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چکیده:
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی عوامل مرتبط با گررایش وانرا بر سرو مرررف مرواخ م ردر
صنعتی خر شهر همدا میباشد .تحقیق حاضر از نوع تحقیقرا
امع

آمار عبار

اس

از کلی

پیمایشری اسر  .خر ایرن پرژوهش،

خانشجویا خانشگاه پیام نور استا همدا ک طبق آمرار اخرذ

شده ،تعداخ این افراخ حدوخ  6000نفر میباشد .حجم نمون ب نقل از کتاب محمد رضا حافظنیا برا
عنوا "مقدم ا بر روش تحقیق خر علوم انسانی" انت اب شده اس

ک مشتمل بر  80نفر خر ایرن

تحقیق میباشد .خر این تحقیق ،از روش نمون گیرر سراخه اسرتفاخه شرده اسر  .مهرمتررین نترای
ب خس آمده خر ب ش توصیف خاخهها ،عبار
خختر از پسرا کم تر ب خس
کمتر ب خس

اس

از :میزا گرایش ب مرواخ م ردر خر خانشرجویا

آمد .میزا گرایش ب مواخ م در خر خانشرجویا متأهرل از مجررخین

آمد و بیشرتر افرراخ نمونر خر گرروه سرنی  20-30سرال بروخه و خارا تحرری

لیسانس میباشند و خارا خرآمد بین  800هزار تا  1.5میلیو توما خر ماه میباشند.
واژگان کلیدی :اعتیاخ ،معتاخ ،وابستگی ،هروئین ،سوء مررف مواخ م در صنعتی.

 - 1کارشناس علوم ا تماعی (نویسنده مسؤول ) dt.hamedan@police.ir
 - 2کارشناس ارشد علوم ا تماعی

مقدمه
امروزه اعتیاخ یک مشکل برا س متی و بهداش
تمام کشورها محسوب میشوخ .ب ندر

عمومی خر سرتاسر ها و خر

کشور را خر رو کره زمین میتوا پیدا

کرخ ک با شکل سوءمررف مواخ تغییر خهندۀ خلق و خو و رفتار خرگیر نباشد.
سوءمررف و اعتیاخ ب مواخ تغییر خهندۀ خلق و خو و رفتار آثار م رب سمانی
(مثل بیمار ها

گوارشی ،قلبی ،تنفسی و عربی ،ایدز ،مجروح شد و برخی

مواقع مرگ) ،روانی (مثل استرس ،اضطراب ،خلهره ،افسرخگی ،بیقرار  ،پریشانی و
فراموشی) ،خانواخگی (مانند اخت ف و کشمکش با اعضا خانواخه ،ارتباط ناسالم
با افراخ خانواخه ،سوءاستفاخه و تجاوز نسی ،خیان  ،خعوا و کتککار  ،ط ق و
دایی) ،شغلی (مانند تأخیر و غیب

خر محل کار ،اخراج و بیکار ) ،مالی (مثل

بدهکار  ،ورشکستگی ،فقر و تنگدستی) ،ا تماعی (مانند طرخ ،انزوا ،گوش گیر ،
خاخ خوستا  ،بیارزشی ،نداشتن احترام ،تنهایی و بیکسی) ،اخ قی

از خس

(خروغگویی و تهم  ،زنا) خارخ و باعث ارتکاب خ ف ،رم و نای
و سوءاستفاخۀ نسی ،تقلب ،خزخ  ،رشوهخوار  ،ک هبرخار

(مثل تجاوز

و قتل) میشوخ.

سوءمررف ،وابستگی و اعتیاخ ب مواخ تغییر خهندۀ خلق و خو و رفتار ،ن تنها افراخ
را از فعالی

و تولید بهین  ،کارایی و اقداما

از بین برخ نیرو ،انرژ  ،وق
اقداما

و فعالی ها مثب

سرسامآور

مثب

و سازنده باز میخارخ ،بلک باعث

و منابع و امکانا

برنام ریز ها و

امع خر ه

و ثمرب ش میشوخ .ع وه بر این ،هزین ها سنگین و

را بر فرخ ،خانواخه ،مؤسسا

خرمانی و بهداشتی (برا

پیشگیر

و

خرما ) و سازما ها و خستگاها انتظامی و قضایی (برا کشف ،خستگیر  ،بازرسی،
زندانی کرخ و اعمال سایر مجازا

خر مورخ تولیدکنندگا  ،توزیعکنندگا و

مررفکنندگا ) تحمیل میکند (نورانیپور و قربانی.)600 :1385 ،
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ب نظر اکثر مت ررا  ،خرما افراخ وابست یا معتاخ ب مررف مواخ چ ب صور
سرپایی یا بستر مشاوره و خرما گروهی و شرک
مثل شرک

خر فعالی ها گروهی خیگر،

خر گروهها الکلیها بینام ،گروها معتاخا ب مواخ بینام یک عنرر

اساسی خر خرما ب شمار میروخ .ب نظر گافمن ،خر مشاوره و خرما گروهی
خروصیاتی و وخ خارخ ک ب فرایند تغییر رفتار کمک میکند (نورانیپور و قربانی،
.)607 :1385
بر اساس ت مین ) Unodcخفتر مواخ م در و رائم سازما ملل متحد) ،خر
سال  ،2004س خرصد معی

