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حامد طیرانی
چكیده:
زمینه وهدف :اين پژوهش بررسی تاثیر ابعاد سالمت عمومی و اجتماعی بر گرايش زنان تهرانی به ماده متامفتامین با استفاده
از روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای و استفاده ازروش های آمارتوصیفی و استنباطی محاسبه شده اسـت .روش:
پـژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردی و از لحاظ روش توصـیفی-تحلیلی و روش اجرای پژوهش پیمايشی اسـت .بـرای
سـنجش ابعاد سالمت و گرايش به اعتیاد از ابزار پرسش نامه در سه نوع استاندارد؛ سالمت اجتماعی كییز ،سالمت عمومی
) (GHQو پرسشنامه اعتیاد زرگر استفاده شده اسـت .جامعـه آمـاری اين تحقیق را تمامی زنان ساكن تهران تشـكیل می
دهند .یافتهها :نتـايج ايـن تحقیق نشان داد كه هرچه سالمت در بین زنان بیشتر باشد گرايش به مواد مخدر صنعتی و به طور
اخص ماده متامفتامین كمتر و هرچه ناسالمتی بیشتر باشد گرايش به ماده متامفتامین بیشتر است .همچنین تاثیر عوامل زمینه ای
به وسیله آزمون تی دو نمونه ای بررسی كه بین عواملی از قبیل :میزان سن ،تحصیالت ،شغل ،درآمد و تاهل شركت كنندگان
و گرايش به اعتیاد به وجود روابط معنادار منتج گرديد .نتیجهگیری :ودر نهايت ،نتايج اين تحقیق نشان داد كه گرايش به
اعتیاد در زنان و به صورت ويژه در كالن شهری مانند تهران به طور فزاينده ای در حال تبديل به يک اپیدمی بوده و نیاز به
توجه بیشتر محققین ،مسئولین و تشكل های مردمی از كوچكترين و ابتدايی ترين آنها يعنی خانواده گرفته تا سیاست گذاری
هايی كه در بعد كالن جامعه می بايست اتخاذ گردد.
كلید واژه ها :سالمت ،ابعاد سالمت ،زنان تهرانی ،مصرف مواد مخدر ،موادمخدر صنعتی ،متامفتامین.

کارشناس ارشد رشته مبارزه با مواد مخدر (نویسنده مسئول)hamedtayarani@gmail.com :

مقدمه:
استفاده از مواد مخدر ،معضل بزرگ بسیاری از جوامع بشری می باشد كه عالوه بـر اخـتال ت رفتـاری و اجتمـاعی ،بـر جنبـه
های مختلف سالمت تاثیر گذاشته و خسارت مالی هنگفتی را به فرد ،جامعه و خانواده وارد مـیكنـد .در حـال حاضـر الگـوی
مصرف مواد در سراسر دنیا در حال تغییر است ،بدين معنی كه مصرف مواد سنتی مانند ترياک با مصرف مواد مخـدر صـنعتی
جديد ازجمله متامفتامین جايگزين شده است .به طوری كه محرک های نوع آمفتامین و متامفتامین با میزان مصرف حدود ۸۳
میلیون نفر در جهان بعد از حشیش در مقام دوم دنیا قرار دارند(بامداد و همكاران.)۲۸۳۱،
تعريف اعتیاد در دهه های اخیر دچار تغییرات اساسی از ديد علمی و جامعه شده است .معرفـی اعتیـاد و سـب

شناسـی آن بـه

زبان ساده برای بیماران و خانواده هايشان می تواند گام مهمی در تسهیل فرآيند درمان اعتیاد باشد .مصرف كننـدگان مـواد در
طیفی از چگونگی مصرف قرار می گیرند كه با توجه به شرايط و تقسیم بندی های مختلف ،اسامی گوناگون ولی بـا مضـامین
كم و بیش مشابه دارند(رادفرد.)۳8:۲۸۳۳ ،
اعتیاد زنان به مواد مخدر تنها به خود زن و خانواده ی وی بر نمی گردد ،بلكه ضربات سنگینی را بر پیكـر جامعـه تحمیـل مـی
نمايد .نتايج نشان می دهد عواملی چون ناكامی ،آنومی ،همنشینی ،تعهد ،عوامل خانوادگی ،پايگاه اقتصـادی-اجتمـاعی نقـش
مهمی در مصرف مواد مخدر زنان داشته است .سن ،همبستگی معنی داری با مواد مخـدر نـدارد .از بـین كلیـه عوامـل بررسـی
شده نقش عوامل خانوادگی از همه بیشتر بوده كه اين امر نشان دهنده اهمیت خانواده در زنـدگی افـراد مـی باشـد .انسـانها در
فراز و نشیبهای تاريخ همیشه از دردها و آسی

های اجتماعی بسیار رنج برده اند و همواره در جستجوی يافتن علـت و انگیـزه

های آنها بوده اند تا راه ها و روشهای پیشگیری و درمان آنها را بیابند از جمله اين آسی های اجتماعی می توان اعتیـاد را نـام
برد( .برادی،ترجمه عسگری)۲۳:۲۸۳۸
زنان جامعه نیز بهعنوان نیمی از جمعیت كشور بهصورت بالقوه در معرض ابتال به اعتیاد مواد مخدر بودهانـد ،هرچنـد براسـا
شواهد ،اعتیاد عمدتاً مسئلهای مردانه تلقی شده است و دامنه شـیوع و گسـترش مـواد مخـدر همـواره و در همـه جوامـع بیشـتر
دامنگیر مردان بوده است (نارنجیها و همكاران ،)۲۸۳۱ ،اما بهنظر میرسد در طول سالهای اخیر دامنه آسـی هـای ناشـی از
مصرف مواد مخدر با وسعت بیشتری در میان جمعیت زنان كشور گسترش يافته است.

در چنین شرايطی ،با توجه به بسترها و عوامل متمايز گرايش زنان به مصرف مواد مخدر ،بهنظر میرسد مطالعه اين مقوله
نیازمند توجه ويژه به زمینهها و علل و عواملی است كه بهطور خاص زنان را در معرض ابتال به اين آسی

قرار میدهد.

