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 بخش سخنراني .........................................................پذيرفته شدهمقاالت 

    
  طرح بررسي علل تغيير الگوي مصرف مواد مخدر

  ايراندر ) پرخطر(به صنعتي ) كم خطر( از سنتي

  )استانهاي لرستان و اصفهان(

  34كورش محمدي

  

  چكيده

در پژوهش حاضر داليل تغيير لگوي مصرف معتادان به مواد مخدر سنتي و گرايش به سمت مواد مخدر صنعتي مورد 
اين پژوهش ملي كه به سفارش دفتر تحقيقات كاربردي پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا انجام . بررسي قرار گرفته است

كاربردي  - گرفته است، به روش توصيفي و از نوع تحقيقات كاربردي اجرا شده و هدف اصلي آن ترسيم يك مدل تحليلي
. براي متوليان امر بويژه پليس مبارزه با مواد مخدر در امر مبارزه و كنترل گسترش مواد خطرناك صنعتي در كشور است

استان اصفهان و لرستان بوده و ابزار مورد استفاده در پژوهش نمونه از دو  550جامعه نمونه اين پژوهش مشتمل بر 
نفر  30عالوه بر اين از تعداد . شامل يك فرم مصاحبه نيمه ساخت دار و يك فرم پرسشنامه نگرش سنج مي باشند

  .آزمودني نيز مصاحبه بعمل آمده است
اد مخدر جديد يا صنعتي مي نتايج اين پژوهش حاكي از تغييرات عمده در سطح نگرش جامعه نسبت به مو 

باشد كه تغيير الگوي مصرف بخش قابل توجهي از معتادان به مواد مخدر سنتي به سمت مواد مخدر صنعتي را نشان مي 
از جمله عوامل موثر بر اين تغيير را ارزاني قيمت مواد صنعتي، گراني و كاهش عرضه مواد سنتي، تنوع در . دهد

صنعتي، نا آگاهي نسبت به عوارض مواد صنعتي و شيميائي و تحت تاثير تبليغات اغوا محصوالت و سهولت مصرف مواد  
همچنين از اجراي اين پژوهش اطالعات مهم ديگري در خصوص . تشكيل مي دهند... گرايانه اين مواد واقع شدن افراد و 

  ايران مواد مصرفي معتادان در  دامنه سني مصرف كنندگان، ميانگين سن شروع مصرف و نيز اطالعاتي در مورد فراواني
  .بدست آمده است

 

  مواد مخدر سنتي، مواد مخدرصنعتي، معتاد، الگوي مصرف مواد مخدر، اعتياد :واژگان كليدي

  

  

  

  

  

                                        
 و اجتماعي شناس آسيب، 1387 آن به اعتياد و مخدر مواد ;كتاب مولف ، ناجا مخدر مواد با مبارزه پليس پژوهشگر ، دفتر مركزي اصفهان،ايرانيان اجتماعي شناسي آسيب انجمن رئيس - 34

 09136917323: تلفن  - rafat_k50@yahoo.com،  شناسي روان ارشد كارشناس
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 بخش سخنراني .........................................................پذيرفته شدهمقاالت 

  :مقدمه

گزارشات و شواهد موجود از سالهاي نه چندان دور در كشور ايران نشان مي دهد كه مواد مخدر طبيعي يا 

سنتي، سهم عمده اي از سوء مصرف مواد را به خود اختصاص داده بودند و بطور خاص ماده مخدر ترياك حائز بيشترين 

ر آن بود كه بيشترين داليل گرايش افراد مصرف ويژگي برجسته اين مواد د. فراواني از حيث مصرف نزد معتادان بود

كننده آنها مبتني بر نگرشهاي مسلط جامعه در حوزه هاي هنجار شكني، انحرافات رفتاري و پنداشتهاي غلط  قرار گرفته 

  .  بود و عوامل بيروني نقش كمرنگ تري را در فراواني گروندگان به سوي اعتياد ايفا مي كردند

عي ، سياسي و فرهنگي ناشي از حضور پررنگ انقالب اسالمي در عرصه هاي بين المللي تحوالت چشمگير اجتما

و متعاقب آن  تضعيف پايه هاي استكبار جهاني در منطقه كه منجر به قطع دستان چپاولگر مستكبران از منابع و ذخاير 

وانمردانه دشمنان براي تضعيف روحيه ملتهاي منطقه گرديد، رفته رفته  بر اين روند سايه افكند و در اثر تالشهاي ناج

انقالبي ملت، جامعه انساني ما مورد هجمه عظيمي از برنامه هاي جهت دار فرهنگي و اجتماعي از سوي دشمنان واقع شد 

كه يكي از مفاد ديكته شده پروسه تهاجم فرهنگي با هدف تخريب سرمايه هاي انساني كشور،  ترويج و تبليغ مصرف مواد 

  .ن جوانان كشور بودمخدر در بي

همزمان با شكل گيري فعاليتهاي تخريبي عليه قشر جوان ما، با هدف  تضعيف روحيه نشاط و شادابي اين قشر 

فعال جامعه ،  از سوي سردمداران استكبار رويكردهاي مختلفي در قالب سرمايه گذاري هاي گسترده در حوزه هاي 

عليرغم تالشها و اقدامات پيشگيرانه متقابل در داخل،  متاسفانه بايد  فرهنگي، اجتماعي عليه كشور بكار گرفته شد و

اذعان نمود كه دشمن در بخش قابل توجهي از اهداف خود در اين حوزه توفيق حاصل كرده كه اين امر مبين وارد آمدن 

الت ناشي از اين يكي از مشك. خسارات جبران ناپذير بر بدنه انساني جامعه جوان ماست و زنگ خطري  بس بزرگ است

جنگ نابرابر كه  اخيرا  با روند صعودي خود مي رود تا  معضالت اجتماعي بزرگي را براي جامعه ما رقم زند،  پروسه 

ايجاد تسهيالت چشمگير براي قاچاق مواد مخدر صنعتي به كشور است كه با صرف تبليغات كالن تحت عناوين فريبنده 

با قيمتهاي بسيار ارزان ، انواع مختلفي از  اين مواد ... ، كسب انرژي، چاقي، الغري و از قبيل درمان اعتياد، ايجاد نشاط

و بدتر از آن اينكه تالشهاي دشمن به همين مقدار هم بسنده نكرده  و . خطرناك را به داخل كشور گسيل ساخته است

ر داخل كشور با تسهيالتي ترويج و تبليغ متعاقب قاچاق گسترده مواد مخدر صنعتي، تكنولوژي آسان توليد آنها را  نيز د

نموده است، بطوريكه مدت كوتاهي پس از رواج مصرف مواد صنعتي، اخبار مربوط به ايجاد البراتوارهاي خانگي توليد مواد 

به طبع اين روند بر قيمت هاي فروش مواد صنعتي در كشور تاثير گذار بود تا جائي كه . صنعتي سراسر كشور را درنورديد

  .درصد هم بوده ايم 150ر سالهاي اخير شاهد كاهش چشمگير قيمت برخي از مواد پرمصرف صنعتي تا مرز د
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مواد مخدر صنعتي عالوه بر تبعات اجتماعي آن كه منجر به گرايش بيشتر جوانان به سمت سوء مصرف گرديد، 

آثار و تبعات زيانباري نيز در حيطه  بواسطه تركيبات فوق العاده خطرناكي كه در توليد و ساخت آنها بكار مي رود،

  .بهداشت و سالمت جسماني و رواني مصرف كنندگان آنها ايجاد نموده كه متاسفانه همچنان تداوم دارد

البته غرض از بيان اين موضوع قطعا صحه گذاردن بر مصرف مواد سنتي نيست بلكه تبيين خطراتي است كه  در 

