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سید امیر نظری
چکیده
مرور در تاریخ نشان میدهد كه اعتیاد ،همواره از مهمترین مشكالت اجتماعی ما بوده و هست.
به ویژه از وقتی كه به عنوان ی ك ابزار سیاسی در تباه كردن نیروی جامعه و تبدیل آن به یك
نیروی منفعل از طرف استعمار به كار رفته است .همچنین توجه به پیامدهای اعتیاد است كه
میتواند به راحتی با دیگر مسائل اجتماعی همچون سرقت ،فحشاء و خود فروشی ،رشوه خواری
و… گره بخورد و زنجیرهای از مشكالت اجتماعی را به وجود آورد و در خدمت اهداف بیگانه
قرار گیرد كه همگی بر پیچیدگی موضوع میافزاید .بنابراین در راستای حل این مسأله می-
بایست به شناخت تك تك عوامل مؤثر آن برآمد و آن عوامل را بر سر راه برداشت0 .رفتار
والدین و محیط خانواده از عوامل اصلی گسترش اعتیاد جوانان به مواد هستند .نظارت ضعیف
بر فرزندان توسط والدین ،مصرف مواد و استفاده از تنبیههای خشن بدنی و كالمی به منظور
تربیت فرزندان از پیش بینی كنندههای قوی مصرف مواد مخدر در سنین نوجوانان و بزرگسالی
هستند .اعتیاد به مواد مخدر در دوران نوجوانی و بزرگسالی به شدت با اختالفهای والدین در
دوران كودكی یا اختالف بین والدین و كودكان مرتبط میباشد .اكثر مكاتب ،روشهای مشاوره-
ای و رواندرمانی در روانشناسی و حتی پیش از آنها ،مكاتب الهی به ویژه اسالم ،تمام افراد را به
تدبر در خویشتن ،افراد خواندهاند .نتایج تحقیق نشان داد كه رابطه معنیداری بین وجود
دوستان معتاد ،كه نقش زیادی در اعتیاد دارند ،به عالوه اكثر معتادان قبل از اعتیاد ،دوستان
معتاد داشتهاند و بعد از اعتیاد بر دوستان معتاد افزوده گردیده است ،وجود دارد .خانوادههایی
كه از اعتیاد جوانان آگاهی حاصل كردهاند ،عكسالعملهای شدید مثل عدم پذیرفتن ،اصرار در
ترك ،تهدید كردن و نگرانی در آنها دیده شده است .نكته مهم آنكه بیش از یك سوم خانوادهها
از اعتیاد جوانان آگاهی نداشتهاند.
واژههای کلیدی :خانواده ،مذهب ،اعتیاد ،پیشگیری ،مواد مخدر
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مقدمه
خانواده اولین محیط رشد فرزندان است و براساس برنامهریزی منسجم و دقیق میتواند
فرزندانی سالم ،پویا ،مفید و توانمند تحویل اجتماع دهد ،منوط بر این كه نقش كامل
خود را به سایر نهادهای اجتماعی چون مدرسه ،محله و  ...واگذار نكند .شاید مهترین
برتری و امتیازی كه ما در كشورمان نسبت به سایر كشورهای غربی و شرقی همچنان
حفظ كردهایم ،حرمت حریم و كیان این میكروسیستم اجتماعی یعنی خانواده است و
این عامل بهترین مانع در مقابله با آسیبهای فردی و اجتماعی است كه البته نباید
فراموش كرد كه در حال حاضر ،همین خانواده در كانون هدف دشمنان قرار گرفته است
و دشمن فروپاشی و اضمحالل آن را در رخنهكردن در آن میداند و اعتیاد به مواد مخدر
به ویژه برای فرزندان روزنه رسوخ به درون آن است ،متاسفانه همانطور كه ذكر شد،
الگوی مصرف به سمت مواد شیمیایی سوق پیدا كرده است و این زنگ خطری برای
خانوادههاست ،چون مصرف كنندگان این نوع مواد دیگر نیازمند ابزار و وسایل خاصی
نیست و از جهتی ،دیگر از آثار مصرف مواد دخانی و تزریقی چندان خبری نیست .به هر
حال ،همه اینها مسئولیت خانواده را در مقابل حفظ و صیانت این كانون خطیرتر میكند
و باید برای عدم گسیختگی آن تالش بیشتری به عمل آید .خانواده باید همواره و به
طور نامحسوس ،اعضاء ،به ویژه فرزندان خود را تحت نظر داشته باشد .آموزش مهارت-
های زندگی باید اعضای خانواده را از جزئیترین تا پیچیدهترین آن در اولویت قرار دهد.
پدر و مادر الگوی تمام نمای اعضای خانواده هستند .به طور مثال ،پدری كه خود مصرف
كننده مواد دخانی است ،نباید توقع داشته باشد كه فرزندش چنین رویكردی نداشته
باشد یا مادری كه دچار ضعف بنیانهای اعتقادی است و خود واجبات دینی را بجا
نمیآورد ،نباید این انتظار را داشته باشد كه دخترش این اصول را رعایت كند .به هر
حال ،وجود جوی آرام در خانواده همراه با صفا و صمیمیت ،نقش عمدهای در پیشگیری
از اعتیاد و دیگر آسیبهای اجتماعی دارد(محمد حسینی.)0931:09،
خانواده تأثیر عمیقی در كودك میگذارد و شخصیت او را پیریزی میكند .اگر
محیط خانواده سالم باشد ،كودك دارای اعتماد به نفس ،مهر و محبت و احساس
مسئولیت میشود .بررسیهای متعدد نشان داده است كه اگر كودك مورد توجه خانواده
واقع نشود و یا از خانواده طرد شود و یا برعكس اگر بیش از حد مورد توجه و حمایت
واقع شود ،آماده كجروی  ،ناسازگاری و تجاوز به حقوق دیگران خواهد شد .كودكانی كه
در محیط خانه پذیرفته نشدهاند و با محرومیت عاطفی و فقدان مهر مادری روبرو

