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  البرز استان در يياجرا يهادستگاه كنشگران منظر از انزن ادياعت
  

  3الدين قادريصالح  2مسعود گلچين، 1،يمانيسل هيسم
  

  )15/06/97پذيرش خيتار ،27/01/97افتيدر خي(تار
  

      دهيچك
 اديانجام شده در خصوص اعت يو اقدامات و كارها امدهايتعامالت، پ ط،يشرا فهم مقاله هدف

. روش مورد است استان يياجرا يهادستگاه كنشگران منظر از»  زاستان البر«زنان در 
 با هاداده. است شده استفاده يانهيزم ةيپژوهش از نظر ندياست و در فرا يفياستفاده ك
 با و ينظر يريگنمونه روش اساس بر. اندشده يگردآور قيعم مصاحبه كيتكن از استفاده

 از حاصل يهاافتهي. شد مصاحبه البرز استان مسئوالن از نفر 19 با ،ينظر اشباع اريمع
  :است ريز شرح به عمده مقولة 10 شامل يانهيزم هينظر روش به يبندمقوله
 عدم ،يكنترل نظام ضعف ،يتنش خانوادگ ،هماالن فشار و ياجتماع يريادگي
از  يريشگيپ يو آموزش برا يآگاه ،افتگانيبهبود  يمراكز درمان ،ترك از بعد تيحما
 مردم يهاسازمان ،ادياعت ترك مراكز ،مختلف ينهادها قيطر از يسازفرهنگ ،ادياعت
 زنان ادياعت رشدبهرو روند«: زيمقولة هسته ن .زنانادياعت رشدبهو روند رو  وعيش  ،نهاد

 كه دهديم نشان هاافتهي .است »هاسازمان يناهماهنگ و يساختار فشار از برآمده
 است، داشته آن با مقابله يبرا الزم منابع و امكانات از فراتر يرشد زنان ادياعت دهيپد
 يهاجنبه و نداشته وجود يروشن كارميتقس و يهماهنگ يياجرا يهادستگاه نيب

  شده است. ن تيزنان تقو ادياعت دهيمبارزه با پد ياجتماع
 ،يساختار فشار ،يانهيزم ةينظر ،يفيزنان، استان البرز، روش ك ادياعت :هادواژهيكل
  ناهماهنگ تيريمد

________________________________________________________ 
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مسئله انيب  
 آن با ينوع به جهان يكشورها تمام كه است ياجتماع مشكالت نيبزرگتر از يكي ادياعت

 است جهان در »ادموسوءمصرف« شيافزا از يحاك هاگزارش كهيبطور اند؛بانيگربهدست
 ،يخانوادگ يزندگ يساماننابه در يمهم نقش ادياعت س،يمشون اعتقاد به). 8: 1393 ،يعي(رف
 نظر در ياجتماع مسائل نيترمهم از و). 465: 1395 س،ي(مشون دارد..  و فقر جرم، ،يخانمانيب
  ).146: 1396 رمحمدتبار،ي(م است انيرانيا

 دانمر به نسبت نناز يماجربودن  ضغماا قابل و پايين خنر ليلد به ديميال دهفتا ههد تا
 با. گرفتمي ارقر نشناساجامعه عالقه ردمو كمتر جتماعيا تفاانحرا و جنسيت عموضو 

 توجه نكانو در نناز يماجر و جتماعيا تفاانحرا و جنسيت مطالعه ،فمنيسم رشد و يشاپيد
 يهايتودمحد كاهش ،سنتي ادهخانو زا ننازشدن  آزاد با. گرفت ارقر شناختيجامعه تمطالعا

 به دانمر و نناز رفتار ر،كا زاربا به نناز ورود و نناز جتماعيا يهاجنبش توسعه ،جتماعيا
 باشديم موارد آن از زين ادياعت كه. افتي شيافزا زنان مياجر آن لنباد به و شد يكدنز يكديگر
 به تينس يترخطرناك عوارض زنان در ادياعت ،يبر اساس آمار جهان ). 85: 1392 ،ي(ناصر
 يدارا زنان درصد 90 دهديم نشان معتاد زنان درباره قاتيتحق مجموعه. كنديم جاديا مردان
 ياستفاده جنس سوء مورد شانيزندگ در باركي حداقل مواد مصرف از يناش معضالت و مسائل

 ريتأث تحت اي خشونت ريدرگ ينقربا عنوان به مطالعه مورد افراد يتمام بايتقر. اندقرار گرفته
- بيآس كارشناسان). 6- 4: 1390 ،يمي(ابراه اندبوده يكالم و يكيزيف ،يجنس سوء يرفتارها

. دهنديم ادامه خود مشترك يزندگ به معتاد زنان./. 9 تنها كه باورند نيا بر ياجتماع يها
 زنان، ادياعت). 4همان: ( كننديم وداع مشترك يزندگ با اول سال دو همان در زنان نيا./. 50
از جمله؛ كاهش فرصت  سازديم وارد جامعه و خانواده فرد، بر را يريناپذ جبران يهابيآس

خانواده به  ياعضا يخانواده و احتمال ابتال يازدواج دختران معتاد، طرد خانواده، فروپاش
  ).  163 - 162: 1394 ،ي(قربان دزيا يماريب

 با. است بوده شيافزا به رو معتاد و موادمخدر كنندةصرفم زنان تعداد رياخ يهاسال در
- ي(ناصر است نفر هزار 114 حدودا كشور در معتاد زنان تيجمع موجود، يآمارها به توجه

معتادان زن حدود  كشور، يستيبهز مسئوالن اظهارنظر نير اساس آخرب). 85: 1392 پلنگرد،
 زنان ادياعت درصد 4 حدود شيافزا انگريب ندرو نيدهند كه ايم ليدرصد از معتادان را تشك 13
توجه  ،يتند بيش نيبا چن ادياعت شيافزا ). روند12: 1395 ،ي(قادر است گذشته سال 5 در
. اگر چه اعتياد در هر قشري از اعضاي جامعه ناگوار سازديم يرا ضرور اديبه مسئله اعت ژهيو

 شديدتر آن منفي تاثيرات و ناگوارتر انآن همسري و مادري نقش دليل به زنان اعتياد اما است،
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را بر فرد، خانواده و در  يريناپذجبران يهابيآس نداتومي ادهخانودر  دمعتا درما دجوو .است
 و شود يحاد در جامعه محسوب م يزنان به عنوان معضل ادياعت نيجامعه وارد كند، بنابرا جهينت

  .دارد تياهم اريبس اجتماعي معضل اين به  توجه
 و مناسب يهوا و آب داشتن ،ياقتصاد و يصنعت ژةيو طيشرا بودن دارا بخاطر البرز ستانا
 امر نيا و كننديم مهاجرت شهر يهاهيحاش به كه باشديم ريمهاجرپذ اريبس توسعه تيقابل

 و نيمهمتر گرفته انجام مطالعات براساس. است شده مختلف انحرافات يهانهيزم شيدايپ باعث
است  ينينشهيحاش البرز استان در ياجتماع يها بيآس و جرم وقوع بر عامل نيرگذارتريتاث
استان  نينفر به ا 149839تعداد 1395تا  1390از سال ). 35- 29: 1392جوار،  يدري(ح

 تختيپا مجاورت در نكهيا لحاظ به و است اديز اريبس آن در ينينشهيحاش  و اندمهاجرت داشته
 آوردن يرو در اي و زنان ادياعت زانيم در نهايا همه گريد عوامل يليخ و يكاريب ليدل به و است

 مسئول. است شتركردهيب مراتب به گريد يهااستان با سهيمقا در را البرز استان در ادياعت به
 در كه يزن نفر 1500 تعداد از 1394 سال در كرد، انيب استان يزيربرنامه و تيريمد سازمان
 موادمخدر با مبارزه يشورا ريدب يهاگفته طبق. داشتند ادياعت ان،آن درصد 55 بودند، زندان
 فقط 1390 سال از قبل كه، يابگونه شده ليتبد استان در يحاد مسئله به ادياعت البرز، استان

 چيه مركز 15 نيا از كه اند،داشته البرز استان در مواد به يوابستگ مدت انيم ياقامت مركز 15
 يهادرخواست به توجه با رياخ سال 5 در اما بوده مردانه تا 15 هر ودهنب بانوان مخصوص كدام
 يكي ن،يبنابرا اندنموده زنان ادياعت ترك مراكز جاديا به اقدام است شدهيم ترك يبرا كه مكرر

