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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بلوغ اجتماعی و گرایش به مصرف مواد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس عالمه
طباطبایی خرم آباد در سال  79بوده است .جامعه پردیس عالمه طباطبایی خرم آباد و نمونه ای که ما به بررسی آن پرداختیم
 111نفر از دانشجویان به صورت تصادفی بودند .روش تحقیق کمی و از نوع همبستگی بود .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه
های بلوغ اجتماعی رائو و گرایش به مصرف مواد استفاده شد .یافته های پژوهش از طریق آزمون های همبستگی و Tمستقل با
استفاده از نرم افزار  22 spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که میان گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی
رابطه معناداری وجود ندارد =sig 1 /11و  .=sig 1 /25میان گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی و رشته های تحصیلی
بررسی شده رابطه ی معناداری وجود نداشت .با توجه به یافته های پژوهش می توان این نتیجه را گرفت بلوغ اجتماعی و
گرایش به مصرف مواد را بر اساس رشته تحصیلی نمی توان پیش بینی کرد.
واژههای كلیدی :بلوغ اجتماعی ،گرایش به مصرف مواد ،دانشگاه فرهنگیان.
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مقدمه
پژوهشگران به صورت فزاینده ای رشد را به صورت سیستمی پویا در نظر می گیرند؛ فرایندی که پیوستته جر یتان داشتته و از
لقاح تتا متر

گستترش دارد و شتبهه پیچیتده ای از تتث یرات زیستتی ،روان شتناختی و اجتمتاعی ،آن را شتهل متی دهنتد

(بر  .) 1352 ،رشد ،در بر گیرنده نمو ،بالیدگی و سالمندی است (شجاعی .) 1353 ،هر فرد ،دارای یک ساعت زیست شناختی
ذاتی است که پیش روی او را به سمت بالیدگی تنظیم می کند (مالینا،بوچارد .) 1351 ،بلوغ ،مرحله ای بحرانتی استت کته در
جریان گذر از این دوره ،زیربنای زندگی بزرگسالی فرد پی ریزی میشود (خلیلی،بختیاری .) 1359 ،روان شناسان در ارتباط بتا
رشد فرد ،به اصطالحاتی همچون رشد تربیتی ،رشد عاطفی ،رشد ذهنی ،رشد اخالقی ،رشد شخصیتی و سرانجام ،رشد هیجانی
و اجتماعی اشاره داشته اند که شاید بتوان گفت رشد عاطفی و اجتماعی ،از جمله مهم ترین جنبه های وجودی هر شتخ

در

سنین نوجوانی و جوانی است .انسانها در سیر تهاملی خود ،به طبقه های جدید رشد اجتماعی وارد می شوند و سرانجام ،قتادر
می شوند تا خودشان را به طور فزاینده ای در چشم انداز اجتماعی گسترده تر و بزرگتری ببینند .در اینجا فرد وارد مرحلته ای
از بلوغ شده است که این امهان را به او می دهد تا به عنوان یک بزرگسال سالم عمل کند .این مرحله از بلوغ را بلوغ اجتماعی
می نامیم .به عبارت دیگر توانایی برای شروع و حفظ روابط متقابل رضایت بخش با همستانن ،استتفاده ی شخصتی از منتاب
محیطی و شخصی برای رسیدن به بازه ی رشدی خوب که روابط رضایت بخشی را در تنوعی از سطوح ایجاد میهند(مثل گروه
ها و جوام ) را بلوغ اجتماعی گویند(کاتز و مک کلالن  .) 1779بلوغ اجتماعی نه ساخته ی قواعد بیرونی اند و نه زاده ی الهامات
درونی ؛ بلهه ناشی از کیفیت روابط متقابل اجتماعی هستند که بر ا ر تعامل دائمی طبیعت فرد با فرهنگ خویش حاصتل متی
شوند(کریمی.) 1352 ،
رشد اجتماعی یعنی تغییراتی که درنتیجه تث یر متقابل با اشخاص ،اوضاع و احوال اجتماعی و سازماندهی در فرد پیدا می شود
و به بیانی د یگر ،سلسله تغییرات و پیشرفت هایی است که از هنگام تولد تا مر

