
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   ...نگرش مردم به سوء مصرف مواد  �2
 

 

  )10(سیاست پژوهی موادمخدر
  
  



  
  

  
  

  
  

  گزارش راهبردي
  

  مصرف موادمخدر در کشور به سوءنگرش مردم 
  
  

  :نویسندگان
  محمدعلی زکریاییو  علی حاجلی

  
  
  
  
  
  
  

  کمیته مبارزه با مواد مخدر
  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام



  
   ...نگرش مردم به سوء مصرف مواد  �4
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  دمخدردر کشورنگرش مردم به سوء مصرف موا
 محمدعلی زکریایی /علی حاجلی :گاننویسند  کمیته مبارزه با :زیر نظر

  جامعه و فرهنگ: طراحی و چاپ  موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
  نسخه  1000: شمارگان

  
همه حقوق مترتب بر این اثر متعلق به کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت 
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  بسمه تعالی
 

  گانه جمهوري اسالمی ایران دامت توفیقاته رؤساي محترم قواي سه
هاي کلی در باب موادمخدر نهایی و ابالغ گردید،  سیاست ،با سالم و تحیت

ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بالي بزرگ و تهدید 
درستی برآورده نکنند و   همتوجه کشور است بعظیمی را که از این سو 

رود  لذا از آقایان محترم انتظار می. بازهم مشکالت بر روي هم متراکم شود
ها را با سرعت و  اجرائی کردن این سیاست خود در دستگاه که هر کدام سهم

  .عمل برساند ي قاطعیت و بدون فوت وقت  به مرحله
  والسالم علیکم

  اي سید علی خامنه
10/7/85  

  
  »العالی مدظله«اي امریه رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خامنه

  هاي کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر در مورد اجراي سیاست
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  پیشگفتار
یکی از دالیل پیچیده بودن معضل موادمخدر در کشور و در سراسر 

اي که  به گونه ،هاي زندگی و جامعه است جهان، ارتباط آن با دیگر حوزه
... توان از رابطه موادمخدر با اقتصاد،سیاست،اجتماع،فرهنگ،امنیت و  می

انعکاس و برجسته سازي رابطه موادمخدر با همه شئون . سخن گفت
این مساله براي تصمیم » اجتماعی نشان دادن«زندگی و به تعبیر بهتر 

سازان و تصمیم گیران می تواند در درگیر ساختن ذهن مسئوالن و 
هاي مختلف با این معضل و جلب مشارکت  ر بخش و ردهمدیران کشور د

ارزیابی «و » گذاري امر سیاست«آنها در مقابله با این پدیده، بویژه در 
  .اي داشته باشد نقش قابل مالحظه» هاي کلی ابالغی سیاست

واقعیت این است که به برکت انقالب اسالمی، پرده از توطئه شومی به 
و مقام معظم ) ره(ته شد و امام راحل نام موادمخدر در کشور برداش

هاي  اند و همه بخش اي به این مساله داشته رهبري همواره توجه ویژه
نظام را در کاهش اثرات زیانبار سوءمصرف و قاچاق موادمخدر و 

اما متاسفانه مرور زمان و . اند ساز آن مسئول دانسته پیامدهاي هزینه
ود که این موضوع مهم ش منجر به این می ،مسائل جاري و محسوس

گاهی اولویت خود را از دست داده و از منظر توجه مسئواالن ذیربط 
خارج شود، که این غفلت پیامدهاي زیانبار و گاه غیر قابل جبرانی براي 

بنابراین الزم است از طرق مختلف مانع این فراموشی . کشور دارد
اي مسئوالن راهبردي شده و اهمیت و حساسیت مساله به طور مستمر بر

  .یادآوري گردد
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هاي فراوانی که تاکنون جهت حل این معضل و  ها و هزینه به رغم تالش
هاي آن انجام شده، موضوع موادمخدر همچنان یک  یا کاهش آسیب

از این رو تالش .موضوع جدي و هشدار دهنده براي جامعه ایرانی است
ازپیش ضروري براي مواجهه عالمانه، موثر و فراگیر با این معضل بیش 

هایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، انجام  یکی از بخش. نماید می
هر چه اندیشه ورزي در حوزه . پژوهش و اقدامات اندیشگی است

هاي کلی نظام نیز بر آن تاکید  که در سیاست(موادمخدر افزایش یابد 
  .نتایج قابل قبول تر و موثرتري نیز بدست خواهد آمد) شده است

راهبردي تهیه شده در این کمیته است  هاي این گزارش از جمله گزارش
 "نگرش مردم به سوءمصرف موادمخدر در کشور "که به موضوع
الزم است از زحمات جناب آقایان علی حاجلی و . پرداخته است

  .محمدعلی زکریایی در تهیه این گزارش تقدیر و تشکر نمایم
  

  علی هاشمی
  وادمخدررییس کمیته مبارزه با م

  



  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
د نتوان به درستی یشا. اي با سابقه است دهیمصرف مواد مخدر پد

ولی در آثار برخی  ،ن کردییخی براي شروع مصرف مواد مخدر تعیتار
براي مثال می توان به گفته . افتین مواد را یتوان نام ا بزرگان می

اما . ره کردسینا از مصرف و فواید تریاك اشا هاي بقراط، رازي و ابن
دي یده نسبتا جدیخاص، پد یتیوضع مثابهبه مواد مخدر به  "ادیاعت" 

الدي شناخته یم همل قرن نوزدیو اوا هماست که از اواخر قرن هجد
حی مصرف الکل یات مسیدر ادب،ش از آن یپ. )1979لوین،( ه استشد

در . ) 1997 مک کیم( مدا ا جرم به حساب مییا مواد مخدر  گناه ی
چ گاه یر هیز دوره اخیخی و نیبه استثناي برخی مقاطع تار ،رانیا

ده اي خالف اعتقادات مذهبی به شمار یا پدیمصرف مواد مخدر جرم 
ت فراغتی طبقات باالي یمصرف مواد مخدر فعال بلکه ،نمی رفته است

از ینمنزله و در برخی مناطق کشور به  هجامعه به حساب می آمد
در حال . ه استرفتبه شمار می  حلیفرهنگ م جزئی ازیا  مییاقل

حدود دو میلیون مصرف کننده مواد ،بر آمارهاي رسمی  بنا ،حاضر
ست که طی دهه هفتاد  این در حالی. مخدر در کشور وجود دارد

حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر 
یمی از بیش از ن،اي رسمی هبر آمار بنا. اند دستگیر و زندانی شده

در . اند جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی علتزندانیان کشور به 
حالیکه در افغانستان روزانه بیش از هفت تن تریاك تولید می شود و 
حدود نیم تن انواع مواد مخدر در کشور کشف و ضبط می شود، همه 
روزه سه الی چهار نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در کشور جان 
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، چشم انداز آینده بر اساس اینعالوه بر . دست می دهند خود را از
نیست روندشناسی فعلی و نیز برآورد هاي پیش بینانه چندان روشن 

  . و حکایت از وخامت اوضاع دارد



  
  
  
  
  
  
  
  مسئلهان یب

 "ن پژوهش بطور خالصه عبارت از آن است که یاصلی امسئله 
نگرش ند و ده مصرف مواد مخدر داریمردم چه تلقی اي از پد

 علتبه همین  "؟استده چگونه ین پدینده ایآآنها نسبت به 
 .استقرار داده فی یتوص یرا چارچوب مت خودین پژوهش نقطه عزیا،
مخدر است  مردم به مصرف مواد عام 1"نگرش" رندهیبرگ ن نگاه دریا

زان آمادگی یم ده مصرف مواد مخدر،یپد که شامل تلقی مردم از
علت  زان آگاهی از این پدیده، تلقی مردم ازفردي براي مصرف، می

  .است... ده وین پدینده ایآ از انتظار مصرف،
  

  قیهاي اساسی تحق پرسش
  ست؟یده مصرف مواد مخدر چیتلقی مردم از پد -1
  ؟دخیل اندش به مصرف مواد مخدر یدر گراچه عواملی  ،از نظر مردم - 2
 یا انسانیمار، مجرم یب (تی داردیفرد مصرف کننده از نظر مردم چه وضع - 3

  ؟)معمولی
زان سودمند بوده یتا چه مصورت گرفته اقدامات مقابله اي و کنترلی  - 4
  ؟اند
  ده مصرف مواد مخدر وجود دارد؟ینده پدیچه درك و تلقی اي از آ - 5
  

  ست؟ینگرش چ
ف یاست که تعار  Attitudeا طرز تلقی غالبا مترادف باینگرش 

 این مفهوم یکی از مفاهیمی است که. تمتعددي از آن ارائه شده اس

                                                        
1-Attitude 
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 سابقه اي طوالنی داردجامعه شناسی و روان شناسی کاربرد آنها در 

اجماع  دیگر ، اما همانند بسیاري از مفاهیم اجتماعی )1935آلپورت،(
 طرزتلقی را 1می نارد. تعریف آن وجود ندارد در خصوص کاملی

رسمی  به صورتیاینی که عبارت ازآمادگی درو داند آمادگی روانی می
. )1370ساروخانی، ( آمادگی انجام عمل به نحوي خاص است،

طی وابسته است یشرا ایوضع  به تجربه او از موجودهرآمادگی روانی 
جامعه شناختی  منظر از شتریکه ب 2چیگورو. آن مقابله کند با دیکه با

 جتماعی می داندا ییهاهیئت طرز تلقی را  ،است به نگرش پرداخته

آمادگی هاي قبلی براي  ه،یتوج ای تنفر ه متضمن اعمالی حاکی ازک
) گرانید و(  3 کرچ . )1369بیرو،(است... واکنش و بروز انجام عمل و

