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کندو کاوی در سیستم معانی ذهنی مدیران و درمانگران زنان مصرف 

 کننده مواد مخدر در استان کرمانشاه
 *2و داریوش غفاری 1حلیمه عنایت

 12/20/97تاریخ پذیرش:      211-202صص 22/20/90تاریخ دریافت:
 

 

 چکیده 
مصرف کننده  هدف این مطالعه کند و کاوی در سیستم معانی ذهنی مدیران و درمانگران زنان

روش این تحقیق، کیفی  .مواد مخدر درباره علل اعتیاد زنان به مواد مخدر در استان کرمانشاه است

نفر از مدیران ستادها، شورا ی مبارزه با موادمخدر  10از نوع نظریه بنیادی است. نمونه این پژوهش 

ه به دو روش نمونه گیری و درمانگران زنان مصرف کننده مواد مخدر در استان کرمانشاه هست  ک

ها از روش مصاحبه عمیق و بدون ساختار هدفمند و نظری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده

 ها  سه مقوله  مفهومی اصلی با عنوان تسهیل کنندهاستفاده شده است. از تجزیه و تحلیل داده

وله های مفهومی اصلی درونی، تسهیل کننده ارتباطی و تسهیل کننده بیرونی به دست آمد که مق

مقوله فرعی ضعف اعتقادات مذهبی و اخالقی، لذت گرایی کاذب، کسب منفعت آسان، عدم  9از 

ها و مناسبات، باورهای عامیانه در مورد آگاهی از مضرات مواد، خرده فرهنگ استفاده مواد در جشن

س مقوله هسته خواص دارویی، دسترسی آسان، ضعف قانون و بیکاری ساخته شده است. براسا

پژوهش، شرایط مبارزه کنونی تحت عنوان کاهش عرضه خیلی جواب گو نیست؛ باید روش کاهش 

 تقاضا، برنامه های آمورزشی، برنامه های اقتصادی برای تغییر و بازنگری در قوانین مدنظر قرار گیرد.   

 

 مطالعه کیفی : تسهیل کننده اعتیاد، زنان، مواد مخدر، استان کرمانشاه،هاکلید واژه
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 مقدمه 
های بزرگ جوامع بشری تبدیل شده است که سوء مصرف مواد مخدر امروزه به یکی از دغدغه

برد. شاید نتوان به درستی تاریخ شروع مصرف مواد مخدر های جامعه انسانی را به تحلیل میبنیان

توان به برای مثال می .را یافتتوان نام این مواد را تعیین کرد ولی در آثار برخی از روشنفکران می

اما مواد مخدر به مثابه  سینا درباره مصرف و فواید ترک آن اشاره کرد.رازی و ابن های بقراط،گفته

میالدی شناخته  19و اوایل قرن 11وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن 

تعداد معتادان به  1992تا اواسط دهه (. Hajli ;zakariaey &kermani,2011.p111-81 شده است)

این پدیده بسیار اندک و بدان حد نرسیده بود که توجه اجتماعی را در مقیاس وسیع به خود جلب 

استفاده از مواد مخدر ناگهان در میان جوانان و نوجوانان شایع شد و  1992تنها در اواخر دهه کند؛

ای دیگر ای به قارهبه صورت موج، از قارهگیر آن به صورت مسئله جهانی درآمد و ابعاد همه

ترین و یکی از به طوری که امروزه کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که مهم. گسترش یافت

را صرف مبارزه با  ترین مشکالتش، مسئله مواد مخدر و اعتیاد نباشد و هرساله مبالغ هنگفتیعمده

 سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد نکند.

درکنار سه  را و مصرف مسئله مواد مخدر، اعم از تولید، انتقال، توزیع  1جهانیسازمان بهداشت 

 انباشت سالح کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی مسئله جهانی دیگر یعنی

که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  از جمله مسائل اساسی شمرده است

 World Health ).    2210دهد )مورد تهدید و چالش قرار می در عرصه جهانی سیاسی

Organization, 
در واقع سوء مصرف مواد مخدر هزینه های اجتماعی و اقتصادی گزافی را از طریق اثرات مخرب 

و مرگ و میر به جامعه تحمیل کرده است و در نتیجه  خود بر سالمت افراد، افزایش جرم و جنایت

 (.Peter and Alicia,2010 برای جوامع تبدیل شده است)به یک تهدید بزرگ 

 افزون روز افزایش است شده ایران ما کشور دامنگیر حاضر، عصر در که مشکالتی جمله از

 آن زیانبار آثار و شده جلوه گر آفرین معضل اجتماعی پدیده صورت به که است مخدر مواد مصرف

 بدل ایران اسالمی جمهوری مقامات و سئولینم دائمی دغدغه به که است کننده نگران به حدی

 منابع توسعه موانع از یکی که شوم پدیده این با مقابله برای که کشورمان روست همین از شده،

 و پیچیده پدیده این با مقابله است. شده متحمل را معنوی و مادی های هزینه است؛ کارآمد انسانی

 مردم که دهدمی نشان ایرانیان هانگرش و هازشار نیست. پیمایش ایساده کار گسترش، حال در

                                                           
1 - World Health Organization 
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 (.Hajli et al.,2011.p111-81دانند )می اعتیاد را ایران جامعه بزرگ مشکل بیکاری و گرانی از بعد

 (.Kalhor  2010,اند)کرده ارزیابی باال حد در را اعتیاد مشکل ایرانیان از درصد 92 واقع در

 روند زنانه شدن اعتیاد رود و شاهد می جنسیتی دو سمت به جنسیتی تک از اعتیاد روند

 برخی اساس بر اما ندارد وجود کشور زنان معتاد جمعیت میزان از دقیقی آمار چند هر هستیم

 Stad the fight against 2015,)دهدمی تشکیل زنان را کشور معتادان از درصد 9/9 ها پژوهش

drugs ).شتی و سالمت مرتبط با مصرف سریع تر شکل می در زنان نسبت به مردان، مشکالت  بهدا

-خطرناک عوارض زنان اعتیاد جهانی، آمار های اساس بر . (stout &winston ,2006 Powis;گیرد)

 تا مواد مصرف به تجربه اولین زمانی فاصله مثال عنوان به کند،می ایجاد مردان به نسبت تری

 زنان ترتیب بدین. است سال هشت مردان در و سال دو متوسط طور به زنان در مواد مخدر تزریق

 عوارض و ترسخت طبعاً درمان شوند.می کشیده شدید وابستگی به مردان از تر زود سال شش

 معتاد (. آنچه مسلم است زنان Nouri  2010,است)  بیشتر مراتب به آن اجتماعی روانی و جسمی،

 اجتماعی های آسیب با اغلب زنان در دموا مصرف زیرا هستند مردان از پذیرتر آسیب جامعه در

شود، تنها توام است. زمانی که یک زن معتاد می فقر و روسپیگری خانه، از فرار همچون دیگری

گردد، بلکه فرزندان و خانواده را تحت تاثیرقرار خود، گرفتارپیامدهای فردی و اجتماعی آن نمی

