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مقاله پژوهشی

انطباق برخی سازههای مدلهای رفتاری با دالیل اقدام به ترک اعتیاد :یک مطالعه کیفی
3

حميد تًکلی قًچبوی ،1شمسالدیه ويکىبمی ،*2فزخىدٌ اميه شکزيی ،2سيد کبيٌ حجت
 1زاًطجَي زوتطاي ترػػي ،گطٍُ آهَظش تْساضت ،زاًطىسُ پعضىي ،زاًطگاُ تطتيت هسضس ،تْطاى ،ايطاى.
 2زوتطاي ترػػي ،گطٍُ آهَظش تْساضت ،زاًطىسُ پعضىي ،زاًطگاُ تطتيت هسضس ،تْطاى ،ايطاى.
 3زوتطاي ترػػي ،هطوع تحميمات اعتياز ٍ علَم ضفتاضي ،زاًطگاُ علَم پعضىي ذطاساى ضوالي ،تجٌَضز ،ايطاى.

تاضيد زضيافت همالِ1393/12/8 :

تاضيد پصيطش همالِ1394/3/8 :

چکيدٌ
سببقٍ ي َدف :جوعيت جْاى تيص اظ ّفت هيلياضز ًفط هيتاضس وِ اظ ايي هياى  230هيليَى ًفط آى زچاض سَءهػطف هَاز ّستٌس.
تطًاهِّاي پيطگيطى ٍ زضهاى سَءهػطف هَاز ،طى زٍ زِّ اذيط هَضز تَجِ لطاض گطفتِ است .يه هَضوَ تسوياض اساسوي زض توطن
اعتياز ،علت هطاجعِ ٍ السام تِ آى هيتاضس .ضٌاذت زاليل اٍليِ السام تِ تطن زض ًتيجِگيطي اظ زضهاى ًيع تسوياض هْون هوي تاضوٌس.
ّسف ايي هطالعِ ضٌاسايي ايي عَاهل ٍ تطثيك آًْا تا تطذي اظ ساظُّاي هسلّاي ضفتاضي است.
مًاد ي ريشَب :ايي هطالعِ تا ضٍيىطز ويفي ٍ تِ ضٍش تحليل هحتَا اًجام ضس .هطاضوتوٌٌسگاى ً 21فط تيواض ،پعضه ٍ واضضوٌاس
تَزًس وِ اظ چٌس وليٌيه تطن اعتياز ضْط تجٌَضز زض سال  93اًتراب ضسًسً .وًَِگيطي هثتٌي تط ّسف ٍ توا اضوثا زازُّوا ازاهوِ
زاضت .تطاي جوعآٍضي زازُّا اظ هػاحثِ ًيوِ ساذتاضهٌس ٍ ياززاضتتطزاضي استفازُ ضس ،هػاحثِّا ضثط ٍ پيازُساظي ضسًس.
یبفتٍَب :تا تحليل زازُّا ،سي ٍ سِ طثمِ فطعي ٍ ًِ طثمِ اغلي تِ زست آهس وِ ضاهل :هطىالت التػازي ،زغسغوِّواي ًاضوي اظ
ذَز هَاز ،هطىالت ٍ عَاضؼ فطزي ،هطىالت ٍ عَاضؼ ذاًَازگي ،هطىالت ٍ عَاضؼ اجتواعي ،اًتظاضت ذاًَازُ ،تَجِ تِ هَلعيوت
اجتواعي ،تاٍض ًسثت تِ اعتياز ٍ اضظشگصاضي تِ ضفتاض تطن استرطاج ضس .سپس چْاض زضٍىهايِ تْسيس زضنضوسُ ،هَاًوع زضنضوسُ
زض تساٍم هػطفً ،گطش تِ ضفتاض ٍ ٌّجاضّاي اًتعاعي تطريع زازُ ضس.
وتيجٍگيزی :زاليل هطتثط تا السام تِ تطن اعتياز تا ساظُّاي هسلّا ٍ ًظطيِّاي هرتلف آهَظش تْساضت اظ جولِ تطذي ساظُّاي
هسل اعتماز تْساضتي ٍ ًظطيِ ضفتاض تطًاهِضيعي ضسُ تطثيك زاضًس.
ياصگبن کليدی :السام ،تطن اعتياز ،ساظُ ،هطالعِ ويفي
مقدمه

سالهت عوَهي ٍ ًيع افوعايص جوطم ٍ جٌايوت ،اذوتالل ٍ

زض حالي وِ جوعيت جْاى اظ ّفت هيلياضز ًفط هويگوصضز،

تثاّي ذاًَازُ ٍ فطٍپاضي جاهعِ يوه تْسيوس لاتول تَجوِ

تيص اظ  230هيليَى ًفط آى زچاض سَءهػطف هَاز ّستٌس

جَاهع تططي تِ ضواض هيضٍز (.)3

ٍ ساالًِ تيص اظ ّ 200عاض ًفط تِ زليل سَءهػطف هَاز زض

تطًاهِّاي پيطگيطى ٍ هماتلِ تا تماضاى هَاز هروسض ،طوى

جْاى اظ تيي هويضًٍوس ( .)1اعتيواز زض تسوياضي اظ جَاهوع

زٍ زِّ اذيط تِ تطًاهِ غالة زض تيطتط ًموا جْواى تثوسل

تططي تِغَضت آًسهيه زضآهسُ است ( .)2اعتياز تِ زليول

ضووسُ اسووت ٍ وطووَض هووا زض ايووي ظهيٌووِ اظ پيطووطٍتطيي

هاّيت پيصضًٍسُ ،سوالهتي فوطز هعتواز ضا زض وليوِ اتعواز

وطَضّاي هٌطمِ تَزُ است ( .)4-5اعتياز تِ عٌوَاى يىوي

ظًسگي تِ ذطط اًساذتِ ٍ عولىطز ٍ پَيائي ذاًَازُّا ضا ًيع

اظ چٌس اٍلَيت تْساضتي وطَض زض ًظط گطفتِ ضسُ اسوت ٍ

تحت تأثيط لطاض هيزّس .هَاز هرسض تِ زليول اثوط سوَء توط

تايس توطاي پيطوگيطي ٍ زضهواى آى تطًاهوِضيوعي اغوَلي ٍ

* وًیسىدٌ مسئًل :ضوسالسيي ًيىٌاهي؛ تْطاى ،تماطع تعضگطاُ ضْيس چوطاى

گستطزُ اًجام ضَز .تا گستطش زيسگاُ تيواضًگط تِ هعتواز،

ٍ جالل آل احوس ،زاًطگاُ تطتيت هسضس ،گطٍُ آهَظش تْساضت.
ايويل Niknamis @modares.ac.ir
تلفي،021 –82883569 :
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حويس تَولي لَچاًي ٍ ّوىاضاى

