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 چکیده 

پیمایش هاي عمومی در ایران نشان داده است که از نظر مردم پس از گرانی و بیکاري و با اندکی فاصله، اعتیاد 

در صد نردم اعتیاد را یک مسـاله جـدي دانسـته     90و همواره حدود  شود، مهمترین مشکل اجتماعی معرفی می

همچنین حدود نیمی از زندانیان و تعداد زیادي از مجازاتهاي اعدام در ایران با این مساله اجتماعی ارتبـاط  . اند

 هـا را بـر حسـب    هاي زیادي هم انجام شده است، اما پژوهشی که تفـاوت  در باره موضوع اعتیاد پژوهش. دارد

اي است که از پیمایشی کـه در   مطالعه حاضر ، تحلیل ثانویه. مناطق مختلف ایران تحلیل کرده باشد، کمتر است

نتایج متغیرهاي به دسـت آمـده از   . نفر انجام شد 13364و با نمونه اي برابر  2005-2003استان در سالهاي  23

ی هر منطقه براي درك تفاوت میـان منـاطق   هاي جمعیتی، اقتصادي و اجتماع آن پیمایش همراه با سایر شاخص

ها بر حسب متوسط رفتار یا عقیـده پاسـخگویان هـر منطقـه نسـبت بـه مـواد مخـدر و          یافته. تحلیل شده است

  .اند هاي منطقه اي و تاثیر متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته ارائه شده شکاف
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 مقدمه.1

. هم اکنون مسئله اعتیاد در ایران به معضلی بزرگ و اساسی بدل شده و ابعادي فراتر از یک مشکل اجتماعی یافته اسـت 

تواند در ردیف یکـی از موانـع رشـد و توسـعه سیاسـی،       در صورت ادامه وضع موجود، در آینده نزدیک این مشکل می

). مقدمـه : 1384مـدنی،  (» آن زمان فرا رسیده اسـت «: اگرچه برخی معتقدنداقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور درآید، 

مسئله یا بحران مواد مخدر نه تنهـا در ایـران کـه در جهـان نیـز      . اي شک ندارد کس در صحت چنین گزاره احتماالً هیچ

اند، و  این معضل تأسیس کرده اي را براي مبارزه با ها و نهادهاي ویژه اساسی است، و تقریباً اکثر کشورها، سازمان  بحرانی

وقتی که رقم گردش مالی تجارت مواد افیونی بنا به برآوردها بـه حـدود   . چنین نموده است حتی سازمان ملل متحد هم 

گیـرد، ایـن    رسد و از حیث کمیت مالی بعد از توریسم، تجارت اسلحه و نفـت قـرار مـی    میلیارد دالر در سال می 1500

المللـی تلقـی    گردید، شاید یـک بحـران بـین    اگر مواد مخدر فقط به همین تجارت خالصه می. شود تر می اهمیت روشن

شـویی و   گیري باندهاي جنایتکار و تشدید خشـونت، پـول   شد، اما آثار سوء این امر در فساد اداري و سیاسی، شکل نمی

مخـدر بـه معنـاي واقعـی یـک       شود که مواد هاي خطرناك، جملگی موجب آن می افزایش جرایم دیگر و انتقال بیماري

  ).1380کاستلز، (المللی محسوب شود  بحران بین

اي جهانی است و تقریباً قریب به اتفاق کشورها به نوعی با آن درگیر هسـتند، امـا در    اگرچه شیوع مواد مخدر پدیده

مـواد مخـدر و سـوء    این میان ایران از جمله کشورهایی است که همراه چند کشور دیگر در صدر کشورهاي درگیـر بـا   

ترین راه ترانزیتی مـواد بـه    از حیث قاچاق به دلیل قرار گرفتن در همسایگی افغانستان، ایران اصلی. مصرف آن قرار دارد

دانا،  رییس(تن بوده  1230صادرات قطعی این مواد از ایران  1999دهد که در سال  ها نشان می ارزیابی. غرب و اروپاست

درصد کل تولید آن  40حدود (تن از مواد تولیدي در افغانستان  2000داخلی ایران نزدیک به  که با میزان مصرف) 1383

اگر توجه کنیم که بخش اعظـم تریـاك   . شود جا مصرف یا از آن صادر می به ایران وارد و در این) کشور در سال مذکور

  .بریم شود بیشتر به اهمیت قضیه پی می جهان در افغانستان تولید می

ثار و عوارض اجتماعی و بهداشتی ناشی از سـوء مصـرف مـواد مخـدر در تشـدید انـواع جـرایم و گسـترش         اگر آ

شود که  و نیز مسایل امنیتی و اتالف نیروي کار را نیز در نظر بگیریم، روشن می... هایی چون هپاتیت، سل، ایدز و بیماري

توان آن را به معناي دقیق، بحـران مـواد مخـدر در     و می ابعاد این موضوع براي ایران، از یک مسئله اجتماعی فراتر رفته

  .ایران معرفی کرد

قانون برنامه چهارم توسعه و ذیل فصل هشتم این قانون با عنوان  97اهمیت مسئله به نحوي است که دولت در ماده 

اجتمـاعی بـا    هـاي  گیري و کـاهش آسـیب   ارتقاي امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، مکلف شده است که به منظور پیش

  .اقداماتی را انجام دهد "گیري از اعتیاد به مواد مخدر تأکید بر پیش"

فراموش نکنیم که حتی اگر اعتیاد در همین مرحله هم کنترل شود، باز هم عوارض آن باقی خواهد ماند، کافی اسـت  

. مردم اعتماد زیادي به آنـان دارنـد  درصد  6/9درصد مردم اعتماد کمی به افراد ترك اعتیاد کرده دارند و فقط  50بدانیم 



 2/81درصد مردم در صورت داشتن امکانات حتی حاضر نیستند به فرد معتـادي کـه تـرك کـرده، کـار بدهنـد، و        6/28

  ).1382هاي ملی، موج دوم،  دفتر طرح(درصد نیز مخالف ازدواج یکی از بستگان خود با فرد ترك اعتیاد کرده هستند 

در این زمینه است نیز با هدف پرداختن به وجه خاصی از مسئله اعتیاد، سعی دارد  2از تحقیقی مقاله حاضر که برگرفته

ها و  ها را با استفاده از شاخص اي در خصوص وجوه مختلف پدیده اعتیاد را توصیف کند و این تفاوت هاي منطقه تفاوت

  .اي موجود تفسیر نماید متغیرهاي منطقه

اي اجتماعی و در حال تبدیل شدن بـه یـک بحـران اسـت،      سوء مصرف آن در ایران مسئله که قاچاق مواد مخدر و در این

شـود، وجـود    یکی از مشخصاتی که براي تعیین موضوعی به عنوان مصـداق مسـئله اجتمـاعی ذکـر مـی     . نظر وجود دارد اتفاق

مواد مخدر واجد ایـن ویژگـی   . نظر نسبی مردم در خصوص قلمداد کردن آن موضوع به عنوان یک مسئله اجتماعی است اتفاق

  .است

درصد مردم اعتیاد در ایران را به عنوان یـک مسـئله و    3/89) 1379سال (ها  ها و نگرش در موج اول پیمایش ارزش

از این حیث فقـط بیکـاري و گرانـی از نظـر مـردم      . اند مشکل اجتماعی به میزان زیاد و خیلی زیاد و کامالً جدي دانسته

بـازي، طـالق،    تلقی شده است و جدي بـودن بقیـه مشـکالت اجتمـاعی، مثـل ظلـم و تبعـیض، پـارتی        تر از اعتیاد  مهم

  ).1379هاي ملی، موج اول،  دفتر طرح. (اند بعد از اعتیاد قرار گرفته... کالهبرداري، ناامنی و

درصـد   92 مجـددًا همـین رابطـه وجـود دارد و اعتیـاد  از نظـر      ) 1382(هـا   ها و نگرش در موج دوم پیمایش ارزش

گویـان را   گویان، به میزان زیادي در جامعه رواج دارد و از این حیث فقط بیکاري و گرانی توافق بیشتري از پاسـخ  پاسخ

هـاي ملـی، مـوج     دفتر طرح(هاي اجتماعی با فاصله زیادي از این سه معضل قرار دارند  اند و بقیه ناهنجاري کسب کرده

  ).1382دوم، 

به عنوان یک پدیده مزمن در طول سه دهه گذشته همه جامعه را تحت تأثیر قرار داده، با این اگر توجه کنیم که تورم 

