فصلنامه اعتياد پژوهي سوءمصرف مواد ،سال سيزده م ،شماره پنجاه و يكم ،بهار 8931
Quarterly Journal of Research on Addiction, Vol. 13, No. 51, Spring 2019

مقاله
پژوهشي
Research
Article

مطالعه پديدارشناسانه بسترهاي اعتياد به مواد مخدر در زنان
حليمه
تاريخ دريافت038 7/18/43 :

عنايت  ،0داريوش غفاري 4

تاريخ پذيرش0388/10/47 :

چكيده
هدف :گزارشهاي رسمي نشان مي دهد عالوه برافزايش روزافزون مصرف مواد مخدر در كشور ،روند
اعتياد از تك جنسيتي به سمت دوجنسيتي مي رود .عوامل متعددي در سببشناسي سوءمصرف و اعتياد مؤثر
است كه در تعامل با يکديگر به شروع مصرف و ساس اعتياد منجر ميشود .هدف اين مطالعه تبيين تجربه
زيسته زنان مصرفكننده مواد مخدر صنعتي در شهر كرمانشاه است .روش :روش اين تحقيق ،كيفي از نوع
پديدارشناسي است .جامعه آماري زنان مصرفكننده مواد مخدر صنعتي در شهر كرمانشاه است45 .نفرنمونه
به روش نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند .براي جم آوري دادهها از روش مصاحبه عميق استفادهشده است.
يافته ها :از تجزيهوتحليل دادهها  2مقوله مفهومي اصلي به دست آمد .علل اعتياد در قالب مقوله اصلي
تسهيل گرهاي فردي و محيطي اعتياد ،دريافت احساسي از مصرف مواد با عنوان مقوله اصلي پيوستار
احساسي ،پيامدهاي اجتماعي اعتياد در قالب مقوله اصلي تنبيه جامعه و مقوله علل پيشگيري ناموفق در قالب
مفهو اصلي اصالح و درمان كم دوا به دست آمد .نتيجهگيري :بر اساس نتايج پژوهش با توجه به
پيچيدگي موضوع ،شرايط مبارزه كنوني تحت عنوان كاهش عرضه خيلي جوابگو نيست .بايد روش
كاهش تقاضا ،برنامههاي آموزشي ،برنامههاي اقتصادي براي تغيير ،بازنگري در قوانين و برنامههايپيشگيري
و تقويت برنامههاي حمايتي جهت ا رتقاء زنان مدنير قرار گيرد.
کليد واژه ها :پديدارشناسي ،تجربه زيسته ،اعتياد ،زنان ،مواد مخدر

 .0استاد گروه جامعه شناسي ،دانشگاه شيراز ،شيراز ،ايران
 .4نويسنده مسئو  :دكتري جامعهشناسي ،دانشگاه رازي،كرمانشاه ،ايران ،پست الکترونيكdarghafari@yahoo.com :
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مقدمه

ساااوءمصااارف مواد مخدر امروزه از طريق اثرات مخرب خود بر ساااالمت افراد ،هزينههاي
اجتمااعي و اقتصاااادي گزافي را به جوام تحميل مي كند بهطوريكه به يکي از دغدغه هاي
بزرگ جوام بشااري تبديل شااده اساات .مواد مخدر به مثابه وضااعيتي خاص ،پديده نسااابتاً
جديدي اساات كه از اواخر قرن  08و اوايل قرن  08ميالدي شااناختهشااده اساات (حاجلي،
زكرياايي و حجتي كرماني .) 0388 ،امروزه كمتر كشاااوري در دنيا وجود دارد كه مهم ترين
و يکي از عمده ترين مشاکالتش ،مسائله مواد مخدر و اعتياد نباشاد .سازمان بهداشت جهاني

0

مسائله مواد مخدر ،اعم از توليد ،انتقا  ،توزي و مصاارف را در كنار سااه مساائله جهاني ديگر
يعني انباشاات سااالح كشااتارجمعي ،آلودگي محيطزيساات ،فقر و شااکاف طبقاتي از جمله
مساائل اساااسااي شاامرده اساات كه حيات بشااري را در ابعاد اجتماعي ،اقتصااادي ،فرهنگي و
سااياسااي در عرصااه جهاني مورد تهديد و چالش قرار ميدهد (سااازمان بهداشااات جهاني،
 .)4105بر اسااس آخرين گزارش منتشارشده از سوي دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان آمار
32

سااله قرار دارند .همچنين بر اسااس گزارش مركز مطالعات سانجش ميزان تحمل بيماري در
سااا  4105حدود  07ميليون سااا زندگي سااالم از افراد مصاارفكننده مواد مخدر به علت
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مصاارفكنندگان مواد مخدر حدود  455ميليون نفر تخمين زده شااده كه در ساانين  05تا 62

اختالالت جسمي و روحي به هدررفته است (دفتر جهاني مبارزه با مواد مخدر)4107 ،
ازجمله مشااکالتي كه در عصاار حاضاار ،دامنگير كشااور ما شااده افزايش روزافزون
مصاارف مواد مخدر ميباشااد كه بهصااورت پديده اجتماعي معضاال آفرين جلوهگر شااده
اسات .شامار مصرف كنندگان مواد مخدر و معتادان سير صعودي دارد .باوجود كوششهاي
فراوان در مبارزه با اعتياد به مواد مخدر ،اين پديده مهار نشااده و شاااهد گسااترش روزافزون
شاايوع اعتياد در همه اقشاااار هساااتيم ( ساااتاد مبارزه با مواد مخدر .)0385،گزارشهاي اخير
ساازمان ملل در مورد جنسايت و ساوءمصارف مواد مخدر نشاان ميدهد حدود  01درصد از
مصااارف كننادگاان مواد مخدر را زنان تشاااکيل ميدهند (دفتر جهاني مبارزه با مواد مخدر،
 .) 4107اعتياد در زنان محدوده بسااايار وسااايعي را پوشاااش ميدهد از الکل و وابساااتگي به
1. World Health Organization
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داروهاي غيرمجاز گرفته تا اساات عما دخانيات ،قمار ،روابط جنسااي و  ...اما مصاارف الکل و
داروهااي غيرمجااز فراگيرتر و مشاااکل آفرين تر اسااات (دفتر جهاني مبارزه با مواد مخدر،
.)4107
در ايران همروند اعتياد از تك جنسايتي به سامت دوجنسايتي ميرود و شاهد روند زنانه
شادن اعتياد هسااتيم اگرچه بخشاي از اعتياد زنان به دليل برچساابهايي كه در جامعه به يك
زن معتاد زده مي شاااود پنهان مانده و بخش قابلمالحيه اي از جمعيت معتادان زن كشاااور در
آمار گنجانده نميشاااود .آماردقيقي از ميزان جمعيت زنان معتاد كشاااور وجود ندارد اما بر
اسااس برخي پژوهشها  01درصااد از معتادان كشااور را زنان تشاکيل ميدهند (سااتاد مبارزه
مواد مخدر .)0386 ،زنان معتاد در جامعه آساايبپذيرتر از مردان هسااتند زيرا مصاارف مواد
در زنان اغلب با آساايبهاي اجتماعي ديگري همچون فرار از خانه ،روسااايگري و فقر توأ
اساات (موسااوي ،شاامسالديني و منصااوري .)0382 ،فرزندان بهخصااوص دختران خانواده،
درنتيجه همانندساااازي با مادر ،دچار انحراف و پيامدهاي جبرانناپذيري ميشاااوند .بدين
لحاظ مهم ترين عارضاه اجتماعي اعتياد زنان ،متالشاي شادن خانواده اسات (خادمي ،لقايي و
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عليخااني .)0388 ،بچاههااي كه با مادر معتاد زندگي ميكنند ضاااربههاي رواني شاااديدي را
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جساامي (سااوءتغذيه) و اختالت عصااابي ميشااوند (نيگارد ،موو ،اسااالينينگ و و هد ،4
 .) 4105زنان معتاد درواق گرايش دارند تا از طر يق روابط نزديك و صاااميمانه با مواد مخدر
آشاااناا شاااوند كه اين امر مي تواند بهطور بالقوه نتايج مصااايبتباري براي ساااالمتي آنان در
برداشاته باشاد .شااي ترين ضاربه روحي تجربه شده توسط مردان ،از طريق تهاجم و ضرب و
شااتم افراد همسااا معتاد آنان بوده اساات .درحاليكه زنان بيشااترين قرباني رفتارهاي جنسااي
ناخواسااته بودهاند (غفاري .)0385 ،در زنان نساابت به مردان ،مشااکالت بهداشااتي و سااالمت
مرتبط با مصارف ساري تر شکل ميگيرد (زوياک  ،3و همکاران .)4116 ،بر اساس آمارهاي
3. Zywiak

