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چکیده
زمینه و هدف :یکی از آسیبهاای اجتماا ی در جواما مختلا ،ا تیااد اسات و در ایان میاان خااووادههاا
وزدیکترین افراد به فرد معتاد هستند .هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی وامل اجتما ی مرتبط با ا تیااد از
وظر خاووادههای کاشاوی است.
روش :رویکرد پژوهش حاضر کیفی و جامعه آن خاووادههای کاشاوی است که افراد معتااد در آوهاا موفا باه
ترک پایدار مواد مخدر در سال  1397شدود و به روش ومووهگیری هدفمند اوتخاب شدود .تکنیک گاردآوری
دادهها مصاحبه ویمهمتمرکز بود و با استفاده از ورمافزار مکس کیاودا وساخه  10و براساا

کدگاذاری بااز

محوری و اوتخابی دادهها تحلیل شد .از معیارهای گوبا و لینکلن برای بررسی دقت لمی استفاده شد.
یافتهها و نتایج :وامل اجتما ی مرتبط با ا تیاد از وظر خاووادههای کاشاوی حاکی از آن است که وامال اجتماا ی در
ترک پایدار مواد مخدر و وامل اجتما ی در گرایش به مواد مخدر موثر است .وامل اجتما ی در ترک پایادار ماواد
مخدر بارتاود از :املهای حمایت اطفی و اجتما ی دشواری دسترسی به مواد گاروهدرمااوی اقادامات حماایتی
اوگیزههای موثر در ترک مهارتهای زودگی خاوواده و اوگیزه دینای بارای تارک باوده اسات و وامال اجتماا ی در
گرایش به مواد مخدر بارتاود از :وامل موثر در سرخوردگی وامل ماوثر تمایال باه ماواد وداشاتن کاار تارک
تحصیل و دوستان وامناسب داشتن دوستان معتاد و واآگاهی از ا تیاد در جامعه بوده است .مهمترین امال اجتماا ی
که در ترک پایدار به آن اشاره شده است خواستن خود فرد معتاد برای ترک کردن است.
کلیدواژهها :خاووادههای کاشاوی ترک پایدار وامل گرایش به ا تیاد گرایش به ترک ا تیاد.
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مقدمه
افﺰایش نﮕرانیﻫای عﻤومی درباره مسائﻞ مﺨتلف اﺟتﻤاعی ﻫم ازاینرو که خسارات و
صدمات وارده بر ﭘیکر ﺟامعه از ناحیه اینگونه مسائﻞ رو به فﺰونی دارد و ﻫم ازآنرو که
1

گاﻫی مقابله با آن نیﺰ روزبهروز دﺷوارﺗر میﺷود ،ﺷناخت علﻤی و دقیق مسایﻞ اﺟتﻤاعی

را ضروری میسازد (رابینﮕتن 2و واینﺒرگ ،1395 ،3ص  .)9ﺟامعهﺷناسان بهطور معﻤول
مسئله اﺟتﻤاعی را وضعیت اظهارﺷدهای میدانند که با ارزشﻫای ﺷﻤار مهﻤی از مردم
مغایرت دارد و معتقدند باید برای ﺗغییر آن وضعیت اقدام کرد (رابینﮕتن و واینﺒرگ،
 ،1395ص .)12
اعتیاد در لغتنامه دﻫﺨدا به معنای (عادتکردن و یا خویکردن به چیﺰی) آورده ﺷده است
(دﻫﺨدا ،1377 ،ص  .)2949اعتیاد یک ناﻫنجاری با نشانهﻫای بالینی رفتاری و ﺷناختی
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است که در ایجاد آن عوامﻞ اﺟتﻤاعی و روانﺷناختی از یکطرف و عوامﻞ زیستﺷناختی
و داروﺷناختی از طرف دیﮕر نقش دارند .عوامﻞ اﺟتﻤاعی بیشتر در ﺷروع مصرف و عوامﻞ
زیستﺷناختی در ادامه وابستﮕی به مواد مﺨدر مﻄرح ﻫستند (ﺷیخاالسالمی و محﻤدی،
 ،1395ص  .)14ﺗرک ﭘایدار ،ماندگاری در درمان ،مدت زمان و دوره درمانی ﺗرک است
که فرد معتاد باید بدون لغﺰش و بازگشت مجدد بهسوی مواد ،آن دوره را سپری کند
(کشاورز ،قﻤرانی ،باقریان و رضایی ،1393 ،ص .)145
اﻫﻤیت خانواده در موضوع ﭘیشﮕیری و درمان و حتی بهعنوان عامﻞ سﺒبساز اعتیاد است و
بیانﮕر این است که اعتیاد یک ﭘدیده چندﺟانﺒه است که میﺗواند بهﺗدریج زندگی فرد را
درگیر کند و ﺗک ﺗک اعضای خانوادهاش را نیﺰ با صدمات ﺟﺒرانناﭘذیری مواﺟه کند.
درواقع اعتیاد سﺒب میﺷود ﺗغییراﺗی در سﺒک زندگی خانواده فرد معتاد ایجاد ﺷود و مﻤکن

