
 

 

 

   نگرش مردم به سوء مصرف موادمخدر در كشور
  

  1علي حاجلي

  3سوده حجتي كرماني ،2محمدعلي زكريايي

  22/1/89:تاريخ پذيرش نهايي                   4/10/88: تاريخ دريافت
 

  دهيچك
در  ين طرح جامع مليه مصرف موادمخدر، به عنوان اولان بيرانينگرش ا يطرح مل

قات آموزش و يدر مركز تحق 1383-4استان كشور در سال  24سال گذشته در  30
روش تحقيق . رخانه ستادمبارزه با موادمخدر اجرا شده استياطالعات دب يفناور
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باورهاي مذهبي و : دهد نتايج نشان مي. اند استان كشور بوده 24نفراز مردم در  14000

جوانان . خانواده و انسجام آن مهمترين عوامل در نگرش منفي به مصرف موادمخدراند
دهند مردم  يها نشان م داده. تري نسبت به مصرف موادمخدر دارند نگرشي مدارا جويانه

ن علت حس يبه هم. ن معضل را حل كند ندارندينكه دولت ايابه  يديچ اميه
 ين نقشيتر اد است، مهمين حوزه زيان در ايرانيا يبر خالف اخالق عموم يريپذ تيمسول

 يجاد اشتغال، اجراي، ايفراغت يجاد فضاهاياند ا قائل ياقدامات دولت يكه مردم برا
 .ب استيو كاهش آس جاد مراكز درمان يو ا يو اجتماع يفرهنگ يها برنامه

نگرش به مواد مخدر و اعتياد، علل سوء مصرف و  :واژگان كليدي  
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  مقدمه
خي براي شروع يد نتوان به درستي تاريشا. اي با سابقه است دهيمصرف موادمخدر پد

براي . افتين مواد را يتوان نام ا بزرگان مي ولي در آثار برخي ،ن كردييمصرف موادمخدر تع
اما . اك اشاره كرديد ترينا از مصرف و فوايس و ابن يهاي بقراط، راز توان به گفته مثال مي

دي است كه از اواخر قرن يده نسبتا جديخاص، پد يتيوضع مثابهبه موادمخدر به  "ادياعت" 
ات يدر ادب،ش از آنيپ. )1979لوين،(ه استالدي شناخته شديم همل قرن نوزديو اوا همهجد

 ،رانيدر ا. )1997 كيم مك(مدآ ا جرم به حساب مييا مواد مخدر  گناه يحي مصرف الكل يمس
اي  دهيا پديگاه مصرف موادمخدر جرم  چير هيز دوره اخيخي و نيبه استثناي برخي مقاطع تار

ت فراغتي طبقات يفعال مصرف موادمخدر بلكه ،رفته است خالف اعتقادات مذهبي به شمار نمي
ا جزئي از ي ميياز اقلينمنزله و در برخي مناطق كشور به  هآمد باالي جامعه به حساب مي

ون يلي، حدود دو ميرسم يدر حال حاضر، بنابر آمارها.رفته است به شمار مي يفرهنگ محل
دو  دهه هفتاد حدود يست كه ط ين در حاليا. كننده مواد مخدر در كشور وجود دارد مصرف

 يبنابر آمارها. اند شده ير و زندانيا مصرف موادمخدر دستگيع يون نفر به جرم قاچاق، توزيليم
در . اند يان كشور به علت جرائم مربوط به موادمخدر زندانياز زندان يميش از ني، بيرسم
م تن انواع يشود و حدود ن يد مياك توليش از هفت تن تريكه در افغانستان روزانه بيحال

چهار نفر بر اثر سوء مصرف  يشود، همه روزه سه ال يمخدر در كشور كشف و ضبط ممواد
نده بر اساس يانداز آ عالوه بر اين، چشم. دهند يموادمخدر در كشور جان خود را از دست م

ت از وخامت ينانه چندان روشن نيست و حكايش بيپ يز برآورد هايو ن يفعل يروندشناس
  . اوضاع دارد

  مسئلهان يب
اي از  مردم چه تلقي"ن پژوهش بطور خالصه عبارت از آن است كه ياصلي ائله مس

به  "؟استده چگونه ين پدينده ايآنگرش آنها نسبت به ده مصرف موادمخدر دارند و يپد
 ن نگاه دريا .قرار داده استفي يتوص يرا چارچوب مت خودين پژوهش نقطه عزيان علت، يهم

ده مصرف يپد صرف موادمخدر است كه شامل تلقي مردم ازمردم به م عام 1"نگرش" رندهيبرگ

                                                   
1-Attitude  
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علت  مردم از يده، تلقين پدياز ا يزان آگاهيمصرف، م يزان آمادگي فردي برايم مواد مخدر،
  .است... ده وين پدينده ايآ از انتظار مصرف،

  قيهاي اساسي تحق پرسش
  ست؟يده مصرف مواد مخدر چيتلقي مردم از پد -1
  ؟اند دخيلش به مصرف مواد مخدر يعواملي در گرا چه ،از نظر مردم -2
  ؟)معمولي يا انسانيمار، مجرم يب(تي دارديكننده از نظر مردم چه وضع فرد مصرف -3
  ؟اند زان سودمند بودهيتا چه مصورت گرفته اي و كنترلي  اقدامات مقابله -4
  ده مصرف موادمخدر وجود دارد؟ينده پدياي از آ چه درك و تلقي -5

  ست؟يچنگرش 

ف متعددي از آن ارائه شده ياست كه تعار  Attitudeا طرز تلقي غالبا مترادف باينگرش 
اي  سابقه يشناس و روان يشناس جامعهكاربرد آنها در  است كه يمياز مفاه يكين مفهوم يا. است

در  ياجماع كامل گريد يم اجتماعياز مفاه يارياما همانند بس ،)1935آلپورت،( طوالني دارد
كه عبارت  داند آمادگي رواني مي طرزتلقي را 1نارد مي. ف آن وجود ندارديتعر وصخص

، يساروخان( آمادگي انجام عمل به نحوي خاص است،رسمي به صورتي ايازآمادگي دروني 
آن  با ديطي وابسته است كه بايشرا ايوضع  به تجربه او از موجودهرآمادگي رواني . )1370

طرز تلقي را  ،است شناختي به نگرش پرداخته جامعه منظر از شتريكه ب 2چيگورو. مقابله كند
هاي قبلي براي  آمادگي ه،يتوج اي تنفر كه متضمن اعمالي حاكي از داند جتماعي ميا ييها هيئت

 كرچ .)1369رو،يب(است... واكنش و بروز انجام عمل و
2

 دوامي از نگرش را نظام با) گرانيد و( 

ك يا موافق نسبت به يل به عمل مخالف يتما ، احساسات عاطفي وا منفييهاي مثبت  ابييارزش
ا ي ءك شيينگرش را سازمان بادوامي از باورها حول   چيراك. داند موضوع اجتماعي مي

 حي نسبت به آن واكنش نشان دهديكند به صورت ترج داند كه فرد را آماده مي ت مييموقع
بر واكنش هاي  ابد وي تجربه سازمان مي ي باآلپورت معتقد است آمادگي روان .)1379، يميكر(

نكه علني و يبه جاي ا دروني و آمادگي است و ياست نگرش حالت معتقد او. گذارد ر مييتاث فرد

                                                   
1-Meynard 

2-Gurvitch 
3-Krech  
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ش شرط رفتار به يبلكه پ ،ستينگرش رفتار ن، در واقع. پنهان است درون فرد در، عملي باشد
  .) 1935آلپورت،( ديحساب مي آ

ش از همه مورد وفاق است نقش واسط يآنچه ب، ن مفهومياز ا ف متعدديان تعاريدر م
شوند كه در  يط ارجاع داده ميشرا يها به برخ نگرش. واكنش است –زه يند انگينگرش در فرا

معموال عوامل . اند گوناگون طيدر مواجهه با مسائل و شرا يح دهنده تداوم رفتار فرديواقع توض
رابطه . شوند يبه نگرش ربط داده م -اندر گذاريتاث كه در رفتار فرد - يو احساس يشناخت

از نگرش  يتوان رفتارها را بخش يگاه نم چيه يول ،ر قابل انكار استيغ اي نگرش و رفتار رابطه
  .دانست

دا يهاي مشتركي پ هاي نگرش فصل فيتعر شتريتوان در ب مي آلپورت، براساس نظر 
ها  نگرش": كند ك نكته اصلي اشاره مييا به ه فيبندي تعر مي درجمعيكر .)1935آلپورت،(كرد

ر دادن يين امر دارد كه با تغين فرض بطور ضمني داللت برايكننده رفتارها هستند و ا نييتع
ژگي را يوي سپس سه و. )1379،يميكر( "ر دادييتوان رفتارهاي آنها را تغ هاي افراد مي نگرش

  :كند ان مييدر مورد نگرش ب
ن يك موضوع است كه ايهر نگرشي معطوف به  ،اشاره شدنكه، چنانكه ينخست ا "

ها معموال  دوم آنكه نگرش. ت خاصي باشديا موقعيداد، يتواند شخص، رو موضوع مي
ا يبا ارزش  و ا نامناسب بودنيا بد بودن، مناسب يعني درآنها باور به خوب ياند،  ارزشي

