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رشت، ايرانگروه روانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، .1

ايران،رشت،دانشگاه علوم پزشكي گيالن،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت.2

70ايران،رشت،دانشگاه علوم پزشكي گيالن،گروه آمار. 3

يك مطالعه كيفي: سال30تا 15عوامل موثر بر اعتياد به مواد مخدر در افراد 

PhD(3(روشنكاردكتر زهرا عطر- 2)PhD(دكتر رسول تبري*-1)MD(حسينيدكتر سيد كامبخش مير-1)MD(نيامحمد جعفر مدبردكتر

ايران،رشت،دانشگاه علوم پزشكي گيالن،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت:نويسنده مسئول*

rtabari@gums.ac.ir:پست الكترونيك
28/2/92: تاريخ پذيرش15/06/91: تاريخ دريافت مقاله

چكيده 
از . پيامد ويرانگر داردبدل شده وپيچيده اجتماعي دشوارياد مخدر به اعتياد به موودر كشور ما با توجه به جوان بودن جامعه ايرانيمصرف روزافزون مواد مخدر:مقدمه

نگاه داشتنسائلكه الزمه بررسي و شناخت دقيق اين مجستاراين در نظر داشتن چنين و همردكه رفتار وابستگي زيادي به محيط اجتماعي دانكتهبه اين توجهديگر باسوي
شناسايي عوامل مذكور اين . شودآنها بررسي د خوتجربهبر اساس اعتياد در افراد جوان شده عوامل موثر بر تالشپژوهشاين در استهاي كيفينگرانه مبتني بر روشكل

.آورندبه اجرا درپيشگيري از اين بالي اجتماعي برايي ترمناسب اقدام موثرراهبرددهد تا با انتخاب مين و دست اندركاران اعتياد به مواد مخدر مسئوالامكان را به 

ساله30تا 15اعتياد به مواد مخدر در افراد بر شناسايي عوامل موثر:هدف

كنندگان مواد مصرفنفر از 33پژوهش رايهانمونه. استانجام شده"تجزيه و تحليل محتوايي"با استفاده از روش وپژوهش كيفيبه روشاين تحقيق :هامواد و روش

احتماليگيري غيردادند كه در چارچوب نمونهتشكيل مينفر از درمانگران مركز مذكور 12چنينو همرشتيآموزشي شفا-كننده به مركز روانپزشكي درمانيمخدر مراجعه
ها پس از تبديل به متن محتواي اين مصاحبه. شدآوريگرددا ضبط صوته يافساختارنيمهمصاحبهبا هاي پژوهشداده. انتخاب شدند"گيري مبتني بر هدفنمونه"با روش و

.شدبر اساس متدلوژي انتخاب شده تجزيه و تحليل

هاي مشوق"و "هاي درونيانگيزاننده"عنوان بااصليطبقه مفهومياين كدها در دو.بدست آمدبه اعتياد كد در علل گرايش واحدهاي مورد پژوهش 78ر مجموع د:نتايج

: عبارتند ازاين زيرطبقات . نيز دارندموارد با يكديگر همپوشاني كه در برخيهستندخود در برگيرنده تعدادي زيرطبقه،اصليمفهوميهايهاين طبق. قرار داده شدند"بيروني
عوامل واجتماعينداشتن مهارت زندگي، شرايط فرهنگي، وضعطلب، روحيه كنجكاو، تمايل به متفاوت بودن، هاي رواني و جسمي، شخصيت لذتكسب آسان منفعت

. اقتصادي

اي جامع و فراگير و طراحي برنامهبا شناسايي اين عوامل . موثرندعتياد فرد به مواد مخدر ااي از عوامل و شرايط درون فردي و برون فردي برطيف گسترده:گيري نتيجه

.دنينمافراهم را از اعتياد جوانانپيشگيريخواهند توانست شرايط الزم براي ها مبارزه با مواد مخدر و خانوادهمسئولين 

نوجوانان/علت شناسي–به مواد مخدراعتياد: هاكليد واژه

70-77:صفحات،87شمارهدوموبيستدورهگيالن،پزشكيعلومدانشگاهمجلهــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه

