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 : یک تحلیل محتوی کیفیاعتیاد بسترروایت زنان از  
 3 مریم افشاری، 2مسعود کیانپور ،1زهرا برومندفر

  چکیده

محدودیت اطالعات  در زمینه اعتیاد زنان چالش برانگیز  : زمینه وهدف

است و موانع متعدد سنتی، سازمانی، سیاسی و بسترهای فرهنگی در 

هنوز  این زمینه مطرح هستند. و آوری اطالعات مناسب درخصوص فراهم

اجتماع درک و زمینه الزم برای ارائه خدمات به زنان معتاد را ندارد 

مطالعه حاضر به شناخت ماهیت  مساله، تعریف و تشریح عمیق  . لذا 

  آن و توصیف تجربه زنان از اعتیاد پرداخته است.

  رسومم پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش تحلیل محتوای :بررسی روش

دومرکز ترک معتاد و ساکن در زن  30می باشد. مشارکت کنندگان را 

شرایط  تشکیل می دهند.را اصفهان  شهردر 1396اعتیاد زنان در سال 

سال ، رضایت آگاهانه برای شرکت در  15ورود به مطالعه شامل سن باالی 

 با ونمونه گیری مبتنی بر هدف و تا اشباع داده ها .پژوهش ، بود 

. درمطالعه .شد انجام نیمه ساختار یافتهعمیق مصاحبه از فادهاست

، حهت تجزیه وتحلیل داده استفاده  lundmanو  Graneheimحاضرازرویکرد 

شد. مطالعه حاضر دارای کد اخالقی از کمیته اخالق درپژوهش دانشگاه 

 می باشد.علوم پزشکی اصفهان 

ها تجربه زنان بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده  یافته ها: 

طبقه  که هریک شامل چند زیرطبقه  8ازاعتیاد درسه درو نمایه و

"،" " سرخوشی و فراموشی. درونمایه ها شامل هستند، تدوین شده است

می " و " تسهیل کننده ها "غریبه"، " دوستان  آسیب زاخانواده 

 باشد.

ه مشارکت کنندگان به تاثیر نزدیکترین افراد خانواد : نتیجه گیری

و تسهیل  ناگواریهای زندگی آنان ، ناامیدی و استیصال دربرابر

کننده ها جهت قدم گذاشتن در ورطه اعتیاد را تاکید داشتند. اما از 

محدودتر از مردان جامعه ایران آنجا که هنوز اعتیاد در بین زنان 

مقابله با آن دیر نیست. و در این راه همراهی دستان گرم و بی  ،است

 ضروری است. یاده و جامعه حمایتگر دریغ خانو

 كیفي مطالعه زمینه اعتیاد، ، ، زنان  :واژگان كلیدي
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  :مقدمه

 اجتماعی و فردي، خانوادگی آسیبهاي داراي بیماري یک عنوان به اعتیاد

با افزایش تنش در خانواده وانجام رفتارهای کجروانه که  است، بسیاري

 دارد  مردانهالگویی سوء مصرف مواد  شکل کالسیک  ( .2و1همراه است )

.  ( 3) تا زنان طوری که اعتیاد را بیشترمشکل مردان می دانند، ب

اما بررسی های اخیر نشان از افزایش شمارزنان معتاد دارد . ازجمله 

% در کشور های آسیایی 10نسبت زنان در جمعیت مصرف کننده مواد از 

در سه بررسی ، ( . 4 (شده است % در کشور های اروپایی تخمین زده40تا 

ن مواد در کشورایران در سال امصرف کنندگ   (RSA)ارزیابی سریع وضعیت 

%  از معتادان وارد 2/5% ،  9/6%،  6/6به ترتیب  1385،  1383،  1378

یک  نتایج(  6و 5زنان تشکیل داده اند ) شده به مراکز ترک اعتیاد را

 یک حداقل بررسي مورد افراد از درصد 3 حدود شیراز نشان داد که بررسی در

زنان  که این میزان دربودند کرده یین استفاده هرو از عمرشان طول در بار

 . (7) بودند شده یین هرو به معتاد زنان این همه اما بوده است. درصد 6/0

درصد از کل مصرف کننده ها بود  4.5، آمار اعتیاد در زنان 70در دهه 

  . ( 8)   درصد رسیده است 10آمار رسمی به که اکنون با توجه به 

استرس، خلق منفی در روابط ، محیط خانوادگی آشفته و   همچون عواملی

پر مشاجره و خشونت ، همسران معتاد ، بیماری های روان پزشکی و 

دخیل در اعتیاد مطرح کرده مردان  بیشتر ازدر زنان را خشونت جنسی 

زنان شیوع کمتری نسبت  درواد در ( . اگر چه سوء مصرف م9و10) اند 

 آن بیشتر استپیامد های طبی ، اجتماعی و اقتصادی  به مردان دارد ،

بارداری ناخواسته، تروما ، خشونت و انتقال  پیامدها  این . (11)

 (11و12) شامل می شود را  C ,B هپاتیتو  HIVهمچون بیماری های عفــونی 

و تن فروشی ، ر از منزل فرانظیر آسیب های اجتماعی  همچنین .

زنان ارتباط قوی داشتند  درمصرف مواد رفتارهای پر خطر جنسی با 

،عدم حمایت نگرش منفی به زن معتاد و مراقبت از فرزندان  ( .5و13)

همچنین فقر اقتصادی  ،خانواده و دوستان در مقایسه با مردان طرف از

انی برای مردان ، تشریفات زاید اداری، متمرکز بودن برنامه های درم

و فقدان مراکز تخصصی درمان ترک اعتیاد ویژه زنان از جمله موانع 

( . باتوجه به موارد ذکر 14و15د )ندرمان اعتیاد زنان به شمار می رو

شده  به نظر می رسد محدودیت اطالعات  در زمینه اعتیاد زنان چالش 
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ای برانگیز است و موانع متعدد سنتی، سازمانی، سیاسی و بستره

آوری اطالعات مناسب در این زمینه مطرح هستند فرهنگی در خصوص فراهم

هنوز اجتماع درک و زمینه الزم برای ارائه خدمات به زنان  ( . و16)

نگریسته معتاد را ندارد و به زنان معتاد به عنوان افراد نابهنجار 

 و دموا به وابسته افراد مورد در متعددي مطالعات ( . اگرچه17می شود ) 