اي  راي ثبات و دوام قابل توجهها معموال دا نگرش ،و سوم آنكه. ارزش بودن نهفته است بي
  .)1379،يميكر( "هستند

1كه افكار يدر حال. گر استينگرش در واقع حد وسط دو مفهوم د
تر و  مجسم  

2يابيكه لزوما نقش ارزاند  يمحدودتر يافكار واجد معنا. اند ها كمتر مجسم ، نگرشندتر خاص
  

 ،ن حاليدر ع. سنجيد وال سادها چند سئيك يتوان با  يافكار را مسبب ن يبه هم. ندارند
نسبت به نگرش  يتر يعموم يت مفهومياز ماهو قرار دارند  يگريه ديدر سو 3ها ارزش

ر يتاثفرد در قبال جامعه  يعموم يها دهيو در ااند  تر از نگرش يها اصول ارزش .برخوردارند

                                                   
1-Opinion 
2-Evaluative 
3-Value 
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تور دهنده به ها در اصل دس ارزش. كنند  يان ميب يزندگهمه  يو اهداف او را براگذارند 
 . )1968راكيچ،(يندها نگرش

ز قابل يگر نيد يها با رفتارها از سو كسو و نگرشيها از  ها با نگرش ان ارزشيرابطه م
هاي   تيها متعدد و وابسته به موقع اند، نگرش ييها بادوام و مبنا كه ارزشيدر حال. توجه است

ها و  از نگرش ير و ناشيوع، متعدد و متغها متن اما رفتار. شوند يم يها ناش اند و از ارزش خاص
  .ن سه نشان داده شده استيان اير رابطه ميدر نمودار ز. هنجارهايند

  
  ها ها و رفتار ها، نگرش ان ارزشيرابطه م

  
  
 
 

 

اختالفات  يشناس و جامعه ياجتماع يشناس ، روانيشناس پردازان حوزه روان هيان نظريدر م
ت افراد يشناسان نگرش را برآمده از شخص كه روانيحال مثال در يبرا. وجود دارد يچند

  . رنديگ يدر نظر م ياجتماع يها دانسته و امر شناسان آن را محصول ارزش دانند، جامعه يم
  

  ست؟يمصرف چ
ها  ا هوسيازها يت است و برآمده از نياهم يب يدر ظاهر امر يمصرف به مثابه رفتاري بشر

 .د قرار داردياست و در برابر تول Consumptionاژه كلمه مصرف ترجمه و. شود يم يتلق

، شناخت و ياساس يازهاي، نيشناخت روان يها از كشش يتوان تابع يك كاال را ميمصرف 
  . دانست يط اجتماعيو شرا يفرهنگ يها ، نگرشيا مذهبي ياخالق يانتخاب عاقالنه، باورها

ن مصرف ارائه شده ييتب يي براك متفاوتيولوژيو ب ي، انسانياجتماع يها هيتاكنون نظر
طبقه  يگانگياو در بحث ب. در سرمايه است 1ه ماركسيپهن دامنه نظر يها هياز نظر يكي. است

كار  يعني. شود يمنتج م يء وارگيكند كه به ش يارزش كاال از كار اشاره م ييكارگر به جدا
داشته و ارزش كاال باعوامل با ارزش كاال ن يد كاال نقش دارد، چندان ارتباطيكه در تول يكارگر

                                                   
1-Marx  

  ها  ارزش
و با  ثابت(

 )دوام

  ها نگرش
اختصاصي (

  )و موقعيتي

  رفتار
متعدد و (

 )متغير
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ق بازار حول كاال ياست كه از طر يطلسم انگار ين امر نوعيجه اينت. شود ين مييتع يگريد
معتقدند كه اساسا فرهنگ  ين آموزه ماركسيبر اساس ا2مريو هوركها 1رنووآد. ديآ يپديد م

.  )1999يلك،و(ان كارگران است يمصرف در م يال كاذب برايق اميتزر يبرا يا لهيمدرن وس
ن ارزش كاالها ندارد، ييدر تع يگانه شده و كار نقشيكه كارگران از كار خود بيدر حال يعني

 يد كاال مي پردازد،در خارج از كارخانه و در بازار مجذوب كااليكه خود به تول يكارگر
  . شود يخودساخته م

: كند يشاره مه عام مصرف ايگوناگون به دو نوع نظر يها هينظر يبند لك در دستهيو
گرا، مانند  عتيطب يها هينظر). 1999ويلك،( گرا تيموقع يه هايت گرا و نظريطبع يها هينظر
اما . است يك بشريولوژيب يالت اساسيپاسخ به تما يمصرف نوع معتقدند 3تيه آدام اسمينظر

گ و گرا مصرف را وابسته به زمان، مكان، فرهن تيموقع يها هي، نظرين ساده انگاريبرخالف ا
و  ي، فرهنگيگرا وجود دارد كه به ابعاد اجتماع تيه موقعيسه نوع نظر. دانند ياقتصاد م

ال و يمصرف درصدد شناخت ام يشناخت روان يها هينظر. كنند يمصرف اشاره م يشناخت روان
بر ... تحقق فرد و يها ، پروژهي، تعامالت خانوادگيتيشخص يريگ ند شكليازها در درون فراين

دانند كه موجب خلق و ابراز  يك مي، مصرف را رفتاري سمبوليفرهنگ يها هينظر .آيند مي
از  يرا بخش ياشاره كرد كه هر نوع مصرف 4اريتوان به بودر يممثال  يبرا. شود يت و معنا ميهو

ها  مصرف هم در درون نظام نشانه يداند  و معتقد است معنا يك ميسمبول يها مصرف نشانه
ت يق مصرف به خلق هويشه به صورتي فعال از طريكننده هم ده او مصرفيبه عق. ديآ يپديد م

ت يهو يمعنا يك به بناسازياست كه به صورت سمبول ينديمصرف فرا يعنيپردازد،  يم
ت از يجاد رضايتر از ا مصرف ما مهم ين رو، نشانه و معناياز ا. انجامد يم يو فرد يجمع
  .  )1999ويلك،("كنم پس هستم يم من مصرف"گر ،يبه عبارت د. ق مصرف استيطر

 يها و روابط اجتماع ، به گروهيشناخت روان يها هي، بر خالف نظرياجتماع يها هياما نظر
5ن امر توجه كرده است تورشتاين وبلنيكه به ا يمياز جامعه شناسان قد يكي. كنند يتوجه م

  
ه يگر نظريو جالب توجه ده متاخر ياما نظر. داند يد مياست كه مصرف را محصول رقابت و تقل

                                                   
2-Adorno 
1-Horkheimer 
2-Smith 

3-Baudrillard 
4-Veblen 
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ت يتواند واجد اهم يهمراه بوده است، م يعمل يها و است كه به سبب آنكه با پژوهشيبورد
ه ياز منظر چپ به قضيه نگاه كرده است و بدوا در تقابل با نظر 1ويه بوردينظر. شناخته شود

 يانتخاب يحت ايانتخاب  ي، مصرف كاال نوعيستيبراليات ليبر اساس نظر. برال قرار دارديل
انتخاب، معتقد است  ين آزاديو با رد ايبورد. شود يم يت تلقيعاقالنه است كه فاقد اهم

ل يتحل يتوان برا يت از آن ميفرد قرار دارد كه ضمن اهم يرامونياز روابط پ يمصرف در نظام
 . استفاده كرد... ت وي، هويقشربند ياجتماع

ن سبب مفهوم اساسي نزد يوده و به هممصرف ب يت فرهنگيو درصدد شناخت ماهيبورد
ت يترب(ز آموزش يشدن و ن يق اجتماعيقه از طريو سليده بورديبه عق. است 2"قهيسل"او

 يفرهنگ يقه در مقام الگويسل. شود ينه ميجاد و نهاديدر فرد ا) يا و آموزش مدرسه يخانوادگ
ندارد، بلكه  يرداست كه فقط كاركرد ف ي، منبع رو به گسترشيحات فرديانتخاب و ترج

 نجايدر واقع، در ا. در ارتباط است ياجتماع يه بنديو ال يما با نظام قشر بنديمستق

است كه  يبند دسته يز عبارت از مفهوم و معنايتما. دارد يديت كلياصل است وماه"زيتما"
گر، يبه عبارت د. دهد يشكل م يمصرف را در درون نظام سلسله مراتبي روابط اجتماع

در نظر گرفته شود كه در  ياجتماع -يكاربست فرهنگ يتواند نوع يها، م قهيطابق سلمصرف، م
 يگاه طبقاتيق جاين طريت است و از ايواجد اهم ياجتماع يها ان گروهيزات ميبناكردن تما
هرعضو طبقه . ابدي يل ميا آنكه تقليشود  ت مييا تقويد يق مصارف روزانه بازتوليافراد از طر

گاه كمك كند، يخود را حفظ و به باال بردن آن جا يگاه طبقاتيآنكه جا ياجامعه بر يباال
ن، يبنابرا. رادر نظر آورد يمثال پوشاك مالحظات چند يد در مصرف خود برايالجرم با
البته .ت مختار قرار ندارديشود كه فرد در انتخاب نوع پوشش خود كامال در وضع يمشاهده م

داند كه از  يم ييبلكه انسان را محصور در روابط و باورها و معتقد به جبر مطلق نيست،يبورد
 يازهايوفراتر از ن ياجتماع يب مصرف امرين ترتيبد. كند ياد مي "3عادت واره"آن با عنوان 

