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چكيده
زمينه و هدف: اعتياد به عنوان فاجعة عظيم، گريبان همة جهان را فرا گرفته است كه ويرانگرى هاى ناشى از آن 
زمينه ساز سقوط بسياري از ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي، اخالقي و اجتماعى است. اين آسيب تا چندى پيش 
خاص مردان تلقى مى شد؛ ولى در حال حاضر زنان را نيز درگير كرده است. از آنجا كه پيامدهاي اعتياد زنان بر 
جامعه بسيار ناگوارتر از اعتياد مردان است، بر اين اساس در پژوهش حاضر سعى شده است تا علل گرايش زنان 

به مواد مخدر و روانگردان  و روش هاى پيشگيري از اعتياد آن ها در شهر قزوين بررسى شود،
روش: روش مقالة حاضر از نوع توصيفى- پيمايشى است. جامعة موردمطالعه شامل كلية زنان معتاد در كلينيك هاى 
ترك اعتياد و زندان كه حداقل سن آن ها 17 و حداكثر سن آن ها 55 سال كه تحت درمان يا دوران حبس خود 
را مى گذراند. حجم نمونه به دليل محدود بودن و عدم دسترسى زنان معتاد تمام شمار است. ابزار گردآورى 
داده ها پرسشنامه است كه روايى آن با روش پانل متخصصان و پايايى آن با روش آلفاى كرونباخ محاسبه شد. 

تجزيه وتحليل داده ها به كمك آزمون هاى آمارى اسپيرمن،T مستقل و تحليل رگرسيون انجام شد.
يافته ها و نتيجه گيرى: يافته ها نشان داد كه از هم گسستگى خانوادة زن و شوهر، نابسامانى خانوادة زن و شوهر، 
پايگاه اقتصادي- اجتماعى و پايگاه اقتصادي -اجتماعى آرمانى (شرايطى كه فرد آرزو دارد) مؤثر بر اعتياد زنان 
است. همچنين، افزايش احساس پيوستگى يا تعلق به جامعه، ميزان پايبندي فرد به هنجارهايى كه از سوى اجتماع 
پذيرفته  شده اند، موجب كاهش آلودگى زنان به اعتياد مى شود. افزايش ميزان بيگانگى اجتماعى زنان مجرم، شدت 

آلودگى آن ها به مواد مخدر افزايش مى يابد.
كليد واژه ها: اعتياد، زنان معتاد، مراكز ترك اعتياد

تاريخ د      ريافت:  1395/10/07 تاريخ پذيرش: 1396/02/18

 استناد   ( به شيوه APA ويرايش 6): روشن قياس، كلثوم؛ مظفرى، محمدمهدى؛ احمدى، على؛ خدابنده، حسن 
(بهار و تابستان 1396). بررسي علل گرايش زنان به مواد مخدر و روانگردان  و روش هاى پيشگيري از اعتياد 

آن ها در شهر قزوين. د  وفصلنامه پژوهش هاى انتظامى-اجتماعى زنان و خانواد  ه،5 (1)، 56-39.
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مقدمه
از معضالت اجتماعى، اقتصادى و كاهش سالمت عمومى قرن حاضر، اعتياد به مواد مخدر و روانگردان  هاست 
(ريماز، دستور پور، مرقاتى خويى و محسنى، 1392، ص63؛ اورنگ،1380، ص129). مصرف افراطي و روز افزون 
مواد مخدر به قدرى است كه دهة اخير را عصر دارو نام گذارى كرده اند (حجاريان و قنبرى، 1392، ص67). بر 
اساس آخرين آمار رسمي اعالم شده از سوي سازمان ملل، تا سال 2008 ميالدي، تعداد افراد معاد در جهان، 220 
ميليون نفر بوده است (ممتازى، 1381، ص102). اعتياد به مواد مخدر، اين معضل اجتماعي، طي دهة اخير يكي 
از مهم ترين بحران هاى بهداشتي و اجتماعي بوده است (حجاريان و قنبرى، 1392، ص68). ازآنجايى كه زنان 
نيمى از جمعيت كشور را در بر مى گيرند و ركن اصلى خانواده، اجتماع، فرهنگ و نقش اساسى را در تحكيم 
قشرى  هستيم.  روبه رو  اعتياد  نام  به  جامعه  مهم  قشر  اين  آسيب  از  شكلى  با  امروزه  اما  دارند،  خانواده  بنيان 
كه خود بر آينده سازان مملكت تأثيرگذار است و اثرات زيان بار اين آسيب بر گروه بزرگى از جامعه (همسران، 
فرزندان، پدر و مادر و دوستان) نمايان خواهد شد (مقرنسى، كوشان، گلستانه، احمدى و كيوانلو،1390، ص92). در 
سال هاى اخير، دامنة آسيب هاى ناشى از مصرف مواد مخدر با وسعت بيشترى در ميان جمعيت زنان گسترش 
 يافته است، ولى متأسفانه در درمان، كاهش آسيب و حمايت اجتماعى، معموًال به مردان بيشتر از زنان توجه 
مشكل  يك  زنان،  اعتياد  طرفى،  از  هستند.  اعتياد  چرخة  در  قشر  آسيب پذيرترين  زنان  حالى  كه  در  مى شود. 
اجتماعى پنهان است؛ زيرا فضاى سنتى حاكم بر خانواده ها و جامعه، به زنان معتاد اجازه نمى دهد كه اعتيادشان 
را اعالم كنند. از طرفى، در فرهنگ ايران، مصرف مواد در زنان، ناهنجارتر از مردان تلقى مى شود (آرام غفرانى 
و صالحى كيا، 1395، ص17). اعتياد در زنان به عنوان يك بيمارى به صورت استرس با عالئم روانى و جسمى 
تجربه مى شود كه عبارت اند از: نگرانى در مورد بار تحميل شده در اثر اعتياد، نگرانى از رفتار و وضعيت اعتياد به 
مواد مخدر، سالمت جسمى و روانى فرد معتاد، خشونت روانى، فيزيكى، اجتماعى و اقتصادى، و عالئم خلقى يا 
عاطفى است (بال تر١ و بالد٢، 2005، ص3) كه اين امر باعث سردى كانون خانواده، سستى پيوندهاى عاطفى، 
تأثيرات منفى روى ارتباطات بين اعضاى خانواده (حساسيت در روابط بين فردى)، بدآموزى و تقليد ناروا، احساس 
شرمسارى، نابسامانى زندگى، ولگردى و خيابان گردى، تكدى گرى، رفتارهاى كج رو و در موارد حاد به انحراف 
جنسى و خودفروشى و سرانجام ارتكاب جرم باشد) كاهويى دينى و قوامى، 1393، ص12). اثرات فردى آن كمى 
عزت نفس، خود پندارة منفى، ترديد در تصميم گيرى، عدم صراحت در كردار و گفتار است كه از اثرات اصلى 
اضطراب، نگرانى، افسردگى، احساس بيچارگى، خشم و احساس گناه است (گلستانه، 1388، ص12). عالوه بر 
مشكالت روانى و جسمى در زنان معتاد، در عملكرد اجتماعى و مهارت هاى ارتباطى نيز ضعف بيشترى از خود 
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نشان مى دهند. از اين رو، مى توان اعتياد زنان را از مهم ترين مسائل اجتماعى جهان امروز و همچنين يكى از 
عوامل تأثيرگذار بسيارى از آسيب هاى اجتماعى تلقى كرد) كاهويى دينى و قوامى، 1393، ص13). گر چه در 
جهان توجه فراوانى به علل گرايش افراد به مواد مخدر و روانگردان  و يافتن مناسب ترين راه پيشگيرى و درمان 
آن ها ايجاد شده است؛ ليكن از انجام تحقيق در مورد اعتياد زنان تا دو دهة پيش كامًال غفلت شده بود. از آنجا 
كه زنان در پيشرفت و ارتقاى افراد خانواده نقش بسيار مؤثرى دارند، توجه به  سالمت جسمى و روانى ايشان 
از مسائل مهم به شمار مى آيد. بنابراين، هر موضوعى كه به جامعة زنان مربوط مى شود، از اهميت خاصى 
برخوردار است (ناصرى پلنگيد، محمدى، دوِل و ناصرى، 1392، ص84) و از آنجايى كه، زنان معتاد در مرحلة اول، 
افرادى بيمار از بعد روان بوده و نياز به مشاوره، حمايت اجتماعى و درمان دارند، ولى تصور اكثر افراد جامعه در 
مورد اعتياد اين است كه سوءمصرف مواد مخدر عمدتًا پديده اى مردانه است. ليكن، براساس داليل متعدد، اعتياد 
زنان از اهميت فوق العاده اى در مقايسه با اعتياد مردان داشته و زواياى آن به داليل گوناگون ازجمله ابا داشتن 
زنان جهت مراجعه به مراكز ترك و نوع نگاه جامعه به زن معتاد، پنهان باقيمانده است. لذا اكثريت مطالعات 
انجام  شده به صورت كلى و با مركزيت مردان بوده و آن چنان  كه بايد و شايد به اعتياد زنان پرداخته نشده است. 
همچنين، در حوزة زنان در بحث اعتياد اطالعات كمى وجود دارد و سازمان هاى مرتبط با امر اعتياد، آمارهاى 
خود را به صورت منظم و با تفكيك جنسيت تنظيم نمى كنند. از طرفى، شيوع اعتياد در زنان نيز مشابه مردان 
در حال افزايش است و اين مسائل اهميت بررسى جوانب مختلف اعتياد در زنان معتاد را نشان مى دهد و در 
حقيقت، يك مطالعة همه جانبه در توصيف وضع موجود و برنامه ريزى براى آيندة مفيد خواهد بود. بنابراين، 
اعتياد به موادمخدر يكى از مسائل بغرنج جوامع بشرى امروزى است كه در حيات جامعه به شدت رسوخ كرده و 
به عنوان يك بيمارى خطرناك حال و آينده، تهديدكننده است و آسيبى كه به قشر زن وارد مى سازد خود مى تواند 
عامل اثرات زيان بار بر گروه بزرگى از جامعه باشند و اين موضوع نياز به برنامه ريزى هاى فرهنگى، اجتماعى و 
حمايتى از زنان معتاد داشته و داراى اهميت خاصى است (خرسندى، 1395، ص10). در اين ميان، شهر قزوين 
كه در بخش شمال غربى كشور واقع  شده  است، به دليل بزرگراه هاى مواصالتي به شمال، جنوب، شرق و غرب 
و نزديكي به تهران (به فاصلة كمتر از 150 كيلومتر از تهران)، همچنين سابقة طوالني صنعت در استان و رشد 
و توسعة صنعتي به عنوان يكي از مزيت هاى نسبي استان كه اين امر موجب مهاجرت افراد بيكار و جوياى  كار 
به اين استان مى شود و باعث حاشيه نشينى و ايجاد مناطق فقيرنشين در اطراف شهر مى شود و يكى از عوامل 
موثر در گسترش اعتياد در بين افراد است. بنابراين، در اين پژوهش به سؤاالت زير پاسخ داده مى شود: مهم ترين 
علل گرايش زنان به اعتياد و روانگردان  چيست؟ همچنين، جهت پيشگيرى اعتياد زنان، كاهش آسيب و حمايت 