 ویژ نگاه پژوهشها این بیشتر اما شده است، انجام مواد به وابستگي پدیده ي

ز طرفی شناسایی احساسات، ادراکات ( . ا18نداشته اند )  زنان به اي ه

تحقیق  هکمی، سخت و دشواراست، در حالیکهای و عواطف بوسیله روش 

.  (19و20کیفی روش مناسبی جهت بررسی عواطف و هیجانات می باشد )

ازانجا که روند رو به رشد زنان وابسته به مواد در سراسر جهان یکی 

اجتماعی است ایران نیز از این تحول جهانی مصون نمانده مسایل  از 

( . از 1و21است و شمار زنان مصرف کننده مواد درحال افزایش است )

 این به خاص توجه به نیاز و مشکل این حجم گسترش بودن به رو دلیل بهاین رو 

 درمان و پیشگیری مسئولین بیشتر چه هر تر شدن حساس زنان و از گروه

زمینه   در آنها مستند سازی و های اختصاصی جهت پیش بینی برنامه اعتیاد

، مطالعه حاضر به شناخت ماهیت مشكل، تعریف و تشریح زنان  اعتیاد

اعتیاد پرداخته  علل وبسترهای عمیق پدیده و توصیف تجربه زنان از

 است.

 :بررسی روش

پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش تحلیل محتوای مرسوم می باشد. 

ترک اعتیاد  دو مرکززن مراجعه کننده به   30مشارکت کنندگان را 

سال  15حداقل سن مشارکت کنندگان تشکیل می دهند.  1396در سال زنان 

کت سعی شد تا حداکثر تنوع درویژگی های فردی مشاردرنظر گرفته شد. 

روش کار درمفاهیم کسب شود.  وعکنندگان جهت دستیابی به حداکثر تن

کز احضور فیزیکی درمرهفته یک از بعد به این ترتیب بود که پژوهشگر 

درمورد موضوع ، ، جهت آشنایی بیشتر با مددجویان مرکز ترک اعتیاد 

مصاحبه انجام  اورضایت  وی وبا توجه به شرایط  مطالعه صحبت شد و

 .احبه دراتاق مشاور مرکز که محیطی خصوصی بود انجام شدمص شد.

که تنها به عنوان چارچوب اولیه  شد مي شروع راهنما سوال با مصاحبه ها

سواالت  .درجریان مصاحبه توسعه می یافتکه برای آغاز مصاحبه بود 

برای اولین بار تحت چه شرایطی مصرف مواد را شروع راهنما  شامل : 

راه با اعتیاد را توصیف کنید؟ ، با پیشرفت مطالعه ، زندگی همکردید
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با توجه به  سواالتهدایت شد و ایجاد شده ، مصاحبه ها براساس سواالت 

شده توسط مشارکت توصیف ارائه بر اساس و فرهنگی  واجتماعی شرایط 

مصاحبه ها عمیق و نیمه ساختار یافته و کنندگان ادامه می یافت. 

نمونه گیری  ساعت به طول انجامید . 3لی ا 2هرمصاحبه حدود  درکل

به  مصاحبه ها مبتنی بر هدف و تا اشباع داده ها ادامه یافت . 

ساعت بعد  48 تای ضبط شده مصاحبه ها سپس  شد.دیژیتالی ضبط صورت 

دو نفر  ها، به منظور غوطه وری دردادهمی شد. کلمه به کلمه نوشته 

متن مصاحبه ها  ونمودند وش مصاحبه ها را چند نوبت گ انپژوهشگراز 

و  Graneheimو از رویکرد  آماده شد .  end note ,wordبا  تایپ شد و

lundman  روش تحلیل محتوی کیفی جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده ،

های کیفی از قبیل معیارهای رایج مقبولیت در پژوهش(. 22)شد. 

هایی همچون بازنگری قابلیت تایید، اطمینان و انتقال ازطریق تکنیک

مشارکت کنندگان ، جمع آوری سیستماتیک داده ها ، نسخ نویسی در 

اسرع وقت، استفاده از نظرات همکاران  و مطالعه مجدد کل داده ها و 

قابلیت انتقال  از طریق مصاحبه با مشارکت کنندگان متفاوت و ارایه 

 نظر گرفته نقل قول های مستقیم و مثال ها و تبیین غنی داده ها در

 . (23) شد

 اصول خالقی:

ل اخالقی در پژوهش شامل اخذ رضایت آگاهانه به صورت کتبی از واص

مشارکت کنندگان جهت شرکت در مطالعه، ضبط مصاحبه ضمن حفظ بی نامی 

و رازداری، اطمینان دادن از محرمانه بودن اطالعات و حق آنها در 

 (295012) دارای کد اخالقیمطالعه حاضر شرکت یا خروج از مطالعه بود. 

 می باشد.علوم پزشکی اصفهان پژوهش دانشگاه  از کمیته اخالق در

  یافته ها :

 ،سال  32±5میانگین سن آنان  در مطالعه مشارکت داشتند .نفر  30

 20 ، به اشکال مختلف استنشاق ، خوراکی وتزریق داشتند.مواد مصرف 

نفر(  10خی از انها ) بوده که برتحت درمان متادون  %( 65نفر )

نفر پاکی یک الی  3،  ممکن بود همزمان مت آمفتامین هم مصرف کنند

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها (.  1سال داشتتند )جدول  11

سر خوشی . 1 نمایه درودرچهار  زنان اعتیاد  روی آوردن به  بسترهای

تسهیل  .4 ؛غریبهدوستان . 3؛  خانواده آسیب زا. 2؛ و فراموشی 

) جدول شماره  گردید هستند، تدوین فرعی  طبقه چندین  و  کننده ها
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در ادامه توضیحات الزم در مورد این طبقات، همراه با نقل قول  .(2

 های مستقیم از شرکت کنندگان ارایه شده است.

  سر خوشی و فراموشی .1

 دیگریوگروه تسکین دهنده پنداشته  رامصرف مواد مشارکت کنندگان

هیجان خواه خود را برتبیین  دربعد باورهای فردی ، درون ماجراجو و

م بخش بودن ، ااردلپذیر و علت اعتیاد خود تشریح کردند. بطوری که 

ااز آزارهای جسمی، عاطفی، جنسی و غفلت فراموشی، سرخوردگی بعد 

وکنجکاوی وهیجان را دلیل روی اوردن به بزرگسالی حتی  درکودکی و

 ریح کردند.مصرف مواد تش

 تسکین.1-1

برای لحظاتی توسط اکثریت قریب وقایع ناگوار زندگی  از یاد بردن  

به اتفاق مشارکت کنندگان جهت همدم شدن با مواد عنوان شد. مشارکت 

 :گفت 16کننده 

بود و همیشه خونه ما شلوغ بود. اون مادرم معتاد  و "...بابام ساقی

وگرسنه بودم. بوی خورشت سبزی  روز ازمدرسه امدم خونه  ،زمستون بود

و برنج دم کرده کوچه رو گرفته بود . ولی خونه ما سرد بود و بدون 

غذا . هرجا را گشتم چیزی برا خوردن نبود . ولی هروئین پدرم بود. 

