بررسي عوامل اجتماعي بر گسترش و کنترل اعتياد

چکيده
زمينه :اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه يک مسئله اجتماعي ،پديدهاي است که همراه با
آن توانايي جامعه در سازمانيابي و حفظ نظم موجود از بين ميرود و باعث دگرگونيهاي ساختاري
در نظام اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي در يک جامعه ميشود .در جامعه امروز ما ،مواد
مخدر در سيماي يک مسئله يا مشکل اجتماعي رخ نموده است.
يافتهها :امروز نخبگان و نهادهاي تصميمساز و تدبير پرداز ما با نوعي فقر شناخت و ضعف تمهيد و
تدبير استراتژيک و فقدان رويکردي فراگير و همه سونگر و مبتني بر «تعين چندجانبه» جستجوي
علل و عوامل متنوع در پس اين پديده مواجه هستند .در نتيجه اين فقر ،ضعف استراتژي و
تاکتيکهاي متاخذه براي مقابله با اين تهديد ،قادر به تأمين بهينه اهداف خود نبودهاند و جامعه ما
شاهد رشد روز افزون گستره و عمق تأثيرات مخرب مواد مخدر بوده است.
نتيجهگيري :مبارزه با پديده اعتياد مستلزم شناخت همه ابعاد آن (اقتصادي ،اجتماعي و )...است و
جامعه ما با داشتن ساختار جمعيتي جوان ،به شکل نگران کنندهاي مورد تهاجم گسترده مواد
مخدر قرار گرفته است .از سوي ديگر عليرغم دستاوردهاي حاشيه مرزي که به قيمت رشادت
هاي بينظير دست اندرکاران و شهادت بيش از  3300نفر از رزمندگان و  10000جانباز اين عرصه به
دست آمده ،در داخل کشور با معضالت پيچيدهاي روبهرو بودهايم .از اينرو ضروري است با بررسي
علل اجتماعي مؤثر در بروز پديده اعتياد ،زمينههاي ظهور پديده اعتياد مورد توجه واقع شود.
واژگان کليدي :اعتياد ،هنجارهاي اجتماعي ،مواد مخدر.

مقدمه
اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه يک مسئله اجتماعي ،پديدهاي است که همراه با آن
توانايي جامعه در سازمانيابي و حفظ نظم موجود از بين ميرود و باعث دگرگونيهاي ساختاري
در نظام اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي در يک جامعه ميشود .در جامعه امروز ما ،مواد
مخدر در سيماي يک مسئله يا مشکل اجتماعي رخ نمودهاست .اين آسيب اجتماعي تعداد
زيادي از مردم را تحت تأثير قرار داده و به طور روز افزوني در حال تعامل با ساير آسيبهاي
اجتماعي و تبديل شدن به يک تهديد شالوده و ساخت شکن است .امروز نخبگان و نهادهاي
تصميمساز و تدبير پرداز ما با نوعي فقر شناخت و ضعف تمهيد و تدبير استراتژيک و فقدان
رويکردي فراگير و همه سونگر و مبتني بر «تعين چندجانبه» جستجوي علل و عوامل متنوع در
پس اين پديده مواجه هستند .در نتيجه اين فقر ،ضعف استراتژي و تاکتيکهاي متاخذه براي
مقابله با اين تهديد ،قادر به تأمين بهينه اهداف خود نبودهاند و جامعه ما شاهد رشد روز افزون
گستره و عمق تأثيرات مخرب مواد مخدر بوده است .مبارزه با اين پديده مستلزم شناخت همه
ابعاد آن (اقتصادي ،اجتماعي و )...است ،بنابراين برنامههايي در امر مبارزه با مواد مخدر موفق
خواهند بود که با شناخت واقعگرايانه از اين مسئله طرح و اجرا شود .چنانچه بپذيريم در
جامعهاي با مختصات جامعه ايران بعد از انقالب ،امنيت هستي شناختي و وجودي (امنيت
هويتي ،ارزشي و هنجاري) مقدم بر امنيت ملي است ،به طبع بايد بپذيريم که مواد مخدر،
فوريترين و جديترين تهديد ملي اين جامعه است .جامعه ما با داشتن ساختار جمعيتي جوان،
به نحو نگران کنندهاي مورد تهاجم گسترده مواد مخدر قرار گرفته است .از سوي ديگر عليرغم
دستاوردهاي حاشيه مرزي که به قيمت رشادتهاي بي نظير دستاندرکاران و شهادت بيش از
 3300نفر از رزمندگان و  10000جانباز اين عرصه بهدست آمده ،در داخل کشور با معضالت
پيچيدهاي روبهرو بودهايم .از اينرو ضروري است با بررسي علل اجتماعي مؤثر در بروز پديده
اعتياد ،زمينههاي ظهور پديده اعتياد مورد توجه واقع شود.
 .1بيان مسئله
اعتياد به مواد مخدر بهعنوان جديترين مسئله اجتماعي ايران ،وجوه مختلف جامعهشناسي،
روانشناسي ،حقوقي ،سياسي و ...دارد .به اعتقاد تحليلگران اجتماعي ،اعتياد به مواد مخدر ،به
عنوان يکي از مسائل پيچيده اجتماعي در عصر حاضر است که زمينه ساز بروز بسياري از
آسيبها و انحرافات اجتماعي ميباشد .به عبارت ديگر رابطه اعتياد با مسائل اجتماعي ارتباطي

