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Abstract 
Introduction: Drug addiction has been one of the most important health 
and social crises in recent decades. One of the types of addiction that is 
prevalent among adolescents today is the addiction to Naswār, with the 
increasing youth tendency towards Naswār, the purpose of the present 
study was to investigate the lived experiences Naswār abuser adoles-
cents.
Methods: This study was carried out in a qualitative way and the phe-
nomenological method was used. Participants were selected among the 
youth of Kerman. Twenty participants were selected through purpose-
ful sampling. Data collection method was a semi-structured interview 
that was rewritten with the consent of the participants and analyzed by 
Colaizzi method.
Results: During the process of reviewing the lived experiences of 
Naswār abuser adolescents, two main themes with three contexts each 
were extracted; the main theme of personal factors with three contexts 
"sensual seduction, misassumption, risk taking and looking for excite-
ment" and the main theme of social factors, with three contexts "family 
problems, availability of drug, and influenceability by peers".
Conclusions: By describing the determinants of Naswār consumption, 
in addition to individual factors; this study found social factors as an 
important factor to such behaviors. Therefore, it is suggested to the na-
tional authorities to address this problem as an urgent and health prior-
ity; by using effective methods to educate and inform adolescents and 
their families about the side effects of Naswār; by facilitating suitable 
and accessible pastime; and by using life skill classes to teach them how 
to say no to drugs.
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چکیده

بهداشتی  از مهمترین بحران های  اخیر يكـی  بـه مواد مخدر، طـی دهـه  اعتیاد  مقدمه: 
و اجتماعی بوده است. یکی از انواع اعتیاد که این روزها در بین جوانان رواج یافته، اعتیاد 
بررسی  حاضر  پژوهش  هدف  ناس،  به   جوانان  گرایش  افزایش  به  توجه  با  است.  ناس  به 

تجربه های زیستی جوانان از مصرف ناس بود.
روش: این مطالعه به شیوه کیفی انجام گرفت و در آن از روش پدیدارشناسی استفاده 
روش  با  شرکت کننده  بیست  داده اند.  تشکیل  کرمان  شهر  جوانان  را  پژوهش  جامعه  شد. 
نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود 
که با رضایت مشارکت کنندگان ضبط و بازنویسی شد وبه روش ُکلیزی تجزیه و تحلیل گردید. 
اصلی  مضمون  ناس  مصرف  از  جوانان  زیسته  تجربه های  بررسی  فرایند  طی  در  نتایج: 
عوامل فردی با سه درون مایه “جذابیت های حسی، باور غلط و ریسک و هیجان خواهی” و 
مضمون اصلی عوامل اجتماعی با درون مایه های “مشکالت خانوادگی، در دسترس بودن و 

تاثیر پذیری از همساالن” استخراج گردید.
بحثونتیجهگیری: این پژوهش با توصیف عوامل تعیین کننده مصرف ناس، ریشه های 
چنین مصرفی را عالوه بر عوامل فردی به عوامل اجتماعی نیز مرتبط می داند. بنابراین پیشنهاد 
توجه  بهداشتی  اولویت  و  به صورت یک  فوریت  این مشکل  به  می گردد مسئولین کشوری 
گاه نمودن مردم و خانواده ها از  نمایند و ضمن استفاده از روش های موثر جهت آموزش و آ
عوارض مصرف ناس و برنامه ریزی جهت فراهم نمودن سرگرمی های مطلوب و در دسترس 
برای جوانان، با برگزاری کالس مهارت های زندگی، نه گفتن را به جوانان آموزش دهند تا 

مصرف این ماده مخدر کاهش یابد.
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تابستان 1397، دوره 7، شماره 2، پیاپی 2524

امیر سلطانی نژاد و همکاران

مقدمه

اعتیاد بـه مواد مخدر، طـی دهـه اخیر يكـی از مهمترین بحران های بهداشتی و اجتماعی بوده است. یکی از انواع اعتیاد که 
این روزها در بین جوانان رواج یافته، اعتیاد به ناس اســت. ناس ماده ای ســبز رنگ است که در ظاهر گیاهی به نظر می رسد، 
اما افزودنی های خطرناک زیاد دیگری نیز دارد. این ماده از برگ تنباکوی خشک  شده به دست می آید و فروشندگان پس از 
کوبیدن، آن را با آهک مخلوط کرده و پخش می کنند. همچنین باهدف ترغیب و وسوسه  افراد از طعم دهنده های غیرمجاز 
اســتفاده می کنند. به علت داشــتن آهک در ترکیبات این ماده، موجب عدم تعادل رفتاری و حرکتی، حرکات غیرطبیعی در 
چشــم ها، سرطان لثه، سرطان روده بزرگ، سرطان حنجره و... می گردد.)1و2( این ماده مخدر تاثیرات جبران ناپذیری روی 
بــدن دارد و می توانــد در طوالنی مدت مشــکالت زیادی را ایجاد کند. از آنجاکه عوامل متعــدی بر مصرف این ماده تاثیر 
می گذارد، یافتن نظریه هایی کارآمد که بتواند دالیل مصرف را در یک چارچوب مفهومی تبیین کنند دشوار است. با اندکی 
تســامح این نظریه ها ذیل عنوان کلی “واکنش گرایی اجتماعی” ارائه می  شــود. مقصود آن است که مصرف در “واکنش” به 
عوامل فردی، ذهنی و محیطی روی می دهد. دســته ای از این آرا در حوزه  آسیب شناســی و انحرافات اجتماعی، مصرف را 
نوعی واکنش به عوامل محیطی و پیرامونی یا فشارهای خارج از فرد می دانند. از منظر ادوین سادرلند، رفتار مجرمانه از طریق 
تعامل با دیگران آموخته می شــود. مقصود از آموختنی بودن رفتار مجرمانه، آن نیســت که ارتباط صرف با مجرمان منتهی به 
عمل مجرمانه می شــود، بلکه این محتوای الگوهای ارتباطی اســت که می تواند از یک فرد به  فرد دیگر متفاوت گردد. این 
نظریه مبتنی بر چند عامل محیط اجتماعی، افراد پیرامونی و ارزش هایی است که افراد از “دیگران مهم” کسب می  کنند.)3(

