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 چکیده

از منظر  است ای سعی شدهگرایی اجتماعی و روش نظریۀ زمینه کارگیری رویکرد برساخت در این مقاله با به

شرایط، تعامالت و پیامدهای اعتیاد و مصرف مواد  افراد بومی و درگیر با پدیدۀ مصرف مواد مخدر و اعتیاد،

فهمیده شود. روش مورد استفاده در پژوهش، کیفی است و در فرایند  "رودبار جنوب"مخدر در شهرستان 

ها با استفاده از روش مشاهدۀ مشارکتی و تکنیک مصاحبۀ  شده است. داده ای استفاده  نظریۀ زمینه پژوهش از

 21ری و با معیار اشباع نظری، گیری نظ گیری هدفمند و نمونه اند. بر اساس روش نمونه شده  عمیق گردآوری

های حاصل از روش  بانان اجتماع در مطالعه شرکت کردند. یافته اصطالح دروازه محلی و یا به  نفر از مطّلعان

ی محلی، مشکالت نظام اقتصادی ها سنتو  ای شامل هشت مقولۀ عمده به شرح زیر است: رسوم نظریۀ زمینه

با غلبۀ ارزیابی مثبت، پایین بودن شناخت و آگاهی،  -یابی منفیارز-و معیشتی، ارزیابی مثبت از مواد 

و بسترهای اکولوژیک  مؤثر، فقدان امکانات الزم برای اوقات فراغت، فقدان کنترل انتظامی آساندسترسی 

ای  گیرد. نظریۀ زمینهها را در بر میاست که سایر مقوله "بهنجار بودن موقعیتی"منطقه. مقولۀ هسته نیز 

گر، پدیده،  ای، شرایط مداخله ، در قالب مدل پارادایمی شامل شش بعد شرایط علّی، شرایط زمینهتحقیق

 تعامل و پیامدها بیان شده است.

 

 

 گرایی اجتماعی، بهنجار بودن موقعیتی، رودبار جنوب، روش کیفی. اعتیاد، برساخت ها:کلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه

گذشته تا به امروز وجود داشته است. این پدیده با وجود عمر استفاده از مواد مخدر از 

دانند، از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن  سال می 9222طوالنی، که محققان عمر آن را حدوداً 

(. اگرچه مصرف 2913شده است )حاجلی و همکاران،  نوزدهم به یک مسئلۀ اجتماعی تبدیل 

شد. با گسترش  ن اعتیاد و یا انحراف شناخته نمیعنوا  مواد مخدر درگذشته وجود داشت، به

ها و رفتارهایی مانند اعتیاد به  ها و هنجارهای مدرن نیز رواج یافته و کنش فرهنگ مدرن، ارزش

(. اعتیاد 9۳: 2911مواد مخدر متعارض با هنجارها تلقی شده است )مظفر و همکاران، 

آید. بر اساس برآورد سازمان  حساب می اکنون جزو چهار بحران و مسئلۀ اصلی جهانی به  هم

میلیون دالر از این طریق  ۳3اند و خانوادۀ افغانی درگیر کشت تریاک 122222ملل متحد 

تریلیون دالر است.  ۵/2های جهانی مواد مخدر  کنند و حجم معامالت کارتلدرآمد کسب می

ز درآمد حاصل از این مقدار، از درآمد حاصل از صادرات نفت در جهان بیشتر و تنها ا

(. همچنین بر اساس گزارش 23۳: 2911صادرات اسلحه در جهان کمتر است )میری آشتیانی، 

تن رسیده است و سطح  ۳222تولید تریاک در افغانستان به  1220سالیانۀ سازمان ملل در سال 

از درصد باالتر  ۳2شده که بیش از  اعالم  122۳هکتار در سال  2۳۵222زیر کشت تریاک نیز 

(. کشور ایران به علت همسایگی با 1۳0: 1223و همکاران،  2است )کارابین 122۵سال 

کشورهای تولیدکنندۀ مواد مخدر همیشه در معرض خطر ابتال به این مواد بوده است. بنا بر 

از دارد که کنندۀ مواد مخدر وجود آمارهای موجود در ایران امروز بیشتر از دو میلیون مصرف

صورت تفننی مصرف   میلیون و دویست هزار نفر معتادند و بقیه به یشتر از یک این تعداد ب

درصد از زندانیان امروز کشور هم مستقیم یا غیر مستقیم  ۵2تر اینکه بیش از  کنند. نکتۀ مهم می

: 2913)سروستانی،  اند شده  دستگیر و زندانی ردر ارتباط با خرید و فروش و مصرف مواد مخد

239.) 

در این میان، مناطقی از کشور ایران وجود دارند که در آن مصرف مواد مخدر شیوع 

های جنوبی  ، یکی از شهرستان"رودبار جنوب"بیشتری دارد. یکی از این مناطق شهرستان 

استان کرمان است. اگرچه آمارهای رسمی و موثقی درزمینۀ مصرف مواد مخدر در این منطقه 

هایی را در این شهرستان یافت که همۀ اعضای خانوادۀ آن به  ادهتوان خانو وجود ندارد، می

                                                           
1.Carrabine  
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کنندۀ مواد  توان یافت که مصرف هایی را می مصرف مواد مخدر معتادند و یا معدود خانواده

یابی ها و چگونگی ساختها وجود نداشته باشد؛ بنابراین، بجاست که زمینه مخدر در آن

شود ین شهرستان مطالعه شود. در این مقاله تالش میاجتماعی مصرف مواد مخدر و اعتیاد در ا

رودبار "با استفاده از روش کیفی برساخت اجتماعی مصرف مواد مخدر و اعتیاد در شهرستان 

 های ذهنی، تعریفی و فرایندی آن مشخص شوند. مطالعه شود و جنبه "جنوب

 

 پیشینۀ تحقیق

مخدر در کشور انجام شده است مطالعات داخلی متعددی در خصوص اعتیاد و مصرف مواد 

 شود. که به برخی از مطالعات جدید نزدیک به موضوع، اشاره می

های  ( در پژوهشی با استفاده از روش کیفی و تکنیک2913قادری و محسنی تبریزی )

مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک مکتوب و ادبیات شفاهی، مصرف مواد مخدر را در 

استان کشور( بررسی کردند. این  22بزرگ قومی ایران )در قالب  فرهنگ میان پنج خرده

های دارویی و  . توصیه2پژوهش، هنجارهای موجود را در سه حوزه مطالعه کرده است: 

و رسوم خاص. بر اساس  . آداب 9ها و  المثل . باورهای عامیانه و جمالت و ضرب1درمانی، 

 کنندۀ مواد مخدرند. یی وجود دارد که تسهیلهای تحقیق در هر سه حوزۀ خاص، هنجارها یافته

( در پژوهشی با استفاده از روش کمی و تحلیل ثانویه، به 2913کرمی و اعتمادی فرد )

یابی اعتیاد در ایران پرداختند. این پژوهش ساخت اجتماعی اعتیاد را ترکیبی  چگونگی ساخت

های عینی  ا با نشان دادن واقعیتگیرد. بعد عینی مواد مخدر ر از بعد عینی و ذهنی در نظر می

کنندگان، تغییرات الگویی مصرف مواد مخدر برحسب  ازجمله آمارهای مربوط به تعداد مصرف

اند و جنس و سن و نشان دادن روند الگویی مصرف قاچاق مواد مخدر در ایران بررسی کرده

( نشان 2903-2911ان )های ایرانی ها و نگرش های ملی ارزش در بعد ذهنی با استناد به پیمایش

ترین مسئله است، یعنی ذهنیت  اند که در نظر ایرانیان اعتیاد بعد از بیکاری و گرانی، مهمداده

 داند. عمومی مردم اعتیاد را مسئلۀ بسیار مهمی می

( در پژوهشی با استفاده از روش کیفی 2932آباد ) گروسی و محمدی دولت

ا در بین زنان وابسته به مواد مخدر در شهر ساریمورد پدیدارشناسانه، اعتیاد به مواد مخدر ر

