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چكيده
هدف :اين پژوهش با هد ،مبالعه و درک تجربه زيستهي زنان از خانواده نابسامان در فرايند اعتياد
انجان شد .روش :در اين پژوهش از رو،شناسي كيفي و رو ،نظريه زمينهاي استفاده شد.
مشاركتكنندنان در اين پژوهش  25نفر از زنان خراسان جنوبي بودند كه در مرحله ترک اعتياد
بودند .نمونهنيري براساس نمونهنيري هدفمند و نظري انجان شد .دادهها از طريچ مصاحبه نيمه-
ساختاريافته به دست آمد و تا مرحله اشباع نظري ادامه يافت .يافتهها :نتيجه تحليل دادههاچ دستيابي
به پنج مقوله محوري و يك مقوله هسته بود .مقوال

محوري عبار

خانواده و توليد رالشهاي بنيادينچ خفقان در خانواده و نرفتاري در رن

بودند از :شالوده متزلز
انواع محدوديتها و

جبرهاچ نسست خانوادني و ميل به از همپاشيدنيچ طرد و حرمان در خانواده به م ابه راهكارهاي
تنبيه خانوادني و يادنيري انزوا و عزلت در خانواده .مقوله هسته پژوهش نيز عبار بود از :اعتياد
در بستر خانواده نابسامان .نتيجهگيري :بر اساس نتايج پژوهش ميتوان نفت كه روابط اجتماعي
فروپاشيده و فشارهاي اجتماعي موجود در خانواده در كنار شرايبي نظير ترک تحصيل و سبح
تحصيال

پائينچ اجبار در انتخاچ همسر و تجربه شدست و سرخوردني در زندني خانوادنيچ

پيوندهاي رندجانبهاي با اعتياد زنان دارند.
کليدواژهها :خانواده نابسامانچ اعتيادچ زنانچ نظريه زمينهاي
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مقدمه
اعتياد به م ابه يدي از مهمترين مشادال ساالمت عمومي اسات كه ميزان شايوع آن در زنان
در حا افزايش ميباشاد .بر پايه نزار ،اداره مواد وجرائم ساازمان مللچ نسابت زنان وابساته
به مواد در جمعيت مصار،كننده مواد از  10درصاد در كشاورهاي آسايايي تا  40درصاد در
كشاااورهااي اروپاايي تخمين زده شاااده اسااات .بناابراينچ باا درنظرنرفتن  16تاا  38ميليون
مصار،كننده مواد در جهانچ تعداد زنان مصار،كننده مواد قابل توجه اسات اافشااريآزادچ
حجازي و اللهويرديچ  . 1398در ايران هم مانند سااير كشاورها روند اعتياد از تك جنسايتي
به سامت دوجنسايتي ميرود و شااهد روند زنانهشادن اعتياد هساتيم .اماچ بخشاي از اعتياد زنان
به دليل بررساابهايي كه در جامعه به يك زن وابسااته به مواد زده ميشااودچ پنهان مانده و
بخش قابل مالحظهاي از جمعيت زنان وابسااته به مواد كشااور در آمار ننجانده نميشااود.
آمار دقيقي از ميزان جمعيت زنان وابسااته به مواد كشااور وجود ندارد .اماچ بر اساااس برخي
پژوهشهاچ  10درصاد از افراد وابساته به مواد كشاور را زنان تشاديل ميدهند .زنان وابساته به
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مواد در جامعه آسيبپذيرتر از مردان هستندچ زيرا مصر ،مواد در زنان اغلب با آسيبهاي
. 1398
مبالعا نشاان داده اسات كه زنان در مقايساه با مردان اليوهاي متفاوتي از مصار ،مواد
دارند ان:ا چ تامودينزچ مارشاا چ تريلوار و اساترنج1چ  . 2018درک اين موضاوع مهم اساتچ
زيرا اين اولين ناان در انجاان درماان اساااات كاه در واقع تااثير زياادي دارد اجاانساااون 2و
همداارانچ  . 2019همننينچ پياامادهااي اعتيااد زناان بر فردچ خاانواده و جاامعاه زياانباارتر از
پيامدهاي اعتياد مردان اساات و خبرپذيري زنان در مقايسااه با مردان در اين زمنيه به مراتب
بيشاتر اسات اذوالعليچ مهدويانچ حچ دوسات و كارآموزيانچ  . 2016عالوه بر آسايبپذيري
بيشاااتر زناان در مقاايساااه باا مردانچ در بين زناان مصااار،كنناده مواد نيز برخي از آنهاا كاه

2. Johnson

1. Neal, Tompkins, Marshall,
Treloar & Strange

محسن غالمی آبيز و همكاران

اليوهاي خبرناکتري از ساوءمصار ،مواد دارندچ آسايبپذيري بيشاتري نسابت به سااير
زنان وابسته به مواد دارند امكهيوجچ ووتاوچ سونراما و نرينفيلد1چ . 2018
اعتياد در زنان پيامدهايي همنون اضااابراچچ افساااردنيچ سا ارطان ل هچ سااارطان م انهچ
سااارطاان دهااناه رحمچ عوارض منفي در دوران حااملييچ ياائسااايي زودهنياانچ ناابااروري ياا
باروري ديرهنيانچ ساقط جنينچ ابتال به بيماريهاي سافليس و ساوزاک به دنبا خودفروشاي
جهت تامين هزينه مواد مصاارفيچ ايجاد نساال وابسااته به موادچ تولد نوزادان وابسااته به موادچ
عادن ايفااي نقش ماادريچ كااهش فرصااات ازدواجچ طرد از خاانواده و ارتدااچ انواع جرائم
عليه اموا و اخالق مانند :روسااوينريچ ساارقت و تددينري به منظور تامين هزينه مواد
مصااارفي باه دنباا داردكاه هركادان تبعاا بسااايااري را براي فرد و جاامعاه باه همراه خواهاد
داشت ايحييزاده و كيانيچ . 1397
خاانواده و ناابسااااماانيهااي موجود در آن نقش مهمي در نرايش زناان باه اعتيااد دارد.
همننينچ اعتياد ميتواند به ايجاد نابساااامانيهاي جديدي در خانواده منجر شاااود .خانواده
نابسااامان 2را ميتوان خانوادهاي در نظر نرفت كه به داليل متعددي كاركرد م بت خود را
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از دساات داده و از هد،هاي اوليه خود دور شااده اساات و نميتواند پاسااخيوي نيازهاي

115

خانواده نابساامان خانواده اي پاره پاره شاده اسات كه نميتواند روابط اعضااي خود را بهبود
دهد و قانونمند باشد اافراسيابي و دهقانيدارمرودچ  . 1396بنابراينچ الزن است كه داليل و
زمينههاي اختالال چ نابسااامانيها و از همنساايختيي خانواده مورد مبالعه و ارزيابي علمي
قرار نيردچ زيرا تعارضاا و نابساامانيهاي خانواده تهديدي جدي براي اساتحدان جامعه و
نظان اجتماعي اسات انيدنز3چ  . 2003با آشادار شادن داليل نابسااماني خانواده و پيامدهاي
منفي آن ميتوان باا آنااهساااازي اعضااااي خاانوادهچ آموز ،مهاار هااي زنادني و اجراي
برنامههاي پيشاييري از آسايبهاي اجتماعي بنيان خانواده را اساتحدان و ثبا بخشايدچ زيرا
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عاطفيچ اجتماعي و اقتصاادي اعضااي خود باشاد .اين نوع خانواده نه تنها نميتواند اعضااي
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هر اندازه خانواده از ثباا و اساااتحداان بيشاااتري برخوردار باشااادچ جامعاه نيز دوان و ثبا
بيشاااتري خواهد يافت و در كاهش بساااياري از آسااايبهاي اجتماعي از جمله اعتياد موثر
خواهد بود.
پژوهشهايي در داخل و خارج از كشور در زمينه نقش خانواده و نابسامانيهاي موجود
در آن كه منجر به نرايش به انواع كجرفتاريها از جمله اعتياد ميشاودچ انجان شاده اسات
كه در ادامه به برخي از آنها اشاااره ميشااود .در سااا هاي اخيرچ مبالعا نساابتا زيادي در
مورد زنان و تجربيا زيساته آنان با اساتفاده از رو،هاي كيفي انجان شاده اسات و در اين
مبالعا سااعي شااده اساات به برخي از اين تجربيا زيسااته در مواجهه با اعتياد و فرايند
ريونيي درنيري با انواع مواد مخدر و مسائل و مشدال اشاره شود .براي م ا چ نروسي
و محمادي دولاتآباادي ا 1390باه اين نتيجاه دسااات پيادا كردناد كاه تجربياا زناان در
مواجهه با اعتياد نشان ميدهد كه زنان در بستر و شرايبي م ل م ل خانوادهچ فرد و اجتماعچ
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شاااده اساااتچ باه عوامال و راهكاارهاايي مال تنشهااي زنادني فرديچ بااورهااي تساااهيالنر
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طيف احسااساي شاادماني-پريشاانيچ ورود به روابط اجتماعي درهمشادساتهچ ناتواني در برابر

