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Abstract 
Objectives: Taking the perspective of indigenous people involved in the 
phenomenon, the present research seeks to understand what contexts in a 
person's environment lead him to addiction, what factors, conditions and 
interactions exist in this context and what are the consequences of addiction  .
Methods: This study uses a qualitative research approach. The participants 
include 17 men selected using purposive sampling. Data was collected using semi-
structured in-depth interviews and analyzed through qualitative content analysis 
of Strauss-Corbin's approach  .Results: "Normalization and breaking the taboo of 
drug use", "family and environmental problems and disputes", "family passivity 
and weakness in supervision", "lack of supportive and controlling role of society", 
"ambiguity of future goals and prospects", "consumption attractions", as well as 
"individual and personality challenges" are the 7 central codes mentioned .
Conclusion: The core category of this research is "refraction of the constructive 
interactive model of individual-family-society" which includes other categories. 
The grounded theory of research is expressed in the form of a paradigm model 
including six dimensions of causal conditions, contextual conditions, intervening 
conditions, phenomena, interactions and consequences. 
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 1. Introduction 
Drug addiction, as one of the most serious 
social issues in Iran, has various 
psychological, sociological, legal, political, 
etc. aspects. According to social analysts, 
drug addiction is one of the most complex 
social issues in the present age, which is 
the cause of many harms and social 
deviations. Addiction leads society to 
stagnation and decline. It is also a 
phenomenon rooted in the social, 
economic and cultural issues of society. 
The meaning of industrial drugs that are 
considered in this research are substances 
that have the following properties: 

1- It has more addictive power, e.g., 
crack, ecstasy, heroin, etc. 

2- It is consumed by injection, e.g., 
heroin, methadone (dolphin), cocaine, etc. 

3- It is produced artificially in the 
laboratory, e.g., meperidine, methadone, 
fentanyl, oxycodone, etc. 

4- It is made artificially or semi-
artificially from poisonous plants or 
combined with other materials, e.g., 
orcobenzene, which is made from the 
poisonous plant ergat or ergo, or crack, 
which is mixed with marijuana and used by 
pipe. 

5- It should be used by rubbing on the 
skin, gluing, inhaling, etc. 

In short, the phenomenon of addiction 
to industrial substances has become 
widespread in the last two decades and 
has sometimes replaced traditional 
materials. Hence its investigation, beyond 
the conventional positivist paradigms, 
requires a deeper analysis of the social 
context of addiction. The city of Semnan 
has largely preserved its traditional 
texture and people involved in the 

phenomenon of addiction are from a very 
fragile and vulnerable class, and this trait 
has led to their conservatism and their 
study requires the researcher to help them 
to trust in him and provide their 
information without fear. Since such a 
kind ofinformation is sufficiently valid, it 
doubles the importance of qualitative 
study of this phenomenon in this 
traditional context. In fact, we seek to 
understand the underlying factors of 
industrial drug addiction among young 
people living in Semnan.  

2. Methods 
 Qualitative studies give a new perspective 
to researchers through a deeper 
understanding of the behavior of addicts. 
The current qualitative research has been 
done using the method of grounded 
theory. Grounded theory is an inductive 
method that creates theory from regular 
field data from social research. The 
number of participants in this study was 17 
men who were studied in addiction 
treatment camps in Semnan. Sampling was 
done purposefully by answering semi-
structured questions until theoretical 
saturation was achieved. In-depth 
interviews were conducted with 17 
individuals who met the above criteria to 
collect data using the in-depth interview 
technique. The interviews were conducted 
with the satisfaction of the individuals and 
by stating the goals and nature of the 
research and gaining the trust of the 
sample individuals. Each interview lasted 
between 45 and 60 minutes  .To select the 
samples, the following points have been 
observed: the interviwees must have been 
male (due to the higher prevalence of 
industrial substance addiction among 
men), adultand young between 15 and 40 
years old, a resident of Semnan city, 
addicted to industrial materials for more 
than a year. Variety was expected to be 
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observed in the selection of people to 
cover all aspects of the phenomenon.  

3. Results 
Findings include 73 concepts, 28 
subcategories, 7 main categories and a 
core category extracted through careful 
considerations in the analysis of 
interviews with participants. Patterns of 
family life experience were extracted as 
one of the major categories of coding and 
analysis of interviews with participants. 
From the analysis of the participants' 
interviews, it was understood that the 
patterns of interaction between parents 
and family members have a great impact 
on the individual's cognition and role 
modeling, as well as his interaction. This is 
a functionally important process and time 
continuum. The process of data analysis 
eventually led to the emergence of 7 cod 
axes. "Normalization and breaking the 
taboo of drug use", "family and 
environmental problems and disputes", 
"family passivity and weakness in 
supervision", "lack of supportive and 
controlling role of society", "ambiguity of 
future goals and prospects", "consumption  
attractions ", as well as "Individual and 
personality challenges" are the 7 central 
codes mentioned. The core category of 
this research is "refraction of the 
constructive interactive model of 
individual-family-society which includes 
other categories. 

4. Conclusion 
In the present study, an attempt was made 
to analyze the manner and process of 
tendency towards addiction to industrial 
materials among the youth of Semnan 
through the lens of social processes. This 
issue was analyzed, identified, counted 
and categorized in detail in a qualitative 

research using a context-based approach. 
17 people participated in this study. The 
participants were involved in an in-depth 
and semi-structured interview conducted 
by the researcher and most of the 
interviews were audio-recorded. The data 
were finally analyzed based on the 
contextual theory approach proposed by 
Strauss and Corbin. Raw interview data in 
this research, after coding and 
classification in the form of concepts, 
open codes and core codes, led to the 
extraction of a selected code and the main 
phenomenon of the research. Findings 
showed that a number of individual, family 
and environmental factors lead to 
industrial addiction and as a result, 
adverse individual, family and social 
consequences. The contextual theory of 
research is expressed in the form of a 
paradigm model, including six dimensions 
of causal conditions, contextual 
conditions, intervening conditions, 
phenomena, interactions and 
consequences. 
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 چکیده
  چه   که  است  مطلب  این  فهم  پی  در  پدیده،   با  درگیر  بومی  افراد   منظر  از  تحقیق،  این:  اهداف

ی سوق اعتیاد سمت به را او فرد، زیستی محیط در بسترهایی  تعامالتی و شرایط عوامل، چه دهد،م
.  چیست  شد  خواهد  آنها  گیر  گریبان  اعتیاد  از  پس  ناگزیر  که  پیامدهایی  و  دارد  وجود  بستر  این  در

  با   که  بودند  مرد  17  کنندگانمشارکت  شد،  انجام  کیفی  تحقیق  رویکرد  با  مطالعه:  مطالعه  روش
 عمیق مصاحبه  تکنیک از استفاده با اطالعات، شدند؛ انتخاب هدفمند گیرینمونه روش از استفاده

یاد  داده  نظریه  کیفی  محتوی  تحلیل  روش  با  و شده  گردآوری  ساختاریافتهنیمه   اشتراوس   رویکرد  بن
»هایافته .  گرفت  قرار   تحلیل  و  تجزیه  مورد  کوربین  و  ، «مواد   مصرف  از  شکنی  تابو  و  بهنجارسازی: 

ت  و  مشکالت» تالفا   عدم »  ،«نظارت  در  ضعف  و  خانواده  انفعال»  ،«محیطی   زیست  و  خانوادگی  اخ
 ،««مصرف  های  جاذبه»  ،«آینده  اندازهای  چشم  و  اهداف  ابهام»  جامعه،  کنترلی  و  حمایتی  نقش  ایفای

ینتیجه.  هستند  مذکور   محوری  کد  7  ،«شخصیتی  و  فردی   های  چالش»  تحقیق  این  هسته   مقوله:  گیر
 نظریۀ.  گیردمی  بر  در  را  هامقوله   بقیه  که  است  «جامعه  -خانواده  -فرد  سازنده  تعاملی  الگوی  انکسار»

 شرایط   ای،زمینه  شرایط  علّی،  شرایط  بعد  شش  شامل  پارادایمی  مدل  قالب  در  تحقیق،  ایزمینه
 .است شده بیان پیامدها و تعامل پدیده، گر،مداخله

 کلیدواژه ها: 
  ای،زمینه نظریه  صنعتی، اعتیاد

ن، شهر  هایجاذبه سمنا
 مصرف تابوشکنی مصرف،
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 مقدمه 1
مسئله و معضل اعتیاد به مواد مخدر در عصر حاضر  

از    عنوان به و    ن یترمهم یکی  بوده  مطرح  مشکالت 
درمانی   و  بهداشتی  محدوده  از  فراتر  آن  گستردگی 
خانوادگی   و  اجتماعی  روانی،  معضل  یک  به  و  است 

است.   شده  ضربه  دیترد ی بتبدیل  اعتیاد  اولین  های 
ی که اعتیاد هر  ورطبهشود،  خانواده وارد می   کرهیپبر  

یک از اعضای خانواده، زمینه را برای فروپاشیدگی این  
می  فراهم  مشکل  نهاد  با  خانواده  مجموعه  و  کند 

 (. 1399شود )اسلمی و همکاران، مواجه می 

مفهوم   ای  اد،یاعت آن،    یامروز  یپرداز در  از 
آس و  پرخطر  استفاده  به  مواد،    یزاب یسوءمصرف 

روان  غمواد  مواد  و  الکل  مانند  اشاره    ی رقانون یگردان 
م که  وابستگ   تواند ی دارد  سندروم  به  فرد    ی منجر  در 

)مجموعه  رفتار  یاشود  اثرات  و    یشناخت  ،یاز 
پ  ک یولوژیزیف مو  امدیکه  مصرف  است.    اد تکرار 

تما آن  مصرف    ی قو  ل یمشخصه  موردنظر، به  ماده 
عل  مصرف  تداوم  آن،  مصرف  کنترل  در   رغمی مشکل 

اولو مضر،  سا   تی عواقب  مقابل  در  مصرف    ر یبه 
افزاهاتیفعال برخ  شی ،  در  و  حالت    ی تحمل  موارد 

تعر  یجسم   یخمار ملل   فی است(.  سازمان  سابق 
اعت از  حد  ادیمتحد  ا  یتا  است  فیتعر  نی با  :  مشابه 

براي  سازمان ملل متحد تعر  1950سال   در  را  زير  يف 
اعتياد به مواد مخدر ارائه كرد: »اعتياد به مواد مخدّر  
به   كه  حادي  يا  تدريجي  مسموميت  از  است  عبارت 
يا   طبيعي  از  اعم  دارو  يك  مداوم  استعمال  علت 

م  ايجاد  اجتماع    شودی تركيبي  و  شخص  حال  به  و 
 (. 192- 191: 1380ستوده،  است.« ) آوران یز

مسئله  پژوهش  یک  به  پاسخ  در  اجتماعی  های 
طراحی   مسئله  شوندی ماجتماعی  این  بیان    مانندبه. 

ی  شناسروش ی است که موضوع، قلمرو و  انامهوهیش
مشخص   را  (.  20:  1392،  1)بلیکی   کندی م پژوهش 

کرسول، پژوهش را در رویکرد کیفی، فرایندی رویشی  
زمینه کندی متعریف   در  محقق  که  معنا  بدین   .

دانش   و  زیسته  تجارب  اساس  بر  و  خود  اجتماعی 

 
1. Blaikie 

عالقه موضوعی  به  نسبت  و    شودیممند  علمی، 
طرح   به  آن  سؤاالتشروع  ابعاد  به  پاسخ  برای  ی 

اجتماعی    عنوانبه موضوع   مسئله  در  دینما ی میک   .
پرورده   پژوهش  ایده  حین،  که  شودی ماین  ای  ایده   .

پژوهش ممکن است   و در طول فرایند  ثابت نیست 
)کرسول  شود  تغییر  دچار    اد یاعت(.  55:  1391،  2بارها 

عنوان   به  مخدر  مواد  از  به    مسائل   نتریی جدیکی 
روان   ران،یا   یاجتماع مختلف   ،شناختیوجوه 
و ... دارد. به اعتقاد    یاسیس  ،یحقوق  ،شناسیجامعه

  عنوان   به مواد مخدر، به  ادیاعت  ،یاجتماع   گرانلیتحل
در عصر حاضر است    ی اجتماع   دهیچی از مسائل پ  ی کی

زم بس  سازنهیکه  آس  یاریبروز  انحرافات    هاب یاز  و 
د  ی اجتماع عبارت  به  اعت  گر یاست؛  با    اد یرابطه 

اجتماع از    یارتباط   ی مسائل  است؛   سوک ی دوجانبه 
م   اد،یاعت انحطاط  و  رکود  به  را  از    کشاند ی جامعه  و 

ر  ایده یپد   گرید   یسو که  مسائل    شهی است  در 
فرهنگ   یاقتصاد  ،یاجتماع سازمان    یو  دارد.  جامعه 

جهان  تول  یبهداشت  از  اعم  مخدر،  مواد    د، یمسأله 
  ی مسأله جهان.  و مصرف را در کنار سه  ع یانتقال، توز 

سالح   دیتول  یعنی  گرید انباشت    ، یکشتارجمع  هایو 
ازجمله    ،یفقر و شکاف طبقات   ست، ی زط یمح  ی آلودگ

اساس ح  یمسائل  که  است  در    یبشر  اتیشمرده  را 
اجتماع  س  ی فرهنگ  ،یاقتصاد   ،یابعاد  در    ی اسیو 

جهان  تهد   ی عرصه  جد  د یمورد  چالش  قرار    ی و 
مسأله    نی . ضرورت شناخت ابعاد و سطوح ادهدیم

م  ترقیعم  یزمان   یاجتماع بدان  شودی درک    م یکه 
و    ی ارتباط   هایآوری متأثر از توسعه فن   اد،یاعت  ده یپد

پنهان است    هایو دست   ییایماف  هایو باند  ایانهیرا
پ چنان  از  سازمان    هایی ی دگیچیو  که  شده  برخوردار 

و اقدام    ی تلق  افتهیملل متحد آن را از جرائم سازمان  
کنوانس صدور  پر   هاون یبه  برا  هایوتکلو    ی مختلف 

و   تجارت  گسترده  حجم  است.  نموده  آن  با  مقابله 
مال سطح    ی چرخش  در  مخدر  مواد  قاچاق  با  مرتبط 

موضوع    نی ا  ی و جهان   ایمنطقه  یایجهان و نقش ماف
 (. 17: 1383هاشمی،  تأمل کرده است )قابل  اریرا بس

2. Creswell 
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معتا  شمار  روزافزون  پرخطر  افزايش  مواد  به  دان 
تبديل كرده    اعتياد را در كشور به بحران ملي  یهلأمس

ا  در  آنچه  بسيار    ن یاست.  و  برانگيز  توجه  ميان 
متکان جلوه  سن    ،کندی دهنده  ميانگين  آمدن  پائين 

 است. صنعتی  اعتياد و افزايش گرايش به مواد مخدر  

پژوهش   این  در  که  صنعتی  مخدر  مواد  از  منظور 
مو  مدنظر دارای  است  که  است  زیر  های ژگیو ادی  ی 

 است:

کراک،  ادآوریاعتقدرت   (1 مثل  دارد؛  بیشتری  ی 
 و ...  1اکستازی، هروئین 

تزریق است؛ مثل    صورتبه   آنها روش مصرف   (2
)دولفین(،   متادون  )برف،    ن یکوکائهروئین، 

 2کوک و توت( و مرفین؛ 

تولید    صورتبه (3 آزمایشگاه  در  مصنوعی 
دیشودیم اس.  ال.  مثل  مپردین 3؛   ،4 ،

فنتانیل  کودون 5متادون،  اکسی   ،6 ،
 9، اکسی مورفون8، نپتازوسین7هیدرومورفون 

 و...

از    صورتبه (4 مصنوعی  نیمه  یا  مصنوعی 
ترکیب   دیگر  مواد  با  یا  ساخته  سمی  گیاهان 
ارگات   سمی  گیاه  از  که  ارکوبنزین  مثل  شود؛ 
با   که  کراک  یا  است  شده  ساخته  ارگو  یا 

استفاده    لهیوسبه و    مخلوط  جوانایمار پیپ 
 (.202:  1391)امیرپور و قربانی،   شود می

روی   (5 مالیدن  طریق  از  آن  مصرف  روش 
و...   کردن  استنشاق  زدن،  چسب  پوست، 

باالیی    کهی طوربه باشد   اعتیادآوری  قدرت 
 داشته باشد.

صنعتی، در    طوربه اعتیاد به مواد  پدیده  خالصه، 
جایگزین    عضا  بدو دهه اخیر رواج چشمگیری یافته و  

از   فراتر  آن،  بررسی  و  است  شده  سنتی  مواد 

 
1. Crack , ecstasy & heroin 
2. Methadone, cocadine & morphine 
3. LSD 
4. Meperidine 
5. fentanyl 

واکاوی  هام یپارادا نیازمند  پوزیتویستی  مرسوم  ی 
بسترهایی  عمیق است.  اعتیاد  اجتماعی  بسترهای  تر 

مطالعات   شدتبه که   نیازمند  و  هستند  متغیر 
هستند.   جانبههمه پدیده  این  ابعاد  تمام  پوشش  با 

زیادی بافت سنتی    از طرف دیگر، شهر سمنان تا حد
خود را حفظ کرده است و افراد درگیر با پدیده اعتیاد،  

و   شکننده  بسیار  طبقه  یک  و    ر یپذب یآساز  هستند 
ی آنان گشته است  کارمحافظههمین خصلت، باعث  

اعتماد   جلب  در  محقق  هنر  نیازمند  آنان  مطالعه  و 
و   ترس  بدون  را  خود  اطالعات  بتوانند  تا  است  آنان 

اخ در  از  واهمه  اطالعات  این  و  داده  قرار  محقق  تیار 
بنابراین اهمیت مطالعه ؛  اعتبار کافی برخوردار باشند

دوچندان   سنتی  بستر  این  در  پدیده  این  کیفی 
عوامل    درواقع .  شودیم فهم  پی  در  مطالعه،  این  در 

بین  زمینه در  صنعتی  مخدر  مواد  به  گرایش  ساز 
و   مفاهیم  هستیم.  سمنان  شهر  ساکن  جوانان 

با  مقو عمیق  مصاحبه  طریق  از  نیز  التی 
کنندگان بومی که درک مستقیم از این پدیده  مصرف

 دارند استخراج گردیده است.

