
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   ...ضرورت بکارگیري   �2
 

 

  )24(گزارش راهبردي  
  
  



  
  
  

  
  

  
  
  

  گزارش راهبردي
  ضرورت به کارگیري

  فناوري اطالعات در حوزه مواد مخدر و اعتیاد
  

  )جامعه و فرهنگ(گروه مطالعات موادمخدر و اعتیاد

  
  
  
  
  
  
  

  کمیته مبارزه با مواد مخدر
  دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام



  
   ...ضرورت بکارگیري   �4
 

 

  
  

  
  

  به کارگیريضرورت 
  فناوري اطالعات در حوزه مواد مخدر و اعتیاد

 جامعه و فرهنگ( گروه مطالعات موادمخدر و اعتیاد :تهیه و تدوین ( زیر نظر 
طراحی   کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام :شوراي علمی

  نسخه  300: شمارگان  جامعه و فرهنگ: آرایی صفحهو 
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  .استفاده از مطالب مندریج در این گزارش با ذکر ماخذ بالمانع است. نظام است

  
  .مسوولیت محتواي این گزارش بر عهده نویسنده است

  :هرگونه پیشنهاد را به آدرس ذیل ارسال نمایید
  مع تشخیص مصلحت نظامکمیته مبارزه با موادمخدر مج

  10بین کوچه چهارم و ششم، شماره  بلوار میرداماد، نفت شمالی، :تهران
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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

انی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بالي بزرگ و تهدید ولی این نگر
درستی برآورده نکنند و   هعظیمی را که از این سو متوجه کشور است ب

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 اطعیت و بدون فوت وقت  به مرحلهق
  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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  به نام خدا
  
  

 
  

  پیشگفتار
ي  اي براي جامعه توجه قابلهاي  انداز معیارها و شاخص سند چشم

وضع مطلوبی که این سند وعده . ترسیم کرده است 1404ایرانی سال 
ي  هاي متعددي است که همه دهد مستلزم اقدامات و برنامه می

حال، موانع متعددي براي  با این. گیرد را دربر می هاي جامعه بخش
توجه به  توان بی اي در پیش روي ماست و نمی رسیدن به چنان جامعه

بدون شک مساله . این موانع در فکر نیل به آن اهداف باشیم
ترین موانع تحقق اهداف سند  گردان یکی از مهم موادمخدر و روان

میلیون نفر از مردم ایران مواد  2که حداقل  در حالی. انداز است چشم
بطور ) کنندگان خانواده مصرف(میلیون نفر  8کنند و  مصرف می

که مساله  مستقیم با معضالت مصرف مواد مواجه هستند، در حالی
شمار  هاي اکثریت مردم به ها و دغدغه ترین نگرانی موادمخدر از مهم

بالغ بر ده هزار که هزینه اقتصادي ساالنه موادمخدر  رود و در حالی می
ي  انداز و تحقق جامعه ، نیل به اهداف چشم...شود و  میلیارد تومان می

تري در حوزه این معضل  ها و اقدامات جدي مورد نظر نیازمند برنامه
  . است

، مجموعه 1389جلد گزارش راهبردي در سال  12در ادامه تولید 
کند ابعاد  میاي تالش  نیز با نگاه ویژه 1390گزارشات راهبردي سال 

گردان در ایران را واشکافی کرده و  دیگري از مساله موادمخدر و روان
. ریزي و اقدام ارائه دهد اري،  برنامهذگ هاي جدیدي براي سیاست ایده

ریزان و مجریان این حوزه با  اران، برنامهذگ امید است سیاست
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ر هاي جامعه و نیز تاکیدات مکر نظرداشت عمق معضل، وسعت نگرانی
ها و اقدامات  اسناد باالدستی و مقامات ارشد جمهوري اسالمی برنامه

بینانه و موثري را براي کاهش آالم مردم شریف ایران در پیش  واقع
  .گیرند

ضرورت به کارگیري فناوري اطالعات در  "این گزارش با عنوان
گروه مطالعات مواد مخدر و اعتیاد  توسط"حوزه مواد مخدر و اعتیاد

این گروه تهیه شده است که الزم است از زحمات  )و فرهنگجامعه (
  .و همچنین اعضاي محترم کمیته تشکر و قدردانی نمایم

  
  علی هاشمی
  رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر
  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
مانندي  اطالعات و ارتباطات در عصر کنونی تاثیرات شگرف و بی"

صنایع اطالعاتی و "اي مشخص در  این تاثیرات به گونه. اند دید آوردهپ
، که به منظور مهار جریان اطالعات و نیز استفاده هر چه "ارتباطی

  . بهتر از آن براي مقاصد گوناگون به وجود آمده، کامالً مشهود است
ابزارها و وسایلی که به هر طریق موجب تولید، انباشت، پردازش و 

العات شوند، تکنولوژي هاي اطالعاتی و ارتباطی نامیده اشاعه اط
بنابراین تمام ابزارها و وسایلی را که در تولید، آماده سازي و . شوند می

انتقال اطالعات نقش دارند، اعم از وسایل دستی ساده یک کتابخانه 
تا وسایل پیچیده و پیشرفته یک مرکز اطالع رسانی، تکنولوژي 

  .ندرسانی می خوان اطالع
بر این مبنا هر رسانه اي که قابلیت انتقال و جابه جایی اطالعات 
از یک نقطه به نقطه دیگر را داشته باشد و هدف آن برقراري ارتباط 

بدین ترتیب . گیرد باشد، در قلمرو تکنولوژي ارتباطات قرار می
تکنولوژي هاي اطالعاتی و ارتبـاطی به گونه اي با هــم در آمیخته 

در حقیــقت هر دو . زا کردن آنها بسیار دشــوار استاند که مج
هدف مشـترکی را دنبال می کنند که همان اشاعه اطالعات در میان 

  .مردم است
گیري از تکنولوژي هاي نوین  عصر حاضر را به واسطه بهره

در این . اند نام نهاده "عصر اطالعات و ارتباطات"اطالعاتی و ارتباطی، 
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ع به طور مستمر با یکدیگر ارتباط دارند و جهان دوران، افراد و جوام
  .تبدیل شده است "دهکده اي جهانی"به شکل یکپارچه در آمده و به 

چنین ) سیستم( "نظام"در فرهنگ وبستر در مقابل اصطالح 
اي است مرکب از بخش هاي  نظام واحد پیچیده: توصیفی آمده است

ی را دنبال می گوناگون که تابع طرحی مشترك بوده و هدف مشترک
هدف مشترك در نظام هاي اطالعاتی و ارتباطی، در دسترس . "کنند

  .قرار دادن اطالعات به مفهوم عام است
هاي انتقال اطالعات،  هاي اطالعاتی و ارتباطی را از نظر شیوه نظام

نظام تک ": اند از اند، که عبارت به سه دسته عمده تقسیم کرده
این نظــام ها به . "نظام جهانی"و  "نظام چند مرکزي"، "مرکزي