به عبارت . توجه دارد يمصرف كاال به مسائل متفاوت يك است و كنشگر برايولوژيساده ب
 يف او از زندگيدر ارتباط و تالزم با تعر حات كنشگر است وياز ترج يگر، مصرف تابعيد

ز و تفاوت با يان، مالحظه تماين مينكته مهم در ا. اوست يت اجتماعيت و موقعي، هويشخص

                                                   
5-Bourdieu 
1-Taste 
2-habitus 
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 يگر ،مصرف تابعيبه عبارت د. دهد ير قرار ميكننده را تحت تاث قه مصرفيگران است كه سليد
ت كه در جامعه به رغم وجود ل اسين دليبه هم. واره فرد است ز عادتيو ن ياز سبك زندگ

  . از وجود دارديآن ن يها برا از پاسخ ي،انواع از، مانند پوششيك ني
از طرف ديگر يكي از موضوعات مهمي كه در سطح جهاني مكررا بررسي شده است، 

در سطح جهاني، طبق گزارش كميسيون . مصرف موادمخدر است موضوع مصرف و سوء
ميليون نفر موادمخدر افيوني و  200حدودا بيش از  2010موادمخدر سازمان ملل در سال 

  .كنند صنعتي مصرف مي
اين ميزان مصرف بازار بسيار بزرگي است كه روزانه بايد مواد در آن معامله و مصرف 

لذا مراكز تحقيقاتي در سطح جهان به ويژه درايران در بعضي از تحقيقات خود به ميزان . شود
كنندگان و نگرش مردم به انواع موادمخدر و نوع  ف مصرفمصرف مواد از طر مصرف و سوء
امروزه مصرف موادمخدر در كنار مصرف كاالهاي مادي و فرهنگي براي .اند آن توجه كرده

  .افرادي با سبك هاي زندگي متفاوت مورد توجه است

  شناختي چارچوب روش

  قيو روش تحق نوع مطالعه
نگرش مردم به  ست كه قصد داردفي ايتوص اي ن پژوهش در درجه اول مطالعهيا
ش به يمايپ يقين منظور از روش تحقيا يبرا. ف كنديو توص يمصرف موادمخدر را بررس سوء

و  يآور جمع يق را از جامعه واقعيتحق يها منزله روشي پهنانگر استفاده شده است كه داده
ل ياست كه ذ يشناخت ل جامعهياز تحل ين پژوهش واجد سطحين حال، ايدر ع. كند مي يبررس

مانند  يا هيپا يرهايق متغيها از طر ف دادهيان توصيكند جر ياز جامعه تالش م يطرح مفهوم
 .ن شوديتدو ياجتماع يه بندياز ال يز طرحيسن و جنس و ن

  و گروه هدف جامعه مورد مطالعه
ط حضور در يواجد شرا 1خانوارهاي ساكن در شهرهاي مورد مطالعهن پژوهش همه يدرا

منتخب بنا به  يان آنها واحدهاياند و از م اطالعات بوده يآور و جمعري يگ نهطرح نمو
                                                   

آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساري، سنندج،  اروميه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، بوشهر، تبريز، تهران، خرم-1
  .شهركرد، شيراز، قزوين، قم، گرگان، مشهد، همدان،يزد، كرج، كرمان، كرمانشاه
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، يكل يريگ نمونه عالوه بر نمونه يالبته در انتخاب واحدها .اند انتخاب شده يعلم يريگ نمونه
باالي ساكن و ك نفر از افراد ياز هر واحد نمونه فقط . گر لحاظ شده استيط ديشرا يبرخ

  .گرفته شده است در نظر پانزده سال

  داده ها يروش جمع آور
اي شامل سئواالت باز و بسته بوده است  ن پژوهش پرسشنامهيا يها داده يابزار جمع آور

ن پرسشنامه شامل يا. ل شده استيو توسط پرسشگران تكم يق مصاحبه حضوريكه از طر
و  يعات نگرشمانند سن و جنس، اطال يا هياطالعات پا يآور چند بخش بوده است كه به جمع

ش ين پرسشنامه پيا. پرداخت يان ميپاسخگو يو فرهنگ يت اقتصادياطالعات مربوط به وضع
شد و عالوه  ينيچند مرحله از نظركارشناسان و مشاوران پژوهش بازب يشود، ط يياز آنكه نها

ر يو محدود آزموده شد و موارد مبهم، مشكوك و غ يشيپنج مرحله بصورت آزما يبر آن ط
ه وجود تعداد فراوان پرسش ياز مشكالت پرسشنامه اول يكي. ديآن حك و اصالح گرد مرتبط

پرسش  يها و عدم همكار ف پاسخيشدن زمان مصاحبه بود كه موجب تحر يو طوالن
ا در ياز سواالت پرسشنامه حذف  يبرخ يين علت در مرحله نهايبه هم. شد يشوندگان م
ش آزمون همچنان مسئله زمان مصاحبه يرحله پن ميگر ادغام شد،اما در چهارميسواالت د

 يگريم گرفته شد همان پرسشنامه بگونه ديش آزمون، تصميدر مرحله پنجم پ. زا بود مشكل
م كامال ين تصميجه اينت. به پاسخ دهندگان بدهند يا هيآن، پرسشگران هد يآزمون شود و ط

نه يعلت به رغم هز نيبه هم. موثر پاسخ دهندگان شد يمثبت بود و موجب جلب همكار
از طرف پرسشگران  يا هياطالعات هد يآور جمع يو اصل ييل شده، در مرحله نهايتحم ياضاف

  . ها داشت داده يدر جمع آور يج مثبتيشد كه در مجموع نتا ان داده مييبه پاسخگو

  اجراي پژوهشروش 
صورت ه نظري و طراحي پرسشناممطالعات  ،مطالعات مقدماتي نامه، ب طرحيپس از تصو

شدن  يياشكاالت پرسشنامه رفع شد پس ازنها ،و پيش آزمون رييگ نمونهسپس . گرفت
ها صورت گرفت  داده يجمع آور يها ه و آموزش پرسشگران و مسئوالن گروهيپرسشنامه، توج

 يريگ ق نمونهيكه از طر ييپرسشگران به آدرس ها، ك دوره زماني مشخصيدر و سپس 
آوري اطالعات از  در پايان جمع. كردند ليها را تكم سشنامهپرمشخص شده بود مراجعه و 
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پس از . نان حاصل شوديق پرسشگري اطميدقاجراي تا از صحت شد كنترل طرق گوناگون 
در همه مراحل فوق، ناظران و . ها، اطالعات به دست آمده تحليل شدند و ورود داده يكدگذار

  .گذاشتند ان مييطرح در م يمشاوران پژوهش نظرات خود را با مجر

  پژوهش يرهايمتغ
رها به دو يمعموال متغ يقات اجتماعيدر تحق. ر وجود داردين پژوهش دو نوع متغيدر ا 

نبود،  ين عليين پژوهش به دنبال تبياز آنجا كه در ا. شوند يم ميدسته مستقل و وابسته تقس
 "ينگرش سنج" يرهايتغو آنها را در دو دسته م يرها خودداريمتغ ين نوع نامگذاريتعمدا از ا

 ياندكه موضوع اصل ييآنها ينگرش سنج يرهايمتغ. ميكن يم يمعرف "يا سهيمقا" يرهايو متغ
ان نوع نگرش مردم به مصرف يق آنها درصدد بيروند و از طر يپژوهش به شمار م

ك،مانند يدرجه  يا هيپا يرهاياز متغ يا شامل مجموعه يا سهيمقا يرهاياما متغ. موادمخدريم
ر يپذ ليق آنها به دنبال تحلياندكه از طر يه فرهنگيم شده، مانند سرمايتنظ يرهاين، و متغس

ر همواره ين دو نوع متغيان اين رو، در روابط مياز ا. ايم برآمده ينگرش سنج يرهايكردن متغ
ده تالزم را يا ينيستند و نوع يد خواهد شد كه روابط مورد بحث از نوع روابط عليتاك
نگرش خاص، بر فرض وجود روابط  يان سن و نوعيمثال در رابطه م يبرا. كنند مي يندگينما

آن سن و آن نگرش مورد نظر  يافت، بلكه تالزم فعليم ي، سن را علت آن نگرش نخواهيآمار
موادمخدر رابطه وجود  يان سن و شناخت از نوعين خواهد آمد، ميهمانگونه كه بعد از ا. است
شتر آن نوع موادمخدر است، بلكه در يعلت شناخت ب يست كه جوانين بدان معنا نيا. دارد

و  يان، سن جوانيرانيما ا يات اجتماعيح يط فعليم گفت كه در شرايخواه ين تالزمييتب
ن رابطه فقط يممكن است ا. اند يتالزم و همزمان ينوع ياز موادمخدر دارا ياز نوع يآگاه

ن ين اساس، ايبر ا. افتيرا  يا ن رابطهيوان چنباشد و ده سال بعد نت يط فعليمنحصر به شرا
چ يشود، به ه يها اشاره م ن بدانيكه بعد از ا يد مورد توجه باشد كه روابطيمالحظه همواره با