1. Lombard, Pullen, & Swabey
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تجرباه كرده از مشاااکالت عادياده و پيچيادهاي رنج ميبرناد (لو مباارد ،پالين و ساااوابي ،0
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جهااني ،اعتيااد زناان عوارخ خطرناکتري نسااابت به مردان ايجاد ميكند .بهعنوانمثا
فاصااله زماني اولين تجربه به مصاارف مواد تا تزريق مواد در زنان بهطور متوسااط دو سااا و
در مردان هشات ساا اسات .بدين ترتيب زنان شاش سا زودتر از مردان به وابستگي شديد
كشاايده ميشااوند .طبعاً درمان سااختتر و عوارخ جساامي ،رواني و اجتماعي آن بهمراتب
بيشتر است (نوري.)0388 ،
سااايکو  0و همکاران ( )4118در يك بازنگري ،ساااامانههاي شااابکه اجتماعي را بهعنوان
يك عاملي مهم در سابب شاناساي اعتياد به سايگار معرفي كرده است .سانتيوس  4و همکاران
( )4104در پژوهشاااي طرحواره هااي نااساااازگااراناه اولياه را با تداو مصااارف مواد مرتبط
دانساااتهاند .پيکو  3و همکاران ( )4117در پژوهشاااي سااابك فرزندپروري اقتدارگرا را عامل
مهمي در مصاارف ساايگار و مشااروب الکلي دانسااتهاند .هوريجيان  2و همکاران ( )4106در
مطالعهاي عنوان داشاااته اند كه سااوءمصااارف مواد توساااط والدين رابط گرايش فرزندان به
اعتيااد ميشاااود .در پژوهشهااي كيفي در دساااترس ،راكز  )4118(5به نقش كنجکاوي در
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گرايش به مصارف مواد مخدر اشاارهكرده اساات .اساچفر  )4100( 6در يك پژوهشااي كيفي
جواناان معرفي ميكناد .فرداريکس  )4102( 7در مطاالعاهاي كيفي باه ارتباااط بين كيفياات
زندگي و اعتياد به مواد مخدر در زنان اشااارهكرده اساات .محسااني و قادري ز ( )0388در يك
پژوهش كيفي بااورهااي عاميانه و خردهفرهنگها را علل گرايش به مواد مخدر دانساااته اند.
گروسااي و دولتآبادي ( ) 0381هم در يك پژوهش كيفي به بررسااي تجربه زيسااته زنان در
شاااهر سااااري پرداختاهاناد و علل گرايش زنان به اعتياد را در مثلث خانواده ،فرد و اجتماعي
عنوان كردهاناد .مادبرنياا و همکاران ( )0384در مطالعه اي كيفي علل اعتياد را انگيزانندههاي
دروني و مشااوقهاي بيروني معرفي كردهاند .ضااحي و همکاران ( )0387در پژوهشااي كيفي
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به بررساي تجربه زيساته زنان معتاد در شاه ر تهران پرداخته اند اين مطالعه علل اعتياد را در سه
تم اصلي خانواده آسيبزا ،شرايط فردي و ازدواج ناموفق بيان كرده است.
از نگااهي ديگر اگر انساااان را محور توساااعاه قرار دهيم .اعتياد و مواد مخدر برنامه
توسااعهاي كه منجر به ارتقاي انسااان ميشااود را با مشااکل مواجه ميسااازد و جامعه را دچار
انحطاط ميكند .اين در حالي اسااات كه در ايران همچون بقيه جوام نيمي از جمعيت
كشااور و به عبارتي نيمي از ساارمايه انساااني را زنان تشااکيل ميدهند .زنان با توجه به نقش
چندبعدي در عرصاه اجتماع و خانواده و بهواسااطه ويژگي خلقتي و سارشاتي ،نقش م حوري
را در خانواده و جامعه ايفا ميكنند .سااالمتي فکري ،جساامي و ثبات روحي زنان ميتواند
در ساالمت روح و روان كودكان ،همساران و جامعه نقش بسازايي داشاته باشد .صرفنير از
نوعي فقر شاناخت ،ضاعف تمهيد و تدبير استراتژيك و فقدان رويکردي فراگير و مبتني بر
« تعيين چنادجاانبه» جساااتجوي علل و عوامل متنوع در پس اين پديده ،فقدان بررساااي
تفاوتهاي جنساايتي در خصااوص اعتياد مسااائل پيرامون آن ،لزو توجه به اين مساائله را
ضاروري ميساازد .عوامل متعددي در سابب شاناساي سوءمصرف و اعتياد مؤثر است كه در
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تعامل با يکديگر به شاروع مصاارف و ساااس اعتياد منجر ميشاود (كالندر  .)4116 ،0در اين
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اگرچه در اسااتان كرمانشاااه هم متأثر از كشااور آمار خيلي دقيقي وجود ندارد آمار اعتياد در
اسااتان كرمانشاااه هم به شااکل نگرانكننده اي باالساات (سااتاد مبارزه با مواد مخدر.)0385 ،
نگاهي به تحقيقات انجا شااده در ايران نشااان ميدهد كه موضااوع اعتياد زنان به مواد مخدر
عمدتاً با رويکرد كمي و در برخي موارد با رويکرد كيفي موردبررساااي قرارگرفته اساات .به
نير ميرساااد باهطور فزاينادهاي با منير و بافتهاي جديد روبرو هساااتيم كه تأكيد بر يك
روش خاص پاساخگوي آن ن يسات و از ساوي ديگر ماهيت پيچيده انحرافات ازجمله مسائله
مواد مخدر ،ايجاب ميكند كه از روشهاي مختلفي اسااتفاده شااود .به نير ميرسااد در مقابل
تغييرات ساري قرن حاضار و پيچيدگي آسايبهاي اجتماعي ،روشهاي سانتي قياسي يعني
1. Galanter
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مطالعه با روش پديدارشاناساي به بررساي تجربه زيسته زنان مصرفكننده مواد مخدر صنعتي
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اساتنتاج پرساشها و فرضاايههاي پژوهشاي از مد هاي نيري و آزمون آنها در برابر شااواهد
تجربي از تشاااخي