 پیشینه تحقیق 2
تفاوت   و  تعدد  گویای  پذیرفته  صورت  مطالعات 
است.   مخدر  مواد  به  اعتیاد  گرایش  بر  مؤثر  عوامل 

صورت  هایبنددسته راستا  این  در  نیز  متعددی  ی 
شناسایی   پی  در  مختلف  علوم  و    ن یترمهم پذیرفته 

اثربخش   راهکارهایی  تعیین  جهت  در  عوامل 
عوامل، می از  یکسری  نقش  میان  این  در  باشند. 

و ساختارهای جامعه    ازجمله خانواده، شخصیت فرد 
اعتیاد   ترک  حتی  و  تداوم  گرایش؛  پیشگیری،  در 

واکاوی    رون یازااجد اهمیت دارند.  و و  لیبدی ب نقشی  
و عواملی که در بسترهای زیستی فرد    هانهیزمکیفی  

در گرایش به اعتیاد مواد مخدر صنعتی   وجود دارد و
 بسیار مهم و ضروری است.  نقش دارد، 

6. oxycodone 
7. hydromorphone 
8. neptazocin 
9. oxymorphon 
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همکاران و  پیرامون  1400)   قدرتی  خود  مقاله  در   ،)
بین   رابطه  گرایش  هاسبک بررسی  و  پروری  فرزند  ی 

مواد مخدر با در نظر گرفتن نقش میانجی    به مصرف
گر رسیدهتکانش  نتیجه  این  به  که  ی،  ی  هاسبک اند 

به   گرایش  بر  معناداری  مستقیم  اثر  پروری  فرزند 
همچنین   دارد  مخدر  مواد  گرمصرف  در  تکانش  ی 

بین   به  هاسبک رابطه  گرایش  و  پروری  فرزند  ی 
 مصرف مواد مخدر نقش میانجی معناداری دارد. 

ن و  اصل حقی  خود  1398)  جفی  پژوهش  در   ،)
مطالعه   هویتی  ثباتی ب ی  شناختجامعهپیرامون  ی 

نتیجه   این  به  والدین،  اعتیاد  جریان  در  فرزندان 
عوامليرسیده که   حمایت نكردن دریافت مانند اند 

ازسوي  انتقال  والدین، ییاعتنای ب خانواده، عاطفي 
 با معتاد والدین مقایسۀ فرزندان، به تحقير حس

 از فرزند  بهت  والدین، یتیمسؤول بي دیگران،
خانواده،  با فرزندان روابط گسيختگي نابساماني 

 به آنها در هویتي یثباتی ب  بروز  سبب  غیره، و والدین
مهم جامعه آسيب منزلۀ ي  براي مي شتناخت  شود. 

 راهبرد سه به فرزندان نامطلوبي،  اثرات چنين جبران
جویند  تمسک می  ترميمي و اي  مقابله مسئله،  حذف

از   اجتناب  روحی،  عوارض  صورت  به  آن  نتیجه  که 
از امکانات اولیه،   جامعه، تحریک پذیری، محرومیت 

 یابد. رنج ناشی از مقایسه و غیره بروز می 

)  جهی علو   ییزایر م  یمهد همکاران  در  1392و   )
»تاث عنوان  با  خود  در    ری مطالعه  خانواده  عملکرد 

مواد  یوابستگ  به  صنعت  جوانان  صورت    «یمخدر  به 
)  یقیتطب معتاد  جوانان  گروه  غ  183دو  و    ر ینفر( 

( کم   207معتاد  مطالعه  مورد  را  اصفهان  شهر    ی نفر( 
مواد   به  وابسته  گروه  خانواده  عملکرد  دادند.  قرار 

ح همه  در  کل   ها طهیمخدر  عملکرد    ،یشامل 
آم حل    یفا یا  ،یعاطف   یختگیارتباطات،  نقش، 

همراه  شکل  و    ی عاطف  ی مسئله،  به  رفتار،  کنترل 
د   یداریمعن گروه  تراز  گروه    گرینامناسب  در  بود. 

  الت یسطح تحص ،یوابسته، موارد ارکان متزلزل زندگ
والد  قیتحق  ی هانمونه  ن ییپا زندگ   ن،یو    ی سطح 

 
1 - Cohen 
2 - Walton 

ش  ن، ییپا و  معتاد  برادر  و  پدر  مواد    وع یوجود  مصرف 
از گروه    شتری ب  ی داریمخدر در دوستان به شکل معن

ب  ریغ بود.  صنعت  ن ی شتریوابسته  مخدر    ی ماده 
 . بود شهیدر گروه وابسته، ش  یمصرف

ححشمت  )   ی دریهللا  همکاران  در  1391و   )
»بررس  یامطالعه عنوان  سوءمصرف    یاسه یمقا  یبا 

د از  مخدر  خانواده   نی معتاد   دگاهیمواد  ها  آن   یهاو 
مراجع در  اعت  نی)همراه(  ترک  مراکز  شهرستان    ادیبه 

به خرم  و  آباد«  معتادين  روي  بر  و  مقطعي  صورت 
مراجعه دولتي  همراهان  اعتياد  ترك  مراكز  به  کننده 

خرم  سن  شهر  محدوده  در  سال    65-15آباد 
انجام  نمونه  آسان  و  دسترس  در  .  دادندگيري 

کم   نی ا  یهاافتهی که    یپژوهش  داد  درصد    48نشان 
شرکت   63و    ن یمعتاد همراه  افراد  در  درصد  کننده 

اعتمادبه  نقش  پامطالعه  اعت  ن یینفس  در  مهم    اد یرا 
داشتند    عتقاد از افراد هر دو گروه ا  ی م ی. ندانستندیم

شکست  زندگ   ی اپیپ  ی هاکه   یریادگیو    یدر 
اعضا  یامشاهده  نقش شد  یاز مصرف    ی دیخانواده 

اعت نابرابر  ن یدارد. همچن  اد یدر  عامل    ی های نقش دو 
ب  یاقتصاد شغل   یکاریو  فرصت  کمبود  طور  به   یو 

داشت    تیاهم نیمعتاد دگاهیاز د شتریب یداریمعن
ب درصد  معتاد  یشتریو  اصرار    ی لعوام  نی از  مانند 

تسک همساالن،  ب  نیدوستان،  و    ، یجسم   ی ماریدرد 
احساس لذت در مصرف و نگرش مثبت فرد به مواد  

 .دانستندی م ادیدر را ز مخ

همکاران )   1کوهن  داده 2007و  که میان  ( نشان  اند 
مصرف مواد در خانواده و گرایش افراد به مواد مخدر  

و   مثبت  داردداریمعنرابطه  وجود  هرچه  ؛  ی  یعنی 
کند   پیدا  افزایش  خانواده  در  مواد  مصرف  میزان 

می  افزایش  نیز  مخدر  مواد  به  افراد  و  گرایش  یابد 
والتون تحقیق  نتایج  )  2بالعکس.  همکاران  (؛  1995و 

)   3کاردیا  همکاران  کوویلو 2003و  همکاران    4(؛  و 

3 - Kardia 
4 - Coviello 
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پینهیرو 2004) )  1(؛  همکاران  ساسمن 2006و  و    2(؛ 
 ( نیز تأیید کننده همین امر است. 2009)  همکاران

بوترف  که  تحقیق  )  3در  همکاران  بین  2004و  در   )
جوانان   و  انجام  س  18تا    10نوجوانان  آمریکا  در  اله 

نفر به روش مصاحبه مورد بررسی قرار    556دادند و  
در   اعتیاد  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  گرفتند 

خانواده  تأثیر  تحت  بیشتر  جوانان  و  هایی  نوجوانان 
می  وجود  اعتیاد  به  سابقه  خانواده  آن  افراد  که  آید 

یا   پدر  مخصوصا   اعضا  از  یکی  اعتیاد  و  باشند  داشته 
کننده ماد تعیین  نقش  و  ر  جوانان  شدن  معتاد  در  ای 

 نوجوانان دارد. 

 ( همکاران  و  و  1995دابکین  نومیستر  اسپیرس  (؛ 
( سبک2006فینچ  دریافتند  )اقتداری،  (  والدینی  های 

نوجوانان   در  مواد  مصرف  با  اعتنا(  بی  و  استبدادی 
 دختر و پسر رابطه دارند. 

پد خصوص  پژوهش   اد،یاعت  دهیدر  از    های جدای 
شده،   ذکر  کم   مطالعات  شتریبتجربی  صورت    ی به 

پژوهش  و  ها  ،یکم   یهاهستند    رقابل یغ  ی روش 
  ،یف یک  یهاانعطاف و محدودند و در مقابل، پژوهش 

م  ی شتریب  ی ریپذانعطاف و    ی هاتجربه   توانند ی دارند 
به را  دقمعتادان  کنند  قیصورت    طور همان  .منعکس 

گرفته   صورت  مطالعات  اکثر  شد،  مشاهده  که 
ی اعتیاد، با دیدگاه کمی و اثباتی انجام شده  نهیدرزم

ی حاکم بر پارادایم اثباتی، در  هافرضش ی پاست و با  
نظریات   دل  از  که  هستند  فرضیاتی  رد  یا  اثبات  پی 
حال،   این  با  است.  شده  استخراج  پوزیتویستی 

های کیفی  روش   مطالعات اندک و البته مفیدی هم با 
نظریه   و  است  انهیزمپدیدارشناختی  شده  انجام  ی 

نتایج   که  است  پرداخته  سنتی  مواد  به  اعتیاد  به  که 
انجام    قاتیتحقشایان توجه ای همراه داشته است.  

م نشان  اعت  دهد ی شده  و    فساد   منشأ   ادیکه 
قب  ی اجتماع  یهابیآس خانوادگ   لیاز    ، یاختالفات 

سرقت،  ،یخودکش   طالق، و   قتل،  منزل  از  فرار 
و غيره است.   یافسردگ  ،یو روان  ی جسمی های ماریب

 
1 - Pinnheiro 
2 - Sussman 

بین   در  که  دادند  نشان  مطالعات  اکثر  همچنین 
از    سازنهیزمعوامل   بیشتر  اعتیاد،  به  افراد  گرایش 

و   زیستی  و  شناختروان عوامل  محیطی  عوامل  ی، 
معتادین به   اکثرا  . کنندی می نقش ایفا شناختجامعه

داشتن اذعان  گروه  مواد  و  ناباب  دوستان  که  د 
ی متالشی  هاخانواده ی ناصحیح،  هاآموزش همساالن،  

برادر  دوبندیقی بو   یا  پدر  بر    تربزرگ،   ... و  معتاد 
از   است.  داشته  نقش  آنها  فرد  رون ی ااعتیاد  هر   ،

می  نگیرد  قرار  رسیدگی  و  مداوا  مورد  اگر  تواند  معتاد 
چندین نفر دیگر را نیز به دام اعتیاد بکشاند و اعتیاد  

 ها نخواهد بود. مسئله شخصی آن  صرفا  

تحقیقات   پیشینه  مطالعه  در  که  دیگر  نکته 
صورت گرفته، چه داخلی و چه خارجی، درباره اعتیاد  

نظر   که    رسدی مبه  است  درمان  این  روی  بر  بیشتر 
ی پدیده اعتیاد  شناسب یآس. در  اندمتمرکزشده اعتیاد  

اعتیاد   سمت  به  را  افراد  که  عواملی  فهم  به  باید 
نیست  می پی برد. اعتیاد یک امر طبیعی  نیز  کشاند 

افراد   کرده    صورتبه که  پیدا  گرایش  آن  به  دلخواه 
باشند. باید درک کرد که چه شرایط ساختاری، فردی  

که    کشاند ی م زیستی افراد را به این سمت و سو  و یا  
گسترش   امکان  شرایط،  این  کردن  برطرف  با  بتوان 
طبق   کرد.  محدود  را  آینده  در  مسئله  این  بیشتر  این 

پیشگیری بهتر از درمان است«  معروف »  المثلضرب 
چه   که  برد  پی  افراد،  افتادن  دام  به  از  قبل  باید 

 قش دارند. افراد به مواد ن سوءمصرف شرایطی در 

با پ  همچنین  به    قات یتحق  نهیشیتوجه 
  از   یریشگی پ  ی مؤثر برا  یهابرنامه   یشده، طراح انجام 

در   مخدر  مواد  تغ  افرادسوءمصرف  نها  آ   نگرش  رییو 
ضرور  مخدر  مواد  به  میان    در  .است  ینسبت  این 

حمایت   و  خانواده  اثرگذار  و  مهم  نقش  به  توجه 
  ر یناپذ تناباججامعه در پیشگیری از اعتیاد ضرورتی 

ور جلوگبه   هیاول  ی ریشگیپاست.   از ابتال فرد    ی ریمنظ
ب که  یماریبه  ب  رییتغ   شامل  است  و    نش،یدر  دانش 

رفتارها و  به   با   مرتبط  ینگرش  مواد  منظور مصرف 
 میو تنظ  نیاست؛ اما تدو  کاهش احتمال سوءمصرف

3 - Bottorff 
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با    رانه یشگیپ  ی هابرنامه مخدر  مواد  سوءمصرف  از 
و سوءمصرف  احتمال  کاهش  تقاضا؛    کاهش  هدف 

  و   یروان   ،یذهن   تیمصون  ی نوع  جاد ی ا  ی عنی
مستلزم    افراد  یسازمن یا مخدر،  مواد  برابر  در 

بررس  قیدق  شناخت و    ی رشناسیگ  همه   یمنطقه 
ا به  تا  سوءمصرف    عوامل  لهیوس  ن ی است  بر  مؤثر 

پ روند  تا  شود  آشکار  به    یریگیپ  وی  ریشگی مواد 
طرح  هدفمند  در    گردد.   یزیرصورت  موردنظر  محیط 

سمنان   شهر  نیز  مطالعه  از    عنوان به این  یکی  مرکز 
مخدر  هااستان مواد  به  اعتیاد  مسئله  با  درگیر  ی 

این   در  تحقیق  از  حاصل  نتایج  که  است  صنعتی 
سطح   به  عام  تعمیم  قابلیت  زیادی  حد  تا  محیط 

داراست. نیز  را  پی    رون یا از    کشور  در  مقاله  این  در 
که   بود  خواهیم  سؤال  این  به  پاسخ  به  دستیابی 

مواد    نیترمهم به  گرایش  با  مرتبط  شرایط  و  عوامل 
مواردی   چه  شامل  سمنان  شهر  در  صنعتی  مخدر 

 هستند؟

 نظری زمینه 3
  به   نظری  چارچوب  از  کیفی،  تحقیقات  درغالبا   

  کمی   و   پوزیتویستی   هایپژوهش   در  که   یاوهیش
  ، درواقع  چراکه  شودنمی   استفاده  ،است  مرسوم

  آزمایی   نظریه  پی  در  اینکه   جای   به  کیفی  مطالعه
  محقق   با وجود این،.  شودمی   منتهی  نظریه  به  باشد؛

  موضوع   درباره  نظری  نه یزمش یپ  بدون  تواندنمی 
  آوری   جمع  اطالعات  تحلیل  به  مستقیما    مطالعه،

  حساسیت   به   نیل  منظور  به  بنابراین،؛  بپردازد  شده
  خواهیم   مرتبط  یهای تئور  بررسی  به  نظری،

  موجود  یهاه ینظر چهارچوب  در  را خود اما پرداخت؛
 میلز،  رایت   سی   اصطالح  طبق   و  میکنی نم   محدود 

به   کنیم  می  نگاه  آنها  به  نظری   بینشعنوان  صرفا  
 (.127- 125:  1395 فراستخواه،)

  محقق  که   است   این   بر   فرض   تفسیری  رویکرد   در 
  دانش   هستند؛باهم    متقابل  ارتباط   در  تحقیق  سوژه   و

  و   ارزیابی  مورد  تعامل  فرایند  در   شده  تولید
  فهم   و   تشریح  توضیح،  به  و  گرفته  قرار  بازاندیشی 

 
1 . Bartol 

  به   انسان.  کندمی   کمک  ها   سوژه  اجتماعی   جهان
  معناساز و پویا  خالقیت، قدرت دارای  موجودی  مثابه

  و   ساز  و   ساخت   حال   در دائما     که   شود ی م  تعریف
  روزمره   یهات یواقع  و  اجتماعی  زندگی   کردن  معنادار

 (.51- 48: 1392 محمدپور، ) است

  ایحوزه   پژوهی،   اعتیاد   اینکه  به  توجه  با
  تحلیل  پی  در   حاضر  مقاله  در  و  است؛  یارشتهانیم

  به   اینجا  در  میهست  ناکارآمد  تعامالت  با  مرتبط  عوامل
  موضوع   با  مرتبط  نظریات  مختصر  تبیین  و  ارائه

  نوع   سه  کلی،  یبنددسته  یک  در.  پرداخت  خواهیم
.  برشمرد  توانی م  شناسیجرم   تبیین  در  نظریه

  و   یشناختروان   نظریات  ی،شناختست یز   نظریات
 .یشناختجامعه نظریات

  ی هاده یا   اساس  بر عمدتا     یشناختانداز روان چشم
  فروید .  است  استوار  فروید   زیگموند  یپیشگامانه 

