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 جوانان موادمخدرهای عاطفی اجتماعی خانواده در اعتیاد به بررسی نقش حمایت

 ) مطالعه موردی؛ جوانان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد کلینیک تهران(

 

 

 رابعه حیدری زاده

 

 

 بهزیستی و تامین اجتماعی البرز کاربردی واحد_ علمی جامع دانشگاه  اجتماعی کارشناسی مددکاری

 

 

های خانوادگي و فردی های اجتماعي و نابسامانياعتیاد عامل بروز بسیاری از آسیب :چکیده

به فراگیر شدن پدیده اعتیاد و افزایش آمار معتادان در سطح کشور و تأثیرات است. با توجه 

 هایيهای خانواده گذارد و نگراني و دغدغهسوئي که این مسئله بر فرد، خانواده و جامعه مي

که شدیداً به فکر سالمت روحي و جسمي فرزندان و اعضاء خانواده خود بوده و حفظ و بنیان 

بینند، محققان را بر آن داشت ر و بروز اعتیاد در جامعه در معرض خطر ميخانواده را با ظهو

های اجتماعي عاطفي خانواده در گرایش تا در این کار تحقیقاتي به بررسي نقش حمایت

ا ي و ببا روش کمّحاضر پژوهش  جوانان به اعتیاد بپردازند و راه کارهایي نیز ارائه نمایند.

نفر از مراجعه کنندگان به کلینیک ترک اعتیاد  011ه، تعداد استفاده از تکنیک پرسشنام

نتایج حاکي از ارتباط  تهران را با روش نمونه گیری تصادفي انتخاب و مورد آزمون قرار داد.

(، 635/1) (، اختالف و ناسازگاری244/1) معنادار و مثبت میان متغیرهای ارتباط عاطفي

-( مي323/1) ( و میزان تحصیالت033/1) خانواده(، اعتیاد اعضای 363/1) نظارت و کنترل

د. باشباشد که متغیر اختالف و ناسازگاری والدین بیشترین شدت همبستگي را دارا مي

 همچنین بین دو متغیر جنسیت و گرایش به اعتیاد رابطه معناداری مشاهده نگردید.

 .اعتیاد، خانواده، حمایت عاطفي، حمایت اجتماعي واژگان کلیدی:
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 مقدمه و طرح مسئله

خانواده به عنوان یک نهاد با سایر نهادهای اجتماعي )همچون؛ دولت، آموزش و پرورش، دین و ...( در تعامل است. جامعه انتظار 

وجود آورند؛ آنها را محافظت و پرورش نمایند؛ زمینه های اولیه جامعه پذیری اعضایش واحدهای خانوادگي اعضاای آن را ب دارد 

م آورند؛ ارزش ها و هنجارهای اجتماعي را به اعضااای جدیدتر انتقال دهند و در کل اسااتمرار زندگي اجتماعي را موجب را فراه

ها، سازمان ها شاوند. خانواده همچنین به عنوان یک نهاد اجتماعي عامل واسطه ای است که قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروه 

ال هنجاارهای اجتماعي و میرا  های فرهنگي بر عهده دارد. همچنین نظا   و موساااساااات اجتمااعي، نقش مهمي را در انتقا  

قشاربندی اجتماعي توس  نهاد خانواده بازتولید مي گردد زیرا این زمینه خانوادگي افراد است که تا حد زیادی پایگاه اجتماعي  

 و اقتصادی آنان را مشخص مي سازند.  

خانمان سوز باعث از هم پاشیده شدن بسیاری از خانواده ها، به انحراف کشیده  پدیده اعتیاد در جهان امروز به صورت یک معضل

شدن بسیاری از نوجوانان و جوانان، شیوع بسیاری از بیماری ها و ضرر و زیان های اقتصادی و مرگ و میر گردیده است. اعتیاد 

رواني جامعه دارد و متقابالً بر روان فرد و مهم ترین آسیب اجتماعي است که ریشه در مسائل اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و 

گذارد. به عبارتي دیگر، بین اعتیاد، جامعه و روان فرد رابطه بسیار نزدیکي وجود دارد و عمق فاجعه آنگاه ظهور اجتماع تأثیر مي

 (. 01: 0330ند )اسعدی، ککند که بدانیم بالی مذکور نقش مؤثر خود را برروی نیروی فعال جامعه یعني جوانان ایفاء ميپیدا مي

 های خانوادگي وهای اجتماعي و نابسامانيای اجتماعي است. اعتیاد عامل بروز بسیاری از آسیبمسائله  موادمخدروابساتگي به  

ویژه گسترش روزافزون وابستگي و اعتیاد به مواد جدید با توجه به تأثیرات روحي، رواني، اخالقي فردی اسات. پدیده اعتیاد و به 

های خانوادگي، ولگردی و زایي مانند تنش در نقشبه رفتارهای آسااایبکناد و  و اجتمااعي، خاانواده و جاامعاه را تهادیاد مي      

ویژه در موارد اعتیاد زنان به انحراف جنسااي و خودفروشي منجر رو و در موارد حاد و بهگری، رفتارهای کجگردی، تکدیخیابان

ي از عوامل تأثیرگذار بسااایاری از ترین مساااائال اجتماعي جهان امروز و همچنین یک توان آن را از مهمرو ميشاااود. ازاینمي

 های اجتماعي تلقي کرد. آسیب

اند. به همین دلیل همه دهند که سایه خود را بر روی جامعه گسترانده، اعتیاد و معتاد سه ضلع مثلثي را تشکیل ميموادمخدر

و سایر کارشناسان و سازمآن های شناسان، پزشکان شناسان، جر دولت ها به انحاء مختلف در پي آنند تا جامعه شناسان، روان

مرتب  با مسئله را برای پیشگیری و مبارزه با اعتیاد به همکاری دعوت نمایند تا از این طریق سالمت افراد جامعه را حفظ و 

ح رای در جامعه ما همچون اعتیاد احتیاج به طتأمین نمایند و مانع تحریک و تضعیف نیروهای انساني گردند. شاید کم تر پدیده

طور مستقیم یا غیرمستقیم با این معضل و ابعاد مختلف آن روبرو هستیم و بیان داشته باشد، زیرا اکثر ما در زندگي روزمره به

 (.03: 0332)میرآشتیاني، 

ای، جمعیتي و زیست و روان گردان از نظر ماهیت به گونه ای است که در ردیف سه بحران جهاني هسته موادمخدرامروزه پدیده 

 شود.حیطي تهدید کننده بشریت و جامعه امروزی شناخته ميم
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های متفاوتي نظیر تنوع طلبي، لذت طلبي، منظومه خانوادگي ها و پدیدهروبرو شدن نوجوانان و جوانان در عصر حاضر با چالش

ندان، وجود اختالفات های عاطفي والدین، کاهش کنترل و نظارت اجتماعي بر رفتار و عملکرد فرزدر حال تغییر، عد  حمایت

خانوادگي، احساس درماندگي در بیان احساسات، عزت نفس پایین، ضعف اعتقادات دیني، بروز مشکالت و اختالالت روحي و 

های غل  مبني بر تأثیرات مثبت مصرف های ارتباطي، ایجاد فریب فرهنگي با ارائه اطالعات نادرست و نگرشرواني، ضعف مهارت

های جذاب، شکیل و فریبنده و افزایش آمار مخدر با نا لگوی مصرف و ارائه صدها نوع موادردان، تغییر او روان گ موادمخدر

