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 :چکیده

 پذیری آسیب بحث. است خانواده سطح در خصوصب اجتماعی مسائل و ها آسیب بروز برای بستری و زمینه محله،

 تهران شهر مرکزی محالت برخی در مردم روانی و فکری های چالش از یکی مواد، مصرف لحاظ از ه ویژهب محله

 مرکزی محالت در کنندگان مشارکت درصد 01 از بیش پژوهش، این توصیفی آمارهای طبق که طوری  به ،است

 این لذا ،اند مواجه محله پذیری آسیب با مواد مصرف به نگرش و همساالن خانواده، پیشایندهای بر اساس شهر

 کمی روش بر حسبنمونۀ تحقیق  عنوان به نفر 011 تحقیق این در. است پژوهش اصلی مسئلۀ و هدف موضوع

 دهد می نشان تحقیق های یافته. اند بررسی شده مسیر تحلیل و چندگانه رگرسیون پارامتری، های آماره از استفاده و

 از درصد 17501 مستقل، متغیرهای مجموعه و است منطبق ها داده با خوبی به مدل چندگانه رگرسیون بر حسب

 و( 17110) خانواده نظارت برای  بتا یا استانداردشده بیضرا میزان. کنندمی بینیپیش را پذیر آسیب محلۀ واریانس

 ایبضربه ترتیب با  مواد مصرف به نگرش و خانواده تعارض و نیست معنادار( -17110) خانواده در مواد مصرف

 واریانس یکنندگ نییتب قدرت کمترین 17900 بتای ضریب با منحرف همساالن وبیشترین  17111 و 17901 بتای

 وابسته متغیر تغییر خوبی به مستقل متغیرهای ،تحقیق نتایج مطابق. دارند نمونه افراد بین در را پذیر آسیب محلۀ

 .کنند می تبیین تحقیق مدل در را( محله پذیری آسیب)
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 مقدمه

هایی که  های اجتماعی است. محله بروز انواع آسیب ساز ینهزمسازمان محله، خود  ساختار بی

: جمعیت ناهمگون، تحرک عمدتاً سه ویژگی دارند ،سازمانی اجتماعی دارند وضیعت بی

اجتماعی پایین. این شرایط مانع  -پایگاه اقتصادیجمعیت باال و تعلق اکثر ساکنان آنها به 

شود که نتیجه آن شکستن هنجارها و قواعد  گیری هنجارهای تأثیرگذار بر افراد می شکل

های اجتماعی در سطح درون محله و حتی فراتر از آن است  اجتماعی و بروز انواع آسیب

ترین مراحل زندگی هر فرد میکارشناسان، جوانی را یکی از مهم (.9915)پروین و همکاران، 

ها، گردانهای گوناگون، نظیر مصرف مواد مخدر و روانها و اختالل  دانند که با افزایش آسیب

که میزان  اند . آمارها نشانگر این واقعیت(9900... رابطه دارد )صرامی،  و یسوء جنسروابط 

های اخیر جوانان در دهه ویژه در میان نوجوانان و مصرف مواد، در بین جوامع مختلف به

؛ به نقل از سهرابی و همکاران، 1110، 9افزایش چشمگیری داشته است )ملچیور و همکاران

جوانانی که با مصرف مواد (. همچنین، با توجه به نتایج برخی مطالعات، جوانان و نو9900

ن سازمان، مسائلى مثل دزدی، خشونت، افت تحصیلی، تفکر بدوبا وکار دارند، بیشتر مخدر سر

های مربوط به حل مسئله، درجۀ باالی  های روانی اجتماعی، کاهش تواناییکاهش سازگاری

 ند.درگیرگیری اجتماعی و افسردگی  کناره

حساسیت این دوره  یلبه دلپذیری محله و سوءمصرف مواد در میان جوانان  آسیب ۀمسئل

شود که  تر می وقتی مهم مسئله. این داردای  اهمیت ویژهافراد  ۀو نقش آن در زندگی آیند

؛ اند مواجهپذیری  دانشجویان ساکن شهر تهران در بستر محالت شهری با این مسائل و آسیب

های آموزشی بوده  بنابراین توجه به این موضوع در بین دانشجویان از موضوعات اساسی نظام

ف سوءمصر ای مؤثر برایمرتبط و ارائه راهکاره تواند گام مؤثری در شناسایی عوامل و می

 مسائل خانواده باشد. مواد، ارتباط با همساالن منحرف و

 

 بیان مسئله

، رو یناو برای زندگی کردن نیاز به حضور در اجتماع دارد. از  استانسان موجودی اجتماعی 

پذیر بودن فرد مؤثرند.  ها در آسیبکه برخی از آن شود یرو مبا یکسری علل اجتماعی نیز روبه

تواند در دسترسی به همساالن منحرف و نگرش به مصرف مواد  موقعیت محل زندگی، می

                                                           
1. Melchior & et al 
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کجروی  اگر در فرد زمینۀ پذیری قرار دهد. مخدر در فرد مؤثر افتد و او را در معرض آسیب

 کند. نمیآن دریغ  وجود داشته باشد و به آسانی در بستر و زمینه جرم قرار گیرد، از ارتکاب

ن ین مکاد. اتلقی میشور کاای مکانی برو ندگی ای زبرای  ودهمحدان عنو غلب بهامحله 

ینهاست. انظایر و کز تفریحی امررک، پاارس، مد، پزشکی های ینیککلتسهیالتی مانند دارای 

ست که احمایت میکند. فضایی را متقابل ی کمکهاو ست ن اشدجتماعیای امحله مکانی بر

ن و ستات دوجتماعی مانند مالقادی و اقتصاا های یتفعالد جوو طۀسوا به توان یمک را تحر

 تواند یمآن جتماعی ن امازساع و گرفت. محیط مصنوا فراز آن نه ج روزاخرید مایحتا

تقویت را تعلق خاطر و هویت  تواند یمین محیط د و اهم شو یک بهدنزر بسیاو گی ادخانو

دی، صاـقتایط اشرو نی درو یها ارزشاز خودش، نعکاسی ا تواند یمین محله اکند. بنابر

 (.1119، 9)کیارنز و پارکینسونمحیطی باشد و جتماعی ا

 و ای محله امور به بیشتر و توجه تغییر موجبات شناسی، جامعه پیشین در های جریان

 و تجربی مطالعۀ به العاده فوق توجه که شود می ثابت موضوع این طریق، اند. بدین بوده تجربی

 یک در سیاسی اقتصاد نظری های تعمیم قبال در بینی پیش قابل واکنش یک محلی، خود شرایط

 حیات شهری، آثار قبول کنار در گرایی محله جریان تاریخی اهمیت بنابراین. است کوتاه دورۀ

 یک نشان از کنونی وضعیت عالوه به. شود می معلوم خوبی به اجتماعی دانش توسعۀ برای

 منابع تکیه بر آن در که است شناسی درون جامعه در گرایی تجربه سوی به تئوری از تغییر

 در مدیریت نیاز مورد فرهنگی وسرمایۀ اجتماعی  از بخشی کننده تأمین تواند می ای محله

رویکرد نظری مکتب شیکاگو این است که ساختار  فرض یشپ(. 9119، 1)فلنگان باشد شهری

مناطق کننده وجود جرم در این محالت باشد.  تواند تبیین سازمان یک محله شهری می بی

فیزیکی  یطمح نامطلوبضعیت و وجمعیت م حان ازدملی چواعودارای محالتیکه و فقیرنشین 

ن و یوتکنس)ا سازند یممهیا ر مخداد موف به مصرن ناایش جواگررا برای مینه هستند، ز

 (.9915همکاران، 

مطالعه و  که در آن، بررسی کرداجتماعی  های آسیبپذیر را باید ذیلِ  آسیب محلۀ

های  ههای اجتماعی همراه با علل و شیو ها و نابسامانی ناهنجاری، ها نظمی یابی بی ریشه

 شود. انجام میپیشگیری و درمان آن 

ای اهمیت دارد که غالب افراد معتاد در مناطق حاشیهدر مورد محل سکونت، این مسئله 

کنند. واقعیت این زندگی میهای مخروبه، وخم و خانه یچپرپهای  کوچه باو مناطق قدیمی 

                                                           
1. Kearns & Parkinson 
2. Flanagan 
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شکوفایی استعدادهای موجود در افراد برای ارتکاب توانند زمینۀ  های آلوده میه محیطاست ک

، امکانات رفاهی و اند فقیرنشینگونه مناطق که اغلب . در اینرا ایجاد کندبه جرم و اعتیاد 

مراکزی مانند سینما، پارک و امکانات رفاهی کمتر وجود دارند و جوانان برای گذران اوقات 

ها از گونه مکانشوند. از سوی دیگر، غالباً اینفراغت خود به اجبار به طرف اعتیاد کشانده می

د. همچنین اغلب روستاییان و مهاجران خارجی در شونطرف نیروی انتظامی کمتر نظارت می

 یلبه دلیابند و ، اسکان میرندبه دوها که از مراکز شهرها های قدیمی، شلوغ و مخروبهمحله

نیستند، خیلی راحت و بهتر  شده شناختهکه این افراد، اغلب شغلی ندارند و در بین مردم آن

بنابراین ؛ (9919وری، تحول و بهره آورند )ادارۀصرف مواد مخدّر، روی توانند به توزیع و ممی

خیز از جمله پیشایندهای محیطی های جرمپذیری، محله در ارتباط با عوامل مؤثر بر آسیب

اند که در آن،  داده نشانسازمانی را  و گروزیک مدل علی از بی 9شود. سامپسون محسوب می

مشارکت( تأثیر دارد، از نظر آنها  ساختار محله در سازمان اجتماعی )همساالن، نظارت و

های  (. در بررسی9915کنند )پروین،  زایی را تعیین می های اجتماعی سطح آسیب سازمان

، اعتیاد، یختههم گسهای از دربارۀ جوانانی که در شرایط پرخطر از جمله: خانواده شده انجام

آنان درصد  91ه بیش از ده شده است ککنند، مشاهخیز و... زندگی میهای جرم فقر و محله

شوند )پیام )چند برابر افراد عادی( در آینده با مشکالتی از قبیل اعتیاد و افسردگی مواجه می

جب گرایش افراد به مصرف تواند مو(. البته عوامل زیادی در محل سکونت می9900مشاور، 

جود مشاغل های مذهبی و اخالقی، شیوع خشونت و اعمال خالف، ونبودن ارزش مواد شود؛

 اند نشینی از جمله این عواملیهکاذب، آشفتگی و صفت همبستگی بین افراد محل و حاش

دی از افراد یازصد درست که ده، از جمله عللی الوآندگی ز(. محل 9901دوست، )اسالم

، مشکالت مواد مخدرف مصران میزکه ند دمعتقد بوو ند ادهمهم تلقی کرپذیر آن را  آسیب

 ست.د بوده ایاها ز آنمحله پذیری در  ساالن منحرف و آسیبخانوادگی، هم

 شده مبدل تهران محالت شهر کالن، معضالت ینتر مهم از یکی به اجتماعی های آسیب

 و داشته اخیر یها سال در رشدی به رو روند مسائل خانوادگی اعتیاد و نظیر هایی است، آسیب

