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 )تحقيقي كيفي درباب دانشجويان مبتال به اعتياد در دانشگاه شهيد باهنر كرمان(
 

  2آباد دولت اهللا خواجه روح 1،داريوش بوستاني
  

  )30/11/92 پذيرش خيتار، 24/8/91 افتيدر خيتار(
  

 چكيده
درميان  مخدر مصرف مواد ةكنند بسترهاي تسهيل و فهم شناساييدنبال  پژوهش بهاين 

تن  پانزده زمينه، اين در .استدانشگاه شهيدباهنر كرمان  دانشجويان مبتال به اعتياد در
تجزيه و تحليل . بررسي قرار گرفتندتحت  مصرف مواداز دانشجويان وابسته و مبتال به 

 ةمقول پنج. رفته استگاي صورت هزمينة نظري كيفيِ شناسي ها با استفاده از روش هداد
اعتياد از نماي  .نددشها استخراج هسته ازخالل كدگذاري داده ةو يك مقولاصلي 
و  پنداريذات كننده، هم افراد مصرف و معاشرت با گشتي، هم)در خانوادهاعتياد ( نزديك

 ايهتداول مكاني و محل مواد، سازي ذهنيت مصرفهاي نقش، عاديگولا الگوپذيري از
 محور، گري رفتارها و تعامالت مصرف آشنايي و مشاهدهو بستر مهياي زود مواد مصرف

 گفت كهوهش ژهاي پكلي در مقوله ةتوان با مداقمي. نداثر هاي استخراجياز مقوله
سترهاي ب ثيرأتحت ت بررسي، تحتگرايش و ابتال به اعتياد درميان دانشجويان 

مصرف، قبل از  اي و مكانيتداول محلهو  گشتيچون مشاهده، هماي  دهكنن تسهيل
ذهنيت  شدن و عاديپذيري پنداري، الگوذات هم ورود آنها به دانشگاه بارگذاري شده و

  . در اعتياد آنها نقش بسزايي داشته است مصرف مواد در چنين بسترهايي
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 .ايزمينه ةنظري مواد مخدر، دانشجو، مواد، ةكنند اعتياد، بستر تسهيل: گان كليديواژ

  
  و طرح مسئله مقدمه

ازقبيل افزايش خطر  ،سالمتي و بهزيستي آنان براي يمسائل ساز زمينه نمصرف مواد در جوانا
، حاملگي ي پرخطرافزايش رفتارها اي،فردي، تصادف جاده آسيب و مرگ ازطريق خشونت بين

هد دافزايش مينيز را  مشكالت تحصيلي وشود مي ،ي چون ايدزيها ابتال به بيماري و ناخواسته
مصرف مواد در  شيوعموازات افزايش  به  ).2001؛ ميلر و همكاران، 1996فليشر و همكاران، (

كه سن ابتال به  طوري به؛ رشد بوده است  به اعتياد در ايران و درميان جوانان همواره روجهان، 
سال  8ال و گاهي به س 20شدت كاهش يافته و به زير  اخير به ةده اعتياد در ايران طي دو

گرفته پيرامون  هاي صورتپژوهش اغلب ).62-56: 1381سميعي و ديگران، ( رسيده است
شناسي كمي و با محورقراردادن روش ،شكل خاص دانشجويي به شكل عام و اعتياد  اعتياد به

 ؛ندنك تعميم فراگير را دنبال مي و دهستنثر از نظريه أمت مسئله نظري درصدد تبيين هاي فرض
 .مانند، از ورود به عمق واقعيت و فرايند باز ميعلت ماهيت موضوع و پيچيدگي پديده به كه

گيري از  با بهره و منظري نو تا از است را بر آن داشتهحاضر  پژوهشن امحقق موضوعهمين 
بسترهاي  و واگشايي فهمدرجهت  ،ايزمينهة ي نظريختشنا رويكرد تفسيري و روش

بسترهاي تعاملي و ( به دانشگاهدانشجويان هاي قبل از ورود  سال در ف موادمصر ةكنند تسهيل
) مصرف مواد ةكنند و تسهيل ساز، پردازنده آنان در خانواده و ديگر بسترهاي هويت ةكنشي اولي

درصدد تفسير  1اين بازنمايي و تحليل مبتني بر رويكرد اميك. دكننرا شناسايي  هاو آن برآيند
است  2مقابل اتيك ةمفهوم اميك در نقط. استبا موضوع  "افراد درگيرديدگاه "موضوع بررسي از

تحقيق و نگاه به آن از موضعي  ر مسئلةبودن محقق ب و بر ويژگي ناظر است باتيثا اي رويه كه
 شناساييفهم و  اين تحقيق ةلئمس). 449: 2006نيومن، ( كيد داردأمند تخارجي و واسطه

شناسي زيست  نهيمتأثر از پيش ،ش و ابتال به اعتياد درميان دانشجويانهاي گرايداليل و زمينه
شناسي  نگاه ويژه و خاص روشست كه ضرورت آنها ميانمصرف مواد در ةكنند تسهيل اجتماعيِ

 محور فرايندي و تجربه ازمنظري متمايز، پيوستاري، را نگاهي دروني و نافذ به پديدهبا  كيفي
كنندگان  پرسش اصلي اين پژوهش را چگونگي درك و فهم مشاركتتوان اما مي. دهد نشان مي
 مصرف مواد از نگاه آنان ه بهدهند و واگشايي بسترهاي سوق در بازنمايي )انيدانشجو( تحقيق

________________________________________________________ 
1.Emic 
2.Etic 
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 ةكنند تسهيل ةسازي زمينه و پيشينآشكار نيز هاي قبل از ورود ايشان به دانشگاه ودر سال
فرايندها و همچنين  ،بسترها، تعامالت ،عالوه به. نستدايان آنان ممصرف مواد در بهگرايش 

  .بوده است، ازجمله اهداف اين پژوش كيفي  زيست اجتماعيِ  نوع پيامدهاي اين
 

  ادبيات تحقيق
افزايش آن، اين مسئله  با وجود اهميت بسيار معضل وابستگي و سوءمصرف مواد و سير روبه

حتي آمارهاي رسمي . مغفول مانده بودلحاظ پژوهشي  براي چندين دهه در كشور ما به
كنندة اعتياد را  ربط نيز، كه فاصلة زيادي با حقايق موجود دارد، وضعيت نگران هاي ذيدستگاه

  .دهد در بين جوانان كشورمان نشان مي
دانشگاه در سطح كشور، ميزان  21يك پژوهش زمينه يابي با بررسي نمونه اي بزرگ از  

را در پسران گروه فني و مهندسي  رصد، و بيشترين فراواني مصرفد10مصرف مواد را بيش از 
درصد دانشجويان غير  73از ميان مصرف كنندگان ). درصد گزارش كرده است 30بيش از (

  ). 1386بوالهري و ديگران، (ها در خوابگاه زندگي مي كرده اند درصد آن 45بومي بوده اند كه 
ظور تعيين شناخت و اسنفاده دانشجويان از مواد به من) 1384(همچنين فروتني و رضاييان

