
 

)مطالعه ی موردی: بررسی گرایش دختران خوابگاهی به اعتیاد

 خوابگاه دانشجویان دانشگاه گیالن(

 سمیه دوستداری، هدا حالج زاده

 چکیده

پژوهش حاضر سعی دارد میزان گرایش دختران خوابگاهی به اعتیاد 

از روش کمی) پرسشنامه ( استفاده این تحقیق  در .بررسی کند را

نفر از دانشجویان  150جامعه اماری مورد مطالعه شده است و کل 

که در این پژوهش به بررسی می باشند  خوابگاهی دانشگاه گیالن

ابعاد خانواده ، دوستان مصرف کننده ، محیط خوابگاه پرداخته 

رابطه معناداری بین شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که 

 به اعتیاد خوابگاهیخانواده و گرایش دختران با بعد صمیمیت 

 و رابطه معنا داریبین امکانات خوابگاهو همچنین  وجود دارد

با گرایش فرد به اعتیاد دیده نشده  مصرف کنندهبعد دوستان

 .است

 کلمات کلیدی: اعتیاد، دختران، خوابگاه

 مقدمه

راهم نبودن زمینه های کاری بعد باافرایش شمارجوانان جامعه وف

 ه اینان در پی ایندجوا ،تحصیالت مدرسه از

با افزایش حجم  میروند. به دانشگاه روشن به دنبال کسب علم

 بسیاری از انان ملزم به ترک محل ،دانشجویان

سکونت شده و در فاصله مکانی دور تر از محل سکونت خود به 

 خانه ،ند و باید در خوابگاه هاپردازادامه تحصیل می

 اقامت گزینند.خوابگاه های خود گردان و...  های دانشجویی،

 ت در خوابگاه های دولتی مقرون بهاز انجایی که اقام

صرفه تر از اقامت گاه های دیگر است شمار زیادی از دانشجویان 

 دجدی فضای خوابگاه ها اقامت میگزینند.این در 

استرس و نگرانی های بسیاری  فشار، قطعا و متفاوت خوابگاه 

 از عالوه بر فشار های روحی  ناشی دارد.همراه را به 



درس خانواده و فضای جدید؛ استرس و فشار های ناشی از  از دوری

 توقع والدین .... و امتحان و رقابت و باال بودن

 .به ارمغان بیاورد انهادی را برای تواند مشکالت زیامی

ی افراد برای کاهش تنش ها و فشار های عصبی ممکن است  راه ها

یکی از .دنرا کاهش دهی را امتحان کند که این فشار ها مختلف

وانی، روی اوردن به راهای رهایی سریع از فشار های عصبی و ر

افزایش روز افزون شمار معتادان،مسئله اعتیاد مواد مخدر است.

.انچه دراین میان به بحرانی ملی تبدیل کرده است را در کشور

توجه برانگیز و بسیار تکاندهنده است پایین امدن میانگین سنی 

و دانش اموزان اعتیاد و افزایش گرایش جوانان و دانشجویان 

پیشگیری بهتر گفته شده است که (1394.نوبختبه مصرف مواد است.)

به   ،به بررسی گرایش دانشجویانکه است بر ان شدیم  از درمان

ه دانشجویان اینده داران کشور چرا کمواد مخدر بپردازیم 

 هستند.

سنجش گرایش به مواد مخدردر میان دانشجویان دختر پژوهش جهت 

م گرفته است. دانشگاه گیالن انجایکی از خوابگاهای ساکن در 

گرایش میزان  گرایش دانشجویان سنجشپژوهش   از انجام  کلی  هدف

بعد به مواد مخدر است که چهار گاه گیالن وابگاهی دانشدختران خ

 دادهرا مورد بررسی قرار  محیطی ودوستان گرایشی، خانواده،

 است.

، محیط و ان هم اتاقی تاثیر دوستان،سنجش   پژوهشهدف جزئی  

خانواده بر گرایش دختران خوابگاهی به  وامکانت خوابگاه 

همچنین سواالت پژوهش در راستای تحقق اهداف  میباشد. اعتیاد

 باشند.آن بدین شرح می

 ادوـم هـب درـف شوگرای مصرف کننده دوستان داشتن ینا ب: ای1

 مخدر رابطه معنا داری وجود دارد؟

مخدر  ادوـم هـب درـف شو گراییا بین امکانات خوابگاه : ا2

 رابطه معنا داری وجود دارد؟

مخدر  ادوـم هـب درـف شخانواده و گراییا بین صمیمیت در : ا3

 رابطه معنا داری وجود دارد؟

 هـب درـف شدر خانواده و گرایمواد مصرف یا بین سابقه : ا4

 مخدر رابطه معنا داری وجود دارد؟ ادوـم



یا گرایش به مواد در  میان دانشجویان بومی و غیر بومی : ا5

 متفاوت است؟

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی یا گرایش به مواد در میان : ا6

 ارشد و دکترا متفاوت است؟

مخدر رابطه معنا داری  ادوـم هـب درـف شیا بین سن و گرای: ا7

 وجود دارد؟

مخدر  ادوـم هـب درـف شیا بین تعداد هم اتاقی و گرای: ا8 

 رابطه معنا داری وجود دارد؟

 خوابگاهدر ییدانشجو یزندگ یچالش هااز  پژوهشی (1396)پروین

( ن )با تاکید بر اسیب های اجتماعیتهرا شهر در خودگران یها

ق تالش شده که از دو روش تحقی در این پژوهش انجام داده است

( به بررسی موضوع بپردازد. کمی و کیفی )پرسشنامه و مصاحبه

 لیخودگران با  مسا یدهد که خوابگاه ها ینشان م قیتحق جینتا

ازدحام  لیبه دل نیساکن یخصوص میمانند نداشتن حر ییو چالش ها

 انیدانشجو یریو سروصدا، نزاع و درگ یشلوغ ت،یو تراکم جمع

عدم تعلق به  دانشجو، ریمختلف، سکونت افراد غ لیبر سر مسا

و  گانیبا همسا یریدرگ اه،خوابگ طیاز مح یگانگیخوابگاه، ب

 ادیانند اعتم یاجتماع یها بیپرخطر و آس یبه رفتارها شیگرا

 هب ج،یبراساس نتا و مصرف انواع مواد مخدر و ... مواجه اند.

