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جعفری 0

چکیده
رسانهها به دلیل ماهیت فراگیر خود در میا نهادهای زندگی اجتماعی و تاثیرگذاری بر فرایند کاهش عرضه
و تقاضای موادمخدر ،نقش برجسته ای در پیشریری از اعتیاد دارند .در واقع رسانهها برای آموزش،گسترش
دانش و جلب مشارکت عمومی برای پیشریری از اعتیاد ابزار مناسبی هستند .هدف از تحقیق حاضر تعیین
رابطه مصرف رسانه ای با گرایش به مصرف موادمخدر در بین جوانا شهر اردبیل بود .روش تحقیق
توصیفی -همبستری بود .جامعه آماری تحقیق حاضر را همه جوانا باالی  23سا شهر اردبیل تشکیل
مید ادند .نمونه ای به حجم  339نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.
برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محققساخته و برای تحلیل دادهها از ضریب همبستری پیرسو استفاده
شد .نتایج نشا داد که بین مصرف رسانه ای با گرایش به مصرف موادمخدر رابطه معکوس معنید اری وجود
دارد .همچنین بین مصرف رسانههای چاپی و الکترونیک با گرایش به مصرف موادمخدر در بین جوانا شهر
اردبیل رابطه معکوس معناداری وجود دارد .بین مصرف رسانههای خارجی با گرایش به مصرف موادمخدر
در بین جوانا شهر اردبیل رابطه مثبت معناداری وجود دارد .استفاده از رسانههای مختلف باعث میشود تا
در درجه او آگاهی جوانا در زمینه اعتیاد و مصرف موادمخدر افزایش پیدا کند و در درجه دوم باعث
میشود تا اوقات فراغت جوانا با رسانههایی همچو کتاب ،روزنامه ،تلویزیو و اینترنت پر شود و این
عوامل باعث میشود تا گرایش به مصرف موادمخدر در بین جوانا کاهش یابد.
کلید واژه ها :مصرف رسانه ای ،موادمخدر ،جوانا .

 .2کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد اردبیل ،دانشراه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایرا .
 .0نویسنده مسئو  :استادیار گروه علوم ارتباطات ،واحد اردبیل ،دانشراه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایرا  .پست الکترونیک:
jafari.communication@gmail.com
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مقدمه

بررسگگگی تأثیرات رسگگگانه بر جنبههای متفاوت زندگی اجتماعی ،همواره به عنوا موضگگگوعی
مهم در مطالعات رسگگانهای  2مطر بوده اسگگت .تواناییهای ذاتی وسگگایل ارتباطی در جریا
سگگازیهای فرهنری و سگگگیاسگگگی ،تأثیر آ ها بر شگگگیوههای رفتاری و سگگگلیقههای عمومی و
جایراه آ ها به عنوا منبعی اصگلی و مسگلو برای ارائه تصگاویر ذهنی از واقعیتها ،ارزشها
و هنجارهای اجتماعی غیرقابل انکار اسگگت .این وسگگایل ضگگمن اینکه به عنوا واسگگطهای در
روابو اجتمگاعی نقش خود را ایفگا مینمایند ،می توانند در سگگگطحی وسگگگیع تر و مدت زمانی
طوالنی تر بگا مردم ارتبگاط برقرار کننگد و تأثیر اولیه مدرسگگگه ،خانواده ،مذهب و امثا آ بر
افراد را تحت شعاع قرار دهند (خواجه نوری و کاوه.)2390 ،
کگارکرد آشگگگکگار رسگگگانگه ،محگل برخورد پیام و گیرنده پیام یا محل برخورد محرک و
مخاطب اسگت .کارکرد نهانی رسگگانه ،برقرارکننده جریا ارتباط و تامینکننده یک ب خش یا
تمگام بخش هگای فراینگد تبدیل پیام به احسگگگاس ،ادراک ،انریزش و در نهایت رفتار اسگگگت.
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سگگازما های رسگگانهای پیامها را پخش می کنند و فرهنگ جامعه را تحت تاثیر قرار میدهند.
این موضگوع رسگانههای جمعی را به نیروهای اصگولی و نهادی جامعه تبدیل میسازد .امروزه
نزدیک به  32درصگگد از زما بیداری انسگگا با رسگگانهها صگگرف میشگگود .در  39درصگگد از
زما های دیرر نیز اسگگگتفاده از رسگگگانهها در کنار دیرر فعالیتها قرار دارد .ارزیابیها نشگگگا
میدهد که افراد زما زیادی از روز خود را صگگگرف اسگگگتفاده از رسگگگانه میکنند .در مقابل،
زمگا خیلی کمتری وقف کگارهگای دیرر میشگگگود (پوتر  :0222 ،0نقگل از جعفری و فتحی
شیخ احمد.)2393 ،
رسگگگانگه بگه عنوا یکی از قگدرتمندترین ابزارهای نفوذ در بین مردم و بخصگگگوص در بین
جوانا می تواند تاثیر بسگگزایی در رفتارهای پرخطر و بخصگگوص اعتیاد جوانا داشگگته باشگگد.
اعت یگاد امروزه به عنوا مهمترین آسگگگیب اجتماعی ،جامعه انسگگگانی را مورد هجوم خود قرار
داده اسگت .پژوهشگررا در پی شگناسگایی عوامل مؤثر در پ یشگریری از مصگرف مواد هستن د.
این احتمگا وجود دارد کگه برخی عوامگل بگه عنوا محگافظگتکننده و برخی دیرر به عنوا
2. Potter