ها و یا  4/7خرصد معی

باال  15سال یعنی

 185میلیو نفر خر سراسر خنیا ب طور منظم اقدام ب سوءمررف مواخ م در میکنند
ک از میا آ ها  163میلیو نفر از مشتقا

شاهدان (حشیش) 42 ،میلیو نفر مواخ

محرک از خانواخه آمفتامینها (نزخیک ب  8میلیو نفر مررفکننده (اکستاسی)
نزخیک ب  15میلیو نفر مواخ افیونی (حدوخ  10میلیو نفر مررفکننده هروئین) و
بیش از  14میلیو نفر ب کوکائین سوءمررف میکنند .باتو

ب این مررف باال،

افراخ زیاخ نیز خر صدخ ترک مواخ م در میباشند ک خر این تحقیق بر آ خاریم ک
عوامل تأثیرگذار بر ترک و شناخ
خر حالی ک مقایس

افراخ معتاخ از مواخ م در را بررسی کنیم.

آمارها نشا میخهد ک خر سال  500 ،1375هزار نفر معتاخ

خر کشور و بر اساس آمارگیر سازما ملل متحد خر سال  1377خر  10شهر بزرگ
ایرا حدوخ  710هزار و خر سال  1380بر اساس آمارگیر

وزار

بهداش

و

خرما و سازما  Unodcخر  85شهرستا ک تمامی استا ها را خربر میگرف ،
حداقل  3میلیو و  761هزار نفر مررفکنندۀ مواخ افیونی (تریاک ،شیره ،هروئین،
پورپروزفین) خاشت ایم و اگر هر مررفکننده  5نفر را خرگیر این مسأل کرخه باشد
نزخیک ب  19میلیو نفر با سوءمررف مواخ م در خر ارتباط بوخهاند .بر اساس

گزارشا  ،ساالن بیش از خو هزار تن مواخ م در خر کشور مررف میشوخ .خر سال
 1381بالغ بر  1380تن تریاک 208 ،تن شیره و  436تن هروئین و مرفین مررف
شده اس  .از طرفی میزا مرگ و میرها

ناشی از ناخالری مواخ م در ،میزا

رائم ناشی از اعتیاخ و میزا استفاخه از خاروها روا گرخا ب خلیل افزایش قیم
این مواخ افزایش یافت اس  .با تو

بر افزایش میزا مرگومیر ناشی از مواخ م در،

خطر شیوع امراض مسر همچو ایدز ،هپاتی  ،سل ،سکت ها قلبی ،بیمار ها
روانی و خوخکشیها ناشی از مررف خاروها روا گرخا را نباید از نظر خور نگ
خاش .
ک چرا علیرغم مبارزا

گسترخه

سؤالی ک خر اینجا مطرح میشوخ ،این اس

ات اذ شده ،هر روز شاهد گسترش روزافزو مواخ م در خر امع

ایرا ب

خروص گرایش وانا ب سو مررف مواخ م در صنعتی هستیم؟
خسرو بسیطی خر یکی از مقاال

بهداشتی خوخ با عنوا «گاز سمی (مواخ م در)

خر زما صلح» مینویسد” :خیلی عجیب اس
گازها سمی را خر زما

ملل ها استعمال

ک امروزه کلی

نگ منع کرخهاند ،اما بشر خوخ استعمال این گاز سمی را

خر زما صلح مجاز میخاند .تنها خر فرانس سالی  55میلیو کیلوگرم توتو ب شکل
سیگار خوخ میشوخ و ابر از سم خر فضا تشکیل خاخه و هوا تنفسی خیگرا را
آلوخه میکند“ (برفی‘  ‘1384اعتیاخ از میکده تا ماتمکده.)26-32 :
نتای تحقیق خلیل نثار
مواخم در صنعتی و سابق
همچنین وضعی

( )1388نشا خاخ ک بین گرایش وانا ب مررف
مررف مواخم در خر خانواخه ،گروه همساال و

اقتراخ و ا تماعی خانواخه رابط مثب

و معنیخار و وخ خارخ،

همچنین بین گرایش وانا ب مررف مواخم در صنعتی و و وخ یک اخت ل
روا شناختی و روا پزشکی نیزرابط

معنیخار و وخ خارخ.
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نتای تحقیق خاوخ خعاگویا ( )1388نشا خاخه اس
احساس لذ