اجتماعي است كه از مصرف -اعتياد ناهنجاري رواني

حشيشوترياك، الكلغيرطبيعي و غيرمجاز برخي مواد مانند 

فرد مبتال باعث وابستگي رواني يا فيزيولوژيناشي شده و 

اين وابستگي در عملكرد . دشوبه مواد مذكور مي) معتاد(

بر جاي پسندينااثرجسمي، رواني و اجتماعي فرد معتاد

وي و اجتماعي فرديزندگيگذاشته و در موارد شديد حتي 

.)1(كندطور جدي تهديد ميهبرا 

اعتياد به مواد مخدر به عنوان معضل جهاني هاي اخير در سال

اندركاران بهداشتي، اجتماعي دستبراي وقت و هزينه زيادي 

. استو حتي سياسي كشورها به خود اختصاص داده

زندگي فرد، خانواده همه بعدهايناشي از اعتياد هايدشواري

منابع ورا تحت تاثير مخرب خود قرار داده و حتي جامعه

.)2(برد عظيم اجتماعي را در قلمرو مادي و معنوي به هرز مي

ايران ماننداين وضعيت بويژه در كشورهاي در حال توسعه 

گيري بيشتر از كه نياز بيشتري به نيروي انساني مولد و بهره

كالن ملي هايموجود در جهت نيل به هدفامكانات و منابع 

هاي پژوهش دفتر طرحبر پايه .دحساسيت بيشتري دار،دارند

اعتياد ، 1381در سال ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

هسال15در جمعيت بااليعنوان سومين آسيب اجتماعي مهم هب

در پژوهش ) 1383(معتمديچنين هم. )3(مطرح است
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ها و مسايل اجتماعي ايران اعتياد را در رتبه آسيبنخستينگي

.)4(ده استكردوم اهميت گزارش

تعداد افراد معتاد در كشور 1382تا سال طبق آمارهاي موجود 

و طبق برخي )5(بالغ بر يك ميليون و دويست هزار نفر بوده

دهد درصد را نشان مي8ها رشد اعتياد در كشور رقم گزارش

طبق اظهار. )6(رشد جمعيت استكه حدود سه برابر 

بيشترين ميزان ، 1386ن وقت وزارت بهداشت در سال مسئوال

اعتياد در كشور ما مربوط به دو ماده ترياك و هروئين بوده و 

يك بار كم دستبين پنج تا هفت ميليون نفر در كشور تجربه

هزينه 1387در سال .)7(اند شتهمصرف مواد مخدر را دا

ميليارد 687هزار و 2در حدود مبلغي مستقيم اعتياد در كشور 

ميليارد دالر بوده 3هزار تومان نزديك 922ميليون و 990و 

درصد درآمد نفتي كشور در شرايط عادي است 15كه معادل 

)6(.