می دیدم وقتی مصرف می کنند دیگه صدای هیچکس رو نمی شنوند وتو عالم 

 خواب دلنشین، گرسنگی و دیگه ای اند . ان روز مصرف کردم و بعد یک

  .رفت .گرم ، خوشحال و بی خیال بودم "ازیادم سرما 

مشارکت کننده گان اذعان داشتند که برای فرار ازواقعیتهای تلخ و 

درد آورزندگی مصرف مواد را دلپذیر و  آرامش بخش می دانسته و به 

باور آنان مصرف مو اد آنان را به بی خیالی می برده است. مشارکت 

 می گوید: 2ننده ک

"... شوهرم بهم خیانت می کرد  و به خاطر کتکها و نا مهربو نی که  

سالگی بهم روا داشت ، برای تالفی با مرد دیگری رفیق شدم ،  16از سن 

 15از شوهرم رنجیده خاطر بودم  . با ان اقا اورا به قتل رسوندیم. 

ا شدم و تنها سال زندانی شدم . تو زندون و تنها یهام با مواد اشن

سال برای چندسالی منو اروم می کرد مواد بود . نمی  15چیزی که در ان 

خواستم قبول کنم من ... )باگریه نام اصلیش را می برد( ، چنین کاری 

 کردم و دنبال راه فرار بودم" .
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حتی  اکثر مشارکت کنندگان دردوران کودکی و : در معرض آزار بودن. 2-1

به ویژه درمحیط  وغفلت ، سمی ، عاطفی ، جنسی ازارجبزرگسالی مورد 

قرار گرفته و  مصرف مواد را بر تبیین علت مصرف مواد جهت امن خانه 

آنان بعد از . های بعد از این حوادث ، ذکر نمودند.  رهایی از تنش

طرد شدن داشتند و برای  گناه و ، احساس ناپاکی و تعرض جنسی به آنها

  . داشتندقدرتی مافوق  به رهایی ازاین رنج نیاز 

 گفت: 27مشارکت کننده 

معتادم هم همیشه بیرون " پدرم بخاطر  زن دیگری مارا رها کرد ومادر

ساله بودم که دوتا برادرم ودوستشون بهم تجاوز کردند .سه 9 خونه بود.

 ترستایی برای نگه داشتن من وجیغ نزدن من بهم کمک کردند. از

ازدواج که هروئینی بود ا پسر همسایه سالگی ب  14تجاوزهای انها تو

منو طالق  باکره نیستم. ندمتوجه شدمادرش  خودش وکردم. شب عروسی 

نداد ،بیرونم نکرد ولی دیگه دوستم نداشت. پشتیبانم رو از دست 

سال مصرف کردم  16دادم. توتنهایم مواد منوامیدوار به زندگی کرد و

وبدبختی با تجاوزی که   سال اوارگی 16وخیلی اسیب دیدم . ولی این 

 ".  توخونه پدرم بهم شد برابر ی نمی کنه

ازدیگر مواردی بود که مشارکت کنندگان تجربه : انجهی کنجکاوی و. 3-1

به خاطر دختر بودن از انجام نمودند. آنان بر این باور بودند که 

شدن به تایید  وهمیشه کارهای پرخطر  خیلی کارها منع می شدند و

 7مشارکت کننده  ربوط به پسران خانواده آنان بوده است .دنبال ان م

 گفت: 

برادرهام همیشه  ازهمه چیز سردربیارم . ممی خواست و"شیطون بودم 

چیزهایی را که به عنوان  .و من زندانی تو  خونه  بیرون خونه بودند

با همکالسم تو دانشگاه ،  یک دختر از ان منع می شدم را می خواستم .

یی عشق را  می  .چون ماجراجو خالفت پدرم ازدواج کردموعالرغم م

می گفتند با مصرف  همشون مصرف کننده بودند .خونواده اش  . خواستم

می خواستم ببینم چه حسی داره . حرفهای دیگران .فضا  مواد میریم تو

 " .خطر رو برام نمی شکافه. خودم باید تجربه اش کنم

 

 هنگام مصرف که مشارکت کنندگان ازمواردی بود  :  بینیخود بزرگ -

زیبایی ، هوش انان براین باور بودند که  . دمواد تجربه نموده بودن

تواناییهایی داشته اند که دیگران متوجه ان نبوده یا به ان  و

 :گفت 14مشارکت کننده اعتنایی ننموده اند. 
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 تنش. یک خانواده پر از اشوب و ولی پدری الگلی داشتم و"...  

سالگی بهم تجاوز کرد و پدرم بعد از ان ، دیگه منو  11تو  برادرم

به خاطر بودن با دیگران و  ناخواسته شوهرم دادند ونادید گرفت . 

شده بودم . همیشه از دیگران طرد مصرف سیگار از طرف خانواده پدریم 

به خاطر نداشته هام طلبکاربودم و سعی می کردم تحقیرشون کنم.  

بود، یکبارتوی یه مهمونی که مال بچه پولدارا . زیبا و باهوش بودم 

ان بچه همه  .باالتربودم سانت از زمین  30 قرص ایکس رو مصرف کردم .

بهم نیرو می داد  این زیر پام می دیدم وهای لوس و پولکی رو 

  وراضیم می کرد".

 خانواده آسیب زا -2

روی  دلیل اصلیبه عنوان ، ) معتاد ( یادگیری از افراد خانواده

و افراد مورد مطالعه توسط مشارکت کنندگان بیان شد.  موادآوردن به 

خود ذکر تبیین علل اعتیاد  در  والدین ) به ویژه مادر( وهمسر را 

 .نمودند

به باور مشارکت کنندگان والدین  مصرف مواد:الگوی والدین اولین -

مواد خلق معتادشان ، راه ورسم زندگی با اعتیاد و وابستگی شان به 

 :گفت 16شماره مشارکت کننده  .دراین رابطه را به انان اموخته اند

:" پدر و مادرم هردو مصرف کننده بودند و بیشترین سمت که باعث شد  

مادرم بود. من بچه بودم و به مادرم از نظرروحی شم مصرف کننده 

وابسته بودم. او نا بزرگترهای من بودند. پس حتما کار درستی می 

تکیه گاهم بودند . اما سست مثل شن وماسه. دراوج درماندگی . کردند

 متادون و تن فروشتحت درمان ) منو با اعتیادم رها کردند" . 