یورگن هابرماس2005 یکی از مولفه های جامعه مدرن را متکی بر اجبار و ســرکوب می داند و این موضوع را هم در ســطح 
ســاختاری و کالن و هم در بعد فردی مربوط به کنشــگر به تحلیل می کشــد. در اینجاست که فرد تالش دارد به کمک باز 
اندیشی، موانع را به چالش کشد. درواقع کنش ارتباطی تحت وجه اجتماعی کردن، به کار شکل دهی هویت شخصی جوانان 
یاری می رســاند. چنین فرایندی به انعطاف پذیری و باز اندیشــی فردی می افزاید و فرد می تواند باورهای قالبی و کلیشه های 
رایج را به عنوان هنجارهای اجتماعی مورد سوال قرار دهد. از این رو، هابرماس امکان موجود در جامعه مدرن را رهایی بخشی 
انســان، به خصوص جوانان می داند. جوانان مجال بیشــتری برای ساخت و پرداخت و عرضه  خود پیدا می کنند.)4( درنتیجه 
باید گفت، آنچه را که در مباحث هابرماس برجســته اســت، توجه ویژه به آن رفتارهای چالشی و هدفمند جوانانی است که 
در برابر باورهای کلیشــه ای و نادیده گرفته شــدن، انجام می دهند. آنتونی گیدنز از دوران مدرن با نام جامعه پساسنتی با حق 
انتخاب بیشتر یاد می کند. وی هم راستای هابرماس، معتقد است زمانی که سنت نتواند برای افراد کاری انجام دهد، ترکیبی 
از رهایی و نگرانی شکل می گیرد. درنتیجه خطر و ریسک در زندگی امری محتمل خواهد بود. این ها همه مبتنی بر به وجود 
آمدن جامعه ریسکی است که در متن آن فرد می تواند حتی در مورد جان خود نیز خطر کند. ادامه این اعمال ممکن است 
نشانه نوعی بی باکی اقناع کننده فردی باشد.)5( مانوئل کاستلز نقش های تعریف شده را ساخته دست نهادهای مسلط جامعه 
می داند، اما همین هویت های نقشــی، ضمن این  که منبع معنا برای خود کنشــگران است، به دست خود آن ها نیز از رهگذر 
فرایند فردیت بخشــیدن ساخته می شود. آنچه از بحث های کاســتلز مرتبط با موضوع این پژوهش است، نوع رویکرد وی به 
موضوع هویت و رابطه باقدرت اســت. کاستلز، ســاخت اجتماعی هویت را همواره در بستر روابط قدرت می یابد و بین سه 
صورت و منشــا ساختن هویت تمایز قائل می شود. “هویت مشروعیت بخش: توسط نهادهای غالب جامعه ایجاد می شود تا 
سلطه آن ها بر کنشگران اجتماعی گسترش دهد و عقالنی کند. هویت مقاومت: به دست کنشگرانی ایجاد می شود که در 
اوضاع  و احوال و شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه بی ارزش دانسته می شوند، چراکه متضاد با اصول مورد حمایت 
نهادهای جامعه هستند. هویت برنامه دار: کنشگران از طریق مواد و مصالح فرهنگی قابل دسترس، هویت جدیدی می سازند 

که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف می کند.)6(
با عنایت به این که نوع رویکرد ما به مصرف ناس، لحاظ نمودن روش پدیدار شــناختی مبتنی بر ذهنیت کنشــگران است، 
این مقوله در میان بررســی های انجام شــده، قابل  ردیابی نیســت. تاملی بر پژوهش ها، آثار و مقاالت علمی گویای غلبه نگاه 
کمی، اســت. بنابراین این بررســی می تواند تالش پیشگامی درزمینه شناســایی این تجربیات باشد. از این  رو پیشینه چندانی 
درباره این موضوع به دست نیامد. اما به تعبیرهای آن دسته از پژوهش ها که قرابتی با موضوع مورد نظر داشته اند و مورد توجه 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی26

