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 چکیده

 اين جمله از که دارد پی در را اخالقی بنيادهاي تزلزل ،رمخد مواد مصرف به فرد نمودن وابسته طريق از مستقيم غير و مستقيم صورت به اعتياد

 را آنها که است مبتاليان نزديکان و خانواده افراد اول درجه در مشکالت اين قربانيان شک بی .است خشونت و جنايت جرم، افزايش پيامدها

به طور خاص رابطه  می باشد وبه اعتياد   زنان گرايش علل شناسايی هدف با پژوهش اين .سازد می مواجه پيامدها اين با ناخواسته يا خواسته

 شده انجام پژوهشه است. گرفت نظر در را تهران خاوران و شوش مناطق معتاد غير و معتاد زنان از گروه گيرد که دوتياد با فقر را در نظر می اع

 برخوردار بااليی مالی و رفاهی سطح از نبودند معتاد که شاهد گروه زنان چون ندارد  وجود معناداري رابطه زنان اعتياد و فقر بين که داد نشان

 دچار شدند معتاد که انینز ولی بودند پايين به رو متوسط طبقه از بودند معتاد که هم زنانی و بودند پايين به رو متوسط طبقه کل در و نبودند

 همانند اعتياد . شوندمی اعتياد باعث و ميدهند هم دستبه  دست مختلف عوامل چون باشد بعدي يک تواندنمی فقط اعتياد .شدند مطلق فقر

 باعث هم غيرهو  روانی و اقتصادي و اجتماعی مشکالت و شود می خانواده بنيان پاشيدگی هم از و فقر باعث حتی که کندمی عمل اي چرخه

 در مناطقی فقط هايی محدوديت دليل به تحقيق اين در البته .آيد نمی حساب به اعتياد براي عاملی تنهايی به فقر کل در ولی شودمی اعتياد

 .کنندمی زندگی مناطق اين  پايين طبقاتی سطح که درشد هتگرف نظر

 خانواده زنان،  اعتياد،  فقر،  واژگان کليدي:
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 مقدمه

 روزه هر اعتياد، از ناشی عوارض و خطرات دوجو با .باشد داده قرار تهديد مورد را بشري جوامع اعتياد همانند که يافت توانمی را ايپديده کمتر

 ساير اجتناب براي جدي هشداري عنوان به نتوانسته اکنون آن هولناک هاي صحنه مشاهده و شودمی افزوده مرگبار دام اين قربانيان شمار بر

 ملل سازمان ساالنه گزارش اساس بر . نيست امان در اعتياد از کس هيچ امروزه .(5991اتونگ،- آناتی) شود تلقی جامعه جوان قشر ويژه به افراد

 دنيا جميعت کل درصد 1 عبارتی به يا نفر ميليون 500 دنيا، سراسر ساله 52 الی 51 جمعيت بين مواد کنندگان مصرف تعداد ( 5001) دمتح

 کنندگانمصرف تعداد ايران در .هستند افيونی مواد کننده مصرف جميعت، درصد 2 عبارتی به يا نفر ميليون 51 حدود در تعداد اين از که است

 مواجه مشکل اين با ايران کشور در ساله 10 تا 51 افراددرصد  50 آمارها برخی اساس بر و است نفر ميليون 3/3 تا 8/5 حدود در افيونی مواد

 در شده ثبت مستندات براساس ايران در (.5005 مکري،)دارد جهان در را افيونی مواد به معتادان نسبت باالترين ايران اساس اين بر د.هستن

 باعث اعتياد ساله هر(. مخدر مواد با مبارزه ستاد)دارد وجود تفننی کنندهمصرف نفر هزار 800 و دائمی معتاد نفر هزار 200و ميليون يک حدود

 طريق از مستقيم غير و مستقيم صورت به اعتياد (. 1381 مخدر، مواد با مبارزه ستاد دبيرخانه)شودمی کشور از پول تومان ميليارد 173 خروج

 .است خشونت و جنايت جرم، افزايش پيامدها اين جمله از که دارد پی در را اخالقی بنيادهاي تزلزل مخدر، مواد مصرف به فرد نمودن وابسته

 صد ماه هر در که داده نشان ايران در ها بررسی .است شده داده اختصاص افراد اين به هادادگاه وقت از زيادي مقدار که دهند می نشان ها يافته

 بوده همسرانشان اعتياد دليل به اند داده طالق درخواست که افرادي از درصد 31 و دهند می دست از را خود جان اعتياد دليل به نفر

 عبارتی به است، مردانه اي هپديد عمدتا مواد مصرف سوء و مخدر مواد که است اين اعتياد درباره جامعه افراد اکثر تصور (.5385ممتازي،)است

 انجام 5339 سال در اي مطالعه که پژوهشگر مسائل اجتماعی مدنی. آورند می روي اعتياد به مردان از کمتر بسيار ها زن که است اين بر اعتقاد

 بيشتر و بود درصد 55 کرمان در و درصد 3/53 تهران در آمار اين البته هستند مواد کننده مصرف زنان درصد 1/1 آن در که دهد می نشان داده

 سازماند. ش بيشتر مواد مصرف در زنان سهم صنعتی، مواد شدن مطرح با اخير هاي درسال .داشتند توجه مخدر مواد دارويی جنبه به معتادان