اًطثاق تطذي ساظُّاي هسلّاي ضفتاضي تا زاليل السام تِ تطن اعتياز

ٍظاضت تْساضووت اظ سووال 1383تووطاي پيطووگيطي ٍ زضهوواى

گعاضش ضسُ استّ ،وچٌيي هْن تطيي عاهل عسم السام توِ

اعتياز ،ازغام تطًاهِ پيطگيطي ٍ زضهاى سَءهػطف هوَاز زض

تطن اعتيواز «عوسم ذَزواضآهوسي» توَزُ اسوت ( .)13زض

ًظام هطالثتّاي تْساضتي اٍليِ ضا آغاظ وطزُ است (.)6

هطالعِ ّ ٍ Hartzlerوىاضاىٍ ،جَز ذَزواضآهسي تِعٌَاى

زضهاى اعتياز ًيواظ توِ اسوتفازُ اظ يوه ضٍيىوطز هتٌوَ اظ

هْنتطيي پيصتيٌيوٌٌسُ توطاي توطن هطوطو ضوسُ اسوت

ضفتاضزضهاًي ٍ زاضٍضٌاذتي زاضز ( .)7هثاضظُ تا ايوي پسيوسُ

( .)14حفظ اضتثاطوات ذواًَازگي ،ضوغل ،پوَل ،ذاًوِ ،توِ

هستلعم ضوٌاذت زليوك ّووِ اتعواز آى اعون اظ التػوازي،

ذاطط فطظًساى ٍ ٍالسيي ٍ تطس اظ ظًوساًي ضوسى اظ جولوِ

فطٌّگي ،اجتواعي ٍ سياسي است .تٌاتطايي ،تطًاهِّايي زض

زيگط عَاهل تياىضسُ اسوت ( .)13-15زض تطضسوي عَاهول

اهط هثاضظُ تا هَاز هرسض ٍ اعتياز هَفك ذَاٌّس توَز ووِ توا

الوووسام توووِ توووطن اعتيوواز ووووِ زض هيوواى ً 196فوووط اظ

ضٌاذت ٍالعگطاياًوِ اظ هسوللِ ،طوطو ٍ اجوطا ضوًَس .يوه

هطاجعِوٌٌسگاى توِ يوه هطووع توطن اعتيواز اًجوام ضوس،

هَضَ تسياض اساسي زض تطن اعتياز ،علت السام تِ تطن ٍ

هطرع ضس وِ زضگيطي تا عَالة هٌفوي هػوطف هوَاز اظ

هطاجعِ زض يه همطع ظهاًي ذواظ هوي تاضوس .ضٌاسوايي

عَاهل هؤثط تِ السام تِ تطن توَزُ اسوت ( .)16زض هطالعوِ

عَاهل هطتثط تا السام توِ توطن ٍ هطورع ووطزى عَاهول

ًَضٍظي ٍ واٍسي تيطتطيي اًگيعُ تطن اعتيواز هطتوَ توِ

تاظزاضًسُ ٍ تسْيلوٌٌسُ آى هيتَاًس تط ضًٍس زضهاى ٍ تطن

فطاض ذواًَازُ ٍ ووتوطيي اًگيوعُ ،توطس اظ گطفتواضيّواي

هؤثط تاضٌس (.)8

لاًًَي تياى ضسُ است ( .)17تا تَجِ توِ آًچوِ گفتوِ ضوس

ضٌاسايي ايي هتغيطّا زض ووه تِ افعايص اًگيعُ هفيس هي

عَاهل هطتثط توا الوسام توِ توطن اعتيواز تسوياض هتٌوَ ٍ

تاضس ( .)9تحميمات ًطواى زازُ اسوت زضتويي افوطازي ووِ

هتفاٍت است .تسيْي است ضٌاذت زليك ايي عَاهول هوي

سَءهػطف هَاز تطاي ايطاى هطىل ساظ تَزُ توايول توِ

تَاًس تِ زست اًسضواضاى زضهاى اعتياز ٍ ذسهات هطواٍضُاي

تغييط ضفتاضًيع تيطتطتَزُ است ( .)10هطالعوات ًطواى زازُ

ووه هؤثطي ًوايس.

است وِ هطاضوت فعال افطاز زض زضهاى يه عاهول اساسوي

اظ ططفي هطالعات هتعسزي تِ تطضسي ضفتاضّاي هوطتثط توا

زض ًتيجِگيطي اظ آى است ( .)7يه هطالعِ ويفوي جْوت

سالهتي تط اسواس هوسل ّواي هرتلوف آهوَظش تْساضوت

تطضسي تأثيط حوايت اجتواعي زض زضهاى سَءهػطف هوَاز،

پطزاذتِ اًوس .زض ايوي هوسلّوا عَاهول هوطتثط توا ضفتاضّوا

ًطاى زاز وِ ّطچٌس تسياضي اظ هػطفوٌٌسگاى هَاز هرسض

تِغَضت ساظُّاي هثتٌي توط ًظطيوِّواي ضٍاىضوٌاذتي ٍ

تِ زليل فطاضّاي تيطًٍي السام توِ زضهواى هويوٌٌوس ،اهوا

جاهعِ ضٌاذتي تياى هيضَز ( .)18زض اغل هسلّا واضتطز

ضثىِّاي حوايتي هيتَاًوس زض تْثوَز آًْوا ًموص زاضوتِ

ذاللاًِ ،سازُ ،واضتطزي ٍ تطوية ضسُ ّواى ًظطيِّاسوت.

