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ه اين مطالعه با هدف کشف علل اعتیاد با بهره جستن از تجربیات افراد معتاد انجام شد هدف: :چكيده

و با تکنیک تحلیل روايت و بر پايه نظريه مبنايی و استفاده  تحقیق حاضر  با رويکرد کیفی روش: .است

ها و ای و کنشی عمیق شرايط علی و زمینهاز مدل پارادايمی اشتراوس و کوربین به دنبال مطالعه

پیامدهای اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در معتادين مرد متجاهر مرکز اقامتی درمانی قلعه شور 

 بهمرد وابسته به مواد که جهت درمان وابستگی به مواد اعتیادآور  33 با  ن مبنااصفهان است. بر همی

 .شده استمراجعه کرده بودند مصاحبه 1331در بهارمرکز اقامتی درمانی قلعه شور شهر اصفهان 

که عوامل مرتبط با خانواده از جمله ارتباطات  دهدمینشان ها تحلیل محتوای مصاحبه ها:یافته

خانوادگی و سبک تربیتی، عوامل مرتبط با همتايان، استفاده از مواد سبک از جمله قلیان و سیگار، 

خصوصیات شخصیتی از جمله درون گرايی و هیجان خواهی، و در نهايت عوامل اجتماعی کالن از جمله 

در اين راستا  گيری:نتيجهباشند. واد میخطر وابستگی به م فقر و محل سکونت از عوامل مهم افزايش

های پیشگیری از وابستگی به مواد از تحقیقات بومی استفاده بیشتری به توصیه می شود در تدوين برنامه

 عمل آيد.

 ای، تحلیل روايت، نظريه زمینه، مطالعه کیفیاولیهوابستگی به مواد، عوامل خطر، پیشگیری  :هاکليدواژه

 

 

 

 مقدمه

 را يکک کشکور   جتماعیافرهنگی،  بنیان تواند می راحتی به که است اجتماعی هایآسیب بارزترين جمله از مخدر مواد مصرف

 و سیاسکی  اقتصکادی،  روانکی، اجتمکاعی،   عوامکل  تنیکدگی  هکم  در .بیاندازد مخاطره به را آن انسانی هایپويايی نموده، سست

 از تکوان مکی  را مکواد  مصکرف  رو اين از .ساخته است مبدل اجتماعی هایآسیب ترينپیچیده از يکی به را مشکل اين فرهنگی

 در شکیو   آن، کننکدگان  مصکرف  آمکار  بکر  روز هکر  و ککرده  جهانی پیدا یگستره که دانست حاضر عصر هایچالش ترينمهم

 ديگکری  هکای آسکیب  خکود  بکدنبال  و شکده  افکزوده  صنعتی به سنتی از گرايش مصرف تغییر و سن کاهش مختلف، هایگروه

با توجکه بکه    .(1333دارد)رشادت، همراه را ديگر موارد بسیاری و سالمت مشکالت و بیکاری، بزهکاری طالق، افزايش همچون

نسبت بکه   جوان خصوص نسل به جامعه اقشار مختلف نمودن آگاه ،در کشور اعتیاد و پايین آمدن سن اعتیاد یدامنه گسترش
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ضکروری   کنکد می ايجاد که اختالالتی و دارد بدنبال که معضالتی آن، زيان بار آثارو  منفی پیامدهای و اعتیاد ساز زمینه عوامل

 بوده برخوردار خاصی از اولويت اولیه پیشگیری هایشیوه بکارگیری است، درمان بر مقدم پیشگیری آنجا کهاز رسد. به نظر می

 از را فکرد  ککه  شودمی افزايش عواملی باعث يا و شودمی مواد مصرف به افراد  ابتال کاهش به منجر کهاست   اقداماتی شامل و

  .(1333، 1دارد)راث و فینچمی مصرف مواد مصون

 سکال    22تکا   11 بین معتادان را افراد تربیش .هستند معتاد ايران جمعیت درصد 2/4جهانی  بهداشت آمار سازمان اساس بر

 ،1334بر اساس آخرين آمار ارائه شده از سوی سکتاد مبکارزه بکا مکواد مخکدر در سکال        (.2002، 2دهند)گودیمیتشکیل  سن

بسکتگان    نفر دهاگر هر معتاد به طور میانگین  .(www.dchq.ir)  در کشور ايران وجود دارد نفر معتاد 1310000نزديک به 

بر اسکاس برآوردهکای انجکام شکده در سکال       میلیون نفر آوارگان اين جنگ بدون مرز هستند. 11درجه يک داشته باشد، قريب 

هکا،  حالکت  نيتکر نانهیبمواد گزارش شده است که در خوش تن انوا   100نزديک به  های کاشفدستگاه، مقدار کشفیات 1333

در چنکین شکرايطی، طبیعتکاح، حجکم      است که به ايکران وارد شکده اسکت.    یمواد مخدردرصد  20تا  10اين مقدار از کشفیات 

که هر معتاد ايرانی يک  شودیتخمین زده م بسیار وسیع و قابل توجه خواهد بود. شودیو صدماتی که به کشور وارد م هابیآس

تومکان بکه    ونیک ليی معتادان، نزديک به دو ترنفر 2000000که با توجه به آمار  رساندیمیلیون تومان در سال به جامعه زيان م

کشور را معتادان و مجرمان مواد مخدر اشکغال   یهادرصد فضای زندان 10متأسفانه امروزه بالغ بر  شود.کشور خسارت وارد می

ثیر نبکوده و  تأامنی بیاند و همین مسئله در بروز ناگوناگون مصروف خود ساخته یهانموده و انرژی زيادی را از کشور در بخش

از نظر بهداشتی نیز يکی از عوامل اصلی شیو  و بروز امراض مسری چکون سکل، ايکدز، هياتیکت و  یکره ناشکی از سکو          نیست.

