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 تهران شهر انیدانشجو انیم در جوآنایمار به ادیاعت ستهیزتجربه مطالعه کیفی

 2امین شهبازي ، 1میثم فرخی

 16/11/1396تاريخ پذيرش:   13/10/1396تاريخ دريافت: 

 دهیچک
 تهران شهر انيدانشجو انيم در جوآنایمار به ادياعت ستهيزتجربه یبررس پژوهش نيا هدف

 مصاحبه و  لهيوس بهماريجوآنا  ماده به وابستگان از تن 12 اطالعات پژوهش نيا در. دباشیم
 یآورجمع یهاداده و است گشتهی آورجمع ماه چهار و سال 1 مدت به یمشاركت مشاهده

 4 در پژوهش جينتا. است دهيگرد ريتفس و ليتحل ی تفسيریدارشناسيپد روش لهيبوس شده
 مخدر، مواد به شيگرا شيافزا اي كاهش در شاوندانيخو و دهخانوا جايگاه یاصل مضمون
 به ادياعت از یناش یروان و یروح راتيتأث مخدر، مواد كردن تجربه به شيگرا در مؤثر عوامل

 شامل یفرع مضمون 25 و جوآنایمار مصرف از یناش یرفتار و یكنش عوامل جوآنا،یمار
 توجه عدم ،یجوان و ینوجوان دوران در یكاف نظارت عدم خانواده، یاعضا در ادياعت سابقه
 رفتارهای اجتماعی قبح ،یخانوادگ خشونت تربيتی نوجوان، فرايندی در پدر حضور به الزم

 اعتياد ،اجتماعی ناهنجارهای در شاوندانيخو یهمراه ،خانواده در دينی ارزشهای با متعارض
ی وابستگ علت به مواد مصرف كنترل ،مواد مصرف در محرک مثابه به خويشان و اقوام

 مناسب، یمكان بودن ايمه ،با محتوای اعتياد آهنگ و لميف از استفاده ن،يوالد به عاطفی
 از فرار ليدل به مخدر مواد به شيگرا مواد، مصرف در و خويشاوندان دوستان یهمراه

 عواطف، و احساسات رفتن نيب از لذت، كسب علت به جوآنایمار به ادياعت مشكالت،
 كردن تجربه به ديشد شيگرا مخدر، مواد قيطر از فقط لذت كسب ،روابط اجتماعی كاهش

 دن،يخواب هنگام در یآشفتگ كاذب، تهور و شجاعت ترک، توان عدم گر،يد مخدر مواد
 یوراج د،يشد خنده سكوت، دن،يرقص آهنگ، توهم، جاديا مواد، مصرف یجيتدر شيافزا

مل اجتماعی از جمله خانواده ، خويشاوندان و نتايج حاكی از آن است كه عوا .باشدیم
باشد. افزون بر اين  می مصرف محصوالت فرهنگی در جريان اعتياد بسيار تأثيرگذار

پنداشتند كه  می دانشجويان درک درستی از عواقب حاصل از مصرف ماری جوآنا ندارند و
شكالت متعدد كنندگان دچار مها پيش نخواهد آمد در صورتی كه مصرفمشكلی برای آن

 اند.فيزيكی و روانی شده

 یتهران انيدانشجومواد مخدر،  اد،ياعت جوآنا،یمار ،یدارشناسيپد :واژگان کلیدي
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 طرح مسئله
 كه است محرک و مخدر مواد مصرف سوء باشد می كشورها تمام ريبانگيگر كه یمسائل نيمهمتر از یكي

 ،یجهان بهداشت سازمان گزارش با مطابق. شود می هدانست یاجتماع مغضالت و انحرافات از یاريبس هيپا

 را مخدر مواد از یكي حداقل سال، 64 و 15 نيسن نيب نفر ارديليم کي از چهارم کي شود می زده نيتخم

 شود می زده نيتخم كنندگان مصرف از نفر ونيليم 29 از شيب انيم نيا در اند كرده مصرف 2014 سال در

 ،1رانشاهمك و وال) باشند می  HIV به مبتال درصد 14 آنها از برندو می رنج مواد مصرف اختالالت از

 از ٪5 اندازه به ،2010 سال در.  گرددیم شامل را مصرف از عمده سهم جوآنایمار ماده انيم ،در(2011

 االتيا در 2012 سال در(. 2012 ،2مخدر مواد یجهان گزارش) اند كرده استفاده جوآنایمار جهان تيجمع

 2011 سال در كه یصورت در اندنموده مصرف  را ماده نيا( تيجمع% 42) نفر ونيليم 100 از شيب كا،يآمر

 كه است توجه انيشا (3،2013مردم مطبوعات) اند كرده استفاده جوآنایمار( تيجمع% 12) نفر ونيليم 30

 یبرا باال ليپتانس با مخدر مواد نيناكتر خطر طبقه در را جوآنایمار كا،يآمر مخدر مواد با مبارزه آژانش

 مواد با مبارزه اداره( است نموده اعالم یروان و یكيزيف كردن وابسته به باال يیتوانا زين و مصرف سوء

 ايدن در جوآنايمار افزون روز مصرف گسترش و شيافزا از  آمارها شد مشاهده كه همانطور(. 2017 ،4مخدر

 به باتوجه اما باشد، ینم دسترس در رانيا كشور در وآناجیمار مصرف از یقيدق آمار.دهندیم اطالع

 ماده نيا به مربوط رانيا در یمصرف مواد از يیباال درصد پژوهشگر توسط گرفته انجامهای  یبررس

 و یروان یدهامايپ زين و جوآنایمار به شيگرا در مؤثر عوامل قيدق فهم و یبررس سبب نيبد. باشد می

 شده انجام ادياعت نهيزم در یمتعددهای  پژوهش. باشد می تياهم حائز اريبس آن از گرفته نشأت یكيزيف

 ادياعت مقوله در یفيك قاتيتحق خالء كه است گرفته صورت یكم كرديرو باها  پژوهش نيا غالباً اما است

 هشپژو چيه رانيا در جوآنایمار افزون روز و عيشا استفاده رغمی عل نيا بر افزون. باشد می واضح كامال

تالش نموده  مسئله تياهم درک ضمن پژوهشگر رو نيا از. است نگرفته انجام ماده نيا مورد در یمستقل

است كه اعتياد به ماريجوآنا را در ميان دانشجويان بررسی نمايد. سواالت اصلی تحقيق حاضر اين است كه 

عواملی تأثير گذار  جوآنا چيست؟ چهداليل جامعه شناختی گرايش دانشجويان به ماده محرک ماری

ماريجوآنا چيست؟  پيامدهای ناشی از مصرف ماريجوآنا  مصرف از ناشی رفتاری و كنشی باشد؟ عوامل می

 مشاهده با مسئله برای پاسخ گويی به سواالت پژوهش اهميت درک ضمن پژوهشگر رو اين چيست؟. از

 از تن دوازده با مصاحبه و ماده اين كنندگان مصرف از جمعی در ماه چهار و سال يک مدت به مشاركتی

ها  داده پديدارشناسی روش از گيریبهره با سپس و است نموده اطالعت آوری جمع ماريجوآنا به وابستگان

 .است گشته تحليل
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1 Wall et al 

2 World  drug report 2012 

3 People Press 

4 Drug Enforcement Administration 
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 پیشینه پژوهش
 مصرفی رو بری جهان سطح  دريی هاپژوهش ماده نيا مصرف بهی متعددی كشورهای ريدرگ به باتوجه

 كه است آن از یحاك است، گرفته صورت نهيزم نيا در كه يیها پژوهش جينتا .است شده انجام جوآنایمار
 توهم و یزوفرنياسك به مبتال مارانيب عالئم شدن بدتر ا،يپارانو  به منجر جوآنایمار مدت بلند مصرف

 اختالل با جوآنایمار مصرف انيم یوابستگ یپژوهش نيا بر افزون( .2015 ،1همكاران و منيفر) شود می
 واكنش زمان و حركت كنترل در یمشكالت ، حافظه در یآشفتگ ،یريادگي در اغتشاش ،یشناخت عملكرد در
  نتايج البته (.2011 ، 2نيجول و ،یكمت ادوكات، ) اند داده نشان باال اريبس یدوزها در حاد یافسردگ و

ر استراليا و نيوزلند صورت گرفته نتايج مطالعات وسيعی كه د  .باشند می مختلف زمينه اين درها  پژوهش
كنند به طور قابل توجی احتمال دهد؛ نوجوانانی كه به طور مرتب ماری جوآنا استفاده میاست نشان می

كمتری دارد تا دبيرستان خود را به سرانجام برسانند و يا به تحصيل ادامه دهند و نيز آنها دارای شانس 
(.  2014، 3سيلينز، هورود، پاتون) باشند. می و تالش برای خود كشی بيشتری برای استفاده از موادهای ديگر

در پژوهشی كه در ميان افرادی با ميزان تحصيالت و درآمد مشابه انجام شده است، از افرادی كه 
های شناختی، ماريجوآنا مصرف ميكردند خواسته شده است تا چگونگی تاثير ماريجوآنا بر توانايی

