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  شورعلل گرایش به اعتیاد در ک
  )فراتحلیل مطالعات انجام شده(

 کاوه اکبري/ محمدعلی زکریایی  :نویسنده  کمیتـه   :شوراي علمی زیر نظر
جامعه : آرایی صفحهطراحی و   مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام

  نسخه  300: شمارگان   و فرهنگ
  

دمخدر مجمع تشخیص مصلحت همه حقوق مترتب بر این اثر متعلق به کمیته مبارزه با موا
  .استفاده از مطالب مندریج در این گزارش با ذکر ماخذ بالمانع است. نظام است

  
  .مسوولیت محتواي این گزارش بر عهده نویسنده است

  :هرگونه پیشنهاد را به آدرس ذیل ارسال نمایید
  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام

  10بین کوچه چهارم و ششم، شماره  نفت شمالی، بلوار میرداماد، :تهران
22277261: تلفن



  
 
  
  

  
  
  

  بسمه تعالی
 

  گانه جمهوري اسالمی ایران دامت توفیقاته رؤساي محترم قواي سه
هاي کلی در باب موادمخدر نهایی و ابالغ گردید،  سیاست ،با سالم و تحیت

ي بزرگ و تهدید ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بال
درستی برآورده نکنند و   هعظیمی را که از این سو متوجه کشور است ب

رود  لذا از آقایان محترم انتظار می. بازهم مشکالت بر روي هم متراکم شود
ها را با سرعت و  اجرائی کردن این سیاست خود در دستگاه که هر کدام سهم

  .ندعمل برسا ي قاطعیت و بدون فوت وقت  به مرحله
  والسالم علیکم

  اي سید علی خامنه
10/7/85  

  
  »العالی مدظله«اي امریه رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خامنه

  هاي کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر در مورد اجراي سیاست





  
  
  
  
  
  
  مطالب فهرست

  
  

  9  پیشگفتار

  11  مقدمه

  13  هاي ملیهاي کشوري و طرحپیمایش

  23  هانامهژوهشی و پایانمقاالت پ

  44  هاکتاب

  50  گیرينتیجه

  55  منابع

  
  

  
  
 

  
  





  
  
  

  به نام خدا
  
  
  
  

  پیشگفتار
اي براي جامعه  توجه قابلهاي  انداز معیارها و شاخص سند چشم

وضع مطلوبی که این سند وعده . ترسیم کرده است 1404ایرانی سال 
  است که همههاي متعددي  دهد مستلزم اقدامات و برنامه می

حال، موانع متعددي براي  با این. گیرد هاي جامعه را دربر می بخش
توجه به  توان بی اي در پیش روي ماست و نمی رسیدن به چنان جامعه

بدون شک مساله . این موانع در فکر نیل به آن اهداف باشیم
ترین موانع تحقق اهداف سند  گردان یکی از مهم موادمخدر و روان

میلیون نفر از مردم ایران مواد  2که حداقل  در حالی. است انداز چشم
بطور ) کنندگان خانواده مصرف(میلیون نفر  8کنند و  مصرف می

که مساله  مستقیم با معضالت مصرف مواد مواجه هستند، در حالی
شمار  هاي اکثریت مردم به ها و دغدغه ترین نگرانی موادمخدر از مهم

اقتصادي ساالنه موادمخدر بالغ بر ده هزار  که هزینه رود و در حالی می
  انداز و تحقق جامعه ، نیل به اهداف چشم...شود و  میلیارد تومان می

تري در حوزه این معضل  ها و اقدامات جدي مورد نظر نیازمند برنامه
  . است

، مجموعه 1389جلد گزارش راهبردي در سال  12در ادامه تولید 
کند ابعاد  اي تالش می یز با نگاه ویژهن 1390گزارشات راهبردي سال 

گردان در ایران را واشکافی کرده و  دیگري از مساله موادمخدر و روان
. ریزي و اقدام ارائه دهد اري،  برنامهذهاي جدیدي براي سیاستگ ایده

ریزان و مجریان این حوزه با نظرداشت  اران، برنامهذامید است سیاستگ
امعه و نیز تاکیدات مکرر اسناد هاي ج عمق معضل، وسعت نگرانی
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ها و اقدامات  باالدستی و مقامات ارشد جمهوري اسالمی برنامه38
بینانه و موثري را براي کاهش آالم مردم شریف ایران در پیش  واقع

  .گیرند
فراتحلیل (علل گرایش به اعتیاد در کشور "این گزارش با عنوان

 کریایی و کاوه اکبريمحمدعلی زاي از   نوشته ")مطالعات انجام شده
است که الزم است از زحمات ایشان و همچنین اعضاي محترم کمیته 

  .تشکر و قدردانی نمایم
  

  علی هاشمی
  رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر
  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  
  



  
  
  
  
  
  

  
 

  مقدمه
- ها و مشکالت اجتماعی همي سوءمصرف مواد مخدر و واقعیتپدیده

. ي ایران را به خود مشغول کرده استه با آن سال هاست که جامعهبست
چه پیش و چه پس از انقالب اسالمی فراز و فرودهاي بسیاري در این 

هاي پرشماري نیز براي زمینه وجود داشته و طبیعتاً تحقیقات و پژوهش
هاي گرایش به آگاهی از جوانب مختلف اعتیاد و شناخت دالیل و علت

افزون بر . پذیردمصرف مواد مخدر صورت پذیرفته و میمصرف و سوء
هاي هکنندگان و هم بر انواع و شیواین، روز به روز، هم بر شمار مصرف

شود، که این امر خود به گسترش کمی و کیفی مصرف مواد افزوده می
  . انجامدکارهاي تحقیقاتی می

ها جز هشکم بخشی از این پژورسد که دستدر نگاه اول، به نظر می
چنین، میان هم. شده نیستتکرار آثار پیشین و یا بازتولید متون کلیشه

هاي شماري دیگر ها، با یافتهآمده از شماري پژوهشنتایج به دست
به ویژه در رابطه با علل و دالیل . هایی وجود داردخوانیتضادها و ناهم

ق در صدر عاملی که در یک تحقی گرایش به سوءمصرف مواد مخدر، گاه
-علل گرایش به مواد نشسته است، در پژوهشی دیگر در حاشیه قرار می

هاي مشابه با هاي نظري مورد استفاده در پژوهشگیرد و گاه چارچوب
  .خوانی ندارندیکدیگر یا با متن آثار هم

هاي تمرکز پژوهشگران و شناخت حوزهها، در کنار اهمیت ي اینهمه
بر لزوم انجام مطالعاتی از جنس موجود  هاي آثارکاستینقاط کور و

: گوید در تعریف فراتحلیل می) 1382(صدیق. گذاردفراتحلیل صحه می
رفته است که امروزه نزد هاي تحلیلی پیش فراتحلیل یکی از تکنیک«

ها و  استفاده از برآیند یافته. گران از ارزش واالیی برخوردار استپژوهش
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ي بخشی ریزي و اداره تلف، جهت برنامههاي مخ نتایج تحقیقات و پژوهش
ترین عواملی است که موجب اهمیت این نوع  از جامعه یا کل آن، از مهم

با استفاده از این تکنیک تحلیلی در واقع پژوهشگر » .مطالعات شده است
وي در . دهد به منابع پیشین مراجعه کرده و از آنها تحلیلی ارایه می

حوزه مواد ) مرتبط با علوم انسانی(هاي از برخی پژوهش) همان(تحلیلی
  :مخدر، نتایج زیر را مورد اشاره قرار داده است

  : اند از ها عبارت بوده عوامل اعتیاد از نظر این پژوهش -1
هاي بدنی،  ها و اختالالت جسمی، نقیصه بیماري(عوامل فردي 

هاي  خوابی، عوامل جنسی، اختالالت و بیماري خوابی و کم خستگی، بی
انی، اضطراب و افسردگی، ناکامی، محرومیت، واکنش غمگین، رو

  ). اختالالت شخصیتی
ي از هم گسیخته، ي بزهکار، خانوادهخانواده(عوامل محیطی و بیرونی 

هاي پرجمعیت، ستیزه و  فوت مادر و پدر، غیبت والدین، طالق، خانواده
محیط  اختالفات خانوادگی، فقدان روابط عاطفی در خانواده، مدرسه و

ساالن، گروه هاي فاسد و تقلید از هم آموزشی نامطلوب، عضویت در گروه
دوستان معتاد، زندگی در مناطق بزهکار، بیکاري، دسترسی به مواد 
مخدر، توزیع ناعادالنه ثروت، جنگ و تبعات آن، مهاجرت و تعارض 

بودن سطح سواد،  فرهنگی حاصله، استعمار، فقر فرهنگی و پایین
هاي اجتماعی، رشد و پیشرفت بی رویه شهرنشینی  و آشفتگی نابسامانی

  ).و کاهش کنترل اجتماعی و تکنولوژي
هاي شروع به مصرف مواد مخدر به این موارد اشاره  ي انگیزهدرباره -2

پزشکی  افزایش توانایی جسمی و جنسی، اختالالت روان. شده است
ترها، دسترسی  گنشده، دردهاي جسمی مزمن، همانندسازي با بزر درمان

داشتن به پول هنگفت، تصورات نادرست نسبت به مواد مخدر، ایجاد 
احساسات ویژه، عضویت در یک خرده فرهنگ براي کسب حمایت، 

  ).1382صدیق،(مقابله با استرس، تشویق عضو معتاد خانواده
نیز هدف از مطالعاتی از نوع فراتحلیل را ) 1389(محسنی

هاي موجود و بررسی ی میان پژوهشآشکارساختن خطوط ربط منطق«
  . داندمی» ي اعتیادمیزان قوت آنها براي تبیین پدیده

او در فراتحلیل خود مطالعات موجود را بر اساس توزیع متون بر حسب 
ي مطالعاتی، حوزه و قلمرو مطالعاتی، ماهیت و نوع اثر، نوع روش حیطه
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هاي تحقیق، و ههاي نظري مورد تاکید، فراتحلیل یافتمطالعه، مدل
ي اثر متغیرها در یابی اندازهتحلیل نتایج آزمون فرضیات و ارزش

  :تحقیقات مرورشده بررسیده و نتیجه گرفته است که
  میان برخی از عوامل اثر گذار بر رفتار اعتیادي، خصوصا با

هاي زندگی و ها نظیر متغیرهاي آموزش مهارتتوجه به اندازه اثر آن
روه همال و نوع دوستان، کیفیت مناسبات و روابط مقاومت اجتماعی گ

خانوادگی، عملکرد تحصیلی و محیط آموزشی و نظایر آن و حیطه هاي 
مطالعاتی و تعدد و شیوع تحقیقات در این حیطه ها متناسب نیست، به 

درصد  11درصد تحقیقات فقط در حیطه گروه همال و یا  5طوري که 
، در صورتی که متغیرهاي نوع دوستان در حیطه خانواده انجام یافته است

درصد میانگین  43و گروه همال و یا کیفیت مناسبات و روابط فامیلی با 
  .اثرگذاري بر رفتار اعتیادي مطرح اند

در فراتحلیل پیشِ رو، مطالعات مربوط به علل و دالیل گرایش به 
مقاله،  47اند که شامل سوءمصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته

طرح ملی و پژوهشِ کشوري  7کتاب و  11نامه و طرح پژوهشی، پایان
اند و برخی از اثرانتخاب شده 200این نمونه انتخابی از میان . هستند

 . ي مروري از تحقیقات دیگران هستندها دربردارندهآن
علل و دالیل سوءمصرف مواد مرور مطالب و تحقیقات مربوط به 

- 2یش هاي کشوري و طرح هاي ملی ،پیما - 1:مخدردر سه سر فصل 
  .کتاب ارائه شده اند - 3مقالت پژوهشی و پایان نامه ها و 

 
  هاي ملیهاي کشوري و طرحپیمایش

ي درباره "نگرش ایرانیان به مصرف موادمخدر"پیمایش کشوري . 1
عبارت را به تفصیل مورد بررسی  8گویه و  21علت مصرف موادمخدر  
ي علل مختلف شوندگان دربارهسو نگرش پرسش قرار داده است تا از یک

مصرف مواد مخدر، شامل عوامل درون فردي، عوامل محیط خرد و کالن 
اجتماعی و عوامل غیر اجتماعی را دریابد و از دیگر سو، نظر پاسخگویان 

  . ي مصرف مواد را مشخص کندپیرامون علل پهن دامنه
هاي این ساس یافتهطور که در جدول زیر هم مشخص است، بر اهمان

گویان داراي تري از پاسخترین علتی که از نظر درصد بیشمهم«پیمایش 
تاثیر زیادي در مصرف موادمخدر است دوستان ناباب است که از سوي 
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پس از آن وجود خانواده . گویان مهم تلقی شده استدرصد از پاسخ 90
ي در مصرف گویان داراي تاثیر زیاددرصد از پاسخ 82معتاد از نظر 
محل زندگی آلوده سومین علتی است که توسط درصد . موادمخدر است
درصد  80این عامل از طرف . گویان مهم تلقی شده استزیادي از پاسخ

شمار آمده  گویان داراي تاثیر زیادي در مصرف موادمخدر بهاز پاسخ
گویان بیکاري را در مصرف درصد از پاسخ 77پس از این عامل، . است

درصد از آنها به طالق  67ادمخدر مهم تلقی کرده و پس از آن هم مو
 .»انداشاره کرده

  علل مصرف مواد مخدر به ترتیب اهمیت: 1جدول 
 کم تاحدي   زیاد دانم نمی علت

 3.1 6.3 89.6 1.1 دوستان ناباب
 5.2 11.2 81.9 1.7 خانواده معتاد

 5.2 13.4 79.7 1.6 محل زندگی آلوده
 8.6 11.9 77.4 2 بیکاري

 9.2 21.1 67 2.6 طالق و جدایی
 9 21.7 66.3 2.9 ضعف تربیت و آموزش

 15.8 17.4 63.2 3.7 ناآگاهی
 13.4 18.9 62.4 5.4 در دسترس بودن یا ارزانی مواد مخدر

 13.3 21.6 61.1 3.9 ناامیدي و یأس
 11.3 22.9 59.7 6 مشکالت روانی

 15.3 16.3 58.8 9.6 همسایگی با افغانستان
 19.3 20.6 56.3 3.8 مشکالت اقتصادي و فقر

 22.1 19.7 53.5 4.8 بی اعتقادي به مذهب یا ضعف ایمان
 18.2 27.2 51 3.6 نداشتن یا کمبود تفریحات سالم

 19.3 26 48.4 6.3 فرار از مشکالت درونی
 21.5 28.4 43.7 6.5 طلبی و میل به شاد و سرزنده بودنلذت

 27.6 26.6 39.1 6.9 گسالیاحساس  بزر
 26.6 27.5 38.9 6.9 مشاغل و کارهاي سخت مثل رانندگی

 28.8 30.1 35.7 5.3 درآمد زیاد
  اعتماد به نفس زیادي، خطر پذیري

 و ماجراجویی و تکبر
8.5 34.4 25.5 31.7 

 32.5 27.1 33.7 6.8 کنجکاوي
  .1384حاجلی،
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گویان به طور کلی پاسخ« ي مصرف موادعلل پهن دامنهي در زمینه
فرهنگی ) شده(مخالف آن بودند که مصرف موادمخدر یک امر نهادینه 

است و نیز آن را مرتبط به وجود اعتراض به برخی روابط اجتماعی نمی 
  .»دانستند

ي مصرف مواد گویان پیرامون برخی عبارات دربارهنظر پاسخ: 2جدول 
  مخدر به ترتیب اهمیت

 موافق بینابین لفمخا دانم نمی عبارت

علت روي آوردن جوانان به مواد مخدر 
 مخالفت و اعتراض به نداشتن آزادي  است؟

7.8 59.7 16.1 16.5 

با وضعی که کشور ما دارد، نه می شود 
تحمل کرد و نه اصوال می شود به حکومت 

اعتراض کرد، پس  آدم ها مجبورند اینطوري 
 خود را بی خیال کنند؟

9.9 56.2 14.5 19.5 

علت روي آوردن جوانان به مواد مخدر 
 مخالفت با وضع موجود کشور است؟

9.1 51.3 17.8 21.7 

علت روي آوردن به مواد مخدر سرخوردگی 
 عدالتی در جامعه است؟از وضع بی

9.2 48.3 19 23.5 

مصرف مواد مخدر به آداب و رسوم مردم هر 
 ؟ منطقه بستگی دارد

8.4 43.2 18.9 29.6 

مواد مخدر جزء عادتها و رفتار هاي مصرف 
 معمولی جوانان شده است ؟

5.4 36.7 23 34.9 

مصرف مواد مخدر قسمتی از زندگی امروزي 
 مردم شده است؟

5.7 34 20.3 29.9 

جوانان به دلیل اعتراض به روابط بدي که در 
- خانواده وجود دارد به مواد مخدر روي می

