Journal of Legal Research: V 21, Issue 49, Spring 2022

Social Factors Affecting Industrial Drugs Addiction (Case
Study: Zanjan)
Reza Ahadi*1, Shahram Mohammadi 2, Hasan Toghranegar 3
1. Corresponding Author: M.A. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities and Social
Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
*. Corresponding Author: Email: rezaahadi8686@gmail.com
2. Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of
Kurdistan, Sanandaj, Iran.
Email: sh.mohammadi@uok.ac.ir
3. Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
Email:hasantz@znu.ac.ir

A B STR ACT

Accepted:
9 May 2020

Drug addiction is a social phenomenon which
depends
upon various factors resulting
from collective, environmental life and the
limitations of social structure. This study
investigates the reasons of industrial drug
addiction in Zanjan from the perspective
of
criminology.The
methodology
is
causal-comparativeand the population includes
the addicts in the Navay-e-Aramesh, Baharan,
Toloo-e-Rahaei camps and Mehr addiction
counseling center. The sample includes 100
subjects of those available in these camps
selected through simple sampling. Pearson,
spearman statistical tests and stepwise multiple
regression were implemented with SPSS to
analyze the data. Based on the findings of this
study, the respondents are mostly aged 2030, their marital status is chiefly unmarried,
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their education is middle-school certification or diploma; their father’s
education is mainly elementary or illiterate, their consumption is largely
crystal and heroine, their first consumption’s age is 13-18, and friends
have a large influence in their addiction. The results show that there is a
significant relationship among social control, social learning, failure and
addiction to theindustrial drugs. According to the regression analysis, the
most effective factor on this problem one are respectively social learning.
The results of this study indicate that social and environmental factors on
addiction toindustrial drugs are effective and outcome of this study, are
consistent with Cohen’s theories, Sutherland and Hirschi.
Keywords: Social Learning, Social Control, Failure, Addiction,
Industrial Drugs.
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Drug addiction is a social phenomenon that depends on various factors
resulting from collective life, environment and limitations of social structure.
what seems remarkable is that the phenomenon of addiction, and especially the
increase of abuse and dependence on industrial drugs, due to the destructive
psychological, moral and social effects, seriously threatens the individual,
family and society, and in fact, it causes traumatic behaviors such as stress
in family roles, vagrancy and other deviant behaviors. although the judiciary
and law enforcement have severe treatment of these people, this problem is
increasing day by day. Therefore, it can be said that structural-cultural problems
will not see any effect in reducing this crisis until they are corrected. Although
the Anti-Drugs Act imposes severe penalties and rehabilitation policies, the
number of addicts, especially in the field of industrial narcotics, continues to
rise. In fact, recognizing and studying the social factors affecting industrial
drug addiction in the city of Zanjan and the correct understanding of these
factors can guide and support programs related to controlling and preventing
the tendency of the people of this city to industrial drugs. Therefore, the present
study seeks to investigate the social factors affecting industrial drug addiction
in Zanjan. The research method in this research is causal-comparative and postevent. the statistical population of the study is industrial drug addicts in some
addiction treatment centers in zanjan. Three addiction treatment centers (camps)
and an addiction counseling center, which were licensed by the Anti-Drugs
Headquarters and the Welfare Organization, were selected and introduced, and
the number of people being treated in these centers was 350. the sample size
in this study is 100 people in total. sampling in the present study was done by
simple random sampling. SPSS statistical software was used for data analysis.
in this analysis of pearson tests to measure the correlation between distance
variables, spearman to measure nominal and rank variables and in relation
to the significance of variables, multiple stepwise regression to measure the
predictive power of independent variables and T and F tests to compare the
mean was used. the content validity method was used to measure the validity
of the research and cronbach’s alpha was used to measure the reliability. all
variables were measured above 0.77. according to the findings of this study,
the subjects were mostly between 20-30 years old, ie young people. in terms
of marriage, most consumers are single. in terms of education level, most of
the subjects had diplomas and cycles, respectively. the level of education of
the respondents’ fathers is most often related to the level of primary education
and a significant number are illiterate. regarding the variable of the reason
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for changing drugs from traditional to industrial drugs, they have stated that
the happiness and intoxication of traditional drugs are less and a significant
number of respondents have considered the difficulty and time consuming
of consumption in this category to be effective. regarding the age-responsive
variable in relation to the onset of the first drug use, what was significant was
that most of the study population reported having used drugs for the first time
at the age of 13-18. regarding the residential area in the city, it should be said
that the highest frequency is related to the Bisim area, followed by Islamabad,
then Daneshsara, and then the Foroudghag and Amjadieh areas. Based on
Pearson correlation test, the results of the research hypotheses indicated that
there is a strong significant relationship between independent variables (social
learning, social control and failure) and industrial drug addiction in Zanjan.
So that the relationship between independent variables of social learning and
failure with the dependent variable was positive and direct. But the relationship
between the independent variable of social control and the dependent variable
was negative and indirect, so that the less social control, the higher the rate of
industrial drug addiction and vice versa. But in the discussion of regression
analysis, we entered the independent variables with the dependent variable into
the stepwise multiple regression equation, which according to the results of
this discussion, social learning was the factor that had the greatest impact on
addiction. Therefore, serious measures must be taken to prevent this important
social damage. the results of the present study indicate that social factors are
effective on industrial drug addiction in Zanjan and among these factors are
poor social control, social learning and social failure, which according to the
results of this study and research similarly, it affects different people in society,
especially young people and adolescents. the theoretical foundations of this
research were Sutherland’s theories of social learning, Hirsch’s social control,
and Cohen’s social status, which are consistent with the findings. the findings
of this study, according to the mentioned theories, indicate that addiction has
structural-cultural roots.
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اعتیــاد بــه مــواد مخــدر یــک پدیــدۀ اجتماعــی بــوده کــه وابســته بــه عوامــل
مختلــف ناشــی از زندگــی جمعــی ،محیــط و محدودیتهــای ســاختار
اجتماعــی اســت .تحقیــق حاضــر ،بــه دنبــال بررســی عوامــل اجتماعــی
مؤثــر بــر اعتیــاد بــه مــواد مخــدر صنعتــی در شــهر زنجــان میباشــد .روش
تحقیــق علــی ـ مقایســهای بــوده و جامعــۀ آمــاری آن را معتــادان حاضــر
در کمپهــای نــوای آرامــش ،بهــاران ،طلــوع رهایــی و مرکــز مشــاورۀ
اعتیــاد مهــر تشــکیل میدهنــد .نمونــۀ مــورد مطالعــه  100نفــر از افــراد
موجــود در ایــن کمپهــا بــوده کــه بــه روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده
انتخــاب گردیدنــد .بــرای تحلیــل دادههــا از آزمونهــای آمــاری پیرســون،
اســپیرمن و رگرســیون چندگانــهی گامبــهگام بــا نرمافــزار  SPSSاســتفاده
شــد .بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،ســن بیشــتر پاســخگویان بیــن
 20 -30ســال ،از نظــر وضعیــت تأهــل بیشــتر آنهــا مجــرد ،از نظــر میــزان
تحصیــات بیشــتر آنهــا دارای ســیکل و دیپلــم ،از نظــر میــزان تحصیــات
کپی رایت و مجوز دسترسی آزاد:

کپیرایــت مقالــه در مجلــه پژوهشــهای حقوقــی نــزد نویســنده (هــا) حفــظ مــی شــود .کلیــه مقاالتــی
کــه در مجلــه پژوهشــهای حقوقــی منتشــر مــی شــوند بــا دسترســی آزاد هســتند .مقــاالت تحــت شــرایط
مجــوز  Creative Commons Attribution Non-Commercial License 4.0منتشــر مــی شــوند
کــه اجــازه اســتفاده ،توزیــع و تولیــد مثــل در هــر رســانه ای را مــی دهــد ،بــه شــرط آنکــه بــه مقاله اســتناد
شــود .جهــت اطالعــات بیشــتر میتوانیــد بــه صفحــه سیاس ـتهای دسترســی آزاد نشــریه مراجعــه کنیــد.
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پــدر پاســخگویان بیشــتر در حــد ابتدایــی و بیســواد ،بیشــترین مــواد مصرفــی مصرفکننــدگان شیشــه ،ســن
پاســخگویان در اولیــن مصــرف بیــن  13 -18ســال بــوده و دوســتان هــم تأثیــر بســیار زیــادی در اعتیــاد آنهــا
داشــته اســت .ایــن یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه بیــن یادگیــری اجتماعــی ،کنتــرل اجتماعــی ،ناکامــی و
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر صنعتــی رابطــۀ معنــیداری وجــود دارد .طبــق تحلیــل رگرســیونی بیشــترین عامــل مؤثــر
بــر ایــن مســأله ،یادگیــری اجتماعــی بــود .نتایــج ایــن پژوهــش ،حاکــی از آن اســت کــه عوامــل اجتماعــی و
محیطــی بــر اعتیــاد بــه مــواد مخــدر صنعتــی مؤثــر میباشــد و حاصــل ایــن پژوهــش ،بــا نظریههــای کوهــن،
ســاترلند و هیرشــی هماهنــگ میباشــد.
کلیدواژهها:
یادگیری اجتماعی ،کنترل اجتماعی ،ناکامی ،اعتیاد ،مواد مخدر صنعتی.
برگرفتــه از پایاننامــه بــا عنــوان « علــل اعتیــاد بــه مــواد مخــدر صنعتــی در شــهر زنجــان از منظــر جرمشناســی بــا تأکیــد بــر
رویکــرد پیشــگیرانه » ،دانشــگاه کردســتان ،دانشــکده علــوم انســانی و اجتماعــی
حامی مالی:

این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.

