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ارتباط بين اعتياد و امنيت اجتماعي در جامعه شهري
0

نسرين دانايي
تاريخ دريافت0394/0/31 :

تاريخ پذيرش0394/01/05 :

چكيده
هدف :مقاله حاضر به دنبال تبيين رابطه بين عوامل اجتماعي با گرايش به اعتياد و سپس رابطه اين گرايش بها عهدم
امنيت اجتماعي ميباشد و همچنين ،سهم هر يک از عوامل اجتماعي كه منجر به عدم امنيت اجتماعي مهيشهود را
تعيين مينمايد .روش :روش تحقيق توصيفي-تحليلي است .ابتدا رابطه شهاخ

ههاي پهژوهش (خهانواده ،محلهه،

بيکاري و )...با گرايش به اعتياد و سپس رابطه اين گرايش با عدم امنيت اجتماعي بيان شده و در ادامه با اسهتفاده از
الگوريتم  ،GMDHسهم هر يک از اين عوامل در تخمين عدم امنيت اجتماعي بيان شده است .يافتههاا :نتهايج
نشان داد كه بين شاخ

هاي پژوهش با گرايش به اعتيهاد و عهدم امنيهت اجتمهاعي رابطهه معنهاداري وجهود دارد.

مهمترين پيشبينيكنندههاي عدم امنيهت اجتمهاعي بهه ترتيهب ،سهاير عوامهل (گههستردگي مههرزي بها پاكسهتان و
افغانستان؛ فعاليت قاچاقچيان بينالمللي و منطقههاي؛ بهازار پررونهق مهواد مخهدر و ،)...وضهعيت آنوميهک ،صهنعتي
شدن ،خانواده ،دوستان و همساالن ،دسترسي به مواد مهخدر ،بيکاري و در نهايهت محلهه اسهت .نتيجاهگياري:
متغيرهاي خانواده ،محله ،دوستان و همساالن ،وضعيت آنوميک ،دسترسي به مواد مخدر ،صهنعتي شهدن ،بيکهاري
در امنيت اجتماعي نقش دارند.
کليدوانهها :اعتياد ،الگوريتم ژنتيک ،صنعتي شدن ،عدم امنيت اجتماعي ،وضعيت آنوميک

 .0نويسنده مسئول :مدرس دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب ،دكتري جامعه شناسي از دانشگاه شرق شناسي روسيه ،پست
الکترونيکnasrin_danaie@yahoo.com :

ارتباط بين اعتياد و امنيت اجتماعي در...

مقدمه

وابستگي و سوءمصرف مواد يک بيماري است .اختالل وابستگي بهه مهواد ،معمهايي بسهيار
پيچيده ،چند وجهي و با ابعاد جهاني است (نابدل .)0319 ،اعتيهاد بهه مهواد مخهدر ،بيمهاري
رواني عود كننده و مزمني است كه با اخهتالالت انگيزشهي شهديد و از دسهت دادن تسهلط
رفتاري همراه است (داالس ،ديويد ،جولي .)0101 ،0بر طبق گزارش منتشر شهده توسهط
دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل در سهال  0100حهدود  031ميليهون نفهراز مهردم
جهان در سال  0101مواد مصرف نموده ند كه جمعيتي بالغ بر  5درصد از افهراد بهاالي
 01سال را تشکيل ميدهند و حدود  07ميليون از آنها به مواد وابسته هستند و در چنهد
سال اخير ،روند اختالل مصرف مواد غيرقهانوني ثابهت بهوده اسهت ،ههر چنهد بعضهي از
كشورهاي رو به توسعه ،افزايش مقدار اختالل مصرف مهواد را شهاهد هسهتند (گهزارش
جههاني مهواد مخهدر .) 0100 ،0بهه داليهل مختلهف از جملهه داليهل فرهنگهي ،اجتمهاعي و
اقتصادي ،مصرف مواد مخهدر بهيش از ديگهر رفتارههاي پرخطهر مهورد توجهه عمهوم قهرار
32

اين در حالي است كه تقريبا در همه كشورها خريد و فروش و مصرف آن غيرقانوني است
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گرفته است .تجارت آن به يکي از سودآورترين تجارتها در سطح جههان تبهديل شهده و
(دانايي .)0394 ،ضرورت شناخت ابعاد و سطوح اين مسأله اجتماعي زماني عميقتهر درك
ميشود كه بدانيم سازمان ملل متحد ،پديده اعتياد را از جرايم سازمان يافته تلقي و اقدام به
صدور كنوانسيونها و پروتکلههاي مختلهف بهراي مقابلهه بها آن -كنوانسهيونههاي ،0970
 ،0960پروتکل اصالحي  0970و كنوانسيون  -0911نموده است .حجم گسترده تجارت و
چرخش مالي مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافياي منطقهاي و جههاني
اين موضوع را بسيار قابل تأمل كرده است (هاشمي .)0313 ،آمار طرح ملي شيوعشناسهي
مهواد در سهال  0391كهه توسهط پژوهشهگاه علهوم انسهاني و مطالعهات اجتمهاعي جههاد
دانشگاهي انجام پذيرفت نشان ميدهد كه تعداد تقريبي معتهادان كشهور  0305111نفهر
است كه از اين تعداد حدود  90درصد مرد هستند (نيم نگهاهي بهه طهرح شهيوعشناسهي،
 .)0391مصرف مواد مخدر از نوع ترياك در كشور سابقهاي نسبتا طوالني دارد .بنها بهه
2. World Drug Report

