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 چکیده

تواند باعث اختالل در کارکرد فرد، خانواده و  می است وجامعه در تعارض ی که با ارزش ها می باشند رفتار یا عملی، آسیب های اجتماعی مقدمه:

 مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر بروز آسیب های اجتماعی در دانشجویان خوابگاهی انجام گرفت.جامعه شود. این 

خوابگاهی  نفر از دانشجویان 337برروی  1394می باشد که در سال  تحلیلی از نوع مقطعی-مطالعه توصیفی پژوهش، یک این ها:مواد و روش 

برای بررسی روایی ابزار از . استفاده شد سوال( 69)نامه محقق ساخته جمع آوری داده ها از پرسشدانشگاه های دولتی شهر ایالم انجام گرفت. جهت 
برابر با  CVR، 85/0برابر با  CVI در این مطالعه مقدار ( استفاده شد.CVI(، شاخص روایی محتوا)CVRروایی صوری، ضریب نسبی روایی محتوا)

سپس داده ها وارد نرم افزار آماری به دست آمد.  87/0مقدار آن  که ا ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شدبنامه هم  پرسشاعتباریابی  به دست آمد. 76/0
SPSS  از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید.به ترتیب تحلیل داده ها  و گردید و برای توصیف 20نسخه 

(. بین متغیرهای وضعیت P<0.05اختالف معناداری را نشان داد) ،وع با جنسیتآسیب روابط نامشر برای آزمون کای دو یافته های پژوهش:

با بروز آسیب های نیز دوستان، گوشه گیر بودن، عدم آشنایی کافی در رابطه با مهارت های زندگی و کمبود امکانات علمی و آموزشی در خوابگاه ها 
 (.P<0.05اجتماعی در جامعه مورد مطالعه ارتباط معنادار یافت شد)

ترین  مهم، خانواده از گروه همساالن و دوستان و دور بودن مطالعه، مشکالت خانوادگی، سابقه افسردگی، وجود ایندر  بحث و نتیجه گیری:

یب های جلوگیری از بروز آسبه منظور تدوین استراتژی های مناسب فاکتورهای تاثیرگذار بر بروز آسیب های اجتماعی در دانشجویان معرفی شدند. لذا 
 .پیشنهاد می شوداجتماعی 
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 مقدمه
های تاریخ همیشه از  ها در فراز و نشیب انسان

های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و  دردها و آسیب
ها  جستجوی یافتن علل و انگیزه های آن همواره در

این  بوده اند تا راه ها و شیوه هایی را برای رهایی از
از لحاظ لغوی، آسیب به معنای  (.1)آسیب ها پیدا کنند

و  عیب، ضعف و ناتوانی در برابر نامالیمات، بدون دفاع
 آسیب. (2شکنندگی در معرض خطر می باشد) به همراه

عمل فردی یا جمعی اطالق تار و رفاجتماعی به هر نوع 
که با ارزش ها و هنجارهای شناخته شده و می شود 

 در نتیجه با منعو  مورد پذیرش جامعه در تعارض بوده
به رو  تماعی روــــح اخالقی و اجــــقانونی و یا قب

عبارتی آسیب های اجتماعی همانا ه ب (.3،4می گردد)
یر بیکاری، نظ اجتماعی ناهنجارها و نابسامانی های

سرقت، فرار از خانه، فقر، اعتیاد، خودکشی، می خواری، 
دایی، طالق، خودکشی، ـــیری، گــــزورگ ولگردی،

بی احترامی به والدین، عدم احساس و کمک به 
 (. 1می باشد)همنوع، مسائل جنسی و غیره 

مطالعات متعدد به بررسی وضعیت سالمت روان و 
با آسیب های اجتماعی  عوامل موثر بر آن و ارتباط آن

به بررسی رابطه بین سالمت  مطالعه ایپرداخته اند. در 
روان با ریسک فاکتورهایی نظیر رشته تحصیلی 
دانشجویان و عالقه آن ها به رشته تحصیلی، اختالالت 
خواب، اضطراب اجتماعی، افسردگی و حمایت اجتماعی 

 (.5پرداخته اند)
ان مشخص شد که میز در مطالعه ای دیگر

مشکالت روانی و آسیب های اجتماعی در زنان بیشتر 
های مختلف، بررسی  اساس نتایج بر (.6از مردان است)

صیلی، مشکالت و ــطع تحـــافزایش سن و مقبا 
آسیب های اجتماعی و روانی در دانشجویان بیشتر شده 

پیشگیری  اجتماعی قابل کنترل و آسیب های(. 7است)
آسیب های  نترل پذیریکاین،  بر می باشند. بنا

 شناخت علمیاهمیت یافته های علمی برای اجتماعی، 
مقابله  به منظورجامعه در  ها آنعوامل زمینه ساز 

درمان و یا پیشگیری از گسترش و  جهت صحیح
  .(4)را ضروری و پر اهمیت می سازد آسیب ها پیدایش

در  یبیشتربه میزان یکی از اقشار جامعه که 
سیب های روانی و اجتماعی هستند معرض ابتال به آ