 ، ز یآمخشونت   رفتار  جمله  از  رفتار،  که   کرد ی م  فکر
  فرد   ذهن  در  که  است  ناخودآگاه  نیروهای  از  محصولی

  که   کرد  احساس  همچنین  فروید.  کندی م  عمل
  و   نوجوانان   بر   عمیقی   تأثیر   کودکی  دوران   تجربیات 
  مثال،  عنوان  به.  است  داشته  بزرگسال   رفتارهای

  مراحل   در  که   یی هایریدرگ  که  بود   معتقد  فروید 
  ممکن   دهدی م  رخ  توسعه  یشناختروان  مختلف

  بزرگسال   یک عنوان  به  کار   در   فرد  توانایی   بر  است
 (. 2002، 1بگذارد )بارتول  ریتأث

  و   ی کیژنت  هایتبیین  ینهیدرزم  گیدنز   آنتونی
  عوامل   برخی  که  دارد  احتمال :  است  معتقد  زیستی
  داشته  جرم   انواع   از  بعضی  بر   ی جزئ   تأثیری   زیستی

  ساختمان   است   ممکن   افراد   بعضی   مثال،  برای .  باشد
  جهت   در  را  آنها  که  باشند  داشته  یای کیژنت

  امر   این  سازد  متمایل  پرخاشگری   و  یریپذک یتحر
  به   حملهجرائم    در  و  هانهیزم  از  بعضی  در  تواندیم

  مدرک   گونهچ یه  حال،  این   با   شود،   منعکس   دیگران 
  این   به   شخصیت  یهای ژگیو   اینکه  بر   دال   قطعی

 نیچن  هم   اگر  و   ندارد  وجود   رسدمی   ارث   به  طریق
  بود   ناچیز  ارتباط  حداکثر،  انحرافات   با  آنها  ارتباط  بود، 



 
 

184 

 . 209تا  175 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

 جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان   -خانواده  - مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد. بیژن خواجه نوری

  اعتیاد   دیدگاه،  این  طبق(.  138:  1389  گیدنز،)
  فرایندهای   در   اختالل   طریق  از   که  است  اختاللی

  علت   و   شود  می  حاصل  شناختی  عصب  یا  شیمیایی
دارد    قرار  فرد  ژنتیکی  یا   بیولوژیکی  ساختار  در  آن

 (.35:  2009، 1)رسول 

  به   که  یشناختروان  های   دیدگاه   مقابل   در 
  دیتأک  جرم  سمت  به  افراد  گرایش   در  فردی   ی های ژگیو

  عوامل  به   که  شناختیزیست   های دیدگاه  و  کنندمی
  ی هادگاه ید  ،ددارندیتأک  یشناسجرم   در   فرد   ژنتیکی

  را   افراد  رفتار  و  هستند  ساختارگرا  ی،شناختجامعه
  و   عینی  جنبه  که  دانندی م  ساختارهایی  ازمتأثر  

 منفعل  ساختارها   این  در   افراد  و   دارند  جبرگرایانه 
  از   رفتن  فراتر  برای  اختیاری  چندان  و  هستند

  در .  ندارند  است  کرده  احاطه  را  آنها  که  ییهاچارچوب 
  در   شناختیجامعه  رویکردهای  از  برخی  به  ادامه،

 .شود می  اشاره جرم و  اجتماعی انحرافات  تبیین

  در   رایج   ها   نظریه  این  از   یکی   ساختارگرایی   نظریه
  ساختار   های تئوری .  است  اجتماعی   انحرافات  تببین

  خصایص   روان،  تعادل   عدم  هایتئوری   اجتماعی،
  انتخاب  اجتماعی، کنترل  به  حساسیت عدم زیستی،

.  کشندمی   چالش   به  را  شخصی  خصایص  یا   عقالنی 
  هایمحیط   در  که  مردمی  که  کنندمی   بحث  آنها

  که   دارند  تمایل  کنندمی   زندگی  مشابه  اجتماعی
 (. 187:  2012 ،2سیگل ) کنند رفتار مشابه

  جرم   تبیین  در   رایج   نظریات   از   یکی مرتن،  نظریه
  وسایل   و   اهداف  بین  رابطه   به  که  است   شناسی

  جرم   سمت   به  افراد   گرایش   در   اهداف   به   دستیابی 
  انحراف،  شناسان  جامعه  از  بسياري  نظر  از.  پردازدمی

  ساختار   و   فرهنگ  در  موجود   هاي  نارسايي  نتيجه
  تنها  نه  اي  جامعه  هر.  است  جامعه  يك  اجتماعي

  وسايل   بلكه   دارد، اي  تجويزشده  فرهنگي  هاي   هدف
  اين   به   دستيابي  براي   نيز  را   اي   شده  پذيرفته  اجتماع

  در   وسايل  اين  هرگاه.  دارد  اختيار  در  ها  هدف
  رفتار   به  شخص   آن   احتماال   نگيرد،  قرار  فرد   دسترس 

  به   است   ممکن  گاهی.  زند  مي  دست   آميز  انحراف 
 

1 . Rasool 
2 . Ciegel 

  اما   شود  تاکید  معین  هایی   هدف  به  مربوط   هایارزش
  شده   نهادی  ابزارهای  به  چندانی  توجه  حال   عین   در

  این   در .  نشود  اشاره   هاهدف   آن   به   رسیدن  برای 
  طرق   از   را  خود   اهداف   که  هستند  ناگزیر   افراد   صورت

 (. 130: 1949، 3کنند )مرتون دنبال  قانونی  غیر

  اعضای   از  ـ  ساترلند  اچ   ادوین  افتراقی  پیوند  نظریه
  در   تفاوت   را   آن  که   چیزی  به   را  جرم   ـ  شیکاگو  مکتب

  یعنی ؛  داندمی   مرتبط  است،  کرده   یگذارنام   ارتباطات
  ـ  متعدد و  گوناگون  هایفرهنگ خرده  با  ـ ایجامعه در

 هایفعالیت  ساززمینه  اجتماعی  فضاهای   برخی 
  دیگر،  هایمحیط   کهدرصورتی   هستند،  غیرقانونی 

  به   را  افراد  که  نیستند  گونهن یا  و  هستند  متفاوت
  در   افراد  دیدگاه،  این  طبق.  دهند  سوق   جرم   سوی

  تبهکارانه   تفکرات   دارای  که   دیگرانی   با   ارتباط   مسیر
  ساترلند،  نظر  به.  شوندمی   تبهکار  یا  بزهکار  هستند،

  بزهکارانه   رفتار   عنوان  تحت  جامعه  که   رفتارهایی   اکثر
  گروه   ویژهبه   نخستین   هایگروه   درون  ،شناسدیم

 (. 77:  1388معظمی،)  شودمی  فراگرفته همساالن

  فراوانی   یا   تعامالت  تکثر   نظریه  در   ساترلند
  طریق   از   اجتماعی   انحرافات  که   دارد   اذعان  معاشرت

  بسترهای   و   اجتماعی  ی هاگروه   در  فرهنگی  انتقال 
م  جرم،   و   فساد  دارای  اجتماعی   به   و  شودیفراگرفته 

  از   بزهکار   یهاگروه   با  ارتباط  بحث .  ونددیپی م   وقوع
  ی هامحله   در  آنها  معموال    که  شودی م   مطرح  نظر  این

 کنندی م   زندگی  اقتصادی  نظر  از   محروم  و  زابیآس
  است،   شهری  محله  یک  برای  الزم  امکانات  فاقد  که

  های گروه   با  بیشتر  ارتباط  دلیل  به  افراد  ،رون یا  از
  جرم، درواقع    و  رندیگی م  یاد   را  رفتارها  این   مجرمانه،

  فیض   و  قربانی)  است  آموختنی  و  اکتسابی   فرایند  یک
 (. 112:  1392  آبادی،

  برجسته  متغیر  تنها  «همساالن  گروه »  هینظر
 تأثیر  را  نوجوانان   در  مواد   سوءمصرف  در   دخیل

  ارتباط  برای را  آنها  نوجوان   فرد که  داند می  همساالنی 
  در   مواد  مصرف  مبنا،  این  بر.  کندمی   انتخاب   خود  با

  عوامل   سایر  و  است  مرتبط  همساالن  به  موارد  تمامی

3 . Merton 
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  جای   بر  را  خود  تأثیر  اصلی  متغیر  این  با  ارتباط  در
  مشخص   شده،  انجام  مطالعات  اساس   بر.  گذاردمی

  مواد   مصرف  به  همساالن  تشویق  که  است  شده
  بازدارندگی   مقابل،  در  و  مثبت   رابطه  بیشترین

  مواد   مصرف  با   را  منفی  رابطه  باالترین  همساالن،
 (. 1391:خواجه از نقل  به  1986، 1)ایتینگ  دارند.

  اوهلین   و   کلوارد  افتراقی  های   فرصت  نظریه
  ،شودی م   تصور غالبا     آنچه  برخالف   که   است   مدعی 

  برای   ی آسانبه  بزهکارانه  هاینقشه   همه   اجرای   امکان
جرائم    که  مناطقی  در  تنها.  نیست  فراهم  همه

  است،   شده  نهادی   امر  یک  بزهکاری  و  است  دارشه یر
  برای   بزهکارانه  نقش  یادگیری   برای  مناسب  بستر

  یهارده   در  جوانان  مناطق،  دراین.  است  فراهم  افراد
 هستند،  مشغول   بزهکارانه  اعمال   به   مختلف   سنی

  انتقال   و   هامهارت   کسب   و   آموزش  زمینه  شرایط،   این 
  جوانان   و   نوجوانان  اختیار  در  را  بزهکارانه  هایارزش

  واهلین   کلووارد(.  60:  1380  سخاوت،)  دهدی م  قرار
  کمتر   میزان  مورد  در  مرتن  فرض  که  کنندی م  ادعا 

  و   پایین  سطح  اجتماعی   طبقات   مشروع   هایفرصت 
  رش یموردپذ   اهداف   به   دستیابی   برای   محروم 

  افراد   این   که  فرض   این   اما   است قبول  قابل   اجتماعی 
شکل    مشروع،  هایفرصت   فقدان  با  مواجه  در به 

  نیست   صحیح  کنندمی  تجربه  را  رفتاریکج   خودکار
  در   حتی  فرودست  طبقات  در  افراد   از  بسیاری  چون

  از   که  دارند  بقیه  از  محدودتری  فرصت  خود طبقه  
  درست   یابند،  دست  موفقیت  به  نابهنجار  های  روش

  کج   ارتکاب  برای  پایین  طبقه   اعضای  برخی  که  است
  که   نیست   معنا  این   به   اما  فشارند   تحت   رفتاری

 کنند  رفتاریکج لزوما     یا  باشند  داشته  را  آن   توانایی
 یرفتارکج   برای   که   نامشروعی   هایفرصت   از   چون

  های فرصت   آنها   نظر  بهاند.  نبرده   یابهره   است   الزم
  های فرهنگ   خرده   در  عضویت   طریق   از   نامشروع 

 (. 14:  1383  سروستانی،)  دیآی به دست م بزهکارانه 

  در   که   است   دیگری   نظریه  اجتماعی،  تعلق  نظریه
  این   اصلی   فرض .  دارد  قرار   توجه   مورد   راستا  این 

  از   و  انحرافی  رفتارهای  که   است  محور  این  بر  تئوری
 

1 . oetting 

  دارد،   وجود  افراد  غالب  در  مخدر  مواد  مصرف  جمله
  خانواده،   جامعه،  با  فرد  پیوندهای  تأثیر  تحت   اما

.  شوندمی   کنترل   هاگرایش   این  مذهب  و  مدرسه
  رسوم   و  آداب  با  پیوندشان  که  جوانانی  و   نوجوانان

  از   پیروی   در  باالیی  فشار  و  است  ضعیف  اجتماعی
  در   بیشتر   کنند،نمی   احساس   متداول   معیارهای

  سست   علل  تبیین  در   الیوت.  دارند  قرار  اعتیاد  معرض
  به   شکننده   تعلق  و   جامعه  به   فرد   تعهد   شدن

  اظهار   اجتماعی،  کنترل   نظریه  نقش  الگوهای
»داردمی   شغلی   و  تحصیلی  اهداف  و  امیدها  وقتی: 

  فاحش   تفاوت  و  نامساعد   شرایط   دلیل  به   نوجوانان 
  بودن   فراهم   از   او   برداشت  و   نوجوانان   آرزوی  میان

  نسبت   گردد،  عقیم  آنها   به  دستیابی   برای   الزم  شرایط
  دست   از  را  تعهدش  آن   هایارزش   و  اجتماع  به

.  آوردمی   روی   آلوده  همساالن  یسوبه   و  دهدمی
  صمیمانه  ارتباط  برقراری  در   نوجوان   ناکامی همچنین

  پیوند   سستی   باعث  خانوادگی  فشار   و   خود  والدین  با
  که   شودمی   همساالنی  با   الحاق   و  خانواده   با   وی

 طارمیان،)  «هستند  مخدر  مواد   مصرف  مشوق  معموال  
  فرد   پیوندهای  سستی   خوبی به   نظریات   این (.  1378

  عامل   را  افراد  اجتماعی  سرمایه  ضعف  یا  جامعه  با
.  کندی م  بیان  بزهکاری  سمت  به  فرد   گرایش  در   مهمی 

  از   که  اجتماعی  کنترل   شدن   سست  جهیدرنت  افراد
  دیگر   مرتبط  نهادهای  و  مدرسه  خانواده،  طریق

  بسترهای   به  دسترسی  یا   و   شودی م   اعمال   اجتماعی 
  همساالن  یهاگروه  وجود مواد، مصرف برای مناسب

  اعتیاد   ، دستن یازا  مواردی  و  زاب یآس  یهای دوست  یا
 سازنهیزم  که  اجتماعی  فراگیر  انحراف   یک عنوان  به  را

  مثل )  است   دیگر   اجتماعی   یهاب یآس  از   بسیاری 
م  و   قتل  سرقت،  طالق، تجربه  . کنندی ...( 

  مورد   یهاه ینظر  از  یریگبهره   با   تواندمی   بیترتن یابه
ساختاری،    عموما    که  باال  در  اشاره شرایط  از  یکسری 

و   راشناختروان زیستی    و   انحرافات  وقوع   در  ی 
 ترق یدق  تحلیلی   دانند،می مؤثر    اجتماعی   یهابیآس

 . آورد دست  به مصاحبه خام  هایداده  از
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 شناسی تحقیقروش 4
ماهیت   به  توجه  و  با  به  پیچیده عمیق  وابستگی  ی 

  درک و اکتشاف ی  کیفی درباره   تحقیقاتمواد مخدر،  
می ف رفتار  این  پیامدهای  و  شدن  معتاد  توانند رايند 

فهم    سودمند طريق  از  کیفی  مطالعات  باشند. 
چشم عمیق معتاد،  افراد  رفتار  را  تر  جديدی  انداز 

گشايد. این پژوهش با رویکرد  مقابل پژوهشگران می 
اي انجام شده است.  ی زمینهکیفی و با روش نظریه

اشتراوس  و  نظريه   گليزر  يك  ی  معتقدند  مبنایي 
از   كه  است  استقرايي  منظم داده دل  روش    هاي 

اجتماعي  میدانی پژوهش  از    خلق نظريه    ، حاصل 
همکاران   كندمي و  این    (.127:  8196،  1)گلیسر  در 

رفت فرایندی  طی  دل   به  یبرگشتو   روش،  از  تدریج 
مقوله مفاهیم،  دل  از  و  مفاهیم  دل  کدها،  از  و  ها 

، 2)اشتراوس و کوربین   آیدها، نظریه بیرون می مقوله
روشنه نمو  (. 76:  1998 این  در  و    ، گیری  هدفمند 

نمونه كردن  متوقف  زمان  مورد  در  قضاوت    ، معيار 
و  مقوله«  3نظري   »اشباع گليزر  است.  نظريه  يا  ها 

واژه  با  نظري»ی  اشتراوس    موقعیتی به    «كفايت 
بيشتري يافت    اطالعات کنند كه در آن هيچ  اشاره می 

كهنمي  به  شود  بتواند    یلهیوسپژوهشگر  آن 
)دانائی فرد    دست آورد  را به  الزمی  هاي مقوله ويژگي 

 (.34: 1386و امامی، 

رویکردهای   اعتیاد،  خاص  پیچیدگی  به  توجه  با 
فرایند   در  بیشتر  عمق  و  انعطاف  دلیل  به  کیفی 

نحو    دنیدررستحقیق   به  نظریه،  ی  مؤثرتربه 
توانند تمام ابعاد پدیده را پوشش دهند. در روش  می

و  آورجمع ی،  انهیزمنظریه   تحلیل  که  اه ینظری،  ی 
و    شودیمخلق   هستند  یکدیگر  با  نزدیک  ارتباط  در 

با حوزه خاصی از    دهدی م محقق در این شیوه ترجیح  
می  اجازه  و  کند  شروع  اطالعات  تحقیق  دل  از  دهد 

 یه خلق شود. ی شده در نهایت نظرآورجمع 

 ی ریگنمونه کنندگان و مشارکت  4.1
مطالعه،    کنندگانمشارکت تعداد   این  مرد    17در 

در   که  سمنان  هاکمپ بودند  شهر  اعتیاد  ترک  ی 
گرفتند.  موردمطالعه صورت  نمونه   قرار  به  گیری 

به   پاسخگویی  با  و    نیمه   سؤاالتهدفمند 
و تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد.    افتهیساخت 

ان نمونهبرای  صورت  ها  تخاب  زیر  نکات  رعایت  با 
بیشتر   شیوع  علت  )به  باشند  مذکر  است:  گرفته 
و   نوجوانان  مردان(؛  بین  در  صنعتی  مواد  به  اعتیاد 

