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مقاله حاضر به بر سی وضعیت گریش بره مصرر مراید مخرد د بری دینشرواشا برامی (تهرینری) و
غیربامی (ساک د خایبگاهها) د دینشگاههای تهری  ،پی یز یجرریی طررب برامیگزشنی د دینشرگاهها
میپردیزد .د یش پژوه  ،یطالعات یولیۀ دو تحقیق  .6طرب شیاعشناسی مصرر مراید مخرد (نمانره
دینشواشا دینشگاههای تهری ) (سریجزیده )6989 ،با  6171نفر نمانه؛ و  .2طرب نگرشهرا و فتا هرای
دینشواشا (نمانه دینشواشا دینشگاههای تهری ) (سریجزیده و همکا ی  )6982 ،برا  181نفرر نمانره یز
هفت دینشگاه ،شامل دینشگاه تهری  ،شهید بهشرتی ،یمیرکییرر ،عرنعتی شررشل ،یلزهرری ،عل وعرنعت و
تربیت معل  ،مقاشسه و توزشهوتحلیل شدهیند .نتاشج کلی بهدستآمده نشا میدهرد کره یز  28شراخ
مرباط به ینایع آسیبهای مرتیط با گریش و مصر ماید مخد  ،دینشواشا غیربرامی د  69شراخ و
دینشواشا بامی د  8شاخ  ،بهطا جدیگانه و هر دو گروه د  1شاخ د شک سرح ،،د گیرر ینرایع
گریش و مصر ماید مخد هستند .شکی یز نکترههای مهر یشر پرژوه یشر یسرت کره هرر دو گرروه
دینشواشا بامی و غیربامی د زمینۀ مصر مراید مخرد د سر برا ی  68سرا و د مرا د مصرر
مشروبات یلکلی ،د س پی یز و ود به دینشگاه و زشرر  61سرا توربره مصرر دیشرتهیند .همچنری ،
شافتهها نشا میدهد که دینشواشا غیربامی بی یز دینشواشا بامی د معرض گریش و مصر مراید
مخد باده و توربه مصر ماید مخد  ،کشید سیگا  ،شررکت د مورالم مصرر مراید و فتا هرای
ینحریفی یزجمله مصر تفرشحی ترشاک و یلکل د بی دینشواشا غیربامی شاشعتر باده یست.
کلیدواژهها :دینشواشا بامی ،دینشواشا غیربامی ،مسائل یجتماعی ،مصر ماید مخد  ،مصر مشروبات یلکلی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

* یش مقاله برگرفته یز طرب پژوهشی «بر سی تفاوت عملکرد آمازشی ،ی زشها ،نگرشها و آسیبهای دینشواشا تهرینری
(بامی) د مقاشسه با دینشواشا غیرتهرینی ساک د خایبگاهها (غیربامی)» ( )6931یسرت کره د پژوهشرکده محالعرات
فرهنگی و یجتماعی وزی ت علام تحقیقات و فناو ی ینوام شده یست.
 .یستادشا جامعهشناسی ،گروه محالعات تحییقی و ناآو ی د آمازش عالی ،مؤسسه پژوه و برنامه شزی آمازش عرالی،
تهری  ،یشری (ناشسنده مسئا ).


 .دینشوای دکتریی فاه یجتماعی ،دینشکده علام یجتماعی ،دینشگاه عالمه طیاطیاشی ،تهری  ،یشری .
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شا ییعالی ینقالب فرهنگی د جلسه  128خراد د ترا شا یو مرردید  6981بنرا بره پیشرنهاد وزی ت
علام« ،ضایبط مرباط به گسترش بامیگزشنی د آزما سریسری دینشگاهها و مؤسسات آمازش عرالی»
ی تصاشب کرد یجریی یش طرب ،ماجب تغییر ساختا جمعیتی دینشگاهها شرد .برآو دهرای ینوامشرده
یز تعدید دینشواشا غیربامی د دینشگاههای کشا  ،نشا دهندۀ حضا حردود  11د عرد دینشروای
غیربامی مشغا به تحصیل د دینشگاههای شهر تهری  ،تا پری یز یجرریی طررب برامیگزشنی د سرا
 6981یسررت (س رریجزیده و همکررا ی 6982 ،؛ سرریجزیده6989 ،؛ مرجررائی6989 ،؛  .)6988پررم یز
یجریی طرب بامیگزشنی ،یش ترکیب به حدود 62د عرد (غیربرامی)  88د عرد (برامی) تغییرر کررده
یست؛ یزیش و ،تغییر د ساختا جمعیتی دینشگاهها ،نگرینیهاشی ی د زمینره آثرا و پیامردهای یجرریی
طرب (یزجمله یثر کنترلی ،شا گسترش آسیبهای یجتماعی) بهوجاد آو ده یست .بریی وش شرد آثرا
و پیامدهای یجریی طرب بامیگزشنی ،زم یست پژوه های میدینییی ،برهوشژه برمینرای مقاشسره بری
عملکرد دو گروه دینشواشا بامی و غیربامی د دو ه پی و پم یز یجرریی طررب برامیگزشنی ،ینورام
ً
شاد .مقاله حاضر د عدد ی یئه گزی شی نسیتا جامع و مقاشسهیی د ما د شیاع مصرر مراید مخرد د
میا دینشواشا بامی و غیربامی د دو ه پری یز یجرریی طررب برامیگزشنی یسرت .برر یشر یسراس،
بهناچا د یش مقاله ،یز دیدهها و نتاشج پژوه های منتشرشده ،پی یز سا  6981یستفاده شده یست.
 .1بیان مسئله

یعتیاد به مصر ماید مخد  ،شکی یز آسیبهای یجتماعی قابلتاجره د همرهجا ،یز جملره د یشرری
یست .بریساس آما های ماجاد ،بی یز  11د عد جریش با مقاله ماید مخد د ی تیاط یست و بی
یز  1میلیا نفر د کشا  ،متأثر یز ماید مخد هستند .یش وضعیت ،نشا میدهرد کره مسرئله مراید
مخد د مرکز آسیبهای یجتماعی کشا قری دی د (گرزی ش وزی ت تعراو  ،کرا و فراه یجتمراعی،
 .)6-2 ،6939برمینای نتاشج پژوه های ینوامشده ،یش مسئله د مایجهه با جمعیت جای  ،بهوشژه
دینشواشا  ،عای ض نگری کنندهیی د پی دی د .کردمیرزی ،آزید ،و یسکند ی ( )3-61 ،6982پرم یز
بر سی و محالعه وضعیت دینشواشا شته پزشکی ،هنرر ،فنی رمهندسی و علرام ینسرانی د سرح،
دینشگاههای تهری  ،به یش نتیوه سیدهیند که  61د عد دینشواشا شته هنر 3 ،د عد دینشرواشا
شته علام ینسرانی 1 ،د عرد دینشرواشا شرتههای فنی رمهندسی و  7د عرد دینشرواشا شرته
پزشکی ،گرفتا مصر ماید مخد هستند .بریساس آما های ماجاد ،طیل سنی شروع یعتیاد 61 ،تا
 21سالگی یست و طیل سنی د معرض خحر مصر  68تا  98سالگی یست.

توربه زندگی د شهرهای بز گ بریی دینشواشا تهرینی و غیرتهرینی ،مؤلفه مهمری د یشوراد
عملکردها و نگرشهای مختلل یست .شاشد شکی یز عایملی که تفاوت میا دینشرواشا برامی و
غیربامی ی تا حدی جدی میکند ،یش ماضاع باشد دینشواشا غیربرامی ،تنهرا فضرای عمرامی
شهر ی توربه میکنند و بهدلیل دو ی یز خانایده ،یز فضرای خصاعری ،محرروم هسرتند .فضرای
خصاعی شهر ،فضاشی یست که زشر کنتر حکامت و سازما های دولتی نیست و حرش خانایده،
یزجمله فضاهای خصاعی یست.
شکی دشگر یز مسائل زندگی دینشواشا غیربامی ،ها باد یز کنتر هرا (ی خرانایدگی) و ترالش
بریی تغییر محیط یست .شاشد شکی یز د شل ویآو ی دینشواشا به برخی یز فتا های بزهکا ینه د
خایبگاه و محیط دینشگاهی ،وجاد چنی تنشری باشرد .آزیدیهرای شخصری ،آ زوهرای نامحردود،
تنرراع ،هیوررا  ،نرراآو ی و خالقیررت ،زمینهسرراز آسرریبهرراشی هسررتند کرره زنرردگی شررهری ی دی یی
محدودشتهای خاعی میکند .خایبگاه د سا های یخیر ،به محل شد ینایع آسیبها و د گیریهرا
میا دینشواشا تیدشل شده یست .نتاشج شکی یز پژوه ها نشا میدهد کره  18/1د عرد معترادی
بیا کردهیند که نخستی با  ،دوستانشا به آ ها مراید مخرد عرضره کردهینرد ،و نکتره مه ترر یشنکره
 81/3د عد جاینرا غیرمعتراد برا هری دوسرت معترادی همنشری نیراده و معاشررت ندیشرتهیند،
د حالیکه  83/3د عد جاینا معتاد گفتهیند که دی یی دوست معتاد هستند (فروعیلدش و همکا ی ،
 .)921 ،6989با عناشت به مسائل محربشده ،یش مقاله به دنیا پاسا دید به سؤی ت زشر یست:
 .6گریش به ماید مخرد و توربره مصرر یشر مراید و سریگا د بری دینشرواشا برامی و
غیربامی چقد یست؟؛  .2دینشواشا بامی و غیربرامی د مرا د میرزی شریاع مراید مخرد د
جامعه چه نگرشی دی ند؟؛  .9دینشواشا بامی و غیربامی ،د ما د محیط مصر ماید مخد و
مشروبات یلکلی ،چه نگرشی دی ند؟؛  .8میانگی سنی مصر ماید و مشرروبات یلکلری د بری
دینشواشا بامی و غیربامی چقد یست؟؛  .7شرکت دینشواشا برامی و غیربرامی د مورالم
مصر مشروبات یلکلی و ماید مخد چه میزی یسرت؟؛  .1دینشرواشا برامی و غیربرامی چره
تعدید دوستا و آشناشا میتال به مصر تفرشحی و یعتیادی ماید مخد دی ند؟؛  .1فتا های شاشع
ینحریفی د دینشگاه د بی دینشواشا بامی و غیربامی چیست و چنرد مرا د یز آ هرا مررتیط برا
مصر ماید مخد هستند؟؛  .8میزی ی تکاب فتا های ینحریفی د دینشگاه د بری دینشرواشا
بامی و غیربامی تا چه حد یست و چند ما د یز آ ها مررتیط برا مصرر مراید مخرد هسرتند؟ و
 .3بریساس هرشک یز شاخ های هشتگانه با  ،چه تفاوت معنادی ی بری دینشرواشا برامی و
غیربامی بره تفکیرک شرته تحصریلی ،معرد دینشرگاهی ،جنسریت ،وضرعیت تأهرل و سراید و
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تحصیالت پد وجاد دی د؟ بر سی وضعیت گریش به مصر مراید مخرد د بری دینشرواشا
بامی د مقاشسه با دینشواشا غیربامی ،و شناساشی مؤلفههای مختلل مؤثر د یشر زمینره برریی
سیاستگذی ی و برنامه شزی آمازش عالی یز طرشق شناساشی نقراط ضرعل و تهدشردها و تقاشرت
نقاط قات و بهرهمندی یز فرعتها ،یهمیت فریوینی دی د .یش مقاله تالش میکند با توزشهوتحلیل
دیدههای ماجاد ،یش ماضاع ی د دینشگاههای دولتی شهر تهری د برهه زمرانی پری یز یجرریی
طرب بامیگزشنی د دینشگاهها بر سی کند.
 .3پیشینه پژوهش
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پژوه « ساء مصر ماید مخد د دینشواشا علام پزشرکی شرهید عردوقی شرزد» (دهقرانی،
زی ع ،عدقی و پا ماحد )618-617 ،6988 ،شیاع مصر ماید د میا دینشرواشا غیربرامی
ساک خایبگاه ی بی یز دینشواشا بامی ی زشابی کرده یست .یش پژوه د مرا د  798نفرر یز
دینشواشا د سا  6988ینوام شده یست و نتاشج آ نشا میدهد که  26/7د عرد یفررید مرا د
بر سی ،پیشینۀ ساء مصر ماید یعتیادآو دیشتهیند .شیاع مصر ماید د مردی مورد و سراکنا
غیربامی خایبگاه بیشتر باده یست .برهطا کلی  28/8د عرد یز پاسراگاشا پرژوه شادشرده ی
دینشواشا غیربامی تشکیل دیدهیند و بیشترش د عد یز دینشواشانی که گرفتا ساء مصر مراید
بادهیند ،د خایبگاه سکانت دیشتهیند .یش مسرئله میتاینرد بیرانگر نقر خرانایده و دوسرتا د
گریش شا کنتر مصر ماید باشد .یش پژوه بیا میکند که بهطا کلی ،عایملی مانند مهاجرت
و دو ی یز خانایده بریی کا شا یدیمه تحصیل ،جاینا ی د معرض خحر بیشتری قری میدهد.
نتاشج پژوه «شناخت و ساء مصرر مراید مخرد د بری دینشرواشا شهرسرتا سرتا »
(فروتنی و دشگری  )29-28 ،6989 ،نیز نشا میدهد که زندگی د خایبگاههای دینشواشی ،شریشط
مناسبتری ی بریی مصر ماید مخد فریه میکند .بریساس یش نتاشج ،میا زنردگی د خایبگراه و
مصر ماید ،یبحه آما ی معنادی ی وجاد دی د .نتاشج پژوه شادشده نشا میدهد که بحری وینری
د جاینا با و ود آ ها به دینشگاه که د یغلب مای د د خا ج یز محل سکانت خانایده آ ها یسرت،
شردت میگیرررد .وضرعیت ماجرراد د بری دینشررواشا شهرسرتا  ،بررهوشژه دینشرواشا سرراک
خایبگاهها و خانههای یجا هیی ،تاجه خاص به مسائل و مشکالت آ ها ی ضرو ی میکند.
پژوه جلیلیا و همکا ی ( )12 ،6931نشا میدهد کره  68د عرد یز دینشرواشا مرا د
بر سی دینشگاههای شهر همردی  ،مصرر متاآمفترامی  8/7 ،د عرد ،یکسرتازی و  8/8د عرد،
مصر ی یسدی ی توربه کردهیند.