دو جانبه است؛ از يکسو اعتياد ،جامعه را به رکود و انحطاط ميکشاند و از سوي ديگر پديدهاي
است که ريشه در مسائل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جامعه دارد .اعتياد گرايش فرد را به
اصول اخالقي و معنوي و ارزشهاي اجتماعي کاهش ميدهد بهطوري که آسيبشناسان
اجتماعي ،اعتياد را به مثابه «جنگ شيميايي خانگي» و «جنگ بدون مرز» ميدانند .سازمان
بهداشت جهاني مسئله مواد مخدر ،اعم از توليد ،انتقال ،توزيع و مصرف را در کنار سه مسئله
جهاني ديگر يعني توليد و انباشت سالحهاي کشتار جمعي ،آلودگي محيط زيست ،فقر و شکاف
طبقاتي ،از جمله مسائل اساسي شمرده است که حيات بشري را در ابعاد اجتماعي ،اقتصادي،
فرهنگي و سياسي در عرصه جهاني مورد تهديد و چالش جدي قرار ميدهد .ضرورت شناخت
ابعاد و سطوح اين مسئله اجتماعي زماني عميقتر درک ميشود که بدانيم پديده اعتياد ،متأثر از
توسعه فناوريهاي ارتباطي و رايانهاي و باندهاي مافيايي و دستهاي پنهان است و از چنان
پيچيدگيهايي برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جرايم سازمان يافته تلقي و اقدام
به صدور کنوانسيونها و پروتکلهاي مختلف براي مقابله با آن (کنوانسيونهاي ،1961 ،1971
پروتکل اصالحي  1972و کنوانسيون  )1988نموده است .حجم گسترده تجارت و چرخش مالي
مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافياي منطقهاي و جهاني اين موضوع را
بسيار قابل تأمل کرده است (هاشمي .)17:1383 ،کشور ايران به دليل شرايط خاص و همجواري
با مراکز عمده توليد کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترين و کوتاهترين مسير ترانزيت ،در
چند دهه اخير گذرگاه انتقال مواد مخدر ازافغانستان به اروپا بوده است .وجود زمينههاي رشد و
گسترش مواد مخدر در ايران و قاچاق آن که هماکنون به يک تجارت زيرزميني تبديل شده
است ،پيچيدگي اوضاع فعلي را فراهم ساخته است و ميرود تا به يک بحران اساسي در جامعه
تبديل شود .در عرصه ملي ،کشور ايران به جهت ساختار جمعيتي ،موقعيت ژئوپولتيکي و فقدان
استراتژي و طرح جامع ملي مبارزه با عرضه ،کاهش ،تقاضا و درمان معتادان ،بهعنوان يکي از
آسيب پذيرترين کشورهاي جهان در مقابل مسئله مواد مخدر است .گزارشهاي آماري حاکي از
گسترش فزاينده اعتياد به مواد مخدر در ايران است .بهطوري که اعتياد بعد از بيکاري و گراني
سومين معضل اجتماعي است .در مورد آمار معتادان در ايران ،اعداد و ارقام مختلفي ذکر مي-
شود ،بر اساس آخرين اعالم ستاد مبارزه با مواد مخدر ،يک ميليون و  200هزار نفر در ايران
معتاد دائمي هستند و حدود  800هزار نفر نيز به صورت تفنني مواد مخدر مصرف ميکنند که
البته با توجه به اينکه در همه جاي دنيا تعداد افرادي که به صورت تفريحي و تفنني مواد مخدر
مصرف مي کنند بيش از معتادان دائمي است ،اکثر کارشناسان به اين آمار به ديده ترديد نگاه

ميکنند (خبرگزاري فارس .)2:1385 ،بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد که ميزان خسارت-
هاي اقتصادي – اجتماعي مستقيم و غير مستقيم مواد مخدر و قاچاق آن در کشور ساليانه 700
ميليارد تومان است (صادقي )155:1382 ،و به طور متوسط بر اساس آمار ساليانه حدود 200
نفر از اعضاي نيروي انتظامي کشور را در جريان مبارزات از دست ميدهيم (رئيس دانا،
 .)105:1381طبق گزارشات در سال  ،1382سن آغاز مصرف مواد مخدر در ايران به  14تا 16
سال رسيده است (توسلي )9:1379،و ساالنه  %10به تعداد معتادان افزوده ميشود .رشد اعتياد
تزريقي  %30است و اين ميزان تقريباً  5برابر جمعيت کشور است (عبدي.)135 :1382 ،
 .1-1تعاريف و مفاهيم تحقيق
 .1-1-1اعتياد

1

در لغت به معناي عادت کردن و يا خوي کردن به چيزي است (دهخدا .)2949:1338 ،سازمان
ملل متحد ( )1950اعتياد را اينگونه تعريف کرده است :اعتياد ،مسموميت حاد يا مزمني است
که براي شخص يا اجتماع زيانبخش ميباشد و از طريق استعمال داروي طبيعي يا صنعتي
ايجاد ميشود .اعتياد به مواد مخدر داراي سه ويژگي ذيل است:
 احساس نياز شديد به استعمال دارو و تهيه آن از هر طريق ممکن. وجود عالقه شديد به افزايش مداوم ميزان مصرف دارو. وجود وابستگي رواني و جسماني به آثار دارو ،بهطوري که در اثر عدم دسترسي به آن ،عاليموابستگي رواني و جسماني درفرد معتاد هويدا شود (شهيدي.)15:1375 ،
 .1-1-2معتاد

