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تدوین مدل محلۀ آسیبپذیر بر اساس پیشایندهای خانواده ،همساالن و نگرش به
مصرف مواد
رقیه عالئی ،1محمدعلی سپهوندی* 2و عزتاله قدمپور

3

تاریخ دریافت - 9911/91/91 :تاریخ پذیرش9911/91/19 :
چکیده:
محله ،زمینه و بستری برای بروز آسیبها و مسائل اجتماعی بخصوص در سطح خانواده است .بحث آسیبپذیری
محله به ویژه از لحاظ مصرف مواد ،یکی از چالشهای فکری و روانی مردم در برخی محالت مرکزی شهر تهران
است ،به طوری که طبق آمارهای توصیفی این پژوهش ،بیش از  01درصد مشارکتکنندگان در محالت مرکزی
شهر بر اساس پیشایندهای خانواده ،همساالن و نگرش به مصرف مواد با آسیبپذیری محله مواجهاند ،لذا این
موضوع هدف و مسئلۀ اصلی پژوهش است .در این تحقیق  011نفر به عنوان نمونۀ تحقیق بر حسب روش کمی
و استفاده از آمارههای پارامتری ،رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر بررسی شدهاند .یافتههای تحقیق نشان میدهد
بر حسب رگرسیون چندگانه مدل به خوبی با دادهها منطبق است و مجموعه متغیرهای مستقل 17501 ،درصد از
میکنند .میزان ضرایب استانداردشده یا بتا برای نظارت خانواده ( )17110و
واریانس محلۀ آسیبپذیر را پیشبینی 
مصرف مواد در خانواده ( )-17110معنادار نیست و تعارض خانواده و نگرش به مصرف مواد به ترتیب با ضرایب
بتای  17901و  17111بیشترین و همساالن منحرف با ضریب بتای  17900کمترین قدرت تبیینکنندگی واریانس
محلۀ آسیبپذیر را در بین افراد نمونه دارند .مطابق نتایج تحقیق ،متغیرهای مستقل به خوبی تغییر متغیر وابسته
(آسیبپذیری محله) را در مدل تحقیق تبیین میکنند.
کلیدواژهها :جوانان ،خانواده ،محلۀ آسیبپذیر ،نگرش به مصرف مواد ،همساالن ،شهر تهران.

 . 9دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه لرستان ،استان لرستان ،ایرانalaei.rog@fh.lu.ac.ir .
 .1استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،استان لرستان ،ایران (نویسنده مسئول)sepahvandi.m@lu.ac.ir .
 .9دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،استان لرستان ،ایران ghadampour.e@lu.ac.ir .
این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان است که با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران انجام
شده است.

51

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ نهم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1396

مقدمه
ساختار بیسازمان محله ،خود زمینهساز بروز انواع آسیبهای اجتماعی است .محلههایی که
وضیعت بیسازمانی اجتماعی دارند ،عمدتاً سه ویژگی دارند :جمعیت ناهمگون ،تحرک
جمعیت باال و تعلق اکثر ساکنان آنها به پایگاه اقتصادی -اجتماعی پایین .این شرایط مانع
شکلگیری هنجارهای تأثیرگذار بر افراد میشود که نتیجه آن شکستن هنجارها و قواعد
اجتماعی و بروز انواع آسیبهای اجتماعی در سطح درون محله و حتی فراتر از آن است
(پروین و همکاران .)9915 ،کارشناسان ،جوانی را یکی از مهمترین مراحل زندگی هر فرد می
دانند که با افزایش آسیبها و اختاللهای گوناگون ،نظیر مصرف مواد مخدر و روانگردانها،
روابط سوء جنسی و  ...رابطه دارد (صرامی .)9900 ،آمارها نشانگر این واقعیتاند که میزان
مصرف مواد ،در بین جوامع مختلف بهویژه در میان نوجوانان و جوانان در دهههای اخیر
افزایش چشمگیری داشته است (ملچیور و همکاران1110 ،9؛ به نقل از سهرابی و همکاران،
 .)9900همچنین ،با توجه به نتایج برخی مطالعات ،جوانان و نوجوانانی که با مصرف مواد
مخدر سروکار دارند ،بیشتر با مسائلى مثل دزدی ،خشونت ،افت تحصیلی ،تفکر بدون سازمان،
کاهش سازگاریهای روانی اجتماعی ،کاهش تواناییهای مربوط به حل مسئله ،درجۀ باالی
کنارهگیری اجتماعی و افسردگی درگیرند.
مسئلۀ آسیبپذیری محله و سوءمصرف مواد در میان جوانان به دلیل حساسیت این دوره
و نقش آن در زندگی آیندۀ افراد اهمیت ویژهای دارد .این مسئله وقتی مهمتر میشود که
دانشجویان ساکن شهر تهران در بستر محالت شهری با این مسائل و آسیبپذیری مواجهاند؛
بنابراین توجه به این موضوع در بین دانشجویان از موضوعات اساسی نظامهای آموزشی بوده
و میتواند گام مؤثری در شناسایی عوامل مرتبط و ارائه راهکارهای مؤثر برای سوءمصرف
مواد ،ارتباط با همساالن منحرف و مسائل خانواده باشد.
بیان مسئله
انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی کردن نیاز به حضور در اجتماع دارد .از این رو،
با یکسری علل اجتماعی نیز روبهرو میشود که برخی از آنها در آسیبپذیر بودن فرد مؤثرند.
موقعیت محل زندگی ،میتواند در دسترسی به همساالن منحرف و نگرش به مصرف مواد