اگرچه قرار براين است تا در اين پژوهش علل گرايش معتادان به . نتظار نشسته استكمين جامعه ما اسارت جوانان را به ا

مصرف مواد مخدر صنعتي به صورت علمي و دقيق بررسي شود اما به نظر مي رسد به موازات اجراي اين طرحها،  الزم 

اي متولي در كشور بعمل است تا بررسي هاي جامع و موثري نيز در حيطه اطالع رساني ناشي از ايفاي نقش دستگاهه

  .آيد

  مسأله بيان

كشور در حوزه هاي مختلف  اجتماعي مسايل يكي از جدي ترين عنوان به مخدر مواد به امروزه پديده اعتياد
قرن  اجتماعي از ديدگاه تحليلگران مسايل اجتماعي، اين معضل پيچيده. مطرح است...  و سياسي، فرهنگي  اجتماعي،

در جوامع انساني دنيا بويژه در كشورهاي در حال  اجتماعي انحرافات و آسيب ها از بسياري بروز ساز بيست و يكم، زمينه
فرض  جانبه دو را بر محور يك سيكل ارتباطي اجتماعي مسائل با اعتياد عبارتي مي توان رابطه به. توسعه بشمار مي آيد

 سوي از و مي كند  انحطاط و دچار ركود را جامعه ،يك سو اعتياد كرد كه با سرعتي شگرف در حال پيشرفت است كه از
هر از چند گاهي نقش هاي تازه اي را   جامعه فرهنگي و تحت تاثير زمينه هاي اقتصادي سيال، به عنوان پديده اي ديگر

  .براي جلب مشتريان در بازارهاي سوء مصرف ارائه مي دهد
عمده توليد كننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترين و جواري با مراكز كشور ايران به دليل شرايط خاص و هم 

هاي وجود زمينه. ترين مسير ترانزيت، در چند دهه اخير گذرگاه انتقال مواد مخدر ازافغانستان به اروپا بوده استكوتاه
دگي اوضاع تبديل شده است، پيچي پردرآمداكنون به يك تجارت رشد و گسترش مواد مخدر در ايران و قاچاق آن كه هم

كشور ايران به جهت  ،در عرصه ملي. رود تا به يك بحران اساسي در جامعه تبديل شودفعلي را فراهم ساخته و مي
مبارزه با عرضه، فرايند  حساسيت اجتماعي و عمومي كافي نسبت بهساختار جمعيتي، موقعيت ژئوپولتيكي و فقدان 

. است مطرح پذيرترين كشورهاي جهان در مقابل مسأله مواد مخدر سيبعنوان يكي از آكاهش تقاضا و درمان معتادان، به
 مواد به سنتي از مخدر مواد مصرف الگوي و تغييرهاي آماري حاكي از گسترش فزاينده اعتياد به مواد مخدر گزارش
  . در ايران است... و گردان روان هاي قرص از استفاده و شيميايي و صنعتي

براي همه  دسترس به راحتي قابل  قيمت ارزان و جذاب اشكال صنعتي و شيميائي درامروزه انواع مواد مخدر 
 اطالع روشنگري، راستاي در كشور آموزشي و پژوهشي علمي، توان تا است الزم اينرو نوجوانان و جوانان كشور هستند، از

 موثرتري و مضاعف بطور صنعتي، مواد بويژه مخدر مواد به اعتياد مخرب عوارض به نسبت جامعه آگاهي افزايش و رساني
   .فراهم گردد متناسب با شرايط موجود  اعتياد، به ابتال از پيشگيري هاي زمينه كشور نونهال نسل براي و بكار گرفته شود

روند رو به رشد تغيير لگوي مصرف مواد مخدر از مواد سنتي به مواد صنعتي در سالهاي اخير زنگ خطري بس 
درآورده است، چرا كه ادامه اين روند مي تواند شرايط پيچيده اي را براي كشور پيش بيني كند كه بر بزرگ را به صدا 

تمام رويكردهاي كنترلي، درماني و پيشگيري كشور سايه مي افكند، لذا بايد از تمام ظرفيتهاي موجود در كشور بهره 
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بي ترديد گسترش تغيير الگوي مصرف مواد در  .گرفت تا از حركت رو به جلوي  اين خطر  پيش رونده جلوگيري شود
آينده مبدل به گرايش صرف افراد به مواد صنعتي خواهد گرديد و خطر اصلي آن روزي است كه مصرف مواد مخدر 
سنتي بطور كامل يا غالب جاي خود را به مصرف مواد صنعتي دهد و البراتوارهاي خانگي نقش ترانزيت مواد مخدر را در 

ر شوند كه در آن صورت بايستي شاهد جابجائي مرزهاي مبارزه با مواد مخدر از مناطق مرزي در همسايگي داخل عهده دا
افغانستان و پاكستان به داخل شهرها و روستاهاي كشور باشيم و اين شرايط بدترين حالتي است كه مي تواند رويكردهاي 

هاي خاص خود تحت الشعاع قرار دهد و هزينه هاي مبارزه مبارزه، درمان و پيشگيري را در كشور در هاله اي از پيچيدگي
بنابراين مساله اساسي و مهم حوزه مواد . با مواد مخدر و پيشگيري و كنترل اعتياد را چندين برابر به كشور تحميل نمايد

ان در كشور مخدر در كشور ايران در حال حاضر بررسي دقيق و علمي داليل بروز اين تغييرات در الگوهاي مصرفي معتاد
است چرا كه براي اتخاذ تصميمات كارگشا و برنامه ريزي موثر در راستاي مبارزه اصولي با اين پديده، الزم است اطالعات 

  .پايه اي و اساسي در اختيار مسئوالن امر باشد
 مواد مصرف سوء به جامعه، جوان قشر از بخشي نيز سنتي و معتادان افزون روز نبايد فراموش شود كه گرايش

 فرصتهاي بسياري از را ما انساني جامعه اجتماعي، مسئله وبحران يك عنوان به تا رود مي امروزه صنعتي، آور اعتياد
  .سازد مواجه رفتاري و اجتماعي هاي آسيب حوزه در تهديداتي با و محروم كشور پيشرفت عرصه در طالئي

  

  پژوهشاهداف 

  هدف اصلي) الف

  كشور در صنعتي به سنتي از مخدر مواد مصرف الگوي تغيير اي ريشه و گذار تأثير عوامل شناخت

  فرعي اهداف) ب

  مصرفي در بين معتادان صناعي مخدر مواد بيشترين شناخت –1
  صنعتي مواد كنندگان و كسب اطالعات زمينه اي و مهم از مصرف سني، وضعيت زندگي دامنه شناسايي  –2
  ارائه راهبردهاي موثر  براي كاهش گرايش معتادان به سمت مصرف مواد مخدر صنعتي – 4

  :اهداف كاربردي) ج

  .كمك به شناسائي نقاط ضعف سيستم هاي اطالع رساني كشور و ارائه راهبردهاي الزم در اين زمينه -1

پليس مبارزه با مواد كمك به تعيين معيارهاي متناسب با وضعيت مواد مخدر صنعتي جهت برنامه ريزي هاي  -2

 .مخدر ناجا در تدوين سياستهاي جديد مبارزه عليه اين مواد

كمك به تعيين استراتژيهاي كوتاه مدت و بلند مدت پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در عرصه هاي فرهنگي و  -3

 آموزش اجتماعي بطور موثر

بازار هاي سوءمصرف مواد دركشور و  طرح  اطالعات ضروري در خصوص نوع نگرش و باورهاي فرهنگي حاكم بر -4

 .ارائه برنامه هاي راهبردي در اين خصوص
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 : فرضيات پژوهش

فرضيه زير كه تركيبي از محتواي سواالت پژوهش را نيز در بر دارد و  به لحاظ نگرش   10در اين پژوهش همچنين 
  :مون قرار مي گيرندغالب جامعه، بيشترين حدسيات را به خود اختصاص داده اند مورد بررسي و آز