 .است مردان درمان هزينه از بيشتر خيلی زنان اعتياد درمان هزينههستند.  معتاد زندانی زنان درصد 25 که داد گزارش 5383 سال در ها زندان

 مربوط هاي ريزيبرنامه در آنان نيازهاي به دليل همين به ،است شده شناخته کمتر کشورمان زنان در اعتياد و مواد مصرف سوء ماهيت و وسعت

 انکار توان نمی را زن موثر و اساسی نقش .دهدجلوه می  اهميترا با  مساله اين بررسی در جنسيتی رويکردامر  همين .شود نمی توجه اعتياد به

 تواند می دست اين از مطالعاتی نتايج .ستآنها دست در آينده که هستند فرزندانی مادران زنان، که دانيممی  دراجتماع، چه خانواده، در چه کرد

 از پيشگيري راستاي در اعتياد به زنان گرايش داليل شناخت با می شود و باشد مفيد زنان اين درمانی و بهداشتیي ها ريزي برنامه بر حداقل

 .هستند موثر اعتياد از ناشی خانوادگی ناگوار هاي پيامد کاهش راستاي در نيز مطالعات قبيل اين .برداريم آميزي موفقيت هاي گام زنان اعتياد

 می روي اعتياد به دختران و زنان اين که شود می باعث هايی انگيزه چه چيست؟ اعتياد به زنان و دختران آوردن روي علل که بدانيم بايد حال
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 که است دخترانی و زنان بر متمرکز حاضر پژوهش ؟چيست زنان اعتياد يعنی معضل اين گيري شکل در بيرونی و درونی عوامل نقش آورند؟

 جاديباعث ا ،کهارتباطی، روانی ،اجتماعی مشکالت تعييناين مطالعه:  ديگر فاهداين ابر عالوه ،دهستن مخدر ماده چند يا يک مصرف سوء دچار

 براي اعتياد با همراه لئمسا کشيدن تصوير به. می باشد زناناعتياد  ترک عدم باعث که اي عمده مشکالتبررسی  و شوديدر زنان م ادياعت نهيزم

 در درمانی و بهداشتی اي مداخله هاي برنامه تنظيم براي مفيد هاي داده هئارا و دارد وجود آنان در اعتياد زمينه که زنانی و اعتياد به مبتال زنان

 فقر بيناين تحقيق به اين صورت است که  ي و فرضيه ،هستند اعتياد خطر معرض در که زنانی و اند شده اعتياد دچار که زنانی به کمک راستاي

 .دارد دووج معناداري رابطه زنان اعتياد به ابتالء وميزان مادي

 بعد هاي آسيب به ديگر عبارت به است اعتياد فردي پيامدهاي بر متمرکز بيشتر ايران در اعتياد به مربوط مطالعات کنون تا که است ذکر شايان

 گرايش علل که يافت ميتوان را  اي مطالعه وکمتر است مردان  اعتياد به مربوط  گرفته صورت مطالعات اکثر .پردازد می آن درمان و اعتياد از

 .باشد  داده قرار هدف موردرا  اعتياد به  زنان

 مفاهیم تعریف

 فحشا، فقر، شامل که ميکند ايجادرا   زنان در اعتياد زمينه که است مشکالتی از دسته آن اجتماعی مشکالت از منظور :اجتماعی مشکالت

 .ميشود...جنسی، اذيت و آزار زنان، اين همسران اعتياد خانوادگی، هاي خشونت ، تتحصيال نداشتن

يه، اول نيازهاي شامل هم تاامکانن اي .باشد زندگی ادامه براي کافی امکانات فاقد شودکه می گفته کسی به ايران جامعهر فقيرد :فقر عملی تعريف 

 .هستند پايينی اجتماعی پايگاه داراي فقراء همچنين و باشد می کافی رفاهی و بهداشتی تفريحی، آموزشی، کاناتام

 .درآمد ميزان ،شغلی رتبه، تحصيالت ن ميزا: اجتماعی پايگاه

 حداقلو  شده يامواد ماده آن به روانی و جسمی وابستگی دچار ازمواد يکی مصرف دليل به شودکه می اطالق کسی بهمعتاد  :اعتياد عملی تعريف

 مصرف ياسوء و وابسته داشته مراجعه آنجا به اي حرفه کمکهاي دريافت براي که مرکزي تشخيص براساس و قرارگرفته اعتياد درمان يکبارتحت

 .شود می محسوب کننده

 مبانی نظری

 گذار تأثير علل جنبه دو به يک هر که د:انکرده اشاره اجتماعی علل و فردي علل دسته دو به اعتياد علل مورد در( 5001)سادوک و کاپالن

  .اندشده ارائه زير جدول در خالصه گونه به عوامل اين .شوندمی تقسيم فعلی تأثيرگذار علل و قبلی
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 اجتماعی فردي عوامل

 قبلی

 وقايع ،مادرزادي و ژنتيکی عوامل -

 ، اوليه يادگيري -رشد دوران

 قبلی داروئی تجارب

 همتايان گروه -

 خانوادگی روابط -

 فردي بين روابط -

 والدين سوءمصرف -

 فعلی

 فرد خلقی وضعيت -

 ترک عالئم -

 فرد توقعات -

 موجود قوانين -

 اجتماعی فشارهاي -

 مواد به دسترسی -

 دموگرافيک عوامل -

 

 روانکاوی دیدگاه

 سليگمن، و روزنهان از نقل به ،1905 فرويد،)است شده تثبيت دچار يا و روي سواپ دچار يا روانکاوي هاينظريه بر بنا معتاد بيمار يک شخصيت

1999.) 

