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  گزارش راهبردي
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  مطالعات علمی اعتیاد در کشور 
  
 

  :نویسندگان
  علی حاجلی و محمدعلی زکریایی
  

  
  
  
  
  

  کمیته مبارزه با مواد مخدر
  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
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  یاد در کشوردرآمدي بر مطالعات علمی اعت
 علی حاجلی/ محمدعلی زکریایی :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 

  .استفاده از مطالب مندریج در این گزارش با ذکر ماخذ بالمانع است. نظام است
  

 .مسوولیت محتواي این گزارش بر عهده نویسندگان است
  :هرگونه پیشنهاد را به آدرس ذیل ارسال نمایید

  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
  10م، شماره بین کوچه چهارم و شش بلوار میرداماد، نفت شمالی، :تهران

22277261: تلفن



  
 
  
  
  

  
  

  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   هین سو متوجه کشور است بعظیمی را که از ا

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





  
  
  
  
  

  مطالب فهرست
  

  9  پیشگفتار
  11  پژوهش در حوزه مواد مخدر و اعتیاد در ایران

  18  مروري بر برخی مطالعات مرتبط
  32  قاله نگاري سی سال مقاالت پژوهشی کشورمطالعه م

اجتماعی   -فراتحلیل مطالعات مربوط به سوء مصرف مواد با رویکرد روانی 
  37  )1370-1384(طی یکدهه و نیم گذشته 

  47  منابع
  

 
  
  





  
  
  
  

  
  به نام خدا

  
  
  

  پیشگفتار
یکی از دالیل پیچیده بودن معضل موادمخدر در کشور و در سراسر 

اي که  به گونه ،هاي زندگی و جامعه است اط آن با دیگر حوزهجهان، ارتب
... 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 

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

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

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

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 

متاسفانه مرور زمان و  اما. اند ساز آن مسئول دانسته پیامدهاي هزینه
شود که این موضوع مهم  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 

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

  .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

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

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
 "درآمدي بر مطالعات علمی اعتیاد در کشور "که به موضوع
الزم است از زحمات جناب آقایان علی حاجلی و . پرداخته است

  .زارش تقدیر و تشکر نمایممحمدعلی زکریایی در تهیه این گ
  

  علی هاشمی
  رییس کمیته مبارزه با موادمخدر



  
  
  
  
  
  

  درآمدي بر مطالعات علمی اعتیاد در کشور
  
 

  پژوهش در حوزه مواد مخدر و اعتیاد در ایران
موضوعات مرتبط با مواد مخدر یکی از موضوعات مورد توجه 

پژوهشگران این  تا آنجا که. پژوهشگران و دانشجویان ایرانی بوده است
پایان نامه،  156اند منابع مختلف را بررسی نمایند،  تحقیق توانسته

مقاله ارائه شده در سمینار  128طرح پژوهشی و گزارش دولتی،  52
مقاله چاپ شده در مجالت معتبر در زمینه مواد مخدر یا  35و 

به عبارت دیگر . مرتبط با این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است
  . پژوهش یا مقاله پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است 370

صدیق . است "فرا تحلیل"یکی از روش هاي تحلیلی جدید 
فرا تحلیل یکی از  ": گوید در تعریف فرا تحلیل می) 1382(

هاي تحلیلی پیشرفته است که امروزه نزد پژوهشگران از ارزش  تکنیک
ها و نتایج تحقیقات و  تهاستفاده از برآیند یاف. واالیی برخوردار است

ریزي و اداره بخشی از جامعه یا کل  هاي مختلف، جهت برنامه پژوهش
ترین عواملی است که موجب اهمیت این نوع مطالعات  آن، از مهم
با استفاده از این تکنیک تحلیلی در واقع پژوهشگر به  ".شده است

وي در  .دهد منابع پیشین مراجعه کرده و از آنها تحلیلی ارائه می
حوزه ) مرتبط با علوم انسانی(هاي  از برخی پژوهش) همان(تحلیلی 

  :مواد مخدر، نتایج زیر را مورد اشاره قرار داده است
شناختی  هاي جامعه ها شامل نظریه مبانی نظري پژوهش - 1

شناسی  هاي روان ، نظریه%)4/15(شناسی  هاي روان ، نظریه%)2/51(
  .بوده است%) 57/2(شناختی  زیستهاي  و نظریه%) 7/30(اجتماعی 
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اند از عوامل  ها عبارت بوده عوامل اعتیاد از نظر این پژوهش - 2
هاي بدنی، خستگی،  ها و اختالالت جسمی، نقیصه بیماري( فردي 

هاي روانی،  خوابی، عوامل جنسی، اختالالت و بیماري خوابی و کم بی
اختالالت  اظطراب و افسردگی، ناکامی، محرومیت، واکنش غمگین،

کار، خانواده از هم  خانواده بزه( ، عوامل محیطی و بیرونی )شخصیتی
هاي  گسیخته، فوت مادر و پدر، غیبت والدین، طالق، خانواده

پرجمعیت، ستیزه و اختالفات خانوادگی، فقدان روابط عاطفی در 
هاي  خانواده، مدرسه و محیط آموزشی نامطلوب، عضویت در گروه

همساالن، گروه دوستان معتاد، زندگی در مناطق  فاسد و تقلید از
کار، بیکاري، دسترسی به مواد مخدر، توزیع ناعادالنه ثروت، جنگ  بزه

و تبعات آن، مهاجرت و تعارض فرهنگی حاصله، استعمار، فقر 
هاي اجتماعی،  بودن سطح سواد، نابسامانی و آشفتگی فرهنگی و پایین

کاهش کنترل اجتماعی و رشد و پیشرفت بی رویه شهرنشینی و 
  ).تکنولوژي

هاي شروع به مصرف مواد مخدر به این موارد  درباره انگیزه - 3
افزایش توانایی جسمی، افزایش توانایی جنسی، . اشاره شده است
نشده، دردهاي جسمی مزمن،  پزشکی درمان اختالالت روان

ترها، دسترسی داشتن به پول هنگفت، تصورات  همانندسازي با بزرگ
ادرست نسبت به مواد مخدر، ایجاد احساسات ویژه، عضویت در یک ن

خرده فرهنگ براي کسب حمایت، مقابله با استرس، تشویق عضو 
  .معتاد خانواده

شده غالباً در یک  هاي انجام دهد که پژوهش این نتایج نشان می
اما اکنون . اند طرح سیستماتیک به انجام طرح پژوهشی خود پرداخته

هاي علوم  تا در این بخش به جاي توجه به پژوهش شود تالش می
تا آنجا که مورد شناسایی قرار (شده  هاي انجام انسانی، کلیه پژوهش

توان بطور  البته این تحلیل را نمی. مورد بررسی قرار گیرند) اند گرفته
هاي  چرا که در این بخش به نتایج و یافته،کامل یک فرا تحلیل نامید 

اهد شد بلکه به پارادایم و الگوي پژوهشی در اي نخو آنها اشاره
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هاي  خصوص مواد مخدر توجه خواهیم کرد و وابستگی آنها به حوزه
  . علمی را مورد بررسی قرار خواهیم داد

هاي مرتبط در سه دسته قرار  طور که گفته شد پژوهش همان
هاي دکترا، فوق لیسانس و لیسانس  نامه گیرند که عبارتند از پایان می

طرح پژوهش و  52(ها و گزارشات دولتی  ، پژوهش)نامه پایان 156(
و مقاالت پژوهشی ارائه شده در سمینار یا منتشره در ) گزارش دولتی

  ). مقاله پژوهشی 162(مجالت 
نامه، نود و  از میان یکصد و پنجاه و شش پایان نامه؛ پایان) الف

مه در مقطع فوق نا نامه در مقطع دکترا، پنجاه و پنج پایان شش پایان
نامه در مقطع لیسانس به موضوعات مرتبط با  لیسانس و پنج پایان
نامه توسط دانشجویان  این تعداد پایان. اند مواد مخدر پرداخته

هاي پزشکی، هنر و علوم انسانی تهیه شده است که در این  رشته
میان دانشجویان رشته پزشکی بیش از سایرین به مساله مواد مخدر 

ها توسط  نامه در حالیکه بیش از دو سوم پایان. اند ودهتوجه نم
هاي  نامه دانشجویان علوم پزشکی نوشته شده است، مجموع پایان

ها را تشکیل  نامه دانشجویان علوم انسانی تنها یک پنجم کل پایان
همچنین دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی به تنهایی . دهند می

شناسی و برابر با دانشجویان  به روان بیش از دانشجویان علوم مرتبط
چنانچه ارقام مربوط . اند شناسی به این مساله توجه کرده رشته جامعه

به افراد فارغ التحصیل علوم انسانی را در نظر گیریم، آنگاه خواهیم 
دید مباحث مربوط به مواد مخدر چندان جایگاه با اهمیتی میان آنها 

  . ندارد
نشان داده شده است یکصد و ) 1(ره همانطور که در جدول شما

نامه،  نامه دانشجویی از میان یکصد و پنجاه شش پایان پانزده پایان
نکته جالب توجه آن . توسط دانشجویان علوم پزشکی تهیه شده است

هاي  است که هیچ دانشجو دکترایی به غیر از دانشجویان رشته
ص نداده و تنها نامه خود را به حوزه مواد مخدر اختصا پزشکی، پایان

در میان دانشجویان . اند دانشجویان رشته پزشکی به این امر پرداخته
هاي پزشکی بیش از دیگران به این  فوق لیسانس نیز دانشجویان رشته
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هاي  در عین حال توجه دانشجویان رشته. اند موضوع توجه کرده
. هنري مانند گرافیک و معماري نیز به این موضوع جالب توجه است

ها بطور خاص به مساله مصرف مواد  نامه ور کلی برخی از پایانبط
آن پرداخته و برخی دیگر با بررسی ) غالباً فیزیکی( مخدر و تاثیرات 

تر، بخشی از موضوع را به مساله مصرف مواد مخدر و  یک مساله عام
  .اند اعتیاد اختصاص داده

  
  فکیک هاي تحصیلی به ت نامه فراوانی پایان): 1(جدول شماره 

  مقطع و رشته تحصیلی

لی
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 تح
شته

ر
 

کی
زش

م پ
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سی

شنا
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ج

 
دکترا

 

96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 

س
فوق لیسان

 

19 3 4 1 11 4 2 1 2 8 55 

س
لیسان

 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5 

جمع
 

115 3 4 1 11 4 4 1 2 11 156 

  
  هاي پژوهشی طرح) ب

شده در مراکز مختلف و سازمان برنامه و  هاي پژوهشی انجام طرح
به همراه گزارشات دولتی در یک دسته قرار گرفته و ) سابق(بودجه 

