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: چكيده

كشور ايران نيز از اين موضوع . مبدل شده است  امروزه وابستگي به مواد بخصوص در ميان جوانان به يك معضل جهاني :زمينه  

نسبت جمعيت در سرتاسر دنيا ايران باالترين ميزان مصرف كنندگان ترياك و هرويين را به  مستثني نبوده و بر اساس اطالعات موجود

گفته مي شود عوامل مختلفي از جمله ويژگي هاي فردي، خانوادگي، اقتصادي، اجتماعي و ژنتيك مي . به خود اختصاص داده است

تواندد در بروز اين پديده بهداشتي اجتماعي دخالت داشته باشند،بطوري كه هيچ عاملي به تنهايي نمي تواند به عنوان دليل بروز و 

هدف اين مطالعه جستجو و شناخت اجزاء موجود در زمينه زندگي افراد وابسته به مواد .  گسترش اين پديده در جامعه جوان كشور باشد

. است كه احتماال در گرايش جوانان به مصرف مواد موثر بوده اند

رحله كد گذاري باز، محوري و انتخابي مطالعه با روش نظريه زمينه اي و با رويكرد اشتراس و كوربين و طي سه م :روش پژوهش 

مصاحبه با  20. مصاحبه نيمه ساختارمند با افراد داوطلب براي شركت در مطالعه انجام گرفته است 24در اين پژوهش. انجام شده است 

نفر در حال  15بين سال بوده اند صورت گرفته كه از اين  35تا  20جوانان زن و مرد داراي سابقه وابستگي به مواد كه در گروه سني 

محيط .گرفتن درمان در مراكز بهبودي و كمپ هاي نقاط مختلف شهر تهران بوده و پنج نفر همچنان مصرف كننده فعال مواد بوده اند

نمونه گيري . پژوهش شامل مراكز ارائه دهنده خدمات به افراد وابسته به مواد، كمپ ها، مطب پزشكان و پارك هاي عمومي بوده است

در اين مطالعه از نمونه گيري گلوله برفي نيز . ش نمونه گيري هدفمند آغاز و سپس به سمت نمونه گيري نظري ادامه يافته استبا رو

. استفاده شده است

همچنين به منظور بررسي تاييد يا عدم تاييد داده هاي حاصل از مصاحبه با جوانان و تكميل آنها ، چهار مصاحبه با افراد خانواده  

الزم به ذكر است كه در اين پژوهش معيار هايي همچون مقبوليت،همساني، تعيين و . برخي شركت كنندگان مطالعه صورت گرفته است



از طرفي نتايج بدست آمده در اختيار پنج نفر ازافراد شركت كننده در . اء اعتبار علمي يافته ها در نظر گرفته شدانتقال پذيري براي ارتق

مطالعه و نيز افراد مصرف كننده اي كه در پژوهش شركت نداشتند قرار گرفت تا به اين ترتيب اعتبار و صحت داده هاي بدست آمده 

. مورد آزمون قرار بگيرد

ر اساس تحليل داده ها مشخص گرديد كه ريشه هاي اوليه شكل گيري پديده وابستگي به مواد مدت ها پيش از اولين ب :يافته ها 

. تجربه مصرف در زندگي شخص رشد كرده است

در همين رابطه به نظر مي رسد موضوعاتي همچون  تجارب دردناك دوران كودكي و مسائلي مانند سوء رفتار جسمي، جنسي و  

گير بودن با مشكالت خانوادگي مانند طالق،بي بهره ماندن از مهارت حل مسئله و رويارويي منطقي با مشكالت ،  كم رنگ  عاطفي، در

شدن قبح مصرف از طريق الگوهاي نامناسب و دسترسي آسان به مواد ،رويكردهاي نامتعادل فرزند پروري در كنار زندگي در دنياي 

خانواده و جامعه به پرورش افراد مطيع ، تابع و فرمانبرداريا مطيع پروري ،اعمال افراط در محدوديت موازي با دنياي والدين، نگاه غالب 

از طرف خانواده و جامعه در مقابل عدم نظارت و غفلت و  درنهايت نداشتن اطالعات صحيح و مبتني بر واقعيت نسبت به مواد، اعتياد و 

. ي گرايش به مصرف مواد جوانان شركت كننده در اين مطالعه موثر بوده استراهكارهاي موثر پيشگيري  در ايجاد شرايط برا

بوده كه منجر به نوعي فرصت سوزي در مسير  "اتالف فرصت ها ي پيشگيري "ضمنا متغير مركزي بدست آمده در اين پژوهش 

. شخص مي باشدزندگي فرد شده و رد پاي اين متغير در سرتاسر داستانهاي عنوان شده توسط شركت كنندگان م

نتايج اين مطالعه نشان داد كه شكل گيري پديده اعتياد فرايندي است كه يك شبه اتفاق نيافتاده ومدت ها طول  :نتيجه گيري 

نهاد هاي مهمي همچون خانواده، مدرسه و جامعه مي توانند در ظهور . خواهد كشيد تا فردي سالم مبدل به شخصي مصرف كننده شود

به نظر مي رسد مقابله با پديده پيچيده اي همچون مصرف مواد درجوانان نيازمند مداخالت زود هنگام از دوران  آن دخالت داشته و



بر اساس واقعيت موجود در جامعه تا كنون روش هاي مرسوم مبارزه با مصرف مواد همچون دستگيري و . كودكي و نوجواني است 

جوانان به مصرف اين مواد چندان موثر نبوده است و از همين رو الزم است زنداني كردن مصرف كنندگان در پيشگيري از گرايش 

در اين بين .خانواده و جامعه به صورت فعال درگير پيشگيري از مصرف مواد شده وفرد را براي مقابله موثربا معضل  اعتياد آماده نمايند 

تي و درمان مي تواند قدم ارزشمندي براي كنترل اين تهديد حضور پررنگ تر پرستاران به عنوان بزرگترين بدنه انساني سيستم بهداش

.  بهداشتي و اجتماعي در حال گسترش باشد

جوانان ، وابستگي به مواد، نظريه زمينه اي  :واژه هاي كليدي
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Abstract: 

Current estimates suggest that Iran has the highest rate of opium addiction per capita in 

the world. It has been suggested that multiple elements contribute to the process of 

drug use. The aim of this study is to explore the process of drug dependency among 

young people and understanding the probable components that might play a role in the 

initiation of drug use among young adults. The study is qualitative in nature and the 

method of grounded theory with Strauss, Corbin approach has been used. At the 

beginning of the sampling, the participants were recruited purposively, and then it was 

directed by theoretical sampling. Also snowball sampling has been used in this study. 

The settings of study were medically assisted treatment centres, non-government 

organisations that aim to help addicts with treatment and from public parks where users 

gathered.  Twenty four in- dept interviews were conducted with drug user young men 

and women and their family members .Based on our data analysis, Traumatic events 

during childhood, developing a pro-drug attitude, conformist attitude of society and 

family towards treating youth and young individuals, high restriction versus neglect, 

living in parallel universe with parents, low level of problem solving skills, and lack of 

knowledge and awareness were identified as important determinants of substance use. 

The core variable of this analysis was having weak approach toward prevention. The 

results of this research suggest that dealing with a major problem such as drug use 

needs early intervention and comprehensive assessment of the context in which young 

people live and use substances.  
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