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چکیده
هدف اين پژوهش بررسی تجربهزيسته اعتياد به ماریجوآنا در ميان دانشجويان شهر تهران
میباشد .در اين پژوهش اطالعات  12تن از وابستگان به ماده ماريجوآنا به وسيله مصاحبه و
مشاهده مشاركتی به مدت  1سال و چهار ماه جمعآوری گشته است و دادههای جمعآوری
شده بوسيله روش پديدارشناسی تفسيری تحليل و تفسير گرديده است .نتايج پژوهش در 4
مضمون اصلی جايگاه خانواده و خويشاوندان در كاهش يا افزايش گرايش به مواد مخدر،
عوامل مؤثر در گرايش به تجربه كردن مواد مخدر ،تأثيرات روحی و روانی ناشی از اعتياد به
ماریجوآنا ،عوامل كنشی و رفتاری ناشی از مصرف ماریجوآنا و  25مضمون فرعی شامل
سابقه اعتياد در اعضای خانواده ،عدم نظارت كافی در دوران نوجوانی و جوانی ،عدم توجه
الزم به حضور پدر در فرايندی تربيتی نوجوان ،خشونت خانوادگی ،قبح اجتماعی رفتارهای
متعارض با ارزشهای دينی در خانواده ،همراهی خويشاوندان در ناهنجارهای اجتماعی ،اعتياد
اقوام و خويشان به مثابه محرک در مصرف مواد ،كنترل مصرف مواد به علت وابستگی
عاطفی به والدين ،استفاده از فيلم و آهنگ با محتوای اعتياد ،مهيا بودن مكانی مناسب،
همراهی دوستان و خويشاوندان در مصرف مواد ،گرايش به مواد مخدر به دليل فرار از
مشكالت ،اعتياد به ماریجوآنا به علت كسب لذت ،از بين رفتن احساسات و عواطف،
كاهش روابط اجتماعی ،كسب لذت فقط از طريق مواد مخدر ،گرايش شديد به تجربه كردن
مواد مخدر ديگر ،عدم توان ترک ،شجاعت و تهور كاذب ،آشفتگی در هنگام خوابيدن،
افزايش تدريجی مصرف مواد ،ايجاد توهم ،آهنگ ،رقصيدن ،سكوت ،خنده شديد ،وراجی
میباشد .نتايج حاكی از آن است كه عوامل اجتماعی از جمله خانواده  ،خويشاوندان و
مصرف محصوالت فرهنگی در جريان اعتياد بسيار تأثيرگذار میباشد .افزون بر اين
دانشجويان درک درستی از عواقب حاصل از مصرف ماری جوآنا ندارند و میپنداشتند كه
مشكلی برای آنها پيش نخواهد آمد در صورتی كه مصرفكنندگان دچار مشكالت متعدد
فيزيكی و روانی شدهاند.
واژگان کلیدي :پديدارشناسی ،ماریجوآنا ،اعتياد ،مواد مخدر ،دانشجويان تهرانی
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طرح مسئله
يكی از مهمترين مسائلی كه گريبانگير تمام كشورها میباشد سوء مصرف مواد مخدر و محرک است كه
پايه بسياری از انحرافات و مغضالت اجتماعی دانسته میشود .مطابق با گزارش سازمان بهداشت جهانی،
تخمين زده میشود يک چهارم از يک ميليارد نفر بين سنين  15و  64سال ،حداقل يكی از مواد مخدر را
در سال  2014مصرف كرده اند در اين ميان بيش از  29ميليون نفر از مصرف كنندگان تخمين زده میشود
از اختالالت مصرف مواد رنج میبرندو از آنها  14درصد مبتال به  HIVمیباشند (وال و همكارانش،1
،)2011در ميان ماده ماریجوآنا سهم عمده از مصرف را شامل میگردد .در سال  ،2010به اندازه  ٪5از
جمعيت جهان ماریجوآنا استفاده كرده اند (گزارش جهانی مواد مخدر .)2012 ،2در سال  2012در اياالت
آمريكا ،بيش از  100ميليون نفر ( %42جمعيت) اين ماده را مصرف نمودهاند در صورتی كه در سال 2011
 30ميليون نفر ( %12جمعيت) ماریجوآنا استفاده كرده اند (مطبوعات مردم )2013،3شايان توجه است كه
آژانش مبارزه با مواد مخدر آمريكا ،ماریجوآنا را در طبقه خطر ناكترين مواد مخدر با پتانسيل باال برای
سوء مصرف و نيز توانايی باال به وابسته كردن فيزيكی و روانی اعالم نموده است )اداره مبارزه با مواد
مخدر .)2017 ،4همانطور كه مشاهده شد آمارها از افزايش و گسترش مصرف روز افزون ماريجوآنا در دنيا
اطالع میدهند.آمار دقيقی از مصرف ماریجوآنا در كشور ايران در دسترس نمی باشد ،اما باتوجه به
بررسیهای انجام گرفته توسط پژوهشگر درصد بااليی از مواد مصرفی در ايران مربوط به اين ماده
میباشد .بدين سبب بررسی و فهم دقيق عوامل مؤثر در گرايش به ماریجوآنا و نيز پيامدهای روانی و
فيزيكی نشأت گرفته از آن بسيار حائز اهميت میباشد .پژوهشهای متعددی در زمينه اعتياد انجام شده
است اما غالباً اين پژوهشها با رويكرد كمی صورت گرفته است كه خالء تحقيقات كيفی در مقوله اعتياد
كامال واضح میباشد .افزون بر اين علی رغم استفاده شايع و روز افزون ماریجوآنا در ايران هيچ پژوهش
مستقلی در مورد اين ماده انجام نگرفته است .از اين رو پژوهشگر ضمن درک اهميت مسئله تالش نموده
است كه اعتياد به ماريجوآنا را در ميان دانشجويان بررسی نمايد .سواالت اصلی تحقيق حاضر اين است كه
داليل جامعه شناختی گرايش دانشجويان به ماده محرک ماریجوآنا چيست؟ چه عواملی تأثير گذار
میباشد؟ عوامل كنشی و رفتاری ناشی از مصرف ماريجوآنا چيست؟ پيامدهای ناشی از مصرف ماريجوآنا
چيست؟ .از اين رو پژوهشگر ضمن درک اهميت مسئله برای پاسخ گويی به سواالت پژوهش با مشاهده
مشاركتی به مدت يک سال و چهار ماه در جمعی از مصرف كنندگان اين ماده و مصاحبه با دوازده تن از
وابستگان به ماريجوآنا جمع آوری اطالعت نموده است و سپس با بهرهگيری از روش پديدارشناسی دادهها
تحليل گشته است.
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1 Wall et al
2 World drug report 2012
3 People Press
4 Drug Enforcement Administration
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پیشینه پژوهش
باتوجه به درگيری كشورهای متعددی به مصرف اين ماده پژوهشهايی در سطح جهانی بر روی مصرف
ماریجوآنا انجام شده است .نتايج پژوهش هايی كه در اين زمينه صورت گرفته است ،حاكی از آن است كه
مصرف بلند مدت ماریجوآنا منجر به پارانويا ،بدتر شدن عالئم بيماران مبتال به اسكيزوفرنی و توهم
میشود (فريمن و همكاران. )2015 ،1افزون بر اين پژوهشی وابستگی ميان مصرف ماریجوآنا با اختالل
در عملكرد شناختی ،اغتشاش در يادگيری ،آشفتگی در حافظه  ،مشكالتی در كنترل حركت و زمان واكنش
و افسردگی حاد در دوزهای بسيار باال نشان داده اند ( ادوكات ،كمتی ،و جولين .)2011 ، 2البته نتايج
پژوهشها در اين زمينه مختلف میباشند .نتايج مطالعات وسيعی كه در استراليا و نيوزلند صورت گرفته
است نشان میدهد؛ نوجوانانی كه به طور مرتب ماری جوآنا استفاده میكنند به طور قابل توجی احتمال
كمتری دارد تا دبيرستان خود را به سرانجام برسانند و يا به تحصيل ادامه دهند و نيز آنها دارای شانس
بيشتری برای استفاده از موادهای ديگر و تالش برای خود كشی میباشند( .سيلينز ،هورود ،پاتون.)2014 ،3
در پژوهشی كه در ميان افرادی با ميزان تحصيالت و درآمد مشابه انجام شده است ،از افرادی كه
ماريجوآنا مصرف ميكردند خواسته شده است تا چگونگی تاثير ماريجوآنا بر توانايیهای شناختی،
دستاوردهای شغلی ،زندگی اجتماعی و سالمت جسمی و روحی را توضيح دهند ،اكثريت مصرف كنندگان
سنگين ا ذعان نمودند كه ماريجوآنا تاثيرات منفی در تمامی اين بخشهای زندگی آنها داشته است (مک
دونالد ،هال ،رومن ،استوكول ،كوهالن ،نسواگ )2010 ،4در پژوهشی ديگر با عنوان «نقش ميزان پايبندی
دانشجويان به سبک زندگی اسالمی در پيش بينی ميزان گرايش آنها به اعتياد» پژوهشگران دريافتند كه
ميزان پايبندی دانشجويان به سبک زندگی اسالمی با ميزان تمايل آنها به مصرف مواد و نيز مؤلفههای
استعداد اعتياد رابطه منفی دارد (خداياری ،يونسی ،و فيضیبرناجی )1395 ،در پژوهشی ديگر با عنوان
«مدليابی عوامل نگرش نسبت به اعتياد به مواد مخدر در بين دانشجويان شهر تهران» نتايج نشان می-
دهد كه ويژگیهای شخصيتی و انسجام خانوادگی به صورت مستقيم و غير مستقيم بر نگرش نسبت به
اعتياد مواد مخدر تأثير مستقيم و معنا داری داشته است (صالحی)1371 ،