بين قيمت ارزان مواد مخدر صنعتي  و تغيير الگوي مصرف مواد معتادان به سمت مصرف مواد صنعتي رابطه  -1
 .معني داري وجود دارد

بين سهولت دسترسي به مواد مخدر صنعتي  و تغيير الگوي مصرف مواد معتادان به سمت مصرف مواد  -2
  .صنعتي رابطه معني داري وجود دارد

بين تنوع محصوالت مواد مخدر صنعتي و تغيير الگوي مصرف مواد معتادان به سمت مصرف مواد صنعتي  -3
  .رابطه معني داري وجود دارد

بين سهولت مصرف مواد مخدر صنعتي و تغيير الگوي مصرف مواد معتادان به سمت مصرف مواد صنعتي  -4
  .رابطه معني داري وجود دارد

د سنتي و تغيير الگوي مصرف مواد معتادان به سمت مصرف مواد صنعتي رابطه معني بين كاهش عرضه موا -5
  .داري وجود دارد

بين ناآگاهي افراد از  ماهيت خطرناك  موادصنعتي و تغيير الگوي مصرف مواد معتادان به سمت مصرف مواد  - 6
  .صنعتي رابطه معني داري وجود دارد

در داخل و تغيير الگوي مصرف مواد معتادان به سمت مصرف مواد  بين توليد وعرضه فراوان مواد صنعتي -7
  .صنعتي رابطه معني داري وجود دارد

بين شادي و نشاط آور بودن  با امكان مصرف گروهي مواد صنعتي و تغيير الگوي مصرف مواد معتادان به  -8
  .سمت مصرف مواد صنعتي رابطه معني داري وجود دارد

انتظامي با  مواد سنتي و عدم برخورد قاطع دستگاه قضائي با قاچاقچيان و مصرف  بين شدت برخورد نيروي -9
  .كنندگان مواد صنعتي و تغيير الگوي مصرف مواد معتادان به سمت مصرف مواد صنعتي رابطه معني داري وجود دارد

مت مصرف اين بين ناخالصي و كم اثر شدن  مواد مخدر سنتي و تغيير الگوي مصرف مواد معتادان به س -10
  .مواد رابطه معني داري وجود دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 بخش سخنراني .........................................................پذيرفته شدهمقاالت 

  

  روش شناسي تحقيق 

  .اين پژوهش به روش توصيفي و نگرش سنجي درقالب تحقيقات كاربردي انجام شده است
جامعه آماري اين پژوهش را كليه مصرف كنندگان مواد صنعتي كه قبال مواد سنتي مصرف مي كرده اند ساكن 

منبع تخمين تعداد افراد جامعه آماري در هردو استان، اطالعات رسمي . ان و لرستان تشكيل مي دهنددر دو استان اصفه
  .ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است

   تعيين حجم نمونه - 
نفر از افراد واجد شرايط به عنوان  550، تعداد  35اين پژوهش با استفاده از سيستم ماشين حساب تعيين حجم نمونه

جامعه نمونه اين پژوهش در دو استان اصفهان و لرستان تعيين شدند كه با روش تصادفي ساده و با استفاده از قرعه 
 نفر به استان 230كشي گروه نمونه انتخاب و از اين تعداد، با توجه به حجم نمونه تعيين شده براي هر استان، تعداد 

به دنبال آن براي انتخاب گروه نمونه در هر . نفر به استان لرستان به روش تصادفي تخصيص داده شد 220اصفهان و 
  .استان نيز از روش تصادفي ساده استفاده گرديد

از سيستم ماشين حساب   www.surveysystem.comبراي تعيين حجم نمونه در سايت اينترنتي پژوهشي 
  . تعيين حجم نمونه استفاده شد

و با استفاده از روش جدول اعداد تصادفي صورت   36روش نمونه گيري در اين پژوهش ، روش نمونه گيري تصادفي ساده
  . گرفته است

  گيري  ابزار اندازه - 

سوال و يك پرسشنامه نگرش سنج   7ابزار اندازه گيري در اين پژوهش شامل يك فرم مصاحبه نيمه ساخت دار، داراي 
سوال است كه بر اساس مقياس ليكرت  تهيه شده و  مجموعاً  نگرشها و داليل گروه نمونه پيرامون فرضيات  22با 

پرسش شوندگان ميبايست براي پاسخ به هر سوال، براساس نوع نگرش و انتخاب خود، از ميان  . پژوهش را مي سنجند
به منظور سهولت در اجراي آزمونهاي آماري، ارزش گذاري . ،  يكي را برگزينندمخالفم  -  ندارمنظري  – موافقمسه گويه  

يكي از ويژگي هاي مقياس ليكرت . صورت گرفت 1و  2و  3گويه هاي مذكور به ترتيب از سمت موافقم با شماره هاي 
نيز مي باشد كه شامل اطالعات اين پرسشنامه حاوي يك بخش فرعي . اين است كه هيچ سوالي بي پاسخ نمي ماند

ارزشمندي در خصوص شيوه هاي مصرف، اطالعات دموگرافيك، اطالعات جغرافيائي و وضعيت سوء مصرف قبلي افراد 
  .سوال اين اطالعات را از پرسش شوندگان اخذ مي نمايد 17گروه نمونه است  و در قالب 

  ها  روش گردآوري داده - 

. داده هاي اين طرح با روشهاي معمول ميداني و توسط محقق و باهمكاري عضو ديگر تيم تحقيقاتي جمع آوري شدند
يكي از فعاليتهاي اين بخش توزيع پرسشنامه ها مي باشد كه توسط محققين به صورت حضوري انجام شده بطوريكه 

  . طالعات آن شخصا حضور و مداقه داشته استمحقق از لحظه ارائه پرسشنامه به پرسش شونده تا پايان تكميل ا

  روش آماري و شيوه آزمون فرضيات - 

                                        
35. Sample Size Calculator   

36. Simple random sampling   
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براي محاسبه سطح نگرش شركت كنندگان و آزمون فرضيات  spssدر اين پژوهش با بهره گيري از نرم افزار آماري 
پژوهش و تعيين روابط بين متغيرها در ميان پاسخهاي ارائه شده در فرم هاي پرسشنامه و مصاحبه از روش آماري  

در خصوص آزمون فرضيات اين پژوهش، ابتدا ميانگين پاسخهاي هريك از آزمودنيها به . استفاده شده است t-testآزمون 
  . مورد ارزيابي نهائي قرار گرفته اند% 95در سطح اطمينان  t-testگويه هاي سواالت محاسبه و با آزمون 

همچنين براي تعيين درصد فراواني پاسخها و عوامل ديگري همچون نوع مواد مصرفي، سن،جنس، اطالعات 
در سطح آمار توصيفي استفاده ) ميانگينميانه ، مد و ( از شاخص هاي گرايش مركزي .....  دموگرافيك ، زمان مصرف و 

  .شد
  

  مباني نظري

  شناختي رويكردهاي روان ) الف
 سالم و عادي افراد برابر 8/3 رواني بيماريهاي به معتاد افراد ابتالي احتمال كه اعالم كردند 1990 فارمر در سال  و رجير
 15 مخدر مواد به معتادين و الكليها در خودكشي خطر احتمال: كه نشان دادند 1992 هيلمن نيز در سال  بيدر و. است
 آور اعتياد مواد انواع افزون به سمت مصرف روز مصرف الگوي تغيير كه رسد مي نظر به. است سالم و عادي جمعيت برابر

  )15:1389حاجي رسولي،. .(باشد كرده بيشتر مراتب به را خطر اين شيميائي
افراد را به سوي داروهاي تحريك زاي رواني، ناشي از يك اثر علت تغيير الگوي مصرف ) 1984(اروين 