گونه اي، ســیر تکوین را از سادگی به ســوي پیچیدگی طی کرده 
اند، و این بنابر پیوستگی آنها به فرایند درونی خود و استقالل از دیگر 

  .نظام ها است
در سطح فراملّی و جهانی،  هاي بین المللی اطالع رسانی نظام

ت را به صورت وسیع و معموالً ذخیره و بازیابی و تبادل اطالعا
ها به سازمان ملل متحد  اغــلب این نظـام. تخصصی بر عهده دارند

فعالیت این نظام ها، به صورت استقرار پایگاه هاي فرعی . وابسته اند
بدین ترتیب، بیشتر . در کشورهاي مختلف رو به گسترش است

 ينیازها ها بر مبناي نوع فعالیتی که دارند، و نیز برحسب سازمان
اطالعاتی استفاده کنندگانشان به این نظام ها می پیوندند، یا با آنها 

  . همکاري می کنند
اطالعات و ارتباطات، در جامعه فراصنعتی کنونی ،  خالصه آنکه

ترین معیار توسعه و پیشرفت اقتصادي و صنعتی محسوب  عمده
طات در امروزه، نقش تکنولوژي هاي نوین اطالعات و ارتبا. شوند می

در این . توسعه علمی و تحقیقاتی کشورها، بر کسی پوشیده نیست
از اهمیتی خاص  "ارتباطات"و  "اطالعات"زمینه، رابطه میان 

این ماده  - بر اثر پیوند این دو با یکدیگر، اطالعات . برخوردار است
هاي اطالعاتی و ارتباطی  در قالب نظام - خام و گران بهاي قرن حاضر 

ریزي براي توسعه  گذاري و برنامه از این رو سیاست. استقابل مصرف 
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تحقیقاتی  علمی کشور، باید همراه با توسعهء اطالعات و ارتباطات 
  ).1372فرح زاده،( "صورت پذیرد

 
ساله  20فنآوري اطالعات و توسعه پایدار رویکردي بر چشم انداز 

 توسعه کشور و موادمخدر
غییر یافتن ساز وکارهاي تغییرات روز افزون کنونی جهان و ت

هاي جدیدي در سرمایه  ، کشورها را با چالش توسعه جهانی
دیجیتالی . ساخته است هاي آتی براي توسعه همه جانبه روبرو گذاري

شدن دنیا و ورود به عصر اطالعات، جهان را چنان متحول ساخته 
ها عالوه بر افزایش فاصله  است که بدون تجهیز شدن سازمان

هاي  ، تمام تالش  و ایجاد کشورهاي فقیر و ثروتمند ١دیجیتالی
، میزان  جریان هاي اطالعات. کشورها براي توسعه را ضعیف می نماید

، زمان دسترسی به اطالعات و  ، میزان دسترسی به اطالعات اطالعات
قوانین استفاده از اطالعات در کشورها از ساز وکار هاي توسعه به 

  .مر بین کشورها نیز حاکم استآید و حتی این ا حساب می
گسترش روز افزون تکنولوژي اطالعات و ارتباطات و افزایش 

گذاري آن بر توسعه پایدار ، جهانیان را بر آن داشــته است تا در  تاثیر
هاي  به کار گیري آن در سازمان ها تجدید نظر کنند و بین تمام حوزه

با شتاب تحوالت جهان  در واقع این امر. عملیاتی ارتباط برقرار نماید
سازي  اي ضرورت زمینه هاي منابع انسانی و سرمایه امروز و محدودیت

هاي الزم از سوي دولت ها به منظور  و تقویت زیر ساخت ها و ظرفیت
  .سازد تحقق توسعه پایدار و رشد مستمر را امري اجتناب ناپذیر می

بازارهاي ، جهانی سراسر بر گرفته از رقابت ، توسعه  جهان کنونی
شرط موفقیت در چنین . هاي برتر است فعالیت و رواج فنآوري

ها و رویا رویی با  شرایطی بـدون شـک اســــتفاده از فرصــت
،  المللی لذا تشخیص شرایط جدید بین. هاي پیشرو است لش چا

اي و  ، روند مناسبات سیاسی ـ اجتماعی و منطقه ها شناخت دگرگونی
با  ی، راهکارهاي دستیابی به توسعه پایدار ودرتنگناهاي اقتصاد مل

                                                        
1-Digital gap 
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نقش فناوري هاي اطالعات در توسعه تا آنجا  .سازد ثبات را فراهم می
ساله توسعه مبتنی بر دانایی  20اهمیت دارد که در سند چشم انداز 

و در چگونگی بکارگیري بهینه از فنآوري اطالعات وارتباطات گنجانده 
براي نهادینه کردن رویکردهاي ایجاد شرایط مناسب . شده است

خالقیت جهت باروري بیشتر  علمی، پذیرش تحول و نوآوري و
سرمایه انسانی، ارتقاء مستمر سطح دانش و فن آوري وکاستن از 

 -کلیه فرایندهاي اداري   ١شکاف سطح آن با سطح جهانی، بازآفرینی
بر اجرایی و خدمات کشور با استفاده از فنآوري اطالعات به منظور 

اجتماعی و ارائه خدمات بهنگام  -پایی نظام پویاي اقتصادي
ارتقاء فنآوري  شهروندان، برپایی نظام پویایی تولید و توزیع اطالعات و

اي شدن قلمروها و  جهت کارآمد کردن ارتباطات ، تعامالت و شبکه
نهادینه شدن جریان آزاد اطالعات و ایجاد هم پیوندي و تعاملی 

ین بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی کشور از علمی و فنآوري ب
ساله توسعه کشور عنوان  20جمله مواردي است که در چشم انداز 

  .شده است
هاي ویژه اجتماعی، همچون  در این میان ضرورت نگاه به پدیده

 ICTمواد مخدر از منظر پیشگیري و حتی مبارزه با ابزارهایی چون 
دار از بعد اجتماعی و اقتصادي به اي براي توسعه پای تواند زمینه می

  .شمار آید
بعد اقتصادي را می توان کاهش و از بین بردن هزینه هاي مقابله 
و خسارات اقتصادي آن بر اقتصاد کشور که با توسعه پایدار منافات 
دارد، نامید و بعد اجتماعی را نیز به معضالت اجتماعی که پیوست 

  .ام نهادن. مواد مخدر و مواد اعتیاد آور است
سند  بنابراین بایستی با مد نظر قرار دادن موارد فوق الذکر در

ساله توسعه کشور به کارگیري فنآوري اطالعات و  20 چشم انداز 
بدیهی است در . ارتباطات در مبارزه با مواد مخدر را مد نظر قرارداد

در زمینه  "صورت عدم تقویت ارتباطات در سطح بین المللی، خصوصا

                                                        
1-Reengineering 
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اي کشور با چالش روبرو  و اقتصادي، تحقق اهداف توسعه اجتماعی
  .خواهد شد

دنیاي امروز دنیاي ارتباطات و عصر حاضر را عصر اطالعات 
جامعه اي که با شناخت آگاهانه و اشراف بیشتر و . نامگذاري کرده اند

