
 
 
 
 
 
 
 
 

  هاي جامعه شناختي مصرف كنندگان مواد مخدر ويژگي

شهر اصفهان در محالت فقيرنشين  

 
 بهرام كميل

 

  : چكيده 

آيا بين نوع مادة مخدر و نحوة مصرف با انگيزه و نگرش مصرف « تحقيق حاضر براساس اين پرسش شكل گرفته است كه 

بندي كاربردي معتادان، بايد نوع  گيرد، براي طبقه ها نتيجه مي كنندكان رابطه وجود دارد يا خير؟ محقق پس از بررسي فرضيه

به نظر نويسنده هيچ مكانيسمي براي مبارزه با پديدة اعتياد . صرفي و نحوة مصرف و حتي انگيزه مصرف را لحاظ كردمادة م

منقطع، (كند و نحوة مصرف  موفق نخواهد بود؛ مگر اينكه سابقة اعتياد فرد مصرف كننده، نوع مادة مخدري كه مصرف مي

  .، را در نظر بگيرد)دائم

  

  نوع مادة مخدر ـها  نگرش ـنحوة مصرف مواد  ـمحالت فقيرنشين  ـجوانان  ـد اعتيا :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه

هنگامي كه مردم مشكالتي دارند، به اين مشكالت به عنوان اموري كه ريشه در زندگي     

شان است و ازاينكه  ديدگاه آنها اساساً محدود به موقعيت بالفصل. نگرند شان دارد مي شخصي

. تري بنگرند، عاجز و ناتوانند با آن درگيرند در زمينه اجتماعي يا تاريخي گسترده اي را كه مسأله

دهند و لذا تمايل دارند  تر پيوند مي مردم به ندرت زندگي شخصي خود را با زمينه اجتماعي گسترده

تا يكديگر را به خاطر مشكالت مقصد بدانند؛ اما معضالت مردم اغلب حاصل نيروهاي اجتماعي و 

رفتارانساني و وجه نظرات آدمي را در زمينه نيروهاي » بينش جامعه شناسانه « . يخي استتار

شناسي كه مفهوم  سي رايت ميلز، جامعه. نگرد دهند مي اجتماعي و نهادي كه آنها را شكل مي

كند كه تغيير درجامعه تأثير مستقيمي بر مردمي كه  شناسانه را توسعه داد، تأكيد مي بينش جامعه

  .آورد كنند وارد مي آن زندگي ميدر 

دختري كه پدرش را در جنگ از دست داده، احساس فقدان او را دارد، چنين دختري يا از     

خواهد  كند كه چرا از رفتن پدر به جبهه جلوگيري نكرده و يا نهايتاً مي مادرش شكايت مي

اي را در  ناس چنين مسألهش اما جامعه. سربازي را كه پدرش را كشته با دستان كوچكش خفه كند

دهد؛ زيرا  قالب موضوع جنگ كه ناشي از ساختار اقتصادي، سياسي و بين المللي است قرار مي

  .براي او بسيار ساده لوحانه است كه فشار انگشت سربازي را بر ماشة اسلحه علت آغاز جنگ بداند
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نگرد و به ما اين فرصت  مي تري به مسائل توان گفت بينش جامعه شناسانه در زمينه گسترده مي  

حتي ديدگاه . دهد كه زمينه اجتماعي شكل دهنده به افكار و رفتار انسانها را بهتر درك كنيم را مي

اي اجتماعي به عنوان معضل و مسأله شناخته شود يا خير؛ شديداً از  ما در مورد اينكه آيا پديده

  .ردتجربه ما در زمينه نيروهاي گسترده تر اجتماعي شكل گي

شايد مفيدترين طبقه بندي در بينش جامعه شناسانه، تقسيم بندي ميان گرفتاريهاي خصوصي     

اين تقسيم بندي وسيله اساسي بينش جامعه شناسانه و . و مسائل عام ساخت اجتماعي باشد

ميلز در ادامه و براي روشن شدن مطلب . خصلت ممتاز كليد آثار كالسيك در علوم اجتماعي است

اين يك . هنگامي كه در يك شهر صدهزار نفري فقط يك فرد بيكار وجود دارد«: يدگو مي

گرفتاري خصوصي است و براي تعيين آن بايد، به نوع شخصيت ، مهارت و امكانات فرد بيكار 

اي با پنجاه ميليون نفر شاغل، پانزده ميليون بيكار وجود دارد، اين  توجه كنيم ولي وقتي در جامعه

توان آنرا در چارچوب  خصوصيات و امكانات بيكاران تجزيه و  ومي است و نمييك مسأله عم

ساخت واقعي امكانات اجتماعي به طوركلي مضمحل شده است، در نتيجه براي . تحليل كرد

تجزيه و تحليل صحيح و همچنين ارائه راه حل ممكن بايد امكانات نهادي اقتصادي و سياسي 

 -23 -ميلز(» .ه موقعيت اجتماعي و شخصي افراد اكتفا ننمودموجود را در نظر گرفت و تنها ب

1370(  

تحقيقي كه پيش روي شماست بدون اينكه هيچ پيش فرضي در مورد افراد مصرف كنندة مواد     

مخدر داشته باشد؛ درصدد است برخي ويژگيهاي جامعه شناختي مصرف كنندگان مواد مخدر را 

اين ويژگيها و نوع و نحوة مصرف مواد مخدر را مشخص  نشان داده و از طرف ديگر رابطه بين