در تحقیق حاضر قصد بر آن است كه عالوه بر تعريف اعتیاد ،روان گردانی كه از آن به عنوان مخـدری جديـد يـاد مـی شـود
اشاره و تعريف گردد ،نحوه استفاده  ،اثرات آنی خطرات ،عوارض و نشانگان هر يک مطرح گردد.ولـی بحـا اصـلی د يـل
گرايش زنان به مواد مخدر صنعتی با خص ماده متامفتامین از زوايای مختلف سالمت است(همان.)4:
به نظر می رسد به علت مسايل فرهنگی جامعه و كمبود مراكز نگهداری و ترک اعتیاد زنان ،تعداد معتادين زن بیش از آمار
رسمی اعالمی از طريق مبادی ذيربط بوده است .از اين رو مسئله اساسی اين تحقیق آن است كه ابعاد سالمت بر گرايش زنان
تهرانی به ماده متامفتامین كدامند؟ به عبارت دقیق تر سهم ابعاد سالمت در گرايش زنان تهرانی به مصرف مواد مخدر تا چه
اندازه است؟
واضح است كه ابعاد سالمت شامل هفت بعد :فیزيكی ،ذهنی ،عاطفی،محیط زندگی ،اجتماعی ،معنوی و شغلی می باشـد .امـا
بدلیل گستره ابعاد مطرح شده و حجم با ی پژوهش در اين حوزه ،همچنین هم پوشانی برخی از ابعاد كه به طور مشـخص در
تعاريف آمده ،می توانند زير گروه هم باشند ،بنابراين نگارنده برآن شد تا صرفا به بررسی دو بعد سـالمت عمـومی و سـالمت
اجتماعی به پردازد.
سوال اصلی :
آيا ابعاد سالمت بر گرايش زنان تهرانی به مصرف ماده متامفتامین تأثیر دارد؟
سوا ت فرعی:
-۲آيا سالمت عمومی در گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد؟
-۱آيا سالمت اجتماعی در گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد؟
فرضیات فرعی:
سالمت عمومی دارای مولفه هايی است:

 -۲میزان سالمت جسمانی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد.
 -۱میزان اضطراب و اختالل خواب بر گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد.
 -۸میزان كاركرد اجتماعی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد.
 -4میزان عالئم افسردگی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد.
سالمت اجتماعی هم دارای مؤلفه هايی است:
 -5میزان انسجام اجتماعی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد.
 -۱میزان پذيرش اجتماعی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد.
 -8میزان مشاركت اجتماعی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد.
 -۳میزان شكوفايی اجتماعی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد.
 -۳میزان انطباق اجتماعی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد.
پیشینه تحقیق:
-۲صیادی ( )۲۸۳8در تحقیقی با عنوان " نقـش شـبكه هـای اجتمـاعی بـر سـالمت اجتمـاعی زنـان تهرانـی" در دانشـگاه آزاد
اسالمی تهران با روش پیمايشی و استفاده از پرسشنامه در بین جامعه آماری  ۲۳8نفر از زنان شهر تهران بـر مبنـای روش نمونـه
گیری خوشه ای به بررسی نقش شبكه های مجازی و تاثیر آن بر سـالمت اجتمـاعی زنـان پرداختـه كـه سـرانجام نتـايج نشـان
دهنده وجود رابطه مثبت بین مولفه های تحقیق بوده و تاثیر شبكه های اجتماعی بر روابط شخصی ،گذراندن اوقات فراغـت و
گرايش به مصرف انواع مواد مخدر از نگاه حمايت اجتماعی و سالمت اجتماعی زنان موثر دانسته است.
-۱قمرانی وبیک لو ()۲۸۳4در پژوهشی كیفی با عنوان" علـل گـرايش زنـان بـه مصـرف مـواد اعتیـاد آور نـوين صـنعتی "در
دانشگاه اصفهان از طريق مصاحبه نیمه ساختاری با حدود  44نفر از زنان معتاد مراجعه كننده به مراكز درمانی و از طريق نمونه
گیری موردی نوعی و برطبق مدل زيستی  ،روانی و اجتماعی به اين نتیجه رسیدند كه خانواده ناسالم،اختال ت روابط جنسـی

،سهولت دسترسی به مواد مخدر صنعتی ،مشكالت خانوادگی،استعمال آسان،عوامل فردی،فشارهای روحـی -روانـی و بـويژه
زندگی در كنار مردان مصرف كننده مواد مخدر از مهمترين علل گرايش زنان به مواد مخدر می باشد.
-۸يزدان پناه و نیک ورز ( )۲۸۳4مطالعه ای بر روی دانشجويان دانشگاه شهید باهنر كرمان با عنوان "رابطه عوامل اجتماعی بـا
سالمت اجتماعی دانشجويان دانشگاه شهید باهنر كرمان" انجام دادند ،اين پژوهش از نـوع پیمايشـی -مقطعـی و بـا اسـتفاده از
ابزار پرسشنامه در میان دانشجويان دانشگاه كرمان صـورت پـذيرفت و نتـايج بـه دسـت آمـده حـاكی از آن اسـت كـه از بـین
متغیرهای مستقل ،اعتماد اجتمـاعی ،مشـاركت اجتمـاعی ،دسترسـی بـه امكانـات و خـدمات محیطـی و ارزيـابی فـرد از طبقـه
اجتماعی خود و خانواده و از بین متغیرهای زمینهای؛ وضعیت تاهل ،وضعیت شغلی ،محل تولـد و رشـته تحصـیلی بـا سـالمت
اجتماعی رابطه معناداری دارند .برای سنجش تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از رگرسیون مشخص شـد
 5۳درصد از تغییرات واريانس سالمت اجتماعی به وسیله دو متغیر اعتماد و مشاركت اجتماعی تبیین می شود
-4ناصری وهمكاران( )۲۸۳۱در پژوهشی با عنوان " تحلیل جامعه شـناختی عوامـل مـوثر بـر اعتیـاد زنـان" بـاروش اسـنادی و
پیمايشی و با استفاده از پرسشنامه به بررسی يک نمونه  ۲44نفری از زنان معتـاد كمـت تـرک اعتیـاد رويـش اراک پرداختنـد.
فرضیات از سه ديدگاه كلوارد واهلین ،۱ساترلند۸و هیرشی 4اسـتخرا شـدند.تحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از كنـدال بـی وسـی

