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ــه  ــد دیرین ــادآور تعه ــیب ها، ی ــدم آس ــط مق ــی در خ ــددکاران اجتماع ــال م ــور فع حض
ایــن رشــته نســبت بــه معضــات جامعــه اســت. ایــن حرفــه در راســتای تحقــق رســالت 
ــود  ــتور کار خ ــه را در دس ــا و جامع ــراد، گروه ه ــی اف ــواره خودکفای ــش، هم ــی خوی ذات
داشــته اســت. همیشــه، حوزه هــای مختلــف فعالیــت مــددکاران اجتماعــی چالش هــای 
ــه  ــع ب ــائل جوام ــیب زاترین مس ــه آس ــاد از جمل ــا، اعتی ــان آنه ــته اند. از می خاصــی داش
ــق  ــود، عم ــران ش ــان و دخت ــر زن ــاد گریبان گی ــه اعتی ــی ک ــد. هنگام ــاب می آی حس
فاجعــه بیشــتر خواهــد شــد. زنانــی کــه خــارج از نقــش مــادر، خواهــر و دختــر بــودن 
ــی  ــای  اجتماع ــل انگ ه ــه دلی ــوند . ب ــوب می ش ــا محس ــی خانواده ه ــتون های اصل از س
ــان  ــد درم ــود دارد، رون ــواد وج ــده م ــان مصرف کنن ــرای زن ــه ب ــخت گیری هایی ک و س
ــرای  ــی ب ــددکاری اجتماع ــه ای م ــه حرف ــه رو اســت. جامع ــا مشــکاتی روب ــز ب ــان نی آن
ــاش  ــواد مخــدر همــواره در ت ــراد ســوء مصــرف م ــا اف طراحــی مداخــات متناســب ب
بوده انــد، بــه گونــه ای کــه از طریــق مشــاوره، ارزیابــی و حضــور در تیــم تخصصــی جهــت 
ــه می کننــد. اعتیــاد خــاص طبقــات کم درآمــد  درمــان فــرد خدمــات مــورد نیــاز را ارائ
جامعــه نیســت؛ زمانــی کــه شــخصی گرفتــار شــود نــه تنهــا خــود بلکــه اطرافیــان را نیــز 
ــه  ــرای کمــک و ارائ ــای تخصصــی ب ــت حضــور تیم ه ــن جه ــه همی ــد. ب ــر می کن درگی

ــد.  ــی می باش ــه ای الزام ــات حرف خدم
»زنــان و دختــران درگیــر ســوء مصــرف مــواد مخــدر« عنــوان شــماره دوم نشــریه علمــی 
دانشــجویی بــوژان اســت. ایــن موضــوع از آن جهــت کــه زنــان و دختــران ســرزمینمان 
ــم  ــه ســهم خــود مســئله مه ــا ب ــواد هســتند، انتخــاب شــد ت ــر ســوء مصــرف م درگی
ــن شــماره  ــم. در ای ــه اســت را بررســی کنی ــرار گرفت ــت ق ــان کــه مــورد غفل ــاد زن اعتی
نیــز چنــد بخــش مختلــف خبــر، گــزارش، مصاحبــه، مقــاالت داخلــی و خارجــی، معرفــی 
منابــع و مراکــز را داریــم کــه در هــر بخــش بــه موضوعــات متناســب عنــوان شــماره دوم 
ــی،  ــوزه شیوع شناس ــی در ح ــاالت تخصص ــص، مق ــراد متخص ــا اف ــه ب ــه؛ مصاحب از جمل
ــراه  ــی هم ــددکاران اجتماع ــف م ــا و وظای ــات، نقش ه ــه، نظری ــته بندی ها، مداخل دس

ــم.  ــاد، پرداخته ای ــع حــوزه اعتی ــز و مناب ــی مراک معرف
ــوژان در حــال گســترش  ــت ب ــی، حــوزه فعالی ــت شــما همراهــان گرام ــاس حمای ــه پ ب
ــا توفیقــات بیشــتری کنــار شــما مخاطبــان  و پیشــرفت اســت. امیــد اســت در آینــده ب

گرامــی باشــیم.

ــئول  ــر مس ــم مدی ــه قل ب

ایمان شیوه کش اناری پور 
مدیر مسئول نشریه بوژان 
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وسوســه ای کــه خامــوش منی شــود

دسرتیس به درمان برای زانن درگیر 
سوء مرصف مواد مخدر آسانرت شد
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آقــای نیکویی-مشــاور دانشــگاه عامــه 
ــرف  ــل مص ــن عل ــی در تبیی طباطبائ
ــاد در  ــد: اعتی ــواد دانشــجویان گفتن م
میــان دانشــجویان بــه دالیــل مختلفی 
روی می دهــد، بــه عنــوان مثــال برخی 
خانم هــا بــا توجــه بــه اهمیــت زیــادی 
ــدام خــود  ــه ظاهــر، چهــره و ان کــه ب
ــاب  ــه ب ــه شیش ــی ک ــد، زمان می دهن
شــده بــود در باشــگاه های بدنســازی و 
پــرورش انــدام بــرای الغــری و کاهــش 
ــر  ــراد دیگ ــی و اف ــط مرب ــتها توس اش
ــرد  ــران پیشــنهاد می شــد، ف ــه دخت ب
ــادآور  ــاده اعتی ــه م ــان ک ــن گم ــا ای ب

ــرد.  ــه مصــرف می ک نیســت، شــروع ب
بعضــی  دادنــد:  ادامــه  همچنیــن   
از  مهاجــرت  هنــگام  دختــران  از 
تهــران  بــه  کوچــک  شــهرهای 
کــه کســب  اســتقالی  علــت  بــه 
کرده انــد و رویارویــی بــا فضاهــای 
آزاد، مهمانی هــای مختلــف و عــدم 
توانایــی نــه گفتــن جهــت حفــظ 
رابطــه خــود بــا دوســتان جدیدشــان، 
و  حشــیش  شیشــه،  ســمت  بــه 
ــوند.  ــذب می ش ــی ج ــروبات الکل مش
ــم اعتیــاد پیــدا می کننــد و  کــم ک
ــتند  ــجویانی هس ــن دانش ــن بی در ای

کــه بــه علــت مشــکات زیــاد و تنهــا 
ــدن در تهــران دچــار افســردگی و  مان
ــبب  ــر س ــن ام ــوند. همی ــم می ش غ
می شــود آنهــا بــه مــواد مخــدری 
ــد. ــدا کنن ــش پی ــه گرای ــد شیش مانن

ایــن کارشــناس بــا اظهــار تاســف 
فضــای  بــودن  ناســالم  دربــاره 
داشــت:  اظهــار  خیابان هــا  برخــی 
بعضــی  اطــراف  خیابان هــای  در 
کارت  ارائــه  بــا  دانشــگاه ها  از 
مشــمول  دانشــجویان  دانشــجویی، 
ــرف  ــرای مص ــجویی ب ــف دانش تخفی

می شــدند.  ســیگار  و  قلیــان 

فرنوش فقیهی؛ دانشــجوی کارشناســی رشته 
ــی ــگاه خوارزم ــی؛ دانش ــددکاری اجتاع م

مشــاور دانشــگاه عالمــه طباطبایــی:
ــود ــوش نمی ش ــه خام ــه ای ک وسوس

خبرگزاری-نشریه بوژان- دانشگاه عالمه طباطبایی:  

نبود مهارت »نه« گفتن دروازه ورود دانشجویان دختر به مواد مخدر است.