تاضسّ .وچٌيي افعايص ضضايت اجتواعي عاهلي اسوت ووِ

هسلّوا وواضتطز هيٌيواتَضي ٍ اًترواب ضوسُاي اظ هفواّين

هيتَاًس تاعث واّص زفعات تاظگطت تِ اعتياز ضَز (.)11

تطاي ضٌاسايي هسائل ّسوتٌس (ّ .)19-20وط يوه اظ ايوي

هطالعِ زيگطي ًطاى زاز وِ ضايعتطيي علل تطن ،تطويثوي

هسلّا ظيطساذتّا يا ساظُّوايي زاضًوس ووِ توساى ٍسويلِ

اظ عَاهل هاًٌس هطىالت هوالي توطاي تْيوِ هوَاز ،عوَاضؼ

هسيط ٍ عَاهل هطتثط توا ضوىلگيوطي ٍ اًجوام ضفتاضّوا ضا

جسوي ٍ ضٍاًي هػطف هَاز ،هطىالت اجتواعي ،الوسام توِ

هطرع ٍ هحسَس هويوٌٌوس ( .)18 ،20-23هوسلّواي

اظزٍاج ،استرسام ٍ پافطاضي ذاًَازُ توطاي توطن هويتاضوس

آهَظش تْساضت عْسُزاض تعييي ٍ تطريع ايوي عَاهول ٍ

(.)12

اًطثاق آًْا تا ساذتاض فطٌّگي اجتواعي هَجوَز هويتاضوس

زض هطالعِ زيگطي تيطتطيي عَاهل هطتثط تا السام تِ تطن،

(.)18

تِ تطتية عَاهل التػازي هاًٌس هطىالت هالي توطاي تْيوِ

تغييط ضفتاض يه فطآيٌس است ٍ تِ غوَضت اتفوالي ضخ ًووي

هَاز ،هطىالت اجتواعي هاًٌس تطس اظ آتطٍضيعي ٍ اظ زست

زّس ( .)22افطاز زض سوطَو هرتلفوي اظ آهوازگي ٍ اًگيوعُ

زازى ضووغل ٍ ي وا عووسم اسووترسام ٍ فطوواضّاي ذوواًَازگي

تطاي تغييط ضفتاض لطاض زاضًس .هسل هطاحل تغييط ضفتواض ،پوٌ
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هطحلِ هتوايع تطاي تغييط ضفتاض ضاهل پويص تفىوط ،تفىوط،

ايجاز جَي آضام ٍ هطولي تطاي هطاضوتوٌٌسگاى زاضتِ ٍ

آهازگي ،عول ٍ ًگْساضي ضا هططو هويوٌوس (،21-22 ،24

سپس سؤاالت اذتػاغي زض ضاستاي اّساف پژٍّص تيواى

.)18

هيضس .اظ هطواضوتوٌٌوسگاى زض هوَضز علوت هطاجعوِ توِ

آًچووِ توواوٌَى زض هووَضز زضن اي وي عَاهوول زض جاهعووِ هووا

وليٌيه ٍ عَاهل هَثط زض ضطٍ السام تِ تطن فوطز هعتواز

تياى ضسُ ،زاضاي لالثي هطرع ٍ هطاتك تا ساظُّاي هوَضز

سلَال هيضس .تا تَجِ تِ آًچوِ هطواضوتوٌٌوسگاى تيواى

تحث زض هوسلّواي آهوَظش تْساضوت ًثوَزُ اسوت .زضن

ه ويوطزًووس الظم تووَز تووطاي تعوي وك گفتووِّووا سووؤاالت ٍ

فطآيٌس السام تِ تطن اعتياز تط پايِ تلوَضيّوا ٍ هوسلّواي

تَضيحاتي اظ ايطاى ذَاستِ ضَزّ .ط هػواحثِ حوسٍز 40

آهَظش تْساضت اظ ططيك ايجاز اهىاى ططاحي ،تطًاهِضيعي

زليمِ تِ طوَل هوياًجاهيوس .ظهواى اًجوام هػواحثِّوا توا

ٍ اجطاي هَثط تطًاهِّا هيتَاًس ضاّگطاي هماتلِ توا هطوىل

ّواٌّگي تا ضطوتوٌٌسگاى تعييي هيضس .هػاحثِّوا توا

اعتياز تاضس ( .)25-26ايي هطالعِ تِ هٌظَض تثييي عَاهول

ظهاى استرطاج زازُّاي جسيس ٍ اضثا زازُّا ازاهِ زاضت.

هطتثط تا السام تِ تطن اعتياز ٍ اًطثاق آًْوا توا سواظُّواي

سپس تطاي تحليول هحتوَي زازُّواي ويفوي ،اظ هطاحول

هرتلف هَجَز زض هسلّاي آهَظش تْساضت اًجام ضس.

پيطٌْازي گطاًْين ٍ الًسهي توِ ضوطو ظيوط اسوتفازُ ضوس

مواد و روشها

()27؛

ايي پژٍّص يه تحميك ويفوي اظ ًوَ تحليول هحتووَايي
اسوتمطايي اسوت ووِ توِ ضٍش گوطاًْين (ٍ )Graneheim
الًسهي ( )Lundmanاًجوام ضووسُ اسووت ( .)27هحويط
پژٍّص ضاهل  8وليٌيه تطن اعتياز ضوْط تجٌوَضز توَز.
ضطوتوٌٌسگاى زض ايي هطالعِ هتطوىل اظ ً 21فوط اظ سوِ
گطٍُ تيوواضاى ،پعضوىاى ٍ واضضٌاسواى ضواهل  8تيوواض6 ،
پعضووه (سووِ ضٍاىپعضووه ٍ سووِ پعضووه عوووَهي) ٍ 7
واضضٌاس ضٍاًطٌاسي ضاغل زض وليٌيهّاي توطن اعتيواز
تَزًس.

الف) پيازُ ساظي ول هػاحثِ تعوس اظ اًجوام ّوط هػواحثِ:
تسيي هٌظَض تواهي هػواحثِّوا توِ زلوت چٌوسيي هطتثوِ
ضٌيسُ ضس ٍ هتٌي اظ آًْا تْيِ ضس.
ب) ذَاًسى هتي تطاي زضن ولي آى :هتوَى ًگاضوتِ ضوسُ
هَضز هطالعِ لطاض گطفت تا گفتِّا تِذَتي زضن ضًَس.
ج) تعييي ٍاحسّاي هعٌي ٍ وسّاي اٍليِ :هفاّين اٍليوِ ٍ
هطتطن هطرع ضس.
ت) وسّاي اٍليِ هطاتِ زض طثموات جواهعتوط طثموِتٌوسي
گطزيس.

تطاي اًتراب ضطوتوٌٌسگاى ًوًَِگيطي هثتٌي تط ّسف ٍ

سوپس هحتوَاي ًْفتوِ زض زازُّووا ٍ طثموِّوا توط اسوواس

تا اضثا زازُّا اًجام ضس .تيوواضاى ضوطوتوٌٌوسُ زض ايوي

هطالعات لثلي ٍ تلوَضيّواي هوطتثط تعيويي ضوس .توسيي

هطالعِ زض سال  1393اظ هياى هطاجعيي تِ وليٌيوهّواي

هٌظَض هحمك تيص اظ ضص هاُ تا هَضَ تحميك ،زازُّا ٍ

تطن اعتياز اًتراب ضسًس وِ توايل ٍ ضضايت تطاي ضطوت

ضطوت وٌٌسگاى زض تواس ٍ زضگيط تَزّ .وچٌيي تا تطذوي

زض هطالعِ زاضتٌس .هالن اًترواب پعضوىاى ٍ واضضٌاسواى

هطاضوتوٌٌسگاى زض هَضز وسّاي اٍليِ تثوازلًظوط ضوس ٍ

زاضتي تجطتِ ٍ اضتغال زض وليٌيهّاي تطن اعتيواز توَز.