اند، و این نکته به تنهایی معرف اهمیت ایـن مسـئله    حال مردم فقط چند درصد بیشتر از مواد مخدر به تورم اهمیت داده

  .در اذهان مردم ایران است

هاي الزم جهت مقابله با این بحران است، اما ممکـن اسـت در    ذ سیاستاین اجماع نسبی طبعًا نقطه قوتی براي اتخا

ـ   هاي پیشنهادي براي حل مسئله تفاوت و  حل ـ و نیز راه جا مواد مخدر و سوء مصرف آن در این فهم از مسئله اجتماعی 

مجـازات اسـتحقاقی او و    توان به ارزیابی مردم از معتاد و نظر شدید وجود داشته باشد؛ به عنوان نمونه می حتی اختالف

هـا نسـبت بـه ایـن      حل رغم توافق نسبت به جدي بودن مسئله اعتیاد، توافق درباره راه که علی قاچاقچی اشاره کرد و این

گویان معتقدند که معتادان را باید بـه زنـدان فرسـتاد،     درصد پاسخ 1/6در حالی که حدود . معضل به همان اندازه نیست

اند و  ها داده درصد هم حکم به اعدام آن 2/15که آنان را باید در مراکز بازپروري درمان کرد و درصد هم معتقدند  7/77

  ).1382هاي ملی، موج دوم،  دفتر طرح(ها را باید آزاد گذاشت  درصد نیز معتقدند که آن 1/1
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درصـد معتقدنـد    1/89 نظـر بیشـتري وجـود دارد و    با وجود این تفاوت نظر درباره معتادان، نسبت به قاچاقچیان وحـدت 

در حـالی کـه شـاید    ). همـان (درصد مخالف این افزایش هستند  3/7مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را باید افزایش داد، و تنها 

کننـد، و در   قدر افزایش یافته است کـه قضـات و محـاکم قضـایی عمـالً آن را اجـرا نمـی        ها آن مردم ندانند این میزان مجازات

شده و احکام اعدام صادر شده، لزوماً تأثیرگذار نبوده است، چه اگر قرار باشد کـه قـانون کـامالً و مطـابق      مواردي هم که اجرا

طبیعـی اسـت کـه عـوارض داخلـی و      ). تـا  رحمـدل، بـی  (چه که نوشته شده اجرا شود ساالنه هزاران نفر باید اعدام شوند  آن

  .ودالمللی اجراي چنین احکامی تا چه حد وحشتناك خواهد ب بین

درصـد کـل    9فقره آن منجر به صدور حکـم اعـدام شـده و ایـن فقـط       2000هاي اخیر،  پرونده در سال 125000از 

اند و بقیـه عفـو یـا نقـض      درصد به اجرا گذاشته شده 12از این تعداد حکم اعدام فقط . هاي جامعه آماري است پرونده

  .اند شده

مورد منجر به صـدور   1725اند، فقط  قانون مستحق اعدام بوده موردي که متهمان طبق 15869از میان  1378در سال 

در سـال  . مورد اجـرا شـده اسـت    224ها  مورد آن به تأیید دیوان عالی رسیده و از بین آن 404حکم اعدام شده که تنها 

مـورد آن اجـرا شـده اسـت      226مـورد تأییـد و    403مورد حکم صـادر و   2390متهم مستحق اعدام،  13252از  1379

بنابراین اگر قرار بود مطابق قانون عمل شود ساالنه با هزاران اعدام مواجه بودیم که نتایج و آثار مخـرب آن در  ). همان(

  .المللی روشن است سطح داخلی و بین

حـل، یـا    نظـر وجـود دارد، امـا نسـبت بـه راه      دهد که نزد مردم نسبت به مسئله و مشـکل اتفـاق   این مسئله نشان می

ایـن وضـعیت ناشـی از پیچیـدگی مسـئله و فقـدان       . شـود  حل غیر مفید و حتی غلط تجویز می یست یا راهنظري ن اتفاق

بنـابراین توصـیف و   . گیـري از آن اسـت   هاي پـیش  حل وگوي شفاف و کافی درباره علل و عوامل این پدیده و راه گفت

توانـد گـام    ها مـی  با تبیین این شکاف هاي نگرشی و رفتاري مردم و نیز عوامل مؤثر و مرتبط ترین شکاف شناخت اصلی

با این مقدمات پرسش . بعدي براي کاهش اختالفات نگرشی و رفتاري مردم در موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن باشد

  :هاي اصلی این تحقیق عبارتند از

بندي  تبهاي در هر زمینه یا عامل چقدر است و در کدام موارد شکاف بیشتري وجود دارد؟ ر هاي منطقه شکاف ·

  مناطق نیز در هر مورد چگونه است؟

  هاي مذکور را دارند؟ تفاوت وضیحاي تا چه حد توانایی ت هاي منطقه ویژگی ·

   

پیشینه پژوهش. 2  

تا  1341هاي  هاي متعددي در ایران در این زمینه انجام شده و گفته شده که طی سال به دلیل اهمیت مسئله اعتیاد پژوهش

نامه دانشجویی، طرح پژوهشی، گزارش دولتی و مقالـه ارائـه گردیـده در     ر پژوهشی اعم از پایاناث 400، قریب به 1382

ها و مجالت علمی در کشور در خصـوص ابعـاد و مباحـث مـرتبط بـا سـوء        سمینارها و مقاالت چاپ شده در ژورنال



ن تحقیقـات، در سـطح ملـی    ولی جزء اندکی از ای). 2/7: 1385محسنی، . (مصرف الکل و مواد مخدر تدوین شده است

در . ها هم حجم نمونه در حدي نبوده است که بتوان نتایج هر منطقه را به کل آن منطقه تعمـیم داد  اند و در آن اجرا شده

براي (ها تحلیل کرد  اي آن هاي منطقه توان متغیرها را برحسب تفاوت برخی موارد البته حجم نمونه تا حدي است که می

اي و علل  هاي منطقه و به تفاوت، اما در این موارد هم تحلیل برحسب افراد اولویت داشته )1383ها،  ك نارنجی.نمونه ر

گویان برحسب محل زندگی  هاي پاسخ در بسیاري از مطالعات نیز به تفاوت. اي نشده است ها اشاره و توضیح این تفاوت

ها نیز به برخی متغیرهاي  در برخی از پژوهش. تتوجه شده است که خارج از موضوع مطالعه حاضر اس) شهر یا روستا(

مثًال همبستگی قوي میان قیمت مواد در مناطق مختلف برحسب فاصله . اي در اقتصاد مواد مخدر اشاره شده است منطقه

فاصله جغرافیایی از زاهـدان قابـل تفسـیر    با ، )تریاك(درصد ارزش قیمت مواد  80ها با زاهدان وجود دارد و بیش از  آن

و طبیعی است که این  )1383رییس دانا، (یابد  با افزایش تولید در افغانستان قیمت مواد مخدر در ایران کاهش می. ستا

  .متغیر جغرافیایی در قیمت مواد و سپس در گرایش به چگونگی مصرف آن تأثیر قابل توجهی دارد

تـوان بـه تحلیـل ثانویـه      از جمله می. ددر خارج از حوزه اعتیاد تحقیقات مشابهی به لحاظ روش پژوهش وجود دار

هاي آن پیمـایش برحسـب    اي اشاره کرد که شاخص هاي منطقه هاي ایرانیان در قالب شاخص ها و نگرش پیمایش ارزش

اي و روند تحوالت احتمـالی ایـن    هاي استانی و ارتباط هر کدام با متغیرهاي منطقه هاي استانی و پراکندگی پاسخ تفاوت

از . هـاي زیـادي بـا پـژوهش حاضـر داشـته باشـد        تواند شباهت ده تحلیل شده است که از این نظر میها در آین شاخص

هـا و   تحلیـل ثانویـه پیمـایش ارزش   : اي هاي منطقـه  شاخص«هاي ثانویه با عناوین  توان به تحلیل جمله این تحقیقات می

هـاي   هـا و نگـرش   ثانویـه پیمـایش ارزش   تحلیل: هاي اجتماعی شاخص«و نیز ) الف 1384عبدي، (» هاي ایرانیان نگرش

  .اشاره کرد) ب 1384عبدي، (» ایرانیان

  چارچوب نظري. 3

الگوي تحلیلی پیمایش نگرش ایرانیان نسبت به مواد مخدر داراي دو مفهوم اصلی نگرش به پدیده مصرف مواد مخدر و 

کند و شامل الگوهاي روابط  زندگی میسبک زندگی عبارت از روشی است که فرد بدان طریق . فضاي سبک زندگی است