اجتماعى شان چه راهكارهاى وجود دارد؟
اجتماعى  و  رفتارى  اختالالت  موجب  نه تنها  كه  است  بشرى  جوامع  معضالت  بزرگ ترين  از  يكى  اعتياد 
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مى شود، بلكه با تأثير بر جنبه هاى مختلف سالمت جسمى، خسارات مالى هنگفتى بر فرد، خانواده و جامعه وارد 
مى سازد (آرام غفرانى و صالحى كيا، 1395، ص17). اعتياد يك بيمارى روانى، اجتماعى و اقتصادى است كه 
از مصرف غيرطبيعى و غيرمجاز برخى مواد مانند الكل، ترياك، حشيش و غيره ناشى مى شود و باعث وابستگى 
روانى يا فيزيولوژيك فرد مبتال (معتاد) به اين مواد مى شود و در عملكرد جسمى، روانى و اجتماعى وى تأثيرات 
موقت  آرامش  و  تسكين  باعث  طرفى  از  وابستگى  اين  ص201).  (ستوده، 1389،  مى گذارد  جاى  بر  نامطلوب 
و گاهى تحريك و نشاط گذرا براى فرد مى شود و از طرف ديگر، بعد از اتمام اين اثرات سبب جستجوى فرد 
براى يافتن مجدد ماده و وابستگى مداوم به آن مى شود. در اين حالت فرد هم از لحاظ جسمى و هم از لحاظ 
روانى به ماده مخدر وابستگى پيدا مى كند و مجبور است به تدريج مقدار ماده مصرفى را افزايش دهد (زنجانى، 
1386، ص13). بنابراين، اعتياد از جمله مسائلى است كه به عنوان فاجعة عظيمى است كه گريبان همة جهان را 
فراگرفته و قربانيان زيادى از جوامع بشرى از جمله كشور ما را گرفته است. معتاد عالوه بر اينكه نيروى جسمانى 
و عقالنى خود را تحت اثر مواد مخدر از دست  داده و در خدمت جامعه نيست، قسمتى از نيروى جسمانى و 
امكانات اقتصادى را كه مى تواند در راه سازنده ترى مصرف شود، به خود اختصاص مى دهد (رشادت، 1393، 
ص107). از اين رو، مى توان گفت سوءمصرف مواد و اعتياد از عوامل مهم تأثيرگذار بر وضعيت سالمت جسمى، 
روانى و اجتماعى افراد در جامعه هستند. گرچه در جهان پيشرفت قابل مالحظه اى در درك اين اختالالت و 
يافتن مناسب ترين راه پيشگيرى و درمان آن ها ايجاد شده است، ليكن از انجام تحقيق در مورد اعتياد زنان تا 
دو دهة پيش كامًال غفلت شده بود. از آنجا كه زن در پيشرفت و ارتقاى افراد خانواده نقش بسيار مؤثرى دارد، 
توجه به سالمت روح و روان او از مسائل مهم به شمار مى آيد. درنتيجه، هر موضوعى كه به جامعة زنان مربوط 
مى شود، از اهميت خاصى برخوردار است. اعتياد هم يكى از اين مسائل مهم است تا آنجا كه اعتياد در بين 
زنان از نظر علت، شيوع، مسير بيمارى و تأثير آن بر جامعه، اختالفات فاحشى با اعتياد در مردان دارد (ناصرى 
پلنگرد، محمدى، دوله و ناصرى، 1392، ص86). با توجه به اينكه مصرف مواد در زنان ناهنجارتر از مردان تلقى 
مى شود، زنان معموًال از مراجعه به مراكز درمانى معتادان كه بيشترين مراجعه كنندگان آن ها مردان هستند اكراه 
دارند. درنتيجه، با توجه به اينكه مراكز درمانى مهم ترين مكان دسترسى به معتادان هستند و بيشترين ميزان 
اطالعات مربوط به معتادان از اين مراكز تأمين مى شود، شيوع اعتياد در زنان كمتر از ميزان واقعى تخمين 
زده  شده مى شود (رحيمى موقر، ماليرى خواه لنگرودى، دلبرپور احمدى و اسماعيلى،1390، ص117). در شهر 
قزوين هم با توجه شيوع اعتياد در بين زنان، مراكز درمانى و كمپ ترك اعتياد مختص به بانوان معتاد بسيار 
اندك است. بنابراين، در اين تحقيق به بررسى عوامل مؤثر بر گرايش اعتياد زنان به مواد مخدر و روانگردان  در 

