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 45، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  *****زاده ، داوود قاسم****فرحناز محمدي، ***، حسن رفيعي** الدين كريمي صالح ،*ثاني  مريم شريفيان
  
  

طريق  غار تهران، از    آوري نوجوانان و جوانان محلة دروازه       اباين مطالعه به شناسايي فرايند ت     : مقدمه
  .تحليل تجارب زيستة آنان پرداخته است

 1990-1998اي با رويكرد استراوس و كـوربين     اين مطالعه كيفي بوده و به روش مطالعة پايه         :روش
آوري   جمـع بـراي   .  بـود  1390غار شهر تهران در سـال         محيط مطالعه، محلة دروازه   . انجام شده است  

درمجمـوع، چهـارده مـصاحبه بـا        . اطالعات، از مصاحبة عميق و بحث گروهي متمركز استفاده شـد          
 .بحث گروهي متمركز نيز با حضور هفت نفر برگزار شد. دوازده نفر انجام شد

آوري نوجوانان و جوانان را شرح  هاي تحقيق نشان داد كه پنج عنصر اصلي، فرايند تاب  يافته:ها افتهي
هاي حفظ    كارگيري استراتژي    به ـ2منظور كسب هويت؛       تالش هدفمند و اميد به آينده به       ـ1: دهد مي

نيـافتگي، محـيط پرخطـر و         زننـده، توسـعه     عوامل فرهنگـي و جامعـة انـگ        ـ3بر؛   خود، براي غلبه  
 نيتر  مهم. گر  كننده و مداخله    تجربة عوامل تسهيل   ـ5 كسب هويت؛    ـ4كنندة آن؛    هاي نگران   موضوع

يابـد و نظريـة برآمـده از مطالعـه را شـكل             عاملي كه ساير عناصر حول محور آن، معنا و مفهوم مـي           
  .، كسب هويت استدهد يم

معنـاي زنـدگي و كـسب موفقيـت،      شدن و رسيدن به  آيد كه تأييد  از نتايج مطالعه برمي   :گيري نتيجه
غـار    نـان و جوانـان محلـة دروازه       آوري نوجوا   هايي هستند كه در جريان فرايند تاب        ترين مقوله   عمده

بـر     شود و با تالش آنان براي غلبـه  ي دوران كودكي آغاز ميها آموزشاين فرايند از  . گيرند  شكل مي 
  .يابد موانع و كسب هويت تداوم مي

  

  يا هيپامصرف مواد، كسب هويت، مطالعة  آوري، سوء  تاب: ها واژه كليد
  27/3/91:          تاريخ پذيرش                15/2/90: تاريخ دريافت

                                                           
  .بخشي  دانشگاه علوم بهزيستي و توان،)سياست اجتماعي(دكتر علوم اجتماعي * 
  )نويسندة مسئول (<Salahkarimi2009@gmail.com>. بخشي توان و بهزيستي علوم دانشگاه اجتماعي، رفاه ارشد كارشناسي **

   .يبخش توان و بهزيستي علوم پزشك، دانشگاه روان*** 
 .يبخش توان و بهزيستي دانشگاه علوم رستاري،پ دكتر**** 

  .يبخش توانكارشناسي ارشد رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و ***** 
مي به راهنمايي مريم شريفيان ثاني و مشاوره حسن رفيعي، فرحناز محمـدي در  يالدين كر نامه صالح   اين مقاله از پايان    -1

  .ي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته رفاه اجتماعي برگرفته شده استبخشي برا دانشگاه علوم بهزيستي و توان

درجوانانونوجوانانيآورتابنديفراييساشنا
 موادمصرفسوءبرابر
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  مقدمه
بـر كـسي   .  معضالتي است كـه گـسترة جهـاني يافتـه اسـت       نيتر  مهم از   1مصرف مواد   وءس

پوشيده نيست كه اعتياد عوارضي بسيار جدي بر سالمت فرد، زندگي خـانوادگي، اقتـصاد،               
ياسـي،  خـوردن ثبـات س     هـم  همچنين مهار توسعه، بـر    . امنيت و رشد فرهنگي جامعه دارد     

ــي    ــد دمكراس ــد رون ــي(تهدي ــاران،   رحيم ــوقر و همك ــرگ، )1380م ــا م ي زودرس، ه
از ديگــر ) 1998 و همكــاران، 2تــورنر(گــسيختگي خــانواده، بزهكــاري و اضــطراب  ازهــم

افـزون معتـادان، مـسئلة       افـزايش روز  . شـود   عوارضي است كه به معضل اعتياد منتسب مي       
خور تأمـل اسـت، كـاهش ميـانگين سـن ابـتال و              اعتياد را به بحران تبديل كرده و آنچه در        

ساز افزايش سـرعت      اين موضوع، زمينه  . مصرف مواد است    گرايش جوانان و نوجوانان به سوء     
كردن نهادهاي اجتماعي با اين مـسئله و نيـز           انتقال اعتياد و گسترش ابعاد آن، از جمله درگير        

  ).1387ي و همكاران، رفيع(شود   و مسائل اجتماعي ديگر ميها بيآسزدن به  دامن
تر دربرابر پديـدة      پذيري بيش    زمان براي آسيب   نيتر  خطرناكدهد كه     طالعات نشان مي  م

هـاي ايـن دوران،       سـبب ويژگـي    نوجوانان و جوانان به   . اعتياد، مراحل انتقالي زندگي است    
زننـد كـه سـالمت جـسمي و روانـي حـال و                 به رفتارهايي دست مي    ها  گروهبيش از ساير    

دوران گذار و انتقال . )نيا سليماني: نقل از ؛ به3YARBSS, 2003 (كند يم را تهديد انش ندهيآ
توانـد بـه      ، مـي  ...تـوجهي و    از نوجواني به جواني، رسيدن بـه سـن اشـتغال، بيكـاري، بـي              

رسد يكي از علـل كـاهش ميـانگين           به نظر مي  ). 1383طارميان،  (سوءمصرف مواد بينجامد    
تر جامعه، ضعف اقدامات پيـشگيرانه        ي سني جوان  ها  گروهع در   سني معتادان و افزايش شيو    

اگر بخواهيم با رويكرد پيشگيرانه به اعتياد بپـردازيم، بهتـر           . ي گذشته است  ها  سالدر طول   
ها استفاده كنـيم   ها و عوامل مرتبط با پيشگيري را بشناسيم، به بهترين نحو از آن         است مؤلفه 

وجود افزايش احتمـال ابـتالي نوجوانـان بـه اعتيـاد،             اب. و در جهت تقويتشان گام برداريم     

                                                           
1- substance abuse  2- Turner  3- Yough Risk Behaviors Survilance System 
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بسياري از آنان، اين دوران را بدون هيچ مشكلي و بدون گرايش بـه سـمت مـصرف مـواد                    
 .هايي دارند سؤال اينجاست كه اين افراد چه ويژگي. كنند سپري مي

سرگذاشـتن مـشكالت زنـدگي اسـت؛ حتـي            آوري، مهارتي مناسـب بـراي پـشت         ابت
آوري به توانـايي هـر        تاب. 1)1998 فولر،(ضعيت نامطلوب و سخت وجود دارد       كه و   زماني

گـذارد و بـا آن        سر مـي    آميز، وضعيت نامطلوب را پشت      طور موفقيت   گويند كه به    انساني مي 
. نگـر اسـت     آوري، محصول نگاهي سـالمت      توجه به تاب  . 2)1999 ديويس،(يابد    تطابق مي 

بينـد و بـه    هـا را نمـي   از جمله عوامل خطر بيمارياين نوع نگاه صرفاً سمت منفي سالمت        
بـه معنـاي   آوري  بـه زبـان سـاده، تـاب    . كنـد   قسمت مثبت سالمت هم توجـه مـي       3ارتقاي

آوري   تـاب . 4)2003و همكـاران،     والر(سازگاري مثبت در واكنش به وضعيت ناگوار است         
را تجربـه      آن اي از افراد در معرض خطـر يـك مـشكل،            بر اين فرض بنا شده است كه عده       

آوري درصدد كنترل عوامـل خطـر و نيـز ارتقـا و               ازآنجاكه تاب . 5)1999 كروتز،( كنند  نمي
آوري دربرابـر     رسـد بـا شـناخت عوامـل تـاب           تقويت عوامل محافظ اسـت، بـه نظـر مـي          

همچنين با اين روش    . طور مؤثرتري از گرايش به اعتياد پيشگيري كرد         سوءمصرف، بتوان به  
ها و بار اين آسيب كاست و زمينة ايجاد محيطي سالم را فراهم كرد كه در                  هتوان از هزين    مي

تـر شـود،      هرچـه شـناخت مـا از ايـن فراينـد بـيش            . ساية آن، توسعة پايدار صورت گيـرد      
ريـزي شـده و از    تري طـرح  تر و مؤثرتر و با ضريب اطمينان بيش هاي پيشگيرانه، هدفمند    برنامه

پژوهش حاضر قصد دارد به دانش موجود       . شود  ت جلوگيري مي  اتالف منابع و سرمايه و امكانا     
  .آوري بيفزايد تا از اين طريق، كمكي به مسائل ذكر شده صورت گيرد در حوزة تاب

بايـد اقـداماتي صـورت      . راي پيشگيري بايد عوامل خطر يا اثر عوامل خطر را كم كرد           ب
ـ               شود؛ بـراي مثـال، اگـر       گيرد كه فرد باوجود مواجهه با عوامل خطر، دچـار عـوارض آن ن

يي صورت گيرد تا فقيـران      ها  تيفعالسرعت كاهش داد، بايد       توان به   عواملي مثل فقر را نمي    
بهترين اقـدامات پيـشگيرانه     . و ساكنان اين محالت، عالوه بر فقر به اعتياد نيز دچار نشوند           

                                                           
1- Fuller  2- Davis  3- promotion  4- Waller  5- Krovetz 
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طراحـي  طور خاص     اي باشد كه به     به گونه براي نوجوانان در معرض سوءمصرف مواد بايد        
شود و به صورت فردي و اجتماعي و در سطح جامعه، ريسك فاكتورهـا را كـاهش داده و                   

). 2004 ،1كـوكس : نقل از ؛ به2000گروتنبرگ، ( كننده را افزايش دهد  فاكتورهاي محافظت 
هـاي    هاي پيـشگيري و مداخلـه       ، برنامه ها  استيستواند براي تدوين      آوري مي   مطالعات تاب 

ها در    ها و ناهنجاري    كردن مشكل  اجتماعي يا كم    ي فردي و    ها يانمندتوبه ارتقاي    معطوف
هـاي    تـر دربـارة مؤلفـه       بـا شـناخت بـيش     . بخش باشـد   زندگي كودكان و نوجوانان آگاهي    

 اقــدامات الزم را بــراي پــرورش تــوان يمــآوري بــه عنــوان توانــايي مهــم انــساني،  تــاب
 انجـام داد و درنهايـت، از شـيوع          آور در سطوح فرد و خانواده و جامعه         ي تاب ها  تيشخص

