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  مهناز پیش دار، کارشناس ارشد گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
  

  چکیده
جامعـه بشـریت از بـدو پیـدایش تـاکنون بـا بالیـاي طبیعـی،         . سوز مطـرح اسـت  موادمخدر به عنوان یکی از بالهاي اجتماعی خانمان 

را به خطـر انداختـه و حتـی    ها  به طوري که بسیاري از آنها موجودیت و بقاي انسان. مختلفی مواجه بوده استهاي  غیرطبیعی و بحران
تولیـد، توزیـع و مصـرف موادمخـدر از جملـه      . نقشه جغرافیاي سیاسی و ژئوپلتیک جهان را دستخوش تغییر و تحول قـرار داده اسـت  

بشریت هاي  بحران موادمخدر در جهان کنونی جزء بزرگترین دغدغه. مواردي است که جامعه بشریت را به ورطه سقوط کشانده است
  .گردیده است

، ابتـدا  1390و همشهري در سال ایرانهاي  دراین مقاله در راستاي مقایسه ساختار و محتواي اخبار و مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
  در مبارزه با اعتیادها  ضمن اشاره به ضرورت توجه به مقوله اعتیاد درکشور، به بررسی عملکرد رسانه

متغیرهـاي مـورد   : پرداخته و در ادامه ضمن طرح چهارچوب نظري تحقیق، روش شناسی تحقیق، جامعه آماري ، شـیوه نمونـه گیـري    
  .مطرح شده استها  نهایتا خالصه توصیف وتحلیل یافته معرفی وها  و آزمون فرضیهها  لیل دادهبررسی روشهاي آماري جهت تح

 
   

  1.ایران و همشهريهاي  نه، روزنامه، رسااعتیاد :واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
  1393فروردین : تاریخ دریافت مقاله
  1393خرداد ماه : تاریخ پذیرش نهایی

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  ايرسانه مطالعات \٨٠
 

ال 
س

/ نهم
ماره

ش
 

جم 
 وپن

ست
بی

/
تان

ابس
ت

139
3

  

 مقدمه
مطالعات گوناگون در ابعاد  نیست و نیاز به انجاماي  مقابله با پدیده پیچیده و در عین حال گسترده مواد مخدر، کار ساده

در برنامـه  . و موضوعی و ملی ایران دارداي  سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در سطوح بین المللی، منطقه
که براي مبازه با این پدیده با هدف کاهش تقاضا و پیشگیري از گرایش به اعتیاد ارتباطات به عنوان یکـی از  هایی  ریزي

طراحی شـده  هاي  ایست مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در صورت عدم ارتباط مناسب با مخاطبان، برنامهب می ارکان مهم
کاربرد صحیح وسایل ارتباطی و ایجاد ارتباط مناسب با مخاطبان این رسانه و . نخواهد داشتاي  کارشناسان، هیچ نتیجه

توانند در مبارزات ارتبـاطی از جایگـاه    می مطبوعاتها  از میان رسانه. خصوصا افراد در معرض خطر اهمیت بسیاري دارد
مهم است که صاحبان این رسانه و نیـز مسـئوالن پیکـار بـا مـواد مخـدر نسـبت بـه چگـونگی          . برخوردار باشنداي  ویژه
بـه همـین   . رسانه و نیز کیفیت و چگونگی پیامهاي منتشره از طریق آن تجربه و آگاهی مناسب بـردار باشـند  گیري  بکار
مطبوعـات در ایـن حـوزه اهمیـت زیـادي دارد، چـرا کـه بررسـی دقیـق در مـورد وظـایف و            هاي  ل بررسی کارکرددلی

کنند  می شود تا افرادي که در این رسانه فعالیت می کارکردهایی که هر یک از وسایل ارتباط جمعی برعهده دارند سبب
از سوي دیگـر  . ت خود دقت بیشتري به خرج دهندنسبت به وظیفه خطیر خود آگاهی بیشتري یابند و در انجام مسئولی

خود هاي  مسئوالن و متولیان حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر نسبت به کاربرد مناسب وسایل ارتباط جمعی در برنامه
  .اهمیت بیشتري را قائل شوند

چـرا کـه عـدم    . قوله اسـت داشتن درك و تعریف درست از ارتباطات و وسایل جمعی شرط الزم براي پرداختن به این م
گردد تا غالب فعالیتهاي ارتبـاطی کـه بـه منظـور پیشـگیري از       می آشنایی با معنا و مفهوم و نقش دقیق ارتباط موجب

  . رود در روند رسیدن به هدف نهائی پیش نرود می اعتیاد ، آموزش، درمان و مبارزه با این پدیده بکار
ریح، تجزیه و تحلیل و تفسیر وقـایع و مسـائل اجتمـاعی و ارائـه عقایـد و افکـار       با تشها  عموما انتشار مطالب در روزنامه

لذا در ). 212سون ویندال ص (دارند می عمومی همراه است که گامی مهم در انتقال پیامهاي مورد نظرشان در جامعه بر
و مطالـب مربـوط بـه     سـاختار و محتـواي اخبـار   اي  این تحقیق با روش تحلیل محتوا نسبت به شناخت بررسی مقایسـه 

 کسب اطالعات در زمینه این موضوع به مـا نشـان  . می پردازیم1390ایران و همشهري در سال هاي  اعتیاد و در روزنامه
خبـري عبـور داده و برجسـته کـرده انـد؟ آیـا از       هـاي   دهد که مطبوعات چه موضوعاتی را در زمینه اعتیاد از دروازه می

کنند؟ آیـا مطالـب    می سته کردن اخبار و مطالب مرتبط با محوریت اعتیاد استفادهبرجسته سازي براي برجهاي  تکنیک
مرتبط با اعتیاد آنقدر از ارزش خبري برخوردار است که به صفحه اول راه یابد؟ به اعتیاد به مثابه ي جرم نگریسته شده 

عتیاد دارند و آیا آنرا به صورت یـک  است یا بیماري؟ آیا مطبوعات مورد بررسی رویکرد آموزشی نسبت به مواد مخدر و ا
نگرند یا تنها یک رویداد؟ در طی سال مورد بررسی به کدام نوع از مواد مخدر پرداخته اند؟ چه افـرادي را بـه    می فرایند

کنند؟ به رویدادهاي مربوط بـه اعتیـاد نگـرش انتقـادي دارنـد یـا حمـایتی؟ و         می عنوان خبرساز در مطالب خود مطرح
  مطبوعات مورد بررسی از نظر عملکرد وجود دارد یا خیر؟تفاوتی بین 

  
  هدف اصلی

  1390ایران و همشهري در سال هاي  شناخت ساختار و محتواي اخبار و مطالب مربوط به اعتیاد و در روزنامه
  

  اهداف جزئی
  مورد بررسیهاي  در هر یک از روزنامه» ماه مورد بررسی«شناخت  1
  .مورد بررسیهاي  از روزنامه در هر یک» سبک مطلب«شناخت  2
  .مورد بررسیهاي  در هر یک از روزنامه» ارزش خبري برجسته در تیتر«شناخت  3
  .مورد بررسیهاي  در هر یک از روزنامه» نوع مطلب«شناخت  4
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  .بررسیمورد هاي  در هر یک از روزنامه» رویکرد منفی نسبت به معتادان در تیتر«شناخت  17
  .مورد بررسیهاي  در هر یک از روزنامه» خاصاي  تاکید بر ماده«شناخت  18
  .مورد بررسیهاي  در هر یک از روزنامه» بدیل و یا جایگزین در مطلبهاي  تارائه فعالی«شناخت 19
 .مورد بررسیهاي  در هر یک از روزنامه» منبع خبر«شناخت  20
  » مورد بررسیماه «ایران و همشهري از نظر هاي  روزنامهاي  بررسی مقایسه 21
  » سبک مطلب «ایران و همشهري از نظر هاي  امهروزناي  بررسی مقایسه 22
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  » نوع مطلب«ان و همشهري از نظر ایرهاي  روزنامهاي  بررسی مقایسه 24
  » محتواي مطلب«ن و همشهري از نظر ایراهاي  روزنامهاي  بررسی مقایسه 25
  » موضوع اصلی مطلب«ایران و همشهري از نظر هاي  امهروزناي  بررسی مقایسه 26
  » استفاده از تصویر«مشهري از نظر ایران و ههاي  روزنامهاي  بررسی مقایسه 27
  » نوع ماده مخدر در تیتر و لید«ري از نظر ایران و همشههاي  امهروزناي  بررسی مقایسه 28
  » خبرسازان«ایران و همشهري از نظر هاي  امهروزناي  بررسی مقایسه 29
  » نگرش مطلب نسبت به اعتیاد«ایران و همشهري از نظر هاي  امهروزناي  بررسی مقایسه 30
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 توجه به مقوله اعتیاد درکشور ضرورت
قرن بیست و یکم بشـمار  هاي  اد مخدر در اسناد سازمان ملل متحد جزو چهار بحران کنونی تهدیدکننده انسانقاچاق مو

ایـن تجـارت پـر    ). 36:1386هاشمی ( محیطی قرار گرفته است -هسته اي، جمعیتی و زیستهاي  آمده و پس از بحران
را بر آن داشته است که آن را به لحاظ اقتصـادي   میلیارد دالر گردش مالی در جهان، اقتصاددانان 1600سود با بیش از 

همچنین، ارتباط میان قاچاق و مسائل سیاسی و ضـد  . پس از تجارت نفت، توریسم و سالح در رده ي چهارم قرار دهند
طبـق  . توان مرزي براي آثار و عواقب شوم پدیده اعتیاد در نظر گرفـت  نمی و) 159و133:همان(امنیتی قابل انکار نیست

میلیون نفر در جهان مبتال بـه اعتیادنـد و    400میلیون نفر ومطابق آمارهاي غیر رسمی، حدود 200رسمی، بیش از  آمار
  ).195:1382وزیریان ( گیرد می این آمار تمام انواع مواد مخدر را در بر

ا را در برابـر آثـار زیانبـار    وي هستند که انهـ . آي. بسیاري از مناطق درگیر با پدیده اعتیاد داراي میزان باالیی از فقرو اچ
بطـور  ). 2007دفتر بین المللی کنترل جرایم و موادمخدر سازمان ملل متحـد،  (کند  می مصرف موادمخدر آسیب پذیرتر
بیماران ایدزي از طریق اسـتفاده معتـادین از سـرنگ مشـترك و آلـوده بـه ویـروس        % 58مثال، تنها در کشور ما حدود 