ا منفی، احساسات یابی هاي مثبت یارزش دوامی از نگرش را نظام با
ک موضوع یا موافق نسبت به یل به عمل مخالف یتما عاطفی و

نگرش را سازمان بادوامی از باورها حول   چیراک. اجتماعی می داند
ت می داند که فرد را آماده می کند به صورت یا موقعی ءک شیی

آلپورت  .)1379کریمی، ( حی نسبت به آن واکنش نشان دهدیترج
بر واکنش هاي  ابد ویتجربه سازمان می  معتقد است آمادگی روانی با

درونی و آمادگی  یاست نگرش حالت معتقد او. ر می گذاردیتاث فرد
. پنهان است درون فرد در،نکه علنی و عملی باشد یبه جاي ا است و

ش شرط رفتار به حساب می یبلکه پ ،ستینگرش رفتار ن،در واقع 
  .) 1935آلپورت،( دیآ

آنچه بیش از همه مورد وفاق ،در میان تعاریف متعدد از این مفهوم 
نگرش ها . استواکنش  –است نقش واسط نگرش در فرایند انگیزه 

به برخی شرایط ارجاع داده می شوند که در واقع توضیح دهنده 
معموال . گوناگون اند تداوم رفتار فردي در مواجهه با مسائل و شرایط

به نگرش  ،ندکه در رفتار فرد تاثیر گذار -عوامل شناختی و احساسی 

                                                        
1-Meynard 

2-Gurvitch 

3-Krech  
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غیر قابل انکار  يا رابطه نگرش و رفتار رابطه. شوند ربط داده می
  .ولی هیچ گاه نمی توان رفتارها را بخشی از نگرش دانست ،است

 ،ف هاي نگرشیتعر شتریمی توان در ب آلپورت، براساس نظر 
می درجمع بندي یکر . )1935آلپورت،(دا کردیهاي مشترکی پ فصل

کننده  نییها تع نگرش": کند ک نکته اصلی اشاره مییها به  فیتعر
ن امر دارد که با یمنی داللت بران فرض بطور ضیرفتارها هستند و ا

 "ر دادییر دادن نگرش هاي افراد می توان رفتارهاي آنها را تغییتغ
ان یژگی را در مورد نگرش بیوي سپس سه و. )1379کریمی،(

  :کند می
ک یهر نگرشی معطوف به  ،نکه، چنانکه اشاره شدینخست ا "

ت یا موقعیداد، ین موضوع می تواند شخص، رویموضوع است که ا
عنی درآنها باور یدوم آنکه نگرش ها معموال ارزشی اند، . خاصی باشد

ا بی ارزش یبا ارزش  و ا نامناسب بودنیا بد بودن ، مناسب یبه خوب 
نگرش ها معموال داراي ثبات و دوام  ،و سوم آنکه. بودن نهفته است

  .)1379کریمی،( "قابل توجه اي هستند
  1در حالی که افکار. ر استنگرش در واقع حد وسط دو مفهوم دیگ

افکار واجد معناي . اند ها کمتر مجسم ، نگرشندمجسم تر و خاص تر 
افکار را سبب به همین . ندارند  2که لزوما نقش ارزیابیاندمحدودتري 

 3ارزش ها،در عین حال . سنجید می توان با یک یا چند سئوال ساده
می تري نسبت به از ماهیت مفهومی عمووقرار دارند  يدر سویه دیگر

عمومی   و در ایده اندارزش ها اصولی تر از نگرش  .نگرش برخوردارند
زندگی بیان همه و اهداف او را براي  ندتاثیر گذارفرد در قبال جامعه 

 راکیچ،( یند ها ها در اصل دستور دهنده به نگرش ارزش  .کنند می
1968(  . 

ها با رفتارها از  رابطه میان ارزش ها با نگرش ها از یکسو و نگرش
در حالیکه ارزش ها بادوام و مبنایی . سوي دیگر نیز قابل توجه است

                                                        
1-Opinion 
2-Evaluative 

3-Value 
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و از ارزش  اند خاص هاي  ، نگرش ها متعدد و وابسته به موقعیتاند
ناشی از  ر واما رفتار ها متنوع، متعدد و متغی. ها ناشی می شوند
نشان داده در نمودار زیر رابطه میان این سه . یندنگرش ها و هنجارها

  .شده است
  ها رابطه میان ارزش ها، نگرش ها و رفتار

در میان نظریه پردازان حوزه روان شناسی، روان شناسی اجتماعی و 
براي مثال در حالیکه . جامعه شناسی اختالفات چندي وجود دارد

جامعه روان شناسان نگرش را برآمده از شخصیت افراد می دانند، 
شناسان آن را محصول ارزش ها دانسته و امري اجتماعی در نظر می 

  . گیرند
  مصرف چیست؟

و است بشري در ظاهر امري بی اهمیت  يرفتارمثابه مصرف به 
واژه ترجمه  کلمه مصرف. برآمده از نیازها یا هوس ها تلقی می شود

Consumption را می مصرف یک کاال  .و در برابر تولید قرار دارد است
توان تابعی از کشش هاي روان شناختی، نیازهاي اساسی، شناخت و 
انتخاب عاقالنه، باورهاي اخالقی یا مذهبی، نگرش هاي فرهنگی و 

  . شرایط اجتماعی دانست
براي متفاوتی تاکنون نظریه هاي اجتماعی، انسانی و بیولوژیک 

 ،سیکی از نظریه هاي پهن دامنه. تبیین مصرف ارائه شده است
او در بحث بیگانگی طبقه کارگر به . استسرمایه در  1نظریه مارکس

وارگی منتج می  ءجدایی ارزش کاال از کار اشاره می کند که به شی
چندان ارتباطی  ،کارگري که در تولید کاال نقش داردکار یعنی . شود

. عوامل دیگري تعیین می شودبابا ارزش کاال نداشته و ارزش کاال 
نوعی طلسم انگاري است که از طریق بازار حول کاال  نتیجه این امر

                                                        
1-Marx  

  ارزش ها 
 )ثابت و با دوام(

  نگرش ها
اختصاصی و (

  )موقعیتی
 

  رفتار
 )متعدد و متغیر(
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این آموزه مارکسی  بر اساس2و هورکهایمر 1آدرنو. می آیدپدید 
اي براي تزریق امیال کاذب  معتقدند که اساسا فرهنگ مدرن وسیله

یعنی در حالیکه .  )1999ویلک،( براي مصرف در میان کارگران است
ار نقشی در تعیین ارزش کاالها کارگران از کار خود بیگانه شده و ک
در خارج از کارخانه و می پردازد،ندارد، کارگري که خود به تولید کاال 

  . در بازار مجذوب کاالي خودساخته می شود
به دو نوع نظریه عام گوناگون ویلک در دسته بندي نظریه هاي 

نظریه هاي طبعیت گرا و نظریه هاي موقعیت  :مصرف اشاره می کند
نظریه هاي طبیعت گرا، مانند نظریه آدام .  )1999ک،ویل( گرا

مصرف نوعی پاسخ به تمایالت اساسی بیولوژیک  معتقدند 3اسمیت
اما برخالف این ساده انگاري، نظریه هاي موقعیت گرا . بشري است

سه نوع . مصرف را وابسته به زمان، مکان، فرهنگ و اقتصاد می دانند
ه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و روان نظریه موقعیت گرا وجود دارد که ب

نظریه هاي روان شناختی مصرف . اشاره می کنندمصرف شناختی 
درصدد شناخت امیال و نیازها در درون فرایند شکل گیري 

. بر می آیند...شخصیتی، تعامالت خانوادگی، پروژه هاي تحقق فرد و 
سمبولیک می دانند که  ينظریه هاي فرهنگی، مصرف را رفتار

می توان به براي مثال . خلق و ابراز هویت و معنا می شودموجب 
اشاره کرد که هر نوع مصرفی را بخشی از مصرف نشانه هاي  4بودریار

معناي مصرف هم در درون نظام و معتقد است  سمبولیک می داند 
به صورتی به عقیده او مصرف کننده همیشه . می آید پدیدنشانه ها

مصرف یعنی  ،یت می پردازدفعال از طریق مصرف به خلق هو
به بناسازي معناي هویت  سمبولیکبه صورت فرایندي است که 

 نشانه و معناي مصرف ما مهم ،از این رو. جمعی و فردي می انجامد
من "،به عبارت دیگر . تر از ایجاد رضایت از طریق مصرف است

  .  )1999ویلک،("پس هستم ،مصرف می کنم
                                                        

2-Adorno 
3-Horkheimer 
1-Smith 
٢-Baudrillard 
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به  ،ف نظریه هاي روان شناختیبر خال ،اما نظریه هاي اجتماعی
یکی از جامعه شناسان . گروه ها و روابط اجتماعی توجه می کنند

است که   1وبلن تورشتاین ،است قدیمی که به این امر توجه کرده
اما نظریه متاخر و جالب . مصرف را محصول رقابت و تقلید می داند

 هاي عملی آنکه با پژوهشسبب توجه دیگر نظریه بوردیو است که به 
 2نظریه بوردیو. می تواند واجد اهمیت شناخته شود است ، بوده همراه

و بدوا در تقابل با نظریه لیبرال به قضیه نگاه کرده است از منظر چپ 
بر اساس نظریات لیبرالیستی، مصرف کاال نوعی انتخاب یا . قرار دارد

و با بوردی. حتی انتخابی عاقالنه است که فاقد اهمیت تلقی می شود
رد این آزادي انتخاب، معتقد است مصرف در نظامی از روابط 
پیرامونی فرد قرار دارد که ضمن اهمیت از آن می توان براي تحلیل 

