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 29، شماره هفتمفصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال 

 
 

 يئ ه حمزهيمهد

 
 

ادمحور چهار روزنامه يمطالب اعت يريگ كوشد جهت مين مقاله ي: الهأطرح مس
 ياد مورد بررسي( را نسبت به اعتيهان، اطالعات، اعتماد و اعتماد مليكشور )ك

 ييشناسا يريگ ن جهتيمستقل را در مورد ا يرهايك از متغيقرار دهد و سهم هر 
 ن كند.ييو تع

 يريگ جهت يل محتوا به بررسيروش تحل يبر مبنا ق حاضري: تحقروش
است.  پرداخته 1386ر يت 5تا  1385ر يت 5اخبار و مطالب چهار روزنامه مذكور از 

رها ين متغيب ةسنجش رابط ياسكوئر برا يو آزمون كا يك آمار استنباطياز تكن
 استفاده شده است.

طلب، خبرسازان، نوع مستقل )نوع م يرهاين متغيها، ب افتهي: مطابق ها يافته
ير وابسته د( و متغيتر و ليرمجاز در تيد، نوع ماده مخدر غيتر و ليماده مخدر در ت

 شود ميمشاهده  يدار ياد( تفاوت معنيمطلب نسبت به اعت يريگ )جهت
اد به يدر كشور ما، اعت مواد مخدرمبارزات صورت گرفته با  عليرغم: ايجنت

از  يكيمانده است. مطبوعات،  يعه باقسالمت جام يبرا يجد يديعنوان تهد
دهد  يق نشان ميتحقي ها يافتهن هدف هستند. يدن به ايمهم در رس يها سميمكان

هاست در  هستند كه سال يريگ جهت ةدهند دكننده و اشاعهيتول ،كه مطبوعات
 .اند شه دواندهين ما ريها و قوان استيجامعه، س

 
 ها، مطبوعات ي، رسانهوازه بانجرم، در ،يمارياد، بي: اعتها كليد واژه

 14/8/87تاريخ پذيرش:   14/12/86تاريخ دريافت: 

                                                           

 ييدانشگاه عالمه طباطبا ي،كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماع <mhamzeh7@gmail.com> 

 يها روزنامه ياد در برخيكرد به اعتيرو
 ؟يماريا بيکشور: جرم 
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 مقدمه

 يمخدر است. كشورها اد به موادياند، اعت ران و جهان با آن مواجهيكه ا ياز معضالت يكي
اند و  استفاده كرده يمختلف يها استين معضل از سيمبارزه با ا يگوناگون برا

ن ينابير بيز تدابيو ن« كامل يآزاد»تا « عدم مدارا» يفرياست كيشان از س يها يگذار استيس
 يو حقوق ي، اجتماعي( چرا كه از نظر پزشك18: 1383، يدي)جمش نوسان داشته است

طور قطع،  هاد بي، اعتيقات پزشكياد وجود دارد. طبق تحقينسبت به اعت يمختلف هاي ديدگاه
، يليد )اسماعيآ يم وجود بهمغز  ياركردو ك يرات ساختارييرا بر اثر تغياست ز يماريب

دارند. در هند،  يمتفاوت هاي ديدگاهباره  (. ولي مردم جوامع مختلف، در اين101: 1381
ز يك يمصرف ماري جوانا، بنگ و ... كامالً عادي و مصرف زياد ترياك و مشتقات آن ن

كم، چون  شد اما كم مي است. در امريكاي قرن نوزدهم، ابتدا اعتياد، عادي تلقي پاره فرهنگ 
شد، جامعه با كمبود  تر مي تر جنايتكاران از معتادان بودند و شمار معتادان هم بيش بيش

شديد عليه اعتياد پرداختند و   نيروي انساني مواجه گشت؛ دولت و سپس مردم به مبارزه
 (. 58-59: 1377 نگاري، معتادان، مجرم تلقي شدند )كريمزاده

المللي و داخلي نسبت به اعتياد و  قوانين متفاوتي در سطح بيناز نظر حقوقي نيز 
هاي سازمان ملل متحد، كنوانسيون مبارزه با قاچاق  معتادان وجود دارد. در ميان كنوانسيون

انگاري اعتياد  اي به لزوم جرم بدون هيچ اشاره 1988مصوب  وين گردان مخدر و روان مواد
 مواد مخدرقط از جرم انگاري مصرف غيرقانوني ف 3  هاي عضو، در ماده از سوي دولت

عنوان  هدهد اگر مواد مخدر با تجويز پزشك براي معتاد ب است. اين امر نشان مي سخن گفته
بود. با اين حال در تمام كشورهاي عضو چنين   يك بيمار استفاده شود، جرم نخواهد

قانون »امريكا براساس خدر در م  كنندگان مواد شود. مثالً مصرف اي رعايت نمي قاعده
اند. اعتقاد بر آن  از حمايت قانون مستثني شده 1990مصوب  1«حمايت از اشخاص ناتوان

اد، منافع اجتماعي را از دست خواهد داد اما با ترك اعتياد، ياست كه معتاد بايد بداند با اعت

                                                           
1. Disabilities Act 
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د ياست كه با يماريكه در دانمارك، معتاد ب يدرحال ؛خواهد آورد دست بهرا ها  آن دوباره
ن، معموالً در كشورهاي يچن (. هم17-25: 1383 و درمان شود )رحمدل،« بازاجتماعي»

اين مواد   كننده بسيار شديدتر از مبارزه با مصرف مواد مخدرمختلف جهان، مبارزه با عرضه 
 ترحم به  ةو جامعه با ديد« معتاد، مجرم نيست؛ بيمار است»بوده است. در اكثر جوامع، 

 (.256: 1382قهي،  كند )مرتضوي كمك ميا ه آن
اد يدر قبال اعت يمختلف يها ك قرن قبل تا امروز، واكنشيز از حدود يران نيگذار ا قانون

د يقانون تحد»اك پرورده در يهر مثقال تر يبرا يگذار اتيو معتادان نشان داده است: از مال
قانون منع كشت »عتاد مطابق ( تا اخراج كارمندان م1329ع االول يرب 12)مصوب « اكيتر

