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شناسايي عوامل مؤثر بر گرايش به مواد مخدر در زنان و ارائه مدل با
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باران
تاريخ دريافت0308/17/07 :

برآبادي ،0حکيمه آقايي  ،0شهناز نوحي 3

تاريخ پذيرش0307/10/00 :

چكيده
هدف :هدف از مطالعه حاضر شناسايي عوامل مؤثر بر گرايش به مواد مخدر در زنان استان سمنان بود.
روش :اين پژوهش از نوع توصيفي _ پيمايشي و مبتني بر معادالت ساختاري بود .جامعه آماري شامل تما
زناني بود كه تجربه مصرف مواد مخدر را داشتند و در مدت  8ماه به كمپ ترک اعتياد زنان استان سمنان
مراجعه كرده بودند .نمونه آماري ( 54نفر) به صورت نمونه در دسترس انتخاب و از نير تعداد برابر با جامعه
آماري بود .براي جم آوري دادهها از پرسشنامه «ميزان گرايش به اعتياد» استفاده شد .جهت تجزيهوتحليل
و تبيين اجزاء مد و روابط بين آنها از نر افزارهاي  SPSS22و  Smart PLS2استفاده شد .يافته ها :پس
از ارائه مد و بررسي عوامل مؤثر بر گرايش به مواد « ،عوامل خانوادگي -محيطي» مهمترين عامل گرايش
به مصرف بود و پس از آن «عوامل اجتماعي» و در نهايت «عوامل فردي» برگرايش به مواد اثرگذار بودند.
نتيجهگيري :خانواده ناسالم ،محيط ناسالم ايجاد مي كند و زندگي كردن در چنين خانواده و محيطي ،فرد
را به سوي انحرافات اجتماعي و اعتياد هدايت ميكند .پيشنهاد ميگردد كه برنامه ريزان و سازمانهايمسلو
مبارزه با مواد مخدر بيش از ساير گروهها براي نوجوانان ،جوانان و زنان اهميت ويژه اي قائل شوند .براي اين
مهم به تالشي جدي براي سالمسازي محيطهاي اجتماعي از طريق ابزارهاي فرهنلي و ارشادي به جاي
ابزارهاي نيامي و اجباري نياز است.
کليد واژه ها :اعتياد ،زنان ،عوامل مؤثر ،گرايش به مواد مخدر ،استان سمنان
 .0دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني ،دانشلاه آزاد اسالمي واحد شاهرود ،شاهرود ،ايران
 .0نويسانده مساالو  :اسااتاديار گروه روانشااناسااي ،دانشالاه آزاد اسااالمي واحد شاااهرود ،شاااهرود ،ايران ،پساات الکترونيکي:
ha.aghae@gmail.com

 .3استاديارگروه روانشناسي ،دانشلاه آزاد اسالمي واحد شاهرود ،شاهرود ،ايران

شناسایي عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر در...

مقدمه

امروزه يکي از بزرگترين مشااکالت جوام انساااني معضاال اعتياد اساات كه سااالمت جامعه،
خاانواده و فرد را باه خطر مي انادازد و بااعاث از دسااات رفتن كااركردهاي فردي ،شاااغلي،
خانوادگي و اجتماعي ميشاااود .يکي از مهم ترين معضاااالت اجتماعي جهان امروز ،مسااالله
اعتياد به مواد مخدر و نفوذ روزافزون آن در ميان نسااال جوان اسااات (خالديان ،كمرزرين و
جالليان .) 0303 ،اعتياد به مفهو وابساااتلي جساااماني و رواني به انواع مواد مخدر ،محرک،
و توهم زا اسات به نحوي كه در صاورت كنار گذاشاتن آن عالئم ترک و سندر محروميت
از مواد در افراد ظاااهر مي گردد (اداره داروهااا و بزه كاااري ملاال متحاد  .)0100 ،0تصاااور
اكرريت جامعه در مورد اعتياد اين اسات كه ساوء مصرف مواد مخدر عمدتاً پديدهاي مردانه
اساات .از اين رو نقش زنان در اين معضاال مورد غفلت واق شااده اساات .اما به داليل متعدد
نقش زنان در اعتياد به ويژه ساوءمصاارف مواد توساط آنها اهمياااات فااااو العااااادهاي در
مقااااايسااه بااا اعاتيااد ماردان داشتاه و زواياي آن به داليل گوناگون از جمله اربا داشتن زنان

