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موضوع «مسئلة اجتماعي» در جامعة ايران ،که در مرحلة گذار و درحال توسعه است ،موضوعي
پيچيده و چندبعدي است و شناخت آن به همفکري و کاوش عميق فکري و علمي نياز دارد .هر
جامعهاي بنا به ساختار خاص خود داراي مسائل و مشکالت پرشماري است که الزمة حل يا
کاهش آثار آنها ،به دست آوردن شناختي عميق و دقيق و علمي است .اصطالح «مسئلة اجتماعي»
براي وضعيتها ،فرايندها ،تنظيمات اجتماعي و نگرشهايي بهکار برده ميشود که غالب ًا نامطلوب،
منفي و تهديدکنندة منافع شخصي يا ارزشهايي مانند انسجام اجتماعي ،حفظ نظم و قانون،
معيارهاي اخالقي ،ثبات نهادهاي اجتماعي ،رفاه اقتصادي يا آزاديهاي فردي در نظر گرفته شوند
(معيدفر و ستار .)136 :1388 ،رابينگتن و واينبرگ نيز مسئلة اجتماعي در نگاه جامعهشناسي را آن
نوع وضعيت اظهارشدهاي تعريف ميکنند که با ارزشهاي شمار مهمي از مردم مغايرت دارد و اعتقاد
بر آن است که بايد براي تغيير وضعيت آنها اقدام شود (رابينگتن و واينبرگ .)13 :1390،ازنظر اکثر
جامعهشناسان ،مسئلة اجتماعي بايد داراي واقعيتي عيني باشد .واقعيت عيني مسئلة اجتماعي به اين
موضوع اشاره ميکند که ويژگيهاي آسيبزا و مخرب مسئلهاي خاص را برخي افراد تجربه کنند.
ماهيت اين تخريب و تجربة آن ،بايد همگاني و در سطح اکثر کشورهاي دنيا باشد .خودکشي ،خشونت،
سوءمصرف مواد ،قاچاق و بيشتر مسائل اجتماعي مشابه در بيشتر مناطق دنيا اتفاق ميافتد و در اکثر
کشورهاي جهان «مسئله اجتماعي» محسوب ميشود (تيو و تيلور.)2 :2012 ،
اعتياد ،پساز بيکاري و گراني ،ازجملة مهمترين مسائل اجتماعي در نظر ايرانيان است .مطابق
با دادههاي نگرشسنجي ،از کلية افراد باالي  15سال در  28استان ايران در سال 89/3 ،1379
درصد افراد اظهار کردهاند که اعتياد ،بيشاز حد متوسط ،مشکلي جدي براي جامعه است .همين
نتايج ،در موج سوم پيمايش ملي ارزشها و نگرشهاي ايراني ،که در سال  1382انجام شد،
مجدداً اعتياد را ،پساز بيکاري و گراني ،در ردة سوم مسائل جامعة ايران قرار دادند (کرمي و
اعتماديفر .)105 :1389 ،با توجه به سوءمصرف مواد در جهان و وضعيت خطرناک آن در کشورهاي
منطقه و ايران ،مقالة حاضر به بررسي سوءمصرف مواد بهمنزلة مسئلة اجتماعي پرداخته است.
سوءمصرف مواد يکي از مشکالت اساسي جوامع امروزي است ،مشکلي که ميليونها زندگي
را ويران و سرمايههاي کالن ملي را صرف هزينههاي مبارزه ،درمان و صدمههاي ناشي از آن
ميکند .ساالنه ،حدود  243ميليون نفر در جهان مواد مصرف ميکنند ،که بيشاز  183هزار نفر
آنها بر اثر سوءمصرف مواد ميميرند (گزارش ساالنة مصرف مواد سازمان ملل.)7 :2014 1،
سوء مصرف مواد بيشترين هزينهها را براي سالمتي افراد جامعه دربردارد .اين مسئلة اجتماعي
منجر به مشکالتي براي سالمتي جسمي ،ذهني و رواني افراد منجر ميشود .استمرار سوء مصرف
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مواد در جامعه با افزايش فعاليت هاي مجرمانه ،خشونت و ترس عمومي در سطح جامعه همراه
خواهد بود (تانگ و همکاران.)2005 ،
يکي از جديترين مشکالت جامعة ايران اعتياد است .عالوهبر قاچاق ترياک و هروئين ،ايران
درزمينة روند روبهرشد قاچاق و توليد غيرقانوني محرکهايي از نوع آمفتامين با مشکالت جديدي
روبهرو است .مصرف ترياک در ايران ـ بهخصوص در افراد  15تا  60سالـ بسيار باالست،
بهطوريکه حدود  20درصد از افراد  15تا  60سال در ايران ترياک مصرف ميکنند که اين
بيشترين ميزان مصرف ترياک در بين کشورهاي جهان در اين بازة سني است (ضرغامي.)2015 ،
همچنين ،گزارش ساالنة مصرف مواد سازمان ملل ( )2011تعداد مصرفکنندگان مواد را ـهم
افراد داراي سوءمصرف و هم مصرفکنندههاي تفننيـ در ايران چهار ميليون نفر (از جمعيت 70
ميليوني ايران) برآورد کرده است .همچنين ،برخي مطالعات بر افزايش مصرف هروئين بهعالوة
مصرف آمفتامين و انواع محرکها در ايران تمرکز کردندهاند .از سال  ،2004مصرف متاآمفتامين
از ميزاني ناچيز و نزديک به صفر به مصرف  3/5درصدي معتادان در سال  2007رسيد (گزارش
تحليل موقعيت ايران در مبارزه با مواد .)8 :20101،شناسايي البراتوارهاي متعدد و توليد
آمفتامينها و افزايش کشف شيشه در سالهاي اخير نشان ميدهد که معتادان در ايران از مواد
سنتي به سمت مواد صنعتي ،که مشکلي جهاني است ،گرايش پيدا کردهاند (گزارش تحليل موقعيت
ايران در مبارزه با مواد.)8 :2011 ،
اين آمارها بهويژه هنگامي اهميت بيشتري مييابد که به عوارض جسمي و رواني و اجتماعي
اعتياد توجه کنيم .درمان سوءمصرف مواد نيز پرهزينه ،دشوار و طاقتفرسا است .بنابراين،
پيشگيري از سوءمصرف مواد ميتواند از تحميل هزينههاي سنگين به اجتماع جلوگيري کند.
يکي از شيوههاي مهم پيشگيري از اعتياد ،آگاهکردن اقشار مختلف مردم از خطرها و زيانهاي
سوءمصرف مواد و ارائة آموزش مهارتهاي زندگي است .اگر هر فرد از تأثير نامطلوب مصرف مواد
بر سالمت جسمي ،روحي ،رواني و اجتماعي خود و خانوادهاش مطلع باشد ،و آن را باور کند،
کمتر به اين کار دست ميزند (صرامي و همکاران.)10 :1392 ،
در طي چهار دهة گذشته ،به داليل متعددي ،عرضه و تقاضاي مواد بهطور فزايندهاي در کشور
افزايش يافت و اعتياد بهمنزلة مشکلي اجتماعي و سوءمصرف مواد بهمثابة رفتاري پرخطر در
جامعه مطرح شد .اين موضوع به افزايش تحقيقات علمي در حوزههاي مطالعاتي مرتبط با اعتياد
در چند دهة گذشته در کشور منجر شد؛ بهطوريکه اطالعات وسيعي درباره سببشناسي و
فراگيرشناسي مواد مخدر توليد شده است .با اين حال ،تحقيقات بسيار اندکي در هيئت تحقيقات
تلفيقي و ترکيبي صورت گرفتهاست که چکيده ،عصاره و ماحصل پژوهشهاي انجامشده در حوزة
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سوءمصرف مواد را بهگونهاي نظاممند و عملي فراروي محققان قرار دهد (محسني تبريزي و
همکاران.)1389 ،
از تحقيقات اندکي که بهصورت ترکيبي به موضوع سوءمصرف مواد در ايران پرداختهاند
ميتوان به اين موارد اشاره کرد :قنبري و ربيعي ( )1394با مرور مطالعات مرتبط با حوزة
سوءمصرف مواد در بين سالهاي  83ـ ،1391به سببشناسي تغييرات الگوي مصرف مواد مخدر
در ايران پرداختهاند .نتايج نشاندهندة کاهش سن مصرف مواد مخدر در جامعة ايراني و تغيير
الگوي مصرف مواد مخدر ،بهويژه در ميان گروه سني جوانان ،زنان و محصالن دانشگاهي است.
زادهمحمدي و همکاران ( )1394تحقيقي را با هدف مرور نظاممند مطالعات صورتگرفته در
حوزة سوءمصرف سيگار ،الکل و مواد مخدر با روش مرور نظامند انجام دادند .نتايج نشان داد که
ميتوان عواملي همچون سن ،جنسيت ،وضعيت تحصيلي ،حضور افراد مصرفکننده در خانواده و
دوستان و همساالن ،وضعيت درآمد و پايگاه اجتماعيـ اقتصادي خانواده ،و درنهايت دسترسي
آسان به مواد مخدر ،سيگار و الکل را مهمترين عوامل تأثيرگذار بر سوءمصرف مواد در ميان
نوجوانان دانست .صرامي و همکاران ( )1392در تحقيقي به بررسي دو دهه تحقيقات شيوعشناسي
مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاههاي ايران پرداختهاند .نتايج اين تحقيق ،که با مرور 37
مطالعة مرتبط انجام شد ،حکايت از آن دارد که بعد از سيگار و قليان ،بيشترين مادة مصرفي در
بين دانشجويان الکل است و پسازآن ،بهترتيب ترياک ،حشيش ،هرويين و ديگر مواد در رتبههاي
بعدي قرار دارند .محسني تبريزي و همکاران ( )1389تحقيقي را باعنوان «فراتحليل مطالعات
مربوط به سوءمصرف مواد با رويکرد روانيـ اجتماعي» انجام دادند .نتايج اين تحقيق ،که با مرور
 49اثر مرتبط با موضوع انجام شد ،حکايت از اين دارد که متغيرهاي آموزش مهارتهاي زندگي
و مقاومت اجتماعي و گروه همساالن و دوستان مهمترين عوامل مؤثر بر رفتار اعتيادي در مطالعات
مرورشده هستند.
تفاوت تحقيق حاضر با تحقيقات قنبري و ربيعي ( ،)1394زادهمحمدي و همکاران ()1394
و صرامي و همکاران ( )1392در محاسبة اندازة اثر است .تحقيقات پيشگفته بيشتر مرور نظاممند
تحقيقات گذشته در حوزة سوءمصرف مواد بودند و عوامل مؤثر بر سوءمصرف مواد را فقط برحسب
تکرار حضور در تحقيقات مختلف ردهبندي کردهاند ،درحاليکه در تحقيق حاضر با محاسبة اندازة
اثر به روشهاي آماري مهمترين عوامل مؤثر بر سوءمصرف مواد در تحقيقات مرورشده مشخص
مي شود .تفاوت اين تحقيق با تحقيق محسني تبريزي و همکاران ( )1389در انتخاب جامعة
آماري است .تحقيق محسني تبريزي ( )1389مجموعهاي از انواع تحقيقات شامل پاياننامه،
طرحهاي پژوهشي و مقاالت را از حوزههاي روانشناسي ،پزشکي و جامعهشناسي بهمنزلة جامعة
تحقيق تحت بررسي قرار داده است .اين درحالي است که تحقيق حاضر بر مقاالتي که با رويکرد
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جامعهشناختي به موضوع سوءمصرف مواد پرداختهاند ،تمرکز کرده است تا متغيرهاي مستقل
اجتماعي مؤثر بر سوءمصرف مواد در ايران را شناسايي کند.
بنابراين ،در اين تحقيق سعي شده با بررسي دقيق و موشکافانة تحقيقات انجامشده در زمينة
مسئلة اجتماعي سوءمصرف مواد ،چکيده و ماحصل آنها را بهصورت نظاممند نشان دهد .تحقيق
حاضر ،با استعانت از اصول و قواعد روش فراتحليل ،به کاربرد اين روش درخصوص تحقيقات
انجامشده در حوزة سوءمصرف مواد پرداخته و کوشيده است به اين سؤال پاسخ دهد که در
تحقيقات انجامشده درباب سوءمصرف مواد در ايران ،چه عواملي بيشترين تأثير را بر سوءمصرف
مواد داشتهاند؟
مباني نظري