اولی ب مررف مواخ صنعتی رو میآورند ک این امر سبب وابستگی

و اعتیاخ آنا میشوخ .ب ویژه این ک عدم اط عا
گشت اس

ک

وانا برا افزایش

کافی آنا از این مواخ مو ب

ک خر سنین نو وانی و وانی ب شیش و کراک رو آورند .همچنین ،

نتای تحقیق نشا خاخ ک میانگین سنی مررف مواخ صنعتی خر بین وانا کاهش
یافت اس  .امروزه ،وانا خر آغاز شروع مررف از کراک (هوئین فشرخه) و شیش
استفاخه میکنند .زما تغییر الگو مررف از  15سالگی آغاز و خر  18سالگی ب
اوج میرسد .افزایش تعداخ و زما تحریک نسی زو مهمترین عوامل مررف
مواخم در صنعتی محسوب میگرخخ .ارزانی ،تقلید از سایرین ،تنوعطلبی ،میزا
رضایتمند خوستا از مررف این مواخ و نداشتن قبح مررف این مواخ خر مهمانیها
از مل عوامل خیگر تغییر الگو مررف مواخم در از سنتی ب صنعتی خر بین
وانا محسوب میشوخ.
ژیال میرالشاری نیز در پژوهشی که تحت عنوان"فرایند و الگوی وابستگی به مواد
در جوانان" در تاریخ  1390انجام داده است و در پورتال ستاد مبارزه با مواد مخدر
ایران به ثبت رسیده است ،عنوان کرده اند که عوامل مختلفی از جمله ویژگیهای
فردی ،خانوادگی ،اقتصادی ،ا تماعی و ژنتیک میتوانند خر بروز وابستگی ب مواخ
ب روص خر میا

وانا خخال

خاشت باشند؛ ب طور ک هیچ عاملی ب تنهایی

نمیتواند ب عنوا خلیل بروز و گسترش این پدیده خر امع
هافمن و سربو  )2002( 1نیز خر مطالعا

وا کشور باشد.

خوخ ب «تأثیر اعتیاخ والدین خر گرایش

افراخ ب اعتیاخ» پرخاخت اند .بر اساس یافت ها پژوهش آنا  ،زمانی ک والدین مواخ

1- Hoffman & Serbon

م در مررف میکنند ،احتمال بیشتر و وخ خارخ ک فرزندانشا نیز معتاخ گرخند
)صمرام  1389ص )740

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روش
تحقیق حاضر از نوع تحقیقا
کلی

پیمایشی اس

و امع

آمار

عبار

اس

از

خانشجویا خانشگاه پیام نور استا همدا طبق آمار اخذ شده تعداخ این افراخ

حدوخاً  6000نفر میباشد .حجم نمون ب نقل از کتاب محمد رضا حافظنیا با عنوا
”مقدم ا بر روش تحقیق خر علوم انسانی“ انت اب شده ک مشتمل بر  80نفر خر
این تحقیق میباشد .خر این تحقیق ،از روش نمون گیر

ساخه و پرسشنام ا
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محققساخت استفاخه شده ک خارا
فرضیا

عمومی و سؤال خرباره

سؤال مش را

پژوهش میباشد.

روایی را ب شکلها
نماخ (ظاهر ) اس
موارخ

م تلفی طبق بند

کرخهاند ک یکی از انواع آ روایی

ک خر این تحقیق از این شیوه استفاخه شده اس .روایی نماخ

را ک انتظار میروخ یک مفهوم اندازهگیر

سنجش روایی پرسشنام  ،ب استاخا راهنما

کنند ،نشا میخهد .لذا برا

پژوهش ،مت ررین و کارشناسا

مربوط مرا ع و از ایشا همفکر ب عمل آمده اس .
برا تعیین پایایی ابزار سنجش ،ابتدا پرسشنام تنظیم شد و  20پاس گو ب این
پرسشنام پاسخ خاخند و مقدار آلفا

ب خس

آمده ( )./79حاکی از پایایی باال

مقیاس بوخ .بعد از گرخآور خاخهها با استفاخه از نرمافزارها آمار  ،spssاز آمار
توصیفی و استنباطی استفاخه شده اس

ب

و از بین آزمو ها آمار مو وخ با تو

سطح سنجش متغیرها از ضریب همبستگی پیرسو  ،و رگرسیو خو و چند متغیره
ه

آزمو فرضیا

تحقیق استفاخه شده اس .

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
ه

تجزی و تحلیل اط عا  ،پس از معآور

شده و سپس وارخ برنام

رایان ا  SPSSگرخیده و خر آخر با استفاخه از خستورا

مو وخ خر آ و ب مقتضا
آزمو ها

پرسشنام  ،اط عا

کدبند

نوع متغیرها و نوع ارتباط آ ها با یکدیگر توسط

فوق مورخ تجزی و تحلیل قرار گرفت و سپس اط عا

ب خس

آمده

تفسیر گرخیدند.
یافتهها
خانشجویا خختر و پسر ب تعداخ مساو خر نمون شرک

خارند .تعداخ  ۲۹نفر (۳۶

خرصد) از خانشجویا متأهل و تعداخ  ۵۱نفر ( ۶۴خرصد) از خانشجویا مجرخ خر

نمون شرک

خارند .تعداخ  ۶نفر ( ۷خرصد) از اعضا

سن زیر ۲۰

نمون خارا

سال ،تعداخ  ۳۲نفر ( ۴۰خرصد) از اعضا نمون خارا سن  ۲۰-۲۴سال ،تعداخ ۳۱
نفر ( ۳۹خرصد) از اعضا

