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  بسمه تعالی
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درستی برآورده نکنند و   هعظیمی را که از این سو متوجه کشور است ب

رود  لذا از آقایان محترم انتظار می. بازهم مشکالت بر روي هم متراکم شود
ها را با سرعت و  اجرائی کردن این سیاست خود در دستگاه که هر کدام سهم
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  پیشگفتار
اي براي  توجه قابلهاي  ارها و شاخصمعی ،انداز سند چشم

وضع مطلوبی که این . ترسیم کرده است 1404ي ایرانی سال  جامعه
هاي متعددي است که  دهد مستلزم اقدامات و برنامه سند وعده می

حال، موانع متعددي  با این. گیرد هاي جامعه را دربر می ي بخش همه
توان  و نمیاي در پیش روي ماست  براي رسیدن به چنان جامعه

بدون شک . توجه به این موانع در فکر نیل به آن اهداف باشیم بی
ترین موانع تحقق اهداف  گردان یکی از مهم مساله موادمخدر و روان

میلیون نفر از مردم ایران  2که حداقل  در حالی. انداز است سند چشم
بطور ) کنندگان خانواده مصرف(میلیون نفر  8کنند و  مواد مصرف می

که مساله  ستقیم با معضالت مصرف مواد مواجه هستند، در حالیم
شمار  هاي اکثریت مردم به ها و دغدغه ترین نگرانی موادمخدر از مهم

که هزینه اقتصادي ساالنه موادمخدر بالغ بر ده هزار  رود و در حالی می
ي  انداز و تحقق جامعه ، نیل به اهداف چشم...شود و  میلیارد تومان می

تري در حوزه این معضل  ها و اقدامات جدي نظر نیازمند برنامهمورد 
  . است

، مجموعه 1389جلد گزارش راهبردي در سال  12در ادامه تولید 
کند ابعاد  اي تالش می نیز با نگاه ویژه 1390گزارشات راهبردي سال 

ه و گردان در ایران را واشکافی کرد دیگري از مساله موادمخدر و روان
. دام ارائه دهدریزي و اق اري،  برنامهگذ دیدي براي سیاستهاي ج ایده

ریزان و مجریان این حوزه با  اران، برنامهگذ امید است سیاست
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هاي جامعه و نیز تاکیدات مکرر  نظرداشت عمق معضل، وسعت نگرانی
ها و اقدامات  اسناد باالدستی و مقامات ارشد جمهوري اسالمی برنامه

براي کاهش آالم مردم شریف ایران در پیش  بینانه و موثري را واقع
  .گیرند

بررسی ( عوامل موثر بر سوء مصرف مواد مخدر "این گزارش با عنوان
تهیه شده  دکتر ایرج فیضیتوسط  ")تاثیر خانواده ، دوستان و محله

است که الزم است از زحمات ایشان و همچنین اعضاي محترم کمیته 
  .تشکر و قدردانی نمایم

  
  

  میعلی هاش
  رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر
  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
امروزه سوء مصرف مواد مخدر به یکی از مسائل و مشکالت مبتال به 

سوء مصرف مواد نه تنها به . بیشتر کشورهاي جهان تبدیل شده است
مدهاي منفی آن دلیل اثرات سوئی که بر افراد دارد، بلکه به دلیل پیا

این . براي جامعه، یک مساله اجتماعی بسیار مهم و قابل مطالعه است
مساله یکی از عوامل اصلی اختالل در خانواده ها و ارتکاب جرائم است و 
بهداشت و سالمت افراد و جامعه را با خطر جدي مواجه می سازد و 

تصور هزینه هاي اقتصادي آن براي کشوري مانند ایران خارج از حد 
حداقل خسارتی که از وجود و اشاعه مواد مخدر از طریق درگیر  .است

شدن سرمایه داخلی در معامالت مواد مخدر، هزینه مصرف انواع مواد 
مخدر، خسارت از کار افتادگی معتادان، خسارت درگیري و بیکاري افراد 

ر مرتبط با زندانیان مواد مخدر و معتادان، سرانه درمان معتادان، اعتبا
-سازمان زندان ها، هزینه استهالك جنگ افزارها، خودروها و سایر هزینه

میلیارد 4500شود، سالیانه رقمی حدود هایی که به کشور تحمیل می
  ).1383:155صدیق سروستانی،( تومان برآورد شده است

توجه به مساله مصرف مواد مخدر و بررسی علمی آن را  وضعیت فوق
مطرح می کند که به واقع عوامل موثر بر  ضروري کرده و این سوال را

روي آوردن و مصرف مواد مخدر توسط جوانان کدام اند؟ اهمیت هر 
کدام از این عوامل به چه میزان است؟ تاثیر و تاثرات این عوامل بر هم 

  چگونه است؟ 
در مطالعات و تحقیقات حوزه آسیب شناسی اجتماعی و از جمله 

اما . ی مورد بررسی قرار گرفته اندمساله مواد مخدر عوامل مختلف
متاسفانه تحلیل هاي انجام شده عموماً تحلیل هاي ساده دو متغیره بوده 
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که طی آن هر بار رابطه یک متغیر وابسته نظیر مصرف مواد مخدر با یک 
مورد بررسی قرار گرفته ) از جمله یکی از سه متغیر فوق(متغیر مستقل 

ها بسیار در معرض روابط کاذب  در حالی که این نوع تحلیل. است
نتایج تحلیل دو متغیره در  در واقع. هستند و قابل اعتماد نیستند

بسیاري از موارد، تایید کننده روابط و فرضیات می شود و منجر به 
نتیجه گیري هاي اشتباه در تایید نظریه ها  و شناسایی عوامل تاثیرگذار 

عداد کمی از تحقیقات به ت. بر مساله یا موضوع مورد بررسی می شود
تحلیل هاي چند متغیره نیز که . تحلیل هاي چند متغیره پرداخته اند

عمدتاً با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده محدودیت هاي 
روشی است براي تحلیل "رگرسیون چند متغیره . خاص خود را دارند

یک متغیر  مشارکت جمعی و فردي دو یا چند متغیر مستقل در تغییرات
در این روش اوالً صرفاً تاثیرات ) 1366:10کرلینجر و پدهازور، ( "وابسته

مستقیم متغیرهاي مستقل مورد بررسی قرار می گیرد و تاثیرات غیر 
مستقیم نادیده گرفته می شود، ثانیاً روابط مختلف و تاثیر و تاثراتی که 

ظ نمی شود ممکن است خود متغیر هاي مستقل با هم داشته باشند لحا
و ثالثاً خطاهاي اندازه گیري مقیاس ها و شاخص ها در محاسبه حذف 

  . می شود
خانواده، (در مطالعه حاضر بنابر آن است تا تاثیر سه عامل مهم 

و عوامل دیگري که در نظریه ها و تحقیقات ) دوستان و محل سکونت
در حوزه آسیب شناسی مورد توجه و تاکید بوده اند بر مصرف مواد مخ

خانواده، دوستان و محل سکونت سه عامل مهم و . مورد بررسی قرار گیرد
این . مورد توجه در نظریه ها و تحقیقات آسیب شناسی اجتماعی هستند

سه عامل از عوامل و مصادیق اصلی مورد تاکید تئورهاي کنترل، 
دوستان به عنوان یکی از مهمترین . یادگیري و بوم شناسی انسانی است

. رین منابع یادگیري مورد توجه نظریه یادگیري ساترلند بوده اندو موثرت
کوئن، (این عامل بعد از خانواده مهمترین عامل اجتماعی شدن است 

بخش اصلی یادگیري کج رفتاري "از دیدگاه نظریه یادگیري ). 1375:79
گروه ). 1383:16صدیق سروستانی، ( ".دهد در حلقه درون گروه روي می

نظریه عمدتاً گروه هاي غیر رسمی و داراي روابط صمیمی  مورد نظر این
خانواده نیز به . است که گروه دوستان یکی از مهمترین مصادیق آن است

عنوان مهمترین عامل اجتماعی شدن مورد توجه ویژه این نظریه است 
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اما خانواده به دلیل نقش کنترلی و ابزارهاي منحصر به فردي که براي 
رد، از دیدگاه نظریه کنترل نیز مورد تاکید و توجه کنترل فرزندان دا

و در نهایت محله نیز به عنوان ظرف بزرگتري که همه فرایند هاي . است
. فوق در آن اتفاق می افتد مورد تاکید نظریه بوم شناسی انسانی است

طرفداران این نظریه محله را صرف نظر از اینکه ساکنان آن از چه گروه 
باشند، یک عامل مستقل و موثر بر جرم و آسیب ... و  هاي قومی و نژادي

همانطور که ). 1380: 201ولد و همکاران، ( هاي اجتماعی می دانند
مالحظه می شود هر نظریه بر یک عامل خاص تاکید ویژه داشته و سایر 

  . عوامل را نادیده و یا غیر موثر تلقی کرده است
ق نظریه هاي سه گانه فوق در این مطالعه تالش بر آن است تا با تلفی

و با استفاده از روش تحلیل معادالت ساختاري تاثیرات سه عامل مورد 
با . تاکید این نظریه ها بر مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گیرد

استفاده از این روش امکان بررسی تاثیر و تاثرات همه متغیر ها و بررسی 
وابسته و بر یکدیگر فراهم  اثرات مستقیم و غیر مستقیم آنها بر متغیر 

در مطالعه حاضر این سواالت مطرح است که تاثیر هر کدام از . می شود
این عوامل بر مصرف مواد مخدر به چه میزان است؟ متغیر دوستان با 

کنترل خانوادگی، انسجام خانوادگی و (حضور متغیرهاي خانوادگی 
ه تاثیري بر چ) حساسیت خانواده به مصرف مواد مخدر توسط فرزندان

مصرف مواد مخدر دارد؟ متغیرهاي خانوادگی چه تاثیري بر مصرف مواد 
مخدر دارند؟ و چه تاثیري بر دوستان و از آن طریق بر مصرف مواد 
مخدر دارند؟ به عبارت دیگر تاثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیر هاي 
ا خانوادگی به چه میزان است؟ متغیرهاي خانوادگی با اضافه شدن و ب

لحاظ کردن ظرف بزرگتر محله در تحلیل، چه وضعیتی پیدا می کنند؟ 
شرایط محله و آسیب زایی آن چه تاثیر مستقیمی بر مصرف مواد مخدر 
داشته و چه تاثیرات غیر مستقیمی از طریق دوستان و متغیرهاي 
خانوادگی داشته است؟ و خالصه آنکه حضور همه این متغیرها چگونه و 

  مصرف مواد مخدر موثر بوده است؟ به چه میزان بر
 

  پیشینه تحقیق
در مراکز بازپروري استان خراسان  امیرپوربر اساس نتایج تحقیق 

 54(اولین کسی که پاسخگو با او مواد مخدر مصرف کرده دوستان 
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بوده ) درصد 6(و همسر ) درصد 7(، اقوام )درصد 11(، خانواده )درصد
درصد این افراد  34. رده انددرصد نیز به تنهایی مصرف ک 22است؛ 

 22درصد جامعه و  13درصد همسر ،  6درصد خانواده ،  24خودشان را، 
امیرپور، . (درصد دوستان را در معتاد شدن خود مسئول دانسته اند

نشان داد که اولین پیشنهاد دهنده مصرف  رضایی نتایج تحقیق). 1376
درصد،  23.3ی با درصد، دوستان غیرهمکالس 25.1دوستان همکالسی با 

 39.4درصد بوده و کنجکاوي خود فرد  7.9خانواده و افراد دیگر با  
درصد به سابقه مصرف مواد در  11.3. درصد از موارد را شامل شده است