در رفتار اجتمتاعی ،احساستات ،گترایش هتا،

ارزشها و غیره رخ می دهند .معیارهای اندازه گیری رشد اجتماعی هر فرد ،میزان سازگاری او با دیگران استت .بلتوغ اجتمتاعی
بعد از بلوغ روانی ،آخرین مرحله از بلوغ است که نبود آن به مرور زمان منجر بته داشتتن مشتهالتی در روابتط بتین فتردی و
اجتماعی می شود (هومن،ادهمی،وطن خواه،جهانگرد.) 1371 ،
شاخ

اصلی و عمدی رشد اجتماعی عبارتند از :استقالل ،مسئولیت پذیری ،ارتباط و سازگاری ،آینده نگری و امیدواری  ،میانه

روی و خوش طبعی است .بلوغ اجتماعی متشهل از مهارت ها و ابعاد گوناگونی چون رفتار مسئوننه اجتماعی کیفیتت رابطته
همسانن خود نظم دهی  ،خودآگاهی ،همدلی ،مقابله با هیجانات و تصمیم گیری است (لیتورس -لنتدیس و دیگتران.) 2112 ،
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بلوغ اجتماعی طی فرایندی به دست می آید که در آن دانش آموزان باور ها هنجار ها ،مهارت هتا ،انگیتزه هتا و رفتارهتایی را
کسب میهنند که توانایی م واجهه با محیط اجتماعی در حال توسعه را به آنان می دهد و توسط دیگر اعضای جامعه تعریف شده
است (پترسون و دیگران ) 2119 ،و به افراد امهان می دهد جزییات محیط اجتماعی را درک کنند و برآن تتا یر گتذار باشتند
(آتانیمات و یهناگی.) 2111 ،
از نظر جامعه شناسان یک پدیده زمانی به مسئله ی اجتماعی تبدیل می شود که بخش وسیعی از افراد جامعه را در برگیرد و
اکثر افراد از آن رنج ببرند .امروزه ناسازگاری ،بی مسئولیتی ،عدم رغایت هنجارهای اجتماعی ،همهتاری و مشتارکت جوانتان از
جمله نگرانی های عمده ای است که در محافل مختلف علمی م ورد بحث قرار گرفته است که همتایش هتای مختلتف آستیب
شناسی جوانان نمونه ای از آن است(زارعی،حسنی.) 1351 ،
اعتیاد به مصرف مواد مخدر به عنوان یک آسیب و مسئله ی اجتماعی تمام کشورها را از جملته ایتران را فراگرفتته استت .در
فرهنگ عمید واژه ی اعتیاد عبارت است از :عادت کردن ،خو گرفتن ،حالتی که به علت مداومت در استعمال بعضی از داروها
از قبیل تریاک ،مرفین ،هرویین ،حشیش و الهل در انسان پیدا شود.
صاحب نظران درباره ی اعتیاد تعاریف مختلفی دارند ،از جمله اعتیاد را عبارت از تعلق و تمایل غیر طبیعی و مداومی می دانند
که فرد نسبت به ماد ه ی مخدر یا محرک پیدا می کند(فرجاد و همهاران) 1392 ،
وابستگی به مواد یا اعتیتاد بته متواد مختدر در همته مشتاغل ،ستطوح تحصتیلی و طبقته اقتصتتادی و اجتمتاعی دیتده متی
شود و اختصتاص بته افتراد و اقشتتار خاصتتی نتتدارد .بتتا توجتته بتته شتتیوع بتانی وابستتگی بته متواد و دشتواری هتای
درمان آن ،تالش در جهت شناسایی عوامتتل خطتتر ابتتال بته ایتن مشتهل در جمعیتت هتای مختلتف بستیار ضتروری متی
باشتتد .مصتترف الهتتل ،ستتیگار و متتواد یهتتی از پیامتتدهای اعتیتتاد آور و خطتتر ستتاز استتت کتته بتتا بستتیاری از رفتارهتتتا و
تحتتونت دوره جتوانی در ارتبتا ط استت و خطتتری جتدی بترای زنتدگی فتردی و رشتتتد جامعتته محستتوب متی شتتود .در
ارتباط با گرایش بته متواد مختدر ،زنتان در اغلتب جوامت از جملته گروههتتای پتتر خطتر محستوب متی شتوند (اندرستون،
 ،1775به نقل از قاضی نتژاد و ستاوانن پتور.) 1355 ،
اطالعات موجتتود نشتان میدهتد کتته مصترف متواد مخت در در میتتان نوجوانتتان و جوانتان افزایتش چشتمگیری یافتته است
(ستتراجزاده و همتتهاران .) 2111 ،بتا ایتن حتال اطالعات دربتاره حجتم و گستتره مصترف متواد مختدر در ایتران چنتدان
روشتن نیستت (خواجته دونیتی و همتهاران .) 2113 ،از نظتر اکثتر افترادی کته بتا نوجوانان کار می کننتد مهمتریتن