با توجه به موارد فکوق لکزوم    بلکه سالمت کل جامعه را مورد تهديد جدی قرار داده است. فردمصرف مواد است که نه تنها خود 

 رسد.به نظر می و الزم توجیهبسیار قابل دارد،  یترهای بسیار نازلهزينه انجام اقدامات پیشگیرانه که

ها در سه دسته گذشته برای تشريح سبب شناسی مصرف مواد ارائه شده است که اين تئوری قرن طی يک های مختلفینظريه

های متعدد در زمینه د تئوری(. اگر چه وجو2002کلی زيست شناختی، روانشناسی و علوم اجتماعی قرار می گیرند )گودی، 

بر سر علل  یها اين پیام تلويحی را برای ما دارد که توافقسبب شناسی اعتیاد به فهم بیشتر ما کمک می کند، ولی تعدد تئوری

لعات از در سبب شناسی وابستگی به مواد اکثر مطا. (2002کوجی و همکاران، ؛ 1333، 3اسيونرسو  مصرف مواد وجود ندارد )

د  یر اند با افراکننده مواد بودهبرخی عوامل را بین کسانی که مصرف بدين معنا که   اند.ای استفاده کردهمقايسه -د کمیرويکر

های با توجه به عدم کفايت دانسته (.2003و همکاران،  1رولديس ؛2002و همکاران،  4اند )فريشراستفاده کننده مقايسه کرده

نمايند که پژوهشگران از الگوهای جديد کشف عوامل نظران توصیه می کننده اعتیاد، صاحبموجود در زمینه عوامل مستعد 

ی وابستگی به مواد، مطالعات به ماهیت پیچیدهچنین با توجه  (، هم2003خطر اعتیاد استفاده کنند )رولديس و همکاران،

طريق فهم (. مطالعات کیفی از 2003کاران، توانند مفید باشند )نخعی وهمکیفی در زمینه اکتشاف فرايند معتاد شدن می

با فهمیدن معتاد شدن افراد . (2001،  1کومبیس و گشايند )نیل، آلنپژوهشگران می مقابلتر افراد معتاد افق جديدی را عمیق

استان همچنین شنیدن د (.1332، 2کنند )موریتوان درک کرد که چرا اين افراد به سمت رفتارهای  یرسالم سوق پیدا میمی

دهد که عالوه برآنکه مبتنی بر فرهنگ است، دراولويت بندی اقدامات هايی در اختیار ما قرار دانش تواندمعتاد شدن افراد می

نمايد. تحلیل روايتی يک ها کمک میپیشگیری مکمل تحقیقات کمی است و به اين طريق به افزايش کاربرد پذيری يافته

 .شوندريق داستان گويی، اطالعات جمع آوری میشود که در آن از طروش نسبتاح  جديد در تحقیقات کیفی محسوب می

که از اين روش به منظور پی بردن به علل و شرايط  دهدنشان میايران  موجود در جامعه علمیهای پژوهشمطالعه پیشینه 

روان  ل اعتیاد به مواد مخدر وبه بررسی تحلیل روايت دالي اين پژوهشدر همین راستا  استفاده شده است.کمتر  مصرف مواد

                                                           
1- Ros & Finch  

2- Goode 

3 - Spooner 
4 - Frisher 

5 - Rholdes 

6 - Neale,Allen,& Coombes 
7 - Moori 

http://www.dchq.ir/
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 گويیپاسخ پی درو  پرداخته است 1331در بهار اصفهان درمانی قلعه شورمرکز اقامتی   مقیم معتادين مرد متجاهرگردان در 

 که کدام يک از عوامل اکتشافی با عوامل تعیین شده قبلی تفاوت دارد.        استبه اين سوال 

 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيری

بر خالف تصور اشتباه  کند.به لحاظ روش، از تحلیل روايت استفاده میو های کیفی است اين پژوهش از نو  پژوهش

کنند و در قالب دانش عامه به حاشیه ی مردم را  یر علمی تلقی میگرايان يا رويکردهای عین گرا که زبان مورد استفادهاثبات

های واقعی ها بايد مانند نظريهتفسیری بر اين باور است که داستان -ادايم برساختیرانند تحلیلی روايتی با اتکای به پارمی

توانند به زبان علمی و فنی نیز ی کنشگران اجتماعی است و میهای زيستهپنداشته شوند که برگرفته از زبان و تجربه

های فردی و اجتماعی ها و روايتخاص واکاوی و استخراج معنا از داستان ،تحلیل روايتی برگردانده شوند

ها مردم را قادر وايتر  ای است که رخ داده است.هدف آن توصیف تجارب زندگی به گونهو  (00: 1332است)محمدپور،

های مبتنی بر تحلیل روايت، شدر پژوه (. 1،2001)چاتايیکاقالب حوادث معنادار، سازمان دهندخود در  سازند تا به تجاربمی

هايی برسند که در فرايند پژوهش ذهنی مشترک از روايت هدف آن است که  پژوهشگر و مشارکت کننده به يک فهم بینا

 1331 بهاردرمانی قلعه شور اصفهان در  –ی مطالعه شده در اين پژوهش معتادان ساکن کمپ اقامتی جامعه شوند.مطرح می

ها يا حوادث نمونه گیری شده، عمق اطالعات حجم نمونه درتحقیقات کیفی به واسطه تعداد افراد،تعداد مصاحبه هستند. 