مطالعه کردند. هدف تحقیق شناسایی و تبیین تجربۀ زیستۀ زنان وابسته به مواد مخدر با استفاده 

های کیفی این تحقیق پنج مقولۀ اصلی )مثلث  از روش پدیدارشناسی است. از تحلیل داده
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پریشانی، ورود به روابط اجتماعی شکسته، -رد و اجتماع، طیف احساس شادمانیف-خانواده

شده است  ناتوانی در برابر فشار جامعه و عدم توانمندی زنان برای رویایی با شرایط( استخراج 

 شده است. و بر اساس این پنج مقوله، مدل وابستگی زنان به مواد مخدر استخراج 

اند که در داده انجاممحققان خارجی هم تحقیقات متعددی دربارۀ اعتیاد به مواد مخدر 

( در پژوهشی به 1223شوند. اسمال و همکاران )اینجا دو نمونۀ جدید از آنها معرفی می

خصوص گروه دوستان و هماالن در شروع به تزریق مواد مخدر   بررسی نقش اجتماع و به

د مخدر کنندۀ موا ها از طریق مصاحبه با جوانان خیابانی تزریق پرداختند. در این تحقیق داده

اند. نتایج این تحقیق نشان  شده و بعد از آن با استفاده از تحلیل موضوعی تحلیل شده  گردآوری

کنندگان مواد به تزریق، این کار را تسهیل  دهد که در بیشتر مواقع تشویق دیگر استفاده می

جتماعی دهد که در اولین تزریق مواد، تأثیر ا کند، روایت جوانان در این تحقیق نشان می می

 متقابل همساالن بسیار برجسته است.

بحث  3با استفاده از  -( در پژوهشی با استفاده از روش کیفی1229کرامود و همکاران )

به بررسی اعتیاد و مصرف مواد مخدر در دو ایالت در  -مصاحبۀ عمیق 10گروهی متمرکز و 

اده از الکل و مواد مخدر شمال شرقی هند پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد دالیل استف

 نشینی، فشارهای هیجانی، غلبه بر شرم در رابطۀ جنسی و لذت. اند از گوشه عبارت

ها با روش  دهد که بیشتر این پژوهش شده در ایران نشان می های انجامبررسی پژوهش

اند و  های نظری از پیش مشخص وارد میدان شده فرض شده است و محققان با پیش کمی انجام 

که بیشتر   طوری  ای از موضوع را نشان نداده است، به آمدۀآنان چندان ابعاد تازه دست  تایج بهن

اند. از سوی دیگر، تحقیقات  مانده متغیره باقی های دومتغیره و سه تحقیقات در سطح تحلیل

شده، دو  شده با روش کیفی، باوجود سهم بسیار کم آن نسبت به کل تحقیقات انجام انجام

اند که در حال این تحقیقات افرادی بوده عمده داشتند: اول اینکه نمونۀ مورد مطالعۀ  ویژگی

توان تأثیر حضور فرد در این مکان را بر  ترک مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد بودند و نمی

های مواد مخدر کننده نتایج تحقیق نادیده گرفت. دوم اینکه، تمرکز این تحقیقات بر مصرف

و توجهی به شناخت و تفسیر اعضای یک اجتماع خاص از اعتیاد و مصرف مواد بوده است 

گرفته در خارج از ایران، اگرچه شاهد تنوع بیشتری در حوزۀ  مخدر نداشتند. در تحقیقات انجام

شده و جمعیت مورد مطالعه هستیم، موضوعاتی مثل مصرف های استفاده شناسی و تکنیک روش
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های فرهنگی اجتماعی خاص مطالعه شوند و نتایج  است در متنمواد مخدر و اعتیاد الزم 

 اند.های اجتماعی فرهنگی دیگر قابل تعمیم مربوط به جوامع دیگر با احتیاط در زمینه

کیفی و تفسیرگرایانه به بررسی درک و تفسیر   بنابراین پژوهش حاضر با اتخاذ روش

خدر پرداخته است. این تحقیق در اعضای یک جامعۀ خاص از پدیدۀ اعتیاد و مصرف مواد م

نظام معنایی اعضای جامعۀ معیّن در مورد اعتیاد و مصرف مواد مخدر دست  پی آن است که به 

یابد یا به عبارت دیگر موضوع مصرف مواد مخدر و اعتیاد را در متن اجتماعی مشخصی 

اص، مطالعۀ مطالعه کند. با توجه به تأکید پژوهش، بر درک و تفسیر اعضای یک جامعۀ خ

 تواند برای برخی از تحقیقات داخلی جنبۀ تکمیلی داشته باشد. حاضر می

 

 چارچوب مفهومی

های معنادار  که هدف پژوهش در تحقیق کیفی تفسیر، درک، تفهم و معنای درونی کنش از آنجا 

 انسان در محیط اجتماعی است، درنتیجه در اکثر تحقیقات کیفی محقق بدون استفاده از نظریه

شود و به بررسی پدیدۀ مورد نظر  شده وارد میدان تحقیق می های از پیش تعیین و فرضیه

ها و رویکردهای  از نظریه  تفسیری و کیفی، در این روش  پردازد. با توجه به منطق روش می

شود. در بیشتر  گرایانه و کمی استفاده میهای اثبات مختلف نظری به شیوۀ متفاوتی از روش

جای استفاده از چارچوب نظری جهت تدوین و آزمون   فی و پژوهش حاضر بههای کی روش

شود،  فرضیه، از چارچوب مفهومی جهت استخراج سؤال یا سؤاالت تحقیق استفاده می

های عمدۀ  چارچوب مفهومی مجموعۀ مفاهیم به هم مرتبطی است که بر مفاهیم و مقوله

ام منسجم و مرتبط معنایی به همدیگر پیوند ها را در قالب نظ شده تمرکز دارد و آن مطالعه

 (.2911؛ محمدپور و همکاران، 2910دهد )محمدپور و ایمان،  می

گرایی اجتماعی برای تدوین چارچوب مفهومی  در این تحقیق از رویکرد برساخت

گیرد. ویژگی اساسی  شود. این رویکرد ذیل پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی قرار می میاستفاده 

ویکرد اعتقاد به تفاوت بنیادین میان موضوعات علوم طبیعی و اجتماعی است. مطالعۀ این ر

ها آن را توصیف و تبیین  پدیدۀ طبیعی نیازمند این است که دانشمند با ابداع مفاهیم و نظریه

گونه که هست و از بیرون مطالعه کند؛ اما مطالعۀ پدیدۀ  کند. دانشمند باید طبیعت را آن

سازند و  فهم جهان اجتماعی نیاز دارد که مردم با فعالیت مداوم خود آن را میاجتماعی، به 

کنند یعنی تفسیر موقعیت  هرحال، مردم پیوسته جهان خودشان را تفسیر می کنند. به بازتولید می
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طور   اجتماعی، رفتار مردم دیگر، رفتار خودشان و موضوعات برساختۀ طبیعی و انسانی. به

اعی پیش از آغاز کار دانشمند علوم اجتماعی، همواره مورد تفسیر خالصه، جهان اجتم

(. پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی کنشگران 221: 2932)سازندگان آن( قرارگرفته است )بلیکی، 

های ساخت واقعیت اجتماعی از سوی آنها و کنش ناشی از این ساخت را موضوع  و شیوه

 (.121: 2910داند )ریتزر،  شناسی می اصلی جامعه

مثابۀ موجودی فعال، خالق و معناساز تعریف   در پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی انسان به

وساز و معنادارکردن زندگی اجتماعی و واقعیات اجتماعی  شود که پیوسته در حال ساخت می

( بنابراین اگر انسان موجودی خالق و معناساز است، واقعیاتی که 2910روزمره است )ریتزر، 