گوناگونتوجه به مقوله اعتياد زمينه انجام مطالعات اهميت 

و Seo. استاين پديده را فراهم آوردهسبب شناسي بروز 

Huang)2012 (اي، شبكه اجتماعي را در يك بازنگري سامانه

شناسي اعتياد به سيگار مهم در سببيعنوان يك عاملهب

در پژوهشي ) 2012(و همكاران  Piko BF.)8(كردند معرفي

امل مهمي در مصرف سيگار پروري اقتدارگرا را عسبك فرزند

و همكاران Sargeant MN). 9(اند الكلي دانستهو مشروب

در يك بررسي وجود رفتار تكانشي و شخصيت ) 2012(

عنوان عاملي مهم مرتبط با شيوع زودهنگام هاجتماعي را بضد

در و همكارانSantucci K.. )10(اندعرفي نمودهمصرف م

هاي ناسازگارانه اوليه را با تداوم مصرف وارهطرحپژوهشي

.)11(نداهمواد مرتبط دانست

و Dawson APمطالعه دسترسدرهاي كيفي از پژوهش

نشان داد عوامل نتايج آن بود كهكارگران مهاجر برهمكاران 

شخصي، خانوادگي، بين فردي، خدمات بهداشتي اجتماعي و 

پژوهشي در.)7(استموثرگذاري در مصرف سيگارسياست

ديگر شمسي ميمندي و همكاران به اين نتيجه رسيدند كه 

اين در تداوم مصرف اي نقش برجستهويژگي مواد مصرفي 

.)12(دارد اشي از آنبروز مشكالت اجتماعي نومواد 

با مشاركت نوجوانان )1383(در پژوهش پرويزي و همكاران 

خانواده را دليل % 15دوستان و ،افراد% 87،ساله19تا 11

جستارهايي به عقيده اين پژوهشگران. انددانستهرواج اعتياد 

خيالي، احساس بزرگي و رهايي از مشكالت و بيمانند

هاي اجتماعي، نداشتن كار و تفريح، قدرت، جبران محدوديت

تمايل به هنجارشكني و كنجكاوي نيز از داليل شيوع اعتياد 

.)13(هستند

افزون شيوع اعتياد در ايران با مهار نشدن و گسترش روز

نگر نشاهاي دوره پيش از انقالب و پس از آن، وجود كوشش

از اين رو موضوع . استانجام شدههايناموفق بودن اقدام

اجتماعي كشور ما -زاي روانييبمهم آسهايهاعتياد از مقول

، از ي رايجاهبر ديدگاهعالوه بايسته استرود و شمار ميب

نيز به اين با تاكيد بر رويكردهاي كيفي نگر ديدگاه جامعه

عوامل مساعد معرفي ع پرداخته شود و با شناسايي و وموض

كننده اعتياد در جامعه با آنها برخوردي علمي و كارشناسي 

.شود

ها مواد و روش

است "تحليل محتوا"روش بهكيفي اي پژوهش حاضر مطالعه

ه بدست آمد"مصاحبه نيمه ساختار يافته"باهاي آن كه داده

نامه آگاهانه شركت در رضايتكه كنندگانمشاركت. است

گيري در چارچوب نمونهبودند پژوهش را امضاء كرده

انتخاب "گيري مبتني بر هدفنمونه"به روش غيراحتمالي 

هاي كيفي گيري در پژوهشنمونههايبا توجه به الزام. شدند

در "تجارب دست اول"و "اطالعات غني"افراد داراي كليه 

بر اساس اصولگيرينمونه. پژوهش مشاركت داده شدند

كه معيار آن "هااشباع داده"كيفي تا دستيابي به تحقيق

در مجموع . ادامه يافت؛تكراري شدن اطالعات دريافتي است

حاد رواني مشكلكه كنندگان مواد مخدر نفر از مصرف33با 

نفر از درمانگران در محل بيمارستان 12و اندنداشته

هر مصاحبه حدود سي و پنج . شدمصاحبه روانپزشكي استان 

و توسط يك دقيقه تا يك ساعت و ده دقيقه به طول انجاميد

و براي شدبر كاغذ ثبت ها داده. شد، ضبط دادستگاه ضبط ص

هر مصاحبه بنا /هامصاحبهنوشته شدهمتندرستياطمينان از

براي تحليل .شدبين دو تا چهار بار بازبيني بايستگيبه 

هاي پژوهش متن هر مصاحبه كلمه به كلمه و خط به خط داده

هاي در حين مطاله متن هر مصاحبه از گفته. خوانده شد
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كنندگان كدبرداري و در حاشيه متن هر مصاحبه مشاركت

