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 چکیده

گرایش به اعتیاد در بین سربازان وظیفههدف از انجام این پژوهش   گذار  ی مناطق بررسی عوامل تاثیر 

ی آماری  جامعه  بوده است. این پژوهش از دسته پژوهش های کاربردی و پیمایشی بوده است.  جنوب کشور

را سربا ی که نمونه دادند. نوبی کشور تشکیل ی مشمول خدمت در مناطق جزان وظیفهتحقیق حاضر 
گیری تصادفی نفر تعیین گردید. اطالعات پژوهش، به روش نمونه 278آماری بر اساس فرمول کوکران 

رم جمع به صورت محقق ساخته  سوالی    25پرسشنامه    توسط   ادهس ر آوری گردید و از طریق ن زا ف   spss ا

از    یحاک  لیتحل   جینتا  بعد از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق،د تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  روم  26نگارش  

ده، میزان  های پاسخگو، بین سن سربازان، محل سکونت،  که از نظر آزمودنیاست   نیا وا تأهل، درآمد خان
ان   شیگرا  های اجتماعی، میزان وابستگی به خانواده و کیفیت محیط زندگی واستفاده از شبکه د   آن به موا

ا گرایش به  ی معنیدر حالی که متغیرهای دیگر رابطه  داردوجود ن  داریی معنیرابطهمخدر   دار ضعیفی ب

 اعتیاد سربازان دارند.

اعتیاد،    :یدیکل واژگان به  زندگی،گرایش  محیط  اجتماعی،  کیفیت  های  به   شبکه  وابستگی 

 .خانواده
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 مقدمه

ن اماکنی هستند که جوانان در سنین پس تریی خدمت سربازی، مهمرهها و پس از آن، دودانشگاه

را در آنجا سپری می  17از   وقتشان  بیشتر  بهسالگی،  دلیل کنند. در این میان، خدمت سربازی 

برای فرزندانشان داشته دوری فرزندان از محیط خانواده باعث می شود تا والدین بیشترین هراس را 

باوری دیرینه، از سالیان قبل آن را در ذهن خانوادهباشند. ترس از اعتیاد ک ها انداخته است؛ اما ه 
نظامی، سالم نشان داده است که اماکن  به دیگر اماکنی است  آمار  نسبت  که در این ترین محیط 

-کننده سربازان نیروهای فعال تأمین(.  1390شوند )صدراالدبایی،  سنین، جوانان در آنجا حاضر می

نیروی کارو تولید ومدیران ی امنیت ملی د ی کشور پس از دوران آیندهر زمان خدمت سربازی و 
زمینه سربازی  خدمت  واقع  در  هستند.  شکلخدمت  بهساز  و  است  افراد  شخصیت  وان عنگیری 

به مرحلهمرحله از دوران جوانی و تحصیل  انتقال  باالیی ی  ی کار وتولید، از اهمیت و حساسیت 

با توجه و نظمی متفاوت با  جدیدی خدمت، با محیطی به اینکه سربازان در دوره  برخوردار است. 
می مواجه  خود  قبلی  محیط  نیروهای مسلح سازگنظم  با مقررات حاکم در  خود را  باید  ار شوند، 

نشوند   های هر سازمان است و منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه.کنند تا دچار مشکالت رفتاری 

پیشرفت فنی و تکنیکی جدید، هنوز هیچ عاملی نتوانسته جایگزین آن شود. لذا حفظ  های با وجود 

ا بهنیروی  سازمان،  هر  در  موجود  بهنسانی  نیروی انسانی متعهد و متخصص،  یکی از عنوان  ویژه 
شود. اگر مدیریت نتواند از نیروی انسانی متخصص و ماهر سازمان اهداف مهم هر سازمان تلقی می

به عمل آورد، کمی مطلوب راستفاده کم دلسردی، ناامیدی و عدم رضایت شغلی بر افراد سازمان ا 

غیبت و فرار ک برای  بستر مناسبی  به اعتیاد  هاارکنان سازمان و افزایش گرایش آنحاکم شده و 
)رضایی،  فراهم می تنها سازمان را در رسیدن به اهدافش دچار اختالل (. این مشکل نه1391شود 

بلکه اثمی به حداقل ممکن خواهد رسید. سازمانکند  نیز  های انتظامی نیز از این ربخشی سازمان 

نیستند و شاید به دالیلی از  کننده و یکنواختهای جمله اوقات بیکاری زیاد و شیفتامر مستثنی 

های ی جوان خارج است و اسقرار برخی از زیرمجموعهی سربازان وظیفهکننده که از حوصلهکسل
در   کشتسازمان  کشورهای  با  همجوار  که  مرزی  و  جنوبی  مواد مخدر هستند، دهندهمناطق  ی 

باشد و خسارات جی حساسها، امرگرایش به اعتیاد در میان کارکنان آن ناپذیری  برانتر و خطیرتر 

نظمی، توقف کار و کاهش خدمات شود ها وارد کند و در اکثر مواقع سبب بیبه کارکنان و سازمان
 (.  1395پور و عضدی،  )نژادحیدری

دهند. به همین دلیل، در می سال تشکیل 27تا  17جوانان  درصد معتادان کشور را  70در ایران،  

بسال به اعتیاد،  اخیر، هشدارها راجع  بهویژه در محیطههای  ویژه در های آموزشی و دانشگاهی و 

بازان زیر دیپلم، در طول درصد سر  77گویند:  تر شده است. کارشناسان میدوران سربازی، جدی
به نیمهروز،  میصورت  استفاده  غیره(  و  تریاک  )سیگار،  مخدر  مواد  از  در مرتب  رقم  این  کنند. 