بر طبق گزارش سال  .است آورده وجود  به شهروندان و تهران شهر برای ای یدهعد مشکالت

پذیری تمامی محالت بوده  نخست آسیب ۀشهرداری تهران، اعتیاد و معتاد خیابانی در رتب 9911

ها در میان اقشار مختل  (. با توجه به گستردگی حجم آسیب9911است )شهرداری تهران، 

 محلۀبرای بررسی  ،نمونهبه عنوان  ،جامعه، در این پژوهش از دانشجویان ساکن شهر تهران

                                                           
1. Sampson 
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با توجه به گستردگی مسائل و موضوعات  پذیر طبق تعدادی متغیرها استفاده شده است. آسیب

بر این تحقیق  ،پذیری محله محالت شهر تهران و نقش عوامل متعدد و گوناگون در آسیب

دل ضرورت و ارتباط متقابل متغیرها با هم طبق چارچوب نظری، به تدوین و تبیین م حسب

تا این رابطه را با  استپرداخته پذیر با نگرش به مصرف مواد و همساالن منحرف  آسیب محلۀ

 خانواده و تعارض خانواده، نظارت در مواد گرفتن سه متغیر مرتبط با خانواده )مصرف در نظر

 کند.بررسی خانواده( به عنوان هدف تحقیق 

 

 تحقیق ۀپیشین

خطر مصرف مواد مخدر  بر(، عوامل مؤثر 9901طبق نتایج تحقیق صدیق سروستانی )

محله. در این تحقیق،  ۀاز: دوستان و همساالن، کنترل خانوادگی و فضای آلود اند عبارت

زایی محله از  زایی محله، ارتباط معناداری با متغیر وابسته داشته است و متغیر آسیب آسیب

است. در مورد  تأثیر داشتهبر مصرف مواد مخدر مستقیم  غیربه طور  طریق متغیرهای خانواده

تأثیر  ترین یشبدهد که  زایی محله بر سایر متغیرهای مستقل، نتایج نشان می تأثیر متغیر آسیب

کنترل خانواده و در نهایت حساسیت خانواده به ترتیب بر متغیر انسجام خانوادگی، این متغیر 

با افزایش  دهد حاضر نشان میتحقیق فرزندان بوده است. نتیجه  وسطبه مصرف مواد مخدر ت

و نامناسب بودن محله، میزان کنترل، انسجام و حساسیت خانواده به مصرف مواد  زایی آسیب

 کند. مخدر کاهش پیدا می

، آلودگی محیط استانداردشدهضرایب رگرسیون  بر اساسزاده و فیضی  در تحقیق سراج

اثر را بر مصرف مواد مخدر داشته است. در واقع نسبت کسانی که محیط  ترین یشبدوستان، 

پذیری زیادی داشته( میزان آسیب حدود ده برابر آنهایی  آنها آسیب محلۀاند )و  تری داشته آلوده

زاده و فیضی،  کننده و معتاد وجود نداشته است )سراج آنها، مصرفۀ بوده که در محیط دوستان

های کنترل  که با اتکا به تئوری (9901و رحمتی ) بابایی یعلفیضی، تحقیق نتایج  (.9901

زایی محله، کنترل خانوادگی،  شناسی انسانی به بررسی تأثیر آسیب اجتماعی، یادگیری و بوم

انسجام خانوادگی، حساسیت خانواده به مصرف مواد مخدر توسط فرزندان و تأثیر دوستان 

ۀ دوستان کجرو و دارای تجرب یرتأث دهد نشان مید، ان پرداخته کجرو بر مصرف مواد مخدر

 یرتأثزایی محله عمدتاً از طریق دوستان و  و تأثیر آسیب مخدر بیش از سایر عوامل مصرف مواد

از صد در 11است که  از آن حاکی( 9911کریایی )نتایج تحقیق ز مستقیم آن اندک بوده است.

 در این تحقیق،ست. د ایاها ز آن ۀمحلدر  مواد مخدرف مصران میزند دمعتقد بون اپاسخگوی
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-دهمهم تلقی کر ن آن راپاسخگویادی از یازصد درست که اسومین علتی  ،دهلوآندگی زمحل 

 ست.ده ابون پاسخگویااز صد در 01مورد تأیید  ،به عنوان عامل با تأثیر زیادین عامل اند. ا

 خیابان، و کار کودکان عتیاد،( ا9911مطالعات و تحقیقات شهرداری تهران )نتایج  بر طبق

بندی  اولویت بر طبق .شهر تهران است اجتماعی های آسیب فراگیرترین از ...و فصلی کارگران

 9 منطقۀ اعتیاد؛ در 91و  91، 90، 99، 99، 1 منطقۀ گری؛ در تکدی 9 ۀاین تحقیقات، در منطق

 19، 91، 1 منطقۀ در خیابانی ومعتادین  11و  11، 90، 90، 95، 91، 0، 5، 0 منطقۀ متکدیان؛ در

قرار های اجتماعی محالت شهر تهران  خرید و فروش و توزیع مواد مخدر در صدر آسیب

 های یاستراتژ"عنوان ( که در قالب کتابی با 9911در تحقیق محسنی تبریزی ) است. گرفته

یکی از عنوان نیز چاپ شده، به بررسی محله به  "مواد سوءمصرف از پیشگیری محور تحقیق

 مواد مخدر اشاره شده است. در حیطۀ باألخصپذیری  آسیب متغیرهای مهم

و  کند که کنترل عوامل محیطی بر این نکته تأکید می (1119و همکاران ) 9های بروکیافته

قیق در تح مؤثر باشد. پذیری آسیبتواند در پیشگیری از  و عوامل تربیتی خانواده می محلی

ه تا سطح جهانی است، اشاره که در ارتباط با جرائم از سطح محل( 1190مونسی و همکاران )

 ۀتحقیقات کنگر شود. پذیری شرایط زندگی مردم محله می اعمال مجرمانه باعث آسیب شده

بر نقش و اهمیت کلیدی مقامات محلی در پیشگیری  (1111ای اروپا )  مقامات محلی و منطقه

پذیری محله تأکید دارند و در این زمینه نقش اصلی را بر عهده خانواده و  باز جرم و آسی

 اند. های دوستان قرار داده گروه

پذیری اجتماعی  آسیب توان گفت تحقیقات زیادی در حیطۀ با توجه به پیشینۀ تحقیق، می

نظارت و  ی نظیرمتغیرهایارتباط  به یکمترهای  پژوهشدر شهر صورت گرفته است لیکن 

عارض خانوادگی، مصرف مواد خانواده، همساالن منحرف و نگرش به مصرف مواد به عنوان ت

پذیری  مدل آسیب مزیت اصلی این تحقیق، ارائۀ رو ینااز و اند  پرداخته یرگذارتأثمتغیرهای 

 های اجتماعی مطرح در شهر تهران باشد. آسیب ینتر مهممحله طبق 

 

 نظری تحقیق ارچوبچ

است.  کردهتأکید  1مفهوم عاملیت انسانیبر  اجتماعی، بندورا -یادگیری شناختی ۀدر نظری

عاملیت انسانی یا نیروی انسانی، از نظر بندورا، طراحی آگاهانه و اجرای عمدی اعمال از سوی 

ای با عنوان (. بندورا، در مقاله9910تأثیرگذاری بر رویدادهای آینده است )سیف،  به منظورفرد 

                                                           
1. Brook 

2. Human agency 
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9اجتماعی -شناختینظریۀ "
، 9اندیشی، پیش1مفاهیمی نظیر عمدی بودن یا قصدمندی "

را مطرح کرده و عملکرد افراد را  1ورزیو خوداندیشی یا اندیشه 5، خودواکنشی0خودتنظیمی

کند که در این تبادالت  ای از تأثیرات با ساختار اجتماعی، معرفی میمتأثر از شبکۀ گسترده

. از نظر بندورا، بخش اند های اجتماعییز محصول سیستمکننده و نتولید ، افراد به منزلۀ0عاملی

گیرد. او در جریان پرورش نظریۀ های انسان با مشاهده و تقلید صورت میوسیعی از یادگیری

تأثیرگذاری محیط بر انسان را رد کرده و به طرح  بعدی یکاجتماعی خود، دیدگاه  -شناختی

"جانبه گری دو تعیین"
اجتماعی  که دربرگیرندۀ کلیۀ عوامل فردی و "یوستهپ هم بهفرایندی " یا 0

پردازد. وی در این فرایند، عوامل فردی، محیطی و نیز تمام آنچه میدر فرایند یادگیری است، 

شود را مطرح کرده و رفتار انسان را فقط از طریق فرایند تعامل او با محیط موجب رفتار می

بنابراین، مبانی نظری این بخش از پژوهش بر نظریات ؛ (9919)کدیور، داند قابل تبیین می

 اجتماعی بندورا استوار است. -یادگیری اجتماعی و یادگیری شناختی

به ن نااجون و نااکه نوجو شوند یممل گوناگونی موجب اعوو  ها مؤلفهاده محیط خانودر 

و لدین ری وابزهکان ملی چواعو کنند.ا تمایل پید گردان روانر و مخداد به مود عتیااسمت 

ن یشاانی اناتوو لدین واضعیف رت نظااده، سطح خانوی در گیرف و درختالاده، اخانوی عضاا

که  اند ادهمل خطر مرتبط با خانواعون مل همااین عوه. اغیرق و طالان، ندزتربیت صحیح فردر 

ترین مباحث ی از مهم(. یک9919د )ابراهیمی، منجر شوز مشکلسای هارفتارنند به سایر امیتو

 نظارت والدین است. ۀدر حوزه خانواده، فضای حاکم بر خانواده و نحو

عنوان   . دوستان و همساالن بهاند بعد از خانواده، دوستان شدن ترین عامل اجتماعی مهم

 (.9910ترین و مؤثرترین منابع یادگیری همواره مورد توجه بوده است )کوهن، یکی از مهم

ترین کنندۀ مواد، یکی از قوی نشان دادند که ارتباط با همساالن مصرف شده انجاممطالعات 

های کنترل  ، نظریهدر همین زمینهرود. شمار می های مصرف مواد در نوجوانان بهکنندهبینیپیش

(، تعلق 9105( و الگوی رشد اجتماعی )هاوکینز و ویس، 9101؛ 9105اجتماعی )الیوت، 

دانند و پیوند و تعهد ضعیف مینندۀ مواد را علت اصلی مصرف ک مصرفعاطفی به همساالن 

                                                           
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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گیرند )به می در نظرترین علل تعلق عاطفی ضعیف  فرد به اجتماع، خانواده و مدرسه را مهم