وه بر ایدز، ایران و جهانیان با معضالتی نظیر سوء مصر موادمخدر در بـین جوانـان، تغییـر    عال. وي مبتال شده اند. آي.اچ
نظیـر سـرقت، بـاج    هایی  تدریجی الگوي مصرف از مواد طبیعی به مواد صنعتی و شیمیایی، آمیختگی اعتیاد با بزهکاري

ایش سوءمصرف مواد مخـدر در میـان   افز). 269و133: 1383هاشمی (خانوادگی و اجتماعیهاي  گیري، قتل، فحشا، نزاع
  .زنان که پرورش دهندگان نسل فرداي جامعه هستند، مواجه شده اند

اکستاسی و مصـرف آن،  هاي  در ایران هم پژوهشی با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش جوانان تهرانی نسبت به قرص 
دهد درصـد چشـمگیري    می نشانها  یافته. جوان ساکن شمال غرب تهران با پرسشنامه مورد مطاله قرار داده است 400

آنها بـه  % 42تنها . آشنا نیستند و نگرش منفی چندانی هم نسبت به آن ندارندها  از جوانان با پیامدهاي زیانبار این قرص
همچنـین رابطـه   . خوبی از پیامدهاي منفی این ماده آگاهی دارند آگاهی سایر پاسخگویان در حد متوسط یـا کـم اسـت   

زنـان نگـرش خـوبی نسـبت بـه      % 3/93شود بطـوري کـه    می بین جنسیت و نگرش نسبت به اکستاسی دیده معنا داري
درصد آنها تا زمان انجام ایـن   6/34با این حال مصرف اکستاسی میان مردان سابقه ي بیشتري دارد و . مصرف آن دارند

  ).297-295: 1385موسوي و طباطبائی ( از ماده مذکور استفاده کرده اندتحقیق، 
در ایران اکثر شواهد از شیوع کمتر اعتیاد در میان زنان کشورمان نسبت به سایر کشورها حکایت دارد اما دو نکته قابل  

دوم آنکـه،  . اول آنکه شیوع اعتیاد در زنان ایران بیش از کشورهاي مسلمانی نظیـر پاکسـتان و عمـان اسـت    . توجه است
بـه  . هاده و هیچ راهکاري هم براي پیشگیري از آن در نظر گرفته نشـده اسـت  وضعیت اعتیاد زنان ایرانی رو به وخامت ن

درصـد زنـان    75/0تا  5/0هزار نفر یا 150هزار تا 100استناد اطالعات موجود، جمعیت زنان ایرانی معتاد به مواد افیونی 
ر ایران بین یک به دوازده تا یـک  بعالوه نسبت به زن به مرد در معتادان به مواد افیونی د. شود می سال برآورد 15باالي 

برخی مطالعات نیز از شیوع قابل توجه مصرف داروهاي روانگردان بدون تجویز پزشک در . شود می به بیست و سه برآورد
اطالعات موجود درباره میزان مصرف هـروئین  . زنان حکایت دارند که شاید شایع ترین مواد اعتیاد اور در کشورمان است

هزار نفر تخمـین   9تا  4همینطور تعداد زنان معتاد به تزریق موادمخدر در ایران بین . نگران کننده است در زنان معتاد،
  ).221و 220: 1383رحیمی موقر( شود می زده

اگرچه عصر حاضر به خاطر تمام آنچه پیرامون بحران اعتیاد و مواد مخدر گفته شد، به عصر دارو شهره اسـت امـا عصـر    
گروهی کـه وظیفـه اطـالع    هاي  جاي سوال است که چگونه در دهکده جهانی با وجود رسانه. شود می ارتباطات نیز گفته

، لذا ضروري است که بدانیم مطبوعات ما چگونـه  )267: 1383هاشمی (تازد  می رسانی به جامعه را دارند، اعتیاد اینگونه
مثال اینکـه در مـورد   . گویند می و به نیاز جامعه پاسخپردازند  می به اطالع رسانی به جامعه در مورد اعتیاد به مواد مخدر

کننـد؟ آیـا پیامـدهاي     مـی  دهند؟ آیا به مواد مخدر جدید و تغییر الگوي مصرف توجه می کدامیک از مواد مخدر آگاهی
 کنند؟ یا فقـط بـه مطالـب مربـوط بـه دسـتگیري سـوداگران، کشـف و انهـدام مـواد مخـدر            می زیانبار این مواد را بیان
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 پردازند؟ آیا مسائل اساسی کشور در این حوزه مثل اعتیاد زنان، دانـش آمـوزان و جوانـان مـد نظـر مطبوعـات قـرار        می
توان عملکرد مطبوعات در زمینه معضل اعتیادرا شناخت، مقایسه کـرد و   می گیرد؟ با جوابگویی به این قبیل سواالت می

  . پیرامون معضل اعتیاد محک زدمیزان مسولیت پذیري شان را در زمینه آگاهسازي جامعه 
درهر حال طی چند سال اخیر مصرف مواد شیمیایی و محرك در میـان معتـادین بسـیار شـایع شـده اسـت کـه آمـار          

درستی از تعداد افراد مصرف کننده مواد مت آمفتامین در دست نیست اما کافیست به مراکز ترك اعتیاد سري بزنیم تـا  
اد است و جالب آنکه اکثر غریب به اتفاق این افراد از این مواد محرك تحت عنـوان شیشـه   ببینیم آمار چگونه رو به ازدی

ایـران شـد مطبوعـات بـا     هـاي   سال قبل که ایـن مـواد وارد دروازه   5یا  4جهت ترك اعتیاد استفاده کرده اند شاید اگر 
  .محرك رو به رو نبودیم آگاهی کامل سخن به میان آورده بودند اکنون با این حجم عظیم معتادین به مواد

  
  و اعتیادها  رسانه

 با تاکید بر مطبوعات و کارکنان به ویژه انتقال دهنـدگان پیـام مـورد توجـه قـرار     ها  در این مسیر جدید، سازمان رسانه
و  ارتباطی، تولید کنندگان و ارسال کنندگان پیام هنوز اندك انـد هاي  تحقیقات درباره اداره کنندگان سازمان. گیرند می

 و مطبوعـاتی شـناخت ایـن افـراد را دشـوار     اي  رسـانه هـاي   پیچیـدگی دسـتگاه  . یابد نمی منابع شایانی به آنها اختصاص
هـاي   این اصطالح، ریشـه در سـنت  ). 65:1365کازنو،(توان به نقش دروازه بانان پرداخت می در میان مطالعات،. سازد می

شود که  می و براي توصیف کارکنانی مانند سردبیران خبر استفاده روانشناختی اجتماعی و جامعه شناسی امریکایی دارد
  . هستندها  دارنده مواضع تصمیم ساز کلیدي در رسانه

سـازند یـا بـه ورطـه      مـی  کوشند به بررسی فشارهایی بپردازند که این تصمیمات را متـأثر  می اکثر مطالعات دروازه بانی
بمانند عالئق آنها، وظیفـه  ها  رها ناشی از نظام ارزش ذهنی دروازه بانشود که فشا می گفته. کشانند می تعصب و تبعیض

قانونی، دیوانساالرانه و تجاري شناسایی پـذیر اسـت کـه بـر تصـمیمات      هاي  کاري بالواسطه ایشان و آن دسته از نظارت
  ) 66:1378ويبروجردي عل(دروازه بانی بیش از یک انتخاب ساده است ). همان( گذارد می تأثیرها  دروازه بان

مـثالً مـردم در مطبوعـات    . از جمله موارد دروازه بـانی اسـت  ... تصمیم گیري در مورد گزینش عکس ها، منبع مطلب و 
یک سـردبیر  . در تصمیمات سردبیر هیچ چیز مهمتر از گزینش عکس نیست. توجه می کنندها  بیش از هر چیز به عکس

او . و دراماتیک را کم یا زیاد کنـد  2ما می کوشد عناصر خشونت باراگرچه سعی دارد در گزینش عکس عینی عمل کند، ا
هدفمندانه در تالش است تا یک فرد، گروه یا علتی را معتبر یا بی اعتبار سازد و در هر حال، عناصـري از هواخـواهی در   

هـاي دریـافتی    سدرصـد عکـ   10اما معموالً کمتر از عکس هاي بسیاري براي انتخاب وجود دارد . او وجود خواهد داشت
سی رینو، بی (چاپ می شود در حالی که اگر عکس دیگري انتخاب شود، می تواند تاثیر متفاوتی در مخاطب ایجاد کند 

  ).25-26: تا
  

  در مبارزه با اعتیادها  عملکرد رسانه
 نونی پیکـار براي کاهش مصرف موادمخدر قـانونی و غیـر قـا   ها  مدت زمان قابل توجهی است که مطبوعات و سایر رسانه

رسد در کاهش مصرف هر دو نوع مواد مذکور نقـش داشـت    می این مبارزات در ایالت متحده رایج است و بنظر. کنند می
 متمرکنـد در این ارتباط بر خطر مصرف مواد مخدر و عدم پذیرش اجتمـاعی مصـرف ایـن مـواد     ها  موثرترین پیام. است

  ). 57و56: 1385:رومر،(
، »مـواد اعتیـاد آور، فـوري، قـوي، اغـوا گـر      «مواد مخـدر را   1920 -2002هاي  لامریکا در ساادبیات ضد مواد مخدري 

هـاي   و ناکـامی هـا   عامل شکست«، »جسمانی نظیر مرگ مصرف کنندگان و تاثیراتی بر زاد و ولد آنهاهاي  عامل آسیب«
خطـري در   «، »سـرقت و فحشـا  ، صلی انحرافات اجتماعی ماننـد قتـل، خشـونت   عامل ا«، »اجتماعی، اقتصادي و معنوي

اقلیـت و بـرون   هـاي   ط بـا گـروه  مـرتب «، »خصصان، بخشـی از دسیسـه هـا   تکمین شهروندان محترم، دانش آموزان و م
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خواند و بر خودسازي  می »بحران«یا » سیل«موا مخدر را یک بیماري همه گیر و مصرف » اجتماعی گوناگون 3هاي گروه
  . کرد می اکیدو فراخوان براي پاکسازي همه جامعه ت

بـا مطبوعـات   » ریچموند پـی هایسـون  «اد آغاز شد و همکاري فردي بنام ، گفتگو درباره مواد مخدر و اعتی1920در دهه
اسـپانیا نماینـده سـابق    -او یک سرباز شجاع جنگ امریکا. در به ثمر رسیدن اهداف این مبارزه داشتاي  تاثیر فوق العاده

پرداخـت و در مـورد   » قاچاق مـواد مخـدر  «به مبارزه با  1920کنگره و مخالف نوشیدن مشروبات الکلی بود که در دهه 
فرسـتاد و بـا    می ها مقاالتی به روزنامه. ین تشکیالت را علیه مواد مخدر بنیان نهادمخاطرات این مواد مقاله نوشت و چند