1. Melchior & et al
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مخدر در فرد مؤثر افتد و او را در معرض آسیبپذیری قرار دهد .اگر در فرد زمینۀ کجروی
وجود داشته باشد و به آسانی در بستر و زمینه جرم قرار گیرد ،از ارتکاب آن دریغ نمیکند.
محله اﻏلب به عنوان محدودهای برای زندگی و مکانی برای کار تلقی میشود .این مکان
دارای تسهیالتی مانند کلینیکهای پزشکی ،مدارس ،پارک ،مراکز تفریحی و نظایر اینهاست.
محله مکانی برای اجتماعیشدن است و کمکهای متقابل را حمایت میکند .فضایی است که
تحرک را میتوان به واسطۀ وجود فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مانند مالقات دوستان و
خرید مایحتاج روزانه از آن فرا گرفت .محیط مصنوع و سازمان اجتماعی آن میتواند
خانوادگی و بسیار نزدیک به هم شود و این محیط میتواند هویت و تعلق خاطر را تقویت
کند .بنابراین محله میتواند انعکاسی از خودش ،ارزشهای درونی و شرایط اقتـصادی،
اجتماعی و محیطی باشد (کیارنز و پارکینسون.)1119 ،9
جریانهای پیشین در جامعهشناسی ،موجبات تغییر و توجه بیشتر به امور محلهای و
تجربی بودهاند .بدین طریق ،این موضوع ثابت میشود که توجه فوقالعاده به مطالعۀ تجربی و
شرایط محلی ،خود یک واکنش قابل پیشبینی در قبال تعمیمهای نظری اقتصاد سیاسی در یک
دورۀ کوتاه است .بنابراین اهمیت تاریخی جریان محلهگرایی در کنار قبول آثار حیات شهری،
برای توسعۀ دانش اجتماعی به خوبی معلوم میشود .به عالوه وضعیت کنونی نشان از یک
تغییر از تئوری به سوی تجربهگرایی در درون جامعهشناسی است که در آن تکیه بر منابع
محلهای میتواند تأمینکننده بخشی از سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز در مدیریت
شهری باشد (فلنگان .)9119 ،1پیشفرض رویکرد نظری مکتب شیکاگو این است که ساختار
بیسازمان یک محله شهری میتواند تبیینکننده وجود جرم در این محالت باشد .مناطق
فقیرنشین و محالتیکه دارای عواملی چون ازدحام جمعیت و وضعیت نامطلوب محیط فیزیکی
هستند ،زمینه را برای گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر مهیا میسازند (اتکنسیون و
همکاران.)9915 ،
محلۀ آسیبپذیر را باید ذیلِ آسیبهای اجتماعی بررسی کرد که در آن ،مطالعه و
ریشهیابی بینظمیها ،ناهنجاریها و نابسامانیهای اجتماعی همراه با علل و شیوههای
پیشگیری و درمان آن انجام میشود.
در مورد محل سکونت ،این مسئله اهمیت دارد که ﻏالب افراد معتاد در مناطق حاشیهای
و مناطق قدیمی با کوچههای پرپیچ وخم و خانههای مخروبه ،زندگی میکنند .واقعیت این
1. Kearns & Parkinson
2. Flanagan
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است که محیطهای آلوده میتوانند زمینۀ شکوفایی استعدادهای موجود در افراد برای ارتکاب
به جرم و اعتیاد را ایجاد کند .در اینگونه مناطق که اﻏلب فقیرنشیناند ،امکانات رفاهی و
مراکزی مانند سینما ،پارک و امکانات رفاهی کمتر وجود دارند و جوانان برای گذران اوقات
فراﻏت خود به اجبار به طرف اعتیاد کشانده میشوند .از سوی دیگر ،ﻏالباً اینگونه مکانها از
طرف نیروی انتظامی کمتر نظارت میشوند .همچنین اﻏلب روستاییان و مهاجران خارجی در
محلههای قدیمی ،شلوغ و مخروبهها که از مراکز شهرها به دورند ،اسکان مییابند و به دلیل
آنکه این افراد ،اﻏلب شغلی ندارند و در بین مردم شناختهشده نیستند ،خیلی راحت و بهتر
میتوانند به توزیع و مصرف مواد مخدّر ،روی آورند (ادارۀ تحول و بهرهوری)9919 ،؛ بنابراین
در ارتباط با عوامل مؤثر بر آسیبپذیری ،محلههای جرمخیز از جمله پیشایندهای محیطی
محسوب میشود .سامپسون 9و گروزیک مدل علی از بیسازمانی را نشان دادهاند که در آن،
ساختار محله در سازمان اجتماعی (همساالن ،نظارت و مشارکت) تأثیر دارد ،از نظر آنها
سازمانهای اجتماعی سطح آسیبزایی را تعیین میکنند (پروین .)9915 ،در بررسیهای
انجامشده دربارۀ جوانانی که در شرایط پرخطر از جمله :خانوادههای از هم گسیخته ،اعتیاد،
فقر و محلههای جرمخیز و ...زندگی میکنند ،مشاهده شده است که بیش از  91درصد آنان
(چند برابر افراد عادی) در آینده با مشکالتی از قبیل اعتیاد و افسردگی مواجه میشوند (پیام
مشاور .)9900 ،البته عوامل زیادی در محل سکونت میتواند موجب گرایش افراد به مصرف
مواد شود؛ نبودن ارزشهای مذهبی و اخالقی ،شیوع خشونت و اعمال خالف ،وجود مشاﻏل
کاذب ،آشفتگی و صفت همبستگی بین افراد محل و حاشیهنشینی از جمله این عواملاند
(اسالمدوست .)9901 ،محل زندگی آلوده ،از جمله عللی است که درصد زیادی از افراد
آسیبپذیر آن را مهم تلقی کردهاند و معتقد بودند که میزان مصرف مواد مخدر ،مشکالت
خانوادگی ،همساالن منحرف و آسیبپذیری در محله آنها زیاد بوده است.
آسیبهای اجتماعی به یکی از مهمترین معضالت کالن ،محالت شهر تهران مبدل شده
است ،آسیبهایی نظیر اعتیاد و مسائل خانوادگی روند رو به رشدی در سالهای اخیر داشته و
مشکالت عدیدهای برای شهر تهران و شهروندان به وجود آورده است .بر طبق گزارش سال
 9911شهرداری تهران ،اعتیاد و معتاد خیابانی در رتبۀ نخست آسیبپذیری تمامی محالت بوده
است (شهرداری تهران .)9911 ،با توجه به گستردگی حجم آسیبها در میان اقشار مختل
جامعه ،در این پژوهش از دانشجویان ساکن شهر تهران ،به عنوان نمونه ،برای بررسی محلۀ
1. Sampson
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آسیبپذیر طبق تعدادی متغیرها استفاده شده است .با توجه به گستردگی مسائل و موضوعات
محالت شهر تهران و نقش عوامل متعدد و گوناگون در آسیبپذیری محله ،این تحقیق بر
حسب ضرورت و ارتباط متقابل متغیرها با هم طبق چارچوب نظری ،به تدوین و تبیین مدل
محلۀ آسیبپذیر با نگرش به مصرف مواد و همساالن منحرف پرداخته است تا این رابطه را با
در نظر گرفتن سه متغیر مرتبط با خانواده (مصرف مواد در خانواده ،نظارت خانواده و تعارض
خانواده) به عنوان هدف تحقیق بررسی کند.
پیشینۀ تحقیق
طبق نتایج تحقیق صدیق سروستانی ( ،)9901عوامل مؤثر بر خطر مصرف مواد مخدر
عبارتاند از :دوستان و همساالن ،کنترل خانوادگی و فضای آلودۀ محله .در این تحقیق،
آسیبزایی محله ،ارتباط معناداری با متغیر وابسته داشته است و متغیر آسیبزایی محله از
طریق متغیرهای خانواده به طور ﻏیر مستقیم بر مصرف مواد مخدر تأثیر داشته است .در مورد
تأثیر متغیر آسیبزایی محله بر سایر متغیرهای مستقل ،نتایج نشان میدهد که بیشترین تأثیر
این متغیر به ترتیب بر متغیر انسجام خانوادگی ،کنترل خانواده و در نهایت حساسیت خانواده
به مصرف مواد مخدر توسط فرزندان بوده است .نتیجه تحقیق حاضر نشان میدهد با افزایش
آسیبزایی و نامناسب بودن محله ،میزان کنترل ،انسجام و حساسیت خانواده به مصرف مواد
مخدر کاهش پیدا میکند.
در تحقیق سراجزاده و فیضی بر اساس ضرایب رگرسیون استانداردشده ،آلودگی محیط
دوستان ،بیشترین اثر را بر مصرف مواد مخدر داشته است .در واقع نسبت کسانی که محیط
آلودهتری داشتهاند (و محلۀ آنها آسیبپذیری زیادی داشته) میزان آسیب حدود ده برابر آنهایی
بوده که در محیط دوستانۀ آنها ،مصرفکننده و معتاد وجود نداشته است (سراجزاده و فیضی،
 .)9901نتایج تحقیق فیضی ،علیبابایی و رحمتی ( )9901که با اتکا به تئوریهای کنترل
اجتماعی ،یادگیری و بومشناسی انسانی به بررسی تأثیر آسیبزایی محله ،کنترل خانوادگی،
انسجام خانوادگی ،حساسیت خانواده به مصرف مواد مخدر توسط فرزندان و تأثیر دوستان
کجرو بر مصرف مواد مخدر پرداختهاند ،نشان میدهد تأثیر دوستان کجرو و دارای تجربۀ
مصرف مواد مخدر بیش از سایر عوامل و تأثیر آسیبزایی محله عمدتاً از طریق دوستان و تأثیر
مستقیم آن اندک بوده است .نتایج تحقیق زکریایی ( )9911حاکی از آن است که  11درصد از
پاسخگویان معتقد بودند میزان مصرف مواد مخدر در محلۀ آنها زیاد است .در این تحقیق،

51

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ نهم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1396

محل زندگی آلوده ،سومین علتی است که درصد زیادی از پاسخگویان آن را مهم تلقی کرده-
اند .این عامل به عنوان عامل با تأثیر زیاد ،مورد تأیید  01درصد از پاسخگویان بوده است.
بر طبق نتایج مطالعات و تحقیقات شهرداری تهران ( )9911اعتیاد ،کودکان کار و خیابان،
کارگران فصلی و ...از فراگیرترین آسیبهای اجتماعی شهر تهران است .بر طبق اولویتبندی
این تحقیقات ،در منطقۀ  9تکدیگری؛ در منطقۀ  91 ،90 ،99 ،99 ،1و  91اعتیاد؛ در منطقۀ 9
متکدیان؛ در منطقۀ  11 ،90 ،90 ،95 ،91 ،0 ،5 ،0و  11معتادین خیابانی و در منطقۀ 19 ،91 ،1
خرید و فروش و توزیع مواد مخدر در صدر آسیبهای اجتماعی محالت شهر تهران قرار
گرفته است .در تحقیق محسنی تبریزی ( )9911که در قالب کتابی با عنوان "استراتژیهای
تحقیقمحور پیشگیری از سوءمصرف مواد" نیز چاپ شده ،به بررسی محله به عنوان یکی از
متغیرهای مهم آسیبپذیری باألخص در حیطۀ مواد مخدر اشاره شده است.
یافتههای بروک 9و همکاران ( )1119بر این نکته تأکید میکند که کنترل عوامل محیطی و
محلی و عوامل تربیتی خانواده میتواند در پیشگیری از آسیبپذیری مؤثر باشد .در تحقیق
مونسی و همکاران ( )1190که در ارتباط با جرائم از سطح محله تا سطح جهانی است ،اشاره
شده اعمال مجرمانه باعث آسیبپذیری شرایط زندگی مردم محله میشود .تحقیقات کنگرۀ
مقامات محلی و منطقهای اروپا ( )1111بر نقش و اهمیت کلیدی مقامات محلی در پیشگیری
از جرم و آسیب پذیری محله تأکید دارند و در این زمینه نقش اصلی را بر عهده خانواده و
گروههای دوستان قرار دادهاند.
با توجه به پیشینۀ تحقیق ،میتوان گفت تحقیقات زیادی در حیطۀ آسیبپذیری اجتماعی
در شهر صورت گرفته است لیکن پژوهشهای کمتری به ارتباط متغیرهایی نظیر نظارت و
تعارض خانوادگی ،مصرف مواد خانواده ،همساالن منحرف و نگرش به مصرف مواد به عنوان
متغیرهای تأثیرگذار پرداختهاند و از این رو مزیت اصلی این تحقیق ،ارائۀ مدل آسیبپذیری
محله طبق مهمترین آسیبهای اجتماعی مطرح در شهر تهران باشد.
چارچوب نظری تحقیق
1

