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چکیده
اعتياد به مواد مخدر یک آسيب اجتماعي است که ویرانگريهاي حاصل از آن زمينهساز سقوط بسياري از
ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي و اخالقي است .این معضل تا چندي پيش خاص مردان تلقي ميشد؛ اما اخيراً
زنان را نيز درگير کرده است .از آن جا که پيامدهاي اعتياد زنان بر جامعه بسيار ناگوارتر از پيامدهاي اعتياد مردان
است،پژوهش در این زمينه ضروري به نظر مي رسد .بر این اساس در این تحقيق سعي شده است عوامل مؤثر بر
اعتياد زنان معتاد زنداني در زندان مرکزي اصفهان تحليل و بررسي شود .پژوهش با روش نظریهي داده بنياد
صورت گرفته است که از دستهي پژوهشهاي کيفي است .به این منظور  33نفر از زنان معتاد زنداني در زندان
مرکزي اصفهان با روش نمونهگيري نظري انتخاب شدند و مصاحبههاي عميق با آنان انجام شد .نتایج به دست
آمده بيانکنندهي این است که سابقهي مصرف مواد در خانواده ،نوع منطقهي محل سكونت ،تنش در زندگي و
ارتباط با دوستان معتاد ،از شرایط علّي اثرگذار و وجود فرزند ،پایگاه اقتصادي اجتماعي و روابط نامناسب
خانوادگي از شرایط ميانجي مؤثر بر پدیدهي مصرف مواد مخدر در زنان است .پيامدهاي حاصل از این پدیده بر
زنان معتاد شامل :اشتغال به کار در مشاغل پایين و کم درآمد ،ارتكاب انحرافات اجتماعي ،نامناسب شدن روابط
خانوادگي ،مشكالت جسمي و روحي و مجازات زندان به دنبال انجام انحرافات اجتماعي بوده است که هر
کدام پيامدهاي فردي و اجتماعي بسياري به همراه خواهد داشت.
واژههای کلیدی :اعتياد ،زنان معتاد ،زندان مرکزي اصفهان،نظریهي زمينهاي

 . 1استادیار گروه علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور تهران (نویسنده مسؤول)
 . 2دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور تهران
 . 3دانشجوي کارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه پيام نور تهران
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مقدمه
استفاده از مواد مخدر ،استعمال تفنّني و حتي خوگيري به آن تاریخي طوالني دارد .اما
استعمال آن در روزگار کهن به شكل کنوني مسأله برانگيز نبوده و تباهي جامعهي بشري را به
دنبال نداشته است .سوغات اعتياد براي جوامع بشري ،قيافههاي پژمرده و افسرده ،چشمان به
گودي نشسته ،خانوادههاي از هم پاشيده ،کودکان مجرم ،سرقت ،بزهكاري ،خودکشي ،فحشا،
تجاوز ،فقر و  ...است .شاید روزگاري این معضل ،خاص مردان و یا جوانان بود .اما امروزه
یكسان شدن نقش زنان و مردان در پدیدههاي اجتماعي به دليل دور شدن از شيوه ي زندگي
سنتي ،رشد شهرنشيني و صنعت ،رشد جنبشهاي اجتماعي زنان ،اشتغال به کار زنان در
بيرون از خانه و در نتيجه اختالط بيشتر زنان و مردان باعث شده است که زنان نيز همانند
مردان تحت تأثير پدیدههاي اجتماعي که اعتياد از جملهي آن است قرار بگيرند.
روند رو به رشد زنان وابسته به مواد در سراسر جهان یكي از پدیدههاي اجتماعي است
که از ربع آخر قرن بيستم ،نمایان شده است .ایران نيز از این تحول جهاني مصون نمانده
است .از این رو براي پيشگيري از افزایش اعتياد در زنان و ارائهي راهكارهایي براي آن،
انجام پژوهشهایي در این خصوص ضرورت دارد.پژوهش حاضر نيز به دنبال این هدف به
بررسي علل اعتياد زنان معتاد زنداني در زندان مرکزي اصفهان پرداختهاست.
در سال  1013سازمان ملل متحد تعریف زیر را براي اعتياد به مواد مخدر ارایه کرد:
اعتياد به مواد مخدر عبارت است از مسموميت تدریجي یا حادي که به علت استعمال مداوم
یک دارو اعم از طبيعي یا ترکيبي ایجاد ميشود و به حال شخص یا اجتماع زیان آور باشد
(ستوده .) 133: 1330،از آنجا که پدپدهي اعتياد آسيب جدي بر پيكر خانواده واجتماع وارد
ميکند و علت ایجاد کجرويهایي چون ولگردي ،تكدّيگري ،سرقت ،انحرافات جنسي و
خود فروشي (درمورد زنان) و  ...است ،به عنوان مسأله ي اجتماعي تلقي ميشود.
راب 1و سلزنيک 2مسألهي اجتماعي را چنين تعریف کردهاند :مسألهاي ناشي از روابط
انساني است که خود جامعه را بهطور جدي تهدید ميکند و یا تحقّق تمنيات مهم مردم
بسياري را مانع ميشود (مظلوم خراساني .)13 :1331 ،بر این اساس اعتياد یک مسألهي

1-Rabb
2- Selznick
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اجتماعي است و زنان نيز بهعنوان نيمي از جمعيت جامعه به شكل مستقيم وغير مستقيم با آن
درگير ميشوند .بر پایهي گزارش ادارهي مواد وجرایم سازمان ملل نسبت زنان در جمعيت
مصرفکنندهي مواد از 13درصد در کشورهاي آسيایي تا  03درصد در کشورهاي اروپایي
تخمين زده شده است ،بنابراین با در نظر گرفتن  11تا  33ميليون مصرفکنندهي مواد در
جهان ،تعداد زنان مصرفکنندهي مواد ،قابل توجه است (رحيمي موقر وهمكاران:1303 ،
 .)111بر اساس گزارشهاي آماري سازمان بهزیستي در سالهاي اخير  2تا  1درصد از
مراجعهکنندگان به مراکز درماني معتادان را زنان تشكيل ميدهند (گروسي .)11 :1303،در
یک پژوهش توصيفي ،مقطعي که به بررسي اعتياد در زنان معتاد مراجعهکننده به مراکز ترك
اعتياد تهران در سال  31-30پرداخته بود ،از تعداد  2133نفرمعتاد ارجاعي به مراکز تحت
مطالعه ،زنان 3/1 ،درصد کل مراجعين را تشكيل ميدادند (نجاري .)013 :1331 ،اعتياد به
خودي خود جنسيت ندارد ،اما از یک سو تأثيرات مخرّبتري که بر بدن زنان دارد
وپيامدهایي که به آن اشاره خواهد شد و از سوي دیگر شرایط اجتماعي موجود در رابطه با
زنان معتاد باعث افزایش حساسيت در زنان ميشود.
