
  

  

  

  

  193- 233، صفحات1398تابستان، 20، شماره پنجممددکاري اجتماعی، سال  پژوهشنامه

هاي  با چالشآمیز نوجوانی  مثابۀ مواجهۀ مخاطره اعتیاد به

  پرداز هاي نقش هویتی و عرصه

گر اعتیاد به مواد مخدر در سطح  مطالعه کیفی دالیل و شرایط مداخله(

  1)شهر ایالم

  *صدیقه پیري

  13/12/1399:تاریخ پذیرش  14/7/1399:تاریخ دریافت
  

  چکیده

در استان است هاي اجتماعی مهم  ترین آسیب مثابه یکی از مهم به ،ها از اعتیاد پنداشت ایالمی

سؤال . که این تحقیق سعی دارد به روش کیفی به دنبال پاسخگویی به چرایی وقوع آن باشد

هایی را از  کنندگان در شهر ایالم چه روایت مصرفکه اصلی تحقیق حاضر این است 

کنند؟ روش مورد استفاده در این تحقیق کیفی  چگونگی درگیري خود به مواد مخدر بیان می

نفر از  25هاي تحقیق را  نمونه. میدان تحقیق شهر ایالم است. ندد تئوري استاز نوع گرا

تشکیل دادند که وقت و توانایی شرکت در ) ساله 38تا  19(مردان ساکن مراکز ترك اعتیاد 

مثابه شورش  اعتیاد به: اند از ترین مقوالت بدست آمده از تحقیق عبارت مهم. تحقیق را داشتند

مثابه ضدیت با مدرسه؛ گرایش به مواد حرکتی براي استقالل؛ همنوایی  یاد بهعلیه خانواده؛ اعت

پذیري آسان به مواد و غیرآسان به فضاهاي فراغتی؛  با دیگران مهم؛ تجربه دوگانۀ دسترس

هاي پیشین؛ اهمال و  معناسازي جذاب براي مواد؛ تجربۀ دلپذیر آغازین و ناسازگاري با انگاره

ده به مصرف فرزند؛ فقر و جداگزینی مکانی از خانواده؛ قصور خانواده تأخیر در وقوف خانوا

در برخورد منطقی؛ مفیدیت کنشگري عاطفی و تالش معتاد براي ترك و تکرار چرخه طرد و 

هاي هویتی و  آمیز نوجوانی با چالش مواجهۀ مخاطره«مقوله هسته نیز . شدگی در جامعه حذف

  .دهنده سایر مقوالت استاست که پوشش» پرداز هاي نقش عرصه

اعتیاد، ایالم، نوجوانی، هویت، مخاطره، خانواده، مدرسه:هاي کلیدي واژه

                                               
هاي طرح پژوهشی است که به سفارش دفتر تحقیقات کاربردي نیروي انتظامی  مقاله حاضر بخشی از یافته - 1

.استان ایالم به انجام رسیده است

sedighe.piri@atu.ac.ir    .، تهران، ایراناستادیار جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی*
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  مقدمه و بیان مسئله

ناپذیري از جامعه مدرن  رسد گرایش گسترده به مواد مخدر بخش اجتناب به نظر می

له فشار اند که به دالیل مختلف ازجم اي همواره افرادي وجود داشته در هر جامعه. باشد

جز  اي که گاهی چیزي به اند، تجربه بیرونی یا امیال درونی در پی تجربه امورات ناشناخته

شناسان معموالً  جامعه.بحران و مسئله براي خود و براي آحاد جامعه به همراه ندارد

هاي شمار مهمی از مردم  دانند که با ارزش اي می مسئله اجتماعی را وضعیت اظهارشده

رابینگتن و واینبرگ، (د و معتقدند باید براي تغییر آن وضعیت اقدام کرد مغایرت دار

توان یک  با توجه به تعریف باال درگیري با مواد مخدر به هر شکل آن را می). 13: 1382

بخش  هاي انسانی و در نتیجه چرا که حجم زیادي از سرمایه. مسئله اجتماعی دانست

کند، پیوندهاي  هاي اخالقی را نابود می و ارزش اي از عقل معاش جامعه را زائل عمده

زند، امنیت را در جامعه  اعتمادي در جامعه را دامن می گسلد، بی اجتماعی را از هم می

هاي زیادي را  شکند، انسان ها را در هم می سازد، کانون بسیاري از خانواده مختل می

گرایش به ارتکاب جرائم را  کند، کند، افراد زیادي را روانه زندان می قربانی خود می

اندازد و جمع  کند، سالمت جسمی، روحی و اجتماعی جامعه را به خطر می تقویت می

اعتیاد نوعی نابسامانی . کند کثیري از مردم و مؤسسات و نهادهاي زیادي را درگیر می

  .اجتماعی را به همراه دارد

ترین مسائل  یان مهمایالم) 1392(هاي اجتماعی  بر طبق پیمایش ملی شیوع آسیب

اند  دانسته) درصد از کل پاسخگویی 2/39(له اول بیکاري و اعتیاد هجامعه را در و

مطابق همین پیمایش، مردم ). 52: 1394هاي اجتماعی  پیمایش وضعیت مسائل و آسیب(

ها در استان بر این اعتقاد بودند که بعد از فقر،  ایالم در خصوص میزان شیوع آسیب

؛ )702/3(بازي و باندبازي  گیري، اختالس، پارتی رشوه) 435/4(یکاري پولی و ب بی

در این استان جدي ) 494/3(؛ مشکل اعتیاد به مواد مخدر )671/3(عدالتی و تبعیض  بی

پنداشت مردم ) 1394:16(هاي اجتماعی  بر طبق پیمایش ملی آسیب. )50: همان(است 
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) ارزیابی مثبت به منفی(100در تراز  34/29ایالم از موفقیت نظام در حل مشکل اعتیاد 

درصد معتقد بودند که نظام در حل مشکل اعتیاد  3/58بیشترین درصد یعنی . است

درصد نیز این عملکرد را  13درصد تا حدودي و  7/28عملکرد مناسبی نداشته است؛ 

  .اند مثبت قلمداد کرده

) رویکرد اتیک(دیده اعتیاد ی از بیرون نسبت به پمطالعه حاضر بدون ارائه تبیین علّ

) با رویکرد امیک(ن است که دالیل گرایش به اعتیاد را از منظر خود افراد درگیر آدر پی 

کنندگان مواد مخدر در  مصرفکه سؤال اصلی تحقیق حاضر این است . شناسایی کند

  کنند؟ هایی را از چگونگی درگیري خود به مواد مخدر بیان می شهر ایالم چه روایت

  

  یشینه تجربیپ

در حوزه مطالعات اعتیاد در ایران دستمان خالی نیست، حجم زیادي از مطالعات حوزه 

ی انجام اعتیاد، مطالعات پیشگیرانه است و عمدتًا به صورت اسنادي یا به روش کم

هاي مردم  خانواده، دین، مدرسه، نقش مثبت سازمان :گرفته است و بر متغیرهایی همانند

؛ فتحی و همکاران )1390(شایگان : (آموزش محور تأکید شده استنهاد و برنامه 

؛ زراعتی )1394(بهراد (؛ )1394(؛ حایري کیا و روشنایی )1389(؛ شایگان )1394(

؛ )1393(نظري (؛ )1387(؛ جمالی و قربانی )1383(؛ لیاقت )1392(لو و رایزن  ایده

؛ یزدي مقدم و اسماعیل )1394(نیا  ؛ داوري و عطوفی)1384(؛ قربانی )1390(رضوي 

ولدبیگی و انتظامی ) 1394(میرزاخانی و همکاران ) 1390(زاده  حسن(؛ )1387(آبادي 

محمدخانی و اسدي ). 1391(ایدر و همکاران ) 1393(عبدالهی و مشتاقی ) 1392(

؛ بحرینی بروجنی و همکاران )1392(؛ صلحی و ابوالفتحی )1394(محمدي (؛ )1390(

یونسی و محمدي ) 1385(نوروزي و همکاران ) 1385(بیاضی  ؛ رجایی و)1393(

؛ )1392(؛ ولدبیگی و انتظامی )1381(؛ خستو )1390(؛ علیمردانی و احتشامی )1385(

).1393(نیک بخش  و )1393(؛ مسعودي فرید و همکاران )1393(عبدالهی و مشتاقی 
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ده، به سمت طی چند سال گذشته پژوهشگران حوزه اعتیاد براي بررسی این پدی

در پژوهش ) 1396(فرخی و شهبازي  .اند تر متمایل شده تر و عمیق هاي موشکافانه روش

خانواده، خویشاوندان و مصرف محصوالت فرهنگی در که دهند  کیفی خود نشان می

دانشجویان . جوآنا بسیار تأثیرگذار است جریان اعتیاد دانشجویان تهرانی به مصرف ماري

پنداشتند مشکلی  حاصل از مصرف ماري جوآنا نداشته و می درك درستی از عواقب

براي آنها پیش نخواهد آمد در صورتی که آنها دچار مشکالت متعدد فیزیکی و روانی 

  . اند شده

گرایش و ابتال به اعتیاد در) 1393(آباد دولتبر طبق مطالعه بوستانی و خواجه

اي چون  تأثیر بسترهاي تسهیل کنندهمیان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان تحت 

اي و مکانی مصرف، قبل از ورود آنها به دانشگاه  مشاهده، همگشتی و تداول محله

پنداري، الگوپذیري و عادي شدن ذهنیت مصرف مواد در بارگذاري شده و هم ذات

  . چنین بسترهایی در اعتیاد آنها نقش بسزایی داشته است

العه خود بر روي زنان درگیر اعتیاد به این نتیجه در مط) 1398(فسایی و جهاندار 

رسیدند که هیجان خواهی، کنجکاوي، وابستگی، خشونت دیدگی، اعتراض و مقاومت، 

  . ترین علل گرایش آنان به اعتیاد است انزوا و رهایی از فشار مهم

کنندگان مواد  بر روي مصرف) 1392(هاي پژوهش مدبرنیا و همکاران  نتایج یافته

» هاي بیرونی مشوق«و » هاي درونی انگیزاننده«در رشت در دو مقوله کلی  مخدر

طلب،  هاي روانی و جسمی، شخصیت لذت کسب آسان منفعت. گذاري شده استنام

روحیه کنجکاو، تمایل به متفاوت بودن، نداشتن مهارت زندگی، شرایط فرهنگی، وضع 

  . دو مقوله اصلی شناسایی شدند اجتماعی و عوامل اقتصادي ازجمله زیرطبقات مرتبط با

که با استفاده از مصاحبه با مطلعان ) 1393(زاده و عزیززاده  نتایج مطالعه سراج

هاي محلی،  رسوم و سنتکه دهد  شهرستان رودبار جنوب به انجام رسیده، نشان می

ی ارزیابی منفی با غلبۀ ارزیاب ،مشکالت نظام اقتصادي و معیشتی، ارزیابی مثبت از مواد

