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 مسئله طرحمقدمه و 
طوري كه در حال حاضر مواد مخدر در جهان افزايش داشته است بهمصرف هاي اخير سوءدر سال

-ي خسارتي قابل توجهي را در نتيجهيافته و يا در حال توسعه، هزينهي كشورهاي جهان، توسعههمه

(. دفتر مقابله با مواد مخدر و 2: 2002، 5شوند )ميسيامصرف مواد مخدر متقبل ميهاي ناشي از سوء

پيرامون وضعيت مواد مخدر  2052در جديدترين گزارش خود در سال  (2NODCUجرم سازمان ملل )

درصد از جمعيت بزرگسال  1.1ميليون نفر و يا  275شود كه حدود در جهان اعالم كرد تخمين زده مي

مصرف سوء صورت غير قانوني حداقل يك بار مواد مخدر مصرف كرده باشند.به 2057جهان در سال 

جوان و مشكالت مرتبط با اين رفتار، بخشي از تاريخ بشر براي مدت طوالني بوده مخدر افراد  مواد

يشترين خطر براي تمايل بها نشان داده است كه جوانان در معرض (. پژوهش51: 2002است )ميسيا، 

مخدر جوانان مصرف موادعلل سوء . بررسي(2001، 3باشند )جانستون و همكارانمواد ميمصرف يه سوء

نظر حياتي است كه اين مسئله باعث مسائل متعددي در سالمت و بهزيستي آنان از قبيل افزايش از اين

خطر جنسي، اي، افزايش رفتارهاي پرفردي، تصادفات جادهخطر آسيب و مرگ از طريق خشونت بين

نگ ستي)ميلر، لهايي چون ايدز و مسائل و مشكالت تحصيلي شود حاملگي ناخواسته، ابتال به بيماري

هاي اجتماعي و اقتصادي گزافي از طريق اثرات مخرب مخدر هزينه مصرف موادسوء (.4،2005و اسميت

خود بر سالمت افراد و افزايش جرم و جنايت و مرگ و مير در جامعه تحميل كرده و در نتيجه، به يك 

راسر جهان طوري كه در سبه (،2050، 1تهديد جدي براي جوامع تبديل شده است )پيتر و آليسيا

كشاند و باعث از هزار نفر را به كام مرگ مي 310هروئين، كوكائين و ساير مواد مخدر ساالنه حدود 

ي مواد مخدر را هرگز شود كه تجربهها و بدبختي هزاران نفر از مردماني ميهم پاشيدگي خانواده

 (.2052نداشته اند )گزارش جهاني مواد مخدر، 

ي سالم و مطلوب نيازمند داشتن پويايي آن و رسيدن به جامعه حل مسائل هر كشور، تداوم

ترين و پوياترين نيروهاي باشد. اعتياد ضمن تهديد جدي سازندهنيروهاي سالم، با نشاط و فعال مي

اندازد و نظام طور كلي به خطر ميجامعه يعني جوانان، سالمت، انسجام و پيشرفت جامعه را نيز به

نمايد. امروزه نرخ جمعيت جوان در كردستان و سياسي و اقتصادي را مختل مي هاي فرهنگي، اجتماعي

درصد از كل جمعيت  20، بيش از 2052مانند بوده است. طبق هرم سني جمعيتي سال عراق بي

در اين  1دهد و همين امر سبب افزايش باروري كلسال تشكيل مي 34تا  52كردستان عراق را سنين 

هاي جمعيتي در كردستان عراق، ي دادهرغم عدم وجود آمار دقيق و كامل دربارهگردد. عليمنطقه مي

ساله( نيز روندي روبه رشد را  14تا  51توان بيان داشت كه جمعيت كردستان در سن اشتغال )اما مي

                                                           
1. Maithya 

2. United Nation Office on Drugs and Crime 

3. Johnston et al 

4. Miller,Lesting&Smith 

5. Peter& Alicia 

6. TRF 
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 2054درصد از سال  1/25باشد يعني از چنين جمعيت جوان شهري نيز در حال افزايش ميدارد، هم

اي حكومت ريزي توسعه منطقه)وزارت برنامه برسد 2025درصد در سال  5/23شود به ه ميتخمين زد

 (.2052اقليم كردستان، 

-گيرانه براي حمل مواد مخدر، سوءهاي سختبا وجود منابع مساعد دولتي و نيز اتخاذ سياست

، سطح تحصيلي اقتصاديهاي سني نوجوانان و جوانان با هر وضعيت مصرف مواد مخدر در افراد با رده

شرايطي درک عوامل موثر بر اعتياد بويژه در  بنابراين در چنين ؛منطقه در حال گسترش مي باشد

مصرف مواد هاي كنترل و پيشگيري از سوءي استراتژيجوانان در كردستان عراق به منظور توسعه

ي اصلي در اد مخدر، مسئلهمصرف موها و مخاطرات سوءبا توجه به مجموعه آسيب نمايد.ضروري مي

 باشد. ازكردستان عراق مي در استان سليمانيه ي جوانان معتادي زيستهپژوهش حاضر فهم تجربه

گونه كه در ادامه نيز آمده است، شيوع روزافزون مواد مخدر و اعتياد داليل انتخاب اين مكان، همان

اي در اين خصوص در هرگونه پژوهش و مطالعهدر ميان جوانان و نوجوانان اين استان و عدم انجام 

 استان بوده است.

 

 سواالت فرعی:

-رابطه با خانواده ي كردستان عراق دردر استان سليمانيه ي جوانان معتادي زيستهتجربه -5

 هايشان چگونه است؟

و  به همسايگي با توجه ي كردستان عراقي جوانان معتاد استان سليمانيهي زيستهتجربه -2

 ؟ري سياسي، جغرافيايي و فرهنگي حكومت اقليم كردستان با ايران چگونه استجواهم

ي كردستان عراق در رابطه با دوستان و ي جوانان معتاد استان سليمانيهي زيستهتجربه -3

 ؟استها چگونه االن آنسهم

 

 جوانان و مواد مخدر

هاي متعددي است در واقع از انگيزهكه خود معلول عوامل و  هاگرايش جوانان به مواد مخدر و محرک

رفتاري و نابهنجاري اجتماعي است به عبارت بهتر اصوالً همان فروعات گرايش ابناء بشر به انحراف، كج

رفتاري هايي كه باعث ارتكاب اعمال ناقض وجدان جمعي، قوانين و مقررات و كجعوامل و انگيزه

مصرف مواد مخدر و محرک نيز صادق است )فرخي و شود، عموماً در مورد گرايش جوانان به سوءمي

توان همين دليل مياي نامتجانس است بهمصرف مواد در ميان جوانان پديده(. سوء5322ديگران، 

 پور،ورديهاي متفاوتي مانند شرايط خانوادگي، فردي، اجتماعي و زيستي داشته باشد )الهزمينه

 اند كه تبيين روشني از علل گرايشن مختلفي تالش كردهپردازاي گذشته نظريه(. طي چند دهه5324

ساز ژنتيكي، اي از عوامل زمينهها طيف گستردهجوانان به مواد مخدر ارائه دهند. اين نظريه
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(. مصرف سيگار، 2000، 5اند )باتوينروانشناختي، خانوادگي و اجتماعي را مورد بررسي قرار داده

رين تو صنعتي و ساير مواد غير قانوني توسط جوانان، يكي از مهممشروبات الكلي، مواد مخدر طبيعي 

د و باشننوعي با آن درگير مياجتماعي است كه اكثر كشورهاي جهان به-هاي بهداشتي و روانيچالش

نمايند )كاتاالنو، اي را بر جوانان تحميل مياجتماعي بسيار گسترده -مشكالت بهداشتي و رواني

 (.200220: ،2هاوكينز و ميلر

عنوان عوامل موثر بر گرايش به مواد مخدر نيز هاي مرتبط با عوامل زيستي و ژنتيكي بهپژوهش

ي عوامل فردي نيز به ارتباط بين (. در زمينه5221، 3سرعت در حال گسترش است )نيوكامببه

تدالل توجه، اسريزي، اشكال در مشكالت خود تنظيمي و مشكالت شناختي از قبيل ناتواني در برنامه

ز گران ني. برخي پژوهشمصرف مواد توجه شده استانتزاعي، نظارت بر خود و كنترل حركتي با سوء

مصرف مواد مخدر پرداخته و پذيري نسبت به سوءبه تبيين عوامل خانوادگي در حكم واسطه آسيب

 مصرف مواددران با سوءشناختي مانند افسردگي و اضطراب در مااند كه وجود مشكالت رواننشان داده

 (.2004، 4در فرزندان مرتبط بوده است )اسپرينگر و سامبرانو

 

 پیشینه تجربی

ي جوانان، مطالعات اندكي در كردستان عراق انجام شده ي مواد مخدر و هم در زمينههم در زمينه

جوانان به مواد مخدر است. شايان ذكر است در رابطه با تاثير مواد مخدر بر جوانان و نيز علل گرايش 

ي پژوهش به در كردستان عراق، تاكنون تحقيقي علمي صورت نگرفته است. با اين وجود در ادامه

 هاي داخلي و خارجي عراق و كردستان عراق در اين رابطه خواهيم پرداخت.بررسي پژوهش

 

 تحقیقات داخلی عراق و کردستان عراق:

ان با عنو« افراه جاسم محمد العزاوي»حقيقي توسط تحقيقات داخلي شامل دو تحقيق است يكي ت

در سال  «1بزرگساالن ابوغريب: بازپروري مطالعهمورد ، LSDمحرک هاي مخدر و قرصمصرف سوء»

ي اين هايافتهكه بيشتر بر عوامل فردي تاكيد دارد.  در بغداد، با روش كمي انجام گرفته است 2005

درصد  23اند،معتادين داراي روابط خانوادگي مناسبي نبوده درصد از 10تحقيق حاكي از اين بود كه 

 20اند، اند كه يكي از اعضاي آنان از مشروبات الكلي استفاده كردههايي بودهاز اين افراد در خانواده

اي در ندهكنگويان بر اين باور بودند كه دسترسي آسان به مواد مخدر، تاثير تعييندرصد از اين پاسخ

 به اين مواد داشته است. گرايش آنان

                                                           
1. Botwin 
2. Catalano, Hawkins and Miller  

3. Newcomb 

4. Springer& Sambrano   

 اثارها، دراسة ميدانيية فى دائرة اصالح الكبار فى ابي غريبتعاطى الحبوب المخدرة و عقاقير الهلوسة عواملها و . 1
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-تاثير اجتماعي سوء» با عنوان« 5لقمان صالح كريم»تحقيق ديگر در اقليم كردستان توسط 

و نيز  انجام گرفته است. در اين پژوهش محقق هم از روش كيفي 2002در سال « 2مصرف مواد مخدر