2

معتاد فردي است که از راههاي گوناگون نظير خوردن ،کشيدن ،تزريق و استنشاق يک يا چند
ماده مخدر را با هم و به صورت مداوم مصرف ميکند و در صورت قطع آن با مسائل جسماني،
رفتاري يا هر دو مواجه ميشوند (آقابخشي.)9:1379 ،
 .1-1-3مواد مخدر
مواد مخدر شامل ترکيباتي است که موجب تغيير در کارکرد مغز به صورت ايجاد حاالت
هيجاني ،رفتارهاي نابهنجار ،عصبانيت يا اختالل در قضاوت و شعور فرد ميشود (محبوبيمنش،
.)70:1382

1
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2

 .1-2ادبيات و پيشينه تحقيق
فرحناز صالحي جونقاني ( )1379نيز در پژوهش خود تحت عنوان بررسي تأثير عوامل اقتصادي
و اجتماعي بر اعتياد ،به اين نتايج دست مييابد که اکثريت معتادان از وضعيت اقتصادي-
اجتماعي پاييني برخورداراند .همچنين بين سطح تحصيالت والدين ،ميزان درآمد ،ميزان انزوا
طلبي ،ميزان ناکامي در زندگي و ميزان اميد به آينده و اعتياد رابطه معنيدار وجود دارد.
کوثري ( )1380در تحقيق خود تحت عنوان «جامعه شناسي اعتياد» در تبيين منشأ اجتماعي
آن ،زندگي در مناطق محروم ،فقر شديد ،خانههاي مخروبه ،خانوادههاي از هم پاشيده و ساير
نابسامانيها را منظومه عواملي ميداند که باعث انحرافات رفتاري از اينگونه ميگردد و همچنين
معتقد است که اعتياد اثرات سؤ زيادي بر سطح خانوادگي افراد دارد .به عنوان مثال طالق مي-
تواند بهعنوان يکي از نتايج همراه کننده اعتياد تلقي شود.
منصوره حاج حسيني و مهناز اخوان تفتي ( )1382در تحقيقي به بررسي «تأثير سبک اسناد بر
ميزان گرايش و ابتالي جوانان به اعتياد» پرداختهاند .جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه
جوانان  18-28سال ساکن شهر يزد در قالب دو گروه معتاد و غير معتاد بود .براي جمعآوري
اطالعات از پرسشنامه سبک اسنادي ،استفاده به عمل آمد .در پايان مشخص شد که سبک
تبيين جوانان معتاد براي وقايع خوشايند و ناخوشايند ،بدبينانهتر از جوانان غير معتاد است.
جعفر بوالهري ( )1382در تحقيقي با عنوان «ارزيابي مصرف مواد مخدر در زندانهاي ايران» به
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر در بين زندانيان زندانهاي کشور پرداخته است .اين
پژوهش به صورت مطالعه کمي و کيفي و به روش مقطعي انجام گرفته است .مقايسه مصرف
مواد مخدر در قبل و بعد از ورود به زندان ،رابطه معنيداري را نشان ميدهد .در مورد سالمت
رواني مصرف کنندگان نيز  %12/5افراد سالم و  %87/5مشکوک به اختالل رواني بودند .بين
مصرف مواد مخدر در زندان و اختالالت ،شکايات جسماني ،وسواس و اجبار ،افسردگي و روان
پريشي رابطه معنيدار وجود دارد .بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش بيشترين ماده مصرفي
در زندان ترياک بوده است.
حسين محبوبي منش ( )1382در تحقيقي با عنوان «اعتياد مردان ،تهديدي عليه زن و
خانواده» ،به بررسي پيامدهاي اعتياد مردان در جامعه و خانواده ميپردازد .وي اعتقاد دارد با
توجه به اينکه مردان ،اکثريت معتادان به مواد مخدر را تشکيل ميدهند ،در نقش همسر يا
پدري معتاد تهديدي جدي بر حيات فردي و خانوادگي زنان و آسيبي عميق بر کيان خانواده
محسوب ميشوند .وي پيامدهاي اعتياد مردان را چنين برميشمارد :پيامدهاي فردي شامل

عوارض جسماني ،عوارض رواني ،اختالالت رفتاري ،پيامدهاي خانوادگي شامل نابساماني و
فروپاشي خانواده ،اختالل در روابط عاطفي و جنسي زوجين ،معتاد نمودن همسر ،روسپيگري
همسر ،خشونت عليه زن ،انتقال ايدز و اختالل در روابط پدر با فرزندان و پيامدهاي اجتماعي
شامل استهالک سرمايههاي اجتماعي و مادي ،کاهش امنيت اخالقي و اجتماعي ،تضعيف
اقتصادي ،استحاله فرهنگي و استحاله سياسي ميداند.
 .1-2-1پيشينه تحقيق در خارج از کشور
روي1