و  گاریمصرف س رمجاز،یغ یها لمیها و ف تیسا یتماشا بیترت

ساکن  انیدانشجو انیدر م وعیش نیشتریب یدارا انیمصرف قل

 ،مصرف کراک گرید یاز سو باشد. یخودگردان م یها خوابگاه

 یم وعیش زانیم نیکمتر یدارا اکیو تر نییکوکا، نی، هروئشهیش

 .باشد

به مصرف مواد  شیگراپژوهشی با عنوان  (1395)رجائی و کاشیم

 یربومیو غ یبوم انیدانشجو سهیمقا :انیدانشجو نیمخدر در ب

شاخص  28در این پژوهش از  را مورد بررسی قرار داده اند که

واد مخدر، بوط به اسیب های مرتبط با گرایش و مصرف ممر

شاخص،  8شاخص و دانشجویان بومی در 13جویان غیر بومی در دانش

شاخص در یک سطح، درگیر  7به طور جداگانه و هر دو گروه در 

انواع گرایش و مصرف مواد مخدر هستند. هر دو گروه دانشجویان 

سال و در  18بومی و غیر بومی در زمینه مصرف مواد مخدر در سن 

پیش از ورود به دانشگاه و مورد مصرف  مشروبات الکلی، در سن 

سال تجربه مصرف داشته اند. همچنین، یافته ها نشان  17زیر 



میدهد که دانشجویان غیر بومی بیش از دانشجویان بومی در معرض 

گرایش و مصرف مواد مخدر بوده و تجربه مصرف مواد مخدر، کشیدن 

سیگار، شرکت در مجالس مصرف مواد و رفتار های انحرافی از 

جویان غیر بومی صرف تفریحی تریاک و الکل در بین دانشجمله م

 .(183: 1395)مرجائی و کاشی، شایع تر بوده است

نگرش دانشجویان به سو مصرف  تحت عنواندر پژوهشی  (1394) نوبخت

 اری را مورد بررسی قرار احساسی و رفت ،سه بعد شناختی، مواد

نتایج  .استفاده شده است نمونه 375از داده است که در ان 

تحقیق به گونه ای بوده که بین پایگاه اجتماعی اقتصادی 

در بین دانشجویان رابطه  نواده و نگرش به مواد اعتیاد اورخا

 ادمو فمصر بین نیز هشوپژدر این  معنا داری مشاهده نشده است.

رابطه معنا  دآوراـعتیا ادوـم هـب شرـنگو  ادهخانو عضاا توسط

 ردبرخو بین ،ینا بر ونفزا داری مشاهده شده است.

 بطهرا دآوراـعتیا ادمو به دفرشنگرو  ادمو با ادهخانويعضاا

 .مشاهده شده است داريمعنا

 به ننشجویادا شنگربا عنوان  در پژوهشی(1392) رضایی و صنوبری

 معد اده،خانو ممانعت ،قانوني منع هندزداربا نقش، رمخد ادمو

 نفری  400را در بین نمونه ی  دخو به دعتماو ا ادمو به سترسيد

 نتایج .داده اند انجامبه صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی 

درصد  18/3شیوع نگرش مثبت به مواد مخدر نشان داد که  سنجش 

دانشجویان گهگاهی فکر مصرف مواد مخدر به مغزشان میزند، 

، ه شده دوست دارند مواد مصرف کننددرصد برای یک بار هم ک12/5

دانند که مدت ها است در سر درصد مصرف مواد را رویایی می 11/8

درصد اعتقاد داشته اند که یک بار مصرف مواد به  4/5 ،دارند

مواد را برای تفریح و درصد مصرف  1/5امتحانش می ارزد و 

نیز بیان داشته اند که  درصد 10/5و  سرگرمی مناسب دانسته اند

ج نشان داد که اگر منع دوست دارند سیگار بکشند. همچنین نتای

درصد 6/5درصد و اگر ممانعت خانواده نباشد، 9/3قانونی نباشد 

دانشجویان احتماال مواد مخدر مصرف خواهند کرد. نتایج اعتماد 

درصد پاسخگویان کامال مطمئن  87/7به خود نیز نشان داد که 

) رضایی و .هستند که هیچ وقت مواد مخدر مصرف نخواهند کرد

 (.43 :1392صنوبری، 

و  عشیو سيربرپژوهشی تحت عنوان ( 1391)و همکاران ناظمی

را انجام  نمونه 1800با  ننشجویادر دا تخانیاد به یشاعللگر



 ±5/28 ادفرا سني میانگین همدآ ستد به نتایج طبقداده اند. 

 یندر ا هشركتكنند ننشجویااز دا( 21/6نفر ) 398 .دبو لسا 5/3

% 80ها آن تـكثریا هـك دـندي كرـم دهستفاا تخانیااز د مطالعه

 بهاز آن  پس. دبو مصرفي دهما بیشترین رسیگامذکر بودند. 

