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 چکیده

که از مصرف غیرر بیییری و  اجتماعی است -اعتیاد یک ناهنجاری روانی

غیرمجاز مواد مخدر ناشی شده و باعث وابستگی روانی یرا ییییوورو ی 

ی و نرجسرمی  رواشود؛ این وابستگی در عملکررد یرد به مواد مخدر می

ی یرد میتاد اثر ناپسندی بر جای گذاشرته و در مروارد مصررف اجتماع

. کنردشدید حتی زندگی یردی و اجتماعی وی را با خطر جدی مواجره مری

-بررسی مییان گررایش بره اعتیراد در دانرشبا هدف پژوهش حاضر : هدف

: روش کاار. انجام شدآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهر اهواز 

ی از نرو  پیماییری برا اسرت اده از ش توصری یرک پرژوه رضپژوهش حا

در سال  کهتوسطه مقطع م دختر آموز پسر ودانش 150پرسینامه انجام شد. 

نمونره گیرری بره شریوه میروول بره تحصریو بودنرد  1397-1398تحصیلی 

پاسرر   گررایش بره اعتیرادپرسیررنامه انتخاب شدند و بره  داوبلیانه

ها به عنروان تییین میانگین نمرهبا دادند. داده های جمع آوری شده 

 7/54نتایج نیران داد کره ها: یافته شدند. نقطه برش تجییه و تحیلیو

تر از میانگین آموزان در مییان گرایش به اعتیاد نمره پاییناز دانش

کسر  آموزان نمره باالتر از میرانگین را از دانش 3/45بدست آوردند و 

د از درصر 3/45یقر  داد حاضر نیران  نتایج پژوهشگیری: نتیجهکردند. 

از میانگین کس  کردند ووی با توجه به روند آموزان نمره باالتر دانش

ترر رییی دقیر صیودی گرایش به اعتیاد همین درصد هم نیازمند برنامه

 های مرتی  است.برای پییگیری از اعتیاد توس  سازمان

 نگرایش به اعتیاد، نوجوانااعتیاد، : کلمات کلیدی
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 مقدمه

و اساسی در دنیای کنونی اعتیاد به مواد مخدر ضالت مهم یکی از می

یکی عنوان بهاعتیاد به مواد مخدر  (.1395  کارانهم و خدایاریاست ) 

که است یراگیر در دنیای امروز میکلی از میضالت و مسائو اجتماعی 

کام ها ن ر را به سراسر جهان ویران  میلیونهیاران زندگی را در 

های ناشی آس رها دالر برای کنترل  درمان و کاهش و میلیا مرگ زودرس

و همکاران   یرمهدویان(؛ 2011) و همکاران  1هرسنشود )از آن مصرف می

اجتماعی است که از مصرف غیر  -اعتیاد یک ناهنجاری روانی (.1398)