معتادان به مواد مخدر در از روش كمي با استفاده از ابزار مصاحبه عميق و پرسشنامه به مصاحبه با 

 هاي كردستان عراق پرداخته است. در اين تحقيق بيشتر تاكيد بر عوامل ساختاري است.زندان

طور گونه كه پيداست، مطالعات و تحقيقات در حوزه مواد مخدر و جوانان در عراق و بههمان

ن چنيعوامل ساختاري و هم خاص در كردستان عراق بسيار اندک بوده و همان دو مورد نيز با تاكيد بر

روش كمي صورت گرفته است، اين در حالي است كه اعتياد و شيوع مواد مخدر در عراق و كردستان 

بايست از زبان معتادان نگريسته شود، بررسي و مطالعه نشده اي كه ميعنوان پديدهعراق تاكنون به

اي كه جوانان و نوجوانان در آن ماعيآوري به مواد مخدر و تفسير ساختارهاي اجتاست. فرآيند روي

ر رو در تحقيق حاضكنند، در اين تحقيقات ناديده انگاشته شده است، از ايناين گرايش را كسب مي

اي و اكتشافي با تاكيد بر بيان معتادان و درگيران سطح يك اين سعي شده است رويكردي زمينه

 د توجه قرار گيرد.اجتماعي در استان سليمانيه كردستان عراق مورآسيب

 

 تحقیقات خارجی

در شهر تهران با استفاده « اعتياد از نظر نوجوانان»( در تحقيق با عنوان 5323پرويز سرور و ديگران )

ها ه. تحليل دست نوشتپرداختندتبيين نظرات نوجوانان پيرامون سالمت و اعتياد از روش كيفي به 

، خانواده را دليل رواج اعتياد %51ا وارتباط با دوستان و هافراد مورد بررسي، دوستي %27نشان داد كه 

هاي اجتماعي، خيالي، احساس بزرگي و قدرت، جبران محدوديتو بي اند. رهايي از مشكالتدانسته

تمايل به هنجارشكني و كنجكاوي نيز از ديگر داليل مورد نظر نوجوانان مورد  نداشتن كار و تفريح،

 .بود بررسي

به بررسي « سوء مصرف مواد مخدر در اردن»( در تحقيق خود با عنوان 5227) سليمان الدرعش

ساله(  22تا  20نفر از معتادين ) 27ي اين تحقيق شامل اين پديده به روش كمي پرداخت. نمونه

يشتر اند، بهاي رواني رنج بردهنشان داد اكثر اين معتادين از بيماري بيمارستان الرشيد اردن بود كه

 اند. بيشترهاي خود با مواد مخدر آشنا شدهادين توسط همساالن و اكثراً از طريق همكالسياين معت

 اند.خاطر كنجكاوي به اين مواد روي آوردهاي بهاين افراد به جهت ضعف اعتقادات مذهبي و نيز عده

( به منظور بررسي داليل مصرف مواد مخدر در ميان 2002) 3پژوهش تري، املي و جانستونهاي يافته

ترين داليل اجتماعي و تفريحي شايع كهنشان داد  2001تا  5271هاي جوانان آمريكايي طي سال

شده براي مصرف مواد بر حسب ها در داليل گزارشعالوه يافتهداليل براي استفاده از مواد مخدر بود. به

                                                           
 لوقمان سالح کەریم. 1

 هۆکار و جێکەوتە کۆمەاڵیەتیەکانی خراب بەکارهێنانی ماده هۆشبەرەکان لە پارێزگای سلێمانى. 2
 

3. Terry, OMally & Johnston 
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فريحي ، تكنندگان مرد بيشتر داليل اجتماعيطوري كه مصرفشان داد بهداري نجنسيت تفاوت معني

كنندگان زن بيشتر كنار آمدن با احساس منفي و و تاثير دارويي را ذكر كردند، در مقابل مصرف

 اند.چنين نيازهاي جسماني را دليل مصرف مواد بيان كردههم

هاي مذهبي، ارتباط هد كه شركت در فعاليتد( نشان مي2007) 5يافته هاي پژوهش واليك و همكاران

طور منظم كه جواناني كه در مراسم مذهبي بهطوريمنفي با استفاده از مواد مخدر در جوانان دارد. به

حضور داشتند، حدود كمتري احتمال دارد كه به استفاده از مواد مخدر روي بياورند نسبت به كساني 

 (.2،2002و هافمن كه در اين مراسم حضور نداشتند )باهر

 343 برروي( 5220) 3نيز فارو و برسينگ «ارتباط آشفتگي خانواده ومصرف موادمخدر» درزمينه

 كه به مصرفدرنتيجه اين پژوهش مشخص شدكه كساني. نوجوان دست به انجام يك تحقيق زدند

 .بودندبازمينه آشفته  هاييداراي خانوادهپرداختند، اغلب زياد الكل ومواد مخدر مي

 

 مروری بر ادبیات تحقیق

 يي اعتياد به مواد مخدر در جامعهكنندهتواند تبيينطور كلي ميجا به چندين نظريه كه بهدر اين

 ليمانيه( باشد به خصوص با توجه به اعتياد در ميان جوانان اشاره شده است.كردستان عراق )س

كه چگونه مردم با زندگي در تبيين اينهاي خرده فرهنگي به نظريهفرهنگ: های خردهنظريه

ند ادهند، پرداختهسازمان نسبت به انزواي اجتماعي و محروميت اقتصادي واكنش نشان ميمحالت بي

 (.33: 5323)مباركي، 

شناختي، بزهكاري جوانان را ها بر بزهكاري جوانان متمركز شده و در يك تحليل جامعهاين نظريه

مورد بررسي  هاي زندگيها، باورها، عادات و شيوهها مانند ارزشفرهنگي آنهاي خرده برحسب ويژگي

( 5271) 2( و ميلر5214) 7(، ماتزا5210) 1اوهلين و 1(، كلووارد5211) 4دهد. از جمله كوهنقرار مي

ها در تبيين بزهكاري جوانان از اهميت خاصي برخوردار است زيرا فرهنگمعتقدند كه توجه به خرده

فرهنگي اند و رفتاري كه در يك جايگاه خردههاي متفاوت ساخته شدهفرهنگمدرن با خردهجوامع 

نوان عهنجار شناخته شده است، ممكن است در جايگاه خرده فرهنگي ديگر بهعنوان رفتار بهخاص به

 (.5377: 77رفتار انحرافي در نظر گرفته شود )احمدي، 

مصرف مواد عالوه بر يادگيري اجتماعي در تبيين سوء هاينظريههای يادگیری اجتماعی: نظريه

قدند ها معتكنند. اين نظريهفردي تاكيد ميعوامل شناختي و عاطفي، عمدتاً بر عوامل اجتماعي و بين
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ويژه از دوستان نزديك و كه جوانان باورهاي خود در مورد رفتارهاي بزهكارانه را از الگوهاي نقش، به

هاي يادگيري اجتماعي نيز عواطفي، نظريه -ند. همانند نظريات شناختيكنوالدين خود كسب مي

مصرف مواد در جوانان است كننده سوءبينيترين پيشهاي فرد در مورد مواد، قويمعتقدند كه نگرش

( در مورد مصرف 5221شناخت بندورا ) -هاي يادگيري اجتماعينظريه (.5221)پترس، فالي و ميلر، 

مصرف مواد الگوهاي نقش، خصوصًا معتقد است كه جوان باورهاي خود را در مورد سوءمواد در جوانان 

كند. بندورا معتقد است كه الگوهاي نقش كننده موادمخدر كسب ميدوستان نزديك و والدين مصرف

 وجود آورند.كارآمدي مصرف و امتناع را بهتوانند خودمي

، 5يادگيري اجتماعي، نظريه كنترل اجتماعي )هيرشيهاي همانند نظريه های تعلق اجتماعی:نظريه

كنند، علت سوءمصرف مواد كند كه تعلق عاطفي به همساالني كه مواد مصرف مي( فرض مي2005

يژه، وهاي يادگيري اجتماعي، اين ديدگاه برعلل اين تعلق و دلبستگي بهاست. ولي برخالف نظريه

يد كند، تاكدي كه دوري از رفتارهاي انحرافي را تشويق ميپيوند تعهد ضعيف به اجتماع، نهادها و افرا

شناسي كالسيك كنترل استوار است كه فرض هاي جامعهنمايد اين نظريه، بيشتر بر اساس نظريهمي

كنند رفتارهاي انحرافي در اكثر مردم وجود دارد، ولي پيوندهاي قوي فرد با اجتماع، خانواده، مي

ها به قواعد و رسوم اجتماعي ضعيف آن كند. جواناني كه پيوند وتعلقميمدرسه و مذهب آن را كنترل 

 كننداست، فشار زيادي براي پيروي از معيارهاي مرسوم رفتاري احساس نمي

كنند كه در اي را توصيف مينظريه پيچيده (5220و همكاران ) 2بروک های تعامل خانواده:نظريه

قيم طور مستهاي درون فردي جوان، بههاي اجتماعي و ويژگيآن دلبستگي عاطفي به والدين، يادگيري

ارتباط و پيوند قوي عاطفي بين »گذارند. پايه و اساس نظريه تعامل خانواده بر مصرف مواد اثر مي

ويژه ارتباط مادر كودک است. براساس اين ديدگاه، فقدان حمايت والدين ونظارت به« والدين وكودک

اد و كننده مونوادگي ضعيف، مشكالت شخصيتي، ارتباط با همساالن مصرفها، منجر به پيوند خاآن

اي هها و خصيصهها، در مورد تاٌثير ويژگيچنين اين نظريه بيش از ساير نظريهشود. هممصرف مواد مي

 رواني كودكان و جوانان بر مصرف مواد تاٌكيد دارند.