 خود سوي به هارنج هجوم برابر در خود داشتن مصون براي راهی ايجاد دنبال به اصل در مخدر مواد به معتاد فرد که بود معتقد،  (1926)رادو

 (.1999سليگمن، و روزنهان ) تاس

 

 شناسیجامعه دیدگاه
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 چنين که است شده دانسته جوامع در دسترسی در مخدر مواد حجم توجه قابل افزايش اعتياد، به گرايش علل مهمترين شناسیجامعه ديدگاه از

 دآيمی فراهم مخدر مواد به هاآن گرايش زمينه مجموع در دليل همين به .کندمی تسهيل بسيار مخدر مواد به را افراد دستيابی شرايطی

 (.1993مازا، چيرلو،برينی،کامبازو،)

 انتظارات و  اجتماعی اهداف درباره اجماع فقدان اجتماعی منجر به رفتار انحرافی می شود منظور از بی هنجاري هنجاري بی می گويد  دورکيم

 يا مغز بوسيله عمدتا آدمی رفتار و روان. باشد می است شده متصور خود اعضاي براي عملی الگوهاي و قواعد عنوان به  جامعه آنچه و جمعی

 و شکستگی دچار جامعه هنجارهاي که صورتی در هنجارهاست، تابع فرد هايخواسته حدود کهآن حال ،شودمی کنترل و هدايت گروهی ذهن

 تنظيم را خود رفتار و ها هدف قوانين، از تابعيت در و کند قرار بر جامعه و خود بين منطقی رابطه نيست قادر ديگر فرد شوند، آنومی گسستگی

 جامعه در آنومی انوع زمينه ايجاد عامل تواند می اقتصادي يا اجتماعی سريع تغييرات دهدمی نشان دورکيم( 21:1385تبريزي، محسنی)کند

 بيشتري داري خويشتن بايد ها آن رو اين از شود،می کاسته نيازهايشان ارضاي جهت در مردمابزار  تعداد از اقتصادي بحران شرايط در .باشد

 کند ايجاد جديد هنجارهاي از اي مجموعه سرعت به تواند نمی جامعه که چرا دارد، نياز زيادي زمان به سازگاري اين اما .کنند ايجاد خود در

 و هاابزار توازن عدم اين به فردي نهايت در واکنش يک .بيايد وجود به نامتعادلی وضع است ممکن لذا باشد، متناسب جديد شرايط اين با که

 (.5383 طباطبايی، قاضی جزايري، شاملو،.پورشهباز،)باشد می انحراف انواع ی،خودکش نيازها

 اجتماعی کنترل نظریه

 همه به متعلق بزهکارانه رفتار که است استوار فرض پيش اين بر نظريه اين کرد، مطرح 5991 سال رادر اجتماعی کنترل نظريه یشهير   

 عامل  یاجتماع کنترل.است اجتماعی کنترل هايمکانيزم ضعيف کارکرد نتيجه و دارد شمول جهانی و عموم جنبه .است اجتماعی طبقات

 کمتر احتماال دارند، مدرسه و والدين با را محکمی ارتباط و تعهد که جوانانی .داندمی جامعه به فرد تعهد ميزان را انحرافی رفتار کننده تعيين

 (.5381 گودرزي،)برويم قانونی کامال يا کجروانه رفتار طرف به ما نندکهکمی مشخص بيرونی و یدرونهايکنتر .شوندمی مجرمانه رفتار درگير

 افتراقی پیوند نظریه

 از ناشی تفاوت اين .داندمی شان غيرانحرافی هايتماس از آنان انحرافی هايتماس تعداد بودن بيشتر را افراد رفتاري کج علت نظريه اين 

 رفتاري کج ساترلند ديدگاه از .برخوردارند همنوايانه هاي ايده از که افرادي به نسبت دارند رفتارانه کج هاي ايده که است کسانی با افراد تعامل

 صديق)نآ امثال و مغزي آسيب يا پايين هوش بهره محصول نه و است ارثی نه ،است يادگرفتنی .شود می آموخته ديگران با تعامل در

 عواقب از رهائی براي افراد .دارد قرار منفی تقويت مفهوم برپايه عمدتاً متضاد فرايند نظريه (. 252:1380همکاران، و ولد ،16:1383سروستانی،

 (.1384محمدي، نقل به ؛ 1974کوربيت، و سولومن)شوندمی معتاد آن به و نموده مصرف را مواد عاطفی ناخوشايند
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  تحقیق عملی پیشینه

. باشدمی 1378 سال از پس و انقالب از قبل هاي سال آخرين به مربوط زنان، در اعتياد و مواد مصرف بررسی خصوص در آمده بدست اسناد کليه