 (.9901نقل از محمدخانی، 

 اند حقیقی« واحدهای اجتماعی»وم های شهری به مفه شناسی شهری، محله از لحاظ جامعه

قالب شکل و اند و با گذشت زمان  وجود آمده صورت اتفاقی و ناخودآگاه به  بهکه تا حدی 

کنند... بر این اساس،  میگیرند و حریم معینی برای خود تعریف  ثابت و پایداری به خود می

)توسلی،  شود ها متمایز می مورد و مختصات اجتماعی، از سایر محله بر حسبویژگی هر محله 

ضعیت و وجمعیت م حان ازدملی چواعودارای محالتیکه و مناطق فقیرنشین  (.9919

 سازند یممهیا ر مخداد موف به مصرن ناایش جواگررا برای مینه ، زاند یزیکیف یطمح نامطلوب

نظر از این شناسی انسانی، محله را صرف(. طرفداران تئوری بوم9915ن و همکاران، یوتکنس)ا

های  مستقل و مؤثر بر جرم و آسیب یعاملهای قومی و نژادی باشند، گروهکه ساکنان آن از چه 

 که همۀ یتر بزرگعنوان ظرف  محله بهبنابراین به ؛ (9919دانند )ولد و همکاران،  اجتماعی می

 است. شدهتأکید افتد، همواره ها در آن اتفاق میفرایند

متغیر تأثیرگذار بر  ینتر مهم(، یکی از 9911با توجه به تحقیقات شهرداری تهران )

پذیری محالت شهر تهران، مصرف مواد مخدر و بالتبع وجود همساالن منحرف در  آسیب

ها از سه بعدِ نظارت، تعارض و  گسترش این مسئله اجتماعی است. در این میان نقش خانواده

طور مستقیم و از طریق متغیرهای نگرش به مصرف مواد و   مصرف مواد در خانواده به

 نشان دادهقابل بررسی است که در مدل زیر این روابط  مستقیم طور غیر  به، االن منحرفهمس

 شده است:
 

 مدل تحقیق .1شکل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

محلۀ 

پذآسیب

 خانواده تعارض

 مصرف مواد در خانواده

 خانواده نظارت

 همساالن منحرف

 نگرش به مصرف مواد
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 اهداف تحقیق:

 و همساالن خانواده، پیشایندهای بر اساس پذیر آسیب محلۀ مدل تدوینهدف این پژوهش، 

 تهران است. شهر جوانان میان در مواد مصرف به نگرش

 :شود منظور دستیابی به این هدف موارد زیر دنبال می  به
  پذیر. آسیب محلۀمصرف مواد در خانواده بر  غیر مستقیمشناسایی تأثیر مستقیم و 

  پذیر. آسیب محلۀنظارت خانواده بر  غیر مستقیمشناسایی تأثیر مستقیم و 

  پذیر. آسیب محلۀتعارض خانواده بر  غیر مستقیمشناسایی تأثیر مستقیم و 

  پذیر. آسیب محلۀشناسایی تأثیر مستقیم نگرش به مصرف مواد بر 

  پذیر. آسیب محلۀشناسایی تأثیر مستقیم همساالن منحرف بر 

 

 های تحقیق:فرضیهسؤال و 

 شده در این مطالعه، برازش دارد؟ های پژوهش حاضر، با مدل ارائه آیا داده

 از: شوند، عبارتنداهداف تحقیق تدوین می همگام باهای تحقیق که فرضیه
  دارد. غیر مستقیمپذیر در میان جوانان رابطۀ مستقیم و  آسیب محلۀمصرف مواد در خانواده با 

  دارد. غیر مستقیمپذیر در میان جوانان رابطۀ مستقیم و  آسیب محلۀنظارت خانواده با 

  دارد. غیر مستقیمپذیر در میان جوانان رابطۀ مستقیم و  آسیب محلۀتعارض خانواده با 

  پذیر در میان جوانان رابطۀ مستقیم دارد. آسیب محلۀنگرش به مصرف مواد با 

  ذیر در میان جوانان رابطۀ مستقیم دارد.پ آسیب محلۀهمساالن منحرف با 

 

 روش تحقیق

توان آن را تحقیق همبستگی از نوع مدل  بنابراین، با توجه به اهداف پژوهش حاضر، می

که در آن به بررسی روابط درونی بین متغیرها در قالب کشف و  معادالت ساختاری دانست

های نهان برونزا و درونزا موجود در مدل  سازه ۀتبیین مدل پرداخته و هدف از آن بررسی رابط

(. این مطالعات چون با آزمودن مدل خاصی از رابطه بین 9910است )کرلینجر و پدهازر، 

یابی معادالت  یا مدل معادالت ساختاری است. مدل یعلیابی  پردازد، از نوع مدل متغیرها می

خانواده رگرسیون  ند ازساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیروم

ده  است که به پژوهشگر امکان میتر بسط مدل خطی کلی  چندمتغیری و با بیان دقیق

یابی معادالت  . مدلآزمون کند زمان همای  گونه  ای از معادالت رگرسیون را به مجموعه

هایی دربارۀ روابط بین متغیرهای  ساختاری، یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه

و گاه نیز لیزرل  یعلیابی  و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل شده اهدهمش
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عنوان متغیر وابسته و   پذیر به آسیب محلۀب(. در این تحقیق،  9919شود )هومن،  نامیده می

 متغیر مستقل در نظر گرفته شده عنوان به گذارند،  تمام متغیرهایی که بر روی این متغیر تأثیر می

 غیر مستقیممستقیم و  آثارمنظور مطالعۀ   آنچه بیان شد، مدل معادالت ساختاری بهبنابر  است.

رود کار می اند، به اند، در متغیرهایی که معلول فرض شده متغیرهایی که علت گرفته شده

برای آزمون فرضیات مربوط به مدل مفهومی از (. در پژوهش حاضر 9910هازر، )کرلینجر و پد

 رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شده است.روش 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق: -

جتماعی ی اپیامدهاافراد داشته و ندگی ن زگوناگون شئومهمی در نقش  9محله: محله* 

ای  ی مجموعهمعنا محلی بهع جتمارد، اکسفوآ ۀنام اه دارد. در لغتهمر  بهری را فضایی بسیاو 

 های یژگیوو  کنند یمدگی ـنک زشترـم ۀوددـا محـیو ناحیه ن، یک مکادر که  هاست انساناز 

. دهند یمبا یکدیگر پیوند ن را ناآینها انظایر و قومیت اد، نژ، شغل، مذهبن مشترکی چو

ی که ـطح محلـسک در شترـم های یهنظرو عالیق ، می با هویتدمرت جتماعاای از اشبکه

ند آورهم میاتعامل متقابل فرای بررا سویه ی دوحمایتهاو فرصت د یجا، اشناختی مینههاز

 منطقۀیا حتی یک ک و شهر، د همسایگیحواشامل ، محلهتعریف عملیاتی  (.0: 1119، 1)بارتن

 شود.پرسشنامه استفاده میسؤاالت منظور بررسی این موضوع از   ی است. بهشهر

عوامل خانوادگی: از جملۀ عواملی که در ارتباط با خانواده و مصرف مواد مطرح * 

 به ست.اه های والدین و سابقۀ مصرف آننظارت، تعارضات، مشاجره و درگیری ۀاست، نحو

منظور بررسی عوامل خانوادگی؛ از سؤاالت مربوط به نظارت خانواده و تعارضات خانوادگی  

و سابقۀ  تجدیدنظرشده( )فرم مواد مصرف ۀکنند حفاظت و خطرساز عوامل ۀدر پرسشنام

 شود.( استفاده می9915مصرف پدر و مادر در پرسشنامۀ رفتارهای پرخطر )محمدخانی، 

ارتباط با همساالن منحرف: افرادی که از نظر سنی در ردۀ سنی همدیگر بوده و * 

آیند حساب می در ردۀ همساالن فرد به، استها از چند ماه تا حداکثر دو سال اختالف بین آن

 (.9900)ترکمان،  برند به سر میکه بیشتر اوقات در محل تحصیل، محلّه و غیره با یکدیگر 

های )از زیرمقیاسای است که فرد در پرسشنامۀ وضعیت همساالن تعریف عملیاتی آن نیز نمره

 کند.کسب می مواد( کنندۀ مصرفحفاظت و خطرساز عوامل

                                                           
1. Neighborhood 
2. Barton 
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به مواد: نگرش مرکب از سه عنصر شناختی، عاطفی )احساسی( و  9نگرش مثبت *

ها، نگرش را نظام بادوامی از  آمادگی برای عمل )رفتار( است که در برخی از تعریف

1اند. اصطالح نظام ها، یا سازمان بادوامی از باورها دانسته ارزشیابی
9یا سازمان

اللت بر آن دارد د

تعریف عملیاتی آن نیز  (.9919دارند )کریمی، همبستگیرش با همنگ گانۀ که اجزای سه

 عوامل پرسشنامۀ های)از زیرمقیاسای است که فرد در پرسشنامۀ نگرش مثبت به مواد  نمره

 کند.، کسب میمواد( کنندۀ مصرف حفاظت و خطرساز

هایی،  بر اساس ویژگی (9919: اریکسون )به نقل از اتکینسون و همکاران، 0جوانی *

طلبی، قدرت تفکر  کند. حس استقالل جویی تعریف می صمیمت در مقابل کناره را دورۀجوانی 

 های این دوره است. و... از ویژگی کسب هویت گرایانه، نیاز به صمیمیت، نیاز به واقع و منطق

از سوی آرا و نظرات متفاوتی های سنی، بندی گروه، در تقسیمدر تعریف عملیاتی آن

عنوان  سال به 95تا  90سنی  دانشجویان ردۀاست. در این پژوهش،  بیان شدهنظران  صاحب

 شود.جوان در نظر گرفته می

ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مجموعهجامعۀ آماری عبارت است از 

شجویان (. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل دان9915مشترک باشند )سرمد و همکاران، 

 است. 9915 -11های شهر تهران در سال تحصیلی  ساکنِ شاغل به تحصیل در دانشگاه

ترین روشی است که در جریان تحقیقات بزرگ )از نظر ای، متداولگیری خوشهنمونه

جامعۀ  از آنجایی که در پژوهش حاضر، (.9911)ساروخانی،  شود استفاده میجامعۀ آماری( 

ای )هر گیری تصادفی خوشهگیری گروهی است، از روش نمونههآماری بزرگ و واحد نمون

مطالعات زیادی نشان داده  ای استفاده خواهد شد.دانشگاه به عنوان یک خوشه( چندمرحله

های کوچک بیش از دیگر برای گروه ۀاست که همبستگی بین متغیرها از یک نمونه به نمون

(، پیشنهاد کرده است؛ گروه 9109کامری ) ،زمینههای بزرگ در نوسان است. در همین  گروه

نفری خیلی خوب  511نفری خوب،  911نفری نسبتاً مناسب،  111نفری ضعیف،  911نمونه 

یابد، ای افزایش مینفری عالی است. باید توجه داشت که وقتی حجم گروه نمونه 9111و 

مترهای سؤال و تست ، پاراکردن یکدیگر تمایل دارندخنثی  بهگیری تصادفی خطاهای اندازه

های بنابراین، برای نمونه؛ کندماند و افزایش حجم نمونه اهمیت کمتری پیدا میتقریباً ثابت می