دگی اجتماعی و سالمت جسمی و روحی را توضيح دهند، اكثريت مصرف كنندگان دستاوردهای شغلی، زن
مک ) های زندگی آنها داشته استسنگين ا ذعان نمودند كه  ماريجوآنا تاثيرات منفی در تمامی اين بخش

 یبنديپا زانيم نقش» عنوان با گريد یپژوهش در( 2010، 4دونالد، هال، رومن، استوكول، كوهالن، نسواگ
 كه افتنديدر پژوهشگران« ادياعت به هاآن شيگرا زانيم ینيب شيپ در یاسالم یزندگ سبک به انيشجودان
های  مؤلفه زين و مواد مصرف به هاآن ليتما زانيم با یاسالم یزندگ سبک به انيدانشجو یبنديپا زانيم

 عنوان با گريد یپژوهش در( 1395 ،یبرناجیضيف و ،یونسي ،یاريخدا) دارد یمنف رابطه ادياعت استعداد
-یم نشان جينتا« تهران شهر انيدانشجو نيب در مخدر مواد به ادياعت به نسبت نگرش عوامل یابيمدل»

 به نسبت نگرش بر ميمستق ريغ و ميمستق صورت به یخانوادگ انسجام و یتيشخصهای  یژگيو كه دهد
 ( 1371 ،یصالح) است داشته یدار معنا و ميمستق ريتأث مخدر مواد ادياعت

 مبانی نظري
های جامعه شناختی تالش بر آن است تا پديده اعتياد با توجه به ساختارهای اجتماعی و رفتارهای در نظريه

ها و روابط شناسی اغلب مصرف مواد را محصول وضعيتهای جامعهديدگاه»اجتماعی تبيين گردد. 
و احساس عمومی ازخود بيگانگی در ميان  دانند كه باعث ايجد نااميدی، ناكامی، محروميتاجتماعی می

نظريات جامعه شناسی  علل و عوامل  (.205: 1384ابادينسكی،) «های آسيب پذير جمعيت هستندبخش
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1 Freeman et al. 

2 Advokat، Comaty، & Julien 

3 Silins, Horwood, & Patton  
4 Macdonald, Hall, Roman, Stockwell, Coghlan, & Nesvaag  
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دانند.  به عبارتی شرايط مختلف اجتماعی، اجتماعی موثر بر جرم را عمدتا شرايط اكتسابی محيط می
ای در گرايش به كجروی دارند. در اين نظريات فرد هاقتصادی، سياسی، فرهنگی، روانی، تاثيراتی عمد

 باشد.بالفطره مجرم نيست بلک شرايط نامساعد اقتصادی و اجتماعی عامل سوق دهنده به ارتكاب جرم می

 آنومی
باشد. اين يكی از نظرياتی كه با رويكرد اجتماعی به تبيين و بررسی مسئله اعتياد پرداخته نظريه آنومی می

از نظر دوركيم »با توسط دوركيم ارائه شد و بعدها توسط دانشمندان ديگر گسترش يافت.  نظريه اولين
فزون خواهی وزياده طلبی ذاتی بشر در شرايطی كه نفع شخصی، سودخواهی، سودپرستی و رقابت فردی 

دارد، عدالتی نيز در توزيع منابع اقتصادی وجود  بی خواهد بر روابط اخالقی حاكم شود و از ديگر سومی
هنجار در جامعه از ديد دوركيم آنومی وضعيتی بی(. »23: 1382مسعود كوثری،) «آيدحالت آنومی پديد می

ای در است كه هنجارها از بين رفته يا در تضاد با يكديگر قرار گرفته باشند كه دراين حالت چنين جامعه
به مقاصد مشترک خطوط راهنمايی گيرد، زيرا اعضای آن جامعه برای رسيدن خطر متالشی شدن قرار می

( دوركيم 84: 1392حسينی، ) كنند.هنجاری میرا در اختيار ندارند و اغلب مواقع ، احساس نگرانی و بی
 آنومی  به افراد هایپاسخ از دانست اما  يكیخودكشی را باالترين پاسخ به شرايط آنومی از سوی افراد می

 باشد.می مخدر و الكل به بردن پناه خود، فراموشی منظور به

 پیوند افتراقی
شود. ميزان يادگيری های يادگيری است كه بر اساس آن، رفتار مجرمانه آموخته میپيوند افتراقی جزو نظريه

از اين رو شروع مصرف مواد  باشد.اجتماعی وابسته به مقدار، شدت، فراوانی و مداومت ارتباط با گروه می
شود. در اين ميان نيز مهم ترين گروه در گرايش به مواد مخدر ديگران آموخته می مخدر با استفاده از تعامل با

نظريه پيوند افتراقی بر اين نكته تاكيد دارد كه نزديكان و همساالنی كه بزهكار »باشدارتباط با همسالن می
دهند سوق می گذارند و فرد را به سوی بزهكاریباشند تاثير زيادی بر تشكيل و تقويت نگرش بزهكاری می

-در اين نظريه محتوای اجتماعی بزهكاری را در نظر دارد و فرد بزهكار را در جايگاه اجتماعی او از حيث رابطه

 (11: 1381مشكانی، ) «گيرداش با خانواده، محله، رفقا و مصاحبان در نظر می

 نظریه کنترل اجتماعی
جست، در نظريه كنترل و بررسی پديده اعتياد بهرهتوان در راستای تبيين از نظريه كنترل اجتماعی نيز می

بر اساس نظريات كنترل » اجتماعی ميزان تعهدات فرد به جامعه، نقش اساسی در گرايش به اعتياد دارد.
هيرشی،  ) «آيد كه تعهد فرد به جامعه ضعيف و يا از بين برود می اجتماعی كجروی هنگامی به وجود

ن است كه شخص به طور ذاتی تمايل و كشش به سمت بزهكاری دارد و (اين نظريه برمبنای اي16: 1969
در نظريه كنترل اجتماعی، بر نظارت از هر »شود اگر كنترل درونی يا بيرونی نشود منجر به كجرفتاری می

بيكاری، فقر و نظاير  ) نوع، تاكيد بسيار شده است زيرا در واقع برای انجام بزهكاری، وجود فشار خارجی
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باتوجه به  (.1380اعزازی، ) «ضرورت ندارد بلكه نبود نظارت اجتماعی باعث بروز چنين رفتاری شودآنها( 
كنند به جای اينكه با قوانين های مجرم و بزهكار گرايش پيدا میاين نظريه، اشخاصی كه به سمت گروه

افتند كه كنترل و های پرورش يهمنوا شوند،  به احتمال قوی در محيطها  ها و هنجاراجتماعی، ارزش
 نظارت اجتماعی و درونی ضعيف است.

 هاخرده فرهنگ
داند. هر خرده فرهنگی دارای ها میها، رفتار كجروانه را همنوايی افراد با خرده فرهنگنظريه خرده فرهنگ

می ها برای پذيرش در خرده فرهنگ و گروه الزاباشد كه رعايت آنها ورفتارها و هنجار میالگويی از ارزش
ای وجود داشته باشد و از سو اجتماع افتد كه انگيزهرفتار كجروانه هنگامی اتفاق می»است.  به عبارتی 

محلی يا خرده فرهنگ اجتماعی نوعی حمايت از آن رفتار موجود باشد.اگر رفتار خالف انگيزه نباشد و 
- 536: 1998دانی،  رس و انيسو) «افتد می اجتماع محلی يا خرده فرهنگ مخالف آن باشد كمتر اتفاق

باتوجه به اين نظريه، افرادی كه تعهد و وابستگی خاصی به جامعه   ، به نقل از صديق سروستانی(. 583
خويش ندارد و از طرف ديگری پيوند محكمی با خرده فرهنگ مواد مخدر دارند، احتمال گرايش به مواد 

ها و ی زندگی در خرده فرهنگ خويش بايد ارزشباشد. باتوجه به اين شخص براتر میمخدر در آنان بيش
 ها تبعيت كند در غير اين صورت طرد خواهد شد. هنجارهای گروه

 کنش متقابل نمادین
خود برداشت و »سازند.در نظريه كنش متقابل نمادين فرض اصلی آن است كه مردم خود واقعيتشان را می

 «شودای اجتماعی كسب میست كه به گونههايش ارويكرد فرد نسبت به شخصيت، ظاهر و توانايی
كند چون رفتار عامل اجتماعی (. كنش متقابل نمادين مصرف مواد مخدر را تبيين نمی93: 1385كوثن، )

متمركز نيست، بلكه روی چگونه نگرسته شدن يک رفتار يا شخص، توسط جامعه تاكيد دارد. بنابراين 
بلكه ويژگی است كه توسط مردم به رفتاری كه فرد به ای ذاتی نيست كجروی هر نوع رفتاری، ويژگی

های ( برچسب1384:235ابادينسكی، ) شود.طور مستقيم يا غيرمستقيم با آن تماس دارد نسبت داده می
شود و نيز فردی كه به اجتماعی منجر به تشكيل هويت كجروانه در نگاه فرد به خود می ناشی از واكنش

 كنند.رفتار و واكنشات خويش را با آن هويت دريافتی از اجتماع سازگر می خورد،عنوان كجرو برچسب می

