دين در روستاها نيز از جمله مواردي است كه در ساية تصويری تثبيت             

شـود و     هاي روستايي مبني بر ديني و سنتي بودن آنهـا چنـدان بـدان توجـه نمـي                   محيط

اي   گرچه اين پژوهش به روند مقايـسه      . تدريج تصويری وارونه را شاهد باشيم      به بسا چه

هـاي    رسد که اقدام دولت براي تقويت گرايش        نظر مي اين موضوع نپرداخته است، اما به     

 . ديني و معنوي در فضاي روستايي بسيار اهميت دارد
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