دهدی ی و همکا ی ( )63 ،6931د پژوهشی نشا دیدهیند که  23د عد دینشواشا پسر ساک
د خایبگاههای علام پزشکی دینشگاه تهری  ،بره د شرل مختلفری یزقییرل پرر کررد یوقرات فریغرت،
مقرو بهعرفه باد  ،کاه یضحریب ،فع خستگی ،دسترسی و ...قلیا میکشند .پژوه طا میا
و همکا ی ( )69 ،6932برهمنظا بررآو د میرزی شریاع مصرر مراید مخرد د بری دینشرواشا
دینشگاههای علام پزشکی شهر تهری ینوام شده یست .د یش یستا 8111 ،نفر یز دینشواشا دخترر
و پسررر مقرراطع کررا دینی ،کا شناسرری ،کا شناسرری ی شررد ،دکت رریی حرفررهیی و دکت رریی تخصصرری
دینشگاههای علام پزشکی شهر تهری یز سه دینشگاه علام پزشکی تهری  ،یشری و شهید بهشتی ینتخاب
شدهیند .بیشترش میزی مصر ماید د طا عمر ،مربراط بره مصرر قلیرا و پرم یز آ برهترتیب،
سیگا و مشروبات یلکلی باده یست .شیشه ،کرریک ،و هرروئی نیرز برهترتیب دی یی کمتررش میرزی
مصر  ،و دی وهاشی مانند ما فی  ،شتالی  ،و تریمادو بهترتیب تیههای چها م ،پنو  ،و ششر ی یز
نظر میزی مصر د بی دینشواشا علام پزشکی دیشتهیند .میزی مصر گانههای مختلل ماید د
بی پسری بیشتر یز دختری گزی ش شده یست .بریساس نتاشج یش پژوه  ،مصرر دی وهرا و مرایدی
مانند تریمادو  ،شتالی  ،پتدش و ما فی قابلتاجه باده یست.
پژوه « مقاشسه میزی یفسردگی ،یضحریب ،یسترس و کیفیت زندگی دینشواشا پسر و دختر
مقی خایبگاههای دینشواشی» ( ضاشی آد شرانی ،آزیدی ،یحمردی و عظیمری )99 ،6981نشرا
میدهد که  76/1د عد یز دینشواشا خایبگاهی یز یفسردگی 93/7 ،د عد یز یضرحریب و 16/1
د عد یز یسترس نج میبرنرد .همچنری  ،د یشر محالعره مشرخ شرد کره میرزی یفسرردگی،
یضحریب و یسترس د بی دینشواشا پسر بی یز دینشواشا دختر یست .بریساس یش پرژوه ،
 99/2د عد یز دینشرواشا  ،دی یی کیفیرت زنردگی متاسرط و  8/3دی یی کیفیرت زنردگی پراشی
بادهیند .همچنی  ،مشخ شده یست که ی تیاط معنادی ی بی مقحع تحصیلی با میزی یفسردگی،
یضحریب ،یسترس و کیفیت زندگی وجاد ندی د .یفسردگی ،یضحریب ،و یسترس د یش محالعره برا
شکدشگر ی تیاط مستقی و با کیفیت زندگی ،ی تیاط معکاسی ی نشا دیدهیند.
محالعه کیفی شواعنا ی و شکری ( )681 ،6932د مرا د آسریبهای زنردگی دینشرواشا
دختر غیربامی ،نشا میدهد کره آسریبهای دینشرواشا غیربرامی ی میترای بره چهرا دسرته
جسمانی ،وینی ،تحصیلی ،و ناهنوا یهای یخالقیر فتا ی تقسری کررد کره برا مردشرشت بهترر
خایبگاه میتای آ ها ی تا حد زشادی کاه دید.
نتاشج پژوه «بر سی مشکالت فرهنگری زنردگی خایبگراهی دینشرواشا پسرر خایبگاههرای
دینشگاه شزد» نشا میدهد که مشکالت فرهنگری دینشرواشا  ،برهطا معنرادی ی کمترر یز متاسرط
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یست .میزی مشکالت فرهنگی د بی دینشواشا کا شناسی بی یز دینشواشا کا شناسی ی شرد و
دکتری و د بی دینشواشا مورد ،بی یز دینشواشا متأهل یست (یفشانی و همکا ی .)61 ،6936 ،
شافتههای پژوه مثنای و همکا ی ( )22 ،6988نشا میدهد که عایملی مانند نحاه تازشرع
د یتاقها ،کاه شرم حضا ناشی یز کمیاد فضرای تعراشل لیراس و وساسرههای جنسری ،د
فتا ینحریفی د خایبگاه مؤثر باده یست.
شافتررههای پررژوه یفقرری و عررادقی ( )17 ،6988نشررا میدهررد کرره میرزی نابهنوررا ی د
خایبگاهها با یست و حتی د میا دینشواشا دختر بیشتر یز دینشواشا پسر یست.
پرتاینژید و همکا ین ( )71 ،6931د پژوه خاد نشا دیدهیند که یگرچه فریوینی یفسرردگی
د دینشواشا دینشگاههای علام پزشکی و طالب حازه علمیه ق تفاوت معنادی ی ندی د ،یما د گروه
دینشواشا کمتر یز  27سا  ،مورد و غیربامی میزی یفسردگی بیشتر باده یست .بههمی ترتیب ،نتاشج
پژوه دشگری نشا میدهد که د دینشگاههای شاساج ،یفسرردگی د میرا دینشرواشا غیربرامی
بیشتر یز دینشواشا بامی باده یست (هاشمی محمدآباد و همکا ی .)21 ،6982 ،
به طا کلی شریشط زندگی دینشواشی د خایبگاه ،ماقعیت مناسیی ی بریی بروز مسئله مصرر
ماید مخد و ینایع آسیبهای یجتماعی د بی دینشرواشا غیربرامی فرریه میکنرد .زنردگی د
خایبگاه ،وشژگیهای خاع ی یزجمله دو ی یز خانایده ،تأثیرپرذشری یز گرروه دوسرتا  ،یفسرردگی،
بیکا ی ،نیاد تفرش ،سال د یوقات فریغت ،نیاد سرگرمی و ...دی د که برخی جاینا ی بهسرمت
مصر ماید میکشاند .با وجاد ینوام برخی پژوه های ّ
کمی د یشر زمینره ،میرزی گرریش بره
مصر ماید د بی دینشوا شا بامی شا غیربامی ،کمتر بر سی شرده یسرت .پرژوه حاضرر برا
یستفاده یز یطالعات و دیدههای دو پژوه بز گ ینوامشده د یشر زمینره ،ترالش کررده یسرت د
ما د وضعیت دینشواشا بامی و غیربامی یز لحاظ گریش و مصر ماید مخد پری یز یجرریی
طرب بامیگزشنی د دینشگاهها ،یطالعات بیشتری ی یئه دهد.
 .4چارچوب نظری

نظرشه پیاند یفتریقی یدوش ساترلند ،بر یش نکته تأکید دی د کره فریشنرد شرادگیری فترا مورمانره یز
طرشق دوستا فرد مورم تعیی میشاد .نظرشه پیاند یفتریقی ،چها یعل دی د :نخست یشنکه فترا
تیهکا ینه ،مانند فتا های معمالی ،د یثر کن متقابل با دشگرری  ،برهوشژه گرروه دوسرتا آماختره
میشاد؛ دوم یشنکه فریگیری فتا مورمانه ه مستلزم شرادگیری تکنیکهرای ی تکراب جررم و هر
ینگیزهها ،سائقها و گریش های مناسب بریی بزهکا ی یسرت؛ سرام یشنکره ینسرا  ،زمرانی موررم