 مواد مخدرقانون مبارزه با »ب ي(، از تصو1334)مصوب آبان « اكيخشخاش و استعمال تر
( و دادن مهلت شش ماهه ترك به 1367آذر  3)« ص مصلحت نظاميمصوب مجمع تشخ

چهارم توسعه  ةكرد درمان مدار در برنامي( تا توجه به رو59-138: 1375، يديمعتادان )شه
ن دوره، اهتمام يتا ا يانقالب اسالم يروزياصالحات. در واقع، از بدو پ ةوردر د
تر معطوف به رويكرد مقابله با عرضه بود  ، بيشمواد مخدرريزان و مسئوالن مبارزه با  برنامه

پيشگيري، درمان   (. از اين دوره به كاهش تقاضا توجه و برنامه282-283: 1383 )هاشمي،
 چهارم توسعه تهيه و تدوين گرديد.   ةدر قالب برنام مواد مخدرقاچاق  و مقابله با اعتياد و
ر كرده است. در ابتداي يياد تغيز نسبت به اعتين، نگرش جامعه نيد قوانيهمگام با تشد

كاشتند، معتاد شده بودند. با  هاي ايراني بسياري به ترياكي كه خود مي قرن بيستم، خانواده
، يخاوندي)ش شد ها رايج بود، خالف قانون اعالم كه سالتصويب قانون ممنوعيت، كاري 

كه اعتياد نه  طوري هتدريج نسبت به موضوع حساسيت پيدا كرد ب ه(؛ جامعه ب445: 1384
ن ي(. ا93-94: 1375آمد )شهيدي،  شمار  هيك بيماري كه يك سرخوردگي اجتماعي ب

متوسط به   ةبريم كه طبق ر مياي به س افته است و ما هنوز در دورهينگرش تا امروز ادامه 
و مسكرات را نماد  مواد مخدرها، استعمال  مردم و رهبران عقايد آن  باالي جامعه و نيز توده

-444: 1384، يخاونديكنند )ش تلقي مي« ضاله»هاي خيالي، مذموم و  وابستگي به ارزش
د، هرگز موفق به ها در مبارزه با اعتيا دولت  ز اقدامات قهريهين نوع نگرش و ني(. ا443
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 ن معضل نشده است.يشيوع ا  ةكردن گستر محدود
 يرباز، نگرشيكه از د يكشور ةن رسانيتر يميقد يعنيد در مطبوعات، يد ديحال با

نسبت به  يريگ شود، چه جهت ن آن مشاهده ميياد در جامعه و قوانيمجرمانه نسبت به اعت
مطالب  يريگ جهت آيا است كه نيق ايتحق يسؤال اصل يافته است؟ن معضل انعكاس يا

نوع مطلب، نوع  يرهايك از متغيبر حسب هر  ،اديبه اعت ي نسبتمطبوعات مورد بررس
هايي  ن كمبود مباحث نظري و پژوهشيكند؟ همچن ر ميييو نوع خبرسازان تغ مواد مخدر

را ها  آن ند ومواد مخدرگري مطالب مربوط به اعتياد و  كه راهنماي مطبوعات در گزارش
دهند، محقق را بر آن داشته  در مبارزه با معضل اعتياد و پيشگيري از گسترش آن ياري مي

 مذكور همت گمارد. ةدر حوز يتا به رفع فقر نظر

 اد و رسانهيبه اعت ينظر يكردهايرو( 1

 زني برچسب يةنظر (1-1

طات و ارتبا ياجتماع يشناس روان  ن دو حوزهيهاي مشترك ب هيزني از نظر ه برچسبينظر
د. بر يگو جرائم و انحرافات سخن مي  ةن حوزييها در تع رسانه يرگذاريتأث  ةاست كه از نحو

كه  ينگاران و عوامل كنترل اجتماع ر روزنامهينظ ياي افراد ه، در هر جامعهين نظرياساس ا
برچسب و  صورت بهرفتار برخوردارند، اقتدار خود را  يت و قدرت معناگذارياز صالح

بر  يهاي مبتن داوري شيه بر پيز با تكين ين داوريدهند. ا مي گران نشان يد انگ زدن به
شود. رفتار  ل به اهداف و منافع آن انجام ميين يو در راستا يخود يفرهنگ يالگوها
ي ن رفتار، امريبرچسب بزنند. ا بر آن ن،ياست كه مردم و قوان يا جُرم، رفتاري يانحراف
ن ياد شود. لذا راه حل اير اعتينظ يانحرافات تشديدب ساز است و ممكن است موج مسأله

د. مثالً منحرف يآ دست بهر كند و سود، خارج از برچسب زدن ييف تغياست كه تعار
اد يكند بلكه ممكن است بر اعت را حل نمي ينه تنها مشكل ،مجرم دانستن معتاد يا دانستن

 Roger Fowler)) ت، راجر فاولر(. در حوزه ارتباطا41: 1384، يد )عبدالرسوليافزايفرد ب
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كه خبرنگاران و  يكيدئولوژيهاي ا نهير زميها تحت تأث معتقد است اخبار روزنامه
 يبند ز مقولهيآم ضيطور تبع هها را ب اند، انسان دهيبانان اخبار رشد كرده و آموزش د دروازه

سازد  مي منتسبها  آن را نسبت به يحيهاي صر و داوري يهاي نامرئ كند و برچسب مي
زني منفي يا مثبت، تبعيض  ها از راه برچسب (. مطبوعات و ساير رسانه111: 1380 )محكي،

دهي و بازتوليد ايدئولوژي  ها و طبقات مختلف به شكل در واگذاري معاني به افراد، گروه
ثير و أكنند. حتي اگر چنين كاركردي، ناخواسته و غيرارادي باشد، از ت حاكم كمك مي

 كاهد. بر وضعيت حاكم بر جامعه نميها  آن كرداهميت عمل

 گاهيآگيري  كنترل اجتماعي و شكل (2-1

ها، از هنجارها و قراردادهاي  بر مبناي اين ديدگاه، محتواي مطبوعات و ساير رسانه
كند. توجه بسيار به نخبگان و نظرات ثبيت شده، برخورد منفي  اجتماعي حمايت مي

دانستن مشكالت در قالب  كژروانه و گرايش به قابل حل محسوس و نابرابر با رفتارهاي
ها را  ها برخي رفتارها و گروه چنين رسانه اين شواهدند. هم  ةجامعه از جمل  ةقواعد جاافتاد