دبیرخانه . (ترین ابعاد سبک زندگی مصرف دانسته شده است یکی از مهم. شود می... اجتماعی، مصرف، تفریح، پوشش و

در این تحقیق فضاهاي سبک زندگی با دو متغیر سرمایه فرهنگی و سـرمایه  ). 40و 39: 1384ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

  .اند سنجیده شده) باال، متوسط و پایین(کدام در سه دسته کلی اقتصادي و هر 

ایـن متغیرهـا تمامـًا    ). 43همـان،  (مفهوم شناخت، احساس و آمادگی عمـل سـنجیده شـده اسـت      نگرش نیز در سه خرده

بنـابراین متغیرهـاي   . اند، اما در تحلیل ثانویۀ حاضر واحد تحلیل شـهر اسـت   برحسب واحد تحلیل که فرد است، سنجیده شده

شود، اما به جاي متغیرهاي سبک  ط هر متغیر براي هر شهر محاسبه میمقدار متوسمانند و  نگرشی کماکان به قوت خود باقی می

زندگی شامل سرمایه اقتصادي و سرمایه فرهنگی هر فرد، از مقادیر مربوط به هر شهر یا استان متناظر آن مرکز استان استفاده شده 

  .است و رابطه میان هر متغیر نگرشی با متغیرهاي سبک زندگی سنجیده شده است



تر از پژوهش علّی و باالتر از نظرسنجی  نگرش ایرانیان نسبت به مواد مخدر خود را پژوهشی در سطح پایین پیمایش

کنـد، کـه هـدفش بـه      ها را به موضوعی خاص و در زمانی خاص محدود مـی  داند، زیرا معموًال به درستی نظرسنجی می

نظرسنجی در مقام تبیین چرایی و . عین استهاي افکار عمومی در آن موضوع خاص در زمان م گیري دست آوردن جهت

هاي تبیینـی نیـز در تـالش     در مقابل پژوهش. گیري افکار عمومی نیست، فقط در مقام توصیف آن است هاي شکل زمینه

. سنجی با هر دو مـورد متفـاوت اسـت    اما نگرش. کنند ها عمل می براي ارائه نظامی منطقی جهت فهم روابط علّی پدیده

کند، نوعی جامعیت توصـیفی اسـت کـه نـه در روش تبیـین علّـی وجـود دارد و نـه در          نجی را جدا میس چه نگرش آن

از این رو . سنجی به منظور ارائه توصیفی جامع از پدیده، نیازمند چارچوب یا طرح مفهومی هستیم در نگرش. نظرسنجی

  .ومی بسنده کنداي علّی است و اجباراً باید به یک چارچوب مفه پیمایش مذکور فاقد نظریه

شوند، و به نوبه خود بـر   ها منتج می ها از ارزش کند که گرچه نگرش پیمایش در توضیح نگرش به این نکته اشاره می

ها متعدد و وابسته به موقعیت خـاص بـوده و از    ها بادوام و مبنایی هستند، نگرش رفتارها مؤثرند، اما در حالی که ارزش

  .ها و هنجارها هستند تارها متنوع، متعدد و متغیرند که ناشی از نگرشاما رف. شوند ها ناشی می ارزش

چارچوب مفهومی پیمایش نگرش ایرانیان، نظریه بوردیو درباره کنش انسانی معرفی شده است که سه مؤلفـه اصـلی   

زنـدگی   واره هستند که از مجموع این سه مفهـوم، سـبک   آن یعنی فضاي اجتماعی، سرمایه اقتصادي و فرهنگی و عادت

  .شود فرد شناخته می

شـناختی و نیازهـاي اساسـی،     هـاي روان  تواند تابعی از کشش مصرف مواد مخدر نیز مثل مصرف هر کاالي دیگر می

  .هاي فرهنگی یا شرایط اجتماعی شناخته شود شناخت و انتخاب عاقالنه، باورهاي اخالقی یا مذهبی و نگرش

رش به پدیده مصرف مواد مخدر و فضاي سبک زندگی، دو مفهوم اصـلی  در الگوي تحلیلی پیمایش مورد استناد، نگ

ـ   اند و براي آن شناخته شده نگرش به مصرف مواد مخدرـ در یک بستر معنـادار صـورت پـذیرد،     که توصیف مفهوم اول 

ـ   مـاعی  ـ بوده تا از این طریـق بـه توصـیف مفهـوم اول در سـپهر اجت      فضاي سبک زندگی  نیازمند توصیف مفهوم دوم 

  .پرداخته شود

مفاهیم نگرش در سه بعد شناختی، احساسی و آمادگی روانی براي عمـل بـا رفتـار یـا      در این چارچوب رابطه خرده

  .کنش به صورت زیر بیان شده است

  



ابعاد نگرش. 1نمودار   

شود که شناخت جامعه مورد مطالعه از پدیده مصرف مواد مخدر چقدر است؟ چه احساسـی  به بیان دیگر باید مشخص 

  نسبت به مصرف مواد مخدر دارد؟ و نهایتاً چه میزان آمادگی روانی براي انجام عمل در فرد وجود دارد؟

هاي اقتصادي  گیرد که ترکیبی از سرمایه ها ذیل مفهوم دوم که فضاي سبک زندگی است شکل می پاسخ به این پرسش

تر و شامل سرمایه اجتمـاعی نیـز در نظـر     توان گسترده است که البته مفهوم سرمایه را می) غیر مادي(و فرهنگی ) مادي(

  .آید بر این اساس چارچوب مفهومی حاضر به صورت کلی زیر در می. گرفت

  

از فضاي اجتماعی تا کنش. 2نمودار   

کنش  ïنگرش  ïسبک زندگی  ïواره  ادتع ïاي  وضعیت سرمایه ïفضاي کلی اجتماعی 

  )مصرف(

در تحلیل ثانویه حاضر چون واحد تحلیل فرد نیست بلکه منطقه است، متغیرهاي معرف سرمایه اقتصادي یا اجتماعی 

شود مجموع نتایج هر دو مفهوم پـژوهش در تحلیـل ثانویـه دقـت      هاي رسمی استخراج شده است، که تصور می از داده

  .پژوهش اصلی داشته باشد بیشتري نسبت به

  

روش شناسی. 4  

پـس از انجـام ایـن     کـه ی از مراحل پـژوهش اسـت   بخشهاي پژوهش نیز  هاي اجتماعی گردآوري داده در بسیاري از پژوهش

ها با هـدف محـدود و خـاص همـان پـژوهش انجـام        این تحلیل. کند هاي به دست آمده می مرحله، محقق اقدام به تحلیل داده

هـا بـه    گردآوري داده: اما با گذشت زمان معلوم شد اوًال. گیرد هاي حاصل نیز کمتر در دسترس دیگران قرار می دهد و دانشو می

هـا کـه    سـنجی  مثل نگـرش هاي خاصی  در زمینه دست کم ،انجام شودتحلیل نهایی تواند تا حدودي مستقل از  خودي خود می



سـازمان مسـتقلی   تـوان   میین گزاره صادق است و در این صورت اهاي نسبتًا ثابتی است  داراي چارچوب مفهومی و شاخص

گـر برداشـته    که با دقت نظر بیشتري کار را انجام دهد و مسئولیت سنگین گـردآوري از دوش تحلیـل  داد براي این کار تشکیل 

ها در طول زمان  ا تغییرات آنها باید در مقاطع زمانی و یا حتی جغرافیایی گوناگون گردآوري شوند ت بسیاري از داده: ثانیًا. شود 

چنـین  . هاسـت  یا عرض مکان با یکدیگر مقایسه شود و این امر مستلزم وجود سازمانی مشـخص بـراي ایـن نـوع گـردآوري     

عمـق و غنـاي   زمینـه را بـراي   آوري کند و  هاي استاندارد شده و معیار جمع ها را در قالب تواند به مرور زمان داده سازمانی می

  .فراهم کنداي اجتماعی ه بیشتر پژوهش

در این حالت متغیرهاي مشخصی در مقاطع زمانی متفـاوت مقایسـه    .تواند در طول زمان انجام شود تحلیل ثانویه می

تـوان در شـرایط فرضـی معینـی، بـه       در این صورت می. شود ثر بر تغییرات آن توضیح داده میؤو علت و عوامل مشده 

تواند در عرض مکان انجام شـود و جوامـع گونـاگون را در مقطـع      چنین تحلیل ثانویه می هم. نگري نیز اقدام نمود آینده