طرح پژوهشی و گزارش دولتی مورد بررسی قرار گرفته  52مجموعاً 
ز پنجاه درصد از هاي دانشجویی، بیش ا نامه بر خالف پایان. است

شناسی  هاي مرتبط با مواد مخدر با خاستگاه علمی جامعه پژوهش
. انجام شده و پس از آن علوم پزشکی در رتبه بعدي قرار دارد

ها عبارت از بررسی علل اعتیاد،  موضوعات مورد توجه در این پژوهش
هاي پزشکی  بررسی وضعیت اعتیاد در شهرهاي مختلف، بررسی

اد مخدر، اعتیاد مجدد، مطالعات مربوط به جوانان و درباره مصرف مو
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این . بوده است... هاي جلوگیري از اعتیاد و  مواد مخدر و سیگار، روش
هاي غالباً به یک منطقه جغرافیایی و شهر خاص اختصاص  پژوهش

  . ندرت در این زمینه انجام شده است هاي ملی به دارد و پژوهش
  

  ها به تفکیک  ی و گزارشهاي پژوهش طرح): 2(جدول شماره
  خاستگاه علمی

  
  مقاالت) ج

مون مسائل گوناگون مرتبط با مواد مخدر در مقاالت مختلف پیرا
عنوان ارائه یا منتشر شده است که از این میان یکصد و بیست و  162

هشت مقاله در سمینارها ارائه شده و سی و چهار مقاله در نشریات 
مقاالت ارائه شده در سمینارها  اکثرا در . معتبر به چاپ رسیده است

در مقاالت مجالت نیز . ارندشناسی قرار د حوزه پزشکی و جامعه
محققین علوم پزشکی بیش از دیگران به تهیه و انتشار مقاله پیرامون 

در مجموع حدود سی درصد از مقاالت . اند مواد مخدر پرداخته
منتشره یا ارائه شده در سمینارها با رویکرد پزشکی، حدود بیست و 

ردهاي شناختی و بقیه با رویک پنج درصد آنها با رویکرد جامعه
  .اند شناسی و سایر علوم انسانی تدوین شده روان
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 28 1 1 1 14 1 10 هاي عام طرح

 19 0 2 3 12 1 1 سازمان برنامه

 5 0 0 1 2 0 2 گزارش دولتی

 52 1 3 5 28 2 13 جمع
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  هاي علمی مقاالت به تفکیک وابستگی به حوزه): 3(جدول شماره

  
 370همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، در مجموع 

نامه، پژوهش و مقاله مورد بررسی قرار گرفته است که نشان  پایان
هاي علمی توسط دانشجویان  دهند در مجموع نیمی از این فعالیت می

پژوهشگران و . هاي پزشکی انجام شده است رشته و پژوهشگران
شناسی با اختالف چشمگیر در رده دوم و  دانشجویان رشته جامعه

دهد  این نسبت نشان می. شناسی قرار دارند سپس علوم تربیتی و روان
پارادایم فکري فعلی در حوزه مسائل مرتبط با مواد مخدر تحت تاثیر 

از همه به عنوان نوعی از بیماري علوم پزشکی بوده و این پدیده بیش 
همچنین در جداول پیشین دیدیم که کل . شود بدنی تلقی می

توسط دانشجویان پزشکی تدوین شده است و ي هاي دکتر نامه پایان
  . اند هاي علمی در این خصوص اقدامی نکرده سایر حوزه

تواند وارد حوزه پژوهشی مواد مخدر  علوم پزشکی تنها زمانی می
واقعه مصرف مواد مخدر رخ داده باشد و در واقع علم ما بعد شود که 

دهد که مباحث پیشینی  واقعه است، عملکرد علمی فوق نشان می
مانند پیشگیري و جلوگیري از مصرف مواد مخدر چندان مورد توجه 

عالوه بر علوم پزشکی، بسیاري از تحقیقات . حوزه علمی نبوده است
اند و  صورت مابعد واقعه نگاه کردهسایر علوم نیز به این پدیده ب
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مقاالت 
 سمینارها

40 11 35 15 15 1 6 3 2 128 

مقاالت 
 مجالت

20 2 5 0 7 0 0 0 0 34 

 162 2 3 6 1 22 15 40 13 60 جمع
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پیامدهاي مصرف مواد مخدر یا مسائل مترتب بر مصرف مواد مخدر 
  . اند را مورد بررسی قرار داده) مانند بررسی وضعیت زنان همسر معتاد(

توان به چند پژوهش اشاره  در خصوص نگرش سنجی نیز تنها می
هوري کرد که یا بصورت نظر سنجی و توسط صدا و سیماي جم

هاي خاص که به جامعه آماري  اسالمی انجام شده یا برخی پژوهش
این نوع . اند بسنده کرده) مانند معلمان یک منطقه شهري( محدود 
ها نیز غالبا از زاویه آسیبی به مساله نگاه کرده و از همان  پژوهش

  . اند پیش فرض بدیهی انگاشته شده استفاده نموده
  

  هاي علمی لمی به تفکیک وابستگی به حوزهتولیدات ع): 4(جدول شماره

لی
صی

تح
ته 

رش
 

کی
زش

م پ
علو

 

معه
جا

 
سی

شنا
 

وان
ر

 
سی

شنا
  

 

تی
ربی

م ت
علو

 

سی
سیا

وم 
 عل

ق و
حقو

 

ش
 بخ

وان
م ت

علو
  

 

 4 11 1 4 11 115 نامه پایان

 0 1 3 5 28 13 پژوهش

 0 1 22 15 40 60 مقاله

 4 13 26 24 79 188 جمع
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  علمی به تفکیک وابستگی  تولیدات): 4(جدول شمارهادامه 
  هاي علمی به حوزه
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 156 0 3 2 0 5 0 نامه پایان

 52 0 0 0 0 0 2 پژوهش

 162 2 0 6 3 0 13 مقاله

 2 3 8 3 5 15 جمع
37

0 

  
  مروري بر برخی مطالعات مرتبط 

نجام شده در سطح ملی که توسط سه هاي ا در ادامه برخی پژوهش
پژوهش اول به بررسی . نماییم خانه انجام شده است را مرور می وزارت
پردازد، پژوهش دوم در میان  انیان میرهاي ای ها و نگرش ارزش
وم در میان دانشجویان کشور انجام شده سآموزان و پژوهش  دانش
  .است

ر طرح هاي دفت( پیمایش ملی ارزش ها و نگرش هاي ایرانیان
هاي  از جمله پژوهش) 1380ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

آغاز شده و هر دو سال یک بار اجرا  1379معتبري است که از سال 
هاي مردم ساکن در مرکز  ها و ارزش در این پیمایش، نگرش. شد می

یکی از . می گرفتبیست و هشت استان کشور مورد تحقیق قرار 
بررسی نگرش مردم در خصوص مشکالت  هاي این پیمایش بخش

در موج اول این . بودن آنها است جامعه از منظر اهمیت و جدي
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شوندگان خواسته شده است  پیمایش سیزده مشکل مطرح و از پرسش
ها بر اساس طیف  پاسخ. بودن هر کدام را اعالم نمایند میزان جدي

، اصال، خیلی کم، کم "لیکرت تنظیم شده و  شامل هفت جواب 
مشکل اعتیاد در جامعه در . است "متوسط، زیاد، خیلی زیاد و کامال

بیکاري ( میان سیزده مشکل مطرح شده، پس از دو مشکل اقتصادي
اند  درصد از مردم معتقد بوده 3/89، حائز رتبه سوم است که )و گرانی

  .این مشکل، بیش از حد متوسط جدي است
  

  م نسبت فراوانی نسبی نگرش مرد): 5(جدول شماره 
  بودن مشکل اعتیاد در جامعه به جدي

اعتیاد تا 
چه حد 
جدي 
 است؟

 اصال
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

 کامال

فراوانی 
نسبی 
 پاسخ ها

4/0 7/0 5/2 1/7 28 8/37 5/23 

  

دهد میان جنس و تحصیالت و نگرش به  بررسی بیشتر نشان می
ن بیش از زنان مشکل یعنی مردا. اعتیاد رابطه معنادار وجود دارد

افراد با تحصیالت بیشتر اهمیت این مشکل را بیشتر  اعتیاد را جدي و
و وضعیت ) شغل(در عین حال میان سن، وضع فعالیت . دانند می

  .اي وجود ندارد تاهل با نگرش به این مشکل رابطه چندان قوي
را به ترتیب اهمیت ) 1379درسال (جدول زیر مشکالت مختلف 

هاي این جدول تنها دو مشکل اقتصادي  بر اساس داده. دده نشان می
واجد اهمیت بیشتري نسبت به اعتیاد در جامعه ) بیکاري و گرانی(

بوده و سایر مشکالت که شامل مشکالت اجتماعی، فرهنگی و 
به . هستندشود حائز اهمیت کمتري نسبت به اعتیاد  سیاسی می

مردم کشور، اعتیاد عبارت دیگر مهمترین مشکل اجتماعی در نگرش 
  .است
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  نگرش مردم نسبت به مشکالت): 6(جدول شماره 
  )1379(مختلف به ترتیب اهمیت  

ردی
 ف

 فراوانی نسبی عنوان

 8/93 بیکاري 1
 2/93 گرانی 2
 3/89 اعتیاد 3
 1/87 بازي پارتی 4
 82 دزدي و کالهبرداري 5
 3/76 طالق 6
 67 چاپلوسی و تملق 7
 5/64 تگیاختالف و چنددس 8
 3/64 روابط نامشروع 9

 6/58 ظلم و تبعیض 10
 9/51 ناامنی 11
 7/47 توجهی به دین بی 12

13 
احزاب ـ (هاي سیاسی  محدودیت آزادي

 ...)مطبوعات ـ و
2/44 

  

که موضوع اعتیاد را  ،شد انجام 1382موج دوم این پژوهش در سال 
ایج موج دوم، باز بر اساس نت. تر وارد پژوهش نموده است بطور جدي

هم اعتیاد به مواد مخدر پس از بیکاري و گرانی، حائز رتبه سوم در 
درصد از  92 ،بار اما این. میان مشکالت مختلف از نظر مردم است

اند که مشکل اعتیاد بیش از حد متوسط جدي  مردم معتقد بوده
یعنی در موج دوم این پیمایش، حدود سه درصد به افرادي که . است
  .د بودند این مشکل جدي است، افزوده شده استمعتق