پيامدهاي اعتياد در زنان را ميتوان از جنبههاي مختلف مد نظر قرارداد .پيامدهاي فردي
شامل :ابتال به بيماريهاي جسمي ،رواني ،پيامدهاي خانوادگي شامل :کاهش فرصت ازدواج،
طرد از خانواده ،عدم ایفاي نقش مادري ،ایجاد نسل معتاد ،عدم نظارت بر رفتار فرزندان،
احتمال ابتال افراد خانواده (همسر ،فرزندان) به بيماري ایدز و هپاتيت و پيامدهاي اجتماعي
شامل :ارتكاب انواع جرایم اموال و اخالق مانند :روسپيگري ،دزدي و( ...قاسمي روشن،
 )13:1333همچنين بنا به موقعيت جغرافيایي و فرهنگي کشور ما در منطقه ،به زنان معتاد
عمدتاً به چشم افراد بي بند و بار و بيعفت نگریسته ميشود (آجيل چي وهمكاران،
 .)11:1333تحقيقات نشان ميدهد که در بسياري از کشورهاي آمریكایي و آفریقایي نيز زنان
مصرفکنندهي مواد ،هيوال خوانده ميشوند و از نظر مردان سزاوار تجاوز هستند (الرسون،1
 .)2333ناهنجاريهاي مصرف مواد در زنان بيش از مردان موانعي ایجاد ميکند که بر
دسترسي آنها به درمان تأثير ميگذارد( .تاچمن )2311،2همچنين فقر و وجود سابقهي اعتياد
در افراد مهم خانواده و خشونت خانگي از آسيبهاي اجتماعي همراه در زنان حاملهي
1-Ellerson
2-Tuchman

 .....................591فصلنامه مطالعات توسعهی اجتماعی-فرهنگی ،دورهی اول ،شمارهی ،4بهار29

مصرفکنندهي مواد گزارش شده است (هارینگتون .)1000،1بنابراین باید به علل اعتياد زنان
پيببریم تا بتوانيم راههاي درماني مناسب براي آنان در نظر بگيریم.
تحقيقات انجام شده دربارهي علل اعتياد زنان اندك است و مطالعات موجود بيشتر این
معضل را در مردان بررسي کرده است .با توجه به اینکه سوء مصرف مواد مخدر در زنان
الگویي متفاوت از مردان دارد و پيامدهاي ناگواري ،ناگوارتر از پيامدهاي اعتياد مردان در بر
خواهد داشت ،ضروري است که پژوهشگران و مسؤوالن امر توجه بيشتري به زنان معتاد که
اکنون روز به روز بيشتر به جرگهي اعتياد ميپيوندند ،مبذول دارند .در این ميان شهر
اصفهان بهدليل قرار گرفتن در مرکز ایران مسير مناسبي براي ترانزیت مواد به سوي پایتخت و
دیگر استانهاي کشور است .همچنين این شهر در ردیف شهرهاي بزرگ صنعتي کشور
است؛ بنابراین حاشيه نشيني و ایجاد مناطق فقير نشين در اطراف شهر به دليل مهاجرت
مهاجران جویاي کار در گسترش معضل اعتياد مؤثر است .طبق گفتهي مدیر کل بهزیستي
استان اصفهان دو درصد جمعيت این استان معتاد هستند و از هر صد نفر معتاد در سطح
استان هشت نفر از بانوان و نود و دو نفر از آقایان ميباشند (اصفهان فردا 22 ،آبان .)1301
بنابراین ،تحقيق حاضر با هدف شناسایي عوامل مؤثر بر اعتياد زنان معتاد زنداني در زندان
مرکزي اصفهان انجام شده است؛ به اميد اینکه بتواند مقدمه اي براي تحقيقات بيشتر در
آینده باشد و کمكي هر چند اندك در این زمينه به جامعه بشري کند.

ادبیات نظری و تجربی
در پژوهش کيفي مفاهيم نظري و تجربي براي افزودن دادههاي زمينهاي ،مقایسه و تعميم
یافتهها استفاده ميشود.