اين حالت در افراد در واقع . روانشناختي مي داند كه به تعبير او موجب مستي يا به اوج لذت رسيدن در فرد مي شود
در اروين . منعكس كننده كنشهاي شيميائي مواد محرك است كه افراد احساس خوشايندي از آن را تجربه مي كنند

خصوص علل تغيير الگوي مصرف به سمت داروهاي محرك را ناشي از فعاليت بيولوژيك مصرف كننده مي داند اما 
مصرف داروهاي . ، انتظارات فرد مصرف كننده را عامل اين تغيير الگو مي دانند 1980و براون،  1982كريستين سن ، 

مي دهد، مثالً برخي از افرادي كه وابسته به هروئين هستند از تركيبي ، ميزان باالي نيروي بالقوه زيانبخشي را افزايش 
نهايت (متادون استفاده مي كنند كه يك تركيب مخدر صنعتي است و ميل به هروئين را مسدود مي كند ولي حالت اوج 

) كوكائين(در نتيجه بعضي از آنان براي دستيابي به حالت اوج به مصرف مواد صنعتي ديگري . را ايجاد نمي كند) لذت
  ).228-229: 1384آزاد، حسين،(روي مي آورند 

كاوانه خود با بكارگيري مفاهيمي چون غرايز جنسي و بنيانگذار مكتب روانكاوي، زيگموند فرويد در تحليل روان
عنوان عناصر اساسي ساختار شخصيت، استدالل كرده به» فراخود« و» خود«، » نهاد«پرخاشگري، عقده اديپ و همچنين 

سالگي از سوي  5يا 4ها در دوران كودكي بويژه در سنين كاران، كساني هستند كه غرايز و تمايالت آنت كه خالفاس
ها يعني اند؛ زيرا تمايالت شخصي افراد در ضمير ناخودآگاه آنخانواده و اجتماع، سركوب شده و دچار عقده اديپ شده

آگاهانه وظيفه دارد تمايالت شخص را تعديل كرده وبه » فراخود«پيوسته در تالش است كه خود را بروز دهد و » نهاد«
  . نيز جنبه كنترلي دارد» خود«دهد كه در سطح جامعه و فرهنگ عامه داراي مقبوليت باشند و هايي اجازه بروز آن
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از  »فراخود«با اين حال او استدالل مي كند كساني كه داراي رفتار ناسازگارانه هستند، بدليل اين است كه 
تواند اصول حاكم در جامعه و عزت نفس خود را زير پا گذاشته و بنابراين به راحتي فرد مي. وظيفه خود غفلت كرده است
  . 37)137 -138: 1373گيدنز ،(دست به رفتار انحرافي بزند

38روانكاو معروف ديگر، كارن هورناي
به  معتقد است شخص براي فرار از اضطراب ممكن است به انكار وجود آن 

هر وسيله ممكن بپردازد كه در اين صورت شخص با آگاهي و اصرار گرايش به انجام رفتارهاي انحرافي از قبيل مصرف 
تواند نيز معتقد است كه فرد معتاد قادر به حل مشكالت خود نيست و نمي  39ويلكر. كندالكل و مواد مخدر پيدا مي

  ). 58:  1385آشتياني، (بنابراين به مواد مخدر روي مي آورد.  كندهاي عاطفي خود را به صورت مردم پسند حل درگيري
  

  شناختي رويكردهاي جامعه) ب

بيني نشده الگوهاي جديد از ديدگاه جامعه شناسان، مسائل اجتماعي، ابعاد و پيامدهاي ناخاسته، غير مستقيم و پيش
در . اندهاي اجتماعي سازمان خاصي از زندگي اجتماعياند؛ به ديگر سخن، مسائل اجتماعي هزينهرفتار و نظام اجتماعي

هاي زيادي داشته است و رفاه، واقع اگر بپذيريم كه مدرنيزم و الگوهاي مدرن شده زندگي اجتماعي براي جوامع ارمغان
را نيز هاي اين پيشرفت هاي فردي را در جوامع گسترش داده است، تلويحاً بايد هزينهآسايش و تحرك اجتماعي و آزادي

هايي است كه ما بايد براي اتخاذ الگوهاي مدرن در جامعه خويش در نظر مسائل اجتماعي عصر ما هزينه. بپردازيم
هاي مختلف زندگي اجتماعي بگيريم؛ يا الگوهاي سنتي زندگي اجتماعي را در پيش گيريم و از مزاياي پيشرفت در عرصه

عي زندگي معاصر را نداشته باشيم و يا با جايگزين كردن ساختار ، اقتصادي محروم شويم و در عوض مشكالت اجتما
اقتصادي، اجتماعي مدرن از زندگي نسبتاً مرفه و آزاد برخوردار شويم، اما تاوان آن را با شيوع مسائل اجتماعي جديد، 

  ). 243:1385معيدفر، (بپردازيم
واد مخدر را نمي توان به عنوان الگوي طبعاً موضوع مورد بررسي در اين پژوهش يعني تغيير الگوي مصرف م

جامعي از زندگي اجتماعي مردم به حساب آورد و اگرچه ارتباط ضعيفي را مي توان بين اين موضوع و القائات مدرنيته 
كشف كرد، اما بي گمان اين سوال مطرح است كه آيا فرآيند تغيير الگوي مصرف مواد مخدر در ايران كه براساس شواهد 

ات سهمگيني را به منابع انساني و مالي كشور وارد كرده است، بخشي از همان تاواني است كه ما بايد بابت موجود خسار
پذيرش سفره مدرنيزاسيون و گريز از الگوهاي سنتي در كشور بپردازيم؟ پاسخ به اين سوال را واگذار مي كنيم به آينده 

پيچيده اي هم درفرآيندهاي اعتياد پژوهي چاره اي بررسي هاي علمي كشور كه شايد روزي براي چنين موضوعات 
  .بيانديشد
   

  مصرف  تبيين جامعه شناختي تغيير الگوي - 

 مصرف هاي سبك يا مصرف الگوهاي كه ميدهد نشان اخير ي دهه در كشورها از بسياري در شده انجام مطالعات به نگاهي
 و پيچيده هايي پديده بلكه نيستند افراد امكانات و ها توانايي ها، خواسته عالئق، تأثير تحت صرفاً و ساده هايي پديده
 مصرفي كاالهاي نوع اجتماعي، قشر اجتماعي، ي طبقه چون متغيرهايي و عوامل با معناداري ارتباطات كه اند وجهي چند

                                        
37. Anthony Giddens  

38. Karen Hornay   

. willker 19     
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 يرهايمتغ مرجع، مصرف الگوهاي اجتماعي، هاي ارزش اجتماعي، پايگاه درآمد، زندگي، سبك ،)فرهنگي و مادي(
 و عالئق و ها سليقه به تنها ،"مصرف هاي شيوه" كه است آن از حاكي مطالعات اين. دارند كشور ي توسعه سطح و اي زمينه
 بلكه باشد داشته وجود مصرف ي شيوه يك اجتماعي گروه يا فرد هر تعداد به تا نيست وابسته فردي امكانات و ها توانايي

 هم و است جامعه يك فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، شرايط از تابعي آن گيري شكل هم كه است "الگويي" و ساختارمند
 روابط شناخت براي مصرف الگوهاي مورد در مطالعات. پيوندد مي وقوع به فوق شرايط تغيير به توجه با آن تغييرات
 تغييرات نيز و آن، ابعاد ي همه از درست اطالعات به يابي دست و ديگر شناختي جامعه متغير چند يا يك با ها آن معنادار
 الگوهاي تغيير و حفظ بر حاكم قواعد شناخت و درك نيز و فوق متغيرهاي در تغييرات موازات به ها آن در گرفته انجام