و تمايز و تبيين كامل مساااائل اجتماعي عاجز بوده اسااات .بهطوريكه

هنوز پس از حادود چهاار دهاه كاه از عمر مباارزه باا مواد مخادر در ايران ميگاذرد دقيق ااً
پااساااخ اين ساااواالت مشاااخ

نيسااات كاه چه تعداد معتاد داريم و كدا يك از متغيرها

تبيينكننده ترند؟ چرا اشااکا نوظهور اعتياد رو به تزايد اساات؟ بنابراين با توجه به پيچيدگي
موضااوع و بهمنيور بررسااي ابعاد وسااي تري و آشااکار شاادن زواياي پنهان و ساااازگاري
موضااوع با روش كيفي و پاسااخ به سااوا الت مطرح شااده درباره پديده اعتياد بايد بهگونهاي
فزاينده از راهبرديهاي اساتقرايي و روشهاي كيفي اساتفاده شود .اين پژوهش تبيين تجربه
زيساته زنان مصارفكننده مواد مخدر صاانعتي از پديده اعتياد هسات .لذا اين مطالعه به دنبا
پاسخگويي به سواالت زير است.
-0علل روآوري زنان به مواد مخدر؟  -4تجربه احساااسااي از اعتياد چگونه اساات؟ -3
پياامادهااي اجتمااعي براي زناان معتااد پس از گرفتاار شااادن در دا اعتيااد چگوناه بروز
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ميكناد؟  -2چرا زناان عالقاهاي باه ترک اعتيااد نادارند؟  -5چرا زنان پس از ترک ،دوباره
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
روش اين تحقيق كيفي از نوع پديدارشاناساي اسات .درروش پديدارشاناساي هدف اصلي از
خلق يك توصاايف جام از پديده تجربهشااده براي دسااتيابي به درک ساااختار ذاتي آن ،تا
ارائه مفهو تفساايري از درک پديده (بيش از توصاايف آن) اساات .پد يدارشااناسااي ،اساااساااً
مطالعه تجربه زيسااته يا جهان زندگي اساات .پديدارشااناسااي به جهان ،آنچنانكه به وساايله
ياااك فرد زيسته ميشود  ،نه جهان يا واقعيتي كه چيزي جاااداي از انساااان باشاااد ،توجاااه
ميشود .اياان پرساااش را مطااارح ميسازد كه " تجربه زيسته چه نوع تجربهاي است؟" زيااارا
پديدارشناسي ميكوشد معاااااني را آنچنانكه در زناااادگي روزمره زيسته ميشوند ،آش کار
نمااياد (چناري .)0385 ،جهان زندگي ،همان تجربهاي اسااات كه بدون تفکر ارادي و بدون
متوسااال شااادن به طبقهبندي كردن يا مفهو ساااازي ،حاصااال ميشاااود .معموالً شاااامل آن
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چيزهايي اساات كه مساالم دانسااته ميشااوند يا متداو هسااتند .هدف مطالعه جهان زندگي،
بازبيني تجارب بديهي پنداشااته شااده و آشااکار ساااختن معاني جديد و يا مغفو مانده اساات
(پل گينگ هرن .)0883 ،0
جامعه پژوهش در اين تحقيق زنان معتاد به مواد مخدر صاانعتي در شااهر كرمانشاااه بودند.
در تحقيق كيفي ،نمونهگيري هدفمند اساات .بر اساااس اين رويه در مورد شااركتك نندگان
در اين پژوهش با كمك مطلعين و مصاارفكنندگان اوليه حجم نمونه انتخاب شااد و محقق
با انجا مصااحبه با  45نفر از مصارف كنندگان مواد مخدر صانعتي در شهر كرمانشاه به اشباع
دادههاا رساااياد .مالکهااي شااامو و خروج عباارت بودند از :اع تياد به يکي از مواد مخدر
صانعتي حداقل طي يك ساا گذشاته ،توانايي جسامي و روحي براي همکاري در پژوهش،
زن يا دختر بودن .مالحيات اخالقي در اين پژوهش شااامل كسااب رضااايت كامل ،ناشااناس
ماندن ،حق انصااراف از شااركت در تحقيق در هرزمان ،رفتار محترمانه با مشاااركتكنندگان،
محرمانه بودن اطالعات ،حق اظهارنير ،و حفاظت از دادهها بود.
روش اجرا

37

در اين تحقيق براي جم آوري دادهها از روش مصاااحبه عميق و بدون ساااختار و بهصااورت

37

اصاالي را محور مصاااحبه قرار داده و مبناي آن سااؤاالت را از مصاااحبهشااوندگان ميپرسااد.
همچنين مي توانند چارچوبي از پيش تعيينشااده نداشااته باشااند و بهمقتضاااي پژوهش و فرد
مورد مصاااحبه شاارايط زماني و مکاني انجا مصاااحبه تغيير كند .آنچه داراي اهميت اساات
گردآوري دادههاي مرتبط با موضاوع بهطور مسااتقيم و غيرمسااتقيم از خال فرايند مص ااحبه
اسات .ابتدا به مشاااركتكنندگان توضايح داده شااد كه مصااحبهها بهمنيور اسااتفاده بهعنوان
داده هااي موردنياز انجا يك تحقيق اجتماعي اسااات .بنابراين رضاااايتنامه كتبي آنان براي
مصاا احبه كسااب شااد .به آنان اطمينان خاطر داده شااد كه مالحيات اخالقي رعايت خواهد

1. Polkinghorne
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ببرد .در مصاااحبه عميق ،جامعه پژوهشااگر براي كشااف موضااوع موردمطالعه خود چندتم
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چهره به چهره اسااتفادهشااد .مصاااحبه عميق كمك ميكند تا محقق به همه زواياي پنهان پي

مطالعه پديدارشناسانه بسترهای اعتياد به مواد مخدر در زنان

شاد و مشااخصااات آنان نزد محقق محرمانه خواهد ماند .مصاااحبه ابتدا با يك سااؤا كلي در
مورد علل اعتياد آغاز و با ارائه سواالت تکميلي ادامه يافت.
مشااركتكنندگان بر اسااس اهداف پژوهش و تجربه مصارف مواد انتخاب شاادند .ابتدا
با آنان هماهنگ و زمان مناسااب براي مصاااحبهها مشااخ