مصر ،شيشهچ يادنيري مصر ،شيشه و راهكارهاي تامين هزينه مواد پرداخته شده است.
اسااماعيليچ عبدالعليپور و خليفه ا 1396در مبالعهاي با تاكيد بر پيامدهاي اعتياد زنان
به اين نتيجه دساات پيدا كردند كه اشااتغا به كار در مشاااغل پايين و كم درآمدچ ارتداچ
انحرافاا اجتمااعيچ ناامنااساااب شااادن روابط خاانوادنيچ مشااادال جسااامي و روحي و
مجازا زندان به دنبا انجان انحرافا اجتماعي از جمله اصااليترين پيامدهاي اعتياد زنان
مي باشند .در مبالعه دييريچ يحييزاده و كياني ا 1397به اين نتيجه دست پيدا كردند كه
ساان اعتياد در حا كاهش اسااتچ تغيير در نوع مواد مصاارفي اتفاق افتاده اساات و شااروع
اعتيااد زناان و دختران تنهاا از خااناه و خاانواده نبوده و نقش دوساااتاان در اين مورد در حاا
افزايش ميباشاااد .در پژوهش عنايت و غفاري ا 1398چ به شااارايط و بساااترهايي م ل علل
اعتياد در قالب مقوله اصاالي تسااهيلنرهاي فردي و محيبي اعتيادچ دريافت احساااسااي از
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مصار ،مواد به عنوان مقوله اصالي پيوساتار احسااسايچ پيامدهاي اجتماعي اعتياد در قالب
مقوله اصاالي تنبيه جامعه و مقوله علل پيشااييري ناموفچ در قالب مفهون اصاالي اصااال و
درمان كم دوان پرداخته شاده اسات .در پژوهش صاادقيفساايي و جهاندار الشادي ا 1399چ
به عواملي م ل هيجانخواهيچ كنجداويچ وابساتييچ خشاونتديدنيچ اعتراض و مقاومتچ
و انزوا و رهايي از فشار در فرايند اعتياد زنان اشاره شده است.
هاايات و كاارتربلاك 1ا 2009در تحقيقي كيفي باه «بررساااي تجرباه ماادران از اعتيااد باه
شاايشااه» در آمريدا پرداختهاند .براساااس نتايح اين تحقيچچ اعتياد مادران منجر به رفتارهاي
ضاداجتماعي نرديد و روابط آنها با فرزندانشاان را نيز دساتخو ،تغيير و تحوالتي كردچ به
طوري كه آنها روابط م بت خود با فرزندانشاااان را از دسااات دادند .اسااانفر 2ا 2011در
تحقيقي با عنوان «كاركرد خانوادهچ اعتياد به الدل و ديير مواد مخدر در اوكلند» نشاان داد
كه بيشااتر شااركتكنندنان آساايب را در خانواده اوليه تجربه كردهاند و خانوادههاي آنان
اشدا مختلف اختال مانند از دست دادن حضانت كودكان را تجربه كرده اند .هوريييانچ
فساااترچ بريندسچ روبينز و اسااازابوكزنيك 3ا 2016در مبالعهاي به اين نتيجه رسااايدند كه
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ساااوءمصااار ،مواد توساااط والدين به ويژه مادرانچ زميناهسااااز اعتيااد فرزندان ميشاااود.
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نسبت به خانواده و جامعه آنها را در مقابل اثرا مصر ،الدل آسيبپذيرتر ميسازد.
در زمينه اعتياد زنان پژوهشهاي اندكي انجان شاده اسات و مبالعا انجان شاده نيز اين
مساااله را عمدتا در مردان مورد مبالعه قرار دادهاند .عالوه بر اينچ با نياهي به پژوهشهاي
انجان شاده به خوبي ميتوان اين موضاوع را اساتنباط كرد كه تعداد پژوهشهاي انجان شاده
كيفي در اين حوزه محدود اسات .بيشاتر پژوهشها با رو،شاناساي كمّي انجان شاده اسات.
پژوهشاايران عموما با پيشفرضهاي نظري از پيش مشااخ
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هانواتنيايدو چ اريدساونچ كايجساوموورن و نانل  4ا 2017پژوهشاي با عنوان «تجربهزيساته
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نتاايج باه دسااات آماده باه دليال همين موضاااوع از راه ياافتن باه عمچ فرايناد و تشاااريح آن
بازماندهاند .بنابراينچ پژوهش حاضار با تمركز به شايوه كيفي و تحليل عميچ مسا:له ميتواند
تدميالكنناده مباالعاا انجاان شاااده در حوزه اعتيااد و خاانواده بااشاااد و باه فهم عميچتري از
نقش خانواده در فرايند اعتياد نائل نردد .بنابراينچ با توجه به پينيدني موضاوع و به منظور
بررساي ابعاد وسايعتر و آشادار شادن زواياي پنهان و ساازناري موضاوع با رو ،كيفي و
همننين پااساااخ باه ساااواال مبر شاااده دربااره پادياده اعتياادچ بااياد باه نوناهاي فزايناده از
راهبردهاي استقرايي و رو،هاي كيفي استفاده شود.
نليزر و اشاتراوس 1معتقدند كه يك محقچ بايد از لحا نظري رندان حسااس باشاد كه
بتواند نظريهاي كه از دادهها بيرون ميآيد را مفهونبندي و تركيب كند .حساااسايت نظري

2

در رشاد دائمي اسات و هنيامي شادل مينيرد كه جامعهشاناس به صاور نظري ميانديشاد
و نظرياههااي زياادي را مورد توجاه قرار ميدهاد ااشاااتراوس و كوربين3چ  . 1397باا توجاه باه
اين موضاوع و براي ارتقاي حسااسايت نظريچ در مبالعه حاضار ساعي شاده اسات نظريههايي
118

زنان وجود دارندچ به صور خالصه توضيح داده شوند.
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118

كه ارتباط بيشااتري با موضااوع اعتياد زنان و رويدردهاي جامعهشااناختي كه در مورد اعتياد
نظرياه ياادنيري اجتمااعي4چ انحرا ،را امري آموختني ميداناد .ديادنااه ساااااترلناد و
آكرز 5در اين دساااتاه جااي مينيرد .سااااترلناد معتقاد اسااات كاه كجروي رفتااري امري
يادنرفتني اسات اصاديچساروساتانيچ  . 1386بخش عمدهاي از يادنيري رفتار انحرافي در
فرايند ارتباطا نروههاي صاميمي و كورك م ل نروه خانواده و دوساتان اتفاق ميافتد.
آكرز نيز معتقد است كه انحرا ،انر سودمند و پادا،دهنده باشدچ انييزهاي براي انحرا،
مجادد تلقي ميشاااود ادانشچ ملدي و نياازيچ  . 1392نظرياههااي كنتر اجتمااعي 6بر
ساازمانهاي كنتر اجتماعي مانند خانوادهچ دين و مدرساه تمركز نموده و بر اين باورند كه
جواناان باه اين خااطر مرتداب اعماا بزهدااراناه و منحرفااناه ميشاااوناد كاه برخي از نيروهااي
اجتماعي كنتر كننده از بين رفتهاند يا كارايي خود را از دسااات دادهاند ااحمديچ . 1377
4. social learning theory
5. Sutherland & Akers
6. social control theories

1. Glaser & Strauss
2. theoretical sensitivity
3. Corbin
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نظرياههااي هيرشاااي و نااي 1در اين دساااتاه جااي مينيرناد .هيرشاااي عاامال همنوايي افراد باا
هنجاارهااي اجتمااعي را پيوناد اجتمااعي ميداناد و معتقاد اسااات كاه تعلچخااطرچ پاايبنادي و
درنير شادن در فعاليتهاي فيزيدي غير منحرفانه و اعتقاد شاخصاي به نظان ارزشي غالب در
يك نروه مانع كجرفتاري ميشاوند اساتودهچ  . 1389ناي نيز معتقد اسات كه خانوادههايي
كه ساارشااار از تشاانجچ درنيري و اختال ،ميباشااندچ نقش مهمي در كجرفتاري نوجوانان
دارند اخادميانچ . 1388
بر اسااس ديدناه توماس و زنانيدي2چ تحوال دوران مدرن با خانواده و روابط دروني
آن ارتبااط دارد.آناان معتقادناد كاه علات واقعي پادياده آنومي خاانواده را بااياد در تااثير برخي
ارز،هاي جديد جساتجو كرد .ظهور آنومي خانواده معلو نير،هاي شاخصاي و شارايط
اجتمااعي و همننين پياامد نانزير تمدن نوين اسااات .ارز،هاي جديد كه شاااخ

با آنها

سااروكار داردچ در محتوا فردنرايانه و منسااوچ به فرد هسااتند انه براي نروه به عنوان يك
كال و اين ويژني بيشاااتر ارز،هااي نوين لاذ نرايااناه جنسااايچ اقتصاااادي و خودبيني
اسااات.آنومي خاانواده هنياامي پيش ميآياد كاه عاليچ خاانواده در مورد كنش اجتمااعي از

119

بين برود و پيامد اجتناچناپذير تمدن جديد محساوچ ميشاود اتوماس و زنانيدي3چ . 1927

119

باشاندچ حيا جامعه و اجزاي آن و به طور كلي تعاد نظان اجتماعي كل تهديد ميشاود و
زمينه براي ظهور رفتار بزهدارانه فراهم ميشاود اها و ايزنشاتاد4چ  . 1983نود 5خانواده را
كانون و هساته اصالي تشادل اجتماعي و به عنوان يك سايساتم كورك اجتماعي ميداند كه
زيربنااي جاامعاه بزرنتر را فراهم ميكناد و معتقاد اسااات هنياامي كاه ياك ياا رناد تن از
اعضااااي خاانواده نتوانناد وظاايف خود را باه طور منااساااب انجاان دهنادچ از همنسااايختيي
خانوادني به وجود ميآيد .اين نساايختيي ميتواند محصااو غيبت يا فقدان پدر و مادر
در اثر مر

و ميرچ طالق يا اشااتغا در خارج از خانه و وجود روابط عاطفي ضااعيف بين
4. Hell & Eisenstadt
5. Good