 البرز، استان سطح در مسئوالن و شهروندان خانواده، روزمره يهاچالش و روز موضوعات از
 شناخت دنبال به موضوع درست شناخت يبرا است الزم پس. باشديم زنان ادياعت مسئله
 زنان ادياعت مسأله به پژوهش نيا. ميبپرداز آن يامدهايپ به و ميباش ادياعت بر رگذاريتاث عوامل

 در كه است ياستان مسنوالن منظر از موضوع شناخت بر آن تمركز و پرداخته البرز استان در
 عوامل از مطلعان و رانيمد افتيدر شناخت ياصل هدف. نددار يتيمسئول و نقش نهيزم نيا

 در زنان ادياعت كاهش يبرا شده انجام يكارها و اقدامات يبررس نيهمچن و زنان ادياعت بر موثر
  .است آن گرمدخله عوامل و ها علت ها، نهيزم و البرز استان
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  پژوهش نهيشيپ
 از يبرخ به كهانجام شده است  هرچند اندك يزنان در كشور مطالعات اديخصوص اعت در

 مصرف مرخين« عنوان با يقيتحق) 1394و همكاران ( يشمي. كلشوديم اشاره ديجد مطالعات
 به خدمات بهتر ارائه در هابرنامه ميتنظ به كمك هدفشان كه دادند انجام »معتاد زنان در مواد

 و تگريچ يدرمان مركز دو از عتادم زن 65 از يانمونه با و يفيكروش با آنها. باشديم گروه نيا
 از درصد 68 در كه داد نشان پژوهش نيا يهاافتهي. دادند انجام را خود مطالعة ديخورش خانه
- ياصل و نياول درصد 36 بايتقر نظر از و داشته مواد مصرف آنها خانوادة ياعضا از يفرد زنان
  .است بوده مشكالت كردن فراموش مواد مصرف زهيانگ نيتر

 در زنان ادياعت يشناختجامعه مطالعه« عنوان با يپژوهش در) 1395( نژاديهاشم
 مازندران شهر مردم از نفر 30 و كنندهمصرف زن 17 با و يفيك كرديرو از استفاده با ،»مازندران
 چهار شامل معتاد زنان يريدرگ كه داد نشان قيتحق نيا جينتا. داد انجام را خود مطالعه
   آشنا موادمخدر با كنندهمصرف انيآشنا از تيتبع و معاشرت اثر در زنان نكه،يا اول مرحله؛

 سوم؛. كننديم تجربه را ينئشگ ينيريش مرحله نيا در كه است ديترد و شك دوم؛. شوديم
 چهارم، مرحله و. شوديم گرفتار ادياعت دام به فرد مرحله نيا در كه است يوابستگ مرحله
  .گرفته ترك به ميتصم مصرف از شدن خسته با ردف كه است ييرها و ترك مرحله

 كه دادند انجام »زنان ادياعت يشناسسبب« عنوان با يپژوهش )1396( همكاران و يقادر
 به آنها. باشديم تهران در مردم و متخصصان كنندگان،مصرف يهادگاهيد سهيمقا هدفشان

 و 402 كنندهرمصرفيغ زنان و نفر 768 كنندهمصرف زنان نمونة حجم با و يفيك و يكم روش
 يبررس در. دادند انجام را خود پژوهش نفر 6 زنان ادياعت حوزه متخصصان و كارشناسان

) يساختار(فشار  يساختار عوامل سهم كننده،مصرف زنان كه شد مشخص هادگاهيد ياسهيمقا
 يابيارز) يابيتيهو و قدرت(كسب  ياراد و يكنش عوامل از مهمتر مواد، مصرف به شيگرا در را

 ياراد و يكنش عوامل بر اد،ياعت حوزه متخصصان و كنندهرمصرفيغ زنان كه يدرحال اند،كرده
  .اندداشته ديتاك

 .اندزنان و عوامل موثر بر آن انجام داده اديدربارة ترك اعت يقاتيهم تحق يخارج محققان
راهبردي حياتي در ميان  مادربودن با اعتياد:«پژوهشي با عنوان ) 1999( 1و بلك يهاردست
انجام دادند كه به اهميت مادربودن در معتادان كشور پورتوريكو پرداخته است. آنها با » معتادان

نشان داد  قيتحق نيا جيمصاحبه كردند. نتا گذراندند، يكه مراحل ترك را م تبارنيزن الت 20
________________________________________________________ 

1. Hardesty&Black 
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 ترسناك يايدن به معتادان .است دشوار طيشرا در ماندن زنده و اتحاد ياصل روش مادربودن كه
 يزندگ خط مادربودن. دهند يم انجام خود فرزندان خاطر به را كار نيا آنان شدند، وارد ترك
 در را ييكويپورتور زن و كردهجاديا يوستگيپ افراد نيا وستةيناپ يزندگ در رايز هاست آن

  .كند يم تيهدا ترك مراحل
انجام » ند ترك اعتياد به الكل و مواد مخدرفرآي«) پژوهشي تحت عنوان 2001( 1لنتز دائن

 10 باي(تقر مدت يطوالن يترك نديكه در فرآ تبار ييقايآفر ييكايزن آمر 28داد، در اين پژوهش 
 جيشد. نتا يآور جمع  مصاحبه قياز طر ها دادهو  يفيك پژوهش نيسال) شركت داشتند. روش ا

با مواد  تيمسموم لين، تجربه مرگ به دلبود زيدآميخشونت تهد ينشان داد؛ قربان قيتحق نيا
  . راند يدرمان به جلو م نديبودن، زنان را در فرآ خانمان يو ب

در  و بهبود ادياعت يبه مطالعة معن »اعتياد و بهبود«) در پژوهشي با عنوان 2004( 2گرنت
هر كه اهل مناطق اطراف ش ييپژوهش با زنان روستا نيپرداخت. در ا ييزن روستا 25 يزندگ

 يشناس بودند مصاحبه شده است. روش مورد مطالعه شامل جامعه كايدر آمر وياوها التيآتن، ا
و نصب پوستر در مراكز ترك  ي. روش انتخاب نمونه به روش گلوله برفشود يم شناسانهيهست
 يها مطالعه شركت كنند. داده نيشده تا در ا مند خواسته مختلف از زنان عالقه يها و محله ادياعت
نشان داد كه به زنان معتاد  قيتحق جياست. نتا شده يآور جمع قيعم  مصاحبه قياز طر قيتحق نيا

  . شود يم دهيمردانه د يريبا سوگ يتينگاه جنس اديو در موضوع اعت شود يداده نم ييچندان بها
درصد زنـان  25كه توسط بنيادي به نام كرون صورت گرفته است، تقريباً  يدر پژوهش

انـد. براسـاس ايـن از طريق دوست نزديك يا همسرشان با هـروئين آشـنا شـده هروئيني
مطالعـات زنـان در شروع مصرف مواد مخدر، تحت تأثير مردان هستند و بيش از مردان، به 

كشند. يعني ترك سوءمصرف مـواد در زنـان بيـشتر داليـل خـانوادگي دست از اعتياد مي
عاطفي تجارب مرتبط با مواد متمركز اسـت و در مـردان بيـشتر هـاي شخصي و بـرروي جنبـه
مردان و زنان در مورد مصرف  يها از تفاوت گريد يكيهـاي بيروني و مالي است. تـابع جنبـه

ي نزديـك و صـميمانه بيـشتر از طريق همسر خويش به است كه زنـان در رابطـه نيمواد ا
هـاي منفـي گـروه همـساالن ممكن است رفتار دختران آورنـد. هـمچنـين نيرواعتياد روي مي

  . )2005، 3و زنان را بيش از رفتار پسران و مردان تحت تأثير قرار دهد (بلـوم

________________________________________________________ 
1. Dawn Lantz 
2. Grant 
3.  Blume. 
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 يمطالعات زنان ادياعت درخصوص محققان اگرچه دهديم نشان شدهانجام يهابررسي پژوهش
 شده انجام مردان ادياعت دربارة كه يمطالعات با سهيمقا در مطالعات نيا شمار اما اندداده انجام
 منظر از را موضوع نيا زنان، ادياعت يخارج اي و يداخل مطالعات تاكنون عالوهبه. است اندك