1. Social problems
2. Robbing
3. Weinberg

محسن نیازی ،سیدسعید حسینیزاده ،سحر نقیپور ایوکی

است ﺗﻤام قوانین خانواده را ﺗحت ﺗأﺛیر قرار دﻫد (حسینلو و ﻫﻤکاران ،1399 ،ص .)156
ﻏﻔلت ﺷهروندان در حوزه مصرف بهویﮋه مصرف ﺗﻔننی نیﺰ سﺒب ﺷده است ﺗا بسیاری از
خانوادهﻫا نسﺒت به این مسئله ابراز نارضایتی کنند .به اذعان برخی از آنان ،عضو بیﻤار
خانواده با ﺗصور اینکه یکبار مصرف منجر به اعتیاد و مداومت در مصرف نﻤیﺷود ،معتاد
ﺷدهاند و نﺒود اطالع و آگاﻫی کافی در ﺟامعه ﭘیرامون این مسئله را عامﻞ ﺗوسعه اعتیاد
دانستهاند (حسینیزاده آرانی.)1398 ،
وابستﮕی به مواد مﺨدر در عصر حاضر یک مشکﻞ ﺷایع رو به گسترش در ﺟهان است که
ﺗﻤام گروهﻫای قومی و طﺒقاﺗی ﺟامعه را دربرگرفته و  10درصد از ﺟﻤعیت عﻤومی دنیا را
دچار یکی از مشکالت سوء مصرف مواد کرده است (گیلی ،زنﮕنهمﻄلق و ﺗقوایی،1396 ،
ص  .)148آمارﻫای اعالمﺷده از سوی ستاد مﺒارزه با مواد مﺨدر در سال  1391نیﺰ نشان
داد که بالغ بر یک میلیون و دویست ﻫﺰار نﻔر معتاد دائﻤی وﺟود داﺷته و حدود ﻫشتصد
ﻫﺰار نﻔر نیﺰ بهصورت ﺗﻔننی مواد مﺨدر مصرف میکنند .باﺗوﺟه به اینکه در ﻫﻤهﺟای دنیا
بیشتر کارﺷناسان به این آمار با ﺗردید نﮕاه میکنند (سحابی ،مﻔاخری باﺷﻤاق ،سلﻄانیان،
ﺷاﭘری و آقابیگﭘوری ،1395 ،ص  ،)101ﺗا ﺟاییکه گﺰارش ساالنه مصرف مواد سازمان
ملﻞ ( )2011ﺗعداد مصرفکنندگان مواد (افراد دارای سوء مصرف و مصرفکنندگان
ﺗﻔننی) در ایران را چهار میلیون نﻔر برآورد کرده است .عوامﻞ اقتصادی ،فردی ،فرﻫنﮕی،
اﺟتﻤاعی ،سیاسی و روانی با میﺰان ﺗأﺛیر متﻔاوت بر اعتیاد افراد ﺗأﺛیر مثﺒت دارند (عﺒدی،
صادقی سقدل ،عصاری آرانی و ناصری ،1398 ،ص .)9
خانواده بهعنوان اولین و ﺷاید مهﻤترین عامﻞ اﺟتﻤاعی ﺷدن ﻫر فرد ،نقش معناداری در
ﭘیشﮕیری و یا سوق دادن اعضایش به سﻤت اعتیاد ایﻔا میکند ،زیرا خانواده در حالیکه
میﺗواند حﻤایتﻫای ارزﺷﻤندی از اعضایش داﺷته باﺷد ،میﺗواند سﺒبساز اعتیاد و یا
عاملی برای ﺗشدید اعتیاد در آنﻫا باﺷد (حسینلو ،رستﻤی و چهرهسا ،1399 ،ص .)149
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ﺗعداد افرادی که بهصورت ﺗﻔننی مواد مﺨدر مصرف میکنند بیش از معتادان دائﻤی است،
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معتﻤد نﺒودن و بدقولیﻫای فرد معتاد ،بینظﻤی و درﻫمریﺨتﮕی خانواده ،فقدان ﺗﺒادل
عاطﻔی ،آﺷﻔتﮕیﻫای خانواده و فروﭘاﺷی ارکان خانواده ﭘیامدﻫای ناگوار این معضﻞ
اﺟتﻤاعی است (صادقیفسایی و ﻫﻤکاران ،1399 ،ص .)64
پیشینه پژوهش :مامﺷریﻔی ،سهرابی و برﺟعلی ( )1400در ﭘﮋوﻫش خود باعنوان «نقش
واسﻄهای راﻫﺒردﻫای مقابلهای در رابﻄه بین الﮕوی ارﺗﺒاطی خانواده و آمادگی به اعتیاد»
چاپ ﺷده است ،از روش ﻫﻤﺒستﮕی ﭘیرسون و مدلسازی معادالت ساختاری استﻔاده کرده
است و ﺟامعه آماری آن اعضای سازمان ﺟوانان ﺟﻤعیت ﻫالل احﻤر کﻞ ایران در سال
 1397بوده که  595نﻔر به روش نﻤونهگیری خوﺷهای چند مرحلهای انتﺨاب ﺷده بودند.
نتایج نشان داد که الﮕوی ارﺗﺒاطی خانواده در کنار سایر عوامﻞ از ﺟﻤله ﺷیوه مقابلهای،
نقشی کلیدی در آمادگی اعتیاد و مصرف مواد افراد داﺷته است .برخی نیﺰ اختالفات
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خانوادگی ،ﺷرایط بد کﻤپ ،بیکاری ،وسوسه فردی را علﻞ اصلی بازگشت به اعتیاد
دانستهاند .صادقیفسایی ،ﺟهاندارالﺷکی و کالنتری ( ،)1399در ﭘﮋوﻫشی باعنوان «واکاوی
اعتیاد مردان متأﻫﻞ در یک مﻄالعه کیﻔی» بر ﭘایه نظریه مﺒنایی و با استﻔاده از مدل
ﭘارادایﻤی اﺷتروس و کوربین ،ﺷرایط و ﭘیامدﻫای اعتیاد را واکاوی کردند .یافتهﻫا نشان
داد که مقوالت خانواده ناسالم ،حلقه دوستان و زیستمکان مصرف را از ﺷرایط علی اعتیاد
دانسته و مقوالﺗی مانند فراموﺷی خانواده ،ﭘدرانﮕی گﻤشده ،داغ ننگ خانواده ،ناامنسازی
خانواده و از ﻫمگسیﺨتﮕی خانواده ،مقوالت ﭘیامدی ﺷناسایی ﺷد.
ﭘﮋوﻫش درگاﻫی و بیرانوند ( ،)1399با نام «عوامﻞ اقتصادی و اﺟتﻤاعی موﺛر بر اعتیاد در
ایران با ﺗاکید بر ادوار ﺗجاری» ،انجام ﺷده است که با استﻔاده از الﮕوﻫای ﭘروبیت و ﺗعیین
احتﻤال اعتیاد افراد با مشﺨصﻫای دموگرافی مﺨتلف برای  10گروه سنی و در سه گروه
استانﻫا برآورد ﺷده است .یافتهﻫا نشان داد که احتﻤال اعتیاد مردان نسﺒت به زنان و افراد
مجرد نسﺒت به افراد متاﻫﻞ بیشتر بوده و احتﻤال اعتیاد با باالرفتن سﻄح ﺗحصیالت کاﻫش
یافته است .ﻫﻤچنین در گروه سنی  30ﺗا  45سال ،احتﻤال اعتیاد افراد بیکار نسﺒت به افراد
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ﺷاﻏﻞ بیشتر است .نتایج ﻫم بر رابﻄه مثﺒت و معنادار با نرخ ﺷیوع اعتیاد با ﺷاخص فقر و
بیکاری مردان داللت داﺷته است .ﺟاللی و راستینه ( ،)1398در ﭘﮋوﻫشی باعنوان «علﻞ
گرایش ﺟوانان و نوﺟوانان ﺷهرستان محالت به مواد مﺨدر و ارائه راﻫکارﻫای ﭘیشﮕیرانه»
که ﺟامعه آماری آن ﺷامﻞ  35نﻔر معتاد بودند و روش انجام ﭘﮋوﻫش بهصورت ﺗوصیﻔی -
ﺗحلیلی بود به این نتایج رسیدند که وابستﮕی به دوستان و گروه ﻫﻤساالن ،نقش خانواده ،در
دسترس بودن مواد مﺨدر ،حس کنجکاوی فرد در گرایش ﺟوانان و نوﺟوانان ﺷهرستان
محالت به مواد مﺨدر ﺗأﺛیر دارد.
افضلی ،صرامی و ایرانﺨواه ( ،)1398ﭘﮋوﻫشی باعنوان «ﺗﺒیین آسیب اﺟتﻤاعی اعتیاد از نﮕاه
قربانیان آن در ﺷهر ﺗهران» با ﺟامعه آماری ﻫﻤه معتادان ﺷهر ﺗهران انجام دادند که معیار
ﺗعیین حجم نﻤونه با روش اﺷﺒاع دادهﻫا ،در نﻔر  25به اﺷﺒاع رسیده بود .روش ﭘﮋوﻫش،
ﺗوصیﻔی  -ﺗحلیلی بوده است .یافتهﻫا نشان داد که علﻞ و سﺒبﻫای اعتیاد نه اﺟتﻤاعی ،بلکه
بیشتر در سﻄح فرد ،خانواده و حلقه دوستان ﺷکﻞ گرفته و راﻫکار فائق آمدن بر آسیب
ﺷریﻔیچالﮕه ( ،)1398باعنوان «ﭘیشبینی رابﻄه سﺒکﻫای دلﺒستﮕی با گرایش به مواد