نظریاتي که در این پژوهش در بخش تجزیه و تحليل مورد استفاده قرار گرفت شامل
موارد زیر است:
نظريههای ساختارگرا :این دسته از نظریهها انحراف را به برخي شرایط ساختاري خاص
در جامعه همچون قدرت جامعه در کنترل افراد و تنظيم خواستهها و تمایالت آنان و تعيين

1-Harrington
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یک دسته از اهداف به عنوان اهداف مقبول و ایجاد رقابت ميان افراد و پایگاه افراد در
ساختار اجتماعي و  ...مربوط ميکند (موسي نژاد.)13 :1331 ،
در این قسمت به نظریهي آگنيو و آنومي دورکيم اشاره ميشود .از نظر آگنيو جرم نوعي
سازگاري با تنش صرفهنظر از منبع آن تنش است .از جمله مواردي که او بيان ميدارد این
است که مواجههي فرد با رویدادهاي تنش زاي زندگي مثل از دست دادن کسي یا چيزي که
ارزش زیادي دارد و همچنين رویدادهاي تنشزایي که در اثر اعمال منفي دیگران ایجاد
ميشود ،مثل در معرض سوء رفتار قرار گرفتن ،از عوامل ایجادکنندهي کجروي است
(جوانمرد .)133 :1303،دورکيم معتقد است با از هم پاشيدگي هنجارها یک وضعيت
آرزوهاي بي حد و حصر و آنومي پيش ميآید و از آنجا که این آرزوها نميتوانند ارضا
شوند ،در نتيجه یک نارضایتي اجتماعي پدید ميآید که این نارضایتيها در جریان اقدامات
اجتماعي منفي ،مانند :خودکشي ،تبهكاري ،طالق و  ...ظاهر ميشود ( ستوده.)130 : 1330 ،
نظريههای خرده فرهنگگرا :این دیدگاه بر آن است که خرده فرهنگهاي متعدد موجود
در جامعه سبب ایجاد ارزشها و هنجارهایي ميشوند که به دليل عدم همخواني با هنجارهاي
مسلط در جامعه ،رفتارکردن بر اساس آنها انحراف محسوب ميشود .نظرهاي آلبرت کوهن،
و کلواردو اهلين در این دسته قرار ميگيرد (موسينژاد .)32 :1331،بهعنوان مثال کوهن
مدعي است فرزندان طبقات محروم براي جبران ناکامي خود در رقابت براي دستيابي به
منزلت افراد طبقات متوسط «خرده فرهنگ» بزهكاري تأسيس ميکنند (صدیق سروستاني،
.)01 : 1331
ديدگاه بومشناسی مکتب شیکاگو :اعضاي مكتب شيكاگو اعتقاد داشتند که در اثر
توسعهي شهرهاي بزرگ ،محلههاي مشخصي بهوجود ميآید ،که هر کدام شيوههاي خاص
زندگي خود را دارند .برخي از این مناطق گرفتار فقر شدید هستند و به دليل اجارههاي پایين،
گروههاي مختلف قومي و نژادي را جذب خود ميکنند .این نواحي داراي ميزان باالي جرم
هستند .آنان عامل اصلي افزایش انحراف در این ناحيه را ضعف کنترل اجتماعي به واسطهي
جابهجایي سریع و شدید جمعيت و مهاجرت مي دانند (ستوده.)113 : 1330 ،
نظريههای يادگیری اجتماعی :بر طبق این نظریهها ،انحراف امري آموختني است .دیدگاه
ساترلند و آکرز در این دسته قرار دارد .ساترلند معتقد است که کج رفتاري یادگرفتني است نه
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ارثي(صدیق سروستاني )01 :1331 ،و بخش عمدهاي از یادگيري رفتار انحرافي در فرآیند
ارتباطات گروههاي صميمي و کوچک مثل گروه دوستان و خانواده اتفاق ميافتد
(گروسي .)13 :1303،آکرز نيز معتقد است که انحراف اگر سودمند و پاداش ده تلقي شود،
همين امر انگيزهاي براي انحراف مجدّد ميشود (موسي نژاد.)00 : 1331 ،
نظريههای کنترل :این دسته بيان ميکنند که افراد صرفاً به این دليل ،مرتكب انحراف
نميشوند که جامعه آنها را کنترل ميکند (همان) .نظرهاي هيرشي و ناي در این دسته قرار
ميگيرد .هيرشي علت همنوایي افراد با هنجارهاي اجتماعي را پيوند اجتماعي آنها دانسته
است .وي مدعي است که تعلق خاطر (پيوستگي فرد به گروه یا فرد به واسطهي عاطفه،
احترام و سازگاري با هنجارهاي گروه) ،پایبندي (همنوایي با جامعه براي حفظ دستاوردهاي
خود مثل تحصيالت و ثروت) ،در گير شدن به فعاليتهاي فيزیكي غيرمنحرفانه و اعتقاد
شخص به نظام ارزشي غالب در یک گروه مانع کج رفتاري ميشوند (ستوده.)113 : 1330 ،
ناي نيز معتقد است ،خانوادههایي که پر از تشنج و اختالف باشند ،ميتوانند نقش مهمي در
کجرفتاري نوجوانان ایفا کنند (خادميان.)23 :1333 ،
در ادامه تعدادي از پژوهشهاي انجام شده در این زمينه بيان ميشود:
رحمتي در پژوهشي با عنوان عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر با اشاره به
وضعيت معتادان زن که به بررسي ميان جمعيت نمونه ي  13استان کشور بر روي  1011نفر
معتاد و به شكل تحليل ثانویه انجام داده ،علت شروع مصرف مواد مخدر را به ترتيب
کنجكاوي ،کسب لذت ،مشكالت خانوادگي ،فشار دوستان ،در دسترس بودن مواد مخدر،
کمبود عاطفي ،درمان دردهاي جسماني ،عدم کنترل خانواده ،بيکاري و شكست عشقي ذکر
کردهاند( .به نقل از خادميان  )11:1333،در تحقيقي که با عنوان علل گرایش زنان به اعتياد در
استان کرمان به اجرا درآمده است ،ميان پایگاه اقتصادي اجتماعي ،ميزان تحصيالت ،وضعيت
شغلي ،مصرف مواد توسط یكي از اعضاي خانواده ،اعتياد والدین یا همسر زنان و از هم
گسيختگي خانواده بهعنوان متغيّرهاي مستقل وگرایش زنان به اعتياد به عنوان متغيّر وابسته
رابطهي معنيداري بهدست آمده است .در تحقيق دیگري که توسط طليعه خادميان و زهرا
قناعتيان با عنوان بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر اعتياد زنان معتاد به مواد مخدر مراکز
بازپروري و کاهش آسيب زنان شهر تهران انجام شد ،از هم گسستگي خانوادهي زن و
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شوهري ،ازهم گسستگي خانوادهي پدر و مادري ،نابساماني خانواده ي زن و شوهري ،پایگاه
اقتصادي اجتماعي ،در دسترس بودن مواد مخدر و اعتياد اعضاي خانواده از عوامل مؤثر بر
