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 چکيده

سبب شیوع  به نیز در کشور ما ا بوده وهاز جمله بزرگترین مشکالت در اغلب کشور اعتیادآور مواد گرایش به

ل وانان به عل. جوانان و نوجاز این قاعده مستثنی نیستاین مواد به علل گوناگون، گرایش به مواد اعتیادآور 

و عوارض مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد  جرایم با های جامعه در مواجههپذیرترین گروه، یکی از آسیبمختلف

تماعی، اقتصادی، فرهنگی، آید، علل فردی، اجاعتیاد به میان می هایزمینه همیشه وقتی صحبت از روند.شمار میبه

نوجوانان به  گرایش در ممکن است و عوامل ببینیم کدام دسته از این علل باید شود، اماسیاسی و غیره نمایان می

عتیاد دختران دبیرستانی تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر اپژوهش حاضر به به همین دلیل  .باشد اعتیاد مؤثرتر

ها و اطالعات به روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه پرداخته است. دادههای شهرک اندیشه تهران دبیرستان

ست. گردآوری شده ا های غیر انتفاعی شهرک اندیشهاز دختران دبیرستانی دبیرستاننفر  11یافته از ساختنیمه

های چند ت آمده از پژوهش اعتیاد مقولهبا توجه به نتایج به دساست.  گلوله برفیگیری گیری، نمونهروش نمونه

گر دست ای و مداخلهگردد. پس بنابراین شرایط علی، زمنیهوجهی بوده و تنها یک عامل باعث گرایش به آن نمی

ت که به راحتی کنند که دارای پیامدها و تبعاتی نیز هسبه دست هم داده و گرایش اعتیاد نوجوانان را فراهم می

 توانند از آن جدا شوند.نمی
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 ان مسئلهيمقدمه و ب -1

شود؛ در کشور از جمله بزرگترین مشکالت در اغلب کشورها محسوب می اعتیادآور مواد گرایش بهاز یک سو 

جنسیتی و  نظر از سبب شیوع این مواد به علل گوناگون، گرایش به مواد اعتیادآور در طبقات گوناگون به نیز ما

 از کنجکاو و گذر به علت شخصیت سنی،به ویژه دختران در این رده شود. جوانان و نوجوانان سنی دیده می

 با های جامعه در مواجههپذیرترین گروههای روحی این مقطع از زندگی خود، یکی از آسیببلوغ و بحران دوران

ر طول نوجوانی دبه جای اینکه و از سوی دیگر،  روند.شمار میاعتیاد به وو عوارض مرتبط با مواد مخدر  جرایم

آنان  شوند.چار خود کم بینی و اعتماد به نفس ضعیف می، اغلب آنان دباشند بیشتری داشتهاعتماد به نفس 

 و گسستگی ، خود نیز نوعی افتراقفرهنگی زنان -اجتماعی قدرت فـقدان در کنار مواجهه و مشاهدۀهمچنین 

در قالب مراحل  توانمی وجوانی راهای نکنند. سالکنند مطلوب است، تجربه میکر میدانند و آنچه فمیان آنچه می

خود  خاص هایها و موقعیتهریک از این مراحل چالش ، کـهنـمود بندیو پایانی تـقسیم ، میانینوجوانی اولیه

ها دهد، این سالمی رخ به سبب تغییرات بـنیادینی کـه در اوایل نوجوانی(. بنابراین 61: 1387، دارد )قادری

 .شوار استپرمخاطره و د

اعتیاد، بیماری جسمانی، روانی و اجتماعی است که در آن رفتاری تکانشی که دارای عوارض و پیامدهای مخربی 

من و عصبی است، که در اثر عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی و زاست، از نظر مفهومی، اعتیاد بیماری شدید، م

بیماری، اختالل در کنترل عملی فرد و یا احساس  ی اینمشخصه هوج هککند، به طوریاجتماعی رشد و بروز می

اعتیاد، پاسخ  اجبار در انجام عملی مشخص است با وجود آنکه فرد نسبت به عواقب خطرناک آن آگاهی دارد.

و  (12-11:  1394 ،)افشار و همکاران فیزیولوژیک بدن به مصرف مکرر مواد اعتیادآور است

ن نظیر خوردن،کشیدن، تزریق و استنشاق، یک یا چند ماده مخدر را با هم های گوناگومعتاد فردی است که از راه

 شوندکند و در صورت قطع آن، با مسائل جسمانی، رفتاری یا هر دو مواجه میو به صورت مداوم مصرف می

طور مثال به ؛آموزان مطالعات بسیاری انجام شده استدر زمینه علل اعتیاد در دانش(. 9:1379)آقابخشی،

به سابقه مصرف مواد مخدر  آموزان مبتالکه اعتیاد در دانش کنندبیان می( 2018) و همکاران 1رازجویان

 برای اعتیاد به مواد مخدر باشد. یشایع است و ممکن است جایگزین رفتار

و غیره  آید، علل فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسیاعتیاد به میان می هایزمینه همیشه وقتی صحبت از

 .باشد نوجوانان به اعتیاد مؤثرتر گرایش در ممکن است ،ببینیم کدام دسته از این علل باید شود، امانمایان می

                                                           
1 Razjouyan  
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ن یشده پرداخته شود و همچن اعتیادش به یکه باعث گرا یعوامل یینه به شناساین زمیاست که در ا ین ضروریبنابرا

 رد.یقرار گ یمورد بررس مخدرکاهش گرایش و مصرف به مواد  یراهکارها

 