 دهستفاا پیپاز %( 5نفر )19%( از قلیان و 31نفر ) 122ترتیب 

 فرـمص هـب یشارـگدر  ؤثرـم لـماعو ناـمیاز ند. دميكر

  ادهخانودوري از  س،سترا ري،سیگا نستادو با بطهو را تخانیاد

بین مصرف دخانیات با جنس، ند. دبو علل مهمترین سرگرميو 

تحصیالت طح ـس ،كونتـلسـمح ،لـعیتتأهـضو ،یليـتحص عـمقط

ید.) دگر همشاهد داريمعنا بطهرا نناآ مددرآ انمیزو  لدینوا

 (.107: 1391ناظمی و همکاران، 

کارکردگرایی ساختی در بعد خرد به  یه پردازاننظر دیدگاه

تبیین نقش خانواده در سو مصرف مواد مخدر میپردازد و بیان 

میکند هنگامی که هنجار ها و ارزش های خانواده به هر دلیلی 

یعنی فرایند جامعه _  یددر سطح ان رخ نماتضعیف شود و انومی 

 کمتری انسجامفرد در خانواده به درستی صورت نگیرد و یری پذ

ه سو مصرف مواد در روابط میان اعضای خانواده حاصل شود شخص ب

 (59: 1385ی و تاجیک،)اشتیانمخدر روی می اورد 

زمانی که فرد شرایط را برای نظریه کنترل اجتماعی بر اساس 

هاي آن نسبت به اجتماع و ارزش ارزوهایش مساعد نبیند نبراورد

تعهدي احساس نكرده و بیشتر به سوي همساالن منحرف كه مصرف 

كنند عالوه براین اگر نمایند گرایش پیدا ميمواد را تشویق مي

اي با والدین نداشته باشد فشار درون نوجوان ارتباط صمیمانه

مصرف  اي كه معموالً مخالفخانواده دلبستگي نوجوان را به خانوده

 شودكند و به نوعي سبب گرایش به همساالني ميمواد است تضعیف مي

باتوجه  .(194: 1388د )باوی، كه معمواًل مشوق مصرف مواد هستن

و الگوپذیری به نقش خانواده در انتقال هنجارها، ارزش ها 

اعضای خانواده، در صورتی که یکی از  کودکان و نوجوانان از

ه بر اثرات مخرب مصرف مواد توسط اولیا، والدین معتاد باشد عالو

این کودکان احتمال بیشتری دارد که به سو مصرف مواد مخدر روی 

 .(59: 1385تاجیک،  )اشتیانی و اورند

کنترل و نظارت اجتماعي ابزار مهمي در  رشي،یه یبنا بر تئور

مي شود و مي تواند مانع بروز  باجتماعي محسو یهنجارها تیتثب

 دیهر گونه انحراف شود. اگر کسي خود را در   معرض د شیدایو پ

معتقد باشد  نیفي ماب یاحساس کند و به ارزش ها گرانید میمستق



 ریداد مرتکب خالف و بزه شود. به تعب واهدنخبه خود اجازه 

جامعه مي شود  شتریب کپارچگيیکنترل اجتماعي منجر به  گر،ید

 یریشگیدر پ یمؤثر اریسخود عامل ب کپارچگي،یو اقتدار ناشي از 

 .(91: 1383 ،یزیمحسني تبر)است یاز   انحراف و بزهکار

 ریرح زمعه میشود به شجابه  دنویبب پچهار عنصر را که س رشییه

 میکند. نایب

خود شخص در برابر عقاید دیگران درباره  کهی تیحساس ی:وابستگ

فرد در واقع، یک نوع قید و بند اخالقی است که  نشان میدهد،

این  شییرتماعی پایبند میکند. هرا به رعایت هنجار های اج

 وابستگی را همپایه وجدان، یا من برتر میداند.

: میزان مخاطره ای است که فرد در تخلف از رفتار های تعهد

به این معنا که فردی که خود را به  قراردادی اجتماع میکند.

ت پرهیز قیود اجتماعی متعهد میداند، از پذیرفتن این مخاطرا

  میکند.

لیت های مختلف میزان مشغول بودن فرد در فعا درگیربودن:

وقت نداشته باشد،  است،که باعث میشود او برای انجام کار خالف،

مثل درگیر شدن درسرگرمی های مدرسه، خانه و اشتغال به فعالیت 

 های فوق برنامه.

میزان اعتباری است که فرد برای هنجار های قراردادی  باورها:

در حالی که میتوان طبق میل خود از انها  اجتماع قائل است،

تخلف کند، ولی به انها پایبند باقی می ماند، مانند باور به 

 .(189: 1395ی وکاشی، مرجائنیکوکاری حسن شهرت و....)

مخدر از طریق  مصرف موادسو  دیدگاه کنش متقابل نمادین براساس

اموخته  کنش متقابل در گروه های کوچک )گروه هماالن یا همساالن(

فاده کننده نه تنها انگیزه ها و نخست استدر مرحله  میشود.

یگیرد فنون سو استفاده از مواد مخدر را می اموزد بلکه یاد م

 (60: 1385 ،تاجیک و اشتیانی ) که چه چیزی را تجربه میکند

که رفتار  معتقد است در نظریه پیوند افتراقیادوین ساترلند 

همساالن سو مصرف مواد مخدر یاد گرفته میشود و یادگیری عمده 

 موختنيآ نعملمجرما د،رویکرینا سساا بر .)همان(رخ میدهد 

دادن  منجاا فكر به زدمونیاآن را  دیعنيتافر. ثيرونهمو ،ستا

 رتصو ادفراسایر  با دفر طتباارطریق از  زشموو آ فتدا نميآن 

در  فقط و ستا تكلما كمك به و شفاهي رتصو عموما به رد وميگی

 منجاا قیافه و هچهر تحركا طریق از ستا ممكن اردمو برخي



ابراز کشش های درونی اموختنی گیرد. کسب انگیزه ها و میل به 

از این منظر افراد در  .(124 :1389است )باقری و همکاران، 

انتظارات گروه را  واکنش به پاداش ها و تایید ها به تدریج 

درونی میکنند و این درونی کردن تعاریف اجتماعی به مردم 

را از دیدگاه گروه ارزیابی  اجازه میدهد تا رفتار خودشان

 .(61: 1385کنند )اشتیانی و تاجیک، 

 هـک میکند نبیا دخو جتماعیا يگیردیا نظریهدر هم  ورابند

 ،کنونی رفتار ،ستاو پیشین يهايگیردیا لوـمحص خصـش راـفتر

 لستدالا چنینوي . تـسا گذشته يسیله تقویتهاو به گرفته شکل

 ادفرا تفکر و تکاادراسطه وا به يگیردیا بیشترین که دکر

 سطه تقلیدوا به ادفرا د،میشو حاصل میکنند تجربه نچهآ رهبادر

 ن،ستانشاو دو ادهخانو ادفردادن ا ارقر سرمشقو  انیگراز د

 ردوـمدر  هـیکـقتو وراجتماعیبندا يگیردنظریهیا .میگیرند دیا

 يهاوربا اننوجو که میکند اللتد چنین رود،می رکا به ادمو فمصر

 نستادو نقشخصوصًا يلگوهااز ا ادمو فمصر ردوـمرا در  دوـخ

 یندر ا .میکند کسب ر،مخد ادوـم هدـکننفرـمص دینـلو وا یکدنز

و  نستادو با طتباو ار جههامو که ستاین ار ب ضفر هیدگاد

 جهترا در  ادفرا شنگر ،هستند ادمو هکنند فمصر که لدینیوا

 (165 :1394، )نوبخت هددمی اررـق تأثیر تحت مثبت
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 روش پژوهش