ها مهم نخواهد بود. این موضوع موجب ها با تعداد آزمودنیسؤال ۀنفر، رابط 911از  تر بزرگ

                                                           
1. Positive attitude 

2. System 
3. Organization 

4. young 
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یشنهاد کنند، درحالی را پ 911(، همان عدد 9101شده است، پژوهشگرانی مانند کاس وتینزلی )

الف(، بر این  9919؛ به نقل از هومن، 9109که بسیاری از مؤلفان مانند کرلینجر و پدهازر )

باشد. با توجه  511های چندمتغیری نباید کمتر از  حجم نمونه اصوالً در همه تحلیل اعتقادند که

نفر پسر(  011ختر، نفر د 50نفر ) 011به مطالب بیان شده، حجم گروه نمونه در این تحقیق 

 9171و  19-15سنی  ۀدرصد در رد 0079؛ 90-11سنی  ۀدرصد در رد 9179انتخاب شد که 

قرار داشتند. با توجه به حساسیت موضوع که مصرف مواد مخدر  11-91سنی  ۀدرصد در رد

ساکن  کند، یافتن نمونۀ بررسی میپذیری محالت شهر تهران  را به عنوان اولین شاخص آسیب

گرفتن این مسئله، از  در نظرها و مشکالت فراوانی همراه بوده است که با  هران با سختیشهر ت

های شهر تهران، بعد از هماهنگی، محقق به طور تصادفی موفق به مصاحبه با  بین دانشگاه

درصد از  90درصد از دانشگاه فرهنگیان،  175درصد،  1071دانشجویانی از دانشگاه آزاد با 

درصد از دانشگاه تهران  1979کاربردی و -درصد از دانشگاه علمی 1175می، دانشگاه خوارز

 شده است.

نظر برای متغیرهای موردپژوهش، پرسشنامه و مقیاس است که  آوری اطالعاتابزار جمع

متناسب با  (:RAPI) 9کنندۀ مصرف موادپرسشنامۀ عوامل خطرساز و حفاظت عبارتند از:

های نظارت خانواده و تعارضات خانوادگی، نگرش مثبت به مواد، اهداف پژوهش از مقیاس

پرسشنامۀ بررسی وضعیت مصرف مواد: این  شود.محل زندگی و ارتباط با همساالن استفاده می

 و بررسی وضعیت مصرف مواد است. 1پرسشنامه دارای دو بخش اطالعات جمعیت شناختی

توصیفی )جداول و وش آمار کمی ها از ر ررسی و تجزیه و تحلیل دادهمنظور ب  به

های مرکزی( و استنباطی نمودارهای توصیفی، درصد فراوانی، میانگین و سایر شاخص

دیگر، در بخش آمار استنباطی، یکی از   عبارت. بهشود استفاده می( 9)رگرسیون چندگانه

برای های آماری، مدل معادالت ساختاری )تحلیل مسیر( است. ضمناً های تحلیل داده روش

 استفاده شده است. SPSSافزارهای  های آماری نیز از نرم تحلیل روش تجزیه و
 

 های تحقیق یافته

 آن با متغیرهای مستقل: رابطۀتوصیف محله و 

به  نمره ترین بیشو ترین پذیری آن مدنظر قرار گرفته است(، پایین برای متغیر محله )که آسیب

 91دست آمده است. در بین دانشجویان مورد بررسی،   به 19715و میانگین آن  91 و 91ترتیب 

                                                           
1. Risk and Protective Factors Inventory 
2. Demograpgic 

3. Multiple regression 
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پذیری متوسط  هایی با آسیب درصد در محله 0/11پذیری پایین،  هایی با آسیب درصد در محله

اکثر  شود بنابراین، مالحظه می ؛پذیری زیاد قرار دارند هایی با آسیب در محله 9/90و 

 متوسط و زیاد قرار دارند.پذیر  هایی با آسیب دانشجویان مورد بررسی در محله

متغیرهای مستقلِ تعارض های همبستگی مرتبط با تأثیر  و آزمونهای آماری  یافته

مواد و مصرف مواد خانواده خانوادگی، نظارت خانوادگی، همساالن منحرف، نگرش مثبت به 

 با آن رابطۀ و محله توصیفنتایج  است. نشان داده شدهدر جداول زیر پذیر،  آسیب محلۀبر 

 دهد که: نشان می مستقل متغیرهای
اسکویر  شود. مقدار کای پذیری متوسط بیشتر دیده می هایی با آسیب متوسط، در محله خانوادگی تعارض -

(1017501=1
xاست. از طریق  معناداری 119/1با محله در سطح  خانوادگی تعارض رابطۀدهد  (، نشان می

 توان متوجه شد که بین تعارض ( نیز می17591مقدار کندال )با  بی -آزمون ضریب همبستگی تاوی

 متوسطی وجود دارد. رابطۀ ،و محله خانوادگی

شود.  پذیری متوسط و پایین بیشتر دیده می هایی با آسیب متوسط و پایین در محله خانوادگی نظارت -

1=9507500)اسکویر  کای آزموننتایج 
x) 119/1با محله در سطح  خانوادگی نظارت رابطۀدهد نشان می 

توان متوجه شد  ( می17951کندال )با مقدار  بی -است. از طریق آزمون ضریب همبستگی تاوی معناداری

 .متوسطی وجود دارد رابطۀ ،و محله خانوادگی که بین نظارت

پذیری متوسط  هایی با آسیب د، بیشتر در محلهدارن منحرف همساالنبه صورت متوسط،  که دانشجویانی -

1=1597199) اسکویر د. مقدار کاینشو دیده می
x) با محله در سطح  منحرف همساالن رابطۀدهد نشان می

بین  دهد نشان می( 17091کندال )با مقدار  بی -است. آزمون ضریب همبستگی تاوی معناداری 119/1

 قوی وجود دارد. رابطۀ ،و محله منحرف همساالن

پذیری متوسط دیده  هایی با آسیب بیشتر در محله کنند، مواد مصرف می خانواده در که دانشجویانی -

1=917191) اسکویر شوند. مقدار کای می
x) محله در سطح  با خانواده مواد مصرف رابطۀدهد نشان می

 مصرف رابطۀتوان متوجه شد که  می( 17911کرامرز )با مقدار  وی است. از طریق آزمون معناداری 119/1

 محله در سطح ضعیفی است. با خانواده مواد

پذیری متوسط دیده  هایی با آسیب بیشتر در محله دارند مواد باالیی به مثبت نگرش که دانشجویانی -

1=1957591) اسکویر کایآزمون نتایج شوند.  می
x) مواد با محله در  به مثبت نگرش رابطۀدهد نشان می

توان  ( می17000کندال )با مقدار  بی -است. از طریق آزمون ضریب همبستگی تاوی معناداری 119/1سطح 

 .قوی وجود دارد رابطۀ ،مواد و محله به مثبت متوجه شد بین نگرش

1=1017110)اسکویر  مواد همراه است. مقدار کای به مثبت باال زیاد با نگرش منحرف داشتن همساالن -
x) 

است. از طریق  معناداری 119/1مواد در سطح  به مثبت با نگرش منحرف همساالن رابطۀدهد نشان می

و  منحرف بین همساالنتوان متوجه شد  ( می17505کندال )با مقدار  بی -آزمون ضریب همبستگی تاوی

 .مواد ارتباط قوی وجود دارد به مثبت نگرش
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 مستقیم آن با متغیرهای مستقل رابطۀتوصیف محله و  .1جدول 
پذیر  آسیب  محلۀ

 باال

پذیر  آسیب   محلۀ
 متوسط

پذیر  آسیب   محلۀ
 پایین

 

 پایین خانوادگی تعارض 9179 170 975 9570
تعارض  رابطۀ

 خانوادگی با محله
 متوسط خانوادگی تعارض 9070 970 91 171

 باال خانوادگی تعارض 0170 070 9079 170

 پایین خانوادگی نظارت 95 071 1171 171
نظارت  رابطۀ

 خانوادگی با محله
 متوسط خانوادگی نظارت 5979 070 9071 079

 باال خانوادگی نظارت 9970 1 171 179

 پایین منحرف همساالن 9179 170 171 9975
همساالن  رابطۀ

 منحرف با محله
 متوسط منحرف همساالن 0079 570 9071 079

 باال منحرف همساالن 9970 570 99 170

مصرف مواد  رابطۀ خانواده مواد مصرف 1171 071 00 9570
 خانواده مواد عدم مصرف 9170 070 1170 170 خانواده با محله

 مواد پایینی به مثبت نگرش 9170 171 071 9079
نگرش مثبت  رابطۀ

 به مواد با محله
 مواد متوسط به مثبت نگرش 9071 171 9975 170

 مواد بهباال  مثبت نگرش 1979 075 5970 979

 

 دهد که: نیز نشان میروابط غیر مستقیم متغیرها آمارهای توصیفی 
اسکویر  قدار کایم. ندک ارتباط پیدا می در خانواده در سطح متوسطی با نظارت خانوادگی مواد مصرف -

(17011=1
x)  که  دهد نشان می( 17900کرامرز )با مقدار  وی آزمون و است معناداری 119/1که در سطح

 خانوادگی در سطح ضعیفی است. خانوادگی بر نظارت مواد اثرگذاری مصرف

 اسکویر شود. مقدار کای نیز زیاد می در خانواده بیشتر باشد، تعارض خانوادگی مواد هر چقدر مصرف -

(917190=1
x)  که  دهد نشان می (17911کرامرز )با مقدار  ن ویآزمو وی است معنادار 119/1در سطح

 خانوادگی در سطح ضعیفی است. خانوادگی بر تعارض مواد مصرف اثرگذاری

باال باشد، ارتباط با همساالن منحرف نیز در سطح  در خانواده در سطح متوسط و مواد هر چقدر مصرف -

1=917009) اسکویر کاینتایج کند.  باال حالت صعودی پیدا می متوسط و
x) در سطح  رابطۀدهد نشان می

 در خانواده با همساالن مواد مصرف رابطۀ (17915کرامرز )با مقدار  ن ویآزموی است و معنادار 119/1

 دهد. را نشان میمنحرف در سطح متوسط 

کند. مقدار  مواد ارتباط پیدا می به مثبت در خانواده در سطح زیادی با افزایش نگرش مواد مصرف -

1=997951)اسکویر  کای
x)  نشان ( 17911کرامرز )با مقدار  وی آزمونی است. معنادار 119/1در سطح