توان تحلیـل ثانویـه را برحسـب مقایسـه اقشـار و       چنین می هم. معین از حیث متغیرهاي سنجیده شده مقایسه کندزمانی 

سه مورد نیز در یک تحلیل ثانویـه  هاي اجتماعی با یکدیگر از حیث متغیرها انجام داد و طبعًا ترکیب هر  طبقات و گروه

هـر سـه نـوع ایـن تحلیـل را در      . هاي الزم در هر سه زمینه وجود داشـته باشـد   که داده پذیر است، مشروط بر این امکان

ایرانی  هاي توان مشاهده کرد، و در نمونه می »تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی«تحت عنوان پژوهش اینگلهارت 

هاي محدود و بعضًا غیر مشـابه و اسـتاندارد    اساس داده شود که بر ل زمانی و اقشاري محدود دیده مینیز دو مورد تحلی

  ).1378ك عبدي و گودرزي، .ر( ده استشنشده انجام 

در نفري  13364اي  مرکز استان کشور و یک شهر بزرگ و با نمونه 23یمایش نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر که در پ

از جمله شناخت مواد مخدر، مصرف آن، ارزیـابی از  را ـ  انجام شده، مجموعه متنوعی از متغیرها  1382- 1384 فاصله دو ساله

کننده، استعداد مصرف، نگرش نسبت به آینده مواد مخدر، مواجهه با مصـرف مـواد و بـاالخره     سوء مصرف، ارزیابی از مصرف

د اول این پیمایش به درستی آمده که یکی از کمبودهـاي پژوهشـی در   در ابتداي مجّل .گیرد در برمی ـ  اقدامات و مداخله دولتی

ها بـه عنـوان مرجـع، حـاوي      این قبیل پژوهش. سنجی است هاي نگرش ویژه پژوهش ایران فقدان تحقیقات اجتماعی جامع، به

هـا بـه    رو این قبیل پـژوهش  از همین. کنند هاي متنوعی از جامعه را مهیا می اطالعات بسیاري خواهد بود که امکان ارائه تحلیل

: 1384دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، (ها وجود داشته باشد  هاي ثانویه متعددي از آن شوند که امکان تحلیل اي تنظیم می گونه

اي از پدیـده مصـرف مـواد     مردم چه تلقی«: که پرسش و مسئله اصلی پژوهش مذکور به طور خالصه عبارت است از این). 19

و پرسش اصلی تحلیل ثانویه موجود نیز به طور ) 23همان، (» دارند و نگرش آنان نسبت به آینده این پدیده چگونه است مخدر

اي آن را  ها وجـود دارد و چـه عوامـل منطقـه     هایی برحسب منطقه میان مردم از حیث نگرش خالصه این است که چه تفاوت

  دهد؟ توضیح می

اما واحدهاي تحلیل، به جـاي افـراد، شـهرها هسـتند     . هاي پیمایش مذکور انجام شده است مطالعه حاضر با استفاده از داده

و در تحلیل نهایی چون از برخی اطالعات استانی هـم بـراي   ) به جز کرج(مورد آن مرکز استان است  23که ) شهر 24شامل (

ها که در هر شهر دست کـم   به حجم نمونه با توجه. توضیح متغیرهاي وابسته استفاده شده، لذا کرج از نمونه حذف شده است

  . اند، تعمیم نتایج نمونه هر شهر بر کل شهر با خطاي کافی قابل قبول بوده است نفر بوده 400حدود 



اي براي توضیح پدیـده اهمیـت خـاص خـود را      هاي منطقه جا الزم است ذکر شود که اگرچه شناخت تفاوت در این

فرض کنیم شما در پی بررسی دالیـل  : ها پرهیز کرد؛ به تعبیر بیکر طه محیطی در استنتاجدارد، اما در هر حال باید از مغال

فرضـاً در  . مصرف مواد مخدر هستید و میزان مصرف آن در هر استان و درآمد سرانه در هر استان را نیز در اختیار دارید

نتیجه بگیرید که مصرف مواد مخدر در بین  درنگ شاید بی. هایی که مصرف مواد باالست، درآمد سرانه نیز باالست استان

اي از مغالطه محیطی است، چرا که شما درآمد افراد معتـاد را   گیري و استداللی نمونه چنین نتیجه. ثروتمندان بیشتر است

فقـط  و استناد آن به سطح فـردي  ) گروه(ها در سطح استان  با تحلیل داده. در اختیار ندارید که بتوانید بدین نتیجه برسید

هاي ثروتمند عمدتاً از میان تنگدسـتان باشـند    کنندگان مواد مخدر در استان شاید مصرف. اید مرتکب مغالطه محیطی شده

در ایـن تحلیـل   . ها توجه داشت هاي انتخاب این واحد تحلیل در استنتاج بنابراین باید به محدودیت). 114: 1377بیکر، (

  .ودنیز کوشش شده که از این مغالطه پرهیز ش

  

  متغیرهاي پژوهش. 1. 4

طور که گفته شد، متغیرهاي پژوهش شامل دو دسته کلی هستند، دسته اول متغیرهـاي مفهـوم نگـرش هسـتند کـه       همان

  ):59: 1384دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، (مجموعًا در پنج مفهوم کلی به شرح زیر سنجیده شده است 

  متغیرها  ابعاد

  مواد مخدرشناخت   بعد شناختی

  میزان مصرف مواد مخدر

  میزان مصرف انواع مواد مخدر

  علت مصرف مواد مخدر

  احساس از مصرف مواد مخدر توسط افراد پیرامونی  بعد احساسی

  ارزیابی از تأثیرات منفی مصرف مواد مخدر

  ارزیابی از تأثیرات مثبت مصرف مواد مخدر

  جامعهها از مصرف مواد مخدر در  نگرانی

  کننده مواد مخدر ارزیابی از مصرف

  کننده مواد مخدر میزان پذیرش مصرف

  کننده مواد مخدر تمایزگذاري با فرد مصرف

  آمادگی رفتاري  بعد آمادگی براي عمل

  دسترسی به مواد مخدر

  کننده مواد مخدر نشینی با مصرف هم

  میزان مصرف مواد مخدر در آینده  شناسی آینده

  مواد مصرفی آینده نوع

انتظار از موفقیت دولت در جلوگیري از مصرف مواد مخدر 



  در آینده

هایی که در آینده احتماالً مواد مخدر مصرف خواهند  گروه

  کرد

افراد پیرامونی فرد که احتماالً در آینده مواد مخدر مصرف 

  خواهند کرد

  هاي جلوگیري از مصرف مواد مخدر در آینده راه

  ارزیابی از اقدامات انجام شده  اقدامات دولتی بعد

  استراتژي مطلوب جامعه در قبال مصرف مواد مخدر

  اي هاي مقابله اولویت

  مسئول کنترل و جلوگیري از مصرف

  ترین عوامل موثر در جلوگیري از مصرف مواد مخدر مهم

  عوامل مرجع در توصیه براي جلوگیري

  )اعتیادتست (مداخله دولتی 

متغیرهاي پیمایشی مذکور عمومًا در قالب متغیرهاي طیفی هستند که از سـه تـا هفـت مقولـه یـک طیـف را شـامل        

شود که در نهایت الزم  می) case(مورد  23اي در تحلیل حاضر تبدیل به پنج متغیر با  شوند، لذا یک متغیر پنج مقوله می

معادله الزم بـراي سـاختن ایـن متغیـر در     . دیل به متغیر واحدي گردداست شاخصی واحد از این پنج متغیر تشکیل و تب

ها به صورت طیف کامًال، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم و اصًال است به صورت زیر انتخاب  مواردي که پاسخ

  :شده است

×  3) + (خیلی زیاد×  2) + (زیاد) + (متوسط(

  )کامالً
  

 7شاخص در متغیرهاي طیفی = 

  3اي مقوله
×  3) + (خیلی کم×  2) + (کم) + (متوسط(

  )اصالً

ها را  در نظر گرفته شده است تا واقعیت پاسخ 3تا  1ضریبی از برحسب شدت پاسخ، ها  هرکدام از پاسخدر واقع براي 

د، و هرچه خوبی منعکس کند، اما مقدار متوسط به صورت و مخرج کسر اضافه گردیده تا از ناپایداري شاخص کم کنه ب

اي و سه  هاي پنج مقوله مشابه این شاخص براي طیف. کند تر می تر باشد شاخص را متعادل هاي متوسط بزرگ رقم پاسخ

مقادیر معکوس  ،تر از یک بوده اي محاسبه شده است، و براي مقایسه میان ارقام در مواردي که رقم شاخص کوچک مقوله