مبانی نظري
در نظريه های جامعه شناختی تالش بر آن است تا پديده اعتياد با توجه به ساختارهای اجتماعی و رفتارهای
اجتماعی تبيين گردد« .ديدگاههای جامعهشناسی اغلب مصرف مواد را محصول وضعيتها و روابط
اجتماعی میدانند كه باعث ايجد نااميدی ،ناكامی ،محروميت و احساس عمومی ازخود بيگانگی در ميان
بخشهای آسيب پذير جمعيت هستند» (ابادينسكی .)205 :1384،نظريات جامعه شناسی علل و عوامل
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1 Freeman et al.
2 Advokat، Comaty، & Julien
3 Silins, Horwood, & Patton
4 Macdonald, Hall, Roman, Stockwell, Coghlan, & Nesvaag

فرخی ،شهبازی /مطالعه كيفی تجربه زيستی اعتياد به ماریجوآنا در ميان 239 ...

اجتماعی موثر بر جرم را عمدتا شرايط اكتسابی محيط میدانند .به عبارتی شرايط مختلف اجتماعی،
اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی ،روانی ،تاثيراتی عمدهای در گرايش به كجروی دارند .در اين نظريات فرد
بالفطره مجرم نيست بلک شرايط نامساعد اقتصادی و اجتماعی عامل سوق دهنده به ارتكاب جرم میباشد.

آنومی
يكی از نظرياتی كه با رويكرد اجتماعی به تبيين و بررسی مسئله اعتياد پرداخته نظريه آنومی میباشد .اين
نظريه اولين با توسط دوركيم ارائه شد و بعدها توسط دانشمندان ديگر گسترش يافت« .از نظر دوركيم
فزون خواهی وزياده طلبی ذاتی بشر در شرايطی كه نفع شخصی ،سودخواهی ،سودپرستی و رقابت فردی
میخواهد بر روابط اخالقی حاكم شود و از ديگر سو بیعدالتی نيز در توزيع منابع اقتصادی وجود دارد،
حالت آنومی پديد میآيد» (مسعود كوثری« .)23 :1382،از ديد دوركيم آنومی وضعيتی بیهنجار در جامعه
است كه هنجارها از بين رفته يا در تضاد با يكديگر قرار گرفته باشند كه دراين حالت چنين جامعهای در
خطر متالشی شدن قرار میگيرد ،زيرا اعضای آن جامعه برای رسيدن به مقاصد مشترک خطوط راهنمايی
را در اختيار ندارند و اغلب مواقع  ،احساس نگرانی و بیهنجاری میكنند( .حسينی )84 :1392 ،دوركيم
خودكشی را باالترين پاسخ به شرايط آنومی از سوی افراد میدانست اما يكی از پاسخهای افراد به آنومی
به منظور فراموشی خود ،پناه بردن به الكل و مخدر میباشد.

پیوند افتراقی
پيوند افتراقی جزو نظريههای يادگيری است كه بر اساس آن ،رفتار مجرمانه آموخته میشود .ميزان يادگيری
اجتماعی وابسته به مقدار ،شدت ،فراوانی و مداومت ارتباط با گروه میباشد .از اين رو شروع مصرف مواد
مخدر با استفاده از تعامل با ديگران آموخته میشود .در اين ميان نيز مهم ترين گروه در گرايش به مواد مخدر
ارتباط با همسالن میباشد«نظريه پيوند افتراقی بر اين نكته تاكيد دارد كه نزديكان و همساالنی كه بزهكار
باشند تاثير زيادی بر تشكيل و تقويت نگرش بزهكاری میگذارند و فرد را به سوی بزهكاری سوق میدهند
در اين نظريه محتوای اجتماعی بزهكاری را در نظر دارد و فرد بزهكار را در جايگاه اجتماعی او از حيث رابطه-
اش با خانواده ،محله ،رفقا و مصاحبان در نظر میگيرد» (مشكانی)11 :1381 ،

نظریه کنترل اجتماعی
از نظريه كنترل اجتماعی نيز میتوان در راستای تبيين و بررسی پديده اعتياد بهرهجست ،در نظريه كنترل
اجتماعی ميزان تعهدات فرد به جامعه ،نقش اساسی در گرايش به اعتياد دارد «.بر اساس نظريات كنترل
اجتماعی كجروی هنگامی به وجود میآيد كه تعهد فرد به جامعه ضعيف و يا از بين برود» ( هيرشی،
)16 :1969اين نظريه برمبنای اين است كه شخص به طور ذاتی تمايل و كشش به سمت بزهكاری دارد و
اگر كنترل درونی يا بيرونی نشود منجر به كجرفتاری میشود «در نظريه كنترل اجتماعی ،بر نظارت از هر
نوع ،تاكيد بسيار شده است زيرا در واقع برای انجام بزهكاری ،وجود فشار خارجی ( بيكاری ،فقر و نظاير
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آنها) ضرورت ندارد بلكه نبود نظارت اجتماعی باعث بروز چنين رفتاری شود» (اعزازی .)1380 ،باتوجه به
اين نظريه ،اشخاصی كه به سمت گروههای مجرم و بزهكار گرايش پيدا میكنند به جای اينكه با قوانين
اجتماعی ،ارزشها و هنجارها همنوا شوند ،به احتمال قوی در محيطهای پرورش يافتند كه كنترل و
نظارت اجتماعی و درونی ضعيف است.

خرده فرهنگها
نظريه خرده فرهنگها ،رفتار كجروانه را همنوايی افراد با خرده فرهنگها میداند .هر خرده فرهنگی دارای
الگويی از ارزشها ورفتارها و هنجار میباشد كه رعايت آنها برای پذيرش در خرده فرهنگ و گروه الزامی
است .به عبارتی «رفتار كجروانه هنگامی اتفاق میافتد كه انگيزهای وجود داشته باشد و از سو اجتماع
محلی يا خرده فرهنگ اجتماعی نوعی حمايت از آن رفتار موجود باشد.اگر رفتار خالف انگيزه نباشد و
اجتماع محلی يا خرده فرهنگ مخالف آن باشد كمتر اتفاق میافتد» (انيسورس و دانی- 536 :1998 ،
 ، 583به نقل از صديق سروستانی) .باتوجه به اين نظريه ،افرادی كه تعهد و وابستگی خاصی به جامعه
خويش ندارد و از طرف ديگری پيوند محكمی با خرده فرهنگ مواد مخدر دارند ،احتمال گرايش به مواد
مخدر در آنان بيشتر میباشد .باتوجه به اين شخص برای زندگی در خرده فرهنگ خويش بايد ارزشها و
هنجارهای گروهها تبعيت كند در غير اين صورت طرد خواهد شد.

کنش متقابل نمادین
در نظريه كنش متقابل نمادين فرض اصلی آن است كه مردم خود واقعيتشان را میسازند«.خود برداشت و
رويكرد فرد نسبت به شخصيت ،ظاهر و توانايیهايش است كه به گونهای اجتماعی كسب میشود»
(كوثن .)93 :1385 ،كنش متقابل نمادين مصرف مواد مخدر را تبيين نمیكند چون رفتار عامل اجتماعی
متمركز نيست ،بلكه روی چگونه نگرسته شدن يک رفتار يا شخص ،توسط جامعه تاكيد دارد .بنابراين
كجروی هر نوع رفتاری ،ويژگیای ذاتی نيست بلكه ويژگی است كه توسط مردم به رفتاری كه فرد به
طور مستقيم يا غيرمستقيم با آن تماس دارد نسبت داده میشود( .ابادينسكی )1384:235 ،برچسبهای
ناشی از واكنش اجتماعی منجر به تشكيل هويت كجروانه در نگاه فرد به خود میشود و نيز فردی كه به
عنوان كجرو برچسب میخورد ،رفتار و واكنشات خويش را با آن هويت دريافتی از اجتماع سازگر میكنند.