5

صورت گرفت .نتايج پژوهش نشان داد كنترل اجتماعی ضعیف ،همنشینی با افراد بزهكار،عـدم تعلـق خـاطر و وابسـتگی میـان
اعضای خانواده،ضعف اعتقادات مذهبی و ضعف توان اقتصادی و اجتماعی در گرايش زنان به موادمخدر موثرتر از بقیه آيـتم
هاست.
-5اهدايی ( )۲۸۳۲در تحقیقی با عنوان "بررسی عوامل اجتماعی موثر براعتیاد زنان در بین مراجعه كنندگان به درمانگاه تـرک
اعتیاد سرزمین پاک البرز "در دانشگاه آزاد اسالمی تهران باروش اسنادی و اسـتفاده از پرسشـنامه موضـوع اعتیـاد زنـان را بـا
بررسی عوامل شخصیتی ،اجتماعی و خانوادگی مورد مطالعه قرار می دهد .در اين تحقیق با استفاده از چارچوب نظـری نظريـه
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انزواطلبی مرتن،۱نظريه برچس

زنی ،نظريه بی هنجاری دوركیم8و پیوند افتراقی ساترلند و ناكـامی منزلتـی كـوهن بـه مسـئله

گرايش زنان به مواد مخدر پرداخته شده است .نمونه گیری از دو جامعه آماری شامل ۱4نفر زنان معتاد بصورت تمام شـماری
و 44نفر زنان غیر معتاد بصورت سیستماتیک صورت گرفته و با استفاده از نرم افزار ا 4پی4ا 4ا ۳جهت توصیف داده ها
و آزمون های كالموگراف،۳لوين،۲4كای اسكوئر ۲۲وآزمون تی۲۱به اين نتیجه رسـید كـه پايگـاه اجتمـاعی-اقتصـادی مصـرف
كنندگان،میزان درگیری و خشونت وناسازگاری میان اعضای خانواده ،دسترسی آسان به مـواد مخـدر ،میـزان لـذت جـويی و
راحت طلبی و میزان افسردگی و وجود افراد ديگر در خانواده می تواند عامل موثری در بروز اعتیاد زنان باشد.
-۱دانش و همكاران( )۲۸۳۲در پژوهشی با عنوان "نظريه زمینه ای درباره علـل اعتیـاد زنـان معتـاد زنـدانی در زنـدان مركـزی
اصفهان " با روش كیفی نظريه داده بنیاد بـر روی  ۸4نفـر از زنـان معتـاد زنـدانی كـه بـا روش نمونـه گیـری نظـری انتخـاب و
مصاحبه های عمیق با آنان انجام شد به اين نتیجه رسیدند كه سابقه مصرف مواد در خانواده ،نوع منطقه محـل سـكونت ،تـنش
در زندگی و ارتباط با د وستان معتاد از شرايط علـی اثـر گـذار و پايگـاه اقتصـادی،اجتماعی و روابـط نامناسـ

خـانوادگی از

شرايط میانجی موثر بر پديده ی مصرف مواد مخدر زنان است.

-8برادی وهمكاران ()۱4۲4در كتاب "زنان و اعتیاد يک دستورالعمل جـامع"بـه مطالعـه مصـرف مـواد مخـدر در دوره هـای
مختلف زندگی زنان و مباحا زيست شناختی و روانشناختی در اين رابطه و انواع مصرف پرداخته اند .آنان دريافتند كه تغییـر
الگوهای رفتاری و تغییرات هورمونی در تمايل به استفاده مواد مخدر موثر بوده است.
-۳پكستون و همكاران ( )۱4۲۱در مطالعهای به بررسی عملكرد شناختی و عصبی در مردان و زنان وابسـته بـه مـواد بـا اخـتالل
استر

پس از سانحه پرداختند .در اين پژوهش يادآوری شده است كه تحقیقاتی كه به بررسی ارتباط تفاوت های جنسـیتی و

نقايص شناختی انجام شدهاند نتايج متفاوتی داشته اند .در اين تحقیق  ۲۱۱زن و  ۱۳8مرد از افراد وابسته به مواد شركت كردند
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كه در آنها تاثیرات جنس و عالئم استر

پس از سانحه روی توجه پیوسته و توانايیهای بازداری بررسی شد .همچنین از ايـن

افراد تست آزمون حافظه فوری ( )IMTنیز به عمل آمد .نتايج نشان داد زنان با عاليم شديد اختالل استر

پـس از سـانحه بـه

طور چشمگیری افت عملكرد در حافظه فوری داشتند .اين يافته نشان دهنده پیشرفت در تالش هايی بوده كه سعی داشته است
كه وجود عوامل خطرزای وابسته به جنس را برای نقايص شناختی -عصبی در افراد وابسته به مواد را مطرح كند.
-۳كوان و همكاران ( )۱4۲۱در تحقیقی به مقايسه ويژگی های شخصیتی در سوء مصرف كنندگان متامفتامین و سوء مصرف
كنندگان حشیش پرداختند .در اين تحقیق  ۸۱4تن از بیماران مبتال به هپاتیت  Cكه مصرف مواد از راه تزريقی داشتند و ما بین
سالهای  ۱44۱تا  ۱4۲4جهت درمان مراجعه كرده بودند شركت كردند كه پرسشنامه های مربوط به سرشت و منش)، (TCI
وابستگی به نیكوتین ،وابستگی به الكل ،افسردگی و اضطراب را تكمیل كردند.
نتايج نشان داد مصرف كنندگان متامفتامین نمرات با يی در مولفه های نوجويی و آسی

پرهیزی نسبت به مصـرف كننـدگان

حشیش كس كردند و مصرف كنندگان حشیش نمرات با تری در خود راهبری و هدفمندی كس كردند.
-۲4پريسیاندارو و همكاران ( )۱4۲۱در تحقیقی به بررسی ارتباط بین عدم مهار رفتاری و سابقه مصرف كوكائین در افراد
وابسته به كوكائین پرداختند .در اين آزمون  45نفر (زن و مرد) وابسته به كوكائین در دو شكل همسان شده و نشده از نظر سن
و جنس شركت كرده و پرسشنامه سرشت و منش ( )TCIو مقیا

