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شناسیاعتیادزنانسبب

(کنندگان،متخصصانومردمهایمصرفمقایسهدیدگاه)

 ، برزو مروت ، جلیل کریمی ، رویا نوری صالح الدین قادری
 

 01/8/59: يخ پذيرشتار  41/41/59: تاريخ دريافت

 چکیده 
های  شناسی اعتیاد زنان و شناسایی تفاوت شناختی به سبب مقاله حاضر با رویکردی جامعه

کننده و کارشناسان  کننده، زنان غیرمصرف زنان مصرف)موجود در دیدگاه سه گروه اجتماعی 
عالوه . اخته استها پرد شناسی این دیدگاه با تأکید بر اولویت( و متخصصان حوزه اعتیاد زنان

کننده مواد در مراکز درمانی، زندان و  های مختلف مصرف بر این، سعی شده دیدگاه گروه
. کننده غیر تحت درمان هم در این زمینه با هم مقایسه شود و زنان مصرف 61ماده 
های پژوهش به روش کمی و کیفی از سه گروه نامبرده گردآوری شده است؛ حجم  داده

و کارشناسان و متخصصان  204کننده  نفر و زنان غیرمصرف 817کننده  فنمونه زنان مصر
 . نفر بوده است 1حوزه اعتیاد زنان 

دار بودن تفاوت دیدگاه سه گروه در  های بدست آمده بیانگر این است که با وجود معنی یافته
متغیرهای بندی عوامل موثر بر اعتیاد زنان، در کلیت امر هر سه گروه بر اهمیت همه  اولویت

توان گفت، نگرش به پدیده  اند و از این نظر می مورد مطالعه در اعتیاد زنان اذعان داشته
ها مشخص  ای دیدگاه در بررسی مقایسه. بینانه است اعتیاد زنان تا حدودی قابل قبولی واقع

را در گرایش به مصرف ( فشار اجتماعی)کننده، سهم عوامل ساختاری  شد که زنان مصرف
اند، در حالی  ارزیابی کرده( یابی کسب قدرت و هویت)مهمتر از عوامل کنشی و ارادی  مواد،

کننده و بیشتر کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد، بر عوامل کنشی و  که زنان غیرمصرف
 . اند ارادی تأکید داشته

 

 اعتیاد، اعتیاد زنان، شرایط خانوادگی، فشار اجتماعی، کسب قدرت،: واژگان کلیدی

 یابی مصرف ابزاری، هویت
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 طرح مسئله
دهه گذشته، نظر بسیاری  4تفاوت زنان و مردان در ابعاد مختلفِ مصرف مواد، موضوعی است که در طی 

شد و  ای مردانه تصور می تا سه دهه پیش، حوزه مصرف مواد، حوزه. از محققان را به خود، جلب نموده است
توجه متأخر بر پژوهش در زمینه اعتیاد . به مردان و اعتیاد آنان بود بسیاری از تحقیقات در این رابطه، راجع
های اجتماعی و فرهنگی اعتیاد زنان در کشورهای  شناختی و ویژگی زنان، بیشتر در حوزه مالحظات سبب

های خاص خود را در بعد  های جوامع، ضرورت یافته و در حال توسعه است؛ و به رغم تفاوت توسعه
 دهد، دختران نتایج مطالعات نشان می(. 6333، 6براندال)ه و درمان اعتیاد در بر دارد پیشگیری، مداخل

 امکان گرایش این .بگذارند میان در دیگران با را تجربیاتشان و احساسات توانند می پسران از بیشتر نوجوان

شروع  برای ه مستقیمیرابط ویژگی همین وجود این، با .سازد می ممکن را دیگران از یا حمایت موثر بازخورد
به عنوان مثال در مورد مصرف (. 4004؛ به نقل از بروان، 6331دانوان، )از مواد در دختران دارد  استفاده

ای ارتباطی  کنند، در حالی که دختران الکل را به عنوان وسیله الکل را برای تفریح مصرف می الکل، پسرها
ها و پسران بیشتر برای  دختران مواد را برای بیشتر رفع ناراحتیبر این،  عالوه . کنند با دیگران استفاده می

 (. 652: 72 6ابادینسکی، )کنند  کسب لذت آن را مصرف می
منتشر  4065در سال  4(موسسه ملی مصرف اعتیاد آمریکا) نایدابراساس آخرین مطالعاتی که توسط 

براساس . مخدر با همدیگر تفاوت دارند های مختلفی در حوزه مصرف مواد شده است، زنان و مردان از جنبه
های بیولوژیکی و  جنسی، یعنی تفاوت( 6نتایج این گزارش، مواجهه زنان با مصرف مواد، متاثر از دو عامل، 

های جسمی و بیولوژیکی در  های فرهنگی است؛ به این معنا، که برخی ویژگی جنسیت، یعنی تفاوت( 4
ها، نوع  د و مصرف آن است، نوع تأثیرپذیری زنان از این ویژگیزنان وجود دارد که عامل گرایش به موا

بر این در حوزه  عالوه . کند که متفاوت از مردان است درمان و ترک این مواد را دارای شرایط خاصی می
از جمله تفاوت : هایی میان مردان و زنان در حوزه مصرف مواد وجود دارد اجتماعی و فرهنگی نیز تفاوت

مانند )ان و مردان در جامعه و همچنین احساس نگرانی که از مقوالت هویت جنسی، میان نقش زن
،  اوروه)وجود دارد ( های مردم از خودشان و نحوه تعامل با دیگران هایی که بر چگونگی برداشت نقش
مردان در  های زنان و های نایدا در مورد تفاوت یافته(. 4065به نقل از نایدا،  4006، 2، ویزمان و پاردو4065

مواد حاکی از این است که، زنان تا قبل از معتادشدن، در مقایسه با مردان، مقدارهای کمتری  حوزه مصرف 
نسبت به مواد مخدر داشته باشند کنند و همچنین زنان ممکن است ولع بیشتری  مواد مصرف می

به نقل از نایدا،   406و همکاران،  8؛ کنبای4062و همکاران،  1؛ فوکس4065و همکاران،  5هیچفیلد)
شناسی اعتیاد به مواد به مخدر، به طور عام و در میان زنان به صورت  نکته قابل توجه در سبب(. 4065
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1  Brandall 

2  National Institute on Drug Abuse(NIDA) 

3  ORWH(Office of Research on Women's Health) 

4 Wizemann & Pardue 

5 Hitschfeld  

6  Fox 

7  Kennedy 



 

 

 

 

 

 626 ... های   مقایسه دیدگاه)شناسی اعتیاد زنان  سبب/ قادری، نوری، کریمی، مروت

 

 

خاص این است که این پدیده از یک الگوی ثابت و روند شروع و تداوم و زمینه گرایش یکسان به این مواد 
شناختی،  توان از ابعاد روان ل مختلفی است که میبنابراین اعتیاد زنان معلول عوام. کنند پیروی نمی

رسد که وزن دالیل یا ابعاد اجتماعی  اما به نظر می. به آن پرداخت.... اجتماعی، بیولوژیکی و پزشکی و 
شناسی  شناختی به سبب گرایش زنان به مواد اعتیادآور بیشتر باشد، بنابراین مطالعه حاضر با رویکردی جامعه

 . پردازد اعتیاد زنان می
تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری و تقلیل گرایش به مواد، درمان و  شناسی اعتیاد زنان می سبب

تواند تصویری از شرایط و  شناسایی دالیل مصرف مواد مخدر در میان زنان می. پایداری درمان داشته باشد
گذران و  شن کند و به سیاستهای داوم و پایداری این پدیده را رو های رواج، علل و سازوکار زمینه
ریزان و به طور کلی به جامعه کمک کند تا با این شناخت در راستای پیشگیری یا تقلیل و درمان این  برنامه

های  شناختی و با تأکید بر عوامل و شرایط و زمینه مقاله حاضر با رویکردی جامعه. پدیده تالش کنند
شناسی اعتیاد زنان مطالعات مختلف  در زمینه سبب. پردازد اجتماعی و فرهنگی به تحلیل اعتیاد زنان می

، 30 6؛ ساجدی، 34 6؛ دانش و همکاران، 4005محسنی تبریزی و همکاران، )داخلی صورت گرفته است 
در دسترس بودن مواد، فقدان اطالعات (. 4006، ویزمان و پاردو، 4065؛ اوروه، 78 6خادمیان و قناعتیان، 

های خانگی و  دوستان، نیاز به فرار از واقعیت، فقر یا مقابله با آن، خشونتدرست، فشار همسر یا 
از ... فروشی و  سوءاستفاده جنسی، فشارهای روانی، وجود فرد معتاد در خانواده، طالق، روابط دوستانه، تن

 . اند جمله از عواملی است که این مطالعات به آن اشاره کرده
دار در گرایش زنان به مواد  د زنان در جامعه ایران و عوامل اولویتهای اعتیا رسد واقعیت به نظر می

های اجتماعی  مخدر در مطالعات موجود تصریح نشده است و همین امر باعث شده است برخی پنداشت
بنابراین مقاله حاضر درصدد است که با . شناسی این پدیده انداخته باشد عمومی سایه بیشتری بر سبب

 . این حوزه، شناخت بهتری از آن ارائه کند  برساخت شده از این پدیده و واقعیت های شناسایی تفاوت
فرضیات و نظریات مطرح در مورد سبب شناسی اعتیاد زنان، سه دسته عوامل را در این حوزه برجسته 

قدرتی ناشی از عدم  و بی« های عاطفی پاسخ به بحران»مقابله و ( 6: دهدکه عبارتند از نشان می
 ای برای استفاده از مواد به عنوان وسیله (4ذاری بر فشارهای وارده شده از سوی نزدیکان یا جامعه، تأثیرگ