منبع: ایرنا
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طرح هــای  از  بشــنویم 
در  بهزیســتی  اجتماع محــور 
ــواد  ــرف م ــوء مص ــا س ــه ب رابط

ن. نــا ا جو
ســابق  کارشــناس  نیکویــی  آقــای   
اجتماعــی  آســیب های  از  پیشــگیری 
ــازمان های  ــت و س ــتند: دول ــان داش اذع
مردم نهــاد، طرح هــای اجتماع محــوری 
ــود کــه بنــده نیــز  ــدازی کــرده ب را راه ان
بــه عنــوان یکــی از مجریــان آن، هنــگام 
ــا  ــن خطبه ه ــه بی ــاز جمع ــزاری نم برگ
دربــاره عوامــل پیشــگیری از اعتیــاد 
صحبــت می کــردم. همچنیــن تیمــی 
از افــراد فعــال و متخصــص محلــه را 
ــه؛ ورزشــکار  ــم از جمل تشــکیل می دادی
ــک روزه  ــای ی ــه اردوه ــه برنام محــل ک
می کــرد  تهیــه  را  نوجوانــان  بــرای 
دربــاره  پزشــک  و  روان شــناس  یــا 
آگاهی هایــی  مخــدر  مــواد  و  اعتیــاد 
بــه عمــوم مــردم می دادنــد. تمامــی 
ــتفاده  ــارز اس ــه ب ــا نمون ــن فعالیت ه ای
ــه  ــه و جامع ــراد محل ــای اف از ظرفیت ه
و  فــردی  مهارت هــای  رشــد  بــرای 

ــت. ــی اس اجتماع

ــوالی  ــوژان- س ــری ب ــروه خب گ
می شــود؛  مطــرح  اینجــا  کــه 
ــه  ــگاه چ ــه دانش ــت ک ــن اس ای
سیاســت هایی را در ارتبــاط بــا 
ــواد  ــرف م ــوء مص ــگیری از س پیش
گرفتــه  پیــش  در  دانشــجویان 

ــت؟ اس
ــی  ــاور گرام ــی مش ــای نیکوی ــاب آق جن
دانشــگاه در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــا برگــزاری  ــد: دانشــگاه ها ب اضافــه کردن
مجــازی  و  حضــوری  وبینارهــای 
اجتماعــی  مهارت هــای  رشــد  بــه 
می کننــد.  کمــک  دانشــجویان 
همچنیــن در دانشــگاه همیــار مشــاوری 
دارد کــه وظیفــه شناســایی  حضــور 
دانشــجویان درگیــر مصــرف مــواد را 
ــر  ــورد نظ ــرد م ــق ف ــن طری دارد و از ای
ــود.  ــی می ش ــاوره معرف ــز مش ــه مرک ب
بــا شناســایی، مصاحبــه و ارزیابــی اولیــه 
او را بــه کمپ هــا یــا مراکــز مرتبــط 

می دهنــد.  ارجــاع 

حرفه هــای  اهــداف  از  یکــی   
ــت های  ــه سیاس ــه ب ــه توج یاوران
پیشــگیرانه آســیب های اجتماعــی 

ــت. اس
در آخــر مشــاور ارجمنــد دانشــگاه عامه 
طباطبایــی در خصــوص پیشــگیری از 
ســوء مصــرف مــواد دانشــجویان گفتنــد: 
ــه  ــد روی جامع ــی بای ــذاری اصل هدف گ
ــر  ــوز درگی ــه هن آســیب پذیری باشــد ک
اعتیــاد نشــده اند؛ بــرای تحقــق ایــن 
هــدف بایــد تمرکزمــان بــر تقویــت 
اعتمــاد بــه نفس و اســتقال دانشــجویان 
بــه وســیله اشــتغال باشــد؛ چــرا کــه بــه 
طــور معمــول، انســانی کــه دغدغــه 
ــرف  ــش را ص ــات فراغت ــی دارد اوق ذهن
ــس  ــد. پ ــدر نمی کن ــواد مخ ــرف م مص
کارآفرینــی  تیم هــای  بایــد  دانشــگاه 
هــر  بــا  مرتبــط  اســتارت آپ های  و 
رشــته را بــرای تقویــت اســتعدادهای 

ــرد. ــه کار بگی ــجویان ب دانش

ــدر،  ــواد مخ ــر م ــن تاثی  مهم تری
ــگاه  ــه هیچ ــت ک ــه ای اس وسوس

نمی شــود. خامــوش 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرم ب ــناس محت ــن کارش ای
ــجویان  ــر دانش ــدر ب ــواد مخ ــرات م تاثی
بیــان کردنــد: اعتیــاد یــک بیمــاری 
جســمانی، روانــی و اجتماعــی قابــل 
ــرف  ــه مص ــه وسوس ــت ک ــت اس برگش
پــس از پاکــی هــم باقــی می مانــد. 
ــت  ــز را راح ــن و مغ ــه ذه ــن وسوس ای
نمی گــذارد. همچنیــن اعتیــاد، ازدواج 
و بــارداری را تحــت تاثیــر قــرار داده 
پایــگاه  مصرف کننــده  شــخص  و 
ــه ای، اجتماعــی و خانوادگــی خــود  حرف
مثــال؛  بــرای  می دهــد،  دســت  از  را 
ــد، در  ــت باش ــتخدام دول ــرد اس ــر ف اگ
ــدر  ــواد مخ ــم م ــاهده عائ ــورت مش ص
از او آزمایــش گرفتــه می شــود تــا از 
نبــود مــاده مخــدر در بدنــش اطمینــان 