  .ه نیز محاسبه شده استآن که معناي مخالف شاخص را به خود گرفت

                                         
اي باشد که واریانس مناسبی را  اما هر راهی که انتخاب شود لزوماً باید به گونه. پذیر است هاي مختلفی امکان هاي طیفی به شاخص نسبی از راه اي از پاسخ تبدیل مجموعه. 1

هاي  سازي قبًال در پژوهش این نوع شاخص. کند ي متغیرهاي نسبی حاصل ایجاد میمحقق، فرمول مذکور واریانس متعادلی را برا متغیر ایجاد کند که برحسب تجربه براي

 .استفاده شده است )1386عبدي، (ثانویه  تحلیل



انـد و اگـر پرسـش در     هاي مقوالت به عنوان یک متغیر گزیده شده اي غیر طیفی، هریک از پاسخ در متغیرهاي مقوله

ال براي هر مقوله یک شاخص تعیین شده اسـت کـه در هـر مـورد     ؤدو مرحله انجام شده باشد از ترکیب مقوالت دو س

  .خواهد شد دادهجا توضیح الزم  خاص در همان

متغیرهاي سبک زندگی براي واحد تحلیل حاضر برحسب شهر و در صورت فقدان براي استان و ترجیحًا مربوط بـه  

این متغیرها شامل مـوارد زیـر   . گیري و درج شده است اندازه 1385تا  1381هاي  و در غیر این صورت سال 1383سال 

  .هستند

  

 منبع  متغیر
 1385سال  سرشماري منطقه و استانجمعیت 

  1385سرشماري سال   نسبت جوانی جمعیت
  1385سرشماري سال   بعد خانوار

  1385سرشماري سال   درصد شهرنشینی استان

  میزان خام موالید
هاي استانی، سازمان  گزارش شاخص
  ریزي مدیریت و برنامه

  میزان خام مرگ و میر
هاي استانی، سازمان  گزارش شاخص
  ریزي مدیریت و برنامه

  ها سایت سازمان زندان  نسبت زندانیان به جمعیت استان
  ها سایت سازمان زندان  نسبت زندانیان مواد به جمعیت استان

  هاي دادگستري نسبت به جمعیت استان تعداد پرونده
هاي استانی، سازمان  گزارش شاخص
  ریزي مدیریت و برنامه

  هاي سرقت به نسبت جمعیت استان تعداد پرونده
هاي استانی، سازمان  صگزارش شاخ

  ریزي مدیریت و برنامه
 1383دانا،  رییس فاصله شهر از زاهدان

 1385سرشماري سال  درصد بیکاري

 شاخص امید به زندگی
سازمان  1384گزارش اقتصادي سال 

 ریزي مدیریت و برنامه

 شاخص توسعه و فقر انسانی
سازمان  1384گزارش اقتصادي سال 

 ریزي مدیریت و برنامه

 )باسوادي(سوادي  شاخص بی
سازمان  1384گزارش اقتصادي سال 

 ریزي مدیریت و برنامه

 هاي آموزشی شاخص
سازمان  1384گزارش اقتصادي سال 

 ریزي مدیریت و برنامه



 نسبت طالق به ازدواج
هاي استانی، سازمان  گزارش شاخص
 ریزي مدیریت و برنامه

 شاخص درآمد سرانه یا هزینه خانوار
درآمد و هزینه خانوار، بانک گزارش 
 مرکزي

 نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر )نسبت قومیتی در شهر(هاي قومی  شاخص
  نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر  مذهب

  نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر  نسبت افراد سیگاري

  از جمعیت تأمین اجتماعیشدگان  سهم بیمه
ان هاي استانی، سازم گزارش شاخص
  ریزي مدیریت و برنامه

فعال در زمینه  4هاي غیردولتی تعداد سازمان
  1383بخشی  دیدگان اجتماعی و توان آسیب

هاي غیر دولتی  آمارگیري از سازمان
  مرکز آمار ایران

  1383هاي غیر دولتی فعال  تعداد سازمان
هاي غیر دولتی  آمارگیري از سازمان

  مرکز آمار ایران
غیردولتی اخذ مجوز کرده از سازمان  هاي تعداد سازمان

  1383بهزیستی 
هاي غیر دولتی  آمارگیري از سازمان

  مرکز آمار ایران

  حجم نمونه. 2. 4

درصد حجم نمونه براي هر شـهر بـا حـداکثر واریـانس      95احتمال تعمیم  05/0اي با خطاي فاصله  براي انتخاب نمونه

تر رعایت گردیـده و در شـهرهاي    استناد این مسئله درباره شهرهاي کوچکشود که در پیمایش مورد  نفر می 400حدود 

ها متناسب با جمعیت شهرها نیسـت، لـذا نتـایج     اما حجم نمونه. تر نیز به تناسب بر حجم نمونه افزوده شده است بزرگ

یـن نتـایج بیشـتر    از ایـن رو ا . تـک شهرهاسـت   پیمایش قابل تعمیم به کل جامعه آماري نیست، بلکه قابل تعمیم به تک

  .متناسب با استفاده در نوع تحلیل ثانویه حاضر است

اند و لذا حجم نمونـه نهـایی بـه     مرکز استان دیگر با هم مقایسه شده 23کرج حذف و فقط مورد مطالعه، شهر  24از 

  .نفر تقلیل یافته است 12564

  ها روش تحلیل داده. 3. 4

هـاي   هـاي تولیـد شـده در یـک یـا چنـد پـژوهش اصـلی را بـا داده          دهپژوهش حاضر از نوع تحلیل ثانویه است کـه دا 

  .کند هاي رسمی ترکیب کرده و نتایج الزم را اخذ می هاي دیگر یا داده پژوهش

سنجی پیمـایش   هاي حاصل از نگرش متغیرها نیز شاخص. شهر است که هرکدام مرکز استان هستند 23واحد تحلیل 

الذکر، براي هر واحد تحلیل محاسبه شده است که به  ست که از طریق روش سابقنگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر ا

  .شونده در هر شهر است نوعی، ترکیبی وزنی از پاسخ افراد پرسش

                                         
 4. Non- Governmental Organizations (NGO)  



هاي رسمی مرکز آمار ایران، سازمان  اي هستند، از داده متغیرهاي اضافه شده که به تعبیري معرف سبک زندگی منطقه

ها و دیگر نهادهاي رسمی کشور اخـذ شـده اسـت کـه در هـر مـورد        نک مرکزي و وزارتخانهریزي، با مدیریت و برنامه

  .مشخصًا منبع آن ذکر خواهد شد

شان مرتـب   هاي ها به این ترتیب است که براي یک مجموعه از متغیرها، واحدهاي تحلیل برحسب تفاوت شیوه تحلیل داده

یـا ضـریب    Cvشود و در مرحله بعـد مقـدار    اف معیار آن محاسبه میسپس مقدار میانگین واحدهاي تحلیل و انحر. شوند می

بیشتري داشـته باشـد، بـه     Cvآید و هر متغیر که مقدار  پراکندگی که حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین است به دست می

  .اي درباره آن متغیر بیشتر است و برعکس هاي منطقه معناي آن است که پراکندگی آن متغیر یا تفاوت دیدگاه

شـود   گردد و توضیح داده می تک متغیرهاي سبک زندگی تعیین می در مرحله بعد همبستگی متغیرهاي نگرشی با تک

ترین متغیرهاي مؤثر بر نگرش مورد  شود تا وزن اصلی نیز همبستگی تعیین میو در صورت لزوم با مجموعه این متغیرها 

  .نظر معلوم گردد

ها،  اي مؤثر بر این تفاوت نگرش ها و عوامل منطقه مقایسه هر گروه از متغیرها از حیث پراکندگی و احیاناً قطبی بودن نظرگاه

  .شدهدف اصلی این پژوهش است که در پایان هر قسمت انجام خواهد 

نتایج. 5  

نظـر، متغیـر منطقـه،     بنـدي شـدت   در این جمـع . شود بندي شده ارائه می نتایج مطالعه از جهات متعدد و به صورت جمع

از ارائـه جـداول   . اي و واریانس تفسیري جداگانـه تجزیـه و تحلیـل خواهنـد شـد      هاي منطقه متغیرهاي مستقل، شکاف

  .محاسباتی نیز پرهیز شده است

  یا رفتارنظر  شدت. 1. 5

آیـد   گویان درباره هر پرسش از خالل نمراتی که حداکثر پنج و حداقل یک است بـه دسـت مـی    نظر یا رفتار پاسخ شدت