استفاده ابزاری از مواد که ممکن است به توصیه اطرافیان و گاها (  ، و «زنانه ابراز خود و کسب هویت»
 .مصرف شود... ری، زیبایی و پزشکان، برای مقابله با خواب و کار بیشتر، برای باالرفتن قوه تخیل، الغ

سوالی که اینجا مطرح است این است که این عوامل تا چه اندازه در مصرف مواد مخدر در میان زنان 
کنند موثر بوده  در شهر تهران مراجعه می... معتادی که در حال حاضر به مراکز بازپروری و درمان، زندان و 

دانند و کارشناسان و متخصصان  ل را تا چه اندازه موثر میکننده مواد نقش این عوام است؟ زنان غیرمصرف
شناسی اعتیاد با توجه به این عوامل دارند؟ در ادامه این سواالت به سواالتی  چه دیدگاهی در مورد سبب

های اعتیاد زنان از نظر این سه گروه چیست؟ و هر کدام چه  شود، اینکه، اولویت علت دیگری پاسخ داده می
کنند؟ به صورت خالصه، مسئله  ه عنوان دالیل اصلی گرایش زنان به مواد مخدر بیان میدالیلی را ب
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زنان ( 4کننده  زنان مصرف(6شناسی اعتیاد زنان از نگاه سه گروه،  پژوهش حاضر، بررسی سبب
 . کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد زنان است(  کننده و  غیرمصرف

 اهداف تحقیق
های   این هدف با مقایسه دیدگاه. های  اعتیاد زنان است ها و الویت یی واقعیتهدف اصلی تحقیق، شناسا

اهداف جزیی . شود شناسی دنبال می شناسی اعتیاد زنان، با تأکید بر اولویت سه گروه اجتماعی در مورد سبب
ن با مطالعه زنا)شناسی اعتیاد زنان  از سبب( عامیانه)شناسایی فهم متعارف : تحقیق عبارتند از

و ( با مطالعه دیدگاه متخصصان)، آگاهی از فهم کارشناسی و تخصصی در این زمینه (کننده غیرمصرف
شناسی اعتیاد زنان با مطالعه و بررسی تجربه زیسته  های سبب هدف فرعی سوم هم کسب اطالع از واقعیت

شناسی  ر مورد سببهای موجود د هدف فرعی چهارم تحقیق این است که با بررسی تفاوت. زنان معتاد است
 . شناسی اعتیاد زنان ارائه کند کننده مواد، نوعی گونه های مختلف مصرف اعتیاد در میان گروه

 پیشینه تجربی 
آمریکایی، توسط مرکز ملی  سال 44 تا 7 جوان دختران و زنان خصوص شده در های انجام براساس پژوهش

و  دختران توسط مخدر مواد مصرف ، دالیل(4000) وابسته به دانشگاه کلمبیا 6اعتیاد و سوء مصرف مواد

 ساله سه پژوهش این در .است متفاوت جوان مردان و پسران توسط مواد این مصرف دالیل با جوان، زنان

 در جوان زنان و دختران و است متفاوت دختران و پسران بین در نیز مصرف شرایط و عالیم که تصریح شده

 قرار مخدر تأثیر مواد تحت سریعتر دختران .هستند پذیرتر آسیب مخدر وادم به اعتیاد یا برابر سوءمصرف

 سال بهداشتی اصول و مواد مصرف ملی پیمایش در .بینند می آسیب خود مصرف عواقب از زودتر و گیرند می

 و ساده آنان برای حد چه تا غیرقانونی مخدر مواد به شده که دستیابی پرسیده شوندگان مصاحبه از ،4004

 ماری به دستیابی که بودند داده پاسخ سنی، دورة همین از پسران بیشتر سال 68 تا 64 دختران است؟ هلس

مرکز ملی اعتیاد و سوء مصرف مواد ایاالت )است  ساده دی بسیار.اس.ال و هرویین کراک، کوکایین، جوانا،

 (. 4004متحده، 

درصد زنـان هروئینی از  45تقریباً که توسط بنیادی به نام کرون صورت گرفته است،  یدر پژوهش

به های مشابهی  مطالعات یافتهدر سایر . انـد طریق دوست نزدیک یا همسرشان با هـروئین آشـنا شـده

مردان هستند و  براسـاس ایـن مطالعـات زنـان در شروع مصرف مواد مخدر، تحت تأثیر. دست آمده  است

یعنی ترک سوءمصرف مـواد در زنـان . کشند اعتیاد میبیش از مردان، به دالیـل خـانوادگی دست از 

هـای شخصی و عاطفی تجارب مرتبط با مواد متمرکز اسـت و در مـردان بیـشتر  بـرروی جنبـه بیـشتر

های مردان و زنان در مورد مصرف مواد این  یکی دیگر از تفاوت. هـای بیرونی و مالی است تـابع جنبـه

. آورنـد زدیـک و صـمیمانه بیـشتر از طریق همسر خویش به اعتیاد روی میی ن زنـان در رابطـهاست که 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1  National Center on Addiction and Substance Abuse (NCASA). 
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 هـمچنـین نیروهـای منفـی گـروه همـساالن ممکن است رفتار دختران و زنان را بیش از رفتار پسران و

 . (4005، 6بلـوم)قرار دهد مردان تحت تأثیر

ط زنان در ایران، با عوامل مختلفی براساس یکی از مطالعات صورت گرفته در ایران، مصرف مواد توس
مثل در دسترس بودن مواد، فقدان اطالعات درست، فشار همسر یا دوستان، نیاز به فرار از واقعیت، فقر یا 

محسنی تبریزی و ) های خانگی و سوء استفاده جنسی در کودکان ارتباط دارد مقابله با آن، خشونت
ی  ای درباره ی زمینه ای با عنوان نظریه های مقاله بق یافته، ط(34 6)دانش و همکاران (. 4005همکاران، 

آلوده ( 6: علل اعتیاد زنان معتاد زندانی در زندان مرکزی اصفهان، مهمترین علت اعتیاد این زنان عبارتند از
بودن محیط خانوادگی فرد و مصرف مواد توسط اعضای خانوده و وجود یک فرد معتاد در خانواده پدر یا 

 (.34 6دانش و همکاران، )محل زندگی افراد و آلودگی آن از نظر جرم وکجروی (  دوستان و ( 4شوهر، 
شناسی اعتیاد  توان گفت که نگاهی یک سویه و یک دست به سبب بندی مطالعات پیشین می در جمع

. ه شده استزنان در این مطالعات وجود دارد و صرفاً متفاوت بودن این پدیده در قیاس با اعتیاد مردان اشار
های این  در حالی که در مطالعه حاضر به کنکاش در برداشت و برساخت دالیل اعتیاد زنان و یا واقعیت

کننده و  کننده، زنان غیرمصرف زنان مصرف)های مختلف اجتماعی  گروه  حوزه به مقایسه دیدگاه
های  اد زنان در بین گروهشناسی اعتی های سبب و عالوه بر این، به تفاوت. شود پرداخته می( متخصصان

کننده مواد، براساس پایگاه اقتصادی اجتماعی آنها و مراکزی که متناسب با این پایگاه برای  مختلف مصرف
 .شود کنند پرداخته می بازپروزی مراجعه می

 شناسی به اعتیاد زنان رویکردهای نظری جامعه
کل به بررسی ساختارهای اجتماعی و  شناسی اعتیاد به طور شناختی در حوزه سبب های جامعه نظریه

های  کنند و دیدگاه بنابراین مصرف مواد را در یک بافت اجتماعی مطالعه می. پردازند رفتارهای اجتماعی می

دانند که باعث ایجاد ناامیدی،  ها و روابط اجتماعی می اجتماعی اغلب مصرف مواد را محصول وضعیت

. شوند پذیر جمعیت می های آسیب بیگانگی در میان بخش ناکامی، محرومیت و احساس عمومی از خود

گویند مصرف مواد مخدر به طور معمول یک  شناختی برخالف برداشت معمول می های جامعه پژوهش

مطالعات . دهند فعالیت گروهی است که افراد جامعه یکپارچه و متحد به طور اجتماعی انجام می

کنندگان نوجوان و زنان را که تحلیل آنها بر دوگانه  بط مصرفهای متضاد مرت شناختی اغلب دیدگاه جامعه

ای که بر  رویکردهای درمانی. کشند منزوی و منحرف یا همرنگ با جماعت استوار است، به چالش می

شدن، یعنی  مبتنی هستند، معموالً بر فرایند اجتماعی( و روانشناسی اجتماعی)شناختی  های جامعه نظریه

های به شدت مخالف با مصرف مواد، تأکید  شدن به فرهنگ تماعی و یا تسلیمهای اج اکتساب ارزش

مصرف مواد را ( به ویژه جوانان و زنان)به عنوان مثال بر طبق الگوی فشار اجتماعی، افراد . کنند می

 گیرند که در خانواده، مدرسه، گروه همساالن کنند که در مقابل فشارها و اثراتی قرار می هنگامی شروع می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Blume 
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های حمایت  های طرفدار جامعه و شبکه و اگر این افراد اعضای شبکه. شود و اجتماع بر آنها تحمیل می

براساس سه حوزه اصلی که پیشتر (. 401: 72 6ابادینسکی،)پذیرتر خواهند بود  اجتماعی باشند، برگشت

ار اجتماعی بیشترین یابی و نظریات حوزه فش رسد نظریات حوزه کسب قدرت و هویت مطرح شد، به نظر می

 . پردازیم  قدرت تبیینی در حوزه اعتیاد زنان داشته باشند که در اینجا به آنها می

، در زمینه اعتیاد زنان، به بررسی (4004) 6استفان بروان :نظریه کسب قدرت و هویت یابی