شااد .ساااس مصاااحبهها آغاز،

مشاااركتكنندگان بر اساااس تمايل ،بهصااورت شاافاهي و كتبي به بيان ديدگاههاي خود در
مورد موضااوع موردمطالعه پرداختند .تما مصاااحبهها بهصااورت انفرادي و در مکان موردنير
مشااركت كننده و در فضااايي مناساب انجا شااد .بهمنيور كيفيت بهتر مصااحبهها و اطمينان
خاطر مشااركت كننده ،به آنان يادآوري شاد كه هر وقت تمايل داشاتند مي تواند مصااحبه را
قط كنند يا از جواب دادن صاارفنير كنند .با كسااب رضااايت از مصاااحبهشااوندگان تما
گفتگوي آنان ضابط شاده و روي كاغذ پياده شاد .بهطوركلي مدت هر مصاحبه حدود  81تا
 041دقيقه به طو انجاميد.
يافتهها
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تحليال دادههاا در تحقيق پاديدارشاااناساااي همچون تحقيقات كيفي يك الگوي منيمي از
دادههاا ،تحليل ،جم آوري ،تحليل و  ...تا اشاااباع دادهها ميباشاااد (پريسااات ،رابرتس ،و
وودز  .)4114 ،0روشهاي مختلفي براي تحليل دادهها در پديدارشااناسااي مطرح اساات كه با
توجه به ويژگيهاي اين پژوهش از روش هفت مرحلهاي كاليزي استفادهشد.
نتايج پژوهش نشااان داد  3/ 3درصااد از مصاارفكنندگان مواد كمتر از  06سااا 02/3 ،
درصاد زير  08ساا  38/3 ،درصااد بين  08تا  48ساا  30/0 ،درصااد در گروه ساني  31تا 38
سااا  03 ،درصااد  21سااا به باال ساان بودند .ميزان  01درصااد سااواد ابتدايي 43/8 ،درصااد
داراي مدرک زير ديالم 34/5 ،ديالم 06/8 ،فوقدي الم ،و  45ليساااانس و باالتر بودند .ميزان
 61/7درصااد متأهل و  48/4درصااد مجرد بودند 01/0 .درصااد مطلقه بودند 7/5 .درصااد زير
 06ساا  42/4 ،درصاد بين  06تا  41ساا  46/5 ،درصاد بين سان  41تا  42سا  41/8 ،درصد
بين  42تا  48ساا  07 ،درصاد بين  48تا  34ساا  3/6 ،درصد باالتر از  34سا اولين مصرف
1. Priest, Roberts, & Woods
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را داشااتند 24/6 .درصااد سااابقه مصاارف مواد را در اعضاااي خانوادهشااان تائيد كردند5/8 .
درصااد گزارشااي از داشااتن سااابقه مصاارف مواد مخدر در خانواده شااان ارائه نکردند و مابقي
سابقه مصرف مواد مخدر در خانواده نداشتند.
مقوله اصالي تساهيلگرهاي فردي و محيطي :اين مقوله اصالي از  01مقوله فرعي تشکيل
شاده اسات .بهطوركلي اين مقوله اصالي تساهيلگرهاي فردي و محيطي اعتياد به مواد مخدر
در زنان را نشااان ميدهد .درواق شااركتكنندگان بر اين باورند كه تسااهيلگرهاي فردي و
محيطي علال گرايش باه مواد مخادر در بين آنهاا بوده اسااات و بساااتر اعتياد در بين آنان را
فراهم كرده اسات .در اين ميانبر اسااس گفتههاي مشااركتكنندگان ،كسب منفعت آسان،
عاد آگااهي از مضااارات مواد ،رهاايي از روزمرگي ،بااور عامه ،مقابله با درد ،بيکاري ،عد
آگااهي از مهاارت هاي ارتباطي ،اعتياد والدين و پذيرش توساااط دوساااتان نقش پررنگي در
اعتياد به مواد مخدر داشته است.
الف-كسااب آسااان منفعت يا گريز از رنج :شااركتكنندگان در اين پژوهش از كسااب
آساااان منفعات درزميناهي روحي و رواني باهعنوان يکي از عوامال اثرگاذار بر اعتياد به مواد

39

مخدر در بين زنان يادكردند .به گفته اين افراد در مواقعي كه دسااتيابي به حل مسااائل روحي

39

تا از همکالسايها خونه اجاره كرديم .ميديد بعضاي از اونا براي شاب امتحان كه تا صبح
بيدار باشااان مواد مصااارف ميكنن و گاهي پايانتر هم جشااان كوچيك ميگرفتن و مواد
ميزد .بعد ميگفتن براي رف خستگيه ،من هم كمكم عادت كرد ».
ب -عاد آگااهي از مضااارات :مشااااركاتكننادگان عد آگاهي از مضااارات مواد را
باه عنوان يکي از علال اعتيااد باه مواد مخادر در بين زناان عنوان كردناد و بر اين بااورناد كااه
هرچقدر افراد شاااناخت صاااحيح و نگرش واق بينانه تري نسااابت به مضااارات اعتياد به مواد
مخدر داشته باشند ،در حفظ و سالمتي خود كوشش بيشتري خواهند كرد.

شااهره  30ساااله ميگويد« :هر وقت با دوسااتا درباره تناسااباندا صااحبت ميكرد
ميگفتند شايشاه مؤثره .گاهي هم در آرايشاگاه ميرفتم اينو ميشانيد  .بدون سؤا و جواب
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امتحاان كرد  .وقتي برا ذلات آورد پيگيري كرد دياد از غذا خوردن افتاد و به ب عضاااي
قسمتاي مغز آسيب رسونده».
پ-رهاايي از روزمرگي :مشااااركات كننادگاان بر اين بااورند كه تقريباً انجا هر كاري
بادون توجاه باه بااورهااي ذهني و نيروهاي دروني شاااخ

انجا دهنده غيرممکن اسااات.

حقيقت آن اسااات كه اعتياد ،همچنان كه از نامش پيداسااات ،اگرچه خود ،صاااورت عادت
دارد ،اما براي شاااکساااتن يك عادت ديگر انجا ميگيرد .يکي از بارزترين علل گرايش به
مصارف مواد مخدر در جوام صانعتي پيشارفته شاکساتن عادت ناشي از حيات عادي فردي
است كه در بستر زمان ،صورت تکرار مال آور به خود ميگيرد.

مهري  48ساااا ميگويد"« :از زندگي خساااته بود  .هميشاااه با خود ميگفتم هالک
شاااد از بحاث زحمات كشاااياد هرروز كاار خدا غير كار چيز ديگهاي هم آفريده اين
افکار ملکه ذهنيا شااده بود .ميخواسااتم از وضااعيت بيرون بيا درصااورتيكه مواد خودش
عادتي مشقتبار برا به وجود آورد».
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ت -بهنجارشادن مصارف :مشااركتكنندگان اذعان داشاتند كه مصارف مواد در بعضي
نادرساات كه مجالس جشاان و عروساااي يا عزا و ...بايد با مصاارف مواد همراه باشاااد ،جزء
آداب و رسااو اجتماعي و عرف معمو جامعه شااده اساات .اگر در بعضااي از اين مراساامها
وجود نداشته باشد ممکن است با تحريم از طرف دوستان مواجه شوند.

مرضاايه  37ساااله ميگويد« :در مراساام يکي از بسااتگان رفته بود بز برقرار شااد خيلي
تعارف كردن و آنقدر گفتن جشااان مو نو خراب نکن ،بهيكبار امتحانش ميارزه ،اگر حد

خودت را نگاهداري معتااد نميشاااوي ،از خاانواده تون نگراني اطالع پيدا كنن و  "...باالخره
براي اولين بار مصرف كرد ».
ث-مقابله با درد :مشااااركتكنندگان بر اين باورند كه توصااايه به مصااارف مواد مخدر و
تساکين درد از دوران گذشاته در كشاور ايران رواج داشته و ريشه تاريخي دارد .اين باور در
ذهن مرد از گاذشاااتاه نقش بساااتاه كاه مواد مخادر جنباه دارويي دارد و در باورهاي مرد
توصيهاي در مورداستفاده پزشکي مواد مخدر وجود دارد.

