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  مقاله پژوهشي

  

    كاهشدرروشهاي مؤثربررسي ديدگاههاي مردم شهر همدان در مورد 
   مواد مخدريتقاضا عرضه و

    
  *** محمد كاظم ضرابيان ، ** فرشيد شمسائي ، * علي قلعه ايهادكتر ،  * عليرضا رحيميدكتر 

  
  ١/٦/٨٥:   ،  پذيرش ٢٢/١٢/٨٤: دريافت 

  

  :چكيده
 مشكل پيچيده با ابعاد مختلف خانوادگي و اجتماعي و رواني مي باشد كه سالمت ميليونهـا انـسان را بـه        اعتياد يك  :مقدمه و هدف    

هـدف از ايـن مطالعـه تعيـين          .دت تهديد مي كندو موجب انحطاط و فروپاشي زندگي فردي وحيات جامعه را فراهم مي آورد               ش
  .م شهر همدان مي باشدروشهاي مؤثر كاهش تقاضا و مبارزه با مواد مخدر از ديدگاه مرد

روش نمونـه گيـري بـصورت     . نفر مي باشد   1456اين پژوهش  يك مطالعه توصيفي مقطعي است و حجم نمونه شامل              :روش كار   
سـواالت مربـوط بـه       -مشخصات دموگرافيك ب   -الف: پرسشنامه اي شامل سه بخش بود      ،طبقه اي بوده ابزار گرد آوري داده ها       

  .  روشهاي مبارزه با مواد مخدر بهسواالت مربوط -كاهش تقاضا ج
بهترين روش براي كاهش تقاضاي مواد مخدر را آموزش بـه مـردم از طريـق                )  در صد  78/60(يافته ها نشان داد اكثريت     :نتايج  

در صـد بـا تغييـر نگـرش افـراد         50/44 در صد با باال بردن اعتقادات مذهبي در افـراد و           92/51اي گروهي مي دانستند و    هرسانه  
 در صد نمونه هاي شركت كننده  در پژوهش با اعمال مجازاتهـاي سـنگين                85/78 . نسبت به مواد اعتياد آور موافق بودند       جامعه

  . در صد با اعمال مجازات براي مصرف كنندگان مواد مخدر موافق بودند1/40براي توزيع كنندگان مواد مخدر و 
ق رسانه هاي گروهي، صدا و سيما و نيز باال بـردن سـطح اعتقادهـاي                از ديدگاه مردم شهر همدان آموزش از طري        :نتيجة نهايي   

مذهبي با تاكيد بر آموزش و نقش ائمه جماعت ، روحانيون و با اصالح باورها و نگرشهاي غلط در خصوص مصرف مـواد مخـدر ،       
نگين بـراي مـصرف   آموزش مهارت هاي زندگي در كاهش تقاضاي مواد مخدر مؤثر مي باشد و همچنين اعمال مجازات هاي سـ             

  .كنندگان و توزيع كنندگان مواد مخدر مورد تاكيد بوده است
   

  نگرش / مواد مخدر / آموزش : كليد واژه ها
   

  :مقدمه 
امروزه مسأله اعتياد به مواد مخدر و انواع داروهـا بـه                   

صــورت يــك مــشكل جهــاني و فراگيــر در آمــده اســت و  
ين المللـي بـه ويـژه       ه از سوي سازمانهاي ب    رآمارهاي منتش 

ميته كنترل جهاني مواد مخـدر      ،كسازمان بهداشت جهاني    
و سازمان يونسكو حاكي از مـصرف فزاينـده ايـن مـواد در              

  .)1(سطح جهان است
  ه به مـواد    تاز دغدغه هاي بزرگ جامعه اختالالت وابس            

  
  
  

  در بين جوانان است از آنجا كه سـوء مـصرف مـواد اثـرات               
ي رشـد و شـكوفايي جامعـه دارد تهديـدي           بازدارنده بر رو  

 .بحساب مي آيد  جدي و نگران كننده براي سالمتي جامعه        
اعتياد به مواد طبيعي و مـصنوعي مختلـف در چنـد دهـه              
گذشته رشد فزاينده اي داشته است كه حاكي از بروز يك           

  .)2(مشكل جدي در سالمت جسمي و اجتماعي است
 پزشـكي  ن دانـشجويا رويب زاده  غنيدي و ممطالعه اح       