1. Hirschi & Nye
2. Thomas & Znaniecki
3. Thomas & Znaniecki
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پاارساااونز نيز نظرياه آنومي را نساااتر ،داد .از دياد پاارساااونزچ در صاااورتيكاه نهاادهاا و
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اعضاااي خانواده باشااد انودچ  . 1352از نظر نودچنساايختيي خانوادني يدي از مهمترين
عوامل مشدلزا در محيط خانواده است كه رفتارهاي نابهنجار قابل توجهي به دنبا دارد.
در نظريه فضاااي عاطفي خانوادهچ الونولت 1خانواده را اولين نروه و نهادي ميداند كه
زميناه و شااارايط رفتاارهااي ناابهنجاار را فراهم ميكناد .تنبياه و ساااخاتنيريهااي افراطي از
سااوي والدينچ زياده روي در ابراز مهر و محبتچ توقعا نامعقو و انتظارا نادرساات از
فرزندان و نظم و انضاااباط نامعقو و افراطي از جمله مهمترين عوامل رفتاري آسااايبزاي
خانواده محسااوچ ميشااوند كه ميتوانند به شاادلنيري رفتارهاي نابهنجار منجر شااوند
امحسانيتبريزيچ  . 1383الونولت ميكوشاد با ربط دادن رفتارهاي آسايبزاي خانواده به
شادلنيري رفتارهاي نابهنجار اعضااءچ تعيينكنندههاي سااختاري رفتار نابهنجار در خانواده
را توضاايح دهد و در خصااوص نقش رفتارهاي آساايبزاي خانواده در شاادلنيري رفتار
ناابهنجاار متاذكر ميشاااود كاه تجربياا اولياه زنادني در تعيين ريونيي رفتاار موثر بوده و
خانواده اولين نروه و نهادي اسااات كه زمينه و شااارايط رنين تجربياتي را فراهم مينمايد.
120

مهم و قابل توجه ميباشد.
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لذاچ توجه به روابط ميان اعضااااي خانواده و تاثيرا متقابل اين كنشها در رفتار فرد امري
زنان عضاو اصالي خانواده هساتند و نيمي از پيدر اجتماع محساوچ ميشاوند و به عنوان
هساته اصالي خانوادهچ نقش اسااساي در ساالمت اعضااء آن دارند و ساالمت جامعه به شاد
متاثر از شاااادابي و ساااالمتي مادران اسااات .بنابراينچ از مادري كه خود به انحرا ،و اعتياد
كشاايده شااده اساات ريونه ميتوان انتظار تعليم و تربيت صااحيح داشاات و انحرافا مادر
بادون شاااك بر سااااير افراد خاانوادهچ بااالخ

كودكاانچ اثرا جبراننااپاذيري بر جااي

مينذارد اجمشايديمنشچ ساليمانيفر و حساينيچ  . 1383در بيشاتر پژوهشهاي اجتماعيچ
خانواده نابساامان به عنوان علت تاثيرنذار در شادلنيري آسايبهاي اجتماعي مورد مبالعه
قرار نرفتاه اسااات .حاا آنداه در اين پژوهشچ خاانواده ناابسااااماان هم باه عنوان ياك عاامال
تاثيرنذار بر اعتياد زنان مورد توجه قرار نرفته اسات و هم به عنوان يك عامل تاثيرپذير .به
عبار دييرچ هم شااارايط نابساااامان خانوادني و تاثير آن در اعتياد زنان و هم تاثير اعتياد
1. Lovenolth
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زنان در نابساااماني و ازهمنساايختيي نهاد خانواده مورد توجه و ارزيابي قرار نرفته اساات.
بنابراينچ پرسااش اصاالي اين پژوهش اين بود كه درک و تجربه زنان از شاارايط خانوادني
نابساامان ريونه اسات و در اين خانوادهها ره شارايبي مهيا اسات كه فرايند اعتياد را تساهيل
ميكنند؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
اين تحقيچ با رو،شاااناساااي كيفي و رو ،نظريه زمينهاي انجان شاااده اسااات .اهميت اين
رو،شاناساي به قابليت آن در نظريهساازي و ايجاد ظرفيتي براي تحليل دادههاي كيفي باز
مينردد .اسااتفاده از رو ،كيفي و نظريه زمينهاي اشااتراوس و كوربين در اين پژوهش به
دليال رنادبعادي بودن و پينيادني اعتيااد زناان اسااات كاه باا مااهيات مسااا:لاه اين پژوهش
همخواني دارد .عالوه بر اينچ پژوهشايري كه به دنبا كشاف ماهيت تجربه افراد درنير با
مسائلي همنون اعتياد است و به دنبا فهم تازهاي از عرصه مورد مبالعه استچ با اين رو،
بهتر موفچ ميشاااود ااشاااتراوس و كوربينچ  . 1397اساااتفاده از تدنيك مشااااهده و انجان

121

مصاااحبههاي عميچ امدان شااناخت وساايع و همه جانبهتري از پديده مورد مبالعه را فراهم

121

تبيين جديد و بسترمند با توجه به زمينه مورد مبالعه اشاره كرد.
افراد شاااركتكننده در اين پژوهش را تعداد  25نفر از زنان خراساااان جنوبي تشاااديل
دادند كه در مرحله ترک اعتياد بودند .در اين تحقيچچ  3مصاااحبه با زنان بسااتري در كمپ
ترک اعتياد آتيه روشان اتنها مركز اقامتي ميانمد ترک اعتياد زنان در خراساان جنوبي چ
 17مصااحبه در محل اورژانس اجتماعي شاهر بيرجند انجان شاد و  5مصااحبه نيز با زناني كه
در انجمن معتادان نمنان مراحل ترک و بهبودي خود را پشااات سااار مي نذارندندچ انجان
شاد .به دليل اينكه پژوهشاير به دنبا مبالعه و درک كامل فرايند اعتياد بود و ترک اعتياد
نيز جزئي از اين فرايند ميباشادچ عدن مصار ،مواد در زمان انجان مصااحبه و داشاتن تجربه
ترک به عنوان مالک انتخاچ شاركتكنندنان در نظرنرفته شاد و هيب يك از آزمودنيها
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ميسااازد .در مورد انتخاچ نظريه زمينهاي نيز ميتوان به كشااف و شااناسااايي فرايند اعتيادچ
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در زمان انجان مصااحبهها مواد مصار ،نميكردند .همننينچ شاركتكنندناني كه در طو
انجان مصاااحبهها به دليل بيماري يا عوارض ناشااي از مصاار ،طوالنيمد مواد وضااعيت
جسااماني نامساااعدي داشااتندچ پاسااخهاي متناقض به سااواال ارائه ميدادندچ و از پاسااخ به
ساااواال خودداري ميكردناد ياا پااساااخهااي كوتااه و ناامفهون باه ساااواال ميدادنادچ از
مصااحبهها كنار نذاشاته شادند .در مجموعچ  29مصااحبه انجان شاد و در نهايت  25مصااحبه
از بين آنهاا انتخااچ و  4مصااااحباه از فرايناد تحليال و تفساااير حاذ ،شاااد .همننينچ تماامي
مصاحبهها با رضايت كامل مشاركتكنندنان پژوهش انجان شد.
در تحقيچ حاضااارچ براي انتخاچ مشااااركتكنندنان و مفاهيم از دو رو ،نمونهنيري
هادفمناد 1و نظري 2اساااتفااده شااااد .در اين پژوهشچ براي تولياد احتماالي نظرياه از رو،
نمونهنيري هدفمند اساتفاده شاد و اين نوع نمونهنيري كمك ميكند كه پژوهشاير براي
توليد نظريه بيشاتر از ره جنبههايي و از كدان مشااركتكنندنان اساتفاده كند .دومين شايوه

122

به توسعه نظريه بوردازد .در نظريه زمينهايچ جمعآوري و تحليل دادهها بهطور همزمان انجان
شااد تا به پيدايش نظريه مسااتقر در دادهها كمك كند اايمانچ  . 1391تدنيك عمده مورد
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ايده اسات كه محقچ در فرايند تحقيچ براي جمعآوري اطالعا به كجا توجه كند تا بتواند
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نمونهنيري در پژوهش حاضارچ نمونهنيري نظري اسات .اين نوع نمونهنيري بر اسااس اين

اساتفاده براي جمعآوري دادههاچ مصااحبه عميچ 3بود .براي تجزيه و تحليل دادهها نيز از ساه
نوع كدنذاري بازچ محوري و انتخابي استفاده شد.
در پژوهش حاضر از رند تدنيك براي اعتباريابي دادهها استفاده شده است:
 -1كنتر ياا اعتباارياابي از ساااوي اعضاااا :4در اين رو،چ ياافتاههااي پژوهش در اختياار
مشاركتكنندنان قرار مينيرد و از آنها خواسته ميشود تا نظر خود درباره يافتههاي كلي
و صحت يافتههاي تحقيچ را بيان كنند.