نمون خارا

سن  ۲۵-۳۰سال و تعداخ  ۱۱نفر (۱۴

خرصد) از اعضا نمون خارا سن  ۳۰سال و بیشتر هستند ،ک نشا میخهد بیشتر
افراخ نمون خر گروه سنی  ۲۰-۳۰سال میباشند .تعداخ  ۱۲نفر ( ۱۵خرصد) از
اعضا نمون خر مقطع فوق خیپلم ،تعداخ  ۵۹نفر ( ۷۴خرصد) از اعضا نمون خر
مقطع لیسانس و تعداخ  ۹نفر ( ۱۱خرصد) از اعضا نمون نیز خر مقطع فوق لیسانس
خر حال تحریل هستند ،ک نشا میخهد بیشتر افراخ نمون خارا

تحری

لیسانس میباشند.
تعداخ  ۱۲نفر ( 24خرصد) از اعضا

نمون خارا خرآمد کم تر از  800هزار

توما خر ماه ،تعداخ  59نفر ( 40خرصد) از اعضا نمون خارا خرآمد بین 800
هزار تا  1.5میلیو توما خر ماه و تعداخ  9نفر ( 36خرصد) از اعضا نمون نیز
خارا خرآمد  1.5میلیو توما و بیشتر خر ماه هستند ،ک نشا میخهد بیشتر افراخ
نمون خارا خرآمد بین  800هزار تا  1.5میلیو توما خر ماه میباشند.
دول  1نشا خهنده

میانگین انحراف معیار و سایر معیارها آمار توصیفی

برا میزا گرایش ب مررف مواخ م در صنعتی خر وانا میباشد .میانگین برابر
 64.02بوخه وانحراف معیار برابر  17.77میباشد.
دول ( )1آمار توصیفی گرایش ب مررف مواخ م در صنعتی خر وانا
متغیر

میانگین

انحراف معیار

میینمم

ماکزیمم

گرایش ب مررف مواخ م در صنعتی خر وانا

64.02

17.77

27

91
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با تو
تو

دول ( )2چو مقدار سطح معناخار از  α=0.05کم تر اس  ،و با

ب

ب مقدار ضریب همبستگی میتوا گف  ،بین تنوع خر مواخ م در صنعتی و

تمایل وانا ب مررف مواخ م در رابط معناخار خر ه
دول ( )2رابط

مستقیم و وخ خارخ.

بین تنوع خر مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ م در

شاخص

ضریب

تعداخ

متغیر
تنوع خر مواخ م در صنعتی

همبستگی

0.34

80

سطح معناخار

0.000

تمایل وانا ب مررف مواخ م در

فرضی

خوم:

با تو

ب

گف

دول ( )3از آنجا ک سطح معناخار از  α=0.05کمتر اس

میتوا

بین خر خسترس بوخ مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ

م در رابط

معناخار خر ه

مستقیم و وخ خارخ.

دول ( )3رابط بین خر خسترس بوخ مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ م در
شاخص
متغیر
خر خسترس بوخ مواخ م در صنعتی
تمایل وانا ب مررف مواخ م در

تعداخ

80

ضریب
همبستگی
0.581

سطح معناخار

0.000

سوم:

فرضی
ب

با تو

دول ( )4و مقدار سطح معناخار ک از  α=0.05کم تر اس

میتوا گف

بین ارزا بوخ مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ م در رابط
خر ه

معناخار

مستقیم و وخ خارخ.

دول ( )4رابط بین ارزا بوخ مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ م در
شاخص
متغیر
ارزا بوخ مواخ م در صنعتی

تعداخ

80

ضریب همبستگی

سطح معناخار

0.000

0.673

تمایل وانا ب مررف مواخ م در

چهارم:

فرضی
با تو
گف

ب

دول ( )5و از آنجا ک مقدار سطح معناخار از  α=0.05کم تر اس

بین تأثیر مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ م در رابط

خر ه

میتوا
معناخار

مستقیم و وخ خارخ.
دول ( )5رابط ی بین تأثیر مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ م در

شاخص

تعداخ

متغیر
تأثیر مواخ م در صنعتی
تمایل وانا ب مررف مواخ م در

80

ضریب همبستگی
0.26

سطح معناخار
0.000
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فرضی
با تو

پنجم:
ب

دول ( )6و از آنجا ک سطح معناخار از  α=0.05کم تر اس

بین تأثیر همساال و خوستا و تمایل وانا ب مررف مواخ م در رابط
ه

میتوا گف
معناخار خر

مستقیم و وخ خارخ.