اهداف بلند و آرمانی به میدان آید و از فنآوري جدید بهره الزم را 
قتصادي، اجتماعی و سیاست جامعه جهانی، نقش بگیرد در عرصه ا

رشد وگسترش فنآوري اطالعات بیانگر . برتر و واالتري خواهد داشت
روند توسعه در ابعاد گوناگون بوده و طبق نظر اندیشمندان اقتصادي، 
توسعه از هر بعد آن وابسته به فنآوري و دانش است و دانش بدون 

بنابراین نقش  .امکان پذیر نیستوجود فن آوري اطالعاتی و ارتباطات 
ICT  در توسعه ملی به منزله بستر رودخانه اي است که آب در آن

هاي  هاي سال مبارزه با مواد مخدر نیز به رغم تالش .جریان می یابد
اخیر خود در فاصله برخورد معقول با پدیده مواد اعتیاد آور، یعنی 

اسب در به سیاست پیشگیري به جاي مبارزه، بستري بسیار من
محمود (در پیشگیري ، درمـان و حتی مقابـــله دارد   ICTگیري  کار

  ).2002و  1999دانیل،: حاجیلی به نقل از
  

رسانی در حوزه  وري از فنآوري اطالع لزوم و ضرورت بهره
 مدیریتی مواد مخدر

در جهان و با  با توجه به اهمیت روزافزون پدیده مواد مخدر
هاي مادي و معنوي که در  عات حاصل از هزینهاطال نگاهی به آمار و

سطح جهان براي مبـارزه با ایـن پدیده صـرف می شود، به وضوح 
  .لزوم به کارگیري روش هاي نوین در این عرصه احساس می شود 

ارتباطات می تواند با ارائه الگوهاي  استفاده از فنآوري اطالعات و
مبارزه بسیاري از  جدید چه در حوزه کاهش تقاضا و چه در حوزه

زمینه را براي اجراي مطلوب وظایف ستاد  مشکالت را کاهش دهد و
مبارزه با موادمخدر به عنوان سامان دهنده مبارزه با این معضل فراهم 

  .آورد
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ارتباطات ـ که تاثیر آن اگر از انقالب  تکنولوژي اطالعات و
ایی است صنعتی بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود ـ از جمله راهبرد ه

به عنوان ابزار  که به عنوان یک اصل اساسی در کاهش هزینه ها و
نوین در عرصه مبارزه با مواد مخدر محسوب می گردد که با اتصال 

همچنین ارتباط  تمام ارکان مبارزه و پیشگیري در کشور و جهان و
تمام عناصر فعال در این عرصه،  و سازمان هاي مردم نهاددولت با 

درمان به عنوان اثر  زایی براي پیشگیري در وهله اول،اسباب هم اف
مهم ومقابله به عنوان عنصري خنثی کننده را در مراحل بعد فراهم 

یعنی  ،از کوچکترین واحد درگیر با موضوع ICTه کاربستن ب .آورد می
 یعنی سطوح بین المللی را در بر ،فرد و خانواده تا باالترین سطح

در حوزه کاهش تقاضا و مبارزه، با  ICTبه کارگیري. گیرد می
هاي خود در سطح خرد جامعه و استفاده از ابزارهایی چون  آموزش

مثل اینترنت، تلویزیون و   (E-Learning)آموزش الکترونیکی
شود تا از بروز  ها آغاز می هاي جمعی دیگر براي خانواده رسانه

  .اقتصادي بعدي جلوگیري نماید معضالت اجتماعی و
در ایجاد حلقه  ICTالمللی نیز استفاده از الن بیندر سطح ک

اتصال بین المللی به ویژه براي کشورهایی که به نوعی درگیري 
تواند زمینه اي موثر در تشکیل شبکه  زیادي با این موضوع دارند، می

 پویایی مراکز تحقیقاتی و اي همه جانبه در به وجود آوردن و
المللی و تجربیات در عرصه  بیندانشگاهی، شبکه هاي تبادل اطالعات 

  .مبارزه، قلمداد شود 
توان در تشکیل جامعه  در واقع با به کار بستن این فنآوري می

 ،اطالعاتی قدم نهاد و زمینه پیشرفت و توسعه پایدار را فراهم آورد
چراکه جهان با تغییرات روزافزون خود شاهد آن است که با دیجیتالی 

هاي الکترونیکی سامان یافته و  الب فعالیتها در ق شدن، تمام فعالیت
روز به روز شکاف دیجیتالی افزایش و در صورت عقب ماندن 

 .بیشتر می شود این شکاف بیشتر و ICTها در به کارگیري   ن سازما
اند تا با در  هاي هوشمند در جوامع کارا برآن بوده همواره نظام"

من کسب شناخت از هاي روز ض اختیار گرفتن آخرین فنون و نوآوري
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تغییرات جهان پیرامون، شناخت حاصل را تبدیل به دانش و سپس 
وري نظام و مفید فایده  آن را به عنوان ابزاري بومی در جهت بهره

  ..نمودن آن براي حل مسائل آن جامعه بکار برند
هاي  در این رهگذر، عصر حاضر، یعنی عصر ارتباطات طی دهه

جغرافیایی، سیاسی،  در شکستن مرزهاي اي را هاي فزاینده اخیر گام
  .مکانی و زمانی برداشته است

روزگاري استفاده از رایانه هاي شخصی که امروزه به عنوان یکی 
از مهمترین ابزارهاي ارتباطی این عصر به حساب می آیند، صرفا 
محدود به برخی اشخاص، مؤسسات و مراکز بود و هنوز مانند امروز 

روزانه ما را فرا نگرفته بود، اما اینک رایانه  تمامی بخش هاي زندگی
ها و مشتقات خانوادگی آن یعنی انواع شبکه هاي رایانه اي  محلی، 

به صورت  ابزار  1ملی و فراملی  به مدد توسعه دانش فنآوري اطالعات
کار الزامی براي بسیاري از بخش هاي سازمانی و  دولتی و نیز افراد 

زایش بکارگیري رایانه ها و شبکه هاي رایانه اف.  معمولی در آمده اند
اي سبب گردیده تا زمان الزم براي رشد دانش و آگاهی  روز به روز 

به عبارتی مبادله سریع و دسترسی آسان به دانش جدید . کاهش یابد
که از طریق شبکه هاي رایانه اي ممکن شده سرعت تولید دانش و 

  .است نوآوري آن را در حد زیادي افزایش داده
از سوي دیگر این شبکه هاي رایانه اي محیطی مجازي از شبکه 
هاي موجود اجتماعی را پدید می آورند که دانش موجود در سطوح 
مختلف جامعه را چه در سطح فردي و چه در سطح کالن  به یکدیگر 

باز تولید دانش از این  پیوند داده و موجب افزایش شناخت و نیز
  .رهگذر تعاملی می گردند

در دنیاي امروز شبکه هاي رایانه اي و خصوصا شبکه جهانی  
اینترنت به عنوان محیط تعاملی مجازي، همانند مؤسسات  اجتماعی 
هستند که نباید به شکل منفرد به آنها نگریست، بلکه باید این ابزار را 
در ارتباط با زندگی روزانه وکارکرد آن و خصوصا بخش تاثیر گذاري 