 نتیجه در خانواده، دختران خصوص به نداده، ارکان خانواده مستعد از هم می پاشد و فرزندا

 ترین مهم لحاظ بدین شوند.می ناپذیری جبران پیامدهای و انحراف دچار مادر، با همانندسازی

 (.tal.,2009  Khademiاست) خانواده شدن متالشی زنان، اعتیاد اجتماعی عارضه

بروز این پدیده را اهمیت توجه به مقوله اعتیاد زمینه انجام مطالعات گوناگون سبب شناسی 

و همکاران  در یک بازنگری سامانه ای شبکه اجتماعی را به عنوان یک  1فراهم آورده است. سیکو

و  2(. سانتیوسSeco,et al.,2008اند)عامل مهم در سبب شناسی اعتیاد به سیگار معرفی کرده

-ط دانستههای ناسازگار اولیه را تداوم مصرف مواد مرتبهمکاران در پژوهشی طرح واره

و همکاران در پژوهشی سبک فرزند پروری استبدادی را عامل مهمی  0(. پیکو Santucci,2012اند)

(. در پژوهش های کیفی  Piko& Fitzpatrick,2007اند)در مصرف سیگار و مشروبات الکلی دانسته

به نقش کنجکاوی در گرایش به مصرف مواد مخدر اشاره کرده 0در دسترس، راکز 

در یک پژوهشی کیفی کارکرد ناسالم خانواده و نقش عملکردی خانواده  5(. اسچفر2008Racz,است)

                                                           
1 -Seco 
2 -Santucci 
3 -Piko 
4 -Racz 
5 -Schafer 
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در  1(. فرداریکس,Schafer 2011معرفی کرده است )  را علل اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان

ای کیفی به ارتباط بین کیفیت زندگی و اعتیاد به مواد مخدر در زنان اشاره کرده مطالعه

(. محسنی و قادری ِ در یک پژوهش کیفی باور های عامیانه و خرده  Fredericks,2014است)

 .Ghaderi and Mohseni Tabrizi )   ( 2011,فرهنگ ها را  علل گرایش به موادمخدر دانسته اند

های فراوان در مبارزه با اعتیاد به موادمخدر، این پدیده مهار نشده و شاهد با وجود کوشش

. از ( Stad the fight against drugs,2015)شیوع اعتیاد در همه اقشار هستیم.  گسترش روز افزون

 به ارتقای انسان به باید انسانی منابع و هابرنامه دهیم قرار توسعه محور را انسان نگاهی دیگر اگر

 شودمی انسان ارتقای به منجر که ایتوسعه برنامه مخدر مواد و اعتیاد بینجامد. توسعه محور عنوان

 همچون ایران در که است درحالی این کندمی انحطاط دچار را جامعه و سازدمی مواجه مشکل با را

 دهند.می تشکیل زنان را انسانی سرمایه از نیمی عبارتی به و کشور جمعیت از نیمی جوامع بقیه

سرشتی،  و خلقتی ویژگی واسطه به و خانواده و اجتماع عرصه در بعدی چند نقش به توجه با زنان

-می زنان روحی ثبات و جسمی فکری، سالمتی کنند.می ایفا جامعه و خانواده در را محوری نقش

 توجه باشد لذا اهمیت داشته بسزایی نقش جامعه و همسران کودکان، روان و روح سالمت در تواند

 کند.می آشکار پیش از بیش را مهم مقوله این به

 و فراگیر رویکردی فقدان و استراتژیک تدبیر و مهیدت ضعف شناخت، فقر ازنوعی صرفنظر  

 بررسی فقدان پدیده، این پس در متنوع عوامل و علل جستجوی«  چندجانبه تعیین» بر مبتنی

 ضروری را مسئله این به توجه لزوم آن، پیرامون ومسائل اعتیاد خصوص در جنسیتی های تفاوت

و اعتیاد موثر است که در تعامل با یکدیگر  عوامل متعددی در سبب شناسی سوء مصرف  .سازدمی

(. در این مطالعه با رویکرد  Galanter  2006,به شروع مصرف و سپس اعتیاد منجر می شود ) 

کیفی به بررسی علل اعتیاد زنان در استان کرمانشاه از نظر مدیران ستادها و شورای مبارزه با مواد 

در استان کرمانشاه پرداخته شده است  تا سیستم مخدر و درمانگران زنان مصرف کننده مواد مخ

معانی، ذهنی، تعریفی و فرآیندی آن درک شود. اگر چه در استان کرمانشاه هم متاثر از کشور، آمار 

ای باالست. به خیلی دقیقی وجود ندارد آمار اعتیاد  در استان کرمانشاه هم به شکل نگران کننده

فر معتاد به مواد مخدر در سطح استان کرمانشاه وجود هزار ن52طور کلی در حال حاضر حدود 

 . (  Stad the fight against drugs,2015دارد)

هدف این پژوهش کندو کاوی در سیستم معنای ذهنی مدیران و درمانگران زنان مصرف   

کننده مواد مخدر استان و تبیین تجارب آنان  در مورد علل اعتیاد زنان استان کرمانشاه به 

                                                           
1 -Fredericks 
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مخدراست. لذا این مطالعه  به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دیدگاه مدیران مبارزه با مواد

 مواد مخدر و درمانگران نسبت به علل اعتیاد به موادمخدر زنان در استان کرمانشاه چگونه است؟  

 

 روش تحقیق
هایی اطالق تروش این تحقیق کیفی از نوع نظریه بنیادی است. تحقیق کیفی به مجموعه فعالی

ها و کشف چگونگی ساخت معنا از شود که با هدف توسعه، درک و فهم زندگی اجتماعی انسانمی

(. در نظریه بنیادی منطق روش شناسی عمیقی نهفته  Iman ,2012شود)ها انجام میسوی انسان

مالی فراتر است که آن را از محدوده یک روش شناسی سطحی به واقع گرایانه و همراه با تقلیلی اج

برد. در نظریه بنیادی تعداد شرکت کنندگان تحقیق از ابتدا مشخص نیست و به تدریج  با جمع می

(. در این مطالعه از دو  Corbin & Strauss ,2008شود )ها و تحلیل آنها مشخص میآوری داده

ب اگاهانه از روش نمونه گیری هدفمند و نظری استفاده شده است در نمونه گیری هدفمند ، انتخا

-شود. نمونه گیری نظری  بر مبنای نقصی که در تبیین نظری مشاهده میسوی محقق انجام می

گردد. براساس این رویه در مورد شرکت کنندگان در این پژوهش تصمیم گیری شد شود انجام می

 نفر به اشباع نظری رسید.  10و محقق با مصاحبه 

از روش مصاحبه عمیق و بدون ساختار و به صورت  ها دراین تحقیق برای جمع آوری داده

با ارائه مجوز به مشارکت کنندگان توضیح داده شد که  چهره به چهره استفاده شده است. ابتدا

مصاحبه ها به منظور استفاده به عنوان داده های مورد نیاز انجام یک تحقیق اجتماعی است. 