در نظریۀ یادگیری شناختی -اجتماعی ،بندورا بر مفهوم عاملیت انسانی تأکید کرده است.
عاملیت انسانی یا نیروی انسانی ،از نظر بندورا ،طراحی آگاهانه و اجرای عمدی اعمال از سوی
فرد به منظور تأثیرگذاری بر رویدادهای آینده است (سیف .)9910 ،بندورا ،در مقالهای با عنوان
1. Brook
2. Human agency
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"نظریۀ شناختی -اجتماعی "9مفاهیمی نظیر عمدی بودن یا قصدمندی ،1پیشاندیشی،9
خودتنظیمی ،0خودواکنشی 5و خوداندیشی یا اندیشهورزی 1را مطرح کرده و عملکرد افراد را
متأثر از شبکۀ گستردهای از تأثیرات با ساختار اجتماعی ،معرفی میکند که در این تبادالت
عاملی ،0افراد به منزلۀ تولیدکننده و نیز محصول سیستمهای اجتماعیاند .از نظر بندورا ،بخش
وسیعی از یادگیریهای انسان با مشاهده و تقلید صورت میگیرد .او در جریان پرورش نظریۀ
شناختی -اجتماعی خود ،دیدگاه یکبعدی تأثیرگذاری محیط بر انسان را رد کرده و به طرح
"تعیینگری دوجانبه " 0یا "فرایندی بههمپیوسته" که دربرگیرندۀ کلیۀ عوامل فردی و اجتماعی
در فرایند یادگیری است ،میپردازد .وی در این فرایند ،عوامل فردی ،محیطی و نیز تمام آنچه
موجب رفتار میشود را مطرح کرده و رفتار انسان را فقط از طریق فرایند تعامل او با محیط
قابل تبیین میداند (کدیور)9919 ،؛ بنابراین ،مبانی نظری این بخش از پژوهش بر نظریات
یادگیری اجتماعی و یادگیری شناختی -اجتماعی بندورا استوار است.
در محیط خانواده مؤلفهها و عوامل گوناگونی موجب میشوند که نوجوانان و جوانان به
سمت اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان تمایل پیدا کنند .عواملی چون بزهکاری والدین و
اعضای خانواده ،اختالف و درگیری در سطح خانواده ،نظارت ضعیف والدین و ناتوانی ایشان
در تربیت صحیح فرزندان ،طالق و ﻏیره .این عوامل همان عوامل خطر مرتبط با خانوادهاند که
میتوانند به سایر رفتارهای مشکلساز منجر شود (ابراهیمی .)9919 ،یکی از مهمترین مباحث
در حوزه خانواده ،فضای حاکم بر خانواده و نحوۀ نظارت والدین است.
مهمترین عامل اجتماعیشدن بعد از خانواده ،دوستاناند .دوستان و همساالن به عنوان
یکی از مهمترین و مؤثرترین منابع یادگیری همواره مورد توجه بوده است (کوهن.)9910 ،
مطالعات انجامشده نشان دادند که ارتباط با همساالن مصرفکنندۀ مواد ،یکی از قویترین
پیشبینیکنندههای مصرف مواد در نوجوانان بهشمار میرود .در همین زمینه ،نظریههای کنترل
اجتماعی (الیوت9105 ،؛  )9101و الگوی رشد اجتماعی (هاوکینز و ویس ،)9105 ،تعلق
عاطفی به همساالن مصرفکنندۀ مواد را علت اصلی مصرف میدانند و پیوند و تعهد ضعیف

1. Cognitive-Social Theory
2. Intentionality
3. Forethought
4. Self- regulation
5. Self- reactive
6. Self- reflectiveness
7. Agentic transactions
8. reciprocal determinism
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فرد به اجتماع ،خانواده و مدرسه را مهمترین علل تعلق عاطفی ضعیف در نظر میگیرند (به
نقل از محمدخانی.)9901 ،
از لحاظ جامعهشناسی شهری ،محلههای شهری به مفهوم «واحدهای اجتماعی» حقیقیاند
که تا حدی به صورت اتفاقی و ناخودآگاه بهوجود آمدهاند و با گذشت زمان شکل و قالب
ثابت و پایداری به خود میگیرند و حریم معینی برای خود تعریف میکنند ...بر این اساس،
ویژگی هر محله بر حسب مورد و مختصات اجتماعی ،از سایر محلهها متمایز میشود (توسلی،
 .)9919مناطق فقیرنشین و محالتیکه دارای عواملی چون ازدحام جمعیت و وضعیت
نامطلوب محیط فیزیکیاند ،زمینه را برای گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر مهیا میسازند
(اتکنسیون و همکاران .)9915 ،طرفداران تئوری بومشناسی انسانی ،محله را صرفنظر از این
که ساکنان آن از چه گروههای قومی و نژادی باشند ،عاملی مستقل و مؤثر بر جرم و آسیبهای
اجتماعی میدانند (ولد و همکاران)9919 ،؛ بنابراین به محله به عنوان ظرف بزرگتری که همۀ
فرایندها در آن اتفاق میافتد ،همواره تأکید شده است.
با توجه به تحقیقات شهرداری تهران ( ،)9911یکی از مهمترین متغیر تأثیرگذار بر
آسیبپذیری محالت شهر تهران ،مصرف مواد مخدر و بالتبع وجود همساالن منحرف در
گسترش این مسئله اجتماعی است .در این میان نقش خانوادهها از سه بعدِ نظارت ،تعارض و
مصرف مواد در خانواده به طور مستقیم و از طریق متغیرهای نگرش به مصرف مواد و
همساالن منحرف ،به طور ﻏیر مستقیم قابل بررسی است که در مدل زیر این روابط نشان داده
شده است:
شکل  .1مدل تحقیق

نگرش به مصرف مواد

محلۀ
آسیبپذ

مصرف مواد در خانواده
نظارت خانواده

همساالن منحرف
تعارض خانواده
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اهداف تحقیق:
هدف این پژوهش ،تدوین مدل محلۀ آسیبپذیر بر اساس پیشایندهای خانواده ،همساالن و
نگرش به مصرف مواد در میان جوانان شهر تهران است.
به منظور دستیابی به این هدف موارد زیر دنبال میشود:


شناسایی تأثیر مستقیم و ﻏیر مستقیم مصرف مواد در خانواده بر محلۀ آسیبپذیر.



شناسایی تأثیر مستقیم و ﻏیر مستقیم نظارت خانواده بر محلۀ آسیبپذیر.



شناسایی تأثیر مستقیم و ﻏیر مستقیم تعارض خانواده بر محلۀ آسیبپذیر.



شناسایی تأثیر مستقیم نگرش به مصرف مواد بر محلۀ آسیبپذیر.



شناسایی تأثیر مستقیم همساالن منحرف بر محلۀ آسیبپذیر.

سؤال و فرضیههای تحقیق:
آیا دادههای پژوهش حاضر ،با مدل ارائهشده در این مطالعه ،برازش دارد؟
فرضیههای تحقیق که همگام با اهداف تحقیق تدوین میشوند ،عبارتند از:


مصرف مواد در خانواده با محلۀ آسیبپذیر در میان جوانان رابطۀ مستقیم و ﻏیر مستقیم دارد.



نظارت خانواده با محلۀ آسیبپذیر در میان جوانان رابطۀ مستقیم و ﻏیر مستقیم دارد.



تعارض خانواده با محلۀ آسیبپذیر در میان جوانان رابطۀ مستقیم و ﻏیر مستقیم دارد.



نگرش به مصرف مواد با محلۀ آسیبپذیر در میان جوانان رابطۀ مستقیم دارد.



همساالن منحرف با محلۀ آسیبپذیر در میان جوانان رابطۀ مستقیم دارد.

روش تحقیق
بنابراین ،با توجه به اهداف پژوهش حاضر ،میتوان آن را تحقیق همبستگی از نوع مدل
معادالت ساختاری دانست که در آن به بررسی روابط درونی بین متغیرها در قالب کشف و
تبیین مدل پرداخته و هدف از آن بررسی رابطۀ سازههای نهان برونزا و درونزا موجود در مدل
است (کرلینجر و پدهازر .)9910 ،این مطالعات چون با آزمودن مدل خاصی از رابطه بین
متغیرها میپردازد ،از نوع مدلیابی علی یا مدل معادالت ساختاری است .مدلیابی معادالت
ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون
چندمتغیری و با بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میده
مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونهای همزمان آزمون کند .مدلیابی معادالت
ساختاری ،یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههایی دربارۀ روابط بین متغیرهای
مشاهدهشده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس ،مدلیابی علی و گاه نیز لیزرل
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نامیده میشود (هومن 9919 ،ب) .در این تحقیق ،محلۀ آسیبپذیر به عنوان متغیر وابسته و
تمام متغیرهایی که بر روی این متغیر تأثیر میگذارند ،به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده
است .بنابر آنچه بیان شد ،مدل معادالت ساختاری به منظور مطالعۀ آثار مستقیم و ﻏیر مستقیم
متغیرهایی که علت گرفته شدهاند ،در متغیرهایی که معلول فرض شدهاند ،بهکار میرود
(کرلینجر و پدهازر .)9910 ،در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیات مربوط به مدل مفهومی از
روش رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شده است.
 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:* محله :محله 9نقش مهمی در شئون گوناگون زندگی افراد داشته و پیامدهای اجتماعی
و فضایی بسیاری را به همراه دارد .در لغتنامۀ آکسفورد ،اجتماع محلی به معنای مجموعهای
از انسانهاست که در یک مکان ،ناحیه و یـا محـدودۀ مـشترک زنـدگی میکنند و ویژگیهای
مشترکی چون مذهب ،شغل ،نژاد ،قومیت و نظایر اینها آنان را با یکدیگر پیوند میدهند.
شبکهای از اجتماعات مردمی با هویت ،عالیق و نظریههای مـشترک در سـطح محلـی که
زمینههای شناخت ،ایجاد فرصت و حمایتهای دوسویه را برای تعامل متقابل فراهم میآورند
(بارتن .)0 :1119 ،1تعریف عملیاتی محله ،شامل واحد همسایگی ،شهرک و یا حتی یک منطقۀ
شهری است .به منظور بررسی این موضوع از سؤاالت پرسشنامه استفاده میشود.
* عوامل خانوادگی :از جملۀ عواملی که در ارتباط با خانواده و مصرف مواد مطرح
است ،نحوۀ نظارت ،تعارضات ،مشاجره و درگیریهای والدین و سابقۀ مصرف آنهاست .به
منظور بررسی عوامل خانوادگی؛ از سؤاالت مربوط به نظارت خانواده و تعارضات خانوادگی
در پرسشنامۀ عوامل خطرساز و حفاظتکنندۀ مصرف مواد (فرم تجدیدنظرشده) و سابقۀ
مصرف پدر و مادر در پرسشنامۀ رفتارهای پرخطر (محمدخانی )9915 ،استفاده میشود.
* ارتباط با همساالن منحرف :افرادی که از نظر سنی در ردۀ سنی همدیگر بوده و
اختالف بین آنها از چند ماه تا حداکثر دو سال است ،در ردۀ همساالن فرد به حساب میآیند
که بیشتر اوقات در محل تحصیل ،محلّه و ﻏیره با یکدیگر به سر میبرند (ترکمان.)9900 ،
تعریف عملیاتی آن نیز نمرهای است که فرد در پرسشنامۀ وضعیت همساالن (از زیرمقیاسهای
عوامل خطرساز و حفاظتکنندۀ مصرف مواد) کسب میکند.

