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  چكيده

و  1992و  1991هاي  بيني مصرف مواد مخدر در سال هاي مركز پيش تحقيق حاضر از اطالعات دريافتي از طرح

هاي مربوط به ضعف  عامل«براي بررسي اين فرضيه كه برخي 1990همچنين از اطالعات سرشماري سال 

اين تحقيق . كند، استفاده كرده است گان به مصرف كوكائين و ساير مواد مخدر كمك ميشد بازداشت» ساختاري

هاي كنترل اجتماعي و  برد، به بررسي اثربخشي عامل اي بهره مي سازي غيرخطي طبقه هاي مدل كه از تكنيك

را نيز  مسأله همچنين اين. پردازد بيني ميزان مصرف مواد از سوي دستگيرشدگان مي هاي جمعيتي در پيش عامل

ها در ميزان مصرف مواد، با وجود ضعف ساختاري مناطق مسكوني  اين عامل تأثيردهد كه آيا  مورد پرسش قرار مي

كند كه بايد رابطه و  گيري مي گونه نتيجه به طور كلي، اين تحقيق اين. دستگيرشدگان تغييري داشته است

  .هاي محيطي ضعف ساختاري وجود داشته باشد كنندگان عمده و عامل وابستگي بين يك گروه از مصرف

  

  مقدمه

ترين  به اعتقاد برخي طي دو دهة گذشته، جنايت يا خشونت و مصرف داروهاي غيرمجاز، مهم

كه در  درحالي. )1996كنترل مواد، مركز ملي سياستگذاري(است هاي پيش روي اين كشور  مشكل

هاي  جوانا و كوكائين در بين گروه ماريبه ترتيب شاهد كاهش مصرف  1970اواخر و اواسط دهة 

، اما مركز ملي بررسي سوء )1999 [NIDA]،موسسه ملي سوء مصرف مواد(عوام بوديم 

ميليون نفر،  8/14به اين نتيجه رسيد كه درحال حاضر  (NHSDA)ها  مصرف مواد در خانواده

مركز خدمات (اند  كرده غيرمجاز استفاده مي موادمخدر كل جمعيت آمريكا، از% 7يعني حدود 
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ساله  12هاي  آمريكايي% 4/5دهد كه  نشان مي NHSDAهاي اخير  يافته. مصرفي بوده است

ت انساني و مركز خدما(اند  كرده جوانا مصرف مي نامه ماري و باالتر در ماه قبل از تكميل پرسش

كند كه مخدرهاي قوي از قبيل كوكائين و  همين منبع چنين گزارش مي. )2000بهداشتي، 

مركز خدمات بهداشتي و (اي برخوردار نبوده است  هروئين در ميان توده مردم از مصرف گسترده

ها و مطالعات مربوط به مصرف كوكائين و هروئين در بين  با اين حال، بررسي. )2000انساني، 

تواند به طور دقيق  ، نمي»ها مواد در خانواده مصرف طرح ملي سوء«از قبيل  لهاي عوام گروه

اين بررسي به . دهندة گسترش مصرف كوكائين و هروئين در درون جمعيت خاصي باشد نشان

. گيرد خانمان، و زندانيان را ناديده مي ها، از قبيل نظاميان، افراد بي طور منظم برخي خرده گروه

تواند جزئيات بيشتري را از مصرف مخدرهاي قوي كه اعتيادآورد  نمي NHSDAوه بر اين، عال

  .است، در اختيار ما قرار دهد

 هاي هبا هدف پيگيري تعدادمراجع 1978در سال  (DAWN)»شبكه هشدار سوء مصرف مواد«

هاي  هاي مربوط به مرگ طور تعداد گزارش مربوط به مصرف مواد به مراكز اورژانس و همين

ها  شاهد افزايش تعداد مراجعه DAWN 1980از اواسط دهة . ناشي از مصرف مواد تأسيس شد

در طي دهه . هاي ناشي از مصرف هروئين، هرچند در مقياس كوچكتر از كوكائين بود و يا مرگ

مركز (ايم  هاي اورژانسي ناشي از كوكائين و هروئين بوده شاهد بستري طور پيوستهنيز به  1990

منتشر شد،  1991كه در سال  DAWNدر آخرين گزارش. )2001ات بهداشتي و انساني، خدم

هاي ناشي از  هاي پزشكان مربوط به مرگ كوكائين و هروئين دو مخدري بودند كه در گزارش

مصرف و خريد و فروش كوكائين . )2001مركز خدمات بهداشتي و انساني، (مواد، مشاهده شدند 

هرچند كه رابطة بين خشونت و مصرف . و خشونت همراه بوده است و هروئين به شدت با جرم

مواد مخدر قوي به طور كامل اثبات نشده است، با اين حال واضح است كه رقابت براي يافتن 

  .شود مواد باعث بروز خشونت مي» معامله«هاي توزيع و همچنين زد و خوردهاي مربوط به  محل

رسد كه  طور، به نظر مي همين. هايي را موجب شده است  ويژگي اعتيادآور هروئين هميشه جرم

به وفور  است،ارزان » كرَك«. شوند به داليل ابزاري مرتكب جرم مي 1معتادان به كوكائين كرَك

اما اثر اين دارو خيلي زود از بين . نيز برخوردار است» بااليي«گذاري تأثيرشود و از  يافت مي

كنندگان كوكائين  سوء مصرف. شود تعداد و ميزان مصرف ميرود و اين ويژگي باعث افزايش  مي
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و هروئين كه مجبورند به خاطر مصرف مداوم، مرتكب جرم شوند، بيشتر از سايرين دستگير 

گان وابستگي شديدي به كوكائين و ساير مواد يافت  به همين دليل، در بين دستگيرشد. شوند مي

  .شود مي

بيني مصرف  پيش«طرحي را شروع كرد با عنوان  (NIJ)عدالت  مؤسسة ملي، 1987در سال 

 (ADAM) »كنترل سوء مصرف مواد در ميان دستگيرشدگان«كه اكنون طرح (DUF)»مواد

اين طرح ساالنه، اطالعاتي را دربارة ميزان مصرف مواد و الكل در بين . شود ناميده مي

 آوري جمعطرح عالوه بر  اين. كند مي آوري جمعدستگيرشدگان بيش از بيست شهر بزرگ آمريكا 