ــه   ــشان داد ك ــيراز ن ــك  5/43ش ــشجويان از ي    درصــد دان
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  انهمد دانشگاه علوم پزشكي پزشكيدانشكده  روانپزشكييار گروه استاد *

  )shamsai68@yahoo.com(همدان دانشگاه علوم پزشكي رستاري و ماماييدانشكده پ عضو هيأت علمي **
   دانشگاه علوم پزشكي همدانكارشناس ارشد روانشناسي شخصيت ***
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الكـل  ،   )%8/43( تنبـاكو  يا چند ماده اسـتفاده كـرده انـد        
  ماري جوانـا   ،    )%3/13( حشيش ، )%8/3(مرفين،  ) 1/16%(
  .)3% )(1/1(هروئين  و )3/2%(

 با عنـوان    1380ي و همكاران در سال      ئمطالعه شمسا       
خانوادگي و اجتماعي اقتـصادي     ،  ات فردي   بررسي مشخص 

معتادين به مواد مخدر مراجعه كننده به مركز خود درماني          
 درصـد   32سازمان بهزيستي  شهر همدان نـشان داد كـه           

  .)4( سال تشكيل داده اند30معتادين را افراد كمتر از 
برنامه هاي وسيع پيشگيري  اجراي مستلزم تقاضا اهشك     

الم بطرف مواد مخدر،كمك به افراد معتاد       افراد س  گرايش از
فائق آمدن بر وابستگي خود و تجهيز امكانـات جامعـه      براي

براي ياري به افراد در معرض خطر يا معتاد و خانواده هاي            
  .باشد براي مقابله با آثار و عوارض سوء مصرف مواد مي آنان
كاهش  حوزه هاي بايستي كليه برنامه هاي كاهش تقاضا      
ضا را از ناپسند نشان دادن مصرف اوليه تا عواقب منفي           تقا

 اين .در برگيرد سوء مصرف مواد مخدر بهداشتي و اجتماعي 

ترغيـب   باسياستهاي جـامع در خـصوص     يستي  برنامه ها با  
روشهاي  مشورتي    رفاه اجتماعي تكميل شده و     بهداشت و 
كشورها بايستي  .مشاركتي تشويق گردند   و اجتماعي گسترده

مواد  مصرف سوء خطرات را در زمينه   عمومي شياريسطح هو 
 تشويق مصرف مواد در فرهنگهايي       و با  مخدر افزايش دهند  

 .مقابلـه نماينـد    كه مصرف اين مواد را ترغيب مـي كننـد،         
 نيازهـاي   كـه ي طراحي شـوند     يا برنامه ها بايستي به گونه    

كلي مردم و نيز گروههاي ويژه بخصوص جوانان را مد نظر           
مجمع  ويژه نشست بيستمين مصوب سياسي بيانيه در دهند قرار

عمومي برنامه بين المللي كنترل مواد مخدر سازمان ملـل          
در خصوص معضل جهاني مواد مخدر،كـشورهاي        )2000(

يد كردند بدون كاهش تقاضاي مواد مخدر قادر به         كعضو تأ 
بررسي ملي اسـپانيا كـه سـرمايه         .د بود نحل معضل نخواه  

ر زمينه استراتژي ملي مبارزه بـا مـواد         گذاريهاي وسيعي د  
ــشان    ــر كــاهش تقاضــا نمــوده نيــز ن ــا تمركــز ب   مخــدر ب
ميدهد كه سطح كلي بـازار سـوء مـصرف مـواد مخـدر در               

 به ويژه در رابطه با هروئين كاهش داشـته          1995-99سال
  .)5(است
با توجه به معضل رو به رشد سوء مصرف مواد مخـدر                  

 حـال رشـد،هنوز بـه مطالعـه         در بسياري از كـشورهاي در     
بيشتر در خصوص شناسايي عوامـل ويـژه تـأثير گـذار بـر              

  .تقاضاي مواد مخدر نياز است
  رــبنابراين اقدام به هر فعاليتي كه بتواند موجب تأخي      

  
  ايــــــورود مواد و پيشگيري از سوء مصرف شود در ارتق

و تـدوين برنامـه هـا       .سالمت جامعه موثر واقع خواهد شـد      
بله با مواد مخدر در هر جامعـه اي نيازمنـد           اراهكارهاي مق 

