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كنند، اين يك جهاد بزرگ،  امروز اگر مسئولين نظام جمهوري اسالمي ايران با مواد مخدر به سختي مبارزه مي
 « مدظله العالي مقام معظم رهبري»    .يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران است

 

 
 

 جناب آقاي دکتر مؤمني

 دبير کل محترم ستاد

 استان کردستان -نتايج طرح پژوهشي تبيين موانعِ درمان، در زنان مصرف کننده مواد در شهرستان سنندج :موضوع

 با سالم و احترام ؛

 :بدینوسیله به استحضار حضرتعالی می رساند

تبیین نسبت به  1931-1931انه ستاد در سال مزبور، در راستای مصوبه شورای تحقیقات دبیرخ طرح پژوهشي -1

 .مبادرت ورزیده است موانع درمان در زنان مصرف کننده مواد در شهرستان سنندجِ استان کردستان

یعنی ویژگی های جسمی و       ) جنسيمواجهه زنان با مصرف مواد ، متاثر از دو عامل  :اهم موارد مطروحه -2

بوده و زنان در سوء مصرف مواد نسبت به مردان، ( های فرهنگی نی تفاوتیع) جنسيتيو ( تفاوت های بیولوژیکی

سریع تر گرایش به اعتیاد را نشان داده و زودتر از آنان پیامدهای منفی را تجربه می کنند، ضمن آنکه موانع 

به درمان در زنان مصرف کننده مواد نسبت به مردان بیشتر بوده و با مشکالت بیشتری روبرو خواهند شد، 

های اجتماعی درباره ناپسند بودن اعتیاد زنان، اکراه بانوان از مراجعه به مراکز ترک  طوری که نوع نگاه و نگرش

اعتیاد، محوریت زن در خانه و مراقبت از فرزندان و فقدان توان مالی برای پرداخت هزینه نگهداری از فرزندان 

بودن دوره اعتیاد، موجب شده زنانِ وابسته به مواد، برای در ایام درمان، مشکالت مراقبت بهداشتی و بلند مدت 

همچنین در ورود به چرخه درمان، زنان نسبت به مردان، با مشکالت پزشکی و . درمان چندان مبادرت ننمایند

اعتیاد در زنان ویژگی های خاصی دارد که توجه به این . باشند پیامدهای اجتماعی منفی  بیشتری روبرو می

 .کمک می کند برنامه ریزی های درمانیه پیش بینی سیر اختالل و ها ب ویژگی
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تبیینِ موانع درمان در زنان مصرف کننده مواد مخدر در شهرستان سنندج استان کردستان       :هدف پژوهش  -9

می باشد، تا بدین ترتیب در طراحیِ مداخالت و تنظیم سیاست های الزم برای ارائه خدمات بهتر به این گروه و 

 .سهیل درمان آنان، اقدامات مربوطه ، موثر واقع شودت

جامعه مورد . و به روش تحلیل محتوا بوده است کیفیروش مطالعه به صورت  :آماري  روش تحقيق و جامعه -4

روش . پژوهش، زنان درمانجویِ مراجعه کننده به مراکز درمانی که تجربه عود و شکست درمان را داشته اند

فرآیند گردآوری داده ها، مشتمل . ها ادامه داشته است دفمند و تا رسیدن به اشباع دادهنمونه گیری به صورت ه

شهرستان سنندج انجام گرفته ساختار یافته با زنان دارای اختالل مصرف مواد در  مصاحبه فردی عمیق نیمه بر

 . است

  :نتايج حاصله -5

 وضعيت سن پاسخگويان 

 درصد طبقه

 55 سال 02کمتر از 

02 - 35 55 

35-52 32 

 522 جمع

 

 وضعيت شغل پاسخگويان 

 درصد طبقه

 5 تمام وقت

 32 پاره وقت

 55 بيکار

 522 جمع
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 وضعيت تاهل پاسخگويان 

 درصد طبقه

 52 مجرد

 02 متاهل

 02 مطلقه

 522 جمع

 

 وضعيت ماده اصلي مصرفي پاسخگويان 

 درصد طبقه

 52 ترياك

 02 شيشه

 02 هرويين

 522 جمع

 

 وضعيت سابقه تزريق پاسخگويان 

 درصد طبقه

 05 بله

 05 خير

 522 جمع

 

 وضعيت چند مصرفي مواد توسط پاسخگويان 

 درصد طبقه

 02 بله

 02 خير

 522 جمع

 