بودهاند ،محبت و عواطف دیگران را احساس نمیكنند و با ترك خانه و مدرسه و
ناسازگاری رفتار خصمانه بروز میدهند .این افراد فاقد قدرت سازش میشوند ،حمایت
بیش از اندازه و اغماض بینهایت پدر و مادر نیز سبب میشود كه كودك بسیار پرتوقع و
به اصطالح لوس و نازپرورده بار آید و در نتیجه ،به تدریج در سازش با دیگران دچار
اشكال شود .چنین فردی به عنوان یك موجود ضد اجتماعی طعمه خوبی برای
قاچاقچیان مواد مخدر و جنایتكاران به شمار میآید .برقراری رابطه صحیح پدر و مادر با
كودك سبب میشود كه رش د شخصیت بچه سیر طبیعی داشته باشد و از انحراف و
كجروی مصون بماند .عواقب خطرناك اعتیاد ،ایجاب میكند كه والدین از لحظه تولد،
بچه را موجودی بدانند كه یاد میگیرد و رشد شخصیت او منوط به برقراری رابطه
صحیح بین همه اعضاء خانواده است .مواظبت مادر از كودك و ایجاد رابطه عاطفی با
فرزند و رفتار خردمندانه توأم با مهربانی پدر نه تنها به رشد شخصیت و متعادل شدن
كودك كمك می كند ،بلكه در صورت اعتیاد اتفاقی در دوره بلوغ نیز درمان را آسان
میسازد(محمد آذربایجانی.) 2 :0931،
خانواده اولین محیط رشد كودك است ولی علیرغم آنكه ،بسیاری از كاركردهای
اجتماعی خود را واگذار كرده اما هیچ نهادی تاكنون نتوانسته است معتبرترین كاركرد
آن را كه پرورش و تربیت فرزندان است ،به عهده گیرد .با وجود این كه خانواده مأمن و
مأوا ی هر كودك و نوجوان است اما خود در بروز بسیاری از مشكالت از جمله اعتیاد،
نقش به سزایی را ایفا میكند .الگوی نامتعادل خانوادگی تأثیر زیادی بر رشد جرایم و
انحرافات نوجوان كه بخش عمدهای از آن را اعتیاد و خرید و فروش مواد تشكیل می-
دهد ،دارد (راو ،مینك و مینك ترجمه وهابزاده.)0939 ،
سختگیری و طرد نوجوان باعث مشكالت زیادی برای خانواده میشود .همان-
طوریكه حضرت علی(ع) در نهجالبالغه میفرماید« :زیاده روی در مالمت و سرزنش
آتش لجاجت را مشتعل میكند» این در حالی است كه بسیاری از والدین در این دوره با
نوجوان خود مانند كودك رفتار میكنند ،این امر سبب احساس حقارت و آزردگی
نوجوان شده و باعث میگردد نوجوان برای اثبات هویت خویش و این كه دیگر كودك
نیست به كشیدن سیگار و مواد مخدر روی آورد .چنین شرایطی سبب میگردد تا
نوجوان فاقد اعتماد به نفس ،دست رد به سینه دوست نزده و با همنوایی با ایشان به
اعمال انحرافی از جمله اعتیاد روی آورد(كرباسی .)0933 ،در سال  2111تخمین زده

شده كه سوء مصرف داروهای غیرمجاز در انگلستان و ولز ،حدود  9/1میلیارد پوند در
سال هزینه دارد(برادسكی 2119 ،به نقل از بهرامی.)0989 ،
چهارچوب نظری تحقیق
این تحقیق با هدف نقش شناخت اعتقادات مذهبی در كاهش سوء مصرف مواد مخدر
در خانواده و علل و عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد به مواد مخدر در استان كهگیلویه و
بویراحمد و با در نظر گرفتن متغیرهای جمعیتشناختی(سن ،میزان تحصیالت ،نوع
خانواده ،وضعیت تاهل ،شغل) و متغیرهای دیگری چون سابقه اعتیاد ،نوع مصرف ،میزان
مصرف ،راههای دستیابی به مواد مخدر ،عكسالعمل خانواده ،نوع مذهب و نقش آن در
پیشگیری از جرم ،چگونگی گرایش به اعتیاد و بررسی وضعیت اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی آنان انجام شدهاست .در ادامه به منظور مقابله با پدیده اعتیاد ،به شناسایی
اثرات منفی اجتماعی اعتیاد بر خانواده و جامعه پرداخته ،ارزشهای حاكم بر اجتماع و
خانواده در مورد قبول یا طرد معتادین و قاچاق مواد مخدر را مورد ارزیابی قرار داده و
در پایان به ارائه راهكارهای علمی به منظور پیشگیری و مقابله با چنین آسیبی پرداخته
شده است .این تحقیق با این پرسش اصلی كه "مهمترین نقش شناخت اعتقادات
مذهبی در كاهش سوء مصرف مواد مخدر در خانواده چیست؟" و پرسشهای دیگری از
جمله اینكه "آیا میان ویژگیهای فردی(سن ،میزان تحصیالت ،محل سكونت ،نوع
خانواده ،نوع مذهب ،وضعیت تاهل ،شغل ،میزان درآمد) و اعتیاد در استان كهگیلویه و
بویراحمد ارتباطی وجود دارد؟"" ،آیا میان میزان عالقه به شغل و اعتیاد در استان
كهگیلویه و بویراحمد ارتباطی وجود دارد؟"" ،آیا میان سوء مصرف مواد و اعتیاد در
استان كهگیلویه و بویراحمد ارتباطی وجود دارد؟" آیا نقش اعتقادات مذهبی در كاهش
سوء مصرف مواد مخدر در خانواده ارتباطی وجود دارد؟ به انجام رسیده است.
نظریههای مختلف درباره علل سوءمصرف موادمخدر
در مورد علل سوءمصرف مواد مخدر توسط افراد دهها نظریه وجود دارد .بیشترین این
نظریهها بر مواد روانگردان(مانند الكل ،كوكائین ،هروئین و حشیش)كه استفاده از آنها
كاركرد مغز را تغییر میدهد ،تأكید دارند .سوء مصرف مواد زمانی روی میدهد كه از
هنجارهای اجتماعی مصرف مواد تخلف شود .مصرف مواد همیشه با وابستگی شیمیایی
به مواد همراه نیست .وابستگی شیمیایی عبارت است از شرایطی كه در آن مصرف مواد