با اين توضـيحات، اگـر بخـواهيم رويكـردي پيـشگيرانه      . اعتياد و تبعات آن جلوگيري كرد  
هـا    تر بشناسيم و در جهت تقويـت آن         را بيش     ها و عوامل مرتبط با آن       اتخاذ كنيم، بايد مؤلفه   

  .گام برداريم
  

  روش
گرانـدد تئـوري روش     . نجام گرفته اسـت    ا 2اين مطالعه كيفي بوده و با روش گراندد تئوري        

هاي رواني اجتماعي موجـود در بطـن           است و فرايند   3تحقيق كيفي بر پاية تعامالت نمادين     
در اين مطالعـه بـا اسـتفاده از روش        ). streubert، 2007(كند    تعامالت انساني را بررسي مي    

غـار    محلة دروازه، از هشت جوان و نوجوانان ساكن)oskuee، 2004 (4گيري هدفمند نمونه
هـا،    شدن طبقـات مفهـومي در طـي تحليـل داده           با پديدار . براي مصاحبة عميق دعوت شد    

مـصاحبة عميـق    : كنندگان ديگري نيز انتخـاب شـدند        شركت ،5گيري نظري   براساس نمونه 
ها در راستاي شفافيت      آوري داده   هدف اين كار، جمع   . دوازده نفر و بحث گروهي هفت نفر      

 طبقات و تشخيص پيوستار 6شدن ويژگي با مشخص. ها بود تر طبقات و ارتباط آن و تأييد دقيق

                                                           
1- Cox      2- grounded theory    3- symbolic interaction 
  

4- purposeful sampling  5- theoretical sampling   6- properties 
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شـده روي پيوسـتارها،      آوري  هـاي جمـع     ندادن داده  صورت پوشش  ها در    هر يك از آن    1دامنة
از . گيري نظري انجـام شـد        نمونه از طريق هاي مكمل     آوري داده   گيري و جمع    شناسايي و نمونه  

بـا افـراد    ). oskuee، 2004(آگاهي از نمونـة پـژوهش اسـتفاده شـد            براي   2ها  دادهمالك اشباع   
 مواد نداشتند و مايـل بـه شـركت در مطالعـه بودنـد، بـراي                  واجدالشرايطي كه سوءمصرف  

 نامة كتبـي، مـشاركت      براساس متن رضايت  . ها تماس برقرار شد     آوري داده   مصاحبه و جمع  
  . كنندگان آزادانه در مطالعه شركت كردند

سالة در معرض خطر سوءمـصرف مـواد         25 تا 15وهش، افراد مذكر و مجرد      امعة پژ ج
اين دليل انتخاب     نوجوانان و جوانان مذكر و مجرد به      . غار شهر تهران بودند     در محلة دروازه  

آوري نوجوانان و جوانان مؤنـث و مـذكر،           شدند كه براساس ادبيات پژوهشي، احتماالً تاب      
ظور انتخاب نمونه، با توجـه بـه مطالعـة فيروزآبـادي و             به من . متأهل و مجرد متفاوت است    

. هاي داراي شرايط فقر و دسترسي آسان به مواد شناسايي شـد             ابتدا محله ) 1385(همكاران  
يافتگي بـه سـه سـطح توسـعة          فيروزآبادي و همكاران، مناطق شهر تهران را از نظر توسعه         

) 21،  11،  8،  20،  7،  14مناطق  (سط  ، توسعة متو  )12،  18،  9،  17،  16،  19،  10مناطق  (پايين  
لحـاظ وضـعيت اجتمـاعي و براسـاس ميـانگين            ، از )3،  2،  1،  5،  4،  6،  22(و توسعة بـاال     

مجموعة نمرة هر منطقه از نظر نرخ اشتغال، هزينة ناخالص خانوار، اشـتغال زنـان، نـسبت                 
با معاونت  پس از مشورت    . اند  بندي كرده   شاغالن به كل جمعيت و نرخ رشد خانوار تقسيم        

ترين محله از نظر سوءمصرف مواد انتخاب شد و با            امور اجتماعي شهرداري تهران، پرخطر    
افراد مذكر و مجرد ساكن اين محله كه مايل به شركت در مطالعه بودنـد، پـس از توضـيح                    

  .بودن اطالعات مصاحبه شد محقق درخصوص تحقيق و محرمانه
ر بودند كـه بـا دوازده نفـر از آنـان چهـارده              ه در مطالعه نوزده نف    شركت كنند ل افراد   ك

با دو نفر بـه دليـل       . مصاحبة عميق و با هفت نفرشان بحث گروهي متمركز صورت گرفت          

                                                           
1- dimension    2- data saturation 
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 دقيقـه   1050در كـل، در جريـان تحقيـق بـيش از            . ها، دو بار مصاحبه شد      نبودن داده  كافي
ه برگـزار   دقيقـ  30/2 به مدت همچنين جلسة بحث گروهي متمركز نيز       . مصاحبه ضبط شد  

را تحقيـق گروهـي و مـصاحبة گروهـي متمركـز نيـز             بحـث گروهـي متمركـز كـه آن        . شد
   :خوانند، اساساً نوعي مصاحبه است؛ اما در مقايـسه بـا مـصاحبة عميـق دو مزيـت دارد                    مي
تـوان بـه      گيرد؛ درنتيجه در زماني كوتاه و با هزينة اندك مي           زمان با چند نفر صورت مي        هم ـ1

وگـويي صـرفاً ميـان        جـاي آنكـه گفـت        به ـ2 ؛جهي از اطالعات دست يافت    مقدار درخور تو  
گان نيـز تعامـل وجـود دارد و از رهگـذر ايـن        شركت كنند ه باشد، ميان    شركت كنند محقق و   

 و  هـا   نگرشفرض اصلي اين روش اين است كه        . آيد  ها، اطالعات فراواني به دست مي       تعامل
هـاي خـود،      آنان اغلب براي بيـان عقايـد و ديـدگاه         شود و     باورهاي افراد، در خأل نمايان نمي     

  ).1387رفيعي و همكاران، : نقل از ؛ بهCorbeta ،2003 (ندا گرانيدنيازمند شنيدن عقايد 
ا توجه به هدف مطالعه، براي انجام بحث گروهـي متمركـز نيـاز بـود كـه تعـدادي از                 ب

رت هدفمنـد دعـوت     غار براي شركت در جلـسه بـه صـو           نوجوانان و جوانان محلة دروازه    
. اند، توزيـع شـد      نامه بين افرادي كه سوءمصرف مواد نداشته         دليل ده دعوت   به همين . شوند

 نـور و تهويـه      از لحـاظ  ي درس كـه     هـا   كالسبا هماهنگي يكي از مدارس منطقه، يكي از         
اي چيـده   هاي كالس به صورت دايـره  صندلي.  چهار ساعت رزرو شدبه مدت مناسب بود،   

گـر جلـسه، ضـمن        محقق به عنوان تسهيل   . گان آسان شود  شركت كنند ميان  شدند تا بحث    
خوشامدگويي و تشكر از مشاركت افراد در بحث، توضيحاتي دربارة هدف و روش مطالعه              

زمـان    ، مـدت  هـا   نوبـت توان بـه نحـوة رعايـت          از قواعد بحث مي   . و قواعد بحث ارائه داد    
گر و  گان با همديگر نه با تسهيلمشاركت كننده، صحبت و بحث مشاركت كنند صحبت هر   

مـشاركت  سـقف جلـسه بـا توافـق         پس از اينكه    . نيز رفتارهاي ممنوع در جلسه اشاره كرد      
گان اعالم و دستيار جلسه معرفي شد، جلسه سر ساعت مقرر و با حضور هفت نفر از                 كنند

ي گان خود را معرفي كردند تا ضمن آشـناي        شركت كنند در ابتدا   . گان شروع شد  دعوت شد 
دستيار، رئـوس مطالـب     . گفتن را تمرين كرده باشند     با يكديگر، همه يك بار فرصت سخن      
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رد بـا   گر نيز سعي ك     تسهيل. تر به ادارة جلسه بپردازد      گر راحت   كرد تا تسهيل    را يادداشت مي  
نهايتاً . ازحد بر يك موضوع جلوگيري كند       نظر، از تأكيد بيش   هاي مد   تهية سرفصلي از بحث   

هـا بـراي      ها، خوانـدن آن     رسيدن، مرور يافته   اشباع يم، بعد از به   ن و ساعت بحث پس از دو   
هـاي    گان كه به منظور رواسازي نتايج تحقيـق نيـز بـود، اسـتفاده از ديـدگاه                مشاركت كنند 

هـا   در مجمـوع، داده   . پايان رسيد  ي ايشان به  ها  صحبتكردن   مخالفان و موافقان و نيز كامل     
  . گردآوري شد1390يرماه طي چهار ماه از فروردين تا ت

كـاو    ها و سؤاالت ژرف     ها ابتدا با سؤاالت كلي آغاز شد و براساس تحليل داده            صاحبهم
هر مـصاحبه  . كننده درخصوص تجربة زيستة نوجوانان و جوانان پيش رفت  و شفاف  1پيگير

 و محـيط   هـا   پـارك ها عمـدتاً در مـدارس و          مصاحبه.  دقيقه طول كشيد   75طور ميانگين،     به
در . ها ضـبط و سـپس پيـاده شـد           تر مصاحبه   بيش. اري افراد، با هماهنگي قبلي انجام شد      ك

هـاي    از يادداشـت  . شد  برداري استفاده مي    دادند، از يادداشت    هايي كه اجازة ضبط نمي      نمونه
گان و محقـق  مـشاركت كننـد  در عرصه نيز براي ثبت تعامالت و رفتارهاي غيركالمي بـين         

، )salsali، 2002( كه فرايند اجتماعي نيـز هـست   2كشف متغير اصليبه منظور . استفاده شد
به اين منظور، مـتن     . تحليل شدند  اشتراوس و كوربين     هاي مطالعه با استفاده از رويكرد       داده

خط خوانده شده و بارها بـازنگري   به هاي بحث گروهي متمركز، خط   ها و داده    تمام مصاحبه 
 كـدها از نظـر      6ترتيب، بـا مقايـسة دايـم        بدين. م شد  انجا 5 و انتخابي  4 محوري 3و كدگذاري 

). sanee، 2003(طبقات شكل گرفتنـد   و زير 7تشابه و تفاوت در مفاهيم و مضامين، طبقات
 طبقـه و تعـداد      16 كـد، تعـداد طبقـات،        997شده از ايـن مطالعـه        تعداد كدهاي استخراج  

 از  ،8هـا   دادهينـان از دقـت      بـراي حـصول اطم    . ها متغير بـود     زيرطبقات نيز بسته به طبقة آن     
 ،9گان، اعتبـار پژوهـشگر    شـركت كننـد   هايي همچون مرور و تأييـد مطالـب توسـط             روش