زندان چوبيندر شهر قزوين پرداخته  شده است.
مى شود  تلقى  حاضر  قرن  مشكالت  بزرگ ترين  از  يكى  به عنوان  موادمخدر،  روزافزون  و  بى رويه  مصرف 



 43 كلثوم روشن قياس و همكاران / بررسي علل گرايش زنان به مواد مخدر و روانگردان  و روش هاى پيشگيري از اعتياد...

تمامى  تقريبًا  به طورى كه  است،  سنگين  بسيار  اقتصادى  و  اجتماعى  زمينه هاى  در  آن  از  ناشى  هاى  زيان  و 
كشورهاى جهان سعى دارند تا برنامه هايى را جهت پيشگيرى از اعتياد و درمان معتادان به اجرا گذارند، ولى 
اغلب اين برنامه ها كم  و بيش مؤثر واقع مى شود؛ زيرا سوداگران و سودجويان با صرف هزينه هاى گزاف، گاهى 
تا چند برابر بودجه برنامه هاى طرح  شده توسط دولت ها، بازار خود را رونق مى بخشند (صديق سروستانى، 1386، 

ص173).
مسائل  جمله  از  را  مصرف  و  توزيع  توليد،  از  اعم  مخدر  مواد  مسئله  جهانى،  بهداشت  سازمان  زنان:  اعتياد 
اساسى شمرده است كه حيات بشرى را در ابعاد اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى در عرصة جهانى مورد 
تهديد و چالش جدى قرار داده است (سازمان بهداشت جهانى، 1999؛ به نقل از كاكويى دينكى و قوامى، 1393، 
ص15). اعتياد و سوءمصرف مواد مخدر به مثابه يك مسئله اجتماعى، پديده اى است كه همراه با آن توانايى 
جامعه در سازمان يابى و حفظ نظم موجود از بين مى رود، عملكرد بهنجار حيات اجتماعى مختل مى شود و 
(زارعى  مى شود  اجتماع  يك  فرهنگى  و  سياسى  اجتماعى،  اقتصادى،  نظام  در  ساختارى  دگرگونى هاى  باعث 
محمودآبادى، لقمانى خوزانى و شبانى بروجنى، 1393، ص5). در اين ميان، زنان نيمي از جمعيت هر جامعه 
است و به  واسطة ويژگي خلقتي و سرشتي، نقش محوري را در خانواده و جامعه ايفا مى كنند. سالمتي فكري و 
جسمي و ثبات روحي زنان مى تواند در سالمت روح و روان كودكان، همسران و جامعه نقش بسزايي داشته باشد 
(رحيمى موقر، ماليرى خواه لنگرودى، دلبرپور احمدى و اسماعيلى،1390، ص117). زنان همواره در طول تاريخ از 
محدوديت هايى رنج  برده اند. هر جا صحبت از كسب موفقيت يا تفوق يافتن گروهى بر گروه ديگر بوده است، 
اين زنان بوده اند كه در صف دوم قرار گرفته اند تا جايى كه پس از ساليان متمادي اين حس براي آنان ايجاد شده 
است كه جنس دوم هستند. شايد نگاه ابزاري به آن ها، مانع رشد اجتماعى شان (نسبت به مردان) شده باشد، ولى 
آنچه مبتنى بر بررسى هاى علمى است اينكه زن همواره مسئوليت مراقبت و نگهداري از فرزندان را به عهده 
داشته و اين مسئوليت همواره مانع از مشاركت اجتماعى وي شده است. عالوه بر اين، در طول تاريخ امكان 
دستيابى به امكانات، منابع، ثروت و اعتبار اجتماعى از زنان دريغ شده است و همين عامل زمينه را براي بروز 
برخى از آسيب هاى اجتماعى در آنان فراهم آورده است (صديق سروستانى، 1386، ص174). از آنجايى كه كمتر 
به مسائل زنان پرداخته مى شود، در اغلب مواقع اقدامات ما در زمينة پيشگيري از بروز آسيب ها، «نوش دارويى 
پس از مرگ سهراب» است. به همين دليل، در اين پژوهش سعى شده است به علل گرايش زنان به مواد مخدر 
و روانگردان با هدف پيشگيري پرداخته شود. خوشبختانه، اعتياد زنان در ايران به عنوان مسئله اول بحث كنترل 
و پيشگيري نيست، اما متأسفانه نرخ اعتياد در بين زنان نسبت به دو دهة قبل رو به افزايش است و در اين 
ميان، تحت تأثير شرايط گذار فرهنگى، اجتماعى و اقتصادي ايران، زنان در موقعيت هاى جديدي قرار گرفته اند 
نابهنجارى هاى  يا  انحرافات  آمار  بيشترين  كه  است  درست  مى شود.  ديده  ساختاري  خشونت  نوعى  آن  در  كه 
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زنان به مسئله روسپيگري برمى گردد، ولى از آنجايى كه اين نوع نگاه ابزاري به زن با ديگر آسيب هاى اجتماعى 
روانى  زيستى،  بيماري  نوعى  كه  اعتياد  بود.  اوضاع  شدن  وخيم تر  نگران  بايد  دارد،  همپوشى  اعتياد  همچون 
و اجتماعى است به عوامل زيادي مربوط مى شود كه تأثير اين عوامل از فردي به فرد ديگر، از سنى به سن 
ديگر و از جنسى به جنس ديگر متفاوت است (كاوه،1391، ص121). اما آنچه مسلم است اينكه اعتياد تمام 
گروه هاى در معرض خطر را هدف قرار مى دهد و در اين ميان، متغير جنسيت فقط اندك تأثيري در محافظت 
آنان از شرايط پرخطر اجتماعى دارد. به عبارت ديگر، هرچند آمار اعتياد زنان در جهان بسيار پايين تر از آمار اعتياد 
در مردان است، ولى علل و عوامل فردي، اجتماعى، خانوادگى و محيطى گرايش به اعتياد، براي هر دو گروه 
به مصرف مواد مربوط مى شود كه با كمى تحليل روي  شيوه و روش گرايش  يكسان است. تنها تفاوت در 
حوزه هاى فرهنگى و الگوهاي خاصى كه منجر به اعتياد زنان مى شود، مى توان برنامه هاى پيشگيرانه مؤثري 
تدوين كرد (رحيمى موقر، ماليرى خواه لنگرودى، دلبرپور احمدى و اسماعيلى، 1390، ص118). يكى از مسائلى 
كه در اغلب پژوهش هاى مربوط به زنان معتاد مالحظه مى شود، تأثيرپذيرى زياد اين گروه از همسرانشان است. 
در واقع، در اغلب موارد، اعتياد زنان نشئت گرفته از اعتياد شوهرانشان با محدوديت ها و سرخوردگى هاى بسيار 
ناكام كنندة جامعه همراه مى شود. پس در وهلة اول بايد در سطح كالن جامعه به پيشگيري از اعتياد پرداخت 
كه حوزة مردان سالم را پوشش دهد. در وهلة دوم نيز بايد اعتياد را به عنوان معلول پيامدهاي آسيب زاى فردي 
و اجتماعى به حساب آورد و راهكارهايى را بررسى و پيشنهاد كرد كه به حل مشكالت بنيادي جامعه بپردازد 
(ستوده، 1389، ص205). در اين ميان، پژوهش ها و بررسى هاى بسيار زيادي در فهرست كردن اين مشكالت يا 
علل و عوامل گرايش به اعتياد اهتمام ورزيده است كه خود موضوع تحقيقات بعدي به ويژه در زمينة اعتياد زنان 
است. مسئله اعتياد زنان از منظر تحليل اجتماعى نيز كمى حادتر به نظر مى رسد؛ چراكه از ديدگاه هاى نظري 
از جمله انتقال فرهنگى، برچسب زنى و غيره، مسئله اعتياد يك مشكل فردي نيست؛ بلكه امري اجتماعى و در 
ارتباط با تعامل هاى بين فردي رخ مى دهد. طبيعى است كه هر چه فضاي ذهنى و بين فردي زنان در كشور 