 پيشينه پژوهش -2

مورد بررسی قرار گرفته است و به این  در کشور ما معموالً مسائل مربوط به اعتیاد دختران نوجوان از بعد کمی

آید، امروزه چه تغییراتی در نحوه موضوع به صورت تخصصی و علمی ژرفانگر و اینکه چگونه به وجود می

به همین خاطر در های پیشگیری از آن چیست، کمتر پرداخته شده است. ه است و راهنگرش افراد ایجاد شد

با و  نانخود آ از دیدو تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر اعتیاد دختران دبیرستانی پژوهش حاضر به بررسی 

توان به موارد زیر صورت گرفته می هایشود. از مهمترین پژوهشیهای کیفی پرداخته مروش و استفاده از اصول

 اشاره نمود:

شناخت وضعیت جوانان خاک سفید در "تحت عنوان ( 1396)مشیراستخاره و برانمه   طپژوهشی توس

انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیاد جوانان خاک سفید  "زمینه گرایش به اعتیاد

گرایش جوانان  ، محیطی و اجتماعی درکلی عوامل فردی رطودهد که بهپژوهش نشان میهای این باشد. یافتهمی

به اعتیاد موثر است؛ چنانکه مشاهده شد پیامدهای مثبت مواد مخدر و نگرش مثبت به مواد و افسردگی از بین 

ورزشی  ،نات فرهنگیعوامل فردی و خانواده و نابسامانی آن و همچنین مدرسه از بین عوامل محیطی و کمبود امکا

 گرایش جوانان به اعتیاد داشته است. و تفریحی و بازار مواد مخدر از بین عوامل اجتماعی بیشترین تاثیر را در

 مناطقعنوان تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد در "تحت  (1396) اکبریان رونیزی و صادقی پژوهش

 بر موثر عوامل بندیاولویت و شناخت مطالعه این از هدف. شد انجام "(رونیز دهستان: مطالعه مورد) روستایی

که عوامل فردی با دهد می نشان پژوهش این هاییافته. است رونیز دهستان روستایی نواحی در اعتیاد به گرایش

 نتایج همچنین دارند. اعتیادگرایش به  در را نقش مهمترین 25/4 و خانوادگی با میانگین 28/4 میانگین

 آیندفر در که اعتیاد به گرایش های موثر در جلوگیریترین مولفهمهم آماری جامعه دیدگاه براساس داد نشان

 اوقات گذران امکانات توسعه نیز و شغلی هایفرصت تنوع و ایجاد شامل داشت توجه آنها به بایدریزی میبرنامه

  باشد.روستایی می هایمحیط در فراغت

 گرایش در خانواده دینی هایارزش نقش بررسی" عنوان تحت (1396همکاران ) و فتحی توسط پژوهشی

های دینی خانواده را رزشا نقش بررسی مطالعه این از هدف. شد انجام "تبریز شهر جوانان و نوجوانان اعتیاد به

پژوهش نشان دهد که های این پژوهش نشان میدر گرایش نوجوانان و جوانان شهر تبریز به اعتیاد است. یافته
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داری با خدا و نماز در خانواده، ارتباط منفی و معنی های ارتباط باهای دینی خانواده و مولفهداد متغیر ارزش

گرایش به اعتیاد در نوجوانان و جوانان دارد، اما ارتباط معناداری بین مذهبی بودن خانواده و مراسمات مذهبی در 

های دینی خانواده جوانان و جوانان مشاهده نشد. بنابراین تقویت ارزشخانواده با گرایش به اعتیاد در بین نو

 تواند به کاهش گرایش نوجوانان به اعتیاد کمک کند. می

مصرف مواد مخدر، نیکوتین و الکل در بین "با عنوان  (2018) سزابو و همکاران طپژوهشی توس

، با هدف بررسی میزان هماهنگی "و ورزش همراه است؟آموزان: آیا اعتیاد به مواد با اعتیاد به مواد غذایی دانش

کنندگان( و شدت )سطح مشکل در فرکانس مصرف مواد مخدر، نیکوتین و مصرف الکل )شیوع مصرف

کنندگان که در سه سطح خطر اعتیاد به ورزش قرار دارند: بدون عالمت، با عالئم و  کنندگان( در تمرینمصرف

دهد که اعتیاد به مواد و خطر اعتیاد به مواد مغذی ارتباطی شد. نتایج نشان می در معرض خطر در مجارستان انجام

ندارد. در حقیقت، کسانی که در معرض خطر ابتال به اعتیاد به ورزش هستند، بیشترین مشخصات را در رابطه با 

 شیوع سیگار کشیدن نشان دادند.

و با هدف بررسی  "ف مواد مخدر اجباریکنترل به مصر"با عنوان ( 2018) متیز و کنی  طپژوهشی توس

دهد که مصرف مواد مخدر آموزان در امریکا انجام شد. نتایج نشان میتوابع علل گرایش به اعتیاد در دانش

 شود.دهد و باعث ظهور اختالالت رفتاری مربوط به اعتیاد میمیهای حنجره را تغییر فعالیت

به  آموزان مبتالهای مربوط به شیوع اعتیاد در دانشداده"ن با عنوا (2018) پژوهش رازجویان و همکاران

در شهر  مصرف مواد ءبه سابقه اختالل سو هدف ارائه شیوع اعتیاد در افراد مبتال سابقه مصرف مواد مخدر با

دهد که اعتیاد به اینترنت در انجام شد. نتایج نشان می "در ایران 2017-2016 هایکرمان در سال

به سابقه مصرف مواد مخدر شایع است و ممکن است جایگزین رفتاری برای اعتیاد به مواد مخدر  افراد مبتال

 باشد.