مخدر در شهرستان الر مطالعه اي را انجام دادند كه نتايج حاكي از اين بود كه از تعداد كل 
درصد  38درصد حداقل يك بار مواد مخدر استفاده كرده اند و  4/22دانشجويان مورد مطالعه 

  .دانشجويان در محافل مواد مخدر حضور داشته اند
با هدف بررسي شيوع سوء مصرف مواد اعتياد آور بين دانشجويان پسر ) 1385(تحقيق سيام

درصد افراد مورد مطالعه تجربه استفاده از  75/46دانشگاه هاي مختلف رشت، نشان داد كه 
) درصد 54/27(بيشترين درصد افراد مورد بررسي. حداقل يكي از مواد اعتياد آور را ذكر كردند

  .به مصرف مواد اعتياد آور را تقليد از دوستان عنوان كرده اند انگيزه گرايش
اختالل در كاركردهاي خانواده از قبيل اعتياد ) 1389(بر طبق نتايج پژوهش فريد كيان

ترين والدين، طالق و نزاع هاي دائمي بين اعضاي خانواده به خصوص پدر و مادر جزء مهم
همچنين نتيجه بررسي دهقاني و . شوندرا سبب مي عوامل خانوادگي هستند كه اعتياد فرزندان

درصد از افراد مورد بررسي  5/21در دانشگاه شهيد صدوقي يزد نشان داد كه ) 1389(ديگران
  ..سابقه سوء مصرف مواد اعتياد آور را داشته اند
، تحت عنوان هنجاريابي آزمون آمادگي )1382( در پژوهش كرد ميرزا، آزاد و اسكندري

هاي تهران، ه منظور شناسايي افراد مستعد سوءمصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاهاعتياد ب
-معتاد داوطلب انجام شد نتايج نشان داد كه بين گروه 108با نمونه اي شامل پانصد دانشجو 
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پذيري نسبت به اعتياد تفاوت در آسيب) هنر، انساني ، فني مهندسي و پزشكي( هاي آموزشي
ندارد، اما در عين حال گروه آموزشي هنر بيشترين آسيب را نسبت به ساير معنا داري وجود 

  .ها نشان دادندگروه
آنها در . حكايت از كاهش سن مصرف مواد دارد) 1386(ها و همكاران پژوهش نارنجي

كنند كه خاطرنشان مي» مصرف و وابستگي موادارزيابي سريع سوء«پژوهش خود با عنوان 
، و 3/32، معتادان خياباني 31، معتادان زنداني 7/33ان در مراكز درماني ميانگين سني معتاد

بود، به  6/33، كه ميانگين سني معتادان 1377است كه در مقايسه با سال  3/33در كل كشور 
  .تر شدن گرايش يافته است سمت جوان

ين ، كه درب)89: 1386زاده و فيضي،  نقل از سراج به(پژوهش نويدي كاشاني و لطيفي 
درصد از  5/42پزشكي تهران انجام گرفته است، مبين آن است كه  مرد دانشكدة علوم 1كارورزان

درصد حشيش را تجربه  25درصد ترياك و  32بار مشروبات الكلي،  كم يك پاسخگويان دست
بار مواد مخدر و الكل مصرف كرده بودند،  كم يك چهارم كساني كه دست اند و قريب يك كرده

  .اند خانوادگي اين مواد را داشته درون سابقة مصرف
 ةتوان به ضعف مطالعات كيفي در حوزخوبي مي شده در ايران، به با نگاهي به كارهاي انجام

 محققان عموماً. است هانجام شد شناسي كمي گرفته با روش صورتعموم كارهاي . برد اعتياد پي
ثر از همين أآمده مت دست هنتايج ب و اند وارد ميدان شده مشخص هاي نظري ازپيشفرض با پيش

تواند باتوجه به  اين پژوهش مي. اند يافتن به عمق فرايند و تشريح آن بازمانده موضوع، از راه
تكميلي  ةاعتياد جنب ةگرفته در حوز براي مطالعات انجام ،كيفي و تحليل عميق مسئلهشيوة 

  .  دداشته باش
  

  شناسي تحقيق روش
كنندة مصرف مواد در  وضوع بررسي خود، كه بازنمايي بسترهاي تسهيلبا توجه به م اين پژوهش

كه در كند  استفاده مي اي زمينه ةشناسي كيفي و روش نظرياز روشميان دانشجويان است، 
شود كه به هرنوع تحقيقي اطالق مي تحقيق كيفي عموما. گيردكيفي قرار مي شناسي روش ةزمر

استراوس (شد نيامده با دست به سازيكميد با مقاص آماري و هايطريق فراينداز هاي آنيافته
  ).2008؛ كوربين و استراوس، 1998و كوربين، 

________________________________________________________ 
1. Intern 



  ندانشجويادر مخدر  مصرف موادكنندة  ازنمايي بسترهاي تسهيلب

59 
  

هـا و نظرية احتمالي با يكديگر ارتباط آوري، تحليل داده اي، جمــعدر روش نظرية زمينه
د و اجازه كنـ  اي از مطالعــه شروع دهد با حــوزه در اين شيوه محقق ترجيح مي. نزديكي دارند

  ).2: 1998استراوس و كوربين، (ها خلق شود وسيلة داده دهد نظريه به مي
  

  گيري كنندگان و نمونه مشاركت )الف
نفر از دانشجويان مبتال به مواد مخدر در دانشگاه شهيد   كنندگان اين مطالعه را پانزدهمشاركت

ترهاي گرايش آنها به مواد، لزوم بررسي نافذ و عميقِ داليل و بس. دهندباهنر كرمان تشكيل مي
براي انتخاب . بررسي كيفي اين مسئله را براي محققان اين پژوهش ايجاب كرده است

درميان راهبردهاي . استفاده شده است 1گيري هدفمند كنندگان از روش نمونه مشاركت
نيز  و 2گيري با حداكثر تنوع مطرح كرده است، راهبرد نمونه) 2001(اي كه پاتن  گانه ده

ها در نهايت با استفاده از معيار اشباع نظري دربارة تعداد نمونه. كار رفته است به 3برفي گلوله
  . گيري شد تصميم

  
 فنون گردآوري و تجزيه و تحليل اطالعات )ب

ها آماري براي تجزيه و تحليل داده يهاروش ،هاي كميبرخالف پژوهش ،هاي كيفيدر پژوهش
آوري و تجزيه و تحليل بلكه جمع، پيش براي آزمون نداريم ازنيز اي يهو فرض ودر كار نمي هب

آوري و  اي، جمعزمينه ةدر مطالعات كيفي و مخصوصاً در نظري .گيردمي زمان صورت ها همداده
 ها كمك كنندمستقر در دادهة تا به پيدايش نظري شوند ها با يكديگر همراه ميتحليل داده