كنندگان  كنند. غير از جنايتكاران، مصرف انواع كژرو و خطرناك براي جامعه تعريف مي
كه  يدرحال ؛(407-402: 1382)مك كوايل، گيرند مي  اين انواع قرار ءهم جز مواد مخدر

هاي اخالقي و  را موجب هراسيتواند واقعاً مضر باشد ز يها م رسانه  ةكنند پوشش گمراه
 (. Myrji, 2007شود ) هاي كيفري مي واكنش

 يدروازه بان (3-1

خارج از سازمان و  ي، فشارهايو نهاد يشخص يها از انتخاب يبيترك يا رسانه يها اميپ
طبقه  يها از ارزش يها در جانبدار امين پين ايچن هم ي مخاطبان است.ها خواسته ينيب شيپ

( در 399-401: 1382 ،هامشوند ) يساخته و پرداخته م ـها  غالباً مالك رسانه ـحاكم 
 هاي ديدگاه ةدهند يا انعكاس يانتظار داشت خواهان دگرگونها  آن توان از يجه، نمينت

 يبازساز يشود نوع يها به مخاطب عرضه م رسانه ياز سو چه آنن طبقه باشند. يمخالف ا
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، نشان دادن ين بازسازياگر هدف ا يژان كازنو، حت ةت است. به گفتيمند از واقع هدف
دگاه ياست كه د يلتريا ناخواسته، فيت تا سرحد امكان باشد باز هم رسانه خواسته يواقع
بانان  ن، نقش دروازهي( بنابرا67: 1364، يكند )ساروخان يرا به مخاطب القا م يخاص

پر از اطالعات، دست به انتخاب  ييايان دنيشود كه از م يند ارتباط مطرح ميفرا در يا رسانه
ا كنار يشود كه در مورد درج اخبار و مطالب  گفته مي يبه كسان بان دروازهزنند. واژه  يم

 يسع يبان مطالعات دروازهاكثر (. 96: 1381رند )شكرخواه، يگ م مييتصمها  آن گذاشتن
ا به يسازند  يمات را متأثر مين تصميبپردازند كه ا ييفشارها ييو شناسا يدارند تا به بررس

 ياز نظام ارزش يشود كه فشارها ناش يكشانند. معموالً گفته م يض ميتعصب و تبع  ةورط
 يت كاريوضع ،ها آن يها نداشتن ها و دوست داشتن مانند دوستها  بان دروازه يذهن

ر يپذ ييشناسا يساالرانه و تجار واني، ديقانون يها آن دسته از نظارتو  شانيا ةبالواسط
و  178: 1385گران، يوان و ديسولگذارند ) ير ميها تأث بان مات دروازهيكه بر تصماست 

كه  ـهاي دولتي و ...  ها، كميته چون مراكز پليس، دادگاه نهادهاي بوروكراتيكي هم (177
تركيبي يا  صورت بهمردم و نهادها، مكان يا زمان،  ـ رويدادند  كننده بر يا پردازشمنبع خ

(. لذا در مجموع، عوامل 234-235: 1382ل، يمنفرد در انتخاب رويداد مؤثرند )مك كوا
 هاي ها و محدوديت هاي اجتماعي، سياسي و ...، نوع خبرسازان، نظارت سازماني )ارزش برون

حقيقي و حقوقي، نوع رويدادها، ايدئولوژي حاكم( و عوامل قانوني، نفوذ اشخاص 
گذارند  ياثر م يبان ند دروازهيسازماني )باورها و نظرات شخصي خبرنگاران( بر فرا درون

 (.38و  37: 1380، يو قند يعي)بد

 مطالعه ةنيشيپ (2

وب اَند گل«  و مجله« تورنتو سان»و « تورنتو استار»هاي  روزنامه يمحتوا يقيتطب ةسيمقا
اول، اكثر مطالب  ةدر دور كه دهد ينشان م 1998-1999و  1988-1989  ةدر دو دور 1«ميل

كه اكثر مطالب  ياند درحال ت كردهيحما مواد مخدراد و ياعت ةنيد در زميشد يها ياز سركوب
                                                           

1. The Toronto Star, The Toronto Sun and The Globe and Mail 
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چرا كه در مقطع اول،  ؛اند مورد بوده يا بي يخنث مصرف مواد ، نسبت به كنترل،يبعد ةدور
يل ان قانون تشكيس و مجرياستمداران، مأموران دولت، پلين منبع اطالعات را سيتر شيب

تر به متخصصان بهداشت مراجعه  شيكسب اطالعات ب يبعد، برا ةدر دور ياند ول داده
ق از عملكرد متفاوت مطبوعات نسبت به مواد ين تحقين محققان ايچن هم ده است.يگرد

كنندگان  نگرش جامعه دارد. مثالً برخالف مصرف شه در نوعيند كه ريگو مخدر سخن مي
منحرف  يتين، اقليكنندگان كوكائ رش جامعه هستند، مصرفيات كه تا امروز، مورد پذيدخان

ل در سال يمطبوعات برز يل محتواي. تحل(Hathaway & Erickson, 2007) شوند مي يتلق
 ،مخدر متفاوت است ةدمقاالت، بسته به نوع ما يريگ جهتدهد نوع  ز نشان ميين 1998

و  دارند دارند آن تمركز يو درمان يمصرف قانون رجوانا ب يكه در مورد مار يا گونه هب
(. Noto, et al, 2007aشود ) د مييو درمان تأك ير سركوبينظ ين بر اقداماتيكوكائ ةدربار

 يريگ جهت ياز برجسته ساز 2000ن كشور در سال يات اينشري رو ي برگريپژوهش د
افت يتوان  اد مييدرمان اعت ةدربار يتر مطلب كند و كم ت ميياد حكايمانه نسبت به اعتمجر

(Noto, et al, 2007 bبالد، ويليامز و مك .) پي  اي هاي رسانه ( به چارچوب2003لم )كا
 1چنين هومان كردند. هم معرفي مي« جرم و انحراف»و مصرف آن را  مواد مخدربردند كه 

(Blackwell) ول ( و بلك2003)
كنندگان را  توانند برخي مصرف ها مي رسانه  اند داده   نشان 2