 يعّل يها مواقع از آماره يممكن است برخ يكنند، حت يرا تداع يرابطه عّل يد نوعيوجه نبا
شتر يد بيز فقط به دنبال تائين صورت نيم كه در اين روابط استفاده كنييتب يون برايمانند رگرس
  . ايم روابط بوده

كنش صورت  ياجتماع ين پژوهش در چارچوب فضاي، ايمطابق چارچوب مفهوم
ن منظور، يا يبرا. شوند ل مييكنشگران تحل ياجتماع يها در قالب فضا رد و نگرشيپذ يم
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ها عبارتند از  رين متغيا. كنش باشند ياز فضا ياند كه نشان دهنده بخش ن شدهيتدو ييرهايمتغ
ت ي، وضع)نيگزيه جايدر مقام فرض( يه اجتماعي، سرمايه اقتصادي، سرمايه فرهنگيسرما

درجه اول مانند  يا هيپا يرهايرها، از متغين متغيعالوه بر ا. يعموم ينگر ندهيو آ يخانوادگ
 . ز استفاده شده استين... الت ويسن، جنس، تحص

  

  ) نگرش(مفهوم اول  يرهايها و متغ سازه

م ين مفاهيا. نجيده شده استس ين پژوهش با استفاده از پنج مفهوم كليمفهوم اول ا
شناسي و سطح  ندهيعمل، سطح آ ي، سطح آمادگي، سطح احساسياند از سطح شناخت عبارت

  .اند يمتعدد يرهاين سطوح متشكل از متغيك از ايهر . ياقدامات دولت
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  ج مهم  پژوهشينتا

  شناخت موادمخدر

ن و يش، هروئياك، حشيمانند تر يمواد(م يم كنيتقس ياگر موادمخدر را به سه دسته كل
ك دسته قرار دهيم و در دو يمورد استعمال در كشورند در  يسنت "بايره را  كه مواد تقريش

كمتر  "در يك دسته قرار دهيم كه غالباجوانا را  ين و ماريمانند كوكائ يگر، ابتدا مواديدسته د
مواد  "را كه غالبا يد اس و ال يمانند اكستاز يادآوريشوند و مواد اعت يدر جامعه ما مصرف م

 يمواد يعنين شناخت از گروه اول، يشتري، ب)انددر دسته سوم قرار دهيم يا صنعتي ييايميش
ان در كشور در برابر سوال يگودرصد از پاسخ 9كمتر از . مشاهده شده است …اك و يمثل تر

ن درحالي ست كه يا. ن نوع مواد ندارندياز ا يچ شناختياند كه ه ن نوع مواد گفتهياز شناخت ا
ان يدرصد از پاسخگو 56گروه سوم  يان و برايدرصد از پاسخگو 37مواد گروه دوم  يبرا

از موادمخدر در  يرسد شناخت عموم يدر مجموع، به نظر م. همين پاسخ را تكرار كرده اند
ان يدرصد از پاسخگو 36اك يمانند تر يمثال در گروه مواد يبرا. است ييجامعه ما در حد باال

 .اند ن نوع مواد بودهيدن ايشناختي در سطح حداقل د يدارا

كه در مواد نوع  يدر حال. شتر از زنان بوده استيتوان گفت شناخت مردان ب يم يبطور كل
ش از افراد مجرد است، در مواد نوع دوم و سوم اين  رابطه عكس ياول شناخت افراد متاهل ب

. دارند ين و اكستازيمثل كوكائ ياز مواد يشتريدهد افراد مجرد شناخت ب يمي شود و نشان م
ترها شناخت  ش از جوانيتر ب در مواد نوع اول افراد مسن يعنين است، يز چنيدرباره سن ن

هر چه افراد . اند يشتريشناخت ب يترها دارا وم جواندرباره مواد نوع دوم و س يدارند ول
ش انسجام يافزا. هم از انواع موادمخدر داشتند يشترياند، شناخت ب داشته يشتريالت بيتحص

ش هر سه نوع يافزا يان همراه با شناخت كمتر از انواع موادمخدر بود، وليپاسخگو يخانوادگ
ژه درخصوص مواد نوع سوم، بوده يخت، به وش شنايهمراه با افزا يه به شكل معناداريسرما
  . است

 زان مصرف موادمخدريم

ش ازسرانه مصرف جهاني يزان مصرف موادمخدر در كشور بيان معتقدند كه ميپاسخگو
اد ياند كه مصرف موادمخدر در جهان ز ان معتقد بودهيدرصد از پاسخگو 76كه  يدر حال. است
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ن دو، يبعد از ا. را درباره كشور داشته اند ينظرن يدرصد ازآنها چن 81اد است، يز يليا خي
زان مصرف يان معتقدبودند ميدرصد از پاسخگو 73مصرف موادمخدر در شهر قرار دارد كه 

زان يان معتقد بودند ميدرصد از پاسخگو 29. اد استيز يليا خياد يموادمخدر در شهرشان ز
را درباره اقوام و  ياعتقادن يدرصد هم چن 8. اد استيمصرف موادمخدر در محله آنها ز

زان مصرف موادمخدر ياز م ياطالع ين اظهار بيشترينكته جالب آنكه ب. اند ان خود داشتهيآشنا
 . ان شده استيزان مصرف در محله بيدر پاسخ به پرسش از م

  ميزان مصرف مواد مخدر.2جدول
 ينم  هيگو

  دانم
متوس  اديز

  ط
  كم

  2.7  10.2  75.6  11.7  جهان
  2.6  11  80.6  5.9  كشور
  5.1  14.4  72.9  7.8  شهر
  31.7  16.2  28.9  23.2  محله

  64.6  9.1  7.6  18.7  انياقوام و آشنا
 

 مصرف انواع موادمخدر

زان مصرف در پاسخ به ياز م ياطالع ين اظهار بيشتريان مصرف انواع موادمخدر بيدر م
به نظر درصد . تمطرح شده اس يد اس ال و  يمانند اكستاز يزان مصرف موادياز م يسوال
در واقع، دو سوم . اد استيز يليا خياد ياك درحال حاضر زياز مردم، مصرف تر يبزرگ

ز ين را نيش و هروئيان مصرف حشياز پاسخگو يميحدود ن. اند داشته ين نظريان چنيپاسخگو
از جامعه  يگر موادمخدر از نظر بخش كوچكيمصرف انواع د. اند دانسته ياد ميز يليا خياد يز
ن نوع مواد را كم يها مصرف ا ست كه آنين بدان معنا نيالبته ا. اد بوده استيز يليا خياد يز
ا حد وسط را يكرده  ياطالع يا اظهار بين نوع مواد يدرباره ا "اند، بلكه غالبا دانسته يم

درصد از  22، اگرچه فقط يمانند اكستاز يزان مصرف مواديمثال درباره م يبرا. اند دهيبرگز
ان يدرصد از پاسخگو 15فقط  ياند، ول اد آن بودهيز يليا خياد يان معتقد به مصرف زيگوپاسخ

  .اند دانسته يكم م يلين نوع مواد را كم و خيزان مصرف ايم
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  مصرف انواع مواد مخدر.3جدول
  كم  متوسط  اديز  دانم ينم  هيگو
  2.5  5.5  78  14.1  اكيتر

  5.9  12.1  56.3  25.8  شيحش
  13  14.7  30  42.4  رهيش

  9.4  11.9  50.3  28.3  نيهروئ
  21.3  12.5  15.5  50.6  جوانا ين و مارين، مرفيمثل كوكائ يمواد
  14.5  10.3  22.2  53.1  يال اس د و  يمانند اكستاز يمواد

  علت مصرف موادمخدر

علت جداگانه  21ان درباره علل گوناگون مصرف موادمخدر،ينظر پاسخگو يبررس يبرا
في ير آنها را در مصرف موادمخدر در طيزان تاثيان خواسته شده بود ميمطرح شد و از پاسخگو

ط خرد ي، عوامل محين علل شامل عوامل درون فرديا. كم برآورد كنند يلياد تا خيز يلياز خ
شد واز ابعاد متفاوت به  يم ير اجتماعيو عوامل غ يط كالن اجتماعي، عوامل محياجتماع

ر يتاث يان داراياز پاسخگو يشتريكه از نظر درصد ب يلتن عيتر مهم. پرداخت يمسله م يبررس
ان يدرصد از پاسخگو 90 يبرمصرف موادمخدر است دوستان ناباب است كه از سو ياديز

 يان دارايدرصد از پاسخگو 82پس از آن، وجود خانواده معتاد از نظر . شده است يمهم تلق
 يادياست كه درصد ز ين علتيسومآلوده  يمحل زندگ. ادي بر مصرف موادمخدر استير زيتاث

ر يتاث يان دارايدرصد از پاسخگو 80ن عامل از طرف يا. اند كرده يان آن را مهم تلقياز پاسخگو
را  يكاريان بيدرصد از پاسخگو 77ن عامل، يپس از ا. برمصرف موادمخدر بوده است ياديز

. اند به طالق اشاره كردهدرصد از آنها  67كرده و پس از آن هم  يدر مصرف موادمخدر مهم تلق
اند و در واقع  يمرتبط باحوزه اجتماع يش گفته همگيشود، علل پ يهمانطور كه مالحظه م