 در زنان»است، بروان معتقد . سازوکار کسب قدرت از سوی زنان و نقش آن بر اعتیاد زنان پرداخته است

 های برنده آنها که کنند اینکه ثابت برای و هستند مردان برابر در قدرت آوردن به دست برای کشمکش

هستند، ممکن است از مواد استفاده کنند  همانند مردان و حتی در بعضی مواقع قدرتمندتر از آنها قدرتمندی
اما این کسب . «آن کنترل ندارند به اثبات برسانندای که مردان بر  و بخواهند اراده و کنترل خود را در حوزه

کند؛ به این معنا که، زنان در فرایند مبارزه برای کسب  قدرت از نظر او، در ذات خود یک تناقض را خلق می
از یک سو حاضر به پذیرش : قدرت در مقابل مردان و افتادن در دام مواد دچار نوعی تضاد خواهند شد

ای  احساس ضعف نشان دادن نیستند و از سوی دیگر برای رهایی از این درد چارهشکست در مقابل مواد و 
 (. 48: 4004براون، )قدرتی زنان خواهد شد جز پذیرش این شکست ندارند و این منجر به ادامه برچسب بی

و « فشار ساختاری»نظریه فشار اجتماعی مبتنی بر دیدگاه مرتون در مورد : نظریه فشار اجتماعی

یابند  هایی را می چگونه افراد راه»کند که  نظریه فشار، این پرسش را مطرح می. آن بر کجروی استتأثیر 
، یکی از نظریات حوزه فشار اگینو رابرتنظریه فشار اجتماعی « که فشار وارده به خود را کاهش دهند؟

جتماعی در زمینه رسد قدرت تبیینی بیشتری در میان نظریات حوزه فشار ا اجتماعی است که به نظر می
بر این باور است که فشار از سه منشأ ناشی  اگینو در نظریه فشار اجتماعی. مصرف مواد توسط زنان دارد

وقـوع حـوادث بـزرگ و ( 4، عـدم موفقیـت در دستیابی به اهداف باارزش از نظر اجتمـاع( 6 :شود می
و ( پدر و مادر، اخراج از شغل یا اخراج از مدرسهدست دادن نزدیکان، طالق از ) گـذار از نظـر اجتماعی تأثیر
ماننـد سـوء استفاده جنسی از کودکان، قربانی )های اجتماعی  تجربه وقوع حوادث منفی از نظر ارزش ( 

اگینو معتقد است این فشارها تمایل به  (.هـای لفظـی یـا جسـمانی شدن در یک واقعه جنـایی، تنبیـه واقع
  (.88: 76 6ممتاز،) کنـد یجـاد مـیکژرفتاری را در فرد ا

شناسی به مسئله اعتیاد، و با توجه به نظریه فشار اجتماعی،  در مجموع، با توجه به رویکرد کلی جامعه

در تبیین و تحلیل اعتیاد زنان، منابع اصلی فشار و در نتیجه گرایش به کجروی زنان، در حوزه اعتیاد و 

فشارهای اجتماعی وارده بر زنان برای ( 6: دو دسته تقسیم کردتوان به  گرایش به مصرف مواد را می

ها و آروزهایی که به دلیل وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناشی از سلطه  دستیابی به خواست

هایی  فشارهای ناشی از درد و رنج( 4یابی بوده است و  مردساالری بر آنها در حوزه کسب قدرت و هویت

تأثیرگذار اجتماعی و تجربه وقوع حوادث منفی مبتنی بر ارزش اجتماعی که بر  که در اثر حوادث بزرگ و

والدین یا  و آزار جنسی دوستان، همسران،که مورد تعرض  زنان و دخترانیبرای مثال، . آنها وارد شده است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1  Stephan Brown 
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وانی از این نات ،گیرند ممکن است نتوانند به صورت قانونی از خانه و مدرسه بگریزند معلمان خود قرار می

. تواند منشأ مهم دیگری برای فشار باشد های رنج آور یا این انسداد رفتار اجتناب از رنج می گریز از موقعیت

با توجه به . برای کاهش فشار باشد تواند اقدامی واکنشی بنابراین کجروی و مصرف مواد از سوی زنان می

ی گروهی است که براثر فشارهای اجتماعی توان استدالل کرد، مصرف مواد در زنان، گرایش این بحث می

های  ها و آرزوهای زنان در جهان معاصر برای دستیابی به قدرت و جایگاه ناشی از عدم توازن بین خواست

ها  کردن و یا از یادبردن درد زنان از یک سوی و از سوی دیگر تالش برای فراموش اجتماعی و کسب هویت

توان گفت،  بنابراین، همسو با اگینو می. زنانه برای آنها رخ داده استهایی که به دلیل وضعیت خاص  و رنج

تواند هم گرایشی مثبت برای دستیابی به اهداف ارزشمند اجتماعی زنان  مواد می  گرایش زنان به مصرف

 . آور یا مورد تنفر اجتناب کنند های رنج از موقعیت باشد و هم سازوکاری باشد تا از این طریق زنان

 شناسی روش 
ها با استفاده از  روش مطالعه حاضر به دلیل ماهیت موضوع، ترکیبی از دو روش کمی و کیفی است و داده

های تحقیق از یک مطالعه میدانی در شهر تهران در سال  داده. این دو روش گردآوری و تحلیل شده است

های  ، عمق بخشی به دادهدلیل استفاده از روش کیفی در کنار روش کمی 6.به دست آمده است 32 35-6

های مربوط به دیدگاه زنان  داده. های بوده است به دست آمده از مطالعه کمی و تکمیل  این داده

های مربوط به متخصصان از طریق  کننده، از طریق پیمایش کمی و داده کننده و غیرمصرف مصرف

جامعه آماری زنان ( 6: جامعه آماری پژوهش سه گروه هستند. مصاحبه کیفی به دست آمده است

اند که به دو  ، به مواد اعتیاد آور وابستگی داشته32 6شامل کلیه زنانی است که در سال : کننده مواد مصرف

جامعه زنان . «غیرتحت درمان»کننده  و زنان مصرف« مراقبت»یا « درمان»کننده تحت  گروه زنان مصرف

کاهش آسیب، مراکز )ه کنند به مراکز درمانی کننده تحت درمان شامل کلیه زنان معتاد مراجع مصرف

، زنان تحت مراقبت و دریافت .....(های خصوصی، تولد دوباره و  ، کلینک10اقامتی کوتاه مدت، کنگره 

کننده  جامعه زنان مصرف......(. و  3خدمات حوزه اعتیاد مانند خانه خورشید، مراجعه کننده به شتلر و ماده 

های دوستانه و یا تیمی  ی گمنام و فاقد آمارهای رسمی هستند، در مهمانیغیرتحت درمان، که به شکل

کننده، شامل کلیه زنان  جامعه آماری زنان غیرمصرف( 4. کننده در زندان کنند و زنان مصرف شرکت می

شمال، جنوب، مرکز، )های مختلف شهر تهران  تهران است که به مواد اعتیاد آور وابستگی ندارند و در پهنه

حجم نمونه پاسخگویان زنان . متخصصان و کارشناسان حوزه اعیتاد(  . کنند زندگی می( ق و غربشر

کننده و  زنان مصرف. نفر بوده است 1نفر و متخصصان  204کننده  نفر، زنان غیرمصرف 817کننده  مصرف

کننده به  غیرمراجعهکننده  گیری تصادفی، زنان مصرف کننده به مراکز بازپروری با استفاده از نمونه مراجعه

 .اند گیری در دسترسی انتخاب شده مراکز بازپروری از طریق گلوله برفی و متخصصان براساس نمونه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
سبب شناسی حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد »های طرحی پژوهشی با عنوان  در این تحقیق،  از داده   6

 .تفاده شده که با حمایت ستاد مبارزه با مواد ریاست جمهوری به انجام رسیده استاس( 32 6-5)«اعتیاد آور در شهر تهران
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 ها یافته
درصد از مراکز درمان سرپایی،  60درصد از مراکز کاهش آسیب،  65کننده مواد حدود  زن مصرف 817از 
 67و  61درصد ماده   6درصد زندان،  62، 10 درصد از کنگره 8مدت،   درصد از مراکز اقامتی میان  4

نفر زن  204از . ها یا گروه دوستانه بودند کننده غیرتحت درمان در مهمانی درصد زنان مصرف
درصد، از غرب  68درصد، از شمال  40درصد، از پهنه شرق  40کننده مواد، از پهنه جنوب تهران غیرمصرف

کارشناس و متخصص چهار نفر مرد و دو نفر  1از میان . ددرصد انتخاب شدن 46درصد و از مرکز هم  46
 . بودند... شناسی و  شناسی و جامعه شناسی اجتماعی، روان های روانپزشکی، آسیب زن از حوزه
های در دو بخش ارائه شده است در بخش اول به مقایسه دیدگاه سه گروه هدف تحقیق در مورد  یافته

شناسی اعتیاد زنان براساس نقش  در بخش دوم به گونه. ه شده استدالیل مصرف مواد توسط زنان پرداخت
کنندگان در زندان و ماده  کنندگان تحت درمان، مصرف شده به تفکیک مصرف های چهارگانه ساخته شاخص

 . ها پرداخته شده است کنندگان غیرتحت درمان در فضاهای دوستانه و مهمانی و مصرف( ها کارتون خواب) 61

 های سه گانه عتیاد زنان از نظر گروهسبب شناسی ا
های استنتاج شده از مباحث نظری، تجربی و مطالعات  در بررسی سبب شناسی اعتیاد، براساس مولفه

پاسخگویان   متغیر به عنوان متغیرهای موثر بر گرایش زنان به اعتیاد استخراج و در پرسشنامه 61پیشین، 
 .گنجانده شد