ب گردید و به آنان اطمینان خاطر داده شد که بنابراین رضایت نامه کتبی آنان برای مصاحبه کس

مالحظات اخالقی رعایت خواهد شد و مشخصات آنان نزد محقق محرمانه خواهد ماند. مصاحبه 

ابتدا با یک سوال کلی  در مورد علل اعتیاد آغاز و با ارائه سواالت تکمیلی ادامه یافت. مشارکت 

اب شدند. ابتدا با آنان هماهنگ و زمان مناسب هایشان انتخکنندگان بر اساس تجربه و مسئو لیت

آغاز شد. مشارکت کنندگان بر اساس تمایل، به  برای مصاحبه ها مشخص شد. سپس مصاحبه ها

های خود در مورد موضوع مورد مطالعه پرداختند. کلیه صورت شفاهی و کتبی به بیان دیدگاه

کننده و در فضایی مناسب انجام شد به ها به صورت انفردی و در مکان مورد نظر مشارکت مصاحبه

منظور کیفیت بهتر مصاحبه ها  و اطمینان  خاطر مشارکت کننده، به آنان یادآوری شد که هر وقت 

تمایل داشتند می توانند مصاحبه را قطع کنند و یا از جواب دادن صرفنظر نمایند. با کسب رضایت 

و سپس روی کاغذ  پیاده شد.  به طور کلی  از مصاحبه شوند گان  تمام گفتگوی آنان ضبط گردید

 دقیقه به طول انجامید.122تا 12مدت هر مصاحبه حدود 
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 (مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش9جدول شماره 

 مدرک تحصیلي جنس سن موقعیت شرکت کننده پاسخگو

 دکتری مرد 51 درمانگر 1

 دکتری زن 07 مدیر 2

 دکتری مرد 09 درمانگر 0

 دانشجوی دکتری مرد 02 درمانگر 0

 فوق لیسانس مرد 01 مدیر 5

 تحصیالت حوزه مرد 55 مدیر 9

 دکتری مرد 52 درمانگر 7

 دکتری مرد 51 مدیر 1

 فوق لیسانس مرد 09 مدیر 9

 لیسانس زن 05 درمانگر 12

 لیسانس زن 02 درمانگر 11

 لیسانس مرد 02 مدیر 12

 دکتری زن 09 مدیر 10

 دکتری نز 00 درمانگر 10

 

همچنین  به منظور تعیین قابلیت اعتبار از اهداف حاصل از روش کیفی از روش جمع آوری  

های مختلف به منظور اطالعات در زمان های مختلف استفاده شد. روش جمع آوری داده در زمان

 (.  Cohen el al. ,2004های کیفی کاربرد دارد)باال بردن قابلیت اعتبار داده

های به کار گرفته شده سبب افزایش بخش عالوه بر قابلیت اعتبار داده کیفی، تکنیک لذا در این

ها نیز شده است. در این راستا به منظور افزایش قابلیت اعتبار از تکنیک قابلیت اطمینان این داده

های مختلف و نیز جمع آوری اطالعات گوناگون  به طور همزمان در جمع آوری اطالعات در زمان

های متفاوت مثلث سازی استفاده گردید. بدین شکل که طی یک هفته، یک روز در میان به نزما

ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شد. بدین معنی که پس از مشارکت کنندگان  مراجعه و داده

مصاحبه  با مدت زمان متوسط حدود یک ساعت  با هر یک از مشارکت کنندگان مورد  10انجام

های قبل اضافه نشد و مفاهیم استخراج شده از ها تکرار شده و مطالب جدید به دادهمطالعه، داده

مصاحبه ها مفاهیم اولیه را شکل داد. در پژوهش کیفی باید به این مسئله توجه نمود که آیا فرایند 

ها از قابلیت اطمینان برخوردار هستند؟ به همین منظور از مسیر نمای طی شده در پژوهش یافته

( استفاده شد به این معنا که جزئیات مربوط به چگونگی گرد آوری Hariri,2006تند سازی )مس



 197                                        9317 تابستان، دومماره ، شنهمپژوهشي زن و جامعه، سال  -صلنامه علمي ف

ها  در فرایند پژوهش  برای مستند سازی تهیه ها، تفسیر ها و تحلیل دادهداده، نحوه تصمیم گیری

ام و نگه داری شد. و کنترل و بازرسی نظام مندی از روی مستندات  به منظور قابلیت اطمینان انج

 شد.

ها و قضایای هستند، مفاهیم، ها در نظریه بنیادی عبارتند از: مفاهیم، مقولهتحلیل داده 

 های ذهنی جداگانه به وقایع، حوادث و دیگر مورد پدیده ها.برچسب

رسند که به شوند و به نظر میها، طبقه بندی مفاهیم، وقتی که مفاهیم با هم مقایسه میمقوله

شوند مقوالت مفاهیمی، که از سایر مفاهیم اند، این مقوالت کشف میربوطهای مشابه مپدیده

 (. Strauss & Corbin ,2005 انتزاعی تر است)

هایی از ها، می توان ویژگیها )حقایق ( و دستیابی به تمایز و تشابهاز مقایسه مداوم  داده

دی بینجامد. قضایا نشانگر روابط ها را تولید کرد که به افزایش قدرت تبیین  در نظریه بنیامقوله

تعمیم یافته بین یک مقوله و مفاهیم آن یا رابطه بین مقوالت ناپیوسته هستند. قضایا در بر گیرنده 

 روابط مفهومی هستند. 

ایجاد مفاهیم از طریق فرایند کدگذاری ممکن می شود. در این فرآیند داده های تجزیه و 

 & Straussگیرند )ه شیوه جدید در کنار یکدیگر قرار میشوند و بشکسته شده مفهوم سازی می

Corbin ,2005ها تا دستیابی به مفاهیم اصلی و مقوله ها ادامه یافت. در تجزیه و (. تحلیل داده

 ها از سه نوع کدگذاری، باز،  محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.   تحیل داده

    

 یافته های تحقیق
زن( که تجربه مبارزه و درمان معتادان به مواد  9مرد و 1ش شرکت کردند )نفر در این پژوه 10

ها پژوهشی سه مقوله مفهومی اصلی با مخدر را داشتند. از تجزیه و تحلیل و مقایسه مداوم داده

ها اصلی چند های درونی، ارتباطی و بیرونی پدیدار گشت. هرکدام از این مقوله عنوان تسهیل کننده

 داشتند.مقوله فرعی 

ها از مدیران و درمانگران های اصلی و  فرعی  به همراه تعدادی از این نقل قولدر ادامه، مقوله

 ارائه خواهد شد.