                                                           
1- probe and follow-up question  2- core variable  3- open coding 
  

4- axial coding  5- selective coding  6- constant comparative  7- categories 
   

8- rigor    9- researcher credibility 
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هـا و     آوري داده   هاي جمع    تلفيق روش  2 بررسي طوالني و مشاهدة مداوم،     1،ها  افتهوابستگي ي 
كـسب رضـايت آگاهانـه،      . هاي تكميلي همكاران و استادان استفاده شد        به كارگيري ديدگاه  

گيري از پژوهش در هـر        اطالعات و برخورداري از حق كناره      بودن   نامي، محرمانه   فظ بي ح
  .زمان، از جمله مالحظات اخالقي پژوهش بود

  
  قش پژوهشگرن

اوسـت كـه بـر قابليـت        . هاسـت   آوري داده   در تحقيقات كيفي، پژوهشگر ابزار اصلي جمـع       
حقق، خـود قـسمتي از تحقيـق        درواقع م . گذارد  شده صحه مي   آوري  هاي جمع   اطمينان داده 

 بايد تأييد كنند كه آنچه محقق گزارش كـرده اسـت،            گانمشاركت كنند است؛ اما درنهايت،    
مشاركت در مطالعة حاضر، محقق خودش ). 1387محمدي، (با تجربيات آنان مطابقت دارد 

همچنين جلسة بحث گروهي متمركـز نيـز        .  را انتخاب كرده و با آنان مصاحبه كرد        گانكنند
  .گري او انجام شد با حضور و تسهيل

                                                           
1- dependability   2- prolonged engagement 
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  ها افتهي
   مطالعه)پارادايم(ديدمان بقات و زيرطبقات ط

 رط علّيش نگيزة پيشرفتا
الش هدفمند و اميد به آينده براي كسب ت

 نگري  يندهآ هويت
 گيتوسعه نيافت

 وانع توسعهم مينه و بافتز حيط پرخطرم
 زننده امعة انگج

 سب هويتك ديدهپ
 هارت حل مسئلهم

  ستفادة مناسب از اوقات فراغتا
 رايش به الگوهاي مثبتگ

 لگوگرفتنا
 هاي حفظ خود اهبردر كنش نش و برهمك

 گرفتن از مشاهده     برتع ادگيريي
 سيدن به معناي زندگير

 تايجن سب موفقيتك
 شدن أييدت

 داشتن  گاهيآ رديف ات فردي مثبتصوصيخ
 موزش والدينآ

 وابط صميمانة خانوادگير
 پذيري والدين سئوليتم

 انوادهخ

 ظارت والدينن
 وستان حاميد

 ردخُ
  
  
  

 طرافيان و فاميل مراقبا گروهي  روندمايتيح
 عنويت و باورهاي معنويم يانيم رهنگف

 ها   هتسهيل كنند

  اجتماعيداخالتم النك
 هاي شخصي يژگيو
 رديف داشتن مهارت زندگين

 زا وامل استرسع
 ردخُ

 شكالت خانوادگيم
 حيط پرخطرم

 يانيم گيتوسعه نيافت
 زننده امعة انگج

 گر وامل مداخله

 ها ازدارندهب

 النك
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ت غـار بـه علـ    دهد كه نوجوانان و جوانـان محلـة دروازه   هاي اين مطالعه نشان مي    افتهي
ة آن، از وضـعيت موجـود راضـي    نگـران كننـد  قرارداشتن در محيطي پرخطر و موضوعات    

است؛ در اين محله دسترسـي    كننده    تهديداي آنان عاملي    برپايين بودن امنيت محله     : نيستند
ي اجتمـاعي قـرار دارنـد؛ در راه         ها  بيآسها و     به مواد آسان است؛ در معرض انواع انحراف       

هـاي كمرشـكن زنـدگي       ز جمله فقر، بيكاري، كمبود مسكن و هزينه       پيشرفت آنان موانعي ا   
ايـن  . زننـده باعـث نگرانـي آنـان شـده اسـت       وجود دارد؛ عوامل فرهنگي و جامعـة انـگ   

افتادن در دام اعتياد و عواقب آن و نيز انگيزه براي            نوجوانان و جوانان به دليل ترس از گير       
ة خـود، تـالش     نـد يآيي براي   ها  هدف طراحي   رفت از اين وضعيت، با اميد به آينده و          برون
ها با اين وضعيت مقابلـه كننـد، از           كمك آن    زنند تا به    هايي مي   كنند و دست به استراتژي      مي

تحـصيل   توان به ادامه   هاي آنان مي    از انگيزه . آن خارج شوند و براي خود هويتي كسب كنند        
آوري و  ان در جريان فرايند تابآن. و تشكيل زندگي و دستيابي به پيشرفت مادي اشاره كرد 

هـاي شـغلي و       تعـدادي از آنـان موفقيـت      : يابنـد   تالش براي پيشرفت، به نتايجي دست مي      
بـودن   بـودن و سـالم      اين افراد احساس كارآمدي، سرزندگي، شاد     . كنند  تحصيلي كسب مي  

ده از مطالعه   نظرية برآم . كنند  ها تحسينشان مي    كنند و اطرافيان آنان نيز براي اين موفقيت         مي
غـار   آوري نوجوانـان و جوانـان محلـة دروازه    از آن است كه عواملي در فراينـد تـاب        حاكي

انـد و     ة دستيابي به مقولة اصلي تحقيق يعني كـسب هويـت          تسهيل كنند برخي  : تأثيرگذارند
ايـن عوامـل در سـه سـطح         . كنند  برخي ديگر، اين فرايند را با موانع و مشكالتي مواجه مي          

  .شود ها بحث مي  ادامه دربارة آناند كه در ياني و كالن مشاهده شدهخُرد و م
  

 تالش هدفمند و اميد به آينده جهت كسب هويت: شرط علّي

   پيشرفتةانگيز
غار به علت قرارداشتن در محيطـي پرخطـر و موضـوعات              نوجوانان و جوانان محلة دروازه    

اي آنان عاملي   بربودن امنيت محله    پايين  : كنندة آن، از وضعيت موجود راضي نيستند       نگران
ها و    است؛ در اين محله دسترسي به مواد آسان است؛ در معرض انواع انحراف             كننده    تهديد
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ي اجتماعي قرار دارند؛ در راه پيشرفت آنان موانعي از جمله فقر، بيكـاري، كمبـود        ها  بيآس
ننـده  ز   انـگ  هاي كمرشكن زندگي وجود دارد؛ عوامـل فرهنگـي و جامعـة             مسكن و هزينه  

افتـادن در دام اعتيـاد و        همچنين، آنان به دليل تـرس از گيـر        . باعث نگراني آنان شده است    
  . اند رفت از اين وضعيت يافته  اي براي برون عواقب آن، انگيزه

  
  نگري يندهآ

تحصيل و تشكيل زندگي و دسـتيابي        توان به ادامه    هاي اين نوجوانان و جوانان مي       از انگيزه 
، شـان  نـده يآيي بـراي  هـا  هـدف آنان با اميد به آينده و طراحي   . ت مادي اشاره كرد   به پيشرف 

ها بـا ايـن وضـعيت مقابلـه       آنبه كمك زنند تا     يي مي ها ياستراتژدست به    كنند و   تالش مي 
  . كنند، از آن خارج شوند و براي خود هويتي كسب كنند

مـون معتـاد    هم تو محلـه . شدمرگ دنيا اومدم كه از اون روز اول با معتادا بز    ر محيطي به  د
  ). ساله1p - 20( زياده و هم تو فاميالمون

اينه محلة  . فروشن  كنن يا مي    گاه كن گوشة پارك چقد آدمِ معتاد نشستن دارن مصرف مي          ن
  ). ساله5p- 16(ما 
. كـشه   يارو پول مواد نداره، رو مردم چـاقو مـي         . كنن  رروز جيب يكي رو اينجا خالي مي      ه

هـاي   فـساد و خونـه  . كالً تو محلة ما امنيت پايينه. شن  از پاتوق اونا رد نمي     ترسن  مردم مي 
  ). ساله5p- 16(فسادم تا دلت بخواد اينجا هست 

يـا كـار هـست يـا        . رن بيرون، ميـدون     تر بيكارن يا كارگرن و صبح مي        فراد محلة ما بيش   ا
مواد  و فروش    خريدكردن شكمشون هم كه شده، سراغ         واسة سير . گردن  خالي برمي   دست
  ). ساله5p- 16(رن  مي

  
  زمينه و بافت 

  گيتوسعه نيافت
آنان از بيكاري و نداشتن     . برند  سر مي  تر نوجوانان و جوانان اين محله در فقر مادي به           بيش

در چنين فضايي، انگيزة دستيابي به پيـشرفت     . كنند  مسكن و نااميدي در اجتماع شكايت مي      
 .دهد يم فرد را به سمت تالش و پيشرفت سوق مادي و كاهش يا رفع فقر نسبي،
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همـين  . تونم پول دربيارم حاال كجا مي. اي كه بتونم كار كنم  نه پولي، نه مغازه   . ونوادة فقيري داريم  خ
اين شد كه تصميم گـرفتم بـه آرزوهـام        . كردن به مواد، به آرزوهام فكر كنم       جاي فكر   باعث شد به  

  ). ساله6p- 16(شم  اگه نرسم، منم مثل اينا مي.  بهشون برسمكنم يمهميشه تالش . برسم
بعد معتـادا   . يه مدت رفتم پيشش و ديدم با بدبختي پول درمياره         . كنه  درم بازار باربري مي   پ

گفـتم  . گردن تا چيزي پيدا كنن كه خرج موادشون دربيـاد           رو ديدم كه تو سطل آشغال مي      
ديدم بـاربري   . تميزتري پول دربيارم  بايد درس بخونم كه از راه       . جوري باشم   من نبايد اين  

پـس بايـد درس بخـونم تـا كـار      . تـونم انجـامش بـدم      از سطل آشغال بهتره؛ ولي باز نمي      
  ). ساله6p- 16(ي پيدا كنم تر راحت

  
  حيط پرخطرم

غار يكي از محالت قديمي شـهر تهـران اسـت كـه بـافتي فرسـوده دارد و از                      محلة دروازه 
گونـه    را ايـن    نوجوانـان و جوانـان ايـن محلـه، آن         . دشو  محالت پرخطر تهران محسوب مي    

هاي اجتماعي در آن زياد است؛ از جمله تهيـه و توزيـع و               و انحراف  ها  بيآس: كنند يمتوصيف  
 رسـد  يمبه نظر   . سرپرست و بدسرپرست    مواد مخدر، كودكان خياباني، زنان بي     خريد و فروش    