  . دانند يم يو اجتماع يپاسخگويان مصرف موادمخدر را برآمده از عوامل برون
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  علل مصرف مواد مخدر.4جدول
 كم يتاحد اديز دانم ينم  علت  فيرد

  3.1  6.3  89.6  1.1  نابابدوستان   1
  5.2  11.2  81.9  1.7  خانواده معتاد  2
  5.2  13.4  79.7  1.6  آلوده يمحل زندگ  3
  8.6  11.9  77.4  2  يكاريب  4
  9.2  21.1  67  2.6  ييطالق و جدا  5
  9  21.7  66.3  2.9  ت و آموزشيضعف ترب  6
  15.8  17.4  63.2  3.7  يناآگاه  7
  13.4  18.9  62.4  5.4  مواد مخدر يا ارزانيدر دسترس بودن   8
  13.3  21.6  61.1  3.9  أسيو  يديناام  9

  11.3  22.9  59.7  6  يمشكالت روان  10
  15.3  16.3  58.8  9.6  با افغانستان يگيهمسا  11
  19.3  20.6  56.3  3.8  و فقر يمشكالت اقتصاد  12
  22.1  19.7  53.5  4.8  مانيا ضعف ايبي اعتقادي به مذهب   13
  18.2  27.2  51  3.6  حات سالميا كمبود تفرينداشتن   14
  19.3  26  48.4  6.3  يدرون از مشكالت فرار  15
  21.5  28.4  43.7  6.5  ل به شاد و سرزنده بودنيو م يطلبلذت  16
  27.6  26.6  39.1  6.9  احساس  بزرگسالي  17
  26.6  27.5  38.9  6.9  يسختي مثل رانندگ يمشاغل و كارها  18
  28.8  30.1  35.7  5.3  اديدرآمد ز  19

  يرياد، خطر پذيفس زاعتماد به ن  20
  31.7  25.5  34.4  8.5  و تكبر ييو ماجراجو

  32.5  27.1  33.7  6.8  يكنجكاو  21
ا يان خواسته شده بود موافقت يز مطرح و از پاسخگويعبارت ن 8عالوه بر علل مذكور، 
ان در يسنجش نظر پاسخگو ين عبارات در واقع برايا. ان كننديمخالفت خودرا با آنها را ب

ا يپرداختند كه آ ين مسله مين عبارات به اياز ا يبرخ. پهن دامنه مطرح شده بودخصوص علل 
گر يد ير و برخيا خينه كند يمصرف موادمخدر توانسته است خود را در فرهنگ جامعه نهاد

 يها مطابق داده. طرح شده بودندكه نسبت مصرف موادمخدر را با مسله اعتراض بسنجند
نه شده يف آن بودند كه مصرف موادمخدر نوعي امر نهادان به كل مخاليموجود، پاسخگو

  . دانستند ينم يروابط اجتماع ياست و آن را مرتبط با اعتراض به برخ يفرهنگ
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  علل پهن دامنه مصرف مواد مخدر.5جدول 
 موافق نينابيب مخالف دانم ينم  عبارت  فيرد

آوردن جوانان به موادمخدر مخالفت و  يعلت رو  1
  16.5  16.1  59.7  7.8  است؟  يتن آزاداعتراض به نداش

2  
شود تحمل كرد و نه  يكه كشور ما دارد، نه م يبا وضع

شود به حكومت اعتراض كرد، پس  آدم ها  ياصوال م
  ال كنند؟يخ يخود را ب ينطوريمجبورند ا

9.9  56.2  14.5  19.5  

آوردن جوانان به موادمخدر مخالفت با  يعلت رو  3
  21.7  17.8  51.3  9.1  وضع موجود كشور است؟

از وضع  يآوردن به موادمخدر سرخوردگ يعلت رو  4
  23.5  19  48.3  9.2  ؟در جامعه است يعدالتيب

مصرف مواد مخدر به آداب و رسوم مردم هر منطقه   5
  29.6  18.9  43.2  8.4  ؟ دارد يبستگ

 يمصرف موادمخدر جزء عادت ها و رفتار ها  6
  34.9  23  36.7  5.4  جوانان شده است؟ يمعمول

مردم  يامروز ياز زندگ يمصرف مواد مخدر قسمت  7
  29.9  20.3  34  5.7  شده است؟

كه در خانواده  يل اعتراض به روابط بديجوانان به دل  8
  34.8  26.1  33.8  5.3  آورند؟يم يوجود دارد به مواد مخدر رو

 احساس حاصل  از مصرف موادمخدر

 "غالبا يرامونيك از افراد پيتوسط هر ان از مصرف موادمخدر ين احساس پاسخگويشتريب
فرد مذكوربه پاسخگو  يكيش ارتباط و نزدياما چنان كه مشخص است، با افزا. بوده است يمنف

درصد از  98ن حالت، يتر ديدر شد. ميا بوده يبر احساس منف يش پاسخ ها مبنيشاهد افزا
 يواده خود احساس منفخان ياز اعضا يكياندكه از مصرف موادمخدر توسط  ان گفتهيپاسخگو

  . خواهند داشت
  احساس حاصل از مصرف مواد مخدر.6جدول

  احساس مثبت  نينابيب  ياحساس منف  هيگو
  2/2  8/11  83.9 از افراد هم محله يكي
  3/2  5/9  6/86 از اقوام دور يكي
  8/1  0/6  8/90 هيا همساي ياز افراد همكار، هم مدرسه ا يكي
  9/0  1/2  3/96  از دوستان يكي
  0/1  6/1  6/96 كياز اقوام نزد يكي
  7/0  8/0  8/97 خانواده ياز اعضا يكي
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 مصرف مواد مخدر يرات منفيتاث يابيارز

مصرف موادمخدر از  يرات منفين تاثيتر ر مشخص شده است، مهميچنان كه در جدول ز
ر يو تاث يت مالير بر وضعير براراده فرد، تاثياند از تاث ان عبارتياز پاسخگو يشترينظر درصد ب

ر يبر تاث يان مبنيواجد نظر پاسخگو يز با اختالف كميها ن هير گوين حال، سايدر ع. بر خانواده
  .   اند اد بودهيز يمنف

  ارزيابي تاثيرات منفي مصرف موادمخدر.7جدول 
  كم  يحدتا   اديز  هيگو
 1/1 9/4 3/92  يت مالير وضعيتاث

 9/0 0/5 4/92  اراده شدن يسست و ب

 6/1 1/7 2/89  ات فرديات و روحيقر خلييتغ

 3/1 5/5 2/92  بر خانواده ير منفيتاث

 6/1 3/5 8/91  بر جامعه ير منفيتاث

 2/2 9/7 5/86  يماريب

  ر مثبت مصرف موادمخدريتاث
 89 "هم دارد؟ ير مثبتيد مصرف موادمخدر تاثيكن يشما فكر م"ن سئوال كه يدر پاسخ به ا

ر ياند مصرف موادمخدر تاث درصد هم معتقد بوده 11اند و  داده يان پاسخ منفيدرصد از پاسخگو
 "يتا حد"اند كه مصرف موادمخدر  ان معتقد بودهيدرصد از پاسخگو 7در واقع، . مثبت دارد

اند كه مصرف موادمخدر  د مذكور معتقد بودهيدرصد هم بدون ق 4رات مثبت است و يتاث يدارا
  . رات مثبت استيتاث يدارا

  مصرف هااز ينگران
ان يع موادمخدر در ميان جوانان و نيز از توزياز مصرف مواد مخدر در م ين نگرانيشتريب

ن دو موضوع ابراز يان از ايدرصد از پاسخگو 84و  87در واقع ،. جوانان ابراز شده است
از مصرف موادمخدر در جامعه به شكل عام  يزان نگرانينكته جالب توجه م. اند كرده ينگران

  .زان قابل توجهي نداردياست كه م
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  نگراني از مصرف موادمخدر.8جدول

  اديز  يتا حد  كم  هيگو

 4/72 3/16 1/7  ان عموم جامعهيمصرف موادمخدر در م

 2/87 2/7 6/3  ان جوانانيمصرف موادمخدر در م

 4/46 6/20 7/22  مصرف موادمخدر در مدارس

 0/39 5/22 6/28  ان زنانيمصرف موادمخدر در م

 6/51 7/14 1/10  د موادمخدر يع جدمصرف انوا

 8/76 4/10 2/4  دز و فحشايگري مانند ايوند مصرف موادمخدر با مسائل ديپ

 0/84 0/7 4/4  ان جوانانيع موادمخدر در ميتوز

  

  يماريا بيمصرف، جرم 

  :ديا ن سه گفته موافقيك از ايبا كدام  "ان سوال شده كه ياز پاسخگو
  .د درمان شودياست و با ارميبكننده موادمخدر  ـ مصرف1
  .د مجازات شودياست و باجرم كننده موادمخدر م ـ مصرف2
  ".باشد يمعمول يها تواند موادمخدر مصرف كند و مثل آدميـ آدم م3

 14مار است، به نظر يكننده موادمخدر ب ان معتقد بوده اند كه مصرفيدرصد از پاسخگو 83
اندكه  درصد هم معتقد بوده 3است و كننده موادمخدر مجرم  درصد از مردم مصرف