 ( مقوله های حاصله1) جدول شماره

 مقوله هسته مقوله های اصلي مقوله فرعي ردیف

9 

ضعف اعتقادات مذهبی و اخالقی، لذت 

 طلبی کاذب، کسب منفعت آسان

 هی از مضرات مواد مخدرعدم آگا

 

 تسهیل کننده درونی
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1 

خرده فرهنگ استفاده از مواد  مخدر در 

جشن ها و مناسبات، باورهای عامیانه در 

 مورد خواص دارویی مواد مخدر

 

  تسهیل کننده ارتباطی

  تسهیل کننده بیرونی دسترسی آسان، ضعف قانون، بیکاری 3

 

 ف: مقوله اصلي تسهیل کننده درونيال

مقوله فرعی برساخت شده است. به طور کلی این مقوله اصلی تسهیل  0این مقوله اصلی از  

کننده درونی اعتیاد به مواد مخدر در زنان استان کرمانشاه را نشان می دهد. در واقع شرکت 

و تجلی اثرات عوامل کالن کنندگان بر این باورند که تسهیل کننده های درونی در واقع بروز 

های )تسهیل کننده های بیرونی( و میانی است. براساس دیدگاه مشارکت کنندگان تسهیل کننده

یابد. در این میان درونی، در قالب عمل مجرمانه و منحرفانه از قبیل اعتیاد به مواد مخدر عینیت می

بی، لذت گرایی، کسب منفعت کنندگان، ضعف اعتقادات اخالقی و مذهبر اساس دیدگاه مشارکت

 آسان و عدم آگاهی مضرات مواد، نقش پر رنگی در اعتیاد به مواد مخدر داشته است.

ضعف اعتقاد مذهبی و اخالقی: مشارکت کنندگان بر این امر باور داشتند که دین  برای آدمی     

ابر خطر انحرافات ایمن کند و انسان را در برموهبت الهی است که او را به یک فلسفه حیات مسلح می

کند. از جانبی دیگر مشارکت کنندگان عقیده داشتند که دین از طریق بر قراری یک نظم می

های یادگرفته شده و تهیه قوانین اجتماعی ها برای به دست آوردن شایستگیاخالقی، تدارک فرصت

 داشت روانی دارد. نقش موثری در پیشگیری از مشکالت اجتماعی و اخالقی، سالمت جسمانی و به

 ساله وجود دستورات دینی را در مقابله با اعتیاد این گونه  توضیح می دهد: 55یکی از مدیران 

دستورات دینی از یه طرف مرز مجاز و غیر مجاز رو  مشخص می کنه و وظیفه هر  انسانی در   "

سیره ائمه خودشو در  اجتماع  روشن میشه و از طرفی دیگر اعتقاد و پایبندی به دستورات دینی و

زندگی  نشون می ده و خیلی ها به خاطر عشق و عالقه به بزرگان دین سعی دارن به سمت مواد 

   "نرن .

های تاثیرگذار بر اعتیاد به مواد لذت طلبی کاذب: از دیدگان مشارکت کنندگان یکی از مولفه   

 ساله می گوید:02یکی از درمانگران مخدر در بین زنان استان کرمانشاه لذت طلبی  کاذب می باشد. 

در مدتی که در اینجا  به درمان معتادا مشغولم، بعضی از اونا آنقدر از اولین مصرف مواد لذت  "  

توجیهاتی  "گیرند. اصوال می برن که در اولین مصرف هیچ گونه تبعات منفی اون رو در نظر نمی

رف مواد مخدر گناه داره؛ آخر زندگی مردنه برای خودشون  دارن مثل : در هیچ کتابی ننوشته مص
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پس دراین دو روزه از زندگی لذت ببریم؛  هرکس خوش نگذرونه سرش کاله رفته ؛االن لذت ببریم 

 "هر وقت خواستیم کنار می گذاریم.

از جانبی دیگر مشارکت کنندگان بر این عقیده هستند که معتادان در  مصرف مواد  به دنبال 

رچه آنی و زود گذر باشد؛ آنقدر در این لذت کاذب غرق می شوند و توهم لذت لذت آنی هستند اگ

گیرند و شود که حتی آنی بودن لذت و تبعات بعدی آن را در نظر نمیای میدر وجود آنان ریشه

کنند و ترس از معتاد شدن هم نمی تواند مانعی برای مجدداً برای به دست آوردن آن تالش می

 .مصرف دو باره بشود

های کسب آسان منفعت: شرکت کنندگان در این پژوهش از کسب آسان منفعت در زمینه

روحی و روانی به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر اعتیاد به مواد مخدر در بین زنان یادکردند. به 

گفته این افراد در مواقعی که دستیابی به حل مسائل روحی و روانی وقت گیر و مشکل باشد از مواد 

های شغلی و درسی،  کنند. تالش برای کاهش استرسمخدر برای رفع این مشکالت استفاده می

نیاز به التیام روحی و روانی و مقابله با درد و رنج  از جمله  دالیلی است که مردم این منطقه را 

تشویق می کند تا در بیشتر مواقع برای شادی و سرخوش بودن و فارغ شدن از دنیا و مصائب و 

مشکالت آن تریاک مصرف کنند. در بعضی از مناطق برای تقویت حافظه و یا شب بیداری در موقع 

امتحانات و یا برای تسکین درد یا غم از دست دادن یکی از بستگان استفاده از تریاک و دیگر مواد 

 مخدر توصیه می شود. 

 ساله می گوید:00یکی از درمانگران 

ری از باورهای تشویق کننده مصرف مواد مخدر در این کسب آسان منفعت همراه با یک س"

منطقه، گرایش به مواد مخدر را افزایش داده این باورها ایناست: اگر حد خودتو نگه داری معتاد 

شی و کسی که حداقل یک ری، با مصرف تریاک توپ توپ میکشی به فضا میشی، وقتی مینمی

 "بس نزنه لذت دنیا را نمی بره.

مشارکت کنندگان عدم آگاهی از مضرات مواد را به عنوان یکی از علل از مضرات:  عدم آگاهی 

اعتیاد به مواد مخدر در بین زنان عنوان کردند و بر این باورند که هر چقدر افراد شناخت صحیح و 

بینانه تری نسبت به مضرات اعتیاد به مواد مخدر داشته باشند در حفظ و سالمتی خود نگرش واقع

 .یشتری خواهند کردکوشش ب

نداشتن آگاهی از مضرات مواد مخدر به همراه تبلیغات وسیع  "گوید:ساله می02یکی از مدیران

استفاده از مواد مخدر بخصوص شیشه برای الغر ی و تناسب اندام در بین خانمها در محافل زنانه 

که شیشه فقط جلو اشتها ها رو گرفتار کرده در صورتی های ورزشی، خانوادهمثل آرایشگاها و کلوپ

ها اطالع رسونه که بعضیآره و به بعضی قسمتا مغز آسیب میگیره و به دنبالش ذلت ببار میرا می

 ."چندانی ندارن
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همچنین از جانبی دیگر مشارکت کنندگان بر این عقیده اصرار دارند که  بسیاری از افراد معتاد 

شود دچار و مضرات آن ندارند و همین امر سبب میبه مواد مخدر دید روشن و حقیقی از پیامدها 

خطای محاسباتی شده و بیشتر به باور های غلط در باره مواد مخدر گرایش پیدا کنند و تالش 

کنند و تحت تاثیر باور های غلط که هیچ گونه عوارضی ندارد و جدی برای ثبات زندگی اشان نمی

 گیرند.ر مییا باعث الغری و تناسب اندام و...می شود قرا

 تسهیل کننده ارتباطي ب: 

ها در واقع خرده فرهنگ است این مقوله مقوله فرعی برساخت شده 2این مقوله اصلی از 

 ها و مناسبات و باورهای عامیانه در مورد خواص دارویی مواد مخدراز مواد مخدر در جشن استفاده

 می باشند.