در زمينه «ارتباط آشفتگي خانواده و مصرف مواد مخدر» نيز فارو و برسينگ ( )1990بر
 343نوجوان دست به انجام يک تحقيق زدند .در نتيجه اين پژوهش مشخص شد که کساني که
به مصرف زياد الکل و مواد مخدر ميپرداختند ،اغلب داراي خانوادههايي با زمينه آشفته بودند.
سيمونز و رابرتسون ( )1989در يک 3آزمون با 4
نمونه آماري  343نفر پسر که شامل افراد معتاد
و غير معتاد ميشد به يک رابطة دو جانبه مشخص ميان برخي شاخصهاي رفتاري والدين و
وارد شدن فرزندان به گروههاي منحرف هم سن و سال و در نهايت مصرف مواد مخدر پيبردند.
بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،طرد فرزندان توسط والدين از اهميت ويژهاي در گرايش
فرزندان نسبت به گروه هاي منحرف هم سن برخوردار است .اين محققان همچنين باور داشتند
که طرد فرزندان توسط والدين ،قابليت اتکاء و اعتماد به نفس آنان را خدشه دار مينمايد.
7
الکلي 6
بر اساس نتايج مطالعات بروک  ،نومرا و کوهن (5 )1989
الخمر (نوشندگاني که
هاي دائم
مصرف آنها باالتر از حد طبيعي است) و مصرف کنندگان مواد مخدر اغلب بيان ميکنند که
داراي تجارب سخت ناسازگاري و تعارض بين والدين و فقدان انسجام خانوادگي ميباشند.
همچنين تعارض کمتر در محيط خانواده و رابطه مناسب والد ـ فرزندي با مصرف کمتر مواد
مخدر توسط نوجوانان مرتبط است .نتايج مطالعات ارفورد ( )1994در خصوص «علل 8
اعتياد در
ميان دانشجويان در آمريکا» نشان ميدهد که اکثر دانشجوياني که معتاد بودند دچار
سرخوردگيهاي ساختاري و محيطي بودند .عدم رسيدگي به خواستههاي عاطفي آنان توسط
اجتماع از علل گرايش آنان به اعتياد است.
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بويل ( )2000نيز در مطالعهاي به« 1بررسي وجود اعتياد در خانواده و تأثير آن بر روي آوردن
افراد به اعتياد» مي پردازد .او اعتقاد دارد که برادر بزرگتر معتاد اثر بيشتري در سوق دادن
نوجوانان و جوانان به اعتياد دارد .هافمن و سربون ( )2002ني ز در 2مطالعات 3
خود به «تأثير
اعتياد والدين در گرايش افراد به اعتياد» پرداختهاند .بر اساس يافتههاي پژوهش آنان زماني که
والدين مواد مخدر مصرف ميکنند احتمال بيشتري وجود دارد که فرزندانشان نيز معتاد گردند.
طبق يافتههاي پژوهشي پيکو ( ،)2000خالء عاطفي در روابط فرزندان با والدين بهخصوص پدر
از عوامل گرايش آنان به اعتياد است .نازرول اسالم ( )2000در پژوهشي با عنوان «سبکهاي
جنسي زندگي و پايگاه اجتماعي معتادان در بنگالدش» به اين نتيجه ميرسد که معتادان جوان
با تحصيالت متوسطه ،درآمدهاي پايين و متوسطي داشته و همچنين شدت اعتياد مردان متأهل
بيشتر از مردان مجرد است .او در ادامه بر تأثير معاشرت با دوستان معتاد در گرايش افراد به
مواد مخدر مي پردازد.
 .3-1مباني نظري پژوهش
تاکنون روانشناسان ،روانپزشکان ،جامعهشناسان ،محققان و متخصصان ،تئوري هاي مختلفي
را در ارتباط با پديده اعتياد ارائه دادهاند .گروهي بر اين عقيدهاند که آمادگي رواني ،شخصيت
نابهنجار ،بيماريهاي دردناک و صعب العالج علت اصلي اعتياد است ،عدهاي ديگر ناهنجاريها و
نابسامانيهاي موجود در خانواده و معاشرت با دوستان منحرف (گروه همساالن) را علت اصلي
اعتياد فرد ميدانند .گروهي ديگر علل اعتياد را در اجتماع جستجو کرده و بحرانها و بي-
سازمانيهاي اجتماعي را علت اصلي اعتياد به مواد مخدر ميدانند.
نظريههاي روانشناختي
بسياري از روانشناسان انحراف را بر حسب نقص شخصيت توجيه ميکنند؛ به اين معنا که
برخي از گونههاي شخصيت بيشتر از گونههاي ديگر به انحراف اجتماعي گرايش دارند( .کوئن،
 .)176:1385روانشناسان براي توضيح انواع کجرويها اختالالت رواني و شخصيتي را به سه
دسته تقسيم ميکنند:
 نقص فکري يا عقبماندگي ذهني. روانپريشي يا جنون.1