مجاز مواد مخدر ناشی شده و باعث وابستگی روانی یا بیییی و غیر

این وابستگی در عملکرد جسمی   ؛شودخدر میییووو ی یرد به مواد میی

روانی و اجتماعی یرد میتاد اثر ناپسندی بر جای گذاشته و در موارد 

-با خطر جدی مواجه میشدید حتی زندگی یردی و اجتماعی وی را مصرف 

 1382(. بی  آمارهای موجود تا سال 2013  نو همکارا 2) نویو کند

یون و دویست هیار ن ر بوده ک میلمیتاد کیور باوغ بر ی تیداد ایراد

به دو میلیون تا دو میلیون و  1391این رقم در سال  که( 1390)ت رشی  

بررسی های مربوط به مصرف (. 1391نیم رسیده است ) وزرات بهداشت  

آموزان منجر به داده های مت اوتی شده است  دانشدر بین مواد مخدر 

د مخدر غیرقانونی در ف مواها بر اییایش سوء مصر اما بییتر یایته

و  پورکرد ؛ (2014)  و همکاران حاجیلو آموزان اشاره دارد )دانش

بر اساس مطاویات انجام شده مییان شیو  مصرف مواد (. 1392)  همکاران

؛ به (1379)  موسویدرصد گیارش شده است )  7/5آموزان مخدر در دانش

قطع متوسطه در سن ن مآموزادانش(. 1392)  نرد و همکارانقو از پورک

زمرران تجربه کررردن و  ینوجوانرر یدوره  برند ونوجوانی به سر می

 کس  یامدهایدوره  پ نیایراد اسررت و نوجوان در ا یشخص یانتخاب ها

 ینقش ها یو باز یاجتماع  یدتیعق  ییکر) یا نهیتجربه در هر زم

الل دست رهگذر به اسررتق نیز اخرد تا ا یرا به جان م (گوناگون

 ییپر خطر ن رهايیدر مس ذاشتنراه  از پا گ نیدر ا نوجوان. ابدی

شود در برابر  یمسأوه باعث م نیدهد و هم یبه دل راه نم یهراس

  یجنس یپرخطر از جمله مصرف مواد  ریتارها یاز ریتارها یاریبس

                                                   
1 - Hersen 
2 - Noël 



  مکارانه و چرمهینیپذیر شود ) یآس گاریناساوم  مصرف اوکو و س

پذیری ایراد در دوره نوجوانی نسیت به رغم آسی یه علاویت .(1397

ریتارهای پرخطر از جمله اعتیاد  همه نوجوانان چنین ریتارهایی را 

گر و برخی تسهیودر این بین برخی عوامو به عنوان و  کنندتجربه نمی

توان کنند. از بین عوامو تسهیلگر میکننده عمو میبه عنوان محایظت

به اعتیاد اشاره  تمایو )گرایش(شخص مانند  مایالتها و تبه گرایش

حاوت درونی است که در آن احتمال وقو  یک  (گرایشتمایو )کرد. 

شوند. آموخته مید و یا به آسانی آن ریتاها روریتارهایی باال می

های ایراد درباره مواد و پیامدهای من ی و مثیت آن باورها و نگرش

نژاد و سجادید تیریف شده است )الح گرایش به مصرف موادر اصط

رویکردهای مختل ی در زمینه گرایش و به بور کلی  (.1398  چرمهینی

. 2  دار . نظریه ریتار مسئله1شناسی مصرف مواد مخدر وجود دارد: سی 

. نظریه کنترل 4. نظریه یادگیری اجتماعی  3نظریه کنش عقالنی  

. نظریه 7اری یکپارچه  . مدل بیهک6ودتخرییی  . نظریه خ5اجتماعی  

زمینه تمایو و  در(. 19981  تامیوجهی ). نظریه اثر سه8رشد اجتماعی  

که  مطاویات بسیاری انجام شده استهای اخیر سالدر شناسی اعتیاد سی 

و  2) کاستلو تر استاز آنها نقش خانواده از سایر عوامو پررنگ بیضی

از  .(1386)  ؛ محمدخانی(2014)  ر و همکارانرن؛ ت(2010)  همکاران

های قوی در سوء بینی کنندهبرف دیگر همساالن منحرف نیی یکی از پیش

  6و هایمن 5؛ بار(2012)  4برگو ووه 3) هاراکه خدر استممصرف مواد 

های شخصیتی نیی از جمله ویژگیهمچنین . (2007)  7؛ پیلکینگتون(2010)

 ه مواد مخدر است )نگرش نسیت به اعتیاد بعوامو تاثیرگذار بر 

و  10؛ داگر(2008)  و همکاران9؛ تراکیانو(1998)  8سیگو

   (. 2010)  و همکاران 12؛ کوتوف(2009) 11رابینی

                                                   
1 - Tammy 
2 - Costello 
3 - Harakeh 
4 - Vollebergh 
5 - Bahr 
6 - Hoffmann 
7 - Pilkington 
8 - Siegel 
9 - Terracciano 
10 - Dagher 
11 - Robbins 
12 - Kotov 