رويکرد آسيبشناسي اجتماعي 2:کانون اصلي در اين رهيافت توجه به ويژگيهاي
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جسميـ زيستي افراد است .از قرن نوزدهم تاکنون ،فرضيههاي مختلفي در زمينة رفتار انحرافي
ارائه شدهاست که بسياري از آنها از چارلز داروين الهام گرفتهاند .رهيافتهاي زيستشناختي را
ميتوان از نخستين تالشها براي تبيين رفتارهاي منحرف و مجرمانه دانست؛ زيرا بيشتر
جرم شناسان اوليه پزشک بودند و اينکه شکل بدن رفتارهاي مجرمانه را تبيين ميکند براي آنها
طبيعي بود .اين دانشمندان معتقد بودند برخي ويژگيهاي فيزيکي مشخص ،بهاحتمال زياد ،به
رفتارهاي مجرمانه ختم ميشوند .آنها بهصورت علمي مطالعه ميکردند ،بهصورت عيني اندازهگيري
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کوپر )2009(1در بررسي مراحل انجام فراتحليل اشاره ميکند که در قسمت پيشينة تحقيق
بيشتر به نظرياتي اشاره شده است که رابطة بين متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته مورد بررسي
در فراتحليل را نشان ميدهند تا خواننده در ابتدا درکي کلي از مهمترين نظرياتي پيدا کند که
در اين حوزه وجود دارد .بههمين منظور ،در اين قسمت از تحقيق ،به چند نظرية مهم در زمينة
سوءمصرف مواد اشاره ميشود.
نظريههاي متعددي ،در ابتداي پيدايش علم جامعهشناسي ،در حوزة مسائل اجتماعي
مطرحشده است .هرکدام از اين رويکردها تعريف خاصي از مسئلة اجتماعي دارند و به تبيين و
ارائة راهکار براي آن پرداختهاند .يکي از مهمترين تقسيمبنديها در نظريههاي مسائل اجتماعي
را رابينگتن و واينبرگ ارائه کردهاند که شامل رويکردهاي آسيبشناسي اجتماعي ،بيسازماني
اجتماعي ،تضاد ارزشها ،رفتار انحرافي ،برچسبزني ،انتقادي و برساختگرايي است .در ادامه
توضحاتي درباب آنها ارائه شده است:
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ميکردند و دقيق ًا يادداشت ميکردند و درنتيجه ،يک قانون جامع فيزيکي شامل ساختمان بدن
و شکل جمجمه تنظيم ميکردند (ويتو و همکاران .)82 :2007 ،همانطور که گفته شد ،اين
رويکرد تالش دارد رفتارهاي مغاير با هنجارهاي جامعه را با خصوصيات فردي اشخاص تبيين
کند .اين رويکرد جزء پارادايم اثباتگرايي قرار دارد که مدعي است انواع رفتارها ،ازجمله رفتارهاي
کجروانه ،تحريک عواملي خارج از کنترل فرد صورت ميگيرند (ميلر.)184 :2009 ،
رويکرد بيسازماني اجتماعي 1:رويکرد بيسازماني اجتماعي اغلب به مکتب شيکاگو واقع در