اجباری است و مصرف كننده قادر به توقف مصرف آن نیست؛ زیرا به آن وابسته شده
است ،این وابستگی ممكن است روانی باشد كه در آن صورت ،فرد برای دست یافتن به
سر خوشی ناشی از مصرف مواد به آن نیاز دارد و یا جسمی باشد كه در آن واكنش
نسبت به عالئم محرومیت ناشی از قطع مصرف ،فرد را مجبور به مصرف مواد می-
كند(صدیق سروستانی.) 218 :0982 ،
بیشترین نظریههایی كه به تبیین علل سوء مصرف مواد مخدر پرداختهاند ،به
دخالت عوامل زیست شناختی ،روانشناختی و یا جامعه شناختی در سوء مصرف مواد
توسط افراد ،اشاره كردهاند.
الف:نظریههای زیست شناختي
طبق نظریههای زیست شناختی ،علل سوء مصرف مواد مخدر در برخی عوامل زیست
شناختی ارثی و نقش ژنتیك در گرایش افراد به سوء مصرف مواد نهفته
است(پیكنزواسویكیز .)0388 ،تحقیقات نشان داده است كه آستانه تحمل مادرزادی
باالتری برای مواد مخدر در برخی از افراد وجود دارد یا اختالالت متابولیك موجود در
بعضی افراد ،اشتیاق بیشتری در آنها برای مواد مخدر ایجاد میكند(همچنان كه بیماری
قند ،اشتیاق بیشتری برای مصرف انسولین ایجاد میكند) و احتمال الكلی شدن در بین
كسانی كه والدین الكلی دارند ،چهار برابر بیش از دیگران است(ویترز ،ونتورلی
وهنسن.)0332،
بنابراین طبق این نظریهها ،برخی افراد از نظر فیزیولوژیك استعدادی دارند كه
موجب میشود(در مقایسه با دیگران) ،از سوء مصرف مواد لذت بیشتری ببرند و همین
استعداد باعث اعتیاد آنها میشود .به بیان دیگر ،سیستم عصب مركزی كه عمدتا از مغز
و نخاع تشكیل شده ،مواد مخدر را طوری توسط انتقال دهندههای عصبی پردازش می-
كند كه برای فرد تجربه لذت بخش نادری تولید میشود(جارویك.)0331،
ب :نظریههای روان شناختي
نظریه های روانشناختی مربوط به سوء مصرف مواد مخدر بر گرایش بیشتر برخی انواع
شخصیتی به مواد مخدر تأكید دارند .طبق این نظریهها ،احتمال مصرف مواد مخدر در
افرادی كه عزت نفس پائین دارند یا بیشتر مضطرب میشوند ،به منظور آرامش یافتن،
اعتماد به نفس پیدا كردن و رهایی از تنش همیشه بیشتر است .افرادی كه شخصیت-
های وابسته دارند نیز با احتمال بیشتری به مواد مخدر آلوده میشوند(مونی و

دیگران .)0333،این نظریهها بر تقویتكنندههای مثبت و تضعیف كنندههای منفی سوء
مصرف مواد نیز تأكید میكنند .تقویت كننده مثبت زمانی بروز میكند كه سوء مصرف
مواد به تجارب خوشایندی مانند هیجان ،لذت و تأیید همساالنه منتهی شده باشد.
تضعیف كننده منفی زمانی به وجود میآید كه سوء مصرف مواد مخدر ،به بروز تجارب
ناخوشایندی مانند درد ،اضطراب ،خستگی و تنهایی ختم شده باشد(گود.)0333،
ج :نظریههای جامعهشناختي
سوء مصرف مواد مخدر یك انتخاب فردی نیست .نظریههای جامعه شناختی این حوزه،
به تبیین نیروهای ساختاری و فرهنگی مؤثر برسوء مصرف مواد مخدر میپردازند:
 -1رویکرد ساختي-کارکردی
كاركردگرایان مدعیاند كه سوء مصرف مواد مخدر واكنشی است به تضعیف هنجارهای
اجتماعی .از نظر كاركردگرایان هر چه جامعه پیچیدهتر شود و تحوالت اجتماعی با
سرعت بیشتری روی دهند ،هنجارها و ارزشهای اجتماعی مبهمتر شده ،به وضعیت
انومیك(بیهنجاری) خواهند انجامید .انومی در مقیاس جامعه میتواند به فشارهای
اجتماعی و ناهمسازهای هنجاری ختم شود و موجبات سوء مصرف مواد مخدر را فراهم
كند .ناهمسازی هنجاری زمانی مشاهده میشود كه مسئوالن بهداشت و سالمت در
مورد خطرات مصرف موادی مانند الكل و سیگار هشدار میدهند اما كارخانجات
تولیدكننده مشروبات الكلی و سیگار ،ساالنه میلیونها دالر خرج تبلیغات ،زبانبازی و
گولزدن مردم كرده ،همه را به مصرف الكل و سیگار تشویق میكنند و دولتهایی مانند
ایالت متحده هم به این كارخانجات یارانههای دولتی میپردازد .البته انومی یا بی
هنجاری ممكن است در مقیاس فردی هم به وجود آید .زمانی كه فرد احساس غربت و
تنهایی كند و در مورد رفتار مناسب و نامناسب در جامعه دچار سردرگمی شود یا
نوجوانی كه كار والدین او به طالق كشیده یا به علت جابجا شدن از دوستان و خانواده
جدا شده است ،در برابر مواد آسیبپذیرتر میشود .چنین فردی اگر تحت فشار
همساالنی كه تجربه های تلخ مشابه او را دارند ،قرار گیرد ،در معرض خطر بیشتری
برای آلودگی به مواد قرار خواهد گرفت.