 "تحول" و"بقاء" ،"ظهور" ي مقوله سه در مطالعات قبيل اين و است گرفته صورت معين آماري ي جامعه يك در مصرف
  )226: 1373گيدنز، ( .دارد ادامه كماكان ها تالش گونه اين و ميپذيرد صورت مصرف الگوهاي

 ، مصرف الگوي نوع انتخاب براي كشور معتادان آماري ي جامعه در" كه نمايد مي جدي فرض اين نتيجه در 
 ، موجود مصرف الگوهاي  ترين برجسته از يكي شود مي توزيع و توليد اي فزاينده سرعت با صنعتي مخدر مواد زمانيكه
 مصرف الگوهاي تأثير تحت احتماال و معتادان شخصي هاي انتخاب قالب در كه است صنعتي مخدر مواد سمت به گرايش
   ."گيرد مي صورت فايده - دروني از قبيل موازنه هزينه  و بيروني گذار تاثير عوامل نيز و آماري ي جامعه اين بر غالب

  40تئوري محروميت نسبي - 

نمايد و هم باعث افزايش ميزان جرم در معتقدند كه نابرابري درآمد در جوامع مختلف هم توليد فشار ميجرم شناسان 
آورد و چنين وضعيتي وجود ميتوزي وعدم اعتماد را بهكه شكاف عمده بين فقير و غني، كينهبه خاطر اين. شودها ميآن

ها نابرابري درآمد افزايش يافته است يك نوع حقارت و آندر جوامعي كه در . شودسرانجام منجر به خشونت و جرم مي
. گرددهاي مجرمانه دربرخي از اين افراد ميشود كه اين عامل باعث ايجاد انگيزهسرافكندگي در افراد كم درآمد ايجاد مي

در نتيجه  شناسان يادآوري كرده اند كه تحت اين شرايط مردان جوان نسبت به وضعيت خود نگران خواهند شد،روان
ها نسبت به استفاده از چه آنچنان. نسبت به افرادي كه از وضعيت مطلوبي برخوردار هستند حسادت خواهند ورزيد

هاي آينده تري براي موفقيتهاي اجتماعي ناتوان باشند، شانس كمهاي پرخاشگرانه و مخاطره آميز در رقابتشيوه
اين فرآيند تحت عنوان تئوري محروميت . شوندمرتكب جرم و خشونت ميبه همين خاطر اكثر اين افراد . خواهند داشت

  .نسبي بيان گرديده است
  

   41هاي خرده فرهنگينظريه - 
خرده فرهنگها الگوهائي از ارزش ها، هنجارها و رفتارهائي هستند كه در ميان گروههاي خاصي تبديل به سنت خاصي 

  .مي شوند
گروههاي مرجع هستند كه افراد و گروهها ازطريق آنها باجهان پيرامون  فرهنگها در واقع شبكه هاي مهم خرده 

  .خود تعامل برقرار مي كنند و معموالً در طبقات پائين جامعه شكل مي گيرند
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مفهوم خرده فرهنگ مواد مخدر حاكي از اين است كه معتاد در ارتباط با ديگران است : جان اورائل مي گويد 
. ارتباط يادگيري رخ مي دهد، اين كه چه و چگونه مصرف كند و اين كه خود را معتاد بنامد دراين). همنشيني افتراقي(
  )113- 114: 1387محمدي،(

  

42افتراقي) همنشيني(نظريه معاشرت   - 
 

. اصطالح همنشيني را به عنوان تبييني از رفتار انحرافي به كار برد 1942ادوين سادرلند براي نخستين بار در سال 
تراقي بر اين پيش فرض بنا شده است كه رفتار انحرافي موروثي و ذاتي نيست و به همان روشي ياد گرفته همنشيني اف

امروزه در تبيين بسياري از رفتارهاي مجرمانه و ). 95:1384همان، .(مي شود كه هر رفتار ديگري آموخته مي شود
  . استناد مي شودكجروي هاي اجتماعي ازجمله اعتياد و سوء مصرف مواد به اين نظريه 

نظريه همنشيني افتراقي بر اين نكته تأكيد دارد كه از آنجا كه رفتارهاي انحرافي نيز قابل يادگيري هستند، در 
اثر تداوم وتكرار ارتباطات فرد با گروه همساالن، سرمشق هاي رفتاري در قالب فرآيند يادگيري به فرد القاء مي شوند كه 

  )1387:112همان، . (سرمشق هابه شمار مي آيدمصرف مواد مخدر يكي از اين 
  

  يافته ها و نتايج پژوهش

نفر آزمودني به سواالت فرم مصاحبه و  30نمونه به سواالت پرسشنامه و پاسخهاي  550نتايج بدست آمده از پاسخهاي 
ادامه، نتايج  حاصل از  در.  نيز نتايج حاصل از آزمون فرضيات اين پژوهش  نتايج جالب توجهي را به نمايش مي گذارند 

  :آزمون هريك از فرضيات پژوهش بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند
 

  : آزمون فرضيه اول - 

بر اساس ارزش گذاري  (اول  فرضيه ارتباط با پرسشنامه در  18  و  1 سوال 2 هر فرد به گويه هاي  هاي پاسخ ميانگين
عدد جدول، مقادير ميانگين كل تفاوتهاي پاسخهاي هرفرد به  به توجه با و محاسبه) 1=، مخالفم2=، نظري ندارم3=موافق 

  :زير حاصل شد محاسبه شد و نتايج 2و درجه آزادي % 95در سطح اطمينان  t-test آزمون سواالت پرسشنامه از طريق
 عددي و نظر بي مقدار از بيش مقداري است قيد شده T61 /2   جدول در كه 1 فرضيه متغير مقادير ميانگين

 آماره مقدار با عدد اين مقايسه با. باشد مي t=20/9 آماره مقدار  دوم جدول در. است نمونه در موافق مقادير نزديك
  .شود مي قوياً تائيد داري معني طور به 95/0 اطمينان سطح صفردر فرض) 64/1( جدول

  

  : آزمون فرضيه دوم - 

 كه دوم فرضيه متغير مقادير ميانگين پرسشنامه، مشخص شد كه مقدار 7و  2 با آزمون داده هاي بدست آمده از سواالت
 مقدار. است نمونه در موافق مقادير نزديك عددي و نظر بي مقدار از بيش مقداري است شده قيد T  44/2 جدول در

به طور  95/0 اطمينان سطح صفردر فرض) 64/1( جدول آماره مقدار با عدد اين مقايسه با. باشد مي t=14/9 آماره
   .شود مي تائيد معني داري
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  : آزمون فرضيه سوم - 

 سوم فرضيه متغير مقادير ميانگين پرسشنامه، مشخص شد كه مقدار  6با آزمون داده هاي بدست آمده از سوال 
 مقدار. است نمونه در موافق مقادير نزديك عددي و نظر بي مقدار از بيش مقداري است شده قيد T  4/2 جدول در كه

به طور  95/0 اطمينان سطح صفردر فرض) 64/1( جدول آماره مقدار با عدد اين مقايسه با. باشد مي t=10/6 آماره
  .شود مي تائيد معني داري

  

  : آزمون فرضيه چهارم - 

 متغير مقادير ميانگين پرسشنامه، مشخص شد كه مقدار 9 و8 و 5 و4 و3 با آزمون داده هاي بدست آمده از سواالت
 در موافق مقادير نزديك عددي و نظر بي مقدار از بيش مقداري است شده قيد T  20/2 جدول در چهارم كه فرضيه
 اطمينان سطح صفردر فرض) 64/1( جدول آماره مقدار با عدد اين مقايسه با. باشد مي t=7/64 آماره مقدار. است نمونه
  .شود مي تائيد به طور معني داري 95/0

  