های فراروی آن ها از نیز از جمله مسائلي است که لزو  توجه به جوانان و آسیب موادمخدرمعتادین و مصرف کنندگان انواع 

 سازد.ایان ميجمله اعتیاد را به عنوان یک مسئله و بحران بیش تر نم

شود، بیشتر مربوط به نظر افراد و تجربه شخصي آنان است. به عنوان مسأله تلقي مي موادمخدراما اینکه چرا و چگونه اعتیاد به 

اند که اند و معتقد شدهای از مرد  عامه شاهرها طرز تلقي با مدارا و اغماضاي را پذیرفته  چرا که در ساالهای اخیر تعداد فزاینده 

آورند. با این وجود در دهند و در نتیجه مسااائل مربوطه را نیز پدید ميرا خطرناک جلوه مي موادمخدروانین هسااتند که این ق

سااازند و توانائي آنان را برای شااوند زیرا که اغلب آنها، افراد را ناکار ميمسااأله ساااز تلقي مي  موادمخدرجامعه ما بساایاری از 

(. و این مسئله بدان علت 53: 0333)احمدوند،کنند و خانوادگي دچار اختالل ميشخصي  سااماندهي امور خویش، اداره زندگي 

است که با مصرف این مواد، فرد معتاد حرمت ارزش های اخالقي و  هنجارهای جامعوی را پاس ندارد و در نتیجه قوانین را زیر 

دساات به جرایم و جنایات آشااکار یا پنهان مالي یا جاني  پا گذارد و با پرخاش موجبات آزار دیگران را فراهم آورده و در نهایت 

 بزنند.  

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 دهد و سالمتیکي از خطرناک ترین پدیده هایي که نسل بشر را در معرض سقوط و انحطاط رواني، اخالقي و جسماني قرار مي

، بنیان های فرهنگي، موادمخدراست. گسترش و روند رو به افزایش اعتیاد به  موادمخدرکند، اعتیاد به فرد و جامعه را تهدید مي

های سني دهد که همه گروهسازد. آمارها نشان ميرواني و اجتماعي یک جامعه و به ویژه بنیان خانواده را به شدت متزلزل مي

ران است. اعتیاد در کنار فقر و جهل تشکیل در معرض خطر اعتیاد قرار دارند، لیکن در این بین، سهم جوانان بیش تر از دیگ

وند، دهند که نتیجه آن حذف نشاط، سرزندگي و پویایي از میان جامعه به ویژه جوانان است )دهقاني و عیسيمثلث شومي را مي

مؤثر در ایجاد اند، به خانواده به عنوان عامل های اجتماعي مطالعه کرده(. اکثر مؤلفان و محققاني که در حوزه آسیب43: 0336

ای اند که هیچ جامعهاند. همچنین متخصصان جامعه شناسي خانواده نیز بر این امر صحه گذاشتهو گسترش اعتیاد اشاره داشته

تواند ادعای سالمت کند، چنانچه از خانواده های سالم برخوردار نباشد. بدون هیچ شبهه ای مي توان گفت که هیچ یک از نمي

 (.06: 0331نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آمده باشد)ساروخاني، های اجتماعي آسیب

دهد زماني که نظا  خانواده نتواند وظایف و کارکردهایش را به درستي انجا  دهد، عاملي برای تربیت و مطالعات نشان مي  

های ها و آسیبار روبه رشد ناهنجاریتحویل افرادی با مشکالت فردی و اجتماعي به جامعه خواهد بود. متأسفانه هم اکنون آم

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


25-14، ص 1931، تیر 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

52 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 

باشد. براساس آماری، نزدیک به نیمي از زندانیان در کشور به علت اعتیاد و سایر اجتماعي از جمله اعتیاد، گواه این مسئله مي

 برند.ها بسر ميجرائم مرتب  با آن در زندان

ای از عوامل اقتصاااادی، اجتماعي، خانوادگي و که پاره از این نظر اهمیت دارد موادمخدربناابراین مسااائلاه گرایش جوانان به   

ای از ارثي نیست بلکه مجموعه« معتاد شدن»دهند. به بیان دیگر های آماده فرد را به سمت اعتیاد سوق ميفرهنگي، در زمینه

های حت تأثیر انگیزهسان است که افراد ت شوند. بدینهای متفاوتي هساتند، زمینه ساز اعتیاد مي شارای  فوق که دارای ریشاه  

تواند مانعي بزرگ در گرایش جوانان به اعتیاد گیرند که خانواده و بستر حمایتي آن ميجر  زای جامعه در معرض جر  قرار مي

 باشد.

با توجه به فراگیر شادن پدیده اعتیاد و افزایش آمار معتادان در ساطح کشاور و تأثیرات سوئي که این مسئله بر فرد، خانواده و    

هایي که شادیداً به فکر ساالمت روحي و جسمي فرزندان و اعضاء خانواده خود   های خانواده گذارد و نگراني و دغدغهامعه ميج

بینند، محققان را بر آن داشاات تا در این کار بوده و حفظ و بنیان خانواده را با ظهور و بروز اعتیاد در جامعه در معرض خطر مي

های اجتماعي عاطفي خانواده در گرایش جوانان به اعتیاد بپردازند و راه کارهایي نیز ارائه یتتحقیقااتي باه بررساااي نقش حما  

 نمایند.

 اهداف و سواالت تحقیق

 های عاطفي اجتماعي خانواده با گرایش به اعتیاد در بین جوانانهدف کلي: شناخت رابطه بین حمایت

 اهداف جزیي

 خانواده با گرایش به اعتیاد در بین جوانان ارتباط عاطفي درشناسایي میزان تاثیرات 

 ارتباط اجتماعي در خانواده با گرایش به اعتیاد در بین جوانانشناسایي میزان تاثیرات 

 سواالت تحقیق

 میزان گرایش به اعتیاد در بین جوانان چگونه است؟

 آیا حمایت عاطفي در خانواده بر گرایش به اعتیاد در بین جوانان تاثیر دارد؟

 یا حمایت اجتماعي در خانواده بر گرایش به اعتیاد در بین جوانان تاثیر دارد؟آ

 آیا گرایش به اعتیاد در بین دختران و پسران متفاوت است؟

 پیشینه تجربی تحقیق

در میان جوانان  موادمخدربررسي شیوه ها و الگوهای مصرف  "ای تحت عنواندر مقاله 0331دکتر قجاوند و مظفری در سال  *

کرده در حال افزایش است و الگوی مصرف به این نتیجه رسیدند که روند مصرف مواد در بین قشر جوان و تحصیل "شهر اصفهان

 باشد.در جوانان بیش تر به سمت مواد روان گردان از قبیل کوکائین، حشیش و اکستازی مي
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های فرزندپروری در پیشگیری اولیه از سوء مصرف  نقش ساختار خانواده و شیوه " * فروغي و صادقیان در تحقیقي با موضوع

به این نتیجه رسیدند که تعداد کم فرزندان، میزان  "0331ساله شهرستان سیرجان در سال  45تا  05مواد در بین نوجوانان 

والدین و میان والدین و فرزندان، به کار بردن  سواد و تحصیالت والدین، حضور پدر و مادر در خانواده، وجود رواب  صمیمانه بین

محدودیت و آزادی منطقي برای فرزندان، عد  وجود استبداد در خانواده، توجه والدین به نیازهای فرزندان و نظارت بر رفت و 

 آمد فرزندان از جمله عواملي هستند که در پیشگیری اولیه از ابتال به مصرف مواد، تأثیر به سزایي دارند.