 پژوهش روش
 دهيپد نيا مخدر، مواد كنندگان مصرف سوء تيريمد و یرگذاريتأث منظور به ادياعت مسئله قيدق فهم یبرا
 نيا رد گرفته صورت یهاپژوهش غالباً دهدیم نشان جستجوها. شود درک و دهيفهم قيطورعم به ديبا

 فهم دری دارشناسيپد كريرو اتخاذ ،یفيك متعددی هاروش انيم در. است شده انجام یكم كرديرو با حوزه
 کي از یاعده مشترک اتيتجرب بر تمركز با یدارشناسيپد رايز باشد می مؤثر اريبس پژوهش نيا مسئله
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 یاصل مقصود گر،يد انيب به (27: 1994 ،1موستاكس) كندیم معنا و فيتوص را آن خاص یدهيپد
 تيماه فيتوص منظور به ده،يپد کي به نسبت خاص یاعده یفرد اتيتجرب ليتقل اي كاهش یدارشناسيپد

 یهاتيواقع با يیارويرو در یدارشناسيپد روش اتخاذ نيهمچن (8: 1990 ،2مانن ون) است آن شمول همه
 ،یتابع ،یوسفي) است یضرور تيواقع كنه به بردن یپ و نهفته یمعان كشف و یمعنو هيال چند و دهيچيپ

 پديدارشناسی روش در اسميت پيشنهادی مراحل از بررسی و تحليل برای پژوهش اين ( در91: 1391
 .است كه به شرح ذيل مد نظر قرار گرفته است شده استفاده (IPA) تفسيری

 تجارب از دگانكنن مشاركت از يک هر ادراكات وها  نگرانی ادعاها، خط به خط و نزديک تحليل-1
 متن تا شد مرور شده انجام هایمصاحبه بار چندين و مجزا صورت به ابتدا رو اين از  شان؛ زيسته

 هامصاحبه كليه ، صفحه 120 تقريبا كاغذ روی بر هامصاحبه سازی پياده از پس. شود نوشته هامصاحبه
 كد صورت گرفت. 260توسط تقريبا  كنندگانمشاركت تجارب خط به خط و نزديک تحليل

 كنندگان؛ كدهای مشاركت تجربه بر مبتنی هاتم شونده نمايان الگوهای شناسايی و تشخيص - 2
 و منفرد صورت به ابتدا افتراقات و ،اشتراكات واگرايی ، همگرايی به اهتمام با شده انجام هایمصاحبه

 هريک كننده رعی كه مشخصتم ف 26كد،  270از مينان . شد انجام كننده مشاركت چند به صورت سپس
 گرفت. تعلق آن به عنوان يا برچسب يک بود تعيين شده و متن هایبخش از

 دربارۀ وی اجتماعی دانش و شده كدگذاریهای  داده محقق، بين ما ديالوگ يک توسعه و بسط -3
 اين راست؛ د زمينه آن در خاص ادراكات وها  نگرانی آن خصوص در كنندگان مشاركت نظر مد كه آنچه
 شده، استخراج هایتم به و هاداده تحليل و تجزيه به تا شد بندی تم اصلی دسته 4تم فرعی در  26راستا

 .شود داده سازمان

 .باشدمی شده شناسايی هایتم بين روابط بيانگر كه تركيبی يا چارچوب ساختار، يک توسعه -4 

 هایمضمون جدول صورت به ؛ اين قالبفورمت و قالب يک در الذكر فوق مطالب كليه سازماندهی -5
 است نشده آورده حجم محدوديت علت به اوليه كدهای وفقط است شده ارائه اصلی و فرعی

 .آنها توسعه و تفسيرها باورپذيری و انسجام سنجش برای مميز يا و همكار ناظر، يک از استفاده -6

 شده مستند استخراجیهای  گفته ۀدربار محقق اظهارنظرهای كمک به كه كامل روايت يک توسعه -7
ها با مستند سازی توسط ارائه شواهد و ها در بخش يافتهاظهارنظرها و تحليل .تم تم به صورت به باشد،

 مصاديق آورده شده است.

 هاداده آوریجمع .محقق توسط شده طی فرآيندهای مراحل و مفاهيم ادراكات، بر بازنگری و تأمل -8
 تكرار جديد هایداده كه معنی بدان يافت، دست نظری اشباع به پژوهش كه كرد پيدا ادامه آنجا تا

 بود. قبلی های داده
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 هاافتهی

 به مشاركتی مشاهده  و مصاحبه وسيله به ماريجوآنا ماده به وابستگان از تن 12 اطالعات پژوهش اين در
 شركت تجارب یمتن یهاداده ليتحل و هيتجز از پس. شده است آوریجمع ماه چهار و سال 1 مدت

 .ديگرد استخراج یفرع مضموت 25 و یاصل مضمون 4 در كنندگان

 سکونت نوع تحصیالت و سن، برحسب نمونه افراد توزیع نحوه -1جدول 

 دانشجو سن رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نوع سکونت
 1 23 نرم افزار ليسانس همراه خانواده

 2 20 معماری ليسانس همراه خانواده

 3 20 عمران ليسانس اه خانوادههمر

 4 23 عمران ليسانس همراه خانواده

 5 21 عكاسی ليسانس همراه خانواده

 6 22 معماری ليسانس همراه خانواده

 7 22 عمران ليسانس همراه خانواده

 8 31 هوافضا فوق ليسانس خانه شخصی

 9 22 عمران ليسانس همراه خانواده

 10 22 عمران ليسانس همراه خانواده

 11 21 عمران ليسانس همراه خانواده

 12 22 عكاسی ليسانس خوابگاه

 

 مخدر مواد به گرایش افزایش یا کاهش در شاوندانیخو و خانواده جایگاه 

 فرزند یهاسبک و شاوندانيخو اي خانواده در را آن شهير توانیم كه يیهایناهنجار و انحرافات از یكي
 مشكالت یدارا مواد كننده مصرف سوء جوانان است، مخدر مواد به جوانان ادياعت كرد مشاهده یپررو
 و یشاوندي،خو یخانوادگ طيشرا نياديبنهای  مؤلفه در شهير مشكالت نيا. هستند یخانوادگ یجد

 مشاهده و یمتن یهاداده از شده استخراج یهامقوله ادامه در. دارد نيوالد یپرور فرزندهای  سبک
 .گرددیم انيب انيدانشجو ادياعت انيجر در شاوندانيخو و خانواده نقش بر یمبن یمشاركت

 خانواده ياعضا در ادیاعت سابقه

 مواد مصرف با يیآشنا ناخواه خواه دارد، وجود خانواده یاعضا از یكي ادياعت كه يیها خانواده اغلب در
 گريد در را آن مصرف و خدرم مواد به شيگرا عامل نيا ن،يا بر افزون و رديگیم صورت تر عيسر مخدر
 وجود خانواده یاعضا از یكي اي نيوالد ادياعت كنندگانمشاركت از یدربعض. كندیم ليتسه خانواده یاعضا
 خودم د،يكشیم اکيتر بابام:» است كردهيم فراهم را ادياعت لوازم پدرش یبرا انيدانشجو از یكي. دارد

 كردهیم مصرف جوآنایمار زين كنندگانمشاركت از یكي تربزرگ برادر« آوردمیم ذغال براش
 ،صبح4 زديم گل رفتيم كه بود خطا نيا تو شيپ سال 4-3 یول كرده ازدواج االن بزرگش داداش:»است
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 خانه اتيح در ماده نيا بوته كاشتن از شخص نيا است، كردهيم مصرف جوآنایمار مادرش گريد« ومديم
 «ميكاشتيم خونمون تو ما د،يكشيم داشت كه ینيگريم بخاطر مامانم:»دهدیم خبر خود

 یجوان و ینوجوان دوران در نیوالد یکاف نظارت عدم

 نظارت خود یجوان و ینوجوان دوران مسائل به نسبت كه نمودند اذعان شوندگان مصاحبه از یتعداد
 ارتكاب یراب یتيموقع را حد از شيب یآزاد نيا هاآن. است گرفتهینم صورت خانواده جانب از یمناسب

 مشروبات مصرف از خود تجربه نياول یشخص. دانندیم مخدر مواد مصرف جمله از متعدد یهایناهنجار
 داشته خبر نامناسب یفضا از مادرش یحت كه كنديم اظهار او دانديم یكاف نظارت عدم علت به را یالك

 اومده بزرگ تا کيكوچ از ليفام یمردا شهرستان، المونيفام شيپ ميبود رفته:»ديگویم شخص نيا است
 به یول كنن،يم كارو نيا اونا كه دونستيم مامانم دن،يكشيم مواد خوردن،يم نايا مشروب همه باغ تو بودن

 و وقت زين گريد فرد« دادن منم به كه گفتم انقدر بخورم خواستيم دلم یليخ اونجا منم داشت، اعتماد من
 شب11 كه هينطوريا چون ٬ندارن روش یاونطور نظارت دشخانوا:»رود رونيب خانه از تواندیم وقتیب
 «خونه اديم صبح 4 ٬رونيب رهيم

 عدم توجه الزم به حضور پدر در فرایندي تربیتی نوجوان 
 اقتدار نقش به زين او. داندیم خود پدر بتيغ را مخدر مواد به شدن دچار عوامل نيمهمتر از یكي یگريد