اعتياد زنان معتاد به مواد مخدر بوده است (همان .)21:لبووي 1بر اساس تحقيقاتي که انجام
داد ،دریافت نوجواناني که دچار کشمكش خانوادگي هستند ،احتمال اینکه مواد مخدر
مصرف کنند ،بيشتراست (ميري آشتياني .)33:1331،پيرصالح در پژوهشي با عنوان بررسي
علل اقتصادي ،اجتماعي و رواني گرایش زنان به اعتياد در ميان گروهي از زنان مجتمع شبه
خانواده شفق که آن را بر روي  133نفر از زنان معتاد در این مجتمع انجام داده است ،بيان
داشته که مسأله مهاجرت ،طالق ،نداشتن شغل ثابت ،اعتياد زن و شوهر ،تنها زندگي کردن،
خانواده ي از هم پاشيده ،فقر مالي ،سود اندك ،محل سكونت ،معاشرت نامناسب ،ناراحتي
جسمي و مرگ عزیزان مهمترین علل اعتياد است (خادميان.)12: 1333 ،

پرسشهای پژوهش
این پژوهش درصدد پاسخگویي به چهار پرسش اصلي است که عبارتند از:
 -1چه شرایطي در پدید آمدن و گسترش مصرف مواد مخدر در زنان اثرگذار بوده است؟
 -2چه عوامل مداخلهاي باعث تداوم مصرف مواد مخدر در زنان ميشود؟
 -3مشارکتکنندگان در برابر پدیدهي مصرف مواد چه راهبردهاي رفتاري بهکار ميبرند؟
 -0پيامدهاي تداوم مصرف مواد بر مشارکتکنندگان پژوهش چه بوده است؟

روششناسی مطالعه
مطالعهي حاضر با رویكرد کيفي انجام شده است .پژوهش کيفي یک رویكرد طبيعت
گرایانه است که در پي درك پدیدهي مورد مطالعه در همان زمينه و محيط خاص از قبيل
محيط جهان واقعي است (پاتون .)2332 ،2همچنين براي تجزیه و تحليل دادهها نظریهي
زمينهاي 3بهکار گرفته شده است .نظریهي زمينهاي عبارت است از شيوهي پژوهش کيفي که
مجموعهي منظمي از روشهاي کيفي را براي دستيابي به نظریهاي در زمينهي پدیدهاي به
1- lobovy
2- Patton
3 - Ground theory
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شيوهي استقرایي مورد استفاده قرارميدهد (منصوریان .)113:1331 ،تفاوت عمدهي نظریهي
زمينهاي با سایر رویكردهاي پژوهش کيفي ،تأکيد آن بر شكل دهي یا تدوین تئوري است
(علي اکبري.)12:1331 ،
سه عنصر اصلي نظریهي داده بنياد ،عبارتند از :مفاهيم ،1مقولهها 2و گزارهها .3مفاهيم،
واحدهاي اصلي تحليل را تشكيل ميدهند .رسيدن به نظریهي نتيجهي مفهومسازي از
دادههاست .عنصر دوم نظریهي داده بنياد ،مقولهها هستند .مقولهها در حقيقت حاصل
گروهبندي مفاهيم هستند .سومين عنصر نظریهي بنياني گزارهها هستند .گالسر و اشتراوس

0

در کتاب کشف نظریهي بنياني ( )1011گزارهها را نوعي فرضيه تلقي کردهاند (ذکایي،
.)10:1331
براي جمعآوري دادههاي تحقيق حاضر از مصاحبهي نيمه ساختار یافته استفاده شد.
نگارنده بعد از انجام مراحل قانوني به بند نسوان زندان مرکزي اصفهان مراجعه کرد .مسؤول
آن بخش زنان معتاد را شناسایي و پس از کسب رضایت آنان را به پژوهشگر معرفي کرد.
پژوهشگر با جلب رضایت و اعتماد آنان براي همكاري صادقانه و بيان اهداف و ماهيت
پژوهش و تأکيد بر محرمانه و بينام ماندن متن مصاحبه براي افراد نمونه ،اقدام به انجام
مصاحبه و در حين انجام مصاحبه ،از گفتگوها یادداشتبرداري کرد .همچنين از نمونهگيري
نظري براي جمعآوري دادهها استفاده شد .به این ترتيب با شروع اولين مصاحبه ،اقدام به
استخراج مفاهيم و مقوالت شد و پس از  21مصاحبه اشباع نظري حاصل گردید .ولي محقق
براي کسب اطمينان  3مصاحبهي دیگر نيز انجام داد و در نهایت پس از مصاحبه با نفر سيام،
انجام مصاحبهها پایان گرفت .براي بررسي مقبوليت و قابليت پذیرش دیدگاه
مشارکتکنندگان ،متن مصاحبهها به صورت تصادفي به تعدادي از نمونهها داده شد ،تا
مشخص شود که تفسير نتایج ،مشابه نظر ایشان است .از روش بررسي قابليت اطمينان نيز
استفاده شد که طي آن متن مصاحبهها و خالصهي آن به رؤیت همكار پژوهش و یک
متخصص روش پژوهش کيفي رسيد و اشكاالت مربوط به جریان کدگذاري برطرف شد.
براي تجزیه و تحليل دادهها هم از کدگذاري هاي باز ،محوري و گزینشي استفاده شد.
1- Concepts
2- Categories
3- Conceptualizing
4- Glacer&strauss
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کدگذاري باز روند خرد کردن ،مقایسه کردن ،مفهومپردازي و مقوله بندي کردن است
(علي اکبري .)11:1331 ،کدگذاري محوري ،سلسله رویههایي است که با آنها پس از
کدگذاري باز با برقراري پيوند ميان مقوالت ،اطالعات را به شيوهي جدید با یکدیگر ربط
ميدهد .این کار با استفاده از یک پارادایم صورت ميگيرد که اجزاي تشكيلدهندهي این
پارادایم شامل پدیدهي محوري (واژهاي که به پرسش جریان چيست؟ پاسخ ميدهد ،).شرایط
(مجموعهاي از حوادث که موقعيت و مسائل و امور مربوط به پدیده را خلق ميکنند).
عمل/تعامل (اقداماتي که در نتيجهي پدیدهي محوري رخ ميدهند ،).و پيامدها (که نتایج
استراتژي هاي گرفته شده ،توسط مشارکتکنندگان مطالعه است) است .کدگذاري گزینشي
روند انتخاب مقولهي اصلي بهطور سيستماتيک و ارتباط آن با سایر مقولهها ،اعتبار بخشيدن
به روابط و پر کردن جاهاي خالي یا مقوالتي که نياز به اصالح و گسترش دارند،
است(همان .)11:در تحقيق حاضر نيز با شروع انجام مصاحبهها و در خالل آن گزارههاي
معنادار و سپس مفاهيم مربوط به آنها مشخص شد و بعد از آن مفاهيم در مقولهها
دستهبندي شدند .سپس با مقایسهي مقولهها آنها در پنج دستهي شرایط علّي ،شرایط
مداخلهاي ،پدیدهي محوري ،راهبردهاي عمل /تعامل و پيامدها دستهبندي شدند و ارتباط
ميان این پنج دسته در مدل پارادایمي تحقيق مشخص شد .مدل پارادایمي تحقيق در ادامه
خواهد آمد.