فراوانی نسبی نگرش مردم نسبت به جدي بودن ): 7(جدول شماره 
  مشکل اعتیاد در جامعه

 زیاد متوسط کم اعتیاد تا چه حد جدي است؟
 92 3/6 5/2 فراوانی نسبی پاسخ ها

  

 استترین رابطه معنادار تنها میان نگرش به اعتیاد و جنس  جدي
تر از  نیز این مشکل را جدي 82، در سال 79دان، همانند سال که مر
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ها بسیار ناچیز است و احتماال با تغییر  البته تفاوت. اند دانسته زنان می
از این رو روابط معنادار چه در . جامعه آماري قابل تغییر است

توان  و می نیستچندان مهم  82و چه در سال  79پیمایش سال 
  .اعتیاد تقریبا نگرش مشترکی داردگفت جامعه در خصوص 

نگرش مردم نسبت به مشکالت مختلف به ترتیب ): 8(جدول شماره 
  )1382(اهمیت 

 82 نسبی فراوانی عنوان ردیف

 96 بیکاري 1
 7/95 گرانی 2
 92 اعتیاد 3
 1/88 بازي پارتی 4
 85 طالق 5
 4/69 دزدي و کالهبرداري 6
 1/66 روابط نامشروع 7
 62 تبعیض 8
 7/55 اختالف و چنددستگی 9
 2/52 ظلم و ستم 10
 1/39 ناامنی 11
 5/36 توجهی به دین بی 12

  

عالوه بر این سئوال، در موج دوم این پژوهش فصل خاصی به 
اعتیاد اختصاص داده شده است که طی آن پنج سئوال درباره نگرش 

سخ به گویان در پا پاسخ. مردم نسبت به این پدیده پرسیده شده است
 "، اغلب پاسخ "به نظر شما با معتادان چه باید کرد"این سئوال که 

در حالی که . اند اعزام شوند را برگزیده "به مراکز درمانی و بازپروري 
درصد از آنها  1/6اند،  درصد از مردم به این پاسخ تمایل داشته 7/77

بر این  درصد 2/15معتقد بودند که باید معتادان را به زندان فرستاد، 
درصد نظر بر آزاد  1/1عقیده بودند که معتادان را باید اعدام کرد و 

  . گذاشتن آنها داشتند
بوده است  "افزایش مجازات قاچاقچیان"سئوال بعدي در خصوص 

 3/7در حالی که  ،درصد از مردم موافق این گزینه بودند 1/89که 
  .درصد مردد بودند 6/3درصد مخالف و 
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درصد از مردم معتقد بودند که  50، "به معتادیناعتماد "پیرامون 
 4/41شود اعتماد کرد، حال آنکه  می "کمی "به فرد معتاد به مقدار 

درصد معتقد بودند  6/8دانستند و  می "تا حدي"درصد این اعتماد را 
ارائه کار به "در خصوص  .اعتماد کرد "زیاد"توان به معتادین  می

اگر "گویان در پاسخ به این سئوال که  درصد از پاسخ 4/71، "معتادین
امکانش را داشته باشید آیا حاضرید به معتادي که ترك کرده کار 

 .اند درصد پاسخ منفی داده 6/28، پاسخ مثبت داده اند و "بدهید؟
درصد از مردم با ازدواج  3/81، "خویشاوندي با فرد معتاد"درباره 

ست مخالف بوده و یکی از بستگان خود با معتادي که ترك کرده ا
  .اند درصد موافق این تصور بوده 7/18تنها 

سه سئوال آخر یعنی میزان اعتماد به معتاد، ارائه کار به معتاد و 
توان به نوعی در ردیف طیف فاصله  ازدواج بستگان با فرد معتاد را می

در طیف بوگاردوس در خصوص یک . سنجی بوگاردوس قرار داد
شود و نسبت میان فرد و موضوع از شدت   موضوع سئواالتی مطرح می

درصد از  50همانطور که مالحظه شد . گردد به ضعف بررسی می
درصد در  4/71توان اعتماد کرد،  مردم معتقد بودند به فرد معتاد نمی

درصد با ازدواج یکی از  3/81دهند و  صورت امکان به معتادین کار می
یکی از بستگان با فرد  ازدواج. بستگان خود با فرد معتاد مخالفند

. برخوردار است) میان این سه مقوله( معتاد از باالترین سطح رابطه 
. پس از آن اعتماد به معتاد و در آخر ارائه کار به فرد معتاد قرار دارد

تر رابطه، یعنی ارائه کار  همانطور که در نتایج آمد تنها در سطح پایین
ود داشته باشد، یک نسبت به معتاد آن هم در صورتی که امکانش وج

یعنی فرد معتاد در نظام . قابل توجه میان افراد و معتادین وجود دارد
اجتماعی امروز، بنا بر نگرش مردم، داراي جایگاه بسیار پایینی بوده و 

  .با طرد اجتماعی روبرو است
هاي مردم  ها و نگرش این پیمایش از آنجا که درصدد است ارزش

را مورد سنجش قرار دهد، حوزه ) ها ستانساکن مراکز ا( ایران 
تواند یک  پژوهشی خود را بسیار گسترده انتخاب کرده و تنها می

. هاي مردم حول موضوعات مختلف را ارائه دهد تصویر کلی از نگرش
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هاي این پژوهش در خصوص اعتیاد چندان  به همین دلیل داده
. ی احصاء نمودتوان از آنها نتایج روشن و خاص کاربردي نبوده و نمی

یابی  ترین نتیجه این پژوهش درباره اعتیاد را شاید در اهمیت مهم
ترین مشکل  دهد از نظر مردم اعتیاد مهم مساله دانست که نشان می

گرانی و (در حوزه اجتماعی است که تنها دو مشکل حاد دیگر 
عالوه بر آن این . در رتبه اهمیت باالتري از آن قرار دارند) بیکاري

ها قادر به تعمیم نتایج به تمام حوزه مصرف مواد مخدر  هداد
باشند و تنها شکل افراطی مصرف منتهی به اعتیاد است که وارد  نمی

  . شمول پیمایش شده است
بررسی وضع موجود سوء مصرف مواد "پژوهش بعدي با عنوان 

در سال ) 1382صدیق، ( "مخدر درمیان دانش آموزان کل کشور
ارس کل کشور در مقاطع سوم راهنمایی تا سوم و در سطح مد 1382

. نفر انجام شده است 7558گیري و با حجم  دبیرستان از طریق نمونه
چارچوب نظري و عنوان این پژوهش خود به تنهایی بیانگر زاویه دید 

دهد که این پژوهش نیز از زاویه آسیبی به  پژوهشگر بوده و نشان می
پیمایش بوده و از تکنیک  روش تحقیق آن. مساله پرداخته است
فرضیات این . آوري اطالعات استفاده شده است پرسشنامه براي جمع

شناسی و کجروي اجتماعی  هاي آسیب پژوهش با استفاده از نظریه
؛ "نظریه فشار"تهیه شده است که بطور خاص بر آمده از سه نظریه 

هاي نامشروع کلوارد  هاي مشروع مرتن و وجود فرصت فقدان فرصت
نظریه کنترل "؛ پیوند افتراقی سادرلند، و "نظریه یادگیري"دوالین، 
یکی از . استهاي اجتماعی هرشی،  ؛ فقدان اتصال با شبکه"اجتماعی

ها و در معرض مصرف  پذیري اهداف این پژوهش شناخت میزان آسیب
بر اساس مدل . آموزان است مواد مخدر و سیگاري بودن دانش

ه اجتماعی، اعتقادات دینی، کنترل پژوهشی این تحقیق، پایگا
خانوادگی، گروه هماالن، انسجام خانوادگی، فعالیت اجتماعی، اوقات 
فراغت، احساس خود باوري و اعتماد به خود، و نگرش به اعتیاد در 

و مشروبات الکلی بودن  وضعیت در معرض خطر سیگار، مواد مخدر
ه متشکل از سیماي نمونه این پژوهش بطور خالص. تاثیرگذار است
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درصد دختر و  3/48درصد پسر و  7/51نفر است که شامل  7558
  . باشد سال می 18تا  15گروه سنی 

 2/13است که  آموزان نشان داده بررسی تجارب شخصی دانش
درصد از آنها  8/9درصد از پاسخگویان هیچ آشنایی با سیگار ندارند، 

ز آنها سیگار را درصد ا 7/71اند،  تنها درباره آن چیزهایی شنیده
درباره تریاك و . اند درصد از آنها سیگار کشیده 3/5اند، و تنها  دیده

درصد منکر هرگونه  1/47درصد و  3/26هروئین نیز به ترتیب 
درصد چیزهایی درباره آن  4/51درصد و  1/55آشنایی با آنها بوده، 

د را اند که این دو موا درصد گفته 2/0درصد و  5/0اند و تنها  شنیده
  . اند مصرف کرده
  توزیع پاسخگویان به تفکیک تجارب شخصی مواد مخدر): 9(جدول شماره

 نوع تجربه
اصال تجربه 

 ام نکرده
 ام دیده ام شنیده

مصرف 
 ام کرده

 5.3 71.7 9.8 13.2 سیگار
 0.5 18.2 55.1 26.3 تریاك
 0.2 1.4 51.4 47.1 هروئین
 0.2 2.8 44.2 52.7 حشیش

مشروبات 
 یالکل

39.1 38.1 20.6 2.1 

  

اند  نفر از پاسخگویان گفته 61درباره میزان مصرف مواد مخدر، 
اي یک بار به مصرف  نفر هفته 57کشند،  روزي یکبار سیگار می

. اند اند تا کنون سیگار کشیده نفر گفته 189کنند و  سیگار مبادرت می
تریاك نفر ماهی یک بار  8اي یک بار و  نفر از پاسخگویان هفته 9

 4اي یک بار،  اند هفته نفر گفته 2درباره مصرف هروئین، . کشند می
اند که تاکنون  نفر هم گفته 4اند ماهی یک بار و  نفر مدعی شده

نفر از پاسخگویان روزي یکبار حشیش  5. اند هروئین مصرف کرده
اي بک بار حشیش مصرف  اند هفته نفر هم گفته 9کشند و  می
نفر  26نفر روزي یک بار،  14وبات الکلی، درباره مشر. کنند می

نفر تاکنون یک بار  58نفر ماهی یک بار و  42اي یک بار،  هفته
  .اند مشروب خورده
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ترین بخش این پژوهش براي تحقیق حاضر، شاخص  اما مهم
شاخص نگرش به اعتیاد  .استیا اعتیاد  "نگرش به مواد مخدر"