هيعاى هطتثط تَزى آًْا همايسوِ گطزيوس .جْوت تواظًگطي،

هػاحثِّا زض هىواًي هٌاسوة ٍ ضاحوت اًجوام ضوس .ضٍش

تائيس ٍ اجوا ًظطً ،تاي تِ زست آهسُ ،تا ًظط افطازي ووِ

جوع آٍضي زازُّا ،ضٍش ًيوِ ساذتاضيافتِ ٍ هػواحثِ تواظ

زض ظهيٌِ تحميمات ويفي ٍ تطن اعتياز تجطتوِ ٍ اطالعوات

تا تهته هطاضوتوٌٌسگاى تَزّ .وچٌيي اظ سؤاالت تواظ ٍ

زاضتٌس وٌتطل ضس.

ضٍضي وٌٌسُ ،تِ هٌظَض زضذَاست تَضيح تيطوتط ،توطووع

الظم تِ شوط است جْوت ضعايوت هسوائل اذاللوي اتتوسا توا

واهل تط هَضَ ٍ ضطوت فعال هطاضوتوٌٌسگاى اسوتفازُ

ّواٌّگي هسلَليي هعطفيًاهِ وتثي اذص گطزيوس .ضوطوت

گطزيس تا تسييٍسيلِ لاتليت اعتواز يافتِّا افعايص ياتس.

هطاضوت وٌٌسگاى واهالً زاٍطلثاًِ تَز ٍ توِ آًْوا زض هوَضز

زض اتتساي هػاحثِ هحموك ضووي هعطفوي ذوَز سوعي زض

ّسف تحميك ،هحطهاًوِ توَزى زازُّوا تَضويح زازُ ضوس ٍ
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اًطثاق تطذي ساظُّاي هسلّاي ضفتاضي تا زاليل السام تِ تطن اعتياز

تطاي ضثط غسا ٍ يا ياززاضتتطزاضي اجاظُ ضوفاّي گطفتوِ

سطح تحػويالت هطواضوت وٌٌوسگاى هتفواٍت ٍ اظ سوطح

ضس.

اتتسايي تا زوتطي ترػػي تَز.

یافتهها

چْاض تن اغلي تِ عٌَاى عَاهل هوطتثط توا الوسام توِ توطن

هطوواضوتوٌٌووسگاى ضوواهل  8تيووواض هطاجعووِوٌٌووسُ تووِ

اعتياز هطرع ضس وِ تا ساظُّاي تْسيس زضن ضسُ ،هَاًع

وليٌيهّاي تطن اعتياز تا ساتمِ هػطف هَاز تيي  2تا 15

زضن ضسُ زض تساٍم هػوطفً ،گوطش توِ ضفتواض ٍ ًوطمّواي

سووال ٍ تحووت زضهوواى ،ضووص پعضووه (سووِ هترػووع

اًتعاعي لاتل اًطثواق هويتاضوٌس .زٍ هوَضز اٍل اظ سواظُ زض

ضٍاىپعضىي ٍ سِ پعضه عوَهي) تا سواتمِ وواض  2توا 12

هسل اعتماز تْساضتي(ً ٍ )Health Belief Modelگوطش

سال زض ظهيٌِ زضهاى اعتياز ٍ  7واضضٌاس ضٍاًطٌاسوي توا

ٍ ًووطمّوواي اًتعاع وي زض ًظطيووِ ضفتوواض تطًاهووِضي وعيضووسُ

حسالل يه سوال ٍ حوساورط  10سوال سواتمِ فعاليوت زض

(ً ٍ )Theory of Planned Behaviorظطيووِ عووول

وليٌيهّاي تطن اعتياز تَز .سي ضطوتوٌٌسگاى تيي 25

هٌطمي ( )Theory of Reasoned Actionهوَضز تَجوِ

تا  50سال تَز .اظ ًظط جٌسيت  4تيواض ظى 4 ،تيواض هوطز،

لطاضگطفتِاًسّ .ط يه اظ ايي تنّا زاضاي طثموات هرتلوف ٍ

 5پعضه هطز ٍ يه پعضه ظى ،سِ واضضٌاس هطز ٍ چْاض

هتٌَعي ّستٌس وِ جعئيات ٍ ًتاي تجعيِ ٍ تحليل زازُّا

ًفط اظ آًْا ظى تَزًس.

زض جسٍل ضواضُ يه آهسُ است.
جديل شمبرٌ  :1وتبیج تجشیٍ ي تحليل دادٌَب در مًرد علل اقدام بٍ تزک اعتيبد

سیز طبقٍ
واّص زضآهس
ظياز تَزى ّعيٌِّاي هػطف
اذتالل زض تاهيي ًياظّاي هالي ذاًَازُ
ذططات تْيِ هَاز
اظ تيي ضفتي تأثيط اٍليِ هَاز/تيفايسگي هػطف
ٍلتگيط تَزى تْيِ ٍ هػطف
ٍجَز ًاذالػيّاي هَاز
ايجاز تيواضيّاي جسوي ٍ ضٍاًي
تغييطات ظاّطي هرل واّص ٍظى ٍ تغييط ليافِ
تطس اظ عَاضؼ هػطف
احساس ًاتَزي زض اثط عَاضؼ هػطف
ون ضسى هيل جسوي ٍ جٌسي زض غَضت ازاهِ هػطف
فطاضّاي ذاًَازُ
ايجاز هطىالت تطاي ذاًَازُ زض جاهعِ
تطس اظ عسم پصيطش فطز اظ سَي ذاًَازُ
اظ ّن گسيرتگي ذاًَازُ
اظ تيي ضفتي اعتثاض اجتواعي
تطس اظ زست زازى واض/واض پيسا ًىطزى
تطس اظ هطىالت ٍ فطاضّاي لاًًَي
تِ ذاطط فطظًساى ٍ ّوسط
تطَيك زٍستاى ٍ اططافياى
اّويت زازى تِ ذَاستِّاي ذاًَازُ
حفظ ذاًَازُ ٍ جثطاى گصضتِ
وسة اعتثاض ٍ حيريت اجتواعي
ضفع ضطهٌسگي زض پيص اططافياى
حفظ ضٍاتط اجتواعي
ذستگي اظ هػطف هَاز
تٌفط اظ هَاز
عسم تحول ٍضعيت فعلي (ظهاى هػطف)
لىِ ًٌگ تَزى
زاضتي ظًسگي تْتط تعس اظ تطن
جثطاى گصضتِ
يافتي جايگاُ اجتواعي تْتط