 "مقایسه سالمت روان و شیوه های فرزندپروری در بین افراد معتاد و غیرمعتاد"ای تحت عنوان * رئیسي و همکاران در مقاله

بدین نتیجه رسیدند که طرد شدن و فقدان رابطه گر  و عاطفي در بین خانواده های معتاد در سطح باالست.  0333در سال 

ا فرزندان، امکان جذب آن ها را به خانواده بیش تر کرده و کم تر احتمال دارد که از رابطه گر  بین اعضاء خانواده، خصوصاً ب

توان گفت، رابطه سرد همراه خانه و خانواده فراری باشند و به گروه دوستان یا گروه های نابهنجار پناه بیاورند. براین اساس مي

شود وآن ها ممکن است به انواع رفتارهای مخرب و نواده ميبا طرد و یا حتي توهین و خشونت با فرزندان باعث بیزاری از خا

 بزهکاری ها از جمله اعتیاد پناه بیاورند.

کردند و افرادی که مصرف مصرف مي موادمخدردانش آموز و دانشجو ایتالیایي را که  3663، 4113و همکاران در سال  چیریلو *

تفاوت و حاکي از آن بود که وقتي ارتباط عاطفي بین اعضاء خانواده سرد، بيکننده مواد نبودند را مورد بررسي قرار دادند. نتایج 

 منجر خواهد شد. موادمخدربسته باشد، به ایجاد رفتارهای مخاطره آمیز و مصرف 

درصد هیچ  32سالگي ،  03سالگي مورد مطالعه  قرار دادند. در پایان  03تا  03، صد نفر را از 4113* شدلرو بالک در سال 

درصد به برخي از مواد عادت کرده و کم و بیش به  42درصد مواد را امتحان کرده بودند و  24ای با مواد نداشتند، ه تجربهگون

آن وابسته شده بودند. نتایج این بررسي نشان داد که افرادی که وابستگي به مواد نشان داده بودند در مراحل رشدی خود دچار 

اخص اصلي محی  آنان، عد  توانایي والدین در بیان معقول احساسات خویش عنوان شد. مشکالت شدید عاطفي شده بودند. ش

 گرفتند.شمار و انتظار فعالیت های بیش تر و خارج از توان قرار ميدر این خانواده ها، فرزندان در معرض انتقادات بي

ساله، گزارش شده است که  03تا  04یکایي آمر _ ای از نوجوانان آفریقایيبر روی نمونه 4113* در بررسي بروک در سال 

کودک، کنترل و نظارت  _ند سازی با آنان، دل بستگي والد متغیرهای خانوادگي نظیر صمیمیت نوجوانان با والدین و همان

والدیني مناسب، محی  خانوادگي بدون تعارض و عد  مصرف داروها توس  اعضاء خانواده، یک عامل حمایتي در برابر مصرف 

 د توس  آزمودني ها بوده است.موا

 ادبیات نظری تحقیق

در این دیدگاه گفته مي شود که هر نظا  فرهنگي و تاریخي مي پردازند.  -های جامعه شناسي بیشتر به عوامل اجتماعينظریه

داشتند. اجتماعي قوت ها و ضعف های خاص خودش را دارد. نظا  های اجتماعي پیشین، نقاط قوت و در عین حال نقاط ضعفي 

از  که نظا  هایي که بر اطاعت بي چون و چرا از سلسله مراتب اقتدار سنتي مبتني بود و در آن روح جمع گرایي غلبه داشت
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و نوآوری  ،اما در عین حال تحرک اجتماعي زیاد، پویایي .جهات فراواني مثبت بود و خالء عاطفي و انساني در آن کمتر بود

در آن در حداقل بود. نظا  های اجتماعي جدید، از تحرک اجتماعي رو به تزاید، پویایي، نوآوری  های فردیگسترده و نیز آزادی

فرهنگي  _و آزادی های فردی پرمایه برخوردارند. اما در مقابل مشکالت خاص خود را نیز دارند. به هر حال هر ساختار اجتماعي 

این دیدگاه مسائل اجتماعي، ابعاد و پیامدهای ناخواسته، غیر مستقیم  ي را به همراه دارد. درعخاص، انواع خاصي از مسائل اجتما

و پیش بیني نشده الگوهای جدید رفتار و نظا  اجتماعي اند؛ به دیگر سخن، مسائل اجتماعي هزینه های اجتماعي سازمان 

جتماعي برای جوامع ارمغان های خاصي از زندگي اجتماعي اند. در واقع اگر بپذیریم که مدرنیز  و الگوهای مدرن شده زندگي ا

ای ههزینه   رش داده است، تلویحاً باید زیادی داشته است و رفاه، آسایش و تحرک اجتماعي و آزادی های فردی را در جوامع گست

که ما باید برای اتخاذ الگوهای مدرن در جامعه خویش  هستنداین پیشرفت را نیز بپردازیم. مسائل اجتماعي عصر ما هزینه هایي 

یا الگوهای سنتي زندگي اجتماعي را در پیش گیریم و از مزایای پیشرفت در عرصه های مختلف زندگي  و در نظر بگیریم

تار ساخاجتماعي، اقتصادی محرو  شویم و در عوض مشکالت اجتماعي زندگي معاصر را نداشته باشیم و یا با جایگزین کردن 

اقتصادی، اجتماعي مدرن از زندگي نسبتاً مرفه و آزاد برخوردار شویم، اما تاوان آن را با شیوع مسائل اجتماعي جدید، 

 (. 423:0336بپردازیم)معیدفر، 

 نظریه کنترل اجتماعی

ق اهداف و هدایت افرادش کنترل اجتماعي به مجموعه شیوه ها، تدابیر و وسایل اطالق مي شود که یک جامعه یا گروه در راه تحق

به رعایت آداب، شعائر و مناسک و هنجارهای پذیرفته خود به کار مي گیرد. کنترل اجتماعي از یک دیدگاه به دو صورت امکان 

پذیر است: اول از طریق فشار اجتماعي و با وادر کردن انسان ها به قبول هنجارها و رعایت آن در عمل صورت مي گیرد، این 

 (. 531: 0331آسیب پذیر است. دو  از طریق اقناع با رسوخ به عمق اعتقادی انسان ها)ساروخاني،  شیوه بسیار

نظا  کنترل ناقص بر یادگیری و اجرای هنجارهای اجتماعي افراد اثر مي گذارد. این احتمال نیز وجود دارد که ضعف کنترل های 

پایین و رفتار ضد اجتماعي ممکن است ریشه در تجربیات منفي اجتماعي و فردی به یکدیگر بپیوندند. برای مثال عزت نفس 

خانواده داشته باشد و یا به عکس، رواب  نامتناسب خانواده و مدرسه موجب عزت نفس پایین شود و به رفتار انحرافي منتهي 

رفتار انحرافي نتیجه (. این نظریه در تبین انحرافات اجتماعي این فرض را مطرح مي سازد که 016-013: 0333گردد)احمدی، 

 کارکرد ضعیف مکانیز  های کنترل اجتماعي است. 