سپاسگزاری و قدردانی:
بدیـــن وســـیله از آقایــان دکتــر شــهرام محمــدی اســتادیار محتــرم گــروه حقــوق دانشــگاه کردســتان ،دکتــر حســن طغرانــگار
اســتادیار محتــرم گــروه حقــوق دانشــگاه زنجــان ،دکتــر کمــال خالــق پنــاه اســتادیار محتــرم گــروه جامعهشناســی دانشــگاه
کردســتان ،آقــای ســید مرتضــی موســوی کارشــناس محتــرم علــوم اجتماعــی معاونــت پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری کل
اســتان زنجــان و ســرکار خانــم فریــده فرجــی کارشــناس محتــرم شــورای هماهنگــی و مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان کردســتان
و دفتــر محتــرم تحقیقــات کاربــردی نیــروی انتظامــی اســتان زنجــان و شــورای محتــرم هماهنگــی و مبــارزه بــا مــواد مخــدر
اســتان زنجــان بابــت همــکاری در تهیــه و نــگارش ایــن پژوهــش سپاســگزاری میشــود.

مشارکت نویسندگان:
رضــا احــدی :مفهومســازی ،روششناســی ،اســتفاده از نرمافــزار ،اعتبــار ســنجی ،تحلیــل ،تحقیــق و بررســی ،منابــع ،نظــارت بــر
دادههــا ،نوشــتن  -پیشنویــس اصلــی ،نوشــتن  -بررســی و ویرایــش ،تصویرســازی ،نظــارت ،مدیریــت پــروژه.
شــهرام محمــدی :مفهومســازی ،اعتبــار ســنجی ،تحلیــل ،تحقیــق و بررســی ،منابــع ،نظــارت بــر دادههــا ،نوشــتن  -بررســی و
ویرایــش ،نظــارت ،مدیریــت پــروژه.
حســن طغرانــگار :مفهومســازی ،اعتبــار ســنجی ،تحلیــل ،تحقیــق و بررســی ،منابــع ،نظــارت بــر دادههــا ،نوشــتن  -بررســی و
ویرایــش ،نظــارت ،مدیریــت پــروژه.
تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

استناددهی:

احدی ،رضا ،شهرام محمدی و حسن طغرانگار« ،عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه
موردی :شهر زنجان)» .مجله پژوهشهای حقوقی  ،21ش 17( 49 .خرداد .343-315 :)1401
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 -1مقدمه
وابستگی به مواد مخدر مسألهای اجتماعی است .اعتیاد در واقع ،عامل ظهور بسیاری از آسیبهای
اجتماعی و نابسامانیهای خانوادگی و فردی میباشد« .پدیدۀ اعتیاد و بهخصوص افزایش سوءمصرف
و وابستگی به مواد مخدر صنعتی با توجه به تأثیرات روحی ،روانی ،اخالقی و اجتماعی ،خانواده و
جامعه را تهدید میکند و به رفتارهای آسیبزایی مانند تنش در نقشهای خانوادگی ،ولگردی و
دیگر رفتارهای کجروانه منجر میشود .به همین خاطر ،از مهمترین مسائل اجتماعی جهان امروز و
همچنین یکی از عوامل تأثیرگذار در بسیاری از آسیبهای اجتماعی به شمار میرود 1».اعتیاد یک
بیماری اجتماعی است که به عنوان یک پدیدۀ مهلک و مخرب در هر جامعهای مطرح میباشد .تا
زمانی که به ویژگیهای معتاد و علل گرایش او به اعتیاد ،توجه نشود ،درمان جسمی و روانی فقط
برای مدتی کوتاه ،اثربخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد مخدر خواهد شد 2.با توجه به
افزایش پرخطر اعتیاد به مواد مخدر در جامعۀ جهانی ،ایران نیز از این امر مستثنا نیست .با توجه به
اینکه کشور ما به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شرق به غرب ،موقعیت حساسی دارد ،مواد مخدر
سنتی تولید شده در کشورهای همسایۀ شرقی برای حمل به سمت کشورهای غربی و یا حمل مواد
مخدر صنعتی و شیمیایی از غرب به شرق ،معمو ًال از کشور ایران ،به صورت قاچاق ،صورت میگیرد.
هرچند که امروزه به وجود آمدن آزمایشگاههای خانگی تولیدکنندۀ مواد مخدر صنعتی ،تولید ،توزیع و
حمل مواد آسان شده است ،ولی موقعیت استراتژی کشور ما ،خطر بالقوهای برای جمعیت شهرهای
مختلف کشور ،بهخصوص قشر جوان و نوجوان جامعه میباشد.
تحقیقات نشان میدهند که با توجه به درصد باالی جمعیت جوان در ایران ،آمار معتادان جوان
و نوجوان رو به افزایش و سن آنها رو به کاهش است .در واقع ،طبقۀ جوان بیش از میانسال و
سالخوردگان به اعتیاد گرایش یافتهاند و متأسفانه مواد مخدر صنعتی مثل کراک و شیشه تبدیل به
متداولترین مواد مخدر مورد استفادۀ آنان شده است 3.اعتیاد معضلی است که جوامع را تحتالشعاع
قرار داده و روزبهروز گرایش به مصرف مواد مخدر افزایش پیدا میکند .این موضوع در جامعه عالوه
بر یک معضل و جرم ،یک بیماری نیز تلقی میشود و بایستی با راهکارهای مناسب برای مقابله با
این معضل اقدام نمود .در واقع مسألۀ اعتیاد هم به عنوان یک معضل فردی و هم به عنوان یک
معضل اجتماعی است و در سطح جامعه منجر به از بین رفتن نیروها و انرژیجامعه و کارکردهای
فردی و خانوادگی میشود 4.شناسایی علل اساسی آنها میتواند بسیاری از نیروهای ازدسترفتۀ جامعه
را تجدید نموده و در مسیر سالم جامعه هدایت کند .اگرچه مسألۀ مواد مخدر و استعمال تریاک در
 .1عیسی کاکوییدینکی و نسرینالسادات قوامی« ،بررسی ویژگیهای جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوء
مصرف مواد مخدر» ،فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد .10 :)1393(4
 .2محمد جهانتاب« ،دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان» ،فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد .64 :)1393(4
 .3بهنام رضاقلیزاده« ،نقش رسانهها در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر» ،فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد
.81-80 :)1393(4
 .4حمید صرامی« ،آسیب شناسی اجتماعی مواد مخدر» اصالح و تربیت .4 :)1389( 103
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همۀ کشورها پیشینۀ تاریخی دارد ،لیکن اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر و روانگردانها در عصر ما
پدیدهای است که با پیشرفت صنعت و توسعۀ کشورها ،در حال گسترش است .اعتیاد به مواد مخدر،
پدیدهای جدید و خاص زندگی مدرن است ،چراکه مصرف مواد مخدر اگر هم در گذشته وجود داشت
به عنوان اعتیاد و یا انحراف شناخته نمیشد .اما با گسترش فرهنگ مدرن ،ارزشها و هنجارها نیز
رواج یافته و کنشها و رفتارهایی چون اعتیاد به مواد مخدر ،متعارض با هنجار تلقی شده است5.
آمارهای تکاندهندهای از شیوع مصرف مواد به ویژه در بین جمعیت

در دو سه دهۀ اخیر ،جهان با
جوان و نوجوان مواجه است و کشور ایران ،هم اکنون دارای یکی از جوانترین جمعیتهای جهان
که اعتیاد عمدت ًا نسل جوان هر جامعهای را تهدید میکند و ایران نیز از این مسأله
است و ازآنجایی 
مبرا نیست .6چون ایران تبدیل به ترانزیتی برای مواد مخدر شده ،جوانان و نوجوانان به طور بالقوه در
هستند و همچنین اعتیاد در میان دانشآموزان و دانشجویان از مسائل

معرض اعتیاد به مواد مخدر
روز و مورد توجه است 7.در واقع ،جوان بودن در عین اینکه فرصت تلقی میشود ،تهدید نیز به شمار
میرود زیرا با افزایش جمعیت جوان ،میزان آسیبپذیری این جوامع (ایران) به لحاظ مصرف مواد
مخدر صنعتی مضاعف میشود 8.آنچه امروزه در کشور ما تأمل بیشتری را میطلبد تغییر گرایش افراد
و به ویژه جوانان از مواد مخدر سنتی همچون تریاک و حشیش به سمت مواد مخدر صنعتی مثل
اکستازی ،شیشه ،کراک و  ...است .هرچند میزان شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی متفاوت گزارش
گردیده ،ولی آنچه مهم است اینکه مصرف زودرس در اوایل نوجوانی و حتی کمتر از آن بوده است.
در واقع ،امروزه شاهد رشد چشمگیر مصرف مواد محرک به ویژه متآمفتامینها 9در کشور هستیم
که بیشترین پتانسیل ایجاد آسیبهای روانی و اجتماعی را دارند و با توجه به روند مصرف مواد
اعتیادآور در کشور با تکیه بر ورود و تولید مواد مخدر صنعتی جدید در داخل ،همچنین بروز نسل
جدید مصرفکنندگان پرخطر مواد محرک و افزایش آسیبهای ناشی از مصرف این مواد در میان
خانواده ،جوانان و زنان ،لزوم بهکارگیری سازکارهای مبتنیبر شناسایی و بازبینی تواناییهای بالقوۀ
10
موجود در جامعه ضرورت دارد.
با اینکه دستگاه قضایی و انتظامی از بعد کیفری ،برخوردهای شدیدی با این افراد دارند ،ولی این
 .5حسین مظفر ،منیژه ذکریایی و مریم ثابتی« ،آنومی فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان  28-13سالهی
شهر تهران» ،پژوهشنامۀ علوم اجتماعی .38 :)1388(4
 .6حسن عماری« ،بررسی تأثیر برنامۀ پیشگیری از اعتیاد (شادی) بر رفتارهای پر خطر جوانان در معرض خطر مصرف
مواد مخدر» ،مجلۀ مطالعات امنیت اجتماعی .63 :)1390(26
 .7ناصر یوسفی و محمد خالدیان« ،بررسی عوامل فردی ،خانوادگی و محیطی گرایش افراد به مواد مخدر و اعتیاد»،
فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم .78 :)1391(25
 .8ابراهیم صالح آبادی و محسن سلیمی امان آباد« ،بررسی رابطۀ سبک زندگی جوانان و گرایش به مصرف مواد مخدر
صنعتی در شهر شیروان» ،فصلنامۀ جامعه شناسی مطالعات جوانان .60 :)1391( 6
9. Methamphetamines