 ( دانشجوی انصرافی0

 نیز گفت:  15مشارکت کننده  

"تو خونه همه مصرف کننده بودند.پدرومادرم،وسه تا برادرم.کسی ،کسی 

مصرف دادند، وردن که یادم روسرزنش نمی کرد.مثل راه رفتن وغذا خ

سالگی  شروع کردم.نه تنها مانعم نشدند، موقع تریاک  13مواد رو از 

جلودارم کشیدن مادرم سرم رو نوازش می کرد.  توهمه کارهام مادرم 

بود.به خصوص تو مصرف مواد .همه مواد جدید رو با مادرم امتحان می 

 "کردم.
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 ،ثیر گذار دراعتیاد زنان از افراد بسیار تا :همسرتسلط مردانه ، -

 آنان بوده اند. اکثر مشارکت کنندگان همراهی با شوهر و شوهران 

در  موارد غیر قابل اجتناب تفننی مصرف کردن با شوهر را یکی از

 مشارکت کنندگان شرح دادند که ازنظرمطرح نمودند .  اعتیاد خود

 وستند تحت تسلط شوهران خود ه تصمیم گیری برای زندگی واقتصادی 

مهربانی بی سابقه ایی که هنگام مصرف  وگاهی برای جلب توجه همسر 

، راغب به استتفاده ازمواد می شدند.. کسب می نمودند با شوهرشان 

 :گفت 10مشارکت کننده  در این رابطه

سال از من بزرگتر  20شوهرم یازده ساله بودم و موقع ازدواجم " 

. در ند کشیدتریاک می نواده اشمل خو. بود به هروئین معتاد  وبود. 

خونه شوهرم قاعدگیم شروع شد .شوهرم و مادرش که معتاد بودند منو 

بزرگ کرد ند و هر چی بلد بودند هم به من یاد دادند ، حتی مصرف 

فکر می کردم خداست. گفت بغل دستم بشین  ترسیدم.یهروئین رو . ازش م

یه ف مواد یعنی چه . نوجوان بودم ونمی دونستم مصر همراهیم کن . و

  تا اینکه معتاد شدم." دود، دوتا دود .

 :گوید مي باره این در 19مشارکت کننده 

 من به رو این از و بگیرم طالق من كه ترسید مي و كرد مي بازي زبان خیلي شوهرم : "

 و ندارد خماري اصال بكشي، كراك بعد و بخوري تریاك مقداري اگر كه ».گفت مي

 ". نمیشی معتاد

دوستان را عاملی برای روی آوردن مشارکت کنندگان  : غریبه دوستان-3

درپذیرفته شدن آنان چه در ودوستان بیشتر  به اعتیاد می دانستند .

 آنان مصرف همراهبه عنوان همبازی درادامه قبل و چه دربعد ازمصرف و

راحت تر برای زنان مواد انه مصرف خ و درمحیط دربستهبوده اند. 

 5با اینحال مشارکت کننده  تا درحمع دوستان.  پذیرتر است وامکان

 گفت:

 همش بهم گیر می دادند که چرا با این و نداشتم . یی" توخونه جا 

ازدست  .نداما برا من زشت می دونست ندمی کشیدخودشون  ان می روی.

درصورتی که اگه تو خونه  توهینهای پدرم عاصی شده بودم . سرزنشها و

دوستام بکشم. خودشون منو وادار کردند با  بروم می رفت.آبودم کمتر 

شاد بودم وکنار  برای زیبائیم ارزش قا ئل بودند .دوستانم توجمع 

 ". این شادی مصرف مواد هم بود
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 ها:ه تسهیل کنند-4

تسهیل یکی از موارد یکه درمحیط مستعد خانه ،  :روان ناآرام -

توسط مشارکت کننده مطرح  کننده شرایط جهت روی آوردن به مصرف مواد

قبل از انان درسابقه خود  شد،وجود مشکالت یا اختالالت روانی بود.

، اضطراب ، نگرانی ، خود کم بینی و وجود اختالل دوقطبی اعتیاد به 

تحت نظارت  درپی استفاده از داروی بدون کنترل و نمودند و ...اشاره

، اختال الت کننده  های کنترل مستقیم پزشک ، مواد را جایگزین دارو

 نموده بودند. روانی و عاطفی 

 می گوید: 1مشارکت کننده این رابطه   در

ولی هرچه گذشت هزینه ، اولش مرتب برای افسردگیم می رفتم دکتر  "

بودند. ازمواد بیزار بودم .ولی پاک خونوادم . دکتررفتنم بیشتر شد 

مادرم  بده.مشاوره های گرون را نمی تونست  پدرم هزینه دکتر و

افسردگی شدید داشت .همش دارو می گرفت . ازوضعی که داشت ناراحت 

بودم ومضطرب . داروهاش رو یواش یواش می خوردم .تا اینکه بدون 

داروهام  هرچی حالم بدتر می شد، خودم دارو می گرفتم و، نسخه دکتر 

فرشته نجاتم ازان همه  رو بیشتر می کردم تا اینکه دیگه اثرنداشت.و

  ". هروئیناضطراب ،نگرانی شد 

مشارکت کنندگان بیان داشتند که درخانواده ایی غالب  :کودک همسری -

یا متوسط زندگی می کردند. و از این جهت ازدواج  فقیر و بی سواد و

یک دختر ، همراه با برداشته شدن باری از روی دوش خانواده بوده 

بر این باور هستند که انان  نداشته اند.مجال رشد عاطفی را  و است.

بافتن ان به دست مادری مهربان  هایشان و دختران با شانه کردن مو ،

این  ازخود گذشته بالغ می شوند وزن بودن خود را در می یابند . و

و زنان درکوره راه زندگی گیسوهای انان با چنینن شرایطی بافته نشد 

دکی، به آنان در اوج کوهویت زن بودن خود را تجربه نکردند. 

مولفه  اعتیاد انان را درکناربستر و مسئولیت همسری رانده شدند 

 می گوید: 17مشارکت کننده دراین رابطه . نموده است مهیا های دیگر 

 8. فروختساتگی  2تو اتومان شیر بها  50000پدرم منو برا ی ..." 