باالتر از   64ربازان دیپلم  س درصد است. یعنی هر چه میزان تحصیالت و شاید  47دیپلم درصد و 

پایین سال  و  مخدرسن  مواد  از  استفاده  و  اعتیاد  امکان  باشد،  عوامل   تر  همچنین  است.  بیشتر 
 اجتماعی مانند شرایط خانوادگی، فشارهای عصبی، دوری از خانواده و غیره نیز از مواردی هستند
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بر این ارقام تأثیر می )که  -ثر بر اعتیاد را میؤعوامل م طور کلی،به(. 1390صدراالدبایی،  گذارند 

عوام بیرونی تقسیم کرد.  عوامل درونی و  گروه  دو  به  عوامل فردی،  توان  -زیستل درونی شامل 
میمحیطی روانی  و  شخصیتی  بیرونی چهار گروه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ،  عوامل  و  شود 

دربرمی را  وظیفگیرد.  سیاسی  به  هسربازان  جامعهنیز  از  بخشی  این   ،عنوان  به  ابتال  معرض  در 

به حساسیت    و  خطرناک قرار دارند  یپدیده ررسی موضوع مواد مسلح، ب نیروهای سازمانبا توجه 
از شیوع آن پیشگیری  و  نیروهای این سازمان،  مخدر  برخوردار است  در  )صالح   از اهمیت زیادی 

وهمکاران،  صدق سع(1380پور  حاضر  تحقیق  مخدر.  مواد  وضعیت  از  اجمالی  شناخت  در   ی 

ی ان وظیفهگرایش سرباز برهای مناطق جنوب کشور و بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذاردرپادگان

به اعتیادداردا مناطق  نیز راهکارهایی  ین  پایان  نمودن محدودیتجهت    را  و در  ها در این مرتفع 
 های کننده تبیین با این تفاصیل پرسش اصلی تحقیق حاضر این است :   .است  نمودهارائه  رابطه،  

 کشور کدامند؟  جنوب  مناطق  وظیفه ی سربازان  بین در اعتیاد  به گرایش

 

 شظری پژوهچارچوب ن
نظریه انزوا طلبی مرتون، بی هنجاری دورکیم،  نظریه  پژوهش حاضر  نظری   تعهد نظریه چارچوب 

اجتماعی تشکیل می  رشد الگوی  اجتماعی و نظریه  کنترل  نظریه اجتماعی، تعلق و  قواعد  رسوم،  به
 دهند.

نظریات امیل دورکیم: هنجاریی بینظریه  نظریه که ریشه در   اس فرانسویشن، جامعه2دراین 

پرداخته و چنین مطرح می عوامل اصلی تضعیف معیارها و هنجارهای اجتماعی  به  شود که دارد، 

به مواد مخدر و اعتیاد   -ارهای اجتماعیها و هنجسستی ارزش فرهنگی موجب روی آوردن افراد 

مانند  ی اجتماعیتبع آن، تغییرات سریع در گسترهاقتصادی و به -شود. تحوالت سریع صنعتیمی

ارزششه باورها،  تضعیف  نوسازی،  سنترنشینی،  و  و ها  موروثی  و  ملی  مذهبی،  فرهنگی  های 
باعث میمتزلزل شدن ساختار سنتی خان شوند تا رفتار واده، موجب تغییر در هویت افراد شده و 

های توسعه که خود گواهی  سنتی آنان تغییر نماید. جالب توجه اینکه پیشرفت بر گسترش شاخص

با میزان شیوع مواد مخدر ارتباط دارند  بر هستند،  سنتی  جوامع  نظر می  تغییر  به  رسد که در و 
بیش   مواد مخدر  مصرف  یا در خانوادهشهرها،  نوگرایی قرار از روستاهاست و  هایی که در معرض 

یا در حال از دست دادن هستند، اعتیاد رایج سنتی خود را از دست داده  بافت  و  تر است داشته 

 (.1387پور، یع)رف

نظریه، روایت دیگری از نظریه: ی انزوا طلبی مرتوننظریه  شباهت هنجاری است و بیی بیاین 

نظریه پیرامونبه  گستردهی  رواج  اخیراً  که  نظریه، چون گرایی  طبق این  نیست.  است،  یافته  ای 

به موفقیت فردی اصالت داده و کسب آن در گروی مشارکت فع بیشتر  ال اجتماعی، جوامع مدرن 
بهره با موفقیت اجتماعی فرد و غیره داشتن کار مفید  مندی مناسب از ثروت مادی، سواد مناسب 

 
2Émile Durkheim  
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پیرامونی شدن و انزواطلبی فرد منجر میاز هر یك از این  تاست، محرومی به  شود و در چنین ها، 

نگرش با  یا در شرایطی که فرد خود را  باورها، ارزششرایطی  بر جامعه   ها و هنجارهایها،  حاکم 
 یابد، از جامعه جدا شده ودر انزواطلبی بیشترها یگانه نمییابد و یا حداقل خود را با آنبیگانه می

گیرد. این قبیل افراد، عموماً کسانی هستند که یا قادر به تطابق خود با محیط نیستند ویا قرار می

از   گریز  برای  بنابراین  و  ناتوانند  خود  با  محیط  تطبیق  به مصرف مواد مخدر و از  این موقعیت، 
رامونی شدن  آورند. جالب آنکه همین راه فرار، خود عامل مهم در تقویت پیمشروبات الکلی روی می

نمی است. افرادی که احساس موفقیت  افراد  بیکارند، سواد این  یا  کنند، اغلب تنگدست و فقیر و 

ن ندارند، درگیر روابط  یا موقعیت اجتماعی مناسب  یا حتی در کافی  امناسب خانوادگی هستند و 

ارزش مذکور،  مشکالت  فقدان  معصورت  در  بیشتر  ندارند،  قبول  را  جامعه  بر  حاکم  رض های 
یکی از مهم چرا که  هستند  مخدر  مواد  مصرف  سوء  احتماالً  و  ترین دالیل انزواطلبی، انزواطلبی 

برداشت خود از واقعیت از طریق مصرف این  روان داروهای صرفم و معموالًگونه مواد است تغییر 

 (.1388کنند )باوی،  های فرار از واقعیت مطرح میگردان را یکی از راه

و الگوی  3های کنترل اجتماعی الیوتنظریه: رسوم، قواعد و تعلق اجتماعی ی تعهد بهنظریه 

ن علت مصرف  تریعنوان مهم، بر نقش تعلق عاطفی با همساالن، به4ها و کینز و ویسرشد اجتماعی

میمو تأکید  نظریهاد  این  جامعهکنند.  نظریات  براساس  عمدتاً  بنا ها  کنترل  کالسیك  شناسی 
شود که رفتارهای اجتماعی در اکثرمردم وجود دارد ولی ها، چنین فرض مینظریهاند. دراین  شده

با اجتماع، خانواده، مدرسه و مذهب کن پیوندهای قوی فرد  شوند. ترل میاین رفتارها، تحت تأثیر 

بعضی ازنوجوانان، ضعف رسوم و قواعد موجب می شود که وی چندان این در حالی است که در 
پیرو را در  به فشاری  نظریات، فقدان تعهد  نکند. در این  ری از معیارهای مرسوم رفتاری احساس 