شمول خواهند بود.  شوند سیال، شناور و فاقد قواعد یکنواخت و جهان انسان ساخته می توسط

که انسان  رو در رویکرد تعریف اجتماعی انسان همواره در حال شدن است و ازآنجایی  از این

سازد، بنابراین هیچ مدل عام و فراگیری از واقعیت نیز وجود نخواهد داشت  واقعیت را می

های  همچنین طبق این رویکرد منابع دانش و معرفت در تعامالت و کنش (.2932)ایمان، 

متعارف و روزمرۀ افراد نهفته است و چیزی خارج از کنش متقابل مردم معنادار نیست؛ بنابراین 

دانش عامیانه، منبع عمدۀ دانش و معرفت است و تکیۀ روش علمی بر این منبع است، دانش نه 

شود و در این  بلکه توسط کلیۀ افراد جامعه تولید و بازتولید میتوسط تعداد خاصی از افراد 

فرایند محقق نیز خود عنصری از جامعه و درگیر تعامالت است؛ بنابراین سوژه و ابژه یا فاعل 

گیرد  کند موردتحقیق قرار می و مفعول شناخت یکی است؛ یعنی محقق ضمن اینکه تحقیق می

 (.2911دپور و همکاران، ؛ محم23۳: 2910)محمدپور و ایمان، 

گیرد  گرایی که در پارادایم تفسیری قرار می بنابراین این تحقیق با اتخاذ رویکرد برساخت

پردازد. رویکرد  به بررسی مسئلۀ اعتیاد و مصرف مواد مخدر در میدان مورد مطالعه می

ۀ گرایی بر این فرض استوار است که فرایند تعریف و تاریخ طبیعی یک مسئل برساخت

تر از شرایط و موجودیت واقعی همان مسئله است. از نظر اسپکتور و کیکتسوز  اجتماعی مهم

رسد  دار به نظر می گرایی اجتماعی رویکردی است که به فرایندی که مسئله ( برساخت2310)

های (. کیتسوز و اسپکتور معتقدند که تعریف21۵: 291۳کند )طباطبایی و همکاران،  توجه می

شرایط عینی، منبع مسائل اجتماعی بوده و هدف مناسبی برای مطالعۀ آن دسته از  ذهنی و نه

اند. آنها به  شناسی مسائل اجتماعی شناسانی است که درصدد شکل دادن به نظریۀ جامعهجامعه

اند که مردم  تاریخ طبیعی مسائل اجتماعی نیز تأکید دارند و معتقدند چیزهای مسائل اجتماعی
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رایط عینی ممکن است وجود داشته باشد یا نداشته باشد. در رویکرد کنند، ش فکر می

هایی وجود دارند که به لحاظ فرهنگی، پردردسر،  گرایی مسائل اجتماعی وضعیت برساخت

(؛ 11۵-11۳: 2932شوند )رابینگتن و واینبرگ، گسترده، قابل تغییر و نیازمند به تغییر تعریف می

شناسی( با طرح سؤاالت  پارادایم اثباتی )پارادایم مسلط جامعه که توان گفت درحالی بنابراین می

پذیری و مداخلۀ بهتر در مسائل  بینی گیری آماری، عینیت، پیش تبینی و با تأکید بر اندازه

کند، تأکید این مقاله بر رویکرد  اجتماعی، همچنان مسائل اجتماعی را عینی و کمی تلقی می

هنی، تعریفی، فرایندی و برساخت موضوع در تعامالت گرایی است که بر ماهیت ذ برساخت

 اجتماعی تأکید دارد.

 

 تحقیق  روش

با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق برساخت اجتماعی اعتیاد و مصرف مواد مخدر است، 

ها  و تحلیل داده ای جهت انجام فرایند تحقیق و تجزیه  کیفی، از نوع نظریۀ زمینه  لذا از روش

 1و آنزلم اشتروس 2توسط بارنی گالسر 23۳0ای ابتدا در سال شده است. نظریۀ زمینهاستفاده 

ها این روش  منتشر شد. آن ایکشف نظریۀ زمینهابداع شد و در کتاب مشهور آنان تحت عنوان 

تواند اند که میشناختی در علوم اجتماعی قلمداد کردههای روشترین کشف را یکی از بنیادی

 (.2931؛ ایمان، 2932فت متقن و باورپذیر منتهی شود )اشتروس و کوربین، به تولید معر

 

 کنندگان گیری و مشارکت نمونه

کنندگان تحقیق از ابتدا معیّن نیست و به تدریج با  ای تعداد شرکت در روش نظریۀ زمینه

(. در مطالعۀ 2932شود )استروس و کوربین،  ها مشخص می ها و تحلیل آن آوری داده جمع

گیری  اند از: نمونه صورت همزمان استفاده شده که عبارت  گیری به نونی از دو نوع نمونهک

1گیری نظری. و نمونه 9هدفمند
 

                                                           
1. Barney Glazer 

2. Anselm Strauss 
3. Purposive Sampling 

4. Theoretical Sampling  
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کند که درزمینۀ موضوع مطالعه یا  گیری هدفمند محقق کیفی با افرادی گفتگو می در نمونه

یا  2الحاً مطّلعانهای از آن داری اطالعات و شناخت مناسب باشند. به این افراد اصط جنبه

(. در 2932؛ ازکیا و همکاران، 2931؛ محمدپور، 2932گویند )ایمان،  اجتماع می 1بانان دروازه

به نقل از  901، 1222این پژوهش جهت گزینش مطّلعان از معیارهای مورد نظر نیومن )

 اند از: ( استفاده شده است. این معیارها عبارت32: 2931محمدپور، 

 با فرهنگ یا جامعۀ تحت مطالعه آشنایی کامل داشته باشد.. مطّلع باید 2

. مطّلع باید در زمان انجام مطالعۀ میدانی در آن جامعه حضور داشته باشد و یا به شکلی در 1

 ارتباط نزدیک با آن باشد.

 . مطّلع باید وقت کافی برای همراهی و گفتگو با محقق را داشته باشد.9

 غیر تحلیلی باشد.. مطّلع باید فردی با ذهن 1

شده   گیری نظری نیز استفاده گیری هدفمند، از نمونه در این پژوهش عالوه بر نمونه

گیری برای شناسایی، خلق و مرتبط کردن مفاهیم جهت پرورش نظریه و از  است، از این نمونه

ری آو گیری است جهت پایان دادن به جمع های این نوع نمونه معیار اشباع نظری که از ویژگی

کنندگان در پژوهش  شده است، بر اساس این معیار در مورد تعداد مشارکت  اطالعات استفاده

یافت، اما  نفر به اشباع نظری دست 21گیری شد. در این پژوهش محقق با مصاحبه با  تصمیم

 مورد ادامه داد. 21ها را تا  مصاحبه

 

 ها و تحلیل داده  های گردآوری و تجزیه روش

( بیان کرده است 02: 2932به نقل از ازکیا و همکاران،  2: 2301اشتروس )طور که  همان 

های میدانی، های دادگاه، مشاهده ها، گزارش جلسه ها، صورت های متنوعی )مانند مصاحبه روش

نامه، آمارهای سرشماری و غیره( برای  های پرسش ها، پاسخ سایر اسناد مانند خاطرات و نامه

ها از طریق  ای وجود دارد. در پژوهش حاضر داده ش نظریۀ زمینهها در رو گردآوری داده

ها از نوع  مصاحبۀ عمیق و مشاهده گردآوری شده است. در این پژوهش جهت انجام مصاحبه

شده است. پاتن  ( استفاده 2۵9: 2931به نقل از محمد پور،  911: 1221شناسی مصاحبۀ پاتن )

                                                           
1. Informants  

2. Gatekeeper 
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رهیافت راهنمایی ، 2ای غیر رسمی مصاحبۀ مکالمه کند: سه نوع مصاحبه را از هم تفکیک می