3«گناه قربانيان بي»
كنندگان  ، قاچاقچيان و توزيعمواد مخدريعني ناتوان در برابر  

هاي  ها، تصاوير منفي از مصرف مواد را با كليشه رسانه چنين  گذاري كنند. هم چارچوب
آميز  مواد غيرمجاز را بيش از ساير رفتارهاي مخاطرهكنند؛ مصرف  نژادي منفي تركيب مي

« تجارت مواد»دهند؛ و تصويري جنجالي و مهيج از  براي سالمتي، خطرناك نشان مي
مجاز  مواد مخدراي  ها را بابت روش نمايش رسانه كنند. برخي تحقيقات، نگراني عرضه مي

ها از  ري، تأثير تصوير رسانهاند. تحقيق كيفي ديگ )مانند الكل و دخانيات( افزايش داده

                                                           
1. Homan 
2. Belackwell 
3. Innocent Victims 
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 فوكس و متيوز هاي حكومت آزموده است. مثالً به گفته  را بر سياست مواد مخدرمصرف 
كمك كرده و يك حمايت قوي براي  مواد مخدري «ها بحران»ها به خلق  ( رسانه1992)

 (. Fox & Matehews, 2007اند ) هاي طرفداران منع مسكرات فراهم آورده سياست
ها و نوع عملكرد  از پوشش رسانه مواد مخدركنندگان  ا اكثر مصرفيرالدر است

ها، زبان مورد  نگاران و سردبيران، ناراضي و خشمگين بودند. نگراني اصلي آن روزنامه
 كنندگان و نيز تصاويري بود كه ها( در توصيف مصرف اي ها )معتادان، شيره رسانه  استفاده

نگاه  يماريعنوان يك ب هب مواد مخدربه مصرف  تر كموه، داد. بعال را مجرم نشان ميها  آن
كنندگان  ها، مصرف اين بود كه تصاوير رسانهها  آن شد. يك موضوع ثابت در عصبانيت مي

فرهنگي كه از  يا خرده« طبقه بي »يعني  ،دهد نشان مي« ديگران»عنوان  هرا ب مواد مخدر
مواد شوراي ملي »مشترك   ايي پروژهراين گزارش نهخارج است. بناب« بهنجار»اجتماع 

 ـ منتشر شد 2005ژوئن  3كه در  2«اي كامبدا دانشگاه ارتباطات حرفه»و  1«استراليا مخدر
و هم  مواد مخدراد و يبخش مبارزه با اعت گرفت كه هم راهبردهايي را درنظر

ها را در گزارش صحيح، مسئوالنه و دقيق  اندركاران مطبوعات و ساير رسانه دست
نگاران  روزنامه كه ن راهبردها آمده استيدهد. در ا و اعتياد ياري مي مواد مخدرموضوعات 

كرد كه  يادآورها ي آن د بهين نكته را بايد توجه داشته باشند و ايو سردبيران با
بخش  يعني ،اند. هر دو بخش ، بيمار و نيازمند كمك و حمايتمواد مخدركنندگان  مصرف

د از يها با اندركاران رسانه نگاران و دست يز روزنامهو ن واد مخدرماد و يمبارزه با اعت
 يا ، نتيجه«درجه تحمل صفر«  ةيا قاعد 3«انگاري آسيب كوچك»را يها بپرهيزند ز كليشه

دارند.  هاي مختلف، نتايج متفاوتي در پي گوناگون در شرايط و زمينه هاي ديدگاهندارد. 
اند، تنها بر يك عامل تأكيد  مخدر و اعتياد كه پيچيدهها در مورد موضوع مواد  وقتي رسانه

تواند ناشي از  پرده گفت كه مصرف مواد مي انتقاد كرد و علناً و بيها  آن د ازيورزند با مي

                                                           
1. Australian National Council on Drugs 
2. The School of Professional Communication University of Canberra 
3. Harm Minimization 
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  (Blood & McCallum, 2005).هاي رواني باشد  مسائل طبي مانند بيماري

 قيتحق يچارچوب نظر( 3

ارچوب نظري اين تحقيق بر ها، چ رامون اعتياد و رسانهده پيهاي مطرح ش با عنايت به نظريه
ها روزانه با  باني قرار دارد. جوهر اين ديدگاه به اين شرح است كه رسانه اساس ديدگاه دروازه

ها دست به  اي از بين آن شوند. لذا دروازه بانان رسانه انبوهي از رويدادها و مطالب مواجه مي
نگاران،  ها )روزنامه ها و باورهاي آن ها، نگرش ، ارزشزنند و نه تنها افكار انتخاب مي

هاي اجتماعي،  هاي قدرت، ارزش خبرنگاران، دبيران و سردبيران( بلكه منابع خبري، كانون
 كنند. آفريني مي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... نيز در اين فرايند نقش

 قيروش تحق( 4

 يروش ،(Merton) مرتون يفتعر ست كه طبقل محتوايروش تحل يبر مبنان پژوهش يا
كه در آن از شود  يمحسوب م يت اجتماعياطالعات در مورد واقع يآور ي جمعبرا

ك مضمون ثبت نشده ي يها شده )بارز( در مورد مشخصهيك متن ثبت  يها مشخصه
ترين مراحل تحليل محتوا  مهم .(14: 1384، ب الساداتينق)د گرد يم يريگ جهي( نتيربارز)غ

گيري،  مورد تحقيق و نمونه  ةهاي تحقيق، تشكيل مجموع ص ساختن هدفشامل مشخ
ها و سنجش  مذكور به واحدهاي مختلف، گردآوري واحدها در قالب مقوله  ةتقسيم مجموع

اي و ارزيابي  از دو تكنيك مقوله در اين مطالعه (.93: 1356 مقداري است )معتمدنژاد،
يكي مبتني بر طبقات مفهومي است كه براي اي، تكن است. تكنيك مقوله  شده  استفاده

ها، توصيف  شود و مبتني بر آن مي  سازماندهي عناصر پراكنده از اين طبقات استفاده
گيرد. تكنيك ارزيابي نيز شكلي از تحليل  محتواي مورد بررسي در قالب مقوالت انجام مي

