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  بررسي عوامل موثر بر گرايش جوانان به سوءمصرف مواد مخدرصنعتي
  

  *** محمد اسكندري∗**دكتر بهرنگ صديقي   *دكتر حبيب آقابخشي

  
ده شا رجا با استفاده از تكنيك دلفي و روش پيمايش وپژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي است : چكيده

ين با استفاده نابرار گرايش جوانان به موادمخدر صنعتي است بثر بدف اصلي اين پژوهش شناخت عوامل مؤه. است
 همچون نظريه آنومي دوركيم و مرتون، نظريه برچسب زني لمرت، نظريه ،هاي مطرح شده در حوزه اعتياد از نظريه

سپس با استفاده از .  پژوهش پرداخته شده استنظريكنترل شاد و نظريه معاشرت افتراقي به طرح چهارچوب 
مخدر صنعتي شناسايي امل موثر برگرايش جوانان به مواد و عوبررسيات نخبگان در اين حوزه ي دلفي نظرتكنيك
 بعد با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته، به بررسي نظرات جوانان ة در مرحل.گرديد

مخدر صنعتي كه واجد شرايط شركت در اين  نفر از جوانان معتاد به مواد40 تعداد تيبرتبدين . معتاد پرداخته شد
ه نتايج زير به گرديد نفر از آنان حاضر به همكاري 35پژوهش بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند كه در نهايت 

  :مخدر صنعتي به ترتيب اولويت، به دست آمدمل موثر بر گرايش جوانان به موادعنوان عوا
  .ش جوانان تهراني به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير داردترغيب دوستان و همنوايي با آنان برگراي -1
 . زندگي جوانانه برگرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تأثير داردسبك و شيوة -2
گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف مواد مخدر   نهادهاي اجتماعي در رواج اعتياد برةكاركرد تسهيل كنند -3

 .صنعتي تأثير دارد
 .گرايش جوانان تهراني به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد ز جامعه به سرخوشي برنيا -4
 .مخدر صنعتي تأثير دارد جوانان تهراني به سوءمصرف موادگرايش اختالل در فرآيند جامعه پذيري بر -5
 .ردگرايش جوانان تهراني به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دا ضعف كنترل و نظارتهاي غير رسمي بر -6
گرايش جوانان تهراني به سوءمصرف موادمخدر صنعتي  غت برا گذران اوقات فربراينداشتن ابزار مناسب  -7

 .تأثير دارد
ش جوانان تهراني به سوءمصرف موادمخدر يگرا نگاه و جهان بيني مصرف كننده به موادمخدر و زندگي بر -8

 .صنعتي تأثير دارد

                                                 
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهندانشيار *
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن **
  كارشناس ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن***
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 .سوءمصرف موادمخدرصنعتي تأثير دارد تهراني به رگرايش جواناناستعداد اعتيادپروري ساختار جامعه ايران ب -9
 .گرايش جوانان تهراني به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد  ضعف كنترل و نظارتهاي رسمي بر -10
 . پيش پنداشته ها بر گرايش جوانان تهراني به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد -11
يري فردي بر گرايش جوانان تهراني به سوءمصرف موادمخدر صنعتي گ  ضعف در قدرت ابراز وجود و تصميم -12

 .تأثير دارد
 .اعتياد ساير اعضاي خانواده بر گرايش جوانان تهراني به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد -13
 . كنجكاوي بر گرايش جوانان تهراني به سوءمصرف موادمخدر صنعتي تأثير دارد -14
 مصرف موادمخدر جديد صنعتي بر گرايش جوانان تهراني به سوءمصرف  بي اطالعي عمومي از عوارض سوء -15

 .موادمخدر صنعتي تأثير دارد
بر گرايش جوانان تهراني ) گرايي  و مدرك نبودنفقر، شرايط شاغل( رهايي از فشارهاي اجتماعي همچون  -16

 .به سوءمصرف مواد مخدر صنعتي تأثير دارد
  

 . جواناناعتياد، موادمخدر صنعتي،: كليد واژه ها

  
  مقدمه
ند و هر   درگيرن  با آ اي جهاني است كه همة كشورها به نوعي            اعتياد به مواد مخدر مسئله     ةپديد

 با  برخورد برايهايي را    حل تصادي، اجتماعي و فرهنگي خود راه     هاي اق  يك با توجه به زيرساخت    
طلبـد تغييـر       مـي  اما در كشورمان ايران آنچه امـروزه تأمـل بيـشتري را           . گزيند اين معضل برمي  

 ظيـر گرايش جوانان از موادمخدر سـنتي همچـون تريـاك و هـروئين بـه موادمخـدر صـنعتي ن                   
تـرين   آن است كه مهم    رسعي ب پژوهش حاضر   در  براين اساس   .  شيشه و كراك است    ،اكستاسي

 فصل به شـرح  5نتايج اين پژوهش در  .دشوعوامل مؤثر بر گرايش جوانان به اين مواد شناسايي       
  :تزير اس

در فصل اول پژوهش، به بيان مسئله، اهميت موضـوع، هـدف پـژوهش، سـواالت پـژوهش،                  
. مخدر صنعتي پرداخته شده اسـت      متغيرهاي پژوهش و مروري بر مواد      تعريف نظري و عملياتي   

در اين فصل بـا اسـتفاده از        . فصل دوم به مباني نظري پژوهش و پيشينه موضوع اختصاص دارد          
،  آنومي دوركـيم و مرتـون  ياه هچون نظري هم،مخدر اعتياد به مواد  ةن موجود در زمي   ياه ه نظري