بنابراین طبق رویكرد كاركردی– ساختی ،سوء مصرف مواد مخدر واكنشی است
به نبود پیوند بین فرد و جامعه و تضعیف شدن وفاق جمعی در مورد هنجارهای مقبول
اجتماعی.
رویكرد ساختی-كاركردی به كاركردهای منفی پنهان سوء مصرف مواد مخدر نیز
اشاره دارد .از این منظر ،مبارزه با مواد مخدر كه عمدتا بر كاهش عرضه (از طریق بستن
مرزها) و دستگیر كردن فروشندگان مواد تأكید دارد ،ناخواسته قیمت مواد و نرخ
جرایمی مانند سرقت را افزایش میدهد(كومیز و زیدانیز.)0331،
-2رویکرد تضاد
رویكرد تضاد بر اهمیت تفاوت قدرت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی گروههای ذینفع
اجتماعی و چگونگی تأثیر بر رفتارهای و ارزشهای مربوط به سوء مصرف مواد مخدر
تأكید میكند .از این منظر سوء مصرف مواد مخدر واكنشی است به نابرابری موجود در
نظام سرمایهداری .افراد یك جامعه بیگانه از كار ،دوستان و خانواده و همچنین از جامعه
و نهادهای آن ،به سوء مصرف مواد مخدر به عنوان ابزاری برای فرار از ستم و
سرخوردگی ناشی از نابرابری روی میآورند .در چنین جامعهای قدرتمندترین اعضای
جامعه هنجارهایی را تعریف میكنند كه مصرف مواد را غیر قانونی اعالم و برای تولید،
عرضه و مصرف آن جریمههایی نیز تعیین میكنند.
-3رویکرد کنش متقابل نمادین
كنش متقابل نمادین بر اهمیت تعریف و برچسبزنی و معانی منتسب به مصرف مواد
تأكید می كند .اگر تجربه نخستین مصرف مواد خوب تلقی و تعریف شود ،مصرف مواد
تكرار خواهد شد و فرد ممكن است به تدریج برچسب معتاد بخورد .اگر این تعریف
طوری درونی شود كه فرد نیز خود را معتاد تلقی كند ،رفتار مزبور(اعتیاد) استمرار و
حتی افزایش خواهد یافت .مصرف مواد از طریق كنش متقابل نمادین در گروههای
كوچك(همساالن و دوستان) نیز یادگیری میشود .افراد تازهكار در نخستین مرتبه
مصرف مواد نه تنها تحریك شدن برای مصرف و فنون را یاد میگیرند بلكه یاد میگیرند
كه چطور آن را تجربه كنند .زمانی كه برخی مواد ،رفتارها و تجارب نه تنها توسط گروه
همساالن و دوستان مقبول بلكه لذت بخش شمرده شود ،احتمال ادامه مصرف وجود
دارد.

د :نظریههای آسیبشناسي و انحرافات اجتماعي
آسیبشناسی اجتماعی یكی از حوزههای تركیبی جامعهشناسی است كه به طور
مشخص به هنجارها میپردازند .این حوزه چنان گسترده است كه انواع نظریههای عام
جامعه شناسی ،مالحظاتی در این خصوص داشتهاند .شاید مهمترین نظریهپرداز جامعه-
شناسی به بحث آنومی و بیسازمانی پرداخته است .این حوزه البته پیوند نزدیكی با
روانشناسی ،روانشناسی اجتماعی ،زیست شناسی و جرمشناسی دارد و بسیاری از
رویكردهای نظری واجد ماهیت بین رشتهای هستند .كجروی در عامترین معنای خود
عبارت است از ناهمنواعی با هنجار یا مجموعهای از هنجارهای معین است
(گیدنز،0932،ص.)28
وقتی فردی به گونهای رفتار میكند كه رفتار او تابعی از هنجارهای جامعه(یا
هنجارهای مقبول یك گروه) نیست ،رفتار او نابهنجار نامیده میشود و البته مفهوم
ناهنجاری یك مفهوم نسبی است كه شامل طیف وسیعی از رفتارها میشود .یك امر
نابهنجار میتواند واجد حساسیتهای بسیار خفیفی باشد ،در حالی كه امر نابهنجار
دیگری میتواند حساسیتهای شدیدی بیافریند .هنجارهایی محصول اجتماعی هستند
كه غالبا داعیه هدایت رفتارهای بشری را دارند .در جامعهشناسی كالسیك این امر كامال
پذیرفته شده است و به همین دلیل ،سنجش و ارزیابی رفتارهای اجتماعی تنها با مالك
هنجارها سنجیده میشود .در جامعهشناسی جدید این امر مورد تردید قرار گرفته و
انتقادات جدی بر این دیدگاه وارد شده است(سیدمن والكساندر.)28 :2110،
علل مصرف مواد مخدر به تفکیک نظریهها
عوامل مصرف مواد مخدر