نظر یا رفتار وقتی است کـه همـه    بیشترین شدت). هاي پنج قسمتی این مقایسه صورت گرفته است فقط در مورد گزینه(

امـا کمتـرین   . ها نیز پنج یا یک خواهـد شـد   ر این صورت میانگین پاسخد. گویان گزینه پنج یا یک را انتخاب کنند پاسخ

  .یعنی حد وسط طیف قرار گیرد 3ها برابر  نظر یا رفتار هم وقتی است که میانگین پاسخ شدت

به منظور مقایسه این شاخص، کلیه عوامل حاصل از ترکیب و تحلیل عاملی متغیرهاي طیفی پنج قسمتی، بـه ترتیـب   

گرچه میانگین عاملی برابر صفر است، اما میـانگین موجـود در جـدول از ترکیـب     . اند تارشان مرتب شدهنظر و رف شدت

  .دهنده عامل و به صورت تقریبی به دست آمده است میانگین متغیرهاي تشکیل

 

 
 
  



ها دهنده آن هاي حاصل با توجه به میانگین تقریبی متغیرهاي تشکیل ترتیب عامل. 1جدول   

  میانگین  متغیر عامل

  90/4  احساس در برابر اعتیاد افراد نزدیک
  50/4  ارزیابی از تأثیرات منفی مصرف مواد

  50/4  تأکید بر مسئولیت فرد و خانواده در کنترل مصرف مواد
  40/4  ارزیابی از مصرف تریاك

  40/4  احساس در برابر اعتیاد افراد دور
  40/4  کننده مواد مخدر طرد مصرف

  60/1  رفتاري براي مصرف مواد مخدرمیزان آمادگی 
  60/1  موافقت با راهبرد آزادسازي

  70/1  کننده نشینی با مصرف هم
  70/1  ارزیابی از احتمال مصرف خود در آینده

.  

.  

.  

.  

.  

.  
  90/2  ارزیابی از موفقیت آینده دولت در جلوگیري از مصرف مواد

  90/2  مصرف موادارزیابی کلی از اقدامات گذشته دولت در جلوگیري از 
  00/3  ارزیابی تجربی از مصرف مواد مخدر

  00/3  کننده بالقوه در آینده هاي مصرف ارزیابی از گروه
 00/3  موافقت با راهبرد برخورد

مورد اول که  10شدن جدول فقط  در جدول ارائه شده، براي جلوگیري از طوالنی: تذکر
مورد آخر که کمترین توافق در مورد  5ها وجود دارد و  بیشترین توافق در مورد آن

  .اند ها هست ذکر شده آن

نظر و مبـین احسـاس نـاراحتی در خصـوص شـنیدن       دارد که به نوعی معرف بیشترین شدت 9/4متغیر اول میانگین 

نظـر را دارنـد، ارزیـابی     دو متغیر بعدي که بیشترین شدت. خبر مصرف مواد توسط یکی از افراد نزدیک و خانواده است

پـنج متغیـر بعـدي نیـز     . ز تأثیرات منفی مصرف مواد و نیز تأکید بر مسئولیت فرد و خانواده در کنترل مواد مخدر استا

اند از احساس ناراحتی در برابر شنیدن خبر مصرف مواد مخـدر از سـوي    نظر قرار دارند، عبارت که در یک رده از شدت

رفتـاري بـراي   ) عـدم آمـادگی  (کننـده، میـزان آمـادگی     مصـرف  یک فرد دور، ارزیابی از مصرف تریاك در جامعه، طرد

  .مخالفت با راهبرد آزادسازي است/مصرف مواد مخدر و موافقت

البتـه در ایـن   . توان پایه اصلی ذهنیت نسبت به مواد مخدر و مصرف آن معرفی کرد در واقع چند گزاره مذکور را می

  .ف مواد احتماالً تا حدودي محتاطانه بیان شده استمیان، پاسخ نسبت به میزان آمادگی رفتاري براي مصر



در آینـده  ) خـود و خـانواده  (که فردي از گـروه خـودي    نظر درباره احتمال این نظرات در موارد فوق، شدت با وجود شدت

ی بـا  نشـین  عـدم هـم  /نشـینی  نشود، کمتر است و در رتبه بعدي و در کنار سایر متغیرها از قبیـل هـم  /مبتال به مصرف مواد شود

ریزي براي مقابله با مصرف  کننده مواد، ارزیابی انتزاعی از مصرف مواد مخدر در کشور و جهان، تأکید بر اولویت برنامه مصرف

  .مواد است

ها در میانه طیف  کمترین شدت توافق هم در انتهاي جدول مربوط به موافقت با راهبرد برخورد است که جمع پاسخ

کننـده بـالقوه در آینـده در ایـن رتبـه قـرار        هـاي مصـرف   تجربی از مصرف مواد مخدر و نیز گروهارزیابی . گیرد قرار می

هاي احتمالی آینده دولت براي جلوگیري از مصرف مواد  که ارزیابی از اقدامات گذشته و موفقیت نکته مهم این. گیرد می

  .تنظر درباره آن در کمترین حد اس نیز در رتبۀ پایینی قرار داشته و شدت

  اي هاي منطقه شکاف. 2. 5

انـد   مجموعه متغیرهایی که در طیف پنج قسمتی قرار گرفتـه  Cvاي برحسب عوامل، ضریب  براي سنجش شکاف منطقه

 .اند بندي شده برحسب جدول زیر رتبه

  

 

ها ن دهنده آ هاي حاصل با توجه به ضریب پراکندگی تقریبی متغیرهاي تشکیل ترتیب عامل. 2جدول   

  عاملمتغیر 
ضریب 

  پراکندگی

  00/13  ارزیابی تجربی از مصرف مواد مخدر
  00/12  کننده نشینی با مصرف هم

ارزیابی از سهولت دسترسی به مواد مخدر 
  هاي خاص در مکان

50/9  

ارزیابی از سهولت دسترسی به مواد مخدر 
  هاي عام در مکان

80/8  

  50/8  ارزیابی از مصرف شیره
  50/8  آزادسازيموافقت با راهبرد 

  00/8  ارزیابی از مصرف مواد صنعتی
میزان آمادگی رفتاري براي مصرف مواد 

  مخدر
70/7  

  50/7  ارزیابی از احتمال مصرف دیگري در آینده
  50/7ارزیابی کلی از اقدامات گذشته دولت در 



  جلوگیري از مصرف مواد
.  .  
.  .  
.  .  

  50/2  کننده مواد گذاري ارزشی با مصرف تمایز
  40/2  ارزیابی از مصرف تریاك

  40/2  ارزیابی از تأثیرات منفی مصرف مواد
  00/2  احساس در برابر اعتیاد افراد دور

 10/1  احساس در برابر اعتیاد افراد نزدیک
مورد  10براي جلوگیري از طوالنی شدن جدول فقط : تذکر

 5ها وجود دارد و  اول که بیشترین توافق در مورد آن
ها هست ذکر  آخر که کمترین توافق در مورد آنمورد 
  .اند شده

اي در خصوص احساس ناراحتی در برابر اطالع از مصرف مواد مخدر از سوي یکـی از افـراد    کمترین تفاوت منطقه

نشـینی بـا    ها نیز مربوط به ارزیـابی تجربـی از مصـرف مـواد مخـدر و نیـز هـم        در مقابل بیشترین شکاف. نزدیک است

  .به عبارت دیگر تفاوت در عینیت موضوع به همان اندازه موجب تفاوت در ذهنیت مردم نشده است. ده استکنن مصرف

اهمیـت  » موافقت با راهبـرد آزادسـازي  «گیر میان مناطق از حیث  در میان عوامل مختلف، وجود تفاوت نگرش چشم

با ارزیابی تجربی از مصرف مواد مخدر » زيموافقت با راهبرد آزادسا«ضریب همبستگی پیرسون میان عامل . زیادي دارد

و آمـادگی رفتـاري بـراي     629/0با تأکید بر تأثیر سبک زندگی بر مصـرف مـواد مخـدر     561/0با نسبت زندانی  667/0

دهنده آن است که تفاوت در عینیت مربوط بـه مـواد مخـدر در برخـی      است و جملگی نشان 944/0مصرف مواد مخدر 

ر حال بازتولید ذهنیت متناسب با خود است و با گسترش نمودهاي افـزایش مصـرف در برخـی    مناطق، به مرور زمان د

اي بـه   گیرد و همین ذهنیـت ممکـن اسـت در مرحلـه     مناطق، ذهنیت متناظر با آزادسازي مواد مخدر نیز بیشتر شکل می