3. in-depth interview
4. member checking

1. purposive sampling
2. theoretical sampling

محسن غالمی آبيز و همكاران

 -2اسااتفاده از تدنيك مميزي :1بر اساااس اين رو،چ رند متخصا
نظرياه زميناهاي بر جمعآوري و تحليال دادههاا نظاار

در رو ،كيفي و

ميكنناد .اين نظاار

تماان مراحال

كدنذاريچ مفهونسازي و استخراج مقولهها را شامل شد.
 -3مقايسااههاي تحليلي :2در اين رو ،به دادههاي خان رجوع ميشااود تا ساااختبندي
نظرياه باا دادههااي خاان مقاايساااه و ارزياابي شاااود .پژوهشاااير در اين مرحلاه فرايناد رفات و
برنشاتي ميان مصااحبههاي خان و مصااحبههاي كدنذاري شاده انجان داد كه بر اين اسااس
مقايسه مداون مصاحبهها و فرايند كدنذاري و ساخت نظريه صور نرفته است.
يافتهها
مشخصا جمعيتشناختي مشاركتكنندنان نيز به اين شر بود 12 :درصد از آنها كمتر
از  20ساا چ  28درصاد بين  20تا  29ساا چ  28درصاد بين  30تا  39ساا و  32درصاد بين 40
تا  49سااا ساان داشااتند .از لحا تحصاايال چ  8درصااد فاقد سااواد خواندن و نوشااتنچ 28
درصاد تحصايال ابتداييچ  32درصاد تحصايال راهنماييچ  28درصاد تحصايال ديولم و
تنها  1نفرا 4درصاد داراي تحصايال فوق ديولم بودند .به لحا وضاعيت تاهلچ  16درصاد

123

مجردچ  20درصاد متاهلچ  16درصاد بيوهچ  16درصاد مبلقهچ  12درصاد ازدواج مجددچ و 20

123

 19ساا چ  12درصاد بين  20تا  24ساا و  8درصاد بين  25تا  30ساا ساابقه اعتياد داشاتند.
مد زمان ترک اعتياد بيش از نيمي از مشااركتكنندنان ا 52درصاد كمتر از  6ماهچ 24
درصاد بين  6ماه تا يك ساا چ  16درصاد بين يدساا تا  5ساا و  8درصاد نيز باالتر از  5سا
بودند.
يافتههاي پژوهش از طريچ سااه مرحله كدنذاري به دساات آمدهاند .در رو،شااناس اي
نظريه زمينهايچ يافتههاي پژوهش از طريچ كدنذاري دادهها و متنهاي مصاااحبه به دساات
آمدند .كدنذاريچ با كدنذاري باز شاااروع شاااد .در جريان كدنذاري بازچ نظريهپردازان
زميناهاي باه خرد كردنچ تجزياه و تحليالچ مقاايساااهچ بررساااب زدن و مقولاهساااازي دادههاا
2. analytical comparision

1. auditing technique

Vol. 14, No. 58, Winter 2021

زير  5ساا چ  32درصاد بين  5تا  9ساا چ  20درصاد بين  10تا  14ساا چ  16درصاد بين  15تا

سال چهاردهم ،شماره  ،58زمستان 1399

درصااد متاركه كرده بودند و در شاار ،طالق بودند .از نظر مد زمان اعتيادچ  12درصااد

تجربه زیستهی زنان از خانواده نابسامان در ...

ميپردازناد .در اين پژوهشچ در مرحلاه او دادههااي تحقيچ باا اساااتفااده از كادناذاري بااز
مورد تجزياه و تحليال قرار نرفتناد كاه حادود  300مفهون باه دسااات آماد كاه اين مفااهيم باه
حدود  100مقوله فرعي منتج شدند .مرحله دون كدنذاريچ كدنذاري محوري بود .فرايند
اتصااا مقولهها به يدديير بر اساااس ويژنيها و ابعاد آنهاچ كدنذاري محوري نان دارد.
در كادناذاري محوريچ مفااهيم و مقوال اولياهاي كاه در كادناذاري بااز ايجااد شااادهاناد باا
يدديير مقايسااه و ضاامن ادغان موارد مشااابهچ مقولههايي كه به يدديير مربوط ميشااوند
حو محور مشاااتركي قرار مينيرناد .بعاد از اينداه مقولاههااي فرعي باه دسااات آمادنادچ اين
مقوال فرعي در مرحلاه كادناذاري محوري باه  5مقولاه اصااالي منتج شااادناد .مرحلاه آخر
كدنذاريچ كدنذاري انتخابي بودچ كه در اين نوع كدنذاري تمان مقوال اصااالي با هم
مقايسه شدند و مورد بررسي قرار نرفتند تا تحت يك مقوله هسته توضيح داده شود.
مقوله محوري اول :شالوده متزلزل خانواده و توليد چالشهاي بنيادين

تحليل دادههاي به دسات آمده از ميدان نشاان داد كه افراد درنير اعتياد پيشااپيش از برخي
124

زنادني آنهاا تااثيراتي عميچ ناذاشاااتاه بود و بساااترهااي الزن را جهات شااادال دادن باه امياا
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راالشهااي زميناهاي و بحرانهااي اسااااساااي رنج ميبرناد .مساااائلي كاه خواه نااخواه بر نظم
دروني و كنشهاي بيروني كه نهايتا زمينهسااااز اعتياد افراد ميشااادند را مهيا كرده بود .در
حقيقاتچ اين بحرانهاا و راالشهااي بنياادين كاه عمادتاا در بساااتر خاانواده ايجااد شاااده ياا در
پيوناد محدم باا اين نهااد قرار دارنادچ رناان باه زنادني افراد پيب و خمي غاامض و فراز و
نشااايبي دردآور داده بود كاه بسااايااري از آنهاا رااره كاار را در نرويادن باه مواد مخادر و
آرميدن در فضاي مدهو،كننده آن ميدانستند.
افراد ممدن اسااات آنااهااناه ياا نااآنااهااناه تحات تااثير اين بحرانهاا و راالشهااي بنياادين
قرار نرفته و سااامت و ساااوي زندني آنها جز به برهو اعتياد راه به جايي نبرد .در واقعچ
ميتوان نفت كه رالشهاي بنيادين رنان خصلت بحرانزائي دارند كه با ايجاد تدانههايي
شاااديد بر روند عادي زنادني افرادچ فرايناد معمو زيساااتن را تحات تاثير لرزههاي مخرچ
خود قرار ميدهند .انر افراد در مواجهه ناخواسااته با اين بحرانها نتوانند به درسااتي با آنها
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روبهرو شااوندچ آنياه اعتياد يدي از روندهاي ممدن و مساايرهاي محتملي اساات كه افراد
آسودني خود را در آن مييابند.
راالشهااي بنياادين از نظر افراد رناان بهينيي و كيفيات زنادني آنهاا را دراار اختال
ميكنناد و رناان وقفاههاايي رنجآور بر مساااير زنادني آنهاا عماا ميكنناد كاه نهاايتاا بااعا
ميشاوند افراد دسات از روند پيشاين زندني شاساته و به آرامشاي مصانوعي و برههاي همنون
اعتياد رضاايت دهند .امري كه خود در حقيقت ميتواند سارآغاز بزرنترين و مخو،ترين
رالش زندني آنها باشاااد .در حقيقتچ مبارزه با رالشهاي زندني كه ممدن اسااات در
حيا بساياري از افراد ايجاد شاده و به درساتي مديريت شاودچ عدهاي را رنان درار واهمه
ميكند كه در نهايت پاي به ميداني مينهند كه زمينهسااز مهلكترين مشادل زندني آنها
خواهد بود.
طالق و نسااايختيي بنياان خاانواده براي بسااايااري از افراد باه م ااباه يدي از راالشهااي
اسااساي زندني مبر اسات .دادهها نشاانير آن هساتند كه بساياري از افرادي كه سارانجان در
دان اعتياد نرفتار شاادهاندچ بيسااامانيچ نساايختيي و فروپاشاايدني را در د نهاد خانواده

125

تجرباه كردهاناد .براي اين افرادچ خاانواده باه عنوان يدي از اولين نهاادهاايي كاه نياازهااي آدمي

125

مصااحبهشاونده شاماره  2تجربه و ادراک خود را از اين رالش بنيادين بدين شادل بيان

كرد" :من و خواهرن دوقلو هسااتيم و تبريز به دنيا آمديمچ دو ساااله كه بودن پدر و مادرن از

هم جدا شاادن" .مصاااحبهشااونده شااماره  13از ديير مشاااركتكنندناني اساات كه تجربه
فروپاشايدني خانواده را از سارنذرانده بود .او شااهد رندهمساري پدرچ خشاونت خانوادني
و در نهايت جدايي والدين از يدديير بوده است .او تجربه خود را به اين شدل بيان كرد":

بابان سااه تا زن داشاات و مامانم زن دومش بود....بابان هميشااه مادرن رو جلوي ما كتك مي
زد .براي همينچ مادرن به صااور غيابي از ،طالق نرفت .رهار پنج سااالم بود كه پدر و

مادرن از هم طالق نرفتن".
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را برطر ،ميكند و اولين جرقههاي شاادلنيري روابط اجتماعي در آن خورده ميشااودچ
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مصاااحبهشااونده شااماره  22نيز تجربه خود را از نسااساات خانوادني به اين شاادل بيان
كرد" :بااباان اعتيااد داشااات و ماادرن رو طالق داده بود و دوبااره ازدواج كرد .پادر و ماادرن
هميشاااه باا هم دعوا و درنيري داشاااتن" .مصااااحباهشاااوناده شااامااره  16يدي ديير از
مشاااركتكنندناني اساات كه انواع رالشها را در خانواده شااامل خشااونت خانوادني تا
بيدااري و بيمااري بحرانزا و مزمن پادر تجرباه كرده بود .در واقعچ وجود انواع راالشهاا در
خاانواده آن را از وضاااعيات مبلوچ خاارج كرده و تباديال باه مياداني ميكناد كاه هيااهو و
آشاوچ آن انواع زخمها را بر رو و روان فرد وارد ميآورد .اين مشااركتكننده تجربه و

ادراک خود را به اين شاادل بيان كرد" :بابان توي شااهرداري كار ميكردچ ولي رون ساار
كار نميرفتچ اخراجش كردن .حتي قبل از اون توي نيروي انتظامي كار ميكردچ مشااادل
اعصااااچ برا ،پيش اومد و خود ،رو باز خريد كرده بود .بابان هميشاااه با مامانم بح و
درنيري داشااات و براي همين دوسااات نادارن كاه باا بااباان زنادني كنم و رناد مااهي خوناه

داداشم بوديم".
126

محدوديتها
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ماقاولاه ماحاوري دوم :خافاقاان در خااناوادههاا و گارفاتااري باا اناواا جابارهاا و