232

جاديادترين مطاالعاات بيش از  31درصاااد از زناان زناداني را معتاادان تشاااکيل دادهاند ،در
حاالي كاه زناان زنداني حجم كوچکي از زندانيان را تشاااکيل ميدهند .در برخي از مطالعات
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در مراجعه به مراكز ترک و نوع نلاه جامعه به زنان معتاد ،پنهان باقي مانده اسااات .بر اسااااس

ديده شاده كه سااوءمصاارف مواد مخدر منجر به ايجاد اختالالت روانپزشاکي شااده اساات.
حتي عالوه بر اختالالت روانپزشاکي برخي مشاکالت اجتماعي نيز از ديلر نتايج وابساتلي
باه مواد مخادر ميبااشاااد .مطالعات نشاااان داده اند كه مصااارف مواد مخدر در زنان مي تواند
منجر به بساااياري از ساااوءرفتارهاي اجتماعي از جمله فرار از منز و سااااير ساااوءرفتارهاي
مرتبط شود (رحيميموقر.)0364 ،
در ياك مطالعه انجا شاااده در تايلند ( ،) 0115متوساااط سااان معتادان مراجعه كننده به
مراكز درماني  35سااا بود و نساابت تعداد زن به مرد در آن كشااور يك به هفت و اكرر آنان
را مصاارف كنندگان ترياک تشااکيل ميدادند (ريد و كاسااتيلان  .)0103 ،0نتايج مطالعهاي
2. Reid, & Costigan

1. United Nations Office on Drugs
)and Crime (UNODC

باران برآبادی و همكاران

كه بر روي زنان باردار مصاارف كننده مواد مخدر در پرتغا ( )0114انجا شااد نشااان داد كه
 61درصااد از اين افراد داراي همسااران معتاد بوده و در دامنه سااني  01تا  05قرار داشااتهاند.
نيمي از افراد فو مصااارف كننده حشااايش و مشاااتقات آن و  06درصاااد آنها وابساااتلي به
مصاارف ترياک داشااتهاند (براون ،تاپ و راس  .) 0113 ،0برآوردهاي اوليه و ساااده در ايران،
تعاداد افراد مصااارفكنناده مو اد مخادر را رقمي در حدود دو ميليون نفر ذكر ميكند كه با
در نير گرفتن حاداقال يك خانواده  5نفري مرتبط با اين افراد به رقمي در حدود  01ميليون
نفر (ياك نفر از هر هفات نفر ايراني) كاه مساااتقيماً در خانواده با مواد مخدر درگير هساااتند
خواهيم رسيد .احتما آن ميرود كه نيمي از اين افراد را زنان تشکيل دهند.
در يك بررسااي در مرودشاات مشااخ

شااد كه ميانلين ساان مصاارف كنندگان مواد

مخدر  07سااا بود كه  87درصااد از مصاارف كنندگان تزريقي مواد مخدر حداقل يك بار
از سارنگ مشااترک اساتفاده كرده بودند .اللوي مصاارف اين افراد غالبا ترياک و مشااتقات
آن بوده اسا ت (داي ،ناسايريمانش ،شااكشافت ،و دوالن  .)0118 ،0هرچند مطالعات جديدتر
اساااتفاده از مخدرهاي جديد مانند كريساااتا را رو به فزوني نشاااان دادهاند .نتايج مطالعه اي

233

نشاااان داد كاه حادود  3درصاااد از افراد مورد بررساااي در شااايراز حاداقل يك بار در طو

233

مطاالعاه فو در محيط خاانواده با مواد مخدر آشااانا شااادهاند (احمدي و شاااريفي.)0360 ،
مطالعه اي كه رفتارهاي پرخطر زنان درگير با اعتياد در كر مانشاااه را بررسااي كرده بود نشااان
داد كاه هرچناد هيچ يك از زنان مبتال به سااافليس نبودهاند اما در بيش از  05درصاااد زنان به
بيمااري هرپس مبتال بوده اناد .چناانناه گفتاه شاااد در اعتيااد باه مواد مخادر نقش زنان چه به
عنوان مصااارف كنناده و چاه به عنوان افراد در معرض خطر انکارناپذير ا سااات اما به داليل
اجتمااعي عماده مطاالعاات اعتيااد در كشاااور جمعيت مردان را هدف گرفته اسااات .نه تنها
مطالعات بلکه روش هاي پيشااليري و درمان نيز غالباً مرد محور بوده اساات .از سااويي ديلر،
2. Day, Nassirimanesh, Shakeshaft,
& Dolan