 وضعيت سابقه ترك مواد پاسخگويان 

 درصد طبقه

 55 بله

 5 خير

 522 جمع
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درصد از آنها دارای  3سال و صرفاً  93-22ریت پاسخگویان در رده سنی همانگونه که مالحظه می فرمایید اکث

. درصد از پاسخگویان متاهل بوده، 12. اند درصد نیز به مشاغل پاره وقت اشتغال داشته 92شغل ثابت بوده و 

 12درصد از پاسخگویان سابقه تزریق داشته،  23درصد آنها تریاک و مشتقات آن بوده،  02ماده اصلی مصرفی 

درصد پاسخگویان  33داشته و ( ماده اصلی مصرفی و تفننیِ شیشه) درصد از آنها مصرف چند ماده مختلف 

 .بارها سابقه درمان اعتیاد داشته که در این مسیر دچار شکست شده اند

 :که عبارتند از موانع درمان اعتياد استخراج شدهبه طور کلی پنج طبقه از اطالعات پاسخگویان، به عنوان 

مشکالت روانی ناشی از محرومیت از مواد،           ( 2عوارض و پیامدهای جسمی ناشی از محرومیت از مواد، (1

 .عوامل فرهنگی( 3عوامل اقتصادی و اجتماعی، ( 4محیط خانوادگی، ( 9

-موانع درمان در زنان مصرف کننده مواد

 طبقه

 علل و عوامل گرايش مجدد به مصرف مواد

ي جسماني ناشي از عوارض و پيامدها

 محروميت از مواد

 بي حالي و ضعف ، درد شديد استخواني در بدن، ضعف و ناتواني جنسي، بيخوابي

، ناتواني در تحمل فشار (ناشي از احساس غم شديد و اضطراب)وسوسه براي مصرف مجدد  مشکالت رواني ناشي از محروميت ازمواد

، احساس خستگي، (ي از اعضاء خانوادهمانند مرگ يک)وسوسه مصرف، وقايع استرس زا 

 شکست، اضطراب

طردشدن از طرف خانواده و عدم حمايت در دوران ترك مواد، فقدان خانواده، تعارض  شرايط و محيط خانوادگي

خانوادگي، طالق، غفلت از طرف خانواده، اعتياد در خانواده، خيانت همسر، شکست در حفظ 

 راي اختالل مصرف موادروابط عاطفي، تعامل با خانواده دا

فقدان درمان مناسب،دسترسي آسان به مواد، طرد شدن از طرف دوستان، بيکاري، فقر، هزينه  عوامل اقتصادي و اجتماعي

 پايين مواد و هزينه باالي درمان اعتياد

رايه ، سوء برداشت درباره مصرف تفريحي مواد، ناهماهنگي بين جنسيت فرد  ا(استيگما)انگ  عوامل فرهنگي

دهنده درمان و بيمار و عدم احساس راحتي از سوي زنان معتاد، تبعيض و نابرابري در توزيع 

 .خدمات مراکز متادون درماني براي مردان و زنان و اختصاص همه مراکز درماني به مردان
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 :عوارض جسماني ناشي از محروميت از مواد*

شکست در . باشد وانع مهم در درمان اعتیاد زنان میعوارض جسمانی ناشی از محرومیت از مواد، یکی از م

درمان اعتیاد در زنان مصرف کننده مواد، معمول بوده و عالیم ناشی از محرومیت از مواد، زنان را ترغیب به 

زنان حساسیت بیشتری به عالیم . باشد این موضوع، مرتبط به تجربه و مواجهه با درد می. کند ترک درمان می

باید یادآور . حساسیت بیشتر به درد، خطر عود و شکست در درمان را به همراه دارد.بر درد دارند محرومیت مبتنی

زنان در سیکل ماهانه بیشتر در معرض خطر عود و . باشد شد هورمون زنان در پدیده شکست در درمان موثر می

بنابراین به نظر می رسد طراحی مداخالت پیشگیری از عود به خصوص در این دوره از . بازگشت قرار دارند

استراتژیهای مدیریت درد، اثر مثبتی . باشد نه در پیشگیری از شکست زنان در فرایند عود ضروری میسیکل ماها

توسعه مداخالت مديريت درد در ميان زنان مصرف کننده مواد تاکيد این راهبرد بر . بر پیامد های درمان اعتیاد دارد