  .مانعی در اجراي رسیدن به برنامه اجرایی براي مبارزه با مصرف مواد مخدر تبدیل شود

  مناطق.  3. 5

ري دقیق از تفاوت رفتاري و نگرشی مناطق کشور در زمینه مصرف مواد مخدر، مقادیر استاندارد شده هریـک  یبراي یافتن تصو

انـد کـه معـرف نگـرش و رفتـار       بدین منظور متغیرهایی با هم جمـع شـده  . اند از عوامل و متغیرهاي مهم با یکدیگر جمع شده

. گیري در برخورد با مصرف مـواد مخـدر و نیـز مصـرف بیشـتر مـواد در منطقـه اسـت         سختگو بر تساهل یا  مشخص پاسخ

  :کننده نوع گرایش و رفتار مثبت یا منفی فرد به مواد است به قرار زیر است هایی که تعیین سؤال

 کنند که افراد دور یا نزدیک مواد مخدر مصرف می احساس ناراحتی در برابر شنیدن خبر این

 ثیرات منفی براي مصرف مواد مخدراعتقاد به تأ
 میزان ابراز نگرانی از مصرف مواد مخدر



 کننده مواد مخدر به عنوان یک فرد عادي تلقی کردن مصرف
 کننده میزان طرد مصرف

 کننده مواد گو با مصرف تمایزگذاري ارزشی فرد پاسخ
 آمادگی رفتاري براي مصرف مواد

 کننده مواد نشینی با مصرف هم
 در آینده مواد مخدر مصرف خواهد کرد» گروه دیگري«و یا » گروه خودي«که چقدر  احتمال این

 میزان موافقت با راهبرد آزادسازي
 میزان مخالفت با راهبرد برخورد

 میزان موافقت با تست اعتیاد
در ترکیب متغیرهاي فوق برحسب مورد، رعایت جمع و تفریق شده است تا شدت گرایش در برابـر مصـرف مـواد    

ارقام متغیرهاي فوق به صورت مثبت و منفی با یکدیگر جمع . در و کاهش مصرف را در میان مردم منطقه نشان دهدمخ

  .اند، نتیجه حاصل به صورت مرتب شده به شرح زیر است شده

    



مناطق مختلف برحسب ارقام حاصل از . 3جدول   

 وضعیت رفتاري و نگرشی آنان نسبت به مواد مخدر

  مقدار  منطقه

  13/25  بندرعباس

  95/23  کرمان

  06/6  همدان

  75/3  آباد خرم

  75/3  اهواز

  72/3  گرگان

  66/3  قم

  31/2  مشهد

  51/1  تهران

  15/0  شیراز

  -05/3  سنندج

  -19/3  زاهدان

  -32/3  اصفهان

  -33/3  ساري

  -47/3  ارومیه

  -78/3  قزوین

  -09/4  شهرکرد

  -73/4  رشت

  -51/6  کرمانشاه

  -63/6  یزد

  -56/8  بوشهر

  -56/11  زنجان

 -77/11  تبریز

  .بندي کرد توان در قالب پنج دسته تقسیم گانه فوق را می23مناطق 

جا کمتر است و آمادگی رفتاري مردم، هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنـی،   تبریز و زنجان، که مصرف مواد در آن. 1

  .یر مناطق استتر از سا براي مصرف مواد مخدر با فاصله زیاد پایین



ها براي مصـرف   گیرند که هم آمادگی ذهنی و هم عینی آن بندرعباس و کرمان، در گروه مقابل تبریز و زنجان قرار می. 2

  .مواد مخدر بیشتر است و فاصله این دو گروه از بقیه نسبتًا زیاد است

بـه  (تري  عینی و ذهنی در وضعیت پایینگروه بعدي بوشهر، یزد، کرمانشاه و رشت است که به لحاظ آمادگی رفتاري . 3

  .قرار دارند) غیر از زنجان و تبریز

گیرند که آمادگی رفتاري و ذهنی کمتري  بندي مقابل گروه سوم قرار می آباد، اهواز، گرگان و قم در دسته همدان، خرم. 4

  .ندنسبت به بندرعباس و کرمان براي مصرف مواد مخدر دارند، اما از دیگر مناطق مستعدتر

گیرند و تفـاوت زیـادي بـا     باالخره، گروه میانی قرار دارند که از حیث شاخص مورد سنجش در وسط طیف قرار می. 5

  .یکدیگر ندارند و شامل شهرکرد، قزوین، ارومیه، ساري، اصفهان، زاهدان، سنندج، شیراز، تهران و مشهد است

توان همبسـتگی میـان شـاخص     اند، می ابسته دیگر چگونهکه بدانیم این مناطق از حیث متغیرهاي مستقل و و براي آن

  .مذکور را با متغیرهاي دیگر، محاسبه و ارائه کرد

در همه موارد ضـرایب  (مناطقی که آمادگی ذهنی و عینی بیشتري براي مصرف مواد مخدر دارند به شرح زیر هستند 

  ).اند درصد بیان شده 10همبستگی باالي سطح معناداري 

 )معناداري=031/0آر و =-450/0(ترند  نزدیکبه زاهدان 

 )معناداري= 097/0آر و =354/0(باالتربودن جمعیت فارس 

 )معناداري= 083/0آر و =-369/0(کمتربودن جمعیت آذري 

 )معناداري= 001/0آر و =632/0(ارزیابی تجربی بیشتر از مصرف مواد مخدر 

 )معناداري= 002/0آر و =600/0(باالتر بودن نسبت زندانی به جمعیت 

 )معناداري=000/0آر و =-699/0(تأکید کمتر بر عامل محیطی در گرایش به مصرف مواد مخدر 

 )معناداري=091/0آر و =-360/0(تأکید کمتر بر عامل روانی در گرایش به مصرف مواد مخدر 

 )معناداري=003/0آر و =-595/0(تأکید کمتر بر عامل فرهنگی در گرایش به مصرف مواد مخدر 

 )معناداري=094/0آر و =-357/0(تأکید کمتر بر عامل اقتصادي در گرایش به مصرف مواد مخدر 

 )معناداري=015/0آر و =-501/0(مرزي با افغانستان در گرایش به مصرف مواد مخدر  تأکید کمتر بر عامل هم

 )يمعنادار=044/0آر و =424/0(هاي تجربه شده  اعتقاد به دسترسی بیشتر مواد در مکان

 )معناداري=060/0آر و =-397/0(موافقت کمتر با راهبرد مددکاري 

 )معناداري=000/0آر و =-752/0(کننده از مصرف مواد  اعتقاد بسیار کمتر به خانواده به عنوان عامل جلوگیري

 )معناداري=053/0آر و =-409/0(کننده از مصرف مواد  اعتقاد کمتر به دولت به عنوان عامل جلوگیري

 )معناداري=000/0آر و =-682/0(ریزي براي کاهش مصرف مواد  د بسیار کمتر به برنامهاعتقا

 )معناداري=083/0آر و =-370/0(تر نسبت به کاهش مصرف مواد مخدر در آینده  خوشبین

 )معناداري=025/0آر و =-467/0(گیري از ابتالي عموم به مصرف مواد مخدر  اعتقادتر به پیش کم



  )معناداري=051/0آر و =412/0(معتاد معتقدتر به درمان 

که به نقش عوامـل محیطـی و    گویان مناطق مستعدتر براي مصرف مواد مخدر چند ویژگی مهم دارند، یکی این پاسخ

  .دانند دیگر عوامل در مصرف مواد مخدر اعتقاد کمتري دارند، گویی که انتخاب مصرف مواد را به طور نسبی آگاهانه می

کننده نیز بسیار کمتـر اسـت و بـراي خـانواده، دولـت،       هاي جلوگیري است که اعتقاد آنان به راه به دلیل همین تفکر

هـاي جلـوگیري تنهـا     کننده، از مصرف مواد مخدر اعتبار کمتري قایل هستند و در میان راه در جلوگیري... ریزي و برنامه

هـا بیشـتر    مناطق، گرچه نسبت زنـدانی بـه جمعیـت آن   این . اند به درمان معتاد تأکید بیشتري نسبت به بقیه مناطق داشته

تـر محسـوب    است، اما در مورد مصرف مواد مخدر در آینـده بـه بـدبینی منـاطق دیگـر نیسـتند، و تـا حـدي خوشـبین         

  .شوند می

  مقدار واریانس تفسیري. 4. 5

  .توان مرتب کرد رگرسیونی نیز میها در معادالت  متغیرها و عوامل وابسته را برحسب میزان واریانس تفسیر شده آن

 

ها هاي حاصل با توجه به مقدار واریانس تفسیر شده آن ترتیب عامل. 4جدول   

  واریانس  *متغیر عامل

  00/74  کننده مواد گذاري مادي با مصرف تمایز

  00/70  ارزیابی از احتمال مصرف دیگري در آینده

جلوگیري از ارزیابی مصداقی از اقدامات گذشته دولت در 
  مصرف مواد

00/70  

  00/69  ارزیابی از موفقیت آینده دولت در جلوگیري از مصرف مواد

  00/66  ارزیابی از مصرف تریاك

  00/61  موافقت با راهبرد آزادسازي

  00/58  ارزیابی تجربی از مصرف مواد مخدر

  00/58  میزان آمادگی رفتاري براي مصرف مواد مخدر

اقدامات گذشته دولت در جلوگیري از مصرف ارزیابی کلی از 
  مواد

00/58  

  00/54  تأکید بر عامل متغیرهاي رسمی در جلوگیري از مصرف مواد

.  