یر ی نظ پذیری فرآیند جامعهکنندههای آن و عدم وجود مؤسسات و عوامل تسهیلاجتماع و ارزش

ها هایی، ارزش مدارس و مذهب، از مصادیق مهم این نظریه است. بنابراین نوجوانی با چنین ویژگی
کند و در واقع، چنین افرادی احتمال بیشتری دارد که د قبول جامعه را درونی نمیو معیارهای مور

نمایند که ماده  (.  1388)باوی،کنند میی مخدر استفاده  با همساالنی احساس پیوند و وفاداری 

علل سست شدن تعهد فرد به جامعه و تعلق: ی کنترل اجتماعینظریه  -این دیدگاه در مورد 

نوجوانان  دارد که فشار یا فرسودگی براثر فاصلهالگوهای نقش، بیان میشکننده به  ی بین آرزوهای 

برداشت او از فراهم بودن شرایط الزم برای دست کند. براساس دا مییابی به آن آرزوها، تحقق پیو 

به که  نوجوانانی  دیدگاه،  اهداف این  آرزوها،  امیدها،  به  شغلی  و  تربیتی  نامساعد  شرایط  دلیل 
نرسیده به اجتماع و ارزشتحصیلی و شغلی خویش  نسبت  های آن، تعهدی احساس نکرده و اند، 

به کنند. عالوه مینمایند، گرایش پیدا سوی همساالن منحرف که مصرف مواد را تشویق میبیشتر 

صمیمانه ارتباط  نوجوان  اگر  نبراین،  والدین  با  دلبستگی ای  خانواده،  درون  فشار  باشد،  داشته 

خانودهنوج به  را  میوان  تضعیف  است،  مواد  مصرف  مخالف  معموالً  که  بهای  و  نوعی سبب کند 

 
3Elyot 
4Keynes & Weiss 
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جتماعی ظمی انبی  5شود که معموالً مشوق مصرف مواد هستند. فارینگتونگرایش به همساالنی می

نمادهای اجتماعی است می یا فروپاشی  بیانگر ضعف  که  عاملی  بهرا  ناتوانی این گونهداند  ای که 
سازد. های گسترش مشکالتی نظیر اعتیاد را فراهم میسات در کنترل رفتار شهروندان، زمینهمؤس

ن زیاد باشد، مدارس هایی زندگی کنند که جرم و بیکاری در آبر این اساس، اگر نوجوانان در محله

عملکرد ضعیفی دارند.آن نهادهای اجتماعی هم  ندارند و  قواعد ها و ها نیز به ارزشکفایت الزم را 
بود و احساس تعهدی نیز پدید نخواهد آمد. همچنین احساس دلبستگی  نخواهد  پایبند  اجتماعی 

پاشیده می    (.1388شود )باوی،  در خانواده از هم 

و ویس طراحان این نظریه، بر این باورند که احساس   6هاوکینزجتماعی: ی الگوی رشد انظریه

ی آن و احساس عدم صمیمت با والدین باعث گرایش فرد عدم تعهد نوجوانان به جامعه و قراردادها

مصرف همساالن  میکنندهبه  مخدر  مواد  برافراد، رشد اجتماعی و ی  تأکید  نظریه،  این  در  شود. 

. یعنی تأثیری که خانواده، مدارس و همساالن بررفتار نوجوان دارند، با ستهاتعامالت اجتماعی آن
می تغییر  نوجوان،  فردی  بهرشد  سالطوریکند  در  والدین  از مدرسه، معلمان در که  پیش  های 

نوجوانی و همساالن در دوره نوجوانی، بیشترین تأثیر را دارند. براساس این های مدرسه وپیشسال

شرا اگر  نشده دیدگاه،  نوجوان در خانه و مدرسه فراهم  برای تقویت تعامالت  کافی  فرصت  و  یط 

بین فردی و تحصیلی  باشد، مهارت برای تعامالت موفق و مطلوب در خانواده و مدرسه کم های  او 
با والدین و معلمان ضعیف باشد، نوجوانان بیشتر سوی همساالن به  باشد و سرانجام تعامالت وی 

 .آورند می د رویی مواکنندهمصرف
 

تحقیقپیشینه  ی 

جونقانی صالحی  بررسی تأثیر  1379)  فرحناز  عنوان  تحت  خود  پژوهش  در   -عوامل اقتصادی(، 
بیشتر معتادان از وضعیت اقتصادی یافت که  نتایج دست  به این  اعتیاد،  بر  اجتماعی   -اجتماعی 

می والدین،  تحصیالت  سطح  و  اعتیاد  بین  همچنین  برخوردارند.  انزواطلبی، پایینی  درآمد،  زان 

 دار وجود دارد. ی معنیناکامی در زندگی و امید به آینده رابطه
ی بررسی« اعتیاد انجام داد، زمینه "خانواده و اعتیاد"(  با عنوان 1379) آقابخشیدر تحقیقی که 

بر کارکرد جامعه پدر  اعتیاد  آثار  که  شد  فراهم  پرسش  این  اساس  بر  خانواده،  نقش در  پذیری، 

بررسی از  چیست؟  خانواده  اعضای  اجتماعی  روابط  همچنین  و  پدر  حمایتی  و  های اقتصادی 
مط  همچنین  و  استنتاجمقدماتی  نظری،  که در خانوادهالعات  شد  حاصل  زیر  کلی  پدر های  های 

نقش پذیری فرزندان دچار اختالل مییابد، جامعهنقش حمایتی پدر شدیداً  کاهش میمعتاد:   شود، 

بهاقتصادی و   پدر  شود، روابط اجتماعی اعضای خانواده دستخوش اختالل شدت مختل میاقتدار 

)   گردد.می عنوان  (1380آبایان  با   "علل گرایش به مواد مخدر در نواجوانان و جوانان"، تحقیقی 
به مراحل روی داد.در این تحقیق،  پرداختهانجام  به مصرف مخدر  شده است و سپس   آوری افراد 

 
5Farington 
6Hawkins 
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عواملی چون، دودلی و تردید افراد در نه راهکارهایی   نیز ارائه گردیده است.بر اساس این تحقیق، 

با ا فراد جدید و مشکوک، فشار دوستان و همساالن، گریز از نامالیمات زندگی، گفتن، همنشینی 
برای جلوگیری از  به اعتیاد مؤثر است.  یا طرد شدن، در گرایش فرد  بیگانگی  عاطفی و  آشفتگی 

اتفاق آموزش از طریق رسانهاین  کرد.  پیشگیری  و  داد  آموزش  نوجوانان  به  باید  ها، مدرسه، ات، 

فرهنگ و  خانودهامکان  سازیمعلیمن  طرفی،  از  است.  پیشگیری و پذیر  در  بسزایی  نقش  هم  ها 
 کمك به فرزندان خود دارند.