رزاقی  بر اساس نتایج تحقیق).  1380رضایی، . (خانواده اشاره داشته اند
) اسخگویاناز دیدگاه خود پ(مهمترین علت شروع مصرف  و همکاران

درصد، درمان دردهاي  9/18درصد، کسب لذت  2/20شامل کنجکاوي 
درصد، فشار دوستان  1/10درصد، مشکالت خانوادگی  7/10جسمی 

درصد، شکست  3/5درصد، بیکاري  6/5درصد، کمبود عاطفی  6/9
) شکست در امتحانات، در دسترس بودن (درصد، سایر علل  2/4عشقی 

نین اولین فرد پیشنهاد دهنده مصرف مواد همچ. درصد بود است 4/15
 3/53دوستان خارج از مدرسه یا همکاران محل کار : این افراد بوده اند

درصد،  8/9درصد، یکی از بستگان  6/15درصد، بدون پیشنهاد دیگران 
تجویز پزشک، سیگار فروشی محل، صاحب قهوه (درصد  2/8سایر افراد 

.  درصد 8/4د، یکی از افراد خانواده درص 7/7دوستان مدرسه ...) خانه و 
معتادان ندامتگاه مرکزي استان مرکزي نیز ). 1381رزاقی و همکاران ،(

 10درصد، عدم تفریحات سالم  16مهمترین دالیل اعتیاد خود را هوس 
 5درصد، در دسترس بودن مواد مخدر  26درصد، دوستان منحرف 

درصد، ناراحتی هاي  3درصد، نیاز شغلی  3درصد، مشکالت خانوادگی 
معاونت امور . (درصد اعالم کرده اند 9درصد و بیکاري  28روحی 

بر اساس نتایج ). 1374فرهنگی و پیشگیري بهزیستی استان مرکزي، 
بررسی وضع موجود سوء مصرف مواد «در  صدیق سروستانی مطالعه

عوامل موثر بر در معرض خطر مصرف مواد » مخدر در بین دانش آموزان
دوستان : عبارتند از) بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون(قرار گرفتن مخدر 

، کنترل خانوادگی با ضریب تأثیر 392/0و همساالن با ضریب تأثیر 
، فضاي آلوده محله 151/0، فضاي آلوده مدرسه با ضریب تأثیر -175/0
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و اعتقادات دینی با  - 042/0احساس خودباوري و اعتماد با  068/0با 
 - براساس این نتیجه متغیرهاي پایگاه اقتصادي .  - 042/0ضریب تأثیر 

در پرتو (اجتماعی، انسجام خانوادگی و نگرش مثبت به مواد مخدر 
). 1382صدیق سروستانی، . (اندتأثیر بودهبی) مشارکت سایر متغیرها

تأثیر هم «در خصوص الدین عدل و همکارانش فروعنتایج مطالعه 
نشان » ارشکن و گرایش جوانان به اعتیادنشینی و معاشرت با گروه هنج

، 38/7داده است که میانگین تعداد دوستان سیگاري در جوانان معتاد 
و میانگین تعداد دوستان دزد یا  31/4میانگین تعداد دوستان معتاد 

این ارقام براي جوانان غیرمعتاد به . درصد بوده است 08/2قاچاقچی 
درصد از  4/64همچنین . تبوده اس 04/0و  19/0، و 54/1ترتیب 

. اندمعتادان اولین بار توسط دوستانشان به مصرف مواد مخدر دعوت شده
 سراج زاده و فیضیدر تحقیق ). 1383فروع الدین عدل و همکاران ،(

داشتن (بر اساس بتاهاي استاندارد شده آلودگی محیط دوستان  نیز
 19/0با بتاي ) دوستان داراي تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی

در خصوص این متغیر . بیشترین اثر را بر مصرف مواد مخدر داشته است
اند و تریاك  تري داشته نسبت کسانی که محیط آلودهقابل ذکر است که 

اند حدود ده برابر آنهایی بود که در محیط  و مشروبات الکلی مصرف کرده
درصد و  3/36(دوستانه آنها مصرف کننده و معتاد وجود نداشته است 

درصد و  3درصد به ترتیب براي تریاك و مشروبات الکلی در مقابل  59
  )1386سراج زاده و فیضی، (). درصد 5/4

مطالعات زیادي درباره مصرف مواد مخدر انجام  در سایر کشورها
  : شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود

یین نظریه یادگیري با هدف آزمون قدرت تب 2گودفیلوو  1پرستون
بخصوص اثر گروه (اجتماعی به مقایسه عوامل مؤثر بر مصرف الکل 

. ساله و باالتر پرداخته اند 65ساله و  12- 17در دو گروه سنی ) همساالن
) Preston & Goodfellow،2006  ( نتایج نشان داد در مورد گروه

سال، موافقت شخصی با مصرف الکل، موافقت گروه  12-17سنی 
ساالن با مصرف آن و تعداد دوستانی که حداقل یکبار در هفته الکل هم

                                                        
1-Preston 

2-Goodfellow 
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در . مصرف کرده اند با فراوانی مصرف الکل رابطه مستقیم داشته است
موافقت شخصی با مصرف الکل ) سال و باالتر 65(بین گروه سنی مسن 

. و تعداد دوستان الکلی بطور مستقیم با فراوانی مصرف الکل رابطه دارد
فقت گروه همساالن با مصرف الکل در این گروه باعث کاهش عدم موا

بنابراین می توان نتیجه گرفت تأثیر یادگیري . مصرف الکل نشده است
اجتماعی بر سوء مصرف الکل در بین نوجوانان بیشتر از افراد مسن بوده 

  . است
تاثیر نامساعد بودن اجتماع بر رابطه «در بررسی  هی و همکارانش

به این نتیجه رسیدند که اوالً متغیرهاي » و جرایم نوجوانانبین خانواده 
ثانیاً متغیر . اندداري با جرم ارتباط داشتهخانوادگی به طور معنی

اثر استاندارد  .نامناسب بودن اجتماع این رابطه را تعدیل کرده است
در حد میانگین  1متغیر مسائل کلی خانواده در شرایطی که فقر اجتماع

ود اما هنگامی که فقر اجتماع به اندازه یک انحراف استاندارد ب 22/0بود 
می رسید و  37.درصد افزایش به  36شد نمره اثر استاندارد با بیشتر می

در مقابل زمانی که یک نمره انحراف استاندارد کمتر می شد این اثر به 
  )(Hay & et al, 2006 . می رسید 14/0

ابعاد مختلف خانواده از جمله  در مطالعه خود تاثیر دموت و براون
هاي غیر مستقیم و کنترل) حضور والدین(هاي مستقیم تاثیرات کنترل

را در )  از طریق روابط دوستانه و صمیمیت بین والدین و فرزندان(
 ,Demuth & Brown). جلوگیري از بزهکاري مورد بررسی قرار دادند

هم کنترل هاي  نتایج نشان داد که هم کنترل هاي مستقیم و (2004
غیرمستقیم بر جلوگیري از بزهکاري اثر داشته است، اما رابطه کنترل 
هاي غیرمستقیم با بزهکاري قوي تر از رابطه بزهکاري با کنترل هاي 

نتایج همچنین نشان داد که غیبت یا فقدان والدین . مستقیم بوده است
کنترل و سرپرست، (زمانی که متغیرهاي مربوط به فرایندهاي خانواده 

در نظر گرفته می شوند اثر معنی داري بر بزهکاري فرزندان . ...) نظارت 
  . ندارد

                                                        
1-Community Poverty 
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در پژوهشی کوشیدند تا ) 2006( ریموند دي کمپ و همکاران
و اثرات متقابل آنها را بر  1تأثیر والدین و رفتار بزهکارانه دوستان نزدیک

نتایج نشان . دبزهکاري نوجوانان در سالهاي اولیه نوجوانی بررسی کنن
داد که سطوح باالتر حمایت و نظارت والدین با کاهش سطح بزهکاري 

با این حال، تحلیلهاي چند متغیره، تأثیرات . نوجوانان همبستگی دارد
تعدیل کننده والدین بر همبستگی خطی میان بزهکاري دوستان نزدیک 

  (De Kemp & et al, 2006) .و رفتار بزهکارانه نوجوانان را نشان نداد
نیز نشان داد که معاشرت با ) 2005( و همکاران 2پیکروتحقیق 

گروه هماالن مهمترین عامل پیش بینی کننده رفتار بزهکارانه است و 
، رفتار بزهکارانه را بهتر پیش )در مقایسه با دختران(این عامل در پسران 

 (Piquero & et al, 2005). بینی  می کند
  

  مبانی نظري 
سعی شده است با استفاده از سه نظریه یادگیري در این اثر 

اجتماعی ، کنترل و بوم شناسی انسانی عوامل موثر در مصرف مواد 
در این بخش نیز سعی شده . مخدر مورد بررسی و آزمون قرار گیرند

  :ها به طور اجمال مورد بررسی قرار گیرند است این نظریه
این عقیده است ساترلند بر  :نظریه یادگیري اجتماعی ساترلند

که افراد منحرف یا بزهکار افراد غیر نرمال یا افرادي داراي مشکل روانی 
نیستند، بلکه این افراد همانند سایر افراد جامعه هستند و از حیث 

به اعتقاد او تفاوت افراد . ویژگی هاي فردي تفاوتی با سایر افراد ندارند
. دگیري اجتماعی آنهاستمنحرف و یا بزهکار با سایر افراد جامعه در یا

کنند و نیز به دلیل  افراد منحرف به دلیل محیطی که در آن زندگی می
افرادي که با آنها در ارتباط هستند در معرض یادگیري رفتارهاي 

گیرند، در حالی که افراد عادي در معرض  زا قرار می منحرف و آسیب
ها و روابطی که  چنین فرایند هایی نیستند، بلکه آنها به دلیل نوع تماس

گیرند و سپس بکار  دارند ارزش ها و هنجارهاي مقبول جامعه را یاد می

                                                        
2-Best Friends 

1-Nicole Lieper Pioqero 
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نظریه ساترلند دو عنصر اصلی دارد؛ محتواي یادگیري و فرایند . گیرند می
  .یادگیري

نحوه مواجهه نظریه کنترل با بزهکاري متفاوت از  :نظریه کنترل
ظریه هاي بزهکاري و سایر نظریه هاي جرم و بزهکاري است؛ چرا که ن

انحرافات عموماً به دنبال عوامل بزهکاري هستند در حالی که نظریه 
هاي  ماتزا اظهار داشت که نظریه«. کنترل به دنبال عوامل همنوایی است
بر طبق این . کنند تاکید می 1گذاري سنتی بزهکاري بر محدودیت و فرق

زه ناکردگان نظریه ها، بزهکاران در برخی شیوه هاي بنیادي از ب
دهد تا مرتکب اعمال  اند و این تفاوت آنها را تحت فشار قرار می متفاوت

ها را زیست شناسانه یا روان  برخی نظریه ها این تفاوت. بزهکارانه شوند
شناسانه می دانند و بر طبق نظر آنها، محدودیت، شکل اجبار به خود 

اوت ها اجتماعی شود که این تف در نظریه هاي دیگر گفته می. گیرد می
اند و محدودیت به شکل سرسپردگی به ارزش هاي بزهکارانه درمی 

دقیقا همانند هر کس دیگري، بزهکاران نیز بیشتر اوقات به انجام .... آید
رفتارهاي معمولی و پیرو قانون مشغولند، ولی اگر تصویري را که در این 

ام اوقات خود را بایست تم ها ترسیم شده باور کنیم، بزهکاران می نظریه
ها  افزون بر آن، این نظریه. گذراندند به ارتکاب اعمال بزهکارانه می