 نظریه محرومیت نسبی

جر  شناسان معتقدند که نابرابری درآمد در جوامع مختلف هم تولید فشار مي نماید و هم باعث افزایش میزان جر  در آن ها 

وجود مي آورد و چنین وضعیتي سرانجا  منجر به خشونت  عد  اعتماد را به شکاف عمده بین فقیر و غني، کینه توزی و .مي شود

و جر  مي شود. در جوامعي که در آن ها نابرابری درآمد افزایش یافته است یک نوع حقارت و سرافکندگي در افراد کم درآمد 

یادآوری کرده اند که  شناسانایجاد مي شود که این عامل باعث ایجاد انگیزه های مجرمانه دربرخي از این افراد مي گردد. روان
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تحت این شرای  مردان جوان نسبت به وضعیت خود نگران خواهند شد، در نتیجه نسبت به افرادی که از وضعیت مطلوبي 

برخوردار هستند حسادت خواهند ورزید. چنان چه آن ها نسبت به استفاده از شیوه های پرخاشگرانه و مخاطره آمیز در رقابت 

شند، شانس کم تری برای موفقیت های آینده خواهند داشت. به همین خاطر اکثر این افراد مرتکب جر  های اجتماعي ناتوان با

 (.32:0333و خشونت مي شوند. این فرآیند تحت عنوان تئوری محرومیت نسبي بیان گردیده است)مبارکي، 

 نظریه های خرده فرهنگ 

ندگي در محالت بي سازمان نسبت به انزوای اجتماعي و محرومیت ن این که چگونه مرد  با زینظریه های خرده فرهنگي به تبی

اقتصادی واکنش نشان مي دهند، پرداخته اند. به خاطر تحلیل رفتگي سبک زندگي، ناکامي و افسردگي اعضای طبقات پایین تر 

فرهنگ طبقات متوس  جامعه یک خرده فرهنگ مستقلي را با مجموعه قوانین و ارزش های خودی ایجاد مي کنند. در حالي که 

برتالش و کوشش زیاد، به تأخیر انداختن ارضاء نیازها و آموزش رسمي تأکید دارد، خرده فرهنگ طبقات پایین تر به هیجانات، 

قلدری، ریسک کردن، شجاعت و ارضاء فوری نیازها تأکید مي نماید. هنجارهای خرده فرهنگي اغلب با ارزش های متداول جامعه 

ند، به خاطر این که افراد فقیر شهری دریافته اند که از عهده تقاضاهای رفتاری طبقه متوس  جامعه برآمدن تضاد پیدا مي ک

غیر ممکن است. در نتیجه ساکنان محالت فقیرنشین مجبور مي شوند قانون را زیر پا بگذارند و از قوانین فرهنگ کج رو پیروی 

 (. 31:0333نمایند)مبارکي، 

ی جوانان متمرکز شده و در یک تحلیل جامعه شناختي، بزهکاری جوانان را برحسب ویژگي های خرده این نظریه بر بزهکار

(، کلووارد و 0166فرهنگي آن ها مانند ارزش ها، باورها، عادات و شیوه های زندگي مورد بررسي قرار مي دهد. از جمله کوهن)

( معتقدند که توجه به خرده فرهنگ ها در تبین بزهکاری جوانان از اهمیت خاصي 0136( و میلر)0152ماتزا) (0151اوهلین)

برخوردار است. زیرا جوامع مدرن با خرده فرهنگ های متفاوت ساخته شده اند و رفتاری که در یک جایگاه خرده فرهنگي خاص 

جایگاه خرده فرهنگي دیگر به عنوان رفتار انحرافي در نظر گرفته  به عنوان رفتار به هنجار شناخته شده است، ممکن است در

 شود. 

 نظریه پیوند افتراقی 

و در نخستین ویرایش های کتاب او به نا  اصول جر  شناسي  0131این رویکرد توس  ادوین ساترلند برای نخستین بار در سال 

یرایش های بعدی کتاب یاد شده، کامل نمود. نظریه پیوند مطرح شد. وی آن را به تدریج و به هم کاری دونالد کرسي، در و

افتراقي بر این نکته تأکید دارد که نزدیکان و همآالني که بزه کار باشند تأثیر زیادی بر تشکیل و تقویت نگرش بزه کاری مي 

ا در نظر دارد و فرد بزهکار گذارند و فرد را به سوی بزهکاری سوق مي دهند. نظریه پیوند افتراقي محتوای اجتماعي بزه کاری ر

 (. 0330:00مشکاني، )را در جایگاه اجتماعي او از حیث رابطه اش با خانواده، محله، رفقا و مصاحبان در نظر مي گیرد

ساترلند درباره چگونگي انتقال فرهنگي کج روی اظهار مي دارد که کج روی از طریق یک گروه جریان ارتباطات اجتماعي حاصل 

 خصیصه به قرار زیر است:  1را زنده مي کند. نظریه ساترلند شامل « یار بد»در واقع اصطالح مي شود که 
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 یعني تا فرد آن را نیاموزد به فکر انجا  دادن آن نمي افتد. ؛عمل مجرمان آموختني است، نه موروثي -

آموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد صورت مي گیرد و عموماً به صورت شفاهي و به کمک کلمات است و فق  در  -

 برخي موارد ممکن است از طریق حرکات چهره و قیافه انجا  گیرد. 

 ،بخش اعظم آموزش رفتار بزهکارانه در گروه های نزدیک که با فرد رواب  صمیمانه دارند انجا  مي گیرد -

 :آموزش عمل مجرمان مراحل مختلفي دارد -

 گاه ساده است.  فنون ارتکاب جر  که گاه پیچیده و (الف   

 جهت دادن به انگیزه ها، گرایش ها، کشش های دروني و توجیه عمل مجرمانه.  (ب   

رعایت کسب انگیزه ها و میل به ابراز کشش های دروني آموختني است. همه مرد  جامعه نظر مطلوب نسبت به  -

هنجارهای حقوقي ندارند. در برخي موارد فرد با گروهي در ارتباط است که هنجارهای حقوقي برای اعضای آن مطلوب 

 ،است و گاه فرد در محیطي زندگي مي کند که افراد نزدیک به او مخالف اطاعت از آن قواعد اند

موافق شکستن قاعده اند بیش تر از کساني است زماني فرد به عمل بزهکارانه دست مي زند که آمیزش او با کساني که  -

که با شکستن قاعده مخالف اند. این بند در واقع اساس نظریه ساترلند است و به ارتباط فرد بزه کار و غیر بزهکاران اشاره 

ماني که زله جر  ارتباطي ندارد و تا أمي کند. به عبارت دیگر براساس این نظریه رواب  فرد با دیگران هنگامي که به مس

  ،(66-5 :0356با کار جر  آمیز پیوستگي نکند، اثری در ایجاد رفتار مجرمانه ندارد)محسني، 

فراواني معاشرت از نظر دفعات وقوع، مدت، ارجحیت و شدت مي تواند متفاوت باشد. یعني میزان معاشرت فرد با افراد  -

مدت زمان معاشرت بسیار با اهمیت اند. ارجحیت با اهمیت کج رفتار در مقابل افراد به هنجار مورد نظر است. فراواني و 

است از این نظر که اگر رفتار موافق رعایت قانون در کودکي آموخته شود، فرد در وضعیتي متفاوت با کسي قرار دارد که 

یری یزان درگاز ابتدا به عد  رعایت قانون تشویق شده است. ارجحیت و شدت به منزلت معاشر، به اهمیت الگوی رفتار و م

 ،عاطفي فرد با آن مربوط مي شود

جریان یادگیری رفتارکج روانه از طریق معاشرت شامل تما  مکانیسم های یادگیری مي شود که برای هر رفتاردیگری  -

 ،ضروری است. منظور این است که یادگیری کج روی تنها شامل تقلید نمي شود و عمیق تر از آن است