 در را مواد مصرف شيوع مطالعات، از بسياري .است  نيامده بدست انقالب از پس اول سال 20 در ايهمطالع انجام بر دال سندي هيچگونه

 که نکته اين ذکر به تنها و نمايند ذکر جنس دو تفکيک به را مواد مصرف شيوع فراوانی اينکه بدون ه،داد ارائه خود بررسی مورد جمعيت

 هاي گزارشطبق  (.5380احمدي و جواد پور، ؛خيرخواه و مجيدپور)اندکرده اکتفا بوده بيشتر زنان از داري معنا طور به مردان در مواد مصرف

 به گزارش5338 سال در .دادند می تشکيل را کنندگان مراجعه از درصد 1 تا 5 بين زنان نشان داداخير سالهاي در بهزيستی سازمان آماري

 صد در  1،(RSA) زنان نسبت(، در مطالعه اي 5385، همکاران و سمعی بيشترين معتاد را داشته اند) 59 زير سنی گروه  کشور بهزيستی مراکز

 جمعيت سوم يک(RSA) مطالعه در که است آن امر اين علت. باشد می بهزيستی سازمان درمانی مراکز شدگان پذيرش در آن ميزان از بيشتر و

 مصاحبه مورد درمانی مراکز از که  گروهی از.اند بوده گلوله و اتنوگرافيک روش به خيابانی معتادان از سوم يک و ، درمانی مراکز از مصاحبه مورد

 اين در .است شده گزارش معنادار تفاوت اين و اند بوده زن درصد5 خيابانی معتادان از و صد در 3 زندانی معتادان از صد، در   8بودند  گرفته قرار

 اند بوده کرمان و تهران استان 5 از زنان ميزان بيشترين نيز مطاله

 هگرو در که ،انجام دادند شيراز به مربوط مواد مصرف سوء مورد در شناسی گير همه مطالعات 5385و 5380 هايسال در همکاران و احمدي

 وزارت توسط و ها اورژانس در 5380 سال در که است شده انجام زمينه اين در کشوري مطالعه يک تنها .است شده انجام جامعه مختلف هاي

 الگوهاي و معتادان هايويژگی مورد در اطالعات بيشترين اين، بر عالوه. نيافت چاپ اجازه هامدت و شد انجام پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 از 5339 تا 5331 هاي سال در کشور بهزيستی سازمان پيشگيري معاونت توسط که است کشوري هاي گزارش به مربوط ها آن در مواد مصرف

 طور به يکی که اند،هشد انتخاب نيز درمانی مراکز از خارج از معتادان نمونه جمعيت ، مطالعه دو در تنها. است شده ارائه معتادان درمانی مراکز

 ،بانقال از قبل آخر هايسال در معتادان الگوهاي و مواد مصرف شيوع مورد در اطالعات بيشترين .اندداده انجام5385، همکاران و رزاقی کشوري

 3 در سال 51از باالتر عمومی جمعيت در ادرار آزمايش با مطالعات و ترياک سهميه براي کشور در شده ثبت رسمی معتادن درمانی، مراکز از

 شده، ارايه اطالعات مجموع استناد به ،یکل طور به .دارد وجود اطالعات کمترين انقالب از بعد اول سال 50 در و است آمده دست به کشور استان

 بديهی شودمی زده تخمين سال 51 باالتر زنان درصد 31 تا 10 يا نفر هزار 510 تا 500 بين کشور در اپيوئيدي مواد به معتاد زنان جمعيت

 بين کشور، در را اپيوئيدي مواد به معتادان مرد به زن نسبت توانمی همچنين .است باالتر بسيار اپيوئيدي مواد کنندگان مصرف رقم که است

  به ابتالء ميزان و الکل مصرف وسعت مورد در .ندارد زيادي شيوع زنان عمومی جمعيت در حشيش مصرف. زد تخمين را53 به يک تا 55به يک

 از برخی .طلبد می را بيشتري تحقيقات و ندارد وجود گيري نتيجه امکان متنوع، ارقام وجود علت به زنان، در آن مصرف از ناشی اختالالت

 شايع شايد که (.5383، دهگانپور محمدي،) هستند زنان در پزشک تجويز بدون گردان روان داروهاي مصرف توجه قابل شيوع از حاکی مطالعات

 هنر دانشکده دانشجويان در و شده انجام تهران هايدانشگاه دختر دانشجويان روي که اي مطالعه .باشد ايرانی زنان در  اعتياد مورد مواد ترين
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 غلبه ليکن است زنان از تر شايع مردان در همچنان مواد سوءمصرف جهان در(. 5381، آشتيانی ميري)است شده گزارش بيشتري مصرف ميزان

 آمريکاي کشورهاي  از دربرخی درصد 30، يافته استقالل تازه هاي کشور در 80 تا آسيايی سنتی جوامع بعضی در  90 از مواد مصرف در مردان

 30 زنان متحده، اياالت در(UNODC,2000) است متفاوت آلمان و انگلستان مانند يافته توسعه هاي کشور از برخی در درصد 10 و التين

 بيشتر بسيار حاصله ،رقم گردد اضافه آن به گردان روان هاي دارو مصرف که صورتی در و ميدهند تشکيل را مواد کننده مصرف جمعيت از درصد