توانند این واقعیت را توجیه کنند که بیشتر بزهکاران هنگامی که به  نمی
کناره «رسند، از بزهکاري  اواخر دوران نوجوانی و اوایل بزرگسالی می

. کنند انون معطوف میکرده و هم و غم خود را به زندگی پیرو ق» گیري
کردند، هنوز هم وجود  عواملی که بنا به فرض بزهکاري را تبیین می

 - 280ولد، جرج و همکاران، (رود  دارند، ولی بزهکاري خودش از بین می
در بستر چنین تصویري، یک نظریه تبیین کننده «). 1380:279

بلکه به بزهکاري نباید تالش کند علل ایجاد بزهکاري را توصیف نماید، 
شرایطی را که کنترل اجتماعی به واسطه آن سست ... جاي آن باید 

  ). 280: همان(» .شود توصیف کند می
این است که هم چنانکه فروید گفته، «فرض اصلی در نظریه کنترل 

رفتاري دارند و اگر تحت کنترل قرار  افراد به طور طبیعی تمایل به کج
شخاص، بیش از آنکه ناشی از رفتاري ا کنند و کج نگیرند چنین می

                                                        
1-differentiation 
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» .نیروهاي محرك به سوي نابهنجاري باشد محصول عدم ممانعت است
تراوس هیرشی، مهمترین صاحبنظر ). 1383:19-20صدیق سروستانی، (

رویکرد کنترل، علت همنوایی افراد با هنجارهاي اجتماعی را پیوند 
د و جامعه وي مدعی است که پیوند میان فر. اجتماعی آنها دانسته است

مهمترین علت همنوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهاي فرد است و ضعف 
صدیق سروستانی، (این پیوند یا نبود آن موجب اصلی کج رفتاري است 

1383:20.(  
هاي هاي بیرونی و هم کنترلهم کنترل 1مفهوم پیوندهاي اجتماعی

شی از فقدان مطابق این دیدگاه جرم نا. دهد درونی را مورد توجه قرار می
یا میزانی که  2اعتقاد: یک پیوند چهار عنصر دارد. پیوند با جامعه است
: 4را درونی کرده است؛ وابستگی یا پیوستگی 3یک شخص عرف

هاي اي که پاداش، درجه5حساسیت شخص به نظرات دیگران، تعهد
، مقدار زمانی که 6و درگیر بودن. اجتماعی به همنوایی گره خورده است

 ,Davis & Stasz)    .کند هاي متعارف صرف می در فعالیت یک شخص
1990: 43)   

تاکید اصلی نظریه بوم شناسی انسانی : 7نظریه بوم شناسی انسانی
از دیدگاه این نظریه شرایط و . بر فضا و محیط انسانی فعالیت هاست

کیفیت محیط زیست انسانی، صرفنظر از ویژگی هاي افراد و گروه هاي 
کلیفورد . حیط ها، بر رفتار آنها تاثیر تعیین کننده اي داردساکن این م

از نظریه پردازان مکتب شیکاگو است که از نظریه بوم شناسی براي  8شاو
بزهکاران را اساساً «وي که . تبیین و مطالعه جرم و بزهکاري استفاده کرد

موجودات انسانی بهنجاري می دید، بدین باور رسید که فعالیت هاي 
ولد و . (»ونی آنها به نحوي با محیط زیست شان گره خورده استغیرقان

                                                        
1-social bonds 

2-belief 

3-convention 

4-attachment 

5-commitment 

6-involvement 

7-human ecology 

8-Clifford R. Shaw 
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یکی دیگر از یافته هاي شاو و مک کی موضوع ). 199: 1380همکاران،
محله ها اغلب با وجود «جانشینی سکونتگاهی بود که براساس آن 

جابجایی هاي کلی در جمعیت، نرخ هاي باالي جرم و بزهکاري شان را 
 ). 207همان،  (» حفظ می کنند

  
  

  چارچوب نظري
همانطور که مالحظه شد هر کدام از نظریه هاي فوق از زاویه و 

نگرند و هر کدام بر هاي اجتماعی می نگاهی متفاوت به مسائل و آسیب
لذا به منظور . عامل خاصی در توضیح انحراف و بزهکاري تاکید دارند

بتواند مقدار  تر، چارچوبی که به زبان آماريفراهم آوردن چارچوبی جامع
بیشتري از واریانس موضوع تحقیق را به حساب بیاورد، تالش بر این 

. تري فراهم آیداست تا با ترکیب این نظریه ها، چارچوب نظري جامع
نخست اینکه : رسدترکیب این نظریه ها از دو وجه ضروري به نظر می

ی امري پیچیده است و هیچکدام از نظریه هاي جامعه شناس» واقعیت«
لذا . در شرایط کنونی توان تبیین کامل یا نسبتاً کامل واقعیت را ندارند

شود که ابعاد بیشتري از واقعیت دیده شود و ترکیب نظریه ها باعث می
دوم، با توجه به اینکه هر کدام از نظریه . شناخت کامل تري به دست آید

ها  کنند، ترکیب این نظریهها بر یک یا چند متغیر خاص تاکید می
. کندزمینه مطالعه تاثیر و تاثر متقابل این متغیرها را بر هم فراهم می

هاي خانواده و همچنانکه هی و همکارانش به بررسی رابطه ویژگی(
و این ) (Hay & et al, 2006 . بزهکاري افراد در بستر محله پرداختند

امر بدون شک به شناخت بهتر و تبیین کامل تر موضوع پژوهش کمک 
  . کندمی

هاي اجتماعی نقش  همانطور که نظریه کنترل تاکید دارد کنترل
ها و انحرافات اجتماعی دارند؛ در این راستا  مهمی در جلوگیري از آسیب

ها بر محتوي و فرایند  توان این فرض را مطرح کرد که این کنترل می
بدین . نیز موثر است) که مورد تاکید نظریه یادگیري است(یادگیري 
که در صورت فقدان کنترل، احتمال یادگیري انحرافات و صورت 

بزهکاري افزایش و در صورت وجود کنترل این احتمال کاهش پیدا 
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با این حال این چنین نیست که کنترل تنها عامل تاثیرگذار . خواهد کرد
ها و انحرافات باشد، و اساساً این فرض نظریه کنترل که همه  بر آسیب

. ن براي ارتکاب کجرفتاري برخوردارند، اشکال داردافراد از انگیزه یکسا
زیرا انگیزه افراد، تمایل، گرایش و نهایتا ارتکاب آنها به اعمال بزهکارانه 
. متاثر از شرایط اجتماعی و ساختاري و نیز یادگیري هاي آنها هم هست

یادگیري بر آنها تاکید  هایی است که نظریهاینها همان ابعادي و جنبه
در واقع می توان . داند د و نظریه کنترل آنها را فاقد اهمیت میان کرده

در . بر هم اثر متقابل دارند) یادگیري و کنترل(گفت این دو متغیر 
صورت یادگیري رفتار بهنجار شاید کنترل اجتماعی دیگر اثر چندانی 

اما در شرایط یادگیري رفتار بهنجار، فقدان کنترل می . نداشته باشد
عالوه بر اینها کنترل می تواند به بخشی از . زهکاري منجر شودتواند به ب

فرایند یادگیري تبدیل شود و در صورت فقدان کنترل یادگیري مورد 
  . نظر نیز اتفاق نیافتد

) صرفنظر از دیگر متغیرها(نظریه اکولوژي انسانی بر نقش محله 
ي به نظر می رسد محله به عنوان یک ظرف بزرگ برا. تاکید می کند

از جمله می توان . هاي اجتماعی، تعامالتی نیز با دیگر متغیرها دارد کنش
گفت در محالت، بسته به سالم بودن یا آسیب زا بودن آن، کنترل 
اجتماعی و همینطور یادگیري رفتارهاي هنموا یا بزهکارانه تغییر می 

بنابراین به عنوان یک متغیر مهم در کنار سایر متغیرها بررسی . کند
  .شود می

شود با استفاده از سه نظریه فوق مصرف  بنابر نکات فوق تالش می
مواد مخدر در بین نوجوانان و جوانان استان مرکزي مورد بررسی قرار 

متغیر هایی که بر اساس سه نظریه فوق مورد بررسی قرار خواهند . گیرد
  :گرفت به شرح زیر است

اسخگو با سابقه ارتکاب آسیب هاي اجتماعی توسط دوستان پ -
  استفاده از نظریه یادگیري

کنترل خانوادگی، انسجام خانوادگی و حساسیت خانواده به  -
 مصرف مواد مخدر بر اساس نظریه کنترل 

شناخته شدن محله بعنوان محله سالم یا (محل سکونت  -
 با استفاده از نظریه اکولوژي انسانی) زا آسیب
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 روش پژوهش 
وده است و جامعه آماري آن روش انجام مطالعه حاضر پیمایشی ب

ساله مراکز شهرستان هاي استان مرکزي شامل آشتیان،  15- 29افراد 
اراك، تفرش، خمین، دلیجان، ساوه، سربند، محالت، زرند و کمیجان 

اي بوده و حجم نمونه گیري خوشه چند مرحلهروش نمونه. بوده است
و با احتساب با حداکثر پنج درصد احتمال خطا (براساس فرمول کوکران 

نفر بوده و در  4000حجم نمونه . محاسبه شده است) بزرگترین واریانس
. اندنفر مورد بررسی قرار گرفته 400هر کدام از شهرهاي مورد مطالعه 

-افزار لیزرل دادهها به منظور استفاده در نرمبراي آماده سازي فایل داده
ورد تجزیه نفر م 3418هاي ناقص حذف شد و در نهایت اطالعات  

  .وتحلیل قرار گرفته است
  

  :متغیرهاي تحقیق
  مصرف مواد مخدر: متغیر پنهان وابسته

در این مطالعه مصرف چهارده نوع ماده مخدر مورد بررسی قرار 
ها و نتایج تحلیل عامل، با این حال با توجه به فراوانی پاسخ. گرفته است

ز فراوانی و بار مصرف سه نوع ماده مخدر که ا) حداقل یکبار(تجربه 
این سه . عاملی باالتري برخوردار بودند براي تحلیل حاضر انتخاب شد

در مقابل هر کدام از . نوع ماده مخدر عبارتند از تریاك، شیره و حشیش
سه تا  -3یک یا دو بار،  -2هرگز،  -1شامل (انواع مواد مخدر پنج گزینه 

. ارائه شده است) ربیش از بیست با - 5ده تا بیست بار و  -4نه بار، 
  .بوده است 83/0ضریب آلفاي کرونباخ این متغیر 

  :متغیرهاي پنهان مستقل
  ) متغیر پنهان بیرونی( محله) نامناسب بودن(آسیب زا  -1
 ) متغیر پنهان درونی(داشتن دوستان کجرو  -2
  )متغیر پنهان درونی(کنترل و نظارت خانواده  -3
  )درونیمتغیر پنهان (انسجام خانوادگی  -4
حساسیت و نگرانی خانواده نسبت به مصرف سیگار و مواد مخدر  -5

  )متغیر پنهان درونی(توسط فرزندان 
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  یافته ها
درصد مرد   7/46از مجموع پاسخگویان  :ویژگی هاي پاسخگویان

درصد متاهل  5/36درصد آنها مجرد و  5/63. اند درصد زن بوده 3/53و 
 6/42سال ، 15 -18در رده سنی درصد پاسخگویان  9/26. اند بوده

 26 – 29درصد در رده سنی  5/30سال و  19 -25درصد در رده سنی 
باالترین درصد . سال بوده است 4/22میانگین سنی افراد . اند سال بوده