روش پژوهش
برای فهم دقيق مسئله اعتياد به منظور تأثيرگذاری و مديريت سوء مصرف كنندگان مواد مخدر ،اين پديده
بايد به طورعميق فهميده و درک شود .جستجوها نشان میدهد غالباً پژوهشهای صورت گرفته در اين
حوزه با رويكرد كمی انجام شده است .در ميان روشهای متعدد كيفی ،اتخاذ رويكر پديدارشناسی در فهم
مسئله اين پژوهش بسيار مؤثر میباشد زيرا پديدارشناسی با تمركز بر تجربيات مشترک عدهای از يک
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پديدهی خاص آن را توصيف و معنا میكند (موستاكس )27 :1994 ،1به بيان ديگر ،مقصود اصلی
پديدارشناسی كاهش يا تقليل تجربيات فردی عدهای خاص نسبت به يک پديده ،به منظور توصيف ماهيت
همه شمول آن است (ون مانن )8 :1990 ،2همچنين اتخاذ روش پديدارشناسی در رويارويی با واقعيتهای
پيچيده و چند اليه معنوی و كشف معانی نهفته و پی بردن به كنه واقعيت ضروری است (يوسفی ،تابعی،
 )91 :1391در اين پژوهش برای تحليل و بررسی از مراحل پيشنهادی اسميت در روش پديدارشناسی
تفسيری ( )IPAاستفاده شده است كه به شرح ذيل مد نظر قرار گرفته است.
-1تحليل نزديک و خط به خط ادعاها ،نگرانیها و ادراكات هر يک از مشاركت كنندگان از تجارب
زيسته شان؛ از اين رو ابتدا به صورت مجزا و چندين بار مصاحبههای انجام شده مرور شد تا متن
مصاحبهها نوشته شود .پس از پياده سازی مصاحبهها بر روی كاغذ تقريبا  120صفحه  ،كليه مصاحبهها
تحليل نزديک و خط به خط تجارب مشاركتكنندگان توسط تقريبا 260كد صورت گرفت.
- 2تشخيص و شناسايی الگوهای نمايان شونده تمها مبتنی بر تجربه مشاركت كنندگان؛ كدهای
مصاحبههای انجام شده با اهتمام به همگرايی  ،واگرايی ،اشتراكات و افتراقات ابتدا به صورت منفرد و
سپس به صورت چند مشاركت كننده انجام شد .از مينان  270كد 26 ،تم فرعی كه مشخص كننده هريک
از بخشهای متن بود تعيين شده و يک برچسب يا عنوان به آن تعلق گرفت.
- 3بسط و توسعه يک ديالوگ ما بين محقق ،دادههای كدگذاری شده و دانش اجتماعی وی دربارۀ
آنچه كه مد نظر مشاركت كنندگان در خصوص آن نگرانیها و ادراكات خاص در آن زمينه است؛ در اين
راستا 26تم فرعی در  4تم اصلی دسته بندی شد تا به تجزيه و تحليل دادهها و به تمهای استخراج شده،
سازمان داده شود.
- 4توسعه يک ساختار ،چارچوب يا تركيبی كه بيانگر روابط بين تمهای شناسايی شده میباشد.
- 5سازماندهی كليه مطالب فوق الذكر در يک قالب و فورمت؛ اين قالب به صورت جدول مضمونهای
فرعی و اصلی ارائه شده است وفقط كدهای اوليه به علت محدوديت حجم آورده نشده است
- 6استفاده از يک ناظر ،همكار و يا مميز برای سنجش انسجام و باورپذيری تفسيرها و توسعه آنها.
- 7توسعه يک روايت كامل كه به كمک اظهارنظرهای محقق دربارۀ گفتههای استخراجی مستند شده
باشد ،به صورت تم به تم .اظهارنظرها و تحليلها در بخش يافتهها با مستند سازی توسط ارائه شواهد و
مصاديق آورده شده است.
- 8تأمل و بازنگری بر ادراكات ،مفاهيم و مراحل فرآيندهای طی شده توسط محقق .جمعآوری دادهها
تا آنجا ادامه پيدا كرد كه پژوهش به اشباع نظری دست يافت ،بدان معنی كه دادههای جديد تكرار
دادههای قبلی بود.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Moustakas
2 van Manen
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یافتهها
در اين پژوهش اطالعات  12تن از وابستگان به ماده ماريجوآنا به وسيله مصاحبه و مشاهده مشاركتی به
مدت  1سال و چهار ماه جمعآوری شده است .پس از تجزيه و تحليل دادههای متنی تجارب شركت
كنندگان در  4مضمون اصلی و  25مضموت فرعی استخراج گرديد.
جدول  -1نحوه توزیع افراد نمونه برحسب سن ،تحصیالت و نوع سکونت
دانشجو
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

سن
23
20
20
23
21
22
22
31
22
22
21
22

رشته تحصیلی
نرم افزار
معماری
عمران
عمران
عكاسی
معماری
عمران
هوافضا
عمران
عمران
عمران
عكاسی

مقطع تحصیلی
ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
فوق ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس

نوع سکونت
همراه خانواده
همراه خانواده
همراه خانواده
همراه خانواده
همراه خانواده
همراه خانواده
همراه خانواده
خانه شخصی
همراه خانواده
همراه خانواده
همراه خانواده
خوابگاه

جایگاه خانواده و خویشاوندان در کاهش یا افزایش گرایش به مواد مخدر
يكی از انحرافات و ناهنجاریهايی كه میتوان ريشه آن را در خانواده يا خويشاوندان و سبکهای فرزند
پرروی مشاهده كرد اعتياد جوانان به مواد مخدر است ،جوانان سوء مصرف كننده مواد دارای مشكالت
جدی خانوادگی هستند .اين مشكالت ريشه در مؤلفههای بنيادين شرايط خانوادگی ،خويشاوندی و
سبکهای فرزند پروری والدين دارد .در ادامه مقولههای استخراج شده از دادههای متنی و مشاهده
مشاركتی مبنی بر نقش خانواده و خويشاوندان در جريان اعتياد دانشجويان بيان میگردد.

سابقه اعتیاد در اعضاي خانواده
در اغلب خانواده هايی كه اعتياد يكی از اعضای خانواده وجود دارد ،خواه ناخواه آشنايی با مصرف مواد
مخدر سريع تر صورت میگيرد و افزون بر اين ،اين عامل گرايش به مواد مخدر و مصرف آن را در ديگر
اعضای خانواده تسهيل میكند .دربعضی از مشاركتكنندگان اعتياد والدين يا يكی از اعضای خانواده وجود
دارد .يكی از دانشجويان برای پدرش لوازم اعتياد را فراهم ميكرده است «:بابام ترياک میكشيد ،خودم
براش ذغال میآوردم» برادر بزرگتر يكی از مشاركتكنندگان نيز ماریجوآنا مصرف میكرده
است«:داداش بزرگش االن ازدواج كرده ولی  4-3سال پيش تو اين خطا بود كه ميرفت گل ميزد ،4صبح
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ميومد» ديگر مادرش ماریجوآنا مصرف ميكرده است ،اين شخص از كاشتن بوته اين ماده در حيات خانه
خود خبر میدهد«:مامانم بخاطر ميگرينی كه داشت ميكشيد ،ما تو خونمون ميكاشتيم»

عدم نظارت کافی والدین در دوران نوجوانی و جوانی
تعدادی از مصاحبه شوندگان اذعان نمودند كه نسبت به مسائل دوران نوجوانی و جوانی خود نظارت
مناسبی از جانب خانواده صورت نمیگرفته است .آنها اين آزادی بيش از حد را موقعيتی برای ارتكاب
ناهنجاریهای متعدد از جمله مصرف مواد مخدر میدانند .شخصی اولين تجربه خود از مصرف مشروبات
الكی را به علت عدم نظارت كافی ميداند او اظهار ميكند كه حتی مادرش از فضای نامناسب خبر داشته
است اين شخص میگويد«:رفته بوديم پيش فاميالمون شهرستان ،مردای فاميل از كوچيک تا بزرگ اومده
بودن تو باغ همه مشروب اينا ميخوردن ،مواد ميكشيدن ،مامانم ميدونست كه اونا اين كارو ميكنن ،ولی به
من اعتماد داشت ،منم اونجا خيلی دلم ميخواست بخورم انقدر گفتم كه به منم دادن» فرد ديگر نيز وقت و
بیوقت میتواند از خانه بيرون رود«:خانوادش نظارت اونطوری روش ندارن ٬چون اينطوريه كه 11شب
ميره بيرون 4 ٬صبح مياد خونه»