های  کنندگان مواد در بیشتر موارد تفاوت کننده و غیرمصرف گروه مصرف در نتایج به دست آمده از دو
کننده  در میان زنان مصرف. داری در مورد دیدگاه این دو گروه در زمینه مصرف مواد وجود داشت معنی

فرار از متغیر . کردند، بیشترین فراوانی را داشتند مواد، متغیرهایی که حوزه فشار اجتماعی را سنجش می
درصد موافق و  کامالً موافق بیشترین  72، با های خانواده و محیط های روحی ناشی از محدودیتفشار

پس از آن، فشار عاطفی ناشی از آزار جسمی و . فراوانی  را در میان عوامل موثر بر مصرف مواد داشت
که بیشترین فروشی، متغیرهایی هستند  جنسی، فشار روحی در جامعه، فشار ناشی از مشکالت مالی و تن

. اند داشته« مخالف»و کمترین فراوانی را در سطوح « موافق و  کامالً موافق»میزان فراوانی را در سطوح 
فروشی با  پولی و تن درصد، و فشار ناشی از بی 88کننده، فشار روحی در جامعه با  در میان زنان غیرمصرف

فشار ناشی از . اند و دوم عوامل اعتیاد قرار گرفته ، به ترتیب در رتبه اول«موافق و  کامالً موافق»درصد  85
. تر قرار دارند های پایین های خانواده و محیط در رتبه آزار جسمی و جنسی و فشار ناشی از محدودیت

ترین عوامل گرایش زنان به اعتیاد را  کننده، اصلی کننده و غیرمصرف توان در میان زنان مصرف بنابراین می
پذیری روحی و عاطفی بیشتر زنان نسبت به مردان و جایگاه  انست؛ که ناشی از آسیبفشارهای اجتماعی د

 . اجتماعی زنان در استقالل مالی و کسب شغل و درآمد، در مقایسه با مردان است
درصد، پیشگیری از   5درصد، خلق آثار هنری با  5 کننده مواد، توصیه پزشک با  از نظر زنان مصرف

درصد موافق، به ترتیب  53و کسب هویت و پرستیژ اجتماعی و به روز بودن با  درصد 57یکنواختی با 
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درصد، لذت  20کننده توصیه پزشک با  در میان زنان غیرمصرف. کمترین نقش را در اعتیاد زنان دارند
 .درصد موافق به ترتیب کمترین نقش را دارند 21درصد و خلق آثار هنری با  26جنسی بیشتر با 

1جدول   و نندهک     مصرف زنان انیم در زنان ادیاعت بر موثر یرهایمتغ یفراوان عیتوز. 

هکنند رمصرفیغ  

شاخص  2تگی درونی متغیرها در متغیر جدول فوق با توجه به مباحث نظری براساس میزان همبس 61
نقش (  پاسخ به فشارهای اجتماعی، ( 4یابی،  قدرت و هویت کسب( 6: که عبارتند از. دسته بندی شدند

 . استفاده ابزاری از مواد( 2فرهنگ دوستانه و  خانواده و خرده
به دلیل  الزم به یادآوری است توصیه پزشک. در جدول زیر متغیرهای مربوط به هر شاخص آمده است

سازی  کننده کمترین میزان موافق را داشت و در شاخص کننده و غیرمصرف اینکه در هر دو گروه مصرف
 . حذف گردید

 زنان اعتیاد بر موثر عوامل

 Sig پاسخگویان

  کننده غیرمصرف کننده مصرف

 موافق مخالف نظر بی
 بی

 نظر
 موافق مخالف

 خی

 دو

 .002  523 4135 6334 35 1 32 4 34 6 یشترب یتو جذاب یباییز یبرا

 .02 5834  3 4 6335 1632 4237 33 6 با مردان یبه خاطر همانند

 .000 5631 6333 4735 7434 337 7 فشارهای عاطفی ناشی از آزار جسمی و جنسی

 .000 50 44 47 5336 31 4  683 اجتماعی و به روز بودن پرستیژکسب هویت، 

های  ز محدودیتفرار از فشارهای روحی ناشی ا
 خانواده و محیط

131 33  7236 6333 6532 1238 000. 

 .000 2031 6737 2031 8438 6533 6632 لذت جنسی بیشتر

 .000 1532 6235 4538  173 6733 6437 ه عنوان دارو و درمانب

 .000 5336 36 6 4837 1032  483  643 دوستان با همنوایی

 .000 1138  33 42 8231 6533 335 ادهمصرف مواد توسط سایر افراد خانو

 .000 333  4134 37   231  2138 6738 توصیه پزشک

 .000 5735 6533 4531 1631 4231 37 6 مصرف مواد در فرهنگ خانوادگی عادی بودن

 .000 5036 4437 4836  573 4531 6136 پیشگیری از یکنواختی

 .000 2131 4437 031  5431 4834 4034 خلق آثار هنری

 .000  123 6233 4037 38 8 6137 335 بهتر کار کردن و بهتر درس خواندن

 .000 85 536 6333 7638 6031 838 از مشکالت مالی و تن فروشی یناش فشار

 .000 8137  13 6133 7632 6638 137 های روحی در جامعه فشار
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 آنها یرهایمتغ و ها شاخصمیزان روایی .  جدول 

 KMO متغیرها شاخص
آلفای 

 کرونباخ

 کسب قدرت و هویت یابی

 

 زیبایی و جذابیت بیشتر

0318 0315 
 ردانتجربه همانند م

 کسب هویت، ژست اجتماعی و به روز بودن

 پیشگیری از یکنواختی

 پاسخ به فشارهای اجتماعی

 فشارهای عاطفی ناشی از آزار جسمی و جنسی

0317 0384 

های  فرار از فشارهای روحی ناشی از محدودیت
 خانواده و محیط

 فروش فشار ناشی از مشکالت مالی و تن

 حی در جامعهفشارهای رو

نقش خانواده و خرده فرهنگ 
 دوستانه

 همنوایی با دوستان

 مصرف مواد توسط سایر افراد خانواده 0353  031

 عادی بودن مصرف مواد در فرهنگ خانوادگی

 کارکردهای ابزاری مواد

 لذت جنسی بیشتر

0386 0384 
 به عنوان دارو و درمان

 خلق آثار هنری

 رکردن و بهتر درس خواندنبهترکا

 
 :نتایج به دست آمده برای چهار شاخص مذکور به شرح زیر است

نتایج به دست آمده بیانگر  :یابی گرایش به مصرف مواد به دالیل کسب قدرت و هویت

ها و  همانطور که داده. کننده نیستکننده و غیرمصرفداری میان دو گروه زنان مصرفتفاوت معنی
کننده  درصد افراد غیر مصرف 37 2درصد افراد مصرف کننده و  336 دهد  ول زیر نشان میاطالعات جد

درصد از  2435. در گرایش به مصرف مواد توسط زنان دارد بر این باورند که دالیل هویتی نقش کمی 
و . اند که این تأثیر در حد متوسط بوده است کنندگان نیز گفته درصد از غیرمصرف 5 کنندگان و  مصرف
مصرف کننده آن را زیاد  درصد پاسخگویان غیر 4634کننده و  درصد پاسخگویان مصرف 6732تنها 

 .اند ارزیابی کرده
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 مواد مصرف به شیگرا یتیهو لیدال فراوانی.  جدول 

 یابی هویت و قدرت کسب برای مصرف به گرایش
 گروه

 جمع
 مصرف کننده یرغ مصرف کننده

 8/20  7/2 3 /6 کم

 20 5  5/24 سطمتو

 2/63 4/46 2/67 یادز

 600 600 600 جمع

یابی، به عنوان عامل گرایش به  در بررسی مقایسه میانگین مربوط به شاخص کسب قدرت و هویت
نتایج آزمون . بود  43کننده،  و برای زنان غیرمصرف 432کنندگان،  مواد مخدر، میانگین نمره برای مصرف

 .ندارند دار  اد میانگین دو گروه تفاوت معنیبین دو گروه نشان د« لوین»

 گروه دو نیب یابی تیهو و قدرت کسب شاخص نیانگیم تفاوت یبررس.  جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی Tمقدار آزمون 

 .08 171 6387 ها با نابرابری واریانس

شوندگان و  در بررسی دیدگاه کارشناسان و کدگذاری سخنان آنان مشخص شد که اکثر مصاحبه
یابی و کسب قدرت اجتماعی را عامل مهمی در گرایش به  متخصصان حوزه درمان اعتیاد زنان نقش هویت

 . دانند مصرف مواد مخدر می

 یابی در اعتیاد زنان دیدگاه متخصصان در مورد نقش کسب قدرت و هویت. 5جدول 

 حوزه
 تخصصی

 محوری کد باز کد
 مقوله
 ای هسته

 متخصص
 حوزه درمان

 در عامل یک تاریخ طول در زنان نشده احقاق حقوق میکنم کرف
 .است زنان در مواد مصرف

 حقوق کسب
 زنانه

 یابی هویت
 کسب و

 قدرت

 شناس آسیب
 اجتماعی

 اول دوره در که فنی گروه یک استراتژیست اعضای از یکی
 داشت تعامل ایران با اعتیاد حوزه در خاتمی آقای جمهوری ریاست
 بوجود مملکت در که سیاسی باز فضای این هک بود این نظرش
 طلب چون باشد زنان اعتیاد رشد اش نتیجه است ممکن آمده

 در حقوق طلب هم و اجتماعی های فرصت کسب در زنان حقوق
  باشد داشته پیامد تواند می جرم و مواد مصرف تجربه

 در یابی هویت
 باز فضای
 و سیاسی

 اجتماعی

 در زنان بیشتر حضور زنان اعتیاد رشد از توجهی قابل بخشی روانپزشک
 .است اجتماعی تکوین از بخشی این و است جامعه