ناشناخته تر باقى بماند و به آن پرداخته نشود، شرايط پيچيده تر و حادتر مى شود (رشادت، 1393، ص127).
تاريخچة استفادة زنان از الكل و مواد مخدر، يكى از وقايعى است كه يا ناديده گرفته  شده يا تبيين هاي 
تحريف آميزي در مورد آن ارائه  شده است. تاريخچه اى دربارة زنان و اعتياد به جز در موارد استثنايى وجود ندارد. 
درگذشته، زنان الكلى يا معتاد به مواد هم وجود داشته اند، اما حاضر به پذيرش اين موضوع نبوده اند (دانش، 
1392، ص126). در اواخر قرن نوزدهم، زنان مصرف كنندگان تركيبات گياهى ليدياپينكام بودند،. اين تركيب 
شربتى بود كه آنگونه كه برايش تبليغ مى كردند، «سرخى را بر گونه هاى خانم ها مى انداخت» و اين البته ناشى از 
30 درصد الكل آن بود. اگرچه «خانم هاى متشخص» مى توانستند آن را به عنوان دارو مصرف كنند، اما در حضور 
مردان از آن استفاده نمى كردند. زن آن را به عنوان اعتياد قبول نداشت؛ چون كه اعتياد نه شأن يك «خانم» و 
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نه از نظر اخالقى قابل دفاع بود. زنان ممكن بود مريض شوند و داروهايى را به صورت مرتب مصرف كنند تا از 
درد و رنج آن ها بكاهند. اما نوشيدن الكل و مصرف مواد، هرگز به عنوان يك دارو سفارش نشده بود، الكلى و 
معتاد بودن بيماري تلقى نمى شد و يك شكست اخالقى و نشانة ضعف مردانگى بود و دور از انتظاراتى بود كه 
از يك زن ايده آل انتظار مى رفت (حجتى، 1390، ص79). نوشيدن الكل و مصرف مواد براي مردان در مراسم 
اجتماعى و فرهنگى صورت مى گرفت و با خود مفاهيم تهاجم، استقالل و حاكميت را در پى داشت. از مردان 
انتظار مى رفت كه توانايى كنترل نوشيدن و مصرف خود را داشته باشند. زنان به صورت تاريخى به عنوان خانه دار 
و پرستار در نظر گرفته  شده اند. ديدگاهى كه زنان را منفعل و زير سلطه و فرمان بردار در نظر مى گرفت و هيچ 
موقعيت اجتماعى يا موقعيت معاشرتى نزديكى كه در آن زنان به نوشيدن مواد الكلى و مصرف مواد روى آورند 
وجود نداشت. بنابراين، استفادة زنان از مواد در حد و متناسب با نقش درجة دوم آن ها قابل  قبول بود (قاسمى 

روشن، 1382، ص135).
ابراهيمى و فتاحى (1390) در پژوهش خود به بررسى علل گرايش زنان به موادمخدر، علل فردى، خانوادگى 
و اجتماعى را مطرح كردند. در بررسى علل فردى، عوامل عاطفى را يك عامل تعيين كننده براى مصرف مواد 
مخدر در بين زنان نوجوان بيان كرد (ابراهيمى و فتاحى،1390، ص3). كاكويى دينكى و قوامى (1393) داليل 
گرايش به اعتياد در ميان زنان را معضالت روانى، مسائل و مشكالت عاطفى، دسترسى به مواد در محيط هاى 
قوامى،1393،  و  دينكى  كاكويى  كرده اند)  بيان  صميمانه  روابط  در  مشاركت  و  اندام  به تناسب  دستيابى  زنانه، 
ص14). گرانج، كريستوف و بورگن١(2005) در پژوهشى باهدف مقايسة ويژگى هاى زنان بارداري كه تا زمان 
وضع حمل سيگار مى كشيدند و آن دسته كه در دوران بارداري، سيگار خود را ترك كردند، انجام داده است. 
طرح پژوهش براساس پرسشنامه و يك تحقيق توصيفى در رابطه با 979 زن باردار در 4 منطقة  فرانسه است 
كه به اين نتايج دست يافتند: 18 درصد زنان تا زمان وضع حمل سيگار مى كشيدند؛ 55 درصد هنگام بارداري 
و اغلب در سه ماهة  اول سيگار را ترك كردند؛ زنانى كه نتوانستند سيگار را ترك كنند، دچار مشكالت روانى- 
اجتماعى بيشتري بوده و اغلب تنها زندگى مى كردند. ميزان وابستگى آن ها به سيگار بيشتر بوده و درك كمتري 
از خطرات دخانيات بر جنين داشتند. از ميان اين گروه ناموفق، 6 درصد بيان داشتند كه به واسطة اطالعات 
پزشكى انگيزه يافته بودند، درحالى كه اين مورد در زنانى كه موفق به ترك سيگار شدند به 28 درصد مى رسيد 
(گرانج كريستوف و بورگن، 2005، ص146). آروالو، گيلرمو و هورتنسيد٢ (2008) پژوهشى را با هدف بررسى 
نقش معنويات، احساس وابستگى و واكنش هاى كنار آمدن در ارتباط با استرس و عالئم ضربة ميانى زنانى كه 
درمان سوءمصرف مواد دريافت مى كردند انجام داده است. داده هاى پژوهش حاضر از مصاحبه با 393 زن در 
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نقاط شهرنشين ماساچوست به دست  آمده است. مصاحبه ها از آوريل 2003 تا سپتامبر 2006 انجام  گرفته اند. 
يافته هاى اوليه نشان داد كه استرس مشخصًا مرتبط با شدت اعتياد به مواد بود و عالئم ضربة روحى مرتبط با 
شدت اعتياد به مواد بود و عالئم ضربة روحى مرتبط با شدت اعتياد به الكل بود. نتيجه گيرى نهايى مشخص 
كرده، درمان هاى پيشرفتة سوءمصرف مواد كه باعث افزايش معنويت، احساس تعلق و واكنش هاى تحمل كننده 
(آروالو،  كنند  تحمل  را  آن  پس  از  و  درمان  از  ناشى  فشارهاى  بهتر  كند  كمك  معتاد  زنان  به  مى تواند  باشد، 
گيلرمو و هورتنسيد، 2008، ص120). هايت و جنت١ (2009) پژوهشى كه در آن چهار مادر سفيدپوست پس 
بازگو  دقيقى  بسيار  مصاحبه هاى  در  را  زندگى شان  گوناگون  تجربيات  متامفتامين،  اعتياد  از  رهايى  و  بهبود  از 
كردند، انجام دادند. آن ها تأثير بيماري خود بر كودكانشان را به صورت فيزيكى و روانى به واسطة قرار گرفتن در 
معرض خشونت در خانه، سوءمصرف مواد توسط بزرگ ساالن و ديگر رفتارهاي ضداجتماعى و از دست دادن 
روابط مهم مطرح مى كردند. آن ها نگران بودند كه ممكن است كودكانشان نيز معتاد شوند. آن ها ترك اعتياد 
و بهبودى شان را تنها با حمايت بيرونى قابل توجهى ممكن دانسته و بدين شكل عوارض اجتماعى- روانى و 