عدم توجه الزم به حضور پدر در فرایندي تربیتی نوجوان
ديگری يكی از مهمترين عوامل دچار شدن به مواد مخدر را غيبت پدر خود میداند .او نيز به نقش اقتدار
پدری در تربيت اشاره میكند«:مامانم دعوام ميكرد ولی فايده نداشت .ميدونی پدر يچيز ديگست ،پدر بايد
باشه ،بزن تو گوش آدم ،وگرنه آدم الابالی ميشه ،يكی از داليل اينكه من انقدر سرخورد شدم اينكه پدر
باال سرم نبوده»

خشونت (درگیري و نزاع) در خانواده
درگيری و نزاع بين والدين در محيط خانواده موجب سلب آرامش روحی و روانی فرزندان میشود كه اين
امر منجر به بيگانگی شخص با اعضای خانواده میگردد .خشونت والدين میتواند به عنوان يه عامل آسيب
پذير ،گرايش دانشجويان را به مصرف مواد مخدر افزايش دهد .در تعدادی از دانشجويان به علت مشكالت
موجود در ميان اعضای خانواده درگيریهای متعددی رخ میداده است .در خانواده يكی از اشخاص به دليل
مريضی پدر خانواده در گيریهای متعددی رخ میداده است:
«توخونمون خيلی دعوا میشد ،اآلن كه دارم برات تعريف میكنم كلی از صحنههاش تو ذهنمه ،آخه
بابام مريض بود بعد قاطی میكرد ،يادم يبار مهمونهای مامانم اومده بودن خونمون بابام راه نمیدادشون،
دعوا شون شد مامانم كاری از دستش بر نميومد شروع كرد خودشو زدن ،پيرنشو پاره پاره میكرد .كالً يا
بابام نبود اگر هم بود يا بخاطر داروهايی كه ميخورد خواب بود يا دعوا میكرد».
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قبح اجتماعی رفتارهاي متعارض با ارزشهاي دینی در خانواده
در اكثر مشاركتكنندگان ،خانوادهها سطح اعتقادات پايينی نسبت به ارزشهای دينی دارند .بسياری از
رفتارهای در تعارض با ارزشهای دينی از جمله مصرف مشروبات الكلی ،روابط نامشروع با جنس مخالف
در خانوادهها قبحی ندارد .يكی از دانشجويان عليرغم اينكه خانوادهاش پايبندی به عقايد دينی ندارند قبح
بعضی از مسائل را نگه میدارد«:خانوادهاشون اعتقادات مذهبی تقريبا ندارن ٬ولی خود اون آدم درسته كه
اعتقادات نداره ٬عاشورا با ما هيت مياد ميگه شب عاشورا من اآلن ديگه مشروب نخورم ٬قبح يسری
چيزارو نگه ميداره» .شخصی ديگر نيز از آزاد بودن مصرف مشروبات الكلی در خانواده اطالع میدهد«:تو
خانواده ما مشروب مشكلی نداره»

همراهی خویشاوندان در ناهنجارهاي اجتماعی
اكثر مصاحبه شوندگان بر اين باورند كه همراهی خويشاوندان در ناهنجاریها و كجرفتاریها كه موجب
شكستن قبح اين اعمال شده است از علل اصلی اعتياد آنها به حساب میآيد .هيچ يک از دانشجويان
برای اولين بار از مواد مخدر شروع به مصرف نمیكند .معموال از سيگار و مشروبات الكی آغاز میگردد
و سپس به مصرف مواد میانجامد .يكی از مشاركتكنندگان اذعان دارد كه مصرف مشروبات الكی قبح
مواد را برايش از بين برده بود«:مصرف مشروب باعث شده بود قبح مواد هم بريزه» از سويی ديگر
شخصی بيان ميكند اگر اصرار اقواميش بر مصرف مشروبات الكی نبود شايد هرگز به اين سمت نمی
رفت«:اولين باری كه مشروب خوردم با پسر دايیهام داشتيم ميرفتيم شمال ،اونا همه تو ماشين خوردن
انقدر به من گفتن بخور كه مجبور شدم ،اصالً نميخواستم بخورم .باور كن اگه اونا نبودن من شايد هيچ
وقت مشروب نميخوردم».

اعتیاد اقوام و خویشان به مثابه محرک در مصرف مواد
اعتياد خويشاوندان نزديک تقريباً در تمام اشخاص وجود داشته است .اين اعتياد نيز محرک بسيار قوی
برای تجربه مواد میباشد و حتی بعضی از دانشجويان در مقابل اصرار شديد خويشاوندان خويش مواد
مصرف كردهاند.
«با يكی از رفيقام تصميم گرفتيم بريم گل بخريم ،رفتيم خريديم بار زديم كشيديم تأثير نكرد چون
بلد نبوديم ،بعد من آوردم دادم فاميلمون بار زد ،رفتيم كشيديم گرفت ،ميدونی دست اون ميديدم ،ميديدم
چقدر حال ميكنه ،گفتم منم برم بكشم».
اين شخص تا حدی تأثير اين خويشاوند خود را زياد میداند كه ميگويد«:اگر فاميلمون نبود شايد من
هيچ وقت مواد نمی كشيدم».
فرد ديگر اعتياد خود را به علت فشار خويشاوندان خود میداند «:جمع ميشديم دورهم با پسر عموهام
من اصالً نميخواستم بكشم ،قفلی ميزدن رو من ،مجبور ميشدم بكشم»
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کنترل موقت مصرف مواد به علت وابستگی عاطفی به والدین
بعضی از مصاحبه شوندگان اظهار نمودند كه با توجه به وابستگی عاطفی به مادر و پدر ،گاهی اوقات
تصميم به كنترل مصرف مواد خود ميگرند .يكی از دانشجويان بنا بر درخواست مادرش  10روز مصرف را
كنارميگذارد «:مامان فهميده بود صدام كرد گفت میدونم داری مواد ميكشی بخاطر من نكش 10 ،روز
بيشتر نشد نكشم» باتوجه به مشاهده مشاركتی يكی از دانشجويان به رغم آنكه به ماریجوآنا ،مشروب،
سيگار (درحد افراط) اعتياد شديد داشت سعی بر اين داشت كه حتی مصرف سيگار از جانب مادرش پنهان
بماند .بارها مشاهده ميشد كه شخص لباس خود را بو ميكرد كه بوی سيگار ندهد يا از دوستانش در مورد
بوی سيگار سؤال میپرسيد .متعدد در خلوتهای كه با مشاهدهگر داشت اذعان ميكرد كه نمیخواهم
مادرم ناراحت شود «.از مادر پدرم نمی ترسم دلم ميسوزه ٬دلم نميخواد ناراحت شن»

عوامل مؤثر در گرایش به تجربه کردن مواد مخدر
عالوه بر نقش خانواده در جريان اعتياد اشخاص ،عوامل متعدد ديگری نيز حائز اهميت میباشند .باتوجه به
يافتههای اين پژوهش علل گرايش به تجربه كردن مواد به دوقسم كلی قابل تقسيم میباشد ،اوال
دانشجويان برای فرار از مشكالت خود اعم از خانوادگی ،اجتماعی ،فردی به موادپناه میبرند ،دوما اشخاص
برای لذت جويی به دنبال مصرف مواد میباشند .يكی از مهمترين عواملی كه در اين راستا اشخاص را در
امر اعتياد ياری ميكند همراهی ديگران است ،هيچ يک از دانشجويان به تنهايی به سمت مواد نمی روند،
ديگر مقوله دارای اهميت كه تسهيل كننده مصرف مواد میباشد ،مهيا بودن مكان مناسب مانند خانه
دانشجويی است .نكته قابل توجهای كه وجود دارد تصور راه حل بودن مواد برای فرار از مشكالت و كسب
لذت با الگو گرفتن از فيلمها و آهنگهای غيری اخالقی صورت گرفته است .حال به تفصيل به توضيح
هريک میپردازيم.