 ( عنوان »جامعه1380کوثری  أ اجتماعی شناسی اعتیاد« در تبیین منش(، در تحقیق خود تحت 

منا در  زندگی  خانهآن،  شدید،  فقر  محروم،  خانوادهطق  مخروبه،  ازهمهای  سایر های  و  پاشیده 

چنین شود و همگونه میداند که باعث انحرافات رفتاری از اینی عواملی میها را منظومهبسامانینا
بر سطح خانوادگی افراد دارد. به -وان مثال، طالق میعنمعتقد است که اعتیاد اثرات سوء زیادی 

 ی اعتیاد تلقی شود.کنندهعنوان یکی از نتایج همراهتواند به

ه  ، در تحقیقی با عنوان »ارزیابی مصرف مواد مخدر در زندان(1382) جعفر بوالهری  ب های ایران«، 
زندان زندانیان  بین  در  مخدر  مواد  مصرف  شیوع  میزان  این بررسی  است.  پرداخته  کشور  های 

به ص ی مصرف ی کمی و کیفی و به روش مقطعی انجام گرفته است. مقایسهورت مطالعهپژوهش 

بعد از و به زندان، رابطهمواد مخدر در قبل و  دهد. در مورد سالمت داری را نشان میی معنیرود 

مشکوک به اختالل روانی بودند. بین مصرف    %5/87افراد سالم و   %5/12کنندگان نیز  روانی مصرف
د مخدر  روانمواد  و  افسردگی  اجبار،  و  وسواس  جسمانی،  شکایات  اختالالت،  و  زندان  پریشی ر 

معنیرابطه داردی  وجود  بیشترین مادهدار  پژوهش،  نتایج حاصل از این  بر اساس  ی مصرفی در . 

 زندان تریاک بوده است. 
عنوان  1383) زادهمولوی و رسول عوامل مؤثر در گرایش جوان"(، در تحقیقی تحت  ان به بررسی 

یافتند که مهم"مصرف مواد مخدر نتیجه دست  به این  عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی ترین ، 

گرایش اختالفات   در  و  طالق  افسرگی،  عالئم  وجود  از:  عبارتند  مخدر  مواد  مصرف  به  جوانان 

ناباب، سیگار کشیدن و شکست تحصیلی که احتماال می ش توان با آموزخانوادگی، معاشرت با افراد 
ایجاد مراکز و کالسمهارت خانواده،  مشاور  گسترش  زندگی،  های آموزش هنری، فرهنگی و های 

 از گسترش این معضل جلوگیری کرد. ای،  حرفه -فنی

( و همکارانش  لنگرودی  به مطالعه1390مطیعی  نواحی "ی  (،  بر گسترش اعتیاد در  عوامل مؤثر 
مطالعه غربروستایی،  چهاردولی  دهستان  موردی:  قروهی  شهرستان  مقاله، "ی  این  در  پرداختند. 

ناهنجاری از  یکی  اعتیاد  که  است  شده  جامعهعنوان  روستاییهای  زمان،   ی  گذر  با  که  است 

های اخیر ، سبب تضعیف شود. اعتیاد در سالفراگیرتر شده و سبب اختالل در زندگی روستایی می

نیروی انسانی و عدم تعالی اقتصادی، اجتما ناکارآمدی  عی ، فرهنگی و سیاسی جامعه و دلیل و 
بزهکاری بر بسیاری از  پژوهش،  به دست آمده از این  نتایج  اثرگذاری عواملی چون، ها شده است. 

جویی، گذران اوقات فراغت، بیکاری، نزدیکان و دوستان معتاد، از هم پاشیدگی نظام خانواده، لذت

تر، ناهنجاری فرهنگی جدید مصرف ز همه مهمی دارویی از مواد مخدر و افشارهای روانی، استفاده
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به مخدر  مهمانیمواد  تنقل  مهمعنوان  دارد.  تأکید  شبانه  برای تهای  شده  ارائه  راهکارهای  رین 

ها برای مقابله با مصرف مواد مخدر در مجالس شبانه  کاهش اعتیاد در این پژوهش، آموزش خانواده
 ست.ویژه در فصل کاری او نظارت بر فرزندان، به

 

 وش پژوهشر
بر رهیافت کمی مبتنی است؛ که با روش پیمایش واحد تحلیل در   انجام می شود. پژوهش حاضر 

ی آماری باشد که به این منظور، جامعهی مناطق جنوبی کشور میپژوهش حاضر سربازان وظیفه
به کشور،  جنوبی  نمونهمناطق  لحاظ تحقیق حاضر ا  ی موردی مورد مطالعه قرار گرفت.عنوان  ز  

نوع همبستگی است  نوع، روش، توصیفی از  لحاظ  از  و  نامه  .کاربردی   بوده  ابزار سنجش پرسش 

بدین منظور پرسش نامه ای طراحی شد که در آن متغیرهای تحقیق در قالب طیف لیکرت   است.
ی آماری جامعه به صورت گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد مورد ارزیابی و سنجش قرارگرفتند.

ی کالنتری، پاسگاه و قرارگاه انتظامی جنوب کشور تشکیل داده ربازان وظیفهن تحقیق را تمام سای

نمونهبه  ،در تحقیق حاضر  ست.ا نیاز، از فرمول کوکران استفاده شده   یمنظور تعیین حجم  مورد 

تعداد   وظیفهاست.  شهرستانسربازان  در  مستقر  خدمت  به  مشمول  فسا ی  و  نیریز  جهرم،  های 
بودن حجم  باالجه به وبا ت .هستند مناطق جنوبی کشور پراکندهکه در  هستند نفر 1000  د  حدو

ه   بهنفر    1000( از فرمول کوکران استفاده شد. بنابراین،  نفر  1000تعداد  )  نمونه نمون   عنوان حجم 

نظر   شددر  در فرمول کوکران  گرفته  جایگذاری  با  پاسخ  278عدد  ،    و  به برای تعداد  دهندگان 
ند به  278تعداد    ،تیجهست آمد، در  نمونه انتخاب  نفر  برای اطمینان تعداد   ،شدعنوان حجم  که 

نفر همکاری  287شد که در مجموع  توزیع  بین سربازهای وظیفه جنوب کشور  پرسشنامه    300

    نموده و به سؤاالت پرسشنامه با دقت کافی و هدفمند پاسخ دادند.