تکانشگری و سابقه اعتیاد رفتاری با استفاده از مواد "با عنوان ( 2017)چان و همکاران  طپژوهشی توس

اعتیاد رفتاری( در مصرف  ،تکانشی)با هدف بررسی اثر ترکیبی از دو عامل خطر "طآموزان مرتبمخدر در دانش

دهد که ترکیبی از تکانشگری صفات و سابقه مواد مخدر در نوجوانان در ایالت متحده انجام شد. نتایج نشان می

 از هر عامل خطر به اعتیاد رفتاری خطر ابتال به مصرف مواد مخدر در حال حاضر و آینده در نوجوانان را بیشتر

ای را که در سایر کننده های پیشگیری از مواد مخدر باید نوجوانان تحریکدهد. برای تالشتنهایی افزایش می

 رفتارهای اعتیادآور دخالت دارند، هدف قرار دهند.
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 چارچوب نظري -3

عنوان راهنمای نظری جهت های ذیل بهشود، لذا از نظریهبا توجه به این که تحقیق حاضر به روش کیفی انجام می

 ابعاد موضوع مورد مطالعه در تحقیق استفاده شده است. تفسیر و تبیین بیشتر

، غیرمستقیم و ته( دارای ابعاد و پیامدهای ناخواس1386مسائل اجتماعی در دیدگاه نظریه پردازانی مانند گیدنز )

های اجتماعی ، مسائل اجتماعی هزینهاند، به دیگر سخنبینی نشده الگوهای جدید رفتار و نظام اجتماعیپیش

گی اجتماعی اند. در واقع اگر بپذیریم که مدرنیزم و الگوهای مدرن شده زندسازمان خاصی از زندگی اجتماعی

های فردی را در جوامع ، آسایش و تحرک اجتماعی و آزادیهای زیادی داشته است و رفاهبرای جوامع ارمغان

هایی است عی عصر ما هزینهمسائل اجتما پردازیم.های این پیشرفت را نیز ب، تلویحاً باید هزینهگسترش داده است

جتماعی را در که ما باید برای اتخاذ الگوهای مدرن در جامعه خویش در نظر بگیریم، یا الگوهای سنتی زندگی ا

، اقتصادی محروم شویم و در عوض های مختلف زندگی اجتماعیپیش گیریم و از مزایای پیشرفت در عرصه

، اجتماعی مدرن از ی معاصر را نداشته باشیم و یا با جایگزین کردن ساختار اقتصادیمشکالت اجتماعی زندگ

، ، بپردازیم )معیدفر، اما تاوان آن را با شیوع مسائل اجتماعی جدیدزندگی نسبتاً مرفه و آزاد برخوردار شویم

9243:138 .) 

قی افتراا پیوند ـیر غیاابا ت طریق معاشراز فی انحرر اافترست که د اعتقااین این ساترلند بر ی ادوگیردنظریه یادر 

یند افر، قعد. در واه میشوـموختران آاـد جنایتکـمانندم رـماز ی ـخاصاع وـناا ـاعی بـجتماط ـبرواتن ـشدای ـیعن

نچه که آبه م را جر 1ین ساترلندادو. دوـشیـمتعیین م مجرد ر ـفن تاـسدویله ـسوه ـی بـفانحرر ااـفتی رگیرداـی

ن جریادر ست که امعتقد و هد دهمیت خاصی میی اگیردهیاـبوی د. ـندامیط ست مربوه انامیدت تباطاوت ارتفا

ی هاهوبه گری را گیردبیشترین سهم یاد. میگیرد یار را فتارعمل به ه نگیزری و افتارکج، ریفتارست د درفر، شدر

 (.1992)ساترلند،  صمیمانه هستنده و به چهره بط چهرای روادارکه ، هددمیاده انوـخو تین ـنخس

که گیردکنند، در نظر میمینوایی را به عنوان دو واکنش متناوب نظام کنترل نوایی و ناهمهم(، ۱۹۶۱)والتر رکلس 

رفتاری که جامعه را علیه کج داندمیای کنترل اجتماعی را مانع حفاظتی دو گانه وی .دهندرفتار انسان را نظم می

پذیر شدن هر یک از اعضای جامعه است که شامل سه ویژگی: خود جامعه کند. مانع حفاظتی او،می حفظحاد 

                                                           
1 Edwin Sutherland 
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خودپنداره یا تصوری که هر فرد از خودش در ذهن دارد و درونی کردن هنجارهای  داری،کنترلی یا خویشتن

های مل بازدارندگی درونی نامیده است که به شخص در برابر وسوسهباشد. او این مانع دفاعی را عااجتماعی می

کند که توان بازدارندگی هر شود. البته رلکس ادعا میبخشد و موجب پیروی از هنجارها میانحرافی توانایی می

ای  شود،گروه یا جامعهبا شخص دیگر فرق دارد. او مانع دفاعی دیگر را که بازدارندگی بیرونی گفته می شخص 

 خارج از فرد قرار دارد.  که فرد به آن تعلق دارد و این مانع کژرفتاری حاد،کند معرفی می

هایی است که های قانونی و ممنوعیتبازدارندگی بیرونی شامل مجموعه چشمگیری از خواسته از نظر رکلس،