حليمه عنايت و داريوش غفاری

اعيم  30ساااالاه ميگوياد « :اساااتفااده غلط از مواد مخدر براي درمان بيماريهاي مزمن
بهقدري در بين بعضااايها رواج پيداكرده كه حتي اساااتفاده از مواد را به درمانهاي كلينيکي
متخصااصااين ترجيح ميدن .در رابطه زناشااوييا ناموفق بود و احساااس خوبي نداشااتم برا
رف مشاااکلم مواد مصااارف كرد فکر نميكرد خودش مشاااکال باه شاااه تاا مدتها فکر
ميكرد مؤثره .ولي اينجوري نبود».
ج-بيکااري :شاااركات كننادگاان در اين پژوهش از بيکااري باهعنوان يکي از مهم ترين
عوامل مؤثر بر اعتياد نا بردند.

ساودابه  35سااله ميگويد« :جايي كار ميكرد شاركت تعطيل شاد و ديگه نتونستم كار
پيدا كنم .هيچ كاري نداشااتم جز تلويزيون نگاه كردن و گشااتن تو تلگرا  .احساااس تنهايي
مي كرد احسااس رضاايت از زندگي نداشاتم بعضي وقتا احساس ميكرد موجود اضافي ا ،
فرصااات زياادي و بيهادفي ،گذرون زندگي ا شاااده بود بنابراين بساااتر براي اعتياد فراهم
شد».
چ-عد آگاهي از مهارتهاي ارتباطي :مشاااركت كنندگان بر اين باورند كه تحصاايالت

41

پاايين ياا بيساااوادي و عاد مهاارتهااي ارتبااطي نقش مهمي در فرهنگ عمومي جامعه و

41

كرده ونميدونن مااچي ميخوايم ،چي باوشااايم چي بخوريم فقط امرونهي بلدن .آنقدر از
اين كارا حرصم ميگرفت كه آخرش معتاد شد ».
ح-بيثبااتي خاانواده :مشااااركات كننادگاان بر اين عقيده بودند كه خانواده حريم امن و
آسااايش اساات .كمبود عاطفي در فضاااي خانواده ،سااتيزه و اختالف ،همگي عوامل گرايش
افراد به اعتياد اسات .افراد پرورشيافته در خانواده نابساامان و ازهمگسا يخته زمينه بيشتري در
گرايش به اعت ياد دارند.

مژگاان  46ساااالاه ميگوياد« :در خونواده ماا همش درگيري بود اگه يه شاااب درگيري
ناداشاااتيم جااي تعجب بود احترامي نمونده بود پدر زورگويي را دوسااات داشااات وظيفه
والدين ما شده بود درگيري و فحاشي به جاش مسائل خالف ياد گرفتم».
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همچنين در حريم خانواده و تربيت فرزندان دارد.

مطالعه پديدارشناسانه بسترهای اعتياد به مواد مخدر در زنان

ا-اعتياد وا لدين :مشااركت كنندگان بر اين باورند كه اعتياد والدين از يكساو كنتر و
تسااالط والادين را بر فرزنادان كااهش ميدهاد و از ساااوي ديگر عامل انتقا اين عادت به
فرزندان ميشود.

مهري  43ساااالاه ميگوياد« :تو خاانواده ما همه جور مواد يافت ميشاااه .يه رفتار عاديه
كساااي هم به كساااي كاري نداره .پدر هميشاااه يا خمار يا نشااائه .ما را نميديد نه حوصاااله
سروكله زدن با ما را نداشت ،اوايل كه به سمت مواد رفتم بيشتر دنبا باجگيري بود ».
د-پذيرش توساااط دوساااتان :يکي ديگر از موارد تأث يرگذار بر اعتياد به مواد مخدر ترس
از عد پذيرش از طرف دوساااتان اسااات .مشااااركت كنندگان اظهار داشاااتند كه نگراني از
جهات طرد از طرف دوساااتاان ممکن اسااات گرايش باه مواد مخدر را افزايش دهد .لذا در
برابر هرگونه تعارف به مصرف ،مواد را به علت پذيرش در جم دوستان رد نخواهند كرد.

شاهناز  31سااله ميگويد « :وقتي در جم دوساتا حاضار ميشد با اصطالحاتي همچون:
خواهي نشااوي رسااوا همرنگ جماعت شااو بز ما را خراب نکن اگر سااري بعد ميخواهي
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باا ما باشاااي اين لوسبازي ها را كنار بگذار مواجه بود  ،مي ترسااايد ساااري بعد من رو راه
مقولاه تنبياه جاامعاه :الف -طرد اجتماعي :بنا به عقيده مشااااركتكنندگان عکس العمل
جامعه با معتادان مي تواند به طرد اجتماعي منجر شود.

مونا  33سااااله ميگويد« :هر موادي كه در دساااترسااام اسااات ميكشااام ظاهر خيلي
بههمريخته اسااات همه مرابه عنوان بيمار خطرناک يا ديونه نگاه ميكنن با اين قيافها كساااي
نزديك به هم نميشه .از همه طرف طرد شد ».
ب-بيخاانمااني :مشااااركاتكنندگان اظهار داشاااتند كه بيخانماني و از دسااات دادن
خانواده و دوستان را بهعنوان تنبيه اجتماعي تجربه كردهاند.

سااناز  36سااله ميگويد« :هرروز اعتياد بيشاتر و پو زيادتري نياز داشاتم .ميشد بعضي
وقتها دساات تو جيب پدر و برادرا ميكرد يا از وسااايل خونه مي فروختم .آخر از دسااتم
عصباني شدند و مرا از خونه بيرون انداختند .هر شب بايد يه جا سر كنم».

حليمه عنايت و داريوش غفاری

ج -مساخره شادن توساط ديگران :روژن  08ساله كه دو سا است شيشه مصرف ميكند
ميگويد« :بيشاتر وقتم را صارف مصارف و تهيه مواد ميشه .فرصت بهداشت و نيافت ندار
در بعضي جاها ادا درميآرند و دستم ميندازند».
د-انگهاي اجتماعي متعدد :گلنار  30ساااله ميگويد« :اعصااابم از دساات انگهايي كه
زده مي شااه خردشااده .هر چيزي كه ميدزدند همه به من شااك ميكنند ،هر آد بيبندوباري
كاه مي خواهناد تو فااميال مثاا بزنند بازهم به من انگ ميزنند .هرچه ميگم بابا من معتاد
خالف ديگه ندار كسي گوش نميده و كالً شد سمبل بدبختيها».
پيوسااتار تجربه احساااسااي :الف-احساااس توانمندي :مشاااركتكنندگان بر اين عقيده
هساتند كه وقتي مواد مخدر مصارف ميكنند احسااس بلو دارند و احساس ميكنند بزرگ
شدند.

فرو  41سااااله ميگويد« :زمانيكه براي اولين بار مواد مصااارف كرد احسااااس كرد
ديگر بزرگشاادها و دوران جديدي را شاااروع كرد و احسااااس متفاوت بودن نسااابت به
گذشاتها داشاتم .فکر مي كنم خود كل عقلم و از پس هر مشکلي به تنهايي برميآيم .بيشتر

43

دوست دار مرد را نصيحتكنم تا بشنو ».
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ميشااوند و توهم لذت در وجود آنان ريشااهاي ميشااود كه حتي آني بودن لذت و تبعات
بعدي آن را در نير نميگيرند.

