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تاریخ دریافت1331/2/22 :
تاریخ پذیرش1331/4/3 :
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل روانشناسی و اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان  11تا 15سال
شهرستان بوشهر میباشد .جامعه آماری این پژوهش  05555هزار نفر از مردان  11تا 15سال شهرستان بوشهر بود که از میان
آنها بر اساس جدول مورگان و کرجسی و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده  382نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش
انتخاب شدند .نوع تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر نحوه جمعآوری دادهها ،علی -مقایسهای بوده است .ابزارهای
جمعآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامههای شخصیتی نئو ( ،)1383افسردگی بک ( ،)1301اختالالت روانی نجاریان
( ،)1385طالق اسدی ( ،)1388بیکاری نوری زاد ( )1332و نوشین و غفاری مقدم ( )1332میباشد .نتایج نشان داد که عوامل
روانشناسی و اجتماعی با هم بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان 11تا 15ساله تأثیر معناداری دارند .از میان عوامل
روانشناختی و اجتماعی اختالالت روانی ،روان نژندی مسئولیتپذیری به ترتیب بهترین پیشبینی کنندههای متغیر وابسته یعنی
اعتیاد به مواد مخدر مردان 11تا 15ساله شهرستان بوشهر میباشند .ویژگیهای شخصیتی (فردی) با هم بر تمایل به اعتیاد به
مواد مخدر  ،افسردگی بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر مردان ،عامل بیکاری بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر ،طالق بر تمایل
به اعتیاد به مواد مخدر مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر تأثیر معناداری دارند .بنابراین پیشنهاد میشود دورهها و کارگاههای
آموزشی منظم و مدون در سطح سازمان های مردم نهاد جهت پیشگیری این پدیده شوم برگزار گردد.
واژههای کلیدی :عوامل روانشناسی و اجتماعی ،اعتیاد به مواد مخدر ،مردان  11تا 15سال شهرستان بوشهر
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مقدمه
اعتیاد بالیی است خانمان سوز ،که لزوم مبارزه با آن به موازات گسترش روز افزون آن بیش از پیش احساس میشود .قرن
بیست و یکم با پیشرفتهای سرسامآور علوم ،پدیدهای را در بطن خود پرورش داده است به نام اعتیاد و چنان غولی از آن ساخته
است که اکنون به نظر نمیرسد بتوان با تمامی امکانات علمی بشر آن را از پای درآورد .اعتیاد و سوء مصرف مواد مشکل بسیاری
از جوامع بشری است .این بیماری هزینهی بسیار سنگینی را بر فرد ،خانواده و دولت تحمیل میکند .سوء مصرف مواد باعث
کاهش عملکرد شغلی ،تحصیلی ،تصادفات ،مسمومیت ،غیبت از کار ،جنایت و دزدی میشود(.تقیزاده در سال .)1382نظام
فرعی نهاد جامعه پذیری ( فرهنگ) ،حوزه معرفت و تولّد اندیشههاست و کارکرد آن احیای انگیزههای افراد و الگوهای فرهنگی
برای حفظ این انگیزههاست .جوانان به عنوان نیروهای خلّاق و پویا وظیفه مهمی در آینده هر جامعه ایفا مینمایند .آنها به
تصدّی نقشهای مختلف و عهدهدار شدن وظایف بزرگساالن تداوم حیات جامعه را امکان پذیر میسازند .از طرفی جامعه سالم
به افراد شاداب ،نیرومند و متفکّر نیاز دارد تا بتواند به تنظیم و تنسیق امور خود بپردازد و مشکالت را از پیش رو بردارد .اعتیاد
(به ویژه اعتیاد جوانان) با تخریب انگیزهها و الگوهای مطلوب فرهنگی در تولید معرفت و اندیشه ،اختالل ایجاد و استمرار حیات
جامعه را با خطر مواجه میکند(.فرجاد در سال  .)1322جوانان فعالترین و پویاترین نیروهای هر جامعه محسوب میشوند .حل
مسائل کشور ،تداوم پویایی آن و رسیدن به جامعه سالم و مطلوب ،نیازمند داشتن نیروهای سالم ،بانشاط و فعال است .داشتن
نیروهایی با چنین ویژگی ،مستلزم برنامه ریزی و سرمایه گذاری در نظام های فرعی جامعه( نهادهای جامعه پذیری ،اجتماع
جامعه ای ،سیاست و اقتصاد) است .به همین منظور دولتمردان هر کشور سعی میکنند در برنامهریزیهای کالن خود با سرمایه
گذاری در ابعاد چهارگانه جامعه ،به پرورش نیروهایی جوان و حفظ نشاط و شادابی آنها بپردازند و از این طریق موجبات تداوم
سالمت نسل های مختلف جامعه را فراهم نمایند .دولتها با سرمایهگذاری در نهادهای جامعه پذیر( آموزش و پرورش و خانواده)
به حفظ و نگهداری الگوهای فرهنگی بنیانی دست میزنند .دولت ها با سرمایهگذاری در نظم اجتماعی( نظام فرعی اجتماع
جامعهای) ،افزایش انسجام اعضای جامعه را امکانپذیر و انجام کار دسته جمعی و هماهنگ را فراهم مینمایند .با سرمایهگذاری
در حوزه سیاست ،دستیابی به اهداف مشخص جامعه را تسهیل میکند و با سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد نیز سازگاری یا
انطباق با محیط را امکان پذیر میسازند(.توسلی در سال  .)1323رواج مصرف مواد مخدر و افزایش تعداد معتادان موجب نگرانی
کلیه آحاد جامعه شده و عالوه بر کسانی که به طور مستقیم درگیر موضوع بوده یا فرد معتادی در خانواده خود دارند ،سایر
خانواده ها هم احساس نگرانی در خصوص فراگیری اعتیاد و رسوخ آن در جوانان و فرزندان خود دارند .به دلیل آسیبهای
فراوانی که اعتیاد به افراد و خانوده ها و در کل به نسل بشر وارد میکند ،بحث چگونگی مقابله با آن همیشه مطرح بوده و انرژی
و نیروی انسانی فراوانی هم به این امر اختصاص یافته است (قربانی در سال  .)1384در آغاز هزاره سوم در کنار بحرانهایی چون
تخریب محیط زیست ،رشد بیرویه جمعیت ،قاچاق انسان و مشروبات الکلی ،چهارمین بحران ،بحران مواد مخدر است .با توجه
به اهمیت موضوع ،امروزه جهانیان معتقدند که باید یک جنبش جهانی پیشگیری از اعتیاد راهاندازی شود ،زیرا که این تهدید نه
مربوط به یک کشور و نه مربوط به یک ملت یا قوم خاصی است بلکه چالش و مشکل جهانی و مربوط به تمامی کشورها ،ملل و
اقوام است .به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی این پدیده نیز به طور روزافزون پیچیده و تبعات آن افزایش یافته است.
این تبعات وقتی متوجه قشر جوان جامعه باشد به طور طبیعی خسارات جبران ناپذیری به بار میآورد لذا توجه به این قشر فعال،
پویا و خالق جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و در کشور ما که هرم جمعیتی آن در سنین جوانی قرار دارد اهمیت مسئله
چندین برابر است (جمالی.)1383 ،
نسل جوان و نوجوان ویژگیهای منحصر به فردی دارند و به تبع آن نیازهای خاصی نیز در وجودشان موج می زند .عواطف
زالل و دقیق ،قلب پاك و آماده تربیت ،نشاط و تحرك ،توان و جوشش ،خالقیت ،کمال طلبی و کنجکاوی برخی از صفاتی است
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که معموالً از جوان و نوجوان تصویری امیدآفرین ،قابل اتکاء ،سرمایه ساز و در یک کالم موجودی آینده ساز ارائه میدهد .اما
وجود برخی از صفات نوجوانی و جوانی ،آنها را موجودی نیازمند به هدایت و مراقبت معرفی میکند .دانش اندك آنها در