تجربه  زیسته جوانان از مصرف ناس

قرارگرفته اند اشاراتی می شود.
 بــا روش کیفــی علــل گرایــش نوجوانان ارومیه به ســیگار به شــیوه 
جمــع آوری اطالعات گــروه متمرکز بــه روش نمونه گیــری هدفمند و 
مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد واکاوی قرار گرفته است. مضامین مطرح 
از دید پژوهشــگران البته بدون رعایت مراحل دستیابی به مضامین اصلی، 
رفع عصبانیت، کنجکاوی، احســاس شخصیت، ترس طرد از گروه، رفع 
عصبانیت، کنجکاوی، تاثیر محیط، تقلید، احســاس خوشــی و نشاط، 
لجاجت و مخالفت با روش ها و سخت گیری های والدین، عشق زودهنگام، 
تحریک صحیح ناخواســته از طــرف والدین، وجود افراد ســیگاری در 
خانواده، رفع تنهایی، اعتراض به مدیران و مســئوالن اجتماعی می باشند.

)7( نتایج تحقیقات انجام شــده در زمینه مصرف مواد مخدر نشــان داد 
که این تحقیقات بیشتر مربوط به دخانیات و مواد مخدر صنعتی بوده و با 
وجود اینکه ناس یک ماده سرطان زاست و باعث افزایش فشارخون و حمله 
قلبی می شــود، تحقیقات اندکی در زمینه این ماده ســرطان زا انجام گرفته 
است)10،9،8و11( و هنوز الگویی تبیین کننده، که ابعاد مختلف مصرف 

ناس را در بین جوانان مدنظر قرار داده باشــد، 
طراحی نگردیده اســت. بر این بنیان پرداختن 
به چرایی و علل مصرف ناس بر اساس منابع و 
پرداخت های نظری و پرســش از وضعیت این 
مسئله و عوامل تشــدید کننده و یا کاهنده آن 
افق دیگری به روی ما بازخواهد کرد. آنچه از 
اهمیت شایانی برخوردار است، شناخت به روز 
آســیب ها و بیماری های فرهنگی- اجتماعی 
به منظور پیشگیری، درمان و ممانعت از سوق 
یابی فزاینده به  ســوی بحران اجتماعی است. 
لذا، مسئله پژوهش، تالش در جهت شناسایی 
همبســته های موثر بر مصرف ناس با اســتفاده 
از روشــی کیفی و ورود به دنیای تجربه زیسته 
جوانان از داده های به دست آمده از مصاحبه با 

آن ها است.
روش

مطالعه حاضر جهت درک تجربه مصرف کنندگان ناس با استفاده از روش پدیدارشناسی در سال 1395 انجام شد. نمونه گیری 
بر روش هدفمند انجام گردید. مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با بیست نفر در رده سنی هفده تا بیست و پنج سال در یک 
الی سه جلسه تا اشباع اطالعات ادامه یافت. جمع آوری داده ها طی مدت  زمان چهل و پنج الی صد دقیقه در پارک های شهر 
کرمان به صورت گفتگوی دو طرفه انجام گردید. معیار ورود به مطالعه شامل جوانانی بود که عالوه بر مصرف روزانه ناس و 
رضایت از شــرکت در مصاحبه، توانایی بیان تجارب زیستی خود را داشته باشند. قبل از شروع مصاحبه ضمن تشریح هدف 
تحقیق و اطمینان دادن به محرمانه ماندن اطالعات، اجازه ضبط مصاحبه ها از مشــارکت کنندگان گرفته شــد. مصاحبه ها با 
سواالت بازی همچون: تجربه  خود را در مورد مصرف ناس بگویید، چرا ناس مصرف می کنید؟ آغاز شد. سپس سوا ل های 
بعدی برای ادامه و کامل شــدن مصاحبه ها و دســت یابی به دادهای غنی تر بر اساس نوع پاسخ های مشارکت کنندگان مطرح 
گردید. روش تجزیه  و تحلیل داده ها با استفاده از هفت مرحله ُکلیزی صورت گرفت، که ابتدا توصیفات همه شرکت کنندگان 
به منظور هم احساس شدن با آن ها خوانده شد. سپس به هرکدام از یادداشت ها رجوع و عبارات مهم استخراج گردید. معنی 
یا مفهوم هر عبارت مهم در ســومین مرحله، شــکل گرفت که تحت عنوان مفاهیم تنظیم شده مطرح شد. در چهارمین گام، 
مفاهیم تنظیم شــده، درون دسته های موضوعی سازمان دهی شد. یافته ها در گام بعدی به درون یک توصیف جامع از پدیده 
مورد نظر تلفیق شد. در مرحله ششم، توصیف جامع از پدیده مورد تحقیق به شکل یک بیانیه صریح و روشن به دست آمد. 
گام معتبر ســازی نهایی، بر اســاس مالک های اعتبار و قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار گرفت. اطالعات هر مصاحبه پس 
از تجزیه  وتحلیل، جهت بررسی اعتبار در اختیار شرکت کنندگان برای بازبینی و تائید قرار داده شد. برای بررسی قابل اطمینان 

بودن یافته های مطالعه حاضر شامل مضمون های اصلی و زیرمجموعه ها، ازنظر پنج جامعه شناس استفاده گردید.