 ايمـن نيـست، صـحبت       شـان   محلـه ة اينكـه    دانند و دربـار     مي كننده    تهديدآنان اين وضعيت را     
آنـان  . ي ناكافي در بخش امنيت مشهود اسـت       ها  تيحماكنند كه     تر افراد اشاره مي     بيش. كنند  مي
گروهـي  . شوند يمبه كار  گاهي مردم خودشان دست. گويند كه امنيت محله بايد افزايش يابد     مي

  .ه مانع تجمعشان شوندكنند ك زدن آنان سعي مي    و با كتكروند يمسراغ معتادان 
! كـار كنـه؟   تونـه چـي   پليس مي. الً تو محلة ما، هم امنيت پايينه و هم فساد اخالقي زياده    ك
)5p-16ساله .(  
  ).ساله 3p- 20( دليل گرفتار شدن به همينتر دوروبريام  طراف ما از اين موارد خيلي زياده و بيشا
ي قومي ايران و حتي افغاني در       ها  تياقل  از همة  تقريباًين محله مكاني مهاجرنشين بوده و       ا

ي جنسي و قابل انتقال از جمله ايدز و هپاتيت، در ايـن             ها يماريبانواع  . اين منطقه ساكنن  
وجود پاتوق براي اين معتادا، تو اين محله دسترسي به مواد مخدر آسونه و               با. محله شايعه 

اومـده  به وجـود    يي در اين محله     ها  مكان. شرايطي از امنيت پايين رو در محله ايجاد كرده        
ي خاصـي،   هـا   زمـان كنن و در      بري، از اون جاها عبور نمي       كه مردم به دليل ترس از جيب      

  ).  ساله5p- 16(شن  حتي نزديك مكانا هم نمي
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  زننده امعة انگج
هـا    فرهنـگ  برخـي خـرده   . غـار وجـود دارد      هـاي متفـاوتي در محلـة دروازه         فرهنگ خرده

بـه  بـه اجتمـاع وجـود دارد،          ها احساس نااميدي      دانند و در آن     ول مي رفتارهاي منفي را مقب   
آنـان بعـضي مواقـع      . ها، ديد مثبتـي بـه نوجوانـان ايـن محلـه ندارنـد                دليل اكثر افراد آن    همين

كار  ي خالفها آدمها را  كنند و آن ي نادرست و سريعي دربارة نوجوانان و جوانان ميها قضاوت
  .كنند زنند و هيچ حمايتي از آنان نمي  مي صورت، به آنان برچسب اين به. خوانند و مجرم مي

. مردمش يـه جـوري هـستن      .  معتاد هست  جاش بيني همه   وست دارم از اين محله بريم؛ چون مي       د
يه جورايي اوضاع رو بهتـر      . خوام پيشرفت كنم    مي. كنن ما هم معتاديم     فكر مي . شاد نيستن . نااميدن
  ). ساله9p-20( اين كار رو بكنيم و به اين محله سروسامون بديم  تونستيمدوستمشايد با . كنم
كننـد كـه چـه        تر مردم نگـاه مـي       بيش. كنند  تر روي چيزهاي منفي تمركز مي       حلة ما بيش  م

بينند كه يكـي سـيگاري شـده، هيچـي بهـش               مي ها  وقتحتي بعضي   . افته  چيزي اتفاق مي  
اند؛ ولي زندگي   بعضي از مردم زندهحقيقت اينه كه. كنن همديگر رو حمايت نمي. گن نمي
  ).ساله3p– 20(كنند  نمي

  
  كسب هويت؛1متغير اصلي

ها موجب اضطراب و نگراني در نوجوانان و جوانـان ايـن محلـه شـده       ين وضعيت و انگ   ا
نحـوي ثابـت     ها پيروز شـوند و بـه        اند كه بتوانند بر نگراني      هايي  حل   راه به دنبال آنان  . است

كنند پيشرفت كنند      داليل است كه سعي مي     به همين .  صحيح نيست  ها  قضاوتكنند كه اين    
داشـتن بـا بقيـه نيـاز دارنـد و            اين نوجوانان بـه تفـاوت     . و هويتي براي خود به دست آورند      

ي خود و تالش، پيشرفت كنند تا هم بـر موانـع و وضـعيت               ها  ارزشبردن به     خواهند با پي    مي
 .ها احترام كسب كنند  آناز طريق به دست آورند و موجود غلبه كنند و هم پايگاهي اجتماعي

  ). ساله5pf - 24(احترام كسب كنم . خوام پيشرفت كنم   يم
گـه    ميماباب. كنم تو جامعه واسة خودم احترام كسب كنم يا حداقل اينو حفظ كنم  عي مي س

 ). ساله5p - 16(اگه بخواي تو جامعه موفق باشي، به احترام نياز داري 

                                                           
1- Core variable 
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خواستم به آرزوهـام      مي. به موفقيت برسم  .  دوست داشتم با بقيه تفاوت داشته باشم       ه جورايي ي
  ). ساله2p - 24(تحصيل بدم تا همه بِهِم احترام بذارن  ادامه. زندگي خوبي داشته باشم. برسم

  
 كنش  كنش و برهم

  ادگيريي
ـ        آوري نوجوانان و جوانان محلة دروازه       فرايند تاب  هـاي   ا حمايـت غار، از دوران كودكي و ب

ها و احـساس مـسئوليتي كـه درقبـال            با نگراني  والدين. خانواده و اطرافيان آغاز شده است     
كنند مسائل مختلف از جمله مـضرات مـواد مخـدر و عواقـب                فرزندانشان دارند، سعي مي   

خـصوص    هـاي اطرافيـان، بـه       هـا و نـصيحت      همچنـين آمـوزش   . اعتياد را به آنان بياموزنـد     
تحصيل، مشاهدات خود افراد و نيز الگوگرفتن از اطرافيان موفـق، آنـان         هاي دوران     آموزش

واسـطة    جوانـان و نوجوانـان بـه      . را آگاه كرده است تا به سمت سوءمـصرف مـواد نرونـد            
هـا،    اين آمـوزش  تأثير  گيرند و تحت      ترها و اطرافيان الگو مي      خصوصياتشان، از تجارب بزرگ   

يـادگيري نوجوانـان و   ... . رت يادگيري، حل مسئله و   كنند؛ از جمله مها     هايي كسب مي    مهارت
   .گرفتن از مشاهداتشان است غار نيز به دو صورت الگوگرفتن و عبرت جوانان محلة دروازه

ز همون بچگي كه توسط پدر و مادر آموزش ديـدم تـا وقتـي رفتـيم مدرسـه و دوسـت                      ا
بايـد  . ا معتاد شين  شم ي آقامعلم كه نبايد   ها  حتينصي مدرسه و    ها  آموزشانتخاب كرديم،   

  ).ساله9p-20(بايد همه بهتون احترام بذارن . به همه احترام بذارين
پـس  . كـنن   ن و دارن مصرف مي    نشستگوشة پارك   . شه، وضعيتش همينه    كه معتاد مي    سيك

  ). ساله5p -16(رسه  به آرزوهاشم نمي. عاقبت خوبي نداره
  

  گرفتن از مشاهده برتع
رو   كننـد كـه هـرروز بـا معتـادان روبـه             ر محيطي زندگي مـي    گان در مطالعه د   شركت كنند 

بينند، مشكالت فرد معتاد را از نزديـك          آنان رفتار مردم جامعه با اين افراد را مي        . شوند  مي
ايـن مـشاهدات باعـث تـرس و         . كننـد  يمـ شـان را حـس        شدن زنـدگي   گرند و تباه    نظاره
  . شود ميآموزي آنان   عبرت
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 از شيزندگخودم ديدم .  كه هر كاري كرديم تركش بديم، نشدو فاميلمون يه معتاد هستت
  ). ساله2p -24(گيرن؛ بااينكه باسوادم بود  كردن و تحويلش نمي همه طردش. هم پاشيد

. دادن رفت، راهش نمي ذارن؛ ولي آدم معتاد كه به مغازه مي وني كه سالمه، بِهِش احترام ميا
  ). ساله6p-16(گفتن برو بيرون  ادبانه مي يه جورايي بي

  
  هارت حل مسئلهم

يي ها  مهارتي محيط پيرامونشان،    ها  آموزشغار پس از يادگيري       نوجوانان و جوانان دروازه   
هايـشان و     برابـر توانـايي     به آنان ذهنيتي تحليلي و انتقادي در       ها  مهارتاين  . كنند  كسب مي 

 مختلـف   هـاي   تواننـد در موقعيـت      ، آنـان مـي    در ايـن صـورت    . دهـد  يمـ وضعيت موجود   
رســد، تخيــل  هــاي احتمــالي كــه بــه ذهنــشان مــي حــل پــذير باشــند و دربــارة راه انعطــاف
 خـود بـا     گيـري   تـصميم شـوند بـا قـدرت         آنان قادر مي  . انگيزي از خود بروز دهند      شگفت

 و  هـا   مـشورت  پيونـد بـا ديگـران از         از طريـق  صورت لزوم،    رو شوند يا در     مشكالت روبه 
آنان بـا علـم بـه اينكـه مجبـور بـه زنـدگي در وضـعيتي                  . دهاي اطرافيان استفاده كنن     كمك

ي پرخطر و افراد معتاد دوري كنند و به پيشنهاد مصرف  ها  طيمحكنند از     پرخطرند، سعي مي  
  .و وسوسة اطرافيان نه بگويند

  ).ساله3p- 20 (كنم يم، خودم حلش اميبگه مشكلي واسم پيش بياد و از پسش بر ا
 داشـته   گيـري   تـصميم كه قدرت     كسي. هاست  بودن انتخاب  بودن و منطقي   نظورم عقالني م

اگه ديد ضـرر داره، خُـب قطعـاً انتخـاب           . تونه معايب و مزاياي چيزها رو بفهمه        باشه، مي 
  ).ساله3p- 20(كنه  نمي
  ). ساله6p-16(شدن  به دكتر. موندن شدن نه، به سالم به معتاد. كنم  ميفكرياد ز

  
  رايش به الگوهاي مثبتگ

نوجوانان و جوانان براي كسب هويت تالش كردند و اعتياد را مانع پيـشرفت              نكه  پس از اي  
كنند با ديگـران روابـط صـميمانه     اند، سعي مي هايي كه كسب كرده  آگاهياز طريق دانستند،  

كنند كه هـم در راه پيـشرفت كمكـشان كننـد و هـم                 آنان دوستاني انتخاب مي   . برقرار كنند 
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 داليـل در انتخـاب دوستانـشان بـسيار دقـت            به همين . ندصبوري براي آالمشان باش    سنگ
  .شوند ي مثبت عضو ميها گروهكنند و در  مي

كـه مـن رو از اون مـسير دور            همين. تونه هيچ كمكي بِهم بكنه      ا اين تصور كه اعتياد نمي     ب
  ). ساله4p-20(كنه، يعني مشخصه مانع راه من خواهد بود  مي
خـوام كـاري رو انجـام         مي. مون با خونواده خوبه     رابطه... مكن يم دوستانه رفتار    مياناطرافا  ب

