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مشارکت زنان در پیشگیری از مصرف مواد مخدر

دكتر فريبا شايگان
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تاریخ دریافت98/4/52:

تاریخ پذیرش89/7/71:

چکيده 
افزايشروزافزونمصرفموادمخدروآثارزيانبارآنبرجوانان،مس ئوليتهمگ انيراب را 
دليلويژگيه ا روح ي

اجتماعياقتضاميکند.يکيازاقشار کهبه

اينآسيب

پيشگير از
ونقشتربيتيخودميتواننددراينامر،نقشمه وتثثيرگ رار ايف اکنن د،زن انهس تند.
هددفازتحقيقحاضرپاسخبهاينپرسشاستکهزناندرچهزمين هه اييم يتوانن ددر
پيشگير ازاعتيادمؤثرباشندوعواملمشوقآنهاياموانعمشارکتآن انک داااس ت؟روش
تحقيقپيمايشيبااستفادهازنمونه261نفر اززنان12سالبهب اي ش هرته راناس ت.
جمعآور اطالعاتباابزارپرسشنامهدارا پايايي58درصدصورتگرفتهاست .

نتايجتحقيقنشانميدهدکهدرحالحاضرمشارکتزناندراقداماتپيشگيرانهازمصرف
موادمخدربسيارک استوعمدتاًمشارکت ه ادرزمين هکنت رلفرزن دانوتش ويقآن انب ه
تفريحاتسال بودهاست.مه تريناقداامسئوينبرا تشويقمش ارکتزن اندراي نام ر،
اهميتدادنبهگزارشها مردميوعکسالعملسريعدرمقابلاينگزارشه اب ودهاس ت
امر کهمه ترينمانعنگرانيازصدمهديدنخودوخانوادهازذ نفعانم وا دمخ درمر ر 
گرديدهاست .
واژههای کلیدی
زنان/موادمخدر/پيشگير /مشارکت/موانعمشارکت/مشوقمشارکت .
 -1عضو هيئت علمي دانشگاه علومانتظاميshayegan@ yahoo.com
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مقدمه
باتوجهبهآماروارقااموجودمصرفموادمخدر،بهويژهدرميانجوانان،بهحد 
استکهشنيدنآنبرا هرانسانمنصفوباوجدانيدردناكوآزاردهن دهاس ت.
نسبتبهاي نمعض لاجتم اعي،آس يبه ا جب رانناپ ريرو

بياعتنايي
بيگمان  
پيامدها ويرانگر برا خانوادهها،کشورهاوجامعهجه انيب ههم راهخواه د
داشت .
آمارهانشانميدهندکهامروزه812ميليوننفرمعتاددردنياوجوددارند(اداره
کلمرالعاتوپژوهشها ستادمب ارزهب اموادمخ در)1821،آم ارمعت اداندر
ايران،بيشازدوميليوننفرگزارششدهاست.بااي نهم ه،تع داداف راد ک هاز
اعتياددرايرانرنجميبرندبهمراتب،ازاينبيشترهستند زيرااگرهري

ازاي ن

معتاداندارا 5نفرازبستگاندرجهاولباشندکهشاملپدر،مادر،برادر،همسرو
فرزنداست،درنتيجهقريب18ميليوننفرازاينآسيباجتم اعيرن جم يبرن د.
افراددرگيربااعتيادکسانيهستندکهيادرصددمعرفيمعتادبهمراکزب ازپرور و
ياجلبرضايتطلبکارانوشاکيانيهستندک هاموالش انازس و معت ادانب ه
يادرحالسرکشيبهزندانهايامراجعهب همراک زقض اييب را 

سرقترفتهاست
طالقومتارکهاند(روشن .)1:1822،

هرچندمسئوينونهادها مردميدرزمينهمبارزهب اورودم واداعتي ادآورب ه
کشوروتوليدوتوزيعآنونيزمب ارزهب اقاچاقاي اناق دااه ا زي اد ص ورت
دادهاند بااينوصف،مرمئنترينومؤثرترينشيوهمبارزهبامصرفمواداعتيادآور،
پيشگير ازابتال افرادجامعهبهمصرفاينمواداست زي راه رگون هت الشو
هزينها کهصرفپيشگير ازمصرفمواداعتي ادآورانج ااش ود،ازهزين هه ا 
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بيشتربرا درمانياجبرانخساراتيک همعت ادانب هخ انوادهه ا،س ازمانه اودر
بهجامعهواردميکنند،جلوگير ميکند .

مجموع
خانوادهها افرادمعتادبهدييلمتعدداجتم اعي،اقتص اد ،فرهنگ يازداش تن
خانوادههاييه کهافرادآنبهاعتياد

رنجميبرند.

عضو ازخانوادهکهمعتاداست،
دليلترسازابتال عزيزانشانوصدمها کهافرادمعتادبهجامعه

نشدهاند،به
دچار 

ميزننداحساسخررميکنند.دراينمياننقشزناندرخانوادههااهميتيافزونت ر
دليلويژگيها خاصعاطفيوص دماتزي اد ک هازاعتي اد