آورد تا از اعتبار  گيري ادراري نيز به عمل مي اطالعات از خود دستگيرشدگان، از آنان نمونه

هاي مردم، ميزان  در مقايسه با مصرف مواد در بين گروه. هاي خود افراد اطمينان حاصل كند گفته

شهرهاي مختلف مشاهده بااليي از مصرف كوكائين و ساير مواد مخدر در بين دستگيرشدگان 

هاي انجام گرفته بر روي بيش از دو سوم دستگيرشدگان،  ، آزمايش1999در سال . شده است

اين در حالي است كه حدود يك سوم  ؛داد وجود حداقل يك نوع مادة مخدر را نشان مي

در سال  ADAMهاي  در حالي كه، در گزارش. اند كنندة كوكائين بوده دستگيرشدگان، مصرف

درصد از دستگيرشدگان  6ترياك كمتر از ميزان مثبت كوكائين بود، ولي » مثبت«، ميزان 1998

  .اند كنندة ترياك، مرد بوده از دستگيرشدگان مصرف درصد 4/7زن و 

ناشي از مصرف هروئين و كوكائين نشانگر سوء ) هاي و مرگ(هاي اورژانسي  ميزان باالي مراجعه

بررسي علل سوء مصرف كوكائين و هروئين شايستة توجه . تمصرف باالي اين دو مادة مخدر اس

و  DUFهاي تحقيقاتي  تغيير ميزان مصرف كوكائين و ترياك در حوزه. باشد پژوهشي مي

ADAM هاي محيطي ـ اجتماعي در مصرف مواد مخدر است كه  نشانگر نقش برجستة عامل

تحقيق حاضر، با در نظر گرفتن  در. شود طور معمول از آن به عنوان يك پديدة فردي ياد مي به

هاي محيطي ـ اجتماعي، مدلي توصيفي ارائه شد كه يك گام  طور عامل هاي فردي و همين عامل

. استضروري بعدي در جهت درك علت رواج مصرف كوكائين و ترياك در بين دستگيرشدگان 

هاي  دادهطور از  و همين DUF  /ADAMهاي ارائه شده توسط طرح  اين تحقيق كه از داده

گيرد، اهداف زير را  بهره مي 1990از افراد در دهة » مركز سرشماري«شده توسط  آوري جمع

 آوري جمعهاي  هاي محيطي ـ اجتماعي حوزه توسعة مدلي با استفاده از عامل) 1: (كند دنبال مي

بررسي ) 2(اطالعات در جهت تشريح علل مصرف كوكائين و ترياك توسط دستگيرشدگان؛ 

ها،  تواند افراد را از مصرف مواد باز دارد و اين كه آيا اين عامل اي كنترل اجتماعي كه ميه عامل
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تواند مصرف كوكائين و يا ترياك را در بين افراد  شناختي، مي هاي جمعيت همراه با ساير عامل

هاي محيطي ـ اجتماعي  كه آيا عامل مسألهكاوش در اين ) 3(بيني كند؛ و  شونده پيش مصاحبه

و  DUFشده توسط  آوري جمعاطالعات  وهاي ارائه شده  اثرات ميزان تناسب مدلاز تواند  يم

ADAM سازي غيرخطي  هاي مدل هاي ديگر و تكنيك از مدلو ، 1992و  1991هاي  در سال

  .كندطبقاتي استفاده 

اساس  بيني مصرف مواد بر در حالي كه پيش. اين تحقيق از اهميت به سزايي برخوردار است

شناختي، كنترل اجتماعي و محيطي ـ اجتماعي، يك استراتژي آزموده شده  هاي جمعيت عامل

. برد هايي را باال مي بيني اي جديد امكان چنين پيش خطي طبقه/ سازي غير خطي است، اما مدل

بيش از يك سطح تحليلي، قرار (هنگامي كه يك مدل از يك ساختار يك دست برخوردار باشد 

اي به پژوهشگر  سازي خطي طبقه ، استفاده از مدل)در درون يك سطح ديگرگرفتن يك سطح 

هاي واقعي را در هر سطح برآورد كند تا بتواند مدل نهايي را  دهد تا تفاوت اين امكان را مي

سازي خطي طبقاتي در  توان با استفاده از مدل براي مثال، رفتارهاي فردي را مي. كند ارزيابي مي

شناختي شهر، شرايط محلي و  فاوت، و همزمان ـ يعني محيط بومسه سطح تحليلي مت

شناسان اعتقاد دارند كه رفتارهاي  بسياري از جامعه. ي فردي ـ مورد ارزيابي قرار دادها ويژگي

اين كار تا قبل از ظهور  ،هرچند. فردي را بايد براساس متغيرهاي وسيع و كوچك  تشريح كرد

هاي اوليه در سنجش  اي مشكل بود، اما مشكل خطي طبقهسازي خطي و غير  هاي مدل تكنيك

شدند، با اين تكنيك آماري جديد برطرف  هايي كه بيش از يك سطح تحليلي را شامل مي مدل

  .اند شده

  

  پاية نظري و تجربي 

هاي محيطي ـ اجتماعي بزرگ با مصرف كوكائين و ترياك،  در اين بخش، براي پيوند دادن عامل

چندين . ارائه شده است، بهره خواهيم برد 1رض اجتماعي كه توسط اريك گوداز يك نظريه تعا

  اساس اند كه بر شناختي شناسايي شده اجتماعي كنترل اجتماعي و جمعيتـ  متغير محيطي

توانند به طور كلي با انحرافاتي از قبيل مصرف كوكائين و  هاي پيشين، مي ها و نظريه پژوهش

                                                
١-Erich Goode 
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اي نشان دادن ارتباط اين متغيرها با مصرف كوكائين و مواد مخدر، ترياك در ارتباط باشند؛ بر

  .هايي نيز مطرح شده است فرضيه

  

  نظريه تعارض اجتماعي 

هاي ساختاري اجتماعي  گذاري عاملتأثيراست كه نحوة  نظريه تعارض اجتماعي يك نظريه كالن

را مورد بررسي ) هروئين به ويژه مصرف داروهاي غيرمجاز از قبيل كرَك و(بر روي مصرف مواد 