 مطالعة به يفيك روش اتخاذ با پژوهش نيا. اندنكرده مطالعه ادياعت امر اندركاردست رانيمد
 انجام يكارها و اقدامات زيون زنان ادياعت دربارة البرز استان مسئوالن و رانيمد يهاافتيدر

 بر، پژوهش ديتأك به توجه با. پردازديم زنان ادياعت كاهش و يريشگيپ يبرا آنان توسط شده
 ادياعت ليدال و هاعلت نيهمچن و زنان ادياعت خصوص در مسئوالن يكارها و اقدامات يبررس
 و باشد داشته شدهانجام قاتيتحق يابر يليتكم جنبة توانديم حاضر مطالعة آنان، نظر از زنان

  .نديبازنما را ادياعت با مبارزه يهابرنامه در هايناكام يبرخ ليدال يحدودتا
  

  پژوهش يمفهوم چارچوب
 يهاكنش يدرون يمعنا و تفهم ر،يتفس درك، يفيك قيتحق در پژوهش هدف كه آنجا از

 استفاده بدون محقق يفيك قاتيتحق اكثر در جهينت در است، ياجتماع طيمح در انسان معنادار
 نظر مورد دهيپد يبررس به و شوديم قيتحق دانِيم وارد شدهنييتع شياز پ ةيفرض و هينظر از
 توانيم واقع در دارند را راهنما وحكم نقشه  ها هينظر يفيك قيتحق در يعبارت به. پردازديم

 و(محمدپور  باشنديم هادهدا ليتحل و يدرگردآور پژوهشگر يراهنما ينظر ميمفاه گفت
 جهت ينظر چارچوب از استفاده يبجا حاضر پژوهش و يفيك يهاروش در). 1387 مان،يا

 مجموعه يمفهوم چارچوب. شوديم استفاده يمفهوم چارچوب از ه،يفرض آزمون و نيتدو
 را هانآ و دارد تمركز شده مطالعه عمده يهاو مقوله مياست كه بر مفاه يبه هم مرتبط ميمفاه
). 1387 مان،يا و(محمدپور  دهديم ونديپ گريهمد به ييمعنا مرتبط و منسجم نظام قالب در
 شاو يشناختبوم ةينظر ساترلند؛ يريادگي هينظر نو؛ياگ فشار يتئور يهاهينظر از قيتحق نيا در
  .است شده استفاده يمفهوم چارچوب نيتدو يبرا يرشيهاعيـجتما لرـهكنتـنظري و يمك و

 - 1شود: يم يناش منشأ سه از فشار كه است باور نيبر ا اگينو: 1نويآگ رابرت فشار يئورت
 پدر طالق مثال ،ياجتماع نظر از رگذاريتاث حوادثوقوع - 2 افهدا به ستيابيدرد تـموفقي مدـع
 ياتيتجرب شامل نيا ،كهياجتماع يهاارزش نظر از يمنف حوادث وقوع تجربه - 3.. و مادر و

 فشارها نيا است معتقد و باشديم يجسمان اي يلفظ يهاهيتنب ،يجنس استفاده سوء مانند
 يفشارساختار هي). طبق نطر77: 1381(ممتاز،  كنديم جاديا فرد در را يرفتاركج به ليتما

________________________________________________________ 
1. Rabert Agino 
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 و يشغل و يليتحص تيموقع مانند اهداف به دنينرس و ارزشمند يها تيموقع در شكست وياگن
 طالق و ييجدا تجربه و يخانوادگ نامطلوب روابط مثل شكننده و تلخ بطروا تجربه از يناش...  
 نيا با يعبارتبه. بروند ادياعت سمت مواقع نيا در افراد كه شوديم باعث ،يخانوادگ طيمح در
  كنند.  دايپ يزندگ ياز فشارها ييرها يبرا نيگزيجا ينوع خواهنديم كار

 و است يآموختن امر كي يانحراف رفتار هينظر نيا اساس بر ساترلند؛ نيادو يگيرديا ةينظر
 يالگوها. شوديم آموخته روكج يهافرهنگ وارد ساالنهم يهاگروه با ارتباطات نديفرا در

 توجه كانون در يسازمدل نيقرا واقعدر. رديگيم شكل گرانيد رفتار مشاهده قيطر از يرفتار
 ديتقل و مشاهده لهيوسبه را ياجتماع رفتار خصش آن در كه دارد قرار ياجتماع يريادگي هينظر

 در عموما انحرافات كه بود معتقد اشهينظر قالب در ساترلند). 49: 1384 ،ياحمد( رديگيم ادي
: 1378 پور،عي(رف شوديم آموخته خانواده اي دوستان يهاگروه رينظ نينخست يهاگروه قالب
 با ينيهمنش قيطر از افراد. شوديم آموخته گرانيد با متقابل كنش انيجر در يكجرو). 50

 واقع در. )304: 1389 دنز،ي(گ شونديم بزهكار اند،مجرمانه يهنجارها حامل كه يكسان
 ساترلند. كنديم فايا يكجرو در يمهم نقش ياجتماع يسازمانيب كه بود باور نيا بر ساترلند،

 آموزنديم هياول يهاگروه در را يرفتاركج افراد، كه است داشته اظهار يافتراق ونديپ هينظر در
   افراد كه است نيا  هينظر نيدر ا ي). نكتة اصل102 :1390 نبرگ،يوا و نگتني(راب
با دوستان  ينينش خاص كنش متقابل و هم يندهايفرا يط در را ادياعت مانند ييهايرفتار كج
 عمل كي زنان ادياعت مانند يانحراف رفتار كهگفت توانيم هينظر نيا اساس بر. رنديگ يم ادي

 و مشاهده دوستان و خانواده مانند هيثانو و هياول يها گروه با ارتباط در كه باشد يم يآموختن
  .شود يم آموخته

 تمشكال يرفتاركج عقوو علل معتقدند مكي و وشا ؛مكي و وشا شناختيمبو نظريه
 يـطبيع ياـههـمنطق داـيجا و تمهاجر هنشد لكنتر يلگوهاا آن علت كه ستا جتماعيا
 گرفته شكل يهارمعيا. ندادهفتاا اجد جامعه كلي فرهنگ از اليـها اطقـمن نـيا در هـك تـسا

 يـخاص يـفرهنگ يهايشاگر مناطق ينا دراست.  متضاد مناطق ساير با منطقه ينا در
 شكني نقانو فقامو يلگوهاا يگيرديا ضرـمع در اًـمرتب ادرـفا هـك ريوـط هـب ،هـيافت ارتقرـسا

 سمت به تمهاجر و جمعيت يشافزا مكي و وشا نظريه طبق ).87: 1381(ممتاز،  هستند
- مي اپيد يشافزا نيز ركا يجويا افرادو  دشو هاركشو ينا در دلتعا معد باعث رگزـب يهرهاـش

 در صخصو به يابد مي يشافزا ادياعت زمال هـمينز و وندـشيـم هكشيد افنحرا سمت به و كند
  . كنندمي ندگيز نجاآ در انمهاجر كهنشينحاشيه قمناط
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شمول دانسته و  و جهان يرا عموم يرفتار انحراف هينظر نيا ؛يرشيه اعيـجتما لرـهكنتـنظري
. كنترل داند يم يكنترل اجتماع ينبود سازوكارها اي فيرا كاركرد ضع يرفتار كج ياصل علت

 و يسازگار به شياعضا واداشتن يبرا هجامع كه شود ياطالق م ييبه سازوكارها ياجتماع
 طبق). 51: 1387 ،يسروستانقي(صد برد يم كاربه ييهمنوانا و يناسازگار از يريجلوگ
 يافراد نسبت به نهادها داتيتعلقات و تق زانيگفت انحراف را بر اساس م توان يمكنترل، ةينظر

نسبت به نهادها و  ديو تق طرخا تعلقباورند كه  ني. آنان بر اكرد نييتب توانيم ياجتماع
 يو اجتماع يادغام نموده و موجب كنترل فرد يرسم يها گروهدر  را افراد تواند يم، ها سازمان

. هستند ونديپ جادي. خانواده و جامعه دو عامل مهم در اديو رفتار افراد را منظم نما دهيگرد
 شيدر گرا يآموزش ينهادها و خانواده ياز سو شده اعمال يكنترل اجتماع زانيم ودرواقع نوع 