اند كه برخي از اي را مطرح كردهنظريه (5227،5221) سيوايب: اوتينگ و ی گروه همساالننظريه

گيرد. نظريه گروه ( را نيز برمي5225ساز جسر و همكارانش )ي رفتار مشكلمسائل و مفاهيم نظريه

تنها متغير منفرد و برجسته در مصرف مواد در جوانان، تاثير همساالن است »كند دوستان فرض مي

 طور مستقيماند. استفاده از مواد، تقريباً هميشه بهكردهها را براي ارتباط خود انتخاب كه جوانان آن

مستقيم و از طريق نقشي كه طور غيردر اين ديدگاه ساير عوامل به«. به ارتباط همساالن مربوط است

گ گذارند )اوتينكنند، بر مصرف مواد تاٌثير ميكننده مواد ايفا ميدر ارتباط جوان با همساالن مصرف

. فرض بنيادين اين ديدگاه آن است كه مصرف مواد در جواني، يك فعاليت گروهي (5227و بيووايس، 
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اي ( در مطالعه5221گيرد. اوتينگ و بيووايس )است كه در بافت اجتماعي گروه دوستان صورت مي

/ اجتماعي مرتبط با مصرف مواد پرداختند و دريافتند كه تشويق همساالن هاي روانيبه بررسي ويژگي

 و بازداري همساالن، بيشترين رابطه منفي با مصرف مواد دارند. مواد بيشترين رابطه مثبتبه مصرف 

ند و اپذير شدهبراساس نظريه كنترل اجتماعي، كجروان خيلي كم جامعه نظريه کنترل اجتماعی:

شناختي، هاست. بنابراين هم از نظر روانشناختي و هم جامعهپذيركردن آنخانواده واحد اصلي جامعه

معنا كه معاشرت بدين (.33: 5322نقل از ابادينسكي، به 5كنترل دروني، متأثر از خانواده است )هيرشيل

جوانان با مواد مخدر يا هر جرم ديگر، همبستگي شديدي با بيگانگي از خانواده دارد )برونشتاين و 

بيروني، تقويت يا تضعيف  تواند با حضور يا عدم حضور كنترلعاملي كه مي ،(50: 5222، 2ديگران

 (.33:5322ابادينسكي، شود )

 

 روش تحقیق

روش تحقيق  تحقيق حاضر از نوع تفسيري بوده و با استفاده از روش كيفي انجام شده است.

شناسي، پديدار، يك در زبان جامعهپديدارشناسي در اين مطالعه مورد استفاده واقع گرديده است. 

بودنش براي همگان و به هرشكل و صورت كه باشد و صرفاً با توجه به مسلم ،اجتماعي است واقعيت

 ود.شچيزي كه پديدار و آشكار و هويدا ميشود. از نظر هوسرل پديده يعني آنعيني بودنش اطالق مي

وي رچيزي است كه بايد از پيشآن «بود» خوانند.مي «پديده»يا  «نمود»شود را چيزي كه آشكار ميآن

دانست و پديده را را طبيعي مي «بود»هوسرل  كنار زده شود تا نمود يا پديده پديدار گردد. محقق

گونه كه هست نه كنار زدن خصوصيات طبيعي و عادي و رسيدن به شيء آن ،باطن شيء و پژوهش

اعتياد در توصيف و تحليل اعتياد،  پديدارشناسي .(72: 5324)هولشتاين،  ايمبساني كه ما تصور كرده

ي اعتياد در . پديدهزندگي روزمره و دنياي زندگي است و حاالتي از آگاهي كه با آن مالزمه دارد

ين ي مردم اي زيستههاي بسيار متفاوت آن و نيز تجربهكردستان عراق با توجه به بسترها و زمينه

ونه كه چگواقع گردد، ايناي است كه الزم است توسط خود جوانان مورد بيان و تفسير ، پديدهمنطقه

 تواند با هدفشناسي پديدارشناسانه ميرو روشاند و چگونه آن را بيان دارند، از اينرا تجربه كردهآن

 جهت واقع گردد.سو و همتحقيق هم

 يهاعتياد به مثاب تنها به پيچيدگي، عمق، تعدد ابعاد، ذهنيت و باالخره كيفيتشناسي نهپديدار

 محققان داند.هاي مورد مطالعه را نيز ضروري مياعي توجه دارد، بلكه فهم جوامع يا گروهي اجتماپديده

ي سواالتي صرفاً در جهت بازگو شوندگان و ارائهي عميق با مصاحبهدر اين پژوهش با انجام مصاحبه

ها اقدام نموده است و «نمود»ها و «پديده»ها براي رسيدن به «بود»نمودن زندگي خويش و كنارزدن 
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-اند. محققان با برگزيدن اين روش درواقع بهشوندگان نداشتهدادن به بيانات مصاحبهسعي در جهت

ود شدور از تفاسيري كه توسط ديگران ميي اعتياد، بهي تفسير خود جوانان معتاد از مقولهدنبال نحوه

 اند.بوده

ركز بازپروري بزرگساالن استان سليمانيه، تعداد معتادان برابر با آمار منتشره از فرماندهي پليس و م

نفر بوده است. شايان ذكر است كه از اين افراد، تعداد زيادي صرفًا  712، 2057شهر سليمانيه در سال 

افراد  اند. تعدادي محكوميت آزاد گشتهقيد وثيقه و يا پايان دورهدستگير شده و بعد از مدتي بنا به

نفر در  521باشند كه ازاين تعداد نفر مي 351برند شامل سر ميحاضر در زندان بهكه درحال  محكوم

 باشد.نفر از آنان زن مي 1سال )جوان( قرار دارند كه صرفًا  30تا  52سنين بين 

 

 ی انتخاب گروه مطالعهنحوه

ن بردارنده معتاديهاي در صورت برگزيده شده كه ابتدا محقق تمامي زندانهاي اين پژوهش به اينسوژه

ها، تعداد زندانيان شهر سليمانيه را مشخص نموده، سپس از ميان معتادين به مواد مخدر در اين زندان

جوان را مشخص كرده و سرانجام از ميان اين زندانيان به انتخاب موارد مطالعه براي مصاحبه پرداخته 

 و «معسگر سالم»مخدر وجود دارد. زندان  است. در شهر سليمانيه دو زندان در رابطه با معتادين مواد

شوندگان از هردو زندان بازپروري جوانان و بزرگساالن استان سليمانيه. محقق به انتخاب مصاحبه

نجام تر شده و با اها به تكرار مكررات نزديكپرداخته است. بعد از انجام تقريباً دوازده مصاحبه، مصاحبه

مصاحبه را در اين مرحله بسنده  51رو محقق تعداد د گرديد، از اينمصاحبه، اين روند كامالً مشهو 51

 .دانست
-ي مسئلهو مصاحبه 5استانداردي نيمهها در اين پژوهش از دو تكنينك مصاحبهبراي گردآوري داده 

ي شناختي جمعيتالذكر، از يك پرسشنامههاي فوقبر استفاده از مصاحبهاستفاده شد. عالوه 2محور

 گردآوري اطالعات توصيفي در مورد پاسخگويان نيز استفاده شد.براي 

 

 هاتفسیر و تحلیل داده

تحليل محتواي كيفي را »استفاده شد.  3ها از روش تحليل محتواي كيفيبراي تفسير و تحليل داده

دي بنهاي متني از طريق فرايندهاي طبقهتوان روش تحقيقي براي تفسير ذهني محتوايي دادهمي

(. 2001، 4)هسيو و شانون« سازي يا طراحي الگوهاي شناخته شده دانستو تم بنديمند، كدنظام

ا هدهد اصالت و حقيقت دادهشناسي، به محققان اجازه ميسو با روش پديدارتحليل محتواي كيفي هم

بندي وسيلة وجود يك فرايند كدي ذهني، ولي با روش علمي تفسير كنند. عينيت نتايج بهگونهرا به
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4. Hsiu&Shanon  
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شود. در بستر روش پديدارشناسي، تحليل محتواي كيفي به فراسويي از كلمات مند تضمين مينظام

صورت محتواي ها يا الگوهايي را كه آشكار يا پنهان هستند بهرود و تميا محتواي عيني متون مي

: باشدهايي مييفي خود نيز داراي تكنيك(. تحليل محتواي ك5320آزمايد )ايمان، نوشادي،آشكار مي

-چه كه در اين پژوهش مورد استفاده واقع ميبخش و تفسيري. آنتحليل محتواي تلخيصي، ساختار

ند، شوها بازگويي ميباشد. در خالصه تحليل محتوا، دادهواقع تحليل محتواي تلخيصي ميشود، در

هايي ه آنكشوند و يا اينه پرسش تحقيق ندارند حذف ميهايي كه ارتباط چنداني بمعنا كه گزارهاينبه

هاي مشابه شوند )تلخيص اول( و گزارهكه معناي مشابهي با ساير عبارات دارند كنار گذاشته مي

(. بعد از مراحل تلخيص و سپس 342: 5322شوند )تلخيص دوم( )فليك، بندي و خالصه ميدسته

هاي دريافت شده از طريق تحليل جدولي در رابطه با تعداد مقولهي بندي، با ارائهبندي و گروهمقوله

 شود.ها پرداخته ميمحتوا، به تحليل مقوله

 

 نتايج

وري و نيز بازپر« معسگر سالم»هاي شوندگان جوان معتاد در زندانبا توجه به انجام مصاحبه با مصاحبه

اي هسازي مصاحبهمصاحبه، ابتدا به پيادهشده در متن هاي تنظيماستان سليمانيه، در قالب پرسش

هاي گذاري متن مصاحبه، به كد5هاي صوتي مصاحبه بر روي كاغذ پرداختهشده از روي فايلانجام

-آمده در هر سوال و نيز هر يك از مصاحبهبندي كدهاي بدستشده پرداخته و سپس با دستهانجام

جدولي با تعداد كدهاي بدست آمده  و در انتها ، كدهاي تكراري در هر سوال حذف گرديدهشوندگان

ي بعدي با توجه به در مر حله شوندگان ارائه شده است. براي هر يك از سواالت و هر يك از مصاحب

بندي اين كدها پرداخته شده است. با توجه به مقوالت بدست ، به مقولهفراواني كدهاي بدست آمده

 اند.رداختهها پبه تفسير اين مقوله ها )تحليل محتواي كيفي(،تحليل داده، محققان با اشاره به ابزار آمده

ها در شوندگان و زيرمجموعه قراردادن آنكدهاي دريافتي از مصاحبه بنديدر واقع محققان با دسته

بندي را انجام دادند كه با توجه به كدهاي دريافتي به استخراج و چندين مفهوم كلي، فرآيند مقوله

 .مقوله اقدام نمودند 1ن تعيي

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ها به زبان فارسي برگردانده شده است.هاي آماري كورد زبان صورت گرفته، اين مصاحبهجايي كه مصاحبه در كردستان عراق و با نمونهاز آن .5
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شدهها و مقوالت تعیینشده از مصاحبه: کدهای استخراج3جدول شماره   