مثبت، پایین بودن شناخت و آگاهی، دسترسی آسان، فقدان امکانات الزم براي اوقات 
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ترین  فراغت، فقدان کنترل انتظامی مؤثر و بسترهاي اکولوژیک منطقه ازجمله مهم

روند، مقوله نهایی که به  مقوالت مهم مرتبط با مصرف مواد مخدر در منطقه به شمار می

گذاري شده  نام "بهنجار بودن موقعیتی"نین وضعیتی است کنندة چ نظر نگارندگان تبیین

  . است

نوجوان سالم تهرانی به این نتیجه  41پرویزي و همکاران در مطالعه خود بر روي 

خیالی، احساس بزرگی و قدرت، جبران دست یافتند که رهایی از مشکالت و بی

ی و کنجکاوي ازهاي اجتماعی، نداشتن کار و تفریح، تمایل به هنجارشکن محدودیت

  .روند جمله دالیل گرایش به اعتیاد به شمار می

هایی غیر از  ها با گروه همانطور که نشان داده شد، در برخی مطالعات کیفی، یافته

، )همانند نوجوانان سالم و مطلعین(آوري شده است  هاي مواد مخدر جمع کننده مصرف

همانند (اند  لوم اجتماعی بودهپژوهشگران برخی مطالعات، از محافل آکادمیک غیر ع

دانشجویان یا زنان  ،هاي هدف برخی مطالعات وگروه) هاي پرستاري و روانشناسی گروه

همانطور که در ادامه خواهد آمد، مختصات فرهنگی و اجتماعی که گروه هدف . اند بوده

متمایز هاي هدفی که از آنها نام برده شد،  اند با گروه مطالعه حاضر در آن زندگی کرده

یم، نکته دیگري که ضرورت نگارش هست بوده و در این حوزه با ضعف مطالعاتی روبرو

ترین  مثابه یکی از مهم ها از اعتیاد به کند، پنداشت ایالمی مقاله حاضر را بازگو می

هاي اجتماعی مهم در استان است که این تحقیق سعی دارد به روش کیفی به  آسیب

  .آن باشدویی به چرایی گدنبال پاسخ

  

  چارچوب مفهومی

شود که بر مفاهیم و  چارچوب مفهومی مجموعه مفاهیم به هم مرتبطی را شامل می

ها را در قالب یک نظام منسجم و  هاي عمده مورد مطالعه تمرکز دارد و آن موضوع

نقل از  2005؛ ریچی و لوئیس، 2004ماکسول، (دهد  مرتبط معنایی به همدیگر پیوند می



  

  1398تابستان، 20، شماره ششمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   164  

همانطور که گفته شد هدف تحقیق حاضر نظریه آزمایی ). مکارانمحمدپور و ه

در این جا نیز با توجه . هاي مطرح شده در ادبیات نظري موضوع اعتیاد نیست چارچوب

کند با  به پیچیدگی موضوع اعتیاد آن هم در شرایط خاص استان ایالم، محقق تالش می

براي طرح سؤاالت و شیوه  تکیه بر ترجیحات نظري خود، تنها چارچوبی مفهومی را

این چارچوب مفهومی رویکردهاي تفسیري و . نگاه کردن به مسئله فراهم سازد

.گرایی است برساخت

گرایی اجتماعی  برساخت. گیرد گرایی در پارادایم تفسیري قرار می رویکرد برساخت

د کن رسد توجه می دار به نظر می رویکردي است که به فرایندي که یک شرایط مسئله

گرایی اجتماعی، مطالعه  بر طبق رویکرد برساخت). 125: 1386و همکاران، طباطبائی(

پدیده اجتماعی، به فهم جهان اجتماعی نیاز دارد که مردم با فعالیت مداوم خود آن را 

کنند،  هرحال، مردم پیوسته جهان خودشان را تفسیر می به. کنند سازند و بازتولید می می

جتماعی، رفتار مردم دیگر، رفتار خودشان و موضوعات برساخته یعنی تفسیر موقعیت ا

اسپکتور و کیتسوز بر این اعتقادند که مسائل ). 104: 1391بلیکی،(طبیعی و انسانی 

به نقل از صدیق  1966بکر، (اجتماعی مرکب از شرایط عینی و تعاریف ذهنی هستند 

  ).223: 1393سروستانی، 

حاضر به مفاهیم نظري دیگري ازجمله هویت و  جداي از این رویکرد کلی، تحقیق

به زعم جنکینز همه .شود خواهی حساس خواهد بود که در ادامه به آن اشاره می هویت

شود و  اینکه هویت به معنا مربوط می دلیلحداقل به . ها، هویت اجتماعی هستند هویت

در همین ). 6: 1381جنکینز، (هاست و نه ذاتی اشیاء  معنا نیز نتیجه توافق بین انسان

نیز هویت را فرایند شناسایی خود، توسط کنشگر اجتماعی ) 1382(ارتباط کستلز 

برگر و . سازد جهان معنایی خود را می ،داند که عموماً بر مبناي خصایص فرهنگی می

کنند  اي تعریف می ، هویت را همچون پدیده»ساخت واقعیت اجتماعی«الکمن در کتاب 

).1375برگر و الکمن، (گیرد  فرد و جامعه شکل می که از دیالکتیک بین
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. اساساً رویکردهاي تعامل اجتماعی به هویت، رویکردي مبتنی بر رابطه است

هویت . اجتماعی وي پیوند خورده است –تجربه هر فردي از هویت به زندگی تاریخی 

ازسازي اساسی اجتماعی بوده و در تعامالت اجتماعی به طور مداوم در حال ب داراي،

گیرد و به  هویت چیزي است که بر سر آن کشاکش در می«بنابراین . خویش است

. »یک فرایند است... دستاوردي عملی و ... شود واسطۀ آن ترفندها پیش برده می

سازي اجتماعی  هویت«اي از افراد با  یک گروه اجتماعی مجموعه. )44: 1382جنکینز، (

دانند که احساس  اي یک مقوله یا گروه اجتماعی میافراد خود را اعض. هستنند» مشترك

» فهمی مشترك از چیزها«کند و شخص با دیگر اعضاي آن  مشترکی را در آنها ایجاد می

در قلمرو نمادین مشترکی مشارکت «داشته باشد و آنها را در جهتی سوق بدهد که 

).180: 1381جنکینز، (» بورزند

و هویت شخصی در عصر جدید بر این گیدنز در کتاب تجدد و تشخص، جامعه 

اعتقاد است که هویت شخصی ایجاد کننده نهادهاي امروزي و نیز ماحصل این 

هاي  از نظر او هویت شخصی چیزي نیست که در نتیجه تداوم کنش. نهادهاست

اجتماعی فرد به او تفویض شده، بلکه چیزي است که فرد باید آن را به طور مداوم و 

. هاي بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد و در فعالیت روزمره ایجاد کند

است که شخص آن را به عنوان بازتابی از زندگی » خود«هویت شخصی در واقع همان 

اکنون چند دهه است که زنان و دختران در ) 81-82: 1378گیدنز، . (پذیرد اش می نامه

اند و با آن به  ورد سؤال قرار دادههاي جا افتاده و سنتی خود را م سراسر جهان هویت

کنند  تر مبارزه می رویارویی برخاسته و براي بنیان نهادن راههاي برابرجویانه تر و آزادانه

آنان با هر گامی . خواهند هویتی بیش از زندگی خانگی و خانوادگی داشته باشند و می

گیدنز، (وردند آ شوند، در واقع به نوعی سیاست مشخص روي می که از خانه دور می

  .الزمه فرایند کسب هویت تجربۀ یک دوره کاوش دقیق و منطقی است). 1380

هاي  به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروزین و همچنین به علت تکثریابی زمینه

عمل و تنوع مراجع، انتخاب شیوة زندگی بیش از پیش در ساخت هویت شخصی و 



  

  1398تابستان، 20، شماره ششمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   166  

یاي تجدد که آکنده از تهدیدها و خطرهاي یابد، دن هاي روزمره اهمیت می فعالیت

کند  احتمالی است، به طرز عمیقی در قلب هویت و احساسات شخصی نیز نفوذ می

بهترین شیوة تحلیل هویت شخصی در موارد عام، در تضاد ).30و  21: 1378گیدنز، (

وانی ها احساس خود، در هم شکسته یا به نات قرار دادن آن با افرادي است که در نزد آن

احساسی از عدم انسجام نسبت به پیوستگی سرگذشت خویش، بریدگی . گراییده است

در تجربۀ زمان، اضطراب از پاکسازي و مهر باطله خوردن و نگرانی از غرق شدن در 

چنین . احساس عادي هویت شخصی درست عکس این خصوصیات است. مشکالت

کند و  یدهاي روزمره محافظت میهاي دیگر ارتباط دارد، خود را از تهد فردي با آدم

  ).84و  83:همان(براي خود احترام قائل است 

نوجوان براي ساختن هویت خود، در یک زمان با دو ) 1950(از دیدگاه اریکسون 

از سویی باید با تغییرات فیزیولوژیکی و شناختی خود  ؛گروه از امور درگیر است

از این رو . هاي بیرونی استنظامي باسازگار شود و از سویی دیگر ناگزیر از سازگار

نوجوان احساس ثبات و تداوم . 1:تشکیل هویت در جوان شامل سه امر اساسی است

افراد . 2کند؛ یعنی درك کند که در طول زمان همان شخصی است که قبالً بوده است،

باتی جامعه و دیگران او را شخصی باثبات بشناسند؛ یعنی نوجوان باید بتواند تصویر باث

او باید بر اساس شواهد عینی و اطالعات ملموسی که از . 3از خود به محیط ارائه دهد 

اگر چه کار . کند به ثبات شخصیت خود و تداوم آن اطمینان پیدا کند محیط دریافت می

یابد اماتغییرات در هویت، در طول  گیري هویت در سراسر چرخۀ زندگی ادامه میشکل

  )1398نقل از انسیبه بابایی و همکاران (بیشتر قابل مالحظه است دورة نوجوانی معموالً 

مارسیا
1

کاوش«دو مرحله ) 1966(
2

تعهد«و » 
3

را در شکل گیري فرایند هویت، » 

اي است که در آن فرد به پرسشگري در  کاوش یا جستجوي هویت دوره. داند مهم می

                                               
1. Marcia
2. exploration
3. commitment
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پردازد و به  محول شده میی که به وي یها زمینه تقلید، همانندسازي، انتظارات و نقش

. ورزد هاي خود مبادرت می ها و آرمان گیري و نقشتأمل در عالیق، استعداد، جهت

. تعهد هم یعنی اتخاذ تصمیم نسبتًا با دوام و تثبیت نسبی در اشکال مختلف هویت

گوید نوجوان در پیشرفت خود به سوي هویت منسجم چهار نوع هویت زیر  مارسیا می

هویت آشفته یا سردرگم. 1: یدنما را طی می
1

رو گرفته یا دنباله هویت زود شکل. 2
2

3 .