که بررسی های انجام  طوریه ب .دانشجویان می باشند
دانشجویان از قشرهای  گرفته نشان داده است که

مانند مستعد آسیب پذیر در جامعه هستند و مواردی 
اعتیادآور طبیعی، صنعتی و  سیگار، مواد مصرف

شیمیایی، مصرف الکل، افسردگی، خودکشی و نظایر 
ر نزد جوانان و دانشجویان نگران کننده و رو به آن د

این، پرده پوشی و پاک  بر بنا .(8-10،4)است افزایش
کردن مسئله تنها موجب تسریع رشد و افزایش میزان و 
شدت این آسیب ها و تبدیل نمودن آن به یک بحران 

 (.11همه جانبه در جامعه می گردد)
یروی نبه عنوان  دانشجویانکه  با توجه به این

گردانندگان اصلی نقش های اجتماعی از ، فعال و جوان
به و محسوب می شوند جامعه در بخش های مختلف 

 ،مله شرایط سنی، زندگی در خوابگاهدالیل متعدد از ج
، به سایر عوامل ارتباط با همساالن، دوری از خانواده و

 ی اجتماعیآسیب ها ابتال بهدر معرض  یبیشتر میزان
که درگیر شدن نسل جوان و فعال در  اینو  قرار دارند

این مشکالت، منجر به هدر رفتن منابع مالی و 
 این مطالعه با هدف لذا اقتصادی کشور خواهد شد

عوامل تعیین و بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی 
دانشجویان مقیم در خوابگاه های موثر بر آن در میان 

 انجام گرفت. دانشگاه های دولتی

 امواد و روش ه
از تحلیلی و -توصیفییک مطالعه مطالعه حاضر 

. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوع مقطعی می باشد
یلی ـــال تحصــدر س که )پسر و دختر(یدانشجویان

خوابگاه های در )نیمسال اول و دوم(، 1393-94
سکونت  دانشگاه های دولتی شهر ایالمدانشجویی 

نفر  3324برابر با  ، تشکیل دادند که تعداد آن هاداشتند
خاب نمونه ها به روش ــ، انتطالعهـــدر این م بود.

جامعه متناسب با حجم نمونه گیری تصادفی طبقه ای 
با دقت )فرمول کوکران مورد مطالعه و با استفاده از 

( انجام شد. بر این درصد 95و ضریب اطمینان  05/0
 هایینمونه تعداد اساس و با توجه به فرمول کوکران، 

 337برابر با در نظر گرفته شد، برای انجام مطالعه که 
  تعیین گردید.پسر(  139دختر و  198)نفر

از یک  ،اده هاجمع آوری د در این مطالعه به منظور
بر ل که مشتم، ه استفاده شدنامه محقق ساخت پرسش
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سوال بود که این سواالت شامل حیطه های  69
 ،ل اقتصادیمسائمشخصات دموگرافیک،  مختلفی نظیر

و مسائل سیاسی  علمی و فرهنگی، روانی و اجتماعی
نامه برای  مناسب بودن پرسشبررسی به منظور . بود

مطالعه حاضر، از شاخص روایی استفاده شد. روایی 
اصطالحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق 
بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. به 

یی است که برای اندازه گیری عبارتی، آزمونی دارای روا
 این برای بر چه مورد نظر است مناسب باشد. بنا آن

)استفاده از از روایی صوری، نامه پرسشبررسی روایی 
(، CVR، ضریب نسبی روایی محتوا)نظر متخصصان(

ه ب CVI ( استفاده شد.CVIشاخص روایی محتوا)
صورت تجمیع امتیازات موافق برای هر آیتم که امتیاز 

را  «مرتبط کامالً»و  «نیاز به بازبینی با رتبط امام»
کسب کرده اند تقسیم بر تعداد کل متخصصان محاسبه 

از متخصصان درخواست شد تا  CVRشد و برای تعیین 
، «ضروری است»هر آیتم را براساس طیف سه قسمتی 

 «ضرورتی ندارد»و  «مفید است ولی ضرورتی ندارد»
ر فرمول مربوط به سپس پاسخ ها د بررسی نمایند،

CVR  در این محاسبه شد.  آنقرار گرفت و مقدار
 CVI مقدار اساس بررسی های انجام شده، بر مطالعه

که مقدار  به دست آمد که با توجه به این 85/0برابر با 
این نشاندهنده تایید روایی  بر باالتر بود بنا 79/0آن از 

ابر برنیز  CVR مقدار چنین محتوایی مقیاس است. هم
که حاکی از این است که اعتبار  به دست آمد 76/0با 

برای  .نامه، مورد تایید می باشد ین پرسشمحتوایی ا
ضریب آلفای کرونباخ  ازنامه هم  پرسش تعیین پایایی

به دست  87/0 برابر با مقدار آن، که شد استفاده
 (. 13-15)آمد

 رایب تحقیقانجام مطالعه، ابتدا اهداف  به منظور
ر دزم ک از افراد مورد مطالعه تشریح و آموزش الهر ی