 رديف مقوله کدهای مقوله

رفتار پدر/ پدر سيگاري/فاميل معتاد/ جدايي پدر و مادر/ زندگي با اقوام/ سوء

مسر/ هتوجه پدر/ مرگ مسئوليتي و عدممشكل فاميلي/ بي كننده/فاميل گمراه

توجه زياد والدين/ برادر مشروبي / برادر سيگاري/ استعمال سيگار و خوردن 

ي بد/ از مشروب نزد خانواده/ دوري از خانواده/ عدم حمايت خانواده/ خانواده

مسئوليت/ عدم مسئوليت و توجه خانواده/ ي بيپاشيدگي خانوادگي/ خانوادههم

رساني توسط نواده/ عدم اطالعشغل پدر و وضعيت اجتماعي/ عدم دلسوزي خا

 خانواده و ديگران

 ی نابسامان وخانواده

 خويشاوندان
5 

-رانيتركيه(/ اي) ديگردوري از كشور/ آشنايي با كردستان ايران/ آوارگي در كشور 

 ها/ انتظار/ آوارگي/ جنگ داخلي بين احزاب كردي / مهاجرت غير قانوني/

 به كردستان/ جنگ ايران و عراقي صدام شيميايي حلبجه / انفال/ حمله

 2 آوارگی و مهاجرت

كار براي امرار معاش/ دزدي/ قاچاق كاال در مرز/ كسب پول زياد/ خريد و فروش/ 

پول زياد/ كارگري/ وضعيت نامناسب اقتصادي/ فقر/ وضعيت مالي نامناسب/ ايجاد 

 طشرايط كار مناسب/ رسيدگي حكومت به وضعيت اقتصادي مردم/ ايجاد شراي

 زندگي با كيفيت

وضعیت اقتصادی 

 نامناسب
3 

نا آگاهي/ براي كاهش وزن زياد/ فريب خوردگي توسط دوستان/ عدم آگاهي 

ها/ عدم آگاهي از تاثيرات رساني از طريق رسانهنسبت به مواد مخدر/ عدم اطالع

رساني توسط خانواده و ديگران/ حس كنجكاوي هاي مخدر/ عدم اطالعقرص

گذاري جنسي هي نسبت به مواد مخدر/ تصورات غلط در مورد تاثيرناآگا الكي/

-ها و مضرات ترياک و قرصرساني/ توجه و آگاهي از زيانمواد مخدر/ عدم اطالع

هاي مخدر/ رساني حكومت/ كنجكاوي نكردن در مورد قرصاطالع هاي مخدر/

 مخدررساني از جانب حكومت در مرزها در مورد مواد نصب تابلوهاي اطالع

-ناآگاهی و سهل

انگاری نسبت به 

مواد مخدر و عدم 

 رسانی حکومتاطالع

4 

پدر سيگاري/ سيگار/كشيدن سيگار / مشروبات الكلي/ پدر مشروبي/ نوشيدن 

مشروبات سيگار از دوران بچگي/ كشيدن قليان/ دوستان مشروبي/ برادر مشروبي/ 

 ديسكو/ استعمال سيگار/ خوردن مشروب نزد خانواده

شیوع سیگار و 

 مشروبات الکلی
1 

همكالسي معتاد/ تعارف از طرف كارفرما/ دوست دوران بچگي/ نامردي دوستان/ 

-كننده/ فاميل معتاد/ مشكل فاميلي/ فريبدوستان ناباب/ دوستان/ فاميل گمراه

 خوردگي توسط دوستان/ دوستان مشروبي

 1 دوستان ناباب

  

 ی نابسامان و خويشاوندانخانواده

خانواده باشد. ي نابسامان ميي خانوادهها، مقولهشده از كدهاي مصاحبههاي استخراجيكي از مقوله

ي نابسامان و از . يكي از پيامدهاي خانوادهاز پيامدهاي آنومي اجتماعي در خانواده استنابسامان 

اي روحي و رواني گسيخته، خشونت عليه فرزندان، دخالت در امور خصوصي جوانان و اعمال فشارههم

شونده داراي مشكالت حاد خانوادگي مصاحبه 1شونده، تعداد مصاحبه 51باشد. از ميان بر آنان مي
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مصرف مواد مخدر را مشكالت خانوادگي ي گرايش به سوءصورتي كه يكي از عوامل عمدهبودند، به

زياد  مورد هم خشونت بسيار 3ند. مورد والدين از هم جدا شده بود 2اند. از ميان اين تعداد اعالم كرده

ود خاند. يك مورد نيز توجه زياد والدين بهتوجهي مادر را از عوامل اعتياد خود ذكر كردهپدر و نيز بي

وندگان شاز مصاحبه يكي «آمانج» را دليل اصلي اعتياد خويش بيان كرده است )تك پسر بوده است(،

 دارد:چنين بيان مي
كنم... ام زندگي ميبعد نزد خاله كه من بچه بودم از هم جدا شدند و من از آن زمان بهپدر و مادر من زماني»

ي بد بيشترين دليل و علت معتاد شدن ام رفتم... به نظر من خانودهمادرم شوهر كرد و من هم پيش خاله

معتاد شدن خودم پاشيدگي خانواده خيلي مهم است...من پدر و مادرم را عامل اصلي باشد. از همجوانان مي

 )آمانج( «مي دانم

 گويد:ي ديگر نيز ميشوندهمصاحبه« شادمان»
دليل دو سال پيش همراه دو نفر از دوستانم براي خارج همينهم بهكرد و منپدرم با من خيلي بد رفتار مي»

ضاي با ساير اع گونه دليلي همين رابطه رازد و بدون هررفتن به تركيه رفتيم ... پدرم هميشه مرا كتك مي

 )شادمان(« ...ام داشتخانواده

ه خانواد درخشونت  ،آيدهايي كه در جامعه از پيامد خانواده گسسته بوجود ميترين آسيباز مهم

نظمي در بين اعضاي بي، اي كه والدين به حفظ ثبات اجتماعي خانواده اهميت ندهنددر خانواده .است

كه بر ساير اعضاء سلطه و قدرت نمايي  تمايل به اين داشته باشند خانواده حاكم باشد و اعضاي خانواده

 گيرد.به نوعي خشونت خانوادگي شكل مي ،كنند و ديگران به فرامين او توجه ننمايند

هاي داخلي )بين احزاب كردي( و نيز ي طوالني جنگدليل وجود سابقهدر كردستان عراق به

ق چه در دوران صدام حسين و چه در دوران عبدالكريم هاي احزاب كردي با حكومت مركزي عراجنگ

هاي سوي شهرهاي ديگر، بيابانهاي اجباري و ترک ديار خود بهها دائمًا در حال كوچقاسم، خانواده

هاي حكومت اند. در دوران اخير )صدام حسين( آوارگي ناشي از بمبارانمرگ و يا كشورهاي ديگر بوده

وان عنتواند بههاي داخلي بين احزاب كردي، مينيز از سوي ديگر جنگبعث بر سر مردم كردستان و 

ان كه بسياري از سرپرستها بوده باشد به صورتيپاشيدگي ساختار خانوادهي از هميكي از داليل عمده

امين ي تعلت نبود شبكهاند و از جانب ديگر بهپدرها( در اين ميان كشته شده هاي كرد )عمدتاًخانواده

ها بناچار براي تامين دولتي، زنان اين خانوادههاي غيراجتماعي منسجم از جانب دولت و يا سازمان

 پدرينا هايي ماننداند. از سوي ديگر، وجود كليشهكردهمعاش خود و فرزندان به ازدواج مجدد اقدام مي

 اند.هگشتط اعضاي خانواده ميساز سبب نا بساماني در روابهايي مسئلهعنوان مقولهمادري، خود بهو نا

 

 آوارگی و مهاجرت

 ي آوارگي وباشد، مقولهترين كدها ميها كه داراي يكي از فراوانآمده از مصاحبهي بدستديگر مقوله

اند، از ي آوارگي و مهاجرت بودهنفر داراي تجربه 1شونده، مصاحبه 51باشد. از ميان مهاجرت مي

دليل اوضاع نابسامان كردستان از لحاظ اقتصادي و معيشتي و به اروپا به نفر به مهاجرت 3ميان، اين
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نفر، اند و از اين ميان، هر سهنيز جنگ داخلي احزاب كردي و جنگ حكومت رژيم بعث، اقدام كرده

 اند.ترين عامل اعتياد خود را تاثيرات مهاجرت بيان كردهعمده
ساله  53، يعني زماني كه 2003انگلستان بوده است. در سال ابتداي آشنايي من با مواد مخدر درواقع در »

رو مقداري پول كه پدرم در خانه گذاشته بود را برداشتم از اين بودم، قصد مهاجرت به انگليس را داشتم

ت سختي به انگليس رسانديم...عل صورت قاچاقي از طريق تركيه خود را به)دزديدم( و با چند نفر از دوستانم به

گرايش من به مواد مخدر به راستي دوري از خانواده و غربت بود... معتقدم كه يكي از عوامل اصلي اصلي 

 )احمد(.« گرايش جوانان به موا مخدر دوري از خانواده و خاک و وطن است

عنوان عوامل گرايش و آشنايي با مواد نفر ديگر نيز آوارگي و آشنايي با فرهنگ ايران را به 3

اند. بيش از سه دهه جنگ در عراق، بيشترين مردم اين سرزمين به خصوص نسل مخدر ذكر كرده

جوان اين كشور را تحت تأثير خويش قرار دارد. آوارگي مردم كردستان عراق، به نسبت ساير مردمان 

كه هراز چندگاهي كه صدام صورتيمنطقه، در گذشته بسيار چمشگير و قابل مشاهده بوده است به

اتور عراق قصد حمله و بمباران كردستان عراق را داشته است، تعداد بسياري از حسين حاكم ديكت

-هاي اجباري و نيز مهاجرتمردمان اين منطقه در شرايط بسيار نامساعد اقتصادي و اجتماعي به كوچ

و  جان خود و خانواده، به كشورهاي همسايههاي غيرقانوني براي گريز از مرگ و شكنجه و نيز نجات

ترين كشورهايي كه بيشترين جمعيت آوارگان عراقي را كردند. از اصليكشورهاي اروپايي اقدام مييا 

هاي اجتماعي مشترک با باشد. كشور ايران به دليل قرابت فرهنگي و ارزشدر خود جاي داد ايران مي

تان عراق و با مرز طوالني با كردس جواري جغرافيايي و وجود كردستان ايرانمردمان كرد و نيز هم

هاي مردم كرد در خالل حمالت و كشتارهاي صدام حسين عنوان يكي از مامنكشور عراق، همواره به

 هاي سليمانيه وخصوص استانكه بسياري از مردم كردستان عراق بهطوريو رژيم بعث بوده است، به

سال  –اند. تا همين اواخر شتههاي آوارگي در ايران را داي زندگي در شهرها و يا اردوگاه، تجربهحلبچه

ها به زندگي و اين آوارگان در اين كمپ -و بعد از فروپاشي رژيم بعث و آزادي كردستان عراق 2004

ين اند. اها از اهالي استان حلبچه بودهاند. الزم به ذكر است غالب ساكنين اين كمپكار، مشغول بوده

هاي مختلف و گاهًا ناهمگون بنابه شرايط فرهنگ سو خردهي آوارگي، سبب گرديد كه از يكتجربه

ديگر  و از سوي ناخواسته و اجباري و نيز بسيار سخت از لحاظ معيشتي و فرهنگي، با هم ارتباط يافته

 اند شد:سبب برخورد با فرهنگ مردم ايران كه غالبًا نيز كرد بوده
ام به كردستان ايران بمباران شد خانوادهكه شهرم توسط صدام  5222باشم و در سال اهل شهر حلبچه مي»