 آورند؟
5.3 33.8 26.1 34.8 

   .1384حاجلی،
عوامل سوء )212: 1384( ")1400ایران (ي جامع ملیبرنامه ".2

بندي دسته طبقه 5گردان را در  مصرف و وابستگی به موادمخدر و روان
وراثت، نژاد، (شامل عدم تعادل جسمی: منشاء درونی) 1: (کرده است

، سموم داخلی، عدم تعادل )هورمونی(جنسیت اختالالت شیمیایی 
هاي جنسی، افراط در  گی مفرط و مزمن، محرومیتبیولوژیکی، خست

و عدم تعادل ) خوابی خوابی و کم هاي جنسی، بی مناسبت
ها، بدبینی، یأس  هاي روانی، نارضایتی ها، عقده ها و ناکامی شکست(روانی

، هیجانات ذوقی )غریزي ـ عاطفی(و نومیدي، هیجانات روحی مداوم 
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رشد شخصیت و استعداد  ، کنجکاوي، نقص...)مخصوص هنرمندان و (
پذیري، نقص رشد شخصیت و استعداد تقلید کورکورانه، پرتوقعی و  تلفیق

هاي خانوادگی  توقعات وهمی و بدون دلیل، اختالالت و ناسازگاري
، اختالفات زناشویی، نارضایتی از شغل و حرفه، )برخورد عقاید و افکار(

ـ تنبلی و ، بیکاري )مخصوص نوابغ(رشد ناموزون و سریع فکري 
ها در افکار  هاي روحی و عصبی، انعکاس خودخواهی هدفی، حساسیت بی

و اعمال و عدم ارضاء آنها، تخدیر عقل و وجدان، استعداد و تخیل و 
شامل عدم : منشاء بیرونی) 2(؛ )توهم، فقدان یا فقر معنوي، اضطراب

، )زندگی ماشینی(تغییر عوامل طبیعی، دوري از طبیعت (تعادل جسمی
و )) منشاء طبیعی(، سموم ناشی از جو )منشاء صنعتی(موم خارجی س

عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی، انس و الفت (عدم تعادل روانی
: ي سایر اعتیادهاسابقه) 3(؛ )، نقص فرهنگ)معاشرت و دوستیابی(

) ها آمفتامین(هاي عصبی  اعتیاد به الکل، اعتیاد به سیگار، مصرف محرك
، سابقه مصرف مداوم داروها یا ...ف قهوه، شکالت و و افراط در مصر

ي مرفه،  اعتیاد طبقه(ايهاي حرفهموقعیت) 4(؛ )هاي عصبی مسکن
اي در مراکز  شاغالن حرفه(ي محروم، مراجع عمومی  اعتیاد طبقه

) 5(؛ و )، صاحبان مشاغل در تماس با مواد)عمومی
  ).تماعاتاعتیادهاي عمدي و تحمیلی به افراد و اج(سوءقصدها

علل بروز سوء مصرف، وابستگی و جرایم موادمخدر و در این متن 
معاونت  (N.G.O)جمعیت مبارزه با اعتیاد «گردان را به نقل از  روان

، به سه سطحِ »ها ها و رهیافت ـ چالش 1380طرح و برنامه و پژوهش 
  :خرد، میانه و کالن تقسیم می کند

  نی، رفتاري و ژنتیکی؛ فیزیکی، روا): علل فردي(سطح خرد. 1 
خانواده، محل سکونت، محل تحصیل و ): علل محیطی(سطح میانه. 2

  محل کار؛ و
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، ): علل ساختاري(سطح کالن. 3

  .اکولوژیکی و ژئوپلتیکی
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شناسی مصرف  جامعه«: در بخشی دیگري از این برنامه آمده است
که ساختارهاي اجتماعی موجب  1ستگویاي این واقعیت ا» موادمخدر

آید که   شوند و این حالت هنگامی به وجود می ایجاد فشار در جامعه می
 .2ها مواجه گردند مردم با تضاد میان اهداف و ابزارهاي دستیابی به آن

واکنش متفاوت  4از سوي دیگر فشاري که منجر به آشفتگی شده، با 
  : شود پاسخ داده می

  ) شرایط سازش با(نوایی  هم -
تالش در جهت ایجاد یک نظم جدید در جامعه یا (شورش  -

  ) جایگزینی سبک زندگی جدید براي خود
  ) ابتکارات غیرقانونی(نوگرایی  -
  ) هاي اجتماع فاصله گرفتن از واقعیت(انزواطلبی  -

برنامه جامع ملی بر این موضوع تأکید دارد که وقتی ما با فرد مواجه 
هاي  محور اصلی بررسی) ک پزشک با معتادي ی مثالً مواجهه(هستیم، 

روانی یا معاینات بالینی یا اقدامات درمانی، در سطح خرد صورت 
کنند  ي جامع ملی را تدوین و تصویب می گیرد، اما کسانی که برنامه می

در مقام یک پزشک اجتماعی ) گیرنده ساز و تصمیم ي تصمیم ها رده(
اعتیاد و جرایم ناشی از قاچاق هستند که باید در سطح کالن به موضوع 

اصالح علل «ي بیمار اجتماعی،  نگاه کنند و ضمن درمان پیکره... و 
محور تالش «را به عنوان مبناي برنامه و به تعبیر نظامی » ساختاري

ساز و بسترهاي به وجود  رفع عوامل زمینه(کشور قرار دهند » اصلی
  .»)ي سوء مصرف و قاچاق مواد آورنده

  
ها ـ دانشجویان و مساله  ها و واقعیت پنداشت«ی با عنوان پژوهش. 3

شیوع شناسی مصرف موادمخدر در بین دانشجویان (مواد مخدر
نظر دانشجویان را ) 80: 1384زاده و فیضی،  سراج(»)هاي دولتی دانشگاه

اند، که نتایج آن این درباره دالیل و عوامل مصرف موادمخدر جویا شده
 : چنین بوده است

                                                        
مدعلی زکریایـی زمستان ي اعتیاد پژوهی ـ جامعه شناسی مصرف موادمخدر ـ مح فصلنامه -1

1382  .  
ترین علت باشد و تا علل ساختاري برطرف نشوند  تواند مهم البته این تنها علت نیست ،اما می -2

  . ي قطعی انتظار داشت ها نتیجه توان از سایر جنبه نمی
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س و ناامیدي و أبین دالیل مصرف موادمخدر، فرار از مشکالت، یدر «
ترین اهمیت را از دیدگاه دانشجویان داشته جویی بیش تفریح و لذت

است، به طوري که حدود نیمی آنها را به عنوان دالیل و عوامل داراي 
درصد  9/49درصد فرار از مشکالت،  6/55(اند  کرده اولویت اول ذکر
عنوان دلیل اول ه جویی را ب درصد تفریح و لذت 4/47و یأس و ناامیدي 

در بین سایر دالیل ذکر شده ) ... اند و دوم مصرف موادمخدر دانسته
 8/17هاي اجتماعی با  درصد، مخالفت با محدودیت 2/24کنجکاوي با 

درصد و غلبه  2/11درصد، استفاده دارویی با  5/11درصد، ماجراجویی با 
هاي بعدي  درصد در مرتبه 4/6هاي خاص با  دورهبر خواب و خستگی در 

غلبه بر خواب و "شود که کمترین اهمیت به  مالحظه می... قرار دارند 
طوري که حدود نیمی ه داده شده است، ب "استفاده دارویی"و  "خستگی

از دانشجویان این دو مورد را به ) درصد 3/48درصد و  9/56به ترتیب (
مصرف موادمخدر ذکر ) هفتم و هشتم دالیل(عنوان آخرین دالیل 

  . »اند کرده
  )5231=تعداد پاسخگو(بندي دالیل مصرف موادمخدر از نظر دانشجویان  اولویت: 3جدول

 دالیل ذکر شده

درصد افرادي که اولویت خاصی براي هر دلیل 
ین گمیان اند درنظر گرفته

اول و  اولویت
 دوم

سوم و 
 جهارم

نجم و پ
 ششم

هفتم و 
 هشتم

 7/2 2.7 12.2 29.7 55.6 ار از مشکالتفر

 9/2 3.8 14.6 29.7 49.9 س و ناامیديأی
 9/2 4.9 14.4 33.3 47.4 تفریح و لذت جویی

 3/4 16.9 33.2 26 24.2 کنجکاوي
هاي  مخالفت با محدودیت

 اجتماعی
17.8 37 28.2 17 4/4 

 2/5 26.9 40.7 20.8 11.5 ماجراجویی
استفاده دارویی براي در 

 ها مان دردها و  ناراحتی
11.2 17.8 22.8 48.3 7/5 

غلبه بر خواب و خستگی 
هاي خاص مثل  در دوره

 امتحانات
6.4 13.4 23.2 56.9 2/6 

  1384زاده و فیضی،  سراج
در بین سه دلیلی که به عنوان «گیرند که زاده و فیضی نتیجه می سراج

) س و ناامیديأشکالت و یفرار از م(اند، دو دلیل  شده ترین دالیل ذکر مهم
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هاي روانی اجتماعی که جوانان با آن دست به گریبان  به مشکالت و بحران
شود و دلیل دیگر معرف یک سبک زندگی است که  هستند، مربوط می

این سبک زندگی که در گروه سنی . جویی در آن جایگاه ممتازي دارد لذت
هاي  خدر را یکی از راههاي سنی است، موادم تر از سایر گروه جوانان شایع

هاي  رسد که فرار از واقعیت در مجموع به نظر می. شناسد جویی می لذت
ترین  زندگی و تجربه هر چند گذراي دنیایی شاد و پرنشاط و هیاهو مهم

دالیلی است که دانشجویان براي روي آوري به مصرف موادمخدر 
موقعیت و یا  این گریز از واقعیت ممکن است ناشی از یک. اند ذکرکرده

اي  و یا با انگیزه) س و ناامیديأفرار از مشکالت و ی(انگیزش منفی باشد 
 »).جویی تفریح و لذت(مثبت صورت پذیرد 

نقش عوامل مختلف ي این پژوهش از دانشجویان خواسته شد در ادامه
آوري جوانان به مصرف مواد مخدر را براساس یک پیوستار پنج  در روي

در پاسخ، نتایج زیر به . مشخص کنند) تا بسیار زیاد از اصالً(قسمتی 
  :دست آمد

ثر قرار دارد، به طوري که اکثریت بزرگی ؤبیکاري در صدر عوامل م«
آوردن جوانان به موادمخدر   پاسخگویان نقش آن در روي از) درصد 83(

بعد از بیکاري دسترسی فراوان و آسان به . دانند را زیاد و بسیار زیاد می
و شکست در عشق و ازدواج   در، داشتن والدین و بستگان معتادموادمخ

درصد نقش آنها را زیاد تا بسیار زیاد  57، 61، 63قرار دارد که به ترتیب 
اندکی بیش از نیمی از پاسخگویان کمبود امکانات براي . اند دانسته

گذراندن اوقات فراغت، ثروت و رفاه زیاد، ضعف اعتقادات مذهبی و فشار 
اضاي دوستان را با اهمیت تشخیص داده و نقش آنها را زیاد و بسیار و تق

 46هاي روانی و اختالالت شخصیتی توسط  نقش بیماري. اند زیاد دانسته
در حالی که . درصد از پاسخگویان بسیار زیاد و زیاد ارزیابی شده است

در صد از پاسخگویان نقش عامل سیاسی داخلی، یعنی محدود بودن  43
اند،  هاي اجتماعی و سیاسی، را بسیار زیاد و زیاد دانسته عالیتفضاي ف

 کم هاي سیاسی دشمنان کشور، عامل سیاسی خارجی، یعنی، توطئه
ثیر زیاد یا أت) درصد 33(تر تلقی شده و فقط حدود یک سوم  اهمیت 

ترین عامل از نظر  اهمیت کم. اند بسیار زیادي براي آن قایل بوده
وردن به مصرف موادمخدر پایین بودن بهره هوشی دانشجویان در روي آ
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درصدي نقش آن را زیاد و بسیار زیاد  12است که یک اقلیت کوچک 
  ».اند دانسته

نقش عوامل مختلف در روي آوردن جوانان به موادمخدر از نظر : 4جدول
  دانشجویان

 بسیارکم اصالً موضوع
 تا

 حدي
 زیاد

 بسیار
 زیاد

  جمع
 معتبر

 میانگین
 انحراف

 معیار 
 0.9 4.2 5079 52.1 31 12.2 3.6 1.2 بیکاري

دسترسی 
فراوان و 
آسان به 
 موادمخدر

3.2 8.6 24.9 32 31.3 5084 3.8 1.1 

داشتن 
والدین و 
بستگان 

 معتاد

4.6 9.7 24.9 31.2 29.6 5051 3.7 1.1 

شکست در 
عشق و 
 ازدواج

2.4 8.9 31 32.8 24.8 5053 3.7 1 

کمبود 
امکانات 
براي 

ذران گ
اوقات 
 فراغت

4.3 12.9 29.9 31.9 21.1 5068 3.6 1.1 

ثروت و 
 رفاه زیاد

3.8 10.6 35.5 33 17.2 5076 3.5 1 

ضعف 
اعتقادات 

 مذهبی
9.7 11.9 25 26.3 27.1 5048 3.5 1.3 

فشار و 
تقاضاي 
 دوستان

3.6 12.2 33.1 33 17.9 5066 3.5 1 

هاي  بیماري
روانی و 

اختالالت 
 شخصیتی

5 17 31.8 28 18.2 5075 3.4 1.1 

 1.2 3.2 5031 17.6 25 30.6 19 7.8محدود 
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بودن 
فضاي 

فعالیتهاي 
اجتماعی و 

 سیاسی
هاي  توطئه

سیاسی 
دشمنان 

 کشور

21.2 19.4 24.7 18.9 15.8 5018 2.6 1.4 

پایین بودن 
 بهره هوشی

24.4 36.4 27.4 7.8 4 5031 2.3 1.1 

  1384زاده و فیضی،  سراج
  

ها عوامل اقتصادي و اجتماعی شود در این یافتهونه که دیده میگهمان
مانند بیکاري، دسترسی فراوان و آسان به موادمخدر، داشتن والدین و 

هاي روانی و  بستگان معتاد در صدر هستند و عواملی مانند بیماري
هاي اجتماعی و  اختالالت شخصیتی، محدود بودن فضاي فعالیت

سی دشمنان کشور و پایین بودن بهره هوشی هاي سیا سیاسی، توطئه
  .اند تري برشمرده شده اهمیت عوامل کم

دهد که از نظر دانشجویان عوامل اقتصادي ـ  این نتایج نشان می«
مانند بیکاري، دسترسی به موادمخدر، داشتن والدین و (اجتماعی 

 هاي روانی بیماري(تري نسبت به عوامل روانی ثیر بیشأت) بستگان معتاد
هاي سیاسی دشمنان و محدود  توطئه(و عوامل سیاسی ) و بهره هوشی

در روي آوردن جوانان به ) هاي اجتماعی و سیاسی بودن فضاي فعالیت
  ».موادمخدر دارند

آموزان بررسی وضع موجود سوءمصرف مواد مخدر در بین دانش«. 4
گیري و با حجم  از طریق نمونه) 1382صدیق سروستانی، (» کل کشور

نفر در سطح مدارس کل کشور در مقاطع سوم راهنمایی تا سوم  7558
فرضیات این . دبیرستان، و با روش پیمایش و تکنیک انجام شده است

روي اجتماعی تهیه شناسی و کج هاي آسیب پژوهش با استفاده از نظریه
؛ فقدان »نظریه فشار«ي طور خاص بر آمده از سه نظریهشده که به

هاي نامشروع کلوارد دوالین،  رتن و وجود فرصتهاي مشروع م فرصت
؛ »نظریه کنترل اجتماعی«؛ پیوند افتراقی سادرلند، و »نظریه یادگیري«
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بر اساس مدل . هاي اجتماعی هرشی، است فقدان اتصال با شبکه
پایگاه اجتماعی، اعتقادات دینی، کنترل «پژوهشی این تحقیق، 

ی، فعالیت اجتماعی، اوقات خانوادگی، گروه هماالن، انسجام خانوادگ
در » فراغت، احساس خود باوري و اعتماد به خود، و نگرش به اعتیاد

و مشروبات الکلی بودن  وضعیت در معرض خطر سیگار، مواد مخدر
هاي اعتیاد و صدیق در این پژوهش به فراتحلیل پژوهش .تاثیرگذار است

  . پردازدمواد مخدر نیز می
  
گیري، ها و راهبردهاي ملی پیش سیاست اندازنویس چشم پیش« . 5

دیدگاههاي  ،)1384(»کنترل و مقابله با اعتیاد و قاچاق موادمخدر
در بیان علل گرایش به سوءمصرف، وابستگی به » مؤثر«و » معتبر«

بندي  گروه اصلی طبقه 4موادمخدر و ارتکاب جرایم ناشی از آنها را در 
تنزل (ارزشی ـ اخالقی ، مدل )بیمارانگاري(مدل پزشکی : کندمی

ـ روانی  ، مدل شخصیتی)هاي حاکم بر فرد و جامعه ارزش
هاي  هاي شخصیتی تحت تأثیر تجارب فردي و ویژگی ناهنجاري(

  ...).نهادها ، فرایندها و ساختار جامعه ( و مدل اجتماعی ) محیطی
هاي فوق، به  هیچ یک از مدل«شود که نویس تاکید میدر این پیش

هاي اجتماعی، خصوصاً وابستگی به  در به تبیین مسایل و آسیبتنهایی قا
اگرچه هر یک در مقاطع مختلف کارکردهاي خاص خود  را . مواد نیستند

... و درك درست آن ] اعتیاد[ي این پدیدهبراي تحلیل واقع بینانه... دارند
سطح خرد، سطح میانی و : بهتر است مساله در سه سطح تحلیل شود

  .سطح کالن
، فرهنگی،  آموزشی در سطح خرد، فرد مطرح است که شامل مباحث .. .