مواجهه با مسایل و مشکالت زندگی ،برخوردهای اجتماعی ،شناخت افراد ،از این قبیل ویژگیها است .حمایت و آموزش سالمتی
در جامعه یک ضرورت و تأمین سالمتی و تحصیل همه افراد وظیفهای همگانی است (دیلی.)2513 ،1
افراد به راهنمایی و همکاری ،اعتماد ،انضباط ،درك متقابل  ،دلسوزی و محبت نیازمندند .کوتاهی و کاستی در هر کدام ،باعث
گرایش فرد به غیر از والدین و خانواده و یافتن آن نقطه در فرد دیگری میشود یا به نوعی به دوست و همساالن گرایش پیدا
میکند .گاهی نفوذ بسیار باالی همساالن در زندگی جوان ،ممکن است ناشی از مورد توجه واقع نشدن در خانه یا به دلیل
جذابیتهای گروه همساالن باشد و از آنجا پیوند جوانان با والدینشان به تدریج ضعیف تر شده و همساالن در رشد روانی آنها
نقش حساسی مییابند ،بنابراین ،اولین عاملی که باعث جذب جوانان به محیطهای غیر از خانواده و خانه میگردد ،عدم رابطه
صحیح والدین و افراد خانواده میباشد ،که در این صورت جوانان اولین گام را به سوی گروه همساالن بر میدارد و زمینه برای
لغزیدن در جاده انحراف و کجروی فراهم میشود .در خصوص پیشگیری ،بدیهی است کلیّه متغیرهایی که در امر تکوین و
پیدایش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر دخیل هستند ،بایستی زمینههای تاثیر گذاریشان کاهش یافته و رفته رفته خنثی گردد تا
ضریب اطمینان قابل اعتمادی برای پیشگیری از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر فراهم گردد (شکاری.)1383 ،
برای برنامهریزی راههای موثر در پیشگیری از اعتیاد ،ابتدا باید علل و عوامل موثر در شروع مصرف و اعتیاد به مواد را در
نوجوانان و جوانان شناخت .عوامل ژنتیکی ،شخصیتی ،پسیکوپاتولوژیک ،فارماکولوژیک ،خانوادگی ،محیطی و اجتماعی همگی
در اتیولوژی سوء مصرف و اعتیاد موثر هستند و عوامل متعدد در مقابل با یکدیگر به سوء مصرف و سپس اعتیاد منجر میگردند.
برای انتخاب و به کارگیری مناسب استراتژیها ،دانستن نیازها و مشکالت و پتانسیلها و توانائیهای اجتماعی ضروری است.
اجرای هر برنامه پیشگیری به شناخت دقیق منطقه ،بررسی کامل وضعیت بهداشتی و روان شناختی و بررسیهای همه گیرشناسی
بستگی دارد تا به این وسیله عوامل موثر بر مصرف مواد آشکار شود (شاملو.)1382 ،
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع به بررسی عوامل روانشناسی و اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان 11
تا 15سال شهرستان بوشهر میپردازیم و در نهایت الزامات ،اصول و راهکارهایی را در جهت حصول به یک برنامه موفق در بین
مردان  11تا 15سال شهرستان بوشهر ارائه داده میشود.
با این وصف سوال و مسئله اساسی این تحقیق ،عبارت است از اینکه عوامل روانشناسی و اجتماعی بر اعتیاد به مواد مخدر
مردان 11تا15سال شهرستان بوشهر چه تأثیری دارد؟
چارچوب نظری تحقیق:
اعتیاد یک بیماری پیچیده است که تنها یک عامل خاص در بروز آن دخیل نمیباشد .مجموعهای از عوامل در بروز بیماری
اعتیاد دخالت دارند که از میان آنها میتوان به عوامل روانشناسی زیر اشاره کرد:
عامل شخصیتی (فردی)
شخصیت یک «مفهوم انتزاعی» است ،یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست ،بلکه آن از طریق
ترکیب رفتار ،افکار ،انگیزش ،هیجان و ...استنباط میشود .شخصیت باعث تفاوت کل افراد از همدیگر میشود .همهی ما در
صحبتهای روزمرهی خود کلمه «شخصیت» را بکار میبریم .احتماالً آنچه را که در صحبت از شخصیت مد نظر داریم ،آمیزهای
از خصوصیات مختلف است که امکان دارد خودبینی و تکبر ،پیشداوری ،نوسانهای خلق و خوی و ارزشهای فرد باشد .شخصیت
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عبارت است از مجموعه ویژگیهای جسمانی ،روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز میکند .شخصیت ترکیبی از
اعمال ،افکار ،هیجانات و انگیزشهای فرد است .شخصیت افراد ،منحصر به فرد است اما شخصیت افراد مختلف دارای وجوه
اشتراك نیز هست ،همچنین شخصیت فرد بالغ نسبتاً ثابت باقی میماند ،اما دو عامل رشد و تجزیه میتوانند آن را تغییر دهند
(روشن چسلی.)1382 ،
هیچ تعریف واحدی از شخصیت که همه نظریه پردازان آن را قبول کرده باشند وجود ندارد ،ولی میتوان گفت که شخصیت
تفاوتهای فردی را بیان میکند و تصور میشود مدیران برای اینکه از عهده انجام وظایف محوله برآیند به صفات شخصیتی
خاصی نیاز دارند .هوش و خالقیت مدیر صفتی است که اغلب از آنها نام برده میشود .مدیران همچنین از طریق امکاناتی که
برای پیشرفت و توسعه دیگران فراهم میآورند شناخته میشوند .در حقیقت در یک مقوله سازمانی شخصیت مدیر جدای از
موقعیتهایی که برای سازمان فراهم میکند تعریف نمیشود ،بر این اساس شناخت خود و اجزاء شخصیت در سازمان کار مهمی
است و بدین جهت مهم ارزیابی میشود که مدیران با این شخصیت درباره دیگران تصمیم میگیرند .همین شخصیت هم به
مدیران اجازه میدهد که درباره دیگران تصمیمگیری کنند .در حقیقت شخصیت موضوعی است که نقش دربان را به افکار و
فعالیت در سازمان میدهد .این نظر که شخصیت به معنای یک سلسله رفتارهای مطمئن و در عین حال کمک کننده به مدیران
است به طور طبیعی به این نتیجهگیری میانجامد که اگر این رفتارهای مرتبط و مطمئن شناسایی شوند بهترین افراد برای کار
و مدیریت در سازمان شناخته میشوند .بنابراین ،این که چه کسی به عنوان مدیر باالیی انتخاب خواهد شد و چه کسی تا کجای
سازمان ارتقاء پیدا خواهد کرد با شخصیت به خوبی مشخص میشود (گروسی.)1382 ،
شخصیت ،یعنی منش ،خصوصیات و تا حدی الگوهای واکنش رفتاری قابل پیشبینی که هر فردی چه به صورت خودآگاه و
چه به صورت ناخودآگاه ،به عنوان سبک و شیوه زندگی از خود نشان میدهد .به عبارت دیگر ،به مجموعه صفات هیجانی،
رفتاری ،منش و خصوصیاتی که در شرایط معمولی معرف شخص بوده و برای هر فردی نسبتاً ثابت و قابل پیشبینی است،
شخصیت اطالق میشود (سیف.)1383 ،
عامل اختالالت روانی
آدمی همواره در مورد سالمت جسم  ،روابط اجتماعی و جایگاه خود در این عالم نگران بوده است و در این زمینهها سؤاالت
بسیاری مطرح کرده و پیرامون آنها نظریاتی ابراز داشته است .بعضی از این نظریات تقریباً جهان شمول به نظر میرسند و در
بسیاری از مناطق دنیا و اکثر دورههای تاریخی دیده میشوند .طبق نظریههایی کهن که امروزه هم به چشم میخورد ،اختالل
روانی نتیجه عملکرد نیروهای ماوراء طبیعی و جادویی مثل ارواح شرور و شیطان است .در جوامعی که این نظریه را باور داشتند،
درمان به صورت جن گیری انجام میشد .در تاریخ اختالالت روانی این عقیده نیز رواج داشته که آنها را ناشی اختالل کارکرد
بدن میدانستند .در یونان باستان به درمان این اختالالت در معبد الهه سالمت میپرداختند .بقراط اهمیت مغز را در تبیین این
اختالالت دریافت و درمان مبتنی بر استراحت  ،استحمام و رژیم غذایی را توسعه بخشید .حرکت به سوی توجیهات منطقی در
تبیین رفتار را سقراط  ،افالطون و ارسطو تقویت کردند .افالطون رفتار پریشان را برخاسته از تعارضات درونی بین هیجان و عقل