دنيا آمدم... در واقع محل زندگي ما در يك اردوگاه در كردستان ايران به 5222مهاجرت كردند و من نيز سال 

هاي ايرانيم با خودشان مقداري ترياک همكالسي ...بود كه مخصوصاً براي آوارگان عراقي درست كرده بودند

ها اصرار كردند كه من بكشم، ها داشتم. آني كشيدن مواد مخدر را با آنن بار تجربهآورده بودند. براي اولي

 )محمد(.« من كشيدم

اي دوگانه بوده است. از ي مهاجرت و آوارگي مردم كرد كردستان عراق، در واقع تجربهتجربه

يگر، ايجاد اش در منطقه وجود داشته است و از سوي ديك سو فرار از چنگال مرگ كه هميشه سايه

ارتباط و برقراري معيشت در شرايطي كه خود مردم ايران و كردستان ايران نيز به سختي گذران 
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معيشت داشتند. الزم به ذكر است كه مردم كردستان ايران و نيز استان كرمانشاه، با استقبال و همكاري 

راق از زير يوغ حكومت بعث، رو بعد از آزادي كردستان عبه كمك مهاجرين و آوارگان شتافتند. از اين

مردم كردستان ايران و نيز استان كرمانشاه با ايجاد شرايط كاري مناسب به اين منطقه رهسپار 

اي از افراد سوداگر مواد نيز بدين طريق به قاچاق مواد مخدر گرديدند. اين خود سبب گرديد كه عده

شوندگان، رفت و آمدهاي مردم از مصاحبه رو تعداديبه كردستان عراق و عراق اقدام نمايند. از اين

 اند.ايران به كردستان عراق را يكي از عوامل آشنايي و شيوع مواد مخدر در كردستان عراق دانسته

 

 وضعیت اقتصادی نامناسب

باشد. مناسب ميها، وضعيت اقتصادي ناشده از كدهاي مصاحبههاي استخراج تدويناز ديگر مقوله 

 شانب خود و خانوادهسمناطور مكرر به وضعيت اقتصادي ناشوندگان، بهمصاحبهخالل مصاحبه با 

 كردند.اذعان مي

توان از دو منظر در رابطه با مواد مخدر و وضعيت اقتصادي شده، ميهاي انجامبا توجه به مصاحبه

 وضعيت اقتصادياي نگريست. از يك سو، طور عام در هر جامعهطور خاص در كردستان و بهمناسب، بهنا

اي درست و در دسترس، باعث بروز شيوهمناسب و وجود موانع بسيار زياد در روند گذران معيشت بهنا

مشكالت روحي و رواني بسياري براي مردم كردستان عراق، چه در مهاجرت و آوارگي و چه در سرزمين 

يش به انجام كارهاي سخت و ، اين مردمان با اتكا به نيروي فيزيكي خوخودشان گرديد. در آوارگي

هاى شغلى كه بسيار زياد در ميان آوارگان كردستان عراق در پرداختند. از جمله فعاليتدشواري مي

 ساده بوده است. ايران و كردستان ايران رواج داشته، كارگري

هاي سخت و سنگين بدني تنها منحصر به ايران بايد در نظر داشت كه كارگري و انجام فعاليت

دليل شرايط نامساعد اقتصادي و فساد اقتصادي نبوده است بلكه در خود كردستان عراق و عراق نيز به

اند. فقر و تحريم اقتصادي ها اقدام كردهدر اين كشور، كودكان، نوجوانان و جوانان به انجام اين فعاليت

ها فرزندان خويش را ، سبب گشته بود كه خانواده5220در عراق و در كردستان عراق، در سال هاي 

اي هجهت بدست آوردن پول براي گذران حداقلي معيشت خانوار به بيرون از خانه گسيل دارند. فعاليت

هاي سخت در چنين فعاليتسازي، همپزي و نيز موزائيكهاي آجرسنگين بدني و كارگري در كوره

اقبت كارفرماها، موجب جات در گرماي تابستان و تحت مرمزارع از جمله چيدن نخود و سيفي

گرديد. البته با بوجود آمدن شرايط فرسودگي روحي و رواني و جسمي اين كودكان و نوجوان مي

هاي كودكان و نوجوانان و جوانان كمتر هاي اخير، اين ميزان از فعاليتمنتاسب اقتصادي در سال

ا شته و در كردستان ايران و يهاي سنگين بدني در گذگشته است اما تعداد زيادي نيز در اثر فعاليت

عراق براي تسكين دردهاي روحي و جسمي خويش به مواد مخدر )اكثراً ترياک و ترامادول( پناه 

م ي مواد مخدر بدون عوارض و نيز عددهندههاي نادرست در مورد قدرت تسكيناند. وجود نگرشبرده
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 ها پناهو جوانان به اين مواد و قرصوجود تاثيرات بعدي، سبب گرديد كه بسياري از اين نوجوانان 

 ببرند.

ي كردستان عراق و ورود و خروج كاالهاي بسيار شدن منطقهاز سوي ديگر با توجه به ترانزيتي

باشد كه معمواًل نيز از طرف زياد از كشورهاي دور و نزديك، مواد مخدر نيز يكي از مواد قاچاقي مي

باشد. سود زياد خريد و فروش مواد مخدر در حال جريان مي مرز ايران به سمت مرز تركيه و اروپا در

ي فقر بسيار زياد و علت تجربهكردستان عراق، سبب شده است كه تعدادي از جوانان اين منطقه به

باره از جانب حكومت، به تجارت و خريد و فروش مواد نيز عدم آگاهي از قوانين سخت و جدي در اين

 اقدام نمايند: -فروشپا و خردههر چند به صورت خرده -مخدر
همراه يك استاد بنا به سر كار خاطر بههمينام مقداري پول بدست بياورم بهخواستم براي گذران زندگيمي»

ل همين دليبه علت سنگيني كار دچار كمر درد شديدي شده بودم و استاد هم متوجه شده بود به رفتم...مي

هاي او من هم يكي از قرص شود.در صورت خوردن آن حالت خوب مي همراه دارم كهگفت كه من قرصي به

را كه به من داده بود خوردم. روزي كه قرص را خوردم، فردايش خيلي خوب كار كردم. من هم فردا دوباره از 

 )آمانج(.« هايش را به من بدهداو خواستم كه يكي ديگر از قرص

 2وندگان داراي وضعيت اقتصادي نامناسب بوده، شنفر از مصاحبه 2 شونده،مصاحبه 51از ميان 

مانده نيز از وضعيت اقتصادي مناسبي بر نفر باقي 4نفر داراي وضعيت اقتصادي تا حدودي خوب و 

وندگان شباشد كه اين وضعيت اقتصادي در حال حاضر اين مصاحبهاند. البته شايان ذكر ميخوردار بوده

افراد كه از وضعيت اقتصادي مناسب و يا تا حدودي مناسب خويش باشد و تا چندين سال قبل اين مي

 اند.اند، شرايط اقتصادي سختي را تجربه كردهگفته

 

 رسانی حکومتانگاری نسبت به اثرات مواد مخدر و عدم اطالعناآگاهی و سهل

ات و ثيرشوندگان دليل اصلي خويش را براي ناآگاهي در مورد تادر حين مصاحبه، بسياري از مصاحبه

شونده، مصاحبه 51دانستند. در ميان محكوميت مواد مخدر را متوجه خانواده، حكومت و رسانه مي

رساني از مورد به عدم اطالع 3مورد به عدم آگاهي از اثرات مواد مخدر و تاثيرات آن ونيز  1 تعداد

پخش  از يك سو، 5راقرساني حكومت در كردستان عاند. در واقع عدم اطالعطرف حكومت اشاره داشته

ايران  و هاي سينمايي مربوط به سينماي هاليوود، تركيه، كرهها و فيلمهاي تلويزيوني و سريالبرنامه

سازد، سبب شده است كه در مورد مواد مخدر، به صورتي كه تمام جوانب و مزاياي آن را نمايان نمي

ها به مواد مخدر داشته باشد. ترويج نگرش آن تاثيرات نامناسبي را بر جوانان و نوجوانان در رابطه با

ده خوبي قابل مشاهها بدون توجه به اثرات آن بهنوشيدن مشروب و نيز كشيدن سيگار در اين فيلم

ريزي مناسب و صحيح در رابطه با پيشگيري از كه در بسياري از كشورهايي كه برنامهباشد درحاليمي

 هاي با مخاطبلكلي دارند، از بازنماياندن اين موارد در تلوزيونترويج مواد مخدر، سيگار و مشروبات ا
                                                           

ورهايي هاي كشها به صورت دوبله و پخش برنامههاي اين شبكهاي در كردستان عراق به صورت حزبي بوده و برنامهتلويزيوني و ماهواره هاياغلب شبكه .5

 باشد.همانند آمريكا، ايران، مصر، تركيه، كره جنوبي و چين مي
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 گردد كه مخاطبانها، بخصوص تلويزيون و ماهواره به اين باز ميشود. تاثيرات رسانهباال خودداري مي

هاي ها )براي نمونه سريالهاي كردي اين شبكهباشند. در برخي از سريالهاي مردم ميها تودهآن

ان عنوخور و ترياكي بهاي، افراد مشروبهاي كره( و نيز سريال«ڕەشەى پۆلیس»و  «النەوازان»

هاي واالي انساني را در كنار اند و ارزشكار بازنمايانده شدهپرست و درستدوست، ميهنافرادي انسان

انان در تواند سبب ايجاد الگويي براي نوجوانان و جواند. اين خود مياستعمال مواد مخدر نشان داده

 (.2052، هەڵمەترابطه با مواد مخدر گردد )

 شوندگان چنين بيان داشته است:باره يكي از مصاحبهدر اين
ر شود و ما هم فككشند حالشان خيلي خوب ميبينيم تاثير دارند. وقتي مواد ميها هم كه ميبعضي فيلم»

 )جعفر(.« اتفاقي افتاده استدانيم كه قبل و بعد آن چه كنيم فقط همين است و ديگر نميمي

هاي ترامادول وبايامادول و نيز ميزان محكوميت آن، در گرايش ناآگاهي در مورد اثرات قرص

اي و حتي تقويت ميل جنسي هاي لحظهمنظور كاهش درد بدن و نيز سرخوشيجوانان به سمت آن، به

اي هها با ساير قرصت اين قرصبسيار موثر بوده است، بسياري از اين جوانان در صورت تشخيص اثرا

 كردند.ديگر، از استعمال آن خود داري مي

باشد كه جوانان و نوجوانان هاي مرتبط با مواد مخدر نيز يكي از داليلي ميعدم اعالن محكوميت

شان هاي زندگيترين سالهايي را كه در بهترين و مفيدبدون توجه به عواقب كار خود و نيز تعداد سال

ان شوندگان بيها، يكي ديگر از مواردي بود كه مصاحبهدر زندان بمانند، از جانب حكومت و رسانهبايد 