نتايج حاصاال از تحليل دادهها نشاااندهنده آن بود كه افراد نرفتار در بند اعتياد به اشاادا
مختلف تحت فشاااار جبر و محدوديت در خانواده قرار نرفتهاند .انرره جبر و محدوديت
هميشاه بار منفي ندارند و ناهي ممدن اسات نقشاي ساازنده در زندني فرد داشاته باشاندچ اما
تجربه مشااركتكنندنان نشاان ميدهد كه آنها عمدتا از فشاار جبر و محدوديت در برخي
زمينهها به تنينا آمده بودند و آن را همواركننده مساير اعتياد خود ميدانند .در واقعچ جبر و
محادوديات در بساااتر خاانواده باا وجود داشاااتن كااركردهااي تربيتياي كاه فرد را باا جاامعاه
همساااو ميكنادچ در پاارهاي از موارد فرد را باه ميادان اعتيااد رهنمون ميكناد .در واقعچ
ناهمنوايي خواساااتاههااي فردي و اراده جامعاه بااعا ميشاااود كاه فرد خود را مقهور جامعاه
پنداشته و از انواع روزنهها همنون خانواده جبر و محدوديت را تجربه كند.
فردي كه محدود و مجبور به پذير ،شااارايط ناموافچ با اميا و خواساااتههاي خود باشااادچ
طبيعتا يا بايد از خواساتههاي خود بداهد و به شارايط موجود تن دهد و يا اينده با توسال به
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رو،هاي غيرمجاز از ميزان رنج خود كاساته و دنبالهروي اميا خود باشاد .در واقعچ فرد با
انتخاچ موضع دون نسبت به جامعهاي كه اين شرايط را براي او رقم زده دهنكجي كرده و
بسياري از اصو و ارز،هاي آن را زير پا مينهد.
محادوديات در زميناه تحصااايلي و اجباار باه ترک آن ميتواناد دروازه انواع مصاااائاب و
نرفتاريها را به روي زندني فرد بيشااايد .ترک تحصاايل توسااط فردي كه بسااياري از
بسترهاي الزن جهت نرفتار آمدن در حلقه و دان مواد مخدر را داردچ ميتواند فرايند اعتياد
او را تسريع كند.
مصااحبهشاونده شاماره  18با بيان اينده به دليل سادونت در روساتا فقط پنج كالس درس
خوانده و پدر او مانع مهاجرتش به شااهر جهت ادامه تحصاايل شااده اسااتچ به وضااو به
محدوديت و جبري اشاره ميكند كه در زمينه تحصيلي تجربه كرده است .نرنسچ دختري
با ساواد پائين كه به دليل مهاجر پس از ازدواج از نظار هاي اجتماع پيرامون رها نشاته
اساتچ شارايط مسااعدي براي نرفتار آمدن در دان اعتياد دارد .او تجربه و ادراک خود را به

اين شادل بيان كرد" :اهل مود و سااكن بيرجندن .بعد از ازدواج اومدن بيرجند .پنج كالس

127

درس خوندن .توي روستا بيشتر از پنج كالس نبود و بايد از روستا ميومديم شهرچ دييه بابان

127

داشاات .او با بيان اينكه مشاادال زندني مانع ادامه تحصاايل او شااده اسااتچ به جبر و
محدوديتي اشااره ميكند كه در دوران كودكي او را از تحصايل باز داشاته اسات .او تجربه

خود را رنين بيان كرد" :شاش كالس بيشاتر درس نخوندن .مشادال زندني نيذاشات كه

بيشااتر درس بخونم .پدر و مادرن تنيدساات بودند" .مصاااحبهشااونده شااماره  6نيز تجربه و

ادراک خود را در اين خصااوص به اين شاادل بيان كرد " :اهل يك از روسااتاهاي بيرجند
هسااتم ولي خودن بيرجند زندني ميكنم .تا پنجم دبسااتان بيشااتر درس نخوندن .بابان اعتياد

داشت و نيذاشت بيشتر درس بخونم .مامانم هم اعتياد دارد".

از ساوي دييرچ تحليل دادهها نشاان داد كه برخي از افراد جبر و محدوديت را در زمينه
انتخااچ همسااار و ازدواج تجرباه كرده بودناد .خاانواده مهمترين پااييااهي اسااات كاه ممدن
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نيذاشت برن".
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است فرد در آن با اين شدل از جبر و محدوديت در زمينه انتخاچ همسر مواجه شود .رنين
اشاااداالي از جبر و محادوديات كاه انتخااچهااي حيااتي فرد را تحاتالشاااعااع قرار ميدهنادچ
ميتوانناد تاثير بساااياار مخربي بر زندني فرد نذاشاااتاه و او را به ورطه اعتياد ساااوق دهند.

مصااحبهشاونده شاماره  20بيان كرد":شاوهرن پسار عمهان بود و بابان خيلي اصارار داشات كه

باها ،ازدواج كنم .من كه عالقهاي به ازدواج با اون نداشاتم" .مصااحبهشاونده شاماره 24
معتقاد اسااات كاه ماادر ،او را مجبور باه ازدواج باا فردي كرده كاه درنير نوعي اعتيااد حااد

بوده است .او تجربه و ادراک خود را در اين زمينه به اين شدل بيان كرد" :بعد از اينكه از
مشااهد برنشااتمچ مامانم من رو مجبور كرد كه با يدي كه دوسااتش نداشااتم و معتاد بود و

شايشاه ميكشايدچ ازدواج كنم" .مصااحبهشونده شماره  4نيز ادراک خود را به اين شدل بيان

كرد " :سايزده سااليي ازدواج كردن .من يدي دييه رو دوسات داشاتم ولي بابان نيذاشات
كه با اون ازدواج كنم .بعد از يك ماه كه شاااوهرن اومد خواساااتياريچ بابان رون با بابا،

رفيچ بودچ مينفت خونواده خوبي هستنچ بايد باها ،ازدواج كني".
128

گرفتاري در چنگال اعتياد
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مقوله محوري ساوم :گساسات خانوادگي و ازهمپاشايدگي به مثابه تساريع
تحليال دادههااي باه دسااات آماده از ميادان نشاااان داد كاه افراد نرفتاار در رنياا اعتيااد باه
اشاادا مختلف ازهمپاشاايدني و نسااساات شاابده روابط را در بسااتر خانواده تجربه كرده
بودند .تجربه و ادراک مشااركتكنندنان نشاانير آن اسات كه برخي از افراد قبل از اعتياد
به طور وسايعي با جرياني مخرچ از نساسات و ازهمپاشايدني اجتماعي مواجه شاده بودند و
اعتياد آنها به مواد مخدر تا حد زيادي نتيجه تحمل فشاار ناشاي از آن اسات .نساساتي كه فرد
ممدن اسات در جريان روابط اجتماعي خود در درون نهاد خانواده تجربه كندچ رنان شابده
پيوند او را به هم ميريزد كه ديير بازنشات به ساامان معمو براي او مشادل ميشاود .در
واقعچ ازهمپاشايدني و نساسات به دليل ايجاد خالء بزر

در شابده روابط اجتماعيچ فرد

را رنان بيسارپناه و آسايبپذير ميكند كه ممدن اسات به راحتي در مقابل وساوساه مواد
كنتر خود را از دست داده و تن به اعتياد دهد.
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رنين شادلي از نساسات و ازهمپاشايدني باع شاده كه افراد بخش بزرني از دارايي
اجتماعي خود را از دساات داده و در مقابل مصااائبي همنون اعتياد آساايبپذير شااوند .در
حقيقتچ نساااسااات و ازهمپاشااايدني باع ميشاااود كه افراد از نظر روابط و پيوندهاي
اجتماعي فقير شاده و همين امر ميتواند آنها را به سوي برهو اعتياد رهنمون كند .فردي
كه شااابده روابط و پيوندهاي اجتماعي او آسااايب ديد اساااتچ در حقيقت متحمل زخم و
لبمهاي بزر

شده كه ممدن است به شدل اعتياد سر باز كند.

از ساوي دييرچ تحليل دادهها نشاانير آن اسات كه برخي از افراد نه پيش از اعتياد بلده
پس از نرفتار شااادن به آنچ با ازهمپاشااايدني شااابده روابط و پيوندهاي اجتماعي مواجه
ميشاوند .در واقعچ اين افراد با نرفتار شادن به اعتيادچ به تدريج بساياري از پيوندهايي را كه
پيش از اعتياد به دساات آورده بودند از دساات ميدهند و به انزوا كشاايده ميشااوند .از اين
منظرچ ميتوان نفت كه اعتياد نه تنها ميتواند نتيجه و برآيند ازهمپاشاايدني و نسااساات
اجتماعي باشدچ بلده ميتواند به عنوان عاملي مهم در اين زمينه عمل كند.
مصااحبهشاونده شاماره  8يدي از مشااركتكنندناني اسات كه با بيان تجربه و ادراک
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خود به ما نشااان ميدهد كه ريونه در مراحل مختلف زندني طعم تلخ ازهمپاشاايدني و
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زهرا مينويد " :اوايلچ راببهان با زن پدرن خوچ بود .ولي به تدريج بد شاد .سار هر ريزي
بهااناهنيري ميكرد و دعوا راه مياناداخات .بااباان هم كاه كال نبود .صااابح ميرفات و آخراي
شاااب مياومد .راببهان با بابان تا قبل از اينكه مامانم فو كنه خيلي خوچ بود ولي بعد از
فو مادرنچ خيلي كمرن

برقرار كنم".

و كمرن تر شد .به طوري كهچ دييه نميتونستم با پدرن راببه

تجربه افرادي همنون مصااحبهشاونده شاماره  12نشاانير آن اسات كه نرره اعتياد آنها
ممدن اساات نتيجه ازهمپاشاايدني و نسااساات باشاادچ اما آنها برخي از انواع نسااساات و
ازهمپاشاايدني را راه نجا از منجالچ اعتياد ميدانند .او كه يك بار پس از رهايي از دان
اعتياد تال ،كرده تا از زندني با همساار نرفتار اعتياد نيز رهايي يابدچ به دليل ناموفچ بودن
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نساسات اجتماعي را تجربه كرده اسات .او پس از فو مادر شااهد ازدواج مجدد پدر بوده

تجربه زیستهی زنان از خانواده نابسامان در ...