Social disorganization
Knepper
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Lowenkamp
2
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گروه جامعهشناسي دانشگاه شيکاگو برميگردد .اين مکتب در دهههاي آخر قرن نوزدهم شکل
گرفت و نوآوريهاي نظري و روششناختي را ابداع کرد .مکتب شيکاگو موفق شد شکلهاي خرد
تحقيق جامعهشناختي را بررسيکند که به همسايگي ،محلهها و مناطق شهري مربوط ميشد.
تعهد محققان اين مکتب به نظريههاي بُردِ متوسط به آنها امکان داد که بر مواردي مثل دستههاي
بزهکار ،کجروي ،خانواده ،تحرک شهري و گروههاي قوميتي در جرمشناسي تمرکز کنند (نِپِر2،
 .)21 :2007مطابق نظرية بيسازماني اجتماعي ،جرم نتيجة توسعة نامتناسب جامعه و نيز نتيجة
تغييرات و تضادهايي است که بر رفتارهاي مردم تأثير ميگذارد .اين نظريه بر سازمان جامعه،
يعني ميزان توافق افراد جامعه درباب هنجارها و ارزشهاي موجود ،تأکيد ميکند (کينگستون و
همکاران .)60 :2009 ،لونکاپ 3و همکاران ( )2003معتقدند که بيسازماني اجتماعي عبارت
است از گسيختگي در روابط و تناسب کار گروهي و اخالق در ميان گروههايي از اشخاص که به
يکديگر مرتبطاند و اين گسيختگي به جامعه آسيب ميرساند .درواقع ،بيسازماني اجتماعي بر
اثر بههمخوردن يا ازبينرفتن پيوستگي سازمان اجتماعي به وجود ميآيد .بيسازماني اجتماعي
نتيجة فرايندهاي تضاد هنجاري و ارزشي ،تغييرات فرهنگي ،خألهاي فرهنگي و ضعف روابط
اوليه است؛ ازاينرو ،اين وضعيت باعث کاهش کنترل اجتماعي بيروني و سوقيافتن افراد به سمت
رفتارهاي انحرافي ميشود (لونکاپ و همکاران .)355 :2003 ،درواقع ،ويژگيهايي چون
شهرنشيني ،تحرک مکاني ،ناهمگوني قومي يا نژادي و گسيختگي خانواده مانع از توانايي اجتماعي
در اعمال کنترل اجتماعي بر افراد ميشود (همان) .شاو و مککي معتقدند روند مهاجرت از داخل
شهرهاي بزرگ بهطرف حومة شهر ،به تشديد محروميت و بيسازماني اجتماعي در داخل شهر
منجر ميشود .افزايش اين روند ،افزايش طبقة محروم ،سوءمصرف مواد مخدر ،خشونت و بزهکاري
را بهوجود ميآورد .آنها معتقد بودند بيسازماني اجتماعي؛ کنترلهاي اجتماعي غيررسمي در
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درون جامعه و محله را کاهش ميدهد يا مختل ميکند و سبب جنايت بيشتر ميشود (نِپِر،
.)21 :2007
ـ رويکرد تضاد ارزشي 1:اين رويکرد در دهة  1930بهکوشش فولر و مايرز توسعه يافت.

رويکرد رفتار انحرافي2:اين نظريه در دهة  1930مطرح شد ،اما در دهههاي  1950و ،1960
زماني که قانون و نظم به مسئلة اصلي کشورهاي غربي تبديل شد ،بهويژه درباب جوانان رفتار
جوانان ،مجدداً در کانون توجه قرار گرفت .اين رويکرد درپي تبيين رفتارهاي فردي با توجه به
ارتباط نحوة فعاليت نهادهاي اجتماعي با افراد بود (معيدفر و ستار .)136 :1388 ،نظرية فشار
بيان ميکند افرادي که تحتفشار باشند ،بيشتر احتمال دارد که مرتکب اعمال مجرمانه شوند.
مرتون درقالب اين نظريه بيان ميکند که وقتي در جامعه ،وسائل مشروع براي رسيدن به اهداف
مقبول جامعه وجود نداشته باشد افراد از وسائل نامشروع براي رسيدن به اهداف خود استفاده
ميکنند .نوآوري ،مناسکگرايي ،عزلتگزيني و شورش ،چهار نوع رفتارها ناهمنوا در جامعهاي
هستند که در آن وسائل مشروع رسيدن به اهداف براي همگان فراهم نيست (ميلر:2009 ،
332ـ  .)333کلوارد و اوهلين )1960(3در ترکيبي از نظرية مرتون و نظرية بيسازماني اجتماعي،
بيان ميکنند که افراد فقير و طبقة پايين ،در محلهاي درحال تغيير در شهرهاي بزرگ ،نسبت
به اعضاي ديگر جامعه ،به فرصت هاي نامشروع براي رسيدن به اهدافشان بيشتر دسترسي دارند
و خردهفرهنگ بزهکار را تشکيل ميدهند (کالينارد و مير .)73 :20084،نظريات کنترل اجتماعي
Value conflict
Deviant behavior
3
Cloward and ohlin
4
Clinard and Meier
2
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آنها ايدة بيسازماني عيني بهمثابة مسئله اجتماعي را رد کردند .آنها مدعي بودند که در هر جامعه،
گروهها با ارزشهاي متفاوت و خاص خودشان وجود دارند .نظرية تضاد ارزشي بيان
ميکند که هر مسئلة اجتماعي از ويژگيهاي عيني و تعريف ذهني تشکيل شده است (تايبودکس،
 .)2 :2014ويژگيهاي عيني موقعيتي بررسيپذير است که ميتواند براي مشخصشدن وجود و
درجة اهميتش ،تحت بررسي يک مشاهدهکنندة ماهر يا نيمهماهر قرار گيرد .تعريف ذهني ،آگاهي
افراد معيني است که برخي عوامل را تهديدي براي ارزشهاي مشخص ميدانند .ويژگيهاي عيني
ضرورياند ،ولي بهتنهايي براي مسئلة اجتماعيبودن کافي نيستند .جامعهشناسان نهتنها بايد
ويژگيهاي عيني را مطالعه کنند ،بلکه بايد ارزشهاي افراد را وقتيکه به تعريف آن شرايط
ميپردازند ،مورد توجه قرار دهند (کيتسوز و اسپکتور  .)48 :1975 ،همانطور که گفته شد ،اين
رويکرد بر منافع و ارزشهاي متضاد در جامعه تمرکز دارد و معتقد است تا اين ارزشها و منافع
متضاد در جامعه هستند ،مسائل اجتماعي هم وجود دارد (رابينگتن و واينبرگ.)67 :1390 ،
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دربارة کنترل رفتار افراد و چگونگي ممانعت از کجرو شدن آنهاست .اساس نظريات کنترل
اجتماعي به فرايند اجتماعيشدن نابرابر افراد اشاره دارد .فرايند اجتماعيشدن ،افراد را کنترل
ميکند و مانع از کجروشدن افراد ميشود؛ درنتيجه ،ناهمنوايي و رفتارهاي انحرافي در جامعه
کاهش مييابد (والش و همنز .)152 :2008 1،نظرية پيوند افتراقي ساترلند 2جزء نظريههاي
يادگيري اجتماعي است که مدعي است کجروي مثل همه چيزهاي ديگر ميتواند آموخته شود
و آموختني است .نظريههاي يادگيري اجتماعي بر گروههاي اوليه و ديگريِ معنيدار تأکيد
ميکنند .اينها عوامل کليدي در فرايند اجتماعيکردن افرادند که در کجروشدن يا همنواشدن
افراد با قوانين جامعه نقش دارند (جوزف.)60 :1995 ،
رويکرد برچسبزني3:رويکرد برچسبزني به تالشهايي براي تبيين انجام رفتارهاي کجروانه