اره مضرات فیزیکی مواد در گویه اول درب. متشکل از هفت گویه است
شدن  اعتیاد به مواد مخدر باعث خراب"مخدر، با این عبارت که 

درصد  91.3. ، سئوال شده است"شود دستگاه تنفس و قلب آدمی می
درصد با آن مخالفت  3.8شوندگان با این گویه موافق بوده و  از پرسش

گویه دوم نیز به مضرات فیزیکی مصرف مواد مخدر . اند کرده
مصرف تریاك به هر ": پردازد که با این عبارت سنجیده شده است می

درصد از پاسخگویان  90. "شکل که باشد، براي سالمتی ضرر دارد
گویه سوم . اند درصد از آنها مخالف این عبارت بوده 5.2موافق بوده و 

 91.3. "مواد مخدر را حتی یک بار هم نباید تجربه کرد": گوید می
درصد مخالفت خود  4.7ان موافق این گویه بوده و آموز درصد از دانش

اعتیاد یک : گویه چهارم با این مضمون مطرح شد که. اند را ابراز کرده
این گویه رویکردي . "بیماري است که باید آن را درمان کرد

درصد از  89.9شناختی به مساله اعتیاد دارد که  آسیب
گویه . اند بوده درصد مخالف 4.9شوندگان موافق آن بوده و  پرسش

اگر آدم پول داشته باشد، مصرف مواد "دارد که  پنجم مطرح می
درصد از  80.9. "کند مخدر براي او هیچ مشکلی درست نمی

. اند درصد موافق آن بوده 11.3پاسخگویان با آن مخالفت کرده و 
مصرف مواد مخدر نوعی "گویه بعدي عبارت از آن است که 

درصد  12.9درصد موافق بوده و  77.1. "خودکشی تدریجی است
کند  مصرف مواد مخدر به آدم کمک می": درباره این گویه که. مخالف

اند و  درصد موافق بوده 16.6، "که مشکالت خودش را فراموش کند
  .درصد مخالف 65.3
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  هاي  پاسخگویان به تفکیک گویه عتوزی): 10(جدول شماره
  نگرش به مواد مخدر  مقیاس

هاي  گویه
 مقیاس

کامال 
 موافقم

 مخالفم موافقم
کامال 
 مخالفم

نظري 
 ندارم

مطمئن 
 نیستم

اعتیاد به مواد 
مخدر باعث 

شدن  خراب
دستگاه تنفس 
و قلب آدمی 

 .شود می

74.3 17 1.8 2 2.9 2 

مصرف تریاك 
به هر شکل 

که باشد، براي 
سالمتی ضرر 

 دارد

71 19 2.8 2.4 3 1.9 

مواد مخدر را 
حتی یک بار 

هم نباید 
 تجربه کرد

75.9 15.4 2.7 2 2.5 1.5 

اعتیاد یک 
بیماري است 
که باید آن را 

 درمان کرد

65.8 24.1 2.8 2.1 3.3 1.9 

اگر آدم پول 
داشته باشد، 
مصرف مواد 

مخدر براي او 
هیچ مشکلی 

درست 
 کند نمی

6.9 4.4 19.7 61.2 4.8 3.1 

مصرف مواد 
مخدر نوعی 
خودکشی 

 تدریجی است

53.2 23.9 4.7 8.2 6.2 3.8 

مصرف مواد 
مخدر به آدم 

کند  کمک می
که مشکالت 
خودش را 
 فراموش کند

8 8.6 20.2 45.1 11.1 7 

  

درصد  1/0حدود (نفر  5دهد که تنها  بررسی این مقیاس نشان می
داراي نگرش کامال مثبت به مصرف مواد مخدر ) از کل پاسخگویان

ن داراي نگرش آموزا نفر از دانش 107درصد شامل  1.5. هستند
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نظر . درصد هم نظر بینابین دارند 4.9مثبت به مواد مخدر بوده و 
 67درصد از پاسخگویان نسبت به مواد مخدر منفی و نظر  26.5

  .استدرصد کامال منفی 
  توزیع پاسخگویان به تفکیک نگرش به مواد مخدر): 11(جدول شماره

نگرش به مواد 
 مخدر

فراوانی 
 مطلق

فراوانی 
 نسبی

 1/0 107 ال مثبتکام

 1.5 107 مثبت

 4.9 351 بینابین

 26.5 1885 منفی

 67 4767 کامال منفی

 100 7115 جمع کل
  

هاي علی یا شبه علی میان نگرش به مواد مخدر و  برخی رابطه
  :متغیرهاي دیگر از این قرارند

  .دختران بیش از پسران داراي نگرش منفی به مواد مخدر هستند -
  .یابد سن، نگرش منفی به مواد مخدر کاهش میبا افزایش  -
آموزان با نگرش منفی به مواد مخدر داراي  باال رفتن معدل دانش -

  .تر است رود نگرش نیز منفی یعنی هر چه معدل باالتر می. رابطه است
آموزان و نگرش به مواد مخدر  هاي تحصیلی دانش میان رشته -

ها داراي  آموزان برخی رشته به عبارت دیگر دانش. رابطه وجود دارد
  .هستندتري به مواد مخدر  نگرش منفی

. میان قومیت و نگرش به مواد مخدر رابطه وجود دارد -
آموزان متعلق به قوم بلوچ و عرب بیش از دیگران به مواد مخدر  دانش

میان پایگاه اجتماعی و اقتصادي و نگرش به مواد  .نگرش مثبت دارند
  .اردمخدر نیز رابطه وجود د

عالوه بر بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر، نگرش 
سئوال این بخش  .آنها به فرد معتاد نیز مورد بررسی قرار گرفته است

آموزان به فرد معتاد نگرش منفی یا  تا چه اندازه دانش"عبارت بود از 
درصد از  6.6ها مشخص شد،  در بررسی پاسخ "مثبت دارند؟

 11دند که دوستی با افراد معتاد اشکالی ندارد، آموزان معتق دانش
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افراد معتاد شغل "آموزان مخالف این گویه هستند که  درصد از دانش
درصد از آنها مخالف این  11.3، "دهند و خانواده خود را از دست می

درصد هم  4.8، "گویه هستند که مردم معتادان را دوست ندارند
توانند درست تصمیم  نمی معتادان"مخالف این تصور هستند که 

دوستی با فرد معتاد "درصد اعتقاد دارند که  4.8، همچنین "بگیرند
آموزان اعتقاد  درصد از دانش 11.3، و در نهایت "خطرناك نیست

  . "هاي اجتماع هستند معتادان انگل"ندارند که 
  نگرش پاسخگویان به فرد معتاد): 12(جدول شماره 

 الفمخ موافق نگرش به فرد معتاد
 88.3 6.6 دوستی با افراد معتاد اشکالی ندارد

 11 80.7 دهند افراد معتاد شغل و خانواده خود را از دست می
 11.3 80.5 مردم معتادان را دوست ندارند

 4.8 86 توانند درست تصمیم بگیرند معتادان نمی
 91.3 4.8 دوستی با فرد معتاد خطرناك نیست

 11.6 82.6 ستندهاي اجتماع ه معتادان انگل

درصد از  1.8دهد، تنها  بطور کلی این شاخص نشان می
 6.6آموزان نسبت به فرد معتاد داراي نگرش مثبت بوده و  دانش

درصد دیدگاه منفی به فرد معتاد  91.6درصد دیدگاه بینابین دارند، و 
بر اساس نتایج این پژوهش، دختران بیش از پسران نسبت به . دارند

رود و پایه تحصیلی  منفی دارند، و هرچه سن باالتر میمعتاد نگرش 
تر  یابد، نگرش آنها نسبت به فرد معتاد منفی آموزان افزایش می دانش

) ریاضی فیزیک(هاي تحصیلی  آموزان برخی رشته دانش. شود می
داراي ) علوم انسانی(ها  آموزان برخی رشته تر و دانش نگرش منفی

اموزان  بررسی قومیت دانشهمچنین . تري هستند نگرش نسبتا مثبت
تري  دهد که افراد وابسته به قوم بلوچ و عرب نگرش مثبت نشان می

دهد نگرش  بطور کلی نتایج این پژوهش نشان می .به معتاد دارند
آموزان نسبت به مواد مخدر و اعتیاد منفی است و نیز  اغلب دانش

هایشان، سیگار، مواد مخدر و مشروبات  تعداد کمی از آنها، بنابر پاسخ
  . کنند الکلی مصرف می
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دانشجویان و مسئله مواد مخدر؛ "پژوهشی سوم با عنوان 
د مخدر در بین دانشجویان شناسی مصرف موا شیوع

ریزي  ، توسط دفتر برنامه)1382سراج زاده، ( "هاي دولتی دانشگاه
اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات و فناوري انجام 

این پژوهش . پردازد شده است که بطور اختصاصی به دانشجویان می
 با 1382 -1381سال اول سال تحصیلی  به روش پیمایش در نیم

دانشگاه دولتی تحت پوشش وزارت علوم و  21نفره از  5231نمونه 
در این تحقیق عنوان شده است . تحقیقات و فناوري، اجرا شده است

بار به صورت اختصاصی و تفصیلی به موضوع  که این طرح براي اولین
  .پردازد مواد مخدر در بین دانشجویان می

پیدا کردن از  اطالع"هدف این پژوهش چنین عنوان شده است؛ 
نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر و مشروبات الکلی و نیز 

همچنین شناخت . آشنایی، دسترسی و استفاده آنان از این مواد
ي مسئله مواد مخدر  ترین عوامل موثر و متغیرهاي تبیین کننده مهم

  ."در بین دانشجویان
جود و بررسی اطالعات مو "خود گزارشی"این پژوهش با دو روش 

ها  در دفاتر و نهادهایی که به نوعی به مسئله مواد مخدر در دانشگاه
هایی که  سو به بررسی داده ارتباط دارند انجام شده است که از یک

شده توسط  هاي ارائه اند و سپس به داده خود دانشجویان ارائه داده
به همین دلیل متغیرهاي مورد پژوهش . پردازد نهادهاي مسئول می

هاي نگرشی که به بررسی نگرش دانشجویان در  سششامل پر
هاي  پردازد، پرسش خصوص مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی می

کننده  ها توجه دارد و متغیرهاي تبیین واقعی که به تجربیات و آگاهی
ها را از آن طریق تبیین نماید،  مانند سن و جنس و قومیت که تفاوت

  .شود می
درصد از  50.4ن قرار است؛ سیماي جامعه نمونه از ای

درصد از آنها  90.1درصد مرد،  49.6شوندگان زن بوده و  پرسش
از نظر سنی . درصدشان مطلقه بودند 0.4درصد متاهل و  9.5مجرد، 