تكانشگری بارات ( )BISرا تكمیل كردند .اين تحقیق يک

تحقیق گذشته نگر است كه در سابقه مصرف كوكائین افراد ،سن شروع مصرف ،مقدار و تعداد دفعات مصرف كوكائین در
 ۸4روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت .نتايج حاصله نشان داد با بودن تكانشگری فیزيكی و نوجويی با سن كم شروع
مصرف ارتباط دارد و افراد با پشتكار كمتر ،در يک ماه قبل از آزمون ،مصرف كوكائین بیشتری داشتند .به طور غیر منتظره
ای نمرات با ی نوجويی و تكانشگری توجهی با روزهای كمتر مصرف كوكائین و خر كمتر پول برای كوكائین ارتباط
داشتكه در نهايت كنترل سن و جنس تغییر قابل مالحظه ای در نتايج نداد.

-۲۲كز و ۲۸وهمكاران ( )۱4۲4در بررسی  ۲44معتاد مرد و زن  ۲۸تا 54ساله درخصوص عوامل مستعد كنندة پیش
اعتیادی ،به اين نتیجه رسید كه همة بیماران ويژگی های شخصیتی ناهنجار مانند تحريک پذيری با برای نشاط ،اختالل
عاطفی پیش رونده مانند كج خلقی ،افسردگی ،بی تفاوتی ،تهییج پذيری  ،اختالل عملكرد روانی اجتماعی ،عاليق كاهش
يافته ،هیجان غیرعادی ،اختالل كنترل تكانه  ،كاهش اخالق و منطق و فراموشی زودگذر را دارند(.حسینیان و
همكاران)۲۸۳۸،
مفهوم سالمت:
سالمت از واژههايی است كه بیشتر مردمان با آنكه اطمینان دارند معنای آن را می دانند ،تعريفش را دشوار می يابند .در
فرهنگ های گوناگون تعريف های بسیاری از سالمت شده است.
درفرهنگ ويستر ۲4سالمت وضع خوب و عالی بدن ،انديشه و روح و به ويژه بركنار بودن از درد يا بیماری جسمی تعريف
شده است .در فرهنگ آكسفورد به معنی وضع عالی جسم يا روح و حالتی كه اعمال بدن به موقع و به گونه ای موثر انجام
شود آمده است .جالینو ۲5سالمت را عبارت از :وجود نسبت معینی از عناصر گرمی ،سردی ،رطوبت و خشكی تعريف می
كند .ابن سینا معتقد است :سالمت سرشت يا حالتی است كه در آن اعمال بدن به درستی انجام میگیرد ،نقطه مقابل آن
بیماری است (سجادی.)۱45:۲۸۳4 ،
تعريف سالمتی از ديدگاه ژنتیكی ،حالتی است كه ژن های مربوط و مخصوص نقايص و بی نظمی های جدی وجود نداشته
باشد و هیچ نوع انحراف هم از نظر مجموعه مقدار كروموزومی كاريوتیت يا مقدار تعیین شده به عنوان ژنوتیت در كار نباشد
و تشكیالت ژنتیک ،ژنهای مربوط به ويژگیهای هنجار و كاريوتیت هنجار را داشته باشد (همان.)۱45:
در سالهای اخیر با گنجانده شدن توانايی داشتن يک زندگی مثمرثمر از نظر اقتصادی و اجتماعی تعريف كامل تر شده اسـت.
سالمت بیشتر به عنوان ابزاری برای رسیدن به يک هدف منظور شده است كه میتوان آن را از لحـاظ كـاركردی بـه صـورت
يک منبع بیان كرد؛ منبعی كه به مردمان امكان میدهد به گونه فردی ،اجتماعی و اقتصادی زندگی كنند .سالمت تنها زنـدگی
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كردن نیست ،بلكه منبعی برای زندگی روزمره است؛ سالمت يـک مفهـوم مثبـت اسـت كـه بـر منـابع و امكانـات اجتمـاعی و
شخصی و همچنین توانايی های جسمانی تاكید دارد.
شیشه يا متامفتامین

۲۱

برابر اعالم صرامی مدير كل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخـدر كشـور در سـال  ۲۸۳۱حـدود  %۳مصـرف
كنندگان زن مواد مخدر در كشور از شیشه استفاده می كنند و اين ماده رده سوم مصـرف مواداعتیـاد آور را در بـین زنـان دارا
می باشد .خوشبختانه با آگاهی جوانان بوي ژه زنان نسبت به آثار شديد روحی و روانـی ايـن مـاده مقـدار مصـرف بـه ايـن حـد
رسیده است چرا كه تا همین چند سال پیش میزان مصرف شیشه در بین زنان۱۱درصـد بـوده و ايـن مـاده دهشـتناک رتبـه دوم
مصرف را پس از ترياک در كشور داشت!
كريستال متامفتامین ۲8ياشیشه يا آيس ماده ای مهلک،خطرناک و غیر قابل پیش بینی بوده و محركی قوی برای سیستم عصـبی
مركزی به شمار می رود .ماده ای بیرنگ ،بی بو و دارای كريستال های بزرگ اسـت كـه عمـدتا" بـا وسـیله ای بـه نـام پايـت
تدخین می شود .شیشه ضربان قل
افزايش می يابد وموج

را افزايش داده و فشار خون را با می برد .ضمن اينكه مردمک چشم گشاد شده و تـنفس

بیماريهای قلبی -عروقی ،آسی

به مويرگ های مغزی و سكته می شود.