1. media studies
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خطرآفرین بتوانند ابتال به موادمخدر را به تأخیر ب یندازند و یا تسگگریع بخشگگند .یکی از عوامل
محافظت کننده ،رسگگگانهها هسگگگتند که در برخی پژوهشها از آ به عنوا سگگگپری در مقابل
وابسگتری به مواد یاد شگده اسگت (مسگعودی فرید ،میربیری ،اصگفهانی و رضاخانی .)2393 ،با
اسگگگتفگاده از رسگگگانهها می توا آگاهی تمام افراد جامعه را در خصگگگوص موادمخدر و اثرات
مخرب آ افزایش داد .در این میگا  ،روزنگامگههگا علیرغم جذابیت فضگگگای مجازی هنوز هم
یکی از اثر گذارترین رسانهها در زمینههای مختلف است (دیوانی .)0223 ،2
افزایش تعگداد معتگادا در کشگگگور پیگامگدهای منفی زیادی دارد .نتایج تحقیق صگگگرامی،
قربانی و مینویی ( )2390تحت عنوا بررسگگی چهار دهه تحقیقات شگگیوعشگگناسگگی اعتیاد در
ایرا نشگگگا داد که آمار اعتیاد طی چهار دهه اخیر در نوسگگا بوده اسگگگت؛ به گونه ای که در
سگگا  ،2392این برآورد در جمعیت  25تا  39سگگا (طبق سگگرشگگماری سگگا  2335معاد 52
میلیو نفر) برابر با یک میلیو و سگیصگد و بیسگت و پنج هزار نفر اعالم شده است .یافته های
حاصگگل از چهار دهه تحقیقات شگگیوع شگگناسگگی اعتیاد در ایرا نشگگا می دهد که با توجه به
حجم تهدید موادمخدر و روا گردا ها و شگیوع اعتیاد در کشگور و به تبع آ تغییر جنسیت،

غیردولتی صورت نپذیرفته است.
ب راسگاس آخرین نتایج شیوع شناسی ،الروی مصرف مواد در سطو کشور دچار تغییراتی
شگده اسگت .در حا حاضگر تریاک با  53درصگد ،حشگیش ،گل و ماریجوانا با  22/9درصد،
شگیشگگه با حدود هشگت درصگگد و هروئین با حدود  3درصگد چهار الروی مصگگرف مواد را در
کشگگور به خود اختصگگاص میدهند .وضگگعیت شگگیوع مصگگرف مواد در  9اسگگتا کشگگور از
میانرین نرخ کشگگوری که  5/9درصگگد اسگگت باالتر اسگگت .به ترتیب اسگگتا های خوزسگگتا ،
گلسگگگتا  ،چهارمحا و بختیاری ،کرما  ،فارس ،خراسگگگا شگگگمالی ،مرکزی ،کرمانشگگگاه و
سگیسگتا و بلوچسگتا میانرین مصرفی باالتری در سطو کشور دارند (صرامی ،2393 ،پایراه
خبری اعتیاد).
1. Devaney
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سگوء مصگگرف مواد ،اثرات بازدارنده بر رشگگد و شگگکوفایی جامعه دارد و تهدیدی جدی و
نررا کننده اسگگگت .وابسگگگتری و سگگگوءمصگگگرف مواد به عنوا اختال مزمن و عودکننده با
تگاثیرات و پ یشگگگآیندهای ترب یتی ،فرهنری ،روانی ،اجتماعی ،رفتاری و معنوی در نظر گرفته
میشگگود (دباغی .)2339 ،مشگگکل اعتیاد به عنوا یک پدیده مهلک که می تواند اثرات بسگگیار
سگویی در زمینههای اجتماعی ،فرهنری ،س گ یاسگگی و اقتصگگادی داشگگته باشگگد ،در هر جامعهای
مطر اسگت .مسگگئله تخلفات مرتبو با موادمخدر یکی از پ یچیدهترین چالشهایی اسگگت که
در حا حاضگر جامعه ایرا با آ مواجه اسگت .آمار فزاینده اعتیاد در سا های اخیر واقع یت
ناخوشگگایندی اسگگت که قابل کتما و انکار ن یسگگت و روز به روز نیاز ب یشگگگتری به برنامههای
گونگاگو در جهگگت پ یشگگگریری ،کنتر  ،درمگا و کگاهش آسگگگیگب از سگگگوی معتگگادین،
خانوادههای آنا و جامعه وجود دارد (صفری.)2390 ،
امروزه در مورد رسگگگانگه هگای همرگانی از جملگه رادیو ،تلویزیو  ،مگاهواره و امثگا آ ها
مطالعات دقیق و منطقی صگگورت گرفته اسگگت .این مطالعات حکایت از اهمیت رسگگگانههای
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جمعی بگه عنوا یکی از نهگادهگای اجتمگاعی دارد .رسگگگانگههگای جمعی در سگگگطو اجتماعی
پایراهی را اشگگگغا کرده اند که از آ جایراه فرهنگ جریا یافته و اشگگگکا نمادین ریشگگگه
دوانگده و توسگگگعه مییابند .می توا گفت که رسگگگانهها بر شگگگیوههای رفتاری و سگگگلیقههای
عمومی در جامعه اثر میگذارند (جعفری و فتحی شیخ احمد.)2393 ،
رسگگگانگههگا بگه عنوا فراهمکننگده چگارچوبهای تجربه برای مخاطبا  ،نررشهای کلی
فرهنری برای تفسگیر اطالعات ایجاد میکنند .رسگگانهها شگیوههای تفسگگیر زندگی اجتماعی و
نحوه واکنش بگه آ هگا را بگا کمگک نظم داد بگه تجربگه مگا از زندگی اجتماعی ،قالبریزی
میکنند (گیدنز .)2330 ،محتوای پیام رسگانهای در خصگوص هر مسگأله اجتماعی تحت تاثیر
دو عگامگل فراینگد تولید و تکنیکهای حرفهای اسگگگت (مک ویق و بیرلی  .)0223 ،2میزا
اثرگذاری رسگگانه ها به خصگگوص تلویزیو متاثر از چهار عامل تولیدپیام ،محتوای پیام ،انتقا
پیام و گیرنده پیام اسگگگت .لذا سگگگازما رسگگگانهای مهم ترین منبع تولید پیام اسگگگت (پاردا و
تیبرگین .)0223 ،0
2. Pardal & Tieberghien