به شمار میآورد .برخورد به مبتالیان به این اختالالت خط سیری از برخورد غیر انسانی تا برخوردهای انسانیتر را شامل میشود.
جنبش معطوف به درمان انسانیتر با این بیماران با کارهای فیلیپ پنیل آغاز شد .به تدریج تغییرات اصالحیتر بیشتری آغاز و
ادامه یافت و تحقیقات علمی در سببشناسی  ،طبقهبندی و درمان اختالالت انجام گرفت (جلیلوند.)1380 ،
عوامل اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر
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عامل طالق
طالق در لغت رها شدن زن از قید نکاح یا رها شدن زن از عقد نکاح رها کردن ،فسخ کردن عقد نکاح ،بیزاری مانند اینکه
کسی بگوید هر زنی که در عقد من است یا بعد از این در عقد من خواهد آمد مطلقه است و طالق با این که رجعت در او نگنجد.
طالق رها شدن زن از قید نکاح و به فارسی با لفظ افتادن و دادن و خوردن و گرفتن و بستن مستعمل است .طالق را اغلب
راهحل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر ،فروریختن ساختار زندگی خانوادگی  ،قطع پیوند زناشویی و اختالل ارتباط والدین
با فرزندان تعریف کردهاند .در حقیقت همان گونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار میشود.
چنانچه طرفین نتوانند به دالیل گوناگون شخصیتی ،محیطی و اجتماعی و ...با یکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و
ضوابطی از هم جدا می شوند .از این نظر خانواده همچون عمارتی است که زن و شوهر ستونهای آن را تشکیل میدهند و فرو
ریختن هر ستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی میکند .طالق با این دید ،یکی از غامضترین پدیدههای
اجتماعی ،ارکان خانواده را د ر هم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای میگذارد .طالق گسستن و
فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرامبخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری بر اعضاء خانواده میگذارد ( مدرسی.)1383 ،
به جرئت میتوان گفت که طالق بیشتر تاثیر مخرب را بر روی فرزندان دارد و تأثیر مستقیم آن تزریق عواطف رنجور از جمله
ترس ،خشم ،گیجی و بهت زدگی برای کودکان است .اما طالق عواقب و پیامدهای شومی برای جامعه و پدیدههای روانی و
اجتماعی رقم می زند که از جمله این عواقب میتوان موارد زیر را اشاره کرد:
 -1بزهکاری کودکان و نوجوانان ،ناسازگاریها و رفتارهای ضد اجتماعی آنان.
 -2فحشا به ویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی.
 -3اعتیاد زنان ،مردان و کودکان و استفاده از کودکان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیتهای غیرمجاز.
 -4پرخاشگری و ناساگازی کودکان ،فرار از منزل و ولگردی آنان.
مفهوم اعتیاد به مواد مخدر
هزاران سال بشر در تمام روی زمین از مواد مخدر  ،به عنوان وسیله فراموشی و رهایی از غم و اندوه استفاده کرده است .از
قدیم ترین ازمنه تاریخ  ،انسان تمایل به مصرف موادی داشته است که در حالت روانی و هشیاری او تغییر به وجود آورد گر چه
با گذشت زمان به ویژه در چند دهه اخیر نوع داروهایی که بشر به قصد تفریح و تنفس یا تسکین و تحذیر از آنها استفاده کرده
فرق کرده است اما الکل و تریاك در میان قدیمیترین داروهای روانگردان قرار دارند که در بسیاری از فرهنگها مورد استفاده
قرار گرفتهاند .اعتیاد به مواد مخدر یکی از پیچیدهترین و بغرنج ترین آسیبهای اجتماعی و از مصادیق عمدهی انحرافات
اجتماعی محسوب میشود که میتواند پایه و اساس بسیاری از آسیبها و معضالت اجتماعی باشد .شیوع اعتیاد به مواد مخدر
صرف نظر از عوامل بیرونی وابستگی زیادی به شرایط و زمینههای مساعد درونی دارد که بدون آن بعید است به یک پدیده و
مسئله ی اجتماعی تبدیل گردد .عوامل و عالئم درونی و بیرونی معتادین به مواد مخدر در کنار آثار زیانبار فردی و اجتماعی ما
را بر این میدارد تا جهت پیشگیری ،اقدام به ارائهی تعاریف دقیق تری از اعتیاد و عالئم و علل آن کنیم (جمالی .)1383 ،اعتیاد
را به عادت کردن ،خو گرفتن و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنا کردهاند .به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر
جسمی و یا اجتماعی زیانآور شمرده میشود ،اعتیاد نام دارد .در سال  1315سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به
مواد مخدر ارائه کرد« :اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم
از طبیعی یا ترکیبی ایجاد میشود و به حال شخص و اجتماع زیانآور است» .اگر نیم نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به مواد
مخدّر بیندازیم خواهیم دید که پیامدهای اعتیاد جامعه ،فرد و خانواده را از نظر اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و جسمی در برمیگیرد.
از مهمترین عوارض جسمی اعتیاد به مواد مخدر میتوان به ناراحتیهای عصبی ،بیاشتهایی ،اضطراب ،ریزش مکرّر آب از بینی
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و چشم ،ناراحتی عضالنی و فشار شدید در ستون فقرات ،الغر شدن و مانند آن اشاره کرد .در گستره اقتصادی برخی پیامدهای
ناشی از اعتیاد به مواد مخدّر عبارتند از :بیکاری ،ضعف مالی در ازای خرید و مصرف مواد ،لطمه به اقتصاد و جامعه و خانواده
(ستوده  . )1382 ،معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم ،متکی به مواد مخدر یا دارو شده باشد یا به عبارت دیگر
قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر معتاد شناخته میشود .از نظر آسیبشناسی هر دارویی که پس از مصرف
چنان تغییراتی را در انسان به وجود آورد که از نظر اجتماعی قابل قبول و پذیرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسیت یا
واکنش نشان دهد آن دارو مخدر است و کسی که چنین موادی را مصرف میکند معتاد شناخته میشود .بنابراین معتاد به کسی
می گویند که در نتیجه استعمال متمادی دارو در بدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده به شیوهای که استعمال مکرر آن
موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن میگردد (جمالی.)1383 ،
عالئم هشدار دهنده اعتیاد
برخی از عالئم هشدار دهنده که میتواند به خانواده ها و مربیان در شناخت گرایش نو جوانان به اعتیاد و مواد مخدر کمک
کند به شرح ذیل میباشد:
 -1تغییر ساعات خواب و بیداری.
 -2گوشهگیری ،فراموشی ،کم توجهی ،حواسپرتی و پنهانکاری.
 -3ترك دوستان قدیم و معاشرت با دوستان جدید و صحبت نکردن در مورد آنها.
 -4صحبت نکردن با اعضاء خانواده علی الخصوص با برادران و خواهران.
 -1بروز تغییرات ناگهانی در خلق و خو (خوشحالی و ناراحتی های زودگذر وبی دلیل.
 -0درخواست مکرر پول از خانواده برای موارد نامعلوم.
 -2عدم توجه به نظافت و آراستگی سر و وضع ظاهری.
 -8الغر شدن ،تیره شدن رنگ لبها ،کدر شدن پوست صورت.
 -3پرحرفی ،گفتن مطالب بیربط.
 -15افسردگی و خواب آلودگی و چرت زدن.
فرضیهها