مشارکت کنندگان اذعان داشتند  مناسبات: از مواد مخدردر جشن ها و خرده فرهنگ استفاده 

 ای رواج یافتهها به اندازهدر بعضی مجالس جشن و عروسی و سایر میهمانی مخدر مصرف موادکه 

عزا و... باید با مصرف مواد همراه باشد، ، عروسی ،است که حتی این باور نادرست که مجالس جشن

های در این گونه مجالس حتی اتاق یده است.جزو آداب و رسوم اجتماعی و عرف معمول جامعه گرد

مخصوصی برای مهمانان در نظر گرفته اند مصرف این گونه مواد مخدر به قدری  شایع شده است که 

اگر در بعضی از این مراسم وجود نداشته باشد ممکن است با تحریم از طرف دوستان مواجه شوند. 

نان که ممکن است برای اولین بار  با مواد مخدر که بعضی از مهما مشارکت کنندگان بر این باورند

آشنا شده و برای آنها فرصت استفاده مهیا گردیده به علت ترس از برچسب خوردن استفاده کنند. 

 است که در این مراسم با هم مشابهت داشته باشند. تعامل درشبکه خویشاوندان با کسانی

 توصیف می کند: گونه  این موضوع را این ساله05یکی از درمانگران 

مواد مخدر به قدری در این مراسما جا افتاده که قبل از عروسی به عنوان بخشی از  استفاده از "

کنن با الفاظ کسانی که در برابر اصرار دیگران  مقاومت می "هزینه عروسی برآورده میشه و عموما

کنن که شاید ورود دائمی میها  تجربه تحریک کننده برای اولین بار مواد را در این گونه مناسبت

 اونا به مواد مخدر باشه. الفاظی مانند:

شوی، جشن مونو را خراب نکن، به یکبار امتحانش میارزه، اگر حد خودت را نگه داری معتاد نمی

 "و... ؟از خانواده تون نگرانی اطالع پیدا کنن

 

ن بر این باورند که توصیه مشارکت کنندگاباور های عامیانه در مورد خواص دارویی مواد مخدر: 

های گذشته در کشور ایران رواج داشته و ریشه تاریخی به مصرف مواد مخدر و تسکین درد از دوران

-دارد و با توجه به اینکه این مواد بخصوص مواد مخدر سنتی به طور موقت باعث تسکین درد می
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مخدر جنبه دارویی دارد و در شده است لذا این باور در ذهن مردم از گذشته نقش بسته که مواد 

رد استفاده پزشکی مواد مخدر وجود دارد. مثل استفاده غلط از مواد ای در موباورهای مردم توصیه

درصورتی که مواد مخدر نه تنها هیچ اثر درمانی بر روی  مخدر در درمان بیماری قند یا فشار خون،

شود و با پیشرفت بیماری،  رفتن عالیم بیماری میقند خون و فشار خون ندارد بلکه باعث از بین 

رود و یا استفاده غلط از مواد مخدر در درمان درد میر به سوی مرگ تدریجی بیمار هرچه بیشت

 حاد مثل گوش درد، سر درد و ...

تمام این عالیم خود نشان دهنده یک بیماری هست مثال گوش درد می تواند عالمت عفونت 

 رد. گوش یا دل درد نشان دهنده آپاندیسیت باشد پس باید به فکر درمان بیماری بود نه د

موارد نه تنها از سوی دیگر مشارکت کنندگان عقیده دارند که استفاده از مواد مخدر در این  

نیز به مشکالت کند بلکه با معتاد شدن بیمار مشکل وابستگی به مواد مشکل بیمار را حل نمی

ناتوانی شود و یا باور استفاده از مواد مخدر در تقویت قوای جنسی و درمان اش اضافه میقبلی

های جنسی، که  هنوز بسیاری از معتادان تحت تاثیر انگیزه تقویت در امور جنسی و یا کسب لذت

 جنسی نا معقول یا استثنایی، دست به مصرف مواد می زنند.

 گوید: ساله در مورد باور های  درمانی مواد مخدر می51یکی از مدیران 

ها، کمردرد، هایی مانند دردهای مزمن اندامیاستفاده غلط از مواد مخدر برای درمان بیمار "

بیماری قلبی و... به قدری در بین بعضی ها رواج پیدا کرده که حتی استفاده از مواد را به درمان 

های مزمن دیگه که بایستی تحت نظر دن و بسیاری از بیماریهای کلینیکی متخصصین ترجیح می

درمان آن می پردازند البته مواد مخدر چون تسکین  متخصص درمان بشه  با مواد مخدر بهپزشکان 

 "کننده هستند مردم فکر می کنن که خوبه، ولی اینطور نیست .
 

 تسهیل کننده بیروني -ج

مقوله فرعی تشکیل شده است در این سطح ساختار سیاسی، اقتصادی،  0این مقوله اصلی از  

حول، دگرگونی و فراز و نشیب جامعه در اجتماعی و فرهنگی جامعه بررسی می شود. فرآیند رشد، ت

مسیر توسعه، نوع جامعه) سنتی و مدرن ( موقعیت جغرافیایی و به تبع آن چگونگی روابط جامعه و 

تعامل میان عناصر  به عنوان عوامل مهم تشکیل دهنده ساختار جامعه است که زمینه بروز آسیب 

 کند. های اجتماعی را فراهم می

ظام اجتماعی که مشارکت کنندگان به آن اشاره کردند دسترسی آسان به مقوالت فرعی بستر ن

 باشند.مواد، ضعف قانون و بیکاری می

دسترسی آسان به مواد مخدر: در دسترس بودن مواد مخدر یکی از علت هایی می باشد که به  

در فرد زمینه  ای که اگرهمراه علل دیگر زمینه گرایش فرد را به اعتیاد ایجاد می نماید، به گونه
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کجروی وجود داشته باشد و مواد مخدّر به آسانی در دسترس او قرار گیرد، از مصرف و توزیع آن 

  کند. دریغ نمی

از جمله: وضعیت جغرافیایی کشور،  ؛دسترسی به مواد مخدر به عوامل گوناگونی بستگی دارد

های مسئوالن برای ین و برنامه ریزیاستان و محله جغرافیایی، نقش قوانین، نحوه اجرا و قاطعیت قوان

 مهار مواد مخدّر.