رويکرد انتقادي 4:ريشة اصلي اين رويکرد از ديدگاه سياسي-اقتصادي کارل مارکس منشأ
ميگيرد .بهطورکلي ،رويکرد انتقادي به افراد ثروتمند و قدرتمند اشاره ميکند که بر محتواي
قانون کنترل دارند و از دستگيرشدن در اماناند .اين افراد بهعلت قدرتشان در شکلدادن به
محتواي قانون ،اغلب از ضمانتهاي اجراي قانون معافاند؛ بنابراين؛ کساني که سزاوار مجازاتهاي
شديدند (مجرمان يقهسفيد که جرائم ميلياردي مرتکب ميشوند) معموالً مجازاتهاي ماليم
دريافت ميکنند .درعوض ،بيچارگاني (دزديهاي کوچک و چنددالري) که سزاوار مجازاتهاي
شديد نيستند ،بهشدت مجازات ميشوند .ازآنجاکه اين جرائم را مردمي بدون هرگونه قدرت
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از سوي برخي افراد اختصاص دارد .اين رويکرد بر اهميت فرايندهايي تأکيد ميکند که براساس
آن ،جامعه رفتارهاي کجروانه را تعريف ميکند و چگونگي تأثير مجازاتهاي منفي را بر
بهکارگيري اعمال مجرمانه تبيين ميکند .اين نظريهپردازان توجه خود را از افراد و اعمالشان به
سمت تعاريف جامعه يا بهاصطالح برچسب تغيير دادند .آنها همچنين بر نتايج ارتکاب رفتارهاي
کجروانه تأکيد ميکنند .تأکيد اصلي آنها بر فرايندهاي ذهني کجروي و جزئيات سلسلهمراتبي
در شروع ،قبول ،تعهد و تبديلشدن ارتکاب رفتارهاي کجروانه به عادت است( .تراب و ليتل،
 .)376 :1999اين رويکرد بيان ميکند که واکنش افراد يا اعمال آنها بيشتر از جانب ديگران
(تعريفکنندگان يا برچسبزنندگان) تعيين ميشود .اگر اين تعريف يا رويکرد مثبت باشد ،افراد
اعمال همنوا با هنجارها و ارزشهاي جامعه انجام ميدهند ،ولي اگر اين تعاريف منفي باشد ،اين
افراد رفتارهايي مغاير با هنجارها و ارزشهاي جامعه نشان ميدهند (کالينارد و مير.)87 :2008 ،
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(سيگل1،

سياسي و اجتماعي مرتکب شوند ،اين افراد تهديدي براي سالمت جامعه تلقي ميشوند
 .)197 :2011جرمشناسان انتقادي بيان ميکنند که اين مجرمان ،بهتحريک نظام اجتماعي ،که
کنشهايش بهشدت ناعادالنه است ،به ارتکاب جرم برانگيخته ميشوند و ارتکاب جرم آنها بيشتر
بهعلت خشم از اوضاع اقتصادي ناعادالنه است .بهطورکلي ،اين رويکرد علت جرم را مرتبط با
نابرابريهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ميداند .برخي گروهها در جامعه ،بهخصوص اقليتهاي
قومي و طبقاتي ،که تحت ظلم و تضاد طبقاتي و نژادپرستي زندگي ميکنند ،بهاحتمال زياد
مرتکب اعمال مجرمانه ميشوند (سيگل و ولش.)108 :2010 ،
ـ رويکرد برساختگرايي2:برساختگرايي برخالف رويکردهاي واقعگرا يا اثباتگرا است.
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براساس رويکردهاي اثباتگرا ،مسائل اجتماعي مسائل واقعياي هستند که ويژگيهاي منفي
دارند و برخالف ويژگيهاي مثبتِ مقبول جامعه هستند :فقر و اعتياد به مواد مخدر ،برخالف
کاميابي و موفقيت در دستيابي به رفاه اجتماعي است؛ مسائل نژادي برخالف هماهنگي نژادي
است؛ جنگ برخالف صلح است و . ...درعوض ،رويکرد برساختگرايي مسئلة اجتماعي را نظر يا
ايدهاي ميداند که ويژگيها يا عواملي مشخص را بهمنزلة «مسئله» تعريف ميکنند .مسائلِ داراي
خصوصيات منفي بهخوديخود مسئلة اجتماعي نيستند ،بلکه زماني به مسئلة اجتماعي تبديل
ميشوند که در ذهن مردم بهمنزلة مسئلة اجتماعي جابگيرند .مسائل ساختگرايانه در جامعه
واقعي نيستند ،ولي اين ظرفيت را دارند که داراي نتايج خيلي واقعي شوند (تيو و تيلور:2012 ،
 .)8اسپکتور و کيتسوز بيان ميکنند که ايدة مسئلة اجتماعي بيشتر به تعريف ذهني بستگي دارد
تا اوضاع اجتماعي عيني .برساختگرايان عينيت را رد ميکنند و معتقدند که نيازي به ويژگيهاي
عيني براي بهوجودآمدن و توسعة مسائل اجتماعي وجود ندارد .درعوض ،اعضاي گروه يا جامعه
هستند که تصميم ميگيرند مسئلة خاصّي را مسئلة اجتماعي تعريف کنند .براي برساختگرايان،
اوضاع و احوال اجتماعياي که منجر به تعريف مسئلة اجتماعي ميشود مهم نيست ،آنچه مهم است
فعاليتهايي برساختي است که بعضي چيزها را مسئلة اجتماعي تعريف ميکند (تايبودکس،
.)2 :2014
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شده است (گالس .)1977 ،پيگوت ( )2012فراتحليل ( XEفراتحليل) را تحليلهاي آماري کمّي
از مجموعهاي نتايج حاصل از مطالعات انفرادي تعريف ميکند .امروزه ،فراتحليل را بخش آماري
مروري نظاممند ( XEمرور نظامند)1در نظر ميگيرند که سؤال تحقيق مشخص و تعريفشدهاي
دارد و از روشهاي دقيق و منظم براي شناسايي ،انتخاب و ارزيابي تحقيقات مرتبط و جمعآوري
و تحليل دادهها از تحقيقاتي که شامل اين مرور ميشوند استفاده ميکند .در اين تحقيق ،ابتدا با
استفاده از روش فراتحليل ،مرور نظاممند ،مقاالت انجام ميشود .در مرور نظاممند ،به موضوعاتي
مانند انواع همکاري محققان ،روش تحقيق مقاالت ،واحد تحليل مقاالت ،متغيرهاي استفادهشده،
نوع چارچوب و الگوي نظري مقاالت پرداخته ميشود .بعد از مرور نظاممند به بررسي اندازة