دول ( )6رابط

بین تأثیر همساال و خوستا و تمایل وانا ب مررف مواخ م در

شاخص
متغیر
تأثیر همساال و خوستا
تمایل وانا ب مررف مواخ م در

تعداخ
80

ضریب همبستگی
0.42

سطح معناخار
0.006

ششم:

فرضی

دول ( )7رابط
تحری

بین تمایل وانا ب مررف مواخ م در صنعتی و سن ،تأهل ،خرآمد،

و نس خر وانا
میزا گرایش ب مواخ م در صنعتی
ضریب همبستگی

سن

سطح معناخار
تعداخ
ضریب همبستگی

نس

سطح معناخار

-0.67
0.000
80
0.42
0.001
80

تعداخ
ضریب همبستگی

تحری

سطح معناخار
تعداخ
ضریب همبستگی

میزا خرآمد

سطح معناخار

-0.36
0.021
80
0.45
0.080
80

تعداخ
وضعی

ضریب همبستگی

تأهل

سطح معناخار

0.23
0.000
80

تعداخ

با تو

ب

دول ( ،)7چو مقاخیر سطح معناخار خر سن ،نس ،تحری

کم تر اس  ،میتوا گف

ک رابط معناخار بین تمایل  αوضعی

وانا ب مررف مواخ م در صنعتی و سن ،وضعی
و وخ خارخ و با تو

ب ع م

تأهل از =0.05

تأهل ،خرآمد و تحری

منفی خر مقدار ضریب همبستگی خر رابط

گرایش ب مررف مواخ و سن وانا و نیز رابط

و
آنا
بین

بین گرایش ب مواخ و تحری

13

بررسی عوامل مرتبط با گرایش جوانان بهسوی مصرف مواد مخدر صنعتی

وانا میتوا گف
میزا تحری

شد

این ارتباط خر ه

منفی میباشد؛ یعنی با افزایش

و آگاهی فرخ و نیز افزایش سن فرخ میزا گرایش ب مواخ م در

صنعتی کاهش مییابد و برعکس.
دول ( )8دول  Anovaآزمو تحلیل واریانس گرایش ب مواخ م در خر وانا با سنین
م تلف
مجموع

عامل

مربعا

آزاخ

خر ا

میانگین مربعا

بین گروهها

485.59

3

161.87

خرو گروهها

18139.38

76

323.92

کل

18624.98

79

ب

با تو

سطح  α=0/05کوچکتر اس

0.00
4

آمده خر سطح معناخار  0/004از
آمده ( )0/500از

نتیج میگیریم مقدار  Fب خس

مقدار  Fدول فیشر بزرگتر اس  .بنابراین ،میتوا نتیج گرف
"بین گرایش ب مواخ م در خر وانا خر سنین م تلف تفاو
با تو

0.500

دول فوق با استفاخه از آزمو تحلیل واریانس برا مقایس گرایش ب

مواخ م در خر سنین م تلف ،چو مقدار ب خس

ب

آماره F

.Sig

دول  ،9ب طور کلی میتوا نتیج گرف

ک:

معناخار و وخ خارخ".

ک:

" بین گرایش ب مواخ م در خر وانا خختر و پسر تفاو

معناخار و وخ خارخ".

دول ( )9تفاو

گرایش ب مواخ م در خر وانا خختر و پسر

شاخص

انحراف

خر

معیار

آزاخ

تعداخ

میانگین

خختر

40

57.52

5.44

پسر

40

67.60

7.80

نسی

" بین گرایش ب مواخ م در خر وانا با تحری

آزمو t

78

م تلف تفاو

سطح معناخار

-7.36

0.000

معناخار و وخ خارخ".

خانشجویا را خر  3سطح (فوق خیپلم ،لیسانس،

برا انجام آزمو فوق ،تحری

فوق لیسانس) بررسی میکنیم .فرضی

آزمو ب صور

زیر اس :

دول ( )10دول  Anovaآزمو تحلیل واریانس گرایش ب مواخ م در خر وانا با تحری

آزاخ

میانگین

عامل

مجموع مربعا

خر ا

بین گروهها

485.59

2

162.07

خرو گروهها

18139.38

77

223.92

کل

18624.98

79

مربعا

م تلف

آماره .Sig F

0.507
0.001
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با تو

دول فوق ،با استفاخه از آزمو تحلیل واریانس برا مقایس گرایش

ب

ب مواخ م در با تحری

م تلف ،چو مقدار ب خس

آمده خر سطح معناخار

 0/001از سطح  α=0/05کوچکتر اس  ،نتیج میگیریم ،مقدار  Fب خس

آمده

( )0/507از مقدار  Fدول فیشر بزرگتر اس  .بنابراین ،میتوا نتیج گرف

ک:

"بین گرایش ب مواخ م در خر وانا با تحری

م تلف تفاو

معناخار و وخ

خارخ".
" بین گرایش ب مواخ م در خر وانا با میزا خرآمد م تلف تفاو

و وخ

معناخار

خارخ".

برا انجام آزمو فوق خرآمد را خر  3سطح (کم تر از  800هزار ،بین  800هزار
تا  1.5میلیو  ،بیشتر از  1.5میلیو ) بررسی میکنیم .فرضی

آزمو ب صور

زیر

اس :
دول ( )11دول  Anovaآزمو تحلیل واریانس گرایش ب مواخ م در خر وانا با میزا
خرآمد م تلف
مجموع مربعا

عامل

خر ا

میانگین

آزاخ

مربعا

بین گروهها

393.44

2

131.147

خرو گروهها

36824.55

77

156.036

کل

37217.99

79

با تو

ب

آماره F

.Sig

0.840

0.06
3

دول فوق با استفاخه از آزمو تحلیل واریانس برا مقایس

ب مواخ م در با میزا خرآمد م تلف ،چو مقدار ب خس

گرایش

آمده خر سطح معناخار

 0/063از سطح  α=0/05بزرگتر اس  ،نتیج میگیریم مقدار  Fب خس
( )0/840از مقدار  Fدول فیشر کوچکتر اس  .میتوا نتیج گرف