 . کرد استفاده... اجتماعی قشربندي، هویت و
بوردیو درصدد شناخت ماهیت فرهنگی مصرف بوده و به همین 

ه بوردیو سلیقه از به عقید. است 3"سلیقه"سبب مفهوم اساسی نزد او
تربیت خانوادگی و آموزش ( طریق اجتماعی شدن و نیز آموزش 

الگوي در مقام سلیقه . شود در فرد ایجاد و نهادینه می) اي مدرسه
فرهنگی انتخاب و ترجیحات فردي، منبع رو به گسترشی است که 

با نظام قشر بندي و الیه  ابلکه مستقیم، نداردکارکرد فردي فقط 
است  اصل"تمایز" در اینجا ،در واقع. ماعی در ارتباط استبندي اجت

تمایز عبارت از مفهوم و معناي دسته بندي . ماهیت کلیدي داردو
روابط اجتماعی  مراتبیاست که مصرف را در درون نظام سلسله 

می تواند  ،ها مطابق سلیقه،مصرف ،به عبارت دیگر . شکل می دهد
ظر گرفته شود که در بناکردن اجتماعی در ن -نوعی کاربست فرهنگی

تمایزات میان گروه هاي اجتماعی واجد اهمیت است و از این طریق 
می جایگاه طبقاتی افراد از طریق مصارف روزانه بازتولید یا تقویت 

عضو طبقه باالي جامعه براي آنکه هر. یا آنکه تقلیل می یابد،شود
کند، ه کمک جایگاه طبقاتی خود را حفظ و به باال بردن آن جایگا

                                                        
٣-Veblen 
١-Bourdieu 
٢-Taste 
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در الجرم باید در مصرف خود براي مثال پوشاك مالحظات چندي را
شود که فرد در انتخاب نوع پوشش  مشاهده می ،بنابراین. نظر آورد

بوردیو معتقد به جبر  البته.خود کامال در وضعیت مختار قرار ندارد
داند که  بلکه انسان را محصور در روابط و باورهایی مینیست ،مطلق 

بدین ترتیب مصرف امري . کند یاد می "1عادت واره"ن با عنوان از آ
و کنشگر براي است فراتر از نیازهاي ساده بیولوژیک واجتماعی 

به عبارت دیگر، مصرف . مصرف کاال به مسائل متفاوتی توجه دارد
تابعی از ترجیحات کنشگر است و در ارتباط و تالزم با تعریف او از 

نکته مهم در این . ستعیت اجتماعی اوزندگی شخصی، هویت و موق
میان، مالحظه تمایز و تفاوت با دیگران است که سلیقه مصرف کننده 

مصرف تابعی از سبک ،به عبارت دیگر . را تحت تاثیر قرار می دهد
به همین دلیل است که در جامعه . واره فرد است زندگی و نیز عادت

ها براي آن نیاز  پاسخ انواعی از،مانند پوشش  ،رغم وجود یک نیازبه 
  . وجود دارد

از طرف دیگر یکی از موضوعات مهمی که در سطح جهانی 
. موضوع مصرف و سوء مصرف موادمخدر است شده است، بررسیمکرر

طبق گزارش کمیسیون موادمخدر سازمان ملل در  ،در سطح جهانی 
میلیون نفر موادمخدر افیونی و  200حدودا بیش از  2010سال 

این میزان مصرف بازار بسیار بزرگی است  .رف می کنندصنعتی مص
لذا مراکز تحقیقاتی . که روزانه باید مواد در آن معامله و مصرف شود

ایران در بعضی از تحقیقات خود به میزان دردر سطح جهان به ویژه 
مصرف و سوء مصرف مواد از طرف مصرف کنندگان و نگرش مردم به 

مصرف موادمخدر در  امروزه.ه کرده اندانواع موادمخدر و نوع آن توج
با سبک هاي  يفرهنگی براي افراد و ي ماديهاکنار مصرف کاال

  .زندگی متفاوت مورد توجه است

                                                        
٣-Habitus 
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  ختیشنا چارچوب روش
  :و روش تحقیق نوع مطالعه

 فی است که قصد داردیتوص اي ن پژوهش در درجه اول مطالعهیا
براي . کند و توصیف مصرف مواد مخدر را بررسیسوء نگرش مردم به 

پهنانگر استفاده  یروشمنزله این منظور از روش تحقیقی پیمایش به 
 وشده است که داده هاي تحقیق را از جامعه واقعی جمع آوري 

این پژوهش واجد سطحی از تحلیل ،در عین حال . می کند بررسی
جامعه شناختی است که ذیل طرح مفهومی از جامعه تالش می کند 

جنس  ،ف داده ها از طریق متغیرهاي پایه اي مانند سن جریان توصی
 .و نیز طرحی از الیه بندي اجتماعی تدوین شود

  
  :و گروه هدف جامعه مورد مطالعه

 1خانوارهاي ساکن در شهرهاي مورد مطالعههمه این پژوهش در
بوده و جمع آوري اطالعات ري یط حضور در طرح نمونه گیواجد شرا

 نمونه گیري علمی انتخاببنا به  ،حدهاي منتخبو از میان آنها وااند
البته در انتخاب واحد هاي نمونه عالوه بر نمونه گیري کلی،  .شده اند

ک نفر یفقط از هر واحد نمونه  .است  شده برخی شرایط دیگر لحاظ
  .در نظر گرفته شده است باالي پانزده سالساکن و از افراد 

  :داده ها روش جمع آوري
شامل  اي پرسشنامه ،ري داده هاي این پژوهشجمع آوابزار 

از طریق مصاحبه حضوري و توسط  ه است کهسئواالت باز و بسته بود
ه این پرسشنامه شامل چند بخش بود. پرسشگران تکمیل شده است

جنس، اطالعات  ،که به جمع آوري اطالعات پایه اي مانند سن 
پاسخگویان  نگرشی و اطالعات مربوط به وضعیت اقتصادي و فرهنگی

طی چند ،این پرسشنامه پیش از آنکه نهایی شود . ه استپرداخت
و عالوه بر  هشدکارشناسان و مشاوران پژوهش بازبینی از نظرمرحله 

 و موارد هشد اجراآن طی پنج مرحله بصورت آزمایشی و محدود 
                                                        

آباد،رشت،زاهدان،زنجان،ساري،سنندج،شهرکرد،شیر تهران،خرمهان،اهواز،بندرعباس،بوشهر،تبریز،ارومیه،اصف.1
  .از،قزوین،قم،گرگان،مشهد،همدان،یزد،کرج،کرمان،کرمانشاه
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یکی از . مبهم، مشکوك و غیر مرتبط آن حک و اصالح گردید
وجود تعداد فراوان پرسش و طوالنی شدن  مشکالت پرسشنامه اولیه

زمان مصاحبه بود که موجب تحریف پاسخ ها و عدم همکاري پرسش 
در مرحله نهایی برخی از سواالت علت به همین . شد شوندگان می

در چهارمین مرحله  ،اماپرسشنامه حذف یا در سواالت دیگر ادغام شد
در مرحله . دزمان مصاحبه مشکل زا بومسئله پیش آزمون همچنان 

پنجم پیش آزمون، تصمیم گرفته شد همان پرسشنامه بگونه دیگري 
 طی آن، پرسش گران هدیه اي به پاسخ دهندگان و شودآزمون 
و موجب جلب همکاري بودنتیجه این تصمیم کامال مثبت . بدهند

رغم هزینه اضافی تحمیل علت به به همین . موثر پاسخ دهندگان شد
و اصلی جمع آوري اطالعات هدیه اي از طرف شده، در مرحله نهایی 

شد که در مجموع نتایج مثبتی در داده می پرسشگران به پاسخگویان 
  . جمع آوري داده ها داشت

  :اجراي پژوهشروش 
نظري و مطالعات  ،مطالعات مقدماتی ،نامهب طرحیپس از تصو

 ،پیش ازمونو  ريینمونه گسپس . صورت گرفتطراحی پرسشنامه  
نهایی شدن پرسشنامه، توجیه و شد پس ازپرسشنامه رفع اشکاالت 

داده ها صورت آموزش پرسشگران و مسئوالن گروه هاي جمع آوري 
پرسشگران به آدرس ، ک دوره زمانی مشخصیدر گرفت و سپس 

پرسشنامه یی که از طریق نمونه گیري مشخص شده بود مراجعه و ها
گوناگون از طرق  اتدر پایان جمع آوري اطالع. کردند لیها را تکم

. نان حاصل شودیق پرسشگري اطمیدقاجراي تا از صحت شد کنترل 
تحلیل  دست آمدهه پس از کدگذاري و ورود داده ها، اطالعات ب

نظرات خود را  ان پژوهشو مشاور اندر همه مراحل فوق، ناظر. شدند
  .گذاشتندمی با مجري طرح در میان 

  :متغیرهاي پژوهش
در تحقیقات اجتماعی . وع متغیر وجود دارددر این پژوهش دو ن 

از . دنمعموال متغیرها به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شو
، تعمدا از این نوع نبوددنبال تبیین علی ه آنجا که این پژوهش ب
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نگرش "نامگذاري متغیرها خودداري و آنها را در دو دسته متغیرهاي 
متغیرهاي . کنیم معرفی می "مقایسه اي"و متغیرهاي  "سنجی

شمار می روند و ه که موضوع اصلی پژوهش باندنگرش سنجی آنهایی 
. یماز طریق آنها درصدد بیان نوع نگرش مردم به مصرف مواد مخدر