استفاده از فیلم و آهنگ با محتواي اعتیاد
يكی از پررنگترين عوامل در گرايش و تشديد اعتياد دانشجويان ،استفاده از فيلمها و آهنگهای حاوی
اين پيام (اعتياد) مشاهده و بيان شده است .يكی از دانشجويان فيلم را عامل آشنايی با مواد میداند «:با
رفيقم ميشستيم فيلمهای خارجی و نگاه میكردم توشم از مواد و اينا حرف ميزد بعد تو مدرسه در موردش
حرف ميزديم مثل اين  15 10سالهها ،فيلم خيلی تأثير داشت» يكی از مشاركتكنندگان با مواد در
موسيقیهای مورد عالقهاش آشنا شده است«:خيلی رپ انگليسی گوش ميده ٬بعد اونا همش دارن درمورد
ويد ابنا صحبت ميكنن ٬يعنی تاثير ميگيره از آهنگ ٬ميخواد شبيه اونا شه»

مهیا بودن مکانی مناسب
در تمام موارد مصرف مواد در ابتدای امر نياز به يک مكان مناسب داشته است .تعدادی از دانشجويان يكی
از اصلی ترين علتهای اعتياد خود و تسهيل كننده مصرف مواد را داشتن محل مناسب میدانستند.

 246بررسی مسائل اجتماعی ايران ،دوره  ،9شماره  ،2پاييز و زمستان 1397

شخصی به دليل در اختيار گذاشتن خانه مناسب توسط يكی از اقوامش در اكثر اوقات قادر به مصرف كردن
بوده است«:يكی از داليل اينكه من خيلی از موقعها ميتونستم بكشم دين بود كه پسر خالم خونه خالی
داشت» .ديگری مصرف مواد را از خانه دانشجويی شروع كرده است«:اصال اين از وقتی گل زدن شروع
كرد كه دانشجو شد .چون يه خونه خالی داشت تو يه شهر ديگه كه نكسی سر ميزنه نه چيزی»

همراهی دوستان و خویشاوندان در مصرف مواد
هيچ يک از دانشجويان به صورت شخصی سمت مواد مخدر نرفتهاند .همه اشخاص مورد بررسی اولين
مصرف خود را با يكی از دوستان يا خويشاوندان اعالم نمودهاند .تقريباً همه دانشجويان بر اين باورند كه
دوست همراه موجب تجربه كردن مواد مخدر بوده است .يكی از دانشجويان اولين تجربه مصرف موادش با
دوستانش بوده است«:من تو يه جمعی بود كه رفيق پايی خالف بود» .فرد ديگر نيز اولين تجربه اش
توسط دوستان بوده است «:هميشه ميترسيدم از اين كه بزنم  ،با يسری از دوستامون نشسته بوديم
مشروب بخوريم يكيشون مشروب نمیخورد ٬گفت من ميخوام گل بزنم ،منم ديدم همشون دارن ميزنن
گفتم بزنم ببينم چطوريه ،زدم حال داد ،چون حالش چسبيد ديگه زدم» .شخصی منشأ اول خالف را رفيق
ميداند او نيز اولين تجربه اش با دوستانش بوده است «:منشأ اول اينكه تو ميوفتی توخالف رفيق ،تو با يه
رفيق خالف ميكنی بهت عشق ميده 10 ،نفر كه گل نمیكشی ،با يه نفرشون حال ميكنی »

گرایش به مواد مخدر به دلیل فرار از مشکالت
مشاهده میگردد يكی از انگيزههای قوی برای استفاده از مواد مخدر مشكالت دانشجويان میباشد.
مشكالت خانوادگی ،احساس شكست در زندگی ،عذاب وجدان ،درگيری با والدين و شكست عشقی از
جمله مشكالتی است كه تقريبا همه دانشجويان بيان نمودن كه برای رفع اين احساس دردناک خود از
مواد استفاده میكنند .يكی از دانشجويان برای فرار از احساس شكست در زندگی به سمت مواد
ميرود«:نگاه ميكنم ميبينم بقيه كار دارن ،زندگی دارن ،پول دارن ،بدن دارن ،پس چرا من ندارم ،از سر
مشكالت ميرم ميكشم» شخصی ديگر 10درصد مواقع برای فراموشی عذاب وجدان خود مواد مصرف
میكند«:تو 10درصد مواقع وقتی حالم بده ميرم مواد ميكشم ،مثال عذاب وجدان دارم ،يا به يه دختر بهم
زدم ،ميكشم مشكلم و فراموش ميكنم»

اعتیاد به ماريجوآنا به علت کسب لذت
تمام دانشجويان پس از اولين مصرف لذت زيادی را تجربه میكنند كه اين لذت موجب اعتياد روحی و
روانی آنان به اين ماده میگردد .يكی از اشخاص پس از اولين تجربه مصرف با توجه به لذتی كه كسب
میكند مواد كشيدن را ادامه میدهد «:با يسری از دوستامون نشسته بوديم مشروب بخوريم يكيشون
مشروب نمیخورد ٬گفت من ميخوام گل بزنم ،منم ديدم همشون دارن ميزنن گفتم بزنم ببينم چطوريه،
زدم حال داد ،چون حالش چسبيد ديگه زدم»
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ديگری از لذت زياد اوايل مصرف میگويد« :اوالش حالی كه خيليا دوس دارن بهش برسن»

تأثیرات روحی و روانی ناشی از اعتیاد به ماريجوآنا
آنچنان كه مشاهده شده است ،مصرف ماریجوآنا تأثيرات بسازی در روح و روان مصرف كنندگان ايجاد
میكند .عموما استعمال ماریجوآنا در بلند مدت موجب از بين رفتن احساسات  ،درجه بااليی از افسردگی،
افت انگيزه ، ،وابستگی و عدم توان ترک مواد ،مشكالت در خوابيدن ،توهم و كمبود اشتها میگردد.

از بین رفتن احساسات و عواطف
تقريباً همه دانشجويانی كه مدت طوالنی مارجوآنا مصرف ميكنند اعتقاد دارند كه تمام احساسات آنها از
بين رفته است ،حتی برای ارزشمند ترين اشخاص زندگی خود ديگر اهميتی قائل نيستند.
شخصی تفاوتی خود دربرابر مرگ مادربزرگ خويش را تأثير مواد ميداند«:مامان بزرگ من مرد همه
داشتن تو دهات گريه میكردن ،من داشتم تو تهران گل میكشيدم ،مامان بزرگم كه به همين سوی چراغ
قسم ،ميمردم براش ،فوت كرد فقط يه شب گريه كردم ،من ديگه گريه نمی فهمم چيه » فرد ديگر دل
سردی از والدين و سنگ شدن احساسات را نتيجه مصرف مواد ميداند«:اول از همه اين بهت بگم زمانی
كه تو گل مصرف ميكنی احساسات سنگ ميه ،از پدر مادرت دل سر ميشی ،مزاجت به هيچ چيز يگه
سازگاری»

کاهش روابط اجتماعی
پس از مدتی اشخاص ترجيح ميدهند از روابط اجتماعی خود بكاهند .دانشجويان بر اين باورند كه مصرف
اين ماده انسان را افسرده میكند ،اهميت اين امر چنان زياد است كه بعضی از دانشجويان طرد كردن
خانواده واطرافيان را ترجيح میدهند .در نهايت عدم توان تحمل اطرافيان و خانواده به درگيریهای متعدد
والدين و فرزندان میرسد .فردی اينگونه بيان میكند كه از همنشينی با ديگران لذت نميبرد«:افسرده
ميكنه ٬فرض كن تويه جمعی وايستادی تو دانشگاه همه دارن ميگن ميخرن ٬صرفا تو به يه آدمی تبديل
ميشی كه بقيه باهاش حال ميكنن ٬تو باكسی حال نمیكنی» .يكی از اشخاص اذعان دارد مصرف مواد
باعث عدم اخت شدن با ديگران میشود«گل وارد مافيای زندگی كنه  ،ديگه با هيچ كس اخت نميشن ،با
هيچ كسی زدو بند نمی كنند» .فردی ديگر با اقوام خويش قطع ارتباط نموده است«:اآلن كل فاميل دارن
بد بهش بد نگاه ميكنن ٬خونه مامان بزرگش نميره ٬فردی ميشه با خانواده زياد حال نمی كنه كالً اصال
سمت خانواده نميره ٬طرد خانوادگی كرده»

لذت نبردن از چیزي جز مواد
مطابق با مصاحبه و مشاهده انجام شده اشخاص در دراز مدت از تنها چيزی كه لذت میبرند مواد میباشد
اين موضوع تا آنجا ادامه دارد كه اگر اشخاص از مواد استفاده نكنند بسيار ناراحت و بد اخالق میباشند و
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برای برگشتن به حالت عادی نياز به مصرف مواد دارند .يكی از دانشجويان بيان میكند اگر مواد نكشد
نمی تواند دوستان و اطرافيان خود را تحمل كند « :امين گل ميكشی ،با رفيقات عشق میكنی ولی تو يه
تايم  2ساعت ،قبال  10ساعت با رفيقات بودی ،دو ساعت مفيد ميشه چت كردن يعنی اگه اآلن گل نكشی
نمیتونی رفيقت و تحمل كنی ».شخصی میگويد برای برگشت به حالت عادی نياز به مصرف مواد دارد«:
تو گلم لذت نميبری ،ببين من اگه اآلن گلم بپر ،هركی هرچی بگه من هذيون ميگم ،وقتی گل ميكشم
خودم ميشم».