دانشگاه گیالن دانشجویان خوابگاهی امعه اماری این پژوهش، ج  

نفر میرسد و این تعداد از دانشجویان  1222است که جمعیت ان به 

، 2نفر در بلوک 234، 1نفر در بلوک  421بلوک با جمعیت  4 در

برای  اقامت میکنند. 4نفر در بلوک  264، 3نفر در بلوک  305

طبقه ای استفاده  از نمونه گیریاندازه گیری حجم نمونه، 

این که هر بلوک چند درصد از جامعه اماری کردیم و با محاسبه 

.  متناسب با ان به دست اوردیمرا تشکیل میدهد حجم نمونه را 

نفر از دانشجویان خوابگاهی  150نمونه اماری تحقیق حاضر 

درصد جامعه اماری  34که  1. در بلوک دانشگاه گیالن بوده است

ص میدهد نفر از حجم نمونه را به خود اختصا 51را تشکیل میداد 

 24، 3بلوک نفر از حجم نمونه،  28درصد  و  19، 2و در بلوک 

 32درصد و  21، 4نفر از حجم نمونه و در نهایت بلوک 37درصد و 

 .نفر از حجم نمونه را به خود اختصاص دادند

 بلوک



در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که توسط 

سوال تشکیل  19 ازکور ذپرسشنامه م محقق تدوین گردیده است.

گویه ان بعد خانواده در گرایش دختران خوابگاهی  4شده است که 

گویه ی ان به سنجش بعد فضا و  5 وسنجیده است به اعتیاد را 

محیط خوابگاه در گرایش دختران خوابگاهی به اعتیاد پرداخته 

در گرایش دختران خوابگاهی ه سنجش بعد دوستان، گویه ب 4است و 

اعتیاد گویه برای سنجش  6 و همچنین رداخته استپبه اعتیاد 

و به عنوان نشانه ی گرایش به اعتیاد در پرسشنامه  می باشد

 قرار گرفته است.

در  شد سعی ت،الاسؤ رعتباا آوردن ستد به ايبر تحقیق یندر ا

 از دـبعو  دوـش حرـط التیاؤـس ،قـتحقی ينظر بچورچا قالب

پس از  و گرفت ارقر داتیسا رختیادر ا پرسشنامه ت،الاسؤ ینوتد

جهت ادامه کار  زمال راـعتبا حداکثراز  پرسشنامهتایید، 

 ضریب نمواز آز نیز پایایی انمیز سنجش ايبر ر شد.رداوـبرخ

در  خنباوکر پایایی شاخص .تـسا هشد دهستفاا خنباوکر يلفاآ

 ینانشان دهنده ی پایایی متوسط است.  هاست ک 74/0این تحقیق 

 گرفت.منجاانرم افزار اس پی اس اس  طریق از  تعملیا

 یافته های تحقیق

 فراوانی توزیع سنی دانشجویان: 1ره جدول شما

 سن فراوانی درصد درصد تجمعی

85.1 85.1 114 18-24 

99.2 13.4 18 24-30 

100 7 1 30-36 

بیشترین فراوانی سنی در بین گروه ، 1با توجه به جدول شماره 

 است. مشاهده شده سال 18-24

 فراوانی توزیع  سال ورودی  دانشجویان: 2جدول شماره 

سال 

 ورودی

درصد  درصد فراوانی

 تجمعی



94 19 14.3 14.3 

95 12 9.0 23.3 

96 26 19.4 32.9 

97 76 56.7 100.0 

از درصد  7/56و  4/19، 9، 3/14دهدکه نشان می 2شماره جدول 

، 94 سال ورودیترتیب دانشجوی به افراد نمونه ی مورد مطالعه

یشترین ببا توجه به نتایج این جدول،  هستند. 97و  96، 95

 تشکیل داده اند.  97افراد نمونه را ورودی های

 فراوانی توزیع  تعداد هم اتاقی  دانشجویان: 3جدول شماره 

تعداد هم   

 اتاقی

 درصد تجمعی درصد فراوانی

1 1 7 7 

2 2 1.5 2.2 

3 14 10.4 12.7 

4 34 25.4 38.1 

5 15 10.2 49.3 

6 8 6.0 55.2 

7 37 27.6 82.8 

8 23 17.2 100.0 

و  6/27، 6، 2/11، 4/10،4/25، 5/1، 7دهدکه فوق نشان میجدول 

ترتیب با به ورد مطالعهدرصد از افراد پاسخگوی نمونه م 2/17

به نتایج  با توجه هستند.هم اتاقی 8و  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1

نفر هم اتاقی دارای بیشترین فراوانی  7داشتن تعداد جدول این 

 است. 

 فراوانی توزیع بومی و غیر بومی  دانشجویان: 4جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد فراوانی 



 27.8 27.8 37 بومی

 100.0 72.2 96 غیر بومی

درصد  8/27، است نشان داده شده 4همانطور که در جدول شماره 

درصد غیر بومی  72.2بومی و افراد نمونه ی مورد مطالعه  از

 هستند.

 فراوانی توزیع مقطع تحصیلی دانشجویان: 5جدول شماره  

 درصد تجمعی درصد فراوانی مقطع تحصیلی

 75.4 75.4 101 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد

32 23.9 99.3 

 100.0 7 1 دکتری

در  از افراد نمونه، درصد 4/75 ، 5با توجه به جدول شماره 

درصد از افراد در مقطع کارشناسی ارشد  9/23مقطع کارشناسی، 

بنابراین بیشترین  کنند.درصد هم در مقطع دکتری تحصیل می 7و 

  فراوانی مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی است.