  .دارد

 :مشکالت رواني ناشي از محروميت از مواد* 

بیماریهای روانشناختی بسیاری در میان . ختی و روحی در موفقیت یا شکست درمان موثر استشرایط روانشنا

اغلب آنان تجارب و احساسات منفی مانند نشانگان اختالل اضطراب، . شوند زنان مصرف کننده مواد دیده می

موفقیت درمان را  افسردگی و اختالالت استرس را تجربه کرده و بدین ترتیب اختالالت روانشناختی پیامدهای

در این راستا ضرورت توسعه اقدامات روانشناختی در فرایند درمان اعتیاد زنان به منظور ارزیابی . دهند کاهش می

اغلب زنان مصرف . باشد وضعیت روانشناختی و تشخیص و درمان اختالالت روانشناختی آنان، مورد تاکید می

به خدمات روانشناختی نیازمند داشته، ضمن آنکه آموزش  کننده مواد به دلیل تجربه خشونت بدنی و جنسی

مهارتهای زنان با تاکید بر سازگاری و تطابق با وسوسه، مدیریت خشم، آرام سازی و مهارتهای زندگی، می تواند 

 .در بهبود فرآیند درمان آنان مؤثر واقع شود
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 :شرايط خانوادگي*

درصد از  09نتایج بیانگر این واقعیت است که . باشد د مهم مینقش خانواده و بستگان در پیامدهای درمان اعتیا

پاسخگویان در این مطالعه با شخصی از خانواده مثل اعضای خانواده یا همسر که مصرف کننده مواد بوده، 

مردان . نقش قابل مالحظه ای در بازگشت بانوان به مصرف مواد دارند( مردان)شریک جنسی . نمایند زندگی می

توانند زنان را به درمان، ترغیب یا آنها را نسبت به پیامد درمان  ادی بر رفتار درمانجوییِ زنان داشته و میتاثیر زی

این موضوع بیانگر آن است که زنان با افزایش حمایت اجتماعی برای درمان، در این مسیر موفق تر . ناامید کنند

یل دارند که از جامعه فاصله بگیرند یا به عبارتی زنانِ با اختالل سوء مصرف مواد، بیشتر تما. کنند عمل می

انزوا و استیگما هر دو باعث شکست در . باشد می( استیگما)این موضوع به علت احساس انگ . منزوی شوند

نتایج این مطالعه به اهمیت توسعه مداخالت موثر بر خانواده درمانی و به ویژه همسر . فرایند درمان خواهند شد

 .مه پیشگیری از عود تاکید دارددرمانی در برنا

 :شرايط اقتصادي و اجتماعي*

بیشتر پاسخگویان در این مطالعه . باشند چندین ویژگیِ اقتصادی و اجتماعی بر پیامد درمان و عود آن موثر می

ای که اغلب آنها دارای سطح تحصیالت پایین،  در شرایط اقتصادی و اجتماعیِ نامساعدی زندگی نموده به گونه

ای از سوءمصرف مواد و رفتارهای مجرمانه در خانواده  کار، فقیر، قربانیِ خشونت و تقریباً همگی تاریخچهبی

در شرایط اقتصادی واجتماعی نامساعد، زنانِ با اختالل سوء مصرف، با مشکالت زیادی در زمینه . اند داشته

بایست به سوی توانمند سازی زنان و  میمداخالت جامعه، . دسترسی به درمان و پیامد درمان مواجه خواهند شد

فقدان منابع مالی در میان زنان مصرف کننده مواد، . قادر کردن آنان بر کنترل زندگی شخصی شان  استقرار یابد

مشکالت بارداری و نگرش زنان به درمان یا انتظارات از درمان، فقدان دسترسی به درمان متناسب با جنسیت، 

های باالی درمانی  مراقبت از فرزندان، طوالنی بودن دوره درمان بانوان، نقش محوری آنان در منزل، هزینه

زنان و ضعف خدمات بیمه ای، سابقه خود درمانی توسط زنان و مراجعه کمتر به مراکز بهداشتی و درمانی ناشی 
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رسد مشاوره،  به نظر می. باشند مله موانع در درمان بانوان معتاد میاز عدم احساس راحتی در مراکز درمانی، از ج

تقویت پوشش بیمه ای، خدمات رایگان برای حمل و نقل زنان درمانجو و خدمات مراقبتی از کودکان به ویژه 

های  باشند و همچنین کاهش هزینه مهد کودک برای نگه داری کودکان در زمانی که مادران پیگیر درمان می

