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Background and Aim: Despite decades of research, there is no consensus on the 

factors that explain the relationship between drug abuse and criminal behavior. 

Evolving sophistication in research methodology has identified factors associated with 

drug abuse and crime involvement. However, exploration of the specific factors that 

contribute to initiating, maintaining, and ceasing drug abuse and criminal behavior 

over time, in culture, and in social context remains largely unknown. Methods: In this 

research, the grounded theory approach was used to develop an explanatory model 

based on the reported experiences of 30 men who were referred to addiction treatment 

centers, all of whom had a history of participating in drug abuse and crime. Results: 

Using thematic content analysis, a distinct model emerged. The model portrays drug 

abuse and crime involvement as a lifestyle based on a bio-psycho-social framework. 

The path model describes a combination of person-centered and context-specific 

constructs as influencing factors in the etiology, persistence, stability, and re-

engagement. This model was used in case studies to compare and contrast the 

application of the path model with the theories in the literature. Conclusion: The 

research showed that the relationship between drug abuse and criminal behavior 

includes complex personal, cultural, and social factors that form the drug-crime 

lifestyle instead of a simple causal model. Furthermore, existing theoretical models 

interact to explain individuals' experiences at distinct periods during their involvement 

in drug-crime lifestyles. The proposed bio-psycho-social model found common 

underlying psychological vulnerabilities across the two cultural samples that 

contribute to involvement in drug-crime lifestyles. However, different social, familial, 

cultural, and societal factors affect communication throughout life. This complexity 

emphasizes the need for multimodal and systemic treatment methods that include 

family and culture and the need for psychosocial support services associated with 

treatment provided among drug-abusing offenders for reintegration into society. 
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Introduction 
Investigating the relationship between drug 

abuse and crime is one of the most important 

topics in criminology and social sciences 

research literature. Many studies have 

confirmed this relationship (Bennet & 

Halloway, 2006; Chaiken & Chaiken, 1982; 

McBride & Swarts, 1990; Sullivan & 

Hamilton, 2007; Welte, Zhang, & Wieczorek, 

2001; Mohajerpour et al., 2013; Ghorbani et al., 

2013). Although researchers have tried to 

establish a cause-and-effect relationship 

between drug abuse and criminal behavior, 

finding evidence for a causal relationship is 

difficult. (White & Gorman, 2000) 

Nevertheless, after decades of research and 

contradictory findings, researchers have 

accepted that: 1. Internationally, the number of 

drug abusers among detainees is higher; 2. 

Drug abusers are more likely to engage in 

criminal behavior and 3. Arrestees often report 

drug-related offending (Goldstein, 1985; 

Inciardi, 1986; McBride & Swarts, 1990). 

These findings show that if there is a causal 

relationship between mood and crime, giving a 

warning is the best conceptualization of its 

dynamics and interrelationship rather than 

investigating a one-way relationship (Welte, 

Zhang, & Wieczorek, 2001). In other words, 

although drug abuse can increase the capacity 

to commit crime, crime can also increase the 

likelihood of alcohol and drug abuse. Despite 

this, even examining the drug-crime 

relationship as a dynamic and interrelationship 

of the influence and influence of culture and 

socio-political context on consumption and 

involvement in crime, including the period of 

withdrawal from drugs or both (Robinson & 

Burridge, 2003). 

The research examines the relationship 

between drugs and crime beyond the one-way 

causal relationship and considers situational 

contexts, economic pressure, and drug effects 

to explain the relationship. (Prendergast, 

Huang, & Hser, 2008; H). Studies in this 

direction have proposed four theoretical 

models: 1. Crime is the cause of substance use; 

2. The substance is the cause of the crime; 3. 

Causal agents model in which substances and 

mass are the common causal agent and 4. 

Synchronous model in which the link between 

substances and mass is coincident with each 

other. 

Each of these four models considers the field 

with only one aspect of mass and material 

relationship. Over time and with the increase of 

research, the factors that contribute to crime, 

substance use and the environment in both are 

recognized as complex and dynamic factors. 

(Bennett & Halloway, 2006; French, McGeary, 

Chitwood, & McCoy, 2000; Sullivan & 

Hamilton, 2007). Due to the inherent nature of 

the models, they have been criticized for their 

algebraic view, the classification framework of 

substance use and drug consumption that 

ignores the context and human agency. 

(Comber & Moyle, 2014; Sampson & Laub, 

2005). 

Also, technological developments and the 

expansion of the use of communication 

technologies such as the Internet, satellite and 

communication with the modern world, the 

spread of education and university education 

have made the youth of our society look for 

new values and patterns for their lives, in other 

words, they are looking for new lifestyles. 

(Poorafkari, 2011). Consumption is based on 

understanding and valuation method 

(Salehabadi, 2012); therefore it is a choice that 

arises from attitudes, values and tastes. 

Consumption is a symbol of the characteristics 

through which a person is judged, and lifestyle 

is a construction of the sum of social situations 

based on the same personal choices. The 

principle of choice is born of equal 

opportunities in the modern world (Fazeli, 

2018). 

This research aims to investigate the 

relationship between the criminal lifestyle of 

young people and the tendency to use drugs. In 

other words, this research seeks to answer the 

question, what is the relationship between drug 

abuse and criminal lifestyle? 

Method 
The method of this qualitative research is 

grounded theory. The chosen qualitative 

method is consistent with the narrative 

approach of Leahry (2014). That is, the 

participants' understanding of how the 
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relationship between drugs and crime started, 

changed, stopped, and restarted during their life 

course was investigated. From the 

phenomenological point of view, the aim of the 

study was to investigate the relationship 

between drug abuse and crime among adult 

male addicts who refer to addiction treatment 

centers. According to the grounded theory 

approach, a non-probability theoretical 

sampling method was used to investigate the 

drug-crime relationship in the target 

population. The initial step to determine the 

sample size was to engage in a purposive 

sampling process by developing a set of 

predetermined selection criteria based on the 

following characteristics. The studied 

population in this research were drug addicts 

who referred to related centers for addiction 

treatment. The sample group was 30 people 

based on theoretical saturation. 

Research tools 
1. Interview: The tool used in this research was 

a semi-structured in-depth interview. All 

participants were asked the same questions, but 

they were free to answer the questions however 

they wanted. In this research, the researcher 

started the interview with open and general 

questions that are based on the subject and flow 

of the research and were prepared in advance, 

and based on the participants' answers, the next 

question was asked. The focus of the interview 

questions was derived from the concepts of 

specialized theories in the area of the criminal 

lifestyle and drug abuse, theories and 

experiences of the supervisor and previous 

studies (questionnaire developed by the 

researcher). 

Results 
Participants' narratives of their involvement in 

a drug-crime lifestyle were best depicted as a 

developmental trajectory model; That is, in 

adulthood, they realized that their involvement 

in drug abuse and crime had evolved over time 

but ultimately resulted in a lifestyle choice. A 

lifestyle choice develops that is dynamic, 

multifactorial and includes periods of 

withdrawal and re-engagement with drug abuse 

and criminal behavior. In retrospect, these 

participants understood their lifestyle choices 

from a biopsychosocial perspective. 

Participants believed that they had inherent 

psychological vulnerabilities related to poor 

self-regulation skills, which they believed 

contributed to a range of challenges in the 

social sphere in which their early growth and 

development occurred. Participants described a 

childhood history of conformity-related 

problems, exemplified by challenging 

mainstream society's norms, values, and 

behavioral expectations, which contributed to 

their early experience of social exclusion. 

From this initial foundation, although most 

participants reported growing up in a 

supportive and social family system, they 

described the impact that was shaped by 

interactions in various social contexts (eg, 

school, career, sports) and relationships. 

Contexts perpetuate a drug-criminal lifestyle or 

promote social activities. However, for the 

participants in this study, the interaction and 

influence of positive social ties such as the 

family system, school, structured recreational 

activities, employment, and marriage only 

delayed the onset of their investment in the 

drug lifestyle, not preventing their 

involvement. In sum, participation in healthy 

social roles and relationships (eg, marriage, 

parenting, and employment) decreases when a 

person becomes involved in and invests in a 

drug-crime lifestyle. Additionally, it appears to 

have contributed to re-engagement in drug 

crime. Even if withdrawal attempts occurred, 

the family was considered an important 

resource without a social support base. Peers 

and opportunities to develop mastery through 

conformity attempts to quit were unaffected. 

Discussion and conclusion 
The participants' initiation of criminal behavior 

and drug abuse was the most consistent theme 

that emerged from the study. That is, many 

participants are involved in a drug-crime 

lifestyle early on, and this lifestyle framework is 

modeled, condoned, and encouraged within the 

immediate and extended family system. 

Despite all participants being assured of 

confidentiality and informed that participation in 

the study would not have any positive or 

negative impact, there is still a possibility that 

participants may have intentionally 

misrepresented information/events. 
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Furthermore, it is acknowledged that self-report 

data can be problematic for those who could be 

considered career criminals or those with long-

term involvement in offending and drug abuse, 

due to inherent problems with memory and 

recall over time. In particular, the internal 

consistency and validity of the data may be 

compromised by repeated engagement in similar 

activities and repeated states of intoxication, 

possibly impairing memory recall (Delisi et al., 

2011). Therefore, incomplete or incorrect 

recollection of information may have occurred. 

Ultimately, however, there is no way to avoid 

subjective self-report in research that examines 

the natural history of drug abuse and crime. 
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and confidentiality were observed. 

Acknowledgement 
The cooperation of all participants in the 

research is thanked and appreciated. 

Conflict of interest  
According to the authors, this article has no 

financial sponsor or conflict of interest. 

  

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ja

ra
c.

4.
4.

58
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
82

12
73

8.
14

01
.4

.4
.1

1.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ja
ra

c.
ir

an
m

eh
r.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 25

http://dx.doi.org/10.52547/jarac.4.4.58
https://dorl.net/dor/20.1001.1.28212738.1401.4.4.11.8
http://jarac.iranmehr.ac.ir/article-1-153-fa.html


Determining the Psychometric Properties of the Persian Version of the Perceived Partner Responsiveness Scale …                 62 

  

http://jarac.iranmehr.ac.ir      Journal of Assessment and Research in Applied Counseling     Fall 2022, Vol 4, No 4 

 

 

 
 

 

 

 

 ادیداده بن یفیپژوهش ک کیمجرمانه:  یمصرف مواد و سبک زندگ نیرابطه ب
 

 رانیا ن،یخم ،یدانشگاه آزاد اسالم ن،یواحد خم ،یگروه روانشناس یدکتر یدانشجو: نیافاطمه مسعودی

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس اریاستاد: *مجتبی تمدنی
 

 چکیده

مصرف مواد مخدر و رفتار مجرمانه  نیکه ارتباط ب ی، در مورد عواملها پژوهشدهه رغمیعلزمینه و هدف: 

ا ر ی، عواملدر حال تکامل در روش پژوهش یدگیچیپ کهینظر وجود ندارد. درحالاتفاق دهندیم حیرا توض

خاص که  لکرده است که با دخالت در مصرف مواد مخدر و جرم مرتبط هستند، کاوش در عوام ییشناسا

 یاجتماع نهیر مجرمانه در طول زمان، در فرهنگ و زمدر شروع، حفظ و توقف مصرف مواد مخدر و رفتا

 یبرا نهیزم ةینظر کردیپژوهش از رو نیدر ا: روش پژوهشنقش دارند، همچنان ناشناخته مانده است. 

استفاده  ادیعتکننده به مراکز ترک امرد مراجعه 03گزارش شده  اتیبر اساس تجرب یحیمدل توض کیتوسعه 

 لیبا استفاده از تحل: هایافته. سابقه مشارکت در مصرف مواد مخدر و جرم بودند یدارا یشد که همگ

 کیعنوان آمدد. مدل مشارکت در مصرف مواد مخدر و جرم را به دیپد زیمدل متما کی ،یموضوع یمحتوا

از  یبیترک مدل، ریمس کشد،یم ریبه تصو یاجتماع-یروان-یستیچارچوب ز کیبر  یمبتن یسبک زندگ

 یریو درگ یداریتداوم، پا ،یشناسدر سبب رگذاریعنوان عوامل تأثخاص را به نهیفردمحور و زم یساختارها

 یهاهیبا نظر ریو تقابل کاربرد مدل مس سهیمقا یبرا یدر مطالعات مورد مدل نی. از اکندیم فیمجدد توص

مصرف مواد مخدر و رفتار  نیب تباطارپژوهش نشان داد که  :گیرینتیجهاستفاده شد.  اتیموجود در ادب

 یجاجرم را به-مواد مخدر یاست که سبک زندگ یو اجتماع یفرهنگ ،یشخص دهیچیمجرمانه شامل عوامل پ

 اتیموجود با هم تعامل دارند تا تجرب ینظر یهامدل ن،ی. عالوه بر ادهدیم لیتشک یمدل ساده علّ کی

دهند. مدل  حیجرم توض-مواد مخدر یدر سبک زندگ هانآ یریمجزا در طول درگ یهاافراد را در دوره

مونه دو ن نیمشترک را در ب ییربنایز یشناختروان یهایریپذبیآس ،یشنهادیپ یاجتماع-یروان-یستیز

 ،یعوامل اجتماع حال،نی. بااکندیجرم کمک م-مواد مخدر یکه به مشارکت در سبک زندگ افتی یفرهنگ

ر ضرورت ب یدگیچیپ نی. اگذارندیم ریتأث یبر ارتباط در طول زندگ متفاوت یو اجتماع یفرهنگ ،یخانوادگ

 یتیبه خدمات حما ازیو ن شودیکه شامل خانواده و فرهنگ م یاو سامانه یچندوجه یدرمان یهاروش

 بیکتر یمصر مواد برا نهیشیپ یمجرمان دارا نیکه با درمان ارائه شده در ب کندیم دیتأک یاجتماع-یروان

 در جامعه مرتبط است. ارهدوب

 :هاکلیدواژه
، یرفتار مجرمانه، سبک زندگ

 اعتیاد

 

 *نویسنده مسئول
m_tamadoni@azad.ac.ir  
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 مقدمه

 ترینمهم از یکی جرم و مخدر مواد مصرف بین رابطة بررسی

 اجتماعی علوم و شناسیجرم پژوهشی ادبیات هایعنوان

 قرارگرفته تأیید مورد زیادی هایپژوهش در رابطه این. است

 & Bennet & Halloway, 2006; Chaikenاست )

Chaiken, 1982; McBride & Swarts, 1990; 

Sullivan & Hamilton, 2007; Welte, Zhang, & 

Wieczorek, 2001; Mohajerpour et al., 2013; 

Ghorbani et al., 2013). کرده سعی پژوهشگران بااینکه 

 رفتار و مخدر مواد مصرف بین معلولی و علت رابطة اند

 علی رابطة برای شواهد یافتن کنند، برقرار مجرمانه

 باوجوداین، (White & Gorman, 2000. )دشواراست

 پژوهشگران متناقض، هاییافته و پژوهش هادهه از پس

 نکنندگامصرف تعداد المللیبین سطح . در1: که اند پذیرفته

 .8 است؛ بیشتر شدگانبازداشت میان در مخدر مواد

 و ندگردمی مجرمانه رفتار دنبال بیشتر مواد کنندگانمصرف

 هب هاآن جرم ارتکاب کنندمی اعالم اغلب دستگیرشدگان .0

 ,Goldstein, 1985; Inciardiاست ) بوده مرتبط مواد

1986; McBride & Swarts, 1990ها نشان ( این یافته

دهد که چنانچه رابطة علی بین مود و جرم وجود دارد، می

سازی از پویایی و رابطة متقابل آن دادن هشدار بهترین مفهوم

 & ,Welte, Zhang) هیسواست تا بررسی رابطة یک

Wieczorek, 2001). بااینکه مصرف مواد به عبارتی ،

تواند ظرفیت ارتکاب به جرم را افزایش دهد، جرم نیز می

تواند احتمال مصرف الکل و مواد را افزایش دهند. می

عنوان یک باوجوداین، حتی بررسی رابطة مواد ـ جرم به

 فرهنگ و زمینة ریتأثپویایی و رابطة متقابل علی نفوذ و 

در جرم از جمله  ی در مصرف و درگیرشدناجتماع یاسیس

 ,Robinson & Burridge) دورة ترک مواد یا هردو

2003) 

ها رابطة بین مواد و جرم را فراتر از رابطة علی پژوهش

های موقعیتی، فشار اقتصادی سویه بررسی کرده و زمینهیک

. گیردو اثر دارویی برای تبیین رابطه را در نظر می

(Prendergast, Huang, & Hser, 2008; H). 