ــد. ــل کنن حاص



9

پی نوشت: 
گاهــی برچســب زنی تحــت تاثیــر جنســیت قــرار می گیــرد و رفتارهــای ناخوشــایند اجتماعــی مانــع از بهبــودی زنــان می شــود، زنــان نیمــی 
از جامعــه امــروز ایــران زمانــی کــه دچــار آســیب می شــوند زودتــر از مــردان در معــرض نــگاه کــج خانــواده و جامعــه قــرار می گیرنــد. گاهــی 
ــته  ــر داش ــد در نظ ــود. بای ــا می ش ــرای آنه ــور ب ــه آســیب های نوظه ــرای ورود ب ــازه ای ب ــه مســیر ت ــواده و جامع ــرد شــدن از خان ــن ط همی
باشــیم کــه جامعــه بــا شــخصی کــه آســیب دیده نــگاه جنســیتی نداشــته باشــد، هــر چنــد در نــگاه جامعــه ســنتی همیشــه زنــان، ضعیــف 
ــراه  ــه هم ــان ب ــرای زن ــری ب ــارات جبران ناپذیرت ــاد خس ــه اعتی ــی از جمل ــیب های اجتماع ــی آس ــاس گاه ــن اس ــر همی ــوند. ب ــاب می ش خط

خواهــد داشــت.

دسترســی بــه درمــان بــرای زنــان درگیــر 
ســوء مصــرف مــواد مخــدر آســان تر شــد

ــی دانشــجوی کارشناســی؛  مهســا رحان
رشــته مــددکاری اجتاعی؛ دانشــگاه یزد

کد خرب : 69371/ 15 فروردین 1400   
منبع : پورتال جامع ستاد مبارزه با مواد مخدر 

و  درمــان  مدیــرکل 
اجتماعــی  حمایت هــای 
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخدر 
گفــت: ادغــام مراکــز درمانــی 
تــرک اعتیــاد بــا مراکــز 
بهداشــتی، مراجعــه بــرای 
آســان ترمی کند. را  زنــان 

لینک خبر:

کل  مدیــر  منــش،  تویســرکان  رضــا 
درمــان و حمایت هــای اجتماعــی ســتاد 
ــوص  ــدر در خص ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــوارد  ــه م ــی ب ــان و دسترس ــاد زن اعتی
ــار  ــزان اظه ــا می ــو ب ــی، در گفتگ درمان
کارهایــی  مهمتریــن  از  یکــی  کــرد: 
ــام  ــت انج ــک وزارت بهداش ــا کم ــه ب ک
کــه  اســت  برنامه هایــی  می دهیــم، 
ادغــام  بهداشــت  مراکــز  بــا  بتــوان 
کنیــم. بانــوان بــه طــور ســنتی و مــداوم 
بــرای ارائــه خدمــات مختلفــی از قبیــل 
واکسیناســیون کودکانشــان، تغذیــه و 
ــتی  ــز بهداش ــه مراک ــری ب ــوارد دیگ م

می کننــد.                                                                                                                          مراجعــه 
ــام  ــوص ادغ ــش در خص ــرکان من تویس
مراکــز بهداشــتی بــا مراکــز تــرک اعتیاد، 
ــا ادغــام مراکــز درمــان اعتیــاد  گفــت: ب
بــرای زنــان بــا مراکــز بهداشــتی، مراجعه 
و  کرده ایــم  آســان تر  زنــان  بــرای  را 
ــد؛  ــه کنن ــی مراجع ــه راحت ــد ب می توانن
ــه آن هــا  ــگ اجتماعــی ب ــدون آنکــه ان ب

زده شــود و دور از قضاوت هــای دیگــران 
ــه درمــان کننــد.                                           اقــدام ب

در  فعــًا  را  کار  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
ــروع  ــتان ش ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
ــداری و  ــز به ــه در ۳۱ مرک ــم ک کرده ای
خدمــات درمانــی، درمــان را بــرای زنــان 
ــتار و  ــور پرس ــا حض ــم و ب ــاز کرده ای آغ
ــانی  ــا، خدمات رس ــن حوزه ه ــا در ای مام
بــرای زنــان درگیــر ســوء مصــرف مــواد 
مخــدر جامعــه ایجــاد شــده اســت. 
ــا افزایــش ایــن مراکــز در  امیــد اســت ب
ــان  ــم درم اســتان های دیگــر هــم بتوانی
را بــرای آنــان بــا دسترســی  بهتــر و هــم 
ــان جامعــه  انــگ اجتماعــی را از روی زن

ــم.                                                                                                                             برداری
حمایت هــای  و  درمــان  مدیــرکل 
مــواد  بــا  مبــارزه  ســتاد  اجتماعــی 
مخــدر گفــت: طبــق مــاده ۱۶ معتادیــن 
ــان  ــاد و درم ــرک اعتی ــرای ت متجــاور، ب
زنــان، بــه شــدت در حــال افزایــش 
مراکــز درمانــی هســتیم و در شــهر 

تبریــز مرکــز درمــان تــرک اعتیــاد بــرای 
ــور  ــت. همینط ــده اس ــاح ش ــان افتت زن
بهزیســتی هــم در حــال افزایــش مراکــز 
درمــان اعتیــاد زنــان اســت و شــهرداری 
کــرده  کمک  هایــی  اینــکار  در   هــم 
است.                                                             

تویســرکان منــش تاکیــد کــرد: بــه 
ــوان  ــی بان ــش دسترس ــا افزای ــی ب نوع
بــه درمــان بــا کمــک وزارت بهداشــت و 
درمــان کشــور؛ پروتکل هــای خاصــی در 
ــده  ــان مصرف کنن ــان زن ــوص درم خص
قبیــل  از  مــواردی  می شــود.  انجــام 
درمــان مــادران، زنــان بــاردار، ســم زدایی 
از نوزادانــی کــه مــادر آن هــا درگیــر 
ــتند و  ــدر هس ــواد مخ ــرف م ــوء مص س
ــوارد دیگــری کــه در حــال انجــام آن  م
ــواده را  ــان خان ــم بنی ــا بتوانی ــتیم ت هس
ــه  ــان درمان شــده را ب حفــظ کنیــم و زن

ــم. ــه برگردانی جامع

http://news.dchq.ir/3/?p=69371
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بخــش
مصاحبه هــا