 .10رویا نوری و بابک قرقلو« ،بررسی نقاط قوت ومحدودیتهای به کارگیری پلیس زن در عرصهی مبارزه با مواد
اعتیاد آور در کشور ایران» ،پلیس زن.100-99 :)1389(12 ،
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معضل روزبهروز روند افزایش را در پیش میگیرد .بنابراین ،میتوان گفت که مشکالت ساختاری ـ
فرهنگی تا زمانی که اصالح نشود ،هیچ اثری از کاهش این مسئلۀ بحرانساز نخواهیم دید .هرچند
که در قانون مبارزه با مواد مخدر ،انواع مجازات سخت و سیاستهای بازپروری نیز اعمال میشود،
ولی همچنان تعداد معتادان و به ویژه در زمینۀ مواد مخدر صنعتی افزایش پیدا میکند .به نظر
میرسد صرف اعمال مجازات کیفری و اقدامات تأمینی برای مقصود کافی نخواهد بود ،بلکه بایستی
بسترهای اجتماعی اصالح شود و نیز بایستی علل این امر را در درون جامعه جستجو کرد و نه صرف ًا
در خود فرد .این مسأله قبل از اینکه یک معضل فردی باشد ،یک معضل اجتماعی است و تا زمانی
که ریشههای این معضل در درون جامعه کنده نشود ،مجازات و اقدامات بازپروری کارساز نخواهد
بود .این مسألۀ مهم در همۀ شهرهای ایران وجود دارد و یکی از شهرهای آسیبپذیر ،به دلیل واقع
شدن در مسیر ارتباطی تهران ـ تبریز ،شهر زنجان میباشد که ممکن است حمل انواع مواد مخدر
سنتی و صنعتی از طریق این مسیر صورت بگیرد که این امر ،دسترسی مردم این شهر را به مواد
مخدر مورد نظر ،آسان کرده و آنها را به طور بالقوه در معرض سوءمصرف مواد قرار خواهد داد .و از
سوی دیگر ،با توجه به اینکه استان زنجان در شمال غرب کشور واقع شده و موقعیت ارتباطی مهمی
دارد و نیز همانطور که قب ً
ال گفته شد ایران معبر ترانزیتی برای انتقال مواد مخدر از کشورهای شرقی
به سمت اروپاست و زنجان نیز در یکی از مسیرهای اصلی واقع شده است و شاید بخش عظیمی از
قاچاق انواع مواد مخدر از این مسیر ترانزیتی صورت بگیرد و به این خاطر ،این امر میتواند آسیبزا
و خطرآفرین برای ساکنین این شهر و به خصوص برای نوجوانان و جوانان باشد ،چه اینکه مواد مورد
نظر به نوعی در دسترس افراد قرار میگیرد .در واقع ،آسیبهای اجتماعی به وجود آمده از این معضل
در شهر مورد مطالعه قابل توجه و نگرانکننده میباشد .سؤال پیشآمده این است که علل مؤثر بر
اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان چیست؟ در واقع ،شناخت و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر
بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان و درک صحیح این عوامل میتواند برنامههای مربوط
به کنترل و پیشگیری از گرایش مردم این شهر به مواد مخدر صنعتی را هدایت و پشتیبانی کند .طبق
بررسیهای صورت گرفته میتوان گفت که بیشترین رده سنی افراد مورد مطالعه جوانان و از لحاظ
تحصیالت هم ،اغلب فاقد تحصیالت عالیه میباشند .بیشترین مواد مصرفی آنها نیز ،شیشه و هروئین
بوده است و یکی از عوامل مؤثری که موجب تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی گردیده،
پایین بودن سرخوشی و نشئگی مواد مصرفی اعالم شده است .از لحاظ منطقه سکونت محل زندگی،
نیز بیشترین فراوانی به مناطق به ترتیب :بیسیم ،اسالم آباد ،دانشسرا ،فرودگاه و امجدیه اختصاص
داشت که درحقیقت ،مناطق مذکور از لحاظ فیزیکی ،شرایط نامناسبی دارند .معالوصف ،بایستی
اذعان کرد که متغیرهایی مثل سن ،میزان تحصیالت ،شرایط مکانی و محیطی حاکم بر منطقه ،بر
زمینهسازی و رشد این معضل مؤثر بوده است .همچنین از مهمترین عوامل اجتماعی نقشآفرین در
حوزه اعتیاد در این شهر میتوان به یادگیری اجتماعی ،کنترل اجتماعی و ناکامی اشاره کرد .در واقع،
با وجود جرمانگاریهای شدید قانون مبارزه با مواد مخدر در راستای پیشگیری و کاهش این معضل
اجتماعی ،اما همچنان گرایش و مصرف این مواد خانمانسوز روبه افزایش است .آنچه که بایستی
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مورد توجه باشد اینکه اعتیاد یک بیماری اجتماعی تلقی شود تا یک رفتار مجرمانه ،در چنین شرایطی
بازپذیری اجتماعی این افراد آسانتر خواهد بود و جامعه دیگر به این افراد با عینک بزهکارانه نگاه
نخواهد کرد .بنابراین برای حل این مسأله به نظر میرسد که بایستی ریشهای و زیربنایی اقدام شود
و برای این منظور ،باید شکافهای موجود در جامعه ،چه از نظر اجتماعی ـ فرهنگی و چه از نظر
اقتصادی برطرف گردد تا شاید بتوان از یک سو ،آثار اجتماعی این معضل در خصوص معتادان کاهش
داد و از سوی دیگر ،پیشگیری مؤثری را نهادینه کرد.

 -2مبانی نظری
جامعهشناسان و جرمشناسان معضالت و آسیبهای اجتماعی را از ابعاد گوناگون مورد کاوش و
بررسی قرار دادهاند و دراینراستا نیز نظریاتی هم بر مبنای یافتهها و نتایج تجربی مطرح نمودهاند.
اعتیاد به مواد مخدر نیز از مسائلی است که مورد توجه این نظریهپردازان بوده است.به همین خاطر،
ما این تحقیق را بر اساس نظریههای یادگیری اجتماعی ساترلند ،کنترل اجتماعی هیرشی و منزلت
اجتماعی کوهن مورد بررسی قرار میدهیم.
ادوین ساترلند11با تأکید بر اینکه رفتار در یک محیط اجتماعی «یادگرفتنی» است ،به خلق یک
نظریۀ عمومی از رفتار مجرمانه پرداخت .در حقیقت از نظر ساترلند ،تمام رفتارها به شکلی یکسان
یاد گرفته میشوند .ازاینرو تفاوت عمده میان تطابق و رفتار مجرمانه ،آن است که «چه» چیزی یاد
گرفته میشود و نه آنکه «چگونه» یاد گرفته شده است 12.تداوم و گسترش این اندیشه با تأثیرپذیری
از مکتب کنش متقابل نمادین ،توسط ساترلند و دانشجویانش به ویژه کرسی13در دهههای  1930و
 1940انجام میگیرد .آنها سعی کردند نشان دهند که جنایت و انحراف از طرق انتقال فرهنگی در
گروههای اجتماعی واقع میگردد .این مکتب برخالف مکتب شیکاگو که بر بیسازمانی اجتماعی
تکیه داشت ،بر مسألۀ یادگیری در محیط اجتماعی آلوده به فساد و موضوع خردهفرهنگهای گوناگون
14
توجه دارد.
ساترلند و کرسی کوشش میکنند ،علل وقوع انحراف و تداوم آن را به شرح زیر تبیین
کنند:کجرفتاری آموخته میشود .یعنی کجرفتاری یک پدیدۀ ارثی نیست .بنابراین کسی که در
زمینۀ جرم و جنایت آموزش ندیده باشد ،مجرم نخواهد شد .کجرفتاری در ضمن کنشهای متقابل
با دیگران ،یعنی در جریان برقرار کردن ارتباط آموخته میشود .این ارتباط عمدت ًا از طریق زبان انجام
میگیرد .در بعضی مواقع از طریق حرکات نیز واقع میشود .بخش اصلی یادگیری رفتار کجروانه در
اثر ارتباط صمیمی در درون گروه انجام میگیرد .برعکس ،سازمانهای غیرشخصی ارتباطات ،مانند
11. Edwin H. Sutherland

 .12فرانکپی ویلیامز و ماری لیندی مکشین ،نظریههای جرمشناسی ،ترجمه حمیدرضا ملکمحمدی (تهران :نشر
میزان.89 :)1391 ،
13. Cerssy