 مواد در سطح ضعیفی است. به مثبت خانوادگی بر نگرش مواد اثرگذاری مصرف دهد می

1=17011)اسکویر  خانواده همراه است. مقدار کای زیاد مواد در با مصرف پایین خانوادگی نظارت -
x) 

 دهد نشان مینیز ( 17900کرامرز )با مقدار  وی آزموننیست.  معنادار 119/1دهد رابطه در سطح  نشان می

 نیست. معنادارخانواده  مواد مصرف با خانوادگی نظارت رابطۀ

اسکویر  همساالن منحرف همراه است. مقدار کای پایین بودن احتمالخانوادگی باال با  نظارت -

(9017500=1
x) بی -است. آزمون ضریب همبستگی تاوی معنادار، 119/1دهد رابطه در سطح نشان می 

 رف ارتباط وجود دارد.منح خانوادگی و همساالن بین نظارت دهد نشان می( 17911کندال )با مقدار 
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اسکویر  انجامد. مقدار کای پایین و متوسط به افزایش تعارض خانوادگی می خانوادگی نظارت -

(1017190=1
x) بی -آزمون ضریب همبستگی تاویاست و  رمعنادا 119/1در سطح دهد رابطه نشان می 

 .ارتباط وجود دارد خانوادگی و تعارض خانوادگی بین نظارت گویای این است که( 17511کندال )با مقدار 

1=1917590)اسکویر  داشتن همساالن منحرف است. مقدار کای خاطر بهافزایش تعارض خانوادگی  -
x) 

ی است. آزمون ضریب معنادار 119/1منحرف در سطح  همساالنخانوادگی بر  تعارض رابطۀدهد نشان می

 کند. تأیید میمنحرف  همساالن آنرا باارتباط ( 17011کندال )با مقدار  بی -همبستگی تاوی

1=917190)اسکویر  مقدار کای خانواده همراه است. زیاد مواد در با مصرف باال خانوادگی تعارض -
x) 

ی است. آزمون معنادار 119/1خانواده در سطح  مواد مصرف خانوادگی با تعارض رابطۀدهد نشان می

 است. معنادارخانواده  مواد مصرف با آن رابطۀ دهد نیز نشان می( 17911کرامرز )با مقدار  وی
 

 غیر مستقیم آن با متغیرهای مستقل رابطۀتوصیف محله و  .2جدول 

 مواد باال به مثبت نگرش
 متوسط به مثبت نگرش

 مواد

 پایین به مثبت نگرش
 مواد

 همساالن منحرف با نگرش به مصرف مواد رابطۀ

 پایین منحرف همساالن 9179 9079 1 1

 متوسط منحرف همساالن 0079 5 9171 1075 

 باال منحرف همساالن 9179 170 179 9170

 خانواده مصرف مواد خانواده با نظارت رابطۀ خانواده پاییننظارت  خانواده متوسط نظارت خانواده ی باال نظارت
 خانواده مواد مصرف 1171 11 9071 91

 خانواده مواد عدم مصرف 9170 99 9570 970 

  خانواده پایین تعارض خانواده متوسط تعارض خانواده یباال تعارض

مصرف مواد خانواده  رابطۀ خانواده مواد مصرف 1171 9571 10 1570
 خانواده مواد عدم مصرف 9170 975 170 9071 خانواده با تعارض

مصرف مواد خانواده  رابطۀ خانواده مواد مصرف 1171 9975 91 1079
 خانواده مواد عدم مصرف 9170 170 9170 9571 با همساالن منحرف

مصرف مواد خانواده  رابطۀ خانواده مواد مصرف 1171 9179 9071 9071
 خانواده مواد عدم مصرف 9170 970 079 1170 مواد مصرف به با نگرش

 

 خانواده مواد مصرفخانواده با  نظارت رابطۀ خانواده مواد مصرف خانواده مواد عدم مصرف
 پایین خانوادگی نظارت 95 99 11

 متوسط خانوادگی نظارت 5979 9570 9071 

 باال خانوادگی نظارت 9970 970 91

 خانواده با همساالن منحرف نظارت رابطۀ پایین منحرف همساالن متوسط منحرف همساالن باال منحرف همساالن
 پایین خانوادگی نظارت 95 171 9071 90

 متوسط خانوادگی نظارت 5979 179 1570 1975 

 باال خانوادگی نظارت 9970 179 970 171

 خانواده خانواده با تعارض نظارت رابطۀ خانواده پایینتعارض  خانواده متوسط تعارض خانوادهی باالتعارض 
 پایین خانوادگی نظارت 95 979 175 1071

 متوسط خانوادگی نظارت 5979 070 1179 9570 

 باال خانوادگی نظارت 9970 179 171 171

 خانواده با همساالن منحرف تعارض رابطۀ پایین منحرف همساالن متوسط منحرف همساالن باال منحرف همساالن

  پایین خانوادگی تعارض 9179 99 079 171

  متوسط خانوادگی تعارض 9070 171 9170 9570
  باال خانوادگی تعارض 0170 170 1170 1970
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 خانواده مواد مصرف خانواده با تعارض رابطۀ خانواده مواد مصرف خانواده مواد عدم مصرف
  پایین خانوادگی تعارض 9179 975 9571

  متوسط خانوادگی تعارض 9070 170 10

  باال خانوادگی تعارض 0170 9071 1570

 

 پذیری محله آسیبتحلیل رگرسیون 

و این امکان را برای محقق  ستبین متغیرها رابطۀ ۀهای مطالع تحلیل رگرسیون یکی از روش

و سهم  کردهبینی  کند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیش فراهم می

 هریک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند.

رگرسیون چندمتغیری روشی است برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند 

رگرسیون چندمتغیری این است  ۀوظیف(. Y) تغییرات یک متغیر وابستهدر  (xi) متغیر مستقل

و این وظیفه را تا حدودی از طریق برآورد  واریانس متغیر وابسته کمک کند« تبیین»که به 

رساند )کرلینجر و  مشارکت متغیرها )دو یا چند متغیر مستقل( در این واریانس به انجام می

گیرد که در این پژوهش  مختلفی انجام می های روش(. رگرسیون چندمتغیری به 9910پدهازر، 

 ( استفاده شده است.Enterاز روش اینتر )

پذیری محله، متغیرهای مستقل  متغیرهای مستقل بر آسیب زمان همی تأثیر به منظور بررس 

مصرف مواد در  )همساالن منحرف، نگرش به مصرف مواد، نظارت خانواده، تعارض خانواده و

ها، ضرایب  اند. در جداول زیر، مدل رگرسیون خطی )روش اینتر( وارد شده خانواده( در معادلۀ

 متغیری نشان داده شده است.آمده از محاسبۀ رگرسیون چندسایر اطالعات بررگرسیونی و 

 

 پذیری محله با آسیب غیر مستقیم* تبیین روابط 

 (R) ضریب همبستگی مقدار، همساالن منحرف با نگرش به مصرف مواد رابطۀدر تبیین 

 متغیر شدۀ بینی پیش و  مشاهده مقادیر باال بینهمبستگی و   قوی رابطۀ دهد یمنشان ( 019/1)

دهد  نشان میاست،  9تا  1ۀ محدودکه در ( 115/1مقدار ضریب تعیین ) .وجود دارد وابسته

دهد  نشان می( 115/1) شده یلتعدمقدار ضریب تعیین  ها منطبق است. مدل به خوبی با داده

در  کنند.میبینی را پیش موادنگرش به مصرف درصد از واریانس  17115، همساالن منحرف

( 1711است ) 1715کمتر از F (0107010 ) ۀآمار معناداریسطح اینکه  گرفتن نظردر  نتیجه با

نگرش )به خوبی تغییر در متغیر وابسته  )همساالن منحرف( متغیر مستقلتوان نتیجه گرفت  می

بر اساس جدول  دهد. نشان میرا با متغیر وابسته داری  امعن رابطۀو  کنند را تبیین می( به مصرف
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است که رگرسیون  یبضراپذیرتر کردن  برای سنجش (Beta)یا بتا  استانداردشده یبضرازیر، 

 کنندگی یینتبمیزان . در واقع ضریب بتا، است (1711) معنادار( 17019برای همساالن منحرف )

 همساالندهد.  نشان می را )همساالن منحرف( توسط متغیر مستقل نگرش به مصرف مواد

 مواد مصرف به نگرشواریانس  کنندگی یینتبقدرت  ترین یشب 17019با ضریب بتای  منحرف

 دارد.را 

 (R) ضریب همبستگی مقدار، مصرف مواد خانواده با همساالن منحرف رابطۀدر تبیین 

 و شده مشاهده مقادیر کمتری بینهمبستگی و  ضعیف رابطۀکه  دهد نشان می( 111/1)

به  که است( بیانگر این 101/1مقدار ضریب تعیین ) .وجود دارد وابسته متغیر شدۀ بینی پیش

نشان ( 100/1) شده یلتعدمقدار ضریب تعیین  ها منطبق است. با داده مدلطور ضعیفی 

 د.نکبینی میرا پیش همساالن منحرفدرصد از واریانس  17100، مصرف مواد خانواده ،دهد می

توان  می (1711است ) 1715کمتر از که F (197010 ) ۀآمار معناداریسطح  نظر گرفتنبا در 

را ( همساالن منحرف)متغیر وابسته  تغییر (مصرف مواد خانواده) متغیر مستقلنتیجه گرفت 

 یبضرازیر، بر اساس جدول  دهد. داری را با متغیر وابسته نشان می امعن رابطۀو  کنند تبیین می

ضریب بتا،  .است (1711)یعنی  معنادار( -17111)مصرف مواد خانواده برای  استانداردشده

نشان را  (مصرف مواد خانواده) توسط متغیر مستقل همساالن منحرف کنندگی یینتبمیزان 

 ضعیف قدرتهمسو بودن و  غیر -17111با ضریب بتای مصرف مواد خانواده دهد.  می

 دهد. نشان میرا  همساالن منحرفواریانس  کنندگی یینتب

 (R) ضریب همبستگی مقدار، مواد به مثبت نگرش با خانواده مواد مصرف رابطۀدر تبیین 

 و شده مشاهده مقادیر کمتری بینهمبستگی و  ضعیف رابطۀ دهد یمنشان ( 915/1)

مدل به  است( بیانگر این 110/1مقدار ضریب تعیین ) .وجود دارد وابسته متغیر شدۀ بینی پیش

دهد  نشان می( 115/1) شده یلتعدمقدار ضریب تعیین  ها منطبق است. با داده یطور ضعیف

نظر با در  د.کنبینی میرا پیش نگرش مثبت به مواددرصد از واریانس  17100، مصرف مواد خانواده

مصرف مواد ) متغیر مستقلتوان نتیجه گرفت  میF (917010 ) ۀآمار معناداریسطح  گرفتن

 رابطۀو با متغیر وابسته  دکن را تبیین می( به مواد نگرش مثبت)تغییر در متغیر وابسته  (خانواده