 ردید و ــــه گـائنامه ار پر کردن پرسش خصوص نحوه

های جمع آوری شده)دموگرافیک و  سپس داده
 SPSSنامه( وارد نرم افزار آماری  تخصصی پرسش

از  برای توصیف داده هاگردید و در نهایت  20نسخه 
 های آمار آزمونچنین از  و همروش های آمار توصیفی 

 مستقل جهت تعیین tمجذور کای و  استنباطی نظیر
وز سنجی بین متغیرهای موثر در بر ارتباط و تفاوت

ای و  های زمینهآسیب های اجتماعی با متغیر
  د.ها استفاده ش جهت تجزیه و تحلیل داده ،دموگرافیک

 یافته های پژوهش
 139دختر و  198)دانشجو 337روی  این مطالعه بر

ت گرف ساکن خوابگاه های دولتی شهر ایالم انجامپسر( 
و  جنس مونث (نفر 198)درصد 8/58از این تعداد، که 

 1/83 چنین هم، جنس مذکرنفر(  139درصد) 2/41
 9/16را افراد مجرد و  جامعه مورد مطالعهدرصد از 

ورد ماد رنج سنی افردرصد را افراد متاهل تشکیل دادند. 
حراف سال با میانگین و ان 28تا  19بین نیز مطالعه 

 337از تعداد  سال به دست آمد. 14/23±64/3معیار 
 نفر 297دانشجویی که در این مطالعه شرکت کردند 

 40لیسانس و تعداد تحصیلی  در مقطع( درصد 13/81)
س در مقطع تحصیلی فوق لیسان( هم درصد 87/18نفر)

به آن مشغول باالتر از  و فوق لیسانسمعادل  یا
 بودند. تحصیل

در این مطالعه میزان شیوع آسیب های اجتماعی 
طور کلی برابر با ه در میان دانشجویان مورد مطالعه ب

در این مطالعه به چنین  درصد گزارش شد. هم 87/10
مصرف اجتماعی نظیر آسیب های بررسی وضعیت 

دارا بودن ، مصرف مواد مخدر طبیعی و صنعتی سیگار،
دام به خودکشی ــــاقیا ی، تمایل و ردگــــسابقه افس

شرکت کننده  ر و پسرــــجویان دختــــدانش بیندر 
د که اطالعات مربوط به ـــرداخته شــــپ در مطالعه
ده ــآم 1ماره ــــدول شــــی در جـــــاین بررس

 است. 
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 کننده در مطالعهافراد شرکت  وضعیت آسیب های اجتماعی بر حسب جنستوزیع  .1 شماره جدول
P نوع آسیب توزیع آسیب های اجتماعی  مجذور کای 

)درصد(پسر )درصد(دختر  )درصد( کل   

142/0  155/2  15 8/9  2/12  مصرف سیگار 

355/0  399/0  2/5  8/3  5/4  مواد مخدر طبیعی 

528/0  399/0  8/5  6/3  3/4  مواد مخدر صنعتی 

406/0  149/0  3/16  9/17  2/17  سابقه افسردگی 

297/0  453/0  3/20  4/17  7/18  تمایل به خودکشی)افکار خودکشی( 

521/0  031/0  9/5  4/5  7/5  اقدام به خودکشی 

001/0  559/11  3/20  6/7  4/13  روابط نامشروع 

 
آزمون مجذور کای بین وضعیت آسیب های 
اجتماعی نظیر مصرف سیگار، مصرف مواد مخدر 

ی، تمایل و یا طبیعی و صنعتی، دارا بودن سابقه افسردگ
ی با جنسیت دانشجویان، اختالف ـــاقدام به خودکش

و تنها در آسیب ( P>0.05)معنی داری را نشان نداد
وجود  یاختالف معنی دار دو جنسبین  روابط نامشروع

که داشتن  طوریه ب (.1 شماره )جدول(P<0.05)داشت
روابط نامشروع در جنس مذکر بیشتر از مونث 

های این مطالعه نشان داد که در  یافته .(P<0.05)بود

درصد افراد شرکت کننده در این مطالعه  4/13مجموع 
درصد از پسران( روابط  3/20درصد از دختران و  6/7)

 نامشروع داشته اند. 

تعیین تاثیر و در این مطالعه از آزمون کای دو برای 
بررسی ارتباط بین آسیب های اجتماعی سه گانه شامل 

مواد اعتیاد آور طبیعی و مواد اعتیادآور  استعمال سیگار،
صنعتی و شیمیایی با متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای 

 2آزمون در جدول شماره  استفاده شد که نتایج این
 آورده شده است.