بین   شهرستان    40تا    15جوانان  ساکن  باشند؛  سال 
ی پدیده اعتیاد به مواد صنعتی  نوع بهسمنان باشند؛  

تنوع    .درا به مدت بیش از یک سال تجربه کرده باشن
به گونه ای   رعایت گردد  و گوناگونی در انتخاب افراد 

شود.   داده  پوشش  پدیده  ابعاد  تمام  ی ریگنمونه که 
هدفمند   گیری  نمونه  صورت  به  تحقیق،  این  در  نیز 
است که تا مرحله رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا  

جمعیت  کندیم های  ویژگی  یای  گو  زیر  جدول   .
 .استشناختی مشارکت کنندگان 

 

 
1 . Glaser  
2 . Strauss & Corbin 

3 . Theoretical saturation 
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 شوندگان مصاحبه ی جمعیت شناختی  ها ی ژگ ی و 1   جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بین   شود،می   مشاهده  باال   جدول   در   کهگونه  همان 
متأهل  7  شوندگان  مصاحبه  از   نفر   17   نفر   2  ،نفر 

  بحث   در   اند،بوده   مجرد  نفر  8  و   گرفته  طالق
  نفر   3  و  دیپلم  نفر  7  دیپلم،   زیر  نفر  7  تحصیالت

  همچنین .  اندبوده   دانشگاهی   تحصیالت  مدرک  دارای
  در   نفر   4  تحقیق،   در کننده  مشارکت   نفر   17  بین   از

  نفر   7  سال،  30  تا   21  بین  نفر  4  سال،  20  تا   سنی   رده
 . اندداشته باال   به سال  40 نیز نفر  2 و  سال  40  تا 31

  لی وتحله یتجزفنون گردآوری و  4.2
 اطالعات 

کمی،  هاپژوهش در   رویکردهای  از  متفاوت  کیفی،  ی 
تحلیل  هاروش و  تجزیه  برای  آماری  کار    هاداده ی  به 

ی از پیش برای آزمون نداریم. دلیل  اهیفرضو    رودی نم
آن هم به وجود دو پارادایم و قالب فکری متفاوت در  

سازی   نظریه  کیفی  رویکرد  که  است  رویکرد  دو  این 
از است.  آزمایی  نظریه  کمی  رویکرد  رو،    و  برای  این 

داده   جمع  مصاحبه  آوری  تکنیک  از  استفاده  با  ی    ها 
با   را    20عمیق،  فوق  معیارهای  که  افرادی  از  نفر 

مصاحبه مصاحبهداشتند،  شد.  انجام  عمیق  با    ی  ها 
ماهیت   و  اهداف  بیان  با  و  افراد  از  رضایت  جلب 
در   و  شد  انجام  نمونه  افراد  اعتماد  جلب  و  پژوهش 

یادد از  مصاحبه  صورت    اشت حین  در  و  برداري 
مدت زمان    رضایت از ضبط صدای آنها استفاده شد.

بین   مصاحبه  داشت.  60تا    45هر  ادامه  با    دقیقه 
و   مفاهیم  مصاحبه،  پس    مقوالتشروع  و  استخراج 

برخی    20از   لکن  شد،  حاصل  نظري  اشباع  مصاحبه 
مصاحبه درنهایت  از  و  نداشتند  پژوهشی  ارزش  ها 

بنابراین، روش  و واکاوی شد؛    نفر تحلیل  17  اطالعات 
روش   مطالعه،  این  در  اطالعات  آوری  جمع  اصلی 

 ردیف ن کنندگااسامی مشارکت سن تحصیالت شغل  وضعیت تأهل 

تدایی  کارگر مجرد  1 علی 18 پنجم اب

 2 رضا 19 سیکل شاگرد مکانیک  مجرد

 3 حسن 36 دیپلم ردی  کارگر متأهل 

 4 احمد 22 سیکل کچ کار مجرد

 5 علی 28 دوم راهنمایی  آزاد متأهل 

 6 حسین 39 بی سواد  بیکار  متأهل 

 7 دانیال  20 سال دوم دانشگاه  بنا  مجرد

 8 رستم  18 بی سواد  کارگر ساختمان  نامزد 

 9 مرتضی 30 دیپلم  شاگرد نجاری مجرد

مان  مجرد  10 رضا 25 سیکل تاسیسات ساخت

 11 محمد تقی 32 لیسانس حسابدار متأهل 

اختمان  مجرد تدایی  نقاش س  12 کاظم  29 پنجم اب

 13 سید تقی 33 دیپلم  بیکار  متأهل 

 14 ناصر  46 دیپلم  کارگر باغبانی  متآهل 

 15 عباس 39 سیکل سرایدار طالق 

 16 علیرضا 43 اول راهنمایی  کاشی کار  طالق 

 17 ولی هللا  31 دبیرستان دوم  لوله کش ساختمان  متأهل 
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زمینه  نظریه  روش  با  که  است  بوده  عمیق  مصاحبه 
 ای تناسب دارد. 

و  ا کدگذاری  فرایند  در  شده  استفاده  تحلیلی  بزار 
داده  شرايط،    «پارادایم»ها  تحلیل  شامل  که  است 

  اندتوی کنش/ کنش متقابل و پيامدهاست. شرايط م 
از زمان، مکان، فرهنگ، قواعد، عقايد، اقتصاد، قدرت  

سازمان  و  اجتماعي  جهان  نشو  سه  أها  که  گيرد  ت 
. در  داي به خود ميگير گر و زمينهحالت علّي، مداخله 

داده نظريه  تحليل  هـدف ايـن  ها به سبك  ی مبنـايي 
داده از  كـه  جمـع   بـود  از    هـاي  يعنـي  شـده  آوري 

مفـاهيم،  استقرايي  سـمت  به  موجود  شواهد  ترين 
و   شود انتزاعـي   مقوالتقضـايا  حركـت  واقع،    .تـر  در 

با   اولیه،  های  مقوله  و  مفاهیم  شدن  آشکار  از  پس 
استفاده از رویکرد راهمای عمومی مصاحبه، مقوله و  
این   با  شدند.  پیگیری  مصاحبه  فرایند  در  مفاهیم 

ک خطوط  واقع  در  مستخرج  مقوالت  و  لی  مفاهیم 
برخی   طراحی  با  سپس  و  گرفتند  شکل  ها  مصاحبه 
از سواالت باز این فرایند را تا رسیدن به اشباع نظری  
در   نیز  اطالعات  تحلیل  اصلی  ساختار  دادیم.  ادامه 

نظریه  اصلی  روش  شیوه  سه  اساس  بر  ای  زمینه  ی 
و   محوری  کدگذاری  باز،  کدگذاری  یعنی  کدگذاری 

(.  1998کوربین،  کدگذاری انتخابی است )اشتراوس و  
پس از اتمام این سه مرحله، مسأله اصلی و محوری  
از   که  است  محوری  مقوله  به  رسیدن  یکپارچگی،  در 

 آن به عنوان مقوله اصلی نام می برند. 

فردی،   وضعیت  پیرامون  مطروحه  سواالت  محور 
سیر   خانوادگی و  مخدر  مواد  با  آشنایی  فرآیند  و 

م این  به  منجر  که  عواملی  و  گردیده  اتفاقات  سأله 
کهمی با    باشد  اعالمی  موارد  عینی  مشاهده  ضمن 

و  نام  شده  عمیق  مصاحبه  و  گفتگو  وارد  بردگان 
 گردید. محورهای اصلی سؤاالت مطرح می 

 قابلیت اعتماد  4.3
  رعایت   با  پژوهش   اعتماد   قابلیت   و   صحت   راستای  در 

  طوالنی   تماس   طریق   از  ،«پذیری  اعتبار»  ار  یمع  چهار 
  تشریح   و   تبیین  با   «پذیری   انتقال »  صمیمانه؛  و

 
1 . Patton 

و    مصاحبه؛  ضبط   با   « اطمینان  قابلیت »  موضوع؛ 
  مورد   همتایان  با  نظر  تبادل   مسیر  از  «پذیری  تأیید»

  که   آنجا   از  این   بر  عالوه.  گرفت  قرار  تضمین   و  تأیید
  پایایی   جای  به  اتکاپذیری  کیفی  های   پژوهش   در

  در   تا  شد  تالش   نیز  حاضر  پژوهش   در  است؛  مطرح
 آموزش  گرمشاهده   یک  از  ابتدایی   های   مصاحبه

  مغفول   ایناگفته  نکته  تا   شود  استفاده   دیگر   دیده 
  افزایش   شده   گردآوری  هایداده   یکپارچگی   و  نماند

  دقت   ها،  مصاحبه   تمامی  ضبط   با   این   بر  عالوه .  یابد
  مشاهدات ...و  بیان  لحن  احساس،  چهره،  حاالت  در

  رعایت   با   تا   گردید   یادداشت  مستقیم  غیر  و  مستقیم
  پوشش  و  تقویت هاداده   اتکاپذیری موارد  این تمامی

  انجام   کدگذاری  تحلیل  یشیوه   با  هاداده   تحلیل.  یابد
  اينگونه   را  کدگذاري  کوربين  و  اشتراوس.  است  شده

»کنندمي   تعريف   وسیله   به  که  تحليلي  فرايندهاي : 
  پردازي مفهوم   تفکيک،  شده،  آوری   جمع  اطالعات  آن،

)اشتراوس    «دهند  شکل  را  نظريه  تا  شوندمي   ادغام  و
ساخت    انتخابی،  کدگذاری  در   (. 73:  1998و کوربین،  

  مقوالت   ارتباط  اساس  بر  ایزمینه  نظریه  های  پایه
  و   گردید  حاصل  مرکزی  و  اصلی  مقوله  با  متعدد

  مشارکت   وسیله  به  تحقیق  های   یافته  اعتماد   قابلیت
  مشارکت   اییدت  تحقیق،  میدان  در  مداوم  مشاهده   و

شد    تایید  محققان  های  داوری  پیش   و  کنندگان
(. همچنین، برای کسب اطمینان از  162:  2002،  1)پاتن 

ها، داده  بررسی    صحت  ممیزی،  اصلی  شیوه  سه  از 
توسط اعضا و مقایسه های تحلیلی در فرایند تحقیق  
بر   محقق  دو  ممیزی  روش  در  است.  شده  استفاده 

نظارت   کار  انجام  بررسی  مراحل  روش  در  داشتند. 
دارای تسلط   باال و  دارای سابقه  از چند معتاد  توسط 
بیشتر خواسته شد تا مضامین و مقوله ها را ارزیابی  

 (. 1994و درباره آن ها نظر بدهند )کرسول، 

 هایافته 5
افراد   که  است  اجتماعی  و  طبیعی  نظام  یک  خانواده 

انونی  اند و اولین کخواسته یا ناخواسته به آن وابسته
می  امنیت  احساس  آن  در  فرد  که  مورد  است  و  کند 
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می  قرار  حمایت  و  و  پذیرش  ساخت  چنانکه  گیرد. 
فرد   رفتار  و  عملکرد  در  مهمی  نقش  خانواده،  فضای 

کند. نقش خانواده از آن جهت حائز اهمیت  ایفا می 
شدن   اجتماعی  منبع  اولین  خانواده  که  است 

انی، فرزند  شود. در فرهنگ و خانواده ایر محسوب می 
از اهمیت بسیاری برخوردار است، رسیدگی، مراقبت  
مسئولیت   و  وظایف  از  یکی  خود  فرزندان،  پرورش  و 

می بشمار  زندگی  سنگین  نقش  های  شک  بی  رود. 
نهادهای   از  یکی  عنوان  به  آن  اثرگذاری  و  خانواده 

پذیری فرد، می و  نخستین جامعه  تواند تأثیرات ژرف 
مناسبات و  هستی  در  برجای    عمیقی  آینده  در  او 

شیوه  همین  شناخت  چنانکه  و  بگذارد،  زیست  های 
می  نیز  خانوادگی  درون  فهم  تربیت  و  درک  در  تواند 

 الگوهای رفتاری و ارتباطی یک فرد بسیار مهم باشد. 

های   مصاحبه  تحلیل  در  غور  و  نظر  دقت  با 
تجربه   الگوهای  کنندگان،  مشارکت  با  گرفته  صورت 

خانوادگ پرورش  و  مقوله  زیست  از  یکی  عنوان  به  ی 
های عمده از جریان کدگذاری و تحلیل مصاحبه های  
تحلیل   از  گردید.  استخراج  کنندگان  مشارکت 

می  فهم  کنندگان،  مشارکت  های  که  مصاحبه  گردد 
الگوهای کنش متقابل والدین و اعضا خانواده بسیار  

همچنین   و  فرد  پذیری  الگو  و  شناختی  ذهنیت  بر 
ر بوده و این امر در یک فرایند و  کنش متقابل او موث

ترنر   قول  به  و  مهم  کارکردی  لحاظ  به  زمانی  پیوستار 
در »اجتماعات گرایشات« که کنش و سازمان انسانی  

می  تنظیم  آینده  در  )ترنر،  را  واجد  523:  1384کند   )
 اثرگذاری مهمی است. 

مواد؛   مصرف  از  شکنی  تابو  و  بهنجارسازی 
خانوادگی   اختالفات  و  محیطی،  مشکالت  زیست  و 

انفعال خانواده و ضعف در نظارت؛ عدم ایفای نقش  
اندازهای   چشم  و  اهداف  در  ابهام  جامعه،  حمایتی 
و   فردی  های  چالش  و  مصرف  های  جاذبه  فرد،  آینده 

مهم  مفاهیم  شخصیتی،  بین  از  که  بود  مقوالتی  ترین 
و عبارات کدگذاری شده استخراج گردید در ادامه به  

مقوله   این  و  تشریح  تجزیه  پرداخت.  خواهیم  ها 
شامل  کوربین  و  استراوس  روش  اساس  بر  تحلیل 
انجام   انتخابی  یا  ای  هسته  و  محوری  باز،  کدگذاری 
شده  ارائه  تفصیل  به  رو،  پیش  جداول  در  که  گرفت 

 است.

الف: بهنجارسازی و تابوشکنی از مصرف  
 مواد 

 

 مفاهیم به دست آمده از مقوله بهنجارسازی و تابو شکنی از مصرف مواد 2   جدول 

 مفاهیم  مقوله

بهنجارسازی و تابو شکنی از مصرف 
 مواد 
 

 مشاهده مصرف از سوی اقوام در سنین پایین و ترغیب حس کنجکاوی
تعارف  تعامالت خانوادگی آسیب زا و دورهمی های نام

یط های عمومی )محله، محیط شغلی، مدرسه، دانشگاه،  دسترسی آسان به  مواد در مح
 خدمت سربازی( 

 شیوع فزاینده قاچاق مواد در بستر ارتباطی 
 محیط جغرافیایی کوچک و شناخت کامل ساقی های محل 

 پذیرش اجتماعی معتاد در محافل عمومی 
 آسان گرفتن مصرف مواد توسط والدین 

پرورش فرزندان بر آینده آنان در حوزه سالمت،  نحوه  
به عبارت  ؛  موفقیت و رضامندی آنان بسیار تأثیر دارد

دیگر، نحوه برخورد و مراقبت والدین از فرزندان خود،  

کننده تعین  نظر  تأثیر  از  چه  دارد؛  آنان  آینده  در  ای 
نظر   از  چه  و  اجتماعی  و  تحصیلی  های  موفقیت 

سالمت   به  مربوط  سالمت  پیامدهای  چه  آنان؛ 
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در   اینکه  به  توجه  با  روانی.  سالمت  چه  و  جسمی 
یک   در  همه  از  بیش  شدن  اجتماعی  امروزین  جوامع 

می  رخ  خانوادگی  کوچک  کودکان  زمینه  بیشتر  دهد، 
واحد   یک  درون  در  را  خود  زندگی  سالهای  نخستین 

و سازمان خانوادگی سپری می  نقش مناسبات  کنند. 
و   سازی  الگو  در  آینده  خانوادگی  در  فرد  الگوپذیری 

باشد. از این رو دریافت پیام  بسیار مهم و اثرگذار می 
رفتاری   های  پیام  بخصوص  والدین  از  نادرست  های 

)خواجه،  می باشد  زا  آسیب  شدت  به  :  1391تواند 
غالب  53 پذیرفته  صورت  های  مصاحبه  در   .)