ل بازدارندگی نین رسمی که شامدهد. البته توان قوابسیاری از مردم را در پیوندهای رفتاری با جامعه قرار می

وگانه به اندازه دکه این موانع دفاعی شوند نیز از فردی به فرد دیگر متفاوت است. زمانیبیرونی کنترل رفتاری می

 اشند،برفتاری ویا رفتار ضد اجتماعی داشته کافی با هم کارکردی برای کنترل فرد و حفاظت جامعه از کج

 (. ۱۷۷-۱۷۸: ۱۳۹۱کاوه ،) شوندبازدارندگی نامیده می

در همی ممتغیر ق را طاله پدیداده و پاشی خانووهیرشی فرو یلنکینسن وجتماعی ل انظریهکنتردازان نظریهپر

 (.123: 9013،یبهرام)نند. دامین ناانوجوری بزهکا

گی ادخانوی متغیرهاثیر أهنگامی که تن نااجوری مطالعه بزهکا، در نتیجه گرفت کهان هیرشی میتوت تحقیقااز 

مرتبط با ساخت ی بحثهاد. توجه نمواده خانودرون بط رواطبیعتاده و ست میبایت به ساخت خانوامدنظر 

ی هاسمقیااز یکی  1نظر توبیدد. از میگراده خانوی عضاابط رواچگونگی و گی ادشامل گسیختگی خانواده خانو

ن مکااین اجامعه اد فرازابعضی زد هم ساافرد وـخی اـعضای ارـی بـست که مکانی با معنای اجامعهدل جامعه عا

موقعیت طبقاتی و شغل ، تمع تحصیالاجوری از بسیا،در دـکننا دـند که پیدارمید ایگر دبرخی و میکنند ا پیدرا 

ن مکااند دازمیپرت یند به تحصیالآنیا میدمرفه به ی هاادهخانودرکه ادی فراین اند. بنابرداریک دبطه نزرابا هم 

نتیجه ود در تحصیل محدن مکا، اوممحراده یک خانودر ما است اهم افرای او مناسب نیز برو ر ـتن شغل بهتگرف

ای رـبرا تفریحی مناسبی و تحصیلی ت مکانااند انمیتواده خانوا یرزنیست د فرر نتظادر اشغلی مناسبی نیز ه یندآ

 (.1989)هیرشی،  آورد هم افران ندزفر

 :د داردجور وکلی فشاأ ست سه منشاگینو معتقد ا تبر، رارنظریه فشادر 

                                                           
1 Toby 
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 ست.ع اجتماانظر ارزش از با اف هداستیابی به در دموفقیت م عد -1 

، درمار و پدق طال، نیکادنزدادن ست از دمثالً ، ستاجتماعی انظر ار از أثیرگذـترگ و بزادث حوع قوو -2 

 سه.رمداج از خراشغل یا اج از خرا

جنسی ده ستفاء اد سوـین شامل تجربیاتی مانناکه ، ستاجتماعی ی اهاارزشنظر از منفی ادث حوع قووتجربه -3 

ین است اگینو معتقد اا جسمانی میباشد ـلفظی یی هاتنبیه، قعه جناییوایک ن در قع شدواقربانی ، نکادکواز 

 )همان منبع(. کندمید یجاد افرری را در فتارها تمایل به کژرفشا

های بسیاری برای فشار وجود دارد. او معتقد بود سرچشمه گسستگی بین آرزوها و انتظارات، جزبه به نظر آگنیو

کوشند تا از بلکه می صورت مثبت به اهداف ارزشمند دست یابند،تنها به دنبال آن هستند که بهن نهالبزرگسا

ش برای اجتناب الت ش برای هدف جویی،النظیر ت ن همه،آور یا مورد تنفر نیز اجتناب کنند. با ایهای رنجموقعیت

 آور باشند نیز ممکن است مسدود شوند. هایی که ممکن است رنجاز موقعیت

 

 روش پژوهش -4

از نفر  11افته از یساختمهیو با استفاده از ابزار مصاحبه ن یفیها و اطالعات پژوهش حاضر به روش کداده

گیری گیری، نمونهروش نمونه شده است. یگردآور ک اندیشهدر شهرهای غیر انتفاعی دختران دبیرستانی دبیرستان

 .قادر به ارائه اطالعات مورد نظر ما هستندبوده و سعی گردیده افرادی وارد نمونه شوند که  گلوله برفی

. این تحلیل عبارت است است« کیا تماتی یموضوعل یتحل»شده، یگردآور یهال دادهیه تحلیرودر این نوشتار، 

گویند. این نوع ها چه میای( با این هدف که دادههای متنی و مصاحبهها )دادهاز عمل کدگذاری و تحلیل داده

به این ترتیب که که از طریق  (.66: 1390هاست )محمدپور، تحلیل در وهله اول به دنبال الگویابی در داده

بندی شده و براساس آنها در آنها طبقه اعتیادای در ارتباط با معانی غالب های مصاحبه، دادهاستقرای تحلیلی

بندی و شناسایی شده است. نحوه طبقه عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد دختران دبیرستانیالگوهای معنابخشی به 

مصاحبه عبارات، توضیحات، جمالت  گونه انجام شده است که ابتدا در هرای نیز اینهای مصاحبهکدگذاری داده

بود استخراج شده  عوامل مختلف اعتیادو اشاراتی را که به نوعی حکایت از تالش افراد مورد مصاحبه برای بیان 

و در نهایت براساس وجوه مشترک عبارات  دهیگردبندی های معنایی مشترک گروهو سپس براساس مقوله