مﺨدر در دانشجویان ﭘسر دانشﮕاه فرﻫنﮕیان کردستان" انجام ﺷده که ﺟامعه آماری آن کلیه
دانشجویان دانشﮕاه فرﻫنﮕیان کردستان در سال ﺗحصیلی  1393-94بودهاند که با روش
ﺗوصیﻔی – ﺗحلیلی انجام ﺷده است .نتایج نشان داد که با افﺰایش دلﺒستﮕی ایﻤن خانوادهﻫا
با فرزندان میﺗوان میﺰان گرایش به مصرف مواد را کاﻫش داد.
خﻤرنیا و ﭘیوند ( ،)1397ﭘﮋوﻫشی با نام «علﻞ بازگشت به اعتیاد به مواد مﺨدر و
راﻫکارﻫای ﭘیشنهادی در مراﺟعهکنندگان به مراکﺰ ﺗرک اعتیاد (یک مﻄالعه کیﻔی)» انجام
دادند 22 .نﻔر از افرادی که دارای سابقه ﺗرک و بازگشت مجدد به مواد مﺨدر را داﺷتند ،با
روش نﻤونهگیری ﻫدفﻤند انتﺨاب ﺷدند و ﺗحلیﻞ دادهﻫا با روش ﺗحلیﻞ محتوا انجام ﺷد.
نتایج نشان داد که انتﺨاب کﻤپ ﺗرک اعتیاد مناسب ،حﻤایت و نظارت بیشتر خانواده،
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ﺗرک ﺗنﺒیه ﺗوسط خانواده ،حﻤایت عاطﻔی ،ﺗغذیهای و ﺷغلی ﭘس از ﺗرک ،از مهﻤترین
راﻫکارﻫا برای ﭘیشﮕیری از بازگشت به مواد مﺨدر نام برده ﺷده است .بیشتر
ﺷرکتکنندگان نیﺰ اختالفات خانوادگی ،ﺷرایط بد کﻤپ ،بیکاری و وسوسه فردی را علﻞ
اصلی بازگشت به اعتیاد دانستند.
در ﺟﻤعبندی ﭘیشینهﻫا مشﺨص ﺷد که ﭘﮋوﻫشﻫای انجام ﺷده ﻫﻤﮕی بر عوامﻞ موﺛر بر
ﺗرک اعتیاد بهصورت کلی و عﻤومی بحث کرده بودند و ﭘﮋوﻫشی عوامﻞ موﺛر بر ﺗرک
اعتیاد را از نظر خانوادهﻫای افراد معتاد بررسی نکرده است.
مبانی نظری :بنابر ﭘﮋوﻫشﻫای مککی ،1فرانکلین ،2ﭘاﺗاﭘیس 3و لینچ )2006( 4بیشترین
سوء مصرفکنندگان مواد ﭘس از سمزدایی و ورود به درمانﻫای ﺗوانبﺨشی ،طی  90روز
ﭘس از ﺷروع درمان ،دوباره دست به مصرف مواد میزنند .نتایج ﭘﮋوﻫشﻫای فریدمن و
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ﻫکتر )1998( 5نیﺰ حاکی از این است که ﺗنها  20ﺗا 50درصد بیﻤاران میﺗوانند به قﻄع
مصرف موﺛر بعد از یکسال ادامه دﻫند .به اعتقاد دورکیم ،)1383( 6گرچه وﺟود درصدی
از ﺟرائم و آسیبﻫا (نظیر بازگشتﻫای به اعتیاد) ﻫﻤواره در ﺟامعه طﺒیعی قلﻤداد میﺷود،
اما ﻫنﮕامیکه نرخ یک انحراف به میﺰان وسیعی گسترش یابد (عود ﺗا  90درصد مصرف
مواد) ،حاکی از وضعیت مرضی و نابهنجار است.
در حوزه ﺗرک اعتیاد نیﺰ ﺷواﻫد نشان از نقش مهم خانواده دارند .به اعتقاد روزنﺒرگ،7
مﺒارزه خانواده در این مسیر ﺷﺒیه به باالرفتن از ﭘلهﻫا است ،خانواده از ﭘلهﻫای سردرگﻤی،
دلهره ،ﺗرس ،خشم ،خصومت ،بیﺰاری و احساس گناه عﺒور میکند (بهاری ،1390 ،ص 60؛
به نقﻞ از ﭘیلهوری .)1395 ،خانواده اصلیﺗرین مامن افراد ﭘس از ﺗرک اعتیاد قلﻤداد
1. Mckay
2. Franklin
3. Patapis
4. Lynch
5. Friedman & Hechter
6. Durkheim
7. Rosenberg
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میﺷود زیرا بعد از ﺗرک اعتیاد ،فرد موقعیت اﺟتﻤاعی مناسﺒی نداﺷته و اصلیﺗرین امید فرد
متوﺟه خانواده وی است .زمانیکه خانواده طردکننده باﺷد ،فرد بهدنﺒال فعالیت آرامشبﺨش
برای التیام آالم روحی میﺷود و باﺗوﺟه به خط سیری که اعتیاد بر ذﻫن فرد گذاﺷته ،دوباره
به مصرف مواد و دریافت ﻫﻤان آرامش و لذت قﺒلی ﺗحریک میﺷود (فتحی و موسویفر،
 ،1395ص  .)129الﮕوی ارﺗﺒاطی خانواده در کنار سایر عوامﻞ از ﺟﻤله ﺷیوه مقابلهای،
نقشی کلیدی در آمادگی اعتیاد و مصرف مواد ایﻔا میکند (مامﺷریﻔی و ﻫﻤکاران،1400 ،
ص  .)311ﺗحلیﻞ نظرات خانوادهﻫای افراد ﺗرک اعتیاد کرده نشان داد که ﻫﻤسو با قﻄع
روابط اﺟتﻤاعی با مصرفکنندگان و دوستان معتاد ،انواع دیﮕری از ارﺗﺒاطات اﺟتﻤاعی در
این دوره ﺷکﻞ گرفته ،ارﺗﺒاطاﺗی ﻫدفﻤند که در راستای ﺗداوم درمان و ﭘاکی ﺗوسعهیافته و
کانون اصلی این روابط بر دوستان ﻫﻤدرد ،افراد در حال درمان و نیﺰ راﻫنﻤایان ﭘاکی است.
دوستی با این افراد نهﺗنها ضررﻫا و ﭘیامدﻫای منﻔی و وسوسه مصرف را به ﻫﻤراه ندارد ،بلکه
سﺒب ارﺗقاء دانش و اطالعات فرد در حوزه ﺗرک مواد مﺨدر و در نتیجه ﭘایداری بیشتر وی
ﭘﮋوﻫش معارفوند ،بابائیان و حسینزاده ( )1395نشان داده است که  3/59درصد از افراد
با داﺷتن ارﺗﺒاط با خانواده بعد از ورود به درمان ،ماندگاری در درمان داﺷتهاند و بیشتر
افرادی که بعد از ورود به درمان با خانواده خود ارﺗﺒاط داﺷتهاند ،ﺗوانسته بودند که در
درمان باقی بﻤانند .این ﭘﮋوﻫش در ابعاد دیﮕر نشان داده است که معتادان خیابانی و
بیسرﭘناه که اﻏلب ارﺗﺒاطی با خانوادهﻫای خود ندارند ،انﮕیﺰهای برای درمان نداﺷته و کﻤتر
وارد این فرایند میﺷوند و ریﺰش بیشتری در درمان دارند .بدین لحاظ حﻔظ ارﺗﺒاط با
خانواده برای این دسته از افراد ،حﻤایت بیشتری به ارمغان میآورد و آنﻫا با قﻄع مصرف و
ماندگاری در درمان ﺗالش میکنند ﺗا اعتﺒار از دسترفته خود را نﺰد خانواده بهدست آورند.
براساس گﺰارش دفتر مقابله با مواد مﺨدر و ﺟرم سازمان ملﻞ متحد در سال  2018میالدی،
 269میلیون نﻔر در ﺟامعه ﺟهانی حداقﻞ یک نوع ماده مﺨدر یا روانﮕردان را در سال
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مصرف کردهاند و در عصر ﺟهانیﺷدن ،کشور ایران نیﺰ از آسیبﻫای برﺷﻤرده ناﺷی از
اعتیاد به مواد مﺨدر و روانگردانﻫا مصون نﺒوده و متأسﻔانه بیش از چهار میلیون نﻔر از
ﺟﻤعیت عﻤومی  15ﺗا  64سال کشور مﺒتال به مصرف مستﻤر و آزمایشی مواد ﻫستند .در
بین ﺟﻤعیت مصرفکننده مواد در کشور ،دانشجویان بهعنوان نﺨﺒﮕان ﺟامعه از ﺟایﮕاه
بسیار مهﻤی برخوردار ﻫستند .براساس نتایج ﺷیوعﺷناسی صورت ﭘذیرفته در دانشﮕاهﻫای
دولتی کشور ،چهار و ﻫﻔت دﻫم درصد از دانشجویان مﺒادرت به مصرف مواد ﺗوﻫمزا ،مﺨدر
یا محرک کردهاند (صرامی.)1400 ،
مصرف مواد مﺨدر احتﻤال ورود و یا باقی ماندن در بازار کار را برای فرد محدود میکند،
این در حالی است که سرخوردگی ناﺷی از ﺷکست در یافتن ﺷغﻞ مناسب نیﺰ ﺗﻤایﻞ به
مصرف مواد مﺨدر را افﺰایش میدﻫد که این خود سﺒب ایجاد یک دور باطﻞ خواﻫد ﺷد
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(درگاه و بیرانوند ، 1399 ،ص .)111
اگر افراد معتاد بعد از ﺗرک مواد مشغول بهکار ﺷوند فکر و ذﻫن آنﻫا معﻄوف به ﺷغﻞ و
ساعات کاری خود میﺷود و بهطور قﻄع فرصتی را که برای مواد مﺨدر و سرگرمﺷدن با
دوستان ناباب نیاز دارند را بهدست نﺨواﻫند آورد و ﺗﻤام وقتﺷان را صرف کارکردن و
ایجاد درآمد میکنند .امروزه آسیبﻫای اعتیاد و ﭘیامدﻫای ناﺷی از آن یکی از مهمﺗرین
مشکالت ﺟامعه است .از ﺟﻤله ﭘیامدﻫا ،ﺗهدیداﺗی است که اﺷتغال و منابع درآمدی خانواده
بهﺒودیافتﮕان را به مﺨاطره میاندازد .افراد بهﺒودیافته ﭘس از مرحله ﭘاکسازی و برگشت به
ﺟامعه با معضﻞ ﺟدیدی به نام بیکاری و بیاعتﻤادی کارفرمایان مواﺟه میﺷوند .حذف
ریشهﻫای اعتیاد و ﺗوانﻤندسازی معتادان بهﺒودیافته و ایجاد ﺷرایط اولیه برای اﺷتغال و
اصالح رفتار آنان برای ورود به ﺟامعه امکانﭘذیر است .اﺷتغال و کارﻫای خدماﺗی حین
درمان گام موﺛر در روند بهﺒود ﺟسﻤی ،روانی و اﺟتﻤاعی افراد معتاد دارد و در آمادهسازی
و بازسازی ﺷﺨصیت اﺟتﻤاعی بهﺒود یافتﮕان موﺛر است (ﺷیخاالسالمی ،یاقوﺗی زرگر و
محﻤدی ،1399 ،ص .)1643
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در نقشه مهندسی فرﻫنﮕی کشور مصوبﺷده در ﺗاریخ  1390/7/19در قسﻤت راﻫﺒردﻫای
ملی بند ﻫجده ،آمده است که ارﺗقای مهارت و ﺗوانﻤندسازی خانوادهﻫای در حوزه اعتیاد به مواد
مﺨدر و گسترش اقدامات ﭘیشﮕیرانه مدنظر قرار گیرد که این امر از ﺗدابیر و قوانین باالدستی در
حوزه فرﻫنﮕی و ﭘیشﮕیری از اعتیاد به مواد مﺨدر در ستاد مﺒارزه با مواد مﺨدر آمده است.
ﻫﻤچنین باﺗوﺟه به ﺷعار سالروز ﺟهانی مﺒارزه با مواد مﺨدر که حقایق درباره مواد مﺨدر را به
اﺷتراک بﮕذاریم ﺗا زندگیﻫا را نجات دﻫیم ،ضروری است ﺗا درباره این آسیب اﺟتﻤاعی از
ﺟنﺒهﻫای مﺨتلف ،بررسیﻫای الزم صورت گیرد .1باﺗوﺟه به روند بازگشتکنندگی اعتیاد و
وابستﮕی به مواد مﺨدر و ﻫﺰینهﻫای بینهایت زیادی که بر مﺒنای عود مجدد مصرف گریﺒانگیر
فرد ،خانواده و نظام اﺟتﻤاعی میﺷود ،و نیﺰ بدین لحاظ که فقط ﺗعدادی از وابستﮕان به مواد
مﺨدر موفق به ﺗداوم ﺗرک اعتیاد میﺷوند و میﺗوانند در مقابﻞ گرایش مجدد به مواد مﺨدر
مقاومت کنند ،این موضوع ضروری است که کدامیک از عوامﻞ اﺟتﻤاعی از نظر خانوادهﻫایی
که افراد معتاد در آنﻫا موفق به ﺗرک دایم ﺷدهاند ،بر ماندگاری و ﺗداوم روند ﺗرک اعتیاد