هاي غيربارز  ها يا زمينه در مورد مشخصه ،هاي بارز مشخصه بر اساسمحتواست كه 
تواند همبستگي بين پيام يا محتوا را  گر مي كند. به عبارت ديگر، پژوهش اظهارنظرهايي مي

ليل در اين تحواحد  (.35 و 34: 1384السادات،  بيهاي اجتماعي بررسي كند )نق با واقعيت
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ادمحور اعم از خبر، مقاله، گزارش، تفسير و تحليل، عكس، يتمام مطالب اعت ،پژوهش
 .است ليك واحد تحليهر مطلب،  يعنياست  ها( ياتور، و ... )به جز آگهكاريك

 يريگ ي و روش نمونهآمار ةجامع( 1-4

 يها اد است كه در شمارهيق شامل تمام اخبار و مطالب مربوط به اعتيتحق يآمار ةجامع
 ينر ماه )روز جهاياز پنجم ت يو اعتماد مل اعتماد هان، اطالعات،يك يها سال روزنامه كي

طوركه  همان .ده استيبه چاپ رس 1386ر ماه يتپنجم تا  1385 (مواد مخدرمبارزه با 
اند  در پژوهش خود، دو روزنامه را برگزيده «پاتريشيا جي. اريكسون»و « اندرو دي. هتاوي»

است تا  قق هم بر آن شده(، مح2007تر است ) كارتر و ديگري نسبتاً ليبرال كه يكي محافظه
هان و يچنين ك رند. هميگ يرا دربرم يمختلف فكر يها فيرا بررسي كند كه ط ييها  روزنامه

 ديگر جديدتر و هر چهار روزنامه، كثيراالنتشارند.    تر، دو روزنامه اطالعات با قدمت بيش
ـ درنظرگرفتن تمام واحدهاي جمعيت  از روش سرشماريبراي بررسي جامعة آماري 
شده كه اين اقدام بر روايي و اعتبار دروني  استفاده (94: 1381مورد مطالعه )رايف و ديگران، 

هاي روزنامه منطبق  است زيرا سال آماري با سال تقويمي و انتشار شماره  اين پژوهش افزوده
است. با اين روش، خطاي  است و احتمال از قلم افتادن مطالب مورد نظر كاهش يافته 

 (.95دار خواهد بود )همان:  جهت تر كمتحقيق،   گيري حذف شده و نتيجه نمونه
 توسط دو استاد علوم ارتباطات، به ثبت اطالعات يدستورالعمل كدگذار دييپس از تأ

 يافزار نرم  ةتحت برناماست. سپس اطالعات ثبت شده،   اقدام شده مخصوص يها در برگه
(SPSS) هاي آماري در علوم اجتماعي آزمون  ةويژ

قرار ده و مورد پردازش يپانچ گرد 1
رها يمتغة سنجش رابط ياسكوئر برا يكاآماري   اند. تكنيك آمار استنباطي و آزمون گرفته

ق، يتحق ييايت پايمنظور رعا ه(. ب134-135: 1372 است )سيگل، قرار گرفته مورد استفاده 
شده است كه   محاسبه« ويليام اسكات»ت اعتماد از طريق فرمول معروف يب قابليضر

ضريب   ةهاي محاسب هاي اسمي كاربرد دارد. اين روش از ساير روش سعمدتاً براي مقيا

                                                           
1. Statistical Package for Social Sciences 
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 (. 27و  26: 1375تر است )بديعي،  قابليت اعتماد، دقيق
در   ذاري شدهدرصد از كل مطالب كدگ 20اول،   ةپس از يك ماه از كدگذاري مرحل

گيري  ، با روش نمونه«خبرسازان»و « ي مطلب نسبت به اعتيادريگ جهت»مورد متغيرهاي 
ه ميزان ضريب قابليت اعتماد ب وسيستماتيك يا منظم، انتخاب و مجدداً كدگذاري شدند 

حاصل « خبرسازان» يدرصد برا 87و « ي مطلب نسبت به اعتيادريگ جهت»درصد براي  83
توان به  درصد است، مي 70شد. چون ضريب حاصل در مورد هر دو متغير بيش از 

 .دستاوردهاي تحقيق اطمينان كرد

 قيمتغيرهاي تحق( 2-4

گيري مطلب نسبت به اعتياد به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي نوع  در اين تحقيق، جهت
مخدر غيرمجاز در تيتر و ليد،   مخدر در تيتر و ليد و نوع ماده  مطلب، خبرسازان، نوع ماده

 اين شرح است:اند. تعاريف نظري و عملياتي متغيرها به  متغيرهاي مستقل درنظر گرفته شده

 به اعتيادمطلب نسبت  يريگ ( جهت1-2-4

كه در آن نسبت به اعتياد وجود دارد، مد نظر است. در  يريگ هر مطلب با توجه به جهت
 3ن ير از اين متغيسنجش ا يقرار گرفته است. برا ين مورد، كل متن مورد بررسيا
مطلب، اعتياد يك جرم  وقتي دري مجرمانه )ريگ جهتالف( رمقوله استفاده شده است: يز

)وقتي در مطلب، اعتياد يك بيماري تلقي شده  بيماري يريگ جهت -2 ؛تلقي شده است(
در مورد  گيري جهتخاص )وقتي مطلب فاقد هر گونه  گيري جهتفاقد  و ج(است( 

 اعتياد است(.