. Boyle
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 اختالالت از نوع نژندي يا رواننژندي( .سخاوت.)18 :1380 ،زيگموند فرويد در تحليل روانکاوانه خود با بکارگيري مفاهيمي چون غرايز سکس و
پرخاشگري ،عقده اديپ و همچنين «نهاد»« ،خود» و« فراخود» بهعنوان عناصر اساسي ساختار
شخصيت ،استدالل کرده است که خالفکاران ،کساني هستند که غرايز و تمايالت آنها در
دوران کودکي بويژه در سنين 4يا  5سالگي از سوي قواعد و فرهنگ حاکم بر خانواده و اجتماع،
سرکوب شده و دچار عقده اوديپ شدهاند؛ زيرا تمايالت شخصي افراد در ضمير ناخودآگاه آنها
يعني «نهاد» پيوسته در تالش است که خود را بروز دهد و «فراخود» آگاهانه وظيفه دارد
تمايالت شخص را جرح و تعديل کرده ،آنهايي را اجازه بروز ميدهد که در سطح جامعه و
فرهنگ مقبوليت داشته باشند و «خود» نيز جنبه کنترلي دارد .حال کساني که داراي رفتار
ناسازگارانه هستند ،بدليل اين است که «فرا خود» از وظيفه خود غفلت ورزيده است .بنابراين به
راحتي فرد ميتواند اصول حاکم در جامعه و عزت نفس خود را زير پا گذاشته و دست به رفتار
انحرافي بزند (گيدنز .)137 -138 :1373 ،هورناي معتقد است شخص براي فرار از اضطراب
ممکن است به انکار وجود آن به هر وسيله ممکن بپردازد که در اين صورت شخص با آگاهي و
اصرار گرايش به انجام رفتارهاي انحرافي از قبيل مصرف الکل و مواد مخدر پيدا ميکند .ويلکر
نيز معتقد است که فرد معتاد قادر به حل مشکالت خود نيست و نميتواند درگيريهاي عاطفي
خود را به صورت مورد پسند حل کند .بنابراين به مواد مخدر روي ميآورد (شايسته:1375 ،
 .)23از نيمه دوم قرن بيستم به بعد ،تبيينهاي روانشناسي رفتار انحرافي مورد ترديد و انتقاد
دانشمندان به ويژه جامعهشناسان قرار گرفت .آنها چنين استدالل ميکنند که اين قبيل
نظريهها ،عوامل اجتماعي و فرهنگي را در تبيين انحرافات ناديده ميگيرند .همچنين در روش
مطالعات روانشناختي اتفاق نظر چنداني وجود ندارد .در ميان روانشناسان توافق ناچيزي در
مورد علل تشکيل دهنده سالمت ذهن و چگونگي سنجش ويژگيهاي شخصيتي وجود دارد .از
سوي ديگر بسياري از جامعهشناسان ،اولويت دادن به تجارب دوران کودکي را مردود ميدانند،
زيرا اين برداشت سبب ميشود که تأثير و نفوذ شمار کثيري از عوامل اجتماعي که بر رفتار در
طول زمان اثر ميگذارد ،ناديده گرفته شود (شوميکر 291:1990 ،به نقل از غالمي آبيز،
 .)42:1382از سوي ديگر از آنجايي که مسائل اجتماعي ،پديدههايي چند بعدي و پيچيده
هستند ،عوامل روانشناسي و فردي نميتواند عامل بروز و گرايش افراد به بزهکاري باشد .لذا
تبيين اين مسائل از ديدگاه روانشناسانه اگر چه الزم است ولي کافي نيست .چهبسا ممکن است

ايجاد اضطرابها ،افسردگيها ،اختالل رواني و ...ناشي از محيط خانوادگي و اجتماعي فرد باشد
(قريشي نژاد.)27:1379 ،
 .2-1رويکردهاي جامعهشناختي
در اين ديدگاه گفته ميشود که هر نظام اجتماعي قوتها و ضعفهاي خاص خودش را دارد.
نظامهاي اجتماعي پيشين ،نقاط قوت و در عين حال نقاط ضعفي داشتند .نظامهايي که بر
اطاعت بيچون و چرا از سلسله مراتب اقتدار سنتي مبتني بود و در آن روح جمعگرايي غلبه
داشت ،از جهات فراواني مثبت بود و خالء عاطفي و انساني در آن کمتر بود ،اما در عين حال
تحرک اجتماعي زياد ،پويايي و نوآوري گسترده و نيز آزاديهاي فردي در آن در حداقل بود.
نظامهاي اجتماعي جديد ،از تحرک اجتماعي رو به تزايد ،پويايي ،نوآوري و آزاديهاي فردي
پرمايه برخوردارند.اما در مقابل مشکالت خاص خود را نيز دارند .به هر حال هر ساختار اجتماعي
و فرهنگي خاص ،انواع خاصي از مسائل اجتمايي را به همراه دارد .در اين ديدگاه مسائل
اجتماعي ،ابعاد و پيامدهاي ناخواسته ،غير مستقيم و پيشبيني نشده الگوهاي جديد رفتار و
نظام اجتماعياند؛ به ديگر سخن ،مسائل اجتماعي هزينههاي اجتماعي سازمان خاصي از زندگي
اجتماعياند .در واقع اگر بپذيريم که مدرنيزم و الگوهاي مدرن شده زندگي اجتماعي براي
جوامع ارمغانهاي زيادي داشته است و رفاه ،آسايش و تحرک اجتماعي و آزاديهاي فردي را در
جوامع گسترش داده است ،تلويحاً بايد هزينههاي اين پيشرفت را نيز بپردازيم .مسائل اجتماعي
عصر ما هزينههايي است که ما بايد براي اتخاذ الگوهاي مدرن در جامعه خويش در نظر بگيريم؛
يا الگوهاي سنتي زندگي اجتماعي را در پيش گيريم و از مزاياي پيشرفت در عرصههاي مختلف
زندگي اجتماعي ،اقتصادي محروم شويم و در عوض مشکالت اجتماعي زندگي معاصر را نداشته
باشيم و يا با جايگزين کردن ساختار اقتصادي ،اجتماعي مدرن از زندگي نسبتاً مرفه و آزاد
برخوردار شويم ،اما تاوان آن را با شيوع مسائل اجتماعي جديد ،بپردازيم (معيدفر.)243:1385 ،
تئوري محروميت نسبي
جرمشناسان معتقدند که نابرابري درآمد در جوامع مختلف هم توليد فشار مينمايد و هم باعث
افزايش ميزان جرم در آنها ميشود .به خاطر اينکه شکاف عمده بين فقير و غني ،کينهتوزي
وعدم اعتماد را بهوجود ميآورد و چنين وضعيتي سرانجام منجر به خشونت و جرم ميشود .در
جوامعي که در آنها نابرابري درآمد افزايش يافته است يک نوع حقارت و سرافکندگي در افراد
کم درآمد ايجاد ميشود که اين عامل باعث ايجاد انگيزههاي مجرمانه دربرخي از اين افراد مي-
گردد .روانشناسان يادآوري کرده اند که تحت اين شرايط مردان جوان نسبت به وضعيت خود