1. Neighborhood
2. Barton
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* نگرش مثبت 9به مواد :نگرش مرکب از سه عنصر شناختی ،عاطفی (احساسی) و
آمادگی برای عمل (رفتار) است که در برخی از تعریفها ،نگرش را نظام بادوامی از
ارزشیابیها ،یا سازمان بادوامی از باورها دانستهاند .اصطالح نظام1یا سازمان9داللت بر آن دارد
که اجزای سهگانۀ نگرش با همهمبستگیدارند (کریمی .)9919 ،تعریف عملیاتی آن نیز
نمرهای است که فرد در پرسشنامۀ نگرش مثبت به مواد (از زیرمقیاسهای پرسشنامۀ عوامل
خطرساز و حفاظتکنندۀ مصرف مواد) ،کسب میکند.
* جوانی :0اریکسون (به نقل از اتکینسون و همکاران )9919 ،بر اساس ویژگیهایی،
جوانی را دورۀ صمیمت در مقابل کنارهجویی تعریف میکند .حس استقاللطلبی ،قدرت تفکر
و منطق واقعگرایانه ،نیاز به صمیمیت ،نیاز به کسب هویت و ...از ویژگیهای این دوره است.
در تعریف عملیاتی آن ،در تقسیمبندی گروههای سنی ،آرا و نظرات متفاوتی از سوی
صاحبنظران بیان شده است .در این پژوهش ،دانشجویان ردۀ سنی  90تا  95سال به عنوان
جوان در نظر گرفته میشود.
جامعۀ آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت
مشترک باشند (سرمد و همکاران .)9915 ،جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان
ساکنِ شاﻏل به تحصیل در دانشگاههای شهر تهران در سال تحصیلی  9915 -11است.
نمونهگیری خوشهای ،متداولترین روشی است که در جریان تحقیقات بزرگ (از نظر
جامعۀ آماری) استفاده میشود (ساروخانی .)9911 ،در پژوهش حاضر ،از آنجایی که جامعۀ
آماری بزرگ و واحد نمونهگیری گروهی است ،از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای (هر
دانشگاه به عنوان یک خوشه) چندمرحلهای استفاده خواهد شد .مطالعات زیادی نشان داده
است که همبستگی بین متغیرها از یک نمونه به نمونۀ دیگر برای گروههای کوچک بیش از
گروههای بزرگ در نوسان است .در همین زمینه ،کامری ( ،)9109پیشنهاد کرده است؛ گروه
نمونه  911نفری ضعیف 111 ،نفری نسبتاً مناسب 911 ،نفری خوب 511 ،نفری خیلی خوب
و  9111نفری عالی است .باید توجه داشت که وقتی حجم گروه نمونهای افزایش مییابد،
خطاهای اندازهگیری تصادفی به خنثی کردن یکدیگر تمایل دارند ،پارامترهای سؤال و تست
تقریباً ثابت میماند و افزایش حجم نمونه اهمیت کمتری پیدا میکند؛ بنابراین ،برای نمونههای
بزرگتر از  911نفر ،رابطۀ سؤالها با تعداد آزمودنیها مهم نخواهد بود .این موضوع موجب
1. Positive attitude
2. System
3. Organization
4. young
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شده است ،پژوهشگرانی مانند کاس وتینزلی ( ،)9101همان عدد  911را پیشنهاد کنند ،درحالی
که بسیاری از مؤلفان مانند کرلینجر و پدهازر (9109؛ به نقل از هومن 9919 ،الف) ،بر این
اعتقادند که حجم نمونه اصوالً در همه تحلیلهای چندمتغیری نباید کمتر از  511باشد .با توجه
به مطالب بیان شده ،حجم گروه نمونه در این تحقیق  011نفر ( 50نفر دختر 011 ،نفر پسر)
انتخاب شد که  9179درصد در ردۀ سنی 90-11؛  0079درصد در ردۀ سنی  19-15و 9171
درصد در ردۀ سنی  11-91قرار داشتند .با توجه به حساسیت موضوع که مصرف مواد مخدر
را به عنوان اولین شاخص آسیبپذیری محالت شهر تهران بررسی میکند ،یافتن نمونۀ ساکن
شهر تهران با سختیها و مشکالت فراوانی همراه بوده است که با در نظر گرفتن این مسئله ،از
بین دانشگاه های شهر تهران ،بعد از هماهنگی ،محقق به طور تصادفی موفق به مصاحبه با
دانشجویانی از دانشگاه آزاد با  1071درصد 175 ،درصد از دانشگاه فرهنگیان 90 ،درصد از
دانشگاه خوارزمی 1175 ،درصد از دانشگاه علمی-کاربردی و  1979درصد از دانشگاه تهران
شده است.
ابزار جمعآوری اطالعات پژوهش ،پرسشنامه و مقیاس است که برای متغیرهای موردنظر
عبارتند از :پرسشنامۀ عوامل خطرساز و حفاظتکنندۀ مصرف مواد :)RAPI( 9متناسب با
اهداف پژوهش از مقیاسهای نظارت خانواده و تعارضات خانوادگی ،نگرش مثبت به مواد،
محل زندگی و ارتباط با همساالن استفاده میشود .پرسشنامۀ بررسی وضعیت مصرف مواد :این
پرسشنامه دارای دو بخش اطالعات جمعیت شناختی 1و بررسی وضعیت مصرف مواد است.
به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار کمی توصیفی (جداول و
نمودارهای توصیفی ،درصد فراوانی ،میانگین و سایر شاخصهای مرکزی) و استنباطی
(رگرسیون چندگانه )9استفاده میشود .بهعبارت دیگر ،در بخش آمار استنباطی ،یکی از
روشهای تحلیل دادههای آماری ،مدل معادالت ساختاری (تحلیل مسیر) است .ضمناً برای
تجزیه و تحلیل روشهای آماری نیز از نرمافزارهای  SPSSاستفاده شده است.
یافتههای تحقیق
توصیف محله و رابطۀ آن با متغیرهای مستقل:
برای متغیر محله (که آسیبپذیری آن مدنظر قرار گرفته است) ،پایینترین و بیشترین نمره به
ترتیب  91و  91و میانگین آن  19715به دست آمده است .در بین دانشجویان مورد بررسی91 ،
1. Risk and Protective Factors Inventory
2. Demograpgic
3. Multiple regression

عالئی و همکاران /تدوین مدل محلۀ آسیبپذیر...

19

درصد در محلههایی با آسیبپذیری پایین 11/0 ،درصد در محلههایی با آسیبپذیری متوسط
و  90/9در محلههایی با آسیبپذیری زیاد قرار دارند؛ بنابراین ،مالحظه میشود اکثر
دانشجویان مورد بررسی در محلههایی با آسیبپذیر متوسط و زیاد قرار دارند.
یافتههای آماری و آزمونهای همبستگی مرتبط با تأثیر متغیرهای مستقلِ تعارض
خانوادگی ،نظارت خانوادگی ،همساالن منحرف ،نگرش مثبت به مواد و مصرف مواد خانواده
بر محلۀ آسیبپذیر ،در جداول زیر نشان داده شده است .نتایج توصیف محله و رابطۀ آن با
متغیرهای مستقل نشان میدهد که:
 تعارض خانوادگی متوسط ،در محلههایی با آسیبپذیری متوسط بیشتر دیده میشود .مقدار کایاسکویر( ،)x1=1017501نشان میدهد رابطۀ تعارض خانوادگی با محله در سطح  1/119معناداری است .از طریق
آزمون ضریب همبستگی تاوی -بی کندال (با مقدار  )17591نیز میتوان متوجه شد که بین تعارض
خانوادگی و محله ،رابطۀ متوسطی وجود دارد.
 نظارت خانوادگی متوسط و پایین در محلههایی با آسیبپذیری متوسط و پایین بیشتر دیده میشود.نتایج آزمون کایاسکویر ( )x1=9507500نشان میدهد رابطۀ نظارت خانوادگی با محله در سطح 1/119
معناداری است .از طریق آزمون ضریب همبستگی تاوی -بی کندال (با مقدار  )17951میتوان متوجه شد
که بین نظارت خانوادگی و محله ،رابطۀ متوسطی وجود دارد.
 دانشجویانی که به صورت متوسط ،همساالن منحرف دارند ،بیشتر در محلههایی با آسیبپذیری متوسطدیده میشوند .مقدار کایاسکویر ( )x1=1597199نشان میدهد رابطۀ همساالن منحرف با محله در سطح
 1/119معناداری است .آزمون ضریب همبستگی تاوی -بی کندال (با مقدار  )17091نشان میدهد بین
همساالن منحرف و محله ،رابطۀ قوی وجود دارد.
 دانشجویانی که در خانواده مواد مصرف میکنند ،بیشتر در محلههایی با آسیبپذیری متوسط دیدهمیشوند .مقدار کایاسکویر ( )x1=917191نشان میدهد رابطۀ مصرف مواد خانواده با محله در سطح
 1/119معناداری است .از طریق آزمون ویکرامرز (با مقدار  )17911میتوان متوجه شد که رابطۀ مصرف
مواد خانواده با محله در سطح ضعیفی است.
 دانشجویانی که نگرش مثبت باالیی به مواد دارند بیشتر در محلههایی با آسیبپذیری متوسط دیدهمیشوند .نتایج آزمون کایاسکویر ( )x1=1957591نشان میدهد رابطۀ نگرش مثبت به مواد با محله در
سطح  1/119معناداری است .از طریق آزمون ضریب همبستگی تاوی -بی کندال (با مقدار  )17000میتوان
متوجه شد بین نگرش مثبت به مواد و محله ،رابطۀ قوی وجود دارد.
1