خطتری کتته ایتن گتروه را تهدیتد می کنتد ایتن استت کتته آنهتا در پاستخ بتته قرارگرفتتن مهترر در موقعیت هتای
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نامناستب از جمله تتک سرپرستت بودن (اکبتری و همتهاران .) 1373 ،احستاس بیگانگتی و شهستت تحصیلی (سراجزاده،
 .) 2111روان نژنتدی و شتخیصتِ پذیترا (رحیمیان بتوگار و همتتاران .) 2111 ،ضعتف اعتمتاد بتته نفتتس ،احستاس
تنهایتتی ،ناآگاهتتی از ضررهتتای مصتترف متتواد مختتدر یتتا نگتترش مثبتتت بتته آن (خواجتته دالویتتی.) 2113 ،
احستتاس ناامنتتی ،فشتتار ،تعتتارض بتتا والدیتتن یتا مشتهالت زندگتی روزمتره بته متواد مختدر پنتاه ببرنتد .ستوءمصرف
متواد مختدردر بستتیاری از افتتراد ،از ستنین دبیرستتان آغتتاز می شتتود؛ بنابرا یتن یهتتی از مهمتریتتن راه هتای کاهتش
مصترف متواد مختدر در بزرگستتالی ،کنتتترل آن در نوجوانتتی استتت (وایتتت2111 ،؛ نقتتل از رحیمتی موقتر و ستهیمی
ایزدیتان.) 1351 ،
نتایج تحقیقات فروع التدین و صدرالستادات (  ) 1351نشتان داد کته خودپنتداره افتراد معتاد و غیر معتاد با یهدیگر تفاوت دارد
و خودپنداره منفی را می تتوان بته عنتوان عتاملی در گرایش به اعتیاد دانست .در تحقیقی کتته توستتط زرگتتر ،نجاریتتان و
نعامی (  ) 1359در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز انجام شد رابطه ای معنتادار میتان ابراز وجود با آمادگی به اعتیتاد بته
دست نیامده است .برماس(  ) 1352مقاله ای با عنوان "بررسی رابطه افسردگی با نگرش به سوءمصرف موادمخدر در بین دانش
آموزان مقط متوسطه" انجام داد .پس از جم آوری داده ها و تحلیل آنها نتا یج بد ین قرار است :نتوجوانان افسترده (صترفنظر
از جنسیت و پایه های تحصیلی آنان) نگرش مثبت تری به سوءمصرف موادمخدر دارند .بین نمرات افسردگی و نگرش نوجوانان
به سوءمصرف مواد مخدر در گروه عادی ،همبستگی مثبت وجود دارد .شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر پایه ی اول و
پسران پایه سوم متوسطه ،بانتر از سایر پایه های تحصیلی است.
تاتاری و همهاران(  ) 1352پژوهشی با عنوان "بررسی ویژگی های اپیدمولوژی ک علل گرایش به اعتیاد در معتادان کرمانشتاه"
انجام داد .یافتته هتای کسبشتده از قترار زیتر استت .در اکثتر افتراد اختتالل روانپزشتهی مشتاهده شد(افستردگی و اضتطراب
13 /33درصد ).همه گروه های سنی عدم دسترسی به تفریحات سالم را بیان می داشتند.
عزیزی (  ) 1359در پژوهش خود با عنوان "فقر اقتصادی و سوءمصرف مواد مخدر و مشروبات الهلی در بین جوانان شهر تهران و
شمیرانات" به این نتیجه رسید که فرهنگ بزههاری ،سرمایه اجتماعی و احساس ناامیدی دارای بیشترین تث یر بر سوءمصترف
موادمخدر و مشروبات الهلی دارند .فرهنگ بزههاری و احساس ناامیدی باعث افزایش سوءمصرف موادمخدر و مشروبات الهلی و
افزایش سرمایه اجتماعی باعث کاهش آن در میان افراد مورد بررسی می شود.
بختیار نصرآبادی و همهاران(  ) 1357در پتژوهش خود تحت عنتوان "بررسی رابطه مدارس ا ربخش ،شادکامی با گترایش بته
سمت اعتیاد در دانش آموزان مقط متوسطه" به ا ین نتیجه رسی دند که مؤلفههای ا ربخشی مدارس و شادکامی متی توانتد در
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پیشگیری از اعتیاد نقش داشته باشد .یافته ها نشان داد که در رگرسیون گام به گام ،ا ربخشی مقوله هتای شتادکامی و ستازه
های مدارس کارآمد با گرایش به سمت اعتتیاد مورد بررسی قرار گرفت و ا ترگذاری عواملی ماننتد ا تربخش بتودن متدارس و
ایجاد عواطف مثبت در عدم گرایش به اعتیاد مشخ