مرجان  46سااله ميگويد« :وقتي ميكشاام لذت ميبر احساااس ميكنم به فضااا ميرو ،
و توپ توپ ميشاااو باا خود ميگم آخر زنادگي مردناه پس در اين دوروزه از زناادگي
لذت ببريم هركس خوش نگذرونه سااارش كاله رفته اآلن لذت ببريم هر وقت خواساااتيم
كنار ميزاريم و دوست دار دوباره هم بکشم».
ج-احساااس پوچي :مشاااركتك نندگان معتقدند گاهي چنان احسااااس نااميدي و پوچي

ميكنند كه اميدي به بازگشاات به زندگي ندارند .سااارا  48ساااله ميگويد« :گاهي احساااس
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ب-احساااس لذت :مشاااركتكنندگان بر اين عقيده هسااتند كه مصاارف مواد به دنبالش

مطالعه پديدارشناسانه بسترهای اعتياد به مواد مخدر در زنان

مي كنم كه نبودنم شاااايد بهتر باشاااه .اين حس كه به همدسااات ميدهد در آن لحيه عذاب
ميكشم و ساعتها به گذشته سير ميكنم».
د-احساااس آرامش :به گفته مشاااركتكنندگان در مواقعي كه دسااتيابي به حل مسااائل
روحي و رواني وقتگير و مشااکل باشااد از مواد مخدر اسااتفاده ميكنند تا احسااس آرامش

كنند .الناز  38ساااله ميگويد « :واقعاً بعد از مصاارف احساااس آرامش دار و ريلکس ميشاام
هيچ مشاااکلي در زنادگي ندار  .براي همه مشاااکالت راهحل دار و غراندنها اطرافيان هيچ
اثري در من ندارد».
مقولاه اصاااالح و درمااان كم دوا  :الف -ترس از دساااات دادن حضاااااناات فرزنااد:
مشااركتكنندگان بر اين باورند كه بهعنوان يك مادر نااليق ممکن اساات حضااانت فرزندان
خود را از دساات بدهند .بنابراين از درمان كه همراه با افشاااي اعتياد آنان باشااد واههمه دارند.

شاکوفه  34سااله كه  6ساا است اعتياد دارد ميگويد« :براي مادر خيلي سخته اگر فرزندش
را نبيناه درساااته اعتياددار ولي مادر ديگه ،هميشاااه با اين ترس زندگي ميكنم كه يه روز
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بچاها را از من بگيرناد ساااعي ميكنم هماهجاا نر  ،باههرحاا اعتياد براي يك مادر خوب
ب -شااار و گنااه :مشااااركت كنندگان بر اين باورند كه در بيشاااتر جوام و فرهنگ ها
مصاارف مواد مخدر زنان نساابت به مردان ننگ بيشااتري دارد و حمايت الز را براي درمان

كساب ميكنند .شايوا  35سااله ميگويد« :هم مواد مخدر مصارف ميكنم و گاهي هم الکل
ميخور  ،ولي حتي خونوادها تنهاا منو معتااد نميدونن و اناگ بيبنادوباار هم ميخورد و
نه حمايتي نشد بلکه به همريختم و بعد از ترک دوباره شروع كرد ».
ج -ترس از دادن شاريك زندگي :مشااركت كنندگان اظهار داشاتند ترس از دسات دادن

شاريك زندگي معتادان را از جساتجوي درمان منصارف ميكند .آرزو  43ساله كه سه سا
از ازدواجش ميگذرد ميگويد« :از زماني كه مصاارفم جدي شااد به توصاايه اطرافيان قصااد
ترکدار و مي ترسام مدتي خونه را ترک كنم شاوهر زندگي ديگري براي خودش بسااازه
و من رو راه نده بههرحا اون جونه».

حليمه عنايت و داريوش غفاری

د -ايمان نداشاااتن به اثربخشاااي درمان :مشااااركت كنندگان بر اين باورند كه اثربخشاااي
درماان باا آن چيزي كاه تبليی ميكنناد يکي نيسااات و درماان ها اثر الز را ندارد و آمادگي

دنباا كردن هادف درماان را نادارناد .منيژه  35سااااله" :احسااااس ميكنم مراجعه به مراكز
درمان بيهودهساات تو يه كمپ نشااسااتن و قصااه گفتن دردي را دوانميكنه .ما راهي نداريم
جزء اينكه با گرفتاريمان كنار بيايم».
ه-بيارادگي :مشااااركاتكننادههاا بر اين باورند كه براي ترک و پاک بودن بايد داراي

اراده قوي و مصاامم بود .زهره  48ساااله ميگويد« :من كراک و الکل مصاارف ميكنم سااه
بار ترک كرد ولي نتونستم تحملكنم و مصمم نبود  .دوباره شروع كرد ».
مد پيشنهادي در نمودار  0ارائه شده است.
تنبيه جامعه

اصالح و درمان كم

اعتياد به مواد

دوا

مخدر

تسهيلگرهاي
فردي و محيطي

نمودار :7مدل پيشنهادي
هماانطور كه از مد برميآيد جعبه سااامت چپ شااارايط علي فردي و اجتماعي را نشاااان
ميدهد كه شااامل كسااب منفعت آسااان يا گريز از درد ،رهايي از روزمرگي ،عد آگاهي از
مضااارات مواد مخادر ،عرفي شااادن مصااارف مواد ،مقاابلاه باا درد ،بيکاري ،عد آگاهي از
مهارتهاي ارتباطي ،بيثباتي خانواده اعتياد والدين و پذيرش توساااط دوساااتان ميشاااوند.
درواق مشااوق و بسااترها ي گرايش به مصاارف مواد مخدر هساااتند .درنهايت منجر به بروز
پديده تحقيق كه اعتياد به مواد مخدر اسات ميشاوند .تنبيه جامعه بهصاورت رفت و برگشتي
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تجربه احساسي توانمندي -
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مطالعه پديدارشناسانه بسترهای اعتياد به مواد مخدر در زنان