کننده   مصرف  را  والدین  از  یکی  شوندگان  مصاحبه 
عنوان   مخدر  سابقه  مواد  وجود  این  بر  عالوه  کردند 

و   اقوام  سایر  بین  در  مخدر  مواد  مصرف  یا  و  اعتیاد 
بیان   مرسوم  و  متداول  امری  عنوان  به  نیز  بستگان 

مواد  می مصرف  و  اعتیاد  سابقه  با  رابطه  در  شد. 
مصاحبه  نمونه  به  والدین  توسط  زیر  مخدر  های 

 توان اشاره نمود: می

آنجا  از  بگم  اعتیاد  کردن  پدرم  »شروع  که  بود  یی 
 ( 4شماره مصرف اعتیاد داشت توی خونه« )

  یعنی   سال   چند  کشید  می   تریاک   پدرم  البته»
 ( 13میکشه.« )شماره  تریاک  که  سال  20 از  بیش

 مصرف  سال   چند .میکنه  مصرف  تریاک  آره  »پدرم
  سال  پنج  و  بیست از  بیش  سال  یل یخ است؟ کننده

 ( 16میکنه« )شماره  مصرف که  هست 

خانواده    پدر  شامل  عمدتا   البته  که  والدین  بر  عالوه 
مصرف  می بودن  عادی  به  شوندگان  مصاحبه  شد، 

اند  داشته  اشاره  نیز  بستگان  بین  در  مخدر  مواد 
 دارد: بیان می  15شماره مصاحبه شونده 

  و   کرد می   مصرف  تریاک  من  عموی  پدری  اقوام  »توی
  دیدم می   ایشون   خونه  رفتیم  می   خوب   بچگی   از   من

.  همیشه  بود   روشن   و  گرفت  می   دود   گردسوز   با
وبود.  کنارش   همیشه  گردسوز   یا   نیک پیک یا    « 

شماره   شونده  در    17مصاحبه  آیا  اینکه  به  پاسخ  در 
اظهار   دارد؟  اعتیاد  کسی  شما  بستگان  و  اقوام  بین 

 می دارد: 

.  هستند  تریاکی   دو   هر  دارم  دایی   دوتا .  همه  »تقریبا
  خیلی .  اونا  اندازه  نه   میکشه  ریاکت  اونم  دارم  عمو  یک

  تریاک .  کرده  فوت   که   بود   تریاکی   هم  من   عمه.  کم
  که   ها  خاله.  نمیشد  نشئه  کشیدن   با   چون   میخورد

  دوتا   که   داریم  داماد  تا  چهارتا.  نیستند  معتاد  خب
 هستند.« تریاکی

سوی   از  مخدر  مواد  مصرف  و  اعتیاد  اثرگذاری  روند 
و   تأهل فرد  از  رابطه سببی  بستگان حتی پس  ایجاد 

تواند  نیز به واسطه نقش کنترلی خانواده همسر می 
برخی   حال  این  با  باشد  توجه  قابل  و  مهم  بسیار 

توسط  مصاحبه مصرف  سابقه  به  متأهل  شوندگان 
اشاره   نیز  آنان  با  همراهی  حتی  و  همسر  بستگان 

بیان    14داشته اند در این باره مصاحبه شونده شماره  
 داشته:

ش که  بودن.  »متاهل  زیاد  همسرم  خانواده  توی  دم 
اونا اکثرا مصرف می کردن و اتفاقا بیشتر مصرف من  

یا در این ارتباط به گفته   « و هم از همونجا شروع شد.
 می توان اشاره نمود:   13های مصاحبه شونده شماره  

»از دومادهای ما توی نظام کار می کرد و مواد مصرف  
همین  خاطر  به  و  زد  می  تریاک  کرد  قضیه    می 

 اخراجش کردن. بعد گرایش به شیشه آورد.« 

 معتاد فرزندان اغلب معتاد والدين روي، هر به
 براي الگوي نامناسبي اينكه اول  زيرا داشت؛ خواهند

 و مناسب فرصت  كه اين دوم  هستند؛ خود ان  فرزن
 و ندارند؛ را خود فرزندان تربيت  كافي جهت حوصله

 وابسته به ناخواسته حوادث كه آن است سوم دليل
 و خانوادگي انحرافات و  فقر قبيل  از  ان معتا زندگي

 عدم در مؤثر  عوامل از ديگر اجتماعي مقبوليت عدم
)فرید    بود.  خواهد آنها فرزندان شخصيت تكامل

در 193:  1389کیان،   بستگان    (  و  والدین  اعتیاد  واقع 
فرزندان   بر  را  والدین  تسلط  و  کنترل  سو  یک  از 

می  این  کاهش  انتقال  عامل  دیگر،  سوی  از  و  دهد 
 شود.عادت به فرزندان می 
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ب: مشکالت و اختالفات خانوادگی و  
 محیطی زیست 

 

 ت آمده از مقوله مشکالت و اختالفات خانوادگی و زیست محیطی مفاهیم به دس 3   جدول 

 مفاهیم  مقوله

ی اختالفات و مشکالت خانوادگی و زیست  محیط
 

ی یکی از والدین   فقدان فیزیکی یا عاطف

 عدم درک متقابل افراد در محیط خانواده 
 وجود فرد یا افراد معتاد در محیط خانواده

 نیازهای روحی و جسمی فرد در خانوادهبرآورده نشدن 
 فشار عاطفی ناشی از طالق والدین

دی حاصل از بیکاری   فقر و مشکالت اقتصا
قه  کویری بودن منط

 کمبود امکانات تفریحی و ورزشی
ی و عدم پاسخگویی به نیازهای رفاهی افراد   اقتصاد سنت

 عدم برخورد جدی با قاچاق

 

از دیگر مقوالت حاصل، پیرامون الگوی تعامالت  یکی  
در   والدین  اختالفات  و  تعارض  خانوادگی،  ناکارآمد 

باشد. این امر بیش و پیش از آنکه  بستر خانواده می 
والدین   کشمکش  و  اختالفات  به  را  ما  توجه  و  نگاه 
با   مرتبط  منظری  از  را  کشمکش  این  کند،  معطوف 

نماید.  ود می فرزندان بررسی و حاوی معنای خاص خ
تعارض و اختالفات درون خانوادگی حاکی از شرایطی  
فاقد   و  بیرونی  عنصر  یک  عنوان  به  فرد  که  است 

گر و منفعل به تماشای  عاملیت به عنوان فردی نظاره 
خویش  چالش  خانواده  اعضای  دیگر  اختالفات  و  ها 

گونه  به  امر  این  از  متأثر  و  احساسات  پرداخته  ای 
بخ  آنکه  بی  را  هیجان،  خویش  به  مبتال  و  درگیر  واهد 

می  ناراحتی  و  که  غم  خانوادگی  درون  اختالفات  بیند. 
معتاد   فرد  که  مواردی  در  و  والدین  توسط  عمدتا  
مسلط   اعضای  دیگر  و  همسران  بین  است  متأهل 

توان به شکلی  یابد را می خانواده پی ریزی و شکل می 
احساسات  بنیانی  با  کنندگان  مشارکت  مواجهه  ترین 

در  نا نمود.  عنوان  تراژیک  و  انگیز  غم  خوشایند، 
این   از  شکل  دو  هر  به  شده  انجام  های  مصاحبه 

اختالفات اشاره شده است به عنوان مثال عبارات زیر  
 توان بیان نمود: را می

یکبار   سالی  ندارم.  خوبی  رابطه  اصال  پدرم  با  من 
رو   جوابش  بزنه  هم  زنگ  اگه  نمیزنم.  هم  زنگ  حتی 

ک می  رد  خواهر  نمیدم.  با  ولی  پیچونمش.  می  یا  نم 
 ( 10شماره بزرگم رابطه خوبی دارم. )

شده   خسته  هم  ما  بود.  شده  خسته  »پدرم. 
ما   پسر.    تا  4بودیم.  دوتا  دختر  دوتا  بودیم  بچه 

موقعی   اون  از  بود.  اعصاب  جنگ  خونه  توی  همیشه 
که دست چپ و راستمون رو فهمیده بودیم. بزن برو  

که نرو. عروسی دایی رو که  نیا نکن عروسی خاله رو 
 ( 1) نرو فالن جا که نرو«.

اختالف   باعث  بود  خونه  توی  که  هایی  تنش 
دوست   چیز  همه  و  بود  گرا  مادی  یکم  مادرم  میشد. 
تحت   رو  ها  بچه  این  باشه.  خودش  نظر  زیر  داشت 

خونه توی  میداد.  قرار  عیدها  تأثیر  میاد  یادم  ما  ی 
 (6همیشه دعوا بود. )
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توانایی در   و  عدم  خانواده  با  ارتباط سالم  برقراری 
عاملی   فرزند  و  مادر  و  پدر  بین  عاطفی  فاصله  بروز 

شود در این  تقویت کننده در بروز مشکالت تلقی می 
 گوید:می  3خصوص مصاحبه شونده شماره 

من   نیومدی  شب  چرا  گفت  می  پدرم  کلمه  »یک 
بین ما فاصله بود  باز میزدم از خونه می  بیرون.  رفتم 

بچگ  از  نمی و  نمی  ی  بنابراین  بزنیم  حرف  تونستیم 
تونست بهم کمک کنه. هیچ صحبتی بین پدرم با من  

 شد.«نمی 

معتاد   فرد  با  ارتباط  در  زناشویی  اختالفات  بروز 
بود   توجه  قابل  ها  گفته  بین  در  ضوح  به  نیز  متأهل 

شماره   شونده  مصاحبه  ارتباط  این  بیان    17در 
 دارد: می

زندگ» دل  یراض   ی از  منم   اد یاعت  ی اصل   لی نبودم. 
م  نیهم  دیشا حس  خ  یباشه.  خودم  از    ی لیکنم 

خ هستم.  سر  م  ی لیخانمم  غر  دلم    یزهم  اصال  نه. 
  کردم ی هم م  یخونه. هرکار   ی پام رو بزارم تو  کشه ینم

پول  معتادم  که  االن  آدم.  از  بود  طلبکار  نداشتم    یباز 
هرچ  یول بودم  سالم  که    براش   خواست یم  یقبال 

 « باز غر زدنش سر جاش بود. ی ول  آوردمیم

بیماری و یا از دست دادن یکی از اعضای خانواده  
جدی   بطور  نیز  خانوادگی  حاد  مشکل  یک  عنوان  به 
شرایط   از  را  وی  و  اثرگذاشته  فرد  افکار  و  رفتارها  بر 
عبارات   از  برخی  باره  این  در  مینماید.  خارج  عادی 

 : شوندگان را می توان مالحظه نمودمصاحبه

خوبی   حال  گرفت  سرطان  مادرم  اینکه  از  »بعد 
نداشتم و چند سری از خونه فرار می کردم به خاطر  
مواد مخدر و حالم گرفته بود. مواد روزنه ای بود برای  

 ( 3شماره من که بیرون بیشتر بمونم.« )

همیشه   بود  مریض  من  کوچیک  بچه  »مخصوصا 
 ( 12ذهنم درگیر بود.« )

ها رو می شناسم عطاری»من خیلی از بقالی ها و  
قرص  انواع  میکه  رو  مخدر  سودشون  های  و  فرشند 

مجوز   اصال  نداره  کارشون  هم  کسی  همیناست.  از 
 ( 11دارن انگار« )

در   خانوادگی  اختالفات  و  نزاع  درگیری،  واقع  در 
اعضا   آسایش  و  آرامش  سلب  عامل  خانواده  محیط 

می  ترجیح  آنها  لذا  و  را  است  خود  وقت  بیشتر  دهند 
خارج از منزل سپری نمایند و یا به منظور کسب   در 

روی   مخدر  مواد  کاذب  مسکن  به  موقتی  آرامش 
 آورند.

 

 پ: انفعال خانواده و ضعف در نظارت 
 

 خانواده و ضعف در نظارت مفاهیم به دست آمده از مقوله انفعال  4   جدول 

 مفاهیم  مقوله

 انفعال خانواده و ضعف در نظارت
 

 پذیرش نقش درمانی مصرف 

 رواج مصرف در محیط زیستی فرد
واد  ن با م  سنت مرسوم پذیرایی از مهما

 بی توجهی به پیامدهای مصرف مواد
 فشار کاری زیاد والدین 

صرف   کننده عدم اقدام جدی در مقابله با فرد م
 بی تفاوتی یا همراهی همسر در مصرف مواد مخدر

 طرد فرد مصرف کننده از خانواده 
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 مفاهیم  مقوله

 انکار و عدم پذیرش اعتیاد توسط فرد
س از ترک   ضعف در حمایت های خانوادگی پ

 

کیفیت ابراز احساسات، نظارت و استراتژی مدیریت  
عدم   یا  و  رضایت  و  خانواده  در  این  رفتار  از  رضایت 

مسئله عنوان  به  همواره  جانب  امر،  از  مهم  ای 
مشارکت کنندگان ابراز گردید. نکته مهم این بود که  

فضای  مشارکت  از  گرفتن  فاصله  وجود  با  کنندگان 
کنونی   شرایط  در  خانوادگی،  پرورش  و  زیستی  اولیه 
شیوه   نادرستی  یا  درستی  تفسیر  به  دست  خویش، 

آنه نظارتی  و  مدیریتی  زدههای  نشانگر    ا  امر  این  که 
می  آنها  فعلی  زندگی  در  مسأله  این  باشد. اهمیت 

دهد، شماری از مصاحبه  ها نشان می تحلیل مصاحبه
پاینده   مدارای  خانواده،  گیری  سخت  عدم  شوندگان 
والدین   که  نکته  این  و  ابراز  را  امور  اغلب  در  والدین 

 شدندگیر با مسائل آنها روبرو می آنها به شکلی آسان 
صورت   کم  بسیار  آنها  مورد  در  جدی  برخورد  یا  و 

با  می ارتباط  در  ساختند.  نشان  خاطر  را  است  گرفته 
مخدر  سبک مواد  به  گرایش  و  فرزندپروری  های 

رفتاری  می و الگوهای  خانوادگی  روابط  که  توان گفت 
مخدر   مواد  سوی  به  جوانان  گرایش  در  مهمی  نقش 

د و مک کینی،  ؛ پوالر 2019دارد )کوپنس و سیولیمانز،  
همکاران،  2019 و  بنچایا  مهم  2019؛  این  تأیید  در   )

 گوید: می  9مصاحبه شونده شماره 

نمیاوردن رو  به  ولی  دارم  خالف  میدانستن  ؛  »اونا 
می  یواشکی  اینجوری  اما  بچه  چرا  که  پدرم  به  گفتن 

شده. پارسال عید دایی ها آمده بودن خانه مان دیگه  
قیافه بود.  شده  بد  خیلی  آب    حالم  صورت  گوشت  و 

شده بود. دایی من دست مادرم رو کشید کنار گفت  
رفته؟  تو  صورتش  چرا  شده  اینجوری  پسر  این  چرا 
اینا.   میکنه  کار  گفت  می  داره؟  چرا  حالی  همچین 

 بهش نمی گفت اره داره مصرف می کنه.«

شماره   شونده  اینکه    3مصاحبه  به  پاسخ  در  نیز 
معت وی  که  دانستند  می  خانواده  است؟  آیا  اد 

راه  »  گوید:می اون  به  زدند  می  رو  خودشون  ولی  آره 
 مثال ما نمی دونیم چه خبره. کار انجام نمی دادند.« 

به موضوعی مهم اشاره    9مصاحبه شونده شماره  
مصرف   به  خانواده  مادر  واکنش  خصوص  در  و  کرده 

می  خونه  وی  تو  بیا  گفت  مادرم  ها  »آخری  گوید: 
همو توی  بیا  بیرون.  نرو  بشین  بکش  خودت  اتاق  ن 

ساعت   میری  نرو.  بیرون  بیرون    6بکش  ظهر  از  بعد 
این   خونه  برمیگردی  صبح  چهار  و  شب  دو  ساعت  و 

 چه کاریه؟!«

سوی   از  مطلوب  مدیریت  و  کنترل  عدم  و  انفعال 
عواطف   و  احساسات  از  ناشی  اگر  را  پدری  خانواده 
والدینی بدانیم، در ارتباط با ضعف و انفعال از سوی  

افراد متأهل این موضوع جای سؤال و توجه    همسر در 
نظر   از  چه  همسران  اساسا   که  چرا  بود.  خواهد 
در   الزم  های  حساسیت  بایست  عرفی  چه  و  قانونی 
این ارتباط را بیشتر اعمال نمایند. بخشی از مصاحبه  

شماره   مورد    11شونده  خصوص  این  در  توان  می  را 
 توجه قرار داد: 

آره  » بود؟  فهمیده  بودم. نامزدتون  گفته    بهش 
مشکلی  مشکل نه  یعنی؟  نداشتن  قضیه  این  با  ی 

 نداشت. تریاک می کشیدم اون حرفی نداشت.« 

شماره    شونده  منزل   12مصاحبه  در  مصرف 
 خودش را بیان و میگوید: 

»توی خونه می کشیدم که اونم خب یواش یواش  
متوجه شدند و سر و صدا کردن، گفتم کشیدم دیگه  

رشون مجبور بودن کنار بیان با  اونا هم واسه حفظ آب 
 این قضیه دیگه.« 

شماره   شونده  اعمال    1مصاحبه  ضرورت  به 
نظارت و کنترل و مقابله از سوی همسر تأکید داشته  
اعتیاد   پیشرفت  در  را  ارتباط  این  در  همسر  ضعف  و 

 دارد: خود موثر می داند. وی در این راستا اظهار می 
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وق خانومم  کشیدم.  می  خودم  خونه  تی  »توی 
فهمید و دید چند بار قهر کرد و رفت. ولی انقدر من  

اگه یک بار بهم    د یشا  رو دوست داشت دلش نیومد.
رم خونه بابام من خودم میومدم!  داد که می ترس می 

 اینا رو قبول دارم شاید جواب بده.« 

موارد   برخی  در  معتاد  فرد  همسر  سوی  از  انفعال 
مرحله  همراهی  به  به  اقدام  که  میرسد  مصرف  ای  و 

شماره  می شونده  مصاحبه  ارتباط  همین  در    14کند. 
 دارد:عنوان می 

  بهم   شب  یه  بودم   کرده  شروع  رو  کراک   که   زمانی»
داری  این  گفت   که   کراکه  این  گفتم  میکشی  چیه 

  حال   داره  هم  خوبی  خیلی  گینشئه  و   اومده  جدید
  گفت   نداره  هم  معتادی  میکنه  خوب  خیلی  رو  آدم

 .جوریه  چه  ببینم  بگیرم  دود   تا  چند  منم  بده  خوب

  دود   دوتا  دوتا   کرد   شروع  من   کنار  هم  او   خالصه
  خانمم   و   من  که  کشید  جایی   به  کار   و  کردن  مصرف

 کردن.«  مصرف  رو  صنعتی  مواد   کردیم   شروع  هم  کنار

نیز   مختلف  های  پژوهش  نتایج  این  بر  عالوه 
به   وابسته  همسران  با  که  زنانی  است  داده  نشان 