لمـرت و  (، نظريه برچسب زني     )ساترلند(، معاشرت افتراقي    )پارسونز و دوركيم  (اختالل هنجاري   
ري طـرح پرداختـه شـده       نظبه طرح چهارچوب    ) استيون گلد ( CAP كنترل شاد    ةو نظري ) بكر

ه شد و خارجي در مورد اعتياد به مواد مخدر صنعتي          هاي مشابه داخلي   پس از آن پژوهش   . است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  بررسي عوامل مؤثر بر گرايش جوانان به سوءمصرف مواد مخدر صنعتي
 

 

73

فـصل  . ه است بررسي شد هاي مشابه در اين حوزه        مطرح شده و پژوهش    ياه ه و در نهايت نظري   
 در آن بـه طـرح تحقيـق، نـوع مطالعـه، روش              و. سوم پژوهش به روش شناسي اختـصاص دارد       

ها اشـاره شـده       يه و تحليل داده    آماري، جمعيت نمونه، ابزار پژوهش و شيوة تجز        ةمطالعه، جامع 
. ها اختصاص دارد كه در دو بخش تدوين شده اسـت       فصل چهارم پژوهش به گزارش يافته     . است

و ...) فراوانـي، درصـدها و    ( جـداول    سـيم رت دلفـي و     روشهـاي     بخش اول مربوط است به يافتـه      
جم پـژوهش  فصل پن. هاي روش پيمايش است     نمودارهاي مربوط به آن و بخش دوم شامل يافته        

گيري اختصاص دارد كه در آن با استفاده از نتايج طرح به مواردي اشـاره و                  نيز به بحث و نتيجه    
هاي پژوهش نيز  همچنين در اين فصل به بيان محدوديت.  گرديده استمطرحي نيز ياهپيشنهاد

  . پرداخته شده است
  

  بيان مسئله
نفوذ روزافزون آن    به موادمخدر و   اعتياده  ألترين معضالت اجتماعي جهان امروز، مس      مهم يكي از 

ايران سابقه اي طوالني داشـته وگياهـاني         گرچه مصرف موادمخدر در   . ميان نسل جوان است    در
گياهان بومي ايـران     دست مي آيد از   ه  آنها ب  از) حشيش همچون ترياك و  ( سنتي موادمخدر كه

جهاني همچـون سـازمان بهداشـت       هاي   هاي نهادها و سازمان    گزارش براساس آمارها و   بوده اند، 
 الگوهـاي رفتـاري جوانـان نيـز        ها و  شايگر  نيازها، ، به موازات پيشرفت جوامع    ،اينترپل جهاني و 

  از  جهـان  ة همـ  ميان جوانـان در    در و الگوي سوءمصرف موادمخدر    دگرگوني شده  و تغيير دچار
 به گونه اي  ( .است يرحال تغي  پايتخت آن تهران به سرعت از سنتي به صنعتي در          جمله ايران و  

ايـران نيـز     جرم سازمان ملـل متحـد در       مقابله با موادمخدر و     دفتر نمايندة آربيتوريو كه روبرتو 
  .)www.aftab.ir( داده است ايران هشدار  گسترش موادمخدر صنعتي درةدربار

طبـق  (د  هـستن كشورهايي همچون ايـران كـه داراي سـاخت سـني جـوان               براين اساس در  
 سـاله   25-29 و20-24  و 15-19جوانـان    هـاي سـني را      بيشترين گروه  1385سال  سرشماري  

بـه شـمار     نيز د تهديد مي شو فرصت تلقي   اينكه  عين   جوان بودن جمعيت در    ،) اند تشكيل داده 
بـه لحـاظ سـوء      ) ايـران (زيرا با افزايش جمعيت جوان ميزان آسيب پذيري اين جوامع            .مي آيد 

  .دشوصنعتي مضاعف مي  مخدر مصرف مواد
حال  در كشفي رئيس پليس مبارزه با موادمخدر      اظهارات سرهنگ جواد   به عنوان مثال بنابر   

بـه   شـايع شـده و     ن ايراني بـسيار   ميان معتادا   مخدر صنعتي است در    ةحاضر كراك كه يك ماد    
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 درصـد مـصرف   90بـيش از  تريـاك تبـديل گرديـده و     مصرفي پـس از حـشيش و      ةسومين ماد 
همچنـين مهنـدس    ).مبارزه با موادمخدر سايت ستاد( سال هستند 30كنندگان آن جوانان زير     
ن به اين مركـز را      امراجع زيادي از   درصد ،60كنگره    درمان اعتياد  Ngoحسين دژاكام دبيركل    

  .)www.congress60.org( انسته استاكستاسي د جوانان معتاد به شيشه و
 سـوء   پـس از ،آينده سازان كشور باشند  جواناني كه بايد موتور محركه جامعه وبدين ترتيب 

 ، خودكـشي،  رواني، رفتارهاي پرخطرجنسي، قتلتوهمات شديد صنعتي دچار  مصرف موادمخدر 
 جامعه شـوند، هزينـه هـاي        ةتوسع به جاي آنكه باعث حركت و      ونداليسم شده و   هوليگانيسم و 

خانواده هايي كه  چه بسيار و ندكنمي تحمل بر پيكره جامعه  اقتصادي سهمگيني را اجتماعي و
كـه   بـه گونـه اي     .رونـد  روبـه زوال مـي     هم پاشيده شـده و      اين معضل از    شدن به  گرفتار اثر در