زده هویت به تعویق افتاده یا بحران
3

  ). کسب هویت(هویت پیشرفته . 4و  

آنان . تفاوتی همراه با فقدان تعهد و جستجوگري است ویژگی بارز هویت آَشفته بی

هاي  کنند و خود با جماعت یها را امتحان کرده به سرعت ترك م در این مرحله نقش

گرفته نوجوانان به برخی اهداف و  در هویت زودشکل. شوند میداستاندیگر هم

 دارايها تعهد دارند، این نوجوانان تأیید شدن توسط دیگران برایشان بسیار  ارزش

در هویت تأخیري، فرد خود را در تجارب . اهمیت است و استقالل رأي کمتري دارند

حالت وقفه هویت ممکن است . اید تا به شناخت عمیقی از خود برسدآزم مختلف می

همرا با پریشانی و استرس باشد و در نهایت هویت پیشرفته از تعهدي حکایت دارد که 

شود، در این مرحله فرد بحران هویت را به پایان  بعد مراحلی از جستجوگري حاصل می

  .دشو گرفته و تعهدمند می رساند و هویت فرد شکل می

  

  روش تحقیق

میدان تحقیق شهر . روش مورد استفاده در این تحقیق کیفی از نوع گراندد تئوري است

صورت همزمان استفاده شده که  گیري به در مطالعه کنونی از دو نوع نمونه. ایالم است

گیري هدفمند نمونه: اند از عبارت
4

گیري نظري و نمونه
5

کنندگان در  تعداد مشارکت. 

                                               
1. Diffused
2. Foreclosure
3. Moratorium
4. purposive Sampling
5. Theoretical Sampling
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هاي  ها، نمونه با توجه به این تعریف. نفر بودند 25) کنندگان مواد مخدر مصرف(تحقیق 

را ساکنان مراکز ترك اعتیاد تشکیل دادند که وقت و توانایی شرکت در تحقیق را ما

تا  40ها از  شد و میانگین مصاحبه مصاحبه در مراکز ترك اعتیاد انجام می. داشته باشند

ها و جلوگیري از تراکم  اي اطمینان از اشباع نظري دادهبر. انجامید دقیقه به طول می 80

بر حسب اتفاق . رسید ها به انجام می اي، کدگذاري داده ها، بعد از انجام هر مصاحبه داده

و به دلیل نبود مرکز ترك اعتیاد زنان در سطح استان و عدم دسترسی به آنها در سطح 

. سال سن داشتند 35تا  18د که بین هاي تحقیق را مردان تشکیل دادن شهر، همه نمونه

اند  کنندگان زیر دیپلم بوده نفر متأهل بودند، اکثر مشارکت 9ها مجرد و  نفر از نمونه 16

مشخصات نمونه تحقیق بیان  1در جدول . و بیشتر آنها پایگاه اقتصادي پایینی داشتند

  .شود می
  

گیري نظري  مونهگیري مدل تحقیق از ن در طی مراحل پژوهش و همزمان با شکل

هاي عمیق  ها مصاحبه آوري داده هاي اصلی جمع تکنیک. استفاده شده است

هاي معمول در روش نظریه  ها نیز از روش براي تحلیل داده. ساختاریافته است نیمه

کدگذاري باز :اند از اي که عبارت زمینه
1

، کدگذاري محوري
2

و کدگذاري گزینشی 
3

 ،

نفر ادامه داده  25ها را تا  گفته شد محقق تعداد مصاحبه همانطور که. استفاده شده است

مقاله حاضر بخشی از پژوهشی است با . ها به اشباع رسیده است و با این تعداد داده

با تأکید بر (ارائه مدل بومی پیشگیري و مقابله با مواد مخدر در استان ایالم «عنوان 

ها و به منظور  جم باالي دادهبه دلیل ح). حوزه نگهداري، حمل و مصرف مواد مخدر

ها، در این مقاله تنها به توضیح دو قسمت  تر داده بخشی بیشتر و تحلیل عمیق انسجام

  .شود گر مدل پرداخته می ی و شرایط مداخلهشرایط علّ

                                               
1. Open coding
2. Axial coding
3. Selective coding
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  مشخصات نمونه تحقیق -1جدول 

شغل سنردیف

  )اسبق(

شغل   سن  ردیفتأهل  تحصیالت

  )اسبق(

  تأهل  تحصیالت

  مجرد  فوق دیپلم  بیکار  26  13مجرد  سیکل  اربیک  19  1

  متأهل  دیپلم  راننده  38  14مجرد  دیپلم  بیکار  25  2

کارگر   23  3

  ساختمان

  متأهل  ابتدایی  تعمیرکار  30  15متأهلسیکل

دوم   کارگر  27  16متأهل  ابتدایی  بیکار  22  4

  راهنمایی

  مجرد

  متأهل  ابتدایی  راننده  34  17مجرد  دیپلم  بیکار28  5

کارگر   31  6

  مرغداري

  مجرد  لیسانس  بیکار  33  18متأهل  اول راهنمایی

  مجرد  دیپلم  بیکار  35  19مجرد  سیکل  بیکار  32  7

  مجرد  سیکل  بیکار  26  20متأهل  دیپلم  مکانیک  33  8

  متأهل  ابتدایی  کارگر  23  21متأهل  ابتدایی  راننده  29  9

  لمتأه  دیپلم  مغازه دار  24  22مجرد  دیپلم  کارگر  28  10

  مجرد  سیکل  فروشنده  29  23مجرد  دیپلم  بیکار  20  11

  مجرد  دیپلم ردي  راننده  22  24مجرد  دیپلم  آزاد25  12

مجرد  سیکل  بیکار  31  25مجرد  فوق دیپلم  بیکار26  13
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  هاي تحقیق یافته

همانطور که گفته شد، در این بخش از تحقیق به بیان مقوالت استخراجی و مفاهیم 

گر مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر در سطح شهر ایالم  ایط علی و مداخلهدهنده شر تشکیل

  .خواهیم پرداخت

  

  شرایط علّی

شرایط علّی
1

هایی هستند که به وقوع یا گسترش  همان حوادث، وقایع و اتفاق

دهند مواجهه  ها نشان می داده). 97: 1387اشتراوس و کوربین،(انجامند  اي می پدیده

هاي نوجوانی؛ شورش علیه خانواده؛ ضدیت با مدرسه؛ در جست  لشآمیز با چا مخاطره

ترین دالیل نزدیکی و اعتیاد  و جوي استقالل و همنوایی با دیگراِن مهم از مهم

در ادامه به توضیح هر مقوله خواهیم . کنندگان به مواد مخدر بوده است مشارکت

  .پرداخت

  

  هاي نوجوانی آمیز با چالش مواجهۀ مخاطره

  هاي نوجوانی آمیز با چالش دهنده مقوله مواجهه مخاطره مفاهیم تشکیل -1قاب 

  مقوله  مفاهیم

)/ بار تکرار 20(نزدیکی به مواد از روي کنجکاوي، آزمون و کشف 

بار  9(عالقه به مرجعیت، رهبریت و اقتدارطلبی نسبت به دوستان 

تالش براي ) / 8(میل به خطرپذیري، قاعده شکنی و خشونت ) تکرار

تخلیه هیجان و لذت )/ بار تکرار 8(مقبولیت، محبوبیت و تاییدپذیري 

/ تمایالت جنسی و تالش براي پر کردن خإل)/ بار تکرار 5(پذیري 

  .تاوان زیاد براي اشتباه یک باره و نه هزار باره نوجوانی

  

آمیز با  مواجهه مخاطره

  هاي نوجوانی چالش

  

                                               
1. Causal condition



  

  

  

  

