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Abstract
Aim and Background: Research has shown that the conditions and characteristics of subcultures can be one of
the causes of addiction and drug use, and the study of psychosocial factors in any society can clarify the
characteristics of that culture and provide clues about its problems. Society is especially addicted; therefore, this
study seeks to understand and identify the psychosocial factors of subcultures related to drug use.
Methods and Materials: The study is qualitative and grounded in theory. The city of Isfahan was selected as a
research pilot. Variables and categories were extracted from 32 interviews that were validated by professors and
subject matter experts. Out of 18 pivotal categories, 5 main categories including causal conditions, contextual
conditions, interventionist conditions, strategies and consequences were identified.
Findings: Substance abuse is associated with "practical-emotional dependence", "social exclusion" and "deviant
subculture". People in their addictive lifestyle suffer from a kind of separation from society. Continuity of
membership in the deviant subculture is considered as the only capital of the addicted person and provides the
ground for the formation of more deviant and deviant behaviors. Consequences will include: persistence of
addiction, psychosocial decline, formation of new negative values, subculture of discrete support and trust in the
face of intergroup distrust.
Conclusions: According to the results, it seems that social and emotional support of addicts and helping them to
quit drugs prevents them from being absorbed into aggressive and delinquent subcultures. However, in order to
increase the external credibility of the research, it is suggested that similar research be conducted in other
societies.
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فهم و شناسایی عوامل روانی اجتماعی خردهفرهنگهای مرتبط با مصرف موواد مدو ر :یو
مطالعه گران د تئوری