. سال قرار داشتند 25درصد از کل پاسخگویان در سنین زیر  92.3
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 21درصد  51.4سال و  20تا  17درصد در سنین  40.9در این میان، 
  . ساله بودند 24تا 

درصد از آنها تاکنون در مورد  89.3در بررسی آگاهی دانشجویان، 
درصد درباره افزایش مصرف  78.2افزایش مصرف مواد مخدر و 

درصد از  64.4. اند مشروبات الکلی در بین دانشجویان چیزي شنیده
آنها تاکنون شواهد تاییدکننده افزایش مصرف مواد مخدر مشاهده 

درصد با شواهدي دال بر افزایش مصرف مشروبات  54.3ند و ا کرده
  .اند الکلی را برخورد داشته

 88.3درصد از پاسخگویان از شیوع مصرف مواد مخدر و  96.8
درصد از آنها از شیوع مشروبات الکلی در بین دانشجویان ابراز نگرانی 

  .اند دهدرصد از پاسخگویان کامال نگران بو 62.4در این حال، . اند کرده
درصد  0.7درباره دسترسی به مواد مخدر اقلیت کوچکی یعنی 

اند که تهیه مواد مخدر و مشروبات الکلی در دانشگاه یا خوابگاه  گفته
اغلب دانشجویان معتقدند تهیه مواد مخدر و یا . غیر ممکن است

  .مشروبات الکلی در سطح در دانشگاه یا خوابگاه چندان دشوار نیست
جویان از شیوع مصرف سیگار، مشروبات الکلی و تریاك ارزیابی دانش

درصد شیوع سیگار را در  73در بین دانشجویان از این قرار است؛ 
درصد مصرف  47.6. اند بین دانشجویان زیاد یا بسیار زیاد دانسته

اند و یک  تفریحی مشروبات الکلی را زیاد یا بسیار زیاد عنوان کرده
تفریحی تریاك و نیز مصرف مواد مخدر  اند که مصرف چهارم نیز گفته

  . در ایام امتحانات زیاد یا بسیار زیاد است
در بررسی سنجش نگرش دانشجویان درباره مصرف مواد مخدر، 

 63یعنی . اند اغلب آنها نسبت به مصرف سیگار نگرش منفی داشته
سیگار کشیدن مقدمه مصرف مواد "درصد در پاسخ به این گزینه که 

  .موافق یا کامال موافق بودند "باید از آن پرهیز کردمخدر است و 
اکثریت بزرگی از دانشجویان نسبت به مصرف حشیش نگرش منفی 

حشیش اعتیاد آور "این نتیجه از بررسی این عبارت که . اند داشته
درصد از  83آمده که  بدست "نیست و نباید از مصرف آن نگران بود

  .اند امال مخالف بودهدانشجویان با این عبارت مخالف یا ک
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بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مصرف تریاك نسبت به 
درصد از آنها در مورد  63با این حال . تر بوده است حشیش مثبت

. موافق یا کامال موافق بودند) به هر شکل(بار بودن مصرف تریاك  زیان
اش قوي  کسی که اراده"درصد از آنان با این عبارت که  57همچنین 

  .مخالف بودند "شود با مصرف گاه به گاه تریاك معتاد نمی باشد
بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مصرف مشروبات الکلی نشان 

خطر بودن مشروبات الکلی نسبت به  درصد از آنها با کم 46دهد  می
در عین حال اغلب آنها موافق . مواد مخدر موافق یا کامال موافق بودند

  .الکلی حرام است اند که مصرف مشروبات بوده
توان گفت که اکثریت بزرگی از دانشجویان نسبت به  در مجموع می

درصد از  86تا  64. باشند مصرف مواد مخدر داري نگرش منفی می
آنها با عبارات منفی درباره مصرف مواد مخدر موافق بوده و با عبارات 

نی اگر جوا"درصد با این عبارت که  86یعنی . اند مثبت مخالفت کرده
 "کند اش را نابود می مواد مخدر مصرف کند آینده شغلی و خانوادگی

درصد از آنها با این توجیه که  63. اند موافق و بسیار موافق بوده
وقتی که کسی با غم و اندوه دست به گریبان است، مصرف مواد "

، مخالف و "تواند او را تسکین دهد مخدر تنها چیزي است که می
مصرف مواد "درصد از دانشجویان با عبارت  81. اند کامال مخالف بوده

، مخالف یا کامال "مخدر اگر به اعتیاد منجر نشود اشکالی ندارد
مصرف تفریحی و محدود "درصد از آنها با  80حدود . اند مخالف بوده

درصد  75. اند ، مخالف یا کامال مخالف بوده"مواد مخدر اشکالی ندارد
، "را حتی یک بار هم نباید تجربه کرد مواد مخدر"با این عبارت که 

دوستی "درصد از آنها با این نظر که  67. اند موافق و کامال موافق بوده
، موافق و "کند خطرناك است با فردي که مواد مخدر مصرف می

درصد از دانشجویان با عبارت  64و در نهایت . اند کامال موافق بوده
مردم آبرو و حیثیت  کند در بین کسی که مواد مخدر مصرف می"

  .اند ، موافق یا کامال موافق بوده"ندارد
پژوهش هاي دیگري نیز به بررسی وضعیت مقاله نگاري طی سی 

و مطالعات مربوط به سوء مصرف مواد با ) 1352- 1381(سال گذشته
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) 1370-1384(اجتماعی طی یک دهه و نیم گذشته  –رویکرد روانی 
و مقاله علمی در فصلنامه هاي پرداخته اند، که نتایج آنها در د

به چاپ  "بررسی مسائل اجتماعی ایران"و  "اعتیاد پژوهی"تخصصی 
براي اطالع از محتواي این مقاالت خالصه آنها در ادامه . رسیده است

  .می آید
 مطالعه مقاله نگاري سی سال مقاالت پژوهشی کشور

  )1388رحیمی موقر و همکاران،(
شته دانش تولیـد شـده در زمینـه    در جهان در طول دهه هاي گذ"

هدف اصلی این تحقیق بررسی . اعتیاد رشد قابل توجهی داشته است
ویژگی هاي مهم تولید علم در زمینه اعتیاد در کشور از طریق بررسی 
مقاالت چاپ شده در مجالت علمی داخلی و خارجی طی سـی سـال   

  .گذشته بوده است
هشـی بهداشـت روان   براي انجام این پژوهش از بانـک مقـاالت پژو  

کشور که شامل مقاالت پژوهشی روان پزشکی،روان شناسـی و علـوم   
این مطالعه به بررسی مقـاالتی محـدود   . عصب پایه است استفاده شد

منتشـر شـده    1381تا  1352شد که در یک دوره سی ساله از سال 
مقــاالت از نظــر اطالعــات مقالــه نگــاري شــامل ویژگــی هــاي  . انــد

سازمان ها و منابع حمایت مـالی پـژوهش، مـورد    مجالت،نویسندگان،
  . بررسی قرار گرفتند

کشور ما ایران به دالیل گوناگون تـاریخی، جغرافیـایی، فرهنگـی و    
اجتماعی صدها سال است که با مشکل اعتیاد و عـوارض آن روبـه رو   

اعتیاد در کشور ما مانند سـایر کشـورهاي مشـرق زمـین     . بوده است
الگوي موجـود در کشـورهاي توسـعه یافتـه      الگوي خاصی دارد که با

بـدیهی اسـت   . غربی که بیش ترین تولید دانش را دارند متفاوت است
که در چنین شرایطی تولید اطالعات و دانش داخلی مورد نیاز کشـور  
می تواند نقشی اساسی در بهبود سیاستگذاري و برنامه ریزي  و انجام 

ارتقاي فعالیت هاي پژوهشی در برنامه ریزي براي . مداخالت ایفا کند
آینده ارزیابی و نقد وضعیت تولید و توزیع علم در دهه هـاي گذشـته   

  . ضروري است
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این مقاله به بررسی میزان پژوهش هـاي صـورت گرفتـه در حـوزه     
هـدف از ایـن   . اعتیاد و اطالعات مقاله نگاري آن هـا پرداختـه اسـت   
تیـاد کشـور و   مطالعه فراهم آوردن چشم انداز کلی پـژوهش هـاي اع  

شناسایی نقاط قوت و ضعف آن است تـا موجـب توسـعه پـژوهش در     
بخش هایی شود که توجه کمتري به آن هـا شـده اسـت و در بهبـود     

  .روند سیاستگذاري هاي پژوهشی مربوطه موثر باشد
مقاله پژوهشی بهداشت روان کشور با تعریف یـاد   3031از مجموع 

به مواداعتیادآور، مصرف مواد مربوط ) درصد 19/7(مقاله  218شده ، 
مالحضه مـی   1چنان که در جدول شماره . و اعتیاد به آن ها بوده اند

شود نزدیک به نیمی از مقاالت در مجـالت پزشـکی فارسـی زبـان و     
ایـن  . بیش از یک سوم دیگر در مجالت خارجی به چـاپ رسـیده انـد   

چـاپ   مجله انگلیسی زبان بـه  42مجله فارسی زبان و  53مقاالت در 
  . رسیده اند

  

  فراوانی نوع مجالتی که مقاالت مرتبط با مواد و اعتیاد: 1جدول شماره 
  در آن ها چاپ شده اند 

  درصد  تعداد  نوع مجالت
  1/43  94  مجالت پزشکی ایرانی

  1/15  33  مجالت علوم رفتاري و اجتماعی
  8/2  6  مجالت انگلیسی زبان ایرانی

  0/39  85  مجالت خارجی
  100  218  جمع کل

بررسی روند انتشار مقاالت نشان می دهد که چاپ مقاالت مـرتبط  
رو به افزایش گذاشته و میزان رشد نیز از سال  1373با اعتیاد از سال 

شدت چشمگیري پیدا کرده است به گونه اي کـه نزدیـک بـه     1380
منتشـر  ) 1381و  1380(نیمی از کل این مقاالت در دو سـال آخـر   

  .شده اند
. نویسنده ذکر شده اسـت  641قاله مذکور در مجموع نام م 218در 

مجموعه .نویسنده بوده است 4/2یعنی به طور متوسط هر مقاله داراي 
تعـداد  .نفر نویسنده در نوشتن این مقاالت مشارکت کرده بودند  449
از نویسندگان تنها داراي یک مقاله بوده انـد و  ) درصد3/79(نفر 356
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از نویسـندگان  ) درصـد  3/3(نفـر  15توسط مقاله تنها  218نیمی از 
ویژگی هـاي نویسـندگان از نظـر جنسـیت، مـدرك      . نوشته شده بود