   دارد. ريتأثزنان نسبت به استعمال مواد مخدر 
 

  پژوهش يشناسروش
 بر موثر عوامل از مسئوالن و رانيمد افتيدر شناخت پژوهش نيا ياصل هدف نكهيا به توجه با

 ليتحل و هيتجز يبرا و ،يفيك روش از است، زنان ادياعت يبرا شده انجام اقدامات و زنان ادياعت
 جهان مطالعه و مشاهده ،يفيك قيتحق هدفاستفاده شده است.  يانهيزم ةينظر از هاداده

 مان،ي(ا اندكرده خلق اي اند،ساخته را آن كه است يافراد انداز چشم و دگاهيد از ياجتماع
) قيعم مصاحبة و افتهيساخت مهي(ن مصاحبه قيطر از حاضر پژوهش يهاداده). 115: 1393
 به نمونه يفيكدرپژوهش. بود كنندگانمشاركت يرهايتفس و يمعان بر متمركز و شد يگردآور
 استوار ينظر يريگنمونه مفهوم بر كه هدفمند يريگنمونه. شوديم انتخاب هدفمند صورت
 يهاطيمح اي و رخدادها افراد، انتخاب، به تعمدا پژوهشگر آن، براساس كه است يراهبرد است،

 قيطر از آن آوردن دست به كه هستند يمهم اطالعات كنندة نيتأم كه كنديم اقدام ياژهيو
 يافراد با محقق يريگنمونه از نوع نيا در). 132: 1385 ،يري(حر ستين سريم هاانتخاب ريسا

 شناخت و اطالعات يدارا آن از ييهاجنبه ايموضوع مطالعه  نةيكه در زم كنديم گفتگو
). 1392(محمدپور،  نديگويم اجتماع باناندروازه اي مطلعان اصطالحا افراد نيا به. باشند مناسب

 استفاده هينظر پرورش جهت ميمفاه كردن مرتبط و خلق ،ييشناسا يبرا يريگنمونه نوع نيا از
 جهت است يريگنمونه از نوع نيا يهايژگيو از كه ينظراشباع اريمع از نيهمچن و شوديم
 تعداد مورد در اريمع نيا اساس بر است، شده استفاده عاتاطال يآورجمع به دادن انيپا

 يمتفاوت يهانمونه از شد يسع و است شده يريگميتصم پژوهش در كنندگانمشاركت
زنان) مصاحبه به عمل آمد  اديحوزه (اعت نيمراكز مرتبط با ا يو  از تمام ديآ عمل به مصاحبه
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 مخدر، مواد با مبارزه ستاد يهماهنگ ياشور مسئوالن استان، يهاكمپ مسئوالن جمله؛ از
پژوهش  نيمبارزه با مواد مخدر. در ا سيپل و ياستاندار مسئوالن استان، يستيبهز مسئوالن

 ،شتريب نانياطم به دنيرس يبرا اما. است دهيرس ينظر اشباع به ،نفر 15محقق با مصاحبه با 
 يبرا .است شده ذكر آنها يياجرا متس و هانمونه ل،ينمونه ادامه داد. در ذ 19مصاحبه را تا 

، 1باز يكدگذار از عبارتند كه يانهيزم ةينظر در معمول يهاروش از زين هاداده ليتحل
 هااستفاده شد. در مرحله اول (كدگذاري باز) داده 3كدگذاري گزينشيو 2كدگذاري محوري

 مشخص يهايبندطبقه در ييمعنا و يمفهوم تيماه لحاظ از و شونديم يگذاراسم و كشف
 ن،يكرب و(اشتروس  رديگيم صورت هينظر شيپاال و يسازكپارچهي نديفرآ و رنديگيم قرار

  ).340: 1392 ،بمحمدپور؛  145: 1394
  البرز استان مسئوالن ياجتماع و يفرد اطالعات.  1جدول

  جنس يياجراسمت فيرد
  مرد  موادمخدربامبارزهستاديهماهنگيشوراريدب 1
  مرد  موادمخدربامبارزهيشوراآموزشوقاتيتحقريدب 2
  مرد  )نهادمردميهاها (سازمانNgoمسئول 3
  زن كمپمسئول 4
  زن  )ياستاندار(مشاورخانوادهوبانواناموركلريمد 5
  زن كمپصيترخورشيپذمسئول 6
  مرد البرزاستانياستاندارمعاونت 7
  زن كمپدفتردار 8
  مرد البرزاستانموادمخدربارزهمباسيپل 9
  مرد ادياعتدرمانكارشناس 10
  مرد  يزيربرنامهوتيريمدسازمانمسئول 11
  مرد ياستاندارياجتماعكلريمد 12
  زن كمپيدفتريروين 13
  مرد ياستاندارياجتماعكلريمد 14
  مرد البرزاستانيستيبهزمعاونت 15
  زن كمپدفتردار 16
  مرد يانتظاميروين 17

________________________________________________________ 
1. Open codig. 
2. Axcialcoding 
3.Selective Codin. 
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  جنس يياجراسمت فيرد
  زن  كمپدرمعتادزنانرشيپذوصيترخمسئول 18
  مرد  ادياعت از يريشگيپمسئولويستيبهزدر بانوانامورمشاور 19

  
 
 

  پژوهش يهاافتهي
 در كه آمد دستبه يميباز) مفاه ي(كدگذار يكدگذار اول مرحله از آمده دستبه يهاداده يبررس با

 دهيپد از قيتحق در كنندگانمشاركت ريتفس و درك انگريب ميمفاه نيا. دان شده داده نشان 1 جدول
 مرحله، نيا از بعد. است زنان ادياعت يبرا آنها شدة انجام اقدامات يبررس و البرز استان در زنان ادياعت

  .اندشده يبندطبقه ياعمده يهامقوله قالب در ييمعنا نظر از هم به كينزد و مشابه ميمفاه
 عمده يهامقوله و قيحق ةياول ميمفاه. 2 جدول

  ميمفاه مقوله  فيرد
  كنندهمصرفدوستان-كنندهمصرفخانواده ياجتماعيريادگي  1

 يهاتنش و مشكالت -دختران اديزيآزاد-خانوادهكنترلعدم  يخانوادگ تنش  2
  يخانوادگ

 فروشندگان يابر مجازات ياجراعدم-موادفروشبابرخوردنبود  يكنترل نظام ضعف  3
  موادمخدر

  يدولت اعتبارات تيمحدود - تركازبعدافتگانيبهبودتيحماعدم  ترك از بعد تيحما عدم  4

 بهبود يدرمان مراكز  5
  افتگاني

 ريز كودكان درمان مركز جاديا - افتهيبهبودزنانيتوانمندمركزجاديا
  افتگانيبهبود كردن كار به مشغول يبرا وام اختصاص -سال 18

يبراآموزشويآگاه  6
  ادياعت از يريشگيپ

 و يآگاه وآموزش دادن -مختلفيهاكالسوهاشيهمايبرگزار
  آموزاندانش نيوالد آموزش - ياجتماع يهابيآس مراكز به مشاوره

 قيطر از يسازفرهنگ  7
  مختلف ينهادها

 انيمرب يسازآگاه - انيدانشجو يسازآگاه-هاخانوادهيسازآگاه
 ينهادها قيطر از يساز فرهنگ - شگرهايآرا و زنانه يهاباشگاه
  مختلف

 در ادياعت ترك مراكز  8
  البرز استان

 از قبل بانوان ادياعت ترك كمپ نبود-بانوانادياعتترككمپ5وجود
 شيافزا يبرا مجوز ندادن - مراكز يسازيفيك به اقدام -  1390 سال
  ادياعت ترك مراكز

 آموزش -نينشهيحاش مناطقدريمردميهاتشكلياندازاهر  نهاد مردم يهاسازمان  9

NGOپرخطر محالت به ها  
رشد  - اديمراجعه به مراكز ترك اعتشيافزا-زنانه شدنيبه سورورشدبهو روند رووعيش  10
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  ميمفاه مقوله  فيرد
 -آمارها به توجه با زنان ادياعت رشدبهروروند-ادياعتبهزنانشيگرا زنانادياعت

  زنان ادياعت وعيش
 30 تعداد باز يكدگذار مرحله در يكل طوربه شود،يم مشاهده 1 جدول در كه همانطور