های اصلی و در های مرتبط و سپس تممراتبی، تمو طی فرایندی سلسلهبندی شده در هر کدام از مقوالت گروه

 اند.های مرکزی شناسایی شدهنهایت تم



8 
 

 هاي پژوهشيافته -5

های آوری و تجزیه و تحلیل دادهپارادایمی به دست آمده از پژوهش که حاصل جمعمدل ها تجزیه و تحلیل دادهبا 

  1397 سال در تهران اندیشه شهرک هایدبیرستان دبیرستانی معتاد در دختران های بابه دست آمده از مصاحبه

شده از سوی های مطرحبرخی از مقولهبه شکل زیر به دست آمده است.  باشد، در قالب مدل گرندد تئوریمی

ر های کلی وجود دارد و دپوشانی است. البته این بیشتر در مقولههای مختلف دارای همکنندگان در گروهشرکت

اند که در ادامه به آنها ها با توجه به حوزه کاری خود، مطالب متنوع را بیان کردهها هر یک از گروهمقولهزیر

 شود.پرداخته می

 

 عوامل موثر بر اعتياد دختران دبيرستانی: نمودار 

 

 

 

  

گرشرایط مداخله  

 
 دسترسی آسان و ارزان

 

 شرايط علّی
احساس تنهایی، اعتیاد 

خالء عاطفی و والدین، 

استقالل طلبی،  ارتباطی،

احساس محرومیت نسبی، 

باورهای غلط درمورد 

مسکن بودن مواد مخدر، 

قربانی شدن در روابط 

دوستی، حضور در مهمانی 

نامتعارف، عدم آگاهی، عدم 

وجود فضای کافی برای 

گذراندن اوقات فراغت، 

عدم گفتگوی 

 خانوادهدرگیری بین والدین

کنش/ کنش های استراتژی

 متقابل

 

 مقاومت و بازاندیشی
 پدیده محوری

 اعتیاد

 

 پیامدها

 

اهش تمرکز، فردگرایی، ک

پرخاشگری، افت تحصیلی، 

توهم کاهش سطح عمل، 

کاهش بینایی، مشکالت 

جسمی، افسردگی، شکست 

عاطفی، روی آوردن به سبک 

زندگی پرخطر، کاهش اشتها، 

 دزدی، دوری از خانواده

 

ایزمینهشرایط   
 

سختگیری بیش از حد والدین، 
عدم نظارت والدین، رفاه بیش از 

حد، عدم نظارت در فضای 
، اعتیاد والدین، سبک آموزشی

زندگی ناسالم، از هم گسیختگی 
خانوادگی، دوستان ناباب، محیط 

 آموزشی پرخطر
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های فرعی در چارچوب عواملی مقولهبندی های اصلی و دستهبه توضیح هر یک از مقولهبه  1شماره  نمودار

عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، مقوله  پنجکنندگان در دارد. نظرات مشارکت سازگر و زمینهعلی، مداخله

 بندی شده است. دستهفرهنگی و اقتصادی 

دبیرستانی  جدولی در بخش قبلی این فصل آمده است، عوامل اعتیاد دختران هایی که به صورتبا توجه به مقوله

ی مختلفی صورت گرفته است و مثلثی از گانهمدارس غیر انتفاعی شهرک اندیشه تحت تاثیر عوامل و شرایط سه

شرایط را به وجود آورده است. یکی از این شرایط که در مدل پارادایمی پژوهش، با عنوان شرایط علی مطرح 

انوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. در ضلع دیگر شوند: عوامل فردی، خبندی میاند در پنج دسته طبقهشده

اعتیاد والدین، عدم نظارت از سوی مدرسه و خانواده، است از:  ای وجود دارد که عبارتشرایط زمینهمثلث، 

سختگیری بیش از حد والدین، وجود باورهای غلط درباره اعتیاد، از هم گسیختگی خانواده، رفاه بیش از حد، 

ای الم، روابط آزاد خانوادگی، دوستان ناباب، محیط زندگی و آموزشی پرخطر و... شرایط زمینهسبک زندگی ناس

 دهد؛ شود که راهبردها را تحت تأثیر قرار میای اطالق میبه شرایط ویژه

دهد: دسترسی آسان به مواد مخدر و ارزان بودن آن، گر تشکیل میشرایط مداخلهو نهایتا ضلع سوم این مثلث را 

دهد. کند و راهبردها را تحت تأثیر قرار میگری است که در این پژوهش ایفای نقش میاز جمله شرایط مداخله

شوند. ی محوری یا اصلی حاصل میها همان اقدامات و تعامالت ویژه هستند که از پدیدهراهبردها یا استراتژی

ن دبیرستانی در مقابل مواد مخدر از خود نشان در این پژوهش، راهبرد همان مقاومت و بازاندیشی است که دخترا

 دهند.می

های غیر انتفاعی شهرک اندیشه این شرایط در ارتباط با هم باعث نمود علل مختلف اعتیاد در بین دختران دبیرستان

اقع، و سرنوشت آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در و ناپذیر زندگی آنان تبدیل گردیدهشده، به بخش جدایی

های متعددی اند که انتخابای را به وجود آوردهها و باورهای شخصی و جمعی تازهاین عوامل، دنیایی پر از ارزش

روی دختران دبیرستانی قرار داده است. در این شرایط دختران در را برای معنا بخشیدن به زندگی روزمره پیش

د دست به تفسیر و انتخاب بزنند و مسلماً در این بین، بین تجارب جدید نشأت گرفته از مصرف مواد مخدر، بای

 واکنش نسبت به این شرایط در بین آنها متفاوت خواهد بود. 