 -1دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،گرایش اقتصاد و توسعه ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) دانشیار گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3استادیار گروه جامعهشناسی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :تحقیقات نشان داده است که شرایط و ویژگی های خرده فرهنگ ها می تواند یکی از دالیل ابتال به اعتیاد و مصرف مواد مخدر باشد و
بررسی عوامل روانی اجتماعی هر جامعهای میتواند روشن کننده ویژگیهای آن فرهنگ بوده و سرنخهایی در ارتباط با مشکالت آن جامعه به ویژه
اعتیاد باشد؛ بنابراین این پژوهش درصدد فهم و شناسایی عوامل روانی اجتماعی خرده فرهنگهای مرتبط با مصرف مواد مخدر است
مواد و روشها :مطالعه از نوع کیفی و از روش گراندد تئوری میباشد .شهر اصفهان به عنوان پایلوت تحقیق انتخاب گردید .متغیرها و مقولههاا از 32
مصاحبه که اعتبار آن توسط اساتید و متخصصین موضوع تائید شده ،استخراج گردید .از میان  11مقوله محوری 5 ،مقولاه اصالی شاامل شارایط علای،
شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها شناسایی شدند.
یافتهها :سوء مصرف مواد با «وابستگی عملی-احساسی»« ،راندهشدگی از جامعه» و «خرده فرهنگ انحرافی» همراه است .افراد در سبک زندگی اعتیاد
گونه خود دچار نوعی جدایی از اجتماع هستند .تداوم عضویت در خرده فرهنگ انحرافی به نوعی تنها سرمایه فرد معتاد محسوب میشود و زمینه را برای
شکل گیری رفتارهای انحرافی و کجروی بیشتر مهیا میسازد .پیامدها شامل :تداوم اعتیاد ،اضمحالل روانی – اجتماعی ،شکلگیاری ارزشهاای ناوین
منفی ،خرده فرهنگ حمایت گسسته و اعتماد در برابر بیاعتمادی میان گروهی خواهد بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که حمایت اجتماعی و عاطفی از افراد معتاد وکمک به آنان برای ترک مواد مخدر از جذب
شدن آنها به خرده فرهنگهای تهاجمی و بزهکار جلوگیری می نماید .با این وجود در جهت باال بردن اعتبار بیرونی تحقیق پیشنهاد می گردد در جاوامعی
دیگر ،تحقیقاتی مشابه تحقیق حاضر صورت بگیرد.
واژههای کلیدی :اعتیاد ،خرده فرهنگ ،سبک زندگی ،عوامل روانی اجتماعی.
ارجاع :حبیبی بابادی احمدقلی ،هاشمیانفر سید علی ،محمدی اصغر .فهم و شناسایی عوامل روانی اجتماعی خردهفرهنگهای مرتبط با مصررف مرواد
مخدر :یک مطالعه گراندد تئوری .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1311؛ .001-051 :)0(11
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مقدمه
از اعتیاد تعاریف متعددی میشود ،بهگوناهای کاه گروهای آن را
یک بیماری دانسته و گروهی دیگر ،از آن بهعناوان یاک پدیاده
اجتماعی یاد می شود .از یک منظر ،اعتیاد یاک بیمااری روانای،
اجتماعی و اقتصادی است که از مصرف غیرطبیعای و غیرمجااز
برخی مواد مانند الکل ،تریاک ،حشیش و ...ناشی شاده و باعا
وابستگی روانی یا فیزیولوژیک فرد مبتال (معتااد) باه ایان ماواد
میشود که در عملکرد جسمی ،روانای و اجتمااعی وی تارایرات
نامطلوب بر جای میگذارد .این وابستگی از طرفی باع تسکین
و آرامش موقت و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای فرد میگردد
و از طرف دیگر بعد از اتمام این ااارات ،سابج جساتجوی فارد
برای یافتن مجدد ماده و وابستگی مداوم به مصرف آن میشود.
در این حالت فرد هم ازلحاظ جسمی و هم ازلحاظ روانی به ماده
مخدر وابستگی پیدا میکند و مجبور است بهتدریج مقادار مااده
مصرفی را افزایش دهد ( .)1اعتیاد را باید یک مسائله اجتمااعی
دانست که در خأل رخ نمیدهد و از بخشهای دیگر جامعه مانند
فرهنگ ،سیاست و اقتصاد تارایر مایپاذیرد .شاکلگیاری یاک
مسئله اجتماعی را با ترمل در ساختارهای پهن دامناه مسالط بار
کنشهای ارادی و غیرارادی افراد باید مطالعاه و بار اساان آن
تجزیهوتحلیل نمود .سنجش افکار عمومی کشور مشخص نموده
که مردم ایران همواره از اعتیاد بهعنوان یاک مشاکل اجتمااعی
بزرگ یادکردهاند و اکثر کارشناسان مسائل اجتماعی نیز بار ایان
امر وفاق نظر دارند ( .)2برخی از جامعهشناسان رفتار کجرواناه از
جمله اعتیاد را به عنوان همنوایی افاراد باا خاردهفرهناگهاایی
میدانند که به آن تعلق دارند .خردهفرهنگها الگویی از ارزشها،
هنجارها و رفتار هستند که در بین گروههای خاصای ،باه سانت
تبدیل می شود .آنان شابکههاای مهام مرجعای مایباشاند کاه
اشخاص و گروههاا از آن طریاق جهاان را مایبینناد و تشاری
میکنند ( .)3درواقع می توان گفت شخصی که تعهد خاصای باه
اجتماع ندارد اما پیوندهای محکمی با خردهفرهنگ مصرف ماواد
دارد ،احتمال زیادی برای رو آوردن او باه مصارف ماواد مخادر
وجود دارد .خردهفرهنگهای مصرفکننادگان ماواد ،ارزشهاا و
هنجارهایشان را برای کسانی که جذب این نوع زندگی میشوند،
تبلیغ میکنند .شخصی که به این نوع زنادگی مایپیونادد ،بایاد
زندگیاش در راستای خردهفرهنگ جدیاد باهمنزلاه یاک عضاو
خوب نظم مجدد دهد تا مورد تریید اعضا باشد .خردهفرهنگهاا،
پاداشها و مجاازاتی را بارای موقعیاتهاای خااص باهمنظاور
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نگهداری و وفاداری افراد به کار میگیرناد .ماا هام درواقاع باه