 هامقوله نيا كه. گرفتند قرار عمده مقولة 10 قالب در ميمفاه نيا كهشد استخراج مفهوم
 ،ترك از بعد تيحما عدم ،يكنترل نظام ضعف ،يتنش خانوادگ ،ياجتماع يريادگيعبارتند از: 
 قيطر از يسازفرهنگ ،ادياز اعت يريشگيپ يو آموزش برا يآگاه ،افتگانيبهبود  يمراكز درمان

و  وعيش ،)NGO(نهاد مردم يهاسازمان ،البرز استان در ادياعت ترك مراكز ،مختلف ينهادها
 كي استخراج به ينشيگزيكدبند مرحله در عمده يهامقوله نيا .زنان ادياعت رشد بهروند رو 

 زنان ادياعت رشدبه رو روند« ،يبررس نيا يينها يِمحور هستة مقولة. دش منجر هسته مقولة
-مشاركت يهاگفته به ارجاع با ريز در. است »هاسازمان يناهماهنگ و يفشارساختار از برآمده

  .شونديم مطرح اختصار به عمدة يهامقوله از كي هر ق،يتحق در كنندگان
 

 ياجتماع يريادگي -
 آن مصرف نحوه و مواد با افراد آن واسطه به كه كنديم اشاره ياجتماع يهانهيزم به مقوله نيا

 قيطر از كنند،يم مصرف مواد آنجا در كه دارد قرار يطيمح در فرد كه يزمان. شونديم آشنا
 يهاوهياز ش ينوع ياجتماع يريادگي. شونديم منحرف دارند، ادياعت كه يكسان با ينيهمنش

 ،يو الگوبردار ديو تقل گرانيرفتار د ةدهد كه از راه مشاهديمخ ر يو زمان است يريادگي
  :كنديم عنوان كنندگانمشاركت از يكي. شود جاديا فرد در يديجد يريادگي

 يدرصد زنان 80 بيباشه، قر تونهيزنان م نيخانواده ا ياعضا اديزنان، اعت ادياعت يعامل اصل«    
  از مسئوالن كمپ).  يكي». (معتاد بودنخانوادشون  م،يداشت رشيكه ما به كمپ پذ

 از يكي( .»باشه تونهيم زنان ادياعت عامل نيترمعتاد به نظرم مهم قيداشتن دوست و رف«     
   ).يانتظام يروين مسئوالن

خاص كنش متقابل و  يندهايفرا يط در را ادياعت معتاد، زنان شوندگان مصاحبهنظر  از
  .رنديگيم اديتان خانواده و دوس يبا اعضا ينينش هم

  
  يخانوادگ يهاتنش -

 فةيوظ و دينمايم نيرا تأم ياهر جامعه ياساس يهاخواسته كه است يطيمح نيترخانواده مهم
و تعهد را  تيمياست كه در افراد حس صم رمؤث يكردن افراد را بر عهده دارد و كانون ياجتماع

و  دارد برعهده جامعه يفرهنگ راثيها و مها، هنجاردر انتقال ارزش يكند و نقش مهميم جاديا
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 در آن پرورش و تيشخص نيتكو نظر از كه است يانسان جوامع در ياجتماع نهاد نيترمهم
. باشديم يعيوس آثار يدارا جامعه در يفرد بعد تطابق ثيح از آن تيفيك و نحوه و فرزندان

- به شياعضا يبرا يريناپذانجبر صدمات است ممكن نباشد ايمه طيشرا نيا ياخانواده در اگر

 را انحرافات از ياريبس شهير شناسانروان و شناسانجامعه از ياريبس كه همانطور. آورد وجود
 يعوامل آنها. گردديبرم خانواده به زيچ همه بودند معتقد زين مسئوالن. داننديم خانواده در

 عوامل از را...  و يخانوادگ ياهدعوا و مشكالت و دختران اديز يخانواده،آزاد كنترل عدمچون 
  :كنديم عنوان كنندگانمشاركت از يكي. داننديم زنان ادياعت در رگذاريتاث

 نيا به دارن ياديز يآزاد دختراشون كه ييهاگذاره، خانواده ريتاث يليخ ايو  اديز يآزاد«    
 مسئوالن از گريد يكي(». كم شده  يليكنترلشون بر فرزندان خ هاخانواده شونديم دهيكش راه
  ).يانتظام يروين

 تيمحدود كه ييهاخانواده هستند چون باشه مهم ليدال از تونهيم زين اديز تيمحدود«      
  ).صيو ترخ رشيپذ مسئول - از مسئوالن كمپ يكي. (»شونديم قائل ياديز
 ينهادها وخانواده  ياز سو شده اعمال يكنترل اجتماع زانيم ونوع نظر مصاحبه شوندگان  از

   دارد. ريتأثزنان نسبت به استعمال مواد مخدر  شيدر گرا يآموزش
  
  ادياعت حوزه با مرتبط يهادستگاه يعدم  هماهنگ -

- يم يبا هم، همكار اديمبارزه با اعت اياهداف و  يكه در راستاييهااست كه دستگاه نيا تيواقع
 يستادها از مخدرمواد با مبارزه و يريشگيپالزم را ندارند.  يهايهمكار و يهماهنگ كنند
. ندارند خود اهداف شبرديپ جهت را الزم يهماهنگ ستادها نيا. است شده ليتشك يمختلف
 مطلع گريكدي يهابرنامه از را آنها توانديم هم با نهادها نيا يهماهنگ و يهمكار رسديم بنظر
 يتمام. ندياقدام و عمل نما ،يعمناسب، به منظور كاهش انحرافات اجتما يزيربرنامه با و كرده

 چيه انجام از البرز، استان در زنان ادياعت كاهشو يريشگيپ يبرا معتقدند استان مسئوالن
 و انسجام نداشتن همچون؛ عوامل يبرخ شان،يهاگفته طبق اما. اندنكرده يكوتاه ياقدام

 ابديز نه تنها كاهش نزنان در البر اديمربوطه باعث شده كه اعت يهادستگاه بودن ناهماهنگ
  :كنديم عنوان كنندگانمشاركت از يكيهم بوده است.  شيروند روبه افزا ادينوع اعت نيبلكه ا

 همه و جوانان و ورزش ،يستيبهز موادمخدر، يشورا مخدر، مواد با مرتبط يهاهمه دستگاه«   
 يول دارند يكجرو شكاه و ياجتماع تيامن يارتقا جهت در يخوب يهاطرح مربوطه، يهاسازمان
  )بانوان امور(مشاور ». وجود ندارد يهادستگاه نيا  نيب الزم يهماهنگ كه نجاستيا مشكل
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چون كه ما هنوز فرهنگ  ستيدر كار ن يانسجام كنميم فكر يول شده، انجام ياديز يكارها«
 از يريشگيپ(مسئول . »ميكن تيرو تقو مونيكار گروه ديما با مينگرفت اديرو  يكار گروه

  ).ادياعت
 
  استان ياجتماع و ياقتصاد ،ييايجغراف تيموقع -

 ادياعت در را استان ياجتماع – ياقتصاد تيوضع و يائيجغراف تيموقع استان ياجرائ مسئوالن
  مبارزه با مواد مخدر استان معتقد است:  يشورا يهماهنگ ري. دبدانند يم موثر زنان

 به و است استان 12 يارتباط چهارراه دارد كه ييايجغراف تيموقع لحاظ به البرز استان
 البرز، استان يشهرها يشلوغ. شوديم محسوب تهران استان يتيجمع يحفاظت كمربند ينوع
 ينوعبه تختيپا به اشيكينزد نطوريهم و. است خالف يكارهاانجام يبرا يمناسب يهاطيمح

 كشورموادمخدر عيتوز راندازبا البرز استان ينوع به يعني كشور، موادمخدر يديتول مركز
انجام  ياستان به راحت نيموادمخدر در ا عيعوامل باعث شده توز ني. همة اشوديم محسوب

  زنان در استان البرز شده است.  ادياعت شيعوامل دركنار هم باعث افزا نيبشود. وجود ا
:ديگو يم يستيبهز سازمان مسئوالن از يكي  

استان  نيزندان بزرگ در ا4است و با وجود  ريان مهاجرپذاست هياستان البرز چون كه «    
- يم ساكن يگريد زيچ هر اي و فقر ليدل به كه هستند ينانينشهيحاش انيزندان يهاخانواده
 يليخ زنند،يم...  و قاچاق و زير يهايبزهكار و مواد يفروشندگ چون ييكارها به دست و شوند

