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 چکیده

بـا مطالعـه رونـد اعتیـاد در کـشور           . کنـد  ها را تهدید می    اعتیاد از جمله مواردی است که سالمت انسان       : زمینه و هدف  
 درصـد بـر جمعیـت آنـان افـزوده           8، دو برابـر شـده و سـاالنه           سال   12شود که میزان معتادان تقریباً هر        مشاهده می 

پـژوهش حاضـر بـا هـدف مقایـسه          .  بیکاری اسـت   ،تحقیقات نشان داده یکی از عوامل خطر در گرایش به اعتیاد          . شود می
کننـده مـواد مخـدر و         اجتماعی، رفتارهای مذهبی، هدفمندی و امید به آینـده  در بیکـاران مـصرف               -وضعیت اقتصادی 

کننده مصرف موادمخدر در بیکاران انجـام         اند و شناخت برخی از عوامل پیشگویی       انی که مواد مخدر مصرف نکرده     بیکار
  . شده است
  سـاله     30 تـا    20 نفر از بیکاران مرد    200.  انجام شد  86 شاهدی بود در سال      - این پژوهش یک مطالعه مورد     :روش کار 

ای از چهـار مرکـز کاریـابی در نـواحی چهارگانـه شـهر        گیری خوشه  نمونهکننده به مراکز کاریابی شهر اصفهان با      مراجعه
بـار در     گروه اول کسانی بودنـد کـه بـرای اولـین           :ها به دو گروه تقسیم شدند      نمونه. اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند    
 صرف نکردنـد  وجود بیکاری هرگز مـواد مـ       و گروه دوم کسانی بودند که با      )  نفر 65(مدت بیکاری مواد مصرف کردند    

  . با یکدیگر مقایسه گردیدند  اجتماعی، رفتارهای مذهبی و امید به آینده-دو گروه از نظر وضعیت اقتصادی).  نفر135(
  سـال بعـد    10نتایج آزمون رگرسیون لجـستیک نـشان داد امیـد بـه داشـتن یـک زنـدگی نـسبتاً مطلـوب در                         :یافته ها 

 OR= 0/985, CI: 0/973-0/998, P=0/024)(، گـرفتن   وزهر OR= 0/985, CI: 0/976-0/995, P=0/004) (پرهیـز  و 
  .کننده مصرف مواد در بیکاران باشند بینی توانند پیش می)  (OR=0/988, CI:0/977-0/998, P=0/025از گناهان جنسی 

. اران شناخته شدهای مصرف مواد در بیک  کننده بینی به عنوان پیشامید به آینده و انجام رفتارهای مذهبی  :گیری نتیجه
  .های کالن پیشگیری از اعتیاد این موارد را مد نظر قرار دهند شود سیاستگذاران در برنامه پیشنهاد می

   اجتماعی، رفتارهای مذهبی، امید به آینده، مصرف مواد-وضعیت اقتصادی  بیکاران،: کلیدیه هایواژ
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  قدمهم
هـا را    اعتیاد از جمله مواردی اسـت کـه سـالمت انـسان           

ـ      بدون تردید می  . کند تهدید می  ه توان گفت که اعتیاد ب
: کنـد  های زیادی به جوامع وارد مـی       مواد مخدر آسیب  

هم به صورت کلی در عملکرد جامعـه و نحـوه رشـد و              
توسعه آن و هم بـه صـورت جزیـی در سـبک زنـدگی               

طبـق بـر آورد نیـروی انتظـامی در سـال            . افراد جامعه 
 میلیون نفـر تخمـین      2، تعداد معتادین در کشور      1381

 آنها معتادان تفننـی   هزار نفر از800زده شده است که     
شود  هستند ولی با توجه به شواهد موجود برآورد می        

بـا مطالعـه    . که تعداد معتادان بسیار بیشتر از این باشـد        
شـود کـه میـزان       روند اعتیاد در کـشور مـشاهده مـی        

 8 سال، دو برابـر شـده و سـاالنه           12معتادان تقریباً هر    
  . ]1[ شود درصد بر جمعیت آنان افزوده می