 Pentzبه گفتة پنتز . اي احتياج به بررسي هاي چند جانبه دارد هر چند چنين پديده پيچيده. سازد

هاي پيشگيري آنهايي هستند كه همه جانبه بوده و استراتژيهاي آن به  موفقيت آميزترين برنامه«

بوده و دربرگيرندة  Goal directedمعطوف به هدف . دطور فراگيري سازمان دهي شده باشن

  ». محيط كاري، خانوادگي، تحصيلي، محلي و فردي باشند

  

  

  

  طرح و بيان مسأله

توان گفت يك مسأله اجتماعي، اساساً بعدي از جامعه است كه مردم درباره آن احساس  مي    

تماعي با يك وضع عيني آغاز مسأله اج. كنند و دوست دارند كه دچار تغيير شود نگراني مي
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تواند اندازه گيري شود و يا حداقل  اين وضعيت در بردارندة بعدي از جامعه است كه مي. شود مي

عنصر كليدي دوم تعريف فوق ، نگراني ذهني تعداد قابل توجهي از . به نوعي به تجربه درآيد

توان گفت  مي Abortion» سقط جنين«مثالً درمورد مسأله . مردم درباره وضعيت جاري است

اي ديگر نگران نوزادي  خواهد فرزند داشته باشد و عده اي نگران مادري هستند كه نمي عده

هاي  از طرف ديگر هم شرايط عيني و هم نگراني. هستند كه قرار است قبل از تولد، به قتل برسد

مسائل اجتماعي . شوند كنند و به تبع مسايل اجتماعي نيز دچار تغيير مي ذهني تغيير پيدا مي

نسبي بودن معضالت اجتماعي بدان معنا است . باشند اموري پويا هستند و عالوه بر اين نسبي مي

در مورد مثال باال، منع سقط جنين، براي مخالفين سقط . اند كه آنها با ارزشهاي اجتماعي مرتبط

  .باشد جنين حل مسأله مورد نظر و براي موافقين سقط جنين آغاز مسأله مي

دهند كه سايه خود را بر روي جامعه  مواد مخدر، اعتياد و معتاد سه ضلعي مثلثي را تشكيل مي    

شايد كمتر . كند ما گسترانده و هر روز بيش از روز قبل توجه مردم و محققان را به خود جلب مي

كثر ما در اي در جامعة ما همچون پديده اعتياد احتياج به طرح و بيان داشته باشد، زيرا ا پديده

زندگي روزمره، به طور مستقيم و غيرمستقيم و به طور عيني با اين معضل و ابعاد مختلف آن رو 

  .ايم به رو شده

  

  اهميت و ضرورت بررسي موضوع

وندي  شيخا. توان داليل بسياري ارايه كرد براي بيان اهميت و ضرورت بررسي پديده اعتياد مي    

توان به عنوان يك مسأله عمومي و كامالً  مواد مخدر را مي استعمال« :گويد در اين مورد مي

بدين معني كه اگر معتادين ادعا كنند كه مواد مخدر را براي گريز از دردهاي . جامعوي تلقي كرد

 برند تا خود را از غم و غصه ناشي از جامعه برهانند و بواسطه نداشتن سرگرمي كار ميه جامعه ب

برند در اين صورت عيب از مواد مخدر  واد مكيف موقتي پناه ميهاي سالم و فقدان لذت به م

نيست بلكه از خود جامعه است كه نتوانسته به چنين افرادي فرصت زندگي سالم، شغل درحد 

توانند نقشهاي متعددي را ايفا كنند ولي در ضمن انگيزه فرد را  مواد مخدر مي. بدهد …شأن و 

تواند براي بازسازي خود و جامعه  دهند به طوري كه نمي براي مقابله با مشكالت خود كاهش مي

  .)1373 - 412 –شيخاوندي (» .هاي درد بپاخيزد و خشكاندن ريشه

. نگرد ظن بسيار به اومي و با سوء كند جامعه با معتاد رفتارعادي و معمولي ندارد،به او اعتماد نمي«

نسبت . كند تاد احساس تنهايي ميمع. دهد در مصائب و مشكالت او حداقل همكاري را نشان مي

از وضعيت موجود ناخشنود است با . به آينده خوش بين نيست و ارزيابي مثبتي از آينده ندارد

كند  معتاد با يأس زندگي مي. بيند  كند و چشم انداز آينده را روشن نمي حسرت به گذشته نگاه مي



  

 
 
 
 
 
 

   اعتياد پژوهي □34

  

 

شود در  مشاهده مي. كند معتاد را ترد ميجامعه ايران . طلبد كه از اعتياد دست بكشد و در آرزو مي

ها  فاميل آشنايان و همسايه. كنند  موارد عديده حتي والدين روابط خود را با فرزند معتاد قطع مي

  .دهند با فرد معتاد حتي اظهار آشنايي نكنند  ترجيح مي

ن، فرزندان خود را والدي. فرزندان افراد معتاد در مدرسه با مطايبه همكالسان خود روبرو ميشوند    

مشاهده ميشود حتي همسر افراد معتاد از گسستن . كنند از گفتگو با فرزندان افراد معتاد منع مي

انجامد فرد  برمال شدن اعتياد اغلب به اخراج از محيط كار مي. كنند  پيوند خانوادگي بعضاً ابايي نمي