های غیر انتفاعی شهرک اندیشه عوامل یکی از عوامل علی موثر در علل مختلف اعتیاد در بین دختران دبیرستان

 به اعتماد و هستند بیرونی کنترل منبع دارای ند،کنمی مصرف مواد که می توان گفت که جوانانی فردی است.

 در ضعف افسرده، هایحالت تکانشگری،. است کمتر کنند،نمی مصرف ایماده که آنهایی با قیاس در نفسشان

است که است  ارتباط در مخدر مواد مصرف سوء با اجتماعی، تأیید به شدید نیاز و زیاد اضطراب وجـود، ابـراز

 های انجام شده در این پژوهش به وضوح قابل مشاهده است. در مصاحبه
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های غیر انتفاعی شهرک اندیشه همانند عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی متعددی برای اعتیاد دختران دبیرستان

ی حوزه وجود دارد که به عنوان شرایط علی در این پژوهش قابل تامل و بررسی هستند. زیرا انقالبی که در

ی پیشرفت تکنولوژی در ها را دستخوش تغییر کرده است، در نتیجهی انسانتکنولوژی رخ داده و زندگی همه

ی جوانب زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده و ی فناوری اطالعات و ارتباطات است. به طوری که همهحوزه

 ه است.های خانوادگی و اجتماعی گردیدباعث تغییر و جابجایی ارزش

های شخصیتی افراد که به عنوان یکی از شرایط علی پژوهش در خصوص مسائل روانی و یا به عبارتی ویژگی

ترین عواملی که در این زمینه موجب اعتیاد های مختلفی رجوع کرد. یکی از شایعتوان به مقولهذکر شده است، می

باشد که در چند مقوله و با عناوین تالالت روانی میدختران دبیرستانی در شهرک اندیشه شده احساس تنهایی و اخ

 مختلف ذکر شده است.

 گرشرايط مداخله

های مواد مخدر دسترسی آسان در عین حال ارزان بودن است. به دلیل وجود چنین یکی از بارزترین ویژگی

روند. به شمار میهای خالءهای زندگی مواد مخدر در زمره یکی از پرطرفدارترین جایگزینقابلیتی است که 

کشاند تا در آنها احساس نیاز و وابستگی دائمی ایجاد کنندگانش را سمت و سویی میمواد مخدر مصرف

 نماید. 

 ايشرايط زمينه

ی کنندگان، از جمله مواردی که باعث ایجاد انگیزههای مشارکتبا توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبه

توان به صورت خالصه و موردی بیان کرد: محیط زندگی شود را میدر میآنان برای استفاده از مواد مخ

پرخطر، محیط آموزشی پرخطر، اعتیاد والدین، عدم نظارت از سوی خانواده و مدرسه، سختگیری والدین، 

 از هم گسیختگی خانواده، سبک زندگی ناسالم، روابط آزاد خانوادگی، دوستان ناباب و...

 هااستراتژي

ها و راهبردهای دختران دبیرستانی در مواجهه با موضوعات مورد توجه در پژوهش حاضر، استراتژیاز دیگر 

های شوند، معموالً به شیوههایی که وارد یک گستره جغرافیایی و فرهنگی خاص میپدیده اعتیاد است. اکثر پدیده

شود و نهایتاً مورد ردم بومی منطقه رد میشود. در حالت اول، یا آن پدیده جدید از سوی ممتفاوتی با آن تعامل می

ها و شرایط همه جانبه منطقه انطباق دارد و از جانب گردد. در حالت دوم، یا آن پدیده جدید با ارزشقبول نمی

گیرد. در حالت سوم پذیرش آن پدیده الزاماً به معنای قبول مردم بومی هم پذیرفته و مورد استقبال آنان قرار می

های ذهنی و هویتی کنندگان با توجه به موقعیت جغرافیایی و انگارهباشد، بلکه اغلب مصرفیده نمیمطلق آن پد

که این نشانگر نه پذیرش منفعالنه آن  خود دست به استفاده آن منطبق با هویت محلی، زبانی و فرهنگی خود زده
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و با دالیل متفاوت فردی، خانوادگی،  باشد. بنابراین، دختران دبیرستانی از طرق مختلفو نه رد مطلق آن می

 کنند.اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اعتیاد به مواد مخدر را شروع می

اند که اید؟ گفتهکنندگان در پاسخ به این پرسش که اغلب چه ماده مخدری را تجربه کردهی مشارکتهمه

 اند. حداقل یکبار تجربه مصرف سیگار را داشته

کنندگان نوعی جرح و تعدیل در مواجهه با مصرف های اغلب مصرفالی گفتهر البهبا همه این تفاسیر، د

 مواد مخدر مشهود است. 