... هاي شخصیتی و بیولوژي، جنسی، روانی، درمانی، ویژگی زیستی
ترین سطح تحلیل است، اما مدخل این سطح در عین حال که نازل.است

از : سطح میانی، نهادها را دربر می گیرد. ورود به بحث محسوب می شود
که هریک به ... ، خانواده، رادیو و تلویزیون و  پرورشجمله آموزش و 

ي اعتیاد نقش دارند، اي در کاهش، کنترل و مساعدساختن زمینهگونه
در سطح کالن . رودتر نقش بازدارندگی از آنها انتظار میکه بیش در حالی

باید به ساختار جامعه و وضعیت تاریخی که جامعه در آن قرار دارد 
مسایل و . ي ما در حال گذار و تغییر استتاریخی جامعه از نظر. نگریست
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شوند و عناصر هاي اجتماعی در این دوره بسیار تقویت میآسیب
مساله دیگر در این سطح . ي آن نیز به وفور موجود استتشدیدکننده

 » .عامل محیطی ، منطقه اي و مکانی است
گیرد که مینویس در مورد تدوین راهبردهاي پیشگیرانه نتیجه پیش

بحث آموزش و ] به[در سطح خرد. باید به هر سه سطح توجه کرد«
گیري، هاي فعال در موضوع پیشدستگاه] به[در سطح میانی... درمان و 

نهادهاي انتظامی، قضایی و امور فرهنگی، و در سطح کالن به موضوعات  
  ».فرامنطقه اي و تحوالت جهانی باید توجه کرد

  
- علی(»شناختی اعتیاد به مواد مخدر در ایرانهي جامعمطالعه«. 6

ها و در واکاوي تحقیقات پیشین، در دو بخش پژوهش) 1383نیا، وردي
شده در ایران را مرور کرده است که موارد ها، مطالعات انجامنامهپایان

مرتبط با علت و دلیل گرایش به مصرف مواد را به اختصار در بخش 
از تکرار برخی از تحقیقات که (بینیمها میمهنامقاالت پژوهشی و پایان

  ).تر در فراتحلیل حاضر ذکر شده است پرهیز کردیمپیش
ي واحدي به ، نظریهنیا، معتقد است که موارد مرورشدهورديعلی

دهند و عوامل مرتبط با اعتیاد بسته به مکان، زمان و اشخاص دست نمی
اکید بر چند عامل مهم در اکثر با این حال ت. اندمختلف احتماالً متفاوت

  :شمردها وجود دارد که وي این عوامل را چنین برمیپژوهش
درد یا مشکل، از خود بیگانگی، کنجکاوي، سهولت در دسترسی به «

مواد، فرآیند یادگیري، تاثیر گروه هماالن، تاثیر والدین، تاثیر گسیختگی 
عی، تاثیر توسعه وتاثیر هاي جمخانواده، تاثیر نظام آموزشی، تاثیر رسانه

شدن و خود او در اثر یادشده از وضعیت آنومیک جامعه، صنعتی. »مذهب
ترین متغیرهاي موثر بر جرایم مواد مخدر در فردگرایی به عنوان مهم

  .کندایران یاد می
  

  هانامهمقاالت پژوهشی و پایان
: 30بخارایی، ایران پاك (»ي هویت اجتماعی و اعتیادرابطه«در . 1
بخارایی معتقد است که در صورت بروز بحران در هویت اجتماعی ) 22

بروز مسایل «: افراد، شاهد انحراف در سه سطح مختلف خواهیم بود
ها در سطح میانه، و بروز جرایم اجتماعی در سطح کالن، بروز نابهنجاري
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کند که هم اي اجتماعی قلمداد میاو اعتیاد را مساله. »در سطح خرد
و هم آبستن مسایل اجتماعی دیگر است و در عین حال  محصول

  . آیدبه شمار می» جرم«و » نابهنجاري«
شناسانه تمایز شناسانه با جامعهاز دید بخارایی میان رویکردهاي روان

تعادلیِ تن و روان، شناسی اعتیاد را محصول بیروان«وجود دارد، چرا که 
-اما جامعه. داندرد میشخصیت تکامل نیافته و احساس کمبود در ف

داندکه عوارض جسمی و شناسی، اعتیاد را یک بیماري اجتماعی می
اضطراب، (یعنی بررسی خصوصیات روانی] اعتیاد[علل خرد... روانی دارد

بررسی ... شناسی و ي رواندر حوزه...) احساس تنهایی، فقر عاطفی و 
علل اعتیاد در . دشوکاوي پیگیري میي رواندر حوزه... عوامل جسمانی 

  . »شناسی مربوط استي جامعهسطوح میانه و کالن به حوزه
- بخارایی علل اعتیاد را در سطح میانه، ناشی از اختالل در روند جامعه

چون خانواده، گروه داند که خود متشکل از عواملی همپذیري فرد می
ل در سطح کالن نیز عوام. هاي گروهی استساالن، مدرسه و رسانههم

چون افزایش جمعیت، بحران بیکاري، فقر و نابرابري تاثیرگذاري هم
، )ي نابهنجارياز خودبیگانگی و پدیده(اجتماعی، دگرگونی فرهنگی

، بحران فضاي سیاسی، )هنجاريي بیپدیده(ضعف سیستم کنترل درونی
-در دسترس بودن مواد مخدر و ترانزیت مواد مخدر از مسیر ایران عمده

  .کنندا بازي میترین نقش ر
ي شناختی به پدیدهرویکردي جامعه«اي با عنوان مقاله. 1

 21ست که اعتیاد با بیش از مدعی) 11: 9نژاد، ایران پاكروحانی(»اعتیاد
نژاد با نقل قول از روحانی. ي علمی، انسانی و طبیعی مرتبط استحوزه

  :کندسه سطح تحلیل را براي اعتیاد بیان می 1آتشین
ي جهانی یا ساختار بد جامعه و نیز ساختارهاي جامعه: النسطح ک

  .ي جهانیدیدگی جامعهزایی و آسیبآسیب
ي سوءمصرف هاي مختلف جغرافیایی، رشد و زمینهمحل: سطح میانه

 .کنندمواد مخدر را فراهم می
آزادي، اراده، توان و ... در پیدایش و گسترش مواد مخدر: سطح خرد

 .وثري دارندشخصیت نقش مهم و م

                                                        
  .ش، ما ـ اعتیاد ـ جامعه، نشر گوهر منظوم.آتشین -1
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عصبی ـ : کنداو به سه رویکرد عمده در مطالعات مواد مخدر اشاره می
شناختی دیدگاه جامعه«. شناختی و فرهنگی ـ اجتماعیزیستی، روان

]: از جمله... [کند هاي اجتماعی تلقی میجامعه را علت اصلی آسیب
ي ریهي اکولوژي آسیب اجتماعی، نظي نابسامانی اجتماعی، نظریهنظریه

ي عدم ارضاي آرزوها، هاي اجتماعی، نظریهچندعاملی بودن آسیب
ي برچسب ي آنومی دورکیم، نظریهکاري، نظریهي فراگیري بزهنظریه

ها یا ي ارزشي ستیزهي انحرافات رابرت مرتون و نظریهاجتماعی، نظریه
 .»دیدگاه تضاد

  
) 22: 23ران پاك محمدزاده و قنبران، ای(»دوستان ناباب و اعتیاد«. 2

شناسیِ مختلف هاي سببداند که در مطالعهدوستان ناباب را عاملی می
. ي گرایش به مواد مخدر تاکید شده استروي دخالت آن در زمینه

شدن ساالن نقش مهمی در کشیدهطور کلی همدوستان و معاشران و به«
نقل از  ،283: 1367نیا ،، کی113: 1367اورنگ، (فرد به اعتیاد دارند

 63) 48: 1374(کاراندر تحقیق فرجاد و هم). 275: 1377:تقوي ، 
-ي دوستان اعالم کردهي توصیهدرصد از نمونه شروع اعتیاد را در نتیجه

. هاي دیگر نیز یافت شده استاین میزان به نسبتی مشابه در تحقیق. اند
سط تو)  488: 1377(ي معتادان مورد بررسی عدالتی درصد نمونه 60

ي مورد بررسی زرگر درصد نمونه 61. انددوستان با مواد مخدر آشنا شده
ي مصرف مواد دوستان یا همکاران را اولین پیشنهاد دهنده) 45: 1378

درصد  61/4دریافت ) 36: 1378(چنین فرخاك هم. اندمخدر اعالم کرده
ي کشوري تحت تاثیر دوستان به مصرف مواد روي معتادان یک نمونه

  ».اندردهآو
نوع دوستان نمودي از شرایط محیطی و «در مجموع، در این مقاله 

شود، که در نبود روابط عاطفی مطلوب در تلقی می» خانوادگی فرد
کند، یابی خلل ایجاد میخانواده و نیز وجود شرایطی که در فرآیند هویت

ي گرایش به شروع مصرف مواد و یا کنندهتواند بسترساز و تسهیلمی
  .بازگشت به آن باشد

  
 اتیولوژي جامعه«اي با عنوان در مقاله) 45: 5اعتیادپژوهی (سخاوت. 3

تنها اثرات واقعی موادمخدر تعیین «معتقد است که » شناسی اعتیاد
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انگیزه فرد براي مصرف،  ، بلکهکننده اثرات آن روي مصرف کننده نیست
حاکم بر مواد  محیط اجتماعی حاکم بر مصرف مواد، هنجارهاي اجتماعی

در این . و شیوه مصرف، همگی بر چگونگی تأثیر این مواد موثر هستند
تأکید بر  وهاي اجتماعی پنهان در پس مصرف موادمخدر   ، انگیزهمیان

  » .شود هاي درمانی از عوامل مهم پیشگیري از اعتیاد محسوب می راه
براین اي چند بعدي است، بنا اعتیاد به موادمخدر پدیدهاز دید او 

پردازند، اي به بررسی علل اعتیاد میرشتههایی که به صورت تکپژوهش
توانند تحلیل کاملی از این پدیده به ویژه در بخش پزشکی و درمان، نمی

متاسفانه اثر عوامل اجتماعی چندان مورد توجه مراکز «. به دست دهند
تند که گران بر این اندیشه هساکثر درمان. درمانی قرار نگرفته است

ها را به مصرف طوالنی و مداوم سوق  هاي بیولوژیکی افراد آن آمادگی
این مواد براي کسانی که آمادگی بیولوژیک ندارند، اعتیادآور . دهد می

از نظر آنان نقش عوامل فرهنگی اجتماعی جنبه فرعی . نخواهد بود
 شناختی نقش خاستگاه اجتماعی و زمان خاصی از دیدگاه جامعه... دارد

چگونگی . الزم است مورد توجه قرار گیرد. که فرد در آن قرار دارد
دسترسی به مواد و هنجارهاي اجتماعی موافق یا مخالف با مواد در 

  ».کند نهاي مختلف فرق میانها و زمامک
فقدان (انگیزه مصرف مواد، موقعیتچون سخاوت سپس عواملی هم

، محرومیت )هنجارهاي رسمی و غیررسمی مخالف مصرف موادمخدر
، احساس )زیر فشار تولیدات انبوه جامعه صنعتی(نسبی، افزایش نیازها

ناایمنی شغلی، ناایمنی در زندگی خانوادگی، و حتا احساس (ناایمنی
، و کارکردهاي مصرف )هاي قضایی و سیاسی ناایمنی در حوزه

مانند تسهیل روابط اجتماعی در میان اعضاء گروه، رهایی از (موادمخدر
هاي  هاي درونی، احساس پیوستگی با اعضاء گروه، طرد ارزش تنش

  .دهدرا مورد توجه قرار می) اجتماعی
علت «ها مبنی بر این که ي غالب در رسانهسخاوت با تردید در فرضیه
هاي مطرود و  هاي اجتماعی وجود گروه اصلی انحرافات و نابسامانی

این جامعه است که «: گوید، می»اي و جدا مانده از جامعه است حاشیه
ها در ابتدا  این گروه. اي و محروم را به عقب رانده است هاي حاشیه گروه

هاي اجتماعی را  اند، اما فرصت مشتاق رشد و کسب مقام اجتماعی بوده
احساس . اند توفیق حاصل کنند اند و نتوانسته به روي خود بسته یافته
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ن جامعه جدا ساخته است ها را از مت آنبر آن ناایمنی و محرومیت مبنی 
هاي اجتماعی به دامن  براي کاهش احساس ناایمنی و اضطرابآنان نیز و 

  ».برند موادمخدر پناه می
شناسان به اعتیاد بر این  نگاه جامعه«گیرد که او در پایان نتیجه می

محور قرار دارد که بسیاري از عوامل شیوع اعتیاد و بازگشت به آن در 
مصرف موادمخدر کارکردهایی دارد که افراد را به ... رددرون فرد قرار ندا

این مواد وسیله ارتباط، سرگرمی، تفریح و . کند سوي خود جلب می
از سوي دیگر افراد مستعد فاقد امکانات الزم . پیوستگی فرد به گروه است

هایی براي گذراندن اوقات  براي کسب شغل، ارتباطات اجتماعی و راه
زندگی افراد قابل تفکیک از تجارب «کند که ید میو تاک» فراغت هستند

تواند فقط به مشکل اعتیاد فرد توجه کند، بلکه  گر نمیدرمان. نیست
اعتیاد حاصل . الزم است مددجو را در شبکه روابط اجتماعی نگاه کند

تواند از  رو است و مشکالت او را نمیه ها روب مشکالتی است که فرد با آن
  ».ساخت زندگی اجتماعی جدا

  
اعتیاد رابطه تنگاتنگی با «معتقد است ) 165: 6اعتیادپژوهی(اشرافی. 4

بستر فکري و «در پژوهش او با عنوان . »عوامل ناهماهنگ میحطی دارد
نفر از  50»  )بررسی در مرکز بازپروري قرچک(عوامل ذهنی اعتیاد

روز مورد مصاحبه  5معتادان مرکز بازپروري قرچک ورامین در فاصله 
 . قرار گرفتند

بر اساس این پژوهش زمینه ها و بسترهاي ذهنی معتادان بدین شکل 
؛ عدم قناعت و زیاده % 56خود آگاهی و بازپروري؛ «: مشخص شدند

؛ خودکم بینی و آسیب %25؛ آزادي بی حصر % 35؛ امید؛ % 42طلبی 
% 13؛ و نبود کشش هاي بیرونی % 15؛ احساس تنهایی % 22اجتماعی 

  ».ي جامعه آماري را به خود اختصاص داده استاز اعضا
  
هاي  ررسی علل اعتیاد به مواد تغییردهنده خلق و رفتار و روشب«. 5

شفاف به ) 13: 6پور، اعتیادپژوهینورانی(» مؤثر و کارآمد مشاوره اعتیاد
سازي علل گرایش افراد به مواد تغییر دهنده خلق و خو و رفتار و 

در  پورنورانی. یاد به این مواد پرداخته استمصرف، وابستگی و اعت سوء
اي  با استفاده از روش اسنادي یا کتابخانه«این پژوهش کوشیده است تا 
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ها تجربیات و تحقیقات بالینی متخصصان در این زمینه و  نتایج، آزمایش
هاي تحقیقاتی مستقل پژوهشگران راجع به علل و عوامل گرایش  یافته