 داشتن همساالن منحرف زیاد با نگرش مثبت باال به مواد همراه است .مقدار کایاسکویر ()x =1017110نشان میدهد رابطۀ همساالن منحرف با نگرش مثبت به مواد در سطح  1/119معناداری است .از طریق
آزمون ضریب همبستگی تاوی -بی کندال (با مقدار  )17505میتوان متوجه شد بین همساالن منحرف و
نگرش مثبت به مواد ارتباط قوی وجود دارد.
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جدول  .1توصیف محله و رابطۀ مستقیم آن با متغیرهای مستقل

رابطۀ تعارض
خانوادگی با محله
رابطۀ نظارت
خانوادگی با محله

محلۀ آسیبپذیر
پایین

محلۀ آسیبپذیر
متوسط

محلۀ آسیبپذیر
باال

تعارض خانوادگی پایین

9179

170

975

9570

تعارض خانوادگی متوسط

9070

970

91

171

تعارض خانوادگی باال

0170

070

9079

170

نظارت خانوادگی پایین

95

071

1171

171

نظارت خانوادگی متوسط

5979

070

9071

079

نظارت خانوادگی باال

9970

1

171

179

همساالن منحرف پایین

9179

170

171

9975

همساالن منحرف متوسط

0079

570

9071

079

همساالن منحرف باال

9970

570

99

170

رابطۀ مصرف مواد

مصرف مواد خانواده

1171

071

00

9570

خانواده با محله

عدم مصرف مواد خانواده

9170

070

1170

170

نگرش مثبت پایینی به مواد

9170

171

071

9079

نگرش مثبت متوسط به مواد

9071

171

9975

170

نگرش مثبت باال به مواد

1979

075

5970

979

رابطۀ همساالن
منحرف با محله

رابطۀ نگرش مثبت
به مواد با محله

آمارهای توصیفی روابط ﻏیر مستقیم متغیرها نیز نشان میدهد که:
 مصرف مواد در خانواده در سطح متوسطی با نظارت خانوادگی ارتباط پیدا میکند .مقدار کایاسکویر( )x1=17011که در سطح  1/119معناداری است و آزمون ویکرامرز (با مقدار  )17900نشان میدهد که
اثرگذاری مصرف مواد خانوادگی بر نظارت خانوادگی در سطح ضعیفی است.
 هر چقدر مصرف مواد در خانواده بیشتر باشد ،تعارض خانوادگی نیز زیاد میشود .مقدار کایاسکویر( )x1=917190در سطح  1/119معناداری است و آزمون ویکرامرز (با مقدار  )17911نشان میدهد که
اثرگذاری مصرف مواد خانوادگی بر تعارض خانوادگی در سطح ضعیفی است.
 هر چقدر مصرف مواد در خانواده در سطح متوسط و باال باشد ،ارتباط با همساالن منحرف نیز در سطحمتوسط و باال حالت صعودی پیدا میکند .نتایج کایاسکویر ( )x1=917009نشان میدهد رابطۀ در سطح
 1/119معناداری است و آزمون ویکرامرز (با مقدار  )17915رابطۀ مصرف مواد در خانواده با همساالن
منحرف در سطح متوسط را نشان میدهد.
 مصرف مواد در خانواده در سطح زیادی با افزایش نگرش مثبت به مواد ارتباط پیدا میکند .مقدارکایاسکویر ( )x1=997951در سطح  1/119معناداری است .آزمون ویکرامرز (با مقدار  )17911نشان
میدهد اثرگذاری مصرف مواد خانوادگی بر نگرش مثبت به مواد در سطح ضعیفی است.
1

 نظارت خانوادگی پایین با مصرف زیاد مواد در خانواده همراه است .مقدار کایاسکویر ()x =17011نشان میدهد رابطه در سطح  1/119معنادار نیست .آزمون ویکرامرز (با مقدار  )17900نیز نشان میدهد
رابطۀ نظارت خانوادگی با مصرف مواد خانواده معنادار نیست.
 نظارت خانوادگی باال با پایین بودن احتمال همساالن منحرف همراه است .مقدار کایاسکویر( )x1=9017500نشان میدهد رابطه در سطح  ،1/119معنادار است .آزمون ضریب همبستگی تاوی -بی
کندال (با مقدار  )17911نشان میدهد بین نظارت خانوادگی و همساالن منحرف ارتباط وجود دارد.
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 نظارت خانوادگی پایین و متوسط به افزایش تعارض خانوادگی میانجامد .مقدار کایاسکویر( )x1=1017190نشان میدهد رابطه در سطح  1/119معنادار است و آزمون ضریب همبستگی تاوی -بی
کندال (با مقدار  )17511گویای این است که بین نظارت خانوادگی و تعارض خانوادگی ارتباط وجود دارد.
 افزایش تعارض خانوادگی به خاطر داشتن همساالن منحرف است .مقدار کایاسکویر ()x1=1917590نشان میدهد رابطۀ تعارض خانوادگی بر همساالن منحرف در سطح  1/119معناداری است .آزمون ضریب
همبستگی تاوی -بی کندال (با مقدار  )17011ارتباط آنرا با همساالن منحرف تأیید میکند.
1

 تعارض خانوادگی باال با مصرف زیاد مواد در خانواده همراه است .مقدار کایاسکویر ()x =917190نشان میدهد رابطۀ تعارض خانوادگی با مصرف مواد خانواده در سطح  1/119معناداری است .آزمون
ویکرامرز (با مقدار  )17911نیز نشان میدهد رابطۀ آن با مصرف مواد خانواده معنادار است.
جدول  .2توصیف محله و رابطۀ غیر مستقیم آن با متغیرهای مستقل
نگرش مثبت پایین به

نگرش مثبت متوسط به

مواد

مواد

همساالن منحرف پایین

9179

9079

1

1

همساالن منحرف متوسط

0079

5

9171

1075

9179

رابطۀ همساالن منحرف با نگرش به مصرف مواد

همساالن منحرف باال

نگرش مثبت باال به مواد

170

179

9170

نظارت پایین خانواده

نظارت متوسط خانواده

نظارت باالی خانواده

مصرف مواد خانواده

1171

11

9071

91

عدم مصرف مواد خانواده

9170

99

9570

970

مصرف مواد خانواده

1171

9571

رابطۀ مصرف مواد خانواده با نظارت خانواده

تعارض پایین خانواده تعارض متوسط خانواده

تعارض باالی خانواده

10

1570

با تعارض خانواده

عدم مصرف مواد خانواده

9170

975

170

9071

رابطۀ مصرف مواد خانواده

مصرف مواد خانواده

1171

9975

91

1079

با همساالن منحرف

عدم مصرف مواد خانواده

9170

170

9170

9571

رابطۀ مصرف مواد خانواده

مصرف مواد خانواده

1171

9179

9071

9071

با نگرش به مصرف مواد

عدم مصرف مواد خانواده

9170

970

079

1170

رابطۀ مصرف مواد خانواده

مصرف مواد خانواده عدم مصرف مواد خانواده

رابطۀ نظارت خانواده با مصرف مواد خانواده
نظارت خانوادگی پایین

95

99

11

نظارت خانوادگی متوسط

5979

9570

9071

9970

970

91

نظارت خانوادگی باال

همساالن منحرف پایین همساالن منحرف متوسط همساالن منحرف باال

رابطۀ نظارت خانواده با همساالن منحرف
نظارت خانوادگی پایین

95

171

9071

90

نظارت خانوادگی متوسط

5979

179

1570

1975

نظارت خانوادگی باال

9970

179

970

171

تعارض پایین خانواده تعارض متوسط خانواده

رابطۀ نظارت خانواده با تعارض خانواده

تعارض باالی خانواده

نظارت خانوادگی پایین

95

979

175

1071

نظارت خانوادگی متوسط

5979

070

1179

9570

9970

179

171

171

نظارت خانوادگی باال

همساالن منحرف پایین همساالن منحرف متوسط همساالن منحرف باال

رابطۀ تعارض خانواده با همساالن منحرف
تعارض خانوادگی پایین

9179

99

079

171

تعارض خانوادگی متوسط

9070

171

9170

9570

تعارض خانوادگی باال

0170

170

1170

1970
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مصرف مواد خانواده عدم مصرف مواد خانواده

رابطۀ تعارض خانواده با مصرف مواد خانواده
تعارض خانوادگی پایین

9179

975

9571

تعارض خانوادگی متوسط

9070

170

10

تعارض خانوادگی باال

0170

9071

1570

تحلیل رگرسیون آسیبپذیری محله
تحلیل رگرسیون یکی از روشهای مطالعۀ رابطۀ بین متغیرهاست و این امکان را برای محقق
فراهم میکند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیشبینی کرده و سهم
هریک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند.
رگرسیون چندمتغیری روشی است برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند
متغیر مستقل ( )xiدر تغییرات یک متغیر وابسته ( .)Yوظیفۀ رگرسیون چندمتغیری این است
که به «تبیین» واریانس متغیر وابسته کمک کند و این وظیفه را تا حدودی از طریق برآورد
مشارکت متغیرها (دو یا چند متغیر مستقل) در این واریانس به انجام میرساند (کرلینجر و
پدهازر .)9910 ،رگرسیون چندمتغیری به روشهای مختلفی انجام میگیرد که در این پژوهش
از روش اینتر ( )Enterاستفاده شده است.
به منظور بررسی تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر آسیبپذیری محله ،متغیرهای مستقل
(همساالن منحرف ،نگرش به مصرف مواد ،نظارت خانواده ،تعارض خانواده و مصرف مواد در
خانواده) در معادلۀ رگرسیون خطی (روش اینتر) وارد شدهاند .در جداول زیر ،مدلها ،ضرایب
رگرسیونی و سایر اطالعات برآمده از محاسبۀ رگرسیون چندمتغیری نشان داده شده است.