*
*

رسمایه گذاری در سطوح پیشگیری؛ 
راهی برای برون رفت از اعتیاد

بدون برانمه ریزی رشته مددکاری 
اجمتاعی را انتخاب کردم
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ــوزه  ــی ح ــددکار اجتماع ــد م ــا ارش لی
آســیب های اجتماعــی کــودکان و زنــان، 
ضمــن اشــاره بــه ایــن نکتــه افــزود: مــا، 
ــه  تمــام نهادهــا و مراکــزی کــه در محل
دروازه غــار فعالیــت می کنیــم در ســطح 
ــه  ــی ب ــتیم؛ یعن ــگیری هس ــوم پیش س
می کنیــم  خدمات رســانی  مراجعانــی 
ــواد مخــدر و آســیب های  ــر م ــه درگی ک
اینجــا  مــا  پــس  شــده اند؛  مختلــف 
ــیب های  ــن آس ــزان ای ــا می ــتیم ت هس
وارده بــر زندگی شــان را بــه یــک ســطح 
ــی کــه بــه  حداقــل برســانیم؛ در حال
ــگیری  ــد پیش ــمگیری نیازمن ــرز چش ط

ــتیم. ــطح اول و دوم هس س
ــا ســطح اول پیشــگیری  وی در رابطــه ب

خاطرنشــان کــرد: پیشــگیری ســطح 
یــک یعنــی بــه کــودکان و فرزنــدان ایــن 
جامعــه مهارت هــای زندگــی را آمــوزش 
دهیــم و بــه آنهــا بیاموزیــم کــه چگونــه 
ــا  ــد ت ــتفاده کنن ــا اس ــن مهارت ه از ای
بتواننــد شــناخت بیشــتری از خودشــان 
بــه دســت آورنــد و یــاد بگیرنــد چگونــه 
نقــاط مثبــت، خوشــی و لــذت را در 
ــیاری  ــد. بس ــدا کنن ــان پی درون خودش
اعتیــاد  وارد چرخــه  کــه  افــرادی  از 
ــی  ــکات و رهای ــل مش ــده اند، راه ح ش
از درد و رنــج خودشــان را در دنیــای 

بیــرون می جســتند.
ــای  ــوزش مهارت ه ــود آم ــزود: نب وی اف
میــان  در  و....  خودمراقبتــی  زندگــی، 

کــودکان و نوجوانــان باعــث می شــود 
خودشــان  از  چگونــه  نداننــد  آنهــا 
مراقبــت کننــد و بــا مســائل و مشــکات 
باعــث  همچنیــن  شــوند.  رو  در  رو 
ــذت و  ــه منبــع ل می شــود نداننــد چگون
شــادی را از راهــی غیــر از اعتیــاد پیــدا 
کننــد. بــا تشــکیل یــک شــورای فراگیــر 
ــرای  ــوان ب ــیون می ت ــوزش کنوانس و آم
ایــن کــودکان کاری انجــام داد و ســطح 
ــودک،  ــای ک اول پیشــگیری را در مهده
دبســتان، دبیرســتان و دانشــگاه شــروع 

ــرد. ک
ــطح دوم  ــه س ــاره ب ــا اش ــد ب ــا ارش لی
ــک  ــار داشــت: وجــود ی پیشــگیری اظه
مــددکار اجتماعــی در مــدارس می توانــد

ســرمایه گذاری بــر ســطوح پیشــگیری؛
اعتیــاد چالــه  از  برون رفــت  راه 

ســیده کیمیــا ســید؛ دانشــجوی کارشناســی 
رشــته مــددکاری اجتاعی؛ دانشــگاه خوارزمی

ــگیری  ــطح پیش ــه س ــرمایه گذاری در س ــا س ب
عرضــه  اطالع رســانی،  و  آگاه ســازی  یعنــی 
ــازی  ــدف و توانمندس ــای ه ــه گروه ه ــات ب خدم
از  برون رفــت  بــرای  چــاره ای  راه  می تــوان 
وابســتگی بــه مــواد مخــدر و اعتیــاد پیــدا کــرد.

ــا  ــو ب ــید، در گفت وگ ــه خورش ــس خان ــد، موس ــا ارش لی
ــه  ــاد ب ــان دارای اعتی ــدن زن ــرد: برگردان ــان ک ــوژان بی ب
ــدان  ــواده و گاهــی فرزن زندگــی عــادی کــه از جامعــه، خان
ــدودی  ــات مح ــه امکان ــه ب ــا توج ــوند، ب ــرد می ش ــود ط خ
کــه موسســات، مراکــز و فعــاالن مدنــی ایــن حــوزه دارنــد، 
بســیار دشــوار اســت. بنابرایــن اگــر بخواهیــم شــاهد یــک 
تغییــر مناســب در ایــن مســیر باشــیم، بایــد بــه پیشــگیری 

ــم. ــر کنی ــف فک در ســطوح مختل

www.khanehkhorshid.ir :منبع
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 بــه شــدت کمک کننــده و تاثیرگــذار باشــد؛ از ایــن جهــت 
کــه کــودکان و نوجوانــان را در همــان موقعیتــی که هســتند 
شناســایی کنــد، بــه کمــک کادر مدرســه بــه دنبــال علــل 
و عوامــل اوضــاع درســی، رفتــاری وخانوادگــی آنهــا باشــد 
ــد  ــا در نهایــت بتوان ــات مختلــف را کنــکاش کنــد ت و اتفاق
مداخــات مــددکاری اجتماعــی را انجــام داده و از بســیاری 

از مســائل، جلوگیــری کنــد.
ــه  ــادی جامع ــرایط اقتص ــه ش ــه وی ب ــن نکت ــر ای ــزون ب اف
ــروز  ــرایط ام ــد: در ش ــادآور ش ــوده و ی ــاره نم ــران اش ای
ــه  ــکاتی ک ــائل و مش ــه مس ــه ب ــا توج ــران و ب ــه ای جامع
نوجوانــان و جوانــان مــا را درگیــر می کنــد اعــم از اعتیــاد، 
جامعــه نیازمنــد خدمــات مشــاوره اســت. کــدام خانــواده ای 
می توانــد هزینــه مشــاوره فرزنــدش را در طوالنی مــدت 
ــم  ــی فراه ــوان امکانات ــر بت ــن، اگ ــد؟ بنابرای ــت کن پرداخ
ــات  ــی، خدم ــای خدمات درمان ــار دفترچه ه ــا در کن ــرد ت ک
روان شــناختی و مشــاوره باکیفیــت، ارزان یــا رایــگان ارائــه 
شــود، می تــوان در ایــن راســتا قدم هــای موثــری برداشــت. 
بــا وجــود تیم هــای متخصــص شــامل روان شناســان، 
مشــاوران، مــددکاران اجتماعــی و روان پزشــکان در ســطح 
ــان و  ــان، نوجوان ــه جوان ــانی ب ــرای خدمات رس ــترده، ب گس
خانواده هایشــان می توانیــم شــرایط را بهبــود بخشــیم. 
بی گمــان، زمانــی کــه فرزندانمــان در شــرایط بهتــری 