 دانشجویان فراوانی توزیع بلوک های خوابگاه: 6جدول شماره

 بلوک فراوانی درصد درصد تجمعی

30.6 30.6 41 1 

53.0 22.4 30 2 

80.6 27.6 31 3 

100.0 19.4 26 4 

درصد  6/30 ، نشان داده شده است 6شماره همانطور که در جدول 

درصد در بلوک  6/27، 2ک ودرصد در بل 4/22، 1از افراد در بلوک 

 ساکن هستند. 4درصد هم در بلوک  4/19و  3

جهت نرمال بودن  رنفیاسمآزمون کولموگروف  :7شماره جدول

 قیتحق یها رییمتغ



کولموگروف 

 رنفیاسم

گرایش و 

 نشانه

فضا و  خانواده

امکانات 

 خوابگاه

 دوستان

Sig .000 .150 .089 .000 

 نکهیبر ا یها، فرض صفر مبتنبودن داده کنواختی یبررس برای 

. شودیتست م 05/0یاست در سطح خطا کنواختیداده ها  عیتوز

دست ه%( ب5سطح خطا ) یمساو ایبزرگتر  یمقدار معنادار چنانچه

رد فرض صفر وجود نخواهد داشت.  یبرا یلیصورت دل نیدر ا د،یآ

 یبررس هنگام .خواهد بود کنواختیداده ها  عیتوز گریبه عبارت د

ها داده عیتوز نکهیبر ا یفرض صفر مبتنها نرمال بودن داده

 آزمون نرمال یبرا .شده استتست  05/0 یدر سطح خطا، نرمال است

 :شد میتنظ ریبه صورت ز یآمار یهافرض هابودن داده

H0 :نرمال است رهایاز متغ کیمربوط به هر  یهاداده عیتوز. 

H1 :ستینرمال ن رهایاز متغ کیمربوط به هر  یهاداده عیتوز. 

که  متغیرها به تنهایی مشخص شدهر کدام از  Sigبا توجه به  

 05/0، به دلیل زیر گرایش به اعتیاد و دوستان بعدمتغیرهای 

و باید برای آزمون ارتباط  ندنیستنرمال آنها،  Sigبودن 

ن های ناپارامتریک استفاده معناداری این متغیرها از آزمو

خانوادگی و بعد  بعد اما بقیه ی متغیرها که عبارتند از:شود. 

این متغیرها است. بنابراین  05/0بزرگتر از  Sigخوابگاه دارای 

 های پارامتریکاز آزمونبرای سنجش آنها، نرمال بوده و باید 

با مقادیر  Kolmogorov-Smirnov Zهمچنین چون آماره  استفاده شود.

قرار گرفته است،  -96/1+ و 96/1بین  دست آمده متغییرهایی کهبه

 مورد آزمون قرار گرفته است.درصد اطمینان  95با آنها  H0فرض 

 فرضیات تحقیقآزمون 

 شگرای دوستان )روابط دوستانه( وبا بین رابطه  فرضیه ی اول:

 .مخدر رابطه معنا داری وجود داردادوـم هـب درـف

 

 

 اسپیرمن نتایج ازمون ضریب همبستگی: 8 شماره جدول



 اسپیرمن / مخدرادوـهمـبدرـفشگرای

Sig 

 

.908 Sig دوستان 

ضریب  010.-

همبستگی 

 اسپیرمن

این آزمون که باالتر   sigو با توجه به خروجی آزمون اسپیرمن 

برای این  ریب همبستگی اسپیرمنض .)درصد اطمینان( است 05/0از 

د وجود دار دو متغیر نیبمنفی رابطه نشان میدهد که  دو متغیر

هر اندازه یک متغیر تغییر کند متغیر دیگر به این معنی که 

کند. یعنی با افزایش روابط  نیز در جهت مخالف آن تغییر می

 دوستانه گرایش فرد به مواد کاهش می یابد.

بین صمیمیت در خانواده و گرایش فرد به مواد  فرضیه ی دوم:

 مخدر رابطه وجود دارد

صمیمیت در خانواده و گرایش فرد به  بین رابطه :9شماره جدول 

 ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن مواد مخدر در

 

 

 

 

 

 

sig  درصد اطمینان( ابه دست آمده  05/0کمتر  از این آزمون(

. بنابراین بین این دو متغیر رابطه ی معناداری وجود است

 این دو متغیر نشان می دهدبرای دارد. ضریب همبستگی اسپیرمن 

نشان می دهد که  د ووجود دار دو متغیر نیب مثبتیکه رابطه 

صمیمیت در خانواده  تغییر کند متغیر گرایش  متغیرهر اندازه 

 آن تغییر می کند. با جهت نیز هم فرد به مصرف مواد

 ادوـم هـب درـف شبین امکانات خوابگاه و گرای فرضیه ی سوم:

 .مخدر رابطه معنا داری وجود دارد

 اسپیرمن / مخدرادوـهمـبدرـفشگرای

Sig 

 

.000 Sig  صمیمیت در

 خانواده
ضریب همبستگی  **337.

 اسپیرمن



 درـف شبین امکانات خوابگاه و گرای یرابطه: 10شماره جدول 

 ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن مخدر در ادوـم هـب

 

 

 

 

 

مون اسپیرمن از

است. بنابراین بین   05/0داری باالتر از نشان میدهد سطح معنا

وجود ندارد. و معکوسی  ی معناداری یر رابطهاین دو متغ

بنابراین بین وجود و یا کمبود امکانات خوابگاهی و گرایش فرد 

 ای برقرار نیست.به مواد مخدر رابطه

 ادوـم هـب درـف شبین مقطع تحصیلی و گرای فرضیه ی چهارم:

 .مخدر رابطه معنا داری وجود دارد

 درـفشمقطع تحصیلی و گرایبین نتایج رابطه : 11ماره ش جدول

 ازمون ناپارامتریک در مخدر ادوـم هـب

 مخدرادوـهمـبدرـفشگرای  

مقطع 

 تحصیلی

Sig .734 

 از آنجا که متغیر گرایش به اعتیاد نرمال نبود، بنابراین

از آزمون ناپارامتریک  برای سنجش ارتباط آن با مقطع تحصیلی

این آزمون که بسیار   sigاما با توجه به میزان یم. گیربهره می

تفاوت بوده است، این نتیجه به دست آمده که 05/0باالتر از 

مقطع تحصیلی دانشجویان و گرایش آنها به اعتیاد  ی بینمعنادار

 وجود ندارد.  