اثر2

Systematic review
Effect size
3
Comprehensive meta-analysis
4
Cohen
2
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هريک از متغيرها پرداخته ميشود .اندازة اثر آمارهاي است که اهميت اثر آزمايشي يا شدت رابطة
بين دو متغير را منعکس ميکند (بروناستين و همکاران.)2009 ،
جامعة آماري تحقيق حاضر ،کلية آن دسته از مقاالت در حوزة مسئلة اجتماعي سوءمصرف
مواد است که در سه مجلة مسائل اجتماعي ايران ،رفاه اجتماعي و اعتيادپژوهي از سال  1380تا
پايان سال 1392چاپ شده است .ويژگيهاي مقاالت عبارتاند از:
ـ اينکه محققان عوامل مؤثر بر سوءمصرف مواد را بررسي کرده باشند.
ـ اينکه محققان به سوءمصرف مواد بهمثابة يک مسئلة اجتماعي پرداخته باشند.
در جستوجوي اوليه ،تقريباً حدود  40مقالة مرتبط با موضوع تحقيق در اين سه مجله يافت
شد که تقريب ًا همة اين مقاالت اين دو شرط انتخاب مقاله در فراتحليل حاضر را داشتند .بنابراين40 ،
مقالة مرتبط با موضوع و روش تحقيق از سه مجلة پيشگفته انتخاب شد و هدف تحليل قرار گرفتند.
براي تحليل اطالعات جمعآوريشده از پژوهشهاي موردنظر ،پساز کدگذاري ،از برنامة
فراتحليل جامع3براي انجام محاسبات آماري فراتحليل استفاده شد؛ بدينترتيب که آزمونهاي
آماري استفادهشده در فرضيهها ،از طريق فرمولهاي وولف تبديل به اندازة اثر شدند و سپس با
ترکيب اندازههاي اثر بهروش هانتز و اشميت مورد تحليل قرار گرفتند .همچنين ،براي تفسير
اندازة اثر از جدول کوهن4بهره گرفته شد (مطابق جدول .)1

فراتحليل تحقيقات انجامشده در حوزة مسائل اجتماعي ايران
جدول  .1توزيع طبقات اندازة اثر برمبناي برآورد آمارهها (کوهن)1977،
معني اندازه اثر

مقدار r

مقدار d

اندازة اثر کم

کمتر از 0/3

کمتر از 0/5

اندازة اثر متوسط

از  0/3تا 0/5

از  0/5تا 0/8

اندازة اثر زياد

 0/5و بيشتر

 0/8و بيشتر

يافتهها

جدول  2نشان ميدهد که  30درصد ( 12مورد) از تحقيقات تحت بررسي بهقلم دو محقق نوشته
شده است .بعدازآن ،تحقيقات انفرادي انجامشده با  22/5درصد ( 9مورد) و تحقيقات داراي سه
محقق با  20درصد ( 8مورد) داراي بيشترين ميزان هستند .همچنين ،تحقيقات داراي چهار
نويسنده با  15درصد ( 6مورد) ،تحقيقاتِ داراي پنج نويسنده با  7/5درصد ( 3مورد) و تحقيقاتِ
داراي شش نويسنده با  5درصد ( 2مورد) در رتبههاي بعدي قرار دارند .ميزان همکاري و کار
گروهي محققان در تحقيقات مرورشده در زمينة سوءمصرف مواد در حد خوبي قراردارد و محققان
در اين زمينه بهصورت مناسبي درقالب گروه باهم کار ميکنند که اين باعث ميشود مسئلة
سوءمصرف مواد از چندين زاوية متفاوت نگريسته و تحليل شود.
درصد

محققان

تعداد

يک نفر

9

22/5

دو نفر

12

30

سه نفر

8

20

چهار نفر

6

15

پنج نفر

3

7/5

شش نفر

2

5

جمع کل

40

100
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نتايج مندرج در جدول  3حاصلاز مرور متون تحقيقاتي برگزيده برحسب روش تحقيق نشان
ميدهد که نوع روشهاي بهکاررفته در مطالعات مربوط به سوءمصرف مواد متعدد و متنوع است.
روش توصيفيـ تحليلي با  55درصد ( 22مورد) شايعترين روش مطالعه در تحقيقات مرورشده
است .در مراتب بعدي ،روشهاي اسنادي ـکتابخانهاي و علّي ـ مقايسهايِ پسرويدادي هرکدام با
 12/5درصد ( 5مورد) ،و روشهاي توصيفي و تحليل ثانويه هرکدام با  7/5درصد ( 3مورد)
رتبهبندي ميشوند  .بيشترين تحقيقات با روش اسنادي ،توصيفي ،تحليلي و تحليل ثانويه
انجامشده است و تنها تعداد اندکي ( 2مورد) از تحقيقات مرورشده در زمينة سوءمصرف مواد با
روش کيفي و ميداني صورت گرفته است.
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جدول  .2توزيع فراواني و درصدي برحسب ميزان همکاري محققان

مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شمارة  ،1بهار و تابستان 1396
جدول  .3توزيع فراواني و درصدي برحسب روش تحقيق
تعداد

درصد

توصيفي

3

7/5

روش تحقيق
توصيفيـتحليلي

22

55

اسنادي ـ کتابخانهاي

5

12/5

تحليل ثانويه

3

7/5

عليـ مقايسهاي پسرويدادي

5

12/5

کيفي

2

5

جمع کل

40

100

طبق دادههاي جدول  27/5 ،4درصد ( 11مورد) از تحقيقات بر معتادان تمرکز کردهاند که
بيشترين ميزان در بين مسائل اجتماعي را مرورشده است .بعدازآن ،جامعة آماري دانشجويان با
 22/5درصد ( 9مورد) ،جامعة آماري افراد ساکن در شهر با  20درصد ( 8مورد ،جامعه آماري
دانشآموزان با  17/5درصد ( 7مورد) و جامعة آماري افراد ساکن در روستا با  2/5درصد (يک
مورد) از تحقيقات مرورشده در رتبههاي بعدي قرار دارند.
جدول  .4توزيع فراواني و درصدي برحسب جامعة تحت بررسي
دانشآموزان