  .طب مطالعه نمودآن بر روي مخا
                                                        

1-IT- Information Technology .  
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از اینرو است که در سالیان اخیر گستردگی بهره وري از قابلیت 
هاي اینترنت  به نحوي بوده که قریب به اتفاق افراد جوامع امروز 
بدون در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر جنسیت، قومیت، سن، تعلقات 

به نوعی از این قابلیت ... ارزشی، تحصیالت نظام آموزش رسمی و
امروز گرایش به سمت ایجاد صفحات وب  و . برند می  وین بهرهعصر ن

سایت هاي اینترنتی به عنوان  بستر اصلی انتشار اطالعات و دانش در 
ماهیت چند رسانه . دنیاي مجازي عالقمندان بسیاري پیدا کرده است

اي صفحات وب سبب همه گیر شدن استفاده از اینترنت و محبوبیت 
  . ار مختلف جوامع  و رشد سریع آن شده استیافتن آن در میان اقش

نکته قابل توجه در اینجا آن است که بستر اینترنت و وب صرفا 
یک فنآوري  و ابزاري نوین به منظور رساندن پیام به مخاطب مورد 

آنچه که در جریان این بستر بر جلب و جذب مخاطب . نظر است
و محتواي  تاثیرگذار خواهد بود در مرتبه نخست اطالعات غنی

مناسب و قابل ارائه و از سوي دیگر معماري هوشمندانه و پیکره 
بندي نظام مند اطالعات و به طور خالصه توجه به شاخص هاي 

  .کارآیی و سودمندي در این رسانه نوین است
هاي اجتماعی در آن است که از  لذا در اینجا هنر گردانندگان نظام

س تدوین یکسري سیاست این ابزار سهل الوصول و جاذب براسا
هاي کالن و پس از آن عملیاتی نمودن آن در سطح خرد،  گذاري

هاي مخاطب، در  ضمن شناساندن خود از یکسو و نیز شناخت گروه
. راستاي جذب و در عین حال جهت دادن به افکار ایشان گام بردارند

رسانی به عنوان یکی از علوم بسیار مهم و  دانش فنآوري اطالع هامروز
ها،  گردد و تمامی گروه کاربردي در کلیه سطوح جامعه مطرح می

ها از این دانش در  افراد، مؤسسات و نهادها و در یک گام فراتر دولت
مبحث دولت الکترونیک که . برند می  جهت میل به اهداف خود بهره

امروزه مطالب بسیاري  پیرامون آن نگاشته شده در واقع نشانگر 
الن جامعه به این ابزار قوي و کارآمد مدیریتی وقوف سطح مدیریتی ک

  .است
هاي یک  اي است از زیربخش دولت الکترونیک در واقع مجموعه
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رسانی حرکت  آوري اطالع جامعه که هر یک به سمت استفاده از فن
رسانی الکترونیک در  کرده و مجموع آن به شکل یک هویت اطالع

  .گردد قالب همان دولت الکترونیک متجلی می
... هاي اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادي، سیاسی و زیر بخش

هر یک داراي انبوهی از اطالعات قابل ارائه براي همگان هستند به 
رسانی  نحوي که اگر این اطالعات براساس دانش فنآوري اطالع

وري در  بندي و ارائه گردد از نظر اقتصادي، زمانی و بهره پیکره
از آنجایی که هدف از . صرفه خواهند بود  درازمدت بسیار مقرون به

این نوشتار ارزیابی استفاده از این ابزار نوین در بخش موادمخدر است 
هاي عملی از به کارگیري قابلیت و نتایج  در ادامه بحث به نمونه

  .گردد حاصل از آن اشاره می
فراگیر شدن شبکه جهانی اینترنت و پیاده سازي ایده صفحات 

نشر آن در محیط وب باعث گردیده  تمامی مؤسسات و الکترونیک و 
هاي فعال جهانی در موضوعات تخصصی از جمله بحث  سازمان

موادمخدر و اعتیاد  با در اختیار گرفتن این قابلیت اقدام به طراحی و 
هاي اینترنتی خود نمایند  به نحوي که در عصر  سازي وب سایت پیاده

شناسیم که  اي را می شناخته شدهحاضر کمتر مؤسسه و نهاد معتبر و 
در کنار آدرس پستی خود آدرس وب سایت الکترونیکی خود را 

هاي موجود بسیار زیاد و در  علت این امر قابلیت. معرفی نکرده باشد
تواند براي آن  عین آن قابل افزایشی است که در صفحات وب می

  .موسسه ، سازمان و یا نهاد وجود داشته باشد
طالعات و نشر مطالب، نبود موانع محیطی در سرعت تبادل ا

هاي اطالعاتی متنوع و نیز ثبت و ضبط  تعامل الکترونیک، ارائه بانک
هاي یک مؤسسه یا سازمان در قالب الکترونیک براي  کلیه فرآورده

زمان نامحدود آن هم در شبکه جهانی اینترنت به نحوي که عده 
برند و نیز   نی از آن بهرههاي زمانی و مکا فراوانی خارج از محدویت

با فروش این اطالعات به سوددهی  ی اوقاتخود مؤسسات نیز گاه
هاي  هاي مخاطب بدون توجه به محدودیت برسند، افزایش گروه
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ها به سمت  محیطی، همگی بخش کوچکی از علل حرکت سازمان
  .آن هم در سطح فرامرزي است ITگیري از این قابلیت  بهره

نهادهاي بسیار معتبر جهانی نظیر دفتر  برخی از مؤسسات و
، مؤسسه ملی سوء مصرف )UNODC(کنترل مواد سازمان ملل متحد 

، )ONDCP(، دفتر مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده )NIDA(مواد 
ها است که از این قابلیت براي افزایش پهنه اثرگذاري خود  سال

  .نمایند استفاده می
موادمخدر نظیر ارائه خبر،  هاي متنوع تخصصی در حوزه بخش

مقاله، گردهمایی، کتاب، مجله، عکس، پاسخگویی به سئواالت، 
آموزش و پیشگیري و درمان، موضوعات علمی و تخصصی دایره 

و در نهایت کمک به ... المعارفی، گردهماي مباحثه، نظرسنجی،
جامعه معتاد به عنوان اولین مخاطب اینگونه مؤسسات در بستر 

کند از مهمترین  ارائه می) IT(هایی که  توانمندي الکترونیک و
  .هاي اینگونه مؤسسات است موضوعات پوشش دهنده وب سایت

در این رهگذر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوري در راستاي 
   :تحقق دولت الکترونیک از یکسو و از سوي دیگر به منظور

  ر در ایران؛ـ ارائه اطالعات دقیق و بهنگام در حوزه موادمخد
هاي درگیر در  ـ ارائه خدمات این ستاد براي جامعه خصوصاً خانواده