استعمال  اين نظريه بر اين اعتقاد است كه تعداد زيادي از افراد دچار عارضه سوء. دهد قرار مي

 ازهايي كه  و محل درآمدهاي كم  هاي نابسامان، خانواده مواد در طبقات اجتماعي پايين، محله

كا موارد فراواني از هر چهار اين كه در آمري. شوند باشند، يافت مي لحاظ سياسي فاقد قدرت مي

، عدم نخست. توان به رويكردهاي پيچيده و گستردة اخير نسبت داد مورد را شاهد هستيم، مي

سواد را در برابر فقر  مهارت و بي ، افراد بي1970پرداخت مناسب ساليانه به كارگران از اوايل دهة 

فقيرنشين آمريكا، شهرهاي خود را  هاي دوم، افراد و ساكنان فقير محله. پذير ساخته است آسيب

براي فرار از فقر و  يترك گفتند و شروع به كسب ثروت كردند كه فروش مواد، به عنوان راه حل

  .رود ي به شمار ميدرآمدمناسب و رايج براي پركردن خالء  يراه حل

قدان ف. يابد سياسي شدت مي  هاي اجتماعي و ضعف سوم، توزيع غيرقانوني مواد در نابساماني

كنندگان مواد در رسيدن به اهدافشان  ي متعدد متروكه به توزيعها انهويت اجتماعي و ساختم

را  Ĥنانكه بتواند خياب الزم هايي از حمايت سياسي به اين ترتيب، چنين محله. كند كمك مي

 چهارم، در نتيجه سه مورد ياد شده در. كنترل و محافظت پليس را تضمين كند، برخوردار نيستند

هدفي خواهند كرد و استفاده از مواد  هاي نابسامان احساس نااميدي و بي باال، ساكنان فقير محله

به اعتقاد گود، تمام اين چهار عامل بيانگر اين نكته . استها  مخدر، نوعي فرار از اين احساس

  .ندهستهاي فقيرنشين، مركز خريد و فروش و مصرف مواد  ههستند كه چرا محل

كنندة مواد  كند كه براساس نظريه تعارض اجتماعي دو دسته مصرف اشاره مي) 1997ـ99 (گود

كنند؛ اين  كنندگان، مواد غيرمجاز را به صورت مقطعي مصرف مي اكثريت مصرف. وجود دارد

دستة ديگر  . كنند آميز تلقي مي دسته افرادي هستند كه مصرف مواد را نوعي رفتار مخاطره

كنند و از  هاي سنگين استفاده مي معتادي هستند كه از دارو كنندگان مواد، افراد مصرف

هاي  پذير هستند، در محله چنين افرادي از لحاظ اقتصادي آسيب. برند هايي نيز رنج مي نارسايي
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  اين افراد به دليل سوء. كنند و احساس نااميدي و از خودبيگانگي دارند نابسامان زندگي مي

هاي مواد و مصرف  شوند و از پيچيدگي ت خود مرتكب جرم ميمصرف مواد و به منظور حفظ عاد

  .برند بيش از حد مواد رنج مي

و  1980در اواسط دهة » ترس از مواد«تبليغات گسترده بر روي پديدة مصرف كوكائين باعث 

شد، مصرف  ها و اخبار مشاهده مي برخالف آنچه كه در تيترهاي روزنامه. شد 1990اوايل دهة 

از آنجا كه مصرف مواد غيرمجاز جرم محسوب . هاي مردم در حال كاهش بود گروهمواد در بين 

، دولت سعي كرد اين 1980در اواسط دهة . آمدند كنندگان نيز مجرم به حساب مي شد، مصرف مي

. كننده مهار نمايد هاي شديدتر و دستگيري و زنداني كردن افراد مصرف را با سياست» تهديد«

از قبيل نرخ (هاي ساختاري  ماعي، دستگيرشدگان مناطقي كه از ضعفطبق نظرية تعارض اجت

برخوردار بودند، ) گسيختگي اجتماعي ي قانوني محدود، ميزان باالي از همها فرصتباالي فقر، 

  .كنندة مخدرهاي قوي بودند مصرف

  

  هاي محيطي ـ اجتماعي عامل

) گسيختگي اجتماعي ظريه از همنظريه آنومي و ن(شناسي  اين تحقيق كه از دو نظريه مهم جرم

هاي ساختاري را همراه  باشد، تاكنون عامل برد، اگرچه در صدد تشريح رفتار مجرمانه مي بهره مي

هاي موجود در نظريه تعارض اجتماعي دربارة سوء مصرف مواد، مورد بررسي قرار داده  با عامل

ن اعتقاد است كه در جامعة ارائه شد، بر اي  1كه توسط رابرت مرتون» نظريه آنومي«. است

به (» ي فرهنگيها ارزش«كه از عدم تعادل بين  است» نوآوري«آمريكا، جرم اغلب به منزلة يك 

فقر موجب ). 1938مرتون، (آيد  پديد مي) اشتغال(» ي ساختاريها فرصت«و ) ويژه موفقيت مادي

براي . كند م اعمال خالف ميناتواني در رسيدن به اهداف، افراد را مجبور به انجا: شود جنايت مي

نظريه . شود دهد كه نرخ باالي بيكاري به نرخ باالي جرم منجر مي مثال، اسناد موجود نشان مي

   نظريه«  شد به عنوان يك  ارائه 3كي و مك 2گسيختگي اجتماعي كه توسط شاو  هم از

استفاده قرار  هايي در سطوح كالن مورد بيني مطرح بوده كه براي انجام پيش» شناختي بوم

                                                
Robert Merton.١   

Shaw.٢   

Mc Key.٣   
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گسيختگي اجتماعي بايد  هاي كالن از هم اما، شواهد روشني وجود دارد كه عامل. گرفته است مي

طور رفتارهاي فردي در  هاي خرد كنترل اجتماعي و همين به طور مستقيم يا غيرمستقيم، با عامل

) ، تغيير جمعيتينرخ باالي فقر، تنوع فرهنگي(گسيختگي اجتماعي  هاي از هم عامل. ارتباط باشد

برخي از . ها و شهرهاي ويژه با ميزان جرم و مصرف مواد در ارتباط بوده است در مناطق، محله