1. Brown, Topp, & Ross
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عمرشااان از هروئين اسااتفاده كرده بودند كه اين ميزان در زنان  1/8درصااد بود ،اما همه اين
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جاديادترين مطاالعاات حااكي از آن اسااات كه نحوه ي وابساااتلي به مواد مخدر در زنان و
مردان كامالً با يکديلر متفاوت اساات كه در نتيجه مراحل پيشاانهادي براي ترک مصاارف
مواد در زناان و مردان متفاوت خواهد بود (پاين  0و همکاران .)0100 ،با توجه به بررسااايهاي
صاااورت گرفتاه از ساااوي محقق ،تااكنون عوامال مؤثر بر گرايش به مواد مخدر زنان معتاد
اسااتان ساامنان مورد بررسااي قرار نلرفته اساات .بنابراين انجا اين پژوهش مي تواند بر غناي
ادبياات پژوهش در اين زميناه نيز بيافزايد و راه كارهايي را براي شاااناخت بهتر اين معضااال
فراگير و پيشاااليري از آن ارائه دهد .لذا با توجه به موارد فو  ،انجا اين پژوهش ضااارورت
و اهميت بساازايي خواهد داشاات .ضاامناً با توجه به بهرهگيري از جديدترين نر افزار آماري
(نر افزار )Smart PLS2جهات اولوياتبندي عوامل موثر بر مصااارف مواد مخدر در زنان
اساتان و ارائه مد  ،نوبودن روش شاناساي پژوهش حاضر نقطه تمايز ديلر آن با پژوهش هاي
صورت گرفته در اين حيطه ميباشد.

234

در كمپ ترک اعتياد اساااتان سااامنان به مواد مخدر بود و اين كه اولويتبندي آنها چلونه
است؟
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بناابراين باا توجاه باه تفااوت فو و فقدان اطالعات كافي درباره عوامل مؤثر در گرايش

روشها
جامعه ،نمونه ،روش نمونهگيري
روش پژوهش از نوع توصاايفي_ پيمايشااي و مبتني بر معادالت ساااختاري بود .جامعه آماري
پژوهش را تماا زناني تشاااکيل دادند كه تجربه مصااارف مواد مخدر را داشاااتند و در مدت
شاااش مااه (از ابتاداي ديمااه  0305لغاايات آخر خردادمااه  )0308بااه كماپ ترک اعتياااد
شاهرساتان شااهرود (كه تنها كمپ زنان در اساتان سامنان اسات) مراجعه كرده بودند .تعداد
كال جاامعاه آمااري پژوهش  54نفر بود و به دليل محدود بودن تعداد زنان معتاد حاضااار در

1. Payne

باران برآبادی و همكاران

كماپ اساااتان سااامنان در مدت شاااش ماه تعيين شاااده ،نمونه آماري برابر با جامعه آماري
انتخاب شد.
ابزار
پرسااشنامه ميزان گرايش به اعتياد :اين پرسااشنامه به شااناسااايي عوامل مؤثر بر گرايش به
مواد مخدر از سااه بُعد اجتماعي ،فردي و محيطي ميپردازد و از  08گويه تشااکيل و توسااط
فرجاد ( ) 0365طراحي شاااده اسااات .طيف پاساااخدهي به صاااورت ليکرت ميباشاااد .براي
اطمينان از روايي صاااوري و محتوايي پرساااشنامه در اين پژوهش پژوهشااالر از نيرات 05
نفر متخصااا

اساااتفاده نمود كه در حد قابل قبولي ارزيابي گرديد و مقدار ضاااريب آلفاي

كرونباخ نيز  1/75محاسبه شد كه نشان از اعتبار قابل قبو دارد.
يافتهها
براي ارائاه ماد پژوهش و تعيين ارتبااط بين متغيرهاا و مؤلفههاي مربوط به آن ابتدا مطابق با
شکل ،0مد اوليه و مفهومي پژوهش پيشنهاد شد.

235
محيطي

شكل :7مدل مفهومي پژوهش

ماد اوليه پژوهش با اساااتفاده از روش معادالت سااااختاري و با كمك نر افزار پي .ا .
اس .مورد بررساااي و آزمون قرار گرفات .در بررساااي اولياه تما مسااايرها داراي ضااارايب
معناداري بودند .نتايج مربوط به آزمون مد نهايي در شااکلهاي  0و 3ترساايم شااده كه دليل
بر تأييد مد ميباشد.
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گرايش به مواد

فردي
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شكل :2ميزان آماره  tمدل نهايي
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شكل :9ميزان بارعاملي مدل نهايي

در نر افزار پي .ا  .اس ،.برازش مد در ساااه بخش بررساااي ميشاااود .بخش او مربوط
است به برازش مد اندازهگيري .ضرايب اعتبار در جدو  0ارائه شده است.