171     ...آمیز نوجوانی با  اعتیاد به مثابه مواجهه مخاطره

از اولین روزي که رفتید «سخ به این سؤال که ها در پا اکثریت قریب به اتفاق نمونه

هاي بارز خود در این  گردي به دوره نوجوانی و ویژگی عقب» سراغ مواد برایمان بگو

بنا به تعریف جانسون. دوره و به عبارتی همان هویت نوجوانی داشتند
1

هویت ) 1995(

رتباط با افراد و پنداشت نسبتًا پایدار فرد از کیستی و چیستی خود، در ا«فردي یعنی 

ها که از طریق تعامالت اجتماعی با دیگران در فرایند اجتماعی شدن تکوین  سایر گروه

هویت فرد یا همان تصور فرد از خودش چیزي نیست جز شناسایی یک فرد از . »یابد می

شر دارد نهاي متعدد حشر و  خودش از نگاه دیگرانی که فرد با آنها در یک گروه یا گروه

  ). 89: 1393نقل از لوزیک،  248-249: 1372مور، اسکید(

. هاي خاصی همراه است اي است ورود و گذار از آن با ویژگی دوره نوجوانی دوره

بسیاري از . کردند هاي در تحقیق دائماً از نوعی خأل، صحبت می کننده بسیاري از شرکت

براي پر کردن این و یا مواد را حرکتی ) در آغاز(هاي تحقیق گرایش به سیگار  نمونه

کنجکاوي، آزمون و کشف؛ عالقه به مرجعیت، : شمردند خالهاي دوره جوانی برمی

رهبریت و اقتدارطلبی نسبت به دوستان؛ میل به خطرپذیري، قاعده شکنی و خشونت؛ 

تالش براي مقبولیت، محبوبیت و تاییدپذیري؛ تخلیه هیجان و لذت پذیري؛ تمایالت 

ها اعتیاد را تاوان سنگین اشتباه یک باره و نه  آن. دن خألجنسی و تالش براي پر کر

  :هاي زیر گویاي این موضوع است قول نقل. کردند هزار باره نوجوانی معنا می

یه چیزي در وجودت هست و سعی داري . بودیم ها دنبال پرکردن خأل ما بچه«

  .»آن را پرکنی

نم و همیشه دنبال ته آدم افراطی بودم که دوست داشتم آخر هر کاري را بدا«

  .»لذت بودم

ها قرار بگیرم و به عنوان یک فرد  در مدرسه دوست داشتم مورد تأیید بچه«

  .»آنها سرتر باشم همهخطرناك به من نگاه کنند و از 

                                               
1. Johnson
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گفتیم نیمه گمشده خود را پیدا  دوران نوجوانی پر شد و می با مواد آن خأل«

  .»سل شیرین بودایم و با آن آرامش داشتیم و مثل ع کرده

  

  مثابه شورش علیه خانواده اعتیاد به

  مثابه شورش علیه خانواده دهنده مقوله اعتیاد به مفاهیم تشکیل -2قاب 

  مقوله  مفاهیم

مشکالت همیشگی با پدر، / ها توجهی به توصیه بی/ فشار والدین

پدر ) بار تکرار 4(لجبازي با او و لذت بردن از حرص خوردنش 

هاي دائمی  سرزنش/ هاي پوچ پدر واکنشی به قول/ نظامی و خشک

/ گیرانهرفتارهاي سخت)/ بار تکرار 2(هاي دائمی  نصیحت/ خانواده

/اي شدن عقده/ول شدگی/ پدر و مادر مقصر/ اي رفتارهاي عقده

/ گیر دادن / محدودیت شدید خانواده براي ورود و خروج/ بهاندادن

بدرفتاري خانواده و  .هاي بد خانواده و مصرف دوباره برچسب

لج / لکه دار کردن آبرو توسط برادر و مصرف بیشتر/بازگشت دوباره

گیري از تمایل به حال/ اي شدن نسبت به خانواده کینه/ کردن با خانواده

مصرف مواد به خاطر لج بازي با خانواده / به مبارزه طلبیدن / خانواده

/ هاي از دست رفته مصرف مواد براي فراموشی موقعیت)/ بار تکرار 2(

جمعیت زیاد و درك نشدن توسط / مخالف خوانی در برابر والدین

فاصله زیاد در روابط با / اي شدن  عقده/ تحقیرشدگی در جمع/ خانواده

عتیاد دوباره اعتراضی به خانواده و مشکالت خانوادگی اخانواده، 

نی پدر مواد یع)/ بار تکرار 6/ (استگاريویا نرفتن به خ) ندادن همسر(

  .و مادر، خدا و همه کس

  

  

  

مثابه شورش علیه  اعیتاد به

  خانواده

  

» خانمان ذهن بی«در کتاب ) 85-86: 1381(یکی از سؤاالت مهم برگر و همکاران 

ها چند ویژگی را براي هویت  هاي مشخص هویت مدرن چیست؟ آن این است که جنبه

هویت مدرن «نخست : تواند کمک کندکنند که به ما در این بخش می مدرن یادآوري می
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هویت مدرن «دوم . است» مستعد تغییر«یعنی انسان مدرن ... ؛ »مشخصًا باز است

هاي  ؛ فرد مدرن با توجه به تجربیات خود از کثرت جهان»مشخصًا تفکیک شده است

پردازد در نتیجه نظم نهادي تا حدي واقعیت  ها می سازي هر یک از آن اجتماعی به نسبی

از نظم عینی نهادها، به قلمرو ذهنیت فرد » تاکید واقعیت«دهد و  را از دست می خود

؛ آگاهی مدرن، آگاهی »هویت مدرن مشخصًا اندیشنده است«سوم . شود جابجا می

هویت مدرن مشخصًا فردیت یافته «است و نهایتاً » احتجاج آمیز«هوشیار، پرتنش و 

حقیقی خویش است به طوري کامالً فرد که حامل هویت به صورت موجودیت . »است

  .کند ها احراز می منطقی، جایگاه بسیار مهم خویش را در سلسله مراتب ارزش

کننده در تحقیق تا حدود زیادي از هویت سنتی  هاي شرکت رسد گروه به نظر می

هاي اساسی آن میل به تغییر، میل  اند که از ویژگی خود دور و به هویتی دست پیدا کرده

دیگر هویت فرد نوجوان و یا جوان در . یافته است ک، هویتی اندیشنده و فردیتبه تفکی

در این جا به نوعی ما شاهد نوعی  ،گرو جهان منسج نهادهایی چون خانواده نیست

کنندگان در تحقیق  بسیاري از شرکت. هاي نسلیییواگرایی نسلی هستیم تا همگرا

اکنش شدید و خشمگینانه به اعضاي گرایش به سیگار یا مواد را نوعی اعتراض و و

رسد در واقع شورش و واکنشی  به نظر می. کردند خانواده خود به ویژه به پدر تلقی می

نو در فرهنگ برخی از نوجوانان پدیدار شده که مقاومت در برابر نهادها درونمایه اصلی 

کنترل شدید  فرهنگ جوانان به طور بسیار بنیادي با امر و نهی و. دهد را تشکیل میآن

چیزي . ورزد توجهی و فاصله عاطفی از سویی دیگر مخالفت می والدین از یک سو و بی

  .هاي قبلی مورد انتظار نبوده است رسد در فرهنگ که به نظر می

مثالً  .کنم همین گیردادناي خانواده بود که باعث شد به سمت مواد بیام فکر می«

آمدم خونه،  یا بعداز اینکه از مدرسه می. رفتم می رفتند من هم باید آنها که به مهمانی می

کردند و من در خانه با خواهرم فوتبال بازي  هایم در خیابون بازي میهم کالسی

رفتم، یک میدان بزرگ  من تا دوران دبیرستان در خانه بودم وبیرون نمی! کردم می

ر چه خواهش کردند و من ه هایم آنجا بازي میمان بودکه هم کالسی روبروي خانه
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گیر همیشه در خانه بودم این باعث شد گوشه ،گذاشتند با آنها بازي کنم کردم نمی می

  .»وکم حرف باشم

دقیقاً به خاطر لج بازي با پدرم بارها اتفاق افتاد که من از روي لجاجت مواد «

  .»مصرف کنم و دوست داشتم پدرم حرص بخورد

  

  مثابه ضدیت با مدرسه اعتیاد به

  مثابه ضدیت با مدرسه دهنده مقوله اعتیاد به فاهیم تشکیلم -3قاب 

  مقوله  مفاهیم

ترك / )بار 2(عدم تمایل به تحصیل / اذیت و آزار معلم

/ ضعف تحصیلی) بار 4(تحصیل در دوره راهنمایی

هاي بداخالق، بردن سیگار به مدرسه، سیگار کشیدن  معلم

  دسته جمعی در مدرسه

  

  مدرسهمثابه ضدیت با  اعتیاد به

  

همان . گذاري شد نام» مثابه ضدیت با مدرسه اعتیاد به«یکی دیگر از مقوالت تحقیق 

هم توضیح داده شد اعتراض و ضدیت واکنشی نو در فرهنگ برخی از  تر پیشطور که 

نوجوانان امروزي در استان ایالم است که مقاومت در برابر نهادهایی چون خانواده و 

توان به  چنین نوعی از فرهنگ نوجوانان را می.ی آن استهاي اصل مدرسه از ویژگی

هاي تحقیق یعنی افراد با گرایش به مواد مالحظه  هاي نمونه طور بارزي درون محدوده

در این واکنش، خصومتی ریشه دار با نظم و انضباط مدرسه یا به طور کلی . کرد

به ضدیتی گسترده با  به عبارتی در این جا ضدیت با نظم. ترتیبات نهادي وجود دارد

دهد  مسئله از آنجا بیشتر خود را نشان می. شود تبدیل می) خانواده و مدرسه(نهادگرایی 

هاي  اي براي چنین نوجوانانی ندارد و به طور یکسان برنامه که مدرسه فعالیت و برنامه

از کید بسیاري أت. دارد هاي مختلف اعمال می آموزان با ویژگی خود را براي همه دانش

هاي آنان از مدرسه خود گویایی چنین وضعیتی  هاي تحقیق بر مدرسه و روایت نمونه

  :هاي زیر گویاي این موضوع است قول نقل. است
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درسم خوب نبود، استعداد خوبی  ،تا راهنمایی درس خواندم و ترك تحصیل کردم«

  »در نقاشی و فوتبال و هنر داشتم ولی تو درس نه

کردم،  تم و تمام معلمان را اذیت میسنشر میز آخر میاز همان اوایل مدرسه د«

  .»رتر باشمکردم باید از تمام دوستانم س درس برام جذابیتی نداشت ولی احساس می

کردیم با دعوا کردن، فرار از مدرسه و سیگار  من و دوستانم در مدرسه سعی می«

  .»خودمان را نشان دهیم ،کشیدن

  

  قاللحرکتی براي است ،گرایش به مواد

  حرکتی براي استقالل ،دهنده مقوله گرایش به مواد مفاهیم تشکیل -4قاب 

  مقوله  مفاهیم

تمایل / تالش براي ابراز وجود/ تمایل به مورد مشورت واقع شدن

مثابه  مصرف به/ استقالل طلبی شخصی/ به ایفاي مسئولیت مهم

تمایل به / حس بزرگ شدن/ مصرف بزرگ کننده انسانها/ مردانگی

  رگی، اقتدارطلبی، تمایل به مرجعیتبز

  