1. Mc Veigh & Begley
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وارسگگگی های انجام شگگگده در مورد اعتیاد به موادمخدر نشگگگا داده که این متغیر از عوامل
بسگگیاری نشگگات گرفته اسگگت .ناصگگری پلنررد ،محمدی ،دوله و ناصگگری ( )2390تحقیقی با
عنوا عوامل موثر بر اعتیاد زنا انجام دادند .نتایج پژوهش نشگگگا داد که کنتر اجتماعی
قوی تر ،عدم همنشگگگینی با افراد بزهکار ،تعلق خاطر و وابسگگگتری میا اعضگگگاء خانواده،
اعتقادات مذهبی ،کاهش و قطع ارتباط با دوسگگتا معتاد و مجرم و مشگارکت در فعالیتهای
گروهی میتواند منجر به کاهش اعتیاد در زنا شگگگود .مطیعی لنررودی ،صگگگامت و زارع
( )2390تحقیقی بگا عنوا عوامگل موثر بر گسگگگترش اعتیگاد در نواحی روسگگگتایی (مطالعه
موردی :دهسگگتا چهاردولی غربی شگگهرسگگتا قروه) انجام دادند .نتایج به دسگگت آمده از این
پژوهش بر اثرگذاری عواملی چو لذتجویی ،گذرا اوقات فراغت ،بیکاری ،دوسگگگتا
معتاد ،از همپاشگگیدگی نظام خانواده ،فشگگارهای روانی ،کنجکاوی و ماجراجویی ،شگگکسگگت
در ازدواج و اسگگگتفاده دارویی از موادمخدر تاکید دارد .در نهایت آموزش خانوادهها برای
مقابله با مصگگرف موادمخدر و نظارت بر فرزندا به عنوا راهکار پیشگگنهاد شگگده بود .جعفری
و فتحی شگیخ احمد ( ) 2393تحقیقی با عنوا رابطه مصگرف رسگانهای با تغییر سبک زندگ ی