ردیف

عنوان نظریه

0

رویكرد تعاملی

دسترسی به مواد مخدر ،مدارا در نگرش نسبت به مواد
مخدر،شخصیت نامناسب

2

نظریه كنترلcap

مشكالت درونی فرد مانند تشویش حاصله از شناخت غلط از خود

9

مدلهای تعاملی

اجتماعی شدن ،وابستگی بدنی

4

نظریه ذاتگرا

مشكالتن درونی از قبیل فقدان خلق شادمانی طبیعی

1

نظریه خود/خویشتن

اختالل در مفهوم خود و خویشتن

6

نظریه دلواپسی

واكنش در قبال ترس از شكست در دنیای مدرن

انتقاد اصلی كه به این نظریه میتوان وارد كرد ،عدم تفاوتگذاری میان مصرف
كننده مواد مخدر و معتاد به مواد مخدر است .به عبارت دیگر این نظریهها ،غالبا برای
تبیین اشكال افراطی مصرف مواد مخدر به كار میروند و نمیتوان از آنها برای ارائه
تحلیلی از علل و دالیل مصرف مواد مخدر استفاده كرد .انتقاد دیگر ،فقدان تفاوت-
گذاری ،سكوت و كماطالعی از مسأله شروع مصرف مواد مخدر است .یعنی این نظریهها
تنها از حوزه تخصصی خود به تبیین موضوع میپردازند و همین امر برد تحلیلی آنها را
كاهش میدهد .به عبارت دیگر این نظریهها تك بعدی هستند .عالوه برآن توجه بیش از
حد به خود فرد ،به رغم به كارگیری سایر مفاهیم از جمله انتقادات دیگر است.
مهمترین نقدی كه به این نظریهها میتوان وارد دانست عبارت از این است كه
این نظریهها ،مصرف مواد مخدر را حوزه خاص و پدیده خودمختاری تلقی میكنند كه
نسبت به جامعه بشری عارضی است .یعنی اغلب آنها این پدیده را تنها از منظر آسیب-
شناسی(اخالقی ،پزشكی ،روانشناختی و جامعهشناختی) مورد بررسی قرار داده و با این
فرض كه یك مسأله آسیبی را مطالعه میكنند ،به پدیده مصرف مواد مخدر نگاه می-
كند .حال آن كه برای این پیش فرض خود هیچ استدالل علمی یا معتبری ارئه نمی-
دهند.
گفتمان جدید بررسی مواد مخدر (اعتیاد) با این داعیه به وجود آمد كه با نگاه
سنتی مبنی بر تحلیلی هنجاری(خیر و شر بودن رفتارها و ذات ها) ،نمیتوان به درك
درست پدیده مصرف مواد مخدر و اعتیاد كمك كند و معتاد یا مصرف كننده مواد
مخدر ،پیش از آنكه مجرم یا گناهكار باشد ،یك بیمار است .در واقع این گفتمان با
داعیهای انسان گرایانه تالش داشت تا به درمان این بیماری بپردازد و معتاد را از مجازات
دور نماید ،غافل از آنكه خود نیز همان نگاه اخالقی سنتی را به شكل جدیدی به كار
گرفته بود .این گفتمان وقتی مصرف مواد مخدر را در ردیف آسیب قرار میدهد ،باز به
شكل دیگری به خیر و شر رفتاری و ذات توجه دارد اما این بار به جای آموزههای سنتی
یا مذهبی ،هنجارهای اجتماعی را جای آن قرار داده و معیار جدیدی خلق كرده است.
این نقص از آنجا وارد میشود كه این نظریهها به ویژه نظریههای علوم انسانی ،در تحلیل
این پدیده كمتر به فرهنگ و روابط اجتماعی توجه كرده و از سوی دیگر در تحلیل خود
به جای در نظر گرفتن كنش ،اعمال افراد مصرف كننده مواد مخدر را به عنوان یك
واكنش در نظر گرفتهاند .چنانچه در تحلیل خود ،مصرفكننده مواد مخدر را كنشگر در
نظر میگیریم ،آنگاه میباید عوامل متعددی وارد تحلیل گردند و از اكتفا به نگرشهای

آسیبشناختی صرف اجتناب كنیم .این نظریهها را به تأسی از بوردیو میتوان خواستی
ذاتگرا نامید كه هر عملی را بخودی خود و برای خود مورد مالحظه قرار میدهد ،آن را
مستقل از جهان رفتارهای قابل جایگزینی در نظر میگیرد و تطابق میان جایگاه
اجتماعی و سلیقهها و رفتار را به صورت روابط مكانیكی و مستقیم تصور میكند.
(بوردیو )28 :0981،به جای این نگاه باید تالش كرد تا مصرف مواد مخدر را در بافت
اجتماعی به عنوان یكی از رفتارهای درهم تنیده در حوزه جامعه در نظر گرفت.
پیشینه تحقیق
ضمن بررسیهای به عمل آمده از منابع اطالعاتی موجود در رابطه با موضوع ،درمییابیم
كه تحقیقات زیادی به بررسی علل و گرایش به مواد مخدر از جنبههای مختلفی صورت
گرفته و كتابهای مختلفی در این رابطه به رشته تحریر درآمده است .از جمله ستاد
مبارزه با مواد مخدر ،اقدام به برگزاری همایشهای مختلفی در این راستا نموده كه به
عنوان نمونه كتاب مجموعه مقاالت منتخب پیشگیری اولیه از اعتیاد در سال 0983را
میتوان نام برد .محققان علوم اجتماعی و دستاندركاران اجرایی جامعه ،به دنبال راه-
حلی برای برون رفت از معضل اعتیاد هستند .بر این اساس تحقیقات متعدد و متنوع
تجربی درباره علل و زمینههای اعتیاد انجام گرفته است .علما و بزرگان دینی نیز در
مناسبتهای مختلف به این مشكل توجه كردهاند و راهكارهای دینی و مسائل شرعی
مربوط به آن را بیان كردهاند .بنابراین با بررسی دیدگاههای نظری و تحقیقات انجام
گرفته پیرامون موضوع تحقیق ،میتوان دریافت كه بر احساس امنیت خانوادهها ،نقش
اعتقادات مذهبی در كاهش سوء مصرف مواد مخدر ،عوامل متعددی میتواند مؤثر باشد
كه در این مقاله قصد داریم تا مدلی برای تبیین رابطه بین اعتیاد و نقش اعتقاد مذهبی
و پیشگیری از جرایم ارائه دهیم.
فرضیات تحقیق
بین سن و گرایش به اعتیاد ،رابطه وجود دارد .بین محل سكونت و گرایش به اعتیاد،
رابطه وجود دارد ،بین میزان تحصیالت و گرایش به اعتیاد ،رابطه وجود دارد ،بین نوع
شغل و گرایش به اعتیاد ،رابطه وجود دارد.
بین اعتیاد پدر و مادر و فرزندان رابطه وجود دارد ،بین میزان عالقه به شغل و
گرایش به اعتیاد ،رابطه وجود دارد ،بین میزان درآمد و گرایش به اعتیاد ،رابطه وجود