در جدا شااادن از او مجددا به دان اعتياد نرفتار آمده اسااات .اين مشااااركتكننده همنون
بساياري ديير از افراد نرفتار در رن

اعتياد به طور ضامني بر اين اعتقاد اسات كه پارهاي

از نساساتها و ازهمپاشايدني روابط اجتماعي كاركردي اساسي جهت رهايي از دان اعتياد
دارد .اين مشاااركتكننده تجربه و ادراک خود در خصااوص مسااائل طر شااده را به اين

شادل بيان كرد" :شاش ماهه كه از شاوهرن متاركه كردن و داريم از هم جدا مي-شايم .يك
فرزند پسااار دارن كه االن پيش مادرن هسااات .االن درخواسااات طالق دادن .بخاطر اينكه
زنادنيمون داغون شاااده بود .هيني برامون نموناده بود .ياك باار ديياه هم ترک كردن و
مامانم كاراي طالقمو انجان داد كه جدا بشاايم .بخاطر بنهان آشااتي كردن و برنشااتم ساار
خوناه و زنادنيم .اون زماانچ  6مااه پااكي داشاااتم ولي بخااطر بناهان برنشاااتم سااار خوناه و
زندنيمچ همين كه رفتم ساار خونه و زندنيمچ ساار يك ماه لغز ،پيدا كردن .رون شااوهرن
رفيچ مصارفم بود .االن كه پاک شادنچ ميدونم كه باز انر دوباره شاوهرن رو ببينمچ اينقدر
ارادهان ضاعيف ميشاهچ باز دوباره ميرن ساراغ مواد .رون رفيچ مصارفم بود .برا همين االن
130
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درخواست طالق دادن".

مصاااحبهشااونده شااماره  21ا 34ساااله يدي ديير از مشاااركتكنندناني اساات كه
ازهمپاشاايدني و نسااساات را به معناي تان تجربه كرده اساات .او تجربه و ادراک خود در

خصااوص اين مسااائل را به اين شاادل بيان كرد " :متاهلمچ ولي  12ساااله از شااوهرن جدا
زندني ميكنم .بخاطر اينكه معتاده و بيدار .اعتياد زندنيان رو بهم ريختچ باع شد كه
از شوهرن جدا بشمچ بنهان نابود شدچ بنهان رو بهزيستي ازن نرفت و بردن خوابياه .االن از
شاوهرن خبر ندارن كه كجاسات 12 .سااله كه از ،جدا هساتم 5 .تا  6ساا بيشاتر با شاوهرن
نبودن.اعتيااد داره .االن باا قون و خويشاااايي كاه اعتيااد نادارن رفات و آماد دارنچ ولي باا اوناايي

كه اعتياد دارنچ قبع راببه كردن".

مقولاه محوري چهاارم :طرد و حرماان در خاانواده باه مثااباه راهکاارهااي تنبياه
خانوادگي
يافتهها نشااان ميدهد كه زنان نرفتار اعتياد از سااوي اعضاااء خانواده تنبيهچ طرد يا محرون
مينردناد .باا توجاه باه تجرباه و ادراک مشااااركاتكننادناان ميتوان نفات تنبيهااتي كاه فرد

محسن غالمی آبيز و همكاران

اساير در دان اعتياد ممدن اسات با آنها مواجه شاود طيف نساتردهاي از فشاارهاي جسامي و
روحي را شااامل ميشااوند .رنين افرادي عالوه بر تنبيها چ طرد و محروميت از بسااياري از
مزاياي زيست اجتماعي را نيز تجربه ميكنند.
در واقعچ تنبيهچ طرد و حرمان اجتماعي همه از نوع محروميتها و فشاارهايي هساتند كه
حداقل بخشاااي از آنها با هد ،بازنرداندن فرد به مساااير عادي زندني اعما ميشاااوند.
انواع محروميتها و فشااارهايي كه فرد نرفتار اعتياد از سااوي جامعه به طور عان و خانواده
به طور خاص متحمل ميشااودچ نشاااندهنده مدانيساامي اجتماعي اساات كه سااعي در حفظ
كليت سااامان جامعه دارد .اعتياد يدي از عملدردهاي كجروانهاي محسااوچ ميشااود كه
بااعا فعاا شااادن مداانيسااامهااي محادوديات و فشاااار علياه فرد و تال ،جهات ترميم نظم
اجتماعي ميشود.
براي برخي از افراد تنبياهچ طرد و انواع محرومياتهاا پيش از اينكاه نتيجاه اعتيااد بااشااادچ
نتيجاه شااارايط ويژه اجتمااعي اسااات كاه افراد در آن قرار نرفتاه و عمال ميكنناد .براي اين
نروه از افراد كه پيشاااپيش از انواع فشااارها و محدوديتها در خانواده رنجيدهاندچ شااايد
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اعتياد به عنوان يك درينه نريز از شاارايط فرسااايندهاي كه در آن به ساار ميبرندچ مبر

131

كه پيشاتر طرد شاده يا به اشادا مختلف تنبيه شاده و محروميت را تجربه كرده اساتچ ممدن
اساات تن به رفتاري نساانجيده يا عملي ناپسااند دهد كه مصااائبي نو بر رنجهاي پيشااين او
بيفزايد.
مصاااحبهشااونده شااماره  2تجربه و ادراک خود در اين خصااوص را به اين شاادل بيان

كرد " :ما جرا نداشتيم نمرههامون رو به مامان بزرنم نشون بديمچ هميشه قايم ميكرديمچ
رون هميشه ما رو ميزد .من اصال بنيي ندردنچ بازي نميكرديم هيب وقتچ عروسدامون
همشاون آکبند بودچ مامان بزرنمون نمينذاشات بازي كنيمچ مينفت خرابش ميكنينچ

انر خرابم ميشد بايد كتك ميخورديم".
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باشاد .اعتياد در رنين شارايبي نقبه عزيمت فرد به سامت و ساويي اسات كه ممدن اسات

تجربه زیستهی زنان از خانواده نابسامان در ...

در واقعچ نرراه برخي از افراد قبال و بعاد از اعتيااد فشاااار و محادوديات را در خاانواده
تجربه كردهاندچ اما تجربه برخي ديير صارفا نواه از بروز اين مصايبت پس از نرفتار شادن
به اعتياد ميباشاد .تجربه زينب نشااندهنده آن اسات كه او قبل و بعد از اعتيادچ تنبيه و طرد
را تجربه كرده اسااات .او قبل از نرفتار شااادن به اعتيادچ به دليل مخالفت با اعتياد پدر تنبيه
شاده بود .در واقعچ افرادي همنون زينب به دليل مخالفت با آن ريزي تنبيه و طرد ميشاوند
كاه خود بعادهاا باه دليال همساااو شااادن باا آن باه شااادلي غليظتر طعم تلخ انواع فشاااارهاا و
محروميتها را ميرشااند .تجربه مشاااركتكنندناني رون زينب نشااان ميدهد كه تنبيهچ
طرد و محروميت آنها ميتواند به شاادل طنزآلودي از منبعي ييانه ناشااي شااود زماني به
دليل مخالفت با آن و زماني ديير به دليل موافقت جريان زندني با آن.
مصاحبهشونده شماره  16تجربه و ادراک خود از اين موضوع را به اين شدل بيان كرد:

"بابان هميشاه جلوي ما مواد مصر ،ميكرد .به خود ،كه جرا نميكرديم بييمچ ولي به
مااماانم مينفتيم .مااماانم هم تاا ريزي بهش مينفات بااباان ميزد .،بااباان ياك باار باا ميليرد
132

بااباان و مااماانم فهميادن و ساااعي كردن تركم بادنچ ولي نشاااد .بااباان رناد باار من رو زد".
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زد و دستم را شدستچ يدبار دييه با روچ زد توي سرن ....آخريها كه مصر ،ميكردنچ
مصاااحبهشااونده شااماره  5از ديير مشاااركتكنندناني اساات كه معتقد اساات كه اعتياد او

باع تنبيه و طرد او از قلمرو خانواده و فضااي اجتماعي آن شاده اسات .او مينويد" :ساه
خواهر و  4برادر داشاااتم .زمااني كاه پااک بودن رابباهان باا خواهر و برادران خوچ بود و بهم
اعتماد داشااتند .از وقتي كه معتاد شاادن همه با من بد شاادن .دو سااا بعد از مصاارفمچ پدر و

مادرن فهميدن.وقتي فهميدن رفتارشون با من تغيير كرد و بد شد".

مصااحبهشاونده شاماره  12نيز مينويد ":خونوادهانچ خالههان و مادر بزرنم قبال جوري

بودند كه به اسامم قسام ميخوردن .از درس خوندنم و از حجابم خيلي راضاي بودن .موقعي
كه معتاد شااده بودنچ اينقدر با من ساارد شاادن كه حتي توي يك مراساام م ال افباري كه

دعو ميشديمچ حتي سالن ميكردنچ جواچ سالممو نميدادن .بهم بياعتماد شده بودن".
ساتاره از ديير مشااركتكنندناني اسات كه تجربه مشاابه خود را در اين خصاوص به اين

شادل بيان كرد" :مصار ،مواد من رو از خونوادهان طرد كرده بودچ دييه جرا نميكردن
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برن سراغشون .خجالت ميكشيدن .بيرجند هم كسي رو نداشتم .آدن دييه كال طرد ميشهچ

منزوي ميشه".