.  

.  

.  

.  

.  

  00/0  کننده مواد گذاري ارزشی با مصرف تمایز

  00/0  تأکید بر عامل خانوادگی و دوستی در جلوگیري از مصرف مواد



  00/0  کننده مواد بیمار دانستن مصرف

  00/0  کننده مواد مجرم دانستن مصرف

 00/0  سازي به عنوان راهکار اصلی در ده سال آینده تأکید بر فرهنگ
مورد اول که بیشترین توافق  10براي جلوگیري از طوالنی شدن جدول فقط   :تذکر*

ها هست  مورد آخر که کمترین توافق در مورد آن 5ها وجود دارد و  در مورد آن
  .اند شدهذکر 

ها از طـرف متغیرهـاي مسـتقل تفسـیر شـده       توان دید که متغیرهایی که واریانس بیشتري از آن در این جدول هم می

هـاي ذهنـی و ارزشـی و انتزاعـی میـان       شـوند و گـرایش   هاي عینی و موضوعات تجربی مربـوط مـی   عموماً به ارزیابی

به طور مشخص مواردي کـه بـا هـیچ متغیـر مسـتقلی تفسـیر        .گویان مناطق مختلف با تفسیر کمتري مواجه هستند پاسخ

هـا   هاي اخالقی و نگرانـی  گذاري و داوري هاي انتزاعی و ارزش ها صفر است، به ارزیابی اند و واریانس تفسیري آن نشده

ـ ) درصد و بیشتر 60(اما متغیرهایی که مقادیر تفسیري باال . شوند مربوط می هـاي عینـی    تدارند، عموماً ارزیابی از واقعی

  ).به جز موافقت با راهبرد آزادسازي(است 

  اي متغیرهاي مستقل و زمینه. 5. 5

اي و مستقل از خالل تحلیل عاملی به چند مورد محدود شدند؛ این متغیرها در هریک از معـادالت   تعداد متغیرهاي زمینه

ها  جه به تعداد زیاد این متغیرها و تأثیرات متنوع آنبا تو. اند جا گذاشته رگرسیونی تأثیراتی بر متغیرهاي وابسته از خود به

  :شوند اي و مستقل به چهار دسته کلی تقسیم می توان گفت که مجموعه متغیرهاي زمینه به طور خالصه می

  متغیرهایی که حدوداً ارتباط مستقیم با موضوع مواد مخدر دارند، شامل)  الف

اند که مجموعاً در  هاي قضایی و سرقت از این جمله ، نسبت پرونده سیگارينسبت زندانی، فاصله از زاهدان، نسبت افراد 

اند و تقریباً هم بیشترین نقش تفسـیري را در توضـیح متغیرهـاي     مورد در معادالت رگرسیون حضور معناداري داشته 32

  .اند وابسته ایفا کرده

  متغیرهاي فرهنگی)   ب

گـردد کـه قومیـت و مـذهب را شـامل       رهنگ خاص و ویژة منطقه برمـی منظور از متغیر فرهنگی، مواردي است که به ف

مورد حضـور معنـاداري در معـادالت     28آذري، لر، کرد، فارس و سنی بودن پنج متغیر این مقوله هستند که در . شود می

  .اند اند و دومین نقش را در توضیح و تفسیر متغیرهاي وابسته ایفا کرده رگرسیونی داشته

  جتماعیمتغیرهاي ا)  ج

هـاي   یـافتگی و فعالیـت   منظور از متغیرهاي اجتماعی، ساختار جمعیت شامل تعداد و هـرم جمعیتـی، شـاخص توسـعه    

اند و نقش بعدي را در توضیح متغیرهاي وابسته  مورد از معادالت حضور معناداري داشته 16نهادهاي مدنی است که در 

  .کنند ایفا می



  متغیرهاي معرف نابسامانی) د

مورد از معادالت حضور معناداري از خود  13بندي کرد که در  توان ذیل این عنوان دسته طالق، بیکاري و مهاجرت را مینسبت 

ها در معادالت رگرسیون، اهمیت تأثیر این دسته از متغیرهـا از   رسد به لحاظ مقادیر ضرایب بتاي آن اما به نظر می. اند نشان داده

  .دازه استان دسته سوم بیشتر یا با آن هم

توان وضعیت نگرش و رفتارهاي مردم را در زمینه مواد مخـدر   با توجه به چگونگی تأثیرگذاري متغیرهاي مستقل می

  .بینی کرد پیش

گیري نتیجه. 6  

هـا از آثـار سـوء     به طور کلی ذهنیت مردم مناطق مختلف کشور نسبت به مصرف مواد مخدر در موضوعات انتزاعی و نگرانی

هاي فراوان دارد، اما هنگامی که این ذهنیت درباره ارزیابی تجربی از مواد مخدر و موضـوعات   یکدیگر شباهت مصرف مواد با

حلی قابل قبول بـراي اقـدام    یابی به راه شود؛ به طوري که دست ها نسبتاً زیاد می حل این مشکل است، تفاوت مرتبط با آن یا راه

تنها میان مردم یک ناحیه وجود دارد، بلکه میان مناطق مختلف کشور هم هست، به  ها نه این تفاوت. کند را با مشکل مواجه می

هـا نسـبت بـه مبـارزه بـا مـواد مخـدر و         اي مورد سؤال واقع شـوند، ارزیـابی آن   که مردم چه منطقه عبارت دیگر برحسب این

د، در حالی که در مقوالت انتزاعـی چنـین   شو هاي مبارزه با مواد مخدر نسبتاً با یکدیگر متفاوت می حل موضوعات تجربی و راه

بنابراین یکی از نکاتی که باید همواره به آن توجه داشت، شکاف میان ذهنیت در امور انتزاعـی مـواد   . تفاوتی بسیار اندك است

  .مخدر با امور تجربی آن در میان مردم و نیز در مناطق مختلف کشور است

بنـدي کنـیم،    هـا نسـبت بـه مـواد مخـدر تقسـیم       گرش در رفتار آندر صورتی که مناطق مختلف کشور را برحسب ن

گیرند کـه گـرایش عینـی و ذهنـی دو شـهر اول بـه مـواد در         بندرعباس و کرمان در نقطه مقابل تبریز و زنجان قرار می

اي کـه بـه    هر منطقه. گیرند بیشترین مقدار و در دو شهر دوم در کمترین مقدار است و بقیه مناطق در این فاصله قرار می

جا بیشتر است، ارزیابی  تر، یا جمعیت فارس آن بیشتر و آذري آن کمتر است و نیز زندانیان مواد مخدر آن زاهدان نزدیک

مردم مناطق مستعدتر براي مصرف مواد به نقش عوامل محیطی و . ذهنی و عینی مساعدتري به مصرف مواد مخدر دارند

  .دانند هاي مبارزه با آن را هم غیر مؤثرتر می حل متري دارند و راهدیگر عوامل در مصرف مواد مخدر اعتقاد ک

بیشترین تأثیر بر تفاوت این ذهنیت در مناطق مختلف کشور، از سوي متغیرهاي مستقلی است که بـا موضـوع مـواد    

امـا  . نـد گـاه اجتمـاعی در ایـن زمینـه تـأثیرات بیشـتري دار       سپس متغیرهاي فرهنگـی و آن . مخدر ارتباط مستقیم دارند

  .باشند متغیرهایی که معرف نابسامانی اجتماعی هستند، حایز کمترین حد از تأثیر می
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