 ديبا پدر گست،يد زيچي پدر یدونيم. نداشت دهيفا یول كرديم دعوام انممام:»كندیم اشاره تيترب در یپدر
 پدر نكهيا شدم سرخورد انقدر من نكهيا ليدال از یكي شه،يم یالابال آدم وگرنه آدم، گوش تو بزن باشه،

 «نبوده سرم باال

 خانواده دردرگیري و نزاع( ) خشونت

 نيا  كه شودیم فرزندان یروان و یروح آرامش لبس موجب خانواده طيمح در نيوالد نيب نزاع و یريدرگ
 بيآس عامل هي عنوان به تواند می نيوالد خشونت. گرددیم خانواده یاعضا با شخص یگانگيب به منجر امر
 مشكالت علت به انيدانشجو از یتعداد در. دهد شيافزا مخدر مواد مصرف به را انيدانشجو شيگرا ر،يپذ

 ليدل به اشخاص از یكي خانواده در. است دادهیم رخ یمتعدد یهایريدرگ دهخانوا یاعضا انيم در موجود
 :است دادهیم رخ یمتعددهای  یريگ در خانواده پدر یضيمر

 آخه ذهنمه، تو هاشصحنه از یكل كنمیم فيتعر برات دارم كه اآلن شد،یم دعوا یليخ توخونمون»
 دادشون،ینم راه بابام خونمون بودن اومده مامانم یهانمهمو باري ادمي كرد،یم یقاط بعد بود ضيمر بابام
 اي كالً. كردیم پاره پاره رنشويپ زدن، خودشو كرد شروع ومدينم بر دستش از یكار مامانم شد شون دعوا
 « .كردیم دعوا اي بود خواب خورديم كه يیداروها بخاطر اي بود هم اگر نبود بابام
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 خانوادها ارزشهاي دینی در متعارض ب رفتارهاي اجتماعی قبح

 از یاريبس. دارند ینيد یهاارزش به نسبت ینييپا اعتقادات سطح هاخانواده كنندگان،مشاركت اكثر در
 مخالف جنس با نامشروع روابط ،یالكل مشروبات مصرف جمله از ینيد یهاارزش با تعارض در یرفتارها

 قبح ندارند ینيد ديعقا به یبنديپا اشخانواده نكهيا رغميعل انيدانشجو از یك. يندارد یقبح هاخانواده در
 كه درسته آدم اون خود یول ٬ندارن بايتقر یمذهب اعتقادات خانوادهاشون:»داردیم نگه را مسائل از یبعض

 یسري قبح ٬نخورم مشروب گهيد اآلن من عاشورا شب گهيم اديم تيه ما با عاشورا ٬نداره اعتقادات
 تو:»دهدیم اطالع خانواده در یالكل مشروبات مصرف بودن آزاد از زين گريد یشخص. «دارهيم نگه زارويچ

 «نداره یمشكل مشروب ما خانواده

 ناهنجارهاي اجتماعی در شاوندانیخو یهمراه

 موجب كه هایرفتاركج و هایناهنجار در شاوندانيخو یهمراه كه باورند نيا بر شوندگان مصاحبه اكثر
 انيدانشجو از کي چيه. ديآیم حساب بهها  آن ادياعت یاصل علل از است شده الاعم نيا قبح شكستن

 گرددیم آغاز یالك مشروبات و گاريس از معموال. كندینم مصرف به شروع مخدر مواد از بار نياول یبرا
 قبح یالك مشروبات مصرف كه دارد اذعان كنندگانمشاركت از یك. يانجامد می مواد مصرف به سپس و

 گريد يیسو از« زهيبر هم مواد قبح بود شده باعث مشروب مصرف:»بود برده نيب از شيبرا را ادمو
 ینم سمت نيا به هرگز ديشا نبود یالك مشروبات مصرف بر شياقوام اصرار اگر كنديم انيب یشخص
 خوردن نيماش تو همه اونا شمال، ميرفتيم ميداشت هاميیدا پسر با خوردم مشروب كه یبار نياول:»رفت
 چيه ديشا من نبودن اونا اگه كن باور. بخورم خواستمينم اصالً شدم، مجبور كه بخور گفتن من به انقدر
 «.خوردمينم مشروب وقت

 مواد مصرف در و خویشان به مثابه محرک اقوام اعتیاد

 یقو رايبس محرک زين ادياعت نيا. است داشته وجود اشخاص تمام در باًيتقر کينزد شاوندانيخو ادياعت
 مواد شيخو شاوندانيخو ديشد اصرار مقابل در انيدانشجو از یبعض یحت و باشدیم مواد تجربه یبرا

 .اندكرده مصرف
 چون نكرد ريتأث ميديكش ميزد بار ميديخر ميرفت م،يبخر گل ميبر ميگرفت ميتصم قاميرف از یكي با» 

 دميديم دم،يديم اون دست یدونيم گرفت، ميديكش ميرفت زد، بار لمونيفام دادم آوردم من بعد م،ينبود بلد
 «.بكشم برم منم گفتم كنه،يم حال چقدر
 من ديشا نبود لمونيفام اگر:»ديگويم كه داندیم اديز را خود شاونديخو نيا ريتأث یحد تا شخص نيا

 «.دميكش ینم مواد وقت چيه
 عموهام پسر با دورهم ميشديم جمع:» داندیم خود شاوندانيخو فشار علت به را خود ادياعت گريد فرد

 «بكشم شدميم مجبور من، رو زدنيم یقفل بكشم، خواستمينم اصالً من
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 نیوالد به ی عاطفیوابستگ علت به مواد مصرفموقت  کنترل

 اوقات یگاه پدر، و مادر به یعاطف یوابستگ به توجه با كه نمودند اظهار شوندگان مصاحبه از یبعض
 را مصرف روز 10 مادرش واستخدر بر بنا انيدانشجو از یك. يگرنديم خود مواد مصرف كنترل به ميتصم
 روز 10 نكش، من بخاطر یكشيم مواد یدار دونمیم گفت كرد صدام بود دهيفهم مامان:» گذارديكنارم

 مشروب، جوآنا،یمار به  آنكه رغم به انيدانشجو از یكي یمشاركت مشاهده به باتوجه« نكشم نشد شتريب
 پنهان مادرش جانب از گاريس مصرف یحت كه داشت نيا بر یسع داشت ديشد ادياعت( افراط رحدد) گاريس

 مورد در دوستانش از اي ندهد گاريس یبو كه كرديم بو را خود لباس شخص كه شديم مشاهده بارها. بماند
 خواهمینم كه كرديم اذعان داشت گرمشاهده با كه یهاخلوت در متعدد. ديپرسیم سؤال گاريس یبو

 «شن ناراحت خوادينم دلم ٬سوزهيم دلم ترسم ینم پدرم مادر از» .شود ناراحت مادرم

 مخدر مواد کردن تجربه به شیگرا در مؤثر عوامل 
 به باتوجه. باشند می تياهم حائز زين یگريد متعدد عوامل اشخاص، ادياعت انيجر در خانواده نقش بر عالوه

 اوال باشد، می ميتقس قابل یكل دوقسم به مواد كردن تجربه به شيگرا علل پژوهش نياهای  افتهي
 اشخاص دوما برند، می موادپناه به یفرد ،یاجتماع ،یخانوادگ از اعم خود مشكالت از فرار یبرا انيدانشجو

 در را اشخاص راستا نيا در كه یعوامل نيمهمتر از یك. يباشند می مواد مصرف دنبال به يیجو لذت یبرا
 روند، ینم مواد سمت به يیتنها به انيدانشجو از کي چيه است، گرانيد یهمراه كنديم یاري داياعت امر

 خانه مانند مناسب مكان بودن ايمه باشد، می مواد مصرف كننده ليتسه كه تياهم یدارا مقوله گريد
 كسب و التمشك از فرار یبرا مواد بودن حل راه تصور دارد وجود كهای  توجه قابل نكته. است يیدانشجو

 حيتوض به ليتفص به حال. است گرفته صورت یاخالق یريغهای  آهنگ وها  لميف از گرفتن الگو با لذت
 .ميپرداز می کيهر

 گ با محتواي اعتیادآهن و لمیف از استفاده
 یحاو یهاآهنگ و هالميف از استفاده ان،يدانشجو ادياعت ديتشد و شيگرا در عوامل نيترپررنگ از یكي
 با:» داندیم مواد با يیآشنا عامل را لميف انيدانشجو از یك. ياست شده انيب و مشاهده اعتياد() اميپ نيا

 موردش در مدرسه تو بعد زديم حرف نايا و مواد از توشم كردمیم نگاه و یخارج یهالميف ميشستيم قميرف
 در مواد با كنندگانكتمشار از یكي« داشت ريتأث یليخ لميف ها،ساله 15 10 نيا مثل ميزديم حرف
 درمورد دارن همش اونا بعد ٬دهيم گوش یسيانگل رپ یليخ:»است شده آشنا اشعالقه مورد یهایقيموس