روش
این ﭘﮋوﻫش یک مﻄالعه کیﻔی و به لحاظ ﻫدف ،کاربردی است .مشارکتکنندگان در این
ﭘﮋوﻫش افرادی ﻫستند که موفق به ﺗرک اعتیاد ﺷدند و خانوادهﻫای این افراد در سال
 1397در ﺷهر کاﺷان بودهاند .با استﻔاده از روش نﻤونهگیری ﻫدفﻤند ،ﻫﻔت نﻔر از اعضای
خانوادهﻫای کاﺷانی که افراد معتاد در این خانوادهﻫا موفق به ﺗرک ﭘایدار ﺷده بودند و
ﺷامﻞ والدین ،برادران و ﻫﻤسران آنﻫا بودند و چهارده نﻔر ﻫم از افراد موفق به ﺗرک ﭘایدار
که میﺰان ﭘاکی بین  8ﺗا  156ماه داﺷتند ،بهعنوان نﻤونه برگﺰیده ﺷدند.
 .1دانشﮕاه گیالن ،مرکﺰ مشاوره ،روز ﺟهانی مﺒارزه با مواد مﺨدر 5 ،ﺗیرماه  ،1400و یا ریاست ﺟﻤهوری ،ﭘورﺗال
ﺟامع ستاد مﺒارزه با مواد مﺨدر.
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در این ﭘﮋوﻫش دادهﻫا از طریق مصاحﺒه نیﻤهمتﻤرکﺰ گردآوری ﺷد .در این نوع مصاحﺒه،
اگرچه محقق از قﺒﻞ موضوعات و عناوینی را که برای ﭘوﺷشدادن اطالعات الزم است ،ﺗهیه
میکند ،اما ﻫﻤه ﭘرسشﻫا از قﺒﻞ ﺗهیه نشده و ﺟاﻫایی از مصاحﺒه ﺗا حد زیادی متکی بر
ﭘرسشﻫایی است که خودبهخود در ﺗعامﻞ بین مصاحﺒهگر و مصاحﺒهﺷونده ﭘیش میآید .ﻫر
مصاحﺒه در حدود  35ﺗا  60دقیقه بهطول انجامیده و ﭘس از ضﺒط مکالﻤه ،متن آن با استﻔاده
از نرمافﺰار مکس کیودا کدگذاری ﺷد و برای ﺗحلیﻞ دادهﻫا از انواع کدگذاری باز ،محوری
و گﺰینشی که روش رایج در نظریه زمینهای است ،بهره گرفته ﺷد.
در کدگذاری اولیه حدود  200کد باز از ﺗحلیﻞ مصاحﺒهﻫا استﺨراج ﺷد ،سپس براساس
محتوا در قالب مقوالت عﻤده دستهبندی ﺷده و در راستای افﺰایش اعتﺒار کدﻫا و مقوالت
بهدست آمده ،از معیارﻫای اعتﺒارسنجی گوبا و لینکلن 1که ﺷامﻞ قابلیت اعتﺒار ،2قابلیت
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ﺛﺒات ،3اطﻤینانﭘذیری 4و قابلیت انتقالﭘذیری 5است ،استﻔاده ﺷد و درنهایت با ﺗرکیب کد-
ﻫا ،مقوالت محوری استﺨراج و با ﭘاالیش نظری آنها ،حول یک ﻫسته مرکﺰی که ﻫﻤان
عوامﻞ اﺟتﻤاعی گرایش به مواد و عوامﻞ اﺟتﻤاعی ﺗرک به مواد از نظر خانوادهﻫای کاﺷانی
است ،ﺟای گرفته است.

یافتهها
بررسی ﭘﮋوﻫش در حوزه خانوادهﻫای کاﺷانی که افراد معتاد در این خانوادهﻫا موفق به ﺗرک
ﭘایدار مواد مﺨدر ﺷدهاند ،نشان داده است که به دو دسته اصلی از عوامﻞ اﺟتﻤاعی که ﻫم
گرایش به مواد مﺨدر دارند و ﻫم عوامﻞ اﺟتﻤاعی که موﺟب ﺗرک ﭘایدار مواد مﺨدر ﺷده
است ،اﺷاره دارد؛ در این میان ،از نظر خانوادهﻫای کاﺷانی ،عامﻞ اﺟتﻤاعی که ﺗوانست ﻫﻤه

1. Guba & Lincoln
2. Credibility
3. Confirmability
4. Dependability
5. Transferability
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عواملی که در ﺗرک مواد مﺨدر اﺛر داﺷته را موﺟب ﺷود ،عامﻞ خواستن واقعی خود فرد
معتاد است .در ﺷکﻞ  1به این عوامﻞ اﺟتﻤاعی اﺷاره ﺷده است.
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شکل  .1مدل شماتیک عوامل اجتماعی گرایش به ترک اعتیاد و عوامل گرایش به اعتیاد از نظر
خانوادههای کاشانی

عوامل گرایش به ترک اعتیاد از نظر خانوادههای کاشانی

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد در خانوادههای کاشانی

ﺗحلیﻞ نظرات خانوادهﻫای کاﺷانی که افراد ﺗرک اعتیاد در آنﻫا وﺟود داﺷت ،نشان داد که
عوامﻞ اﺟتﻤاعی گرایش به ﺗرک اعتیاد در حوزه خانواده دربرگیرنده عواملی چون،
عامﻞﻫای حﻤایت عاطﻔی و اﺟتﻤاعی ،دﺷواری دسترسی به مواد ،گروهدرمانی ،اقدامات
حﻤایتی ،انﮕیﺰهﻫای موﺛر در ﺗرک ،مهارتﻫای زندگی ،خانواده ،انﮕیﺰه دینی برای ﺗرک بوده
است و مهﻤترین عامﻞ ﺗرک اعتیاد از نظر خانوادهﻫا که خواستن واقعی خود افراد معتاد
است ،بهدست آمده که در ادامه به نﻤونهﻫایی از آنﻫا اﺷاره ﺷده است.
حمایت عاطفی و اجتماعی :حﻤایت اﺟتﻤاعی را میﺰان برخورداری از محﺒت ،ﻫﻤراﻫی،
مراقﺒت ،احترام ،ﺗوﺟه و کﻤک دریافتﺷده ﺗوسط فرد از سوی افراد یا گروهﻫای دیﮕر نظیر
اعضای خانواده ،دوستان و دیﮕران ﺗعریف کردهاند .برخی حﻤایت اﺟتﻤاعی را واقعیتی
اﺟتﻤاعی و برخی دیﮕران را ناﺷی از ادراک و ﺗصور فرد میدانند (ریاحی ،علیوردینیا و