 .14فریده ممتاز ،انحرافات اجتماعی (نظریهها و دیدگاهها)( ،تهران :شرکت سهامی انتشار.90 :)1378 ،
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سینما ،روزنامه و تلویزیون نقش نسبت ًا بیاهمیتی دراینزمینه دارند .فرد در صورتی مبدل به بزهکار
و کجرفتار میشود که تعاریف موافق قانونشکنی ،فراوانی بیشتری از تعاریف مخالف قانونشکنی
داشته باشد .این اصل مهم نظریۀ فراوانی معاشرت است .هنگامی که افراد مبدل به مجرم میشوند
این امر به علت تماس آنها با الگوهای رفتار کجرو و جدا افتادن آنها از الگوهای بهنجار است .جریان
یادگیری رفتار کجرو از طریق معاشرت ،شامل تمام مکانیسمهای یادگیری میشود که برای هر رفتار
دیگری ضروری است .به این منظور که یادگیری کجرفتاری تنها شامل تقلید نمیشود و عمیقتر از
آن است 15و .16به نظر ساترلند رویکرد کجرفتاری به عنوان شیوهای برای تبیین اینکه چگونه افراد
الگوهای کجروی را میآموزند ،به وجود آمد .فرض اصلی این رویکرد این است که گرایش کجرفتاری
17
در جامعه و در گروه اولیه آموخته میشود .علت آن بهطورکلی ،جامعهپذیری نامتناسب است.
نظریه کنترل اجتماعی توسط هیرشی 18در سال  1969مطرح شد .هیرشی ارتکاب جرم را به
ضعف تعهداتی که مردم را به اجتماع پایبند میسازد ،مربوط میداند .به نظر وی همهی افراد به طور
بالقوه قانونشکن هستند ،اما تحت کنترل میباشند .زیرا میترسند رفتار غیرقانونی روابط آنها را با
دوستان ،والدین ،همسایهها و همساالن خدشهدار کند .افرادی که همبستگی اجتماعی آنها با والدین
و مدرسه دچار گسست شده یا ضعیف میباشد ،این امکان وجود دارد که در دام رفتارهای بزهکارانه
گرفتار شوند 19.هیرشی پایبندی یک شخص نسبت به اجتماع را وابسته به چهار عنصر زیر میداند:
 -1دلبستگی :داشتن عالقه و وابستگی به دیگران موجب مالحظه کردن انتظارات و عالیق سایرین
توسط فرد میشود .از نظر هیرشی خانواده ،همساالن و مدرسه مهمترین نهادهای اجتماعی هستند
که فرد بایستی با آنها پیوند داشته باشد .وابستگی به پدر و مادر از همه مهمتر است .حتی اگر خانواده
به واسطۀ طالق از هم پاشیده باشد ،وابستگی قوی کودک به یکی از والدین ،مانع از انحراف کودک
میشود .در واقع بیشتر افراد سعی میکنند که آسیبی به خویشاوندان خود نرسانند تا موجب شرمساری
آنها گردند .این امر موجب خودداری آنها از نقض هنجارهای اجتماعی میشود.
 -2تعهد (پایبندی) :مستلزم زمان ،انرژی و کوشش گسترده در رفتارهای مطابق با چهارچوب مرسوم
میباشد مانند فعالیت برای به دست آوردن مدرک تحصیلی یا پسانداز کردن پول برای آینده.
اگر افراد در زندگی تعهد داشته باشند ،از ارتکاب اعمال خالف که ممکن است پایبندی و تحقق
برنامههای وی را به خطر بیندازد ،اجتناب میکند.
 -3مشارکت (درگیری) :بیشتر افراد در طول زندگی خود زمان و انرژی کمتری دارند .درگیری در امور
 .15ارل رابینگتن و مارتین واینبرگ ،رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی ،ترجمه رحمتاله صدیق
سروستانی (تهران :انتشارات دانشگاه تهران.112-110 :)1393 ،
شناسی نظری ،ترجمه :علی شجاعی (تهران :انتشارات سمت،

 .16جرج ولد ،توماس برنارد و جفری اسنیپس ،جرم
.252 ،)1388
 .17راب وایت و فیونا هینز ،جرم و جرمشناسی ،ترجمه علی سلیمی (قم :انتشارات حوزه و دانشگاه.160-158 :)1392 ،
18. Hircshi
19. Travis Hirschi, Causes of Delinquency (Ca; University of Colifornia, 1969): 18-19.
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روزمرۀ زندگی ،وقت زیادی نیاز دارد و خود باعث رفتار میشود .به همین خاطر ،بیشتر جرمشناسان
اعتقاد دارند که افزایش سالهای تحصیل و مدرسه ،انجام خدمت نظام وظیفه ،فراهم بودن تسهیالت
ورزشی و دیگر تفریحات سالم ،باعث کاهش کجرفتاری در میان نوجوانان و جوانان میشود.
 -4اعتقاد :یعنی اعتقاد به ارزشهای دینی و اخالقی و اعتقاد به احترام به قانون که مانع مشارکت
افراد در رفتارهای ضد اجتماعی است .به نظر هیرشی هر چه این اعتقاد در فرد ضعیفتر باشد ،بیشتر
احتمال دارد کجروی کند .بنابراین انحراف به دلیل عدم اعتقاد به اعتبار هنجارها و قوانین واقع
20
میشود.
21
در رهیافتهای منزلت اجتماعی ،آلبرت کوهن به دنبال این مسأله بود که چگونه یک
خردهفرهنگ بزهکاری میتواند آغاز شود؟ وی پس از بررسیهای مربوط به بزهکاری اطفال و
نوجوانان ،معتقد بود که این وضعیت اغلب در میان مردان طبقۀ پایین دیده میشود و بزهکاری
ولگردان ،رایجترین شکل آن به حساب میآید .کوهن اعالم نمود که تمام اطفال و نوجوانان (قطع ًا
همۀ افراد) به دنبال موقعیت اجتماعی هستند .با این همه ،تمام اطفال و نوجوانان نمیتوانند به طور
مساوی برای به دست آوردن موقعیت به رقابت با یکدیگر بپردازند .چنانچه موقعیت آنها در ساختار
اجتماعی ،موقعیتی بختیار باشد ،بچههای طبقۀ پایین در پی جبران کمبود مزیتهای مادی و
22
نمادین برمیآیند.
کوهن مدعی است که خردهفرهنگهای شکل گرفته در میان طبقۀ کارگر را میتوان حاصل تضاد
موجود میان فرهنگ این طبقه و فرهنگ طبقۀ متوسط دانست و به عبارت دیگر وی خردهفرهنگهای
یاد شده را نوعی نظام فرهنگی جایگزین به حساب آورد .نظامی که شکلگیری و رشد آن ،محصول
دو عامل زیر است؛ نخست ،فرصتهای فرو بسته بر اعضای جوان طبقۀ کارگر؛ دیگر اینکه عزت
نفس پایینی که این افراد به آن دچارند 23.نومیدی و از دست رفتن عزت نفس در این جوانان و
نوجوانان که نتیجۀ این شکستها میباشد ،آنها را به انکار فرهنگ طبقۀ متوسط وادار میکند که آن
را علت این مشکالت و موانع میدانند 24.کوهن دو پدیدۀ جرم و بزه نوجوانان و جوانان را به چشم
رفتار جمعی مینگرد ،رفتاری که با آرزوها ،چشمداشت و تجربههای زیسته و مختلف مربوط به دو
نوع دستهبندی طبقاتی پیوند میخورد .وی مدعی است که مدرسه همان نقطهای است که جوانان و
نوجوانان طبقات پایین دست درمییابند که جامعه گزینههای در دسترس آنان را محدود میسازد .چه
اینکه کودکان طبقۀ فرودست پیش از ورود به مدرسه ،اغلب ارزشها را به گونهای متفاوت از کودکان
طبقۀ متوسط فرا میگیرند و هنگام سنجش در برابر این ارزشها به طور ناقص عمل میکنند و باید
خود را با این ارزشهای نوین سازگار کنند یا آن را نپذیرند .ازاینرو اعضای باندهای بزهکار معمو ًال
 .20ممتاز ،پیشین123-120 ،؛ شهال معظمی ،بزهکاری کودکان و نوجوانان (تهران :نشر دادگستر.185-184 :)1393 ،
21. Albert Cohen

 .22ویلیامز و مکشین ،پیشین.127-126 ،
 .23وایت و هینز ،پیشین.160 ،
 .24علی سلیمی و محمد داوری ،جامعهشناسی کجروی (قم :انتشارات حوزه و دانشگاه.335 :)1386 ،
326

Ahadi, Reza, Shahram Mohammadi & Hasan Toghranegar “Social Factors Affecting Industrial Drugs ...” Jour. of Legal
Res. 21, no. 49 (June 7, 2022): 315-343.

مجله پژوهشهای حقوقی ،دوره  ،21شماره  ،49بهار 1401

از کودکان طبقۀ فرودست هستند.

25

 -3روششناسی
روش تحقیق در این پژوهش علی ـ مقایسهای و پسرویدادی میباشد .جهت سنجش متغیرهای
مستقل پرسشنامه در مقیاس  5درجهای لیکرت که از گزینه خیلی زیاد با نمره  5شروع و به گزینه
خیلی کم با نمره  1ختم میشود ،استفاده شد .جامعۀ آماری تحقیق ،معتادان مواد مخدر صنعتی در
شهر زنجان میباشد .سه تا از مراکز ترک اعتیاد (کمپ) و یک مرکز مشاورۀ اعتیاد که از طرف ستاد
مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی دارای مجوز فعالیت بودند ،انتخاب و معرفی شدند که تعداد
افراد تحت درمان در این مراکز  350نفر بودند .حجم نمونه در این تحقیق ،بر اساس جدول مورگان،
مجموع ًا  100نفر میباشد که از بین افراد مورد مطالعه انتخاب گردیدند .نمونهگیری در تحقیق
حاضر ،به صورت تصادفی ساده انجام گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری SPSS
استفاده شد .در این تحلیل از آزمونهای پیرسون برای سنجش همبستگی بین متغیرهای فاصلهای،
اسپیرمن برای سنجش متغیرهای اسمی و رتبهای در رابطه با معنیداری متغیرها ،رگرسیون چندگانه
گام به گام جهت سنجش قدرت پیشبینی متغیرهای مستقل و آزمونهای  tو  fبرای مقایسه
میانگین استفاده شد .برای جمعآوری دادهها از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد که مباحث
تئوری از منابع مربوطه (کتاب ،مقاله ،پایاننامه و  )...و مباحث تجربی هم از مصرفکنندگان مواد
مخدر صنعتی در این تحقیق ،از طریق پرسشنامۀ محقق ساخته به دست آمد .پرسشنامه ،دربرگیرندۀ
پرسشهایی مربوط به اطالعات جمعیتشناختی و دموگرافیک مانند :سن ،جنسیت ،میزان درآمد،
سطح تحصیالت و  ...و همچنین پرسشهایی مربوط به نوع مواد مصرفی ،سن شروع ،نوع آشنایی با
مواد ،علل گرایش و  ...میباشد .برای سنجش اعتبار تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده شد .بدین
صورت که پرسشنامۀ مورد نظر در اختیار چند تن از اساتید و متخصصین جامعهشناسی و جرمشناسی
قرار گرفت و با بحث و گفتگو با ایشان ،در نهایت با جمعبندی نظرات آنها به دست آمد .برای سنجش
پایایی  ،ابتدا  30پرسشنامه در اختیار جامعه نمونه قرار گرفت و در نهایت ،با استفاده از آلفای کرونباخ
همۀ متغیرها باالی  0/77سنجیده شد .بدین صورت ،پایایی تحقیق به دست آمد .از افراد مورد مطالعه
خواسته شد که به سؤاالت پرسشنامه ،با صداقت پاسخ دهند و نیز به آنها توضیح دادیم که این تحقیق
برای یک کار صرف ٌا علمی است و نه هویت کسی مد نظر است و نه نهاد خاصی بر امر نظارت و
دخالت دارد .برایناساس ،توانستیم اعتماد پاسخگویان را جلب نماییم.