میشاد که فریوینی یمکانات قانا شکنی بی یز محدودشتهای نامساعد آ باشرد؛ چهرا م یشنکره
پیاندهای تیهکا ینه شک شخ میتایند یز جنیههای خاعی همچا فریوینی ،طا مدت و شدت
یش تماس ها متفاوت باشد و د تعیی تأثیر یش پیانردها برر شرخ بره مرا کمرک کنرد (سرتاده،
 .)689 ،6911ساترلند قائل به ساختا شادگیری یست و بر یش نظرر یسرت کره فترا ینحریفری د
فریگرد کن متقابل با دشگری آماخته میشاد (مرجائی.)93 ،6912 ،
نظرشههای دشگر بر یش نکته تأکید دی ند که وجاد ینحریفات د جامعه بهسریب یجتماعیشرد
ناد ست یفرید و گروهها یست .یفرید منحر  ،بهدلیل نا ساشی د فریشند یجتماعیشد  ،هنوا هرای
فرهنگی ی نهادشنه نمیکنند و د نتیوه ،نمیتاینند میا فتا های شاشسته و ناشاشست ،تفاوت قائرل
شاند .فتا های یفرید منحر  ،آ ها ی تحت تأثیر قری میدهد و ممک یست فتا های ینحریفری ی
شاد بگیرند .بر یش یساس ،هرچه فرد ،بیشتر با یفرید منحر  ،کن متقابل دیشرته باشرد ،فتا هرای
ینحریفی بیشتری خایهد دیشت (یحمدی.)21 ،6988 ،
یندششمندینی مانند دو کری  ،مررت  ،پا سرانز ،پرا ک ،و بررگم کره د زمینره ینحریفرات یجتمراعی،
نظرشهها و پژوه هاشی دی ند ،بر یش نظرند که میا جرم و بزهکا ی و عایملی چا س  ،جنم ،ترریک
جمعیت ،و شد جمعیت شهرنشی و وستانشی  ،همیسرتگی وجراد دی د .بریسراس نظرشرههای آ هرا
یفرید ،تاسط عایمل یجتماعی کنتر میشاند ،شعنی ساختا یجتماعی برا سرازوکا های نظرا تی خراد یز
فتا ینحریفی جلاگیری میکند .بر یش مینا ،یشر فقردی ثیرات د سراختا یجتمراعی یسرت کره باعر
بهوجاد آمد ینحریفات د جامعه میشراد .ترریوشم هیرشری ( ،6313بره نقرل یز ممتراز)62 ،6986 ،
متفکر تییی های کنتر یجتماعی ،پیدیش کج وی ی معلا ضرعل همیسرتگی د گروههرا و نهادهرای
یجتماعی و تضعیل یعتقادیت و باو های ماجاد د جامعه میدیند .یز نظر هیرشی ،جامعره شرا گروهری
که د میا یعضای آ ویبستگیهای متقابل و قای وجاد دیشته باشد ،بی یز جامعه شا گروهری قراد بره
یعما کنتر بر یعضای خاد خایهد باد که یعضای آ  ،همیستگی محکمی با ه ندیشته باشرند .وی برر
یش نظر یست که ناهنوا ی بهعنای شرک مسرئله یجتمراعی باشرد د عرعره خرانایده ،محلره ،مد سره،
همسا و ساشر ی گا ها شا مؤسسههای یجتماعی که ناجای برهناعی د آ هرا عضراشت دی د ،بر سری
شاد و ناهنوا ی زمانی یتفاق مییفتد که قیاد فرد نسیت به یجتماع ضرعیل شرده شرا برهطا کلی یز بری
می ود (ممتاز .)62 ،6986 ،هیرشی یش قیاد ی د قالب چها مفهام کلی خالعه میکند:
وابستگی :حساسیتی که شخ د بریبر عقاشد دشگری د با ه خاد نشا میدهد ،د ویقع ،شرک
ناع قیدوبند یخالقی یست که فرد ی به عاشت هنوا های یجتمراعی پاشینرد میکنرد .هیرشری یشر
ویبستگی ی همپاشه وجدی  ،شا م برتر میدیند؛
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تعهد :میزی مخاطرهیی یست که فرد د تخلل یز فتا های قری دیدی یجتماع میکنرد .بره یشر
معنا که فردی که خاد ی به قیاد یجتماعی متعهد میدیند ،یز پذشرفت یش مخاطریت پرهیز میکنرد.
یگر ویبستگی ی ه پای وجدی بدینی  ،تعهد ،همپاشه عقل سلی شا خاد یست؛
درگیر بودن :میزی مشغا باد فرد د فعالیتهای مختلل یست ،که باعر میشراد یو برریی
ینوام کا خال  ،وقت ندیشته باشد؛ مثل د گیر شد د سرگرمیهای مد سه ،خانه و یشرتغا بره
فعالیتهای فاقبرنامه؛
باورها :میزی یعتیا ی یست که فرد بریی هنوا های قری دیدی یجتماع قائرل یسرت ،د حالیکره
میتایند طیق میل خاد یز آ ها تخلل کند ،ولری بره آ هرا پاشینرد براقی میمانرد؛ ماننرد براو بره
نیکاکا ی ،حس شهرت و( ...ممتاز.)62 ،6986 ،
د ویقع ،یلگای کنتر یجتماعی ،مانند نظرشه فشا های ساختا ی ،به منیع یجتمراعی کرج وی
تاجه دی د و بهگانرهیی قابرلقیا بره تییری برخری یز ینرایع کرج وی د مرای د ضرعل شرا فقردی
ویبستگیهای یجتماعی میپردیزد.
عالوهبر یش  ،جردیشی فررد یز خرانایدهیش شکری یز مه تررش مسرائلی یسرت کره دینشرواشا
غیربامی د یبتدیی بز گسالی و با پاگذیشت به دینشگاه د شهری دشگرر ،برا آ وبره و میشراند.
جدیشی یز پد و ماد و تغییریت حاعل یز آ  ،بر ینحیاق یجتمراعی ،شخصری و دینشرگاهی ترأثیر
میگذی د .تعا ض های خانایدگی میا پد و ماد  ،و ویبستگی متعا ض ،شدشد ،شرا ضرعیل میرا
دینشوا و ویلدش نیز ممک یست بر بسیا ی یز عایمل دخیل د تحابق با محیط ،یزجملره ینحیراق
شخصی و یجتماعی (لاپز ،کمپیل و ویتکینرز 6388 ،؛ هرافم و وشرم  ،)6381 ،دینشرگاهی و
تحصرریلی (لپسرری و فیتزجریلررد  ،)6331 ،مها تهررای یجتمرراعی و سررالمت وینرری (کنرری و
دونالدسا  ،)6336 ،حماشت یجتماعی و یحساس محدوده کنتر و خادیثربخشی د ما د نتاشج
یجتماعی (مالینکرید و گردشم  )6338 ،یثرگذی باشد.
برخی نظرشهها د تالش بریی فه فریشند «ینحیاق عاطفی» د دینشگاه بر پرو ش یستقال و فردشرت
بهعنای مه ترش مسئله پی وی یفررید د آسرتانه بز گسرالی تأکیرد میکننرد (چیکرشنر .)6313 ،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