* تبیین روابط غیر مستقیم با آسیبپذیری محله
در تبیین رابطۀ همساالن منحرف با نگرش به مصرف مواد ،مقدار ضریب همبستگی ()R
( )1/019نشان میدهد رابطۀ قوی و همبستگی باال بین مقادیر مشاهده و پیشبینیشدۀ متغیر
وابسته وجود دارد .مقدار ضریب تعیین ( )1/115که در محدودۀ  1تا  9است ،نشان میدهد
مدل به خوبی با دادهها منطبق است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )1/115نشان میدهد
همساالن منحرف 17115 ،درصد از واریانس نگرش به مصرف مواد را پیشبینی میکنند .در
نتیجه با در نظر گرفتن اینکه سطح معناداری آمارۀ  )0107010( Fکمتر از  1715است ()1711
میتوان نتیجه گرفت متغیر مستقل (همساالن منحرف) به خوبی تغییر در متغیر وابسته (نگرش
به مصرف) را تبیین میکنند و رابطۀ معناداری با متغیر وابسته را نشان میدهد .بر اساس جدول
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زیر ،ضرایب استانداردشده یا بتا ) (Betaبرای سنجشپذیرتر کردن ضرایب رگرسیون است که
برای همساالن منحرف ( )17019معنادار ( )1711است .در واقع ضریب بتا ،میزان تبیینکنندگی
نگرش به مصرف مواد توسط متغیر مستقل (همساالن منحرف) را نشان میدهد .همساالن
منحرف با ضریب بتای  17019بیشترین قدرت تبیینکنندگی واریانس نگرش به مصرف مواد
را دارد.
در تبیین رابطۀ مصرف مواد خانواده با همساالن منحرف ،مقدار ضریب همبستگی ()R
( )1/111نشان میدهد که رابطۀ ضعیف و همبستگی کمتری بین مقادیر مشاهدهشده و
پیشبینیشدۀ متغیر وابسته وجود دارد .مقدار ضریب تعیین ( )1/101بیانگر این است که به
طور ضعیفی مدل با دادهها منطبق است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )1/100نشان
میدهد ،مصرف مواد خانواده 17100 ،درصد از واریانس همساالن منحرف را پیشبینی میکند.
با در نظر گرفتن سطح معناداری آمارۀ  )197010( Fکه کمتر از  1715است ( )1711میتوان
نتیجه گرفت متغیر مستقل (مصرف مواد خانواده) تغییر متغیر وابسته (همساالن منحرف) را
تبیین میکنند و رابطۀ معناداری را با متغیر وابسته نشان میدهد .بر اساس جدول زیر ،ضرایب
استانداردشده برای مصرف مواد خانواده ( )-17111معنادار (یعنی  )1711است .ضریب بتا،
میزان تبیینکنندگی همساالن منحرف توسط متغیر مستقل (مصرف مواد خانواده) را نشان
میدهد .مصرف مواد خانواده با ضریب بتای  -17111ﻏیر همسو بودن و قدرت ضعیف
تبیینکنندگی واریانس همساالن منحرف را نشان میدهد.
در تبیین رابطۀ مصرف مواد خانواده با نگرش مثبت به مواد ،مقدار ضریب همبستگی ()R
( )1/915نشان میدهد رابطۀ ضعیف و همبستگی کمتری بین مقادیر مشاهدهشده و
پیشبینیشدۀ متغیر وابسته وجود دارد .مقدار ضریب تعیین ( )1/110بیانگر این است مدل به
طور ضعیفی با دادهها منطبق است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )1/115نشان میدهد
مصرف مواد خانواده 17100 ،درصد از واریانس نگرش مثبت به مواد را پیشبینی میکند .با در نظر
گرفتن سطح معناداری آمارۀ  )917010( Fمیتوان نتیجه گرفت متغیر مستقل (مصرف مواد
خانواده) تغییر در متغیر وابسته (نگرش مثبت به مواد) را تبیین میکند و با متغیر وابسته رابطۀ
معناداری دارد .بر اساس جدول زیر ،ضرایب استانداردشده برای مصرف مواد خانواده
( )-17915معنادار است؛ ضریب بتا ،میزان تبیینکنندگی نگرش مثبت به مواد توسط متغیر
مستقل (مصرف مواد خانواده) را نشان میدهد .مصرف مواد خانواده با ضریب بتای -17915
ﻏیر همسو بودن و قدرت ضعیف تبیینکنندگی واریانس نگرش مثبت به مواد را نشان میدهد.
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در تبیین رابطۀ مصرف مواد خانواده با نظارت خانوادگی ،مقدار ضریب همبستگی ()R
( )1/995نشان میدهد رابطۀ ضعیف و همبستگی کمتری بین مقادیر مشاهدهشده و
پیشبینیشدۀ متغیر وابسته وجود دارد .مقدار ضریب تعیین ( )1/190بیانگر این است که مدل
به طور ضعیف با دادهها منطبق است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )1/191نشان میدهد
مصرف مواد خانواده 17191 ،درصد از واریانس نظارت خانوادگی را پیشبینی میکند .با در
نظر گرفتن سطح معناداری آمارۀ  )07590( Fمیتوان نتیجه گرفت متغیر مستقل (مصرف مواد
خانواده) تغییر در متغیر وابسته (نظارت خانوادگی) را تبیین میکند و رابطۀ معناداری با متغیر
وابسته دارد .بر اساس جدول زیر ،ضرایب استانداردشده برای مصرف مواد خانواده ()-17995
معنادار ( )1710است .ضریب بتا ،میزان تبیینکنندگی نظارت خانوادگی توسط متغیر مستقل
(مصرف مواد خانواده) را نشان میدهد .مصرف مواد خانواده با ضریب بتای  -17995ﻏیر
همسو بودن و قدرت ضعیف تبیینکنندگی واریانس نظارت خانوادگی را نشان میدهد.
در تبیین رابطۀ مصرف مواد خانواده با تعارض خانوادگی ،مقدار ضریب همبستگی ()R
( )1/199نشان میدهد رابطۀ ضعیف و همبستگی کمتری بین مقادیر مشاهدهشده و
پیشبینیشدۀ متغیر وابسته وجود دارد .مقدار ضریب تعیین ( )1/100بیانگر این است که مدل
به طور ضعیفی با دادهها منطبق است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )1/101نشان میدهد
مصرف مواد خانواده 17101 ،درصد از واریانس تعارض خانوادگی را پیشبینی میکند .با در
نظر گرفتن اینکه سطح معناداری آمارۀ  )197910( Fمیتوان نتیجه گرفت که متغیر مستقل
(مصرف مواد خانواده) تغییر در متغیر وابسته (تعارض خانوادگی) را تبیین میکند و رابطۀ
معناداری را با متغیر وابسته نشان میدهد .بر اساس جدول زیر ،ضرایب استانداردشده برای
مصرف مواد خانواده ( )-17199معنادار ( )1711است .در واقع ضریب بتا ،میزان تبیینکنندگی
تعارض خانوادگی توسط متغیر مستقل (مصرف مواد خانواده) را نشان میدهد .مصرف مواد
خانواده با ضریب بتای  -17199از ﻏیر همسو بودن و قدرت ضعیف تبیینکنندگی واریانس
تعارض خانوادگی حکایت دارد.
در تبیین رابطۀ نظارت خانوادگی با تعارض خانوادگی ،مقدار ضریب همبستگی ()R
( )1/101نشان میدهد رابطۀ قوی و همبستگی زیادی بین مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشدۀ
متغیر وابسته وجود دارد .مقدار ضریب تعیین ( )1/009بیانگر این است که مدل به طور قوی با
دادهها منطبق است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )1/001نشان میدهد نظارت خانوادگی،
 17001درصد از واریانس تعارض خانوادگی را پیشبینی میکند .با در نظر گرفتن سطح
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معناداری آمارۀ  )0107009( Fمیتوان نتیجه گرفت متغیر مستقل (نظارت خانوادگی) تغییر در
متغیر وابسته (تعارض خانوادگی) را تبیین میکند و رابطۀ معناداری را با متغیر وابسته نشان
میدهد .بر اساس جدول زیر ،ضرایب استانداردشده برای نظارت خانوادگی ( )17101معنادار
( )1711است .در واقع ضریب بتا ،میزان تبیینکنندگی تعارض خانوادگی توسط متغیر مستقل
(نظارت خانوادگی) را نشان میدهد .نظارت خانوادگی با ضریب بتای  17101همسو بودن و
قدرت قوی تبیینکنندگی واریانس تعارض خانوادگی را نشان میدهد.
در تبیین رابطۀ نظارت خانوادگی با نگرش مثبت به مواد ،مقدار ضریب همبستگی ()R
( )1/100نشان میدهد رابطۀ قوی و همبستگی زیادی بین مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشدۀ
متغیر وابسته وجود دارد .مقدار ضریب تعیین ( )1/011بیانگر این است که مدل به طور
متوسطی با دادهها منطبق است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )1/051نشان میدهد نظارت
خانوادگی 17051 ،درصد از واریانس نگرش مثبت به مواد را پیشبینی میکند .با در نظر گرفتن
سطح معناداری آمارۀ  )9117190( Fمیتوان نتیجه گرفت متغیر مستقل (نظارت خانوادگی)
تغییر در متغیر وابسته (نگرش مثبت به مواد) را تبیین میکند و رابطۀ معناداری را با متغیر
وابسته نشان میدهد .بر اساس جدول زیر ،ضرایب استانداردشده برای نظارت خانوادگی
( )17100معنادار است .در واقع ضریب بتا ،میزان تبیینکنندگی نگرش مثبت به مواد توسط
متغیر مستقل (نظارت خانوادگی) را نشان میدهد .نظارت خانوادگی با ضریب بتای 17100
همسو بودن و قدرت قوی تبیینکنندگی واریانس نگرش مثبت به مواد را نشان میدهد.
در تبیین رابطۀ نظارت خانوادگی با همساالن منحرف ،مقدار ضریب همبستگی ()R
( )1/110نشان میدهد رابطۀ قوی و همبستگی زیادی بین مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشدۀ
متغیر وابسته وجود دارد .مقدار ضریب تعیین ( )1/911بیانگر این است که مدل به طور
متوسطی با دادهها منطبق است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )1/910نشان میدهد نظارت
خانوادگی 17051 ،درصد از واریانس همساالن منحرف را پیشبینی میکند .با در نظر گرفتن
اینکه سطح معناداری آمارۀ  )1107101( Fمیتوان نتیجه گرفت متغیر مستقل (نظارت
خانوادگی) تغییر در متغیر وابسته (همساالن منحرف) را تبیین میکند و رابطۀ معناداری را با
متغیر وابسته نشان میدهد .بر اساس جدول زیر ،ضرایب استانداردشده برای نظارت خانوادگی
( )17110معنادار (یعنی  )1711است .در واقع ضریب بتا ،میزان تبیینکنندگی همساالن منحرف
توسط متغیر مستقل (نظارت خانوادگی) را نشان میدهد .نظارت خانوادگی با ضریب بتای
 17110همسو بودن و قدرت قوی تبیینکنندگی واریانس همساالن منحرف را نشان میدهد.
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در تبیین رابطۀ تعارض خانوادگی با همساالن منحرف ،مقدار ضریب همبستگی ()R
( )1/100نشان میدهد رابطۀ قوی و همبستگی زیادی بین مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشدۀ
متغیر وابسته وجود دارد .مقدار ضریب تعیین ( )1/055بیانگر این است مدل به طور متوسطی
با دادهها منطبق است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )1/055نشان میدهد تعارض
خانوادگی 17055 ،درصد از واریانس همساالن منحرف را پیشبینی میکند .با در نظر گرفتن
سطح معناداری آمارۀ  )9097009( Fمیتوان نتیجه گرفت متغیر مستقل (تعارض خانوادگی)
تغییر در متغیر وابسته (همساالن منحرف) را تبیین میکند و رابطۀ معناداری را با متغیر وابسته
نشان میدهد .بر اساس جدول زیر ،ضرایب استانداردشده برای تعارض خانوادگی ()17100
معنادار (یعنی  )1711است .ضریب بتا ،میزان تبیینکنندگی همساالن منحرف توسط متغیر
مستقل (تعارض خانوادگی) را نشان میدهد .تعارض خانوادگی با ضریب بتای  17100همسو
بودن و قدرت قوی تبیینکنندگی واریانس همساالن منحرف را نشان میدهد.
در تبیین رابطۀ تعارض خانوادگی با نگرش مثبت به مواد ،مقدار ضریب همبستگی ()R
( )1/000نشان میدهد رابطۀ قوی و همبستگی زیادی بین مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشدۀ
متغیر وابسته وجود دارد .مقدار ضریب تعیین ( )1/119بیانگر این است که مدل به طور قوی با
دادهها منطبق است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )1/111نشان میدهد تعارض خانوادگی،
 17111درصد از واریانس نگرش مثبت به مواد را پیشبینی میکند .با در نظر گرفتن اینکه
سطح معناداری آمارۀ  )0517019( Fمیتوان نتیجه گرفت متغیر مستقل (تعارض خانوادگی)
تغییر در متغیر وابسته (نگرش مثبت به مواد) را تبیین میکند و رابطۀ معناداری را با متغیر
وابسته نشان میدهد .بر اساس جدول زیر ،ضرایب استانداردشده برای تعارض خانوادگی
( )17000معنادار (یعنی  )1711است .ضریب بتا ،میزان تبیینکنندگی نگرش مثبت به مواد توسط
متغیر مستقل (تعارض خانوادگی) را نشان میدهد .تعارض خانوادگی با ضریب بتای 17000
همسو بودن و قدرت قوی تبیینکنندگی واریانس نگرش مثبت به مواد را نشان میدهد.
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* تبیین روابط مستقیم با آسیبپذیری محله
در اینجا رابطۀ متغیرهای مستقل (همساالن منحرف ،نگرش به مصرف مواد ،نظارت خانواده،
تعارض خانواده و مصرف مواد در خانواده) با آسیبپذیری محله ،بر حسب رگرسیون چندگانه
آزمون شده است.
جدول زیر ،مقدار ضریب همبستگی چندگانه را ( )1/010نشان میدهد که مبین
همبستگی بین مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشدۀ متغیر وابسته است .مقادیر  Rمربوط به مدل
تولیدشده با دستورالعمل رگرسیون در محدودۀ  1تا  9هستند .مقادیر بزرگتر  Rروابط قویتر
را نشان میدهند .مقدار ضریب تعیین ( )1/509که در محدوده  1تا  9بوده ،بیانگر این است که
مدل به خوبی با دادهها منطبق است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )1/501ضریب تعیین را
تصحیح میکند تا بیشترین میزان انطباق مدل را در جمعیت انعکاس دهد؛ به عبارت دیگر،
مجموعه متغیرهای مستقل 17501 ،درصد از واریانس محلۀ آسیبپذیر را پیشبینی میکنند.
جدول  .3ضریب همبستگی بین متغیرها
مدل