گسيختگي اجتماعي براي تشريح رفتارهاي جنايي،  هاي كالن از هم پژوهشگران، اخيراً از عامل

  . اند فردي، در سطح خرد و مصرف مواد به طور فردي بهره برده

  

  ل اجتماعيهاي كنتر عامل

نحوة اثرگذاري نيروهاي دروني و بيروني را در جهت بازداشتن افراد  ،هاي كنترل اجتماعي نظريه

گيرد كه افراد هنجارها و قوانيني را  كنترل دروني هنگامي شكل مي. كند از انحرافات تشريح مي

هايي  نيز به پاداشكنترل بيروني . پذيرفته و دروني كرده باشند ،كه بر رفتارهاي افراد حاكم است

اين . كند، اشاره دارد هايي كه از انحراف جلوگيري مي كه كارهاي خوب را تقويت و يا مجازات

هاي مختلف و نيز از طرف افراد برجسته ارائه  تواند از سوي مؤسسه ها مي ها و يا مجازات پاداش

سر و داشتن يك هاي اجتماعي خاص از قبيل داشتن هم تعهداتي كه توسط برخي موقعيت. شود

. شود كند، باعث افزايش دلبستگي افراد به اعمال خوب مي شغل تمام وقت ضرورت پيدا مي

ها سعي دارند انحرافات را به  هاي كنترل اجتماعي، اين نظريه گذشته از نحوة ارائه نظريه

  .دنسست و ضعيف نسبت ده  هاي كنترلي قراردادي عامل

هاي دروني و بيروني را در چهار  د و بند اجتماعي، كنترلبراي ارائه نظريه قي) 1969( هيرشي

هاي قانوني،  پيوستگي و ارتباط با افراد برجسته، تعهد به هنجارها و فعاليت: شكل به هم پيوند داد

هاي آموزش متوسطه و اشتغال،  فراگيري دوره. هاي معمول باورهاي عرفي، اهتمام به فعاليت

. و هنجارهاي عرفي بوده است كه موفقيت مادي را نيز در پي داردها  نشانگر تعهد فرد به فعاليت

هاي گذشته، متغيرهاي كنترل اجتماعي ياد شده در باال، افراد را از  در حالي كه براساس بررسي

داشت؛ اما در كل بايد اين نكته را نيز در نظر داشته باشيم كه ماهيت اين  سوء مصرف مواد باز مي

متغيرهاي كنترل اجتماعي در . يري با مطالعات امروزي متفاوت استها به طور چشمگ بررسي

اي كه توسط خود افراد ارائه  هاي ساده مورد ارزيابي قرار گرفته و از گزارش مردمهاي  گروه

است در مطالعه حاضر، گروه مورد مطالعه از افرادي تشكيل شده . شد، استفاده گرديده است مي
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  كرده و دستگير و زنداني شده بودند؛ بنابراين، پرسش خود را ايناقدام به جرم پيش از اين كه 

دستگيرشدگان  تواند مصرف مواد آيا متغيرهاي برگزيدة كنترل اجتماعي مي« كرديم كه طور مطرح

  ؟»قرار دهد تأثيررا تحت 

راد تواند اف مطالعه حاضر بر اين باور است كه اگرچه احتماالً برخي متغيرهاي كنترل اجتماعي نمي

تواند آنان را از  اما در عين حال مي. اند، باز دارد خاطرشان دستگير شدهه را از ارتكاب جرايمي كه ب

وقت، داشتن همسر و  هاي كنترل اجتماعي ـ كار تمام اين عامل. كند سوء مصرف مواد منصرف

ي از بين تواند انگيزة افراد را براي مصرف مخدرهاي قو التحصيل شدن از دبيرستان ـ مي فارغ

  .بردب

  

  شناختي هاي جمعيت عامل

هاي اوليه مورد استفاده قرار  هاي جمعيتي از قبيل جنسيت و نژاد در پژوهش هرچند برخي عامل

اند، اما اين تحقيقات  اند و به طور قابل توجهي نيز با مصرف مواد مخدر در ارتباط بوده گرفته

آمده توسط برنامة  دست بهاطالعات . ده استهاي زنداني را مورد بررسي قرار ندا هيچگاه گروه

DUF  /ADAM  نشان داد كه دستگيرشدگان مسن بيشتر از دستگيرشدگان  1998در سال

  . اند كنندة كوكائين و يا هروئين بوده جوان مصرف

ه مورد مطالعه قرار داد و از دستگيرشدگان زن و مرد مصاحبه ب ADAMاي كه  نقطه 32در 

كنندة  درصد زنان مصرف نقطه، 29كنندة كوكائين و در ه درصد زنان مصرفنقط28در عمل آورده،

هاي ادراري نيز،گروه دستگيرشدگان آمريكايي  براساس آزمايش. ترياك بيشتر از مردان بود

  .اند بوده كنندگان كوكائين داراي بيشترين درصد مصرف آفريقايي تبار

  

  ها فرضيه

مال مصرف مخدرهاي قوي در بين دستگيرشدگاني در بررسي حاضر، چنين فرض كرديم كه احت

، فقر گسترده، بيكاري باال، درجات پايين درآمد(هاي ساختاري شديد  با ضعف مناطقيكه در 

شان زن است، تراكم جمعيتي باال، ثبات كم و  هايي كه سرپرست ، خانوادهپايينتحصيلي 

نيز چنين فرض كرديم كه مصرف . دباال باش) كنند هاي آمريكايي آفريقائي تبار زندگي مي گروه
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كوكائين و ترياك در بين دستگيرشدگاني كه كنترل اجتماعي جلوگيري از مصرف مواد را تجربه 

  : تواند شامل موارد زير باشد هاي اجتماعي مي اين كنترل. اند، پايين باشد كرده

ديپلم آموزش  كه با موفقيت نيز همراه هستند، از قبيل اخذ مدرك» توجه به اخالقيات«) 1

هاي كنترلي  شناختي فردي به عنوان عامل هاي جمعيت متوسطه، در مدل پژوهشي از عامل

به ويژه در سطح فردي، چنين فرض كرديم كه احتمال مصرف دوبارة . استفاده به عمل آمد

نيز چنين فرض كرديم . ترياك و كوكائين در بين زنان، غيرسفيدپوستان و سالخوردگان باال باشد