  . آيد يمار به شمار نمياست و مجرم يا ب يمعمول يكننده مواد مخدر فرد مصرف
  

  كننده موادمخدر رش مصرفيزان پذيم

ق ازدواج مشاهده يجاد رابطه از طريكننده موادمخدر در ا رش مصرفين عدم پذيكمتر
  .شود يم

  ميزان پذيرش مصرف كننده.9جدول

  ريخ  دارد يبستگ  بله  هيگو
 4/92 5/5 1/2  ق ازدواجيجاد رابطه از طريا

 1/83 9/12 0/4  يق رفت و آمد خانوادگيجاد رابطه از طريا

 6/83 5/11 0/5  رش در مقام دوستيپذ

 5/75 3/16 1/8  هيا همساي يا همكالسيرش در مقام همكار يپذ



  
 1389، تابستان مجله بررسي مسائل اجتماعي ايران، سال اول، شماره دوم              100

 

 

  كننده موادمخدر گاه مصرفيجا يابيارز

كننده  اند كه مصرف ان معتقد بودهيكننده موادمخدر، اغلب پاسخگو رفگاه مصيدر زمينه جا
ان يتوان در م يا آنكه همه جور فردي را ميدارد  يتر نييگاه پايا جاين موارد يموادمخدر در ا

گاه يجا يكننده موادمخدر دارا اند مصرف ان معتقد بودهيكه پاسخگو يدر موارد. افتيآنها 
ف اول قرار دارد يكننده از نظر احترام و اعتبار نزد مردم در رد رفگاه مصياست، جا يتر نييپا

به مسائل  يبندياند و پس از آن، پا داشته ين اعتقاديان چنيدرصد از پاسخگو 78آن  يكه ط
، از يگونه فرد اند كه وجود همه ان معتقد بودهيكه پاسخگو ياما در موارد. قرار دارد ياخالق

، درآمد و سطح سواد و ييكننده دارا يبررس يها هيممكن است، گوا باال ين ييگاه پايحيث جا
  .اند رتبه اول يالت دارايتحص

  كننده موادمخدر ارزيابي جايگاه مصرف.10جدول 

  هيگو
مثل ما 

 هستند

تر از ما  نييپا

 هستند

تر از ما  باال

 هستند

همه جور 

 هست

 9/25 9/1 4/61 6/6  از نظر آداب معاشرت

 5/47 2/3 7/39 2/5  التيتحص از نظر سطح سواد و

 6/19 8/1 1/70 6/3  يبه مسائل اخالق يبندياز نظر پا

 2/20 9/1 9/66 3/4  انتيو د يندارياز نظر د

 3/32 0/2 2/54 2/4  يت خانوادگياز نظر وضع

 7/48 1/4 5/37 1/4  از نظر درآمد

 0/49 1/4 2/37 2/3  يياز نظر دارا

 0/30 0/3 8/56 3/4  ياز نظر سطح آگاه

 7/13 8/1 2/78 5/2  از نظر احترام و اعتبار نزد مردم

  

  براي مصرف موادمخدر يآمادگ
طرح شده  يان در خصوص مصرف موادمخدر سواالتيپاسخگو يزان آمادگيسنجش م يبرا

كه  يا هيفقط در گو.ان مخالفت خود را با آن ابراز داشته انديبود كه در همه موارد اكثر پاسخگو
كرد شاهد مخالفت  يم يرا بررس يماريا بيدرمان درد  يل مصرف موادمخدر برامدارا در قبا

 يه براين توجيزان مخالفت با ايكه م يدر حال. ميا بوده يشترينسبتا كمتر و موافقت نسبتا ب
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ان مخالفت يدرصد پاسخگو 91ش از يه موارد بيدرصد بوده است، در بق 69مصرف موادمخدر 
  .خود را ابراز داشته اند

  آمادگي براي مصرف مواد مخدر.11جدول 

  موافق نينابيب  مخالف  هيگو

 7/11 6/13 0/69  يماريا بيدرمان درد  يمصرف موادمخدر برا

 8/3 9/2 1/91  ك بار تجربه كردني يمصرف موادمخدر برا

 5/2 0/3 5/92  يمصرف كنترل شده و تفنن

 8/1 7/2 5/93  يخالصي از فشار زندگ يمصرف موادمخدر برا

 5/1 8/2 4/92  يمصرف موادمخدر مطابق فرهنگ محل

  

  به موادمخدر يدسترس
ن يشتريب. به موادمخدر در كشور آسان است يدسترس ان،ياز پاسخگو يارياز نظر بس

به موادمخدر در  يسخت به موادمخدر در پاسخ به سوال از دسترس يبر دسترس يها مبن پاسخ
 يدانند دسترس يكه نم اند گفته ياديز ها، درصد نسبتاً خدر اغلب پاس. ها ابراز شده است خانواده

به موادمخدر در شهرها در رتبه  ين گروه، دسترسيا سخت است كه در ايبه موادمخدر آسان 
  .اول قرار دارد

  دسترسي به مواد مخدر.12جدول

 سخت نينابيب راحت دانم ينم  هيگو

 7/3 1/7 9/70 3/18  در شهر

 7/23 3/10 8/35 3/30  در محله

 6/18 6/14 5/25 2/41  ها در مسافرت

 6/15 8/16 8/38 7/28  ها ها و جشن يهمانيدر م

 9/24 5/15 8/33 9/25  ان دوستانيدر م

 7/42 4/14 3/15 5/27  ها در خانواده

 1/19 9/11 0/35 0/34  ها در سربازخانه
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  كانيان نزديكننده در م مصرف

  

  ا خانواده هايام ان اقويوجود مصرف كننده در م.13جدول 

 ك نفري ستميمطمئن ن قبال بله ريخ  هيگو
ا يدو نفر 

 شتريب

ان يكننده موادمخدر در م وجود مصرف
  ا اقواميك يبستگان نزد

53 1/7 9/13 4/9 5/16 

ان يكننده موادمخدر در م وجود مصرف
  خانواده ياعضا

3/81 8/4 9/5 7/4 2/3 

 8/6 8/4 9/3 3/8 2/76  مصرف  يتعارف برا

  

  نده موادمخدرينگاه به آ

 :ندهيزان مصرف در آيم ينيش بيپ

نده چگونه يمخدر در ده سال آ زان مصرف مواديبه نظر شما م"ن سوال كه يدر پاسخ به ا 
نده مصرف موادمخدر يان معتقد بودند كه در ده سال آيدرصد از پاسخگو 64 "خواهد بود؟

 يليا خيزان در حد كم ين مياند كه ا بودهدرصد هم معتقد  8. اد خواهد بوديز يليا خياد يز
 18اند،  ن داشتهينابيب يان نظريدرصد از پاسخگو 10كه  يدر حال. قرار خواهد داشت يكم

  . نده چگونه خواهد بوديدانند مصرف موادمخدر در آ ياند كه نم درصد هم گفته

 :ندهينوع مصرف در آ ينيش بيپ

 يمخدر شتر چه نوع موادينده بير ده سال آبه نظر شما د"ن سئوال كه يدر پاسخ به ا 
درصد از  25اد آور گوناگون، يا اعتيمورد مواد مخدر  11ان ي، از م"مصرف خواهد شد؟

 11پس از آن، . گر موادمخدر مصرف خواهد شديش از انواع دياك بياند كه تر ان گفتهيپاسخگو
 10ف سوم، يد و در ردشتر مصرف خواهد شين بينده هروئيدرصد گفته اندكه در ده سال آ

ر انواع موادمخدر و يش از سايب ينده قرص اكستازيان معتقد بودند كه در آيدرصد از پاسخگو
درصد هم  2ش و سپس يدرصد درباره حش 7ف چهارم، يدر رد. ادآور مصرف خواهد شدياعت

ن، ناس، يمرفره، ين، شيه انواع موادمخدر شامل كوكائيبق. اند ن نظر را داشتهيا يد اس الدرباره 
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درعين حال . اند قرار داشته يف بعديدرصد و كمتر در رد 1 ين با فراوانيجوانا و آمفتام يمار
درصد هم به  2ن سئوال بدهندو يبه ا ياند كه چه پاسخ دانسته يان نميدرصد از پاسخگو 39

  . اند گر مواد مخدر اشاره كردهيانواع د

  : ندهيت دولت در آيموقع ينيش بيپ

نده دولت چقدر در يبه نظر شما در ده سال آ"شوندگان سوال شده است كه  از پرسش
اند كه  ان معتقد بودهيدرصد از پاسخگو 24 "از مصرف موادمخدر موفق خواهد بود؟ يريجلوگ
ت ياند كه موفق درصد گفته 7در واقع، . اد خواهد بوديز يلياد و خينده زيت دولت در آيموفق

درصد از  28اما  . اد خواهد بودياند كه ز درصد هم گفته 17 اد ويز يلينده خيدولت در آ
. كم خواهد بود يلينده كم و خيت دولت در آياند موفق عكس داشته و گفته يان نظريپاسخگو

بود  يبا نسبت كسان ينده كم خواهد بود مساويت دولت در آياند موفق كه گفته يدرصد كسان
 27كه  يدر حال. درصد 14هركدام  يعنيبودند؛ كرده  يابيكم ارز يليت را خين موفقيكه ا

درصد هم پاسخ  21اند،  كرده يابيت را در حد متوسط ارزين موفقيدرصد از پاسخگويان ا
  . نده چگونه خواهد بوديت دولت در آيدانند موفق ياند كه نم داده
 