مصرف مواد خانواده برای  استانداردشده یبضرازیر، بر اساس جدول  .داردداری  معنا

توسط متغیر  مواد به مثبت نگرش کنندگی یینتبمیزان ضریب بتا، ؛ است معنادار( -17915)

 -17915با ضریب بتای مصرف مواد خانواده دهد.  نشان میرا  (خانواده مواد مصرف) مستقل

 دهد. نشان میرا  نگرش مثبت به موادواریانس  کنندگی یینتب ضعیف قدرتهمسو بودن و  غیر
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 (R) ضریب همبستگی مقدار، خانوادگی نظارت با خانواده مواد مصرف رابطۀدر تبیین 

 و شده مشاهده مقادیر کمتری بینهمبستگی و  رابطۀ ضعیف دهد یمنشان ( 995/1)

مدل  که است( بیانگر این 190/1مقدار ضریب تعیین ) .وجود دارد وابسته متغیر شدۀ بینی پیش

دهد  نشان می( 191/1) شده یلتعدمقدار ضریب تعیین  ها منطبق است. به طور ضعیف با داده

با در  د.کنبینی میرا پیش خانوادگی نظارتدرصد از واریانس  17191، مصرف مواد خانواده

مصرف مواد ) متغیر مستقلتوان نتیجه گرفت  ( می07590) F ۀآمار معناداریسطح  نظر گرفتن

با متغیر  داری معنا رابطۀو  دکن را تبیین می( خانوادگی نظارت)تغییر در متغیر وابسته  (خانواده

( -17995)مصرف مواد خانواده برای  استانداردشده یبضرازیر، بر اساس جدول  .داردوابسته 

 توسط متغیر مستقل خانوادگی نظارت کنندگی یینتبمیزان ضریب بتا،  .است( 1710) معنادار

 غیر -17995با ضریب بتای مصرف مواد خانواده دهد.  نشان میرا  (خانواده مواد مصرف)

 دهد. نشان میرا  نظارت خانوادگیواریانس  کنندگی یینتب ضعیف قدرتهمسو بودن و 

 (R) ضریب همبستگی مقدار، خانوادگی تعارض با خانواده مواد مصرف رابطۀدر تبیین 

 و شده مشاهده مقادیر کمتری بینهمبستگی و  ضعیف رابطۀ دهد یمنشان ( 199/1)

مدل  که است( بیانگر این 100/1مقدار ضریب تعیین ) .وجود دارد وابسته متغیر شدۀ بینی پیش

دهد  نشان می( 101/1) شده یلتعدمقدار ضریب تعیین  ها منطبق است. با داده یبه طور ضعیف

با در  ند.کبینی میرا پیش خانوادگی تعارضدرصد از واریانس  17101، مصرف مواد خانواده

 متغیر مستقلتوان نتیجه گرفت که  ( می197910) F ۀآمار معناداریسطح اینکه  نظر گرفتن

 رابطۀو  دکن را تبیین می( خانوادگی تعارض)تغییر در متغیر وابسته  (مصرف مواد خانواده)

برای  استانداردشده یبضرازیر، بر اساس جدول  دهد. داری را با متغیر وابسته نشان می معنا

 کنندگی یینتبمیزان . در واقع ضریب بتا، است( 1711) معنادار (-17199)مصرف مواد خانواده 

مصرف مواد دهد.  نشان میرا  (خانواده مواد مصرف) توسط متغیر مستقل خانوادگی تعارض

واریانس  کنندگی یینتب ضعیف قدرتهمسو بودن و  غیراز  -17199با ضریب بتای خانواده 

 دارد.حکایت  خانوادگی تعارض

 (R) ضریب همبستگی مقدار، خانوادگی تعارض خانوادگی با نظارت رابطۀدر تبیین 

 شدۀ بینی پیش و شده مشاهده مقادیر زیادی بینهمبستگی و  قوی ابطۀر دهد یمنشان ( 101/1)

مدل به طور قوی با  که است( بیانگر این 009/1مقدار ضریب تعیین ) .وجود دارد وابسته متغیر

، خانوادگی نظارتدهد  نشان می( 001/1) شده یلتعدمقدار ضریب تعیین  ها منطبق است. داده

سطح  نظر گرفتنبا در  د.کنبینی میرا پیش خانوادگی تعارضدرصد از واریانس  17001



 11  ...پذیر آسیب محلۀ مدل تدوینو همکاران/  عالئی

 

تغییر در  (خانوادگی نظارت) متغیر مستقلتوان نتیجه گرفت  میF (0107009 ) ۀآمار معناداری

داری را با متغیر وابسته نشان  معنا رابطۀو  دکن را تبیین می( خانوادگی تعارض)متغیر وابسته 

 معنادار( 17101) خانوادگی نظارتبرای  استانداردشده یبضرازیر، بر اساس جدول  دهد. می

 توسط متغیر مستقل خانوادگی تعارض کنندگی یینتبمیزان . در واقع ضریب بتا، است( 1711)

همسو بودن و  17101با ضریب بتای  خانوادگی نظارتدهد.  نشان میرا  (خانوادگی نظارت)

 دهد. نشان میرا  خانوادگی تعارضواریانس  کنندگی یینتب قوی قدرت

 (R) ضریب همبستگی مقدار، مواد به مثبت نگرش با خانوادگی نظارت رابطۀدر تبیین 

 شدۀ بینی پیش و شده مشاهده مقادیر زیادی بینهمبستگی و  قوی رابطۀ دهد یمنشان ( 100/1)

مدل به طور  که است( بیانگر این 011/1مقدار ضریب تعیین ) .وجود دارد وابسته متغیر

 نظارتدهد  نشان می( 051/1) شده یلتعدمقدار ضریب تعیین  ها منطبق است. متوسطی با داده

 نظر گرفتنبا در  د.کنبینی میرا پیش مواد به مثبت نگرشدرصد از واریانس  17051، خانوادگی

 (خانوادگی نظارت) متغیر مستقل توان نتیجه گرفت میF (9117190 ) ۀآمار معناداریسطح 

داری را با متغیر  معنا رابطۀو  دکن را تبیین می( مواد به مثبت نگرش)تغییر در متغیر وابسته 

 خانوادگی نظارتبرای  استانداردشده یبضرازیر، بر اساس جدول  دهد. وابسته نشان می

توسط  مواد به مثبت نگرش کنندگی یینتبمیزان . در واقع ضریب بتا، است معنادار (17100)

 17100با ضریب بتای  خانوادگی نظارتدهد.  نشان میرا  (خانوادگی نظارت) متغیر مستقل

 دهد. نشان میرا مواد  به مثبت نگرشواریانس  کنندگی یینتب قوی قدرتهمسو بودن و 

 (R) ضریب همبستگی مقدار، منحرف همساالن با خانوادگی نظارت رابطۀدر تبیین 

 شدۀ بینی پیش و شده مشاهده مقادیر زیادی بینهمبستگی و  قوی رابطۀ دهد یمنشان ( 110/1)

مدل به طور  که است( بیانگر این 911/1مقدار ضریب تعیین ) .وجود دارد وابسته متغیر

 نظارتدهد  نشان می( 910/1) شده یلتعدمقدار ضریب تعیین  ها منطبق است. متوسطی با داده

 نظر گرفتنبا در  د.کنبینی میرا پیش منحرف همساالندرصد از واریانس  17051، خانوادگی

 نظارت) متغیر مستقلتوان نتیجه گرفت  ( می1107101) F ۀآمار معناداریسطح اینکه 

داری را با  معنا رابطۀو  دکن را تبیین می( منحرف همساالن)تغییر در متغیر وابسته  (خانوادگی

 خانوادگی نظارتبرای  استانداردشده یبضرازیر، بر اساس جدول  دهد. متغیر وابسته نشان می

 منحرف همساالن کنندگی یینتبمیزان . در واقع ضریب بتا، است( 1711)یعنی  معنادار( 17110)

با ضریب بتای  خانوادگی نظارتدهد.  نشان میرا  (خانوادگی نظارت) توسط متغیر مستقل

 دهد. نشان میرا منحرف  همساالنواریانس  کنندگی یینتب قوی قدرتهمسو بودن و  17110
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 (R) ضریب همبستگی مقدار، منحرف همساالن با خانوادگی تعارض رابطۀدر تبیین 

 شدۀ بینی پیش و شده مشاهده مقادیر زیادی بینهمبستگی و  قوی رابطۀ دهد یمنشان ( 100/1)

متوسطی مدل به طور  است( بیانگر این 055/1مقدار ضریب تعیین ) .وجود دارد وابسته متغیر

 تعارضدهد  نشان می( 055/1) شده یلتعدمقدار ضریب تعیین  ها منطبق است. با داده

 نظر گرفتنبا در  ند.کبینی میرا پیش منحرف همساالندرصد از واریانس  17055، خانوادگی

 (خانوادگی تعارض) متغیر مستقلتوان نتیجه گرفت  ( می9097009) F ۀآمار معناداریسطح 

داری را با متغیر وابسته  معنا رابطۀو  دکن را تبیین می( منحرف همساالن)تغییر در متغیر وابسته 

 (17100) خانوادگی تعارضبرای  استانداردشده یبضرازیر، بر اساس جدول  دهد. نشان می

توسط متغیر  منحرف همساالن کنندگی یینتبمیزان . ضریب بتا، است( 1711)یعنی  معنادار

همسو  17100با ضریب بتای  خانوادگی تعارضدهد.  نشان میرا  (خانوادگی تعارض) مستقل

 دهد. نشان میرا منحرف  همساالنواریانس  کنندگی یینتب قوی قدرتبودن و 

 (R) ضریب همبستگی مقدار، مواد به مثبت نگرش با خانوادگی تعارض رابطۀدر تبیین 

 شدۀ بینی پیش و شده مشاهده مقادیر زیادی بینهمبستگی و  قوی رابطۀ دهد یمنشان ( 000/1)

مدل به طور قوی با  که است( بیانگر این 119/1مقدار ضریب تعیین ) .وجود دارد وابسته متغیر

، خانوادگی تعارضدهد  نشان می( 111/1) شده یلتعدمقدار ضریب تعیین  ها منطبق است. داده

اینکه  نظر گرفتنبا در  د.کنبینی میرا پیش مواد به مثبت نگرشدرصد از واریانس  17111

 (خانوادگی تعارض) متغیر مستقلتوان نتیجه گرفت  میF (0517019 )ۀ آمار معناداریسطح 

داری را با متغیر  معنا رابطۀو کند  می را تبیین( مواد به مثبت نگرش)تغییر در متغیر وابسته 

 خانوادگی تعارضبرای  استانداردشده یبضرازیر، بر اساس جدول  دهد. وابسته نشان می

توسط  مواد به مثبت نگرش کنندگی یینتبمیزان . ضریب بتا، است( 1711)یعنی  معنادار (17000)

