
 
 
 
 
 
 
 
 

  شناسي اعتياد اتيولوژي جامعه

  
  1دكتر جعفر سخاوت

  

  : چكيده

اما اثرات آن . گيري است كه قابل اندازه داردموادمخدر يك واقعيت فيزيكي با مشخصات معين و اثرات عيني 

گر ممكن است منطبق باشد يا نباشد يكي از تعاريف مورد قبول علـوم اجتمـاعي در مـورد     با مفهوم ذهني مشاهده

مخدر اين است كه بر وضعيت رواني انسان يعنـي بـر كـاركرد مغـز، روحيـه، عواطـف، احساسـات، ادراكـات و         مواد

كه تنهـا اثـرات واقعـي موادمخـدر     دهد  نشان مي بررسي حاضر. گذارد هاي مختلف اثر مي فرآيندهاي تفكر به شيوه

، محيط اجتماعي حاكم بـر مصـرف   انگيزه فرد براي مصرف ، بلكهتعيين كننده اثرات آن روي مصرف كننده نيست

در ايـن  . اين مـواد مـوثر هسـتند    تأثيرمواد، هنجارهاي اجتماعي حاكم بر مواد و شيوه مصرف، همگي بر چگونگي 

ي درماني از عوامل مهـم پيشـگيري از   ها راهبر  تأكيد وهاي اجتماعي پنهان در پس مصرف موادمخدر   ، انگيزهميان

  .شود اعتياد محسوب مي

  كاركردهاي مصرف مواد، موقعيت، راهكارها  انگيره مصرف مواد، :ژگانكليد وا

  

  اي چند بعدي است اعتياد به موادمخدر پديده

اثـر خـرده   . عوامل فرهنگي اجتماعي از جمله عوامل مـوثر در گسـترش ايـن پديـده اسـت     

ن شناسـا  فرهنگ، در پايين يا باال بودن نـرخ مصـرف كننـدگان موادمخـدر، مـورد مطالعـه مـردم       

مصرف موادمخدر در ميان زنان، مردان، اقوام و نژادهاي مختلف در سنين مختلـف  . فرهنگي است

متاسـفانه اثـر   ،D.L.Thombs) (1999:239 .عمر و بر حسب پايگاه اجتماعي افراد متغير است

اكثر درمانگران بر اين انديشـه  . عوامل اجتماعي چندان مورد توجه مراكز درماني قرار نگرفته است

ايـن  . دهـد  را به مصرف طوالني و مداوم سـوق مـي   ها آنهاي بيولوژيكي افراد  تند كه آمادگيهس

از نظـر آنـان نقـش عوامـل     . مواد براي كساني كه آمادگي بيولوژيك ندارند، اعتيادآور نخواهد بود

  .فرهنگي اجتماعي جنبه فرعي دارد

                                                
  عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي -1
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. ه فـرد در آن قـرار دارد  شناختي نقش خاستگاه اجتماعي و زمان خاصـي كـ   از ديدگاه جامعه

چگونگي دسترسي بـه مـواد و هنجارهـاي اجتمـاعي موافـق يـا       . الزم است مورد توجه قرار گيرد

  .كند ي مختلف فرق مينهااو زم نهاامخالف با مواد در مك

بـه احتمـال    1.اينكه چرا در ايران مصرف كوكايين پايين است و مصرف ترياك بيشتر اسـت 

. شـود  هاي مختلف اجتماعي مربوط مـي  دم به آن و هنجارهاي گروهزياد به چگونگي دسترسي مر

به تدريج مصرف اين گونه مواد از شكل مرسوم فرهنگي خارج شده و مصرف كنندگان به دفعـات  

هاي ملـي و محلـي    دولت. اند بيش از اندازه در شرايط غير متعارف فرهنگي به مصرف آن پرداخته

ش و مصـرف مـواد مـذكور را خـارج از چـارچوب مقـررات       به تدريج با وضع قوانين، تملك، فـرو 