  :ندهيمصرف اقشارگوناگون در آ ينيش بيپ

اد به مصرف يكاران به ميزان زينده بياند كه در آ ان معتقد بودهياز پاسخگو يشتريدرصد ب 
جوان قرار دارد كه از نظر تعداد  ين گروه، گروه پسرهايپس از ا. آورند موادمخدر روي مي

  .ان به احتمال در آينده بيشتر به مصرف موادمخدر متمايل خواهند بودياز پاسخگو يشتريب
  پيش بيني مصرف اقشار گوناگون در آينده.14جدول

 اديز دانم ينم هيگو
تاحد

 ي
 كم

 7/14 2/29 6/44 5/14 عموم جامعه

 4/19 7/26 1/41 8/12 بزرگساالن

 4/9 2/19 2/61 2/10 مردان

 3/35 0/28 0/24 6/12 زنان

 3/6 8/10 7/75 2/7 جوان يپسرها

 9/22 0/25 1/41 0/11 دختران جوان

 2/22 6/23 1/42 0/12 انيدانشجو

 1/39 9/24 9/22 1/13 دانش آموزان

5/6 كارانيب  2/80 6/8 7/4 
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  : احتمال مصرف فرد يا نزديكان او در آينده

ان احتمال ياز پاسخگو ياريكه بس ير مشخص شده است، در حاليچنان كه در جدول ز
 يخانواده شان منتف ياز اعضا يكيا ينده را براي خود يمصرف موادمخدر در ده سال آ

  . ان شده استيب يشتريد بيگر با شك و تردياره افراد داند، اين احتمال در ب دانسته
  احتمال مصرف فرد يا نزديكان او در آينده. 15جدول

 بله ديشا نه دانم ينم  هيگو

 4/29 0/17 9/25 7/27  از افراد محله يكي

 0/16 8/14 3/47 9/21  از اقوام يكي

 2/18 2/16 8/37 8/27  ها هيا همسايها  ياز همكاران، همكالس يكي

 9/10 0/11 6/60 6/17  از دوستان يكي

 7/2 9/3 5/83 8/9  خانواده ياز اعضا يكي

 4/1 6/1 5/91 6/5  خود پاسخگو

  

  :راهبردها يابيارز

، يسيمصرف موادمخدر، برخورد مددكارانه و برخورد پل يان سه راهبرد آزادسازياز م 
  :ستن موافقت با راهبرد برخورد مددكارانه صورت گرفته ايشتريب

در قبال ) درصد 5/10(ن موافقت يشترير مشخص شده است، بيچنان كه در جدول ز) الف
مصرف در حد كم  ير و مسن ابراز شده است و پس از آن، با اختالف فاحشيمصرف افراد پ

  . اند ان مخالفت خود را ابراز داشتهيدرصد از پاسخگو 95ش از يه موارد، بيدر بق. قرار دارد
  آزاد سازي مصرف مواد مخدرارزيابي .16جدول

 موافق نينابيب مخالف دانم ينم  هيگو

 5/10 2/10 4/76 9/2  ر و مسنيمصرف افراد پ

 3/3 7/4 2/90 8/1  مصرف در حد كم

 2/1 8/1 1/96 0/1  مصرف مردان

 5/1 2/2 3/95 9/0  )زن و مرد(مصرف بزرگساالن 

 6/1 1/2 5/95 8/0  ها يهمانيمصرف جوانان در م

 5/1 7/1 8/95 0/1  موم جامعهمصرف ع

  
ان موافق ير مشخص شده است، در همه موارد، اغلب پاسخگويچنان كه در جدول ز) ب
  .اند ن اقدامات بودهيا يريبه كارگ
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  كنندگان مواد مخدر ارزيابي بر خورد مددكاران با مصرف.17جدول 
 موافق نينابيب مخالف دانم ينم  هيگو

 0/75 7/5 4/17 8/1  مشخص يليدرمان معتادان خ

 6/87 4/4 8/6 1/1  كند يدرمان هركس كه موادمخدر مصرف م

 6/86 1/5 1/6 3/1  معتادان يجاد كار برايا

 6/84 1/6 2/7 0/2  زندان ياد به جاياعزام معتادان به اردوگاه ترك اعت

ن سواالت يان در پاسخ به اير مشخص شده است، پاسخگويچنان كه در جدول ز) ج
يگانه نكته . اند ن رابطه ابراز نداشتهيدر ا يا مخالفت جديبوده و موافقت  يمتفاوت عيتوز يدارا

مخدر  كنندگان مواد كردن مصرف يان مخالف زندانياز پاسخگو يميمهم آن است كه حدود ن
  .اند بوده

  ارزيابي بر خورد پليسي با مصرف كنندگان مواد مخدر. 18جدول 
 قمواف نينابيب مخالف دانم ينم  هيگو

 0/40 4/20 3/36 4/3  كند يكه موادمخدر مصرف م يمجازات هركس

 3/27 0/20 5/48 ¼  كند يكه موادمخدر مصرف م يكردن هركس يزندان

 8/40 4/17 2/31 6/10  د مجازاتيتشد

  :ت افراد و نهادهايمسئول
از مصرف موادمخدر،  يريمتفاوت در خصوص جلوگ يت افراد و نهادهايمسئول يدربررس 

  .  اند ان در درجه اول به نقش خود فرد و سپس به نقش خانواده اشاره كردهيب پاسخگواغل

  ارزيابي مسئوليت افراد و نهادها در جلوگيري از مصرف مواد مخدر. 19جدول 
 كم يتاحد اديز دانم ينم  هيگو

 2/1 9/3 2/93 8/0  خود فرد

 8/3 7/6 8/88 8/0  خانواده

 3/7 9/16 7/74 1/1  دوستان

 0/14 9/25 1/57 0/3  ا محل كاريا دانشگاه يرسه مد

 3/21 8/28 9/46 9/2  مردم

 7/8 0/13 2/76 2/2  دولت

 4/11 8/16 5/69 2/2  سيپل

 2/12 4/17 9/65 6/4  ييدستگاه قضا
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 يشتريان بيچهار عامل از نظر پاسخگو: از مصرف مواد مخدر يريعوامل موثر برجلوگ
اند كه عبارتند از خانواده سالم و  مصرف موادمخدر مطرح بوده از يريادبر جلوگير زيتاث يدارا

  .مناسب يط زندگي، دوستان سالم و محيت خانوادگيخوب، ترب
 

  عوامل موثر بر جلو گيري از مصرف مواد مخدر.20جدول 
 اديز يتاحد كم دانم ينم  هيگو

 5/63 4/16 8/17 3/2  ينياعتقادات د

 4/88 2/6 7/4 7/0  خانواده سالم و خوب

 7/87 0/7 6/4 8/0  يت خانوادگيترب

 7/49 6/29 3/18 4/2  خوب يت اقتصاديوضع

 1/87 2/7 8/4 8/0  دوستان سالم

 7/83 0/10 3/5 2/1  مناسب يط زندگيمح

 3/42 4/32 7/22 7/2  الت بااليتحص

 8/70 0/18 9/9 4/1  داشتن شغل

 3/58 2/25 7/12 9/3  يو آموزش ياقدامات فرهنگ

 2/54 7/23 5/18 7/3  كنندگان موادمخدر با مصرف ييدتر قضايدبرخورد ش

 5/72 0/17 6/8 9/1  حات سالميش تفريافزا

 6/33 7/27 9/31 8/6  ياجتماع يها يش آزاديافزا

به نظر "ن سوال كه يپاسخ به ا يبرا: عوامل بر عدم مصرف موادمخدر  نيرگذارتريتاث
مواد مخدر مصرف  كهه كنند يمردم كمك و توص توانند به يشتر از همه ميب يشما چه كسان

   :ل وجود داشتينه به شرح ذيگز 10 "نكنند؟
 ن و خانوادهيـ والد1 ـ دوستان2 انيـ روحان3 يـ مسئوالن مملكت4

 ـ معلمان و استادان5 مايـ صدا و س6 ـ مطبوعات7 ـ ماهواره8

 ...)و هاشهيهنرپ, مثل ورزشكاران(ـ افراد معروف 9 ...ر موارد ذكر شوديـ سا10

درصد  11اند،  ن و خانواده اشاره كردهيان به والديدرصد پاسخگو 60ها،  نهين گزيان اياز م
اشاره  يدرصد هم به مسئوالن مملكت 7درصد به دوستان و  10ما را انتخاب كرده، يصدا و س

افراد معروف : ندا ب انتخاب شدهين ترتيبد ين فراوانيشتريب بيها به ترت نهيه گزيبق. اند داشته
نه يگز%) 1هركدام با (ون و ماهواره يو مطبوعات، روحان%) 2(، معلمان و استادان %)5/3(

  .ان قرار دارديف اول انتخاب پاسخگويدر رد يمتفاوت يمتفاوت با فراوان يخانواده در شهرها
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  :اقدامات انجام شده يابيارز

در مقابله با موادمخدر از هشت  ان در خصوص اقدامات انجام شدهيپاسخگو يابيارزبراي 
س در برخورد با يها، اقدامات پل مجازات افراد دردادگاه يه استفاده شده كه به بررسيگو