ضریب همبستگی چندگانه ()R

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

خطای استاندارد

9

17010

17509

17501

97991

a

مطابق جدول زیر ،با در نظر گرفتن اینکه سطح معناداری آمارۀ  Fکمتر از  1715است،
میتوان نتیجه گرفت متغیرهای مستقل به خوبی تغییر در متغیر وابسته (آسیبپذیری محله) را
تبیین میکنند .با توجه به ضریب  ،)9107111( Fمجموع  5متغیر مستقل واردشده (همساالن
منحرف ،نگرش به مصرف مواد ،نظارت خانواده ،تعارض خانواده و مصرف مواد در خانواده)
در معادله ،همۀ متغیرها با متغیر وابسته رابطۀ معناداری دارند.
جدول  .4تحلیل واریانس یا ANOVAb
سطح معناداری
17111

F
9107111

مدل

مجموع مربعات

درجات آزادی

مربع میانگین

99107009

5

11117119

رگرسیون

917119

050

01197191

باقیمانده

051

991097109

کل

طبق جدول زیر ،ضرایب استانداردشده یا بتا ) (Betaبرای سنجشپذیرتر کـردن ضـرایب
رگرسیون است که برای نظارت خانواده ( )17110و مصرف مواد در خانواده ( )-17110معنادار
نیست .در واقع ضریب بتا ،میزان تبیینکنندگی محلۀ آسیبپـذیر توسـط متغیرهـای مسـتقل را
نشان میدهد .بر اساس جدول زیر ،تعارض خانواده با ضریب بتای  17901بـیشتـرین قـدرت
تبیینکنندگی واریانس محلۀ آسیبپذیر را در بین افراد نمونه دارد .متغیرهای نگرش به مصرف
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مواد با ضریب بتای  17111و همساالن منحـرف بـا ضـریب بتـای  ،17900بعـد از آن کمتـرین
قدرت تبیینکنندگی را دارند .نتایج زیر حاکی از آن است کـه تعـارض خـانواده و نگـرش بـه
مصرف مواد بیشترین تبیین را در مقابل نظارت خانواده و مصرف مـواد در خـانواده در تبیـین
آسیبپذیری محله داشتهاند.
جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون
مدل
همساالن منحرف
نگرش به مصرف مواد
نظارت خانواده
تعارض خانواده
مصرف مواد در خانواده

ضریب رگرسیونی استاندارد شده
خطای استاندارد
B
17110
17990
17190
17990
17100
17990
17151
17909
17900
-17100

ضریب رگرسیونی استانداردشده
بتا
17900
17111
17110
17901
-17110

t

سطح معناداری

97511
97199
97591
07919
-17991

17119
17111
17915
17119
17011

تحلیل مسیر
تحلیل مسیر تکنیکی است که همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته را در قالب تأثیرات
مستقیم و ﻏیرمستقیم بیان میکند .تحلیل مسیر دو کارکرد دارد :الف) تقدم و تأخر بین متغیرها
را نمایان میسازد و ب) انعکاس تئوری بین ساختارها را شفافتر میکند (تعریف بهتری از
تئوری تبیینکننده ارائه میدهد) .تحلیل مسیر بر اساس تئوری ،ماتریس همبستگی متغیرها را
در قالب ضرایب مسیر موجود ،بین متغیرهای میانی ،نهایی و مستقل تجزیه میکند .در این
تکنیک به جای یک معادله رابطۀ خطی ،که بیانکنندۀ روابط بین متغیرهای مستقل و تابع است،
مجموعهای از معادالت خطی وجود دارد .در این مجموعه ،رابطۀ بین متغیرهای مستقل با
متغیرهای میانی و نهایی و همچنین رابطۀ متغیرهای میانی با متغیر نهایی بیان شده است (قاضی
طباطبایی .)9900 ،تکنیک تحلیل مسیر بر پایۀ مجموعهای از تحلیل رگرسیون چندگانه و بر
اساس فرض ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استوار است (کالنتری .)110 :9901 ،برای
تعیین ضرایب مسیر و محاسبه آثار مستقیم و ﻏیرمستقیم با استفاده از رگرسیون ،ابتدا باید بر
اساس نمودار ترسیمی ،مسیرها را از هم تفکیک کرد.
در پژوهش حاضر این تفکیک بر اساس مدل تحلیل تحقیق که خود برآمده از چارچوب
نظری تحقیق بوده ،صورت گرفته است .بنابراین ،با در نظر گرفتن مدل تحلیل 91 ،مرحله برای
تحلیل مسیر در نظر گرفته شد و متغیرهای محلۀ آسیبپذیر؛ نگرش به مصرف مواد ،همساالن
منحرف؛ مصرف مواد در خانواده؛ نظارت خانواده و تعارض خانواده به عنوان متغیرهای وابسته
در نظر گرفته شده و رابطۀ آنها با متغیرهای مستقل لحاظشده ،آزمون شده است .نتایج مراحل
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پنجگانه بهطور مجزا در باال اشاره شد که در اینجا همۀ مراحل همراه با ضرایب مسیر (بتاهای
رگرسیون چندمتغیری) به صورت مدل نهایی آورده شده است.
اکنون میتوانیم تأثیرات مستقیم و ﻏیرمستقیم هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
را محاسبه کنیم تا از مجموع آنها اثر کلی متغیر به دست آید .آثار مستقیم ،ﻏیرمستقیم و کلی