 .ان، از جمله راهکارهایی است که تا حدودی موانع درمان بانوان را برای اعتیاد، برطرف خواهد کرددرم

 :عوامل فرهنگي*

ها وتبعیض در ارائه خدمات و اختصاص همه مراکز درمان اعتیاد به مردان از جمله مهمترین  توجه به نابرابری

زیرا درمانگران شاغل در . از طرف بانوان می باشد( استیگما)دالیل موانع درمان، احساس شرم و خجالت و انگ 

مراکز ، مرد بوده، ضمن آنکه زنان مراجعه کننده به مراکزِ با کارمند زن، احساس رضایت و امنیت بیشتری 

 . خواهند داشت

 (:با توجه به نتايج پژوهش هاي دفتر تحقيقات و آموزش )نيم نگاهي به وضعيت شيوع مصرف مواد در بانوان کشور  -5

هزار نفر اختصاص به بانوان  130نفر مصرف کننده مستمر مواد در کشورمان،  122/122/2در بین جمعیت   -

بوده ولی  ساير کشورها پايين ترنسبت به زنان  کشور ايراناگر چه شیوع مصرف مواد در میان بانوان . داشته است

به عبارتی با زنانه تر . است ني  تا حدودي باالتربانوان ايرا شیوع در بین برخي از کشورهاي منطقه،در مقایسه با 

 . شدن اعتیاد در کشور مواجه هستیم

براساس مطالعات صورت گرفته در دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد، نرخ شیوع مصرف مواد مخدر و  -

طه دوم و درصد، در دانش آموزان دختر متوس 1/2روان گردان ها در دانشجویان دختر دانشگاههای دولتی 

 . درصد بوده است 11صدم درصد و در بانوان شاغل در محیط های صنعتی معادل  92هنرستانهای کشور حدود 

نفر بوده  433معادل  1931آمار متوفیات بانوان ناشی از مصرف مواد مخدر و محرک در سطح کشور در سال  -

... رتی ضعف مداخالت کاهش آسیب  و به عبا. نفر رسیده است 091به  درصدي 35رشد با  1931که در سال 

 . در کشور، زمینه ساز افزایش فوت بانوان وابسته به مواد شده است
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سبک )، زمینه های خانوادگی (کمبود های روان شناختی)براساس نتایج تحقیقات، مشکالت عاطفی و روانی  -

لل تاثیر گذار در گرایش به مصرف ، زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جمله ع(فرزند پروری نامناسب

 .مواد در بانوان کشورمان می باشد

تاثیرات ناشی از مصرف مواد در بانوان در مدت زمان کوتاه و سرعت گرایش و وابستگی به دلیل تحریک  -

 . پذیری آنان، بیشتر است

یعنی . ود هشت سال استاولین تجربه مصرف مواد تا تزریق در بانوان به طور متوسط دو سال و در مردان حد -

بانوان شش سال زودتر از مردان به ورطه وابستگی شدید به اعتیاد رسیده و بر این اساس درمان آنها سخت تر 

 . خواهد بود

براساس نتایج . مصرف دخانیات در گرایش به بانوان به انواع مواد مخدر، توهم زا و محرک، تاثیر زیادتر دارد -

سال، مصرف قلیان و  04تا  13تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد در جمعیت عمومی مطالعه شیوع شناسی دفتر 

سیگار در دختران و زنان قابل تأمل بوده که بیانگر ضعفِ مداخالتِ دستگاههای متولی در پیشگیری از گرایش 

  .ای است آنان به مصرف مواد دروازه

    مبتال هستنددر بانوانی که به یک اختالل خُلقی  نتایج مطالعات نشان می دهد شانسِ ابتال به مصرف مواد -

درصد بانوانِ  12قابل ذکر است . برابر است 2/2برابر و در بانوانی که به یک اختالل اضطرابی مبتال هستند  4

 . خُلقی یا اختالل اضطرابی بوده اندمبتال به مصرف مواد، دچار یک اختالل 

آمیز جامعه به بانوانِ وابسته به مواد، مشکالت شدید مالی و اقتصادی  استیگما و انگ اجتماعی و نگاه تحقیر -

آنان، محدودیت مراکز خدماتی و تخصصی در خدمات رسانی درمانی ویژه بانوان معتاد و مصرف کننده مواد 

ناشی از کمبود پزشک زن و مشاور توانمند برای آموزش امید درمانی و آموزش های بهداشتی و روان درمانی و 