 

 یافته های پژوهش
ش  ارتباط  تحصبررسی  متغیرسن،  سکونت،ش  محل  درآمد   یالت،  و  شغلی  وضعیت  تأهل،  وضع 

با گرایش سربازان )  خانواده  نتایج آن در جدول شماره  به است.    ( آمده1به مواد مخدر  با توجه 

دادهریغ بودن  استفاده   اسپیرمن  از آزمون  ،  متغیرها  یرابطه  یبررس  یبرا  ،(sig=000/0)هانرمال 

بین سن گیریم که ( نتیجه میsig=777/0بیشتر است )  05/0از    sigدار  . از آنجا که مقمیکنیم
و   وظیفه  آسربازان  رابطهنگرایش  مخدر  مواد  به  معنیها  نداردی  وجود  بین داری  رابطه  در   .

(  sig=030/0کمتر است )  05/0از sigتحصیالت و گرایش سربازان به مواد مخدر از آنجا که مقدار  

دار ی معنیها به مواد مخدر رابطهنالت سربازان وظیفه و گرایش آتحصیبین گیریم که نتیجه می
شود که گونه استنباط می( وجود دارد. این-128/0فی )ضریب همبستگی اسپیرمن=منفی اما ضعی

ناشی از مصرف مواد  عواقب  با مضرات و  بر آگاهی افراد افزوده و آنان را  افزایش سطح تحصیالت 

پر کردن اوقات فراغت و کاهش مشغلهتر میمخدر آگاه با  به تحصیل  های کند. همچنین اشتغال 
برای گرایش به سمت مواد مخدر باقی خواهد گذاشت.فکری همراه است   رابطه   و فرصت کمتری 
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آینده احتمالی  شغل  پایان دورهبین  به مواد نی خدمت و گرایش آی سربازان وظیفه پس از  ها 

( وجود دارد.  در -175/0ضریب همبستگی اسپیرمن = دار منفی اما ضعیف )ی معنیمخدر رابطه
پایان دورهتکلیف  نتیجه هر اندازه   تر باشد و شغل ی خدمت مشخصوضعیت شغلی افراد پس از 

مرتبهآینده آنان  آنی  گرایش  باشد،  داشته  باالتری  اجتماعی  به اعتیاد در دورهی  ی سربازی ها 

ی سربازی احتمال بیکار بودنشان زیاد است و دانند که پس از دورهکمتر خواهد بود. افرادی که می
ها سازگار نیست، بیشتر در معرض گرایش ی اجتماعی آنروی آورند که با مرتبه  مشاغلییا باید به  

به اعتیاد قرار دارند. در رابطه بین درامد خانواده و گرایش سربازان به مواد مخدر ، از آنجا که مقدار  

sig 05/0از  ( 684/0بیشتر است=sigنتیجه می )  یفه و ی سربازان وظ بین درآمد خانوادهگیریم که

آ رابطهنگرایش  مخدر  مواد  به  معنیها  ندارد.  اینی  وجود  شود که فقر گونه استنباط میداری 
ها سو با ایجاد افسردگی و عدم اعتماد به زندگی آینده و غنای اقتصادی آن اقتصادی والدین از یك

ن بر گرایش فرزندای مواد مخدر و افزایش اوقات فراغت ترهزینهاز سوی دیگر با فراهم کردن راحت

به اعتیاد تأثیر میآن بررسی رابطهها  برای  بین وضعیت تأهل و محل سکونت، از آزمون گذارد.  ی 
-( نتیجه میsig=146/0بیشتر است ) 05/0از sigکنیم. از آنجا که مقدار ویتنی استفاده می  -من

 داری وجود ندارد.یی معنها به مواد مخدر رابطهنبین تأهل سربازان وظیفه و گرایش آگیریم که  

بین محل گیریم که ( نتیجه میsig=355/0بیشتر است )  05/0از  sigهمچنین از آنجا که مقدار  

ندارد.ی معنیها به مواد مخدر رابطهنسکونت سربازان وظیفه و گرایش آ  داری وجود 

ضعیت ( بررسی ارتباط بین سن، تحصیالت، محل سکونت، وضعیت تأهل، و1جدول شماره )

 لی، درآمد خانواده با گرایش سربازان به مواد مخدرشغ

متغیرهای جمعیت 

 شناختی

ضریب همبستگی 

 اسپیرمن
sig N رابطه 

نوع 

 همبستگی

گرایش سربازان به 

 - ندارد 287 777/0 017/0 مواد مخدر

 سن

گرایش سربازان به 

 دارد 287 030/0 -128/0 مواد مخدر
منفی 

 ضعیف
 تحصیالت

سربازان به  گرایش
 دارد 287 003/0 -175/0 مواد مخدر

منفی 

 ضعیف
 وضعیت شغل

گرایش سربازان به 

 - ندارد 287 684/0 024/0 مواد مخدر

 درآمد خانواده
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متغیرهای جمعیت 
 شناختی

 رابطه sig N ویتنی -آزمون من 
نوع 

 همبستگی

 گرایش سربازان  
 - ندارد 287 146/0 - به مواد مخدر

 تأهلضعیت  و

 گرایش سربازان  

 - ندارد 287 355/0 - به مواد مخدر

 محل سکونت

 

بر ع  گرایش به اعتیاد سربازان وظیفهوامل فردی تأثیرگذار 

به کولموگروفبا  آزمون  داده-کارگیری  توزیع  که  شد  مشخص  است اسمیرنوف  غیرنرمال  ها 

(05/0>sig)  .با توجه به غیرنرمال بودن  .شودتأیید می  بنابرین فرض صفر رد شده و فرض یك

بررسی رابطه  ،(sig=000/0)ها  داده بین متغیرها، از آزمون اسپیرمن استفاده میبرای  کنیم. از ی 