فيزيكى بيمارى شان را تحمل مى كردند (هايت و جنت، 2009، ص71). 
بعد از مطالعة نظريه هاى مختلف در زمينة اعتياد زنان، عوامل زيادي بر اعتياد زنان تأثير داشتند كه هر 
تحقيق بعد خاصى از اعتياد زنان را مورد بررسى قرار داده بود. بنابراين، براساس مطالعاتى كه در تحقيقات و 
پژوهش هاى پيشين انجام  شده، در اين تحقيق، در زمينة اعتياد زنان هفت بعد بيگانگى اجتماعى، نابسامانى 
اقتصادى-  پايگاه  اجتماعى،  هنجارهاي  به  پايبندي  ميزان  زناشويى،  خانوادة  در  نابسامانى  منشاء،  خانوادة  در 

اجتماعى، ميزان دين دارى و پيوستگى اجتماعى را در گرايش زنان به اعتياد مورد بررسى قرار داده ايم.

روش تحقيق
اين مطالعه كه در سال 94 در سطح كلينيك هاى ترك اعتياد و زندان چوبيندر انجام  شده است، از نظر هدف 
كاربردى، از نظر نوع روش توصيفى- تحليلى و از نظر روش گردآورى داده ها، پيمايشى است. جامعة آمارى آن 
شامل كلية زنان معتاد در زندان چوبيندر و كمپ و مراكز ترك اعتياد شهر قزوين است. حجم نمونه به دليل 
محدود بودن و عدم دسترسى زنان معتاد (كه حداقل سن آن ها 17 و حداكثر سن آن ها 55 سال) تمام شمار كه 
جمعًا 100 نفر به عنوان جامعة مورد مطالعه انتخاب شدند. جهت گردآورى داده هاى موردنياز، از پرسشنامه اى 
در دو بخش اطالعات جمعيت شناختى (وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، وضعيت شغلى) و اطالعات مربوط 
از  پرسشنامه  روايى  تعيين  براى  شد.  استفاده  سؤال)   40 (شامل  روانگردان   و  مخدر  مواد  به  آلودگى  به شدت 
روش پانل متخصصان (نظرات اساتيد و كارشناسان) و براى تعيين پايايى آن از روش آلفاى كرونباخ استفاده 

1.  Haight & Janet
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پرسشنامه  درونى  همسانى  و  ثبات  بيانگر  كه  شد  برآورد   0/86 با  معادل  كرونباخ  آلفاى  ضريب  مقدار  شد. 
است. تجزيه وتحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفى و آمار استنباطى انجام شد. در سطح آمار توصيفى از 
مشخصه هاى آمارى نظير درصد و ميانگين و در سطح آمار استنباطى از آزمون هاى آمارى اسپيرمن، T مستقل 

و تحليل رگرسيون استفاده شد.

يافته ها
يافته هاى توصيفى: براساس يافته هاى به دست آمده، 75/8 درصد زنان معتاد در كلينيك هاى ترك اعتياد 
و  اعتياد  ترك  كلينيك هاى  در  معتاد  زنان  درصد   1/32 مى باشند.  چوبيندر  زندان  معتاد  زنان  درصد   19/2 و 
21/32 درصد زنان معتاد زندان چوبيندر مجرد و 49/54 درصد زنان معتاد در كلينيك هاى ترك اعتياد و 52/12 
درصد زنان معتاد زندان چوبيندر متأهل اند. 4/29 درصد زنان معتاد زندان چوبيندرو 21/86 درصد زنان معتاد در 
كلينيك هاى ترك اعتياد داراى مدرك باالتر از ديپلم اند. درنهايت، وضعيت اشتغال 42/79 درصد زنان معتاد 

زندان چوبيندر و 57/7 درصد زنان معتاد در كلينيك هاى ترك اعتياد داراى شغل خدماتى است.
يافته ها استنباطى:

1- آيا نابسامانى خانوادة نخستين فرد با ميزان شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان رابطه دارد؟

جدول 1. آزمون T مستقل براى مقايسة ميانگين زنان معتاد (زندانى – كمپ)

انحرافميانگينتعدادگروه 
 معيار

آزمون برابرى 
آزمون برابرى ميانگينواريانس

Fمعنادارt درجة
معنادارىآزادى

نابسامانى خانوادة فرد
503/250/97زندانى

40/680/0005/45980/000
503/760/60كمپ

سطح  در   (5/45)t مقدار  و   (3/76  ،3/25) كمپ  و  زندانى  گروه  ميانگين  به دست آمده،  نتايج  به  توجه  با 
معنادارى 0/000 كه كمتر از 0/05 است، نشان دهندة رد فرض صفر مبنى بر برابر بودن ميانگين دو گروه است 
و از آنجاكه ميانگين گروه كمپ بيشتر است، نابسامانى خانوادة نخستين فرد در گروه كمپ به طور معنادارى 

بيشتر از گروه زندانى بر شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان تأثير دارد.