دنبال فهم مسائل این افراد هستیم تا فرآیندها ،ارزشها ،عاادات
و آداب این افراد را درک نماییم و فهم تفسیری از روال زنادگی
ایاان افااراد ترساایم نماااییم .اعتقاااد باار ایاان اساات کااه مفهااوم
خردهفرهنگ مواد مخدر به معتاد در ارتباط با دیگران اشاره دارد.
درایانارتباااط یااادگیری رخ ماایدهااد .ایاان یااادگیری اصااول و
روشهایی دارد که یک تازهکار میتواند از معتااد کهناهکاار یااد
بگیرد که گوشه گیری ،نتیجه عدم مصارف معماولی اسات و باا
یکبار مصرف آرامش مییابد و اینکه از طریق تزریق ،اار ماواد
تقویت میشود و یا یاد میگیرد که چگونه مواد یا پول خریاد آن
را به دست آورد ،جاهای جدید مواد کجاست ،چگونه مواد را برای
مصرف آماده کند و اطالعات دیگاری از ایان ناوع ( .)0بادیهی
است ،شخص اغلج در این خردهفرهنگها دیدگاههای جدیادی
را نیز یاد میگیرد .او ممکن است یاد بگیرد ،خودش را بهعناوان
یک معتاد تعریف کند .تصورات تازهای در مورد مصارف ماواد و
دیدگاههای منفی و تازه را در مورد مقررات کاه از مصارف ماواد
منع میکنند یاد بگیرد .وقتی فردی خود را بهعنوان یاک معتااد
تعریف کند ،جامعه هم او را به این شکل میشناسد ( .)5برخی از
صاحج نظران ،معتقدند فردی که به عنوان کج رو برچسج خورده،
رفتارش را در تطابق با واکانش اجتمااعی دوبااره ساازماندهای
می کند و شروع به بکار گرفتن رفتار انحرافی میکناد یاا نقاش
خود را بهعنوان وسیله دفاعی و حمله بر آن رفتار استوار میکناد
و یا با مشکالت پنهان و آشکاری که در نتیجاهی واکانشهاای
اجتماعی بعدی برای او ایجاد میشوند ،ساازگاری ماییاباد (.)6
این کج روی اانویه ،بهترین نمونه بارای مصارفکننادگان ماواد
مخدری است که مجبور به رابطاه داشاتن باا مصارفکننادگان
دیگر هستند و عالوه بر این ،برای حمایات کاجروی اولیاهشاان
بایستی به جرم (کجروی اانویه) پناه ببرند یعنی به اعتیاد به مواد
مخدر و جزء آن (.)7
رابرتسون خردهفرهنگ را گروهی تعریف میکند که بهرغام
اشااتراکات در فرهنااگ جامعااه ،از یااک مجموعااهی مشااترک
برخوردار از ارزشها ،هنجارها و سبک زنادگی خااص خاود نیاز
برخوردار میباشاند ( .)1ایان تعااریف نشاان از آن دارد کاه اول
ای انکااه خااردهفرهنااگ مجموعااهای از ارزشهااا و هنجارهااا و
گرایشهاست و دوم اینکه با فرهنگ کلی جامعه متفاوت است.
آلبرت کوهن استدالل میکند که خردهفرهناگهاای مشاخص
طبقات پایین ،ارزشهای طبقه متوساط را نفای مایکنناد .ایان
انکار ،یک ضعف جدی است .چون ویژگیهای فرهنگای طبقاه
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متوسط کشور برای موفقیت ضروری هستند .ایان ویژگایهاای
عبارتاند از :جاهطلبی ،احسان مسئولیت شخصی ،مهاارتهاای
موفقیت ،توانایی به تعویق انداختن شادی و مسرت ،سختکوشی
و صرفهجویی ( .)1پسرانی که معتااد مایشاوند باهطورقطاع باا
خرده فرهنگ بزهکاری ارتباط داشتهاند .اینکه آنان مصرف مواد
را بهطور منظم شروع کنند ،نشانگر دوستانی است که در زندان و
کانون اصالح و تربیت داشتهاند ( .)14خردهفرهنگ ماواد ،اناواع
خیلی متفاوتی دارند .برخی از آنان به مصرف ماده خاصی مرتبط
هستند ،درحالیکه سایر آنان به نظار مایرساد بخشای از یاک
خردهفرهنگ بزرگتر باشند (.)11
رویکرد کنترل اجتماعی بر این نکته متمرکز است کاه چارا
تنها عده کمی از مردم درگیر رفتارهای کج روی از قبیال جارم و
مصرف مواد مخدر می شوند؛ پاسخ آنها هم این است که در این
امر میزان تعهد فرد به جامعه ،عامل تعیین کننده اسات .جواناانی
که تعهد و ارتباطات محکمی باا والادین و مدرساه دارد تاا حاد
کمتری درگیر رفتار مجرمانه می شاوند .بار اساان نظریاه هاای
کنترل اجتماعی کج روی هنگامی به وجود می آید که تعهاد فارد
بااه جامعااه ضااعیف باشااد و یااا از بااین باارود .میاازان تعهااد بااا
قیدوبناادهای دروناای و بیروناای تعیااین ماایشااود .بااه عبااارتی
کنترلهای درونی و بیرونی مشخص میکنند که آیا ما به طارف
رفتار کج روانه یا کامالً قانونی برویم (.)12
طبق نظریه پیوند افتراقی افراد بهاینعلت کجرفتار میشاوند
که تعداد ارتباطهای انحرافای آنهاا بایش از ارتبااطهاای غیار
انحرافی شان است .در تبیین مصرف مواد مخدر ،پیوناد افتراقای
میتواند بهعنوان یک طیف در نظر گرفتاه شاود .در یاکطارف
طیف پیوندهای کج روانه و در طارف دیگار پیونادهای معماولی
اجتماعی انباشته میشود .مصرف مواد هنگامی شاروع مایشاود
که پیوندهای کج روانه (مصرفکنندگان مواد) بیشتر از پیوندهای
معمولی اجتماعی آن ها شود ( .)13رابرت برگس ( )10بر اساان
نظریااه تقویاات در روانشناساای و صااورتبناادی آن در مفهااوم
«تقویت افتراقی» معتقدند ،اگر هنجارهاای اجتمااعی و قاوانین
بهصورت واقعی هم نوایی با رفتارهای قانونی را برای فرد تقویت
نکنند ،او بزهکار میشود زیرا که رفتار ،باا تقویات مثبات شاکل
میگیرد .اگر رفتارهای قانونی تقویت نشاوند استحکامشاان را از
دست میدهند و وضعیت عدم تقویت رفتار به وجود میآید .ایان
فقدان تقویت رفتاری این احتمال را که سایر رفتارهای کجرواناه
تقویت شوند و استحکام یابند ،افزایش میدهاد .اعضاای گاروه
اجتماعی فرد ،تقویتهای اجتماعی مانند پایگااه احتارام و شارن