به طور  منظم در نیویورك » سارا گریم مالهال«او و سایر اصالح طلبان نظیر . گرفت می معلمان و مدیران مدارس تماس
 عی شـهر نیویـورك سـیتی سـخنرانی    اجتمـا هـاي   ي زنان و سایر گروهها  یافتند و براي کلوپ می تایمز و مجالت حضور

  . کردند یم
  

  در پیشگیري ازاعتیاد ها  عملکرد رسانه
نشان داده اند که اطالع رسانی و آگاهاهی دادن به مردم، دانش آنان را نسبت به عواقـب منفـی مصـرف مـواد     ها  ارزیابی

هـایی   اما نمونهتواند نگرش و طرز فکر عمومی را در مبارزه با مواد مخدر تغییر دهد  می این روش. دهد می مخدر افزایش
ترها، مواد مخدر بیشتري مصرف کرده اند و در این مورد توافـق نظـر وجـود    گاه ود دارد که با آن مغایرند یعنی آنیز وج

برنامـه بـین المللـی    . (اما شرط کـافی نیسـت  . دارد که توزیع اطالعات شرط الزم براي یک برنامه پیشگیري موفق است
ترسـاندن افـراد   هـاي   مثال از ابتداي قرن بیستم، جهان شاهد استفاده از تاکتیک).  95 -96:  1380کنترل مواد مخدر ، 

مطالعات انجام شده در کشورهاي غربی نشان داد اقدامات پیشـگیري کـه در آن بـیش از    . پیشگیري بودهاي  در فعالیت
. حد بر عواقب منفی سوء مصرف مواد مخدر تاکید و بزرگنمایی شده انـد، اعتمـاد جمعیـت هـدف را سـلب نمـوده انـد       

شود همواره زیـر سـوال    می تمرکزها  در آنها بر ترساندن افراد بیش از ارائه واقعیتکه هایی  بنابراین، عقالنی بودن برنامه
سبب شده اند، جـذابیت مصـرف مـواد مخـدر و تجربـه      ها  هر چند این برنامه ها، واکنش مردم را طبق پیش بینی. است

هاي پیشـگیري،   به برنامهها  وهفت اعتماد این گرا. در معرض خطر افزایش داده اندهاي  مصرف آن را میان برخی از گروه
  . مشورتی را در مراحل بعدي دشوار کرده استهاي  استفاده از سرویس

آنهـا، زمینـه سـازي بـراي     اي  به طور کلی، همه قبـول دارنـد کـه بیشـترین ارزش مطبوعـات و دیگـر همکـاران رسـانه        
هـاي   برنامـه هـاي   آنها و تقویت پیـام هاي پیشگیري گسترده یعنی ارتقاي سطح اگاهی عمومی، ترغیب مشارکت  فعالیت

وسیعتر مبارزه با هاي  در صورتی بیشترین اثر گذاري را خواهند داشت که در برنامهاي  پیشگیري است اما تبلیغات رسانه
به دقت برنامه ریزي نشـود، ممکـن اسـت    اي  رسانههاي  با این حال اگر برنامه. مواد مخدر و سایر اقدامات گنجانده شوند

که قرار بود در جوانان، رعب و وحشـت بیافرینـد بـی    هایی  در گذشته پیام. یر نگرش و رفتارها و موثر واقع نشونددر تغی
تواند بارهـا و بارهـا در    می داستان مواد مخدر). 105و  104: 1380ن المللی کنترل مواد مخدر ، برنامه بی(نتیجه ماندند 

در  1986بـه سـال   هـا   کمی وجود دارد که سطح اشـتیاق ایـن رسـانه    مطرح شود اما احتمالها  مطبوعات و دیگر رسانه
  . خصوصی و عمومی انجام شودهاي  مگر آنکه اقدامی هماهنگ و گسترده از سوي گروه. امریکا برسد
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  چهارچوب نظري تحقیق
   4نظریه میانجیگري

نهاد رسانه به تولید، بازتولید و توزیع معرفت می پردازد و این معرف، ما را قادر می سازد به تجربه خویش معنا بخشیم، 
دریافتهایمان را از این تجربه نظم می دهد و در حفظ معرفت هاي گذشته و اسـتمرار درك امـروزین خـویش، یاریمـان     

عمل مـی  ... واع معرفت بجاي سایر نهادهاي معرفتی مانند آموزش، علم و با انتشار انها  مطبوعات و سایر رسانه. می کند
  . کنند و چون در یک فضاي عمومی فعال اند بطور داوطلبانه و کم هزینه در دسترس همه اعضاي جامعه قرار دارند

می دانـد  ... وقی و را بیشتر وابسته به نهادهاي سیاسی، اقتصادي، حقها  همچنین نظریه میانجی، مطبوعات و سایر رسانه
بطور مثال، تحقیقات کمی پیرامون چگونگی پوشش مطبوعاتی اعتیـاد و مـواد مخـدر در روزنامـه     . تا کنترل کننده آنها

هاي کثیراالنتشار ایران نشان داده است مطبوعات ما در تهیه رویـدادها و اطالعـات مربـوط بـه اعتیـاد و موادمخـدر بـه        
و از جهت گیري نسبت به سیاست هـاي نیـروي قهریـه    ) 19: 1383ترابی و پیام،( اند نیروهاي نظامی و انتظامی وابسته

بعالوه طبق این نظریه، هنجارهاي حاکم بر فعالیت هـاي  ). 107: 1379حکمت،(در مبارزه با اعتیاد خودداري می کنند 
یونـدهاي غیررسـمی شـان بـا     از پیش فرض هاي ایدئولوژیک، قوانین رسمی، مناسبات اقتصادي حاکم برآنها، پها  رسانه

گرچه در این رهیافت، مطبوعات و همکارانشان تریبون یا حامـل  . نشأت می گیرد... نهادهاي آموزشی، فرهنگی، دینی و 
اطالعات و افکار، رابط دوسویه فرستند و گیرنده از طریق بازخوردها هستند اما حجابی بر واقعیت و در خـدمت مقاصـد   

و هـا   صافی و گزینشگر برخی تجارب خاص و پوشاننده آگاهانه و نظام مند برخی دیگر از تجربه تبلیغاتی یا واقع گریزي،
خـود را  هـا   با این حـال، رسـانه  . نیز آیینه اي به شمار می آیند که تصویري تقریباً تحریف شده از جامعه نشان می دهد

تصـویر تمـام نمـا و شـفاف از جامعـه، متعهـد بـه        آنها خود را آیینه اي با . صافی و کنترل کننده ي اطالعات نمی دانند
  ).84و  11: 1382مک کوایل،(مشارکت در رویدادهاي اجتماعی، هدایتگر و منسجم کننده جامعه تلقی می کنند 

  نظریه برجسته سازي 
ه بـه مـدد آنهـا، دانسـته و یـا ندانسـت      ها  اصطالح برجسته سازي براي توصیف روش هایی بکار گرفته می شود که رسانه

معمـوالً هـر کمیتـه اي دسـتور کـار خـود را دارد یعنـی فهرسـتی از         . مباحث و آگاهی عمومی را ساختمند مـی کننـد  
هـا   این است کـه رسـانه  ها  منظور از برجسته سازي در رسانه. موضوعات که به ترتیب اولویت و اهمیت بررسی می شوند

ود، توجـه عمـوم را بـه مجموعـه اي از مسـائل و      این قدرت را دارند که بخصوص در اخبـار و گـزارش هـاي خبـري خـ     
برجسته سازي، ابتدا به این پرسش مـی پـردازد   . موضوعات مشخص و محدود معطوف کنند و از موضوعات دیگر بگذرند

عرضه می کنند و سـپس ایـن سـوال را مطـرح مـی کنـد کـه اطالعـات در         » مخاطب«چه موضوعاتی را به ها  که رسانه
  ). 26-27: 1385سولیوان و دیگران،(ه ارائه می شود خصوص این موضوعات چگون

  نظریه برچسب زنی
مشترك بین دو حوزه روانشناسی اجتماعی و ارتباطات است که از نحـوه  تاثیرگـذاري   هاي  نظریه برچسب زنی از نظریه

افرادي نظیر روزنامـه  اي  بر اساس این نظریه، در هر جامعه. گوید می در تعیین حوزه ي جرائم و انحرافات سخنها  رسانه
نگاران و عوامل کنترل اجتماعی که از صالحیت و قدرت معناگذاري رفتار برخوردارند، اقتدار خود را به صورت برچسـب  

مبتنی بر الگوهاي فرهنگـی خـودي و در   هاي  این داوري نیز با تکیه بر پیشداوري. دهند می و انگ زدن به دیگران نشان
اجتمـاعی از طریـق سـاختن    هـاي   گـروه » 5بکر.هوارد اس« به گفته ي . شود می ع آن انجامراستاي نیل به اهداف ومناف

بنـابراین،  . گیرنـد  می کنند و برچسب زدن به مردم را براي بازداشتن آنها از انحرافات به کار می قوانین، انحرافات را ایجاد
این رفتار، امري مسئله ساز اسـت و ممکـن اسـت    . رفتار انحرافی یا جرم، رفتاري است که مردم و قوانین، برچسب بزنند

لذا راه حل این است که تعاریف تغییر کنـد و سـود، خـارج از برچسـب زدن     . موجب افزایش انحرافاتی نظیر اعتیاد شود

                                                             
4 - Mediation Theory 
5 -  Howard S. baker 
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کنـد بلکـه ممکـن اسـت بـر اعتیـاد فـرد بیافزایـد          نمی مثال با منحرف دانستن معتاد نه تنها مشکلی را حل. بدست آید
  ).41:1384ی، عبدالرسول(
  

  روش شناسی تحقیق
تحلیـل محتـوا روشـی مناسـب بـراي تحقیـق و بررسـی پیامهـاي         . باشد می روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا

برخالف تحقیق پیمایشی و نظایر آن، افراد به صورت مسـتقیم مـورد   ) تحلیل محتوا ( در این نوع تحقیق . ارتباطی است
گیـردو تحلیـل محتـوا     مـی  گیرند بلکه پیامهایی که تولید کرده اند مورد تجزیه و تحلیل قـرار  ینم بررسی و تحلیل قرار

روش هـاي پژوهشـی    .سـازد  می امکان مقایسه تحقیقی بین پیامهاي تولید شده در یک مقطع یا زمانهاي دیگر را فراهم
  :که به تناسب از آنها در پژوهش حاضر استفاده شده است عبارتند از