گویان در پاسخ به این سوال که مواد مخدر چه مقدار از نیازهای اولیه آنان را رفع کرده؟ همچنین بیشتر پاسخ

وجود آورده ت بیشتری را نیز برایشان بهمعتقدند که نه تنها نیازهای آنان را برطرف نکرده بلکه حتی مشکال

 .است

 

 يريگجهيبحث و نت -6

 از یکی قبل بسیار هایزمان از و دارد انسان زندگی قدمت به ایتاریخچه رسمی، هنجارهای از انحراف و جرائم 

جرم و کجروی به همین دلیل درمورد اینکه انحراف، (. 87،1383است )مبارکی، بوده اندیشمندان توجه مورد مسائل

یابد و عوامل موثر بر آن کدام است، بر اساس چه عوامل و تحت چه شرایطی در افراد جامعه ایجاد و گسترش می

شناسان شناسان، روانشناسان، جرمشناسان، روانهای بسیار متنوع و متفاوتی از سوی زیستتا کنون نظریه

توان برای ها را میتر، سه دسته از این نظریهبندی کلیشناسان مطرح شده است. در یک تقسیماجتماعی و جامعه

شناختی های روان( نظریه2شناختی، های زیست( نظریه1هنجاری و یا علل پایبندی به هنجارها برشمرد: تحلیل بی

 شناختی.های جامعه( نظریه3و 

فردگرایانه بوده و چگونگی و علل انحراف شناختی اساساً شناختی و روانهای زیستها، نظریهاز میان این نظریه

دهند و البته به همین دلیل و انتقادات فراوانی که به آنها شده است، امروزه کمتر های فردی نسبت میرا به ویژگی

کنند که کجروی و شناختی فرض میشناختی و روانهای زیستگیرند؛ هر دو دسته نظریهمورد استفاده قرار می

دانند که خارج ژی و کاستی در فرد است تا در جامعه. آنها جرم و کجروی را معلول عواملی میانحراف نشانه ک

شناختی نیز به این نحو های زیستاز کنترل فرد است، و در جسم یا ذهن آنها ریشه دارد. همچنین اغلب تبیین

از مجرمان و بزهکاران رسمی و  های محدودیاند که این مطالعات معموالً بر روی گروهمورد انتقاد قرار گرفته

اند؛ این در حالی است که اند و یا در بیمارستانهای روانی بستری بودهشده انجام شده که یا در زندان بودهنهادی

های مورد شوند. بنابراین نمونهو دستگیر نمی نسبت قابل توجهی از منحرفان، مورد سوءظن پلیس قرار نگرفته

باشد. همچنین در بیشتر این تحقیقات، اغلب قابل تعمیم به همه مجرمان و بزهکاران نمی مطالعه در این تحقیقات



12 
 

اند. به های علمی انتخاب شدهاند، بدون استفاده از روشگران مورد استفاده قرار دادههای کنترلی که پژوهشگروه

بزهکاری تعیین نشده است. در  عالوه این که تاثیر محیط و وراثت و سهم هر کدام از آنها در ارتکاب جرم و

حالی که وراثت و محیط هر دو در ارتکاب جرم و بزهکاری نقش داشته و باید سهم هر یک از آنها در تبیین 

 رفتار انحرافی و نحوه تاثیرگذاری آنها مشخص شود.

 و ترپنهان هایالیه با یاپدیده شود،می گفته اعتیاد از آنچه همه بر عالوه دختران دبیرستانی بر همین اساس، اعتیاد

 که است افزایش به رو اعتیاد معضل با درگیر دختران نرخ که دهدمی نشان اعتیاد است. آمارها خود از ترفزون ابعاد

 و کرده خود درگیر را زیادی هایسازمان و نهادها آن، از ناشی مشکالت همچنین و این موضوع اخیر هایسال در

  .است نموده روروبه هاییچالش با را مسئوالن و مردم کشورمان، سراسر در

 سالمت به خانواده و بنیان جوامع و شالوده دهند،می تشکیل را انسانی جوامع از ینیمه امروزه زنان که این به با توجه

 مسئله یک سیمای در مخدر مواد ما، جامعه امروز در. دارد بستگی دختران و زنان خصوص به جامعه افراد تمامی

 طور به و کرده متأثر را جامعه زنان از زیادی تعداد آسیب اجتماعی است. این شده ظاهر اجتماعی مشکل یا

است.  شکنساخت و شالوده تهدید یک به شدن تبدیل و اجتماعی هایآسیب با سایر تعامل حال در روزافزونی

 فقدان و تدبیر راهبردی و تمهید وضع شناخت فقر نوعی با ما تدبیر پرداز و سازتصمیم نهادهای و امروز نخبگان

 هستند. پدیده این در پس متنوع عوامل و علل جستجوی در سونگرهمه و فراگیر رویکردی

 امر در هاییبنابراین برنامه است،  )...و اجتماعی آن )اقتصادی، ابعاد همه مستلزم شناخت پدیده، این با مبارزه

 مسئله این گرایانه ازواقع شناخت با که بود خواهند موفق زنان حوزه در مخدر مواد با مبارزه و اعتیاد پیشگیری از

شناختی که به نقش محیط و جامعه در ایجاد انحرافات های جامعهبه نظریهشود؛ در عین حال که  اجرا و طرح

 انحرافات اجتماعی برخوردارند.تری در بررسی اجتماعی توجه دارند، را مد نظر قرار داد. چراکه از مقبولیت فراوان

 بانوان جامعه برای بزرگ معضلی بلکه اصلی جامعه ما است، معضالت از یکی تنها نه دختران مخدر مواد به اعتیاد

دیگر اعتیاد موضوعی  که است ایگونه به کنونی دنیای در مخدر مواد مصرف افزایش به رو ،آمار است دنیا سراسر در

 جنسیتی بودن به سمت موضوعی همگانی پیش رفته است.تکمردانه نبوده و از 

شود، بلکه چند عاملی بوده مصرف مواد مخدر و اعتیاد و گرایش به آن، موضوعی شخصی و فردی محسوب نمی