بریساس یش نظرشه ها ،دینشواشا غیربامی کره مسرتقل شرده و وی د محریط خایبگراه میشراند و
یحساس سال مت و قد ت فردی بیشتری د ما د خادشا دی ند ،بهترر میتایننرد کرا یشی خراد ی
هنگام یستقال به ویسرحه و ود بره دینشرگاه حفرن کننرد و یز پرم برنامره د سری ،جهرا جدشرد
یجتماعی ،و پرو ش ینگیزه د ونی د خاد برآشنرد .پژوه هرای ینوامشرده د دهرههای  6311و
 6381د آمرشکا نشا میدهد که سحاب با تر جدیشی رفردیشد ماجرب ینحیراق تحصریلی و
یجتماعی بهتری میشاد و میزی نگرینی و یفسردگی ی کاه میدهرد (لراپز ،کمپیرل و ویتکینرز،
6388؛ هافم و وشم .)6381 ،د یش محالعات ،جدیشیرفردیشد بهشکل یولیه ،بهعنای نیراد
یحساس منفی د ما د فریشند جدیشی ،شامل یحساسات یضحریب ،گناه شا ینتظا طرد تعرشل شرده
یست .د ویقع جدیشیرفردی شد  ،شعنی جدیشی یز ویلدش  ،دوستا و دشگری مه کره بره فردشرت و
شد خاد مستقل میینوامد .پژوه های ینوامشده د یش ما د د سا های بعدی برا نقرد یشر
نظرشه نشا دیدند که فرد د آستانه بز گسالی و جدیشی یز خانایده ،یگرر بی یزحرد مسرتقل و جردی
عمل کند ،به دیم فتا های پرخحر خایهد یفتاد ( یشا و لیرن )6383 ،؛ یزیشر و ،یشر جردیشی و
یستقال باشد د قالب حفن ویبط یتفاق بیفتد .پیاند یم و محمئ میا ویلدش و فرزندی  ،ماجب
وشکرد مثیت به خاد و ینتظرا ی تیراط متقابرل مثیرت و حمراشتی یز دشگرری میشراد (گررشفی و
با تالاما  .)6338 ،و ود به دینشگاه بریی چنی یفریدی ،ماقعیتی یست کره یز طرشرق آ دینشروا
بهدلیل پیاند قابلیعتماد می تایند هر زما که بخایهد بره ویلردشن و کنرد و برریی وشرا وشی برا
چال های یجتماعی و تحصیلی آماده شاد .محالعات ینوامشده نشا دیدهیند که دینشواشانی کره
پیاند محکمی با خانایده خاد دیشتهیند ،ینحیاق یجتماعی ،تحصیلی ،و عاطفی بهتری د دینشرگاه
یز خاد نشا میدهند ( وس و بیاش  ،)6338 ،بهتر با دوسرتا خراد ی تیراط برقرری میکننرد،
نشانههای وینپرششانه کمتری دی ند و حتی مصر یلکل و ماید مخد د بی آ ها پاشی تر یست.
یز سای دشگر ،آسیبهای همریه با حضرا د فضرای یجتمراعی شرهر تهرری میتاینرد برریی
دینشواشا غیرتهرینی قابلتوزشهوتحلیل باشد .بیتردشد ،فضای شهری تهری و مسرائل یجتمراعی
آ هر تازهوی دی ی تحت تأثیر خاد قری میدهد؛ بنرابریش  ،وشرا وشی دینشرواشا شهرسرتانی برا
ً
ساختا شهری و مسائل آ  ،توربه جدشدی باده و یحتمرا برا توربرههای پیشری آ هرا متفراوت
خایهد باد .یش مسئله میتایند د شکلگیری نگرشهرا و فتا هرای دینشرواشا (شهرسرتانی د
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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مقاشسه با دینشواشا تهرینی که یز قیل با فضای شهری ،آشناشی دشرشنرهیی دیشرتهیند و د آ برز گ
شدهیند) تأثیرگذی باشد.
گسترش شهرها عالوهبر مزیشا و نتاشج مثیتی که بریی زنردگی ینسرا هرا دی د ،دی یی سراشههرای
منفی و آسیبهاشی ه هست .بر سی ویبط میرا شرهر و شهرنشرینی و آسریبهرای یجتمراعی،
یزجمله مه ترش ماضاعات د جامعهشناسی شهری یست .یختال میا شیاه زنردگی شرهری و
وستاشی باع شده یست که برخی پژوهشرگری  ،شهرنشرینی ی همرریه برا گنراه و خحرا بدیننرد و
وستانشینی ی همریه با پرهیزگا ی و پاکردیمنی .برهنظر عردهیی ،د منراطق وسرتاشی ،بزهکرا ی
خشانتآمیز و فیزشکی (قتل و د گیری) بیشتر یتفراق مرییفترد ،د حالیکره د شرهرها ،بزهکرا ی
سررادجاشانه بیشررتر میدهررد (کامیررا  .)93 ،6913 ،سرررقتهررای مسررلحانه ،کالهیررردی ی،
کیلزنی ،تواوز به حقاق دشگری  ،قاچاق ،ساءیستفاده یز بیتیلما و… یز همی ناع هسرتند .د
ً
شهرها ،ینحریفات بیشتر یست ،ولی د وستاها بهدلیل کنتر یجتماعی بیشتر ،معما یفرید مورم،
جاشی بریی ماند نمیشابند .یز گذشته دو  ،جریش  ،بینظمی و بیبندوبا ی شهرنشینا و پاشینردی
وستاشیها به ی زشها ،بیشتر باده یست (سلحانی.)62 ،6918 ،
عامل یعلی یختال بی میرزی آسریبهرای یجتمراعی د شرهر و وسرتا ی باشرد د ینردیزه و
جمعیت آ ها جستوجا کرد .تاجه به وستاهاشی که به شهر تیدشل شدهیند نشا میدهرد کره برا
یفزیش جمعیت آ ها ،ی زشها کمرن تر میشاد و عایمل زمینهساز جریش  ،قات میگیرد .برهنظر
و ث ،شهرنشینی نتاشوی یز قییل یفزیش یندیزه جمعیت ،یفزیش ترریک  ،و نراهمگنی شرا یخرتال
جمعیت د پی دی د که خاد باع پیامدهای یجتماعی و وی شناسی د زندگی شرهری مریشراد
(ناکم  .)71 ،6339 ،وجاد جاذبههای فریوی د شهرها یز قییل فرعتهای شغلی ،دینشرگاهها،
بازی ها ،تفرشحگاهها و تمام مظاهر شهری ،یفزیش مدیوم جمعیت شهرها ی د پی دی د.
یدوی د.تی.ها ( )221 ،6911بر یش نظر یست که ینفوا جمعیت د شهرهای دنیا منور بره
یشواد چرخههای فتا ی وشرینگری میشاد که حتی یز بمب هید وژنی ه مهلکتر یست (هرا ،
 .)6911با یفزیش جمعیت ،تناع د فرهن بهوجاد میآشد ،ینسوام و تایفق یجتمراعی کر نر
میشاد ،تسلط تشکیالت و سازما های دولتی و ینتظامی کاه میشابد ،کنتر یجتماعی ضعیل
میشاد و د نتیوه ،بینظمی یجتماعی ،قانا شکنی ،و بییحتریمری بره مرایزش و ضرایبط جامعره
یفزیش میشابد (سلحانی .)62 ،6918 ،آسیبهرای یجتمراعی شرهری برمینرای فضرای متفراوت
شهری و محیطهای جغریفیاشی آ متناع یست.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

د نهاشت ،با نگاهی کلی به نظرشههای محربشده د ما د آسیبهای یجتمراعییی کره ممکر
یست دینشواشا غیربامی د تهری با آ ها وبه و شاند ،پژوهشرگری  ،چرا چاب نظرری زشرر ی
بریی تییی عایمل مؤثر بر یش آسیبها پیشنهاد میکنند.
عوامل مؤثر بر سوء
مصرف مواد مخدر
عوامل زمینهای
● جنسیت
●س
● وضعیت تأهل
● تحصیالت پد
● شته تحصیلی
● معد دینشگاهی
● بامی و غیربامی باد
دینشوا (متغیر کنتر د مقاله حاضر)

متغیرهای وابسته

انواع تجربیات مصرف مواد
● توربه سیگا کشید
● توربه مصر یلکل
● گریش به مصر ماید مخد
● توربه مصر ماید مخد

پیامدهای مصرف مواد
مخدر
پیامدهای مصرف مواد مخدر
● کاه حساسیت دینشواشا یز
میزی خحرناکی ماید مخد
● کاه میانگی سنی مصر ماید
مخد
● کرراه میررانگی سررنی مصررر
مشروبات یلکلی
● افزایش ارتکاب دانشجویان به
رفتارهای انحرافی

عوامل ساختاری
● دو ی یز نظا ت خانایده و زندگی د
خایبگاه ،یثر جمع
●دسترسی به محیط مصر ماید مخد و
مصر مشروبات یلکلی؛ مصرف مواد
مخدر در منزل با دوستان ،در منزل یکی
از دوستان ،در جشنها ،در میهمانیها ،در
سفر با دوستان ،در سفر با خانواده
● میزان شیوع مصرف مواد مخدر
تجربه سیگار کشیدن
● تجربه مصرف الکل
● گرایش به مصرف مواد مخدر
● تجربه مصرف مواد مخدر
● در جامعه
● میزان شیوع رفتارهای انحرافی در
دانشگاه
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شکل شماره ( .)6چارچوب مفهومی عوامل مؤثر و پیامدهای تجربه مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان بومی و
غیربومی دانشگاهها

 .5روش پژوهش

دیدههای پاشۀ یش پژوه به وش پیماش د سرا های متمرادی جمرعآو ی شرده براد و د یشر
بر سی ،دیدههای پاشه دو پژوه پیشی (سرریجزیده و همکرا ی 6982 ،؛ سرریجزیده ) 6989 ،بره
و
و با یستفاده یز آزما هرای آمرا ی
وش تحلیل ثاناشۀ یطالعات و یز طرشق نرمیفزی
تحلیل وی شانم شکطرفه و مقاشسۀ زوجی ،توزشهوتحلیل شده یست.

 .6یافتهها
 .6-1سیمای نمونه آماری
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سیمای نمانه آما ی د مقاله حاضر ،متشکل یز دیدههای طررب شیاعشناسری مصرر مراید مخرد
(نمانه دینشواشا دینشگاههای تهری ) (سریجزیده )6989 ،برا  6171نفرر نمانره یز هفرت دینشرگاه،
شامل دینشگاههای تهری  ،یمیرکییر ،عنعتی شرشل ،یلزهری ،عل وعرنعت و تربیرت معلر یسرت کره
 93/1د عد یز آ ها دینشواشا بامی باده و  11/8د عد ،دینشواشا غیر بامی هستند .همچنی ،
 181نفر نمانه یز طرب نگرشها و فتا هرای دینشرواشا (نمانره دینشرواشا دینشرگاههای تهرری )
(سریجزیده و همکا ی  )6982 ،یز هفت دینشگاه ،شرامل دینشرگاه تهرری  ،شرهید بهشرتی ،یمیرکییرر،
عنعتی شرشل ،یلزهری ،عل وعنعت و تربیت معل د بر سی نتاشج یش پژوه مشرا کت دیشرتهیند
که  82/8د عد نمانه آما ی ،دینشواشا بامی و  71/2د عد ،دینشواشا غیربامی هستند.
ساختا جمعیتی دینشواشا  ،پی یز یجریی طرب بامیگزشنی بریساس برآو د طرب سریجزیده د
سا  6982و  ،6989بیانگر یشر نکتره یسرت کره د عرد دینشرواشا ز برامی یز دینشرواشا ز
غیربامی بیشتر باده و د ما د مردی  ،برعکم ،د عد دینشواشا مرد غیربامی بیشتر یز دینشواشا
مرد بامی براده یسرت .بررآو د ینوامشرده د طررب پیمراش نگرشهرا و فتا هرای دینشرواشا د
دینشررگاههای شررهر تهرری د سررا  6982نشررا میدهررد کرره دینشرروای ز بررامی  78/3د عررد،
دینشوای ز غیربامی  97د عد ،دینشوای مرد غیربامی  17د عد ،و دینشوای مرد بامی 87/6
د عد باده یست .طرب شیاعشناسی ماید مخد ( )6989نیز تفراوت شادشرده ی تأشیرد کررده یسرت؛
بهگانهیی که ترکیب دینشواشا بامی  78/3د عد دینشروای ز و  86/6د عرد دینشروای مررد و
ترکیب دینشواشا غیربامی  71/1د عد دینشوای ز و  83/9د عد دینشوای مرد باده یست.
 .6-2نتایج و یافتههای وضعیت گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان

د یش بخ  ،شافتههای پژوه د ما د هشت مؤلفه یساسی مرتیط با گریش به مصر ماید مخرد
د بی دینشواشا  ،به تفکیرک وضرعیت دینشرواشا برامی و غیربرامی ،شرته تحصریلی ،و سراشر
وشژگیهای فردی دینشواشا (شامل جنسیت ،تأهل ،معد دینشگاهی و ساید و تحصیالت پد ) بره
شرب زشر بر سی شده یست:
 .6میزی گریش به ماید مخد و توربه مصر ماید مخد و سیگا ؛
 .2میزی شیاع و برخا د با ماید مخد د محیط شهری؛
 .9محیط مصر ماید مخد و مشروبات یلکلی؛
 .8میانگی سنی مصر ماید و مشروبات یلکلی؛

 .7میزی شرکت د موالم مصر مشروبات یلکلی و ماید مخد ؛
 .1تعدید دوستا و آشناشا دینشوا با مصر تفرشحی و یعتیادی؛
 .1فتا های شاشع ینحریفی د دینشگاه؛ و
 .8میزی ی تکاب دینشواشا به فتا های ینحریفی د دینشگاه.
 .6-2-1میزان گرایش به مواد مخدر و تجربه مصرف این مواد و سیگار