بعدها فهیمدم  ساله. 26بچه داشت وبی پول. شوهرم بداخالق بود و 

 عروسی بلد نبودم تنهایی حمام برم .بعد صبح روز ک می کشه . تریا

وگفت موهات رو  بهم دا ده کرد و یک شونه شکست ممادرشوهرم حمام

بلد نبودم موهام رو ببافم. نفهمیدم کی یه زن شدم نمی  شونه کن.

. دونستم کدوم کار درسته وکدوم کاررو یه زن نباید انجام بده
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ز ی  شدم.  ازدست پدرم دلگیرم که نگذاشت وتوبچگی با تریاک  هم با

. پدرم به مادرم مجال ندادکه دل سیر با هم سنهای خودم بازی کنم 

 " . چطور یه زن باشم و به هر کس وناکسی بتونم "نه" بگم 

: اکثر قریب به اتفاق مشارکت پیامد مصرف مواد  ندانسته های-

 ن را تاثیر گذارکنندگان  از روند معتاد شدن اطالعی نداشتند و ا

جهت روی اوردن به مصرف مواد شرح داده شد. درکنار مولفه های اصلی 

 گفت: 3مشارکت کننده 

ساله موقع ازدواج به  14" من وخونوادم خیلی ساده بودیم . یه دختر  

تنها چیزی که فکر نمی کنه اعتیاد است. هربار که دندونم درد می 

اینکه شوهرم دکتر ببردم ،  گرفت و یا حتی سرما می خوردم به جای

می گفتم شوهرم ومادرش روزانه می کشند با خودم  بهم تریاک می داد .

اما من هفته ایی یه بار و معتاد نمی شم. نمی دونستم کم کم کشیدن 

پیر کنه. ساله  30ساله رو مثل یک زن  18من زن قیافه می تونه تریاک 

 تحت درمان متادون(خانه دار و " ) 

زنان درگیر با اعتیاد اغلب درحاشیه شهرها  :دگی ناامنمحیط زن-

زندگی می کنند و شغل درامد زایی نداشته و خانواده انان نیز از 

امکانات مالی مناسب برخوردار نیستند. کسی ، کسی را برای مصرف 

مه مثل یکدیگر هستند وکسی همواد مورد مو اخذه قرار نمی دهد. 

 می گوید" 24مشارکت کننده نیست.  نگران عاقبت آن شرمسار مصرف و

 خیلي برایم مواد و هستند مواد ي دوست پسرهام فروشنده و " برادرانم

 چهار گرمي من براي ،بود  تومان هزار ده گرمي كه كراك مثال. آمد مي در ارزان

 ) مصرف کننده شیشه( مي شد". تمام هزارتومان

 گفت :نیز در این رابطه  18مشارکت کننده 

هم می ) خرید وفروش مواد ( خالف  برادرهام مواد می کشیدند و " پدرو

خرید وفروش می  پاتوق های مواد و .با برادرهام می رفتیم تو کردند

تو این محل که من پایه کاربودم. انگار که دختر نبودم.  کردیم.

زندگی می کنیم.کاری که خرج زندکیمون رو دربیاریم نیست . تازه دور 

 "شند . هرگوشه خونه که می رفتی مواد بود . بر ما همه می ک

 بحث:

یافته ها نشان داد که داشتن حس تسکین دربعد فردی ، خانواده ایی 

آسیب زا ، دوستان غریبه و بستری مناسب جهت اعتیاد ، درروی اوردن 

به اعتیاد مشارکت کنندگان درمطالعه حاضر مطرح گردید. بطوری که 
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کودکی( مملو از درد ورنج بوده وتنش  زندگی گذشته انان ) به ویژه

 رویدادهاي جزو الینفک زندگی آنان بوده است. تحقیقات مبین آن است که

 سوء معرض در مثل شود، ایجاد مي دیگران منفي اعمال اثر در که زایي تنش

 گسستگي ازهم و شوهري، زن خانواده گسستگي هم از گرفتن، قرار رفتار

 پایگاه اقتصادي شوهري و و زن خانواده مانينابسا مادري، و پدر خانواده

 است بوده مخدر مواد به معتاد زنان بر اعتیاد مؤثر عوامل از اجتماعي،

کنجکاوی نیز از علل رو اوردن به اعتیاد درزنان مطرح شد.  (.24(

( طی مطالعه ایی گزارش کرد که تمایل شخصی وحس  2010دهقانی )

مورد  (.25)مهمی داشته است  کنجکاوی درگرایش به مصرف مواد نقش

ویا دیگری از نامالیمات زندگی زنان معتاد دراین پزوهش ،مورد آزار 

 درصد 53 تا 28 که مطالعات مبین ان است . قرارگرفتن بود خشونت خانگی 

 و (14بوده اند ) محارم با زنا قربانی کودکی در مصرف کننده مواد زنان از

 اشكال زنان به اعتیاد و تمام نتایج پزوهش هم بر علل روی اوردن

آنان درکودکی وبزرگسالی تاکید  زندگي در  )عاطفي جنسي، فیزیكي،( خشونت

 . است همسو (26و 24) (2008 ، کوینگتن( و 2014،خادمیان  نتایج با دارد و

استرس پس  (PTSD) در را مشکالت روانی دیگر اختالل یا خطر آسیبها این تجربه

معتاد  زنان .(3 (افزایش میدهد رف کننده موادمص زنان در  سانحه از

 مادري ی یاپدر الگوي، گزارش میکنند پدري خانواده در را بیشتري مشکالت

 و است درهم تنیده اجتماعی مسایل با اعتیادشان بیشتر، ندارند  کافی

مطالعات ازطرفی .  (14دارد )  استرس مشخص ارتباط با آنها در مواد مصرف

 با رویارویي در آنها ناتواني افراد، از بعضي اعتیاد علتنشان می دهد که 

اسیبها  و درواقع بسیاری ازاختالالت و(. 27( است زندگي و مشکالت ها سختي

درناتوانی افراد درتحلیل صحیح مسا یل شخصی ، عدم احساس کنترل 

عدم آمادگی برای حل  وکفایت جهت رویارویی با موقعیتهای دشوار و

 كه جا آن از . (14زندگی به شیوه مناسب ریشه دارد) مسایل مشکالت و

 هاي شكست با رویارویي براي تري كم مهارتهاي زنان ما ي جامعه در معموال

 اعتیاد به ناكامي از درد ناشي التیام براي كه نیست عجیب دارند، اجتماعي

همخوانی دارد. طبق حاضر که با نتایج پژوهش  (.16) شوند كشیده

د مورد پژوهش ، پدر یا شوهری که خود معتاد هستند ، اظهارات افرا

 همسر خود را نیز درگیر اعتیاد می کنند. میمندی  بتدریج خانواده و

که سبک فرزند پروری ومصرف مواد  گزارش نمود ایی درمطالعه (  2008)