 (. 2003، 2هاستینگزشود)بروکوپ وها و بی نهايت بودن تجارب يک پديده تعیین میموردنیاز، پذيرش مصلحتی محدوديت
 گیریمنطق و قدرت نمونه اند.انتخاب شده و نمونه گیری نظری هدف مبتنی برگیری نمونهبر اساس  ی تحقیقهانمونه

افراد بر اساس دانش و تجربه خود  .باشدهای  نی از اطالعات برای مطالعه عمیق پديده مورد نظر میهدفمند در انتخاب نمونه

توصیف احساسات درونی خود و تجارب اين افراد بايد عالقمند به . شونداز پديده مورد مطالعه و توانايی بیان آن انتخاب می

گردند و گیری، افراد به دلیل آگاهی از موضو  تحقیق انتخاب می. در اين روش نمونهفیزيولوژِيک همراه با اين احساسات باشند

است نمونه گیری نظری نیز عبارت   نمايد.های مشخص را تعیین و سيس افراد را بر اساس اين معیارها انتخاب میمحقق معیار

ها. اين نو  نمونه گیری روشی است برای گردآوری و تحلیل از نمونه گیری بر مبنای مفاهیم در حال ظهور برگرفته از داده

ها ادامه (.نمونه گیری نظری تا زمان اشبا  داده34: 1332ها)محمدپور،های برگرفته از دادهمقوله -ها برحسب تمهمزمان داده

 و های قبلی باشددادهجمع آوری تکرار  باعث هاوری دادهآادامه جمع اشبا  يعنی (1333وکارپنتر) استرابرتاز نظر  يابد.می

شود وتصمیم گیری درمورد از اين رو  تعداد مشارکت کنندگان قبل از مطالعه مشخص نمی اطالعات جديدی حاصل نگردد.

جديدی از کدهای و تا زمانی که  شوددايت میهای قبلی هتوسط اطالعات حاصل از مشارکت کننده بعدی مشارکت کننده

با در اين مطالعه  (.2002، 3)اولرنشاويابدنمونه گیری ادامه می باشدناستخراج شود و اطالعات بدست آمده تکراری  هامصاحبه

مصاحبه شده است. طول  1331در طول  بهار درمانی قلعه شور اصفهان -نفر از معتادين مرد متجاهر ساکن  مرکز اقامتی 33

 دقیقه بوده است. 120تا  20به طور متوسط بین نیز ها زمان مصاحبه

 ابزار

اين نو   استفاده شده است.  1و مصاحبه تعاملی 1عمیق ، 4نیمه ساختار يافته یمصاحبهتکنیک  ازها برای جمع آوری داده

های برای طراحی سؤال های کیفی از اين دست مناسب است. ، به دلیل انعطاف پذيری و عمیق بودن آن برای پژوهشمصاحبه

چرا که تحلیل روايتی به طور  های جزيی حرکت شود.های بزرگ و کلی به سمت سؤالمصاحبه تالش شده است که از سؤال

در ارتیاط با هم های داستانی را ی دادهی اجزای متشکلهکند؛ يعنی بر آن است که همهکل گرا با داستان يا روايت برخورد می

                                                           
1 - Chataika 

2 - Brockopp and  Hastings 

3 - Ollerenshaw & et al 

4- semi- Structured  

5- Indepth 
6- Interactive  
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اين روش دارای برخی نقاط مشترک با تحلیل تماتیک و ها در ی تحلیل دادهشیوه (. 00: 1332ديده و تحلیل نمايد)محمدپور،

ها و ای ، قصهکتد توجه به ابعاد داستان وار و تجربهچه که اين شیوه را متمايز میای است. اما آنتحلیل نظريه زمینه

ق حاضر تحقی دربه همین منظور . )همان(شودای منظم نقل میکه توسط راوی در زنجیره آن طورهای شخصی است حکايت

. مطابق فرايند روش شناختی مذکور طی سه ای استفاده شده استنظريه زمینه های به دست آمده ازبه منظور تحلیل داده

های اولیه کدهای محوری و کدگذاری انتخابی يا گزينشی نخست از دل تعداد زياد انوا  داده ی کدگذاری باز، کدگذاریمرحله

ی مقايسه مداوم از دل چندين کد يک مفهوم استخراج شده و به همین يس به شیوهاند. سمرتبط با موضو  مشخص شده

اند. ی مرکزی قرار گرفتهی نهايی مفاهیم استخراج شده ذيل دو مقولهاند. در مرحلههساير کدها نیز به مفاهیم تبديل شد شیوه

های کدبندی شده، دسته بندی، م و انسجام به دادهای اصلی و بازگرداندن نظی نهايی کدبندی، استخراج مقولههدف از مرحله

های های جديد است. در پايان از میان مقولهها به شیوهها و بازجمع کردن آنترکیب و سازمان دهی میزان زيادی از داده

 ت.تحلیلی حول سه محور بعد شرايطی، بعد استراتژيک و بعد پیامدی ارائه شده اس -مرکزی معرفی شده يک مدل نظری

های کیفی پژوهش و سنجش قابل اعتبار بودن و انتقال پذيری کنند معیار ثابتی برای ارزيابیاشتراوس و کوربین تأکید می

توانند به کیفیت و ها هم محقق و هم مخاطب میدهند که با کمک آنوجود ندارد. اما در عین حال هفت معیار را به دست می