اند: های در این راستا چهار مدل نظری پیشنهاد دادهپژوهش

. مواد علت جرم است؛ 8. جرم علت استفاده از مواد است؛ 1

. مدل عوامال علی که در آن مواد و جرم عامل علی مشترک 0

. مدل همزمانی که در آن پیوند بین مواد و جرم 0هستند و 

 شود.می زمانهمتصادفی با یکدیگر 

م از این چهار مدل زمینة تنها با یک جنبه از رابطة هرکدا

گیرد. در طی زمان و با افزایش جرم و مواد را در نظر می

پژوهش عواملی که در جرم، مصرف مواد و محیط در هردو 

و پویا تشخیص داده  دهیچیپعنوان عوامل سهیم است به

 ,Bennet & Halloway, 2006; Frenchشود. )می

McGeary, Chitwood, & McCoy, 2000; 

Sullivan & Hamilton, 2007).  با توجه به ماهیت

ی بندطبقهها از نظر نگاه جبری، چارچوب ها آنذاتی مدل

استفاده از مواد و مصرف داروی که زمینه و عاملیت انسان را 

 & Comber. )اندگیرد، مورد انتقاد قرارگرفتهنادیده می

Moyle, 2014; Sampson & Laub, 2005.) 

موارد تشخیص پیچیدگی رابطة مواد و جرم  یکی از نخستین

سه بود. چارچوب  Golstein (1985)چارچوب سه وجهی 

ای و تأثیر دارویی است. ی شامل انگیزة اقتصادی، سامانهوجه

فرهنگ مواد و تأثیر مسئله آن است که زمینة خشونت خرده

خیر مواد بودن آن و فشار اقتصادی با تأمین مالی سمی

تواند بر آغاز درگیرشدن در جرم ارتباط دارد. باوجوداین، می

فتن گرمانند مدل پیشین مدل سه وجهی نیز به دلیل نادیده

شناختی و اثر افزایشی مواد ـ زمینة اجتماعی، پردازش روان

 ,Curtisجرم در طی زمان مورد انتقاد قرارگرفته است. )

2007). 

هة گذشته از کاوش اینکه آیا بین بنابراین، پژوهش در چند د

مصرف مواد و چرم رابطه وجود دارد به مستندسازی و درک 

الگوی درگیرشدن در مصرف مواد و جرم جدای از یکدیگر 

شناسی از این نظر بیشتر به بررسی الگوهای تغییر کرد. جرم

 پردازدها مجرمانه میبلندمدت درگیرشدن در جرم و اشتغال

(Delisi & Piquero, 2011; Pendergast, Haung, 

& Hser, 2008 .)های ها روی الگوی اشتغالتمرکز بررسی

مجرمانه ابعادی مانند مشارکت، فراوانی، تخصص، افزایش، 

 ,Delisi & Piquero). طور شغل و فاصله در زندگی است

های اصلی الگوی اشتغال بنابراین یکی از سؤال .(2011

مجرمانه اختصاص دارد؛ شناسی خصلت مجرمانه به سبب

یعنی میزانی که به ساختار شخصیت خاص شخص، 

های اجتماعی یا ترکیبی از هردو درگیرشدن در موقعیت

 .(Delisi & Piquero, 20) ارتباط دارد

 در دخالت و مخدر مواد مصرف نوسانات احتماالً که از عواملی

 توان تأثیر فرهنگ، زمینه سیاسی،دهد میافزایش می را جرم
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 دهیپد با مقابله در اقتصادی و اجتماعی نام برد. متاسفانه

، یطیمح هایجنبه به کمتر کشورها در جرم، و یبزهکار

 و است شده توجه آن یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع

 تا است موجب شده ییقضا و یانتظام صرف یبرداشت

 یریدستگ و گردیپ و ردیگ قرار تیاولو در مجرم مجازات

 که است یحال در نیا .باشد داشته یشتریب تیاهم یو

وقوع  از یریشگیپ منظور به اقدامات نیا کنار در امروزه

 که یزندگ مختلف یها وهیش شناخت و یبررس جرم،

 ییبسزا ریتاث توانددهد، میمی رخ شتریب درآنها جرم دهیپد

 یکل دید کی باشد، از داشته مجرمانه رفتار بروز کاهش در

 مرتکب که یاجتماع نظم مخالف است یرفتار شامل جرم

 ،یتی، تربینیتأم اقدامات ای مجازات در معرض را آن

 (.Lee, 2016دهد )می قرار یدرمان ،یمراقبت

 قانون در که یعمل ترک ای عمل هر به گرید عبارت به

 مجازات و یفریک ،ییضمانت اجرا آن یبرا و شدهینیبشیپ

 فعل مجرمانه رفتار شود،می اطالق جرم شدهگرفته در نظر

 یزندگ وهیش در و روزمره یزندگ در افراد که است یکنش ای

 دهندیانجام م یو اجتماع یقانون یهنجارها نقض در شان

 یقانون الزامات با مواجهه در را خود صورت آن در و

 یتلق یاجتماع یا مسئله جرم امروز یایدن در .ابندیمی

 یهاسازمان .افراد به مربوط یاخالق مشکل نه شود،می

 مانند یمختلف یها رشته پژوهشگران و جهان یتخصص

 یحت و یروانشناس ، حقوق،یشناس جامعه ،یشناس جرم

 کوشش و دهندمی قرار یعلم کاوش مورد را آن اقتصاد

 زهیانگ شناخت یبرا وکالن خرد سطح در را یادیز یها

 آن انجام بر موثر متنوع عوامل و مجرمانه رفتار یها

 (.Fathi, 2017دهند )یم

 یشهر مناطق در آن نامتعادل عیتوز و تیجمع شیافزا

 ،یاقتصاد یهابحرآن ،یکاریب شیبزرگ، افزا یشهرها ژهیبو

 و سبب تحولها یاقتصاد و یفرهنگ عیسر راتییمهاجرت، تغ

 توجه با افراد است، شده جامعه سطح در یمیعظ مشکالت

 وهیش حاکم، یساختارها به تیبا اهم و مشکالت نیا به

 ن مصائبیا با ییارویرو در و نندیگزمی بر را مناسب یزندگ

ند یآ یبرم آن حل یبرا بهتر یا چاره افتنی صدد در

(Charmaz, 2019.) 

 ای کی یدارا شوندمی رفتار مجرمانه مرتکب که یافراد غالباً 

هستند،  خود اتیح دردوران یمحور یزندگ وهیش چند

 یسبک ،یمذهب یسبک گرید یبرخ گرا، عقل یسبک یبرخ

 با برخورد یبرا شیخو یزندگ در فعال یسبک ای منفعل

 شود،می متحول اجتماعی یدنیا وقتی دارند. مشکالت انواع

نیازمندیم. سبک  آن کردن درک یبرا نو مفاهیمی به

 از زیاد امروز یدنیا در که است مفاهیمی جمله از زندگی

 یبیشتر قابلیت زندگی سبک مطالعه .شودمی استفاده آن

 دارا را هاآن بینیپیش و رفتارها از دقیقتر شناخت یبرا

 با واقعی یرفتارها (. بررسیFarajiha, 2014است )

 سبک مطالعه عبارتی به یا الگومند و انسجام کشف رویکرد

 و نگرشها بررسی یبرا مناسب جایگزینی تواندزندگی، می

نشان داد که  Brown et al. (2016)باشد. نتایج  ارزشها

بین مصرف مواد و رفتارهای مجرمانه رابطه مستقیمی وجود 

 دارد.

 از استفاده گسترش و تکنولوژیکی تحوالتی همچنین

 یدنیا با ارتباط ماهواره و اینترنت، نظیر ارتباطی یهایفناور

 باعث دانشگاهی تحصیالت و آموزش فراگیرشدن مدرن،

 یالگوها و ارزشها دنبال به جامعه ما جوانان است شده

 دنبال به دیگر عبارتی به باشند زندگیشان یبرا جدید

 ,Poorafkariهستند ) زندگی جدید یسبک ها تجربه

است  یارزش گذار شیوه و درک بر مبتنی مصرف، .(2011

(Salehabadi, 2012،) است انتخابی یامر سبب بدین 

 نماد مصرف .خیزدمی بر ذوقها و ارزشها از نگرشها، که

 قرار مورد قضاوت هاآن طریق از فرد که است ویژگیهایی

 یهاموقعیت مجموع از ساختی زندگی، سبک و گیردمی

 اصل .است شخصی یهمان انتخاب ها بنیان بر اجتماعی

است  مدرن یدنیا در برابر یفرصت ها زاییده انتخاب

(Fazeli, 2018). 

 مختلف متون در که است مفاهیمی از یکی زندگی سبک

 این دارد، کاربرد فراوانی فرهنگی و یاقتصاد-اجتماعی

 محصول را آن و دارد قرن یک از کمتر قدمتی مفهوم

 سبک بنابراین مفهوم (.Salehi, 2015دانند )می مدرنیته

 دوره این در زیرا ندارد، جایگاهی سنتی جامعه در زندگی

 تمایز بروز امکان شیوه زندگی کردن در شکلی هم و تجانس

 یآزاد و کاال تکثر و تنوع که مدرن جامعه دهد. درنمی را

 متنوع زندگی سبک است، آن یاز ویژگیها مصرف در یفرد

رابطة بین  (.Creswell, 2015) کندمی پیدا بروز امکان

مصرف مواد و جرم بیشتر حالت مزمن دارد تا موقتی و اغلب 

 ودشمی سازیتر مفهومبخشی از سبک زندگی محرمانة کلی

(Sullivan & Hamilton, 2007). های تجربی پژوهش

گیری بیشتر به رابطة طولی بین جرم و مصرف مواد جهت

کند تا از طریق بررسی اند. الگوی شغلی کوشش میکرده
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زندگی رابطة بین مواد و جرم در طی زمان و در زمیة سبک

 ,Sullivan & Hamilton) مجرمانة مزمن توجه کند

های در نابراین تبیین رابطة مواد ـ جرم نوسانب .(2007

استفاده از مواد و درگیرشدن در رفتار مجرمانه را بررسی 

 کنید.می

 درون انسجام تشدید موجب زندگی سبک اساس این بر

 یگروهها جدا شدن تمایز عامل طرفی از و گروهی

(. Moghimi, 2017شد ) خواهد یکدیگر از اجتماعی

 در سبک حصر و بیحد تنوع که است این اساسی مسئله

 تضعیف و یکدیگر از گروهها جدایی تشدید موجب زندگی

 اجتماعی رشد بینظمی نتیجه در و گروهی بین روابط

 انسجام تضعیف و گروهی درون انسجام تشدید شد. خواهد

 دچار را ملی اجتماعی همبستگی ممکن است گروهی بین

 (. Davies & Dwye, 2013کند )می نقصان

 ترینپیچیده از یکی مخدر مواد با مرتبط تخلفات مسئله

 مواجه آن با ایرانحاضر جامعه حال در که است هاییچالش

 آگاهی این باعث ایران در مخدر مواد تخلفات افزایش است.

 عمده اجتماعی مسئله یک با ایران که شده است فزاینده

 (.Fernandez, 2014) است مواجه

 زندگی مجرمانه سبک رابطه بررسی پی در پژوهش این

 عبارت به است. مخدر مواد مصرف به گرایش و جوانان

 که است سؤال این به پاسخگویی درصدد پژوهش این دیگر

 مجرمانه وجود مصرف مواد و سبک زندگی بین یرابطه ا چه

 دارد؟

 روش پژوهش
. ت( اسنهیزم هی)نظر ادیبناز نوع داده یفیپژوهش ک نیروش ا

 Leahry (2014) یتیروا کردیشده با روانتخاب یفیروش ک

کنندگان در مورد معنا که درک مشارکت نیمنطبق است. به ا

توقف و شروع مجدد رابطه مواد مخدر  ر،ییشروع، تغ یچگونگ

از منظر  .دش یها بررسآن یزندگ ریو جرم در طول مس

مصرف مواد  نیارتباط ب یهدف پژوش بررس ،یدارشناسیپد

کننده به مراکز معتادان مرد بالغ مراجعه نیمخدر و جرم در ب

 یریدرگ ،یانسان یاز رفتارها یاریبود؛ مانند بس ادیترک اعت

 دهیپد کیفرد در مصرف مواد مخدر و رفتار مجرمانه 

 به اهداف یابیدست یبرا نیاست؛ بنابرا دهیچیپ یاجتماع

و  یآورجمع یبرا یلو تعام ایپو یکردی، انتخاب روپژوهش

اخذ  پژوهش نیبود. اساس ا یها ضرورداده لیتحل

 اتیکنندگان در مورد تجربمشارکت یشخص یهابرداشت

 دیتأک ییو معنا یها بود. پژوهش بر منطق ذهنآن ستهیز

 ات،یتجرب دادها،یکنندگان دربارة روکه مشارکت دیورز

 یداشتند که در طول زندگ ییهانهیو زم هاطیاحساسات، مح

 نیا ن،یها مواجه بوده اند؛ بنابراخود تا زمان مصاحبه با آن

 سابقة جرم یمعتادان بزرگسال دارا صیبا هدف تشخ پژوهش

ها در رابطه مواد مخدر درک مشارکت آن یدر طول زمان برا

 فیظر یهاخود انجام شد. تفاوت یو جرم در طول زندگ

به طور جداگانه و  تیبا هر دو فعال کنندگانارتباط مشارکت

 هینظر کردیمطابق با رو شد. سهیغالب مقا اتیبا هم با نظر

 یبرا یاحتمال ریغ ینظر یریگروش نمونه کیاز  ،یانهیزم

هدف استفاده شد.  تیجرم در جمع-رابطه مواد مخدر یبررس

 ندیاندازه نمونه، شرکت در فرآ نییتع یبرا هیگام اول

 یارهایاز مع یاتوسعه مجموعه قیهدفمند از طر یریگنمونه

 ود.ب ریز یهایژگیاساس و رب شدهنییتع شیاز پ یانتخاب

کننده پژوهش معتادان مراجعه نیدر ا یجامعه موردبررس

 گروه نمونه براساس به مراکز مرتبط بودند. ادیترک اعت یبرا

 نفر بود. 03 یاشباع نظر

 ابزار پژوهش

 قیپژوهش مصاحبه عم نیمورد استفاده در اابزار : مصاحبه. 1

 یهاکنندگان سوالبود. از همه شرکت افتهیساختار مهین

ها آزاد به سوال ییها در پاسخگوآن یشد، ول دهیپرس یکسانی

 نیپاسخ دهند. در ا خواهندیهستند تا به هر صورت که م

 عوضوبر م یکه مبتن یباز و کل یهاپژوهش، پژوهشگر با سوال

شد مصاحبه را آغاز و  نیپژوهش است و از قبل تدو انیو جر

شد.  هدیپرس یکنندگان سوال بعدشرکت یهابر اساس پاسخ

 یتخصص یهاهینظر میبرگرفته از مفاه محور سواالت مصاحبه

و  اتیمجرمانه و مصرف مواد، نظر یسبک زندگ نهیدر زم

 امهشنبود )پرس نیشیپ یهااستاد راهنما و پژوهش اتیتجرب

 محقق ساخته(.