گردید و نشان داد که از روی متغیرهای ا ربخشی متدارس و شتادکامی

می تتوان میزان گرایش به موادمخدر را پیش بینی کرد.
نتایج تحقیقات فروع التدین و صدرالستادات (  ) 1351نشتان داد کته خودپنتداره افتراد معتاد و غیر معتاد با یهدیگر تفاوت دارد
و خودپنداره منفی را می تتوان بته عنتوان عتاملی در گرایش به اعتیاد دانست.
در تحقیقی کته توستط زرگتر ،نجاریتان و نعامی (  ) 1359در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز انجام شد رابطه ای معنتادار
میتان ابراز وجود با آمادگی به اعتیاد به دست نیامده است.
مجیدپور و همهارانش (  ) 1351در بررسی خود نشان دادنت د کته مهتمتترین دنیتل گرایش به مصرف سیگار به ترتیب عبارت
است از :روابط صمیمانه بتا دوستتان ستیگاری ،ارضای نیازهای درونی و کسب لذت ،مصترف ستیگار در بتین اعضتای ختانواده،
داشتتن مشهالت روحی و عاطفی ،نداشتن سرگرمی ،ناامیدی از آینده شغلی و استترس تحصتیلی.
حسین مظفر و همهاران (  ) 1355در پژوهشی با عنوان «آنومی فرهنگی و اعتیاد بته متواد مخدر در بین جوانان شهر تهتران»
انجام داده اند .بی هنجاری (آنومی ) فرهنگی مهمترین بعتد بی هنجاری اجتماعی است که در سطح رفتارهتای اجتمتاعی قابتل
تشتخی

استت .ایتن وضعیت ناشی از ضعف ه نجارهای اجتمتتاعی استتت و در قالتتب نتتاامنی اجتمتتاعی ،فستتاداخالقی،

انحرافات فردی و گروهی ،سوء استفاده از روابط اجتمتاعی ،و  ...مشتاهده شتدنی است .هنجارهای فرهنگتی بایتد و نبایتدهای
رفتاری است کته بته منزلتة قالتب عملهردهتای اجتماعی در جامعه برقرار است و هرگاه قدرت اعمال نفوذ بر عملهردهتا را از
دست بدهتد پیامد آن بی هنجاری فرهنگی است .هدف از این تحقیق بررسی رابطة بین آنومی فرهنگی و اعتیاد افراد به متواد
مخدر در بین جوانان است .در این پژوهش بتی هنجتاری بتا متغیرهتایی چون بدبینی ،بی اعتمادی ،سردرگمی ،و بی محتوایی
سن جیده شده است .نمونتة آمتاری  311نفر از جوانان معتاد 13- 25سالة تهران است .یافته ها نشان داد بی هنجاری فرهنگی،
بدبینی افراد نسبت به خود و اطرافیان ،بی اعتمادی افراد به همه چیز ،سردرگمی فرد و اغتشاش بین هنجارهایش ،بیم حتوایی
زندگی ،و شخصیت فرد در گرایش بته ا عتیتاد متؤ ر بتوده استت .
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در تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفتته استت هرگتز بته تعیتین رابطته ی بتین بلتوغ اجتمتاعی و گترایش بته مصترف متواد
مخدر در کشور ما پرداختته نشتده استت .و همچنتین تتا کنتون پژوهشتی در هر یتک از ایتن عنتاوین در متورد دانشتجویان
دانشگاه فرهنگیان انجام نشده استت و دانشتجویان ایتن دانشتگاه از ایتن منظتر متورد بررستی واقت نشتده انتد.با توجته بته
اینهه در ارتبتاط بتا بلتوغ اجتمتاعی در ایتران ،تحققیتات انتدکی انجتام شت ده استت و اینهته رابطته بتین متغیرهتای بلتوغ
اجتماعی و گرایش بتته اعتیتتاد ،از اهمیتتت خاصتتی برختوردار استت .بنتاب راین ستوال پتژوهش حاضتر ایتن استت کته آیتا
بین گرایش به اعتیاد و بلتوغ اجتمتاعی رابطته وجتود دارد یتا خیترن و اینهته آیتا گترایش بته اعتیتاد براستاس میتزان بلتوغ
اجتماعی قابل پیش بینی است یا خیرن