جنسگ گیت بر مصگگگرف رسگگگانهای در ایرا (تحلیل ثانویه دادههای پیمایشگگگی ملی) انجام داد.
یافتهها نشگا داد که در مجموع جنسگیت به اسگتثناء رسانه نوین اینترنت ،که همان ند اکثر نقاط
جها تحت سگلطه مردا قرار دارد ،در نوع رسگانه مورد اسگتفاده در ایرا عاملی تعیین کننده
محسگگوب نمیشگگگود و می تواند دا بر برابری جنسگ گیتی در ایرا  ،حداقل از منظر مصگگگرف
رسگگگانهای باشگگگد .روشگگگند ( )2392تحقیقی با عنوا بررسگگگى الروی مصگگگرف رسگگگانهای
دانشآموزا و تگأثیرپذیری آ ها از رسگگگانهها انجام داد .نتایج حاکی از آ بود که تلویزیو
به عنوا پرمصگرف ترین رسگانه ،قابلیت بیشگتری برای جهتدهی به مسائل اجتماعی باالخ
موضگگوعات مرتبو با دانشآموزا را دارا اسگگت .هم چنین باتوجه به اینکه نزدیک به نیمی از
دانشآموزا  ،مصگرفکننده مشگترک برنامههای تلویزیو و ماهواره هسگتند ،به نظر می رسد
کگه باید در برنامهریزی برای تولید پیام در تلویزیو  ،به پیامهای ارسگگگالی ماهواره ،کارکردها
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و تگگأثیرات آ توجگگه کرد .نتگایج همچنین نشگگگا داد کگه  33درصگگگد از دانشآموزا از
بازیهای رایانهای اسگگتفاده میکنند .این امر نشگگا دهنده اهمیت رسگگانه در میا دانشآموزا
اسگگگت کگه خود میتوانگد قگگابلیگت منگگاسگگگبی برای انتقگگا پیگام و آموزشهگای مورد نیگگاز
دانشآموزا داشگگگتگه باشگگگد .خواجهنوری و کاوه ( )2390تحقیقی با عنوا مطال عه رابطه بین
مصگگرف رسگگانهها و احسگگاس امنیت اجتماعی انجام دادند .نتایج نشگگا داد که بین جنسگگیت،
وضگگعیت تأهل ،نوع مسگگکن و وضگگعیت سگگکونت با احسگگاس امنیت اجتماعی رابطه معنادار
وجود دارد .همچنین تأثیر تعاملی اسگگتفاده از تلویزیو داخلی و رادیو داخلی بیشگگترین تأثیر
را بر احسگگاس امنیت داشگگگته اسگگگت .تأثیر تعاملی اسگگگتفاده از اینترنت و بلوتوث ،تلویزیو
خگارجی و بلوتوث ،تلویزیو خگارجی و موبگایگل ،اینترنگت و موبگایگل ،تلویزیو خارجی و
اینترنت در رتبههای بعدی قرار داشگت .علیخواه و رسگتمی ( )2339در تحقیق خود به بررسی
مصگرف رسگانهای و سگبک زندگی در بین شهروندا شهرستا تنکابن پراختهاند .نتایج نشا

ماهوارهای تعریف شگدهاند سگبک زندگیشگگا میا مایه یا متوسگو اسگگت .ب یشگترکسگگانی که

Vol. 5, No. 17, Spring 2018

300

زندگی شگگگا عوامانه اسگگگت و بیشگگگتر کسگگگانی که به عنوا پربیننده در تماشگگگای برنامههای

سال  ،5شماره  ،71بهار 7931

داد کگه بیشگگگتر کسگگگانی کگه بگه تمگاشگگگای برنامه شگگگبکههای تلویزیونی میپردازند سگگگبک

بیننده فیلمهای سگگینمایی ماهواره هسگگتند و به موسگگیقی پاپ خارجی نیز عالقه دارند سگگبک
زندگیشگا میا مایه اسگت .بیشگترکسانی که بیننده موسیقی و ترانههای شبکههای ماهواره به
ویژه موسگگیقی کالسگگیک هسگگتند سگگبک زندگیشگگا نخبهگرایانه اسگگت .کیا و حسگگینپور
( )2333تحقیقی بگا عنوا بررسگگگی نحوه نررش رسگگگانگهها به اعتیاد انجام دادند .نتایج تحقیق
صگگگورت گرفتگه در مورد روزنامه های ایرا (چهار روزنامه دولتی و پر تیراژ ایرا ) بیانرر آ
بود کگه این رسگگگانهها در برنامههای پیشگگگریری از سگگگوء مصگگگرف موادمخدر کارکرد فعالی
نداشگتهاند .مقاالت ،اخبار ،گزارشها ،مصگاحبهها و سگگایر مطالب این روزنامهها به موادمخدر
و مسگگاله اعتیاد تنها به عنوا یک موضگگوع خبرسگگاز و مهیج نرریسگگتهاند و مطالب کمی در
زمینه آموزش و پیشگریری از مصگرف موادمخدر وجود داشگت .افضگلی ،صرامی و ایرانخواه
( )2393تحقیقی تحت ع نوا تحلیل محتوای مطالب رسگگانههای چاپی در امر کنتر و مقابله
بگا موادمخگدر در ایرا (روزنگامگههگای اطالعگات و ایرا ) بگه روش توصگگگیفی -تحلیلی و بگا