بین عوامل روانشناسی-اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر رابطه معنیدار وجود دارد.



بین عامل طالق و اعتیاد به مواد مخدر رابطه معنیدار وجود دارد.

پرسش اصلی تحقیق (مسئله تحقیق)


عوامل روانشناسی-اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان  11تا  15سال شهرستان بوشهر رابطه

معنیداری وجود دارد؟
پرسش فرعی


آیا بین عامل طالق و اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان  11تا  15سال شهر بوشهر رابطه معنادار وجود

دارد؟
روش تحقیق
روشهای تحقیق مختلف و متنوع میباشند .در این تحقیق به دلیل این که امکان دخالت و دستکاری در موقعیت ،وضعیت و
نقش متغیرها وجود ندارد و صرفاً به تشریح و تبیین میپردازد ،یک تحقیق توصیفی است اما از آنجا که به بررسی عوامل
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روانشناسی و اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان  11تا 15سال شهرستان بوشهر میپردازد یک تحقیق از نوع
علی -مقایسهای است .روش جمعآوری دادهها در این پژوهش بدین صورت بود که مردان  11تا 15سال شهرستان بوشهر با
تعداد  05555نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب و از بین این تعداد  382نفر به صورت تصادفی ساده از بین کمپ های ترك
اعتیاد شهرستان بوشهر انتخاب شدند .پس از انتخاب مردان  11تا 15سال شهرستان بوشهر ،با هماهنگی و همیاری مسئولین
کمپ های ترك اعتیاد و با ارائه جدول زمانبندی افراد نمونه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند ارتباط برقرار گردید.