درصد و  2/8مربوط به مشروبات الکلی با ) حداقل یک بار(تجربه مصرف 
 1/2(دري نظیر حشیش پس از آن مواد مخ. درصد بوده است 5تریاك با 

 1(، هرویین )درصد 2/1(، سوخته تریاك )درصد 8/1(، شیره )درصد
 5/0(و اکستاسی ) درصد 6/0(، متادون )درصد 8/0(، کراك )درصد
  .بوده است) درصد
  

  تحلیل ها
که خود شامل سه (با توجه به سه متغیر مستقل اصلی خانواده 

یزان حساسیت و نگرانی متغیر کنترل خانوادگی، انسجام خانوادگی و م
، دوستان و )خانواده به مصرف سیگار و مواد مخدر توسط فرزندان است

. زایی و نامناسب بودن محله سه تحلیل جدا گانه انجام شده استآسیب
در تحلیل اول تاثیر متغیرهاي سه گانه خانواده بر مصرف مواد مخدر 

وستان کجرو و در مورد بررسی قرار گرفته است، در تحلیل بعدي متغیر د
بدین ترتیب . زایی محله به مدل اضافه شده استنهایت متغیر آسیب

تالش شده تا تاثیر و تاثر متغیرها بر هم و بر متغیر وابسته با دقت 
بیشتري بررسی شود و در پرتو ورود هر متغیر جدید تغییرات ایجاد شده 

  .در روابط و ضرایب، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد
، تاثیر متغیرهاي خانواده بر مصرف مواد مخدر مورد حلیل اولتدر 

به مصرف نسبت حساسیت و نگرانی خانواده . بررسی قرار گرفته است
را بر مصرف ) استاندارد شده(سیگار و مواد مخدر بیشترین تاثیر منفی 

و  - /.09، پس از آن کنترل خانوادگی با )-/.26(مواد مخدر داشته است 
تاثیر هر سه متغیر . قرار داشته است -/.05ام خانوادگی با در نهایت انسج

  .دار بوده استمعنی
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زایی محله نیز ، عالوه بر متغیرهاي تحلیل اول، آسیبتحلیل دومدر 
با اضافه کردن این متغیر دو موضوع مورد توجه . به مدل اضافه شده است

غیر با متغیر دار بودن ارتباط این متگیرد، نخست ارتباط و معنیقرار می
وابسته و دوم تاثیرات این متغیر بر سایر متغیرهاي مدل و به ویژه بر 

دهد که در مورد نکته اول نتایج نشان می. ارتباط آنها با متغیر وابسته
بوده و این  109/0این متغیر در حد  1تاثیر مستقیم استاندارد شده

زایی ر آسیبتاثیر غیرمستقیم متغی. دار بوده استضریب البته معنی
بوده و در  070/0محله از طریق متغیرهاي خانواده بر مصرف مواد مخدر 

در مورد تاثیر متغیر . بوده است 179/0مجموع اثر آن بر متغیر وابسته 
دهد که زایی محله بر سایر متغیرهاي مستقل، نتایج نشان میآسیب

بوده و ) -283/0(بیشترین تاثیر این متغیر بر متغیر انسجام خانوادگی 
و در نهایت حساسیت خانواده به ) -149/0(پس از آن کنترل خانواده 

-همانطور که مالحظه می). -136/0(مصرف مواد مخدر توسط فرزندان 
-شود در هر سه مورد رابطه معکوس بوده است، یعنی با افزایش آسیب

زایی و نامناسب بودن محله میزان کنترل، انسجام و حساسیت خانواده به 
 .صرف مواد مخدر کاهش پیدا کرده استم

میزان تاثیر سه متغیر کنترل، انسجام و حساسیت خانواده بر مصرف 
 - 127/0زایی محله به ترتیب مواد مخدر پس از اضافه شدن متغیر آسیب

ار و ي معنیهر سه متغیر همچنان رابطه. بوده است - 253/0و  - 061/0، 
ه متغیرهاي کنترل و انسجام معکوس با متغیر وابسته دارند و رابط

خانوادگی حتی افزایش هم یافته است، تنها ضریب تاثیر متغیر 
  .حساسیت خانواده اندکی کاهش یافته است

، عالوه بر متغیر هاي تحلیل اول، متغیر داشتن تحلیل سومدر 
، وارد مدل )دوستانی که تجربه مصرف مواد مخدر دارند(دوستان کجرو 

تحلیل با تحلیل دوم این است که در اینجا به تفاوت این . شده است
جاي متغیر آسیب زایی محل سکونت، متغیر دوستان وارد مدل شده 

با این تفاوت که آسیب زایی محل سکونت در نقش یک متغیر . است
مستقل پنهان وارد مدل می شود در حالیکه متغیر دوستان کجرو هم 

و هم ) حساسیت خانوادهبه متغیر هاي کنترل، انسجام و (وابسته است 
                                                        

1-Standardized Direct Effects 
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همانطور که نتایج ارائه شده در ). بر متغیر مصرف مواد مخدر(مستقل 
نمودار زیر نشان می دهد ورود این متغیر به مدل روابط متغیرهاي مدل 

اوالً تاثیر مستقیم متغیر کنترل . را دچار تغییرات اساسی کرده است
. دست داده است خانواده بر مصرف مواد مخدر معنی داري خود را از

 - 09/0میزان تاثیر مستقیم این متغیر بر مصرف مواد مخدر در مدل اول 
بوده که در اینجا در اثر ورود متغیر دوستان   - 13/0و در مدل دوم 
در عوض . رسیده که فاقد معنی داري آماري است 01/0کجرو به مدل به 

تاثیر بر تاثیر غیر مستقیم این متغیر بر مصرف مواد مخدر از طریق 
این بدین معناست که هر چه میزان . بوده است - 10/0دوستان کجرو 

کنترل خانواده بیشتر بوده احتمال و امکان داشتن دوستان کجرو کمتر 
شده و از آن طریق هم احتمال داشتن تجربه مصرف مواد مخدر کمتر 

تاثیر مستقیم کنترل خانوادگی بر داشتن دوستان کجرو . شده است
  .ده که قابل توجه استبو -25/0

 - 06/0میزان تاثیر مستقیم متغیر انسجام خانوادگی تغییر  نکرده و 
البته غیر ) 02/0(این متغیر همچنین یک تاثیر غیر مستقیم . بوده است

معنی دار از طریق دوستان کجرو بر مصرف مواد مخدر داشته است که 
  .هرچند رابطه مثبت شده است اما معنی دار نبوده است

تاثیر مستقیم متغیر حساسیت خانواده به مواد مخدر کاهش پیدا 
اما این متغیر بطور غیر مستقیم نیز از . رسیده است -18/0کرده و به 

بر مصرف مواد  -08/0طریق تاثیر بر متغیر دوستان کجرو  به میزان 
تاثیر مستقیم متغیر حساسیت خانواده بر . مخدر تاثیر داشته است

 .بوده است - 20/0دوستان کجرو 
نکته آخر در خصوص این تحلیل آنکه متغیر داشتن دوستان کجرو  

بر متغیر مصرف مواد  43/0تاثیر بسیار مهم و قابل توجهی به میزان 
 .مخدر داشته است

همه متغیرها وارد مدل شده اند، بنابراین در این  تحلیل چهارم در
سطح . بررسی کرد مرحله می توان روابط بین متغیر ها را به نحو کامل

معنی داري به دست آمده براي ضرایب نشان داد که همه روابط به 
استثناي اثر مستقیم و کل انسجام خانوادگی بر دوستان کجرو و اثر 

لذا . مستقیم کنترل خانوادگی بر مصرف مواد مخدر معنی دار بوده است
ند و بر اساس این نتایج مدل اصالح شد و روابط مذکور از مدل حذف شد
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در این مرحله الزم است قبل از بررسی روابط مدل . مجدداً مدل اجرا شد
  . و نتایج بدست آمده، برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد

در مدل سازي معادالت ساختاري براي بررسی برازش مدل از 
از جمله مهمترین این . شاخص هاي آماري مختلفی استفاده می شود

اما سطح معنی داري این شاخص . تشاخص ها شاخص کااسکوئر اس
بدلیل حساسیتی که به حجم نمونه دارد در شرایطی که حجم نمونه باال 
باشد معموالً معنی دار می شود و نشان می دهد که مدل از برازش 
. خوبی برخوردار نیست و لذا نباید تنها به این شاخص اکتفا کرد

این وضعیت در  )1388:130و کالنتري،خلیل  1389:146قاسمی،وحید (
تحقیق حاضر نیز اتفاق افتاده، به طوري که به دلیل حجم باالي نمونه 

سطح معنی داري کااسکوئر معنی دارشده که ) نفر 3418(مورد بررسی 
 Chi-Square = 2822.27 (P. حاکی از عدم برازش مناسب مدل است

 اما همانطور که گفته شد در مدل سازي معادالت ساختاري از) (0.0 =
شاخص هاي مختلفی استفاده می شود که کااسکوئر یکی از این شاخص 

ریشه دوم میانگین مربعات خطاي “از جمله دیگر شاخص ها . ها است
 05/0است که در صورتی که کمتر از  RMSEAیا شاخص  ”برآورد

برازش قابل  08/0تا  05/0باشد نشاندهنده برازش خوب و مقادیر بین 
. برازش ضعیف مدل را نشان می دهد 1/0ز قبول و مقدار باالتر ا

مقدار این شاخص براي مدل مورد بررسی ) 1388:131کالنتري، خلیل (
است که حاکی از قابل قبول بودن مدل اندازه  075/0در اینجا معادل 

می باشد و مقادیر باالتر از  1و  0که بین  GFIشاخص  . گیري است
است که باز  92/0ر اینجا حاکی از قابل قبول بودن مدل است د 90/0

است که  NFI1شاخص دیگر . هم حاکی از قابل قبول بودن مدل است
. براي این شاخص حاکی از قابل قبول بودن مدل است 90/0مقدار باالي 

شاخص  .90/0در اینجا مقدار بدست آمده براي این شاخص برابر است با 
است  50/0ص حداقل مقدار قابل قبول براي این شاخ. است CFI 2دیگر

) 1389:158قاسمی، وحید . (است 60/0و مقدار سخت گیرانه تر آن 

                                                        
1-Normed Fit Index 

2-Comparative Fit Index 
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 PNFI 1. است 90/0مقدار این شاخص براي مدل مورد بررسی در اینجا 
را براي آن مناسب  60/0یا  50/0شاخص دیگري است که مقدار باالتر از 

مقدار این شاخص در مطالعه ) 1389:157قاسمی،وحید . (دانسته اند
  . بوده است 75/0 رحاض

  

                                                        
3-Parsimony Normed Fit Index 



  
  ... عوامل موثر بر وضعیت   �28
 

 

  T، خطاي استاندارد، مقدار )استاندارد نشده(اثرات کل . 1جدول 
  و سطح معنی داري روابط مدل )استاندارد نشده(و اثر مستقیم 