تجزيه و تحلیل يافتهها
با توجه به یافتههاي تحقيق ،پاسخ پرسشهاي پژوهش مورد نظر در زیر به تفكيک بيان
شده است:
در پاسخ به این پرسش که چه شرایطي در پدید آمدن و گسترش مصرف مواد مخدر در
زنان معتاد اثر گذار بوده است ،به مقولههاي زیر دست یافتيم:
 -5سابقهی اعتیاد به مواد مخدر :این مقوله شامل کدهاي مفهومي «مصرف مواد توسط
اعضاي خانوادهي پدري» و «مصرف مواد توسط شوهر» بود.
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 صغري زني  31ساله و مدت  11سال است که مواد مصرف ميکند .او در این موردميگوید« :همه اعضاي خانوادهام مواد مصرف ميکردند .عالوه بر آن تو کار خرید و فروش
مواد هم بودند ».مفهوم(مصرف مواد توسط اعضاي خانواده).
 -9نوع منطقهی محل سکونت :این مقوله به واسطهي چهار مفهوم «خرید و فروش مواد در
منطقه»«،دسترسي آسان به مواد مخدر در منطقه»« ،فقير بودن مردم منطقه» و «مهاجرپذیر بودن
منطقه» بهدست آمد .اظهارات زیر نمونهاي از صحبتهاي افراد پژوهش در این مورد است:
مرضيه  23ساله و مدت  3سال است که کراك و شيشه مصرف ميکند .او در این موردميگوید« :خيلي از اونایي که توي منطقهي ما زندگي ميکنند ،دستشون تو کار خرید و
فروش مواده ».مفهوم( خرید و فروش مواد در منطقه).
 -3تنش در زندگی :این مقوله نيز از مفاهيم «تنشهاي ناشي از خانوادهي پدري» و
«تنشهاي ناشي از زندگي زناشویي» استخراج شدند .تنشهایي که توسط زنان پژوهش
شونده مطرح ميشدند ،شامل مرگ عزیزان ،درگيري والدین ،درگيري با شوهر ،طالق والدین
یا طالق از شوهر ،تعدّد ازدواج ،شكست عشقي و ازدواج اجباري بوده است.
 فاطمه  21ساله است و مدت  0سال است که مواد مصرف ميکند .او ميگوید« :تويتصادف خانوادهام را از دست دادم .پدر و خواهر و برادرم فوت کردند و مادرم فلج شد .از
اون به بعد مشكل روحي پيدا کردم .اول مواد را براي آروم شدن ميکشيدم .بعد کم کم معتاد
شدم ».مفهوم( مصرف مواد مخدر به دنبال مرگ عزیزان).
 ندا  23ساله و مدت  2سال است که تریاك و شيشه مصرف ميکند .او ميگوید:«پسرعموم را دوست داشتم .وقتي اون با یكي دیگه ازدواج کرد ،از خونه فرار کردم و درگير
دوستاي خياباني شدم .نشست و برخاست با اونها باعث اعتيادم شد» .مفهوم( مصرف
مواد مخدر به دنبال شكست عشقي).
 -0ارتباط با دوستان معتاد :مفاهيم مربوط به این مقوله شامل «شروع مصرف مواد در کنار
دوستان معتاد»« ،پناه بردن به دوستان معتاد ،هنگام مصيبت» و «تهيهي مواد توسط دوستان
معتاد» بود.
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اکرم  22ساله است و مدت  0سال است که مواد مصرف ميکند .او در این مورد ميگوید:«اولين بار مصرف مواد را در کنار دوستانم شروع کردم» .مفهوم(  :نقش دوستان در شروع
مصرف مواد)
با توجه به مطالب قبلي چهار عامل سابقهي اعتياد به مواد مخدر در خانواده ،نوع منطقهي
محل سكونت ،تنش در زندگي ،ارتباط با دوستان معتاد از شرایطي است که در پدید آمدن و
گسترش مصرف مواد مخدر در زنان معتاد اثرگذار بوده است.
در پاسخ به این پرسش که چه عوامل مداخلهاي باعث تداوم مصرف مواد مخدر در زنان
ميشود ،از خالل صحبتهاي افراد مورد پژوهش مقولههاي زیر به دست آمد:
الف -شرايط میانجی
 -5پايگاه اقتصادی ،اجتماعی :این مقوله از مفاهيم «تأثير ميزان تحصيالت بر اعتياد زنان»،
«تأثير نوع شغل بر اعتياد زنان» و «تأثير ميزان درآمد خانواده بر اعتياد زنان» استخراج شد.
پاسخهاي افراد مورد پژوهش ،بيانکنندهي این بود که اکثر زنان مورد مطالعه از ميزان
تحصيالت اندکي برخوردار بودند .از نظر نوع شغل نيز اکثر زنان در مشاغل پایين و کم
درآمد شاغل بودند و تعدادي نيز براي افزایش درآمد خود و تأمين هزینهي مواد به سرقت،
خرید و فروش مواد ،تكدّيگري و خودفروشي تن داده بودند .از نظر ميزان درآمد خانوادگي
نيز اکثر افراد مورد پژوهش در خانوادههاي کم درآمد زندگي ميکردند .اظهارات افراد زیر
بيانکنندهي موارد قبل است.
 زهرا خانمي  31ساله و بي سواد است و مدت  11سال ،مواد مصرف کرده است .اودربارهي تأثير تحصيالت بر اعتياد زنان ميگوید« :آدم باسواد ،اطالعاتش باالست .تو دام مواد
نميافته ،اگه هم بيفته چون سوادش را داره ،خودش را نجات ميده ».مفهوم( تأثير
تحصيالت در جلوگيري از مصرف مواد).
 راضيه  31ساله است .در یک مغازه فروشندگي ميکند و مدت  11سال است که موادمصرف ميکند .در مورد شغل خود ميگوید« :در یک مغازه فروشندگي ميکردم ،درآمدم کم
بود .براي تأمين مواد مجبور بودم ،گدایي کنم» .مفهوم (اقدام به تكدّيگري براي تأمين
هزینهي مواد).
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 -9تأثیر فرزند :این مقوله نيز از خالل مفاهيم « احساس ناراحتي به دليل حضور در زندان و
بياطالعي از وضعيت فرزندان»« ،ترس از آلوده شدن فرزندان به مواد مخدر» و «جدا کردن
فرزند از مادر معتاد و دلتنگي براي فرزندش» استخراج شد.