در همچنین ها استفاده شده است. (. برای ارزيابی پژوهش حاضر از برخی از آن312: 1304)بلیکی، ها پی ببرندآن چگونگی

بسنجد. اولین های پژوهش را اين تحقیق محقق از دو روش مرسوم در تحقیقات کیفی سود جسته است تا صحت ارزيابی يافته

استخراج شده و نحوه ارتباط آنها در اختیارشان قرار  روش استفاده از دو همکار خالق بود. پس از انجام کدگذاری، مقوالت

تواند گرفت تا روش رسیدن به اين مقوالت از ديد ناظر خارجی آگاه به مسأله نیز مورد ارزيابی قرار گیرد. استفاده از اين راه می

ی ارزشی شده باشد، آگاه در تحقیقات کیفی بسیار مفید باشد؛ چرا که اگر محقق در مسیر کار دچار جانبداری يا قضاوت ها

خواهد شد و مسیر مطالعه را از سوی ديگری خارجی که دستخوش اين مسائل نبوده نیز خواهد ديد. روش دوم بازگشت به 

تر از مصاحبه شوندگان خواسته شد که مقوالتی که از مصاحبه شوندگان و در میان گذاشتن مقوالت با آنها بود. به بیان روشن

ج شده بود را مالحظه و نقطه نظرات خود را بیان کنند. به اين ترتیب در جريان اين ديالوگ، تعديل ها و دل مصاحبه استخرا

 تغییراتی صورت گرفت.

 هایافته

 مشخصات کلی مصاحبه شوندگان

 10درصد(. بیش از  42دارای مدرک متوسطه و دييلم هستند) شود بیشتر پاسخگويانهمانطور که در جدول زير مشاهده می

اند و بیشتر مصاحبه شوندگان از نظر وضعیت تأهل در تجرد به درصد پاسخگويان وضعیت اشتغال خود را شا ل عنوان کرده

 . برندبرند. بر اساس اطالعات حاصل از مصاحبه بیشتر پاسخگويان در وضعیت اشتغال به تحصیل يه سر میسر می

 : مشخصات کلی مصاحبه شوندگان1جدول شماره

وضعيت 

 اشتغال
 درصد فراوانی سطح تحصيالت درصد فراوانی

 3 3 بی سواد 10.1 20 شاغل

 21.21 2 سیکل 33.4 13 غير شاغل

وضعيت 

 تأهل
 42.42 14 متوسطه و دييلم درصد فراوانی

 24.24 0فوق دييلم و  11.1 12 مجرد
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 لیسانس

 40.1 11 متأهل
فوق لیسانس  و 

 دکتری
1 3.03 

 100 33 کل 100 33 کل

 

ای يعنی سه مرحله از کدگذاری نظريه زمینهدر اين بخش داده های به دست آمده از فرايند مصاحبه های عمیق بر اساس 

ها و منظور يافته همینبه  ايم.نمودهها دام به مقوله بندی و تقلیل يافتهکدگذاری باز، محوری و گزينشی ارائه و در امتداد آن اق

داده های به دست آمده را در جدولی که حاوی کدهای استخراج شده و داده های جمله ای و يا پاراگرافی است در تناظر با هم 

. جدول ذيل يافته های مصاحبه را در واحد سطر به سطر ارائه نموده و کدهای اولیه به دست آمده توسط محقق ايمکردهمطرح 

 دهدنمايش میرا 

 

. 

 جدول کدگذاری اوليه با واحد جمله به جمله: 2جدول شماره

 عبارت مفهوم )اوليه(

 برنامه عمدتاح به صورت آزمون و خطا صورت می گیره هدفمند نبودن برنامه ها )آزمون و خطای بی هدف(

 فقط چند تا از اعتیادها را مدام میگن کامل و جامع نبودن برنامه ها

 همیشه چیزای کلیشه ای را تکرار می کنن تکرای برنامه هااجرای ضعیف و 

مقطعی بودن طرح جمع آوری خرده فروش ها، برنامه های مقابله و درمان آنها را  عدم استمرار و تداوم برنامه ها

 از کارايی می اندازه

 ی نمیگه چه چیزايی را جايگزين مواد کنیمهمش از دوری از مواد میگن ولی کس عدم معرفی جايگزين های مناسب مواد توسط برنامه ها

ها اونايی که بايد بهشون توجه بشه نیستن. به جای کارتن خواب در تصمیم گیری عدم تنظیم برنامه ها با ويژگی های مددجويان

 پرسن.ها میها از سالم

  

مشکالت روحی دارن ولی توی برنامه ها بهش توجه خیلی از جوونای معتاد،  عدم انطباق برنامه ها با علوم روزمره خصوصا روان شناسی

 نمیشه

 اگه حکومت ريشه اعتیادا بخشکونه نیازی به برنامه های پیشگیری نیست بی توجهی به مسائل ريشه ای اعتیاد

عدم توجه به اينکه اعتیاد خود معلول عوامل اجتماعی نظیر 

 فقر و بیکاری و ... است .