  ).يستيبهز(معاونت ». هستند هاخانواده نيا از معتاد زنان نيا از
  

 يكنترل نظام  ضعف -
 يم موثر زنان ادياعت گسترش در را يكنترل نظام ضعف كنندگاناز مشاركت ياديشمار ز    

 فةيوظ كننديم تيفعال ادياعت با مبارزه و يريشگيپ يبرا كه ييهابخش تمام واقع در. دانند
 ييهاضعف دچار خود يساختارها در هاخشب نيا اما دارند، برعهده را جامعه تيامن و حفظ

 ستميس فساد رسديم بنظر. است شده استان سطح در ادياعت شيافزا به منجر كه هستند
 به استان سطح در ينگران و دلهره چيه بدون موادمخدر فروشندگان كه شده موجب يكنترل
  :نديوگيم انيپاسخگو از يكي نهيزم نيا با ارتباط در. كنند پخش مواد يراحت

 ديو با ستين يكاف نيانجام شده اما ا ياقدامات زيدر مورد برخورد با مواد مخدر ن«     
و فروش مواد مخدر)   ديكارهاست (خر نيكه دستشان در ا ييهادرشت دانه و باشه ياشهير
 ورود شهيبا تمام توان ر ديانقدر مواد پخش نشود. با يراحت نيبا آنها برخورد شود كه به ا ديبا
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كنترل و نظارت درست داشته باشه تا  بتواند يانتظام يروين ديو با كرد قطع كشور به را مواد
  ).موادمخدر با مبارزه يشورا مسئوالن از گريد يكي. (»ميباش اديكاهش اعت شاهد
 ياجتماع كنترل يسازوكارها نبود اي فيضع كاركرد ،يرفتار كج ياصل علت گفت توانيم
افراد  داتيتعلقات و تق زانيتوان بر اساس م يم، انحراف را يل اجتماعكنترةينظر طبق. است

  .كرد نييتب ياجتماع ينسبت به نهادها
  ترك از پس تيحما عدم -

 تيموفق عدم در را ادياعت ترك از پس زنان از تيحما عدم كنندگان،مشاركت از يايز شمار
  . اندكرده اشاره راتاعتبا تيمحدود به آنها .دانند يم موثر موجود يهابرنامه
هم خانواده و هم جامعه تحت  قتياست و در حق يجد اريبس موضوعِ بانوان اديمسئله اعت«

 در اما باشديم مسئوالن ياصل يها معضل از برنامه نيو مقابله با ا رديگ يموضوع قرار م نيا ريتاث
 از پس نكردن تيحما يابر يليدل كهمواجه هستند  ياعتبارات دولت يهاتيمحدود با راستا نيا

 از يتيحما نسخه كي حداقل معتاد، ماريب كي يدارنگه يبرا مثال. شوديم معتاد زنان ترك
 كردن يط يبرا كه است الزم آبرومندانه يزندگ و اشتغال اجتماع، به برگشتن درمان، رش،يپذ

 يطراح تيماح يبرا منسجم و مشخص برنامة كي و مشخص كامال اعتبار ديبا پروسه نيا يمنطق
  :كنديم عنوان كنندگانمشاركت از گريد يكي ).يستياز مسئوالن بهز گريد يكي( .»شود

 ترك از پس مهم اما م،يكنيم اديو كاهش اعت يريشگيپ يبرا نهيهز يما ساالنه كل«   
- روبه يدولت اعتبارات تيمحدود با طرف كي از ما نشوند، طهيح نيا وارد افراد نيا باز كه است

 زين زنان ادياعت رشد گريد ليدال از يكي. افراد نيا از تيحما عدم با گريد طرف از و ميهست رو
 نوع 365 ساالنه و كي روزانه كهنيهم افتديم اتفاق موادمخدر حوزه در كه است ياتفاقات

 دولت اركان همه ميبخواه اگر كه است يمشكل اريبس كار واقعا و شوديم ديتول ديجد موادمخدر
 ري. (دب»زاتيتجه نظر از هم و امكانات نظر از هم است يمشكل كار م،يكن موضوع نيا ريرگد را

  ).مخدر مواد با مبارزه ستاد يهماهنگ
  

  افتگاني بهبود يدرمان مراكز -
 ياجتماع يرگذاريبوده و تاث تر ريپذ بياساس نظرات مسئوالن از آنجا كه  زنان از مردان آس بر

تا آنان با  كرد جاديا افتهيزنان بهبود يبرا يمراكز ندبتوان دياست، لذا با شترياز مردان ب زيآنان ن
 زياز زنان معتاد ن ياريو مهارت وارد جامعه شوند. زنان با كودكان سروكار دارند و بس ييتوانا
  كودك  زيصورت ن نيا ريدر غ كنند، رها    را خود فرزند ناچارند زنان نيفرزند هستند، ا يدارا
نوع  تواند؛ يزنان م نياز ا تينخواهد داشت. لذا عدم حما يمادر معتاد سرنوشت خوبكنار رد



 1396، زمستان 4 ةشمار ،يازدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

66 

 

 را يمراكز گرفتند ميتصم مسئوالن اساس نيا بر. زند دامن را ياجتماع يها بيآس از يگريد
  :كنديم عنوان كنندگانمشاركت از يكي. كنند جاديا افتهي بهبود زنان يبرا

 كارمون چرخه كه بود نيا كار نيا علت م،ياكردهياندازراه را انزن يسازمراكز توانمند«      
 نيا ريدرگ كه افراد نيا ينجوريا چون ندارد يادهيفا نباشه كاملچرخه نيا تا چون بشه، كامل

 اگر نشوند ريدرگ ميكنيم تالش اول وهلة در زنند،يم دور وبيمع چرخه يتو هستن يماريب
 ميكن جاديا اشتغال آنها يبرا ميبتوان و بشوند ريپذجامعه آخر ةمرحل در و بشوند درمان شدند

 رو بودن كرده دايپ بهبود كه را افراد نيا از نفر 60 حدود 96 سال رد. برگردند يزندگ به تا
 يكي. (»ميكنيم هدفمند ميدار كامل طوررا به برنامه نيا و ميكرد فراهم براشون داريپا اشتغال

  ).يستيبهز معاون - يستيبهز مسئوالن از
  

  ادياعت از يريشگيپ يبرا آموزش و يآگاه -
 در و ناقص يرساناطالع توانيم شود يم موادمخدر به زنان آوردن يرو باعث كه يعوامل از يكي

 يها بيآس ةربارد كه آن يجا به ما كهمعتقدند استان مسئوالن. دانست نادرست موارد يبعض
 ميها را از عواقب آن آگاه ساز و آن ميكن انيرا ب قيحقا ندك يم ديكه جوانان را تهد ياجتماع

آوردن  يخط قرمزها باعث رو نيكه هم ي. در صورتميكن يشروع به ساختن خط قرمزها م
را به صورت  ها تياست كه واقع نيا ها بيجوانان به مواد مخدر شده است. تنها راه مبارزه با آس

 اندگرفته ميتصم مسئوالن ليدل نيهم به. رنديبگ ميتا افراد خودشان تصم ميكن انيشفاف ب
و آموزش درست در مورد مضرات موادمخدر به  يآگاه موادمخدر، مصرف از يريشگيپ يبرا

 ديمخدر بامبارزه با مواد يكه برا انددهيعق نيا بر نيهمچن و. شود داده آموزاندانش و هاخانواده
توانند يم يهمگان مشاركت اصل رشيپذ . و مردم بارديصورت گ يو مشاركت مردم يآگاه

 نيا در كنندگانمشاركت از يكي. درا داشته باشن ادياعت وعياز ش يريشگييپ يراه برا نيموثرتر
  :كنديم عنوان خصوص
 محالت  يسر كيمحالت پرخطر و  يسر كيكه انجام شده  ييهاييبر اساس شناسا«    

 را پرخطر محالت در آموزش كهبوده خطريب زين محالت يسر كي و مياكرده ييشناسا را خطركم
 كه ميدار دهيعق چون ميدهيم آموزش هستند محالت نيا در كه ييهاخانواده به كه مياكرده شروع

  ).يانتظام يروين مسئوالن از گريد يكي(». از موادمخدر دارند يزيناچ يآگاه هاخانواده نيا
  :ديگويم گرفته صورت تقدامات خصوص در زين مخدر دموا با مبارزه ستاد يشورا مسئوالن از يكي
 ،يعلم نخبگان طرح نيا اساس بر كه مياكرده جاديا را ادياعت از يريشگيپ رانيسف كانون«