مييابدزيرازنانبه
ويژههمسرانخودميخورنداگ رزمين هه ا مس اعدف راه باش د،در

نزديکانبه
مينمايند.بههررو ،باپ ريرفتن
پيشگير ازمصرفموادمخدرمشارکتبيشتر  
نقشمه زناندرپيشگير ازاعتيادبايدديدزنانچگونهميتواننددراينام رب ه
نهادها مسئوليار برسانند؟ 
پیشینة پژوهش
نخستينتحقيقباعنوان"اتيولوژ واپي دمولوژ اعتي اددرخ انوادهه ا تهران ي:
بررسيتثثيراتساختارخانوادهبررفتاراعتياد فرزندان" توسط«مرج ايي»انج اا
شدهاست.اينتحقيق127نفرازخانوارها تهرانيرابررسيک ردهاس ت.نت ايج
کليتحقيقنشانميدهدکه11درصدخانوادهها موردمرالعةشهرته راندچ ار
سوءمصرفموادمخدر،الکل،روانگردانوداروها آراابخشهستند18.درص د
افرادآلودهمردو82درصدزنبودهاند.بيشترينتوزي عس نيدرگي ردراعتي ادب ا
82درص دگ روهس ني83-87س الب ودهاس ت.پاس خگويانب ههف تن وع
تقسي شدهاند:والدينخانوادهها سال 28درصدتعاملسازندهوسال بافرزن دان
دارند،درزمينهفروپاشينظااهنجار خانوادهوضعفمديريتيواخالقيوال دين
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21درصدخانوادهها سال بودند،همانيندرجهتگير نس بتب هموادمخ درو
آگاهساز فرزنداننسبتبهآن11،درصدخ انوادهه اس ال بودن د،دراعتم ادب ه
ندانونظارتبراعمالآنها18درصدرفتارسال داشتند،ازنظرشکس ته ا 

فرز
خانوادگيوالگوها منفيرفتار درخانواده11درص دس ال وازنظ ربيم ار 
روانيوآلودگياعتياد درخانوادهوگسستگيخ انواده15درص دس ال هس تند
(مرجايي.)1822،
دومينتحقيقباعنوان"بررسيع واملم ؤثرب راف زايشمي زانمش ارکتم رداب ا
حافظانامنيتعموميدرشهرتهران"توسطعبداللهيدرمقر عکارشناس يارش د
انجااشدهاست.اينتحقيق،دارا ي متغي روابس ته"مش ارکتم ردادرت ثمين
امنيتعمومي"و7متغيرمستقلاستکهاينمتغيرهاباکم ي پرسشنامةمحقق
ساختهدربينجامعهمردوزنتهرانيتوزيعشدهاست.جامعهآم ار اي نتحقي ق
ميده د
بهروشخوشها انتخابشدهاند.نتايجاينتحقيقنشان 
122نفراستکه 
که82درصدمرداحاضرنددرحدبايييبانيروها امنيتيهمکار داشتهباشندو
61درصد ه درشرايطخ اصآم ادگيب ايييب را همک ار ب اپل يسدارن د.
همانين75درصدپاسخگويانبرا تحققامنيتاجتماعيحاض رب ههمک ار ب ا
پليسهستند.متغيروابستةتحقيقباتماميمتغيرها مستقل(آگاهيمردابهمسائل
امنيتي،اعتمادمرداب هارگ انه ا امنيت ي،اعتق اداتم رهبي،پايگ اهاجتم اعيو
جنس يت)،بهجزاحس اسامنيتواعتقادبهنظ ااهمبستگيبسيارب ايييداش ت
(عبداللهي.)2157،
مباني نظری

مشاركت زنان در پیشگیری از مصرف مواد مخدر ◙ 772

پیشگیری از اعتیاد 
مرکزبينالملليپيشگير ازجراي ،پيشگير راچنينتعريفميکند :
«هرعمليکهباعثکاهشبزهکار ،خشونت،ناامنيازطري قمش خكک ردنو
حلکردنعواملايجادکنندهاينمشکالتبهروشعلميشود،پيشگير ازجرائ 
است.دراينتعريفمشخكکردن(شناساييوکشفکردن)وهمانينحلک ردن
يعنيمسئلهيابي،آنه باتثکيدبهروشعلميبسيارح ائزاهمي تاس ت»(رجب ي
پور .)28:2151،
برخيمعتقدندکهپيشگير ازجراشاملاقداماتياستکهمي زا نبزهک ار را
کاهشدهد.بدينصورتکهازي سوعللاثرگراربرارتکابج راراشناس ايي
کندوازسوييديگرابتکاراتمناسبيرابرا مبارزهبااينعللاعمالنمايد(ف رد،
 .)66:2157
مجموعهاقدااهايياستکهب هج زاق دامات

«گسن»نيزمعتقداست:پيشگير 
کيفر ،هدفغاييآنمنحصراًيابهصورتجزييمح دودک ردندامن هارتک اب
جرا،غيرممکنکردن،مشکلکردنوک کردناحتمالوقعجرااست.بن اب راين
تعريف،گسنپيشگير راخارجازنظااکيفر ميداند(همان) .
انواع پیشگیری
درجراشناسي،ششنوعپيشگير ازيکديگرقابلتفکي

اس تب يآنک هاي ن

تفکي وطبقهبند مرلقباشد.چهارنوعنخستباعنوان"پيش گير مت داول"و
دونوعديگرباعنوان"پيشگير جديد"موردتوجهقرارميگيرد.بديهياستک ه
جراشناسياست .
برمکتبونظريهخاصيدر 

اينپيشگير هاهري مبتني
الف :پیشگیریهای متداول
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 .2قديميتريننوعپيشگير ،پيش گير ازبزهک ار اطف الوپيش گير از
بزهکار عمومياست.دراينپيشگير ،درخصوصاطف الونوجوان ان
بزهکار کهشخصيتآنهادرحالشکلگير وقواايافتناس ت،باي داز
تدابيرپرورشيوبازپرور استفادهنم ود،ح الآنک هدرم وردبزهک اران
بزرگسالبايدازارعابانگيز ازطريقتهديدبهمجازاتاستفادهکرد،زيرا
شخصيتآنهاشکلوقوااگرفتهاست.
 .1پيشگير عموميوپيشگير اختصاصي،نوعديگرپيشگير ازبزهک ار 
است.درپيشگير عمومي،اقدااعليهعواملعموميبزهکار موردتوجه
است .بديهياس تنهاده ا مردم يازجمل هخ انواده،مدرس ه،محل هو
محيطها سرباز درايننوعپيشگير نقشعمدها دارند.حالآنکهدر
پيشگير اختصاصي،عواملاختصاصيترجراي وخنثيک ردنآنه ام ورد
توجهقرارميگيرد.