  موادمخـدر  ،اسـت  كل مبارزه با جرائم جنايي آگـاهي ناجـا معتقـد           سرهنگ علي تواضعي مدير   
ارتكـاب جـرائم     مخـدرهاي صـنعتي در     ي است و  هاي سنت  گونه از تر صنعتي به مراتب خطرناك   

برابـر موادمخـدر      دسـت كـم دو     موجودبراساس آمارهاي    هاي سنتي نقش دارند و     بيش از گونه  
  .سنتي است

 مخدرها اطالق مي شود كـه منـشاء طبيعـي ندارنـد و       بزرگي از  ةصنعتي به دست   موادمخدر
   .ته مي شوندالبراتوارهاي صنعتي ساخ  شيميايي درطي فرايندهاي پيچيدة

را   امـا بـه طـوركلي ايـن مـواد          ،اين مواد وجود دارد    متنوعي از  هاي گوناگون و   تقسيم بندي 
  :طبقه بندي كرد  گروهسه درتوان  مي
 و عملكردهاي ادراكـي     رندگذامي   روي سيستم عصبي مركزي تاثير     توهم زاها بر  :  توهم زاها  -1
 گرد فن سيكليدين و   ،DMTل تريپتامين   ، اكستاسي، دي متي   LSD:  مانند ،تغيير مي دهند   را

    ...فرشته و
 ها با تحريك سيستم عصبي مركزي حالت سرخوشي به وجود مـي آورنـد              محرك: ها  محرك -2

   ....كريستال و،ها، متدرين، دكسدرين، آيس، شيشه آمفتامين: مانند
ضـعف   ردچـا  را) CNS( ها سيـستم كنتـرل عـصبي       ناركوتيك): كندكننده ها (ها    ناركوتيك -3

، كـدئين، متـادون، دمـرول، هـروئين        مـرفين، : مانند ،كاهش دهند  كنند و مي توانند درد را      مي
   ).19: 1384آبادينسكي،( ... كراك ايراني و

بـا توجـه بـه نظـر         صنعتي و  زياد موادمخدر  تنوع بسيار  پژوهش حاضر به علت وسعت و      در
   مخدريماده  سهبررسي  تنها به ،ايدجر منتشر شده در اخبار خبرگان اين حوزه و كارشناسان و
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  :ايران شيوع بيشتري دارند مي پردازيم كه در
 كراك ايراني -3     شيشه -2    اكستاسي -1

هماننـد سـاير     صـنعتي نيـز    اسـت گـرايش جوانـان بـه سوءمـصرف موادمخـدر            شايان ذكر 
 وسياسـي   اقتـصادي،  اجتمـاعي،   عوامل فردي،  ةمجموع  و يستهاي اجتماعي تك علتي ن     پديده

 سطوح فردي و اين عوامل پيچيده به طور مداوم در. مي گذارند اين گرايش تاثير بر نيزفرهنگي 
صنعتي  مخدر داليل فردي گرايش جوانان به سوءمصرف مواد       و هستند حال تغيير  اجتماعي در 

   ).1382رضايي، ( ارددولت د با عوامل خانوادگي، اجتماعي، مدرسه واي تعامل پيچيده 
ترين عوامل موثر بر گرايش جوانان به         در اين پژوهش سعي بر آن است كه مهم         براين اساس 

توجـه بـه نكـات     بدين ترتيب بـا . دشوهاي مزبور مشخص  موادمخدر صنعتي شناسايي و اولويت   
 پژوهش مزبور به دنبال پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه عوامـل اثرگـذار               مطرح شده، 

  ؟دصنعتي كدامن ءمصرف موادمخدرگرايش جوانان تهراني به سو بر
  

 )ري به موضوعنظبينش (مباني نظري پژوهش 
 شـبكه   ،1هاي اجتماعي سه مفهوم اساسي سـاختار اجتمـاعي         آسيب جامعه شناسي مسائل و    در

  براين اساس مي توان سوءمـصرف مـواد        .مطرح است  3 رفتار و عمل اجتماعي     و 2روابط اجتماعي 
همچنين مي توان نظريه هاي . دكرخرد بررسي  ن، ميانه وسه سطح كال نيز در صنعتي را مخدر

كه نظريه هاي دوركـيم و    به گونه اي،مطرح شده در اين زمينه را نيز در اين سه سطح قرار داد      
 اسـتيون گلـد در      ةنظريـ  پارسونز در سطح كالن، نظريه هاي ساترلند و مرتون در سطح ميانه و            

ي آن است كه دسته بندي ايـن عوامـل بـه صـورت      اساسةالبته نكت .دمي گيرنسطح خرد جاي    
البته بـديهي اسـت     . نظري است و هر يك از اين عوامل را مي توان در سطوح ديگر نيز قرار داد                

هم  كه اين سطوح در ارتباط متقابل با يكديگر قرار دارند و هر يك از اين سطوح هم اثرگذارند و
  )88 : 1388آقابخشي،  (.اثرپذير

  

                                                 
1. Social Structure 
2. Social Action 
3. Social relation 
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 )كيم وپارسونزدور(سطح كالن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ساترلند مرتون و(سطح ميانه                                       )استيون گلد(سطح خرد 
  

  طرح تحقيق
ه اجـرا شـد    در آغاز با استفاده از تكنيـك دلفـي           وپژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي است        

شـود در     ي است كه در آن با اسـتفاده از پرسـشنامه تـالش مـي               توصيف ي دلفي روش  روش. است
 روش دلفـي    يرگيكـار بـه   در اصـل، هـدف از       . خصوص يك موضوع يا مسأله توافق ايجاد شـود        