 . 9مصاحبۀ باز استانداردشدهو  1مصاحبۀ عمومی

بر اساس این در تحقیق حاضر هر سه رویکرد پیشنهادی پاتن به ترتیب زیر استفاده شده 

ها از رویکرد مصاحبۀ مکالمۀ غیر رسمی  یابی به مفاهیم و مقوله است: در آغاز کار برای دست

های اولیه آشکار شدند با استفاده از رویکرد راهنمای استفاده شد. بعد از اینکه مفاهیم و مقوله

از اینکه خطوط کلی  ها و مفاهیم در فرایند مصاحبه پیگیری شد. پس عمومی مصاحبه، مقوله

ای از سؤاالت باز ها شکل گرفتند، به طراحی مجموعهوسیلۀ مفاهیم و مقوله ها به  مصاحبه

 رداخته شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.پ

اند از  ای که عبارتهای معمول در روش نظریۀ زمینهها نیز از روشبرای تحلیل داده

، استفاده شد. در مرحلۀ کدگذاری ۳و کدگذاری گزینشی ۵، کدگذاری محوری1کدگذاری باز

شده، خصیصه و ابعادشان  ها، شناسایی ی بر آنهای عمدۀ مبتنباز، مفاهیم اولیه و سپس مقوله

شان )زیرمقوله( به  ها براساس خواص کشف شدند. در دومین مرحله )کدگذاری محوری( مقوله

ها در جهت خلق  انتخابی( مقولهیکدیگر متصل شدند؛ و نهایتاً در سومین مرحله )کدگذاری 

(. در 2932؛ ایمان، 2932فلیک، ؛2932نظریه، یکپارچه و پاالیش شدند )اشتراوس و کوربین، 

ها پاالیش نظری شده و حول  این مرحله همچنین ترکیب مقوله نیز صورت گرفت یعنی مقوله

 یک مقولۀ هسته مرتبط شدند.

 

 های عمدۀ تحقیقها و مقوله یافته

آمده از مرحلۀ اول کدگذاری )کدگذاری باز( مفاهیمی به دست آمد  دست  های به با بررسی داده

کنندگان در  است. این مفاهیم بیانگر درک و تفسیر مشارکت  شده نشان داده  2در جدول که 

است. بعد از این  0تحقیق از پدیدۀ مصرف مواد مخدر و اعتیاد در شهرستان رودبار جنوب

  بندی ای طبقه های عمده مرحله، مفاهیم مشابه و نزدیک به هم از نظر معنایی در قالب مقوله

 اند. شده
                                                           

1. The Informal Conversational Interview 

2.The General Interview Guide Approach 
3. The Standardized Open-Ended Interview 

4.Open coding 
5.Axial coding 

6.Selective coding 

 .در پیوست شهرستان رودبار جنوب معرفی شده است 0.
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 های عمده و مقولۀ هسته. مفاهیم اولیۀ تحقیق، مقوله3 جدول

 مقوله هسته مقوله مفاهیم ردیف

2 

ها، احترام به میهمان، فشار  ها و عروسی توزیع سیگار و تریاک در میهمانی

کننده مواد مخدر، توصیۀ  اجتماعی، نگاه عرفی و سنتی، ارزش دادن به مصرف

دارویی مواد مخدر، پزشکی سنتی، اطرافیان برای مصرف، نقش درمانی و 

 تقویت قوای جنسی

 های محلی رسوم و سنت

 
 

 

 

 

 

 

بهنجار بودن 

 موقعیتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
نشئگی، سرخوشی، درمان درد، سرحال شدن، حالت غرور و افتخار، درک 

 نادرست از واقعیت و موقعیت

منفی  -ارزیابی مثبت

 موقعیتی از مواد مخدر

9 
مخدر، سختی و فشردگی کار، بیکاری، فقر، کویری بودن قاچاقچیان مواد 

 منطقه

مشکالت نظام اقتصادی و 

 معیشتی

1 

عدم آگاهی و سواد، نشناختن مضرات مواد مخدر، امتحان کردن، عدم باور به 

معتاد شدن، عدم رشد اجتماعی افراد، تشویق دیگران به مصرف مواد مخدر، 

 توجهی به پیامدهای مصرف بیآسان گرفتن مصرف مواد مخدر، 

پایین بودن شناخت و 

 آگاهی

۵ 

توجهی  سوادی و عدم آگاهی والدین، بی والدین معتاد، اعتماد زیاد والدین، بی

توجه، آسان  توجه و یا کم والدین، پذیرش و پذیرایی از معتاد، خانوادۀ بی

 گرفتن مصرف مواد توسط والدین

 دسترسی آسان

۳ 
توجهی مسئوالن، مشخص نبودن  گذراندن فراغت، بی نبود امکانات جهت

 متولی جوانان، کمبود امکانات ورزشی، بیگانگی جوانان و ورزش

فقدان امکانات الزم برای 

 اوقات فراغت

0 
خریدن قاضی، ساده گرفتن توسط مأموران انتظامی، گرفتن رشوه، همکاری 

 مأموران
 فقدان کنترل انتظامی مؤثر

1 
ای بودن منطقه، اقتصاد سنتی مبتنی موقعیت جغرافیایی، حاشیهطبیعت کویری، 

 بر کشاورزی و دامداری
 بسترهای اکولوژیک منطقه

 

 11طورکلی در مرحلۀ کدگذاری باز  شود، به  مشاهده می 2طور که در جدول  همان

ها مقولۀ عمده قرار گرفتند. این مقوله 1مفهوم و یا زیرمقوله استخراج شد که در قالب 

مشکالت منفی موقعیتی از مواد مخدر،  -های محلی، ارزیابی مثبت اند از: رسوم و سنت عبارت

پایین بودن شناخت و آگاهی، دسترسی آسان، فقدان امکانات الزم نظام اقتصادی و معیشتی، 

های . این مقولهبسترهای اکولوژیک منطقهبرای اوقات فراغت، فقدان کنترل انتظامی مؤثر و 

محوریِ  هسته در مرحلۀ کدبندی گزینشی به استخراج یک مقولۀ هسته منجر شد. مقولۀعمده 

 است.« بهنجار بودن موقعیتی اعتیاد و مصرف مواد مخدر»نهایی این بررسی، 

های عمدۀ کنندگان در تحقیق، هریک از مقوله های مشارکت در زیر با ارجاع به گفته

 .شونداختصار مطرح می تحقیق به 
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 ترهای اکولوژیک منطقهبس -

کیلومتر مربع در جنوب استان کرمان قرار  ۳11۳شهرستان رودبار جنوب با مساحتی در حدود 

گیری و گسترش  های مختلف در روند شکل گرفته است. موقعیت جغرافیایی این منطقه از جنبه

و  اعتیاد و مصرف مواد مخدر نقش دارد و از علل و بسترهای گسترش قاچاق مواد مخدر

های این زمینه از یک طرف، فاصلۀ نزدیک  دسترسی آسان به مواد مخدر است. یکی از جنبه

های مجاور  زمانی و مکانی و از طرفی دیگر فاصلۀ نزدیک ارزشی و فرهنگی با شهرستان

های زبانی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در  سیستان و بلوچستان است که این همگرایی

کنندگان در تحقیق  منطقه نقش مهمی داشته است. یکی از مشارکت گسترش مواد مخدر در این

چون اینجا نزدیک به دلگان و ایرانشهره مواد فراوان با قیمت پایین گیر میاد، اونم هر چه دلت "کند:  عنوان می

 ساله، با سابقۀ مصرف مواد(. 9۵)مرد،  "بخواد، محدودیتی تو این زمینه نداری

لی درآمد مردم این مناطق کشاورزی و دامداری و کارهای از دیرباز شغل و منبع اص

جانبی )مانند قاچاق سوخت، قاچاق مواد، قاچاق انسان( بوده است. مثالً مردم این منطقه به 