بریساس دیدههای مرباط به میزی گریش به ماید مخرد و توربره مصرر یشر مراید و سریگا بره
تفکیک دینشواشا بامی و غیربامی ،گریش دینشواشا بامی ( )26/88به ماید مخد  ،کمترر یز
دینشواشا غیربامی ( )22/17یست .توربه مصر مراید مخرد د بری دینشرواشا غیربرامی
( )62/31بیشتر یز دینشواشا بامی ( )62/73گزی ش شده یست .همچنی  ،توربه سیگا کشید
د بی دینشواشا غیربامی ( )6/89بیشتر یز دینشواشا بامی ( )6/78گزی ش شده یست.
دیده های مرباط به میزی گریش به ماید مخد و توربه مصر یشر مراید و سریگا برهتفکیک
شته تحصیلی و ساشر وشژگیهای فرردی نشرا میدهرد کره گرریش دینشرواشا مررد غیربرامی
( )28/19به ماید مخد  ،بی یز دینشواشا مرد بامی ( )22/88یسرت .همچنری  ،دینشرواشا
مرد غیربامی ( )69/11بیشتر یز دینشواشا مرد بامی ( )69/62توربه مصر ماید مخد دی نرد.
توربه مصر ماید مخد د بی دینشواشا غیربامی شتههای فنیومهندسری یز بامیرا بیشرتر
یست .دینشواشا مو رد و متأهل غیربامی بیشرتر یز دینشرواشا موررد و متأهرل برامی ،توربره
مصر ماید مخد دیشتهیند .دینشواشا غیربامییی که پد شا ساید دینشرگاهی دی د ،بیشرتر یز
بامیا  ،به ماید مخد گریش دی ند و توربه مصر ماید مخد د بی دینشواشا غیربامییی که
پد آ ها ساید غیردینشگاهی دی د یز دینشواشا بامی بیشتر یست.
توربه کشید سیگا د بی دینشواشا غیربامی شتههای علام ینسانی و هنر یز دینشرواشا
بامی همی شتهها بیشتر یست .توربه سیگا کشید دینشرواشا علرام پاشره و فنری و مهندسری
غیربامی نیز بیشتر یز دینشواشا بامی همی شتهها یسرت .دینشرواشا مررد غیربرامی ()2/86
بیشتر یز دینشواشا مرد بامی ( )6/88توربه کشید سیگا دی نرد .توربره دینشرواشا موررد و
متأهل غیربامی د کشید سیگا  ،بیشتر یز دینشواشا مورد و متأهل برامی یسرت .دینشرواشا
غیربامی یی که پد شا ساید دینشگاهی دی د ،بیشرتر یز دینشرواشا برامییی کره پد شرا سراید
دینشگاهی دی د ،د موالم مصر ماید مخد شرکت میکنند .
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .د یش پژوه د ما د مؤلفه گریش و توربه مصر ماید مخد بهتفکیک دینشواشا ز بامی و غیربامی تفاوت
معنادی ی مشاهده نمیشاد.
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جدول شماره ( .)6آزمون تفاوت میانگین مؤلفه گرایش به مواد مخدر و تجربه مصرف این مواد و سیگار بهتفکیک
دانشجویان بومی و غیربومی بر پایه دادههای طرح شیوعشناسی مصرف مواد مخدر
مقیاسهای مرتبط با تجربه مصرف
گریش دینشواشا به ماید
مخد
توربه مصر ماید مخد
تاسط دینشوا
توربه کشید سیگا تاسط
دینشوا

انحراف معیار

نمونه

میانگین

بامی

761

26/87

1/37

غیربامی

186

22/11

1/33

کل

6231

22/28

1/16

بامی

778

62/11

6/83

غیربامی

872

62/31

2/19

کل

6861

62/82

2/99

بامی

718

6/77

6/68

غیربامی

886

6/88

6/91

کل

6817

6/12

6/23

1/116

1/119

1/111

 .6-2-2میزان شیوع و برخورد با مواد مخدر در جامعه
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دیدههای مرباط به میزی شیاع و برخا د با ماید مخد د جامعره برهتفکیک دینشرواشا برامی و
غیربامی نشا می دهد که میزی شیاع مصر ماید مخد د بی دینشواشا غیربرامی ()91/18
بیشتر یز دینشواشا بامی ( )23/71یست .همچنری  ،دینشرواشا غیربرامی ( )9/11نسریت بره
دینشواشا بامی ( )2/11برخا د با شایهد یفرزیش مراید مخرد ی زشراد گرزی ش میکننرد .یشر
د حالی یست که دینشواشا بامی ( )3/92میزی یمکا تهیه ماید د شهر ی بیشتر یز دینشرواشا
غیربامی ( )3/61میدینند.
بر سی شیاع و برخا د با ماید مخد د جامعه بهتفکیک شته تحصریلی و سراشر وشژگیهرای
فردی نشا می دهد که میزی شیاع مصر ماید مخد د بری دینشرواشا شرتههای علرام پاشرۀ
غیربامی ،بیشتر یز بامیا یست .یمکا تهیه ماید د شهر برریی دینشرواشا علرام ینسرانی برامی
( )3/81بیشتر یز غیربامیا ( )3/62یست .میزی شریاع مصرر مراید د بری مرردی دینشروای
غیربامی ،بیشتر یز بامیا یست (شافتههای مرباط به زنرا تفراوت معنرادی ی ی نشرا نمیدهرد).
دینشواشا مرد غیربامی ( )2/86بیشتر یز دینشواشا مرد بامی ( )6/88توربره سریگا کشرید
دی ند (شافتههای مرباط به زنا تفاوت معنادی ی ی نشا نمیدهد) .دینشواشا موررد غیربرامی،
بیشتر یز دینشواشا مورد بامی با شایهد یفزیش ماید مخد برخا د دی نرد و برهنظر دینشرواشا
مورد بامی ،یمکا تهیه ماید د شهر بیشتر یست .همچنی  ،متأهال غیربامی بیشرتر یز مترأهال
بامی با شایهد یفزیش ماید مخد برخا د دیشتهیند.

جدول شماره ( .)2آزمون تفاوت میانگین مؤلفه میزان برخورد با شواهد افزایش مواد مخدر به تفکیک دانشجویان
بومی و غیربومی بر پایه دادههای طرح شیوعشناسی مصرف مواد مخدر
نمونه

میانگین

انحراف معیار

مقیاسهای مرتبط با شیوع مواد مخدر
بامی

773

2/11

6/28

غیربامی

891

9/11

6/67

کل

6937

2/88

6/63

میزی نگری کننده باد

بامی

711

8/21

6/18

مصر ماید مخد د

غیربامی

876

8/91

6/82

جامعه

کل

6866

8/23

6/13

بامی

811

23/71

8/81

غیربامی

126

91/18

8/13

کل

6688

91/22

8/27

میزی برخا د با شایهد
یفزیش ماید مخد

میزی شیاع مصر ماید
میزی یمکا تهیه ماید د
دینشگاه
میزی یمکا تهیه ماید د
شهر
ی زشابی دینشواشا یز میزی
خحرناک باد ماید مخد

بامی

791

1/21

6/31

غیربامی

828

1/21

2/11

کل

6978

1/29

2/19

بامی

776

3/99

6/62

غیربامی

891

3/61

6/21

کل

6988

3/29

6/61

بامی

727

28/92

8/27

غیربامی

812

29/11

1/86

کل

6921

29/38

1/33

1/111

1/131

1/123

1/792

1/168

1/611

 .6-2-3محیط مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی

نتاشج بر سی محیط مصر ماید مخد به تفکیک دینشواشا بامی و غیربامی نشا میدهد کره
محیط مصر ماید مخد به تفکیک دشدگاه دینشواشا بامی و غیربامی ،دی یی تفاوت معنرادی ی
یست .یز نظر محیط مصر  ،دینشواشا غیربامی ،مصر ماید مخد د منز بهتنهاشی ،مصر
د خایبگاه به تنهاشی ،و مصر د خایبگاه برا دوسرتا ی بری یز دینشرواشا برامی یمکا پرذشر
میدینند .دینشواشا غیربامی ( )1/13بیشتر یز دینشواشا بامی ( )1/11بر یش نظرند کره یفررید
د خایبگاه و بهتنهاشی ماید مخد مصر میکنند.
همچنی  ،دینشواشا غیربامی ( )1/21بیشتر یز دینشواشا بامی ( )1/11فکر میکننرد کره
یفرید با دوستا خاد دست به یش کا میزنند .بی نظریت دو گروه دینشواشا بامی و غیربامی د
ما د مصر ماید مخد د منز با دوستا  ،مصر ماید مخد د منز شکی یز دوستا  ،مصر
ماید مخد د جش ها ،مصر مراید مخرد د میهمرانیهرا ،مصرر مراید مخرد د سرفر برا
دوستا  ،و مصر ماید مخد د سفر با خانایده ،تفاوت معنادی ی وجاد ندی د.
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بر سی آما مرباط به وضعیت مصر ماید د محیطهای مختلل به تفکیک شرته تحصریلی و
وشژگیهای فردی نشا میدهد که دینشرواشا غیربرامی شرتههای علرام ینسرانی و هنرر ،بیشرتر یز
دینشواشا بامی همی شتهها د موالم مصر ماید مخد شرکت میکنند .دینشواشا شتههای
علام پاشه غیربامی ( )6/1271بیشتر یز دینشواشا بامی ( )6/81د مورالم مصرر مراید مخرد
حضا میشابند .همچنی  ،دینشواشا فنی و مهندسی غیربامی ( )6/83بیشتر یز بامیرا ( )6/78د
یش گانه موالم شرکت میکنند .میزی شرکت د موالم مصر ماید مخرد د بری یفررید موررد
غیربامی ( )6/88بیشتر یز یفرید مورد بامی ( )6/73یست .میزی شررکت د مورالم مصرر مراید
مخد د بی دینشواشا متأهل غیربامی ( )2/96نیز بیشتر یز بامیا ( )6/88یست .گریش به مراید
مخد د بی یفرید مورد غیربامی ( )22/19بیشتر یز یفرید مورد بامی ( )26/71یست.
جدول شماره ( .)9آزمون تفاوت میانگین مؤلفه محیط مصرف مواد مخدر به تفکیک دانشجویان بومی و غیربومی بر
پایه دادههای طرح شیوعشناسی مصرف مواد مخدر
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محیط مصرف مواد مخدر
بامی
مصر ماید مخد د منز
غیربامی
بهتنهاشی
کل
بامی
مصر ماید مخد د خایبگاه
غیربامی
بهتنهاشی
کل
بامی
مصر ماید مخد د منز با
غیربامی
دوستا
کل
بامی
مصر ماید مخد د خایبگاه
غیربامی
با دوستا
کل
بامی
مصر ماید مخد د منز
غیربامی
شکی یز دوستا
کل
بامی
غیربامی
مصر ماید مخد د جش ها
کل
بامی
مصر ماید مخد د
غیربامی
میهمانیها
کل
بامی
مصر ماید مخد د سفر با
غیربامی
دوستا
کل
بامی
مصر ماید مخد د سفر با
غیربامی
خانایده
کل

نمونه
76
612
679
76
612
679
76
618
677
76
619
678
76
619
678
71
612
672
76
612
679
76
619
678
76
616
672

میانگین
1/16
1/69
1/13
1
1/13
1/11
1/67
1/26
1/63
1/11
1/21
1 /2
1/67
1/27
1/22
1 /6
1/11
1/18
1/19
1/18
1/11
1/66
1/29
1/63
1/19
1/18
1/11