دوره  ،4شماره  ،3پاییز

Vol. 4, No. 3, Autumn 2021-1400

76

ﭘورحسین ،1389 ،ص  .)88ازﺟﻤله عواملی که اعضای خانواده افراد ﺗرک کرده بدان ﺗأکید
داﺷته و نقش این عامﻞ را در ماندگاری ﺗرک اعتیاد بسیار مﺆﺛر میدانستند ،حﻤایت عاطﻔی
و اﺟتﻤاعی بیﻤاران اعتیاد ﭘس از قدم گذاﺷتن در فرایند ﺗرک و سپریکردن دورهﻫای ﭘاکی
بوده است .درصورﺗیکه این افراد ﭘس از سپریکردن دوره درمانی خویش با آﻏوش باز
ﺟامعه مواﺟه نشوند و سایر ﺷهروندان در برخورد با آنﻫا رویکرد مداراگونه و برخورد
مﻄلوبی نداﺷته باﺷند و به آنﻫا برای بازگشت به ﺷرایط ﭘیش از مصرف کﻤک نکنند،
بیﻤاران بار دیﮕر بهسوی مواد مﺨدر و ﭘذیرش باالی معتادان کشیده خواﻫند ﺷد.
«در ﺟامعه ما فرﻫنگسازی نشده که آدمی که زمانی اﺷتﺒاه کرده اما ﭘشیﻤونه و
درصدد ﺟﺒران ﻫست رو باید ﭘذیرفت .باید کﻤکش کرد ،بهش فرصت ﺟﺒران داد.
باید سعی بشه حداقﻞ در اوایﻞ ﺗرک فرد مورد حﻤایت قرار گیرد» (برادر فرد ﺗرک
اعتیاد کرده 12 ،ماه ﭘاکی).
دشواری دسترسی به مواد :یکی از عوامﻞ محیﻄی گرایش به اعتیاد و ناﺗوانی در ﺗرک
ﭘایدار آن ،وفور و دسترسی آزاد مواد مﺨدر در بسیاری از نواحی روستایی و ﺷهری ایران
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است بهطوریکه در ﻫر منﻄقه بهویﮋه مناطق مرزی و ﺷهری بهراحتی میﺗوان به مواد مﺨدر
دسترسی ﭘیدا کرد ،چنانچه به گﻔته یکی از معتادان میﺗوان با داﺷتن ﻫﺰینه خرید یک بسته
سیﮕار معﻤولی ،مواد مورد نیاز را ﺗهیه کرد (موسوی.)1389 ،
«اآلن مواد از آدامس ارزونﺗره ،قرضی میدن به افراد ،اگه معتاد دو سه ﺟا بره بﺒینه
مواد نیست و گیر نﻤیاد مسلﻤا این باعث میشه بشینه سرﺟاش .وقتی ﺟاﻫای خرید
مواد کم باﺷه دلسرد میشه ،به قول خودش میﮕه نﻤیارزه اینقد دنﺒالش بره» (ﻫﻤسر
فرد ﺗرک اعتیاد کرده 60 ،ماه ﭘاکی).
گروهدرمانی :مﻄالعات نشان دادند که راﻫﺒردﻫای آموزﺷی فعال که دارای بحث گروه
بودند ،دارای اندازه اﺛری به بﺰرگی  0/917بر ﺗغییر نﮕرش افراد در زمینه اعتیاد ﻫستند
(مهری ،اسﻤاعیلی  ،رﺟﺒیرستﻤی و ﺗرکاﺷوند ،1391 ،ص.)20
«گروهدرمانی خیلی موﺛره ،ﻫﻤسرم در گروهﻫایی که اعضاﺷون ﺗرک دائم داﺷتند،
مشارکت داﺷت و باعث ﺷد که ارادهاش قویﺗر بشه ،به خودش بﮕه میﺗونم ﺗرک
اقدامات حمایتی :حﻤایتﻫای اﺟتﻤاعی الزم است دربرگیرنده منابع مادی و مالی برای
ﺗقویت قوای ﺟسﻤانی و نیﺰ حﻤایتﻫای عاطﻔی و روانی در راستای ﺗقویت ذﻫنی و روانی
فرد باﺷد .ﺗا زمانیکه ﺷرایط ابتدایی حیات برای این گروه از بیﻤاران فراﻫم نشود ،فرایند
ﺗرک اعتیاد به ﺛﻤر نﺨواﻫد نشست.
«حﻤایتﻫای اﺟتﻤاعی باید طوری باﺷه که فرد معتاد رو طرد نکنن ،اون رو بهعنوان
یک بیﻤار که سالمت خودش رو دوباره بهدست آورده بپذیرن» (ﻫﻤسر فرد ﺗرک
اعتیاد کرده 84 ،ماه ﭘاکی).
انگیزههای موثر در ترک :ﺗوسعه روابط اﺟتﻤاعی سالم و افﺰایش مشارکتﻫای اﺟتﻤاعی،
خانوادگی و درمانی بیﻤاران در دوران ﺗرک اعتیاد گام مثﺒتی برای ﺛﺒات درمانی و ﭘایداری
در ﺗرک اعتیاد است .انﮕیﺰه برای حﻔظ ارﺗﺒاطات خانوادگی و فشار وارده از سوی خانواده
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عامﻞ موﺛری در ﺗﻤایﻞ افراد معتاد به ﺗرک اعتیاد است و اگر در فرایند ﺗرک اعتیاد ،نظام
خانواده از فرد وابسته به مواد ،حﻤایت عاطﻔی و مالی مناسﺒی به عﻤﻞ بیاورد و نقش نظارﺗی
 حﻤایتی خود را بهدرستی ایﻔا کند ،خواﻫد ﺗوانست فرایند ﺗرک اعتیاد را به ﭘایداری وماندگاری الزم رسانده و زمینه رﻫایی از اعتیاد را فراﻫم کند (حسینیزاده ،1398 ،ص ،)73
و یکی از عوامﻞ بازدارنده برای بازگشت مجدد به مصرف مواد مﺨدر و مقاومت در برابر
انﮕیﺰهﻫا و محرکﻫای متعدد اعتیاد در ﺟامعه ،اﺷتغال است.
«برای حﻤایت از این افراد در دورانی که ﺗرک کردهاند و دوباره به ﺟامعه باز
میگردند ،باید اقدامات زیادی صورت گیرد ،مثال فرد ﺗرک میکنه میاد میبینه
دوباره بیکاره ،کاری نداره ،دوباره روحیاﺗش خراب میشه بهسﻤت مصرف میره»
(برادر فرد ﺗرک اعتیاد کرده 180 ،ماه ﭘاکی).
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مهارتهای زندگی :یونیسف مهارتﻫای زندگی را ﺗغییر یا ﺷکﻞدﻫی رفتار با ﺗأکید بر
دانش ،نﮕرش و مهارتﻫا درنظر گرفته است .برنامه مهارتﻫای زندگی یک رویکرد ﺗغییر
رفتار کامﻞ است که بر ﺗوسعه مهارتﻫای الزم برای زندگی از قﺒیﻞ ارﺗﺒاط ،حﻞ مسئله،
ﺗﻔکر ،مدیریت ،احساسات ،ﺟرأتورزی ،ایجاد اعتﻤاد به نﻔس و مقابله با فشار ﻫﻤساالن
ﺗﻤرکﺰ میکند .این مهارتﻫا به فرد امکان میدﻫند با مشکالت روانی و استرسﻫا و
فشارﻫای روانی مقابله و مواﺟههای موﺛر داﺷته باﺷد .با افﺰایش سﻄح بهداﺷت روان ،انﮕیﺰه
فرد در مراقﺒت خود و دیﮕران افﺰایش مییابد .ازاینرو مهارتﻫای زندگی به ابﺰاری
کارآمد برای ﭘردازش بهتر مسائﻞ و مشکالت ﭘیرامون زندگی ﺗﺒدیﻞ و موﺟب میﺷود ﺗا
ﺗصﻤیﻤات آگاﻫانه گرفته ﺷوند (محﻤدیﭘور و فالحتی1394 ،؛ به نقﻞ از عامری ،دﻫدار و
امیریان ،1399 ،ص .)38
«به نظرم این افراد باید یه دوره مهارتﻫای زندگی یاد بﮕیرن یا در یکسری
کالسﻫایی که ﺗقویتکننده فرد در ﺗعامﻞ با دیﮕران ﻫست ،ﺷرکت کنن» (ﻫﻤسر
فرد ﺗرک اعتیاد کرده 84 ،ماه ﭘاکی).
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خانواده :احساس ﺗعهد به زوج عاطﻔی منجر به ﺗالش بیشتر بیﻤار برای درمان و ماندگاری
در ﭘاکی میﺷود؛ ﻫﻤچنین بیﻤار متاﻫﻞ ،از ﺟانب ﻫﻤسر ،حﻤایتﻫای فراوان و متﻔاوﺗی
دریافت کرده و با آرامش و آسایش بیشتری این روند را دنﺒال میکند؛ ﺗغییر و بهسﻤت
ﭘاکی رفتن در ﭘرﺗو ﺗوﺟه ویﮋه خانواده و ﻫﻤراﻫی آنﻫا میسر بوده و در این مسیر ،والدین و
بهویﮋه ﻫﻤسر فرد بیﻤار نقش مﺆﺛری در ﺗرﻏیب فرد برای ایجاد ﺗغییرات سالم در زندگی
بیﻤار دارند .سوء مصرف مواد ،نتیجه ﺗرکیﺒی از عوامﻞ گوناگون است و ﻫرچه روابط
صﻤیﻤی با خانواده بیشتر باﺷد ،میﺰان گرایش به مصرف مواد مﺨدر کاﻫش مییابد (رحﻤانی
و ﻫﻤکاران ،1398 ،ص .)64
«ﺗرک اعتیاد ،نیازمند کسی ﻫست که دنﺒال کارش باﺷه ،یه دلسوز مثﻞ ﭘدر و مادر
میﺨواد» (ﭘدر فرد ﺗرک اعتیاد کرده 48 ،ماه ﭘاکی).
«ﻫﻤسرم از دوستانش اعتیادش رو ﺷروع کرد و فقط خانوادش ﺗونستند به او کﻤک
کنند که در ﺗرک بﻤونه .در مورد بیﻤار ما فقط خانواده ﺗوانست کﻤکش کنه» (ﻫﻤسر
انگیزه دینی برای ترک :فقدان معنویت و احساس ﺗنهایی و نیﺰ دفع خودمحوری از طریق
ﺗقویت رابﻄه با نیروی برﺗر را میﺗواند ﭘر کند .بهﺒود اعتقادات دینی و قلﺒی بیﻤاران ،منجر
به فراﻫمسازی آرامش روانی و درونی الزم برای ﺗرک اعتیاد است.
«ﭘسرم برای ﺗرک خیلی ﺗوسﻞ میکرد ،نﻤاز و روزهاش رو میگرفت ،آدم معتقدی
بود .اعتقاد داﺷت ،میگﻔت یا حضرت عﺒاس باید ﺗرک کنم .ﺗا صﺒح گاه قرآن
میخوند ﺗو کﻤپ .ﺗوکﻞ به خدا زیاد داﺷت» (ﭘدر فرد ﺗرک اعتیاد کرده 180 ،ماه
ﭘاکی).
مهمترین عامل ترک اعتیاد از نظر خانوادهها :در ﭘاسخ به ﭘرسش «مهﻤترین عامﻞ ﺗرک
اعتیاد» از سوی اعضای خانواده افراد ﺗرک اعتیاد کرده ،اراده فرد و خواست واقعی خود فرد
برای ﺗرککردن است .ﺗرک ﭘایدار ،ﺗرک داوطلﺒانه ،خودخواسته و اختیاری فرد بیﻤار است.
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بهعﺒارﺗی دیﮕر ،ﺗا زمانیکه خود بیﻤار قصد ﺗرک نداﺷته باﺷد و بهصورت اختیاری و
داوطلﺒانه قدم در مسیر درمان نﮕذارد ،ﺗرک ﭘایدار حاصﻞ نﺨواﻫد ﺷد؛ ارزیابی آراء بسیاری
از بیﻤاران بهﺒود اعتیاد ،نشان میدﻫد که ﺗرک اﺟﺒاری ،نتیجهای ﺟﺰ ادامه مصرف ندارد.
«مهﻤترین عامﻞ ﺗرک طوالنی ﻫﻤسرم ،اراده خودش و رفتوآمد به ان ای بود»
(ﻫﻤسر فرد ﺗرک اعتیاد کرده144 ،ماه ﭘاکی).
« 4بار سابقه ﺗرک داﺷت و برای ﺗرک اقدام کرده بود 3 .بار او را بهصورت اﺟﺒاری
بردم ،ولی دفعه آخر خودش اومد ...برای ﺗرک باید خود فرد اراده داﺷته باﺷه،
خودش بﺨواد» (ﭘدر فرد ﺗرک اعتیاد کرده 48 ،ماه ﭘاکی).
«ﺗرکش اختیاری بود» (برادر فرد ﺗرک اعتیاد کرده 180 ،ماه ﭘاکی).