شیشه انرژی زا است و مصرف آن تمايالت جنسی را افزايش می دهد ،بیشتر افراد پس از مصـرف شیشـه دچـار تـوهم مـی
شوند .هرچند خاصیت تحريک كنندگی آن نسبت به اكستاسی ب یشتر و تـوهم زايـی آن كمتـر اسـت ولـیكن بعلـت تحريـک
كنندگی شديد احتمال هرگونه حمالت فیزيكـی و جنـون آمیـز و تجـاوز بـه نزديكـان از مصـرف كننـدگان ايـن مـاده بسـیار
خطرناک متصور است(.پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا)۱۳:۲۸۳۳،
اعتیادزنان در ايران:
هرچند در ايران آمار و اطالعات به روز وجود ندارد و نتیجه گیری بیشتر براسا

اطالعات موجود است ،اما آمارهـای جديـد

از افزايش شديد اعتیاد در بین زنان و دختران ايران حكايت دارد.برابر اعالم حمید رضـا صـرامی مـدير كـل دفتـر تحقیقـات و
. Metamphetamine
. Crystal Methamphetamine
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آموزش ستاد مبارزه بـا مـواد مخـدر كشـور در كنفـرانس رسـمی خبـری درمهـر۲۸۳۱در شـیراز و همچنـین طـی مصـاحبه بـا
خبرگزاری ايسنا دراسفند ماه ۲4 ، ۲۸۳۱درصد معتادين ايران را زنان تشكیل می دهنـد .هرچنـد بـر اسـا

آمـار بـین المللـی،

۸۸درصد معتادان و مصرف كنندگان مواد مخدر دنیا را زنان تشكیل می دهند.اما اين صرفا يک روی سكه است .روی ديگـر
سكه كه باعا نگرانی عمومی شده است ،آماری است كه از سوی ستاد مبارزه با مواد مخـدر منتشـر شـده و نشـانگر افـزايش
شديد نرخ رشد اعتیاد در بین زنان طی چند سال گذشته است.
براسا

گزارش ارزيابی سريع وضعیت سومصرف مواد در ايران ۲۳كه در سـال  ۲۸8۱انجـام گرديـد ۱تـا ۸درصـد معتـادين

كشور را زنان تشكیل می دادند .همین ارزيابی ۲4سال بعد يعنی در سال  ۲۸۳۱حكايت از آمار  5/۸درصدی معتـادين زن داد.
براسا

گزارش شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین شهروندان ايرانی كه در سال ۲۸۳4صورت گرفت آمار اعتیـاد زنـان

به  ۳/۸درصد رسید .نگاهی به اين آمار نشان دهنده افزايش ۱برابری نرخ شیوع اعتیاد نسبت به سال ۲۸۳۱و 4برابری نسـبت بـه
سال  ۲۸8۱و زنانه تر شدن اعتیاد می باشد(.نارنجی ها و همكاران)۲۸۳۱،
هرچند برخی كارشناسان معتقدند در سال  ۲۸8۱و ۲۸۳۱فضای جامعـه بـه گونـه ای بـوده كـه زنـان تمايـل نداشـتند دربـاره
اعتیادشان حرف بزنند و پنهان كاری در اين رابطه خیلی بیشتر بوده است ولی با تغییر فضای اجتمـاعی در سـال  ۲۸۳4احتمـال
اينكه زنان جرات پیدا كرده باشنددر خصوص اعتیاد صحبت كنند خیلی بیشتر شده است كه ايـن امـر نشـانگر كـم شـدن قـبح
اعتیاد در بین زنان است(.بینازاده)۲۸۳4،
روش شناسی:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی و روش اجرای پژوهش پیمايشی است .جامعه آماری تحقیق تمامی زنان تهرانی در
تهران بزرگ را شامل می شود كه به دلیل گستردگی شهر تهران ،سه منطقه به عنوان نمونه انتخاب شده و  ۸۳4نفر از آنان به
وسیله جدول مورگان و با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .روش گردآوری اطالعات
در پژوهش حاضر توسط مطالعات كتابخانهای كه برگرفته از مقا ت و پاياننامههای داخلی و خارجی بوده و از سايتهای
اينترنتی معتبر علمی استفاده شده است .همچنین جهت گردآوری دادهها ،در ابتدا  ۸منطقه شمال ،شرق و غرب تهران از بین 5
. RSA
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منطقه به انضمام جنوب و مركز تهران بزرگ به صورت تصادفی انتخاب شد و با بدست آوردن جمعیت زنان اين سه منطقه،
پرسشنامهها در بین  ۸۳4نفر از زنان شهر تهران توزيع گرديد و نهايتاً نتايج بهدستآمده برای هر فرد به صورت جداول
درصدی تنظیم شد و با توجه به اهداف و سؤا ت پژوهش مورد بررسی و مطالعه و تجزيهوتحلیل قرار گرفت .برای تجزيه
تحلیل داده های به دست آمده ،از شاخصها و روشهای آمار توصیفی برای به دست آوردن فراوانی ،درصد ،انحراف
استاندارد ،و خطای استاندارد دادهها و سپس آمار استنباطی به كمک نرمافزار  ۱۱- spssاستفاده شده و برای تجزيهوتحلیل
دادهها از روش همگنی شی

رگرسیون ،آزمون همبستگی و ديگر آزمون های مناس

استفاده شد.

یافته ها:
در تحقیق حاضر ،جامعه آماری ابتدا از لحاظ عوامل زمینه ای و شاخصه هايی نظیر سن ،میزان تحصیالت ،شغل ،درآمد ،و
وضعیت تاهل مورد بررسی قرار گرفتند كه مقادير بدست آمده به ترتی

جداول زير می باشد:

جدول شماره :۲توزيع فراوانی و درصد شركت كنندگان براسا

سن

سن

فراوانی

درصد

۱4تا ۱5سال

۳5

۱۱/۲

۱۱تا  ۸4سال

۲۸

۸/4

۸۲تا ۸5سال

۲۱4

۸۱/۸

۸۱تا  44سال

۳

۱/۲

4۲تا 45سال

۲۸۸

۸4/۱

4۱تا 54سال

۱۲

5/5

جمع

۸۳4

۲44

جدول شماره  :۲فراوانی و درصد شركت كنندگان را براسا

سن نشان میدهد .بر اين اسا  ،در اين مطالعه ۱۱/۲درصد

پاسخگويان در گروه سنی  ۱4تا۱5سال۸/4 ،درصد ۱۱تا ۸4سال ۸۱/۸،درصد ۸۲تا ۸5سال ۱/۲ ،درصد در گروه سنی۸۱تا44