پدیده اعتیاد به شکل منظم، دقیق، باکیفیت و در عین حال 
  غیرحضوري؛ 

رسانی در سطوح خرد و  ها در درازمدت در امر اطالع ـ کاهش هزینه
  کالن جامعه؛

هاي  گروه ـ کمک به افزایش کارآیی و اثربخشی سایر مؤسسات و
بخش (توانند استفاده نمایند  ذینفع که از اطالعات این ستاد می

  ؛)مطالعاتی، تحقیقاتی و اجرایی جامعه
ـ ایجاد گردش سریع و صحیح اطالعات از جانب این ستاد با سایر 

. اندازي وب سایت موادمخدر نمود سطوح جامعه اقدام به طراحی و راه
  : اي نظیر وه تهدید کنندهاز سوي دیگر توجه به عوامل بالق
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ـ موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان یکی از مهمترین نقاط ترانزیت و 
  ورود موادمخدر 

ـ هزینه هاي بسیار باالي ملی در دو بعد اقتصادي و اجتماعی در 
  خصوص مبارزه، مقابله، درمان و پیشگیري از اعتیاد در کشور

رین پتانسیل در معرض ـ افزایش جمعیت جوان کشور به عنوان مهمت
  تهدید پدیده اعتیاد

ـ فراوانی انواع جدیدي از مواد اعتیادزا در اشکال مختلف، کم حجم و 
که اطالعات عمومی ...  ارزان نظیر انواع قرص هاي شادي آور و 

  .نسبت به آنها بسیار اندك است
ـ نگرش سنتی نسبت به اعتیاد، فرد معتاد، انواع مواد مخدر، 

همگی از دیگر موضوعات حساسیت برانگیز  درمانپیشگیري و 
که بیش از پیش احساس نیاز به وجود جایگاهی  دیگري هستند

مجازي در حوزه مواد مخدر به عنوان یک پل ارتباطی چند سویه 
میان سیاست گذاران، عالقمندان، مبتالیان، خانواده ها و پژوهشگران 

که این بستر مجازي درگیر در این بخش را نشان می دهد،  به نحوي 
موجبات تعامل این گروه ها را فراهم نموده و دیدگاهی واقع بینانه در 

  .این خصوص ترسیم نماید
در خاتمه یادآوري مجدد این نکته ضروري است که وقوف سطح 
کالن مدیریتی نظام کشور و برنامه دولت در خصوص عملیاتی نمودن 

ی آن مهمترین توجیه دولت الکترونیک بواسطه منافع ملی و فرامل
کننده استفاده بهینه از بستر فنآوري اطالع رسانی در تمامی حوزه 

: شهروز فالحت پیشه( "هاي مدیریتی از جمله بحث مواد مخدر است
1383 .( 

ضرورت به کارگیري فنآوري اطالعات در سازمان هاي غیر دولتی 
  مبارزه با مواد مخدر

مدنی و جامعه  دهی جامعه لاز ابزارهاي شک هاي غیردولتی سازمان
هاي  اطالعاتی هستند و هرگونه تالش براي توانمندسازي سازمان

گیري جامعه مدنی و جامعه اطالعاتی  اي براي شکل غیردولتی، زمینه
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که با محوریت فنآوري اطالعات و  1جامعه اطالعاتی. شود را موجب می
اسی ایجاد شرایطی را براي دسترسی برابر و دموکر)  ICT(ارتباطات 

ها را متحول ساخته و نوعی دهکده  کند، هم اکنون تمام فعالیت می
این ایده، یعنی ایده دهکده جهانی مک . جهانی را موجب شده است

انسان یک موجود اجتماعی . لوهان، اکنون کامال قابل لمس است
هاي روزمره محتاج ارتباط، همفکري،  است و براي اکثر فعالیت

توسعه و رشد بشر در . هاي دیگر است ا انسانهمکاري و تعامل ب
. تمامی دوران حیات خود محتاج ارتباطات و اطالعات بوده است

تحول زندگی بشر در گذر از عصر آتش، آهن، بخار، اتم تا عصر 
است، هر چند هر  اطالعات، همگی مدیون تولید و انتقال دانش بوده 

لب در آن عصر بوده اي از تکنولوژي که وجه غا عصري به نام پدیده
اساسا هر توسعه اقتصادي و سیاسی بیش از آن . نامگذاري شده است

هر چند امروزه و در دوران . محور باشد، دانایی محور است که سرمایه
این نکته بارز مشخص شده و ) ICT(فنآوري اطالعات و ارتباطات 

ر هاي بزرگ تجاري قرا ها و شرکت مورد توجه فعاالن اقتصادي، دولت
هاي جدید و پیشرفته از عصر  امروزه فنآوري. گرفته است

سازي، ارایه و انتقال اطالعات، جوامع بشري را در کنار هم قرار  ذخیره
داده و بسیار به یکدیگر نزدیک کرده است و بدین ترتیب کل دنیا 

  .اي شده است تبدیل به دهکده
ی به یاب در جهانی این چنین، طبیعی است که هر چه امکان دست

عدم . اطالعات بیشتر فراهم باشد، سرعت توسعه بیشتر خواهد بود
دسترسی به اطالعات، جوامع را به حاشیه رانده و از این دهکده 

توانند جوامع دولتی یا غیردولتی  این جوامع می. کند جهانی خارج می
هاي غیردولتی به ابزارهاي فنآوري اطالعات و  تجهیز سازمان. باشند 

  .تواند زمینه بقا در این دهکده جهانی را ایجاد کند میارتباطات 
هاي غیردولتی به فنآوري اطالعات و ارتباطات با  با تجهیز سازمان

ریزي، توانمندسازي این  ابزارهاي خاصی چون آموزش، شبکه و برنامه
تکنولوژي اطالعات و ارتباطات به عنوان . ها میسر خواهد شد سازمان

                                                        
1-information society  
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هاي غیردولتی با هر نوع زمینه  تمام سازماناي فراگیر که  زنجیره
فعالیتی به آن نیاز دارند، موضوعی است که مورد تاکید تمام مراکز 

اي  فنآوري اطالعات و ارتباطات حلقه. توانمندسازي سراسر دنیا است
اي  پیش زمینه. براي تشکیل شبکه نمادي از جامعه اطالعاتی است

ه حیات در دنیایی که در حال براي پیوستن به دهکده جهانی و ادام
ترین  سازي یکی از اساسی مفهوم شبکه و شبکه. جهانی شدن است

فنآوري  اي شبکه. هاي غیردولتی است هاي فعلی سازمان بخش
اطالعات و ارتباطات ابزاري مناسب براي توانمندسازي تمام 

هاي اخیر، بین  این مفهوم در سال. است هاي غیر دولتی سازمان
ن، اندیشمندان و فعاالن جامعه اطالعاتی کاربرد وسیعی نظرا صاحب

اي نیست که تنها  توان گفت که این محدوده می .پیدا کرده است
آنچه که شبکه از . هاي غیردولتی و جامعه مدنی شود شامل سازمان
هاي غیردولتی به وسیله ابزارهایی چون تکنولوژي  طریق سازمان