عوامل موثر گرایش به مواد مخدر از نظر خانوادههای کاشانی

دوره  ،4شماره  ،3پاییز

Vol. 4, No. 3, Autumn 2021-1400

80

از طرف دیﮕر در ﺗحلیﻞ نظرات خانوادهﻫای افراد ﺗرک اعتیادکرده نشان داده ﺷد که عوامﻞ
اﺟتﻤاعی گرایش به مواد در حوزه خانواده از نظر اعضای این خانوادهﻫا دربرگیرنده مسایلی
چون ،عوامﻞ موﺛر در سرخوردگی ،عوامﻞ موﺛر ﺗﻤایﻞ به مواد ،نداﺷتن کار ،ﺗرک ﺗحصیﻞ و
دوستان نامناسب ،داﺷتن دوستان معتاد و ناآگاﻫی از اعتیاد در ﺟامعه بوده است که در ادامه
به ﺗوضیحاﺗی در آنباره و نﻤونهﻫایی اﺷارهﺷده است.
عوامل موثر در سرخوردگی :در ﺗوضیح مﺨتصر این مﻄالب باید اﺷارهای به ﭘﮋوﻫش
رضایی ( )1395کرد که مشکالت اقتصادی ،نداﺷتن اطﻤینان به آینده ،فشار اقتصادی و
نداﺷتن امکانات رفاﻫی ،نابرابری اقتصادی و ﺷکاف عﻤیق بین ﺛروت طﺒقات و اقشار
مﺨتلف در ﺟامعه و نیﺰ سﻄوح ﭘایین ﺗحصیالت افراد از یکسو عاملی برای کسب ﺛروت از
راهﻫای ﻏیرمجاز و ﻏیرمشروع میﺷود و از سوی دیﮕر کسانیکه نتوانستهاند از راهﻫای
مشروع و ﻏیرمشروع کسب ﺛروت و منﺰلت کنند ،بیشتر به یاس و سرخوردگی دچارﺷده و
ظرفیت زیادی برای گرایش به اعتیاد مواد مﺨدر دارند (رضایی ،1395 ،ص .)71-70
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«ﻫرچه فرد معتاد بیشتر ﺗوسریخور بشه ،این فرد بیشتر بهسﻤت مواد روی خواﻫد
آورد .در مورد برادر من ﻫﻤینطور بود .اوایﻞ برخورد خانواده ما ،از ﺟﻤله ﭘدر و
مادر و ﻫﻤسرش نسﺒت به برادرم صحیح نﺒود ،بحثﻫا و درگیریﻫای زیادی وﺟود
داﺷت .ﻫﻤین درگیریﻫا و ﺗوﻫینﻫا و سرکوفتزدنﻫا باعث ﺷد که اعتیاد اون
ﺷدت بیشتری بﮕیرد» (برادر فرد ﺗرک اعتیاد کرده 12 ،ماه ﭘاکی).
عوامل موثر تمایل به مواد :افراد معتاد از رویارویی با مسایﻞ و مشکالت زندگی طﺒیعی و
راﻫﺒردﻫای حﻞ مسئله مناسب برخوردار نﺒوده و بیشتر بهصورت اﺟتنابی و بهطور ناکارآمد
عﻤﻞ میکنند (کیانی و رﺟﺒی موسیآبادی ،1398 ،ص  .)13افراد معتاد نسﺒت به افراد
سالم الﮕوی سﺒک بییاوری را بیشتر بروز داده و از رفتارﻫا و افکار مﻔید برای حﻞ مسایﻞ
زندگی بیبهرهاند ،بهعﺒارﺗی آنﻫا درگیر مسایﻞ نشده و دوست دارند از مشکالت بﮕریﺰند و
نسﺒت به افراد ﻏیرمعتاد از سﺒک حﻞ مسئله خالقیت کﻤتر سود میﺟویند (کیانی و رﺟﺒی
موسیآبادی ،1398 ،ص  .)14بیکاری و فقدان مهارتﻫای ﺷغلی را میﺗوان بهمثابه یکی از
مصرفکنندگان مواد مﺨدر (دوستان نﺰدیک ،ﻫﻤکاران مصرفکننده ،ﺗوزیعکنندگان مواد)،
حتی اگر اندک باﺷد ،بهنوبه خود میﺗواند ،بذر مصرف را در ذﻫن فرد کاﺷته و وسوسه
مصرف را به ﺟان وی بیاندازد.
«خانوادهﻫای خیلی از بیﻤاران باﻫاﺷون مشکﻞ ﭘیدا میکنند و یا کﻤکی به اونها
نﻤیکنند ،در حالی که برا ﺗرک اعتیاد نیاز به کﻤک مالی و ﭘولی خانواده ﻫست ،یه
معتاد از کجا ﭘول بیاره ،ﻫرچی داﺷته ،کشیده و دود کرده» (برادر فرد ﺗرک اعتیاد
کرده 12 ،ماه ﭘاکی).
نداﺷتن کار؛ مشغول بودن و سرکار بودن از عواملی است که در بیشتر ﭘﮋوﻫشﻫا
(ابراﻫیﻤی ،)1397 ،از عواملی ذکر ﺷده است که مانع افراد بهسﻤت مواد مﺨدر
میﺷود« .یکی از ﺗرسﻫایی که باعث ﺷد بهسﻤت ﭘاکی بره ،ﺗرس از دست دادن
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مهﻤترین محرکﻫای گرایش به مواد مﺨدر نام برد .ﻫرگونه برقراری ارﺗﺒاط با
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ﺷغلش بود» (فرزند فرد ﺗرک اعتیاد کرده 36 ،ماه ﭘاکی).
«ﺷاﻏﻞ بودن یه مقدار میﺗونه فرد رو مشغول کنه که بهدنﺒال مواد نره ...ﺷاﻏﻞ بودن
میﺗونه براش دﻏدﻏه فکری ایجاد کنه و از مواد دورش کنه» (ﻫﻤسر فرد ﺗرک
اعتیاد کرده 84 ،ماه ﭘاکی).
عدم تحصیل و دوستان نامناسب:
«قﻄعا ﻫرچی آدم ﺗحصیﻞ کرده باﺷه بهتر میﺗونه ﺷرایط رو بسنجه و به درک رﻫایی
برسونه و از این وضعیت رﻫا بشه ،یه آدم بیسوادی که درکی از ﺷرایط ندارد ،از
مشکالﺗی که مﻤکن است برایش ﭘیش بیاید اطالعی ندارد ،ﺷاید خیلی براش حﻞ
کردن این قضیه سﺨتﺗر باﺷه نسﺒت به کسی که ﺗحصیﻞ کرده است ،یه چیﺰایی رو
در ﺟامعه دیده ،مﻄالعه کرده ،میدونه که این اﺗﻔاق میﺗونه چه مشکالﺗی براش ﭘیش
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بیاره» (برادر فرد ﺗرک اعتیاد کرده 12 ،ماه ﭘاکی).
داشتن دوستان معتاد :دوستیابی و داﺷتن دوست خوب از مهﻤترین عواملی است که
باعث میﺷود ﺟوان راه را از بیراﻫه ﺗشﺨیص دﻫد و گرفتار فساد و ﺗﺒاه نﺨواﻫد ﺷد .آمارﻫا
نشان داده دوستان ناباب در معتادﺷدن ﺟوان سهم بسیار زیادی دارند (ﺟاللی و راستینه،
 ،1398ص  .)104فرد معتاد با فاصلهگیری از گروه ﻫﻤاالن و دوستان «خوب» و کمکردن
فاصله با گروهﻫای دوستی «بد» خود را در ﺗله اعتیاد گرفتار میکند (صادقیفسایی و
ﻫﻤکاران ،85 ،ص .)1399
«یکی از دوستانش سابقه مصرف داﺷت» (ﻫﻤسر فرد ﺗرک اعتیاد کرده 60 ،ماه
ﭘاکی).
«بیشتر دوستان برادرم باعث گرایش وی ﺷدند که بهصورت ﺗﻔریحی مصرف
میکردند» (برادر فرد ﺗرک اعتیاد کرده).
«برادر من ارﺗﺒاط زیادی با مصرفکنندهﻫای فامیﻞ داﺷت و یکی از علﻞ اعتیاد وی
این ارﺗﺒاط بود» (برادر فرد ﺗرک اعتیاد کرده 15 ،سال ﭘاکی).