مواد و روشها
این پژوهش در صدد است از طریق انجام یک مطالعه کیفی باه
فهم و شناسایی خرده فرهنگهای مرتبط با مصرف مواد مخادر
بپردازد .این مطالعه درصدد است به این ساؤال پاساخ دهاد کاه
خردهفرهنگها چه ترایری بر گرایش افراد به مصرف مواد مخدر
داشته و همچنین چگونه موجج تداوم اعتیاد میشوند؟
این تحقیق از نوع کیفی و بار اساان روش نظریاه مبناایی
(گراندد تئوری) انجام شده است .درواقع محقق به دنباال کشاف
شرایط علی ،مداخلهگر و زمینهای در روند گرایش افراد به سمت
مواد مخدر و همچناین تاداوم سوءمصارف و اعتیااد بار اساان
خردهفرهنگها است و درنهایت اساتراتژیهاای کنشای آناان و
پیامدهای اعتیاد را در آن بافت اجتماعی خاص بررسی مینماید.
میدان تحقیق شامل کلیه افراد مراجعهکنناده باه گرمخاناههاای
اصاافهان در سااال  1311ماایباشااند .در ایاان تحقیااق ،باارای
نمونهگیری باز ،ابتدا سعی شد تا انتخاب مصاحبهشوندگان بادون
در نظر گرفتن تفاوتها یا ویژگیهای فردی آنها صورت بگیرد
تا شناخت بهتری از مقوالت حاصل شود .با در نظر گارفتن ایان
نکته که تمامی افرادی کاه باا آنهاا مصااحبه صاورت گرفات،
ویژگی اصلی و شرط اصلی (اعتیااد باه یاک ناوع مااده مخادر،
سکونت در گرمخانه) برای انجام مصاحبه را دارا باشند .ماثالً در
این بررسی ،ابتدا مصاحبه با دو مصرفکننده صورت مایگیارد و
به محقق کمک میکند تا در انتخاب نمونههای بعدی موفاقتار
عمل کرده و مقوالت بیشتری را مورد شناسایی قرار دهد .در این
مرحله دادههای هار نموناه جماعآوری شاده و پاس از مقایساه
مقوالت بهدستآمده ابعاد جدیاد نیاز مشاخص شادند .در ایان
مجموعه نمونهگیری ،سعی بر آن است که بهجای ضبط حوادث،
رویدادها و غیره ،بیشتر به تفاوتهایی که وجود دارد و پیامدهای
مربوط به آنها در زمیناهی وضایعتهاا ،موضاوعات پیراماونی،
کنش/واکنش پدیدهها بپردازیم و با پیدا کردن تفاوتها و تنوعها
در طی فرآیند مقوالت را گسترش دهیم و در سطوح ابعادی این
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اجتماعی را که رفتار کجروانه وابسته به آن است ،شکل میدهاد
(.)15
هدف از انجام این تحقیق ،فهم و شناساایی عوامال روانای
اجتماعی خردهفرهنگهای مرتبط با مصرف ماواد مخادر اسات.
سؤال اصلی این است که عوامل روانی اجتماعی خردهفرهنگها
چه ترایری در تمایل به مواد مخدر و تداوم آن دارند.