  : آزمون فرضيه پنجم - 

 در پنجم كه فرضيه متغير مقادير ميانگين پرسشنامه، مشخص شد كه مقدار 20با آزمون داده هاي بدست آمده از سوال 
 آماره مقدار. است نمونه در موافق مقادير نزديك عددي و نظر بي مقدار از بيش مقداري است شده قيد T  65/2 جدول

t=20/8 به طور معني  95/0 اطمينان سطح صفردر فرض) 64/1( جدول آماره مقدار با عدد اين مقايسه با. باشد مي
  شود مي تائيد داري قوياً

  

  : آزمون فرضيه ششم - 

 متغير مقادير ميانگين پرسشنامه، مشخص شد كه مقدار 19 و 13 ، 12 ، 11با آزمون داده هاي بدست آمده از سواالت 
 نمونه در موافق مقادير نزديك عددي و نظر بي مقدار از بيش مقداري است شده قيد T  30/2 جدول در ششم كه فرضيه
 اطمينان سطح صفردر فرض) 64/1( جدول آماره مقدار با عدد اين مقايسه با. باشد مي t=122/1 آماره مقدار. است
  شود مي تائيد به طور معني داري قوياً 95/0
  

  : آزمون فرضيه هفتم - 

هفتم  فرضيه متغير مقادير ميانگين پرسشنامه، مشخص شد كه مقدار 21 و 15با آزمون داده هاي بدست آمده از سواالت 
 مقدار. است نمونه در موافق مقادير نزديك عددي و نظر بي مقدار از بيش مقداري است شده قيد T  4/2 جدول در كه

به طور  95/0 اطمينان سطح صفردر فرض) 64/1( جدول آماره مقدار با عدد اين مقايسه با. باشد مي t=13/3 آماره
  شود مي معني داري تائيد
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  : آزمون فرضيه هشتم - 

هشتم  فرضيه متغير مقادير ميانگين پرسشنامه، مشخص شد كه مقدار 14 و10 با آزمون داده هاي بدست آمده از سواالت
 مقدار. است نمونه در موافق مقادير دور از عددي و نظر بي مقدار از كمتر مقداري است شده قيد  T  4/1 جدول در كه

 سطح صفردر كه كوچكتر از آن است، فرض) 64/1( جدول آماره مقدار با عدد اين مقايسه با. باشد مي t= -22/4 آماره
  شود مي رد 95/0 اطمينان

  

  : آزمون فرضيه نهم - 

نهم  فرضيه متغير مقادير ميانگين پرسشنامه، مشخص شد كه مقدار 14 و10 با آزمون داده هاي بدست آمده از سواالت
 مقدار. است نمونه در موافق مقادير دور از عددي و نظر بي مقدار از كمتر مقداري است شده قيد  T  8/1 جدول در كه

نهم اين  فرضيهكه كوچكتر از آن است، ) 64/1( جدول آماره مقدار با عدد اين مقايسه با. باشد مي t= -8/2 آماره
  شود مي رد 95/0 اطمينان سطح پژوهش در
  

  : فرضيه دهم آزمون - 

 در دهم كه فرضيه متغير مقادير ميانگين مقدار كه شد مشخص پرسشنامه، 22سوال  از آمده بدست هاي داده آزمون با
 آماره مقدار. است نمونه در موافق مقادير از دور عددي و نظر بي مقدار از كمتر مقداري است شده قيد  T  3/1 جدول

t= -7/9 در پژوهش دهم اين فرضيه است، آن از كوچكتر كه) 64/1( جدول آماره مقدار با عدد اين مقايسه با. باشد مي 
  شود  مي رد 95/0 اطمينان سطح

  

 بحث و  نتيجه گيري 

همچنان مردان در سوء مصرف از تجزيه و تحليل يافته هاي جانبي پژوهش چنين استنباط مي شود كه در جامعه ايراني 
  .مواد مخدر نسبت به زنان حرف اول را مي زنند و با فاصله چشمگيري دراين حوزه پيشرو هستند

 سن ميانگين كه شود مي مشاهده آنها،  اعتياد به شروع سن و افراد سن به مربوط هاي آماره به توجه با 
 همچنين و) سال 23(مد و) سال 25( ميانه به توجه با دارند قرار سال 55 تا 16 سني بازه در و 28,39 ها آزمودني
 گرفته قرار پرسش مورد كه افرادي اكثر سن و باال هابسيار آزمودني بين در جوان افراد تراكم 43اسكيونس چولگي ضريب

 20 سنين در جوان افراد در باال اعتياد شيوع بيانگر امر اين كه. است كمتر سال 5 ميزان به هم سني ميانگين از حتي اند
  : شود مي استنباط چنين اعتياد به شروع سن به مربوط هاي آماره از همچنين. باشد مي سال 30 تا

اگرچه تعداد . باشد مي سال 32 تا 12 سني بازه در و سال 23/17 افراد اعتياد به شروع سن ميانگين - الف
درصد، به ظاهر اندك به نظر مي رسد  0/.07نفر وبا فراواني  3فراواني افراد مصرف كننده در ميني موم سن شروع مصرف 

و  13سال رسيده است و اين درصد در سنين  12اما بايد توجه داشت كه بهر حال دامنه سن شروع مصرف در كشور به 
  . بددرصد افزايش ميا 24و  7/8سالگي به  14
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 الگوي تغيير سن تراكم) 1,239( اسكيونس چولگي ضريب و) سال 15( مد و) سال 16(  ميانه به توجه با - ب
 مي باال هاي يافته و افراد تحصيلي وضعيت جدول به توجه با. باشد مي سال 17 تا 15 حدود در و پايين بسيار مصرف
 تواند مي جواني و نوجواني بحراني سنين در بخصوص افراد بين در سواد سطح و آگاهي كمبود كه كرد فرض اينطور توان
 و فردي زندگي و آينده كه است اعتياد به گرايش اثرات اين از يكي. باشد داشته فرد زندگي در ناپذيري جبران اثرات

 داشته گرايش سنتي مواد مصرف به ها ازمودني كه سالهايي بررسي در .دهد مي قرار الشعاع تحت بسيار را فرد اجتماعي
 آغازين سالهاي در و جواني سنين در مصرف الگوي تغييردر كه يابيم مي در اند داده مصرف الگوي تغيير كه زماني و اند

 بيشتر( است افتاده اتقاف پيش سال سه در همه از بيشتر تغيير اين و افتد مي اتفاق بيشتر مصرف به گرايش
   ) اند داده تغيير را خود مصرف كه است سال 3 اكنون هم]  Mode[افراد

نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه به رغم آمارهاي موجود، گرايش به مصرف مواد مخدر در بين افراد   
  . درصد با افزايش قابل مالحظه اي روبرو بوده است 9/36درصد  نسبت به افراد متاهل با  1/63مجرد با فراواني 

جدول  در تامل با.  درصد را نشان مي دهد 70ل آمار تكان دهنده حدود همچنين نرخ طالق در معتادان متاه  
 مي طرح در متاهل افراد به مربوط كه آن تجمعي درصد و مشترك گروه نمونه  زندگي آماري فراواني هاي مربوط به

 دچار باقيمانده درصد76 و كننده مي زندگي فرزندان و همسر با افراد درصد 24 تنها كه  شود مي مشاهده باشد،
  هستند فروپاشي آستانه در يا و اند طالق و متاركه همچون مشكالتي

در حاليكه سطح تحصيالت معتادان با كاهش نسبي و بيشتر در سطح خواندن و نوشتن و سيكل همراه بوده   
  .اما وجود درصد نسبتاً معتنابهي از افراد معتاد با تحصيالت عاليه نيز جاي بسي تامل دارد