گرایش به مواد حرکتی براي 

  استقالل

  

بوده که » حرکتی براي استقالل ،گرایش به مواد«یکی از مقوالت تحقیق حاضر 

کنندگان در تحقیق در بیان روایت خود از  همسو با مقوالت پیشین است و مشارکت

. ز عناصر هویتی در نوجوانی استطلبی یکی ا استقالل.اعتیاد به آن اشاره داشتند

فرهنگ نوجوانان از یک سو ممکن است بر ضد هر شکلی که این ویژگی آنان را 

اقدام و خود را تحمیل کند و از سوي دیگر از ) همانند خانواده و مدرسه(مخدوش کند 

اي که چنین معنایی را براي آنان به ذهن متبادر سازد استقبال کرده و آن را  هر وسیله

کنندگان در تحقیق  به زعم مشارکت. یکی از این وسایل گرایش به مواد است. پذیرندب

هایی که ویژگی اصلی آنها مصرف سیگار و در ادامه مواد بوده براي  تشکیل جماعت

مثابه نوعی مردانگی عمل  آنان نوعی تالش براي ابراز وجود، نوعی اقتدار و به عبارتی به
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هاي زیر  قول نقل. رفته است خواهی آنان به شمار می ستقاللکرده که گامی مهم براي ا می

  :گویاي این موضوع است

  .»کشد انسان بزرگ و بامسئولیتی است کردم هرکس سیگار می احساس می«

با وجود سن و سال من دوست داشتم با من . کردم در خانه تأیید شوم سعی می«

  .»مشورت کنند

  

  ن مواجهه و تجربههمنوایی با دیگران مهم؛ موقعیت اولی

  دهنده مقوله همنوایی با دیگران مهم؛ موقعیت اولین مواجهه و تجربه مفاهیم تشکیل -5قاب 

  مقوله  مفاهیم

سیگار کشیدن دسته / سیگار کشیدن دلچسپ دایی/ تنباکوي مادر بزرگ

مصرف در کوه با / تأثیرپذیري از دوستان/ هاي ابتدایی جمعی با همکالسی

اولین تجربه با کشیدن سیگار / آغاز درگیري و آشنایی مدرسه نقطه/ دوست

کشیدن ته / سرقت سیگار از مغازه در پنجم ابتدایی به همراه دوستان/ پدر

مصرف در کوه در جمع / خرید سیگار براي معلم/ مانده سیگار معلم

/ خرید سیگار براي پدر/ مصرف حشیش در دبیرستان با دوستان/ دوستان

مصرف با / لین باردر میان جمعی از معتادان پاركمصرف ناشیانه در او

الگوبرداري بهروز / کشیدن سیگار با دوستان مدرسه/ اي دوستان هم محله

  .عشق به آدم سیگاري/ سیگار کشیدن بزرگان محله/ وثوق

  

  

همنوایی با دیگران مهم؛ 

موقعیت اولین مواجهه 

  و تجربه

  

در تعامل با دیگران ساخته  مطابق با رویکرد نظري تحقیق، هویت اجتماعی

هاي تحقیق  دهند که جلب توجه خاص نمونه هاي تحقیق حاضر نشان می یافته. شود می

این . به اعتیاد در بستر و فضایی خاص و همراه با افرادي خاص به انجام رسیده است

 به فرد یا افرادي گفته: دیگري مهم. اند بستر را دیگران مهم این افراد به وجود آورده

مند یا وابسته است و از  شناختی به آنها عالقه شود که شخص از نظر احساسی و روان می

هاي  در نمونه). 94: 1385کوئن،(گذراند  پذیرد و بیشتر وقتش را با آنها می آنها تأثیر می
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ها،  تحقیق این دیگران مهم را برخی نخبگان سمبولیک همانند بازیگران و هنرپیشه

مادربزرگ و دایی  :انند دوستان صمیمی، معلم یا افرادي همانندهمتایان اجتماعی هم

توان گفت در اولین مواجهه، این افراد براي همنوایی  به عبارتی می. دهند تشکیل می

  .اند اجتماعی با همتایان و یا دیگران مهم به مصرف مواد مبادرت ورزیده

ست چون او بزرگ کشد حتمًا چیز خوبی ا کردم که معلمم که سیگار می فکر می«

  .»است

کشید و من هم  می) تنباکو(مادربزرگم دلچسب سیگار . از سیگار شروع شد«

  .»دوست داشتم بکشم

مان بودند و بعضی مواقع تریاك هم  کشیدند و آنها بزرگ طایفه هایم سیگار می دایی«

ت کشند حتماً چیز خوبی اس هایم سیگار می کردم چون دایی من هم فکر می. کشیدند می

  .»کشیدم و کسی هم متوجه نشد و دانه دانه سیگار می

  

  گر شرایط مداخله

اي تعلق دارند و بر راهبردهاي  شرایط میانجی همان شرایطی هستند که به پدیده

ها راهبردها را درون زمینه خاصی سهولت  آن. گذارند کنش متقابل اثر می/ کنش

در ). 98و  97: 1387راوس و کوربین،اشت(کنند  بخشند و یا آن را محدود و مقید می می

توان آنها را به عنوان شرایط  توان یاد کرد که می تحقیق حاضر از عوامل زیادي می

هاي مرتبط با آن را تسریع  میانجی در نظر گرفت، شرایطی که پدیده اعتیاد و یا استراتژي

: اند از کننده اعتیاد عبارت برخی از شرایط تسهیل. شوند یا مانع می ،دکننمی

هاي فراغتی؛ ويیتاپذیري آسان به مواد و دسترسی ناپذیري به سایر آلترن یدسترس

هاي پیشین؛  معناسازي جذاب براي مواد؛ تجربۀ دلپذیر آغازین و ناسازگاري با انگاره

پنداري گرفتاري در مخمصۀ  اهمال و تأخیر در وقوف خانواده به مصرف فرزند؛ محال

از شخص معتاد؛ فقر و جداگزینی مکانی از خانواده؛ نقطه اعتیاد و پنداشت خاص 

عطفی در ایجاد بحران؛ قدرت مسحورکنندگی ساقیان و قصور در برخورد منطقی اولیه 
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وجود این شرایط شیوع مصرف مواد مخدر را . خانواده پس از آگاهی به مصرف فرزند

مصرف مواد مخدر  اما از سویی دیگر یکی از شرایطی که مانع شیوع. بخشند شدت می

کند، کنشگري عاطفی یکی از اعضاي  شود و وي را براي ترك، تشویق می در فرزند می

  .شوند در ادامه همه این مقوالت توضیح داده می. خانواده است

  

  پذیري آسان به مواد و غیرآسان به فضاهاي فراغتی یدوگانۀ دسترس

  ...ذیريپ دهنده مقوله دوگانۀ دسترسی مفاهیم تشکیل -6قاب 

  مقوله  مفاهیم

دسترسی راحت و / جایگزینی سریع ساقیا/ پر بودن شهر از ساقی

  /تحویل مواد درب منزل)/ بار 5(ارزان 

پذیري آسان به  یدوگانه دسترس

مواد و غیرآسان به سایر فضاهاي 

فراغتی

  

کنندگان در تحقیق بود  کید بسیاري از مشارکتأیکی از مقوالتی که مورد ت

دهد که از  مسئله در این جا خود را نشان می. بسیار آسان به مواد مخدر بوددسترسی 

توان تقریبًا به راحتی آن را تأیید کرد،  اي که می سویی دیگر در استان ایالم، پدیده

هاي  هاي فراغتی براي چنین نوجوانانی و با ویژگیویتاناپذیري به سایر آلترندسترسی

هاي  اي در استان اغلب به نیروها و گروه هاي توسعه زيری متاسفانه برنامه. خاص است

  .اند اجتماعی همانند نوجوانان و جوانان توجهی نداشته

  .»دادند ها همیشه در دسترس بودن و بعضی مواقع نسیه هم می ساقی«

  .»فروشن بهت خودشون میارن دمه خونه می«
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  معناسازي جذاب براي مواد

  له معناسازي جذاب براي مواددهنده مقو مفاهیم تشکیل -7قاب 

  مقوله  مفاهیم

/ شادي آوري/ انسان مسئول/ تصور از انسان سیگاري؛ انسان بزرگ

تریاك تسریع کننده کار و / نشاط آوري/ خاصیت غیر اعتیادي مواد

مثابه  تصور از معتاد به/ نسکّمثابه م مواد به/ افزایش دهنده کیفیت کار

قطع مصرف / ارتباط با موادي در حسرت/شخص جذاب و با اتوریته

معتاد / تصورناپذیري از گرفتاري مهلک/ متمایز با بقیه/ یعنی ترك

عشق به آدم / بزرگی/ بخشندگی)/ بار 5(بامرامی / یعنی کارتن خواب

پنداري گرفتاري محال/ مصرف مواد و افزایش قدرت فکري/ سیگاري

) بار 5(فه و چشم مواد زیبا کننده قیا)/بار 2(مهربان کننده )/ بار 4(

/ مواد گلو باز کن/ مواد یعنی حس بهتر به دنیا/ تقویت کننده صدا

  .اعتماد دهنده به نفس

  

  

  معناسازي جذاب براي مواد

  

الت در واقعیات اجتماعی اهمانطور که گفته شد منبع اصلی هرگونه فعل و انفع

ه عبارتی اینکه ها از واقعیات بسیار مهم است ب همان انسان است، پس درك انسان

الت زندگی اکنند در انجام فعل و انفع کنشگران چگونه مواد را معنا و یا تجربه می

هاي  معناسازي گروه. روزمره آنها و گرایش بیشتر به مواد بسیار بسیار مهم است

خاصیت زیبایی بخشی آن، : کننده از مواد مخدر بسیار جذاب بوده است مشارکت

هایی از این معناسازي هستند، البته تصور مهم  آفرینی نمونهنشاط و آفرینی جذاب منش

بسیاري از . دیگر براي آنها این بوده است که آنها خود هرگز گرفتار اعتیاد نخواهند شد