كارفرماي ايراني از . شود او نميعمالً بيكار ميشود و جامعه حاضر به اعطاي فرصت اشتغال به 

  )1374-113–اديب (»…اشتغال افراد در واحد توليدي خود ارزيابي منفي دارد

تواند ضرورت  پديده اعتياد داراي پيامدهاي ثانوي بسياري است كه هر كدام به تنهايي مي    

سرپرست و  بي از هم پاشيدگي خانواده ها و طالق، فرزندان. بررسي اين موضوع را توجيه نمايد

آينده آنان، درگيرشدن نسل جوان دراين مشكل وبه هدر رفتن منابع مالي و اقتصادي كشور، 

پرشدن زندانها وافزايش سايرانحرافات، همگي پرداختن به موضوع مورد بحث را اجتناب ناپذير 

  .سازد مي

ميليون نفر  5به برخي آمارهاي نزديك به واقعيت ، تعداد مصرف كنندگان مواد مخدر را نزديك 

  )دانشگاه تربيت مدرس -1379 –سمينار مبارزه با مواد مخدر . ( تخمين مي زنند

ميليوني كشورمان خيلي بزرگ نباشد، اما اگر  70شايد در نگاه اول اين عده نسبت به جمعيت   

دهند كه تعداد مصرف كنندگان در  توجه كنيم كه نيمي از جمعيت كل كشور را زنان تشكيل مي

و از طرف ديگر حدود يك سوم افراد ذكور ) نفر 400000حداكثر ( يان آنها بسيار كم است م

 100000حداكثر(سال سن دارند كه پراكندگي مصرف در بين آنها نيز پايين است  15دركشور زير 

. كننده داريم ميليون مصرف 5/4ميليوني حدود  21در نتيجه خواهيم ديد در يك جمعيت ) نفر

كند و اين زنگ خطر بسيار بزرگي است به  نفر مواد مصرف مي 1نفر مرد بالغ ايراني  5 يعني از هر

  !كنند خصوص براي متخصصاني كه از قلع وقم كردن يا به جزيره فرستادن معتادان صحبت مي

بنابه گزارشات غيررسمي فقط در تهران . شود در كشور ما روزانه چندتن مواد مخدر مصرف مي  

گردش ) 74شماره -1379-روزنامه بهار. (شود تن انواع مواد مخدر مصرف مي 3به روزانه نزديك 

جايي كه به طور . مالي چنين حجم عظيمي از مصرف مواد مخدر ميلياردها تومان در روز است

  !تر است حتم از بازار بورس تهران پررونق

  

  حساسيت موضوع
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هاي اجتماعي هستند كه كل جامعه  يدهمسائل اجتماعي همانطور كه از نامشان آشكار است پد    

اند و هرگونه تصميم گيري و ارايه راه كار دربارة آنها احتياج به  را به خود مشغول داشته

هاي چنين  هاي بسيار دقيق دارد تا بتوان با يك مطالعه همه جانبه و عميق به ريشه بررسي

  .معضالتي پي برده و در راه اصالح آنان اقدام نمود

نجا كه هرگونه اقدام نسنجيده در مورد چنين مسائلي عواقب بسيار گسترده و پيش بيني از آ    

هاي اخالقي تحقيق را  اي در پي خواهد داشت محقق بايد ابعاد اجتماعي و به خصوص جنبه نشده

در نظر گرفته و با علم به اينكه گاهي يك غفلت كوچك مي تواند سرنوشت مردمان بسياري را 

  .به انجام اين مهم اقدام نمايددگرگون سازد 

احساس  اغلب اوقات فرد معتاد براي تقويت و تشديد قوه تخيل و« دانيم براي مثال ما مي    

گيرد خالف  اي كه مي اما نتيجه. كند مؤثرتر است  برد كه فكر مي حاالت تازه به مخدري پناه مي

ي تدريجي، همنوايي دروغين و ناشي آن چيز است كه اميد داشته است، يعني به نوعي حالت انفعال

اما آيا ) 1368-18–برژره (» .شود تفاوتي با جامعه و نهايتاً به افسردگي شديد دچار مي از بي

توان با اتكاء به چنين يافته هايي حكم به نابودي مواد مخدر داد؟ شايد در ظاهر افراد فكر  مي

تر شويم  اما اگر كمي دقيق. واهد شدكنند كه با ريشه كن شدن مواد مخدر معضل اعتياد حل خ

خاصيت . اند خواهيم فهميد بسياري از اين مواد در ابتدا به عنوان دارو و مسكن بكار برده شده

درماني بسياري از آنها ايجاب مي نمود كه بعضي از اين مواد در پيشرفته ترين آزمايشگاهها وبعد 

توانستند  بخش زندگي افرادي باشند كه نمي از سالها كار وتحقيق به بازار عرضه شوند تا نجات

  .بدون آنها به راحتي زندگي كنند

. به موضوعي بسيارمهمي اشاره شده است» خودكشي در ايالم« در تحقيق محسني با عنوان     

محسني دريافته بود كه علي رغم تمام روابط بين خودكشي و اعتياد، استان ايالم با داشتن 

ها  در ايران، داراي ميزان اعتياد بسيار پاييني نسبت به ساير شهرستان باالترين ميزان خودكشي