 
 ارتباط بین آسیب های اجتماعی سه گانه با  بررسینتایج آزمون کای دو برای  .2 شماره جدول

 در بین افراد شرکت کننده در مطالعهدموگرافیک زمینه ای و  متغیرهای

  آسیب های اجتماعی سه گانه

 سیگار استعمال مواد اعتیادآور طبیعی مایییمواد اعتیادآور صنعتی و ش متغیر

P مجذور کای P مجذور کای P مجذورکای 

 جنس 155/2 142/0 399/0 355/0 399/0 528/0

 سن 468/3 325/0 443/0 695/0 88/0 993/0

 هلاوضعیت ت 608/25 001/0 006/0 23/0 35/15 001/0

 دوره تحصیلی 687/3 45/0 500/1 827/0 529/1 821/0

 محل سکونت 763/0 763/0 021/0 591/0 164/0 164/0

 غیربومی-بومی 103/0 749/0 936/0 044/0 949/2 86/0

 هدرآمد ماهیانه خانواد 837/46 001/0 550/40 001/0 934/37 001/0

 سواد پدر 766/32 001/0 162/49 001/0 413/37 001/0

 سواد مادر 990/26 001/0 493/37 001/0 671/51 001/0

 نوع منزل مسکونی 526/15 004/0 260/25 001/0 452/28 001/0

 تعداد فرزندان خانواده 274/3 658/0 131/7 211/0 451/4 486/0

 دین در قید حیاتوال 398/0 354/0 357/4 225/0 370/1 713/0

 وضعیت والدین)مشترک یا جدا( 868/0 648/0 915/2 223/0 215/0 898/0

 طبقه ی اقتصادی 886/25 001/0 540/33 001/0 601/25 001/0

 
یافته های این مطالعه نشان داد که بین سن افراد 
شرکت کننده با مصرف سیگار، مواد مخدر)طبیعی، 

 .  (P>0.05)ر وجود نداردشیمیایی و صنعتی( رابطه معنادا

رابطه معنادار آماری را بین وضعیت آزمون کای دو 
تأهل، درآمد ماهیانه خانواده، سطح تحصیالت والدین، 

نوع منزل مسکونی، طبقه اقتصادی خانواده با مصرف 
سیگار و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در بین افراد 

 )جدول(P<0.05)شرکت کننده در مطالعه نشان داد
نتایج مطالعه، بین  ساسا چنین بر (. هم2ماره ش

متغیرهای درآمد ماهیانه خانواده، سواد والدین و نوع 
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منزل مسکونی با مصرف مواد مخدر طبیعی در بین 
دانشجویان مورد مطالعه رابطه معنادار آماری یافت 

 . (P<0.05)شد

ط بین متغیرهای ابه بررسی ارتب در این مطالعه

طه های مختلف با بروز ـــحی مستقل گوناگون در
آسیب های اجتماعی پرداخته شد که خالصه نتایج 

آورده  3حاصل از انجام این بررسی در جدول شماره 
 شده است. 

 
 با آسیب های اجتماعیمرتبط با حیطه های مختلف زندگی دانشجویان متغیرهای نتایج بررسی ارتباط بین  .3 شماره جدول

ر حسب متغیرهای مستقلآسیب های اجتماعی ب حیطه  نتایج آزمون 

 P مجذور کای متغیرهای مستقل

مسائل 
 اقتصادی

389/15 امید به آینده شغلی و موفقیت فردی و اجتماعی  004/0  

572/3 خشنودی از شرایط اقتصادی  168/0  

548/14 کمبود امکانات علمی خوابگاه  004/0  

312/5 کمبود امکانات ورزشی خوابگاه  257/0  

297/1 کمبود وسایل سرگرمی و تفریحی در خوابگاه  935/0  

433/4 کمبود وسایل رفاهی و بهداشتی خوابگاه  351/0  

805/6 رضایت از وضعیت امکانات خوابگاه  147/0  

مسائل روانی 
 و اجتماعی

942/12 اعتیاد والدین  002/0  

564/3 محرومیت عاطفی  614/0  

986/22 عدم نظارت والدین  521/0  

952/12 چونگی تجربه زندگی خانوادگی  004/0  

430/46 وضعیت دوستان  000/0  

036/35 مصرف مواد  001/0  

659/21 تمایل به گوشه گیری  001/0  

370/39 سابقه افسردگی  001/0  

مسائل علمی 
 و فرهنگی

108/7 میزان پایبندی به خدمت به جامعه  130/0  

862/5 میزان پایبندی دینی  320/0  

585/10 میزان فعالیت علمی و پژوهشی  032/0  

486/38 کمبود مهارت های زندگی  001/0  

ثیر عمل مطابق برنامه مشخصامیزان ت  739/1  784/0  

ثیر برنامه های رسانه ایامیزان ت  488/8  075/0  

180/20 میزان مطالعه در شبانه روز  000/0  

702/4 کمبود برنامه های دینی در خوابگاه  093/0  

739/1 کمبود برنامه های فرهنگی و هنری در خوابگاه  784/0  

243/6 کمبود سالن مطالعه و کتابخانه در خوابگاه  13/0  

مسائل 
 سیاسی

365/10 تمایل به مهاجرت از کشور  066/0  

327/1 خشنودی از شرایط سیاسی و اجتماعی  170/0  

 
مشخص شد که  3 شماره توجه به نتایج جدول با

مصرف سیگار و سایر مواد  بان اعتیاد والدین بی
تمایل به  با، اعتیاد والدین دانشجویان با اعتیادآور

در خودکشی و نیز مصرف مواد در افراد شرکت کننده 
 هم. (P<0.05)مطالعه ارتباط معنادار آماری یافت شد