 رفتند:كه با آن آشنا بودند هرگز به سمت مواد مخدر نميداشتند كه در صورتي
 )آمانج(. «من اصالً خبر نداشتم اين قرص مخدر است و جرم دارد»

 و يا:
دانيم. من تا وقتي كه چيزي در مورد آن نمياد مخدر اين است كه هيچعلت اصلي گرايش امثال من به مو»

 .)رابر(« ها را بايد به ما بگوينددانستم. خب اينزندان نيامده بودم اصالً چيزي در مورد حكم مواد مخدر نمي

 

 سیگار و مشروبات الکلی

-الكلي در ميان مصاحبههاي بدست آمده در پژوهش حاضر، شيوع سيگار و مشروبات از ديگر مقوله

مورد از آنان به استعمال سيگار و مشروب قبل از  54، شوندهنفر مصاحبه 51باشد. از شوندگان مي

ي نوشيدن مشروبات الكلي قبل از نفر از آنان سابقه 53اند. تعداد استعمال مواد مخدر اذعان داشته

 يعمال مواد مخدر را داشته است. در جامعهقبل از است ي كشيدن سيگارنفر سابقه 54مواد مخدر و نيز 

كه دين آنان اسالم بوده و نيز بسياري از مردمان اين سرزمين داراي عقايد كردستان عراق، با وجود اين

باشند، اما خريد و فروش و نيز نوشيدن مشروبات الكلي بدون منع راسخ و محكم به دين اسالم مي

روش مشروبات الكلي و سيگار و نيز ترانزيت و قاچاق آن به ايران رو خريد و فباشد. از اينقانوني مي

توريستي  يهمين داليل داراي جاذبهكه اين منطقه بهباشد. از سوي ديگر با توجه به اينبسيار شايع مي
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ها، ديسكوها و نيز نوشيدن بدون منع قانوني مشروبات الكلي( لذا سرازير شدن باشد )وجود كابارهمي

ايي از ايران بدين معضل دامن زده است. در شهرهايي مانند سليمانيه و هولير )اربيل( و نيز هتوريست

اما بايد توجه  ؛باشدهاي احترام به وي ميدهوک، سرو كردن مشروبات الكلي براي ميهمان از نشانه

و ... با  داشت كه با اين وجود، در تعدادي از شهرهاي كردستان عراق مانند حلبجه، خورمال، سيروان

ان توندرت ميوجود عدم منع قانوني خريد و فروش و نيز نوشيدن مشروبات الكلي، در اين شهرها به

اما در هر صورت از يك  ؛هايي را براي خريد و يا نوشيدن مشروبات الكلي يافتها و يا مكانفروشگاه

سوي ديگر وجود فرهنگ  سو خريد و فروش و قاچاق مشروبات به ايران و نيز سود هنگفت در آن، از

چنين ارزشمند دادن آن در تلويزيون و همها بدون پروا نشانشايع در نوشيدن مشروبات در خانواده

اي بسيار قابل توجه به سبب گشته جوانان به شيوه -ها و چه در دنياي واقعيچه در فيلم –بودن آن 

روي فرزندان خود بدون انواده در پيشآن روي آورند، زماني كه پدر و يا مادر و يا ساير اعضاي خ

تواند يورزند، مگونه توجهي به اثرات آن به كشيدن سيگار و يا نوشيدن مشروبات الكلي اقدام ميهيچ

ها نيز بدين اعمال اقدام نمايند، كه آنسبب اين نگرش در نوجوانان و جوانان گردد كه در صورتي

 (.532: 2001)گريدانوس،  ها را تهديد نخواهد كردگونه خطري آنهيچ

سال قبل( سيگار كشيدن براي هر  30چندان دور در كردستان عراق )نزديك به هاي نهدر سال

ردي عنوان فكشيد، او را بهكس كه سيگار نميآنگونه عيب و يا ضد ارزش نبوده است و هرهيچ سني،

(. باتوجه به اين و 14: 2002 كردند و حتي در مردانگي وي شبهه داشتند )كريم،جدي قلمداد نمي

ي گذشته تاكنون با وجود ي كردستان عراق طي دو دههي زيسته خود محقق در جامعهنيز تجربه

ايجاد نوعي قبح براي كشيدن سيگار در ارتباط با نوجوانان، اما كماكان استعمال آن بسيار شايع بوده 

هند، وجود پدر و مادر سيگاري و مشروبي در دها نيز در قبال آن حساسيت زيادي نشان نميو خانواده

 نامه شان بوده است:ها در جريان بيان زندگيميان مصاحبه شوندگان، از متواترترين نقل قول
-پاكت سيگار ميخوردم. تقريباً روزي يككشيدم و الكل هم ميمن قبل از مصرف مواد مخدر سيگار مي»

 ام ياد گرفتم. پدرمكشيدم ولي اين دو مورد را از خانوادهنميكشم. قليان خيلي كشيدم. االن هم سيگار مي

خورد خوردند. برادر بزرگترم هم مشروب ميكشيد و دوستانم گاهي اوقات مشروب ميسيگار زيادي مي

 )رابر(.« ها آشنا شدم و خوردمكم از كودكي با هر دوي اينهم كمهمين خاطر منبه

شوندگان نسبت به قليان عدم گرايش و استعمال مصاحبه چه كه جالب توجه مي باشد،اما آن

اند، شونده، تنها دو مورد به كشيدن قليان اذعان داشتهمصاحبه 51كه در ميان بوده است به صورتي

باشد كه سيگار و مشروبات الكلي در اكثر موارد مورد مصاحبه به صورت توامان بوده ذكر ميالزم به

 اند، غالبًا مشروبات الكلي هم مصرف كرده و بالعكس.كشيدهمي است يعني افرادي كه سيگار
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 دوستان ناباب

قابل  يباشد. نكتهي دوستان ناباب مىي ديگر كه از كدهاي مصاحبه تدوين گشته است، مقولهمقوله

ترين عامل گرايش به مواد مخدر ها، دوستان يا به عنوان اصليتوجه اين است كه در تمامي مصاحبه

شوندگان، در ميان مصاحبه اند.عنوان يكي از عوامل در اين جريان نام برده شدهاند و يا بهذكر شده

اند نيز از عوامل تاثيرپذيري از جو دوستانه براي هاي همآالن كه از دوران كودكي شكل گرفتهگروه

 است:استعمال مواد مخدر بوده كشيدن سيگار و نيز مشروبات الكلي و متعاقب آن سوء
ي يكي از دوستانم با مواد مخدر آشنا شدم. ما از بچگي باهم بوديم و هميشه با يكديگر سيگار من به واسطه»

 )باوان(.« خورديم. براي اولين بار هم دو سال پيش با هم ترياک كشيديمكشيديم و مشروب ميمي

مواد مخدر و نيز  از سوي ديگر، گروه همآالن و دوستان در مدارس نيز در گرايش و استعمال

انواده، مدرسه بعد از خ» اند.قبل از آن، كشيدن سيگار و نوشيدن مشروبات الكلي نقش بسياري داشته

 )مختار،« عنوان دومين خط پيشگييري از مواد مخدر در ميان جوانان و نوجوانان ياد شده استبه

داراي بستر بيشتري براي  ي تحصيل،باشد كه خطر اعتياد در مرحله(. قابل توجه مي522: 2001

كنندگان مواد مخدر دو سوم مصرف ي آمريكا،جلب نوجوانان مي باشد، براي مثال در اياالت متحده

ي اند )دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، برنامهسالگي بوده 57تا  52، در سنين 5222در سال 

اما از جانب ديگر  ؛(2052د مخدر، المللي كنترل مواد مخدر سازمان ملل، گزارش جهاني موابين

چندان سنگين مانند دعوا و يا تصادفات هايي نهجواري محكومين نوجوان و جوان به علت جرمهم

 در راستاي رانندگي، با مجرمين، قاچاقچيان و معتاران مواد مخدر نيز از عوامل قابل توجه و رسيدگي

 باشد.نسبت به مواد مخدر ميآشنايي و نيز گرايش و استعمال نوجوانان وجوانان 

 

 گیری و بحثنتیجه

تفاوت عمده ميان علوم اجتماعي و علوم طبيعي در اين است كه علوم طبيعي به  «شوتس»به نظر 

كنند، يعني دانشمندان علوم طبيعي با مشاهده مستقيم پديدارهاي طبيعي ها توجه ميساخت پديده

آيند، در حالي كه در علوم اجتماعي آگاهي از پديدارها در دو مرحله صورت به شناخت آنها نائل مي

: براي نخستين بار مردم در تجربه زندگي روزانه و در رابطه با يكديگر، امور انساني را تصوير گيرندمي

يابند، پس از آن براي بار دوم، آنچه كه كنند و در جريان ميان ذهنيت به نظر مشتركي دست ميمي

 (.5320ادي،)ايمان و نوش گيردمردم به تصوير كشيده بودند، موضوع شناخت علماي اجتماعي قرار مي

هاي معسكر سالم و بازپروري استان سليمانيه، شده با معتادين زنداني زنداني انجاممصاحبه 51در 

ند؛ اها بدين شرح بودههاي تاثيرگذار در گرايش به مواد مخدر آنشوندگان، گروهبنا بر اظهارات مصاحبه

ها، دوستان داراي بيشترين اشاره روهها. در ميان اين گخانواده، همكاران و همكالسي گروه دوستان،

ي دوستان با مواد آشنا ها بواسطهنفر از آن 55شوندگان تعداد كه در ميان مصاحبهصورتياند بهبوده

طور مستقيم به ارتباط با همساالن مواد مخدر تقريباٌ هميشه به استعمالاند. سوءشده و استعمال نموده
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طور عوامل موثر در گرايش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر، بهساير  است. درواقع مربوط بوده

رف كنند، بر مصكننده مواد ايفا ميغيرمستقيم و از طريق نقشي كه در ارتباط جوان با همآالن مصرف

دهد كه مصرف مواد مخدر و اغلب ترياک، در جواناني باره نشان ميها در اينگذارند. يافتهمواد تاٌثير مي

كنند و يا دوستاني دارند كه نگرش مثبتي در باره مصرف ره آن با دوستان خود صحبت ميكه دربا

يه گروه نظرتر است. كنند، شايعها پيشنهاد ميترامادول و يا سيگار، حشيش و مشروبات الكلي به آن

 تنها متغييرمنفرد و برجسته در مصرف مواد در جوانان، تاثيرهمساالن است»كند مي فرضدوستان 

طور مستقيم اند. استفاده از مواد تقريباً هميشه بهها را براي ارتباط خود انتخاب كردهها آنكه جوان

طور غيرمستقيم و از طريق نقشي كه در اين ديدگاه ساير عوامل به«. به ارتباط همساالن مربوط است