 ادوـم هـب درـف شبین بومی/غیر بومی و گرای فرضیه ی پنجم:

 .دارد مخدر رابطه معنا داری وجود

 نیقرار گرفت. اسنجش مورد «یتنیمن و»آزمون با این فرضیه، 

 نرمال بودن ریغ لیبه دل و مستقل است یآزمون معادل آزمون ت

 .دیاستفاده گرد کینا پارامتر آزموناین  از  هاداده

 درـف شگرای

 ادوـم هـب

 مخدر

 اسپیرمن /

Sig 

 

.908 Sig  امکانات

 خوابگاه
ضریب همبستگی  010.-

 اسپیرمن 



 هـب درـف شنتایج رابطه بومی/غیر بومی و گرای: 12جدول شماره 

 ناپارامتریکمخدر در ازمون  ادوـم

 مخدرادوـهمـبدرـفشگرای  

بومی/غیر 

 بومی

Sig .012 

تفاوت . بنابراین است 05/0کوچکتر از این آزمون  sig نتایج 

اری بین این دو متغیر وجود دارد به این معنی که بین معناد

غیر بومی بودن دانشجو و گرایش او به مصرف مواد مخدر رابطه 

 معنادار و مثبتی وجود دارد.

مخدر رابطه  ادوـم هـب درـف شبین سن و گرای فرضیه ی ششم:

 .معنا داری وجود دارد

متغیر سن از نوع فاصله ای است و همچنین اینکه با توجه به 

از آنجا که طبق و یش به اعتیاد  نیز فاصله ای است، متغیر گرا

گردید که متغیر گرایش به اعتیاد آزمون نرمال سنجی مشخص می

نابراین باید از آزمون همبستگی اسپیرمن که نرمال نیست. ب

 م. ین است بهره بگیرومعادل آزمون پیرس

مخدر ادوـهمـبدرـفشرابطه سن و گرای  نتایج: 13جدول شماره

 ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه در

 

 

 

 

 

sig 

است. بنابراین رابطه ای بین این   05/0این آزمون  باالتر از 

به این معنی که سن ارتباط معناداری  دو متغیر وجود ندارد.

 با گرایش دانشجو به مصرف مواد مخدر ندارد.

مخدر ادوـم هـب درـف شاتاقی و گرایبین تعداد هم فرضیه ی هفتم:

 .داری وجود داردمعنا یرابطه

 اسپیرمن / مخدرادوـهمـبدرـفشگرای

Sig 

 

.526 Sig سن 

همبستگی ضریب  056.-

 اسپیرمن 



رابطه تعداد هم اتاقی و   نتایج: 14جدول شماره

 ازمون ضریب همبستگی اسپیرمنمخدر در ادوـهمـبدرـفشگرای

 

 

 

 

 

 

 05/0این آزمون باالتر از  sigبا توجه به خروجی آزمون اسپیرمن 

یعنی  ای بین این دو متغیر وجود ندارد.است. بنابراین رابطه

افزایش یا کاهش تعداد هم اتاقی، تأثیری بر گرایش فرد به 

 مصرف مواد ندارد.

 نه:چندگا ونیرگرس

 گرایش به اعتیادمالک )وابسته:(  رییمتغ

بعد خانواده: میزان صمیمیت و )مستقل(: نیب شیپ یها رییمتغ  

فضا و محیط خوابگاه: امکانات و نظارت، بعد سابقه مصرف، بعد 

 دوستان: مصرف کننده و پیشنهاد دوستان.

 :محقق باشد ستیبایم ریز یهافرض شیآزمون پ نیجهت استفاده از ا

ی این متغیرها که همه» ی باشنداها در سطح سنجش فاصلهریمتغ

 «.اندای بودهدر سطح سنجش فاصله

جهت سنجش » .به نرمال باشند کینزد اینرمال  رهایمتغ عیتوز

است شدهاستفاده  Kolmogoro-smirnovها از ریمتغ عینرمال بودن توز

بعد خانواده » که از بین این متغیرها فقط سه متغیر و مشخص شد

توان  با همین مقدار نرمال هستند. بنابراین می« بگاه و خوا

 نرمال بودن رگرسیون کل متغیرها را گرفت.

که از طریق آزمون  باشدتهوجود داش یرابطه خط ریدو متغ نیب

این آزمون  sig. بطوریکه اگر توان به این نتیجه رسیدمی پیرسون

 برقرار است. رابطه خطی بین متغیرهاباشد،  05/0پایینتر از 

 نتایج ازمون ضریب همبستگی پیرسون: 15شماره  جدول

 اسپیرمن / مخدرادوـهمـبدرـفشگرای

Sig 

 

.428 Sig  تعداد هم

 اتاقی
ضریب همبستگی  070.-

 اسپیرمن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 

شماره 

16 :

.نتایح ضریب تعیین و رگرسیون صمیمیت  با دوستان و گرایش به 

 مواد مخدر

SIG BETA SE B  

 گرایش 521.- 1.088 . 633.

 دوستان 1.284 143. 621. 000.

 

 .381 

ضریب  

تعیین 

 اصالح شده

ضریب 386.

 تعیین 

ضریب 

 .621a.همبستگی

 

Sig. F رگرسیون 

.000a 80.362  

امکانات  دوستان

 خوابگاه
 پیرسون گرایش خانواده

 گرایش 1.000 385. 006.- 621.

 خانواده 385. 1.000 144. 324.

.078 
1.000 .144 

امکانات  006.-

 خوابگاه

 دوستان 621. 324. 078. 1.000

    sig 

 گرایش . 000. 473. 000.

 خانواده 000. . 051. 000.