سال ۸4/۱ ،درصد در گروه سنی 4۲تا 45سال و  5/5درصد در گروه سنی  4۱تا 54سال شركت داشتند . .همچنین میانگین
سن افراد  ۸۳سال بوده است.
جدول شماره :۱توزيع فراوانی و درصد شركت كنندگان براسا

تحصیالت

تحصیالت

فراوانی

درصد

ديپلم و كمتر از ديپلم

58

۲4/۳

فوق ديپلم

۲۲۳

۸4/8

كارشناسی

۲8۸

45/۲

كارشناسی ارشد

۸۱

۳/4

جمع

۸۳4

۲44

جدول شماره :۱فراوانی و درصد شركت كنندگان را براسا

تحصیالت نشان میدهد .بر اين اسا  ،در اين مطالعه

۲4/۳درصد افراد با مدرک تحصیلی ديپلم و فوق ديپلم ۸4/8،درصد فوق ديپلم 45/۲،درصد لیسانس و  ۳/4درصد فوق
لیسانس شركت داشتند كه بر اين اسا

بیشترين فراوانی در رده تحصیلی لیسانس می باشد.

جدول شماره :۸توزيع فراوانی و درصد شركت كنندگان براسا

شغل

شغل

فراوانی

درصد

خانه دار

602

35/2

دانشجو

53

8 /9

كارمند

2

3 /6

فرهنگی

38

6 /3

پرستار

68

7 /5

آرایشگر

2

3/

آزاد

63

2 /5

خیاط

6

5/

جمع

583

00

شغل نشان میدهد .بر اين اسا  ،در اين مطالعه 5۸/۱درصد

جدول شماره :۸فراوانی و درصد شركت كنندگان را براسا

خانه دار ۳/۳ ،درصد دانشجو 4/۱ ،درصد كارمند ۲۱/5 ،درصد فرهنگی  8/۸،درصد پرستار 4/۲،درصد آرايشگر ۸/۲،درصد
خیاط و ۱/۸درصد با شغل آزاد شركت داشتند.
جدول شماره:4توزيع فراوانی و درصد شركت كنندگان براسا

درآمد

درآمد

فراوانی

درصد

كمتر از یک میلیون

69

7 /2

یک تا دو میلیون

20

3 /2

دو و نیم تا سه میلیون

93

30/3

باالتر از سه میلیون

0

62/5

جمع

583

00

درآمد نشان میدهد .بر اين اسا  ،در اين مطالعه 8/۱درصد

جدول شماره :4فراوانی و درصد شركت كنندگان را براسا

شركت كنندگان درآمد خود را كمتر از يک میلیون ۲5/۱،درصد يک تا دو میلیون 54/5،درصد دو و نیم تا سه میلیون و
 ۱۱/۸درصد با تر از يک میلیون عنوان كردند .كه بر اين اسا

بیشترين فراوانی در رده در آمدی دو و نیم تا سه میلیون می

باشد .همچنین میانگین درآمد افراد  ۸میلیون بوده است.
جدول شماره :5فراوانی و درصد شركت كنندگان براسا

تاهل

تاهل

فراوانی

درصد

مجرد

03

67/5

متاهل

679

76/7

جمع

583

00

جدول شماره :5فراوانی و درصد شركت كنندگان را براسا

تاهل نشان میدهد .بر اين اسا  ،در اين مطالعه  ۱8/۸درصد

افراد مجرد و  8۱/8درصد متاهل شركت داشتند.
-۲فرضیه های تحقیق :
۲-۲میزان مولفه های سالمت جسمانی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد.
جدول ۲-۲ضري

همبستگی پیرسون رابطه مولفه های سالمت جسمانی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین

مولفه ها

تعداد

مقدار ()r

سطح معنی داری

سالمت جسمانی

۸۳4

4/۸۳۲

4/444

اضطراب و اختالل خواب

۸۳4

4/544

4/444

اختالل كاركرد اجتماعی

۸۳4

4/484

4/444

عالئم افسردگی

۸۳4

4/4۱4

4/444

با توجه به نتايج جدول با هرچقدر فرد از نشانه های جسمانی بیشتری(سالمت جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب،اختالل
كاركرد اجتماعی ،عالئم افسردگی) برخوردار باشد ،گرايش به ماده متامفتامین افزايش و اگر دارای نشانه های جسمانی
كمتری(سالمت بیشتر)برخوردار باشد ،گرايش به ماده متامفتامین كاهش می يابد :
 با توجه به سطح معنی داری مولفه سالمت جسـمانی كـه كـوچكتر از  4/45اسـت و ضـري همبسـتگی( )49۸۳۲بـین میـزانسالمت جسمانی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین رابطه مثبت وجود دارد.
 -با توجه به سطح معنی داری مولفه اضطراب كه كوچكتر از  4/45است و ضري

همبستگی( )49544بین اضطراب و گـرايش

زنان به ماده متامفتامین رابطه مثبت وجود دارد يعنـی هرچقـدر فـرد از اضـطراب بیشـتری برخـوردار باشـد ،گـرايش بـه مـاده
متامفتامین افزايش و اگر دارای اضطراب كمتری باشد ،گرايش به ماده متامفتامین كاهش می يابد.

 -با توجه به سطح معنی داری مولفه اختالل كاركرد اجتماعی كه كوچكتر از  4/45است و ضري

همبستگی( )49484بین

اختالل كاركرد و گرايش زنان به ماده متامفتامین رابطه مثبت وجود دارد يعنی هرچقدر فرد از اختالل كار كرد اجتماعی
بیشتری برخوردار باشد ،گرايش به ماده متامفتامین افزايش و اگر دارای اختالل كاركرد اجتماعی كمتری باشد ،گرايش به
ماده متامفتامین كاهش می يابد.
 -با توجه به سطح معنی داری مولفه عالئم افسردگی كه كوچكتر از  4/45است و ضري