  .اند غيرقانوني اعالم كرده

  

  انگيزه مصرف مواد

. وقوع هر عمل خالف اجتماعي مستلزم وجود انگيزه و قرار گرفتن در موقعيت مناسب اسـت 

در مواقـع خـاص بـه    ( هاي رفتـار در بيشـتر مواقـع حاصـل هنجارهـاي اجتمـاعي اسـت         انگيزه

يـك  . شـود  هنجارهاي اجتماعي به دو شكل ديده مي). گردد هان در ناخودآگاه بر ميهاي پن انگيزه

شكل آن رفتارهايي است كه در ميان اعضاء گروه خاص مورد قبول است و در موقعيت خـاص آن  

شكل ديگر آن هنجارهايي است كه حاصل انتظارات مشـترك مـردم جامعـه    . دانند را سودمند مي

بـراي شـناخت   . شـمرند  را ناپسـند مـي  هـا  آنمطلـوب و عـدم رعايـت     را آنهـا مردم رعايت . است

  .هاي رفتار آدمي توجه به هر دو دسته هنجارهاي گروهي الزم است محرك

  

  

  

  

  

                                                
خانم دكتر رحيمي، آقايان دكتر عمران رزاقي، دكتر حسيني، دكتر كاظم محمد و سعيد مـدني   در مطالعه گروه ملي تحقيق - 1

درصد سـابقه نـوع مـاده     6/96نفر جمعيت مورد مطالعه، معتادان خودمعرف، زنداني و خياباني،  1472از مجموع  1377در سال 

  .اند درصد ساير مواد ذكر كرده 5/8تنها  درصد هرويين و 5/47درصد شيره،  1/50مصرفي خود را در طول عمر ترياك، 
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  موقعيت

  هنجارهـاي مخـالف از دو  . منظور از موقعيت، فقدان هنجارهاي مخالف مصرف موادمخـدر اسـت  

  : اند نوع

رفتـار خـالف   . ها و هنجارهاي غير رسمي اجتماعي نامه ينها و آئ رسمي مانند قانون، بخشنامه -1

هنجارهاي غيررسمي  بويژهافتد كه انگيزه باشد و هنجارهاي گروهي،  اجتماعي هنگامي اتفاق مي

  .موافق آن باشد

اي اسـت كـه    هـاي حرفـه   هنجارهاي غيررسمي حاصل نظارت اجتماع محلي، خانواده و گروه -2

قدرت هنجارهـاي رسـمي ماننـد قـانون نيـز      . ي كاسته شده استدر اجتماعات شهر ها آناهميت 

  .تواند رفتار را كنترل كند محدود است و به تنهايي نمي

افتد كه انگيزه باشـد و از سـوي اجتمـاع محلـي يـا       رفتار خالف هنگامي اتفاق مي ،بنابراين

گيزه نباشد كمتـر  رفتار خالف اگر ان. خرده فرهنگ اجتماعي نوعي حمايت از آن رفتار موجود باشد

 – J.W.Aisworlh).افتد و يا اجتماع محلي يـا خـرده فرهنـگ مخـالف آن باشـد      اتفاق مي

Darwell& D.B. Downey 536 – 583)، 1988 (   

  

  محروميت نسبي

انگيـزه فـرد بـراي    ) رايت ميلز، كوهن و سازرلند مرتن، سي( شناسان معاصر  از ديدگاه جامعه

عي افـراد دارد و افـراد زيـر فشـار عوامـل اجتمـاعي بـه بسـياري از         رفتار ريشه در خاستگاه اجتما

. هـاي خـود چنـدان آگـاه نيسـتند      زنند در حاليكه غالبا از انگيزه رفتارهاي خالف اخالق دسته مي

و  هـا  آنكنند و رابطـه ميـان    را كاوش مي ها آنشناختي و روانشناسي اجتماعي  گران جامعه تحليل