دارد ،بین وضعیت تأهل و گرایش به اعتیاد ،رابطه وجود دارد ،بین نوع خانواده و گرایش
به اعتیاد ،رابطه وجود دارد ،بین عكسالعمل خانواده و گرایش به اعتیاد ،رابطه وجود
دارد ،بین میزان اعتقادات مذهبی خانواده و گرایش به اعتیاد رابطه وجود دارد ،بین
مصرف مواد در بین اعضای خانواده و گرایش به اعتیاد ،رابطه وجود دارد ،بین عكس-
العمل اطرافیان و گرایش به اعتیاد ،رابطه وجود دارد.
روش تحقیق
روش مطالعه در این تحقیق با توجه به موضوع تحقیق ،از نوع مطالعه بیرونی میباشد
و از آنجایی كه تحقیق در پی آن است كه رابطه بین متغیرها را بررسی كند ،از طرح
تحقیق همبستگی كه در یك مقطع از زمان صورت میگیرد ،استفاده شده است و با
توجه به آنكه زمان تحقیق مربوط به زمان حال است و محققین چنین تحقیقاتی را
ملزم به استفاده از پرسش كنونی نمودهاند ،پرسش مورد نظر در این تحقیق نیز از نوع
پرسش كنونی میباشد .همچنین ،در این تحقیق از فن «پرسشنامه» استفاده شده است
كه به صورت پرسشنامه نسبتاً باز و به شیوه مستقیم و حضوری اجرا شده است.
یافتههای پژوهش

همانطور كه در جدول مالحظه میشود بیشترین افراد مورد مطالعه( معتادین)
در گروه سنی  91-93با  21درصد فروانی میباشند و بعد از آن با  22درصد فروانی
گروه سنی  21 -23قرار گرفتهاند ،اقلیت معتادین هم در گروه سنی  61-61و  31باال با
 0درصد فروانی هستند .میانگین سنی كل معتادین  94/81برآورد شده است.
دادههای توصیفي
بر اساس جدول فوق میتوان گفت كه گرایش اعتیاد در میان افراد باالی  41سال كم
است ،در حالی كه افراد در سنین  21تا  44سالگی گرایش زیادی را به اعتیاد نشان
دادهاند.
جدول شماره  :2توزیع فرواني افراد مورد مطالعه بر حسب محل تولد

محل تولد

تعداد

درصد

شهر

68

68

روستا

92

92

جمع

011

011

جدول فوق بیانگر آن است كه از  011درصد افراد مورد مطالعه 68 ،درصد آنان
در شهر و  92درصد در روستا متولد شدهاند.
جدول شماره  :3توزیع فرواني افراد مورد مطالعه بر حسب محل سکونت
تعداد

درصد

محل سكونت
شهر

38

38

روستا

22

22

جمع

011

011

جدول بیانگر آن است كه از  011درصد افراد مورد مطالعه 38 ،درصد ساكن
شهر و  22درصد ساكن روستا میباشند.
جدول شماره  :4توزیع فرواني افراد مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیالت

میزان تحصیالت

تعداد

درصد

بی سواد

2

2

ابتدایی

20

20

راهنمایی

22

22

متوسط

42

42

عالی

09

09

جمع

011

011

جدول فوق بیانگر آن است كه از  011درصد افراد مورد مطالعه 2 ،درصد بی
سواد 20 ،درصد ابتدایی 22 ،درصد راهنمایی 42 ،درصد مقطع متوسطه و  09درصد
تحصیالت عالی داشتهاند.
جدول شماره  : 5توزیع فرواني افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل

وضعیت تأهل

تعداد

درصد

متأهل

61

61

مجرد

91

91

جمع

011

011

جدول فوق بیانگر آن است كه از  011درصد افراد مورد مطالعه 61 ،درصد
متأهل و  91درصد را افراد مجرد تشكیل میدهند.
جدول شماره : 6توزیع فرواني افراد مورد مطالعه بر حسب علت مجرد بودن
علت مجرد بودن

فروانی

درصد

اعتیاد

02

94

فقر مالی

3

22

طالق

2

6

عدم عالقه به ازدواج

0

9

بدون جواب

09

91

جمع

91

011

این جدول علت مجرد بودن معتادین را در میان  91درصد افراد مورد
مطالعه(مجردین) نشان میدهد .به شكلی كه باالترین علت مربوطه به كسانی است كه
به دلیل اعتیاد ازدواج نكردهاند ،بعد از آن  3درصد به دلیل فقر مالی و  2درصد هم زنان
خود را طالق دادهاند 0 .درصد دالیل نیز مربوط به افرادی است كه هیچگونه تمایلی به
ازدواج نداشتهاند 09 .درصد نیز به سؤال فوق پاسخ ندادهاند.

جدول شماره  :7توزیع فرواني افراد متآهل مورد مطالعه بر حسب عالقه به همسر
عالقه به همسر

تعداد

درصد

دارد

69

33

ندارد

2

9

جمع

61

011

جدول فوق بیانگر آن است كه  33درصد از افراد مورد مطالعه ،به همسر خود
عالقمند و  9درصد بیعالقه میباشند.
جدول شماره  :8توزیع فرواني افراد متاهل مورد مطالعه بر حسب تعداد فرزندان
تعداد فرزندان

تعداد

درصد

بدون فرزند

4

3

0-2فرزند

20

92

9-4فرزند

20

92

 1فرزندو بیشتر

03

23

جمع

61

011

این جدول نشانگر آن است كه  3درصد از افراد مورد مطالعه بدون فرزند92 ،
درصد بین  0تا  2و  92درصد دیگر بین  9تا  4فرزند دارند 23 .درصد آنان نیز دارای 1
فرزند و بیشتر میباشند.
جدول شماره  :9توزیع فرواني افراد متاهل مورد مطالعه بر حسب داشتن فرزند
آیا فرزند دارید

درصد

تعداد

بلی

60

34

خیر

4

6

جمع

61

011

جدول فوق بیانگر آن است كه  34درصد از پاسخگویان متأهل دارای فرزند و 6
درصد فاقد فرزند هستند.