ــود.  ــر می ش ــه بهت ــت جامع ــد وضعی ــی می کنن زندگ
ــای  ــدن نهاده ــم آم ــرد ه ــت گ ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
اجتماعــی مختلــف در ایــن مســیر بیــان کــرد: بهتــر اســت 
ــان  ــدان و خانواده هایش ــه فرزن ــه ای ب ــه جانب ــگاه هم ــا ن م
ــور  ــم وزارت ام ــرد، بخواهی ــن رویک ــیم و در ای ــته باش داش
خارجــه، آمــوزش و پــرورش، بهداشــت و درمــان، ســازمان 
رفــاه، ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر و.... بــه همــراه چنــد 
فعــال مدنــی، حضــور پیــدا کننــد. هــر کــدام از ایــن نهادهــا 
بــه جوانــان و نوجوانــان از زاویــه ای خــاص نــگاه می کننــد، 
ــردن  ــه ک ــا و یکپارچ ــن دیدگاه ه ــردن ای ــع ک ــا جم ــذا ب ل
ــن  ــی رســید و در ای ــری مثبت ــه نتیجه گی ــوان ب ــا، می ت آنه

زمینــه موثــر واقــع شــد. 
وی افــزود: مــا نیازمنــد چتــر حمایتــی همه جانبــه هســتیم؛ 
حمایت هایــی کــه بــا آن بتــوان تمــام کــودکان ســرزمین و 
ــاس  ــر اس ــرار داده و ب خانواده هایشــان را تحــت پوشــش ق

ــرد. ــانی ک ــدی خدمات رس اولویت بن

ــه  ــی ب ــک یع ــطح ی ــگیری س پیش
جامعــه  ایــن  فرزنــدان  و  کــودکان 
مهارت هــای زنــدیگ را آمــوزش دهیــم 
و بــه آهنــا بیاموزیــم کــه چگونــه از این 
مهارت هــا اســتفاده کننــد ات بتواننــد 
بــه  شــناخت بیشــرتی از خودشــان 
دســت آورنــد و یــاد بگیرنــد چگونــه 
را در  لــذت  نقــاط مثبــت، خــویش و 

درون خودشــان پیــدا کننــد.
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بدون برنامه ریزی رشته 
مددکاری اجتماعی را 

انتخاب کردم.

ــا جنــاب آقــای رئــوف چالــش  مصاحبــه ب

اجتاعــی مــددکاری  ارشــد  کارشــناس 

ــی  ــجوی کارشناس ــی؛ دانش ــه صادق فاطم

مــددکاری اجتاعی؛ دانشــگاه رسارسی یزد

ــردی  ــم و کارب ــری عل ــار فراگی ــه در کن ــب تجرب ــگاهی کس ــته های دانش ــی رش در بعض
کــردن مطالــب نظــری در عمــل، قبــل از فــارغ التحصیلــی مهــم و ضــروری اســت. از جملــه 
ــرد  ــاره ک ــتاری و ... اش ــی، پرس ــددکاری اجتماع ــکی، م ــه پزش ــوان ب ــته ها می ت ــن رش ای
ــه  ــه در حرف ــب تجرب ــات و کس ــش اطالع ــای افزای ــی از راه ه ــک، ۱۳۸۴(. یک ــوی چل )موس
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــرادی اس ــارب اف ــری تج ــه کارگی ــی و ب ــی، بررس ــددکاری اجتماع م
ــاب  ــا جن ــه ای ب ــن، مصاحب ــته اند. بنابرای ــت داش ــف فعالی ــای مختل ــه ای در زمینه ه حرف
آقــای چالــش کارشــناس ارشــد رشــته مــددکاری اجتماعــی صــورت گرفــت تــا قدمــی در 
جهــت دســتیابی بــه هــدف افزایــش اطالعــات و برخــورداری از تجــارب برداشــته باشــیم. 

سالم؛ لطفًا خودتان را معرفی کنید. *

*

*

ســام؛ رئــوف چالــش هســتم، کارشــناس مــددکاری اجتماعــی از دانشــگاه 
ــی  ــتی و توانبخش ــوم بهزیس ــی )عل ــامت اجتماع ــی و س ــوم توانبخش عل
ســابق( و فارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد مــددکاری اجتماعــی از دانشــگاه 

عامــه طباطبایــی.

2. لطفــًا بفرماییــد کــه از چــه طریقی 
بــا رشــته مــددکاری اجتماعــی آشــنا 

؟ ید شد

بــا توجــه بــه ایــن کــه همســر بــرادرم در بهزیســتی بــه عنــوان مربــی کودک 
ــد، آشــنایی کلــی  ــه فعالیــت بودن و نوجــوان مراکــز شــبانه روزی مشــغول ب
ــا آگاهــی عمیــق و  ــودم ام ــا رشــته مــددکاری اجتماعــی کســب کــرده ب ب
کاملــی از ایــن رشــته نداشــتم. زمانــی کــه در رشــته مــددکاری اجتماعــی 
قبــول شــدم بــا آقــای آدمــی موکــری رئیــس ســازمان بهزیســتی شهرســتان 

آشــنا شــدم و ایشــان مــددکاری اجتماعــی را بــه مــن معرفــی کردنــد. 

۳. بســیار خــب، علــت اینکــه رشــته 
انتخــاب  را  اجتماعــی  مــددکاری 

چیســت؟ کرده ایــد 

در مــورد علــت انتخــاب ایــن رشــته بایــد بگویــم؛ واقعیــت ایــن اســت کــه 
خیلــی دلیــل خاصــی نداشــت و مثــل رشــته های دیگــر آن را انتخــاب کردم. 
ــم؛ چــون در  ــل کن ــران تحصی ــل داشــتم در یکــی از دانشــگاه های ته تمای
ــه دانشــگاه های تهــران  ــودم و تصــور خیلــی خاصــی نســبت ب شهرســتان ب
ــزی  ــا برنامه ری ــه و ب ــی آگاهان ــم خیل ــم بگوی ــه بخواه ــن ک ــا ای ــتم ام داش
ــود.  ــی رشــته مــددکاری اجتماعــی را انتخــاب کــردم اصــًا اینطــور نب قبل
می تــوان گفــت بــدون برنامه ریــزی رشــته مــددکاری اجتماعــی را انتخــاب 

کــردم امــا خــدا را شــکر می کنــم کــه در ایــن حرفــه پذیرفتــه شــدم.
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ــی  ــه فعالیت ــر چ ــال حاض 5. در ح
می دهیــد؟ انجــام 

در حــال حاضــر بیشــتر در حــوزه ســامت مشــغول هســتم و در بیمارســتان 
ــم. ــاغل می باش ش