1. Dallas, David &Julie
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تخمين دفتر مبارزه با مواد و جرائم سازمان ملل ،در سهال ،0119در ايهران  41درصهد از
مواد مخدر به صورت ترياك و بقيه عمدتا هروئين بوده است .آمار منتشره توسط دفتهر
مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل در سال  0101نشان دهنده آن است كه  40درصهد از
ترياك كل دنيا ،درايران مصرف ميشود (گزارش جهاني مواد مخدر.)0101 ،0
بيش از 41نظريه در مورد سببشناسيايجاد و گسترشاختاللمصرفمواد و اعتياد وجود
دارد .در يک دستهبندي كه توسط ليتري و همکاران ( )0914صورت گرفته ،تعامل با
خود ،ديگران ،جامعه و طبيعت پايههاي اصلي درك تعاملي ايجاد اعتياد معرفي شدهاند.
سوءمصرفمواد ،به عنوان يک مهسئلهاجهتماعي هنگامي مطرحشد كه پديدههاي اجتماعي
نظير شهرنشيني و صنعتيشدن به وقوع پيوست .مهلزومات نهاشي از صهنعتيشدن موجب
تنشهايي در سطوح شخصي و اجتماعي گرديد .گمنامي شهري نه تنها از نقشنظارتي-
خهانواده كهاست ،بلکه موجب كاهشنقشنظارتيمذهب نيز شد .اين گمنامي با از
خودبيگانگي انهسان مهضاعف گهرديد .تمنيات سيريناپذير انسان باع

تنشها و

محروميتهاي بيشتر انسان شد و اين خود موجب گرديد كه در مهرحلم اول ،آرامش خود

11

را در پناهبردن به مواد مخدر جستجو كند و نهايتاً هنگامي كهه مهشکالت تهحمل ناپذير مي

33

مخدر در ايران باع

ايهن آگهاهي فزاينده شده كه ايران با يک مسئله اجتماعي عمده

مواجه است (صفري .)0310 ،امنيت اجتماعي يکي از مؤلفه هاي مهم امنيت ملي است كه
متأثر از مهتغيرهايي چون نهبود اعتياد ،نبود جرم و جنايت و رشد بهداشت و غيره است.
امنيت اجتماعي ،آرامش و آسودگي خاطري است كه هر جامعه موظف است براي
اعضاي خود ايجاد كند (بيگس .)0110،0برخي از صهاحب نهظران ،امنيت اجهتماعي را
توانمندي جامعه براي مراقبت ازخصوصيات و ويژگي هاي بنيادين خود در شرايط تغيير و
تهديدات عيني و احتمالي تعريف و براي ارتباط نزديک ميان هويت جامعه و امهنيت
تهأكيد ميكنند .امنيت اجهتماعي را مي توان از حي
2. Biggs

شمول و فراگيري امنيت عمومي
1. World Drug Report
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هايي است كهه در حهال حهاضر جامعم ايران از آن رنج ميبرد .افزايش تخلفات مواد
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شدند به اعتياد روي آورد .مسئله تخلفات مرتبط با مواد مخدر يکي از پيچيده ترين چالش

ارتباط بين اعتياد و امنيت اجتماعي در...

قلمداد كرد كهه حهوزه هاي امنيت جمعي و گروهي را مي تواند پوشش دهد .بي ترديد
هيچ عنصري براي پيشرفت ،توسعه و تکامل يک جامعه و همچنين شکوفايي استعدادها
مهم تر از عنصر امنيت و تهأمين آرامهش در جهامعه نبوده و توسعه اجتماعي ،خالقيت و
فعاليت ارزشمند ،بدون امنيت امکان پذيرنخواهد بود (فرارا و تانر.)0991 ،0
امروزه امنيت از جنبه هاي مهختلف اجهتماعي ،اساسي ترين و كهليدي ترين بحه جوامهع
انساني است و اين امنيت مي تواند در زمينه هاي اجتماعي ،قضايي و حتي تغذيهه جامعهه و
خانواده مطرح شود .امنيت اجهتماعي از دو بهعد ذهههني و عينهي برخهوردار اسهت .در بعهد
عيني ،امنيت اجتماعي به معني عدم تهديد براي ارزش هاي كهسب شههده اسهت و در بعهد
ذهني مشتمل بر نبود هراس از اينكه آن ارزش ها مورد حمله قرار گيرد (اونييل.)0110 ،0
وابستگي و اختالل مصرف مواد يکي از چالشههاي اساسهي اكثهر كشهورهاي جههان از
جمله كشور ايران است كه به رشد اقتصادي آسيب مهيزنهد .توسهعه پايهدار را نهاممکن
ميسازد ،پيامدهاي اجتماعي و نابسامانيهاي خانوادگي بسيار به همراه دارد و بار زيادي
34

قوانين جاري بسياري از كشورها و از آن جمله ايران ،ضرورت انجام اقدامات همهجانبه،
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را بر نظام بهداشت و درمان كشورها تحميهل مهيكنهد .از اينهرو در اسهناد بهينالمللهي و
فراگير و قاطع با اين معضل اجتماعي-بهداشتي مورد توجه قهرار گرفتهه اسهت (گهزارش
جهاني مواد مخدر.)0101 ،3
نظريه هايي كه به تبيين علل سوءمصرف مواد مخدر پرداخته اند ،از رويکردههاي زيسهت-
شناختي ،روان شناختي و يها جهامعه شناختي ،استفاده كردهاند .از ديدگاه زيههست شهناختي
معتقدند ،افراد از نظر فيزيولوژيکي مستعد اعتياد هستند .به نظر جهارويک ،4برخهي افهراد از
نظر فيزيولوژيک استعدادي دارند كه موجب ميشود از سوءمصهرف مهواد لهذت بيشهتري
ببرند و همين استعداد باع

اعتياد آنها ميشود .به بيان ديگر ،سيستم عصهبي مركهزي كهه

عمدتاً از مغز و نخاع تشکيل شده مواد مخدر را طهوري توسهط انتقهال دهنهدهههاي عصهبي
پردازش ميكند كه براي فرد تجربه لذتبخش نادري توليد ميشود (جارويک .)0991،از
ديدگاه روان شناختي معتقدنهد ،افههرادي كهه داراي عهزت نفهس پهاييني بهوده و مضهطرب
4. Jarvik