باران برآبادی و همكاران
جدول : 7ضرايب آلفاي کرونباخ و اعتبار مرکب مدل اندازهگيري
سازهها

آلفاي كرونباخ

اعتبار مركب ()CR

اجتماعي

1/76

1/73

فردي

1/77

1/75

خانوادگي -محيطي

1/70

1/61

عوامل گرايش به مواد

1/75

1/60

باا توجاه باه نتاايج جادو  0و طبق نير موس  0و همکاران ( ،)0006چون تما ضااارايب
آلفااي كرونبااخ بيش از  1/8بودناد ،قابل قبو هساااتند (نقل از داوري و رضاااازاده.)0303 ،
همننين ،اعتبار مركب ( )CRبراي تما سااازه بيش تر از  1/7بود كه نشااان از پايداري دروني
منااساااب براي مد اندازهگيري دارد و حاكي از پايداري دروني مناساااب مد اندازه گيري
است.
جدول :2نتايج ارزيابي روايي ابزار اندازه گيري براسا

بارهاي عاملي و مقادير t

0

در ميان خانواده و يا اقوا نزديك شما سابقه مصرف مواد مخدر وجود دارد؟

1/77

08/05

3

آيا معموال پيش مي آيد كه مشاجره شديد با خانواده تان داشته باشيد؟

1/40

4/84

4

آيا خانواده شما به شما اعتماد كامل دارند؟

1/45

0/07

5

در خانواده شما سابقه طال و يا حل مشکل در دادگاه هاي خانوادگي وجود دارد؟

1/77

00/30

8

آيا دسترسي به يکي يا چند نوع از مواد مخدر براي شما آسان است؟

1/48

0/67

7

آيا تحت فشار مالي هستيد؟

1/86

0/48

6

آيا در محالت پايين شهر و آلوده زندگي و يا رفت و آمد مي كنيد؟

1/00

0/08

0

در محله زندگي شما امکانات تفريحي ،ورزشي ،آموزشي و  ...وجود دارد؟

1/71

0/88

01

آيا تا به حا سابقه مصرف مواد مخدر داشته ايد؟

1/43

4/87

00

در محل زندگي شما تا چه حد با رد و بد مواد مخدر برخورد شديد قان ونيميشود؟

1/45

0/07

00

آيا در مواق تنش عصبي و بي حوصللي كنتر خود را از دست مي دهيدوغيرمنطقي

1/80

8/11

شماره

عمل مي كنيد؟
03

به نير شما مصرف مواد مخدر در مواق فشار عصبي ميتواند تسکين دهنده باشد؟

1/63

00/15

04

آيا در مواق مشکالت عميق شخصي به خداوند خود روي مي آوريد؟

1/40

0/40

05

آيا تا به حا براي مصرف مواد مخدر كنجکاو بودهايد؟

1/51

0/04

08

آيا شغل شما همان شغلي است كه تقريباً در آرزويش بودهايد؟

1/54

3/83

1. Moss
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0

آيا در ميان دوستان صميمي شما معتاد به مصرف مواد مخدر وجود دارد؟

1/88

01/00

سؤاالت پرسشنامه

سال دوازدهم ،شماره  ،45بهار 793 1

بار عاملي

آماره t

شناسایي عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر در...

نتاايج مربوط باه ارزياابي روايي ابزار بر اسااااس بارهاي عاملي و آماره  tدر جدو  3ارائه
شده است.
بارهاي عاملي و آماره t

جدول :9نتايج ارزيابي روايي ابزار اندازه گيري براسا
بار عاملي

آماره t

عوامل اجتماعي

1/61

0/00

عوامل فردي

1/40

0/05

عوامل محيطي -خانوادگي

1/03

6/51

عوامل

باا توجه به نتايج ارائه شاااده در جدو  0و  ،3بارهاي عاملي تما ساااؤاالت پرساااشنامه
بيش تر از  1/4بوده و بنااابراين در حاد قاابال قبولي بودناد .آمااره  tنيز براي تماا ساااؤاالت
بزرگتر از  0/08بوده و از اينرو ،در ساط  05درصااد معنادار هسااتند .نتايج روايي هملرا در
مد پيشنهادي در جدو  4ارائه شده است.
جدول : 4نتايج روايي همگرا در مدل اندازهگيري