اي تـأثير   هشناخت عوامل فرهنگي اجتماعي و ساير فاكتور      
شناخت ديدگاه هـا و نگـرش و         از جمله    هگذار مي باشد ك   

باورهاي مردم ميتواند چنين برنامـه هـايي را واقعـي تـر و              
  .عملي تر نمايد

يين روشهاي موثر كاهش    هدف كلي ازاين پژوهش تع          
تقاضا ومبارزه با مواد مخدر از ديدگاه مـردم شـهر همـدان             

  .مي باشد

  :روش كار
 مقطعـي اسـت و      -اين پژوهش يك مطالعه توصـيفي             

  .جامعه پژوهش شامل مردم شهر همدان ميباشد
 نفر است روش نمونه گيري      1456حجم نمونه شامل          

رت كـه بـر حـسب       بـدين صـو   . به صورت طبقـه اي بـوده      
گروهاي مختلف سني نوجوان ، جوان، ميانسال ، سالمندان  
، و جنسيت، مشاغل مختلف و مناطق مختلف جغرافيـايي           

 به منظور گردآوري داده ها سـه        .گرديدندنمونه ها انتخاب    
نفر پرسشگر پس از فراگيري آمـوزش هـاي الزم در نقـاط             

 نمونــه گيــري نمودنــد و بــه مختلــف شــهر همــدان اقــدام
ابـزار  . پرسشنامه ها توسـط پرسـشگر تكميـل شـده اسـت       

گردآوري داده ها پرسشنامه اي بود كه توسط پژوهشگران         
پس از بررسي متون و مقاالت موجود تدوين گرديدو روائي          
آن با بررسي نظـرات تخصـصي صـاحب نظـران ارزيـابي و              

  .  بود٪82پايايي آن 
فيك  مشخصات دموگرا  -ا: بخششامل سه   پرسشنامه        

 سواالت مربـوط بـه      -3 سواالت مربوط به كاهش تقاضا       -2
 بوده و داده ها بـا اسـتفاده از          روشهاي مبارزه با مواد مخدر    

ــه و تحليــل   ــسبي مــورد تجزي ــي مطلــق و ن ــع فراوان توزي
  .قرارگرفت

  :نتايج 
يافته هاي پژوهش در رابطه با مشخصات دموگرافيك              

  :ين شرح مي باشدنمونه هاي شركت كننده در مطالعه بد
 سال قرار داشتند 20-29اكثريت در گروه سني  از نظر سن

  . سال و بيشتر داشتند50%) 32/6(و كمترين در صد 
 در صـد متأهـل بودنـد و         34/59از نظر وضـعيت تأهـل          
از نظر وضعيت اشتغال اكثريت      . درصد مجرد بودند   88/36

رد مـ %) 71/60(كارمند بودند و بيشترين درصـد        %)1/40(
  .تحصيالت زير ديپلم داشتند%) 71/35(بودند و اكثريت 
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بهترين روش براي كـاهش  ( در رابطه با هدف اول پژوهش       
  )تقاضا مواد مخدر كدام است؟

%) 5/57-%5/62% (95 با فاصله اطمينان   %)78/60(اكثريت
 دانـشگاهها،  پاسخ دهنده ها با آمـوزش از طريـق مـدارس،          

   .كامأل موافق بودند يگروه صدا و سيما و رسانه هاي
 %)7/41-%5/45% (95با فاصله اطمينان    افراد   4/43%      

با حرام اعالم شدن مصرف مواد اعتياد آور از سوي مراجـع            
عظام كامأل موافق بوده و اكثريت با تدارك برنامه هـايي در    
زمينه تغيير نگرش افراد جامعه نسبت به مـواد اعتيـاد آور            

 اكثريت با تدارك برنامه هايي       ، ودندموافق و كامأل موافق ب    
در زمينه تغيير نگرش افراد جامعه نسبت بـه مـواد مخـدر             

  .بودند موافق
% 95بــا فاصــله اطمينــان  )93/40(بيــشترين درصــد       

تيـاد يـك بيمـاري      عبا اين موضوع كه ا    %) 5/38-02/41%(
  . موافق بودنداست نه يك جرم كامأل

  % 95 اطمينــــان بــــا فاصـــله % 92/51در حـــدود        
پاسخگويان با افزايش سطح اعتقـادي       %)33/49 -% 5/54(