 17000با ضریب بتای  خانوادگی تعارضدهد.  نشان میرا  (خانوادگی تعارض) متغیر مستقل

 دهد. نشان میرا مواد  به مثبت نگرشواریانس  کنندگی یینتب قوی قدرتهمسو بودن و 
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 پذیری محله تبیین روابط مستقیم با آسیب* 

متغیرهای مستقل )همساالن منحرف، نگرش به مصرف مواد، نظارت خانواده،  رابطۀدر اینجا 

رگرسیون چندگانه  بر حسب، پذیری محله تعارض خانواده و مصرف مواد در خانواده( با آسیب

 .است شدهآزمون 

مبین  که دهد یمنشان ( 010/1)را  چندگانهضریب همبستگی  مقدارجدول زیر، 

 مدل به مربوط R مقادیر. است وابسته متغیر شدۀ بینی پیش و شده مشاهده مقادیر بینهمبستگی 

 تر قوی روابط R تر بزرگ مقادیر. هستند 9 تا 1 محدودۀ در رگرسیون دستورالعمل با یدشدهتول

 که استبیانگر این  بوده، 9تا  1 محدودهکه در ( 509/1)مقدار ضریب تعیین  .دهند می نشان را

ضریب تعیین را ( 501/1) شده یلتعدمقدار ضریب تعیین  ها منطبق است. مدل به خوبی با داده

به عبارت دیگر، ؛ میزان انطباق مدل را در جمعیت انعکاس دهد ترین یشبتا  کند میتصحیح 

 کنند.بینی میرا پیش پذیر آسیب محلۀدرصد از واریانس  17501مجموعه متغیرهای مستقل، 
 ضریب همبستگی بین متغیرها .3 جدول

 خطای استاندارد شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین (Rچندگانه ) همبستگیضریب  مدل

9 17010 a
 17509 17501 97991 

 

، است 1715کمتر از  F ۀآمار معناداریسطح اینکه  نظر گرفتنمطابق جدول زیر، با در 

را  محله( پذیری )آسیب متغیرهای مستقل به خوبی تغییر در متغیر وابستهتوان نتیجه گرفت  می

همساالن ) واردشدهمتغیر مستقل  5(، مجموع 9107111) Fبا توجه به ضریب  کنند. تبیین می

( خانوادهمنحرف، نگرش به مصرف مواد، نظارت خانواده، تعارض خانواده و مصرف مواد در 

 داری دارند. معنا رابطۀمتغیرها با متغیر وابسته  ۀدر معادله، هم
 ANOVAb یا تحلیل واریانس .4 جدول

 معناداریسطح  F مجموع مربعات درجات آزادی مربع میانگین مدل

 

 17111 9107111 99107009 5 11117119 رگرسیون

   917119 050 01197191 مانده باقی

    051 991097109 کل

 

 یبضـرا پذیرتر کـردن   برای سنجش (Beta)یا بتا  استانداردشده یبضراطبق جدول زیر، 

 معنادار( -17110خانواده ) در مواد ( و مصرف17110خانواده ) که برای نظارت استرگرسیون 

 راتوسـط متغیرهـای مسـتقل     پـذیر  آسیب محلۀ کنندگی یینتبمیزان در واقع ضریب بتا،  نیست.

ـ  17901با ضریب بتای  خانواده زیر، تعارض. بر اساس جدول دهد یمنشان  قـدرت   تـرین  یشب

 مصرف به نگرش هایرا در بین افراد نمونه دارد. متغیر پذیر آسیب محلۀواریانس  کنندگی یینتب
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کمتـرین   بعـد از آن ، 17900بـا ضـریب بتـای     همساالن منحـرف و  17111 یبتابا ضریب  مواد

تعـارض خـانواده و نگـرش بـه      نتایج زیر حاکی از آن است کـه  .دارندرا  کنندگی یینتبقدرت 

تبیین را در مقابل نظارت خانواده و مصرف مـواد در خـانواده در تبیـین     ترین یشبمصرف مواد 

 اند. محله داشته پذیری یبآس
 نتایج تحلیل رگرسیون .5ول جد

 مدل
 استانداردشدهضریب رگرسیونی  ضریب رگرسیونی استاندارد شده

t 
 سطح معناداری

 B بتا خطای استاندارد 

 

 17119 97511 17900 17110 17990 همساالن منحرف

 17111 97199 17111 17190 17990 نگرش به مصرف مواد

 17915 97591 17110 17100 17990 نظارت خانواده

 17119 07919 17901 17151 17909 تعارض خانواده

 17011 -17991 -17110 17900 -17100 مصرف مواد در خانواده

 

 تحلیل مسیر

تحلیل مسیر تکنیکی است که همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته را در قالب تأثیرات 

تقدم و تأخر بین متغیرها  (کند. تحلیل مسیر دو کارکرد دارد: الف مستقیم و غیرمستقیم بیان می

کند )تعریف بهتری از  تر می انعکاس تئوری بین ساختارها را شفاف (سازد و ب را نمایان می

دهد(. تحلیل مسیر بر اساس تئوری، ماتریس همبستگی متغیرها را  ارائه می کننده یینتبتئوری 

کند. در این  و مستقل تجزیه می یینهادر قالب ضرایب مسیر موجود، بین متغیرهای میانی، 

روابط بین متغیرهای مستقل و تابع است،  ۀکنند یانبکه  ،خطی رابطۀتکنیک به جای یک معادله 

بین متغیرهای مستقل با  رابطۀای از معادالت خطی وجود دارد. در این مجموعه،  مجموعه

بیان شده است )قاضی  یینهامتغیرهای میانی با متغیر  رابطۀو همچنین  یینهامتغیرهای میانی و 

بر ای از تحلیل رگرسیون چندگانه و  مجموعه ۀیبر پا(. تکنیک تحلیل مسیر 9900، ییطباطبا

(. برای 110: 9901فرض ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استوار است )کالنتری،  اساس

بر مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از رگرسیون، ابتدا باید آثار تعیین ضرایب مسیر و محاسبه 

 نمودار ترسیمی، مسیرها را از هم تفکیک کرد. اساس

مدل تحلیل تحقیق که خود برآمده از چارچوب  بر اساسدر پژوهش حاضر این تفکیک 

مرحله برای  91گرفتن مدل تحلیل،  در نظرصورت گرفته است. بنابراین، با  ،نظری تحقیق بوده

 مواد، همساالن مصرف به نگرشپذیر؛  آسیب محلۀگرفته شد و متغیرهای  در نظرتحلیل مسیر 

خانواده به عنوان متغیرهای وابسته  خانواده و تعارض خانواده؛ نظارت در مواد منحرف؛ مصرف

است. نتایج مراحل  آزمون شده ،شده رابطۀ آنها با متغیرهای مستقل لحاظگرفته شده و  در نظر
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 بتاهای) مسیر ضرایب با همراه مراحل ۀهم اینجا مجزا در باال اشاره شد که در طور به گانه پنج

 .شده است آوردهبه صورت مدل نهایی ( چندمتغیری رگرسیون

توانیم تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته  اکنون می

 9مستقیم، غیرمستقیم و کلیآثار آید.   به دستاز مجموع آنها اثر کلی متغیر  تا کنیم را محاسبه

 در جدول زیر آمده است.محله  پذیری آسیبهای مستقل تحقیق بر میزان متغیر

 پذیری محله متغیرهای مستقل بر آسیب آثاربررسی  .6جدول 
 کلیآثار  مستقیم اثرات غیر اثرات مستقیم متغیرهای مستقل

 17111 - 17111 مواد مصرف به نگرش

 17900 - 17900 منحرف همساالن

 -17119 -17119 - خانواده در مواد مصرف

 17101 17101 - خانواده نظارت

 17505 17911 17901 خانواده تعارض

 

شود و این ضرایب  از آنجاکه در دیاگرام تحلیل مسیر از ضرایب بتا استفاده می

و مؤثرترین آنها ی مختلف را با همدیگر مقایسه متغیرها آثارتوان  ، بنابراین میاند استانداردشده

پذیری  (. مطابق با جدول باال، مؤثرترین متغیرها بر آسیب191: 9901)کالنتری،  کردرا تعیین 

محله عبارتند از: تعارض خانواده، نظارت خانواده، نگرش به مصرف مواد توسط فرد و 

 همساالن مواد، مصرف به همساالن منحرف. نظارت خانوادگی از طریق متغیرهای نگرش

داشته است. همچنین تعارض ی تأثیر مثبتیری محله پذ خانواده بر آسیب تعارض منحرف و

مثبت داشته  یرتأثمنحرف  مواد و همساالن مصرف به خانواده نیز از طریق متغیرهای نگرش

 مصرف به پذیری محله از طریق متغیرهای نگرش در آسیب مصرف مواد در خانواده است.

 داشته است.أثیر منفی تخانواده  تعارض منحرف و همساالن خانواده، نظارت مواد،

 
 بازبینی مدل تحلیلی

. با استتکنیک تحلیل مسیر برازش مدل تحلیلی پژوهش  یریکارگ بهیکی از اهداف گفته شد 

 متغیر دو نبودن معنادار متغیری و نمودار تحلیل مسیر و چند های یونرگرستوجه به نتایج 

 دو این ارتباط ،نهایی مدل در( -17110) خانواده در مواد مصرف و( 17110) خانواده نظارت

                                                           
شوند. اثر کلی: حاصل جمع  پذیری محله( درهم ضرب می مستقیم، ضرایب مسیر تا رسیدن به متغیر وابسته )آسیب غیر ۀ آثاربرای محاسب .9

 مستقیم. مستقیم و غیر آثار
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توان به صورت ذیل  شدند و مدل تحلیلی پژوهش را می حذف پذیر آسیب محلۀ با متغیر

 اصالح کرد:
 شده تحلیل مسیر مدل تحقیق آزمون .2شکل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

( در 1111) 9طوری که کوان  به ؛نقش خانواده و همساالن در تعریف محله حائز اهمیت است

های  ها را شامل خانواده و گروه های اولیه تأکید دارد و این گروه تعریف محله بر نقش گروه

های  زندگی و پیچیدگی داند. او اشاره دارد در شهرهای امروزی شیوۀ ر محله میبازی کودکان د

 ای را دچار آسیب کرده است. های خانوادگی و محله اقتصادی به شدت کانون -اجتماعی

هایی با  از لحاظ آماری، اکثر جوانان مورد بررسی در محله دهد نتایج تحقیق نشان می

و این مطابق نتایج تحقیقات شهرداری تهران  درصد( قرار دارند 00پذیر متوسط و زیاد ) آسیب

 های شهری تهران حولِ مواد مخدر است. (، حاکی از گسترش انحراف در اکثر محله9911)

توان نگرش مثبت به مواد مخدر، داشتن  پذیر را می آسیب ابعاد محلۀ مطابق مدل تحقیق،

همساالن منحرف، وجود تعارض خانوادگی، نظارت خانوادگی پایین و مصرف مواد در بین 

                                                           
1. Cowan 

محله 

 پذیرآسیب

 خانواده تعارض

 مصرف مواد در خانواده

 