محسن نیازی ،سیدسعید حسینیزاده ،سحر نقیپور ایوکی

ناآگاهی از اعتیاد در جامعه :عﻤده بیﻤاران اعتیاد نسﺒت به آﺛار و ﭘیامدﻫای ﺟسﻤانی،
روانی ،اﺟتﻤاعی و خانوادگی اعتیاد ﻏافﻞ ﻫستند و آگاﻫی از این آﺛار نامﻄلوب و کریه،
منجر به ﺗرک موفق اعتیاد در این فرایند میﺷود.
«ﭘسرم در مورد ضررﻫای بدنی و ﭘیامدﻫای اعتیاد اصال نﻤیدونست ،آگاﻫی در مورد اعتیاد
نداﺷت ،اصال فکر نﻤیکرد که ﺗا این اندازه اعتیاد رو ﺟسم و روحش ﺗأﺛیر بﺰاره ،بدنش
آﭘسه کرد .این خودش باعث ﺷد به فکر ﺗرک بیﻔته ،دیﮕه سراغ مصرف نره ،اصال بترسه که
مﺒادا دوباره به اون وضعیت برگرده» (ﭘدر فرد ﺗرک اعتیاد کرده 48 ،ماه ﭘاکی).

بحث و نتیجهگیری
اعتیاد ﭘدیدهای چند بعدی است که عوامﻞ متعددی میﺗواند در بروز و ﭘیشﮕیری آن نقش
داﺷته باﺷند .عوامﻞ اﺟتﻤاعی و ساختاری ،مصرف ﺗﻔننی ،وضعیت نابسامان ﺷغلی ،وضعیت
گذراندن اوقات فراﻏت ﺟوانان و مانند آن ﺗوانسته بر ادامه و گسترش اعتیاد اﺛر داﺷته باﺷد.
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گسترش اعتیاد موﺟب سازگاری ﻫﻤه عوامﻞ مرﺗﺒط با ﺟامعه خواﻫد ﺷد و ﭘیامدﻫای سوء
نتایج این ﭘﮋوﻫش نشان داد که ازنظر خانوادهﻫای کاﺷانی که فرد معتاد موفق به ﺗرک مواد
مﺨدر در خانه داﺷتند ،عوامﻞ اﺟتﻤاعی در گرایش به مصرف مواد مﺨدر افراد و ﻫم در ﺗرک
ﭘایدار مواد مﺨدر ،موﺛر ﻫستند .در این میان ،ﺟوانان بیشترین آسیب را خواﻫند دید که
بازوی فعالیت اقتصادی و نیروی کار فعال ﻫستند .ﺟوانان که در عرصه خانواده رﺷد
میکنند باید ﺗحت نظارت و آگاﻫیﻫای خانوادهﻫایشان قرار گیرند ﺗا خﻄرات ﻫﻤراهﺷدن با
این بالی خانﻤانسوز را دریابند .ﻫرچند باوﺟود قوانین ﺟرم قاچاق مواد مﺨدر ،ازنظر
فرﻫنﮕی و ارزﺷی باید ﺟﺰو زﺷتﺗرین موضوعات قرار گیرد .خانوادهﻫا میﺗوانند با
ﺟلوگیری از ﺗعارضات خانوادگی ،مراقﺒت بیشتر بر فرزندان و مانند بسیاری از موضوعات
ناﭘسند ،مصرف مواد مﺨدر را در بین اعضای خانواده زیانآور و مشکﻞساز نهادینه کنند.