ک:

آمده

"بین گرایش ب مواخ م در خر وانا با میزا خرآمد م تلف تفاو

معناخار و وخ

ندارخ".
وضعی

تأهل

بین گرایش ب مواخ م در خر وانا متأهل و مجرخ تفاو
دول ( )11تفاو
شاخص
تعداخ

میانگین

گرایش ب مواخ م در خر وانا متأهل و مجرخ
انحراف

خر

معیار

آزاخ

نسی
متأهل

29

27.32

4.36

مجرخ

51

29.30

3.97

با استفاخه از آزمو  tبرا مقایس
معناخار
ب خس

معناخار و وخ خارخ.

78

آزمو t

8.14

خو گروه ،چو مقدار ب خس

سطح معناخار

0.018

آمده خر سطح

 0/018از سطح  α=0/05کوچکتر اس  ،نتیج میگیریم ک مقدار t
آمده ( )8.14از مقدار  tدول بزرگتر اس  .بنابراین ،بطور کلی میتوا

نتیج گرف

ک " بین گرایش ب مواخ م در خر وانا متأهل و مجرخ تفاو

معناخار و وخ خارخ".
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ب منظور بررسی عوامل مرتبط با گرایش وانا ب سو مررف مواخ
م در صنعتی خر خانشگاه پیام نور همدا سال تحریلی  93-94انجام شده اس .
ب منظور سنجش این رابط  ،قبل از انجام مراحل ساخ

پرسشنام  ،ب مطالع را ع
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پژوهش پرخاخت شد .معآور اط عا

ب اخبیا

نمون  80نفر ب خس
ب خس

با استفاخه از پرسشنام از یک

آمد تا فرضی ها پژوهش ب آزمو گذاشت شوخ ،اط عا

آمده از حجم نمون از میا خانشجویا خر ب ش توصیفی و تحلیلی آنالیز

شد و نتای زیر ب خس

آمد:

مهمترین نتای ب خس

آمده خر ب ش توصیف خاخهها عبارتند از:

* نسی  40 :نفر از پسرا و  40نفر از خخترا مورخ بررسی قرار گرفتند ک میزا
گرایش ب مواخ م در خر خانشجویا خختر از پسرا کم تر ب خس
*وضعی

تأهل :با تو

ب

دول ،قابل مشاهده اس

آمد.

ک تعداخ  29نفر (36

خرصد) از خانشجویا متأهل و تعداخ  51نفر ( 64خرصد) از خانشجویا مجرخ خر
نمون شرک

خارند ،ک میزا گرایش ب مواخ م در خر خانشجویا متأهل از مجرخین

کم تر ب خس

آمد.

*سن 7 :خرصد از اعضا

نمون خارا

سن زیر  20سال ،تعداخ  40خرصد از

اعضا نمون خارا سن  20-24سال ،تعداخ  39خرصد از اعضا نمون خارا سن
 25-30سال و  14خرصد از اعضا نمون خارا سن  30سال و بیشتر هستند ،ک
نشا میخهد بیشتر افراخ نمون خر گروه سنی  20-30سال میباشند.
*تحری

 15 :خرصد از اعضا نمون خر مقطع فوق خیپلم 74 ،خرصد از اعضا

نمون خر مقطع لیسانس و  11خرصد از اعضا نمون نیز خر مقطع فوق لیسانس خر
حال تحریل هستند ک نشا میخهد بیشتر افراخ نمون خارا تحری

لیسانس

میباشند.
*میزا خرآمد 24 :خرصد از اعضا نمون خارا خرآمد کم تر از  800هزار توما
خر ماه 40 ،خرصد از اعضا نمون خارا خرآمد بین  800هزار تا  1.5میلیو
توما خر ماه و  36خرصد از اعضا نمون نیز خارا خرآمد  1.5میلیو توما و

بیشتر خر ماه هستند ک نشا میخهد بیشتر افراخ نمون خارا خرآمد بین  800هزار
تا  1.5میلیو توما خر ماه میباشند.
خر قالب فرضی ها تحقیق نیز ب نتای زیر خس
*نتیج

آزمو فرضی

سنجش رابط

یافتیم:

اول:

بین تنوع خر مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ

م در با استفاخه از آزمو ضریب همبستگی پیرسو صور
ب خس

آمده از سنجش این فرضی پژوهشی نشا خهنده آ اس
معناخار

خرصد رابط مثب

گرفت اس  .نتای
ک با اطمینا 95

بین تنوع خر مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب

مررف مواخ م در و وخ خارخ ک این نتیج قابل تعمیم ب سایر نمون ها میباشد،
یعنی میتوا گف :
"بین تنوع خر مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ م در رابط
مستقیم و وخ خارخ".