 خانواده نظارت

 همساالن منحرف

 نگرش به مصرف مواد

171

1790
1701

1790
17111

1710

1711

1710

17915

1700

1799

1710

17199
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تحقیق  ها یافته اند. ها دانست که بسیاری از دانشجویان در شهر تهران با آن درگیر بوده خانواده

متوسطی وجود دارد و  رابطۀو محله  خانوادگی دگی، نظارتخانوا بین تعارضدهد  نشان می

قوی وجود  رابطۀ ،و محله منحرف از طرفی بین همساالن شود. ارتباط بین آنها تأیید می ۀفرضی

 خانواده مواد مصرف رابطۀ، این شود. با وجود تأیید می متغیرارتباط بین این دو  دارد و فرضیۀ

خانوادگی  خانوادگی بر نظارت مواد همچنین اثرگذاری مصرفمحله در سطح ضعیفی است.  با

منحرف در سطح  و با همساالن خانوادگی در سطح ضعیف تعارضمواد و  به مثبت و نگرش

ارتباط بین  قوی وجود دارد و فرضیۀ رابطۀمواد و محله  به مثبت متوسطی است. بین نگرش

دارد و مواد ارتباط وجود  به مثبت گرشو ن منحرف شود. بین همساالن تأیید می متغیراین دو 

 خانوادگی با تعارض خانوادگی و شود. بین نظارت تأیید می متغیرارتباط بین این دو  فرضیۀ

 رابطۀ که حالیشود، در  ارتباط بین آنها تأیید می منحرف ارتباط وجود دارد و فرضیۀ همساالن

 مواد مصرف خانوادگی با نیست. بین تعارض معنادارخانواده  مواد مصرف با خانوادگی نظارت

 شود. تأیید می متغیرارتباط بین این دو  منحرف ارتباط وجود دارد و فرضیۀ خانواده و همساالن

ضریب  مقدار بر حسبدهد  پذیری محله نیز نشان می آسیبتحلیل رگرسیون نتایج 

مجموعه متغیرهای مستقل،  و ها منطبق است مدل به خوبی با داده (010/1) چندگانههمبستگی 

 معناداریسطح با توجه به  کنند.بینی میرا پیش پذیر آسیب محلۀدرصد از واریانس  17501

 پذیری )آسیب متغیرهای مستقل به خوبی تغییر در متغیر وابستهتوان نتیجه گرفت  می F ۀآمار

 ( و مصرف17110خانواده ) برای نظارتیا بتا  استانداردشده یبضراکنند.  را تبیین می محله(

 ترین یشب 17901با ضریب بتای  خانواده و تعارض ندنیست معنادار( -17110خانواده ) در مواد

را در بین افراد نمونه دارد. بعد از آن متغیر  پذیر آسیب محلۀواریانس  کنندگی یینتبقدرت 

 17900با ضریب بتای  همساالن منحرفو  17111 یبتابا ضریب  مواد مصرف به نگرش

 .دارندرا  کنندگی یینتبکمترین قدرت 

در تبیین ارض خانواده و نگرش به مصرف مواد، تع حاکی از آن است کهنتایج  

 چندمتغیری، های یونرگرساند. با توجه به نتایج  داشتهترین تأثیر را  یشبمحله  پذیری یبآس

 در مواد مصرف و( 17110) خانواده نظارت متغیر دو نبودن معنادار نمودار تحلیل مسیر و

 حذف شد. متغیر دو اینارتباط  ،نهایی مدل در( -17110) خانواده

عبارتند از: تعارض خانواده، نظارت  محلۀپذیری  در تحلیل مسیر، مؤثرترین متغیرها بر آسیب

خانواده، نگرش به مصرف مواد توسط فرد و همساالن منحرف. نظارت خانوادگی از طریق 

پذیری محله  خانواده بر آسیب تعارض منحرف و همساالن مواد، مصرف به متغیرهای نگرش
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مواد و  مصرف به تعارض خانواده نیز از طریق متغیرهای نگرشداشته است. تأثیر مثبت 

مثبت داشته است. مصرف مواد در خانواده، در  یرتأثبر متغیر وابسته منحرف  همساالن

 همساالن خانواده، نظارت مواد، مصرف به پذیری محله از طریق متغیرهای نگرش آسیب

 داشته است. تأثیر منفی خانواده تعارض منحرف و

 

 منابع

با  گردان روانر و مخداد مو جرائمی از به پیشگیردی چند نهاد یکر(. رو9919ابراهیمی، محمد محسن )

 دانشگاه تهران.شد ارشناسی رکا نامه انیپار. مخداد با مورزه مباد ستاد بر عملکر دیتأک

(. ترجمه: 9)جلد  یشناس روانمینه ز(. 9915ر )نسترد، اریلگاهردس؛ ایچن، روتیکسل؛ آتاین، ریوتکنسا

 رات رشد.نتشان، امترجماوه گر

مدیریت برنامه، بودجه . های پیشگیری از آندرسنامه اعتیاد و راه(. 9919اداری ) یور و بهرهاداره تحول 

 . دانشگاه ایالمو توسعه

 .نور امیپ. تهران. دانشگاه شناسی و درمان(اعتیاد )سبب(. 9901دوست، ثریا )اسالم

 پنهان های  آسیب و اجتماعی سازمانی (. بی9915) کاظمی، قباد ؛اصغر یعلفرد،  درویشی پروین، ستار؛

 . دورهسابق( اجتماعی علوم نامه) یشناخت جامعه مطالعاتهرندی(.  محلۀ: موردی مطالعه) شهری

 .919-19 صفحه ،9915 تابستان ،9 شماره ،19

 فناوری، مرکز مشاوره دانشگاه تهران.. وزارت علوم، تحقیقات و نامه اعتیادویژه(. 9900پیام مشاور )

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به (. 9900ترکمان، مهدی )
نامۀ کارشناسی ارشد(. تهران: دانشگاه  . )پایانمخدّر( موادفرهنگ جرم )با تأکید بر مصرف خرده

 علوم انتظامی. دانشکدۀ فرماندهی و ستاد.

 شناسان. . تهران: نشر جامعهشهری یشناس جامعه(. 9919توسلی، غالمعباس )

ملی ح طرس ساا)بر دم مره نگار از کشود در عتیار و امخداد موه یندآ(. 9911محمدعلی )، کریاییز
مجمع تشخیص مصلحت ر مخداد با مورزه . کمیته مبار(مخداد موف مصرءبه سون نیاایرش انگر

 م.نظا

. تهران: ها و فنون(های تحقیق در علوم اجتماعی )جلد دوم، بینشروش(. 9911)ساروخانی، باقر 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(. عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف تریاک و مشروبات 9901سراج زاده، سیدحسین و فیضی، ایرج )

 ، پاییز.99، شماره نامه علوم اجتماعیالکی در بین دانشجویان. 

(. عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف تریاک و مشروبات الکلی 9901زاده، سیدحسین؛ فیضی، ایرج )سراج

 .99، شماره نامه علوم اجتماعی در بین دانشجویان.

https://www.ilam.ac.ir/news/show/default.asp?cat=25
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. تهران: آگاه، های تحقیق در علوم رفتاری روش(. 9915سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه )

 چاپ دهم.

(. اثربخشی برنامه 9900) اصغر یعل، مینا؛ دائمی، حمیدرضا؛ اصغرنژاد فرید، سهرابی، فرامرز؛ هادیان

 مجله علوم رفتاری،مواد.  سوءمصرفآموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به 

 (.111-111صص ، )9، شماره 1دوره 

 تهران: نشر دوران.. روانشناسی پرورشی نوین )روانشناسی یادگیری و آموزش((. 9910اکبر )سیف، علی

؛ شناسه 9910خرداد  10های اجتماعی تهران. خبرگزاری مهر ) (. گزارش آسیب9911تهران ) شهرداری

 (.9111910خبر: 

ترین عامل در پیشگیری از گرایش فرزندان به رفتارهای  (. اعتماد به نفس )مهم9900صرامی، حمید )

 .9900، دی ماه 919زش و پرورش، شماره ، وزارت آموتربیتی پیوند -ماهنامه آموزشیپرخطر(. 

 ساختاری روابط. (9900محمود ) ،ییطباطبا قاضی و علیرضا جزایری، سعید؛ شاملو، ؛شهباز پور، عباس

 رفاه فصلنامه. نوجوانان در مخدر مواد مصرف کننده حفاظت و خطرزا یشناخت روان عوامل
 .50-99: 91 ،5 . شمارهاجتماعی

 بر محله و دوستان خانواده، یرتأث (. بررسی9901) یمحمدمهدرحمتی،  ، یحیی؛بابایی یعل فیضی، ایرج؛

 زمستان. ،0 شماره ،9 . دورهایران اجتماعی مسائل بررسیمخدر.  مواد مصرف

 .شریف انتشارات .یو اقتصاد اجتماعی تحقیقات در ها داده یلو تحل پردازش(. 9901خلیل ) کالنتری،

 . تهران: نشر سمت.روانشناسی تربیتی(. 9919کدیور، پروین )

. رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری(. 9910) یج کرلینجر، فردریک نیکلز؛ پدهازور، االزار.

 )ترجمۀ: حسن سرایی(. تهران: سمت.

 . تهران: نشر ویرایش.نگرش و تغییر نگرش(. 9919کریمی، یوسف )

. )ترجمه محسن ثالثی(. تهران: انتشارات توتیا. چاپ شناسیدرآمدی به جامعه(. 9910کوهن، بروس )

 .کیو یس

(. مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر 9901محمدخانی، شهرام )

، فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختیعوامل فردی و اجتماعی.  غیر مستقیممستقیم و 

 (.5 -90، )صص 1، شماره 9استرس، دوره دانشگاه تربیت معلم، قطب علمی روانشناسی 

 کنندۀ مصرف مواد.(. پرسشنامۀ عوامل خطرساز و حفاظت9915محمدخانی، شهرام )

 محور تحقیق های استراتژی (.9911اله ) علیرضا؛ بابایی، نعمت جزایری، علیرضا؛ تبریزی، محسنی
 توانبخشی. و بهزیستی علوم دانشگاه: . ناشرمواد سوءمصرف از پیشگیری

 . تهران: نشر پارسا. )الف(های چند متغیری در پژوهش رفتاریتحلیل داده(. 9919هومن، حیدرعلی )

. تهران: نشر سمت. لیزرل افزار نرممعادالت ساختاری با کاربرد  یابی مدل(. 9919هومن، حیدرعلی )

 )ب(
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های  )گذری بر نظریهشناسی نظری  جرم(. 9919ولد، جرج؛ برنارد، توماس؛ اسنپیس، جفری )
 . )ترجمه: علی شجاعی(. تهران: انتشارات سمت.شناسی( جرم
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