ها و  ها، روش ها مدل چنین نظریهو هم مصرف مواد افراد به سوء
اي و روانشناختی مؤثر و کارآمد مرور  اي مشاوره راهکارهاي مداخله

 ».شود
علل اعتیاد در چند زمینه از جمله «پور، ي نورانیبنابراین در مطالعه

شناسی خانواده، فرهنگ و جامعه قابل بررسی  شناسی، روان ژنتیک، عصب
بررسی علل اعتیاد به مواد «:  1گویدگیري میاو در بخش نتیجه. »است

هاي مؤثر و کارآمد مشاوره اعتیاد از  تغییر دهنده خلق و رفتار وروش
  :روي منابع مطالعاتی و مطالب موجود نشان داده است که

هاي  عدالتی وضعیت اقتصادي جامعه، تعارضات، تناقضات، و بی -
اجتماعی ممکن است کننده زندگی  اجتماعی، فقر و فسادهاي ناراحت

شغل و موقعیت . زمینه ساز سوء مصرف مواد، وابستگی، یا اعتیاد شود
  ».شود جغرافیایی هم از عواملی است که باعث سوء مصرف مواد می

  
ي موردي معتادان مطالعه(بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد«. 6

زاده، غفاري(» )دارا پرونده در ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان خواف
   .)185: 9اعتیادپژوهی

ترین متغییرهاي اجتماعیِ موثر بر گرایش گیري خود، مهماو در نتیجه
دسترسی (سکونت در روستا: کندگونه بیان میمعتادان به مواد را این

تر از ، برخورداري از تحصیالت پایین)تر به مواد مخدرآسان
و ) بیکار و آزاد(، داشتن مشاغل سطح پایین)راهنمایی(متوسطه
داراي شرایط سخت فیزیکی، )دار و رانندهکشاورز، دام(متوسط

برخورداري از تعهد اجتماعی پایین، انزواي اجتماعی، دسترسی به 
فرهنگی، و دست آخر داشتن پیوندهاي  ـ امکانات رفاهی

  ). هاي بزهکار و یادگیري رفتار انحرافیعضویت در گروه(افتراقی

                                                        
ن پژوهش اشاره شده است، بدین سبب که بخش دوم این اثر جا تنها به نیمی از نتایج ایدر این -1

هاي مؤثر و کارآمد غیر پزشکی و غیر دارویی براي کاهش،  شناسایی و معرفی روش: «به بررسی 
ي موضوعات فراتحلیل حاضر اختصاص دارد که از دایره» ترك و جلوگیري از بازگشت به اعتیاد

 .بیرون است
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شناختی علل و  بررسی جامعه«در ) 214: 5پژوهی اعتیاد(یاري. 7

آباد  عوامل مؤثر در بازگشت مجدد معتادان مرد به اعتیاد در زندان وکیل
 :گویدمی» مشهد

رسد مصرف مواد مخدر میان افراد نمونه، درونی شده و  به نظر می«
توان گفت که در اثر ممارست  در واقع می. تبدیل به یک نیاز شده است

شود و سپس به حد  مخدر و لذتی که از کشیدن آن حاصل می به مواد
در واقع یک چرخه تکرار . کشد، ترك این مواد دشوار است میافراط 

ن، با دخالت خانواده، جامعه و مسووالشونده در این جا وجود دارد، فرد 
سپس بیرون  ،ندک مجدداً ترك می رود، میبازپروري و یا زندان مرکز به 
. »کند ولین دوست و رفیق دوباره مصرف را شروع میآید و با ا می

گسیختگی خانواده، عدم پذیرش خانواده، بازگشت به از هم«پژوهش او 
مسوولیت قبلی، تاثیر پایگاه اقتصادي و اجتماعی، بیکاري، دوستان ناباب، 

را در بازگشت افراد به اعتیاد » ضعف اعتقادات مذهبی و وضعیت زندان
 .داندموثر می

 
: 5اعتیادپژوهی سپرده،(» )پسر(نقش خانواده در اعتیاد جوانان « .8

نفر از معتادان بستري در شهرك ترك   70بر اساس مصاحبه با ) 197
به  1357در فاصله زمانی فروردین تا شهریور ) کرج(اعتیاد جوانان 

سپرده با تاکید بر نقش . پردازدشناختی اعتیاد میبررسی ابعاد روان
پزشکان سه عامل در بیان علل و عوامل اعتیاد روان«: گویدخانواده می

  :دانند اصلی را دخیل می
  ـ اثر فیزیولوژیکی و ساختمان فارمالوژیکی دارو 1
  ـ شخصیت و درجه پایداري و رفتار شخصی 2
  .ـ اجتماع، محیط و فرهنگ 3
  . گیري اعتیاد عوامل درونی و برونی تأثیر فراوانی دارند پس در شکل 

- گرفته، سپرده این گونه نتیجه میهاي انجاماز بررسی مصاحبهپس 
  :گیرد که

همانندسازي ناقص بین فرزندان و اولیاء به خصوص بین کودك و ) 1«
درصد معتادان پدر در  64در تقریباً. پدرش از جمله عوامل مهم است

زمان تکامل کودك به یکی از دالیل فوت، طالق و وضع شغلی در 
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بود و در دو سوم بقیه موارد اگر پدر بوده معموالً شخصی خانواده غایب 
  .خونسرد نسبت به فرزند خود بوده استیا تفاوت و  بی ،پرخاشگر

ي فقیر و از لحاظ  ا بیشتر معتادان از لحاظ اقتصادي داراي خانواده) 2
  .شغلی در سطح پایین اجتماع هستند

  .عضاي خانوادهعدم اشتراك مساعی، همکاري و روابط عاطفی بین ا) 3
عدم توجه به نیازهاي (شکاف وسیع و عمیق بین والدین و فرزندان ) 4

  .)فرزند و یا توقعات خارج حد از آنان
  .حد و سلطه جویانه و مهربانانه مادران آنان حمایت بی) 5
هاي مرفه بدون توجه به  در اختیار گذاشتن پول فراوان در خانواده) 6

  .تربیت صحیح فرزندان
  .)درصد معتادان 77(ایی با مواد مخدر از طریق دوستان آشن) 7
 31حدود (عدم اعتقاد به اصول و موازین مذهبی و اجتماعی ) 8

  .)درصد
هایی بودند که روابط انسانی بین اولیاء مختل  بیشتر معتادان از خانواده

  .»شده بود
  
نقش استرس در گرایش « در ) 156: 1اعتیادپژوهی(شالچیان . 9

گرایش افراد به سوي انحراف «با ذکر این که » به سمت اعتیاد نوجوانان
و ... هاي سنی مختلف است و امکان ابتالي آنان به اعتیاد در میان گروه

] عتیادابراي گرایش به [هاي سنی نوجوان از آمادگی بیشتريگروه
ي میان استرس و شروع اعتیاد در دوران به بررسی رابطه» برخوردارند

در این پژوهش ، دو گروه از افراد مورد مطالعه . پردازدنوجوانی می
از زندان اوین، رجایی شهر کرج و کانون (نفر معتاد 250: اندقرارگرفته

از دانشگاه، دبیرستان ( نفر افراد سالم 250و گروه دوم  ) اصالح و تربیت
  ).و کارکنان

  :هاي این پژوهش حاکی از این است کهیافته
نوجوانی تجارب استرس زاي بیشتري را نسبت به  افراد معتاد در. 1

  .افراد سالم تجربه کرده اند
بین زنان و مردان در تجارب استرس زا در دوران نوجوانی تفاوت . 2

  .معنی داري وجود دارد
  .از نظر تجارب استرس زا بین جنسیت و سن تعامل وجود ندارد. 3
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بستر «خود با عنواني در مقدمه مقاله) 161: 6اعتیادپژوهی(فتحی. 10

سال مرکز بازپروري  18-25بررسی در میان جوانان : فرهنگی اعتیاد
معتاد ایرانی پیوسته قربانی «: گوید، می»معتادین قرچک ورامین

ازجمله ساخت . شرایطی بوده که در پیدایش آن نقشی نداشته است
 اجتماعی زورمدارانه که فشارهاي اجتماعی متنوع و متعدد را سبب شده
و بر شکل گیري شخصیت آدمیان اثر گذاشته و نتایج منفی در پی 

هاي ي افراد در محیط خانوادگی یا در گروهرابطه. داشته است
روي از فرهنگ خویشاوندي و هماالن و پیروي از الگوي تقلید و دنباله

پژوهش حاضر مطالعه اي . گروهی، از مهم ترین عوامل اعتیاد هستند
پهنانگرانه در مورد آن دسته از معتادان جوانی است عمیق و مشاهده اي 

که نخستین تجربه اعتیاد خود را از مصرف سنتی ترین ماده مصرفی در 
اند و هم اکنون در مرکز بازپروري قرچک  ایران یعنی تریاك شروع کرده

سال این  18-25در این مطالعه که کلیه معتادان سنین . »برند به سر می
  : گیرد کها در بر گرفته است، فتحی نتیجه میر) مورد 200(مرکز 

محیط و روابط خانوادگی و روابط با اقوام و خویشان، همبستگی فرد «
با گروه، عدم توفیق در تحصیل، شغل و کسب درآمد، ضعف در اعتماد به 

هاي نفس، نسبت به سیماي ظاهري خود، تأثیرات منفی جرگه و گروه
و محل سکونت و تغییرات در شغل، دوستانه، اثرات محیط بر زندگی 

گیري نامناسب از اوقات فراغت و نبود شرایط و محل سکونت، بهره
امکانات مناسب در خصوص پرکردن این اوقات، سرخوردگی در زمینه 
عشق و دوستی و ندیدن محبت و عاطفه یا بعضاٌ وجود محبت هاي تهوع 

) آرمان ها و آرزوهادو رنگی، نیرنگ، عدم دستیابی به (آور، ضربه خوردن 
و حتی بی توجهی مسووالن دولتی نسبت به مضرات و عواقب موضوع، از 

  .»عمده علل و عوامل بوده اند
  

» بررسی علل گرایش مجدد معتادان به مواد مخدر«ي مقاله. 11
بر این مساله متمرکز است که اگر )  163: 6دهقان ساعی، اعتیادپژوهی(

ترك نپذیرد و رفتارش را نابهنجار بداند، فرد جامعه فرد معتادي را بعد از 
  . مجدداً به اعتیاد باز می گردد
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در این [شده هاي بیان اثر فرضیه«گیري دهقان ساعی، بنابر نتیجه
افراد مورد مصاحبه، مهم ترین عاملی % 24به اثبات رسید، یعنی] پژوهش

افراد  العمل ناشایسترا که براي اعتیاد مجدد خود ذکر کرده اند، عکس
نیز از % 18برقراري رابطه با دوستان معتاد و % 48  .خانواده بوده است

گذاري شده بودند، خود را  که در جامعه فردي مشخص و عالمت این
افراد نیز سایر عوامل را دخیل % 10.مجبور به ادامه اعتیاد می دیدند

  ».دانستند می
  

یري ازسوء راهنماي پیشگ«در ) 143: 6اعتیادپژوهی(طارمیان. 12
تاکنون چندین «با ذکر این که » مصرف مواد در کودکان و نوجوانان

. عامل متمایز کننده درمصرف کنندگان  مواد  شناسایی شده است
عواملی که با احتمال بیشتر مصرف مواد در ارتباط هستند، عامل خطر و 

 تاظفاند، عوامل ح عواملی که بااحتمال کمتر مصرف مواد در ارتباط
 : گوید، در تشریح عوامل خطر می»نام دارده کنند
آن دسته از عواملی که رشد اولیه را در خانواده متاثر  می سازند، « 
 :اند ازاین عوامل عبارت. ترند مهم

  محیط خانوادگی آشفته و به هم ریخته، به ویژه اگر والدین سوء مصرف
  .اشنداز انواع بیماریهاي روانی بیکی  مبتال به یا کننده مواد

  خلق و خوي «فرزند پروري ناکارآمد، بویژه درباره کودکانی که داراي
 .یا دچار اختالالت سلوك هستند» منفی

 بستگی و حمایت متقابل ازسوي فرزند و والدینفقدان دل . 
 مربوط به ارتباط کودك با عوامل اجتماعی بیرون از ،سایر عوامل خطر 

برخی از این عوامل  .و جامعهساالن خانواده است به ویژه مدرسه، هم
  :عبارتند از

 گرانه و خجالتی بودن درکالس رفتار پرخاش.  
  شکست تحصیلی.  
 هاي اجتماعی ضعیف  مهارت.  
 ساالنی که تاحدي رفتارهاي خالف و ساالن منحرف یا همپیوستن به هم

 .انحرافی دارند
 و سال رسیدن به این باور که مصرف مواد مخدر در مدرسه، گروه هم

 .مورد تایید و حمایت است محیط اجتماعی، 
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عوامل دیگر، نظیر در دسترس بودن مواد، قاچاق مواد و این باور که به 
طورکلی مصرف مواد مورد پذیرش دیگران است بر تعداد نوجوانانی که 

 ».کنند موثراست مصرف مواد مخدر را  شروع می
  

تیاد و نیمرخ بستگی، اعهاي دلي بین سبکرابطه«بررسی در . 13
در مراکز خودمعرف استان (روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیرمعتاد

گیري الگوهاي شکل) 55: 6جزایري و دهقانی، اعتیادپژوهی( »)بوشهر
شده، که  دیرپاي شخصیتی در وابستگی و بازگشت به مواد موثر دانسته

-دلین چنهم. افراد استگیري تحولی شخصیت خود متاثر از جهت
دهی  ي تحولی نقشی در شکلبستگی به عنوان عامل تعیین کننده

  . الگوهاي شخصیتی معرفی شده است
  

مطالعه موردي : اجتماعی مؤثر بر اعتیاد -بررسی عوامل اقتصادي«. 14
احمدي و غالمی آبیز، (» معتادان اردوگاه پیربنانِ شهر شیراز

عدم توجه به «دلیل  ضمن نقد تحقیقات پیشین به) 85: 5اعتیادپژوهی
ي متقابل نظریه و توجه نداشتن به رابطه«و » جامعه شناختی هاي نظریه

در جریان مشاهده و ارتباط ناگسستنی بین نظریه  نظریهمشاهده و لزوم 
 و خرده فرهنگ بزهکاري هاي هنظریاز  ،»و عمل از آغاز تا پایان پژوهش

  . اندکنترل اجتماعی بهره برده
ند هست نظریه پردازان خرده فرهنگ بزهکار معتقد«دو، به روایت این 

که دار و دسته هاي بزهکار معموالً در اجتماعات برخوردار از خرده 
هاي قانونی کم  ها براي کسب موفقیت از راه جایی که شانس(فرهنگ 

پایین به دلیل  اجتماعی  طبقهبر این اساس، اعضاي . یابند می رشد) بوده
هاي مشروع براي  توانند از  فرصت نمی نابع الزمنداشتن امکانات و م

از طرف دیگر، با توجه به این که . رسیدن به اهداف خود استفاده کنند
هاي طبقه  ین از طرف ساخت حاکم بر جامعه با ارزشیپا هافراد طبق

و در نهایت به اعتیاد  شوند متوسط سنجیده می شوند، دچار ناکامی می
از شاخص  "اجتماعی - پایگاه اقتصادي "راین، بناب. دگرایش پیدا می کنن

هاي مهم و مورد توجه در نظریه هاي خرده فرهنگ بزهکار به شمار 
  ».رود می
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میزان تقید و تعهد فرد به نهاد خانواده و مدرسه، ارتباط با گروه 
هماالن، روابط والدین با یکدیگر، روابط والدین و فرزندان، روابط فرزندان 

ن کنترل والدین بر فرزندان و مقررات داخلی منزل از با یکدیگر، میزا
  ».استهاي این متغیر شاخص

هر چه از میزان «گیرند که احمدي و غالمی آبیز در پایان نتیجه می
تعلق و تقید افراد نسبت به نهادها و سازمان هاي اجتماعی کاسته شود، 

ت دیگر، عدم به عبار. شود به همان میزان بر شدت اعتیاد آنان افزوده می
وابستگی فرد به نهاد خانواده و روابط غیر مسالمت آمیز حاکم بر خانواده 
ها منجر به طرد عاطفی فرد از کانون خانواده و زمینه ساز انحرافات 

همچنین، نهاد مدرسه نیز در این زمینه نقش فعالی . گردد اجتماعی می
چقدر افراد نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر . را بر عهده دارد

احساس وابستگی بیشتري به نهاد خانواده و مدرسه داشته اند، به همان 
 .نسبت، میزان و شدت اعتیادشان کمتر بوده است

نیز یکی دیگر از عوامل  یبرخورداري از ویژگی هاي خرده فرهنگ 
  . استتعیین کننده اعتیاد در این تحقیق 