 .1درپيشگير انفعالي(منفعل)بهاستقبالپديدها کهبايدمانعوقوعآنشد
نميروند،بلکهبهطورانفعاليمنتظرتثثيرايناقدااهاباقيم يمانن د ح ال
آنکهدرپيشگير فعال،برا اجتنابازوقوعجرا،اقدااعمليم يکنن د
برا مثالبرنامهريز وهدايتاوقاتفراغتگروهيازجوانانراک هدر
معرضجراياانح رافدرزم اني امک انخاص يق راردارن د،ب هعه ده
ميگيرند.مشارکتجامعهمدنيوبرا مثالشوراها شهروش هردار ه ا
دراينخصوصنقشعمدها ايفاميکنند.

بااقداامستقلخود
 .1پيشگير اوليه،پيشگير ثانويهوپيشگير سومينباالهااازمدلمعمولي
درپزشکيايجادوازه تفکي شدهاست.
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 .2پيشگير اوليه(نخستين)شاملاقدااهاييميشودکهب هتغيي راوض اعو
احوالوشرايطجرازا مح يطفيزيک يومح يطاجتم اعيمتماي ل
است(يعنيبهبودشرايطزندگي) .
 .1پيشگير ثانويه(دومين)شاملاقدااها پيشگيرندهميشودک هن ا ر
بهگروهها خاصاستکهبي ارتکابج راازس و اعض ا آنه ا
ميرود.بهعبارتديگرمخاطبايناقدااه ا،ي

گ روهي اجمعي ت

خاصياست،مثالًکودکانونوجوانانمحلهها فقيرياب يبض اعتو
دارا وضعيتنامناسب(يعنياصال ساختارهاونهاده ا اجتم اعي
مرب و؛) اق دااه ا ش هردار ي اتص ميماتش ورا ش هروني ز
فعاليتها مردميسازمانيافتهوخودجوشدراينچارچوبم ورد
اس تفادهق رارم يگيرن د.اي ندون وعپيش گير اولي هوثانوي هدر
شناسيپيشگيرانهواقعميشود .


چارچوبجرا
 .1پيشگير ثالث(سومين)درواقعنا ربهپيش گير ازتک رارج رااز
طريقاعمالاقدااها فرد وسازگارساز مجددبزهکارانق ديمي
است.کم هاومساعدتها انجمنحمايتاززندانيانواش خاص
وتشکلها عالق همن ددرموفقي تسياس تاص الحي-ب ازپرور 
بزهکارانوکنترلتکرارجرا،تثثيرعمدهدارد.اينن وعپيش گير در
چارچوب"جراشناسيب اليني"ق رارم يگي رد(نجف يابرن دآب اد ،
 .)11:2151
پيشگير ازنظرمدتزماناجرا آننيزبهدونوعپيشگير کوت اهم دتوبلن د
مدتتقسي ميشودکهدرذيل،تعريفهري ارائهميشود:
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پیشگیری کوتاه مدت
بهمجموعهراهکارهاييگفتهميشودکهدرمدتزمانکمتر انجااميشود،نظي ر

هاو
ها،کوچه 


روشناييبيشترخيابان
تجهيزاتپليسونيروها انتظامي،فراه کردن
اماکنعمومي،تدوينقوانينجزاييمناسبوبازدارنده،ايجادمؤسساتم ددکار ،
فراه نمودنفضاها مناسببرا گرراندناوقاتفراغت،حمايتازکودکانيک ه
مورداذيتوآزاروبدرفتار خانوادهقرارميگيرند،انه دااي ابس تنمحل هه او
خشونتزادرتلويزيونو.....هم ةاي ن

برنامهها
اماکنجرازاوممانعتازپخش 

ميدهد.
فرصتها وقوعانحرافياجراراکاهش 

راهکارها يادشده
پیشگیری بلند مدت
دارصورتميگيردت ا

بهسازوکارهايياطالقميشودکهدري فرآيندزمانيمدت

ها وقوعج راراک اهشده د.ازقبي لف راه ک ردنبس ترها 
درآيندهفرصت 

موقعيته ا مناس بوک افيآم وزشوپ رورش،

مناسببرا دسترسيافرادبه
ها کليجهتايجاداشتغالبرا اعضا جامعه،تش کيل
تدوينواجرا سياست 
گروهها اجتماعيباهدفارتقا مهارته ا تربيت يوال دين،ت الشدرجه ت

برخوردار اعضا جامع هازنيازه ا اساس يزن دگي،تقوي تنق شپيش گيرانه
مدارسازطريقارتق ا محت واوکيفي تبرنام هه ا آموزش يوتربيت ي،ت الش
درجهتکاهششکافاقتصاد دربيناقشارمختلفجامعهودستيابيب هع دالت
اجتماعيو....هرچندايننوعپيشگير بهجهتآث ارمان دگارترومرل وبت ر،از
اهميتبيشتر برخورداراس ت،ام ادرکن اراي ننح وهپيش گير ،نم يت واناز
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پيشگير نوعاولبينيازبود.بهعبارتديگرايندونوعپيشگير ،مکمليکديگر
هستندودرپرتوبهکارگير همزمانآنهانتايجبهتر حاصلميشود