مقوله محوري پنجم :يادگيري انزواء و عزلت در خانوادهها
دادههاي به دسات آمده از ميدان نشاان ميدهند كه بساياري از افراد درنير اعتيادچ دورهاي
از انزواء و عزلت را از ساارنذراندهاند .در واقعچ اين افراد با از پاي درآمدن و تسااليم شاادن
در برابر اعتياادچ انزواء و عزلات را باه م ااباه ياك راهبرد در پيش نرفتاه و خود را از نالويز
شادن با جامعه و بازخواساتهاي آن ميرهانند .انزواء در حقيقت يك راهبرد اسااساي براي
فرد جهات نريز از تنبياه و طرد جاامعاه و ياا باازخواساااتهااي ساااخاتنيراناه كاارنزاران آن
همنون خانواده در دوران اعتياد به شااامار ميرود .در واقعچ فرد با در پيش نرفتن انزواء و
خزيدن به حاشاايه جامعه از بسااياري از مساا:وليتها شااانه خالي كرده و تا حدي خود را از
جاامعاه جادا ميكناد .انزواء باه تادريج مرز باايادهاا و نباايادهااي جاامعاه را پيش ديادناان فرد تاار
ميكناد و او را در تحير بيقااعادني رهاا ميكناد .اين امر خود باا تضاااعيف بسااايااري از
ريشااههاي فرد در جامعهچ به احس بيريشااه بودن او و در نهايت آساايب پذيري در مقابل
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انواع نابهنجاريها دامن ميزند.
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او نفت":من رون خودن خواستم معتاد شدن .بخاطر اينكه تنها هم بودنچ فشار تنهايي رون
بودچ فدر ميكردن انر بدشااامچ بي خياا هماه ريز ميشااام .شااااياد انر من باا بااباان قهر
نميكردنچ شاارايط خونه رو تحمل ميكردن و با زن بابان مشاادل پيدا نميكردنچ اينبوري
نميشد .شايد انر مامانم نميمردچ اينجوري نميشد".

مصاااحبهشااونده شااماره  23ا 37ساااله يدي ديير از مشاااركتكنندناني اساات كه در
دوران اعتياد شادلي از عزلت و نوشاهنشايني تان كه ملغمهاي از انزواء و طرد اسات را تجربه
كرده اسااات .او كه مينويد حتي در زمان عزلت پسااار خود را از خود ميرانده اسااات و

ادراک خود را از اين رفتار به اين شااادل بيان كرد" :قبال كه اعتياد داشاااتم پسااارن سااامتم
مياومد كه من رو بغل كنه و بوسام كنهچ نمينذاشاتمچ خوشام نمياومد .مينفتم ولم كن.
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مصااحبهشاونده شاماره  14از جمله مشااركتكنندناني اسات كه معتقد اسات تنهاييچ

تجربه زیستهی زنان از خانواده نابسامان در ...

برو اون ورچ ردار داري" .بنابر تجربه و ادراک مصاااحبهشااونده شااماره 6چ حلقه انزواء و
عزلت او رنان تن

شاااده بود كه حتي اعضااااء خانواده نيز تمان پيوندهاي خود را با او از

دسااات داده بودند .او نفت" :اعتياد باع شاااده بود كه با هيبكس رفت و آمد نداشاااته
باشااام ...نه با خواهران و خونوادن رفت و آمد داشاااتم .نه بهشاااون زن
زن

ميزدن .هيب خبري ازشون نداشتم .تنهاي تنها بودن".

ميزدن نه اونا بهم

مدل و مقوله هسته :اعتياد در بستر خانواده نابسامان
در مد برآمده از دادههاي ميدانيچ شارايط نشااندهنده بساترهايي هساتند كه زمينه را براي
اعتيااد زناان مسااااعاد مينماايناد .در واقعچ شااارايط هماان روزناههااي بحرانزايي هساااتناد كاه
ميتوانند فرد را به ساااوي بحراني بزرنتر همنون اعتياد رهنمون كنند .رالشهاي بنياديني
همنون طالق والدين كه فرد در بسااتر خانواده با آنها مواجه ميشااودچ از جمله مهمترين
شاارايبي هسااتند كه زمينه را براي اعتياد فرد مساااعد ميكنند .در واقعچ رارروچ متزلز
خاااناواده مايتاوانااد عاادن كاناتار فارد در بارابار اعاتاياااد را تسااارياع كانااد .اناواع جابارهااا و
134

ميشودچ ميتوانند به بهينيي حيا او آسيب رسانده و زمينه اعتياد او را فراهم كنند.
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محدوديتهايي كه فرد از ساااوي خانواده يا به دليل شااارايط نامسااااعد خانوادني متحمل
از طر ،دييرچ بايد نفت كه طيفي از نساسات و ازهمپاشايدني در درون نهاد خانواده
ممدن اساات زندني فرد را تحتالشااعاع قرار داده و شاارايط را براي نرفتار شاادن در دان
اعتياد فراهم نمايد .به دليل اينكه نسااساات و ازهمپاشاايدني به فقر محتوايي روابط فرد با
اعضااااء خانواده منتهي ميشاااودچ اعتياد به م ابه يك نزينه جلوي فرد قرار مينيرد .وجود
رنين شارايبي در بساتر خانواده ميتواند نهايتا بساياري از افراد را به دان اعتياد رهنمون كند.
باا نرفتاار آمادن فرد در دان اعتيااد دو راهبرد عماده بروز مينماايناد :محروميات و فشاااار از
سوي خانواده و انزواء و عزلت از سوي فرد.
مقوله هساااته را نيز ميتوان به اين شااادل مفصااالبندي كرد":اعتياد در بساااتر خانواده
نابساامان " .بر اسااس مقوله هساتهچ ميتوان نفت كه اعتياد زنان داراي زمينهها و بساترهاي
خانوادني ميباشاد و تا حد زيادي از رالشهاي زندني خانوادني افراد برخواساته اسات.
بنابراينچ اعتياد ميتواند در بساتر خانواده نساتر ،يابد و فرد را با تقاضااهاي فرسااينده خود
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همسو كند .از اين منظرچ خانواده بر خال ،آننه كه در شرايط معمو از آن انتظار ميرودچ
تباديال باه مهلداهاي ميشاااود كاه فرد را در دان اعتيااد نرفتاار ميكناد .در واقعچ در رنين
شارايبي نهاد خانواده ديير مدان امن و مناسابي براي فرد نيسات و ره بساا شاعلههاي اعتياد
از درون آن وجود فرد را فرا نرفته و زندني او را به تباهي بدشد.
از سااوي دييرچ مقوله هسااته به بسااترهاي رالشزا و محدودكنندهاي اشاااره دارد كه
شارايط الزن جهت نرايش فرد به مصار ،مواد را مهيا ميكنند .رالشهاي اسااساي همنون
طالق والادين ياا جادايي آنهاا از يداديير و ياا انواع جبرهاا و محادودياتهاا همنون ازدواج
تحميلي و خارج از خواساات و اراده فرديچ ميتوانند بر فرد فشااار آورده و او را به سااوي
نوعي تسادين موقت اما به شاد مخرچ همنون اعتياد رهنمون كند .از طر ،دييرچ انواع
نساساتها در درون نهاد خانواده باع فقر روابط اجتماعي در درون خانوادهچ عدن كارايي
انواع نظار ها و در نهايت مساعد شدن شرايط جهت نرفتار شدن فرد به اعتياد ميشود.
مقولاه هساااتاه همننين دو راهبرد عماده كاه غاالباا در دوران اعتيااد فرد بروز ميكنناد را
نشاان ميدهند :محروميت و طرد از ساوي خانواده و انزواء و عزلت از ساوي فرد .در واقعچ
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انرره بساياري از افراد به خاطر سااخت و شارايط ويژه خانوادني به سامت و ساوي مصار،

135

دان اعتياد انزواء و عزلت را به م ابه نوعي راهبرد در پيش نرفته و قبل از طرد شدن از سوي
دييرانچ خود به انزوا روي ميآورند .با توجه به نتايج پژوهش و مقوله هسته مد پارادايمي
زير استخراج نرديد:
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شرايط علي:
شالوده متزلز در خانوادههاچ وجود انواع رالشهاي بنيادين درخانوادهچ خفقان و اجبار در خانوادههاچ نسست خانوادني

شرايط مداخلهگر:

شرايط زمينهاي

-روابط اجتماعي فروپاشااايده

تجربه شااادسااات در زندنيخانوادني
-حااس ساااارخااوردن اي در

پديده:
اعتياد در بستر خانواده نابسامان

در خانواده
-فشار اجتماعي خانوادني

خانوادهچ

ترک تحصايل و داشاتن ساواد

-اجبار در زمينه انتخاچ همسر

پااائين بااه م ااابااه دروازۀ انواع
کنش و تعامل (راهبردها)
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پيامدها:
طرد اجتماعي فرد از خانواده و جامعهچ محروميت فرد و نرايش مضاعف به مواد -.تنوعطلبيمصر- ،جستجوي خانواده جاييزين در بيرونچ-آوارني به م ابه اصليترين پيامد فروپاشي بنياد
خانواده-انزواء و نوشهنشيني اجتماعي