آوري  در اينجا براي جمع روش اصلي). 1967؛ گالسر و استراوس، 1998استراوس و كوربين، (
 ةهاي نظريطور خاصي با شيوه هكيفي عميق ب ةمصاحب. است بوده 4عميق ةها مصاحبداده

ها از يابي به مفاهيم و مقولهدر تحقيق حاضر در آغاز كار براي دست. اي تناسب داردزمينه
هاي اوليه بعد از اينكه مفاهيم و مقوله. شدستفاده غيررسمي ا وگويي گفت ةرويكرد مصاحب

ها و مفاهيم در فرايند مصاحبه با استفاده از رويكرد راهنماي عمومي مصاحبه، مقوله ،آشكار شدند
ة شود و با ماهيت روش نظري گيري نظري نيز انجام مي نمونه كار درجهت اين. شدندپيگيري 

________________________________________________________ 
1 . Purposive Sampling 
2 . Maximum Variation Sampling 
3 . Snowball sampling 
4 . Indept Interview 
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ها مفاهيم و مقوله ةوسيل هها باينكه خطوط كلي مصاحبهپس از . سازگاري بااليي دارد ايزمينه
 اشباع نظري ادامه ةو اين فرايند تا مرحل يمسؤاالت باز پرداخت ةشكل گرفتند، به طراحي مجموع

. 1: كدگذاري است ةاي برمبناي سه شيوزمينه ةها در نظريساختار اصلي تحليل داده .پيدا كرد
پس  ).1998استراوس و كوربين، ( 3كدگذاري انتخابي .3و  2كدگذاري محوري .2 1كدگذاري باز

ي محوري است كه ا پارچگي، رسيدن به مقوله اصلي و محوري در يك ةمسئلاز انجام اين مراحل، 
و  استمنتزع شده اصلي از تمام مقوالت تحقيق  ةمقول .دنبر مينام ة اصلي عنوان مقولبا از آن 

آمده را پوشش  دست هها و مفاهيم بكه تمام مقوله طوري هب ؛خالصه شود در چند كلمه تواندمي
پارادايم . تحليلي به نام پارادايم است ياي استفاده از ابزارزمينه ةيكي از امتيازهاي نظري .دهد

  . شود ها و نهايتاً افزايش قدرت تبيين آن ميدهي يافته باعث سازمان
  

  قابليت اعتماد. ج
كاررفته و  هاي تحليل، ابزارهاي بهها، روشي به ارزيابي يافتهكارهاي كيفي همچون كارهاي كم

ها، منابع آن و  در اينجا براي كسب اطمينان از صحت داده. طوركلي كارهاي محقق نياز دارد به
. 3و  5بررسي توسط اعضا. 2 4مميزي. 1: ها از چند روش استفاده كرديم آوري داده روش جمع

منزلة مميز بر مراحل انجام كار، مفاهيم و  مميزي دو محقق بهدر روش  6.هاي تحليلي مقايسه
گانه و نيز ساخت مقولة محوري نظارت  آمده و فرايندهاي كدگذاري سه دست هاي به مقوله

خواسته شد ) در اينجا دانشجويان(كنندگان  در شيوة بررسي توسط اعضا، از مشاركت. داشتند
در اين  ).1994كرسول، (دربارة صحت آنها نظر بدهند  ونند ها را ارزيابي ك تا مضامين و مقوله

هاي  در روش سوم، يعني مقايسه .كنندگان رسيد مرحله تقريباً تمام مقوالت به تأييد مشاركت
هاي خام مقايسه شد تا از صحت بندي نظريه با داده ها رجوع كرديم و ساخت تحليلي، به داده

  .آمده اطمينان حاصل شود دست نظرية به
  

________________________________________________________ 
1 . open Coding 
2 . Axial Coding 
3 . Selective Coding 
4. Auditing 
5. Member Check 
6. Analytical Comparison 
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  هاي تحقيقيافته
كنندة مصرف مواد در  اين تحقيق بستر زيست اجتماعي مهيا و فراگير و همچنين تسهيل

هاي قبل از ورود دانشجويان به دانشگاه را از داليل نافذ و اثرگذار بر گرايش دانشجويان به  سال
هاي اثر، داده كه در جريان تحليل و كدگذاري چنان. مصرف مواد و ابتال به اعتياد شناسايي كرد

مشاهدة اعتياد از : استخراج شد كه درقالب پنج مقولة اصلي قرارگرفتند) زيرمقوله(مفهوم  24
 ـ  ايكننده، تداول محله گشتي و معاشرت با افراد مصرف ، هم)اعتياد در خانواده(نماي نزديك 

فروكاستي و (اد سازي ذهنيت مصرف مو پنداري و الگوپذيري و عادي ذات مكاني مصرف مواد، هم 
مقولة  اي، ها با تلخيص تحليلي و كدبندي گزينشي نظرية زمينه اين مقوله). هراسي از مواد كم

محور را  گري رفتارها و تعامالت مصرفهستة تحقيق با عنوان بستر مهياي زودآشنايي و مشاهده
  .براي ما آشكار ساخت

 
  )هخانواد در اعتياد(اعتياد از نماي نزديك 

ي مهم هاي هيكي از مقولكنند،  مي مواد مخدر مصرف اعضاي نزديك خانوادهينكه مشاهدة ا
اعضاي در بين توان مصرف مواد مي. شناسايي گرديدها در جريان كدگذاري داده است كه

 ،ي كه در آنجاي داد؛ اعتياد از نماي نزديك نام ازمنظري تفسيري، ،كنندگان را مشاركت ةخانواد
را درحال  اش ترين افراد زندگيگذارترين و اثر نزديك ايي بسته و حساسنماز كننده  مشاركت

چنين  ؛ندكراز براي آنها ايجاد مي و دنيايي پررمزمنظره اين . دكن مصرف مواد مشاهده مي
اما براي هر  ،دشوخوبي درك ن دنيايي ممكن است از ديد ديگران پنهان بماند يا اهميتش به

 .آورد ميرا به ارمغان خاصي  محتواهاي شناختي ،ي و نوجوانيكننده، در كودك مشاركت
سازي، آموزش و و معنا شود مي ريزيپي محتواهايي كه در آن ساختمان اجتماعي شخصيت

پيدايش دنياهاي  ةمثاب گري به اين مشاهده .را به دنبال دارد احساسات متفاوتبه دهي  شكل
 كه ها و اشكال مختلف دنياهايي با نمايه ،ندككنندگان عمل مي براي مشاركت به فرد  منحصر

شناختي  گاه ذهنيت قبح مصرف مواد و بخشِ گري تنزلمشاهده و گاه تنفر از مواد، گاه آموزش
  .عمل را به دنبال داردمبهمِ خوب يا بدبودن اين 

است كه درگير اعتياد به مواد  ماه هفت كنندگاني است كه قريب به  ياسين از مشاركت
 هدهند مناسبات سوق ازو در بررسي داليل سوگيري و وابستگي به مواد، ا. است) ترياك( مخدر