. خالصه شـده اسـت   3تحصیلی و سازمان محل کار در جدول شماره 
درصد مقاالت فارسی زبـان   80چنان که مالحضه می شود نزدیک به 

و از نظـر  هم چنین از نظر رشته غلبه با پزشـکان  . را مردان نوشته اند
سهم دانشگاه هاي . سازمانی با دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور است

از میان دانشـگاه هـا،   . علوم پزشکی شهرستان ها نیز قابل توجه است
بار و دانشگاه هاي علوم پزشـکی   135دانشگاه علوم پزشکی تهران با 

بار بیش ترین میـزان از   32و  38شهید بهشتی و کرمان به ترتیب با 
ان هاي محل کار نویسندگان مقاالت را به خـود اختصـاص داده   سازم

در هیج یک از مقـاالتی کـه مـتن اصـلی آن هـا در دسـت بـود        .  اند
مقالـه منبـع    16تنهـا در  . نویسنده خارجی مشـارکت نداشـته اسـت   

  . حمایت مالی ذکر شده بود که در همه موارد دولتی بود
  

  ت مرتبط با اعتیادویژگی هاي نویسندگان مقاال: 2جدول شماره 
  نویسنده اول  ویژگی هاي نویسندگان

  فراوانی مطالق 
  تمام نویسندگان 

  فراوانی مطلق
مقاله  127مربوط به (جنسیت

  فارسی زبان
  8/78  264  2/79  99  مرد
  2/21  71  8/20  26  زن

  

  )مقاله178(مدرك تحصیلی

دکتراي حرف 
پزشکی یا پزشکی 

  تخصصی
45  3/25  129  3/24  

 PHDدکتراي 
یا دانشجوي دکتراي 

PHD  
28  7/15  78  7/14  

با درجه (دکترا
  6/9  51  7/10  19  )نامشخص

  6/10  56  0/14  25  کارشناس ارشد
  

  1)مقاله178(سازمان محل کار

دانشگاه هاي 
  6/36  194  0/32  57  علوم پزشکی تهران

دانشگاه هاي 
علوم پزشکی 
  شهرستان ها

60  7/33  144  2/27  

دانشگاه هاي 
غیر از علوم (رانته

  )پزشکی
27  2/15  71  4/13  

                                                        
تنها به متن اصلی مقاله دسترسی پیدا شد که در بعضی از موارد مدرك تحصـیلی یـا سـازمان محـل کـار       -1

  .ت نشده بودنویسندگان در متن اصلی مقاله نیز ثب
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دانشگاه هاي 
غیراز (شهرستان ها

  )علوم پزشکی
4  2/2  16  0/3  

  6/2  14  4/3  6  سایر سازمان ها

  
خالصه آنکه، رشد انتشار مقاالت در زمینه اعتیاد طـی سـال هـاي    

عالوه بر رشد قابل توجه بـرون داد کلـی دانـش    . اخیر چشمگیر است
در زمینه پژوهش هاي اعتیاد را می توان به شناخت کشور رشد ویژه 

بیش تر مشکل اعتیـاد در کشـور و تعامـل افزاینـده هـاي نهادهـاي       
عالوه بر ایـن افـزایش   . اجرایی با نهادهاي علمی کشور مرتبط دانست

مشکل اعتیاد در کشور در دو دهه گذشـته نیـز بـر اهمیـت موضـوع      
  .افزوده است

تا  1352ه به آن مربوط می شود یعنی در دوره زمانی که این مطالع
. ، هیچ گونه مجله اختصاصی در مورد اعتیاد وجود نداشته است1381

در حال حاضر در کشور ما تنها یک مجله علمی اختصاصی در زمینه 
منتشـر و   1382که از سـال  ) 1مجله اعتیاد پژوهی(اعتیاد وجود دارد

مطالعـه حاضـر    عـالوه بـر ایـن   . مدتی نیز چاپ آن متوقف بوده است
نشان داد که بیش ترین میزان از مقاالت اعتیاد در مجـالت پزشـکی   
کشور به چاپ رسیده اند و نسبت کم تري در مجالت علوم رفتاري و 

در سایر نقاط جهان نیـز بـا ایـن کـه تعـداد      . اجتماعی چاپ شده اند
زیادي مجالت اختصاصی اعتیاد وجود دارد، لیکن نسبت قابل توجهی 

  . اعتیاد در مجالت غیراختصاصی پزشکی به چاپ می رسنداز علم 
یکی از از عوامل رشد قابل توجه دانش جهانی اعتیاد در دهه هـاي  
اخیـر را شــاید بتــوان بــه ایـن واقعیــت ربــط داد کــه در بســیاري از   
کشورهاي جهان، مطالعات مرتبط به اعتیـاد توسـط منـابع گونـاگون     

لتی و شـهري، دانشـگاه هـا ،    مانند سازمان هاي مختلـف دولتـی، ایـا   
نهادهاي خصوصی، بنیادها و صنایع دارویی مورد حمایـت قـرار مـی    

در کشور ما نیز سازمان هاي گوناگون داخلی هم چنـین بـین   . گیرند
 المللی مرتبط با مواد از چنین پژوهش هایی حمایت می کنند، لـیکن 

                                                        
براي  1382این فصلنامه به مدیر مسوولی دکتر علی هاشمی و سردبیري محمدعلی زکریایی در سال -1

 .اولین بار به چاپ رسیده است
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د کرده تعداد بسیار محدود مقاالتی که وجود منبع حمایت مالی را قی
باشند، حکایت از این امـر دارد کـه مطالعـات مـورد حمایـت چنـین       

  .سازمان هایی به ندرت به صورت مقاله علمی به چاپ می رسند
گرچه به نظر می رسد که احتماال در برخی از مقاالت به رغم وجود 

ولـی قطعـا   . منبع حمایت کننده این موضوع در مقاله قید نشده باشد
  .عات بدون حمایت مالی انجام شده اندبسیاري از این مطال

عالوه بر این فقدان پژوهش هاي حمایت شده توسط صنایع دارویی 
در درجه اول نشان از عدم احساس نیاز صاحبان این صنایع بـه بهـره   
گیري از پژوهش براي افزایش فروش خود و در درجه دوم عدم تعامل 

هـزار نفـر از    این کـه همـه سـاله حـدود صـد     . محققان با آن ها دارد
معتادان کشور براي درمان خود به مراکز درمانی دولتـی و خصوصـی   
مراجعه می کنند نشان از وجود بازار قابل توجه داروهاي به کار رفتـه  

  .در درمان اعتیاد دارد
درصـد مقـاالت    40چنان که در این مطالعه مشـخص شـد حـدود    

. سیده انـد مربوط به اعتیاد در مجالت خارجی اندکس شده به چاپ ر
این رقم میزان قابل توجهی است که بیش از میزان چاپ مقاله هـایی  

در مجـالت خـارجی در   ) درصـد  8/19(روان پزشکی و روان شناسی 
مطالعات نشان داده انـد کـه مقـاالتی کـه از     . همین دوره زمانی است

کشورهاي در حال توسعه به مجالت بین المللی ارسال می شـوند بـه   
  .م تري براي پذیرفته شدن می یابندطور کلی شانس ک

مطالعه حاضر نشان داد مراکزي که در کشور درباره اعتیاد تحقیـق  
جنبه مثبت این یافته عدم انحصار این موضوع و . می کنند، متنوع اند

لـیکن از سـوي دیگـر فقـدان     . مداخله گروه هاي بسیار در آن اسـت 
شـند نشـان از   مراکزي که تولیـدات بسـیار در ایـن زمینـه داشـته با     

پرداخت سطحی و مقطعی محقق و یا مراکزي به این موضوع بوده که 
. نمی تواند منجر به تاثیر قابل مالحضه در رشد دانـش داخلـی شـود   

یکی دیگر از یافته هاي بارز این مطالعه کمبود مقاالتی اسـت کـه در   
  .آن پژوهشگران خارجی مشارکت داشته اند



  
   درآمدي بر مطالعات علمی اعتیاد در کشور  �74
 

 

تـرین مطالعـات اعتیـاد توسـط     مطالعه حاضر نشان داد کـه بـیش   
. دانشگاه هاي علوم پزشکی و متخصصان حرف پزشکی انجام می شود

همین مسله نشان می دهد که تولید علـم در حـوزه اعتیـاد بـه چـه      
لیکن معلوم نیست که در ایران آیـا  . میزان رویکرد پزشکی یافته است

 به طور کلی میزان پژوهش هایی که توسط متخصصان علوم اجتماعی
در امر اعتیاد صورت می گیرد کم است و یا این پژوهشگران کمتر بـه  
انتشار نتایج مطالعات خود در مجالت علمی می پردازند که در هر دو 

  .صورت نیاز به توجه و تقویت بیش تري دارد
به طور کلی گرچه مشارکت در ایران در تولید دانش اعتیاد جهـان  

بی رو به روییم که می تواند در قابل مالحضه نیست، ولی با روند مطلو
با . آینده سهم کشور را در گسترش مرزهاي دانش اعتیاد بهبود بخشد

راه اندازي مراکز تحقیقات گوناگون در زمینه بهداشت روان و اعتیـاد  
در سال هاي گذشته و مطرح شدن اعتیاد به عنوان اولویت موضـوعی  

تولید دانش بـومی   در بسیاري از دانشگاه ها و مراکز علمی و ضرورت
براي کنترل اعتیاد در کشور پیش بینی می شود در سال هاي آینـده  

  ".شاهد رشد مطلوبتري در این زمینه باشیم
  - فراتحلیل مطالعات مربوط به سوء مصرف مواد با رویکرد روانی 

محسن تبریزي و (،)1370- 1384(اجتماعی طی یکدهه و نیم گذشته 
  ):1389همکاران،

بر اساس بخشی از نتایج یـک فراتحلیلـی مربـوط بـه      مقاله حاضر"
تا  1370تحقیقات انجام شده در حوزه اعتیاد در ایران بین سال هاي 

  . اجتماعی تدوین شده است –با رویکرد روانی  1384
اجتمـاعی مربـوط بـه     –اثر تحقیقی با رویکرد روانی  49فراتحلیل 

بـا توجـه بـه    : سـت نشانگر نتایج زیـر ا  1پیشگیري از سوء مصرف مواد
تعدد متغیرهاي مستقل اثرگذار بر گرایش به سوء مصـرف بـر اسـاس    
ضرائب اثرگذاري درجه بندي کـوهن بـه ترتیـب میـزان هـاي تـاثیر       
متغیرهاي آموزش مهارت هاي زندگی و مقاومـت اجتمـاعی و گـروه    