 ایریایش حال در مواد مخدر کنندگانشمار مصرف اعتیاد وبه بور کلی  

که این وضییت نیان دهنده آن اسرت کره میرو و گررایش بره سرمت  است

متاسر انه برا توجره بره حساسریت کند. ی میعتیاد روند صیودی را با

همییره  کننردگانمصرف انجام تحقیقات و اعالم آمار  مواد مخدرمسئله 

بردون سروگیری انجام تحقیقات وذا  ؛هایی همراه خواهد بودبا سوگیری

توانرد در اعتیاد میو گرایش قیرهای مختلف جامیه به  در زمینه شیو 

یاد بسیار م ید باشرد. بنرابراین عتی برای پییگیری از ابرنامه ریی

مرواد مخردر و اعتیراد در به گرایش با هدف بررسی مییان این پژوهش 

 آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز انجام شد.بین دانش

 روش

توصی ی از نو  پیماییی و مقطیی اسرت کره برا  یک پژوهشپژوهش حاضر 

اری ایرن م رسیده است. جامیه آماست اده از تکنیک پرسینامه به انجا

کره  شدمی شهر اهوازاول آموزان مدارس متوسطه کلیه دانششامو پژوهش 

گیرری به روش نمونره و میوول به تحصیو بودند؛ 97 -98در سال تحصیلی 

آموزان داوبل  که به یراخوان محق  پاسر  ن ر از  دانش 159در دسترس 

ه ا توجکه ب را تکمیو نمودند نامه گرایش به اعتیادمثیت دادند پرسش

برای تجییه و تحلیو  شد. 150نامه نمونه نهایی پرسش 9به مخدوش بودن 

 است اده شد. spss23اییار ها از نرمداده

 

 ابزار پژوهش

سوال اسرت  16این پرسینامه دارای : پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

 اجتمراعی  بیرد سره از اعتیاد به تمایو مییان و هدف کلی آن بررسی

ی در ایراد مختلف می باشد. این پرسینامه به صورت محق  یطمح و یردی

ساخته و با است اده از برخی منابع علمی از قییو یرچاد و همکراران 

پرسینامه به صورت ویکررت ( براحی گردیده است. بیف پاسخدهی به 1385)

نظور بدست م بهشود. گذاری میای از خیلی کم تا خیلی زیاد نمرهدرجه 5

متیاز همه سواالت را با هم جمع از کلی پرسینامه  مجمو  اآوردن امتی

خواهرد  80ترا  16می نمائیم. بدیهی است که این امتیاز دامنه ای از 

نگر مییان تمایرو بییرتر داشت و هر چه این امتیاز باالتر باشد  بیا

ه در پایران نامر شخص پاس  دهنده به اعتیاد خواهرد برود و بررعک .



 پرسینامه سئواالت  سقم و صحت و صوري پرسینامه روایی ( جهت1388میرحسامی )

 بدسرت نترایج از ابمینران پ  از و شد از دانیجویان توزیع تیدادي بین در

 یرا پرسینامه همچنین پایائی. توزیع شد آماري نمونه در پرسینامه آمده 

 کرونیاخ محاسریه آو اي گیرياندازه روش از است اده با آن اعتماد قابلیت

 عردم مینراي بره (0ص ر ) از کرونیاخ آو اي اعتماد ضری  دامنه موالا شد. می

 چره هرر و گیرردمری قرار کامو پایائی میناي +( به1یک ) مثیت تا پایداري 

 پرسیرنامه اعتمراد قابلیت باشد نیدیکتر یک مثیت عدد به آمده بدست مقدار

یااد میزان گرایش به اعتامه آو ای کرونیاخ برای پرسین. شودمی بییتر

 می باشد.  79/0برابر با 

 هایافته

و  9/15اموز پسرر و دخترر برا میرانگین سرن دانش 150در پژوهش حاضر 

 68( و 66/54پسرر ) 82نمونره شرامو شرکت کردنرد.  79/1انحراف مییار 

کننردگان شررکتنمرره ابالعرات توصری ی  1در جدول ( بود. 33/45دختر )