وضعیت دوستان، گوشه گیری، مصرف مواد  چنین بین
کمبود مهارت های زندگی، اعتیادآور، سابقه افسردگی، 

امید به آینده شغلی و موفقیت فردی و اجتماعی، 
چگونگی تجربه زندگی خانوادگی، میزان مطالعه در 

خوابگاه با  لمی درــانات عـــکمبود امک شبانه روز و
مورد مطالعه ارتباط آسیب های اجتماعی در دانشجویان 

  .(P<0.05)شد معنادار آماری یافت
ین آسیب های اجتماعی ـــبکای دو  آزمون

دی دانشجویان به خدمت ـــدانشجویان با میزان پایبن
جویان به مهاجرت از ــــمایل دانشـــعه، تـــبه جام

یزان فعالیت علمی ـــنی، مــــندی دیـــکشور، پایب
ندی به برنامه ــــیزان پایبــــدانشجویان و م

 .(P<0.05)را نشان نداد آماری ص رابطه معنادارـمشخ

 و نتیجه گیری بحث

مطالعات انجام شده که در بسیاری از  با وجود این
به یک یا دو  در موضوع آسیب های اجتماعی، معموالً

در مطالعه حاضر ولی  ،مورد از این آسیب ها پرداخته اند
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ماعی و علل و عوامل ـــمجموع آسیب های مهم اجت
 آن ها در دانشجویان مورد توجه قرار گرفت. 

ه های این مطالعه در رابطه با عوامل مرتبط با یافت
خوابگاه نشان داد که بین میزان ابتالی دانشجویان به 
آسیب های اجتماعی با کمبود امکانات علمی)سالن 
مطالعه، کتابخانه و سایت علمی(، برنامه های ورزشی و 
رفاهی، برنامه های فرهنگی و هنری و نیز کمبود 

در خوابگاه ها ارتباط وجود برنامه های دینی و مذهبی 
نداشت. با این حال، نتایج این مطالعه در خصوص 

درصد دانشجویان  80عوامل فوق نشان داد که بیش از 
عدم رضایت خود را از برنامه ها و امکانات خوابگاه 

درصد از آنان  80بیش از  خویش اعالم نموده اند و نیز
ب های ثیر کمبود این امکانات در بروز آسیامیزان ت

اجتماعی دانشجویان خوابگاه را باالتر از حد متوسط 
 ارزیابی نموده اند.

چنین در این مطالعه بین ابتالی دانشجویان به  هم
 انه ایـــه های رســـماعی و برنامــآسیب های اجت

طه ــــ)شبکه های ماهواره ای، مجازی و غیره( راب
ه بر معنی دار آماری وجود ندارد. این در حالی است ک

درصد از اعضای  5/80اساس یافته های مطالعه حاضر، 
ثیر این رسانه ها در بروز آسیب های انمونه، میزان ت

اجتماعی در دانشجویان را در حد متوسط به باال اعالم 
 نموده اند.

مصرف سیگار در  میزان شیوعاین مطالعه  در
درصد گزارش  2/12مورد مطالعه در حدود دانشجویان 

و  بشارتانجام گرفته توسط نتایج مطالعات با  شد که
و ( و سیام 17و همکاران) بیدل(، 16همکاران)
 14تا  8(، که میزان شیوع مصرف بین 18)همکاران

 نتایج. اما با داشتخوانی  هم بودنددرصد را نشان داده 
که میزان شیوع ( 19)و همکارانترقی خواه  همطالع

دانشجویان در بین درصد  60تا  30 سیگار رامصرف 
این  از دالیلکه  .شتندا خوانی هم بودند، اعالم کرده

ها ه ابزار گردآوری دادبودن تفاوت ممی توان به تفاوت 
مورد چنین باال بودن جمعیت  همو در دو مطالعه 

مطالعه حاضر  نسبت بهدر مطالعه ترقی خواه  بررسی
در مطالعه ترقی خواه و همکاران  اشاره نمود.

دانشجوی مقطع  2997 شامل د بررسیدانشجویان مور
که در مطالعه حاضر تعداد افراد  حالی کارشناسی بود در

دانشجو در مقاطع مختلف  337مورد مطالعه برابر با 
صی و حتی ــترای تخصـــتحصیلی از کاردانی تا دک

 پزشکی بودند. دانشجویان رشته های پزشکی و دندان
طالعه ممیزان شیوع مصرف مواد مخدر طبیعی در 

نتایج با  که گزارش شددرصد  5/4در حدود  حاضر
خانی رضا و (18)و همکارانسیام  هحاصل از مطالع

تا  9/4بین آن را ( که میزان شیوع 8مقدم و همکاران)
با  اما. داشتخوانی  مه گزارش کرده بودند،درصد  4/6

در دانشگاه مدیسون و همکاران  فوردنتایج مطالعات 
باال گزارش کرده ن شیوع آن را ( که میزا20آمریکا)

خوانی  از دالیل این عدم هم .شتندا خوانی هم بودند
غیر قانونی بودن این مواد در داخل ایران و به  می توان