مصرف مواد  محوريت مناسبات خانوادگي و ؛داردبرمي پرده اش كودكي و نوجوانيدر دوران 
در خانواده بوده  مواد و از كودكي شاهد روابط و مناسبات مصرفا. اعضاي نزديك خانواده دربين

: ور بوده است  ، غوطهانددادهآنچه آنها انجام مي چيستي ه در دنياي ذهني خود درهمواراست و 
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وآمدي بوديم و روابط گرمي داشتيم،  اهل رفت ةكشيد، ولي چون خانوادبابام فقط سيگار مي«
ام يا خواهرم، بساط مواد پهن بود و ما با ه با داداش ،وآمد داشتيم شبي كه رفت هردوسه

 يبود و تو كشيدن مواد كردِن ن نگاهااز بچگي كار هرشبم ينود شديم، مي ا بزرگهچيز اين
، دكنن و مدام مصرف مي ههمه لذت دار  كه اين ه، چه كاريه نده بودم اين چيادبيرستان م

  .»قسمتي از زندگي ما شده بود
 براي بارگذاري خوب و بد جوو ابهام و جست مصرف مواد و گري مداوماز مشاهده بستراين 

كه اين  چنان هم. داردحكايت  كنندگان در سنين ابتدايي زندگيكنش توسط مشاركتبودن اين 
زدايي  به ابهام نزديك در جمع دوستانِ ابهام با ورود ياسين به دانشگاه و قرارگرفتن پر بستر

 ةبار در حلق  اولبراي  او و .شوداز مصرف مواد منجر مي ترسو فروكاستي  ويشناختي 
- كم، كنار دوستام همدم دانشگاه ديگاو«. كندرا تجربه ميمصرف سيگار و سپس مواد  ،دوستان

كرديم خاصيم و متفاوت، از م كه فكر مينها و دوستا بچه ةشروع كردم، حلق امواد ر سيگار و كم
  .»چون برام عادي شده بود مقاومت نكردم ام بچگي

د، يعني هروقت از مدرسه آي دم مياز وقتي يا«: گويدكنندگان ميسعيد از ديگر مشاركت
-م پيشش ميه ، و منهكشترياك مي هديدم داداشم دار نه، ميورسيدم خگشتم و ميبرمي

 ةنورفتم خمدم و ميوا زياد بازمي ،تر هم كه شدمكردم و بزرگجا بازي مي  نوشستم و همن
 كاي ماك قديمي يهاين كاميون لو هميشه داداشم مث رخالصه اين مسائل بود ديگ. مداداش

  .»كرد گوشه دود مي
دارد، يكي ديگر از  به ترياك و شيره را ماهه16اعتياد  ةساله كه سابق 24 ،مهدي
 توسط عمو گر مصرف موادكنندگان است كه با اشاره به اينكه از كودكي شاهد و نظاره مشاركت

- هرروز مي ال تكراري رسريا كن فقط يامما از بچگي ،كاكا«: گويدميبوده است،  خويش و پدر

 سر وكار داشتنم ه نآن يا عمو ، و ايا پدرم ؛م از نوع اكشن و درامش بوده نآديديم و 
ن با ااي شيرين و رمانتيكشه حرف دشدنه ميئوقتي نش و ترياك بود، 1با بافور هانيشگي آهم

  .»شدميشد و ماجرا اكشن  خراب مي وناعصابش دسرحال نبودن هم و وقتي شروع مي شد همه
همچون آتشي كه فرصت مهيا باشد شرايطي در كه ذكر شد  نانهمچ، رأثثير و تأاين ت

به جمع  در دوران دانشگاه كه نمونه آن مهدي است. شودپنهان در خاكستر شعله ور مي
كشيده  كه نم چي شدادمدم دانشگاه نمياو« :وي مي گويد. پيونددمي نمايشبازيگران اين 

 .»ه، يه عمر ديده بودممن بود ديگ ياما پتانسيلش تو ؛خواستمل، نميشدم طرف اين مسائ
________________________________________________________ 

  نوعي ابزار مصرف ترياك.  1
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زيادي رفتار والدين  ةكننده تا انداز رفتار نوجوانان مصرف ،كندنيز اشاره مي 1كه بندورا همچنان
  ).453: 1387 شولتز،(كند س ميآنها را منعك

  
  كننده با افراد مصرف معاشرتگشتي و  هم

شامل و فرهنگي  هاي مختلف ارتباطيدر چارچوب و بافت و معاشرت گشتيفضاي هم
از ديگر مقوالت بروزي پژوهش وگذار تفريحي  گشتو هاي خانوادگي، اعياد و مراسم  مهماني

-مشاركتن داد متن قرار بر در  عالوهبا مصرف كنندگان مواد  وآمد  گشتي و رفتفضاي هم. بود

 ةانگار ادراكي، بخش ويژگي تنزليك  ةمثاب به ،ادبا مصرف موها آننزديك  سازيو آشناكنندگان 
و در چنين بسترهايي دليل حضور خانواده   بهاين امر . را از بين مي برد بودن مصرف بد و قبيح

ثر براي گرايش و مصرف ؤم ايزمينهبه صورت مضاعف،  تفريحمنزلة يك   به موادتلقي مصرف 
گاه حضور در مراسم خانوادگي  .شودعد سبب ميكنندگان در سالهاي برا در ميان مشاركت مواد

فضايي براي  وزند  دامن مي گري تداوميِبه مشاهده ،متعارف مثابة عملي به مصرف و تكرار
  .را مهيا مي سازدچگونگي مصرف مواد آموزش 
به ها آنقبل از ورود  كنندگاناين قبيل مشاركتهاي بذر گرفتاري كه توان گفتمي

علي  .براي رويش يك ميوه تلخ است مناسب مهيا و يفرصت صرفاًو دانشگاه  هريخته شددانشگاه 
وضعيت  به مواد، تاكنون ماهه13گذراند و به دليل وابستگي كه ترم هفتم را مي است دانشجويي
 هاي ماليهزينه و يخوان، كاهش كيفيت درسها درسمردودي در برخي چون هم دشواري
رفت خانوادگي شروع شده  و چيز از آمد اشاره به اينكه همهبا  او. است هرا متحمل شد سخت
، همش شدني؛ بساط پهن ميودايي يا عمو مهم ونةبريم خ شديم مثالًبلند مي«: گويدمياست، 

كرديم؛ گوشه بازي مي كخبر ي جا بي هم از همه رفتيم بساط همين بساط بود و ماهر زمان مي
ها  نياهمين مهم يم توه اي بزرگه داداش .ه اينچيكنجكاو شديم  و كم بزرگ شديم كم خوب

  .»دترياكي شدن
تفريحي يا  هايسفرمصرف مواد، در قالب  خانوادگيو گشتي فضاي همهمچنين 

گيري ذهنيت  شكل هاي زمينه از ديگر وگذار هفتگي با دوستان و اقوام نزديك يكي گشت
مصرف  يو تفريحجويي لذتهنيت ذ اين. است كنندگان بودن مصرف مواد براي مشاركت فراغتي