مجله تحقیقات علوم رفتاری

زمستان  ،1311دورهی  /11شماره 4

تفاوتها را پیدا کنیم .درنهایت با  32نفر اقدام به انجام مصااحبه
عمیق شد که برخی از مصاحبه  14دقیقه به طول انجامید .ابازار
مورداستفاده این پژوهش ،مصااحبههاای نیماه سااختیافتاه باا
مصرفکنندگان مواد بوده و روش نمونهگیری نظری است تا باه
اشباع نظری دست یابد .منظور از نموناهگیاری نظاری در روش
کیفی ،همان سیر داساتانی و تفسایری روش کیفای اسات کاه
قدم بهقدم در حال شکلگیری است .این روند بر اسان حدن و
گمانهایی است که توسط مصاحبهگر پس از انجام هر مصااحبه
انجام میدهد ،جریان دارد و ادامه پیدا میکند .هماین حادن و
گمانها هستند که نفرات بعدی برای مصاحبه را تعیین میکنند.
در این روش نظریه نه پیش از کار تحقیق که بهتدریج در جریان
جمعآوری اطالعات سااخته مایشاود و بارخالف ترکیاد دیگار
روشها در اابات فرضیهها و قضایای نظری هدفش تولید نظریه
است .تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه ،تحلیل کیفی و انتزاعی
مقوالت ،مفاهیم و گزارههای نظری باه روش اساتقرایی اسات.
این تحلیل شامل یک رفتوبرگشت مستمر بین مجموعه دادهها
و خالصههای کدگذاری شده و تحلیل دادههاایی اسات کاه باه
وجود میآیند (آشنایی با دادهها ،ایجاد کدهای اولیاه ،جساتجوی
مفاهیم و مقوالت ،بازبینی مقوالت محوری ،تعریف و نامگاذاری
پدیدهها ،تهیه گزارش)؛ یعنی نگارش تحلیل از همان مرحله اول
شروع میشود .مقوالت باه دو روش اساتخراج مایشاوند :اول؛
مشهود که شامل مقوالتی است که بهصاورت مساتقیم در ماتن
مشاهدهپذیر باشد .دوم؛ مکنون که مقوالتی هستند که بهصورت
مستقیم در متن قابلمشاهده نباشاد .همچناین منشار شناساایی
مضامین یاا داده محاور (بار اساان دادههاای تحقیاق شاناخته
میشود -استقرایی) است یا نظریه محور (بر اسان نظریاههاا و
تحقیقااات شااناخته ماایشااود -قیاساای) .در شناسااایی و تاادوین
مضامین نهایی ،رویه داده محور غالاج اسات .بادین معنای کاه
مضامین انتزاعی پژوهش بیشاتر سااخته خالقیات پژوهشاگران
است .ازآنجاییکه اعتبار در گراندد تئوری به این معناست که آیاا
نظریهای که از دادهها آمده ،از دادههای محقاق اساتخراج شاده
است یا اینکه محقق در طی فرآیند تحلیل ،نتایج را باه دادههاا
تحمیل کرده است؟ به اعتبار درونی در این تحقیق به ایان نحاو
توجه شد که آیا پرسشهای تحقیق ،مقاوالت را سانجیده شاده
است؟ برای اعتبار صوری این تحقیق ،از نظارات اساتاد راهنماا،
استاد مشاور و اساتید روش کیفای اساتفاده گردیاده و همچناین
سؤال دیگری که مطارح اسات ایان اسات کاه آیاا یافتاههاای
پژوهش ،نظریه تولیدشده و ایده مصاحبهشوندگان درباره موضوع

یافتهها
سن افراد مشارکتکننده تحقیاق باین  17تاا  67ساال باوده و
بیشترین فراوانای در رده سانی  27تاا  01ساال قارار داشاته و
میااانگین ساان شااروع اعتیاااد دائاام  11سااال بااود .از 32
مشارکتکننده تحقیق  10نفر مترهل و  11نفر مجارد بودناد6 .
نفاار از مشااارکتکنناادگان تحقیااق باایسااواد 13 ،نفاار دارای
تحصیالت زیر دیپلم 5 ،نفر دیپلم 7 ،نفر تحصیالت کارشناسی و
یک نفر کارشناسی ارشد باود .مااده غالاج مصارفی باه ترتیاج
تریااااک ،شیشاااه ،کاااراک و هاااروئین باااوده و  6نفااار از
مشارکتکنندگان تحقیق نیز سابقه تزریق داشتند.
محقق ابتدا با سؤاالت اولیه وارد میدان شده و مصاحبههاا را
انجام داد و پس از مصاحبه ،مفاهیم و مقوالت را اساتخراج و در
مصاحبه های بعدی نوع سؤاالت بر اساان آن مقاوالت ترتیاج
داده شد .پاسخها دوباره بررسی و مقوالت جدیدی کشف شادند،
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تحقیق مبتنی بر واقعیتهای موجود درباره اعتیاد است یاا خیار؟
برای اعتبار بیرونی نیز سعی گردید تا از طریق بررسی مهمترین
رویکردها و نظریههای اعتیاد ،به موضاوع تحقیاق ،اعتباار الزم
بخشیده شود.
امروزه اعتیاد مربوط باه قشار خاصای نیسات و گاروههاای
مختلفاای را درگیاار خااودش نمااوده اساات .افاازایش آمااار
مصرفکنندگان مواد ،پایین آمدن سن اعتیاد ،درگیر شادن قشار
دانشجو و زنانه شدن اعتیاد ،همگی گواهی بر این ادعاسات کاه
قشرهای مختلفی در کشور ما با مسائله اعتیااد و مصارف ماواد
درگیر شدهاند .همچنین ،نوع الگوی مصرف نیز در طی زماان ،از
فرهنگی به فرهنگ دیگر و حتای مکاان دچاار تغییار و تحاول
گردیده است ،برای مثال در برهاههاایی از زماان مصارف ماواد
صنعتی و در برخی مواقع مصرف مواد سانتی افازایش ماییاباد.
اینکه چه موادی و برحسج چه معیارهایی و در میان چه قشری
مصرف مایشاود ،بساتگی باه عوامال متعاددی ازجملاه بافات
اجتماااعی ،شاارایط علاای ،شاارایط مداخلااهگاار و  ...دارد .لااذا،
انگیزه های مصرف ،نوع موادی که مصرف میشود ،میتواند باه
عوامل مختلفی ازجمله طبقهی اجتماعی ،سان ،جانس ،شاغل و
حتاای محاال سااکونت در ارتباااط باشااد .از طرفاای دیگاار،
خردهفرهنگها میتوانند با روشهای متفاوتی از قبیال خصالت
تفریحی ،دارویی ،یا در قالج سنت و آدابورسوم بر مصرف مواد
ترایرگذار باشند.
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مفاهیم ،مقوالت هم بهمرور از دل مفاهیم زاده میشوند؛ چراکاه
مفاهیم مستخرج از مصاحبهها در ارتباط باهم قارار مایگیرناد و
مفاهیم نزدیک به هم تبدیل مقوالت را میدهند.