امکانات  473. 051. . 190

 خوابگاه

 دوستان 000. 000. 190. .



 

.نتایح ضریب تعیین و رگرسیون صمیمیت  با دوستان 17شماره جدول 

 و خانواده و  گرایش به مواد مخدر

SIG BETA SE B  

 گرایش 2.185- 1.205 . 072.

 دوستان 1.147 147. 555. 000.

.005 

 خانواده 339. 118. 205.

ضریب 

تعیین 

اصالح 

 414.شده

ضریب 

 423.تعیین

ضریب 

 651b.همبستگی

 

Sig. F رگرسیون 

.000a 46.624  

 رییرابطه دو به دو متغ یباتوجه به جدول همبستگ زیدر ادامه ن

همانطور که قبال ذکر گردید برای  است.شده مشخص قیتحق یها

استفاده از آزمون رگرسیون خطی نیاز به بودن همبستگی و رابطه 

ی خطی متغیرها است. همانگونه که در این جدول نیز مشخص گردیده 

چه مقدار از تغییرات »دهنده این است که نشانعیین ت است. ضریب

مابقی  متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر مستقل مربوطه بوده و

«. باشدتغییرات متغیر وابسته مربوط به سایر عوامل می

 3بنابراین می توان گفت که با چنین مقدار ضریب تغییری این 

وابسته را  رییرات متغییاز تغ 42/0حدود  یزیچمتغیر مستقل 

 کنند.  یم ینیب شیپ

 ونیرگرس نیکه ا میابییدر ادامه با توجه به جدول آنوا در م

 .می باشد 05/0آن نیز کمتر از   sigزیرا که و معنادار است  یخط

 تحلیل مسیر

بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه گیالن به اعتیاد پژوهش به  نیا

 قاتیتحق نیو همچن ینظر یمبانلذا پس از مرور بر  .پرداخته است

 ساخت آزمون به پسس شد. میتنظ قیتحق یو مفهوم ینظر مدل ،یقبل



 یگذارریتاث تیفکی و مدل در تقلمس یهاریمتغ نیب علی روابط

گرایش دانشجویان دانشگاه گیالن به اعتیاد وابسته  ریان بر متغ

بعد عوامل مورد نظر عبارتند از:  نیمهمتر .پرداخته شد

 یمفهومی و مدل نظرخانواده، بعد دوستان و محیط خوابگاه. 

گیالن به گرایش دانشجویان دانشگاه عوامل موثر بر  یبررس یبرا

 ی که در زیر مشاهده می کنید بود:به شکل اعتیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نظری مفهومی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولگام 

 ایج ضرایب استاندارد شده بتا: نت18جدول شماره 

اعتیا

 د

)نشان

 ه(

 

خان

واد

 ه
فضا و 

محیط 

 خوابگاه

دوستا

 ن

میزان 

 صمیمیت

سابقهمصر

 ف

 امکانات

 نظارت

دوستان مصرف 

 کننده

پیشنهاد 

 دوستان



 

Sig. F رگرسیون 

.000a 31.644  

 

 

SIG BETA SE B  

 گرایش 1.308- 1.414 . 357.

 خانواده 356. 118. 216. 003.

 خوابگاه 101.- 085. 080.- 240.

 دوستان 1.153 147. 557. 000.

 

 متغیر وابسته: گرایش به اعتیاد

استفاده  Betaبرای تفسیر نتایج از ضرایب استاندارد شده ی  

که متغیر محیط دهد نشان می  18شماره  جدولنتایج می شود. 

تأثیر معناداری بر بزرگتر است،  05/0آن از  sigخوابگاه چون 

بتای سایر د. ولی توجه به ندار متغیر گرایش به اعتیاد

 557/0که بیشترین بتا را بعد دوستان  دهدنشان میمتغیرها، 
 ، دارد. بنابراین با توجه به انجام مسیر دوم و تحلیل آن

نمودار به صورت زیر با ذکر میزان اثری که بر متغیر وابسته 

 دارند نشان داده می شود.

 مدل مسیر اول

 

 

 

 

 

 

 

اعتیا

 د

)نشان

 ه(

 

خان

واد

 ه

دوستا

 ن

میزان 

 صمیمیت

سابقهمصر

 ف

دوستان مصرف 

 کننده

پیشنهاد 

 دوستان

557/0  

216/0  



 

 

 گام دوم

 نتایج ضرایب استاندارد شده بتا: 19جدول شماره 

Sig. F رگرسیون 

.000a 8.946  

 

 

SIG BETA SE B  

 گرایش 3.970 981. . 000.

 خوابگاه 096. 062. 128. 125.

 دوستان 394. 104. 315. 000.

 

 متغیر وابسته: خانواده

آن  sigمتغیر محیط خوابگاه چون   دهد کهنشان می 19جدول شماره 

معناداری بر متغیر  تأثیراست معنادار نیست و  05/0از بزرگتر 

 315/0 که متغیر دوستان بتای ولی با توجه به  دخانواده ندار

 مدل تحلیل مسیر را به پایان می بریم. است، 

 مدل مسیر اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خان

واد

 ه

دوستا

 ن

میزان 

 صمیمیت

سابقهمصر

 ف

دوستان مصرف 

 کننده

پیشنهاد 

 دوستان

315/0  



 

 

 

 

 

 

 

 

پس از دو گام  لیل مسیر کهدر نهایت مدل نهایی که از انجام تح

 باشد.انجام شده است، بدین صورت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، با توجه به مدل تجربی که از آزمون تحلیل مسیر به دست آمد

تاثیر را خانواده و دوستان بیشترین  هایمتغییرکه:  مشخص شد

 بر گرایش به اعتیاد دارند.

اهنتایج و یافته  

اعتیا

 د

)نشان

 ه(

 

خان

واد

 ه
فضا و 

محیط 

 خوابگاه

دوستا

 ن

میزان 

 صمیمیت

سابقهمصر

 ف

 امکانات

 نظارت

دوستان مصرف 

 کننده

پیشنهاد 

 دوستان

557/0  

216/0  

315/0  



که این  پرسشنامه استفاده شده است 150در این پژوهش از 

خوابگاهی دانشگاه گیالن پخش  بین دانشجویان در پرسشنامه ها

دادند و سال تشکیل می 24-18بیشترین افراد را گروه سنی شد. 