م دهد، تجهیز و توانمندسازي تواند انجا اطالعات و ارتباطات می
هاي  هاست سازمان هاي غیردولتی است، دردي که سال سازمان

رسانی و ایجاد ارتباطات بین  اطالع. غیردولتی به آن مبتال هستند
اي  افزایی بین اعضا و ایجاد زمینه هاي غیردولتی و بالطبع هم سازمان

تی و قابل تواند منابعی عملیا گیري از تخصص اعضا، می براي بهره
. هاي غیردولتی به شمار آید لمس براي رشد و تجهیز سازمان

گیر  ترین مسایلی که همواره دامن هماهنگی به عنوان یکی از اساسی
المللی بوده،  هاي غیردولتی در حوزه داخلی و نیز در حوزه بین سازمان

هاي  سازي در بین سازمان تواند تقاضایی مناسب براي شبکه می
ا ابزارهایی چون تکنولوژي اطالعات و ارتباطات فراهم غیردولتی ب

  .سازد
ایجاد شبکه در بین جوامع مدنی براي رسیدن به جامعه اطالعاتی 

هاي اطالعاتی و ارتباطاتی، به عنوان  هایی متنوع در حوزه با فعالیت
یکی از تاکیدات اساسی مراکز توانمندسازي سراسر دنیا و نیز در 

  :آید است که چند نمونه از آن در زیر میداخل کشور مورد نظر 
گیري از طریق فنآوري نوین  هاي تصمیم دهی به حوزه شکل. 1



  
   ...ضرورت بکارگیري   �24
 

 

اي که نقش مهمی در جوامع مدنی و  اطالعاتی و ارتباطاتی حوزه
  .اطالعاتی به عهده دارد

به طور سنتی یا (هاي اطالعاتی  ایجاد کتابخانه و سرویس. 2
هاي  مهم توانمندسازي سازمانکه ابزار ) مجازي و الکترونیکی
  .آید غیردولتی به شمار می

تواند در  انتشار خبرنامه و مجله چاپی یا الکترونیکی که می. 3
البته نحوه اجراي . رسانی نقش مهمی را ایفا کند تشکیل شبکه اطالع

ها به هدف شبکه ارتباطی و منابعی که در دسترس دارد،  این فعالیت
هاي  هاي ارتباطی بین سازمان ین جهت شبکهبد.  کند بستگی پیدا می

در مجموع تاکیدي . غیردولتی باید در انتظارات خود واقع بین باشند
شود، از نیاز  که بر شبکه به عنوان نمادي براي جامعه اطالعاتی می

ها در  گیرد که این سازمان هاي غیردولتی سرچشمه می مبرم سازمان
به . کنند ش اساسی را ایفا میدهی و ساختار شبکه بین خود، نق شکل

ارتباطی که مورد تاکید مراکز توانمندسازي است،   عنوان مثال، شبکه
تواند یک ساختار ساده و غیررسمی داشته باشد که اعضا قادر  می

  ).1999دانیل،(هاي آن را بر عهده گیرند  باشند فعالیت
  

 1هاي ارتباطی فنآوري اطالعات در اعتیاد شاخص
هاي بسیاري در رابطه با فنآوري  قات و پژوهشتاکنون تحقی"

. اطالعات انجام شده و ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است
صاحب نظران، دانشمندان و متخصصان کامپیوتر مقاالت و کتب 
گوناگونی در این باره به رشته تحریر درآورده و از منابع بسیاري که 

  .باشد، سخن گفته اندمی تواند براي بشریت در پی داشته 
البته نباید از این موضوع غافل شد که سودجویانی نیز وجود 

درصدد کسب درآمدهاي  ،دارند که از طریق این فنآوري قدرتمند
. هنگفت برآمده و به منافع مالی قابل توجهی نیز دست پیدا کرده اند

                                                        
وان بررسـی ابعـاد مثبـت و منفـی فنـآوري اطالعـات       این نوشـته برگرفتـه از تحقیقـی بـا عنـ      -1

دراعتیاد است که در مرکز تحقیقات دبیرخانـه سـتاد  توسـط حجـت فـدوي و ایمـان بـرادري        
 .انجام شده است) 1383(
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به هرجهت، آنچه امروزه بر همگان مبرهن است عملکرد دو سویه 
اطالعات به عنوان بزرگترین ابزار توسعه در عصر حاضر است  فنآوري

در جهت پیشرفت علم، اقتصاد،  ITکه یک سوي آن استفاده از 
است و جهت دیگر فرصت طلبانی هستند که با استفاده ... فرهنگ و 

ابزاري از این فنآوري قدرتمند، اعمال خالف فراوانی را انجام داده و 
از طرف دیگر، اعتیاد به مواد . آورندسودهاي کالنی به دست می 

مخدر در جهان امروز و به خصوص در کشور ایران، یکی از مهمترین 
مشکالت اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن 
تهدیدي جدي براي جامعه بشري محسوب شده و موجب رکود 

ي ها گري همچنین ویران. اجتماعی در زمینه هاي مختلف می گردد
ها و هنجارهاي  حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاري از ارزش

فرهنگی و اخالقی شده و بدین ترتیب سالمت جامعه را به طور جدي 
اندازد، تا آنجا که تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی  به مخاطره می

براین باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر عامل به 
  .رود و انحطاط اخالقی جوامع به شمار می تباهی کشیدن

باید توجه داشته باشیم که براي مبارزه با مشکالت بزرگ، ابزارهاي 
استفاده از ابزارهاي ناکارآمد تنها سبب ایجاد . قدرتمند مورد نیاز است

تقابلی نابرابر می شود که در نهایت پس از صرف هزینه و زمان بسیار 
  .واهد بودناچیزي جز شکست حاصل آن نخ

اعتیاد یکی از بزرگترین و خطرناکترین مشکالت جامعۀ ما 
محسوب می شود، از طرف دیگر فنآوري اطالعات، مهمترین ابزار 

باید براي مقابله با این معضل بزرگ از .  پیشرفت در عصر حاضر است
  .آن ابزار قدرتمند استفاده کرد

ار گرفته و تا هر دو سو مورد مالحظه و بررسی قر هسعی شدلذا 
به بیان بهتر، ابعاد مثبت و منفی آن مدنظر قرار گیرد و درنـهایت 

کاربردي با  -هاي علمی  براسـاس یافته ها و شواهد، راهکارها و توصیه
  .هدف تقویت نقاط مثبت و کاهش اثرات منفی آن ارائه گردد

اي و  براین اساس روش و پژوهش بر پایه تحقیقات کتابخانه
  :بع اینترنتی بوده که به ترتیب زیر عمل گردیده استجستجو در منا
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با استفاده از انواع کلید واژه هاي مرتبط با موضوع، جستجو در . 1
هاي اینترنت انجام و با برخورداري از توان  سایت ها و پایگاه داده

مقاالت، سایت ها ... موتورهاي جستجوي قوي همچون گوگل، یاهو و 
ت که به نحوي در ارتباط با موضوع پروژه و منابع موجود در اینترن