. هاستدر آيندة آن ترين داليل گرايش به موادمهمجمله از  كنندگان مواد درميان مشاركت

________________________________________________________ 
1. Bandura 
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مثابة يك  مواد به "را به انگارة  "قبح و ترس از مواد"شرايطي اين چنين به تدريج احساس 
چون  ،دايي رابطه نداشتيم ما زياد با«: گويداي مي كنندهمشاركت. دهدتغيير مي "تفريح و لذت

- وقتي مي ولي ؛گفت دود خوب نيست و مي ميبابام دوست نداشت زياد بريم و بيا. زدمواد مي

طور جاها  اين ينبود، توو اينها  كرد و بابام كه اهل مواداوضاع فرق مي نيك رفتيم سفر يا پيك
در مواقعي پدر  مصرف مواد انگاريفروكاستن بد كنندة ناين گفته نمايا. »زد ميمواد  تفريحي
در جمع دوستان  خانواده مخالف مصرف مواد است، جايي كه پدر. است تفريح منزلة خاص به
راي كودك و برا  بدان معتقد استخالف آنچه  اي شيوه شكلي ديگر رفتار كرده و به خويش 

منفي در  سامحذهنيت تساهل و ت مرور زمان، اعمال به همين  .گذاردنمايش مي نوجوان خود به
-گاه فرومساله مهم آنست كه . آوردمي پديدنوجوان را  مصرف مواد در باب فروكاستي قبحِ

رفت با دوستان ناباب و اجتماع  و حاصل تجربه و آمد ،مصرف مواد قبحو  بد بودنكاستي 
خود والدين و اعضاي  به دست انگارانه راحتي و بسيار ساده ، بلكه بهنيست مناسبابيروني ن
اي اوقات به داليلي چون مواد، در پاره  مصرفعدم  با وجودها اه خانوادهگ. خوردرقم ميخانواده 

مواد با اينرا فرزندان خود  آشنايي زمينةها، ها و جشنحضور در مهماني يا ،ارتباطات خانوادگي
 اشتباههاي  مناسبت پرده از خوبي  به امر مهم كه توجه به اين چنان. كنندفراهم ميمخدر 
 برداشته و هاجمله ادغام غلط تفريح و استعمال مواد در فرهنگ برخي خانواده از ،بسياري

بسترهاي  چنين در مناسب با نوجوان و جوان  توجهي به مراوده و تعاملِ توجهي و بي كم
  .دهدرا نشان مي  اي پرمخاطره

  
  هاي نقشالگو از پذيريپنداري و الگوذات هم

ثيرپذيري و أ، تاين پژوهش هايكدگذاري مصاحبه تحليل و آمده از دست بههم هاي م از مقوله
مواد در  ةكنند مصرف افرادكنندگان با والدين و ديگر از مشاركت تعداديي پندار ذات هم

ه كنندگان در خانوادارتباطي و تعاملي اين مشاركت هاي مناسبت گفت توانمي .خانواده است
كه  ازآنجا. را سبب گرديده استدرميان آنها نقش  پذيريسازي و الگومدل هاي گوناگونشكل به

خويش را  ةو نوجوان خودانگار رخ داده هويت در آن بحرانِ كه معموالً اي استمرحله نوجواني
و از  آزمايش نمودههاي مختلفي را ها و ايدئولوژينقش نوجوان، طبيعي است بخشدشكل مي

 ،كه محيط خانواده چنان .و اطرفيان الگو برداري نمايد ون خانوادهچ يهاي مرجع و مهممحيط
اجرا را به  دنمايشي مبتني بر مصرف موا مستمر،اي گونه به، هاستترين اين گروه كه از مهم

و بررسي  مورد الگوهاي ميانها را درنوجوان نيز اين الگو كودك و كهاست بگذارد، محتمل 
و اعضاي خانواده  والدينتوسط مصرف مواد نشان مي دهد كه  تجربه. هددبقرار  آزمون خويش
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 مثابة گي، بهدهاي خانوا مهماني و گردهمايي چوني هاي جذاب و خوشايند حضوردر بستر
  .ندكعمل ميكنندگان در سنين نوجواني مشاركت پذيريپنداري و الگو ذات هم براينافذ  عاملي
نندگاني است كه قبل از ورود كمشاركت ةازجمل شيره،اعتياد به حشيش و  ماه7 ةبا سابقسجاد 

ا با ه بابام وقتي شب« :استتجربه نموده  محيطي اين چنين راخود  ةخانواد به دانشگاه در
به ما كلي خوش  ، ووسط شد، كلي حال بود اينميو بساط ترياك پهن  دشستنش ميندوستا

و خالصه  گذشتبيشتر خوش مي هيگد د،مدناوبابام هم مي ندوستا ةنواداچون خ گذشتمي
م دوست ه ها من ن موقعآخوب  .گفتي چيزي ميسشد و هركتوش از هردري صحبت مي

  .»طوري همه بهم توجه بكنن  اون  روز مثل بابام بشم كداشتم ي
رفتن قبح مصرف در  درمحاق، كنندگانمشاركتاين هاي مل در گزارهأتوجه و تدرخور  ةنكت
ديگر  حضورِ كه جايي .گي استدهمايي خانواعارف و موجه از حضور و گردظاهر مت  به يبستر

مهمانان  ةو اعضاي خانواد) غيره همچون مادر و خواهر و( كنندگان مشاركت ةاعضاي خانواد
 برآن در بستري كامالًمضاف و  پنهان نمودهبودن مصرف مواد را  ذهنيت منفي و بد ،حاضر

  .ريزدپايه مي مخدر را هراسي مصرف مواد بخشي و كم شروعيتنوعي م، موجه از حضور خانواده
به دانشگاه، هاي قبل از ورود با مرور سالوي  .استداوود  مورد بحث كنندگانمشاركتديگر  از 

مند بوده اند هميشه آرزو شدوست به همراهآنچنان كه وي . داردبرمي مذكورمناسبات  پرده از
نُقل « شانزعم خود و بهقرار گيرند  ديگران ود در كانون توجهكه روزي آنها نيز مانند پدران خ

يني آمدن در سن چشم  بهو  نياز به ابراز وجود هايي چون لفهؤبا توجه به م امر اين. دشون» مجلس
با والدين و نزديكان مصرف كننده  پنداري تعاقبي ذات همرا  براي ، ذهنيت شناختي آنها خاص

عاملي نهفته، در آينده به سمت  ةمثاب  به پنداري ذات همن حس و اي .مواد،تحريك نموده است
  .اعتياد و مصرف مواد جهش مي يابد

 را ديشب اين داديم و اينكه مثالًمي ان راماپز باباه رمن و حميد هميشه پيش همديگ«
 او بقيه ر دكردنجمع رفتار مي ين تواباباهام جوري مثالً طوري كرد و اينكه چه گفت يا اين