با هدف شناخت وضعیت موجود و بـراي دسـتیابی بـه واقعیـت اجتمـاعی و آگـاهی از       : سنادي و کتابخانه ايروش ا)الف
شیوه اجرا به ایـن صـورت بـوده کـه محقـق بـا مراجعـه بـه         . پیشینه و ادبیات پژوهش از روش فوق استفاده شده است

  .نموده استبرداري  به فیش،اقدام )روزنامه ایران و همشهري(کتابخانه و بررسی اسناد مرتبط با موضوع
در نهایت براي جمع آوري داده ها، طبقـه بنـدي، توصـیف، تحلیـل آنهـا از روش تحلیـل محتـوا        :روش تحلیل محتوا)ب

  . استفاده شده است
  

  جامعه آماري 
بررسـی   پژوهش است از این روي جامعه آماري دربردارنده کلیه افراد موردهاي  جامعه آماري، حوزه تعمیم نتایج و یافته

لذا جامعه آمـاري پـژوهش حاضـر، تعـداد کـل      . کند می است که پژوهشگر از میان آنان واحدهاي نمونه خود را گزینش
واحد تحلیل و واحد مشاهده عبارت اعتیاد و . باشند می 1390تا اسفند  1390ایران و همشهري از فروردین اي ه روزنامه

  .باشد می مطالب مربوط به اعتیاد
 

  گیري شیوه نمونه
ایـران و همشـهري از   هـاي   به عبارت دیگر، تعداد کل روزنامـه . در این پژوهش از شیوه تمام شماري استفاده شده است

  .در نمونه مورد بررسی قرار گرفتند 1390تا اسفند  1390فروردین 
  حجم نمونه

اعتیاد مطالـب چـاپ شـده داشـت و از     روزنامه مشاهده شد که در مورد موضوع  165روزنامه ایران،تعداد  296از تعداد 
  .روزنامه مشاهده شد که در مورد موضوع اعتیاد مطالب چاپ شده داشت193روزنامه همشهري، تعداد  296تعداد 

  
  متغیرهاي مورد بررسی

 -موضـوع اصـلی مطلـب     -محتواي مطلب  -استفاده از تصویر  -نوع مطلب  -ارزش خبري  -سبک مطلب  -ماه انتشار 
 -نـوع تصـویر مـورد اسـتفاده      -حوزه جغرافیایی مطلـب   -نگرش مطلب نسبت به اعتیاد  -خبرسازان  –مخدرنوع ماده 

رویکـرد منفـی    -محل چاپ مطلـب   -کارکرد اجتماعی مطلب  -عنصر خبري برجسته در لید  -ارتباط تصویر با مطلب 
  .منبع خبر -یا جایگزین یل و بدهاي  ارائه فعالیت -خاص اي  تاکید برماده -نسبت به معتادان در تیتر 

  
  و آزمون فرضیه هاها  تحلیل داده روشهاي آماري جهت

پس از طبقه بندي مطالب و استخراج آن در جداول،توزیع فراوانی و درصد متغیرهاي مـورد نظـر در فـرم جـداول یـک      
  .بعدي ترسیم گردید
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به عبارت دقیق تر، میانگین مطالب ذکر . شده استاستفاده ها  تحقیق از آزمون مقایسه میانگینهاي  براي آزمون فرضیه
از آزمون اي  رابطههاي  براي سنجش رابطه معنی داري فرضیه. شده در هر دو روزنامه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت

  .کاي اسکوئر استفاده است
  

  خالصه توصیف یافته ها
 نشـان داد کـه در   » ماه مورد بررسـی « ررسی بر حسب مورد بهاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه

روزنامه ایران بیشترین مطالب مربوط به اعتیاد در شهریور ماه و در روزنامه همشهري بیشترین مطالب مربوط به اعتیـاد  
 .در آذر ماه  چاپ شده است

 نشـان داد کـه در   » مطلـب  سـبک  « مورد بررسی بـر حسـب   هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
  .روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشترین مطالب مربوط به اعتیاد به سبک خبري  چاپ شده است

 ارزش خبـري برجسـته در تیتـر    « مورد بررسی بـر حسـب   هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه «
  .ري بیشترین مطالب مربوط به اعتیاد به برخورد  چاپ شده استنشان داد که در روزنامه ایران و در روزنامه همشه

 نشان داد که در روزنامـه  » نوع مطلب «مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
  .ایران تولیدي و در روزنامه همشهري بیشترین مطالب مربوط به اعتیاد به صورت نامشخص چاپ شده است

 نشان داد کـه در  » استفاده از تصویر « مورد بررسی بر حسب هاي  ع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامهتوزی
  .روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشترین مطالب مربوط به اعتیاد به صورت غیر تصویري چاپ شده است

 نشـان داد کـه در   » محتواي مطلـب  « سی بر حسب مورد بررهاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشترین مطالب مربوط به اعتیاد به صورت مطالب امور قضایی و جرایم چاپ شـده  

  .است
 نشان داد کـه  » موضوع اصلی مطلب « مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه

وزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشترین مطالب مربوط به اعتیاد با موضوع جرایم مرتبط با اعتیـاد چـاپ شـده    در ر
 است
 نشـان  » نوع ماده مخدر در تیتر و لیـد «مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه

ن و در روزنامه همشهري بیشترین مطالـب مربـوط بـه اعتیـاد بـه مـاده       داد که در روزنامه ایران  در مورد ماده روانگردا
  .آمفتامین اشاره دارد

 نشان داد که در روزنامه » خبرسازان « مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
 .باشد می هادها و مسئوالن قضایی،نظامیایران و در روزنامه همشهري بیشترین مطالب مربوط به اعتیاد از منبع خبري ن

 نشان » نگرش مطلب نسبت به اعتیاد «مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
  .باشد می داد که در روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشترین مطالب مربوط به اعتیاد با نگرش مجرمانه

 نشـان داد  » حوزه جغرافیایی مطلـب  « مورد بررسی بر حسب هاي  ب مربوط به اعتیاد در روزنامهتوزیع فراوانی مطال
  .باشد می که در روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشترین مطالب مربوط به حوزه داخلی

 نشـان داد  » استفاده نوع تصویر مورد « مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
  .باشد می که در روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشترین نوع تصویر به صورت عکس

 نشان داد کـه  » ارتباط تصویر با مطلب«مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
  .طلب ارتباط موضوعی دارددر روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشتر تصاویر با م

 نشان » عنصر خبري برجسته در لید « مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
  .باشد می »که«داد که در روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشتر عنصر خبري گزینه 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  ايرسانه مطالعات \٨٨
 

ال 
س

/ نهم
ماره

ش
 

جم 
 وپن

ست
بی

/
تان

ابس
ت

139
3

  

 نشـان داد  » کارکرد اجتماعی مطلب « مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
  .باشد می که در روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشتر خبري و اطالع رسانی

 نشان داد کـه در  » محل چاپ مطلب « مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
  .باشد می شهري بیشتر در صفحه حوادثروزنامه ایران و در روزنامه هم

 رویکرد منفی نسـبت بـه معتـادان در    « مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه
 .باشد می نشان داد که در روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشتر رویکرد منفی» تیتر 
 نشان داد که » خاص اي  تاکید برماده« مورد بررسی بر حسب هاي  ر روزنامهتوزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد د

 .خاص تاکید شده استاي  در روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشتر بر ماده
 بدیل و یا جـایگزین  هاي  ارائه فعالیت« مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه

  .نشان داد که در روزنامه ایران و در روزنامه همشهري بیشتر ذکر نشده است »در مطلب 
 نشان داد که در روزنامـه  » منبع خبر « مورد بررسی بر حسب هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه

 .ایران و در روزنامه همشهري بیشتر منابع خبري ارائه شده است
  

  خالصه تحلیل یافته ها
تفـاوت معنـی داري وجـود    » ماه بررسی«مورد بررسی از نظر هاي  توزیع فراوانی مطالب مربوط به اعتیاد بین روزنامه )1

در ایـن صـفت، روزنامـه    .دهد می جدول باال میانگین مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه  ایران و همشهري را نشان .دارد
بنـابراین تفـاوتی در ایـن صـفت در دو     . برخـوردار اسـت  16,08انگین و روزنامه همشهري از می 13,75ایران از میانگین 
بیشترین فراوانی در روزنامه همشهري در آذر . شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است می روزنامه مشاهده

  ..باشد می ماه و در روزنامه ایران در شهریور ماه
جـدول بـاال میـانگین مطالـب      .تفاوت معنی داري وجـود دارد » لب سبک مط« مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)2 

در ایـن صـفت، روزنامـه ایـران از     .دهد می در روزنامه  ایران و همشهري را نشان» سبک مطلب«از نظر مربوط به  اعتیاد 
 مـه مشـاهده  بنابراین تفاوتی در ایـن صـفت در دو روزنا  . برخوردار است 38و روزنامه همشهري از میانگین  27میانگین 

  .سبک خبري بیشترین فراوانی دارد. شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است می
جـدول بـاال    .تفـاوت معنـی داري وجـود دارد   » ارزش خبري برجسته در تیتر « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)3

 در روزنامـه  ایـران و همشـهري را نشـان    » ر ارزش خبـري برجسـته در تیتـ   « از نظر میانگین مطالب مربوط به  اعتیاد 
بنـابراین تفـاوتی   . برخوردار اسـت  21و روزنامه همشهري از میانگین  18در این صفت، روزنامه ایران از میانگین .دهد می

ارزش خبـري  برخـورد،   . شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر اسـت  می در این صفت در دو روزنامه مشاهده
  .فراوانی داردبیشترین 

جدول باال میانگین مطالب مربـوط   .تفاوت معنی داري وجود دارد» نوع مطلب « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)4
در این صفت، روزنامـه ایـران از میـانگین    .دهد می در روزنامه  ایران و همشهري را نشان» نوع مطلب « از نظر به  اعتیاد 

شـود و   مـی  بنابراین تفاوتی در این صفت در دو روزنامه مشاهده. برخوردار است  64و روزنامه همشهري از میانگین  55
  .ردمطلب تولیدي بیشترین فراوانی دا. تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است

جدول باال میانگین مطالـب   .تفاوت معنی داري وجود دارد» استفاده از تصویر « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)5
در این صفت، روزنامه ایران .دهد می در روزنامه  ایران و همشهري را نشان» استفاده از تصویر « از نظر مربوط به  اعتیاد 