 در یابی هویت
 تکوین فرایند

 اجتماعی

 متخصص
 درمان حوزه

 یها و پارت یکنند حضورشان در مهمانیکه زنان شروع م ییجاها
عزت نفس  یاهاست که بخواهند رقابت با مردان داشته باشند 

 باشندکاذب داشته 

 قدرت کسب
 اجتماعی

است که  یعیرشد کردند طب یشترب یشخانم ها نسبت به ده سال پ شناس جامعه
 دارند یتبعات یونبا آقا یحرکت به سمت برابر

 جایگاه کسب
 مردان با برابر

 برای عاملی امر همین و شده زیاد زنان در پذیری خطر به تمایل شناس جامعه
 خطرپذیری است هشد مواد مصرف به آنها ورود
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کننده، در کنار نتایج آزمون  کننده و غیرمصرف نتایج آمار توصیفی مربوط به نظر دو گروه مصرف
داری آن و دیدگاه متخصصان و کارشناسان، بیانگر این است که کسب قدرت  ها و عدم معنا مقایسه میانگین

ی و فرهنگی و سیاسی نقش مهمی در یابی در دنیای جدید با توجه به ایجاد فضای باز اجتماع و هویت
شناسی اعتیاد زنان در حوزه  ها آرای براون را در حوزه سبب این داده. مواد مخدر دارد گرایش به مصرف

 . کند یابی  تأیید می قدرت و هویت کسب

ای بین دو  در اینجا تفاوت قابل مالحظه :گرایش به مصرف مواد به دلیل فشارهای اجتماعی

کننده گرایش به  مصرف درصد افراد غیر 4734تنها . شود کننده دیده می مصرف کننده و غیر فگروه زنان مصر
این درحالی است که . دانند مصرف مواد را تا حدود زیادی ناشی از فشارهای اجتماعی و روحی و روانی می

ان را برآیند کننده، گرایش به مصرف مواد در زن از افراد مصرف درصد، یعنی نزدیک به نیمی  27حدود 
 80بیش از . دانند فشارهای اجتماعی و روحی و روانیِ ناشی از ساختارهای مختلف خانوادگی و اجتماعی می

 . کننده نقش کم و متوسطی برای فشارهای روحی روانی قائل هستند درصد پاسخگویان غیرمصرف

 یتماعاج فشار لیدال به مواد مصرف به شیگرا حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 6جدول 

گرایش به مصرف به دلیل فشار اجتماعی و 

 پیامدهای فردی آن

 گروه
 جمع

 غیر مصرف کننده مصرف کننده

 7/63 6 /4 62 کم

 3  1/20 7 /4 متوسط

 26/  4/47 3/28 زیاد

 600 600 600 جمع

ین در مقایسه میانگین نمره شاخص مربوط به فشار اجتماعی در میان دو گروه، مقدار میانگین ا
نتایج آزمون لوین بین دو . بود 60کنندگان  و برای غیرمصرف 6436کنندگان مواد  شاخص برای مصرف
 .ها معنی دار بود در حالت برابری واریانس Tگروه نشان داد آزمون 

 گروه دو نیب یاجتماع فشار شاخص نیانگیم تفاوت. 7جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی Tمقدار آزمون 
 .000 6658 333 ها بری واریانسبا وجود برا

کننده، نشان دهنده این  ها و پایین بودن میانگین نمره زنان غیرمصرف دار بودن تفاوت میانگین معنی
کننده، کمتر به نقش فشار اجتماعی و پیامدهای  غیرمصرف کننده نسبت به زنان  است که زنان مصرف

 . فردی آن در اعتیاد زنان باور دارند
شناسی و درمان، مسائل فردی و از جمله  کارشناسان و متخصصان حوزه روانپزشکی، رواندر دیدگاه 

آنها در بعد اجتماعی بیشتر . تقلید بیشتر از فشارهای اجتماعی اجتماعی عامل اعتیاد زنان قلمداد شده است
ه در مقاله حاضر مد بر نقش عوامل خانواده و وجود فرد معتاد در خانواده تأکید دارند تا فشارهای اجتماعی ک
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شناسان تأکید بیشتری بر فشار اجتماعی دارند و متغیرهایی که اگینو بر  در حالی که جامعه. نظر بوده است
از نظر « تجربه وقایع تلخ در زندگی»و « تجربه حوادث منفی»آنها تأکید داشته است به ویژه، 

 . شناسان تأثیر مهمی در اعتیاد زنان دارد جامعه

 روانپزشک دیدگاه یک
بیشتر موارد در من معتقدم . دلیل مسائل فردی است به طور مشخص در مورد علت اعتیاد زنان بیشترین

کم بوده است بیشتر به تمایل  فشار و اجبارخواهند مصرف کنند و موارد  دانستند که می زنان خودشان می
 .است خودشان بوده

 شناس دیدگاه روان
مثال االن در دختران  .د نیز زیاد است پس تحمیل همسر عامل قوی نیستشیوع اعتیاد االن در خانم مجر

شیوع سیگار رو به رشد است و بخشی به دلیل تقلید رفتار است از طرفی تعامل بین پسر و دختر نیز زیاد 
 .است شده

 متخصص حوزه درمان
نقش مهم دارد  اجتماعیها، در دست بودن مواد و مشکالت  آقایون مسائلی اجتماعی مثل استرس اعتیاددر 

باعث اعتیاد زنان شده است و در مورد آنان ، بیشتر محیط فردی و خانوادگی آنان بوده که باعث اما کمتر 
 . اعتیاد آنان شده است و دلیل فردی بیشتر از دالیل اجتماعی است

انواده کننده مواد در خ اطرافیان به ویژه عضو مصرف: فرهنگ دوستانه عوامل خانوادگی و خرده

در این مورد نیز هرچند . توانند از عوامل گرایش به مصرف مواد زنان باشند می...( پدر، برادر، همسر و)
دیدگاه دو گروه نزدیک است، با این حال در اینجا نیز چون بحث نقش عوامل بیرونی و ساختاری مطرح 

در . بیشتری برای آن قایل هستند کننده نقش مصرف کننده در مقایسه با افراد غیر است گروه افراد مصرف
در . اند درصد نیز کم ارزیابی کرده 4735درصد آنها نقش این عامل را متوسط و زیاد و  80مجموع بیش از 

درصد نقش اطرافیان در گرایش زنان به مصرف مواد را متوسط و  10کننده حدود  مقابل افراد غیرمصرف
 .اند نموده درصد نیز آن را کم ارزیابی 20زیاد و حدود 

 شرایط خانوادگی لیدل به مواد مصرف به شیگرا حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 8جدول 

گرایش به مصرف مواد به دلیل شرایط 

 خانوادگی و تأثیر دوستان

 گروه
 جمع

 غیر مصرف کننده مصرف کننده

 4 /  3 /7 5/47 کم

 7/24 3 /5 5/22 متوسط

 3/42 8/40 6/48 زیاد

 600 600 600 جمع
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در مقایسه میانگین نمره شاخص مربوط به نقش خانواده و دوستان در اعتیاد زنان، در میان دو گروه 
 Tدر آزمون . بود  43کنندگان  و برای غیرمصرف 431کنندگان مواد  مقدار میانگین این شاخص برای مصرف

ها  هم در حالت نابرابری واریانس Tنتایج آزمون . تأیید نشد  Fها با استفاده از آزمون  فرض برابری واریانس
 .دار بود معنی

 گروه دو نیب یاجتماع فشار شاخص نیانگیم تفاوت یدار یمعن سطح یبررس. 9جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی  Tمقدار آزمون 

 .000 700 535 ها با نابرابری واریانس

انواده و دوستان دارای تفاوت نشان داد که نمره میانگین دو گروه در مورد نقش خ T نتایج آزمون
کننده باور دارند که نقش  کننده مواد بیشتر از زنان غیرمصرف دار است به این معنا که زنان مصرف معنی

 . در اعتیاد نقش مهم دارد...( همسر، پدر، برادر و )خانواده به ویژه فرد معتاد در خانواده 
آنها نیز نقش خانواده و دوستان را مهم  در بررسی دیدگاه متخصصان و کارشناسان مشخص شد که

 . کنند می تلقی

 دیدگاه متخصصان و کارشناسان در مورد نقش خانواده و دوستان در اعتیاد زنان. 1 جدول 

 حوزه

 تخصصی
 محوری کد باز کد

 مقوله

 ایهسته

 متخصص
 حوزه درمان

همراه مصرف کننده از جنس مخالف  یکوجود  یلزنان به دل
و در ( همسر  یادوست پسر و  ،پدر)آورند  یم یبه مصرف رو

با  یهمراه یکه شروع کردم برا یندگو می مصاحبه هاشون
 .یمتا بعدا باهم ترک کن یکشر

 با همراهمی
 مخالف جنس

 نقش
 اعضای
 و خانواده
 دوستان

 روانپزشک
 یتوانمعوامل همراه را م یول یدانمزنان را نم یادعلت را من اعت

و همسران و  یبدر معرض آُس یها به نظر خانواده یمبگو
 .مورد است یکپدران و برادران مصرف کننده 

 معتاد فرد نقش
 خانواده در

 متخصص
 درمان حوزه

 یزن یجنس یکبا شر یمهم است در خصوص زندگ زنانخانواده 
زنان  یاداعت در یزن یو همراه جنس یکترس از ازدست دادن شر

 مهم است

 با همراهی
 جنسی شریک

کننده در خانواده و یا  دهد که هر سه گروه نقش عضو مصرف دیدگاه سه گروه هدف نشان می بررسی
اما نکته قابل . کنند تساهل خانواده در حوزه مصرف مواد و نقش دوستان را در اعتیاد زنان مهم تلقی می