ايي انگار هجور كن حتي ييماا براآنهو مصرف مواد  دزدن مي از فالني رويا پ دندناخند مي
  .»خوشايند هم شده بود 
خود را به فرزندان  الگويها،  ويژه پدران معتاد در خانواده به ، والدين،دكنسلدين خاطرنشان مي

كه ي والدين معتادبا  ، طي زندگيمعتقد است فرزند در درون نظام خانواده وي. كنند منتقل مي
ي نظير رفتار پدر را در زندگي جمعي الگويروزانه شاهد رفتارهاي آنان بوده، در بزرگسالي 

 .)160: 1385آبادي،  لطف(د نگزي ميخويش بر
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  )ايگيهمس ،اي محله ،شهري( مصرف مواد اي و  محله مكاني تداول
اي مكاني و محله تداول و شيوع ةفلؤهاي فراگيري مصرف مواد را م توان يكي از ديگر جنبه مي
اي  كنندگان، تداول محلهمشاركت ةدر تحليل مصاحب. عنوان نمودكنندگان  ميان مشاركت در

هاي ادراك منزلة  مصرف، تداول همسايگي و تداول و شيوع شهري و مكانيِ مصرف، به
زمينه . است واداثر گذار بر مصرف م از تأثير مكان و محل زندگي كنندگان مشاركتاستنباطي 

هرچند مكان و  .بوده باشد هاي آشنايي و گرايش آنها به مصرف يكي از زمينهاي كه مي تواند 
اي از اعضاي جامعه به نظر محله در ابتدا بستر و فضاي جغرافيايي محدودي براي زيست عده

 آن هويته ب اعضا محور و تعامالت مصرف ها ، مناسبتما بررسي و تحليل ةدر زمينليكن  آيدمي
-ركيفيت اين اث. نمايدبستري سوق دهنده براي مصرف مواد تبديل مي  و بهبخشد  خاص مي

همسايگان، اعضاي محله و  مواد توسط  مصرف همچونشمولي ة توان در گسترگذاري را مي
  .كند؛ تصور نمود ميزندگي  نكننده در آ همچنين شهري كه مشاركت

 ديگر دوستان و بر نقش خانواده، خويشان و  رف، عالوهفراگيري مص ةمهدي در تبيين مقول
 سازد كه درصورت سالم خاطرنشان مي كرده است، آن زندگي داليل، با اشاره به شهري كه در

اشخاص ، خود ةست تا فرد در شهر و محلا شخص با مواد، كافي عدم آشناييبودن خانواده و 
اي به نام اعتياد  خوبي با پديده ند، تا بهكده را از نزديك مشاه كننده معتاد يا همسايگان مصرف

در شهر مواد شيوع و تداول داشته، آن سكونت  بودن شهري كه در او به دليل كوچك. دشوآشنا 
از بچگي  تا « :كند مي مخدر عنوان خود را يكي از عوامل آشنايي زودهنگام با مواد ةو محل

ا هجور چيز اين .شدشنيده مي مواد و همسايه و محله بوي ترياك و در يبزرگ شديم، تو
  .»هن شده باشوي از فرهنگشئزياد غيرعادي نيست، چون انگار جز ونجاي ماا

اي به خاطره بيانبا او . مكانِ مصرف مواد تأكيد دارد نيز مانند مهدي بر زيست مصطفي
ها يليخ مانهاهمسايه يتو«: كنداشاره ميزندگي خود  ةفراگيري و شيوع مصرف مواد در محل

بوي  رديگ كشيدن كه هرشب ترياك ميام كناري ةروز ديديم همساي كي ، مثالًدنيدكشمواد مي
بابا چي شده،   د و همه تعجب كرديم اييآش جيغ و داد مييجا د، بهان نمياش نهاترياك از خ

ي رققسنگ توالت و قش يانداخته تو ان بافور شوهرش رام ديديم زن همسايه ،خالصه وقتي رفتيم
كم عادي  كم دا دور و برت باشهخوب وقتي اين چيز .دكردنكاري مي كتك دپا شده بود و داشتن به
  .»با بوي مواد بزرگ شديم از بچگيها و ما  اين زمينه يتو است ما معروفة محل .هشمي

متأثر از بستر اجتماعي و  ،ي مكانيا مؤلفهمنزلة  به مواد اي مصرف شيوع همسايگي و محله
 سازيِ امري كه در آماده. است كنندگان مهم در مهياسازي روان مشاركت يعامل ،يفرهنگ

گفته يكي از .  كنندگان تاثيري عميق دارددر مشاركت مصرف مواد ترس از ذهنيت  فروكاستي



  ندانشجويادر مخدر  مصرف موادكنندة  ازنمايي بسترهاي تسهيلب

67 
  

 محليكنيم،  ما زندگي ميكه جايي  «: سازدروشن ميخوبي   اين نكته را بهكنندگان مشاركت
- محله يا همسايه يا آشنا يا هم ه،معتاداز برت پر  و كني دورا چشم باز ميت .براي تفريح نيست

- ا طرف مواد نميه نا، جودكرده بودن ا تحصيله استاديوم يا آدم يك اگر امكانات بود، مثالً .اي

  .» دنبودن...] گ[ و االن مثل من درفتن
تعامل جوان و دليل ارتباط و  اي مصرف، به همچنين شيوع و تداول همسايگي و محله

مصرف خانوادگي نيز يافت  ةنوجوان با گروه دوستي كه يقيناً در ميان آنها شخصي با سابق
: : گويدي ديگري ميمشاركت كننده. شودميبا مواد شود، سبب آشنايي زودهنگام آنها  مي

 نشان يا داداشاديدم پدرشكردم، ميمي آمد و  دبيرستان كه بودم خوب با دوستام كه رفت«
-هم بزنم، خانواده هم مي به وم ردوستي ةتونستم رابط، اما خوب نميدكنمواد مصرف مي

 .»لي خوب نمي شد كاري كردو د،نستنود
 

  )كاستي ترس از موادفروهراسي و كم( ذهنيت مصرف مواد سازي عادي
 .براي خويش اشاره داشتند مصرف مواد پنداشتن به عادي ،پژوهش كنندگان از مشاركتنيمي 

شكلي آهسته و  گيري خانواده به آسان گري و در روند تدريجي مشاهده موضوعتوان گفت اين مي
تدريج  كاسته و به هابراي آن بودن مصرف مواد ترس و  غيرعادي حساسيت، نةآستا از ،پيوسته

مصرف مواد درميان اعضاي . است ها ايجاد نمودهآنرا درميان  گرايش و تمايل به مصرفة زمين
كنندگان  دليل فضا و بسترِ مجاورت و مقاربت مكاني و احساسي بر ذهنيت مشاركت واده بهخان
اي در  مالحظه كننده بدون هيچ اينكه بزرگساالن مصرف. هاي متفاوت اثرگذار بوده استشكل به

هميشگي و  يناظر در سنين كم، كنندگان از مشاركتخانواده اقدام به مصرف مواد نمايند، 
اين انفعال و . باشند مصرف موادشاهد ميل خود بايستي برخالف كه زد مي سامنفعل 
تدريج  بهمصرف مواد شود كه  باعث مي ،كننده مصرف بزرگساالنِگري در وضعيت تسلط  مشاهده