یافته ها

 تجزیه  و تحلیل داده ها در نهایت، منجر به شکل گیری دو مقوله اصلی تحت عنوان عوامل فردی و عوامل اجتماعی وچندین 
زیر مقوله شــد که در جدول شماره یک ارائه  شده اســت. عاملیت فردی، ناظر بر کنشگر نیتمندی با توانایی و قدرت ویژه 
است که ساخت ها در اعمال اجتماعی او بروز می کند. در چهارچوب گفتمانی گیدنز، عامل ها با بی اعتنایی و بازسازی امور، 
ســاخت ها را قابل تغییر و جایگزین می کنند.)12( عوامل اجتماعی ناظر بر ساز و کارهای متاثر از زندگی نظام اجتماعی بوده 
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تابستان 1397، دوره 7، شماره 2، پیاپی 2724

امیر سلطانی نژاد و همکاران

اســت که در ادامه به شــرح هر یک پرداخته 
می شود. 

مقولهاصلی:1-عاملیتفردی
مقولهفرعی:1-1-جذابیتهایحسی: 
جذابیت های حسی به حالتی اطالق می شود 
که در آن مصرف کنندگان مواد از مصرف آن 
حالت سرخوشی، نشــئگی، شادی و آرامش 
دارنــد. بر طبق نظریه  زیست شــناختی برخی 
افــراد از نظر فیزیولوژیک اســتعدادی دارند 
که موجب می شــوند در مقایســه بــا دیگران 
از مصرف مواد لذت بیشــتری ببرند و همین 
استعداد باعث اعتیاد آن ها می شود.)3( اعتقاد 
مشــارکت کنندگان این بود که هنگام مصرف 
ناس همه  ســختی ها و مشــکالت را فراموش 
می کننــد و نوعی فراموشــی به ســراغ شــان 
می آید. جوانی بیست ساله اظهار داشت که: 
“احساس خوشی داری، وقتی ناس می ذاری، 
انــگار یه چیزی کم داری که با گذاشــتنش 
جبران میشــه و اون وقت آروم می گیری...”-

“وقتی ناس میــذاری اولش یکم دهنتو به هم 
می کشــه اما بعدش خیلی حال می ده، من هر 

وقت خستم یا اعصابم خورده ناس میذارم.”
مقولهفرعی:1-2-باورهایغلط: انسان 
موجود کنجکاوی اســت که در مواجه با هر 
رویداد و اتفاق جدیدی به دنبال کشــف آن 
اســت. یکی از این کنجکاوی ها که در نسل 
جــوان دیده می شــود اعتیاد بــه مصرف مواد 
مخدر اســت که به لحاظ ســنی نوجوانان و 
جوانان نســبت به آن کنجاوی بیشتری دارند. 
تجربه برخــی از این کنجکاوی ها به اندازه ای 
مخرب و ویرانگر است که راه بازگشت ندارد. 
یکی از عوامل موثر در کنجکاوی و اســتفاده 
از مواد مخدر، باورهای غلط است. باورهایی 
همچــون، “هیچ کس با یک بار مصرف معتاد 
نمی شود.”،“مصرف مواد باعث افزایش نیرو 
و توان می شــود.” و “مواد را به صورت تفننی 
مصرف می کنم و هیچ گاه معتاد نمی شــوم.” 
که زمینه ساز اعتیاد به مواد مخدر شده است، 
مصرف ناس نیز از این قاعده مستثنی نیست.

)13( بیشــتر مشــارکت کنندگان عقیــده 
دارند کــه مصرف نــاس به عنوان یک 
اعتیاد محســوب نمی شــود و فقط یک 
عادت روزمره اســت که هرروزه تکرار 
می شود. همچنین آنان معتقدند که ناس 
اعتیادآور نیست و فراوانی مشاهده  افراد 
مصرف کننده موجب کاهش قباحت و 

بدی این کار گردیده اســت: “ناس که جزء مواد مخدر نیســت که به 
خاطر مصرفش بخوان دســتگیرت کنن، ناس یه چیزی مثل آدامسه...” 
دیگری بیان داشــت: “ای بابا این روزا همه ناس میذارن، چرا ما نذاریم، 