 .25ولد ،برنارد و اسنیپس ،پیشین.228 ،
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 -4یافتههای تحقیق
 -1-4یافتههای توصیفی
بر اساس نتایج به دست آمده در تحقیق ،از نظر سنی بیشترین افراد مورد مطالعه بین  20 -30ساله
یعنی جوانان بودند .از نظر تأهل هم بیشتر مصرفکنندگان مجرد میباشند .از نظر سطح تحصیالت
هم ،بیشتر افراد مورد مطالعه به ترتیب دارای دیپلم و سیکل بودند .سطح تحصیالت پدر پاسخگویان
هم ،بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیالت ابتدایی بوده و تعداد قابل توجهی هم در حد بیسواد
میباشند .در مورد متغیر دلیل تغییر مواد مصرفی از مواد مخدر سنتی به صنعتی باید گفت که بیشتر
پاسخگویان یعنی  38/9درصد از آنها گزینه «سرخوشی و نشئگی آن کمتر بود» را انتخاب کردهاند،
و تعداد قابل توجهی از پاسخگویان هم ،سخت بودن و زمان بر بودن مصرف را مؤثر دانستهاند .در
مورد متغیر سن پاسخگو در اولین مواد مصرف آنچه قابل توجه است اینکه بیشترین پاسخگویان یعنی
 24/5درصد ،اعالم کردهاند که در سن  13 -18برای اولین بار مواد مخدر مصرف کردهاند و تعداد
بسیار کمی ،یعنی  4نفر از پاسخگویان  31 -36سال را انتخاب کردهاند .در رابطه با منطقه سکونت
در شهر هم باید گفت که بیشترین فراوانی مربوط به بیسیم ،و بعد از آن مربوط به اسالم آباد ،سپس
دانشسرا و بعد از آن به دو منطقه فرودگاه و امجدیه است .افرادی که ساکن بیسیم بودند  12/5درصد
از پاسخگویان را تشکیل میدهند.
جدول ( :)1آمارههای توصیفی متغیرهای مستقل
متغیر

انحراف معیار

میانگین

کنترل اجتماعی

4/87

42/84

3/94

11/30

یادگیری اجتماعی

4/05

نمره کل

4/52

ناکامی

62/40

02/15

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،همۀ متغیرهای فوق به عنوان متغیر مستقل تحقیق،
به یک متغیر فاصلهای تبدیل شده است .مقدار میانگین کنترل اجتماعی  24/48و مقدار انحراف
معيارش  ،4/78مقدار میانگین یادگیری اجتماعی 26/04و مقدار انحراف معيارش  4/05و مقدار
میانگین ناکامی  11/03و مقدار انحراف معيارش  3/46بوده و نمره کل میانگین  20/51و نمره کل
انحراف معیار هم  4/25میباشد.
 -2-4یافتههای استنباطی
یافتههای استنباطی این تحقیق در سه قسمت آزمون فرضیات ،رگرسیون چندگانه گام به گام و
مقایسه میانگین به صورت زیر ،مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه عدد مقابل  0/000که در
328
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جدول ( )2به دست آمده ،به عنوان سطح معناداری که کوچکتر از  0/01میباشد .فرضیات تحقیق
همگی در سطح  0/99معنادار بوده و مورد تأیید قرارگرفته است.
فرضیه اول :به نظر میرسد بین ناکامی و گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی رابطه وجود دارد.
این فرضیه طبق جدول شماره ( ،)2تأیید شد که رابطه معنادار و مثبت بین متغیرهای ناکامی و اعتیاد
به مواد مخدر وجود دارد و شدت آن با توجه به ضریب همبستگی پیرسون  0/615بیش از متوسط و
حدوداً قوی است.
فرضیه دوم :به نظر میرسد بین کنترل اجتماعی و گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی رابطه
وجود دارد .این فرضیه طبق جدول شماره ( ،)2تأیید شد که رابطه معنادار و منفی بین متغیرهای
کنترل اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد یعنی هرچه کنترل اجتماعی بیشتر باشد ،گرایش
افراد به سمت اعتیاد کمتر میشود و بالعکس .شدت آن هم با توجه به ضریب همبستگی پیرسون
 -0/607بیش از متوسط است.
فرضیه سوم :به نظر میرسد بین یادگیری اجتماعی و گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی رابطه
وجود دارد .این فرضیه طبق جدول شماره ( )2با توجه به ضریب همبستگی پیرسون  0/625بیش از
متوسط و حدوداً قوی است.
جدول ( :)2همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی
متغیر

ناکامی

کنترل اجتماعی

یادگیری اجتماعی

ضریب همبستگی
**0/615

**-0/607
0/625

**

Sig.

نوع آزمون

0/000

پیرسون

0/000

پیرسون

0/000

پیرسون

به منظور بررسي شدت تأثیر متغيرهاي مستقل مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی از رگرسيون
چندگانه به روش گامبهگام استفاده شده که نتيجه آن در جدول شماره ( )3نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده ميشود از بین متغيرهایی که با اعتیاد به مواد مخدر صنعتی داراي رابطه
معنيدار بودند ،متغیر یادگیری اجتماعی بیشترین اثر پیشبین را بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی داشته
است ،به طوری که بیشترین درصد تغییرات مربوط به توانمندی توسط این متغیر تبیین میشود و
به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر یادگیری اجتماعی ،انحراف معیار متغیر اعتیاد به مواد
مخدر صنعتی به میزان  0/231واحد تغییر پیدا میکند .معادله اثر متغيرهای مستقل بر اعتیاد به مواد
مخدر صنعتی (متغیر وابسته) به صورت زير است:
0x3/917+1x2/050+1x1/+070 5/Y=446
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جدول ( :)3رگرسیون چندگانه گامبهگام علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی

AR

متغير

B

Beta

T

Sig

R

R2

یادگیری اجتماعی

1/070

0/231

16/600

0/000

0/942

0/887

0/883

کنترل اجتماعی

1/050

0/229

16/084

ناکامی

0/917

0/192

14/104

0/000

0/967

0/935

0/932

0/982

0/964

0/962

0/000

2

به منظور بررسی تفاوت بین میانگین متغیر علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در گروههای مختلف
متغیرهای وضعیت تأهل ،شغل افراد مورد مطالعه ،شغل پدر ،وضعیت زندگی والدین ،دلیل تغییر در
مصرف مواد مخدر سنتی به صنعتی ،مقایسهای انجام گرفت که در جدول شماره ( ،)4قابل مشاهده
است .قابل ذکر است برای این منظور از آزمونهای مقایسه میانگین  Fو معادل ناپارامتری آن
یعنی آزمون کروسکال والیس با رعایت پیشفرضهای الزم در رابطه با متغیرهایی که بیش از دو
سطح برای مقایسه داشتند ،استفاده شد و برای مقایسه میانگین گروههای متغیرهایی با دو سطح از
آزمونهای  Tو معادل ناپارامتری آن یعنی آزمون من ویتنی بر حسب نیاز استفاده شد.
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 -5بحث
از میان ویژگیهای فردی پاسخگویان ،متغیر سطح تحصیالت پاسخگو دارای رابطۀ معنادار و منفی
در سطح معناداری  95درصد ،نشان داد .لذا با افزایش سطح تحصیالت ،اعتیاد به مواد مخدر کاهش
یافته است .به عبارت دیگر افراد با تحصیالت پایینتر گرایش بیشتری به اعتیاد داشتهاند .در واقع،
درصد خیلی کمی از افراد ،تحصیالت عالی داشتند .این نتیجه با تحقیق (محمدی1387 ،؛ حجاریان
و قنبری 1392 ،؛ اسالم2000 ،؛ زیاری )1390 ،همسو میباشد .محمدی در کار خود به این نتیجه
دست یافت که سطح تحصیالت معتادان با کاهش نسبی و بیشتر در سطح خواندن و نوشتن و
سیکل همراه بوده و درصد نسبت ًا کمی هم تحصیالت عالیه داشتهاند .این امر بیانگر این است که
تحصیالت نزد جامعۀ معتادان در سطح بسیار پایینی نسبت به سطح سواد کل جامعه قرار دارد .زیاری
نیز به این نتیجه دست یافت که بین میزان تحصیالت و ارتکاب جرم رابطۀ منفی و معناداری وجود
دارد .در تحقیقات دیگری هم که در زمینۀ مصرف مواد مخدر انجام شده است ،نتایج حاکی از آن
میباشد که بیشترین مصرفکنندگان دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم و کمترین آنها دارای مدرک
لیسانس و باالتر بوده است 26.نتایج تحقیق نازرول اسالم )2000( 27نشان داد که جوانان معتاد با
سطح تحصیالت متوسطه ،درآمدهای پایین و متوسط نسبت به سایرین برخوردار بودهاند .این نتیجه
با تحقیق ( یوسفی و خالدیان )1391 ،همسو نیست .چون آنها به این نتیجه رسیدند که تحصیالت
هیچ تأثیری در اعتیاد افراد ندارد .متغیر سطح تحصیالت پدر رابطه معنادار و منفی در سطح معناداری
 99درصد داشته است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش سطح تحصیالت پدر ،گرایش
فرد نسبت به مصرف مواد مخدر کاهش پیدا کرده است و به عبارتی اغلب افراد معتاد از خانوادههایی
بودند که پدر آنان از تحصیالت عالی برخوردار نبود.
متغیر سن پاسخگو در اولین مصرف رابطه معنادار و منفی در سطح معناداری  99درصد به دست
آمد .بنابراین هرچه اعتیاد فرد در سنین پایینتر رخ داده است تأثیر علل (مورد بررسی) اعتیاد به مواد
مخدر را در وقوع اعتیاد مؤثرتر دانسته است .این نتیجه با تحقیق (درتاج1389 ،؛ ممتاز و همکاران،
2009؛ راستینه )1392 ،همسو میباشد .چراکه آنها به این نتیجه رسیدند که هرچه سن شروع مصرف
پایین باشد ،احتمال گرایش فرد به مصرف مواد مخدر جدید بیشتر است .دعاگویان و حبیبزاده
( )1390به این نتیجه رسیدند که از نظر سنی ،مواد مخدر صنعتی ،بیشتر توسط جوانان و نوجوانان در
جمع دوستان مصرف میشود .طبق یافتههای جاللی ( )1391حس کنجکاوی فرد ،نگرش مثبت به
مواد مخدر ،نقش «خانواده ،جامعه و عوامل فردی نظیر سن ،تحصیالت و  »...در گرایش جوانان به
مواد مخدر تأثیر دارد.
نتایج نشان داد که بین کنترل اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطه منفی و معنادار وجود
 .26فرهاد اصغری« ،بررسی وضعیت روانی معتادان به شیشه مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر سنندج» (طرح
پژوهشی ،سنندج :ستاد مبارزه با مواد مخدر.72 ،)1393 ،
27. Sk Nazrul Islam, “Sexuel life style, drug habit and social demographic status of drug addict in
banghladesh”, public health114(2000): 118-134.
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دارد .یعنی هرچقدر کنترل غیررسمی افراد از طرف خانواده ،مدرسه و جامعۀ محلی ،دچار ضعف و
سستی گردد و جوانان و نوجوانان از کانون کنترل خانواده دور بماند ،گرایش فرزندان و افراد جامعه به
سمت اعتیاد و سایر رفتارهای بزهکارانه را موجب خواهد شد .این نتیجه با تحقیقات (رضاخانیمقدم و
همکاران1391 ،؛ سیام1385 ،؛ حیدرنیا و همکاران2007 ،؛ غفاریزاده1386 ،؛ زکی1391 ،؛ کالنتری،
قزلباش و یغمایی1389 ،؛ آقابخشی ،صدیقی و اسکندری1388 ،؛ بروک ،نومرا و کوهن1989 ،28؛
قنبری زرندی ،محمدخانی و هاشمینسب1395 ،؛رمضانی و همکاران )1392 ،همسو میباشد .نتایج
تحقیق رضاخانی و همکارانش نشان داد که تأثیر و نقش والدین بر نظارت نحوه رفتار نوجوانان و
جوانان نسبت به گرایش به مصرف مواد مخدر ،حائز اهمیت میباشد .بر اساس یافتههای رییسی
( )1392نتایج حاکی از این بوده است که رابطۀ معکوس و معناداری بین متغیرهای طبقۀ اجتماعی،
کنترل اجتماعی و نحوۀ گذران اوقات فراغت با میزان متغیر وابسته (گرایش به مواد مخدر صنعتی)
وجود داشته است .رمضانی و همکارانش نیز به این نتیجه رسیدند که زندگی در کانون گرم خانواده
و سرپرستی و نظارت مناسب خانوادهها و نیز پیوند عاطفی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر میتواند
تأثیر مثبت زیادی بر پیشگیری از اعتیاد آنان داشته و مانع از گرایش فرزندان و نوجوانان به سمت
اعتیاد گردد .نتایج برخی از تحقیقات دیگر نیز بیانگر این است که بین سبک دلبستگی پدر و مادر
و گرایش به اعتیاد رابطۀ غیرمستقیم وجود دارد .یعنی هرچه دلبستگی و انسجام خانواده ضعیف
باشد ،احتمال گرایش به اعتیاد بیشتر میشود و بالعکس 29.در نتیجه بهدستآمده از تحقیقات بعضی
محققان ،میتوان گفت که مداخالت پیشگیری مبتنیبر خانواده ،در پیشگیری از سوءمصرف مواد
مخدر بسیار امیدوارکننده بوده است .برای اینکه برنامههای پیشگیری متمرکز بر خانواده ،مؤثر واقع
30
شوند ،باید متناسب با سن ،جنسیت و نیازهای فرهنگی کودکان و خانوادههایشان طراحی شوند.
نتایج تحقیق غفاریزاده نیز ،حاکی از آن بوده است که بین تعهد اجتماعی ،انزوای اجتماعی و کنترل
اجتماعی و پدیدۀ اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد .قنبری زرندی و همکاران نیز به این نتیجه دست
یافتند که بین پیوند ضعیف افراد با خانواده و مدرسه و تعارضهای خانوادگی و عزتنفس پایین و
گرایش آنها به سمت انحرافات اجتماعی مثل اعتیاد یک رابطه معنیدار معکوس وجود دارد .از میان
عوامل اجتماعی مورد بررسی آنها متغیر پیوند با مدرسه ،قویترین عاملی است که به طور مستقیم
و غیرمستقیم بر مصرف مواد مخدر تأثیر میگذارد ،بنابراین دانشآموزانی که پیوند سست و ضعیفی
با مدرسه دارند ،بیشتر به سمت مصرف مواد مخدر ،سیگار و الکل گرایش پیدا میکنند .این مسائل
در واقع ،بیانگر اهمیت کنترل اجتماعی میباشد .گاتفردسن )1988( 31در پژوهش خود به این نتیجه
28. J. S. Brook, Nomura, C & Cohen, P., Prenatal, “Perinatal and Early Childhood Risk Factors and
Drug Involvement in Adolescence”, Genet Soc Gen Psychol Monogr 115(1989): 22293-3161.
29. A. Shahraki, & M. Raghibi & B. Kord, “Investigation The relationship between parental attachment
styles, with a tendency to drug addiction”,Researcher 7(2015): 34-40.
30. k. l. Kumpfer, & r. Alvarado, Effective Family Strengthening Intervention,Washington, dc: us
DepartmentofJustice,OfficeofJusticePrograms,OfficeofJuvenileJustice and Delinquency Prevention
(Washington; Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1998); 26-30.
31. Ghatferdsen
Ahadi, Reza, Shahram Mohammadi & Hasan Toghranegar “Social Factors Affecting Industrial Drugs ...” Jour. of Legal
Res. 21, no. 49 (June 7, 2022): 315-343.

333

عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی ...

رسید که فرار از مدرسه در پسران و دختران با درگیر شدن آنها با مواد مخدر ارتباط دارد .از نظر
هاوکینز )1995( 32دو عامل مربوط به مدرسه ،شکست تحصیلی و نداشتن احساس تعهد کافی
نسبت به مدرسه از عوامل خطرساز در گرایش به مواد مخدر هستند 33.شکست تحصیلی صرف نظر
از علت آن ،منجر به کاهش اعتماد به نفس و اختالل رفتاری میگردد که ازجمله علل مهم ،رفتار
ضداجتماعی است .کاهش عزتنفس سبب کاهش بیشتر اعتماد به نفس و خودانگارۀ پایین میشود
که این امر منجر به بزهکاری میگردد.
کالنتری و همکاران در یافتههای خود به این نتیجه رسیدند که فقدان نظارتهای اجتماعی
مصرف مواد مخدر

و انتظامی ازجمله دالیل گرایش مردم منطقۀ بیسیم به سمت بزهکاری و سوء
میباشد .آقابخشی و همکاران دریافتند که بین ضعف کنترل و نظارتهای غیررسمی و گرایش
جوانان تهرانی به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنادار وجود دارد.
این یافته با نظریه هیرشی مطابق است .به عقیدۀ وی ،حضور انسانهای دیگر در صحنۀ اجتماع،
موجب کنترل رفتارهای فردی میشود .به نظر هیرشی ،داشتن وابستگی به خانواده ،همساالن و
مدرسه و نیز پایبندی نسبت به هنجارهای اجتماعی و درگیری و مشارکت در کارهای مورد قبول
جامعه و اعتقاد به ارزشها و قانونمداری در جامعه ،از کجروی و بزهکاری افراد جلوگیری میکند.
زمانی که پیوند اعضای خانواده ضعیف باشد و پدر و مادر به سبب طالق از همدیگر جدا شده باشند،
کنترل غیررسمی نسبت به فرزندان ضعیف شده و یا از بین خواهد رفت .تحقیقات نشان میدهد
کودکان و نوجوانانی که در خانوادههای دارای ویژگیهای سوء رفتار ،تضاد و تنش یا والدین آنها به
علت طالق یا دالیل دیگر غایب هستند ،عدم نظارت اجتماعی ،بزهکاری آنها را تشدید خواهد نمود.
مدرسه هم به عنوان یکی از نهادهای کنترلگر جامعه بیانگر این است هر چه نوجوانان از مدرسه و
درس فرار کنند ،بیشتر با افراد همنوع و بزهکار مرتبط خواهند بود .نتایج تحقیق نوابینژاد ()1360
حاکی از این است که  95درصد از نوجوانان بزهکار زیر دیپلم ،مدرسه را رها کردهاند که سابقۀ اغلب
بزهکاران نشان میدهد میزان موفقیت آنها در تحصیل پایین بوده و یا مردود شدهاند.
نتایج تحقیق نشان داد که بین یادگیری اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطه وجود
دارد .یعنی هرچقدر افراد با بزهکاران و اشخاص هنجارشکن سر و کار داشته باشند و دارای دوستان
و اعضای خانواده بزهکار باشند و یا در مدرسۀ نامناسبی که دانشآموزان خالفکار و منحرف زیادی
که در آن تحصیل میکنند ،ادامه تحصیل بدهند ،احتمال اینکه به سمت اعتیاد و بزهکاری بروند،
خیلی زیاد است ،زیرا رفتارهای مجرمانه را در این محیط یاد میگیرند و بر اساس خردهفرهنگهای
موجود در این گروهها جامعهپذیر میشوند .این نتیجه با تحقیقات (رضاخانیمقدم و همکاران1391 ،؛
رمضانی و همکاران1382 ،؛سیام1385 ،؛ غفاریزاده1386 ،؛ جاللی1391 ،؛ زیاری1390،؛ دعاگویان
و حبیبزاده1390 ،؛ حجاریان و قنبری1392 ،؛ بنیفاطمه ،عباسزاده و فاطمی1391 ،؛ یکهفالح،
32. Hawkinz