معناخار خر ه
*نتیج

آزمو فرضی

سنجش رابط

خوم:

بین خر خسترس بوخ مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف

مواخ م در با استفاخه از آزمو ضریب همبستگی پیرسو صور
ب خس

آمده از سنجش این فرضی پژوهشی نشا خهنده آ اس

خرصد رابط مثب

معناخار

گرفت اس  .نتای
ک با اطمینا 95

بین خر خسترس بوخ مواخ م در صنعتی و تمایل

وانا ب مررف مواخ م در و وخ خارخ ک این نتیج قابل تعمیم ب سایر نمون ها
میباشد یعنی میتوا گف :
"بین خر خسترس بوخ مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ م در
رابط

معناخار خر ه

مستقیم و وخ خارخ".
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*نتیج

آزمو فرضی

سنجش رابط

سوم:

بین ارزا بوخ مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف

مواخ م در با استفاخه از آزمو ضریب همبستگی پیرسو صور
ب خس

آمده از سنجش این فرضی

 95خرصد رابط

مثب

معناخار

گرفت اس  .نتای

پژوهشی نشا خهنده آ اس

ک با اطمینا

بین ارزا بوخ مواخ م در صنعتی و تمایل

وانا ب مررف مواخ م در و وخ خارخ ک این نتیج قابل تعمیم ب سایر نمون ها
میباشد ،یعنی میتوا گف :
"بین ارزا بوخ مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ م در
رابط

معناخار خر ه

*نتیج

آزمو فرضی

سنجش رابط

مستقیم و وخ خارخ".
چهارم:

بین تأثیر مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ

م در با استفاخه از آزمو ضریب همبستگی پیرسو صور
ب خس

آمده از سنجش این فرضی

 95خرصد رابط

مثب

گرفت اس  .نتای

پژوهشی نشا خهنده آ اس

ک با اطمینا

معناخار بین تأثیر مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب

مررف مواخ م در و وخ خارخ ک این نتیج قابل تعمیم ب سایر نمون ها میباشد ؛
یعنی میتوا گف :
"بین تأثیر مواخ م در صنعتی و تمایل وانا ب مررف مواخ م در رابط
مستقیم و وخ خارخ".

معناخار خر ه
*نتیج

آزمو فرضی

سنجش رابط

پنجم:

بین تأثیر همساال و تمایل وانا ب مررف مواخ م در با استفاخه

از آزمو ضریب همبستگی پیرسو صور
سنجش این فرضی

گرفت اس  .نتای

پژوهشی نشا خهنده آ اس

ب خس

آمده از

ک با اطمینا  95خرصد

مثب

رابط

معناخار بین تأثیر همساال و تمایل وانا ب مررف مواخ م در

و وخ خارخ ک این نتیج قابل تعمیم ب سایر نمون ها میباشد؛ یعنی میتوا گف :
"بین تأثیر همساال و تمایل وانا ب مررف مواخ م در رابط
ه

معناخار

خر

مستقیم و وخ خارخ".

*آزمو فرضی

ششم:

-1سن:
سنجش گرایش ب مواخ م در خانشجویا خر سنین م تلف با استفاخه از آزمو آنالیز
واریانس صور
نشا خهنده

گرفت اس  .نتای ب خس

آمده از سنجش این فرضی

ک با اطمینا  95خرصد تفاو

آ اس

معناخار

پژوهشی

خر گرایش ب

مررف مواخ م در خر سنین م تلف و وخ خارخ و نیز با استفاخه از ضریب همبستگی
بین گرایش ب مررف مواخ صنعتی و سن وانا نتای حاکی از آ بوخ ک با افزایش
سن وانا میزا گرایش آ ها ب مررف مواخ م در صنعتی کاهش مییابد .این
نتیج قابل تعمیم ب سایر نمون ها میباشد؛ یعنی میتوا گف :
"بین گرایش ب مواخ م در خر وانا با سنین م تلف تفاو

معناخار و وخ خارخ.

 -2نسی :
سنجش گرایش ب مررف مواخ م در خر خانشجویا خختر و پسر با استفاخه از  tخو
نمون مستقل صور

گرفت اس  .نتای

پژوهشی نشا خهنده آ اس

ب خس

آمده از سنجش این فرضی

ک با اطمینا  95خرصد تفاو

معناخار بین گرایش

ب مررف مواخ م در خر خانشجویا خختر و پسر و وخ خارخ و نیز با تو
میانگین میتوا گف

ک گرایش ب مررف مواخ م در خر خانشجویا خختر از

خانشجویا پسر کم تر اس
میتوا گف :

ب مقاخیر

ک این نتیج قابل تعمیم ب سایر نمون ها میباشد؛ یعنی
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"بین گرایش ب مواخ م در خر وانا خختر و پسر تفاو
-3تحری

معناخار و وخ خارخ".