کردند که روزي  کنندگان در تحقیق در مراحل آغازین مصرف هرگز فکر نمی شرکت

انستند که مانع از گرفتاري آنها د هاي خاصی می ها خود را حامل ویژگی معتاد شوند، آن

خواب  به دوش و کارتن ها شخص معتاد را انسانی خانه آن. شده است در دام اعتیاد می
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آن هم به صورت  ،کردند که با مصرف مواد دانستند، به عبارتی آنها هرگز فکر نمی می

  .روزي وابسته و گرفتار شوند ،تفننی

  .»شوند مانت شهالیی میگفتند اگر حشیش مصرف کنی چش دوستان می«

کند ولی تریاك نه، آدم را نامرد  باور ما این بود که حشیش آدم را با مرام می«

  .»کند می

  .»شد که جلوي چشم دیگران شیرین باشی تریاك باعث می«

  

  هاي پیشین تجربۀ دلپذیر آغازین و ناسازگاري با انگاره

  هاي پیشین زین و ناسازگاري با انگارهدهنده مقوله تجربه دلپذیر آغا مفاهیم تشکیل -8قاب 

  مقوله  مفاهیم

تجربه / به مانند تجربه فوتبال/ مثل عسل؛ شیرین

گران احشیش به مانند لذت بردن از تشویق تماش

مثل / تجربه پرواز/ حس برد در ورزش/ فوتبال

تجربه /مثل شنیدن خبرهاي خوب/ مالکیت تمام دنیا

  اول همانا و ادامه دادن همانا

  

هاي  بۀ دلپذیر آغازین و ناسازگاري با انگارهتجر

  پیشین

  

حس اولین «شد این بود که  هاي تحقیق پرسیده می یکی از سؤاالتی که از نمونه

که ) نفر 2(جز تعداد محدودي  هاي تحقیق به در میان نمونه. »تجربه مواد رو به ما بگو

که حس خاصی نداشتند، این یا ،بیان داشتند در اولین مصرف حال بدي پیدا کرده بودند

بقیه اظهار داشتند که تجربه اولین مصرف براي آنها تجربه بسیار خوشایند و دلچسبی 

کنندگان در تحقیق اظهار  نکتۀ قابل تأمل این است که بسیاري از شرکت. بوده است

داشتند که این حس خوشایند اولین تجربه با هشدارهایی که از جامعه در مورد آن  می

خود این تناقض عاملی در تمایل براي . ه بودند، بسیار متناقض و متفاوت بودگرفت

  :هاي زیر گویاي این موضوع است قول نقل. تجربه بیشتر آن شده بود



  

  

  

  

181     ...آمیز نوجوانی با  اعتیاد به مثابه مواجهه مخاطره

ین بار مواد به من داد حسی بود که انگار گلویم باز شده و لحسی که براي او«

موقعی که . کرده بودم داد این حس را قبًال در فوتبال تجربه موزیک به من حال می

مثل حس . بردم کردن و از آن تشویق لذت می کردم مرا تشویق می فوتبال بازي می

  .»حشیش کشیدن بود

  

  اهمال و تأخیر در وقوف خانواده به مصرف فرزند

دهد که بین  کنندگان تحقیق نشان می هاي حاصل از مصاحبه با مشارکت داده

اده به این عمل فرزند تاخیري نسبتًا طوالتی مصرف اولیه و نیز آگاهی و وقوف خانو

فاکتور یاد کرد چرا که این  توان از آن به عنوان یک ریسک وجود دارد، تاخیري که می

این تأخیر . به معناي از دست رفتن فرصت براي اقدام به موقع است ،اهمال و تأخیر

  .همراه است گیرد که با فریب و دروغ هم ساله به خود می 7اي حتی  بعضاً فاصله

  

  فقر و جداگزینی مکانی از خانواده؛ نقطه عطفی در ایجاد بحران

دهند که از جداگزینی مکانی نوجوان و یا مهاجرت آنان  هاي تحقیق نشان می یافته

توان به عنوان  دهد، می به شهرهاي دیگر براي یافتن کار، که در پی ترك تحصیل رخ می

هاي  بسیاري از نمونه. ایجاد بحران اعتیاد نام بردیک عامل خطر بسیار مهم در تشدید و 

تحقیق از یک سو به دلیل فقر و وضعیت نامناسب اقتصادي و از سویی دیگر به منظور 

از این جدایی مکانی . هاي اجتماعی راهی شهرهاي بزرگ شده بودند رهایی از نظارت

وند مصرف بیشتر و توان به عنوان یک حادثه یا پیشامد خطرناك یاد کرد چرا که ر می

هاي تحقیق  در برخی از نمونه. کند شدیدتر نوجوان و جوان را در پی داشته و تسریع می

این جدایی به صورت گذراندن اوقات فراغت و عمدتاً در تابستان در نزد خویشاوندان 

کنندگان در تحقیق فراهم شده  در درون این فضا زمینه مصرف براي مشارکت. بوده است

  :هاي زیرگویاي این موضوع است قول نقل. بود
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اولین باري که مواد مصرف کردم در سه ماه تابستان بود که براي تفریح به خانه «

عمویم در اندیمشک رفتم و من با پسر عمویم بسیاررفیق بودم و او یک روز مقداري 

بهتر . دانستم که چیه و از او پرسیدم و او گفت که هیچی مواد مصرف کرد و من نمی

است ندانی و من کنجکاو بودم که بدانم و اصرار زیادي کردم تا بعد از دو روز موفق 

  .»اش کنم و مقداري از آن به من داد و من کشیدم شدم که راضی

براي کار به تهران رفتم و آنجا آغاز سیگار  ،در شهر خودم ترك تحصیل کردم«

ي وجودم گم شده بود که کشیدنم بود و دوباره که به شهر خودمان برگشتیم چیزي تو

  .»زدم که پیدایش کنم به هر دري می

  

  واکنش اولیه خانواده: قصور در برخورد منطقی

دهند که عالوه بر تأخیر در وقوف خانواده به مسئله اعتیاد فرزند، به  ها نشان می یافته

اجهه هنگام وقوف و آگاهی خانواده، در اولین مواجه، ما با قصور در برخورد منطقی در مو

هاي بیشتري را  تواند چالش قصور در رفتارهاي عقالنی می. با چنین فرزندي روبرو هستیم

کنندگان در تحقیق پرتکرارترین نوع واکنش توسل به  به زعم مشارکت. در پی داشته باشد

کنش آگاهانه  ،خشونت و زندانی کردن فرزند است، این در حالی است که کنش منطقی

اما چیزي که در . ابزارهاي الزم و در دسترس براي حل مسئله است معطوف به استفاده از

کنندگان در تحقیق بازگو شده است چنین چیزي را ثابت  واقعیت زندگی مشارکت

عالوه بر خشونت و توسل به زور براي ترك در فرزند، بردن فرزند به زیارت، . کند نمی

از  ،مصرف به دلیل ترس از آبروبراي هزینه قسم دادن وي، رها کردن و یا تأمین کردن 

هاي احساسی و از روي هیجان بوده است که قدرت بازدارندگی چندانی هم  دیگر واکنش

فرهنگی و اقتصادي هم  يهاي باال هاي با سرمایه این قصور از جانب خانواده. نداشته است

  :هاي زیر گویاي این موضوع است قول نقل. دیده شده است

قسم خوردم، زیارت رفتم، توبه کردم دوست داشتم . م کردمبارها براي ترك اقدا«

ترك کنم چون عاجز بودم ولی روز بعد از توبه مصرف کردم چون قسم و توبه 

  .»هاي مادرم بود تر از گریه تر از آن هیوالي وجودم بود، هیوال حتی قوي ضعیف



  

  

  

  

183     ...آمیز نوجوانی با  اعتیاد به مثابه مواجهه مخاطره

برایم قبري ام از من ناامید شده بودن و  خدا کمکم کرد که ترك کنم حتی خانواده«

گفتند که  دادند و می میري و پول به من می گفتند که به زودي می تهیه کرده بودند و می

  .»برو مصرف کن و فقط آبرویمان را نبر

خواستم  اي نداشت چون خودم می ولی فایده ،بارها کتک خوردم و زندانی شدم«

  .»مواد مصرف کنم و فکرم پیش مواد بود

  مفیدیت کنشگري عاطفی

اي منسجم  دهند و جهان را به شیوه هاي عقالنی انجام می زعم وبر مردم کنش به

غایت علوم اجتماعی این است که به فهمی عقالنی از کنش انسانی . دهند سازمان می

هاي عقالنی  کنش). 96: 1395کرایب،(نائل شود  ،هاي انسانی ولی نه از تمام کنش

وي از چهار نوع کنش عقالنی و معنادار . هیمد آگاهانه در ارتباط با دیگران انجام می

در اینجا راه و روش انتخابی . ها کنش عاطفی است یکی از آن ،گوید اجتماعی سخن می

و فعالیت انسان و فرد کنشگر مطرح است، در این نوع کنش استدالل مدنظر نیست 

هاي  مونهدهد که مشوق بسیاري از ن هاي تحقیق نشان می یافته). 1390:293تنهایی، (

آنان خود بر . تحقیق براي ترك، کنشگري عاطفی اعضاي خانواده بخصوص مادر است

تشبیه مراکز بازپروري به مهدکودك و یا . مفیدیت این نوع از کنشگري اذعان دارند

از شیر، خود نشان دهندة شده تشبیه فرد معتادي که قصد ترك دارد به فرزند گرفته 

هاي زیر گویاي این موضوع  قول نقل. ا افراد معتاد استلزوم توجه ویژه در برخورد ب

  :است

که با یا این، پدرم بارها با کتک زدن خواست که مرا مجبور کند مواد نکشم«

. دوستانم معاشرت نداشته باشم حتی یک بار با قمه به من حمله کرد و مرا زخمی کرد

یکی از دالیلی که باعث شد زد البته  کرد و با آرامی با من حرف می ولی مادم درکم می

ها تا صبح  کشد و شب دیدم دارد زجر می چون می ،تالش کنم ترك کنم مادرم بود

  »گفت فقط مواد نکش بهم می.... کرد کنارم بود، حمامم می
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  بحث و نتیجه