» هلمـر «بـراين اسـاس     . گيري اسـت     عقايد يا تدارك اطالعات براي تصميم      ةكاوش پايا و خالقان   

 زايي ساختارآسيب

 سوء مصرف مواد مخدر صنعتي

  فردهاي شخصيتي ويژگي
 زايي شبكه روابطآسيب
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در . كنـد   هي را تـسهيل مـي     ي قضاوت گرو  گير  داند كه شكل     مي يدلفي را وسيلة ارتباطي مفيد    
هايي از طريق پست، اينترنت يا ابزارهاي ديگر براي گروهي از متخصـصان                 ، پرسشنامه اين روش 

هـاي    هـاي فـردي بـه مـسأله         ها براي استخراج پاسخ     اين پرسشنامه . دشو انتخاب شده ارسال مي   
هـاي خـود را طبـق       د بينش سازن  شوند و به تدريج متخصصان را قادر مي         مطرح شده طراحي مي   

روش كـار بـه ايـن صـورت اسـت كـه متخصـصان بـه اولـين                   . دننكتكليف محول شده پااليش     
مدت و هر   .  شود  دهند و بعد بر اين اساس پرسشنامة دوم تدوين و اجرا مي             پرسشنامه پاسخ مي  

 دقيـق و    هـاي   بنابراين براي رسـيدن بـه پاسـخ       . نامند   را دوره يا راند مي      پرسشنامهاجراي  زمان  
  ).113: 1388ميرزايي، (پااليش شده، ممكن است به چند دوره نياز باشد 

به تعداد شـركت كننـدگان در       وابسته  هاي تحقيق پيمايش      دلفي برخالف روش   روشاعتبار  
بـراين  .  بلكه به اعتبار علمي متخصصان شركت كننده در پـژوهش بـستگي دارد             ،تحقيق نيست 
كارشناسان حوزة اعتياد به عنوان اعضاي هيئت دلفـي انتخـاب            نفر از خبرگان و      8اساس تعداد   

هايي شامل متغيرهاي موثر بر گرايش جوانان به مواد  مخدر صنعتي از طريق      دند و پرسشنامه  ش
ايميل در اختيارشان قرار گرفت تا با توجه به اهميت هر يك از اين عوامل به رتبـه بنـدي آنهـا                      

 دور يـا رانـد بـه اجمـاع          3ها پس از      اين پرسشنامه . ز نام ببرند   و ساير عوامل مؤثر را ني      زندپرداب
رسيد و اولويتهاي اصلي عوامل مؤثر بر گرايش جوانان به موادمخدر صـنعتي از نظـر خبرگـان و        

سپس در مرحلـة دوم پـژوهش بـا اسـتفاده از روش پيمـايش و ابـزار                  . دششخص  ممتخصصان  
ان به مواد مخدر صنعتي در ميان جوانان معتاد         پرسشنامه به بررسي عوامل مؤثر بر گرايش جوان       

 روشي اسـت كـه      (survey)روش پيمايش   . پرداختيم» اكستاسي، شيشه و كراك   « به اين مواد  
اي تصادفي و معرف از افراد جامعة پژوهش و پاسخ آنهـا              براساس انتخاب نمونه  در آن، پژوهشگر    

هاي ديگر به  مطالعة وضـع        ا روش به يك مجموعه پرسش با استفاده از پرسشنامه، نظرسنجي ي         
هـا دربـارة شـرايط        اسـتخراج داده  بـه    رفتارها و به طور كلي        و ها  ها، عقيده    اعم از نگرش   ،موجود

  .)1387ميرزايي، (پردازد  ند، ميكن ي كه افراد را معين و متمايز ميهاي زندگي و مقوله
 نفـر از جوانـان   40عـداد  ت» Pre Test« آزمون ياربراين اساس پس از طراحي پرسشنامه و اج

به عنوان نمونه انتخاب گرديدند كه در       ) اكستاسي، شيشه و كراك   (معتاد به مواد مخدر صنعتي      
  .  نفر از آنان حاضر به همكاري و پاسخگويي به سواالت پرسشنامه شدند35نهايت 
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  روش گردآوري داده ها
كارشناسـان دربـارة    گـان و  گـردآوري نظـر خبر      دلفـي بـه    روشدر آغاز پژوهش بـا اسـتفاده از         

 و سـپس بـا      يممتغيرهاي مؤثر بر گرايش جوانان به سوء مصرف مـواد مخـدر صـنعتي پـرداخت               
  .جمع آوري شدندهاي مورد نياز  استفاده از روش ميداني داده

  
  ها ابزار گردآوري داده

 محقـق   هاي اطالعاتي، پرسشنامة دلفي و پرسشنامه      ها در اين پژوهش، فيش      ابزار گردآوري داده  
  .ساخته است

   
  روش توصيف و تحليل داده ها

 مورد تجزيه و تحليـل قـرار        spssها با استفاده از نرم افزار         دست آمده از پرسشنامه   ه  هاي ب   داده
بـه  ) ميانه، فراوانيها، ميـانگين و مـد      (هاي توصيفي     بر اين اساس با استفاده از آماره      . گرفته است 

  .نددش و جداول و نمودارهاي مربوطه ترسيم يمده پرداختدست آمه هاي ب تجزيه و تحليل داده
  

   آماريةجامع
اي هـستند كـه در شـهر تهـران             سـاله  20-30جامعة آماري مورد نظر در اين پژوهش جوانـان          