 ده است.گیارش ش

 هانمره آزمودنی : اطالعات توصیفی1 جدول

انحراف  میانگین دامنه بیشینه کمینه تعداد متغیر

 معیار

 کشیدگی کجی

تمایل به 

 اعتیاد

150 24 55 31 10/37 76/6 41/0 21/0- 

جدول یوق نیان می دهد که میانگین نمرات تمایو به اعتیاد در شرکت  

نه است. همچنین دام 76/6ر با انحراف مییا 10/37کنندگان برابر با 

و  -1است و مییان کجی و کییدگی که در دامنه   55تا  24نمرات بین 

نیانگر نرمال بودن توزیع نمرات است. داده های پژوهش حاضر + است  1

 =10/37Mبر اساس میانگین نمرات کس  شده توس  شرکت کنندگان پژوهش )

از میانگین تقسیم شد (  به دو گروه باالتر از میانگین و پایین تر 

 گیارش شده است.  2یایته ها در جدول و 

 ن نمرات: تمایل به اعتیاد بر اساس میانگی2جدول 

 درصد تعداد متغیر



 3/45 68 باالتر از میانگین

 7/54 82 پایین تر از میانگین

 100 150 کل

 7/54ن ر ) 82جدول یوق نیان می دهد که بییتر شرکت کنندگان یینی 

گین در مقیاس تمایو به اعتیاد کس  نمرات پایین تر از میاندرصد( 

 ردند. درصد( نمرات باالتر از میانگین کس  ک 3/45ن ر ) 68کردند و 

 بحث

ووری اسرت  3/45اعتیاد به  های پژوهش نیان داد که مییان گرایشیایته

آنجا که مییان گرایش به اعتیاد روز به روز در حال اییایش اسرت از 

ز باشد و باید مرورد توجره جدیردی استواند مسئلهر نیی میهمین مقدا

هرای رشرد یکی از جنیه(. 1398)  ابراهیمی مقدم و اکیری)قرار بگیرد 

اجتماعی و ساوم کودکان و نوجوانران جلروگیری از ریتارهرای پرخطررر 

در زمینه عوامو تاثیرگذار بر گرایش به مخدر است. مانند مصرف مواد 

  ثیر گذارنرد )ترامیدگی  یرردی و اجتمراعی ترااعتیاد عوامو خانوا

های زیادی نقرش خرانواده را (. در زمینه عوامو خانوادگی پژوهش1998)

و همکراران   کاسرتلوانرد )در گرایش به اعتیاد یرزندان نیران داده

-هرای یرزنردسیک. (1386  )؛ محمدخانی(2014)  و همکاران ؛ ترنر(2010)

نوجوانران را  های رشد کودکان وزمینهترین پروری واودین یکی از مهم

بینری کننرده ح رال سرالمت جسرمی و روانری پیش کند و همچنینیراهم می

های یرزندپروری وجود چه اوگوهای بسیاری برای سیکنوجوانان است. اگر

گیرانره و دیکتراتوری حاکم یرزندپروری مقتدرانه  سهودارد  سه سیک 

رانه نسریت بره سریک مقتدرانره گیهای دیکتاتوری و سهوهستند که سیک

 .(2019  1کننرد )برن مصرف مواد را در یرزندان بییرتر مریاحتمال سوء

عامو دوم موثر در گرایش به اعتیاد عوامو یردی و شخصیتی هستند کرره 

 و همکراران  2یکسرزمینه انجام شده است )زوو های زیادی در اینپژوهش

(؛ 2011) و همکرراران  4وبرری؛ د(2007) و همکرراران  3؛ گررایلون(2011)