 بنابراین تفاوتی در این صفت در دو روزنامه مشـاهده . برخوردار است 96 از میانگین و روزنامه همشهري  82از میانگین 
  .شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است می
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جدول بـاال میـانگین مطالـب     .تفاوت معنی داري وجود دارد» محتواي مطلب « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)6
در این صفت، روزنامه ایران .دهد می در روزنامه  ایران و همشهري را نشان» استفاده از تصویر « از نظر مربوط به  اعتیاد 

بنابراین تفاوتی در این صـفت در دو روزنامـه   . برخوردار است 41,86 و روزنامه همشهري از میانگین  20,63از میانگین 
مطلب امور قضایی و جرایم بیشترین فراوانـی   محتوي. شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است می مشاهده

  .دارد
جـدول بـاال میـانگین     .تفاوت معنـی داري وجـود دارد  » موضوع اصلی مطلب « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)7

در ایـن صـفت،   .دهـد  مـی  در روزنامه  ایران و همشهري را نشان» موضوع اصلی مطلب«از نظر مطالب مربوط به  اعتیاد 
بنـابراین تفـاوتی در ایـن صـفت در دو     . برخـوردار اسـت   16و روزنامه همشهري از میانگین  13ه ایران از میانگینروزنام

جرایم مـرتبط بـا اعتیـاد، بیشـترین فراوانـی      . شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است می روزنامه مشاهده
  .دارد

جـدول بـاال     .تفاوت معنـی داري وجـود دارد  » مخدر در تیتر و لید  نوع ماده« مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه) 8
 در روزنامـه  ایـران و همشـهري را نشـان    » نوع مـاده مخـدر در تیتـر و لیـد     « از نظر میانگین مطالب مربوط به  اعتیاد 

بنابراین تفاوتی در . برخوردار است 19و روزنامه همشهري از میانگین 16در این صفت، روزنامه ایران از میانگین .دهد می
آمفتامین بیشـترین فراوانـی   . شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است می این صفت در دو روزنامه مشاهده

  .دارد
جدول باال میانگین مطالب مربـوط   .تفاوت معنی داري وجود دارد» خبرسازان « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)9

در این صفت، روزنامـه ایـران از میـانگین    .دهد می در روزنامه  ایران و همشهري را نشان» خبرسازان « از نظر به  اعتیاد 
شـود و   مـی  بنابراین تفاوتی در این صفت در دو روزنامه مشـاهده . برخوردار است 28و روزنامه همشهري از میانگین  23

  .ئوالن قضایی، بیشترین فراوانی داردنهادها و مس. تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است
جـدول بـاال    .تفاوت معنـی داري وجـود دارد  » نگرش مطلب نسبت به اعتیاد « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)10

 در روزنامـه  ایـران و همشـهري را نشـان    » نگرش مطلب نسـبت بـه اعتیـاد    « از نظر میانگین مطالب مربوط به  اعتیاد 
بنـابراین تفـاوتی   . برخوردار است 38 و روزنامه همشهري از میانگین  40ت، روزنامه ایران از میانگین در این صف.دهد می

نگـرش مجرمانـه بیشـترین    . شود و تعداد مطالب در روزنامه ایران بیشـتر اسـت   می در این صفت در دو روزنامه مشاهده
  .فراوانی دارد

جدول باال میـانگین  . تفاوت معنی داري وجود دارد» افیایی مطلب حوزه جغر« مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)11
در ایـن  .دهد می در روزنامه  ایران و همشهري را نشان» نگرش مطلب نسبت به اعتیاد « از نظر مطالب مربوط به  اعتیاد 

فاوتی در این صفت در بنابراین ت. برخوردار است 64 و روزنامه همشهري از میانگین  55صفت، روزنامه ایران از میانگین 
  .حوزه داخلی بیشترین فراوانی دارد. شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است می دو روزنامه مشاهده

جدول باال میانگین . تفاوت معنی داري وجود دارد» نوع تصویر مورد استفاده « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)12
در ایـن  .دهـد  مـی  در روزنامه  ایـران و همشـهري را نشـان   » نوع تصویر مورد استفاده « نظر از مطالب مربوط به  اعتیاد 

بنابراین تفاوتی در این صفت در . برخوردار است 39 و روزنامه همشهري از میانگین  34صفت، روزنامه ایران از میانگین 
  .عکس، بیشترین فراوانی دارد .شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است می دو روزنامه مشاهده

جدول بـاال میـانگین    .تفاوت معنی داري وجود دارد» ارتباط تصویر با مطلب « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)13
در ایـن صـفت،   .دهد می در روزنامه  ایران و همشهري را نشان» ارتباط تصویر با مطلب«از نظر مطالب مربوط به  اعتیاد 

بنـابراین تفـاوتی در ایـن صـفت در دو     . برخوردار است 39 و روزنامه همشهري از میانگین  34از میانگین روزنامه ایران 
مـرتبط بـودن تصـویر بـا مطلـب بیشـترین       . شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر اسـت  می روزنامه مشاهده

   .فراوانی دارد
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جـدول بـاال   . تفاوت معنـی داري وجـود دارد  » رجسته در لید عنصر خبري ب« مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)14
 در روزنامـه  ایـران و همشـهري را نشـان    » عنصـر خبـري برجسـته در لیـد     « از نظر میانگین مطالب مربوط به  اعتیاد 

فـاوتی  بنـابراین ت . برخوردار است 27 و روزنامه همشهري از میانگین  23در این صفت، روزنامه ایران از میانگین .دهد می
عنصـر خبـري   . شـود و تعـداد مطالـب در روزنامـه همشـهري بیشـتر اسـت        مـی  در این صفت در دو روزنامـه مشـاهده  

   .،بیشترین فراوانی دارد»که«
جدول باال میـانگین   .تفاوت معنی داري وجود دارد» کارکرد اجتماعی مطلب « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)15

در ایـن  .دهـد  مـی  در روزنامه  ایـران و همشـهري را نشـان   » کارکرد اجتماعی مطلب « ز نظر امطالب مربوط به  اعتیاد 
بنابراین تفاوتی در این صـفت در  . برخوردار است 48 و روزنامه همشهري از میانگین  33صفت، روزنامه ایران از میانگین

ارکرد خبري و اطالع رسـانی، بیشـترین   ک. شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است می دو روزنامه مشاهده
  .فراوانی دارد

جـدول بـاال میـانگین     .تفـاوت معنـی داري وجـود دارد   » محل چاپ مطلـب  « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)16
در ایـن صـفت،   .دهـد  مـی  در روزنامه  ایران و همشهري را نشـان » محل چاپ مطلب « از نظر مطالب مربوط به  اعتیاد 
بنـابراین تفـاوتی در ایـن صـفت در دو     . برخوردار است 64 و روزنامه همشهري از میانگین  55روزنامه ایران از میانگین 

  .ردصفحه حوادث، بیشترین فراوانی دا. شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است می روزنامه مشاهده
 .تفـاوت معنـی داري وجـود دارد   » رویکرد منفی نسبت به معتادان در تیتـر  « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)17

در روزنامـه  ایـران و   » رویکرد منفی نسبت بـه معتـادان در تیتـر    « از نظر جدول باال میانگین مطالب مربوط به  اعتیاد 
برخـوردار   96 و روزنامـه همشـهري از میـانگین     82ه ایران از میـانگین  در این صفت، روزنام.دهد می همشهري را نشان

  . شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است می بنابراین تفاوتی در این صفت در دو روزنامه مشاهده. است
جدول بـاال میـانگین    .تفاوت معنی داري وجود دارد» خاص اي  تاکید بر ماده« مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)18

در این صـفت،  .دهد می در روزنامه  ایران و همشهري را نشان» خاص اي  تاکید بر ماده« از نظرمطالب مربوط به  اعتیاد 
بنـابراین تفـاوتی در ایـن صـفت در دو     . برخوردار است 96 و روزنامه همشهري از میانگین  82روزنامه ایران از میانگین 

  .تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است شود و می روزنامه مشاهده
تفاوت معنـی داري وجـود   » بدیل و یا جایگزین در مطلب هاي  ارائه فعالیت« مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه) 19

مـه   در روزنا» بدیل و یا جایگزین در مطلـب  هاي  ارائه فعالیت« از نظرجدول باال میانگین مطالب مربوط به  اعتیاد  .دارد
 96 و روزنامـه همشـهري از میـانگین     82در این صفت، روزنامـه ایـران از میـانگین    .دهد می ایران و همشهري را نشان

شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر  می بنابراین تفاوتی در این صفت در دو روزنامه مشاهده. برخوردار است
  . است
جـدول بـاال میـانگین مطالـب     . تفـاوت معنـی داري وجـود دارد   » منبع خبر « مورد بررسی از نظر هاي  بین روزنامه)20

در ایـن صـفت، روزنامـه ایـران از     .دهـد  مـی  در روزنامه  ایران و همشهري را نشان» منبع خبر « از نظرمربوط به  اعتیاد 
 ر دو روزنامـه مشـاهده  بنابراین تفاوتی در این صـفت د . برخوردار است 96 و روزنامه همشهري از میانگین  82میانگین 

  .شود و تعداد مطالب در روزنامه همشهري بیشتر است یم
بین نگرش مطلـب  : درآزمایش فرضیه. بین نگرش مطلب نسبت به اعتیاد و خبر سازان رابطه معنی داري وجود دارد)21

باتوجـه بـه ارزش   .اسـت ،از آزمون کاي سکوئر استفاده شـده  .نسبت به اعتیاد و خبر سازان رابطه معنی داري وجود دارد
تـوان اسـتدالل کردکـه     مـی  0/0 5ضریب کاي سکوئر بدست آمده تحت درجه آزادي بیست و چهار و سطح گویاي زیر 

نیـز  358/0ضـریب کرامـر   .رابطه میان دومتغیر اتفاقی نبوده،رابطه مستقیم  و معنی داري میان این دومتغیر وجـود دارد 
به عبارت دقیق تر رابطـه بـین نگـرش    .شود می د که در سطح پایینی ارزیابیمبین شدت رابطه بین این دومتغیرمی باش

  .مجرمانه و نهادها و مسئوالن قضایی معنی دار است
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: درآزمایش فرضـیه . بین نگرش مطلب نسبت به اعتیاد و نوع ماده مخدر در تیتر و لید رابطه معنی داري وجود دارد) 22
،از آزمـون کـاي اسـکوئر    .ده مخدر در تیتر و لید رابطه معنی داري وجود داردبین نگرش مطلب نسبت به اعتیاد و نوع ما