ری  یکی از معـضالت کـشورهای در حـال توسـعه و              بیکا
کشورهای جهان سـوم اسـت کـه  صـرف نظـر از آثـار                

بـه عنـوان یکـی از        بار و غیر قابل جبران اقتـصادی،       زیان
هــای گــرایش بــه جــرم، بزهکــاری،  قــویترین همبــسته

هـرم  . مطرح شـده اسـت    ... های روانی، اعتیاد و    بیماری
 35 از دهــد بــیش ســنی جمعیــت در کــشور نــشان مــی

ــان هــستند و متأســفانه    ــه جوان ــشار جامع درصــد از اق
جمعیتی که بیشتر در معرض خطـر بیکـاری قـرار دارد            

انـد و در سراسـر جهـان، میـزان بیکـاری             جوانان عمدتاً
 برابر باالتر از میـزان بیکـاری بزرگـساالن          3 تا 2جوانان  

تحقیقات مختلف در مورد مشخـصات افـراد        . ]2[است  
 مواد مخـدر انجـام گرفتـه اسـت مـثالً          کننده به    گرایش

تحقیقـی در زمینـه میـزان      ) 1384(اعظمی و  همکـاران      
گرایش به استفاده از مواد مخدر در گروه سـنی بـاالتر            

 انجـام دادنـد     1381 سال اسـتان اردبیـل در سـال          10از
مشاهده نمودند افـراد بیکـار نـسبت بـه افـراد شـاغل              

ـ . ]3[ گرایش بیشتری به مواد مخدر دارنـد       هـا   ارنجین
تعیـین خـصوصیات فـردی معتـادان         «تحقیقی بـا عنـوان    

کننـده بـه مراکـز درمـان و بـازتوانی سـرپایی              مراجعه
معتادان وابسته به سـازمان بهزیـستی کـشور در طـول            

 هـزار نفـر از      130، اسناد حـدود     »1377-1381سالهای  
 واحـد پـذیرش و پیگیـری        80کننده به    معتادان مراجعه 

.  کل کـشور را بررسـی کردنـد        معتادان خود معرف در   
نتــایج نــشان داد کــارگران و بیکــاران بــیش از صــاحبان 
 مشاغل دیگر، جمعیـت معتـادان را تـشکیل داده بودنـد           

]4[ . 

در تحقیــق خــود مــشاهده ) 1385(میثمــی و همکــاران 
کردند که افراد معتاد مهمترین مشکل خـود را بیکـاری           

ل رسـد کـه ایـن عامـ       انـد و بـه نظـر مـی         عنوان کـرده  
کننده برای ابتال به اعتیـاد بـوده و از           ساز و مستعد   زمینه

 این رو توسط افراد معتاد بیـشتر گـزارش شـده اسـت            
نتایج تحقیقات گویای این واقعیت است کـه بیکـاری          . ]5[

برای مثـال،   . باشد یک عامل خطر برای ابتال به اعتیاد می       
دهـد   نـشان مـی  ) Kenkel, 1991(نتایج مطالعات کنکـل  

هـای    ـ اقتصادی مختلف، نگرش     از طبقات اجتماعی  افراد  
زیـرا  .  آمیز دارند   متفاوتی نسبت به رفتارهای مخاطره    

افراد از طبقات باالتر بیـشتر بـه پیامـدهای کارهایـشان            
آگاهند و بنابراین بیشتر احتمـال دارد تـصمیمات سـالم           

هـا نـشانگر     نتایج برخی دیگر از پژوهش    ). 6(اتخاذ کنند   
رف مواد خود به درآمد کمتر و سطح        آن است که مص   
 ,Mullahy and Sindelar(انجامد  تر می تحصیالت پائین

همچنـین  . ]Van Oers, etal., 1999 (]7 به نقل از1996
ـ اقتصادی پـائین     نوجوانان و جوانان با وضعیت اجتماعی     

نـسبت بـه نوجوانـان و جوانـان بـا وضـعیت اجتمـاعی ـ         
د مـواد مخـدر مـصرف       اقتصادی باال بیشتر احتمـال دار     