                                                   
1 - Bench 
2 - Zvolensky 
3 - Guillon 
4 - Dubey 



در تییین نقش عوامو یردی در گررایش بره (. 2008)و همکاران   1دانلی

هرای شخصریتی توان گ ت که بین گرایش به اعتیراد و ویژگریاعتیاد می

ابطه متقابلی وجود دارد؛ اویته مصرف مواد مخدر باعث ایجاد ویژگی ر

ارای میرکالت و شود بلکه میتادان قیو از اعتیاد دشخصیتی در یرد نمی

هایی مانند ناتوانی در برخورد با مسائو  ناکامی در زنردگی نارسایی

ها تمایو یررد را بره مصررف ویژگی و عدم ثیات هیجانی هستند که این

چنرین در سرن (. هرم2012 اران و همکر 2کننرد ) ایرر بییتر مریمواد 

مردت  هو توجه به نتایج کوتا پذیریهای آزمایش و ریسکنوجوانی ویژگی

شوند که نوجوان بدون توجره بره آثرار بلندمردت و باعث می  تصمیمات

ایو بییتری بره مصررف ممخرب مصرف مواد مخدر نسیت به سن بیرگساوی ت

در بیرد اجتمراعی (. 8120 و همکاران  3مواد مخدر داشته باشد )کاسجن

گونه تییین نمود که در مدل اعتیاد به مثابره یرک سرازه توان اینمی

شود و اینکره چگونره ناختی بر ساخت اجتماعی اعتیاد تاکید میشجامیه

روه همسراالن  پرذیری در گرریتار اعتیاد به واسطه یرایندهای جامیره

شود و یرد نقش یک منحرف را در جامیه ها کس  مییرهنگها و خردهرسانه

کند. به بور کلی گرایش به اعتیاد کامال با شرای  پذیریته و ای ا می

کنندگان ارتیاط دارد و به نوعی در صورتی که یرد در یرک صرفم محیطی

ی به سرمت مصررف کننده نیاشد احتمال گرایش بییترمحی  ساوم و حمایت

برر اسراس نظریره یرادگیری (. 1394مواد مخدر دارد )قنیری و ربییری 

های خود را در مورد سوء مصررف ایراد باورها و نگرش 4اجتماعی بندورا

آورنرد. کننده به دسرت مریو یا واودین خود که مصرفن مواد از دوستا

اهمیت همچنین کی یت ارتیاط واودین و یرزندان نیی در این زمینه از 

سیایی برخوردار است. بر اساس مدل یادگیری اجتماعی برخری عوامرو به

محیطی از قییو عملکرد واودین  همساالن منحرف و عوامرو یرردی نظیرر 

 (. 2001ف مواد مرتی  است ) بندورا صرهای شخصیتی با مویژگی

مطاویات داخلی و خارجی مختل ری بیرانگر ایرن اسرت کره به بور کلی 

ترین مقابع گرایش ویژه دوران مدرسه یکی از حساسی و بهدوران نوجوان

به مصرف مواد مخدر است و مصرف مواد مخدر در این سن رشد روزاییونی 

(. 1396) و همکاران  ؛ وودبیگی(2013) و همکاران  داشته است ) بروکسو

س و ای حسراکره دوران نوجروانی دورهبا در نظر گریتن این نابراین ب

                                                   
1 - Donnelly 
2 - Ersche 
3 - Cousijn 
4 - Bandura 



کننده آوردن به اعتیاد است و با توجه به وضییت نگرانپرخطر در روی 

توانرد عراملی اعتیاد  شناخت درست عوامو تاثیرگذار بر اعتیراد مری

د را در آینرده برا یراهرای اجرایری پییرگیری از اعتباشد که سیاست

و همره ایرراد و نهادهرای جامیره  باشردهای بییرتری همرراه مویقیت

 بتوانند از مسائو و میکالت اعتیاد بییتر در امان باشند.
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