انحراف معیار
1/68
1/98
1/23
1
1/23
1/28
1/91
1/86
1/93
1/21
1/88
1 /8
1/91
1/89
1/86
1 /9
1/21
1/28
1/63
1/28
1/27
1/92
1/82
1/93
1/63
1/28
1/27

1/126
1/126
1/826
1/117
1/686
1/178
1/216
1/131
1/217

دیدههای مرباط به محیط مصر مشروبات یلکلی به تفکیک دینشرواشا برامی و غیربرامی
نشا می دهد که یز نظر دینشواشا غیربامی ،مصر مشرروبات یلکلری د خایبگراه و برهتنهاشی
بیشتر یتفاق مییفتد .همچنی  ،دینشواشا غیربامی ( )1/81بیشتر یز دینشرواشا برامی ()1/88
بر یش نظرند که مشروبات یلکلی د خایبگاه و با دوسرتا  ،مصرر میشراد .بررعکم ،بامیهرا
( )1/72بیشررتر یز غیربامیهررا ( )1/98معتقدنررد کرره مشررروبات یلکلرری د میهمانیهررا مصررر
میشاد .بامیها ( )1/82بیشتر یز غیربامیها ( )1/28برر یشر نظرنرد کره مشرروبات یلکلری د
سفرهای همریه با خانایده مصر میشاد.
جدول شماره ( .)4آزمون تفاوت میانگین محیط های مصرف مشروبات الکلی به تفکیک دانشجویان بومی و
غیربومی بر پایه دادههای طرح شیوعشناسی مصرف مواد مخدر
محیطهای مصرف مشروبات الکلی
مصر مشروبات یلکلی د منز
بهتنهاشی
مصر مشروبات یلکلی د
خایبگاه بهتنهاشی
مصر مشروبات یلکلی د منز
با دوستا
مصر مشروبات یلکلی د
خایبگاه با دوستا
مصر مشروبات یلکلی د
منزلی شکی یز دوستا
مصر مشروبات یلکلی د
جش ها
مصر مشروبات یلکلی د
میهمانیها
مصر مشروبات یلکلی د سفر
با دوستا
مصر مشروبات یلکلی د سفر
با خانایده

بامی
غیربامی
کل
بامی
غیربامی
کل
بامی
غیربامی
کل
بامی
غیربامی
کل
بامی
غیر بامی
کل
بامی
غیربامی
کل
بامی
غیربامی
کل
بامی
غیربامی
کل
بامی
غیربامی
کل

نمونه

میانگین

انحراف معیار

619
689
281
619
688
281
619
681
283
619
688
281
619
687
288
618
689
281
619
688
281
619
681
283
612
689
287

1/26
1/22
1/22
1/12
1/69
1/13
1/88
1/88
1/88
1/68
1 /8
1/96
1/91
1/88
1/82
1/71
1/81
1 /7
1/72
1/98
1 /8
1/86
1/81
1/87
1/82
1/28
1 /9

1/86
1/82
1/86
1/61
1/99
1/23
1/83
1/83
1/83
1/97
1/83
1/81
1/88
1/83
1/83
1/83
1 /7
1 /7
1 /7
1/81
1/83
1/83
1 /7
1/83
1/83
1/89
1/81

1/178
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1/111
1/276
1/137
1/119
1/917
1/112

 .6-2-4میانگین سنی مصرف مواد و مشروبات الکلی

دیده های مرباط به میانگی سنی مصر ماید و مشروبات یلکلی به تفکیرک دینشرواشا برامی و
غیربامی نشا می دهد که هرچند میانگی سنی مصر ماید مخرد د بری دینشرواشا برامی و
غیربامی ،تفاوت معنادی ی ندی د ،یما میانگی س مصرر کنندگا مراید مخرد د بری بامیهرا
( 68/8سا ) بیشتر یز غیربامیها ( 68/8سا ) یست؛ د مقابل ،میانگی سنی دینشرواشا برامی
مصر کننده مشروبات یلکلی ( )61/11پاشی تر یز دینشواشا غیربامی ( )61/11یست.
دیده های مرباط به میانگی سنی مصر ماید و مشروبات یلکلی به تفکیک وشژگیهای فرردی
نشا میدهد که میانگی سرنی دینشرواشا مررد برامی ( )61/97د مصرر مشرروبات یلکلری
پاشی تر یز مردی غیربامی ( )61/17یست .همچن ی  ،میانگی سنی مصر مشرروبات یلکلری د
بی دینشواشا مورد بامی ( )61/73کمتر یز دینشواشا مورد غیربامی ( )61/72یست.
جدول شماره ( .)5آزمون تفاوت میانگین مقیاس میانگین سنی مصرف مواد به تفکیک دانشجویان بومی و غیربومی
(بر پایه دادههای طرح شیوعشناسی مصرف مواد مخدر)
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میانگین سنی
میانگی سنی مصر ماید
مخد د بی دینشواشا
میانگی سنی مصر
مشروبات یلکلی د بی
دینشواشا

نمونه

میانگین

انحراف معیار

بامی

68

68/81

6/11

غیربامی

37

68/91

9/71

کل

613

68/82

9/98

بامی

613

61/16

9/28

غیربامی

211

61/11

9/11

کل

913

61/23

9/12

1/118

1/169

 .6-2-5تعداد دوستان و آشنایان دانشجو در مصرف تفریحی و اعتیادی

بر سی آما های مرباط به تعدید دوستا و آشناشا دینشوا د مصر تفرشحی و یعتیادی بره تفکیرک
دینشواشا بامی و غیربامی نشا میدهد که دینشواشا بامی و غیربامی یز لحاظ دیشت دوستا و
آشناشانی که بهعا ت تفرشحی شا یعتیادی ماید مخد مصر میکنند ،تفاوتی با شکدشگر ندی نرد و ترا
حدی شییه ه هستند .شافتهها نشا میدهد که هرشرک یز دینشرواشا برامی و غیربرامی ،حردود 1
دوست شا آشنای مصر کنندۀ تفرشحی ماید مخد  ،و  7دوست شا آشنای مصر کنندۀ یعتیرادی مراید
مخد دی ند .هرچند بهلحاظ آما ی تفاوت معنادی ی بی یش دو گروه مالحظه نمیشراد ،یمرا تعردید
ً
دوستا و آشناشا پیریما هر دو گروه دینشواشا  ،ق نسیتا با شی یست.

جدول شماره ( .)1آزمون تفاوت میانگین مقیاس میزان مصرف تفریحی و اعتیادی مواد مخدر به تفکیک دانشجویان
بومی و غیربومی (بر پایه دادههای طرح شیوعشناسی مصرف مواد مخدر)
میزان مصرف
میزی مصر تفرشحی ماید
مخد تاسط دوستا و
آشناشا دینشوا
میزی مصر یعتیادی ماید
مخد تاسط دوستا و
آشناشا دینشوا

بامی
غیربامی
کل
بامی
غیربامی
کل

نمونه
888
171
6281
822
171
6118

میانگین

انحراف معیار

1/28

9/26

1/97

9/23

1/92

9/21

7/17

2/11

7/28

2/63

7/63

2/62

1/119

1/111

 .6-2-6میزان شرکت در مجالس مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

دیده های مرباط به میزی شرکت د موالم مصر مشروبات یلکلری و مراید مخرد بره تفکیرک
دینشررواشا بررامی و غیربررامی نشررا میدهررد کرره دینشررواشا غیربررامی ( )6/3673بیشررتر یز
دینشواشا بامی ( )6/7188د موالم مصر ماید مخد شررکت میکننرد .میرزی شررکت د
موالم مصر مشروبات یلکلی د بی دینشواشا بامی و غیربامی تفاوت معنادی ی ندی د.
دیدههای مرب اط به میزی شرکت د موالم مصر مشروبات یلکلی و ماید مخد به تفکیرک
وشژگیهای فردی نشا میدهد که میزی شرکت د موالم مصر ماید مخد د بی دینشواشا
مرد غیربامی ( )2/9831بیشرتر یز دینشرواشا مررد برامی ( )6/1161یسرت .میرزی شررکت د
موالم مصر ماید مخد د بی یفرید مورد غیربامی ( )6/8821بیشرتر یز یفررید موررد برامی
( )6/7326یست .میزی شرکت د موالم مصر ماید مخد د بی دینشواشا متأهل غیربامی
( )2/9667نیز بیشتر یز بامیا ( )6/8893یست .میرزی شررکت د مورالم مصرر مشرروبات
یلکلی د بی دینشواشا مرد بامی و غیربامی تفاوت معنادی ی ی نشا نمیدهد ،یما د بی زنا
دینشوای بامی ( )2/9181بیشتر یز زنا دینشوای غیربامی ( )6/3711یست.
جدول شماره ( .)7آزمون تفاوت میانگین شرکت در مجالس مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی به تفکیک
دانشجویان بومی و غیربومی (بر پایه دادههای طرح شیوعشناسی مصرف مواد مخدر)
شرکت در مجالس
میزی شرکت د موالم مصر
ماید مخد
میزی شرکت د موالم مصر
مشروبات یلکلی

بامی
غیربامی
کل
بامی
غیربامی
کل

نمونه
796
821
6976
776
891
6986

میانگین
6/71
6/32
6/18
2/78
2/81
2/76

انحراف معیار
6/68
6/89
6/97
6/18
6/19
6/19

1/111
1/271
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 .6-2-7رفتارهای شایع انحرافی در دانشگاه

دیدههای مرباط به فتا های شاشع ینحریفی د دینشگاه به تفکیک دینشواشا بامی و غیربرامی نشرا
میدهد که بهلحاظ فتا های شراشع ینحریفری ،تفراوت معنرادی ی د مقیراس کلری بری دینشرواشا
غیربامی و دینشواشا بامی ،مالحظه نمیشاد ،یما د مای د جزئی تا حدودی بی دو گروه دینشوا،
تفاوتهاشی وجاد دی د؛ بهگانهیی که دینشرواشا برامی بری یز دینشرواشا غیربرامی برر یهمیرت
قاچاق ماید مخد تأکیرد کردهینرد .سریگا کشرید  ،مصرر تفرشحری ترشراک ،تماشرای فیل هرای
مستهو  ،مصر تفرشحی حشی  ،مصرر تفرشحری یلکرل ،گراش دید بره ماسریقی غیرموراز،
دیشت دوستا جنم مخالل ،ویبرط جنسری خرا ج یز یزدویج ،و بییحتریمری بره یسرتادی  ،د بری
دینشواشا غیربرامی ،بیشرتر یز دینشرواشا برامی شراشع یسرت ،یمرا فتا هراشی ماننرد حضرا د
پا تیهای مختلط و تقلب د یمتحانات د بی دینشواشا بامی بیشتر یز دینشواشا غیربرامی ویج
دی د .دیدههای مرباط به فتا های شاشع ینحریفی د دینشگاه به تفکیک وشژگیهرای فرردی نیرز نشرا
میدهد که فتا های ینحریفی د دینشگاه د بی یفرید غیربامی با معد با ی  61شیاع بیشتری دی د.
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 .6-2-8میزان رفتارهای انحرافی دانشجویان در دانشگاه