  . اعتياد دارند) اكستاسي، شيشه و كراك(كنند و به مواد مخدر صنعتي  زندگي مي
  

  جمعيت نمونه
 ري و جمعيت نمونه نيست و از نظرات خبرگان و كارشناسـان           دلفي نيازي به نمونه گي    روش  در  

جوانان از  نفر 35 اما در روش پيمايش، در پژوهش حاضر جمعيت نمونه تعداد            ةشود  استفاده مي 
 مـاه بـه موادمخـدر    3كنند و حداقل بـه مـدت      اي هستند كه در تهران زندگي مي         ساله 30-20

  .اند  مراجعه نموده60 كنگره NGOدرمان به اكستاسي، شيشه يا كراك اعتياد داشته و جهت 
  

  روش نمونه گيري
جامعـه  (در پژوهش حاضر با توجه به نبودن آمار مستند از تعداد معتادان به موادمخدر صـنعتي       

هايي كه واجد شرايط شركت در اين پژوهش باشند، از            و به دليل محدوديت تعداد نمونه     ) آماري
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از داشته باشـند    هايي كه آمادگي       يعني نمونه  ،شده است روش نمونه گيري در دسترس استفاده       
  . شركت كننداي در پژوهش حاضر   حرفه طريق رابطة

  
  نتيجه گيري  وبحث
 كـشورها بـه نـوعي درگيـر بـا آن            ة اعتياد و موادمخدر يك معضل جهاني است كـه همـ           ةلأمس

هـاي دور   وادمخـدر از زمـان    ايران به دليل قرار گرفتن در مثلث طالئـي قاچـاق م           كشور  . هستند
مـل  أامـا آنچـه امـروزه ت      . ه با اين معضل پرداختـه اسـت       ه مواج يرابهزينه هاي بسيار سنگيني     

تغيير گرايش از موادمخدرسنتي به صنعتي به خـصوص در ميـان جوانـان     بيشتري را مي طلبد، 
ش جوانـان   ترين عوامل موثر بر گراي     بر اين اساس هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي مهم        . است

  .به موادمخدر صنعتي است 
 همنوايي با آنان، برگرايش جوانان تهراني بـه سوءمـصرف مـواد            آيا ترغيب دوستان و   : سوال اول 

  است؟ مخدر صنعتي موثر
موادمخـدر،    اعتيـاد و   ةخبرگان حـوز    كارشناسان و  نظرهايرهاظز  براساس نتايج به دست آمده ا     

رين عامل موثر برگرايش جوانان تهراني بـه سوءمـصرف          ت همنوايي با آنان مهم    وترغيب دوستان   
 درصد جوانان نيز اذعان داشته انـد اولـين          3/94همين اساس    بر. ه است دبومخدر صنعتي    مواد

  درصـد از   9/60 همنوايي،   درمو اما در  .ده اند كرصنعتي آشنا    با موادمخدر آنها را   بار دوستانشان   
 3/54همچنـين   . هاي آنان نقـشي ندارنـد      ميم گيري تص دوستانشان در  جوانان اذعان داشته اند   

بـدين   .جوانان نيز اذعان داشته اند بيشترين وقت خود را با دوستانشان نمـي گذراننـد               درصد از 
اند  دهكرصنعتي آشنا  دوستانشان با موادمخدررا ه مي شود كه اگرچه اكثر جوانان     ترتيب مالحظ 

  . داشته استعامل همنوايي تاثير چنداني بر اعتياد آنان ن
 مخـدر  گرايش جوانان تهراني به سوءمصرف مواد      شيوه زندگي جوانانه، بر    آيا سبك و  : سوال دوم 

  است؟ صنعتي موثر
موادمخـدر،    اعتيـاد و   ةخبرگان حوز   كارشناسان و  هايظراز اظهارن براساس نتايج به دست آمده      

نان تهراني به سوءمصرف گرايش جوا ثر برؤ زندگي جوانان به عنوان دومين عامل مةشيو سبك و
هاي سبك زندگي جوانـان معتـاد بـه          برهمين اساس اولويت  . دشدن شناسايي   موادمخدر صنعتي 

  : مخدر صنعتي به شرح زير است مواد
   گوش دادن به .3 گردش وتفريح با خانواده .2 گردش وتفريح با دوستان .1: اولويت اوقات فراغت
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 خوانـدن   .8مـسافرت رفـتن      .7 ديـدن مـاهواره      .6 ورزش كردن    .5 ديدن تلويزيون    .4موسيقي  
   . استفاده از اينترنت.9كتاب و روزنامه 

 .6 رسـتوران  .5 كافي شاپ .4 پارك .3پارتي  هاي دوستانه و    مهماني -2 منزل   .1: اولويت فضاها 
  .خيابان

 آرايـش  .5 سـيگار   .4 خريدوسائل منزل    .3 خوراك   -2 پوشاك   .1: اولويت نحوه خرج كردن پول    
  . مشروبات الكلي.7هاي زيبايي   جراحي.6سروصورت 

  . ماركدار بودن.5 مد .4 قيمت .3 راحتي .2دوام   جنس و.1: اولويت خريد لباس
عامل سبك زندگي بر گرايش جوانان بـه         ثيرأدن ميزان ت  كر مشخص   برايالزم به ذكر است كه      

معتاد است كـه در ايـن پـژوهش         و غير  گروه جوانان معتاد     2مخدرصنعتي مستلزم مقايسه     مواد
  .صورت نگرفته است

د، بـر گـرايش جوانـان       رواج اعتيـا    نهادهـاي اجتمـاعي در     ةتسهيل كنند  آيا كاركرد : سوال سوم 
  است؟ صنعتي موثر مصرف موادمخدرتهراني به سوء