3. World Drug Report

2. O'Neill

1. Ferrara and Tanner
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هستند ،به منظور آرامش و كسب اعتماد بهه نفس و رهايي از تنشها ،به مهواد مخهدر روي
ميآورند .افراد وابسته ،بيشتر به مواد مخدر آلهوده مهيشهوند (مهوني ،نهاكس ،و اسهچات،0
 .)0997اين نظريهها بر تقويتكنندههاي مثبت و تضعيفكنندههاي منفي سوءمصرف مواد
نيز تأكيد ميكنند .تقويتكننده مثبت زماني بروز ميكند كه سوءمصرف مواد بهه تجهارب
خوشايندي مانند هيجان ،لذت و تأئيد همسهاالنه منتههي شهده باشهد .تضهعيفكننهده منفهي
زماني بهوجود ميآيد كه سوءمصرف مواد مخدر به بروز تجارب ناخوشايندي ماننهد درد،
اضطراب ،خستگي و تنههايي خهتم شهده باشهد (گهود .)0991،0از ديهدگاه جامعههشهناختي
معتقدند ،ساختار فرهنگي-اجتماعي در اين امهر حهائز اهميهت اسهت .از ديهدگاه كههاركرد
گرايان سهاختي وقتي هنجارهاي اجتماعي تضعيف مهيشهوند،گرايش افهراد بهه سهوي ايهن
مواد افزايش مييابد .با پيچيدهتر شدن جامعه و تهحوالت اجههتماعي سهريعتهر ،ارزشهها و
ههنجارهاي اجتماعي مبهمترشده ،به بيهنجاري كشيده مهيشهود .ناهمسهازي هنجهاري ،از
عوامل مهم تضعيف هنجارهاست زيهرا بهها هههشدار دادن مسهئوالن بهداشهت و سهالمت در
مورد خطرات و مضرات مصرف اين مواد ،به دليل تبليغات گسترده توليدكننهدگان مههواد،

11

تعرض ساختاري پديدار شده و افراد را به سوي مصرف اين مواد تهشويق مهيكند .آنهومي

35

والدين ،جدايي از دوستان به دليل جابهجايي و عواملي از اين دست افراد را در برابهر مهواد
آسيبپذيرتر مهيكند .تضعيف وفهاق جمعي در مورد هنجارهايپذيرفتهشدهاجتمهاعي ،در
اين رويکرد مهمترين عامل گرايش افراد بهه سمت مهواد ميباشد.
هدف از انجام اين پژوهش مطالعه جامعهشناختي و تبيين عوامل اجتماعي موثر بهر گهرايش
به اعتياد و رابطه آن با عدم امهنيت اجتماعي مي باشد .در ادامه ،بها اسهتفاده از روش دسهته-
بندي گروهي داده هاي عددي يا الگوريتم ژنتيک نوع  ،3GMDHسهم هر يک از عوامهل
اجتماعي كه منجر به عهدم امنيهت اجتمهاعي مهيشهود تعيهين شهده و در انتهها راهکارههاي
كهاربردي در رابهطه بها اعتياد ارائه شده است.
3. Group Method of Data Handling

2. Goode

1. Mooney, Knox, & Schacht
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سمت مواد ايجاد ميكند .متالشهي شههدن سههاختار خههانوادههها بهه دليهل طهالق و جهدايي
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و بيهنجاري فردي نيز از عوامل ديگري است كه بستر مناسبي براي كشهيده شهدن فهرد بهه

ارتباط بين اعتياد و امنيت اجتماعي در...

روش
جامعه ،نمونه ،و روش نمونهگيري
روش تهحقيق ايهن پژوهش از نهوع تهحليلي ه توصيفي است .دادههاي مورد نيهاز بهر اسهاس
گزارشها و نشريههاي معتبر داخل (شهامل مهركز آمهار ايران ،ستاد مبارزه با مواد مخهدر و
نيروي انتظامي) مي باشد .جامعم آماري ايهن تهحقيق مهتشکل از كليه استانههاي كشهور در
سالهاي  0370 - 90ميباشد .الگوي تحليلي مراحل پردازش دادهها بها بهسته نههرمافهزاري
شبکههاي عصبي نوع  GMDHبه انجام رسيده ،به ايهن نحهو كهه دادهههاي موجهود پهس از
تبديل آنها به صورت ميزان ،بهعنوان دادههاي ورودي به نرمافزار وارد شده و پس از طهي
مراحلي رابطه شاخ

هاي پژوهش با گرايش به اعتياد و سپس رابطه اين گهرايش بها عهدم

امنيت اجتماعي بهدست آمده و در نهايهت سههم ههر يهک از شهاخ

هها در تخمهين عهدم

امنيت اجتماعي بيان شده است .الزم به ذكهر اسهت ،بها توجهه بهه اينکهه واحهدهاي سهنجش
برخي از شاخ

ها با يکديگر هم وزن نبوده بنهابراين بهراي سهاختن متغيرهها ،نمهرات خهام

36

متغيرهاي ذكر شده در اين پژوهش را ساختهاند.
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تبديل به نمرات استاندارد ( )Zشدند .در انتها دادههاي استاندارد با يکديگر تركيب شهده و
متغيرها و شاخ

هاي مورد بررسي عبهارت بودنهد از)0 :خهانواده :يکهي از نهادههاي مههم

اجتماعي كه اهميت و نقشهاي مختلف آن مهورد توجهه علمهاي مهذهبي ،صهاحب نظهران
تعليم و تربيت ،جامعهشناسان و روانشناسان قرار گرفته ،خهانواده اسهت .در زمينهه «ارتبهاط
آشفتگي خانواده و مصرف مواد مخدر» نيز فارو و برسين
دست به انجام يک تحقيق زدند .در نتيجه اين پژوهش مشخ