 یکنندگان خواسته شد تا در طاز مشارکت شیوه اجرا.

از  یداده ها، شرح یآورجمع یعنوان روش اصلمصاحبه، به

گروه از  کیعنوان ارائه دهند. به اتشانیتجرب

 کننده به مراکزکنندگان، معتادان مرد بالغ مراجعهمشارکت

ته رانده در نظر گرف هیگروه به حاش کی عنوانهب ادیترک اعت

کننده مشارکت یدر مورد زندگ قیحقا یآور. جمعشوندیم

 یها در مورد ارتباط احتمالداده یابیدر طول مصاحبه و برون

به  قیمصرف مواد مخدر و رفتار مجرمانة فرد، از طر نیب

در مورد احساسات و  یدست آوردن اطالعات اضاف
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 تریمورد بحث، غن یزندگ دادیبا هر رو رتبطم یهاواکنش

از  کیخاطرنشان کرد که هر  دی. باشودیم

 یزندگ یهاخود، داستان تیکنندگان در گفتن روامشارکت

انسجام، معنا و تداوم در  یخود را در طول زمان در جستجو

اند. هنظر کرد دیو تجد ییبازگو ا،یاح ،یبندخود قالب یزندگ

 است یه ذهنکننددر حال تکامل هر مشارکت یزندگ تیروا

 نیوقوع ا یو توال یزندگ عیکه دقت وقا شودیو اذعان م

باشد. در  افتهیممکن است در طول زمان کاهش  دادهایرو

 یستیبا نیها، همچنداده تینیع یهاتیمحدود دییتأ

 یشناختیموضع هست کیخاطرنشان شود که پژوهش 

درک استوار است  نیبر ا پژوهش نیداشت. ا انهیگراینسب

وجود ندارد، بلکه  «قتیحق» ای ینیع تیواقع چیکه ه

 هنیزم ریتحت تأث یوجود دارد که همگ یمتعدد یهاتیواقع

 هستند.

 هایافته
درصد افراد  3/13سن شناختی، جمعیت ها ویژگیبه لحاظ 

 0/80سال، 08تا  83 نیدرصد ب 0/80سال بوده، 88 ریز

درصد هم باال  3/03سال سن داشته اند. 08تا  03 نیدرصد ب

افراد نمونه  یسن نیانگیسال سن داشته اند. ضمن م 08

 83سابقه مصرف مواد  سال بوده است. 03حدود  یآمار

سال،  13تا  3 نیدرصد ب 0/10سال بوده، 8 ریدرصد افراد ز

 83تا  13 نیدرصد هم ب 03سال، 18تا  11 نیدرصد ب 13

 83 یدرصد هم باال 3/83سال سابقه مصرف مواد داشته اند.

سابقه  نیانگیسال سابقه مصرف مواد داشته اند. ضمن م

 سال بوده است. 13حدود  یمصرف مواد افراد نمونه آمار

داده شد  حیکه در بخش روش پژوهش توض یرمزگذار ندیفرا

به  ادیبنداده هینظر هیکه بر پا دیانجام یبه هشت دسته اصل

مربوطه را  یو کدها یاصل یهاخوشه 1جدول دست آمد. 

 لیو تحل یمتوال ،یمورد یموضوع لیکه از تحل دهدینشان م

 انندگکنشرکت نیآمده است. در بدستبه یمورد یاسهیمقا

ه ک شودیارائه م یباز به روش یکدها یاصل یهایبنددسته

کرده و درک  فیخود را توص اتیکنندگان تجربشرکت

هشت  شود،یمشاهده مزیر جدول طور که در اند. همانکرده

آمده است  رونیها بصورت برجسته( از داده)به یدسته اصل

 .شوندیمربوطه ارائه م یهرکدام با رمزها

 . طبقات و رمزهای منطبق با آن1جدول 

 به تجربه کسالت تیحساس: 1رمز  شناختیپذیری روان: آسیب1طبقه 

 همساالن ریبه تأث تیحساس: 8رمز 

 فیگیری ضعهای مقابله و تصمیممهارت: 0رمز 

 یناکارآمد خودکارآمد یابیارز: 0رمز 

 در ارضاء ریدر تأخ یناتوان: 8رمز 

 یهای روانبیماری: 3رمز 
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 کنندهنییتع: قدرت، پول، مسائل جنسی 2طبقه 

 خودارزشمندی

 یو مهمان ی، رابطه جنسیلذت جسمان: 1رمز 

 هشیاریدر  کفایتبیخود در هنگام خود قدرتمند : 8رمز 

 روزمره یبودن و کارها یدر تحمل عاد ناتوانی :0رمز 

از مواد و رفتار خشن منجر به  استفاده: 3طبقه 

 جدایی از خانواده

 : حمایت خانواده در صورت پذیرش1رمز 

 عدم مصرفدوستان مشروط به  تیحما: 8رمز 

 مواد : مستحق1رمز  : تغییر اسناد سرزنش0طبقة 

 مظهر مواد :8رمز 

 : اسناد سوگیری0رمز 

 از مواد مختلف برای تنظیم و بهبود هیجان استفاده :1رمز  اراده: حفظ 5طبقة 

 زمان و نحوة جرم انتخاب :8رمز 

 یی دست برداشتنتوانا :0رمز 

زندگی انتخابی در مقال سبک زندگی مفید  سبک :0رمز 

 اجتماعی

ی به مواد و ارتکاب ابیدست: تعلق و مهارت در 6طبقة 

 به جرم

 ای مفید اجتماعیهخود از گروه فاصلة :1رمز 

 عنوان شغلمواد و رفتار مجرمانه به عیتوز :8رمز 

 

 یشناختروان یریپذبی: آس1طبقه  فیتوص

 کنندگان از شروعمربوط به درک مشارکت یطبقه اصل نیاول

کنندگان شرکت یمصرف مواد مخدر و رفتار مجرمانه برا

 لیاوا ای یاستفاده در اواخر دوران کودک نیاست، نخست

شروع شد.  ینگرندهیبا استفاده از آ ینوجوان

 یکنندگان شروع مصرف مواد مخدر و رفتارهامشارکت

نسبت دادند و  هیاول یروان یهایریپذبیمجرمانه را به آس

ده مان داریشده و در طول زمان پا یذات شانیمعتقد بودند برا

در ارضاء،  ریدر تأخ یمانند استرس، ناتوان یها موارداست. آن

 به تیو حساس یپرتمشکل در حفظ توجه و تمرکز، حواس

 ییرا گزارش کردند. رمزها یروان ایو/  یاحساس یهایناراحت

 دونیپ گریکدیبا  رندیگیقرار م یطبقه اصل نیکه در ا

عنوان عوامل مؤثر در دوره ها بهدارند و از داده یناگسستن

 و پس یریدستگ ای یمداخله مداوم ازجمله ترک اجبارشروع، 

 مجرمانه بود. یتوقف، مصرف مجدد و رفتارها یهااز دوره

 و کسالت یخستگ اتیبه تجرب تی: حساس1رمز  فیتوص

شروع مصرف مواد مخدر و  لیکنندگان دلاز شرکت شتریب

 گزارش کردند. یحوصلگیمجرمانه را ب یرفتارها

 «دمیمجرمانه انجام م یاصالً حوصله ندارم و کارها هاشب»

 (18کننده ( )شرکتتی)جنا

« کسالت را بشکنم نیجرم ا ایبا مواد و  کنمیم یسع»

 (3کننده )شرکت

در  داریاپ ،یتکرار ند،یرا ناخوشا یحوصلگیب کنندگانشرکت

 یهاگزارش کردند. در طول دوره یطول زمان و در تمام زندگ

نابهنجار،  یمواد و رفتارها هیشروع به مصرف اول

در  یو خستگ یحوصلگیکنندگان در مورد تجربه بشرکت

از مشکالت  رسدیمدرسه صحبت کردند که به نظر م طیمح

 فیمدرسه، مشارکت ضع طیمربوط به توجه و تمرکز در مح

در  تیحما ایمحدود خانواده  یگذارهیدر آموزش، سرما

 یهاتیو مشارکت محدود در فعال یبه اهداف آموزش یابیدست

 همراه بود. یآموزش طیساختارمند خارج از مح یحیتفر

بودم و با چند تا از  حوصلهیمدرسه همش ب یتو من»

 میکردیم یسر راه از مغازه دزد ایها بچه لیوسا هایهمکالس

 (18کننده )شرکت «رهیو غ رهیو غ

 کهیطورپابرجا بود، به یسالدر بزرگ یحوصلگیبه ب تیحساس

 یدگسبک زن کیکه  یکنندگانآن دسته از شرکت یبرا یحت

عاشقانه، مشغول به کار  یاکرده بودند )رابطه جادیا یاجتماع

ازدواج کرده بودند و گزارش داده بودند که بدون جرم و  ای

ادامه  یتکرار یهاتجربه را به حالت نیمواد مخدر هستند( ا

و  تیریقادر به مد کردندیکه احساس م یحوصلگیدادند. ب

 .ستندیکاهش آن ن

 یلیخ یزندگ کردم،یمواد مصرف نم ایرفتن سر کار  وقت»

خودمو مشغول  کردمیم یسع شهیکننده بود. من همخسته

 (0کننده )شرکت« کنم
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 یاجتماع یزندگ وهیتنها ثبات شمرد، نه کنندگانمشارکت

ه بود )ک ینیبشیقابل پ ازحدشیو ب« کنندهخسته»ها آن

ها (، بلکه آنشدیم یتلق ندیناخوشا خودیخودبه

 لذت ایانجام دادند  یاجتماع یزندگ یرو یکم یگذارهیسرما

و  هاتیرا از اجتماع به دست آوردند. فعال یو تسلط کم

همراه با  جانیبه ه لیکه در آن مشغول بودند م یاابطهر

عامل  کیعنوان به یزندگ یبارتبه کاهش تجربه کسال لیتما

استفاده از مواد مخدر و  یها براکه در انتخاب آن یقو

 مشارکت در جرم نقش داشته است.

 همساالن ریبه تأث تی: حساس8رمز  فیتوص

ها تحت کنندگان گزارش کردند که آناز مشارکت یتعداد

آورده  یدوستان و افراد ناباب به مصرف مواد مخدر رو ریتاث

در کنار دوستان ناباب منجر  یخودم و لذت طلب یاند. ناآگاه

بار  نیاول لیدل(« 18کننده مشارکت») دیبه مصرف مواد گرد

 وستمصرف مواد مخدربواسطه پدرم بود و سپس وجود د

ننده ک)مشارکت دیبخش دیانرا تشد مانیناباب در محل زندگ

13.) 

کننده در د مصرفافراد وجو یموارد ذکر شده برخ همانند

ود عامل وج زین گرید یدانسته اند و برخ یخانواده را عامل اصل

 دوستان ناباب را مهمتر دانسته اند.

 فیضع یریگمیمقابله و تصم یها: مهارت0رمز  فیتوص

 در برخورد با مشکالت یکننده ناتواناز افراد مشارکت یتعداد

شده است را عنوان نموده شان حادث یکه برا یو مسائل زندگ

 ادمیام باعث اعت یدر حل مشکالت و مسائل زندگ یناتوان»اند. 

 (.0کننده )مشارکت«دیگرد

 نیتراسترس و اضطراب از مهم ،یافسردگ رسدینظر م به

 افراد یریگمیاست که باعث شده است قدرت تصم یعوامل

 ریها در مسنکند. انسا دایکاهش پ یمعتاد به طور قابل توجه

 شوندیروبرو م دیجد یهاتیو عمر خود دائم با موقع یزندگ

درشت  و زیر یهامیتصم نیهستند. ا یریگمیبه تصم ریو ناگز

 ایدرست  جهیو نت کندیم فایها اآن یدر زندگ ینقش مهم

 فرد را به کل یزندگ ریمس تواندیم هامیتصم یغلط بعض

ت کوچک و ساده اس هایریگمیاز تصم یدهد. البته برخ رییتغ

اما در مقابل، مسائل  رد،یگیو چندان مورد توجه قرار نم

ها به زمان آن ورددر م یریگمیوجود دارد که تصم یتربزرگ

 دارد. ازین یتریطوالن

 یناکارآمد خودکارآمد یابی: ارز0رمز  فیتوص

را موجب  ینیبکنندگان عامل خودکماز مشارکت یبرخ

دست کم  یلیمصرف مواد مخدر دانسته اند. من خودم را خ

 عامل نیرا هم یونیبه مواد اف شیگرا یگرفتم و علت اصل

 (.8کننده )مشارکت دانمیم

که در  یریبه لحاظ تاث یموضوع خودکارآمد نیا تیاهم

بسا تعلل در است و چه ادیز اریبس گذارد،یسرنوشت فرد م

به بار  یریناپذخود، عواقب جبران یهایشناخت توانمند

 تیترب ریتحت تاث ایو  یبه صورت ذات یآورد. البته برخ

اشاره کرد که  دیناکارآمد هستند، اما با ،یخانوادگ

 یو هر فرد شودیفن و مهارت محسوب م ینوع یرآمدخودکا

بر  تواندیم ی. خودکارآمددیدارد که آن را بالفعل نما ازین

اشاره  دیبگذارد و با یاریبس ریمعتاد تاثافراد  یزندگ تیفیک

 ها است.خود آن یدرون یهاموضوع ارزش نیکرد که ا

 در ارضاء ریدر تأخ ی: ناتوان8رمز  فیتوص

 ریاخدر ت یکنندگان گزارش کردند که ناتواناز مشارکت یبرخ

 یباعث سرخوردگ یجانیو ه یعاطف یازهاین یبرخ یو ارضا

ها به مواد آن شیامر موجب گرا نیها شده و او شکست آن

 یحس کنجکاو یارضا یاست. من صرفا برا دهیمخدر گرد

 (.1کننده آوردم. )مشارکت یبه مصرف مواد رو میها

مانند  یمنجر به مشکالت روان یشناختمشکالت روان نیا

 ها شده است.در آن یاختالالت اضطراب ای یافسردگ

 یروان یهایماری: ب3رمز  فیتوص

ها تجربة کنندگان گزارش کردند که آناز مشارکت یبرخ

ها دارند که در اثر مصرف مواد مخدر آن یروان یهایماریب

 معتقد بودند که یبه وجود آمده است. برخ ایو/  افتهیشیافزا

اختالل در دوران  صیتشخ لیها به دلشروع مصرف آن

و نقص توجه بود. اختالل  یفعال شیمانند ب یکودک

(ADHD) 

تحت  یسالگ 3مبتال بودم و از  یفعال شیبه اختالل ب من»

 بار هم درمان هیقرار گرفتم.  نیتالیو ر نیدرمان با دگزامتام

اد استفاده از مو کنمیاز نالترکسون استفاده کردم، اما فکر م

 (18کننده )مشارکت« مشکل مربوط بشه. نیبه هم

خاطر  رو بزنم و اونا منو به یمجبور شدم حرکت بعد من»

« قرار دادن. نیتحت درمان دگزامتام یفعال شیب

 (10کننده )مشارکت

 لیکنندگان تمااز مشارکت یموارد ذکرشده در باال، برخ مانند

 ایعنوان عالمت ( بهنیمحرک )آمفتام یداروها یخود را برا

مواد  ،گرید یاز قبل خود دانستند، اما برخ یروان یماریب امدیپ

 یعیضعف خود و واکنش طب هیتوج یبرا یالهیمخدر را وس

 گرید انکنندگشارکتدر نظر گرفتند. م یفعال شیبه اختالل ب
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 یروان یماریب کیمصرف مواد مخدر بود که به تجربه 

 بود. دهیانجام

 ونهیمصرف مواد مخدر د لیدارم ... به دل یزوفرنیاسک من»

 (13کننده )مشارکت« شدم.