 زهره  21ساله و مدت  1سال است که مواد مصرف ميکند و داراي یک فرزند است .او دراین مورد ميگوید« :ميترسم دخترم پس فردا مثل من بشه ،اون وقت منا مقصر ميدونه».
مفهوم( ترس از آلودهشدن فرزندان به مواد مخدر).
 )3روابط نامناسب خانوادگی :مفاهيمي که این مقوله از آنها استخراج شد ،شامل«درگيري
با همسر»« ،درگيري والدین» و «روابط نامناسب والدین با فرزندان» است.
 کبري 33ساله و مدت  11سال است که کراك ،شيشه و هروئين مصرف ميکند .اوميگوید« :ارتباطم با شوهرم خوب نبود .هميشه با هم درگيري و دعوا داشتيم .کتککاري هم
مي کرد .همين برخوردش باعث شد ،قيد همه چي را بزنم و برم سراغ مواد و دوست معتاد» .
مفهوم( درگيري و نزاع با شوهر).
ب -شرايط زمینهای
 -5تأثیر قلمرو پژوهش :مشارکت کنندگان اظهار ميداشتند ،وقتي دستگير ميشدند،
مسؤوالن زندان آنان را مجبور به ترك مواد ميکردند و از روشهاي درماني مانند متادون
درماني ،براي ترك دادن آنها استفاده ميکردهاند.
 راضيه  31ساله است و مدت  11سال است که مواد مصرف ميکند .او در این موردميگوید«:اینجا (زندان) مجبورمون ميکنند ،ترك کنيم .هر کي بياد زندان تنها راهش ترك
مواده» مفهوم( تأثير زندان در ترك مواد)
 -9تأثیر مجازات زندان :این مقوله از مفاهيم «اعتقاد به عدم تأثير مجازات زندان»« ،تأثير
آموزههاي منفي زندان»« ،اثر مثبت مجازات» و «تأثير مثبت مشاورههاي زندان در ترك مواد»
بهدست آمد.
 سميه  03ساله و مدت  11سال است که تریاك ،هروئين ،کراك و شيشه مصرف ميکند .اودر این زمينه ميگوید« :توي زندان آدم هر جرمي را هم که بلد نباشه ،یاد ميگيره».مفهوم

(تأثير آموزههاي منفي زندان).
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بنابراین پایگاه اقتصادي ،اجتماعي ،تأثير فرزند ،روابط نا مناسب خانوادگي ،تأثير قلمرو
پژوهش و مجازات زندان از عوامل مداخلهاي اثرگذار بر پدیدهي مصرف مواد مخدر در زنان
در این پژوهش بوده است.
در پاسخ به این پرسش که شرکتکنندگان پژوهش چه راهبردهایي را در مقابل پدیدهي
محوري پژوهش به کار گرفتهاند؟ مقولههاي زیر بهدست آمد:
 -5ترک مصرف مواد :شرکتکنندگان پژوهش سه راهكار تغيير شرایط خانوادگي ،تغيير
شرایط فردي و قطع ارتباط با دوستان معتاد را در پيش ميگرفتند .در دستهي تغيير شرایط
خانوادگي ،مفاهيم اقدام به ترك دستهجمعي خانواده ،تغيير مسير درآمد خانواده از راه خالف
و تغيير محل سكونت خانواده وجود داشتند و در دستهي تغيير شرایط فردي نيز مفاهيم
طالق از همسر معتاد ،ترك خانه به دليل اعتياد شوهر ،ترك خانوادهي آلوده وجود داشت.
همچنين افرادي که دوستان معتاد را عامل اعتياد خود مي دانستند ،راهكار قطع ارتباط با آنان
را در پيش مي گرفتند.
 اشرف  03ساله و مدت  13سال است که شيشه و تریاك مصرف ميکند .او در این موردميگوید«:وقتي آزاد بشم ،با شوهرم و بچههام از این محل به شهر خودمون برميگردیم،
شوهرم را ترك ميدم و یک شغل آبرومند هم پيدا ميکنيم .توي محلهي ما تو شهر خودمون
اصالً خبري از مواد و معتاد نيست ».مفهوم (تغيير محل سكونت خانواده از منطقهي آلوده)
 شهال زني  21ساله است .او مدت  1سال است مواد مصرف ميکند و در این موردميگوید« :شوهرم معتاد بود ،منم مجبور کرد مواد مصرف کنم .برا همين معتاد شدم .چارهاي
جز این نداشتم که ازش طالق بگيرم .اگه طالق نميگرفتم ،نميتونستم ترك کنم ».مفهوم

(طالق از همسر معتاد براي ترك مواد).
 -2ادامهی مصرف مواد :عدهاي از افراد مورد پژوهش ،بيان ميکردند که اگر شرایط آلوده و
نامناسب بيرون از زندان براي آنان تغيير نكند ،مجبور به تبعيت از شرایط نامطلوب موجود و
ادامهي مصرف مواد هستند .اینان خود را ناتوان از تغيير شرایط دانسته و در برابر شرایطشان
منفعل بودهاند.
 صدیقه  01ساله است و مدت  23سال است که مواد مصرف ميکند .او در این موردميگوید« :توي زندان چون مواد دم دستمون نيست ترك ميکنيم ،ولي وقتي ميریم بيرون،
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ميبينيم شرایط بيرون دوباره مثل قبله ،خانوادهي معتاد ،محلهي معتاد ،دوستان معتاد ،این
باعث ميشه ،دوباره رو بياریم به مصرف مواد ».مفهوم( تبعيت از شرایط نامطلوب موجود
و ادامهي مصرف مواد).
با توجه به موارد بيان شده ترك مصرف مواد در صورت تغيير شرایط فردي و شرایط
خانوادگي و همچنين قطع ارتباط با دوستان معتاد از راهكارهاي بهکار گرفته شده توسط زنان
مورد پژوهش است .همچنين آنان در صورت عدم توانایي تغيير شرایط نا مطلوب بيروني
راهكار ادامهي مصرف مواد را برميگزیدند.