کنند تحت تأثیر پیامدهای سؤمصرف  می مواد زندگی  
می  اعتیاد،  قرار  به  گرایش  مانند  پیامدهایی  و  گیرند 

سوی   از  اجتماعی  و  اقتصادی  های  حمایت  کاهش 
)بنویت  کوکن   1شوهران  روانی  2012،  2و  اختالالت  و   )

 ( را برای آنان به دنبال دارد. 1398)معینی و همکاران،  

  ت: عدم ایفای نقش کنترلی و حمایتی
 جامعه 

 

 مفاهیم به دست آمده از مقوله عدم ایفای نقش حمایتی جامعه 5   جدول 

 مفاهیم  مقوله

 عدم ایفای نقش کنترلی و حمایتی جامعه
 

 عدم آگاهی و سواد کافی 

 فقدان کنترل انتظامی موثر 

 دسترسی آسان 

به فرد بعد از ترکعدم اعتماد   اجتماعی 
ین برای قاچاق و پذیرش رشوه از فروشنده   نبود مجازات سنگ

ج  نبود زیرساخت های کافی برای ازدوا
ند مدت  بیکاری بل

 ناتوانی در پرداخت هزینه های زیاد ترک مواد 
(  ( در شهر NAعدم تشکیل انجمن معتادان گمنام 

مپ های ترک اعتیاد عدم نظارت مناسب بهزیستی بر   ک
ی )مدرسه، پادگان، دانشگاه، پارک ها و ...( د در محافل عموم  شیوع موا

 

معتاد   فرد  با  ارتباط  در  خانواده  حمایتی  نقش  ایفای 
بسیار تعیین کننده است این مهم به ویژه در صورت  
اولیه   های  کنترل  یا  و  اعتیاد  ترک  برای  جدی  اقدام 

 
1 . Benoit 

واقع  می در  شود.  واقع  موثر  واسـطه  تواند  بـه 
حمایـت، فـرد بـاور میکنـد کـه از او مراقبـت میشـود و  

ارزش دارنـد،  شـبکه   دوسـتش  بـه  و  دارد  احتـرام  ای و 

2 . Koken 
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می  وابسـته  سـویه  دو  تعهـدات  و  ارتباطـات  باشـد؛  از 
مهم   یـاری،  این  و  مسـاعدت  تصدیـق،  و  تأییـد  شـامل 

 باشد.اعتبار دادن به احساسات و... می تشـویق و

عناصر   پذیری  جامعه  فرایند  در  که  بپذیریم  اگر 
در  اعتقاد،  تفکر،  مانند  آدمی  شخصیت  ک  اساسی 

مهارت و  می عشق  پرورش  و  شده  شکوفا  به  ها  یابد؛ 
خوبی نقش احساسات و عواطف در دوران کودکی و  
و   مشخص  آن  از  ناشی  آرامش  و  امنیت  احساس 
اثرگذاری آن در زندگی عاطفی افراد و مناسبات متأثر  

می  روشن  آینده  در  آن  و  از  تحلیل  خالل  از  شود. 
دریافت   کنندگان  مشارکت  مصاحبه  اندک  کدبندی 

به   ابرازمحبت  اندک  میزان  و  احساسات  و  حمایت 
فرد و توجه ناچیز از جانب خانواده به عنوان یکی از  
خانواده   ناکارآمدی  الکوی  زمینه  در  عمده  مقوالت 
و   حمایتی  عناصر  در  ضعف  همچنین  گردید.  آشکار 
شده   احساس  افراد  توسط  جامعه  کننده  کنترل 

شماره   شونده  مصاحبه  ا  3است.  این  بیان  در  رتباط 
 داشته:

خوب» نممینداشت  ی رابطه  دل  و  درد  از  میکرد   ی .   .
باخبر نم   یدردها  چکار    رونیب  رمیشدند. من م  یمن 

  ی درد دل نم   ؛ و میکرد  یصحبت نم   ادیز   نایکنم و ا یم
بکن  میتونست هم  نم میبا  رو  حرفم  من  پ  ی .    ش یرفتم 

 .« خواهرم بزنم ا یبرادرم  

شماره   شونده  این    6مصاحبه  به  موضوع  نیز 
 گوید: اشاره و می 

عاطف   به» خال  ه  ی خاطر  داشتم  وقت    چ یکه 
تو رو  مادر  ند   ی محبت  هم  دمیخونه  سر    شهیچون 

بود.   رو م دیع  ادمهیکار  برادرا  گرفتم   ی دست خواهر 
هفت    ششونی پ  شگاهیآزما  ی تو  میرفت  یم سفره  تا 

 «.مینیبچ نیس

از   اعتیاد  ترک  صورت  در  ویژه  به  خانواده  حمایت 
حمایت  سوی   این  است.  اثرگذار  و  مهم  بسیار  فرد 

های   حمایت  نماید.  بروز  مختلف  اشکال  در  بایست 
گونه   به  هستند.  موثر  و  مهم  دو  هر  معنوی  و  مادی 
به   تواند  می  فرایند  این  در  نقص  هر  بروز  که  ای 
مجدد   مصرف  مسیر  به  فرد  بازگشت  و  لغزش 

شماره   شونده  مصاحبه  توصیف    14بیانجامد.  در 
 گوید:د از این موضوع می تجربه خو 

کرد » ترک  بب  یول   میآره  از    یوقت   نیخوب  آدم 
الزم    هیبدن اون بن  گه ید  کنهیو ترک م  گرده یکمپ برم

ن  یبرا فرد  نداره  رو  کردن  که    ازیکار    ی نفر  کی داره 
مال  یمدت  کی   یبرا کمک  بهش  و  باشه  اون    ی پشت 

به لحاظ جسم   نکهیبکنه تا ا و  بشه  راه  به  رو    ی بدن 
قو بتوان  ی بش  یکامل  بر  دیو  شروع  یدوباره  رو  کار  د 

جد  یکن کار  پ  ی دیو  کار  یول  دیبکن  دایرا  ما    ی خوب 
بود د   م یکرده  ب  گه یکه  از  بود  ن یاعتماده  کسی  رفته   .

رو تو این مدت   کنه ما  به لحاظ مالی تامین  نبود  هم 
 دارد: چند ماهه« وی در ادامه بیان می 

  بلند   آنجا   از  و  خانه  دوباره  برگشتیم  ما  »خالصه
  تکان   یک  و  کردیم   اجاره  جدیدی  خونه  یک   و  شدیم

  دوباره   ما  که  شد  می  باعث  عصبی  فشار  یک  عصبی
  اول   جای  سر  برگردیم  و   مواد  سمت  به  برگردیم

 خودمان«. 

ساختاری   امکانات  ضعف  و  جامعه  حمایت  عدم 
برای ترک هم موردی بود که چندبار به آن اشاره شده  

خیلی   »من  ان  بود.  انجمن  شهر  توی  داشتم  دوست 
نکردم.   پیدا  جایی  گشتم  هرچی  ولی  برم  و  باشه  ای 
انجمن   اسمش  دیگه  اینجا  هم  باشه  اگه  هم  بعد 
معتادان گمنام نیست چون همه هم رو می شناسن«  

(16) 

»جوان دلش رو به چی خوش کنه؟! نه کاری، نه  
ما   خونه  طرف  هم  پارک  یک  تفریحی!  نه  پولی، 

 ( 17یک قدم زد« )نیست بشه رفت  
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 ث: ابهام اهداف و چشم اندازهای آینده 
 

 مفاهیم به دست آمده از مقوله ابهام اهداف و چشم اندازهای آینده 6   جدول 

 مفاهیم  مقوله

ده ابهام در اهداف و چشم  اندازهای آین
 

 دلسردی از ادامه زندگی 

 نداشتن انگیزه کافی برای درمان 

 عدم ثبات شرایط اقتصادی جامعه

ی لحظه ای  تمایل به خودنمای

 انزوای اجتماعی و بیگانگی 

 خویشتن تحول نیافته 

 ضعف قدرت اراده 

 تصور رسیدن به آخر خط 

 تجربه شکست عشقی

 عدم ثبات شغلی

 اخراج از مدرسه

 عدم آگاهی و سواد

 

بدون شک، معنای زندگی در گروه اهداف کوتاه مدت  
زندگی   مسیر  ادامه  برای  فرد  که  است  مدتی  بلند  و 
در   یا  و  اهداف  این  وجود  بدون  کند.  می  ترسیم  خود 
زندگی،   اصلی  اهداف  از  یک  هر  شدن  تیره  صورت 
چشم انداز آینده زندگی فرد با ابهام مواجه می شود  

توان نمی  دیگران  و    و  ریزی  برنامه  برای  روشنی  امید 
پوچ  دچار  فرد  بسا  چه  و  کرد  تصور  فرد  گرایی  آینده 

زندگی،   اندازهای  چشم  ترسیم  در  ابهام  این  شود. 
مثل  جامعه  ساختاری  مشکالت  به  زیادی  تاحد 
یا   و  اقتصادی  ثبات  عدم  شغلی،  شرایط  فقدان 
ناکارآمد،  تحصیلی  فضای  مثل  اجتماعی  جبرهای 

برمی خدمت سربازی اج گردد ولی تا حد  باری و غیره 
زیادی هم به ناتوانی خود فرد در مواجه با نامالیمات  
محیطی و ترسیم چشم انداز روشن برای آینده از دل  
این   در  که  چیزی  شود.  می  مربوط  نامالیمات  این 

تن   که  کسانی  اکثر  که  بود  این  شد  روشن  پژوهش 
داده  اعتیاد  دام  وبه  ثبات  دوراهی  این  در  عدم    اند 

در   و  اند  کرده  گیر  خود  آینده  انداز  چشم  ثبات 
به  نتیجه را  اعتیاد  زندگی،  اهداف  ترسیم  ناتوانی  ی 

عنوان راه میانبر برای مواجهه پوچ گرایانه با این ابهام  
کرده  شکست  انتخاب  تجربه  مفهوم  درباره  اند. 

و شماره    عشقی  فرد  زندگی  ادامه  از    11دلسردی 
 گوید: می

که   رو  بعد  »دختری  نبود،  دیگه  داشتم  دوسش 
دونستم   نمی  نامزد کرده! دیگه  خدمت متوجه شدم 

زنده  چی  سر  برای  شربت  شیشه  یک  ام.یکبار 
رسیده  نیم ساعت دیر  رفتم اگه  کشیدم تا پای مرگ 

 ( 11بودم اورژانس تمام کرده بودم«. )



 

197 

 . 209تا  175 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان   -خانواده  - مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد. نوری خواجه بیژن

جامعه،  اقتصادی  شرایط  ثبات  عدم  مفهوم 
 . بار تکرار شده بود  8مفهومی بود که  

»خب نمیشد روی پولی که در میارم حساب کرد.  
هرجا کار می کردم به یک سال نمی کشید. نه اینکه  

 ( 4کارم مشکل داشته باشه همه جا زد و بندی بود« )

مفهوم تمایل به خودنمایی مفهوم دیگری بود که  
 آورده شد: 

دیگران   کنه  کاری  داره  دوست  خیلی  معتاد  »فرد 
ت کمبودی  یک  کنن!  توجه  هست  بهش  وجودش  وی 

با دست گرفتن یک نخ سیگار.   انگار. حتی اگه شده 
حیاط   توی  حتی  رو  سیگار  من  بودم.  اینطوری  منم 

کشیدم کسی جرأت نداشت بهم گیر  مدرسه هم می
 ( 7بده« )

که   بود  دیگری  مفهوم  نیافته  تحول  خویشتن 
پیدا   وفق  در  فرد  ناتوانی  معنای  به  که  شد  استخراج 

 است:کردن با شرایط محیطی 

می   گذشته  توی  رو  آینده  من  بگم  »اینجوری 
بود   افتاده  برام  که  اتفاقایی  از  تونستم  نمی  دیدم. 

 (15) «بیرون بیام

مادرم   و  پدر  بپذیرم  که  بود  سخت  برام  »باورش 
  دارن از هم جدا میشن. کال پذیرش هر شکستی برام 

ناگواری   اتفاق  اگه  داشت.  فرق  این  ولی  بود  سخت 
ه مدت  تا  افتاد  مثل  می  کرد  می  مشغول  رو  فکرم  ا 

 ( 6فوت خواهرم« )

 ج: جاذبه های مصرف  5.1

 
 مفاهیم به دست آمده از مقوله جاذبه های مصرف 7   جدول 

 مفاهیم  مقوله

 جاذبه های مصرف

ی و پناهگاه مواد   فشارهای محیط

 مصرف سرخوشی کاذب و نعشگی حاصل از 

 مخفی سازی خود ناسازگار 

وب تر   برقراری روابط جنسی مطل

 چالش های درونی 

 تمایل به خودبرتر بینی 

 عنصر فرار از موقعیت

د صنعتی   قدرت رهایی بخشی موا

 

ای می توان گفت در گرایش فرد به سمت هر پدیده 
عوامل  مورد،  یک  داد:  تشخیص  را  عامل  دو  توان  می 
را   او  و  دارد  وجود  فرد  از  بیرون  در  که  است  محیطی 

 
1 . Émile Durkheim 

وادار می کند به سمت آن پدیده تمایل پیدا کند. این  
و   شناسی  جامعه  در  که  است  چیزی  همان  عوامل 

دورکیم امیل  دیدگاه  عن  1طبق  جبر  تحت  وان 
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می   1اجتماعی  ای  مطرح  جاذبه  عوامل  دوم،  شود. 
است که در خود پدیده وجود دارد و فرد را به سمت  
نمایان   خوبی  به  مطالعه،  این  در  کند.  می  جذب  آن 
وجود   جاذبه  عوامل  یکسری  مواد  خود  در  که  گردید 
بسیار   فرد  برای  اعتیاد  شروع  بدو  در  حداقل  که  دارد 

موا  در  که  است  آیند  عدیده  خوش  مشکالت  با  جهه 
زندگی به عنوان پناهگاه خود به سوی آن گرایش پیدا  

کند یا  ؛  می  رویارویی  توان  وقتی  فرد  دیگر،  عبارت  به 
ندارد،   را  زندگی  های  چالش  و  مسائل  کردن  برطرف 
رهایی   و  گریز  راه  مواد،  وجود  با  که  کند  می  احساس 
این   است.  کرده  پیدا  را  خود  روی  پیش  تنگناهای  از 

بیشترین  مق از  کنندگان  مشارکت  بین  در  تقریبا  وله 
اذعان   ها  آن  اتفاق  به  قریب  و  بود  برخوردار  تکرار 
تواند   می  که  دارد  هایی  جاذبه  مواد  خود  که  داشتند 
را   مشکالت  حل  توان  اگر  که  کند  کمک  ها  آن  به 

 ندارند الاقل برای ساعاتی آن را فراموش کنند.

هروق  گفتم  می  »اولش  مواد:  خیلی  پناهگاه  ت 
معتاد   کردم  نمی  فکر  سمتش.  میرم  بود  بد  حالم 
به   بودم  خسته  خیلی  روزی  اگر  حاال  گفتم  می  بشم. 
شیشه   دود  چندتا  اینا  و  استرس  و  کار  فشار  خاطر 
به   و  باشم  اخالق  خوش  خونه  توی  بتونم  که  بکشم 

 ( 11زن و بچه استرس ندم« ) 

»اولین   شیشه(:  از  فرد  )تجربه  کاذب  سرخوشی 
مص که  دیدم.  باری  می  ابرها  روی  رو  خودم  کردم  رف 

داشته   وجود  چیزی  همچین  یک  که  نمیشد  باورم 
لعنتی   این  دونستم  می  زودتر  کاش  گفتم  می  باشه. 

 ( 10کنه« )رو. اصال همه چی رو برات هموار می 

اعصاب   »مشکل  ناسازگار:  خود  سازی  مخفی 
کنم   رو کنترل  وقتا نمی تونستم خودم  داشتم. خیلی 

و می شکوندم. خب تا مصرف می کردم  ها ر و وسیله 
 شدم« اصال یک آدم دیگه می 

تمایل به خود برتربینی: »فکر می کردم اگر جایی  
بتونم   باید  من  دارن.  دیگه  انتظار  من  از  همه  میرم 
جلب   رو  همه  نظر  که  کنم  کاری  شکلی  به  و  طوری 

 کنه. نباید مثل بقیه باشم.« 

مطلوب  جنسی  روابط  چالشهمچنین  های  تر، 
رهایی د و قدرت  از موقعیت  عنصر فرار  بخشی  رونی، 

منجر   مقوله  این  کشف  به  که  بود  مفاهیمی  مواد، 
 شد.