نگران خواهند شد ،در نتيجه نسبت به افرادي که از وضعيت مطلوبي برخوردار هستند حسادت
خواهند ورزيد .چنانچه آنها نسبت به استفاده از شيوههاي پرخاشگرانه و مخاطره آميز در
رقابتهاي اجتماعي ناتوان باشند ،شانس کمتري براي موفقيتهاي آينده خواهند داشت .به
همين خاطر اکثر اين افراد مرتکب جرم و خشونت ميشوند .اين فرآيند تحت عنوان تئوري
محروميت نسبي بيان گرديده است .مفهوم محروميت نسبي توسط جامعهشناسان جوديس بالو
و پيتر بالو ( )1982مطرح شده است .آنها مفاهيمي را از تئوري آنومي با مفاهيمي که در
مدلهاي بيسازماني اجتماعي يافت شده است ،ترکيب کردهاند .بر طبق نظر آنها ،افراد طبقات
پايين ممکن است هنگام مقايسه شرايط زندگي خود با افراد ثروتمند ،احساس محروميت نمايند.
اين احساس محروميت منجر به احساس بيعدالتي و نارضايتي گرديده وعدم اعتماد را در آنها
پرورش ميدهد .در نتيجه شانس پيشرفت آنها از طريق معيارهاي مشروع مسدود ميگردد و
احساس ناتواني را بهوجود ميآورد که دشمني و پرخاشگري و سرانجام خشونت و جرم را به
دنبال خواهد داشت (مبارکي.)74 :1383 ،
 .1-3نظريههاي خرده فرهنگ
نظريههاي خرده فرهنگي به تبيين اينکه چگونه مردم با زندگي در محالت بيسازمان نسبت به
انزواي اجتماعي و محروميت اقتصادي واکنش نشان ميدهند ،پرداختهاند .به خاطر تحليل
رفتگي سبک زندگي ،ناکامي و افسردگي اعضاي طبقات پايين تر جامعه يک خرده فرهنگ
مستقلي را با مجموعه قوانين و ارزشهاي خودي ايجاد ميکنند .در حاليکه فرهنگ طبقات
متوسط برتالش و کوشش زياد ،به تأخير انداختن ارضاء نيازها و آموزش رسمي تأکيد دارد،
خرده فرهنگ طبقات پايينتر به هيجانات ،قلدري ،ريسک کردن ،شجاعت و ارضاء فوري نيازها
تأکيد مينمايد .هنجارهاي خرده فرهنگي اغلب باارزشهاي متداول جامعه تضاد پيدا ميکند ،به
خاطر اينکه افراد فقير شهري دريافتهاند که از عهده تقاضاهاي رفتاري طبقه متوسط جامعه
برآمدن غير ممکن است .در نتيجه ساکنان محالت فقيرنشين مجبور ميشوند قانون را زير پا
بگذارند و از قوانين فرهنگ کجرو پيروي نمايند (مبارکي .)79:1383 ،اين نظريه بر بزهکاري
جوانان متمرکز شده و در يک تحليل جامعه شناختي ،بزهکاري جوانان را برحسب ويژگيهاي
خرده فرهنگي آنها مانند ارزشها ،باورها ،عادات و شيوههاي زندگي مورد بررسي قرار ميدهد.
 )1964و مي1لر (2 )1975
از جمله کوهن ( ،)1955کلووارد و اوهلين  )1960( 1ماتزا ( 2
معتقدند
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که توجه به خرده فرهنگها در تبيين بزهکاري جوانان از اهميت خاصي برخوردار است .زيرا
جوامع مدرن با خرده فرهنگهاي متفاوت ساخته شدهاند و رفتاري که در يک جايگاه خرده
فرهنگي خاص بهعنوان رفتار بههنجار شناخته شده است ،ممکن است در جايگاه خرده فرهنگي
ديگر بهعنوان رفتار انحرافي در نظر گر فته شود (احمدي.)77 :1377 ،
 .2-3نظريه پيوند افتراقي