  وابسته  
  

 مستقل

نام 
 آماره

دوستان 
 کجرو

کنترل 
 خانوادگی

انسجام 
 خانوادگی

حساسیت 
 خانواده

مصرف 
مواد 
 مخدر

آسیب 
زایی 
 محله

 20/0 - 20/0 - 22/0 - 24/0 31/0 رکل اث
T45/8 - 99/5 -28/10 -73/6 07/10 مقدار 

اثر 
 مستقیم

***22/0 ***24/0- ***22/0- ***20/0- *05/0 

دوستان 
 کجرو

 33/0     کل اثر
T6/9     مقدار 

اثر 
 33/0***     مستقیم

کنترل 
 خانوادگی

 - 07/0    - 21/0 کل اثر
T26/10    -61/11 مقدار- 

اثر 
 مستقیم

***21/0-     

انسجام 
 خانوادگی

 - 10/0     کل اثر
T05/3     مقدار - 

اثر 
 -010/0**     مستقیم

حساسیت 
 خانواده

 - 20/0    - 20/0 کل اثر
T30/11    - 20/9 مقدار- 

اثر 
  مستقیم

***20/0-    ***14/0- 

        01/0احتمال خطا کمتر از  **  05/0احتمال خطا کمتر از  *
در این مدل مصرف مواد مخدر متغیر  001/0احتمال خطا کمتر از  ***

. وابسته اصلی است و سایر متغیرها نسبت به این متغیر مستقل هستند
اما خود متغیر هاي مستقل به دلیل روابطی که با هم دارند نسبت به هم 

به  بدین صورت که متغیر دوستان کجرو نسبت. مستقل یا وابسته هستند
متغیر هاي سه گانه خانواده و همین طور متغیر آسیب زایی محله وابسته 
است، متغیر هاي سه گانه خانواده نیز نسبت به متغیر آسیب زایی محله 
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در نهایت متغیر آسیب زایی محله تنها متغیر پنهان بیرونی . وابسته است
  .است که مستقل است و وابسته به سایر متغیر ها نیست

در تحلیل دوم نشان داده شد که تاثیر  :یب زایی محلهمتغیر آس
بود و  109/0مستقیم استاندارد شده این متغیر بر مصرف مواد مخدر 

تاثیر غیر مستقیم آن از طریق متغیر هاي خانواده بر مصرف مواد مخدر 
تاثیر مستقیم . بود 179/0و در مجموع اثر آن بر متغیر وابسته  070/0

کاهش پیدا  04/0و ورود متغیر دوستان به مدل به آن در اینجا در پرت
، اما تاثیر غیر مستقیم آن از طریق متغیر هاي حساسیت و  کرده است

بوده  14/0انسجام خانواده و دوستان کجرو بر مصرف مواد مخدر برابر 
است و بیش از همه از طریق دوستان بزهکار بر مصرف مواد مخدر تاثیر 

الحظه می شود که تاثیر گذاري متغیر محله بدین ترتیب م. داشته است
در نهایت اینکه اثر گذاري این . عمدتاً با واسطه سایر متغیر ها بوده است

همچنان ) مستقیم یا غیر مستقیم(متغیر صرف نظر از شکل تاثیر 
  ).18/0(پابرجاست 

آسیب زایی محله تاثیرات قابل توجهی بر متغیرهاي خانواده داشته 
بیش از همه بر متغیر انسجام خانواده اثر معکوس داشته  این متغیر. است

و نگرانی و ) - 15/0(، پس از آن بر کنترل خانوادگی )- 28/0(است 
ضریب استاندارد تاثیر ). - 14/0(حساسیت خانواده به مصرف مواد مخدر 

 16/0بوده است، البته  22/0متغیر آسیب زایی محله بر دوستان بزهکار 
از طریق (تاثیر غیر مستقیم  06/0 ط به تاثیر مستقیم واز این مقدار مربو

  .بوده است) متغیر هاي خانواده
از بین متغیر هاي خانواده، متغیر حساسیت و نگرانی خانواده نسبت 

بیشترین تاثیر را بر مصرف مواد  - 27/0به مصرف مواد مخدر فرزندان با 
بطور غیر  آن - 09/0آن بطور مستقیم و   -18/0مخدر داشته است که 

تاثیر مستقیم این متغیر بر . مستقیم و از طریق متغیر دوستان بوده است
  .بوده است 21/0دوستان 

همانطور که گفته شد تاثیر مستقیم متغیر کنترل خانوادگی بر 
بود که پس از  -032/0مقدار این تاثیر . مصرف مواد مخدر معنی دار نبود

از (ما تاثیر غیر مستقیم آن ا. حذف رابطه طبیعتاً به صفر تبدیل شد
که پس از اصالح مدل نیز به  بوده است -10/0) طریق دوستان کجرو

 24/0تاثیر مستقیم این متغیر بر دوستان . همین مقدار باقی می ماند
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. بر مصرف مواد مخدر تاثیر داشته است 10/0بوده و از آن طریق 
کاهش احتمال همانطور که مالحظه می شود این متغیر بیشتر از طریق 

و امکان داشتن دوستان بزهکار و کجرو بر کاهش مصرف مواد مخدر 
کمترین تاثیر در بین متغیر هاي خانوادگی مربوط . تاثیر داشته است

است به متغیر انسجام خانوادگی که میزان تاثیر استاندارد شده آن 
بوده است، این متغیر تاثیري بر داشتن دوستان کجرو نداشته  -07/0
آخرین متغیر مدل، متغیر  .ت و لذا تاثیر غیر مستقیمی نداشته استاس

داشتن دوستان کجرو است، دوستانی که مصرف کننده مواد مخدر 
) 42/0(این متغیر تاثیر مهمی بر مصرف مواد مخدر داشته است . هستند

، )- 24/0(خود این متغیر تحت تاثیر متغیر هاي کنترل خانوادگی . 
بوده ) -21/0(و حساسیت خانواده ) 22/0(نت آسیب زایی محل سکو

از بین متغیر هاي مستقل متغیر انسجام خانواده بر این متغیر . است
  .تاثیري نداشته است

بوده که نشان می  27/0براي مدل ) R(مقدار مجذور همبستگی 
درصد از واریانس مصرف مواد مخدر  27دهد متغیر هاي حاضر در مدل 

بر مبناي ضرایب استاندارد (دله ساختاري این مدل معا. را تبیین می کند
  :به شرح زیر است) نشده

 /.33 + )حساسیت( × /.14 – )انسجام( × /.10 - = مصرف مواد مخدر
  )محله( × /.05 + )دوستان کجرو( ×

) استاندارد شده(اثرات کل، مستقیم و غیر مستقیم . 2جدول 
  متغیر هاي مستقل بر متغیر هاي وابسته

وابس
          ته
    

 مستقل

 نوع تاثیر
دوستان 

 کجرو
کنترل 
 خانوادگی

انسجام 
 خانوادگی

حساسیت 
 خانواده

مصرف 
مواد 
 مخدر

آسیب 
 زایی محله

 18/0 -14/0 -28/0 -15/0 22/0 کل
 04/0 -14/0 -28/0 -15/0 16/0 مستقیم
غیر 

 مستقیم
06/0    14/0 

دوستان 
 کجرو

 42/0     کل
 42/0     مستقیم

کنترل 
 خانوادگی

 -10/0    -24/0 کل
     -24/0 مستقیم
 -10/0    غیر 
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 مستقیم
انسجام 
 خانوادگی

 - 070/0     کل
 - 070/0     مستقیم

حساسیت 
 خانواده

 -27/0    -21/0 کل
 -18/0    -21/0 مستقیم
غیر 

 -09/0     مستقیم

  
  بحث و نتیجه گیري

ا رابطه متغیرهاي کنترل خانوادگی، در این مقاله تالش بر آن بود ت
انسجام خانوادگی، حساسیت خانواده به مصرف مواد مخدر، داشتن 

و آسیب زایی محله بر ) داراي تجربه مصرف مواد مخدر(دوستان کجرو 
دو مورد از متغیرهاي خانواده، . مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گیرد

مربوط می شوند با این  هر دو به نوعی به کنترل) کنترل و حساسیت(
تفاوت که اولی یک کنترل عام و کلی است و شامل مواردي همچون 

... مراقبت از کار و تحصیالت، نظارت بر دوست گزینی، رفت و آمد و 
است، اما متغیر حساسیت یک کنترل خاص و دقیق درخصوص مصرف 

ول مقایسه تاثیرات این دو متغیر در تحلیل ا. سیگار و مواد مخدر است
نشان می دهد که ) رابطه متغیرهاي خانوادگی با مصرف مواد مخدر(

بوده است در حالی که میزان تاثیر  - 26/0میزان تاثیر متغیر حساسیت 
بوده است و این بیانگر تاثیرگذاري نظارت و کنترل  -09/0متغیر کنترل 

. در شرایطی است که موضوع و هدف کنترل دقیقاً مشخص و صریح است
دیگر این یافته نشان می دهد که کنترل مستقیم و مشخص  به بیان

خانواده درخصوص مصرف مواد مخدر موثر تر از کنترل هاي کلی و عام 
نکته جالب دیگر آن است که کنترل عام مستقیماً بر مصرف . بوده است

چراکه زمانی که متغیر دوستان وارد مدل . مواد مخدر تاثیر نداشته است
اثر مستقیم کنترل خانوادگی ) هاي سوم و چهارم در تحلیل(شده است 

معنی داري خود را از دست داده است، اما حدوداً همین مقدار تاثیر را به 
طور غیرمستقیم و از طریق دوستان بر مصرف مواد مخدر داشته است 

)10/0-.( 
یافته دیگر آنکه متغیر انسجام خانوادگی رابطه معنی داري با داشتن 

تان کجرو نداشته است و به طور مستقیم به میزان یا نداشتن دوس
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بر مصرف مواد مخدر تاثیر داشته است که در مقایسه با تاثیر دو  -70/0
توجه به تاثیراتی که سه متغیر خانواده . متغیر دیگر پایین تر بوده است

بر مصرف مواد مخدر داشته اند گویاي تاثیرگذاري هاي مختلف خانواده 
آن است، به طوري که ویژگی هاي مختلف خانواده هر و پتانسیل باالي 

گاهی (کدام گونه اي خاص از تاثیر را بر مصرف مواد مخدر داشته است 
مستقیم، گاهی غیر مستقیم و در موردي هم مستقیم و هم غیر 

  ).مستقیم
میزان تاثیر متغیر آسیب زایی محله که در تحلیل دوم وارد شده 

بوده که به طور مستقیم بر مصرف  11/0است در غیاب متغیر دوستان 
تاثیر مستقیم این متغیر نیز زمانی که . مواد مخدر تاثیر داشته است

متغیر دوستان در مدل چهارم وارد مدل شده است کاهش یافته و به 
همانطور که مالحظه می شود ورود متغیر دوستان به . رسیده است 04/0

  . رها شده استمدل باعث تغییر قابل توجه در روابط متغی
نتایج نشان می دهد که متغیرهاي حساسیت، کنترل و آسیب زایی 
محله نهایتاً همه یا بخشی از تاثیر گذاري خود را از طریق و از کانال 

بدین معنی که کنترل ها و حساسیت هاي . دوستان برجا می گذارند
جرو بهنجار بودن یا ک(خانواده ابتدا بر دوست گزینی و نوع دوستان فرد 

تاثیر می گذارد و بسته به اینکه دوستان فرد کجرو باشند یا ) بودن
همین . نباشند تجربه مصرف مواد مخدر اتفاق می افتد یا نمی افتد

بدین معنا . وضعیت درخصوص آسیب زایی محل سکونت نیز صادق است
که آسیب زایی محل سکونت در وهله اول شرایط الزم را براي انتخاب 

و کجرو فراهم می کند و آنگاه از طریق این دوستان  دوستان ناباب
  .فرصت مصرف مواد مخدر فراهم می شود

از این مطالب فوق می توان این نتیجه را گرفت که نظریه یادگیري 
که بر یادگیري رفتار نابهنجار در محیط هاي دوستانه و گروه هاي 