رئــيس دپارتمــان  (Young)يانــگ . دهنــد اعي را نشــان مــيهــاي اجتمــ روي كــجاز بســياري 

از او بسـياري  . كنـد  شناسي دانشگاه ميدل سكس صحبت از احساس محروميـت نسـبي مـي    جرم

ــابع و   ــابرابر من ــع ن ــاعي را حاصــل توزي ــات اجتم ــدانحراف ــي درآم ــه م ــد ها در ســطح جامع              .دان

(Young J 2001 27 – 50) گذشته ميان قشرهاي پايين جامعه  احساس محروميت نسبي در

هاي قومي، خانوادگي و همسـايگي گسـترش يافتـه     بوده است و امروز اين احساس به داخل گروه

ها و اجتماعات محلي هسـتيم   ها، همسايه آميز در درون خانواده ما امروز شاهد رفتار خشونت. است

شابه در محروميت در اقشار مياني امروز ت. كه در گذشته كمتر متوجه اعضاء درون گروه بوده است
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خصوص در ايران به هم ريخته است به طوري كه برخي اعضاء ايـن قشـرها    ويژهو پايين جامعه ب

ها بـراي   اعضاي اين گروه. ي خاص و غالبا نابهنجار خود را از فقر بيرون بكشندها راهاند از  توانسته

خواهـان اطالعـات و   . آورنـد  ود فشار مـي ي بر اعضاء گروه خا هناحفظ موقعيت خود به نحو بيرحم

هاي اجتماعي، احساس محروميـت   ها در درونگروه نابرابري موقعيت. فرمانبري اعضاء گروه هستند

ّمات اجتماعي بـا افـزايش     انگيزه رفتارهاي نابهنجار و شكستن محر. در گروه را تشديد كرده است

  .روز بيشتر شده استه محروميت نسبي روزب

  

  ازهاافزايش ني

بخشد، افزايش نيازها زيـر فشـار توليـدات انبـوه      آنچه احساس محروميت نسبي را شدت مي

تبليغـات  ). وسـايل برقـي خـانگي، لبـاس و غيـره      ،مانند اتومبيـل، موبايـل  ( جامعه صنعتي است 

  المللي نگـرش و رفتـار بيننـدگان را هـدف قـرار داده      هاي داخلي و بين روزي از سوي رسانه شبانه

. هاي ارزشمندي و مقام و منزلت شده اسـت  گونه كاالها از جمله نشانه ملك و مصرف اينت. ستا

در زندگي بسياري از شهروندان و روسـتاييان احسـاس محروميـت نسـبي را تشـديد       ها آنفقدان 

انـد و   ي محلـي و بـومي شـده   هـا  فرهنـگ امروز فرهنگ جهاني و اقتصاد جهان وارد . كرده است

  .دهند مي آرزوهاي مردم را شكل

  

  احساس ناايمني

هـاي ديگـر زنـدگي بـر احسـاس محروميـت نسـبي         از سوي ديگر فقدان امنيـت در حـوزه  

ماننـد احسـاس نـاايمني شـغلي، احسـاس نـاايمني در زنـدگي         ؛كنند افزايند و آن را تقويت مي مي

هاي قضايي و سياسـي همـه در دنيـاي امـروز احسـاس       خانوادگي، حتي احساس ناايمني در حوزه

   ،Parscns) (322 – 295 :1975 .ستا  تنش و اضطراب را تشديد كرده

هاي افراد پاسـخ فـوري    ها و اضطراب گونه ناايمني آنچه در دنياي امروز توانسته است به اين

در جهـان امـروز توفيـق    . كنـد  مـي تري پيدا  دهد استفاده از موادمخدر است كه هر روز ابعاد وسيع

امـا  . دارداعي ارزشمند براي اقشار مختلف اجتمـاعي بسـيار اهميـت    اقتصادي و كسب پايگاه اجتم

كنند كه دنياي اجتماعي به دو گروه دارندگان پايگـاه و مقـام و فاقـد آن     اقشار مذكور احساس مي