تواند از  هاي كنترل اجتماعي ـ اشتغال تمام وقت، تأهل و ديپلم آموزش متوسطه ـ مي عامل كه

هاي ساختاري و  ضعف در اين بررسي، چنين فرض شد كه هم. مصرف دوبارة مواد جلوگيري كند

ي بر روي مصرف مواد در بين دستگيرشدگان Ĥنانات جداگتأثيرهاي كنترل اجتماعي،  هم عامل

هاي مربوط به ضعف  ها، اين تحقيق به بررسي تعامالت بين عامل عالوه بر اين. داشته باشد

پردازد تا  شناختي و كنترل اجتماعي مي هاي خرد اجتماعي، جمعيت ساختاري كالن و عامل

هاي ضعف ساختاري  هاي فردي توسط عامل ات عاملتأثيربه نحوه دگرگوني كه رويكردي را 

  .پردازد، ارائه كند مي

  

  طرح :  ها روش

دربرگيرندة اقدامات  1992و  1991هاي در سال» بيني مصرف مواد پيش«مجموعة اطالعات طرح 

كه مصرف كوكائين و  ي استفردي و نيز اطالعاتي دربارة نتايج تحليل ادراري دستگيرشدگان

در بيست و چهار منطقه با افراد مصاحبه كرد،  DUFطي اين دو سال،. كند مي تأييدترياك را 

اين بيست . هايي انجام گرفت فقط در بيست و يك نقطه با افرادي از هر دو جنسيت مصاحبه ولي

  گو، ديه سن پورتلند،  سي،.، واشنگتن دي)محله من هتن(نيويورك : و چهار منطقه عبارت هستند از

آنجلس، داالس،  اورالنز، فنيكس، لوس تي لودردال، ديترويت، نيو.ايندياناپليس، هوستون، اف

رمنگام، فيالدلفيا، كليولند، سن آنتونيو، سن لوئيز، كانزاس سيتي، اوماها، شيكاگو، ميامي، سن بي

نواحي تحت پوشش . پوشش اين مناطق با هم تفاوت داشتند اما، نواحي تحت. خوزه، دنور و آتالنتا

يا، سن لوئيز در آتالنتا، شيكاگو، كليولند، دنور، ديترويت، هوستون، كانزاس سيتي، اوماها، فيالدلف

نواحي تحت پوشش داالس، اف تي . و واشنگتن، كل شهر و درون محدودة رسمي شهر بود

، فنيكس، پورتلند، سن ) محلة من هتن(اورالنز، شهر نيويورك  لودردال، ايندياناپليس، ميامي، نيو
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ن در سن ديه گو و بيرمنگام، دستگيرشدگا. آنتونيو و سن خوزه، شامل كل بخش يا محله بود

آنجلس نيز  در لوس .هاي داخلي نواحي مربوطه بودند بخش  شهر  هاي داخل محدودهمتعلق به 

در پايان هر . هاي مختلف ناحيه مربوطه بودند هاي شهري و يا قسمت دستگيرشدگان از بخش

. مصاحبه، از افراد خواسته شد كه يك نمونة ادراري نيز ارائه دهند تا مورد آزمايش قرار گيرد

هشتاد و يك درصد از دستگيرشدگان با مصاحبه و همچنين با ارائه نمونه ادراري موافقت حدود 

از دستگيرشدگان  1992و  1991هاي  اطالعاتي كه در سال  تحقيق حاضر از مجموعه. كردند

هيچ گونه اطالعاتي دربارة . (آمده، بهره برد دست بهمنطقه  24) سال 18باالي (بزرگسال 

  ).سرباز زدند، در اسناد وجود ندارد DUFز شركت در دستگيرشدگاني كه ا

ها را  هاي كنترل اجتماعي سطح شهري يا بخش هاي مربوط به عامل مركز سرشماري نيز مقياس

هاي  هاي فردي و شاخص ـ شامل عامل  هاي ارائه شده فرضيه. در اختيار اين تحقيق قرار داد

مورد  1992و  1991هاي  سال DUFهاي  نامه مكاني ـ براساس اطالعات تركيبي پرسش

مركز  1990از آنجا كه تحقيق حاضر درصدد استفاده از اطالعات سال . آزمايش قرار گرفتند

رو به  باشد، از اين مي DUFطرح  1992و  1991هاي  گيري از اطالعات سال سرشماري و بهره

مورد سنجش قرار  دهد كه در زماني واحد با متغيرهاي محيطي هاي سطح فردي اجازه مي داده

استفاده شد؛  1990از اطالعات سرشماري سال  2000به جاي اطالعات سرشماري سال . گيرند

عالوه برآن، . زيرا قبل از هرچيز، اين اطالعات در موقع آغاز اين تحقيق آماده و در دسترس بودند

) ار گرفتمورد بررسي قر 1990شناختي در سرشماري  ي جمعيتها ويژگيكه ( 1980اواخر دهة 

رفت كه مطالعة پديدة مصرف مواد در بين  اميد مي. دورة ترس عمومي از مصرف مواد بود

اطالعات . دستگيرشدگان طي اين دوره، بتواند اهميت يك برهة تاريخي را مشخص كند

تواند اعتبار  صورتي كه در مطالعات بعدي مورد استفاده قرار گيرد، مي نيز در2000سرشماري سال 

  .اي تحقيق حاضر را اثبات كنده يافته

  

  معيارها 

 دست  بهمتغيرهاي وابستة اين تحقيق، آخرين مصرف كوكائين و آخرين مصرف ترياك، با نتايج 

هاي فردي نيز  معيارهاي مربوط به عامل. آمده از تجزيه و تحليل ادرار افراد مشخص شدند

  . مشخص بودند
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شود، مورد  ي كه هنگام دستگيرشدن ثبت ميا براي مثال، سن، به عنوان يك متغير پيوسته

) زنصفر مرد،  1(» مرد«شناختي شامل جنسيت  هاي جمعيت ساير عامل. گرفت سنجش قرار مي

هاي كنترل اجتماعي اين مدل نيز  عامل. است) غيرسفيد پوست صفرسفيد و  1(» سفيد«و نژاد 