ن نیازها و ارزش های کلي است، نمي تواند از طریق همان نیازها وارزش ها توجیه شود. زیرا در حالي که کج رفتاری بیا -

ن کج رفتاری از طریق نیازها و ارزش ها یرفتار به هنجار هم بیان نیازها و ارزشهاست. کوشش بعضي محققین برای تبی

ن کند. یرار گرفتن نمي تواند کج رفتاری را تبیمانند اصل خوشحالي، به دنبال منزلت بودن، انگیزه پولي و یا تحت فشار ق

 (. 34: 0330زیرا این انگیزه ها و گرایش ها در رفتارهای به هنجار هم وجود دارد)ممتاز، 

نظریه ساترلند یکي از قوی ترین نظری ها در زمینه پیدایش انحرافات است که تا به امروز قدرت تبین زیادی دارد. ساترلند در 

معتقد بود که انحرافات عموماً در قالب گروه های نخستین نظیر گروه دوستان یا خانواده آموخته مي شود. این قالب نظریه اش 
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گروه ها بسیار متنفذتر از مأمورین و مسئولین رسمي مانند معلمان، کشیشان، افراد پلیس یا ابزارهای ارتباط جمعي نظیرفیلم و 

یادگیری رفتار بزهکارانه شامل تکنیک های تبهکاری، انگیزه ها، گرایش ها و دلیل روزنامه مي باشند. از نظر ساترلند فرآیند 

تراشي های الز  برای آن مي شود. بدین ترتیب یک جوان هم مي آموزد که چگونه با موفقیت دزدی کند و هم چگونه استدالل 

  .(64:0333بیاورد تا دزدی خود را توجیه کند و برای آن عذر بتراشد)رفیع پور، 

یماری شناسان آن را نوعي بنکته قابل توجه این است که همه نظریه های ارائه شده به نوعي نگاه بیمارانگارانه به اعتیاد دارند. روان

رواني همانند دیگر اختالل های رواني مي دانند که قابل درمان است. جامعه شناسان آن را بیماری مي دانند که مي توان از آن 

شناسانه و جامعه شناسانه معتاد اری اجتماعي نا  برد و جامعه بیمار افراد را بیمار مي سازد. اکثر نظریات روانبه عنوان یک بیم

را قرباني مي دانند که قابل سزاوار دریافت کمک از سوی جامعه مي باشد. این افراد شرور یا بدکار نیستند بلکه در اثر عوامل 

 د. رواني یا اجتماعي دچار اعتیاد شده ان

 فرضیات تحقیق

 بین میزان ارتباط عاطفي در خانواده با گرایش به اعتیاد در بین جوانان رابطه وجود دارد. -0

 بین میزان اختالف و ناسازگاری اعضاء خانواده با گرایش به اعتیاد جوانان رابطه وجود دارد. -4

 اعتیاد جوانان رابطه وجود دارد.بین میزان نظارت و کنترل بر رفتار فرزندان توس  والدین با  -3

 بین میزان اعتیاد اعضاء خانواده با گرایش به اعتیاد در بین جوانان رابطه وجود دارد. -2

 بین میزان تحصیالت و گرایش به اعتیاد در بین جوانان رابطه وجود دارد. -6

 .گرایش به اعتیاد با توجه به نوع جنسیت متفاوت است -5

 شناسیروش

یق از طراین تحقیق  ؛جوانان موادمخدرهای عاطفي اجتماعي خانواده در اعتیاد به یعني نقش حمایت تحقیق،با توجه به موضوع 

 این مطالعه از نوع پس رویدادی است. در حقیقت پیمایشي تحقیق  انجا  مي گیرد.  _توصیفي  روش

 شناختي است.های جمعیتخانواده و ویژگيهای عاطفي و اجتماعي در این پژوهش متغیر مستقل، حمایت

گاه در این پژوهش، وضعیت سکونت، پای متغیرهای تعدیل کنندههمچنین  میزان گرایش به اعتیاد است.تحقیق،  متغیر وابسته و

  باشند.مياجتماعي، سن، وضعیت تاهل، جنس و تحصیالت 

 36 – 41ه کلینیک ترک اعتیاد شهر تهران که در دامنه سني جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان و مردان مراجعه کننده ب

با استفاده از روش تصادفي  ساده در  که نفر مرد بود. 33نفر زن و  43سال قرار داشتند تشکیل داده است، که تعداد کل آنها 

 41انتخاب شدند که حدود نفر مرد  33نفر زن و  43کلینیک ترک اعتیاد تهران انتخاب شدند و از آن میان به طور تصادفي 

 درصد نیز بیکار بودند که از این بین بیشترین تعداد آنان بیسواد یا کم سواد هستند. 31ها شاغل و حدود درصد آن
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در این تحقیق محقق در محل کار خود، ضمن راهنمای مراجعه کنندگان به کلینیک ترک اعتیاد، یک نسخه از پرسشنامه را با 

 شد.تشریح کرده و بعد از پر کردن کامل از مراجعه کنندگان تحویل گرفته مي شانرضایت قبلي برای

 تحقیق وصیفیهای تیافته

 .بود مراجعه کننده به کلیلنیک ترک اعتیاد نفر 011 پژوهش، تعداد حجم نمونه همان طور که پیش از این اشاره شد

 نفر نیز مرد بودند. 33تعداد نفر از پاسخگویان زن و  43با توجه به نتایج این پژوهش، تعداد 

ساله قرار داشتند که کمترین تعداد  41-42از پاسخگویان در گروه سني  %44 ؛سن پاسخگویان چنین مشاهده شد از همچنین

از پاسخگویان نیز در گروه  %31باشند و ساله مي 46-41سني  از پاسخگویان در گروه %23تعداد  دهند و بیشترینرا تشکیل مي

 باشند.اله و باالتر ميس 31سني 

درصد بیسواد و سواد خواندن و نوشتن داشتند که بیشترین تعداد را تشکیل  56در مورد میزان تحصیالت پاسخگویان، حدود 

نیز دارای مدرک فوق دیپلم و باالتر یا در اصل تحصیالت  %03اند که زیر دیپلم سواد دارند و نیز اعال  کرده %44دهند و مي

 دهند. ارند که کمترین درصد را تشکیل ميدانشگاهي د

که بیشترین تعداد  %31اند که شاغل هستند و اعال  کرده %41 ، کهمربوط به شاغل پاساخگویان چنین مشااهده شاد     نتایجاز 

 اند که بیکار هستند و شغلي ندارند.دهند اعال  کردهمیزان پاسخگویان را تشکیل مي

 اند: سیده شد که به شرح زیر جواب دادهدر مورد وضعیت سکونت از جوانان پر

نیز به غیر از موارد فوق  %46نیز در منازل رهني مسکون هستند؛ %43منزل استیجاری دارند؛  %21منزل شاخصي دارند؛   13%

 کنند.اند که ممکن است سازماني، پدر، مادری و یا در نزد اقوا  زندگي مياشاره کرده

اند پدر و مادرشان با هم اعال  کرده %26اند والدین جوانان سائوال شده است که چنین پاس  گفته در مورد با هم زندگي کردن 

 ند. ااند یا فوت کردهکنند که یا از هم طالق گرفتهاند که پدر و مادرشان با هم زندگي نمينیز اعال  کرده %66کنند و زندگي مي

درصد مربوط به تاثیر نقش دوستان و کمترین فراواني  61نفر معادل  21داد بیشترین فراواني با تع نتایج بدست آمده،براسااس  