سيد اکبر موسوی اصل و علي جعفری

اسگگگتفگاده از تحلیگل محتوا انجگام دادنگد .در جگامعگه آماری تحقیق (روزنامههای اطالعات و
ایرا ) برای تحلیگل محتوای مقگاالت و گزارشهای تحلیلی روزنامهها ،از  02گویه محتوایی
اسگگتفاده شگگگد .هریک از این گویهها به گزینههای مختلفی تقسگگگیم شگگگدند .طبقهب ندی اخبار
پوشگگگش داده شگگگده در این روزنگامگههگا بیانرر این بود که انعکاس خبری روزنامهها در مورد
موادمخدر بیشگگتر مربوط به قاچاق کال موادمخدر ،نهادهای مبارزه با موادمخدر ،پیشگگریری
و درمگا اعتیگاد و گروههای قربانی بوده اسگگگت .بازنمایی این دو روزنامه از مسگگگائل اعتیاد و
موادمخگدر در جگامعگه چنگدا منطبق بگا واقعیگات اجتماعی این حوزه نبوده اسگگگت .بازنمایی
موضگگوعات موادمخدر در روزنامههای ایرا و اطالعات تقریبا مشگگگابه بوده اسگگگت .تفاوتها
بیشگگگتر مربوط بگه اهگداف رسگگگانگهای هر یک از این روزنامهها بوده اسگگگت .روزنامه ایرا به
عنوا رسگگگانگه رسگگگمی دولگت در انعکگاس اخبگار مربوط بگه موادمخگدر عمدتا بر حوزههای
رسگگگمی تگاکیگد داشگگگتگه و در مقگابل روزنامه اطالعات برخی از ابعاد اجتماعی مثل مجازات
قاچاقچ یا یا قاچاق کال موادمخدر را بیشگگتر پوشگگش داده اسگگت .پژوهشگگی تحت عنوا
زما شگگگهروندا اروپایی در
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انجگام گرفتگه اسگگگت کگه هگدف آ ارزیابی نحوه تخصگگگی

کشگگورهای بریتانیا ،فرانسگگه ،آلما  ،اسگگپانیا ،ایتالیا ،بلژیک ،هلند ،دانمارک ،سگگگوئد و نروژ
نسگگبت به مصگگرف رسگگانههایی چو تلویزیو  ،رادیو ،روزنامه ،مجله و ای نترنت بوده اسگگت.
یافتههای این مطالعه نشگا داده اسگگت که ضگگریب نفوذ رسگگانههای مختلف و میزا مص گرف
آ هگا در کشگگگورهگای مختلف اروپگایی تفگاوت قگگابگل توجهی دارد .همچنین این پژوهش
درخصگگوص نوع مصگگرف رسگگانهای نشگگا داد که تلویزیو به عنوا پرمصگگرفترین رسگگانه
شگگناخته میشگگود به طوری که از تمام اوقاتی که اروپائیا صگگرف انواع رسگگانه ها میکنند
تلویزیو با  33درصگگد باالترین سگگگهم را به خود اختصگگاص داده بود .پس از آ رادیو با 32
درصگگد ر تبه دوم را از آ خود سگگگاخته بود .در ردههای سگگوم و چهارم و پنجم نیز به ترتیب
ای نترنت با  02درصد ،روزنامهها با  22درصد و مجالت با  3درصد جای گرفته بودند.
در جمعبنگدی تحقیقات داخلی انجام شگگگده در مورد موضگگگوع تحقیق می توا گفت که
بسگیاری از تحقیقات انجام شگده در حوزه تاثیر مصگرف رسگانهای بر سبک زندگی بوده است
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و نتایج آ ها نشگگانرر تاثیر مصگگرف رسگگانهای بر سگگبک زندگی جوانا میباشگگد .بنابراین به
رابطه مصگرف رسگانه ای با گرایش به اعتیاد کمتر پرداخته شگده است .با توجه به مطالب ذکر
شگگده ،هدف پژوهش حاضگگر پاسگگخرویی به این سگگوا بود که آیا بین مصگگرف رسگگانهای و
گرایش به مصرف مواد مخدر در بین جوانا شهر اردبیل رابطه وجود دارد؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

روش پژوهش حاضگگر توصگگیفی  -همبسگگتری بود .جامعه آماری تحقیق حاضگگر شگگامل کلیه
جوانا باالی  23سگگا شگگهر اردبیل بودند .حجم نمونه با اسگگتفاده از فرمو کوکرا  339نفر
برآورد گردید که با اسگگتفاده از روش نمونهگیری خوشگگهای چند مرحلهای انتخاب شگگدند.
برای نمونهگیری با اسگگگتفاده از روش خوشگگگهای چند مرحله ای ،شگگگهر اردبیل به سگگگه منطقه
شگگهری تقسگگیم شگگد .سگگپس از هر منطقه  3محله انتخاب شگگد و از هر محله  3کوچه به طور
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تصگگگادفی انتخاب شگگگد .متناسگگگب با وسگگگعت و جمعیت کوچهها از هر کوچه  0تا  3خانه به
عنوا نمونه انتخاب شدند و در نهایت  339نمونه به دست آمد.
ابزار
 -2پرسگگشنامه محقق سگگاخته مصگگرف رسگگانه ای :برای هر کدام از ابعاد مصگگرف رسگگانهای
(رسگگگانههای چاپی ،الکترونیک ،دیجیتا و خارجی)  5سگگگوا  ،یعنی در مجموع  02سگگگوا
طر و با اسگتفاده از طیف لیکرت نمرهگذاری شگد .اعتبار این پرسگشنامه با استفاده از اعتبار
صگگوری انجام گرفت .پرسگگگشنامه به تایید اسگگاتید متخصگ گ