برخی تحقیقات نیز از مذهب . ]Smith, 2004 (]8(کنند 
به عنوان عامل محافظی در برابر مصرف مـواد اشـاره           

 نشان داده که داشـتن اعتقـاد        یتحقیقاند از جمله     کرده
هـای   توانـد در پیـشگیری و کـاهش اخـتالل           مذهبی مـی  

ثری ؤروانی و همچنین مشکالت ناشی از اعتیاد نقـش مـ          
ــاران ( ته باشــدداشــ ــه نقــل از 1379عظیمــی و همک  ب

ــاران   ــالحی وهمک ــانتو و  . ]9[ )1386،ص ــق کوالس تحقی
نـشان داد کـه افـراد مـذهبی کمتـر از            ) 1989(شریور  

مصرف مواد روی    افراد غیرمذهبی به بزهکاری و سوء     
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ــی ــد م ــرد،  ( آورن ــان ف ــل از هادی ــه نق  . ]10[) 1384ب
 مــدت بــین) 1380(ســرگلزایی، بهــدانی و قربــانی   

شـده بـرای فعالیتهـای مـذهبی و دچارشـدن بـه              صرف
اضــطراب و افــسردگی و ســوء مــصرف مــواد رابطــه  

 )1995(گورســاچ . ]11[ انــد معکوســی گــزارش نمــوده
دارد افراد مـذهبی از آن جهـت کـه مـذهب              اظهار می 

ــراهم    ــا ف ــاعی از آنه ــت اجتم ــرای حمای ــارچوبی را ب چ
بـه نقـل از   ( دشون کمتر دچار اعتیاد به مواد می    کند،  می

ــین، برخــی دیگــر از . ]12[ )1378جــان بزرگــی،  همچن
تحقیقات از هدفمندی و امید به آینده به عنوان عامـل           

. ]13[ انـد  محافظی در برابر مصرف مواد اشاره کـرده       
ــاران  ــه ) 1989(بــروک و همک طــی پژوهــشی در زمین

نوجوانـان بـرای مـصرف     عوامل محافظتی و خطرزا در    
گیـری پیـشرفت،     دریافتند که جهت  الکل و مواد مخدر،     

تواند اثرات مصرف مـواد      تاثیری محافظتی دارد که می    
 و محمـدی بـه نقـل از   ( توسط همساالن را تعدیل نماید  

ازآنجا که جمعیت کـشور ایـران       . ]14[ )1384 همکاران،
جوان بوده و بیکـاری بـه عنـوان یـک مـشکل اجتمـاعی               

ت مطرح و عامل خطری بـرای گـرایش بـه اعتیـاد اسـ             
خوشـبختانه  . پرداختن به این موضوع حائز اهمیت است      

در چند سال گذشته توجـه محققـین و کارشناسـان بـه             
رسد  به نظر می  .  پیشگیری از اعتیاد معطوف شده است     

اگر بخواهیم با رویکرد پیـشگیرانه بـه اعتیـاد بپـردازیم            
هـا ی مـرتبط بـا پیـشگیری را           بهتر است برخـی مؤلفـه     

 نحـو از آنهـا اسـتفاده کـرده، در      بشناسیم و به بهتـرین    
متأسـفانه درکـشور مـا    . جهت تقویت آنها گام بـرداریم     

کمتر پژوهشی درباره  مصرف مـواد در جوانـان بیکـار            
با توجه بـه ایـن امـر،  تحقیـق حاضـر             . انجام شده است    

برآن است به دنبال مقایسه صفات بارزی چون وضعیت         
ـ        -اقتصادی دی و   اجتمـاعی، رفتارهـای مـذهبی، هدفمن

کننــده مــواد و  امیــد بــه آینــده جوانــان بیکــار مــصرف
هـای   کننـده  بینـی  نکننده مـواد بپـردازد و پـیش        مصرف

  .مصرف مواد در آنها را بررسی کند
  

  روش کار
 شـاهدی   - این مطالعه از نوع مطالعات توصـیفی مـورد        

کننـده   بوده و جامعه پژوهشی ما را افراد بیکار مراجعـه         
در ایـن  . دهـد  فهان  تشکیل میبه مراکزکاریابی شهر اص 