2- آيا ميزان نابسامانى خانوادة زناشويى فرد با ميزان شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان رابطه دارد؟
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جدول 2. آزمون T مستقل براى مقايسة ميانگين زنان معتاد (زندانى – كمپ)

انحراف ميانگينتعدادگروه
معيار

آزمون برابرى 
آزمون برابرى ميانگينواريانس

Fمعنادارtمعنادارىدرجة آزادى
نابسامانى خانوادة 

زناشويى
503/540/92زندانى

81/390/0005/23980/003
503/020/95كمپ

 t مقدار  و  كمپ (3/54، 3/02)  و  زندانى  گروه  ميانگين  كه  است  مطلب  اين  نشان دهندة  جدول 2  نتايج 
(5/23) در سطح معنادارى 0/003 كه كمتر از 0/05 است و اين نشان دهندة رد فرض صفر مبنى بر برابر بودن 
ميانگين دو گروه است و از آنجاكه ميانگين گروه زندانى بيشتر است، نابسامانى خانوادة زناشويى در گروه زندانى 

به طور معنى دارى بيشتر از گروه كمپ برشدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان تأثير دارد.
3- آيا پيوستگى اجتماعى فرد با جامعه با ميزان شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان رابطه دارد؟

جدول 3. آزمون T مستقل براى مقايسة ميانگين زنان معتاد (زندانى – كمپ)

انحراف ميانگينتعدادگروه
معيار

آزمون برابرى 
آزمون برابرى ميانگينواريانس

Fمعنادارtمعنادارىدرجة آزادى
پيوستگى اجتماعى 

فرد
503/120/78زندانى

37/20/0005/45980/001
502/980/71كمپ

با توجه به جدول 3، ميانگين گروه زندانى و كمپ (3/12، 2/98) و مقدار t (5/45) در سطح معنادارى 
0/001 كه كمتر از 0/05 است كه نشان دهندة رد فرض صفر مبنى بر برابر بودن ميانگين دو گروه دارد و از 
آنجاكه ميانگين گروه زندانى بيشتر است، پيوستگى اجتماعى فرد در گروه زندانى به طور معنى دارى بيشتر از 

گروه كمپ بر شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان تأثير دارد.
4- آيا پايبندي فرد به هنجارهاي اجتماعى با شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان رابطه دارد.

جدول 4. آزمون T مستقل براى مقايسة ميانگين زنان معتاد (زندانى – كمپ)

انحرافميانگينتعدادگروه
معيار

آزمون برابرى 
آزمون برابرى ميانگينواريانس

Fمعنادارtمعنادارىدرجة آزادى

پايبندي فرد به 
هنجارهاي

502/620/69زندانى
35/20/0005/31980/021

502/540/64كمپ
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در جدول 4، ميانگين گروه زندانى و كمپ (2/2،54/62) و مقدار t(5/31) در سطح معنى دارى 0/021 كه 
كمتر از 0/05 است، نشان دهندة رد فرض صفر مبنى بر برابر بودن ميانگين دو گروه است. از آنجاكه ميانگين 
گروه زندانى بيشتر است، بنابراين پايبندي فرد به هنجارهاي اجتماعى در گروه زندانى به طور معنى دارى بيشتر 

از گروه كمپ برشدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان تأثير دارد.
5- آيا دين دارى فرد با شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان رابطه دارد؟

جدول 5. آزمون T مستقل براى مقايسة ميانگين زنان معتاد (زندانى – كمپ)

انحرافميانگينتعدادگروه
معيار

آزمون برابرى 
آزمون برابرى ميانگينواريانس

Fمعنادارىtمعنادارىدرجة آزادى

دين دارى فرد
502/870/67زندانى

32/980/0005/12980/003
502/980/70كمپ

در جدول 5، ميانگين به دست  آمده در دو گروه زندانى و كمپ (2/87، 2/98) و مقدار t (5/12) در سطح 
معنى دارى 0/003 كه از 0/05 كمتر است، نشان دهندة رد فرض صفر مبنى بر برابر بودن ميانگين دو گروه دارد. 
از آنجاكه ميانگين گروه كمپ بيشتر است، بنابراين دين دارى فرد در گروه كمپ به طور معنادارى بيشتر از گروه 

زندانى برشدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان تأثير دارد.
6- آيا رضامندي فرد از زندگى با شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان رابطه دارد؟

جدول 6. آزمون T مستقل براى مقايسة ميانگين زنان معتاد (زندانى – كمپ)

انحرافميانگينتعدادگروه
معيار

آزمون برابرى 
آزمون برابرى ميانگينواريانس

Fمعنادارىtمعنادارىدرجة آزادى
رضامندي فرد از 

زندگى
502/930/87زندانى

45/20/0004/31980/048
502/430/69كمپ

نتايج جدول 6، در دو گروه زندانى و كمپ (2/93، 2/43) و مقدار t(4/31) در سطح معنى دارى 0/048 كه 
از0/05 كمتر  است، نشان دهندة رد فرض صفر مبنى بر برابر بودن ميانگين دو گروه دارد و از آنجاكه ميانگين 
گروه زندانى بيشتر است، بنابراين رضامندي فرد از زندگى در گروه زندانى به طور معنادارى بيشتر از گروه كمپ 

بر شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان تأثير دارد.
7- آيا بيگانگى اجتماعى فرد با شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان رابطه دارد؟
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جدول 7. آزمون T مستقل براى مقايسة ميانگين زنان معتاد (زندانى – كمپ)

انحرافميانگينتعدادگروه
معيار

آزمون برابرى 
آزمون برابرى ميانگينواريانس

Fمعنادارىtمعنادارىدرجة آزادى
بيگانگى اجتماعى 

فرد
503/080/87زندانى

31/890/0004/98980/13
503/210/91كمپ

نتايج به دست  آمده نشان دهندة اين مطلب است كه ميانگين دو گروه زندانى و كمپ (3/08، 3/21) و مقدار 
t (4/98) در سطح معنى دارى 0/13 كه از 0/05 كمتر است، نشان دهندة رد فرض صفر مبنى بر برابر بودن 
ميانگين دو گروه دارد و از آنجاكه ميانگين گروه كمپ بيشتر است. لذا بيگانگى اجتماعى فرد در گروه كمپ 

به طور معنادارى بيشتر از گروه زندانى بر شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان تأثير دارد.
8- آيا وضعيت فرد در نظام يا پايگاه اقتصادي و اجتماعى با شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان رابطه دارد؟
در جدول 8، ميانگين گروه زندانى و كمپ (3/14، 3/22) و مقدار t (0/98-) در سطح معنى دارى 0/329 كه 
از 0/05 كمتر است، نشان دهندة رد فرض صفر مبنى بر برابر بودن ميانگين دو گروه دارد و از آنجاكه ميانگين 
گروه كمپ بيشتر است، وضعيت فرد در نظام يا پايگاه اقتصادي و اجتماعى در گروه كمپ به طور معنادارى بيشتر 

از گروه زندانى بر شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان تأثير دارد.