، )عدم اشتغال تمام وقت صفراشتغال تمام وقت،  1(» تمام وقت«) كار: (عبارت هستند از

، و )مجرد، جدا، طالق گرفته ، بيوه صفرمتاهل يا در حال زندگي با يك زوج،  1(» زوجيت«

  ).سال تحصيل 12كمتر از  صفرالتحصيل دبيرستان،  فارغ 1(» التحصيل دبيرستان فارغ«

عدم «، »درصد جمعيت سياه پوست«، »فقر«: هشت عامل عمدة كنترل اجتماعي عبارت بودند از 

متوسط « ،»نرخ بيكاري«، »زن است آنانهايي كه سرپرست  درصد خانواده«،  »تغيير محل زندگي

، براساس درصد تمام »فقر«، »تراكم جمعيت«و » التحصيالن نظام متوسطه درصد فارغ«، »درآمد

ل تر از خط فقر كه در سا پايين درآمدشود كه در يك شهر يا يك بخش با  گيري مي افرادي اندازه

دهندة تنوع نژادي  ، كه نشان»پوست درصد جمعيت سياه«. كنند تعيين شد، زندگي مي 1989

عدم تغيير محل «. شود پوست كل جمعيت محاسبه مي است، براساس درصد ساكنان سياه

كنند، تعيين  براساس درصد افرادي كه از پنج سال پيش در يك محل زندگي مي» زندگي

، كه خود نشانگر عدم يكپارچگي »شوند كه توسط زنان اداره ميهايي  درصد خانواده«. شود مي

و كودكان نيز  استمادر مجرد  آنانهايي كه در  براساس درصد تمام خانواده اجتماعي و فقر است، 

نيز براساس » التحصيالن نظام متوسطه درصد فارغ«. شود ، محاسبه ميهستندسال  18زير 

التحصيل شده و يا به سطح آموزش مشابهي  دبيرستان فارغساله بوده و از  25افرادي كه حداقل 

نرخ «درصد اعضاي بيكار كل نيروي كار شهري نيز براساس . شود يافته بودند ، محاسبه مي دست

 1989ها در سال  متوسط خانواده درآمدبراساس » متوسط درآمد«. شود نشان داده مي» بيكاري

تعداد ساكنان يك شهر يا بخش در هر مايل مربع  ، نيز براساس»تراكم جمعيت«. شود تعيين مي

  .شود اند، نشان داده مي تعيين شده 1990در مناطق روستايي و شهري كه در سرشماري 

در جهت تصحيح » تراكم جمعيتي«و » متوسط درآمد«اين بررسي از لگاريتم طبيعي دو متغير 

تگيرشدگان از كل نواحي يك دس آنانبراي مناطقي كه در . استفاده كرد آنانتوزيع نادرست 

مقادير . هاي محيطي كه در سطح بخش وجود دارند، استفاده شد بخش بودند، از مقادير عامل

دستگيرشدگان فقط از  آناندر نظر گرفته شد كه در  يحاكم در سطح شهري نيز براي مناطق

از مقادير شهري ها  آنجلس براي تحليل داده گو، بيرمنگام و لوس در سن ديه. نواحي شهر بودند

لحاظ نظري با  ازبرخي متغيرهاي انتخاب شده براي اين تحقيق ممكن است . استفاده شد
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هاي پيشين از نظر تجربي خيلي با همديگر شباهت  يكديگر متفاوت باشند، ولي در تحقيق

 تواند به محاسبه خطاها ها كه مي ها در تحليل داده براي جلوگيري از بروز برخي مشكل. داشتند

منجر شود، از روش استاندارد اجزاء اصلي براي تعيين اينكه جزئي از متغيرهاي محيطي ـ 

يا  »يكجانشيني« به طور غيرمنتظره مشاهده كرديم كه . اجتماعي حذف شود، استفاده كرديم

. به طور مثبتي با هفت متغير ديگر ضعف ساختاري در ارتباط بود »عدم تغيير محل زندگي«

 ،اما. كند هاي اجتماعي غير رسمي را تضعيف مي ونت، نظم اجتماعي و كنترلجابجايي محل سك

هاي عزيمت از يك مركز نابسامان را برخوردار  هنگامي كه افراد از منابع كافي براي جبران هزينه

هاي اختصاص داده  با استفاده از نمره. گردد نباشند، در اين صورت ضعف ساختاري آشكارتر مي

درصد «و » متوسط درآمد«به عنوان مقدار هر متغير، و تغيير عالمت متغيرهاي شده براي اجزاء 

هاي  با ساير عامل آنانسازي  در جهت هماهنگ» اند التحصيل شده ساكناني كه از دبيرستان فارغ

دهندة قدرت هشت  وجود آمد كه نشانه محيطي ـ اجتماعي، يك شاخص ضعف ساختاري ب

هايي كه  پوستان، يكجانشيني، درصد خانواده سياه  رصد جمعيتفقر، د(عامل محيطي ـ اجتماعي 

التحصيالن نظام متوسطه و  متوسط، درصد فارغ درآمد ،نرخ بيكاري شوند،  توسط زنان اداره مي

ها  اين. بيني احتمال مصرف كوكائين و ترياك توسط دستگيرشدگان بود در پيش) تراكم جمعيتي

از يك ثبات دروني % 77اجتماعي با درجة آلفاي ـ  حيطيدهند كه هشت عامل م نشان مي  همگي

  .بااليي برخوردار است

  

  هاي اين تحقيق  محدوديت

گيري  اي از اطالعات دست دوم، از روش نمونه اين تحقيق هنگام به كارگيري مجموعه

اولويت اوليه  DUF  /ADAMدر طرح . استفاده كرد DUF  /ADAMغيراحتمالي طرح 

هاي مربوط به جرايمي غير از مواد مخدر دستگير  بود كه به خاطر اتهام) مرد( مصاحبه با افرادي

مواد ارتباط به  بيهاي  كاري بود كه به اتهام خالف) مرد(شده بودند و اولويت ثانويه نيز با افرادي 

افرادي كه به خاطر . هاي مربوط به مواد مخدر و جرايم مواد دستگيرشده بودند كاري ، خالفمخدر

تر از قبيل ولگردي يا نقض قوانين عبور و مرور دستگير شده بودند، از اين طرح  يم سبكجرا