)  05/0از  sigآنجا که مقدار   نتیجه میsig=428/0بیشتر است  ی بین میزان استفادهگیریم که  ( 
شبکه از  وظیفه  گرایشسربازان  و  اجتماعی  رابطهنآ  های  مخدر  مواد  به  معنیها  وجود ی  داری 

بین گیریم که نتیجه می (sig=227/0بیشتر است ) 05/0از sigاز آنجا که مقدار همچنین    .ندارد

به خانواده و گرایش آ دارد. داری وجود نی معنیها به مواد مخدر رابطهنوابستگی سربازان وظیفه 
)کمتر اس  05/0از  sigاز آنجا که مقدار  ازان  گیریم که  ( نتیجه میsig=000/0ت  بین پایبندی سرب

به مسائل اخالقی و اعتقادات مذهبی و گرایش آ دار منفی ی معنیها به مواد مخدر رابطهنوظیفه 

)ضریب همبستگی اسپیرمن= هرچه که شود گونه استنباط می(وجود دارد. این-227/0اما ضعیفی 

باشبه اخالق و مذهب  ندی  بپای به مواد   ،دبیشتر  کمتر مخدر حتی تحت شرایط نامساعد گرایش 
بود گرایش به  ،رعایت نشود اخالقیو مسائل رواج یابد بندوباری ای بیچنانچه در خانواده  .خواهد 

بیشتر   نیز  به دورهمواد مخدر  با ورود  محیط جدید، این ی خدمت و عدم سازگاری با این شده و 

کمتر    05/0از  sigهمچنین از آنجا که مقدار  رسد.ی بروز میگرایش با مصرف مواد مخدر به مرحله
-نبین میزان فعالیت اجتماعی سربازان وظیفه و گرایش آگیریم که  ( نتیجه میsig=042/0است )

مخدر رابطه مواد  به  (وجود -120/0=دار منفی اما ضعیفی)ضریب همبستگی اسپیرمنی معنیها 

این میدارد.  استنباط  که  گونه  مشارکت  یفراداشود  در  دارند  یعموم  یهاکه   شیگرا  ،شرکت 

پ  کمتری پوکنند. هر چه افراد فعالیمدایبه مواد مخدر  باشند،   یهاهستند و مشارکت زین اتریتر 
(  sig=025/0ر است )کمت  05/0از sig. از آنجا که مقدار  افراد دارد  ییایو پو  تینشان از فعال یعموم

می که  نتیجه  اگیریم  میزان  به زندگی آینده و گرایش آبین  سربازان وظیفه  به مواد نعتماد  ها 

)ضریب همبستگی اسپیرمن=ی معنیمخدر رابطه -(وجود دارد. این-132/0دار منفی اما ضعیفی 
-بینانه فکر میو به آینده خوش خود اعتماد دارند یکه به زندگ یافراد شود کهگونه استنباط می

 شیگرا زین یدیو ناام ینداشتن به زندگ نانیکنند. اطمیمدایپ شیبه مواد مخدر گراکمتر  ،  کنند
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ب گیریم ( نتیجه میsig=035/0کمتر است ) 05/0از sig. از آنجا که مقدار کندیم شتریبه مواد را 

نیکه   و  آزاردهنده  افکار  میزان  به رهایی از این افکار و گرایش آبین  آنان  به مواد مخدر ناز  ها 
معنیرابطه می  اسپیرمن=دار  همبستگی  )ضریب  ضعیفی  اما  این124/0ثبت  دارد.  گونه +(وجود 

کند، بیشتربه مواد مخدر گرایش ها را درگیر میشود که افرادی که افکار آزاردهنده آناستنباط می

بخش دردها و افکار مزاحم ناشی امش پس از مصرف مواد مخدر را التیامکنند. این افراد آرپیدا می
زن مشکالت  میاز  مقدار  دگی  که  آنجا  از  همچنین  )  05/0از  sigدانند.  ( sig=037/0کمتر است 

ناباب و گرایش آبین تفاوت فرهنگی و همگیریم که  نتیجه می با افراد  ها به مواد مخدر ننشینی 

معنیرابطه مثبتی  )ضریب همبستگی اسپیرمن=  دار  گونه این   +( وجود دارد.123/0اما ضعیفی 

باشد و افراد با دوستان ناباب هم  شوداستنباط می بیشتر  نشین باشند، که هر چه تفاوت فرهنگی 
 کنند.  بیشتر به مواد مخدر گرایش پیدا می

 موادمخدربررسی ارتباط بین عوامل فردی وگرایش سربازان به ( 2جدول شماره )

 عوامل فردی
ضریب همبستگی 

 اسپیرمن
sig N  رابطه 

نوع 

 همبستگی

مواد  گرایش سربازان به

 مخدر
 - ندارد 287 428/0 047/0

استفاده از شبکه های  

 اجتماعی

گرایش سربازان به مواد 

 مخدر
 - ندارد 287 227/0 -072/0

میزان وابستگی به  
 خانواده

سربازان به مواد گرایش 
 مخدر

 دارد 287 000/0 -227/0
منفی 
میزان پایبندی به مسائل   ضعیف

 ذهبیم اعتقاداتواخالقی

گرایش سربازان به مواد 

 مخدر
 دارد 287 042/0 -120/0

منفی 

پرداختن سربازان به  ضعیف

 های اجتماعیفعالیت

گرایش سربازان به مواد 

 دارد 287 025/0 -132/0 مخدر
منفی 

 ضعیف
میزان اعتماد سربازان به 
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 زندگی آینده

گرایش سربازان به مواد 

 دارد 287 025/0 124/0 مخدر
مثبت 

 ضعیف
 رهایی از افکار آزاردهنده

گرایش سربازان به مواد 

 مخدر
 دارد 287 037/0 123/0

مثبت 

-تفاوت فرهنگی و هم ضعیف
ناباب  نشینی با افراد 

 

 وامل محیطی تأثیرگذار بر گرایش به اعتیاد سربازان وظیفهع

به کولموگروفبا  آزمون  ش-کارگیری  مشخص  دادهاسمیرنوف  توزیع  که  است د  غیرنرمال  ها 
(05/0>sig)بنابرین فرض صفر رد شده و فرض یك تأیید می با توجه به غیرنرمال بودن  .شود. 