ون مقایسه با توجه به نتایج آزم. توجه میزان اولویت و اهمیتی است که به این عامل داده شده است
در . کننده نقش کمتری را برای عامل قائل هستند کننده نسبت به زنان مصرف ها زنان غیرمصرف میانگین

 . اند حالی که کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد این عامل را مهم تلقی کرده
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یل برخی کننده ابتدا مواد اعتیادآور را به دل برخی از افراد مصرف :کارکردهای ابزاری مصرف مواد

برای مثال برخی از افراد ابتدا مواد . شوند کنند، سپس به مصرف آن وابسته می کاربردهای آن مصرف می
کنند، یا برای بیدار ماندن و مطالعه کردن و یا شاید هم به باال رفتن قوه  مصرف را به عنوان مُسکّن می

کننده اثر آن را زیاد و  درصد افراد مصرف 80دهند که حدود  با این حال نتایج نشان می. تخیل در حوزه هنر
درصد نیز برای کاربرد ابزاری به عنوان دلیلی برای گرایش به مصرف مواد سهم  637 دانند و  متوسط می

درصد نقش استفاده  5238کننده یعنی  تر افراد غیرمصرف نتایج بیانگر آن است که بیش. قایل هستند کمی 
درصد نیز اثر آن را  25و روی هم رفته حدود . دانند در زنان را کم میابزاری در گرایش به مصرف مواد 

کننده نقش استفاده ابزاری از مواد را در  توان گفت زنان مصرف بنابراین می. اند متوسط و زیاد ارزیابی نموده
 .دانند کننده مهم می اعتیاد زنان بیشتر از زنان غیرمصرف

 اد در گرایش زنان به مصرف آنتوزیع نقش کاربرد ابزاری مو.   جدول 

 گرایش به مصرف مواد به دلیل استفاده ابزاری
 گروه

 جمع
 غیر مصرف کننده مصرف کننده

 3 /5 8/52 6 /7 کم

 5/20   /4 4/22 متوسط

 40 6/64 6/42 زیاد

 600 600 600 جمع

 
آن در اعتیاد زنان، در میان در مقایسه میانگین نمره شاخص مربوط به استفاده از ابزاری از مواد و نقش 

. بود 4کنندگان  و برای غیرمصرف 435کنندگان مواد  دو گروه، مقدار میانگین این شاخص برای مصرف
است و بنابراین . 05باالتر از  Fداری آزمون  نتایج آزمون لوین بین دو گروه نشان داد که سطح معنی

ها بود  که مربوط به نابرابری واریانس Tوم آموزن های دو گروه برابر نیستند بنابراین ردیف د واریانس
ها  هم در حالت نابرابری واریانس Tنتایج آزمون . مبنای بررسی تفاوت میانگین دو گروه قرار گرفت

 .دار بود معنی

 گروه دو نیب یاجتماع فشار شاخص نیانگیم تفاوت یدار یمعن سطح یبررس.   جدول 

 ی داریسطح معن درجه آزادی Tمقدار آزمون 
 .000 888 3 ها با نابرابری واریانس

کننده، نقش و تأثیر مصرف ابزاری  توان نتیجه گرفت که زنان مصرف می Tبا توجه به نتایج آزمون 
 . دانند کننده بیشتر موثر می مواد برای مقاصد خاص را در مقایسه با زنان غیرمصرف
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مشخص شد که آنها نیز نقش استفاده ابزاری را در بررسی دیدگاه متخصصان و کارشناسان حوزه اعتیاد 
مواد و استفاده ابزاری از  پزشکان و متخصصان حوزه درمان اعتیاد زنان، نقش مصرف روان. کنند می  مهم تلقی

 . اند آن در حوزه روابط جنسی و یا برای تسکین را بیشتر از هر نوع استفاده ابزاری برجسته تلقی کرده
 :گوید روانپزشکی و فعال در حوزه درمان اعتیاد زنان مییکی از متخصصان حوزه 

زنان بخاطر الغری و زیبایی و مسائل پزشکی بوده است ولی به  مصرف مواد توسط معتقدندای  عده
ها اغلب بهانه است ممکن است بهانه برای الغری بوده ولی احتماال مشکالت   نظر من چنین نبوده و این
خالصه علت مصرف یا در کنار شریک جنسی است . کنند ستند دارند چه میدون جنسی هم بوده است و می

 . یا در خانواده با پدر یا در یک مهمانی یا ارایشگاه که بهانه الغری است ولی در واقع سکس است

 متخصص حوزه درمان اعتیاد زنان
تر کسانی است که شود جاهای دیگر اعتیاد بیش در واقع االن اعتیاد دارد به جمعیت عمومی نزدیک می

برای  مصرف مواد بیشتر. شود آسیب های خاص داشتند ولی در ایران دارد به جمعیت عمومی نزدیک می
هنرمند است برای حوزه کاری خود  .کند راننده کامیون برای رانندگی مصرف می، مثال .تسکین است
ه منظور خاصی از مواد و هر کسی ب االن اعتیاد مسری شده است همه گیر شده ...کند و  مصرف می
 . کند استفاده می

کننده  توان نتیجه گرفت که زنان مصرف با توجه به دیدگاه سه گروه در حوزه استفاده ابزاری از مواد می
کننده و کارشناسان حوزه اعتیاد در مورد نقش و اهمیت استفاده از  دیدگاه تا حدودی متفاوت از زنان مصرف

 . نان دارندابزاری از مواد در اعتیاد ز
های به دست آمده از آمارهای توصیفی در مورد دیدگاه زنان  بندی دیدگاه سه گروه، یافته در جمع

گانه مطرح شده در  61دهد که هر دو گروه نقش عوامل  کننده مواد نشان می کننده و غیرمصرف مصرف
غیر از متغیر )ر هر دو گروه درصد د 50کنند و تقریبا باالی  پرسشنامه را در اعتیاد زنان مهم تلقی می

نقش این عوامل را  تأیید کرده و با آن موافق ( کننده توصیه پزشک و لذت جنسی بیشتر در زنان غیرمصرف
دهد که از مجموع چهار شاخص مورد بررسی  مقایسه دیدگاه دو گروه زنان مورد بررسی نشان می. هستند

کننده متفاوت است و این تفاوت با  نان غیرمصرفکننده و با ز در مورد سه شاخص دیدگاه زنان مصرف
اما در مورد دیدگاه کارشناسان و متخصصان و به ویژه آنهایی که . دار است ها معنی توجه به مقایسه میانگین

 . کننده نزدیک بوده است اند، دیدگاه آنها بیشتر به دیدگاه زنان مصرف در حوزه درمان اعتیاد زنان درگیر بوده

 کننده های مصرف اد به تفکیک گروهمصرف موسبب شناسی 
. پردازد کننده می های مختلف مصرف مواد توسط گروه شناسی مصرف این بخش مقاله به بررسی سبب

ها از مراکز بازپروری و درمانی، بخشی از زندان و  اند؛ بخشی از گروه کنندگان به چند دسته تقسیم شده مصرف
 . کننده هستند اما تحت درمان یا مراقبت نیستند هستند که مصرفو بخشی هم زنانی  61معتادان ماده 
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یکی از عوامل مهم در  :کننده مواد های مختلف مصرف پایگاه اقتصادی و اجتماعی گروه

شناسی از آنها برحسب  کننده برای درمان، ارائه گونه کنندة مراجعه ریزی و ساماندهی زنان مصرف برنامه
شود که مراجعین هر مرکز  در این صورت مشخص می. مرکز مورد مراجعه استپایگاه اجتماعی اقتصادی و 

همانطور که از نتایج جدول زیر مشخص . در چه وضعیت طبقاتی هستند و خواهان چه نوع خدماتی هستند
از بین کسانی که به مرکز . هستند( ضعیف)ها از طبقه پایین  است، اکثریت مراجعین به مراکز کاهش آسیب

. هستند« خیلی خوب»درصد دارای وضعیت اچتماعی اقتصادی  60کنند تنها  پایی مراجعه میدرمان سر
کنند دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی خوب  مراجعه می 6«10کنگره »کسانی که به  نکته دیگر اینکه تمامی

ن بدین ترتیب، اکثر زنا. در مورد مرکز درمان سرپایی نیز به همین صورت است. و متوسط هستند
دارای پایگاه  4 61کننده به مراکز کاهش آسیب، مرکز اقامتی میان مدت، زندان و ماده کننده مراجعه مصرف

 . اجتماعی اقتصادی ضعیف هستند
اقتصادی و مراکز خدماتی مصرف  -توزیع پاسخگویان بر حسب پایگاه اجتماعی.   جدول 

 کنندگان مواد

 پایگاه

 و اقتصادی

 اجتماعی

 مرکز نام

 جمع
 مرکز

 کاهش

 آسیب

 مرکز

 درمان

 سرپایی

 مرکز

 اقامتی

 میان

 مدت

 کنگره

61 
 زندان

 ماده

16 

 کنندگان مصرف

 درمان تحت غیر

 5/26 5/   1/1 4/15 0 2/22 0 85 پایین

 5/24 3/58 1 /2 2 /7 45 2/22 10 45 متوسط

  4/6 41/  0 0 85 6/66 0  0 نسبتا باال

 7/4 5/60 0 0 0 0 60 0 باال خیلی

 600 600 600 600 600 600 600 600 جمع

های چهارگانه مؤثر بر  کنندگان در مورد نقش شاخص های مصرف با توجه به این هفت گروه، دیدگاه
 . اعتیاد خودشان و اعتیاد زنان مورد بررسی قرار گرفته است