238

فردي

1/56

238

خانوادگي -محيطي

1/57

گرايش به مواد مخدر

1/70

Vol. 12, No. 45, Spring 2018

اجتماعي

1/55

سال دوازدهم ،شماره  ،4 5بهار 793 1

سازهها

روايي هملرا ()AVE

باا توجاه به نتايج جدو  ،4روايي هملرا در تما ساااازهها بيش تر از  1/4بوده يعني مد
اندازهگيري داراي روايي هملراست.
جدول : 5نتايج ماتريس فورنل و الرکر جهت ارزيابي برازش مدل اندازهگيري (روايي واگرا)
سازهها

اجتماعي

فردي

خانوادگي -محيطي

گرايش به مواد مخدر

اجتماعي

AVE=1/74

-

-

-

فردي

1/1060

AVE=1/78

-

-

خانوادگي -محيطي

1/7144

1/0106

AVE=1/78

-

گرايش به مواد مخدر

1/7380

1/0681

1/0067

AVE=1/65

باا توجه به نتايج جدو  ،5جذر  AVEكه در قطر اصااالي ماتريس آمده بيش تر از ميزان
همبساااتلي هر ساااازه با ديلر متغيرهاسااات .بنابراين ،روايي واگراي مد اندازهگيري تأييد
ميگردد.

باران برآبادی و همكاران
جدول : 6نتايج آزمون بارهاي عرضي جهت ارزيابي برازش مدل اندازهگيري (روايي واگرا)
سؤا

اجتماعي

فردي

خانوادگي -محيطي

گرايش به مواد مخدر

0

1/3606

1/0086

1/8831

1/5010

0

1/8356

1/3014

1/7740

1/7046

3

1/0030

1/0808

1/4034

1/3431

4

1/1477

1/1304

1/1500

1/0506

5

1/5787

1/3575

1/7856

1/7066

8

1/0005

1/3554

1/0410

1/0670

7

1/1003

1/8635

1/1145

1/0300

6

1/1503

1/0070

1/0775

1/0818

0

1/0066

1/7116

1/1631

1/0845

01

1/4308

1/0370

1/0008

1/3000

00

1/1486

1/0736

1/1654

1/0861

00

1/8040

1/1565

1/5130

1/4600

03

1/6076

1/1107

1/4711

1/4686

04

1/3000

1/035

1/0578

1/1560

05

1/0080

1/0010

1/0857

1/0458

08

1/5444

1/1008

1/3077

1/0564

روايي واگراي مد اندازه گيري مناساب بوده و از برازش خوبي برخوردار اسات .در بررسااي
مد ساااختاري ،ضاارايب معناداري  tو معيار  R2يا ضااريب تعيين بررسااي ميشااوند كه در
جدو  7ارائه شدهاند.
جدول :1مقادير معيارهاي برازش مدل ساختاري
سازه مالک

ضريب مسير ()β

آماره t

اجتماعي

گرايش به مواد

1/14

0/00

-

فردي

گرايش به مواد

1/13

0/05

-

خانوادگي -محيطي

گرايش به مواد

1/45

6/51

-

گرايش به مواد مخدر

گرايش به مواد

-

-

1/60

سازههاي پيشبين

ضريب تعيين

( )R2
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آشااکار بيش تر از بار عاملي مربوط به سااؤاالت متغيرهاي پنهان در آن متغير اساات .بنابراين

239
سال دوازدهم ،شماره  ،45بهار 793 1

باا توجه به نتايج آزمون بار عرضاااي در جدو  8بار عاملي ساااؤاالت مربوط به هر متغير

239

شناسایي عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر در...

با توجه به شااکل  0و جدو  7آماره  tبراي تما ساااؤاالت و روابط ميان متغيرها بزرگتر
از  0/08بوده و در سااط اطمينان  05درصااد معنادار هسااتند كه نشااان از تأييد مد و روابط
بين متغيرهاا دارد .از طرفي ،باا توجاه باه نتاايج ارائه شاااده در جدو  7مقدار  )1/60( R2در
مؤلفاهي «عوامل موثر بر گرايش به مواد مخدر» از  1/87بيش تر بوده كه نشاااان از تأييد مد
باا اساااتفااده از معياار ماذكور ميباشاااد و قدرت باالي پيشبيني متغيرهاي درونزا را اثبات
ميكند .همننين در جدو  7ميزان اثر هر يك از ساااازههاي پيشبين بر ساااازه مالک ارائه
شااده كه در ميان آنها «عوامل خانوادگي -محيطي» (ضااريب مسااير  )1/45بيش ترين اثر را
بر گرايش به مواد مخدر در زنان معتاد اساتان سامنان داشااته اسات .ساااس «عوامل اجتماعي»
(ضااريب مسااير  )1/14و پس از آن «عوامل فردي» (ضااريب مساااير  )1/13بر گرايش به
مواد مخدر اثرگذار بودند.
در مد سااازي مساايري پي .ا  .اس .معياري براي ساانجش تما مد وجود ندارد .با اين
وجود يااك معيااار كلي براي نيکويي برازش باه ناا شااااخ

 GOFتوساااط تننهااوس و
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سااااختااري مي شاااود و باا تأييد برازش آنها ،بررساااي برازش در يك مد كامل ميگردد.