4

اين رويکرد توسط ادوين ساترلند براي نخستين بار در سال  1939و در نخستين ويرايشهاي
کتاب او به نام اصول جرم شناسي مطرح شد .وي آنرا به تدريج و به همکاري دونالد کرسي ،در
ويرايشهاي بعدي کتاب ياد شده ،کامل نمود .نظريه پيوند افتراقي بر اين نکته تأکيد دارد که
نزديکاني که بزهکار باشند تأثير زيادي بر تشکيل و تقويت نگرش بزهکاري ميگذارند و فرد را به
سوي بزهکاري سوق ميدهند .نظريه پيوند افتراقي محتواي اجتماعي بزهکاري را در نظر دارد و
فرد بزهکار را در جايگاه اجتماعي او از حيث رابطه اش با خانواده ،محله ،رفقا و مصاحبان در نظر
ميگيرد (مشکاني .)1381:11 ،ساترلند درباره چگونگي انتقال فرهنگي کجروي اظهار ميدارد
که کجروي از طريق يک گروه جريان ارتباطات اجتماعي حاصل ميشود که در واقع اصطالح
«يار بد» را زنده ميکند (عدل .)3215:1383 ،نظريه ساترلند شامل  9خصيصه به قرار زير است:
 -1عمل مجرمان آموختني است ،نه موروثي .يعني تا فرد آن را نياموزد به فکر انجام دادن آن
نميافتد.
 -2آموزش از طريق ارتباط فرد با ساير افراد صورت ميگيرد و عموماً به صورت شفاهي و به
کمک کلمات است و فقط در برخي موارد ممکن است از طريق حرکات چهره و قيافه
انجام گيرد.
 -3بخش اعظم آموزش رفتار بزهکارانه در گروههاي نزديک که با فرد روابط صميمانه دارند
انجام ميگيرد.
 -4آموزش عمل مجرمان مراحل مختلفي دارد .الف :فنون ارتکاب جرم که گاه پيچيده وگاه
ساده است .ب :جهت دادن به انگيزهها ،گرايشها ،کششهاي دروني و توجيه عمل
مجرمانه.
. Ohline1
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. Miller3
. Differential association theory4
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 -5کسب انگيزهها و ميل به ابراز کششهاي دروني آموختني است .همه مردم جامعه نظر
مطلوب نسبت به رعايت هنجارهاي حقوقي ندارند .در برخي موارد فرد با گروهي در
ارتباط است که هنجارهاي حقوقي براي اعضاي آن مطلوب است و گاه فرد در محيطي
زندگي ميکند که افراد نزديک به او مخالف اطاعت از آن قواعد هستند.
 -6زماني فرد به عمل بزهکارانه دست ميزند که آميزش او با کساني که موافق شکستن
قاعدهاند بيشتر از کساني است که با شکستن قاعده مخالفاند .اين بند در واقع اساس
نظريه ساترلند است و به ارتباط فرد بزهکار و غير بزهکاران اشاره ميکند .به عبارت ديگر
براساس اين نظريه روابط فرد با ديگران هنگامي که به مسئله جرم ارتباطي ندارد و تا
زماني که با کار جرم آميز پيوستگي نکند ،اثري در ايجاد رفتار مجرمانه ندارد (سخاوت،
.) 56-55: 1385
 -7فراواني معاشرت از نظر دفعات وقوع ،مدت ،ارجحيت و شدت ميتواند متفاوت باشد .يعني
ميزان معاشرت فرد با افراد کجرفتار در مقابل افراد بههنجار مورد نظر است .فراواني و
مدت زمان معاشرت بسيار با اهميتاند .ارجحيت با اهميت است از اين نظر که اگر رفتار
موافق رعايت قانون در کودکي آموخته شود ،فرد در وضعيتي متفاوت با کسي قرار دارد که
از ابتدا به عدم رعايت قانون تشويق شده است .ارجحيت و شدت به منزلت معاشر ،به
اهميت الگوي رفتار و ميزان درگيري عاطفي فرد با آن مربوط ميشود.
 -8جريان يادگيري رفتارکجروانه از طريق معاشرت شامل تمام مکانيسمهاي يادگيري مي-
شود که براي هر رفتارديگري ضروري است .منظور اين است که يادگيري کجروي تنها
شامل تقليد نميشود و عميقتر از آن است.
 -9در حالي که کجرفتاري بيان نيازها و ارزشهاي کلي است ،نميتواند از طريق همان نيازها
وارزشها توجيه شود .زيرا رفتار بههنجار هم بيان نيازها و ارزش ها است .کوشش بعضي
محققين براي تبيين کجرفتاري از طريق نيازها و ارزشها مانند اصل خوشحالي ،به دنبال
منزلت بودن ،انگيزه پولي و يا تحت فشار قرار گرفتن نميتواند کجرفتاري را تبيين کند.
زيرا اين انگيزهها و گرايش ها در رفتارهاي بههنجار هم وجود دارد (ممتاز.)82 :1381 ،
نظريه ساترلند يکي از قويترين نظريها در زمينه پيدايش انحرافات است که تا به امروز قدرت
تبيين زيادي دارد .ساترلند در قالب نظريهاش معتقد بود که انحرافات عموماً در قالب گروههاي
نخستين ،نظير گروه دوستان يا خانواده آموخته ميشود .اين گروهها بسيار متنفذتر از مأمورين و
مسئولين رسمي مانند :معلمان ،کشيشان ،افراد پليس يا ابزارهاي ارتباط جمعي نظيرفيلم و

روزنامه ميباشند .از نظر ساترلند فرآيند يادگيري رفتار بزهکارانه شامل تکنيکهاي تبهکاري،
انگيزهها ،گرايشها و دليل تراشيهاي الزم براي آن ميشود .بدين ترتيب يک جوان هم مي-
آموزد که چگونه با موفقيت دزدي کند و هم چگونه استدالل بياورد تا دزدي خود را توجيه کند
و براي آن عذر بياورد (رفيع پور .)52:1378 ،بر اساس اين ديدگاه در ايران تحقيقات مختلفي
انجام گرفته است و معاشرت با نزديکان ،همکاران و بهويژه دوستان معتاد و منحرف ،تقليد از
اطرافيان ،معاشرت در محيطهاي ناسالم و گوناگون از جمله مدرسه و محيطهاي آموزشي
نامطلوب از جمله عوامل اصلي اعتياد به مواد مخدر ذکر شده است (کرم پور.)34 -32 :1379 ،
نتيجهگيري و پيشنهادها
در طول دو دهه اخير ،عمده منابع ،امکانات ،فرصت ها و تالش ها ،در راستاي استراتژي برخورد
با مواد مخدر متمرکز گرديد و اين استراتژي دو پيامد عمده داشت .از يک سو منجر به افزايش
تعداد دستگيري ها ،زندانيان مواد مخدر ،کشفيات مواد مخدر ،درگيريها ،گروگانگيريها و...
گرديد و از سوي ديگر به افزايش تعداد معتادان وکاهش سن اعتياد منجر گشت .لذا به نظر مي-
رسد ضروري است با اتخاذ استراتژي سه جانبه ذيل از منابع موجود به طور عقالني استفاده
شود .راهبرد عملي در هر سه عرصه مذکور به شرح ذيل پيشنهاد ميگردد:
 -1مقابله با عرضه مواد مخدر
 حمايت از پليس ويژه مبارزه با مواد مخدر و آموزش و تجهيز مناسب آن. جلب حمايت کشورهاي اروپائي مصرف کننده مواد مخدر براي اختصاص اعتبار جهت کنترلمواد مخدر در کشور خود و انجام عمليات کشت جايگزين در افغانستان.
 نقد و نظارت مستمر بر عملکرد و مديريت سازمان هاي ذي ربط در امر مبارزه با مواد مخدر وعدم اکتفا به رويکرد محض نيروي انتظامي.
 -2کاهش تقاضاي مواد مخدر
 اتخاذ و ترويج رويکرد فرهنگي و اجتماعي در مقابله با پديده اعتياد به مواد مخدر و ايجادتغييرات و اصالحات ساختاري در ابعاد اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي براي کنترل
عوامل کالن اعتياد در جامعه.
 گسترش و عملياتي کردن طرح هاي ضربتي اشتغال و کاهش نرخ بيکاري در جامعه. -تأسيس پژوهشگاه ويژه اعتياد و کاهش تقاضاي موادمخدر.

