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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».    ستيك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران ا

 

 

 های مردمي دبيرخانه ستاد  ـ معاون محترم کاهش تقاضا و توسعه مشارکت

 های کشور  ـ دبيران محترم شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان
 

 نتايج طرح پژوهشي بررسي عوامل موثر بر گرايش زنان به اعتياد در استان آذربايجان غربي و ارايه راهکار : موضوع

 :دارد  بدین وسیله اشعار می با سالم و احترام؛

عوامل موثر درخصوص  8931طرح پژوهشی مزبور، در راستای مصوبه شورای تحقیقات دبیرخانه ستاد در سال 

 .صورت پذیرفته استبر گرايش زنان به اعتياد در استان آذربايجان غربي و ارايه راهکار 

به منظور مدل یابی عوامل  موثر بر اعتیاد زنان با . ه استبود( کمی -کیفی )به روش آمیخته  :روش تحقيق و نمونه آماری -1

و ( 81و ماده  81اساتید، فعاالن مراکز ماده )استان آذربایجان غربی  نفر متخصصان حوزه اعتياد 11روش کيفي از استفاده از 

خوی،  و شش شهرستاناز مرکز استان  نفر از زنان معتاد 151روش کمي با نمونه گيری تصادفي چند مرحله ای تعداد در 

 .و میاندوآب انتخاب شدند سلماس، ماکو، مهاباد، نقده

 (:نمونه های کمّي)های جمعيت شناختي ويژگي -0

 

 درصد وضعيت تحصيالت زنان معتاد

 27/40 ابتدايی

 04/70 راهنمايی

 89/11 متوسطه

 41/1 کارشناسی 

 188 جمع کل

 

 درصد وضعيت سن زنان معتاد

 18/98 سال 78تا  18

 88/97 سال 98تا  71

 79/11 سال 48تا  91

 07/17 سال 48باالتر از 

 188 جمع کل
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 درصد وضعيت سابقه اعتياد زنان معتاد

 88/82 سال 7تا  1

 88/2 سال 9

 79/11 سال 4

 07/17 سال 8

 08/9 سال 8باالی 

 188 جمع کل

 

 درصد وضعيت سابقه اعتياد همسر زنان معتاد

 19/08 دارد

 02/11 ندارد

 188 جمع کل

 

 :نتايج حاصله -3

 

 ميانگين تاثير يرهامتغ ميانگين تاثير عوامل موثر بر گرايش اعتياد زنان

 

 9398 رفتاری -عوامل هيجانی

 3552 روانی

 9371 هيجانی

 9311 شخصيتی

 

 3533 عوامل اجتماعی

 9314 همساالن و همکاران

 1511 محل زندگی و تحصيل و دسترسی آسان

 9317 نارسايی های اجتماعی

 9327 عوامل خانوادگی

 35.2 (والد،خواهر، بردار)اعتياد اعضا خانواده

 9328 از هم گسيختگی خانواده

 9318 عوامل ارتباطی تربيتی خانواده

 9377 عوامل شناختی

 3503 نگرش مثبت به مواد

 9310 فقدان شناخت نسبت به مواد

 9311 داشت روانیعدم آموزش به

 9377 عدم شناخت مهارتهای زندگی

 9390 عوامل فرهنگی

 9381 تبليغ مصرف مواد

 9372 فرهنگ مصرف تفننی

 9317 نبود امکانات تفريحی آموزشی

 3513 ضعف اعتقادات مذهبی
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 نظر از  صرف. باشندموثر می خصیتیشو  هیجانی، روانیسه متغیر،  رفتاری در گرايش زنان به اعتياد-عوامل هيجاني از بین

اختالف های طبقاتی، مصرف کنندگان مواد در رشد روانی، هیجانی و شخصیتی مشکل داشته به گونه ای که اعتماد بنفس پایین، 

لقی، بی تفاوتی، اختالالت خواهی باال، تکانشگری، ریسک پذیری، افسردگی، کج خُ آشوبهای رفتاری و شخصیتی، هیجان

 گرایش به درعوامل مستعدکننده این افراد ان آزردگی، شکست عاطفی، خشونت و کمال طلبی از ویژگی های بارز و شخصیت، رو

 .می باشد اعتیاد

 و  محل زندگی و تحصیل و دسترسی آسان، همساالن و همکارانسه متغیر،  عوامل اجتماعي در گرايش زنان به اعتياد از بین

باشد، عامل مهم و اساسی در شکل گیری شخصیت افراد می( بعد از خانواده)گروه دوستان . دموثر می باشن نارسایی های اجتماعی

زیرا فرد زمانی جزء گروه دوستان محسوب می شود که ارزشها و هنجارهای مورد قبول آنها را پذیرفته و براساس آن رفتار کند، 