پیشگیری اجتماعي
ايني واقعيتاستکهاعتيادتابعتحولجامعهاست.ازاينرومشاهدهميگردد،
درجوامعروستاييکهنظارتوکنترلاجتماعيقو تراست،بزهکار واعتيادنيز
بههماناندازهضعيفتراست زيرادرايناجتماعاتپايهها دي نوپايبن د ب ه
ارزشها اخالقيقو تراست.امادرجوام عش هر اف زايشن ابرابر ه ا،ان واع
نابسامانيها اجتماعيواقتصاد ،بيکار ،حاشيهنش ينيبخش يازم ردا،فق دان
امنيتماليوحقوقي،تورا،ع دادسترس يب هامکان اتمس او ب را اس تفادهاز
فرصتها آموزشيبهداشتي،رفاهي،تفريحي،زمينهمساعدبرا ارتک ابج راو
گسترشفعاليتها بزهکارانهپراکندهياسازمانيافتهراهمراهميس ازد(معظم ي،
 .)227:2151
تحقيقاتگستردهنشاندادهاستکهفرزندانخانوادهها بيبضاعتدچارانواع
گوناگونمشکالتميشوندودرمعرضانواعخرراتقراردارند.چن ينکودک اني
هنگااتولد،ازک وزني،سوءتغريه،سهلانگار والدين،نظ ناپاي دار،ض عفدر
الگوپرير وعموماًميزانباي ناسازگار ودعواها خ انوادگي،رن جم يبرن د.
پژوهشگرانباتبعيتازاينموارد،فرضيها راارائهکردندمبنيب راينک هچن ين

فرزندانيبيشتردرمعرضخررناسازگار ها رفتار ،ض عفدرانج ااتک اليف
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مدرسه،فعاليتها زودهنگااجنسيوبزهکار قراردارن د(روزنب ااوديگ ران،
 .)121:2151
اينمحيطها،و

محيطتحصيليوکارآموز حرفها ،بهجهتناسازگار فردبا

بهجهتفضا بحرانيحاک برآنهاونيزبهدلي لع داکس بدان شومه ارت
حرفها واجتماعي،ممکناستبهشکستتحصيلي،شغلي،بيک ار ،خش ونتو
بنابراينفراگير رفتارها غيراجتماعيوبعض اًض داجتم اعيمنج رش وند.ب ه
عبارتديگر،اينمحيطهاکهبايدادامهدهن دهومکم لو ايفنه ادخ انوادهدر
جامعهپريرساز کودک انونوجوان انباش ند،درص ورتيک هازامکان اتک افيو
روشها مرلوببرخوردارنباشندخودبهعاملانحراف،ناسازگار اجتماعيودر
ميش وند.ک انونخ انوادهک هب اازدواجپاي هگ رار 
نهايتبزهکار اطفالمنجر 
ميشود(خانوادهشخصي)،محيطشغليامحيطکارک هوض عيتاقتص اد اف راد،
خريدوهويتوجايگاهش غليآن انرادرجامع همش خكم يکن د

درآمد،قدرت
(نجفيابرندآباد  )116-122:2177،
اوقاتفراغتونوعفعاليتهاوبرنامههاييپرکنندهايناوقاتکهدرتع ادلو
توازنرواني-اجتماعيونيزتجديدقوا افرادتثثيربهسزاييدارد،اينموض وعدر
جراشناسي،محيطانتخابييامح يطپريرفت هش دهمحس وبم يش وند.ک ارکرد
نامرلوباينمحيطهاونابهسامانيآنهاممکناستتش کيلدهن دهعوام لج را،
ناسازگار وانحرافباش د.فق دانخ انوادهشخص ي(تج ردي امرلق هب ودن)و
درنتيجه،نداشتنعلقهعاطفيومسؤوليتنسبتبههمسروفرزندان،ياع داتع ادل
ک انونخ انوادهونب ودتف اه زناش ويي،ممک ناس تب هبزهک ار منجرش ود.
حرفها فردوکار
لحاظعداتناسبميانتخصك 

همانينناسازگار بامحيطک 
اربه
او،بهبيکار وفقرمنجرميشودکهممک ناس تب هبح رانه ا روان ي-حت ي
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بزهکار -نيزبيانجامد.گرراندناوقاتفراغتدرباندها منح رف،ک افيش ا و
قهوهخانهورفتوآمدبادوستانمعتاد-بهجا پرداختنبهفعاليتها ورزش يو
زامحسوبميشوند 


نيزازعواملجرا
فرهنگي-
پيشگير اجتماعيدرواقعبهدونقرهي خطشبيهاستکهدري طرففرد
وخانوادهودرطرفديگرجامعهيامحيطقراردارد.خانوادهنيزبخش يازمح يط
است،وليخانوادهبسترتوليدوتربيتاوليهفرد،بهمنظورجامع هپ ريرس اختناو
است(نجفيابرندآباد  .)212:2177،
جایگاه مشارکت زنان در پیشگیری از مصرف مواد مخدر
امروزهدرکناربرنامههاوواکنشها رسميعليهاعتياد نهادها مدنيوتشکله ا
وانجمن ه ا مردم يني زعموم اًفعاين هدرام رت دوين،س ازماندهيواج را 
برنامهها پيشگير سهي ميشوند.بهديگرسخن،ميزانموفقيتنهادها مس ؤول
اندازهزمينههاوبسترها 

پيشگير ازجرا وابستهبهايناستکهايننهادهاتاچه
يزارابرا حضورومشارکتمرداوسازمانها غيردولت يف راه م يکنن دو
آموزشها يزارابهآنهادرخصوصچگونگيمشارکتشاندراجرا ط ر ه او
برنامهها پيشگير ارائهميدهند.دررويکردجه انيني زازده ه2652م يالد 


بهاينطرف،مقااها دولتييعنيمسؤوينقضاييومديرانزندانهابهت دريجب ه
ايننتيجهرسيدندکهکنترلجراوتثمينامنيتفرات رازت وانوارادهآن اناس ت.
زيرا،ازي سو رفيتوتوانايينظ رسميعدالتکيف ر ب را ت ثميننظ ااو
امنيتبسيارمحدوداستازسو ديگر،سازوکاره ا متع دد درزمين هکنت رل
جرادرجامعهوجودداردکهبيرونازقلمرودولتبودهومستقلازسياس ته او
برنامهها دولتعملميکند.برايناساس،طي12سالاخيرس ازماندهيمراک ز
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غيردولتيومردادراولويتسياستجناييبيشترکشورها پيش رفتهق رارگرفت ه
است(فرجيها .)5:2158،