اي بين عدم دسترسي به مواد مخدر و افزايش نرخ  حال پرسش اين است كه آيا رابطه. است

توان  رسد اما نمي خودكشي در اين منطقه وجود دارد؟ هرچند اين پرسش كمي عجيب به نظر مي

تواند جانشين داروهايي شود كه  ي موارد مصرف مواد مخدر ميمنكر اين موضوع بود كه در بعض

برژره در كتاب اعتياد و . شود هاي رواني و فشارهاي روحي بكار گرفته مي در درمان ناراحتي

برخي از روان پزشكان معتقدند كه رفتار معتادانه باعث مي شود كه انسان « : نويسد شخصيت مي

برژره (» .شود بركنار بماند منجربه بزهكاري يا خودكشي مياز افسردگيهاي خطرناكتري كه اغلب 
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يكي ازپرسشهاي ما در اين تحقيق، بررسي نحوة ارتباط بين مصرف مواد مخدر و ميل و     

فرض كنيم كه جواب اين باشد كه مصرف كنندگان دائمي مواد مخدر به . توانايي جنسي است

حال سئوال . يل كمتري نسبت به برقراري روابط جنسي دارندخصوص افراد معتاد به هروئين، تما

توانند در اين جامعه به نيازهاي  اين است اگر روزي اين افراد از دام اعتياد بيرون بيايند چگونه مي

ها باال نخواهد  جنسي خود پاسخ گويند؟ آيا در آن زمان نرخ بزهكاريهاي جنسي و تجاوز به عنف

  رفت؟

  

  اهداف تحقيق

هاي فردي و اجتماعي معتادان را با توجه به نوع ماده مخدر  دف كلي ما اين است كه ويژگيه    

به عبارت ديگر ما اعضاي حجم . بررسي كنيم) منقطع يا دائمي(مصرفي و يا نحوه مصرف مواد 

مطالعه  …نمونه را با توجه به متغيرهايي چون نوع ماده مخدر، نحوه استعمال، ميزان مصرف و 

  :توان گفت برخي از اهداف اين تحقيق عبارتند از پس مي. يمنماي مي

هاي جامعه شناختي موجود، بين مصرف كنندگان مواد مخدر در  شناخت تفاوتها و تشابه -1

  جمعيت آماري مورد نظر

اي نسبت به پديدة اعتياد و  پيشداوريها وعقايد كليشه تشخيص صحت وسقم برخي -2

  شخص معتاد

كنندگان در محالت فقيرنشين  يهاي جامعه شناختي مصرفكسب اطالعات پيرامون ويژگ -3

  .جهت كاربرد در تحقيقات بعدي

  

  تعيين وسعت و حدود تحقيق

اگر سه مقولة مواد مخدر، مصرف كنندگان مواد مخدر و نحوه مصرف را در نظر بگيريم در اين     

غيرهاي اساسي تحقيق از انواع مختلف مواد مخدر، ترياك، هروئين و حشيش را به عنوان مت

گيرند؛ تنها  كنندگان موادمخدر كه طيف بسياروسيعي را دربر مي ازبين مصرف. تحقيق برگزيده ايم

  .كنندگان ذكور ساكن محالت فقيرنشين وكم درآمد خواهيم پرداخت بررسي مصرف به

منظور از مصرف . اما در مورد نحوة مصرف مخدر به دوشكل منقطع و دائم خواهيم پرداخت

حالتي است كه فرد در مصرف مواد از لحاظ جسمي مجبور به پيروي از الگوي منظمي  منقطع

اما مصرف كنندگان . روز مواد مصرف نكرده باشد 20نبوده و در يك ماه قبل از مصاحبه حداقل 
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پردازند و در صورت عدم تهيه مواد  دائمي كساني هستند كه هر روز به مصرف مواد مخدر مي

  .شود آنان دچار مشكل مي مخدر زندگي روزمرة

  

  سابقة مطالعات انجام شده

هاي  گيرد بنابراين به طور طبيعي، هر پژوهش درتدام پژوهش هيچ تحقيقي درخالء صورت نمي«

هاي تحقيقات  شود و هم از داده رسد كه هم از دوباره كاريها در آن اجتناب مي پيشين به انجام مي

هر پژوهش بايد متكي به . نيز به همين تداوم وابسته استگردد ارتقاء دانش  پيشين برخوردار مي

تر در شناخت  دستاوردهاي پيشين باشد در حاليكه خود هم سخني تازه دارد و هم روشهايي دقيق

  )1373-146–ساروخاني (» .گيرد پديده بكار مي

 با توجه به اهميت چنين. به طوركلي بحث مسائل اجتماعي در كشور ما هنوز نو پاست    

موضوعاتي به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، جاي خالي تحقيقات جامع و كاربردي و 

عدم وجود آمار دقيق و . شود ها به شدت احساس مي مهمتر از آن عدم بكارگيري نتايج و يافته

خواري در  هاي تحقيقاتي و مهمتر از آن رانت رسمي، عدم مراكز و سازمانهاي دولتي، كمبود بودجه

  .قيقات باعث شده كه متخصصان واقعي كمتر به اين حوزه قدم بگذارندحوزة تح

با بررسي تحقيقات انجام شده متوجه شديم بيشتر اين پژوهشها به بررسي رابطه اعتياد با ساير     

اند؛ موضوعاتي چون رابطة اعتياد و طالق، رابطة اعتياد و بزهكاري، نقش خانواده  ها پرداخته پديده