طبقٍ
مشکالت اقتصبدی

درينمبیٍ مشتزک طبقبت
مًاوع درکشدٌ در تدايم مصزف

دغدغٍَبی وبشی اس خًد مًاد

مشکالت ي عًارض فزدی

تُدید درکشدٌ

مشکالت ي عًارض خبوًادگی

مشکالت ي عًارض اجتمبعی

تًجٍ بٍ اوتظبرت خبوًادٌ

وزمَبی اوتشاعی

تًجٍ بٍ مًقعيت اجتمبعی

ببيرَبی فزد وسبت بٍ اعتيبد

وگزش بٍ رفتبر

ارسشگذاری بٍ رفتبر تزک
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هجلِ آهَظش ٍ سالهت جاهعِ ،زٍضُ  ،1ضواضُ  ،4ظهستاى 1393

مًاوع درک شدٌ در تدايم مصزف :ايي تن زاضاي زٍطثمِ ٍ

هويافتووس اغوالً ذووَزم زيووسم" .يىووي اظ پعضووىاى عوووَهي

چٌسيي ظيط طثمِ هرتلف تَز وِ عثاضت تَزًس اظ هطوىالت

ضطوت وٌٌسُ ايٌگًَِ اظْاض ًظط وطز" :اوروط ايوي افطازهوي

التػازي ٍ زغسغِّاي ًاضي اظ هَاز:

گَيٌس تعس اظ هستي زيگط تَاًايي واض ضا اظ زست زازُاين".

الوووف) هطوووىالت التػوووازي :اوروووط لطيوووة توووِاتفووواق

ب) هطىالت ٍ عَاضؼ ذاًَازگي :هطز تيوواض  35سوالِ زض

ضطوتوٌٌسگاى هطىالت التػازي ًاضي اظ هػطف هوَاز ضا

پاسد تِ ايي سؤال وِ هْوتطيي عاهل السام تِ توطن ضووا

هاًٌس ظياز تَزى ّعيٌِّاي هػطف ٍ عسم تأهيي ذاًَازُ تِ

چِ تَز؟ گفت ":ظى ٍ تچِّاين غط هيظًٌس هيگَيٌوس پوس

علت هػطف هَاز ضا تيواى وطزًوس .يىوي اظ واضضٌاسواى ظى

وي هي ذَاّي ايي ضا وٌاض تگصاضي" .ذاًن  32سوالِ تيوواض

ضطوتوٌٌسُ تياى هيوطز وِ "چَى ًويتَاًٌوس جَاتگوَي

تياى ووطز" :ضوَّطم هوي ذَاّوس طاللون تسّوس" .يىوي اظ

ظًسگيضاى تاضٌس اظ ًظط التػازي هيأيي تطاي تطن" .هوطز

واضضٌاساى وِ حسٍز زُ سال ساتمِ واض زاضت گفت" :يه

تيواض 50سالِ زض پاسد سؤال علت هطاجعوِ گفوت" :زيوسم

عاهل ،هسائل ذاًَازگي ضاى است ووِ احسواس هويوٌٌوس

ّوِ ظًسگي ضفت ،ذاًِ ضفت ،هغواظُ ضفوت ،هاضويي ضفوت،

ظًسگي ضاى زض ذطط است هرل هاجطاي طوالق ٍ ايويّوا".

ّيچي ًساضمّ ،وِ اش ّن اظ ايي هَاز اسوت زيگوِ ّيچوي

تايوس گفوت پعضوىاى ٍ واضضٌاسواى ّوگوي زض ايوي هوَضز

تطام ًواًسُ تَز" .يىوي اظ واضضٌاسواى زض تَضويح هطوىل

اتفواقًظووط زاضوتٌس وووِ هعووَالً افووطاز هعتواز زاضاي اًووَا

التػازي تياى وطز" :اييّا ٍلتي تِ يه هطىل هالي جسي

هطىالت ذاًَازگي اظ هطاجطُ تا ططز ٍ جسايي ّستٌس.

هيذَضًس هيآيٌس تطاي تطن يا ٍلتي هَاز گطاى هيضَز".

ج) هطووىالت ٍ عووَاضؼ اجتووواعي :يىووي اظ پعضووىاى

ب) زغسغِّاي ًاضي اظ هَازٍ :جوَز ًاذالػويّواي هوَاز،

هطاضوتوٌٌسُ تياى وطز وِ" :هي تيٌٌس ٍجِ اجتواعيضاى

عسم تأثيط ٍ ًطلگي لثلوي هوَازً ،گطاًويّوا ٍ زضزسوطّاي

زاضز اظ تيي هي ضٍز ،واضش ضا زاضز اظ زست هيزّس ،اييّوا

تْيِ هَاز اظ جولِ هَضَعاتي تَز وِ زض ايوي ظهيٌوِ تيواى

علت آهسى تِ وليٌيه است" .تيواض هوطز  50سوالِ گفوت:

ضس .يىي اظ هترػػيي تيواى ووطزً" :اذالػويّواي هوَاز

"زيسم تَي اجتوا وِ هيطم اعتثاضي ًساضمّ ،وِ زيسضواى

اييّا ضا اشيت هيوٌس ٍ تَلعطاى اظ آى تطآٍضزُ ًوويضوَز.

هٌفي است"ّ .وچٌيي پعضه هترػػوي ووِ تويص اظ زُ

هيتيٌٌس فايسُاي ًساضز هستأغل هيضًَس؛ هيآيٌس تا تطن

سال ساتمِ زضهواى اعتيواز ضا زاضوت تيواى ووطز" :هسوائل

وٌٌس".

لاًًَي وِ توطاي افوطاز ايجواز ضوسُ گواّي تاعوث هطاجعوِ

اظ ططفي ذاًن تيواض  28سالِ گفت" :هويزيوسم تووام ضٍظ،

هي ضَز هرالً هسائل طالق وِ توِ ٍجوَز هويآيوس آىٍلوت

توام ٍلتن غطف ّويي واض هيضوس اغوالً اًگواض ّوير وواض

زازگاُ اظ اٍ ذَاستِ وِ تطٍز زضهواى ضوَز يوا توطاي حفوظ

زيگِ اي ًساضم ،اظ ّن غثح تا ضة زًثال ّويي واضم" .هطز

ضغلص تايس تيايس ٍ زضهاى ضَز" .تيواض هوطز  26سوالِ ووِ

تيواض  35سالِ هيگفت" :اغالً آزم فىط ٍ شوط ٍ واضٍتواضش

واضگطي هاّط تَز زض ايي ظهيٌِ گفت" :هي سطواض هيضفتن

هيضَز ّويي واض ،اغالً تِ ّير واض زيگِاي ًويضسوي ًوِ

حاال اگط تفْوٌس هطا سطواض ًويتطًس".