اما متغیرهاي مقایسه اي شامل مجموعه اي از متغیرهاي پایه اي 
مانند سرمایه  ،و متغیرهاي تنظیم شده ،مانند سن،درجه یک 

دنبال تحلیل پذیر کردن متغیرهاي ه ه از طریق آنها بکاندفرهنگی 
در روابط میان این دو نوع متغیر  ،از این رو. برآمده ایم نگرش سنجی

همواره تاکید خواهد شد که روابط مورد بحث از نوع روابط علی 
براي مثال در رابطه . می کنندو نوعی ایده تالزم را نمایندگی  نیستند

اص، بر فرض وجود روابط آماري، سن را میان سن و نوعی نگرش خ
بلکه تالزم فعلی آن سن و آن نگرش ،علت آن نگرش نخواهیم یافت 

میان سن و  ،همانگونه که بعد از این خواهد آمد. مورد نظر است
این بدان معنا نیست . شناخت از نوعی مواد مخدر رابطه وجود دارد

بلکه در  ،که جوانی علت شناخت بیشتر آن نوع مواد مخدر است
در شرایط فعلی حیات اجتماعی ما  که تبیین تالزمی خواهیم گفت

ایرانیان، سن جوانی و آگاهی از نوعی از مواد مخدر داراي نوعی تالزم 
ممکن است این رابطه فقط منحصر به شرایط فعلی . اند و همزمانی
این  ،بر این اساس. سال بعد نتوان چنین رابطه اي را یافت باشد و ده

حظه همواره باید مورد توجه باشد که روابطی که بعد از این بدانها مال
د، نرا تداعی کن لّیبه هیچ وجه نباید نوعی رابطه ع ،اشاره می شود

ی مانند رگرسیون حتی ممکن است برخی مواقع از آماره هاي علّ
دنبال ه بفقط صورت نیز  براي تبیین روابط استفاده کنیم که در این

  . بوده ایم وابطتائید بیشتر ر
مطابق چارچوب مفهومی، این پژوهش در چارچوب فضاي اجتماعی 
کنش صورت می پذیرد و نگرش ها در قالب فضاي اجتماعی 

متغیرهایی تدوین شده  ،براي این منظور. می شوندکنشگران تحلیل 
ها  این متغیر. بخشی از فضاي کنش باشند نشان دهنده اند که

در (ی، سرمایه اقتصادي، سرمایه اجتماعی عبارتند از سرمایه فرهنگ
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. ، وضعیت خانوادگی و آینده نگري عمومی)فرضیه جایگزینمقام 
اي درجه اول مانند سن،  از متغیرهاي پایه ،عالوه بر این متغیرها

  . ه استنیز استفاده شد... جنس، تحصیالت و
 

   :)نگرش(سازه ها و متغیرهاي مفهوم اول 
سنجیده شده  استفاده از پنج مفهوم کلی مفهوم اول این پژوهش با

ند از سطح شناختی، سطح احساسی، سطح ا این مفاهیم عبارت. است
هر یک از . و سطح اقدامات دولتی شناسی آمادگی عمل، سطح آینده

  .اند این سطوح متشکل از متغیرهاي متعددي
  ابعاد و متغیرهاي نگرش- 1جدول 

  متغیرها  و سطوح ابعاد

  شناختی

  واد مخدرشناخت م
  میزان مصرف مواد مخدر 

  میزان مصرف انواع مواد مخدر
  مصرف مواد مخدر علت 

  احساسی

  احساس از مصرف  مواد مخدر توسط افراد پیرامونی
  ارزیابی تاثیرات منفی مصرف مواد مخدر
  ارزیابی تاثیرات مثبت مصرف مواد مخدر

  نگرانی از مصرف مواد مخدر در جامعه
  بی مصرف کننده مواد مخدرارزیا

  میزان پذیرش مصرف کننده مواد مخدر
  تمایز گذاري با فرد مصرف کننده مواد مخدر

  آمادگی براي عمل
  آمادگی رفتاري 

  دسترسی به مواد مخدر
  هم نشینی با مصرف کننده مواد مخدر

  آینده شناسی

  میزان مصرف مواد مخدر آینده 
  نوع مواد مصرفی آینده

انتظار از موفقیت دولت درجلوگیري از مصرف مواد مخدر 
  در آینده

هایی که در آینده احتماال مواد مخدر مصرف خواهند  گروه
  کرد

افراد پیرامونی فرد که احتماال در  آینده مواد مخدر مصرف 
  خواهند کرد 
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  هاي جلوگیري از مصرف مواد مخدر در آینده راه

  اقدامات دولتی
  
  

  اقدامات انجام شده ارزیابی 
  استراتژي مطلوب جامعه در قبال مصرف مواد مخدر 

  اي  هاي مقابله اولویت
  مسئول کنترل و جلوگیري از مصرف 

  جلوگیري از مصرف مواد مخدر برمهمترین عوامل موثر 
  عوامل مرجع در توصیه براي جلوگیري 

  )تست اعتیاد(مداخله دولتی 
  پژوهش نتایج 

  موادمخدر شناخت
موادي مانند ( تقسیم کنیم سه دسته کلی به اگر موادمخدر را 

سنتی مورد  "که مواد تقریبا را  تریاك، حشیش، هروئین و شیره
 ،و در دو دسته دیگردهیم در یک دسته قرار  نداستعمال در کشور

را در یک دسته قرار دهیم ابتدا موادي مانند کوکائین و ماري جوانا 
تر در جامعه ما مصرف می شوند و مواد اعتیادآوري کم "که غالبا

 مواد شیمیایی یا صنعتی "که غالبا را مانند اکستازي و ال اس دي
یعنی  ،، بیشترین شناخت از گروه اول) انددر دسته سوم قرار دهیم

درصد از  9کمتر از . مشاهده شده است …موادي مثل تریاك و 
ناخت این نوع مواد گفته اند پاسخگویان در کشور در برابر سوال از ش
ست که براي ی این درحال. که هیچ شناختی از این نوع مواد ندارند

درصد  56درصد از پاسخگویان و براي گروه سوم  37مواد گروه دوم 
به نظر می  ،در مجموع. همین پاسخ را تکرار کرده اند از پاسخگویان

. الیی استرسد شناخت عمومی از موادمخدر در جامعه ما در حد با
درصد از پاسخگویان  36براي مثال در گروه موادي مانند تریاك 

 .اند در سطح حداقل دیدن این نوع مواد بوده یداراي شناخت
در . بطور کلی می توان گفت شناخت مردان بیشتر از زنان بوده است

که در مواد نوع اول شناخت افراد متاهل بیش از افراد مجرد  حالی
نشان  عکس می شود ورابطه  این  ع دوم و سوماست، در مواد نو

دهد افراد مجرد شناخت بیشتري از موادي مثل کوکائین و  می
یعنی در مواد نوع اول  ،درباره سن نیز چنین است. اکستازي دارند
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ولی درباره مواد نوع  دارند تر بیش از جوان ترها شناخت افراد مسن
هر چه افراد . اند دوم و سوم جوان ترها داراي شناخت بیشتري

هم از انواع موادمخدر  شناخت بیشتري ،اند تحصیالت بیشتري داشته
افزایش انسجام خانوادگی پاسخگویان همراه با شناخت کمتر . ندداشت

به شکل ولی افزایش هر سه نوع سرمایه  ،از انواع موادمخدر بود
 ،مواد نوع سوم خصوصویژه دره ب،معناداري همراه با افزایش شناخت 

  . بوده است
 میزان مصرف موادمخدر

پاسخگویان معتقدند که میزان مصرف موادمخدر در کشور بیش 
درصد از پاسخگویان  76که  در حالی. است یجهان سرانه مصرفاز

معتقد بوده اند که مصرف مواد مخدر در جهان زیاد یا خیلی زیاد 
بعد از . درصد ازآنها چنین نظري را درباره کشور داشته اند 81است، 

درصد از  73این دو، مصرف موادمخدر در شهر قرار دارد که 
بودند میزان مصرف موادمخدر در شهرشان زیاد یا معتقدپاسخگویان 

درصد از پاسخگویان معتقد بودند میزان مصرف  29. خیلی زیاد است
درصد هم چنین اعتقادي را  8. موادمخدر در محله آنها زیاد است

نکه بیشترین اظهار آنکته جالب . اند ان خود داشتهدرباره اقوام و آشنای
بی اطالعی از میزان مصرف موادمخدر در پاسخ به پرسش از میزان 

 . مصرف در محله بیان شده است
  

  میزان مصرف مواد مخدر.2جدول
  کم  طمتوس  زیاد  نمی دانم  گویه
  2.7  10.2  75.6  11.7  جهان
  2.6  11  80.6  5.9  کشور
  5.1  14.4  72.9  7.8  شهر
  31.7  16.2  28.9  23.2  محله

اقوام و 
  آشنایان

18.7  7.6  9.1  64.6  

 

 مصرف انواع موادمخدر
در میان مصرف انواع موادمخدر بیشترین اظهار بی اطالعی از میزان 
مصرف در پاسخ به سوالی از میزان مصرف موادي مانند اکستازي و 
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مصرف  ،نظر درصد بزرگی از مردمبه . ال اس دي مطرح شده است 
دو سوم ،در واقع . تریاك درحال حاضر زیاد یا خیلی زیاد است

حدود نیمی از پاسخگویان . پاسخگویان چنین نظري داشته اند
. مصرف حشیش و هروئین را نیز زیاد یا خیلی زیاد می دانسته اند

مصرف انواع دیگر مواد مخدر از نظر بخش کوچکی از جامعه زیاد یا 
بته این بدان معنا نیست که آن ها مصرف این ال. خیلی زیاد بوده است