جدول 8. آزمون T مستقل براى مقايسة ميانگين زنان معتاد (زندانى – كمپ)

انحراف ميانگينتعدادگروه
معيار

آزمون برابرى 
آزمون برابرى ميانگينواريانس

Fمعنادارtمعنادارىدرجة آزادى
وضعيت فرد در نظام 
اقتصادي و اجتماعى

503/140/78زندانى
19/960/000-0/98980/329

503/220/58كمپ

9- آيا پايگاه اقتصادي- اجتماعى آرمانى (پايگاهى كه فرد آرزو دارد) با شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان 
رابطه دارد؟

جدول 9. آزمون T مستقل براى مقايسة ميانگين زنان معتاد (زندانى – كمپ)

انحراف ميانگينتعدادگروه
معيار

آزمون برابرى 
آزمون برابرى ميانگينواريانس

Fمعنادارtمعنادارىدرجة آزادى
پايگاه اقتصادي- 
اجتماعى آرمانى

502/910/68زندانى
2/360/125-8/03980/000

503/500/60كمپ
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 (-8/03) t نتايج به دست آمده گوياى اين مطلب است كه ميانگين گروه زندانى و كمپ (2/91، 3/50) و مقدار
با سطح معنى دارى 0/000 از 0/05 كمتر است و نشان دهندة رد فرض صفر مبنى بر برابر بودن ميانگين دو 
گروه دارد و از آنجاكه ميانگين گروه كمپ بيشتر است، پايگاه اقتصادي- اجتماعى آرمانى (پايگاهى كه فرد آرزو 
دارد) در گروه كمپ به طور معنى دارى بيشتر از زندانى گروه برشدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان تأثير دارد.

10- آيا وضعيت تأهل با شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان رابطه دارد؟

جدول 10. آزمون T مستقل براى مقايسة ميانگين زنان معتاد (زندانى – كمپ)

انحراف ميانگينتعدادگروه
معيار

آزمون برابرى 
آزمون برابرى ميانگينواريانس

Fمعنادارtمعنادارىدرجة آزادى

وضعيت تأهل
503/170/87زندانى

0/6420/1259/13980/000
503/100/70كمپ

در جدول 10، ميانگين گروه زندانى و كمپ (3/17، 3/10) و مقدار t(9/13) با سطح معنى دارى 0/000 كه 
از 0/05 كمتر است، نشان دهندة رد فرض صفر مبنى بر برابر بودن ميانگين دو گروه دارد، بنابراين وضعيت تأهل 

در گروه زندانى بيشتر از گروه كمپ بر شدت آلودگى به مواد و روانگردان تأثير دارد.
رتبه بندى عوامل مؤثر بر شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان: براي رتبه بندى عوامل مؤثر بر شدت 
آلودگى به مواد مخدر و روانگردان، مدل رگرسيون چندگانه را تكرار كرده، از روش ورود همة متغيرها استفاده 
 شده است كه همة متغيرها برازش شده و با استفاده از ضرايب استاندارد شده رگرسيوني، رتبه بندى عوامل مؤثر 

بر شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان را مشخص كنيم:

جدول 11. مدل رگرسيون شناسايى عوامل مؤثر بر ميزان شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان زنان معتاد (زندانى)

ضريب ضريب رگرسيونيمتغير
سطح Tاستانداردشده

معنى دارى Bخطاي معيار
0/540/090/579/780/000بيگانگى اجتماعى

0/190/060/4812/790/000نابسامانى در خانوادة منشاء
3/180/003-0/54-0/560/11-نابسامانى در خانوادة زناشويى
0/210/050/4012/280/005پايبندي به هنجارهاي اجتماعى
2/2790/001-0/30-0/520/03پايگاه اقتصادى- اجتماعى

1/660/002-0/36-0/390/08ميزان دين دارى
4/340/000-0/28-0/280/08-پيوستگى اجتماعى
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نتايج به دست آمده در جدول رگرسيون چندگانه، گوياى اين مطلب است كه در ستون Beta، متغيري كه 
اثر بيشتري داشته باشد، ضريب باالتري را به خود اختصاص مى دهد. لذا نتيجة رتبه بندى عوامل به صورت زير 
است: 1- بيگانگى اجتماعى، 2- نابسامانى در خانوادة زناشويى،3- نابسامانى در خانوادة منشاء، 4- پايبندي به 

هنجارهاي اجتماعى، 5- ميزان دين دارى، 6- پايگاه اقتصادى- اجتماعى و 7- پيوستگى اجتماعى.

جدول 12. مدل رگرسيون شناسايى عوامل مؤثر بر ميزان شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان زنان معتاد (كمپ)

ضريب ضريب رگرسيونيمتغير
سطح Tاستانداردشده

معنى دارى Bخطاي معيار
0/560/070/5311/620/0003بيگانگى اجتماعى

0/320/080/4310/690/001نابسامانى در خانوادة منشاء
4/120/000-0/57-0/190/13-نابسامانى در خانوادة زناشويى
0/350/090/488/380/003پايبندي به هنجارهاي اجتماعى
0/323/690/002-0/500/04پايگاه اقتصادى- اجتماعى

0/382/560/000-0/490,012ميزان دين دارى
5/640/005-0/39-0/680/06-پيوستگى اجتماعى

متغيري   ،Beta ستون  كه  است  مطلب  اين  نشان دهندة  چندگانه  رگرسيون  جدول  در  به دست آمده  نتايج 
كه اثر بيشتري داشته باشد، ضريب باالتري را به خود اختصاص مى دهد. لذا نتيجة رتبه بندى عوامل به صورت 
اجتماعى،  هنجارهاي  به  پايبندي   -3 اجتماعى،  بيگانگى   -2 زناشويى،  خانوادة  در  نابسامانى   -1 است:  زير 
4- نابسامانى در خانواده منشاء، 5- پيوستگى اجتماعى، 6- ميزان دين دارى و 7- پايگاه اقتصادى- اجتماعى.