  .)1جدول ( و مذهبي افراد كامأل موافق بودند
  

 مطالعه بر حسب پاسخگويي فراواني واحد هاي مورد :1جدول
 بهترين روش براي كاهش تقاضا و ايجاد نگرش منفي :الئوبه س

  نسبت به اعتياد كدام است؟
  

  
 مخالف

كامال 
 فمخال

  
 مؤافق

كامأل 
 مؤافق

 درصد درصد درصد درصد

  
  
  

45/2 24/1 51/35 78/60 
آموزش از طريق مدارس ودانـشگاها        -الف

 .صدا وسيما ورسانه هاي گروهي

58/17 91/12 09/26 4/43 
حرام اعالم شدن مـواد اعتيـاد آور از           -ب

 .يكبار مصرف براي حتي اعدام،  مراجع سوي

04/6 94/4 50/44 50/44 
تدارك برنامـه هـايي در زمينـه تغييـر           -ج

ــواد     ــه م ــسبت ب ــه ن ــراد جامع ــرش اف نگ
 اعتياد آور

43/10 70/10 81/36 03/44 

آموزش توانايي افراد بـراي ارائـه پاسـخ          -د
منفي به كاهش تقاضاي نا معقول به ويـژه         
دعوت به مصرف مواد اعتيـاد آوراز طريـق         

 آموزش هاي رسمي

40/18 19/13 47/27 93/40 
اين موضوع كه اعتياد يك بيماري است        -ه

 نه يك جرم

64/12 59/6 85/28 92/51 
ذهبي در مــافــزايش ســطح اعتقــادي و  -و

 افراد

  
مؤثرترين روشـهاي مبـارزه     (در رابطه با هدف دوم پژوهش       

  )با اعتياد كدام است؟

  
 %)5/37 -% 5/42(% 95با فاصله اطمينان     )%1/40(اكثريت

گين براي مـصرف مـواد اعتيـاد آور         با اعمال مجازاتهاي سن   
بـا فاصـله    ) 34/34(بيـشترين درصـد      .بودنـد  كامأل موافق 
ــان  ــاي   %)6/31 -% 5/36(% 95اطمين ــال مجازاته ــا اعم ب

 .اعدام براي معتادان سابقه دار كامأل موافق بودند
 %)77 -%81(% 95با فاصله اطمينان  %) 85/78(اكثريت     

وزيــع كننــدگان و بــا اعمــال مجازاتهــاي ســنگين بــراي ت
  .)2جدول( فروشندگان مواد مخدر كامأل موافق بودند

  
فراواني واحد هاي مورد مطالعه بر حسب پاسخگويي  : 2جدول 
   مؤثرترين روشهاي مبارزه با اعتياد كدام است؟:الئوبه س

  

  
 مخالف

كامال 
 مخالف

  
 مؤافق

كامأل 
 مؤافق

 درصد درصد درصد درصد

  
  
  

7/21 36/12 82/25 1/40 
اعمــال مجازاتهــاي ســنگين  -الــف

 براي مصرف مواد اعتياد آور

2/27 56/14 9/23 34/34 
اعمال مجازاتهاي اعـدام بـراي       -ب

 معتادان سابقه دار

15/21 34/9 67/29 83/39 
ــاد    -ج ــراد معت ــودن اف ــداني نم زن

 همراه با كار اجباري در اردوگاه ها

49/5 57/3 08/12 85/78 

ين بـراي   اعمال مجازاتهاي سنگ   -د
توزيع كنندگان و فروشندگان مواد     

 مخدر

53/22 37/26 8/22 3/28 

عدم حساسيت نسبت به اعتيـاد       -ه
در داخل كشور و فقـط ممانعـت از         

 ورود و توليد آن در داخل كشور

22/30 2/27 96/18 63/23 
اين موضوع كه اعتياد يك جـرم      -و

 است نه يك بيماري

  
  :بحث
ر رابطـه بـا بهتـرين روش بـراي          نتايج ايـن مطالعـه د           

كاهش تقاضا و ايجـاد نگـرش منفـي نـسبت بـه اعتيـاد از             
ديدگاه مردم شهر همدان بيانگر آن بود كه اكثريت معتقد          

 و بودند آموزش از طريق رسانه هاي گروهي، صـداو سـيما          
مدارس و دانشگاه نقش مهمـي در كـاهش تقاضـا خواهـد             