تر دنیاي کنشگران  امی تحقیق و به منظور درك عمیقهبا توجه به رویکرد استف

کنندگان  صدد بودیم به این سؤال پاسخ دهیم که مشارکتکننده مواد مخدر در  مصرف

دهد که  نتایج نشان می.کنند در تحقیق چگونه درگیري خود به مواد مخدر را روایت می

گرایش به مواد مخدر بخش مهمی از حال و هواي خطرآگین دوره نوجوانی و نوعی 

مواجهه با آن را تحت  تردید چنین نگاهی به گرایش به مواد مخدر نوع بی. باکی است بی

به عبارتی مسئله اینجاست که نوجوان براي پاسخ به نیازهاي . دهد تأثیر خود قرار می

طلبی، میل به کشف،  استقالل :رفتاري و هویتی سالم خود در این دوره همانند

. یابد پاسخی ناسالم می... کنجکاوي، میل به اقتدار و رشدیافتگی سریع، تمایل به نقد و 

جوانان به طور بسیار بنیادي با امر و نهی و کنترل شدید والدین از یک سو و  فرهنگ

سازي خانواده از  آگاه. ورزد توجهی و فاصله عاطفی از سویی دیگر مخالفت می بی

، خانواده باید به حدي از باشدبخشتواند ثمر مسائل نوجوانی و جوانی در این زمینه می

  .دهدبهاي فرزند خود پاسخ منطقی  خواسته توانمندي برسد که به این امیال و

دهد اگر قصد داریم دالیل گرایش به مواد مخدر را در شهر ایالم  نتایج نشان می

خانواده و  :جست و جو کنیم باید بیش از هرچیزي متوجه دو نهاد مهم اجتماعی باشیم

اد خانواده و د که مستقیم به نهنگرد ها به مواردي برمی مقوالت زیادي از یافته. مدرسه

نقطه آغاز در «: اند از برخی از این مقوالت عبارت. دنهاي مرتبط با آن اشاره دار پدیده

هاي نوجوانی، شورش علیه خانواده با  آمیز با چالش دوره نوجوانی؛ مواجهه مخاطره

حرکتی براي استقالل، همنوایی با دیگران مهم، معناسازي  ،مصرف مواد، گرایش به مواد

پنداري  ي مواد، اهمال و تأخیر در وقوف خانواده به مصرف فرزند، محالجذاب برا

گرفتاري در مخمصۀ اعتیاد و پنداشت خاص از شخص معتاد، فقر و جداگزینی مکانی 

خانواده باید در مورد خطر همنوایی و ... . و» از خانواده؛ نقطه عطفی در ایجاد بحران

ده همانند افراد محبوب آنها یا نخبگان همانندي فرزندان با دیگراِن مهم مصرف کنن

  .هنرمندان و بازیگران آگاه باشد :سمبولیک همانند



  

  

  

  

185     ...آمیز نوجوانی با  اعتیاد به مثابه مواجهه مخاطره

هاي تحقیق نیز نشان دادند، دومین نهاد مهم پیش روي نوجوانان  همانطور که یافته

در . تواند نقش سازنده یا مخربی در اعتیاد نوجوانان داشته باشد مدرسه است که می

هایی در ارتباط با مدرسه وجود داشت که براي  حقیق، نقاط ضعفهاي ت ارتباط با نمونه

با توجه به آنچه آمد، مقوله .مقابله با اعتیاد در استان حتماً باید به آنها حساس بود

آمیز  مواجهه مخاطره«اي بنام  اي دالیل اعتیاد به مواد مخدر در سطح استان را مقوله هسته

دهد که به نحوي تمام  تشکیل می» پرداز هاي نقشهاي هویتی و عرصه نوجوانی با چالش

گزین  دهد و این نتیجه، کامالً با الگوي جوان مقوالت تحقیق را زیر پوشش خود قرار می

بودن اعتیاد در استان همسوست، بنابراین ریشه مسئله اعتیاد به مواد مخدر در شهر ایالم 

نهاد خانواده، . وجو کرد جست هاي مهم مرتبط با آن را باید در دوره نوجوانی و عرصه

ها به شمار  ترین این عرصه مدرسه، محله و متولیان امور نوجوان و جوانان از مهم

  .روند می

  

  تحقیق هايپیشنهاد

محور بیان  تحقیق در دو بخش اقدامات پیشگیرانه و اقدامات مقابله هايپیشنهاد

  :دنشو می

توان در سطح خانواده و  می اقدامات پیشگیرانه را براي جلوگیري از اعتیاد-

ارتقاي تفکرات : گشا باشد تواند راه در درون خانواده چند عمل می. انجام دادمدرسه 

فراشناختی و شناختی در نوجوانان و جوانان، پرورش تفکر انتقادي در فرزندان، کاهش 

فاصله عاطفی و اجتماعی با فرزندان و وقوف و مقابله با خطر جداگزینی فرزند از 

  .انواده در سنین نوجوانی و جوانیخ

آموزان با  پرورش تفکر انتقادي و خالقیت در نوجوانان، شناسایی دانش-

سازي برگزاري و عرضۀ  سازي استعدادهاي متنوع، فراهم هاي خاص و فرآورده ویژگی

هایی هستند که  اي از فعالیت نمونه... تولیدات هنري و بصري با موضوعیت اعتیاد و
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آموزان براي گرفتار نشدن در دام  توانند براي ارتقاي توانمندسازي دانشمدارس می

  .اعتیاد به انجام برسانند

. عالوه بر سطوح پیشگیري باید به راهکارهاي مقابله با مواد مخدر نیز توجه کرد-

اي از این اقدامات، مقابله با افزارهاي نرم است که عمدتًا با توسل به مردم و  بخش عمده

اتخاذ رویکرد : شوند در این سطح موارد زیر پیشنهاد می. شود زه فرهنگی انجام میدر حو

. سازي محلی و مردمی همدالنه و کنشگري عاطفی به منظور ادغام در جامعه و ظرفیت

هاي تحقیق نشان دادند که عامل برانگیزاننده ترك در بسیاري از معتادان، حمایت  یافته

رسد  به نظر می. اي خانواده و عمدتًا زنان بوده استعاطفی و همدالنه برخی از اعض

مثابه کودك یا نوزاد  تشبیه معتاد از خود به. اند معتادان، گرفتار چرخه حذف از جامعه شده

همان . از شیر مادر گرفته شده خود گویایی لزوم و احساس نیاز به چنین کنشگري است

ه عقالنی و منطقی با همعناي عدم مواج طور که قبالً نیز گفته شد اتخاذ چنین رویکردي به

پدیده اعتیاد و مصرف کننده مواد نیست، نکته این جاست که در مرحله وابستگی فرد به 

کننده فرد براي ترك است، کنشگري عاطفی و همدالنه و  مواد مخدر، کنشی که هدایت

مفقوده مشارکت اجتماعی حلقه . تالش فرد معتاد براي بازگشت به آغوش خانواده است

هاي اخیر شناخته شده و به عنوان یکی از ارکان  بسیاري از رویکردهاي توسعه در دهه

  .اي به خود گرفته است اصلی سرمایه اجتماعی نقش سازنده

تواند هم در سطح پیشگیري و هم در سطح  جمله اقدامات دیگري که میاز-

این . محالت است هاي آموزشی در سطح مقابله مفید واقع شود، برگزاري کارگاه

. دند که بیشترین تعداد مخاطب را به خود جذب کننها باید در فضاهایی واقع شو کارگاه

د در دو بخش نظري و عملی در زمینه احساس تعلق محیطی، نتوان ها می این کارگاه

. دنیا مشارکت براي ایجاد محیطی سالم اجرا شو ،هاي هویتی نوجوانان و جوانان چالش

است در هر دو بخش نظري و عملی، با توجه به اهمیت کلیدي ارتباط میان  الزم به ذکر

هاي مورد نظر، مباحث از طریق بحث گروهی باید مطرح و بررسی  افراد براي کارگاه

  .شوند
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نیاز از  عالوه بر همه موارد، اقدام براي کاهش اعتیاد در سطح شهر هرگز بی-

هاي  دغام نوجوانان و جوانان در برنامها. اهتمام و حساسیت در سطح ساختاري نیست

عد مهاجرت توسعه به منظور پاسخ به نیازهاي هویتی آنان و تالش براي کاهش ب

.ترین اقدامات قابل توجه در این زمینه است نوجوانان و جوانان ازجمله ضروري

پیشگیري و مقابله با مواد مخدر در که دهد  به طور خالصه این تحقیق نشان می-

استان ایالم نه از یک مدار بلکه از طریق توجه و اهتمام نظري و عملی به  سطح

تعهد اجتماعی هریک از . ها و مدارهاي مختلف فرهنگی و فرافرهنگی است عرصه

تواند ما را به ایجاد سالمت  می ،کنشگران مورد نظر براي ایفاي نقش سازنده خود

  .اجتماعی پایدار در آینده امیدوارتر سازد
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بعمنا

اصول و روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی و ، )1385. (اشتراوس، انسلم و کوربین، جولیت-

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: بیوك محمدي، تهران :، ترجمهها شیوه

شناختی گرایش به اعتیاد به مواد مخدر در بین  ، تبیین جامعه)1391. (اهللا و همکاران ایدر، نبی-

دوره اول، دانش انتظامی خوزستان، ندیجانی و ارائه راهکارهاي پیشگیري از آن، جوانان مرد ه

.2شماره 

آموزان دوره متوسطه استان  ، عوامل مرتبط با هویت یابی دانش)1398. (بابایی، انسیه و همکاران-

.شماره سوم 17، دوره دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتیمازندران، 

، بررسی اثربخشی چهار روش آموزش پیشگیري از )1393. (مجید و همکارانبحرینی بروجنی، -

آموزان پسر مقطع متوسطه،  سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش به اعتیاد و مواد مخدر در دانش

  .2، شماره 16، دوره دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

، )نوسازي و آگاهی(:ذهن بی خانمان، )1381. (کلنر، هانسفرید و برگر، بریجیت ؛برگر، پیتر-

.نشر نی، چاپ اول: محمد ساوجی، تهران :ترجمه

: فریبرز مجیدي، تهران :، ترجمهساخت واقعیت اجتماعی، )1375. (برگر، پیتر و توماس الکمن-