 ( خبرسازان2-2-4

و مسئوالن قضائي،  نهادها )الف(هاي  عوامل ايجاد خبر هستند كه در زيرمقولهخبرسازان 
وزارت بهداشت، بهزيستي و  )ج( ،مداران و دولتمردان سياست ب() و انتظامي ،نظامي
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ها و  سازمان)هـ(  ،اعتياد  ةدولتي فعال در زمين و افراد غير ها سازمان )د( ،نهادهاي وابسته
 اند. شده يارمورد كدگذ بي )ز(ساير و )و(  ،اعتياد  ةالمللي در زمين اي و بين مسئوالن منطقه

 مخدر در تيتر و ليد  ( نوع مادة3-2-4

بودن بودن يا ن است، از نظر قانوني در تيتر و ليد مطلب ذكر شدهها  آن ي كه ناممواد مخدر
 2مخدر غيرمجاز  ماده )ب(و  1مخدر مجاز  ماده )الف( مورد نظر بوده و در دو دستة

 اند. شده يكدگذار

 در تيتر و ليدمخدر غيرمجاز   دهنوع ما (4-2-4

است از نظر نوع، ارزيابي  در تيتر و ليد مطلب ذكر شدهها  آن غيرمجازي كه نام مواد مخدر
مواد  )د( گردان مواد روان )ج( ،مواد افيوني )ب( ،مواد الكلي )الف(: ةدست 5و در شده  

  ةماد دشان از يك يا چنديتر و ليهر سه ماده )مطالبي كه در ت )هـ( و افيوني و روانگردان
 اند. شده يگردان و الكلي نام برده شده( كدگذار افيوني، روان

 ها ( يافته5

 «نوع مطلب»و « گيري مطلب نسبت به اعتياد جهت»( رابطة بين دو متغير 1-5

با يك  4ميزان ه آزادي ب  ةو درج 812/84 ميزانه با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده ب
 گيري جهت»دار است. بين  ين دو متغير معنيب  ةرابطهزارم اطمينان،  999هزارم خطا و 

                                                           

ها موادمخدر  بخش يگار و آرامآور و مُسكن مثل آسپرين، چاي، قهوه، كافئين، توتون، س برخي داروهاي خواب». 1

 (.31: 1382گران،يفرجاد و د« )مجازند

: 1380شوند )ابهري،  المللي )شرعي و مدني(، غيرمجاز شناخته مي مواد مخدري كه بر اساس قوانين داخلي يا بين. 2

109.) 
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 801از مجموع داري وجود دارد.  تفاوت معني« نوع مطلب»و « مطلب نسبت به اعتياد
درصد به نوع  9/68ترين نسبت با  مجرمانه، بيش گيري جهتبا   شده كدگذاريمطلب 

. از است  يافتهاص اختص« نامشخص«  ةدرصد به زيرمقول 7/10ين نسبت با تر كمتوليدي و 
ترين نسبت را مطالب  بيماري، بيش گيري جهتمطلب كدگذاري شده با  157مجموع 

 درصد به مطالبي اختصاص 1/5ين نسبت با تر كماند و  كرده  درصد كسب49غيرتوليدي با 
فاقد «  شده مطلب كدگذاري 504از مجموع  بوده است.« غيرمشخص»ها  آن دارد كه نوع 

و « توليدي»به  ،درصد 50يعني  ،ترين نسبت نسبت به اعتياد، بيش« خاص گيري جهت
لذا مطالبي كه توليد  ؛تعلق دارد« نامشخص«  ةبه زيرمقول ،درصد 3/12يعني  ،ين نسبتتر كم

اند، در مقايسه با مطالب  نگاران مطبوعات مورد بررسي بوده خود خبرنگاران و روزنامه
 ـه دليل نداشتن منبع از ابتدا تا انتهاي مطلب ب ها ـ آن غيرتوليدي و مطالبي كه نوع

تواند  اند. اين امر مي داشته  مجرمانه گيري جهتترين سهم را از  است، بيش  نامشخص بوده
اجتماعي و  هاي ديدگاهبانان باشد كه ريشه در  نگاران و دروازه ناشي از باورهاي روزنامه

 گيري جهتواند برآمده از تفكرات و ت قانوني نسبت به اعتياد دارد و از سوي ديگر مي
 اند. خبرسازاني باشد كه منبع اطالعات بوده

 «خبرسازان»و « گيري مطلب نسبت به اعتياد جهت»( رابطة بين دو متعير 2-5

 12ميزان ه آزادي ب ةو درج 411/351ه ميزان با توجه به آزمون كاي اسكوئر محاسبه شده ب
مطلب نسبت  گيري جهت»ير بين دو متغ  ةرابط در انهزارم اطمين 999با يك هزارم خطا و 

مطلب  801جموع داري وجود دارد. از م تفاوت معني« خبرسازان»و « به اعتياد
نهادها و »ي به درصد 3/72ترين نسبت با  بيش« مانهمجر گيري جهت»شده با   كدگذاري

و پس از آن « يرسا»درصد به  1/0ين نسبت با تر كمو « مسئوالن قضائي، نظامي و انتظامي
اختصاص « اعتياد  ةالمللي در زمين اي و بين ها و مسئوالن منطقه سازمان»درصد به  4/0با 

ترين نسبت  ، بيش«بيماري گيري جهت»شده با  مطلب كدگذاري 157مجموع يافته است. از 
ين نسبت را تر كمدرصد و  1/19با « وزارت بهداشت، بهزيستي و نهادهاي وابسته»را 



 29شماره  ،هفتماجتماعي، سال  رفاهفصلنامة علمي پژوهشي 

 

104 

اند. از  درصد داشته 3/1با « اعتياد  المللي در زمينه اي و بين ها و مسئوالن منطقه نسازما»
اند،  خاص نسبت به اعتياد بوده گيري جهتمطلب كدگذاري شده كه فاقد  504جمع 

ين تر كمو « نهادها و مسئوالن قضائي، نظامي و انتظامي»درصد به  2/46ترين نسبت با  بيش
ها و مسئوالن  سازمان»درصد باز هم به  2/3و پس از آن با « ايرس»درصد به  2/0نسبت با 

هاي مورد  اختصاص داشته است. پس اوالً روزنامه« اعتياد  المللي در زمينه اي و بين منطقه
مجرمانه نسبت به اعتياد  گيري جهتاند كه  بررسي بيش از همه خبرسازاني را مطرح كرده

قرار ها  آن از همه مورد توجه تر كمبيماري،  يگير جهتاند و خبرسازان داراي  داشته
عنوان يك جُرم  هاً مراجعه به نهادها و مسئوالن قضائي و نظامي كه به اعتياد بيثان ؛اند گرفته

برد و حاكي  مجرمانه را در مطالب توليدي مطبوعات هم باال مي گيري جهتنگرند، سهم  مي
جاي برخورد  هد و نهادهايي است كه باز ضعف مطبوعات مورد بررسي در مراجعه به افرا