-می برآورد درصد1 زنان در و درصد 8مردان در الکل مصرف اختالالت  ميزان جهان در همچنين (KANDALL,1998). بود خواهد اين از

 ، موقر رحيمی؛ به نقل از WHO ,2001)شود

 روش تحقیق

 روش تحقيق مطالعه بر روي دو گروه از زنان بوده است

 بودند معتاد مواد به وابستگی و اختالل به مبتال پژوهش هاي مالک به بنا و مطالعه زمان در که زنانی .5

 نداشتند مواد به وابستگی و ابتال که زنانی .5

 زنان DIC مراکز،  خاوران و شوش نقاط در متمرکز مراکز از گيري نمونه و سال 10تا 50سنی رده يک زنان، در جنسيت يک از نمونه انتخاب با

 در گرفتند قرار مطالعه مورد که زنانی که است ذکر قابل .يافت انجام مطالعه و کنترل آمد خواهد ادامه در که آنچه شرح به هايی متغير تهران

 .کردند می زندگی خاوران و شوش مناطق همين

 پژوهشب عملياتی تعريف اساس بر اعتياد به مبتال زنان تمامی شامل آزمايش گروه يا و مورد گروه براي پژوهش آماري جامعه :آماري جامعه

 زندگی مناطق همان در که مراجعانی با محلی اي گونه به خاوران و شوش DIC مراکز. داشتند مراجعه نظر مورد مناطق DIC مراکز به که ودندب

 به .شدند انتخاب خاوران و شوش مناطق همان ساکنان بين از نبودند اعتياد به مبتال زنانی ،همقايس يا و شاهد گروه براي .دارند کار سرو کنندمی

 طور به و نشد مصاحبه زنان اين يهمه با ،دبودن درمان تحت که زنان اين از بعضی تمايل عدم و مراکز اين مديران کامل همکاري عدم داليل

 زندگی مناطق آن در ولی نبودند معتاد که زنانی از نفر 50 تصادفی طور به و گرفتند قرار مصاحبه مورد و انتخاب را ها آن از نفر 50  تصادفی

 .داديم قرار مطاله مورد  هم کردندمی

 پژوهش نمونه گیری نمونه روش

 از فهرستی مراکز پراکندگی طور همين و افراد به دسترسی مشکالت پيشبينی و گيري نمونه مشخص چوبچهار يک وجود عدم دليل به ابتدا

 شد. انتخاب قرعه به زنان  DIC مرکز 5 مراکز اين ميان از گرديد تهيه تهران شهر در واقع مراکز همه
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 گروه براي مواد سومصرف به اختالل داشتن گروه 5 هر براي سال 13 تا 50 سنی ي دامنه در داشتن قرار : مطالعه به ورود  هاي مالک

 .گروه 5 هر براي پژوهش با همکاري براي رضايت مورداعالم

 :مطالعه از خروج هاي مالک

 شاهد گروه در نفر 50 و مورد گروه در نفر 50 نفر 50 ها کمال بنابرين،  مطالعه در شرکت تمايل عدم ، سال 13 از بيشتر و سال 50 از کمتر سن

 .کردند شرکت مطالعه اين در

استفاده شده است آزمونهاي مورد استفاده از اين نرم افزار آزمون هاي توصيفی)ميانه، ميانگين،  spssداده ها از نرم افزار  لبراي تجزيه و تحلي

 مد، انحراف معيار، درصد، بيشترين و کمترين( استفاده شده است.

 

 

 یافته های تحقیق و نتیجه گیری

 31 کهنتايج به شرح زير بدست آمد:   spssه از نرم افزار با استفادتماي پاسخ هايی که افراد به  سواالت پرسشنامه داده بوند،  در اين تحقيق

 که هستند خانه داراي ها آن درصد 51 .است شديد فقر دهنده نشان خود اين که خوابند کارتون و هستند منزل فاقد درصد گروه مورد مطالعه

 .است پايينی رقم اين

 فاقد آنها درصد 81 که است اين دهنده نتايج نشان ؟چگونه است کنيدمی زندگی آن در که مسکنی وضعيتدر پاسخ به سوال دوم پرسشنامه 

. در است پايين رفاه سطح دهنده نشان خود اين هستند شخصی منزل داراي ها آن درصد 51 تقريبا و هستند استيجاري منازل داراي يا منزل

 در درصد 20 و کنندمی زندگی متر 20 زير منازلی در ها آن صددر 51 که است اين دهنده نشانپاسخ به متراژ منزل شما چقدر است نتايج  

 پايين مالی سطح دهنده نشان خود اين که .هستند خواب کارتون ها آندرصد  30و متر 80 باالي درصد 1 و کنندمی زندگی متر 80 زير منازلی

 با بقيه و کنندمی زندگی تنها ها آندرصد  11 که است اين دهنده نشان کنند؟می زندگی نفر چند داريد سکونت که منزلی در. است زندگی

 کنيد؟می کار  شما آيا. کنند زندگی آن در که هستند منزلی فاقد کنندمی زندگی تنها که کسانی اکثر کندمی زندگی خود اي خانه هم يا خانواده

 ها نآ بيشتر داشتند تاکيد موسسات مسوليئن اما ندارند کار کردندمی اظهار ها آن بيشتر شد پرسيده بودند معتاد که کسانی از چون سوال اين