بررسی «با عنوان  ي خوددر مقاله) 212: 5اعتیادپژوهی(سعید. 15
تأثیر عوامل اقتصادي ـ اجتماعی بر اعتیادمعتادان مرکز بازپروري 

به مطالعه تأثیرات عوامل یا موقعیتهاي اجتماعی ـ اقتصادي بر » کرمان
. اعتیاد افراد به ویژه وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی خانواده پرداخته است

ی مؤثر بر اعتیاد تا عوامل اقتصادي ـ اجتماعشده در این پژوهش سعی «
با توجه به این موضوع که . معتادان مرکز بازپروري کرمان شناسایی شود

براي رسیدن به هر هدفی فرد ابتدا باید از خانواده و وضعیت اقتصادي ـ 
  ».اجتماعی بگذرد، تمرکز در تحقیق بر خانواده پدري معتاد بوده است

آغاز اعتیاد، تجرد، هاي سعید نشان از عواملی چون بیکاري در یافته
سواد بیپدر خانوادههاي با وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی پایین و داشتنِ 

رابطۀ معناداري بین وضعیت «ي او به گفته. در میان معتادان دارد
ي مخدر با نوع مادهخانوادگی گسیختگی اجتماعی و ازهم - اقتصادي

  ».مصرف شده را نشان میدهد
  

نقش اعتیاد  «ي خود را با عنوان مقاله) 209: 5اعتیادپژوهی(زارع . 16
شناسی ي انسانارایه کرده و در آن از نظریه» گیري فرهنگ فقر در شکل
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بهره  هافقر و اعتیاد در خانوادهي میان اسکار لوییز براي تبیین رابطه
اي به هم پیوسته از  فرهنگ فقر مجموعه] لوییز[به نظر وي«. برده است

، رفتاري، نگرشی و شخصیتی است که فقرا در اثر هاي خانوادگی ویژگی
   .اند زندگی طوالنی در شرایط فقر با آن خو گرفته و با آن سازگار شده

هاي  ویژگی(دسته 5هاي فرهنگ فقر به  در این پژوهش ویژگی
هاي اقتصادي ـ  هاي فرهنگی و مشارکتی، ویژگی عمومی، ویژگی
 تقسیم شده و در) ي فرديها هاي خانوادگی و ویژگی اجتماعی، ویژگی

نشین جنوبی شهر  قالب مصاحبه و مشاهده، در یکی از نواحی حاشیه
هاي سنی  نفر از معتادان مرد تمام گروه 44، از "ده پیاله"شیراز به نام 
  .آوري شده است اطالعات جمع
شیوع و رواج مواد مخدر در یک جامعه «هاي این پژوهش بنا بر یافته

همچنین مصرف . با فرهنگ آن جامعه ارتباط داردبه طور قابل توجهی 
اش و با توجه به تغییراتی  مواد مخدر با توجه به اثرات فردي و اجتماعی

گذارد، باعث  روحیه، اخالق و شخصیت افراد معتاد به جاي می که در
هاي  خصیصهترین  برخی از مهم. گردد پیدایش خرده فرهنگ فقر می

هاي عمومی، فقدان  قرا در فعالیتعدم مشارکت مؤثر ففرهنگ فقر 
خلوت و حریم خصوصی، کوتاه بودن دوران کودکی، روابط 

ارزشی شدید، ناتوانی در فرو خوردن خشم  بندوبارجنسی، احساس بی بی
 (Ego)نگري و ساخت ضعیف من  و سایر احساسات، عدم روحیه آینده

خود  این همان چیزي است که اسکار لوئیز در نظریه فرهنگ فقر. است
هاي مطرح شده از فرهنگ فقر،  با توجه به ویژگی. ارایه داده است

توان ادعا کرد که افراد معتاد باعث به وجود آمدن خصوصیات  می
گردند و فرهنگ فقر را به دنبال خود به وجود  اجتماعی فقر می

  ».آورند می
  

ام مواد ههاي اجتماعی دستگیرشدگان به ات بررسی علل و زمینه«. 17
با ) 202: 5همتی، اعتیادپژوهی(» ]1357در سال [در زندان تبریز رمخد

نفر از  60اطالعات مربوط به به گردآوري روش پرسشنامه و مصاحبه، 
و   مردانی که به اتهام اعتیاد و یا خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده

-اند، میدر حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان تبریز بوده
  .پردازد
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بین سن و نوع  اعتیاد ارتباط «دهد که نتایج این پژوهش نشان می
سال  19-40در گروه سنی % ) 63(داري وجود دارد، بیشتر افراد  معنی

قرار دارند؛ در مورد احتمال وجود ارتباط بین محل تولد و نوع اعتیاد 
افراد، ارتباط قوي بین آنان دیده نشد؛ در مورد وضعیت تاهل و بیگانگی 

بین داري وجود ندارد؛ اما  تماعی، با اعتیاد یا اتهام افراد رابطه معنیاج
داري با اعتیاد یا اتهام  میزان تحصیالت و رضایت از زندگی رابطه معنی

افراد دارد؛ و تداعی با دوستان معتاد، عامل مهم در اعتیاد به حساب 
  ».آید می

مهاجران (نشینان  عوامل اعتیاد در میان حاشیه«اي با عنوان مقاله. 18
به  ) 204: 5عبدي، اعتیادپژوهی( »)نشین روستاي چولجه حاشیه

نفر  110ي آماري شامل ي ساخت یافته با کل اعضاي جامعهمصاحبه
، که همگی مهاجران روستاي چولجه از )نفر غیرمعتاد 59معتاد و  51(

ي جنوبی تهران در نشان استان زنجان هستند که در حاشیهتوابع ماه
  . اند، پرداخته است شهر ساکن شدههاي رباط کریم و اسالم بخش

نتایج این بررسی در مقایسه معتادان و غیرمعتادان «ي عبدي به گفته
هاي کجروي  ـ آنومی ـ ارتباط با گروه ینشین حاشیه(متغیرهاي مستقل 

هاي معتادان بیش از غیرمعتادان  دهد که میانگین نمره نشان می.. ) و 
  : پس. است
  .تر از غیرمعتادان هستند معتادان حاشیه نشین .1
  .میزان آنومی معتادان بیش از غیرمعتادان است .2
  .هاي کجروي دارند معتادان ارتباط بیشتري با گروه .3
  .اند معتادان خرده فرهنگ بزهکاري را بیشتر پذیرفته .4
تر را بیش) استفاه از تریاك در مجالس(معتادان شیوه قومی  .5

  .اند یرفتهاز غیرمعتادان پذ
شیوه . ترین یافته این تحقیق رابطه شیوه قومی و اعتیاد است بدیع

قومی هم در مصرف مواد مخدر و هم در اعتیاد تأثیر مستقیم و 
  ».غیرمستقیم دارد

  
اي علل گرایش افراد مجرد و متأهل به مواد  بررسی مقایسه«. 19

این باور  بر) 158: 8اسکندري، اعتیادپژوهی(» مخدر در استان تهران
کند، چه اي که فرد در آن زیست میخانواده«محقق استوار است که 
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ـ اجتماعی  گیري شخصیت روانی قبل از ازدواج و چه بعد از آن در شکل
در این بررسی تأثیرات هر یک از ] بنابراین... [فرد تأثیر مستقیم دارد

د مقایسه هاي پیش و پس از ازدواج در گرایش فرد به اعتیاد مورخانواده
  .»گیردقرار می

  
علل و انگیزه اعتیاد و اثرات «که ) 165: 8اعتیاد پژوهی(شناسحق. 20

اي بر روي نامهي پرسشرا با مطالعه» آن بر خانواده در استان مازندران
هاي سطح استان مازندران بررسی ها و زندانهاي زندانیان اردوگاهخانواده

تنگی و ي افسردگی، دلوادي، سابقهسسوادي و کم وي ، بی. کرده است
توجهی آنان نسبت به مشکالت روانی، تضاد فکري و معنوي والدین و کم

ها و در کل وضع نابسامان فرزندان، فوت یکی از والدین جدایی آن
ي مصرف سیگار، ناآگاهی از عواقب اعتیاد و دسترسی به خانواده، سابقه

  .مرده استمواد را از جمله علل رواج اعتیاد برش
  

به متاهل ررسی علل اجتماعی گرایش زنان ب«ي طبق مقاله. 21
اي،  ، که با روش کتابخانه)1383ساجدي و تبریزي، (» مصرف مواد مخدر

اسنادي، تحلیل محتواي کتب و مقاالت موجود و روش پیمایشی و با 
جامعه آماري زنان متأهل معتاد موجود در استان تهران که در زندان 

شدند انجام گرفته، عوامل اجتماعی گرایش زنان  گهداري میاوین ن
 : متاهل به موادمخدر چنین است

بر روي شدت آلودگی و گرایش به ] به ترتیب[متغیر اجتماعی 7 «
نابسامانی در خانواده . 2بیگانگی اجتماعی  . 1: موادمخدر موثر است

خانه (فرد نابسامانی در خانواده منشا . 3)  خانه همسر(زناشویی فرد 
-ـپایگاه اقتصادي. 5عدم پیوستگی اجتماعی با جامعه  . 4)  پدري

میزان پایبندي به هنجارهاي . 7میزان دینداري  . 6اجتماعی فرد  
 .»اجتماعی
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علل گرایش که در مورد  1)بی تا(»علل گرایش زنان به اعتیاد«. 22
هزیستی و بر روي زنان و دختران داخل زندان و مرکز ب زنان به اعتیاد

: گیرد کهبازپروري استان کرمان انجام شده است این گونه نتیجه می
اجتماعی افراد از نظر سواد، درآمد و اشتغال  - هرچه پایگاه اقتصادي«

ها به اعتیاد بیشتر است و اعتیاد شوهر تر باشد، میزان گرایش آن پایین
مر ناشی از این ا. ترین عوامل اعتیاد زنان در ایران استیکی از اصلی

شان مخصوصاً از مسایل فرهنگی و وابستگی شدید زنان به همسران
نوایی کامل چون و چرا و هم لحاظ اقتصادي است که منجر به اطاعت بی

عامل بعدي در گرایش به اعتیاد دسترسی است که . گردد با شوهر می
ر شود، اعتیاد همساین مسأله هم باز با توجه به اعتیاد همسر تشدید می

چه از این بررسی حاصل آن.یابی به اعتیاد است ترین راه دستآسان
رسد، اعتیاد همسر شود عامل اساسی در اعتیاد زنان به نظر می می

 .»است
  

بررسی علل اقتصادي ـ اجتماعی، روانی گرایش زنان به اعتیاد «. 23
پیرصالح، (» در بین گروهی از زنان مجتمع شبه خانواده شفق

با تحقیق بر روي تعدادي از زنان معتاد که به جرم ) 149: 8اعتیادپژوهی
مجمتع شبه خانواده «در ) 1368آبان ماه (اعتیاد که در زمان تحقیق 

اعتیاد و  بازنگري مجدد مسأله«اند، به تحت مراقبت قرار گرفته» شفق
شناسایی علل و عوامل موثر بر گرایش زنان به مواد مخدر و بررسی وضع 

  .»پردازداز جهات مختلف می زنان معتاد
اعتیاد،  ي مهاجرت با مسألهپیرصالح ضمن تاکید بر ارتباط پدیده

ي مهاجرت، طالق، نداشتن شغل ثابت، اعتیاد مسأله«گیرد که نتیجه می
ي از هم زن و شوهر، تنها زندگی کردن، ازدواج بیش از یک بار، خانواده

ی، سود اندك، محل سکونت، ، فقر مال...)فقر فکري، عاطفی و (پاشیده
حد والدین، معاشرت نامناسب، فروانی مواد پرورش غلط و اغماض بی

                                                        
علـل گـرایش   «هاي طرح پژوهشی بـا عنـوان   تحلیل و تفسیر مجدد یافتهاین مقاله حاصل بازبینی،  -1

است کـه توسـط مـدیریت مطالعـات اجتمـاعی و ارشـاد فرمانـدهی        »  زنان به اعتیاد در استان کرمان
  .انتظامی استان کرمان انجام شده است
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-ترین علل اعتیاد بودههاي جسمانی و مرگ عزیزان، مهم مخدر، ناراحتی
  .»اند

  
عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر، با اشاره به وضعیت «. 24

نتایج بخشی از واقع  که در) 133: 1رحمتی، اعتیادپژوهی(»معتادان زن
بوده است ، به » 1ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف مواد در ایران«طرح 

در قالب متغیرهایی چون مصرف ] اعتیاد[رفتارهاي مرتبط با «بررسی 
سیگار، الکل، مواد مخدر مورد مصرف، نوع و شیوه مصرف، موقعیت 

امل شروع مصرف، سن شروع مصرف، علت شروع آن و برخی دیگر از عو
افزون بر این، به طور . پردازدمؤثر در الگوي شروع مصرف مواد مخدر می

هاي مربوط به الگوي شروع مصرف مواد مخدر در زنان اخص، ویژگی
  .جمعیت نمونه نیز مورد بررسی قرار گرفته است

اکثر معتادان مورد مطالعه دراین « هاي این تحقیق، بر اساس یافته
نجکاوي، کسب لذت، مشکالت خانوادگی، پژوهش به دالیلی همچون ک

تأثیر وفشار دوستان، کمبود محبت و وجود خأل عاطفی، عدم کنترل 
خانواده و درمان دردهاي جسمانی به عنوان عوامل مهم روي آوردن به 

  . »مواد مخدر اشاره کرده اند
  

  توزیع فراوانی جمعیت نمونه معتادان بر اساس : 5جدول 
  *درعلت شروع مصرف مواد مخ

علت 
شروع 
  مصرف
 فراوانی

 کنجکاوي
کسب 
 لذت

مشکالت 
 خانوادگی

فشار 
 دوستان

در 
دسترس 

بودن 
 مواد

کمبود 
 عاطفی

فراوانی 
 مطلق

658 592 368 334 311 278 

 7/44 2/40 25 7/22 1/21 9/18 

  

                                                        
ر ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف مواد در ایران؛ سازمان بهزیستی کشور، معاونت امو -1

  ، 1378بینا، : فرهنگی و پیشگیري؛ تهران
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  توزیع فراوانی جمعیت نمونه معتادان بر اساس : 5ادامه جدول 
  *علت شروع مصرف مواد مخدر

ت عل
شروع 
  مصرف
 فراوانی

درمان 
دردهاي 
 جسمی

عدم 
کنترل 
 خانواده

 بیکاري
شکست 
 عشقی

 **سایر

فراوانی 
 مطلق

258 189 182 136 238 
5/17 8/12 42/1 2/9 2/16 

  گو امکان انتخاب یک یا چند گزینه را داشته است،با توجه به اینکه هر پاسخ* 
  .گویان فزونی یافته استتعداد پاسخ

شامل مواردي چون شکست در امتحانات، عدم وجود امکانات تفریحی،  ،سایر **
مشکالت روانی، عدم دسترسی به الکل، بهبود عملکرد جنسی، ارتقاي عملکرد شغلی 

  )1381، رحمتی. (و غیره است
  

اعتیاد به طور نمادین با پایگاه «دهد که هاي رحمتی نشان مییافته
و » کاوي و جذابیت ارتباط داردنجک ماجراجویی،   بزرگسالی، استقالل،

توان در سه دسته از دالیل شروع به مصرف مواد مخدر را می«این که 
در بین ) درصد 4/77(نسبت عوامل اجتماعی .   بندي کرد عوامل طبقه

اي نشانگر تأثیرپذیري این گروه از معتادان خودمعرف به صورت برجسته
وه معتادان زندانی، عوامل فردي درگر... معتادان از عوامل اجتماعی است

درصد بیش از سایر عوامل در شروع مصرف مواد مخدر سهم دارند  59با 
 –درصد 13و28و پس ازآن،  عوامل اجتماعی وخانوادگی ـ به ترتیب با 

معتادان خیابانی نیز مصرف مواد مخدر را،  بیش از همه، . قرار دارند 
اما پس از آن، عوامل ) درصد43(اند تحت تأثیر عوامل فردي آغاز نموده

  .» گیرندقرار می) 5/38(اجتماعی با تفاوتی اندك 
  

هاي روحی، دردهاي جسمانی، عوامل و دالیل فردي، شامل ناراحتی) 1( 
جویی وهیجان، جبران تفنن وکنجکاوي، فقدان اعتماد به نفس، لذت 

... رفاه زیاد، تنهایی و  احساس حقارت، کسب آرامش، مشکالت جنسی،
.                                                                                                                            هستند

توجهی دالیل خانوادگی، شامل مصرف سایر اعضاي خانواده، بی) 2(
  ... .و  هاي خانوادگیوعدم نظارت خانواده ،مشکالت و تنش
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دوستان ناباب ومعتاد، : اند ازعوامل و دالیل اجتماعی، عبارت) 3(
کاري، فقدان امکانات ، بی...)سربازخانه، محله و  مدرسه،(محیط آلوده 