. شديادداشت 

با استفاده از فن تجزيه و تحليل هر يك از كدهاي اوليه فوق

فرآيندي چرخشي و تكرار شونده با اي مداوم طي مقايسه

هاي چنين با كدهاي مصاحبهدهاي ديگر همان مصاحبه و همك

هاي مفهومي بطور موقت شد و بر اساس شباهتارزيابيقبلي 

ن اهاي آزمايشي كه به مرور توسط محققدر يكي از طبقه

مواردي باعث كار درادامه اين. رار داده شدشده بود؛ قپيشنهاد

هاي قبلي با هم يا تغيير هاي جديد، ادغام طبقهايجاد طبقه

فرآيند مذكور ادامه. اي به طبقه ديگر شدد از طبقهكمحل يك

.را بدنبال داشتاصلي طبقه مفهومي دو تشكيل

نتايج

كنندگان مشاركتنداين پژوهش نشان دادكلي هاي داده

منفي نسبت به اعتياد به مواد مخدر داشته و "ديدگاهي كامال

هايي هاي خود بارها از اين مفهوم با عنواندر حين صحبت

هاي نظير آن و واژه"ويرانگر"، "شوم"، "خانه برانداز"نظير 

ها مبين اين نكته هستند كه هم داده،چنينهم. اندهكرداستفاده 

لزوم رهايي از اين پديده مخرب ن و هم درمانگران به امعتاد

.انداجتماعي اذعان داشته

طبقه دوهاي پژوهشاي مداوم دادهاز تجزيه و تحليل مقايسه

هاي مشوق"و "هاي درونيانگيزاننده"اصلي با عنوان مفهومي 

هر يك از اين طبقات اصلي زير . ندشدپديدار"بيروني

همراه با ها زيرطبقهو ها اين طبقهدر ادامه كه داشتندطبقاتي 

هاي مشاركت كنندگان اين پژوهش قولنقلتعدادي از

برخيكه آنمهمنكته . ارائه خواهد شد) معتادان و درمانگران(

؛اندطبقه مفهومي آورده شدهزيرها كه در يك از اين نقل قول

ين مطلب عالوه بر ا. ها نيز دارندطبقهزيرهايي به ساير اشاره

نگر نشااست بر پيچيدگي عوامل موثر بر اعتياد كه تائيديآن

.هستهمپوشاني بعضي از طبقات مفهومي با يكديگر نيز 

:هاي درونيانگيزاننده

كنندگان اين پژوهش بر عوامل هاي مشاركتتعدادي از گويه

و بوددر خود فردآنهاسرآغازانگيزشي داللت داشتند كه 

يا شودد به روي آوردن به مصرف مواد مخدر منتهي توانمي

كه نكته جالب آن. برعكس او را از مصرف اين مواد بازدارد

هاي در زمره خصلت)نظير كنجكاوي(بعضي از اين عوامل 

پيامدهايمناسب، نابلكه بواسطه استفادهمنفي نبوده

هايطبقات انگيزانندهزير. كندناخوشايندي را متوجه فرد مي

:عبارتند ازدروني 

شركت كنندگان : جسميهاي رواني وكسب آسان منفعت

هاي رواني و در اين پژوهش از كسب آسان منفعت در زمينه

بر اعتياد به مواد موثرترين عوامل عنوان يكي از مهمهجسمي ب

بهفوري به گفته اين افراد وسوسه دستيابي . اندمخدر نام برده

نتايجي كه فرد معتاد در آرزوي رسيدن به آن بوده يا دستيابي 

در ،دانستهگير ميهاي ديگر را پردردسر و وقتبه آنها از راه

عنوان عامل شروع و ادامه مصرف مواد مخدر هبسياري موارد ب

هاي مرتبط با تالش براي كاهش استرس". شودميمطرح

- نياز به التيام روحي"، "هاي درسيدوره نوجواني يا استرس

در زمره "رواني در مواجهه با مشكالت شغلي يا خانوادگي

افزايش توانايي "، "مقابله با درد"ترين علل رواني ورايج

ترين علل از جمله شايع"تقويت قواي جنسي"و "جسمي

جسمي روي آوردن افراد به مصرف مواد مخدر محسوب 

:گفتف مواد مخدر مييكي از افراد معتاد به مصر.شوندمي

بايد حجم زيادي درس را در . فشار درسي خيلي زياد بود"