 در مفيد مشاغل ،بودند شاغل اگر نبودند متاد که زنانی و کردندمی فروشی مواد هم شايد و آورندمی در را خود مواد پول اينگونه و هستند روسپی

 .نبودند شاغل ها آن درصد 51 و کردندمی کار ها آندرصد  31 پس داشتند اجتماع
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 از درصد 51 فقط و داشتند تومان هزار 500 زير درآمد يا و نداشتن آمد در يا ها آندرصد  81 که است اين دهنده نشان است؟ چقدر شما درآمد

 .دهدمی نشان را فقر خود اين که.داشتند تومان هزار 500 باالي آمد در ها آن

 خانواده سرپرست ها آندرصد  91 و هستند خانواده سرپرست ها آن درصد 1 فقط  که است اين دهنده نشان هستيد؟ خانواده سپرست شما آيا

 .نيستند

 و گيرندنمی کمک همسر يا خانواده از ها آن درصد 15که است اين دهنده نشان کنند؟می کمک شما به زندگی هزينه در همسرتان يا خانواده آيا

 و اند شده طرد خود هاي خانواده از معتاد زنان اين که است اين دهنده نشان اين و گيرندمی کمک همسر و  خانواده از ها آن از درصد 38 فقط

 . نبودند معتاد که بودند زنانی درصد 38 آن ولی اند داده دست از را هايشان خانواده يا

 بودند زنانی ها اين که ميخورند بار يک ماهی و بار يک هفته ها آن دردصد 51 که است اين دهنده نشان  است؟ چقدر شما مرغ و گوشت مصرف

 .است فقر نگرانماي خود اين و دارند مرغ و گوشت مصرف يکبار سالی ها آن درصد 50 و بار يک ماه جند ها آن درصد 10 و نبودند معتاد که

 ديگران هاي لباس از و خريدند نمی کفش و لباس اصال ها آن درصد 50 که است اين دهنده نشان  خريد؟می کفش و لباس بار يک وقت چند

 از شما آيا .خرندمی بار يک سال چند ها آن درصد 50 و يکبار سالی ها آن درصد 10 و بار يک ماه چند ها آندرصد  50 و کردندمی استفاده

 آن درصد 51 و کنندمی استفاده دوم دست هاي لباس از ها آن از درصد 81 که است اين دهنده نشان کنيد؟می استفاده دوم دست هاي لباس

 .کنند نمی استفاده ها

 . شينما می روند.ها آن از درصد 31 و روندنمی سينما ها آن از درصد 11 که است اين دهنده نشان رويد؟می سينما به گردش براي شما آيا

 ها آن از درصد 51 و روندنمی رستوران به گردش براي ها آن از درصد 81 که است اين دهنده نشان رويد؟می رستوران به گردش براي شما آيا

 .روندمی رستوران به گردش براي

  .روندمی پارک به گردش براي افراد اين تمام که است اين دهنده نشان رويد؟می پارک به گردش براي شما آيا

 درصد 31  روندمی داخلی هاي مسافرت به ها آن از درصد 51  که است اين دهنده نشان رويد؟می داخلی هاي مسافرت به گردش براي شما آيا

 .روندنمیگردش  براي  مسافرت به ها آن از

 51 ولی نميروند گردش براي داخلی مسافرت به ها آن از  دردصد 31  است اين دهنده نشان  داريد؟ اقامت کجا در رويدمی مسافرت به اگر

 .روندمی مسافرت به گردش براي ها آن از درصد
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 ها آن از درصد 20 دارند ابتدايی تحصيالتدرصد  50 ندارند تحصيالت درصد 51 که است اين دهنده نشان  است؟؟ چقدر شما سواد سطح

  .هستند باال به ديپلم ها آن از درصد 51 و سيکل

 يا بقيه درصد  51 و خواندندمی درس دولتی مدارس در ها آن از درصد 81 که است اين دهنده نشان ايد؟ خوانده درس دولتی مدارس در

 .اند خواننده درس دولتی غير مدارس در يا و ندارند تحصيالت

 دردص 51 و گيرندمی کمک خيريه مراکز از ها آن از درصد 31 اين دهنده نشان کنيد؟می دريافت مالی کمک غيره يا خيريه سازمان از شما آيا

 .گيرندنمی کمک موسسات اين از ندارند هم اعتياد که هستند زنانی که آنها از

 و روند نمی متفرقه هاي کالس به ها آن ازدرصد  90 که است اين دهنده نشان ميرويد؟ آموزشی هاي کالس به خود فراغت اوقات براي شما آيا

 درصد می روند. 50

 دولتی بيمارستان به ها آندرصد  500 که است اين دهنده نشان دولتی؟ غير يا ميکنيد مراجعه دولتی بيمارستان به شويد بيماري دچار اگر

 .کنندمی مراجعه

 اين دهنده نشان کنيد؟ استفاده مخدر مواد از دردتان تسکين براي و مالی مسائل دليل به نباشيد آن درمان به قادر که ايد گرفته بيماري شما آيا

 تسکين براي آورندمی روي مخدر مواد به نيستند آن هاي هزينه پرداخت به قادر که شوندمی بيماري دچار وقتی ها آن از درصد 21 که است