هاي دانشگاهي و  نامه كه همگي عناوين پايان …انان، اعتياد بين زنان فاحشه ودر اعتياد جو

هاي تحقيقاتي است گوياي اين نكته است كه در اكثر موارد، اعتياد به عنوان يك موضوع  پروژه

ما در اين تحقيق به دنبال اين هستيم تا موضوع اعتياد و . درجه دوم مورد مطالعه قرار گرفته است

از طرف ديگر اين پرسش براي ما . به عنوان محور اصلي بحث بررسي قرار گيرد شخص معتاد

ترياك، هروئين، (مطرح است كه آيا در يك طبقه اجتماعي، معتادين به مواد مخدر متفاوت 

  هايي در عقايد و رفتارهاي اجتماعي هستند يا خير؟ داراي تفاوتهاي  و شباهت) حشيش

معتادين به مواد مخدر متفاوت از نظر « هاي ما اين است كه  هبه عبارت ديگر يكي از فرضي    

درست در همين جا است كه اين تحقيق از ساير تحقيقات » .اجتماعي نيز با هم تفاوت دارند

در اكثر تحقيقات قبلي پديده اعتياد را در بين طبقه معتادين و غيرمعتادين . شود مشابه، متمايز مي

رواني، -پژوهشها پرسش اساسي اين بوده كه چه تفاوتهاي روحياند؛ دراين نوع  بررسي كرده

اجتماعي و خانوادگي بين معتادين و غيرمعتادين وجود دارد؟ مثالً ميزان تحصيالت يا ميزان درآمد 

كنندگان مواد مخدر و افراد ديگر چه تفاوتهايي دارد؟ آيا بين طالق و  يا نوع شغل در بين مصرف

رابطه وجود دارد؟ آيا بين گروههاي شغلي و احتمال معتاد شدن  گرايش به مصرف مواد مخدر
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متأسفانه يك . رابطه وجود دارد؟ و پرسشهايي از اين قبيل كه اكثراً بديهي و واضح هستند

پيشداوري وجود دارد كه تمامي معتادين را جدا از طبقه اجتماعي آنان در يك گروه كلي يعني 

شود كه مگر تمامي مصرف كنندگان سيگار  ين پرسش مطرح ميدر اينجا ا. دهند معتادان قرار مي

توان با يك ديد كلي در يك گروه قرار داد كه برخي به سادگي تمامي  يا مشروبات الكلي را مي

چه كسي ثابت كرده است كه انگيزه ! دهند؟ مصرف كنندگان مواد مخدر در يك طبقه قرار مي

تواند نقاش  چه كسي مي. ش اتومبيل يكسان استيك پزشك از مصرف مورفين با انگيزه يك نقا

بخشي از ! خاش قرار دهد؟ 08كند دركنار سرباز پادگان  يا موزيك داني را كه حشيش مصرف مي

اي است؛ شايد با اين روش بهتر بتوانيم واقعيتها را  رسالت اين تحقيق دوري از چنين عقايد كليشه

  .درك كنيم

  

  

  فرضيه هاي تحقيق

كنندگان نسبت به پذيرش هنجارهاي  مخدر مصرفي و نگرش مصرفبين نوع مادة  -1

  .اجتماعي ارتباط وجود دارد

  .بين نوع مادة مخدر مصرفي و ميزان اميد دستيابي به اهداف ارتباط وجود دارد -2

رسد بين نحوة مصرف مادة مخدر و ميزان اميد دستيابي به اهداف رابطه وجود  به نظر مي -3

  .دارد

  .وع مادة مخدر مصرفي و نگرش مذهبي پاسخگويان رابطه وجود داردرسد بين ن به نظر مي -4

  .مصرف رابطه وجود دارد  رسد بين نوع مادة مخدر مصرفي و انگيزة به نظر مي -5

  .بين نوع مادة مخدر مصرفي و گرايشهاي هنري فرد مصرف كننده ارتباط وجود دارد -6

ابطه جنسي ارتباط وجود نوع مادة مخدرمصرفي وميزان اهميت كسب لذت بيشتر در ر بين -7

  .دارد

  .بين نوع مادة مخدر مصرفي و گرايش به درجمع بودن رابطه وجود دارد -8

  

  شناسايي و تعيين جامعه آماري

به دليل اينكه پديدة اعتياد در جنس مؤنث گسترش كمتري دارد و انجام مصاحبه با چنين     

به افراد ذكور مصرف كننده ساكن در افرادي از قدرت و امكانات ما خارج است؛ جامعة آماري را 

  .محالت فقير نشين شهر اصفهان محدود كرديم
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  :هاي فقيرنشين ابتدا از مالكهاي زير استفاده گرديد براي شناسايي محله

خميني براي تعيين پراكندگي افراد تحت  مراجعه به سازمان بهزيستي و كميته امداد امام -1

  پوشش

ها، آموزش و پرورش و رانندگان  كارمندان شهردارينظرخواهي از افراد با تجربه مثل  -2

  تاكسي براي شناسايي محالت فقيرنشين

  .هاي زير را مورد بررسي قرار داديم هاي فقيرنشين، شاخص دوم با مراجعه به محله  در مرحلة