موادمخـدر،    اعتيـاد و   ةخبرگـان حـوز     كارشناسـان و   هايرنظرظهااساس نتايج به دست آمده ا     بر
گـرايش جوانـان     ثر بـر  ؤ نهادهاي اجتماعي در رواج اعتياد سومين عامل م        ةتسهيل كنند رد  كارك

 درصد جوانـان اذعـان   3/94برهمين اساس . ه است د بو تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي     
 درصـد ايـن     8/45و   انـد  هكـرد صـنعتي آشـنا      با موادمخـدر  آنها  داشته اند اولين بار دوستانشان      

 نـشان    اين امـر   وها با موادمخدر صنعتي آشنا شده اند         پارتي ن بار در خيابان و    جوانان براي اولي  
  . كژكاركردي نهادهايي همچون خانواده و دولت استةدهند

 مخـدر  ، برگرايش جوانان تهراني به سـوء مـصرف مـواد    آيا نيازجامعه به سرخوشي   : سوال چهارم 
  صنعتي موثراست؟

موادمخـدر،   خبرگـان حـوزه اعتيـاد و        كارشناسـان و   هايرنظرظهابراساس نتايج به دست آمده ا     
ر گرايش جوانان تهراني به سوءمصرف موادمخـد       ثر بر ؤسرخوشي چهارمين عامل م   نيازجامعه به   

سـرزنده   و شـاد  درصـد جوانـان خودشـان را زيـاد         20همين اساس فقط     بر. صنعتي بوده است  
 موادمخدر صنعتي تا حـد زيـادي         درصد آنان اظهار داشته اند مصرف      7/45مقابل   و در  دانند مي

  . مي شودنانسرخوشي آباعث 
 فرايندجامعه پذيري، برگرايش جوانان تهراني به سـوء مـصرف مـواد            آيا اختالل در  : سوال پنجم 

  صنعتي موثراست ؟ مخدر
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موادمخـدر،    اعتيـاد و   ةخبرگـان حـوز     كارشناسـان و   هاينظراظهاربراساس نتايج به دست آمده      
گرايش جوانـان تهرانـي بـه سوءمـصرف          ثر بر ؤپنجمين عامل م  معه پذيري   جا فرايند اختالل در 

خانواده جوانان معتاد به اين مـواد         درصد 6/68برهمين اساس   . مخدر صنعتي شناسايي شد   مواد
 درصد اين افراد شـاغل پـاره        9/62همچنين  . فرزندانشان شده اند   از شش ماه متوجه اعتياد     بعد

خيلـي كـم توسـط     انـد كـم و    اظهـار داشـته     درصد ايـن افـراد     7/69. وقت يا غيرشاغل بوده اند    
 ابراين همه اين عوامـل نـشان      نب. هاي همگاني از عوارض موادمخدر صنعتي مطلع شده اند         رسانه
  . آن است كه اين جوانان به درستي جامعه پذير نشده اندةدهند

 به سـوء مـصرف      هاي غيررسمي، برگرايش جوانان تهراني     نظارت آيا ضعف كنترل و   : سوال ششم 
  صنعتي موثراست؟ مخدر مواد

موادمخـدر،    اعتيـاد و   خبرگـان حـوزة     كارشناسـان و   هاينظراظهاربراساس نتايج به دست آمده      
گـرايش جوانـان تهرانـي بـه سـوء           هاي غيررسمي ششمين عامل موثر بر      نظارت كنترل و ضعف  

اذعان داشـته انـد      درصد جوانان    3/94همين اساس    بر. دشمصرف موادمخدر صنعتي شناسايي     
 درصـد ايـن     60همچنـين   . انـد  هكردبا موادمخدرصنعتي آشنا    آنها را   براي اولين بار دوستانشان     

  درصـد  6/68و    انـد    يا پارتي با اين مواد آشنا شـده          هاي فاميلي    بار در خانه، مهماني    افراد اولين 
 ايـن   ةهمـ . نشان شده اند  فرزندا از شش ماه متوجه اعتياد      جوانان معتاد به اين مواد بعد      خانوادة

خانواده اين افراد نظارت چنداني بر اعمال و رفتار فرزندانـشان             و قواماعوامل بيانگر آن است كه      
  .نداشته اند

  گذران اوقات فراغت، برگرايش جوانان تهراني به سـوء برايآيا نداشتن ابزار مناسب : سوال هفتم 
  مخدرصنعتي موثراست ؟ مصرف مواد

موادمخـدر،    اعتيـاد و   خبرگـان حـوزة     كارشناسـان و   هاينظره دست آمده اظهار   اساس نتايج ب  بر
گرايش جوانان تهراني بـه      هفتمين عامل موثر بر    گذران اوقات فراغت     براينداشتن ابزار مناسب    

اند   درصد جوانان اذعان داشته    7/85برهمين اساس   . دمصرف موادمخدر صنعتي شناسايي ش    سوء
كـم و خيلـي كـم از          درصد اين افـراد    8/62 ،ئاتر استفاده مي كنند   ت خيلي كم از سينما و     كم و 

فرهنگـسرا و    كتابخانـه و   كم و خيلي كم از      درصد اين  افراد    6/88،  استخر هاي ورزشي و   باشگاه
  درصد ايـن افـراد     2/57ند  رده ا كافي شاپ استفاده ك    كم و خيلي كم از رستوران و       درصد 7/65