 استفاده نميکنند. بقيهدردصد  11 ولی دردشان

 .کنندمی استفاده کامپيوتر از درصد 50 فقط که است اين دهنده نشان کنيد؟می استفاده اينترنت و کامپيوتر از شما آيا

 بقيه و پردازندمی تومان 300 باالي ي اجاره درصد 50 فقط که است اين دهنده نشان  است؟ چقدر شما ماهيانه اجاره هستين نشين اجاره اگر

 .پردازندمی تومان 300 زير اجاره

 و شودمی فقر باعث اعتياد که بودند موافق درصد 10  که است اين دهنده نشان است؟ مشکالت به بردن پناه براي راهی اعتياد کنيدمی فکر آيا

 .نبودند معتاد خود که بودند قضيه اين مخالف درصد 10

 لزوما که دهدمی نشان خود اين و بودند خوردار بر پايين به رو متوسط رفاه سطح از نبودند معتاد که هم افرادي که داد نشان ها داده اين تحليل

 به نه اما اردذگمی تاثير اعتياد روي بر فقر که است درست .دانست اعتياد باعث را فقر عامل تک يک فقط تواننمی و شودنمی اعتياد باعث فقر

 بگوييم توانيممی کل در  شودمی فقر باعث اعتياد هم و اردذگمی تاثير آن بر فقر هم که اوردمی وجود به چرخش يک خود اعتياد و تنهايی

 چه معتاد چه ها آن همه و بودند پايين به رو متوسط طبقات از ما شاهد گروه چون و نيست عامل تنها اما است گذار تاثير اعتياد بر فقر گرچه
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 پس است هم نيستند معتاد که زنانی اين پايين به رو متوسط زندگی نمايانگر خوبی به هم ها درصد و کردندمی زندگی منطقه يک در معتاد غير

 .ندارد وجود معناداري رابطه زنان اعتياد و فقر بين بگوييم توانييممی

 نتایج

 سيبآ با ارتباط در نتايج ابتدا بنابرين . شوند می ارائه اضافی هاي داده و پژوهش فرضيه سوال مربوط هاي داده از حاصل  نتايج فصل اين در

 که زنانی هاي آزمودنی با مقايسه در را معتاد زنان اقتصادي مشکالت تفاوت که گروهی هاي همقايس به مربوط نتايج سپس و اجتماعی هاي

  وعدم وقت کمبود دليل به ما اما، دارد وجود اعتياد به زنان گرايش براي زيادي داليل .آمد خواهند در نمايش به دهند می نشان نيستند معتاد

 بر ؟خير يا دارد اعتياد به زنان گرايش بر تاثير فقر آيا ببينيم که کنيم،می بسنده اعتياد و فقر بين رابطه به فقط مراکز، اين به راحت دسترسی

 قرار مصاحبه مورد که زنان اين بيشتر چون .نيست معنادار اي رابطه زنان اعتياد و فقر بين رابطه که شد داده نشان شده انجام پژوهش اساس

 اعتياد عامل را فقر صرفا توانيمنمی البته بودند شده بزرگ فقيري هايخانواده در و داشتند بدي شرايط مالی لحاظ از بودند معتاد و گرفتند

 اين .شودمی فقر باعث اعتياد هم و شودمی آن باعث فقر هم که است اي چرخه همانند اعتياد و باشد گذار تاثير اعتياد در تواندمی ولی بدانيم

 بيان را موضوع اين راحتی به خود ولی ،بودند روسپی ها آن اکثر اينکه و نداشتند زندگی براي جايی و بودند خواب کارتون اکثرا که معتاد زنان

 طفره دادن جواب از دهيدمی را خود مواد پول چطور پس که پرسيدممی سوال درآمدشان از که وقتی و نداريم کار ما که گفتندمی و کردندنمی

 زمان طول درميزنند.  کاري هر به دست متاسفانه و رسيدند خط ته به اکثرا ها اين که کردندمی اظهار موسسه دو هر مسئولين ولی رفتندمی

اين موضوع مشخص شد که آنها آمدن به مراکز ترک اعتياد را براي استراحت، غذا خوردن و خمام  ا، آنه از عضیبا ب مصاحبه وتحقيق،   مشاهده

نها آ رفتن خود می آمدند. نتايج مشاهدات و مصاحبه همچنين نشان داد که داروهايی که مراکز ترک اعتياد به اين افراد می دادند تاثير مثبت بر

 همه که بود شده باعث و نداشتند زندگی براي جايی حتی و بودند شده طرد خانواده از که بود اعتيادشان خاطر به بيشتر معتاد نزنا نداشته اند.