بر سی آما های مرباط به میزی فتا های ینحریفی دینشواشا د دینشگاه به تفکیرک دینشرواشا
بامی و غیربامی نشا میدهد که مقیاس میزی ی تکاب دینشواشا به مای د 62گانه ،دی یی تفاوت
معنادی ی یست که با تاجه به یش مقیاس ،دینشواشا غیربامی ( )61/1887بیشتر یز دینشرواشا
بامی ( )61/1988فتا های ینحریفی 62گانه شادشده ی مرتکب شدهیند.
آما های مرباط به ی تکاب فتا های ینحریفی د دینشگاه به تفکیک وشژگیهای فردی نیز نشا
می دهد که دینشواشا مورد غیربامی بیشتر یز دینشواشا مورد برامی ،مرتکرب مرای د 62گانره
فتا های ینحریفی شدهیند .دینشواشا غیربامی با معد با ی  61بیشتر یز دینشرواشا برامی برا
معد با ی  61مرتکب فتا های 62گانه شدهیند.
جدول شماره ( .)8آزمون تفاوت میانگین مؤلفههای رفتارهای انحرافی و آسیبها در بین دانشجویان به تفکیک بومی
و غیربومی (بر پایه دادههای طرح پیمایش نگرشها و رفتارهای دانشجویان)
مقیاسهای مورد بررسی
مقیاس میزی شیاع فتا های
ینحریفی د دینشگاه ،بریساس
مای د 62گانه
مقیاس میزی ی تکاب دینشواشا
به فتا های ینحریفی 62گانه

بامی
غیربامی
کل
بامی
غیربامی
کل

نمونه
269
961
723
287
982
781

میانگین
96/78
92/16
92/68
61/18
61/17
61/99

انحراف معیار
8/81
8/61
8/21
8/31
7/81
7/79

1/681
1/123

 .7جمعبندی تحلیل میانگین وضعیت مصرف مواد مخدر به تفکیک دانشجویان بومی و غیربومی

شکی یز نکتههای مه د ما د شیاع مصر ماید مخد د بی دینشواشا غیربرامی ،عمرامی شرد و
دسترسی ساده و آسا جاینا به ماید و دو ی یز دسترسی و کنتر خانایده یست .نتاشج تحقیقرات نشرا
میدهد که دینشواشا غیربامی نسیت به دینشواشا بامی به مای د زشر بیشتر یذعرا کردهینرد :مصرر
ماید بهتنهاشی و د منز بیشتر یست ،یفرید د خایبگاه بهتنهاشی مراید مخرد مصرر میکننرد ،یفررید د
خایبگاه و با دوستا خاد ماید مخد مصر میکنند ،مصر مشروبات یلکلی د خایبگاه و برهتنهاشی
بیشتر یست ،بر یش نظرند که میزی شیاع مصر مراید د حا گسرترش یسرت ،توربره سریگا کشرید
دی ند ،توربه مصر ماید مخد دی ند ،میانگی سنی مصر مشروبات حدود  61سا و پری یز و ود
به دینشگاه باده یست ،د موالم مصر ماید شرکت کردهیند ،یمکا تهیه ماید د شرهر بیشرتر یسرت،
فتا های ینحریفی د دینشگاه د بی دینشواشا نخیه شیاع بیشتری دی د ،تماشای فیل هرای مسرتهو ،
مصر تفرشحی یلکل بیشتر یست .دیدههای ستا نخست جردو شرما ه ( )3نشرا میدهرد کره چره
وشژگیهاشی د بی دینشواشا غیربامی بیشتر یست ،ستا دوم ،نماشانگر وشژگیهاشی یست کره د بری
دینشواشا بامی ویج دی ند و ستا سام ،وشژگیهای مشترک یش دو گروه ی نشا میدهد.
جدول شماره ( .)3نتایج آزمون تفاوت میانگین وضعیت گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان بومی و غیربومی
ویژگیهایی که در دانشجویان بومی
بیشتر است

ویژگیهایی که در دانشجویان غیربومی بیشتر است




















بر یش نظرند که مصر مراید مخرد د منرز و برهتنهاشی
بیشتر یست
یفرید د خایبگاه بهتنهاشی ماید مخد مصر میکنند
مصر ماید مخد د خایبگاه و با دوستا
مصر مشروبات یلکلی د خایبگاه و بهتنهاشی بیشتر یست
مشروبات یلکلی د خایبگاه و با دوستا مصر میشاد
معتقد به شیاع مصر ماید مخد هستند
توربه سیگا کشید
توربه مصر ماید مخد
میانگی سنی مصر مشروبات یلکلی ()61/1
شرکت د موالم مصر ماید مخد
گریش دینشواشا مرد غیربامی به مصر ماید مخد
برخا د دینشواشا مورد غیربامی بی یز مورد برامی برا
شایهد یفزیش ماید مخد یست
شرکت بیشتر یفرید مورد غیربامی د موالم مصر ماید مخد
شرکت دینشواشا متأهل غیربامی د موالم مصر ماید مخد
گریش به ماید مخد د بی یفرید مورد غیربامی
شیاع فتا های ینحریفی د بی یفرید غیربامی با معد با ی 61
مصر تفرشحی ترشاک
تماشای فیل های مستهو
مصر تفرشحی یلکل











مشروبات یلکلی د میهمانیها مصر
میشاد
مشروبات یلکلی د سفرهای همرریه برا
خانایده مصر میشاد
کمترر بررا شرایهد یفرزیش مراید مخررد
برخا د دی ند
یمکا تهیه ماید د شهر
میانگی سنی مصر مشروبات یلکلی
()61/1177
یهمیت قاچاق ماید مخد
پا تیهای مختلط
تقلب د یمتحانات
بهنظر دینشواشا موررد برامی یمکرا
تهیه ماید د شهر بیشتر یست

ویژگیهایی که در دانشجویان غیربومی و
بومی یکسان است









میانگی سنی مصر ماید مخد
میرررزی شررررکت د مورررالم مصرررر
مشروبات یلکلی
مصر تفرشحی شرا یعتیرادی دوسرتا و
آشناشا
گاش دید به ماسیقی غیرمواز
دیشت دوستا جنم مخالل
ویبط جنسی خا ج یز یزدویج
مصر تفرشحی حشی

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .وشژگیهاشی که د آزما آما ی د سح 1/37 ،یطمینا  ،دی یی معنادی ی نیادهیند و هر دو گروه دینشواشا بامی و غیربامی
شریشط شکسانی دی ند.
 .وشژگیهاشی که د آزما آما ی د سح 1/37 ،یطمینا معنادی باده و د دینشواشا بامی بیشتر یست.
 .وشژگیهاشی که د آزما آما ی د سح 1/37 ،یطمینا معنادی باده و د دینشواشا غیربامی بیشتر بهچش میخا د.
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شکی یز د شل مه و ماجه یجریی طرب بامیگزشنی ی میتای نگرینی مسئا یز شرد آسریبهرای
یجتماعی د بی دینشواشا غیربامی ،بهوشژه د طا زندگی خایبگاهی د شهرهای بز گ برشرمرد،
یما یشنکه آشا یجریی یش طرب تاینسته یست مانع بروز یشر مشرکالت شراد ،نیازمنرد ی زشرابی پرم یز
یجریی آ یست؛ هرچند نتاشج بهدستآمده د ما د آسیبهای یجتماعی و مصرر مراید مخرد د
حیر
بی دینشواشا  ،پی یز یجریی طرب بامیگزشنی نشا میدهد که دینشگاههای کشا یز یشر ث
د شریشط بحرینی بهسر میبرند و دینشواشا غیربامی ،بی یز دینشواشا بامی ،قربانی یش شرریشط
شدهیند .یزجمله نقاط ضعل و عایمل شیاع مصر مراید مخرد و آسریبهای ناشری یز آ د بری
دینشواشا غیربامی ،عمامی شد و دسترسی ساده و آسا جاینرا بره مراید و دو ی یز دسترسری و
کنتر خانایده یست .بیشک ،عایمل متعدد یجتماعی و فرهنگی د شکلگیری هر دو وشژگی مثیرت و
منفی مرباط به دینشواشا غیربامی ساک د خایبگاه مؤثر یسرت .د یشر بخر  ،ترأثیر برخری یز
مه ترش عایمل ساختا ی ،زمینهیی و ماقعیتی د یش زمینه ی بر سی میکنی .
نخستی وشا وشی دینشواشا شهرستانی پم یز و ود به دینشگاههای شهر تهری  ،قری گررفت
د فضای شهری یست .تهری  ،وشژگیهای منحصربهفردی دی د که د سراشر شرهرهای یشرری کمترر
وجاد دی د .توربه همی ساختا شهری برریی دینشرواشا تهرینری و غیرتهرینری مؤلفره مهمری د
یشواد عملکردها و نگرشهای مختلل یست .یز نظر عاحبنظری جامعرهشناسری شرهر ،شرهر و
زندگی شهرنشینی بر ویبط یجتماعی شهروندی تأثیر میگذی د و شهرنشینا  ،خلقوخای خاعری
میشابند .شهر ،فضاشی یست که ینسا دشگری میسازد.
زندگی دینشواشا غیرتهرینی یز زمرا و ود بره شرهر و وشرا وشی برا فضرای شرهری و آشرناشی برا
شیاههای مختلل زندگی شهری آ ها ی د شریشط دوگانهیی قری مریدهرد کره گراهی بهسرای پیانرد برا
قامیت خاد کشیده میشاند و گاهی بهسمت تنراع و گانراگانی فترا ی .همچنری  ،د شرهر ویبرط و
حلقههای دوستانه و عمیمی وجاد دی د و دشده میشاد .یش ویبط عمیمی د قالب گروههای دوسرتی،
قامی ،نژیدی ،حرفهیی و ...بهچش میخا د .د یشر میرا  ،خایبگراه ،آو دگراه فرهنر هرای مختلرل
دینشواشا غیرتهرینی میشاد و شکلهای مختلل فتا ی د بی قامیتهای مختلل شکل میگیرد.
آنچه تفاوت میا دینشواشا بامی و غیربرامی ی ترا حردی جردی مریکنرد ،یشر یسرت کره
دینشواشا غیربامی ،فقط فضای عمامی شهر ی توربه مریکننرد و برهدلیرل دو ی یز خرانایده یز
توربه فضای خصاعی محروم هستند .فضای عمامی ،جاشی یست کره آمازشهرای یجتمراعی و
توربه وزمره زندگی شهری د آ وی میدهد و بریساس نیاز شهروندی پدشد میآشرد و یزیشر و،