 )0991( 0بر روي  343نوجوان
شد كسانيكهه بهه مصهرف

زياد الکل و مواد مخدر ميپرداختند ،اغلهب داراي خهانوادهههايي بها زمينهه آشهفته بودنهد.
)0محله :محله شهري به عنوان بخشي از شهر تعريف ميشود كه داراي لبهههاي كهاركردي
يا فضايي هويتدار و تركيب عملکردهاي كوچک مقياس باشد .يک محله شهري معموالً
متشکل از ،بيش از يک واحهد همسهايگي اسهت (گهافرون ،هاينسهمن ،و اسهکاال.)0115 ،0
محله واحد فيزيکي و اجتماعي با سازمانهاي اجتماعي كه بزرگتر از خانوار و كوچهک-
2. Gaffron, Huismans, & Skala

1. Farrow & Brissing

نسرین دانایي

تر از شهر ميباشد (كارپات .)0915 ،0نبود ارزشهاي مذهبي و اخالقي ،شهيوع خشهونت و
اعمال خالف ،وجود مشاغل كاذب و ضعف همبستگي ميان افراد محل و حاشيهنشهيني ،از
جمله عوامل مربوط به محل سکونت است كه ميتواند موجب گرايش فرد به مهواد مخهدر
شود (اسالم دوست)3 .)0319،دوستان و همساالن :يکي از مهمترين عوامل مهوثر در رشهد
و تکامل شخصيت آدمي در دوران نوجواني به شمار مهيآينهد .بهه عقيهده مهوريس دبهس،
دوستيهاي اين دوران باع

كسب تجاربي ميشود كه در توسعه شخصيت نوجهوان نقهش

دارد .دوستان و معاشران و به طوركلي همساالن در سالهاي جواني نقش مهمي در كشيده
شدن فرد به اعتياد دارند .در تحقيق فرجاد  63درصد افراد نمونه ،شروع اعتيهاد را در نتيجهه
توصيه دوستان اعالم كردهاند .اين ميزان به نسبتي مشابه در تحقيقات ديگر نيهز يافهت شهده
است (فرجاد )4 .)0377 ،وضهعيت آنوميک :عبارت اسهت از ضهعف هنجارهها در نظهارت
به رفتارهاي افراد اجتماع .در واقع ،وضعيت آنوميک به وضعيتي اطالق ميشود كهه در آن
نظارت جهامعه بهه رفهتار افراد و هنجارها ضعيف شهده يها از بهين بههرود و از شههدت نههفوذ
نهظارتكننده ههنجارهاي اجهتماعي در جامعه كاسته شود)5 .دسههترسي بههه مههواد مخهدر:

11

به معني فراواني و سهولت دسترسي به مواد مخدر مهيباشهد و بهراي سهنجش ايهن متغيهر از

37

يا يک منطقه از نظر صنعتي اسهت .در سهطح يهک كههشور ،بههه معنهاي گذشهتن از مرحلهه
فعاليتهاي زراعي كه تا پيهدايي فراينهد صهنعت اساسهي شههناخته مههي شهد و دسهتيابي بهه
فعاليت هاي صنعتي يعني مجموع فههنون و حههرفي كههه مهواد اوليهه را بهه منظهور انطبهاق بها
نهيازهاي انهساني مورد استفاده قرار مي دهند .به مهنظور سهطح سنجش ميزان صنعتي بهودن،
از شاخ

مهيزان كهارگاههاي صهنعتي بزرگ استفاده شده است)7 .بيکاري :افهرادي كههه

شهاغل نيستند ولي قادر به كار ميباشند بهعنوان بيکار شناخته ميشوند .به مهنظور سههنجش
اين مفهوم از شاخ

درصد بيکاران در جهمعيت فهعال استفاده شد.

1. Kurpat

Vol. 9, No. 36, Winter 2016

ساير مواد مخدر مهکشوفه) اسهتفاده شده است)6.صنعتي شدن :عبارت از تجهيز يک شههر
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شهاخ

مهيزان كهل كشفيات مواد مخهدر (شهامل تريهاك ،ههرويين ،حشهيش ،مهورفين و

ارتباط بين اعتياد و امنيت اجتماعي در...

در اين تحقيق از الگوريتم شبکه هاي عصهبي از نهوع  GMDHاسهتفاده شهد .هنگهاميكهه
رگرسيونههاي اسهتاندارد بها فهرم حاصلضهرب بهه دليهل پيچيهدگي محاسهبات و مشهکل
وابستگي خطي به نتيجه نرسيدند ،در سال  0966ايواخننکو 0روشهي بهراي سهاخت يهک
چندجملهاي با مراتب باال بهه نهام الگهوريتم GMDHيها روش سهازماندهي كهردن داده،
معرفي كرد .گسترده اين روش براي سيستمهاي پيچيده با ساختار نامشخ

كهه تحليهل-

گر عالقهمند به درك روابط بين متغيرهاي ورودي و خروجي با مراتب باالست ،ايدهآل
است .الگوريتم ايواخننکو روشي اكتشافي است كه دانهش را از ذات و طبيعهت دادههها
استخراج ميكند و مانند تحليلهاي رگرسيوني ،برپايهه يهک بنيهان ثابهت نظهري نيسهت.
الگوريتم  GMDHيک فنآوري آمهوزش آمهاري شهبکهاي اسهت كهه حاصهل تحقيقهات
سيبرنيتيکي 0شامل سيستمهاي خود سامانده ،تئوري اطالعات ،كنترل وعلم كهامپيوتر مهي-
باشد .اين الگوريتم يک روش مدلسازي آماري كالسيک نيست ،بلکه فرآيند منظم براي
غلبه بر ضعفهاي آماري و شبکههاي عصبي ميباشد .امروزه در علوم آمهاري روشههايي
38