  لحاظ از ،کردندمی زندگی مناطق همان در و نداشتند اعتياد که گروهی همان يا شاهد گروه ولی .بدهند دست از مواد خاطر به را چيزشان

 .بودند نداده اعتياد به تن اما کردندمی تحمل را زندگی دشوار شرايط شايد و بودند پايين به رو و متوسط شايد اقتصادي

 گیری نتیجه و بحث

 غير زنان با مقياسه در بودند مخدر مواد به وابسته که زنانی اول درجه در که داد نشان پژوهش نتايج ،شد مالحظه چهارم فصل در که همانگونه

 خانواده پاشدگی هم از مالی، مشکالت از بودند عبارت مشکالت اين عمده هاي محور .دادند گزارش را بيشتري اجتماعی مشکالت ،دموا به مبتال

 و بزهکاري افزايش مواد مصرف سو اجتماعی هاي پيامد مهمترين از يکی بوده است.  اجتماعی طرد و سوسابقه داشتن پليس، با درگيري و

 و فحشا گري، تکدي سرقت، به خود نياز مورد مخدر مواد يهته در اقتصادي توانايی عدم دليل به معتاد افراد .است جرائم و اجتماعی انحراف

 غير طرق از معتادان ازدرصد  51 ايران در شده انجام تحقيقات اساس بر که طوري به .آورند می روي جرائم ديگر و کاال و مخدر مواد قاچاق
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 هاي زندانی فضايدرصد  10 حدود 30 دهه طی در آورندمی بدست مصرفی مخدر مواد تهيه براي را خود نياز مورد پول فحشا سرقت، قانونی

 به رو ها محدوديت برخی با ديگري پژوهش هر مانند نيز پژوهش اين (.5381،  آشتيانی ميري) دادند می تشکيل مخدر مواد انزنداني را کشور

  شد خواهد اشاره ها محدوديت اين به ادامه در بود رو

  . دادند را مصاحبه اجازه سختی به مراکز اين مديراندوم . بود معتاد زنان اين با ارتباط برقراري آن محدوديت نخستين

 

 

 ها پیشنهاد

 را علی استنتاج به يابی دست امکان که شناسی روش يک با مطالعه شود می پيشنهاد اول درجه در پژوهش اين هاي محدوديت با ارتباط در

 ابعاد در مطالعه که شودمی پيشنهاد همچنين .گيرد قرار مرکز کار ستورد  در پژوهش اين اهداف به يابی دست راستاي در آوردمی فراهم

 .شود تکرار مختلف اجتماعی و اقتصادي طبقات در هايآزمودنی از هاداده آوري جمع براي خبره گرانمصاحبه کارگيري به با تروسيع جمعيتی

 انجام لذا ، شودمی نيز جهانی مطالعات شامل زنان اين اعتياد و فقر بين رابطه و زنان اعتياد علل بررسی به مربوط مطالعات که آنجايی از

 نتايج از استنتاج امر سازيساده منظور به باالخره .هاست گروه روانی بهداشت مباحث از حوزه اين ضروريات از موضوع اين بر متمرکز مطالعات

 .رسد انجام به فاز چندين در بعدي مطالعات که باشد بهتر شايد تحقيق

 منابع

 مبارزه ستاد :اسالمی،تهران انقالب پيروزي از بعد سال 59 و 5333 سال آماري گزارش(،5383)مخدر مواد با مبارزه ستاد رايانه و آمار کل اداره

 29-23صفحات .مخدر مواد با

 کننده محافظت و زا خطر روانشناختی عوامل ساختاري روابط(، 5383) طباطبايی،محمود رضا،قاضی جزايري،علی .شاملو،سعيد.پورشهباز،عباس

 و بهزيستی علوم دانشگاه. بالينی روانشناسی دکتري نامه پايان. روانشناختی مداخله و اوليه پيشگيري براي مدلی :نوجوانان در مخدر مواد مصرف

 توانبخشی

 ّ..همام نشر :اصفهان . مرادي،س پير ترجمه .خانوادگی روابط آينه در مخدر مواد به اعتياد (،5338) مازا،آ کامبياز،ج، ر،.آ برينی، س،.ا چيرلو،

 .ارسباران انتشارات :تهران .جلددوم .محمدي،ي سيد ترجمه .روانی شناسیآسيب (،5999)م سليگمن، ف، روزنهان،
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 .تربيت انتشارات. وپرورش آموزش.مخدر مواد سوءمصرف از پيشگيري اجرايی دفتر. نوجوانان در مواد سوءمصرف (،5338) .فرهاد طارميان، -

 نامه پايان .افيونی مواد به وابسته بيماران درمان بر گروهی قرارداد و رفتاري سازي فعال درمانی روش بخشی اثر بررسی (،5381)ن گودرزي،

 .تهران دانشگاه .سالمت روانشناسی دکتري

  .کتاب آينه انتشارات : تهران .مواد مصرف سوء شناسی آسيب (،5383)م دهگانپور، .م محمدي،

 معرض در افراد در آوري تاب بر موثر عوامل بررسی (،5382)عباس پورشهباز، .بهرام جوکار، .رفيعی،حسن .عليرضا جزايري، .مسعود محمدي، -

 .توانبخشی و بهزيستی علوم دانشگاه. بالينی روانشناسی دکتري نامه پايان. مواد ءمصرف سو خطر

 .مهديس نشر :تهران .اعتياد و خانواده (،5385) .س ممتازي،

 .مهاجر نشر:تهران .امروز ايران در اعتياد شناسیجامعه (، 5383)آشتيانی ميري

  .36 صفحه اول، شماره تهران، .هاناگفته .(1378) (جمهوري رياست) مخدر مواد با مبارزه ستاد دبيرخانه نشريه
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