کنند. مردم این دو منطقه اولین روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان سوخت قاچاق می

ن ارتباط تنگاتنگ که به دلیل موقعیت اکولوژیکی ارتباطات تنگاتنگ کاری و تجاری دارند. ای

کند. بستر به وجود آمده است، به نوعی زمینۀ گسترش مواد مخدر را در منطقه فراهم می

گونه و کویری بودن منطقه، اکولوژیک، همانند دوری از مرکز، موقعیت جغرافیایی دشت

ولتی در این منطقه بیش از های د گذاری کشاورزی ناکارآمد و تا حدی سنتی و عدم سرمایه

ای  کند که شاهد گسترش قاچاق مواد مخدر در منطقه باشیم، پدیده ای را فراهم می زمینه پیش

 کند. که زمینه را برای گسترش و توزیع فراوان و ارزان مواد مخدر فراهم می

 

 های محلی رسوم و سنت -

در منطقۀ مورد مطالعه یکسری سنت و رسوم محلی وجود دارد که مصرف مواد مخدر و به 

کنند. یکی از باورهای رایج در این منطقه توصیه به مصرف مواد  خصوص تریاک را تسهیل می 

خصوص تریاک( برای درمان و یا کاهش درد ناشی از بیماری است. در این منطقه از  مخدر )به 

شود.  دهندۀ درد استفاده می عنوان دارو و یا کاهش  ی تریاک و یا شیرۀ آن بهها تریاک، سوخته
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درد، سرماخوردگی، بیماری  هایی مثل دندانعنوان دارو برای بیماری  استفاده از مواد مخدر به

 کند: کنندگان در تحقیق عنوان می شود. یکی از مشارکت قلبی، فشار خون و پا درد توصیه می

شد، بعضی از  دادند خوب نمی رفت و دارو بهش می ی پادرد شدیدی داشت، هرچی دکتر میپدرم یه زمان "

 1۳)مرد،  "جوری بود که شروع کرد به مصرف شود و این اطرافیان بهش گفتن که تریاک مصرف کند خوب می

 .ساله، مجرد(

اد های باالی درمان زمینه را برای مصرف مو نبود امکانات پزشکی و بهداشتی و هزینه

رغم وسعت منطقه و جمعیتی  دهد، در منطقۀ مورد مطالعه به عنوان دارو افزایش می مخدر به 

ترین مراکز درمانی، بیمارستان  نفر هنوز بیمارستان وجود ندارد )نزدیک 221112بر  بالغ 

کیلومتری از شهرستان  ۳۵کیلومتری و بیمارستان کهنوج در فاصلۀ  1۵جیرفت در فاصلۀ 

 قرار دارد(. رودبار جنوب
ها و  های محلی، توزیع مواد مخدر در عروسی یکی دیگر از رسوم و سنت

صورت  خصوص تریاک در بین اکثر میهمانان به  هاست، در این مراسم مواد مخدر و به  میهمانی

شود و همچنین مکان مشخصی برای مصرف مواد مخدر در نظر گرفته  مجانی توزیع می

رضایت این دسته از میهمانان به دست آید، به همین دلیل میزبان شود که  شود و تالش می می

دهد. یکی از  برای کسب رضایت و برآورده کردن نیازهای آنان حداکثر تالش خود را انجام می

تو این منطقه تو مراسم عزاداری، عروسی یا مهمانی تریاک و " کند: کنندگان در تحقیق عنوان می مشارکت

ها،  کند )تو عروسی و یا مراسم کردند، درواقع میزبان میاد یه ساقی تعین می مهمونا تقسیم میاوَن قدیم سیگار بین 

اش اینه که میره و تریاک به میهمونا میده. اون به  تر خودش توزیع میکنه( که اونم وظیفه های کوچک تو مهمانی

 "خواست کنه بهش تریاک میدهکسی که خودش میدونه معتاده و یا حداقل تفننی میکشه و یا کسی که ازش در
 ساله، دانشجو(. 1۳)مرد، 

طور گسترده  یکی از معیارهای خوب بودن مراسم در این منطقه توزیع مواد مخدر به 

که اگر این کار به هر دلیلی انجام نشود و یا خیلی کم باشد، نارضایتی تعداد   طوری است؛ به 

 زیادی از میهمانان را به دنبال دارد.
کسی تریاک توزیع ": کند کنندگان در تحقیق در این زمینه عنوان می از مشارکت یکی دیگر

نکته تو عروسی و یا مراسم مهموناش پشت سرش حرف میزنن که فالنی چنین و چنانه و عرضه نداشت؛ درواقع 

ا راضی شب بیشتر نیست بزار همه ر کلن ناراضی میشن. بعدشم تعداد معتاد زیاده، خوب میزبانم میگه خوب یک

 ساله، معلم(. 1۵)مرد،  "کنم، درواقع خودش رو موظف میدونه که مواد را برای میهمانانش تأمین کنه 
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یکی دیگر از باورهای رایج در مورد مصرف مواد مخدر در این منطقه، این است که 

خصوص تریاک و یا شیرۀ تریاک موجب تقویت قوای جنسی شده و   مصرف مواد مخدر و به

خصوص در شب  شود فرد از رابطۀ جنسی خود لذت بیشتری ببرد. این موضوع به  میباعث 

خصوص شیرۀ تریاک موجب رفع  شود و افراد معتقدند که مصرف تریاک و به  زفاف دیده می

 شود. زود انزالی در داماد می
 

 منفی موقعیتی از مواد مخدر -ارزیابی مثبت -

منفی موقعیتی از مواد مخدر است. بررسی  -ابی مثبتهای بسیار مهم ارزی یکی دیگر از مقوله

دهد در این منطقه نوعی ارزیابی مثبت و منفی از  ای نشان می ای و مشاهدهمتون مصاحبه

بر اساس این مقوله  مصرف مواد مخدر وجود دارد که البته ارزیابی مثبت بر منفی غلبه دارد.

ن رودبار جنوب در شکل سنتی آن توان گفت اعتیاد و مصرف مواد مخدر در شهرستا می

شود. )مصرف تریاک  ای به طور نسبی مثبت تلقی می های خاص پدیده )تریاک( و در موقعیت

در زمان مریضی جهت تسکین و یا درمان بیماری، مجاز بودن استفاده از تریاک و شیرۀ آن 

وعی فراغت، ها به عنوان ن برای پیران اجتماع، مصرف به شکل تفننی و مصرف در میهمانی

 روند(.مصرف مواد به شمار می هایی از ارزیابی مثبتنمونه

اما در کنار این ارزیابی مثبت، ارزیابی منفی از مواد مخدر هم وجود دارد، 

در صورتی که مصرف از شکل سنتی آن )تریاک( به مواد  کنندگان تحقیق معتقدند مشارکت

کننده، آن را به طور پیوسته و مداوم مصرف  دیگر )از جمله مواد صنعتی( کشیده شود، مصرف

کند به طوری که نتواند به زندگی خود رسیدگی کند و خرج زن و فرزندانش را تأمین کند و  

کننده در سن پایینی باشد، مصرف مواد مخدر با ارزیابی منفی از  که مصرف همچنین در صورتی

 سوی اجتماع مورد مطالعه مواجه است.