اعتقادات مذهبی ایرانیان در مورد عدم مصرف این مواد 
مرسوم بودن  چنین و باورهای فرهنگی مردم و هم

وکائین، ماری مصرف سایر مخدرها)از قبیل قرص ها، ک
 (.8)اشاره کرددر جوامع غربی جوانا و نظایر آن( 

ی و یخصوص شیوع مصرف مواد مخدر شیمیا در
ایج این مطالعه با ــجویان، نتـــصنعتی در بین دانش

( که میزان مصرف 21یافته های طارمیان و همکاران)
 ،این مواد را در پسران بیش از دختران نشان داده است

در این مطالعه بین مصرف مواد مخدر . داردنخوانی  هم
اکثر  نتایجبا  ، رابطه ای یافت نشد کهیتبا جنس

 همانجام گرفته در داخل و خارج از ایران مطالعات 
 یکی از دالیل این نتیجه گیری این. نداشت خوانی

ایر مواد مخدر توسط ـــست که استعمال سیگار و سا
شود و  خانم ها، یک رفتار غیر اجتماعی محسوب می

همین امر باعث مصرف کمتر مواد توسط آنان می 
 .(4،8،17،22)گردد

نتایج این مطالعه در خصوص سابقه افسردگی و 
با ، تمایل به افسردگی در بین دانشجویان مورد مطالعه

. شتندا خوانی همهیچ یک از مطالعات بررسی شده 
مولوی و رسول زاده افسردگی را مهم ترین عامل 

صرف مواد مخدر در جوانان اعالم ــمش به ـــگرای
ترین  به نظر می رسد که یکی از مهم(. 23نموده اند)

دالیل این عدم تطابق، عدم شناخت کافی دانشجویان 
عالئم و در این مطالعه، چند که  هراز افسردگی باشد. 

طریق مجریان و  ازچگونگی تشخیص افسردگی 
 پرسشگران به اعضای نمونه آموزش داده شد.
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در خصوص میزان تمایل حاضر ایج مطالعه نت
دانشجویان عضو نمونه به خودکشی)افکار خودکشی(، با 

و  (24)و همکارانیافته های مطالعه استیون جی گاریو 
که ( 9)علیزادهمیرزایی و  با نتایج مطالعه چنین هم

چندین برابر مطالعه حاضر گزارش کرده اند  میزان آن را
ین تفاوت می توان به نوع از علل ا .شتندا خوانی هم

تفاوت های وجود چنین  نامه مورد استفاده و هم پرسش
و فرهنگی این مطالعات با مطالعه  اقتصادی، اجتماعی

چنین تغییر شرایط در طول زمان  حاضر اشاره کرد. هم
را می توان از علل افزایش شیوع این افکار در میان 

 دانشجویان در نظر گرفته شود.
افراد شرکت کننده در این از  درصد 6 ،مجموعدر 
این میزان  .ندردمشروبات الکی مصرف می ک مطالعه

مطالعات در برخی از دست آمده ه پائین تر از نتایج ب
بررسی مطالعات خارجی عالوه، در ه ب .داخلی است
که میزان مصرف مشروبات الکلی در بین  مشخص شد

 الترمع به دالیل فرهنگی بسیار بادانشجویان آن جوا
به  می توانخوانی  از دالیل این عدم هم (.25)است

غیر قانونی بودن این مواد در داخل ایران و اعتقادات و 
ارزش های فرهنگی، مذهبی و سنتی ایرانیان در مورد 

و  الکلمرسوم بودن مصرف عدم مصرف این مواد و 
 (.8اشاره کرد)در جوامع غربی مواد مشابه 

اد شرکت کننده با افراین مطالعه بین سن  در
 (طبیعی، شیمیایی و صنعتی)مصرف سیگار، مواد مخدر

با نتایج  از این نظر یافت نشد که یدارارابطه معن
(، 16)ارانو همک یبشارتانجام گرفته توسط مطالعات 

 و (8(، خانی مقدم و همکاران)26باقیانی و همکاران)
 شت.خوانی دا ( هم27دادخواه و همکاران)

بین  ج این مطالعه، تعیین ارتباطایـــیکی از نت
امید به آینده با آسیب های اجتماعی)تجمیع آسیب ها( 

دانشجویان در میان شغلی و موفقیت فردی و اجتماعی 
و  ریوپاچ( و 17و همکاران) بیدلبا نتایج مطالعه  بود که

 .(28)شتدا خوانی همهمکاران 
یافته های این مطالعه بین آسیب های اجتماعی 

 به اعتقاداتمیزان پایبندی دانشجویان با دانشجویان 
را نشان نداد که با دار ارابطه معن اجتماعی و مذهبی
 و (8کاران)ـــدم و همـــخانی مقرضامطالعه نتایج 

اساس  بر .( مطابقت ندارد29فاضل پور و همکاران) سید

دانشجویانی که اعتقادات  نتایج مطالعات مختلف،
مذهبی قوی دارند و نماز می خوانند کمتر به مصرف 