در پاسخ به این سؤال که پيامدهاي تداوم مصرف مواد مخدر در زنان بر شرکتکنندگان
پژوهش چه بوده است؟ مقولههاي زیر بهدست آمدند:
 -1ارتکاب انحرافات اجتماعی:این مقوله با توجه به چهار مفهوم « اقدام به سرقت« ،اقدام
به تكدّيگري»« ،اقدام به خرید و فروش مواد مخدر»و «اقدام به خود فروشي براي تأمين
هزینهي مواد» بهدست آمد.
 سارا  21ساله است و مدت  1سال است که تریاك و شيشه مصرف ميکند .او در این زمينهميگوید« :در یک کارگاه کار ميکردم .درآمدم کم بود .بعضي وقتا براي خرج موادم گدایي
هم ميکردم ».مفهوم( اقدام به تكدّيگري براي تأمين مواد.).
 -2اشتغال به کار در مشاغل کم درآمد:
 شهين 33ساله است و مدت  1سال است که مواد مصرف ميکند .او ميگوید« :در یهرستوران کار ميکردم .همون جا توي رستوران یه فردي بود که برام مواد ميآورد و پولش را
هم از مزدي که از رستوران ميگرفتم ،ميدادم ».مفهوم( اشتغال به کار در مشاغل کم
درآمد براي تأمين هزینهي مواد).
 -3نامناسب شدن روابط خانوادگی :این مقوله شامل مفاهيم «درگيري و نزاع با شوهر»،
«درگيري و نزاع والدین معتاد»« ،سردي روابط مادر معتاد با فرزندان» و «عدم نظارت مادر
معتاد بر فرزندان» است.
فرشته 23ساله است و از  11سالگي مصرف مواد را شروع کرده است .او در این موردميگوید« :مادرم با دوستاش توي خونهي ما دور هم جمع ميشدند و بزم و بساط برپا
ميکردند و مواد هم ميکشيدند .بعضي وقتا منم کنارشون مينشستم و تماشاشون ميکردم.
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گاهي هم ميکشيدیم .اما مادرم اصالً مخالفت نميکرد .هيچوقت به من نميگفت نكش.
تقصير اونه که معتاد شدم ».مفهوم( عدم نظارت مادر معتاد بر رفتار فرزندان).
 -4مشکالت جسمی و روحی:این مقوله از مفاهيم «مشكالت جسمي» و« مشكالت روحي»
استخراج شد.
 منيژه  33ساله و مدت  3سال است که مواد مصرف ميکند .او در این مورد ميگوید:«هروقت شيشه مصرف ميکردم ،دچار توهم ميشدم .یه بار به خاطر توهمم ماشين دزدیدم».
مفهوم ( توهم ناشي از مصرف مواد).
 -1مجازات زندان :بر طبق اظهارات افراد مورد پژوهش آنان نه به دليل مصرف مواد ،بلكه
به دليل انحرافات اجتماعي ناشي از مصرف مواد (سرقت ،خرید و فروش مواد ،تكدّيگري،
ارتباط نامشروع) دستگير شدهاند .زنان معتاد طبق گفته هاي خودشان براي تأمين مواد و
هزینههاي آن مجبور به انجام انحرافات اجتماعي شدهاند.
 عفت  33ساله است و مدت  11سال است که مواد مصرف ميکند .او در این موردميگوید« :براي تأمين موادم فروشندگي هم ميکردم .با فروش مواد پول موادم را درميآوردم.
یه دفعه وقتي داشتم مواد ميفروختم ،مأمورا گرفتنم( ».دستگيري به دنبال فروش مواد براي
تأمين مواد مخدر مصرفي).
با توجه به مطالب بيان شده پيامدهاي حاصله بر زنان معتاد بهطور خالصه شامل :ارتكاب
انحرافات اجتماعي ،اشتغال به کار در مشاغل کم درآمد ،نامناسب شدن روابط خانوادگي،
مشكالت جسمي و روحي و مجازات زندان به دنبال ارتكاب انحرافات اجتماعي بوده است.
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شکل شمارهی يک -الگوی پارادايمی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که یكي از علل مهم رويآوري زنان به اعتياد ،آلوده بودن
محيط خانوادگي فرد و مصرف مواد توسط اعضاي خانواده است .طبق اظهارات افراد مورد
پژوهش ،پدر یا شوهري که خود معتاد هستند ،به تدریج خانواده و همسر خود را نيز آلوده به
مصرف مواد ميکنند .نتيجهي دیگر پژوهش ،حاکي از نقش دوستان معتاد در روي آوردن
زنان به اعتياد است .در همين زمينه ساترلند بر این باور است که کجرفتاري یادگرفتني است
نه ارثي (صدیق سروستاني )00:1331 ،و بيان ميکند که بخش اصلي یادگيري کجرفتاري در
فرآیند ارتباطات گروههاي صميمي و کوچک مثل گروه دوستان و خانواده اتفاق ميافتد
(خادميان .)13:1333 ،نتایج بهدست آمده در این قسمت با نتایج تحقيق(خادميان،)1333 ،
تحقيق انجام شده در کرمان و تحقيق رحمتي (به نقل از خادميان 21 : 1333 ،و  )11همسو
ميباشد که اعتياد اعضاي خانواده و فشار دوستان را از عوامل اعتياد در زنان برشمردهاند.