ايجاد شده ،آنها را بهعنوان تحليلهاي عددي بيان مهيكنهد .آنچهه ايهن روزهها الگهوريتم
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براساس فرضهاي محدود شده و تحليل پارامتريک وجهود دارد كهه در علهوم كهامپيوتري
 GMDHرا بهعنوان يک روش يادگيري 3معرفي ميكند ،ساختن مدلههايي بهراي سيسهتم
پيچيده از نوع اين رگرسيون با درجات باال ميباشد كه داري مزايايي نسبت به مدلسازي-
هاي كالسيک ميباشد .پروفسور ايواخنينکو دراين زمينه معتقد است ايهن الگهوريتم روش
خود ساماندهاي است كه بر اساس ارزيابي دادهها به صورت جداگانهه بها اسهتفاده از معيهار
خارجي براي مدلسازي هاي پيچيده كاربرد دارد (ايواخننکو .)0970 ،متغيرهايي كه روي
اين فرآيند تأثير ميگذارند ،ميتوانند بهه عنهوان متغييهر ورودي مهورد اسهتفاده قرارگيرنهد.
متغيرهاي موثر ورودي ،تعداد اليهها وتعداد نرونها در اليههاي پنهان 4و سهاختار مهدل بهه
صورت خودكار تعيين ميشود ،اين كار بر اساس اثر كمينهسهازي معيهار خهارجي درحهين
كامل شدن ساختار انجام ميشود .اين الگهوريتم بهراي مهدلسهازي سيسهتمههاي پيچيهده و
پيشبيني فرآيندهاي چند متغييره كاربرد فراواني دارد .مبناي رياضي الگوريتم  GMDHبر
4. hidden layer

3. Heuristic

2. Cybernetic

1. Ivakhnenko

نسرین دانایي

اساس تجزيه سري توابع والترا 0به چند جملهايهاي دو متغيره درجه دوم پايهه ريهزي شهده
است (ايواخننکو.)0970 ،
Y  G( X i , X j )  a0  a1 xi  a2 x j  a3 xi  a4 x j  a5 xi x j
2

2

شبکه عصبي نوع  GMDHميتواند مقدار خروجي  Yرا ،براي هر بردار ورودي  ،Xپيش-
بيني كند.
يافتهها
روابط متغيرهاي پيشبين با گرايش به اعتياد ،همچنين با امنيتاجتمهاعي در جهدول  0ارائهه
شده است.
جدول :1عواملاجتماعي موثر بار گاراير باه اعتياد و رابطه آنها با عدم امنيت اجتماعي
Rضريب

Rضريب همبستگي

همبستگي با

با عدم امنيت

گرايش به اعتياد

اجتماعي

71/4

66

1/10

1/74

1/1115

76/3

59

1/77

1/67

1/1115

76/1

70

1/15

1/79

1/1115

75/3

60

1/79

1/70

1/1115

11/0

76

1/17

1/10

1/1115

75/1

70

1/14

1/73

1/1115

10/4

71

1/11

1/71

1/1115

15/9

14

1/90

1/17

1/1115

آلفاي
عوامل اجتماعي
خانواده()X1
محله()X2

دوستان و همساالن()X3
وضعيت آنوميک ()X4

دسترسي به مواد مخدر()X5

ساير موارد()X8

به منظور نشان دادن توانايي شبکههاي عصبي نوع  GMDHدر تخمين ميهزان عهدم امنيهت
اجتماعي ،دادهههاي موجهود پهس از تبهديل آنهها بهه صهورت ميهزان و اسهتاندارد ،بهه دو
مجموعه آموزش 0و آزمايش 3تقسيم شدند .مجموعه آموزشي ،شامل  471جفت دادههاي
ورودي-خروجههي ،بههراي آمههوزش مههدل شههبکههههاي عصههبي مههورد اسههتفاده قههرار گرفههت.
مجموعه آزمايش ،شهامل  371نمونهه دادهههاي ورودي-خروجهي پهيشبينهي نشهده شهامل
فرايند آموزش ،صرفا جهت آزمايش براي نشان دادن توانايي پيشبيني شهبکهههاي عصهبي
نوع  GMDHدر طول فرايند آموزش مورد استفاده قرار گرفهت .دو اليهه پنههان بهراي ههر
3 . testing

2 . training

1. Volterra functional series

12
39
Vol. 9, No. 36, Winter 2016

بيکاري()X7

(درصد)
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صنعتي شدن()X6

كرونبا

(R2درصد)

معناداري

ارتباط بين اعتياد و امنيت اجتماعي در...

مدل در نظر گرفتهه شهد .بهراي طراحهي ژنتيکهي 0شهبکهههاي عصهبي ،جمعيهت  011تهايي
جداگانه با احتمال متقاطع 0برابر  ،1/9احتمال جهش 3برابر  1/0و  311توليد 4اسهتفاده شهد.
براي نشهان دادن عملکهرد پهيشبينهي مهدل شهبکه عصهبي در مقايسهه بها دادهههاي واقعهي،
اطالعات  011رديف (ورودي-خروجهي) از مجموعهه آمهوزش انتخهاب شهدند (جمهالي،
قامتي ،احمدي ،و نريمانزاده .)0103 ،براي تعيين دقت مدل از برخي توابع هدف اسهتفاده
2

شده كه در جدول زيهر مقهادير ارائهه شهده اسهت .چههار معيهار ضهريب همبسهتگي( ،) R
ميانگين قدرمطلق انحرافات ( ،)MADريشه ميانگين مربع خطا ( )RMSEو ميهانگين مربهع
خطا ( )MSEبراي تصديق مدل ارائه شده استفاده شدهاند.
جدول :2اطالعات آماري در ارتباط با مقادير ميزان عدم امنيت اجتماعي پيربيني شده
توسط مدل شبكه عصبي
نوع

R2

ميانگين مربع خطا

ميانگين قدرمطلق انحرافات

ريشه ميانگين مربع خطا

آموزش

1/94

1/111163

1/113

1/111

آزمايش

1/95

1/11100

1/10

1/105

40

زير ارائه شده است.
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ميزان تأثير هر يک از مهتغيرهاي الگهوي تهحليل بر روي عدم امنيهت اجتمهاعي در نمهودار

شكل :1نمودار تأثير هر يک از ماتغيرهاي الگاوي تاحليل بر روي عدم امنيت اجتماعي

همانگونه كه در نمودار فوق مشاهده ميشود ،مهمترين پيشبينهيكننهدهههاي عهدم امنيهت
اجتماعي پس از ساير عوامل بهترتيب عوامهل وضهعيت آنوميهک ،صهنعتيشهدن ،خهانواده،
3 . mutation probability