هست  ییزهایچ کنمیفکر م ؛یبلندمدت؛ مشکالت روان ریتأث»

دنبالمه، همش شک  شهیهم سیپل کنمیفکر م ست،یکه ن

« داشتم. یافسردگ دم،یشنیم ییداشتم، صداها

 (0کننده )مشارکت

مصرف کردم و اون به مغزم موز فرستاد، من بعد  شهیش من»

 (2کننده )مشارکت« شدم. ونهید شهیمصرف ش

از  کیچیه ،یروان یماریاثرات سوء ب رغمیعل

فاده است بردندیرنج م یروان یماریکنندگان که از بمشارکت

از  یمواد مخدر را متوقف نکردند، در عوض، برخ

 رییا تغرا ب یروان یماریکنندگان تالش کردند عالئم بمشارکت

 در مصرف مواد کنترل کنند.

 نیرا تحمل کنه، بنابرا شهیو ش یونگید تونهیمن نم سر»

ک و و ش یونگید نیبکشم مخلوط ب اکیگرفتم تر میتصم

 (2کننده )مشارکت.« دهیکه شما را به فنا م اکهیتر

 کنندةنییتع ی: قدرت، پول، مسائل جنس8 طبقه

 یخودارزشمند

و  یاند به خاطر لذت طلبکنندگان گفتهاز مشارکت یتعداد

آورده اند  یاز توهم قدرت به مواد مخدر رو یناش ییجولذت

 (83و  13کننده )مشارکت

 نیاز ا یکیمدرن  ییدارد و تنها یمدرن اقتضائات یایدن

وروز انسان ماقبل مدرن بتوان گفت حال دیاقتضائات است. شا

 دیاو متفاوت است و شا ییبهتر بوده است. جنس تنها یمقدار

نسان ا ییبا تنها یفیو ک یمعنادارتر است و از لحاظ کم یقدر

 عیوس اریبسها در گذشته . ارزشستین سهیابل مقامدرن ق

 رهیعنوان ذخبه زیچاست که به همه نیبود. نگاه انسان مدرن ا

به پول کند. پول  لیآن را تبد خواهدیو م کندینگاه م یانرژ

را با  اهبهیاز غر یلیو خ کندیم جادیافراد ا نیب یعیروابط وس

 کند،یها را با هم دوست ماز دشمن یلیو خ کندیهم آشنا م

 است ی. مثل مسکنکندیم جادیا روحیب واما ارتباط خشک 

غذا را  یکه جا ییشبه غذا ای ردیگیدرمان را م یکه جا

ها و اما نه اتحاد جان کندیم جادینوع اتحاد ا کی. ردیگیم

ها، بلکه اتحاد در اهداف و سود و اتحاد در چقدر و اتحاد دل

 بر منفعت. یمبتن یساده دوست ریدر پروژه و به تعب

مدرن را شناخته است.  یایپول را خوب بشناسد دن یکس اگر

 میاعتبار است که اگر مفهوم اعتبار را خوب بفهم کیپول 

. امروزه اقتصاد میادهیوب فهمرا خ یزندگ میاز مفاه یلیخ

اقتصاد معطوف به هدف و معطوف به  کی قاًیدق یدارهیسرما

، شود دیولاگر درآمد افراد منجر به ت نیب نیسود است. در ا

 یترشیرا استخدام کنند و سود ب یشتریاشخاص ب توانندیم

 شیو رفاه در افزا یمعتقدند خوشبخت زین یکسب کنند. برخ

 سود است.

 زیچکه همه ییهادانست و نگاه سیپول را ابل توانینم البته

هرحال پول به یندارد. ول ییدر بحث ما جا ندیبیم اهیرا س

ها عوض طبقه آدم یکرده است. وقت رورویما را ز یایدن

 انینما یور. اصل بهرهشودیها هم عوض مفکر آن شودیم

دن ش کاریاصل نسبت به ب نیاست. ا یدارهیگر اقتصاد سرما

ساکت است. پول با  شوندیم کاریکه ب ییهاو له شدن آدم

خود منطق خاص خود و نگاه خاص خود و عالم خاص خود 

 .کندیم رورویرا ز زیچو همه آوردیرا م

 یو مهمان یرابطه جنس ،ی: لذت جسمان1رمز  فیتوص

 ها به علتکنندگان گزارش کردند که آناز مشارکت یتعداد

آورده اند. صرفا به خاطر  یمصرف مواد مخدر روبه  ییجولذت

ه ب یجانهی– یکمبود عاطف لیبه دل نیو همچن یلذت طلب

 (1کننده آوردم )مشارکت یمواد مخدر رو

 یهاگفت که لذت توانیم نهیزم نیدر ا یحالت کلّ در

ارزش و  رت،ینداشته و از نگاه اهل بص یاعتبار یجسمان

حشرات و  ،انیها با چهارپالذت نیندارند. انسان در ا یمقدار

، لذت «خوردن»است. آنچه در هنگام  کیشر واناتیح ریسا

 نی. از هم«یگرسنگ»جز دفع رنجِ  ستین یزیچ م،یدانیم

 یاز خوردن لذت گرید رشدن،یجهت است که هنگاِم س

 یینکته است که رها نیا یدهندهموضوع نشان نی. امیبرینم

 ریغ یامور ،یجسمان یهاهمان لذت ایها از درد و رنج افتنی

 هستند. یکمال یهااز حصول رتبه

در  تیکفای: خود قدرتمند در هنگام خود ب8رمز  فیتوص

 یاریهش

 یتیکفابی کنندگان اظهار نموده اند احساساز مشارکت یبرخ

 یو ناتوان یتیکفابی احساس دایشد»داشته اند.  یو ناتوان

 (.0کننده مشارکت«)داشتم

ده است که محقق نش ییدهایاندازه بادر هر کس به یتیکفا یب

خودش دارد که هر چقدر  یبرا ییها دیهر کس با یعنیاست. 

. شودیم شتریدر او ب یتیکفابی ها نرسد احساسبه آن

و  یعرضگیاست از ب یاحساس یدر واقع به معنا یتیکفایب

 لماست که عا یدرون یاحساس یتیکفابی . احساسیقیناال

د ارزش فر نیوالد ی. وقتگرددیفرد بازم یآن اغلب به کودک
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 دیاحساس پد نیبروز ا نهیزم دانندیرا وابسته به عملکرد او م

ذهن فرد احتماال عملکردش را معادل  طیشرا نی. در ادیآیم

که کامل و  ییو از آنجا پنداردیاش مبودن یداشتندوست

 نیچن ستین سریکس م چیه یو نقص بودن برا بیعیب

 است. یتیکفابی مستعد احساس یفرد

 کیاحساس است و نه  کیمعتادان  نیدر ب یتیکفابی پس 

 کنندیکه مواد مخدر مصرف م یافراد نیبنابرا تیواقع

 زهیدر احساسات خود، مثبت بودن و انگ رییبا تغ توانندیم

 و مخرب در احساس یدادن به خود و غلبه بر تفکرات منف

 ذهندر  دیروال با نیکنند. به هم جادیا رییتغ زین یتیکفابی

 رندتیتجربه احساسات خوشا یبرا یو روان خود به دنبال راه

باشند که بتواند افراد را رشد دهد و در جهت بهبود تر و سالم

 .رندیقرار بگ

 روزمره یبودن و کارها یدر تحمل عاد ی: ناتوان0رمز  فیتوص

 شانیبرا یعاد طید شراکنندگان گفته اناز مشارکت یتعداد

خود از جمله  یسخت جلوه نموده و قادر به انجام کارها

روزمره  یروزمره نبودند. چندان قادر به انجام کارها یکارها

احساس  یبه معنا یتنبل 0کننده خود نبودم. مشارکت

 خاذبعد از ات تیدائم، حذف فعال یکارمداوم، اهمال یکرخت

راد است که اف ینیسنگ هیحالت همانند سا نیاست. ا میتصم

نشده قرار انجام یانباشته شدن کارها یکیمعتاد را در تار

ها ربوده و باعث راکد شدن را از آن دیمف تی. فعالدهدیم

 بنا به عوامل مختلف یو حالت یژگی. هر وشودیم یزندگ ریمس

 .ستین یمستثن عدهقا نیاز ا زین یو صفت تنبل دیآیم دیپد

از  یی: استفاده از مواد و رفتار خشن منجر به جدا0 طبقه

 خانواده

مسائل و مشکالت از  لیبه دل ستیز طیشرا رسدینظر م به

از  ییجدا دواژهیها به شکل عمده، کلجمله شکاف نسل

پررنگ کرده است. رابطه سرد با  شیاز پ شیخانواده را ب

به  دنیرس بیمانع آس توانیم یآور است ولخانواده عذاب

، روابط نیبه ا بیدر صورت آس ایخود شد و  یروابط خانوادگ

به انتخاب خودش  یعضو یرا کنترل کرد. وقت تیوضع نیا

ممکن است  رود،یو از نزد خانواده م کندیخانواده را ترک م

او تنگ شود و دچار احساس  یخانواده برا یاعضا ریدل سا

 شوند. بخصوص یدیغم، خشم و ناام ،یترس، نگران ندیناخوشا

ت، صور نیبه بازگشت او نداشته باشند. در ا یدیام چیاگر ه

تر و خانواده ممکن است دردناک یدگیپاشو ازهم ییغم جدا

 باشد. زیعز کیاز غم از دست دادن  تردهیچیپ

 رشیخانواده در صورت پذ تی: حما1رمز  فیتوص

از افراد شرکت کننده گفته اند خانواده ناآگاه و مصرف  یبرخ

موارد مادر و  یخانواده )عمدتا پدر و در برخ یاز اعضا یکی

ها به مصرف مواد مخدر شده است. آن شیبرادر( باعث گرا

 (18و  11کننده )مشارکت

 شانادیکرده اند فقر خانواده منجر به اعت انیاز افراد ب یتعداد

هم  یگریحال تعداد د نی( در ع3کننده شده است )مشارکت

 یبل نیها باعث ااطراف آن یزندگ طیاذعان نموده اند مح

( خانواده مهم است 1کننده سوز بوده است. )مشارکتخانمان

ه کند. افراد ب یگزند ییتنهابه شهیهم تواندیچون انسان نم

ها به آن زیدارند و در مقابل ن ازین گرانیو عشق د تیحما

 یازهایدر کنار ن ی. هر انسانکنندیم هیهد تیعشق و حما

 سالمت یهم دارد که برا یعاطف یازهاین ،یکیزیو ف یاساس

هستند. همه به دنبال محبت،  یضرور اریروح و روان او بس

خانواده  تیو اهم نددرک شدن، احساس تعلق و عشق هست

ه خانواد یچون اعضا شودیمشخص م جانیهم در هم

هم برطرف کنند، احساس عشق،  یرا برا ازهاین نیا توانندیم

از  یخانواده، شناخت کامل یو در کنار هم بودن. اعضا یشاد

را  گریهمد یهر عضو خانواده دارند، عادات و رفتارها

خود با چه  یکه در طول زندگ دانندیو م شناسندیم

ت افراد شرک تیاکثر یبرا نیاند. بنابراروبرو بوده ییزهایچ

ها داشته است و آن یدر زندگ یکننده خانواده نقش اساس

موده ن فایها ادر روند ابتال و بعضا درمان آن یلیبدیب ریتاث

 است.

 دوستان مشروط به عدم مصرف تی: حما8رمز  فیتوص

ت بتوان گف دیاز افراد شرکت کننده و شا یقابل توجه بخش

شان  یخود را در زندگ یمیدوستان صم ریتاث شان،یا تیاکثر

. موضوع است نیازا یحاصله هم حاک جیمهم دانسته اند که نتا

 (.88و  81و  12و  13و  2کنندگان )مشارکت

 یکند، تعادل روان دایپ یاشده تیتثب تیاگر نتواند هو فرد

انزوا،  ،یریگگوشه ،یدیو دچار ناام خوردیبه هم م یو

سوء مصرف مواد  سازنهیزم تواندیخواهد شد که م یاعتمادیب

 انیها اطرافافراد گفته اند دوستان آن نیشود. اغلب ا ادیاعت ای

از افراد  یلیخ هرچند. کنندیم قیخود را هم به مصرف تشو

 ریاث. اما واقعا تپندارندیم ریتاثبی را هاقیتعارفات و تشو نیا

از  دهاایاعت شتریمهم است. در واقع ب اریبس ادیدوستان در اعت

جوان دوستان  اینوجوان و  کی ی. براشوندیشروع م ینوجوان

و افکار هم  دیاز عقا کنندیها تالش مدارند. آن یادیز تیاهم

 آنکه یکار را برا نیها اکنند؛ در واقع آن یرویخود پ یهاسن

دوستان  نی. حال اگر ادهندیاز آن گروه باشند انجام م یعضو
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 یادیز زانیبه سمت مواد به م شیمعتاد باشند، احتمال گرا