گرایش شدید به تجربه کردن مواد مخدر دیگر
تقريباً عقيده تمام دانشجويان بر اين است كه پس از مصرف ماریجوآنا گرايش بسيار بااليی برای تجربه-
كردن موادهای مخدر يا محرک ديگر دارند .علت اين گرايش كنجكاوی برای تجربه كردن لذت موادهای
ديگر میباشد .نويد ترياک و ترامادول را عالوه بر ماریجوآنا مصرف كرده است«:تو گل بكشی ريز موادای
ديگه هم ميزنی ،ترياک هم ميزنی ،ترامادول هم ميزنی .لغزشت تو همچی ميشه گل ،مست ميكنی گل
ميشی ،ترياک ميكشی گل ميكشی» .فرد ديگر عالوه بر مصرف حشيش گرايش به مصرف مجيک
ماشروم و ال اس تی دارد «:حشيش كشيدم ،دنبالشم ال اس تی و مجيک ماشرومم بزنم»

عدم توان ترک
همه دانشجويان اذعان دارند كه قبل از مصرف ماریجوآنا میپنداشتند كه اين ماده اعتياد ندارد ،اما پس از
مصرف از وابستگی و اعتياد شديد روحی و روانی آن اطالع ميدهند كه منجر به عدم توان ترک اين ماده
میگردد .حتی بارها اشخاص تصميم به ترک اين مواد گرفتهاند اما با ناتوانی خود در ترک مواجه شدند.
فردی بر اين باورست كه اشخاص پس از مصرف ماریجوآنا ديگر قادر به ترک آن نيستند« :اما اونايی كه
با آقای ماریجوآنا زد و بند میكنن ،ديگه نمیتونن بردگردن به زندگی ،نمیتونن ترک كنن» يكی از
دانشجويان نيز از وابستگی شديد خود میگويد« :من درک كردم گل و نميتونم تركش كنم .من اآلن به
هرجايی برسم گل بايد كنارم باشه»

شجاعت و تهور کاذب
همه اشخاص پس از مصرف مواد شجاعت كاذبی پيدا ميكنند ،اين امر موجب واكنشهای صريح و
بیپروايی آنها در مقابل دانشجويان میشود .چنانچه بعضی دانشجويان برای اينكه شجاعت گفتن حرف
دلشان را پيدا كنند مواد مصرف میكنند .يكی از دانشجويان پس از مصرف احترام بعضی اشخاص را كه
حفظ ميكرده است ديگر حفظ نمی كند«:با يكی دوتا از بچهها رو در وايستی داره ٬وقتی چت ميكنه اون
رو در وايستی از بين ميره» :شخصی ديگر برای اينكه بتواند حرف دلش را بزند مصرف ميكند«:حرفهايی
كه هيچ وقت نميتونم تو حالت عادی بزنم ،تو اون حالت ميزنم ٬شجاعت مياره » .يكی از دانشجويان بيان
ميكند كه در هنگام مصرف هركاری كه دلش بخواهد انجام میدهد و از هيچ چيز ترس ندارد«:توی اون
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لحظه ٬هركاری دلت بخواد میتونی بكنی از هيچی ترس نداری از سكس كردن ،از اينكه بری قران
بخونی ٬نماز بخونی ترسی نداری ٬هركاری دلت بخواد ميتونی بكنی خيليا چت كردم روضه گوش دادم»

آشفتگی در هنگام خوابیدن
باتوجه به مشاهده و مصاحبههای انجام شده اشخاص پس از مدتی مصرف دچار آشفتگی در خواب می-
شوند كه منجر به هذيان گفتن و بيدار شدنهای ناگهانی و لرزش بدن میشود .فردی لرزش بدن و حرف
زدن در خواب را از تأثيرات مصرف مواد ميداند« اوايلش مامان ميگفت چرا انقدر تو خواب حرف ميزنی ،بعد
از يه مدت تو خواب يهو ميلرزيدم» .يكی از اشخاص فرياد در خواب و كابوس ديدن را از نتايج مصرف
مواد میداند« شبا كه ميخوابی بعد از يه مدت كابوس ميبينی ،تو خواب يدفعه داد ميزنی»

افزایش تدریجی مصرف مواد
تمام اشخاص از يک سير صعودی در مصرف اطالع میدهند ،دانشجويان در ابتدا با فاصله زمانی طوالنی
شروع به مصرف میكنند اما به دليل وابستگی ايجاد شده حتی به روزی چند بار مصرف هم ميرسند.
فردی در ابتدا ماهی يكبار مصرف ميكرده است اما تدريجاً به روزی يكبار رسيده است«:سوم دبيرستان
میرفتيم كتابخونه میكشيديم ،شبا میكشيديم كره میكرديم از خوابش لذت میبرديم .اين شد  1ماه ،دو
ماه 3 ،ماه 4 ،ماه ،اين شد زنگی من كه اآلن يک سال ونيم هر شد چتم» فرد ديگر نيز از همين موضوع
اطالع میدهد «:اول دو سه ماه يبار بعد ماهی يبار بعد 2هفته يبار ٬بعدش هر روز»

عوامل کنشی و رفتاري ناشی از مصرف ماريجوآنا
تعدادی از عالئم رفتاری و احساسی مرتبط با مصرف ماریجوآنا میباشند .از جمله مواردی كه
مصرفكنندگان ماریجوآنا تجربه میكنند احساس آرامش ،سرخوش ،تغيرات مثبت در احساسات و
تجربيات زندگی مانند خوراک ،آهنگ میباشد .بنابر مشاهدات و مصاحبههای انجام شده رفتارهای
اشخاص پس از مصرف مواد به صورتی عجيبی داری الگوی تكرار پذير میباشد .رفتار دانشجويان شامل
گوش دادن آهنگ ،رقصيدن ،سكوت ،وراجی میباشد.

آهنگ و رقصیدن
تعدادی از دانشجويان انگيزه بسيار زيادی برای گوش دادن به آهنگ پس از مصرف مواد دارند ،چنانچه
يكی از اشخاص جمع شدن دورهم و آهنگ گوش دادن را هدف خود میداند«:هدف از گل زدن اينكه
جمعشن دورهم بزنن ٬يا اهنگ گوش بديم بعد بريم باال ٬باال باالها باشيم»ديگری نيز پس از مصرف
دائماً عالقه به آهنگ گوش دادن دارد«:هميشه دوسدار يه آهنگی باشه » .عدهای نيز پس از مصرف مواد
شروع به رقصيدن ميكنند و به ادعای خودشان نشانگر شادی آنها میباشد«:االن تنها نشستی تو خون،
پاميشی ميرقصی اين خوشی هيچ وقت تو حالت عادی خوشت نمياد»
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سکوت و تفکر
سكوت كردن نيز يكی از رفتارهای رايج دانشجويان پس از استعمال مواد میباشد .ادعای دانشجويان اين
است كه حتی در مواقعی كه تنها میباشند از سكوت خود لذت میبرند به اين دليل كه يک شادی در ذهن
خود احساس میكنند عالوه بر اين نيز مصرف اين ماده به بهتر تفكر و تخيل كردن دانشجويان كمک
میكند« .پسر خاله من میكشيد ساكت میشد ،ميرفت توفكر» ديگری نيز از همين موضوع اطالع
میدهد« :يسریها هستن  5 ،4تاای جت ميكن ساكت ميشن» شخصی به بهبود در امر تفكر و تخيل
اشاره میكند « :خيلی خوب ميتنونی به چيزی كه ميخوای فكر كنی»

خنده شدید
يكی از رايجترين نشانهای رفتاری نشأت گرفته از مصرف ماریجوآنا سرخوشی دانشجويان میباشد.
مشاركتكنندگان اين امر را مهمترين علل گرايش خود نيز میدانند .مطابق با مشاهدات انجام شده شخص
از ناراحتی بسياری رنج میبرد اما بالفاصله پس از مصرف شروع به خنديدنهای پیدرپی ميكند «.كلی
اآلن ناراحتيا ،وقتی ميكشی ميخندی ،همينجوری الكی حال ميكنی»

وراجی
يكی از تيپهای رايج اشخاص پس از مصرف ماریجوآنا وراج شديد میباشد .حتی اشخاصی كه درونگرا
میباشند و در تعامالت اجتماعی خود محتاط عمل میكنند ،پس از مصرف اين ماده دچار وراجی شديد
میشوند كه اين امر روابط اجتماعی آنها را تحت تأثير قرار میدهد «.اولش ميكشيدم ورق 1و 40ديقه نان
استاپ حرف میزدم ،معركه میگرفتم برای  15نفر ،اآلنشم اين كارارو ميتونم بكنم نميخوام ،من اآلن گل
بكشم بگم پسر ورق بازی دربيار امكان نداره ايستگاه  10نفرو نگيرم».