.نشر علمی و فرهنگی

  .نشر توتیا: محسن ثالثی، تهران :ترجمه شناسی، درآمدي به جامعه، )1385. (بروس کوئن-

نمایی بسترهاي تسهیل کنندة مصرف مواد مخدر در ، از)1393. (آباددولت واجهبوستانی و خ-

، )تحقیقی کیفی درباب دانشجویان مبتال به اعتیاد در دانشگاه شهید باهنر کرمان(دانشجویان 

  .2، دورة هشتم، شمارة مطالعات اجتماعی ایران

سالمت اعتیاد، ازپیشگیريبرايبردراهبهترینمدرسه؛برمبتنی، پیشگیري)1394. (بهراد، بهنام-

  .7پاییز، شماره اجتماعی و اعتیاد، 

شهر مواد مخدر دراز جرائمپیشگیريبرتاثیرآنوجرمهايکانون، تأثیر شناسایی)1392. (نام بی-

  .22، سال، شماره 1392بیرجند در سال 

، سال دهم، شه و رفتاراندییک پژوهش کیفی، : اعتیاد از نگاه نوجوانان. پرویزي و همکاران-

.3شماره 

انتشارات پژوهشگاه : تهراناستان ایالم، ، )1394. (هاي اجتماعی پیمایش وضعیت مسائل و آسیب-

.فرهنگ، هنر و ارتباطات
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، مدل پیشنهادي آموزش پیشگیري از اعتیاد در مدارس از )1387. (جمالی، اختر و قربانی، مجید-

.29، شماره لنامه رفاه اجتماعیفصآموزان و معلمان کشور،  نظر دانش

  .نشر شیرازه: تورج یاراحمدي، تهران :ترجمه هویت اجتماعی،). 1381. (جنکینز، ریچارد-

.، تهران، نشر نیهاي تحقیق کیفی روش، )1386. (حاج باقري، محسن و دیگران-

رایش ها نسبت به علل گ شناسی نگرش خانواده ، گونه)1394. (حایري کیا، علی و روشناي، علی-

، دانش انتظامی مرکزيفصلنامه،)شهرآشتیان(هاي پیشگیري از آن  به مصرف مواد مخدر و راه

.2دوره سال پنجم شماره 

محور در پیشگیري از سوءمصرف  هاي اجتماع ، تحلیل نقش سازمان)1390. (اهللا زاده، حبیب حسن-

  .8، سال دوم، شماره دانش انتظامی کردستانمواد مخدر، 

محور، رفاه اجتماعرویکردباوابستگیوموادمصرفسوءاز، پیشگیري)1381. (راآ خستو، گل-

  .6اجتماعی، شماره 

، دینداري و پیشگیري از اعتیاد به مواد مخدر با تأکید )1394. (نیا، مسعودعطوفی و داوري، محمد-

.5، دوره دوم تابستان شماره دانش انتظامی قمفصلنامه بر تعالیم اسالم، 

میاندرپژوهشیهویتیتغییراتو، اینترنت)1385. (خطیبیی، فاخره و ، محمدسعیدذکایی-

  .7، شماره مطالعات فرهنگی و ارتباطاتاي،  حرفهجوانکاربران

هاي کنترل مرز در پیشگیري از ورود مواد مخدر  ، اثر بخشی شیوه)1395. (ذوالفقاري و همکاران-

، سال چهارم، نامه مطالعات مرزي پژوهش، )بیمطالعه موردي مرزهاي استان خراسان جنو(

  .شماره اول

رویکردهاي نظري هفتگانه در بررسی مسائل ، )1382. (واینبرگ، مارتین و رابینگتن، ارل-

  .اله صدیق سروستانی دانشگاه تهران، چاپ اولرحمت :، ترجمهاجتماعی

، تأثیر یک برنامه آموزشی را بر افزایش عزت )1385. (رجایی، علیرضا و بیاضی، محمدحسین-

در  دانش و پژوهشنفس، نگرش، گرایش و آگاهی نوجوانان در سوء مصرف مواد، 

  .30، شماره روانشناسی

هاي مردم نهاد در  ، بررسی سرمایه اجتماعی با تأکید بر نقش سازمان)1390. (رحیمی و همکارن-

  .4، شماره 1، دوره هاي روانشناسی اجتماعی پژوهشپیشگیري از اعتیاد، 

و سازي نوجوانان در برابر اعتیاد  ، نقش آموزش کنترل خشم در مقاوم)1390. (رسولی، فاطمه-

.14شماره  ،، دوره دومپژوهشنامه نظم و امنیت انتظامیسوء مصرف مواد، 
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با نگرش : هاي اسالمی ، پیشگیري از استعمال مواد مخدر را در آموزه)1390. (رضوي، سیدحمید-

  .، پیش شماره، مهرمطالعات انتظامی شرقبر پیشگیري از استعمال مواد مخدر، فصلنامه 

، بررسی میزان آگاهی و نگرش کارکنان نظامی در )1394. (انرفاهی، سیدعلی اکبر و همکار-

  .7، سال سوم، شماره پرستار و پزشک در رزمپیشگیري از اعتیاد با ارائه الگوي مناسب، 

، نقش آموزش و پرورش در پیشگیري از اعتیاد )1392. (لو، رقیه و رایزن، معصومه زراعتی ایده-

اصالح و ، 89-88هرستان بوشهر سال تحصیلی هاي پسرانه ش به مواد مخدر در دبیرستان

  .136، شماره تربیت

، برساخت اجتماعی مصرف مواد مخدرو اعتیاد )1393. (زاده، سیدحسین و عزیززاده، امید سراج-

  .2، شماره 5، دوره بررسی مسائل اجتماعی ایراندر شهرستان رودبار جنوب، 

 - فصلنامه علمیمصرف مواد مخدر،  ، مشارکت زنان در پیشگیري از)1389. (شایگان، فریبا-

  .48، شماره دانش انتظامیپژوهشی

مطالعات ترویجی -فصلنامه علمیخانواده و پیشگیري از اعتیاد، ) 1390. (شایگان، فریبا-

  .18، سال ششم، شماره پیشگیري از جرم

ق الگوي ، تأثیر آموزش پیشگیري از اعتیاد را از طری)1392. (صلحی، مهناز و ابوالفتحی، میترا-

آموزش و بهداشت هاي ساوه،  آموزان سال اول دبیرستان اعتقاد سالمتی بر آگاهی و درك دانش

  .2، سال اول، شماره و ارتقاي سالمت

، بررسی پیشگیري اجتماعی در کاهش سوء مصرف )1393. (عبدالهی، اسماعیل و مشتاقی، هدي-

  .8م، شماره ، سال سودانش انتظامی بوشهرمواد مخدر در استان بوشهر، 

تجارب (شهرهاامورادارهدرشهروندانالگوي مشارکتبررسی، )1379. (علیرضاتبار،علوي-

.هاي کشور شهرداريسازمانانتشارات: ، تهران)ایرانوجهانی

، بررسی اعتیاد در نزد دختران نوجوان و نقش )1390. (علیمردانی، اکرم و احتشامی، علی-

  .15، سال پنجم، شماره نشریه پلیس زنري از آن، آموزشی پلیس زن براي پیشگی

، بررسی نقش عملکرد خانواده در پیشگیري از گرایش به اعتیاد )1394. (فتحی و همکاران-

، سال پنجم، شماره دانش انتظامی آذربایجان شرقینوجوانان و جوانان شهر تبریز، فصلنامه 

  .سوم

زیسته اعتیاد به ماریجوآنا در میان تجربه مطالعه کیفی) 1396. (فرخی، میثم و شهبازي، امین-

  .2، شماره 8، دوره بررسی مسائل اجتماعی ایراندانشجویان شهر تهران، 
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یک مطالعۀ کیفی، : ، واکاوي علل و پیامدهاي اعتیاد زنان)1398. (فسایی، سهیال و جهاندار-

.1شماره، 8، دوره اجتماعی زنان و خانواده -هاي انتظامی  پژوهشدوفصلنامۀ

شناختی به  رویکردي جامعه(طرد اجتماعی ، )1392. (علیرضا، صادقی و فیروزآبادي، احمد-

.جامعه شناسان. تهران ).محرومیت

.44، شماره اصالح و تربیت، نقش مذهب در پیشگیري از اعتیاد، )1384. (قربانی، حسین-

.طرح نو: ن، تهرانترجمه حسن چاوشیاعصراطالعات، قدرت، هویت، ، )1382. (انوئلکاستلز، م-

ناصر  جامعه و هویت شخصی در عصر جدید،: تجدد و تشخص، )1378. (گیدنز، آنتونی-

.نشر نی: موفقیان، تهران

.نشر نی :حسن چاوشیان، تهران :، ترجمهجامعه شناسی، )1391. (گیدنز، آنتونی-

ر، انتشارات معیدفسعید: ترجم نگرشی نو درتحلیل مسائل اجتماعی،، )1393. (لوزیک، دنیلین-

  .امیرکبیر

تعلیم و ، نقش مدرسه، والدین و محیط اجتماعی در پیشگیري از اعتیاد، )1383. (لیاقت، غالمعلی-

  .79، شماره تربیت

علی پارساییان و محمد  :ترجمه روش تحقیق کیفی،، )1377. (مارشال، کاترین و راسمن، گرچن-

  .هاي فرهنگی دفتر پژوهش :اعرابی، تهران

 نامه کارشناسی ارشد پایان، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم، )1383. (مدمبارکی، مح-

.دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تهران

شناختی مرتبط با مصرف مواد  ، بررسی شیوع و عوامل جمعیت)1390. (محمدخانی و اسدي-

  .6ل دوم، شماره ، سادانش انتظامیمخدر و ارائه راهکارهاي پیشگیرانه روانشناختی و انتظامی، 

با تأکید بر (، مطالعه نقش آگاهی از علل و اثرات اعتیاد در پیشگیري اولیه )1394. (محمدي، سهیال-

  .34، شماره 11، سال مطالعات پیشگیري از جرمجایگاه دانشگاه در آموزش و پیشگیري اولیه، 

و اثرات سوء اعتیاد  ، بررسی میزان آگاهی دانشجویان از علل)1393. (محمدي، سهیال و همکاران-

و نقش دانشگاه در آموزش و پیشگیري از اعتیاد در شهر مشهد، دانش انتظامی خراسان رضوي، 
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