نتایج پژوهش نشاااانگر نقش مهم گروه هماالن در  باشاااد.درصاااد مربوط به نقش خود معتاد مي 4/00نفر معادل  00با تعداد 

 و اعمال خانواده و دیگران است. و تاثیر نگرش جوانان از باورها و اعمال دوستان خود نسبت به باورها موادمخدرآشنایي با 

درصد مربوط به پاسخگویاني است که تا حدودی بر  3/33نفر معادل  33بر طبق نتایج بدسات آمده، بیشاترین فراواني با تعداد   

درصد مربوط به معتادیني است که از نظارت  0/2نفر معادل  2اعمال آنها نظارت و کنترل شده است و کمترین فراواني با تعداد 

 دهد.و کنترل باالیي برخوردارند. این امر اهمیت نقش نظارت و کنترل والدین بر جامعه پذیری فرزندان را نشان مي
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 های استنباطی تحقیقیافته

 رسد بین میزان ارتباط عاطفي در خانواده و گرایش به اعتیاد در بین جوانان رابطه وجود دارد.به نظر مي فرضیه اول:

 . رابطه بین ارتباط عاطفي و گرایش به اعتیاد 0جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای اصلی

 111/1 244/1 اعتیاد *ارتباط عاطفی

 

 

رابطه بین میزان ارتباط عاطفي در خانواده و گرایش به اعتیاد در بین جوانان مراجعه کننده به کلینیک در این فرضیه مي خواهیم 

ترک اعتیاد را مورد آزمون قرار دهیم. چون هر دو متغیر را در سطح فاصله ای سنجیده ایم برای آزمون این فرضیه از آزمون 

( بین دو متغیر r=0/422( و شدت همبستگي )p=0/000) داریهمبستگي پیرسون استفاده کردیم. با توجه به سطح معنا

 گردد.ارتباط عاطفي و گرایش به اعتیاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بنابراین فرضیه تایید مي

یاد تتر باشد احتمال گرایش به اعنتایج این آزمون حاکي از این است که هر چه رابطه عاطفي بین اعضای خانواده بیشتر و قوی

گردد، به دلیل اینکه یک دلیل مهم برای گرایش به اعتیاد جوانان وجود خال عاطفي و سرخوردگي زیاد در بین جوانان کمتر مي

 و دوری از محی  گر  خانواده است.

 ارد.بین میزان اختالف و ناسازگاری اعضاء خانواده با گرایش به اعتیاد جوانان رابطه وجود درسد به نظر مي فرضیه دوم:

 

 . رابطه بین اختالف و ناسازگاری اعضای خانواده و گرایش به اعتیاد 4جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای اصلی

 111/1 635/1 اعتیاد *اختالف و ناسازگاری

 

در این فرضیه مي خواهیم رابطه بین میزان اختالف و ناسازگاری در بین اعضای خانواده و گرایش به اعتیاد در بین جوانان را 

( بین دو متغیر اختالف و r=0/536( و شدت همبستگي )p=0/000مورد آزمون قرار دهیم. با توجه به سطح معناداری) 

 ردد.گد در بین جوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بنابراین فرضیه تایید ميناسازگاری اعضای خانواده و گرایش به اعتیا

ها و وجود فضای متشنج در خانواده، اعضای آن خانواده رابطه ها و مشاجرهبر طبق نتایج بدست آمده به دلیل وجود درگیری

اعضای خانوادشان تکیه کنند و همیشه از خانواده گریزان  شود جوانان نتوانند برسرد و بي روحي با همدیگر دارند و این باعث مي
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خواهند بود. و برعکس، هر چه رابطه بین اعضای خانواده صمیمي و با محبت باشد و کمتر شاهد اختالف و ناسازگاری در آن 

 شود.باشیم، احتمال گرایش به اعتیاد در بین اعضای آن خانواده کمتر مي

 بین میزان نظارت و کنترل بر رفتار فرزندان توس  والدین با اعتیاد جوانان رابطه وجود دارد.رسد به نظر مي فرضیه سوم:

 . رابطه بین نظارت و کنترل والدین و گرایش به اعتیاد 3جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای اصلی

 111/1 363/1 اعتیاد *نظارت و کنترل

 

در این فرضیه مي خواهیم رابطه میزان نظارت و کنترل والدین بر فرزندان و گرایش به اعتیاد در بین جوانان مراجعه کننده به 

( بین دو r=0/357( و شدت همبستگي )p=0/000کلینیک ترک اعتیاد را مورد آزمون قرار دهیم. با توجه به سطح معناداری) 

 گردد.ش به اعتیاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بنابراین فرضیه تایید ميمتغیر نظارت و کنترل والدین و گرای

تر باشد احتمال گرایش به نتایج این آزمون حاکي از این است که هر چه نظارت و کنترل از سوی والدین خانواده بیشتر و قوی

تخاب دوستیابي و نحوه ارتباط فرزندانشان با همساالن گردد، به دلیل اینکه والدین در اناعتیاد در بین فرزندان آنان کمتر مي

 توانند تصمیم درست را بگیرند.خود به خوبي نظارت داشته و در بزنگاه مي

 بین میزان اعتیاد اعضاء خانواده با گرایش به اعتیاد در بین جوانان رابطه وجود دارد.رسد به نظر مي فرضیه چهارم:

 . رابطه بین اعتیاد اعضای خانواده و گرایش به اعتیاد فرزندان 2جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای اصلی

 110/1 033/1 اعتیاد فرزندان * اعتیاد اعضای خانواده

 

ها را مورد آزمون قرار در این فرضیه مي خواهیم رابطه بین میزان اعتیاد اعضای خانواده و گرایش به اعتیاد در بین فرزندان آن

دهیم. چون هر دو متغیر را در سطح فاصله ای سنجیده ایم برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگي پیرسون استفاده کردیم. 

( بین دو متغیر میزان اعتیاد اعضای خانواده و گرایش r=0/173( و شدت همبستگي )p=0/001با توجه به سطح معناداری) 

 گردد.رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بنابراین فرضیه تایید مي به اعتیاد جوانان

هایي که حداقل یکي از اعضای خانواده به اعتیاد گرفتار است احتمال اینکه یکي دیگر از اعضای براساس این پژوهش، در خانواده

، نحوه تهیه و نحوه استعمال و موادمخدرا همان خانواده به اعتیاد گرایش پیدا کند وجود دارد. بدین ترتیب که راه آشنایي ب

ا هگیرد و بنابراین فرزندان آن خانواده در مقایسه با فرزندان دیگر خانوادهمصرف آن براحتي در اختیار دیگر اعضای خانواده قرار مي

 احتمال گرایش به اعتیاد بیشتری دارند.
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 اعتیاد در بین جوانان رابطه وجود دارد.بین میزان تحصیالت و گرایش به رسد به نظر مي فرضیه پنجم:

 

 . رابطه بین میزان تحصیالت و گرایش به اعتیاد 6جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرهای اصلی

 111/1 323/1 اعتیاد *میزان تحصیالت

 

اد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیدر این فرضیه مي خواهیم رابطه بین میزان تحصیالت و گرایش به اعتیاد در بین جوانان 

اشد، بای ميرا مورد آزمون قرار دهیم. چون متغیر میزان تحصیالت در سطح ترتیبي و متغیر گرایش به اعتیاد در سطح فاصله