ــرای شــما دارم  6. آرزوی موفقیــت ب
جنــاب چالــش، لطفــًا در مــورد 
توضیــح  خودتــان  پایان نامــه 

ــد. دهی

ــم  ــدا تصمی ــان ابت ــول شــدم از هم ــه ارشــد قب ــی ک ــم. زمان ــی ممنون خیل
ــم  ــم. موضوع ــه ام را کار کن ــودکان پایان نام ــه در حــوزه ک ــود ک ــن ب ــر ای ب
ــرده و  ــودکان اســتثنایی انتخــاب ک ــادران ک ــی م ــت زندگ را بررســی کیفی
ــه آن  موفــق شــدم در ایــن زمینــه فعالیــت کنــم. انتخــاب ایــن موضــوع ب
ــه  ــور ب ــل در مقطــع ارشــد مجب ــه تحصی ــرای ادام ــن ب ــه م ــود ک ــل ب دلی
انصــراف از طــرح در مدرســه کــودکان اســتثنایی شــدم امــا عاقــه بســیار 
زیــادی بــه بحــث کــودکان اســتثنایی داشــتم؛ چــون بــه نظــرم واقعــاً خــا 
ــه همیــن  ــاد اســت. ب حضــور مــددکار اجتماعــی در ایــن حــوزه خیلــی زی

ــم.  ــی کن ــه ام بررس ــا را در پایان نام ــن خ ــتم ای ــل داش ــت تمای جه

ــما،  ــات ش ــه تجربی ــه ب ــا توج 7. ب
ــه  ــدازه ب ــه ان ــا چ ــته ت ــن رش ای
ــرفت  ــکان پیش ــگان ام دانش آموخت

و ترقــی را می دهــد؟

اینکــه یــک رشــته تــا چــه انــدازه می توانــد بــه پیشــرفت و ترقــی 
ــه ســطح  ــادی ب ــی زی ــد خیل ــا ح ــد ت ــود کمــک کن ــای خ دانش آموخته ه
دانشــگاه، عاقــه، پیگیــری و توانمنــدی خــود دانشــجوها بســتگی دارد. در 
مرحلــه اول، جــو دانشــگاه کمــک می کنــد تــا دانشــجو از اســتعدادهای خــود 
اســتفاده کنــد و بتوانــد پیشــرفت کنــد. میــزان ترقــی در رشــته مــددکاری 
ــتگی دارد.  ــجویان بس ــه دانش ــزان عاق ــه می ــگاه ب ــد از دانش ــی بع اجتماع
ــا اهــداف فرعــی ماننــد؛ دســتیابی بــه  ممکــن اســت یــک دانشــجو تنهــا ب
اشــتغال وارد ایــن رشــته شــود و بعــد از آن تنهــا بــه دنبــال اهــداف شــخصی 
زندگــی خویــش باشــد. اگــر کســی واقعــاً بــه ایــن رشــته عاقه منــد باشــد، 
ــددکاران  ــه م ــط کار ب ــون محی ــد؛ چ ــی کن ــد ترق ــوب می توان ــی خ خیل
ــه  ــا ورود ب ــا بتواننــد ب ــا ســواد خیلــی نیــاز دارد ت اجتماعــی عاقه منــد و ب
ایــن حــوزه تغییــری ایجــاد کننــد. در هــر ســازمانی کــه مــددکار اجتماعــی 
حاضــر و پیگیــر باشــد، مطمئنــاً می توانــد در موقعیــت هــای خیلــی خوبــی 
قــرار بگیــرد. بــه عنــوان مثــال؛ زمانی کــه در مرکــز بازتوانــی کــودکان دارای 
اختــال مصــرف مــواد مشــغول بــودم، اول بــه عنــوان مــددکار اجتماعــی بــه 
ــون  ــد از آن چ ــم و بع ــه روز می رفت ــا س ــه ای دو ی ــت، هفت ــورت پاره وق ص
ــه  ــدم. ب ــاب ش ــی انتخ ــئول فن ــوان مس ــه عن ــودم ب ــر ب ــد و پیگی عاقه من
ــوده  ــد ب ــان عاقه من ــر خودم ــم، اگ ــی کــه کار کنی ــده در هــر جای نظــر بن
و بتوانیــم خــود را از لحــاظ علمــی بــه ســطح مطلوبــی برســانیم، مطمئنــاً 

ــی داشــته باشــیم. ــم پیشــرفت بســیار خوب می توانی

ــه  ــی ک ــورد فعالیت های ــًا در م ۴. لطف
ــح  ــته اید، توضی ــه داش ــن حرف در ای

دهیــد.

حــوزه فعالیــت بنــده هــم در دوران کارورزی و هــم بعــد از شــاغل شــدن، 
ــامت و  ــوزه س ــی در ح ــورت کل ــه ص ــود. ب ــودکان ب ــه ک ــتر در زمین بیش

ــته ام. ــی داش ــواده فعالیت های ــودک و خان ک
ــر  ــی- اقتصــادی موث ــل اجتماع ــورد عوام ــن در م ــه کارشناســی م پایان نام
ــه آن در همایــش  ــود کــه مقال ــدان ب ــه زن ــان ب ــزان بازگشــت زندانی ــر می ب
ــی چــاپ شــد. در حــال حاضــر روی دو  ــددکاری اجتماع ــر م پژوهــش برت
ــوده و  ــاران ام اس ب ــورد بیم ــا در م ــی از آنه ــه یک ــم ک ــه کار می کن مقال
انشــااهلل تــا چنــد مــدت دیگــر بــه چــاپ خواهــد رســید. مقالــه بعــدی هــم 
در مــورد تجربــه زیســتی کــودکان دارای اختــال ســوء مصــرف مــواد اســت. 
ــهرداری و  ــه، ش ــی مدرس ــددکار اجتماع ــه م ــری در زمین ــای دیگ فعالیت ه
ســازمان بهزیســتی نیــز داشــتم. در بهزیســتی بــه عنــوان مــددکار اجتماعــی 
ــای  ــی از کلینیک ه ــی یک ــودم و مســئول فن ــوان مشــغول ب ــودک و نوج ک
ــی و  ــددکار اجتماع ــن م ــس از آن اولی ــه پ ــدم ک ــی ش ــددکاری اجتماع م
مســئول فنــی اولیــن مرکــز تــرک اعتیــاد و بازتوانــی کــودکان دارای اختــال 
مصــرف مــواد بــودم. بــه مــدت ۲ ســال در ایــن حــوزه فعالیــت کــردم و بعــد 

از آن در بیمارســتان اســتخدام شــدم.