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مردان  11تا 15سال شهرستان بوشهر در سال  1334میباشد .بر اساس آمار مرکز
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری استان بوشهر ،تعداد کل مردان  11تا  15برابر با  05555هزار نفر میباشد.
حجم نمونه
در این تحقیق با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان و کرجسی با حجم جامعه آماری  05555نفر در سطح اطمینان
 31درصد با احتمال خطای  1درصد ،حجم نمونه برابر  382نفر محاسبه شد.
روش نمونهگیری
برای انتخاب نمونه ،روشهای مختلفی وجود دارد ،که در این تحقیق با توجه به عدم وسعت و پراکندگی جامعه آماری از روش
نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .برای این منظور از میان کمپ های ترك اعتیاد شهرستان بوشهر به صورت تصادفی
 3کمپ انتخاب شد آنگاه از هر کمپ منتخب به صورت تصادفی تعداد نمونه مورد نظر انتخاب شدند و پس از توضیحات کامل
پرسشنامه جهت تکمیل در اختیار آنها قرار گرفت.
ابزارهای جمعآوری اطالعات
در این پژوهش اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامهای مرکب از سئواالت بسته جمعآوری گردیده است .پرسشنامه استفاده
شده از سه قسمت تشکیل شده است:
 )1سئواالت زمینهای :این دسته سئواالت جهت سنجش خصوصیات فردی پاسخگویان شامل (سن ،سطح تحصیالت ،سابقه
اعتیاد و  )...در نظر گرفته شد.
 )2پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو
روایی :روایی پرسشنامه توسط نئو ( )1383از طریق اعتبار سازه  /88به دست آمده است.
پایایی :پایایی پرسشنامه توسط نئو ( )1383از طریق ضریب آلفای کرونباخ  /80به دست آمده است.
 )3پرسشنامه افسردگی بک ( :)1301در این پرسشنامه  13گروه سوال وجود دارد و هر گروه بیان کننده حالتی در فرد است.
روایی :بک ( )1301روایی پرسشنامه را به کمک اعتبار پیش بین  /85گزارش نمود.
پایایی :بک ( )1301پایایی پرسشنامه را در به کمک ضریب آلفای کرونباخ  /82گزارش نمود
 )4پرسشنامه اختالالت روانی نجاریان ( :)1385پرسشنامه استاندارد اختالالت روانی مشتمل بر  21گویه و در طیفهای پنج
درجهای لیکرت هیچ تا به شدت میباشد
روایی :روایی این پرسشنامه توسط نجاریان ( )1385به کمک اعتبار سازه  5/82گزارش نمود.
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پایایی :این پرسشنامه توسط نجاریان ( )1385با آزمون آلفای کرونباخ  /88به دست آمده است
 )1پرسشنامه طالق اسدی ( :)1388پرسشنامه استاندارد پرسشنامه طالق مشتمل بر  12گویه و در طیفهای پنج درجهای
لیکرت خیلی زیاد تا خیلی کم میباشد .میانگین نمره بین  12تا  05میباشد.
روایی :روایی این پرسشنامه توسط اسدی ( )1388از طریق اعتبار سازه  /84به دست آمده است
پایایی :اسدی ( )1388برای محاسبه پایایی پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده نمودهاند که مقدار آن برای
کل پرسشنامه به ترتیب برابر با  5/81و  5/28به دست آمده و این بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده میباشد.
 )0پرسشنامه بیکاری نوری زاد ( :)1332پرسشنامه استاندارد بیکاری مشتمل بر  11گویه و در طیفهای پنج درجهای لیکرت
کامالً موافقم تا کامالً مخالفم میباشد.
روایی :نوری زاد ( )1332روایی پرسشنامه را از طریق اعتبار سازه در بین  215نفر از کارکنان  /81گزارش نمود.
پایایی :نوری زاد ( )1332ضریب پایایی آزمون را  /88گزارش کرد.
 )2پرسشنامه مهاجرت نوشین و غفاری مقدم ( :)1332پرسشنامه استاندارد مهاجرت مشتمل بر  10گویه و در طیفهای پنج
درجهای لیکرت کامالً موافقم تا کامالً مخالفم میباشد.
روایی :روایی پرسشنامه توسط نوشین و غفاری مقدم ( )1332به کمک اعتبار مالکی  /83گزارش شد.
پایایی :پایایی پرسشنامه توسط نوشین و غفاری مقدم ( )1332از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و  /82به دست
آمد.
روایی :روایی پرسشنامه توسط میرحسامی ( )1388از طریق اعتبار پیش بین  /83گزارش شد.
یافتههای تحقیق
الف)یافته های توصیفی
قبل از تحلیل دادهها ،جهت شناخت بیشتر جامعه مورد مطالعه به توصیف هر یک از ویژگیهای فردی آزمودنیها و هم چنین
سایر متغیرها مانند تمایل به طالق ،تمایل به اعتیاد به مواد مخدر ،ویژگیهای شخصیتی ،بیکاری ،افسردگی ،اختالالت روانی و
تمایل به مهاجرت با استفاده از روشهای آمار توصیفی مانند جداول یک بعدی توزیع فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف
استاندارد و نمودار به ترتیب زیر پرداخته میشود.
توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سن آنها
دادهها نشان میدهد که سن  0/3درصد از کل پاسخگویان  21سال و کمتر  2/3 ،درصد بین  20تا  35سال  13/1 ،درصد
بین  31تا  31سال 24/1 ،درصد بین  30تا  45سال  34/8 ،درصد بین  41تا  41سال و  18/8درصد  40سال به باال میباشد.
سن بیشترین درصد آزمودنیها بین  41تا  41سال میباشد .میانگین سن پاسخگویان  33/1سال و انحراف استاندارد آن 0/1
سال میباشد.
نمودار  :5توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سن آنها
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شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تمایل به طالق ،تمایل به اعتیاد به مواد مخدر ،بیکاری  ،افسردگی ،
اختالالت روانی و تمایل به مهاجرت
جدول  1بیانگر شاخص های آمار توصیفی ( میانگین  ،انحراف استاندارد  ،حداقل و حداکثر نمره ) مربوط به متغیرهای تمایل
به طالق ،تمایل به اعتیاد به مواد مخدر ،بیکاری  ،افسردگی  ،اختالالت روانی و تمایل به مهاجرت میباشد.
جدول  :5شاخصهای آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تمایل به طالق ،تمایل به اعتیاد به مواد مخدر ،بیکاری ،
افسردگی  ،اختالالت روانی و تمایل به مهاجرت
آمارهها
متغیرها