2 . cross over probability

1 . genetically design
4 . generation

نسرین دانایي

دوستان و همساالن ،دسترسي به مهوادمههخدر ،بيکهاري و در نهايهت محلهه اسهت .از نتهايج
چنين استنباط ميشود كه حدود  37درصد از عواملي كه باعه

عهدم امنيهت اجتمهاعي در

ايران است شامل هفت مورد اول ميباشد و باقيماندة آن را (حدود  63درصد) ساير مهوارد
( )X8تبيين مي كند.
بحث و نتيجهگيري
در پژوهش حاضر ،عوامل اجتماعي تأثيرگذار بهر گهرايش بهه اعتياد و سپس رابطه آنها بها
عدم امنيت اجتماعي مهورد مهطالعه قهرار گهرفتند .با توجه به نتايج بهدست آمهده مشهخ
شد كه عوامل اجتماعي ذكر شده از قبيل خانواده ،وضعيت آنوميک و  ...در گرايش افهراد
به اعتياد و در نتيجه آن عدم امنيت اجتماعي ،تأثيرگذار اسهت ،كهه بها نتهايج پهژوهشههاي
شهههههره ( ،)0311دالور و همکههههاران ( ،)0311بههههاقري و همکههههاران ( ،)0319فههههارو و
برسين

 ،)0991(0نوركو 0و همکاران ( )0991و سوسمان ،)0119( 3در يک راستا هستند.

بين نوع روابط اعضاي خانواده با گهرايش بهه اعتيهاد رابطهه معنهاداري وجهود دارد .آلفهاي
كرونبا نشان مي دهد كه ايهن مههتغيرها بهراي سهنجش ايهن گهرايش مناسهب مهي باشهند،

10

بسيار بااليي برخوردار مي باشد .اين عامل از نظر روحي-روانهي شهرايط نامناسهبي را بهراي
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جوانان و نوجوانان در مامن خانواده ايجاد مي كند به گونهاي كه فرد براي رهههايي ازايههن
فشار و براي رسهيدن بهه آرامشي نسبي و يافتن شخصيتي كاذب به مواد مخدر يا الکل پنهاه
ميبرد .در نتيجه ونداليسم به عنوان معضل تخريبكننده امهوال دولتهي و غيردولتهي شهکل
گهرفته ،آسايش و آرامهش جامعهه را سههلب كهرده و امنيهت اجتمهاعي را تهديهد مينمايهد.
بنابراين بازتاب مشکالت در درون خانواده گريبان جامعه را گرفته و عامه مردم را بها خطهر
بي نظمي وناامني مواجه خواهد ساخت.
سهاختار محله با گرايش به اعتياد رابطه مثبت و معناداري دارد .اين گرايش بها عهدمامنيهت-
اجتماعي نيز از همبستگي بااليي برخوردار ميباشد .دوستان ناباب ابتهداي راه انحهراف ههر

3. Sussman

2. Nurco

1. Farrow & Brissing
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همچنين نوع روابط اعضا در خانواده بها ايههجاد امههنيت اجتمهاعي در جامعهه از همبسهتگي
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ارتباط بين اعتياد و امنيت اجتماعي در...

نوجوانان ميباشند .در اين مقوله ،نوجوان براي پيهداكردن هويهت خهود بهه دنبهال الگهويي
است كه هم به او كمک كهند و هم او را قبول داشته باشد .چنانچهه بهه دام دوسهتان نابهاب
بيافتد ،به راحتي پيشنهاد دوستان نااهل را پذيرفتهه تها نشهان دههد بهزرگ اسهت و در نتيجهه
شرايط براي معتاد شدن او بهراحتهي فهراهم مهيشهود و آينهدهاي ماالمهال از تيرگهي پهيش
رويش خواهد بود .بهراساس يافته ها ،دوستان و همساالن ناباب تأثير زيادي بهر گهرايش بهه
اعتياد دارند .اين گرايش رابطه و همبستگي بااليي با عدم امنيت اجتمهاعي دارد .نمهيتهوان
از اهميت الگوهاي مناسب براي دوست يهابي كهه از مهمتهرين وظهايف خهانواده و عوامهل
اجتماعي كننده ميباشد ،غافل بود.
وضعيت آنوميک نيز رابطه معناداري بها گهرايش بهه اعتيهاد دارد ،ايهن گهرايش همبسهتگي
بااليي با عدم امنيت اجتماعي دارد .براي بيان رابطهي بين وضعيت آنوميک و عدم امنيهت-
اجتماعي مي توان گفت كهه هرگاه شيرازة نظمهاي اجتماعي از ههمگهسيخته گردد ،نههفوذ
نهظارت كننده جهامعه بر گرايشهاي فهردي ،كهارايي خهود را از دسههت مهيدههد و افهراد
42

هنجارهاي مشترك تنظيم نمي شود و در نهتيجه افراد از راهنمايي اخالقي بهي بههره بهوده و
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جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد .در اين موقعيت ،آرزوههاي فههردي ،ديههگر بها
هر كسي فقط هدفهاي شهخصي را دنهبال مي كنهد .در وضهعيت آنوميهک ،جامعهه نفهوذ
خود را در هدايت رفتار بشر از دست مي دههد (دفلهم .)0919 ،0بهراي پهي بههردن بههه ايهن
مطلب ،كافي است شههرهاي بهزرگ را بها شهرهاي كوچکتر مهقايسه كرد .در شههرهاي
كوچک ،هر كهس بهخواهد از عادتهاي جاري مردم تخلف كند با مخالفتهايي كه گاه
شديد است روبه رو مي شود .بهرعکس ،در شههرهاي بهزرگ ،فهرد بيشهتر از قيهد عمهومي
آزاد اسهت (دوركيم.)0369 ،0
دسترسي به مواد مخدر با گرايش به اعتياد رابطه معنهاداري دارد .همچنهين ايهن گهرايش بها
عدم امنيت اجتماعي از همبستگي بهااليي برخهوردار اسهت .وقهوع جهرايم مهرتبط بها مهواد
مهخدر را مهي توان برحسب سهاختار فرصت غيرقانوني تبيهين كهرد .يعنهي در منهاطقي كهه
سهولت بيشهتري در دسترسهي بهه مهواد مخهدر وجهود دارد ،افههراد فرصهت بيشهتري بهراي
2. Durkheim