دنیا دو روزه، باید حال کنیم.” 
مقولــهفرعی:1-3-ریســکوهیجــانخواهــی: هیجان خواهی 
تحــت عنوان تمایل بــه انتخاب و ترجیح تجربه هــای جدید، محرک یا 
مهیج تعریف می شــود و یک عامل خطر درونی بــرای رفتار بزهکارانه 
اســت. مقوله ریســک و مخاطره بخشی از تالشی اســت که می توان 
به منظــور دریافــت شــیوه های پاســخگویی جوانان بــه مجموعه ای از 
شرایط تهدیدآمیز از آن اســتفاده کرد.)13( جامعه مخاطره آمیز کنونی، 
هم جوانان را به نحو فزاینده ای درگیر زندگی شــخصی نموده و هم برشدت 
آسیب پذیری آن ها افزوده است. امروزه جوانان با مخاطراتی ســروکار دارند که به 
لحاظ اجتماعی، اخالقی و از حیث پیامدها با مخاطراتی که نســل های 
پیشین با آن ها مواجه بوده اند، تفاوت دارد. به قول اولریش بک، مشکل 
اساسی جوامع امروزی عدم توانایی به حداقل رساندن ریسک ها است. 
گاهی و پیوندی  از ایــن  رو جوانانی که در این جوامع زندگی می کنند؛ آ
گسســت ناپذیر با ریسک ها می یابند)14( و عالقه مندند در ساحت های 
گوناگــون اجتماعی بــا آن مواجه شــوند. لذا هیجان خواهــی بدل به 
یکی از جنبه های محدود شــخصیت می شود که با نیاز به احساسات و 
تجربه های متنوع بدیع و پیچیده، دســت یازی به خطر جویی جســمانی 
و اجتماعی را تقویت می کند. این ویژگی شــخصیتی برساختی است از 
چهار مولفه  حادثه جویــی، تجربه جویی، بازداری زدایی و مالل پذیری 
که بــا مصرف مواد مخدر ارتبــاط می یابد. در ایــن وضعیت هیجان ها 
و رفتارهــای پرخطــر، عامل انگیــزه ای قوی در ارتکاب جــرم قلمداد 
 می شوند، گرچه برخی افراد جذب لذت این گونه رفتارها می شوند.)15( 
مشــارکت کنندگان اظهار داشــتند: “توی زندگی امــروز که همه جور 
خطــری وجــود داره و فــردای آدم معلوم نیس. خوب نــاس هم یک 
رفتاریــه مثل بقیه رفتارهــا.”، “ما که خیری از گذشــته ندیدیم و آینده 
هــم چه پیــش آید. ایــن ناس هــم تنها دلخوشــی ماس.”، “بــه نظرم 
نــاس یک تجربــه جدید بود که می بایســت امتحانش می کــردم.” این 
بازخوانــی جوانــان از زندگــی حاصل ترکیب بدیعی اســت که نشــان 
می دهد خطر متعلق به کســی اســت که بــه آینده نگاهی نا روشــن و 

اصلی و فرعی  یهامقوله( 1)جدول
 هامصاحبهحاصل از 

 فرعی هایمقوله مقوله اصلی

 عوامل فردی
 حسی هایجذابیت

 باور غلط
 ریسک و هیجان خواهی

 عوامل اجتماعی
 مشکالت خانوادگی
 در دسترس بودن

 از همساالن ثیرپذیریات
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فصلنامه مددکاری اجتماعی28

تجربه  زیسته جوانان از مصرف ناس

 نامعیــن دارد و بــه همان نســبت نیز از گذشــته بیمناک اســت.)16(
“ما چه چیزی از زندگی نصیبمان شــده که نگاهی هم به آینده داشــته 

باشیم. تنها دل خوشی ما اینه دیگه.” 
بسیار روشــن است که پی جویی خطر، هیجان و لذت در ساختارهای 
جامعه مدرن، خود بدل به چالشــی جدی برای مرزبندی لذت، هیجان 
خواهی مقبــول و اخالقی و تمایالت و لذت های خاص، به عنوان عمل 

انحرافی می گردد.
مقولهاصلی:2-عواملاجتماعی

مقولــهفرعــی:2-1-مشــکالتخانوادگــی:اختالل خانوادگی و 
ناســــازگای والدين باهــم، تاثیــر نامطلوبی بر روی جوانــان گذاشــته 
و آنــان را به ســوی ارتكاب جرم و يا مصــرف مواد ســوق می دهد. در 
خانواده ای كه تفرقه از كانون خانوادگی طرد نشــده  و جدایی حكومت 
می کنــد،  جــوان در اغلب موارد از محبت والدين خود محروم اســت، 
گرچه جوان  به لحاظ روحی عادی به نظر می رســد؛ ولی باطنا افســرده 
و بی حوصلــه می گردد. اگر فرد در كانون خانواده رنگ آرامش، صفا و 
صمیمیت را نبیند، ناچار اســــت در كوچه و خیابان به جســتجوی آن 
بپردازد.)17( بــا عنایت به مالحظات چالــش انگیز جوامع جدید مبتنی 
بر “اختالفــات خانوادگی” و تقلیل روابط اجتماعی و ضعف پیوندهای 
ارتبــاط  دهنده فرد با اجتمــاع، چنانچه به واشــکافی دقیقتر این مفهوم 
بپردازیــم، پی خواهیم برد که برخی از افرادی که در معرض آن گونه از 
روابط اجتماعی قرار دارند کــه از مصادیق عمده  آن نبود رابطه و پیوند 
نزدیک با دیگران صمیمی اســت، بی شــک چنین احساس ناپیوستگی 
با محیــط، احتمال درگیــری در رفتارهای پرخطــر را افزایش می دهد. 
فصل مشــترک چنیــن گفتمانی را می تــوان در نبود تعامــالت تفاهمی 
مابین اعضای خانواده های مصاحبه شوندگان دید. “به ندرت یادم میاد تو 
خونه ما ســر یه موضوعی بحثی بشه و سرش به توافق برسیم.” در چنین 
ســاختی از روابط، هر یک از اعضای خانواده واحد جداگانه ای دارند 
و زندگی خانوادگی عرصه ایســت کــه در آن اعضاء هیچ گونه مقصود و 
هدف مشــترک ایجادکننده  وابستگی، ندارند.)18( “وقتی  هرکی سرش 
تو الک خودشه، چه دل خوشیی می تونم به خونواده داشته باشم؟ شما 
باشــی چی کار می کنی؟ تازه می گم من چقدر سربه راهم که به راه های 