ــه،  ــاران مــرد  200مطالع ــا20 نفــر از بیک ــاله 30 ت  س
کننده به مراکزکاریـابی شـهر اصـفهان  بعنـوان            مراجعه

مـواردی از قبیـل حـداقل مـدت         . نمونه انتخاب شـدند   
شــش مــاه بیکــاربودن، عــدم مــصرف مــواد در دوران 
زندگی تا قبل از بیکار شدن، رضایت آگاهانه از همکاری         

 پژوهش به عنـوان معیارهـای ورودی افـراد بـه ایـن              با
هـای روانـی و مـصرف        مطالعه و داشتن سابقه بیمـاری     

مواد تا قبل از بیکارشدن به  عنوان معیارهای خـروج از            
ها به دو گروه تقسیم      نمونه. مطالعه در نظر گرفته شد    

شدند گروه اول کسانی بودند که بـرای اولـین بـار در             
و گـروه   )  نفـر  65( ف کردنـد  مدت بیکاری مواد مـصر    

دوم کــسانی بودنــد کــه بــاوجود بیکــاری هرگــز مــواد 
هـا در    ابزار گردآوری داده  ).  نفر 135( مصرف نکردند 

شده توسط پژوهشگران     این پژوهش چک لیست ساخته    
ــود ــابع و انجــام  . ب ایــن چــک لیــست پــس از مــرور من

کننده به مراکز    ای کیفی در میان بیکاران مراجعه      مطالعه
ریابی که با وجود گذراندن حداقل شش مـاه بیکـاری           کا

ایــن . هنــوز مــواد مــصرف نکــرده بودنــد حاصــل شــد
لیست شـامل مشخـصات فـردی از قبیـل وضـعیت             چک

تأهل، وضعیت تحصیالت، درآمد ماهانه و نوع مسکن و         
 اجتمـاعی،   –صفات بارزی در مورد وضـعیت اقتـصادی         

یـز در  هاسـت و ن  هدفمندی و امید به آینده در نمونـه       
لیـست   مورد سنجش متغیر مـصرف مـواد درایـن چـک          

سئوالی مبنی بر این که آیا افراد مورد مطالعه در مدت     
بـه  (شـد    انـد پرسـیده مـی      بیکاری مواد مصرف کـرده    

  ).  رجوع شود 1پیوست
بـدین صـورت کـه از     . ای بـود   گیری خوشه  روش نمونه 

مرکز کاریابی شهر اصفهان، تعداد چهار مرکز از شـمال،          
وب، شرق و غرب شهر انتخاب گردید و با توجـه بـه              جن

معیارهای ورود و خروج مطالعه از افراد خواسـته شـد            
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شـده توسـط پژوهـشگران را تکمیـل          لیست سـاخته   چک
. کـشید   دقیقه طول  مـی     15تکمیل هر چک لیست     . کنند
 مـورد   (SPSS-13)آوری از طریـق      ها پس از جمـع     داده

 بــرای مقایــسه .تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت
وضـعیت تأهـل، وضـعیت تحـصیالت و         (متغیرهای کیفی   

، )chi square (دو در دو گروه، آزمون خـی ) نوع مسکن
ی با مصرف برای بررسی رابطه هر یک از متغیرهای کمّ 

مواد از آزمون یومن ویتنی و برای بررسی اثر تعـاملی           
ــ  ــای کمّ ــامی متغیره ــون  تم ــواد، آزم ــصرف م ــا م ی ب

 05/0 کمتـر از     P-value. بکار رفـت  رگرسیون لجستیک   
  .معنادار در نظر گرفته شد

  
 ایجنت

در بیکارانی کـه مـواد مـصرف نکـرده بودنـد میـانگین              
، میـانگین سـرانه     )=040/0P(درآمد ماهیانـه خـانواده      

ــانگین تفاضــل درآمــد )=030/0p(مــساحت منــزل  ، می
بهای ماهانه برتعداد اعـضاء   ماهانه خانواده از مبلغ اجاره  

بطــور معنــاداری از نظــر آمــاری ) =049/0P(اده خــانو
ــصرف  ــاران م ــشتر از بیک ــد   بی ــوادگزارش ش ــده م کنن