 مقطع تا تنها افراد% 93 از بيش و هستند نوشتن و خواندن سواد داراي تنها افراد از نيمي از ايج نشان مي دهد بيشنت
 ميزان نشان مي دهد تحصيالت نزد جامعه معتادان در سطح بسيار پائيني نسبت به  اين كه اند كرده تحصيل سيكل
  .قرار دارد جامعه كل سواد سطح

يا بيكار هستند و يا )  درصد 80حدود (يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه اكثريت غالب معتادان   
و تعداد قابل مالحظه اي نيز در آستانه ترك يا از دست دادن مشاغل خود . مشاغل خود را بواسطه اعتياد از دست داده اند

  .هستند
ت و سرپناه مناسبي برخوردار نيستند و اغلب در حاشيه شهرها و در صد قابل اعتنائي از معتادان از محل سكون  

  .يا به صورت كارتن خواب زندگي خود را سپري مي كنند
نتايج اين پژوهش نشان داد كه بيشترين ماده مصرفي معتادان را قبل از تغيير الگوي مصرف مواد سنتي ترياك 

بين معتاداني كه تغيير الگوي مصرف داده اند، در حال  و هروئين تشكيل مي دهد و بيشترين مواد صنعتي مصرفي در
شيشه،كراك هروئين، قرص هاي روان گردان و آمپول هاي تمچيزك به خود اختصاص داده اند كه : حاضر به ترتيب

. سال  برآورد شده است  3ميانگين مدت زمان مصرف مواد صنعتي در جامعه معتادان كشور در زمان انجام اين پژوهش 
تايج رشد فزاينده مصرف ماده شيشه و توقف محسوس مصرف ماده كراك را به نسبت سال هاي گذشته نشان مي اين ن
  .دهد

درصد  افرادي كه سوء مصرف مواد صنعتي دارند، بطور روزانه نيز سيگار  80براساس نتايج اين پژوهش بيش از 
درصد به صورت پراكنده و نامنظم در طول سال  40همچنين درصد قابل توجهي از اين افراد بيش از . مصرف مي كنند

  .كنند مشروبات الكلي مصرف مي
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با نگاهي كلي به نتايج داده ها و تجزيه و تحليل آماري صورت گرفته و نيز آزمون فرضيات اين پژوهش، صرف 
ي را در ايران به نظر از تحليل مسير داده ها مي توان عوامل موثر بر تغيير الگوي مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعت

  :ترتيب اولويت به صورت زير بيان كرد
 مواد فراواني و ازدياد نيز سنتي و مواد قيمت به افزايش منجر اخير سالهاي در سنتي مواد عرضه كاهش  -1

 بر اساس نتايج اين پژوهش اين عامل به عنوان مهم ترين فاكتور.  است شده آلترناتيو يك عنوان به صنعتي مخدر
  .است بوده پرخطر صنعتي مواد سمت به معتادان مصرف الگوي تغيير در ذارتاثيرگ

مصرف  سمت به معتادان مواد مصرف الگوي نسبت به مواد سنتي در تغيير صنعتي مخدر مواد ارزان قيمت -2
مورد اول  با) وضعيت اقتصادي معتادان(اين مواد نقش اساسي و مهمي را ايفا مي كند كه البته به لحاظ ارتباط موضوع 

  .يعني كاهش عرضه مواد سنتي همخواني كامل دارد
به مواد مخدر صنعتي در رتبه بعدي از سلسله عوامل موثر در تغيير  و راحتي دسترسي معتادان سهولت -3

  .الگوي مصرف معتادان است
سيع و دروغين و اقناع شدن در برابر تبليغات و صنعتي و عوارض زيانبار مواد خطرات از معتادان ناآگاهي -4

و اين . توليد كنندگان اين مواد كه به نوعي باعث ايجاد نگرشي مثبت نسبت به مواد صنعتي در سطح جامعه شده است
در اين ميان ضعف عملكرد . عامل، يكي از عوامل كليدي ديگر در تغيير الگوي مصرف مواد در كشور بشمار مي رود

  . وسيما و نيز خانواده ها بيشتر از همه به چشم خوردنهادهاي متولي همچون آموزش و پرورش ، صدا 
مخدر صنعتي متناسب با ذائقه ها و سالئق مختلف معتادان، توانائي بالقوه عوامل توليد اين  محصوالت تنوع -5

 الگوي تغيير در رتبه بعدي از سلسله عوامل موثر در مواد در راضي نگهداشتن مشتريان و عرضه محصوالت جديد به آنان،
  .مي باشد اين مواد سمت به مخدر مواد مصرف

افزايش توليد و عرضه مواد مخدر صنعتي كه ناشي از  رشد روز افزون و چشمگير  البراتوارهاي خانگي و  - 6
درنتيجه آن افزايش تعداد فروشندگان و عوامل خرد و كالن توزيع اين مواد در كشور شده است، يكي ديگر از عوامل موثر 

  .به حساب مي آيد صنعتي مخدر مواد سمت به مخدر مواد مصرف الگوي تغيير در
يا به تعبير ديگر بدون دردسر بودن مصرف اين مواد شرايط خوشايندي را  صنعتي مخدر مواد سهولت مصرف -7
 نشئگي همچون عواملي. كنند مي كفايت سنتي مخدر مواد به معتادان از برخي در وسوسه ايجاد براي كه در پي دارد

 مصرف حين بودن ودود بو فاقد مصرف، بار هر براي ماده اندك حجم مصرف، از پس فوري نشئگي مصرف، از پس طوالني
 مواد سمت به مصرف الگوي تغيير براي را سنتي مخدر مواد معتادان قابل توجهي از عده كه است مزايائي جمله از

  .كند مي  ترغيب صنعتي
اولويت، از مهمترين داليل تغيير الگوي مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي در عوامل هفتگانه فوق به ترتيب 

  .كشور محسوب مي شوند كه هركدام به سهم خود نقش اساسي را در اين قضيه ايفا مي كنند
نتايج نشان مي دهد سن : اما در پايان اين نتيجه گيري الزم است به يك نكته هشدار دهنده نيز اشاره شود

اد در كشور به شدت رو به كاهش است و نسبت به آمارهاي موجود، شرايط بسي نگران كننده تر به نظر مي شروع اعتي
سال رسيده كه البته ميانگين آن اندكي  12براساس نتايج اين پژوهش سن شروع مصرف در كشور هم اكنون به . آيد

نعتي نيز در ارتباطي معنادار با پديده كاهش سن ازطرفي افزايش نرخ مواد سنتي در مقايسه با مواد ص. بيش از اين است
سال در تعامل با افزايش نرخ مواد سنتي، بي ترديد  12رسيدن دامنه سن شروع مصرف مواد مخدر به . مصرف قرار دارد
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مي تواند شرايطي را براي چند سال آتي پيش بيني كند كه طي آن مصرف كنندگان نوجواني پا به عرصه سوء مصرف 
گذارند كه  بواسطه عدم درآمد يا عدم  استطاعت مالي و عدم توانائي در تهيه مواد مخدر سنتي، به مصرف مواد مواد مي 

  .مخدر صنعتي روي مي آورند
  
  

  پيشنهادات

 به توجه با نيز و است گرفته قرار ارزيابي مورد نتايج و ها يافته عنوان تحت پژوهش اين در آنچه براساس
 گسترش با جدي مبارزه در موثر ريزي برنامه به كمك هدف با گرديد حاصل پژوهش اين انجام رخالل د كه تجربياتي
  :گردد مي ارائه امر مسئوالن به به خطاب ذيل پيشنهادات كشور، در شيميائي و صنعتي خطرناك مخدر مواد مصرف

 تقاضاي  و عرضه برنامه در مجري دستگاههاي محسوس و سريع مداخله: اول گام در مدت كوتاه راهبرد يك -1
 دقيق ريزي برنامه نهايتاً و ، مواد اين تقاضاي و عرضه سيستم در موازنه ايجاد و شناسي آسيب هدف با سنتي موادمخدر