جامعه هست ولی کسی به فکر نیس، معلومه اعتیادم وقتی فقر و بیکاری و ... توی 

 دنبالش میاد

 و بقیه انجمنا کمک بگیرن NAچون سازمانا  کسر شأنشون میشه نمیخوان از  ها و گروه های مردم نهاد NGOبی توجهی به 

 همش در حد حرفه، فقط حرف میزنن، کسی عمل نمیکنه کاربردی ننمودن برنامه ها

هر وقت نگاه عاقل اندر سفیه به معتادها داشتن، شکست خوردن، اين يه قانونه،  برنامه ها از موضع باالمعرفی و اجرای 

 خودشون میبرن و میدوزن و هیچ نظری از ما نمیخوان

های  ضعیف عمل کردن بعضی از قضات در برخورد قاطع با قاچاقچیان برنامه کارآمدی کمتر عوامل قضايی در ارتباط با توزيع کنندگان

 درمانی را بی اثر میکند

 سو مديريت يکی از مهمترين عوامل شکست است ضعف در مديريت و اجرا
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 فرهنگ سازی برای پیشگیری در سطح جامعه بايد صورت گیرد عدم فرهنگ سازی

التی مثل فقر و بیکاری و سازمانها اگه میخوان در پیشگیری موفق باشن بايد مشک عوامل اجتماعی نامساعد )فقر، بیکاری، فحشا و ...(

 فحشا و ... را از بین ببرن

 جامعه و  الب خانواده ها ناآگاهند  ناآگاهی خانواده ها از رفتار با افراد بهبود يافته

روحیه جوانی روحیه قانون گريزی است و متأسفانه بسیاری از جوانان اعتقادات  ناآگاهی جوانان و ضعف در ابعاد رفتاری و شخصیتی

 ضعیفی دارن

تحت تأثیر برنامه های ماهواره ا ی و بی بند و باری، تفريحاتی مثل مصرف مواد  رواج تفريحات سالم

 گسترش يافته

 يا جوون وقتی تفريحی نداشته باشه، خوب مواد میکشه که تفريح کنه عدم دستیابی به تفريح سالم

نمیکنن و يه جوری نگاه میکنن انگار جوونی  وقتی هیچ جا جوونا را آدم حساب عدم رعايت حقوق شهروندی

 جرمه، معلومه اعتیاد زياد میشه

 بزرگترين مانع درمان، باندهای قوی قاچاق مواد هستن   شبکه های توزيع بسیار قوی قاچاق مواد

يی طرحهای پرسود بودن قاچاق مواد آنقدر انگیزه قاچاق را باال میبره که کارآ سودآوری قابل توجه تجارت مواد مخدر

 پیشگیری کم میشه

د قیقه است نمیتوان انتظار موفقیت در  20تا وقتی که زمان دسترسی به مواد زير  دسترسی آسان به مواد مخدر

 طرحها را داشت

 حالی که مواد به آدم میاده با هیچی قابل مقايسه نیس لذت زايی مواد 

حالی برای خودش داره، با حشیش توهم میزنی، با شیشه فاز هر چی بزنی يه  تنو  در مواد و لذات متفاوت آنها

 سکس میره باال و ...

هر چی بیشتر برای اعتیاد و معتاد محدوديت و ممنوعیت بذارن جوونا بیشتر لج  هنجاری گذاری افراطی

 میکنن

 هر کی اختیار بدن خودشا داره، درباره جسم ما هم بقیه بايد تصمیم بگیرن؟ عدم رعايت فرديت

 ما اصالح چون مواد عمرا کم میکنه میخوايم بکشیم سالمت گريزی

اگه مشکل سالمتی جووناس، من کسايیا می شناسم که هم به اندازه بنگ میزنن،  اعمال تقابل سالمت / بیماری

 هم ورزش میکنن

 راست نمیگن، میگن شیشه اعتیادآوره!!! عدم صداقت در طرحها

 نصیحت پذير نیستن، حتی فکر میکنن شما صالح اونا را نمیخوايدجوونا  نصیحت گويی طرحها

 رفقای آدم، بیشتر آدم درک می کنن تا برنامه ريزا تأثیرپذيری از دوستان

 چیزايی که من از خوبیا و بديای مواد ياد گرفتم دوستام بوده ارجا  به دريافت های دوستانه

 به نکنه از مواد چیزی نمیدونه، بدی موادم نمیفهمههر کسی تا خودش تجر اهمیت درک تجربی از مواد

 بعضیا تا خودشون سرشون به سنگ نخوره حرف توی گوششون نمیره مواجهه مستقیم با پیامدها

 اينقدر معتاد ديديم که ديگه برامون عادی شده پذيرش اجتماعی اعتیاد

 اين همه آدم میکشن، ما هم يکیشون همرنگی با جماعت

 شیو  مواد مخدر قبح اعتیاد را شکسته است شکسته شدن قبح اعتیاد 

 آقا يه نفر اگه نخواد اعتیادشو درمان کنه بايد کیا ببینه؟ گريز

خیلی از جوانان تحت فشارهای محیطی و فراهم بودن شرايط مصرف امکان  فقدان گزينه مقاومت

 مقاومت را منتفی میدونن
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وسوسه کشیدن هست، وقتی میدونم برای همیشه نمیتونم بی خیالش هر جا برای  وسوسه فراگیر

 بشم چرا خودمان اذيت کنم؟

های هر کد و مقايسه کردن کدها با همديگر نسبت به شناسايی کدهای در اين مرحله از تحقیق با مراجعه به شرح واره 

کدهای مشابه و مشترک در در قالب يک  متداخل و مشابه اقدام شده است و با مرتب کردن و تعیین کدها يا مفاهیم،

های عمده کاهش يافته های جدول پیشین به تعداد مشخص و محدودی از مقوله)کد( واحد قرار گرفته است و انبوه دادهمقوله