 5باتوجه به ارزش ضریب کاي اسکوئر بدست آمده تحت درجه آزادي سی و شش و سطح گویاي زیر .استفاده شده است
ن این دو متغیر وجـود  توان استدالل کرد که رابطه میان دومتغیر اتفاقی نبوده، رابطه مستقیم  و معنی داري میا می 0/0

بـه  .شـود  مـی  باشد کـه در سـطح پـایینی ارزیـابی     می نیز مبین شدت رابطه بین این دو متغیر 412/0ضریب کرامر .دارد
  .عبارت دقیق تر رابطه بین نگرش مجرمانه و ماده مخدر آمفتامین معنی دار است

بین نگرش مطلـب  : درآزمایش فرضیه. د داردبین نگرش مطلب نسبت به اعتیاد و نوع مطلب رابطه معنی داري وجو) 23
باتوجـه بـه   . ،از آزمون کاي اسـکوئر اسـتفاده شـده اسـت    .نسبت به اعتیاد و نوع نوع مطلب رابطه معنی داري وجود دارد

تـوان اسـتدالل کردکـه     مـی  0/0 5ارزش ضریب کاي اسکوئر بدست آمده تحت درجه آزادي هشت و سطح گویاي زیـر  
نیـز   310/0ضریب کرامـر  .اتفاقی نبوده،رابطه مستقیم و معنی داري میان این دو متغیر وجود داردرابطه میان دو متغیر 

به عبارت دقیق تر رابطه بـین نگـرش   . شود می باشد که در سطح پایینی ارزیابی می مبین شدت رابطه بین این دو متغیر
  .مجرمانه و مطالب تولیدي معنی دار است

  
  گیري  نتیجه

بدون احتساب تعطیالت یـک   -توان هر روز می دهد که می طلب کد گذاري شده در زمینه اعتیاد نشانم 358بطور کلی 
مورد بررسی یافت اما همشهري به مراتب بیشتر بـه موضـوع اعتیـاد توجـه داشـته      هاي  مطلب در این زمینه در روزنامه

انی، نـوع رویـدادها و عامـل زمـان، تعـداد      برجسته سازي، اولویت سیاست و طبق دیدگاه دروازه ببر مبناي نظریه . است
   .مطالب مطبوعات مورد بررسی بویژه را در دو ماه آذر و شهریور افزایش داده است

مثبت و روشـن در عملکـرد آنهـا بـه لحـاظ      اي  اهتمام بیشتر روزنامه همشهري به تولید مطالب اعتیاد محور خود، نقطه
کاهد زیرا اهمیـت   می انتها به منبع آنها اشاره نشده است، از درجه این روشنیکمی است اما تعداد مطالبی که از ابتدا تا 

دهد؛ مخاطب با شناخت منبـع دربـاره ي    می گیرد و به آن سندیت می منبع به حدي است که در سطر اول مطلب جاي
  .کند و اعتبار آن از عوامل موثر بر نتایج یک پیکار ارتباطی است می بیطرفی مطلب قضاوت

محتوا و موضوع اصلی مطالب با محوریت اعتیاد از دیگر نتایج نا مطلوب است که کیفیت مطالب تولیدي را هـم زیـر   نوع 
، حـاوي سـتیز و خشـونت بـیش از امـور      )اخبـار بـد  (یعنی مطالب منفی » امور قضائی و جرائم« زیرا امور . برد می سوال
توانـد   می این امر. از دروازه ي دروازبانان عبور کرده اند پزشکی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، ورزشی و مذهبی -علمی

مختلـف اجتمـاعی و   هـاي   موید عدم فعالیت جدي متخصصان حوزه بهداشت و مدافعان رویکرد درمان مـدار در عرصـه  
در رویدادسازي و جلب توجه مطبوعات و نیز ضعف مطبوعات در مراجعه بـه آنهـا    -اعم از دولتی و غیر دولتی -فرهنگی

بـه بـاور مـک کوئیـل،     . آورد مـی  عقاید مک کوئیل، چینبال و فیشمن، درك بهتري از این مطالب بوجودآوري  یاد. اشدب
رسد؛ ممکن است بعضی از آنها از قبـل   می مختلفی به رسانههاي  محتواي اخبار پس از طی مسیرهاي مختلف و به شکل

چنین تولیدي با هـدف  . رت گرفته یا تولید سازمان باشدسفارش داده شده باشد؛ براي آن سرمایه گذاري هدفمندي صو
گیـرد کـه    می صورت... قبلی و مطابق الگوهاي تفسیري نهادهاي بوروکراتیکی نظیر پلیس، دادگاه ها، نهادهاي دولتی و 

و هـا   چینبال نیز منبع اصلی صدور و بسته بندي اکثر اخبـار را روابـط عمـومی   . منبع خبر یا پردازش کننده ي رویدادند
به منـابع گـردآوري و پـردازش اطالعـات ایـن موسسـات       ها  داند و به باور فیشمن، اطالعات رسانه می سخنگویان رسمی

  .بنابراین با تغییر نوع خبرسازان، نوع رویدادها و موضوعات نیز تغییر خواهد کرد. بستگی دارد
یعنـی بـاز کـردن دروازه بـراي ورود اطالعـاتی کـه از       با کنترل گزینشی خود ها  طبق دیدگاه دروازه بانی هم دروازه بان

 پس یک رسـانه . سازند می نظرشان ارزش خبري دارند و بستن آن بر روي دیگر رویدادها، اخبار را به معناي واقعی کلمه
 ار راتواند اتفاقات و مسائل اساسی را بی اهمیت جلوه گر سازد و بجاي آن رویدادهایی را مهم بشمارد که معموال اخب می
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کند چه رویداهایی را مهم قلمداد خواهند کـرد و چقـدر در کسـب آنهـا      می خبري آنها مشخصهاي  اولویت. سازند نمی
بر این اساس، دروازبانان مطبوعات بررسی شده، نه تنها به انعکاس مطالب خبرسـازان قضـائی و نظـامی    . خواهند کوشید

بیش از وزارت بهداشت، بهزیستی و نهادهاي وابسته بـه آن،  ها  و دادگاه یعنی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروي انتظامی 
و گروههاي فعال در درمان معتادان پرداخته اند بلکه دروازه را بـراي مطالـب حـاوي    ها  نهادهاي غیر دولتی مانند انجمن

کشف و امحـاي مـواد   «را  ارزش برخورد و بزرگی وفراوانی تعداد و مقدار گشوده اند یعنی مطالبی که موضوع اصلی شان
دهد و جزو اخبـار منفـی ولـی بازتـاب دهنـده ي موفقیـت مسـئوالن در         می تشکیل» جرائم مرتبط با اعتیاد«و » مخدر

از سوي دیگر دروازه را به روي مسائل اساسی کشور در مورد اعتیاد یعنی اعتیاد زنان، دانش آمـوزان و  . کاهش عرضه اند
  .ق مسئوالن در کاهش تقاضا باشند، کمتر گشوده اندجوانان، که نشان از عدم توفی

برخوردارنـد، بـیش از   ها  طبق همین الگوي دروازه بانی که معتقد است رویدادهاي مربوط به ایران از حق تقدم در رسانه
نکتـه  . درصد مطالب متعلق به ایران است و رویدادهاي خارجی زمانی اهمیت یافته اند که به ایران نیز مربوط باشند 85

باشـد؛ در حالیکـه رویکـرد جدیـد در      مـی  ها ناامید کننده دیگر، ترویج نگرش مجرمانه بیش از نگرش بیماري در روزنامه
جهان، پذیرش اعتیاد و هر یک از متغییرهاي نوع مطلـب و خبرسـازان حـاکی اسـت اکثـر نگـرش مجرمانـه از مطالـب         

دادگاه ها، قضات، ستاد مبارزه با مواد مخـدر   -الن قضائی و نظامیآید اما منبع و مروج آن، نهادها و مسئو می تولیدي بر
اجتمـاعی و حقـوقی   هاي  با نگاهی به دیدگاه. و پلیس هستند که بیشترین خبرسازان این دو روزنامه را تشکیل داده اند

لـذا  . نعکس کرده اندشود مطبوعات، جو اجتماعی و قضائی ایران را در این زمینه م می نسبت به اعتیاد در ایران مشاهده
قانونی، نفوذ اشخاص حقیقـی  هاي  و محدودیتها  نوع خبرسازان، نظارت(طبق دیدگاه دروازه بانی، عوامل برون سازمانی 

) باورها و نظرات شخصی خبرنگاران نسبت به اعتیـاد (و عوامل درون سازمانی ) و حقوقی، نوع رویدادها، ایدئولوژي حاکم
بهداشتی هاي  خبري شده اند و از سوي دیگر، دوباره بیانگر ضعف حوزههاي  مانه از دروازهموجب عبور بیشتر نگرش مجر

و درمان مدار دولتی و غیر دولتی در رویدادسازي و جلب توجه مطبوعات و نیـز ضـعف مطبوعـات در مراجعـه بـه آنهـا       
رویج نگـرش مجرمانـه در   موجـب اسـتمرار تـ   هـا   طبق همین دیدگاه ، خط مشی روزنامـه . بمنظور کسب اطالعات است

  .روزنامه ایران و ترویج بیشتر نگرش بیماري در روزنامه همشهري است
همانطور که در فصل دوم بیان شد، تغییر الگوي مصرف از مواد سنتی به سمت مصرف مواد صـنعتی و محـرك در دهـه    

ز همـه بـه مـواد روانگـردان و     اخیر بسیار چشمگیر است و مطبوعات مورد بررسی از بین مواد مخدر غیـر مجـاز بـیش ا   
آمفتامین در تیتر و لید اشاره کرده اند یعنی دو قسمتی از مطلب کـه هـدایتگر خواننـده بـه خوانـدن آن و نیـز بیـانگر        

سـایر کشـورها   هاي  از توجه بیشتر رسانه) 1985(و بل ) 2000(هرچند پژوهش پیرل و رایت. مهمترین بخش مطلب اند
توانایی تشدید اعتیاد به برخـی از مـواد مخـدر را    ها  اما باید توجه داشت که رسانه. دهد می به مواد مخدر غیر مجاز خبر

دارند و فقط تاکید بسیار بر برخی مواد ممکن است مخاطبان را به این تصور نادرست سوق دهد که تنها این نوع مـواد ،  
 .   ستنشاقی، الکل و مشروبات الکلی اعتیادآور نیستندخطرناك و اعتیاد آورند و موادي نظیر سیگار، توتون، تنباکو و مواد ا

اخیـر  هـاي   همانطور که پیشتر گفته شد؛ گرچه بیشترین معتادان ایران به مواد افیونی گرفتارند اما نگرانـی عمـده سـال   
قیـق،  این تحهاي  طبق یافته. است) مخدرهاي صنعتی و جدید(کشور، تغییر الگوي مصرف از این مواد به روان گردان ها