درباره این نوع مواد یا  "بلکه غالبا ،نوع مواد را کم می دانسته اند
براي مثال درباره . اظهار بی اطالعی کرده یا حد وسط را برگزیده اند

درصد از  22فقط اگرچه  ،میزان مصرف موادي مانند اکستازي
فقط ولی  ،اند یلی زیاد آن بودهپاسخگویان معتقد به مصرف زیاد یا خ

درصد از پاسخگویان میزان مصرف این نوع مواد را کم و خیلی  15
  .کم می دانسته اند

  مصرف انواع مواد مخدر.3جدول
  کم  متوسط  زیاد  نمی دانم  گویه

  2.5  5.5  78  14.1  تریاك
  5.9  12.1  56.3  25.8  حشیش

  13  14.7  30  42.4  شیره
  9.4  11.9  50.3  28.3  هروئین

موادي مثل کوکائین، مرفین و 
  21.3  12.5  15.5  50.6  ماري جوانا

ال اس  موادي مانند اکستازي و 
  14.5  10.3  22.2  53.1  دي

  

  علت مصرف موادمخدر
مصرف مواد مخدر گوناگون علل در باره براي بررسی نظر پاسخگویان 

علت جداگانه مطرح شد و از پاسخگویان خواسه شده بود میزان  21،
 از خیلی زیاد تا خیلی کم یدر مصرف موادمخدر در طیف رایر آنهاتاث

این علل شامل عوامل درون فردي، عوامل محیط خرد . برآورد کنند
اجتماعی، عوامل محیط کالن اجتماعی و عوامل غیر اجتماعی می 

ترین علتی  مهم. به بررسی مسله می پرداختمتفاوت از ابعاد وشد 
مصرف برخگویان داراي تاثیر زیادي سپا که از نظر درصد بیشتري از
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درصد از  90که از سوي  استموادمخدر است دوستان ناباب 
وجود خانواده معتاد از ،پس از آن . پاسخگویان مهم تلقی شده است

مصرف موادمخدر  ي بردرصد از پاسخگویان داراي تاثیر زیاد 82نظر 
از  محل زندگی آلوده سومین علتی است که درصد زیادي. است

درصد از  80این عامل از طرف . کرده اند مهم تلقی آن را پاسخگویان
پس از . استبوده مصرف موادمخدر برپاسخگویان داراي تاثیر زیادي 

درصد از پاسخگویان بیکاري را در مصرف موادمخدر  77این عامل، 
درصد از آنها به طالق اشاره  67مهم تلقی کرده و پس از آن هم 

علل پیش گفته همگی  ،طور که مالحظه می شودهمان. کرده اند
مصرف موادمخدر را  پاسخگویان و در واقع اند حوزه اجتماعیمرتبط با

  . دندان میو اجتماعی برآمده از عوامل برونی 
 

  علل مصرف مواد مخدر.4جدول
 زیاد دانم نمی  علت

تاحد
 ي

 کم

  3.1  6.3  89.6  1.1  نابابدوستان 
  5.2  11.2  81.9  1.7  خانواده معتاد

  5.2  13.4  79.7  1.6  محل زندگی آلوده
  8.6  11.9  77.4  2  بیکاري

  9.2  21.1  67  2.6  طالق و جدایی
  9  21.7  66.3  2.9  ضعف تربیت و آموزش

  15.8  17.4  63.2  3.7  ناآگاهی
در دسترس بودن یا ارزانی مواد 

  13.4  18.9  62.4  5.4  مخدر

  13.3  21.6  61.1  3.9  و یأس ناامیدي
  11.3  22.9  59.7  6  انیمشکالت رو

  15.3  16.3  58.8  9.6  همسایگی با افغانستان
  19.3  20.6  56.3  3.8  مشکالت اقتصادي و فقر

بی اعتقادي به مذهب یا ضعف 
  22.1  19.7  53.5  4.8  ایمان

  18.2  27.2  51  3.6  نداشتن یا کمبود تفریحات سالم
  19.3  26  48.4  6.3  درونی از مشکالت فرار
به شاد و سرزنده  طلبی و میللذت
  21.5  28.4  43.7  6.5  بودن
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  27.6  26.6  39.1  6.9  احساس  بزرگسالی
مشاغل و کارهاي سختی مثل 

  26.6  27.5  38.9  6.9  رانندگی

  28.8  30.1  35.7  5.3  درآمد زیاد
  اعتماد به نفس زیاد، خطر پذیري

  31.7  25.5  34.4  8.5  و ماجراجویی و تکبر

  32.5  27.1  33.7  6.8  کنجکاوي
 

عبارت نیز مطرح و از پاسخگویان خواسته  8عالوه بر علل مذکور، 
این عبارات در . با آنها را بیان کنند راشده بود موافقت یا مخالفت خود

علل پهن دامنه مطرح در خصوص واقع براي سنجش نظر پاسخگویان 
که آیا  ندبرخی از این عبارات به این مسله می پرداخت. شده بود

ر توانسته است خود را در فرهنگ جامعه نهادینه کند مصرف موادمخد
که نسبت مصرف موادمخدر را با طرح شده بودندیا خیر و برخی دیگر 
به کل مطابق داده هاي موجود، پاسخگویان . دنمسله اعتراض بسنج

امر نهادینه شده فرهنگی نوعی مخالف آن بودند که مصرف موادمخدر 
  . برخی روابط اجتماعی نمی دانستنداعتراض به بااست و آن را مرتبط 

  

  علل پهن دامنه مصرف مواد مخدر.5جدول 
 موافق بینابین مخالف دانم نمی  عبارت

علت روي آوردن جوانان به مواد 
مخدر مخالفت و اعتراض به 

  نداشتن آزادي  است؟
7.8  59.7  16.1  16.5  

با وضعی که کشور ما دارد، نه می 
شود تحمل کرد و نه اصوال می 
شود به حکومت اعتراض کرد، پس  
آدم ها مجبورند اینطوري خود را 

  بی خیال کنند؟

9.9  56.2  14.5  19.5  

علت روي آوردن جوانان به مواد 
مخدر مخالفت با وضع موجود 

  کشور است؟
9.1  51.3  17.8  21.7  

علت روي آوردن به مواد مخدر 
عدالتی در سرخوردگی از وضع بی

  ؟جامعه است
9.2  48.3  19  23.5  

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

مصرف مواد مخدر جزء عادت ها 
و رفتار هاي معمولی جوانان شده 

  است ؟
5.4  36.7  23  34.9  

مصرف مواد مخدر قسمتی از 
  29.9  20.3  34  5.7  زندگی امروزي مردم شده است؟

ه روابط جوانان به دلیل اعتراض ب
بدي که در خانواده وجود دارد به 

  آورند؟مواد مخدر روي می
5.3  33.8  26.1  34.8  

 از مصرف موادمخدر حاصل  احساس
بیشترین احساس پاسخگویان از مصرف موادمخدر توسط هر یک از 

که مشخص است، با چنان اما . منفی بوده است "افراد پیرامونی غالبا
به پاسخگو شاهد افزایش پاسخ ها مذکورافزایش ارتباط و نزدیکی فرد 

درصد از  98در شدید ترین حالت، . مبنی بر احساس منفی بوده ایم
که از مصرف موادمخدر توسط یکی از اعضاي اندسخگویان گفته اپ

  . خانواده خود احساس منفی خواهند داشت
  

  احساس حاصل از مصرف مواد مخدر.6جدول
  تاحساس مثب  بینابین  احساس منفی  گویه

  2/2  8/11  83.9 یکی از افراد هم محله
  3/2  5/9  6/86 یکی از اقوام دور

یکی از افراد همکار، هم 
 مدرسه اي یا همسایه

8/90  0/6  8/1  

  9/0  1/2  3/96  یکی از دوستان
  0/1  6/1  6/96 یکی از اقوام نزدیک

  7/0  8/0  8/97 یکی از اعضاي خانواده
  

که در جدول زیر چنان :درمواد مخ ارزیابی تاثیرات منفی مصرف
منفی مصرف موادمخدر از نظر  اتترین تاثیر مشخص شده است، مهم

اراده فرد، تاثیر بر برند از تاثیر ا درصد بیشتري از پاسخگویان عبارت
سایر گویه ها نیز با  ،در عین حال. وضعیت مالی و تاثیر بر خانواده

     .ی زیاد بوده انداختالف کمی واجد نظر پاسخگویان مبنی بر تاثیر منف
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  ارزیابی تاثیرات منفی مصرف مواد مخدر.7جدول 

تا   زیاد  گویه
  کم  حدي

 1/1 9/4 3/92  تاثیر وضعیت مالی
 9/0 0/5 4/92  سست و بی اراده شدن

تغییر خلقیات و 
 6/1 1/7 2/89  فردروحیات 

 3/1 5/5 2/92  تاثیر منفی بر خانواده
 6/1 3/5 8/91  تاثیر منفی بر جامعه

 2/2 9/7 5/86  بیماري

  
  مواد مخدر تاثیر مثبت مصرف

شما فکر می کنید مصرف مواد مخدر "در پاسخ به این سئوال که 
درصد از پاسخگویان پاسخ منفی داده اند  89 "تاثیر مثبتی هم دارد؟

. درصد هم معتقد بوده اند مصرف مواد مخدر تاثیر مثبت دارد 11و 
ن معتقد بوده اند که مصرف مواد مخدر درصد از پاسخگویا 7 ،در واقع

درصد هم بدون قید مذکور  4داراي تاثیرات مثبت است و  "تا حدي"
  . معتقد بوده اند که مصرف مواد مخدر داراي تاثیرات مثبت است