و تعدادی از کارشگگناسگگگا

ارتباطات و علوم اجتماعی رسگید و تایید شگد .برای تعیین پایایی پرسشنامه مصرف رسانهای
از ضگریب آلفای کرونباخ اسگگتفاده شگگد و ضگگریب آلفای  2/33به دسگگت آمد که پایایی قابل
قبولی بود.
 -0پرسگشگنامه محقق سگاخته گرایش به مصرف موادمخدر :برای متغیر گرایش به موادمخدر
 20سگگگوا و در قگالگب طیف لیکرت طراحی گردیگد .نمرهگذاری هر سگگگوا بر روی یک
پیوسگتار از یک (کامال موافقم) تا ( 5کامال مخالفم) بود .اعتبار این پرسگگشگنامه نیز با اسگگتفاده
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از اعتبار صگوری انجام گرفت .پرسگشنامه به تایید اساتید متخص
متخصگگ

و تعدادی از کارشناسا

رسگگگید و تایید شگگد .برای تعیین پایایی پرسگگگشنامه از ضگگگریب آلفای کرونباخ

استفاده شد و ضریب آلفای  2/39به دست آمد که پایایی قابل قبولی بود.
یافتهها
در جداو  2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول :7آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانرین

انحراف استاندارد

مصرف رسانهای

25/03

2/90

رسانههای چاپی

25/92

3/32

رسانه های الکترونیکی

25/50

0/92

رسانه های دیجیتا

22/99

2/32

رسانه های خارجی

22/33

2/00

گرایش به مصرف موادمخدر

22/35

2/05

الکترونیکی  ،25/50رسگگگانگههگای دیجیتا  ،22/99رسگگگانههای خارجی  22/33و مصگگگرف
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رسگگانهای  25/03اسگگت .بنابراین می توا گفت که از بین ابعاد مصگگرف رسگگانهای ،رسگگانههای
چاپی بیشگگگترین و رسگگگانه های خارجی کمترین میانرین را به خود اختصگگگاص داده اسگگگت.
همچنین میانرین گرایش به مصگگگرف موادمخدر  22/35اسگگگت .در جدو  0نتایج ضگگگریب
همبسگتری پیرسگو جهت تعیین رابطه همبسگتری بین مصگرف رسانهای با گرایش به مصرف
موادمخدر ارائه شده است.
جدول :2نتایج ضریب همبستگی بین مصرف رسانهای و گرایش به مصرف موادمخدر
متغیر