داراي تأثير در اين مد هساات كه شااامل طرد اجتماعي ،بيخانماني ،تحقير توسااط ديگران
و انگهاي متعدد اجتماعي ميشاود .همچنين مقوله تجربه احسااسااي با دو انگاري توانمندي
و پوچي مطرح شاد و اصاالح و درمان كمدوا هم متأثر از اعتياد ،مقولههاي تجربه احساس ي
و تنبيه جامعه در مد تبيين شده است.
بحث و نتيجهگيري
در پاسااخ به اولين سااؤا پژوهش يعني علل اعتياد در زنان كرمانشاااه ،مقوله تسااهيلگرهاي
فردي و محيطي مصارف مواد مخدر بهعنوان مقوله اصالي كشافشده از دادههاست .شرايط
علي در اين تحقيق باهمثااباه اعتيااد و مصااارف مواد مخادر عمال ميكناد .عاد آگااهي از
مضااارات مواد بهعنوان يکي از علل اعتياد به مواد مخدر در بين زنان عنوان شاااد .بساااياري از
افراد معتاد ديد روشان و حقيقي از پيامدهاي و مضارات آن ندارند .همين امر سابب ميش اود
دچار خطاي محاسااباتي شااده و بيشااتر به باورهاي غلط درباره مواد مخدر گرايش پيدا كنند.
عملکرد خااانواده در آگاااه كردن كودكااان از مضااارات مصااارف مواد مخادر ،خود را در
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بهتر باعث مي شاود كه فرد در حفظ و ساالمتي خود كوشاش بيشااتري كند .اين يافته با نتايج
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نوجواني و جواني نشاان ميدهد .حتي مي تواند تا آخر عمر اثر خود را داشااته باشااد .شااناخت
تحقيق اسااتفاني  )4101( 0كه بياطالعي از عوارخ سااوءمصاارف مواد را در پيشبيني اعتياد
به مواد مؤثر دانساته همساوسات .همچنين با تحقيق سيزيا  4و همکاران ( )4103كه پايين بودن
آگااهي از مضااارت مواد را يکي از علال اعتياااد برمي شااامرد و نتااايج تحقيق فتحي و
موساويفرد ( )0385همساو اسات .نيريه كالسيك بکر مؤيد اين يافته است .طبق اين نيريه
عاد آگااهي در مورد آثاار مواد مخدر مي تواند بهعنوان مرحله مهم در آغاز اساااتفاده از آن
باشاد .زيرا مصارفكننده تازهكار را در معرخ و ارتباط با پاداش و افراد معتاد بات جربه بيشتر
قرار ميدهاد (احمادي .)0380،عاد آگ اهي ،كنتر و يادگيري اثر متقابل بر يکديگر دارند.
بيکااري باهعنوان علت ديگر اعتياد در اين مطالعه مدنير اسااات .اقتصااااد منطقه كرمانشااااه
اصاوالً سانتي و كشااورزي اسات كه اصاوالً بهره وري پايين دارد .از طرفي كرمانشاه يکي از
باالترين ميزان بيکاري در كشااور را دارا اسااات .بناب راين فرد بيکار در بساااتري قرار ميگيرد
2. Siziya

1. Stephanie

حليمه عنايت و داريوش غفاری

كاه فرصااات زياادي براي جاذب در خردهفرهنگ هاي بزهکار دارد .زيرا در هيچ مقطعي از
حماايات اجتماعي برخوردار نيسااات .اميد به زندگي در فرد بيکار كاهش مي يابد .انتيارت و
اهدافي كه دارد ازدساااترفته ميداند و حتي ممکن اسااات كه فرد بيکار در مساااير عصااابي
شااادن قرارگرفته و براي رف اين معضااال به شااااديهاي زودگذر روي بياورد .اين مقوله با
نتاايج تحقيق عبادلي سااالطانآبادي و همکاران ( ،)0386دانايي( )0382و برزگر ( )0383كه
بر عاامل بيکاري به عنوان يکي از عوامل گرايش به مواد مخدر تاكيد دارند ،همساااو اسااات.
در نيريه نابسااااماني اقتصاااادي ،همه كسااااني كه در معرخ فقر و نابرابري قرار دارند اعم از
كودكاان و بزرگسااااالن متمايل به جر مينمايند .از ساااوي ديگر طبق نيريه كوهن ،طبقه
محرو در يك جامعه شاايوههاي خود را براي دسااتيابي به منزلت انتخاب ميكنند .احساااس
نااكاامي در طبقاه محرو باه وجود ميآيد و كساااب منزلت به هر شاااکل ممکن مشاااروع
مي شاااود .طبق نيريه مرتون  ) 0888( 0هرچه احسااااس محروميت كمتر باشاااد افراد كمتر به
رفتاارهااي كجرو ازجملاه اعت يااد باه مواد مخادر روي ميآورناد .بااورهاي عاميانه در مورد
مصارف مواد در مناسابتهاي ويژه بهعنوان يك رسم موردپذيرش قرارگرفته است .هرگونه

47

مقابله با آن ممکن اساات با تحريمهايي از سااوي بسااتگان مواجهه شااود .ويژگيهايي از قبيل

47

و محساااني تبريزي ( )0388كه آداب ورساااو خاص ،باورها و ضاااربالمثلها را به عنوان
هنجارهاي تساااهيلكننده مواد عنوان كرده اند همساااوسااات .نتايج مطالعه نيازي و همکاران
( )0387كه به متعارف شااادگي اعتياد اشاااره دارد و تحقيق ساااراجزاده و عزيززاده ()0382
كه بر بهنجار بودن اع تياد اشاااره دارند نيز با نتايج اين تحقيق همسااو اساات .نيريه ارجاعي به
اين ياافتاه نيرياه كوهن ،نيرياه خرده فرهنگ ميلر و نيريه انتقا فرهنگي شااااو و مككي
اسات كه بر بزهکاري تأكيددارند .اما اين يافتهها بر اسااس هنجارهاي فرهنگي و قومي تب يين
ميشاوند .البته به نير ميرساد نيريه انتقا فرهنگي بيشاتر از بقيه مؤيد اين يافته اسات .تالش
براي كاهش اساترس هاي شاغلي و درساي ،التيا روحي و رواني ،مقابله با درد و رنج ،شااادي
1. Merton
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و سارخوش بودن و فار از دنيا ،مصاائب و مشاکالت آن ساوقدهنده به مصرف مواد مخدر
اسااات .اين يافته با نتايج تحقيقهاي قادري و محساااني ( ،) 0388مير ساااليماني و همکاران
( )0388كاه بر اساااتفاده دارويي از مواد مخدر اشااااره دارند همساااوسااات .همچنين ،نتايج
پژوهش مدبرنيا و همکاران ( )0384كه بر كساااب لذت آني و منفعت آساااان به عنوان علل
اعتيااد و مطاالعااه نيااازي و همکاااران ( )0387كااه لااذتگرايي بااه عنوان يکي از عواماال
ناكارآمدي برنامههاي پيشاااگيري عنوان داشاااته اند با نتايج اين تحقيق مطابقت دارند .يکي از
مقولاههايي كه پررنگ تر از بقيه بود بيثباتي خانواده اسااات .خانواده حريم امن و آساااايش
اساات .كمبود عاطفي در فضاااي خانواده ،ساااتيزه و اختالف ،همگي عوامل گرايش افراد به
اعتياد اسااات .افراد پرورش يافته در خانواده نابساااامان و از هم گسااايخته زمينه بيشاااتري در
گرايش باه اعتيااد دارناد .هيچ جامعهاي نمي تواند ادعاي ساااالمت كند چنانچه از خانوادهي
سااالم برخوردار نباشااد (ساااروخاني .)0380 ،اين يافته با نتايج مطالعه عباسااي و محمدخاني
( )4106كه بر ارت باطات و آشاافتگي خانوادگي بهعنوان عوامل مؤثر بر اعتياد اشاااره دارند و
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نتايج پژوهش جوانمرد ( )0382و بياتي ( )0388كه تضاااد ب ين خانواده را عامل مصاارف مواد
نزدياك باا والدين و خواهر و ب رادر ،همسااااالن پايا ،و معلمان يا كاركنان مدرساااه ،نيازمند
كنتر اجتمااعي اسااات .خاانواده بي ثباات فرصااات تعاامل و كنتر بر فرزندان را ندارد .بر
اساااس اين نيريه داشااتن ارتباط اجتماعي بافرهنگ عادي باعث كاهش كجرفتاريميشااود
(هيرشااي .)0868 ،آلودگي محله و محيط خانواده به اعت ياد به مواد مخدر زمينه مساااعد براي
فرزنادان در جهات گرايش باه ارتکااب جر را فراهم ميكناد .رفتاار والادين بيتردياد در
كردار آينده فرزندان نقش اساااسااي دارد چراكه والدين بهعنوان اولين معلمان و موجهترين
افراد بهطور مساااتقيم و غيرمساااتقيم به فرزند خود خوب و بد را آموزش ميدهند .مت أسااافانه
اغلاب افرادي كاه در خاانوادههاي معتاد پرورش مييابند تکرار مصااارف اعضااااي خانواده
براي آنها تکراري شاده و ترس تجربه اسااتفاده از مواد از بين ميرود .تئوري بو شاناس اي بر
نقش محلاه تاأكيد ميكند .به نير ميرساااد محله بهعنوان يك ظرف بزرگ براي كنشهاي
ا جتماعي تعامالتي با ديگر متغيرها دارد .ازجمله مي توان در محالت ،بساااته به ساااالم بودن يا
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آساااياب اجتمااعي آن به كنتر اجتماعي و همينطور يادگيري رفتارهاي همنوا يا بزهکارانه
روي آورد.
همچنين نتايج تحقيق با نتايج مطالعه قاسامي روشاان ( ) 0388و سااليس ،شااادور ،برنز ،و
هاسااونگ  )4104( 0كه سااوءمصاارف والدين را عامل شااکلگيري زمينه مصاارف مواد در
فرزندان ميدادند ،مطابقت دارد .ارتباط و دوساااتي با همسااااالن مبتالبه ساااوءمصااارف مواد،
عامل مساااتعدكننده قوي براي ابتالي نوجوانان و جوانان به اعتياد اسااات .مصااارفكنندگان
مواد براي گرفتن تأييد رفتار خود از دوسااتان سااعي ميكنند آنان را وادار به همراهي با خود
نمايند .نيريه همنشايني افتراقي ساادرلند مؤيد اين يافته اسات .سادرلند ،معتقد است كه كج
رفتااري را باا اصاااو يااادگيري اجتماااعي بهتر مي توان تبيين كرد .همچنين طبق نيريااه
فرصاتهاي نابرابر كلوارد و اهلين دساترساي افراد من حرف اجتماعي به يك محيط مناسااب
براي ايفااي نقش انحرافي خود و اساااتمرار اين نقش باا حماايات و تشاااويق گروه عااماال
شکلگيري رفتار انحرافي است (احمدي.)0388 ،
يکي از مقوالت اصالي بهدسااتآمده پيوسااتار تجربه احسااسااي زنان مصاارفكننده مواد