هيتَاًي جايي تطٍي ،يه هسافطتي تطٍي".

َىجبرَددبی اوتشاعددی :فووطز زض ضووثىِ اجتووواعي ذووَز اظ

تُدید درک شددٌ :ايوي تون زاضاي سوِ طثموِ هطوىالت ٍ

اضراظ هتعسزي تأثيط هيپصيطز .تطذي اظ ايي هطاجع تاييس

عَاضؼ فطزي ،ذاًَازگي ٍ اجتواعي تَز:

وٌٌوسُ ٍ تطذووي زيگوط تاظزاضًووسُ اًجووام ضفتواض هووَضز ًظووط

الف) هطىالت ٍ عَاضؼ فوطزي :ذواًن  32سوالِاي گفوت:

هي تاضٌسٌّ .جاض اًتعاعي تِ تاٍض ٍ ًحَُ تفىط فطز زض هوَضز

"ليافِ ام تاتلَ ضسُ تَز ذيلي تِّونذوَضزُ توَز" .يىوي اظ

ايي وِ افطاز هْن زض ظًوسگي اش توايول زاضًوس ٍي چگًَوِ

ذاًنّاي واضضٌاس تياى وطز" :زض ذاًنّايي ووِ هطاجعوِ

ضفتاض ًوايس هطتَ هي ضَز وِ ايوي تَجوِ توِ زضذَاسوت

هي وٌٌس فًَىطٌطاى زچواض اضوىال ضوسُ توَزُ" .يىوي اظ

ايطاى هٌجط تِ پياهسّاي هعيٌي هويضوَز ( .)22 ،28اگوط

تيواضاى هطز  26سالِ گفت" :ضٌيسُ توَزم توسى آزم ووطم

فطز تاٍض زاضتِ تاضس وِ افطاز هْن ضفتاض هَضز ًظط ضا تائيوس
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اًطثاق تطذي ساظُّاي هسلّاي ضفتاضي تا زاليل السام تِ تطن اعتياز

هيوٌٌس ،تِ احتوال تيطتطي لػوس اترواش ضفتواض ضا ذَاّوس

ذسووتِ ضووسُام"" ،تووِ توويتسووت ضسوويسُ تووَزم"" ،اظ ايووي

زاضت .زٍطثمِ زض ايي تون هوَضز تَجوِ اسوت :تَجوِ توِ

ٍاتستگي احساس تٌفط هيوٌن ،زيگِ تسِ" تياى هوي ضوس.

اًتظاضت ذاًَازُ ٍ تَجِ تِ هَلعيت اجتواعي:

زض ايووي ظهيٌووِ پعضووىاى ٍ واضضٌاسوواى ضووطوتوٌٌووسُ زض

الف) تَجِ تِ اًتظاضات ذاًَازُ :علت السام تِ تطن يىوي اظ

پژٍّص هعتمس تَزًس" :اغليتطيي علتي وِ تياى هويوٌٌوس

تيواضاى تِ ًمل اظ واضضٌاس ضاغل زض يىوي اظ وليٌيوهّوا

ذستِ ضسى اظ ٍضعيتطاى است تِ آذط ذط هيضسٌس".

ايي تَز وِ" :زذتطم اظ ٍلتي تِ زًيا آهسُ است تِ هي يوه

ب -اضظش گصاضي تِ ضفتاض تطن :تسوياضي اظ تيوواضاى تيواى

ًيطٍي ذاغي زازُ" .يىي اظ تيواضاى ظى  36سوالِ زض ايوي

هيوطزًس وِ هي ذَاٌّس گصضوتِ ذوَز ضا جثوطاى وٌٌوس ٍ

ظهيٌِ گفت" :تچِ ّاين ضا ذيلي زٍست زاضم ٍ ًوي ذوَاّن

زٍست زاضًس وِ تا تطن تِ ظًسگي لثليضاى تطگطزًس .هورالً

تِ ذاطط هي سرتي تىطٌس .تچِ توعضگن هوي گَيوس هاهواى

ايٌگًَِ تياى ضس" :هي ذَاّن اعتثاض لثلي ضا زاضتِ تاضون".

زٍست ًساضم هػطف وٌي" يا "اٍل تطاي تچوِ ّواين ٍ تعوس

تطذي واضضٌاساى ٍ پعضىاى ًيع زض گفتِّاي ذوَيص ايوي

تطاي ذَزم هويذوَام توطن ووٌن" ٍ يوا "ّوسوطم اظ هوي

هَضَ ضا تائيس هيوطزًس .تيواض هطز  32سالِ گفوت" :هوي

هيذَاّس تطن وٌن" .يىي زيگط اظ تيواضاى هوطز  28سوالِ

آزم لَي ٍ پطظٍضي تَزم اآلى ذيلي ضعيفن اغالً وسي توِ

تياى وطز وِ فطظًسم گفتِ "چطا تا ايي ليافِ هياي هسضسوِ

هي واض ًويزُ اغالً ليافِام ضا هويتيٌٌوس هويگي توطٍ وواض

زًثالن هي سطذَضزُ ضسم تطٍ تطن وي ،گفوتن هوي چوين

ًساضين هيرَام ّوَى آزم تطن".

ووِ هيطم تحت زضهاى هي ضن چطا تايس ايٌطوَضي تطوِ؟".

بحث

پعضىاى ٍ واضضٌاساى هطاضوتوٌٌسُ تياى هويوطزًوس ووِ

ايي هطالعِ تا ّسف تثييي عَاهل هطتثط تا السام توِ توطن

تسياضي اظ تيواضاى توِ زضذَاسوت زٍسوتاى آضوٌاياى ٍ توِ

اعتي واز ٍ ٍضٍز تووِ هطحلووِ "الووسام ي وا عووول" اًجووام ضووس.

ذاطط وسة ضضايت ٍ تَجِ آًاى هطاجعِ هيوٌٌس.

يافتِّاي ايي پژٍّص ًطاى زاز وِ تنّاي اغلي السام توِ

ب -تَجوِ تووِ هَلعيوت اجتووواعي :تيوواض ظى  32سووالِاي

تطن اعتياز تا چْاض ساظُ تْسيس زضنضسُ ،هَاًع زضنضسُ

گفت" :زٍست زاضم آزم هحثَتي تاضن" .زيگوطي زض هوَضز

زض تساٍم اعتيازً ،گطش تِ ضفتاض ٍ ًوطمّواي اًتعاعوي لاتول

حفظ هَلعيت اجتواعي ذَز ٍ ذواًَازُ اش ايٌگًَوِ تيواى

اًطثاق هيتاضٌس.