 
 اقتصادی و معیشتیمشکالت نظام  -

هم کشاورزی از نوع سنتی و تا حدی  اقتصاد کنونی منطقۀ رودبار مبتنی بر کشاورزی و آن  

معیشتی است. این نوع فعالیت اقتصادی که در آن به نیروی کار یدی نیاز است، باعث شده که 

ز یکی ا .ای از افراد برای غلبه بر سختی کار به مصرف مواد مخدر روی بیاورند عده
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اینجا همه کشاورزن و یا گوسفند دارن. زمستونا هوا اینجا خیلی سرده، " کند: کنندگان عنوان می مشارکت

کار کنه. یه  شب 21صبح تا  ۳تابستونا هم خیلی گرمه. حاال تو این هوای سرد و گرم به نظرت آدم میتونه از 

لی خسته بودم از کار کشاورزی، رفتم پیش روزی خی جوری باید بتونی با این سختی کارکنار بیای. من خودم به

همه  چند نفر که داشتن مواد مصرف میکردن، چندتا دود گرفتم و تا بتونم دوباره بیام سرکار. خوب آدم وقتی این

 92)مرد، "کار سرش ریخته باشد و وقتم نداشته باشه، استراحت بکنه باید به جوری این خستگی را برطرف کنه

 کننده سوخت، متأهل(. ساله، کشاورز، قاچاق
کند که فرد  ای را فراهم می فرسا زمینه مدت و طاقت سختی و انزوای ناشی از کار طوالنی

به مصرف مواد مخدر روی آورد و از آنجایی که دسترسی به مواد مخدر آسان است، شرایط 

رر و شود. عالوه بر این، کشاورزان منطقه در چند سال اخیر با ض برای مصرف آن فراهم می

های اقتصادی جانبی در  اند، این امر موجب شده است که فعالیت ورشکستگی مواجه بوده

های اقتصادی جانبی که تأثیر زیادی بر  ترین فعالیت سرعت رشد کند، یکی از مهم منطقه به 

قاچاقچیان مواد مخدر با حمل مواد از مرزهای مصرف مواد دارد، قاچاق مواد مخدر است. 

کن که این مسیر است را انتخاب ترین مسیر مم های مثل ایرانشهر، امن انشرقی و شهرست

طرف وسعت این منطقه بسیار زیاد است و کنترل نظامی آن دشوار و حتی  زیرا از یک  کنند می

های قومی و روابط نزدیک مردم این  توان گفت غیر ممکن است. از طرفی دیگر ویژگی می

نۀ قاچاق را فراهم کرده است؛ اما این نوع فعالیت تأثیر بسیار منطقه با مردم استان همجوار زمی

زیادی بر مصرف مواد مخدر دارد. اشتغال برخی افراد به قاچاق باعث آشناشدن افراد زیادی با 

مواد مخدر شده است؛ وقتی شغل بسیاری از افراد قاچاق مواد مخدر است، این افراد باعث 

شوند. از  انواده و بستگان نزدیک خود( به مواد مخدر میای زیادی )ازجمله خ آشنا کردن عده

که در کار خود موفق شود در  پردازد، درصورتی طرف دیگر فردی که به قاچاق مواد مخدر می

تواند به ثروت زیادی دست پیدا کند، در این صورت، این فرد در بین عامه  زمان کوتاهی می

 کند.ای دیگر را به این شغل فراهم می عدهشود و این خود زمینۀ روی آوردن پذیرفته می

قاچاقچیان مواد مخدر با توزیع گستردۀ مواد در این منطقه زمینۀ دسترسی آسان به عالوه، 

ای و فامیلی در  اند با اتکا به پیوندهای طایفه اند. آنها توانسته و ارزان به آن را فراهم ساخته

عنوان امری قبیح و زشت جلوه دهند،   مردم به منطقه، موضوع همکاری با پلیس را در بین عامۀ

های  شود و برچسب به طوری که هرکسی چنین کاری را انجام دهد، معموالً از اجتماع طرد می

 شود. فروش به او زده می اجتماعی با عنوان مخبر، نامرد، آدم
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 پایین بودن شناخت و آگاهی -

عی و عدم آگاهی در زمینۀ مصرف مواد اطال صورت بی پایین بودن شناخت و آگاهی افراد، به 

کند. در بین عامۀ مردم فهم و درک درستی از  مخدر در منطقۀ مورد مطالعه خودنمایی می

که بسیاری از افراد  طوری   مضرات و آثار منفی اعتیاد وجود ندارد و یا بسیار پایین است، به

کنندگان در تحقیق  کی از مشارکتبرند. ی بعد از اینکه معتاد شدند، به واقعیت اعتیاد پی می

سواد یا دروان بچگی مدرسه رو ترک کردن، خوب کسی مدرسه  خیلی از مردم اینجا یا بی" کند: عنوان می

کنن که معتاد میشن میگن داریم، به صورت تفننی مواد اونا هیچ کدوم فکر نمی. نرفته باشه آگاهی چندانی نداره

 .رد(ساله، مج 10)مرد،  "کنیم  مصرف می

ها بسیار پایین است،  ای زیادی از مردم سواد ندارند و یا سطح سواد آن در جایی که عده

فهمی  فهمی و درک نادرست از مصرف مواد مخدر وجود دارد، این عدم آگاهی و کج نوعی کج

درزمینۀ مصرف مواد مخدر، به دلیل وجود فقرِ سواد و دانش در این منطقه است. یکی از 

تریاک وقتی " کند: کنندۀ مواد بوده است، عنوان می ان در تحقیق که خود مصرفکنندگ مشارکت

زیر زبونت رفت، دیگه حال خوبی بهت دست میده و دیگه رها کردنش برات سخته، خوب این امتحان کردن 

ی و یا تری برات اتفاق بیفته احتمال معتاد شدن بیشتره. این امتحان کردن ممکنه تو راهنمای هرجی تو سن پایین

 ."حتی دبستان باشه 

شود که فرد نه خود باور کند که معتاد شده و نه حرف دیگران  این عدم آگاهی باعث می

 داند. را در این زمینه قبول کند و آن را یک افترا به خود می

 

 دسترسی آسان -

 هاییترین مقوله های تحقیق است. دسترسی آسان از مهمدسترسی آسان یکی دیگر از مقوله

راحتی  کنندگان در تحقیق عنوان و تأکید شد. در این منطقه به است که بارها از سوی مشارکت

که در هر روستا معموالً چند نفر  طوری  توان به مواد مخدر و تریاک دسترسی پیدا کرد، بهمی

اند و مواد مخدر را به هرکسی که پول داشته باشد و مواد به کار فروش مواد مخدر مشغول

کنند تنها در  ها که دسترسی به مواد را آسان می فروشند. تعدد این موادفروش هد میبخوا

روستاها نیست، بلکه در شهر نیز در هر محله معموالً چند خانواده به این کار اشتغال دارند و 

کنندگان  پردازند. در این زمینه یکی از مشارکتها نیز به فروش مواد می تعداد زیادی از مغازه

اینجا موادفروش زیاده که هرجا اراده کنی می تونی مواد مخدر )تریاک( پیدا کنی، ما " گوید: حقیق میدر ت
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موادفروش هستش. تو شهر که از هر  1-0تا خونه بیشتر نیست اما  92شونده(  اینجا )روستا محل زندگی مصاحبه

ساله،  13)مرد،  "ه بگیری ازشای نزدیکش هست که بهت نشون بد ای بخوای یا خودش داره یا مغازه مغازه

 .دیپلم(

های این منطقه است. علت اصلی دسترسی آسان  دسترسی آسان به مواد مخدر از ویژگی

و ارزان، همجواری با استان سیستان و بلوچستان و نزدیکی به کشور افغانستان است که 

در منطقه موجب مهمترین محل تولید تریاک در جهان است. فراوانی و ارزان بودن مواد مخدر 

فروشی  دۀ زیادی به خردهشود. البته در این میان اشتغال ع سهولت دسترسی به مواد مخدر می

 مواد مخدر نیز در دسترسی به آن نقش بسیاری دارد.