بررسی رابطه  ،(sig=000/0)ها  داده بین متغیرها، از آزمون اسپیرمن استفاده میبرای  از   کنیم.ی 

)  05/0از  sigآنجا که مقدار   نتیجهsig=040/0کمتر است  بین دسترسی به مواد گیریم که  می  ( 

منطقه در  رابطهمخدر  مخدر  مواد  به  سربازان  گرایش  و  خدمت  مورد  معنیی  اما ی  مثبت  دار 
)ضریب   شود که هر چه گونه استنباط می+( وجود دارد.  این121/0همبستگی اسپیرمن=ضعیفی 

ازان به اعتیاد نیز بیشتر  ی مورد خدمت بیشتر باشد، گرایش سربدسترسی به مواد مخدر در منطقه

بین آب و هوای  گیریم که  ( نتیجه میsig=013/0کمتر است )  05/0ز  اsigاز آنجا که مقدار  است.
خمنطقه مورد  به مواد مخدر رابطهندمت و گرایش آی  )ضریب ی معنیها  دار مثبت اما ضعیفی 

اسپیرمن= این146/0همبستگی  دارد.  وجود  استنباط می+(  با آّب و   شود کهگونه  سازگاری افراد 

به اعتیاد میی مورد خدمت از گرایش آنهوای منطقه ز اsigهمچنین از آنجا که مقدار   .کاهدها 
نتیجه میsig=036/0)کمتر است    05/0 ی عملیاتی و بین سختی خدمت در منطقهگیریم که  ( 

آ رابطهنگرایش  مخدر  مواد  به  معنیها  همی  )ضریب  ضعیفی  اما  مثبت  بستگی دار 

ی عملیاتی شود که هر چه خدمت در منطقهگونه استنباط می. اینوجود دارد  +(124/0اسپیرمن=

از آنجا    کند.او باشد، بیشتر به مواد مخدر گرایش پیدا می برای سرباز وظیفه سخت و خارج از توان
)  05/0ز  اsigکه مقدار   نتیجه میsig=396/0بیشتر است  بین کیفیت محیط (  زندگی گیریم که 

گونه استنباط اینداری وجود ندارد. ی معنیها به مواد مخدر رابطهن)تغذیه و بهداشت( و گرایش آ

 تأثیر است.زندگی سربازان بر گرایش آنان به مواد مخدر بیشود که کیفیت محیط می
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 ( بررسی ارتباط بین عوامل محیطی وگرایش سربازان به موادمخدر3جدول شماره )

 محیطیعوامل 
ضریب همبستگی 

 اسپیرمن
sig N رابطه 

 نوع 

 همبستگی

گرایش سربازان به مواد 

 مخدر
 دارد 287 040/0 121/0

مثبت 

دسترسی به مواد  نوع  ضعیف

 مخدر درمنطقه

گرایش سربازان به مواد 

 مخدر
 دارد 287 013/0 146/0

مثبت 

نوع آب و هوای محل  ضعیف

 خدمت

واد گرایش سربازان به م
 مخدر

 دارد 287 036/0 124/0
مثبت 
سختی خدمت در مناطق  ضعیف

 عملیاتی

گرایش سربازان به مواد 
 مخدر

 - ندارد 287 396/0 050/0
  زندگی محیط کیفیت

 (بهداشت  و  تغذیه)

 

وظیفه به اعتیاد سربازان  بر گرایش   عوامل سازمانی تأثیرگذار 
به کولموگروفبا  آزمون  دادهاس-کارگیری  توزیع  که  شد  مشخص  است میرنوف  غیرنرمال  ها 

(05/0>sig)بنابرین فرض صفر رد شده و فرض یك تأیید می با توجه به غیرنرمال بودن  .شود. 

بررسی رابطه  ،(sig=000/0)ها  داده بین متغیرها، از آزمون اسپیرمن استفاده میبرای  از   کنیم.ی 

ثمر، بین اوقات فراغت بیگیریم که  ( نتیجه میsig=035/0کمتر است )  05/0از sigآنجا که مقدار  

بی به مواد مخدر رابطهنمدت و گرایش آهای طوانیحوصلگی در شیفتخستگی و  دار ی معنیها 
که  گونه استنباط می+( وجود دارد. این127/0مثبت اما ضعیفی )ضریب همبستگی اسپیرمن= شود 

شیفت در  طوالنیبیکاری  حوهای  از  که  باعث خستگی و سلب صلهمدت  سربازان خارج است  ی 

به به اعتیاد در سربازان افزایش میآرامش شده و  ز اsigاز آنجا که مقدار   یابد.دنبال آن گر ایش 
05/0  ( است  میsig=033/0کمتر  نتیجه  که  (  بین سربازان و تشویق و   بینگیریم  در  تبعیض 

آ  ناعادالنههای  تنبیه گرایش  مخدنو  مواد  به  رابطهها  معنیر  )ضریب ی  ضعیفی  اما  مثبت  دار 

  (sig=003/0کمتر است )  05/0از sigاز آنجا که مقدار    .+( وجود دارد  126/0همبستگی اسپیرمن=
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ها به مواد مخدر نگرایش آتحمیل وظایف خارج از توان سربازان وظیفه و بین  گیریم که نتیجه می

معنیرابطه همبسی  )ضریب  ضعیفی  اما  مثبت  اسپیرمن=دار  گونه این  .+( وجود دارد176/0تگی 
باعث خستگی و سلب آرامش استنباط می شود که تحمیل وظایف خارج از توان سربازان وظیفه 

  05/0از  sigیابد. از آنجا که مقدار دنبال آن گرایش به اعتیاد در سربازان افزایش میها شده و بهآن

( است  میsig=001/0کمتر  نتیجه  که  (  خبیگیریم  به  توجه  عدم  بهواستهن  حق و قانونی های 
آ گرایش  و  وظیفه  رابطهنسربازان  مخدر  مواد  به  معنیها  )ضریب ی  ضعیفی  اما  مثبت  دار 

های  عدم توجه به خواسته شود کهگونه استنباط میاین .+( وجود دارد203/0همبستگی اسپیرمن=

به ابه باعث افزایش گرایش  شود. از آنجا که مقدار آنان میعتیاد در حق و قانونی سربازان وظیفه 

sig05/0ز  ا  ( نتیجه میsig=031/0کمتر است  بین حضور مستمر در محل خدمت و گیریم که  ( 
آ گرایش  و  مرخصی  رابطهنکمبود  مخدر  مواد  به  معنیها  )ضریب ی  ضعیفی  اما  مثبت  دار 