- شده كانون نيا عضو دارند تيمقبول و تيمحبوب مردم نيب كه يكسان و ورزشكاران هنرمندان،
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 را مردم يآگاه و ميكن ياجتماع را موادمخدر با همبارز امر مياخواسته كار نيا با يعبارت به اند
  ).آموزش و قاتيتحق ري(دب .»ميببر باال

  

  مختلف ينهادها قيطر از يسازفرهنگ -
 هارسانه و هادانشگاه و پرورش و آموزش از ديبا يسازفرهنگ كه بودند اعتقاد نيا بر مسئوالن

 شامل بلكه ست،ين يارگان خاص كيمختص  يسازما، فرهنگ يكنون ةدر جامع چونآغاز شود. 
ها، نهيزم تمام در ديشروع شود، با يسازباشد. اگر قرار است فرهنگ يم ةجامع يهاارگان تمام

آموزش و پرورش و دانشگاه  راي. زمايصدا و س در هم پرورش، و آموزش در هم يعنياجرا شود. 
و  ياقتصاد ظزمان كه از لحا نيما و در ا يكنون ة. در جامعيسازفرهنگ ياست برا ياهيپا

 ما بر كه ميبريبه سر م ييهابحران در و مياو ... مورد هجوم قرار گرفته ياسيو س يفرهنگ
 يفرهنگ، در طبقات مختلف يسازهاديپ نيكرد. اادهيرا پ يسازفرهنگ دياند، باشده ليتحم

آموزان و  دانش ييآشناها به منظور ها و دانشگاهرستانيو بخصوص دب ييچون مدارس راهنما
 در .ودانجام ش ديبا يدر خصوص شناخت عوارض و تبعات مصرف مواد اقدامات دختر؛ انيدانشجو

. اندداشته معضل نيا از يريشگيپ يبرا يدانشگاه مجامع از ييهادرخواست مسئوالن راستا نيا
در  يعلم يجدباور بودند كه با فقر  نيگفت تمام مسئوالن استان بر ا شوديم يعبارت به

با شناخت و  يو پژوهش يمراكز علم كه رندانتظار دا و؛ ندخصوص زنان معتاد مواجه هست
  :كنديم عنوان كنندگانمشاركت از يكيعرصه گام بردارند.  نيدر ا شتريب تيجد

 مدارس، قيطر از كرد جاديا ديبا رو يسازآگاه يهانهيزم. بشه يسازفرهنگ ديبا«    
 .»شود كاسته مردم نيب در مواد قبح از مقدار كي تا شود يسازفرهنگ ديبا هانهرسا ها،دانشگاه

  :ديگو يم يگريد مسئول ).ياستاندار از مسئوالن يكي(
 و شده كه ينحو هر به ميدار ما وگرنه ط،يوس اديب يدانشگاه مجامع يپا كه ميدار ازين ما«

 با ها،شگاهينما يبرگزار با ها،شيهما يبرگزار با م،يكنيم جاديا را دغدغه نيا يراه هر از
 اميدانشگاه مجامع ها،پارك يتو هاجشن يبرگزار با يحت و هاجشنواره و نارهايسم يبرگزار

  ).يمردم يهامشاركت(كارشناس  .»بدهند يآگاه و آموزش دانشجوهاشون به كنند، كمك ديبا
  

  اديمراكز ترك اعت -
در استان البرز وجود  اديترك اعت ير تعداد مراكز درماند يريگچشم رشد بعد به 1390سال  از

 در(كمپ)  ييردارويغ ادياعت ترك مركز 120 و ييدارو ادياعت ترك مركز 200 تعدادداشته. 
. باشديم بانوان مخصوص ،ييردارويغ مركزِ 120 نيا از مركز 5 تعداد كه كننديم تيفعال استان
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 نيا از اما شدهيم شتريب روز به روز 1393ز تا سال مراك نيمسئوالن، تعداد ا يهاصحبت طبق
 اقدام نكهيا ليدل به نداشته ادياعت ترك كمپ يبرا مجوز دادن اجازه يمركز چيه بعد به سال
 اديزها  كار دهيو فا ياثربخش يستيها، بانهيهز و افراد يريگررغم به كايعلكنند.  يسازيفيك به

كه به كمپ  ينفر 100ن مسئوالن معتقد بودند كه از است چو يمهم اريبحث بس نيباشد و ا
 از يكيگردند. يبازم اديمجدد به چرخه اعت يدرمان شده و مابق يتعداد كم شوند، يوارد م

   :كنديم عنوان كنندگانمشاركت
 به مواد در استان البرز يمدت وابستگ انيم يتا مركز اقامت 15فقط  1390قبل از سال «    
 بانوان كمپ 5 تعداد رياخ سال 5 درتا مردانه بوده اما  15مركز مجاز كه هر  15 البته ،ميداشت

  ).ادياعت درمان. (كارشناس »ميكرد جاديا
 ادياعت ترك كمپ كي يحت 1389 سال. است داشته يريگچشم شيافزا اديمراكز ترك اعت«    

 زنان ادياعت وعيش با تأسفانهم يول بود مردانه هاكمپ همة و ميانداشته  البرز استان در بانوان
  ).يفرهنگ يريشگيپ معاون - يستيبهز مسئوالن از يكي(». شد ياندازراه زنان ادياعت يهاكمپ

  
  )1ها(سمن نهاد مردم يهاسازمان -

مردم  يشده، سازمانها انجاماز ديگر اقداماتي كه براي پيشگيري از اعتياد زنان در استان البرز 
ريغ ،يدولتريغ مستقل، يحقوق تيمردم نهاد با شخص يسازمان ها،سازمان نينهاد است. ا

 ،ياجتماع ،يفرهنگ شيگرا با داوطلبانه تيفعال انجام يبرا كه است ياسيرسيو غ يانتفاع
 موضوعه نيقوان چارچوب تيرعا مدون، اساسنامه و يقانونمند اساس بر و بشردوستانه ،يمذهب
 هاسازمان نيا ياندازراه خصوص در .دكنيم تين فعالآ يياجرا يهانامه نييآ مفاد و كشور

  :كنديم عنوان كنندگانمشاركت از يكي
 توسط يآموزش يهاكالس كه بيآس نيا از يريشگيپ يبرا يآموزش يهاكالسيبرگزار«      

 مسئول - مبارزه با مواد مخدر ياز مسئوالن شورا يكي( .»شهيم اجرا  نهاد مردم يهاسازمان
  ). ها سمن

  :ديگو يم مخدر مواد با مبارزه يشورا مسئوالن از گريد يكي
 يبرا شده انجام نينشهيحاش محالت در كه محور اجتماع يمردم يهاتشكل ياندازراه«      
كه ما بحث مبارزه با  گنيم هاپروتكل ميبد انجام ستاد پروتكل اساس بر ديبا ما معضل نيا حل

________________________________________________________ 
1. Non Govermental Organizations (NGOs). 
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 يشورا ريدب - مخدر مواد با مبارزه يشورا مسئوالن از يكي. (»ميكنياجتماع را مخدر مواد
  ).استان يهماهنگ

  
  زنان ادياعت رشدبهرو روند و وعيش -

امروزه  يول ميدر زنان بود ادياعت دهيپد كردن يمحرمانه تلق ايشاهد انكار و سكوت  گذشتهدر 
كننده مواد در  مصرف تيزنان در جمع . اگرچه نسبتميآمار زنان معتاد هست شيشاهد افزا

 وعيبروز و ش شيافزا  با رياخ يها . اما در سالاست تر نييپا اريمردان بس بهكشورمان نسبت 
از نظر مسئوالن استان  زيزنان در استان البرز ن ادي. اعتميا زنان مواجه شده نيبمصرف مواد در 

 اند. كرده ينگران ابراز مخدر مواد به زنان شينسبت به گرااستان  مسئوالناست  افتهي شيافزا
 روروبه معتاد زن ياديز شمار با و ستين مردانه صرفا  دةيپد كي گريد ادياعت معنقدند آنها

 البرز، استان مسئوالن يهاصحبت طبق است، رشد به رو يا دهيپد  »زنان ادياعت« و هستند
. است رشد به رو البرز استان در زنان ادياعت كه معتقدند اما ندارند، ادياعت نوع نيا از يقيدق آمار

  :كنديم عنوان كنندگانمشاركت از يكي
دارد كه  نيشده نشان از ا شتريمراجعه كننده جهت درمان ب مارانيهمانطور كه آمار ب«    

 از يكي(». زنانه شده باشه نكهيرو به زنانه شدن دارد نه ا اديروندش رو به رشد است و اعت
  ).درمان كارشناس - مخدر دموا با مبارزه يشورا مسئوالن

  
  يريگجهينت و بحث

 نيزنان و همچن اديو مطلعان از عوامل موثر بر اعت رانيشناخت فهم مد پژوهش نيا ياصل هدف
 روند«مقولة  زنان در استان البرز است. اديكاهش اعت يانجام شده برا ياقدامات و كارها يبررس
 هسته مقولة عنوان به »هاسازمان يهماهنگنا و يفشارساختار از برآمده زنان ادياعت رشدبهرو

 يميها در مدل پارادا يو استراتژ گرمداخله طيشرا ،يانهيزم طيشرا ،يعل طيشرا. شد انتخاب
  مشخص شده است. 