سال دوازدهم ،شماره  ،4 5بهار 793 1

240

همکااران ( ) 0110پيشااانهااد شاااد .ماد كلي شاااامل هر دو بخش مد اندازهگيري و مد
برازش كلي ماد انادازهگيري باا « شااااخ

اشاااتراكي  »0و برازش كلي مد سااااختاري با

افزونلي  »0مورد ارزياابي قرار ميگيرنااد (داوري و رضاااازاده .)0303 ،مقااادير

«شااااخ

مربوط به اين دو شاخ

در جدو  6ارائه شده است.
جدول :8مقادير شاخص هاي اشتراکي و افزونگي
اجتماعي

فردي

محيطي -خانوادگي

گرايش به مواد مخدر

شاخ

ها

1/46

1/37

1/50

شاخ

اشتراكي

1/05

1/01

1/01

1/35

شاخ

افزونلي

1/10

با توجه به نتايج ارائه شااده در جداو  7و  ،6مقدار ميانلين شاااخ

اشااتراكي  1/37و

مقدار ضااريب تعيين ( )R2برابر با  1/60به دساات آمد .همننين با اسااتفاده از فرمو  0مقدار
معيار  GOFمعاد  1/55حاصال گرديد كه با توجه به دساتهبندي ارائه شاده توسط داوري و

2. Redundancy

1. Communality

باران برآبادی و همكاران

رضاااازاده ( ) 0303باه نقال از وتزلس و همکااران ( ) 0110نشاااان از برازش قوي ماد كلي
پژوهش دارد.
بحث و نتيجهگيري
هدف از مطالعه حاضااار شاااناساااايي عوامل مؤثر بر گرايش به مصااارف مواد مخدر در زنان
معتااد اساااتا ن سااامنان بود كه با توجه به نتايج حاصااال و ارائه مد در اين پژوهش« ،عوامل
خانوادگي -محيطي» با بارعاملي  ،1/03مهم ترين عامل گرايش به مصااارف در زنان سااامنان
بود .پس از آن «عوامال اجتمااعي» باا باارعااملي  1/61و در نهايت «عوامل فردي» با بار عاملي
 1/40بر گرايش باه مواد مخدر اثرگذار بودند .نتايج پژوهش حاضااار با پژوهشهاي قمري و
نوروزي ( ،)0304فرحاانيدره ،افراساااياابي و جواديااان ( ،)0303آقااياان ( ،)0303كريمي،
جوان جعفري بجنوردي و سااايادزاده ( ،)0303نيااازي ،دانش و ملکي ( ،)0300پريشااااان،
عاامري و خادابخش ( ،) 0300ساااارو فراهاان ،انتيااري و زاهادياصااال ( ،)0300باقري،
آزادفالح و فتحيآشاتياني ( ،)0300كيشااني فراهاني ،پيوساتهگر و بيجاري ( ،)0301بخشاي،
توسالي و سافيري ( ،) 0366موساوي ،گارسيا ،جيمفور ،آرچه و اوالدس-كويس  )0104( 0و

241

احمدي و شااريفي ( )0360كه آساايبهاي ناشااي از اعتياد زنان را چه از نير تأثيرات مخرب

241

( )0377هم خواني ناداشااات .پس مي توان چنين اساااتنباط نمود كه خانواده ناساااالم ،محيط
ناسااالم ايجاد ميكند و زندگي كردن در چنين خانواده و محيطي ،فرد را به سااوي انحرافات
اجتماعي و اعتياد هدايت ميكند .يافتههاي پژوهش نشااان داد كه اعتياد زنان ،معضااالي چند
وجهي اساات و علل و عوامل متعددي نيير علل فردي (فقدان شااناخت ،ضااعف اراده ،پايين
بودن ساط تحمل ،شاخصايت ضاد اجتماعي ،احساس تنهايي ،دردهاي جسمي ،تعدي هاي
جنساي و جساامي) ،خانوادگي -محيطي (اعتياد والدين ،درگيري و سااتيز بين والدين ،اعتياد
همساار ،نارضااايتي از زندگي زناشااويي ،از هم گساايختلي خانواده ،پارتي هاي خانوادگي) و
& 1. Garcia, Jimmefors, Archer,
Ewalds-Kvist
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آنان در خانوده مهم تر و اثرگذارتر ميدانساااتند ،هم ساااو بود .در حالي كه با پژوهش رحمتي

سال دوازدهم ،شماره  ،45بهار 793 1

فيزي ولوژياك جسااامي و رواني و چاه باه لحااظ اثرات اجتماعي و فرهنلي و همننين نقش

شناسایي عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر در...