 شخصیتی   و  فردی   هایچالش : چ

 
 های فردی و شخصیتی مفاهیم به دست آمده از مقوله چالش 8   جدول 

 مفاهیم  مقوله

 شخصیتیچالش های فردی و 
 

 ضعف اعتماد به نفس 

 ناتوانی در خودانظباطی 

 میل به کنشگری همسو 

 تمایل شدید به دیده شدن و خودنمایی 

 اظهار عجز در حل مشکالت 

 وابستکی و عدم استقالل شخصیتی 

 
1 . social determination 
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 مفاهیم  مقوله

 غلبه عواطف و هیجانات لحظه ای بر عقالنیت 

 عدم تحصیالت کافی

ته  خویشتن تکامل نیاف

 کنجکاوی مفرطمیل 

 ناتوانی در پذیرش شکست

 بلوغ فکری و روحی زودرس

 آگاهی کاذب
 فردگرایی و ضعف سرمایه اجتماعی 

 

اعتیاد،  بستر  در  دارای   ببينيم  را  کســانی   شــايد    که 
ولی    باشند،  هم   به  نسبت  بســياری  های   شباهت

  و  نيستند برابر و  يکسان دقيق، طور  به  شــک، بدون
اطمينان   و   شخصيت  لحاظ  از  که  گفت  توان   مي   با 

دارای   تفاوت   اين  که  هستند  هايی  تفاوت  شناخت، 
های    ها گرایش  و  ها  نگرش  ها،  دیدگاه  دربرگيرنده 

ها بین فردی  گوناگون می شود. در واقع همین تفاوت 
:  1376است که شخصیت افراد را می سازد )غفاری،  

بح83 انتهای  در  واقع،  در  نظر  (.  از  افراد  اعتیاد،  ران 
جسمی بسیار به هم شباهت پدیدا می کنند؛ همگی  
خشکیده   پوست  چروکیده،  و  نحیف  صورتهای  دارای 

دست  سیاه،  چشم و  جراحت،  و  زخم  از  پر  های  های 
لباس  شاید  و  آلود  این  خواب  از  قبل  ولی  پاره.  های 

شخصیتی  شباهت  عناصر  از  خیلی  در  همگی  ها 
داشتند.تفاوت به  تفاوت  هایی  نهایت  در  که  هایی 

شباهت  این  به  آن،  از  درست  درک  عدم  های  علت 
زندگیآسیب به  افراد  دیدگاه  گردید.  منجر  نوع    زا  و 

های اطرف می تواند در  ها نسبت به پدیده نگرش آن 
آن  بینی  جهان  نقش  ترسیم  زندگی  به  نسبت  ها 

برعکس،   یا  کنترلی  خود  به  میل  و  کند  ایفا  را  اصلی 
ها    ناامیدی آن  در  را  بقا  ادامه  برای  انگیزه  فقدان  و 

تشدید کند. همین چالش های فردی و شخصیتی به  
دارند.  نقش  در گرایش افراد به سمت اعتیاد    مراتب 

از    در ای  عمده  بخش  نیز  مطالعه  این 
به  مصاحبه خود  اعتیاد  چرایی  توضیح  در  شوندگان 

بعضا   و  داشتند  اشاره  شخصیتی  های  ویژگی  همین 
شرایط  اشاره   این  فقدان  صورت  در  که  داشتند 

  )... و  کار  فشار  از  ناشی  استرس  نفس،  به  )اعتماد 
نمی  پیدا  گرایش  اعتیاد  سمت  به  وقت  کردند.  هیچ 

کنندگان ضعف اعتماد به نفس را  بعضی از مشارکت 
 ساز مصرف مواد خود دانستند.زمینه

شماره   کننده  گوید:    6مشارکت  می  باره  این  در 
ه معتادها  وجودمون  »ما  توی  چیزی  یک  انگار  مگی 

خوایم   می  که  است  ای  گمشده  یک  انگار  داریم.  کم 
دنبالش بگردیم و با اون خودمون رو کامل کنیم. آدم  

ای معنا می کنه ولی  سالم نیمه گمشده رو طور دیگه
تا    انگار  آدم معتاد نیمه گم شده رو توی مواد میبینه.

باور   رو  خودمون  تونیم  نمی  نکنیم  داشته  مصرف 
 باشیم«. 

روحی   و  فکری  بلوغ  و  عقالنیت  بر  عواطف  غلبه 
مشارکت  که  بودند  دیگری  مفاهیم  کنندگان، زودرس 

 در برساخت این مقوله به آن اشاره داشتند.

خیلی ها  داشت »در این باره اشاره    13فرد شماره  
فکر می کنند آدمای معتاد یک مشت دیوونه و روانی  

مواد! حق هم دارن.    هستند و آدم عاقل نمیره سمت
که   رو  چیزهایی  معتاد  آدمای  اتفاقا  میگم  من  ولی 
دیگران می بینند و راحت از کنارش می گذرند رو نمی  
شدت   به  من  خود  کنند.  تحمل  راحتی  به  تونند 
گذشته  توی  آینده  از  بیشتر  هستم.  احساساتی 
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می  زندگی  اندازه  خودم  بود  سالم  ده  که  وقتی  کنم. 
گفتم برام  فهمیدم. به پدرم نمی ساله می    20یک آدم  

می  کن  غرورش  خرید  و  نداره  پول  دونستم 
 شکنه.«می

مفهوم مهم دیگری که بیش از نیمی از مشارکت  
بود.   همسو  کنشگری  داشتند  اشاره  آن  به  کنندگان 
افراد معتاد تحت تاثیر همساالن آسیب زا، سعی می  
خالف   و  دهند  نشان  جماعت  همرنگ  را  خود  کنند 

 اه اعتیاد حرکت نکنند.امواج سی

شماره   این   2فرد  می  در  میومد  »  د یگوباره  یکی 
یا   ترامادول  قرص  من  گفت  می  ما  می    2ب  پیش 

خیلی   من  گفتم  می  بهش  نیارم  کم  اینکه  برای  خورم 
می  یکی  کنم.  می  مصرف  حالی  وقته  در  باال  انداختم 

هم   وقتا  خیلی  هست.  چی  دونستم  نمی  اصال  که 
کن   فرض  میشیم.  ها  مجبور  مدت  باهاش  که  کسی 

رفیقی حاال یک تعارف بهت می زنه! از یک نخ سیگار  
دونن   می  بازی  سوسول  نکشی  اگه  میشه.  شروع 

 حاجی.« 

کمپ   این  های  بچه  تمام  از  بری  دارم  دوست 
تونیم   نمی  نه  که  اینه  معتادها  ما  مشکل  بپرسی! 
بگیم. نمی دونم خاصیت مواده یا چیه نمی دونم ولی  

شی  دل  می  چرخه.  نازک  نمی  گفتن  نه  به  زبانت  و 
 ( 9سعی داری دل همه رو به دست بیاری )

درباره مفهوم کنجکاوی    11مشارکت کننده شماره  
دبیرستان که بودم تابستان می رفتم تهران  »   دیگومی

کشید.  می  تریاک  شیره  کردم.  می  کار  داییم    پیش 
می   خب رو  او  مصرف  قبل  گندی من  اخالق  شناختم 

داشت ولی بعد مصرف می دیدم از این رو به اون رو  
شد. دیگه غر نمی زد مهربون میشد. همیشه کنجکاو  
رو   من  دایی  که  داره  چی  این  که  کنم  امتحان  بودم 

 اینجوری خوش اخالق می کنه!«

همچنین مفاهیم دیگری از جمله ناتوانی در خود  
انظباطی، میل به دیده شدن، اظهار عجز، وابستگی،  
نیافته،  تکامل  خویشتن  کافی،  تحصیالت  نداشتن 
ناتوانی در پذیرش شکست، آگاهی کاذب و فردگرایی  

شکل   را  مقوله  این  برساخت  که  بودند  مفاهیمی 
 دادند. 

سازنده   تعامل  الگوی  انکسار  هسته:  مقوله  ح: 
 خانواده  -جامعه - فرد

م خالل  از  این  آنچه  نهایی  مقوالت  و  فاهیم 
مطالعه استخراج شد این بود که فرد معتاد در نهایت  
و   خانوادگی  فردی،  زای  آسیب  تعامل  الگوی  یک  با 
از   یکی  در  اسیب  هرگونه  که  است  درگیر  اجتماعی 
به   فرد  گرایش  ساز  زمینه  تواند  می  الگو  این  ارکان 
سوی مواد باشد. بسیاری از جامعه شناسان از جمله  

نام، بوردیو و کلمن، به نقش روابط اجتماعی افراد  پات
می  اشاره  اجتماعی  سرمایه  عنوان  از  تحت  و  کنند 

اجتماعی   سرمایه  در  ضعف  شناختی،  آسیب  دیدگاه 
افراد می تواند عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی  
مشخص   پژوهش،  این  در  باشد.  اعتیاد  جمله  از 

ر جاذبه های  گردید که یکسری از عوامل فردی، در کنا
می   سوق  اعتیاد  سمت  به  را  او  مواد،  خود  مصرف 
دهد. مقوالتی مثل ابهام در اهداف و چشم اندازهای  
دو   شخصیتی  و  فردی  های  چالش  و  فرد  مدت  بلند 
فردی،   بعد  در  خاص  طور  به  که  بودند  اصلی  مقوله 
مواد   سمت  به  گرایش  در  را  فرد  خود  شخصیت 

پر واضح است که  صنعتی مورد اشاره قرار می دادند.  
ضعف  تمام  ساختاری عالرغم  و  خانوادگی  تا    های 

زمانی که خود فرد میل به مصرف نداشته باشد یا از  
روان  برخوردار  نظر  مقتدری  شخصیت  از  شنناختی 

ولی   داشت.  نخواهد  مواد  مصرف  به  تمایلی  باشد، 
این   در  که  نیست  فرد  خود  تنها  که  است  مشخص 

ر است بلکه یکسری  الگوی گرایش به مصرف، اثرگذا
مصرف   شخصیت  از  فراتر  دیگر  ساختاری  عوامل  از 
کننده  مصرف  اختیار  به  دیگر  که  دارد  وجود  کننده 
ندارد.   آن  انتخاب  در  اختیاری  فرد  و  کند  نمی  عمل 
مهمترین مقوالتی که بیشتری اثربخشی را در گرایش  
با   مرتبط  مفاهیم  کردند،  ایفا  مواد  سمت  به  فرد 

که بودند  مشکالت    خانواده  و  اختالفات  مقوالت  در 
خانوادگی و زیست محیطی، انفعال خانواده و ضعف  
از   تابوشکنی  و  مصرف  بهنجارسازی  و  نظارت  در 
مصرف مواد خود را نشان دادند. افراد بیشتری زمان  
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و   گذرانند  می  خانواده  محیط  همین  در  را  خود 
مشخص است که هرگونه آسیب در این محیط، می  

ذ  روی  بر  تاثیرهای  تواند  فرد  رفتار  و  اعمال  هنیت، 
می   که  اندازه  همان  خانواده  بگذارد.  جای  بر  عمیقی 
تواند به مصرف مواد به صورت یک تابو نگاه کند، با  
تواند   می  همانقدر  زا،  آسیب  های  دورهمی  برگزاری 
در ذهنیت فرد، بهنجارسازی مصرف را نهادینه سازد.  

خانواده،   حمایتی  عناصر  فقدان  صورت  هر  در  فرد 
باشد،   برخوردار  کافی  شخصیتی  قدرت  از  هم  اندازه 

زیرساخت  که  صورتی  در  الزم  مخصوصا  زیستی  های 
فراهم   جامعه  یعنی  خانواده  از  فراتر  ساختاری  در 
می   ایجاد  فرد  در  مصرف  به  تمایل  بیشترین  نباشد، 

یابد می  کاهش  مراتب  به  او  داری  خویشتن  و  ؛  شود 
در   که  عنصری  سومین  را  بنابراین،  خود  الگو  این 

دهد ضعف در عناصر حمایتی جامعه است  نشان می 
موثر، انتظامی  کنترل  فقدان  با  اعتماد    که  عدم 

های   زیرساخت  فقدان  ترک،  از  بعد  فرد  به  اجتماعی 
برای   الزم  شرایط  نبود  مدت،  بلند  بیکاری  و  شغلی 
های   کمپ  بر  بهزیستی  نظارت  عدم  جوانان،  ازدواج 

م  مصرف  شیوع  حتی  و  عمومی  ترک  ها  مکان  در  واد 
مهم   بسیار  نقشی  غیره،  و  ها  زندان  ها،  پادگان  مثل 
در گرایش فرد به سمت مواد ایفا کرده است. به طور  
این   از  مستخرج  مقوالت  مطالعه  از  آنچه  خالصه، 
یک   در  که فرد معتاد  آمد این بود  به دست  پژوهش 

آسیب  تعامل  فردی الگوی  اجتماعی    -زای  و  خانوادگی 
می  سر  این  به  نیازمند  افراد  اعتیاد  از  رهایی  و  برد 

چشم   و  خود  از  دقیقی  تعریف  به  فرد  که  است 
اندازهای آینده خود، ارتباط صحیح با خانواده و البته  
مهمترین   عنوان  به  خانواده  عنصر  به  ویژه  توجه 

اثر تعامل  به  ویژه  توجه  و  افراد  امن  با  پایگاه  بخش 
ص  در  برسد.  خود  محیطی  بستر  و  که  جامعه  ورتی 

فردی دارای چشم اندازهای مشخص زیستی و تعامل 
های   شکل  به  نیز  جامعه  و  باشد  خانواده  با  مناسب 
مختلف، حمایت الزم را از افراد داشته باشد، میل به  
یابد.   می  کاهش  شدت  به  افراد  در  مواد  مصرف 
برعکس، در صورتی که افراد دارای چالش های فکری  

ار آن، خانواده به عنوان  و ذهنی عدیده باشند و در کن
افراد، اجتماعی  کنترل  نهاد  توجهی    مهمترین  چندان 

در   دیگر،  از طرف  و  باشد  ها نداشته  وضعیت آن  به 
وجود   مواد  به  آسان  دسترسی  فرد،  زیستی  محیط 
بستر   این  در  الزم  انتظامی  کنترل  و  باشد  داشته 
مصرف  احتمال،  بیشتری  با  توان  می  نباشد،  فراهم 

ر  ها  آن  تقریبا  مواد  که  همانطور  کرد.  بینی  پیش  ا 
مصرف  این  تمامی  به  پژوهش  این  در  کنندگان 

کردن   برطرف  اینکه  مهمتر  و  داشتند  اشاره  مفاهیم 
همکاری  نیازمند  اجتماع  دامان  از  همه  اعتیاد  های 

و   خرد  مختلف  سطوح  در  مختلف  نهادهای  جانبه 
و   خانوادگی  هم  و  فردی  نیازهای  هم  که  است  کالن 

 افراد را مرتفع سازند.اجتماعی 

 بحث و نتیجه گیری 6
  که  است  معضالتی  نی ترمهم   از  مواد سوءمصرف  

  نيست   پوشيده  برکسی.  است  یافته  جهانی  گستره
  فرد،   سالمت  بر  جدي  بسيار  عوارضي   اعتياد   كه

  فرهنگي   رشد   و  امنيت  اقتـصاد،  خـانوادگي،  زندگي
  مـسألة  معتـادان،  افـزون  روز  افـزايش.  دارد  جامعه

  تأمـل   درخور   آنچه  و  كرده  تبديل  بحران  به  را  اعتياد
  و   جوانان  گرايش  و  ابـتال  سـن  ميـانگين  كـاهش  اسـت،

  موضوع،   اين.  است  مواد  سوءمصرف  به  نوجوانان
  گسترش   و  اعتياد  انتقال   سـرعت  افزايش  ساز  زمينه

  با   اجتماعي   نهادهاي   كردن  درگير  جمله  از   آن،  ابعاد 
  مسائل   و  هاآسیب   به  زدن   دامن   نیز  و  مـسئله  اين

به  است  اجتماعی    کاهش   علل  از   یکی   رسدمی   نظر . 
  های گروه   در شیوع   افزایش  و   معتادان  سنی   میانگین

  در   پیشگیرانه   اقدامات  ضعف  جامعه،  جوانتر  سنی
  رویکرد   با  بخواهیم  اگر.  است  گذشته  سالهای  طول 

  ها   موئلفه  است  بهتر  بپردازیم،  اعتیاد  به  پیشگیرانه
  مخدر   مواد  به  جوانان  گرایش  با  مرتبط  عوامل  و

  و   کنیم  تحلیل  نحو   بهترین   به  بشناسیم،  را   صنعتی
  رو   این   از.  برداریم  گام  عوامل  این   رفع  جهت   در

  به   صنعتی  مواد  به  گرایش  فرایند  و  چگونگی  شناخت
  خاص،   طور   به  و  فردی  مشکالت  منظر  از  ویژگی 

  در   نهاد  ترین   اصلی   که  خانواده   نهاد  درون   مشکالت
  اهمیت   واجد   شود؛   تلقی   تواندمی   اعتیاد  از  پیشگیری

 . است باالیی ضرورت و
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فرایند   و  چگونگی  تا  شد  تالش  حاضر  تحقیق  در 
گرایش به اعتیاد به مواد صنعتی در بین جوانان شهر  
شود.   تحلیل  اجتماعی  فرآیندهای  دریچه  از  سمنان 

ی طی  و  مفصل  طور  به  مهم  با  این  کیفی  تحقیق  ک 
رویکرد زمینه محور، تحلیل، شناسایی، احصا و دسته  

گردید.   داشتند   17بندی  شرکت  مطالعه  این  در  نفر 
و شرکت کنندگان شامل مردان نوجوان و جوانان بین  

به    40تا    15 که  بودند  سمنان  شهرستان  ساکن  سال 
مخدر   مواد  به  اعتیاد  پدیده  سال  یک  از  بیش  نوعی 

تجرب را  کنندگان صنعتی  مشارکت  باشند.  کرده  ه 
مصاحبه در  که  مذکور  یافته  ساختار  نیمه  و  عمیق  ی 

صورت   به  ها  مصاحبه  اغلب  و  داد  انجام  محقق 
در   اطالعات  کردند.  ضبط شده است، شرکت  صوتی 

زمینه نظریه  رویکرد  اساس  بر  پیشنهاد  نهایت  ای 
اشتراوس  و  کوربین  توسط  تحلیل  2008)  1شده   )

داده  و  های  شدند.  کدبندی  از  پس  مصاحبه،  خام 
کدهای   و  باز  کدهای  مفاهیم،  قالب  در  بندی  دسته 
پدیده   و  انتخابی  کد  یک  یک  استخراج  به  محوری 
اصلی پژوهش و پارادایم نهایی منتهی شد. این مدل  

مقولهزمینه حول  نهایی  ترسیم  ای  هسته  نهایی  ی 
به سؤال محوری   در واقع پاسخ اصلی  شد. این مدل 

 . تحقیق است

از   پس  پژوهش،  این  در  مصاحبه  خام  اطالعات 
باز   کدهای  مفاهیم،  قالب  در  بندی  دسته  و  کدبندی 
و   انتخابی  کد  یک  استخراج  به  محوری  کدهای  و 
روش   اساس  بر  شد.  منتهی  پژوهش  اصلی  پدیده 
نظریه   گیری  شکل  فرایند  در  کوربین،  و  اشتراوس 

هسته،زمینه مقوله  یا  انتخابی  کد  تعیین  از  پس   ای، 
مدل   یک  قالب  در  هسته  مقوله  حول  مقوالت  سایر 

شود. این مدل پارادایمی در واقع  پارادایمی ترسیم می 
و   تعامالت  شرایط،  شامل  که  دارد  اصلی  بعد  سه 

می  پیامدهای  و  نیز  فرایندها  شرایط  بعد  باشد. 