گرچه آمار خاصی وجود ندارد ولی از شواهد پیداست که دسترسی به انواع مواد اعتیادآور 

 کنند.ها بدون هیچ محدودیت ومشکلی خرید میهمچنان آسان است و مصرف کننده

 ساله می گوید: 07یکی از مدیران

ها حتی فضای مجازی در دسترس  ر، تحصیل و همه محیطمحیط خونه، مدرسه، محل کا»

 «.ها انجام بگیرهتوزیع کنندگان مواد مخدر هست و اقدامات پیشگیرانه باید در همه این محیط

 ساله می گوید:02درمانگر  

ها دسترسی آسون جوون ها به مواد مخدره که اجرای دقیق ترین نگرانی خانوادهامروزه اصلی"

 "کنندگان مواد تنها راه نجات جامعه ست.د قاطع با توزیعقانون و برخور

اما این مجرمان برای دسترسی راحت به زندگی جوانان و از بین بردن آنها به فضاهای مجازی 

اند و فاصله میان خریدار و فروشند را شبکه های اجتماعی برای توزیع مواد رجوع کرده مخصوصاً

 .اندحذف کرده

های سنگین برای جرایم مربوط به کنندگان بر این باورند که مجازات: مشارکت ضعف قانون

مواد مخدر عامل موثری برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و مصرف آن نخواهد بود؛ چرا که با 

تکیه بر آمار رسمی و اذعان مسئولین بعد از گذشت چندین سال از تصویب این قانون و صدور 

ز شدت و شیوع جرایم ارتکابی کاسته نشده، بلکه بر گستره و تنوع احکام قضایی سنگین نه تنها ا

 ها افزوده شده است.آنها در حوزه مواد مخدر و روانگردان

از جانبی دیگر مشارکت کنندگان بر این باورند که همان طور که شدت مجازات در مورد   

ها نیز تفاده از جایگزینقاچاق مواد مخدر و مصرف آن تاثیر الزم را ندارد تخفیف مجازات و اس

کن شوند. تواند آنچنان موثر باشد؛ زیرا عوامل اجتماعی و فردی قاچاق مواد مخدر باید ریشهنمی

های اجتماعی در ارتباط شوند که با ناهنجاریجرایم مربوط به مواد مخدر جزء جرایمی محسوب می

 ی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.شناختی اجتماعاست و باید با رویکردهای روانشناختی و آسیب 

 ساله تاکید کرد: 09یکی از مدیران   

های مافیایی خاص انگیزه به مبارزه و مقابله به طریق کنونی نتیجه نداده و فقط برای گروه"

راحتی جا به جا کنن. در تونن مواد مخدر را بهوجود آورده اونها با در اختیار داشتن امکانات الزم می
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رید برای مثال اگر سه میلیون نفر معتاد وجود داشته باشه و اونا هر روز پنج گرم مواد مخدر نظر بگی

شه؛ بنابراین معتقدم که این نقل و انتقال مصرف کنن، روزانه معادل چندین کامیون چند تنی می

 ".ای هستشدهدارای برنامه ریزی حساب 

ها نه تنها نتوانسته از افزایش جمعیت دهدکه هیچ یک از این روشمطالعات علمی نشان می  

معتاد جلوگیری کند، بلکه حتی تعداد معتادان افزایش و سن مصرف مواد بین افراد کاهش پیدا 

 کرده است. 

آورند که یا دارای ساله  با بیان این که افرادی به اعتیاد روی می01یکی دیگر از مدیران 

، افزود: روش برخورد با این "نی دچار افسردگی هستنداند یا از لحاظ روحی و روامشکالت اقتصادی

افراد باید بر اساس اصول علمی و قطعاً رفع مشکالت باشه؛ بنابراین مجازات هیچ گونه اثر معناداری 

 "نداره. تا حاال هم که نداشته.

شرکت کنندگان در این پژوهش از بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بیکاری :

 تیاد نام بردند اع

مشارکت کنندگان براین باورندکه بیکاری یکی از مهم ترین عواملی است که در صورت   

مساعدت سایر عوامل و مناسب بودن شرایط، زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی است. برخی 

-ن درآمد دانستهاند و پیامد آن را صرفاً  فقداای اقتصادی قلمداد کردهنویسندگان بیکاری را مقوله

اند. اما باید گفت که اشتغال  پیامد های مطلوب دیگری دارد که  برخی از آنها  عبارتند از: کسب 

شود انسان در پیشرفت جامعه و حل های تازه، شکوفایی استعدادها. اشتغال  که سبب میمهارت

و اعتماد به نفس،  مسائل  و مشکالت سهیم باشد و از این طریق ابراز وجود و احساس ارزشمندی

 امیدواری به آینده، هدفمندی و مسولیت پذیری باشد. 

بسیاری از معتادان به "ساله وضعیت بیکاری را این گونه توصیف می کند 09یکی از درمانگران 

علت بیکاری، نقشی در روابط اجتماعی ندارند، احساس تنهایی و انزوا می کنند، احساس رضایت از 

 ."ت زیادی هم برای ارتکاب جرم را دارندزندگی ندارند و فرص

های پژوهش در این مقوله هسته نشان دادند که تسهیل کننده های اعتیاد به مواد مخدر:یافته

 مفهوم استخراج شده است.72مقوله فرعی و 9مقوله اصلی از 0در مجموع 

ر تمامی ای طراحی شود که که پدیده اعتیاد را دسعی شده مقوله هسته و مرکزی به گونه

جهات پوشش دهد به همین ترتیب، به طور کلی مقوله هسته و مقوله مرکزی، تسهیل کننده اعتیاد 

به مواد مخدر در زنان است. این فرایند به طور کلی علل اعتیاد به مواد مخدر در زنان را کندوکاو 

تسهیل کننده های ها، مربوط به کند. به بیان دیگر اولین مقوله استخراج شده از متن مصاحبهمی

درونی اعتیاد به مواد مخدر می باشد و بدین معنا اولین مسئله ای که ذهن مشارکت کنندگان را 

 درگیر کرده است. 
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ها مسیر هدایت و دلیل گرایش اعتیاد به مواد مخدر از نظر در این مسیر، کند و کاو داده

بر  "ربه و تخصص شان که اکثرادهد. مشارکت کنندگان براساس تجمشارکت کنندگان را نشان می

اساس برخورد بی واسطه با معتادان به دست آمده بود دالیلی درونی ازجمله، لذت گرایی، کسب 

منفت آسان، ضعف اعتقادات مذهبی و اخالقی و عدم آگاهی از مضرات مواد را به عنوان تسهیل 

-واقع به عنوان انگیزشی عمل می کننده اعتیاد به مواد مخدر شمردند. به باور آنان عوامل درونی در

 کند و تجلی اثرات روانی و ذهنی فرد در مواجهه با مواد مخدر است. 

اما در کنار عوامل درونی، عوامل دیگری هم قابل توجه است که در واقع  تسهیل کننده های     

مخدر  ارتباطی اعتیاد به مواد مخدر است که نقش مهمی بر نگرش منفی و مثبت  نسبت به مواد

 دارند لذا می توانند سوق دهنده به سمت مواد و یا بازدارنده باشد. 