 .33شهناز خالقیپور و محمدحسین یارمحمدیان .مصرف مواد مخدر و برنامههای پیشگیری در نوجوانان و جوانان

(اصفهان :دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان.98 ،)1387 ،
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مؤمنی ،ترکاشوند و جهانی هاشمی1388 ،؛ ایدر ،امیری ،امیری و عباسی1391 ،؛ محمدی ،پورقاز و
رقیب1392 ،؛ بیات ،شاهسواری و قدیریان1391 ،؛قنبری زرندی ،محمدخانی و هاشمینسب1395 ،؛
آقابخشی ،صدیقی و اسکندری1388 ،؛ اسالم2000 ،؛ رئیسی1392 ،؛ یوسفی و خالدیان)1391،
همسو میباشد.
یوسفی و خالدیان در یافتههای خود به این نتیجه دست یافتند که در اعتیاد افراد و فرزندان،
دوستان و خانواده تأثیر زیادی دارد .رمضانی و همکارانش به این نتیجه دست یافتند که بین معاشرت
با دوستان معتاد و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد .دعاگویان و همکاران به
این نتیجه رسیدند که مصرف مواد مخدر صنعتی ،بیشتر با دوستان محل و در مهمانیهای شبانه و نیز
تقلید از سایرین بوده است .بنیفاطمه و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که بین تعامل با همساالن
بزهکار و متغیر بزهکاری سطح معنیداری باالیی وجود دارد .یعنی هرچه نوجوانان با افراد بزهکار
رابطه داشته باشند ،میزان بزهکاری آنها افزایش مییابد و بالعکس .غفاریزاده نیز در یافتههای خود
به تأثیر معاشرت ترجیحی و پیوند افتراقی در گرایش به مواد مخدر صنعتی اذعان داشته است .طبق
یافتههای قنبری زرندی و همکاران ،میتوان گفت که حضور در جمع دوستان ناباب ،محیطهای
اجتماعی و خانوادگی ناهنجار و آلوده در گرایش آنها به سمت اعتیاد مؤثر است .رییسی نیز در نتایج
پژوهش خود ،به این مسأله دست یافت که رابطۀ مستقیم و معناداری بین متغیرهای استفاده از
متغیرهای نوین ،خانوادۀ نابسامان و معاشرت با دوستان ناباب با میزان گرایش به مصرف مواد مخدر
صنعتی را آشکار ساخته است.
بیشتر معتادان ،علت اعتیاد خود را معاشرت با دوستان ناباب ذکر کردهاند .بیتردید یک دوست
منحرف ،بهراحتی میتواند دوست خود را اغفال کند .بهخصوص نوجوان در دوره بلوغ بیشتر از هر
زمان دیگر ،متأثر از گروه همسن و سال خود است .زیرا در این دوره ،نوجوان از اتکای خود به خانواده
میکاهد و ناگزیر در صدد یافتن تکیهگاههای دیگری که مهمترین آنها گروههای دوستان و همسال
هستند ،برمیآید 34.نورکو 35و همکاران ( )1998در یافتههای خود در میان معتادان به مواد مخدر
در شهر بالتیمور آمریکا به این نتیجه رسیدند که وجود دوستان همسال دارای رفتارهای اجتماعی
نابهنجار در گرایش به مواد مخدر تأثیرگذار است .نتایج تحقیق حاجلی و همکاران ( )1389با موضوع
نگرش مردم به سوءمصرف مواد مخدر در ایران ،نشان داده است که در رابطه با علل مصرف مواد
مخدر در افراد ،دوستان ناباب ،خانواده معتاد و محل زندگی آلوده ،بیشترین تأثیر را داشته است.
یافتههای بویل )2000( 36در رابطه با وجود اعتیاد در خانواده و تأثیر آن بر گرایش افراد به اعتیاد،
37
نشان داد که برادر بزرگتر معتاد ،اثر بیشتری در سوق دادن نوجوانان و جوانان به اعتیاد دارد.
در تحقیق حجاریان و قنبری ( 85 )1392درصد پاسخگویان اظهار داشتند که دوستان و آشنایان
 .34جهانتاب ،پیشین.63 ،
 .37مظفر ،ذکریایی و ثابتی ،پیشین.39 ،

35. Nurco
36. Boil
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باعث اعتیاد آنها شده است .این امر نشانگر این است که یادگیری اجتماعی بر اعتیاد افراد ،تأثیر
قابل توجهی را دارد .بیات و همکارانش( )1391نیز به این نتیجه دست یافتند که بین همنشینی با
همساالن و دوستان و نوع فرهنگ خانواده و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطهی معنادار وجود دارد.
هافمن و سربون )2002( 38در مطالعات خود در مورد تأثیر اعتیاد والدین در گرایش به اعتیاد ،به این
نتیجه دست یافتند که زمانی که والدین مواد مخدر مصرف میکنند ،احتمال بیشتری وجود دارد که
فرزندانشان نیز معتاد شوند 39.نتایج پژوهش سوسمان 40و همکاران ( )2009بر روی دو جامعه آمریکا
و روسیه نشان داد که در میان عوامل اجتماعی ـ درونفردی سوءمصرف مواد مخدر در دوستان
و سوءمصرف مواد مخدر در خانواده همبستگی قوی مثبت با گرایش فرد به اعتیاد وجود دارد .این
یافتهها با نظریۀ ساترلند مطابق میباشد .به عقیدهی وی رفتار در یک محیط اجتماعی یادگرفتنی
است .زمانی که فردی در یک خانواده یا گروههای همساالن جامعهپذیر میشود ،خانواده یا گروه،
سالم و یا ناسالم باشد ،در رفتار فرد ،اینکه کجرو یا فرد سالمی باشد ،تأثیر خواهد گذاشت .چراکه
رفتارهای دیگران را در برخورد با آنها یاد گرفته و در خود درونی میکند .به نظر ساترلند فرد زمانی
که عملی را نیاموزد ،به فکر انجام دادن آن نمیافتد و آموزش از راه ارتباط فرد با سایر افراد صورت
میگیرد .انحرافات در واقع ،در قالب گروههای نخستین نظیر خانواده و دوستان صورت میگیرد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین ناکامی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطه وجود دارد .در واقع،
زمانی که افراد در جامعه برای رسیدن به منزلتهای اجتماعی ،دچار شکست و ناکامی میشوند،
احساس سرخوردگی کرده و در مقابل این مسأله با رفتارهای گوناگون عکسالعمل نشان خواهند داد
که ممکن است به سمت اعتیاد رفته و از جامعه منزوی گردد یا با افراد بزهکار ،گروههای بزهکاری
تشکیل داده و به دنبال ارضای نیازهای مادی و معنوی خود از طرق نامشروع و غیرقانونی میگردد.
بنابراین ناکامی ،یکی از مسائلی است که در سوق دادن افراد به سمت بزهکاری و کجروی نقش
تعیینکننده دارد.
این نتیجه با تحقیق (سیام1385 ،؛ حجاریان و قنبری1392 ،؛ یاراحمدی و حسنی1394 ،؛
محمدی ،پورقاز و رقیب1392 ،؛ محمدی )1387 ،همسو میباشد .سیام در تحقیق خود به این نتیجه
دست یافت که بین عدم تأمین و برآورده شدن نیازهای عاطفی و عدم موفقیت تحصیلی و مصرف
مواد مخدر رابطۀ معنیداری وجود دارد .حجاریان و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که بین
شکست عشقی و عاطفی در قالب ناکامی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی یک رابطۀ معناداری وجود
دارد .برای اینکه شخص بتواند شکست خودش را فراموش کند به مواد مخدر که به نظر خودش
سرخوشآور میباشد ،پناه میبرد .یاراحمدی و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که بین شکستها
و ناکامیها و اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها رابطه وجود دارد .محمدی و همکاران نیز به این
نتیجه رسیدند که بین عدم تحمل شکست و ناکامی و سوءمصرف مواد مخدر رابطۀ معنیداری وجود
 .39همانجا.
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دارد .نتایج مطالعات ارفورد )1994( 41در جامعه آمریکا بیانگر این است که اکثر دانشجویانی که معتاد
بودند ،دچار سرخوردگیهای محیطی بوده و عدم رسیدگی به خواستههای عاطفی آنان توسط اجتماع،
از علل گرایش آنان به اعتیاد است .بر اساس تحقیق محمدی ،نرخ طالق در معتادان متأهل ،آمار
قابل مالحظهای (حدود  70درصد) را نشان میدهد .هرچند که در تحقیق نگارنده آمار طالق معتادین
پایین بود ،ولی اعتیاد به مواد مخدر و به خصوص صنعتی در گسستگی زندگی مشترک مؤثر بوده
است.
بعضی از روانشناسان معتقدند که شکستهای تحصیلی و محرومیت از تحصیل در سنین مناسب
که به دالیل گوناگون انجام میگیرد ،موجب یأس و بدبینی و پرخاشگری و در نهایت ازجمله عوامل
انحرافات و اعمال خالف میشود 42.رمضانی و همکاران ( )1382به این نتیجه رسیدند که شکست
تحصیلی و ضعف مهارتهای اجتماعی فرد ،میتواند او را در معرض خطر بیشتری برای سوءمصرف
قرار دهد .این یافتهها با نظریه کوهن مطابق است .به نظر کوهن ،طبقات پایین در جامعه از نظر
دستیابی به منزلت ،دچار ناکامی هستند .جامعه از یک جهت ،کسب منزلت را تشویق نموده و از
جهتی امکان دستیابی را از آنها دریغ میکند .به همین دلیل ،این افراد شیوههای خود را برای دستیابی
به منزلت دنبال میکنند .به نظر وی نوجوانان و جوانان طبقۀ پایین همانند همتایان خود در طبقۀ
متوسط ،عالقهمند دستیابی به منزلت باال هستند .یکی از نهادهای مهم برای کسب منزلت ،مدرسه
است که اساس ًا تبدیل به مکانی میشود که شکست افراد طبقۀ پایین را بیچون و چرا تضمین
میکند .این نهاد اصو ًال توسط معلمین طبقۀ متوسط که ارزشهای این طبقه را ترویج میکنند ،اداره
43
میشود .بهاینترتیب ،مدرسه یک نظام منزلتی طبقۀ متوسط است.