وطزً " :ويذَام سطضىستِ تاضن".

زض يافتِّاي ايي هطالعِ هطرع ضوس عوَاهلي ووِ تاعوث

وگزش وسبت بٍ رفتبر :اًجام يا عسم اًجام ضفتاض ،هعطَف تِ

ايجاز هاًع زض تساٍم اعتياز هيضَز هيتَاًٌس هٌجط تِ السام

لضاٍت ضرع هويتاضوس .تٌواتطايي اعتموازات زض تطوىيل

تِ تطن ضًَس .ايي عَاهل زض هسل اعتمواز تْساضوتي تحوت

ًگطشّا ٍ ّوچٌيي زض ضاتطِ تا ًتواي ضفتواض ٍ اضظضوياتي

عٌَاى "هَاًع زضنضسُ" هططو هيضَز وِ عثاضت است اظ

ًتاي ضفتاض هؤثط ّستٌس .چٌاًچِ فطز اًجام ضفتاضي ضا هفيس

اضظياتي فطز اظ زضوَاضيّواي هرتلوف اًجوام ضفتواض هاًٌوس

تساًس ،آى ضفتاض ضا اًجام ذَاّس زاز ٍ چٌاًچِ اًجام ضفتاض ضا

گطاًوي ،عووَاضؼ جوواًثي ًوواهطلَب يوا عووَاضؼ ًاضووٌاذتِ،

هضط تساًس ،اظ اًجام آى ذَززاضي هيوٌوس ( .)29زض ٍالوع

ًاذَضيّاي آى ضفتاض ًظيوط احسواس زضز ،هطوىل توَزى

ًگطش ًسثت تِ ضفتاض ،تِ اضظضياتي هرثت يا هٌفي افوطاز اظ

اًجام عول ٍ ًاضاحتوٌٌسُ تَزى آى ،غوطف ٍلوت ٍ غيوطُ

اًجام ضفتواض تسوتگي زاضز ( .)23تاٍضّواي فوطز ًسوثت توِ

( .)21 ،23هطىالت التػازي تِ عٌَاى يىي اظ هْونتوطيي

اعتياز ٍ اضظشگصاضي تِ ضفتواض توطن زٍ طثموِ ايوي تون ضا

عَاهل تطن هَضز تاويس است .توَولي توِ هطوىالت هوالي

تطىيل هي زٌّس:

تطاي تْيِ هَاز ،هطىالت التػازي -اجتوواعي توِ عٌوَاى

الف) تاٍضّاي فطز ًسثت توِ اعتيواز :تواٍض توِ ًتواي هضوط

هَاًع ازاهِ اعتياز ٍ تِ ًفع اًجام تطن اضواضُ ووطزُ اسوت

هػطف هَاز ًىتِ تسياض هْن ٍ اساسي تَز وِ تَسط تووام

( .)15 ،30زض هطالعووِ فطيووسًٍي همووسم ًيووع هطووىالت

تيواضاى هطاضوتوٌٌسُ زض لالة جوالتي ًظيط" :اظ هػطف

التػازي تِ عٌَاى عَاهل توطن اعتيواز تيواى ضوسُ اسوت
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( .)31زض هطالعِ ّ ٍ Stonوىواضاى تيوواضي ٍ ذسوتگي ٍ

هٌتطط ضس هطرع ضس وِ ذاًَازُ هٌسجن سثة افوعايص

هطىالت التػازي ٍ پَل تِ عٌَاى عَاهل اٍليِ تطن هططو

اًگيعُ تطن هيضَز ( .)36شوط ايي ًىتِ ًيع حوائع اّويوت

ضسُ است ( )32وِ تا يافتِّواي ايوي پوژٍّص ّوروَاًي

است وِ تطذي هطالعات توِ توأثيط زٍگاًوِ ذواًَازُ اضواضُ

زاضًس.