گرایش به مصرف موادمخدر

مصرف رسانهای

*-2/50

مصرف رسانههای چاپی

*-2/39

مصرف رسانههای الکترونیک

*-2/52

مصرف رسانههای دیجیتا

2/29

مصرف رسانههای خارجی

*2/93
*p<2/22
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بین مصگگگرف رسگگگانهای با گرایش به مصگگرف موادمخدر رابطه معکوس ،بین مصگگگرف
رسگگانههای چاپی با گرایش به مصگگرف موادمخدر رابطه معکوس ،بین مصگگرف رسگگانههای
الکترونیگک بگا گرایش به مصگگگرف موادمخدر رابطه معکوس و بین مصگگگرف رسگگگانههای
خارجی با گرایش به مصگگرف موادمخدر رابطه مثبت وجود دارد .بین مصگگرف رسگگانههای
دیجیتا با گرایش به مصرف موادمخدر رابطه معنیداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضگر با هدف بررسگی رابطه مصگرف رسگانهای با گرایش به مصگرف موادمخدر در
بین جوانا شگگهر اردبی ل انجام شگگد .نتایج پژوهش نشگگا داد که بین مصگگرف رسگگانهای با
گرایش بگه مصگگگرف موادمخگدر رابطه معکوس معنیداری وجود دارد .به عبارتی با افزایش
مصگگرف رسگگانه ای ،گرایش به مصگگرف موادمخدر نیز کاهش می یابد .ضگگریب همبسگگتری
متوسگگو و البته معکوس نشگگا میدهد که مصگگرف رسگگانهای که شگگامل رسگگانههای چاپی،
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الکترونیک و خارجی اسگت می تواند تاثیر معکوس بر گرایش به مصگگرف موادمخدر در بین
جوانا شگگهر داشگگته باشگگد .به این معنی که افزایش اسگگتفاده از رسگگانهها ،آگاهی از عواقب
مصگگگرف موادمخگدر را در بین جوانگا بیشگگگتر می کنگد و در نهگایگت گرایش بگه مصگگگرف
موادمخگدر کگاهش می یگابگد .در تبیین یگافته فوق می توا گفت که اسگگگتفاده از رسگگگانههای
مختلف باعث می شگگود تا در درجه او آگاهی جوانا در زمینه اعتیاد و مصگگرف موادمخدر
افزایش پیگدا کنگد و در درجگه دوم بگاعگث می شگگگود تا اوقات فراغت جوانا با رسگگگانههایی
همچو کتاب ،روزنامه ،تلویزیو و ا ینترنت پر شگگود .این عوامل باعث میشگگود که گرایش
بگه مصگگگرف موادمخگدر در بین جوانا کاهش یابد .نتایج تحقیق حاضگگگر با یافتههای تحقیق
مسگگعودی فرید و همکارا ( )2393همخوانی دارد .نتایج تحقیق آ ها نشگگا دادکه رسگگانهها
نقش موثری در پیشگگگریری از اعتیگاد دارند .همچنین نتایج تحقیق با یافتههای ت حقیق جعفری
و فتحی شگگگیخ احمد ( ) 2393همخوانی دارد .نتایج تحقیق آ ها نشگگگا داد که بین مصگگگرف
رسگگانه ای با تغییر سگگبک زندگی در بین دانشگگجویا دانشگگراه آزاد اسگگالمی رابطه معنیداری
وجود دارد.
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یگافتگه دیرر پژوهش حگاضگگگر این بود که بین مصگگگرف رسگگگانههای چاپی با گرایش به
مصگگگرف موادمخگدر رابطگه معکوس معنیداری وجود دارد .بگه عبارتی با افزایش مصگگگرف
رسگگگانههای چاپی ،گرایش به مصگگگرف موادمخدر کاهش می یابد .در تبیین این یافته میتوا
گفت که رسگگانههای چاپی همچو روزنامه ،مجالت و کتابها چو بیشگگتر با اهداف خاص
چاپ میشگگوند و در ورای آ ها مقاصگگد غیر فرهنری کمتری دیده میشگگود باعث باال رفتن
میزا آگگاهیهگای اجتماعی در بین جوانا میشگگگود .روزنامهها و یا کتابهایی که در زمینه
آثگار مصگگگرف موادمخگدر موجود اسگگگت ،تگاثیر بسگگگزایی در کگاهش گرایش بگه مصگگگرف
موادمخگدر دارد .بگه همین دلیگل هر چگه میزا اسگگگتفاده جوانا از رسگگگانههای چاپی افزایش
یگابد ،در آ صگگگورت میزا گرایش به موادمخدر نیز کاهش می یابد .نتایج تحقیق حاضگگگر با
یگافتگههگای تحقیق مطیعی لنررودی و همکارا ( )2390همخوانی دارد و با یافتههای تحقیق
کیا و حسگگینپور ( )2333در تضگگاد اسگگت .نتایج تحقیق صگگورت گرفته در مورد روزنامههای
ایرا (چهار روزنامه دولتی و پر تیراژ ایرا ) بیانرر آ اسگگگت که این رسگگگانهها در برنامههای
همکگارا ( ) 2393نشگگگا داد که مطالب روزنامههای ایرا و اطالعات جنبه اطالعرسگگگانی و
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آموزشگگی داشگگته و کمتر تغییر نررش گروههای قربانی را دنبا کردهاند .یافته های افضگگلی،
صگگرامی ،رحمانی و رحمانی اصگگل ( )2393در خصگگوص ارزیابی میزا اثربخشگگی اقدامات
رسگگانه ای در مبارزه با مواد مخدر در ایرا نشگگا داد که میزا اثربخشگگی اقدامات رسگگانهای
ضگگعیف بوده اسگگت .این ضگگعف به ویژه در مناطقی که مصگگرف موادمخدر شگگیوع باالتری
دارد ،بیشگگگتر مشگگگهود اسگگگت .اثربخشگگگی بیشگگگتر و مطلوب تر رسگگگانهای به ترتیب مربوط به
تلویزیو  ،سگگگایتهای اینترنتی ،روزنامه و رادیو بوده اسگگگت .رسگگگانهها در این حوزه بیشگگگتر
هدف اطالعرسگگگانی داشگگگتهاند و اهداف آگاهیبخشگگگی و آموزشگگگی کمتر مورد توجه بوده
است .تمرکز رسانهها بیشتر بر گروههای سنی جوانا  ،کودکا و نوجوانا بوده است.
در پژوهش حاضگگر مشگگخ

شگگد که بین مصگگرف رسگگانههای الکترونیک با گرایش به

مصگگگرف موادمخگدر رابطگه معکوس معنیداری وجود دارد .بگه عبارتی با افزایش مصگگگرف
رسگگگانگههای الکترونیک ،گرایش به مصگگگرف موادمخدر کاهش می یابد .در تبیین یافته فوق
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می توا گفت که رسگگانههای الکترونیک می توانند تاثیری دوگانه بر گرایش به اعتیاد داشگگته
بگاشگگگنگد ،امگا آنچگه محتمل به نظر میرسگگگد این اسگگگت که از بین رسگگگانههای الکترونیکی،
شگگگبکگههای اجتماعی که در راسگگگ تای کاهش آسگگگیبهای اجتماعی راه اندازی میشگگگوند،
تاثیری اسگگاسگگی بر کاهش گرایش به مصگگرف موادمخدر دارند .بنابراین می توا گفت که با
افزایش مصگرف رسگانههای الکترونیک ،گرایش به مصرف موادمخدر کاهش مییابد .نتایج
تحقیق با یافتههای تحقیق روشگگگند ( )2392همخوانی دارد .نتا یج تحقیق روشگگگند ()2392
نشگگا میدهد که تلویزیو به عنوا پرمصگگرف ترین رسگگانه ،قابلیت بیشگگتری برای جهتدهی
بگه مسگگگائگل اجتمگاعی باالخ