و  (.28درخانواده تاثیر مهمی بر گرایش به اعتیاد داشته است. )

معتاد و اختالفات خانوادگی را ازعلل قابل داشتن والدین ، بستگان 
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 اصطالح ابداع با . ساترلند(  29)  توجه اعتیاد بیان نمومده اند

 یادگرفتني انحرافي رفتار كه كند اشاره مي اصل این افتراقیبه همنشیني

 فرایند انحرافي در رفتار یادگیري از ه اي عمد بخش و ذاتي و ارثي نه است

می  اتفاق دوستانخانواده و  گروه مثل كوچك و ميصمی گروههاي ارتباطات

 و تأخر و ( . تقدم30 )  دفعات، تكرار نظر از افتراقي همنشیني انواع . افتد

( و یادگیری موثر ، وابسته به 31 (متفاوتند یكدیگر با ارتباط شدت

(. که این پیوند درخانه به 32) میزان فراوانی و مداومت ارتباط است

 تحمل دیگر سوي ن وزنان جامعه مابیشتر است. ازجهت دخترا هویژ

 اعضاي اغلب و است مواد مخدر به آلوده که اي خانه در زندگی جهت به فرزندان،

 می اعتیاد کشیده سوي به و یابد می کاهش باشند، می ...و بیکار و نئشه خانواده

معموال شوهرمعتاد ، مواد مخدر را دراختیار همسرش می (. 33)شوند

زندگی اش عدم اعتماد به شریک  او را دردو راهی اعتماد و وگذارد 

قرار می دهد. و سعی می کند او را به دالئلی مثل سوء استفاده 

ازهمسر جهت تهیه مواد مخدر، انتقام جویی وتالفی از همسر، جلوگیری 

ازمتارکه وجدایی همسر، جلوگیری از نزاع وسرزنش های همسر ،داشتن 

قع استعمال وحاالت نئشگی ، عالقه به همسر درجهت شریک وهمدم برای موا

کند  می رهایی اواز دردهایی چون درد زایمان ، سرطان و.... معتاد

ساالرانه د ( نیزبرنقش مر 2004در مطالعه جمشیدی منش ).( 34)

معتقد است که برخی  شوهربرتبیین علت اعتیاد زنان اشاره شده است و

 به نسبت اعتراضش صداي تا آورد مي روي دموا مصرف به شوهر اجبار به زنان

 از بیش همسر، با نزدیك روابط طي در زنان واقع در ساكت شود.و مرد د اعتیا

بنظر می رسد که تسلط  شوند. و اعتیاد مي دچار صمیمانه روابط سایر

درنقش همسر ، مشوقی غیر قابل انکاردراعتیاد زنان است  مردانه 

با یافته پژوهش حاضر می باشد. نتایج مطالعات جامعه  همسو که(. 35)

شناختی بیانگر این حقیقت است که شکاف جنسیتی در سال های اخیر در 

کالن شهرهای ایران و به طور خاص در بین طبقات متوسط رو به باال در 

حال کاهش بوده است اما این شامل حال افرادی که از پایگاه 

بنابراین (. 36) وردار هستند نمی شوداجتماعی پایینی برخ-اقتصادی

لزوم ترویج آموزش های مبتنی بر فرهنگ شهروندی و نیز توانمند سازی 

عداد تزنان جهت کاهش شکاف مذکور بیش از پیش احساس می شود.  

معدودی از مشارکت کنندگان ، دوستان را عاملی برای روی آوردن به 

ابطه با هم کالسی معتاد، ( داشتن ر2004اعتیاد می دانستند . امینی )

برخورد نامناسب خانواده و داشتن فرد معتاد در خانواده، معاشرت با 
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 37دوستان معتاد را از علل مهم بازگشت مجدد به اعتیاد مطرح نمود )

ا به عنوان ر"دوستانع درجم" پذیرس  نیاز بهنیز بردیگری مطالعه  (.

نموده ر معرفی یکی ازعوامل تاثیر گذار براعتیاد به مواد مخد

( 2005یافته های مطالعه فالح زاده )  و برتاکید این مطلب(. 38)است

آنها  ن نوجوا فرزندان و والدین بین روابط چه هر نیز نشان می دهد که 

. ( 39می شود ) بیشتر ن آنا براى گروهى روابط و همساالن ارزش یابد، كاهش

علت اعتیاد درزنان  با نتایج پژوهش حاضر بر نقش دوستان درتبیین که

اختال الت روانی مشارکت کنندگان به ذغان آنان از . همسو می باشد

 مطرح شده است.  اعتیاد زنان درپژوهش حاضر ، تسهیل کننده موارد 

 مواد به معتادان شخصیتي -رواني معتقد است که خصوصیات  ( 2009) چي آجیل

 داراي اعتیاد از لقب آنان بلكه مخدرنیست، مواد از ناشي صرفا   مخدر،

 مخرب صورت به اعتیاد بعد از كه اند بوده اي عدیده شخصیتي و رواني نارسائي

 افرادي معتادان از كثیري ي عده دیگر عبارت به شده، و تشدید و ظاهر تري

بنظر مي رسد که و (.  40) اند بوده نارسائي شخصیت داراي كه هستند

رفتارها و احساس هاي اجتماعي برخي  رواني هم با اختالل هاي رفتاري و

از جمله هیجان هاي جامعه، بي ارتباط نباشد. این موضوع زماني 

اهمیت مي یابد که از دیدگاه علمي به ساز و کار تاثیر مواد مخدر 

درمطالعه حاضر نیز پژوهشگرمعتقد است که اکثر زنان (. 41) بنگریم

نوادگی مشارکت کننده درپژوهش به دلیل همان دوران آشفته خا

دچارافسردگی ،تنش ،ناامیدی وکاهش عزت نفس بودند. آنان دربسیاری 

درکوران زندگی پر ازرنجشان رها شده  ازموارد به خود واگذاشته و

درگیری آنان  اعتیاد تاثیر گذار بر درکنار تمامی علل  بودند . و

های روانی آنان به عنوان یک بستر مهیا دراعتیاد آنان مطرح است. 