مورد بررسی، مطالب روزنامه همشهري از نظر کمی با آمار مواد اعتیـادآور  هاي  برجسته سازي نوع ماده مخدر در روزنامه
صنعتی همخوان است اما مطالب مرتبط با نوع ماده مخدر در تیتر و لیـد در روزنامـه ایـران بـا تغییـر تـدریجی الگـوي        

این عملکرد مطلوب نیست زیرا سـهم بـاالي مـواد افیـونی را بـا توجـه بـه        از نظر کیفی نیز . مصرف مواد مطابقت ندارد
توان ناشی از میزان کشـفیات و انهـدام آنهـا دانسـت تـا توجـه بـه ابعـاد بهداشـتی و           می بیشترین موضوع اصلی مطالب

ر و لیـد، بـه تغییـر    در این میان، تنها همشهري با ذکر بیشترین مواد آمفتامین در تیتـ . اجتماعی اعتیاد به این نوع مواد
  .اجتماعی علمی و درمانی داردهاي  الگوي مصرف توجه داشته است که ریشه در ارتباط بیشتر آن با حوزه
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از زاویه دیگر، سهم بسیار باالي مطالب با ماهیت رویدادمدار، استفاده زیاد از سبک خبري، برجسته سازي بیشتر عنصـر  
 -آن هم در مورد جـرائم مـرتبط بـا اعتیـاد     -ي کارکرد خبري و اطالع رسانیلیدها، توجه بیشتر به ایفا در» که«خبري 

سـهم بسـیار پـایین مطالـب     . بیانگر عدم رویکرد آموزشی و هدایتگر مطبوعـات مـورد بررسـی نسـبت بـه اعتیـاد اسـت       
گی رویدادها و ضـعف  از عدم توجه عمیق این مطبوعات به بحران اعتیاد، تمرکز آنها بر تازاي  توان نشانه می فرایندمدار را

بیشـتر از  گیـري   اسـتفاده زیـاد از سـبک خبـري بـه جـاي بهـره       . اعتیاد دانستاي  علمی شان در بررسی علمی و ریشه
؛ آینه افکار و عقاید بـی غرضـانه   )تفسیر و تحلیل(پردازند می که به چرایی و چگونگی وقوع رویدادهاي اعتیادهایی  سبک

؛ )یادداشـت (دهنـد  مـی  ؛ این معضل و رویدادهاي مرتبط با آن را در مورد بحـث قـرار  )سرمقاله(سردبیر در مورد اعتیادند
گوناگون اعتیـاد در اختیـار   هاي  عمومی را از طریق گفتگو با مسئوالن و صاحبنظران در حوزهبرداري  اطالعات قابل بهره

نیـز در کـاهش سـهم ماهیـت     پردازنـد،   می که بطور عمقی به موضوعاتهایی  ، یعنی سبک)مصاحبه(گذارند می مخاطب
کـه توضـیح   » چگونـه » «چـرا «توصـیفی   -در ارائه مطالب اعتیاد محور حتی عناصر تحلیلی. فرایندمدار موثر بوده است

» کـه «دهنده علت و چگونگی وقوع رویداد هستند، به دلیل تمرکز بیشتر بر شخصیت گرایـی و برجسـته سـازي عنصـر    
دهد مطبوعات مورد بررسی، کمتر بـه   می هم نشان» هدایت و راهنمایی«ارکرد سهم ناچیز ک. مورد غفلت قرار گرفته اند

ایفاي رسالت خود در راهنمایی افکار عمومی پرداخته اند و برنامه ریزي دقیقی به منظور کـاهش تقاضـاي مـواد مخـدر     
  .ندارند

، کـاربرد تصـویر، اختصـاص    نظیر اسـتفاده از تیتـر در صـفحه اول   ی های طبق نظریه برجسته سازي، مطبوعات با تکنیک
پردازنـد و اولویـت ذهنـی     مـی  فضاي زیاد به یک مطلب یا درج آن در صفحه ي نخست به برجسته سازي یـک موضـوع  

این پژوهش نشان از عدم برجسته سازي موضوع اعتیـاد و مسـائل آن از سـوي    هاي  اما یافته. دهند می مخاطبان را شکل
ع مطالب اعتیاد محور ارزش خبري الزم را نداشته اند تا تیتـري در صـفحه اول   اکثریت قاط. مطبوعات مورد بررسی دارد

این امر ناآگاهانه صورت نگرفته است زیرا تیترهاي صفحه اول را شوراي سـردبیري بـر   . خواننده داردها  بیابند که میلیون
روزنامه نیـز بـر ایـن انتخـاب      خبريهاي  گزیند و خط مشی و الویت می خبري از نظر شکل و محتوا برهاي  مبناي ارزش

همینطور با اینکه تصویر از عوامل برجسته سازي پیام، نیروي جاذبه مطلب و تسـهیل و تسـریع کننـده    . گذارند می تاثیر
مورد بررسی، با عـدم اسـتفاده از تصـویر در اکثـر مطالـب، کوشـش       هاي  ي درك پیام از سوي مخاطب است اما روزنامه

. طب به اعتیاد و مسائل آن نداشته و به نگارش صرف اطالعات در این زمینه اکتفا کرده انـد چندانی به منظور جذب مخا
بـوده انـد کـه    » عکـس «از آنجائیکه اکثر تصاویر، . شود می این نقطه ضعف در سایه ي نوع تصویر مورد استفاده، کمرنگ

اما بخشی از این تصاویر کـم، بـا مطالـب در    . هم گواه بر وقوع یک رویداد است و هم خواننده به آن اعتماد بیشتري دارد
  . ارتباط نیستند

و هـا   ایـن درصـد از طـرح   . از نتایج دیگر تحقیق حاضر، درصد باالي تعبیر منفی آمده در تیترها نسبت به معتادان است
  . معتادان و مطالب مرتبط با جرائم ریشه داردآوري  ي حاکم بر جمعها سیاست
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 گرایش، نشر بینابینهاي  زندان یا مجازاتهاي  جایگزین). 1385( آشوري، محمد.  
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 .مرکزي

 مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران؛ انگلستان و ولـز در قبـال قاچـاق مـواد     ). 1382( حمدل، منصور
 . ، پایان نامه دکتري حقوق جزائی و جرم شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی مخدر

 انتشارات کیهان ؟مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست ).1374( ، تاج زماندانش. 
  پایـان نامـه   )جوانـان (بررسی روابط عوامل اجتماعی با اعتیاد به مواد مخـدر   ).1380( ، اسماعیلراشدي ،

 ، دانشکده علوم اجتماعیجتماعی، دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی مددکاري ا
 نشر اطالعاتمواد مخدرسوء مصرف الکل و ). 1391( حسین .رسول جی ،  
 نشر دانژهدر اعتیاداي  تحقیق بین رشتههاي  روش). 1387( رفیعی حسن ،. 
  هـاي شـناخت جامعـه و تحقیقـات       اي به روش ها؛ مقدمه کندکاوها و پنداشته .)1374(پور، فرامرز  رفیع

 .)چاپ هفتم(، سهامی انتشار  ، تهران شرکتاجتماعی
  فرهنگ شارات جامعه وت،انمخدر نگاهی اجمالی ادمو ).1384(زکریا، محمد علی. 
 تهـران، مؤسسـه مطالعـات و    )جلـد اول و دوم (اي بـر تحقیقـات اجتمـاعی     مقدمه، )1380(باقر   خانی، سارو ،

 .تحقیقات فرهنگی
  انتشارات آواي نور. مقدمه اي بر آسیب شناسی اجتماعی )1376(ستوده ، هدایت اهللا. 
  انتشارات پیام نور. شناسی انحرافات اجتماعیجامعه ) 1374(سخاوت ، جعفر. 
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  ترجمـه رحـیم فـرخ نیـا،      .)انسان شناسـی (روش شناسی تطبیقی در علوم اجتماعی  ).1373(سرانا، گاپال
 .، نشر مرندیزتهران

  ارکان:، ناشردرمان اعتیاد تشخیص و). 1384( سلطانی، ایرج.  
  ترجمه علی رسـتمی ، مرکـز   . وسایل ارتباط جمعی و خبرقدرت متقاعد کنندگی ). بی تا ( سی رینو، رابرت

 .244/5صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، گزارش شماره هاي  تحقیقات اجتماعی و ارزشیابی برنامه
  انتشارات گوتنبرگ. مواد مخدر و اعتیاد) 1368(شاکرمی، عبدالحسین 
  تهران انتشارات آواي نور. زنجیره هاي اعتیاد) 1371(صالحی ، ایرج 
 انتشارات آنآسیب شناسی اجتماعی، )1383( صدیق سروستانی، رحمت اهللا ، 
  ساله  19تا  14بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد بر اساس نظریه آگینو در جوانان ، ) 1384( عبدالرسولی، رضا

 م اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه عالمه طباطبایی ، دانشکده علو شهر تهران
  ،چاپ دوممعاونت آموزش ناجا: ، ناشرژئو پلیتیک مواد مخدر، )1386(غنجی، علی ،. 
 نشر تایمز تهران. شناخت، پیشگیري و درمان اعتیاد) 1365(، سید محمد علی  فدائی ، فربد ، سجادیه. 
  رانتشارات بد. اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات آسیب شناسی) 1375(فرجاد ، محمد حسین 
  تجزیه و تحلیـل  : بررسی نحوه نگرش مطبوعات ایران به مواد مخدر و اعتیاد)  1380(فرحبخشی، حامد

ناسی ارشد علوم ارتباطات ، پایان نامه کارش1380، کیهان و همشهري، ایران، اطالعاتهاي  زنامهمحتواي رو
 .، دانشکده علوم اجتماعیاجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی

  علل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیـاد مـواد مخـدر در اسـتان     . )1377(نگاري، غالمحسین کریمزاده
 .، واحد نراقشناسی ارشد علوم جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیپایان نامه کار. کرمان

 ل رضا، نشر سمتضترجمه دکتر توسلی، عباسعلی و فا ،مبانی جامعه شناسی، )1375( کوئن بروس. 
 1 – 41، ، بی جابه اعتیادها  بررسی نحوه نگارش رسانه. )1384( اصغر و حسین پور، جعفر علی ، کیا  
  علـی رفیعـی   ، ترجمه محمدراهنماي بررسی متون براي پژوهش: پژوهش ترکیبی) 1379(کوپر، هریس، ام، 