دیگه کشیده نشدم.”
در توضیح این مطلب و هم عقیده با هرشــیء، می توان اذعان نمود که 
هر چه وابســتگی و تعلق افراد در ارتباط با یــک زمینه  اجتماعی مثبت 
)در اینجا خانواده( کمتر باشد، احتمال رخداد رفتار اجتماعی نامناسب 
از ســوی آنان فزونتر می شود. این رویکرد، در تئوری “شبکه اجتماعی” 
نیز قابل ردیابی اســت، زیرا توجه آن معطوف بــه روابط و حمایت های 
اجتماعی اســت. کارکــرد بالقوه شــبکه های اجتماعــی فراهم نمودن 
حمایت اجتماعی است. یافته های برخی مطالعات نیز نمایانگر آن است 

کــه هر چه افراد از خانواده حمایت اجتماعی 
بیشــتری دریافت کننــد، رفتارهــای پرخطر 
کمتری را تجربه می کنند. بدیهی است که این 
وضعیت به سامان بخشی سازگاری اجتماعی 
فرد یاری خواهد رساند و در مقابل، کمبود یا 
نبود اقناع عاطفی به درهم  شکســتگی بیشتر 
روابــط خانوادگــی و تحلیل روابــط عاطفی 

می انجامد.)3و19(
مقولهفرعــی:2-2-دردســترسبودن:
یکــی از درون مایه هــای اجتماعی به دســت 
آمــده از مصرف ناس در دســترس بودن این 
ماده اســت. این درون مایه بــا نظریه فرصت 
جــرم قابل تبیین اســت. تفکــر حاکم بر این 
نظریه آن اســت که به صرف وجود بزهکار و 
بزه دیده، جرم واقع نمی شود بلکه باید فرصت 
و موقعیت مناسب برای ارتکاب آن نیز فراهم 
باشــد. پس از دیدگاه این نظریه، نقش مثبت 
شــرایط، زمینه ســاز وقوع جرم و نقش منفی 
عوامل، مانع وقوع جرم است. با تاکید بر این 
دیدگاه می تــوان بیان کرد در دســترس بودن 
ناس فرصت مصــرف آن را برای جوانان مهیا 
نموده است. مشارکت کنندگان اعتقاد داشتند 
که به دلیل در دســترس بودن، ناس در جامعه 
شــیوع باالیــی دارد. همچنیــن ارزان بودن و 
رواج آن بین دوســتان باعث شــده است که 
به راحتی در دسترس باشــد. در ایران به علت 
قرار گرفتن بر سر راه ترانزیت مواد از افغانستان 
به ســایر کشــورهای دنیا، ســهم نابرابری از 
 خســارات مواد مخدر به مردم می رســد.)3(

اظهــارات برخــی مشــارکت کنندگان: “ناس 
همیشــه در دسترســه، هر وقت می خوام میرم 
سر کوچه، یه کفاش افغانی اینجا بساط داره، 
یک بســته می گیرم، جدیدا خیلی باهام رفیق 
شــده...” -“خدا رو شــکر ناس افغانســتان 
تمومــی نداره! هــر وقت میــرم خیابون همه 

دست فروش ها ناس دارن و ...”
از گرفتــن فرعی:2-3-تاثیــر مقولــه
گروههمســاالن: نخســتین عامــل موثر در 
بزهــکاری نوجوانان، رابطه آن ها با دوســتان 
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ناباب یا به بیان دیگر گروه همســاالن اســت. 
جامعه شناسان با بررســی های متعدد در تمام 
زمینه هــای بروز آســیب های اجتماعی گروه 
همساالن، نشــان داده اند که گروه دوستان و 
همساالن یا گروه های اولیه، نقشی تعیین کننده 
در بروز آســیب داشته اند، زیرا نوجوانان وقت 
خود را بیــش از آنکه در کنار خانواده شــان 
سپری کنند، با دوستان خود می گذرانند. این 
تعامل دائم و مستقیم باعث می گردد، همساالن 
تاثیــرات قویتر و موثرتری نســبت به والدین و 
معلمان داشته باشــند. با توجه به اینکه پدر و 
مادر به فرزندان خود امر و نهی می کنند، حال 
اینکه دوســتان و همســاالن صحبت هایشان 
حالت امــر و نهی و نصیحت ندارد؛ به همین 
گاه بیشــتر به حرف های  خاطر فرزند ناخودآ