اسپیرمن= این128/0همبستگی  دارد.  می+(وجود  استنباط  کهگونه  مر در محل حضور مست  شود 

به اعتیاد در آنان می باعث افزایش گرایش  از sigاز آنجا که مقدار  شود.خدمت و کمبود مرخصی 
های آموزشی ضمن خدمت و گرایش بین دورهگیریم که  ( نتیجه میsig=031/0کمتر است )  05/0

رابطهنآ مخدر  مواد  به  معنیها  همبستگی اسپیی  )ضریب  ضعیفی  اما  منفی  ( -127/0رمن=دار 

های آموزشی ضمن خدمت برای سربازان وظیفه به شود که دورهگونه استنباط میاین د.وجود دار

به اعتیاد در آنان می باعث کاهش گرایش  عواقب اعتیاد افزوده و  شود. از آنجا که آگاهی آنان از 
)  05/0از  sigمقدار   است  میsig=014/0کمتر  نتیجه  که  (  اماکگیریم  ایجاد  وبین  ورزشی   ن 

آ گرایش  و  رابطهنکتابخانه  مخدر  مواد  به  معنیها  همبستگی ی  )ضریب  ضعیفی  اما  منفی  دار 

شود که ایجاد اماکن ورزشی و کتابخانه برای گونه استنباط می( وجود دارد. این-146/0اسپیرمن=
کمتر  05/0از sigاز آنجا که مقدار   شود.سربازان وظیفه باعث کاهش گرایش به اعتیاد در آنان می

( نتیجه میsig=016/0است  به نهای آموزشی ضمن خدمت و گرایش آبین دورهگیریم که  (  ها 

)ضریب همبستگی اسپیرمن=ی معنیمواد مخدر رابطه ( وجود دارد. -141/0دار منفی اما ضعیفی 

به آن شده  گونه استنباط میاین باعث عدم دسترسی  بر قاچاق مواد مخدر  نظارت  و در شود که 
 شود.ه باعث کاهش گرایش به اعتیاد در سربازان مینتیج

 ( بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی وگرایش سربازان به موادمخدر4جدول شماره )

 عوامل سازمانی
ضریب همبستگی 

 اسپیرمن
sig N  رابطه 

نوع 

 همبستگی

گرایش سربازان به مواد 

 مخدر

ثمر، اغت بیاوقات فر مثبت ضعیف دارد 287 0/ 035 127/0

حوصلگی در خستگی و بی

 مدتهای طوانیشیفت
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گرایش سربازان به مواد 
 مخدر

 مثبت ضعیف دارد 287 0/ 033 126/0
تبعیض در بین سربازان و 

 ناعادالنههای تشویق و تنبیه

گرایش سربازان به مواد 
 مخدر

 مثبت ضعیف دارد 287 0/ 003 176/0
تحمیل وظایف خارج از حد 

 توان به سربازان وظیفه

گرایش سربازان به مواد 

 مخدر

های عدم توجه به خواسته مثبت ضعیف دارد 287 0/ 001 203/0

حق و قانونی سربازان به
 وظیفه

گرایش سربازان به مواد 

 مخدر
 مثبت ضعیف دارد 287 0/ 031 128/0

حضور مستمر در محل 

 خدمت و کمبود مرخصی

ازان به مواد گرایش سرب

 مخدر
 منفی ضعیف دارد 287 0/ 031 -127/0

های آموزشی ضمن دوره

 خدمت

گرایش سربازان به مواد 

 مخدر
 منفی ضعیف دارد 287 0/ 014 -146/0

 و  ورزشی اماکن  ایجاد

 کتابخانه

گرایش سربازان به مواد 

 منفی ضعیف دارد 287 016/0 -141/0 مخدر

 مخدر مواد قاچاق  بر نظارت

 

 نتایج
به نحوى به خود درگیر نموده مسئله اعتیاد سربازان اى پیچیده است که تمامى کشورهاى جهان را 

مى گفته  مخدر  است.  مواد  قاچاق  شرقیشود  جنوب  مرزهای  اعتیاد میایران    در  موضوع  تواند 

پررنگ را  کشور  جنوبی  مناطق  کند.سربازان  واقعیت  بررسى  تر  این  بیانگر  کهها  است   تلخ 
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بین    ،این موضوع.  کشور در حال افزایش است  سربازانسوءمصرف، اعتیاد و شیوع مواد مخدر در 

نیروی نظامیهاى اجتماعى، تخریب فرهنگى و قربانى شدن سرمایه  ینشانه های  یافته .است اتالف 
مهماین   عوامل  تحقیق  سازمانی  ترین  و  محیطی  وظ  تأثیرگذارفردی،  سربازان  ی یفهبرگرایش 

مورد بررسی قرار داده  های تعیین شده در این تحقیقبر اساس هر یك از شاخص مناطق جنوب را

عوامل مطرح شده در این تحقیق  است. بین  با توزیع پرسشنامه بیناز  سربازان وظیفه شاغل در  ، 
بررسی آماری ن هایی، مشخص شد که بین میزان تحصیالت، وضعیت شغلی جنوب استان فارس و 

به مسائل اخالقی و اعتقادات مذهبی، میزان فعالیت اجتماعی، سرب پایبندی  ازان پس از خدمت، 

آینده، رهایی از افکار آزاردهنده و تفاوت فرهنگی و هم زندگی  به  ناباب و اعتماد  با افراد  نشینی 

این  در دار وجود دارد.ی معنیرابطه ستان فارس به اعتیادی جنوب امیزان گرایش سربازان وظیفه
محیطیتحقیق   عوامل  بین  وظیفه  در  در    یسربازان  غیر از کیفیت شاغل  جنوب استان فارس، 

بقیه بین  بهداشت(  )تغذیه و  به اعتیاد سربازان رابطهمحیط زندگی  عوامل و گرایش  -ی معنیی 

ی شاغل در جنوب کشور، امل سازمانی سربازان وظیفهدر این تحقیق در بین عو داری وجود دارد.
بین تمام عوامل و میزان گرایش اعتیاد سربازان به مواد مخدر رابطهمشخ داری ی معنیص شد که 

 وجود دارد.
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ارائه و  عالی  آموزش  مراکز  و  پایانها  با آن.  در خصوص مقابله  راهکارهایی  ناسی ی کارشنامهی 

دانشکده بالینی  روانشناسی  گروه  واحد ارشد،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تربیتی  علوم  و  یروانشناسی 
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