7

17/5

دانشجويان

9

22/5

معتادان مراکز بازپروري

11

27/5

افراد شهري

8

20

افراد روستايي

1

2/5

ساير

4

10

جمع کل

40

100

براساس يافتههاي جدول  87/5 ،5درصد ( 35مورد) از تحقيقات مرورشده درزمينة سوءمصرف
مواد در سطح خرد ،مثل فرد ،قرار دارند؛ اين درحالي است که فقط  12/5درصد ( 5مورد)
تحقيقات انجامشده واحد تحليل کالن مثل شهرستان ،استان يا کشور دارند.
همچنين ،نتايج اين جدول نشان ميدهد که  80درصد ( 32مورد) از تحقيقات مرورشده
درزمينة سوءمصرف مواد داراي فرضيه هستند و حدود  20درصد ( 8مورد) دراينزمينه فاقد فرضيهاند.
با توجه به اهميت و فرضيه در تحقيق تحليلي ،الزم است تحقيقات انجامشده فرضيه داشته باشند.
البته ،اين مورد بيشتر در تحقيقات علّي و تحليلي صدق ميکند و نبود فرضيهها ميتواند ضعف
جدي محسوب شود ولي درباب تحقيقات توصيفي نبود فرضيهها ضعف بهحساب نميآيد.
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جامعة آماري

تعداد

درصد

فراتحليل تحقيقات انجامشده در حوزة مسائل اجتماعي ايران
جدول  .5توزيع فراواني و درصدي برحسب واحد تحليل و وضعيت فرضيه

واحد تحليل

واحد تحليل

تعداد

درصد

خرد

35

87/5

کالن

5

12/5

جمع کل

40

100

تعداد

درصد

داراي فرضيه

32

80

فاقد فرضيه

8

20

جمع کل

40

100

وضعيت
فرضيه
وضعيت فرضيه

جدول  .6توزيع فراواني و درصد برحسب متغيرهاي حاضر در فرضيه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

متغير
دوستان معتاد
پيوستگي به خانواده
اعتقادات مذهبي
بيکاري
مشکالت خانوادگي
جنسيت
خانوادة معتاد
1
پايگاه اجتماعيـاقتصادي
سطح تحصيالت فرد
حاشيهنشيني
دردسترسبودن مواد
آگاهي
احساس آنومي
قوميت
تعهد
خودکنترلي

تعداد
9
9
7
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

رديف
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

متغير
عدم دستيابي به اهداف
وجود محرک منفي
وجود حاالت عاطفي منفي
حذف محرک مثبت
سن
افسردگي
فقر فرهنگي
حمايت
نحوة گذراندن اوقات فراغت
باور
کسب لذت جنسي
گرايش هنري فرد
کنجکاوي
برچسب
تجربة تبعيض
احساس نياز

تعداد
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

)SES (Socio – Economic Status
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براساس دادههاي جدول  ،7نظرية کنترل اجتماعي هيرشي بيشترين استفاده را در تحقيقات
تحت بررسي داشته است ،بهطوريکه  32/5درصد ( 13مورد) از تحقيقات مرورشده درزمينة
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در جدول  6هريک از متغيرهاي مستقل در فرضيههاي تحقيقاتِ برگزيده ،برحسب تعدد و فراواني
حضور هريک در فرضيهها ارائه شدهاند .همانطور که اين جدول نشان ميدهد ،با توجه به تعدد
حضور متغيرها در فرضيههاي تحقيقاتِ برگزيده ،متغيرهاي دوستان معتاد و پيوستگي به خانواده
هرکدام با  22/5درصد ( 9مورد) حضور در فرضيهها ،بيشترين ميزان را به خود اختصاص دادهاند.
بعد از اين دو متغير ،متغير اعتقادات مذهبي با  17/5درصد ( 7مورد) ،بيکاري با  15درصد
( 6مورد) و متغيرهاي مشکالت خانوادگي ،جنسيت ،خانوادة معتاد و پايگاه اجتماعيـ اقتصادي
هرکدام با  10درصد ( 4مورد) بيشترين ميزان را دارند.

مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شمارة  ،1بهار و تابستان 1396

سوءمصرف مواد از نظرية کنترل اجتماعي هيرشي استفاده کردند .نظريات پيوند افتراقي ساترلند
و فشار اجتماعي هر کدام با  20درصد ( 8مورد) و نظرية بيسازماني اجتماعي با  12/5درصد (5
مورد) در ردههاي بعدي قرار دارند .همچنين ،نظرية خردهفرهنگ بزهکار و نظرية عمومي جرم با
دو بار استفاده و نظريات انتقال فرهنگي ،اوقات فراغت زيمل ،انتخاب عاقالنه ،برچسبزني ،واقعگرايي
تحليلي پارسونز و نظرية نياز آلدرفر يکبار در تحقيقات مرورشده به کار رفتهاند 60 .درصد (24
مورد) از تحقيقات مرورشده داراي چهارچوب نظري و  40درصد ( 16مورد) از آنها فاقد چهارچوب
نظري هستند؛ اين درحالي است که نتايج جدول  5نشان داد که  80درصد ( 32مورد) از اين
تحقيقات فرضيه دارند .اين موضوع ضعف محسوب ميشود که حدود  8مورد از تحقيقات بدون
چهارچوب نظري مشخص فرضيههاي خود را ارائه کردهاند .اين تحقيقات احتماالً از پيشينة تجربي
متغيرهايي را استخراج و درقالب فرضيه مطرح کردهاند که اينکار تحقيق را دچار ضعف نظري
کردهاست.
جدول  .7توزيع فراواني و درصدي برحسب چهارچوب نظري مورد استفاده
کنترل اجتماعي هيرشي

13

32/5

پيوند افتراقي ساترلند

8

20

فشار اجتماعي

8

20

بيسازماني اجتماعي

5

12/5

خردهفرهنگ بزهکار

2

5

نظرية عمومي جرم (خودکنترلي)

2

5

نظرية انتقال فرهنگي

1

2/5

نظرية اوقات فراغت زيمل

1

2/5

نظرية انتخاب عاقالنه

1

2/5

برچسبزني

1

2/5

واقعگرايي تحليلي پارسونز

1

2/5

نظرية نياز آلدرفر

1

2/5

فاقد چهارچوب نظري

16

40

جمع کل

40
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دادههاي جدول  8حاکي از اين است که  42/5درصد از تحقيقات فاقد رويکرد نظري هستند و
 57/5درصد رويکردي نظري به مسئلة اجتماعي سوءمصرف مواد داشتهاند .رويکرد رفتار انحرافي،
(کنترل اجتماعي ،پيوند افتراقي و خردهفرهنگ بزهکار) از رويکردهاي نظري غالب در تبيين
سوءمصرف در تحقيقات مروري است؛ بهطوريکه  47/5درصد ( 19مورد) از تحقيقات مروري در
زمينة سوءمصرف مواد از رويکرد رفتارهاي انحرافي استفاده کردند .اين رويکرد با توجه به اهميت
نقش خانواده ،مذهب و دوستان در جامعة چندقوميتي ايران ميتواند تبيينکنندة خوبي براي مسئلة
اجتماعي سوءمصرف مواد باشد .بعداز اين رويکرد ،بيسازماني اجتماعي با  12/5درصد ( 5مورد)