( و شدت p=0/000بنابراین برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگي اسپیرمن استفاده کردیم. با توجه به سطح معناداری) 

( بین دو متغیر میزان تحصیالت و گرایش به اعتیاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بنابراین فرضیه r=0/347همبستگي )

 گردد.تایید مي

نتایج این آزمون نشانگر آنست که هر چه میزان تحصیالت و سواد افراد بیشتر باشد احتمال اینکه به اعتیاد گرایش پیدا کنند 

 کند.یقت میزان سواد و دانش باال)بخصوص سواد عالي( به عنوان عامل بازدارنده برای اعتیاد عمل ميکمتر است. در حق

 .گرایش به اعتیاد با توجه به نوع جنسیت متفاوت است فرضیه ششم:

بنابراین  نگردید ون و مردان تفاوت معناداری مشاهده ای مستقل، گرایش به اعتیاد در بین زنادو نمونه tبا توجه به آزمون 

 شود.فرضیه تحقیق رد مي

 گیریبحث و نتیجه

خانواده به عنوان یک نهاد با سایر نهادهای اجتماعي )همچون؛ دولت، آموزش و پرورش، دین و ...( در تعامل است. جامعه انتظار 

اولیه جامعه پذیری اعضایش دارد واحدهای خانوادگي اعضای آن را به وجود آورند؛ آنها را محافظت و پرورش نمایند؛ زمینه های 

را فراهم آورند؛ ارزش ها و هنجارهای اجتماعي را به اعضای جدیدتر انتقال دهند و در کل استمرار زندگي اجتماعي را موجب 

ها آن کارکرد مطلوب گذشته خود را نداشته و در وظیفه اصلي خود یعني جامعه پذیری صحیح شوند. اما متاسفانه امروزه خانواده

 اند.راستای نیل به اهداف جامعه دچار سستي و شکاف گردیدهدر 

ها، به انحراف کشیده پدیده اعتیاد در جهان امروز به صورت یک معضل خانمان سوز باعث از هم پاشیده شدن بسیاری از خانواده

گ و میر گردیده است. روبرو های اقتصادی و مرشدن بسیاری از نوجوانان و جوانان، شیوع بسیاری از بیماری ها و ضرر و زیان

های متفاوتي نظیر تنوع طلبي، لذت طلبي، منظومه خانوادگي در ها و پدیدهشدن نوجوانان و جوانان در عصر حاضر با چالش

های عاطفي والدین، کاهش کنترل و نظارت اجتماعي بر رفتار و عملکرد فرزندان، وجود اختالفات حال تغییر، عد  حمایت

اس درماندگي در بیان احساسات، عزت نفس پایین، ضعف اعتقادات دیني، بروز مشکالت و اختالالت روحي و خانوادگي، احس
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های غل  مبني بر تأثیرات مثبت مصرف های ارتباطي، ایجاد فریب فرهنگي با ارائه اطالعات نادرست و نگرشرواني، ضعف مهارت

های جذاب، شکیل و فریبنده و افزایش آمار با نا  موادمخدرها نوع و روان گردان، تغییر الگوی مصرف و ارائه صد موادمخدر

های فراروی آن ها از نیز از جمله مسائلي است که  لزو  توجه به جوانان و آسیب موادمخدرمعتادین و مصرف کنندگان انواع 

 سازد.جمله اعتیاد را به عنوان یک مسئله و بحران بیش تر نمایان مي

دهد زماني که نظا  خانواده نتواند وظایف و کارکردهایش را به درستي انجا  دهد، عاملي برای تربیت و مطالعات نشان مي  

های ها و آسیبتحویل افرادی با مشکالت فردی و اجتماعي به جامعه خواهد بود. متأسفانه هم اکنون آمار روبه رشد ناهنجاری

 باشد. اجتماعي از جمله اعتیاد، گواه این مسئله مي

ای از عوامل اقتصادی، اجتماعي، خانوادگي و فرهنگي از این نظر اهمیت دارد که پاره موادمخدربنابراین مسئله گرایش جوانان به 

 ای از شرای ارثي نیست بلکه مجموعه« معتاد شدن»دهند. به بیان دیگر های آماده، فرد را به سمت اعتیاد سوق ميدر زمینه

  زای های جرشوند. بدینسان است که افراد تحت تأثیر انگیزهاوتي هستند، زمینه ساز اعتیاد ميهای متففوق که دارای ریشه

 تواند مانعي بزرگ در گرایش جوانان به اعتیاد باشد.گیرند که خانواده و بستر حمایتي آن ميجامعه در معرض جر  قرار مي

اطفي اجتماعي خانوده در گرایش به اعتیاد جوانان پرداخته های عاین تحقیق با علم به این موضوع، به مطالعه نقش حمایت

آوری اطالعات استفاده شده است. نمونه این پژوهش است. روش این تحقیق کمي)پیمایشي( و از ابزار پرسشنامه برای جمع

 دیدند.نفر از مراجعه کنندگان به مرکز ترک اعتیاد کلینیک تهران بود که به صورت تصادفي انتخاب گر 011تعداد 

درصد از   44نفر نیز مرد بودند. همچنین  33نفر از پاسخگویان زن و تعداد  43دهد که؛ تعداد نتایج توصیفي تحقیق نشان مي

درصد از   23دهند و بیشترین تعداد ساله قرار داشتند که کمترین تعداد را تشکیل مي 41-42پاسخگویان در گروه سني 

 باشند.ساله و باالتر مي 31درصد از پاسخگویان نیز در گروه سني  31باشند و اله ميس 46-41پاسخگویان در گروه  سني 

درصد  44دهند و درصاد از نمونه تحقیق بیساواد و سواد خواندن و نوشتن داشتند که بیشترین تعداد را تشکیل مي   56حدود 

فوق دیپلم و باالتر یا در اصال تحصایالت دانشگاهي   درصاد نیز دارای مدرک   03اند که زیر دیپلم ساواد دارند و  نیز اعال  کرده

درصد که  31اند که شاغل هستند و درصد از پاسخگویان بیان کرده 41دهند. همچنین دارند که کمترین درصاد را تشکیل مي 

 اند که بیکار هستند و شغلي ندارند.دهند اعال  کردهبیشترین تعداد میزان پاسخگویان را تشکیل مي

 43درصد منزل استیجاری دارند؛  21درصاد از مراجعه کنندگان منزل شاخصاي دارند؛     3یج بدسات آمده؛ حدود  براسااس نتا 

اند که ممکن اساات سازماني، پدر، درصاد به غیر از موارد فوق اشااره کرده   46درصاد نیز در منازل رهني مساکون هساتند؛ و    

اند پدر و مادرشااان با هم صااد از افراد نمونه تحقیق اعال  کردهدر 26کنند. همچنین حدود مادری و یا در نزد اقوا  زندگي مي

اند یا فوت کنند که یا از هم طالق گرفتهاند که پدر و مادرشاااان با هم زندگي نميدرصاااد نیز اظهارکرده 66کنند و زندگي مي

 اند.  کرده
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نفر  00تان و کمترین فراواني با تعداد درصاااد مربوط به تاثیر نقش دوسااا 61نفر از مراجعه کنندگان یعني معادل  21تعاداد  

 و موادمخدرباشد.نتایج پژوهش نشانگر نقش مهم گروه هماالن در آشنایي با درصاد مربوط به نقش خود معتاد مي  4/00معادل 

 تاثیر نگرش جوانان از باورها و اعمال دوستان خود نسبت به باورها و اعمال خانواده و دیگران است.