انحراف

میانگین

استاندارد

حداقل
نمره

حداکثر نمره

تمایل به طالق

10/1

2/04

12

23

تمایل به اعتیاد به مواد مخدر

12/51

2/23

8

23

افسردگی

15/42

1/12

5

31

اختالالت روانی

33/84

13/1

0

00

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود میانگین نمره تمایل به طالق  10/1و انحراف استاندارد آن  ، 2/04میانگین
نمره تمایل به اعتیاد به مواد مخدر 12/51و انحراف استاندارد آن  ، 2/23میانگین نمره بیکاری  28/38و انحراف استاندارد آن
 ، 0/11میانگین نمره افسردگی  15/42و انحراف استاندارد آن  ،1/12میانگین نمره اختالالت روانی  33/84و انحراف استاندارد
آن  13/1و میانگین نمره تمایل به مهاجرت  23/33و انحراف استاندارد آن  0/11میباشد.
ب) یافتههای استنباطی
در این بخش هر یک از فرضیههای تحقیق را با استفاده از روشهای آمار استنباطی مانند رگرسیون دو متغیری (ساده) و چند
متغیری به روش همزمان مورد بررسی قرار میدهیم.
فرضیه اصلی :عوامل روانشناسی و اجتماعی بر اعتیاد به مواد مخدر مردان 11تا 15سال شهرستان بوشهر موثر است.
در جداول زیر نتایج رگرسیون چند متغیره بین عوامل روانشناسی و اجتماعی با اعتیاد به مواد مخدر مردان 11تا 15سال ارائه
شده است.
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جدول  :2خالصه مدل تاثیر عوامل روانشناسی و اجتماعی بر اعتیاد به مواد مخدر مردان 51تا 15سال
R

R2

R2
تنظیم شده

خطای برآورد

5/113

5/203

5/243

2/32

جدول  :3نتایج تحلیل واریانس تاثیر عوامل روانشناسی و اجتماعی بر اعتیاد به مواد مخدر مردان 51تا 15سال
مدل

مجموع

میانگین

df

مربعات

مربعات

رگرسیون

248/40

15

24/84

باقیمانده

2155/42

321

1/00

کل

2848/33

381

-

F

13/22

سطح
معنیداری

5/5551

نتایج رگرسیون چند متغیری به روش همزمان مندرج در جداول فوق نشان میدهد که عوامل روانشناسی و اجتماعی باهم بر
تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان 11تا 15ساله  F=13/22در سطح ( ) P<5/5551تاثیر معناداری دارند .با توجه به
مقدار R2 =5/203نیز میتوان گفت که عوامل روانشناسی و اجتماعی با هم  20/3درصد از واریانس تمایل به اعتیاد به مواد مخدر
در مردان 11تا 15ساله شهرستان بوشهر را تبیین مینمایند.
جدول  :4ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده
ضریب استاندارد شده
مدل

B

ضریب

خطای

استاندارد

استاندارد

شده Beta

t

سطح
معنیداری

مقدار ثابت

14/38

1/2

-

8/44

5/5551

روان نژندی

5/111

5/521

5/420

2/10

*5/5551

برون گرایی

5/510

5/541

5/131

1/38

5/108

دلپذیر بودن

5/53

5/521

5/581

1/12

5/241

انعطاف پذیری

-5/531

5/532

-5/154

-5/333

5/348

مسئولیت پذیری

-5/543

5/521

-5/131

-1/32

*5/543

تمایل به طالق

5/521

5/512

5/503

1/34

5/18

اختالالت روانی

5/1

5/531

5/431

2/80

*5/554

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود هر یک از متغیرهای روان نژندی و اختالالت روانی دارای اثر مثبت و معنیداری
و هم چنین مسئولیت پذیری دارای اثر منفی و معناداری بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان 11تا 15ساله شهرستان
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بوشهر در سطح آلفای  5/51می باشند زیرا سطح معناداری به دست آمده از  5/51کمتر میباشند  .اما تاثیر سایر ویژگیهای
شخصیتی مانند دلپذیر بودن  ،برون گرایی و انعطاف پذیری و هم چنین سایر عوامل مانند افسردگی  ،بیکاری  ،تمایل به طالق
و مهاجرت بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر مردان 11تا 15ساله شهرستان بوشهر در سطح آلفای  5/51معنادار نیستند زیرا
سطوح معناداری به دست آمده از  5/51بیشتر هستند .با توجه به مقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده میتوان گفت که از
میان عوامل روانشناختی و اجتماعی اختالالت روانی  ،روان نژندی مسئولیت پذیری به ترتیب بهترین پیشبینی کنندههای متغیر
وابسته (مالك) یعنی اعتیاد به مواد مخدر مردان 11تا 15ساله شهرستان بوشهر میباشند.
فرضیه فرعی  :عامل طالق بر اعتیاد به مواد مخدر مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر موثر است.
جدول  :1خالصه مدل تاثیر عامل طالق بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  51تا 15ساله شهرستان
بوشهر
R

R2

R2
تنظیم شده

خطای برآورد

5/143

5/52

5/518

2/21

جدول  :6نتایج تحلیل واریانس تاثیر عامل طالق بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  51تا 15ساله
شهرستان بوشهر
مدل

مجموع
مربعات

df

میانگین

F

مربعات

رگرسیون

18/51

1

18/51

باقیمانده

2235/82

385

2/34

کل

2848/33

381

-

سطح معنیداری

5/551

2/3

همان طور که در جداول فوق مالحظه میگردد عامل طالق بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  11تا 15ساله شهرستان
بوشهر  F= 2/3در سطح ( ) P<5/5551تاثیر معناداری دارد .با توجه به مقدار R2 =5/52نیز میتوان گفت که عامل طالق 2
درصد از واریانس متغیر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر را تبیین مینماید.
جدول  :7ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده
ضریب استاندارد نشده
مدل

B

ضریب استاندارد

خطای

شده Beta

استاندارد

t

سطح
معنیداری

مقدار ثابت

14/03

5/810

-

12/53

5/5551

عامل طالق

5/148

5/512

5/143

2/81

5/551

11

نتایج ضریب رگرسیون استاندارد شده مندرج در جدول فوق نشان میدهد که عامل طالق بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر
مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر دارای اثر مستقیم و معنیداری در سطح ( ) P<5/551میباشد به این معنا که هر چقدر
تمایل به طالق بیشتر شود  ،تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر نیز بیشتر میشود.
فرضیه  : 1عامل بیکاری بر اعتیاد به مواد مخدر مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر موثر است.
جدول  :8خالصه مدل تاثیر عامل بیکاری بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  51تا 15ساله شهرستان
بوشهر
R