كنندگان پس از مدتي  كه مشاركت چنان .براي فرزندان تبديل شود الگو متداول و يكنشبه 
توان گفت مصرف مي حتي. بكنند  معمول و پرمخاطره ارزيابيچندان غير اي نهرا مسئلهاعتياد 

 كنندگان مشاركت مصرف درميان تدريجيِة مشاهد طي مرسوم و متداول يمواد در چارچوب
  .گرفته استشكل 
با اشاره به اينكه از كودكي شاهد ماهه به مصرف ترياك، 16اعتياد ة با سابق ساله،24 مهدي 

وقت از مدرسه  د هرآي از وقتي يادم مي«: گويدمي، بوده ماد خوددابرادران و پدر، مصرف مواد 
برادرام يا  پدر يا حاال يا .هكشترياك مي هديدم يكي دارنه، ميورسيدم خگشتم و ميبرمي

 اًديگر نيز حتم هايخانواده ده كهكرتصور ميخويش در ايام كودكي  وي آنچان كه .»مون ماددا
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، دكشيدنخوب چون همه كنارم مي، دبستان و راهنمايي كه بودم«: دهندكار را انجام مي اين
  .»كننمي اكار اين ان ازهاشنهوخ يمردم تو ةكردم همفكر مي
تا پايان ، گويا به ترياك و شيره هماه اعتياد دوازده ةارشد با سابق دانشجوي كارشناسي ،نادر
حتي در ايام كودكي  گويد،د ميكه خو و چنانمصرف را نداشته  ةمشاهدسابقة راهنمايي  دوران

ه شد انجام ميكشيدن ترياك با ديدن سريال تلويزيوني كه در آن مصرف مواد و ، و دبستان
 از مواد كوتاه مدت است وهراس . پايد، دچار ترس و وحشت شده، اما اين ترس دير نمياست
داداشام «. مي نشيندبه نظاره  مصرف مواد توسط برادر خود را پس از مدتي از نمايي نزديك وي

ها به ما نگاه  همه مثل بچه .شيم كرد ما داريم بزرگ ميفكر نمي سك چهيمصرف مي كردن و 
دنبال اين  بعدها و حتي شدميعادي مون و برا مي ريختن از مواد اما هم ترسم. كردنمي

 .»استفاده كنيممواد  ،بار هم كه شده ككنجكاوي ياز روي بوديم با پسر داداشم 
  

  گيريبحث و نتيجه
گري رفتارها و زودآشنايي و مشاهده بستر مهياي"، آمده از جريان تحقيق دست هب هستة ةمقول

ها و  ش و دقت در مقولهوكه با كا است اساسي هايي تهها و نكلفهؤ، حاوي م"محور مصرف تعامالت
خانوادگي و در بستر تعامالت  اهميت فضاي ارتباطات به واگشايي ،مفاهيم حاصل از كار

 ةرا دريافت كه كيفيت و حلق اساسي و مهم ةتوان اين نكتدر اينجا مي. دارد اشاره خانوادگي برون
كنندگان و گرايش  شناختي مشاركت به ذهنيت ،محور تعامالت، ارتباطات و زيست اجتماعيِ مصرف

شامل  ،از مصرف موادمتأثر  توان بستر خانوادگِيمي. است شكل دادهبه مصرف مواد و تمايل آنان 
علّي بسيار مهم و هاي  زمينهرا از  ،كنندگان مشاركت ةيا وابستگي اعضاي نزديك خانواد سوءمصرف
يا همان اعتياد خانوادگي، به موقعيت و بستري اشاره  ،اعتياد از نماي نزديك. باره دانست نافذ دراين

در . دشورو مي همصرف مواد روب ةشاهدپذيري خود با م دارد كه در آن فرد از ابتداي زيست و جامعه
- مصرف مواد و ملزومات معيوب رفتاري آن مية روزانه و از نمايي نزديك به مشاهد فرد ،اين بستر

ترين داليل نقص و اعوجاج  توان از مهمخانواده را مي ةمصرف مواد در محدودة مشاهد. پردازد
كنندگان از مصرف  اي مشاركتمشاهده يادگيريِ. در گروه نخستين خانواده دانست پذيريجامعه

با دقت در بستر اعتياد خانوادگي يا اعتياد از نماي . نافذترين نوع يادگيري دانست توانمواد را مي
خاص را  يروزانه نمايشي از مصرف كاالي ،تصويري يبيلبورد ةمثاب  توان گفت اين امر بهمي نزديك،
 :است قائل به اين موضوع نشيني افتراقي نيز  الگوي هم ،يقيتطب اي در مقايسه .ندكو تبليغ مي اشاره

گيرند و ها را فرامي ها و آموزش هاي خود با افراد جامعه، تعريفنشيني افراد مستعد كجروي، در هم
محصول  نشيني، معموالً از يادگيريِ ناشي از همبزرگي بخش  ،در اين ديدگاه. دنپرور مي
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است كه  نشيني و ارتباط با ديگراني هاي كجرو و ازطريق هم هنگفر دن فرد در خردهشپذير جامعه
 ةتوان گفت فضاي خانوادمي. )120:1994رايتسمن، (هستند حامالن و عامالن هنجارهاي كجروانه 

 عملي منزلة  شدن قبح هنجاري و تلقي مصرف مواد به ثر از مصرف مواد، يكي از داليل مهم كمأمت
خوب و بد اين امور نيز دچار  ادراك و تشخيصفرد در  چنانچه حال .تاسچندان بد و غيرمرسوم  نه

 و گشتي و آمدهم اي مصرف وتداول مكاني و محله چون گرياي و مداخلهزمينه شرايط ابهام باشد،
 موقعيتو را فراهم آورده  زداييِ شناختي ابهامزمينة  منفيشكلي  كننده، بهرفت با خويشان مصرف

خانوادگي و تعامل با خويشان و  گشتيِهم .كند ميتسهيل فرد مواد را براي استعمال يادگيري 
آشنايي  مسير وروديِ ةمثاب  به كنندگان براينكه براي تعدادي از مشاركت كننده، عالوه دوستان مصرف

براي . گرديده است بودن مواد نيز هراسي و تلقي فراغتيكم سببِ شكلي  ، بهنموده استبا مواد عمل 
 يعاملامر همچون  اند اينودهنبشاهد مصرف مواد  هكه در خانوادهم كنندگان  اي از مشاركتعده

. سازدمهيا ميرا انجام اين رفتار  ي مشاهده، آموزش وو زمينه عمل نموده نافذ ه وكنند تسهيل
ست كه در ا مهمياي ي زمينهاي و مكاني مصرف نيز از بسترها كه شيوع و تداول محله همچنان

  .عمل نموده استشدن الگوي رفتاري مصرف مواد و گرايش به آن  اديع
  

 رمحو گري رفتارها و تعامالت مصرف مدل پاراديمي بستر مهياي ِزودآشنايي و مشاهده

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
  
  