 يدولت يها يزير ، برنامهيس در برخورد با معتادان، اقدامات فرهنگيان، اقدامات پليقاچاقچ
كل اقدامات انجام  يابيزاد و اريترك اعت يها س درمانگاهيب قانون، تاسي، تصويريشگيپ يبرا

ان اقدامات مختلف فقط ير مشخص شده است، در ميچنان كه در جدول ز. پرداختند يشده م
ان همراه بوده ياز پاسخگو يميش از نيمثبت ب يابياد با ارزيترك اعت يها س درمانگاهيه تاسيگو

  . است
  تاثير گذارترين عوامل بر عدم مصرف موادمخدر.21جدول 

 كم يتاحد اديز دانم ينم  هيگو

 5/41 9/28 1/26 5/3  ها مجازات افراد در دادگاه

 5/25 6/26 4/45 5/2  انيس در برخورد با قاچاقچياقدامات پل

 2/31 7/27 2/38 8/2  س در برخورد با معتادانياقدامات پل

 9/25 2/31 6/38 ¾  ياقدامات فرهنگ

 7/26 8/25 2/42 4/5  يريشگيپ يبرا يدولت يها يزير برنامه

 7/29 6/25 1/33 7/11  ب قانونيتصو

 7/18 8/24 3/52 2/4  اديترك اعت يها س درمانگاهيتاس

 4/45 4/29 9/17 3/7  كل اقدامات انجام شده يابيارز

   :د انجام شونديكه با ياقدامات يابيارز
توانند بركاهش مصرف موادمخدر موثر  يكه م ين اقداماتيتر ان درباره مهمينظر پاسخگو

ت موادمخدر، مقابله با ين اقدامات شامل مبارزه با ترانزيا. شوند در جدول زير آمده است واقع
جوانان  يرانه برايشگيرانه و اقدامات پيشگيورود موادمخدر به كشور، درمان معتادان، اقدامات پ

ان همه يكه از نظر پاسخگو ير مشخص شده است، در حاليچنان كه در جدول ز. اند بوده
موادمخدر خواهند بود، شاهد  بركاهش مصرف ياديرات زيتاث يدارا يطور نسبها ب هيگو

  .ايم جوانان بوده يرانه برايشگياد اقدامات پير زيدر زمينه تاث يشتريب ياه پاسخ
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  ارزيابي اقدامات الزم در خصوص كاهش مصرف موادمخدر. 22جدول 

 كم يتاحد اديز دانم ينم  هيگو

 9/7 3/12 8/72 8/6  ت موادمخدريمبارزه با ترانز

 3/5 6/8 2/83 8/2  مقابله با ورود مواد مخدر به كشور

 7/7 5/15 4/74 3/2  درمان معتادان

 1/4 2/10 6/82 2/3  رانهيشگياقدامات پ

 0/3 4/8 4/86 2/2  جوانان يرانه برايشگياقدامات پ

  :ن اقدام دولتيمهمتر

باشد دولت با موادمخدر مبارزه كند، به نظر شما اگر قرار "از پاسخگويان سوال شده كه 
ن، يبنابرا. نه اشاره كنديتوانست به سه گز يهر پاسخگو م "تر است؟ كدام كار از همه مهم

جاد اشتغال و ينه ايمتفاوت، گز يها نهيان گزياز م. درصد است300يمجموع درصدها بر مبنا
ن يبه ا%) 300از % 9/81( انيدرصد از پاسخگو 28. جوانان در رتبه اول قرار دارد يكار برا

با  مقابله با ورود موادمخدر به داخل كشورنه ينه، گزين گزيبعد از ا. اند نه اشاره كردهيگز
ر يش از سايكه ب يا نهين گزيسوم. ان در رتبه دوم قرار دارديدرصد از پاسخگو 21انتخاب 

ان آن را  يودرصد از پاسخگ 16است كه  يساز فرهنگنه يها انتخاب شده است، گز نهيگز
ت مواد مخدر به خارج يمبارزه با ترانزو  از ابتالء جوانان يريشگيپنه يدو گز. اند انتخاب كرده

نه درمان ين گزيهمچن. قرار دارند يبعد يها در رتبه يدرصد فراوان 9هر كدام با  از كشور
از ابتالء  يريشگيپنه يشده و پس از آن گز يان مهم تلقيدرصد از پاسخگو 8معتادان از نظر 

  . قرار دارد يدرصد فراوان 7با  عموم جامعه

  :ادياعت يتست اجبار
ها و  ها و سپس در سربازخانه در زندان يش اجبارين موافقت با انجام آزمايشتريب 

 يش اجباريان با آزمايپاسخگو يدر مقابل، شاهد مخالفت جد. ها ابراز شده است كارخانه
  .ايم ابان بودهيمصرف موادمخدر در خ
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  ارزيابي تست اعتياد.23جدول 
 مخالف نينابيب موافق دانم ينم  هيگو

 3/19 6/11 1/65 9/3  در مدارس

 4/14 6/10 7/71 4/3  ها در دانشگاه

 8/10 8/11 9/73 4/3  در ادارات

 6/9 9/11 6/74 5/4  ها در كارخانه

 6/5 1/6 7/84 6/3  ها در سربازخانه

 4/4 6/15 4/87 0/3  ها در زندان

 0/15 5/12 3/64 1/5  ها مارستانيدر ب

 4/43 - 2/36 8/7  ابانيدر خ

  يجمع بند

  :كرد يادآوريتوان نكات زيررا  يم يروابط گوناگون آمار يبا بررس
به مصرف موادمخدر  ين عامل در نگرش منفيتر مهم يخانواده و انسجام خانوادگ -
  .است
 .كند يم يرا منف است كه نگرش به مصرف يرين متغيمهمتر يمذهب يباورها -

 .تر است متوسط و باال نسبتا مثبت يطبقات يها نگرش اقشار عضو گروه -

 .تري نسبت به مصرف موادمخدر دارند جوانان نگرشي مدارا جويانه -

دهد موادمخدر در  يك سوم جامعه نشان مياز انواع موادمخدر توسط  يكيدن يد -
 ).ستياد نياعترواج  يرواج موادمخدر به معنا(جامعه ما رواج دارد 

ها  داده. اد استين اصطالح در حوزه موادمخدر اعتيتر كننده ن و گمراهيتر دهيفا يب -
 .ستنديمعتاد ن ياند ول كننده ا بالفعل مصرفيبالقوه  ياديدهد احتماال درصد نسبتا ز ينشان م

 به. ن معضل راحل كند ندارندينكه دولت ايبه ا يديچ اميدهند مردم ه يها نشان م داده -
 .اد استين حوزه زيان در ايرانيا يبر خالف اخالق عموم يريپذ تين علت حس مسوليهم

است و نه  ياجتماع يدهند كه مصرف موادمخدر از نظر مردم امر يها نشان م داده -
 .رديگ يها شكل م و پاتوق ياجتماع يزيرامصرف موادمخدر در فضاها. يروان شناخت

 يبخش يخدر ممكن است جزئي از سبك زندگدهند كه مصرف موادم يها نشان م داده -
 .از جامعه باشد
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كپارچه ياي  توان برنامه يدهد كه نم يگوناگون نشان م يها در شهرها پاسخ يبررس -
است،  يها جد ياز شهرها مثل رشت نگران يدر برخ. ن كردينقاط گوناگون كشور تدو يبرا

شهرها مثل تهران  يو در برخ تفاوت هستند يبا بيشهرها مثل بندرعباس مردم تقر يدر برخ
 .نگرش خاصي وجود دارد

مثال . در اين حوزه ندارد يها، جامعه اطالعات مشخص تيها و حساس يبه رغم نگران -
نكه به نظر شما مصرف موادمخدر در محله شما چقدر است پاسخ يبسياري در پاسخ به ا

ط مربوط به افراد وابسته جامعه فق  تيدهد كه حساس ين نشان ميا. دانم را برگزيدهاند ينم
و به رغم احساس . رون بكشديم خود را از آب بيخواهد گل  يگر، هر كس ميبه عبارت د. است
 .ستين ين احساس اساسا اجتماعي، ايت فرديمسئول

جاد ي، ايفراغت يجاد فضاهاياند ا قائل ياقدامات دولت يكه مردم برا ين نقشيتر مهم -
 .ب استيجاد مراكز درمان  و كاهش آسيو ا يو اجتماع يفرهنگ يها برنامه ياشتغال، اجرا

 يها ن، مانند حوزهيگزيجا يها توان ادعا كرد اگر كنش يز مياط آميلي احتيبا تحل -
 يمناسب، سامانده يت از وضع موجود و امكانات زندگيمتنوع، رضا يحيتفر ي، فضاهايمدن

كن باشد مسله مصرف مواد اقشارمتفاوت جامعه مم يشت مردم و مصون سازيو مع ياقتصاد
 . افتيكاهش خواهد  ياديمخدر تا حد ز

استان  24ش دريمايپ يها افتهي(ان به مصرف موادمخدر يرانينگرش ا يطرح مل: ادداشتي 
نفر از پژوهشگران، موسسه خرد و گروه مطالعات و  500 يبا همكار  يحاجل يرا عل) كشور

رخانه ستاد مبارزه با موادمخدر  يآموزش دب قات ويقات موادمخدر و مركز مطالعات،تحقيتحق
  .اجرا كرده است 1383در سال 
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