R2

R2
تنظیم شده

خطای برآورد

5/12

5/514

5/512

2/21

جدول  :9نتایج تحلیل واریانس تاثیر عامل بیکاری بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  51تا 15ساله
شهرستان بوشهر
مدل

مجموع
مربعات

df

میانگین
مربعات

رگرسیون

45/22

1

45/22

باقیمانده

2858/2

385

2/33

کل

2848/33

381

-

F

1/11

سطح معنیداری

5/513

همان طور که در جداول فوق مشاهده میشود نتایج رگرسیون ساده بیانگر تاثیر معنادار عامل بیکاری بر تمایل به اعتیاد به
مواد مخدر در مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر  F= 1/11در سطح ( ) P<5/5551میباشد .با توجه به مقدارR2 =5/514
نیز میتوان گفت که عامل بیکاری 1/4درصد از واریانس تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر
را توضیح میدهد.
نتایج ضریب رگرسیون استاندارد شده مندرج در جدول فوق نشان میدهد که عامل بیکاری بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر
مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر دارای اثر مثبت و معنیداری در سطح ( ) P<5/513میباشد به این معنا که هر چقدر
بیکاری بیشتر شود  ،تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر نیز بیشتر میشود.

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر که به منظور بررسی عوامل روانشناسی و اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان 11تا 15سال
شهرستان بوشهر انجام شده است ،پس از طی مراحل مقدماتی و مرور ادبیات پژوهش ،فرضیات آن تدوین گردید و سپس
اطالعات مورد نیاز جهت آزمون این فرضیهها از طریق پرسشنامههای استاندارد ویژگیهای شخصیتی ،افسردگی ،اختالالت روانی،
طالق ،بیکاری ،مهاجرت و میزان تمایل به اعتیاد از یک نمونه  112نفری از مردان  11تا 15سال شهرستان بوشهر جمعآوری و
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با استفاده از روش های آمار توصیفی مانند درصد ،میانگین و انحراف استاندارد و روشهای آمار استنباطی تحلیل رگرسیون و
تحلیل واریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفت و به نتایج زیر دست یافت:
فرضیه اصلی :عوامل روانشناسی و اجتماعی بر اعتیاد به مواد مخدر مردان 11تا 15سال شهرستان بوشهر موثر است.
جهت پاسخگویی به این فرضیه از نتایج رگرسیون چند متغیری به روش همزمان استفاده شد که نتایج نشان داد که عوامل
روانشناسی و اجتماعی با هم بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان 11تا 15ساله  F=13/22در سطح ( ) P<5/5551تاثیر
معناداری دارند .با توجه به مقدار R2 =5/203نیز میتوان گفت که عوامل روانشناسی و اجتماعی با هم  20/3درصد از واریانس
تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر را تبیین مینمایند .هر یک از متغیرهای روان نژندی و
اختالالت روانی دارای اثر مثبت و معنی داری و هم چنین مسئولیت پذیری دارای اثر منفی و معناداری بر تمایل به اعتیاد به
مواد مخدر در مردان 11تا 15ساله شهرستان بوشهر در سطح آلفای  5/51میباشند زیرا سطح معناداری به دست آمده از 5/51
کمتر میباشند .اما تاثیر سایر ویژگی های شخصیتی مانند دلپذیر بودن  ،برون گرایی و انعطاف پذیری و هم چنین سایر عوامل
مانند افسردگی ،بیکاری ،تمایل به طالق و مهاجرت بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر مردان 11تا 15ساله شهرستان بوشهر در
سطح آلفای  5/51معنادار نیستند زیرا سطوح معناداری به دست آمده از  5/51بیشتر هستند .با توجه به مقدار ضریب رگرسیون
استاندارد شده می توان گفت که از میان عوامل روانشناختی و اجتماعی اختالالت روانی ،روان نژندی مسئولیت پذیری به ترتیب
بهترین پیشبینی کنندههای متغیر وابسته (مالك) یعنی اعتیاد به مواد مخدر مردان 11تا 15ساله شهرستان بوشهر میباشند.
مشابه با این یافتهها در تحقیقات نیازی ( ،)1332رسولی ( ،)1335محمدی ( ،)1383جمالی ( ،)1383نادری فر (،)1383
والیانی ( ،)1380جونز ( ،)2514راندلوپ ( ،)2513بلیک ( )2512و هارا ( )2511به دست آمده است .بررسی و تبیین فرضیه
فوق نشان میدهد که نسل جوان و نوجوان ویژگیهای منحصر به فردی دارند و به تبع آن نیازهای خاصی نیز در وجودشان موج
می زند .عواطف زالل و دقیق ،قلب پاك و آماده تربیت ،نشاط و تحرك ،توان و جوشش ،خالقیت ،کمال طلبی و کنجکاوی برخی
از صفاتی است که معموالً از جوان و نوجوان تصویری امیدآفرین ،قابل اتکاء ،سرمایه ساز و در یک کالم موجودی آینده ساز ارائه
میدهد .اما وجود برخی از صفات نوجوانی و جوانی ،آنها را موجودی نیازمند به هدایت و مراقبت معرفی میکند .دانش اندك
آنها در مواجهه با مسایل و مشکالت زندگی ،برخوردهای اجتماعی ،شناخت افراد ،از این قبیل ویژگیها است .حمایت و آموزش
سالمتی در جامعه یک ضرورت و تأمین سالمتی و تحصیل همه افراد وظیفهای همگانی است .افراد به راهنمایی و همکاری،
اعتماد ،انضباط ،درك متقابل  ،دلسوزی و محبت نیازمندند .کوتاهی و کاستی در هر کدام ،باعث گرایش فرد به غیر از والدین و
خانواده و یافتن آن نقطه در فرد دیگری میشود یا به نوعی به دوست و همساالن گرایش پیدا میکند .گاهی نفوذ بسیار باالی
همساالن در زندگی جوان ،ممکن است ناشی از مورد توجه واقع نشدن در خانه یا به دلیل جذابیتهای گروه همساالن باشد و
از آنجا پیوند جوانان با والدینشان به تدریج ضعیف تر شده و همساالن در رشد روانی آنها نقش حساسی مییابند ،بنابراین،
اولین عاملی که باعث جذب جوانان به محیطهای غیر از خانواده و خانه میگردد ،عدم رابطه صحیح والدین و افراد خانواده