 

 فقدان کنترل انتظامی مؤثر -

کنندگان در تحقیق بخشی از گسترش مواد مخدر در منطقه را فقدان کنترل انتظامی  مشارکت

دانند. فساد، داشتن رابطه و عدم قطعیت در زمینۀ برخورد با قاچاقچیان و  می مؤثر

کنندگان ذکر و تأکید شد. یکی از  کنندگان مواد مخدر بارها توسط مشارکت توزیع

اینجا اگه کسی را به خاطر تریاک بگیرن، برخورد آنچنانی  ": کند کنندگان در تحقیق عنوان می مشارکت

 ساله، کشاورز(. ۵2)مرد،  "زود آزاد میشهباهاش نمیشه، خیلی 

یکی از اقوام ما را گرفتن به خاطر ": کند کنندگان در تحقیق عنوان می دیگر از مشارکت یکی

مواد مخدر اما خیلی زود آزادش کردند. من شنیدم یه جریمه براش تعیین کردند و و چندسال حبس. البته من 

 "کنند که وضع مالی شون خوب نیست و کشاورزن فکر مردم رو میشنیدم که میگن قاضی و دادگستری اینجا 

 .ساله، بازنشسته( ۵0)مرد، 

های  کنندگان مواد مخدر از ویژگی عدم قطعیت و برخورد متناسب با قاچاقچیان و توزیع

توجهی و فقدان برخورد مناسب موجب شده  برخورد نهادهای انتظامی با مواد مخدر است. کم

رو باشیم. عالوه بر این، طقه با گسترش و توزیع زیاد مواد مخدر روبهاست که در این من

دهند که این نهادها بدون توجه به مردم عمل  ای این موضوع را نشان می های مشاهده یافته

ای بین مردم و آنها ایجاد کرده است، طوری که  اعتمادی و شکاف گسترده کنند و این امر بی می

های مختلفی از  ا پلیس در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر را با برچسببسیاری از مردم همکاری ب

کنند و معتقدند که نهادهای انتظامی به جای مبارزه با  فروش نفی می جمله مخبر، نامرد، آدم

کنند و هرکسی که با آنها همکاری کند در این زمینه  ای عمل می مواد مخدر به صورت سلیقه
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کنندگان در تحقیق تأکید دارند برای کاهش مواد مخدر،  کتمصون است. به همین دلیل مشار

 مسئوالن نیروی انتظامی باید با مردم همکاری کنند و نه مردم با این نهادها.

 

 فقدان امکانات الزم برای اوقات فراغت -

مسئلۀ مزبور، به نبود امکانات جهت گذراندن فراغت همانند امکانات ورزشی، پارک و به طور 

ه خدماتی که یک فرد در زمان فراغت از آنها استفاده کند، اشاره دارد. این موضوع کلی هرگون

کنندگان در تحقیق عنوان  کنندگان ذکر و تأکید شد. یکی از مشارکت بارها از سوی مشارکت

 تا زمانی که ما برای جوانان امکانات فراهم نکنیم، خوب قاچاقچیان وقتی که مواد مخدر میارن برای" کند: می

مشتریش میارن، یعنی میدونی مشتریش هست که مواد میارن. خوب شهرما نه پارکی، سینمایی، شهربازی داره و 

 .ساله، مجرد( 1۳)مرد،  "نه امکانات ورزشی مناسب

شود که جوانان به سوی نوعی فراغت  نبود امکانات جهت گذراندن فراغت موجب می

اسوربازی، قلیان، دیدن فیلم پورنو و مصرف مواد آمیزی که پ آمیز بروند. فراغت مخاطره مخاطره

ما وقتی بیکاریم " کند: کنندگان در تحقیق عنوان می مخدر ویژگی اصلی آن است. یکی از مشارکت

کنیم و هرکسی هم میخواد مواد کشیم، پاسوربازی میکنیم و قلیونی میها میریم یه خونه خالی پیدا می با بچه

 ساله مجرد(. 11)مرد،  "مخدر مصرف میکنه

 

 گیریبحث و نتیجه

های عمده تبیین و تشریح های عمدۀ پژوهش در قالب مفاهیم و مقولهدر قسمت قبلی، یافته

شد. هدف اصلی این بخش تمرکز بر سؤال اصلی پژوهش یعنی برساخت اجتماعی اعتیاد و 

لۀ شرایطی، های عمدۀ پژوهش به مقومصرف مواد مخدر است. برای نیل به این هدف، مقوله

نشان داده شده است و همچنین مدل پارادایمی  1تعاملی و پیامدی تقسیم شدند که در جدول 

که بیانگر سؤال اصلی پژوهش است، استخراج شده است. این مدل پاسخ اصلی به سؤال 

محوری پژوهش یعنی برساخت اجتماعی اعتیاد و مصرف مواد مخدر در شهرستان رودبار 

 جنوب است.
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 های شرایطی، تعاملی و پیامدیهای عمدۀ پژوهش به مقوله. تقسیم مقوله2 جدول

 نوع مقوله مقوله ردیف
 گر مداخله -شرایطی  های محلی رسوم و سنت 2 
 ای زمینه –شرایطی مشکالت نظام اقتصادی و معیشتی 1
 علّی -شرایطی پایین بودن شناخت و آگاهی 9
 علّی -شرایطی دسترسی آسان 1
 ای زمینه -شرایطی  فقدان امکانات الزم برای اوقات فراغت ۳
 گر مداخله -شرایطی فقدان کنترل انتظامی مؤثر 0
 تعاملی منفی موقعیتی از مواد مخدر –ارزیابی مثبت 1
 ای زمینه -شرایطی بسترهای اکولوژیک منطقه 3

 پیامدی  بهنجار بودن موقعیتی 22

 

پژوهش برساخت اجتماعی اعتیاد و مصرف مواد مخدر  با توجه به اینکه هدف اصلی این

به عنوان مقولۀ  "بهنجار بودن موقعیتی"در شهرستان رودبار جنوب است، لذا در اینجا مقولۀ 

هسته انتخاب شد. همچنین مدل پارادایمی استخراج شده شش بخش دارد که عبارتند از 

ها و پیامدها. شرایط علّی به مثابۀ تعامل گر، ای، شرایط مداخله شرایط علّی، پدیده، شرایط زمینه

کنند که عبارتند از دسترسی آسان به مواد مخدر و  بستر اعتیاد و مصرف مواد مخدر عمل می

پایین بودن شناخت و آگاهی. پدیدۀ مورد بحث نیز عبارت است از اعتیاد و مصرف مواد 

پدیدۀ مورد نظر به چه شکلی ظاهر پذیرد و  مخدر. اینکه فرد تا چه حد از شرایط علّی تأثیر می

گر بستگی دارد و همچنین راهبردهایی که در برابر  ای و شرایط مداخله شود به شرایط زمینه می

 ای است.  کنند. همچنین پدیده تحت تأثیر شرایط زمینه این شرایط اتخاذ می

فقدان ای این پژوهش عبارتند از: مشکالت نظام اقتصادی و معیشتی،  شرایط زمینه

های اکولوژیک منطقه. نظام اقتصادی و معیشتی در این  امکانات برای اوقات فراغت، ویژگی

منطقه نوعی اقتصاد سنتی و تا حد زیادی معیشتی است، به طوری که فعالیت اقتصادی عمدۀ 

بازده است. این نظام اقتصادی از یک سو مردم، کشاورزی آن هم از نوع کشاورزی سنتی و کم

ار کار بر فرد و اعضایی خانواده و از سوی دیگر موجب گسترش مشاغل جانبی در باعث فش

بخش اقتصادی شده است که مهمترین آنها عبارتند از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت، 

قاچاق کاال و قاچاق انسان. قاچاق مواد مخدر به عنوان یک فعالیت اقتصادی همان طور که 

دهد، موجب دسترسی آسان و ارزان به مواد  مازندران نشان می( در استان 2910نیا )علیوردی

ای دو ای رابطه شود و بر گرایش به مواد مخدر نقش زیادی دارد. این شرایط زمینه مخدر می
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های اقتصادی مانند قاچاق مواد مخدر باعث سویه با شرایط علّی دارند، به این معنا که فعالیت