 «شه اونا هيشب خواديم ٬آهنگ از رهيگيم ريتاث ینيع ٬كننيم صحبت ابنا ديو

 مناسب یمکان بودن ایمه

 یكي انيدانشجو از یتعداد. است داشته مناسب مكان کي به ازين امر یابتدا در مواد مصرف موارد تمام در
. دانستندیم مناسب محل داشتن  را مواد مصرف كننده ليتسه  و خود ادياعتهای  علت نيتر یاصل از
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 كردن مصرف به قادر اوقات اكثر در اقوامش از یكي توسط مناسب خانه گذاشتن ارياخت در ليدل به یشخص
 یخال خونه خالم پسر كه بود نيد بكشم تونستميم هاموقع از یليخ من نكهيا ليدال از یكي:»است بوده

 شروع زدن گل یوقت از نيا اصال:»است كرده شروع يیدانشجو خانه از را مواد مصرف یگريد«. داشت
 «  یزيچ نه زنهيم سر ینكس كه گهيد شهر هي تو داشت یخال خونه هي چون. شد دانشجو كه كرد

 مواد مصرف در و خویشاوندان دوستان یهمراه

 نياول یبررس مورد اشخاص همه. اندنرفته مخدر مواد سمت یشخص صورت به انيدانشجو از کي چيه
 كه باورند نيا بر انيدانشجو همه باًيتقر. اندنموده اعالم شاوندانيخو اي دوستان از یكي با را خود مصرف
 با موادش مصرف تجربه نياول انيودانشج از یك. ياست بوده مخدر مواد كردن تجربه موجب همراه دوست

 اش تجربه نياول زين گريد فرد«. بود خالف يیپا قيرف كه بود یجمع هي تو من:»است بوده دوستانش
 ميبود نشسته دوستامون از یسري با ، بزنم كه نيا از دميترسيم شهيهم:» است بوده دوستان توسط

 زننيم دارن همشون دميد منم بزنم، گل خواميم من گفت ٬خوردینم مشروب شونيكي ميبخور مشروب
 قيرف را خالف اول منشأ یشخص«. زدم گهيد ديچسب حالش چون داد، حال زدم ه،يچطور نميبب بزنم گفتم

 هي با تو ق،يرف توخالف یوفتيم تو نكهيا اول منشأ:» است بوده دوستانش با اش تجربه نياول زين او دانديم
 « یكنيم حال نفرشون هي با ،یكشینم گل كه نفر 10 ده،يم عشق بهت یكنيم خالف قيرف

 مشکالت از فرار لیدل به مخدر مواد به شیگرا

. باشدیم انيدانشجو مشكالت مخدر مواد از استفاده یبرا یقو یهازهيانگ از یكي گرددیم مشاهده
 از یعشق شكست و نيوالد با یريدرگ وجدان، عذاب ،یزندگ در شكست احساس ،یخانوادگ مشكالت

 از خود دردناک احساس نيا رفع یبرا كه نمودن انيب انيدانشجو همه بايتقر كه است یمشكالت جمله
 مواد سمت به یزندگ در شكست احساس از فرار یبرا انيدانشجو از یك. يكنندیم استفاده مواد

 سر از دارم،ن من چرا پس دارن، بدن دارن، پول دارن، یزندگ دارن، كار هيبق نميبيم كنميم نگاه:»روديم
 مصرف مواد خود وجدان عذاب یفراموش یبرا مواقع درصد10 گريد یشخص« كشميم رميم مشكالت

 بهم دختر هي به اي دارم، وجدان عذاب مثال كشم،يم مواد رميم بده حالم یوقت مواقع درصد 10تو:»كند می
 «كنميم فراموش و مشكلم كشميم زدم،

 لذت کسب علت به جوآنايمار به ادیاعت

 و یروح ادياعت موجب لذت نيا كه كنندیم تجربه را یاديز لذت مصرف نياول از پس انيدانشجو تمام
 كسب كه یلذت به توجه با مصرف تجربه نياول از پس اشخاص از یك. يگرددیم ماده نيا به آنان یروان

 شونيكي ميوربخ مشروب ميبود نشسته دوستامون از یسري با:» دهدیم ادامه را دنيكش مواد كندیم
 ه،يچطور نميبب بزنم گفتم زننيم دارن همشون دميد منم بزنم، گل خواميم من گفت ٬خوردینم مشروب

 «زدم گهيد ديچسب حالش چون داد، حال زدم
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 « برسن بهش دارن دوس ايليخ كه یحال اوالش» :ديگو می مصرف لياوا اديز لذت از یگريد

 جوآنايمار به ادیاعت از یناش یروان و یروح راتیتأث

 جاديا كنندگان مصرف روان و روح در یبساز راتيتأث جوآنایمار مصرف است، شده مشاهده كه آنچنان
 ،یافسردگ از يیباال درجه ، احساسات رفتن نيب از موجب مدت بلند در جوآنایمار استعمال عموما. كند می
 . گردد می اشتها كمبود و توهم ن،ديخواب در مشكالت مواد، ترک توان عدم و یوابستگ ، زه،يانگ افت

 عواطف و احساسات رفتن نیب از

 ازها  آن احساسات تمام كه دارند اعتقاد كننديم مصرف مارجوآنا یطوالن مدت كه یانيدانشجو همه باًيتقر
 .ستندين قائل یتياهم گريد خود یزندگ اشخاص نيتر ارزشمند یبرا یحت است، رفته نيب

 همه مرد من بزرگ مامان:»دانديم مواد ريتأث را شيخو مادربزرگ مرگ دربرابر خود یتفاوت یشخص
 چراغ یسو نيهم به كه بزرگم مامان دم،يكشیم گل تهران تو داشتم من كردن،یم هيگر دهات تو داشتن
 دل گريد فرد«  هيچ فهمم ینم هيگر گهيد من كردم، هيگر شب هي فقط كرد فوت براش، مردميم قسم،
 یزمان بگم بهت نيا همه از اول:»دانديم مواد مصرف جهينت را احساسات شدن سنگ و نيوالد از یسرد
 گهي زيچ چيه  به مزاجت ،یشيم سر دل مادرت پدر از ه،يم سنگ احساسات یكنيم مصرف گل تو كه

 «یسازگار

 کاهش روابط اجتماعی

 مصرف كه باورند نيا رب انيدانشجو. بكاهند خود یاجتماع روابط از دهنديم حيترج اشخاص یمدت از پس
 كردن طرد انيدانشجو از یبعض كه است اديز چنان امر نيا تياهم كند،یم افسرده را انسان ماده نيا

 متعددهای  یريدرگ به خانواده و انياطراف تحمل توان عدم تينها در. دهندیم حيترج را انيواطراف خانواده
 افسرده:»بردينم لذت گرانيد با ینيهمنش از كه كندیم انيب نگونهيا یفرد. رسدیم فرزندان و نيوالد

 ليتبد یآدم هي به تو صرفا ٬خرنيم گنيم دارن همه دانشگاه تو یستاديوا یجمع هيتو كن فرض ٬كنهيم
 مواد مصرف دارد اذعان اشخاص از یكي«. یكنینم حال یباكس تو ٬كننيم حال باهاش هيبق كه یشيم

 با شن،ينم اخت كس چيه با گهيد ، كنه یزندگ یايماف وارد گل»دشویم گرانيد با شدن اخت عدم باعث
 دارن ليفام كل اآلن:»است نموده ارتباط قطع شيخو اقوام با گريد یفرد«. كنند ینم بند زدو یكس چيه
 اصال كالً كنه ینم حال اديز خانواده با شهيم یفرد ٬رهينم بزرگش مامان خونه ٬كننيم نگاه بد بهش بد

 «كرده یخانوادگ طرد ٬رهينم خانواده سمت

 مواد جز يزیچ از نبردن لذت

 باشدیم مواد برندیم لذت كه یزيچ تنها از مدت دراز در اشخاص شده انجام مشاهده و مصاحبه با مطابق
 و باشند می اخالق بد و ناراحت اريبس نكنند استفاده مواد از اشخاص اگر كه دارد ادامه آنجا تا موضوع نيا
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 نكشد مواد اگر كند می انيب انيدانشجو از یك. يدارند مواد مصرف به ازين یعاد حالت به برگشتن یبرا
 هي تو یول یكنیم عشق قاتيرف با ،یكشيم گل نيام»  :كند تحمل را خود انياطراف و دوستان تواند ینم
 ینكش گل اآلن اگه یعني كردن چت شهيم ديمف ساعت دو ،یبود قاتيرف با ساعت 10 قبال ساعت، 2 ميتا
:» دارد مواد مصرف به ازين یعاد حالت به برگشت یبرا ديگویم یشخص.« یكن تحمل و قتيرف یتونینم
 كشميم گل یوقت گم،يم ونيهذ من بگه یهرچ یهرك بپر، گلم اآلن اگه من نيبب ،یبرينم لذت گلم تو

 .«شميم خودم

 گرید مخدر مواد کردن تجربه به دیشد شیگرا

-تجربه یبرا يیباال اريبس شيگرا جوآنایمار مصرف از پس كه است نيا بر انيدانشجو متما دهيعق باًيتقر