شرایط  می علی،  شرایط  وجه  سه  قالب  در  تواند 
 ر آید: گر به نمایش دای و شرایط مداخله زمینه

و   (1 ایجاد  باعث  شرایط  این  علی:  شرایط 
هسته طبقه  یا  پدیده  گیری  ای  شکل 

 شوند. می

زمینه (2 شرایطی  شرایط  سلسله  ای: 
و   فرایندهای  آن  در  که  است  خاص 
به   پاسخ  و  کنترل  اداره،  برای  تعامالت 

 پدیده هستند.

و   (3 کلی  شرایطی  گر:  مداخله  شرایط 
فرایندها   چگونگی  بر  که  هستند  وسیع 

راه می و  اثر  شرایط  بردها  گذارند. 
می  عمل  بستری  مانند  گر  کنند مداخله 

پدیده  تشدید  یا  تخفیف  باعث  ها  که 
 گردند. می

رفتارها،  (4 بیانگر  تعامالت:  و  فرایندها 
ها و تعامالت هدفداری هستند  واقعیت

مداخله شرایط  تأثیر  تحت  و که  گر 
زمینه میشرایط  حاصل  شوند.  ای، 

شدهاستراتژی ایجاد  کنترل،   های  برای 
ای، تحت شرایط  اداره و برخورد با پدیده 

 ای خاص هستند.مشاهده شده 

و   (5 فرایندها  حاصل  و  نتیجه  پیامدها: 
( هستند  تبریزی،  تعامالت  محسنی 

1395 :148 ) 

این   طریق  از  حاضر  پژوهش  در  و  اساس  همین  بر 
زیرمجموعه   مقوالت  و  طبقات  تمامی  هسته،  مقوله 

فرآیند مرکزی پژوهش به    به یکدیگر ربط داده شد و
تحقیق پارادایمی  الگوی  نمودار  در  آمد.    دست 

 شود.مشاهده می 
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پرسش  به  که  است  قادر  باال  پژوهش  تصویر  های 
های تازه شود. برای  پاسخ دهد و منشأ تولید پرسش  

بر   عمده  باز  کدهای  کلیه  هدف  این  به  دستیابی 

جنبه و  حسب  تعاملی  شرایطی،  با  های  پیامدی 
عمومی   و  انتزاعی  الگوی  یک  و  گشته  تلفیق  یکدیگر 
استخراج   است،  پژوهش  اصلی  سؤال  بیانگر  که  تر 

انکسار الگوی  
تعامل سازنده  

  -خانواده-فرد
 جامعه 

ای: شرایط زمینه  

 جاذبه های مصرف مواد صنعتی  -
یطی مناسب برای مصرفبستر  -  مح
 انفعال خانواده و ضعف در نظارت -

ها:ها/ کنشتعامل  

عدم اقدام جدی در مقابله با فرد   -
 مصرف کننده 

خانواده  - ه از   طرد مصرف کنند
یر وضعیت مصرف  -  تشدید و تغی

 پیامدها:

 چالش های فردی و شخصیتی -
 اعتیادفروپاشی کانون خانواده در اثر  -
 بروز مشکالت اقتصادی و فقر  -
 ارتکاب جرم و سایر آسیب های اجتماعی -

 شرایط علی:

بهنجارسازی و تابو شکنی از مصرف  -
 مواد 

 اختالفات و مشکالت خانوادگی  -
 عدم ایفای نقش حمایتی جامعه  -
 ابهام اهداف و چشم اندازها  -

 

 ابهام در اهداف و چشم اندازهای آینده   -

 شرایط مداخله گر:

 چالش های فردی و شخصیتی -
 انکار و عدم پذیرش اعتیاد فرزند  -
ضعف در حمایت اجتماعی پس  -

 از ترک
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زمینهمی الگوی  مقولهشود.  حول  نهایی  نهایی  ای  ی 
 هسته ترسیم شد. 

نیز   شده  تصویر  نهایی  پارادایم  در  که  همانگونه 
شامل: علی  شرایط  مهمترین  گردیده    بیان 

تابو» و  مواد«،  هنجارسازی  مصرف  از  شکنی 
اهداف   در  »ابهام  خانوادگی«،  مشکالت  و  »اختالفات 

آینده«، چشم اندازهای  حمایتی  »  و  نقش  عدم ایفای 
زمینه شرایط  محیطی  جامعه«،  بستر  »وجود  ای: 

»عدم   صنعتی«،  مواد  مصرف  های  »جاذبه  الزم«، 
گر   مداخله  شرایط  خانواده«؛  نظارت  و  حمایت 

و   فردی  های  »چالش  »بیماری  شامل:  شخصیتی«، 
حمایت   در  »ضعف  خانواده«،  اعضای  از  یکی 

ترک از  پس  مخانوادگی  باشند.  «  شرایط  ی  از  متأثر 
زمینه مداخله علی،  و  پردازنده ای  به  گر  گرایش  ی 

مصرف مواد و ابتال به آن در میان مشارکت کنندگان، 
اشاره  نیز  مشارکت  کنش  راهبردهای  به  بایستی 

ز مجموعه شرایط ذکر شده  نمود. کنش هایی منتج  ا
به عکس العمل مشارکت تعبیر می طبق    و گردد.که 

 باشد:پارادایم نهایی ترسیم شده شامل موارد زیر می 

 عدم اقدام جدی در مقابله با فرد مصرف کننده  -

 طرد مصرف کننده از خانواده  -

 تشدید و تغییر وضعیت مصرف -

د  کورب   دگاهیاز  و  راهبرد    نیاشتراوس    ا یهرجا 
به امر  ی عمل به منظور اداره   ای   یامسئله  ا یدر پاسخ 

موقع حفظ  سو  ، یتیو  شود؛    ی افراد  ا یفرد    ی از  اتخاذ 
پ  ییامدهایپ با  ارتباط  در  از  امدهایدارد.  ناشی  ی 

به  منجر  که  گسیخته  هم  از  خانواده    ناکارآمدی 
صنعت  شیگرا مخدر  مواد  به  سمنان    ی جوانان 

بس  دهیپد  نیا   یامدهایپ  زینگردد؛  می   ار ینامطلوب 
عم  ه گسترد ا باشدی م  ق یو  با  ب  ن ی.  از    ن یحال 

فرد  یامدهایپ   ، یخانوادگ  ،یاجتماع   ، یمختلف 
سیاقتصاد ا   یاسی،  در  ذ  نی و...  موارد  را    لیپژوهش 

 خصوص مطرح نمود:  ن یدر هم  توانیم

 فروپاشی کانون خانواده در اثر اعتیاد  -

 بروز مشکالت اقتصادی و فقر -

 سایر آسیب های اجتماعی ارتکاب جرم و  -

این   کاربردی  و  عینی  های  بنابریافته  همچنین 
می فرض  برخود  محقق  پیشنهاداتی  تحقیق،  تا  داند 

چند از حیث کاربردی برای سیاست گذاران و دست  
فرهنگی   نهادهای  همچنین  و  دانشگاهی  اندرکاران 
پژوهش   این  های  یافته  هرچند  نماید.  ارائه  متولی 

د و  داشته  مشخص  بسترمندی  شهری  بستر  ر 
از   یکی  همچون  لیکن  است،  گردیده  حصول 

های تحقیق کیفی، یعنی حساسیت نظری،  خصیصه
اندرکاران  می دست  و  مسئولین  حساسیت  در  تواند 

بر   عالوه  اختصار  به  رو  این  از  باشد.  اثرگذار  امر، 
ابتدایی،  سطور  در  شده  بیان  کلی    پیشنهادات 

تح توان  می  را  ذیل  شرح  به  عنوان  موضوعاتی  ت 
 راهکار ارائه نمود: 

از   (1 مسئول  های  سازمان  حمایت  و  تالش 
امام   امداد  کمیته  بهزیستی،  سازمان  قبیل 

خانواده  از  و...  )ره(  پذیر  خمینی  آسیب  های 
مواد   اعتیاد  به  ابتالء  خطر  معرض  در  و 

 مخدر.

اهتمام جدی دستگاه های مسئول در زمینه  (2
اعمال   راستای  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 

هدف  سی با  حداکثری  پیشگیرانه  های  است 
آگاهی   ویژه  به  عمومی،  آگاهی  سطح  ارتقاء 

و  خانواده  ها  آسیب  خطرات،  به  نسبت  ها 
 پیامدهای سوءمصرف مواد مخدر صنعتی.

برنامه   (3 کتب  یا  و  دروس  گنجاندن  ضرروت 
آسیب   و  خطرات  با  آشنایی  با  مرتبط  های 
درسی   های  برنامه  در  مخدر  مواد  های 

 جوانان.کودکان و نو

های   (4 سازمان  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده 
امر  در  محوری  جامعه  و  نهاد  مردم 

 پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد.

پیش بینی های تقنینی الزم در جهت ارتقاء   (5
از   خانوادگی  و  اجتماعی  های  حمایت  سطح 
آسیب   و کاهش  به ترک  معتادانی که اقدام 

 نمایند. های سوءمصرف می 



 

205 

 . 209تا  175 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان   -خانواده  - مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد. نوری خواجه بیژن

 ی منابع مال 
 .نداشته است یمال  تی مقاله حما نیا

 ن سندگاینو سهم
  شاه   علی  سید  دکتری  رساله  از  مستخرج   مقاله  این

  به   اعتیاد   به  گرایش  فرایند  واکاوی »عنوان  با   چراغ،
  سوی   به:  سمنان  شهر  جوانان  بین  در  صنعتی  مواد

  مدیریت   اقتصاد،  دانشکده  در  «ای  زمینه  نظریه  یک
  ی اصل   سنده ینو که     شیراز،  دانشگاه   اجتماعی   علوم  و

سا  است  مقاله و   دیاسات  ریو  و  داور  نقش    ش یرا یدر 
 نمودند. مقاله کمک   یی نها

 منافع تعارض
 .باشندی تعارض منافع نم  یدارا  سندگانی نو

 تقدیر و تشکر 
نویسندگان بر خود الزم می دانند از تمام کسانی که  
مخدر   مواد  سوءمصرف  حوزه  در  پژوهش  به  نسبت 

داشت این  اهتمام  در  ها  آن  نتایج تحقیقات  از  و  اند  ه 
 پژوهش استفاده شده است، تشکر و قدردانی کنند.

 منابع
 

ام  ،یاسلم مل  یریالهه؛    شکوفه   ، یموسو  و  حهی راد، 
مبتن  ی اثربخش   (.1399) شفقت    یدرمان  بر 

خودکارآمد و  خشم  کنترل  بر  خود  زنان    ی به 
مشهد،    یدارا شهر  در  معتاد  همسر 

مدل  و  ها  روش    ،یروانشناخت   یها فصلنامه 
11 (39 ،)49-66 . 

 ریی»علل تغ.  (1391محسن )  ،یمهناز و قربان   رپور،یام
پر    ی الگو به  خطر  کم  از  مخدر  مواد  مصرف 

علمخطر«،   رفاه    ی پژوهش  -یفصلنامه 
 . 228-201(، 48) 13  ،یاجتماع

)   ، یکیبل ها  ی طراح.  (1392نورمن    ی پژوهش 
چاوش  ،یاجتماع حسن  تهران:    ان،یترجمه 

 ی. نشر ن 

جاناتان،   جامعه  ،  1384ترنر،  کاربردهای  و  مفاهیم 
و  شناسی آموزشی  موسسه  تهران:   ،

 پژوهشی امام خمینی )ره(.

 ( زهره  اصل،  نجفی  و  سمیه  مطالعه 1398حقی،   .)
جامعه شناختی بی ثباتی هویتی فرزندان در  

والدین،   اعتیاد  شناسی  جریان  مجله جامعه 
 . 190-175(،  3)  30،  کاربردی

اله  ،حيدري محمدشريف  ،حشمت  کامران    ، مالمير 
بررسي  (.  1391)   نورالدين  ،بيرانوند  و  عزيز

مخ مواد  مصرف  سوء  علل  اي  از  مقايسه  در 

)همراه( در    ديدگاه معتادين و خانواده آن ها
شهرستان   اعتياد  ترک  مراکز  به  مراجعين 

آباد،   سالمتخرم  نظام  (،  6)  8،  تحقیقات 
1017 -1026. 

هللا   روح  ک  (.1391) خواجه،  کاوش  و    ی ف یجستار 
مواد    ادی)اعت  یی دانشجو   اد یاعت  ده یپد به 

مبتال به    انیدانشجو   یمخدر(: مطالعه مورد
شه  ادیاعت کرمان  د یدانشگاه    ان یپا) ،  باهنر 

کارشناس شه  ی نامه  دانشگاه    د یارشد، 
 .(باهنر

مجتبی   امامی،   و   حسن  فرد،   دانائی  (.  1386)   سید 
  نظریه   بر  تأملی:  کیفی  پژوهش   استراتژیهای 

- 69،  2  مدیریت،   اندیشه   ، بنیاد  داده   پردازی 
98. 

 ( جعفر  انحرافات    یشناسجامعه(.  1380سخاوت، 
اجتماع  یاجتماع علوم  تهران:    .(ی)رشته 

 دانشگاه پیام نور. 

اللّه  هدايت  شناسي  (.  1380)  ستوده،  آسيب 
 ر. تهران، آواي نو . اجتماعي

  شناسی   آسیب   .(1383)   صدیق  سروستانی، 
 .اول  چاپ. آن  انتشارات: تهران. اجتماعی
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  تحقیقات   اثر  و   نقش  .(1378)   فرهاد  طارمیان،
  مواد،   مصرف  از   پیشگیری  در   ایمنولوژیک

 .6 ،تربیت ژرفای ماهنامه

)  غفاری،   تهران:   رفتار.  شناسی   بنياد(.  1376مسعود 
 ها.  زندان پژوهش  و  آموزش مرکز  انتشارات

  در   کیفی  تحقیق  روش  . (1395)   مقصود  فراستخواه،
  « برپایه  نظریه»  بر  تأکید  با   اجتماعی   علوم 

 آگاه. انتشارات: تهران .(تئوری گراندد)

در    ی بررس  (. 1389)  مایس  ان،یدکیفر اختالل 
آن بر معتاد شدن    ریخانواده و تأث  یکارکردها 

اجتماعفرزندان،   انتظام  ،  1(  2)  ،یفصلنامه 
179-202. 

قدرتی، علی؛ محمدی پور، محمد و مفاخری، عبدهللا  
و  1400) پروری  فرزند  های  سبک  رابطه   .)

گرایش به مصرف مواد مخدر: نقش میانجی  
پژوهیتکانشگری.   اعتیاد  علمی  ،  فصلنامه 

15 (60 ،) 11-32 . 

  ، (1392)  حسین  آبادی،  فیض  و  اسمائیل  قربانی،
  شناختی  جامعه  های   دیدگاه  واکاوی 

  دانش   فصلنامه  تماعی،اج  انحرافات 
 .120- 97(، 3) 1 ، شمالی خراسان  انتظامی

 ( جان  پژوهش(.  1391کرسول،  طرح  و  کیفی  .  پویش 
کاظمی.   حسین  و  فرد  دانایی  حسن  ترجمه 

 اشراقی. -تهران: انتشارات صفار

  ضد :  کیفی  تحقیق  روش  (.1392)   احمد  محمدپور،
 .شناسان جامعه انتشارات : تهران. 2 روش

تحق.  (1395)   رضایعل  ،یزیتبر  ی محسن   ق یروش 
تفس  ی فیک مکاتب  کاربرد(  نهی)زم  یریدر    . و 

 . تهران: نشر اطالعات

مل  ،ینیمع   ،یاسد  د؛یسع  ،ینیذاکرالد  ی حیپوپک؛ 
خوشلو    ر یجوانش افسانه    ،یخواجوند 

درمان    ی اثربخش  (. 1398) و  آموزش 
ک  یفراشناخت و  انسجام  احساس    ت ی فیبر 

اعت  یزندگ به  مبتال  مردان    . ادیهمسران 
 . 204-181(، 54)13  ،یپژوه  ادیفصلنامه اعت

  نوجوانان.   و  کودکان   بزهکاری  .(1388)   شهال  معظمی،
 .دادگستر تهران  اول، چاپ

مصطفی؛   نصیرزاده،  مهدی؛  علویجه،  میرزایی 
و   غالمرضا  راد،  شریفی  احمدعلی؛  سالمی، 

( اکبر  زاده،  عملکرد    ریتاث(.  1392حسن 
وابستگ  در  مخدر    یخانواده  مواد  به  جوانان 

ارتقا  ی،  صنعت و  بهداشت  آموزش  فصلنامه 
 .30- 19(،  2)1.  سالمت ایرانیان

( علي  با    مبارزه   در  نو   اقدام   نو،  نگاه   . (1383هاشمي، 
ستاد مبارزه با مواد مخدر  تهران:    .مواد مخدر
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