  ). ساله6p- 16(گم  بدم، به خونوادم مي
كالً بد نيست ديگـه     . كنيم  درددل مي . باهم صميمي هستيم  . مون روابطمون خوبه    و زندگي ت
)7p-18ساله .(  

  
  ستفادة مناسب از اوقات فراغتا

يي كسب كردند، با توجـه      ها  مهارت ديدند و    ييها  آموزشافراد  پس از اينكه    در اين مرحله،    
تواند از عوامل ابتال به اعتياد باشد، درپي اسـتفادة            اند اوقات فراغت زياد مي      به اينكه دريافته  

نحـوي صـحيح اسـتفاده        ، هم از اوقات فراغتشان به     در اين صورت  . آيند  مناسب از آن برمي   
  .زندتوانند از آن پلي براي پيشرفت بسا كنند و هم مي مي

  ).ساله1p-20(رفتم فوتبال   ميمادوستجاي اينكه ول بچرخيم، با   هب
تفريحـات  ... رفتم كـوه، ورزش    باهاشون مي . پلكيدم   مي مادوستتر اوقات فراغتم رو با        يشب

 بيكـاريم هـم     وقـت . آرم  سالگي خرجمو خودم درمي    16از  . من بيكار نبودم  . سالم داشتيم 
  ).الهس2p-24(تر با خونوادم بودم  بيش

من از صـبح تـا شـب    . تونه سمت مواد نره كنم اگه فرد وقت آزاد نداشته باشه، مي     كر مي ف
  ). ساله3p-20( برم بيرون دوستمكنم كتاب بخونم، ورزش كنم، با  سعي مي. وقتم پره

  
  نتايج 

   معناي زندگي سيدن بهر
دانند و از وضعيت      يم كننده    تهديدغار، وضعيت موجود را       نوجوانان و جوانان محلة دروازه    

 كـنش و  از طريقاند؛ بنابراين براي گريز از آن سعي كرده و براي كسب هويت،    خود نگران 
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ايـن نتـايج در فراينـد       . رسـند   آنان در اين راه به نتايج مثبتي مـي        . كنند  كنش تالش مي    برهم
كـردن،   تـالش آور ابتدا با   افراد تاب . گيرد   زمان شكل مي   به مرور افتد و     آوري اتفاق مي    تاب
نهايتـاً نيـز   . شـوند  رسند و بـا برقـراري ارتبـاط بـا ديگـران تأييـد مـي           معناي زندگي مي    به

نوجوانان و جوانان ايـن محلـه بـا تـالش           . شوند  نشيند و موفق مي     ثمر مي  يشان به ها  تالش
آور و استفادة مناسب از اوقـات فراغـت، در گـذر زمـان                براي موفقيت، ارتباط با افراد تاب     

نفسي كه از اين طريـق كـسب         و سرزندگي و رضايت كرده و با عزت        بودن    س شاد احسا
  .كنند بودن مي اند، احساس كارآمدي و سالم كرده

بعد اينكه دانـشگاه قبـول شـدم، احـساس          . كنم  احساس شادي مي  . برم يم لذت   ميزندگز  ا
 بـودن  سـالم احـساس  . هنوز بـه آينـده اميـد دارم   . بينم دنيا رو خوب مي  . كنم  كارآمدي مي 

  ). ساله1p-22(احساس انزوا ندارم . كنم يم
  ). ساله7p- 18(و زندگيم شادم، خوشحالم ت

  
  سب موفقيتك

 بـراي پيـشرفت و رسـيدن بـه اهـداف و آرزوهايـشان، بـه                 تـالش نوجوانان و جوانان بـا      
  .اند ي اجتماعي دست يافتهها تيموقع

  ). ساله2PF -20(ده هم اميدواريم هرچند باز آرزو داريم، به آين. ه آرزوهامون رسيديمب
بيكـار  . شناسـن   به جايي رسيدم كه همه كارمو قبول دارن، منـو مـي           . ياطي رو ياد گرفتم   خ

  ). ساله7p-18(مونم  نمي
  

  شدن أييدت
 هويت  و نيز كسب كننده  تهديدبرخي نوجوانان و جوانان اين محله، براي گريز از وضعيت   

هايي كه به دست      كنند كه با پيشرفت     آنان اشاره مي  . اند  فتهها دست يا    اند و به آن     تالش كرده 
همچنين اطرافيـان بـه آنـان       . كنند   به آنان افتخار كرده و اعتماد مي       شانيها  خانوادهاند،    آورده

  .تر نيازهايشان را ابراز كنند توانند راحت گذارند و از اين طريق مي احترام مي
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مـنم  . ذارن  كـنن و احتـرام مـي         به من افتخـار مـي      ا اين اوضاع، خونوادم و اطرافيانم همه      ب
  ). ساله7p- 18(تر نيازامو بگم  تونم راحت مي
شد، پدرم حرف خاصي نداشـت؛ ولـي االن    ها مي نشستيم و حرف از بچه      بالً تو جمع مي   ق

  ). ساله4PF– 21(گه  گيره و از من مي كنه، سرشو باال مي از من صحبت مي
  

  گر  شروط مداخله
  آوري در سطح خُرد؛ فردي هاي تاب ه كنندتسهيل. لفا

بـه     همة آنان نگـرش منفـي        تقريباً: هاي خاصي در افراد مشاهده شد       در اين تحقيق، ويژگي   
مواد دارند؛ اين افراد بااينكه دربارة مواد مخدر و مضرات آن آگاهي كافي دارنـد، از سـلب                  

يي هـا  انـسان ضـي نيـستند؛ امـا     ؛ اكثر آنان از وضـع موجـود را        ندا  هراساناعتماد والدين نيز    
انديشي و خودشناسي،    اند كه آرامش داشته و با داشتن خصوصياتي از جمله مثبت          خوشحال

  . نفس فراواني دارند به  اعتماد
شايد به اين دليل باشه كه ديدم از فـاميالمون  . آد ازش بدم مي. به مواد دارم ه حس تنفري   ي

  ). ساله3p-20(معتاد بودن 
  ).ساله1p-20(آد  از بوي سيگار اينا بدم مي. اومد مم خوشم نميلبته خودا
اگـه  . نفـس داشـتم     يـه جـورايي اعتمادبـه     . ذاشت سمت مواد بـرم      كر ازدواج بود كه نمي    ف

ي كه راه فرار پيدا كنـي و بـه سـمت    ش ينمنفست باال باشه، زود از زندگي دلسرد          اعتمادبه
  ).ساله1p-20(مواد بري 

اند يا اعتقاد به قدرتي برتر دارند كه از آنان محافظت كرده و بـر                  مذهبي تر اين افراد يا     يشب
  .كند ها نظارت مي آن

  ).ساله1p-20(كردم خدا ناظرمه  فكر مي. ترسيدم قيقتش ميح
انگار يه اميدي به .  مذهبي هم احساس خوبي دارم     مراسماز شركت تو    . ه خدا اعتقاد دارم   ب

هرچي از خـدا    . كنه  ، اونا رو از بالها دور مي      ها  آدم اعتقاد   كنم ايمان و    فكر مي . ده  انسان مي 
  ). ساله5p-16(خواستم و واسش تالش كردم، به دست آوردم 

  



   ...جوانان و نوجوانان يآور تاب نديفرا ييشناسا 
  
  

 

429  

  آوري در سطح خانوادگي هاي تاب هتسهيل كنند
نوجوانـان  . كنـد   آوري افـراد ايفـا مـي        خانواده و روابط خانواده، نقش بسيار مهمي در تـاب         

هـا در     شان وجود داشـته كـه برخـي از آن           ي در روابط خانوادگي   آور اين محله، مناسبات     تاب
كردن  ها با فراهم گفتني است كه اين خانواده. ه بوده استتسهيل كنندآوري آنان  فرايند تاب

اند، هم بـه      نيازهاي اولية فرزندانشان درحد توان و احساس مسئوليتي كه درقبال آنان داشته           
هـاي ايـن نوجوانـان از         خـانواده . كنند   نظارت مي  شانيها  تيفعالآنان اعتماد دارند و هم بر       

 هرچند با القاي نگرش منفـي       ها  آموزشاين  . اند  يي به آنان داده   ها  آموزشهمان دوران كودكي    
هـاي پـيشِ    اي بوده كـه فـرد بـا موضـوع     به گونهو ترسانيدن از مواد مخدر همراه بوده است،     

تـوان    درواقع مي . اه مناسب را انتخاب كند    رويش چالش كرده و خودش با سنجيدن مسائل، ر        
  . هستند آوري هاي اصلي تاب  و نظارت بر فرزندان، از پايهها تيحما و ها آموزشگفت كه 
به اين نـون كـارگري      . مون هم خيلي خوبه     رابطه. اي با جو آروم داشتيم      ز بچگي خونواده  ا

  ).ساله4p-20(هم قانع هستيم 
. ذاريم به هم احترام مي. كنيم مشكالتمون رو حل كنيم يسعي م. مه با هم صميمي هستيمه

  ).ساله9p-20(كنيم  با هم مشورت مي

دهنـد و    شركت مـي گيري تصميمها در زمان مشكالت، فرزندانشان را نيز در         ين قبيل خانواده  ا
  .دهند اي به پيشرفت آنان مي ، اهميت ويژهشان ندهيآقبال فرزندان و  به دليل نگراني در

مـون رو     ما كـه كـل زنـدگي      . بايد درس بخونيد  : گفت  به ما مي  . ميشه نگران ما بود   درم ه پ
  ).ساله9p-20(شما بايد پيشرفت كنيد . واسة مردم كار كرديم، هيچي نشديم

  
  گروهي آوري در سطح درون هاي تاب هتسهيل كنند

 و هـا  آمـوزش  ــ 1:  اسـت از عبـارت گروهي  آوري در سطح درون ة تاب تسهيل كنند عوامل  
 ذهنيت منفي اطرافيان    ـ2ي اطرافيان و فاميل و نگراني براي نوجوانان و جوانان؛           ها  حتينص

هـاي     تـشويق و حمايـت     ـ4 توجه دوستان به پيشرفت همديگر؛       ـ3به مواد مخدر؛      و فاميل   
  . هاي صحيح اعضاي فاميل و اطرافيان و دوستان، براي انجام كار



 45 شماره ،دوازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ نامة علمي فصل

  
430 

  ).ساله1p-20(كردن  طرافيانم نصيحتم ميا
  ). ساله6p- 16(اي نداره  گفتن همه خودم چي ديدم هيچ فايده مه ميه
خـداييش  . نظر كمك كردن و نگرانم بـودن        هامون، بِهِم از همه      و همسايه  مادوست و   ماليامف

ـ يااگـه   ! همـه خـوبي رو داد؟       طوري بايد جواب ايـن      چه. اگه سمت مواد بريم، نامرديه      مان
تر باهم    بيش. اي خوبين دوستام  دوست. شديم يا معتاد    ميكار    دوروبر ما نبودن، ما هم خالف     