یا مقوالتی مشابه مقوالت قبلی به وجود آمدند کاه در همادیگر
ادغام شدند .این فرآیند پرسش و مقایسه تاا رسایدن باه اشاباع
نظری وجود داشت؛ بنابراین تا پایان انجام پاژوهش ،مصااحبه و
حضور مجدد در میادان تحقیاق اداماه یافات .در حاین سااخت

کدگذاری محوری
(مفاهیم ،مقوالت فرعی)
سرگرمی و تفری  ،تزریق انرژی بیرونی از طریق دوستان
ویژگیهای شخصیتی منفی ،نگرشهای ناکارآمد ،تصورات و
خودپنداره ضعیف
همنشین ناسالم ،بستگان معتاد ،خانواده مصرفکننده
طرد اجتماعی ،طرد متقابل
نابرابری فرصتها ،محرومیت اجتماعی ،فقدان امکانات رفاهی
کمبود حمایت اطالعاتی ،ضعف سیستم حمایتی دولتی
ناپایداری شخصیتی ،هوش هیجانی رشدنیافته ،هیجانات منفی
افسارگسیخته

کدگذاری انتخابی (مقوالت اصلی)
مصرف آزمایشی
محرکهای شخصیتی
روابط کژ کارکرد
طرد اجتماعی
نابرابری و محرومیت
فقدان حمایت اجتماعی-اقتصادی

متغیرهای ترغیجکننده درونی ،کتمان کردن ضعفهای خویشتن
شکلگیری احساسات منفی ،اسارت در گرداب آنومیک
نادیده گرفتن نتایج عمل ،ناسازگاری با قوانین جامعه
زوال احسان مشارکت ،انزواطلبی
از دست دادن احسان «خود» ،اضمحالل سرمایههای اجتماعی،
زوال کنترل و نظارت بر زندگی

تنفر از وضعیت کنونی
خردهفرهنگ تهاجمی گرایش به انحرافات اجتماعی
عدم احسان یکپارچگی اجتماعی

استحاله و جایگزینی ارزشها ،ایجاد گروههای نوین ،شکلگیری
خردهفرهنگ
شکاف ارتباطات بین فردی ،نگاه منفی و برچسج خوردگی ،گسسته
شدن ارزشهای پیشین
لغزش و بازگشتهای مداوم ،تالش بیفرجام برای درمان ،دوری
گزینی از درمان
از دست دادن احسان «خود» ،اضمحالل سرمایههای اجتماعی،
زوال کنترل و نظارت بر زندگی
گرایش به امیال و اقدام کج روانه ،اضمحالل ارزشهای اخالقی
استحاله و جایگزینی ارزشها ،ایجاد گروههای نوین ،شکلگیری
خردهفرهنگ
شکاف ارتباطات بین فردی ،نگاه منفی و برچسج خوردگی ،گسسته
شدن ارزشهای پیشین

شرایط علی

بافت/شرایط زمینهای

شخصیت ناپایدار

تقویتکنندههای درونی

گرایش به امیال و اقدام کج روانه ،اضمحالل ارزشهای اخالقی

پدیده /مقوله محوری :واگرایی و
همگرایی رفتاری -احساسی و
رانش از اجتماع

شرایط مداخلهگر/میانجی

اضمحالل روانی و اجتماعی
خردهفرهنگ همافزایی کجروی ،شکلگیری
ارزشهای نوین منفی

راهبردها

تشکیل اجتماع اانویه ،اعتماد در مقابل بیاعتمادی
خردهفرهنگ حمایت گسسته
تداوم اعتیاد
اضمحالل روانی و اجتماعی
خردهفرهنگ همافزایی کجروی ،شکلگیری
ارزشهای نوین منفی
تشکیل اجتماع اانویه ،اعتماد در مقابل بیاعتمادی
خردهفرهنگ حمایت گسسته
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جدول  .1نتایج کدگذاریها و مقولهبندهای حاصل از مصاحبهها
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درنهایت تحلیلگر به اینجاا مایرساد کاه مایتواناد برخای
مفهومها را زیر یک مفهوم انتزاعای تار ،بار مبناای اساتعداد آن
مفهوم برای توضی آنچه در جریان است قارار دهاد .مقولاههاا
شامل مسائل ،دلنگرانیها و اموری اناد کاه بارای کساانی کاه
مطالعه می شوند مهم هستند؛ بنابراین ،با رو به افزایش گذاشاتن
مفاهیم ،باید کار دستهبندی آنها را آغاز کرد و هار دساته را زیار
اصطالحات انتزاعیتر ،یعنی مقولهها قرار داد (جدول .)1
همااانگونااه کااه مالحظااه ماایشااود  11مقولااه اصاالی
شناسایی شده که درنهایت منجار باه کشاف  5مقولاه محاوری
گردید .در خصوص مقوالت اصلی باهصاورت نموناه تعادادی از
مصاحبههای انجامشده ذکر میشود:
روابط کژ کارکرد :قریج به اکثریت مشارکتکنندگان این
پژوهش از روابط اجتماعی ناکارآمد و گروههای دوستان انحرافی
و همنشینی با افراد کجرو ،بهعنوان یکی از علل اصلی رجوع باه
مصرف مواد اشاره مینمودند .گروههای دوساتی مصارفکنناده،
همنشین ناباب ،خویشاوندان معتاد ازجمله مفاهیمی باوده کاه در
متن گفتگوهای استخراجی بوده است.
خانواده ازهم گسریخته :یکای دیگار از مفااهیمی کاه
مشارکتکنندگان در این پژوهش بهعنوان چرایی روی آوردن به
اعتیاد به آن اشاره مینمودند .به مفاهیمی چون مشاجرات والاد-
فرزندی ،نزاعهای خانوادگی و همچناین دیگار دعواهاای درون
خانوادگی میان سایر اعضای خانواده اشاره شده است .همچناین
در دورههای ترک ،مشاجره با اعضاای خاانواده باعا بازگشات
آنها به مصرف مجدد شده است.
مصرف آزمایشی :برخی از افراد از مصارف اولیاه ماواد خاود
به عنوان سرگرمی ،یا مصرف تفننی-آزمایشی نام می برناد .ایان
نوع علت را میتوان در میان مفاهیم افرادی بیشتر مشاهده کارد
که از مصرف مواد با مقوالت مانناد سارگرمی ،شاادی ،تفاری ،
حوانپرتی از آن یاد میکردند .افارادی کاه طبقاه اجتمااعی و
تحصیالت آنان غالج رو به باال بود اظهار میداشتند که در اوایل
شروع به مصرف خود بیشتر بهعنوان یک ابزار برای سرگرمی در
مجااالس شاابانه و یااا مسااافرتهااای مجااردی از آن اسااتفاده
میکردند.
طرررد اجتمرراعی :رانااده شاادن از خااانواده و گااروههااای
اجتماعی ،هنگامی افراد دچار انحراف از مسایر (اناواع کاجروی)
شده اند ،به نوعی تسهیلکنناده گارایش بیشاتر باه آسایجهاای
اجتماعی و انحرافات اانویه میگاردد .غالاج مشاارکتکننادگان
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تحقیق اظهار می دارند که بعد از سوءمصارف ماواد باهناوعی از
جامعه رانده شده اند و آن را نوعی تنبیه اجتماعی تلقی میکنناد.
این راندهشدگی در قالج انواع برچسجها و نگرشهاای منفای و
ف قدان دسترسی باه مناابع ماادی ،معناوی باه علات ماداخالت
کنشگران پیرامونی ظهور یافته است.
نابرابری و محرومیت :عدم دسترسی به منابع و امکانات
می تواند زمینه را برای دسترسی به اهاداف از طریاق نامتعاارف
فراهم آورد .این نابرابری که در برخی موارد نهادینه میشود و از
نسلی به نسل دیگار منتقال مایشاود و زمیناه را بارای فقار و
نابرابری اجتماعی گسترده و باهماوازات آن انحرافاات اجتمااعی
تسهیل مینماید .درواقع می توان عدم دسترسی به فرصت برابار
و گساااترش فقااار را مااایتاااوان در گفتگوهاااای بسااایاری از
مشارکتکنندگان این تحقیق ،استنباط کرد .باه طاوریکاه ایان
افراد؛ بافت اجتماعی را بهنوعی مقصر جلوه میدادند.
فقدان حمایت اقتصادی-اجتماعی :حمایات یکای از
حلقههای گمشدهی افراد آسیجپاذیر اسات .نباود حمایاتهاای
اقتصادی -اجتماعی در درون خانواده و جامعه میتواناد بساتری
برای آسیجپذیری اعضای خانواده و جامعه فراهم نماید که افراد
را به سمت انحراف و کجروی سوق دهد .در نبود این حمایتهاا
می توان گفت که افاراد زماانی کاه دچاار رانادهشادگی و طارد
اجتماعی میشوند؛ این حمایت به حداقل کاهش یابد و میتاوان
گفت تا حدود زیاادی طردشادگی باهعناوان عااملی بار میازان
حمایتها ترایرگذار است .حمایت از هر نوعی اعم از اقتصادی یا
اجتماعی می تواند یک بازدارنده قوی در پیشگیری از آسیج باشد
و در نقطه مقابل ،نباود آن مای تواناد تساهیلکنناده انحرافاات
اجتماعی است .این حمایت مای تواناد از طریاق فارد ،گاروه یاا
خانواده و نهادهای دولتی و خصوصی اعمال شود.
شخصیت ناپایدار :ویژگیهای شخصیتی منفای و عادم
برخورداری از راهبردهای مقابلهای کارآمد میتوانناد در گارایش
به سوءمصرف مواد تساهیلکنناده باشاد .در بسایاری از مواقاع
ضعف و نبود قدرت در برخی از جنبههاای شخصایت مایتواناد
بهعنوان یک میانجی به سمت انحاراف اجتمااعی عمال نمایاد.
بههرحال باید این مطلج را در نظر داشت که افراد پاس از طارد
شدن از اجتماع و گرفتار شدن در مشکالت فردی و اجتماعی باا
آسیجهایی شامل ناامیدی و ناپایداری شخصیتی مواجه خواهناد
شد .صرفنظر از این موضوع ،افراد گاهی اوقات احساان شارم
نموده و قدرت پاسخ منفای در برخای موقعیاتهاای حساان را
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هیجانات منفی میتواند تقویتکنناده باوده و فارد را باه سامت
سوءمصرف مواد سوق دهد.