با همساالن مبتال به  ی. ارتباط و دوستکندیم دایپ شیافزا

افراد به  یابتال یبرا یقو سازنهیسوء مصرف مواد، عامل زم

از افراد شرکت کننده گفته اند در ابتدا  یاست. برخ ادیاعت

 و پس از معتاد کردندیتعارف م یبه و یدوستانشان مواد مجان

ه گون نیو ا رندیگیها پول مشدن در قبال گرفتن مواد از آن

شرط  ی. از طرفکنندیافراد موادفروش کسب درآمد م یبرخ

اعضا است.  ریهمرنگ شدن با سا هااز گروه یورود به برخ

مصرف مواد و مسخره کردن  یاصرار و فشار برا نیبنابرا

اد مصرف مو یفرد را برا ندکنیکه از مشارکت امتناع م یافراد

 .کندیم کیدوستان تحر دییسپس گرفتن تا

 اسناد سرزنش ریی: تغ0 طبقة

کنندگان تالش کرده اند خود را از در رابطه با مشارکت اغلب

ا ر گرانیبه مواد مخدر تبرئه کنند و د ادیمصرف مواد و اعت

تار از رف تیعدم رضا لیمن بدل»کار بدانند.  نیعامل و باعث ا

واد م یسومن و برادرم به نیقائل شدن ب ضیو تبع یناپدر

افراد  نیشتری(. ب83شرکت کننده «)کردم دایپ شیمخدر گرا

رزنش را س گرانیکرده اند تا د یسع یپژوهش با فرافکن نیدر ا

و فقدان رابطه  تیمیهستند عدم صم یها مدعکنند. آن

و فرزندان، فرار از خانه، و پناه بردن به  نیوالد نیب یعاطف

 دکننیداده است. تصور م شیرا افزا گرید یهاگروه ایشخص 

ندارند و احساس انزوا و  یگاهیدر خانواده و جامعه جا

را  یسرکش نهیدست داده است و زم شانیبه ا یطردشدگ

 یازهایاند که ن یها مدعاز آن یشده است. تعدادفراهم

ناچار مجبور خانواده برآورده نشده و به طیمحشان در  یعاطف

 حل گرید یهارا با اتکا بر دوستان و گروه ازین نیاند اشده

 دایها نسبت به اعتآن یریپذبیسآ طیشرا نیکنند. در ا

موش و فرا ندیکم کردن احساسات ناخوشا یو برا افتهیشیافزا

 فرد مصرف مواد را شروع کرده اند. یعاطف یکردن کمبودها

 : مستحق مواد1 رمز

بار مصرف مواد را  نیاول لیکنندگان دلاز مشارکت یتعداد

و در انزوا بودن شان را ذکر نموده اند من اکثر اوقات  ییتنها

نداشتم که  یتنها بودم وهمراه، همدم و هم صحبت و دوست

 (.88 کننده. )مشارکتدیرا برطرف نما امیعاطف ازین

نموده و  هیخود را توج ادیاعت یواه لیبه دال بیترت نیبد

 امر بدانند. نیرا مسبب ا یرونیتالش داشته اند که عامل ب

و  رفتهیبه پذ ازیبه تعلق داشتن، ن ازیتوجه داشت که ن دیبا

 یاازهیشدن افراد در گروه دوستان و همساالن از جمله ن دییتا

 یافراد برا از یاست. پس برخ یمهم به خصوص در نوجوان

 ییبا گروه مورد نظر خود همنوا یبه راحت از،ین نیارضا ا

ها آن دیو از عقا ردیپذیگروه خود را م یهاهنجار کنند،یم

به استقالل، شروع به  دنی. با هدف رسکنندیم دیتقل

 .کنندیخاص خود م یاجتماع یهاگروه یدهسازمان

 : مظهر مواد8 رمز

 نیاز افراد شرکت کننده اظهار نموده اند معموال اول یتعداد

ارتباط  دهد،یدوستان رخ م یهامصرف مواد به دنبال تعارف

 یقو سازنهیبا همساالن مبتال به مواد مخدر، عامل زم یدوست

است. نوجوانان به تعلق داشتن  ادینوجوان به اعت یابتال یبرا

 ییهاروهبه گ تنوسیپ شتریو ب ازمندندین اریگروه بس کیبه 

رد ف وندیآسان است. هر چه پ اریبس کنند،یکه مواد مصرف م

 وندیبا خانواده، مدرسه و اجتماعات سالم کمتر باشد، احتمال پ

 است. شتریها بگروه لیقب نیاو با ا

 در اسناد یریسوگ ای یشناخت یریسوگ 0 رمز

ها مشخص شد که مصاحبه یرمزگذار هنگام

ه و جرم را ب ادیاعت تیدارند مسئول لیکنندگان تمامشارکت

مطابق با تعصب به خود اختصاص  یرونیو ب یمنابع درون

کننده، هنگام بحث مشارکت یهاتیدر طول روا یعنیدهند، 

اده استف ای نیکنار گذاشتن از توه یخود برا ییدر مورد توانا

ها (، آنیمطلوب اجتماع یرفتارها ای)مثبت  مخدراز مواد 

ت )نقاط قو یخود را به عوامل درون تیداشتند که موفق لیتما

( نسبت دهند، اما هنگام بحث در مورد دخالت هایژگیو ای

 مقصر لیها تما)رفتار مجرمانه(، آن یمنف یهاتیخود در فعال

 نسبت دادند. یافراد ای دادهایرو ت،یرا به موقع

 یهمه هر اتفاق رونیب یزنیو از خونه م یشیبزرگ م یوقت»

کارها را انجام بده اما مگه  نی. آدم دوست نداره افتهیممکنه ب

 (03کننده )مشارکت.« کننیو آدمو مجبور م ذارنیم

دختر  هیاز  دی... اما با فروختمیم یو لوازم دزد شهیش من»

 (13کننده )مشارکت« داشت. نهیکه هز کردمیم ینگهدار

و  خود نیب تواندیم رایدارد، ز یحالت خود محافظت یریسوگ

و اسناد  یریکند. اتکا به سوگ جادیا یشناخترفتار فاصله روان

باال مشهود  یهاقولدر نقل گرانیو مقصر کردن د یرونیب

شد،  داریپد یکه احساس دوگانگ یاست، در موارد

 است. افتهیشیافزا

ر د تیاست که مردان با توجه به موفق نیتوجه اجالب نکته

. دهندیجرم و مواد مخدر را به مردان نسبت م یزندگ وهیش

سب ک ای سیپل ییاز شناسا یریپول درآوردن، جلوگ ییتوانا

مجرمان، اغلب به آنچه مردان تصور  نیب یاجتماع تیموقع

 یایقو یتیشخص هایژگی. وشودینسبت داده م کردندیم
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 هانهیزم ریسا یبرا رسدیداشته باشند که به نظر نم

 مواد، عیمثال در بحث فروش و توز یباشد. برا میتعمقابل

 کرد: فیتوص نیخود را چن 80کننده مشارکت

 که مربوط به تجارت یزیمسلط، هر چ اریبس ار،یس فروشندة»

 یلیآدم متفکر هستم و در مورد معامله خ هیباشه رو بلدم. 

و به  شناسمیها را مرو دارم که آن یی... کسا کنمیفکر م

که منو نابود  دونمیها معتادان و مها اعتماد دارم اما آنآن

 .«کننیم

 : حفظ اراده8طبقة  فیتوص

 میاست که بدان تینکته مهم حائز اهم نیا قیتحق نیا در

 یهااز خواستن و توانستن است و خواسته یاانسان مجموعه

تحقق آن  ریدارد، اما اگر نتواند در مس یفراوان یمتعال

او را صاحب اراده دانست و  توانیها حرکت کند، نمخواسته

اراده خود تالش کند. اراده توسط احساسات  تیتقو یبرا دیبا

 یادامه دادن است. برا یبرا زهیانگ کی نی. اشودیم هیتغذ

 یقو لیدل کی دیور نگه داشت، فرد باآن را بتوان شعله نکهیا

ست ا یانجام کار یفرد برا لیدل نیدر پشت آن داشته باشد. ا

است و  یبفهمد که چرا قو دیکه آن را انتخاب کرده است. با

 دیبا یکارکه بداند بعدازآن چه کندیکار به او کمک م نیا

 انجام دهد.

مهم و  اریبه نکته بس دیحاضر با قیدر تحق کنندگانمشارکت

 .ندیگذار توجه به اراده انسان توجه نما ریتاث

و بهبود  میتنظ ی: استفاده از مواد مختلف برا1رمز  فیتوص

 جانیه

 یمصرف مواد را کمبود عاطف لیکنندگان دلاز شرکت یبرخ

شکست  لیمن ب دل(. »88دانسته اند. )شرکت کننده  جانیه

 یمی( خود تنظ10کننده مشارکت«)به مواد پناه بردم ،یعشق

اوم مد یهابه خواسته ییپاسخگو ییتوانا جان،یه میتنظ ای

 یتماعاست که از نظر اج یتجربه با دامنه عواطف به گونه ا

باشد تا  ریپذانعطاف یاندازه کافقابل تحمل باشد و به

 ریبه تأخ ییتوانا نیو همچن یخود به خود یهاواکنش

کند.  جادیخود را در صورت لزوم اخودبه یهاانداختن واکنش

 فیتعر یو ذات یرونیب یندهایعنوان فرابه تواندیم نیهمچن

 یهاکنشو اصالح وا یابینظارت، ارز تیشود که مسئول

به مجموعه  یجانیه یمیدارند. خودتنظرا بر عهده یعاطف

تعلق دارد که هم  جانیه میتنظ یندهایاز فرآ یترگسترده

 گرانیاحساسات د میاحساسات خود و هم تنظ میشامل تنظ

است که شامل شروع،  دهیچیروند پ کیاحساس  میاست. تنظ

 خاص تیموقع کیرفتار فرد در  ای تیوضع لیتعد ایمهار 

 یها)احساسات(، پاسخ ذهنی تجربه مثال، عنوانبه –است 

ات مربوط به احساس یکیولوژیزیف یها)افکار(، پاسخ یشناخت

وط ( و رفتار مربیهورمون تیفعال ایعنوان مثال ضربان قلب )به

( است. از نظر یاصطالحات بدن ایبه احساسات )اعمال 

از  ییندهایفرابه  تواندیم نیهمچن جانیه میتنظ ،یعملکرد

رکوب س ییکار و توانا کیبه تمرکز توجه فرد به  لیجمله تما

 میرفتار نامناسب تحت دستورالعمل اشاره داشته باشد. تنظ

 بشر است. یدر زندگ یمهم اریاحساس عملکرد بس

 برداشتن دست یی: توانا8رمز  فیتوص

عوامل »تحت عنوان  یها به عامل مهمکنندهاز شرکت یتعداد

نه  «ییمن توانا»اشاره داشته اند.  «یتیو شخص یروانشناس

( هر 10کننده را نداشته و ندارم )مشارکت گرانیگفتن به د

از  یاگسترده فیروز، افراد به طور مداوم در معرض ط

 یهانش. واکرندیگیقرار م کنندهکیبالقوه تحر یهامحرک

 نیکنترل نشده به چن ای ینامناسب، افراط یعاطف

در جامعه  شانیا یمانع تناسب عملکرد تواندیم ییهامحرک

 شود.

به مواد و ارتکاب  یابی: تعلق و مهارت در دست3طبقة  فیتوص

 به جرم

کنندگان در پژوهش عنوان کرده اند به علت از مشارکت یبرخ

به  یفروش آن، به راحت یو حت دیردر خ یوفور مواد و سادگ

با  می( جرا18کننده داشته اند. )مشارکت یمواد دسترس

سد راه توسعه  یگسترش و بدل شدن به مسائل اجتماع

 یرا با دشوار یبشر یزندگ تیفیو ک شودیم یجامعه بشر

 یاظهار داشت که توسعة متوازن هنگام دی. باسازدیم روروب

 یزندگ تیفیکه رشد همراه با بهبود در ک شودیحاصل م

 میروند جرا شیباشد. افزا یشامل کاهش در مسائل اجتماع

به توسعة همه جانبه  یابیدست یبرا ینه تنها مانع یاجتماع

نده یمتعادل در آ یاجامعه جادیدر راه ا یاست، بلکه مانع

 یهانهیاز زم طرفکیخواهد بود. درحال حاضر جامعه از

نامطلوب خود برخوردار  یهامؤلفه رییتغ یبخش برا ییتوانا

روبرو  یجد یهایو بدقوارگ هایبا کژ گریاست و از طرف د

در جامعه است که  «میتراکم جرا» هایکژ نیاز ا یکیاست. 

 معطوفتوجه هر عالقمند به سرنوشت جامعه را به خود 

 .کندیم

 یاجتماع دیمف یها: فاصلة خود از گروه1رمز  فیتوص

با افراد  یکنندگان همراهاز مشارکت یتعداد قیتحق نیا در

 لیدر جامعه را دل دیناباب و فاصله گرفتن از افراد مثبت و مف

 (.10کننده مصرف مواد خود عنوان کرده اند. )مشارکت
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 هستند ییهااز انسان یشامل تعداد ،یاجتماع دیمف یهاگروه

 وندیپ رگیکدیبه  یمتقابل و مثبت اجتماع یهاکه بر اثر کنش

خورده اند و با هم وحدت دارند. در وقع کارکرد گروه نشان 

دن به اهداف خود گام یا گروه در جهت رسیدهد که آمى

گروه  «ارکردک»ل چگونگى ین دلیا برعکس. به همیدارد برمى

 یز مؤثر باشد. رایا انحالل گروه نیتواند، در بقاء، تطور و مى

در  یاندازه ضرورو نظم را به یآنکه بتوان سازمان اجتماع

ده و ش یالگوبند یرفتار اجتماع دیداشت، باجامعه برقرار نگه

هدف، هر  نیبه ا یابیدست ی. براابدیآن ادامه  یرفتنیپذ

ها که آن دیام نیبه ا کند،یم یاعضاء خود را اجتماع یاجامعه

رگاه . هرندیبگ ادیرا  تیدر هر موقع یرفتنیاجتماعاً پذ وهیش

هدف رساند،  نیشدن نتواند جامعه را به ا یفراگرد اجتماع

به کار انداخت  دیرا با یترمناسب ینظارت اجتماع یفراگردها

 در جامعه برقرار گردد. یتا نظم ضرور

 عنوان شغلمواد و رفتار مجرمانه به عی: توز8رمز  فیتوص

 عیحمل و توز ،یکنندگان نگهداراز مشارکت یریکث تعداد

آن را  یدر موارد یمواد مخدر به منظور امرارمعاش و حت

عنوان منبع کسب درآمد و شغل خود عنوان نموده اند. به

 ی(. بعضا سالها83و  11و  3و  8و  0و  1کننده )مشارکت

 83 ات 13 نیکار مشغول بوده اند و ب نیبه ا یادیو ز یمتوال

ها هم سابقه از آن ینوسان بوده است. تعداد سال در

اعمال  نیو چند یبردارکاله ریمجرمانه نظ یهاتیفعال

و ضرب و شتم هم داشته  ییآدم ربا ،یدزد لیمجرمانه از قب

اد و قاچاق انواع یاند. امروزه مصرف مواد مخدر، آثار مخرب اعت

جوامع  یگو فرهن ی، اجتماعیاسیمواد مخدر بر ساختار س

راتر بلکه ف ید ملیک تهدیب رسانده و نه تنها به صورت یآس

 درآمـده یدة جهـانیچیک مسئله پیبه صورت  یمل یاز مرزها

ع )فروش( مواد مخدر در یاسـت و بالطبع هرگونه قاچاق و توز

 اسـت. یاجتمـاع یناامن جادیاز عوامل مهم در ا یکیجامعه 

 هاافتهی بندیجمع

ها در سبک آن یریکنندگان در مورد درگمشارکت یهاتیروا

مدل  کیعنوان وجه به نیجرم به بهتر-مواد مخدر یزندگ

ها آن یدر بزرگسال یعنیشد؛  دهیکش ریرشد به تصو ریمس

متوجه شدند که مشارکت خود در مصرف مواد مخدر و جرم 

 بانتخا کیبه  تیاست، اما در نها افتهیدر طول زمان تکامل 

کل ش یانتخاب سبک زندگ کیاست.  دهیانجام یسبک زندگ

 یهااست و شامل دوره یچند عامل ا،یکه پو ردیگیم

شدن مجدد با مصرف مواد مخدر و رفتار  ریو درگ یریگکناره

کنندگان مشارکت نینگر، امجرمانه است. به طور گذشته

-یستیز دگاهیخود را از د یتوانستند انتخاب سبک زندگ

باور  نیکنندگان بر ادرک کنند. مشارکت یجتماعا یروان

مربوط به  یذات یشناختروان یهایریپذبیبودند که آس

ها در دارند که به نظر آن یفیضع یمیخودتنظ یهامهارت

نقش داشته  یها در حوزه اجتماعاز چالش یعیوس فیط جادیا

ها در آن رخ داده است. آن هیاست که رشد و توسعه اول

از مشکالت  یدوران کودک خچهیتار کی کنندگانمشارکت

کردند که نمونه آن به چالش  فیمربوط به انطباق را توص

 یاصل انیجر یها و انتظارات رفتارهنجارها، ارزش دنیکش

ها کمک آن یطرد اجتماع هیبود که به تجربه اول یاجتماع

 کرد.