روش تحقیق:
مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخ

شود  ،چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی نزم استت  .یتک

روش تحقیق مناسب  ،با اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امهانات اجرایی آن همگونی دارد .هدف از انتخاب روش تحقیق آن
است که محقق با انتخاب شیوه وروش مناسب به صورت دقیقتر ،آسانتر ،سریعتر وارزانتر به سوالهای تحقیق مورد نظر پاستخ
ده د  ،و بر اساس ماهیت موضوع اهداف مورد نظر پژوهش ،فرضهای تدوین شده ،مالحضات اخالقی و انسانی نتارر بتر موضتوع
تحقیق و وسعت امهانات اجرایی ،روش تحقیقی متناسب با تحقیق را انتخاب نماید(.نادری و سیف نراقی ) 1371 ،
این تحقیق در پی بررسی رابطه گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی دانشجویان می باشد بنابر این  ،روش تحقیق مناسب در
پژوهش حاضر ،روش همبستگی است(نادری و سیف نراقی .) 1371 ،

جامعه آماری
" جامعه عبارت است از همه ی اعضاء واقعی یا فرضی  ،که محقق عالقه مند است یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهد.
به عبارت دیگر جام عه به مجموعه ای از عناصر گفته می شود که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند " (رمضانی ،خسترو
.) 23 ، 1351 ،
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جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان شهرستان خرم آباد است ،که در سال تحصیلی 72- 79
مشغول تحصیل هستند .طبق اطالعات دانشگاه فرهنگیان شهرستان تعداد دانشجومعلمانی که مشغول تحصیل هستند تقریبا
 1211نفر می باشندکه نمونه از بین این جامعه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد.
نمونه آماری وروش نمونه برداری
" نمونه عبارت است ازمجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت  ،یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود  ،به طوری که
این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت  ،گروه یا جامعه بزرگتر باشد( ".نادری و سیف نراقی  ،1371 ،ص ) 123
" نمونه عبارت است زیر جامعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است( ".دنور) 2 ، 1373 ،
در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (با استفاده از فرمول کوکران ) برآورد شده است .
نمونه آماری پژوهش شامل  111دانشجو معلم مرد  ،که به تفهیک دانشجومعلم رشته علوم تربیتی  91نفر ودانشجومعلم رشته
تاریخ  31نفر می باشند.
ابزار تحقیق
الف – پرسشنامه بلوغ اجتماعی
این پرسشنامه توسط رائو ( ) 1752تهیه شده است  .پرسشنامه از  31سوال تشهیل شده است  .نمره گذاری آزمون بر استاس
مقیاس لیهرت می باشد که آزمودنی ها پاسخ خود را به هر سوال در برگه ی پاسخ نامه عالمت می زنتد  ،در پاستخ نامته هتر