گ گذارند )اوتينتاٌثير مي كنند، بر مصرف موادكننده مواد ايفا ميدر ارتباط جوان با همساالن مصرف

ي بين مصرف مواد توسط فرد و مصرف (. درواقع اين نظريه به منظور تبيين رابطه5227و بيووايس، 

مواد توسط دوستان وي مطرح شد. فرض بنيادين اين ديدگاه آن است كه مصرف مواد در جواني، يك 

(. 5221گيرد )اوتينگ و بيووايس، فعاليت گروهي است كه در بافت اجتماعي گروه دوستان صورت مي

پذير در نظريه گروه دوستان شرايط خاصي وجود دارد كه يك فرد را نسبت به مصرف مواد آسيب

-توان مانع از مصرف مواد شود. بسياري از اين شرايط به محيط زندگي جوانان برميكند و يا ميمي

درون فرد هستند، براي مثال صفات  عواملي نظير فقر، تحصيالت خانواده، ساير عوامل در -گردد

آورد كه ها و باورها. تعامل اين عوامل اجتماعي و رواني، بستري را بوجود ميشخصيتي، نيازها، ارزش

 ها مصون كند.پذير سازد يا او را در برابر آنتوان فرد را در برابر مصرف مواد آسيبمي

هاي كامالً مشخص و رفتارهاي نگرشتري است كه در آن معموالً گروه دوستان، گروه كوچك

ها شامل دوستان صميمي يا روابط متقابل دوتايي دهنده عضويت فرد است، اين گروهمشابه، نشان

 شود.مي

باشد كه افرادي كه به خاطر هايي ميعنوان يكي از محيطرو فضاي زندان، خود نيز بهاز اين

انند دعوا، چاقوكشي، تصادفات رانندگي، مسائل هايي غير از استعمال و يا فروش مواد مخدر مجرم

ا هحقوقي و خانوادگي و ... به اين محيط وارد گشته، به علت عدم تفكيك زندانيان در بسياري از زندان

ي مصرف آن و حتي جواري آنان با قاچاقچيان و نيز معتادين به مواد مخدر، با اين مواد و نحوهو هم

آن آشنا گشته و بعد از بيرون آمدن از زندان، داراي شرايطي مهيا براي عمل آوردن ي كاشت و بهنحوه

رين تي اين است كه گروه دوستان درواقع يكي از مهمدهندهباشند. اين نشانآوردن به اين مواد ميروي

به مواد مخدر بوده است. گروه تاثير گذار دوم،  سليمانيه عوامل گرايش جوانان و نوجوانان در استان

 شده، خانواده بوده است.هاي انجاممصاحبه طبق

هاي مربوطه در اين زمينه با هم هم پوشاني داشته در اينجا الزم به ذكر است كه نظريه 

تواند نقشي بسيار ي تعامل نامناسب خانواده، گروه همآالن ميشود در نتيجهكه مالحظه ميطوريبه
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-مصاحبه 1شونده، تعداد مصاحبه 51شته باشد. از ميان كننده در گرايش جوانان به مواد مخدر داتعيين

مصرف ي گرايش به سوءكه يكي از عوامل عمدهطوريشونده داراي مشكالت حاد خانوادگي بوده، به

مورد والدين از هم جدا شده  2اند. از ميان اين تعداد مواد مخدر را مشكالت خانوادگي اعالم كرده

اند. توجهي مادر را از عوامل اعتياد خود ذكر كردهزياد پدر و نيز بي مورد هم خشونت بسيار 3بودند. 

و همكاران  5خود را دليل اصلي اعتياد خويش بيان كرده است. بروکيك مورد نيز توجه زياد والدين به

اي هكنند كه در آن دلبستگي عاطفي به والدين، يادگيرياي را توصيف مي( نظريه پيچيده5220)

گذارند. فقدان حمايت طور مستقيم بر مصرف مواد اثر ميهاي درون فردي جوان، بهيژگياجتماعي و و

-ها، منجر به پيوند خانوادگي ضعيف، مشكالت شخصيتي، ارتباط با همآالن مصرفوالدين و نظارت آن

 ها و نيزشوندگان عدم توجه خانواده به آنشود. در ميان اين مصاحبهكننده مواد و مصرف مواد مي

ها شدن غرور و حس جواني و سركشي آندارها از يك سو سبب جريحهمواردي مانند ضرب و شتم آن

شدگي از طرف خانواده و گرايش به سمت همآالن معتاد را تحريك شده است و از جانب ديگر طردمي

انوني به ايران و قي خود و مهاجرت غيركرده است، در اين موارد، افراد يا به فكر فرار از خانه و كاشانه

كه براي تسكين خود به سمت نوشيدن هر چه بيشتر مشروب و نيز كشيدن و يا اين يا تركيه بوده

 استعمال مواد مخدر واند. اين شرايط، بهترين فرصت براي معرفي و سوءبسيار زياد سيگار روي آورده

فات شدن وي، التفرد و نيز زندانيشدن ها حتي بعد از گرفتارگرفتار شدن يك جوان بوده است. خانواده

شوندگان، تنها سه مورد از آنان بيان داشتند اند، در ميان مصاحبهآوردهعمل نميو مراقبتي از وي به

ه باشند. همين امر سبب شدهايشان بعد از زنداني شدنشان، پيگير شرايطشان در زندان ميكه خانواده

مورد( و نيز  52ها در زندان كماكان به كشيدن سيگار )از آناست كه از ميان اين افراد، تعداد زيادي 

. شايان ذكر است كه اقبال و توجه معتادين به مواد مخدر به گروه 2استعمال مواد مخدر ادامه دهند

مسئوليتي خانواده در عطف توجه و نيز مراقبت از فرزندانشان توجهي و بيدوستان، در واقع ناشي از بي

براساس نظريه كنترل ي كنترل اجتماعي نيز اشاره كرد؛ توان به نظريهجا ميبوده است. در اين

هاست. پذير كردن آناند و خانواده واحد اصلي جامعهپذير شدهاجتماعي كجروان خيلي كم جامعه

به ل هيرشيشناختي، كنترل دروني متأثر از خانواده است )بنابراين هم از نظر روانشناختي و هم جامعه

د. انسزا داشتههاي همكار و همكالسي نيز در اين فرآيند نقشي بهگروه (.5322:33از ابادينسكي، نقل 

هاي كاري مانند كارگري ساختمان و يا قاچاق كاال در مرزها با شوندگان در محيطمورد از مصاحبه 1

د تاثيرگذاري آن پذيري در موردوستان خود و نيز همكاران خود با مواد مخدر آشنا گشته و با تحريك

هاي ناشي از كار و نيز سود و منفعت بسيار زياد آن در قياس با در مورد تسكين دردها و خستگي

                                                           
1. Brook 

 شوندگان بيان داشتند كهدسترسي بوده، چندين تن از مصاحبهوفور قابلبه سالم و زندان بازپروري استان سليمانيه، مواد مخدردر زندان معسكر. 2

اي شيوع دارد كه چندبن بار را تهيه كنند و صرفاً در قيمت آن، نسبت به بيرون از زندان تفاوت وجود دارد، اين شرايط  به گونهآساني آنتوان بهمي

 اند.باره متهم شدهتوجهي در ايندر انتقاد از آن به بيها نگاران در رسانهمسئولين انتظامي و نيز روزنامه
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اند. درواقع گروه در مرزها، با مواد مخدر آشنا گشته و به استعمال آن پرداخته 5كارگري و يا باربري

ذاري بيشتري داشته است. تعداد در اين باره تاثيرگ همكاران و به نسبت گروه همكالسي )يك مورد(

نفر از مصاحبه شوندگان، تاثيرپذيري از گروه همكاران را در گرايش و آشنايي با مواد مخدر و نيز  1

 اند.قاچاق آن قابل توجه دانسته

ار شوندگان در سطح بسيار پاييني قردهد كه تحصيالت مصاحبههاي اين تحقيق نشان مييافته

نفر ديگر از آنان داراي مدرک  2يافته و نفر از آنان به دانشگاه راه 5مصاحبه تنها  51دارد. در ميان 

وادي فاقد هرگونه س ديپلم بوده و ما بقي در سطح راهنمايي و كمتر از آن ترک تحصيل كرده و يا اصالً 

است و ه كرداند. الزم به ذكر است، يك نفر تحصيلكرده دانشگاهي نيز شربت ترامادول مصرف ميبوده

ه كها چنين اذعان داشتند كه در صورتياز غيرقانوني بودن آن نيز اطالعي ندشته است. بسياري از آن

هاي مختلف در مورد تاثيرات و نيز محكوميت مواد توانستند از راهداراي تحصيالت باال بوده و نيز مي

 سوادي و. از سوي ديگر بيرفتندسراغ مواد نميگاه بهكردند، هيچمخدر آگاهي و آشنايي كسب مي

نداشتن تحصيالت، تنها در اين رويكرد مورد بحث واقع نشده است، بلكه نداشتن تحصيالت را يكي از 

دانستند. وضعيت هاي نداشتن كار، شرايط مالي مناسب و موقعيت باالي اجتماعي ميعوامل و سبب

شونده، مصاحبه 51باشد. از ميان تامل ميشوندگان نيز در اين باره قابل اشتغال، مالي و تاهل مصاحبه

شوندگان داراي وضعيت اقتصادي نفر از مصاحبه 2اند. نفر ديگر مجرد بوده 2ها متاهل و نفر از آن 1

مانده نيز از وضعيت اقتصادي نفر باقي 4حدودي خوب و نفر داراي وضعيت اقتصادي تا 2نامناسب بوده، 

شوندگان نيز به اين صورت است كه همگي قبل از ت تاهل مصاحبهاند. وضعيمناسبي بر خوردار بوده

اند. از طرفي ديگر وضعيت اشتغال نيز بسيار كردهازدواج با مواد مخدر آشنا بوده و آن را استعمال مي

مهم بوده است. هيچ يك از اين افراد، به غير از يك نفر كه معلم بوده است، داراي شغلي مناسب و 

تان كه كردساند و اين شرايط براي آنان بسيار سخت بوده است بويژه بعد از اينهنبود« آبرومندي»

اي در كردستان عراق بعد از آزادي از يوغ رژيم بعث، داراي شرايط كاري و اقتصادي مناسبي براي عده

 اقي كردستان عرتوان به تفاوت طبقاتي و منزلتي در جامعهجا ميرو در اينعراق بوده است. از اين

ها در شرايط اقتصادي نامناسبي زندگي كرده و اگر شوندگان بيشتر آننيز اشاره كرد. در ميان مصاحبه

هم در شرايط كنوني داراي شرايط معيشتي و اقتصادي خوب و يا متوسطي بوده، اما در گذشته شرايط 

ورود  تواند سببميسو اند. شرايط اقتصادي مناسب و نيز اشتغال از يكبسيار سختي را تجربه كرده