جدول شماره :11توزیع فرواني افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت اشتغال

وضعیت اشتغال

تعداد

درصد

شاغل

83

83

بیكار

00

00

جمع

011

011

جدول فوق بیانگر آن است كه از  011درصد افراد مورد مطالعه 83 ،درصد شاغل
و  00درصد بیكار میباشند.
جدول شماره  :11توزیع فرواني افراد مورد مطالعه بر حسب نوع اشتغال بکار
نوع شغل

فروانی

درصد

كارمند

8

8

كارگر

96

96

كشاورز

3

3

راننده

08

08

كاسب

01

01

تولید كننده

1

1

بیكار

00

00

جمع كل

011

011

جدول فوق اشاره به نوع اشتغال افراد مورد مطالعه دارد .به طوی كه باالترین
درصد فروانی  96درصد مربوط به كارگران و بعد از آن  08درصد از افراد به رانندگی
اشتغال دارند .پائینترین فروانی اختصاص به كشاورزان 3 ،درصد و كارمندان دولت8 ،
درصد و تولیدكنندگان  1درصد دارد 01 .درصد دیگر از جمعیت آماری نیز كاسب می-
باشند 00 .درصد از افراد مورد مطالعه نیز بیكار هستند.
جدول شماره  :12توزیع فرواني افراد مورد مطالعه بر حسب میزان در آمد

فروانی

درصد

میزان
« 011-911هزار تومان »

19

19

« 911-111هزار تومان »

01

01

 « 111-311هزار تومان »

3

3

به باال « 311-هزار تومان »

02

02

بدون جواب

09

09

جمع

011

011

جدول فوق میزان درآمد افراد مورد مطالعه را نشان میدهد .به طوری كه
بیشترین افراد درآمدی بین صد تا سیصد هزار تومان با  19درصد باالترین فروانی و یا به
عبارتی كمترین درآمد را دارند .در مقابل  02درصد باالترین درآمد 01 ،درصد و 3
درصد دیگر نیز در حد وسط این دو ،با درآمدی بالغ بر  911-311هزار تومان میباشند.
 09درصد از آنان نیز هیچگونه پاسخی به سؤال فوق ندادهاند.
جدول شماره  :13توزیع فر اواني افراد مورد مطالعه بر حسب عالقه به شغل
عالقه به شغل

تعداد

درصد

دارد

30

33

ندارد

02

04

بدون پاسخ

6

3

جمع

83

011

جدول فوق بیانگر آن است كه از  011درصد افراد شااغل 33 ،درصاد باه شاغل
خود عالقه داشته 04 ،درصد بیعالقه و  3درصد از افراد به این سؤال پاسخ ندادهاند.
جدول شماره  :14توزیع فر اواني افراد مورد مطالعه بر حسب عالقه به نقش اعتقادات مذهبي

تعداد

درصد

عالقه به مذهب
دارد

38

38

ندارد

1

1

بدون پاسخ

2

2

011

011

جمع

جدول فوق بیانگر آن است كه از  011درصد افراد 38 ،درصد باه ماذهب عالقاه
داشته ،و  2درصد از افراد به این سؤال پاسخ ندادهاند.
بحث و نتیجه گیری
وجود دوستان معتاد ،نقش زیادی در اعتیاد داشت .به عالوه اكثر معتادان قبل از اعتیااد
دوستان معتاد داشتهاند و بعد از اعتیاد بر دوستان معتاد افزوده گردیده است.

اغلب معتادان مبلغ قابل مالحظهای از درآمد خود را برای اعتیاد میپردازناد كاه
گاهی مساوی یا بیشتر از درآمد آنها برای اعتیاد داده میشده اسات .رضاایت از زنادگی
بعد از اعتیاد بسیار كم شده است.
خانوادههایی كه از اعتیاد جوانان آگاهی حاصل كردهاند ،عكسالعملهاای شادید
مثل عدم پذیرفتن ،اصرار در ترك ،تهدید كردن و نگرانی در آنها دیده شده اسات .نكتاه
مهم آنكه بیش از یك سوم خانوادهها از اعتیاد جوانان آگاهی نداشتهاند.
اغلب معتادان پس از اعتیاد ،اوقات فراغت خود را كاه قابالً در راههاای مناسابی
مثل مطالعه ،ورزش ،كارهای هنری ،سینما ،تلویزیون صرف میكاردهاناد ،بعاد از اعتیااد
دیگر در آن مسیر نبودهاند .بایش از نیمای از معتاادان مجارد بودناد و تعاداد معادودی
متاركه كرده بودند .حدود نیمی از جامعه مورد مطالعاه ،خاانواده را سابب اعتیااد خاود
دانسته و عللی مانند :پول زیاد ،بیتوجهی به احساسات آنهاا ،نااراحتیهاای خاانوادگی،
زندگی و بیبند و باری والدین را باعث اعتیاد خود دانساتهاناد .در اینجاسات كاه نقاش
بسیار مهم خانواده تجلی میكند .اكثریت معتادان مواد اعتیاد آور را تغییار داده بودناد و
علت تغییر كسب لذت بیشتر ،راحتی تهیه مصرف و پیشنهاد دوستان بوده اسات .اغلاب
معتادان بیش از یك بار به ترك اعتیاد اقدام كردهاند و علات اعتیااد مجادد آنهاا كاافی
نبودن درمان ،ناراحتی روانی ،دوستان معتاد و محیط باوده اسات .نااراحتی خاانوادگی،
لذتجویی ،عدم آگاهی از مشكالت اعتیاد نقش زیادی در اعتیاد جوانان داشته است.
خانواده و نقش اعتقادات مذهبی و محیط كار ،عامل مهمی است كه بارای تارك
اعتیاد و همچنین به خاطر آینده ،ترس از آبروریزی و خستگی از وضع كنونی در این امر
دخالت زیادی داشته است .نهاد خانواده از مهمتارین نهادهاای اثرگاذار در پیشاگیری از
اعتیاد است .تأسی و تمسك از دین مبین اسالم و بهارهگیاری از ارزشهاا و هنجارهاای
حاكم بر جامعه ،ارتقاء آموزش زن و شوهر نسبت به وظایف همسرداری و حفاظ آراماش
اجباری شدن مشاورههای قبل از ازدواج برای زوجهای جوان به خصوص پساران ،اتخااذ
تمهیدات مناسب در جهات تساهیل نماودن امار ازدواج جواناان ،اساتفاده از دساتورات
اسالمی در خصوص مهارتهای زندگی و تلفیاق آن باا دساتاوردهای كارشناسای علاوم
جدید آموزش فرزندان در جهت انتخاب دوستان خوب ،تشویق فرزندان در جهت شركت
در مجالس و محافل معنوی و مذهبی ،تالش در جهت ارتباط مطلوب و بهینه فرزندان با
والدین ،استمرار ارتباط والدین با مراكز تحصیلی آنان و...