های  مواد لذت كردن تجربه یبرا یكنجكاو شيگرا نيا علت. دارند گريد محرک اي مخدر یموادها كردن
 یموادا زير یبكش گل تو»:است كرده مصرف جوآنایمار بر عالوه را ترامادول و اکيتر دينو. باشد می گريد
 گل یكنيم مست گل، شهيم یهمچ تو لغزشت. یزنيم هم ترامادول ،یزنيم هم اکيتر ،یزنيم هم گهيد
 کيمج مصرف به شيگرا شيحش مصرف بر عالوه گريد فرد«. یكشيم گل یكشيم اکيتر ،یشيم

 «بزنم ماشرومم کيمج و یت اس ال دنبالشم دم،يكش شيحش:» دارد یت اس ال و ماشروم

 ترک توان عدم

 از پس اما ندارد، ادياعت ماده نيا كه پنداشتندیم جوآنایمار مصرف از قبل كه دارند اذعان انيدانشجو همه
 ماده نيا ترک توان عدم به منجر كه دهنديم اطالع آن یروان و یروح ديشد ادياعت و یوابستگ از مصرف

. شدند مواجه ترک در خود یناتوان با اما اندگرفته مواد نيا ترک به ميتصم اشخاص بارها یحت. گرددیم
 كه يیاونا اما: »ستندين آن ترک به قادر گريد جوآنایمار مصرف از پس اشخاص كه باورست نيا بر یفرد

 از یكي« كنن ترک توننینم ،یزندگ به بردگردن توننینم گهيد كنن، می بند و زد جوآنایمار یآقا با
 به اآلن من. كنم تركش تونمينم و گل كردم درک من: »ديوگیم خود ديشد یوابستگ از زين انيدانشجو

 «باشه كنارم ديبا گل برسم يیهرجا

 کاذب تهور و شجاعت
 و حيصر یهاواكنش موجب امر نيا كنند،يم دايپ یكاذب شجاعت مواد مصرف از پس اشخاص همه

 حرف گفتن شجاعت كهنيا یبرا انيدانشجو یبعض چنانچه. شودیم انيدانشجو مقابل در هاآن يیپروا یب
 كه را اشخاص یبعض احترام مصرف از پس انيدانشجو از یكي. كنندیم مصرف مواد كنند دايپ را دلشان
 اون كنهيم چت یوقت ٬داره یستيوا در روها  بچه از دوتا یكي با:»كند ینم حفظ گريد است كردهيم حفظ

 يیهاحرف:»كنديم مصرف بزند را دلش رفح بتواند نكهيا یبرا گريد یشخص«: رهيم نيب از یستيوا در رو
 انيب انيدانشجو از یكي«.  ارهيم شجاعت ٬زنميم حالت اون تو بزنم، یعاد حالت تو تونمينم وقت چيه كه
 اون یتو:»ندارد ترس زيچ چيه از و دهدیم انجام بخواهد دلش كه یهركار مصرف هنگام در كه كنديم
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 قران یبر نكهيا از كردن، سكس از یندار ترس یچيه زا یبكن یتون می بخواد دلت یهركار ٬لحظه
 «دادم گوش روضه كردم چت ايليخ یبكن یتونيم بخواد دلت یهركار ٬یندار یترس یبخون نماز ٬یبخون

 دنیخواب هنگام در یآشفتگ

-یم خواب در یآشفتگ دچار مصرف یمدت از پس اشخاص شده انجام یهامصاحبه و مشاهده به باتوجه
 حرف و بدن لرزش یفرد. شودیم بدن لرزش و یناگهان یهاشدن داريب و گفتن انيهذ به رمنج كه شوند
 بعد ،یزنيم حرف خواب تو انقدر چرا گفتيم مامان لشياوا» دانديم مواد مصرف راتيتأث از را خواب در زدن

 مصرف جيانت از را دنيد كابوس و خواب در اديفر اشخاص از یكي«. دميلرزيم هوي خواب تو مدت هي از
 «یزنيم داد دفعهي خواب تو ،ینيبيم كابوس مدت هي از بعد یخوابيم كه شبا» داندیم مواد

 مواد مصرف یجیتدر شیافزا

 یطوالن یزمان فاصله با ابتدا در انيدانشجو دهند،یم اطالع مصرف در یصعود ريس کي از اشخاص تمام
 .رسنديم هم مصرف بار چند یروز به یحت شده جاديا یوابستگ ليدل به اما كنندیم مصرف به شروع

 رستانيدب سوم:»است دهيرس كباري یروز به جاًيتدر اما است كردهيم مصرف كباري یماه ابتدا در یفرد
 دو ماه، 1 شد نيا. ميبردیم لذت خوابش از ميكردیم كره ميديكشیم شبا م،يديكشیم كتابخونه ميرفت می
 موضوع نيهم از زين گريد فرد« چتم شد هر ميون سال کي اآلن كه نم یزنگ شد نيا ماه، 4 ماه، 3 ماه،

 «روز هر بعدش ٬باري هفته2 بعد باري یماه بعد باري ماه سه دو اول:» دهدیم اطالع

 جوآنايمار مصرف از یناش يرفتار و یکنش عوامل

 كه یموارد جمله از.  باشند می جوآنایمار مصرف با مرتبط یاحساس و یرفتار عالئم از یتعداد
 و احساسات در مثبت راتيتغ سرخوش، آرامش، احساس كنند می تجربه جوآنایمار كنندگان مصرف

 یرفتارها شده انجام یهامصاحبه و مشاهدات بنابر. باشد می آهنگ خوراک، مانند یزندگ اتيتجرب
 شامل انيانشجود رفتار. باشدیم ريپذ تكرار یالگو یدار یبيعج یصورت به مواد مصرف از پس اشخاص

 .باشد می یوراج سكوت، دن،يرقص آهنگ، دادن گوش

 دنیرقص و  آهنگ

 چنانچه دارند، مواد مصرف از پس آهنگ به دادن گوش یبرا یاديز اريبس زهيانگ انيدانشجو از یتعداد
 نكهيا زدن گل از هدف:»داندیم خود هدف  را دادن گوش آهنگ و دورهم شدن جمع اشخاص از یكي

 مصرف از پس زين یگريد«ميباشها  باال باال ٬باال ميبر بعد ميبد گوش اهنگ اي ٬بزنن رهمدو جمعشن
 مواد مصرف از پس زينای  عده«.  باشه یآهنگ هي داردوس شهيهم:»دارد دادن گوش آهنگ به عالقه دائماً

 خون، تو ینشست تنها االن:»باشد می آنها یشاد نشانگر خودشان یادعا به و كننديم دنيرقص به شروع
 «ادينم خوشت یعاد حالت تو وقت چيه یخوش نيا یرقصيم یشيپام
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 تفکر و سکوت

 نيا انيدانشجو یادعا. باشدیم مواد استعمال از پس انيدانشجو جيراهای  رفتار از یكي زين كردن سكوت
 ذهن در یشاد کي كه ليدل نيا به برند می لذت خود سكوت از باشند می تنها كه یمواقع در یحت كه است
 كمک انيدانشجو كردن ليتخ و تفكر بهتر به ماده نيا مصرف زين نيا بر عالوه كنند می احساس خود
 اطالع موضوع نيهم از زين یگريد« توفكر رفتيم شد،یم ساكت ديكشیم من خاله پسر. »كند می

 ليتخ و كرتف امر در بهبود  به یشخص« شنيم ساكت كنيم جتای  تا 5 ،4 هستن هایسري» :دهد یم
 «یكن فكر یخوايم كه یزيچ به یتنونيم خوب یليخ»  :كند می اشاره

 دیشد خنده

. باشد می انيدانشجو یسرخوش جوآنایمار مصرف از گرفته نشأت یرفتارهای  نشان نيتر جيرا از یكي
 شخص هشد انجام مشاهدات با مطابق. دانند می زين خود شيگرا علل نيمهمتر را امر نيا كنندگانمشاركت

 یكل.» كنديم یپدریپ یهادنيخند به شروع مصرف از پس بالفاصله اما بردیم رنج یاريبس یناراحت از
 «یكنيم حال یالك ینجوريهم ،یخنديم یكشيم یوقت ا،يناراحت اآلن

 یوراج

 درونگرا كه یاشخاص یحت. باشدیم ديشد وراج جوآنایمار مصرف از پس اشخاص جيراهای  پيت از یكي
 ديشد یوراج دچار ماده نيا مصرف از پس كنند،یم عمل محتاط خود یاجتماع تعامالت در و باشند می
 نان قهيد 40و1 ورق دميكشيم اولش.» دهد می قرار ريتأث تحت را آنها یاجتماع روابط امر نيا كه شوند می

 گل اآلن من خوام،ينم مبكن تونميم كارارو نيا اآلنشم نفر، 15 یبرا گرفتمیم معركه زدم،یم حرف استاپ
 .«رمينگ نفرو 10 ستگاهيا نداره امكان اريدرب یباز ورق پسر بگم بكشم

  توهم جادیا
 دارن يیقو اريبس ليتخ يیتوانا اشخاص مواد مصرف از پس شده انجام یهامشاهده و مصاحبه به توجه با
 شخص شده انجام مشاهده با قمطاب. ستين یواقع كه دانندیم حال نيع در اما توهم گريد عبارت به اي

-یم اما رقصديم دارد دوستانش از یكي با كردیم ادعا و بود دنيرقص حال در مواد مصرف از پس
 آب یوانيل مواد، مصرف هنگام در گريد شخص«. كنم تصورش تونميم خوب یليخ اما ستاين دونميم»:گفت