خانواده بشوند  يعلت گر،مداخله طيشرا آن بستر در كه است شده باعث ؛يعل طيشرا
 نقش افراد تيشخص يريگ، هنجارها و در شكلهادر انتقال ارزش كهاست  يطيمح نيمهمتر
 از يفرد داشتند اظهار زنان از درصد 68 داد نشان زين) 1394( يشميكل كههمانطور .دارد
 اثر در زنان داد نشان) 1395( نژاديهاشم كههمچنان. داشته مواد مصرف آنها خانواده ياعضا

  . شوديم آشنا موادمخدر با كنندهمصرف انيآشنا از تيتبع و معاشرت
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 مواد مصرف داد، حيتوض تصور نيا به توانيم را موجود روند ،يمفهوم چارچوب اساس بر
 به تواننديم فشارها نيا كه ياجتماع يزندگ از يناش يفشارها كاهش يبرا است يراه زنان در

 مانند اهداف به دنينرس و ارزشمند يها تيموقع در شكست. شود اعمال زنان بر مختلف يانحا
 نامطلوب ابطرو مثل شكننده و تلخ روابط تجربه از يناش...   و يشغل و يليتحص تيموقع

 مواقع نيا در افراد كه شوديم باعث ،يخانوادگ طيمح در طالق و ييجدا تجربه و يخانوادگ
 يفشارها از ييرها يبرا نيگزيجا ينوع خواهنديم كار نيا با يعبارتبه. بروند ادياعت سمت
 گريد از خانواده و دوستان گروه در يادياعت رفتار يريادگي گريد يسو از. كنند دايپ يزندگ

خاص كنش متقابل  يندهايفرا يط در را ادياعت مانند ييهايرفتار كج د. افراباشديم مهم عوامل
 يآموختن عمل كي زنان ادياعت مانند يانحراف رفتار رنديگ يم اديبا دوستان  ينينش و هم

 وختهآم و مشاهده دوستان و خانواده مانند هيثانو و هياول يها گروه با ارتباط در كه باشد يم
و  يموجب كنترل فرد تواند يم، ها سازماننسبت به نهادها و  ديو تق خاطر تعلق. شود يم

 ونديپ جادي. خانواده و جامعه دو عامل مهم در اديو رفتار افراد را منظم نما دهيگرد ياجتماع
 در يآموزش ينهادها وخانواده  ياز سو شده اعمال يكنترل اجتماع زانيم و. درواقع نوع هستند

انحراف را بر  كنترل هينظر كههمچنان ،دارد ريتأثزنان نسبت به استعمال مواد مخدر  شيگرا
  .كنديم نييتب ياجتماع يافراد نسبت به نهادها داتيتعلقات و تق زانياساس م

:داد شرح نيچن توانيم را پژوهش نيا يينها جةينت  

 دهيپد نيا زنان، ادياعت كاهش و يريشگيپ حوزه در مسئوالن يهاتالش تمام رغميعل
 شيافزا نيا علت مسئوالن اكثر يهاگفتهطبق. است مواجه يشيافزا يروند با و افتهين كاهش
 در ادياعت با مبارزه يهابرنامه ضعف نقاط .دارند شانيهابرنامه در كه است ييهاضعف وجود
  :از عبارتند البرز استان
 زنان اديتاع با ارتباط در در جامع اطالعات وجود عدم 

 مرتبط        يهاارگان يهماهنگ نا 

 تيموفق زانيم يابيارز جهت گرفته صورت اقدامات نهيزم در يقاتيتحق وجود عدم 
  هابرنامه

 نظر اساس بر: مردان و زنان يبرا كساني و مشابه يدرمان يهابرنامه از استفاده 
هر دو جنس كار  يبرا كسانيهستند، درمان  رتريپذبيآس زنان نكهيا به توجه با مسئوالن
  است.  ياشتباه
 يبرا را ييهابرنامه و هاخواسته مسئوالن داشته اقدامات نيا كه يضعف نقاط به توجه با

  :جمله از. انددر نظر گرفته ندهيزنان در آ ادياعت يريشگيكاهش و پ
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 از مصرف  يريشگيجهت پ  يو اجتماع يفرهنگ يهاتيفعالدادن به  تياولو
  در استان. موادمخدر 

 روش نيبهتر آن، با مبارزه و انحرافات نهيزم در كه معتقدند انحرفات يهاحوزه متخصصان
 يسازفرهنگ زين يريشگيپ يهاراه از يكي. است آن وقوع از يريشگيپ انحرافات، كاهش يبرا
 از ترمهم آن با برخورد يچگونگ و مسائل شناخت يبرا افراد آموزش و يسازفرهنگ. باشد يم

  مدرسه، از جامعه مختلف ينهادها قيطر از ديبا انحرافات كاهش يبرا نيبنابرا. است جرم وقوع
 استفاده ادياعت چون يانحرافات از يريشگيپ يبرا افراد آموزش جهت مايس و صدا و هادانشگاه

 مواد مصرف از يريشگيپ يبرا ندهيدرآ كهاندگرفتهميامرمسئوالن تصم نيدر خصوص هم .كرد
  دهند.  آموزاندانش و هاخانوادهو آموزش درست در مورد مضرات مواد مخدر به  يآگاه درمخ

 ياجتماع انسجام تيتقو و كار تيفيك بردن باال 

 يهاتيفعال انسجام قيطر از كار تيفيك بردن باال استان مسئوالن يتمام اعتقاد به
.است ريپذ امكان يميت كار  و ياجتماع  

 زنان ادياعت معضل كاهش يبرا صصمتخ يروهاين يريبكارگ  
 و آمار و اطالعات و قاتيتحق كمبود با چون كهبودند دهيعق نيا بر زين مسئوالن از يشمار

از مجامع  ييهادرخواست مسئوالن راستا نيا در. هستند مواجه زنان ادياعت خصوص در ارقام
در خصوص زنان  يعلم يدباورند كه با فقر ج نيداشتند، تمام مسئوالن استان بر ا يدانشگاه

عرصه گام  نيدر ا شتريب تيبا جد يو پژوهش يمراكز علم كه رندانتظار دا و؛ ندمعتاد مواجه هست
 يها عرصه در يكاربرد مؤثر مداخالت ،يابي شناخت ابعاد و علت نهيدر زم يبردارند و مطالعات

حوه ارائه خدمات، مراقبت ن زيو در معرض خطر و ن سالم زنان و دختران ژهيو ادياعت از يريشگيپ
  .دهند انجامها  برنامه ياثربخش زانيم يابيارز نيو همچن افتهيزنان بهبود اديبعد از اعت

 دهياست كه پد نيا ،كرده مواجه يكمتر قيتوف با راهابرنامه آنچه گفت، توانيم مجموع در
 يهادستگاه نيبا آن داشته است، بمقابله  يفراتر از امكانات و منابع الزم برا يزنان رشد ادياعت

و  يروان يهاتيحما يبرا يكاف منابع ندارد، وجود يروشن كارميتقس و يهماهنگ يياجرا
 نشده تيتقو زنان ادياعت دهيپد با مبارزه ياجتماع يهاجنبه ندارد، وجودبعد از درمان  ياجتماع
  .شودينم استفاده يبخوب نهاد مردم يهاسازمان و ياجتماع يهاتيظرف از و است
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