تداول مكاني و 
اي مصرف  محله

 مواد

گشتي وهم
معاشرت با افراد 

كنندهمصرف

اعتياد از نماي
اعتياد در (نزديك 

 )خانواده

پنداريذاتهم
 با الگوهاي نقش 

سازي ذهنيتعادي
فروكاستي و (مصرف مواد 

) هراسي مصرف مواد كم  
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هايي چون داشتن مؤلفه همراه به  دليل  مصرف مواد، به اي و مكاني شيوع و تداول محله
سازي الگوي رفتاري مصرف مواد  عادي نيزآنها و  ةگروه دوستي و خانواد گشتي بامعاشرت و هم

د موا سازي مصرف و عاديهراسي  كم اي مؤثري براي، زمينهمتداول و همگاني يامر ةمثاب  به
گري مشاهده نمود كنندگان،هاي مشاركتازخالل مصاحبه و كدگذاري گزاره. شود تلقي مي

. ايجاد نموده است كنندگان براي مشاركت فضايي پرابهام پس از آنمنفعالنه در ابتدا و بستر و 
به رفع اين ابهام، البته با نمايشي پر مخاطره  پرداخته  گروه پراعتبار نخستين خانوادهالبته كه 
و ها  زمينهحاصل  ، صرفاًكنندگان مشاركت توسطشدن بستر براي مصرف مواد  البته مهيا. است

با خويشان  و معاشرت گشتي و هم ، تداول مكانياعتياد خانوادگيگر  بستر علّي و مداخله
كنندگان، گاه موازي و گاه متعاقب اين دو  ، بلكه راهبردها و كنش مشاركتيستكننده ن مصرف

كه خود  چنانهم. سازدفراهم ميها براي آن را موادبه مصرف  مصرف و گرايش ةزمين خصيصه،
و نوجواني اشاره  در سنين كودكي خانوادهقش و اهميت ن يالگوپذيربر  كنندگان نيز مشاركت
نوجواني سنين كودكي و در  كه معموالً ،برداريپنداري و الگو ذات اين هم. داشتند

ابراز وجود  هو نياز ب "شدن ديده" توان با توجه به اهميتميرا  دهدكنندگان رخ مي مشاركت
كه  همچنان. توسط نوجوان توضيح دادد دادن به خودپنداره و تكميل خو خويشتن و سازمان

-استدالل مي او .دهدهاي نخستين رخ مي گيري خود در درون گروهشكل ةزمين  ،نظر كولي به

اين  ةشود كه ويژهايي ميسر ميكند كه پيونددادن فرد و جامعه فقط به كمك همبستگي
دادن به نفع   صالتبودن بر عواطف فردي و ا دليل متكي هايي كه به همبستگي؛ هاستگروه

ي هاها و داوريرويكردها، ارزش درقبالهايي را ها و حساسيتها، تعهددلبستگي همگاني،
كوزر، ( دانست "اي خود آيينه"توان آن را شرط اساسي تحقق  آورد كه ميديگران پديد مي

دادن خود درميان  پذيري و سازمان كه با دقت در جامعه چنان ).411-414: 1368
 زمينة كردن بر مهيا  عالوه انگاري خانواده از كودكي، سهلشاهديم كه  كنندگان نيز كتمشار

 مواد، به ةكنند ها و گروهاي مصرفدر جمع گانكننده دادن مشاركتمصرف و قرار گريِ مشاهده
سازي  عادي .پي ريخته استظر كولي را دنهاي م تعهد و حساسيتو  نوعي انحراف در دلبستگي 

فرايندي در نظر گرفت كه با مصرف  توانمي را و دوستان مواد در بستر خانواده ذهنيت مصرف
گشتي با افراد و خويشان  با همآغاز شده، نوجوان  كودك و اعضاي خانواده در حضور

ي هاپنداري با مدل ذات الگوپذيري و هم كننده به تزايد رسيده و سپس با اتخاذ راهبرد مصرف
. آورده استسازي ذهنيت مصرف را پديد  هراسي و عادي كم ةزمين نقش درطول زندگي،

هاي  يعني نوجواني و سال ،هاي بعد مواد در سال ةزمينه را براي تجرب ،شدن كه اين عادي چنان
  .سازدتكميل و مهيا مي ورود به دانشگاه
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 د كه اعتياد اعضاي نزديكشوكنندگان تحقيق استنباط مي مشاركت هاي گفته از ،طوركلي به
شكلي تركيبي و  كننده به گشتي با افراد مصرف اي مصرف و هم، تداول مكاني و محلهخانواده

درنهايت مصرف مواد  واز مواد مؤثر بوده  در فروكاستي احساس ترس تدريج  به تواندميتكميلي 
  .را به موضوعي عادي و فاقد حساسيت تبديل نمايد

اشاره دارند كه ) 1992( 1ينز و همكارانهمچنان كه دربارة مصرف اعضاي خانواده، هاوك
مصرف مواد در بين والدين، برادران و خواهران، احتمال خطر سوءمصرف مواد را در كودكان و 

  . دهدنوجوانان افزايش مي
هاي دلبستگي و ارتباط قوي بين سبك) 2007( 2همچنين پژوهش كاسل و همكاران

مشكالت رفتاري در كودكان و نوجوانان را هاي مختلف رفتاري والدين و بزرگساالن و شكل
پنداري و الگوپذيري در خانواده و  ذات هاي اين پژوهش دربارة همكند كه با يافتهگزارش مي

كنندگان متأثر از والدين و ديگر يافتن خودپنداره در مشاركت ها و سازمانمشابهت دلبستگي
زاده و فيضي  نتايج تحقيق كمي سراجهاي اين پژوهش با يافته. اعضا مشابهت محتوايي دارد

خواني دارد كه از داليل مصرف مواد در بين دانشجويان، به مواردي چون فرار از  نيز هم) 1384(
 3پژوهش ليك و همكاران. اند جويي اشاره كرده مشكالت، يأس و نااميدي و لذت و تفريح

گذار والدين و دربارة نقش اثرهاي اين پژوهش  دربارة مصرف مواد حاكي از تأييد يافته) 2002(
  .كننده مواد است اعضاي خانواده و حلقة ارتباطات خانوادگي و دوستان مصرف

گرفته  تفاوت و تغاير پژوهش حاضر را با تحقيقات صورت هايطوركلي، مي توان جنبه به
هاي هايي دانست كه در واگشايي و توصيف اليهگذاري جنبهناشي از نوع تحليل و چگونگي اثر

كه ورود به تحقيق با  چنان. عميق و پنهان مصرف مواد مخدر، محل توافق يا اختالف است
اي نيز داعية اين تفاوت را دارد و مدعي است كه ورود به يك رويداد و رويكرد كيفي و زمينه

  . سازدهاي عميق و شرحِ چگونگي آن، اين تحقيق را با ديگر تحقيقات متفاوت ميكشف اليه
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