يـه روز   . مون خوبه   باهم رابطه . ديم  كنيم، مشورت مي    فعاليت علمي داريم، به هم كمك مي      
  ).ساله9p- 20(شيم  همديگه رو نبينيم، ناراحت مي

  
  آوري در سطح مياني هاي تاب هتسهيل كنند

با توجه بـه اينكـه اقـوام مختلفـي در           . فرهنگ است   موضوع مهم در اين بخش، نقش خرده      
هـا   داده. هاي متفاوتي نيز در اين محلـه وجـود دارد    فرهنگ  اند، خرده   غار ساكن   محلة دروازه 

اولّي، مصرف مـواد را     : فرهنگ بر اين محله حاكم شده است        هد كه دو نوع خرده    د يم نشان
فرهنـگ،   ور مـا از خـرده   در اينجـا منظـ    . دانـد   داند؛ دومي، مصرف مواد را مقبول مـي         بد مي 

در ايـن   . پـسندد   انگارد و رفتارهـاي منفـي را نمـي          فرهنگ غالبي است كه مصرف را بد مي       
 ، مصرف مـواد از    ها  آموزشدر اين   . دهند  هايي به افراد محله مي      سطح، مبلّغان ديني آموزش   

نكـردن مـواد و    هاي مـذهب دربـارة مـصرف    لحاظ مذهبي ناپسند شمرده شده و به توصيه 
تعـدادي از نوجوانـان و جوانـان ايـن محلـه نيـز يـا                . شـود   نزدن به جسم تأكيد مي     هصدم

 .دانند اند يا اعتقاد به قدرتي برتر دارند؛ يعني كسي را ناظر بر اَعمالشان مي مذهبي

سـري    شه؛ مثالً يه     منتقل مي  دترهايجدي قبل به    ها  نسليي كه از    ها  ارزشمون هنجارها و    ه
. خونوادة منم از اين فرهنگن و به من انتقـال دادن          . دونن   بد مي  ها، مصرف مواد رو     فرهنگ

لحاظ اجتماعي قضيه كه تو فرهنگ ما ريشه داره، اگه معتاد بشم، ديگران چـه تـصوري      از
  ). ساله4p-20(كنن  دربارة من خواهند داشت؟ اونا خطاي منو قبول نمي

تـو آيـات قرآنـي      . شـه   ه مي لحاظ ديني، هرچيزي كه واسة فرد ضرر داره، ناپسند شمرد          هب
كنـه،   كه از دين پيروي مـي  كسي. كند هست كه به سمت چيزي نرويد كه بدن را هالك مي        

  ). ساله4p -20(شه كه سراغ تفريحات كاذب نره  بِهش القا مي
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  آوري در سطح كالن هاي تاب هتسهيل كنند
طح كـالن مربـوط     بينـيم كـه بـه سـ         آوري، ردپاي عواملي را مي      حين بررسي فرايند تاب    در
آوري آنـان گذاشـته،       بـسزايي در تـاب    تـأثير   از عوامل مهمـي كـه از نظـر افـراد            . شوند  مي

هاي پيشگيري     برگزاري دوره  از طريق شهرداري  . مداخالت اجتماعي شهرداري منطقه است    
هـاي    همچنين شـهرداري بـا تأسـيس مكـان        . سازي مردم كمك كرده است      از اعتياد، به آگاه   

كـردن اوقـات فراغـت       ، تربيتي و برگزاري مسابقات ورزشـي، بـراي پـر          فرهنگي، ورزشي 
 از قــشرهاي مختلــف، درصــدد تــرويج تيــحمانوجوانــان و جوانــان تــالش كــرده و بــا 

اي كه در سـطح كـالن انجـام           از ديگر مداخالت پيشگيرانه   . هاي مثبت برآمده است     فرهنگ
زش رفتارهـاي صـحيحي     نكـردن و آمـو     ي مثبت و تبليغ مـصرف     ها  ارزششود، ترويج     مي

گان، نقش رسانه   شركت كنند ي از   تعداد. كند  است كه رسانة ملي تهيه و تدوين و پخش مي         
مدارس اين منطقه نيز آخرين ارگاني      . شمارند  آوري بارز مي    را در پيشگيري از اعتياد و تاب      

 اعـضا و كاركنـان ايـن مـدارس، بـا          . دارنـد   هستند كه براي مداخالت پيشگيرانه گام برمـي       
ي زندگي و برقراري روابط صميمانه در محـيط مدرسـه بـا نوجوانـان و                ها  مهارتآموزش  

  . دارند كنند و از مصرف مواد مخدر برحذر مي جوانان، آنان را به پيشرفت تشويق مي
داره ... كنـه، چنـدتا ورزشـگاه زده، كتابخونـه، نمايـشگاه            شهرداري اينجا پارك درست مي    

بـه  .  تيم بديم، كاپ بذاريم     خواد كه   از ما مي  . كنه  م برگزار مي  مراس. ذاره  مسابقة ورزشي مي  
خودمم تو تيم محلـه     . كنن  ميان سخنراني مي  . گيره  تو بعضي ايام مراسم مي    . ده  ما جايزه مي  

  ). ساله7p- 18(ريم زمين چمن  مي. عضوم
گفـتن مـريض      مـي . كـردن   اومدن مدرسه و صحبت مـي       اي دوسه بار مي     ز شهرداري هفته  ا
  ). ساله6p– 16(گيريد  ، ايدز ميديش يم

  

نام ادارة امور فرهنگي و اجتماعي داريـم كـه در هفـت حـوزه                اي به   ر شهرداري اداره  د
دن؛   هايي انجام مي    شه و فعاليت    چندتاشون به نوجوانان و جوانان مربوط مي      . مشغول فعاليته 

 بـه   مراسـم  و هـا  شنجي پيشگيري از اعتياد، مسابقات ورزشي،      ها  كارگاهاز جمله برگزاري    
هـاي تفريحـي و ورزشـي، تأسـيس مراكـز كـارآفريني و                ي مختلف، ايجاد مكان   ها  مناسبت

هـاي سـالمت بـا همكـاري وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي،            فرهنگي خانـه  
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هـاي صـحيح، حتـي تهيـه و توزيـع             سازي و ترويج فرهنگ     ي آموزشي و فرهنگ   ها  تيفعال
ادارة امور ( تقسيم ارزاق و حمايت از افراد ناتوان و مريض  وسايل فرهنگي و ورزشي و نيز     

  ).4فرهنگي و اجتماعي شهرداري منطقة 
  
  آوري  هاي تاب بازدارنده. ب
  آوري در سطح خُرد؛ فردي هاي تاب ازدارندهب

 بـه  نداشتن اعتمـاد : دانستند شان مي   آوري  هاي فردي را مانع تاب      افراد مطالعه، برخي ويژگي   
به مواد، ناتواني در ابراز وجود، دوسـت نابـاب،            بودن، داشتن نگرش مثبت      زهانگي  نفس، بي 
خوردن در زندگي، در معرض فشار رواني بـودن،          ، شكست ها  ارزشنبودن، نرسيدن به     مذهبي

گوينـد كـه اگـر مـشكالت      شوندگان مـي  تر مصاحبه بيش. خأل عاطفي و ناتواني در حل مسئله    
  .شود ميتر   شوند، احتمال رفتنشان به سمت مواد بيش زياد شود يا بيكارشان يخانوادگ
مون سرد بشه، فكـر كـنم منـو           كه خيلي دوستش دارم، دوستم نداشته، رابطه        گه احساس كنم كسي   ا

  ). ساله7PF- 23(شه بعضي وقتا به مواد فكر كنم  ده يا بِهم خيانت كنه، اينا باعث مي بازي مي
اگه خونواده خيلي   . دم برم سمت مواد؛ ولي نرفتم     كر  فكر مي . خوردم  ز پدرم زياد كتك مي    ا

. اذيتم بكنن يا نسبت به بقيه تبعيض قائل بشن يا دركم نكنن، سـربازي جـاي بـدي بـودم            
درواقـع  . شد؛ ولي چون از بچگي واسم دروني شده بود، سـمت مـواد نـرفتم                اعصابم خرد مي  

  ).ساله 1p-20(مت مواد ببره تر به س تونه فرد رو بيش پولي مي كنم بي فكر مي. شانس آوردم
  

  آوري در سطح خانوادگي هاي تاب ازدارندهب
صـورت وجـود هـر       برخي افراد به مسائلي در سطح خانوادگي اشاره كردند و معتقد بودند در            

نكردن  مسائلي مانند وجود فرد معتاد در خانواده، حمايت       . آور نشوند   ها، احتماالً تاب    يك از آن  
دن مناسب والدين به فرزندان، روابط نامناسب خانوادگي و نيـز نگـرش          ندا از فرزندان، آموزش  

 ) سـاله  7p- 20) (سـاله 6p- 16. (آوري اسـت    به مواد، از عوامل بازدارنـدة تـاب         مثبت والدين   
)2p- 241() سالهp- 206( )سالهp- 163( ) سالهp- 20 9() سالهp- 20 ساله.(  
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يه روزي دوباره مصرف كنه، خُب ما هم معتاد اگه . كرد؛ ولي االن پاكه  قبالً مصرف ميماقآ
  ). ساله6p– 16(شيم  مي
با خونوادش  . مونه  همسايه. داره رو ببين    همين كاله . زنه بيرون   گه خونواده بد باشه، آدم مي     ا

  ). ساله7p-18(االن معتاده . خونوادش بد بودن. مشكل داشت
  

 آوري در سطح مياني  وامل بازدارندة تابع

  گيفتتوسعه نيا ـ1
برند، از بيكاري، نداشتن مسكن و نا  تر نوجوانان و جوانان اين محله در فقر مادي به سر مي بيش

در چنين فضايي انگيزه دستيابي به پيشرفت مادي و كاهش يـا            . اميدي در اجتماع شكايت دارند    
  .دهد يمرفع فقرنسبي به عنوان منبعي است كه فرد را به سمت تالش و پيشرفت سوق 

تونم پـول در بيـارم        اي كه بتونم كار كنم حاال كجا مي         نواده فقيري داريم نه پولي نه مغازه      ا خو م
كردن به مواد به آرزو هام فكر كنم اين شد كه تصميم گـرفتم بـه                 جاي فكر   همين باعث شد به   

  ). ساله6p- 16(  بهشون برسم اگه نرسم منم مثل اينا ميشمكنم يمآرزوهام برسم هميشه تالش 
كنه يه مدت رفتم پيشش ديدم با بدبختي پول در مياره بعد معتادارو ديـدم                 بازار بار بري مي   درم  پ

كه تو سطل آشغال ميگردن تا چيزي پيدا كنن كه خرج موادشون در بياد گفتم من نبايد اينجوري                  
از باشم بايد درس بخونم كه از راه تميزتري پول در بيارم ديدم باربري از سطل آشغال بهتره ولي ب