از دوستانم شنيده بودم مواد . گرفتمكوتاه ياد ميمدتيك 

."كنديادگيري را زياد ميد شوباعث افزايش حافظه مي

رواني اين افراد در -يكي از درمانگران نياز به التيام روحي

بسياري از ": كردگونه توصيف ميمواجهه با مشكالت را اين

هاي مختلف چه كاري هايي كه در حيطهمعتادان بخاطر آسيب

اند به مصرف مواد رو يا خانوادگي و غيره متحمل شده

خواهند نمي"چون راه مقابله را بلد نيستند يا اصال. آورندمي

. "خود بدهندهكار را بزحمت اين

دردم پيش چند دكتر براي درمان سر": گفتفرد معتادي مي

ترياك چاره كههايم گفتيكي از فاميل. فايده نداشت،رفتم

دكتر وديگر دنبال دوا ،ديدم بهتر شدم،كشيدم. دردت است

خيلي از موارد فرد ": گفتدرمانگران مييكي از ."نرفتم

اش براي كار را زياد كند رو به يي جسميناكه تواخاطر اينهب

خاطر كار زياد احساس هكارگر است و بمثال . آوردمصرف مي

ش را قدرتكند مصرف كمي ترياككند فكر ميخستگي مي

هاخيلي... يا حتي براي افزايش قواي جنسي . كندبيشتر مي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

...اعتياد به مواد مخدر در افراد عوامل موثر بر 

1392مهر/ 87شماره/ دوموبيستدوره/ گيالنپزشكيعلومدانشگاهمجله73

."شونداينطوري معتاد مي

لذت طلبي كاذب يكي از : داشتن شخصيت لذت طلب

در بيان يكي از وهاي تاثيرگذار بر استفاده از مواد مخدر مولفه

:افراد معتاد اينگونه بروز يافته است

است كهسخترچشيدي ديگراشابار مزهكوقتي ي"

"يودنبالش نر

اي است كه حتي شدت لذت طلبي اينگونه افراد به اندازه

بودن لذت ناشي از گذراكار يا مواردي نظير تبعات منفي اين

يكي از . اد مخدر باشدتواند مانعي در استفاده از موآن نيز نمي

خيلي از معتادهايي كه ": كرددرمانگران در اين زمينه اظهار مي

لذتي مواد مصرف گويند ام ميتا االن باهاشون صحبت كرده

يابي به همون ولي براي دستاستايچند لحظهكه هردارد

. "مصرف كنددم دوست دارد لحظه دوباره آ

روحيه كنجكاوي به عنوان :روحيه كنجكاويبرخورداري از

هاي موفق همواره مورد توجه بوده است خوب انسانويژگي

افراد معتاد استفاده نادرست از اين خصيصه برخي از اما در 

فرد معتادي در اين زمينه . شده استآنانباعث بدام افتادن 

:گفتچنين مي

با دوستان بوديم بهم . نمي خواستم معتاد بشومكه از اول "

كه خواستم ببينم چيه اينكردند منهم حقيقتش ميتعارف

كردم اينجوري با فكر نمي. وردآگويند آدم رو سر كيف ميمي

وقت كردم هرفكر مي، يكي دو بار مصرف گيرش بيفتم

."رمبگذاكنارمي توانم م هبخوا

كننده در تعدادي از افراد معتاد شركت: تمايل به متفاوت بودن

داشتند از نياز به مطرح نمودن اي سني كه اين پژوهش به اقتض

عنوان يك فرد مستقل و داراي اختيار كامل صحبت هخود ب

دام هموثر در بيعنوان عاملهتواند بكه همين عامل ميندكردمي

يكي از اين افراد . اعتياد مطرح شودگردابدر افتادن اين افراد

كردم اما ميپنهان از پدر و مادر و بزرگترهايم :تگفچنين مي

ام را خودم دوستانم بدانند كه اختيار زندگيدوست داشتم

ديگردارم نه كس

ديدم دوستانم كهوقتي مي": گفتيكي ديگر از افراد معتاد مي

كه پدر و مادرشان كشند با چه ترس و لرزي از اينسيگار مي

ياحساس بزرگدر برابرشان ،زنندد حرف مينمتوجه نشو

."كردممي

خيلي از اينها ": گفتميمورديكي از درمانگران در اين 

ي بلوغ و نشانهرا در جمع دوستان مواد مصرف)معتادان(

."دانندمختاري ميخود

،مشاركت كنندگانبه اظهار: هاي زندگيمهارتنداشتن

كه الزمه رازندگيبايستههايبسياري از افراد معتاد مهارت

. است راندارندهر انسان در جوامع كنوني حضور موفق 

يكي از اين موارد بود كه يكي از افراد "نه گفتن"مهارت 

معتاد از تجربه خود زماني كه مصرف مواد توسط دوستان به 

. "م نهويبگخجالت كشيدم ": او پيشنهاد شده بود مي گفت

: بود چنين مي گفت"مهارت حل مساله"فرد ديگري كه فاقد 

."مواد:يه راه حل بلد بودمشدهايم زياد ميفتاريگروقتي "