چرا . داردصمیمی تاکید دارد تناسب بیشتري با یافته هاي این مطالعه 
که هم بخش قابل توجهی از تاثیرات سایر متغیر ها از طریق این متغیر 
بوده و هم خود آن نسبت به سایر متغیر ها ضریب تاثیر باالتري داشته 

این البته به معناي رد سایر نظریه ها نیست، چراکه محله ).  42/0(است
ادگی به به عنوان عامل مورد تاکید نظریه بوم شناسی و کنترل خانو

عنوان عامل مورد تاکید نظریه کنترل نیز تاثیرات معنی داري بر مصرف 
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مواد مخدر داشته اند، اما به هر حال همه یا بخشی از این تاثیرات با 
و در نهایت اینکه همانطور که یافته ها و مدل . واسطه دوستان بوده است

ائل هاي ارائه شده در این مطالعه نشان می دهد براي تبیین مس
اجتماعی از جمله مساله مواد مخدر، تلفیق و ترکیب نظریه ها کارآمدي 
بیشتر و تناسب بیشتري با واقعیت اجتماعی دارد تا تاکید صرف بر یک 

  .عامل یا یک نظریه
    

 بررسی متغیر هاي پژوهش هاي دیگر
در این مقاله سه متغیر مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر و تاثرات آنها 

رد بررسی قرار گرفت؛ اما در سه پژوهش دیگر که در بین بر هم مو
سراج زاده و فیضی، ( )نفر 5250با حجم نمونه (دانشجویان کشور 

و  )1386فیضی، ( )نفر 4000با حجم نمونه (، استان مرکزي )1383
انجام ) 1388فیضی، () نفر 1467با حجم نمونه (استان خراسان شمالی 

تا حدود . ا مورد بررسی قرار گرفتشد مجموعه بیشتري از متغیر ه
زیادي متغیرهاي مهم در هر سه مطالعه مشابه هم بود که این خود 
حاکی از اهمیت این متغیر ها و اعتبار علمی الزم براي تایید تاثیر گذاري 

بنابراین می توان با تمرکز و تاکید بر این متغیرها راهکارهاي . آنهاست
در ادامه . اد مخدر را مورد توجه قرار دادمناسب براي برخورد با مساله مو

براي نمونه متغیر هاي مورد بررسی در استان مرکزي در جدول زیر ارائه 
  .شده است

  1خالصه روابط متغیرهاي مورد بررسی در استان مرکزي.  1جدول 
متغیرها

مشروبات الکلیمواد مخدر

نگرشمصرفنگرشمصرف

***121.031.***119.029.سن

***119.***285.***087..229***  جنس

007.044.079***.031.تأهل

049**.040.036.018.اجتماعی   -پایگاه اقتصادي

.029.023.*039بعد خانوار 020.

                                                        
به (ب وي کرامر استفاده شده است ضرایب جدول براي بررسی روابط متغیرها از ضری - 1

 ).استثناي روابط متغیرها با نگرش به مواد مخدر که از ضریب اتا استفاده شده است
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.***109)عادي یا ناقص بودن(وضعیت خانواده  040.***063. 045*.

.***424میزان نظارت و کنترل خانواده ***302.***369. ***076. 

.***375میزان صمیمیت بین اعضاي خانواده ***152.***150. ***179.

.***375ارتباط با دوستان خارج از کنترل خانواده ***250.***357. ***065. 

.***104کذراندن اوقات فراغت با خانواده *023.***154. 034.

.***122کذراندن اوقات فراغت با دوستان ***141.  ***184. 020.

***386آلودگی محیط دوستان ***187.***391. ***050. 

.***270آلودگی محیط بستگان ***128.***287. 033.

.***110زا بودن محل سکونت آسیب ***117.***076. 031.  

.***162میزان دینداري ***202.***263. ***047. 

***209.***145.***201.048.رضایت از زندگی

***145.***116.***121.027.احتمال موفقیت در آینده

***060امیدواري به آینده شغلی *053.017.025.

  
 متغیرهاي تبیین کننده مسئله مواد مخدر

بین جنسیت افراد مورد مطالعه و مصرف مواد مخدر و : جنسیت
ردان به طوري که طبق آمار، م. مشروبات الکلی رابطه معنادار وجود دارد

همچنین بین جنسیت . اند بیشتر از زنان مواد و مشروب استفاده کرده
افراد و نگرش آنها نسبت به مواد مخدر و مشروب ارتباط معنادار مشاهده 

تر ي نسبت به زنان  بدین صورت که مردان عموماً نگرش مثبت. شود می
  .اند درباره این دو ماده داشته

تجربه مصرف مواد مخدر بین سن افراد مورد مطالعه و : سن
)000/0 =Sig  121/0و =CV ( مشروبات الکلی)000/0 =Sig  و

119/0 =CV (بین سن . توسط آنها ارتباط معنادار درصد وجود دارد
افراد مورد مطالعه و نگرش آنها به مواد مخدر و مشروبات الکلی ارتباط 

  معنادار وجود ندارد
ه بین وضعیت تأهل و دهند ک نتایج پژوهش نشان می: وضعیت تأهل

تجربه مصرف مواد مخدر در میان افراد مورد مطالعه ارتباط معنادار وجود 
با این حال بین وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه در استان مرکزي . ندارد

درصد ارتباط  99و تجربه مصرف مشروبات الکلی توسط آنها در سطح 
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ناداري بیشتر از افراد معنادار وجود دارد بدین افراد مجرد به میزان مع
همچنین بین وضعیت . اند متأهل تجربه مصرف مشروبات الکلی داشته

تأهل افراد مورد مطالعه و نگرش آنها به مواد مخدر ارتباط معنادار وجود 
اما بین وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه و نگرش آنها به مشروبات . دارد

  . الکلی ارتباط معنادار وجود ندارد
اجتماعی با تجربه  -پایگاه اقتصادي : اجتماعی -اقتصادي پایگاه 

مصرف مواد مخدر ارتباط معنادار و معکوس و با مشروبات الکلی ارتباط 
همچنین نگرش افراد داراي پایگاه باالتر به . معنادار و مستقیم وجود دارد

تر  بوده  تر و نگرش افراد داراي پایگاه پایین تر مثبت مواد مخدر منفی
  .این متغیر با نگرش به مشروبات الکلی رابطه معنادار نداشته است. است

نتایج حاکی از آن است که بعد خانواده افراد مورد مطالعه : بعد خانوار
با مصرف مواد مخدر توسط آنها ارتباط ندارد، اما با مصرف مشروب الکلی 

میان بدین ترتیب هر چه تعداد اعضاي خانواده در . ارتباط معنادار دارد
تجربه مصرف . افراد مورد مطالعه کل استان مرکزي بیشتر شده است

همچنین میان بعد خانوار و نگرش به . مشروبات هم بیشتر شده است
مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین افراد مورد مطالعه ارتباط معنادار 

  .وجود ندارد 
بودن بین وضعیت خانواده از جهت کامل یا ناقص :  وضعیت خانواده

و نوع نگرش به مواد مخدر و مشروب الکلی در میان افراد مورد مطالعه 
بدین معنا که افراد پرورش یافته در . ارتباط معنادار وجود دارد

تري نسبت به افراد پرورش یافته در  هاي ناقص نگرش مثبت خانواده
هاي  هاي کامل داشته و برعکس افراد پرورش یافته در خانواده خانواده

تري نسبت به مشروب الکلی به افراد داراي خانواده  ل نگرش منفیکام
  .اند ناقص داشته

میزان رضایت افراد مورد مطالعه از زندگی با تجربه : رضایت از زندگی
. مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی توسط آنها ارتباط معنادار دارد

شروبات همچنین بین میزان رضایت از زندگی و نگرش به مواد مخدر و م
  .الکلی در افراد مورد مطالعه ارتباط معنادار وجود دارد

بر اساس نتایج تحقیق بین : احتمال موفقیت در زندگی آینده
احتمال موفقیت در زندگی آینده و تجربه مصرف مواد مخدر و مشروب 
الکلی در افراد مورد مطالعه در استان مرکزي ارتباط معنادار و معکوس 
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ورت که هرچه احتمال موفقیت در زندگی آینده افراد بدین ص. وجود دارد
تر  رود، تجربه مصرف مواد مخدر و مشروب توسط آنها پایین باالتر می

  .آید می
همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان احتمال موفقیت 
در زندگی آینده افراد مورد مطالعه با نوع نگرش آنها به مواد مخدر 

  .ا نگرش به مشروب ارتباط نداردارتباط دارد، ولی ب
بین میزان آلودگی محیط بستگان در افراد : آلودگی محیط بستگان

مورد مطالعه و تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی توسط آنها در 
بدین صورت که هر چه میزان . درصد رابطه معنادار وجود دارد 99سطح 

، تجربه مصرف مشروبات آلودگی محیط بستگان افراد مطالعه بیشتر بوده
  . الکلی و مواد مخدر توسط آنها نیز بیشتر بوده است

همچنین بین میزان آلودگی محیط بستگان و نوع نگرش افراد مورد 
درصد وجود دارد، اما  99مطالعه به مواد مخدر ارتباط معنادار در سطح 

  .چنین ارتباطی در رابطه با نگرش به مشروبات الکلی وجود ندارد
بین میزان آلودگی محیط دوستان و تجربه : گی محیط دوستانآلود

درصد  99مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی ارتباط معنادار در سطح 
شود  تر می بدین صورت که هر چه محیط دوستان آلوده. وجود دارد

تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در افراد مورد مطالعه نیز 
ین میزان آلودگی محیط دوستان در افراد همچنین ب. شود بیشتر می

مورد مطالعه و نوع نگرش آنها به مواد مخدر و مشروبات الکلی ارتباط 
بدین صورت که محیط دوستان . درصد وجود دارد 99معنادار در سطح 

نگرش آنها به مواد مخدر و . تر بوده است افراد مورد مطالعه آلوده
  تر بوده است مشروبات الکلی مثبت

براساس نتایج تحقیق، بین میزان امیدواري : دواري به آینده شغلیامی
به آینده شغلی و تجربه مصرف مواد مخدر در میان افراد مورد مطالعه در 

درصد ارتباط معنادار وجود دارد، بدین معنا که هر چه در افراد  99سطح 
مورد مطالعه امید به آینده شغلی بیشتر بوده است، تجربه مصرف مواد 

با این حال چنین ارتباطی در رابطه با . خدر در آنها کمتر بوده استم
دهند بین  همچنین نتایج نشان می. مصرف مشروبات الکلی وجود ندارد

میزان امیدواري به آینده شغلی و نوع نگرش به مواد مخدر در افراد مورد 
بدین صورت که . درصد ارتباط معنادار وجود دارد 99مطالعه در سطح 
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ه میزان امیدواري به آینده شغلی در افراد مورد مطالعه بیشتر بوده، هر چ
  .تر بوده است نگرش آنها به مواد مخدر منفی

براساس نتایج تحقیق، بین میزان دینداري و تجربه : میزان دینداري
مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در افراد مورد مطالعه ارتباط معنادار 

بدین صورت که هر چه میزان دینداري . ددرصد وجود دار 99در سطح 
در افراد مورد مطالعه بیشتر بوده، تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات 

همچنین بین میزان . الکلی توسط آنها کمتر بوده است و برعکس
دینداري و نگرش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در افراد مورد 

بدین صورت که . وجود دارددرصد  99مطالعه ارتباط معنادار در سطح 
هرچه میزان دینداري افراد مورد مطالعه بیشتر بوده، نگرش آنها به مواد 

  .تر بوده است مخدر و مشروبات الکلی منفی
بین میزان نظارت و کنترل خانواده و تجربه : نظارت و کنترل خانواده