  )1381، رحمتی... (تفریحی،  دسترسی راحت به مواد مخدر و 
علتی نبودن گرایش به مصرف افزون بر این، رحمتی با یادآوري تک

گانه، هاي صورت گرفته درمناطق دهدر مصاحبه«: گویدخدر میمواد م
، دردسترس بودن )درصد 6/20( افراد کلیدي به عواملی مانند بیکاري

، و عدم کنترل )درصد3/12(، کسب لذت )درصد7/17(مواد مخدر
، به عنوان دالیل گرایش به مصرف مواد مخدر )درصد5/9(ها خانواده

د نیروي انتظامی مصاحبه شده در مورد سهولت اکثر افرا. انداشاره کرده
یابی به موادي چون دسترسی به مواد مخدر بر این باور هستند که دست
هاي سطح شهرها به تریاك، حشیش، هرویین و الکل درکوچه و خیابان

یابی به پذیرد و مشکلی براي افرادي که خواهان دستآسانی صورت می
   .»چنین موادي هستند، وجود ندارد

مصرف مواد به افراد  نخستین فرد پیشنهاد دهنده تر دربارهاو پیش
اکثر معتادان نخستین بار از سوي دوستان خارج از «دریافته بود که 

به استفاده از مواد ) درصد 8/53(مدرسه یا همکاران محل کار
دوستان مدرسه را نیز به آن اضافه  اند، که اگر گزینهمخدرترغیب شده

درصد از معتادان جمعیت نمونه پیشنهاد مصرف مواد را  6/61کنیم، 
 6/15و ... اند کاران خود دریافت کردهاولین بار از جانب دوستان و هم

نهاد دیگران نخستین بار گویان به طور فردي و بدون پیشدرصد از پاسخ
  .»اندمصرف مواد را تجربه کرده

  
وءمصرف مواد مخدر بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به س«. 25

که از چارچوب ) 11: 21اسکندري، مطالعات امنیت اجتماعی(»صنعتی
هاي آنومی دورکیم و مرتون، اختالل هنجاري از نظریه(نظري تلفیقی

) CAP(ي شاددورکیم و پارسونز، معاشرت افتراقی ساترلند و نظریه
ن به ترین عوامل موثر بر گرایش جواناگیرد، مهمبهره می) استیون گلد

  :شمردسوءمصرف این مواد را به ترتیب اولویت چنین برمی
ي نهادهاي کنندنوایی با آنان، کارکرد تسهیلترغیب دوستان و هم«

ي زندگی جوانانه، نیاز جامعه به اجتماعی در رواج اعتیاد، سبک و شیوه
هاي پذیري، ضعف کنترل و نظارتسرخوشی، اختالل در فرآیند جامعه
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اشتن ابزارهاي الزم جهت گذراندن اوقات فراغت، نگاه و غیررسمی، ند
کننده به موادمخدر و زندگی، استعداد اعتیادپروريِ بینی مصرفجهان

-پنداشتههاي رسمی، پیشي ایران، ضعف و کنترل نظارتساختار جامعه
گیري فردي، اعتیاد سایر اعضاي ها، ضعف در قدرت ابراز وجود و تصمیم

اطالعی عمومی از عوارض سوءمصرف موادمخدر ، بیخانواده، کنجکاوي
فقر، شرایط غیرشاغلی و (جدیدصنعتی، رهایی از فشارهاي اجتماعی

  .»)گراییمدرك
  
هاي ي ویژگیمطالعه«در تحقیقی با عنوان  1)1373(الهیسیف. 26

از عوامل موثر » گیر شده در تهراناقتصادي ـ اجتماعی زنان معتاد دست
-مشکالت خانوادگی، نقص عضو جسمانی، ناهم«اد افیونی بر اعتیاد به مو

هاي وي یافته. را نام برده است» نوایی اجتماعی، فقر و دوستان ناباب
  .انددهد که اغلب معتادان رضایت شغلی نداشته و مستاجر بودهنشان می

تاثیر اعتیاد پدر بر عملکرد خانواده را بررسی کرده ) 1374(آقابخشی. 27
گیري بر اعتیاد به دهد نقش حمایتی پدر تاثیر چشمن میاست که نشا

  . کندمواد مخدر بازي می
اثرات ) 1376(گیريفرهنگ منحرف، جهاني خردهبر مبناي نظریه. 28

دست آمده از مرکز هاي بهعوامل اقتصادي ـ اجتماعی را با توجه به داده
هاي تحقیق فتهیا. بازپروري معتادان کرمان مورد مطالعه قرار داده است

درآمد و اقشار پایین هاي کمدهد که اغلب معتادان از خانوادهاو نشان می
اي معنادار میان اعتیاد و اشتغال، چنین رابطههم. اجتماع هستند

هاي مجرمانه، تحصیالت پدر و پایگاه درگیري والدین در فعالیت
  .اقتصادي ـ اجتماعی خانواده وجود دارد

به بررسی دموگرافیک معتادان تحت ) 1377(نپژوهشِ رفیعیا. 29
ترین علت شروع شایع. پوشش مراکز بازپروري کشور پرداخته است

هاي اعتیاد، در این تحقیق، همراهی کردن با دوستان بوده، و شاخص
-غرور و کنجکاوي، همراهی با دوستان، و تبعیت از بزرگ«اصلی اعتیاد 

  .ذکر شده است» ترها

                                                        
شناختی مطالعه جامعه«از پژوهش ) واکاوي تحقیقات پیشین(از فصل دوم 39تا  27هاي شماره -1

 .نقل شده است) 1383نیا، علیوردي(»یک پژوهش طولی ـ تطبیقی: اعتیاد به مواد مخدر
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علل گرایش و دالیل تمایل به ترك اعتیاد را در ) 1377(منصوري. 30
طبق این تحقیق . معتادان خودمعرف استان کرمان بررسی کرده است

فراوانی مواد مخدر «: ترین علت گرایش در این منطقه عبارت است ازمهم
افزون بر این، معاشرت با معتادان و نگرش . »و سهولت دسترسی به آن

  .ل به مصرف مواد موثر استمثبت به مواد در افزایش تمای
فراوانی سوءمصرف موادمخدر و ارتباط آن ) 1382(کلدي و مهدوي. 31

-جویان پزشکی مشهد مطالعه کردهرا با وضعیت فردي و خانوادگی دانش
اند که طبق آن میان متغیرهاي جنسیت و سن با سوءمصرف مواد مخدر 

  . تر استارتباط معنادار وجود دارد و این امر در مردان شایع
بررسی علل اعتیاد جوانان به «در ) 1354(هاي طباطبایییافته. 32

دهد که اکثر نشان می» هرویین در بیمارستان خصوصی دکتر دادخواه
اند و باز بار براي ترك اعتیاد اقدام کردهمعتادان مورد بررسی بیش از یک

  .اندبه علت آلوده بودن محیط و دوستان معتاد به اعتیاد روي آورده
هاي دانشجویان در استعمال در پی شناخت انگیزه) 1355(باقري. 33

دوستان معتاد، چگونگی و محل گذران اوقات «. مواد مخدر بوده است
ي تحصیلی، نبود عالقگی به رشتهفراغت، در دسترس بودن مواد، بی

» تفاهم و نزدیکی با خانواده، برداشت نادرست از اثرات مواد و تنوع طلبی
  . جویان به مواد مخدر بوده استآوردن دانشهاي موثر در رويز انگیزها

شناسایی عوامل موثر در اعتیاد  "درباره) 1356(تحقیق رهبري. 34
دهد که ، نشان می"ي معتاد به هرویینساله 30تا  18مجدد جوانان 

ي رفتار خانواده با معتاد و مصرف دردسترس بودن هرویین، نحوه
  .لی از جمله عوامل موثر در اعتیاد مجدد جوانان استمشروبات الک

بررسی عوامل اجتماعی و «در ) 1358(هاي مرادي و اشرفیافته. 35
» کننده به بیمارستان معتادان ونکاقتصادي موثر در اعتیاد افراد مراجعه

حاکی از این است که خانواده، وجود مواد در محل زندگی یا کار، 
حس کنجکاوي در گرایش جوانان به اعتیاد موثر  دوستان یا پدر معتاد و

  .بوده است
که به بررسی و شناخت روابط خانوادگی معتادان ) 1378(عابدي. 36

جوان و نقش خانواده در ایجاد یا جلوگیري از اعتیاد جوانان پرداخته 
گیرد که هرچه میزان تحصیالت پدر و مادر و آگاهی است، نتیجه می

خدر کمتر باشد، به همان میزان احتمال گرایش ها از مضرات موادمآن
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ي روابط میان نحوه. جوانان به مصرف مواد اعتیادآور بیشتر خواهد بود
  . خانوادگی و اعتیاد جوانان نیز رابطه وجود داشته است

بررسی عوامل اجتماعی موثر «در ) 1378(نژادنتایج پژوهش موسی. 37
» صفهان به مواد اعتیادآوربر گرایش پسران نوجوان و جوان زندان ا

 والدین از شیوه نشانگر این است که معاشرت با افراد منحرف، استفاده
تربیت استبدادي و میزان پایبندي مذهبی والدین از عوامل موثر در 

  . دهی جوانان به مصرف مواد مخدر بوده استسوق
) يفرهنگی، اجتماعی و اقتصاد(در مورد ابعاد) 1380(پژوهش نادري. 38

خانواده در پیشگیري و درمان معتادان و مقابله با مصرف مواد در اردوگاه 
کار معتادان بیستون، حاکی از آن است که میان متغیرهاي پایگاه 

گسیختگی خانواده، اجتماعی خانواده، فقر اقتصادي خانواده، ازهم
اختالفات خانوادگی، اهمیت و رعایت اصول مذهبی، تضعیف اقتدار حاکم 

اي معنادار خانواده و عدم آگاهی درباره مواد مخدر با اعتیاد رابطهدر 
  .وجود دارد

  
  هاکتاب

علل مهم » پیشگیري و درمان اعتیاد«در کتاب ) 1381(عزیزي. 1
دیدگاه مثبت «: شمردگرایش بیماران خود را به مواد مخدر چنین برمی

انایی ي آن، افزایش توبه مصرف مواد مخدر و تصورات غلط درباره
  ). 312(»جنسی، دردهاي جسمی مزمن، فوت بستگان نزدیک

بر اعتیاد را به سه  موثرتر، علل و عوامل کلی او سپس در سطحی کالن
  :کنددسته تقسیم می

ي نوجوانی، عامل ژنتیک یا استعداد دروه: عوامل مربوط به خود فرد -
-موقعیتارثی، صفات شخصیتی، اختالالت روانی، نگرش مثبت به مواد، 

  .آمیز فردي، تاثیر مثبت مواد بر فردهاي مخاطره
غفلت از فرزندان، مصرف مواد توسط دیگر : عوامل مربوط به خانواده -

  .اعضاي خانواده، تشنج و درگیري در خانواده
تاثیر دوستان معتاد، طردشدن از : عوامل مربوط به اطرافیان و محیط -

مربوط به مدرسه، عوامل مربوط طرف معلمان، دوستان و بستگان، عوامل 
به محل سکونت، مهاجرت، دسترسی آسان به مواد، فشارهاي ناشی از 
محیط، کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی، مصرف مواد به عنوان 
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-هنجار اجتماعی، عدم دسترسی به نهادهاي خدماتی، حمایتی، مشاوره
  .اي، درمانی، قوانین، بازار مصرف

  
درسنامه اعتیاد و سوء مصرف "ددي و نوغانی در کتاب ي مبه گفته. 2

شناسی براي در جدیدترین مدل سبب«: می نویسند)1384("مواد مخدر
پویایی، ها از جمله رواني نظریهسوء مصرف و وابستگی به مواد، از همه

مدل روان . ... گرفته شده استبهره... شناختی و رفتاري، ژنتیک، عصب
بستگی به مواد را به صورت رفتاري موادخواهانه دانسته وا... داروشناختی 

تقویت ] بدین صورت که. [که تحت کنترل چهار فرآیند عمده قرار دارند
هایی که در ارتباط با آنها هستند، مثبت و اثرات افتراقی مواد و محرك

ي مواد منجر به بخشند و اثرات بیزاري کنندهموادخواهی را تسهیل می
  ).26(»خواهند شدتضعیف رفتار 

چون عوامل اجتماعی مددي و نوغانی در کتاب خود عوامل دیگري هم
پویایی هاي فردي ، عوامل روانشناختی، ویژگیو محیطی، عوامل زیست

شناسی روانی، عوامل خانوادگی، فرهنگ، و دارو به عنوان و آسیب
تماعی کنند، اگرچه که در اشاره به عوامل اجکننده را فهرست میتقویت

ها، مدرسه، خانواده و یا یا فرهنگی صرفاً به تاثیر عناصري چون رسانه
مسایلی چون کار کودکان، به مثابه عوامل تسهیل شروع و پیگیري 

  .کننداي گذرا میمصرف مواد اشاره
  
- ، نظریه)163: 1385("آسیب شناسی اجتماعی"صدیق، در کتاب  . 3

ي واد مخدر را به سه دستههاي مربوط به علل گرایش به سوءمصرف م
  :کندتقسیم می

هاي زیست شناختی،  بر طبق نظریه:  هاي زیست شناختی نظریه: الف
علل سوء مصرف موادمخدر در برخی عوامل زیست شناختی ارثی و نقش 

طبق این ... ژنتیک در گرایش افراد به سوء مصرف مواد وجود دارد
ستعدادي دارند که موجب ها، برخی افراد از نظر فیزیولوژیک ا نظریه

از سوء مصرف مواد لذت بیشتري ببرند و ) در مقایسه با دیگران( شود می
  . شود همین استعداد باعث اعتیاد آنها می
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شناختی مربوط به سوء  هاي روان نظریه: شناختی هاي روان نظریه: ب
مصرف موادمخدر بر گرایش بیشتر برخی انواع شخصیتی به موادمخدر 

  . دتاکید دارن
سوء مصرف موادمخدر یک انتخاب : شناختی هاي جامعه نظریه: ج

هاي جامعه شناختی این حوزه به تبیین نیروهاي  نظریه. فردي نیست
  : پردازند ساختاري و فرهنگی موثر بر سوء مصرف موادمخدر می

  کارکردي -رویکرد ساختی -1
  رویکرد تضاد -2
  رویکرد کنش متقابل نمادین -3
شناسـی اعتیـاد در ایـران    جامعـه «در کتـاب  ) 1385(نیآشـتیا  میري -4

عوامل ذکر شده در اغلب تحقیقات را به سه سطح خُرد، میانـه و  » امروز
شناسـانه   منظور از سطح خُرد همان دیـدگاه روان «. کندکالن تقسیم می

ي عواملی که مربوط بـه فـرد، شخصـیت و حتـا     بر این اساس کلیه. است
در سطح میانه . گردد شود، بررسی می ی او میهاي جسمی و روان ناراحتی

پذیري فرد نقش دارند ـ که نـه در سـطح     به علل و عواملی که در جامعه
شـود، ماننـد خـانواده، گـروه      خُرد و نه در سطح کالن هستند ـ تکیه می 
در سـطح کـالن، اعتیـاد بـه     . همساالن، مدرسه و وسایل ارتباط جمعـی 

شده و به کلیه عواملی کـه در سـطح   اجتماعی تلقی   ي یک آسیبمنزله
  ).35(»شود گردند اشاره می اجتماعی منجر به سوء مصرف موادمخدر می

  :کنداو در تشریح عوامل سطح کالن به علل زیر اشاره می
حد و حصر جمعیت، بحران بیکاري، نوع شغل و محیط  افزایش بی

جرت شغلی، بحران فقر و نابرابري و عدم وجود عدالت اجتماعی، مها
نشینی، دگرگونی سریع فرهنگی، عدم تطابق  روستا به شهر و حاشیه

ها و بروز بحران هویت، ضعف سیستم  سازمان اجتماعی و فرد با دگرگونی
ها و تعهدات اخالقی، بحران  بندي کنترل درونی یعنی سستی مذهب، پاي

فضاي باز سیاسی، عدم امنیت و اعتماد به حکومت و ضعف مشروعیت 
هاي اقلیت در جامعه، جنگ و بحران سیاسی، در  لط گروهنظام، تس

جواري با کشورهاي  دسترس بودن مواد، ایران و ترانزیت منطقه و هم
 .هاي آن ي تولیدکننده موادمخدر، استعمار و سیاستعمده
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الگوي کاهش تقاضاي  «نیز در کتابی با عنوان ) 1389(رادمعصومی. 5
آشتیانی، به تشریح بنديِ میريه دستهضمن اشاره ب» موادمخدر در ایران