پیشنهادات
استعمال مواد مخدر و افراد معتاد در بین تمام طبقات و اقشار اجتماعی به چشم مای-
خورد اما از آن جایی كه انگیزههای متفاوتی باه لحاا اجتمااعی و فاردی در ایان كاار
دخیل است توصیه میگردد .از فشار تنبیهات اجتماعی به منظور باازتوانی افاراد معتااد
در جامعه همچون بازداشت و جریمههای نقدی و غیره كاسته و به آنان چون بیماری كه
نیاز به درمان و حمایت اجتماعی فرهنگی ،شخصیتی ،روانی و جسامی دارناد ،نگریساته
شود.
از آن جایی كه انگیزه اعتیاد میتواند عوامال متعاددی(فارماكولوژیكی و دارویای،
اجتماعی ،خانوادگی ،روانی و شخصیتی و… ) باشد ،به منظاور تشاخیص و طبقاهبنادی
الزم است تیمهایی مركب از جامعهشناسان ،روانپزشكان ،روانشناسان ،كارشناسان قوه-
قضاییه و انتظامی و مدد كاران در مراكاز باازپروری تشاكیل و آنگااه نسابت باه درماان
معتادین اقدام شود.
ایجاد زمینههای كار و كاریابی با توجه به اینكه استان كهگیلویاه وباویر احماد از
وضعیت مطلوب و مساعدی به ویژه از لحاا داماداری و كشااورزی برخاودار اسات ،باه
كمك سازمانها و ادارت دولتی(كشااورزی ،تعااون ،جهااد ساازندگی ،بانكهاا و ) ..طباق
شرایط و ضوابط الزم توسط مركز و سازمان درمان كننده فرد معتااد ،تنظایم و پیگیاری
گردد.
معرفی افراد معتاد به مراكز حرفهآموزی و سوادآموزی و یا انجام آن به طور هام-
زمان بعد از درمان ،با همكاری دستگاههای دولتی مربوطه و اقدامات و پیگیاری ساازمان
و مراكز درمان كننده پذیرش و بازگشت افراد معتاد به كار خود كه به علت اعتیاد اخراج
و بیكار شدند .تهیه جزوات و بروشورهایی در زمینه عوارض منفی اجتمااعی ،اقتصاادی،
جسمی  ،روانی و شخصیتی و ..در استفاده از مواد مخادر و اعتیااد باه منظاور آماوزش و
آگاهسازی كلیه افراد جامعه و مصون ساختن آنان به ویژه جوانان ،ایجاد مراكاز خادمات
مشاورهای در زمینه های گوناگون اجتماعی ،خانوادگی ،شخصیتی و ..به منظور رفع هر
گونه مشكلی از افراد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان ،انجام سلسله برنامههای آموزشی
منظم و مستمر رادیویی و تلویزیونی در زمینه اعتیاد باا همكااری ادارت و ساازمانهاای
دولتی استان ،از جمله آموزش و پرورش(تشكیل كالسهایی در ساعاتی از هفتاه جهات
دانشآموزان باویژه دبیرساتانهاا و هنرساتانهاا در رابطاه باا انحرافاات و آسایبهاای
اجتماعی ،مسائل و مشكالت آنان) ،برگزاری گاردهماایی اولیااء و مربیاان و گفتگاو باا

والدین در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عاواملی كاه منجار باه انحرافاات
جوانان میشود) ،دانشگاهها (انجام طرح های تحقیقاتی در زمیناه اعتیااد و آسایبهاای
اجتماعی) ،اداره ارشاد اسالمی (توزیع و پخاش فایلمهاای آموزناده ساینمایی از طریاق
ویدئوكلوپهای فرهنگی و انجام طرحهای پژوهشی در زمینه اعتیاد و انحرافات اجتماعی
و اعالم نتایج كاربردی آن به مركز بازتوانی) ،برنامهریزی و تشویق زمیناههاای مشااركت
اجتماعی مردم از طریق شهرداری هر شهرستان در ایجاد سالنهای ورزشی ،پاركها و..
به منظور توسعه اوقات فراغت سالم شاهروندان و خصوصااً جواناان و نوجواناان و نهایتااً
توزیع بروشاورهای تهیاه شاده از اثارات ساوء ماواد مخادر از طریاق ادارات پسات هار
شهرستان در بین دهستانها و روستاهای تابعه ،خارج ساختن ماواد مخادر از دساترس
افراد جامعه توسط نیروهای انتظامی .
آموزش دادن به افرادجامعه بخصوص جوانان و نوجواناان و آگااه سااختن آنهاا از
عواقب اعتیاد و مسائل و مشكالتی كه بعداز اعتیاد به وجاود مایآیاد .همچناین آگااهی
دادن به خانوادهها در تعلیم و تربیت كودكان و نوجوانان و توجه به خواستههای منطقای
آنها وكنترل غیر مستقیم جوانان و نوجوانان و راهنمایی در انتخاب دوست مناسب ،سالم
ساختن محیط زیست جهت پیشگیری از اعتیاد ،یكی از عوامل مهم و قابل توجه اسات و
این امر به وسیله دولت از طریق مبارزه پیگیر با قاچاق مواد مخدر و جلاو گیاری از وارد
شدن آن به داخل كشور امكان پذیر است .ایجاد كار برای جواناان و نوجواناان در موقاع
بیكاری به خصوص تعطیالت تابستان كه بیكار نباشند ،چون بیكاری و نداشتن سرگرمی
جوانان را به خیابانگردی و محلههای فساد میكشاند.
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