  مراجعه به بنگاههاي مسكن و تعيين تخميني قيمت زمين و خانه -1

  ين محالت مذكوربررسي وضعيت شغلي و ميزان درآمد ساكن -2

ها همچون متراژ و نماي منازل مسكوني،  در نظرگرفتن وضعيت ظاهري اين محله -3

  بهداشتي –ها و امكانات رفاهي  وضعيت مغازه

محله به  8محله در مرحلة دوم حذف و  4محلة انتخاب شده در مرحلة اول  12در نهايت از 

  .عنوان محالت فقيرنشين شهر اصفهان تعيين گرديد

  

  گيري مونهن

سرايي در تعريف . اي استفاده شده است اي دو مرحله گيري خوشه در اين تحقيق از روش نمونه    

هايي از افراد  اگر واحدهاي تشكيل دهندة جمعيت، مجتمع، يعني خوشه« : نويسد اين روش مي

را گيري  هاي برگزيده شده مشاهده شوند، نمونه باشند و اگر تمامي افراد تشكيل دهندة خوشه

هاي  اگر به جاي مشاهدة تمام افراد تشكيل دهندة خوشه …خوانند اي مي اي يك مرحله خوشه

گيري را دو  اي از افراد داخل آنها براي مشاهدة نهايي برگزيده شود، نمونه انتخاب شده، نمونه

  )1372-20 -سرايي(» .خوانند اي مي مرحله

حقيق كامالً معتبر بوده است زيرا نتيجه اي در اين ت گيري خوشه استفاده از روش نمونه    

ها واريانس زيادي  داد، بين مصرف كنندگان مواد مخدر درون خوشه مطالعات مقدماتي نشان مي

  .شود واريانس زيادي مالحظه نمي) هاي فقيرنشين محله(ها  وجود دارد در حالي كه بين خوشه

و محله انتخاب شد و سپس با استفاده در نهايت از بين هشت محلة فقير نشين به قيد قرعه د    

  .از فرمول كوكران حجم نمونه از افراد مصرف كننده در اين دو محله تعيين گرديد
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  :آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها

كنندگان نسبت به پذيرش  مخدر مصرفي و نگرش مصرف بين نوع ماده: فرضيه اول

  .هنجارهاي اجتماعي ارتباط وجود دارد

  

توزيع فراواني مصرف كنندگان برحسب نوع مادة مخدر مورد مصرف و : 1دول شماره ج

  نگرش آنها نسبت به هنجارهاي اجتماعي

 نگرش

  نوع مادة مخدر
  جمع  مخالف  بي نظر  موافق

  100  5/28  50  21 ترياك

  100  31  5/34  5/34  حشيش

  100  6/38  1/35  3/26  هروئين

  % 100  8/30  5/45  8/23  جمع كل

Chi-square = 48/6  

DF=4 

Significance= 165/0  

Cramer’sV= 106/0  

  

دهد كه رابطة معنادار بين اين دو متغير وجود  محاسبات آماري جدول شماره يك نشان مي    

دهد كه رابطة بين دو متغير تصادفي بوده و ارتباط معنادار بين آنها  دو نشان مي تست كي. ندارد

است از رابطة معناداري  05/0است و چون اين مقدار بيشتر از  165/0داري  سطح معني. وجود دارد

نيز تأييد  H1رد نشده و فرضيه  H0به عبارت ديگر فرضيه . شود بين دو متغير ديده نمي

  .گردد نمي
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بين نوع مادة مخدر مصرفي و ميزان اميد دستيابي به اهداف ارتباط  :فرضيه دوم

  .وجود دارد

كنندگان برحسب نوع مادة مخدر مصرف و ميزان توزيع مصرف : 1جدول شماره 

  اميدواري آنها نسبت به دستيابي به اهداف زندگي

 اميددستيابي

  نوع مادة مخدر
  جمع  كم  متوسط  زياد

  100  5/53  5/27  30 ترياك

  100  3/10  8/44  8/44  حشيش

  100  9/71  3/12  8/15  هروئين

  % 100  1/52  2/26  7/21  جمع كل

Chi-square = 22/31  

DF=4 

Significance= 00/0  

Cramer’sV= 23/0  
 

درصد از كسانيكه حشيش مصرف  8/44همانطور كه در جدول شمارة دو مشاهده مي شود     

اند درحاليكه اين رقم دربين  اند اميدواري زيادي به دستيابي به اهداف زندگي درآينده داشته كرده

درصد  8/15كنندگان هروئين تنها  درصد بوده است و از بين مصرف 20مصرف كنندگان ترياك 

ها مي توان نتيجه  از اين يافته. اند ميزان اميدواري زيادي به دستيابي به اهداف زندگي داشته

گرفت كه مصرف گنندگان هروئين به آينده اميد كمتري داشته و اطمينان آنها نسبت به خودشان 

د مخدر كه با هم ديگر تفاوت دارد؛ با توجه به ويژگيهاي جسمي و روحي موا. بسيار كم شده است

تواند وابستگي زياد به هروئين باشد، در حالي كه مصرف كنندگان  يكي از داليل اين موضوع مي

كند هنوز نسبت به دستيابي به  حشيش به خاطر وابستگي كمتري كه اين ماده مخدر ايجاد مي

 .اهداف زندگي اميدوار هستند
 
 
 
 
 
  