   .پردازدسطوح خرد، میانی و کالن می
 
عوامل  1»فراتحلیل آسیب هاي اجتماعی«درکتاب ) 37: بی تا(بیات . 6

-موثر بر بروز اعتیاد را که در اکثر مطالعات انجام شده که مشترك بوده
محله، فقر و نابسامان، دوستان ناباب  خانواده«: کنداند، چنین ذکر می

بیکاري، اعتیاد والدین و اعضاي خانواده و فشار بیش از حد بر روي 
درصد،  1/13درصد،  5/15درصد،  2/22جوانان که هر یک به ترتیب 

-درصد از عوامل ذکر شده را به خود اختصاص داده 2/10درصد و  9/11
  . »اند

  عوامل موثر بر بروز اعتیاد:  6جدول
 درصد استفاده ادعوامل موثر بر جرم اعتی

 2/22 ي نابسامانخانواده
 5/15 کاريفقر و بی

 1/13 دوستان ناباب
 9/11 اعتیاد والدین و اعضاي خانواده
 2/10 فشار بیش از حد بر روي جوانان

 54/9 کنترل اجتماعی ضعیف
 7/4 داريضعف دین

 7/4 رسی آسان به موادمخدردست
 97/2 کاويلذت و کنج

 97/2 به موادمخدرنگرش مثبت 
 4/2 تحصیالت اندك

  
- هاي انجام گرفته نشان میپژوهش در عین حال، او با نقدي بر نتیجه

کنند، ها و عواملی که معرفی میهاي نظري طرحدهد که میان چارچوب
چنانچه خواسته باشیم بر مبناي نظریات مورد «. تناقضی وجود دارد

ر بر بروز اعتیاد قضاوت کنیم، دچار محققان، در مورد عوامل موث استفاده
 بیشترین استفاده... دلیل آن هم روشن است. تناقض خواهیم شد

                                                        
اجتماعی، نیروي انتظامی جمهوري  منتشر شده از سوي معاونت اجتماعی ـ اداره کل مطالعات -1

  .اسالمی ایران
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زنی بوده است و به همین دلیل در محققان از نظریات فشار و برچسب
شدند که مورد عوامل موثر بر بروز اعتیاد بایستی عواملی مطرح می

ترین متغیرهاي مهمدر صورتی که . بودندمتناسب با این نظریات می
اند که این ي نابسامان و فقر معرفی شدهموثر بر بروز اعتیاد خانواده

سازمانی اجتماعی هستند و در نظریات فشار ي بیمتغیرها منتج از نظریه
بنابراین نتایج این بررسی . اي نشده استزنی به آنها هیچ اشارهو برچسب
ن چارچوب نظري مورد دهد که محققان بدون در نظر گرفتنشان می

اند که هیچ استفاده، از عوامل دیگري در تبیین جرم اعتیاد استفاده کرده
  .»آنها نداشته است سنخیتی با چارچوب نظري مورد استفاده

  
ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف و وابستگی به «فصل دوم کتاب . 7

پیشین و  به مرور تحقیقات) 1388ها و همکاران، نارنجی(»مواد در ایران
-از آن جمله تاریخچه مصرف و فراگیرشدن مواد مخدر در ایران می

هاي این تحقیق در مورد یافته. ها و دالیلعلت پردازد، البته نه از زاویه
دهد که در مجموع نشان می) فرد پیشنهاد دهنده(شروع مصرف مواد

 20درصد معتادان از طریق دوستان داخل و خارج از مدرسه،  45حدود 
درصد  10درصد بدون پیشنهاد دیگران و  13درصد با پیشنهاد بستگان، 

. انداز طریق همکاران خود مصرف مواد را براي نخستین بار تجربه کرده
درصد در صدر جدولی قرار دارد که  33چنین منزل دوستان با حدود هم

درصد  62بیش از . دهداولین مکان شروع مصرف مواد را نشان می
مصرف ) جمع دوستان یا مهمانی دوستانه(در موقعیتی دوستانهمعتادان 

آوردن به ترین دالیل روياین تحقیق، مهم برپایه. اندمواد را آغاز کرده
، )درصد 18حدود (، کسب لذت)درصد 22حدود (مصرف مواد کنجکاوي

  .بوده است) درصد 13حدود (و تفریح) درصد 14(رفع مشکالت روحی
  
وگو با زنان معتاد در حال بهبودي و گفت(هاناگفته«کتاب . 8

هایی با زنان معتاد ي مصاحبهدربردارنده) 1384خرسند، (»)بهبودیافته
شان است که در آن ضمن شرح زندگی و اعتیاد خود، دالیل معتادشدن

ویژگی مهم این کتاب، به جز روش کیفیِ مورد . کنندرا نیز بیان می
شود، عتیاد از زبان خود آنها مطرح میا اش، در این است که دلیلاستفاده
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ها کمتر دچار در نتیجه، پاسخ. اي طوالنیآن هم در خالل مصاحبه
  . اندهاي مرسومو قالب کلیشه

توان در جدول زیر دست آمده در این کتاب را میبخشی از اطالعات به
شوندگان الزم به ذکر است که شمار زیادي از مصاحبه. مشاهده کرد

پدر، (ي خودبر ذکر دالیل زیر، از داشتن عضو معتاد در خانواده عالوه
  .اندخبر داده...) برادر، شوهر و 

  
اعتیاد و قاچاق مواد "دانا، در مقاله اي در کتاب رییس. 9

شناسی سیستمی معتقد است که با تکیه بر روش) 169: 1381("مخدر
شناسی ، آسیبموارد مربوط به اقتصاد سیاسی، روابط متعارف اقتصادي

استفاده از مواد مخدر،  اجتماعی، روابط اجتماعی، مسایل فرهنگی، سابقه
مسایل حقوقی و انتظامی و شرایط جغرافیایی را باید به عنوان یک کلیت 

شان در نظر گرفت تا سازکارهاي واقعی اعتیاد و قاچاق و با روابط متقابل
 درباره گستردهاو در بحث خود، که بخشی از پژوهش . مشخص شوند

  : هاي زیر را مد نظر دارداقتصاد مواد مخدر است، جنبه
 ،نقش فقر، بیکاري و تبعیض در عرضه و تقاضا  
 ،سازوکار اقتصادي قاچاق و توزیع  
 ،شرایط جتماعی ـ اقتصادي براي ادامه اعتیاد  
 ي آن با ساختارهاي هاي قاچاق و رابطهارزش افزوده و انگیزه

  .یر قیمت و تاثیر آن بر تقاضااقتصاد سیاسی، تغی
  

) 1387("نظریه هاي متاخر جامعه شناسی"پور، در کتاب جالیی. 10
کشد اعتیاد این سوال را پیش می در ایجاد پدیده» علل موثر«با تاکید بر 

» ي جهان شده است؟پساانقالبی ما معتادترین جامعه چرا جامعه«که 
  :ستاین پرسش با توجه به چهار نکته جدي

ي گذشته در تضاد هاي انقالبی سه دههمعتاد شدن جامعه با ارزش. 1
ترین ها، دادن بیشبه رغم اعمال شدیدترین مجازات. 2. بوده است

رشد ... ترین کشف مواد مخدر در جهان و سایر زحمات و قربانی، بیش
اعتیاد یکی از عوامل  پدیده. 3. ي تعداد معتادان ادامه داردفزاینده

روند توسعه و بهبود وضع مردم است و جمعیت  ي و بازدارندهمحور
نقش . 4. ي کشور باشدتواند حاملِ توسعهعظیمِ درگیر با اعتیاد نمی
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ي عظیم ، به عنوان شبکه»بازار مواد مخدر«گر اقتصادي بازدارنده و ویران
  .زا و تولیدي استفساد و قاچاق، مانع ایجاد اقتصادي اشتغال

ي اعتیاد را به نقد و علت رایج براي رشد فزاینده اسخاو سپس شش پ
: رشد جمعیت. 1: کندکشد و از فهرست علل موثر حذف میمی

  . ي اعتیاد روبرو نیستندکشورهاي مشابه وضعیت ما با رشد فزاینده
مالزي با شرایطی شدیدتر دچار : زاي زندگی مدرنفضاي تنش. 2

  .مشکل ما نشده است
قرا نسبت به قبل از انقالب کم شده، اما اعتیاد افزایش تعداد ف: فقر. 3

  .یافته است
اگر موثر است، چرا پیش از انقالب با رشد : فرهنگ و عادات ایرانی. 4 

  ي اعتیاد روبرو نبودیم؟فزاینده
اگر موثر است، چرا خود افغانستان با رشد : سایگی با افغانستانهم. 5 

  ي اعتیاد روبرو نیست؟فزاینده
اگر موثر است، چرا کوبا و فلسطین که حدود نیم : ي خارجیتوطئه. 6 

ي اعتیاد روبرو اند با رشد فزایندهقرن با آمریکا و فلسطین در کشمکش
  اند؟نبوده

» بینانهي غیر واقعگرایانههاي آرمانسیاست«پور عامل موثر را جالیی
پیامدهاي داند، که به لحاظ اجرایی غیرعملی و داراي در کشور می

مبارزه با  مساله هایی دربارهاو با ذکر مثال. باري هستندي زیانناخواسته
هایی را که خواستار سیاست... گري یا مصرف مشروبات الکلی و روسپی

از دید او، . داندچنین مسایلی هستند ناممکن میبارهحذف کلی و یک
رواقعی هاي غیوقتی دستگاه عظیم حکومتی خود را مجري سیاست

مانند نیاز مردم به شغل (بداند، از سویی در حل مشکالت اساسی جامعه
ماند؛ و از سویی دیگر، جامعه در برابر چنین وضعیتی می) آبرومندانه

نشده بروز / بینی شدهناخواسته و پیش/هاي خواستهانواعی از واکنش
  .دهدمی

  
  گیرينتیجه

لیل برآیند این آثار، الزم پس از مرور تحقیقات انجام شده و پیش از تح
هاي بندي یافتهاست با توجه به موضوع این فراتحلیل الگویی براي تقسیم

توان بر اساس این کار را می. موجود در این تحقیقات در نظر گرفت
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، ...)زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و : مانند(ايهاي رشتهبنديتقسیم
خرد، میانی، (راي شناخت عواملیا بر حسب سطوح نظري مورد استفاده ب

در فراتحلیل حاضر، از آنجا که اکثر موارد مورد بررسی . انجام داد) کالن
گیرند، و تمرکز ما بر علل و علوم اجتماعی و انسانی قرار می در حوزه

ي دالیل موجود در این آثار بوده است، این عوامل را به چهار دسته
نامطلوب، هنجارهاي سنتی، سوادي، ناآگاهی، آموزش بی(فرهنگی

هاي محیط، روابط اجتماعی، محله(، اجتماعی...)هاي نادرست، نگرش
هاي قاچاق، دسترسی کاري، شبکهفقر، بی(، اقتصادي...)کار، خانواده و بزه

شدن، شرایط سیاسی کشور و منطقه، جنگ، جهانی(و سیاسی...) آسان، 
این اساس، بررسی موارد بر . تقسیم کردیم...) وضعیت ایدئولوژیک و 

 :دهد کهمورد مطالعه نشان می
نامه و طرح پژوهشی، مقاله، پایان 47در این فراتحلیل در مجموع *
  . طرح ملی و پژوهشِ کشوري مورد بررسی قرار گرفتند 7کتاب و  11

درصد از مطالعات مورد بررسی در این فراتحلیل، عوامل  70بیش از * 
 54حدود . سوءمصرف مواد مخدر موثر دانستند اجتماعی را در گرایش به

درصد به عوامل اقتصادي و تنها یک و نیم  34درصد به عوامل فرهنگی، 
درصد از آثار مورد بررسی در  15. انددرصد به عوامل سیاسی اشاره کرده

  .اندي عوامل را موثر دانستهاین فراتحلیل نیز همه
  

  به سوءمصرف مواد مخدر  فراوانی عوامل موثر بر گرایش:  7جدول 
  در آثار مورد بررسی

 همه سیاسی اقتصادي فرهنگی اجتماعی عوامل

 15.3 1.5 33.8 53.8 70.7 درصد

  

چنان که در جدول باال مشخص است، عوامل اجتماعی، فرهنگی و 
این در حالی است . انداز یکدیگر قرار گرفته اقتصادي به ترتیب و با فاصله

 اند، که بخش عمدهبه عوامل سطح سیاسی پرداخته که آثار بسیار کمی
سطوح را در گرایش به سوءمصرف مواد  اند که همهها هم آثاري بودهآن

  . انددانستهمخدر دخیل می
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اي، تاکید بر دهد که از دورهمرور تحقیقات انجام شده نشان می* 
 اي که هر سه سطح خرد، میانی و کالن را در برهاي نظريچارچوب

با این وجود در بسیاري از موارد، این رویکرد . بگیرند، افزایش یافته است
. بندي عوامل به سطوح خرد، میانی و کالن و محدود مانده استبه دسته
گیري از نظریات مربوط به هر سه سطح، رود با بهرهکه انتظار میحال آن
ه بتواند بندي آنها، ابزاري نظري به دست آید کآمیزي و مفصلو درهم

هر عامل را با توجه  روابط مقابل سطوح مختلف را تبیین و نقش و وزن
. به بافت اجتماعی و وضعیت زمانی و مکانی به طور دقیق مشخص کند

ي چندبعدي بودن گویی دربارهچنینی و کلیهاي اینِ تقسیم بنديصرف
  .دافزایهاي اجتماعی بر ارزش، اعتبار و دقت آثار علمی نمیپدیده
هاي کمی براي اي از آثار مورد بررسی، از روشبخش عمده* 

هاي کیفی در این اند و جاي خالی روشگردآوري اطالعات بهره گرفته
هاي ها با دادهدر نتیجه، بخش مهمی از پژوهش. آیدآثار به چشم می

جویی، ها و تحقیقات دانشآماري و عددي پر شده و به ویژه در مقاله
هاي نظري الزم براي تعیین متغیرها و یا تحلیل به بنیان تريتوجه کم

این امر که شاید ریشه در وضعیت نظام دانشگاهی . نهایی آثار شده است
هاي دانشجویان داشته ها و پژوهشنامهدهی به پایاني جهتو شیوه

باشد، سبب شده که در بسیاري از موارد روابط علی میان متغیرهایی که 
اند، آشفته، ل یا علت گرایش به مواد مخدر ذکر شدهبه عنوان دلی

  . ها باشدمتناقض و ناسازگار با سایر پژوهش
اصطالحی است که به سبب تکرار بسیار زیاد، بدل » دوستان ناباب«* 

هاي هاي عامیانه و گزینهناپذیر از تفکرات قالبی، سخنبه عنصري جدایی
گران باسابقه نیز آن را وهشهاي پژوهشی شده است، و حتا پژنامهپرسش

-می) و پیش از آن سیگار(در صف اول عوامل گرایش به مواد مخدر
. داردمرکزیت یافتن این اصطالح ما را به واسازي مفهوم آن وامی. نشانند

  :توان دو نقد اساسی به کاربرد و فراگیري این اصطالح وارد کردمی
ي یان شیوه یا رسانهنخست، به یک دلیل بسیار روشن، باید تفکیکی م

نه فقط در . آشنایی فرد با مواد مخدر و علل گرایش به این مواد قایل شد
مورد مصرف مواد مخدر، که در مورد یادگیري یا اجراي بسیاري از 
کردارهاي اجتماعی و فرهنگی ـ خوب یا بد، بهنجار یا نابهنجار ـ 

هاي دوستی گروهو ) اگر از به کار بردن برچسب ناباب بپرهیزیم(دوستان
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ي نو، احتمال این که در کسب هر تجربه. ترین مرجع هر فرد هستندمهم
ي حضور در افراد به دوستان قابل اعتماد خود رجوع کنند یا به پشتوانه

تر از دست آورند، بسیار بیشجمعی دوستانه جسارت کسب تجربه را به
. یدانی تازه بگذارندها پا در مآن است که در تنهایی و یا در حضور غریبه

تواند از علل گرایش به این رویه، منحصر به اعتیاد نیست و منطقاً نمی
  .مواد مخدر شمرده شود

گونه که آن» دوست ناباب یعنی چه؟«دوم، این پرسش مطرح است که 
آید مراد از این برچسب افرادي هستند هاي مورد بررسی برمیاز پژوهش

بررسی، دچار اعتیاد به مواد یا سیگار  مورد) فرد(يکه پیش از سوژه
با این استدالل، ). اندیعنی از بعد زمانی زودتر دچار اعتیاد شده(اندبوده