  ). ساله6p- 16( ي پيدا كنمتر راحتتونم انجامش بدم پس بايد درس بخونم كار  نمي
  

  محيط پرخطرـ 2
غار يكي از محالت قديمي شهر تهران بوده كه بافتي فرسـوده داشـته و از پـر                     دروازه ةمحل
گونـه    نوجوانان و جوانان اين محلـه آن را ايـن         . شود  ترين محالت تهران محسوب مي      خطر

 و انحرافات اجتماعي در آن فراوان است، از جمله تهيه، توزيـع،             ها  بيآس: كنند  ميتوصيف  
  .سرپرست و بد سرپرست خريد و فروش مواد مخدر، كودكان خياباني زنان بي

  تونـه چيكـار كنـه     تو اين محله ما هم امنيت پايينه هم فساد اخالقي زيـاده پلـيس مـي      الًك
)5p-16ساله .(  
  دليـل گرفتـار شـدن      به همـين  تر دورو وريام      ارد خيلي زياده و بيش    اطراف ما از اين مو    ...
)3p-20ساله .(  
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ي قومي ايـران و حتـي مليـت         ها  تياقل از همه    تقريباًين محله مكاني مهاجر نشين بوده و        ا
ي جنسي و قابل انتقال از جمله ايدز و هپاتيت          ها يماريبافغاني در اين مطقه ساكنن، انواع       

با وجود پاتق براي اين معتادا تو اين محله دسترسي به مـواد             .  باشد  در اين محله شايع مي    
مخدر آسونه و شرايطي از امنيت پـايين را در محلـه ايجـاد كـرده اسـت بـه طـوري كـه                        

يي در اين محله به وجود آمده كه مردم به دليل ترس از جيـب بـري از اون جاهـا                  ها  مكان
  ). ساله5p- 16(. شن مكانا م نميي خاصي حتي نزديك ها زمانكنن و در  عبور نمي

كنند و راجـع   محسوب مي كننده  تهديد مشاركت كنندگان اين شرايط را      رسد يمه نظر   ب
ي هـا  تيحماكنند كه  تر افراد اشاره مي    بيش. كنند   ايمن نيست صحبت مي    شان  محلهبه اينكه   

 تـا جـايي كـه       ناكافي بخش امنيت مشهود است و هم اينكه امنيت محله بايد افزايش بيابد،            
هـا     وبا كتك زدن آن    روند يم و گروهي سراغ معتادين      شوند يممردم خودشان دست به كار      

  .ها شوند كنند مانع تجمع آن سعي مي
  ). ساله7p- 18( ترسم و سال پيش يه سرنگ رفت تو دستم خيلي ترسيدم االنم هنوز ميد
 هم تو محله مون     ام  شدهن بزرگ    كه از اون روز اول با معتادي       ام  آمدهن در محيطي به دنيا      م

  ). ساله1p- 20( معتاد زياده و هم تو فاميالمون
 فروشن اينه محلـه مـا   كنن مي گاه كن گوشه پارك چقد آدم معتاد نشسته دارن مصرف مي  ن
)5p- 16ساله .(  
  

  زننده  جامعه انگ-3
ارهـاي  هـايي كـه رفت      غار و خرده فرهنگ      دروازه ةهاي متفاوت در محل     وجود خرده فرهنگ  

  .ها نسبت به اجتماع وجود دارد دانند و احساس نااميدي كه در آن منفي را قابل قبول مي
 معتاد هست مردمش يه جورين نـا  شيجابيني همه  ن دوست دارم از اين محله بريم چون مي   م

خوام پيشرفت كنم يه جورايي اوضاع رو بهتـر           كنن ما هم معتاديم مي      اميدن شاد نيستن فكر مي    
 ). ساله9p-20(  تونستيم اين كارو بكنيم به اين محله سرو سامون بديمدوستميد با كنم شا

 ديد مثبتي به نوجوانان ايـن محلـه ندارنـد و            ها  فرهنگ هم اينكه اكثر افراد اين خرده        و
يي نادرست و سريع راجع به نوجوانان و جوانان دارند و ايـشان را              ها  قضاوتبعضي مواقع   

زنند و هيچ     ها مي   هايي به آن   خوانند و به اين صورت برچسب       م مي ي خالفكار و مجر   ها  آدم
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  . آورند عمل نمي حمايتي از ايشان به
كننـد كـه چـه چيـزي      تر مردم نگاه مي  كنند بيش   تر روي چيزهاي منفي تمركز مي       حله ما بيش  م

گـن همـديگرو      بينند يكي سيگاري شده هيچي بهش نمي         مي ها  وقتافته حتي بعضي      اتفاق مي 
  ).ساله6p- 18. (كنند اند وزندگي نمي كنن حقيقت اينه كه بعضي از مردم زنده ايت نميحم

ها موجب اضطراب و نگراني در نوجوانان و جوانان اين محله شـده               ين شرايط و انگ   ا
ها غلبه كنند و بـه نحـوي ثابـت كننـد كـه ايـن                  اند كه بتوانند بر آن      هايي  و به دنبال راه حل    

  . صحيح نيستها قضاوت
  

  آوري در سطح كالن هاي تاب ازدارندهب
تـوان در سـطوح       را مـي   شود و تـداوم آن      آوري به سطوح خُرد و مياني محدود نمي         فرايند تاب 

آوري را    درواقع، شايد بتوان گفت كه ردپاي عوامل بازدارندة مهـم تـاب           . كالن نيز مشاهده كرد   
ي كافي ها تيحما بخش امنيت در اين سطح، نياز است كه. وجو كرد بايد در سطح كالن جست 

فراتـر از آن    . هاي زماني خاصي محدود شده است        امنيت عمالً به دوره     تأميناز محله كند؛ ولي     
هاي حمايتي مداوم و مناسـب   هاي رفاه اجتماعي، از برنامه   گذاري و برنامه    هم در سطح سياست   

داليل مختلف، قاچاق مواد      به  براين    عالوه. براي نوجوانان و جوانان و حتي معتادان اثري نيست        
هـاي    كنـد و ريـسك      اين قاچاق، خود دسترسي به مواد را آسان مـي         . مخدر كاهش نيافته است   

  ).ساله5p - 16( )ساله6p- 16( ) ساله9p- 20. (دهد محيطي را افزايش مي
  

  بحث
عوامـل  (كننـده   در رويكرد جديد پيشگيري از اعتياد، شناسايي و ارتقاي عوامـل محافظـت          

. اي دارد و نيــز شناســايي و كــاهش عوامــل خطرســاز، جايگــاه مهــم و ويــژه) آوري بتــا
 يكي از مفاهيمي است كه اخيراً در حوزة پيشگيري از اعتياد و سـاير اخـتالالت     1آوري  تاب

حاضـر در    حـال  در. تواند كليـد پيـشگيري باشـد        ها مطرح شده است و مي       رواني و آسيب  

                                                           
1- resiliency 
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توانند بر  هاي پيشگيري مي برنامه: حال رشد است يده در موضوع پيشگيري از اعتياد، اين عق     
آميـز از سوءمـصرف       طور موفقيت   شده از مطالعة كساني باشند كه به       مبناي اطالعات كسب  

   .اند ناني كه مواد مصرف كردهآاند؛ نه الزاماً  مواد اجتناب كرده
هـا باشـد يـا     هاي پيـشگيري بايـد بـر مبنـاي مثبـت      برنامه« به اين سؤال كه    ايد پاسخ ش
تـوان    نيز مياند گفته» نه«دشوار باشد؛ اما بايد بدانيم از افرادي كه به مصرف مواد       » ؟ها يمنف

 در زمينة سوءمصرف مواد بـه        تر توجه   ي گذشته، بيش  ها  سالدر  . چيزهاي بسياري آموخت  
رست اين بود كه چرا فالن جوان به خطا رفت و معتاد شد و به اينكه چرا جوان ديگر راه د                  

مطالعه روي نوجوانان و جوانان پرخطـري       . شد  را رفت و از مواد اجتناب كرد، توجهي نمي        
هـا و وضـعيت    دهد كه آنـان اگرچـه موقعيـت    اند از مواد اجتناب كنند، نشان مي كه توانسته 

انـد از خطرهـا سـربلند بيـرون           اند، توانـسته    آميز بسياري براي گرايش به اعتياد داشته        تهديد
هاي شخصي و عوامل      ، ويژگي ها  تالشبر    آوري مبتني   واسطة تاب   ين موفقيت آنان به   ا. بيايند

  . اي بوده كه كمكشان كرده است تا از مواد دوري كنند كننده محافظت
آوري، حركت را به سمت چارچوبي جديد در زمينـة پيـشگيري از اعتيـاد ميـسر                   فهوم تاب م
ساز بروز رفتارهاي ناسازگار و    كه زمينه » حيطيكاهش ريسك فاكتورهاي م   «اين حركت از    . كند  مي

در ايـن چـارچوب، شـناخت     .اسـت » آوري و ارتقاي آن تاب«اختالالت رواني هستند، به سمت 
آور   سان سپري در مقابل آثار زيان       توان از آن، به     كنندة محيطي، اصلي است كه مي      عوامل محافظت 

هاي فردي كـه تهديـدي    پذيري  و شناخت آسيببراين، آگاهي عالوه  .ريسك فاكتورها استفاده كرد
آوري به عنوان محصول تعامل فاكتورهاي فـردي          تاب. آوري است، اهميت فراواني دارد      براي تاب 

يابـد، مطـرح      گيرد و پـرورش مـي       ي كودكي و نوجواني شكل مي     ها  سالو محيطي و نيز آنچه در       
نده در محيط زندگي كودك، همـراه  كن تواند با تقويت عوامل محفاظت آوري مي شود؛ پس تاب  مي

  .هاي شخصي وي توسعه يابد ي زندگي و تواناييها مهارتبا ارتقاي 
 و در مـوقعيتي ديگـر،       1آور  اگفته نماند كه هـر فـرد ممكـن اسـت در مـوقعيتي تـاب               ن

 اين موضوع به كيفيت ارتباط فرد با عوامـل خطـر و عوامـل محافظـت               .  باشد 2آور  غيرتاب
                                                           
1- Resilient     2- Nonresilient 
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اي بـراي فـرد       توانـد زمينـه     ر بهترين وضعيت، حتي عامل خطر نيز مي       د. كننده بستگي دارد  
وجو كند و در عمل، به عاملي محافظ تبديل شود؛ مثالً اگـر               باشد تا منابع محافظ را جست     

ساز براي تداوم مصرف است، با خاطرة تلخي  اولين تجربة مصرف مواد كه عامل زمينه تأثير  
تواند براي هميشه فرد را از مصرف دور كند و اين             ميهمراه باشد،   ... مثل سرگيجه، تهوع و   

در حـالتي ديگـر نيـز ممكـن اسـت           . كننده را ايفا خواهد كرد     خاطره نقش عامل محافظت   
برخـي از   . آور نباشـند    آورند، با تغيير وضعيت و انتظاراتشان، در آينـده تـاب            كه تاب   كساني