 .است شدن غرق حال در كه كردیم وانمود او اما ختير شيرو
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 خانواده یاعضا در ادياعت سابقه

 شيافزا اي كاهش در شاوندانيخو و خانواده جايگاه
 مخدر مواد به شيگرا

 یجوان و ینوجوان دوران در یكاف نظارت عدم

عدم توجه الزم به حضور پدر در فرايندی تربيتی 
 نوجوان

 یخانوادگ خشونت

متعارض با ارزشهای دينی در  رفتارهای اجتماعی قبح
 انوادهخ

 اجتماعیهای  در ناهنجاری شاوندانيخو یهمراه

 مصرف در و خويشان به مثابه محرک اقوام اعتياد
 مواد

 ی عاطفیوابستگ علت به مواد مصرف موقت كنترل
 نيوالد به

 با محتوای اعتيادهای  آهنگ و لميف از استفاده

 مخدر مواد كردن تجربه به شيگرا در مؤثر عوامل

 مناسب یمكان بودن ايمه

 مواد مصرف در و خويشاوندان دوستان یهمراه

 مشكالت از فرار ليدل به مخدر مواد به شيگرا

 لذت كسب علت به جوآنایمار به ادياعت

 عواطف و احساسات رفتن نيب از

 جوآنایمار به ادياعت از یناش یروان و یروح راتيتأث

 كاهش روابط اجتماعی

 مخدر مواد قيطر از فقط لذت كسب

 گريدهای  مواد كردن تجربه به ديشد شيگرا

 ترک توان عدم

 كاذب تهور و شجاعت

 دنيخواب هنگام در یآشفتگ

 مواد مصرف یجيتدر شيافزا

 توهم جاديا

 دنيرقص و آهنگ

 تفكر و سكوت جوآنايمار مصرف از یناش یرفتار و یكنش عوامل

 ديشد خنده

 یوراج
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 ستنباط نظريا و بحث
 را جوآنایمار به معتادان ستهيز تجربه یبررس اد،ياعت مسئله از قيعم درک و فهم منظور به حاضر پژوهش

 مواد به شيگرا كاهش و شيافزا در خانواده نقش حاضر پژوهش  یاصل مضمون نياول .است داده انجام
 در ادياعت را مواد مصرف یاصل علت متخلف انيدانشجو شتريب كه است شده انيب یپژوهش در. باشد می

 از یكي خانواده در ادياعت سابقه زين پژوهش نيا در(.  1،2001همكارانش و الفام) دانندیم شيخو خانواده
 خواه دارد، وجود خانواده یاعضا از یكي ادياعت كه يیها خانواده اغلب در. باشد می شده استخراجهای  داده

 مواد به شيگرا عامل نيا ن،يا بر افزون و رديگیم صورت تر عيرس مخدر مواد مصرف با يیآشنا ناخواه
 قسمت نيا یفرعهای  مقوله از گريد یك. يكندیم ليتسه خانواده یاعضا گريد در را آن مصرف و مخدر
 مواد به وابسته افرادهای  خانوادههای  یژگيو از یكي داده انجام كهای  سهيمقا در بلوم چاردير كه طور همان

 اشخاص و نداشته وجود الزم یريگسخت اشخاص یكودك و ینوجوان دوران مسائل به نسبت كه تاس نيا
 شوندگان مصاحبه از یتعداد زين پژوهش نيا در .(1371 ،یصالح) اند بوده برخوردار حد از شيب یآزاد از

 صورت ادهخانو جانب از یمناسب نظارت خود یجوان و ینوجوان دوران مسائل به نسبت كه نمودند اذعان
 جمله از متعدد یهایناهنجار ارتكاب یبرا یتيموقع را حد از شيب یآزاد نيا هاآن. است گرفتهینم

 مواد مصرف به شيگرا با داریمعن یمنف یهاهمبسته از یكي یمذهب نگرش. دانندیم مخدر مواد مصرف
 سطح بودن نييپا زين مقاله نيا در .(1388 زردخانه،یاكبر و  ،یشهاب فرد،یاريخدا) است شده گزارش

 ینييپا اعتقادات سطح هاخانواده كنندگان،مشاركت اكثر در است، دهيگرد احصاء خانواده یمذهب اعتقادات
 مصرف جمله از ینيد یهاارزش با تعارض در یرفتارها از یاريبس. دارند ینيد یهاارزش به نسبت

 با همراه سرد رابطه یپژوهش در. ندارد یقبح هانوادهخا در مخالف جنس با نامشروع روابط ،یالكل مشروبات
 ،يزدی ،انيسی ،رئيسی) است شده گزارش ادياعت به شيگرا علل از یكي خشونت و نيتوه یحت اي و طرد

 نيب نزاع و یريدرگ. است شده مشاهده خانواده در خشونت زين پژوهش نيا در(. 1387، رشيدی و ،زمانی
 یگانگيب به منجر امر نيا  كه شودیم فرزندان یروان و یروح آرامش سلب بموج خانواده طيمح در نيوالد

 شيگرا ر،يپذ بيآس عامل کي عنوان به تواند می نيوالد خشونت. گرددیم خانواده یاعضا با شخص
 ادياعت انيجر در خانواده ريتأث بر عالوه مقاله نيا در. دهد شيافزا مخدر مواد مصرف به را انيدانشجو
 و اقوام یهمراه و اجتماعیهای  ناهنجاری در شاوندانيخو یهمراه یفرعهای  مقوله ان،يدانشجو

 یهمراه كه باورند نيا بر شوندگان مصاحبه اكثر. است دهيگرد استخراج مواد مصرف در شاوندانيخو
 یاصل علل از است شده اعمال نيا قبح شكستن موجب كه هایرفتاركج و هایناهنجار در شاوندانيخو

-نكرده مصرف به شروع مخدر مواد از بار نياول یبرا انيدانشجو از کي چيه. ديآیم حساب بهها  آن اديعتا

 شاوندانيخو ادياعت. انجامد می مواد مصرف به سپس و گرددیم آغاز یالك مشروبات و گاريس از معموال. اند
-یم مواد تجربه یبرا یقو اريبس محرک زين ادياعت نيا. است داشته وجود اشخاص تمام در باًيتقر کينزد

 در. اندكرده مصرف مواد شيخو شاوندانيخو ديشد اصرار مقابل در انيدانشجو از یبعض یحت و باشد

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Lapham et al 
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 ريغ و ميمستق طور به كه باشد می نيوالد و فرزند متقابل یدلبستگ ت،ياهم پر عوامل از یكي گريد پژوهش
 به یوابستگ علت به مواد مصرف كنترل(.1977 سر،يج و سريج) است رگذاريتأث مواد مصرف در ميمستق
 مصاحبه از یبعض. كندیم دييتأ را هيفرض نيا كه است مقاله نيا در شده استخراج یهاداده از زين نيوالد

 كنترل به ميتصم اوقات یگاه پدر، و مادر به یعاطف یوابستگ به توجه با كه نمودند اظهار شوندگان
 از یتعداد. شد یبررس مواد به شيگرا بر مؤثر عوامل گريد یاصل مضمون در .گرندیم خود مواد مصرف

 ديتشد و شيگرا در عوامل نيترپررنگ از یكي را حاوی مواد مخدر یهاآهنگ و لميف از استفاده اشخاص
 شده ادياعت انيجر در انيدانشجو یبرا یالگوساز به منجر محصوالت نيا از استفاده. دانستند خود ادياعت

 به ازين امر یابتدا در مواد مصرف موارد تمام در كه بود یفرع مقوله گريد مناسب یمكان بودن ايمه .است
 ليتسه  و خود ادياعتهای  علت نيتر یاصل از یكي انيدانشجو از یتعداد. است داشته مناسب مكان کي

 وجود كانينزد و خانواده نظارت كههای  طيمح. دانستندیم مناسب محل داشتن  را مواد مصرف كننده
 یبرا مناسبهای  زمان جمله از نيوالد رفتن مسافرت اي شهرستان در يیدانشجو خانه مانند باشد نداشته
 با معاشرت ادياعت به انيدانشجو شيگرا علل نيمهمتر از یكي یپژوهش در. است بوده انيدانشجو تجربه

 انيدانشجو از کي چيه  پژوهش نيا در .(1383 زاده،رسول وی مولو) است شده گزارش ناباب انيدانشجو
 از یكي با را خود مصرف نياول یبررس مورد اشخاص همه. اندنرفته مخدر مواد سمت یشخص صورت به

 موجب همراه دوست كه باورند نيا بر انيدانشجو همه باًيتقر. اندنموده اعالم شاوندانيخو اي دوستان
 است داشته ترس شدت به محرک اي مخدر مواد مصرف اشخاص یبرا. است بوده مخدر مواد كردن تجربه