  از مصرفها نگرانی
توزیع  نیز ازبیشترین نگرانی از مصرف مواد مخدر در میان جوانان و

درصد  84و  87،در واقع . ابراز شده استمواد مخدر در میان جوانان 
نکته جالب . از پاسخگویان از این دو موضوع ابراز نگرانی کرده اند

است به شکل عام جامعه  درتوجه میزان نگرانی از مصرف موادمخدر 
  .ی نداردکه میزان قابل توجه

  

  نگرانی از مصرف مواد مخدر.8جدول
  زیاد  تا حدي  کم  گویه

 4/72 3/16 1/7  میان عموم جامعهمصرف مواد مخدر در 
 2/87 2/7 6/3  مصرف مواد مخدر در میان جوانان

 4/46 6/20 7/22  مصرف مواد مخدر در مدارس
 0/39 5/22 6/28  مصرف مواد مخدر در میان زنان

 6/51 7/14 1/10  مواد مخدر  جدید مصرف انواع
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 يپیوند مصرف مواد مخدر با مسائل دیگر
 8/76 4/10 2/4  مانند ایدز و فحشا

 0/84 0/7 4/4  توزیع مواد مخدر در میان جوانان
  

  مصرف، جرم یا بیماري
  :یدا با کدام یک از این سه گفته موافق"از پاسخگویان سوال شده که

  .باید درمان شود و است ماریبـ مصرف کننده مواد مخدر 1
  .باید مجازات شود و استجرم ـ مصرف کننده مواد مخدر م2
هاي معمولی  تواند مواد مخدر مصرف کند و مثل آدمـ آدم می3

  ".باشد
درصد از پاسخگویان معتقد بوده اند که مصرف کننده مواد  83

درصد از مردم مصرف کننده مواد مخدر  14مخدر بیمار است، به نظر 
مصرف کننده مواد مخدر  کهدرصد هم معتقد بوده اند 3مجرم است و 

  . آید شمار نمیه ار ببیمیافردي معمولی است و مجرم 
  مواد مخدر میزان پذیرش مصرف کننده

کمترین عدم پذیرش مصرف کننده موادمخدر در ایجاد رابطه از 
  .طریق ازدواج مشاهده می شود

  

  میزان پذیرش مصرف کننده.9جدول

بستگی   بله  گویه
  خیر  دارد

 4/92 5/5 1/2  ایجاد رابطه از طریق ازدواج
و آمد  ایجاد رابطه از طریق رفت

 1/83 9/12 0/4  خانوادگی

 6/83 5/11 0/5  دوستدر مقام پذیرش 
همکار یا همکالسی در مقام پذیرش 
 5/75 3/16 1/8  یا همسایه

  

  مواد مخدر ارزیابی جایگاه مصرف کننده
جایگاه مصرف کننده موادمخدر،  اغلب پاسخگویان معتقد زمینه در 

موارد یا جایگاه پایین بوده اند که مصرف کننده موادمخدر در این 
در . می توان در میان آنها یافتفردي راتري دارد یا آنکه همه جور 

مواردي که پاسخگویان معتقد بوده اند مصرف کننده مواد مخدر 
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داراي جایگاه پایین تري است، جایگاه مصرف کننده از نظر احترام و 
از  درصد 78اعتبار نزد مردم در ردیف اول قرار دارد که طی آن 

پایبندي به مسائل ،پاسخگویان چنین اعتقادي داشته اند و پس از آن 
که  اند هاما در مواردي که پاسخگویان معتقد بود. اخالقی قرار دارد

، ممکن استجایگاه پایین یا باالاز حیث  ،گونه فردي وجود همه
هاي بررسی کننده دارایی، درآمد و سطح سواد و تحصیالت  گویه

  .اند داراي رتبه اول
  

  
  

  ارزیابی جایگاه مصرف کننده مواد مخدر.10جدول 
  

مثل ما   گویه
 هستند

تر از  پایین
 ما هستند

  تر  باال
از ما 

 هستند

همه 
جور 

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

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

از نظر پایبندي به مسائل 
 6/19 8/1 1/70 6/3  اخالقی

 2/20 9/1 9/66 3/4  از نظر دینداري و دیانت
 3/32 0/2 2/54 2/4  از نظر وضعیت خانوادگی

 7/48 1/4 5/37 1/4  از نظر درآمد
 0/49 1/4 2/37 2/3  از نظر دارایی

 0/30 0/3 8/56 3/4  از نظر سطح آگاهی
از نظر احترام و اعتبار نزد 

 7/13 8/1 2/78 5/2  مردم

  
  

  ف موادمخدرمصر براي آمادگی
مصرف در خصوص براي سنجش میزان آمادگی پاسخگویان 

که در همه موارد اکثر پاسخگویان  بود موادمخدر سواالتی طرح شده
در گویه اي که مدارا در  فقط.ابراز داشته اندبا آن مخالفت خود را 

قبال مصرف مواد مخدر براي درمان درد یا بیماري را بررسی می کرد 
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در . تا کمتر و موافقت نسبتا بیشتري بوده ایمشاهد مخالفت نسب
 69که میزان مخالفت با این توجیه براي مصرف موادمخدر  حالی

درصد پاسخگویان  91درصد بوده است، در بقیه موارد بیش از 
  .اندابراز داشته مخالفت خود را 

  

  آمادگی براي مصرف مواد مخدر.11جدول 
  موافق بینابین  مخالف  گویه

 7/11 6/13 0/69  مخدر براي درمان درد یا بیماريمصرف مواد 
 8/3 9/2 1/91  مصرف مواد مخدر براي یک بار تجربه کردن

 5/2 0/3 5/92  مصرف کنترل شده و تفننی
 8/1 7/2 5/93  از فشار زندگی یمصرف مواد مخدر براي خالص

 5/1 8/2 4/92  مصرف مواد مخدر مطابق فرهنگ محلی
  

  دسترسی به موادمخدر
دسترسی به موادمخدر در کشور آسان ،ز نظر بسیاري از پاسخگویان ا

بیشترین پاسخ ها مبنی بر دسترسی سخت به موادمخدر در . است
پاسخ به سوال از دسترسی به موادمخدر در خانواده ها ابراز شده 

که نمی دانند اندزیادي گفته  "درصد نسبتا ،در اغلب پاسخ ها. است
ن یا سخت است که در این گروه، دسترسی به موادمخدر آسا

  .در رتبه اول قرار دارد شهرهادسترسی به موادمخدر در 
  

  دسترسی به مواد مخدر.12جدول
 سخت بینابین راحت دانم نمی  گویه

 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  در مسافرت ها
در میهمانی ها و 

 6/15 8/16 8/38 7/28  جشن ها

 9/24 5/15 8/33 9/25  در میان دوستان
 7/42 4/14 3/15 5/27  در خانواده ها

 1/19 9/11 0/35 0/34  در سربازخانه ها
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  مصرف کننده در میان نزدیکان
  وجود مصرف کننده در میان اقوام یا خانواده ها.13جدول 

 خیر  گویه
قبال 

 بله
مطمئن 

 نیستم
یک 

 نفر
دو نفر یا 

 شتربی
وجود مصرف کننده 
موادمخدر در میان بستگان 

  نزدیک یا اقوام
53 1/7 9/13 4/9 5/16 

وجود مصرف کننده 
موادمخدر در میان اعضاي 

  خانواده
3/81 8/4 9/5 7/4 2/3 

 8/6 8/4 9/3 3/8 2/76  تعارف براي مصرف 
  

  نگاه به آینده موادمخدر
 :پیش بینی میزان مصرف در آینده

به نظر شما میزان مصرف مواد مخدر در "این سوال که در پاسخ به  
درصد از پاسخگویان معتقد  64 "ده سال آینده چگونه خواهد بود؟

بودند که در ده سال آینده مصرف مواد مخدر زیاد یا خیلی زیاد 
درصد هم معتقد بوده اند که این میزان در حد کم یا  8. خواهد بود

درصد از پاسخگویان  10لی که در حا. خیلی کمی قرار خواهد داشت
درصد هم گفته اند که نمی دانند  18نظري بینابین داشته اند، 

  . مصرف موادمخدر در آینده چگونه خواهد بود
 :پیش بینی نوع مصرف در آینده

به نظر شما در ده سال آینده بیشتر چه "در پاسخ به این سئوال که  
مورد مواد مخدر  11، از میان "نوع مواد مخدري مصرف خواهد شد؟

درصد از پاسخگویان گفته اند که تریاك  25یا اعتیاد آور گوناگون، 
 11 ،پس از آن. بیش از انواع دیگر مواد مخدر مصرف خواهد شد

در ده سال آینده هروئین بیشتر مصرف خواهد شد اندکه درصد گفته 
درصد از پاسخگویان معتقد بودند که در آینده  10و در ردیف سوم، 

ص اکستازي بیش از سایر انواع مواد مخدر و اعتیاد آور  مصرف قر
 2درصد درباره حشیش و سپس  7 ،در ردیف چهارم .خواهد شد

بقیه انواع مواد . این نظر را داشته اند ال اس ديدرصد هم درباره 
مخدر شامل کوکائین، شیره، مرفین، ناس، ماري جوانا و آمفتامین با 
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 عین حالدر. ر ردیف بعدي قرار داشته انددرصد و کمتر د 1فراوانی 
درصد از پاسخگویان نمی دانسته اند که چه پاسخی به این  39

  . درصد هم به انواع دیگر مواد مخدر اشاره کرده اند 2 وسئوال بدهند
  : پیش بینی موقعیت دولت در آینده