دیگر نتيجهي حاصل شده از پژوهش بيانکنندهي این است که اکثر شرکت کنندگان پژوهش
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در مناطق آلوده و جرمخيز پایين شهر زندگي ميکردند .آنان زندگي در منطقهي آلوده و
سهولت دسترسي به مواد را از دیگر عوامل اعتياد خود بر ميشمردند .شاو و مكي نيز چنين
استدالل ميکنند که رفتار انسان را ميتوان ،بر حسب محيط شهري او تبيين کرد .بنا به نظر
آنان در اثر توسعهي شهرهاي بزرگ ،محلههاي مشخصي بهوجود ميآید که هرکدام شيوههاي
خاص زندگي خود را دارد (ستوده )113:1330 ،و نواحي داراي ميزانهاي باالي جرم به نظر
مي رسد که نواحي انتقالي درون شهر باشند .آنان عامل اصلي انحرافات در این ناحيه را
ضعف کنترل اجتماعي به واسطهي جابهجایي سریع و شدید جمعيت ميدانند (موسي نژاد،
 ،1331ستوده .) 1330 ،طبق اظهارات افراد پژوهش ،اکثر آنان مهاجر بوده و بهدليل ارزاني
مسكن در مناطق پایين و جرمخيز شهر ،در آن نواحي ساکن شدهاند و به علت استيصال مالي
و نيافتن شغل به خرید و فروش مواد و به دنبال آن مصرف مواد روي آوردهاند .این نتایج با
نتایج تحقيقات پيرصالح و رحمتي (به نقل از خادميان )11-12 : 1333 ،همسو است که در
دسترس بودن مواد مخدر و مهاجرت را یكي از عوامل اعتياد زنان برشمردهاند .از دیگر دالیل
روي آوري زنان به اعتياد در این پژوهش وجود انواع تنش در زندگي آنان بوده است .از نظر
آگنيو نيز جرم نوعي سازگاري با تنش صرف نظر از منبع تنش است (جوانمرد.)131:1303 ،
این نتيجه با نتایج تحقيقات رحمتي و پيرصالح (به نقل از خادميان )11-12 : 1333 ،که به
ترتيب مشكالت خانوادگي ،شكست عشقي و مرگ عزیزان را مهمترین عامل اعتياد
برشمردهاند ،همسو است .طبق اظهارات افراد مورد پژوهش احساس تعلق و وابستگي به
فرزند مانع رفتن زنان به سمت مواد ميشود و یا ميتواند عاملي براي ترك مصرف مواد در
آنان باشد .نتایج تحقيقي در ماساچوست در سال  2333نيز نشان داد که افزایش احساس
تعلق در زنان معتاد باعث ميشود ،بهتر فشارهاي مرتبط با درمان اعتياد و پس از آن را تحمل
کنند (آروالو .)13 : 2333 ،1ميزان تحصيالت پایين ،مشاغل موقّت و کم درآمد و ميزان درآمد
خانوادگي پایيني نيز از دیگر عوامل تداومدهندهي مصرف مواد در زنان مورد پژوهش بوده
است .این نتيجه با نتایج تحقيق (خادميان )1333 ،و پيرصالح (به نقل از خادميان: 1333 ،
 )12همسو است .بر این اساس هيرشي مدعي است ،احساس تعلق خاطر یا دلبستگي موجب
ميشود فرد منافع دیگران را در هر کاري مدنظر داشته باشد و در هر امري که به آنان مربوط
1 - Arevalo
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ميشود ،مسؤوالنه عمل کند (موسي نژاد .)133:1331 ،همچنين پایبندي و تعهد به
موقعيتهایي که افراد کسب کردهاند؛ مثل :سوابق شغلي ،دارایيها و تحصيالت باال مانع از
کجرفتاري آنها ميشود .اما در پژوهش حاضر افراد مورد پژوهش از چنين موقعيتها
برخوردار نبودهاند که حفظ آن موقعيتها و دستاوردها مانع از رفتن آنان به سمت مواد شود.
این یافتهها با یافتههاي تحقيقات (خادميان )1333،و پيرصالح (به نقل از خادميان)12: 1333،
نيز همسویي دارد.آخرین نتيجهي تحقيق حاضر حاکي از آن است که اکثر زنان مورد
مصاحبه ،روابط نامناسب خانوادگي ،مانند« :درگيري و نزاع والدین»« ،درگيري با شوهر»،
«احساس سردي روابط والدین با فرزندان» و «عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان» را در
زندگي خود تجربه کردند .نكتهي قابل توجه این است که روابط نامناسب خانوادگي هم
بهعنوان علت و هم معلول پدیدهي مصرف مواد مخدر در زنان مورد پژوهش گزارش شده
است .این نتيجه نيز با نتایج تحقيق (خادميان )1333 ،و استفاني اس کوینگتن )2333( 1که
ميان اعتياد و تمام اشكال خشونت (فيزیكي ،جنسي ،عاطفي) در زندگي زنان ارتباط برقرار
ميکند ،همسو است .ناي نيز معتقد است ،خانوادههایي که پر از تنش و اختالف باشند،
ميتوانند نقش مهمي درکجرفتاري نوجوانان ایفا کنند (خادميان  .)23 : 1333این نتيجه نيز با
نتایج تحقيق رحمتي(به نقل از خادميان )11: 1333،و (خادميان)1333 ،همسویي دارد .با
توجه به یافتهها افرادي که خود را قادر به تغيير شرایط خانوادگي و فردي خود ميدیدند،
راهكار ترك مواد را در پيش ميگرفتند و افرادي که خود را ناتوان از این امر ميدانستند و در
برخورد با شرایط خود منفعالنه عمل ميکردند ،راهكار ادامهي مصرف مواد را در پيش
ميگرفتند .پيامد مصرف مواد در زنان« ،اشتغال به مشاغل پایين و کم درآمد»« ،انجام
انحرافات اجتماعي (سرقت ،خودفروشي ،تكدّيگري و خرید و فروش مواد) براي تأمين
مواد یا هزینهي آن»« ،نامناسب شدن روابط خانوادگي» و «ایجاد مشكالت جسمي و روحي
(توهم ،الغري ،افسرده و پژمردهشدن ظاهر شخص و » )...بوده است .همچنين علت اصلي
دستگيري افراد مورد پژوهش نيز انجام انحرافات اجتماعي براي تأمين هزینهي مواد است که
از دیگر پيامدهاي پدیدهي محوري است.

1- Covington
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براساس یافتههاي تحقيق پيشنهاد ميشود ،بعد از شناسایي مصرفکنندگان و فروشندگان
مواد مخدر اعضاي خانوادههاي آنان شناسایي شوند و در صورت مصرف مواد مخدر توسط
اعضاي خانوادهي معتادان مخصوصاً بانوان  ،اقدامات و پيگيريهاي مناسب توسط ارگانهاي
مربوط براي بهبود وضع معيشتي و ترك مصرف مواد در آنان انجام گيرد و راهكارهاي
مؤثرتري نيز براي پاکسازي مناطق آلوده به مواد مخدر صورت پذیرد .الزم است مطالعات
چند رشتهاي در زمينهي علل اعتياد صورت گيرد؛ زیرا اعتياد معضلي است که عوامل
گوناگون زیستشناختي ،روانشناختي و جامعهشناختي در آن دخيل است .همچنين بهتر است
مطالعاتي به تفكيک گروههاي سني در این زمينه صورت گيرد و نتایج آن با هم مقایسه شود.
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