- Vol. 4, No. 3 Autumn 2021دوره  ،4شماره  ،3پاییز 1400
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نﺒاید مصرف مواد مﺨدر بهعنوان امری عادی و بهنجار در ﺟامعه ﺷکﻞ بﮕیرد .میﺗوان با
آگاﻫی دادن و ﺷناساندن بهتر ﭘیامدﻫای منﻔی ،گام مهﻤی در ﭘیشﮕیری و مواﺟهه صحیحﺗر با
اعتیاد برداﺷت.
از عوامﻞ بسیار مﺆﺛر و با اﻫﻤیت در فرایند ﺗرک ﭘایدار اعتیاد ،ﺗقویت و بهﺒود آگاﻫیﻫای
فردی  -اﺟتﻤاعی و خانوادگی نسﺒت به مواد مﺨدر ،آﺛار و ﭘیامدﻫا و نیﺰ درمان آن است.
بیشتر خانوادهﻫا در ﺟوامع امروزی ﺗا زمانیکه درگیر در یک مسئله اﺟتﻤاعی و یا معضلی
نظیر اعتیاد نشدهاند ﺗالﺷی برای کسب آگاﻫی از مشﺨصهﻫا و خصائص مصرف و ﭘیشﮕیری
از آن نکرده و نسﺒت به این مسائﻞ اﺟتﻤاعی در ﻏﻔلت بهسر میبرند .حتی درصورت
درگیری در این معضﻞ نیﺰ در ﺷوک اولیه باقیمانده و قادر به ﻫﻤراﻫی بیﻤار خویش بهسوی
ﺗرک و ﺟریانسازی صحیح در این زمینه نیستند .مسئله دیﮕری که در دوران ﺗرک اعتیاد
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الزم است از آن دوری کرد ،دوستان و مصرفکنندگان ﭘیشین ﻫستند ،زیرا ﺗداوم روابط
اﺟتﻤاعی با این قﺒیﻞ افراد زمینه بازگشت به مواد مﺨدر را نﺰد فرد ﺗازهﺗرککرده فراﻫم
ساخته و وی را بهلحاظ روحی و روانی از ادامه روند درمان بازمیدارند .بنابراین ﻫر مسیری
که به این مصرفکنندگان و دوستان نابودی ختم میﺷود ،بایستی قﻄع ﺷود.
یافتهﻫای ﭘﮋوﻫش حاضر براساس ﺗحلیﻞ مضﻤون عوامﻞ اﺟتﻤاعی موﺛر بر ﺗرک اعتیاد ازنظر
خانوادهﻫای کاﺷانی که افراد در این خانوادهﻫا موفق به ﺗرک اعتیاد ﺷدهاند ،استﻔاده ﺷد ﺗا
چراغ راه دیﮕر خانوادهﻫا و افرادی باﺷد که یا با این آسیب اﺟتﻤاعی درگیر ﻫستند و یا
ﺷاید در آینده بهنحوی بﺨواﻫند در این زمینه اطالعاﺗی داﺷته باﺷند.
یافتهﻫای حاصﻞ از دیدگاهﻫای خانوادهﻫای کاﺷانی که ﺷامﻞ والدین ،برادران و ﻫﻤسران
آنﻫا بودند که فرد معتاد در آن ﺟﻤع ،موفق به ﺗرک ﭘایدار اعتیاد ﺷدند ،نشان داد که عوامﻞ
اﺟتﻤاعی که در گرایش به اعتیاد اﺛر دارند عﺒارتاند از :حﻤایت اﺟتﻤاعی و عاطﻔی،
دﺷواری دسترسی به مواد ،گروهدرمانی ،اقدامات حﻤایتی در دوران ﺗرک ،انﮕیﺰهﻫای موﺛر
در ﺗرک ،حﻤایت ﻫﻤسر و خانواده ،مهارتﻫای زندگی و انﮕیﺰهﻫای دینی برای ﺗرک است.
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عواملی ﻫم که در ﺗرک بهخصوص ﺗرک ﭘایدار موﺛر ﻫستند عﺒارتاند از :عوامﻞ موﺛر در
سرخوردگی ،عوامﻞ موﺛر در ﺗﻤایﻞ به مواد ،نداﺷتن کار ،ﺗرک ﺗحصیﻞ و دوستان نامناسب،
داﺷتن دوستان معتاد و ناآگاﻫی از اعتیاد در ﺟامعه بوده است ،اما مهﻤترین عاملی که
میﺗواند در ﻫر دو دسته از عوامﻞ گرایش به اعتیاد و عوامﻞ گرایش ﺗرک اعتیاد اﺛر داﺷته
باﺷد ،خواستن واقعی خود فرد است .ﺗرک ﭘایدار از نظر خانوادهﻫای کاﺷانی مورد مﻄالعه،
ﺗرکی خودخواسته ،ارادی و اختیاری است و دخالتدادن ﻫرگونه اﺟﺒار در این فرایند
میﺗواند آن را مﺨتﻞ سازد .بهعﺒارت دیﮕر ،ﺗرک اعتیاد و ﭘایداری در درمان ﺗا زمانی که
خود بیﻤار ﺗﻤایلی به ﭘاکی نداﺷته باﺷد و در این زمینه ﭘیشقدم نشود ،یعنی از مصرف مواد
مﺨدر خسته ﺷده باﺷد ،به ﺗعویق میافتد .ﺗنها نیروی موﺛر در سوق دادن فرد بهسوی ﭘاکی،
اختیار و اراده وی است.
باید برای ماندن در ﺗرک ﭘایدار ،دسترسی افراد برای ﭘیداکردن به مواد سﺨت باﺷد ﺗا انﮕیﺰه
بهسﻤت مواد یا کسب ﺗجربه و حتی از روی ﺗﻔنن ﻫم بهراحتی مهیا نﺒاﺷد ،این موضوع در
مهﻤی در داﺷتن زندگی موفق دارند نیﺰ الزمه خانوادهﻫاست ﺗا ﻫم خود خانواده ،ﺗوانایی ادامه
زندگی خود را داﺷته باﺷد و ﻫم اطرافیان از خﻄرات و مضراﺗی که ﺗهدیدﺷان میکند آگاه
باﺷند .این مهارتﻫا میﺗواند از طریق رسانهﻫای ﺟﻤعی ،ارزشﻫای فرﻫنﮕی و اﺟتﻤاعی،
متون درسی و دانشﮕاﻫی ،فضاﻫای مجازی و نهادﻫای مرﺗﺒط مدنظر باﺷد .از طرف دیﮕر
مسئوالن ﺟامعه نیﺰ در ﭘیشﮕیری و کنترل اعتیاد با بهوﺟودآوردن ﺷغﻞﻫای مناسب،
ﺗحصیالت رایﮕان ﻫﻤﮕانی در دانشﮕاهﻫا و باالبردن سﻄح آگاﻫیﻫای مردم درباره اعتیاد،
نقش مهﻤی در این آسیب اﺟتﻤاعی میﺗوانند بازی کنند و ﺗنها با نشاندادن کشف مواد
مﺨدر و عامالن آن ،ﺗأﺛیر چندانی در بهﺒود این آسیب اﺟتﻤاعی ندارد.
انسان موﺟودی اﺟتﻤاعی است و نﻤیﺗواند ﺗنها زندگی کند .ﺗنهایی برای انسانﻫا احساس
ناخوﺷایندی است .دوستی یکی از مهمﺗرین نیازﻫای بشر بهﺷﻤار میرود و از موضوعات
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کنترل و ﭘیشﮕیری میﺗواند اﺛر زیادی داﺷته باﺷد .مهارتﻫای زندگی که امروزه نقش
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مهم در روابط دوستی ،انتﺨاب دوست است ،زیرا رفتار و اخالق دوستان در یکدیﮕر ﺗأﺛیر
دارد .داﺷتن دوستان و اطرافیان خوب ،نقش مهﻤی در انﮕیﺰهﻫا و ﭘیشرفتﻫا و از طرفی در
بیراﻫه ﺷدن زندگی افراد دارند که در آموزهﻫای دینی 1و ﭘندﻫای ﺷعر فارسی 2آمده است.
باﺗوﺟه به نظرات خانوادهﻫای کاﺷانی که افراد موفق به ﺗرک ﭘایدار اعتیاد در آنﻫا وﺟود
داﺷت ،میﺗوان نتیجه گرفت که عوامﻞ اﺟتﻤاعی از نظر آنها با نتایج ﭘﮋوﻫشﻫای
(مامﺷریﻔی و ﻫﻤکاران1398 ،؛ رحﻤانی و ﻫﻤکاران ،)1398 ،در گرایش به ﺗرک ﭘایدار
مواد مﺨدر ﻫمراستا است و در گرایش به مواد مﺨدر با نتایج ﭘﮋوﻫشﻫای (حسینیزاده
آرانی1398 ،؛ درگاه و بیرانوند1399 ،؛ ﺷیخاالسالمی و ﻫﻤکاران1399 ،؛ صادقیفسایی و
ﻫﻤکاران ،)1399 ،ﻫمخوانی دارد.
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باﺗوﺟه به اینکه یافتهﻫا و نتایج این ﭘﮋوﻫش نشاندﻫنده عواملی بودند که بعضی از این
عوامﻞ مانند عامﻞﻫای مهارتﻫای زندگی ،خانواده ،انﮕیﺰه دینی که برای ﺗرک دائم مواد
مﺨدر از نظر خانوادهﻫایی که افراد معتاد در بین آنﻫا موفق به ﺗرک ﭘایدار ﺷده بودند،
استﺨراج ﺷد ،باید آموزش از ﻫﻤان نهاد کوچک و ابتدایی یعنی خانواده ﺷروع ﺷود و برای
باالبردن سﻄح آگاﻫی ،الزم است از یکطرف خانوادهﻫا ﺗﻤام اﻫتﻤام خود را برای فرزندان
چه از لحاظ مادی و معنوی داﺷته باﺷند و وقت کافی برای فرزندان بﮕذارند؛ بهعﺒارﺗی وقت
الزم را برای نیازﻫای عاطﻔی ،روانی و احساسی فرزندان در منﺰل قرار دﻫند ،از طرف دیﮕر
نیﺰ مسئوالن آموزﺷی ،ﭘرورﺷی ،رسانهﻫا و بهخصوص دستاندرکاران فضای مجازی،
ﻫوﺷیارانه به موضوع اعتیاد اقشار مﺨتلف بهخصوص کودکان و قشر آسیبﭘذیر ﺗوﺟه داﺷته
 .1کسی را برای دوستی انتﺨاب کن که ﺗو را از بدیﻫا و کارﻫای نامناسب بازدارد؛ زیرا چنین دوستانی به ﺗو یاری
میرسانند و سﺒب ﭘیشرفت ﺗو میﺷوند (امام علی علیهالسالم).
 2دوست ﺗو از ﺗو به باید ﺗا ﺗو را عقﻞ و دین بیﻔﺰاید (سعدی علیهالرحﻤه).
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باﺷند و با ﺗولید محتواﻫای آموزﺷی و علﻤی مناسب و بهروز ،آینده ﺟامعه را بهسﻤت ﺗعالی
سوق دﻫند .مدارس و دانشﮕاهﻫا ،میﺗوانند با ﺗولید بروﺷورﻫای مﺨتلف ،برگﺰاری ﺗئاﺗر،
برگﺰاری کالسﻫای آموزﺷی برای خانوادهﻫا ،گنجاندن ﭘیامﻫای ﻫشدار درخصوص مضرات
و معایب اعتیاد در کتابﻫا ،بهطور قابﻞ مالحظهای در ﭘیشﮕیری موﺛر باﺷند .خانوادهﻫا باید
انﮕیﺰهﻫای دوری از مواد مﺨدر را با زﺷت ﺷﻤردن اعتیاد ،با حﻤایتﻫای عاطﻔی و اﺟتﻤاعی،
با نظارت بر دوستان ،دادن آگاﻫیﻫای الزم در زمینه اﻏﻔال ﺷدن در زمینه اعتیاد را برای
فرزندان نهادینه کنند و از طرف دیﮕر ﺟامعه ﻫم در ﻫﻤه موضوعات مرﺗﺒط ،ﻫشدارﻫای الزم
در زمینه اعتیاد ،بﺰرگ ﺟلوهدادن این ناﻫنجاری ،حذف دسترسی به مواد مﺨدر و آگاﻫیﻫای
اﺟتﻤاعی الزم را در اولویت قرار دﻫد .متولیان دستﮕاهﻫای دینی و معنوی ﻫم وظیﻔهای بس
سنﮕین دارند ،زیرا معنویتگرایی مانع بسیاری از ناﻫنجاریﻫا ﺷﻤرده ﺷده است.
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