میباشد ،که در این صورت جوانان اولین گام را به سوی گروه همساالن بر میدارد و زمینه برای لغزیدن در جاده انحراف و
کجروی فراهم میشود ،بدین خاطر مسئولین ذی ربط باید به مقوله عوامل روانشناسی و اجتماعی توجه دقیق تر و علمی تری
داشته باشند تا موجب کاهش سطح اعتیاد به مواد مخدر گردد.
فرضیه  : 4عامل طالق بر اعتیاد به مواد مخدر مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر موثر است.
جهت پاسخگویی به این فرضیه از نتایج رگرسیون دو متغیری استفاده شد که نتایج نشان داد که عامل طالق بر تمایل به
اعتیاد به مواد مخدر در مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر  F= 2/3در سطح ( ) P<5/5551تاثیر معناداری دارد .با توجه
به مقدار R2 =5/52نیز میتوان گفت که عامل طالق  2درصد از واریانس متغیر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  11تا15
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ساله شهرستان بوشهر را تبیین مینماید .عامل طالق بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر
دارای اثر مستقیم و معنیداری در سطح ( ) P<5/551میباشد به این معنا که هر چقدر تمایل به طالق بیشتر شود ،تمایل به
اعتیاد به مواد مخدر در مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر نیز بیشتر میشود.
مشابه با این یافتهها در تحقیقات باقریانی ( ،)1332نیازی ( ،)1332قره نژاد نوغانی ( ،)1335اهدایی ( ،)1335محمدی
( )1383راندلوپ ( ،)2513بلیک ( )2512و هارا ( )2511به دست آمده است .بررسی و تبیین فرضیه فوق نشان میدهد که
طالق احساس باخت و یا زنده بودن در ارتباط زناشویى است  ،که طرفین آن براى رهایى از این احساس اقدام به جدایى مىکنند.
طالق دالیل گوناگونی دارد ،این دالیل متناسب با موقعیت ،طبقه و جایگاه اجتماعی زوجین متفاوت است .شناخت عوامل موثر
در شکلگیری این پدیده از کنترل و کاهش آن نقش بسزایی خواهد داشت .مسئله اعتیاد ،یک مشکل عمده اجتماعی است که
عالوه بر عوارض جسمی و روانی برای فرد ،سالمت جامعه را از هر جهت تهدید میکند .پیشگیری از بروز این آفتها و آسیبهای
اجتماعی ،مستلزم درك و شناخت صحیح از آن است .علل گرایش به اعتیاد و دامنه و گستردگی عوارض ناشی از آن بسیار وسیع
و فراگیر میباشد ،پیشگیری ،شناسایی و از بین بردن علل گرایش به اعتیاد ضروری است ،زیرا پیامدهای ناشی از اعتیاد بسیار
خانمانسوز و بنیان شکن هستند و درمان پس از اعتیاد نسبت به پیشگیری کاری به صرفه نخواهد بود ،البته این بدان معنا
نیست که افراد معتاد را درمان نکنیم ،بلکه بدان معناست که پیش از ایجاد اعتیاد در فرد ،زمینههای گرایش به آن شناسایی
شوند و با استفاده از مطالعات کارشناسانه در ابعاد و تخصصهای گوناگون ،در از بین بردن زمینهها تالش نماییم ،بدین خاطر
مسئولین ذی ربط باید به مقوله عامل طالق توجه دقیق تر و علمی تری داشته باشند تا موجب کاهش سطح اعتیاد به مواد
مخدر گردد.
محدودیتها
محدودیتهای در اختیار محقق
 .1محدود کردن ابزار جمعآوری دادههای تحقیق به پرسشنامه.
 .2محدود کردن جامعه به نمونه قابل بررسی ،همانگونه که اشاره شد این تحقیق فقط بر روی مردان  11تا 15ساله شهرستان
بوشهر اجرا شد.
محدودیتهای خارج از اختیار محقق
 .1فرهنگ پرسشگری و پاسخگو بودن در شهرها هنوز جا نیفتاده ،به خاطر همین مسئله تعدادی از مردان در پاسخ دادن به
سؤاالت پرسشنامه به سختی همکاری کردند.
 .2ویژگیهای شخصیتی متفاوت مردان که بر متغیر مالك تاثیر دارد و امکان اندازهگیری یا کنترل همه این متغیرها ،به عنوان
متغیر کنترل یا مداخلهگرند در این تحقیق و نه در هیچ تحقیق دیگر میسر نمیباشد.
 .3عدم همکاری بعضی از مردان جهت اجرای پرسشنامه تحقیقاتی.
 .4بروکراسی اداری و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر که یکی از موانع پژوهشی به شمار میآید.
پیشنهادها
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
 .1ویژگیهای شخصیتی (فردی) با هم بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر تاثیر معناداری
دارند ،بنابراین پیشنهاد میشود دورهها و کارگاههای آموزشی منظم و مدون در سطح سازمان برگزار گردد.
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 .2طالق بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان  11تا 15ساله شهرستان بوشهر تاثیر معناداری دارد ،بنابراین پیشنهاد
میشود با برگزاری دورههای آموزشی ،کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت جهت کاهش سطح طالق با توجه به چشم اندازها و
اولویتهای جامعه به طور حرفهای و سازمان یافته تر صورت گیرد.
پیشنهادهای کاربردی
 -1برگزاری دورههای آموزشی که باعث کاهش عوامل روانشناسی و اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان
میشود پرداخته شود.
 -2با توجه به تاثیر عوامل روانشناسی و اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان برای افزایش آگاهی بهتر آنان
الزم است برنامههای مدون و منظمیهای در این زمینه صورت پذیرد.
پیشنهادهایی برای محققان بعدی
 -1استفاده از روشهای دیگر مثل مصاحبه در جمعآوری اطالعات و انجام تحقیقات کیفی در زمینه موضوع تحقیق حاضر.
 -2انجام تحقیقات مشابه بر روی گروههای سنی دیگر به منظور روشن تر نمودن بیش از پیش عوامل روانشناسی و اجتماعی
موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان.
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