ندارند کاه مایتواناد باهعناوان عااملی تساهیلکنناده از آن در
پیشروی به انحراف و کجروی یاد کرد .عاالوه بار آن ضاعف در
هوش هیجانی و ابعاد شخصایتی و همچناین عادم کنتارل بار

می شود که منجر به نادیده گرفتن نتایج اعمال و رفتاار شاخص
سوء مصرفکننده است .درواقع این افاراد ممکان اسات از روی
عمد و یا حتی در برخی موارد از روی ناآگاهی دست باه اعماال
مجرمانه و ناسازگاری با هنجارهای جامعه بزنند تا جایی که حتی
ممکن است به علت احسان پوچی و برخی دیگار از مشاکالت
روانی-اجتماعی ،به عاقبت آن نیندیشند .در برخی از ماوارد هام
ممکن است افراد از روی ناچاری جهت رفع نیازهای اولیه اقادام
به شکستن قوانین نمایند.
خرده فرهنگ هم افزایی کجروی :باهماوازات ایانکاه
اعتیاد فرد تشدید و طوالنیتر میشود ،نرخهای کجروی فارد در

خردهفرهنگ تهاجم گروهی :یکی از مقوالت برآمده از
مفاهیم محتوای مصاحبه با مشارکتکنندگان این پاژوهش یاک
نوع سلوک جمعی برای ارضای نیازهای شخصی بود .بسیاری از
مشارکتکنندگان این پژوهش اظهار می داشاتند جهات ارضاای
تمایالت و نیازهای خود در برخی از اوقات با برخای از همتایاان
اقدام به برنامهریزی نموده و در یک عمل مجرمانه یا بزهکاراناه
با همدیگر مشارکت مینمایند.
گرایش بره انحرراف و هنجارشرکنی :عضاویت در
خردهفرهنگ در میان ساوء مصارفکننادگان سااکن در مراکاز
درمان اجباری اعتیاد و افراد کارتن خواب ،کنشهاایی را شاامل
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طول زمان نیز بیشتر می شود و عضویت فارد در خاردهفرهناگ
بزهکاری و کجروی تشدید میشود.
پس از کدگذاری و مقولاه بنادی صاورت گرفتاه منجار باه
استخراج  11مقولاه اصالی شاد و درنهایات  5مقولاه محاوری
شناسااایی شااد .مقولااههااای اصاالی شناساااییشااده باار اسااان
مصاحبههای انجامشده و کدگذاری صورت گرفته عباارتاناد از:
شرایط علی ،بافت /شرایط زمینهای ،شرایط مداخلاهگر/میاانجی،
راهبردها و پیامدها .شکل  ،2روابط مقولههای شناسااییشاده را
نشان میدهد.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با روش کیفی درصدد برآمد تا به فهام و شناساایی
ترایر خردهفرهنگها مرتبط با مصرف مواد مخدر بپاردازد .از 32
از مراجعه کنندگان به گرمخانه های شهر اصفهان مصاحبه عمیق
به عمل آمد و مصاحبهها پیادهسازی و سپس کدگذاری شد .پس
از انجام کدگذاری ،مقولههای اصلی و محوری شناسایی شدند .از
مجموع بررسیهای انجام شده می توان دریافت که باهطاورکلی،
سوءمصرف مواد با «وابستگی عملی-احساسی» و «راندهشادگی
از جامعه» و «خردهفرهنگ انحرافی» همراه است؛ یعنی فرد سوء
مصرفکننده در جریان سبک زندگی اعتیادگونه خود دچار نوعی
تباعد (جدایی) از اجتماع مواجه میشود .ایان شارایط واگرایای و
رانده شدن از اجتماع ،با مفاهیم حساسی همچون تجربه زیساته،
همنشینی و معاشرت ،کنشهای درونگروهای ،ارتباطاات میاان
فردی ،محرومیت و طرد اجتماعی ،در حاشیه قرار گارفتن و داده
شدن ،خردهفرهنگ ،برچسجزنی ،خودپنداره و عاملیت فردی که
در چارچوب مفهومی پژوهش حاضر به آن اشاره شد قابل تبیاین
است .به صورتی که شرایط حاصل سوءمصرف ماواد ،بساتری را
فراهم میآورد که فرد ارتباطات و شبکه اجتماعی و پیونادهایش
ازهمگسسته میشود و ارتباط خود را با محیط اجتماعی از دسات
داده است و ضعف ارتباط و جدایی هام در عرصاه احساساات و
عواطف و هم در عرصه کنش و کنش متقابل ظهاور پیادا کناد.
شرایط نوین بهگونهای پیش میرود که فرد سوء مصرفکننده در
کشاکش تصمیمات درست و نادرست اقدام به کنش میکند کاه
در برخی موقعیتها به سمت بازگشت به جامعه و در برخی دیگر
به سمت سوءمصرف مواد گام برمیدارد .باه طاورکلی ،هرانادازه
میزان محافظت از آماجهای جرم تقویت گردد ،به هماان انادازه
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افزایش خطر ارتکاب جرم کاهشیافته و موجبات انصراف فرد را
از عملی کردن تصمیمش فراهم میآورد (.)16
قریج به اکثریت مشارکتکنندگان ایان پاژوهش از رواباط
اجتماعی ناکارآمد و گروههای دوستان انحرافی و هامنشاینی باا
افراد کجرو ،بهعنوان یکی از علل اصلی رجوع باه مصارف ماواد
اشاره مینمودند .گروههای دوستی مصرفکننده ،همنشین ناباب،
خویشاوندان معتاد ازجمله مفاهیمی بوده که در متن گفتگوهاای
استخراجی بوده است .غالج مشاارکتکننادگان تحقیاق اظهاار
میدارند که بعد از سوءمصارف ماواد باهناوعی از جامعاه راناده
شادهانااد و آن را نااوعی تنبیاه اجتماااعی تلقاای مایکننااد .ایاان
راندهشدگی در قالج انواع برچسجها و نگرشهای منفی و فقدان
دسترسی به منابع مادی ،معنوی به علات ماداخالت کنشاگران
پیرامونی ظهور یافته است .از طرفای طارد شادن از گاروههاای
مرجع منجر به جاذب ایان افاراد باه گاروههاای بزهکاار و یاا
خردهفرهنگهایی شده کاه رفتارهاای تهااجمی دارناد .یکای از
مقوالت برآمده از مفاهیم محتوای مصاحبه با مشارکتکننادگان
این پژوهش یک ناوع سالوک جمعای بارای ارضاای نیازهاای
شخصی بود .بسیاری از مشارکتکننادگان ایان پاژوهش اظهاار
میداشتند جهت ارضای تماایالت و نیازهاای خاود در برخای از
اوقات با برخی از همتایان اقدام به برنامهریزی نماوده و در یاک
عمل مجرمانه یا بزهکارانه با همدیگر مشارکت مینمایناد .ایان
نوع کنش گروهی که حاصل برنامه ریزی و نقشاه قبلای اسات،
معموالً در کوتاهمدت نوشته و همچنین اجرایی میشود و شاامل
کنشهای دارای برنامهریزی بلندمدت نباوده و معماوالً اهاداف
کوتاهمدت را شامل میشود.
هم زمان با عضویت در خردهفرهنگ شکلگرفته خصوصاً در
میان سوء مصرفکنندگان ساکن در مراکز درمان اجباری اعتیااد
و افراد کارتن خواب ،کنشهایی بهگونهای شکل مایگیارد کاه
منجار باه نادیاده گارفتن نتاایج اعماال و رفتاار شاخص ساوء
مصرفکننده است .درواقع این افراد ممکن است از روی عماد و
یا حتی در برخی موارد از روی ناآگاهی دست به اعمال مجرماناه
و ناسازگاری با هنجارهای جامعه بزنند تا جایی که حتی ممکان
است به علت احسان پوچی و برخی دیگر از مشکالت روانای-
اجتماعی ،به عاقبت آن نیندیشند .در برخی از موارد هام ممکان
است افراد از روی ناچاری جهت رفاع نیازهاای اولیاه اقادام باه
شکستن قوانین نمایند .لذا ،یکی دیگر از استراتژیهایی که افراد