 ليدل به مخدر مواد به شيگرا.است بوده كننده ليتسه مواد استعمال قبح شكستن در دوستان یهمراه كه
 از استفاده یبرا یقو یهازهيانگ از یكي گرددیم مشاهده است پژوهش نيا افتهي گريد   مشكالت از فرار
 وجدان، عذاب ،یزندگ در شكست احساس ،یخانوادگ مشكالت. باشدیم نايدانشجو مشكالت مخدر مواد
 كه نمودند انيب انيدانشجو همه بايتقر كه است یمشكالت جمله از یعشق شكست و نيوالد با یريدرگ
 جوآنایمار به ادياعت توجه قابلهای  یژگيو از .كنندیم استفاده مواد از خود دردناک احساس نيا رفع یبرا
 توان گريد جوآنایمار مصرف از پس انيدانشجو كه است نيا است دهيگرد احصاء پژوهش نيا در كه

  انياطراف تحمل و خود مشكالت حل یبرا كنندگانمشاركت. ندارند هم را خود یمعمول مشكالت تحمالت
 بودند دهيشن ماده نيا از كه یاانهيعام اطالعات به باتوجه اشخاص. دانندیم مواد مصرف را حل راه تنها

 یمتعدد یهامصرف از پس كه باورند نيا بر كنندگانمشاركت اما. ندارد ادياعت جوآنایمار كه پنداشتندیم
 یروان و یروح راتيتأث یبعد یاصل مقوله در. كردند دايپ یروان و یروح یوابستگ ماده نيا به داشتند كه
 از یتعداد در كه همانطور. است گشته استخراج كنندگانمشاركت تجربه از جوآنایمار به ادياعت از یناش

 از يیباال درجه جمله از یروان عملكرد مشكالت  و جوآنایمار ديشد مصرف نيبای  رابطههای  پژوهش
 نشان يیها پژوهش ،(1998 ،1منيها و ،یتر ،یكوئ لوچمن، جانسون، لريم) است شده گزارش یافسردگ

 و نويكوپرس) باشدیم مشكل نيهم ماده نيا ترک یبرا انيدانشجو یهازهيانگ از یكي كه دهدیم
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. اند نموده اشاره شيخو عواطف و احساسات رفتن نيب از به اشخاص زين پژوهش نيا در(. 2006 همكاران،
ها  آن احساسات تمام كه دارند اعتقاد كنندیم مصرف جوآنایمار یطوالن مدت كه یانيدانشجو همه باًيتقر
 مصرف. ستندين قائل یتياهم گريد خود یزندگ اشخاص نيتر ارزشمند یبرا یحت است، رفته نيب از

 احساس و دانندیم مثبت را ريتأث نيا عده. گردندیم خود یزندگ مسائل به یتفاوتیب دچار كنندگان
 دهنديم حيترج اشخاص یمدت از پس. دارند خود یزندگ در یشتريب شرفتيپ امكان صورت نيا به كنند یم
 كند،یم افسرده را انسان ماده نيا مصرف كه باورند نيا بر انيدانشجو. بكاهند خود یاجتماع روابط از

. دهندیم حيترج را انيواطراف خانواده كردن طرد انيدانشجو از یبعض كه است اديز چنان امر نيا تياهم
 در. رسدیم نفرزندا و نيوالد متعددهای  یريدرگ به خانواده و انياطراف تحمل توان عدم تينها در

 شود می یزشيانگ سندرم  موجب یطوالن مدت به جوآنایمار از استفاده كه است شده گزارش یپژوهش
 ،1وست و نيمكگالس) شود می زهيانگ دادن دست از و تيفعال عدم ،یحال بی دچار شخص كه معنا نيبد

 مواد برندیم لذت كه یزيچ تنها از مدت دراز در اشخاص شده انجام مشاهده و مصاحبه با مطابق(. 1968
 اخالق بد و ناراحت اريبس نكنند استفاده مواد از اشخاص اگر كه دارد ادامه آنجا تا موضوع نيا باشدیم
 به آنها مزاج كنندگانمشاركت یادعا به. دارند مواد مصرف به ازين یعاد حالت به برگشتن یبرا و باشند یم
 لذت آنها برندیم لذت یعادهای  آدم كه يیزهايچ از مدت ینطوال در و ست،ين سازگار مواد بجزء یزيچ
 از بردن لذت و یعاد حالت به برگشتن یبرا انيدانشجو كه گرددیم امر نيا موجب امر نيهم. برند ینم

 ینم گريد كه باورند نيا بر كنندگانمشاركت یحت. شوندیم جوآنایمار دوباره استعمال به مجبور یزندگ
 كردن تجربه به ديشد شيگرا. گردند می یزگيانگ بی نوع کي دچار و بازگردند یزندگ یعاد حالت به توانند
 نيا بر انيدانشجو تمام دهيعق باًيتقر. است دهيگرد استخراج كه است یگريد یفرع مقوله مختلفهای  مواد
 گريد محرک اي مخدر یموادها كردن تجربه یبرا يیباال اريبس شيگرا جوآنایمار مصرف از پس كه است
 جالب كه یموضوع. باشدیم گريد یموادها لذت كردن تجربه یبرا یكنجكاو شيگرا نيا علت. دارند
 دارند اظهار آنها. كنندیم مصرف جوآنایمار همراه به را گريدهای  مواد انيدانشجو كه است نيا است توجه

 جوآنایمار مصرف ازی ناش  راتيثتأ از گريد یكي كاذب تهور و شجاعت. دهديم آنها به یترشيب لذت كه
 یهاواكنش موجب امر نيا كنند،یم دايپ یكاذب شجاعت مواد مصرف از پس اشخاص همه.  باشدیم

 حرف گفتن شجاعت نكهيا یبرا انيدانشجو یبعض چنانچه. شودیم افراد مقابل در هاآن يیپروایب و حيصر
 زين انيدانشجو یتعداد یاجتماع رفتار سهولت موجب همسئل نيا. كنندیم مصرف مواد كنند دايپ را دلشان
 همانطور  .گرددیم اجتماع در آنها گشتن محبوب موجب جوآنایمار مصرف كه معتقدند آنها. است گشته

 شوندگان شيآزما در را خواب ،مشكالت جوآنایمار كنندگانمصرف یرو بر شده كنترل پژوهش در كه
  كه دهدیم نشان  زين پژوهش نيا یهاافتهي ،(1999 ،2شمنيف و ن،يفولت مر،كا وارد، ،یهان) اندداده گزارش
 انجامهای  مصاحبه و مشاهده به باتوجه. باشدیم جوآنایمار به ادياعت راتيتأث از دنيخواب هنگام در یآشفتگ
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 داريب و گفتن انيهذ به منجر كه شوندیم خواب در یآشفتگ دچار مصرف یمدت از پس اشخاص شده
 اشخاص تمام كه است یگريد افتهيمواد مصرف یجيتدر شيافزا. شودیم بدن لرزش و یناگهان یهادنش
 به شروع یطوالن یزمان فاصله با ابتدا در انيدانشجو دهند،یم اطالع مصرف در یصعود ريس کي از

 از مقوله نيا. رسنديم هم مصرف بار چند یروز به یحت شده جاديا یوابستگ ليدل به اما كنندیم مصرف
 مواد دوباره مصرف بر یسع كردن كسب كه یلذت به توجه با اشخاص ابتدا در رديگیم نشأت مسئله چند

 عدم باعث یوابستگ نيا گردنديم مواد به یروان و یروح یوابستگ دچار متعدد مصرف از پس اما دارند
 برندينم لذت یگريد یزيازچ آنكه به باتوجه آنها تيدرنها شودیم مواد جزء یريچ به هاآن مزاج یسازگرا
 راتيتأث از یكي زين توهم جاديا. شونديم انشانياطراف و یزندگ تحمل یبرا مواد روزانه مصرف به مجبور

 مواد مصرف از پس شده انجام یهامشاهده و مصاحبه به توجه با .است دهيگرد انيب و مشاهده جوآنایمار
 .ستين یواقع كه دانندیم حال نيع در اما توهم گريد عبارت به اي دارن يیقو اريبس ليتخ يیتوانا اشخاص

 و مشاهدات بنابر. باشدیم شده بحث یاصل مقوله جوآنایمار مصرف از یناش یرفتار و یكنش عوامل
 ريپذ تكرار یالگو یدار یبيعج یصورت به مواد مصرف از پس اشخاص یرفتارها شده انجام یهامصاحبه

 شده انيب موارد. باشد می یوراج سكوت، دن،يرقص آهنگ، دادن گوش شامل انيودانشج رفتار. باشدیم
 یمار به ادياعت ريتأث نيمهمتر يیهاپژوهش در كه طور همان. باشد می جوآنایمار استعمال هنگام در فقط
 و ر،يما ن،يفلت ،یكل) است شده دانسته يیگفتگو تعامالت كاهش یاجتماع یرفتارها حوزه در جوآنا

 رفت، نيب از مواد راتيتأث آنكه از پس كه است شده مشاهده زين پژوهش نيا در ،(1994 ،1منشيف
 حيترج ستند،ين گفتوگو به راغب ندارند، را انياطراف تحمل دهند،يم نشان خود از یمنزو یرفتار اشخاص

 كه دارد ادامه يیجا تا مسئله نيا. كنند فكر اي بدهند گوش آهنگ اي كنند نگاه لميف كه دهند می
 خود یفرد یزندگ و خانواده ترک بدنبال آنها از یاريبس و ندارد را یزيچ چيه تحمل گريد انيدانشجو

 .باشند یم
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