هايي جديد گشته كه سبب ايجاد شخصيتي تازه و نو براي وي و نيز پذيرش اين شخصيت فرد به حوزه

تواند سبب عدم گرايش فرد به سمت و همين خود مي از جانب ديگران، همآالن و نيز خانواده او گردد

باشد، وجود شغلي كاذب توجه مي چه كه در اينجا قابلاما آن ؛مواد و حتي نيز مشروب و سيگار گردد

اي مشخص از باشد. در اين شرايط، ورود مجموعهبا عنوان قاچاق كاال در مرزهاي ايران و تركيه مي

                                                           
 کۆڵبەرى .1
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كاالها از تركيه )كردستان تركيه( به كردستان عراق از جمله، پارچه، چاي، مشروب، سيگار، لوازم 

و مشغول شدن تعداد زيادي  ه كردستان ايران و ايرانآن ب 5برقي، لوزم منزل و ... و نيز ارسال و قاچاق

از جوانان در اين زمينه، يكي از عوامل اصلي آشنايي با مواد مخدر بوده كه عمدتاً از ايران وارد شده و 

باتوجه به آوارگي ساليان متمادي مردم كردستان عراق در كردستان ايران شود. به تركيه ترانزيت مي

و نيز شيوع مصرف و خريد و فروش بسيار زياد اين مواد در اين استان، بتوان و بخصوص در كرمانشاه 

هاي آوارگان اين شهرها نيز اشاره داشت. از تاثيرات آن بر نوجوانان وجوانان كردستان عراق در كمپ

با توجه به اين وضعيت، از يك سو ناآگاهي جوانان و نوجوانان نسبت به مواد مخدر و نيز سنوات 

آن و از سوي ديگر نياز مالي شديدي كه اين افراد دارند و نيز تفاوت سود و منفعت بسيار  محكوميت

باالي آن در مقايسه با قاچاق كاالهاي عادي )و حتي مشروبات الكلي(، سبب گشته كه افراد به تجارت 

گشته  و خريد و فروش مواد مخدر روي آورند. اين بازارهاي مشترک در مرزهاي ايران و تركيه باعث

كه افرادي نيز در اين كشورها چه افراد بومي مرزها كه غالبًا كرد بوده و چه افرادي از ساير نقاط اين 

كشورها به خاطر سود و منفعت بسيار باالي آن و نيز بكر بودن بازار عراق و كردستان عراق، به اين 

 اقدام نمايند. هاي توليد و توزيع مواد مخدرزمينه ورود كرده و حتي به ايجاد شبكه

به نظر مي رسد كه گرفتار شدن جوانان به مواد مخدر، تابع مسيرهاي معيني است. در كردستان 

كنند. سپس سيگار و الكل با مصرف عراق، آبجو و شراب اولين موادي هستند كه جوانان مصرف مي

قبل از مواد مخدر را  ي مصرف سيگارها سابقهنفر از آن 54شونده، تعداد نفر مصاحبه 51شود. از مي

كننده ي ارتباط اند، اين رقم، به روشني نماياننفر نيز مشروبات الكلي مصرف كرده 53و  داشته

باشد. به نحوه مشابه مصرف مواد غير مجاز ديگر، به تنگاتنگ اين دو مورد با گرايش به مواد مخدر مي

 رسد رفتار والدينمصرف مواد، به نظر ميافتد. در مراحل اوليه ندرت قبل از امتحان حشيش اتفاق مي

هاي سنيگين بسيار حياتي است. در مراحل بعدي كيفيت روابط بين در گرايش جوان به مصرف الكل

تري از مصرف درگير طوري كه جوانان در اشكال خطرناکشود بهوالدين و فرزند مهم و تاثيرگذار مي

مشروبات الكلي در كردستان عراق و نيز شيوع  شوند. عدم منع قانوني خريد و فروش و مصرفمي

وني سازي و منع قاني آگاهو نيز فقدان توجه به مقوله فرهنگ مصرف آن در اغلب مردم استان سليمانيه

سال، خود سبب گشته كه دسترسي،  52خريد و فروش و مصرف مشروبات الكلي براي افراد زير 

جاي تر از هروان در كردستان عراق بسيار آسانمصرف، خريد و فروش آن براي جوانان و حتي نوج

در اين  آمدهترين نتايج بدستترين و اصليديگر و حتي كشورهاي اروپايي و آمريكايي باشد. از عمده

ي آوارگي و مهاجرت، ناشي از جنگ داخلي و نيز شده، مقولههاي انجامپژوهش با توجه به مصاحبه

ي مورد داراي تجربه 2شونده، مصاحبه 51بعث است. در ميان  وضعيت ناامني ايجاد شده توسط رژيم

                                                           
كه مشروبات الكلي و يا مواد مخدر جابجا مفهوم قاچاق در كردستان عراق و غالباً در كردستان ايران داراي بار معنايي منفي نبوده و صرفاً در صورتي. 5

 نامند وپردازند، خود را قاچاقچي ميكه در مرزها به وارد كردن و صادركردن كاال به فعاليت ميرو افرادي گردد. ازاينشوند، مذموم و ناپسند تلقي مي

 اند.اي عادي و طبيعي پذيرفتهديگران نيز آن را به عنوان مقوله
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شد. باآوارگي و مهاجرت ناشي از شرايط نامناسب اقتصادي و ناامني بودند. اين ميزان، قابل توجه مي

 يشوندگان تجربهي آوارگي در ايران )تمامي مصاحبهگونه كه در باال نيز ذكر آن رفت، تجربههمان

باشد. با آزادي كردستان عراق در سال باره قابل توجه ميه ايران بوده است( در اينآوارگيشان مربوط ب

و بازگشت آوارگان به كردستان و بهترشدن شرايط اقتصادي و نيز برقراري تعامالت وسيع  2004

سياسي رهبران كرد با كشورها منطقه و جهان، مردم ايران )اغلب مردم كرد( و ساير كشورهاي منطقه 

له سوريه، تركيه و حتي بنگالدش و سومالي و ... به سوي كردستان عراق به دنبال شرايط كاري از جم

تواند سبب آشنايي مردم كردستان عراق با مواد مناسب روانه شدند. اين خود نيز به طرق مختلف مي

 مخدر و و عوارض متعاقب آن گردد.

به ترک مواد مخدر نبوده و حتي در متمايل  شوندگان، تنها دو مورداز ميان تمامي مصاحبه

ه و مانده تمايل به ترک داشتكردند، اما سيزده نفر باقيزندان نيز به طرق مختلف بدان دست پيدا مي

اند، اظهار گاهي در زندان نيز مواد مصرف كردهكه در چند مورد كه بيان داشته بودند كه گاهيا اين

چه كه قابل تامل بوده اين است كه در خواهند كرد. آنداشتند كه در صورت رهايي از زندان، ترک 

 اي دري آموزشي و مشاورهگونه امكانات، برنامهشوند، هيچهايي كه معتادين در آن نگهداري ميزندان

ت تر اين اسي قابل تاملسازي و تشويق به ترک مواد مخدر براي زندانيان وجود ندارد، نكتهجهت آگاه

گونه مركزي براي مشاوره و ترک اعتياد هاي سليمانيه و دهوک، هيچز و در استاندر خارج از زندان ني

ازگي ت« مركز بهداشتي ترک اعتياد»براي معتادين وجود ندارد و در اربيل نيز مركزي كه تحت عنوان 

 گونه فعاليتي نداشته و شروع به كار آن به آينده موكول شده است.گشوده شده است، هيچ

شوندگان به آن اشاره كردند، ناآگاهي نسبت به مواد مخدر، بيشترين مصاحبهاي كه مسئله

-مورد به عدم اطالع 7شوندگان، تاثيرات آن و نيز محكوميت مرتبط با آن بوده است، از ميان مصاحبه

مورد به تصورات غلط در مورد تاثيرگذاري جنسي مواد  2اطالعي نسبت به مواد مخدر و رساني و بي

ره داشتند. اين مسئله نيز قابل تامل است كه با توجه به شيوع مصرف و خريد و فروش مواد مخدر اشا

سازي نسبت به آن توسط حكومت مركزي عراق، حكومت رساني و آگاهمخدر در كردستان عراق، اطالع

ز اعنوان يكي پذيرد و اين خود بههاي غيردولتي صورت نميها و نيز انجمناقليم كردستان و رسانه

 باشد.عوامل كليدي در تداوم شرايط استعمال و خريد و فروش تاثيرگذار مي

هاي انجامشده، شامل تاكيد بر شوندگان در مصاحبهدر مجموع نقاط اشتراک مصاحبه

 رساني و وضعيتناآگاهي و عدم اطالع ي نابسامان، آوارگي و جنگ،تاثيرگذاري دوستان ناباب، خانواده

د توان به دو مورشوندگان ميفرد مصاحبهده است و از نقاط افتراق و منحصر بهاقتصادي نامناسب بو

 در گرايش به مواد مخدر اشاره كرد.« بودننازپرورده»پسر بودن و مهاجرت به اروپا و نيز تك
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Abstract 

This research has been carried out to study the lived experience of young drug addicts in 

Sulaymaniyah Province of Iraqi Kurdistan. In recent years, drug abuse has increased in the 

world, and developing countries, spending significant costs as a result of the damage 

caused by drug abuse. Iraqi Kurdistan which is in neighboring countries such as Iran and 

Turkey, in recent years, we have seen the significant growth in the prevalence of drug 

abuse. Given these issues, and also that in Iraqi Kurdistan no research has been done in 

relation to drugs and young people, researcher decided to study the lived experience of 

young addicts in Sulaymaniyah. 

This is a descriptive and explanatory research, and conducted using qualitative 

methodology and phenomenological approach, and this means that addiction has been 

studied and understood as a social phenomenon. To collect data, interview technique was 

used, and 15 addicted young prisons were interviewed in rehabilitation of adults and 

Ma’askar Salam perison. To interpret and analyze data, qualitative content analysis has 

been used, and using coding interviews, repeated and  same codes was deleted  and data 

classification was done,  and other codes that were close together, were achieved in   

comprehensive categories. Generally, six categories were derived from the coding, which 

includes dysfunctional family and relatives, displacement and migration, inappropriate 

economic situation, ignorance and negligence towards drugs and the lack of information 

and awareness from the Government, the prevalence of smoking and alcohol, and  bad 

friends. According to interviewees, among groups of family, friends, colleagues, 

classmates, friends have more influence on their tendency to addiction and then, family 

with violence, neglect, parental smoking and alcohol addiction, has had a significant 

impact in this regard. The respondents' educational level was low, and only one has been 

educated, accordingly, the interviewees, expressed this as an important factor in the lack 

of awareness, ignorance and falling into the trap of addiction. Homelessness, and lack of 

common law for the purchase and sale and use of alcohol, has been much considered 

among interviewees. 
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