زاضتِاًس تِطَضي ووِ زض ذواًَازُّوايي ووِ زض آى سواتمِ

ّوچٌيي ايي هطالعِ ًطواى زاز ووِ تْسيوس زضنضوسُ توِ

اعتي واز ٍجووَز زاضز احتوووال اتووتال تووِ آى ت ويص اظ زيگووط

عٌَاى يىي اظ ساظُّاي هسل اعتمواز تْساضوتي اظ تونّواي

ذوواًَازُّاسووت ،اظ ططفووي ذوواًَازُ تووِعٌووَاى يىووي اظ

اغلي السام تِ تطن اعتياز است .تْسيس زضنضسُ عالٍُ توط

تطَيكوٌٌسگاى اغلي تطن ًمص ايفا هيوٌس (.)30

زضن فطز اظ هيعاى آسيةپصيطي ذَز ٍ اططافيواى توِ تواٍض

تن زيگط "ًگطش تِ ضفتواض" توَزً .گوطش توِ ضفتواض ووِ زض

فطز زض هَضز ٍسعت آسيثي ووِ اٍ ضا تْسيوس هويوٌوس ًيوع

ًظطيِ ّاي ضفتاض تطًاهِ ضيعيضسُ ٍ عول هٌطمي توِعٌوَاى

اضاضُ زاضز ( .)18 ،22-23 ،28ايي تْسيسّا زض ظهيٌِّواي

يه ساظُ هططو ضوسُ اسوت عثواضت اسوت اظ اعتموازات ٍ

فووطزي ،اجتووواعي ٍ ذوواًَازگي هووَضزًظط ّسووتٌس وووِ زض

تاٍضّاي فطز زض هَضز ًتيجِ اًجام يه ضفتاض ٍ ًيوع اضظضوي

هطالعات هرتلف ايي تْسيسّا تِ عٌَاى عاهلي توطاي توطن

وِ فطز تطاي ًتيجِ ضفتاض هَضزًظط لائل هيضَز (.)18 ،20

اعتياز گعاضش ضسُ است .تِعٌَاى هرال هطالعات هتعوسزي

هطاضوت وٌٌسگاى اظ يه سَ پياهوسّاي اعتيواز ضا توا تيواى

تياى هيوٌٌس وِ عَاهلي وِ فطز ضا تِ سووت توطن سوَق

ذستگي ٍ تٌفط اظ هَاز اتطاظ هويزاضوتٌس ٍ اظ طوطف زيگوط

هيزٌّس ضاهل آگاّي اظ عَالة هػوطف ٍ توأثيطات هٌفوي

ضفتاض تطن ضا ٍاجس اضظش هيزاًستٌس ٍ آى ضا اهىاًي توطاي

آى تط ذَز ٍ زيگطاى ،تطس اظ گطفتاضيّاي لاًًَي ،تطس اظ

جثطاى گصضتِ ،وسة اعتثاض اجتواعي ٍ هَفميت زض آيٌوسُ

آتطٍضيعي ،اظ زست زازى ضغل ٍ وطيسُ ضسى توِ واضّواي

هيزاًستٌس .سط گلعايي تياى هيوٌس ظهاًي فطز تطاي توطن

ذالف لاًَى ،تطس اظ ظًساى ضفتي ،هطىالت توطاي اظزٍاج ٍ

السام هيوٌس وِ زچاض ذستگي ٍ زلظزگوي اظ هوَاز ضوسُ

استرسام هي تاضس (.)12-13 ،15 ،30-34

تاضووس ( .)8زض هطالعووِاي وووِ تووا عٌووَاى اًگي وعُي تووطن

ًطمّاي اًتعاعي تِ عٌَاى يىي زيگط اظ تونّوا هوَضز تَجوِ

هتاهفتاهيي زض هياى جَاًاى تايلٌسي زض سال  2006اًجوام

لطاض گطفت .ايي ساظُ زض ًظطيِ ضفتواض تطًاهوِضيوعيضوسُ ٍ

ضس ،اًگيوعُ ِتوطنًٌ ،وگ جاهعوِ توَزى ٍ توأثيطات هٌفوي

ًظطيِ عول هٌطمي هططو ضسُ است ووِ عثواضت اسوت اظ

اجتواعي هَاز زض ذَز ٍ زيگطاى تَز ( .)34هطالعات تَولي

ًحَُ تفىط فطز زض هوَضز اًتظواض افوطاز هْون ظًوسگياش زض

( ٍ )13وياًي پَض (ً )33يع تِ ايي ًىات اضواضُ زاضوتِاًوس.

ضاتطِ تا اًجام يا عسم اًجام ضفتاض .ايي هفَْم ّوچٌويي توِ

هْنتطيي هحسٍزيت هطالعوِ هحوسٍز توَزى ظهواى حضوَض

اًگيعُ فطز زض پيطٍي اظ ذَاست زيگطاى ٍ پصيطش اًتظاضات

ضطوت وٌٌسگاى تِ ٍيژُ تيواضاى زض وليٌيوهّوا توَز ،ظيوطا

آًْووا اضوواضُ زاضز .تثعيووت اظ ذَاسووتِ ّوسووط ،ذوواًَازُ،

هعوَالً تيواضاى غطفاً تطاي اًجام اهَض زضهاًي زض وليٌيهّا

ّوساالى ،ضّثطاى زيٌي ٍ اييگًَِ هَاضز ضا هيتَاى تحوت

حاضط هيضسًس ٍ تٌظين ظهاى هػاحثِ زضَاض تَز.

توووأثيط ايو وي سووواظُ زاًسوووت ( .)18 ،20-21 ،23 ،29زض

نتیجهگیری

هطالعات هتعسزي ايي عَاهل تطاي الوسام توِ توطن اعتيواز

تٌاتط آًچِ اضائِ ضس عَاهل هرتلف هطتثط تا السام توِ توطن

تطضسي ٍ هَضز تائيس لطاض گطفتِ است (ً .)12 ،15 ،32تاي

اعتياز تا تطذي ساظُّاي هسلّاي آهَظش تْساضت ضواهل

هطالعِاي تا عٌَاى تطضسي ضيَ عَاهل ذطوط زض اعتيواز ٍ

تْسيس زضن ضس ،هَاًع زضنضسُ زض تساٍم هػطفً ،گوطش

تطن اعتياز هعتوازاى ذوَز هعوطف ووِ تَسوط هسوىٌي ٍ

تِ ضفتاض ٍ ًطمّاي اًتعاعي لاتل اًطثاق ّستٌس .الثتِ ّووِ

جعفطظازُ اًجام ضس ًطاى زاز وِ ذاًَازُّ ،وسط ،زٍست ٍ

ايي ساظُّا غطفاً زض يه هسل تياى ًطسُاًس ٍ زض هسلّواي

ّوىاض ًمص هْوي زض تطن اعتياز زاضًس ( .)35زض هطالعوِ

هرتلفي اضائِ گطزيسُاًس .لاتل شوط است ووِ ايوي سواظُّوا

زيگووطي وووِ تَسووط اغ وغطي ٍ ّوىوواضاى زض سووال 2013

غطفاً هيتَاًٌس تِعٌَاى آغاظگطّاي تطن هَضز ًظط تاضٌس ٍ
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حويس تَولي لَچاًي ٍ ّوىاضاى

اًطثاق تطذي ساظُّاي هسلّاي ضفتاضي تا زاليل السام تِ تطن اعتياز

تْساضت تا عٌَاى ططاحي ٍ اضظضياتي تستِ آهَظضوي هوؤثط

پيطٌْاز هيگطزز زض هطالعوات آيٌوسُ توِ تطضسوي عَاهول

تط تساٍم تطن اعتياز هػَب زاًطگاُ تطتيت هوسضس تْوطاى

ِهطتثط تا تساٍم تطن ٍ ساظُّاي هطتثط تا آى ًيع پطزاذتو

.ز هوويتاضووس/52/4470ُ تووِ ضووواض93/3/18 زض توواضيد

.ضَز

تسيي ٍسيلِ اظ ّوىاضي تواهي وساًي ووِ زض ايوي تحميوك

تشکر و قدردانی

.هطاضوت زاضتِاًس تطىط هيضَز

ايي هطالعوِ لسووتي اظ پايواى ًاهوِ زٍضُ زوتوطي آهوَظش
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Abstract
Background and Objectives: The world population has reached over seven billion people. Of these,
230 million individuals abuse substances. Therefore, substance abuse prevention and treatment programs have received increasing attention during the past two decades. Understanding people’s motivations for quitting drug abuse is essential to the success of treatment. This study hence sought to identify major motivations for quitting and to compare them with the constructs of health education models.
Materials and Methods: In the present study, qualitative content analysis was used to determine the
main motivations for quitting substance abuse. Overall, 22 patients, physicians, and psychotherapists
were selected from several addiction treatment clinics in Bojnord (Iran) during 2014. Purposeful sampling method was applied and continued until data saturation was achieved. Data were collected
through semi-structured, face-to-face interviews and field notes. All interviews were recorded and
transcribed.
Results: Content analysis revealed 33 sub-categories and nine categories including economic problems, drug-related concerns, individual problems, family and social problems, family expectations,
attention to social status, beliefs about drug addiction, and valuing the quitting behavior. Accordingly,
four themes, i.e. perceived threat, perceived barriers, attitude toward the behavior, and subjective
norms, were extracted.
Conclusion: Reasons for quitting substance abuse match the constructs of different behavioral models
(e.g. the health belief model and the theory of planned behavior).
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