 مدار اعتقاد دارند.  به رويكرد درمان ،قهرآميز با بحران اعتياد

نوع مادة مخدر در »و « گيري مطلب نسبت به اعتياد جهت»( رابطة بين دو متغير 3-5

 «تيتر و ليد

با يك  2 به ميزانآزادي   و درجه 855/135 به ميزانبا توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده 
  ةنوع ماد»و « گيري مطلب نسبت به اعتياد جهت»بين  هزارم اطمينان، 999هزارم خطا و 

شده با  مطلب كدگذاري 520داري وجود دارد. از جمع  تفاوت معني« مخدر در تيتر و ليد
ين تر كمو « مخدر غيرمجاز  ةماد»درصد به  8/95ترين نسبت با  مجرمانه، بيش گيري جهت

مطلب كدگذاري شده با  47دارد. از جمع   تعلق« مخدر مجاز  ةماد»رصد به د 2/4نسبت با 
ين تر كمو « مجاز  مخدر  ماده»درصد به  4/57ترين نسبت با  بيماري، بيش گيري جهت

مطلب  232است. از جمع   اختصاص يافته« مخدر غيرمجاز  ةماد»درصد به  6/42نسبت با 
درصد در  3/82با  ،ترين نسبت ، بيش«خاص گيري جهتفاقد «  ةدر زيرمقول  شده كدگذاري
مخدر   ماده»  درصد در زيرمقوله 7/17ين نسبت با تر كمو « مخدر غيرمجاز  ةماد«  زيرمقوله

 مواد مخدرمجرمانه نسبت به  گيري جهتقرار گرفته است. تعداد و درصد باالي « مجاز
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ريشه ها  آن و حقوقي نسبت به غيرمجاز در مقايسه با مواد مجاز از تفاوت ديدگاه اجتماعي
مجاز مانند سيگار نيز همانند  مواد مخدرگيرد. مثالً اگرچه از نظر علمي سوء مصرف  مي

آيد اما جامعه، اعتياد به مواد  شمار مي هغيرمجاز يك نوع اعتياد ب مواد مخدرسوء مصرف 
ليت اجتماعي چنان از مقبو ها هم يكه سيگار طوري هكند ب غيرمجاز را اعتياد تلقي مي

كنندگان ساير موادغيرمجاز از سوي جامعه طرد  ها و مصرف يبرخوردارند اما هروئين
را جُرم  مواد مخدرچنين قانون نيز تا چندي پيش تنها استعمال برخي از  شوند. هم مي
شناخت و به تازگي تنها در مورد استعمال دخانيات در اماكن عمومي )محل كار( اعالم  مي

اي نيز در  مجرمانه گيري جهتمجاز،  مواد مخدراست. لذا اگر در مورد   جُرم كرده
ناشي از تصويب قانون مذكور است. بنابراين  ،است  مطبوعات مورد بررسي انعكاس يافته

اند كه از  مجاز و غيرمجاز ترويج كرده مواد مخدررا نسبت به  گيري جهتمطبوعات، 
 هاي اجتماعي و حقوقي برآمده است. خاستگاه

نوع ماده مخدر غيرمجاز »و « نگرش مطلب نسبت به اعتياد»( رابطة بين متغيرهاي 4-5

 «در تيتر و ليد

با يك  6 به ميزانآزادي   ةو درج 186/39 به ميزانبا توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده 
و « نگرش مطلب نسبت به اعتياد»بين دو متغير   هزارم اطمينان، رابطه 999هزارم خطا و 

 داري وجود دارد. تفاوت معني« رمجاز در تيتر و ليدمخدر غي  ةماد نوع»
، «مجرمانه گيري جهت»طلب كدگذاري شده با م 498پس از اين ادغام، از جمع 

هر سه »درصد به 6/8ين نسبت با تر كمو « مواد افيوني»درصد به  2/57ترين نسبت با  بيش
گيري  جهت»با   شده مطلب كدگذاري 20مجموع كه از  است. درحالي اختصاص يافته« ماده

 15ين نسبت با تر كمو « گردان مواد روان»به ، درصد  40يعني  ،ترين نسبت ، بيش«بيماري
 گيري جهتفاقد «  شده مطلب كدگذاري 191تعلق دارد. از جمع « مواد افيوني» درصد به

ين نسبت با تر كمو « مواد افيوني«  درصد در زيرمقوله 7/38ترين نسبت با  ، بيش«خاص
 است. جاي گرفته« موادالكلي«  درصد در زيرمقوله 9/19
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گردان ناشي  اين امر از نگاه متفاوت جامعه و قانون نسبت به مواد افيوني و مواد روان
 ما با مواد افيوني آشناست و استفاده از  ةهاي بسياري است كه جامع شود زيرا اوالً سال مي
است.  اً در قانون نيز اعتياد به اين نوع مواد، جُرم شناخته شدهداند و ثاني را ناپسند ميها  آن

ي در جامعه نسبت تر كمگردان، نه تنها به دليل جديدتر بودن، آشنايي  اما در مورد مواد روان
بلكه قانوني كه اعتياد به اين نوع مواد مخدر را جُرم بداند، تصويب  ،وجود داردها  آن به

اند كه هم در جامعه و  پرداخته گيري جهتانعكاس و ترويج است. لذا مطبوعات به  نشده
 هم در قانون وجود دارد.

 يريگ يجهنت( 6

عنوان يك بيماري است كه نياز به  هكه رويكرد جديد در جهان، پذيرش اعتياد ب درحالي
اد در يمجرمانه نسبت به اعت گيري جهتن پژوهش از استمرار يا يها افتهيدرمان دارد، 

 ت دارد.يران حكايمطبوعات ا
مطلب نسبت به اعتياد و هر يك  گيري جهتميان   بررسي شده  ةبا توجه به رابط الف(

مجرمانه از مطالب توليدي  هاي گيري جهتاز متغيرهاي نوع مطلب و خبرسازان، اكثر 
ها، قضات، ستاد  دادگاه ـاما منبع و مرّوج آن، نهادها و مسئوالن قضائي و نظامي  ،ديآ يبرم
را تشكيل   ترين خبرسازان چهار روزنامه و پليس هستند كه بيش مواد مخدررزه با مبا

  اجتماعي و حقوقي نسبت به اعتياد در ايران مشاهده هاي ديدگاهاند. با نگاهي به  داده
اند. لذا با  شود مطبوعات، جوّ اجتماعي و قضائي ايران را در اين زمينه منعكس كرده مي