همسال خود گوش می دهند تا خانواده.)17( مشارکت کنندگان نیز نقش 
دوســتان را در مصرف ناس بسیار پررنگ دانســتند و تاکید کردند که 
حضور در جمع دوســتان مصرف کننده  ناس، بیشــترین عامل گرایش 
آن ها به مصرف بوده است.)20( جوان بیست ساله ای می گوید: “من بار 
اولی که سراغ ناس رفتم با دوستای زیادی رفته بودیم بیرون... بعدم  فکر 
می کردم که اگه آدم خودش نخواد دوستا هیچ تاثیری نمی تونن روی آدم 
بذران. بعد از چند بار که با دوستا رفتم بیرون بدون این که اونا بهم تارف کنن، 
ذاشتم. منم بار اول و دوم شاید برام شوخی بود اما کم کم عادت  خودم ناس می 
 کردم و دیگه با دوستام که بیرون می رفتیم دور از چشم خونواده ناس می ذاشتیم.”

بنابراین می توان با تاکیــد بر نظریه یادگیری اجتماعی اظهار نمود، رفتار 
انحرافــی آموختنی اســت و در فرآیند رابطه با افــراد دیگر، به خصوص 
در گروه هــای کوچک آموخته می شــود. بانــد ورا1973 تاکید می کند 
که رفتار در نتیجه کنش متقابل بین شــناخت و عوامل محیطی به وجود 
می آید. شــخص می تواند با کمک فرآیند الگوسازی و با مشاهده رفتار 

گاهانه، یاد بگیرد.)14( دیگران، چه به صورت تصادفی و چه آ
بحث و نتیجه گیری

ســال هاست كه موضوع مواد مخدر به یکی از مهمترین مســائل اجتماعی در همـه كـشورها تبدیل شده است. در سال های 
اخیــر ابعاد مســئله هم در سـطح كـشور ايـران و هـــم در سـطح جهانــی به حد نگران کننده ای رســیده است. گفتگوها، 
پژوهش ها و برنامه ریزی هایی بـرای شناخت ابعاد مسئله و كنترل آن صورت گرفته است. در اين میان، آسیب پذیرترین گـروه 
جوانان هستند، كه به دلیل بحران هويت، بحران های روانـــی ناشـــی از مـشكالت اجتمـاعی، ماجراجویی، لذت جویی و 
تنوع طلبی بیش از ساير گروه های اجتماعی در معرض استفاده از مواد مخدر قـرار می گیرند. مـصرف مـواد مخـدر و اعتیاد 
در ســال های اخیر در ابعاد گســترده ای گریبانگیر جوانان ايران شده است. یکی از انواع این اعتیاد، اعتیاد به ناس می باشد. 
اين پژوهش باهدف واکاوی علل گرایش جوانان شهر کرمان به مصرف ناس انجام  شده است. نتایج این مطالعه در بررسی 
تجربیات اســتفاده کنندگان، به دو درون  مایه اصلی و شــش درون مایه فرعی دست  یافت. اولین مقوله مورد بررسی در مورد 
مصرف ناس در بین جوانان جذابیت های حســی بود. بســیاری از مشارکت کنندگان علت مصرف ناس را آرام  بخش بودن و 
شــادی آور بودن آن ذکر کرده بودند. این نتیجه نشــان دهنده ضعیف بودن مهارت های حل مســئله و مقابله با مشکالت در 
زندگی است. با توجه به اینکه استفاده از ناس حل کننده مشکل نیست، بنابراین آموزش مهارت های حل مشکل و پیشگیری 
از اعتیاد به ناس می تواند در کاهش مصرف موثر باشــد. نتایج مطالعه حاضر نشــان داد، یکی از دالیل مصرف ناس در بین 
جوانان شــهر کرمان ریسک طلبی و هیجان خواهی بود.)21( بنابراین باید گفت برخی از رفتارهای انحرافی به وسیله تاثیر بر 
منابع اجتماعی موجب فراهم آوردن شــرایطی از قبیل ارضا حس کنجکاوی و ریســک پذیری برای فرد می شوند که به  نوبه 
خــود به افزایش لذت های ناشــی از انجام این رفتارها در مقابل هزینه های کوتاه مــدت و بلندمدت می انجامد. جوانانی که 
برای مصرف ناس گرد هم می آیند، لذت و هیجانی از انجام این رفتار کســب می کنند، که مکانیســمی برای ابراز وجود و 