  ).1جدول(

  
  وضعیت مالکیت منزل در بیکاران مصرف کننده مواد و بیکارانی که مواد مصرف نکرده اند مقایسه وضعیت تأهل، سطح تحصیالت و .1 جدول

بیکاران با عدم مصرف مواد 
(n=65) 

بیکاران مصرف کننده  مواد 
(n=135) 

  
p df آماره خی دو 

   تعداد درصد تعداد درصد

 وضعیت تأهل مجرد 103 03/76 56 2/86 616/2 1 106/0

 سطح تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم 62 92/45 45 23/69 579/9 1 103/0

 وضعیت مالکیت منزل ملکی 99 33/77 46 76/70 021/2 1 471/0

  
سطح تحـصیالت و وضـعیت مالکیـت        بین وضعیت تأهل،    

کننــده مــواد و  منــزل بــین دو گــروه بیکــاران مــصرف
اند از نظر آماری رابطه      بیکارانی که مواد مصرف نکرده    

همچنـین  ). 2جـدول   ) (P<050/0( معناداری دیده نشد  
بین سن، تعداد اعضای خانواده، مـساحت منـزل، مقـدار      

حـل  بهای ماهیانه منزل، قیمـت هـر متـر مربـع م            اجاره
سکونت با مصرف مواد در بیکاران از نظر آماری رابطه          

 3 بـه جـدول شـماره        ،)P<050/0( معناداری دیده نشد  
  . مراجعه شود

در بیکارانی کـه مـواد مـصرف نکـرده بودنـد میـانگین              
و ) =004/0P( درصد احتمـال یـافتن کـار تـا سـال بعـد            

 سـال   10میانگین درصد داشتن یک زندگی مطلـوب تـا          

بطور معناداری از نظر آمـاری بیـشتر        ) =003/0P( بعد
  ).4جدول (کننده مواد بدست آمد  از بیکاران مصرف

در بیکارانی کـه مـواد مـصرف نکـرده بودنـد میـانگین              
 هـای روزانـه    جا آوردن نمـاز و سـایر نیـایش         درصد به 

)001/0P<(    گـرفتن  ، میانگین درصـد روزه )002/0P=( ،
 هـا  انفاقمیانگین درصد پرداخت خمس و زکات و سایر         

)002/0P=(         میانگین درصد شرکت در نماز جماعـت و ،
ــل و   ــسجد محـ ــوگواری در مـ ــشن و سـ ــم جـ مراسـ

، میـانگین   )=021/0P(جمعـی    های مذهبی دسـته    فعالیت
و میـانگین   ) =006/0P( درصد پرهیز از گناهـان جنـسی      

 بطـور ) =049/0P( درصد پرهیز از گناهـان غیرجنـسی      
کننـده   یکاران مصرف معناداری از نظر آماری بیشتر از ب      

  ).4جدول (شد مواد گزارش 
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  اند کننده مواد و بیکارانی که مواد مصرف نکرده  اجتماعی در بیکاران مصرف-مقایسه متغیرهای اقتصادی .2جدول 

p z کمی( متغیرهای دموگرافیک مصرف مواد میانگین انحراف استاندارد(  

 214/0 830/0 خیر  67/24 709/2

 بله 74/24 419/2

 1 سن

 -054/2 040/0 خیر 76/423 430/457

 بله  25/288  190/162

  2 درآمد خانواده

 -602/1 109/0 خیر 01/5 927/1

 بله 43/5 955/1

 3 تعداد اعضای خانواده

 -326/1 185/0 خیر 74/161 435/82

 بله 45/161 300/115

 4 مساحت منزل

 -154/1 248/0 خیر 90/23 502/59

 بله 34/26 886/50

 5 قدار اجاره بها ی ماهیا نهم

 -918/0 358/0 خیر 62/374 079/449

 بله 49/2581 9/14534

  1 اقتصادی  –وضعیت  اجتماعی
 )قیمت هر متر مربع محل سکونت(

6 

 -172/2 030/0 خیر 641/35 5803/21

 بله 7402/31 4103/22

                        2  اقتصادی –وضعیت  اجتماعی
 )سرانه مساحت منزل(

7 

 -947/1 049/0 خیر  73/419  54/460

 بله  63/287  79/169

                           3 اقتصادی -وضعیت اجتماعی
تفاضل درآمد ماهانه خانواده از مبلغ اجاره (

 )بهای ماهانه برتعداداعضاء خانواده

8 

   
  امید به آینده در بیکاران مصرف کننده مواد و بیکارانی که مواد مصرف نکرده اند یرهای هدفمندی ومقایسه متغ. 3جدول 