 دهد:است. جدول زير فرايند کدگذاری محوری در اين پژوهش را نمايش می

 جدول کدگذاری محوری: 3جدول شماره

 توضيح کدهای اوليه )باز( کدهای محوری

 انكار محتوایی

به آن دسته از مواردی اطالق می شود که خصوصیات  عدم توجه بر نامه های درمانی به ويژگی چند علتی بودن اعتیاد

درونی برنامه ها و طرحهای پیشگیرانه و درمانی را اعم از 

اطالعات، آموزش مهارت ها، شیوه ها و خدمات درمانی و 

کاهش و عود مجدد را مورد توجه قرار می دهد. روش های 

اين اطالعات معموالح شامل دانستنی هايی درباره ی مواد و 

تأثیر آنها و همچنین برنامه های درمانی درباره ی مصرف 

مواد مخدر است و اين ويژگی ها را در مقام مقايسه با بعد 

 محتوايی مصرف مواد ، نابرابر و ناچیز می داند.

کامل نبودن برنامه های دارويی و روان درمانی در مقابل 

 مشکالت زندگی معتادان 

در دسترس نبودن مراکز روان درمانی در هنگام وسوسه و عود 

 مجدد

ضعف در محتوای برنامه ها در زمینه آگاهی بخشی نسبت به 

 عوارض مصرف انوا  مواد

 درمانیاجرای ضعیف و تکراری آيین نامه های مراکز 

 عدم رعايت درمان اختالل های شخصیت در برنامه ها 

 عدم معرفی جايگزين های مناسب مواد توسط برنامه ها

 عدم تنظیم برنامه ها با ويژگی های گروه هدف

 عدم تطابق برنامه ها با علوم روز خصوصاح روان شناسی

 اجراعدم استفاده از اساتید متخصص در برنامه ريزی و 

ویژگی های مصرفی 

 مواد

مجموعه ويژگی هايی است که در پی مصرف مواد رخ می  تنو  در مواد و لذات متفاوت آنها

دهد و صرف نظر از ويژگی های کمی مواد بیان شده است 

 و عموماح نقش مداخله کننده ای در مصرف دارد.
 لذت زايی مواد

 ویژگی های توليدی

مجموعه ويژگی های کمی مواد می باشد که در مرحله  مخدردسترسی آسان به مواد 

تولید و توزيع مواد مؤثر است و نقشی مداخله گر در تشديد 

 و يا تسهیل و مصرف دارد.
 شبکه ی توزيع بسیار قوی قاچاق مواد

 دسترسی ارزان به مواد مخدر در مقابل پرهزينه بون پیشگیری

 مخدرسودآوری قابل توجه تجارت مواد 

 امکان ساخت مواد مخدر صنعتی در منزل با ترکیبات شیمیايی

 تاثير گروه های سنی

 و هم نوع 

به مجموعه تمايالت کنشگران در مرجع قرار دادن دوستان  ارجا  به دريافت های دوستانه  

 اقتضائات جوانی و همساالن در خصوص مصرف اطالق شده است.

 تأثیر پذيری از دوستان

 تجربه گرایی

به معیار قرار دادن تجربه بالفصل از مصرف برای تصمیم  اهمیت درک تجربی از مواد

 مواجهه مستقیم  با پیامدهای مصرف گیری درباره آن اشاره دارد.

 سالمت گريزی
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 اجبار گريزی

 شکسته شدن قبح اعتیاد

 پذيرش اجتماعی اعتیاد

 تسليم

فرايندی که فرد را به سمت پذيرش شرايط موجود در   وسوسه فراگیر

خصوص مصرف می کشاند و به شدت منفالنه و گاه حتی 

 تأيیدی است.
 تمکین از اراده گروه

 فقدان گزينه مقاومت

 ی هسته:مقولهنظریه مبنایی و استخراج 

بارزه با مواد مخدر و روان اجتماعی کردن امر معدم اجرای "ل گرايش مجدد يعنی ژوهش با دو شکل از داليدر جريان انجام پ

 انکار» ی مرکزیها را ذيل عنوان مقولهنآکه  برخورد شدو پديده های مرتبط با آنها  "بوروکراسی نامناسب"و  "هاگردان

ی، استراتژيک و شرايط ابعادلذا به منظور استخراج پارادايم های نهايی، ابتدا  . ايمنامگذاری کرده «طرحها و صوری محتوايی

 پیرامون آن ارائه شده است.ذيل  یپیامدی را در اين دو مورد ارزيابی کرده و الگو

 
 

 بحث و نتيجه گيری

ها مشترک بود نقش در اين مطالعه عوامل خطر اعتیاد به مواد در پنج مقوله اصلی قرار گرفتند که سه مقوله در اکثر مصاحبه

پیشگیری اثربخش ترين اقدام برای حل  مصرف از مواد سبک مانند سیگار، قلیان و مشروب.خانواده، تأثیر همتايان و شرو  

( و پیش نیاز طراحی مداخالت پیشگیری اطال  داشتن از عوامل خطر مصرف 2002مشکالت سو  مصرف مواد است )براون، 

کنترلی را بر کاهش آسیب و يا جنگ بر (.البته بسیاری از کشورها محور اصلی اقدامات 2003مواد است )رولديس و همکاران، 
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(.در استخراج و تفسیر عوامل خطر نکته مهم آن است که باور داشته باشیم عوامل خطر 2003علیه مواد بنا نموده اند )لوين، 

بايد گذارند بلکه در اکثر موارد مرتبط با يکديگر بوده و در تعیین و تفسیر آن نجدا از يکديگر نبوده و در خأل تأثیر نمی