در مرحله بعد . فعالیت داشته اند شناسایی و لیست برداري گردد
محتواي هریک از این سایت ها مورد بررسی دقیق تر و موشکافانه تر 

نهایت براساس  قرار گرفته و موارد مشابه یا تکراري حذف و در
سایت ها به گروه محتواي کلی هر سایت، دسته بندي شکل گرفته و 

در این رابطه با استفاده از واژه هایی . هاي مختلف تقسیم شدند
 400تعداد ... و  "مواد مخدر و اینترنت"، "اعتیاد و اینترنت"همچون 

سایت  200سایت شناسایی و پس از بررسی محتواي هریک، تعداد 
  .مالك عمل قرار گرفت

و متخصصان  استفاده از نظرات و دیدگاه هاي کارشناسان. 2
  ...مربوطه در امور فنآوري اطالعات، فرهنگ، موادمخدر و 

در بررسی سایت ها این نتیجه حاصل شد که موضوع کار به بخش 
هاي کلی زیر تقسیم شود و سپس هرکدام از آنها جداگانه مورد 

  .بررسی قرار گیرد
  )ابعاد منفی(بررسی تأثیر فنآوري اطالعات بر گسترش اعتیاد . 1
بررسی حدود صد سایت که در اینترنت در این زمینه فعالیت  از پس

در مقوله اعتیاد را  ITداشتند، به طورکلی استفاده منفی از اینترنت و 
  .به بخش هاي زیر تقسیم کردیم

  فرهنگ سازي. الف
  تبلیغ. ب
  فروش. ج
  خدمات ارائه شده پس از مصرف مواد مخدر. د

جموعۀ سایت هایی که در یعنی م. این مراحل کامالً پیوسته است
این زمینه فعالیت دارند ابتدا فرهنگ استفاده از مواد مخدر را در 
بیننده جا می اندازند و آن را امري عادي قلمداد می کنند، سپس به 

  .تبلیغ مواد مخدر می پردازند



  
 �27  

 

 

بعد از ایجاد تمایل در بیننده، اقدام به فروش این مواد افیونی 
ي اینکه فرد معتاد دچار مشکالتی از قبیل کنند و در نهایت برا می

هاي کاریابی، ورزشی  هاي مواد مخدر براي شرکت در امتحان آزمون
کنند تا بتواند این آزمون ها  یا آموزشی نشود خدماتی به وي ارائه می

  .را با موفقیت پشت سر  بگذارد
به طورکلی می توان گفت در اینترنت، مسیر کاملی براي افزایش 

 در جوامع وجود دارد و به خصوص بخش فرهنگ سازي آن بااعتیاد 
توجه به افزایش کاربران جوان ایرانی که در ارتباط مستقیم با 
  .اینترنت هستند، می تواند خطر بزرگی براي کشور محسوب شود

قبل از اینکه استفاده از یک وسیله یا ماده به  :فرهنگ سازي. الف
الزم است که فرهنگ استفاده از صورت گسترده در جامعه رواج یابد، 
بنابراین فروشندگان مواد مخدر . آن در اذهان مردم جامعه نقش بندد

سعی دارند ابتدا قبح ذاتی را که از مواد مخدر در افکار مردم نقش 
براي رسیدن به این هدف آنها سعی می . بسته است از بین ببرند

مردم و به  کنند تا مواد مخدر را همانند یک کاالي عادي براي
  .خصوص جوانان به تصویر بکشند

بنابراین آنها در سایت خود به آموزش کشت و روش استعمال 
ها لیست تمامی مواد  همچنین در این سایت. مواد مخدر می پردازند

ها، بازي هاي مواد  یک مطلب جالب در این سایت. مخدر قرار دارد
ذابیت بسیاري مخدري که به صورت کامالً پیشرفته ایجاد شده و ج

در این بازي ها کاربر در . به خصوص براي نوجوانان و جوانان دارد
و کارهاي مختلفی را که یرد نقش قاچاقچیان مواد مخدر قرار می گ

دهند در یک محیط مجازي انجام  آنها در عالم واقعیت انجام می
مطلب جالب دیگر ایجاد مزرعۀ مجازي کشت مواد مخدر . دهد می

تواند مراحل مختلف کشت مواد مخدر را از  ن کاربر میکه در آ است
  .طریق نرم افزار تصویري فرا بگیرد

گردانندگان سایت ها  ،بعد از بحث فرهنگ سازي :تبلیغ. ب
به طور مثال به بررسی . اقـدام به تبلیغ محصــوالت خود می کنند
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لذت هاي مواد مختلف می پردازند و جوانان را تشویق به استفاده از 
  .ها می کنند مواد مخدر به خصوص در پارتی

فروش مواد مخدر از طریق اینترنت در خارج از کشور  :فروش. ج
سایت هاي فروشنده، انواع . گیرد به صورت گسترده اي صورت می

مواد مخدر را به همراه عکس و قیمت آن در صفحات مختلف خود 
ي، در هر جاي دنیا اند و کاربر می تواند از طریق کارت اعتبار قرار داده

  .که باشد ماده مخدر مورد نیاز خود را خریداري کند
تعدادي از سایت  :خدمات ارائه شده پس از مصرف مواد مخدر. د

ها به طور کامل فعالیت خود را متوجه فروش محصوالتی کرده اند که 
فرد معتاد اگر از این مواد مصرف کند در آزمایش هاي اعتیاد، جواب 

این بخشی بود که به آن عنوان خدمات . آید نفی میآزمایش وي م
شنیدند،  اش را می پس از فروش دادیم و تعجب همۀ افرادي که وصف

  .انگیخت برمی
  راه هاي مقابله با ابعاد منفی. 2

می تواند بر اعتیاد بر جاي  ITبعد از بررسی تأثیرات منفی که 
یم و راه هاي بگذارد به بیان امنیت شبکه و ایجاد فیلترها پرداخت

والن مربوطه در صورت ایجاد چنین سایت هایی ومختلفی را که مس
  .توانند به مقابله با آن برخیزند، نام بردیم در ایران، می

در این بخش کنترل دولتی، کنترل سازمانی، کنترل فردي، وجود 
یک نظام قانونمند اینترنتی و کار گسترده فرهنگی روي کاربران را 

عنوان راهکارهاي مقابله با جرائم اینترنتی به مسووالن  شرح داده و به
  .ارائه دادیم

بررسی تأثیرات مثبت فنآوري اطالعات در جلوگیري از . 3
  ) ابعاد مثبت(گسترش اعتیاد 

تـرین بحـث،    بعد از بیان ابعاد منفی و راه هاي مقابله با آن کـاربردي 
ی توان از طریق به  این معنی که چگونه م هیعنی ابعاد مثبت آغاز شد

بعـد از بررسـی   . اینترنت براي رفع مشکالت ناشی از اعتیاد اقدام کرد
با تحلیـل  . سایت برگزیده را سرلوحه کار قرار دادیم 30ده ها سایت، 