که داشتن  این می توان گفت بر مواد می پردازند. بنا
اعتقادات مذهبی قوی و متعهد بودن به عقاید مذهبی، 

 خود عامل مهم بازدارنده در مصرف مواد می باشد
بین آسیب های اجتماعی دانشجویان و وضعیت 

رابطه معنی دار آماری  در این بررسی آنان دوستان
 انجام گرفته توسط یافته های مطالعات که با یافت شد

 و هم( 30)و همکاران رااآیب(، 28و همکاران) ریوپاچ
 هم( 8چنین با نتایج مطالعه رضاخانی مقدم و همکاران)

در این مطالعات، دوستان و گروه های  .شتدا خوانی
ین علت مصرف مواد معرفی تر همساالن به عنوان مهم

 شدند.
، بین وضعیت آسیب های اجتماعی چنین هم   

میزان مطالعه آنان در شبانه مورد مطالعه با دانشجویان 
بدین معنی که . مشاهده شدروز رابطه معنی دار آماری 

، دانشجویان در شبانه روزمیزان مطالعه  با افزایش
شاهده متر ــکمها  های اجتماعی در آنمیزان آسیب 

 .می شد
یافته های این مطالعه در بخش عوامل خانوادگی، 

نشان داد که بین مصرف سیگار، مواد مخدر طبیعی و 
وجود صنعتی با سواد پدر و مادر رابطه معنی دار آماری 

. اما، بر خالف انتظار محققین، بیشترین میزان داشت
مصرف کنندگان سیگار و مواد اعتیادآور مربوط به 

ی بود که والدین آنان سواد باالتری)فوق دانشجویان
 ،شاید یکی از دالیل آن لیسانس و باالتر( داشتند.

ها با  ها و ارتباط کمتر آن شرایط شغلی والدین آن
دلیل نظارت کمتر بر آنان و یا شرایط ه فرزندان ب

و  آیبارااین نتایج با یافته های  اقتصادی بهتر باشد.
ن سواد والدین و د بی( که نشان داده ان30)همکاران

د اعتیادآور در بین دانشجویان مصرف سیگار و موا
 بررسی شده رابطه معنی دار آماری وجود دارد، هم

  .شتخوانی دا
ان داد که بین وضعیت ـــنتایج این مطالعه نش

افراد نزل مسکونی ــنوع مبا  تماعیـــــآسیب های اج
 .رابطه معنی دار آماری وجود داردشرکت کننده 

رهن و ها  ه منزل مسکونی خانوادگی آنانشجویانی کد
در . آسیب اجتماعی در آنان بیشتر بود استیجاری بود،یا 
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کمترین میزان آسیب مربوط به دانشجویانی بود  ،مقابل
که خانواده آنان در منزل سازمانی و شخصی سکونت 

و  سیامبررسی با نتایج  یافته هااین  داشتند.
ه های وی دانشجویان پسر دانشگابر ر که (18)همکاران

 شت.نی داخوا ، همبود دولتی شهر رشت انجام گرفته
بر اساس یافته های این مطالعه، بین آسیب های 

محل سکونت)شهر ، تعداد فرزندان خانوادهبا اجتماعی 
والدین در قید ، بودن غیربومی و یابومی ، روستا( یا

عدم  و ت عاطفی از خانوادهـــمیزان محرومی، حیات
 که با رابطه معنی دار آماری مشاهده نشد نظارت والدین

باقیانی و انجام گرفته توسط یافته های مطالعات 
( و دادخواه و 9یرزایی و علیزاده)ـــم (،26همکاران)
اساس یافته های  مطابقت نداشت. بر( 27همکاران)

مطالعات مختلف، خانواده نقش مهمی را در ایجاد و 
مخدرها و جلوگیری از روی آوردن پیشگیری از مصرف 

جوانان و نوجوانان به استعمال مواد مخدر دارا می باشد. 
به عبارتی حمایت عاطفی خانواده از فرزندان به عنوان 
یک عامل مهم بازدارنده در مصرف مواد مخدر در بین 

 (.8دانشجویان مطرح می باشد)
ان داد که بین ـــطالعه نشـــیافته های این م

میزان درآمد ماهیانه خانواده  باای اجتماعی آسیب ه
آنان رابطه معنی دار آماری وجود دارد. نتایج این مطالعه 

د رابطه بین این دو مبنی بر وجو آیبارایافته های با 
یافته های مطالعات  (.30شت)خوانی دا همعامل، 

مختلف بیانگر آن است که تفریح و سرگرمی و کسب 
دانشجویان به مصرف مواد لذت، اصلی ترین علل جذب 

مخدر می باشد. خانواده ها به عنوان کانون اصلی تعلیم 
ین تفریحات و ـــف به تامـــو تربیت فرزندان، موظ

سرگرمی های سالم جایگزین برای کسب لذت بیشتر از 
 (.8زندگی توسط فرزندان خود می باشند)

 ینتایج این پژوهش نشان داد که بین ابتال
اعتیاد والدین آنان با سیب اجتماعی دانشجویان به آ

در بین  بدین معنی کهرابطه معنی داری وجود دارد. 
دانشجویان مبتال به آسیب اجتماعی، باالترین فراوانی 

اعتیاد  به دانشجویانی بود که والدین آنانمربوط 
(، 30و همکاران) ریوپاچاین نتایج با یافته های  داشتند.