ده هـا در     از شـركت كننـ     درصد50/44و همچنين    .داشت
مطالعه با تدارك برنامه هايي در زمينه تغيير نگـرش افـراد         
 .جامعه نسبت به مواد اعتيـاد آور كـامأل موافـق بـوده انـد              

هـدف اصـلي    : دنمهريار و جزايري در اين رابطه مي نويـس        
  ردمــكاهش تقاضا ايجاد تغييراتي در آگاهي و نگرشهاي م

اد اسـت   نسبت به مو   بخصوص افراد جوان در معرض خطر،     
 مصرف مواد بـي عالقـه       هتا باعث شود آنها شخصأ نسبت ب      

  شده و از گرفتن يا مصرف آنها حتي اگر به صورت مجاني 
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و نيز استفاده . در اختيارشان قرار داده شود خودداري كنند     
از رسانه هاي گروهي تحت  كنترل دولت براي بـاال بـردن             

 مـصرف   سوء و ميزان آگاهي و سياست عامه نسبت به مواد       
. آنها در برنامه هاي آموزشي بايد مـورد توجـه قـرار گيـرد             

تشويق روزنامه هـا و مجـالت بـراي انتـشار گـزارش هـاي               
ادواري در باره خطرات سوءمصرف و راههـاي پيـشگيري و           

تشويق انتشار مقاالت علمـي و مـستند دربـاره       درمان آنها، 
وضع موجود و مضرات و خطرات سوءمصرف مواد،گنجاندن        

شهاي مربوط به مواد مخدر و اعتيـاد در برنامـه هـاي             آموز
رسمي مدارس و برنامه هاي دانشگاهي ، از جملـه تـدارك            

  .)6(برنامه ها و راهكارهاي مؤثر در اين زمينه ميباشد
افـزايش ســطح اعتقــادي و مـذهبي در افــراد از ديگــر        

 درصـد پاسـخگويان بـا آن موافـق          92/51روشهايي بود كه  
مـه جمعـه و جماعـت و مبلغـان          ئ تشويق ا  آموزش و .بودند

ظ خطبه هاي خود بـه     عمذهبي به اختصاص قسمتي از موا     
مواد مخدر و مضرات آن و تشويق افراد معتادي كه با آنهـا             
مشورت مي كنند به استفاده از امكانات موجود براي تـرك           

توجـه   مـورد    اعتياد در كاهش تقاضا همواره بايـد تأييـد و         
كــي از بهتــرين روشــهاي يزدانــي ي)6.(يــردگبيــشتري قرار

ند كـه بوسـيله     داپيشكيري از اعتياد را همان راه هايي مي         
ــدگي   ــب فرهنگــي و خــصوصيات زن ــردم و در قال خــود م
اجتماعي آنها تعيين شده است به عنوان مثال يـك گـروه            
مذهبي ممكن است تحت حمايـت تعـاليم دينـي خـود از             

 نـشان داده    تجربـه .آلوده شدن به مواد مخدر در امان باشد       
مجامع مـذهبي    است كه در تعدادي از كشورهاي اسالمي،      

و مساجد در جلوگيري از آلوده شدن به مواد مخـدر نقـش       
بنا براين مي توان نتيجـه گرفـت        ) 7(. ارزنده اي داشته اند   

اسـالمي و بـا تقويـت آمـوزه هـاي             -آموزش تعـاليم الهـي    
اعتقــادي و مــذهبي ديــن اســالم و ســر مــشق قــرار دادن 

يــامبران و اعمــه وپيــشوايان خــود مــي تــوان از بــسياري پ
  .آلودگي ها از جمله اعتياد پيشگيري نمود

 و ضـمن  مطالعـه با توجه به يافته هاي حاصـل از ايـن            
مطالعات انجام شده مي توان نتيجه گرفت تدارك        بر  تأكيد  

برنامه هاي آموزشي براي گروههاي مختلـف جمعيتـي در          
در،تغيير در نگرشهاو باورهاي    خصوص سوءمصرف مواد مخ   

  توجه بيش از  تأكيد بر آموزشهاي ديني و اعتقادي، غلط ،
پيش مراجع و علماي اسالمي به اين مـسأله مـي توانـد از              

   . خشكاندن اين پديده شوم باشدمؤثر جهتراهكارهاي 
  در   ،1986ال ــــ در سبعمل آمده هايق بررسيــطب      