سوال  1در جه در نظر گرفته شده است که عبارتند از کامال موافق  ، 1موافق  ، 3مخالف  ، 2کامال مختالف  ، 1پتس از آن کته
آزمودنی به تمام سوانت پرسشنامه جواب داد  ،نمرات فرد را در کلیه سوانت جم می زنیم  ،حداقل نمره بدست آمده در این
آزمون  31و حداکثر نمره  121است  .پایایی پرسشنامه بر اساس فرمول آلفای کرونباخ  1 /57محاسبه شده است .
ب  -پرسشنامه گرایش به مصرف مواد
برای ساخت ابزار جهت سنجش استرس شغلی پس از بررسی مناب وکتب موجود در زمی نه استرس شغلی پرسشنامه ایی حاوی
 12سوال  2گزینه ایی از نوع بسته براساس مقیاس درجه بندی لیهرت تهیه ش ده است .هتر ستوال پرسشتنامه بتا  2نمتره ی
مختلف نمره گذاری شده است که در آن خیلی کم نمره  ،1کم نمره  ،2گهگاهی نمره  ،3زیاد نمتره  1و خیلتی زیتاد نمتره 2
گرفته است.
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پایایی:
مقصود از اعتباریک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله ،تحت شترایط مشتابه دوبتاره
اندازه بگیریم نتایج حاصله تا چه اندازه مشابه وقابل اعتماد خواهد بود(هومن ،1351 ،ص ) 325
برای تعیین پایایی این پرسشنامه از فرمول آلفای کرنباخ استفاده شد ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شده  1 /97بود که ضریب
پایایی قابل توجهی می باشد.
روایی:
مقصود از روایی آن است که ابزار اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیردونه خصیصه دیگتری را(هتومن 1351 ،
،ص  .) 327برای سنجش روایی ،پرسشنامه به دو نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی وجمعی از دانشجویان کارشناسی ارشتد
رشته مدیریت آموزشی وتحقیقات آموزشی ارائه شد که پس از اصالح سوانت مبهم وحذف سوانت نامربوط مورد تایید اساتید
راهنما ومشاور قرار گرفت.
روش تجزیه وتحلیل داده ها:
در این پژوهش برای توصیف دادها از میانگین ،واریانس وانحراف معیار استفاده گردید وبرای تجزیت ه وتحلیتل داده هتا از روش
همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون  Tاستفاده گردید.
برای آزمودن ارتباط میان فرضیه های اصلی (گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی) از آزمون ضریب همبستگی استفاده متی
شود .برای آزمودن ارتباط میان فرضیه های اصلی (گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی) با متغیر اسمی رشتته از آزمتون T
استفاده شد.
یافته ها
به منظتور تجزیته و تحلیتل دقیتق اطالعتات گتردآوری شتده ،ابتتدا بته محاستبه شتاخ

هتای توصتیفی متغیرهتای متورد

مطالعه پرداخته شده است .جدول شتماره  1نشتانگر تعتداد ،میتانگین و انحتراف معیتار متغیرهتای متورد مطالعته و جتدول
شماره 2و  3نشان دهنده همبستگی میان متغیرهای پژوهش می باشد.
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جدول شماره  :1آمار توصیفی