ي اجتماعي و كسب پايگاه اجتمـاعي نـه   ها ارزشبراي رسيدن به  ها آنتقسيم شده است و تالش 
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واكـنش افـراد بـه ايـن وضـعيت اجتمـاعي،       . غير عملي است ها آن بلكه براي اكثريت ،تنها دشوار

  .دارد ي اجتماعي باز ميها ارزشرا از همنوايي با  ها آناين وضعيت . ارزشي است احساس بي

  

  كاركردهاي مصرف موادمخدر 

ايـن  . كنـيم  با توجه به مطالب فوق به برخي كاركردهاي اسـتفاده از موادمخـدر اشـاره مـي    

  .تواند پاسخگوي چه نيازهايي در مصرف كننده باشند دهد كه موادمخدر مي ميكاركردها نشان 

  تسهيل روابط اجتماعي در ميان اعضاء گروه ) الف

  هاي دروني  رهايي از تنش) ب

  احساس پيوستگي با اعضاء گروه ) ج

  ي اجتماعي ها ارزشطرد ) د

. مقدس جامعه هستندي ها ناو آرم ها ارزشكنندگان موادمخدر خالف  خرده فرهنگ مصرف

هـاي اجتمـاعي    هاي آنـي و دوري از مسـووليت   هاي فوري، خواهش در اين خرده فرهنگ بر لذت

جوانا در ميـان جوانـان    مصرف باالي ماري (D.L Thomb)تام. ال. ديبه نظر . شود مي تأكيد

مـه  پاسـخي بـه ه  و بـه نـوعي   پاسخي است به دنيايي پر از تبعيضات نژادي، جنسي، فساد و ريـا  

  .است مشكالت اجتماعي

كند اين احساس اسـت كـه عليـرغم برخـي شـعارها ماننـد        آنچه جوانان را از جامعه جدا مي

خـود را از   ،هاي روزانه آزادي، برابري و مساوات، در زندگي واقعي، در بازار كار، در خيابان و تماس

  1.بينند ديگر طبقات جدا شده مي

  

  راهكارها

  يهاي ساختار حل راه) الف 

شـود، ايـن اسـت كـه علـت اصـلي انحرافـات و          هـا ديـده مـي    ها و گـزارش  آنچه در رسانه

آنـان  . اي و جـدا مانـده از جامعـه اسـت     هاي مطرود و حاشـيه  هاي اجتماعي وجود گروه نابساماني

                                                
دهد كه يك پـنجم جمعيـت شـهرهاي كشـور و      گزارش عضو هيات مديريت سازمان عمران و بهسازي شهري نشاني مي - 1

 1381پنجم آبان ماه،  2282روزنامه ايران شماره . نشين هستند ها حاشيه يك سوم جمعيت كالن شهر
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هاي اجتمـاعي را   توانند انحرافات و نابساماني ها مي كنند با توقيف و مجازات اين گروه احساس مي

. اي و محروم را به عقب رانـده اسـت   هاي حاشيه در حاليكه اين جامعه است كه گروه. ننددرمان ك

ي اجتمـاعي را بـه   هـا  فرصـت اند، اما  ها در ابتدا مشتاق رشد و كسب مقام اجتماعي بوده اين گروه

  .اند توفيق حاصل كنند اند و نتوانسته روي خود بسته يافته

آنان نيـز  را از متن جامعه جدا ساخته است و  ها آن بر آناحساس ناايمني و محروميت مبني  

  .برند هاي اجتماعي به دامن موادمخدر پناه مي براي كاهش احساس ناايمني و اضطراب

  :ما در اين جا با دو نوع سياست اجتماعي مواجه هستيم

ها بـدون تغييـرات اساسـي در    درآمـد جايي سطحي منابع و ه جابسياست اجتماعي، يك نوع 

كارهـاي   و انجـام كـم،  بـا مـزد   ي يها بـه كارهـا   يعني اشتغال اين گروه ؛است يزيربناي تقسيمات