 (.2002متعصبانه و باريک بین بود )فريشر و همکاران، 

رات خود افراد معتاد با احتمال بیشتری ناموفق مصرف مواد بدون اطال  داشتن از نظتنظیم مداخالت پیشگیرانه ديگر از سوی 

ها را که از پديده کورنقطه قوت مطالعات کیفی در آن است که برخی   (.2002خواهد بود )موريسون، گولدر، کلر و گیلمور، 

در اين مطالعه استفاده از تحلیل روايی سبب شد تا شود. میتوان ديد از طريق مصاحبه عمیق آشکار نمی طريق مطالعات کمی

از سوی ديگر اين عوامل برخاسته از فرهنگ  .عوامل خطر رفتن در مسیر خالف از ديدگاه خود افراد معتاد استخراج شود

های متعدد اين مطالعه کمک نمود که با توجه به وجود تئوری کردند.افراد وابسته به مواد در آن زندگی میای بود که جامعه

 پااليش شوند. عوامل خطر مهمتر در قالبی مبتنی بر فرهنگ بومی

ه مصرف مواد خانواده را به عنوان محوری ترين و مهم ترين عامل روی آوردن و ادام ی مشارکت کنندگان همهدر اين مطالعه 

بین تنبیه بدنی، نبود محیط گرم و ايمن در خانه، اتصال ضعیف فرزند به والدين،   که در اين در دوران نوجوانی معرفی کردند

همچنین عدم نظارت و پايش  داد.نقش الگويی والدين و از دست دادن پدر يا مادر پررنگ تر از ساير عوامل خود را نشان می

ها استخراج شد.روی هم رفته نقش ارتباطات خانوادگی از ادر يکی از عوامل خطری بود که از مصاحبهها توسط پدر و مبچه

نبود    مصرف عمل نمايد.تواند به عنوان يک عامل خطر برای سوخانواده از چند طريق می ساختار خانوادگی مهم تر بود.

ت رفتاری در کودکان و ارتکاب به رفتارهای ناسالم محیط حمايتی و گرم و صمیمانه سبب افزايش احتمال وقو  اختالال

سالگی به طور قابل  1داشتن سابقه وقايع ناخوشايند در دوران کودکی به ويژه قبل از  (.2002شود )فريشر و همکاران، می

(.از سوی 2011، نقوی، محمدی، ساالری، نخعی، 2011دهد )انوچ، توجهی احتمال وابستگی به مواد در جوانی را افزايش می

اتصال  (.2002شود که نظارتی بر انتخاب دوست وجود نداشته باشد )فريشر و همکاران، ديگر، سهل انگاری والدين سبب می

شود که زمینه اتصال با دوستان و متعاقب آن افزايش تأثیر همتايان بر جوان پديد آيد ضعیف کودک با والدين سبب می

ای يادگیری اجتماعی و مهار اجتماعی هر چه همبستگی خانوادگی و نظارت والدين قوی تر هبر اساس تئوری (.2002)گودی، 

نقش الگويی والدين نیز  شود.باشد احتمال اعتیاد و نیز استفاده از مواد دروازه ای )سیگار، قلیان، حشیش و الکل( کمتر می

و کورهونن و همکاران،  2003رولديس، توسط مشارکت کنندگان مطرح شد که در مطالعات متعددی ثابت شده است )

2000.) 

اگر رفیق بد »گفتند که نقش همتايان در اين مطالعه به حدی قوی بود که اکثر شرکت کنندگان اين جمله کلیشه ای را می 

رخی به ولی ب .(2003مطالعات اتفاق نظر دارند )رولديس، در زمینه تأثیر همتايان تقريباح تمامی .«شدمنبود من معتاد نمی

در مورد  (.1301، کندل، 2012دانند )شرر و همکاران، صراحت آن را قوی ترين عامل روی آوردن جوانان به مصرف مواد می

باشند، به گیرد، برخی معتقدند که افرادی که بالقوه مصرف کننده مواد میمیچگونه در مسیر دوست بد قرار فرد که يک  اين

کشاند که های مشترک، آنها را به سمت هم میها و نگرشافتند بلکه ارزشن خالف نمیهای دوستاصورت تصادفی در شبکه

برخی اين فرايند را تصادفی دانسته و عامل  در مقابل (.2002اصطالحاح به آن دوست يابی انتخابی اطالق شده است )گودی، 

نوجوانان توسط همتايان )براون،  فريبناشی از و آن را  کنندعنوان میعدم نظارت والدين بر دوست يابی فرزندان  را اصلی

روی هم رفته  اين مطالعه مسیر دوم را بیشتر تأيید نمود.های يافته .کنندمعرفی می (2001، ولمن، تميلتون، کوپلو، 2002

تأثیر گفت در کشورهای در حال توسعه به علت  تأثیر خانواده و دوست همیشه در تعامل با يکديگر است ولی شايد بتوا ن

واده و به تبع آن تأثیرپذيری آنان از نقاط منفی يا مثبت ، اتصال و وابستگی فرزندان به خانکمتر مدرنیته و ماشینی شدن

 (.2003موجود در خانواده بیشتر است )نخعی و همکاران، 

در  گان ابراز داشتند.عبور مسیر اعتیاد از مواد سبکی همچون سیگار، قلیان و الکل تجربه ای بود که اکثر مشارکت کنند

تأثیر خانواده و همتايان اتفاق نظر کامل وجود ف برخال مواد نظیر)سیگار، قلیان، حشیش و الکل(  ای برخیخصوص اثر دروازه