 عزم و اراده از عدول معناي به پيشنهاد اين. سنتي خطر كم مواد مصرف سمت به معتادان ترغيب و هدايت براي علمي و
 در. دهد مي قرار هدف مدت كوتاه در را حداقلي نتايج كه ضرورت و الزام سر از تدبيريست بلكه نيست، مبارزه براي ملي
 مخدر مواد ترانزيت مسئله با خود قهريه و كنترلي اقدامات در ناجا مخدر مواد با مبارزه پليس شود مي پيشنهاد رابطه اين

 در پليس اخير سالهاي موفقيت رسد مي نظر به نمايد، عمل گذشته از متفاوت و نو نگاهي با كشور، داخل به سنتي
 به صنعتي مخدر مواد عرضه افزايش نتيجه در و مواد اين قيمت افزايش و عرضه كاهش باعث سنتي مخدر مواد كنترل
 برنامه در سنتي مواد مصرف بازار كنترل براي اي ويژه تدابير تا است الزم رو اين از. است شده آنها براي آلترناتيوي عنوان
 ميزان فراخور به مرزها در سنتي مواد ترانزيت شده حساب كنترل در بويژه ناجا مخدر مواد با مبارزه پليس جاري هاي

  .شود لحاظ كشور كنندگان مصرف تقاضاي
 نيز رساني اطالع متولي دستگاههاي ساير پليس، اقدامات تعديل موازات به:  دوم گام در مدت كوتاه راهبرد -2

 استيالي بر صنعتي مواد دروغين تبليغات عظيم هجمه برابر در متقابل اطالعات توليد با و شده عمل وارد تا است الزم
  مخابره جامعه به كافي اطالعات پرخطر مواد و خطر كم مواد ماهيت خصوص در و گردند چيره خطر پر مواد اين تبليغاتي
  :است مهم پيامد دو رويكرد، اين پيشنهاد دليل. نمايند

 ميسر جامعه افراد مصرف سوء كنترل توانائي نيز و پرخطر صنعتي مواد كنترل توانائي كه شرايطي در) الف
 به قادر اگر است، مواجه صنعتي مواد سمت به مواد مصرف الگوي تغيير و عرضه سريع گسترش با جامعه بلكه و نيست
 لذا داشت خواهيم مواد مصرف الگوي به نسبت را افراد نگرش تغيير توانائي الاقل نباشيم صنعتي مخدر مواد كنترل

 پيام ارسال بجاي كه رويكردي بهترين رسد مي نظر به خورد، مي رقم نابرابر  كامالً سطح اين در مبارزه شرايط ماداميكه
 الاقل رويكرد اين با. باشد خطر كم مواد مصرف به معتادان ترغيب و دادن سوق كرد، اتخاذ توان مي كننده منع هاي

 اين البته.  شود مي كنترل حدودي تا كشور انساني هاي سرمايه اتالف و صنعتي مواد مصرف از ناشي زيانبار عوارض
  .گيرد صورت دستگاهها ساير و پليس اقدامات با هماهنگي در بايستي اقدامات

 ارتباطي جامعه ديده آسيب افراد از بخشي با واقع در رويكرد، اين اتخاذ با كشور رساني اطالع سيستم) ب
 از مناسبي فضاي باشد، مخدر مواد از تنفر ايجاد پيام تواند مي كه بعدي هاي پيام القاء وبراي سازد مي برقرار همدالنه
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 پيام القاء به رساني اطالع هاي شبكه طريق از توان مي تدريج به بنابراين. دارد اختيار در خود خاص مخاطبين اعتماد
  .  ورزيد مبادرت امثالهم و سالمت هاي

 آموزشي پكيج يك تهيه به نسبت پرورش و آموزش وزارت تا است الزم مدت دراز راهبرد يك عنوان به اما -3
 همكاري و نظارت با و نمايد اقدام صنعتي مخدر مواد خاص ويژگيهاي و خطرات عوارض، از كاملي اطالعات بر مشتمل

 پيش تا دبستاني پيش از تحصيلي مختلف مقاطع و سنين خاص ادبيات با متناسب را مزبور پكيج حوزه اين كارشناسان
 با همزمان هرساله و بگنجاند آموزان دانش درسي برنامه در مقطعي نه و دائمي درس يك عنوان به و تدوين دانشگاهي

 در توفيق شرط. نمايد روز به امر كارشناسان هماهنگي با نيز را پكيج اين درسي، مواد ساير در جديد تغييرات ايجاد
 تاثيرات تا شود تلقي جدي كشور آموزشي اركان توسط درسي واحد يك عنوان به پكيج اين كه اينست طرح اين اجراي
  .نمود مشاهده آتي و جاري هاي نسل در بتوان را آن مدت بلند

 ايجاد راستاي در اسالمي ارشاد وزارت نيز  و سيما و صدا همچون فرهنگي دستگاههاي  شود مي پيشنهاد  -4
 برنامه موجود هاي ظرفيت و توان از استفاده با صنعتي، مخدر مواد به نسبت مثبت و غالب نگرش نوع در بنيادين تغيير
 مختلف اقشار براي رو در رو و اي رسانه آموزشي كارگاههاي برگزاري نيز و رساني اطالع و سازي فرهنگ قالب در و ريزي
 در تلقيح تبليغي رويكرد حتي و سازي اقناع تبليغ، ضد رويكردهاي اتخاذ. نمايند اعمال مستمر و اساسي اقدامات مردم
  .بود خواهد كارساز و موثر قطعاً صنعتي، مخدر مواد كننده اغواء تبليغات آثار سازي خنثي جهت

 جمله از نيز صنعتي مخدر مواد توزيع هاي شبكه و خانگي توليدكنندگان عليه قانوني اقدامات تشديد  -5
  .شود واقع موثر مواد مصرف الگوي تغيير كاهش در تواند مي كه است اقداماتي

 عنوان به بهزيستي سازمان در اعتياد از پيشگيري براي گري تسهيل طرحهاي ظرفيت از شود مي پيشنهاد  - 6
 شناسائي راستاي در است، ارتباط در روستائي و شهري محالت در ها خانواده با كه اجتماعي رساني اطالع شبكه يك

 بهينه استفاده صنعتي مخدر مواد ماهيت و عوارض به نسبت ها خانواده آگاهي سطح ارتقاء و معتاد داراي هاي خانواده
 آگاهي افزايش در تواند مي قطعاً و است انجام حال در بسياري محالت در و كشور سراسر در اينك هم طرحها اين. شود

  .شود واقع موثر صنعتي مواد به نسبت معتادان از بخشي آن تبع به و ها خانواده
 اي.ان هاي كمپ و محور اجتماع مراكز در عمده بطور كه بهبودي حال در يا يافته بهبود معتادان از استفاده -7

 در آموزشي هاي چهره ترين نفوذ با عنوان به آنها از توان مي افراد اين به الزم آموزشهاي ارائه صورت در. دارند حضور
 آنان به را دهنده هشدار نكات و مالقات معتادان با توانند مي راحتي به افراد اين يقين به. كرد استفاده معتادان با مواجهه
 "رهائي هاي هسته" عنوان تحت گروههائي يافته بهبود افراد ميان از است بهتر كار اين در تسهيل براي. كنند گوشزد
 و سنتي مواد به معتادان منازل عمق به رساني اطالع و آموزش جهت را آنان  ، الزم آموزشهاي ارائه از پس و شود تشكيل

 به مواد مصرف الگوي تغيير موارد از توجهي قابل درصد روش اين اجراي با شود مي بيني پيش. داشت گسيل صنعتي يا
  .يابد پرخطركاهش صنعتي مواد سمت
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