ان کنندگمشارکت شتریب نکهیو باوجودا هیاول هیپا نیا از

 یو اجتماع یتیخانواده حما ستمیس کیگزارش دادند که در 

کردند که در تعامالت در  فیرا توص یریرشد کردند، تأث

( و ی)مثاًل مدرسه، شغل ورزش یمختلف اجتماع یهانهیزم

 مرج-مواد مخدر یسبک زندگ هانهی. زمگرفتیروابط شکل م

. ندینمایم جیرا ترو یاعاجتم یهاتیفعال ای کنندیم تیرا تثب

پژوهش، تعامل و  نیکنندگان در امشارکت یبرا حال،نیباا

خانواده،  ستمیمثبت مانند س یاجتماع یوندهایپ ریتأث

اشتغال و ازدواج  افته،یساختار یحیتفر یهاتیمدرسه، فعال

مواد مخدر  یزندگها را در سبک آن یگذارهیتنها شروع سرما

د. کن یریها جلوگآن یریاز درگ نکهیانداخت، نه ا ریبه تأخ

-مواد مخدر یکه شخص در سبک زندگ یدر مجموع، هنگام

کند، مشارکت در  یگذارهیشده و در آن سرما ریجرم درگ

 و اشتغال( نیسالم )مثالً ازدواج، والد یها و روابط اجتماعنقش

به مشارکت مجدد در  هک رسدیو به نظر م افتهیکاهش 

 ییهااگر تالش یمواد مخدر کمک کرده است. حت تیجنا

ع منب کیعنوان خانواده به افتد،یاتفاق م یریگکناره یبرا

 تیاحم گاهیپا کیبدون  حال،نی. بااشدیمهم در نظر گرفته م

 قیتوسعه تسلط از طر یبرا ییها. همساالن و فرصتیاجتماع

 بودند. ریتأثیب رکت یها براتالش ،ییهمنوا

مدل  کیعنوان وجه به نیمدل به دست آمده به بهتر ن،یبنابرا

دو  نی(. ا1)شکل  شودیم دهیکش ریدوگانه به تصو ریبا مس

ود مشه یکه در دوران کودک یکسانیاز عوامل مشترک  ریمس

کنندگان کهه مشارکت یرهای. مسرندیگیاست سرچشمه م

 بکدر س یگذارهیکه مرحله شروع و سرما آوردیم ادیبه 

و با هم همگرا  آوردیم ادیرا به  تیجنا-مواد مخدر یگزند

عوامل  ریکنندگان در هر دو مسآن مشارکت رایز شوند،یم
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اد مو یعنوان حفظ مشارکت خود در سبک زندگرا به یمشابه

مجدداً با توجه به  رهای. مسکنندیم فیجرم توص-مخدر

از مدت( یطوالن یمدت در مقابل دور)کوتاه یدور یهادوره

جرم متفاوت است. -مواد مخدر یمشارکت در سبک زندگ

 شدهیزیرکوتاه برنامه یهاشدن در دوره ریکه درگ یکسان

 رییتغ جادیدر ا یکه سع یکردند، از کسان فیتوقف را توص

 نیداشتند، فاصله گرفتند و دوباره در ا یدر سبک زندگ داریپا

 و ادهخانو یطیمح راتیکنندگان تأثمرحله، مشارکت

دوباره در طول  رهایکردند. مس فیرا مهم توص یاجتماع

-مواد مخدر یشدن مجدد به سبک زندگ ریدرگ یهادوره

در پاسخ به عوامل  رهایمس ییهمگرا شدند. همگرا تیجنا

 ،یدرون یروان یهایریپذبیاز جمله آس ،یستمیچند س

 گزارش شده است. یو مشکالت مال یاجتماع یانزوا

 

 
 . مدل نهایی پژوهش1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

مجرمانه و مصرف مواد مخدر  یشروع رفتارها

بود که از مطالعه به  یموضوع نیکنندگان ثابت ترمشارکت

کنندگان در از مشارکت یاریمعنا که بس نیدست آمد. به ا

 نیاند و اشده ریجرم زودهنگام درگ-مواد مخدر یسبک زندگ

رده و گست میخانواده مستق ستمیدر س یچارچوب سبک زندگ

 .ردیگیقرار م قیشده، مورد اغماض و تشو یالگوبردار

 ستمیکودک در حال رشد در س یکه برا شودیم تصور

کودک است. به  یاجتماع یخانواده قلب زندگ ،یشاوندیخو

مشاهده خانواده و نظام  قیطر کودک از ب،یترت نیا

هر  تیکل ن،یبنابرا .شودیم قیتشو یریادگیبه  یشاوندیخو

 تیکه حما دهدیرا ارائه م یو منسجم یقو یروین ستمیدو س

 یرا در سراسر دوره زندگ یو اجتماع یعاطف ،یعمل ،یروان

مواد  یکنندگان سبک زندگمشارکت نیبنابرا .کندیفراهم م

 انیب یخانوادگ یسبک زندگ کیعنوان جرم را به -مخدر

آن واحد  قیاست که از طر یکاربرد یالهیکردند که وس

خود را برآورده کند، به  یاساس یازهاین تواندیخانواده م

 یداشتن کاالها اریدر اخت قیاز طر یاجتماع تیاهداف و موقع

را حفظ کند. همه  یو احساس تعلق منسجم ابدیدست  یماد

کننده درک کنندگان مشارکترا که مشارکت یعوامل

 یابزارها قیکه از طر ینگرندهیاز آ یبا بهره مند کردند،یم

اده در خانو نقش بودند. یابیدست رقابلیغ یاجتماع ایمتعارف 

 یخوببه یانحراف یفرد در رفتارها رشدنیبر درگ یرگذاریتأث
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 که دهدیبه طور مداوم نشان م قاتیمشخص شده است. تحق

(. Perkins et al., 2010خانواده منشاء ) یهایژگیو

 ,.Perkins et alخانواده و ساختار خانواده )آ یفعل طیشرا

شدن در مصرف مواد  ریدر خطر درگ ی( همگ2010

ند. نقش دار یتیو موقع کیعنوان عوامل خطر نزدبه یرقانونیغ

خ که در آن ر یدر بستر فرهنگ دیبا اتیتجرب نیا حال،نیباا

مشارکت  یربنایکه ز یداردرک شوند. عوامل نظام دهندیم

را  مخدرمواد  یکنندگان در سبک زندگخانواده مشارکت

 یاسیس ،یسرکوب اجتماع خیدر تار شهیر دهند،یم لیتشک

کنندگان درباره تجربه مداوم خود دارد. مشارکت یو اقتصاد

 کمبود امکانات، فقر ،ینینشهیحاششان از خانواده ستمیو س

 ستمیس کهیطوربحث کردند، به یاقتصاد یهابیو آس

 فیصتو یسلن نیرفاه ب کنندگانافتیخانواده متشکل از در

 کی چیه ییکنندگان قادر به شناسااز مشارکت یاریشد. بس

اشتغال مشروع  قیخانواده که توانسته است از طر یاز اعضا

 یوهاالگ نینبودند و همچن ابد،یدست  یبه استقالل اقتصاد

 کردند. فیمتعدد خانواده را توص یشدن اعضا یمکرر زندان

اشاره شده  Claire & Rose (2003)که توسط  همانطور

 یاثر موج کیاز قبل،  ریپذبیشدن جوامع آس یاست، زندان

موجود  یمشکالت اجتماع تواندیو م کندیم جادیا بیاز آس

ها و خانواده نیمرد در ا یهاتیکند. حذف شخص دیرا تشد

مانند  یمهم اجتماع یهااست که نقش یمعن نیجوامع به ا

 شودیعمو و برادر محقق نم ،یزندگ کیشوهر شر در،نقش پ

 تیقموف یبر انتقال دانش، برا یمخرب رینوبه خود تأثکه به

 ,Claire & Roseدارد. ) یفرهنگ یهامشروع و فرصت

 مطالعه فقدان کامل نیکنندگان در امشارکت شتری(. ب2003

وانند کردند که بت فیمتعارف را توص ای ینقش، فرهنگ یالگوها

مرد چه  کیعنوان ها بهآن یمشروع برا تینشان دهند موفق

 ،یفرهنگ ،یروان ریخانواده تأث یپراکندگ نیدارد. ا ییمعنا

جسته را بر یاجتماع یهاوهیو ش هااستیس یو اجتماع یمال

کنندگان در از حد مشارکت شیکه به حضور ب کندیم

خانواده  یحذف مکرر اعضا ن،یبنابرا کند؛یها کمک مزندان

 قیو فقر، از طر یبار مال شیدارد. نخست، افزا یاریعواقب بس

 لیوسا ایپرداخت رفاه  قیعضو درآمدزا )از طر کیحذف 

و  یخانوادگ یهامرد بالغ، نقش کینامشروع(. دوم، حذف 

 رییتر تغو گسترده یخانواده فور ستمیرا در س یفرهنگ

کنندگان را که مشارکت شهی. سوم، ننگ حبس، کلدهدیم

 نیکرد و به روابط ب تیهستند، تقو ییجنا یرفتارها ریدرگ

زد  بیتر آسها و جامعه گستردهکنندگان، خانواده آنمشارکت

د خانواده و جامعه واح نیب یشکاف اجتماع شیو چهارم، افزا

خانواده را در  یگذارهینوبه خود سرماکه به یاصل انیجر

 .ردک تیتقو تیجنا-مواد مخدر یانتخاب سبک زندگ

کنندگان، مشارکت ،یو اجتماع یخیتار نهیشیبرابر پ در

کردند که  فیرا توص یشاوندیخانواده گسترده و نظام خو

را شکل داده بود که اساسًا بر اساس  ییجنا یاجتماع تیهو

 ندیاست. فرآ یاصل انیجر یاجتماع یمتقابل هنجارها ریتأث

از  یمجرمانه ممکن است ناش یاجتماع تیهو یریگشکل

 یکودک لیدر اوا یاز جامعه اصل یفرد یحقوقبی اساحس

 ریکه تأث رسدیمطالعه، به نظر م نیدر ا حالنیباشد. باا

خانواده رخ  یهاستمیدر سطح س یاصل انیجر یهنجارها

و  ضیتبع ،یاسیس-یستم اجتماع یطوالن خیو از تار دهدیم

همانطور که  ب،یترت نی. به اشودیم یتعصب ناش

McGartee et al. (1993)  وKaplan (1987) 

 یبرا یاجتماع یمتقابل هنجارها ریاند، تأثکرده شنهادیپ

 تیمطالعه نه تنها عدم قطع نیدر ا شدهفیتوص یهاخانواده

بلکه احتماالً  دهد،یرا کاهش م یگروه یرفتار یهنجارها

 کیعنوان بدان معناست که به نیبود. ا یمنبع خودساز کی

جرم -مواد مخدر یدر سبک زندگ یریرگخانواده، د ستمیس

شود که جامعه  لیتبد یسبک زندگ کیممکن است به 

 (.Campbell, 1987ها انتظار دارد )از آن یاصل انیجر

کنندگان در مورد درک خود از مشارکت ،یمنظر فرد از

خود صحبت کردند که معتقد بودند  یروان یهایریپذبیآس

مجرمانه نقش  یها به مواد و رفتارهاآن هیدر شروع و تک

 در یکنندگان خود را با مشکالتداشته است. همه مشارکت

ر برابر نفوذ احساس ضعف خود؛ مستعد بودن د یمیخودتنظ

ن انداخت ریدر به تاخ ی)ناتوان نییپا یو خودکارآمد النهمسا

 در تحمل کسالت( برداشت کردند. یناتوان ت،یرضا

وجود دارد که نقش  یفراوان یشناختروان یهاپژوهش

را در  یخواهجانیکم و ه یخودکنترل ف،یضع یمیخودتنظ

ان دور هیاول ینامطلوب از مشکالت رفتار یامدهایاز پ یفیط

-یاجتماع تیوضع ،ییاحتمال کسب درآمد نها ،یکودک

صرف . مکندیبرجسته م یرقانونیرفتار مجرمانه و غ ،یاقتصاد

 ;Darkworth, 2011)تر یطور کل همواد ب

Gottfredson & Hisrchi, 2016; Hirschi, 1994) .

 یکیارتباط نزد یو رفتار یجانیه میتنظ ،یشناختاز نظر روان

 تیریمد ایجهت  رییتغ یفرد برا ییدارند و به توانا گریکدیبا 

 که رفتار و یمتقابل ریاحساسات و تأث یخود به خود انیجر

اشاره دارد که مرتبط با خود  گذارندیم گریکدیبر  جانیه
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 یاست که باورها نیاست. اعتقاد بر ا یخودکارآمد ،یمیتنظ