بيگمانخانوادهرکناصليجامعهواولينمحيرياس تک هف رددرآنرش د
گيرد.شرايطخانوادگيوسختگي ر ي ا

ميکندوزيربنا شخصيتيو شکلمي
آسانگير افراطي،ازه پاشيدگيواختالفاتدرونيخانوادهوعدادرونيک ردن

ارزشهاوهنجارها صحيحدرخانواده،همگ يدرايج ادانحراف اتيمانن داعتي اد
نقشفراوانيدارد.امروزهبهعلتواگرار کارکردآموزشيخانوادههابهمدارسو
آموزشوپرورشدولتي،وهمانينکاهشارزشخانوادهنزدنوجوانانوجوان ان
درمقايسهباگرشته،نقشخانوادههادرتربيتوجامعهپرير فرزندانکمرنگشده
استوبعضاًموجبجامعهپرير وآموزشغلطافرادازگروهها همساينگش ته
اعتيادرابهدنبالداشتهاست(نا زاده .)8:1828،

واينامرعواملمتعددازجمله
باتوجهبهجايگ اهزن اندرخ انوادهوفرص تبيش ترآن انب را ش رکتدر
فعاليتها داوطلبانهوخيريه،ب هوي ژهدرمراقب تازهمس روفرزن دانوايج اد

يتوانندنقشمهميدرپيشگير ازاعتيادايفاکنند.به
محيريآرااوشاداب،زنانم 
همينمنظوراينمقالهبرآنستتانقشفعليزن اندرپيش گير ازمص رفم واد
مخدررابررسيکندوباشناسايينوعفعالي تآن انوموان عموج ود،زمين هه ا 
مشارکتبيشترزنانرادرپيشگير ازجرافراه کند .
سؤالهای تحقیق
 .2درحالحاضرزناندرپيشگير ازمصرفموادمخدردرچ هزمين هه ايي
مشارکتفعالتر دارند؟
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 .1چهروشها تشويقيبرا مشارکتزناندرامرپيشگير ازمصرفمواد
مخدروجوددارد؟
 .1موانعمشارکتزن اندرفعالي ته ا پيش گيرانهازمص رفم وادمخ در
کدامند؟ 
حلهاييبرا پيشگير ازمصرفموادمخدرپيشنهادميکنند؟
زنانچهراه 

.1
تعریف مفاهیم 
مشارکت زنان در پیشگیری از مصرف مواد مخدر
دراينتحقيقمشارکتمردادرپيشگير ازمص رفموادمخ درب اگوي هه اييدر
زمينهکنترلفرزندان،شرکتدرکالسمهارتزندگي،کم بهپليسو...س نجيده
ميشود.

موانع مشارکت زنان در پیشگیری
هدفاينتحقيقيافتنراهکارهاييبرا مش ارکتزن اندرپيش گير ازمص رف
موادمخدراست زيرااينمشارکتازسو افرادبهآسانيصورتنميگي رد.يک ي
مشارکتها،موانعياستکهبرسرراهمشارکتمردميوج ودداردو

ازدييلعدا
قابلرفعه ميباشد مانندنگرانيازلورفتننااي اص دمهدي دنازمعت ادان،نبود
امکاناتيزاو ....
تشویق مشارکت زنان در پیشگیری
تشويقعاملوادارکنندها استکهبهانساننيرووانرژ ميده د شخص يک ه
تشويقميشودازکاروزحمتخوداحساسرضايتوخشنود م يکن دواي ن
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رضايتخاطراستکهمانعخستگيوبيميلياوميشود.دراينتحقيقمنظوراز
تشويقاقداماتياستکهمس ئوينباي دانج اادهن دت اانگي زهمش ارکتدرام ر
پيشگير راتقويتکن د بن ابرايندرپرسش نامهاززن انپرس يدهش دهاس تک ه
مسئوينبهچهشيوههاييميتوانندمشارکتمردميرابيشترجلبکنندوبرا اين
موضوعچندينگويهدرنظرگرفتهشدهاست .
روش تحقیق
روشتحقيق،روشپيمايشياستک هب امراجع هب هم رداوتکمي لپرسش نامه
صورتگرفتهاست.
جامعهآمار تحقيق،زنان12سالبهباي ش هرته راناس ت.از158نمون ه
شهرتهرانکهبراساسفرمولکوکرانبهدستآمد261،نفرزنک هدرنمون هب ود
موردپرسشقرارگرفتند .

روایي و پایایي ابزار تحقیق
هابابهرهگي ر ازتحقيق اتپيش ينو

درپژوهشحاضربرا سنجشاعتبارمقياس
گزينششيوهها اندازهگير وگويهها آنهاکهاعتبارتجربيشانبهاثب اترس يده
بودونيزاستخراجفرضياتازدلتئور هاوهمانيناستفادهازچن دينگوي هب ه


جا ي سؤالدراندازهگير ،مفاهي رواييتحقيقبايرفت .برا سنجشمي زان
پاياييوقابلتکراربودنتحقيقابتدا12پرسشنامهتکميلشد.ع الوهب رنظره ا 
پرسشگراندرمورداصال پرسشنامه،بابهرهگير ازتکني آلفا کرونباخپاي ايي
برآوردگرديدکهضريبمحاسبهشدهبرا کلپرسشنامه58درصدشدکهنش انگر
پاياييباي ابزارتحقيقاست.
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یافتههای تحقیق 
ميانگينسنپاسخگويان 18سالوميانگينتحصيالتآنهاديپل است71.درص د
پاسخگويانمتثهلاندودارا مش اغلمختلف يکارمن د ،خان هدار ودانش جويي
هستند .
پاسخ به پرسشها
پاسخبهپرسشاولک ه"درحاال حارارزنان در اه زمیناههاایي از پیشاگیری
مشارکت فعالتری دارند؟"
براساساطالعاتپرسشنامهها،درحالحاضرمشارکتزناندرزمين هپيش گير از
مصرفموادمخدرک است،بهگونها که51درصدپاسخگويانفعاليتبسيارکمي
دراينزمينهدارندوفقط21/1درصددربرخيزمينههامشارکتفعالدارن د.ن وع
مشارکتمردابهترتيبميزانمشارکتدرجدولزيرارائهميشود .