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-05-29

چهارچوب نظري

تعداد

درصد از کل (در  40مقاله)

فراتحليل تحقيقات انجامشده در حوزة مسائل اجتماعي ايران

بيشترين تبيين را در تحقيقات مروري براي سوءمصرف مواد انجام ميدهد .اين رويکرد نيز با توجه
به اينکه درحال گذار است و تغييرات بسياري را در پيش دارد و درصد زياد شهرنشيني در جامعة
ايران ميتواند تبيينکنندة مناسبي براي مسئلة اجتماعي سوءمصرف مواد باشد .دو مورد از
تحقيقات مرورشدة بهتفکيک ،داراي رويکرد انتقادي و تضاد ارزشي هستند و يک مورد هم رويکرد
برچسبزني دارد.
جدول  .8توزيع فراواني و درصدي برحسب رويکردهاي نظري به آسيبهاي اجتماعي
تعداد

درصد از کل (در  40مقاله)

رفتار انحرافي

19

47/5

رويکردهاي نظري
بيسازماني اجتماعي

5

12/5

انتقادي

2

5

تضاد ارزشي

2

5

برچسبزني

1

2/5

فاقد رويکرد نظري

17

42/5

جمع کل

40
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جدول  ،9ده مورد از بيشترين اندازههاي اثر متغيرهاي اثرگذار بر مصرف مواد را نشان ميدهد.
در متغير دوستان معتاد ،نتايج آزمون همگني حکايت از معناداري اين آزمون دارد ،که نشان
ميدهد مطالعات تا حد زيادي ناهمگوناند ،تلفيق آنها با الگوي آثار ثابت موجه نيست و بايد از
الگوي آثار تصادفي بهمنظور ترکيب نتايج استفاده کرد .درواقع ،اين آزمون به ما ميگويد که نُه
فرضية مربوط به رابطة دوستان معتاد و مصرف مواد ،بهشدت ،بهلحاظ ويژگيها و مشخصههاي
مطالعات متفاوتاند .نتايج اثرهاي تصادفي نشان ميدهد که رابطة دوستان معتاد و مصرف مواد
در نُه فرضية بررسيشده معادل  0/36مثبت و معنادار است .در متغير پيوند با خانواده معناداري
آزمون همگني نشان ميدهد که نتايج تلفيق اثرها را بهصورت تصادفي بايد بررسي کرد .با توجه
به نتايج اين جدول ،رابطة پيوند با خانواده و مصرف مواد در اين نُه فرضيه برابر  ،0/27منفي و
معنادار است .همچنين ،با توجه به آزمون همگني و اثرهاي ترکيب تصادفي ،رابطة بين تعهد و
مصرف مواد در دو فرضيه برابر  ،0/27منفي و معنادار است .همچنين ،نتايج اثرهاي ترکيبي
تصادفي نشان ميدهد که رابطة دردسترسبودن مواد و مصرف مواد حدود  ،0/24مثبت و معنادار
است .نتايج آزمون ترکيبي تصادفي براي متغيرهاي اعتقادات مذهبي و خانوادههاي معتادان نشان
ميدهد که رابطة اعتقادات مذهبي (در هفت فرضيه) و خانوادة معتادان (در چهار فرضيه) با
مصرف مواد بهترتيب  0/26و  0/23است .معنادارنبودن آزمون همگني براي خودکنترلي و پايگاه
اجتماعيـ اقتصادي نشان ميدهد که بايد اثر اين متغيرها را در اثرهاي ترکيبي ثابت بررسي کرد.
با توجه يافتههاي اين جدول ،اثرهاي ترکيبي براي متغيرهاي خودکنترلي و پايگاه اجتماعيـاقتصادي
به ترتيب  -0/20و  -0/16به دست آمد .با توجه به معناداري آزمون همگني ،اثر ترکيبي تصادفي
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بين محلة آلوده و مصرف مواد برابر  0/16است .همچنين ،معنادارنبودن آزمون همگني نشان
ميدهد که اثر ترکيبي ثابت بين جنسيت و مصرف مواد  ،0/09مثبت و معنادار است .با توجه به
جدول کوهن ،ضريب تأثير متغير دوستان معتاد در حد زياد ،ضرايب تأثير متغيرهاي پيوند با خانواده،
تعهد ،دردسترسبودن ،اعتقادات مذهبي ،خانوادة معتاد ،خودکنترلي در حد متوسط و ضرايب تأثير
متغيرهاي پايگاه اجتماعي -اقتصادي ،محلة آلوده و جنس در حد کم است.
جدول  .9يافتههاي فراتحليل پژوهش بهروش ترکيب اندازة اثر (اثر ترکيب تصادفي) به روش اشميت و هانتز
آماره
متغير مستقل

تعداد
مطالعه

اثرات
ترکيبي ثابت

اثرات ترکيبي
تصادفي

فاصلة اطمينان
اثرات ثابت

فاصلة اطمينان
اثرات تصادفي

آزمون
همگني

درجة
آزادي

*0/33

0/37-/40

0/0-32/39

*31/5

8

*0/39

*

دوستان معتاد

9

پيوند با خانواده

9

*-0/36

-0/27

(-)0/0-34/38

(-)0/0-12/41

396/2

8

*-0/27

(-)0/0-19/34

(-)0/0-05/45

*38/6

1

*-0/28

*

دردسترسبودن

3

اعتقادات مذهبي

7

*-0/26

*-0/26

(-)0/0-26/30

(-)0/0-17/35

خانوادة معتاد

4

*0/24

*

0/23

خودکنترلي
SES

2

*-0/20

*-0/20

(-)0/0-12/28

4

*-0/16

*-0/17

(-)0/0-13/20

(-)0/0-13/21

محلة آلوده

3

*0/12

*0/16

0/0-10/15

0/0-08/25

جنس

4

*0/09

*

0/0-06/12

0/12

*

8 /1

2

*31/6

6

0/0-18/28

0/0-08/37

*

20/8

3

(-)0/0-12/28

0/01

1

3/8

3

*9/1

3

0/0-06/18

6/1

3

* بهمعناي p<0.05

بحث و نتيجهگيري
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«مسئلة اجتماعي» در جامعة ايران پيچيده و چندبعدي است و شناخت آن به همفکري و کاوش
عميق فکري و علمي نياز دارد .نتايج پيمايش ملي ارزشها و نگرشهاي ايراني نشان ميدهد که
ايرانيان اعتياد را پساز بيکاري و گراني در ردة سوم مسائل جامعة ايران قرار دادهاند .بهدليل اينکه
اعتياد مسئلة اجتماعي جامعة ايران تلقي ميشود ،فراتحليل حاضر براي شناسايي مهمترين عوامل
مؤثر بر سوءمصرف مواد در تحقيقاتِ انجامشده صورت گرفتهاست.
نتايج تحقيق نشان داد که ميزان همکاري و کار گروهي محققان در تحقيقات مرورشده در
زمينة سوءمصرف مواد در حد خوبي است و محققان دراينزمينه بهطور گروهي باهم کار ميکنند
که باعث ميشود مسئلة سوءمصرف مواد از چندين زاوية متفاوت نگريسته و تحليل شود .بيشترين
تحقيقات با روش اسنادي ،توصيفي ،تحليلي و تحليل ثانويه انجامشده است و ازاينرو ،نياز به
تحقيقات ميداني و کيفي بيشتري در زمينة سوءمصرف مواد احساس ميشود .متغيرهاي دوستان
معتاد و پيوستگي به خانواده هرکدام با  22/5درصد حضور در فرضيههاي تحقيقاتِ موردبررسي،
بيشترين ميزان را به خود اختصاص دادهاند .نظريات کنترل اجتماعي هيرشي ،پيوند افتراقي
ساترلند و بيسازماني اجتماعي بيشترين کاربرد را در تحقيقات بررسيشده داشتهاند .همچنين،
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تعهد