د، همچنین فقدان امکانات الزم برای گذراندن اوقات شون دسترسی آسان به مواد مخدر می

ای است. در این منطقه با وجود گستردگی و جمعیت زیاد  فراغت نیز از دیگر شرایط زمینه

را برای ورود فرد به فراغت   حتی یک پارک و مکان تفریحی وجود ندارد و این زمینه

غرافیایی و اکولوژیک مرزی طوالنی کند. همچنین این منطقه به لحاظ ج آمیز فراهم می مخاطره

وگسترده با استان سیستان و بلوچستان دارد و اینکه این همجواری جغرافیایی با همجواری 

ای که در بین این دو منطقه وجود  ای گستردهفرهنگی نیز همراه است و پیوندهای قومی و قبیله

کند.  مواد مخدر فراهم می های اقتصادی مانند قاچاق و مصرفدارد، زمینه را برای فعالیت

دهد که مواد  کند و این امکان را می ای مذکور دسترسی به مواد مخدر را آسان می شرایط زمینه

دهد که برای تعداد زیادی  مخدر به صورت آسان و ارزان در دسترس قرار گیرد و این نشان می

 آمیز فراهم است. از افراد زمینه و بستر بروز رفتارهای مخاطره

 . مدل پارادایمی درک و تفسیر مردم منطقه از اعتیاد و مصرف مواد مخدر به عنوان پدیدۀ بهنجار موقعیتی3 مدل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 گر: شرایط مداخله

فقدان کنترل انتظامی، رسوم 

 های محلی، و سنت

 

 ای شرایط زمینه

نظام اقتصادی و معیشتی،  

فقدان امکانات برای اوقات 

 فراغت، بستر اکولوژیک

 
 پدیده:

 اعتیاد و مصرف مواد مخدر

 

 تعامالت:

ارزیابی  -ارزیابی مثبت از مصرف مواد مخدر 

 پذیرش اجتماعی نسبی -موقعیتی -منفی

 

 پیامدها:

 بهنجار شدن موقعیتی

 

 علّیشرایط 

 پایین بودن شناخت و آگاهی، سانآدسترسی  
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کند که باعث تخفیف و یا تشدید پدیده  میگر به مثابۀ بستری عمل شرایط مداخله 

گر نقش های محلی به عنوان شرایط مداخله شود. فقدان کنترل انتظامی و رسوم و سنت می

کنندگان در تحقیق  کنندگان در شرایط مختلف دارد. مشارکتبسیار مهمی در راهبردهای شرکت

انتظامی و نهاد قضایی صورت معتقدند که در این منطقه کنترل انتظامی مؤثری از سوی نیروی 

گیری و در برخی موارد با همکاری همراه است. همچنین گیرد و در اکثر موارد با آساننمی

اقدام نیروی انتظامی و نهادهای دیگر در این زمینه بدون توجه به مردم است، بسیاری از 

ت بگیرد باید ما کنندگان در تحقیق معتقدند در صورتی که این اقدامات برای ما صور مشارکت

محور ها باید مردم کنندگان معتقدند این فعالیت را نیز در نظر بگیرند، بدین معنی که مشارکت

 باشند. 

های محلی است که در زمینۀ  گر، رسوم و سنتیکی دیگر از مهمترین شرایط مداخله

زیع مواد های محلی تو مصرف مواد مخدر در این منطقه وجود دارد. یکی از این رسوم و سنت

هاست که به صورت یک رسم جا افتاده است. همان طور که ها و میهمانی مخدر در عروسی

کنندۀ زیادی های تشویق دهند، رسوم و سنت( نیز نشان می2913قادری و محسنی تبریزی )

کند. تحت شرایط مذکور )شرایط علّی،  وجود دارد که مصرف مواد مخدر را تسهیل می

اند که ها و تعامالت خاصی از خود بروز دادهای( مردم رودبار جنوب واکنش گر و زمینه مداخله

کنندگان در تحقیق آنها را به صورت پیوستاری از ارزیابی مثبت تا  توان بر طبق نظر مشارکت می

بندی کرد. اگرچه ارزیابی منفی موقعیتی با غلبۀ ارزیابی مثبت از مصرف مواد مخدر دسته

تواند به صورت پیوستاری از ارزیابی مثبت تا در برابر شرایط مذکور می هاتعامالت و واکنش

ارزیابی منفی باشد، ارزیابی مثبت نسبت به مواد مخدر غلبه دارد؛ بنابراین در این زمینه، یعنی 

کنندگان نوعی  توان گفت در این منطقه بر اساس دیدگاه مشارکت واکنش به شرایط مذکور می

 د و مصرف مواد مخدر وجود دارد.پذیرش نسبی از اعتیا

نشان داده شده است، تعامالت مذکور، پیامد خاصی نیز داشته  2همان طور که در مدل 

بندی شده که مقولۀ هستۀ پژوهش است؛ به است که در مقولۀ بهنجار بودن موقعیتی طبقه

بار جنوب عبارت دیگر، در نتیجۀ این شرایط و تعامالت، اعتیاد و مصرف مواد مخدر در رود

 شود.  ای بهنجار درک و تفسیر میها به عنوان پدیدهدر بسیاری از موقعیت

کنندگان در تحقیق پدیدۀ  نتیجۀ نهایی این پژوهش نشان دهندۀ این است که مشارکت

 "بهنجار موقعیتی"اعتیاد و مصرف مواد مخدر در شهرستان رودبار جنوب را به عنوان پدیدۀ 
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دین معنی که بازسازی معنایی انجام شده از درک و تفسیر مردم منطقه کنند، ب درک و تفسیر می

ها مصرف ها و وضعیتای است که آنها در اکثر موقعیتاز اعتیاد و مصرف مواد مخدر به گونه

کنند و از نظر اجتماعی تا حدی آن  مواد مخدر و تا حدودی اعتیاد را بهنجار و عادی تلقی می

 پذیرند. را می

توان گفت بین فرهنگ  ولۀ هستۀ این پژوهش )بهنجاربودن موقعیتی( میبراساس مق

شود و بر اساس آن مصرف مواد مخدر کامالً  رسمی که به وسیلۀ نهادهای رسمی مطرح می

زشت و نادرست است و فرهنگ بومی شهرستان رودبار جنوب نوعی شکاف و تعارض وجود 

ف مواد مخدر شامل مصرف مواد مخدر های خاصی از مصردارد زیرا در فرهنگ بومی صورت

کنندۀ زندگی فرد و نیز اعتیاد در سنین پایین مذموم است اما مصرف صنعتی، اعتیادهای فلج

عبارتی، نقض   شود. به تفریحی و حتی مداوم تریاک توسط بزرگساالن عادی تلقی می

ای رواج دارد که هنجارهای فرهنگ رسمی مربوط به مصرف مواد مخدر در این منطقه به اندازه

زاده و بابایی توان آن را نابهنجار تلقی کرد و همان طور که سراج بر اساس فرهنگ بومی نمی

 (، 2911اند )در ارتباط با موضوع دیگری نشان داده

هایی از اعتیاد عمالً به فرهنگی مصرف مواد مخدر و صورت -در این متن اجتماعی

های سنتی مبارزه  ل شده است. در چنین شرایطی روششده تبدیبخشی از سبک زندگی پذیرفته

شود و عمدتاً بر کاهش عرضه  با مواد مخدر که توسط نیروهای انتظامی و قضایی دنبال می

تواند به تنهایی قرین توفیق باشد. در کنار  تأکید دارند، به دلیل عدم حمایت مردم، نمی

ا هم توسل جست و با استفاده از های کاهش تقاض های کنترل عرضه الزم است به روش روش

های آموزشی معطوف به تغییر نگرش و تغییر فهم و ادراک مردم از های محلی، برنامهظرفیت

های اقتصادی اجتماعی به منظور ایجاد مسئلۀ مواد مخدر را هم دنبال کرد. عالوه بر این، برنامه

ن اوقات فراغت سالم هم نباید تغییر در ساختار اشتغال و سطح معیشت و ایجاد امکانات گذرا

 از نظر دور داشته شود.
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