جدول :7رتبهبندی فریدمن میزان مشارکت فعلي زنان در پیشگیری از موادمخدر
مقوله 

ميزانتثثير 

رديف 
2

تشويقجوانان،فرزندانودوستانبهتفريحاتسال 

 7/68

1

کنترلونظارتبرفرزندان،دوستانوآشنايان 

 7/21

1

نصيحتمعتادانوترکربهآنها 

 1/65

1

مشارکتخوديافرزنداندرکالسمهارتزندگي 

 1/62

8

تماسباپليسدرخصوصمعتادانمحل 

 1/11

6

دواطلبانهمردميمبارزهبااعتياد 

همکار باسازمانها 

 1/22

 ◙ 751فصلنامه دانش انتظامی – سال دوازدهم – شماره دوم

7

داوطلبانهمردميدراينزمينه 

سازمانها 

کم ماليبه

 1/21

5

گزارشمحلها مشکوكرفتوآمدجوانانبهپليس 


 1/21

6

شرکتدرجلساتآگاهساز دربارةاعتياد 


 1/65

جدول :5نتیجه آزمون فریدمن میزان مشارکت فعلي زنان در پیشگیری از موادمخدر
 Sig
 0/000

Chiدرجهآزاد 
Square
5

 827/515

تعدادنمونه 
 261

طبقرتبهبند کهدرجدولفوقآمدهاست،بيشترينميزانمشارکتزنان،تش ويق
جوانان،فرزندانودوستانبهتفريحاتسال بودهاستبعدازآنکنت رلونظ ارت
فرزنداناستتامبتالبهمصرفموادمخدرنشوند.اگ راي ندواق داام ؤثرواق ع
شود،بهتريننوعپيشگير صورتميگيردوازافزايشتع دادمعت ادانجل وگير 
اوليهفعالترازسايرپيش گير ه اهس تند.

ميشود.ميتوانگفتزناندرپيشگير 
بعدازايناقدامات،نصيحتمعتادانومشارکتدرکالسها مهارتزندگيق رار
دارد.اقداابهپيشگير ثانويهوکم ماليبرا درمانمعتادانواط العب هپل يس
برا دستگير معتادانوقاچاقايانو.....اقداماتديگ ر اس تک هزن انانج اا
ميدهند.آزمونفريدمنبادرجهآزاد 22وسرحمعنادار باي 68درصدتثيي د


کنندةايننظرهابود .
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پاسخبهپرسشدواتحقي ق ":ه روشهایي برای تشویق و ترغیب زناان بارای
مشارکت در امر پیشگیری وجود دارد؟" 
جدول :1تأثیر اقدامات مسئوالن در تشویق زنان به مشارکت در پیشگیری از موادمخدر
مقوله 

فراواني 

درصد 

رديف 
2

زياد 

 211

 52/8

1

متوسط 

 18

1

ک 

8

1

جمع 

 151

 28/1
 1/2
 222

پاسخگويان،تاثيراقداماتمسئوينبرا تشويقزنانبهمش ارکتدرپيش گير از
مصرفموادمخدررابسيارزياددانستهو51درصدپاسخگويانآنراتثييدکردهان د،
28/1درصدنقشآنرادرحدمتوسطوفقط1درصدنق شآنراک دانس تهان د.
برا تعييننوعاقداماتمشوقانهمسئويندراينراستا،ازرتبهبند فري دمنبه ره
ميشود :
زيرآورده 


شدکهدرجدول

گرفته
جدول :4رتبهبندی فریدمن تأثیر اقدامات مسؤل در تشویق زنان به مشارکت در
پیشگیری از موادمخدر

رديف 

مقوله 

اهميتدادنبهگزارشها مردميدراينزمينه 

2
1
1

عکسالعملسريعوبهموقعمسئويندرمقابلگزارش ات
مردمي 
دادنشمارهتلفنيبرا ارتبا؛مرداب امس ئويندراي ن
زمينه 

  1اطالعرسانيبهم رداب را ش ناختان واعموادمخ درو

ميزانتثثير 
 8/26
 1/62
 1/76
 1/71
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روشها پيشگير ازآن 

 1/16

  8حمايتقانونيازفعايندراينعرصه 
معرف يوتش ويقاف رادوگ روهه ا فع الدرزمين ه

6

پيشگير ازاعتياد 

 1/27

تشکيلگروهها هميارپليسدراينزمينه 

7
پرداختحقالزحمهب هکس انيک هدراي نزمين هفع ال

5

 1/28

هستند 

 1/52

جدول :2نتیجه آزمون فریدمن تأثیر اقدامات مسئوالن در تشویق زنان به مشارکت در
پیشگیری از موادمخدر
Sig
 0/000

Chiدرجهآزاد 
Square

تعدادنمونه 

 61/112

7

 261


جدول :1نتیجه آزمون Tتك نمونهای تأثیر اقدامات مسئوالن در تشویق زنان به
مشارکت در پیشگیریاز موادمخدر
حداکثر 

 1/51



حداقل 

 1/71

ميانگين 

 1/75

Sig

 0/000

درجهآزاد 

 151

آزمونT

/171
 222

تعدادنمونه 

 151
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چناناهجدولفوقنشانميدهد،مه تريناقداميکهميتوانددرتشويقزن انب ه
مشارکتدرامرپيشگير مؤثرباشد،اهميتدادنمسئوينبهگزارشها مردميو
مقابلگزارشها مردم ياس ت.اي ن