در نتیجه اکراه بانوان از مراجعه به مراکزِ درمانیِ ویژه معتادانِ مرد، فقدان محل برای نگهداری کودکان و 

فرزندان بانوان معتاد در طول مدت درمان، فقدان محیط امن و آرام توأم با حمایت در مراحل بهبودی در 
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وان و مواجهه با شکست در مراحل اولیه های رفاهی و بهداشتی، پیچیده بودن فرآیند درمان اعتیاد بان عرصه

 . درمان و همچنین تنیدگی روانی منجر به عود مجدد بانوان به چرخه اعتیاد خواهد شد

 . های کاهش تقاضا ضعف توجه به تفاوت های روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی بانوان در برنامه -

 . ابسته به موادمحدودیت مراکز درمانِ سرپایی در کل کشور برای بانوان و -

احتمال افزایش مصرف مواد در بانوان در آینده، ناشی از شکل گیری الگوهای جدید روابط اجتماعی و ضعف  -

مهارتهایِ فردی و اجتماعی برای زیستن در عصر پیچیده هزاره سوم و همچنین تشدید اختالالت روانی ناشی 

وان معتاد، کاهش مانایی در درمان و عود و بازگشت مجدد از عصر فرا مدرنیته، کاهش انگیزه برای درمان در بان

 . به اعتیاد ناشی از ضعفِ اثربخشیِ پروتکل های درمانی و کاهش آسیب و اقدامات تک بُعدی

  :پيشنهادهاي کاربردي -1

های اجتماعی و کاهش  از سوی کمیته زنان و خانواده، کمیته فرهنگی و پیشگیری، کمیته درمان و حمایت

د و همچنین کمیته های متناظر مربوطه در سطح شورای هماهنگی استانها در خصوص موارد زیر آسیب ستا

 :به صورت مستمر اقدام الزم صورت پذیرد

شناخت و آماده سازی بانوان نسبت به عواقب و پیامدهایِ مصرف و وابستگی به انواع مواد از طریق  -1/1

دلیل مقاومت سه برابری بانوان در برابر مصرف برخی از  قابل ذکر است به. دستگاه های آموزشی و فرهنگی

های پیشگیری جنسیت محور،  گیری جدی از این ظرفیتِ شخصیتی بانوان، در تدابیر کُنشی برنامه لذا بهره مواد،

 .باشد امری ضروری می

های  ارتآموزش مستمر مهارتهای زندگی، سبک فرزند پروری و سبک زندگی سالم به منظور ارتقاء نظ -2/1

 . درونی در فرآیند رشد و پیشگیری از مصرف مواد

 .ارائه انواع خدمات مشاوره ای رایگانِ شبانه روزی به عنوان کارآمدترین مکانیزم مقابله با مصرف مواد -9/1

 .سازی اوقات فراغت آنان   فراهم آوردن گریزگاه برای تخلیه هیجانات مثبت دختران و غنی -4/1
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صراميرضا حميد   

مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش   

 

 .دسترسی مواد در خوابگاههای دانشجویی، پارک ها و اطراف مدارس دخترانه جلوگیری از -3/1

توجه جدی به گلوگاههای موثر و عوامل مستعد کننده در تقویت و گرایش به اعتیاد بانوان نظیر دختران  -0/1

 .الیطلب و دارای اختالل روان و سلوک، دختران بیش فعال، دختران دارای خانواده فقر م افسرده و انزوا

لزوم سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه مراکز جامع درمان بانوان و توجه به کلیه ابعاد درمان به ویژه  -1/1

 .روان درمانی با بکارگیری روانشناسان مجرب در مراکز درمان اعتیاد بانوان

 .بکارگیری کارمندان زن در مراکز ترک اعتیاد بانوان -1/1

 .درمانی برای بانوان معتاد افزایش پوششِ بیمه -3/1

 .تأمین کمک هزینه درمان اعتیاد بانوان -12/1

تأمین کمک هزینه مسکن برای کمک به بانوان بهبود یافته به منظور تجربه محیط زندگی عاری از  -11/1

 .مواد

 .تأمین خدمات نگه داری از فرزند جهت مادران درمانجو -12/1

 .عی از طریق ایجاد شغل برای بانوان بهبود یافتهارتقاء حمایت و صیانت اجتما -19/1

.منوط به اوامر عالیست  

 

 

 

 

  

 

 

 

  