 -6نتیجهگیری
در جهان امروز اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر یک معضل اجتماعی است .به طوری که این مسأله
مهم ،عامل ظهور بسیاری از آسیبهای اجتماعی و نابسامانیهای خانوادگی و فردی میباشد .آنچه
مصرف و وابستگی به

که قابل توجه به نظر میرسد اینکه پدیدۀ اعتیاد و بهخصوص افزایش سوء
مواد مخدر صنعتی با توجه به تأثیرات روحی ،روانی ،اخالقی و اجتماعی ،خانواده و جامعه را به طور
جدی تهدید میکند و در واقع ،موجب بروز رفتارهای آسیبزایی مانند تنش در نقشهای خانوادگی،
ولگردی و دیگر رفتارهای کجروانه میگردد .بنابراین شهر زنجان نیز از دچار شدن به آسیب اجتماعی
مستثنی نمیباشد .معالوصف ،بررسی این معضل از نظر نگارنده ضروری به نظر میرسید .لذا با عنایت
به بررسیهای به عمل آمده دراینراستا نتایج پژوهش حاضر ،بیانگر این است که عوامل اجتماعی و
محیطی بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان مؤثر بوده و ازجملۀ این عوامل ضعف کنترل
41. Orford

 .42لیال اکبری« ،بررسی شیوههای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان در قواعد و اسناد بینالمللی» (پایاننامه
کارشناسیارشد ،تهران :دانشگاه تهران.16 ،)1380 ،
 .43ممتاز،پیشین.101-100 ،
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اجتماعی ،یادگیری اجتماعی و ناکامی اجتماعی میباشد که این امر طبق نتایج حاصله از این تحقیق
و تحقیقات مشابه ،به افراد مختلف جامعه و به خصوص بر جوانان و نوجوانان اثر میگذارد .مبانی
نظری این تحقیق ،نظریههای یادگیری اجتماعی ساترلند ،کنترل اجتماعی هیرشی و منزلت اجتماعی
کوهن بود که یافتههای تحقیق با این تئوریها همخوانی دارد .یافتههای این تحقیق ،طبق نظریات
مورد اشاره ،بیانگر این است که اعتیاد ریشۀ ساختاری ـ فرهنگی دارد .بایستی تمامی نهادهای
عمومی ،دولتی و مدنی برای حل این مسأله قیام کنند .در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که بین
تحصیالت مصرفکننده و اعتیادشان رابطۀ غیرمستقیم وجود دارد .افرادی که تحصیالت باالتری
دارند کمتر دچار این معضل میشوند .تحصیالت پدر هم با اعتیاد افراد تأثیر مستقیم داشت .این امر
بیانگر این است که هر چه والدین و بهخصوص پدر آگاهی بیشتری نسبت به مواد مخدر و اعتیاد و
تبعات آن داشته باشند ،بهتر میتوانند فرزندان خود را تربیت نموده و از گرایش به راههای انحرافی
منع کنند .مسألۀ دیگری که قابل توجه بود ،سن شروع اولین مادۀ مصرفی میباشد که بیشتر افراد
مورد مطالعه به گزینۀ  18-13سالگی پاسخ داده بودند که برایناساس میتوان گفت هر چه افراد در
سنین پایینتر مصرف مواد مخدر را تجربه کنند ،احتمال ادامه و گرایش به سمت مواد مخدر صنعتی
بیشتر است .طبق جامعۀ آماری تحقیق ،بیشترین قربانیان این معضل جوانان بودند که به دالیل
گوناگون جامعهشناختی گرفتار چنین مسئلۀ بزرگی شدهاند .بر اساس آزمون همبستگی پیرسون ،نتایج
حاصل از فرضیات تحقیق حاکی از این بود که بین متغیرهای مستقل (یادگیری اجتماعی ،کنترل
اجتماعی و ناکامی) و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان رابطۀ معنیدار قوی وجود دارد.
به طوری که رابطۀ متغیرهای مستقل یادگیری اجتماعی و ناکامی با متغیر وابسته مثبت و مستقیم
بود .ولی رابطه متغیر مستقل کنترل اجتماعی با متغیر وابسته منفی و غیرمستقیم بود به طوری که
هر چقدر کنترل اجتماعی کمتر باشد ،میزان اعتیاد به مواد مخدر صنعتی افزایش مییابد و بالعکس.
اما در بحث تحلیل رگرسیون ،متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون چندگانۀ
گامبهگام کردیم که طبق نتایج به دست آمده از این بحث ،یادگیری اجتماعی عاملی بود که بیشترین
تأثیر را بر اعتیاد داشت .بنابراین برای پیشگیری از این آسیب اجتماعی مهم ،بایستی اقدامات جدی
صورت بگیرد.
با توجه به اینکه اعتیاد و مصرف مواد مخدر در میان افراد و بخصوص جوانان و نوجوان یک
مسئلۀ چند بعدی است ،برای شفافسازی زمینههای تأثیرگذار و حل این بحران ،بایستی از تمامی
ظرفیتها استفاده کرد .به همین خاطر ،پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر به مراتب آسانتر از درمان
آن است .لذا برای پیشگیری از شیوع این آسیب خانمانسوز اجتماعی ،راهکارها و پیشنهادهای عملی
را به صورت ذیل میتوان در جامعه مورد مطالعه ،مطرح کرد :با تولید برنامههای آموزشی ،رادیویی
و تلویزیونی ،میتوان عواقب زیانبار مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی را روشن کرد تا از این
رهگذر ،جوانان آگاه شوند که نباید در جمع گروهها و دوستانی که در آن ،چنین خردهفرهنگهای
هنجارستیز و مجرمانۀ به ظاهر دوستانه وجود دارد ،حضور پیدا کرد .البته تلویزیون و رادیو و دیگر
رسانههای گروهی ،هم در سطح استان و هم در سطح ملی کمتر به این مسأله توجه میکنند.
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اطالعرسانی از طریق اینترنت و فضای مجازی ،به دلیل کاربرد بیشتر آن در میان این قشر از
جامعه ،در کاهش گرایش جوانان به مصرف این مواد بسیار مؤثر است .البته حضور گروههای ناسالم
در فضای مجازی هم میتواند در یادگیری و انتقال رفتارها و افکار کجروانه مؤثر باشد .با توجه به
کاهش میانگین سنی گرایش به مواد مخدر صنعتی و شیمیایی ،یافتههای این تحقیق نیز بر آن صحه
میگذارد ،خانوادهها باید فرزندان خود را در دوران بلوغ و نوجوانی خیلی مراقبت و کنترل نمایند و
هرگونه اقدامات آموزشی و مهارتی را باید متناسب با شرایط سنی و جسمی و میزان آگاهی آنها ارائه
نمایند .با توجه به اینکه ،اکثر افراد تحت تأثیر گروه دوستان در محیط مدرسه و خارج از آن ،دور از
چشم خانواده به سراغ این مواد خانمانسوز میروند ،بنابراین بایستی آموزشهای صحیح مهارت نه
گفتن در برابر تعارف افراد مصرفکننده در خانواده و همچنین آموزش صحیح در مدارس به ویژه در
دورۀ راهنمایی (در حال حاضر دوره اول متوسطه) و دبیرستان صورت بگیرد تا باورهای نادرست آنها
نسبت به این مواد اصالح شود .با ایجاد پیوند اجتماعی میان افراد و جامعه به خصوص بین جوانان
و نوجوانان و نهادها و فعالیتهای اجتماعی ازجمله خانواده ،اشتغال ،تسهیل و تسریع ازدواج و ادامه
تحصیل میتوان مانع انحراف آنها شد .با توجه به اینکه بین تحصیالت والدین و اعتیاد فرزندان
یک ارتباط معنیدار وجود دارد ،باال بردن سطح تحصیالت و دانش و آگاهی والدین ،میتوان میزان
اعتیاد را به حد قابل توجهی کاهش داد .برای رهایی معتادان از اعتیاد ،محیط جدیدی الزم است
که راههای جدید فعالیتهای اجتماعی ـ فرهنگی را بر روی معتاد بگشاید و رفتارهای جامعهپسند
او را تقویت کند .زیرا اکثر معتادان به خاطر عدم توجه و طرد شدن از صحنۀ اجتماع و ناامیدی به
آینده رنج میبرند .با توجه به نقش مهم گروه دوستان در جامعهپذیری جوانان و نوجوانان ،خانوادهها
بایستی فرزندان خود را در انتخاب دوستان سالم یاری نموده و رفتوآمدهای آنها را کنترل کنند.
مدرسه و معلم نیز از نظر برنامه ،روش ،ارزیابی و جنبههای انضباطی حاکم میتوانند برای کودکان
و نوجوانان سرنوشتساز باشند ،چرا که انتخاب مدرسۀ مناسب با محیط سالم برای فرزندان ،مانند
انتخاب نام مناسب برای آنها ازجمله وظایف بوده و نیازمند دقت میباشد .با ایجاد امکانات و فضاهای
مناسب فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در مناطق فقیرنشین و حاشیهنشین و جرمخیز شهر مثل
بیسیم ،اسالم آباد ،دانشسرا و  ...و نیز با ایجاد فرصتهای برابر بین طبقات مختلف جامعه میتوان
ناکامی و سرخوردگی افراد را کاهش داد .با توجه به اینکه تحقیق حاضر در شهر زنجان صورت گرفته
است و لذا نمیتوان نتایج بهدستآمده از آن را به کل استان و کشور تعمیم داد .بنابراین ،این توقع از
پژوهشگران در شهرستانها و استانهای دیگر میرود که عوامل مؤثر اجتماعی را از ابعاد گوناگون
مورد بررسی قرار دهند تا بتوانیم به یک راهبرد جامع برای اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد دست
یابیم.
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