مبنی بر  (30)آیباراو  (8خانی مقدم و همکاران)رضا
اعتیاد با مشاهده رابطه معنی دار بین اعتیاد والدین 

عالوه، ه ب .شتسنخیت دا ویان به مواد اعتیادآورجدانش
اعتیاد والدین رابطه معنی دار  بابین تمایل به خودکشی 

یعنی تمایل به خود کشی در بین مشاهده گردید، 
 .بودتر ــتند بیشـــدانشجویانی که والدین معتاد داش

می توان یکی از دالیل این امر را عدم وجود بزرگسال 
چنین نبود نظارت  سالم به عنوان الگو در خانواده و هم

  .(8)کامل در این خانواده ها دانست
در خاتمه باید خاطر نشان کرد که یافته های این 

محدودیت ها به دست یکسری مطالعه، با عنایت به 
می توان به پنهان نمودن آمده است که از آن جمله 

برخی از آسیب های اجتماعی توسط پاسخ دهندگان 
اشاره کرد لذا این افراد ممکن است برخی از مالحظات 

نامه خود، مد نظر قرار داده  را در پر کردن پرسش
اساس یافته های مطالعه حاضر، عواملی نظیر  بر باشند.

 داشتن مشکالت خانوادگی، سابقه افسردگی، وجود
وه همساالن و دوستان و دور بودن دانشجویان از گر

ترین فاکتورهای  محیط امن خانواده به عنوان مهم
تاثیرگذار بر بروز آسیب های اجتماعی در دانشجویان 

های کوتاه مدت، میان  تدوین استراتژی معرفی شدند.
مدت در خصوص آموزش، پیشگیری، مدت و بلند
اجتماعی  ترل و درمان آسیب هایـــشناسایی، کن

دانشجویان و به طور کلی جوانان و نوجوانان به وسیله 
شفاف سازی آمارها،  تمام شود.ـــاه نهادهای ذیربط

بهره گیری از یافته های پژوهشی در این خصوص، 
نهادینه سازی آموزش مهارت های زندگی و حل 

افزایش امکانات و برنامه های علمی، فرهنگی، ، مسئله
فرصت های شغلی مناسب و  ایجاد، هنری، ورزشی

مسکن توسط فراهم نمودن ایمن برای کسب و کار و 
طور ه بمسئولین و دستگاه های اجرایی مربوطه، باید 

ترل و درمان ـــش، کنـــکاه ،جدی در پیشگیری
طور کلی ه آسیب های اجتماعی در دانشجویان و ب

توصیه می شود  چنین هم .به کار گرفته شودجامعه 
اربردی بیشتری به منظور شناسایی پژوهش های ک

دقیق عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی و ارائه 
 راهکارهای کاربردی در این زمینه صورت گیرد. 

 سپاسگزاری
 2/927001این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره 

در مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
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ان این می باشد که بدین وسیله نویسندگ 1392سال 
آن معاونت از  مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را

 مسئولین محترم همکاری صمیمانهچنین  محترم و هم

عی دانشگاه علوم پزشکی ایالم مرکز آسیب های اجتما
جویان عضو نمونه که ما را در جمع آوری ـــو دانش

  اعالم می دارند.داده های این مطالعه یاری نمودند، 
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Abstract 

Introduction: Any kind of behavior or 

practice that conflicts with the values and 

norms accepted by the community is known 

as social harm, which can disrupt the 

function of the individual, the family, and 

the community. This study aimed to 

investigate the factors leading to social 

injuries among dormitory students. 

 

Materials & Methods: This descriptive-

analytic study was carried out on 337 

dormitory students of the state universities 

in Ilam during 2016. The data were 

collected using a researcher-made 

questionnaire with 69 items.  Face validity, 

relative content validity coefficient (CVR), 

and content validity index (CVI) were used 

to evaluate the validity of the instrument. In 

this study, the CVI and CVR were obtained 

at 0.85 and 0.76, respectively. The 

reliability of the questionnaire was assessed 

by Cronbach's alpha coefficient at 0.87. 

Data were analyzed in SPSS software 

(version 20) through descriptive statistics to 

describe the data. Moreover, inferential 

statistics were used to analyze the data. 

 

Findings: The Chi-square test results 

showed a significant difference between 

gender and the damage induced by the 

illegitimate relationship (P<0.05). 

Moreover, social injuries correlated 

significantly with friend status, being 

isolated, lack of familiarity with life skills, 

and lack of academic and educational 

facilities in dormitories (P<0.05). 

 

Discussion & Conclusions: In this study, 

family problems, history of depression, 

presence of peer group and friends, and 

being far away from family were the most 

important factors affecting social harm in 

students. Therefore, it is suggested to 

develop appropriate strategies to prevent 

the emergence of social harms. 

 

Keywords: Dormitory, Risk Factor, Social 

harm, Students  
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