گیرد. با وجود صراحت قانون در برنامه توسعه ششم، در خصوص و به تبع آن پیامدهای مختلفی را در بر می

اد مخدر، اما همچنان مصرف مواد مخدر و گرایش به آن خصوصا در بین دختران با سنین جلوگیری از مصرف مو

کنیم که مواد مخدر دیگر نه پایین رو به افزایش است. با مقایسه مطالعات انجام گرفته در این حوزه مشاهده می

ها و ی لوکس در میهمانیتنها مختص مردان و افراد با سن باال نیست، بلکه از محصولی پنهانی به عنوان کاالی

شود. زنان به عنوان نیمی از جامعه که در چند ها و زنان دست به دست میمحافل دوستانه بین جوانان، خانواده
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اند، در نتیجه تر از گذشته شدهدهه اخیر نیز حضور بیشتر و پررنگتری در جامعه پیدا کرده و به تبع آن مستقل

گر در مصرف بیشتر مواد مخدر در اند که خود عاملی مداخلهدر پیدا کردهدسترسی بیشتری به انواع مواد مخ

باشد. زیرا دختران اغلب به دلیل فرار از مشکالت خانوادگی و اجتماعی و فردی، و عوامل مختلف دختران می

مچنین برند. ههایی از آن مورد کنکاش قرار گرفت به مصرف مواد مخدر پناه میدیگر که در فصل چهارم نمونه

عنوان نخستین و بیشتر پیامد اعتیاد، پرخاشگری، آسیب جسمی، تجاوز، نتایج فردگرایی و افت تحصیلی را به

های ناباب، ترس از والدین، بزهکاری و... را در روابط جنسی پرخطر، فرار از محیط خانه و مدرسه، دوستی

 یشنهادهای، پپژوهش یهاافتهیبا توجه به در ادامه . دشوکند. که موارد مختلفی را شامل میدختران و جامعه بیان می

 د:نشویر ارائه میز یعمل

حاضر، به دلیل تازگی آن در نمونه های ایرانی، نیازمند تکرار در نمونه های مختلف و تأیید تجربی پژوهش  -1

 بیشتر است.

عالوه بر انجام مصاحبه های   می گردد مراکز ضمن غربالگری سالیانه و شناسایی دختران آسیب پذیرتوصیه  -2

 مشاوره ای به هنگام، اقدام به آموزش مهارتهای زندگی به آنان کنند.-تشخیصی و ارائه خدمات درمانی

سازی دختران نسبت به انواع مواد مخدر و مضرات آن در می شود خدمات روانشناسی و مشاوره آگاهتوصیه  -3

 مکان مبتالیان به این مواد را به روانپزشک ارجاع داده شود.ویژه مدارس دایر شود و در صورت اجامعه به

اجتماعی در مقابله با پدیده اعتیاد به مواد مخدر و ایجاد تغییرات و اصالحات –و ترویج رویکرد فرهنگیاتخاذ  -4

 .ساختاری در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای کنترل عوامل کالن اعتیاد 

 های آموزش ارزشها و اعتقادات دینی و بکارگیری شیوه های نوین.تغییر شیوه  -5

آگاه سازی معلمان از طریق کارگاههای آموزشی برای ایجاد رابطه عاطفی با دانش آموزان و القای قدرت  -6

 تصمیم گیری، ایجاد روحیه، عزت نفس و... در دانش آموزان.

 ار درمانی و مذهب درمانی دختران معتاد.گسترش روش های گروه درمانی، خانواده درمانی، ک -7
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Abstract 

Addiction to drugs is one of the biggest problems in most countries and in our 

country due to the prevalence of these substances for various reasons, the tendency 

for addictive substances is no exception. Young people and adolescents are one of 

the most vulnerable groups in society for drug and drug related offenses and 

addictions for various reasons. When it comes to addictions, there are individual, 

social, economic, cultural, political, and so on causes, but we have to see which of 

these causes and factors may be most effective in adolescents' tendency to addiction. 

So in this study we seek to answer the question of what are the causes of addiction 

in adolescent girls? For this reason, the main purpose of the research is to discover 

and determine the causes of addiction in female students of Shahriar-Andisheh high 

schools. In this regard, the research questions are: What are the causes of addiction 

in female students of Shahriar-Andisheh high school? What are the Social Factors 

Affecting Addiction in Female Students of Shahriar-Andishe Nonprofit High 

School? Do Family and Environmental Factors Influence Addiction in Female 

Students of Shahriar-Andishe Nonprofit High School? And what are the effects and 

consequences of girls' addiction? 

The method of research in this research has been accomplished within the framework 

of the Grundsdat theory method. Data were collected from a semi-structured 

interview and all three open, selective, and axial coding methods were used to 

analyze the data. The findings are from interviews with 11 high school girls from 

non-profit high schools in Andisheh, who have or have at least experienced drug use 

for several reasons, either for drug use or for drug use. Also, drug use has had many 

different and sometimes contradictory consequences for its consumers, which are in 

the form of five major categories. The pivotal phenomenon in this research is the 

multifaceted nature of the causes of addiction. 

Therefore, according to the results of the research, addiction is a multifaceted 

category and only one factor does not tend to it. Therefore, causal, contextual, and 

confounding conditions are intertwined and provide an addiction tendency for 

adolescents with consequences and consequences that cannot be easily separated. 

 

Key words: addiction, social factors, girls, non-profit high school, Andisheh city. 
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