ایجاد توهم
با توجه به مصاحبه و مشاهدههای انجام شده پس از مصرف مواد اشخاص توانايی تخيل بسيار قويی دارن
يا به عبارت ديگر توهم اما در عين حال میدانند كه واقعی نيست .مطابق با مشاهده انجام شده شخص
پس از مصرف مواد در حال رقصيدن بود و ادعا میكرد با يكی از دوستانش دارد ميرقصد اما می-
گفت«:ميدونم نيستا اما خيلی خوب ميتونم تصورش كنم» .شخص ديگر در هنگام مصرف مواد ،ليوانی آب
رويش ريخت اما او وانمود میكرد كه در حال غرق شدن است.
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بحث و استنباط نظري
پژوهش حاضر به منظور فهم و درک عميق از مسئله اعتياد ،بررسی تجربه زيسته معتادان به ماریجوآنا را
انجام داده است .اولين مضمون اصلی پژوهش حاضر نقش خانواده در افزايش و كاهش گرايش به مواد
میباشد .در پژوهشی بيان شده است كه بيشتر دانشجويان متخلف علت اصلی مصرف مواد را اعتياد در
خانواده خويش میدانند (الفام و همكارانش .) 2001،1در اين پژوهش نيز سابقه اعتياد در خانواده يكی از
دادههای استخراج شده میباشد .در اغلب خانواده هايی كه اعتياد يكی از اعضای خانواده وجود دارد ،خواه
ناخواه آشنايی با مصرف مواد مخدر سريع تر صورت میگيرد و افزون بر اين ،اين عامل گرايش به مواد
مخدر و مصرف آن را در ديگر اعضای خانواده تسهيل میكند .يكی ديگر از مقولههای فرعی اين قسمت
همان طور كه ريچارد بلوم در مقايسهای كه انجام داده يكی از ويژگیهای خانوادههای افراد وابسته به مواد
اين است كه نسبت به مسائل دوران نوجوانی و كودكی اشخاص سختگيری الزم وجود نداشته و اشخاص
از آزادی بيش از حد برخوردار بوده اند (صالحی .)1371 ،در اين پژوهش نيز تعدادی از مصاحبه شوندگان
اذعان نمودند كه نسبت به مسائل دوران نوجوانی و جوانی خود نظارت مناسبی از جانب خانواده صورت
نمیگرفته است .آنها اين آزادی بيش از حد را موقعيتی برای ارتكاب ناهنجاریهای متعدد از جمله
مصرف مواد مخدر میدانند .نگرش مذهبی يكی از همبستههای منفی معنیدار با گرايش به مصرف مواد
گزارش شده است (خداياریفرد ،شهابی ،و اكبریزردخانه .)1388 ،در اين مقاله نيز پايين بودن سطح
اعتقادات مذهبی خانواده احصاء گرديده است ،در اكثر مشاركتكنندگان ،خانوادهها سطح اعتقادات پايينی
نسبت به ارزشهای دينی دارند .بسياری از رفتارهای در تعارض با ارزشهای دينی از جمله مصرف
مشروبات الكلی ،روابط نامشروع با جنس مخالف در خانوادهها قبحی ندارد .در پژوهشی رابطه سرد همراه با
طرد و يا حتی توهين و خشونت يكی از علل گرايش به اعتياد گزارش شده است (رئيسی ،انيسی ،يزدی،
زمانی ،و رشيدی .)1387 ،در اين پژوهش نيز خشونت در خانواده مشاهده شده است .درگيری و نزاع بين
والدين در محيط خانواده موجب سلب آرامش روحی و روانی فرزندان میشود كه اين امر منجر به بيگانگی
شخص با اعضای خانواده میگردد .خشونت والدين میتواند به عنوان يک عامل آسيب پذير ،گرايش
دانشجويان را به مصرف مواد مخدر افزايش دهد .در اين مقاله عالوه بر تأثير خانواده در جريان اعتياد
دانشجويان ،مقولههای فرعی همراهی خويشاوندان در ناهنجاریهای اجتماعی و همراهی اقوام و
خويشاوندان در مصرف مواد استخراج گرديده است .اكثر مصاحبه شوندگان بر اين باورند كه همراهی
خويشاوندان در ناهنجاریها و كجرفتاریها كه موجب شكستن قبح اين اعمال شده است از علل اصلی
اعتياد آنها به حساب میآيد .هيچ يک از دانشجويان برای اولين بار از مواد مخدر شروع به مصرف نكرده-
اند .معموال از سيگار و مشروبات الكی آغاز میگردد و سپس به مصرف مواد میانجامد .اعتياد خويشاوندان
نزديک تقريباً در تمام اشخاص وجود داشته است .اين اعتياد نيز محرک بسيار قوی برای تجربه مواد می-
باشد و حتی بعضی از دانشجويان در مقابل اصرار شديد خويشاوندان خويش مواد مصرف كردهاند .در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Lapham et al
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پژوهش ديگر يكی از عوامل پر اهميت ،دلبستگی متقابل فرزند و والدين میباشد كه به طور مستقيم و غير
مستقيم در مصرف مواد تأثيرگذار است (جيسر و جيسر.)1977 ،كنترل مصرف مواد به علت وابستگی به
والدين نيز از دادههای استخراج شده در اين مقاله است كه اين فرضيه را تأييد میكند .بعضی از مصاحبه
شوندگان اظهار نمودند كه با توجه به وابستگی عاطفی به مادر و پدر ،گاهی اوقات تصميم به كنترل
مصرف مواد خود میگرند .در مضمون اصلی ديگر عوامل مؤثر بر گرايش به مواد بررسی شد .تعدادی از
اشخاص استفاده از فيلم و آهنگهای حاوی مواد مخدر را يكی از پررنگترين عوامل در گرايش و تشديد
اعتياد خود دانستند .استفاده از اين محصوالت منجر به الگوسازی برای دانشجويان در جريان اعتياد شده
است .مهيا بودن مكانی مناسب ديگر مقوله فرعی بود كه در تمام موارد مصرف مواد در ابتدای امر نياز به
يک مكان مناسب داشته است .تعدادی از دانشجويان يكی از اصلی ترين علتهای اعتياد خود و تسهيل
كننده مصرف مواد را داشتن محل مناسب میدانستند .محيطهای كه نظارت خانواده و نزديكان وجود
نداشته باشد مانند خانه دانشجويی در شهرستان يا مسافرت رفتن والدين از جمله زمانهای مناسب برای
تجربه دانشجويان بوده است .در پژوهشی يكی از مهمترين علل گرايش دانشجويان به اعتياد معاشرت با
دانشجويان ناباب گزارش شده است (مولوی و رسولزاده .)1383 ،در اين پژوهش هيچ يک از دانشجويان
به صورت شخصی سمت مواد مخدر نرفتهاند .همه اشخاص مورد بررسی اولين مصرف خود را با يكی از
دوستان يا خويشاوندان اعالم نمودهاند .تقريباً همه دانشجويان بر اين باورند كه دوست همراه موجب
تجربه كردن مواد مخدر بوده است .برای اشخاص مصرف مواد مخدر يا محرک به شدت ترس داشته است
كه همراهی دوستان در شكستن قبح استعمال مواد تسهيل كننده بوده است.گرايش به مواد مخدر به دليل
فرار از مشكالت ديگر يافته اين پژوهش است مشاهده میگردد يكی از انگيزههای قوی برای استفاده از
مواد مخدر مشكالت دانشجويان میباشد .مشكالت خانوادگی ،احساس شكست در زندگی ،عذاب وجدان،
درگيری با والدين و شكست عشقی از جمله مشكالتی است كه تقريبا همه دانشجويان بيان نمودند كه
برای رفع اين احساس دردناک خود از مواد استفاده میكنند .از ويژگیهای قابل توجه اعتياد به ماریجوآنا
كه در اين پژوهش احصاء گرديده است اين است كه دانشجويان پس از مصرف ماریجوآنا ديگر توان
تحمالت مشكالت معمولی خود را هم ندارند .مشاركتكنندگان برای حل مشكالت خود و تحمل اطرافيان