شكل  :1مدل پارادايمي پژوهش

بحث و نتيجهگيري
نتايج حاصال از اين تحقيچ نشاان داد كه خانواده به عنوان نهادي كه تامينكننده بساياري از
نيازهاي انساان و شادلدهنده بساياري از وجوه اجتماعي حيا آدمي اساتچ ميتواند بساتري
مسااعد براي بروز كجرويها و آسايبهايي همنون اعتياد باشاد .در واقعچ نتايج اين تحقيچ
نشااانير آن اساات كه ريونه يك نهاد اجتماعي ميتواند عملدردي خال ،انتظار داشااته
بااشاااد و كنشااايران درنير خود را باه انواع كجرويهاا رهنمون كناد .ياافتاههااي اين تحقيچ
ماهيت رندنانه نهادهاي اجتماعي را نشاان ميدهند وجههاي كه در يك ساوي آن ثبا و
سازندني و در سوي ديير آن آسيب و ويرانيري وجود دارد.
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نتايج اين تحقيچ نشااان داد كه برخي شاارايط بسااتر را براي را بروز انحرافاتي همنون
اعتيااد در خاانواده فراهم ميكنناد .در واقعچ تجاارچ زناان باه ماا نشاااان ميدهاد كاه شااارايط
خاص و سااخت ويژه خانواده ميتواند نقشاي اسااساي در شادل دادن به رفتارهاي انحرافي
آنها داشاته باشاد .زنان در نهاد خانواده ممدن اسات به طرق مختلف درنير كجرويهايي
همنون اعتياد شاااوند .رالشهاي بنيادين و اسااااساااي مانند از سااار نذراندن تجربه طالق
والدين از جمله عواملي هساتند كه شارايط را براي اعتياد زنان مهيا ميكنند .از ساوي دييرچ
محادودياتهاايي همنون ازدواج تحميلي كاه ياك زن باه دليال شااارايط و سااااخات ويژه
خانوادني متحمل ميشااودچ ميتواند با اعما فشاااري سااهميين بر او زمينه نرايش وي به
اعتياد را فراهم آورد .نسست و ازهمپاشيدني روابط خانوادني نيز ميتواند با رفع بسياري
از نظاار هااچ بخش بزرني از تعهادا اجتمااعي فرد را دراار فرساااايش كرده و نرايش باه
رفتارهاي مجرمانهچ بزهدارانه يا كجروانه را تسهيل كند.
بناابر نتاايج پژوهش و تجرباه و ادراک مشااااركاتكننادناانچ ميتوان نفات تنبيهااتي كاه
فرد اسااير در دان اعتياد ممدن اساات با آنها مواجه شااودچ طيف نسااتردهاي از فشااارهاي
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جسااامي و روحي را شاااامل ميشاااوند .در واقعچ فردي كه اعتياد را در زندني خود تجربه

137

حي همراساتا با نتايج پژوهشهاي نروساي و محمدي دولتآبادي ا  1390و نرينفيلدچ
كومينيزچ كوپرچ وييدرسون و كورو-لجونبر  1ا 2013ميباشد.
تجربه و ادراک مشااركتكنندنان نشااندهنده آن اسات كه افراد نرفتار اعتياد ممدن
اسااات هزيناههااي مربوط باه اعتيااد را باا رنا

اناداختن باه رو،هااي مختلف تاامين كنناد .در

واقعچ فرد تال ،ميكناد هزيناه مواد را از طرق نوناانون تاامين كرده و خود را از رنج
خمااري نجاا

دهاد .فرد باا درنظرنرفتن مناابع مختلف براي امرار معاا ،در زميناه مواد

مخدرچ تال ،دارد تا فضااايي ايمن براي اقتصاااد خود در اين زمينه فراهم كند .منابع مورد
& 1. Cummings, Kuper, Wigderson
Koro-Ljungberg
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نظر براي تامين هزينه مواد عمدتا متدي بر رو،هاي بزهدارانهچ مجرمانه يا دونپايه اساات.
در واقعچ اك ر افراد نرفتار اعتياد به دليل جدا شدن از روند معمو فعاليتهاي اقتصادي در
جامعهچ براي تامين هزينه مواد به رو،هاي غيرمعمو چ دونپايه و بزهدارانه روي ميآورند.
نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش بوستاني و كرميزاده ا 1396همراستا ميباشد.
يدي از مهمترين آسااايابهاايي كاه انزواء و عزلات باه پيوناد فرد و جاامعاه وارد ميكنادچ
اختال عمده در روند اجتماعي شادن و اجتماعي شادن مجدد اسات .فردي كه منزوي شاده
و در حاشايه جامعه و به دور از دييران زندني ميكندچ يا بساياري از ارز،ها و هنجارهاي
جامعه را پاس نميدارد و يا اينكه به دليل بعد مسااافت اجتماعي از سااايرينچ توانايي الزن
جهت بازتوليد آن ارز،ها و هنجارها را در شااااكله هويت و شاااخصااايت خود ندارد .در
حقيقتچ ناتواني فرد در هماهن

كردن خود با ارز،ها و هنجارهاي مسااالط جامعه باع

انزواء و عزلت يا طرد او مينردد .اين امر خود در يك دور ديير به ناهماهنيي و فاصاااله

138

ميبااشاااد كاه همساااو باا نتاايج اين پژوهش ميبااشاااد .نتاايج پژوهش نروساااي و محمادي
دولاتآباادي ا 1390نيز در همين راساااتاا مي بااشاااد و اعتيااد را باه دليال ورود فرد باه روابط
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عواملي كه باع ميشااود فرد كمتر به ررخه اعتياد وارد شااودچ پيوسااتييهاي خانوادني
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بيشاااتر بين فرد و جاامعاه دامن ميزناد .التينو 1ا 2001هم باه اين نتيجاه رساااياد كاه يدي از

اجتماعي شدسته ميدانند.
نتاايج پژوهش حااضااار باا نتاايج تحقيچ عناايات و غفااري ا 1397مباابقات دارد .در اين
پژوهش هم نشاان داده شاد كه نيروهاي و شارايبي كه زنان در آن زيسات ميكنند متفاو
از مردان ميباشاد و شارايط و نيروهايي م ل لذ نرايي كاذچچ كساب منفعت آساانچ عدن
آناهي از مضاارا موادچ خردهفرهن

اسااتفاده از مواد در جشاانها و مناساابا در فرايند

درنير شااادن باه انواع موارد پيوناد ناانساااساااتني وجود دارد كاه در پژوهش حااضااار و در
مقولههاي حلقه و تله اعتيادچ معيشات مواد و تامين هزينههاي اعتيادچ به نيروها و شارايط فوق
هم پرداخته شده است و كشف دو مقوله اين پژوهش همراستا با نتايج پژوهش اين محققان
مي باشاد .در پژوهش بوساتاني و كرميزاده ا 1396نيز به موضاوع راهبردهاي تامين هزينه
1. Latino
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مواد پرداختاه شاااده اسااات و باه راهبردهااي زياادي كاه افراد وابساااتاه باه مواد و زناان باه كاار
ميبرند اشاااره شااده اسااتچ كه اين راهبردهاي تامين هزينه مواد همراسااتا با مقوله معيشاات
مواد تامين هزينههاي اعتياد ميباشد.
همننينچ ميتوان اضاااافاه كرد كاه كاه جنسااايات زن فرد نرفتاار اعتيااد در جاامعاهاي كاه
اقتصااد آن عمدتا خصاائصاي مردانه داردچ مزيد بر علت شاده و بيشاتر او را به ساوي اقتصااد
هرزه و عقيم سااوق ميدهد .زنانيي خود به معناي آن اساات كه فرد پيشاااپيش بسااياري از
بخاتهااي فعااليات اقتصاااادي در جاامعاهاي كاه اقتصااااد آن عمادتاا توساااط مردهاا ماديريات
ميشاود را از دسات داده اسات .زن نرفتار در دان اعتياد ميتواند بسايار بيشاتر از مرد نرفتار
در اعتيااد باه شاااورهزار اقتصااااد بيريشاااه و هرزه افدناده شاااود .تلفيچ زناانيي و اعتيااد در
جامعهاي عمدتا مردساااالر ميتواند رنان نقش مخربي در زندني فرد داشااته باشااد كه جز
ساوردن او به برزخ اعتياد رارهاي ديير براي جامعه باقي نماند .واكاوي دادهها نشاان داد كه
زنان به واساابه جنساايت و همينطور بسااتر جامعه و شاارايط فرهنيي و اجتماعي جنساايتي
حاكم بر جامعهچ از يك ساو با شاد با مساائل و مشادال ناشي از اعتياد زنانه مواجه هستند

139

و از طرفي اعتياد زن پيامدهاي پينيده و مخرچتري نسااابت به اعتياد مردان در جامعه براي

139

كه جهت كاستن آن بايد حساسيت و توجه اجتماعي ويژه بدان مبذو داشت.
باا توجاه باه نتاايج اين تحقيچ پيشااانهااد ميشاااود كاه برنااماهريزيهاايي جهات ارائاه
آموز،هايي با هد ،تحديم بنيان نهاد خانواده صاااور نيرد .اين آموز،ها ميتوانند به
ساالم نيه داشاتن خانواده و ريشاه دواندن فرد در اين نهاد كمك شااياني كرده و نظار بر
فرد را تضامين ميكنند .همننينچ الزن اسات كه موضاع جامعه به طور عان و خانواده به طور
خااص در برابر افراد نرفتاار اعتيااد و باه ويژه زناانچ از جااييااه طرد و تنبياه باه جااييااه پاذير،
و حمايت تغيير يابد .اين تغيير موضاعچ افراد را در برابر امواج مخرچ اعتياد حمايت كرده و
ميتواند آنها را به دامان جامعه و خانواده بازنرداند .مشاركت دادن افراد نرفتار اعتياد در
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آنها در پي دارد .بنابراينچ زنانهتر شااادن اعتياد و درنيري زنان با اعتياد در جامعه امروزي

تجربه زیستهی زنان از خانواده نابسامان در ...

فعاالياتهااي اجتمااعي و رونادهااي اجتمااعي نيز ميتواناد آنهاا را از انزواء بيرون آورده و
منجر به رهايي افراد از دان اعتياد باشد.
در پايانچ محقچ بر خود الزن ميداند از همداري مديركل بهزيساااتي اساااتان خراساااان
جنوبيچ معااونات اجتمااعي بهزيساااتي خراساااان جنوبيچ مادير و ماددكااران اجتمااعي مركز
اورژانس اجتماعي بيرجند و مديريت مركز آتيه روشانچ انجمنهاي معتادان نمنان خراساان
جنوبي و مددجويان و مشاااركتكنندنان اين پژوهش كه انجان اين تحقيچ بدون همداري
آنها امدانپذير نبودچ كما تشدر و سواسيزاري را به عمل آورد.
منابع
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امبالعه موردي زنان خودمعر ،شهر كرمان چ فصلنامه مبالعا مبارزه با مواد مخدرچ 9ا 35چ
.42-31
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