 ايجاد مراکز مشاوره و نجات در محالت ،ادارات ،پارک ها ،ايستگاههاي راه آهن ،پايانهها،مدارس ،دانشگاهها و پادگانها به طور شبانه روزي با استفاده از کارشناسان مجرب در حوزههاي
علمي.
 فراهم نمودن تمهيدات الزم براي کاهش احساس محروميت نسبي در جامعه. تالش براي کاهش فاصله ميان انتظارات مردم با امکانات جامعه ،به عبارت بهتر از يک سو مي-توان در تعيين اهداف اجتماعي بازنگري کرد و اهدافي را در نظر گرفت که متناسب با شرايط و
امکانات جامعه باشد .بهبود شرايط و امکانات موجود جامعه و نيز تعديل در مقررات و قواعد و
تدوين خط مشي هايي براي عدالت اجتماعي در دسترسي به امکانات ،راه حل ديگري است که
امکان موفقيت آن بيشتر است .چرا که دولتها امروزه براي حل مسايل و بحران هاي اجتماعي
چارهاي جز توسعه متعادل و پايدار به منظور بسط امکانات و فرصت هاي ارتقاء اجتماعي ندارند.
 توزي ع عادالنه امکانات و خدمات موجود در جامعه و استفاده برابر تمامي اعضاي جامعه ازفرصتهاي مشروع مي تواند گامي در جهت مقابله با کجرويهاي اجتماعي مثل اعتياد باشد .تا
هنگامي که بخش عظيمي از جامعه از حداقل امکانات اقتصادي زندگي محروم هستند ،چگونه
ميتوان انتظار کاهش انحرافات و بزهکاريهاي اجتماعي را داشت .وجود رانتهاي عظيم
اقتصادي ،فرصتها و راههاي نامشروع رسيدن به ثروت و موقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي
بدون تحمل کمترين زحمت و کسب ثروتهاي باد آورده ميتواند عامل مهمي در برانگيختن
افراد به ارتکاب انحرافات اجتماعي باشد .تأکيد بر اهميت کار و تالش فردي جهت رسيدن به
موقعيتهاي باالي اجتماعي و اقصادي و مقابله با فرصتهاي نامشروع ميتواند گامي مؤثر در
راستاي ايجاد جامعه اي پويا و متعادل باشد.
 کنترل مهاجرت از روستا به شهر و جذب افراد حاشيهاي و جدا شده از متن جامعه. فعال نمودن و گسترش سازمانهاي غير دولتي براي مبارزه با اعتياد. از بين بردن ريشه هاي فساد و تبعيض براي ايجاد احساس عدالت در ميان مردم. ايجاد زمينه مشارکت اجتماعي و سياسي جوانان و جلب اعتماد آنان به نظام سياسي. غني سازي اوقات فراغت جوانان و گسترش امکانات رفاهي ،آموزشي و تفريحي براي جوانان. تغيير شيوه هاي آموزش ارزشها و اعتقادات ديني و بکارگيري شيوههاي نوين آگاهسازي معلمان از طريق کارگاههاي آموزشي براي ايجاد رابطه عاطفي با دانش آموزان والقاي قدرت تصميم گيري ،ايجاد روحيه ،عزت نفس و ...در دانش آموزان.

 افزايش سطح آگاهي والدين نسبت به خصوصيات ،نيازها و خواسته هاي جوان امروز و تعميقارتباط عاطفي و عقالني والدين با فرزندانشان و پرهيز از « زورگويي»« ،سرخوردگي فرزندان» و
اختالفات زناشويي و...
 جايگزيني رويکرد فرهنگي ،درماني و جبراني به جاي رويکرد قهري و انتظامي. تجديد نظر در شيوه هاي رايج بازپروري و تأکيد بيشتر بر نقش مددکاران اجتماعي در توان-بخشي معتادان.
 گسترش ،تقويت و تجهيز مراکز بازپروري در سطح کشور جهت سرويسدهي کيفي و کاهشزمان نوبت دهي به معتادان درمانجو و حذف تشريفات اداري و بوروکراسي زائد و امکان بستري
شدن مددجويان براي حداقل يک الي دو سال ،خصوصاً در مراکز اجتماع درمان .
 گسترش روشهاي گروه درماني ،خانواده درماني ،کار درماني و مذهب درماني معتادانمددجو.
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