49

مخادر بود كاه از زنان خواساااتهشاااده بود تجربه جسااامي و احسااااساااي خود را بيان كنند.

49

لاذت و آرامش را تجرباه كرده بودناد .از زنان معتاد خواساااتهشاااده بود كه تجربه پيامدهاي
اجتمااعي اعتيااد را بياان كنناد كه همه مقولههاي به دسااات آمده تحت مقوله اصااالي تنبيه
اجتمااعي قرار گرفات .در مقوالت فرعي چيزي كاه از هماه پررنگتر بود طرد اجتماعي بود
كه پيامد آن بيخانماني ،مسااخره شاادن توسااط ديگران و انگهاي متعدد اجتماعي بود .اين
موارد راه اصااالح را دشاااوارتر ميكنند .اين يافتهها با نتايج تحقيق صاااديق سااروساااتاني و
نصااراصاافهاني( ) 0388مطابقت دارد .آخرين مقوله اصاالي ،اصااالح و درمان كمدوا بود كه
يا رغبتي براي ترک نداشااتن يا بازگشاات به اعتياد را تجربه كرده بودند .اين مقوالت نشاااان

1. Solis, Shadur, Burns, & Hussong
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ميدهد كه زنان در درمان با موان سا اختار ،فرهنگ و اقتصاااد مواجه هسااتند .پيامدهاي اعتياد
زندگي زنان را بيشتر از مردان تحت تأثير قرار داده و با موان جدي درمان روبرو هستند.
نتيجه نهايي اين پژوهش نشااان ميدهد شاارايط مبارزه كنوني تحت عنوان كاهش عرضااه
خيلي جوابگو نيسااات .پيشااانهااد ميشاااود روش كاهش تقاضاااا با اتخاذ ترويج رويکرد
فرهنگي ،ايجااد رفااه رواني و عااطفي ،تقويات برنااماههاي رساااانهاي ،فراهم آوردن محيط
مسااااعاد خاانواده براي معتاد بعد از درمان ،افزايش مهارتهاي والدين ،ايجاد مراكز درماني
دولتي براي بازگيري معتادان ناد و فاقد توان مالي و رواندرماني مناساااب و آموزش علمي،
فني ،شااغلي و اخالقي و ديني آنها تحت وزارت بهداشاات و درمان وجود داشااته باشااد ،تا
اين قبيال معتاادان پناه بگيرند .بهكارگيري روشهاي مشااااوره زناشاااويي و خانواده به منيور
حال مشاااکالت زنااشاااويي و خاانوادگي آناان ،جلاب همکااري نزديکان درجه او معتاد،
تقويات برنااماههااي مهاارتبخشاااي براي امتنااع همسااااالن از مواد مخدر ،تالش در جهت
مشااااركات اجتماعي خودجوش اجتماعي جهت مبارزه با مواد مخدر ،دادن آموزش كافي به

Vol. 13, No. 51, Spring 2019

50

اصاااالحپاذيري آنان ،براي اينكه خودشاااان احسااااس زائد بودن و عالج ناپذيري نداشاااته

سال سيزدهم ،شماره  ،58بهار 8931

50

فرد معتااد در زماان بساااتري ،تالش در جهاات تغيير نگرش مرد نسااابات باه بيماار بودن و
باشاند ،ضااروري اساات .برنامههاي اقتصااادي براي تغيير در اشااتغا و معيشاات ،بازنگري در
قوانين و ايجااد امکااناات گاذران اوقاات فراغات مادنير قرار گيرد .باا توجه به نقش زن در
خاانواده و تأثير آن بر ساااالمت خانواده و جامعه ،الز اسااات خانوادههاي آسااايبپذير را
شااانااساااايي و توجاه بيشاااتري باه آنهاا معطوف كرد .برناامههاي مناسااابي جهت تقويت
توانمناديهاي خانوادهها جهت مقابله با مشاااکالت طراحي شاااود تا عالوه بر پيش گيري با
افزايش دساترساي به خدمات و كاهش آسيب و درمان بهتر ،در ارتقاء سالمت زنان و جامعه
گا مؤثري برداشته شود.
ا ين مطاالعاه باا محادودياتهايي ازجمله خودداري بعضاااي از مسااائوالن از ارائه آمار و
اطالعات در حوزه زنان به خاطر حسااساايت اين بخش ،فرآيند طوالني صاادور مجوز به علت
تمركز مراج تصاااميمگيري در تهران ،محادود بودن نموناه باه زنان معتادي كه براي ترک
اقدا كرده بودند مواجه بود.
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