p z امید به آینده هدفمندی و مصرف مواد تعداد میانگین انحراف استاندارد 
 

 -870/2 004/0 خیر 135  05/60 327/66

 بله 64 72/39 457/37
  درصد احتمال یافتن کار تا سال بعد

  1  

 -954/2 003/0 خیر 135 73/47 679/32

 بله 64 62/32 647/32
درصد احتمال داشتن یک زندگی 

  2   سال بعد10نسبتاً مطلوب در 

 -05/1 917/0 خیر  135  20/78  428/23

 بله  65  74/76  617/26
ی برای ژدرصد صرف وقت و انر
 رسیدن به اهداف

3 
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  ی مذهبی در بیکاران مصرف کننده مواد و بیکارانی که مواد مصرف نکرده اند مقایسه متغیرهای رفتارها .4جدول 
p z رفتارهای مذهبی مصرف مواد میانگین انحراف استاندارد 

 

 -612/3 /001> خیر  73/73 683/32

 بله 40/54 857/37

درصد به جا آوردن نماز و سایر 
  نیایشهای روزانه

1  

 -159/3 002/0 خیر 73/70 637/37

 بله 54/49 779/42

 2 رصد روزه گرفتند

 -040/3 002/0 خیر 65/38 439/39

 بله 83/20 175/33

درصد پرداخت خمس و زکات و سایر 
 انفاق ها

3 

 -313/2 021/0 خیر 56/30 095/34

 بله 74/20 630/28

درصد شرکت در نماز جماعت و 
مراسم جشن و سوگواری در مسجد 
  محل و فعالیتهای مذهبی دسته جمعی

4  

 -774/2 006/0 خیر 16/72 628/35

 بله 46/55 592/41

  5  درصد پرهیز از گناهان جنسی

 -952/1 049/0 خیر 46/64 860/30

 بله 74/53 901/34

  6  درصد پرهیز از گناهان غیر جنسی

  
بررسی اثر تعـاملی متغیرهـای مـورد بررسـی بـا            

 مصرف مواد در بیکاران

مــون رگرســیون لجــستیک نــشان داد درصــد نتــایج آز
 سـال   10احتمال داشتن یک زنـدگی نـسبتاً مطلـوب در           

ــد  ــد )(OR=0/985,CI:0/973-0/998,P=0/024بع ، درص
ــرفتن روزه ، )(OR=0/985,CI:0/976-0/995,P=0/004 گـ

ــسی   ــان جنـــــ ــز از گناهـــــ ــد پرهیـــــ                               درصـــــ
OR=0/988,CI:0/977-0/998,P=0/025)(تواننـــد   مـــی

  .کننده مصرف مواد در بیکاران باشند بینی پیش
  

  بحث
 در این پـژوهش امیـد بـه داشـتن یـک زنـدگی نـسبتاً                

انجام رفتارهای مـذهبی بـه        سال بعد و   10مطلوب در   
هـای مـصرف مـواد در بیکـاران          کننـده  بینی عنوان پیش 
این عوامل به عنوان عامل محافظ در برابر        . شناخته شد 

هـایی   در این پژوهش نمونـه    . ناخته شد مصرف مواد ش  
 سال آینده یـک     10دادند که در     که احتمال بیشتری می   

زندگی نسبتاً مطلوبی داشته باشـند کمتـر بـه مـصرف            
مواد روی آورده بودند که این یافته با نتـایج پـژوهش            

. کنــد مطابقــت مــی) 1989 (، نومــورا و کــوهنبــروک
طی پژوهشی در زمینه عوامـل      ، نومورا و کوهن     بروک