:

بین گرایش ب مواخ م در خر وانا با تحری

م تلف تفاو

معناخار و وخ

خارخ.
سنجش گرایش ب مواخ م در خر خانشجویا با تحری

م تلف با استفاخه از

ب خس

آمده از سنجش این

آزمو آنالیز واریانس صور
فرضی

گرفت اس  .نتای

پژوهشی نشا خهنده آ اس

ک با اطمینا  95خرصد تفاو

خر گرایش ب مررف مواخ م در خر خانشجویا با تحری

معناخار

م تلف و وخ خارخ و

نیز با استفاخه از ضریب همبستگی بین گرایش ب مررف مواخ صنعتی و تحری
وانا نتای حاکی از آ بوخ ک با افزایش تحری

وانا میزا گرایش آ ها ب

مررف مواخ م در صنعتی کاهش مییابد .این نتیج قابل تعمیم ب سایر نمون ها
میباشد؛ یعنی میتوا گف :
"بین گرایش ب مواخ م در خر وانا با تحری

م تلف تفاو

معناخار و وخ

خارخ.
-4میزا خرآمد:
"بین گرایش ب مواخ م در خر وانا با میزا خرآمد م تلف تفاو

معناخار و وخ

خارخ".
سنجش گرایش ب مواخ م در خر خانشجویا با میزا خرآمد م تلف با استفاخه از
آزمو آنالیز واریانس صور
فرضی

گرفت اس  .نتای

پژوهشی نشا خهنده آ اس

ب خس

آمده از سنجش این

ک با اطمینا  95خرصد تفاو

معناخار

خر گرایش ب مررف مواخ م در خر خانشجویا با میزا خرآمد م تلف و وخ خارخ.
این نتیج قابل تعمیم ب سایر نمون ها؛ میباشد یعنی میتوا گف :

"بین گرایش ب مواخ م در خر وانا با میزا خرآمد م تلف تفاو

معناخار و وخ

خارخ".
-5وضعی

تأهل:
معناخار و وخ خارخ.

بین گرایش ب مواخ م در خر وانا متأهل و مجرخ تفاو

سنجش گرایش ب مررف مواخ م در خر خانشجویا متأهل و مجرخ با استفاخه از t
خو نمون

مستقل صور

پژوهشی نشا خهنده

گرفت اس  .نتای ب خس آمده از سنجش این فرضی

آ اس

ک با اطمینا  95خرصد تفاو

معناخار

بین

گرایش ب مررف مواخ م در خر خانشجویا متأهل و مجرخ و وخ خارخ و نیز با
تو

گرایش ب مررف مواخ م در خر خانشجویا

ب مقاخیر میانگین میتوا گف

متأهل از خانشجویا مجرخ کم تر اس

ک این نتیج قابل تعمیم ب سایر نمون ها

میباشد؛ یعنی میتوا گف :
معناخار و وخ خارخ".

"بین گرایش ب مواخ م در خر وانا متأهل و مجرخ تفاو
پیشنهادات کاربردی:
با تو

ب نتای حاصل از این پژوهش ،میتوا پیشنهاخاتی ب شرح زیر ارائ نموخ:

با تو

ب این ک ناآگاهی وانا از انواع مواخ م در صنعتی و ناآگاهی آنا از این

ک این مواخ ب طرز وحشتناکی اعتیاخآور اس  ،لذا ارائ

اط عا

خر مورخ

مواخم در صنعتی و دید ب شکل بروشور ،پوستر ،نمایشگاه و فیلمها آموزشی
برا

وانا و نو وانا از سو

آموزش و اط ع رسانی ب
خروص مضرا

خستگاهها و نهاخها

خولتی و غیرخولتی و نیز

وانا از طریق وسایل ارتباط معی و فضا مجاز خر

مواخ صنعتی و شیمیایی ،رفع باور غلط و خروغین وانا خر مورخ

مررف مواخم در صنعتی میتواند کمک بسیار خر عدم گرایش وانا ب سو
مواخ م در صنعتی بکند.

3

بررسی عوامل مرتبط با گرایش جوانان بهسوی مصرف مواد مخدر صنعتی

ب خر خسترس بوخ مواخ م در صنعتی و قیم

با تو

ب طور د از روشها م تلف با اقداما

ارزا آ ها ،خول

انتظامی و قضایی خر ه

باید
کنترل

توزیع و مررف این مواخ و نیز با ا را طرحها مبارزه با مواخ م در و حمای
ماخ و معنو از خانواخه زندانیا و خانواخهها آسیب پذیر و معآور معتاخا
تابلو از سطح شهر وارخ عمل شوخ.
مسؤولین میتوانند با ایجاخ مراکز و محیطها فرهنگی ،هنر  ،ورزشی و تفریحی
سالم برا نو وانا و وانا خر مناطق مرکز و حاشی
مجتمعها
اوقا

مسکونی ،ایجاخ اشتغال و رفع بیکار

فراغ

شهر و همچنین خر نب

خر وانا کمک کنند تا آ ها

خوخ را ب نحو احسن و ب سوخ خوخ و امع بگذرانند و نیز با ایجاخ

شرایط ازخواجها صحیح خر وانا  ،میتوا از گرایش آ ها ب سو مواخ م در
لوگیر کرخ.
با تو

ب تأثیر بسیار زیاخ خوستا و همساال خر گرایش وانا ب سم

م در صنعتی ،الزم اس

ک این امر با خق

مواخ

بیشتر افراخ خر خوس یابی و نظار

خانواخهها انجام شوخ.
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