 .هاي فرهنگی دفتر پژوهش
 انتشارات سمت. عباسعلی و فاضل، رضا، ترجمه دکتر توسلی، مبانی جامعه شناسی) 1375( کوئن ، بروس 
 جلد اول . تهران دانشگاه. مبانی جرم شناسی) 1370(ا ، مهدي کی نی 
   ترجمـۀ عبدالحســین  روش تحقیــق در علـوم اجتمـاعی  ) 1370(و لـوك وان کـامپنهود    .  ریمـون . کیـوي ،

 چاپ اول، تهران، فرهنگ معاصر،گهر نیک
 ،نشر اطالعات .داروئی وابستگی به مواد افیونیهاي  درمان ).1390(متیک ریچارد فیلیپ 
 جامعه وفرهنگ:، ناشرسو مصرف مواد مخدرهاي  نظریه). 1384( محمد علی، زکریا.  
 مطالعات وآمـوزش سـتاد    ،مرکز پژوهش:، ناشرها  خاستگاه وگذرگاه :سومصرف مواد )1386( محمدي، مسعود

 .مبارزه با مواد مخدر
   مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهراننگاري در جوامع پیچیدهمردم ) 1372(محمدي بیوك ،. 
  تهران، انتشارات دانشگاه تهرانهاي آماري روش  ،)1380(منصور فر، کریم ،. 
  ،آمـوزش سـتاد مبـارزه بـا      مطالعات و مرکز پژوهش و ،درسنامه ي جامع درمان اعتیاد) 1387(نادري، شهرام

  .مواد مخدر
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  سـفارش  بسته آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در همسـران معتـادان   )1389( وطن پرست، ابوالفضـل ،
 .دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد ایران

 تهران، دفتر ، ترجمه سید محمد اعرابیتحقیق کاربردي، راهنماي عمل، )1378(اي و دیگران .  هردریک، تري ،
 هاي فرهنگی پژوهش

 انتشارات رسانه ي تخصصی ،جسمی مواد اعتیاد آور اثرات روانی و) 1384( همدانی، هدایت.  
 هاي فرهنگی ، دفتر پژوهشجمۀ علی پارسائیان و محمد اعرابیتر ،تحقیق موردي ) 1376( ین، رابرت، ك. 
  

 www.samhsa.gov 
 www.asac.us 
 Knowledge,Attitudes,and Practices Survey of Workers in Qualified  
 Baker, T.L. (1998) Doing Social Research (Third Edition); London, MC Graw – 

Hill 
 Chaterjee. A. (1999) Drug Abuse Rapid Situation Assessments and Responses, 

Vienna, UNDOCCP 
 WHO, (1998) The Rapid Assessment and Response guide on injecting drug use, 

(EDU. RAR). 
 Katz. J. & A. Peberdy & J. Douglas (eds) (2000) Promoting Health, Knowledge & 

Practice. London, Open University press. 
 Weinreich, N. K. (1999) Hands. ON Social Marketing’ a step by step Guide, 

London, Sage. 
 Epstein, T. S (ed) (1999) A Manual for Culturally – Adapted Social Marketing; 

Health & Population, London, Sage. 
 Dooley, D. (1995) Social Research Methods. NewJersey, Prentice Hall. 
 Last. J. M. (1995) A Dictionary of epidemiology, Oxford. 
 Ashery, R.S.; Robertson, E.B.; and Kumpfer K.L.; eds. Drug Abuse Prevention 

Through Family Interventions. NIDA Research Monograph No. 177. Washington, 
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 Long-term follow-up results of a randomized drug-abuse prevention trial in a 
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273:1106–1112, 1995.  

 Botvin, G.; Epstein, J.; Baker, E.; Diaz, T.; and Ifill-Williams, M. School-based 
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Adolescent Substance Abuse 6:5–19, 1997. 

 Botvin, G.; Griffin, K.; Diaz, T.; Miller, N.; and Ifill-Williams, M. Smoking 
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Journal of Child and Adolescent Substance Abuse 12(4):1–18,2012  

 Catalano, R.F.; Gainey, R.R.; Fleming, C.B.; Haggerty, K.P.; and Johnson, N.O. 
An experimental intervention with families of substance abusers: One-year 
follow-up of the Focus on Families Project. Addiction 94(2):241–254, 1999. 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 ٩٧/ . . . ساختار اي  بررسی مقایسه 
ال  

س
/ نهم

ماره
ش

 
جم 

 وپن
ست

بی
/

تان
ابس

ت
139

3
  

 Catalano, R.F.; Haggerty, K.P.; Fleming, C.B.; Brewer, D.D.; and Gainey, R.R. 
Children of substance abusing parents: Current  

 prevention program in decreasing drug use in high-risk adolescents. American 
Journal of Public Health 88:944–948, 1998 

 Dishion, T. and Kavanagh, K.A. multilevel approach to family-centered 
prevention in schools: Process and outcome.  

 Addictive Behaviors 25:899–911, 2000. 
 Eisen, M.; Zellman, G.L.; Massett, H.A.; and Murray, D.M. Evaluating the Lions-

Quest “Skills for Adolescence” drug  
 education program: First-year behavior outcomes.  
 Addictive Behaviors 27(4):619–632, 2002. 
 Gerstein, D.R., and Green, L.W., eds. Preventing Drug Abuse: What Do We 

Know? Washington, DC: National Academy Press, 1993. 
 Goldberg, L.; MacKinnon, D.P.; Elliot, D.L.; Moe, E.L.; Clarke, G.; and Cheong, 

J.W. The Adolescents Training and Learning to Avoid Steroids Program. 
Preventing drug use and promoting health behaviors. Archives of Pediatric and 
Adolescent Medicine 154:332–338, April 2000. 

 Johnston, L.D.; O’Malley, P.M.; and Bachman, J.G. Monitoring the Future 
National Survey Results on Drug Use, 1975–2002. Volume 1: Secondary School 
Students. Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse, 2002. 

 Kosterman, R.; Hawkins, J.D.; Spoth, R.; Haggerty, K.P.; and Zhu, K. Effects of a 
preventive parent-training intervention on observed family interactions: proximal 
outcomes from Preparing for the Drug Free Years. Journal of Community 
Psychology 25(4):337–352, 1997. 

 Kosterman, R.; Hawkins, J.D.; Haggerty, K.P.; Spoth, R.; and Redmond, C. 
Preparing for the Drug Free Years: Session-specific effects of a universal parent-
training intervention with rural families. Journal of Drug Education 31(1):47–68, 
2001. 

 Kumpfer, K.L.; Molgaard, V.; and Spoth, R. The “Strengthening Families 
Program” for the prevention of delinquency and drug abuse. In: Peters, R.D., and 
McMahon, R.J., eds. Preventing Childhood Disorders, Substance Abuse, and 
Delinquency. Newbury Park, CA: Sage, 1996. 

 
 Kumpfer, K.L.; Olds, D.L.; Alexander, J.F.; Zucker, R.A.; and Gary, L.E. Family 

etiology of youth problems. In: Ashery, R.S.; Robertson, E.B.; and Kumpfer K.L.; 
eds. Drug Abuse Prevention Through Family Interventions. NIDA Research 
Monograph No. 177. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, pp. 42–
77, 1998.  

 Kumpfer, K.L.; Alvarado, R.; Smith, P.; and Bellamy, N. Cultural sensitivity in 
universal family-based prevention interventions. Prevention Science 3(3):241–
246, 2002.  

 Kumpfer, K.L.; Alvarado, R.; Tait, C.; and Turner, C. Effectiveness of school-
based family and children’s skills training for substance abuse prevention among 
6-8 year old rural children.Psychology of Addictive Behaviors 16(4S):S65–S71, 
2002. 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  ايرسانه مطالعات \٩٨
 

ال 
س

/ نهم
ماره

ش
 

جم 
 وپن

ست
بی

/
تان

ابس
ت

139
3

  

 Lochman, J.E. and Wells, K.C. The Coping Power Program at the middle-school 
transition: Universal and indicated prevention effects. Psychology of Addictive 
Behaviors 16(45):S40–S54, 2002. 

 Lonczak, H.S., Abbott, R.D., Hawkins, J.D., Kosterman, R., and Catalano, R.F. 
Effects of the Seattle Social Development Project on sexual behavior, pregnancy, 
birth, and sexually transmitted disease outcomes at age 21 years. Archives of 
Pediatric and Adolescent Medicine 156:438–447, May 2002. 

 Oetting, E.; Edwards, R.; Kelly, K.; and Beauvais, F. Risk and protective factors 
for drug use among rural American youth.  

 In: Robertson, E.B.; Sloboda, Z.; Boyd, G.M.; Beatty, L.; and Kozel, N.J., eds. 
Rural Substance Abuse: State of Knowledge and Issues. NIDA  

 Research Monograph No. 168. Washington, DC: U.S. Government Printing 
Office, pp. 90–130, 1997.  

 Palmgreen, P.; Donohew, L.; Lorch, E.P.; Hoyle, R.H.; and Stephenson, M.T. 
Television campaigns and adolescent marijuana use: Tests of sensation seeking 
targeting. American Journal of Public Health 91(2):292–296, 2001. 

 Sussman, S.; Dent, C.W.; and Stacy, A.W. Project Toward No Drug Abuse: A 
review of the findings and future directions. American Journal of Health Behavior 
26(5):354–365, 2002. 

 Thompson, E.; Horn, M.; Herting, J.; and Eggert, L. Enhancing outcomes in an 
indicated drug prevention program for high-risk youth. Journal of Drug Education 
27(1):19–41, 1997. 

 Thornton, T.N., et al., eds. Best Practices of Youth Violence Prevention: A 
Sourcebook for Community Action. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and 
Prevention, September 2000. 

 U.S. Department of Education, Office of Special Education Research and 
Improvement, Office of Reform Assistance and Dissemination, Safe, Disciplined, 
and Drug-Free Schools Programs, Washington, DC, 2001. 

 Webster-Stratton, C. Preventing conduct problems in Head Start children: 
Strengthening parenting competencies. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology 66:715–730, 1998. 

 Wills, T. and Cleary, S. How are social support effects mediated?  
 A test with parental support and adolescent substance use. Journal of Personality 

and Social Psychology 71:937–952, 1996. 
 Wills, T.; McNamara, G.; Vaccaro, D.; and Hirky, A. Escalated substance use: A 

longitudinal grouping analysis from early to middle adolescence. Journal of 
Abnormal Psychology  

 Neuroscience of psychoactive substance use and dependence,(2004)WHO 
 Linda A. Mooney et al, "Understanding Social Problems" 2nd 

Ed,Wadsworth,2000 
 George Ritzer ," Handbook of Social Problem",Sa 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