دانشجویان در هر بلوک متفاوت بود،  که حجمبا توجه به این

درصد در  6/27، 2ک ودرصد در بل 4/22، 1درصد افراد در بلوک 30

بر اساس امارها  .ساکن بودند 4درصد هم در بلوک  4/19و  3بلوک 

ند و میتوان اددتشکیل می 94ان ورودی درصد را دانشجوی 14/3

دانشجویان درصد را  9بیشتر دانشجویان سال اخر بودند و  گفت که

 56/7و در نهایت  96رصد را دانشجویان ورودی د19/4 ، 95ورودی 

، 4/10،4/25، 5/1، 7 ند.ادددرصد دانشجویان سال اولی تشکیل می

درصد از افراد پاسخگوی نمونه مورد  2/17و  6/27، 6، 2/11

 .بودند هم اتاقی 8و  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ترتیب با بهمطالعه 

درصد از جمعیت  76/6را دانشجویان غیر بومی با بیشترین جمعیت 

ند. از انجایی که ادددرصد را دانشجویان بومی تشکیل می27/2و 

در  بود، بیشترین بلوک در خوابگاه مختص دانشجویان کارشناسی

درصد  70/4که  ین حجم را به خود اختصاص دادندنمونه هم بیشتر

دانشجویان  ادرصد ر23/9جمعیت را دانشجویان کارشناسی و 

ن دکترا ساکن در کارشناسی ارشد وبه علت کم بودن دانشجویا

تشکیل این دانشجویان درصد از کل نمونه را  7وابگاه تنها خ

 ند.دادمی

رابطه بر اساس نتایج به دست امده از نرم افزار اس پس اس اس 

و ، بومی و غیر بومی بودن خانواده صمیمیت بعد  معناداری بین

رابطه  و به مصرف مواد مخدر وجود داشت خوابگاهی گرایش دختران

 ناـبی اترلندـس هـک هـگونناـهمو  مثبتی بین انها برقرار بود

و  نیکادنز طریقاز  بیشتر فیانحرا يهارفتار هـک تهـشدا

همچنین بر اساس نظریه . دوـمیش نتقل ميیگرد ه بادهخانو

خانواده نقش مهمی در اجتماعی شدن فرد دارد  ،یادگیری

از دست  رد همبستگی خود را با خانوادهبنابراین زمانی که ف

هر چه همچنین  بدهد به معنی ارتباط فرد با مواد مخدر است.

 افراد میزان گرایش در خانواده بیشتر باشدمواد مصرف میزان 

یشود و بیشتر است چرا که قبح و شرم ناشی از مصرف  ریخته م

 هشوپژ نـیدر ا به عنوان یک امر عادی و روزمره جلوه میکند

 ادوـم هـب شرـنگو  ادهخانو عضاا توسط ادمو فمصر بین نیز

 .ستاهمدآ ستد به داريمعنا هـبطرا دآوراـعتی



رابطه معنا داری با گرایش فرد به اعتیاد بین امکانات خوابگاه 

بنا بر .  استبوده دیده نشده است و رابطه بین ان ها منفی

 تیکنترل و نظارت اجتماعي ابزار مهمي در تثب رشي،یه یتئور

مي شود و مي تواند مانع بروز و  باجتماعي محسو یهنجارها

 دیمعرض دراف شود. اگر کسي خود را در هر گونه انح شیدایپ

معتقد باشد  نیفي ماب یاحساس کند و به ارزش ها گرانید میمستق

 ریداد مرتکب خالف و بزه شود. به تعب واهدنخبه خود اجازه 

جامعه مي شود  شتریب کپارچگيیکنترل اجتماعي منجر به  گر،ید

 یریشگیدر پ یمؤثر اریخود عامل بس کپارچگي،یو اقتدار ناشي از 

دیده  نتایج پژوهش . همانطور که دراست یانحراف و بزهکار از

نظارت درخوابگاه هم یکی از زیر مجموعه  هشد امکانات خوابگاه ک

 با گرایش به مصرف مواد نداشتداری هایش بوده رابطه معنا

بنابراین نتایج این پژوهش در راستای نظریه ی هیرشی قرار 

 گیرد.نمی

سن و تعداد هم اتاقی رابطه معنا  ،بعد دوستان، مقطع تحصیلی

 گرایش فرد به اعتیاد دیده نشده است.داری با 

 

 

 

 

 

 منابع:

به سو مصرف موادمخدر ، نگرش دانشجویان 1394نوبخت، لیال.  

  و عوامل موثر بر ان

اعتیاد )انواع مواد، سبب شناسي،  .1388 ساسان.وی، با

یري، درمان(پیشگ  

نانتشارات ا .وندالسیم، 1383 .علیرضا محسنی تبریزی،  



نقی پور،  .حسین، ملتفت. نلحسیاعبدنبوی، معصومه. باقری، 

 دعتیاا يهپدیدبر  مؤثر جتماعيل اماعو سيربر، 1389 فاطمه.

 .ازهوا شهر در

 نیبه مصرف مواد مخدر در ب شیگرا، 1395. غالمرضای، مرجائ

 ی.ربومیو غ یبوم انیدانشجو سهیمقا : انیدانشجو

 یهاخوابگاه در ییدانشجو یزندگ یچالش ها، 1396 ستار.پروین، 

 .(یاجتماع یهابیآس بر دیتأک )با تهران شهر در خودگران

و  عسيشیوربر، 1391ناهید.، داوردوست رضا. چمن، .سعید ناظمی،

 ننشجویادر دا تخانیاد یشبهاعللگر

 به ننشجویادا شنگر، 1392صنوبری، محمد. .علی مدرضایی،مح

 اده،خانو ممانعت ،قانوني منع هندزداربا نقش:  رمخد ادمو

 . دخو به دعتماو ا ادمو به سترسيد معد

جامعه شناسی اعتیاد در ایران ، 1385 اشتیانی.الهام.

 امروز. 

 ا