ین اساس معاشرت با دوستان نامناسب، دسترسی آسان به برا. در غیر اینصورت از طرف گروه طرد و درنهایت اخراج خواهد شد

شارهای اجتماعی ناشی از عدم انواع مختلف  مواد، اسکان در محل آلوده، گوشه گیری و عدم شرکت در فعالیتهای اجتماعی، ف

رنجهایی که به دلیل  ها و آرزوها برای دستیابی به قدرت و جایگاه اجتماعی و کسب هویت، از یادبردن دردها و هتوازن بین خواست

 .دنباش  می دیگر عوامل موثر در گرایش به اعتیاد زنانوضعیت خاص زنانه برای آنها رخ داده است از 

  از هم گسیختگی خانواده، (والد،خواهر، بردار) اعتیاد اعضا خانوادهر، سه متغی عوامل خانوادگي در گرايش زنان به اعتياداز بین 

، مشکالت و اختالفات خانوادگی، (از هم گسیختگی خانواده)طالق و جدایی . باشندموثر می نوادهعوامل ارتباطی تربیتی خاو 

های خانوادگی در فضاهای خانواده و سلب کمبودهای عاطفی، فقدان حمایت خانوادگی از خانواده و فقر عاطفی، درگیری و ستیزه

ای که تعداد قابل توجهی از زنان بعد از طالق نسبت گذاشته به گونه لوبی بر روی زوجها و فرزندان آنانآرامش ، آثار روانی نامط
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متاسفانه در اغلب خانواده های طالق، فرزندان به ویژه دختران، . کنندبه آینده ناامید بوده و احساس اضطراب، دلتنگی و اندوه می

حرف شده و به ارتکاب جرائم مختلف از فرار نموده و جذب باندهای من ،به دلیل خود تحقیری و طرد شدن از منزل و مدرسه

عوامل دیگر از عالوه براین اعتیاد اعضای خانواده، میزان تحصیالت زنان و سطح تحصیالت والدین  .دهندن میجمله اعتیاد تَ

 .به مواد مخدر است موثر بر اعتیاد زنان معتاد

  فقدان شناخت نسبت به ،  نگرش مثبت به مواد: لر شامچهار متغی عوامل شناختي مختلف در گرايش زنان به اعتياداز بین

پایین بودن سطح  .از اهم مسایل شناختی موثر می باشند عدم شناخت مهارت های زندگیو  عدم آموزش بهداشت روانی،  مواد

ت بسیاری از افراد به جه. شناخت زنان نسبت به مشخصات مواد و پیامدهای ناگوار مصرف آن، از جمله عوامل اعتیاد است

حس کنجکاوی، به مصرف مواد روی می آورند، این مساله  ءنداشتن اطالعات کافی از عواقب مصرف مواد و زودباوری و ارضا

چنانچه فرد در اولین مرتبه مصرف مواد، احساس خوشایندی داشته باشد، سعی می کند  در روزهای . در بین جوانان، حادتر است

از جمله مهمترین عامل شناختی . شود را مصرف کند، بنابراین به تدریج معتاد می مواد بعد از هر طریق ممکن، مقدار دیگری از

 یندهای اعتیاد تحت تاثیر باورها و آفر ای کهبه گونه بودهنگرش مثبت به اعتياد مخرب در گرایش به اعتیاد مساله 

چگونگی ارزیابی دستگاه شناختی فرد در هنگام مواجه شدن با حادثه منفی از اهمیت باالیی برخوردار . ای فرد قرار داردنگرش ه

افکار و شناخت در توانایی مدیریت، نظم جویی و کنترل احساس ها و هیجان های بعد از تجربه یک رویداد تنش زا نقش . است

به . گذارد  هد نگرش به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رفتارهای اعتیادی تاثیر مید  بررسی ها نشان می. بسیار مهمی دارند

همین دلیل با تغییر نگرش های مثبت افراد و تقویت نگرش های منفی آنان نسبت به مواد، می توان از تمایل به مصرف مواد و 

طرآفرین مصرف مواد، نگرش افراد نسبت به ضمن آنکه از میان عوامل محافظت کننده و عوامل خ. تداوم آن پیشگیری نمود
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نتایج حاکی است قصد افراد برای مصرف . مواد از مهم ترین عوامل همبسته با مصرف و یا عدم مصرف مواد به حساب می آید

در بررسی نوع نگرش افراد برای . مواد، دست کم در دفعات اولیه مصرف تحت تاثیر نگرش آنان به مصرف مواد قرار دارد

نوجوانان داشتن این نگرش که مصرف مواد باعث می شود که انسان احساس بزرگی کند، دلیل اصلی مصرف مواد در  مصرف