*

*

*
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رشــد  بــرای  شــما  پیشــنهاد   .۸
مــددکاری  دانشــجویان  ترقــی  و 

چیســت؟ اجتماعــی 

پیشــنهاد بنــده بــرای افزایــش رشــد و ترقــی دانشــجویان اســتفاده از تــک 
ــد.  ــرار می ده ــا ق ــار آنه ــگاه در اختی ــه دانش ــت ک ــی اس ــک لحظه های ت
بــرای مثــال، در مرکــز نگهــداری کــودکان دارای اختــال مصــرف مــواد، هــر 
شــخصی اجــازه ورود نــدارد ولــی دانشــجویان بــا توجــه بــه هماهنگــی بیــن 
دانشــگاه و موسســه، امــکان ورود بــه آن مرکــز را دارنــد. ایــن موقعیتی اســت 
کــه اگــر شــما فارغ التحصیــل شــوید دیگــر نمی توانیــد از آن اســتفاده کنیــد 
و اگــر بخواهیــد در ایــن شــرایط قــرار بگیریــد، بایــد بســیار پیگیــری کنیــد 
ــه  ــه صــورت داوطلبان ــل ب ــا در آنجــا حداق ــد ت ــدا کنی ــا شــاید اجــازه پی ت
ــودن در کنــار  فعالیــت کنیــد. بنابرایــن از موقعیتــی کــه داریــد و همــراه ب
اســاتید بهــره ببریــد و فرصــت را بســیار غنیمت بشــمارید. موقعیــت دوم که 
می توانیــد از آن اســتفاده کنیــد، کارورزی هــا اســت. بعــد از فارغ التحصیلــی 

ــوید. ــد ش ــا بهره من ــن موقعیت ه ــد از ای ــی نمی توانی ــن راحت ــه ای ب

9. بــه نظــر شــما کــدام یــک از اصول 
مــددکاری  حرفــه  در  ارزش هــا  و 
اجتماعــی هنــگام رویارویــی بــا 
ــدا  ــتری پی ــت بیش ــان اهمی مراجع

؟ می کننــد

بــه طــور قطعــی، تمــام اصــول و ارزش هــا اهمیــت خیلــی زیــادی دارنــد و 
ــاید  ــتری دارد. ش ــری ارزش بیش ــا از دیگ ــی از آنه ــم یک ــم بگویی نمی توانی
ــط کاری از ســایر  ــی در محی ــددکار اجتماع ــث می شــود م ــه باع ــزی ک چی
ــام  ــه ارزش و مق ــه ب ــت ک ــی اس ــود، احترام ــر ش ــود متمایزت ــکاران خ هم
ــه  ــدی ب ــط کار، کارمن ــاید در محی ــال، ش ــرای مث ــذارد. ب ــانی می گ انس
ــددکار  ــاوت م ــی تف ــی ندهــد ول ــک مراجــع کارتن خــواب اهمیــت چندان ی
ــه دارد.  ــدگاه انســانی اســت ک ــن دی ــا در همی ــران دقیق ــا دیگ ــی ب اجتماع
ــاوت  ــات آن را متف ــی و مداخ ــددکاری اجتماع ــه م ــدگاه، حرف ــن دی ای
ــام انســانی در  ــه ارزش و مق ــرام ب ــه نظــر مــن شــاید احت ــس ب ــد. پ می کن
بیــن ارزش هــای مــددکاری اجتماعــی از همــه آنهــا مهم تــر بــوده و بعــد از 

ــد. ــدا می کنن ــت پی ــر اهمی ــول دیگ ــا و اص آن، ارزش ه

ــا در  ــول و ارزش ه ــن اص ــا ای ۱0. آی
نتایــج  مراجعــان،  بــا  رویارویــی 
ــت؟ ــته اس ــراه داش ــه هم ــی ب مثبت

بــه طــور حتمــی اگــر ایــن اصــول را رعایــت نکنیــم، بــه هیــچ وجــه، هیــچ 
ارتباطــی شــکل نمی گیــرد تــا بتوانیــم مداخلــه موثــری انجــام دهیــم. بایــد 
ــتند و  ــان هس ــن کننده راهم ــا روش ــول و ارزش ه ــه اص ــیم ک ــن باش مطمئ
ــم و  ــا و عل ــم از مهارت ه ــا بتوانی ــد ت ــاده می کنن ــان آم ــه کار را برایم زمین

دانشــی کــه داریــم اســتفاده کنیــم.                                                                 

ــا  ــول و ارزش ه ــما اص ــر ش ۱۱. از نظ
ــی  ــددکار اجتماع ــه م ــی ب ــه کمک چ
ــد؟ ــود می کنن ــف خ ــام وظای در انج

ــت  ــم مداخــات را انجــام داده و فعالی ــا بتوانی ــد ت ــاده می کنن ــه را آم زمین
ــا اســتفاده از اصــول و ارزش هــا آن زمینــه را ایجــاد  کنیــم. اگــر نتوانیــم ب
ــول و  ــد. اص ــدا نمی کن ــا پی ــیر معن ــه ی مس ــی ادام ــور قطع ــه ط ــم، ب کنی
ــت کارورزی و  ــا سرپرس ــاط ب ــا، در ارتب ــل، کارورزی ه ــا را در عم ارزش ه
ــق کارورزی هــا،  ــا یادگیــری در عمــل، از طری ــم. ب ــاد می گیری ــا اســاتید ی ب

ــوند.  ــت می ش ــا تثبی ــن م ــم در ذه ــای مه ــول و ارزش ه اص

۱2. بلــه، درســت اســت. در حیطــه ای 
کــه فعالیــت می کنیــد تــا چــه 
میــزان اصــول و ارزش های مــددکاری 

ــود؟ ــت می ش ــی رعای اجتماع

در محیــط شــغلی کنونــی بنــده تمــام اصــول و ارزش هــا، مطمئنــاً بــه کار 
می آیــد. از احتــرام و پذیــرش گرفتــه تــا عدالــت و رعایــت حقــوق انســانی. 
اگــر اینهــا نباشــند مــددکاری اجتماعــی معنایــی پیــدا نمی کنــد. همچنیــن 
رعایــت اصــل رازداری در محــل کار بنــده بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ چــون 
ــب  ــرای جل ــاط دارد و ب ــه خودشــان ارتب ــا ب ــان تنه بعضــی مســائل مراجع
اعتمــاد آنــان نیــاز بــه برقــراری یــک رابطــه حرفــه ای، بــر مبنــای اصــول و 

ارزش هــا هســتیم.

*

*

*

*

*
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سپاس از شما که شرایطی فراهم کرده اید تا تمام دانشجویان و حتی فارغ التحصیان این حرفه در بوژان سهیم باشند.