1. Deflem

نسرین دانایي

ارتکاب جرايم مواد مخدر دارند ،زيرا در چنين مهناطقي مهوقعيتهايي بهراي افهراد فهراهم
مي شود تا مرتکب جرايم شوند و در نتيجه آن عدم امنيت اجتماعي حاصل گردد.
عامههل صههنعتي شههدن بهها گههرايش بههه اعتيههاد و عههدم امنيههت اجتمههاعي از همبسههتگي بههااليي
برخوردار هستند .فرآيندهاي مدرنيزاسيون در جوامهع بهدون پيامهد نيسهت و ممکهن اسهت
مهوجب شهکاف بين رفتارههاي جديهد و ارزشههاي حمايهت كننهده در بخهش وسهيعي از
جامعه گردد .عامل بيکاري نيز در ارتباط با گهرايش بهه اعتيهاد و عهدم امنيهت اجتمهاعي از
اهميت بااليي برخوردار است .مشکالت مربوط به نهزول تحرك ،از قبيل مشکالت مهرتبط
با كار ،احتمال تخلفات مرتبط با مواد مهخدر را افهزايش داده اسهت .بيکهاري يههک مههتغير
جمعيتي است كه مي توان آن را به آنومي نيز نسبت داد ،زيهرا بيکهاري مهي توانهد موجهب
گسيختگي از نقشهاي اجتماعي و روابط شود.
ساير موارد ( )X8عبارت است از :برنامههاي مربهوط در رسهانههها ،كشهت وسهيع و توليهد
انبوه مواد مخدر در افغانسهتان؛ گههستردگي مههرزي بها پاكسهتان و افغانسهتان؛ اسهتحکام و
كنترل مرزهاي شرقي كشور؛ فعاليت قاچاقچيان بين المللي و منطقه اي؛ بازار پررونق مهواد

11

مخدر در كشورهاي اروپا ،امريکا و افريقا؛ همه اين موارد در كنهار ههم بهاالترين سههم در

43

تنها موجب از دست دادن سرمايه هاي مهادي جامعهه مهيشهود بلکهه موجهب بيمارشهدن و
كهاهش طهول عهمر انسانهايي ميشهود كهه مهيتواننهد چهر ههاي اقتصهادي را بچرخاننهد.
انسانهاي بيمار و معتاد نه تنها سالمت خود را بهه خهطر مياندازند بلکهه سهالمت جامعهه را
نيز به خطر مي اندازند .عهدم سهالمت جامعهه مسهاوي اسهت بها آلهودگي مههحيط زيههست،
كاهش انهرژي توليدي ،نابودي سرمايههاي مادي و انساني ،كهاهش توليهد ناخهال

ملهي و

سرانه ،افزايش بيکاري بهه دليهل كهاهش سهرمايه بهراي سهرمايهگهذاري و ايههجاد اشههتغال،
درنهايت عدم امنيت اجتماعي و كاهش اعتبار و وجهه بينالمللي كشور .بنابراين گرچهه بهه
ظاهر فرد معتاد مهيشود اما با يک تحليل جهامعهشناختي درمييابيم كههه اعتيهاد زمينههسهاز
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ارتباط با گرايش به اعتياد و عدم امنيت اجتماعي را دارا ميباشند .ايهن موضهوعات نهاامني

ارتباط بين اعتياد و امنيت اجتماعي در...

عدم امنيت اجتماعي و بسهتر نهابودي جامعهه در همهه ابعهاد اجتمهاعي ،سياسهي ،فرهنگهي و
اقتصادي ميباشد.
بطوركلي از نتايج چنهين اسهتنباط مهيشهود ،مههمتهرين عوامهل در پهيشبينهي عهدم امنيهت
اجتماعي پس از ساير عوامل بهترتيب وضعيت آنوميک ،صنعتيشدن ،خهانواده ،دوسهتان و
همساالن ،دسترسي به موادمهخدر ،بيکاري و در انتها محله مي باشهند ،كهه ميهزان تهأثير ههر
يک از عوامل در نمودار  0ارائه شده است .حدود  63درصد از عوامل كهه موجهب ايجهاد
عدم امنيت اجتماعي ميشود شامل ساير عوامل است ،كه سههم عمهدهاي را در ايهن زمينهه
دارا ميباشد .ساير عوامل ( )X8كه مهمترين نقهش را در ميهزان عهدم امنيهت اجتمهاعي در
ايران دارد ،عبارتاستاز :كشت وسيع و توليد انبوه مواد مخدر در افغانستان و گهستردگي
مهرزي با اين كشور؛ ميزان كنتهرل مرزههاي شهرقي كشهور؛ بهازار پررونهق مهواد مخهدر در
كشورهاي اروپا ،امريکا و افريقا؛ سودآور بودن قاچاقچيان مواد مخدر و سرريز شدن مهواد
مخدر در داخل كشور بهه واسهطم ترانزيهت آن از خهاك ايهران .بها توجهه بهه مباحه

ايهن

44

گرايش به اعتياد ارائه مي گردد.
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پههژوهش پيشههنهادهاي زيههر در خصههوص افههزايش سههطح امنيههت اجتمههاعي و جلههوگيري از
فرهن