 اين عوامل حاكي از آن است همة. عالقه شان سفر مي كنند خيلي كم به مناطق مورد       كم و نيز  
  .گذران اوقات فراغت خود ندارندبراي ن جوانان ابزار مناسبي كه اي
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گـرايش جوانـان     زنـدگي، بـر    و جهان بيني مصرف كننده به موادمخـدر       آيا نگاه و  : سوال هشتم 
  است ؟ ثرمصرف موادمخدرصنعتي مؤتهراني به سوء

مخـدر،   مـواد   اعتيـاد و   ةخبرگان حـوز    كارشناسان و  هاينظراظهار آمده   براساس نتايج به دست   
 هشتمين عامل موثر برگـرايش جوانـان   زندگي و مخدر جهان بيني مصرف كننده به مواد  نگاه و 

 درصـد از جوانـان      9/62همين اساس    بر. دمصرف موادمخدر صنعتي شناسايي ش    تهراني به سوء  
 استفاده از هر چيـزي كـه حـال آدم را بهتـر كنـد                ه اند مخدر صنعتي اظهار داشت    معتاد به مواد  
خيلي زيـاد باعـث    صنعتي زياد و  در درصد اين افراد معتقدند مصرف موادمخ      1/97 ،مجاز نيست 

ثير چنـداني بـر   أبيني آنها ت بنابر اين مشاهده مي شود كه جهان     . نابودي زندگي انسان مي شود    
  .است گرايششان به سوءمصرف موادمخدر صنعتي نداشته 

جامعـه ايـران، برگـرايش جوانـان تهرانـي بـه سـوء               اعتيادپروري ساختار  آيا استعداد : سوال نهم 
  مخدرصنعتي موثراست؟ مصرف مواد

مخـدر،   مـواد   اعتيـاد و   ةخبرگان حـوز    كارشناسان و  هاينظراظهاربراساس نتايج به دست آمده      
گرايش جوانان تهراني بـه سـوء        ثر بر ؤنهمين عامل م  جامعه ايران    اعتيادپروري ساختار  استعداد

 مخدر درصد جوانان معتاد به مواد    9/62برهمين اساس   . دنعتي شناسايي ش  مصرف موادمخدر ص  
درصد اين   9/62 ،صنعتي اذعان داشته اند دسترسي به اين مواد اصال برايشان دشوار نبوده است            

 اين عوامل .ي شناسند در محل زندگيشان م    صنعتي را  شنده موادمخدر افراد بيش از پنج نفر فرو     
  .جوانان قرار دارد اختيار به سهولت و فراواني درفوق دهد كه مواد مي  نشان

 گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف مـواد   هاي رسمي، بر   نظارت آيا ضعف كنترل و   : سوال دهم 
  صنعتي موثراست ؟ مخدر

موادمخـدر،   عتيـاد و   ا خبرگـان حـوزة     كارشناسـان و   هاينظراظهاراساس نتايج به دست آمده      بر
گرايش جوانان تهراني به سـوء مـصرف         ثر بر ؤدهمين عامل م  هاي رسمي    نظارت ضعف كنترل و  

صنعتي  درصد جوانان معتاد به موادمخدر9/62برهمين اساس . شدمخدر صنعتي شناسايي   مواد
فـراد  درصـد ايـن ا     9/62 ،اذعان داشته اند دسترسي به اين مواد اصال برايشان دشوار نبوده است           

 درصد اين 8/61 ،صنعتي رادر محل زندگيشان مي شناسند    بيش از پنج نفر فروشنده موادمخدر     
ايـن عوامـل    . وانان اظهار داشته اند تا به حال به دليل اعتياد به اين مواد دسـتگير نـشده انـد                  ج

  .استهاي رسمي   ضعف كنترل و نظارتةدهند نشان
  يش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدرصنعتي گرا بر آيا پيش پنداشته ها، :سوال يازدهم 
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  است؟ ثرؤم
 ،موادمخـدر   اعتيـاد و   خبرگـان حـوزة     كارشناسـان و   هاينظراظهاربراساس نتايج به دست آمده      

گرايش جوانـان تهرانـي بـه سـوء مـصرف موادمخـدر         ثر بر ؤپيش پنداشته ها يازدهمين عامل م     
ان معتاد بـه موادمخـدر صـنعتي اظهـار           درصد جوان  7/65برهمين اساس   . د ش صنعتي شناسايي 

داشته اند قبل از شروع مصرف اين مواد خيلي زياد و زياد تصور مي كردنـد مـصرف ايـن مـواد                      
  درصد اين جوانان قبل از شـروع مـصرف ايـن مـواد             8/61 ،باعث سرخوشي و شادابي شان شود     

اين عوامل . ان شودفزايش نيروي جنسي شا باعث آنهاخيلي زياد و زياد تصور مي كردند مصرف   
 مـصرف مـواد   حاكي از آن است كه پيش پنداشته ها نقش موثري بر گرايش اين افراد بـه سـوء               

  .مخدر صنعتي داشته است
گرايش جوانان تهرانـي     بر تصميم گيري فردي،   و وجود قدرت ابراز  آيا ضعف در  : سوال دوازدهم 

  به سوء مصرف موادمخدرصنعتي موثراست؟
 ،موادمخـدر   اعتيـاد و    خبرگـان حـوزة     كارشناسان و  هاينظراظهارت آمده   بر اساس نتايج به دس    

گـرايش جوانـان     ثر بـر  ؤدوازدهمين عامـل مـ    تصميم گيري فردي     و وجود قدرت ابراز  ضعف در 
  درصد جوانان    7/25برهمين اساس تنها    . دشتهراني به سوءمصرف موادمخدر صنعتي شناسايي       