پاسخگويان اوماهايي در اين مورد استثنا بودند، زيرا براي داشتن تعداد كافي . حذف شدند
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در تمام مراحل اين طرح، از . آمد پاسخگو، بايد از همة دستگيرشدگان موجود بازجويي به عمل مي

  .تعداد دستگيرشدگان زن اندك بود، از همة آنان بازجويي به عمل آمد آنجا كه

و  1طور كه چن همان. تمام دستگيرشدگان بازجويي شده، حاضر به ارائه نمونة ادراري نبودند

زنند، عموماً به  كنند، دستگيرشدگاني كه از ارائه نمونة ادراري سرباز مي همكارانش اشاره مي

گيري ميزان مصرف كوكائين و ترياك از طريق تجزيه و  اندازه. اند كرده ي مواد مصرفيميزان باال

تواند مشكل محاسبة نادرست ميزان مصرف مواد را در تحقيقاتي كه فقط بر  تحليل ادراري مي

مدل ارائه شده براساس اطالعات . هاي ارائه شده توسط خود افراد استور است، از بين ببرد داده

،  DUFگيري غيراحتمالي  و با كمك روش نمونه DUFطرح  1992 و 1991هاي  تركيبي سال

اطالعات گرانبهايي را دربارة مواد مخدر و جرايم در  DUFهرچند كه . مورد سنجش قرار گرفت

هاي موجود در طرح مطالعاتي آن را نيز در نظر داشته  دهد، اما بايد محدوديت اختيار قرار مي

برنامه . دادند و افراد واحدهاي تحليلي را تشكيل ميدر تحقيق حاضر، نقاط شهري . باشيم

DUF /ADAM  هاي فردي و مصرف مواد در  كه حاوي اطالعاتي دربارة عامل كند ميادعا

  . شهرهاي بزرگ اياالت متحده است

نواحي » شهر«تنها چند تا از اين بيست و چهاردر واقع اما، بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه 

. اي است كه شهر در آن واقع شده است ستند كه شامل تمام يا بخشي از منطقهتحت پوشش ه

كه در اين تحقيق مورد بررسي ) آنجلس لوس( DUFفقط يك منطقة تحت پوشش ؛ هخوشبختان

ها به  به كارگيري شهرها و بخش. قرار گرفت، كمتر از كل يك شهر يا منطقه تشكيل شده است

طور  همان. براي مطالعاتي از قبيل همين مطالعه مناسب باشدتواند  عنوان واحدهاي تحليل مي

كنند، يك نظريه كلي مربوط به ساختار اجتماعي و ميزان  و همكارانش استدالل مي» چن«كه 

هاي تعارض اجتماعي كه تا به  اكثر عامل. جرم بايد در تمام سطوح تحليلي كاربرد داشته باشد

) شوند هايي كه توسط زنان اداره مي بيل فقر و خانوادهاز ق(اند  حال مورد بررسي قرار گرفته

  .آميز در شهرها يا نواحي بزرگتر موثر واقع شوند بيني ميزان جرايم خشونت اند در پيش توانسته

توانند  به شدت تعداد پارامترهايي را كه مي DUF/ADAMتعداد اندك مناطق مورد بررسي در

رائه يك شاخص مربوط به ضعف و يا استفاده از ا. در مدل محاسبه شوند، محدود كرده است

هاي محيطي ـ اجتماعي نه تنها در رسيدن به يك نتيجة مناسب كمك  تحليل جزئي تمام عامل

                                                
١- Chen  
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در نتيجه به يك . شدند كرد، بلكه باعث كاهش پارامترهايي شد كه بايد در مدل محاسبه مي

اي محيطي ـ اجتماعي با مصرف ترين پرسش پژوهش، اينكه آيا متغيره ارزيابي درست از مهم

ات تأثيرتوانند  هاي محيطي ـ اجتماعي مي كوكائين و ترياك ارتباط دارند و يا اينكه آيا اين عامل

  .هاي فردي بر مصرف مواد را تعديل كنند، دست يافتيم عامل

هاي  از آنجا كه اعمال و سياست. نمونه پژوهشي ما در اين تحقيق افراد دستگير شده بودند

آمده از اين  دست بهويقي براي جرايم مرتبط با مواد مخدر متغير هستند، از اين رو، نتايج تش

افرادي را كه به  ADAMو  DUFاز آنجا كه طرح . گرايانه باشد تحقيق ممكن است جانب

خاطر جرايم غير مواد مخدر دستگير شده بودند، در اولويت قرار داد و از آنجا كه زنان را از طرح 

در هر حال، براي بازبيني نتايج تحقيق، . يافت گرايي تا حدودي كاهش مي رده بود، جانبخارج ك

  .ها ضروري است آگاهي از اين محدويت

  

  ها تجزيه و تحليل داده

ها  ، فرضيهHLM5اي و برنامة كامپيوتري  غيرخطي طبقه يساز با استفاده از تكنيك آماري مدل

هاي مكاني و فردي نيز مورد تجزيه و تحليل  و داده به طور همزمان مورد سنجش قرار گرفتند

اولين گام، بازگرداندن احتمال مثبت بودن مصرف كوكائين و احتمال مثبت بودن . قرار گرفتند

با استفاده از اين مدل . هاي مربوط در هر منطقه بود مصرف ترياك در تمام متغيرهاي فردي داده

و محور مختصاتي كه از مدل اول   ضرايب زاويه .آمد دست  بهضرايب، هفت ضريب  رگرسيوني

هر هشت . بازگردانده شد 2به دست آمد، براساس عامل محيطي ـ اجتماعي موجود در مدل 

بنابراين، . عامل محيطي ـ اجتماعي با هم تركيب شدند تا شاخص ضعف ساختاري را تعريف كنند

هاي ضعف ساختاري، نشانگر  عاملات تركيبي تأثيرشاخص براي ارزيابي اين نكته بود كه آيا 

  .يا نه احتمال باالي مصرف مواد هستند

در حالي كه چنين فرض شده بود كه عامل . در مدل دوم يك بخش مقدماتي نيز لحاظ شد

احتمال مثبت بودن آزمايش مصرف (محيطي ـ اجتماعي محل محور مختصات مدل سطح يك 

اجتماعي در تشريح تمام ـ  تفاده از عامل محيطيكند، اما اس بيني مي را پيش) كوكائين و ترياك