راهکارهـاي کلـی    ITاین سایت ها و نگرش کاربردي به قابلیت هـاي  
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زیر تعریف شد که البته هرکـدام چنـدین زیرمجموعـه را شـامل مـی      
  :وندش

منظور از اطـالع  : اطالع رسانی عمومی و بیان سوء مصرف مواد. الف
رسانی عمومی، بیان اطالعاتی است که براي درك و فهم آنهـا نیـازي   

بـراي ایـن   . به اطالعات قبلی نیست و مخاطب آن عامۀ مردم هستند
بخش راهکارهاي زیر را تعریف و سپس چگونگی ایجاد هریـک شـرح   

  :داده شد
ــان ســو - ــواد بی ــواد مخــدر (ء مصــرف م ــه م   )تبلیغــات منفــی علی
ــردم    - ــراي مــــ ــات بــــ ــع اطالعــــ ــردآوري و توزیــــ   گــــ
ــا    - ــانواده هـ ــراي خـ ــاد بـ ــه اعتیـ ــی در زمینـ ــدمات آموزشـ   خـ
قرار دادن کتب و مجالت مفیـد در زمینـه اعتیـاد بـراي مـردم بـه        -

  ...و  Pdfصورت 
قرار دادن راهنماي امکانات، مؤسسات، سـازمان هـا و متخصصـان     -
  ربوطه در سراسر کشورم
  نظرخواهی از مردم -
  پاسخ به پرسش هاي مردم -

همۀ فعالیت هاي باال در محیط مجازي و از طریـق اینترنـت صـورت    
هدف از اطالع رسانی عمومی باال بردن سطح درك مردم از . گیرد می

معضل اعتیاد و مشکالت آن از طریق اینترنت و بدین وسیله باال بردن 
  .در جامعه است میزان پیشگیري

پزشکان و متخصصان : مخاطب(اطالع رسانی تخصصی . ب
به روز کردن اطالعات پزشکان و متخصصان درگیر اعتیاد،  ):اعتیاد

تواند تأثیر به سزایی در بحث  یکی دیگر از بخش هایی است که می
اطالع رسانی به خصوص . کنترل مصرف و کاهش تقاضا داشته باشد

تفاده از روش هاي معمول بسیار پرهزینه و اگر تخصصی باشد با اس
مستلزم زمان زیادي است، اما امروزه با استفاده از فناوري اطالعات 
می توان با برنامه ریزي صحیح، در زمان کوتاه و با هزینه کم این 

براي این قسمت . اطالع رسانی را در سطحی وسیع تر انجام داد
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  .هرکدام را بررسی کردیمراهکارهاي زیر را تعریف و سپس جداگانه 
  قرار دادن کتب علمی مورد نیاز براي متخصصان از طریق اینترنت -

  ایجاد سمینارهاي علمی بین متخصصان از طریق اینترنت -
  ایجاد انجمن پزشکی در اینترنت -
ایجاد کارگاه آموزشی روي اینترنت براي آموزش پزشکان و به  -

  .روز درآوردن علم آنها
بـاال بـردن سـطح    ) اطـالع رسـانی تخصصـی   (خش هدف از این ب

معلومات پزشکان و متخصصان و درنتیجه افزایش دادن سطح کیفـی  
پاسخگویی و سرویس دهی به عموم جامعـه و بـه خصـوص معتـادان     

  .است
امروزه : ITایجاد ارتباط بین گروه هاي مختلف درگیر در . ج

یاري کـرده  و با استفاده از فناوري اطالعات، ارتباطـات پیشـرفت بسـ   
تواند براي کمک بـه رفـع معضـل اعتیـاد      اما چه ارتباطاتی می. است

با تـوجه به شاخص هاي موجـود در ایـن قسـمت،    . ثــمربخش باشد
زیرگروه هاي زیر تعریـف و سـپس چگـونگی ایجـاد، اهـداف و نتـایج       

  .هریک جداگانه بررسی شد
  ـ ارتباط مردم با مردم

  ـ ارتباط مردم با متخصصان
  اط معلمان با متخصصانـ ارتب

  ـ ارتباط والدین با متخصصان
  ـ ارتباط جوانان با متخصصان

  ـ ارتباط دانشجویان با متخصصان
  ـ ارتباط کارمندان با متخصصان
  ـ ارتباط مسووالن با متخصصان

  ـ ارتباط مردم با مسووالن
هریـک از بخـش هـاي    . همۀ ارتباطات باال از طریق اینترنت است

  . قدمی در حل معضل اعتیاد باشد باال، می تواند
که خود  "ارتباط معلمان با متخصصان"بطور مثال در 

است، نکات زیر گنجانده  "ارتباط مردم با متخصصان"زیرمجموعۀ 
  :شده است
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  .چگونه معلمان، دانش آموزان را متوجه خطر اعتیاد کنند -
  .چگونه معلمان، دانش آموز معتاد را تشخیص دهند -
   ...مان سواالت خود را از متخصصان مربوطه بپرسند و چگونه معل -

و براي هریک از قسمت هاي باال راه حل هاي مختلفی ارائه شده 
  . است که همگی مبتنی بر قابلیت هاي فنآوري اطالعاتی است

هرچند بخش هاي قبل به نوعی راه هاي پیشگیري : پیشگیري. د
جداگانه براي آن در بودند، ولی با توجه به اهمیت موضوع، قسمتی 

در این قسمت روش هاي متداول پیشگیري . نظر گرفته شده است
نام برده شد و سپس در مورد اینکه چگونه از طریق فنآوري اطالعات 
می توان روش هاي معمول را با کمیت و کیفیت بیشتر به جامعه 

  .عرضه کرد، صحبت شد
درمان معتادان از پایان بخش ابعاد مثبت، بحث دربارة : درمان. ه    

طریق اینترنت است، در این قسمت ابتدا تفاوت درمان از طریق 
که اثبات می کند درمان  هاینترنت با درمان از راه هاي دیگر بیان شد

سپس راه . از طریق اینترنت جزء بهترین روش هاي موجود است
توان به درمان معتادان  می ITهاي مختلفی که از طریق اینترنت و 

سپس به بررسی یک سایت درمانی . ته مورد بررسی قرار گرفتپرداخ
  .لین ارائه شده استووپرداخته و یک الگوي عملی به مس

در پایان نیز به جمع بندي نتایج پرداخــته و بصـــورت کلی نتـیجه 
گیري شد که نمی توان بطور مستقیم ارتباطی بین اعتیاد و فنآوري 

والن مربوطه است که ورد مساطالعات قائل شد، بلکه این عملک
تواند فنآوري اطالعات را به عنوان ابزاري براي مقابله با اعتیاد  می

صورت عملکرد مثبت مسووالن،  در. وحل معضالت آن تبدیل کند
فنآوري اطالعات می تواند در زمینه هاي مختلف سبب حل مشکالت 

 ITشود، ولی به این شرط که قبل از هر عملی به خصوص در زمینه 
دربارة آن خوب بیاندیشیم، پژوهش کنیم و سپس از نیروهاي کارآمد 

  ).1383فدوي و برادري،( "استفاده کنیم
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