رفتار افراد  تیو هدا زشیانگ یچگونگ یبرا یخودکارآمد

 یباورها رای( زBandura, 2013مهم است ) اریبس

به نحوه تفکر، احساس و رفتار افراد کمک  یخودکارآمد

 دنیفرآ کی زهیانگ کهیی(. ازآنجاBandura, 1994) کندیم

فرد  یابیمربوط به ارز یخودکارآمد یاست، باورها یشناخت

 یابیدست یها براآن ییاحتمال توانا زانیخود، م یهاییاز توانا

 ,Banduraرفتارشان است. ) جینتا ینیبشیبه اهداف و پ

چهار  قیاز طر یکه رشد خودکارآمد شودی(. تصور م1994

ر کا کیدر  تی. تجارب تسلط )موفقدهدیرخ م یمنبع اصل

ا ر دهیا نیو ا شودیفرد م یهاییاعتماد به توانا جادیباعث ا

به بر آن غل دیاست که با یکار چالش کیکه  کندیم جیترو

 یاتوسط الگوه ینیاجتناب(. تجارب جانش یبرا یکرد تا مانع

 ریعنوان تأثمشابه خود به ی)شاهد دستاوردها یاجتماع

(. اقناع کندیعمل م تیموفق یبر عزم خود فرد برا یمثبت

شده توسط  افتیدر یاجتماع ایو  ی)اطالعات کالم یاجتماع

د را دارن تیموفق یالزم برا یهاییتوانا نکهیبر ا یفرد مبن

کند(. کاهش  تیرا تقو یبه طور موقت خودکارآمد تواندیم

قضاوت در مورد  یافراد برا لیبد )تما یاسترس و حاالت عاطف

(. تصور دکننیم هیتک یکیزیو ف یعاطف یهابه نشانه هاییتوانا

مکرر منجر به کاهش  یزاریب یکه تجارب عاطف شودیم

 (.Bandura, 1994) شودیخود م ییادراک فرد از توانا

 اتیروا یهاداده یبر رو قیتحق نیکه ا یهنگام

 یکه باورها شودیآشکار م شود،یکنندگان اعمال ممشارکت

مواد  یدر سبک زندگ یریها حول درگآن یخودکارآمد

 قیتحق اتیمتمرکز است، با آنچه در ادب تیجنا -مخدر

 نییپا نی. از سنشودیم دهینام ییجنا یعنوان خودکارآمدبه

 قیکنندگان گزارش کردند که از طر( مشارکتی)اواخر کودک

 دانافتهیمشارکت در رفتار مجرمانه به تجارب تسلط دست

ها (. آنیفریک تی)مثالً شکستن و ورود قبل از سن مسئول

ها با آن توانستندیکردند که م فیرا توص یاجتماع یالگوها

را که موفق به رفتار مجرمانه و  یخانواده( کسان ی)اعضا اًیقو

 نیکنند، به ا ییمواد مخدر شده اند شناسا یرقانونیمصرف غ

را به دست آورند که  ییهاییدارا توانستندیها مصورت که آن

و لذت نبود.  یابیدستصورت قابل نیا ریدر غ

ز ا یفشار اجتماعه تحتکنندگان گزارش کردند کمشارکت

در سبک  نشد ریدرگ یمختلف خانواده برا یاعضا یسو

قرارگرفته  ح،یصر ای یمواد مخدر، چه به صورت ضمن یزندگ

ت دادند که به سرع حیکنندگان توضمشارکت ت،یاند؛ و در نها

 یمندقدرت ریتأث یرقانونیکه سوء استفاده از مواد غ افتندیدر

 نفرت دارد. یدر کاهش حاالت احساس

 مواد ـ جرم یتداوم سبک زندگ نییتب

تداوم مشارکت در سبک  ایخانواده در حفظ  ستمیس ریتأث

کنندگان از است. مشارکت یقو یمواد مخدر، موضوع یزندگ

شدن در سبک  ریدرگ یبه طور ضمن ای حیهمان آغاز صر

آوردند که با ورود به  ادیبه  ت،یمواد مخدر و جنا یزندگ

 یضمن قیتشو ایانتخاب فعال  کی ،یبزرگسال لیو اوا ینوجوان

 فیمختلف را توص یهابا جناح شتریشدن ب ریدرگ یبرا

از مصرف  یانواع خاص ریخانواده که درگ ستمیکردند. از س

مجرمانه است.  یهاتیاز فعال ینوع خاص ایمواد مخدر و 

کنندگان به دست آوردن احساس تعلق که مشارکت یهنگام

د، دادن حیخانواده مربوطه خود توض ستمیرسیدر ز رشیو پذ

 تیمواد مخدر باعث تقو یمداوم در سبک زندگ کتمشار

 ستمیکنندگان در درون سحس تعلق و انسجام مشارکت

 در «یرونیب»و  «یدرون»مختلف  یهاگروه جادیخانواده شد. ا

س عمدتاً بر اسا ،یشاوندیخو ستمیس ایخانواده گسترده  کی

مجرمانه و مواد  یاز رفتارها یها که بر انواع خاصآن تیهو

 انجام شد. شد،یمخدر استفاده م

اد مو یدر سبک زندگ یمشارکت انحصار یو در مواقع حیترج

 اتقیو گسترده با تحق کینزد لیفام یهاجرم با گروه-مخدر

 یباندها ایها که گروه White (2009)انجام شده توسط 

 یهاافتهیمطابقت دارد. مشابه با  کرد،یم یجوان را بررس

د ش داریمضمون به شدت پد نیا»که  افتیدر تیوا ،یکنون

بر خانواده  یمبتن تکاریجنا یهاگروه یمحل یکه باندها

 استیفقر و س یقو ریدر مطالعه خود تأث تیوا«. هستند

انده ر هیگذشته را که مردم را کنار گذاشته و به حاش یاجتماع

به صورت روزانه  یبود، به اضافه تجربه مداوم فاصلة طبقات

 تیوه کی جادیعنوان متحد کننده مردم و کمک به ابه

 ت،یارائه شده در مطالعه وا نیکرد. مشابه با مضام انیمحکوم ب

کنندگان در مطالعه حاضر به طور مداوم در مورد مشارکت

واد مخدر خود در رفتار مجرمانه و مصرف م رشدنیدرگ

خانواده را متحد  یصحبت کردند که اعضا یتیعنوان فعالبه

. دیانمیم تیرا تقو یگروه یهایو وابستگ وندهایو پ کندیم

کنندگان گزارش کردند که احساس منظر، مشارکت نیاز ا

 تیجنا-مواد مخدر یحق دارند در سبک زندگ کنندیم

عموم مردم  یها از سورفتار آن دییشرکت کنند. هرچه عدم تا

ها را رفتار آن یباشد، گاه شتریب یفریعدالت ک ستمیو س
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 تیتقو راگروه  یخانوادگ تیو دوباره هو کندیم تیتقو

 .کندیم

داد،  لیرا تشک یمجرمانه گروه تیگروه هو کیکه  یزمان

د که ر ییو رفتارها هایژگیخود را با صفات، و توانندیافراد م

 کی جادیا ن،یکنند. عالوه بر ا فیو نه فاقد آن تعر کنندیم

 ازخانواده موفق  یفرهنگ مخالف که در آن همساالن و اعضا

عنوان الگو در نظر و به رندیگیمورد احترام قرار م یینظر جنا

 حس جادیموفق و ا تیهو کیتوسعه  یبرا شوند،یگرفته م

 انیکه هدف در فرهنگ جر ییمهم است، جا اریهدف بس

 ستمیس یدر مجموع، برا ن،یبنابرا .شودینم افتی یاصل

 یخودکارآمد ،یکنندگان به صورت فردخانواده و مشارکت

مهم در حفظ  ریمتغ کیجرم(  قیجرم )تجربه تسلط از طر

جرم -مواد مخدر یدر سبک زندگ یگذارهیمشارکت و سرما

 (.Bourdieu, 2015است )

مشارکت در سبک  قیجرم از طر یاز همه، اثربخش مهمتر

 تیتقو یحال که از نظر روان نیجرم، در ع-مواد مخدر یزندگ

ها و تا نقش کندیکنندگان کمک مبه مشارکت شود،یم

تر گسترده ستمیرا در س یتریسنت یهاتیمسئول

 دیتاک ثکوتیانجام دهند. همانطور که بل و ه یشاوندیخو

ر فرد را د کیحقوق و تعهدات  یشاوندیستم خویس کنند،یم

اد در رفتار افر یبرا ییو راهنما کندیم نییخانواده تع ستمیس

 ستمیس ن،یبنابرا کند؛یفراهم م هاتیاز موقع یهر تعداد

در نظر گرفت که  یاجتماع یاشبکه» توانیرا م یشاوندیخو

 فیعرت یو با افراد خارج گریکدیافراد را در رابطه با  تیهو

 ریاز گروه اجتماع تفس یاعنوان شبکهبه تواندیو م کندیم

 ینقش اساس یشاوندیکه در نظام خو ییهاارزش«. شود

 یها، روابط شخصدر اصل و نسب، ازدواج، نسل شهیدارند، ر

هر فرد در جامعه کمک  فیدارند که به تعر یعوامل ریو سا

 یهاتیحاصل از فعال دیعوا ،یقانون اشتغال ابی. در غکنندیم

مشروع )مانند اجاره، غذا، پوشاک  هیاول یازهاین یمجرمانه برا

خانواده که  یبه اعضا یرقانونیمواد غ هیته یبرا ای( رهیو غ

 ری. ساشدیاحتماالً وابسته به مواد مخدر بوده اند، استفاده م

عنوان انجام شد. به گریبه طرق مختلف د یاتعهدات رابطه

مختلف  یمثال، مشارکت در رفتار مجرمانه همراه با اعضا

خانواده وجود  یاعضا نیرا که ب یوندیاده، اعتماد و پخانو

که  ییدرجا دیشا ایکرد،  تیداشت، نشان داد و تقو

مواد مخدر نقش داشتند،  عیکنندگان در فروش و توزمشارکت

ها کمک به آن رمواد مخد هیته یخانواده برا یمالقات با اعضا

خانواده  یحفظ ارتباط با اعضا ی. تعهد خود را براکردیم

از  یاریبس ب،یترت نیبزرگ خود انجام دهند. به ا

که به  یکنندگان بحث کردند که عامل قدرتمندمشارکت

مواد  یها در سبک زندگحفظ مشارکت آن یها براآن زهیانگ

 نیتأمو  یشاوندیانجام تعهدات خو کند،یمخدر کمک م

 معاش خانواده است.

 و یاز تجارب تسلط مجرمانه، انجام تعهدات خانوادگ گذشته

کنندگان و حفظ ارتباط با فرهنگ، مشارکت یشاوندیخو

مواد مخدر  یزندگ وهیلذت بردن و لذت بردن از ش نیهمچن

دامه ا یبرا یقو زهیانگ کی خودیخودکردند که به فیرا توص

مقاومت  یهادوره کنندگانمشارکت مشارکت بود.

از  یکردند. برخ فیرا توص یخودخواسته و اجبار

از اثرات  یاز نظر جسم توانستندیکنندگان، ممشارکت

بازگشت به مواد مخدر،  حیترک مواد، با هدف صر ییداروروان

انه، مجرم یسبک زندگ یکنندگان دارا. مشارکتابندیبهبود 

 وهیبه شاز مصرف مواد مخدر را  یناش یکیزیوقفه ف توانندیم

 ،یهاسازپس از ر توانندیکه م بیترت نیبه ا نند،یمثبت بب یا

 یرقانونیاز مقدار کمتر ماده غ یمشابه تیبه حالت مسموم

کنندگان آشکارا اذعان کردند که مشارکت ری. ساابندیدست 

ها به استفاده از مواد آن رایبود، ز هودهیب یدوره توقف اجبار

 گرانید کهیزندان ادامه دادند. درحال طیدر مح یرقانونیغ

توقف  یمدت براکوتاه یهاهمچنان اظهار داشتند که تالش

ها، تالش نیا یدر چارچوب نظام خانواده رخ داده است. در ط

از  یبیکنندگان اظهار داشتند که ترکمشارکت

خانواده به  ندهیو فشار فزا یشناختروان یهایریپذبیآس

مواد  یمشارکت مجدد در سبک زندگ یها براآن میتصم

 مخدر کمک کرده است.

ت شرک یکه تالش برا یکنندگانآن دسته از مشارکت یبرا

کردند،  فیترک در جامعه را توص مدتیدوره طوالن کیدر 

 التیها را از تماکه آن یرونیب یهاتیمحدود لیبه دل ای

 یراخود ب یدرون زهیانگ لیبه دل ایبر جامعه  یمجرمانه مبتن

ظور من بهماند.  یباق کسانیآغاز کرده بودند، موضوع  رییتغ

ها مجبور بودند به طور آن ،یدر هدف خود از زندگ تیموفق

خانواده خود نقل مکان کنند. تالش  ستمیبه دور از س یکیزیف

کاهش ارتباطات و تماس با خانواده  ،ییایجغراف ییجابجا یبرا

درک شود که توسط « نقطه عطف» کیعنوان به تواندیم

ناً است. مطمئ دهش فیتوص یررسمیغ یکنترل اجتماع هینظر

 یبرا ییهاتالش نیکنندگان، چناز منظر مشارکت

ست ا ینقطه عطف یهااز نشانه یاریمستلزم بس یریگکناره

که  یدیجد یهاتیشده است. موقع فیکه توسط و توص
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رشد و  یبرا یدیداد، فرصت جد رییها و ساختار را تغروال

ف توق یاها برتالش نیا تیدر نها حال،نی. باایتوسعه شخص

ر عالوه ب ،یو فرهنگ یاجتماع تیحما یفقدان اساس لیبه دل

مشکالت خود با  تیریمد یمحدود برا یمنابع روان

ل کنندگان کاز مشارکت یاریشد. بس فیتضع ،یمیخودتنظ

و بزرگ  کیخانواده نزد خود را متشکل از یشبکه اجتماع

با  تیبحران هو کیخانواده، « قطع کردن»کردند. با  فیتوص

کنندگان با فرهنگ و مکان و احساس توجه به ارتباط مشارکت

کنندگان مشارکت نه،یزم نیشد. در ا جادیتعلق در جامعه ا

از  یدوره کوتاه کی توانستندیگزارش کردند که فقط م

 ریارتباط مجدد با خانواده و درگ یرا قبل از برقرار یزندگ

 مواد مخدر تحمل کنند. یشدن مجدد با سبک زندگ

در اتخاذ  یکنندگان گزارش دادند که سعاز مشارکت یبرخ

ز ا یاجتماع یوندهایپ سازنهیمتعارف در زم یزندگ یهاوهیش

 حال،نیروابط عاشقانه داشتند. باا ایشغل  ن،یوالد قیطر

که رابطه  دهندین گزارش مکنندگامعموالً، مشارکت

مواد  یگاند که در سبک زندآغاز کرده یکیرا با شر یاعاشقانه

 یهانقش ریکه سا یزمان ایبوده است  ریدرگ زیمخدر ن

عنوان نقش متعارف به شود،یمتعارف تالش م یاجتماع

که  یزمان یحت ن،یبنابرا شود؛یتجربه م داریفرسا و ناپاطاقت

 دند،شیم یمرتبط تلق یاز نظر شخص یاجتماع یهانقش نیا

ابل و ق کنندهکسلفرسا، عنوان طاقتبه هاتیها و مسئولروال

مجدد احساس  دیینوبه خود، تأ. بهشدندیم یاجتناب تلق

 تیجنا-فرهنگ مواد مخدربه خرده یاجتماع تیتعلق و هو

 است.

و  یطرفدار اجتماع یارتباط با نهادها تیپژوهش اهم اتیادب

 یهامانند شبکه ی. عواملکندیروابط متعارف را برجسته م

 و یطرفدار اجتماع یاندک به نهادها یوابستگ ،یضداجتماع

 یعوامل یهمگ ،یررسمیغ یکنترل اجتماع یبرا یکم یهاراه

 تیاجرم و جن یهاتالش فیتضع شودیم هیهستند که فرض

 چ،ی)شرودر، جوردانو و سرنکو کنندیم دهیچیرا در طول عمر پ

با  شدهیبنددرجه یاجتماع یوندهایپ کهی(، درحال8333

 یهاازدواج و اشتغال، تالش ن،یبه والد یسن، مانند دلبستگ

 ,Sampson & Laub) کنندیم تیحما ای قیترک را تشو

ه است ک حکمتر واض یکسان یبرا جینتا حال،نی(. باا2016

 یمشابه جی. نتاشوندیم ریدرگجرم -در رابطه مواد مخدر

گرفته در شکل یاجتماع یوندهایممکن است در مورد پ

نظام خانواده قابل « محترم بودن» تیاهم یعنیخانواده، 

 استفاده باشد.