تنها راه حل را مصرف مواد میدانند .اشخاص باتوجه به اطالعات عاميانهای كه از اين ماده شنيده بودند
میپنداشتند كه ماریجوآنا اعتياد ندارد .اما مشاركتكنندگان بر اين باورند كه پس از مصرفهای متعددی
كه داشتند به اين ماده وابستگی روحی و روانی پيدا كردند .در مقوله اصلی بعدی تأثيرات روحی و روانی
ناشی از اعتياد به ماریجوآنا از تجربه مشاركتكنندگان استخراج گشته است .همانطور كه در تعدادی از
پژوهشهای رابطهای بين مصرف شديد ماریجوآنا و مشكالت عملكرد روانی از جمله درجه بااليی از
افسردگی گزارش شده است (ميلر جانسون ،لوچمن ،كوئی ،تری ،و هايمن ،)1998 ،1پژوهش هايی نشان
میدهد كه يكی از انگيزههای دانشجويان برای ترک اين ماده همين مشكل میباشد (كوپرسينو و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Miller-Johnson، Lochman، Coie، Terry، & Hyman
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همكاران .)2006 ،در اين پژوهش نيز اشخاص به از بين رفتن احساسات و عواطف خويش اشاره نموده اند.
تقريباً همه دانشجويانی كه مدت طوالنی ماریجوآنا مصرف میكنند اعتقاد دارند كه تمام احساسات آنها
از بين رفته است ،حتی برای ارزشمند ترين اشخاص زندگی خود ديگر اهميتی قائل نيستند .مصرف
كنندگان دچار بیتفاوتی به مسائل زندگی خود میگردند .عده اين تأثير را مثبت میدانند و احساس
میكنند به اين صورت امكان پيشرفت بيشتری در زندگی خود دارند .پس از مدتی اشخاص ترجيح ميدهند
از روابط اجتماعی خود بكاهند .دانشجويان بر اين باورند كه مصرف اين ماده انسان را افسرده میكند،
اهميت اين امر چنان زياد است كه بعضی از دانشجويان طرد كردن خانواده واطرافيان را ترجيح میدهند.
در نهايت عدم توان تحمل اطرافيان و خانواده به درگيریهای متعدد والدين و فرزندان میرسد .در
پژوهشی گزارش شده است كه استفاده از ماریجوآنا به مدت طوالنی موجب سندرم انگيزشی میشود
بدين معنا كه شخص دچار بیحالی ،عدم فعاليت و از دست دادن انگيزه میشود (مكگالسين و وست،1
 .)1968مطابق با مصاحبه و مشاهده انجام شده اشخاص در دراز مدت از تنها چيزی كه لذت میبرند مواد
میباشد اين موضوع تا آنجا ادامه دارد كه اگر اشخاص از مواد استفاده نكنند بسيار ناراحت و بد اخالق
میباشند و برای برگشتن به حالت عادی نياز به مصرف مواد دارند .به ادعای مشاركتكنندگان مزاج آنها به
چيزی بجزء مواد سازگار نيست ،و در طوالنی مدت از چيزهايی كه آدمهای عادی لذت میبرند آنها لذت
نمی برند .همين امر موجب اين امر میگردد كه دانشجويان برای برگشتن به حالت عادی و لذت بردن از
زندگی مجبور به استعمال دوباره ماریجوآنا میشوند .حتی مشاركتكنندگان بر اين باورند كه ديگر نمی
توانند به حالت عادی زندگی بازگردند و دچار يک نوع بیانگيزگی میگردند .گرايش شديد به تجربه كردن
موادهای مختلف مقوله فرعی ديگری است كه استخراج گرديده است .تقريباً عقيده تمام دانشجويان بر اين
است كه پس از مصرف ماریجوآنا گرايش بسيار بااليی برای تجربه كردن موادهای مخدر يا محرک ديگر
دارند .علت اين گرايش كنجكاوی برای تجربه كردن لذت موادهای ديگر میباشد .موضوعی كه جالب
توجه است اين است كه دانشجويان موادهای ديگر را به همراه ماریجوآنا مصرف میكنند .آنها اظهار دارند
كه لذت بيشتری به آنها ميدهد .شجاعت و تهور كاذب يكی ديگر از تأثيرات ناشی از مصرف ماریجوآنا
میباشد  .همه اشخاص پس از مصرف مواد شجاعت كاذبی پيدا میكنند ،اين امر موجب واكنشهای
صريح و بیپروايی آنها در مقابل افراد میشود .چنانچه بعضی دانشجويان برای اينكه شجاعت گفتن حرف
دلشان را پيدا كنند مواد مصرف میكنند .اين مسئله موجب سهولت رفتار اجتماعی تعدادی دانشجويان نيز
گشته است .آنها معتقدند كه مصرف ماریجوآنا موجب محبوب گشتن آنها در اجتماع میگردد .همانطور
كه در پژوهش كنترل شده بر روی مصرفكنندگان ماریجوآنا ،مشكالت خواب را در آزمايش شوندگان
گزارش دادهاند (هانی ،وارد ،كامر ،فولتين ،و فيشمن ،)1999 ،2يافتههای اين پژوهش نيز نشان میدهد كه
آشفتگی در هنگام خوابيدن از تأثيرات اعتياد به ماریجوآنا میباشد .باتوجه به مشاهده و مصاحبههای انجام
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شده اشخاص پس از مدتی مصرف دچار آشفتگی در خواب میشوند كه منجر به هذيان گفتن و بيدار
شدنهای ناگهانی و لرزش بدن میشود .افزايش تدريجی مصرف مواديافته ديگری است كه تمام اشخاص
از يک سير صعودی در مصرف اطالع میدهند ،دانشجويان در ابتدا با فاصله زمانی طوالنی شروع به
مصرف میكنند اما به دليل وابستگی ايجاد شده حتی به روزی چند بار مصرف هم ميرسند .اين مقوله از
چند مسئله نشأت میگيرد در ابتدا اشخاص با توجه به لذتی كه كسب كردن سعی بر مصرف دوباره مواد
دارند اما پس از مصرف متعدد دچار وابستگی روحی و روانی به مواد ميگردند اين وابستگی باعث عدم
سازگرای مزاج آنها به چيری جزء مواد میشود درنهايت آنها باتوجه به آنكه ازچيزی ديگری لذت نميبرند
مجبور به مصرف روزانه مواد برای تحمل زندگی و اطرافيانشان ميشوند .ايجاد توهم نيز يكی از تأثيرات
ماریجوآنا مشاهده و بيان گرديده است .با توجه به مصاحبه و مشاهدههای انجام شده پس از مصرف مواد
اشخاص توانايی تخيل بسيار قويی دارن يا به عبارت ديگر توهم اما در عين حال میدانند كه واقعی نيست.
عوامل كنشی و رفتاری ناشی از مصرف ماریجوآنا مقوله اصلی بحث شده میباشد .بنابر مشاهدات و
مصاحبههای انجام شده رفتارهای اشخاص پس از مصرف مواد به صورتی عجيبی داری الگوی تكرار پذير
میباشد .رفتار دانشجويان شامل گوش دادن آهنگ ،رقصيدن ،سكوت ،وراجی میباشد .موارد بيان شده
فقط در هنگام استعمال ماریجوآنا میباشد .همان طور كه در پژوهشهايی مهمترين تأثير اعتياد به ماری
جوآنا در حوزه رفتارهای اجتماعی كاهش تعامالت گفتگويی دانسته شده است (كلی ،فلتين ،ماير ،و
فيشمن ،)1994 ،1در اين پژوهش نيز مشاهده شده است كه پس از آنكه تأثيرات مواد از بين رفت،
اشخاص رفتاری منزوی از خود نشان ميدهند ،تحمل اطرافيان را ندارند ،راغب به گفتوگو نيستند ،ترجيح
میدهند كه فيلم نگاه كنند يا آهنگ گوش بدهند يا فكر كنند .اين مسئله تا جايی ادامه دارد كه
دانشجويان ديگر تحمل هيچ چيزی را ندارد و بسياری از آنها بدنبال ترک خانواده و زندگی فردی خود
میباشند.
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