اجتماعي (فقر و رفاه بيش از حد ،دوسااتان ناباب) در بروز و اشاااعه آن مؤثر اساات .از طرف
ديلر ،اشااااعاه اعتيااد در زنان ،آسااايبهاي جبران ناپذيري را بر فرد ،خانواده و جامعه وارد
مي ساااازد كااه عبااارت از :الف) پيااامادهااي فردي (ابتال باه بيمااري هاااي رواني ،ابتال بااه
بيمااري هااي جسااامي ،ابتال باه بيمااري هااي جنساااي) ،ب) پياامدهاي خانوادگي -محيطي
(كاهش فرصااات ازدواج دختران معتاد ،طرد از خانواده ،عد ايفاي نقش مادري ،فروپاشاااي
خاانواده ،ايجااد نسااال معتااد ،عد نيارت بر رفتار فرزندان ،ارائه اللوي نامناساااب رفتاري،
كااهش روابط فااميلي و احتماا ابتالي اعضااااي خاانواده باه بيمااري ايدز) و ج) پيامدهاي
اجتماعي (افزايش ارتکاب انواع جرائم عل يه اموا و اخال ) است.
بناابراين باا توجاه به نتايج حاصااال از اين پژوهش و مقايساااه با نتايج پژوهشهاي ديلر
پيشنهادهاي زير ارائه ميگردد:
 .0باا توجاه باه افزايش ميزان زناان معتااد بااياد فعاليتها در زمينهي مقابله با اين پديده
افزايش يابد و دساااتلاهها و ارگانهاي مسااالو تمه يدات ويژهاي را براي آموزش
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آموزشها مي تواند از مدارس به ويژه دوره دو ابتدايي آغاز شود.

سال دوازدهم ،شماره  ،4 5بهار 793 1

242

خاانوادههاا ،زناان و دختران جهات آگااه ساااازي آنهاا باه كاار ببنادند .اين گونه
 .0با توجه به اين كه اعتياد به موادمخدر يك بحران و مسااالله اجتماعي اسااات بنابراين
رهياافات مباارزه باا مواد مخدر نيز بايد اجتماعي و فرهنلي باشاااد .از اين رو الز
اسااات توجاه باه مساااائل اجتماعي مانند فقر ،بيکاري ،روند روبه رشاااد مهاجرت،
حاشاايه نشاايني ،نابرابري فرصااتها و  ...در متن برنامههاي بلند مدت و كوتاه مدت
توسعه ،جهت پيشليري اوليه از اعتياد قرار گيرد.
 .3براي ترغياب و تاد او درماان اعتياد زنان بايد خدمات ترک اعتياد ،عاري از هرگونه
خشاااونات و تنبيه و برچساااب اجتماعي باشاااد به طوري كه بتواند تغيير رفتاري و
درمان روحي ،رواني و فيزيکي آنان را تضمين كند.
 .4ساااخت خانه هاي امن و محيطي آرا و توب با حمايت در شااهرهاي اسااتان ،به زنان
بادون حاامي و طرد شااااده از خااانواده پس از ترک ،كمااك خواهااد نمود تااا

باران برآبادی و همكاران

مشاااکالتشاااان كااهش يااباد و از عوامل تأثيرگذار بر گرايش مجدد به اعتياد دور
بمانند.
 .5برناامااه ريزان و مسااالوالن مي توانناد باا راه انادازي كااارهاااي توليادي براي زنااان
بي سرپرست ،به استقال مالي و باال بردن اعتماد بهنفس آنها ياري برسانند.
 .8باا تدوين راهنماي عملي جهت درمان ساااوءمصااارف مواد و درنير گرفتن نيازهاي
خااص زناان مي توان در بااورهاي مرتبط با مواد ،وساااوساااه مواد ،خودكارآمدي
عمومي و افساااردگي تغيير ايجااد كرد و تلويحاات كاااربردي مطلوبي در زمينااه
درمان و پيشليري از بازگشت مجدد به سوءمصرف مواد داشت.
 .7باا توجاه باه نتايج حاصااال پيشااانهاد مي گردد كه برنامهريزان فرهنلي و اجتماعي و
سااازمانهاي مساالو  ،بيش از ساااير گروهها براي نوجوانان ،جوانان و زنان اهميت
ويژه اي قاايل شاااوند و درگا نخسااات ،اين گروههاي اجتماعي را به عنوان گروه
هدف برگزينند.
 .6تالش جادي براي ساااالمساااازي محيطهااي اجتماعي از طريق ابزارهاي فرهنلي و
ارشادي به جاي ابزارهاي نيامي و اجباري الز و ضروري است.