به نظر شما در ده سال  "از پرسش شوندگان سوال شده است که 
قدر در جلوگیري از مصرف مواد مخدر موفق خواهد آینده دولت چ

درصد از پاسخگویان معتقد بوده اند که موفقیت دولت در  24 "بود؟
اند که درصد گفته  7 ،در واقع. آینده زیاد و خیلی زیاد خواهد بود

زیاد کفته اند که درصد هم  17موفقیت دولت در آینده خیلی زیاد و 
سخگویان نظري عکس داشته و گفته درصد از پا 28اما  . خواهد بود

درصد کسانی . اند موفقیت دولت در آینده کم و خیلی کم خواهد بود
که گفته اند موفقیت دولت در آینده کم خواهد بود مساوي با نسبت 
کسانی بود که این موفقیت را خیلی کم ارزیابی کرده بودند؛ یعنی 

این موفقیت ن پاسخگویادرصد از  27که  در حالی. درصد 14هرکدام 
درصد هم پاسخ داده اند که  21، اندرا در حد متوسط ارزیابی کرده 

  . نمی دانند موفقیت دولت در آینده چگونه خواهد بود
  :در آینده گوناگونپیش بینی مصرف اقشار

بیکاران  درصد بیشتري از پاسخگویان معتقد بوده اند که در آینده 
پس از این گروه، . ی آورندروي ممصرف موادمخدربه  به میزان زیاد

گروه پسرهاي جوان قرار دارد که از نظر تعداد بیشتري از پاسخگویان 
  .متمایل خواهند بودمصرف موادمخدر  در آینده بیشتر به احتمالبه 

  پیش بینی مصرف اقشار گوناگون در اینده.14جدول
 کم تاحدي زیاد دانم نمی گویه

 7/14 2/29 6/44 5/14 عموم جامعه
 4/19 7/26 1/41 8/12 رگساالنبز

 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 پسرهاي جوان
 9/22 0/25 1/41 0/11 دختران جوان

 2/22 6/23 1/42 0/12 دانشجویان
 1/39 9/24 9/22 1/13 موزانآدانش 

5/6 بیکاران  2/80 6/8 7/4 
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  : دیکان او در آیندهفرد یا نزاحتمال مصرف 
که بسیاري از  که در جدول زیر مشخص شده است، در حالیچنان 

 خود رابراي پاسخگویان احتمال مصرف موادمخدر در ده سال آینده
این احتمال در باره منتفی دانسته اند، شان یا یکی از اعضاي خانواده 

  . افراد دیگر با شک و تردید بیشتري بیان شده است
  

  تمال مصرف فرد یا نزدیکان او در آیندهاح .15جدول
 بله شاید نه دانم نمی  گویه

 4/29 0/17 9/25 7/27  یکی از افراد محله
 0/16 8/14 3/47 9/21  یکی از اقوام

یکی از همکاران، همکالسی ها 
 2/18 2/16 8/37 8/27  یا همسایه ها

 9/10 0/11 6/60 6/17  یکی از دوستان
 7/2 9/3 5/83 8/9  یکی از اعضاي خانواده

 4/1 6/1 5/91 6/5  خود پاسخگو
  

  :ارزیابی راهبردها
از میان سه راهبرد آزادسازي مصرف موادمخدر، برخورد مددکارانه و  

برخورد پلیسی، بیشترین موافقت با راهبرد برخورد مددکارانه صورت 
  :گرفته است

که در جدول زیر مشخص شده است، بیشترین موافقت چنان ) الف
و پس  است در قبال مصرف افراد پیر و مسن ابراز شده) درصد 5/10(

 ،در بقیه موارد. با اختالف فاحشی مصرف در حد کم قرار دارد ،از آن
  . درصد از پاسخگویان مخالفت خود را ابراز داشته اند 95بیش از 

  ارزیابی آزاد سازي مصرف مواد مخدر.16جدول
 موافق بینابین مخالف دانم نمی  گویه

صرف افراد پیر و م
 5/10 2/10 4/76 9/2  مسن

 3/3 7/4 2/90 8/1  مصرف در حد کم
 2/1 8/1 1/96 0/1  مصرف مردان

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

 6/1 1/2 5/95 8/0مصرف جوانان در 
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  میهمانی ها
 5/1 7/1 8/95 0/1  مصرف عموم جامعه

  

اغلب  ،است، در همه مواردکه در جدول زیر مشخص شده چنان ) ب
  .کار گیري این اقدامات بوده انده پاسخگویان موافق ب

  

  ارزیابی بر خورد مددکاران با مصرف کنندگان مواد مخدر.17جدول 
 موافق بینابین مخالف دانم نمی  گویه

درمان معتادان خیلی 
 0/75 7/5 4/17 8/1  مشخص

درمان هرکس که مواد مخدر 
 6/87 4/4 8/6 1/1  مصرف می کند

 6/86 1/5 1/6 3/1  ایجاد کار براي معتادان
اعزام معتادان به اردوگاه 

 6/84 1/6 2/7 0/2  ترك اعتیاد به جاي زندان

  

که در جدول زیر مشخص شده است، پاسخگویان در پاسخ چنان ) ج
به این سواالت داراي توزیع متفاوتی بوده و موافقت یا مخالفت جدي 

نکته مهم آن است که حدود یگانه . داشته انددر این رابطه ابراز ن
مواد مخدر  مصرف کنندگان نیمی از پاسخگویان مخالف زندانی کردن

  .بوده اند
  ارزیابی بر خورد پلیسی با مصرف کنندگان مواد مخدر. 18جدول 

 موافق بینابین مخالف دانم نمی  گویه
مجازات هرکسی که مواد 

 0/40 4/20 3/36 4/3  مخدر مصرف می کند

زندانی کردن هرکسی که 
 3/27 0/20 5/48 1/4  مواد مخدر مصرف می کند

 8/40 4/17 2/31 6/10  تشدید مجازات

  
  :مسئولیت افراد و نهادها

جلوگیري از متفاوت در خصوص دربررسی مسئولیت افراد و نهادهاي  
مصرف موادمخدر، اغلب پاسخگویان در درجه اول به نقش خود فرد و سپس 

   . خانواده اشاره کرده اندنقش به 
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  ارزیابی مسئولیت افراد و نهادها در . 19جدول 
  جلوگیري از مصرف مواد مخدر

 کم تاحدي زیاد دانم نمی  گویه
 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

مدرسه یا دانشگاه یا 
 0/14 9/25 1/57 0/3  محل کار

 3/21 8/28 9/46 9/2  ممرد
 7/8 0/13 2/76 2/2  دولت
 4/11 8/16 5/69 2/2  پلیس

 2/12 4/17 9/65 6/4  دستگاه قضایی
  

  : مواد مخدر جلوگیري از مصرفبرعوامل موثر 
جلوگیري از  بر چهار عامل از نظر پاسخگویان بیشتري داراي تاثیر زیاد

انواده سالم و خوب، ند از خا اند که عبارتبوده مصرف موادمخدر مطرح 
  .تربیت خانوادگی، دوستان سالم و محیط زندگی مناسب

  عوامل موثر بر جلو گیري از مصرف مواد مخدر.20جدول 
 زیاد تاحدي کم دانم نمی  گویه

 5/63 4/16 8/17 3/2  اعتقادات دینی
 4/88 2/6 7/4 7/0  خانواده سالم و خوب

 7/87 0/7 6/4 8/0  تربیت خانوادگی
 7/49 6/29 3/18 4/2  قتصادي خوبوضعیت ا

 1/87 2/7 8/4 8/0  دوستان سالم
 7/83 0/10 3/5 2/1  محیط زندگی مناسب

 3/42 4/32 7/22 7/2  تحصیالت باال
 8/70 0/18 9/9 4/1  داشتن شغل

 3/58 2/25 7/12 9/3  اقدامات فرهنگی و آموزشی
برخورد شدیدتر قضایی با مصرف 

 2/54 7/23 5/18 7/3  کنندگان موادمخدر

 5/72 0/17 6/8 9/1  افزایش تفریحات سالم
 6/33 7/27 9/31 8/6  افزایش آزادي هاي اجتماعی
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براي پاسخ به این   :مواد مخدر عدم مصرفعوامل بر   ارترینذتاثیرگ
توانند به مردم به نظر شما چه کسانی بیشتر از همه می"سوال که 

  گزینه به  10 "نند؟مواد مخدر مصرف نک کهکمک و توصیه کنند 
   :شرح ذیل وجود داشت

 ـ والدین و خانواده1 ـ دوستان2 انـ روحانی3 مسئوالن مملکتیـ4
 ـ معلمان و استادان5 ـ صدا و سیما6 ـ مطبوعات7 ـ ماهواره8

, مثل ورزشکاران(ـ افراد معروف 9 ...ـ سایر موارد ذکر شود10
 ...)و هاهنرپیشه

  

درصد پاسخگویان به والدین و خانواده  60از میان این گزینه ها، 
به درصد  10درصد صدا و سیما را انتخاب کرده،  11اشاره کرده اند، 

بقیه . درصد هم به مسئوالن مملکتی اشاره داشته اند 7دوستان و 
: گزینه ها به ترتیب بیشترین فراوانی بدین ترتیب انتخاب شده اند

و مطبوعات، روحانیون %) 2(، معلمان و استادان %)5/3(افراد معروف 
با متفاوت گزینه خانواده در شهرهاي  )%1هرکدام با (و ماهواره 

  .فراوانی متفاوتی در ردیف اول انتخاب پاسخگویان قرار دارد
  :ارزیابی اقدامات انجام شده 
اقدامات انجام شده در مقابله با در خصوص ارزیابی پاسخگویان براي 