کنند )رولديس، ( و حتی برخی از آن به عنوان يک باور نادرست ياد می2002، فريشر و همکاران، 2002ندارد )گودی، 

ای مهم مطرح شد که شايد علت آن شیو  باالی مصرف آن در بین قلیان به عنوان يک ماده دروازه مطالعهاين در  (.2003
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در حالی که در کشورهای  ربی به علت شیو  باالی مصرف  (.2011جوانان ايرانی باشد )صباحی و همکاران، نوجوانان و 

( در ارائه تئوری 2011میت اثر دروازه ای، مارک وود )در زمینه اه (.2002حشیش تأکید بیشتر بر اين ماده است )گودی، 

عوامل مؤثر بر اعتیاد، چنین اظهار داشته است که جامع پیشگیری اولیه از مصرف مواد، بعد از يک بررسی جامع نگر از تمامی

ه سمت سیگار، قلیان، شود مسیر مواد دروازه ای است و بستن اين راه )نرفتن افراد باصلی ترين راهی که به اعتیاد منجر می

 (.2011حشیش و الکل( مهمترين اقدام پیشگیرانه است )مارک وود، 

در مطالعات مختلف  خصوصیات فردی اشخاص نیز از ديد مشارکت کنندگان به عنوان يکی از عوامل خطر اعتیاد مطرح شد. 

نقش عوامل شخصیتی، سن شرو  مصرف سبب شناسی اعتیاد به خصوص مطالعاتی که با رويکرد فردگرايانه انجام شده است 

البته  ( مورد تأکید قرار گرفته است.2011(، عوامل ارثی و ژنتیکی )انوچ، 2002، فريشر و همکاران، 2002)کوجو و همکاران، 

 نقش اجتما  (.2000اعتیاد نقش دارد تا مصرف تفريحی مواد )مريکانگاس و انونولی،  ربرخی بر اين باورند که ژنتیک بیشتر د

فقر، همسايگی و سکونت در  های به عمل آمده در گرايش افراد به سمت مصرف مواد مشهود بود.و محیط کالن نیز در مصاحبه

در تئوری چالش سو   از جمله عوامل تأثیرگذار مشخص شدند.ی عمومیفاههای آلوده و فقیرنشین، کم بودن امکانات رمحله

زندگی در ابتال به مصرف مواد به خصوص مواد سنگین از جمله هرويین و و محل   نقش طبقه اجتماعی، درآمد مصرف، 

شود که فقر عامل کلیدی اعتیاد به هرويین و کراک کوکايین به خوبی نشان داده شده است به طوری که چنین مطرح می

 (.2011دانند )برنر، رامیستر، زيمرمن، ناچیز می را  گی( اگرچه برخی اثرات همساي2002است )گودی، 

توان گفت که اين عوامل با های بیان شده توسط افراد معتاد چنین میدر مجمو  با توجه به علل استخراج شده از داستان

دارد که (.اين تئوری ابراز می1331اجتماعی همخوانی بیشتری دارند )کاتاالنو و همکااران،  رشدمبانی مطرح شده در تئوری 

اين تئوری  شوند.لشان به والدين به سمت دوستان مصرف کننده مواد و خالف کشیده میجوانان در صورت کم رنگ بودن اتصا

سطوح از جمله فرد، خانواده، همتايان، همسايه و تمامی ای به مفهوم عامل خطر و عامل محافظت کننده تأکید داشته و بر

ر اساس داستان معتاد شدن افراد پررنگ جلوه جامعه نقش قائل است. اين مطالعه از بین عوامل خطر متعدد اعتیاد برخی را ب

 .ه استداد که در اين میان اثر خانواده، همتايان و مصرف مواد دروازه ای مهم تر شناخته شد

 منابع و مآخذ

 .کاشان دانشگاه اعتیاد، مقاالت همايش مجموعه ،ايران در مخدر مواد مصرف الگوی تغییرات. 1331 .برزيان   و ت ،آزاد ارمکی

مخدرصنعتی،  مواد سو مصرف به جوانان گرايش بر موثر عوامل .بررسی1300بهرنگ.اسکندری، محمد. آقابخشی،ح.صديقی،

 چهارم شماره دوم، سال اجتماعی، پژوهش ی فصلنامه

 شیراز. نويد :شیراز اول، چاپ آن تراژدی و . اعتیاد 1302مصطفی.  ارفع،
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 .3شماره ،1سال اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه

 متوسطه دوره آموزان دانش در مخدر مواد مصرف سو  به نگرش با افسردگی رابطه .1303بهمن اکبری، مسعود عموپور. 
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 .ناجا مطالعات کل اداره-اجتماعی،تهران هایآسیب تحلیل فرا.1302 .بهرام،بیات

 .کیهان انتشارات: تهران ساروخانی، باقر مترجم اجتماعی، علوم . فرهنگ1320آلن.بیرو، 

. نگرش مردم به سو  مصرف مواد مخدر در کشور، مجله 1303.سوده، کرمانیمحمد علی، حجتی  علی،م زکريايی حاجلی

 بررسی مسايل اجتماعی ايران، سال اول، شماره دوم.

های آموزشی.ترجمه زهرا ملکی، انتشارات دفتر . چشم اندازی به مصرف مواد مخدر در محیط1333راث، جفری.فینچ، اندرو.

 تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر.تهران

 .102-3:121.روند سی ساله وضعیت  سو  مصرف مواد در ايران.مجله حکیم.01301موقر،  آفرين.د.رحیمیرزاقی، محم
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