 افسردگي، شدید، درطی مطالعه ایی دریافت که اضطراب( 2009)ی اجیل چ

 با معاشرت ستیزه جوئي، پرخاشگري، ناسازگاري، تنهائي، به زیاد میل

 دام فرزند در شدن كشانده موجب تواند مي ... و تحصیلي افت ناباب، دوستان

 مي شود خانواده بیماري تشدید سبب خانوادگي تعامالت اگر باشد .و اعتیاد

 دختران درمدارس با چنین شخصیتهایی غربالگريو  .گیرد صورت درماني

 اعتیاد به زمینه در سازي آگاه و عمومي آموزشهاي و مدرسه شناس توسط روان

ازاین  (.40)نماید پیشگیري امر این از توان مي متوسطه مقطع خصوصا   مواد

نین جهت خدمات مشاوره ایی به ویژه درمدارس دردوران ابتدایی و س

بیشتر است ، الزم و ضروری درمدرسه بلوغ که هنوز شانس حضور دختران 

 به نظر می رسد.
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بعضا اجباری  ازدواجهای زودهنگام ویافته ها مبین آن است که 

 زودهنگام بسترقابل توجهی دراعتیاد زنان مهیا نموده است. ازدواج

 ها میلیون جسم و روان سالمت كه .است سال 18 زیر افراد با ازدواج به مربوط

 نوجوانان و كودكان اگرچه .اندازد خطرمي به جهان سراسر در را نوجوان و كودك

 بیش دختران اما بینند، لطمه مي پدیده این هاي آسیب از جنسیتشان از فارغ

 از بیش چاد و نیجریه در . ( 42) روند مي شمار به پدیده این قربانیان ترین

، ( 2013)  پاكستان در و( . 43).شود مي انجامسال  18 زیر ها ازدواج درصد 70

 پدیدة  (.44) است گرفته صورت سال 18 زیر پاكستان هاي ازدواج نیمي از

علل ازدواج .  دیرپاست و دیرین امري نیز ایران جامعة در زودهنگام ازدواج

زودهنگام درایران ناشی از مولفه های اقتصادی ،فرهنگی واجتماعی می 

ای از ازدواج دختران پیش از نگران کنندهرشات گزا(. 45باشد ) 

 حتیو  مشاهده می شوددر کشور رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها 

استان خراسان  .گزارش شده استسال نیز  10ازدواج دختران کمتر از 

سال رتبه اول ، اصفهان رتبه  14الی  10رضوی ازنظر ازدواج در سنین 

 بعضي در پدیده این هرچند(. 46) دارندرا در کشور  31و سمنان رتبه  15

 از بسیاري در چنان هم اما است، شده تر رنگ كم امروزه پیشرفته و شهري مناطق

 ازدواج خطر معرض در ازنوجوانان زیادي تعداد ما كشور روستایي و شهري مناطق

 سطح هاي آموزش و ما درجامعة موجود فرهنگي شرایط با و دارند قرار زودهنگام

 مي شمار به مهمي هنوزمعضل ... و اجتماعي خدمات گسترش و جامعه رد كالن

 رشد طبیعي ازمسیر زنان و دختران از دسته این زدواج زودرس،ابا  (.45)آید

 جامعه آگاهي و و آموزش دریافت مراحل ماندن ناقص با و شده خود خارج بلوغ و

از  بسیاري رد كه شوند مي فراواني معضالت و مشكالت گرفتار ناقص، پذیري

ین عدم ا. ( 47) شوند مي متحمل ناپذیري جبران جسمي و رواني صدمات موارد،

 مدیریت درجای جایی زندگی مشارکت کنندگان درتحقیق حاضر مشهود است.

دیگرازدواج زودهنگام ناکافی بودن تحصیالت دختران می ازپیامدهای 

 مصوب ایران اسالمي ريجمهو نظام در زنان هاي مسئولیت و حقوق منشور باشد. در

 و آموزشي ارتقاي عمومي، آموزي سواد بر حق فرهنگي انقالب جلس شورايم

 و. (48)زنان تاکید می شود.  براي وپرورش آموزش امكانات از برخورداري

ازدواج زود هنگام فرصت سواد اموزی دختران به ویژه درخانواده های 

آنان ه شهرها را از ساکن درحاشی با سطح اقتصادی اجتماعی پایین و

مشارکت کنندگان ازعوارض  یکه ناآگاه به نظر می رسد وسلب می کند. 

عواقب مصرف مواد یکی ازعوامل تسهیل کننده دراعتیاد آنان بود .  و

اجتماعی انان را دررابطه با  احتماال سواد ناقص انان،  سواد و
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 نیز( Botvin  2007 (هاي بررسي موضوع اعتیاد تحت الشعاع قرار می دهد.

 آموزان دانش نگرش و تواند برآگاهي مي اعتیاد از پیشگیري آموزش داد، نشان

.با توجه به اسیب پذیری دختران  (.49) باشد داشته مثبتي تاثیر

باید راهکار مناسبی بالطبع واعتیاد انان درسنین نوجوانی وجوانی ، 

ازاعتیاد  ان پیشگیری جهت مصون سازی جوانان ونوجوانان پیدا کرد و

  زند رامي اول آموزش حرف پیشگیري، برنامه هر در شك که بدون .( 50است،) 

 به مواد كننده، مصرف افراد درکه  بدین لحاظ از طرفی و.  ( 49و48) 

یکی از  .وجود دارد اجتماعي ناكارآمدي و رواني ناپختگي اي گونه

) گی است.راهکارهای موتر درپیشگیری از اعتیاد آموزش مهارتهای زند

موزش مهارتهای آگزارش نمود که ( به نقل از حقیقی  2010مومنی ) (.51

 (52) زندگی موجب سالمت روان وعزت نفس ، ابراز وجود دختران می شود

طی تحققی دریافت که آموزش مهارتهای زندگی (  2009)  ویکتوریا و .

ن تاثیر مثبتی برکاهش استفاده ازمواد مخدر والکل در دانش آموزا

،با توجه به اینکه تقریبا به اعتقاد پژوهشگر .  (.53داشته است)

حاضر دارای والدینی درپژوهش اکثر والدین ، زنان مصرف کننده موارد 

دختران حضور ، د مادری بودن مصرف کننده و فارغ از مسئولیت پدر و

این شانس را به آنان خواهد دادکه با اصول مراقبت در مدرسه و 

وند . و آموزش مهارتهای زندگی ، الاقل آشنایی با این ازخود آشنا ش

این مفاهیم در دروس  وگنجاندناصول را جهت آنان مهیا خواهد نمود. 