العملسريعوبهموقعمسئوينامردر
عکس 
پاسخنشانميدهدکهمردا،پاداشيازمسئوينبرا کارخودنم يخواهن د،فق ط
توجهبهگزارشهاواقداادرآنراستاراميخواهند.بيگماناگرمردانتيجهاق داا

خودراببيننددراينزمينهفعالترميشوندوکم مؤثرتر بهمسئوينم يکنن د.
کهدراينعرصهفعاليتميکنندوبعضاًموردتهدي دق رار

حمايتقانونيازکساني
ميگيرندوممکناستازس و ذ نفع انموادمخ درم ورداذي توآزاروحت ي
تهديدجانيقرارگيرند،خواستهديگرزنانازمسئويناست،زنانايناقداارازمينه
تشويقخودبهمشارکتدرامرپيشگير م يدانن د.س ايرم واردمش وقزن اندر
جدولذکرشدهاست.نکتهقابلتوجهاينکهپاسخگويانآخ رينروشمش وقانهرا
دانستهاند .

دريافتحقالزحمهبابتفعاليتخود

آزمونفريدمنوTت نمونها ه هردوباسرحاطمينان68درصدتثييدکنندة
ديدگاههاوتوزيعنرمالآندربينپاسخگويانبودهاند .

پرسشسواتحقيق":موانع مشارکت زنان در پیشگیری از اعتیاد کدامند؟" 
اينپرسشدرخصوصموانعيک هدرراهمش ارکتزن اندرام رپيش گير از
مصرفموادمخدروجودداردمرر شدهاست.اطالعاتبهدستآم دهدرج دول
زيرآمدهاست :
جدول :1رتبهبندی فریدمن اقدامهایي که موجب کاهش مشارکت زنان در پیشگیری از
موادمخدرمي شود
رديف 

مقوله 

ازصدمهديدناعضا خانوادهتوسطقاچاقايان 


نگراني
2

ميزانتثثير 
 6/15
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 6/26

  1نگرانيازلورفتننااومشخصاتنزدمعتادان 

 8/76

دراينحوزه 

دستوپاگير روندادار ارتبا؛بامسئوين

1

 8/82

نگرانيازواردشدنخسارتماد توسطمعتادان 

1

 1/68

نداشتنآگاهيازاقداميکهميتوان انجااده 

8

 1/12

نبودامکاناتيزابرا مشارکت(مثالًشمارهتلفنمشخك) 

6

 1/11

احساسميکن مشارکتمنتثثير ندارد 

7

 1/66

نداشتنانگيزهبرا مشارکتدراينزمينه 

5

 1/52

  6نداشتنوقتکافيبرا مشارکتدراينامر 



جدول :9نتیجه آزمونفریدمن تأثیر اقداماتي که موجبکاهش مشارکتزنان در پیشگیری
از مصرف موادمخدر ميشود
 Sig
 0/000

Chiدرجهآزاد 
Square

تعدادنمونه 

 821/621

 22

 151

جدول :8نتیجه آزمون  Tتكنمونهای اقداماتي که موجب کاهش مشارکتمردم در
پیشگیریاز موادمخدر ميشود
حداکثر 
 1/11

حداقل 
 1/12

ميانگين 
 1/17

Sig
0/00
0

درج

ه

آزاد 
 151

آزمونT
/157
 67

تع

داد

نمونه 
 151
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بزرگ ت رينم انعموج وددرزمين همش ارکتزن اندرام رپيش گير ازمص رف

موادمخدر،نگرانيازصدمهديدناعضا خانوادهآنانازسو معت ادانوهمان ين
نگرانيازلورفتنناامشخصاتآنهانزدمعتاداناست.روندادار دستوپاگيرو
دشواربرا ارتبا؛بامسئوينمانعبعد است،ب هنح و ک هاگ راف رادبخواهن د
داوطلبانهدراينامرمش ارکتکنن دباي دوق تزي اد اختص اصدهن دوحت ي
حضور بهمراکزمراجعهکنند.گاهيه ازآناننشانيوتعه دگرفت هم يش ود 
درحاليکهبايدزمينههاوبسترها مشارکتبهگونها فراه شودتام رداراغ ب
شوندبهمسئوينکم کنند.بههرحالموانععمدهموارد چونناآگاهيمرداي ا
نداشتنانگيزهووقتياامکاناتيزاب را مش ارکتمر ر ش دهاس ت.آزم ون
فريدمنه تثييدکنندةموانعمشارکتدرسرحاطمينان68درصداس ت.آزم ونT
ميدهد .
هارانرمالتشخيك 

نمونها ه توزيعپاسخ
ت  
درپاسخبهپرسشچهاراک ه"زنان ه راهحلهایي برای پیشاگیری از مصارف
موادمخدر ارائه ميدهند؟"درتحقيقي پرسشبازمرر شدکهعالوهبرتثکي د
پاسخگويانبرمواردموردنظر،بهمواردديگر ه اشارهکردهاندکهدرجدولزير
ارائهشدهاست :
جدول :79پیشنهادهای زنان برای فراهم شدن زمینه مشارکت آنان در پیشگیری از
مصرف موادمخدر
فراواني 