منابع
آذر ،عاد غال زاده ،رسو و قنواتي ،مهدي ( .)0300مد سازي مسيري -ساختاري در مديريت
(كاربرد نر افزار  ،)SmartPLSتهران :انتشارات نلاه دانش ،چاپ او .

آقايان ،شاهرخ ( .) 0303بررسي مقايسه شادكامي با حمايت اجتماعي ادراک شده و حرمت خود در
مردان و زنان معتاد به ترياک و مشتقات آن در شهر شاهرود .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشلاه
آزاد اسالمي واحد شاهرود ،دانشکده علو انساني.
احمدي ،جواد و شريفي ،محمود ( .) 0360شيوع سوءمصرف هروئين در شيراز .مجله پزشك ايراني،
.314 -318 ،)4(8
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جهت ارتقاي سالمت جامعه موثر واق شود.

243
سال دوازدهم ،شماره  ،45بهار 793 1

 .0انجاا مطاالعات مساااتمر و پايش رفتار زنان مصااارف كننده مواد مخدر مي تواند در

243

شناسایي عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر در...

باقري ،مريم آزادفالح ،پرويز و فتحيآشتياني ،علي ( .)0300بررسي سبكهاي دفاعي و دلبستلي
در زنان مبتال به ساوءمصارف دارويي و غير معتاد .پاياننامه كارشاناساي ارشد ،دانشلاه تربيت
مدرس ،دانشکده ادبيات و علو انساني.

پريشاان ،مژگان عامري ،فريده و خدابخش ،روشانك ( .) 0300بررسي مقايسهاي طرحواره هاي
ناسازگار اوليه بين زنان زنداني با پيشينه خيانت زناشويي و زنان زنداني با پيشينه سوءمصرف مواد
در زندان زنان تربت حيدريه .پايان نامه كارشاناسي ارشد ،دانشلاه الزهرا (س) ،دانشکده علو
تربيتي و روانشناسي.
خالديان ،محمد كمرزرزين ،حميد و جالليان ،عسلر ( .) 0303اثربخشي درمان گروهي شناختي_
رفتاري بر كاهش افسردگي در افراد معتاد .فصلنامه اعتياد پژوهي.77-66 ،)00(6 ،

سارو فراهان ،راضيه انتياري ،اردشير و زاهدياصل ،محمد ( .)0300تأثير بر عقالني بلندپروازي
غيرعقالني بر گرايش به ساوء اساتعما مواد مخدر .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشلاه عالمه
طباطبايي ،دان شکده علو اجتماعي.
داوري ،علي و رضاازاده ،آرش ( .)0303مد سازي معادالت ساختاري با نر افزار  .PLSتهران:
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رحمتي ،محمدمهدي ( .)0377عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر ،با اشاره به وضعيت معتادان
زن .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشل اه عالمه طباطبايي ،دانشکده علو اجتماعي.
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سازمان انتشارات جهاد دانشلاهي.

رحيمي موقر ،آفرين ( .) 0364بررساي شاايوع و اللوي مصارف مواد در زنان ايران .فصاالنامه رفاه
اجتماعي.013 -008 ،)00(3 ،
عطايي ،بهروز خوروش ،فريبرز آزاده ،سااارا نخوديان ،زري كسااائيان ،نازيال و بابك ،آناهيتا
( .) 0301شاايوع رفتا رهاي پرخطر در زنان زنداني اصاافهان .مجله مدرسااه پزشااکي اصاافهان،
.0100 -0018 ،)051(00
فرجاد ،محمدحساين ( .)0365آسايبشناسي اجتماعي و جامعهشناسي انحرافات .نشر معلم ،چاپ
پانزدهم.

فرحاني دره ،نسرين افراسيابي ،حسين و جواديان ،رضا ( )0303تبيين زمينهها و نحوه مواجهه زنان با
اعتياد به موادمخدر در شااهر يزد .پايان نامه كارشااناسااي ارشااد ،دانشاالاه يزد ،دانشااکده علو
اجتماعي.
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