ها از کنندگان مشخص شد که آنمشارکت اتیروا از

خود  یشاوندیبا خانواده و نظام خو یمحکم یوندهایپ

فرض کرد که اگر  توانیم ینیبرخوردار بودند که به طور ع

ها نآ شدند،ینسبت داده م یمتعارف یخانواده به سبک زندگ

 یانبود. در واقع، جد نطوریاما ا کردند،یبه انصراف م قیرا تشو

از  یاریجامعه، بس یاصل انیدر جر گرانیاز مشاهده د

ربه تج چیمطالعه گزارش دادند که ه نیکنندگان در امشارکت

 یداشتن سبک زندگ یاز معنا یمیمستق یالگوبردار ایزنده 

 یاریعنوان مثال، در رابطه با شغل، بسمتعارف نداشته اند. به

ه را خانواد یااز اعض کی چیکنندگان نتوانستند هاز مشارکت

به رفاه( را حفظ کرده بود  ی)خارج از وابستگ یکه شغل قانون

. ردیقرار گ یدر بافت اجتماع دیبا افتهی نیکنند. ا ییاساشن

ح در سط یریو زندان تأث یفریاز حد در دادگاه ک شیحضور ب

دارد. از سطح کالن اذعان  یبر رفاه اقتصاد یو فرد یکل

اشتغال افراد به طور  قوةکه درآمد و توان بال شودیم

 رایز ردیگیسطوح باالتر حبس قرار م ریتحت تأث ینامتناسب

 دهدیانداز اشتغال را در طول عمر کاهش مسابقه حبس چشم

(Garland et al., 2008واضح است که تأث .)استیس ری 

ه نشد عیتوز تیجمع نیدر ب یبه طور مساو یعدالت اجتماع

 انیب Sampson & Laub (2016)است. همانطور که 

مجازات و حبس  نیدر سطح کالن در قوان راتییتغ کنند،یم

از  یکل گروه یدر شکل دادن به روند زندگ یریتأث تواندیم

شدن  یزندان لیافراد به دل ن،یمردم داشته باشد؛ بنابرا

محبوس  ترنییبا درآمد پا یانامتناسب، احتماالً در طبقه

 .شوندیم

داشته باشد، همانطور که در  یاثر موج تواندیم ادیاعت انگ

به شده تجر ضیه و تبعبه رفا ینسل نیب یمطالعه با اتکا نیا

شغل مشروع مشهود است. در  نیتضم یدر هنگام تالش برا

مواد  یزندگ وهیدر ش رشدنیو درگ ادیسابقه اعت ،یسطح فرد

 ممرسو یهاتیبه موسسات و فعال یجرم، دسترس-مخدر

. کندیمشروع محدود را محدود م یشغل یهامانند فرصت

الش ت« متعارف یسبک زندگ»که با هدف  یکسان ن،یبنابرا

 لیانسکمتر، پت یهابه دست آورند، با فرصت یتا شغل کنندیم

 تیریاز نحوه مد یمحدود یو الگوها نییدرآمد پا

از نظر  ن،یمواجه هستند؛ بنابرا یشغل یهایازمندین

احتماالً منجر به کاهش  ییهاتالش نیچن ،یاختشنروان

آمده از اشتغال مشروع، کاهش عزت دستتجارب تسلط به

مواد  یدوام و اتکا به سبک زندگ شینوبه خود، افزانفس و به

 .شودیجرم م-مخدر
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 ،یررسمیغ یکنترل اجتماع هینظر اتیدر ادب رسدینظر م به

 لیمرسوم را تشک یدر مورد آنچه سبک زندگ یاهیفرض

 اتینظر از فرهنگ، باشد. از روا صرف دهد،یم

 یوندهایکه پ ییمطالعه، درجا نیکنندگان امشارکت

 یتعهدات فرهنگ ای یمتعارف با انتظارات خانوادگ یاجتماع

 ریو تأث یکه سودمند رسدیدارد، به نظر م رتیمغا ای ریمغا

مانند استخدام، خدمت  یاجتماع یوندهایکننده پدگرگون

 فی( تضعSompson & Laub, 2016ازدواج ) ای یسرباز

نمونه از  نیا یحداقل برا دیشا ن،یبنابرا شوند؛یم

وع و (، نیمتقابل فرهنگ یهانمونه ریکنندگان )و سامشارکت

 یزندگ وهیکه احتماالً به ترک ش یماعاجت یوندهایپ تیماه

شده است،  فیبا آنچه توص شود،یم قیجرم تشو-مواد مخدر

مرتبط با فرهنگ، مانند  یاجتماع یوندهایمتفاوت باشد. پ

مرسوم،  یوندهایبا پ سهیدر مقا ،یارتباط با فرهنگ سنت

 باشد. یتریقو یاجتماع وندیممکن است پ

کنندگان مشارکت خود را در سبک نمونه از مشارکت نیا

خانواده در  یگذارهیاز سرما یناش تیجنا-مواد مخدر یزندگ

ردند که از به ک فیجرم را توص-مواد مخدر یسبک زندگ

 یظلم و تعصب ناش ،یاسیس-یرانده شدن اجتماع هیحاش

-یاجتماع نهیفرهنگ، خانواده و زم یشده بود. نقش محور

عمل  تیجنا-مواد مخدر یکه در آن سبک زندگ یاسیس

کنندگان از تجربه مشارکت تیروا یهادر تمام جنبه کند،یم

جرم نفوذ کرده است. در -مواد مخدر یها در سبک زندگآن

 یهایریپذبیکنندگان توانستند آسمشارکت ،یبزرگسال

خود و عدم ارتباط با جامعه متعارف را  یذات یشناختروان

حفظ مشارکت در  یها براکه به انتخاب آن دکنن ییشناسا

 یمواد مخدر در طول زمان کمک کرد. در موارد یسبک زندگ

انجام  یفریعدالت ک ستمیس قیاز طرانصراف  یهاکه دوره

 دادند که صیکنندگان تشخمشارکت شد،یاجرا م ای شدیم

 شدن ریخانواده و درگ ستمیها مستلزم انزوا از ستالش نیا

. متعارف است یبه سبک زندگ یریپذفرهنگ ندیفرآها در آن

 یتنها ممکن است برا ییهااستیو س هاهیرو نیچن حال،نیباا

ده ش دهینسل دزد رانگریو یاجتماع یهااستیبازگرداندن س

با  ندویپ یعنی ،یسازفرهنگ ندیفرآ قیباشد. در عوض، تشو

مدرن،  یادغام در سبک زندگ یفرهنگ برا یعناصر سنت

کند که  جادیرا ا یدارتریپا یاجتماع یوندهایممکن است پ

 ند.ک قیرا تشو تیجنا-مواد مخدر یترک سبک زندگ تواندیم

در رفتار  رشدنیمصرف مواد مخدر و درگ یسازمفهوم

 یماریبا مدل ب یانتخاب سبک زندگ کیعنوان مجرمانه به

 یهاو مدل هاهیاز نظر یاریبه مواد مخدر و بس یوابستگ

مواد  رابطه حیدر توض یناسازگار است که سع یاشده تیتثب

و اراده در  یانسان تیبر عامل ریمخدر و جرم دارند. مدل مس

اب انتخ ییبه توانا تیدارد. اراده در نها دیتاک یریگمیتصم

نشدن در رفتار، در نظر گرفتن  ایشدن  ریداوطلبانه درگ

رفتار به نفع خود فرد  تیریو مد نیگزیجا یزندگ یهاسبک

ه ک یکنندگاناز مشارکت کیاشاره دارد. مشخص شد که هر 

سابقه  زا یدر مقطع توانندیها مصاحبه شده است، مبا آن

عنوان وابسته به مواد مشارکت در مصرف مواد مخدر به

از  کیآشکار شد که هر  نیشوند. همچن یبندطبقه

 مصرف مواد و تیریمد یخود را برا ییکنندگان توانامشارکت

حفظ کردند که بتوان آن را هدفمند  یرفتار خود به گونه ا

 در نظر گرفت.

مادام العمر  شیاز گرا ییهاشده، جنبه فیتوص ریمس مدل

وابسته به دولت به سمت جرم و انحراف را که توسط 

Gottfredson & Hirschi (2016) شده و  شنهادیپ

 شدهیبنددرجه یکنترل اجتماع یهاهیاز نظر ییهاجنبه

. آوردیرا گرد هم م Sompson & Laub (2016) یسن

مدل  نی، اGottfredson & Hirschi (2016)مشابه 

ها، که در زمان کندیم ییرا شناسا یمیخودتنظ صینقا

هستند تا بر رفتار و  رگذاریو بلوغ تأث هانهیزم

 یکنندگان نسبت به سبک زندگمشارکت یهایریگمیتصم

 یوندهایپ ریبگذارند. تأث ریبه دور از آن تأث ایمواد مخدر 

 قیانداختن شروع و تشو ریو نقاط عطف با به تأخ یاجتماع

 نیهم ،یدارند، اما به طور متناقض یبه توقف، نقش محافظت

مقاومت را  یندهایو نقاط عطف، فرآ یاجتماع یوندهایپ

 یوندهایپ تیفیمصرف الکل را بر ک ریکردند و تأث فیتضع

احتماالً  لکلمصرف ا کهیطوربه کنند،یم دییتأ یاجتماع

مصرف  ن،یو عالوه بر ا بردیم نیرا از ب ییروابط زناشو تیفیک

مجرمانه را حفظ  یهاتیالکل احتماالً مشارکت در فعال

تا  درویم شیپ نیاز ا شتریب پژوهش نیا حال،نی. بااکندیم

و در چه  یسؤال را مطرح کند که چگونه، چه زمان نیا

 تواندیجرم م-مخدر دموا یدر طول سبک زندگ ییهازمان

 یندرو زهیانگ یو نقاط عطف واقعاً به القا یاجتماع یوندهایپ

ک کم یسبک زندگ رییاقدام متحول کننده به سمت تغ ای

نقاط عطف  یطیکند؟ برعکس، در چه مرحله و در چه شرا

 کند؟یم قیرا تشو یانحراف یمشارکت در سبک زندگ

مختلف  ینهادها یرا از سو ییکنندگان فشارهامشارکت همه

 فمتعار یسبک زندگ کیداشتن  یبرا یو خانوادگ یاجتماع
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و  راتیتأث نیا یکردند. گاه فیتوص یو طرفدار اجتماع

نقاط عطف بودند  یاجتماع یوندهایارتباطات با پ

(Sampson & Laub, 2016و در کمک به ا )نی 

از مشارکت در سبک  دنیکش تدس یکنندگان برامشارکت

 ت،یدر نها حال،نیمؤثر بودند، باا تیجنا-مواد مخدر یزندگ

از تعلق،  یشتریکنندگان به دست آوردن حس بمشارکت

 یها در سبک زندگاز تعامالت آن رشیتسلط و پذ ت،یموفق

 کیداشتن  یها برابا تالش آن سهیجرم در مقا-مواد مخدر

 یمرسوم، حت یهاتیها و مسئولمتعارف. نقش یسبک زندگ

رسا، فعنوان طاقتبه شوند،یم یکه شخصاً مرتبط تلق یزمان

علق احساس ت نیبنابرا شوند،یم یآور و قابل اجتناب تلقمالل

را  تیجنا-فرهنگ مواد مخدربه خرده یاجتماع تیو هو

 ،یسبک زندگ نیا تی. پس از تثبکنندیم دییدوباره تأ

به انتخاب  یبندیپا یبرا یکنندگان احساس حقمشارکت

 رانگیتصورات د ای هادگاهیخود بدون توجه به د یسبک زندگ

اشته د انشانیاطراف ایها بر خود آن یکه سبک زندگ یریو تأث

 کردند. فیاست را توص

بر  یکوچک که مبتن یمطالعه اکتشاف کیعنوان به

 شپژوه نیبه دست آمده از ا جیاست، نتا یفیک یشناسروش

. شودیفرض نم یکشورها فرهنگ ایها گروه ریبه سا میتعمقابل

 یهاستمیخاص، تجارب، عملکرد خانواده و س به طور

کنندگان از مشارکت یکه توسط تعداد کم یشاوندیخو

 نگرایکه ب شودیشده است، تصور نم فیتوصمصاحبه شده 

 ریمدل مس ژه،یوباشد. به رانیا تیکل جمع اتیصداها و تجرب

ر د یریبر معتادان بود و سابقه درگ یمبتن شدهفیتوص

متخلفانه و مصرف مواد را خودشان گزارش کردند؛  یرفتارها

سطح دخالت  نیتر ینمونه ممکن است افراط نیا رونیاز ا

مواد مخدر را نشان دهد.  یدر سبک زندگ یوادگو خان یشخص

کنندگان، زنان و کودکان مشارکت ریاست که سا نیفرض بر ا

 اهتیروا ران،یمختلف در سراسر ا یزبان یهااز مناطق و گروه

به اشتراک گذاشتن خواهند داشت.  یبرا یگرید اتیو تجرب

و  ییکه در جوامع روستا یدر تجارب کسان شتریکاوش ب

 خواهد بود. دیمف کنندیم یزندگ تادهدوراف

 یکننده براجامعه متشکل از معتادان بزرگسال مراجعه نمونه

ترک بود که مشخص بود در زمان مصاحبه از مواد استفاده 

د که در نبو ینمونه متشکل از معتادان نیا ن،یبنابرا کردند؛یم

واد م یزندگ وهیاز ش یریگکناره یمدت فعل یدوره طوالن کی

 ریمس یهامدل ن،یجرم در نظر گرفته شود؛ بنابرا-مخدر

 یهادر نمونه یتکرار و اعتبارسنج ازمندیشده، نمشتق

ت اس یاز مجرمان، از جمله زنان، جوانان و کسان یترمتنوع

 متفاوت هستند. یو زبان یفرهنگ یهانهیکه از زم

ود ب یمتک یانامهیزندگ یهاتیشده بر روا لیتکم مطالعات

اد از افر یدهخود گزارش یهانگر است. اتکا به دادهکه گذشته

 رایمورد انتقاد قرارگرفته است، ز یذات یریسوگ لیمعتاد به دل

 هیدارند تا به منظور سود ثانو یشتریب زهیمعتادان انگ

به همه  نکهیا رغمیمثبت نشان دهند. عل یهاگزارش

داده شده است  نانیکنندگان از محرمانه بودن اطممشارکت

بت مث ریتاث چیو اطالع داده شده است که شرکت در مطالعه ه

احتمال وجود دارد که  نینخواهد داشت، هنوز ا یمنف ای

را  ییدادهایعمداً اطالعات/روکنندگان ممکن است مشارکت

 یهاکه داده شودیاذعان م ن،یباشند. عالوه بر ا کرده فیتحر

مجرمان  توانندیکه م یکسان یبرا تواندیم یدهخودگزارش

خلف در ت یطوالن رشدنیبا درگ ایدر نظر گرفته شوند  یشغل

در حافظه و  یمشکالت ذات لیو مصرف مواد مخدر، به دل

 یسازگار ژه،یوساز باشد. بهدر طول زمان مشکل یادآوری

ر مکر رشدنیدرگ لیها ممکن است به دلو اعتبار داده یدرون

به خطر  تیمکرر مسموم یهامشابه و حالت یهاتیدر فعال

 Delisi) زندیم بیحافظه آس یادآوریکه احتماالً به  فتدیب

et al., 2011). ممکن است به خاطر سپردن ناقص  نیبنابرا

 چیه تیدر نها حال،نینادرست اطالعات رخ داده باشد. باا ای

 ییهادر پژوهش یاجتناب از خودگزارش ذهن یبرا یراه

مصرف مواد  یعیطب خیتار یوجود ندارد که به دنبال بررس

 مخدر و جرم هستند. 

 موازین اخالقی

رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر، به  منظوربه

شد که  کنندگان در پژوهش حاضر  اطمینان دادهمشارکت

محرمانه باقی خواهد ماند و  صورتبه هاآناطالعات مرتبط با 

گروهی بررسی خواهد شد و هر زمان که  صورتبهنتایج 

 انصراف دهند. هااسیمقتوانند از تکمیل کردن بخواهند می

 انکنندگمشارکتتمایل و رضایت آگاهانه بردن به جهت پی 

در این پژوهش، پژوهشگران فرم رضایت آگاهانه را همراه با 

در اختیار مشارکین قرار دادند. این طرح پژوهشی  هااسیمق

کمیته اخالق کشوری با کد اخالق  دیتائبا 

IR.KHU.REC.1399.015 .انجام گرفت 

 سپاسگزاری

کنندگان در این از تمامی مشارکتپژوهشگران مطالعه حاضر 

 از معاونت نیچنهمپژوهش کمال قدردانی و تشکر را دارند و 

پژوهش دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان و معاونت آموزش 
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رود که اجرای فرایند این منطقه زنجان وپرورشآموزش اداره

 پژوهش را تسهیل کردند، صمیمانه سپاسگزارند.

 تعارض منافع

 تعارض گونهچیهکه  دارندیمپژوهشگران مطالعه حاضر اعالم 

وجود ندارد و انجام این پژوهش بدون  هاآنمنافعی بین 

 حمایت مالی از جانب سازمانی خاص انجام شده است.
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