                                                        
شماره / اجتماعی  –تحقیق مربوط به برنامه هاي پیشگیري روانی  49اثر تحقیقی شناسایی شده  199از  -1
 .یل انتخاب شدند، سوء مصرف مواد جهت انجام فرا تحل1
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درصد میانگین اثر گذاري بر متغیر  43همال و نوع دوستان هر یک با 
آگاهی از اثـرات  ) اعتیادي و گرایش به سوء مصرف مواد رفتار(وابسته
درصـد میـانگین اثرگـذاري ، کیفیـت مناسـبات و روابـط        42مواد با 

درصد میانگین اثرگذاري، عوامل خلقـی و شخصـیتی و    41فامیلی با 
درصـد میـانگین    39جابجایی هـاي مکـانی و مهـاجرت هـر یـک بـا       

ي، نظـارت و کنتـرل   درصـد میـانگین اثرگـذار    38اثرگذاري، سن بـا  
درصد میانگین اثرگـذاري،   36والدین و بیماري افسردگی هر کدام با 

درصـد میـانگین اثرگـذاري، تعـامالت      35متغیر رفتاري شخصیتی با 
درصـد میـانگین    34درون گروهی و عملکرد تحصـیلی هـر یـک بـا     

درص میـانگین   32اثرگذاري، گروه درمان و اعتیاد پـدر هـر یـک بـا     
بقه اعتیاد در خانواده ، اعتیاد پدر و حساسیت در روابـط  اثرگذاري،سا

درصد میانگین اثرگـذري   31متقابل و سرند اختالل همراه هر یک با 
درصـد میـانگین اثـر     3و آگاه سازي از طریق پوستر و کاریکـاتور بـا   

گذاري به عنوان  عوامل موثر بر رفتار اعتیادي در مطالعات مرور شده 
ضرائب اثرگذاري درجه بنـدي کـوهن در حـد     مطرح اند که بر اساس

یافته هـاي ایـن   . اثرات بالنسبه موثر می توان آنها را طبقه بندي کرد
  : تحقیق به شرح زیر است

با عنایـت  ) اثر49(آثار تحقیقاتی انتخاب شده جهت فراتحلیل - 1
به تمرکز آنها در حطیه هاي مطالعاتی مختلـف نظیـر حیطـه    

) گروه(درسه،کار، محله و جامعههاي فرد،خانواده،گروه همال،م
توزیــع متــون  1در جــدول شــماره . طبقــه بنــدي شــده انــد

تحقیقاتی برگزیده بر حسب حیطه مطالعاتی آنها نمایش داده 
  :شده است

  توزیع متون تحقیقاتی برگزیده بر حسب حیطه مطالعاتی: 1جدول شماره 
  درصد  فراوانی  حیطه مطالعاتی  ردیف

  33  16  حیطه فرد  1
  14  7  طه خانوادهحی  2
  4  2  حیطه گروه همال  3
  10  5  حیطه مدرسه  4
  6  3  حیطه کار  5
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  4  2  حیطه محله  6
  29  14  گروه/ حیطه جامعه  7
  100  49  جمع  8

  

همان طوري که مالحضه می شـود حیطـه فـرد و حیطـه گـروه از      
حیطه هاي مسلط در مطالعات مربوط به پیشـگیري از سـوء مصـرف    

درصـد از   29درصـد و   33، به طوري که حدود مواد به شمار می آید
تحقیقات مرور شده در فراتحلیل مربوط به این دو حیطـه مطالعـاتی   

درصد و حیطه مدرسـه   14در مراتب بعدي حیطه خانواده با . هستند
درصـد و حیطـه گـروه     6سپس حیطه کار با . درصد قرار دارند 10با 

نتایج حاصـله  . ه انددرصد قرار گرفت 4همال و حیطه محله هر یک با 
گویاي این واقعیت است که حیطه گروه همال، حیطـه کـار و حیطـه    
محله به نسبت کم تر از حیطه هاي دیگـر توجـه محققـان و صـاحب     
نظران مسایل اعتیاد را در کشور به تحقیق و تتبع در این حیطـه هـا   

  .به خود جلب کرده است
ه جهت فراتحلیل توزیع فراوانی و درصد متون تحقیقاتی برگزید -2

. مـنعکس اسـت   2بر حسب حوزه و قلمرو مطالعاتی در جدول شماره 
همان طوري که مشاهده می شـود در منـایع تحقیقـاتی مـرور شـده      

درصـد   18درصد متعلق به حوزه مطالعاتی جامعه شناسی، 29حدود 
درصـد متعلـق بـه حـوزه      47متعلق به حوزه مطالعاتی روان شناسی،

درصد نیز متعلق به حـوزه روان   6اجتماعی و  مطالعاتی روان شناسی
  .پزشکی است
  توزیع متون تحقیقاتی برگیزده بر حسب قلمرو و حوزه مطالعاتی: 2جدول شماره 

ردی
  ف

  درصد  فراوانی  قلمرو و حوزه مطالعاتی

  29  14  جامعه شناسی  1
  18  9  روان شناسی  2
  47  23  روان شناسی اجتماعی  3
  6  3  روان پزشکی  4
  100  49  کلجمع   5
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منابع تحقیقاتی مرور شده جهت فراتحلیل بـه صـورت رسـاله و    -3
پایان نامه دانشجویی عرضه گردیده و یا به شکل گزارش تحقیقاتی و 

همان طوري که جدول شـماره  . یا مقاله و کتاب طبقه بندي شده اند
نشان می دهد درصد باالیی از منابع و متون تحقیقاتی مرور شـده   3

ایان نامه و رساله دانشجویی عرضه شده است، به طوري که در قالب پ
درصد منابع مرور شده پایـان نامـه و رسـاله دانشـجویی و      61حدود 
درصـد   8درصد از آن در شکل گزارش تحقیقاتی و حدود  31حدود 

  .نیز به صورت مقاله و کتاب می باشند
  و نوع اثر توزیع منابع تحقیقاتی مرور شده بر حسب ماهیت: 3جدول شماره 

  درصد  فراوانی  ماهیت و نوع اثر مرور شده  ردیف
  61  30  پایان نامه و رساله دانشجویی  1
  31  15  گزارش تحقیقاتی  2
  8  4  مقاله، کتاب  3
  100  49  جمع کل  4

  

نتایج حاصله از مرور متون تحقیقاتی برگزیده بـر حسـب روش    -4
در مطالعـات  مطالعه نشان می شدهد که نوع روشهایی به کـار رفتـه   

مربوط به پیشگیري و آگاه سازي از سوء مصرف مواد بر حسب حـوزه  
درصـد بـه    36روش پیمایشی با . هاي مطالعاتی متعدد و متنوع است

. عنوان شایع ترین روش مطالعه در تحقیقات مرور شده مطـرح اسـت  
 31مقایســه اي پــس رویــدادي بــا   -در مراتــب بعــدي روش علــی 

درصد  10حدود . درصد قرار گرفته اند 23با آزمایشی  -درصد،تجربی
از مطالعات نیز از روش سایر روش ها نظیر روش مبتنی بـر بحـث در   

و نظایر آن استفاده کرده  2مشاهده مشارکتی 1 (F.G.D)گروه متمرکز 
  .اند

  نوع روش مطالعه توزیع منابع تحقیقاتی مرور شده بر حسب : 4جدول شماره 
  درصد  انیفراو  نوع روش تحقیق  ردیف

  36  18  پیمایش  1
  23  11  آزمایشی –تجربی   2
  31  15  مقایسه اي پس رویداري -علی  3

                                                        
١-Focus-Group Discussion  
٢-Participant Observation  
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  10  5  سایر روش ها  4
  100  49  جمع کل  5

  

توزیع متون تحقیقاتی مرور شده بر حسـب مـدل هـاي نظـري      -5
اگر چه در اغلب تحقیقات مرور شـده محققـان بـه طـور     : مورد تاکید

مدل فرایدمن و همکاران،مدل : جود نظیراخص از مدل هاي نظري مو
گالنتز و پیکنس، مدل هاوسر و همکاران،مدل کالگزبرن و همکاران و 
مدل ترکیبی بوتوین نام نمی برند، مع الوصف با قرار دادن تحقیقـات  
خود در چارچوبه هاي نظري محقق ساخته کـه بـر اسـاس برخـی از     

و رفتـار اعتیـادي   شایع ترین نظریه هاي مربوط به سوء مصرف مـواد  
ــري از     ــاره گی ــه کن ــو، نظری ــور و جس ــاله دار جس ــار مس ــر رفت نظی
رابطه،کومینگ و هنري، نظریـه عـزت نفـس و اعتیاد،اسـتفن هـاگن،      
نظریه کنترل اجتماعی،هیرشـی،نظریه مصـرف موادمخـدر،میلکمن و    
ــف و    ــه ترکیــب تاثیرات،مــک آلی ــومی، مرتن،نظری ــه آن ــراش، نظری ف

. شخصیت آسبول و نظایر آن تنظیم شده انـد نظریه نارسایی . گوردون
می کوشند عواملی را که در مدل هاي نظري شایع در مطالعات روانی 

اجتماعی مربوط به سوء مصرف مواد نظیر مـدل ترکیبـی بوتـوین،     –
. مدل فرایدمن و همکاران و امثالهم مطرح اند مورد توجه قرار دهنـد 

هـاي مـورد اسـتفاده در    در جدول زیر توزیع فراوانی و درصد نظریـه  
همـان  . تحقیقات مرور شده و بر حسب نوع نظریه ارائه گردیده اسـت 

طور که مالحظه می شود نظریه هاي کنترل اجتماعی هیرشی، آنومی 
مرتن و دورکهایم کناره گیـري از رابطـه هنـري و کومینـگ و رفتـار      

درصد از نظریه   10و  11، 17، 21مساله دار جسروجسر به ترتیب با 
در . هاي شایع در مطالعات مرور شده را به خـود اختصـاص داده انـد   

عین حال با در نظر گرفتن سطح نظریه، نظریه هاي جامعه شناسی با 
درصد و نظریـه هـاي روان    32درصد نظریه هاي روان شناسی با  38

درصد به ترتیب در راس نظریـه هـاي مـورد     16شناسی اجتماعی با 
  .قرار داشتند استفاده مطالعات مرور شده
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توزیع فراوانی و درصد منابع تحقیقاتی مرور شده بر : 5جدول شماره 
  حسب نظریه هاي مورد استفاده