درصاد از پاسخگویان بیان داشتند که تا حدودی از جانب والدین بر   3/33بدسات آمده از این پژوهش؛ حدود  بر طبق اطالعات 

درصد مربوط به کساني است که از نظارت و  0/2نفر معادل  2اعمال آنها نظارت و کنترل شده است و کمترین فراواني با تعداد 

 دهد.و کنترل والدین بر جامعه پذیری فرزندان را نشان ميکنترل باالیي برخوردارند. این امر اهمیت نقش نظارت 

دهد؛ بین دو متغیر ارتباط عاطفي و گرایش به اعتیاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد نتایج تبییني این پژوهش نیز نشان مي

تر ویین اعضای خانواده بیشتر و قگردد. نتایج این آزمون حاکي از این است که هر چه رابطه عاطفي بو بنابراین فرضیه تایید مي

گردد، به دلیل اینکه یک دلیل مهم برای گرایش به اعتیاد جوانان وجود باشد احتمال گرایش به اعتیاد در بین جوانان کمتر مي

 خال عاطفي و سرخوردگي زیاد و دوری از محی  گر  خانواده است.

یش به اعتیاد در بین جوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین دو متغیر اختالف و ناسازگاری اعضای خانواده و گرا

واده، ها و وجود فضای متشنج در خانها و مشاجرهگردد. بر طبق نتایج بدست آمده به دلیل وجود درگیریبنابراین فرضیه تایید مي

نتوانند بر اعضای خانوادشان تکیه کنند  شود جواناناعضای آن خانواده رابطه سرد و بي روحي با همدیگر دارند و این باعث مي

و همیشه از خانواده گریزان خواهند بود. و برعکس، هر چه رابطه بین اعضای خانواده صمیمي و با محبت باشد و کمتر شاهد 

 شود.اختالف و ناسازگاری در آن باشیم، احتمال گرایش به اعتیاد در بین اعضای آن خانواده کمتر مي

ایج بدست آمده؛ بین دو متغیر نظارت و کنترل والدین و گرایش به اعتیاد رابطه مثبت و معناداری وجود همچنین براساس نت

گردد. نتایج این آزمون حاکي از این است که هر چه نظارت و کنترل از سوی والدین خانواده دارد و بنابراین فرضیه تایید مي

ي گردد، به دلیل اینکه والدین در انتخاب دوستیابن فرزندان آنان کمتر ميتر باشد احتمال گرایش به اعتیاد در بیبیشتر و قوی

 توانند تصمیم درست را بگیرند.و نحوه ارتباط فرزندانشان با همساالن خود به خوبي نظارت داشته و در بزنگاه مي

د اری وجود دارد و بنابراین فرضیه تاییبین دو متغیر میزان اعتیاد اعضای خانواده و گرایش به اعتیاد جوانان رابطه مثبت و معناد

هایي که حداقل یکي از اعضای خانواده به اعتیاد گرفتار است احتمال اینکه یکي دیگر گردد. براساس این پژوهش، در خانوادهمي

تهیه و نحوه ، نحوه موادمخدراز اعضای همان خانواده به اعتیاد گرایش پیدا کند وجود دارد. بدین ترتیب که راه آشنایي با 

گیرد و بنابراین فرزندان آن خانواده در مقایسه با فرزندان استعمال و مصرف آن براحتي در اختیار دیگر اعضای خانواده قرار مي

 ها احتمال گرایش به اعتیاد بیشتری دارند.دیگر خانواده

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بنابراین دهد؛ بین دو متغیر میزان تحصیالت و گرایش به اعتیادننایج این پژوهش نشان مي

گردد. نتایج این آزمون نشانگر آنست که هر چه میزان تحصیالت و سواد افراد بیشتر باشد احتمال اینکه به فرضیه تایید مي
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رای ارنده باعتیاد گرایش پیدا کنند کمتر است. در حقیقت میزان سواد و دانش باال)بخصوص سواد عالي( به عنوان عامل بازد

 کند.اعتیاد عمل مي

ای مستقل، گرایش به اعتیاد در بین زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نگردید و دو نمونه tو در نهایت، با توجه به آزمون 

 شود.بنابراین فرضیه تحقیق رد مي
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 در آمدی به مطالعات خانواده، ترجمۀ حسین قاضیان، چاپ اول، تهران: نشر ني. (.0332) برناردز، جان -

 . انتشارات کیهان :تهران ي،ترجمه باقر ساروخان ي،فرهنگ علو  اجتماع .(0355بیرو، آلن ) -

 دورکیم. در اندیشه يسیاس يآنوم، (0330) ، مسعودیکوثر ؛زاده، احمد رجب -

 آشفتگي اجتماعي، تهران: نشر سروش.آنومي یا  .(0333)فرامرز  ،رفیع پور -

 دایرة المعارف علو  اجتماعي، تهران: انتشارات کیهان.( 0331) ساروخاني باقر -

پزشاااکي و های ایراني، مجله روانفرآیندهای خانوادگي برای خانواده( تهیه و طراحي مقیاس 0333سااااماني، سااایامک ) -

 . 4روانشناسي بالیني ایران، سال چهاردهم، شماره 

 شناسي زنان و خانواده، چاپ اول، تهران: شرکت سهامي انتشار. (؛ جامعه0331خي، محمدتقي )شی -

 ي.ترجمه محسن ثالث ي،شناسه بزرگان جامعهو اندیش يزندگ ،( 0333کوزر، لوئیس )  -

ترجمه محمد سااایاهپوش و  ،معاصااار پردازان کالسااایک ونظریه یها: دیدگاهياجتماع ینابرابر .(0333گرب، ادوارد ج ) -

 نشر معاصر.  :تهران ،زادياحمدرضا غروب

 منوچهر صبوری، چاپ سیزدهم، تهران: نشر ني. ترجمه شناسي.(. جامعه0333گیدنز، آنتوني ) -

 .ارشد دانشگاه شهیدبهشتي پایان نامه کارشناسي رابطه بین سرمایه اجتماعي و جر . بررسي .(0333) محمد ،مبارکي -

 تهران: انتشارات طهوری.، شناسي انحرافات اجتماعيجامعه .(0356) رمحسني منوچه -

 ایران در اجتماعي هایآسیب ملي همایش اولین موادمخدر، مقاالت قاچاق و خانواده و اعتیاد، اعتیاد .(0333) سعید ،مدني -

 آگه. انتشارات ایران، تهران: شناسيجامعه ، جلد دو ، انجمن0330 خرداد

 شناسي ایران،مجله جامعه، سنجش تاثیر عوامل دروني و بیروني خانواده بر بزهکاری نوجوانان .(0330) سادات، زهرامشکاني -

 .4 شماره، سال چهار 
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 . 34، شماره نامه علو  اجتماعيهای اجتماعي، فصلنامه ها و آسیب(. زنان سرپرست خانوار: نگفته0335معیدفر، سعید ) -

 ها، تهران: شرکت سهامي انتشار.ها و دیدگاهانحرافات اجتماعي، نظریه (0330) ممتاز فریده -

 ، تهران: بهینه.4و  0زبان تخصصي علو  اجتماعي   .(0333) نوربخش، مرتضي -

 ،در جوانان شاهر شیراز  هویت یگیرخانواده بر شاکل  یپذیرفتأثیر انساجا  و انعطا  يبررسا . (0333محمدجواد ) ،یوزیر -

 .3شماره ، جوانانمطالعات  فصلنامه
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