:هاي بيرونيمشوق

وضعيت فرهنگي خانواده و جامعه يكي از : شرايط فرهنگي

بر نقش مواردي بود كه هم افراد معتاد و هم درمانگران 

يكي از . برجسته آن در سوق دادن افراد به اعتياد تاكيد داشتند

:گفتدرمانگران در اين خصوص مي

،روددر خانواده و جامعه از بين مينكته يكزشتيوقتي "

. بدتوان انتظار داشت ميزان بروز آن پديده نيز افزايش يامي

اش بداند او مواد مصرف وقتي پدر برايش مهم نيست كه بچه

"؟توان داشتكند ديگر از بچه چه انتظاري ميمي

وقتي ": گفتيكي از افراد معتاد نيز در اين زمينه چنين مي

كشي و تو هم مي،كشندميت يبرادرت، عمو، بيني پدرتمي

كرداينگونه بيان ميفرد معتاد ديگري . "دت اهميت نداريبرا

درشت، مواد هم همه تاريزاز كشند ي ما همه ميتوي محله"

: كردمعتاد ديگري اظهار ميو ."نباتجا هست مثل نقل و

."كنندمصرف ميام م، خانوادهني دوستاهمه"

كنندگان شرايط بسياري از مشاركت: اجتماعيوضعيت

ترين عوامل تاثيرگذار بر عنوان يكي از اصليهاجتماعي را ب

در اين بين شرايط درون خانواده از .بروز اعتياد معرفي كردند

يكي از افراد معتاد . دشومحسوب ميهاي مهم تاثيرگذارمولفه

:گفتچنين مي

اعصاب آدم بهم . هر روز جنگ و دعوا بوددر خانه ما"

."مجبور بودم به چيزي پناه ببرم. ريختمي

خيلي در شرايط فعلي كه ": گفتدرمانگري در اين زمينه مي

اند ها نقش و كاركردهاي سنتي خود را از دست دادهخانوادهاز 
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ها وجود ندارد جاي هاي بچهمناسبي بر فعاليتوارسيو 

."آمار اعتياد اينقدر باال برودتعجب نيست اگر 

موضوعات ،عوامل موثر بر اعتياداز: عوامل اقتصادي

به عبارت ديگر . كرداي عمل ميچون تيغ دو لبهاقتصادي هم

دهنده چند فقر مالي در بسياري از موارد از عوامل سوقهر

نداري و ": گفتگونه كه يك فرد معتاد ميفرد به اعتياد بود آن

دهد كه مجبوري به چيزي پناه آنچنان آدم را فشار ميبيكاري 

اما در ."اوايل سيگار و بعد هم مواد. ببري تا آرامت كند

مواردي نيز تمكن مالي فرد را به سمت مصرف مواد سوق 

: گويديكي از درمانگران در اين زمينه چنين مي. استداده

بعضي . طور نيست كه افراد ندار معتاد بشوندهميشه هم اين"