اين  ند كه خودشان تصميم به ترك اعتياد گرفته اند و         معتاد به موادمخدر صنعتي اذعان داشته ا      
  . ضعف دارندهاي فردي  آن است كه اين افراد در تصميم گيريةدهند امر نشان

 گرايش جوانان تهراني به سـوء مـصرف مـواد          بر اعضاي خانواده،  ساير آيا اعتياد : سوال سيزدهم 
  است؟ صنعتي موثر مخدر

 ،موادمخـدر   اعتيـاد و   خبرگـان حـوزة     كارشناسـان و   هاينظراظهاربراساس نتايج به دست آمده      
 گرايش جوانان تهراني به سوءمصرف مـواد       ثر بر ؤ سيزدهمين عامل م   اعضاي خانواده  ساير اعتياد

 درصد جوانان معتاد بـه موادمخـدر صـنعتي          9/42برهمين اساس   . دشمخدر صنعتي شناسايي    
 اعـم از سـنتي يـا        ،ديگري نيز به موادمخدر    آنها فرد    ةبين اعضاي خانواد   اذعان داشته اند كه در    

 آن است كه اعتيـاد سـاير اعـضاي خـانواده بـر              ةدهند اين امر نشان  . صنعتي اعتياد داشته است   
  . استمؤثرگرايش اين جوانان به سوءمصرف موادمخدر صنعتي 

 ثرؤصـنعتي مـ   مصرف موادمخدرگرايش جوانان تهراني به سوء    بر آيا كنجكاوي، : سوال چهاردهم 
  ت؟اس

   ،موادمخدر  اعتياد وةخبرگان حوز  كارشناسان وهاينظراظهاربراساس نتايج به دست آمده 
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مصرف موادمخـدر صـنعتي     گرايش جوانان تهراني به سوء       ثر بر چهاردهمين عامل مؤ  كنجكاوي  
 درصد جوانان معتاد به موادمخدر صنعتي خيلي زياد و زياد           8/58برهمين اساس   . دشناسايي ش 

زيـاد دوسـت داشـته انـد          درصد خيلي زيـاد و     6/48ند به جاهاي جديد بروند و       دوست داشته ا  
 درصد اين جوانـان دوسـت داشـته انـد كـه از چيزهـاي                6/68غذاهاي جديد را امتحان كنند و       

هاي كنجكاوي هـستند      شود كه اين جوانان انسان     بنابراين مشاهده مي  . ناشناخته سر در بياورند   
  .يش آنان به سوءمصرف موادمخدر صنعتي داشته استو كنجكاوي نقش موثري بر گرا

گرايش  صنعتي، بر  جديد عوارض سوءمصرف موادمخدر   آيا بي اطالعي عمومي از    : سوال پانزدهم 
  جوانان تهراني به سوء مصرف اين مواد موثراست؟

 بي  ،مخدر مواد  اعتياد و  ةخبرگان حوز   كارشناسان و  هاينظراظهاربراساس نتايج به دست آمده      
پانزدهمين عامل مـوثر برگـرايش      عوارض سوءمصرف موادمخدرجديدصنعتي     العي عمومي از  اط

 درصـد  3/74بـرهمين اسـاس   . دشـ جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي شناسـايي        
ته اند كه قبل از شروع مصرف اين مواد از اثرات و            جوانان معتاد به موادمخدر صنعتي اذعان داش      

عوارض سوءمـصرف    اين امر حاكي از آن است كه بي اطالعي از         . اشته اند عوارض آنها اطالعي ند   
مخـدر صـنعتي     صنعتي نقش موثري بر گرايش جوانـان بـه سوءمـصرف مـواد             جديد موادمخدر

  .داشته است
مـدرك   شـاغلي و   شـرايط غيـر    فقـر، ( فشارهاي اجتماعي همچون   آيا رهايي از  : سوال شانزدهم 

  است؟ ثرؤه سوء مصرف موادمخدرصنعتي مبرگرايش جوانان تهراني ب ،)گرايي
 ،موادمخـدر   اعتيـاد و   خبرگـان حـوزة     كارشناسـان و   هاينظراظهاربراساس نتايج به دست آمده      

گرايش جوانان تهراني بـه سـوء مـصرف          ثر بر فشارهاي اجتماعي شانزدهمين عامل مؤ     رهايي از 
معتـاد بـه موادمخـدر      درصد جوانان   4/31برهمين اساس تنها    . دشمخدر صنعتي شناسايي     مواد

زياد از فـشار عـدم اشـتغال     صنعتي اظهار داشته اند مصرف اين مواد توانسته است خيلي زياد و       
 درصد از اين جوانان اظهار داشته اند مصرف اين مواد توانـسته اسـت               3/14 تنها   ،مناسب بكاهد 

نـان متوسـط    درصـد ايـن جوا  8/62 ،خيلي زياد وزياد از فشار عدم امكان ادامه تحـصيل بكاهـد        
 درصد آنها اظهار داشته اند كـه ايـن          60 و   ستده ا بوتومان    هزار 600 تا   200هزينه ماهانه بين    

از نظـر مـصرف       مشاهده مـي شـود كـه       بنابراين. ندده ا كرمين  أدرآمد خودشان ت  را با   هزينه ها   
 و مـدرك گرايـي چنـدان بـر           نبـودن  اغلشـ  فشارهاي اجتماعي همچون فقر، شرايط       كنندگان،

  . نداشته است اساسي و تعيين كننده،مخدرصنعتي تاثير مصرف مواد ش اين جوانان به سوءگراي
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