9

متغیرهای مستقل تحقیق بر میزان آسیبپذیری محله در جدول زیر آمده است.
جدول  .6بررسی آثار متغیرهای مستقل بر آسیبپذیری محله
اثرات مستقیم

اثرات ﻏیر مستقیم

آثار کلی

متغیرهای مستقل

17111

-

17111

17900

-

17900

-

-17119

-17119

نظارت خانواده

-

17101

17101

تعارض خانواده

17901

17911

17505

نگرش به مصرف مواد
همساالن منحرف
مصرف مواد در خانواده

از آنجاکه در دیاگرام تحلیل مسیر از ضرایب بتا استفاده میشود و این ضرایب
استانداردشدهاند ،بنابراین میتوان آثار متغیرهای مختلف را با همدیگر مقایسه و مؤثرترین آنها
را تعیین کرد (کالنتری .)191 :9901 ،مطابق با جدول باال ،مؤثرترین متغیرها بر آسیبپذیری
محله عبارتند از :تعارض خانواده ،نظارت خانواده ،نگرش به مصرف مواد توسط فرد و
همساالن منحرف .نظارت خانوادگی از طریق متغیرهای نگرش به مصرف مواد ،همساالن
منحرف و تعارض خانواده بر آسیبپذیری محله تأثیر مثبتی داشته است .همچنین تعارض
خانواده نیز از طریق متغیرهای نگرش به مصرف مواد و همساالن منحرف تأثیر مثبت داشته
است .مصرف مواد در خانواده در آسیبپذیری محله از طریق متغیرهای نگرش به مصرف
مواد ،نظارت خانواده ،همساالن منحرف و تعارض خانواده تأثیر منفی داشته است.
بازبینی مدل تحلیلی
گفته شد یکی از اهداف بهکارگیری تکنیک تحلیل مسیر برازش مدل تحلیلی پژوهش است .با
توجه به نتایج رگرسیونهای چند متغیری و نمودار تحلیل مسیر و معنادار نبودن دو متغیر
نظارت خانواده ( )17110و مصرف مواد در خانواده ( )-17110در مدل نهایی ،ارتباط این دو

 .9برای محاسبۀ آثار ﻏیر مستقیم ،ضرایب مسیر تا رسیدن به متغیر وابسته (آسیبپذیری محله) درهم ضرب میشوند .اثر کلی :حاصل جمع
آثار مستقیم و ﻏیر مستقیم.
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متغیر با محلۀ آسیبپذیر حذف شدند و مدل تحلیلی پژوهش را میتوان به صورت ذیل
اصالح کرد:
شکل  .2تحلیل مسیر مدل تحقیق آزمونشده

1700

نگرش به مصرف مواد
171

محله

17915

1710

1799

نظارت خانواده

آسیبپذیر
1790

مصرف مواد در خانواده

1701

1711

همساالن منحرف
1710

1790

17111

1710

تعارض خانواده
17199

نتیجهگیری
نقش خانواده و همساالن در تعریف محله حائز اهمیت است؛ به طوری که کوان )1111( 9در
تعریف محله بر نقش گروههای اولیه تأکید دارد و این گروهها را شامل خانواده و گروههای
بازی کودکان در محله میداند .او اشاره دارد در شهرهای امروزی شیوۀ زندگی و پیچیدگیهای
اجتماعی -اقتصادی به شدت کانونهای خانوادگی و محلهای را دچار آسیب کرده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد از لحاظ آماری ،اکثر جوانان مورد بررسی در محلههایی با
آسیبپذیر متوسط و زیاد ( 00درصد) قرار دارند و این مطابق نتایج تحقیقات شهرداری تهران
( ،)9911حاکی از گسترش انحراف در اکثر محلههای شهری تهران حولِ مواد مخدر است.
مطابق مدل تحقیق ،ابعاد محلۀ آسیبپذیر را میتوان نگرش مثبت به مواد مخدر ،داشتن
همساالن منحرف ،وجود تعارض خانوادگی ،نظارت خانوادگی پایین و مصرف مواد در بین
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خانوادهها دانست که بسیاری از دانشجویان در شهر تهران با آن درگیر بودهاند .یافتهها تحقیق
نشان میدهد بین تعارض خانوادگی ،نظارت خانوادگی و محله رابطۀ متوسطی وجود دارد و
فرضیۀ ارتباط بین آنها تأیید میشود .از طرفی بین همساالن منحرف و محله ،رابطۀ قوی وجود
دارد و فرضیۀ ارتباط بین این دو متغیر تأیید میشود .با وجود این ،رابطۀ مصرف مواد خانواده
با محله در سطح ضعیفی است .همچنین اثرگذاری مصرف مواد خانوادگی بر نظارت خانوادگی
و نگرش مثبت به مواد و تعارض خانوادگی در سطح ضعیف و با همساالن منحرف در سطح
متوسطی است .بین نگرش مثبت به مواد و محله رابطۀ قوی وجود دارد و فرضیۀ ارتباط بین
این دو متغیر تأیید میشود .بین همساالن منحرف و نگرش مثبت به مواد ارتباط وجود دارد و
فرضیۀ ارتباط بین این دو متغیر تأیید میشود .بین نظارت خانوادگی با تعارض خانوادگی و
همساالن منحرف ارتباط وجود دارد و فرضیۀ ارتباط بین آنها تأیید میشود ،در حالی که رابطۀ
نظارت خانوادگی با مصرف مواد خانواده معنادار نیست .بین تعارض خانوادگی با مصرف مواد
خانواده و همساالن منحرف ارتباط وجود دارد و فرضیۀ ارتباط بین این دو متغیر تأیید میشود.
نتایج تحلیل رگرسیون آسیبپذیری محله نیز نشان میدهد بر حسب مقدار ضریب
همبستگی چندگانه ( )1/010مدل به خوبی با دادهها منطبق است و مجموعه متغیرهای مستقل،
 17501درصد از واریانس محلۀ آسیبپذیر را پیشبینی میکنند .با توجه به سطح معناداری
آمارۀ  Fمیتوان نتیجه گرفت متغیرهای مستقل به خوبی تغییر در متغیر وابسته (آسیبپذیری
محله) را تبیین میکنند .ضرایب استانداردشده یا بتا برای نظارت خانواده ( )17110و مصرف
مواد در خانواده ( )-17110معنادار نیستند و تعارض خانواده با ضریب بتای  17901بیشترین
قدرت تبیینکنندگی واریانس محلۀ آسیبپذیر را در بین افراد نمونه دارد .بعد از آن متغیر
نگرش به مصرف مواد با ضریب بتای  17111و همساالن منحرف با ضریب بتای 17900
کمترین قدرت تبیینکنندگی را دارند.
نتایج حاکی از آن است که تعارض خانواده و نگرش به مصرف مواد ،در تبیین
آسیبپذیری محله بیشترین تأثیر را داشتهاند .با توجه به نتایج رگرسیونهای چندمتغیری،
نمودار تحلیل مسیر و معنادار نبودن دو متغیر نظارت خانواده ( )17110و مصرف مواد در
خانواده ( )-17110در مدل نهایی ،ارتباط این دو متغیر حذف شد.
در تحلیل مسیر ،مؤثرترین متغیرها بر آسیبپذیری محلۀ عبارتند از :تعارض خانواده ،نظارت
خانواده ،نگرش به مصرف مواد توسط فرد و همساالن منحرف .نظارت خانوادگی از طریق
متغیرهای نگرش به مصرف مواد ،همساالن منحرف و تعارض خانواده بر آسیبپذیری محله
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تأثیر مثبت داشته است .تعارض خانواده نیز از طریق متغیرهای نگرش به مصرف مواد و
همساالن منحرف بر متغیر وابسته تأثیر مثبت داشته است .مصرف مواد در خانواده ،در
آسیبپذیری محله از طریق متغیرهای نگرش به مصرف مواد ،نظارت خانواده ،همساالن
منحرف و تعارض خانواده تأثیر منفی داشته است.
منابع
ابراهیمی ،محمد محسن ( .)9919رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرائم مواد مخدر و روانگردان با
تأکید بر عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
اتکنسیون ،ریتال؛ آتیکسون ،ریچاردس؛ هیلگارد ،ارنستر ( .)9915زمینه روانشناسی (جلد  .)9ترجمه:
گروه مترجمان ،انتشارات رشد.
اداره تحول و بهرهوری اداری ( .)9919درسنامه اعتیاد و راههای پیشگیری از آن .مدیریت برنامه ،بودجه
و توسعه .دانشگاه ایالم
اسالمدوست ،ثریا ( .)9901اعتیاد (سببشناسی و درمان) .تهران .دانشگاه پیام نور.
پروین ،ستار؛ درویشی فرد ،علیاصغر؛ کاظمی ،قباد ( .)9915بیسازمانی اجتماعی و آسیبهای پنهان
شهری (مطالعه موردی :محلۀ هرندی) .مطالعات جامعهشناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) .دوره
 ،19شماره  ،9تابستان  ،9915صفحه .919-19
پیام مشاور ( .)9900ویژهنامه اعتیاد .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مرکز مشاوره دانشگاه تهران.

ترکمان ،مهدی ( .)9900بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به
خردهفرهنگ جرم (با تأکید بر مصرف مواد مخدّر)( .پایاننامۀ کارشناسی ارشد) .تهران :دانشگاه
علوم انتظامی .دانشکدۀ فرماندهی و ستاد.
توسلی ،ﻏالمعباس ( .)9919جامعهشناسی شهری .تهران :نشر جامعهشناسان.

زکریایی ،محمدعلی ( .)9911آینده مواد مخدر و اعتیاد در کشور از نگاه مردم (بر اساس طرح ملی
نگرش ایرانیان به سوءمصرف مواد مخدر) .کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت
نظام.
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