و ميزان اميد دستيابي ) منقطع، دائمي(موادمخدر  بين نحوة مصرف: فرضية سوم

  .به اهداف رابطه وجود دارد
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توزيع مصرف كنندگان برحسب نحوة مصرف مواد مخدر و ميزان : جدول شماره سه

  اميدواري آنها نسبت به دستيابي به اهداف زندگي

 اميد دستيابي

  نحوة مصرف
  جمع  كم  متوسط  زياد

  100  28  50  22 دائمي

  100  1/11  8/46  1/42  منقطع

  % 100  18  48  34  جمع كل

 
Chi-square = 9/18  

DF=2 

Significance= 021/0  

Cramer’sV= 26/0  

  

 021/0دهد كه سطح معناداري مساوي با  مي محاسبات آماري جدول تقاطعي شماره سه نشان    

اميد  دو وجود رابطة بين متغيرهاي نحوة مصرف مواد مخدر و ميزان درصد بوده و تست كي

به عبارت ديگر افرادي كه به طور دائمي به مصرف مواد . دهد دستيابي به اهداف را نشان مي

اند اميد كمتري  كرده اند در مقايسه با كساني كه به طور منقطع مواد مصرف مي پرداخته مخدر مي

  .نسبت به دستيابي به اهداف زندگي دارند
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و نگرش مذهبي ) طع، دائميمنق(بين نحوة مصرف موادمخدر  :فرضيه چهارم

  .مصرف كنندگان رابطه وجود دارد

  توزيع مصرف كنندگان برحسب نحوة مصرف: جدول شماره چهار

  مواد مخدر و نگرش آنان نسبت به مذهب 

 مذهب نگرش به 

  نحوه مصرف
  جمع  مخالف  بي نظر  موافق

  100  3/24  8/40  9/34 دائمي

  100  6/17  3/33  49  منقطع

  % 100  3/20  4/36  3/43  جمع كل

Chi-square = 1/6  

DF=4 

Significance= 068/0  

Cramer’sV= 14/0  

ضرايب آماري جدول شماره چهار نشان دهندة رابطه ضعيفي بين نحوه مصرف مواد مخدر و     

نگرش مذهبي مصرف كنندگان است به شكلي كه با مصرف دائمي مواد مخدر، نگرشهاي مذهبي 

  . شوند تر مي نيزكمرنگ

رسد بين نحوة مصرف مواد مخدر و انگيزة مصرف رابطه  به نظر مي :پنجم فرضيه

  .وجود دارد
  توزيع فراواني نحوة مصرف مواد مخدر و انگيزة فعلي از مصرف: جدول شماره پنج

  نحوه مصرف

  انگيزة مصرف

  جمع  منقطع  دائمي

  53  38  15 رهايي از مشكالت خانوادگي

  125  50  75  هاي روحي برطرف شدن ناراحتي

  45  31  14  رفتن به تخيالت

  63  52  11  كسب لذت بيشتر در رابطة جنسي

  286  171  115  جمع كل

دو جدول كي    = 82/7  

دو بدست آمده كي = 26/54  

a= 05/0  

=Vكرامر 43/0  

شود براي افرادي كه مواد را بطور دائمي مصرف  همانطور كه در جدول شمارة پنج مشاهده مي    

هاي روحي بوده است در حاليكه براي  انگيزة مصرف برطرف شدن ناراحتياند، مهمترين  كرده مي



  

 
 
 
 
 
 

   اعتياد پژوهي □44

  

 

اند كسب لذا بيشتر در رابطه جنسي  پرداخته مصرف كنندگان كه به طور منقطع به مصرف مواد مي

  .از اهميت بيشتري برخوردار بوده است

 كننده گرايشهاي هنري فرد مصرف و  بين نوع مادة مخدرمصرفي : ششم  فرضيه

  .اط وجود داردارتب 

  توزيع پاسخگويان برحسب نوع مادة مخدر مصرفي و : 6جدول شماره 

  گرايش هنري فرد مصرف كننده

  نوع مادة مخدر

  گرايش هنري
  جمع  ترياك  حشيش  هروئين

  164  109  17  38 موسيقي و آواز

  34  24  4  6  شعر و داستان

  21  18  1  2  نقاشي و عكاسي

  27  21  3  3  كارهاي دستي

  40  28  4  8  سينماتئاتر و 

  286  200  29  57  جمع كل

دو جدول كي  = 51/15  

دو بدست آمده كي = 92/7  

a= 05/0  

=Vكرامر 11/0  

 

فرضيه ششم مدعي وجود رابطه بين نوع ماده مخدر مصرفي و گرايشهاي هنري فرد مصرف     

ان رد تو را نيز نمي H0تأييد نشده و فرضية  H1دهد فرضية  دو نشان مي تست كي. كننده است

  .بنابراين رابطة بين دو متغير فوق تصادفي بوده و در حد معناداري نيست. كرد



 
 
 
 
 

 
 

  45□ميزان آلودگي جوانان به اعتياد 

 

 

بين نحوة مصرف مواد مخدور مزان اهميت كسب لذت بيشتر در  :فرضيه هفتم

  .رابطه جنسي ارتباط وجو دارد

  توزيع مصرف كنندگان برحسب نحوة مصرف و : 7جدول شماره 

  ميزان اهميت كسب لذا دررابطه جنسي

  نحوة مصرف

  