به وی عامه مردم گشاده یست .فضای عمامی ،فضاشی یسرت برریی همزشسرتی مسرالمتآمیرز و
ویبط غیرشخصی .فضای خصاعی شهر ،فضاشی یست که زشر کنترر حکامرت و سرازما هرای
دولتی نیست .حرش خانایده یزجمله یش فضاها یست .یش د حالی یست که دینشواشا برامی د
کنا خانایدههاششا هستند و یز هر دو گروه فضاها برخا دی ند.
بهیش ترتیب دینشوای غیربامی نمیتایند د هنگام ضررو ت بره خرانایده خراد جراع کنرد،
د حالیکه محالعات نشا دیده یند که دینشواشانی که پیاند محکمی با خرانایدۀ خراد دیشرتهینرد،
ینحیاق یجتماعی ،تحصیلی ،و عاطفی بهتری د دینشگاه یز خاد نشا میدهند ( وس و بیاوش ،
 .)6338فرد با دینشوا ش د د آستانۀ یستقال یز خانایده قری دی د ،یما یش یستقال باشد با حفرن
پیاندهای خانایدگی یتفاق بیفتد .چنانچه فرد د آستانه بز گسالی و جدیشی یز خانایده ،بی یزحرد
مستقل و جدی عمل کند ،به دیم فتا های پرخحر خایهد یفتاد ( یشا و لین .)6383 ،
د سا های یخیر ،خایبگاه ،محل شد ینرایع آسریبها و د گیریهرا د و دینشرواشا شرده
یست .نا ضاشتیهای ساختشافته د خایبگاهها شکل میگیرد .بهنظر می سد ،ویکن سام ناشری
یز ناعی نا ضاشتی یز مناسیات یجتماعی باشد که د عد آ ها میترای بره تیعریل یشرا ه کررد.
نا ضاشتی یز مناسیات یجت ماعی حاک  ،ناعی یحساس عدم ویبستگی بره مکرا ی د یفررید یشوراد
میکند .د وشا وشی برا فضراهای عمرامی شرهری ،مه تررش تظراهر منفری یشر ویکرن  ،ویج
تخرشرربگریشرری شررا وندیلیس ر بررهعنای نرراعی فتررا ضرردیجتماعی و شررکلگیری یعتریضهررای
دستهجمعی ،عمامی ،و عنفی یست .بهنظر می س د ،دینشواشا غیربرامی بری یز دینشرواشا
بامی د معرض یش تغییریت قری میگیرند .جدشد باد محیط و وحیه ناگریشی و تسرلط فرهنر
شهری بر وب و ذه شهروندی و تغییر ذیئقه مصر و سیک زندگی د شهرهای برز گ ،یزجملره
مای دی هستند که تغییریت بنیادشنی د فتا و نگرشهای دینشواشا یشواد میکنند.
ً
خانایدههای یشرینی ،بهوشژه د شهرهای کاچک ،عمدتا دی یی فرهن سرنتی و مرذهیی براده و
یش همه تغییر ،بهوشژه د ی زشها و نگرشها ی برنمیتابند .شراشد شکری یز د شرل عمردۀ مایفقرت
خانایدهها با طرب بامیگزشنی دینشواشا  ،عدم تحمل یش همه تغییر و ترس یز گرفتا شد د دیم
آسیبهای جدی یست؛ بنابریش  ،تا زمانیکه آسیبها د مت یجتماع وبهکاه نگذی د ،نگرینری
ویلدش و مسئا یز دو ی فرزندی یز خانایده ،یمری معنادی خایهد باد.
بر یش یساس ،شافتههای پژوه  ،نق خانایده د آسریبهرای یجتمراعی ی تأشیرد مریکننرد.
خانایده ،شکی یز مزیشا و سرماشههای یعلی شادی و نا یحتی یست .خانایده ،ویحد یساسی جامعره،
و یبزی مهمی د آمازش و کنتر یجتماعی یست ،یما د شهر ،سراشر گرروههرای یجتمراعی (ماننرد
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دوستا همکا و ینوم های مختلل) یفرید ی یز خانه دو نگره مریدی نرد .آ هرا کرا کرد و تاجره
خانایده ی یز بی میبرند ،یقتدی آ ی تضعیل میکنند و پیاندهای خانایدگی ی سست ،مصناعی،
و ی ضانشده باقی میگذی ند.
ً
بریساس نظر وشرث ( )6 ،6398یحتما خانایده ،د شهر نسیت به خرا ج یز شرهر ،کا کردهرای
بسیا ناچیزی دی د ،به یش معنا که شهریها یغلب ،بیشتر یز غیرشهریها نیازهاششا (ینتخاب شرغل،
مشاو ه ،برنامه شزی و )...ی بیرو یز خانه برآو ده میکنند ،د نتیوه ،شرهریهرا نسریت بره سراشرش ،
بسیا کمتر ویبسته و متکی به خانایده هسرتند .دینشرواشا غیربرامی ،د هراهر برهلحاظ فیزشکری یز
خانایدهها دو ند ،د حالیکه دینشواشا شهری بهدلیل وجاد قییا جدی برریی خرانایده د شرهر یز
خانایده دو هستند .د یش بی  ،آسیبهای مختلفی هر دو گروه ی تهدشد میکند.
یگرچه گفته میشاد که شکی یز مه ترش نق های دینشگاه د دنیای جدشد ،ی تقای فرهنر و
تربیت شهروند مشا کتجا یست (فاضلی )617 ،6981 ،و یشر یمرر مریتاینرد یز طرشرق تیراد
دینشوا میا شهرها محقق شاد ،یما میتای یستد کرد که با دو ی یز خرانایده و شرهر زیدگراه،
دینشوای غیربامی د دنیاشی قری میگیررد کره د آ همیسرتگی گروهری و نهادهرای یجتمراعی
تضعیل شدهیند و باو ها و یعتقادیت یجتماعی فرد ،دستخاش تغییر میشاند .هنگامیکه د شرک
گروه یجتماعی ،همیستگی بیشتری وجاد دیشته باشد ،یعما کنتر یجتماعی بر آ گرروه بیشرتر و
ً
سادهتر خایهد باد ،د حالیکه دینشواشا غیربامی لزوما د محیط همیستهیی زندگی نمیکننرد.
ناهنوا ی زمانی یتفاق مییفتد که قیدهای فرد ،شامل ویبستگی ،تعهرد ،د گیرر براد و باو هرا د
ما د یجتماع ،تضعیل شده شا یز بی فته باشرد (هیرشری ،6313 ،بره نقرل یز ممتراز .)6986 ،یز
سای دشگر ،ساترلند ،قائل به ساختا شادگیری یست و بر یش نظر یست که فتا ینحریفی د فریگررد
کن متقابل با دشگری آماخته میشاد (مرجائی.)93 ،6912 ،
خایبگاه ،دنیای پیچیدهیی یست که هرکم به فریخا حا و وز و فرهنر و آماخترههای یولیره
خاد د خانایده و به میزی قد ت سازگا ی خاد با غربت و وشا وشی با شهر و ناآشناشی یزشکسرا
و کسب مافقیتها و توربههای شیرش  ،همنایشی با دوستا جدشد ،پیشرفت د علر و تحصریل و
شاد گرفت و شاد دید ها و پرو ش وب و فکر خاد یز سای دشگر ،د مسیر کسب هاشت و تعرشرل
یز خاششت و شکافا کرد خاد یز آ بهرهمند میشاد .محیط خایبگاه د شک کلمه ،محیط فعا و
پاشاشی یست و با و ود هر فرد جدشد به آ همای ه د حا نا شد یست .پژوه ها نشا مریدهرد
که د میا دینشواشا نیز بیشترش مدی ی یز نراع مردی یی سیاسری یسرت (عسرگری و شرا عپرا ،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .)6 ،6988زشست خایبگاهی پاشا ،ینایع مدی ی ی با میبرد؛ بنابریش  ،زشست د خایبگاه ،توربره
مهمی یست که میتاینرد بخشری یز تفراوتهرای دینشرواشا د زمینرۀ عملکردهرای تحصریلی،
وضعیت شرغلی ،وضرعیت سررماشه یجتماعی رفرهنگی ،وضرعیت یعتقرادیت دشنری ،نگرشهرای
یجتماعی و مسائل آسییی ی تیییی کند.
پیشنهادها

شکی یز هد های یعلی طرب بامیگزشنی دینشواشا  ،کاست یز مشرکالت خایبگاههرا و برهوشژه
کاه آسیبهای دینشواشا یست که د یثر دو ی یز خانایده میدهد .با تاجه به یشنکه طررب
بامیگزشنی قصد ندی د که خایبگاههای دینشواشی ی تعحیل کند ،بلکه بهدنیا تعدشل دینشرواشا
ً
غیربامی د ساشر مناطق یست ،یزیش و آسیبهای خایبگاههرا ،یحتمرا نرهتنها پابرجرا میمانرد،
بلکه دیم گیر بایستعدیدت رش دینشرواشا و نخیگرا دینشرواشی خایهرد شرد کره تاینسرتهیند برا
تیههای با د مناطق غیربامی و دینشگاههای بز گ پذشرفته شراند؛ بنرابریش  ،برریی جلراگیری یز
یش آسیبها ،یهکا های زشر تاعیه میشاد:
 .6یشواد سازوکا های زم بریی ترک یعتیاد و کاه آسیب ماید مصرفی بر سالمتی جاینا د
خایبگاههای دینشواشی یز طرشق یشواد کمپ دیئمی د دینشگاهها و خایبگاهها بهمنظا شناسراشی
و د ما یعتیاد جاینا دینشگاهی؛  .2فعا سازی گروههای دیوطلب بریی شناساشی و کمک سرانی
به دینشواشا پرخحر و یشواد قرنحینههای ینسانی بریی سال سرازی فضرای عمرامی خایبگاههرا و
دینشگاهها؛  .9د گیر کرد فضای یجتماعی جامعه و سانهها یز طرشق برگزی ی سمینا های علمری
پیاسته بریی بر سی یهکا های پیشگیری یز شیاع آسیبها و مصر ماید مخرد د دینشرگاهها؛
 .8یقدیمات جمعی و نهادی بریی جلاگیری یز گرفتا شد بدنه جامعه به مصرر مراید مخرد یز
طرشق آگاهیبخشی ،گزی ش ویقعیتها به مردم ،بسیج یمکانات و منابع و یشواد ینگیرزه میرا زه د
تمام یفرید جامعه بریی پرهیرز و دو ی یز مصرر مراید مخرد برا بسریج نهادهرای مرؤثر یزجملره
عدیوسیما ،دینشگاهها ،مریکز میا زه با ماید مخد و نیروهای ینتظامی؛  .7یعالب قراینی مربراط
به شریشط دینشواشی و حضا د دینشگاه بهگانهیی که یفرید معتاد به ماید مخد یز یدیمه حضا د
دینشگاه منع شاند و تصاشب و یبالغ آ یز سای شا ییعالی ینقالب فرهنگری؛ و  .1قرری گررفت
طرب جامع بر سی آسریبهای دینشرواشی د خایبگاههرا د دسرتا کا مؤسسرههای پرژوه و
برنامه شزی آمازش عالی و تحقیقات و محالعات فرهنگی و یجتماعی؛
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