خود فرد مورد مطالعه نیز، اگر تاکنون بدل به دوست نابابِ دیگران و 
اي نه چندان دور،  عامل آشنایی آنها با مواد مخدر نشده باشد، در فاصله

کشی میان افراد جامعه و بدین ترتیب، با خط. د شددوستی ناباب خواه
کنیم؛ ناباب، پیشاپیش بخشی از صورت مساله را پاك می -مرزبندي باب

-ي دوستان ناباب قرار گرفتهگویی آن دسته از اعضاي جامعه که در زمره
توان اند، که البته میپوشیاند، تنها عواملی بیرونی، طردشده و قابل چشم

شایسته است کاربرد این . اعتیاد را بر دوش آنان فرافکند ي شومپدیده
رسد کلیشه اصطالح مورد بازنگري اساسی قرار گیرد، چرا که به نظر می

 - هاي علمیي گسترده از این اصطالح در گفتمانشدن و استفاده
ها، به تقویت باورهاي عامه پژوهشی، به جز منحرف کردن روند پژوهش

  .ت آنها نیز دامن زده استدر این زمینه و تثبی
هایی مفهومی میان در اکثر مطالعات مورد بررسی، خأل تفکیک* 

جا به دو نمونه از آنها برخی از اصطالحات رایج وجود دارد، که در این
  :شوداشاره می

مواد مخدر، اگر چه » سوء مصرف«و » مصرف«نخست، تفکیک میان 
ار گرفته است، اما هنوز به هاي اخیر مدنظر قرکه در بسیاري از پژوهش

  .گفتمانی رایج بدل نشده است
. اندتر از یکدیگر تفکیک شدهکم» 1دلیل«و » 1علت«دوم، دو مفهوم 

هاي علی و با اي بدانیم که از شناخت زنجیرهعلت را معادل نتیجه اگر

                                                        
1-Cause  
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ها و شود، و دلیل را معادل پنداشتههاي منطقی حاصل میتکیه بر روش
ها و ي یک پدیده معنا کنیم، نه تنها تحلیل دادهدرباره باورهاي مردم

شود، بلکه این امکان به تر و کاراتر میهاي پژوهشی موجود سادهیافته
تر و آید که تحققات آتی با توجه به این تفکیک مسیرهاي دقیقوجود می
  .تري را طی کنندسنجیده

توان شوند و میاگر چه که معانی واژگان به صورت قراردادي تعیین می
توان میان دلیل و حتا می(ها را به صورتی دیگر انجام داداین تفکیک

کند ـ نیز گر در توجیه کنش خود بیان میـ که کنش 2تراشیدلیل
، اما در هر حال، الزم است تمایزي میان آن چه که به )تفکیک قایل شد

شود، ه میي گرایش به مواد مخدر سنجیدهاي مردم دربارهعنوان نگرش
کنند، و چه که مبتالیان به اعتیاد در مورد آلوده شدن خود بیان میآن
پژوهشی نتیجه / ي الگوهاي علمیچه که محققان و دانشمندان بر پایهآن
که در باال بدان اشاره » دوستانِ ناباب«مورد . گیرند تمیز قایل شدمی

هاي ناسب از روشگیري مبهره. نشدگیاي است از این تفکیکشد، نمونه
-ها و در نتیجه افزایش دقت نظري پژوهشکیفی به ایجاد چنین تفکیک

  .ها کمک خواهد کرد
  

                                                                                       
2-Reason  

3-Rationalization  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع
  

اعتیاد پـدر و نقـش مخـرب آن بـر روي خـانواده،      )  1374(ح . آقابخشی
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
تمـاعی  اج -بررسی عوامل اقتصادي ")1382(احمدي، ح و غالمی آبیز، م

، "مطالعـه مـوردي معتـادان اردوگـاه پیربنـانِ شـهر شـیراز       : مؤثر بر اعتیاد
  .5اعتیادپژوهی، شماره 

اي علـل گـرایش افـراد مجـرد و      بررسی مقایسـه  ") 1387(ف. اسکندري
  .8 ، اعتیادپژوهی، شماره"متأهل به مواد مخدر در استان تهران

وانان به سوءمصرف بررسی عوامل موثر بر گرایش ج ")1389(م. اسکندري
  . 12 ، مطالعات امنیت اجتماعی، شماره"مواد مخدر صنعتی

بررسـی در مرکـز   (بستر فکري و عوامل ذهنی اعتیـاد ") 1383(ع. اشرافی
  .6 ، اعتیادپژوهی، شماره")بازپروري قرچک

ي اعتیاد بررسی علل زیستی، روانی و اجتماعی پدیده ")1380(و. الماسی
نامــه ، پایــان"ســنین مدرســه در اســتان کرمانشــاه در نوجوانــان و جوانــان

شناسـی  ي روانکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزي، رشـته 
  .تربیتی

علل بازگشت مجدد معتادان به اعید با مواد افیونی در  ") بی تا(ك. امینی
-نامه، گرایش روان، پایان"مراجعین به مراکز دولتی ترك اعتیاد شهر همدان

  .تاري، دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکیپرس
آوردن به مواد جویان در رويهاي دانششناخت انگیزه ")1355(ع. باقري

  .ي لیسانس، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعینامه، پایان"مخدر
-، ایران پاك، شماره"ي هویت اجتماعی و اعتیادرابطه ")1389(ا. بخارایی

  .31و  30هاي 
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دبیرخانه ستاد مبارزه با مـواد  ) 1384(1400ع ملی ــ ایران ي جامبرنامه
  .مخدر

هاي اجتماعی، معاونت اجتماعی ـ اداره ل فراتحلیل آسیب) بی تا(ب. بیات
  .مطلعات جتماعی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران

بررسی علل اقتصـادي ـ اجتمـاعی، روانـی گـرایش      " ،)1387(م. پیرصالح
ـ     ، "ین گروهــی از زنـان مجتمـع شـبه خـانواده شــفق    زنـان بـه اعتیـاد در ب

  .8 اعتیادپژوهی، شماره
ارکان برنامـه جـامع ملـی،    ") 1384(دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

ها و راهبردهاي ملی پیشگیري ، کنترل و مقابله با اعتیاد  چشم انداز سیاست
  "و قاچاق موادمخدر

، سـمینار اعتیـاد   "اعتیـاد شناختی بررسی عوامل جامعه ")1377(ن.تقوي
  .جوانان ـ تبریز 

بسـتگی، اعتیـاد و   هاي دلي بین سبکرابطه ")1383(جزایري و دهقانی
در مراکـز خـودمعرف   (رخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیرمعتـاد نیم

  .6 اعتیادپژوهی، شماره ،")استان بوشهر
شناسـی،  جامعـه  هـاي متـاخر  نظریه) 1387(ج. و محمدي. ح. جالیی پور

  .نشر نی: تهران
ي تاثیر عوامل اجتمـاعی و اقتصـادي بـر    مطالعه ")1376(ج. گیريجهان

نامه کارشناسی ارشـد،  ، پایان"روي اعتیاد معتادان در مرکز بازپروري کرمان
  .دانشگاه شیراز، دانشکده علوم انسانی

در  علل و انگیـزه اعتیـاد و اثـرات آن بـر خـانواده      ")1387(م. شناسحق
  . 8 ، اعتیادپژوهی، شماره"استان مازندران

وگو با زنان معتـاد در حـال بهبـودي و    گفت(هاناگفته)  1384(م. خرسند
  .انتشارات جامعه و فرهنگ: ، تهران)بهبودیافته

هاي ایرانیان، تهران، وزارت فرهنگ  ها و نگرش هاي ملی، ارزش دفتر طرح
  .1380و ارشاد اسالمی، 
بررسی علل گرایش مجـدد معتـادان بـه مـواد      ")1383(ب. دهقان ساعی

 .6 ، اعتیادپژوهی، شماره"مخدر
عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر، با اشاره بـه   ")1381(م. رحمتی

  .1 ، اعتیادپژوهی، شماره"وضعیت معتادان زن
ــدي ــان و احم ــه ")1377(رفیعی ــز  مطالع ــادان مراک ــک معت ي دموگرافی

  .با مواد مخدر ، ستاد مبارزه"بازپروري
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، ایران "ي اعتیادشناختی به پدیدهرویکرد جامعه ")1387(س. نژادروحانی
  .9 پاك، شماره

سال معتاد  30تا  18بررسی علل اعتیاد مجدد جوانان  ")1356(ع. رهبري
نامـه  ، پایـان "آبـاد بخشی یافتبه هرویین بستري شده در مراکز درمان توان

  .اطبایی، دانشکده علوم اجتماعیکارشناسی، دانشگاه عالمه طب
قیمت، مصـرف و  (بازار مواد مخدر افیونی در ایران ")1383.(ف. دانارییس

مقـاالت اولـین   (، اعتیـاد و قاچـاق مـواد مخـدر    ")تاثیرگذاري تولید خارجی
شناسی ، نشر آگه و انجمن جامعه)هاي اجتماعی در ایرانهمایش ملی آسیب

  .ایران
اعتیـادپژوهی،   ،"گیري فرهنگ فقر اد در شکلنقش اعتی ")1382(ه. زارع
  .5شماره 
، ستاد مبارزه "بررسی وضعیت معتادین خودمعرف اهواز ")1378(ي.زرگر

  .با مواد مخدر ریاست جمهوري
ررسـی علـل اجتمـاعی گـرایش زنـان      ب ")1383(ع. م و تبریزي. ساجدي

  .، منتشر نشده"مصرف مواد مخدربه متاهل 
، اعتیادپژوهی، ")پسر(نواده در اعتیاد جوانان نقش خا ")1382(پ. سپرده

  .5 شماره
اعتیـادپژوهی،  ، "شناسـی اعتیـاد   اتیولـوژي جامعـه   ")1382(ج. سخاوت
  .زمستان 

شناسـی   دانشجویان و مساله مـواد مخـدر؛ شـیوع    ")1382(ح. سراج زاده
، تهـران، وزارت  "هاي دولتـی  مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه

  .یقات و فناوريعلوم، تحق
ــعید ــر       ")1382(م. س ــاعی ب ــادي ـ اجتم ــل اقتص ــأثیر عوام ــی ت بررس

 . 5 ، اعتیادپژوهی، شماره"اعتیادمعتادان مرکز بازپروري کرمان
هاي اقتصادي و اجتماعی زنان معتاد بررسی ویژگی) 1373(ح. اللهیسیف

  .بازداشتی در تهران، دانشگاه شهید بهشتی
، "ترس در گرایش نوجوانان به سمت اعتیادنقش اس ")1381(ن. شالچیان

  .، زمستان 1 اعتیادپژوهی، شماره
  .نشر آگه: شناسی اجتماعی، تهرانآسیب) 1385(ر . صدیق سروستانی
مخدر در  بررسی وضع موجود سوءمصرف مواد ")1382( . صدیق سروستانی

  .وزارت آموزش و پرورش :، تهران"آموزان کل کشور بین دانش
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راهنماي پیشگیري ازسوء مصرف مواد در کودکان و  ")1383(ف. طارمیان
 .، بهار 6 ، اعتیادپژوهی، شماره"نوجوانان

بررسی علل اعتیاد جوانان به هرویین در بیمارستان  ")1354(م. طباطبایی
نامه کارشناسی، دانشـگاه عالمـه طباطبـایی،    ، پایان"خصوصی دکتر دادخواه
  .دانشکده علوم اجتماعی

بررسـی روابـط خـانوادگی     –علـل اعتیـاد جوانـان     ")3-1372(م. عابدي
نامـه کارشناسـی، دانشـگاه عالمـه     ، پایـان "سـال  25تـا   18جوانان معتـاد  

  .طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی
مهـاجران  (نشـینان   عوامـل اعتیـاد در میـان حاشـیه     ")1382(ك. عبدي

  .ان ، زمست5 اعتیادپژوهی، شماره، ")نشین روستاي چولجه حاشیه
، سـمینار اعتیـاد   "ساالن در گرایش به اعتیادنقش هم ")1377(غ.عدالتی

  .جوانان ـ تبریز 
  .انتشارات چهارم: پیشگیري و درمان اعتیاد، مشهد) 1381(ع. عزیزي

مـدیریت مطالعـات اجتمـاعی و ارشـاد     ) بی تا(علل گرایش زنان به اعتیاد
  .فرماندهی انتظامی استان کرمان

شناختی اعتیاد به مواد مخدر در ي جامعهمطالعه ")1383(ا. نیاورديعلی
، تهران، دبیرخانه ستاد مبارزه بـا مـواد   "یک پژوهش طولی ـ تطبیقی : ایران
  .مخدر

ي مطالعـه (بررسی عوامل اجتمـاعی مـوثر بـر اعتیـاد     ")1388(زادهغفاري
، ")موردي معتادان دارا پرونده در ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان خواف

  . 9اعتیادپژوهی، شماره 
 18-25بررسی در میان جوانـان  : بستر فرهنگی اعتیاد ")1383(م. فتحی

  .6 ، اعتیادپژوهی، شماره"سال مرکز بازپروري معتادین قرچک ورامین
انتشـارات  : نماي کاربردي، تهراناعتیاد ـ راه )  1374(م و همکاران.فرجاد

  .بدر
و  UNDCP ن سوء مصـرف مـواد،  ي طرح ارزیابی میزاد، خالصه.فرخاك

  1378، 1ي ها، شمارهبهزیستی ناگفته
ي مصـرف  کنندهبررسی هنجارهاي تسهیل") 1387(صالح الدینی. قادري

،موسسـه مطالعـات   "هاي قومی ایـران مواد اعتیادآور در میان خرده فرهنگ
  .مواد مخدر
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ر بررسی منابع کنترل درونی و بیرونـی د  ")1382(ر. و مهدوي. ع. کلدي
ي رفـاه  نامـه ، فصـل "بازگشت مجدد به اعتیاد در اردوگاه کاردرمانی زنجـان 

  .9اجتماعی، سال سوم، شماره 
فراتحلیل مطالعـات مربـوط بـه    ") 1385(و همکاران. ع. محسنی تبریزي

، "اجتماعی طی یک دهه و نیم گذشـته   -سوء مصرف مواد با رویکرد روانی 
 تماعی ایـران، سـال اول، شـماره   ي علمی ـ پژوهشی بررسی مسایل اج مجله

  .اول
: ، ایران پاك"دوستان ناباب و اعتیاد ")1388(ي. و قنبران. ش. محمدزاده

  .23 شماره
درسنامه اعتیاد و سوء مصرف مـواد مخـدر؛   ) 1383(ف.ع و نوغانی.مددي

  .نگرجامعه: تهران
بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادي مـوثر   ")1358(ك. م و اشرف. مرادي

نامـه  ، پایـان "عتیاد افراد مراجعه کننـده بـه بیمارسـتان معتـادان ونـک     در ا
  .کارشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی

بـا  (الگوي کاهش تقاضـاي موادمخـدر در ایـران     )1389(معصومی راد، ر
کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمـع تشـخیص   ، )تاکید بر پیشگیري و درمان

  .جامعه و فرهنگ: هرانمصلحت نظام، ت
  .وردي ذکر شده اما در بخش منابع نیامدهدرکتاب علی) 1377(منصوري، 

بررسی عوامل اجتماعی مـوثر بـر گـرایش پسـران     ") 1378(ع. نژادموسی
نامـه کارشناسـی   ، پایـان "نوجوان و جوان زندان اصفهان به مـواد اعتیـادآور  

ادبیات و علوم انسانی، بـه   ي، دانشگاه اصفهان، دانشکده)شناسیجامعه(ارشد
  .اصفهان. پورافکاري و ادیبی سده: راهنمایی
نشـر  : شناسی اعتیاد در ایران امروز، تهرانجامعه) 1385(ا. آشتیانی میري

  .مهاجر
  .وردي ذکر شده اما در بخش منابع نیامدهدرکتاب علی) 1380( نادري،
وءمصـرف و  ارزیـابی سـریع وضـعیت س   ) 1388(کـاران و هم. ه. هانارنجی

  . نشر دانژه: وابستگی به مواد در ایران، تهران
ررسی علل اعتیاد به مواد تغییردهنده خلق و رفتار ب ")1383(ر. پورنورانی
  .6 ، اعتیادپژوهی، شماره"هاي مؤثر و کارآمد مشاوره اعتیاد و روش

هاي اجتماعی دستگیرشـدگان بـه    بررسی علل و زمینه ")1382(همتی، ر
  .5 اعتیادپژوهی، شماره، "]1357در سال [در زندان تبریز مخدر ام موادهات
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شناختی علل و عوامل مـؤثر در بازگشـت    بررسی جامعه ")1382(یاري، ح
اعتیـاد پژوهـی،   ، "آبـاد مشـهد   مجدد معتادان مرد به اعتیاد در زندان وکیل

  .5 شماره
 