همبستگی( )494۱4بین عالئم

افسردگی و گرايش زنان به ماده متامفتامین رابطه مثبت وجود دارد يعنی هرچقدر فرد ازعالئم افسردگی بیشتری برخوردار
باشد ،گرايش به ماده متامفتامین افزايش و اگر دارای عالئم افسردگی كمتری باشد ،گرايش به ماده متامفتامین كاهش می
يابد.
۲-۱میزان مولفه های سالمت اجتماعی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین تأثیر دارد.
جدول ۲-۱ضري

همبستگی پیرسون رابطه مولفه های سالمت اجتماعی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین

مولفه ها

تعداد

مقدار ()r

سطح معنی داری

انسجام اجتماعی

۸۳4

-4/۸58

4/444

پذيرش اجتماعی

۸۳4

-4/54۱

4/444

مشاركت اجتماعی

۸۳4

-4/5۱5

4/444

شكوفايی اجتماعی

۸۳4

-4/۸۳۱

4/444

انطباق اجتماعی

۸۳4

-4/4۳8

4/444

با توجه به نتايج جدول با هرچقدر فرد دارای مولفه های سالمت اجتماعی (انسجام اجتماعی  ،پذيرش اجتماعی  ،مشاركت
اجتماعی شكوفايی اجتماع ،انطباق اجتماعی) كمتری برخوردار باشد ،گرايش به ماده متامفتامین افزايش و اگر دارای نشانه
های سالمت اجتماعی بیشتری برخوردار باشد ،گرايش به ماده متامفتامین كاهش می يابد :

با توجه به سطح معنی داری مولفه انسجام اجتماعی كه كوچكتر از  4/45اسـت و ضـري
انسجام اجتماعی و گرايش به ماده متا مفتامین رابطه معكو

همبسـتگی( )-49۸58بـین میـزان

وجود دارد .يعنی هرچه میـزان انسـجام اجتمـاعی بیشـتر گـردد،

گرايش به ماده متامفتامین كاهش و هرچقدر انسجام اجتماعی كاهش يابد ،گرايش به ماده متامفتامین افزايش می يابد.
با توجه به سطح معنی داری مولفه پذيرش اجتماعی كه كوچكتر از  4/45است و ضري همبسـتگی( ، )-4954۱بـین میـزان
وجود دارد .يعنی هرچه میزان پـذيرش اجتمـاعی بیشـتر گـردد،

پذيرش اجتماعی و گرايش به ماده متا مفتامین رابطه معكو

گرايش به ماده متامفتامین كاهش و هرچقدر پذيرش اجتماعی كاهش يابد ،گرايش به ماده متامفتامین افزايش می يابد.
با توجه به سطح معنی داری مولفه مشاركت اجتماعی كه كوچكتر از  4/45است و ضري
مشاركت اجتماعی و گرايش به ماده متا مفتامین رابطه معكـو

همبستگی( ، )-495۱بـین میـزان

وجـود دارد .يعنـی هرچـه میـزان مشـاركت اجتمـاعی بیشـتر

گردد ،گرايش به ماده متامفتامین كاهش و هرچقدرمشاركت اجتماعی كاهش يابد ،گرايش به مـاده متامفتـامین افـزايش مـی
يابد.
با توجه به سطح معنی داری مولفه شكوفايی اجتماعی كه كوچكتر از  4/45است و ضري
شكوفايی اجتماعی و گرايش به ماده متا مفتامین رابطه معكـو

همبستگی( ، )-49۸۳۱بـین میـزان

وجـود دارد .يعنـی هرچـه میـزان شـكوفايی اجتمـاعی بیشـتر

گردد ،گرايش به ماده متامفتامین كاهش و هرچقدر انسجام اجتماعی كاهش يابد گرايش به ماده متامفتامین افزايش می يابد.
با توجه به سطح معنی داری مولفه انطبـاق اجتماعیكـه كـوچكتر از  4/45اسـت و ضـري
انطباق اجتماعیو گرايش به ماده متا مفتامین رابطه معكـو

همبسـتگی( )-494۳8بـین میـزان

وجـود دارد .يعنـی هرچـه میـزان انطبـاق اجتمـاعی بیشـتر گـردد،

گرايش به ماده متامفتامین كاهش و هرچقدر انطباق اجتماعی كاهش يابد ،گرايش به ماده متامفتامین افزايش می يابد.
 -۱بررسی تاثیر عوامل زمینه ای بر گرايش به اعتیاد

جدول شماره :۱نتايج آزمون تی بررسی تاثیر وضعیت تاهل و اشتغال بر گرايش زنان به ماده متامفتامین
عامل

سطح معناداری

مقدار T

درجه آزادی

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

اشتغال

49444

۱9۳۳۱

۸۳۱

۱9۳4۳

۱9۸۳۳

وضعیت تاهل

495۸8

49۱۲۳

۸۳۱

۲

۱98۲۱

با توجه به نتايج ارائه شده در جدول  ۲4-4مشاهده می شود سطح معنی داری برای اشتغال كمتر از  5درصد و به عبارتی بـین
دو گروه مورد مطالعه از نظر اشتغال در متغیر گرايش به اعتیاد زنان ( )T=۱/۳۳۱, Sig=4/444تفاوت معناداری وجـود دارد.
همچنین مقايسه میانگین های دو گروه نشان داد كه زنان بیكار میزان گرايش به اعتیاد بیشتری نسبت به زنان شاغل دارنـد .امـا
با توجه به سطح معنی داری برای وضعیت تاهل كه بیشتر از  5درصد بوده ( )T=4/۱۲۳, Sig=4/5۸8می توان گفت وضعیت
تاهل زنان تاثیری بر گرايش به مواد وجود نداشت.
جدول  -۲5-4نتايج آنالیز واريانس ارتباط بین ويژگیهای جمعیت شناختی بر گرايش زنان به ماده متامفتامین

بر اسا

عوامل

آماره ()F

درجه آزادی

سطح معنی داری

تحصیالت

4/48۸

۸

4/8۳۱

سن

4/۸8۸

5

4/88۱

درآمد

4/۲۱۳

۸

4/۳۲۳

نتايج جدول  ۲5-4و همانطور كه نتايح آزمون آنوا نشان می دهد ،مشاهده میشود كه آماره  Fبا توجه به عامل ،