نتيجه گيرى
در مطالعة حاضر، علل گرايش زنان به مواد مخدر و روانگردان در شهر قزوين مورد مطالعه قرار گرفت و زنان 
معتادى كه در مراكز درمانى (كمپ و مراكز ترك اعتياد بسترى بودند) و زنانى كه به دليل حمل و مصرف مواد 
مخدر در زندان چوبيندر به سر مى برند، بررسى شدند. چون بررسى هاى قبلى، نرخ مصرف مواد مخدر را در اين 
گروه باال گزارش كردند. از طرفى، نرخ مصرف مواد مخدر در بين زنان روزبه روز در حال افزايش است، نتايج 
بررسى هاى قبلى دربارة علل گرايش زنان با مصرف مواد مخدر همواره بحث انگيز بودند. از آنجايى كه خانواده 
كوچك ترين و درعين  حال مهم ترين واحد اجتماعى است و ميزان توجهى از پويايى جامعه وابسته به آن است 
و زنان در اين ميان، جايگاه و نقش مهمى را دارا هستند؛ اگر زنان دچار پديده اى مانند اعتياد شوند، در ابتدا 
تأثير مخربى بر روى اعضاى خانواده و سپس در سطح كالن بر روى جامعه خواهد داشت؛ زيرا آنان را از انجام 
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وظايف خطير خود باز مى دارد كه اوًال باعث ازهم پاشيدگى كانون خانواده و سپس، عدم تربيت و رشد افراد پويا 
مى  شود. بنابراين، در اين تحقيق با انتخاب زنان معتاد به عنوان جمعيت مورد بررسى، تا حدود زيادى تأثيرات 
مزمن مصرف مواد مخدر و امكان بررسى دقيق تر علل گرايش در مصرف مواد مخدر فراهم آمد. يكى از اهداف 
اصلى اين تحقيق، مطالعه و بررسى علل گرايش زنان به مصرف مواد مخدر و روانگردان است. از اين رو، عوامل 
مؤثر در گرايش زنان در دو گروه مصرف كنندگان موادمخدر كه در كمپ ها و مراكز درمانى تحت درمان مى باشند 
و زنانى كه به دليل حمل و فروش مواد مخدر در زندان چوبيندر دوران محكوميت خود را مى گذراند، بررسى 
شدند. در اين مطالعه، شدت آلودگى به مواد مخدر به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي نابسامانى خانوادة منشاء، 
نابسامانى خانوادة زناشويى، پيوستگى اجتماعى فرد با جامعه، پايبندي فرد به هنجارهاي اجتماعى، دين دارى 
جامعه،  اجتماعى  اقتصادي-  پايگاه  در  فرد  وضعيت  فرد،  اجتماعى  بيگانگى  زندگى،  از  فرد  رضايتمندي  فرد، 
پايگاه اقتصادي- اجتماعى آرمانى فرد، وضعيت تأهل و اعتياد شوهر به عنوان متغيرهاي مستقل مورد بررسى 
قرار گرفته اند. براساس نتايج به دست  آمده، مشكالت و تنش هاى خانوادگي از جمله اعتياد والدين، مشكالت 
سرپرست  نداشتن  والدين،  عاطفي  زندگي  از  مادر  و  پدر  نارضايتي  خانواده،  اعضاى  رواني  مشكالت  اقتصادي، 
مناسب و تك والد بودن از مهم ترين عوامل گرايش زنان به موادمخدر و روانگردان است. در دوران مجردى 
39/75 درصد زنان جهت فرار از فشارهاى روانى به مصرف مواد گرايش پيدا مى كنند و بعد از گرفتار شدن در دام 
مواد مخدر، 49/99 درصد اثرات نشئه آورى و كيفورى بيشتر مى شود. يكى از يافته هاى تحقيق حاضر اين است 
كه 46/34 درصد زنان بيش از سه تا شش بار اقدام به ترك مواد مخدر زدند Tولى به علت حل نشدن مشكالت 
قبلى و حتى اضافه تر شدن به آن ها، دوباره از روي ناچاري به مصرف مواد مخدر روي آورده اند. نابسامانى خانوادة 
زناشويى يكى ديگر از مهم ترين عوامل مؤثر در اعتياد زنان است. براساس يافته هاى تحقيق حاضر، زنان معتاد 
متأهل 48/43 درصد بود كه بيش از دختران معتاد بوده اند. اعتياد شوهر يكى از اصلى ترين عوامل اعتياد زنان 
لحاظ  از  مخصوصًا  همسرانشان  به  زنان  شديد  وابستگى  و  فرهنگى  مسائل  از  ناشى  امر  اين  است.  ايران  در 
اقتصادي است كه منجر به اطاعت بى چون و چرا و همنوايى كامل با شوهر مى شود. اين يافته ها با يافته هاى 
تحقيقات ابراهيمى و فتاحى (1390)، كاكويى دينكى و قوامى (1393)، آروالو، گيلرمو و هورتنسيد (2008) و 
هايت و جنت (2009) همسويى دارد. نتايج به دست  آمده در مطالعة حاضر نشان دهندة اين مطلب است كه هر 
چه از ميزان احساس تعلق، تقيد و پيوستگى فرد نسبت به نهادها و سازمان هاى اجتماعى كاسته شود، به همان 
به  تعهد  و  پايبندى  همچنين  اجتماعى،   – اقتصادي  پايگاه  ميان  مى شود.  افزوده  آنان  اعتياد  شدت  بر  ميزان 
موقعيت هاى زنان و ميزان گرايش به اعتياد رابطه وجود دارد. چون ميان سه مؤلفه پايگاه اقتصادي - اجتماعى 
يعنى تحصيالت، درآمد و شغل و گرايش به اعتياد رابطه وجود داشت، در مطالعة حاضر افراد مورد پژوهش 
(26/92 درصد از زنان تحصيالت ديپلم و باالتر از ديپلم، 55/90 درصد از آن ها داراى شغل خدماتى و اكثريت 
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آن ها هيچگونه پشتوانة مالى نداشته تا جايى كه هزينة مواد مخدر، 33/98 درصد از طريق توزيع مواد تأمين 
مى كند) از چنين موقعيت هايى برخوردار نبوده اند كه حفظ آن موقعيت ها و دستاوردها مانع از رفتن آنان به سمت 
مواد شود. اين يافته ها با يافته هاى تحقيقات خادميان (1388) و پير صالح (1388) نيز همسويى دارد. مذهب 
به عنوان يكى از عوامل پيوستگى فرد با جامعه و كنترل كنندة فرد براي پيشگيري از انحراف، تأثير قابل توجهى 
داشته است كه طى اطالعات به دست  آمده، بيشتر زنان معتاد حداقل انجام واجبات خود را انجام مى دادند و برخى 

از آن ها اظهار مى دارند خواندن نماز و قرآن در زندان ها توسط مددكاران آموزش داده مى شد. 
دركل، پاسخ به سؤال اساسى اين مطالعه يعنى علل گرايش زنان به مصرف مواد مخدر در بين زنان معتاد 
كه در مراكز ترك اعتياد تحت درمان هستند و زنانى كه به دليل حمل مواد مخدر در زندان بسر مى برند چه 
مؤثر  مخدر  مواد  به  گرايش  و  آلودگى  شدت  روي  بر  متغير  كه 7  بود  اين  شد  حاصل  كه  نتيجه اى  مى باشد؟ 
است: اين عوامل عبارتند از: 1- بيگانگى اجتماعى، 2- نابسامانى در خانوادة زناشويى، 3- نابسامانى در خانوادة 
منشاء، 4- پايبندي به هنجارهاي اجتماعى، 5- ميزان دين دارى، 6- پايگاه اقتصادى- اجتماعى و 7- پيوستگى 
اجتماعى. از ميان اين 7 متغير، در ميان زنان معتاد (زندانى)، بيگانگى اجتماعى بيشترين تأثير را در شدت آلودگى 
به مواد مخدر دارد. پس  از آن، ميزان نابسامانى در خانوادة منشاء قرار دارد. تأثير عوامل ديگر به ترتيب باال است. 
عوامل مؤثر بر ميزان شدت آلودگى به مواد مخدر و روانگردان  زنان معتاد (كمپ) عبارتند از: 1- نابسامانى در 
خانواده زناشويى، 2- بيگانگى اجتماعى، 3- پايبندي به هنجارهاي اجتماعى، 4- نابسامانى در خانوادة منشاء، 
5- پيوستگى اجتماعى، 6- ميزان دين دارى و 7- پايگاه اقتصادى- اجتماعى. از ميان اين 7 متغير در ميان زنان 
معتاد (كمپ)، نابسامانى در خانوادة زناشويى بيشترين تأثير را در شدت آلودگى به مواد مخدر دارد. پس  ازآن، 

ميزان بيگانگى اجتماعى قرار دارد. تأثير عوامل ديگر به ترتيب باال است.
تقدير و تشكر

نويسندگان بر خود واجب مى دانند مراتب صميمانه ترين سپاسگزارى هاى خود را از دفتر تحقيقات و آموزش 
ستاد مبارزه با مواد مخدر كه در حمايت و جمع آورى داده ها و اطالعات اين مقاله ايفاى نقش كرده اند؛ ابراز دارند.
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