نوجوانان بـرای مـصرف الکـل و         محافظتی و خطرزا در   
ـ   مواد مخدر، دریافتند که جهت     ثیری أگیری پیـشرفت، ت

تواند اثرات مصرف مواد توسـط       محافظتی دارد که می   
یافته مطالعه حاضـر  بـا نتـایج         . همساالن را تعدیل نماید   

یـرا  ز. ]15[کنـد    مطابقت می ) 1987( فریدمنپژوهش  
 اگر افراد احساس کنند زندگیشان       که  دریافت فریدمن

ــت  ــادار و جه ــت و از ارزش معن ــه   دار اس ــه ب ــایی ک ه
بخـشد اطمینـان داشـته باشـند         شان جهـت مـی     زندگی

 )1384 عابـدی،  و   جعفـری  مرادی،( شادتر خواهند بود  
در کـه   ) 1373( قمریاین یافته با نتایج پژوهش      .  ]16[
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ترین عامـل در اخـتالالت       دیتحقیق خود نومیدی را بنیا    
ــت   ــرده اس ــی ک ــاری معرف ــری   ( رفت ــل از قم ــه نق ب

تحقیقات نشان داده   . ]17[  همخوانی دارد  )1380،گیوی
توانـد در پیـشگیری و       که از جمله عواملی که مـی       است

های روانی  همچنین مشکالت ناشی از آن         کاهش اختال ل  
 افـسردگی و    ، اعتیاد به مـواد مخـدر      ،از جمله خودکشی  

 داشـتن   ،ثری داشـته باشـد    ؤطراب و غیره نقـش مـ      اض
مذهب به عنوا ن یک میـانجی       . اعتقادهای مذهبی است  

بر فرآیند فکری و ارزیابی رویدادهای روزمره زندگی        
گـذارد، بـدین ترتیـب حتـی بـسیاری از            فرد تـأثیر مـی    

دار  ارزیـابی     رویدادهای به ظاهر منفی، مثبـت و معنـی        
. مثبتـی خواهـد داشـت     از آنها احساس     شوند و فرد   می

دور ماندن از باورهای اصیل مذهبی راه را برای ابـتالء           
های درونی و روانی، احـساس پـوچی و      فرد به کشمکش  

هـا،   بی هدفی و یأس و نا امیـدی در برابـر محرومیـت            
ظهـور و  ( کنـد  نامالیمات و فشارهای روانی همـوار مـی    

هـای   این یافتـه بـا نتـایج پـژوهش        .  ]18[ )1381توکلی،
بـــه نقـــل از هادیـــان ) (1989(والســـانتو و شـــریور ک

 افراد مذهبی کمتر از افـراد       ندنشان داد که  )1384فرد،
مــصرف مــواد روی  غیرمــذهبی بــه بزهکــاری و ســوء

انـد   پژوهشگران نـشان داده   . همخوانی دارد  ،آورند  می
شود که افراد کمتـر      که باورهای مذهبی قوی سبب می     

 طــالق روی و یبزهکــار، بــه اســتفاده از مــواد مخــدر
 )1380نقـل ازخـدایایاری فـرد و همکـاران؛         بـه ( آورند

ســرگلزایی، بهــدانی و هــای  و بــا نتــایج پــژوهش. ]19[
ــانی  ــه )1380(قرب ــین مــدت صــرف  ک ــرای   ب شــده ب

فعالیتهای مذهبی و دچار شدن به اضطراب و افسردگی         
ــی    ــه معکوس ــواد رابط ــصرف م ــوء م ــزارش را و س گ

ــد نمــوده ــات  .]20[  همخــوانی داردان ــایج مطالع ــا نت  ب
دارد افراد مذهبی از آن        اظهار می  که) 1995(گورساچ  

جهت که مذهب چارچوبی را برای حمایـت اجتمـاعی از           
 شـوند  کند، کمتر دچار اعتیاد به مواد می  آنها فراهم می  

و بــا نتــایج تحقیقــات ) 1378بــه نقــل از جــان بزرگــی، (
 اسـت   حاکی از آن  که  ) 1980( 2رابینزو  ) 1982( 1کاندل