تحصیالت ،سن و درآمد به ترتی

برابر با  4/۸8۸ ، 4/48۸و  4/۲۱۳بوده كه مقادير كوچكی اند و مقدار سطح معنی داری

برای هر سه عامل نیز بیشتر از  5درصد بوده يعنی بین ويژگی های جمعیت شناختی فوق و گرايش به اعتیاد در زنان ارتباط
معنی داری وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری:
با توجه به اطالعات بدست آمده و برابر آزمون فرضیه ها ،نتايج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد كه بین ابعاد سالمت
عمومی و سالمت اجتماعی و تاثیر آن ها بر گرايش زنان تهرانی به ماده متامفتامین رابطه معناداری وجود دارد بدين صورت
كه هرچه مولفه های سالمت عمومی يعنی :ناسالمتی اجتماعی ،اضطراب ،نارسا كنش اجتماعی و افسردگی افزايش يابد،
گرايش زنان به اعتیاد افزايش می يابد (رابطه كامل و مستقیم) و هرچه مولفه های سالمت اجتماعی يعنی :انسجام اجتماعی،
انطباق اجتماعی ،مشاركت اجتماعی ،شكوفايی اجتماعی و پذيرش اجتماعی افزايش يابد ،گرايش زنان به اعتیاد كاهش می
يابد (رابطه كامل و معكو ) .همچنین در بررسی تاثیر عوامل زمینه ای با روش آزمون تی مشاهده گرديد كه؛ عامل اشتغال
در متغیر گرايش زنان به ماده متامفتامین تفاوت معناداری وجود دارد به عبارتی زنان بیكار گرايش بیشتری به اعتیاد نسبت به
زنان شاغل دارند .اما در ساير عوامل زمینه ای مانند :میزان تحصیالت ،وضعیت تاهل ،میزان درآمد و میزان سن شركت
كنندگان در گرايش به ماده متامفتامین تفاوت معناداری حاصل نشد يعنی بین ويژگی های جمعیت شناختی فوق در گرايش
به اعتیاد در زنان ارتباط معنی داری وجود ندارد.
پیشنهادات:
با استناد به يافته های تحقیق و نتیجه گیری از اطالعات بدست آمده ،ضمن اينكه هركدام از فرضیه های تحقق می تواند
موضوعی جداگانه برای يک تحقیق باشد ،در ساير ابعاد سالمت از جمله سالمت جسمی ،روانی ،معنوی ،سالمت هوشی،
محیطی ،عاطفی ،جنسی ،شغلی ،روحی و معنوی ،با توجه به اينكه تا كنون مورد پژوهش قرارنگرفته اند می توانند مورد
تحقیق و پژوهش قرار گیرند و يا از طريق روش مصاحبه انجام شوند .همچنین پیشنهاد می گردد؛ به دلیل افزايش نرخ رشد
اعتیاد در بین زنان ،لزوم توجه ويژه در بین مسئولین و تشويق كارشناسان به بررسی تمام ابعاد اين مهم و برنامه ريزی برای
ح فظ كانون خانواده با افزايش آموزش مهارت های زندگی و تربیت فرزندان توسط والدين به عنوان مهمترين نهاد حفظ
جوانان از آسی

های ناشی از كاهش نرخ سالمت در جامعه ،ضروری به نظر می رسد .گرايش به اعتیاد در زنان تفاوت های

مهمی با اعتیاد مردان دارد لذا در تنظیم مدل های پیشگیرانه و درمان اعتیاد زنان بايد به اين تفاوت ها توجه نموده و مدل زنانه

ای را در اين رابطه تعريف و اجرا نمود .همانگونه كه در تنظیم مدل های پیشگیری و درمان اعتیاد زنان بايستی به تفاوتهای
جنسیتی ايشان توجه و مدل خاصی ارائه نمود ،در برخورد با زنان معتاد نیز بايستی بسیار هوشمندانه و دقیق اقدام كرد .لذا
تربیت پلیس زن متخصص و متعهد در دانشگاه علوم انتظامی ويژه و مختص بكارگیری در پلیس های مبارزه با مواد مخدر
استان ها و شهرستان ها می تواند بسیاری از مشكالتی كه برای معتادين و قاچاقچیان زن و مامورين و سازمان ايجاد می شود را
كاهش دهد .ضمن اينكه فارغ از خاص بودن اعتیاد زنان با افزايش كمی تعداد معتادين زن نیز ،اين نیاز بیشتر احسا
شود .با توجه به آسی

می

های جبران ناپذيری كه از ناحیه اعتیاد زنان و دختران بر بنیان خانواده ها و جامعه وارد می گردد ،لزوم

آموزش های همگانی در محیط های آموزشی دختران و تبلیغات رسانه ای در خصوص آسی
ظرفیتها و از همه مهم تر ايجاد محتوای آموزشی متناس

با مقاطع تحصیلی مختلف در مدار

های اعتیاد با استفاده از همه
و دانشگاه ها در شناخت

مضرات مواد مخدر و افزايش مهارت های زندگی يک ضرورت انكار ناپذير است .رفع تبعیض جنسیتی و پذيرفتن نقش زنان
و تالش در جهت تغییر ديدگاه جامعه نسبت به اعتیاد زنان و دختران به عنوان يک بیماری و نه سوءرفتار اخالقی موج
مراجعه ايشان به مراكز درمانی وآشكار شدن آمار دقیق تر آسی

ديدگان زن در راستای برنامه ريزی دقیق تر برای بهبود

ايشان می گردد .پرداختن به سالمت جامعه در امر مبارزه با مواد مخدر همراه با سهیم نمودن همه مردم در شاخص های آن و
درگیر كردن مسئولین ،نهادها و سازمان ها ،فرهیختگان ،هنرمندان ،ورزشكاران ،روحانیون و ...با قول و عمل در جهت
كاهش گرايش جوانان دختر و پسر به مصرف دخانیات به عنوان دروازه ورودی مصرف مواد مخدر است .لذا بايستی از
هرگونه قول و فعلی كه موج

نگرش (به غلط) مثبت جوانان به مصرف دخانیات ،مواد سكر آور و مواد اعتیاد آور می شود،

به عنوان حداقل كاری كه در اين رابطه می شود انجام داد ،اجتناب نمود
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