جور مسائلدنبال اينهم يي كه مشكل دارندها پولدارهاوقت

آنها كه ديگر دغدغه معاش و تامين "مخصوصا. روندمي

".هاي اعتياد را هم ندارندهزينه

گيريبحث و نتيجه
درصدد شناسايي عوامل موثر بر اعتياد به مواد مخدر مامطالعه 

هاي كيفي پژوهشچونكردي كيفي بود و از طريق روي

هاي است يافتهشدهتالشزيادي در اين خصوص انجام نشده؛ 

اعم از كيفي و كميپژوهش حاضر با استناد به مستند موجود

.شودتجزيه و تحليل 

اولين مقوله بدست آمده از مصاحبه با :هاي درونيانگيزاننده

هاي دروني بر نگيزانندهمصرف كنندگان مواد نشان داد كه ا

اين يافته . تمايل فرد به مصرف مواد مخدر تاثيرگذار هستند

Litvin & Brandonنتايج مطالعاتدر راستاي پژوهش 

Kopetzو (2010) et. al. (2013) انگيزش تاٌثيرنگرنشاو

افراد بر رفتارهايي نظير استعمال دخانيات و اعتياد است

.)2و1(

نظيرعواملي بيشترين امتياز راپهنهدر اين :هاي فرديويژگي

هاي حل مهارتناتوانيو مهارت نه گفتن و نداشتن جرات

با ، كه دهدميبه خود اختصاص ي فرد شخصيتپيشينه مساله و 

Dawson APو) Seo DC)3( ،Sargeant MN)5هاي بررسي

يك بررسي دهقاني در يزد در، همچنين. استهمسو بوده ) 8(

كمي نشان داد كه تمايل شخصيتي و حس كنجكاوي در

در مطالعه ). 13(گرايش به مصرف مواد نقش مهمي دارد

اعتياد جهاني هاشمي نيز ناتواني در نه گفتن از عوامل برجسته 

). 14(شناخته شدبه مواد مخدر 

زيست (رسد متاثر شدن ساختار شخصيتي از دوسو ر ميظبه ن

گيري بستري مناسب براي شكل) شناختيجامعه–شناختي

. كندشخصيت ناتوان ايجاد مي

هاي دومين طبقه اصلي حاصل از يافته:هاي بيرونيمشوق

كه از اين دهدميهاي بيروني تشكيل را مشوقمامطالعه 

اي كه گونههاست بسهم خانواده بسيار برجسته بوده،هامشوق

سابقه مصرف ساير اعضاي خانواده و سابقه مصرف در 

ترين پروري از مهمهاي فرزندخويشاوندان و ضعف مهارت

كه بر آغاز و تداوم اعتياد بودمرتبط با خانوادهعوامل

و Piko BFهاي نتايج پژوهشاين يافته با. اندتاثيرگذار بوده

همسو ) 4(و همكاران Shamsi Meymandiو ) 8(همكاران 

بررسي در تورنتوي نيز در Fang Lعالوه بر آن. استبوده

، عوامل كانادا عواملي مثل فشار همساالن، فشار تحصيلي

برجسته دانسته اجتماعي در مصرف مواد راخانوادگي و تاثير

.)11(است 

) 9(هاي پژوهش شمسي ميمنديچنين با يافتههمي مايافته

در نيويورك با استفاده ازگراندد  Anne Pو مطالعهدر كرمان 

پروري و و نشان داد كه سبك فرزندمطابقت دارد تئوري 

گرايش به اعتياد داشته برمصرف مواد در خانواده تاثير مهمي 

).12(است

راه اي مختلف ازهرسد جامعه با وارد كردن پيامبه نظر مي

مصرف مواد و پيامدهاي آن بر ساختار رواني خانواده، 

كند كه در تربيت فرزندان بسيار اثرگذار شرايطي ايجاد مي

كارهاي رفتاري وتوان با سازبوده و محصول آن افراد كم

.استبسيار ضعيف 

زندگي در ماهاي پژوهش در يافته:عوامل اجتماعي

بوده و شدني كه تهيه مواد در آنها به آساني ييهاهمحل

ترين عوامل عمدهمخدر ازدر دسترس بودن ماده چنينهم

بوده اجتماعي موثر بر شروع و تداوم اعتياد به مواد مخدر 

هايا بررسي مقالهي بمرورمقاله در يك .Henkel Dاست

به اين نتيجه رسيد كه نقش 2010تا 1990هايسالمرتبط 

در مطالعه ) 15(.استدر گرايش به اعتياد برجستهبيكاري

Seo DC شبكه اجتماعي در رفتار سيگار نقش تحليل به كه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