نوع خبرسازان، سازماني ) باني، عوامل برون وازهو ديدگاه در يتوجه به چارچوب نظر
هاي قانوني، نفوذ اشخاص حقيقي و حقوقي، نوع رويدادها،  ها و محدوديت نظارت
باورها و نظرات شخصي خبرنگاران نسبت به سازماني ) ژي حاكم( و عوامل درونايدئولو

اند و از سوي  اي خبري شدهه مجرمانه از دروازه گيري جهتتر  اعتياد( موجب عبور بيش
مدار دولتي و غيردولتي در رويدادسازي و  هاي بهداشتي و درمان گر ضعف حوزه ديگر، بيان

منظور كسب اطالعات  هبها  آن مطبوعات و نيز ضعف مطبوعات در مراجعه به جلب توجه 



 ؟يماريا بيكشور: جرم  يها روزنامه ياد در برخيكرد به اعتيرو

 

107 

ابسته و ير وزارت بهداشت و نهادهايكشور نظ يدرمان يها ها، حوزه افتهيرا طبق يز ،است
نسبت به  يماريب گيري جهتج ياز ترو يگريش از هر خبرساز دي، بيستيبا آن مانند بهز

با  ،ز نشان دادي( ن2007كسون )يو ار يطور كه پژوهش هتاو اند. همان اد سهم داشتهياعت
س به يان قانون و پليمداران، مأموران دولت، مجر استير منابع كسب اطالعات از سييتغ

د به يشد يها ياد از سركوبيمطالب نسبت به اعت گيري جهتنوع  متخصصان بهداشت،
 ر كرد.ييتغ يدگاه خنثيد

مخدر   ةاتخاذ شده در مطالب نسبت به اعتياد با توجه به نوع ماد گيري جهتنوع  ب(
رمجاز لحاظ يغ مواد مخدرمجرمانه نسبت به  گيري جهتن يتر شيمتفاوت است و ب

 يها تر از دروازه شيب يماريب گيري جهترمجاز، يغ مخدرمواد كه در مورد  يشود درحال يم
 ةن و جامعيكه در قوان گيري جهت، يدگاه دروازه بانيباز هم مطابق د يعنيگذرد.  يم يخبر

 دارد از دروازه ها عبور كرده است. يخيران، عمق تاريا
كه  ريطو هب ،كند ز تغيير مييغيرمجاز ن ةبراساس نوع ماد گيري جهتن، نوع يچن هم ج(

بيماري به مواد  گيري جهتترين  مجرمانه به مواد افيوني و بيش گيري جهتترين  بيش
، اين يبان يدگاه دروازهد يعني يگردان اختصاص يافته است. با توجه به چارچوب نظر روان
از نگاه متفاوت جامعه و قانون نسبت به مواد  يعني ي،سازمان شه در عوامل برونيامر ر

ما با   هاي بسياري است كه جامعه شود زيرا اوالً سال گردان ناشي مي روانافيوني و مواد 
داند و ثانياً در قانون نيز اعتياد به اين  را ناپسند ميها  آن مواد افيوني آشناست و استفاده از

گردان، نه تنها به دليل جديدتر  نوع مواد، جُرم شناخته شده است. اما در مورد مواد روان
بلكه قانوني كه اعتياد به اين  ،وجود داردها  آن ي در جامعه نسبت بهتر كم بودن، آشنايي

است. لذا مطبوعات به انعكاس و ترويج   را جُرم بداند، تصويب نشده مواد مخدرنوع 
طوركه در مورد  همان ؛اند كه هم در جامعه و هم در قانون وجود دارد پرداخته گيري جهت

كه از  گيري جهتيعني  يافته، گيري مجرمانه انعكاس تجهمواد الكلي مانند مشروب نيز 
و  ين امر در پژوهش هتاوياست. ا  مسلمان ايران و قانون كشور برآمده  ةبطن جامع

شود. در پژوهش  يز مشاهده مي( ن1998ل )يمطبوعات برز يل محتوايز تحليكسون و نيار



 29شماره  ،هفتماجتماعي، سال  رفاهفصلنامة علمي پژوهشي 

 

108 

ن، يكنندگان كوكائ اند اما مصرف رش جامعهيمورد پذ ،اتيكنندگان دخان اول، مصرف
بر مصرف  ،جوانا يق دوم، در مورد مصرف ماريا در تحقيشوند.  يمنحرف شناخته م

د بر سركوب و ين، تأكيشود اما در مورد كوكائ ي)كامالً مجاز( آن تمركز مي و درمان يقانون
سازماني  (، عوامل برونيبان يدگاه دروازه)د يدرمان است. لذا باز هم مطابق چارچوب نظر

 يعني ،سازماني هاي قانوني، و عوامل درون ها و محدوديت ، نظارتياجتماع ير باورهايظن
اثر گذاشته و موجب انعكاس  يبان يند دروازهباورها و نظرات شخصي خبرنگاران بر فرا

 اند. كرد مجرمانه در مطالب شدهيرو
د كه پردازن يم گيري جهتد يد و بازتوليبه تول يدر مجموع، مطبوعات مورد بررس

مسئوالن  ةن نگاه به عهديح ايشه دوانده است و تصحين ما ريهاست در جامعه و قوان سال
ز خود مطبوعات است. ي، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نيقضائ يها گذاران حوزه استيو س

ان شد، حتي اگر چنين كاركردي، غيرارادي باشد، از يب يكه در چارچوب نظر طور همان
 يكردهاياز رو يكيچرا كه مطابق  ،كاهد كرد مطبوعات بر جامعه نميثير و اهميت عملأت

كند  را حل نمي ي، مجرم دانستن معتاد نه تنها مشكليزن برچسب يعني يمورد بررس ينظر
همگام  يژه الزم است مطبوعات برايو هبيجة معكوس داشته باشد؛ بلكه ممكن است نت

اد، با كسب يجهان نسبت به اعت يفل علمكرد امروز محايو رو يالملل ينن بيشدن با قوان
 يز نهادهايو ن يو بهداشت يپژوهش يها اطالعات از كارشناسان و متخصصان حوزه

 كرد درمان مدار باشند. ي، مروج رويردولتيغ
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