  . كند اجباري كه همچنان احساس ناايمني را در آنان حفظ مي

ها و درآمـد عدالتي و توزيع نابرابر  هايي است كه به تغيير ساختار زيرين بي سياست ،نوع ديگر

بـاز كـردن    وآمـوزش مجـدد طـرد شـدگان اجتمـاعي      تواند بـه   اين سياست مي. انجامد منابع مي

  .ي ساختاري براي جذب آنان در ساخت اجتماعي بينجامدها فرصت

  

  هاي مكمل حل راه) ب

شناسان به اعتياد بر اين محور قرار دارد كـه بسـياري از عوامـل شـيوع اعتيـاد و       نگاه جامعه

هـاي بيرونـي رفتـار      وجه به حـوزه درمان اساسي مستلزم ت. بازگشت به آن در درون فرد قرار ندارد

ــي    ــار و اجتماعــات محل ــا محــيط ك ــا همســاالن، ب ــا خــانواده، ب ــاد ب ــط معت ــد رواب . اســت مانن

(Thomb1999: 263) .  

مصـرف موادمخـدر   . انگيـز اسـت   هـاي وسوسـه   سازمان اجتماعي انباشته از تبليغات و نشانه

مواد وسيله ارتباط، سـرگرمي، تفـريح   اين . كند كاركردهايي دارد كه افراد را به سوي خود جلب مي

از سوي ديگر افراد مستعد فاقد امكانات الزم بـراي كسـب شـغل،    . و پيوستگي فرد به گروه است

  .يي براي گذراندن اوقات فراغت هستندها راهارتباطات اجتماعي و 

هـاي   ي جديـد فعاليـت  هـا  راهمحيط اجتماعي جديدي الزم است كـه   ،براي رهايي از اعتياد

از ميـان  . ماعي، تفريحي را به روي معتاد بگشايد، رفتارهاي موافق اجتماعي او را تقويـت كنـد  اجت

  :شود اشاره ميزير توانند راهكشا باشند به چند مورد  ي مكمل كه ميها راه
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كـافي، ايـن    درآمـد مشاوره شغلي به منظور كمك به معتادان براي يافتن مشاغل تمام وقت با  -1

  .ع بازگشت معتاد به مصرف موادمخدر شودتواند مان وضعيت مي

  مشاوره خانوادگي براي معتادان متاهل و ايجاد خانواده براي مجردها  -2

  ايجاد فرصت براي فعاليت تفريحي اجتماعي  -3

  وجود جلسات فردي يا گروهي براي حل مشكالت فردي و اجتماعي مددجويان  -4

  گيري از طريق ابزارهاي اندازه ها آند و شناخت هاي اوليه بازگشت به اعتيا توجه به نشانه -5

  هاي اجتماعي و تفريحي  ترغيب مددجويان به تشكيل گروه -6

  استفاده از دوستان نجات يافته براي مشاوره نزديك با مددجويان  -7

هاي درماني و قبول مسووليت  انعقاد قرارداد رسمي بين مددجويان و درمانگر براي اتمام برنامه -8

  وره درمان در د

رابطه نزديك درمان با داشتن روابط اجتماعي با خانواده، با محل كار و با دوسـتان   ها راهاين 

هـاي زنـدگي اجتمـاعي     توان از ديگر حوزه  اعتياد و مشكالت همراه با آن را نمي. دهد را نشان مي

  .جدا كرد

ـ   درمانگر نمي. زندگي افراد قابل تفكيك از تجارب نيست ه مشـكل اعتيـاد فـرد    تواند فقـط ب

اعتياد حاصـل مشـكالتي   . توجه كند، بلكه الزم است مددجو را در شبكه روابط اجتماعي نگاه كند

  .تواند از زندگي اجتماعي جدا ساخت رو است و مشكالت او را نميه روب ها آناست كه فرد با 
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