در مواجهه با وضعیت موجود خود به کاار مایگیرناد ،تخطای از
آدابورسوم ،عرف و حتی هنجارهای شدیدتر شامل قوانین است.
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افراد از شرکت در مجالس و اعیاد و بسیاری دیگر از فعالیاتهاا
دور می شوند و تمایلی برای همکاری باا دیگار اعضاای اجتمااع
ندارند و حتی ممکن است از خاانواده خاود و معاشارت باا آناان
پرهیااز کننااد .باادین ترتیااج در سااالمت اجتماااعی ،فاارد دچااار
مشکالتی می شود که عدم احسان یکپاارچگی ،عادم احساان
بخشی از اجتماع بودن ،احسان نداشاتن چیازی بااارزش بارای
عرضه در اجتماع را به دنباال دارد .لاذا ،انازوا و گوشاهگیاری و
دوری از اجتماع از دیگر شیوههای برخورد سوء مصرفکننادگان
مواد است که به طرق مختلف نمایان میشود .این مسئله سابج
می شود فرد بیشتر خود را گروهها و یا خردهفرهنگهای بزهکاار
و تهاجمی وابسته شده و فقط در بین این گروهها احسان راحتی
و آسایش کند .بهموازات اینکه اعتیاد فرد تشادید و طاوالنیتار
میشود ،نرخهای کجروی فرد در طول زمان نیز بیشتر میشود و
عضااویت فاارد در خااردهفرهنااگ بزهکاااری و کااجروی تشاادید
میشود.
گسسته شدن روابط سابق و فقدان آنها در اشکال مختلاف
در سیر تجارب غالج سوء مصرفکنندگان مواد دیاده مایشاود.
علیرغم از دست دادن بسیاری از حمایتهای روانی و اجتمااعی
از جانج خانواده و جامعه ،بسیاری از سوء مصرفکنندگان اظهاار
میداشتند که بهصاورت موقات در برخای از زماانهاا از جاناج
همتایان حمایتهاای ماالی و روانای شاامل همادلی و مشااوره
دریافت نمودهاند .بهموازات اینکه افراد به سوءمصرف مواد ادامه
میدهند ،موجی از شکافهاا در رواباط باین فاردی نیاز ایجااد
میشود .این فاصلههای اجتماعی بهنوبه خود باع احساساات و
هیجانات منفی در فرد به وجاود مایآورد و نگااه فارد و جامعاه
نسبت به هم تغییر میکناد .غالبااً ایان تغییارات منفای باوده و
موجبات بیاعتبار سازی فرد را به دنبال دارد و به دنبال آن یاک
نوع احسان بیگانگی از خود و جامعه را به دنبال دارد که زمیناه
را برای تضادها و تعارضات بین فاردی هماوار مایساازد .پاس
اینکه این معتادان وارد گروههای ناوین مایشاوند و در مقابال
ارزشهای نوین (مثبت و منفای) قارار مایگیرناد باهمرورزماان
شخصیتشان دگرگون میشود و این دگرگونیها زمینه را برای از
بین رفتن ارزشهای پیشاین و شاکل گیاری ارزشهاای ناوین
فراهم میآورد .بهموازات اینکه افراد حاس مایکنناد جامعاه و
خانواده نسبت به آنها بیاعتماد است ،هستههای نوین اعتماد را
در درون گروههای جدید و افراد همتا جستجو میکنند؛ اما نکتاه
قابل ترمل دیگر ،یک نوع طرد اجتماعی اجباری -اختیاری اسات
که فرد سوءمصرف کننده باا آن روبارو اسات .باهعباارتیدیگار
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میتوان آن را «رانش از اجتماع» نامگذاری کرد .صحبت از طرد
اجتماعی آنگاهکه اختیاری باشاد ،گیادنز از آن ساخن باه میاان
میآورد ،البته آنچه گیدنز به آن اشاره میکند صحبت از طبقهای
مرفه و اروتمند است که بهواسطه تفریحات و برنامههای زندگی
تجمالتی و همچنین عالقهای برای ساایر فعالیاتهاای جمعای
(احزاب ،گروهها ،انتخابات و )...ندارد و تمام زمان خود در کاخهاا
و عمارتهای شخصی خود میگذرانند؛ اماا ایان وضاعیت طارد
اختیاری در میان سوء مصرفکنندگان باهگوناهای دیگار اسات.
اختیار چناین تصامیمی ازآنجاا ناشای مایشاود کاه فارد ساوء
مصرفکننده با سیلی از تجاارب منفای و اتفاقاات ناخوشاایند و
شکستهای پی درپی روبرو بوده است که الجرم تصمیم بر انزوا
و ادامه زندگی جدید (اعتیااد) خاود مایگیارد .زماانی کاه فارد
احسان میکند از طرف خانواده و دوستان ،رانده شده و از طرف
دیگر شاهد نامالیمات و قضاوتهای منفی از طرف جامعه است،
تصمیم به انزوا میگیرد که هم با اجبار اجتماعی روبروست و هم
از روی ناامیدی و فقدان اراده کاافی تصامیم باه اداماه زنادگی
اعتیادگونه خود میگیارد .لاذا ،ایان وضاعیت منجار باه فاصاله
اجتماعی و از بین رفاتن کلیاه تعلقاات و ارزشهاای اجتمااعی
میشود که بهنوباه خاود زمیناه را بارای تاداوم اعتیااد و دیگار
آسیج های اجتماعی و انحرافاات فاراهم مای نمایاد .لاذا تاداوم
عضویت در خردهفرهنگ انحرافی که بهنوعی تنها سارمایه فارد
سوءمصرف کننده محسوب میشود زمینه را بارای شاکلگیاری
رفتارهای انحرافی و کجروی بیشتر مهیا میسازد.
جهان درحالتوسعه ،شاهد بروز و ظهور بحرانای اسات کاه
میلیون ها نفر را به دلیل اعتیاد باه بردگای کشاانده اسات (.)17
ایران باه دلیال موقعیات خااص جغرافیاایی و قارار گارفتن در
همسایگی عمده ترین تولیدکننده مواد مخدر جهاان ،هماواره باا
معضل مواد مخدر روبرو بوده است ( )11و این امر موجاج شاده
است تا سیاستگذاران و قانونگذاران کشاور ماا در طاول چناد
دهه ،با بهکارگیری تدابیر و اقدامات مختلف به مقابله و مبارزه با
این پدیده بپردازند .مهم ترین اقدامات برای پیشگیری وضاعی از
قاچاق مواد مخدر عبارت اند از :کاهش عرضاه و تقاضاا ،کنتارل
مرزها و گمرکات ،کشت جایگزین .اگر این هدف به دسات آیاد،
رشااد اخااتالالت مصاارف مااواد مخاادر و مشااکالت سااالمت و
اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.
در پایان پیشنهاد می شود برای جلوگیری از تاداوم اعتیااد و
همچنین از رفتارهاای بزهکاراناه کاه خاود موجاج باروز ساایر
کجرویهای و انحرافات در جامعه میشود ،با حمایت اجتماعی و
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تقدیر و تشکر

عاطفی از افراد معتاد و کمک به آنان برای ترک ماواد مخادر از
جذب شدن آنهاا باه خاردهفرهناگهاای تهااجمی و بزهکاار
جلوگیری نمود که البته انجام این امر و یافتن شیوههای مناساج
 نیازمند انجام پژوهشهای دیگار توساط ساایر،برای اقدام الزم
.محققین عالقهمند میباشد

مطالعه حاضر برگرفته از پایاننامه مقطع دکتری جامعاهشناسای
 بدینوسایله.مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان میباشد
 داور و تماامی افارادی، مشاور، استاد راهنما،از مدیریت دانشگاه
 تشاکر و قادردانی باه،که در انجام این تحقیق مرا یاری نمودند
.عمل میآید
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