  

براساس دید مشارکت کنندگان تنها عوامل درونی و باور عامیانه علل اعتیاد نیستند بلکه در کنار 

این عوامل، عوامل دیگری وجود دارند که در سطح  ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

-شود که در حقیقت فرد معتاد نقشی در آنها ندارد و ممکن است فرد در درون اینی میجامعه بررس

 ها زائیده شود. 

شود که این عوامل به عنوان تسهیل کننده بیرونی از دیدگاه مشارکت کنندگان محسوب می

 شامل مواردی همچون بیکاری، ضعف قانون و دسترسی آسان به مواد است. 

ان هر یک از این عوامل در سطح کالن زمینه ساز و تسهیل کننده مواد به باور مشارکت کنندگ

ها نداشته باشد و عوامل در کلیت نظام باشند که ممکن است فرد نقش چندانی درآنمخدر می

 گیرند.اجتماعی قرار می

 

 بحث ونتیجه گیری 
ن و تشریح های عمده پژوهش در قالب مفاهیم و مقوله های عمده تبییدر قسمت قبل، یافته

شد. هدف اصلی این بخش تمرکز بر روی سوال اصلی پژوهش یعنی علل اعتیاد به مصرف مواد 

مخدر در بین زنان استان کرمانشاه است مقوله های پژوهش در قالب مدل پارادایمی که بیانگر 

سوال اصلی پژوهش است استخراج شده است این مدل پاسخ اصلی به سوال محوری پژوهش یعنی 

اعتیاد در زنان استان کرمانشاه است. لذا در اینجا مقوله تسهیل کننده اعتیاد به مصرف مواد علل 

مخدر به عنوان مقوله هسته انتخاب شد.  همچنین مدل استخراج شده پارادایمی شش بخش دارد 

 گر، تعامل و پیامدها.که عبارتنداز :شرایط علی، پدیده، زمینه، مداخله
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رویدادها و اتفاقاتی اشاره دارد که منجر به وقوع یا گسترش یک پدیده شرایط علی به حوادث،  

 به معنای ایده، حادثه، رویداد و واقعه اصلی است.

( Strauss & Corbin ,2005   شرایط علی در این تحقیق  به مثابه  اعتیاد و مصرف مواد مخدر )

به مواد مخدر است. شرایط علی که کند و در مقوله حاضر از جمله دالیل اصلی بروز اعتیاد عمل می

باعث بروز پدیده اصلی شده است  در قالب  عوامل  فردی و اجتماعی دیده می شود.این شرایط 

 عبارتند از:

 دسترسی آسان به مواد مخدر -1

 عدم آگاهی از مضرات مواد -2

 ضعف اعتقادات مذهبی واخالقی- 0

 

همراه علل دیگر زمینه گرایش فرد را به  در دسترس بودن مواد مخدر به هر علتی باشد به  

ها دسترسی آسان جوانان به مواد مخدر در ترین نگرانی خانوادهنماید. امروز اصلیاعتیاد ایجاد می

وقتی مواد به آسانی در دسترس باشد به عنوان یکی از شرایط علی، باعث استان کرمانشاه است 

 گردد.بروز و گسترش اعتیاد  می

ز مضرات مواد به عنوان یکی از علل اعتیاد به مواد مخدر در بین زنان عنوان شد عدم آگاهی ا 

بینانه تری نسبت به مضرات اعتیاد به مواد مخدر داشته هر چقدر افراد شناخت صحیح و نگرش واقع

 .باشند، در حفظ و سالمتی  خود کوشش بیشتری خواهند کرد

راد از ضعف مذهبی و اخالقی برخوردار باشند بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان هنگامی که اف

در حقیقت از بسیاری از مرز های مشخص شده توسط دین واخالق عبور کرده و آمادگی گرایش به 

مذهب با ایجاد قوانین و قواعد دورنی و بیرونی کنند. انحراف از جمله اعتیاد به مواد مخدر را پیدا می

کند هر ضعف اخالقی شرایط معکوس قضیه را بازی میو  کندبرای فرد هنجارهایی را مشخص می

 گونه لغزش در این زمینه شرط ورود به انحراف است.

پدیده مورد نظر در این مطالعه اعتیاد و مصرف مواد مخدر است. این که تا چه حد تحت تاثیر 

چنین کند به شرایط زمینه و مداخله گر بستگی دارد. همشرایط علی است و به چه شکل بروز می

 & Strauss ای است .)کنند تحت تاثیر شرایط زمینهراهبردهایی که در برابر این شرایط اتخاذ می

Corbin ,2005  ) 

کند به عبارتی محل ای است  که به پدیده داللت میزمینه نشانگر سلسه خصوصیات ویژه  

عبارت است از سلسه  ای در طول یک بعد است. زمینه، در ضمنحوادث، یا وقایع مرتبط با پدیده

شرایط خاص که در آن راهبردهای کنش / کنش متقابل برای اداره، کنترل و پاسخ به پدیده صورت 

 گیرد. در این مطالعه شرایط زمینه ای عبارت است از:می
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 بیکاری 

  ضعف قانون 

اه ای در این مطالعه مدنظر است. اقتصاد منطقه کرمانشبیکاری به عنوان یکی از شرایط زمینه

اصوال سنتی و کشاورزی است که بهره وری پایین دارد و از طرفی کرمانشاه باالترین میزان بیکاری 

گیرد که فرصت زیادی برای جذب در در کشور را دارا است بنابراین فرد بیکار در بستری قرار می

خوردار  خرده فرهنگ های بزهکار را دارد زیرا فرد بیکار در هیچ مقطعی از حمایت اجتماعی بر

نیست و به دنبال داشتن حداقل سرگرمی است که خود به خود به مصرف مواد مخدر سوق داده 

 شود.می

ای دیگر ضعف قانون است. بعد از چند دهه مبارزه با مواد مخدر هنوز میزان شرایط زمینه 

وز جلو رود. تقاضا برای مواد مخدر باالست. بنابراین نحوه مبارزه باید تغییر کند و متناسب با ر

های کنونی مبارزه در این چند سال نشان داده که تاثیری بر دو بعد عرضه و تقاضا نداشته زیرا شیوه

هم عرضه مواد افزایش داشته و هم تقاضا. بنابراین قانون باید به نحوی اصالح شود که جلو 

اهش تقاضا هم دسترسی آسان به مواد گرفته شود و مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و در جهت ک

 موفق باشد.

شرایط مداخله گر به شرایط ساختاری مربوط به راهبرد های عمل/ تعامل  که مربوط به یک  

ها تسهیل کننده یا محدود کننده راهبردهایی هستند که در درون یک پدیده است اشاره دارد. آن

 زمینه خاص قرار دارند. 

ها، باورهای ها و مناسبتف موادمخدر در جشنشرایط مداخله گر عبارتند از: خرده فرهنگ مصر

 عامیانه در مورد خواص دارویی. 