  اهميت كسب لذت

  جمع  منقطع  دائمي

  113  17  96 هيچ

  114  98  16  كم

  59  56  3  زياد

  286  171  115  جمع كل

دو جدول كي  = 99/5  

دو بدست آمده كي  =156 

a= 05/0  

=Vكرامر 74/0  

  

شود يعني رابطة معناداري بين نحوة  دو تأييد مي فرضيه شمارة هفت پس از انجام تست كي    

ضريب همبستگي . واد مخدر و ميزان اهميت كسب لذا بيشتر در رابطه جنسي وجود داردمصرف م

درصدي وجود دارد كه حاكي از رابطة  74دهد بين دو متغير مذكور همبستگي  كرامر نشان مي

  .نسبتاً قوي است

 احتماالً علت رابطة فوق اين است كه مصرف مواد مخدر به طور منقطع و قبل از برقراري رابطة

شود در حالي كه اعتياد به مواد و مصرف دائمي آن نه  جنسي باعث افزايش لذت از اين رابطه مي

  .دهد دهد بلكه ميل جنسي فرد را نيز به شدت كاهش مي تنها لذت رابطة جنسي را افزايش نمي



  

 
 
 
 
 
 

   اعتياد پژوهي □46

  

 

با (بين نوع ماده محذور مصرفي و گرايش به در اجتماع بودن : فرضية هشتم

  .جود داردرابطة و) مردم بودن

  توزيع پاسخگويان برحسب نوع مادة مخدر: 8جدول شماره 

  بودن و گرايش به در جمع 

  نوع ماده مخدر

  بودن گرايش به درجمع
  جمع  ترياك  حشيش  هروئين

  107  64  11  32 تنها و دور از جمع بودن

  121  102  7  12  با مردم بودن

  58  34  11  13  بي اهميت

  286  200  29  57  جمع كل

 49/9 = دولدو ج كي

  58/26=دو بدست آمده كي 

a= 05/0 

 V=21/0كرامر

  

شود مصرف كنندگان ترياك بيشتر تمايل داشته اند كه در  همانطور كه در جدول مشاهده مي    

جمع مردم بوده و با آنها نشست و برخاست داشته باشند در حالي كه مصرف كنندگان هروئين 

شايد دليل اين امر در نوع . اند تنها و دور از مردم باشند ادهد نشيني را پيشه كرده و ترجيح مي گوشه

نگاهي است كه مردم نسبت به مصرف كنندگان هروئين در مقايسه با مصرف كنندگان ترياك 

دارند به عبارت ديگر مردم نيز از ايجاد رابطه با افراد معتاد به هروئين كه غالباً از لحاظ ظاهري 

از طرف ديگر در همين تحقيق . گزينند دت بيشتري دوري مينيز قابل تشخيص هستند، با ش

تأييد شد كه مصرف كنندگان هروئين نسبت به هنجارهاي اجتماعي مثل معاشرت با ديگران ديد 

  .مثبتي ندارند



 
 
 
 
 

 
 

  47□ميزان آلودگي جوانان به اعتياد 

 

 

  نتيجه گيري

اين تحقيق سعي كرديم پديدة اعتياد را با نگاه جديدي مورد  همانطور كه مالحظه شد در    

هاي جامعه شناختي مصرف كنندگان را با در نظر  به عبارت ديگر ويژگي. يمكنكاش قرار ده

طالعه قرارداده و تالش كرديم تفاوتها و شباهتها مگرفتن نوع مادة مخدر و نحوة مصرف آن مورد

  .را نمايان سازيم

حاكي از آن است ) 2،3،5،7،8هاي شمارة فرضيه(اي كه در اين تحقيق تأييد شدند پنج فرضيه    

گذارد  ه نوع ماده مخدر و نحوة مصرف آن بر روي ساير ويژگيهاي اجتماعي معتادان تأثير ميك

شود؛  بنابراين هرگونه مكانيسمي كه براي مبارزه با اعتياد و بازپروري معتادان در نظرگرفته مي

  .بايد حتماً متناسب با نوع مادة مصرفي  و نحوة اعتياد به آن باشد

ن تحقيق نشان داده شد كه برخي عقايد كلي دربارة معتادان مانند اينكه از طرف ديگر در اي    

براي شخص معتاد اولويت . رسد افراد معتاد لزوماً به دنبال سكس نيز هستند صحيح به نظر نمي

تهيه مواد مخدر است نه لذت بردن از رابطه جنسي، عالوه براين مصرف دائم و طوالني مدت 

و جسمي را براي فرد معتاد به دنبال دارد كه ممكن است ساير مواد مخدر پيامدهاي روحي 

ريزي براي معتادان  بنابراين هرگونه برنامه. مصرف كنندگان را چندان به خود مشغول نكرده باشد

  .ها و تمايزهايي داشته باشد تر تفاوت كنندگان كم سابقه با سابقه بايد با مصرف

) معتاد(كنندة مواد مخدر  كار بردن لفظ  مصرفه عد از بكند كه ب نتايج اين تحقيق توصيه مي    

بايد بالفاصله نوع ماده مخدر مصرفي، نحوة استعمال مواد، ميزان مادة مخدر مصرفي، مدت زمان 

توان  پس از آن است كه مي. را در نظر گرفت و مشخص نمود …اعتياد، انگيزه از مصرف مواد و

  .ح پرداختريزي و اصال با چشمهاي باز به برنامه



  

 
 
 
 
 
 

   اعتياد پژوهي □48
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