داشتن تصوير مثبت از :  است ازارتعب كه در اين مطالعه به دست آمد،        مهمآور    تاب عوامل 
   ... .خود، كنترل فرد بر زندگي خود، احساس مسئوليت و تالش براي دستيابي به موفقيت و

مقولـة  » كـسب هويـت   «توان گفت كـه       گفته، مي   ا توجه به مقوالت عمده و توضيحات پيش       ب
پوشش دهـد و نيـز      تواند تمام مفاهيم و مقوالت و مباحث را           اصلي يا هستة مفهومي است كه مي      

كننـد كـه نگـرش        نوجوانان و جوانان اين مطالعه، در فضايي زندگي مي        . جنبة تحليلي داشته باشد   
شود  شان مي يي دربارهها قضاوتزنند و  هاي گوناگوني به آنان مي   به آنان زياد است، برچسب      منفي  

ـ برف مـواد    اند كه مـصر     فرهنگي واقع شده    اين افراد در خرده   . كه غالباً نادرست است     ارزش  شاناي
در محيط زندگي آنان، دسترسـي بـه        . دانند  فرهنگي دارد و رفتارهاي منفي در اجتماع را مقبول مي         

هـاي   خانـه . مراكز و افراد زيادي مشغول تهيه و توزيع مواد مخدرنـد        . انواع مواد مخدر آسان است    
هاي معتادان و   همچنين، پاتوق.شود وفور ديده مي ي اجتماعي بهها بيآسها و  فساد و انواع انحراف

فقـر، بيكـاري، كمبـود      .  آورده اسـت   وجود بهتعداد زياد آنان، وضعيتي از امنيت پايين را در محله           
ـ برهاي زياد زندگي، نگراني و اضطراب و تهديد را  مسكن، دستمزدهاي اندك و هزينه     رقـم  شاناي

گريزي هستند تا بر اين وضعيت غلبه        راه   به دنبال در چنين فضايي، نوجوانان و جوانان       . زده است 
داشتن با ديگـران در جامعـه تمايـل دارنـد، درپـي              و تفاوت  بودن   ازآنجاكه آنان به ارزشمند   . كنند

داشتن با   احساس نياز به تفاوت   . كنند  گردند و احساس نياز به كسب احترام مي         پايگاه اجتماعي مي  
 كسب هويت، پديدة اصلي اين فرايند اسـت         يبه عبارت ديگران و كسب پايگاه اجتماعي و احترام،        

و ) 1991(مـك كلـون و مـرل        اين نتايج با مطالعـات      . كند  ترغيب مي  بودن   آور    كه افراد را به تاب    
 . همسوست) 1998(و پاركر ) 1983(ميكواينسر 
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داننـد و     فتني است كه اين نوجوانان و جوانان به دليل اينكه اعتياد را مانع پيشرفت خود مـي                گ
خواهند با رسيدن به آرزوهايشان پيشرفت كنند؛ پس          به آينده دارند، مي     ب انگيزه و اميدي كه      سب  به

توان گفت تالش     مي. كنند اوضاع را بهتر كنند      اي براي زندگي خود تدوين كرده و تالش مي          برنامه
. شرط پديدة اصلي اين فرايند يعني كسب هويت اسـت       هدفمند و اميد به آينده، شرط علّي و پيش        

هايي كه خانواده     آموزند و حمايت    در چنين فرايندي، چيزهايي كه والدين از كودكي به فرزندان مي          
، فرزنـدان  هـا  آمـوزش  ايـن   به كمـك  . كند  كنند، كمك فراواني به آنان مي       و اطرافيان از كودكان مي    

الش بـا    و چـ   گيري  تصميمها، توانايي تشخيص و        آن از طريق كنند و     يي كسب   ها  مهارتتوانند    مي
اين . كنند صورت نياز، با داشتن روابط صميمانه با ديگران، با آنان مشورت        مشكالت را بيابند و در    

 دقـت كـافي     شانيها  انتخابكنند كه در      افراد براي ارتباط با ديگران سنجيده عمل كرده و سعي مي          
كننـده    افـشان كمـك   شوند، در دسـتيابي بـه اهد        ها مي   يي كه عضو آن   ها  گروهكنند تا دوستانشان يا     

 اسـمت ، ورنـر و     )رسـنيك : نقـل از    ؛ بـه  1992(، پتـارد    )1993(اين نتايج با مطالعات واتـر       . باشند
 . همسوست) 2000(و رسنيك ) 1983(، گارمزي )1989(، والرشتاين )1982(

غار به دو     يادگيري نوجوانان و جوانان محلة دروازه     .  يادگيري است  ها  مهارتكي ديگر از اين     ي
ي مثبت اطرافيان   ها  آموزشتأثير  آنان تحت   . گرفتن از ديگران    يادگيري از الگو و عبرت    : استشيوه  

 از مشاهدة نحوة رفتار افراد جامعه بـا معتـادان، تبـاه           . كنند  گيرند و از تجاربشان استفاده مي       قرار مي 
كردن عوارض اعتياد و مشكالت معتادان از نزديـك نيـز درس عبـرت               شدن زندگي آنان و حس    

 ها طيمحنفسي كه دارند، از     به اند و اعتماد     كسب كرده  ها  راههايي كه از اين       آنان با آگاهي  . گيرند  مي
جوانان در مسير يـادگيري     . گويند  كنند و به پيشنهاد مصرف اطرافيان، نه مي         و افراد معتاد دوري مي    

را مناسـب   توانند آن نحو مطلوب استفاده كرده تا هم ب       و آموزش مجبورند از اوقات فراغت خود به       
درنهايت نيز يادگيري، كسب مهارت، گرايش به   . سپري كنند و هم از آن پلي براي موفقيت بسازند         

 زمـان بـه نتـايجي دسـت         به مـرور  نشيند و افراد      ثمر مي   الگوهاي مثبت و تالش براي پيشرفت به      
 بـودن، خـوب     لمنفس، سا  احساس شادي، كارآمدي، عزت   : معناي زندگي   به    رسيدن ـ1 :يابند  مي

 كـسب   ــ 3 ؛...كسب احترام از اطرافيـان، افتخـار خـانواده شـدن و           : شدن   تأييد ـ2 ؛...ديدن دنيا و  
ي زنـدگي   هـا   هـدف رسيدن به آرزوها، رسيدن به موقعيت اجتماعي مناسب، دستيابي به           : موفقيت
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:  سطوح خردـ1: كنند ه و بازدارنده دخالت مي    تسهيل كنند در اين فرايند، عواملي نيز به عنوان        ... . و
ايـن  .  سطوح كـالن   ـ3معنويت و باورهاي معنوي، فرهنگ؛      :  سطوح مياني  ـ2؛  ...فردي، حمايتي و  

، )1993(سـيچني   ،  )2002رسـنيك،   : نقل از   به؛  1991 (ماركستروم،  )1994(نتايج با مطالعات فاين     
  .همسوست) 2000(كونراد و هالمن 

  
  نظرية پژوهش

تـرين موضـوعي اسـت كـه در           كسب هويت، اصلي  : اين است نظرية حاصل از اين مطالعه      
كسب هويـت، آنـان     . غار در جريان است     آوري نوجوانان و جوانان محلة دروازه       فرايند تاب 

گي، توسـعه نيـافت  آنان براي دستيابي به ايـن مهـم، در بـستري از    . خواند را به تالش فرا مي    
كنندة آن، برخي كنش     ات نگران زننده، محيط پرخطر و موضوع      عوامل فرهنگي، جامعة انگ   

ي خـانواده،   ها  تيحمانوجوانان و جوانان در اين مسير، با        . دهند  ها را انجام مي     كنش  و برهم 
هـاي آنـان بـراي حفـظ          دوستان، اطرافيان، فاميل، مدارس، شهرداري و همچنين اسـتراتژي        

 مهـارت حـل     هـا شـامل     اين استراتژي . كنند  ها و موانع موجود غلبه مي       خود، بر محدوديت  
نتيجـة  . مسئله، استفادة مناسب از اوقات فراغت، گرايش به الگوهاي مثبت و يادگيري است       

شدن و كسب موفقيـت       معناي زندگي و تأييد     آوري، رسيدن به    اين اقدامات در فرايند تاب    
اي در سـطوح مختلـف        ه و بازدارنـده   تسهيل كنند همچنين در طي اين مسير، عوامل       . است

  .گذارند ميتأثير آوري  ند و بر فرايند تابكن مداخله مي
  

   برآمده از مطالعهمدل نظري
هـاي پيـشگيري    توان در برنامه آوري مفهومي اميدبخش است كه مي       سخن اينكه، تاب   وتاهك

ها و مداخالت پيشگيرانه، بايـد هـم          الزم به ذكر است كه برنامه     . از اعتياد از آن استفاده كرد     
. هـا شـود     به اجتماع محلي و خانواده      پذيرد و هم معطوف    گذاري صورت   در سطح سياست  

هـايي    اصطالحات و كنايـه   . هم غريب و مهجور نيست    چندان  آوري    در فرهنگ ايراني، تاب   
  به نظـر   . اند  آوري  همان تاب ... بودن و  بم بودن، بادمجان  جان بودن، سگ  كلفت مثل پوست 
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تي مثبـت و پـسنديده باشـد، منفـي و           آنكه صف  از آوري بيش   رسد در فرهنگ عامه، تاب      مي
رو،  همـين  از. رفـت  آميزي دربارة آن به كار نمـي     شده است؛ وگرنه چنين تعابير طعنه      تحقير

هـا،    بـا همـة ايـن     . آوري هـدايت كـرد      به تـاب    سوي نگرش مثبت      بايد فرهنگ جامعه را به    
  . بايدشمرغ زيرك چون به دام افتد، تحمل: خوش بود توان به مصرعي از حافظ دل مي

صورت نياز   توانند در   هاي مرتبط با مواد مخدر مي       ريزان سازمان   گذاران و برنامه    ياستس
هاي جديد پيشگيري از اعتيـاد، از         هاي گذشته و طراحي برنامه      و تمايل، براي بازبيني برنامه    

اما در كنار توجـه بـه راهبردهـاي پيـشگيرانه، تقويـت             . هاي اين پژوهش استفاده كنند      يافته
هاي مناسب در سطح كـالن، توسـعة رفـاه اجتمـاعي و توجـه و               گذاري  ، سياست ها  موزشآ

گذاري در سطح كـالن،       سياست. رسد يمها بر فرزندان، الزم به نظر         افزايش نظارت خانواده  
فقـط    ي عملـي و نـه     هـا   آموزشگذاري در زمينة      شامل مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سياست      

سازي اقتصادي، ايجـاد اشـتغال،        رفاه اجتماعي نيز توانمند   توسعة  . ي نظري است  ها  آموزش
  .گيرد اهميت كاهش فقر و افزايش امنيت اجتماعي را دربرمي
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