مصرف مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی و نگرش به آنها ارتباط 
تر شده  با باال رفتن نظارت و کنترل نگرش منفی(ار و معکوس معناد
شان بر آنها کنترل  درصد افرادي که خانواده 2تنها . وجود دارد ) است

اند در حالی که این درصد  اند تجربه مصرف مواد مخدر داشته زیاد داشته
در بین افرادي که میزان کنترل و نظارت خانواده آنها کم بوده است به 

هایشان بر آنها  درصد افرادي که خانواده 7/3. درصد رسیده است 8/70
هایشان  درصد آنهایی که خانواده 2/66اند در مقابل  کنترل زیاد داشته

اند، تجربه مصرف مشروبات الکلی  کنترل کمی بر رفتارشان داشته
  .اند داشته

بین میزان صمیمیت میان اعضاي : صمیمیت بین اعضاي خانواده
تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی  و نگرش به آنها در  خانواده و

تر  با باال رفتن صمیمیت نگرش منفی(افراد مورد مطالعه ارتباط معنادار
و معکوس وجود دارد از مجموع افرادي که روابط محیط ) شده است

درصد تجربه مصرف مواد مخدر  و 2/4اند  خانواده خود را صمیمی دانسته
اند در حالی که این  به مصرف مشروبات الکلی داشتهدرصد تجر 5.9

درصد براي افرادي که صمیمیت کمی در بین اعضاي خانواده خود 
  . درصد بوده است 30.4درصد  و  2/23اند به ترتیب  داشته

بین وضعیت ارتباط با : ارتباط با دوستان خارج از کنترل خانواده
ف مواد مخدر و مشروبات دوستان خارج از کنترل خانواده و تجربه مصر
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درصد از مجموع  8/1. الکلی و نگرش به آنها ارتباط معنادار وجود دارد
اند  افرادي که  داراي ارتباط کم با دوستان خارج از کنترل خانواده بوده

درصد تجربه مصرف مشروبات  2.6درصد تجربه مصرف مواد مخدر و  1.8
که ارتباط زیادي با  الکلی داشته در حالی که این رقم براي گروهی

درصد و  39اند به ترتیب  داشته) خارج از کنترل خانوداه(دوستان شان 
  . درصد بوده است 41

بین اوقات فراغت با : گذران اوقات فراغت با خانواده و دوستان
هر چه میزان گذران . خانواده و تجربه مصرف مواد مخدر وجود دارد

تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات اوقات فراغت با خانواده بیشتر بوده، 
در مقابل هر چه میزان گذران اوقات . الکلی کمتر بوده است و بالعکس

فراغت با دوستان بیشتر بوده، تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی 
  .بیشتر بوده است

نیز اکثر  در مطالعه شیوع مواد مخدر در بین دانشجویان کشور
در  )1383سراج زاده و فیضی، ( .قرار گرفتمتغیر هاي فوق مورد بررسی 

جدول زیر خالصه روابط مهمترین متغیرها در این مطالعه ارائه شده 
  :است

لیست متغیرهاي مستقلی که اندازه میانگین روابط معنادار : 2جدول 
  است 1/0آنها بزرگتر از 

 متغیرهاي مستقل
تعداد روابط از نظر 

 آماري معنادار
میانگین شدت 

 هاي معنادار همبستگی

 31/0 24 آلودگی محیط  دوستانه
 23/0 24 آلودگی محیط خانوادگی

 23/0 25 جنسیت
 23/0 25 يدیندار

 15/0 25 به موضوعات مذهبیعالقه 
 13/0 20 ییتشکل هاي دانشجودر  صرف وقت

 12/0 16 در دانشگاه وضعیت آموزشی
 12/0 26 سن

 11/0 12 قومیت
 10/0 19 دانشگاهپیش از  وضعیت آموزشی

 10/0 18 پایگاه خانواده

اي از رابطه متغیرهاي  به منظور به دست دادن تصویر دقیق مقایسه
مستقل با متغیرهاي مربوط به مواد مخدر، نتایج به دست آمده درباره 
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اندازه ضریب همبستگی متغیرها و معناداري رابطه آنها در جدول فوق 
دهد که هر متغیر مستقل با چه  یاین جدول نشان م. تنظیم شده است

تعداد از متغیرهاي مربوط به مواد مخدر رابطه معنادار دارد و میانگین به 
توان  به این ترتیب می. دست آمده براي شدت روابط معنادار چقدر است

. اثر متغیرهاي مستقل بر متعیرهاي مربوط به مواد مخدر را مقایسه کرد
متغیر مستقل  26ده متغیر از مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که 

توانند به  و بزرگتر هستند و بنابراین می 1/0داراي میانگین شدت رابطه 
عنوان مهمترین متغیرهاي تبیین کننده گرایش به مواد مخدر مورد 

آلودگی : این متغیرها به ترتیب بزرگی رابطه عبارتند از. توجه قرار گیرند
صرف ي، دیندارانوادگی، جنسیت، محیط  دوستانه، آلودگی محیط خ

در دانشگاه، سن،  وضعیت آموزشی، ییهاي دانشجو تشکلدر  وقت
پیش از دانشگاه، پایگاه اجتماعی اقتصادي  وضعیت آموزشیقومیت، 

داراي  31/0آلودگی محیط دوستانه با میانگین شدت رابطه . خانواده
تغیرهاي پس از آن م. ترین رابطه با گرایش به مواد مخدر است قوي

ي قرار دارند که میانگین دیندارآلودگی محیط خانوادگی، جنسیت، و 
میانگین . است 23/0شدت رابطه آنها با متغیرهاي مربوط به مواد مخدر 

، ییتشکلهاي دانشجودر  صرف وقت(شدت رابطه شش متغیر دیگر 
پیش از  وضعیت آموزشیدر دانشگاه، سن، قومیت،  وضعیت آموزشی

یابد  به حدود نصف تقلیل می) اه اجتماعی اقتصادي خانوادهدانشگاه، پایگ
شود، سایر  همان طور که در جدول فوق مالحظه می). 13/0تا  11/0(

هستند و رابطه آنها با  1/0متغیرها داراي میانگین شدت رابطه کمتر از 
با توجه به این توضیحات، . شود گرایش به مواد مخدر ضعیف ارزیابی می

ي دینداردوستانه، آلودگی محیط خانوادگی، جنسیت، و آلودگی محیط 
چهار متغیري هستند که براي تبیین گرایش به مواد مخدر در بین 

  . دانشجویان توانایی زیادي دارند
  

  میزان شیوع مواد مخدر
یکی از مواردي که در بحث سوء مصرف مواد مخدر همواره مورد  

یافته هاي تحقیقات  مقایسه. توجه است میزان شیوع این مواد است
انجام شده گویاي تفاوت بسیار زیاد یافته ها از نظر برآورد میزان شیوع 

بخشی از این تفاوت ها ناشی از تفاوت در نحوه . مواد مخدر مختلف است
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خود گزارشی بودن یا مصاحبه اي بودن، حجم (جمع آوري اطالعات 
منطقه اي،  ، تفاوت هاي محیطی و... )نمونه و روش نمونه گیري و 

است، ... تفاوت از لحاظ زمان اجراي مطالعه، تفاوت سنی پاسخگویان و 
اما تفاوت این اطالعات بیشتر از آن است که صرفا ناشی از این عوامل 
باشد و به نظر می رسد که احتماال بخشی از آن به مساله اعتبار علمی 

ه ها به دست لذا نکته مهمی که از این مقایس. این مطالعات بر می گردد
شناسی و تعیین  می آید لزوم و ضرورت آسیب شناسی مطالعات شیوع

زیر گزارشی  در جدول . استانداردهاي الزم براي این قبیل مطالعات است
  :مخدر در مطالعات مختلف ارائه شده است از میزان شیوع مواد

  درهاي مطالعات مختلف در خصوص میزان شیوع مواد مخ مقایسه یافته. 3جدول 
 حجم نمونه افراد مورد مطالعه رده سنی

 نحوه

جمع آوري 
 اطالعات

 محل اجرا سال اجرا

تا  18
31 

 213 دانشجویان

پرسشنامه 
خود 

 گزارشی

 شیراز 1378

تا  15
18 

دانش 
آموزان 
 دبیرستانی

3318 

پرسشنامه 
خود 

 گزارشی

 کرمان 1379

- 

دانشجویان 
پزشکی و 
 غیر پزشکی

 1379 پرسشنامه 1260

12 
انشگاه د

 کشور

تا  15
18 

دانش 
آموزان 
 دبیرستانی

 تهران 1379 پرسشنامه 4000

تا  14
17 

دانش 
آموزان  

سوم 
راهنمایی و 
اول تا سوم 

 دبیرستان

 1381 پرسشنامه 138
استان 
 مرکزي

" " 7000 " " 
نتایج 
 کشوري

 5235 دانشجویان -

پرسشنامه 
خود 

 گزارشی

1381 

21 
دانشگاه 

غیر 
 پزشکی
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تا  15
35 
 سال

نوجوانان و 
 جوانان

 تهران 1383 پرسشنامه 8175

افراد 
12 

سال 
 به باال

 1673 

پرسشنامه 
خود 

 گزارشی

 کرمان 1383

تا  15
29 

نوجوانان و 
 جوانان

 1386 پرسشنامه 4000
استان 
 مرکزي

  هاي مطالعات مختلف در خصوص میزان مقایسه یافته. 3ادامه جدول 
  شیوع مواد مخدر

 علت ها محقق
ف مصر

 الکل
مصرف 
 هروئین

مصرف 
 حشیش

مصرف 
 تریاك

مصرف 
 سیگار

 درصد 25 کنجکاوي غنی زاده
5 .

 درصد
12 

 درصد
21 

 درصد
52 

 درصد
 22.8 9 2.1 4.1 11.4 - حشمتی
 - 31.8   21  رضایی

ضیائی و 
 حاتمی زاده

 31 پرتشنج بودن خانواده، سیگاري بودن اعضاي خانواده و دوستان: علت ها 

صدیق 
 تانیسروس

دوستان و همساالن آلوده، کنترل 
خانوادگی، آلودگی فضاي مدرسه، 

پایگاه اقتصادي و اجتماعی، 
 دینداري، انسجام خانوادگی

2.8 0 0 6/0 9.9 

صدیق 
 5.3 5/0 2/0 2/0 1/2 " سروستانی

سراج زاده و 
 فیضی

 -پایگاه اقتصادي
اجتماعی،دینداري،آنومی،آلودگی 

زه محیط دوستان و بستگان،اندا
خانواده، ثبات خانواده ، امیدواري 

 به آینده شغلی

19.8 6/0 3.8 9.8 35.3 

حمدیه و 
 همکاران

 19.8  7.2  25.7 روابط خانوادگی، افسردگی

حسن و 
محمد 

 ضیاءالدینی
- 97/0 1.08 1.34 17.1 - 

 فیضی

 -پایگاه اقتصادي
اجتماعی،دینداري،آنومی،آلودگی 
محیط دوستان و بستگان،اندازه 

انواده، ثبات خانواده ، امیدواري خ
به آینده شغلی، کنترل و نظارت ، 

 و صمیمیت خانوادگی

8.2 1 2.1 5 21 

  
یکی از نکات جالب توجه و پراهمیت که از بررسی تحقیقات انجام 

در . شده به دست می آید گسترش و افزایش مصرف اکستازي است
ه درصد مصرف انجام شد 1382تحقیق سراج زاده و فیضی که در سال 
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در تحقیق  ،)1383سراج زاده و فیضی، ( درصد بوده است 4/0اکستاسی 
اجرا شده است مصرف اکستاسی و سایر مواد  83حمدیه که در زمستان 