ابتدا، نوعي رابطة تعاملي . وابسته بود% 5و ضريب آماري حداقل  Tبه مقادير   ضرايب زاويه

سپس، . ها انجام پذيرفت احتمالي در مدل سطح دو صورت گرفت و سپس تجزيه و تحليل داده
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و يك تعامل احتمالي ديگر به مدل  شد، حفظ% 5تعاملي كه باعث به وجود آمدن ضريب آماري 

نبودند، نتوانستند به ضريب آماري  يگونه رابطة تعامل هاي نهايي كه داراي هيچ مدل. اضافه شد

، بايد در 2در هرحال، به دليل محدود بودن تعداد واحدهاي موجود در مدل سطح . دست يابند% 5

هاي سطح يك و  هاي مربوط به مدل هدر مبحث بعدي، معادل. ارزيابي اين مدل دقت داشته باشيم

دستگيرشدگاني هستند كه در  i=1،2،3...Nهاي تحقيق حاضر،  در نمونه. اند دو مشخص شده

منطقه  j=1،2،3...24اي از  معرض خطر مثبت بودن آزمايش مواد مخدر در درون مجموعه

  .باشند مي

دستگيرشدگان   براي) ر ترياكطو بودن آزمايش مصرف كوكائين و همين احتمال مثبت(وابسته متغير

i  در محلةj  ،كار تمام «و » سن«، »نژاد«، »جنسيت«، در واقع تابعي از شش متغير فردي يعني

من اين شش متغير فردي را در مدل . است» نظام متوسطهالتحصيل  فارغ«و» تأهل«  ،»وقت

  .دهم قرار مي 2محيطي را در مدل سطح  هايسطح يك و متغير

  

  مدل سطح يك 

Logit (Yij) = Log [pij 1(1-pij)]=yij=Boj+Bij(مرد) ij +B2j(سفيدپوست) ij + 

B3j(سن)+ B4j( وقت كارتمام ) ij+B5j(تأهل) +b6j( نظام متوسطه التحصيل فارغ ) ij  
به عنوان مثال، (هاي خود متمركز هستند  ـ اجتماعي بر نمونه تمام اين متغيرهاي فردي و محيطي

مساوي  j؛ ضعف (1)در معادلة » مرد«منهاي ميانگين كل » مرد«ار مساوي است با مقد ijمرد 

، تا )) 2(تمام بيست و چهار منطقه در معادلة » ضعف«كمتر از ميانگين » ضعف«است با مقدار 

بيان كرد، با  را نيز بايد به صورت زير 2مدل سطح . بتواند تحليل معناداري از نتايج را ارائه دهد

  .روابط تعاملي از نظر آماري اهميت نداشته باشنداين فرض كه هيچ يك از 

  

  

  

  
B0j=y00+y0j (ضعف) j + µ 0j  (2) 
B1j=y10 +M1j   (3) 
B2j=Y20+M2j    (4) 
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B3j=Y30 + M3j   (5) 
B4j=Y40+M4j   (6) 
B5j=Y50+M5j   (7) 
B6j=Y60+M6j   (8) 

  

تواند  ثبت بودن مصرف كوكائين و ترياك ميدهد كه احتمال م اين مدل چند سطحي نشان مي

  .ات متغيرهاي فردي، محيطي و يا ناشي از خطا باشدتأثيرناشي از 

  

  نتايج

نفر از  29834و  1991سال در سال  18نفر از دستگيرشدگان زير  300090در كل 

جدول . قرار دادند DUF، نمونة ادراري خود را در اختيار طرح 1992دستگيرشدگان در سال 

. هاي فردي است دهندة ضرايب همبستگي، ميانگين و انحراف استاندارد عامل شماره يك نشان

مصرف كوكائين توسط  ،%)46(هاي صورت گرفته بر روي حدوداً نيمي از دستگيرشدگان  آزمايش

همچنان . كنندة ترياك بودند از دستگيرشدگان مصرف% 8كرد؛ در حالي كه تنها  آنان را اثبات مي

با » سن«و » نژاد«هاي  هاي كنترل اجتماعي و عامل رفت، عامل ها نيز انتظار مي رضيهكه از ف

هرچند كه اين رابطه به نسبت ضعيف بود، براي يكي از  ;اي مثبت داشتند مصرف كوكائين رابطه

هاي  ، فقط رابطة آن و عامل»يعني احتمال مثبت بودن مصرف ترياك«متغيرهاي وابستة ديگر، 

دهندگان،  اكثر پاسخ. رفت در مسير مورد انتظار پيش مي» سن«و » ر تمام وقتكا«، »جنسيت«

ميانگين مجرد مردان غيرسفيد پوست بوده، شغل تمام وقت نداشتند، داراي ديپلم متوسط بودند و 

  .سال بود 30سن آنان نيز حدود 

اي محيطي ـ دهندة ضرايب همبستگي، ميانگين و انحراف استاندارد تمام متغيره نشان 2جدول 

از . كردند از ساكنان بيست و چهار منطقه، زير خط فقر زندگي مي% 19در حدود . اجتماعي است

  .آمريكايي آفريقايي تبار بودند%) 5/30(نفر از ساكنين اين مناطق  3نفر،  10هر 

طي پنج سال گذشته در  اين مناطق،%) 8/50(نيمي از جمعيت باالي پنج سال متوسط، به طور

هاي داراي  خانواده. بود 8  »تراكم جمعيت«ميانگين متغير . اند ها سكونت داشته حلهمان م

. داد هاي بيست و چهار منطقه را تشكيل مي تمام خانواده% 2/9سرپرست زن و داراي كودك 
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نرخ . التحصيل دبيرستان بودند سال و بيشتر فارغ 25افراد باالي %) 7/72(تقريباً سه چهارم 

نيز » متوسط درآمد«و %) 5/8يعني (در تمام بيست و چهار منطقه باال بود متوسط بيكاري، 

به استثناي متغير (دهنده ضريب باالي همبستگي اين متغيرها  نشان 2جدول شماره . بود% 18/10

و هريك از » تراكم جمعيتي«ضرايب همبستگي موجود بين متغير . است) تراكم جمعيت

  . ودمتغيرهاي ديگر، پايين تا متوسط ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