2

*0/27

0/24

0/0-21/33

0/0-09/38

*
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رويکرد رفتار انحرافي (کنترل اجتماعي ،پيوند افتراقي و خردهفرهنگ بزهکار) از ديگر رويکردهاي
نظري غالب در تبيين سوءمصرف در تحقيقات مروري است.
نتايج اندازة اثر نشان داد که دوستان معتاد و بعدازآن ،پيوستگي با خانواده بيشترين اندازة اثر
را در فرضيههاي تحقيقاتِ مرورشده دارند .ضريب تأثير متغير دوستان معتاد در حد زياد؛ ضرايب
تأثير متغيرهاي پيوند با خانواده ،تعهد ،دردسترسبودن ،اعتقادات مذهبي ،خانوادة معتاد ،و
خودکنترلي در حد متوسط؛ و ضرايب تأثير متغيرهاي پايگاه اجتماعيـاقتصادي ،محلة آلوده و
جنس در حد کم بهدست آمدهاند.
با توجه به يافتههاي تحقيق ،برخي از نواقص تحقيقات مرورشده در زمينة سوءمصرف مواد
به اين شرح است:
ـ تعداد اندکي از تحقيقات مرورشده در زمينة سوءمصرف مواد با روش کيفي و ميداني صورت
گرفته است.
ـ سطح تحليل اکثر مطالعات مرورشده در زمينة سوءمصرف مواد خُرد است و با توجه به ريشههاي
ساختاري و کالن هر مسئلة اجتماعي ،الزم است تحقيقات بيشتري با واحد تحليل فراتر از فرد
صورت گيرد.
ـ  40درصد از مطالعات مرورشده در زمينة سوءمصرف چهارچوب نظري ندارند؛ اين درحالي است
که  80درصد از اين تحقيقات داراي فرضيه هستند و اينکه حدود  8مورد از تحقيقات ،بدون
چهارچوب نظري مشخص ،داراي فرضيه هستند ،ضعف تحقيق محسوب ميشوند .اين تحقيقات
احتماالً از پيشينة تجربي متغيرهايي را استخراج و آن را درقالب فرضيه مطرح کردهاند که تحقيق
را دچار ضعف نظري ميکند.
به محققان در زمينة مسائل اجتماعي ،بهخصوص سوءمصرف مواد ،پيشنهاد ميشود که از
تحليلهاي کالن بيشتري براي تبيين مسائل اجتماعي استفاده کنند و اين معضل را با ساختارها
و نهادهاي پهندامنه در جامعة ايران تحليل کنند و خود را به بررسي فردي صرف محدود نکنند.
همچنين ،با توجه به اهميت رويکردهاي رفتار انحرافي و بيسازماني اجتماعي به محققان توصيه
ميشود که بيشتر از اين رويکردها در زمينة مسائل اجتماعي بهخصوص سوءمصرف مواد استفاده کنند.
در ادامه ،به پيشنهادهاي نظري با توجه به يافتههاي تحقيق اشاره ميشود :بهطورکلي نتايج
اين بررسي نشان داد که نظريات موجود در رويکردهاي رفتار انحرافي و بيسازماني اجتماعي بر
سوءمصرف مواد در ايران تأثير زيادي دارند .مؤيد اين ادعا ،اندازة اثر ترکيبي عوامل مؤثر بر
سوءمصرف مواد در تحقيقات مرورشده در ايران است .نتايج تحقيق نشان داد که دوستان معتاد،
پيوند با خانواده ،تعهد ،دردسترسبودن و اعتقادات مذهبي تأثير زيادي بر سوءمصرف مواد در
ايران دارد که اين تأثير در رويکردهاي رفتار انحرافي و بيسازماني اجتماعي پيشبيني ميشد.
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رويکرد رفتار انحرافي شامل نظريات متعددي است که دو نظرية پيوند اجتماعي هيرشي و پيوند
افتراقي ساترلند از مهمترين نظريات تبيينکنندة سوءمصرف مواد در ايران هستند .طبق نظرية
پيوند اجتماعي هيرشي ،پيوند با خانواده ،تعهد و اعتقادات مذهبي بر ميزان کجروي تأثير دارند
که نتايج تحقيق حاضر هم از تأثير اين متغيرها بر سوءمصرف مواد در جامعة ايران حکايت دارد.
همچنين ،متغير دوستان معتاد ،که از نظرية پيوند افتراقي گرفته شد ،بر سوءمصرف مواد تأثيرگذار
است .رويکرد مهم ديگر در تبيين سوءمصرف مواد در ايران ،بيسازماني اجتماعي است .نظرية
بيسازماني اجتماعي ازاين حکايت دارد که با افزايش تراکم جمعيت و گمنامي در منطقه ،ميزان
بينظمي و آشفتگي و متعاقب آن کجروي در جامعه باال ميرود .همسو با همين نظريه ،متغير
دردسترسبودن مواد باعث افزايش سوءمصرف مواد ميشود .نتايج فراتحليل حاضر از رابطة بين
اين دو متغير پشتيباني ميکند .در ادمه ،الگويي از عوامل مهم مؤثر بر سوءمصرف مواد ارائه ميشود:
نظریه

متغیرهای
مستقل

نظری

پیوند افتراقی
ساترلند

دوستان
معتاد

تعهد

پیوند اجتماعی
هیرشی

اعتقادات
مذهبی

در دسترس
بودن

بیسازمانی
اجتماعی
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پیوند با
خانواده
سوء مصرف
مواد

رویکرد

بیسازمانی
اجتماعی
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با توجه به شکل  ،1رويکرد رفتار انحرافي دو نظرية مهم دارد :پيوند اجتماعي هيرشي و پيوند
افتراقي ساترلند .با توجه به نظرية پيوند هيرشي و نتايج فراتحليل حاضر ،متغيرهاي پيوند با
خانواده و تعهد و اعتقادات مذهبي بر سوءمصرف مواد تأثيري معکوس دارد که از اين سه متغير
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بر متغير سوءمصرف مواد سه پيکان رسم شد .همچنين ،به دليل تأثير متغير دوستان معتاد بر
سوءمصرف مواد ،پيکاني از اين متغير مستقل مستخرج از نظرية پيوند افتراقي ساترلند بر متغير
وابسته کشيده شد .با توجه به نظرية بيسازماني اجتماعي و تأثير متغير دردسترسبودن مواد بر
متغير سوءمصرف مواد ،پيکاني نيز از متغير دردسترسبودن بر متغير وابسته رسم شد.
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