های مختلف  علت هویتی و کسب قدرت در گرایش به مصرف مواد در میان گروه

ها تا چه حد به دالیل هویتی به  دهد که در هر یک از گروه اطالعات جدول زیر نشان می :هکنند مصرف

درصد   8بیش از . در بیشتر مراکز تأثیر عامل هویت متوسط بوده است. اند مصرف مواد گرایش پیدا کرده
ارزیابی  مراجعان به مراکز کاهش آسیب، تأثیر عامل هویتی در گرایش خود به مصرف را متوسط و زیاد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
 .های مردم نهاد در حوزه درمان و ترک وابستگی به مواد اعتیادآور است یکی از انجمن 10کنگره   6
 مراکز ترک اعتیاد اجباری  4
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از مراجعین نقش عوامل  یعنی بیش از نیمی. در مورد سایر مراکز نیز وضعیت به همین صورت است. اند کرده
 .اند هویتی را عنوان کرده

کننده برحسب نقش عامل هویتی وکسب قدرت در  توزیع پاسخگویان مصرف.   جدول 

 گرایش به مصرف مواد

 

کسب 

و    هویت

 قدرت

 مرکز نام

 جمع
 مرکز

 کاهش

 آسیب

 مرکز

 درمان

 سرپایی

 مرکز

 اقامتی

 میان

 مدت

 کنگره

61 
 زندان

 ماده

 6 

 مصرف

 غیر کنندگان

 درمان تحت

 3 /2 43/   8/2 6/42 21 1/50 6/27 1 /2 کم

 24 8/50 1 /3 4/10 2  0 /4 4 /3 2/21 متوسط

 1/67 40 2/63 8/65 40 4/63 63 68/  زیاد

 600 600 600 600 600 600 600 600 جمع

کنندگان به مراکز بازپروری  کنندگان غیرتحت درمان و مراجعه های مورد مطالعه، مصرف از میان گروه
دانند، در حالی که  ها می یابی را به مراتب بیشتر از سایر گروه نقش هویت 10کننده به کنگره  و افراد مراجعه
به . یابی وکسب قدرت در مصرف مواد قائلند کننده در زندان کمترین تأثیر را برای عامل هویت زنان مصرف

به دلیل پایگاه اقتصادی اجتماعی باالتری که دارند،  10کنندگان به مراکز کنگره  رسد که مراجعه نظر می
کنندگان به مراکز  تر است در حالی که در مراجعه یابی در میان آنها برجسته نقش کسب قدرت و هویت

 . کاهش آسیب کمتر است

آمده  دست نتایج به: مصرف مواد به دلیل فشار اجتماعی و پیامدهای فردی آنگرایش به 

کنندگان به  دهد به ترتیب، از نظر مراجعه کننده نشان می های مختلف مصرف برای این عامل در میان گروه
درصد دارای بیشترین میزان  58با  61کنندگان ماده  درصد و افراد مصرف 15مراکز کاهش آسیب با 

به این معنا که از نظر این دو گروه در حد زیاد فشار . نی در مورد این شاخص درحد زیاد هستندفراوا
و زنان  10کننده به کنگره  زنان مراجعه. مواد است اجتماعی و پیامدهای فردی آن عامل گرایش به مصرف 

 . ین شاخص را داشتندرا در مورد ا« زیاد»درصد کمترین میزان درصد فراوانی در سطح  2 و  7 زندانی با 
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فشار اجتماعی و پیامدهای فردی  عامل حسبکننده بر توزیع پاسخگویان مصرف. 5 جدول 

 مواد مصرف به شیگراآن در 

اجتماعی  فشار

و پیامدهای 

 فردی آن

 مرکز نام

 جمع
 مرکز

 کاهش

 آسیب

 مرکز

 درمان

 سرپایی

 مرکز

 اقامتی

 میان

 مدت

 کنگره

61 
 زندان

 ماده

 6 

 مصرف

 غیر گانکنند

 درمان تحت

 62 6/64 8/66 64 47 1/62 8/68 7/60 کم

 7 /4 22/  6 /6  8/5 2  3 /7 2 /4 42/  متوسط

 7/28  1/2 58/  2 /  7  1/25 6/27 3/12 زیاد

 600 600 600 600 600 600 600 600 جمع

ادی اجتماعی از نظر پایگاه اقتص 61کنندگان کاهش آسیب و افراد ماده  از آنجایی که مراجعه
توان گفت که در میان زنان قشرهای پایین جامعه، فرار از  ترین جایگاه اجتماعی را دارند، می پایین

فشارهای اجتماعی و پیامدهای آن و تالش برای فراموشی و یا غلبه بر این فشارها، به ویژه اتفاقات منفی 
که این درصد برای زنان مراجعه کننده به  در حالیتاثیر بیشتری در اعتیاد به مواد دارد؛ ( مانند تجاوز جنسی)

توان نتیجه گرفت مصرف مواد در زنان طبقه متوسط و باال به  می. ترین میزان را دارد پایین 10کنگره 
در حالی که گرایش به . کمتر ناشی از تالش برای فراموشی یک واقعه منفی است  نسبت زنان طبقه پایین
کننده به گنگره   نطور که در شاخص قبلی بحث شد، در میان زنان مراجعهیابی، هما کسب قدرت و هویت

 .نقش پررنگتری در اعتیاد زنان داشت 10

در بررسی : فرهنگ دوستان گرایش به مصرف مواد به دلیل شرایط خانوادگی و خرده

 54با  61ماده کننده  شرایط خانوادگی و به ویژه حضور فرد معتاد در خانواده یا دوست معتاد، زنان مصرف
در . اند کنندگان بیشتر ارزیابی کرده درصد فراوانی در حد زیاد تأثیر این شاخص را نسبت به سایر مصرف

درصد فراوانی اهمیت کمتری برای این شاخص قائل  62، با 10کننده به کنگره  حالی که افراد مراجعه
درصد زنان  6 . بوده است« توسطم»اند و ارزیابی آنها از تأثیر این شاخص بیشتر در سطح  بوده

 . اند ارزیابی کرده« زیاد»کننده به مراکز کاهش آسیب هم نقش این شاخص را  کننده مراجعه مصرف
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2جدول  شرایط خانوادگی و خرده فرهنگ  نقش برحسب کننده مصرف انیپاسخگو عیتوز.  

مواد مصرف به شیگرا در دوستان  

شرایط 

گی و خانواد

خرده فرهنگ 

 دوستان

 مرکز نام

 جمع
 مرکز

 کاهش

 آسیب

 مرکز

 درمان

 سرپایی

 مرکز

 اقامتی

 میان

 مدت

 کنگره

61 
 زندان

 ماده

16 

 مصرف

 غیر کنندگان

 درمان تحت

 4735 038  6231 4434 4  332  4131 4833 کم

 22 25     573 52 737  2531 2632 متوسط

 4835  423 5432 6332 62 4637 4837 031  زیاد

 600 600 600 600 600 600 600 600 جمع

ها گرفت این است که زنان متعلق به قشر ضعیف و پایین جامعه از  توان از این داده ای که می نتیجه
فرهنگ  نظر اجتماعی و اقتصادی، در قیاس با افراد طبقه باال و متوسط، در مقابل شرایط خانوادگی و خرده

 . اند پذیری بیشتری را بیان کرده معتاد در خانواده، آسیب دوستان، به ویژه فرد

کننده  های مصرف گرایش به مصرف مواد به دلیل استفاده ابزاری به تفکیک گروه

ارزیابی « متوسط و کم»کنندگان، نقش استفاده ابزاری از مواد را در گرایش به مصرف  بیشتر مراجعه: مواد

. اند برآورد کرده« زیاد»نها نقش استفاده ابزاری در گرایش به مصرف را از آ  در واقع تعداد کمی. اند کرده
درصد نقش این عامل را در حد متوسط  14و  50و زندان، به ترتیب  10برای مثال در مورد کنگره 

 .اند برای آن قایل بوده درصد از مراجعین مرکز درمان سرپایی تأثیر کمی  34 5همچنین . دانند می

استفاده ابزاری از مواد در  عامل حسب برکننده  ع پاسخگویان مصرفتوزی. 7 جدول 

 گرایش به مصرف مواد

استفاده 

 ابزاری

 مرکز نام

 جمع
 مرکز

 کاهش

 آسیب

 مرکز

 درمان

 سرپایی

 مرکز

 اقامتی

 مدت میان

 کنگره

61 
 زندان

 ماده

16 

 مصرف

 غیر کنندگان

 درمان تحت

 4 /4 2/46 2  64 7  7 /1  4/5 1  کم

  1/2  1/5 8 /3 14 50 7  2 /4 0 /1 طمتوس

 42/  45 4/47 3/45 64  2/4 8/64   /  زیاد

 600 600 600 600 600 600 600 600 جمع
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 گیری بحث و نتیجه
شناختی و با هدف شناسایی  گونه که در طرح مسئله اشاره شد، مقاله حاضر با رویکردی جامعه همان
های موجود در دیدگاه سه گروه اجتماعی  شناسی با توجه به تفاوت های اعتیاد زنان در بخش سبب واقعیت

در بررسی عوامل موثر بر اعتیاد زنان از نظر دو گروه زنان . شناسی اعتیاد زنان صورت گرفت در مورد سبب
های خاصی  کننده در شهر تهران مشخص شد که این دو گروه در بخش کننده و زنان غیرمصرف مصرف

در بخش توصیفی مشخص شد که در . هایی دارای تفاوت معنادار هستند و در بخش دارای اشتراک نظر
ناشی از محدودیت خانواده و محیط، فشار ) بخش فشارهای اجتماعی از چهار حوزه فشار اجتماعی زنان 