در  فراوانی  نوع نظریه  نظریه پرداز  نام نظریه  دیفر
  صد

روان شناسی   جسروجسر  رفتار مساله دار  1
  10  6  اجتماعی

کناره گیري از   2
  رابطه

هنري و 
  11  7  روان شناسی  کومینگ

عزت نفس و   3
روان شناسی   استفن هاگن  اعتیاد

  6  4  اجتماعی

  21  13  جامعه شناسی  هیرشی  کنترل اجتماعی  4

سوء مصرف   5
  موادمخدر

میلکمن و 
  8  5  روان شناسی  فراش

نظریه هاي آنومی   6
  17  11  جامعه شناسی  مرتن/دورکهایم  اجتماعی

نظریه ترکیب   7
  تاثیرات

مک آلیف و 
  8  5  روان شناسی  گوردن

نظریه نارسایی   8
  5  3  روان شناسی  آسبول  شخصیت

  14  9  -  -  سایر نظریه  9
1

10  63  جمع  0
0  

  

در مجموع از نتـایج حاصـله از فراتحلیـل تحقیقـات در بـاب سـوء       
ساله می توان اسـتتاج کـرد    15مصرف مواد در کشور و در یک دوره 

صوصـا بـا   که اوال میان برخی از عوامل اثر گذار بر رفتـار اعتیـادي، خ  
توجه به اندازه اثر آنها نظیر متغیرهاي آموزش مهارت هاي زنـدگی و  
مقاومت اجتماعی گروه همـال و نـوع دوسـتان، کیفیـت مناسـبات و      
روابط خانوادگی، عملکرد تحصیلی و محـیط آموزشـی و نظـایر آن و    
حیطه هاي مطالعاتی و تعدد و شـیوع تحقیقـات در ایـن حیطـه هـا      

درصد تحقیقات فقط در حیطـه گـروه    5که  تناسب نیست، به طوري
درصد در حیطه خانواده انجام یافته اسـت در صـورتی    11همال و یا 

که متغیرهاي نوع دوستان و گـروه همـال و یـا کیفیـت مناسـبات و      
درصد میانگین اثرگذاري بر رفتار اعتیادي مطرح  43روابط فامیلی با 

برخی مدل هاي نظـري  ثانیا علی رغم حمایت داده هاي تجربی از .اند
شایع در مطالعات مربوط به اعتیاد و پیشگیري از سوء مصرف مواد در 
تحقیقات داخلی این اطالعـات تعـدد آنهـا حیطـه هـاي مطالعـاتی و       



  
   درآمدي بر مطالعات علمی اعتیاد در کشور  �80
 

 

کیفیت و کمیت تحقیقات هنوز کفاف الزمـه را در نیـل بـه معرفتـی     
علمی و شناختی جامع از کلیه عوامل موثر بـر رفتـار اعتیـادي نمـی     

   .کند
این خود ضرورت تاکید بر گسترش تحقیقات علم محـور بـا هـدف    

اجتماعی سوء مصرف مواد را در  –تنظیم برنامه هاي پیشگیري روانی 
حیطه هاي مختلف علی الخصوص حیطه خانواده، مدرسه،گروه همال 
و حیطه فرد که اطالعات کافی و جامع تري را در بـاب عوامـل خطـر    

تاب آور فراهم می سازند ایجاب مـی   آفرین عوامل محافظت کننده و
در عین حال اطالعات حاصـله از فراتحلیـل مطالعـات داخلـی     . نماید

نشان می دهد که در حیطه کار و اشتغال تمرکز تحقیقات پیشگیري 
درصد تحقیقات اختصاص بـه   4قلیل و اندك است به طوري که تنها 

پیشـگیري  این خود ضرورت توجه به تحقیقـات  . این حیطه داشته اند
یک مداخلـه کـار محـور اگـر بتوانـد بـه       . کار محور را ایجاب می کند

ــا    انتظـــارات مـــرتبط بـــا مـــواد نظیـــر آگـــاهی هـــا، نگـــرش هـ
هاي مقاومت و توانایی هاي کلی نظیـر مهـارت اداره    ،هنجارها،مهارت
هـاي اجتمـاعی تـاثیر بگـذارد احتمـاال مـی توانـد در         خود و مهـارت 

  .واقع گردد پیشگیري از مصرف مواد موثر
چنین مطالعاتی در حیطه فرد،حیطه خانواده،حیطه گـروه همـال و   

بـه عنـوان مثـال افـزایش و     . حیطه محله نیز ضرورت تام و تمـام داد 
ارتقاء آگاهی و مهارت هاي مقاومت می تواند نوجوانان را به اطالعات 
و مهارت هایی که بـراي ایجـاد نگـرش هـا و هنجارهـاي ضـد مـواد        

نیز مهارته هاي مقاومت در برابر فشار همساالن و رسـانه   نیازمندند و
آموزش  مهـارت هـاي اداره خـود و    . ها براي مصرف مواد مسلح کند

مهارت هاي اجتماعی می تواند موجـب کـاهش انگیـزه فـردي بـراي      
مصرف مواد و همچنین کاهش آسیب پذیري در برابر عوامل اجتماعی 

حقیقات بیشتر در زمینـه شـناخت   افزون بر نیاز به ت. موافق مواد شود
سازوکارهاي واسطه اي رویکردهاي پیشگیري موثر در زمینه هاي زیر 

  :نیز به مطالعات بیشتر نیاز داریم
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شناخت محدودیت هـاي رویکردهـاي پیشـگیري مدرسـه محـور و       -
تعیین تاثیرات درازمدت این رویکردها، نه تنها باید تاثیر رویکردهـاي  

ران راهنمـایی اجـرا شـده انـد، در سـال آخـر       پیشگیري را که در دو
دبیرستان سنجید، بلکه باید با پی گیري افراد تاثیرات این رویکرد هـا  

  .را در دوران دانشگاه و بزرگسالی نیز بررسی کرد
شناخت علل مصرف مواد در میان اقلیت ها، بررسـی میـزان تـاثیر     -

املی کـه  رویکردهاي پیشگیري بر اقلیت هاي مختلف،و شناسایی عـو 
 .می توانند تاثیر این رویکردها را در مورد اقلیت به حداکثر برسانند

ایـن موضـوع بـه    . پر کردن خالء میان عمل و یافته هاي تحقیقـات  -
تحقیقات بیشتري در مورد چگونگی اشاعه پذیرش و نهادینـه کـردن   

 .رویکردهاي پیشگیري موثر در مدارس و جوامع نیاز دارد
امــه هــاي پیشــگیري بــر ســایر مشــکالت ماننــد  تعیــین تــاثیر برن -

 خشونت،حاملگی نوجوانان و ایدز
تدوین و آزمون رویکردهاي پیشگیري از سوء مصرف مواد در سـال   -

. هاي اخیر اغلب بـراي دانـش آمـوزان راهنمـایی طراحـی شـده انـد       
شناسایی رویکردهاي پیشگیري مناسب گروه هاي سنی قبل و بعد از 

 .است دوره راهنمایی ضروري
تدوین رویکردهاي دیگر به جز مدرسـه محـور بـراي پیشـگیري از      -

مصرف مواد،مانند رویکردهاي خانواده محور، جامعه محور،مـداخالتی  
 .براي مراکز اجتماعی، یا برنامه هاي پس از مدرسه

تدوین رویکردهاي پیشگیري جامع از طریق ترکیب بهترین اجـزاي   -
 .روش هاي پیشگیري موجود

خصوص توصیه می شود کـاربران مـدل هـاي پیشـگیري و      در این
متخصصــان مســایل بهزیســتی در پرتــو نتــایج حاصــله از فراتحلیــل 
تحقیقات مربوط به پیشگیري در جهـان و ایـران و بـا الهـام از طـرح      
راهبردهاي نایدا به طراحی مدلی متناسب با نیازها و شرایط فرهنگی، 

وع و ویژگـی هـاي جامعـه    اجتماعی و سیاسی جامعه و مبتنی بـر تنـ  
هدف در زمینه آگاه سازي و پیشگیري از سوء مصـرف مـواد اهتمـام    

ساله پیشـگیري از   5طرح راهبردي نایدا یک برنامه استراتژیک  .کنند
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سوء مصرف تحقق محـور اسـت کـه بـا اسـتعانت از اسـتراتژي هـاي        
معطوف به کاهش سوء مصرف مواد و رفتارهـاي پـر   ) سه گانه(تلفیقی
همه گروه ها، به خصوص نوجوانـان  (اشی از آن در جامعه هدفخطر ن

  ".تدوین و تنظیم شده است) و جوانان
  

  1 (NIDA)طرح راهبردي نادیا
  ساله 5هدف 

  کاهش چشمگیر اعتیاد و سوء مصرف مواد و عواقب اجتماعی، بهداشتی و رفتاري ناشی از آنها
  
  

  1استراتژي  2استراتژي  3استراتژي 
  

د در زمینه اعتیـاد  آموزش افرا
  و سوء مصرف موادمخدر

  

تهیه و توزیـع ابـزار مـورد نیـاز     
ــان    ــت درم ــاء کیفی ــراي ارتق ب

  اعتیاد در سطح کشور
  

در اختیار گذاشـتن ابـزار   
علمی براي پیشـگیري از  
  اعتیاد و سوء مصرف مواد

  
  

ارائه یافته هاي علمی و  -
تحقیقاتی و مفاهیم و مصداق 

ده و قابل هاي آنها به زبان سا
  فهم

توزیع ابزار و اطالعات مورد  -
نیاز به طیف وسعی از افراد به 

  صورتی مفید و قابل استفاده
  

کاربرد پژوهش هاي رفتاري  -
و بیولوژیک در شیوه هاي 

  جدید درمانی
تضمن ارائه شیوه هاي علمی  -

 درمان به جامعه
ارائه شیوه هاي علمی به  -

هنگام بررسی مقوله درمان 
 اداعتی

شناخت عواقب بهداشتی  -
مصرف و سوء مصرف مواد براي 
  بهبود شیوه هاي جدید درمانی

  

شناخت خطرات  -
محیطی و ژنتیک و 

  عوامل پیشگیرانه
بهبود ارزیابی معضالت  -

موادمخدر در داخل 
 کشور

ارائه اصول پیشگیري  -
با روشی آسان و قابل 

 فهم
مشخص کردن ارتباط -

میان مصرف مواد و 
  ي هاي مسريبیمار

  
  

  افزایش شناخت ماهیت اعتیاد از طریق انجام پژوهش هاي اولیه و کلینیکی

                                                        
 .1382،  2مجله اعتیاد پژوهی، سال اول، شماره  -1
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