متغییر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بلوغ اجتماعی

111

2/14

1/12

گرایش به مصرف مواد

111

2/11

1/10

جدول شماره  : 2همبستگی پیرسون میان بلوغ اجتماعی و گرایش به مصرف مواد
N

ضریب همبستگی

بلوغ اجتماعی

گرایش به مصرف مواد

بلوغ اجتماعی

گرایش به مصرف مواد

بلوغ اجتماعی

111

111

1

1/38

گرایش به مصرف مواد

111

111

1/38

1

متغیرها

Sig

1/11

جدول شماره  : 8همبستگی اسپیرمن میان بلوغ اجتماعی و گرایش به مصرف مواد
N
متغیرها

بلوغ اجتماعی

ضریب همبستگی

گرایش به مصرف مواد بلوغ اجتماعی گرایش به مصرف مواد

بلوغ اجتماعی

111

111

1

1/10

گرایش به مصرف مواد

111

111

1/10

1

sig

1/03

تفسیر :همانگونه که جداول (  ) 3و (  ) 2نشان میدهن د همبستگی میان گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتمتاعی دارای ستطح
معناداری  1 /25و  1 /11می باشد که در سطح  1 /12معنادار نیست  .این نتایج نشان می دهد که بین متغیر گرایش به مصترف
مواد با بلوغ اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.
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جدول شماره (  ) 1و ( ) 2نشانگر تعتداد ،میتانگین ،انحتراف معیتار و خطتای استتاندارد انحتراف معیتار رشتته هتای تحصتیلی
متورد آزمتتایش و جتتدول شتماره (  ) 2و (  ) 9نتتتایج حاصتتل از آزمتون  tمستتقل میتتان گتترایش بته مصتترف متتواد و بلتتوغ
اجتماعی با رشته های تحصیلی مورد آزمایش می باشد.
جدول شماره  :1آمار توصیفی گروههای مورد آزمایش برای بلوغ اجتماعی
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

علوم تربیتی

21

2/12

1/12

1/10

تاریخ

81

2/00

1/80

1/10

جدول شماره  :0نتایج  tمستقل برای مقایسه میان دو گروه دانشجویان علوم تربیتی و تاریخ از لحاظ بلوغ اجتماعی
متغیر

t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین ها

خطای استاندارد

بلوغ اجتماعی

2/22

42

1/10

1/21

1/14

فرض خالف:بین بلوغ اجتمتاعی دانشتجویان رشتته علتوم تربیتتی بتا بلتوغ اجتمتاعی رشتته تتاریخ تفتاوت معنتا دار وجتود
دارد .فرض صتفر :بتین بلتوغ اجتمتاعی دانشتجویان رشتته علتوم تربیتتی بتا بلتوغ اجتمتاعی رشتته تتاریخ تفتاوت معنتا دار
وجود نت دارد .بتا توجته بته جتدول شتماره  2مشتخ

گردیتد بتا میتزان ستطحمعنتاداری 1 /12کته از  1 /12بیشتتر استت،

فرض صفر تایید میشود به ا یتن معنتا کته بتین بلتوغ اجتمتاعی دانشتجویان علتوم تربیتتی بتا بلتوغ اجتمتاعی دانشتجویان
تاریخ تفاوت معنادار وجود ندارد.
جدول شماره  :0آمار توصیفی گروههای مورد آزمایش برای گرایش به مصرف مواد
خطای

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

علوم تربیتی

21

2/83

1/13

1/10

تاریخ

81

2/10

1/80

1/10

استاندارد
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جدول شماره  :2نتایج  tمستقل میان دو گروه علوم تربیتی و تاریخ از لحاظ گرایش به مصراف مواد
متغیر

t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین ها

خطای استاندارد

گرایش به مصراف مواد

1/2

43

1/14

1/12

1/14

فرض خالف:بین گرایش به مصرف مواد دانشجویان رشتته علتوم تربیتتی بتا گترایش بته مصترف متواد رشتته تتاریخ تفتاوت
معنا دار وجود دارد.
فرض صفر :بین گرایش به مصرف مواد دانشتجویان رشتته علتوم تربیتتی بتا گترایش بته مصترف متواد رشتته تتار یخ تفتاوت
معنا دار وجود ندارد.
با توجه به جدول شماره  2مشخ