( عاطفی ناشی از آزار جسمی و جنسی، فشار ناشی از مشکالت مالی و تن فروشی و فشار روحی در جامعه
در . کننده مواد برخودار بودند ر حوزه از اولویت باالتری نسبت به موارد دیگر در میان زنان مصرفهر چها

یابی، فشار اجتماعی،  کسب قدرت و هویت)های چهارگانه  بررسی تفاوت دیدگاه دو گروه اصلی، در شاخص
فشار )سه شاخص  ، مشخص شد که در(فرهنگ دوستان و استفاده ابزاری از مواد شرایط خانواده و خرده

داری بین دو  های معنی تفاوت( اجتماعی، تأثیر خانواده و خرده فرهنگ دوستان و استفاده ابزاری از مواد
در هر سه . داری وجود نداشت یابی تفاوت معنی اما در مورد شاخص کسب قدرت و هویت. گروه وجود دارد

کننده  بیشتر از میانگین نمره افراد غیرمصرفکننده مواد  شاخص نام برده شده، میانگین نمره افراد مصرف
دارتری داشتند و معتقد بودند که این  یابی دیدگاهی اولویت کارشناسان در حوزه کسب قدرت و هویت. است

دهد  نتایج تحقیق، همچنین نشان می. ها در اعتیاد زنان دارد عامل نقش مهمتری نسبت به سایر شاخص
کننده به مراتب از فشارهای روحی و عاطفی  ر استقالل، از نظر زنان مصرفیابی مبتنی ب که تأثیر بعد هویت

 . دانستند کننده نقش هویتی را برجسته می کمتر است، در حالی که کارشناسان و زنان غیرمصرف
های شخصیتی در  شناختی و روانشناختی در حوزه سبک زندگی، ویژگی براساس نظریات موجود جامعه

توانند توضیح دهنده چرایی گرایش افراد به مصرف مواد مخدر  های اجتماعی می گیها و ویژ کنار زمینه
های این رویکرد مصرف مواد به عنوان سازوکاری برای مقابله با فشارهای محیط  براساس آموزه. باشند

 های دیدگاه. براساس این تز، مصرف مواد راهی است برای فرار از فشارهای اجتماعی. اجتماعی مطرح است
دیدگاه آگینو بر آن است که این . رابرت مرتون و مخصوصا دیدگاه رابرت آگینو توان تبیینی بیشتری داشت

از  .باشد روشی برای کاهش فشار تواند میبزهکاری کنـد و  فشارها تمایل به کجروی را در فرد ایجـاد مـی
راهی است برای کاهش ( یین جامعهو به ویژه زنان طبقه پا)مواد در زنان  توان گفت که مصرف  این رو می

فشارهای ناشی از زندگی اجتماعی، ناشی از تحقیرها و فشارهای عاطفی و روانی متاثر از خشونت، مورد 
چه از سوی مردان . تواند به انحای مختلف بر زنان اعمال شود این فشارها می. باشد... تجاوز قرار گرفتن و 

های مختلف  زوکارهای زندگی اجتماعی که آزادی آنها را به شیوهو چه از سوی سا...( پدران، همسران و)
خرده فرهنگ کجروی و تعلق داشتن به آن، یادگیری رفتار اعتیادی در . آورد محدود و بر آنها فشار می

ها، به صورت اجتماعی و  گروه خانواده و دوستان، فشار ناشی از طرد یا محروم بودن از برخی انتخاب
کننده مواد و به ویژه آنهایی که پایگاه اقتصادی  داری است که زنان مصرف عوامل اولویت جنسیتی، از جمله
 . اند تر دارند، به آن اشاره کرده و اجتماعی پایین
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نتایج به دست آمده در تحقیق تاییدکننده مطالعات پیشین در حوزه اعتیاد زنان و مخصوصا مطالعه بنیاد 
درصد زنـان هروئینی از طریق دوست نزدیک یا همسرشان با  45ریباً ، تقکرون است که نتیجه گرفته است

اسـاس عالوه براین نتایج پژوهش در راستای نتایج مطالعات اندرسون نیز هست، بر. انـد هـروئین آشـنا شـده
مردان هستند و بیش از مردان، به دالیـل  زنـان در شروع مصرف مواد مخدر، تحت تأثیر اندرسون مطالعـات

هـای  بـرروی جنبـه یعنی ترک سوءمصرف مـواد در زنـان بیـشتر. کشند انوادگی دست از اعتیاد میخـ
هـای بیرونی و مالی  شخصی و عاطفی تجارب مرتبط با مواد متمرکز اسـت و در مـردان بیـشتر تـابع جنبـه

ی  زنـان در رابطـهبلوم  براساس تحقیق. نتایج تحقیق بلوم هم توسط نتایج این پژوهش تایید شده است. است
 . آورنـد نزدیـک و صـمیمانه بیـشتر از طریق همسر خویش به اعتیاد روی می

یابی و استفاده ابزاری عمل  درکنار این عوامل درجه اول، عوامل دیگری مانند کسب قدرت و هویت
 . اعتیاد زنان در ایران است

بندی سبب  هایی در اولویت با وجود تفاوتدهد که  نتایج به دست آمده در مورد سه گروه نشان می
براساس . عواملی را که در مصرف مواد از سوی زنان موثر هستند، باور دارند  اعتیاد، هر سه گروه مجموعه

گردد، در  توان استدالل کرد، عواملی که منشاء فردی و کنشگری دارند و به اراده و اختیار بر می نتایج، می
و کارشناسان از برجستگی و اولویت بیشتری برخودار باشد در حالی که، عوامل  کننده میان زنان غیرمصرف

کنندگان مواد و به عنوان کسانی که تجربه زیسته  ساختاری و مربوط به حوزه فشار اجتماعی از نظر مصرف
ه تفکیک البته باید اذعان کرد در نتایج به دست آمده ب. دارتری دارد تر و اولویت مصرف دارند، نقش برجسته

های مشخص  کننده مواد، میزان اولویت و برجسته دیدن عوامل اعتیاد زنان دارای تفاوت های مصرف گروه
کنندگان به  کننده گفته شد، مراجعه های مصرف های مربوط به گروه همانطور که در بخش یافته. است

و اجتماعی باالتری که دارند، کننده غیرتحت درمان با توجه به پایگاه اقتصادی  و افراد مصرف 10کنگره 
کنندگان به  اند در حالی که مراجعه دارتر تلقی کرده یابی را به مراتب اهمیت نقش کسب قدرت و هویت

با توجه به پایگاه اقتصادی و ...( ها و  کارتون خواب)61کننده ماده  مراکز کاهش آسیب و زنان مصرف
 . تری دارد فشارهای اجتماعی نقش برجستهاند که  اند بیان کرده اجتماعی پایین که داشته
کننده دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین، نسبت به زنان دارای پایگاه اقتصادی  بنابراین زنان مصرف

تأکید این زنان بر عوامل ساختاری در . اند   تر تلقی کرده و اجتماعی باال نقش فشارهای اجتماعی را برجسته
در واقع زنانی که اعتیاد را . امدهای خاصی در حوزه درمان این زنان داشته باشدتواند پی اعتیاد زنان می

پذیری مضاعفی دارند،  اند، به ویژه آنهایی که با توجه به پایگاه اقتصادی و اجتماعی، آسیب تجربه کرده
 دانند که با تحمیل فشارهای روحی بر فرد وی را به سمت مصرف مواد سبب اصلی را ساختارهایی می

تواند در تصمیم و اقدام به ترک اعتیاد از سوی آنها و  کننده، می چنین نگرشی در زنان مصرف. رانند می
کننده همانطور که  بدین معنی که افراد مصرف. حتی در مرحله بعد از ترک و عود اعتیاد اثر منفی بگذارد

نیز همین دیدگاه را داشته باشند و تمایل دانند در ترک آن  خود را در اعتیاد ناتوان از مقابله با ساختارها می
 . خود به ترک و درمان را از دست بدهند
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توان از این جستار گرفت این است که دیدگاه سه گروه مورد بررسی در مورد  ای نهایی که می نتیجه
ای در این  شده ها خاص و برساخت شناسی اعتیاد زنان تا حدود زیادی به هم نزدیک است و برداشت سبب

بینانه به پدیده اعتیاد زنان در جامعه ایران است؛  زمینه وجود ندارد و این بیانگر وجود یک نگاه تقریبا واقع
کننده نقش عوامل ساختاری و فشارهای ساختاری را  اما در مورد میزان اهمیت و نقش عوامل، زنان مصرف

ان عوامل فردی و حوزه کنشی و ارادی ها و کارشناس کننده دهند، در حالی که غیرمصرف در اولویت قرار می
کننده  کنندگان هم زنان مصرف با توجه به اینکه در مقایسه دیدگاه خود مصرف. اند تر تلقی کرده را برجسته

توان  اند، می یابی را برجسته تلقی کرده دارای پایگاه اقتصادی و اجتماعی باال نقش کسب قدرت و هویت
شناسی آن در  شناسی اعتیاد زنان با سبب کننده سبب و زنان غیرمصرف نتیجه گرفت که در بین کارشناسان

کننده مواد در ایران از  میان زنان طبقه متوسط و باال قرابت بیشتری دارد، در حالی که بیشتر زنان مصرف
توصیه کاربردی و راهبردی مقاله، این . قشر پایین هستند و فشارهای اجتماعی عامل اصلی اعتیاد آنهاست

های  ها و برنامه شناسی اعتیاد زنان در حوزه فشار اجتماعی باید سیاست ت که با توجه به سبباس
پذیر تقویت شود، این مهم باید با مشارکت و حمایت  توانمندسازی و حمایت از زنان در خانواده آسیب

مادسازی در های حمایتی بیرونی و اعت های مردم نهاد و اطالع رسانی و آگاهی بخشی به ظرفیت انجمن
 . این حوزه گسترش پیدا کند
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