مواد بوده و در بزرگساالن نیز مهم ترین دلیل اصلی مصرف مواد، فرار از مشکالت و داشتن نگرش مثبت نسبت به کسب 

  درهمی در زمان شروع و عامل خطر دین نسبت به مواد، نقش منگرش مثبت یا منفی به مواد و نگرش وال .آرامش روانی است

دختران نسبت به پسران، نگرش مثبت تری به مصرف مواد داشته  بعضاً بررسی ها بیانگر آن است که. می باشندمصرف مواد 

در . مواد دارند تری به مصرف برخی از  نگرش مثبت در سال های اخیر همچنین دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر

های معتاد بنا به   متاسفانه بسیاری از خانمکامل مهارت های زندگی و عدم بهداشت روانی زنان معتاد،  شناختِ رهای فقدانِمتغی

ضمن آنکه مشکالت روحی و روانی شدید در بستر خانواده، اجتماع و  ،دالیلی در زمینه های مذکور اطالعات چندانی نداشته

 . داشته که زمینه را برای گرایش به اعتیاد آنان فراهم می نماید زندگی فردی خود

 نبود امکانات  -فرهنگ مصرف تفننی  -تبلیغ مصرف مواد: چهار متغیر شاملعوامل فرهنگي در گرايش زنان به اعتياد  از بین

گسترده در فراغت، وجود تبلیغات ای که نحوه گذراندن اوقات   به گونه .باشندموثر می ضعف اعتقادات مذهبیو  تفریحی آموزشی

مواد محرک، بی ضرر  بودن غیر اعتیاد آور نظیر با عناوین دروغین...( آرایشگاهها، باشگاههای ورزشی، مجالس و)اماکن زنانه 

زمینه ساز مصرف مواد در  ،تقویت عملکرد شغلی و ی سریع وزن در کوتاهترین زمان، تقویت قوای جنسی  بودن، کاهش دهنده

 .خواهد شد زنانبین 
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صراميرضا حميد   

مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش   

 

 :پيشنهادها-1

 :حاکی است وضعیت شیوع مصرف مواد در بانوان کشورنیم نگاهی به 

از جمعیت  درصد 1/1بوده که حدود  به مصرف مستمر موادنفر مبتال  811.111شش دهم درصد از جمعیت زنان کشور معادل ـ 

 .باشند  می مصرف کنندگان مستمر مواد

 7.4 میزان شیوع کشور دانشگاه های دولتی دانشجویانجمعیت در )درصد  1.8دانشجویان دختر  میزان شیوع مصرف مواد در ـ

ماری جوانا و  زمینه مصرف ها در  در دانش آموزان دختر مقطع دوره متوسطه دوم و هنرستانمصرف مواد میزان شیوع  ،(درصد

( درصد 1.8 میزان شیوع ی کشورها  طه دوم و هنرستانجمعیت دانش آموزی متوسدر )گردان کمتر از نیم درصد   های روان  قرص

یت نگرش نسبت وضع ،(درصد 11.9 میزان شیوع جامعه کارگری کشوردر )درصد  88 وان کارگرن،میزان شیوع مصرف مواد در با

ل به وضعیت تمای ،(13جمعیت کشوری حدود در ) 11.1سال کشور  17تا  81در بانوان  811صفر تا  به مصرف مواد روی طیف

با توجه به مراتب  .می باشد( 84معیت کشوری حدود جدر ) 87.7کشور  17تا  81در بانوان  811مصرف مواد روی طیف صفر تا 

 :رسد  فوق تحقق موارد زیر ضروری به نظر می

  های امهبرن تقویت و توسعهارتقاء سطح شناخت زنان و دختران نسبت به انواع مواد و پیامدهای ناگوار مصرف آن از طریق 

 .آموزشی محیط هایها و سایر پیشگیرانه در رسانه

  نفس، خودکنترلی، تاب آوری، کنترل خشم و استرس، ه ب مهارتهای اعتماد ارتقاءو برنامه ریزی به منظور آموزش مستمر

حکام بنیه خانواده به منظور تقویت و است ارت ارتباط موثر به خصوص با اعضاءمعنویت، اصالح باورهای غلط، آموزش مه

 انتخاب دوستان، مهارت غنی سازی اوقات نحوه خانواده، مدل و سبک زندگی سالم، مهارت ارتباطات اجتماعی به خصوص

 .فعالیتهای جایگزین ورزشی و هنری تقویت از طریقفراغت سالم 

  مواده برای جلوگیری از دسترسی آسان بمضاعف تالش. 

 امعهای آسان به بانوان جتقویت خدمات مشاوره. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 :رونوشت

  .مزيد استحضار برایجناب آقای دکتر مومني دبيرکل محترم ستاد 