 مصرف مـواد مخـدر    وکه بین اعتقادات ضعیف مذهبی   
ه نقـل   ب( و رفتارهای بزهکارانه رابطه مثبت وجود دارد      

ــهباز، ــوانی دارد)1383 از پورشـ . ]23و22و21[ ، همخـ
  پرویزی، احمـدی   شپژوههای ما با نتایج      همچنین یافته 

آنهـا از   . همخـوانی دارد  ) 1383(آبـادی    نیکبخت نصر و  
یـک  باورهـای مـذهبی     اند که    ه گرفته مطالعه خود نتیج  

نتـایج  . ]23[ باشد می بازدارنده نوجوانان به اعتیاد      عامل
در نقاط مختلف جهان مـذهب را       هم  مطالعات متعددی   

کننـده در کـاهش فـشارهای        به عنوان نیـروی حمایـت     
تمایل به فساد و همچنـین افـزایش رضـایت از             و روانی

 .]24[ )1381تـوکلی،  ظهـور و  ( اند زندگی معرفی کرده  
ــسیاری از     ــشهای  ب ــایج پژوه ــا نت ــل ب ــه در ک ــن یافت ای

مـذهب بـه    روانشناسان و پژوهـشگران  کـه معتقدنـد          
کند تا معنای حـوادث زنـدگی خـصوصاً          انسان کمک می  

انگیزنــد بفهمــد و  حــوادثی را کــه دردنــاک و اضــطراب
باعث دلگرمی و خرسندی مطبوعی در روان و روحیـه          

  .  همخوانی دارد او بشود
  

  گیری نتیجه
ــه آینــده و انجــام رفتارهــای   در ایــن مطالعــه، امیــد ب

کننده های مـصرف مـواد در بیکـاران           بینی  مذهبی، پیش 
نجـا کـه بـر اسـاس پژوهـشها  بیکـاری       آاز  .شناخته شد 

عامل خطری برای گرایش به اعتیاد است و متأسفانه بـا           
بودن جمعیـت و آمـار بـاالی بیکـاری در            توجه به جوان  

.  طلبـد  ای مـی   این قشر عظیم جمعیت توجه ویژه     کشور،  
ــی  ــشنهاد م ــوارد را در    پی ــن م ــتگذاران ای ــود سیاس ش

هــای کــالن پیــشگیری از اعتیــاد مــدنظر داشــته  برنامــه
  .باشند

                                                 
1 -Kandle  
2 -Rabinz 
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ABSTRACT 

 
Background and Objectives: Addiction is one of the factors influencing human health. The trend 
of addiction in Iran shows that the number of addicted people is doubled every 12 years and 
increase by 8% each year. One of the risk factors of people tendency to addict is Joblessness. 
The aim of this study was comparison of socio-economic status, religious attitudes, and being 
hopeful to future between two groups of unemployed male youths: drug abusers and non-users. 
Method: This case control study carried out in 2007. 200 unemployed young men (20 to 30 years 
of age) who had referred to four job centers in Isfahan were selected via cluster random sampling 
and divided into two groups: Group 1; those who had experience of drugs abuse during the first 6 
months after unemployment (n=65) and Group 2; those who had not used any illicit drugs during 
this period (n=135). These groups were compared in terms of socio-economic status, religious 
attitudes, and being hopeful to future. 
Results: Logistic regression model showed that drug abuse could be predicted by probability of 
having a pleasant life after 10 years (OR= 0/985, CI: 0/973-0/998, P= 0/024,  fasting (OR= 0/985, 
CI:0/976-0/995 P= 0/004), and avoiding illicit sexual relationship (OR= 0/988, CI: 0/977-0/998, 
P= 0/025).  
Conclusion: This study highlights the importance of probability of having a pleasant life after 10 
years and some of religious attitudes (i.e. fasting and avoiding from illicit sexual relationship) on 
preventing from drug abuse in unemployed male youths. We suggest that policy makers take into 
account these results in preventive program planning. 
Key words: Unemployed, Socio-Economic Status, Religious Attitudes, Being Hopeful to Future 
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