تشخص یابی شان است. از این منظر، سیگار از سازوکارهای پیش روی برای برداشتن منع های اجتماعی است.)22(
 ســومین عامــل مصرف نــاس از دیــدگاه مشــارکت کنندگان باورهای غلــط در زمینه مصرف ایــن ماده بود. در بیشــتر 
مطالعات مشــابه نیز مشــارکت کنندگان اعتقاد داشــتند که مصرف مواد، ضرر جدی برای ســالمت آن ها ندارد. این نتیجه 
تحقیــق با نتایــج تحقیق مصطفی پور و یزدان پناه همخوان و همســو اســت. بنابراین باید اظهار نمــود مصرف کنندگان این 
مــاده نمی داننــد که تنباکو خود به تنهایی سرطانزاســت. حال وقتی این مــاده با آهک نیز مخلوط می شــود، اثرات مخرب 
شــدیدتری را بر ســالمت مصرف کننده می گذارد و از طرف دیگر با مصرف آن وجهه  اجتماعی آنان شدیدا تنزل پیداکرده 
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تجربه  زیسته جوانان از مصرف ناس

 و اختــالالت روحی روانی شــدیدی نیز در آن ها بــروز می کند.)23( 
 یکی از درون مایه های عوامل اجتماعی موثر بر مصرف ناس مشــکالت 
خانوادگی بود. مشــارکت کنندگان اظهار داشــتند که اختالفات والدین 
و عــدم توجه به آن ها زمینه ســاز مصرف این ماده شــده اســت، زیرا 
منش کــودک آینــه تمام نمای روش تربیتــی والدين است و سازگای و 
يا ناسازگاری کودک بســتگی مستقیم به تربیت و پرورش و زمینه سازی 
پدر و مــادر دارد. والدين زمانــی در محیط خانوادگــی، موفق به ايجاد 
یــک محیــط سالم و مناسب خواهند شد كه تفاهم و هماهنگــی الزم 
اگر  باشند.  داشته  فرزندان  تربیــت  و  خانوادگــی  كانون  اداره  در  را 
كانون خانواده به علت اغتشاش، بحث و مجادله خالــی از دوســتی و 
صمیمیــت باشد، وجود والدين به انــدازه فقدان آن ها بر روحیه کودک 
و اخالق وی لطمه می زنــد. در همیــن راســتا، چشــم انداز تعاملــی 
ســی گل2001، روابــط عمیق اجتماعی افــراد به ویژه در ســاحت های 
خانوادگــی را در تحلیل هایش در مصرف ناس موثر می یابد. پیس2001 
نیز همین گونه نتیجه گیری کرده که پی آمد گسستن پیوندهای خانوادگی 
 و روابــط اجتماعــی، فقدان مشــارکت و گم کردن هدف اســت.)5(

در دسترس بودن ناس از دیدگاه جوانان نیز یکی از عوامل موثر بر مصرف 
آن بود. این نتیجه با پژوهشــی که به منظور، تعیین علل گرایش به قلیان  
بر روی دانشــجویان انجام شــده هم خوانی دارد زیرا مشارکت کنندگان 
ابراز داشــتند که ارزان و در دســترس بودن، یک عامل مهم در مصرف 
اســت.)25( مقوله  دیگر، تاثیر گرفتن از گروه همساالن و دوستان بود و 
نشان داد، فرد اگرچه نخواهد از دوستان تاثیر بگیرد، همنشینی و رفت  و 
آمد با آن ها تاثیرگذار خواهد بود. این نتیجه با نتایج تحقیقات حسن نژاد 
و میر غضنفری، همسوســت. بنابراین برای برطرف کردن این مشــکل، 
خانواده باید نقش خود را بهتر و بیشتر ایفا کند. یعنی پدر و مادر بر روی 
فرزندان خود نظارت و کنترل بیشــتری داشته باشند. همچنین خود فرد 
نیز باید از دوستی با افراد ناباب خودداری کند و این نکته را به یاد داشته 
 باشد که فرد از دوستان خود، خواســته یا ناخواسته تاثیر می پذیرد.)24(

یکــی از مواد مخــدر بدون دود ناس اســت 
که جذابیت های حســی، باور غلط، ریسک 
و هیجان خواهی، مشــکالت خانوادگی، در 
دســترس بــودن، ارزان بودن و تاثیــر پذیری 
از همســاالن، دالیــل اصلی اســتفاده از آن 
در بیــن جوانان شــهرکرمان بــود. بنابراین بر 
اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود که 
مسئولین کشــوری به این مشــکل به صورت 
یک  فوریت و اولویت بهداشــتی توجه نمایید 
و ضمــن اســتفاده از روش هــای موثر جهت 
گاه نمودن جامعــه و خانواده ها   آمــوزش و آ
از عــوارض مصــرف نــاس بــه برنامه ریزی 
جهــت فراهم نمودن ســرگرمی های مطلوب 
و در دســترس برای جوانان، افزایش شــادی 
در محیط نوجوانــان و برنامه ریزی در جهت 

فرهنگ سازی منع مصرف ناس بپردازند.
تشکروقدردانی

بدین وسیله نویســندگان از جوانان به  واسطه 
اعتماد و به اشتراک گذاشتن تجارب زندگی 
خــود، صمیمانه تشــکر و قدردانــی به عمل 

می آورند.
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