اجرا  1384در تحقیق بارونی که در سال . درصد بوده است 2/7محرك 
براساس نتایج این . درصد بوده است 5/18شده است مصرف اکستاسی 

درصد  7/83را شنیده اند و » اکس«درصد پاسخگویان نام  4/91 تحقیق
این در حالی است که در مطالعه سراج زاده . نحوه مصرف آن را می دانند

درصد و درصد  6/9درصد کسانی که نام اکستاسی را شنیده اند و فیضی 
جامعه آماري و  هر چند. درصد بوده است 9/1کسانی که آن را دیده اند 

این سه طرح متفاوت است اما تفاوت هایی که در این سه  محل اجراي
  . سال متوالی اتفاق افتاده جالب توجه و بااهمیت است

   
  پیشنهادات

براي مبارزه با مواد مخدر یا هر آسیب اجتماعی دیگري از دو . 1
در . توان استفاده کرد سیاست جلوگیري از عرضه یا کنترل تقاضا می

ها بر کنترل عرضه مواد مخدر متمرکز  ریزي امهگذشته بیشرین تاکید برن
برخی اطالعات و (این سیاست ظاهراً نتیجه چندانی نداشته است . بود

در ... آمارهایی که حکایت از پایین آمدن اعتیاد، افزایش تعداد معتادان و 
). هاي پیشین گزارش به آنها اشاره شده موید همین مطلب است قسمت

یاست، به نادیده گرفتن و عدم استفاده از توان و تاکید افراطی بر این س
از جمله این عوامل، . ظرفیت بسیار باالي عوامل کاهش تقاضا است

تواند کنترل کنند بسیار موثر و کارآمد  محیط خانواده است که هم می
اي که بر فرایند یادگیري  باشد و هم براساس اثرات تعیین کننده

رسد  به نظر می. عیین کننده باشدتواند بسیار ت اجتماعی دارد می
ها بیش از آنکه بر دستگیري معتادان و برخوردهاي فیزیکی  ریزي برنامه

تمرکز کند الزم است از این پتانسیل بسیار باال در جهت کنترل تقاضا 
  .براي مواد مخدر تاکید کند
تواند آگاهی بخش گسترده فراگیري و  ها می از جمله این فعالیت

اده از طریق صدا و سیما و سایر مراجع و منابع مرتبط مکرر به خانو
درخصوص فرایندهاي معتاد شدن افراد به خصوص جوانان و نوجوانان، 

ها هم  این قبیل برنامه. باشد... هاي کنترل و مراقبت از فرزندان و  روش
نتایج به روشنی تاثیر . تر و هم بسیار موثرتر خواهند بود بسیار کم هزینه
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خانوادگی و نیز فرایندهاي یادگیري در محیط خانواده را  هاي کنترل
الزم به ذکر است مطالب فوق به معناي نفی سیاست . نشان داده است

نیروي (هاي مرتبط با موضوع  طبیعی است دستگاه. کنترل عرضه نیست
باید وظیفه خود را در خصوص جلوگیري و کنترل عرضه ...) انتظامی و 

انجام دهند و در این زمینه هیچ گونه کوتاهی و مواد مخدر به طور جدي 
قصوري قابل توجیه نیست، اما نکته این است که تاکید بر این سیاست 

تر شدن  پیچیده. هاي موثرتر دیگر باشد نباید منجر به نادیده گرفتن روش
هاي خرید و فروش مواد مخدر، ورود انواع جدید  تر شدن شبکه اي و حرفه

تر  تر و مصرف آنها نیز ساده نقل و انتقال آنها راحت مواد مخدر که ظاهراً
اینجاست که . است شرایط را براي کنترل عرضه سخت کرده است

ها و افراد استفاده  توان از توان و پتانسیل عظیم موجود در خانواده می
این موضوع با در نظر گرفتن طرز تلقی و نگرش بسیار منفی از . کرد

و نگرانی بسیار زیاد آنها از شیوع مصرف مواد  مردم نسبت به مواد مخدر
نکته دیگر مربوط به سن شروع . تواند بسیار موثر و کارآمد باشد مخدر می

همانطور که اطالعات به دست آمده در استان مرکزي نشان . مصرف است
درصد تجربه مواد  53درصد پاسخگویان  تجربه سیگار،  90داده بیش از 

تر  سالگی و پایین 18مشروبات الکلی را در سن درصد تجربه  63مخدر و 
ریزي را در محیط  این مطلب اهمیت برنامه. کند سالگی تجربه می 18از 

بنابراین الزم است . دهد نشان می) عالوه بر محیط خانواده(مدرسه 
آموزش و پرورش نیز بطور جدي و موثر نقش خود را در زمینه  

هاي زندگی و سایر  وص مهارتهاي الزم درخص رسانی و آموزش اطالع
  .مطالب مورد نیاز انجام دهد

براساس نتایج به دست آمده در بین زندانیان خراسان شمالی 
فروش، (درصد از زندانیان در ارتباط با مواد مخدر  64حدود ) بجنورد(

اند؛ این موضوع اهمیت مساله سوء زندانی شده...) توزیع، مصرف و 
مخدر را نشان می دهد و لزوم برنامه ریزي مصرف و خرید و فروش مواد 

بر اساس نتایج . عالمانه و به دور از آزمایش و خطا را نشان می دهد
. اندقبال نیز سابقه زندان داشته) نفر 167(درصد از زندانیان  36پژوهش 

) درصد 28(نفر  47براي بار دوم، ) درصد 5/39(نفر  66از این تعداد 
. اندبراي بار چهارم زندانی شده) درصد 6/15(نفر  26براي بار سوم و 

واضح است که بازگشت مجدد و چند باره افراد به زندان حاکی از 
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ناکارآمدي زندان براي این افراد و ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه توسط 
این امر پیامدهاي جدي و قابل توجهی براي جامعه ایجاد . این افراد است

یر خانواده، اجتماع، دستگاه قضایی، خود کند، پیامدهایی که دامنگمی
نیاز از توضیح است که البته بی. شودفرد و قربانی یا قربانیان جرائم می

آمار ارتکاب مجدد جرم در بین زندانیان آزاد (آمار واقعی باالتر است 
 36و رفتارهاي مجرمانه در بین زندانیان آزاد شده شامل بیش از ) شده

شوند اي از آنها به هر حال گرفتار قانون نمیرا عدهزی. شوددرصد آنها می
اما با ). به دالیلی نظیر کسب تجربه بیشتر و احتیاط و مراقبت بیشتر(

توجه به همین آمار نیز الزم است تدابیر مناسب براي پیشگیري و 
یکی از این تدابیر و . جلوگیري از بازگشت مجدد زندانیان اندیشیده شود

اي با نگاه توسعه«. اي استزندانیان با رویکرد توسعه راهکارها توجه به
هاي نگرش به مسائل اجتماعی از منظر توسعه، از مطالعات و دیدگاه

هاي نوینی را در مطالعات اجتماعی در جهان فراهم جدیدي است که افق
-تواند زمینهاي میبررسی مسائل اجتماعی با رویکرد توسعه. کرده است

در . هاي اجتماعی فراهم نمایدها و آسیبکاهش بحرانهاي اساسی را در 
هاي اجتماعی اي، عالوه بر تحلیل و بررسی موضوع آسیبنگرش توسعه

از نقطه نظر فردي و امکان تغییر رفتارهاي فردي، تنها به بازگشت فرد 
بلکه بر نقش تولیدي و یا نقش . شودآسیب دیده بر جامعه اکتفا نمی

به عبارت . شودوسعه جامعه نیز تاکیدي خاص میفعال وي در فرایند ت
بایستی تحوالت فردي شخص مورد توجه قرار دیگر عالوه بر آنکه می

. گیرد، شخصیت وي متناسب با گرایش به هنجارپذیري تغییر یابد
هاي اجتماعی سازگاري اجتماعی مناسب بطوري که فرد بتواند در محیط

-انسانی موثر در توسعه نیز می را از خود نشان دهد، به عنوان نیروي
به عبارت دیگر، تاکید بر توسعه انسانی در . بایستی مورد توجه قرار گیرد

این نوع مطالعه، به عنوان هدف تالش در جهت تغییر شخصیت و 
هاي اجتماعی از در مطالعه آسیب. گیردپذیري مورد تاکید قرار میجامعه

با انگیزه تحول در حوزه  منظر توسعه پرورش فرد بزهکار و یا مجرم
» .گیردنیروي انسانی به عنوان یک هدف کاربردي مورد توجه قرار می

شود در این راستا پیشنهاد می). 1386: 8- 9. ناطق پور، محمدجواد(
براي افراد زندانی که فاقد مهارت یا توانمندي خاصی هستند کالس ها و 

این امر در جذب . دهاي مهارت آموزي و توانمندسازي برگزار شودوره
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براي . آنها در فعالیت هاي سالم و مشروع اجتماعی موثر خواهد بود
بار تجربه زندان دارند عالوه بر کالسهاي فوق  2افرادي که بیش از 

هاي موفقی از ارائه مدل. شودهاي خاص و ویژه نیز توصیه میمشاوره
هنجارمند زندانیانی که پس از آزادي به فعالیتهاي مشروع و زندگی 

تواند می) براساس نظریه یادگیري اجتماعی(اند به سایر زندانیان پرداخته
  .در پیشگیري و ایجاد انگیزه مثبت در بین زندانیان موثر باشد

مجرمان . مجرم و قربانی: افتد دو طرف داردهر جرمی که اتفاق می
 به دالیل) به عنوان مثال فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر(

مرتکب ... شخصیتی، سوابق خانوادگی، محیطی، فشارهاي اجتماعی و 
لذا .  شوند و به نوعی منفعت شخصی آنها در ارتکاب جرم استجرم می

به ...) آموزشی و (اي هم که در مورد آنها اجرا شود ممکن است هر برنامه
اما . دلیل تقابل با منفعت مذکور موفقیت مورد انتظار را نداشته باشد

تري در ، منفعت شخصی جدي)مصرف کنندگان مواد مخدر(ربانیان ق
بنابراین یکی از راهکارهاي موثر در پیشگیري از . جلوگیري از جرم دارند

سازي قربانیان از شرایط وقوع جرم و نحوه جرم توانمندسازي و آگاه
یعنی (رسد این شیوه به نظر می. جلوگیري و پیشگیري از آن است

با توجه به منفعت شخصی قربانی ) بانیان به جاي مجرمانپرداختن به قر
تواند کارآمدي جدي ها و هشدارها میدر همکاري و اجراي دستورالعمل

سیاست پرداختن به بزه دیدگان یا قربانیان هم سنخ و . داشته باشد
  .مشابه سیاست کنترل تقاضا است
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درآمدي به جامعه شناسی، ترجمه محسن ثالثی، ). 1384(کوئن، بروس  -

  نشر توتیا
شناسی اجتماعی از رویکردي نو در آسیب). 1386(پور، محمدجواد ناطق -

  سلمان: نگاه توسعه، تهران، ناشر
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جرم شناسی نظري ) 1380(اسنیپس، جفري . ولد، جرج، برنارد، توماس -
عی، تهران، انتشارات ، ترجمه علی شجا)گذري بر نظریه هاي جرم شناسی(

  .سمت
  

هاي پژوهش است که  این مقاله بخشی از خالصه طرح طرح: یادداشت
هاي مختلف چاپ شده و خالصه این مقاله نیز در  براي موسسات و سازمان

  .نیز به چاپ رسیده است 4شماره  "بررسی مسائل اجتماعی ایران"فصلنامه 
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