ه شده که به بررسی مجازات افراد موادمخدر از هشت گویه استفاد
دادگاه ها، اقدامات پلیس در برخورد با قاچاقچیان، اقدامات پلیس در

هاي دولتی براي  ریزي در برخورد با معتادان، اقدامات فرهنگی، برنامه
پیشگیري، تصویب قانون، تاسیس درمانگاه هاي ترك اعتیاد و ارزیابی 

که در جدول زیر مشخص نان چ. پرداختند کل اقدامات انجام شده می
هاي  گویه تاسیس درمانگاهفقط شده است، در میان اقدامات مختلف 

ترك اعتیاد با ارزیابی مثبت بیش از نیمی از پاسخگویان همراه بوده 
  . است
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  تاثیر گذارترین عوامل بر عدم مصرف مواد مخدر.21جدول 
 کم تاحدي زیاد دانم نمی  گویه

 5/41 9/28 1/26 5/3  هادادگاه در مجازات افراد 
اقدامات پلیس در برخورد با 

 5/25 6/26 4/45 5/2  قاچاقچیان

اقدامات پلیس در برخورد با 
 2/31 7/27 2/38 8/2  معتادان

 9/25 2/31 6/38 ¾  اقدامات فرهنگی
برنامه ریزي هاي دولتی براي 

 7/26 8/25 2/42 4/5  پیشگیري

 7/29 6/25 1/33 7/11  تصویب قانون
 7/18 8/24 3/52 2/4  سیس درمانگاه هاي ترك اعتیادتا

 4/45 4/29 9/17 3/7  ارزیابی کل اقدامات انجام شده
  

   :دنارزیابی اقداماتی که باید انجام شو
کاهش برد نترین اقداماتی که می توان مهمدر باره نظر پاسخگویان 

این  .در جدول زیر آمده است  دنمصرف موادمخدر موثر واقع شو
مبارزه با ترانزیت موادمخدر، مقابله با ورود مواد مخدر  شامل ماتاقدا

به کشور، درمان معتادان، اقدامات پیشگیرانه و اقدامات پیشگیرانه 
که در جدول زیر مشخص شده است، در چنان  .بوده اند براي جوانان

که از نظر پاسخگویان همه گویه ها بطور نسبی داراي تاثیرات  حالی
مصرف موادمخدر خواهند بود، شاهد پاسخ هاي  کاهشبرزیادي 

  .ایم بوده تاثیر زیاد اقدامات پیشگیرانه براي جوانان زمینهبیشتري در
  ارزیابی اقدامات الزم در خصوص کاهش مصرف مواد مخدر. 22جدول 

 کم تاحدي زیاد دانم نمی  گویه
مبارزه با ترانزیت 

 9/7 3/12 8/72 8/6  موادمخدر

واد مقابله با ورود م
 3/5 6/8 2/83 8/2  مخدر به کشور

 7/7 5/15 4/74 3/2  درمان معتادان
 1/4 2/10 6/82 2/3  اقدامات پیشگیرانه

اقدامات پیشگیرانه براي 
 0/3 4/8 4/86 2/2  جوانان
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  :مهمترین اقدام دولت
به نظر شما اگر قرار باشد دولت با "سوال شده که پاسخگویان از 

هر پاسخگو  "دام کار از همه مهمتر است؟موادمخدر مبارزه کند، ک
مجموع درصد ها بر  ،بنابراین. می توانست به سه گزینه اشاره کند

، گزینه ایجاد متفاوتاز میان گزینه هاي . استدرصد 300مبناي 
درصد از  28. اشتغال و کار براي جوانان در رتبه اول قرار دارد

بعد از . ه کرده اندبه این گزینه اشار) %300از % 9/81(پاسخگویان 
با انتخاب  مقابله با ورود مواد مخدر به داخل کشوراین گزینه، گزینه 

سومین گزینه اي که . درصد از پاسخگویان در رتبه دوم قرار دارد 21
است  فرهنگ سازيبیش از سایر گزینه ها انتخاب شده است، گزینه 

ینه دو گز. کرده اندانتخاب آن را  درصد از پاسخگویان 16که 
مبارزه با ترانزیت مواد مخدر به خارج از و  پیشگیري از ابتالء جوانان

. درصد فراوانی در رتبه هاي بعدي قرار دارند 9هر کدام با  کشور
درصد از پاسخگویان مهم  8نظر همچنین گزینه درمان معتادان از 

 7با  پیشگیري از ابتالء عموم جامعهتلقی شده و پس از آن گزینه 
، پیشگیري از ابتالء زنان(گزینه هاي بعدي . وانی قرار دارددرصد فرا

در ردیف آخر % 1هر کدام با فراوانی کمتر از )  نمی دانمو  سایر موارد
  .قرار دارند

  :تست اجباري اعتیاد
بیشترین موافقت با انجام آزمایش اجباري در زندان ها و سپس در  

مقابل، شاهد مخالفت  در. سربازخانه ها و کارخانه ها ابراز شده است
 جدي پاسخگویان با آزمایش اجباري مصرف موادمخدر در خیابان

  .بوده ایم



  
   ...نگرش مردم به سوء مصرف مواد  �42
 

 

  ارزیابی تست اعتیاد.23جدول 

دا نمی  گویه
 نم

 مخالف بینابین موافق

 3/19 6/11 1/65 9/3  در مدارس
 4/14 6/10 7/71 4/3  در دانشگاه ها

 8/10 8/11 9/73 4/3  در ادارات
 6/9 9/11 6/74 5/4  در کارخانه ها

 6/5 1/6 7/84 6/3  در سربازخانه ها
 4/4 6/15 4/87 0/3  در زندان ها

 0/15 5/12 3/64 1/5  در بیمارستان ها
 4/43 - 2/36 8/7  در خیابان

  
  جمع بندي

  :کردرا یادآوري زیرتوان نکات  آماري میگوناگون بررسی روابط با 
مل در نگرش منفی به ترین عا خانواده و انسجام خانوادگی مهم -

  .مصرف موادمخدر است
باورهاي مذهبی مهمترین متغیري است که نگرش به مصرف را  -

 .کند منفی می
هاي طبقاتی متوسط و باال نسبتا مثبت تر  نگرش اقشار عضو گروه -

 .است
 .دارند مخدرنسبت به مصرف مواد جویانه تريمدارا  یجوانان نگرش -
دهد  خدر توسط یک سوم جامعه نشان میدیدن یکی از انواع موادم -

به معناي رواج  مخدررواج مواد( موادمخدر در جامعه ما رواج دارد
 ).اعتیاد نیست

ترین اصطالح در حوزه موادمخدر  کننده ترین و گمراه فایده بی -
دهد احتماال درصد نسبتا زیادي بالقوه یا  ها نشان می داده. اعتیاد است

 .لی معتاد نیستندواندبالفعل مصرف کننده 
این معضل  دولت د مردم هیچ امیدي به اینکهنده ها نشان می داده -
حس مسولیت پذیري بر خالف علت به همین . ندارندکندحل را

 .اخالق عمومی ایرانیان در این حوزه زیاد است
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د که مصرف موادمخدر از نظر مردم امري نده ها نشان می داده -
مصرف موادمخدر در فضاهاي زیرا. تیاجتماعی است و نه روان شناخ

 .گیرد ها شکل می اجتماعی و پاتوق
 جزئی از ممکن استد که مصرف موادمخدر نده ها نشان می داده -

 .سبک زندگی بخشی از جامعه باشد
توان  دهد که نمی نشان میگوناگون ها در شهرهاي  بررسی پاسخ -

در برخی از . کردکشور تدوین گوناگون یکپارچه براي نقاط اي برنامه 
مثل  نگرانی ها جدي است، در برخی شهرهامثل رشت شهرها 

هستند و در برخی شهرها مثل تفاوت مردم تقریبا بی  بندرعباس
 .وجود دارد یتهران نگرش خاص

در این  جامعه اطالعات مشخصی ،ها ها و حساسیت رغم نگرانیبه  -
شما مصرف  در پاسخ به اینکه به نظر بسیاريمثال  .ندارد حوزه

این . را برگزیدهاند دانم موادمخدر در محله شما چقدر است پاسخ نمی
. جامعه فقط مربوط به افراد وابسته است  دهد که حساسیت نشان می

و . خواهد گلیم خود را از آب بیرون بکشد  هر کس می ،به عبارت دیگر
 .رغم احساس مسئولیت فردي، این احساس اساسا اجتماعی نیستبه 
ند ایجاد ا ترین نقشی که مردم براي اقدامات دولتی قائل همم -

 هاي فرهنگی و اجتماعی فضاهاي فراغتی، ایجاد اشتغال، اجراي برنامه
 .ایجاد مراکز درمان  و کاهش آسیب است و
هاي جایگزین  توان ادعا کرد اگر کنش احتیاط آمیز می یحلیلتبا  -
وع، رضایت از وضع هاي مدنی، فضاهاي تفریحی متن مانند حوزه،

موجود و امکانات زندگی مناسب، ساماندهی اقتصادي و معیشت مردم 
مواد  سله مصرفمممکن باشد جامعه  متفاوتو مصون سازي اقشار

 . خواهد یافتکاهش تا حد زیادي  مخدر
هاي  یافته(نگرش ایرانیان به مصرف موادمخدر طرح ملی : یادداشت 

نفر از  500با همکاري  حاجلی علی را) کشور استان 24پیمایش در
مطالعات و تحقیقات موادمخدر و گروه موسسه خرد و ،پژوهشگران

دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر و آموزش تحقیقات ،مرکز مطالعات
   .استاجرا کرده  1383در سال 
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