درصد 

رديف 

مقوله 

2

اشتغالزاييبرا جوانان 

 16

 18/2

1

ايجادتفريحاتسال برا مرداوجوانان 

 18

1

عداهمکار پليسبامعتادانوقاچاقايان 


 26

1

جلوگير ازورودموادمخدر 

 27

8

توجهبهگزارشها مردمي 


 22

 27/1
 21/1
 22/5
 7/6
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 22

 6/6

6

 6/1

5

گسترشکالسها NA


7

 1/6

6

همکار بيشترپليسبامردا 

6

6
7

تشديدبرخوردبامعتادانوقاچاقايان 
ورودبس يجب را مب ارزهوپيش گير ازمص رف
موادمخدر 

 1/1


86/1درصدزنانبهاينپرسشپاسخدادهبودند .بيش ترين فراوان يازپيش نهادها 
پاسخگويانبهايجاداشتغالبرا جوانانبودهاست،بعدازآنتفريحاتسال ق رار
دارد.اينتثکيدنشانميدهدکهزنانمعتقدنداگ رجوان انبيک ارنباش ندوامک ان
تفريحاتسال برا آنانف راه ش ود،کمت رب هس متمص رفموادمخ دررو 
ميآورند بنابراينبايدبهاينامرتوجهبيشتر شود.درمجم وعم يت وانب هاي ن
نتيجهرسيدکهعملکردصحيحمسئوينوبازتابوانعکاسآنبهم ردا،برخ ورد
قاطعپليسباقاچاقايانوتوزيعکنندگانموادمخدر،اهميتدادنب هگ زارشه ا 
مردميواعتمادبهمرداازنظرپاسخگويانميتوان دنق شمهم يدرپيش گير از
مصرفموادمخدرداشتهباشد.بااينکاره مسئوينبهو يفهخوددرس تعم ل
ميکنندومانعگسترشمصرفموادمخدرميشوند،ه اعتمادمردابهآنهاافزايش
مييابدوزمينههمکار مردارافراه مينمايد .

نتیجهگیری
موضوعاينتحقيقروشها جلبمش ارکتزن اندرام رپيش گير ازمص رف
موادمخدراستکهبرا اينکارمرالعاتنظر صورتگرفتهودادهه ا تجرب ي
ه جمعآور شدهاست.ابتداوض عموج ودمش ارکتوهمک ار زن اندراي ن
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خصوصبررسيشد.دادههاواطالعاتبهدستآمدهنشانميدهدکهمتثس فانهدر
حالحاضرمشارکتزناندرامرپيشگير ازمصرفموادمخ دردرجامع هبس يار
حاليکهاعتيادورواجمصرفموادمخدرمعضلياستک هباي دب ا
پاييناست در 
مشارکتمردميواحساسمسئوليتهمگانيحلشود .
ميدهدکهزناندرنظارتبرفرزندانوخويشانونزديکانو
نتايجتحقيقنشان 
تشويقجوانانبهانجااتفريحاتسال بيشترازسايرزمينههافعاليتدارند.هرچند
ترينوآسانترينشيوهمشارکتاست ول ي

ايننوعمشارکتراحت

بهنظرميرسد
نقشزنانبهعنوانمادروهمسنخيباروحيهتربيتيآنانايننوعمشارکترابيشتر
س
اقتضامي کند.سايرمق ويتمش ارکتزن اندرام رپيش گير ش رکتدرک ال 
مهارتزندگي،همکار باپليس،کم بهNGOsوهمکار ب اآن انودرنهاي ت
شرکتدرجلساتآگاهساز دربارةاعتياداست .

نکتهقابلتوجهاينکهزنانمه ترينعاملتشويقخودرااهميتدادنمس ئوينب ه
العملسريعوب هموق عدرمقاب لگ زارشه ا خ ود
گزارشها مردميوعکس 
ميدانند.درواقعمرداچيز درقبالمشارکتخودطلبنميکنندوليازمس ئوين
دادهواقدااها يزاراانجاادهند.اي نام ر

ميخواهندکهبهمشارکتآنهااهميت

مسئوليتدستاندرکارانرابيشترميکندونشانميدهدک هآنه اباي دب اس رعت
عملبيشتر گزارشهاترتيباثربدهند،دراينصورتمردابامسئوينهمک ار 
کردهوبهآناناعتمادم يکنن د ام ااگ رم رداب را مث المالحظ هکنن دک هب ه
گزارشها مکرر کهازرفتوآمدها مشکوكدرمحلياخريدوفروشمواد

درمکانيخاصدادهميشود،اصالًتوجهينميشود،نسبتبهمسئوينبياعتمادو
بدبينميشوند.درنهايت،زنانبيشترينمش کلوم انعرااحس اسع داامني تو
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صدمهديدنازذ نفعانموادمخدروبعدازآندستوپاگيربودنروندادار ارائه
ميدانستند .
توزيعکنندگانموادمخدربهمسئوين 
گزارشمعتادانو 
درمجموعطبقنظر ها علميمرر شده،مشارکتمردادرپيشگير منو؛
بهايناستکهنهادها مرتبطتاچهاندازهزمينههاوبسترها يزارابرا حضور
ومشارکتمرداوسازمانها غيردولتيفراه کنندوآم وزشه ا يزاراب را 
آنهادرخصوصچگونگيمشارکتشاندراجرا طر هاوبرنامهها پيشگيرانهارائه
دهند.تتايجاينتحقيقنشانميدهدکهمردامعتقدندبسترهاوزمينهها يزابرا 
مشارکتآنهادرپيشگير ازمصرفموادمخدرفراه نشدهاست.بنابراينمس ئوين
بايدبسترها يزارامهياکنندتاامکانمشارکتمردادرامرپيش گير ازمص رف
موادمخدرفراه گردد.برخ يازاي نبس ترهاب هص ورتپيش نهاددرادام هآورده
ميشود :

پیشنهادهای تحقیق
ضرورتاهميتدادنبهگزارشها مردميورسيدگيسريعبهآنها.

.2
 .1حفظمشخصاتگزارشدهندگانومحرمانهتلقيکردنآنهاجه تجل ب
همکار بيشترمردا.
 .1تسهيلدرروندادار رس يدگيب هش کاياتمردم يب ااص ال فرآين د
رسيدگي.
 .1آموزشواطالعرسانيب هم ردادرخص وصآث ارزيانب ار موادمخ درو
راهها پيشگير ازآن.

 .8اختصاصشمارهتلفنويژهجهتارتبا؛سريعمرداباپليسدراينزمينه.
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