ها وعزا در بین زنان معتاد گر خرده فرهنگ مصرف مواد مخدر در جشنیکی از شرایط مداخله 

ها و اختصاص اتاق مخصوص مصرف مواد در استان کرمانشاه است. توزیع مصرف مواد در عروسی

مناطق روستایی به عنوان یک رسم مورد پذیرش قرارگرفته است. هرگونه  ها ویژه بخصوصمناسبت

مقابله با آن ممکن است با تحریم هایی از سوی بستگان مواجهه بشود که به عنوان شرایط مداخله 

 گر، تسهیل کننده مواد مخدر در بین زنان به شمار می رود.

ن یا پاسخ  دادن به پدیده تحت راهبردهای عمل/ تعامل برای مدیریت، اداره، انتقال داد

شود، پیامد به برون داد ها یا نتایج مجموعه خاصی از شرایط مشاهده، از سوی کنش گران تدبیر می

 (.  Strauss & Corbin ,2005راهبرد ها اشاره دارد )

زنان معتاد استان کرمانشاه واکنش و تعامالت خاصی از خود بروز داده اند همانند لذت آنی 

 منفعت آسان. بردن و
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این تعامالت پیامدهای خاصی می تواند داشته باشد که در مقوله هسته تسهیل کننده اعتیاد 

وجود دارد. به عبارت دیگر، در نتیجه این شرایط و تعامالت، اعتیاد به مواد مخدر در بین زنان 

 استان تسهیل می شود و شاهد روند افزایشی زنانه شدن اعتیاد هستیم.

اطالعاتی، خودداری  هایبانکو  آمارعدم دسترسی به با محدودیت هایی ازجمله  این مطالعه

بعضی از مسئوالن از ارائه آمار و اطالعات در حوزه زنان به خاطر حساسیت این بخش همراه بود. 

فرآیند  طوالنی صدور مجوز به علت تمرکز مراجع تصمیم گیری در مرکز، عدم تمایل به همکاری و 

به بعضی از مشارکت کنندگان بخصوص در بخش دولتی به علت مشغله های فراوان عدم دسترسی 

 و محدود بودن تحقیقات انجام شده در داخل کشور با موضوع اعتیاد زنان از دیگر موانع تحقیق بود. 

 

 

 
 طرحواره نظری ) نظریه خرد ( مستخرج از مقوله هسته و پدیده مرکزی



کندو کاوی در سیستم معاني ذهني مدیران و درمانگران زنان مصرف کننده مواد مخدر در      112

 استان کرمانشاه

     

 

توان در طرحواره نظری مطرح کرد گفتنی است که را میچگونگی مسیر و فرآیند طی شده  

های هسته ارائه ای تنها در مدل پارادایمی نهایی و از تمامی مقولهطرحواره نظری در نظریه زمینه

شود منتهی در این تحقیق برای روشن شدن جریان و فرآیند دقیق و جزیی تحقیق، این می

به طور کلی، طرحواره با استفاده از فلش یک سر و دو  طرحواره برای مقوله هسته ترسیم شده است.

های دو سر نشان دهنده تاثیر سر نشان داده شده است فلش یک سر نشان دهنده تاثیر علی و فلش

شود و به سمت را ست متقابل است. جهت مسیر و طی فرآیند طرحواره از سمت چپ شروع می

 یابد.ادامه می

-آید جعبه سمت چپ شرایط علی فردی و اجتماعی را نشان میهمان طور که از نمودار بر می

دهد که شامل دالیلی چون دسترسی آسان به مواد مخدر، عدم آگاهی از مضرات مواد مخدر و 

های شروع به مصرف مواد مخدر هستند شوند که در واقع انگیزهضعف اعتقادات مذهبی واخالقی می

گرد و مشارکت کنندگان به مواد مخدر است  منجر می و در نهایت به موضوع تحقیق که اعتیاد به

 کنند.این شرایط پاسخ داده واستراتژی را طراحی می

-زمینه هم در بروز پدیده نقش دارد و هم تاثیر فعالی بر نحوه طراحی استراتژی کنش گران می

است که  گذارد که شامل ضعف قانون و بیکاری است. تفاوت آنها  هم فقط در برد دامنه و وسعت

گران دو استراتژی متفاوت بیشتر در سطح کالن اجتماعی است. درپاسخ به چنین شرایطی  کنش

کنند  که در نهایت این استراتژی منجر به تسهیل لذت بردن و کسب منفعت آسان  را انتخاب می

 شود کننده اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک پدید مخرب اجتماعی  می
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دهد که علل اعتیاد به مواد مخدر در مقوله هسته تسهیل این پژوهش نشان مینتیجه نهایی 

کننده مصرف مواد مخدر درک و تفسیر می شود. بدین معنا که بازسازی معنای انجام شده از درک 

و تفسیر مدیران و درمانگران از علل اعتیاد به مواد مخدر در زنان استان کرمانشاه تحت مقوله هسته 

اصلی تسهیل کنده های درونی، تسهیل کننده های ارتباطی و تسهیل کننده های  و سه مقوله

بیرونی به دست می آید. بر اساس مقوله هسته پژوهش شرایط مبارزه کنونی تحت عنوان کاهش 

عرضه خیلی جواب گو نیسست زیرا که روند مبارزه فعلی نشان می هد که باید روش کاهش تقاضا 

رفی دیگر با توجه به پیچیده بودن موضوع، صرفاً به کارگیری  یک روش مدنظر قرار گیرد و از ط

جواب گو نیست و حمایت همه جانبه نهادهای مربوط و مردم را می طلبد و الزم است تا برنامه 

های آمورزشی و برنامه های اقتصادی برای تغییر در ساخت اشتغال و معیشت، باز نگری در قوانین 

اوقات فراغت مدنظر قرار گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده بی توجهی به  و ایجاد امکانات گذران

خرده فرهنگ مصرف مواد در قالب آداب و رسوم  و توصیه های دارویی و درمانی و باور های غلط  

درباره  مصرف مواد مخدر یکی از مهم ترین علل گسترش مصرف مواد در منطقه به حساب می آید 

ت که توصیه های دارویی  در مواردی ممکن است، اثر تسکین کننده بسیار البته باید توجه داش

کمی داشته باشد اما در نهایت منجر به وابستگی و گرفتاری خواهد شد. اطالع رسانی صحیح از این 

باور ها می تواند موثر باشد بر اساس این یافته ها و با توجه به نقش زن در خانواده  و تاثیر آن بر 

واده و جامعه، الزم است خانواده های آسیب پذیر را شناسایی کرد  و برنامه های سالمت خان

مناسبی طراحی شود تا عالوه بر پیش گیری  با افزایش دسترسی به خدمات و کاهش آسیب و 

همچنین درمان، در ارتقاء سالمت زنان  و جامعه گام موثری بر داشته شود. نتایج این مطالعه را  
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در جهت  در اتخاذ تدابیر الزم عملی به مسئوالن استان کرمانشاه رائه راهکار هایدر ا توان  می

در دستگاه های اجرایی استان به طور اعم و  منابع و راهکار های موجود توسعه و تقویت ایجاد،

ارائه  هاو ستاد وشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به طور اخصسازمان های بهزیستی، زندان

 نمود.
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