  
ري از دانـش آمـوزان اعتقـاد بـه          هايي كه درصد باالت   دوره  

ميزان مصرف پـايين     زيان بخش بودن ماري جوانا داشتند،     
تر از دوره هايي بوده اسـت كـه دانـش آمـوزان كمتـر بـه                 

بنـا بـراين     .خطرناك بودن مصرف مواد اعتقاد داشـته انـد        
 باورها و عقايد افـراد جامعـه        ررود وقتي تغيير د    انتظار مي 

ا در ارتباط با مصرف مواد هـم         بوجود مي آيد رفتارهاي آنه    
افزايش شديد مـاري جوانـا در سـالهاي          .تغيير خواهد كرد  

در آمريكا بيشتر در ميان نوجواناني بـود كـه اعتقـاد            1990
  .)8(داشتند كه مصرف ماري جوانا بي خطر است

در مورد نگرشهاي غلط نسبت به مـواد مخـدر           اميدي      
  گرشـهاي غلـط   ن:در بزرگساالن شـهر كاشـان مـي نويـسد       

مانند بهبود دردهاي جسماني پس از مـصرف مـواد مخـدر       
ــوده    ــواد مخــدر ب ــار در مــصرف م يكــي از باورهــاي زيانب

  .)9(است
 در مورد نقش آمـوزش مهارتهـاي زنـدگي در           يواليان      

 شـهر   نپيشگيري از سوءمصرف مواد در نوجوانـان و جوانـا         
 انميـز آموزش مهارتهـاي زنـدگي بـر         :اصفهان مي نويسد  

آگــاهي گروههــاي مختلــف و احتمــال گــرايش جوانــان و 
  .)10(نوجوانان به اعتيا د مؤثر بوده است

مــؤثرترين روشــهاي (در رابطــه بــا هــدف دوم مطالعــه     
تجزيه و تحليل داده ها نشان       )مبارزه با اعتياد كدام است؟    

 درصد از پاسـخگويان بـا اعمـال مجازاتهـاي           1/40داد كه   
 درصـد بـا     34/34اد اعتيـاد آور و      سنگين براي مصرف مـو    

ــابقه دارو     ــادان س ــراي معت ــدام ب ــاي اع ــال مجازاته  اعم
درصد بـا زنـداني نمـودن معتـادين همـراه بـا كـار               83/39

درصد با اعمال مجازاتهاي سـنگين بـراي        78/ 85اجباري و 
توزيع كنندگان و فروشـندگان مـواد مخـدر كـامأل موافـق             

دند كـه اعتيـاد      درصد مخالف اين موضوع بو     2/27بودند و   
  .يك جرم است نه يك بيماري

در ايــن پــژوهش بــسياري از پاســخگويان معتقــد بــه       
استفاده از روشهاي قهـر آميـز در مبـارزه بـا مـواد مخـدر                

و برخي از مطالعـات و نظـرات كارشناسـان تأييـد             هستند
كننده موارد فوق بوده اما در موارد عديده اي نيز اسـتفاده            

  .ا كافي ندانسته انداز چنين روشهايي ر
  : نتيجه نهايي 

بطور كلي يافته هـاي ايـن مطالعـه نـشان داد كـه از                     
ديدگاه مردم شهر همدان آمـوزش از طريـق رسـانه هـاي             
گروهي، صدا و سيما و نيـز بـاال بـردن سـطح اعتقادهـاي               

  ه جماعت وـــــي با تاكيد بر آموزش و نقش ائمــــمذهب
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رها و نگرشهاي غلـط در خـصوص        روحانيون و با اصالح باو    
مصرف مواد مخدر ، آموزش مهارت هاي زندگي در كاهش          
تقاضاي مواد مخـدر مـؤثر مـي باشـد و همچنـين اعمـال               
مجـازات هـاي سـنگين بـراي مـصرف كننـدگان و توزيـع        
. كنندگان مواد مخدر مورد تاكيد پاسـخگويان بـوده اسـت          

وص  ميتوان گفت مطالعه و برنامـه ريـزي در خـص           بنابراين
رزه با مـواد مخـدر نيازمنـد بكـارگيري          اكاهش تقاضا و مب   
مطالعات جامعه شناسي و بررسـي هـاي    راهكارهاي علمي، 

چند بعدي است تا بتوانيم اين پديده شـوم قـرن حاضـر را       
ــاييم و   ــن نم ــشه ك ــر دور  ري ــوم را از خط ــان مرزوب   جوان
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