گردیتد بتا میتزان ستطحمعنتاداری 1 /12کته از  1 /12بیشتتر استت .فترض صتفر تاییتد

میشتود بته ایتن معنتا کته بتین بلتوغ اجتمتاعی دانشتجویان علتوم تربیتتی بتا بلتوغ اجتمتاعی دانشتجویان تتاریخ تفتاوت
معنادار وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که همبستگی میان گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی معنادار وجود ندارد  .همچنتین
میان این متغیرها با رشته تحصیلی نیز رابطه ی معناداری وجود نداشت .بدین معنا که بلوغ اجتماعی و گرایش به مصرف مواد
براساس رشته تحصیلی قابل پیش بینی نیست.
نتتایج پتتژوهش حاضتتر بتتا نتتتایج پتتژوهش زرگتتتر ،نجاریتتتان و نعتتامی (  ) 1359همختتوانی دارد .در تحقیقتتی کتتته توستتتط
زرگتر ،نجاریتان و نعتامی (  ) 1359در کارکنتان یتک شترکت صتنعتی در اهتواز انجتام شتد رابطته ای معنتتادار میتتان ابتراز
وجود با آمادگی به اعتیاد به دست نیامده است.
نتتتایج پتتژوهش حاضتتر بتتا نتتتایج پتتژوهش حستتین مظفتتر و همهتتاران (  ) 1355همختتوانی نتتدارد .یافتتته هتتای حاصتتل از
پژوهش وی نشان داد که بی هنجتاری فرهنگتی ،بتدبینی افتراد نستبت بته ختود و اطرافیتان ،بتی اعتمتادی افتراد بته همته
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چیز ،سردرگمی فرد و اغتشاش بتین هنجارهتایش ،بتیم حتتوایی زنتدگی ،و شخ صتیت فترد در گترایش بتته اعتیتتاد متتؤ ر
بتوده استت .
نتتتایج پتتژوهش حاضتتر بتتا نتتتایج پتتژوهش مجیتتدپور و همهتتارانش (  ) 1351همختتوانی نتتدارد .مجیتتدپور و همهتتارانش
(  ) 1351در بررسی خود نشتان دادنتتد کتته مهتمتتترین دنیتتل گترایش بته مصترف ستیگار بته ترتیتب عبتارت استت از:
روابتط صتتمیمانه بتتتا دوستتتتان ستتیگاری ،ارضتتای نیازهتتای درونتتی و کستتب لتذت ،مصتتترف ستتتیگار در بتتتین اعضتتتای
ختانواده ،داشتتن مشهالت روحی و عاطفی ،نداشتن سرگرمی ،ناامیدی از آینده شغلی و استترس تحصتیلی.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش بختیار نصرآبادی و همهاران(  ) 1357همخوانی ندارد .آنها در پتژوهش خود تحت عنتوان
"بررسی رابطه مدارس ا ربخش ،شادکامی با گرایش به سمت اعتیاد در دانش آموزان مقط متوسطه" به این نتیجه رسی دند که
مؤلفههای ا ربخشی مدارس و شادکامی می تواند در پیشگیری از اعتیاد نقش داشته باشد .یافته ها نشان داد که در رگرستیون
گام به گام ،ا ربخشی مقوله های شادکامی و سازه های مدارس کارآمد با گرایش به سمت اعتتیاد مورد بررستی قترار گرفتت و
ا ترگذاری عواملی مانند ا ربخش بودن مدارس و ایجاد عواطف مثبت در عدم گرایش به اعتیاد مشخ

گردید و نشان داد که از

روی متغیرهای ا ربخشی متدارس و شتادکامی می تتوان میزان گرا یش به موادمخدر را پیش بینی کرد.
نتایج پژوهش حاضر بتا نتتایج برمتاس(  ) 1352همختوانی نتدارد .برمتاس بته ایتن نتیجته رستید کته نتتوجوانان افستترده
(صترفنظر از جنس تیت و پا ی ته هتای تحص تیلی آنتتان) نگترش مثبتتت تتتری بته سوءمصتترف موادمختتدر دارنتد .ب تین نمتترات
افسردگی و نگرش نوجوانتان بته سوءمصترف متواد مختدر در گتروه عتادی ،همبستتگی مثبتت وجتود دارد .شتیوع افستردگی
در بین دانش آموزان دختر پایه ی اول و پسران پا یه سوم متوسطه ،بانتر از سایر پا یه های تحصیلی است.
پیشنهادات و محدودیت ها
کمبود پژوهش ها در این زمنیه پژوهش حاضر را با محدودیت های بسیاری مواجه ساخته بود .لذا محققین گرامی بهتتر استت
درصدد پژوهش در زمینه عناوینی برایند که پژوهش ها در آن راستا کمتر صورت گرفته باشد .پیشنهاد می شود که مسئولین
دانشگاه با ارائه طرح های پژوهشی درصدد علت یابی گرایش دانشجویان به مصرف مواد شوند .مصرف مواد مخدر که از خانمان
سوزترین بالها می باشد می بایست بسیار جدی تر از بقیه آسیب های اجتماعی دنبال شود در این راستا پیشنهاد می شود که
مسولین محترم دانشگاه های فرهنگیان و سایر دانشگاه ها از نتایج پژوهش هایی از این دست در راستتای برنامته ریتزی هتای
آموزشی و فرهن گی خود بهره ببرند.
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