سازي و نهادينه كردن استفاده از مشاورههاي روانشناسهي و جامعههشناسهي در بهين

مهردم و خهانوادهها بهه ويژه قشر جهوان ،آگهاهي دادن بهه والهدين در خصهوص چگهونگي
تعامل با يهکديگر و حهل مهسائل زندگي بهدور از چشمان فرزندان نوجهوانشهان ،از طريهق
برنامههاي آمهوزشي كهه نيروي انتظامي با فراخوان عمومي ،تهيه مهيكنهد .ارائهه آمهوزش-
هاي عمومي از طريق رسانههاي گروهي به مردم و جوانان به منظهور آشهنا كهردن آنهان بهه
موضوع امنيت اجتماعي و عوامل و مؤلفههاي مهؤثر در آن .بهراي شهركت والهدين در ايهن
مجامع عمومي ،ميتوان از طريق تبليغ مکرر از صدا و سهيما مهبني بر ضرورت حضور آن-
ها در ايهن مهجامع ،اقدام نمود.
دانشآموزان را با توجه بهه طههبقات و اقههشار آنهها در مراكهز آموزشهي مهورد سهنجش و
ارزيابي قرار داد .درواقع ههر قشري را بايد با فهرهن

خهودش سنجيد نه بها فرهنه

قههشر

بهاالتر .گذاشتن كالسهاي دوسهتيابي بهراي نوجوانان از طرق مشاركت نيروي انههتظامي

نسرین دانایي

و آمهوزش و پرورش و صهدا و سيما ،به گونهاي كهه ههمه دانشآموزان در سهطحكشهور-
امهکان اسهتفاده ازاين برنامه را داشته باشند .ارائه آموزشهاي عمومي از طريهق رسهانهههاي
گروهي به مردم و جوانان به منظور آشنا كردن آنان به موضوع امنيت اجتماعي و عوامهل و
مؤلفههاي مؤثر در آن.
برنامهريزي و تالش در جهت رفع بيکاري جوانان از جمله افزايش سهطح دانهش و مههارت
آنان .فراهم كردن زمينههاي كار براي جوانان به منظور ماندگاري آنان در زادگهاه خهود و
عدم مهاجرت بدون هدف بهه شههرها بههويژهكالن شهرها .فراهم كردن شرايط ازدواج بهه
موقع جوانان و كمک بهه آنهههها در ايههن راه ماننهد :ازدواجههاي دانشهجويي و نظهاير آن و
تقويت مؤلفههاي اعتماد اجتماعي در جامعه .همچنين توجه بيشتر به روسهتاييان و افههزايش
امهکانات و فرصتهاي شغلي براي آنها مهيتواند بهاع كاهشتهمايل بهراي مهاجرت بهه
شهرها شهود و در كنهار همهه ايهنهها افهزايش آمهوزشههاي الزم فرهنگهي و اعتقهادي نيهز
ضروري بهه نهظر ميآيد .با ترويج مسائل ديني و اعههتقادي ،مهيتهوان زشهت بهودن جههرم
گرايش به اعتياد را بيش از پيش براي ههمگان روشهن ساخت تا كسي مبادرت بهه اسهتفاده

11

از مهواد مهخدر نهکند.

45

دليل صرفهجويي در زمهان ،هزينه و نيروي انههساني از مهمتهرين چهالش هها بهود .از طهرف
ديگر اين تحقيق با محدوديتهاي روايي مواجه بوده كه يکهي از محهدوديتههاي روايهي
دروني كه ميتوان به آن اشاره كرد ،تغيير نگرش ديني و اعتقهادي مهردم طهي دوره زمهاني
مورد بررسي است .از آن جا كه سالهاي ابتدايي مورد بررسهي در ايهن تحقيهق مربهوط بهه
دهه اول انقالب اسهالمي اسهت ،طبيعتاً با توجه به شرايط جنگي و انقالبي حاكم بر جامعهه،
مردم داراي روحيه اعتقادي و ديني قويتري بودهاند و اين عامل ميتواند تأثير بهسزايي بهر
عدم ارتکاب جرم و گرايش به اعتياد بگذارد كهه در سهالههاي بعهدي ممکهن اسههت ايهن
روحهيه تضعيف شده باشد .لذا يک عامل تأثيرگهذار بهر ارتکهاب جهرم ،اعتقهاداتدينهي و
فرهنگي است .به هر حال در اين تحقيق فهرض شهده كهه اعتقهادات دينهي و فرهنگهي طهي
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از محدوذيتهاي تحقيق مي توان به مهوارد زيهر اشهاره كهرد .عههدم دسههترسي بهه منهابع و

ارتباط بين اعتياد و امنيت اجتماعي در...

سالهاي مورد بررسي ثابت بوده است .يکهي ديگههر از مههحدوديتههاي روايهي تههحقيق،
نبود متغير مناسبي جهت تبيين شدت و ضهعف بههرخورد انههتظامي و قضهايي بها مجرمهان و
دستگيري آنان است كه ميتواند در آمار مربوط به مواد مخدر كشف شده مؤثر باشد .بهه-
عنوان مهثال اگهر در بهرخي سال ها نيروي انتظهامي و قضهايي بهه داليهل مختلهف بها شهدت
بيشتري بها قاچاقچيان مواد مخدر برخورد كرده باشند ،طبيعتاً آمار قاچاق مواد مخدر ثبت-
شده در مراجعقضايي افزايش مييابد و در غير اين صهورت مههمکن اسههت آمههار كهاهش
يابد .بهدليل نبودنِ معيار مناسبي كه در طي ايهن سهالهها بههتواند نههحوه برخهورد قضهايي و
پليسي را نشان دهد ،از شاخ

تعداد پروندههاي مختومه در دادگاهههاي عمهومي در مهدل

استفاده شد كه مهمکن اسهت مهعيار بسيار مناسبي نباشد ،ولي اگر دادهههاي مهورد اسهتفاده
در تحقيقات بعدي به صورت مهقطعي بهاشد ،بها استفاده از برخي شهاخ
چون نسبت بودجههاي تخصي

ههاي ديگهر ههم

دادهشده به نيرويهاي انتظامي هر اسهتان ،كهه دسههترسي

به آن آسان نيست ،ميتوان تا حدودي تأثير اين متغير را بر قاچاق مواد مخدر نهشان داد.
11
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