 از شده حاصل نتیجه دیگر .دانش آموزان ضروری به نظر می رسداصلی 

 و آلوده مناطق پژوهش در کنندگان شرکت اکثر که است این بیان کننده پژوهش

 سهولت و آلوده منطقه اي در زندگي آنان .میکردند زندگي شهر پایین جرم خیز

محققین  . شمردند مي بر خود اعتیاد عوامل دیگر از را مواد به دسترسي

 بنا  .کرد تبیین او شهري محیط حسب بر میتوان، را انسان رفتار کهمعتقدند 

 که دمیآی به وجود مشخصي محله هاي بزرگ، شهرهاي توسعه اثر در نظرآنان به

مشارکت  اظهارات طبق ) .54 ( دارد را خود زندگي شیوه های خاص هرکدام

 و پایین مناطق در ارزاني مسكن به دلیل و بوده مهاجر آنان اکثر ،کنندگان 

 نیافتن مالي و استیصال علت به و شده اند ساکن نواحي آن در شهر، جرم خیز

آورده اند.که  روي مواد مصرف آن دنبال به و مواد فروش و خرید به شغل

وبه نظر می رسد نظارت  همسو می باشد.)  ( خادمیان  بانتایج تحقیقات

پنهان دراین مناطق ضروری به نظر  نیروی انتظامی به صورت اشکار و

فروش کالن مواد را به عهد دارند  و با افرادی که خرید تا می رسد.

مقدم آموزش  سیما به عنوان خط صدا ودرکنار  طبق قانون عمل نموده و
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سازمانهای دولتی که متولی به جامعه به ویژه دررابطه با اعتیاد و 

) سازمان بهزیستی( هستند ارتباط  رسیدگی به اسیبهای اجتماعی

 تنگاتنگی دررابطه با فرهنگ پیشگیری از اعتیاد داشته باشد.

 تیجه گیری :ن

 درک تجربه و رنجی که این گروه از زنان از اعتیاد داشتند می

 یافتن ، لتبیین روی آوردن بآنان به اعتیاد و چاره مشکتواند به 

کمک کننده باشد. در این پژوهش مشارکت کنندگان به تاثیر نزدیکترین 

 استیصال دربرابرناگواریهای زندگی  ، ناامیدی وآنان افراد خانواده 

ورطه اعتیاد را تاکید  جهت قدم گذاشتن درتسهیل کننده ها  و

که هنوز اعتیاد در بین زنان محدودتر از  از آنجا اما داشتند.

آموزش مهارت  مردان است و درجامعه ما هنوز مقابله با آن دیر نیست.

هاي زندگي از جمله چگونگي رویارویي با استرس ها، شیوه ي نه گفتن 

و شیوه ي حل مسئله مهم ترین گامي است كه باید براي زنان برداشته 

تان گرم و بی دریغ خانواده و جامعه همراهی دس این راه در و

ضروری است. خانواده وجامعه نیاز به یک تغییر باور حمایتگر  

دررابطه با نیازهای اساسی زندگی دختران دارند .واصالح قوانین 

ازدواج واموزش از طریق وسایل ارتباط جمعی دررابطه با به نمایش 

 کذاردن این نیازهاد نقش تعیین کننده ایی دارد.

 مشارکت کنندگانطالعه حاضر دارای محدودیتهایی است. بطوریکه م

 . ویا تحت درمان متادون بودند معتاد زنان از پژوهش حاضر، گروهی

کارهاي  انجام و داشتند اجتماعی پایینی -اقتصادي پایین وضعیت

افراد گروه  این بنابراین . بود شایع آنها در تن فروشی و غیرقانونی

به  یافته هاي و نباید میدادند تشکیل را کشورمان ادمعت زنان از خاصی

 انجام بنابراین .داد کشور تعمیم معتاد زنان تمامی به را آمده دست

 شهرهاي و مکانها در معتاد زنان دیگر گروههاي بر بیشتر کیفی پژوهشهاي

 .میشود مختلف پیشنهاد

 یقبا کد اخال طرح تحقیقاتیمطالعه حاصل از  نیا: تتشکروقدردانی

باشد. ( از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان می 295012)

ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری از  سندگانینو لهیوس نیبد

بدلیل حمایت مالی و معنوی این طرح، زنانی که در اوج استیصال به 

پژوهشگر اعتماد نموده و با او سخن گفتند، از سازمان بهزیستی و 

پژوهش  نیکه در انجام ا ک اعتیاد ویژه زنان در اصفهانمراکز تر

 .آورند یو تشکر به عمل م رینمودند، تقد یهمکار
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  توزیع فراوانی ویژگی های فردی واحدمشارکت 1جدول شماره :

 کنندگان

 درصد تعداد  متغیر

 

 

 سطح تحصیالت

 1/18 5 بی سواد

 60 18 ابتدایی
 3/13 4 راهنمایی

 6/6 2 دیپلم 

 3/2 1 دانشگاه
 100 30 جمع

 

 

 

وضعیت 

 ازدواج

 6/6 2 مجرد

 3/63 19 ازدواج دائم
 20 6 ازدواج موقت

 10 3 مطلقه
 100 30 جمع

 

 

 

 

نوع مصرف 

 مواد

سابقه مصرف 

تریاک و شیره 

 تریاک

29 6/96 

سابقه مصرف 

 حشیش
15 50 

سابقه مصرف 

 هروئین
20 6/66 

سابقه مصرف مت 

 امفتامین
22 3/73 

سابقه مصرف 

 ترامادول
2 6/2 

 100 30 جمع

 

طبقات استخراج : 2شمارهجدول                                     

 شده از تحلیل مصاحبه ها

 طبقه اصلی طبقه فرعی

  تسکین

سرخوشی و 

 فراموشی

 درمعرض آزار بودن

 کنجکاوی و هیجان

 خودبزرگ بینی

والدین اولین 

 الگوی مصرف

خانواده 

 آسیب زا
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 تسلط مردانه همسر

دوستان  پذیرش 

 غریبه
 نهمبازی بود

  روان ناآرام

تسهیل کننده 

 ها

 کودک همسری

ندانسته های مصرف 

 مواد

 محیط زندگی ناآرام

 

 

 