موضگگگوعات مرتبو با دانشآموزا را دارا اسگگگت .همچنین

باتوجه به اینکه نزدیک به نیمی از دانشآموزا مصگگرفکننده مشگگترک برنامههای تلویزیو
و مگاهواره هسگگگتنگد ،به نظر میرسگگگد که باید در برنامهریزی برای تولید پیام در تلویزیو  ،به
پیگام هگای ارسگگگالی ،کگارکردها و تأثیرات آ توجه نمود .نتایج تحقیق همچنین با یافتههای

بعد (سگگیاسگگی ،اجتماعی ،فرهنری ،مذهبی و روانی) صگگورت گرفته اسگگت .در بعد اجتماعی
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مرحمتی )2393 ،نشگگا داده اسگگت که تأثیر برنامههای تلویزیونی بر سگگبک زندگی در پنج

سال  ،5شماره  ،71بهار 7931

تحقیق علیخواه و رسگگگتمی ( )2339همخوانی دارد .نتگایج تحقیقی دیرر (بگه نقگل از ایمگا و

مشگگخ

شگگده اسگگت که برنامههای تلویزیونی اهمیت خاصگگی به جامعه مدر و قشگگر مرفه

دادهاند .از سگگوی دیرر ،قشگگر متوسگگو و پایین نیز چندا نمایش داده نمیشگگوند .در بعد
فرهنری ،بی توجهی به جایراه سگیاسگی و اجتماعی بانوا و همچنین اشگتغا آنا و موضگگوع
تسگاوی جنسگیتی مالحظه شگگده اسگگت و در بعد مذهبی مشگگخ

شگگده اسگگت که برنامههای

تلویزیونی در تحکیم روابو خانواده مؤثر بودهاند .در بعد سگگیاسگگی ،در زمینه مشگگارکت در
انتخابات و تظاهرات ،نتایج قابل توجهی به دست نیامده است.
همچنین نتگایج پژوهش نشگگگا داد کگه بین مصگگگرف رسگگگانگههای خارجی با گرایش به
مصگگگرف موادمخگدر رابطگه مثبگت معنیداری وجود دارد .بگه عبگارتی بگا افزایش مصگگگرف
رسگگگانگههای خارجی ،گرایش به مصگگگرف موادمخدر نیز افزایش می یابد .در تبیین یافته فوق
می توا گفت که آنچه مسگگگلم اسگگگت اینکه رسگگگانههای خارجی و بخصگگگوص رسگگگانههای
خگارجی غیردولتی بیشگگگتر با اهداف ترویج فرهنگ غربی ،مصگگگرفگرایی و لذتجویی به
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وجود میآیند و برنامههای تولیدی آ ها نیز در این راسگگتا اسگگگت .بنابراین ،در این رسگ گانهها
تبلیغ منفی علیگه اعتیگگاد چنگدا نمود پیگگدا نمی کنگد و در برخی موارد کگگارکرد پنهگا این
شگگبکهها ،تبلیغ مصگگرف موادمخدر اسگگت .بنابراین می توا گفت که مصگگرف رسگگگانههای
خگارجی بگاعگث افزایش گرایش بگه مصگگگرف موادمخدر می شگگگود .با توجه به تاثیر بازدارنده
رسگانههای چاپی بر گرایش به مصگرف موادمخدر پیشگنهاد میشگود کتابچهها و بروشگگورهای
مخصگگوص برای آگاه سگگازی عموم مردم در دسگگترس شگگهروندا قرار گیرد تا شگگهروندا از
تبعات اعتیاد و گرایش به مصگگرف موادمخدر آگاه باشگگند .الزم اسگگت آموزشهای الزم در
زمینگه پیشگگگریری از اعتیگاد بگه موادمخدر در کتب درسگگگی گنجانده شگگگود تا از هما اوایل
مضگرات اعتیاد مشگخ

شگود .پیشگنهاد می شود تجربیات مربوط به اعتیاد و تبعات آ تحت

عنوا مصگگگاحبگه با افراد معتاد تهیه و از شگگگبکههای تلویزیونی پخش شگگگود تا میزا آگاهی
مردم نسگبت به عوارض اعتیاد افزایش یابد .همچنین از کارشگناسا و متخصصین زمینه اعتیاد
در شگگگبکگه هگای تلویزیونی بهره گرفته شگگگود تا با معرفی پیش زمینههای اعتیاد به خانوادهها،
تبعات موادمخدر صگگنعتی را که به راحتی قابل دسگگترس هسگگتند بیا کنند و برای جلوگیری
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از اعتیگاد جوانا خانواده ها را در این زمینه کمک رسگگگانی کنند .با توجه به تاثیر شگگگبکههای
ماهواره ای بر گرایش به اعتیاد پیشگنهاد می شگود تا حد ممکن خانوادهها از تماشای شبکههای
ماهواره ای اجتناب کنند و در صگگورت تماشگگای این شگگبکهها ،در انتخاب برنامهها دقت کنند
تا طی این برنامهها کارکرد پنهانی شبکهها در گرایش به اعتیاد افراد عملی نشود.
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