...اعتياد به مواد مخدر در افراد عوامل موثر بر 

1392مهر/ 87شماره/ دوموبيستدوره/ گيالنپزشكيعلومدانشگاهمجله75

Fang Lمطالعه چنين همو ) 3(توجه شدهكشيدن نوجوانان 

آمريكايي متمركز بود -كه بر مصرف مواد در نوجوانان آسيايي

امل عنوان يكي از عوهب"پذيرش در جمع دوستان"نيز ) 11(

عباسي و . ستاتاثيرگذار بر اعتياد به مواد مخدر معرفي شده

به عنوان ي كمي در گرگان بيكاري رااهمكاران در مطالعه

). 16(نداهيكي از عوامل اصلي تشديد اعتياد مطرح كرد

اي كمي بر محمدي و همكاران در زنجان نيز در مطالعهدين

حيط اجتماعي هاي مشابه در خصوص نقش همساالن و ميافته

)17. (نداهتاكيد كرد

توان چنين ي اجتماعي ميمباحث مطرح شده در عرصهاز

جمله مختلف ازهايراهنتيجه گرفت كه توانايي اجتماعي از 

، فراهم ت خاصفرهنگ، مسائل اقتصادي، زندگي در محال

. يابدتجلي ميمناسب براي ابراز هيجاننابودن مواد و شرايط

عناصر مختلف در عرصه زيستي رسدميرنظهبمجموع در

ي هاگيويژ(، عرصه روانشناختي )مصرف موادآثار(

و شرايط خانوادگي و جامعه در مجموعه در هم ) شخصيتي

به مصرف مواد يمستعد ابتالشخصد تانكناي عمل ميتنيده

مثل در دسترس بودن عوامليي ما در مطالعه.دشومخدر 

تواني وجود كم،آسان مواد، ناتواني فرد در مواجهه با استرس

-و ناتواني شخصيتي و باالخره زندگي در سطح اقتصادي

. نداي داشت، نقش برجستهاجتماعي پايين

وجود پيشگيري و درمان و ابستگي به مواد، الزمه ،ترديدبي

عمده در عرصه كه بتواند عوامل نگر است جامعيديدگاه

در وطور همزمان هرا باعتياد جامعه شناختي ،روان،زيست

.مورد توجه و رسيدگي قرار دهدتعامل با هم 

از نددانبر خود فرض ميپژوهشگران :تشكر و قدرداني

هاي مختلف بيمارستان وهمكاري خالصانه كاركنان بخش

سپاسگذاري همچنين كاركنان مركز درمان نگهدارنده متادون 

الزم است از مصرف كنندگان مواد مخدر ،چنينهم.كنند

خويش تشكر هايديدگاهكننده در پژوهش بدليل بيان شركت

ن روانپزشكي و روانشناسان باليني ااز متخصص. نماييم

ت و بيان نقطه همكاري كننده در پژوهش كه با صرف وق

ه ارزشمندشان در غنا بخشيدن به مطالعنظرات و تجربه

و سپاسگزاري را كمال تشكرنيزداشتند ايصميمانههمكاري 

. نماييممي

نامه در دانشگاه علوم هاي يك پاياناين مقاله با استفاده از داده

.استآمدهپزشكي گيالن به نگارش در

.گونه تضاد منافعي ندارنددارند كه هيچنويسندگان اعالم مي
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Abstract

Introduction: The increasing use of drugs in our country is accelerated and the whole young community, with 
complex social problem of drug addiction has become destructive consequences arising from it. Examination of related 
issues in especially the youth is actually a must.

Objective: To identify factors influencing drug addiction in people 15 to 30 years of age.

Materials and Methods: This study used qualitative research methods "content analysis". Data were collected 
from interviews and semi- structured using a tape recorder was on Nvarzbt. The content of these interviews was 
transcribed, based on the methodology chosen for this study and analyzed..

Results: A total of 78 samples were obtained and the orientation of the source codes in two main conceptual 
categories were entitled Triggers internal and external incentives. The original concept involved a number of classes 
with some  subclasses overlapping  in some cases. This subsets included: easy obtaining of  psychological and physical 
benefits, having a fun loving personality, a spirit of curiosity, a desire to be different,  lack of life skills, cultural, social, 
economic factors.

Conclusion: A wide range of conditions and factors, both internal and external, affect addiction. The addiction 
respective authorities and families may do their job well by identifying the influencing factors in addiction and develop 
a comprehensive plan to combat this critical issue.
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