و  اصــول  شــما  نظــر  بــه   .۱۳
ــی در  ــددکاری اجتماع ــای م ارزش ه
ــد دارای  ــازمان ها می توانن ــام س تم

ــند؟ ــی باش ــت اجرای قابلی

ــه توانایــی  ــد. ایــن بیشــتر ب مطمئنــاً همــه ســازمان ها ایــن قابلیــت را دارن
خــود مــددکاران اجتماعــی بســتگی دارد کــه چقــدر از اصــول و ارزش هــا 
ــاظ  ــازمان ها از لح ــن س ــی بی ــورت فرق ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــتفاده کنن اس
ــک  ــه در ی ــم ک ــم بگویی ــت و نمی توانی ــی نیس ــول اجتماع ــا و اص ارزش ه
ســازمان، احتــرام بــه ارزش و مقــام انســانی اهمیــت دارد یــا در یک ســازمان 
دیگــر اهمیــت نــدارد. حتــی در قانــون مدنــی هــم کــه نــگاه می کنیــم، ایــن 
زمینــه را بــرای احتــرام آمــاده کردنــد. بــا ایــن وجــود، نمی توانیــم بگوییــم 
ــه  ــته و در هم ــود داش ــی وج ــر فرق ــازمان دیگ ــا س ــازمان ب ــک س ــن ی بی
ــا و  ــم ارزش ه ــا بتوانی ــه م ــود دارد ک ــه وج ــکان و زمین ــن ام ــازمان ها ای س

ــم.  ــردی کنی ــان را در آن کارب اصــول خودم

۱۴. آیــا ایــن اصــول و ارزش هــا 
رشــد  و  ترقــی  در  می تواننــد 
ســازمان ها بــرای ارائــه خدمــت 
بــه مراجعــان خــود، موثــر باشــند؟ 

ــد. ــح دهی توصی

ــا توجــه بــه شــرایط کنونــی، مــددکاری اجتماعــی می توانــد باعــث شــود  ب
ــم  ــا در آن کار می کنی ــه م ــازمانی ک ــه س ــبت ب ــه نس ــاد جامع ــا اعتم ت
افزایــش پیــدا کنــد و بــه طــور قطعــی زمانــی کــه اعتمــاد مــردم بــه یــک 
ســازمان بــاال رود، ســرمایه اجتماعــی افزایــش می یابــد. ایــن ســازمان اســت 
کــه می توانــد بــر اســاس اعتمــادی کــه جلــب کــرده پیشــرفت کنــد. زمانــی 
ــه ای کار  ــورت حر ف ــه ص ــرده و ب ــت ک ــا را رعای ــول و ارزش ه ــا اص ــه م ک
ــوی  ــرم ق ــک اه ــوان ی ــه عن ــائل ب ــن مس ــه ای ــید ک ــن باش ــم، مطمئ کنی
باعــث می شــود اعتمــاد جامعــه هــدف مــا بــه ســازمان و در نتیجــه ســرمایه 
ــی  ــددکار اجتماع ــی م ــن باشــید وقت ــس مطمئ ــی بیشــتر شــود. پ اجتماع
اصــول و ارزش هــا را رعایــت می کنــد یعنــی یــک مــددکار اجتماعــی 
ــث  ــد باع ــم می توان ــه ای ه ــی حرف ــددکار اجتماع ــک م ــه ای شــده و ی حرف
شــود کــه اعتمــاد مراجعــان بــه آن ســازمان بیشــتر شــود. همچنیــن زمانــی 
کــه یــک ســازمان بــا جامعــه هدفــی کار می کنــد کــه بــه آن اعتمــاد دارد، 

ــد. ــدا می کن ــادی پی ــی زی ــه پیشــرفت خیل ــد ک ــدا کنی ــان پی اطمین

۱5. بسیار خب آقای چالش در نهایت به عنوان کالم پایانی، هر صحبتی که دارید بفرمایید.
ــنهاد دارم.  ــاد و پیش ــد انتق ــی، چن ــوان کام پایان ــه عن ــت ب در نهای
ــه کار در  ــی ک ــا از دنیای ــاتید م ــدادی از اس ــفانه تع ــه متاس این ک
آن صــورت می گیــرد دور هســتند و فقــط در حــوزه دانشــگاه 
فعالیــت دارنــد. اگــر یــک مــددکار اجتماعــی کــه ۱۰ ســال ســابقه 
کار در یــک ســازمان ماننــد بهزیســتی یــا بیمارســتان و ســایر 
ــت  ــگاه فعالی ــتاد دانش ــک اس ــوان ی ــه عن ــد ب ــازمان ها دارد بتوان س
ــا  ــد دنیــای کار را ب کنــد شــاید بســیار بهتــر باشــد. همچنیــن بتوان
ــه  ــی ک ــن زمان ــود م ــفانه خ ــد. متاس ــق بیشــتری ده ــوری، تلفی تئ
ــی کــه  ــه کار داشــتم؛ زمان ــودم تصــور دیگــری نســبت ب دانشــجو ب
ــو  ــرایط و ج ــا ش ــود ام ــده ب ــی کمک کنن ــم خیل ــدم عل وارد کار ش
ــود  ــاوت ب ــع متف ــا مراج ــاط ب ــتورالعمل ها و ارتب ــن، دس کار، قوانی
ــاس  ــر احس ــال حاض ــتم. در ح ــف داش ــه ضع ــن زمین ــن در ای و م
ــا  ــا نزدیکــی بیشــتری ب ــر در دوران دانشــگاه اســاتید م ــم اگ می کن
ــرده و  ــفاف تر ک ــا را ش ــت م ــند، ذهنی ــته باش ــای کار داش محیط ه
ــم. ــق کنی ــا کار تلفی ــود را ب ــش خ ــم دان ــریع تر می توانی ــی س  خیل
نقــد دیگــر اینکــه کارورزی هــا چــه از طرف دانشــجوها و چــه از طرف 
ــاز اســت از کارورز  ــه نی ــدر ک ــه نمی شــود. آنق ــاتید جــدی گرفت اس
مــددکاری اجتماعــی کار خواســته نمی شــود و خــود اســاتید کمتــر 
ــر کارورزی می شــوند. الزم اســت کــه سرپرســت های کارورزی  درگی

از لحــاظ علمــی خیلــی قوی تــر شــده و از لحــاظ کاری شــاید زمانــی 
را نداشــته باشــند کــه زمــان کافــی بــرای کارورزهــا بگذارنــد و الزم 
اســت جلســات بســیاری با خــود سرپرســتان کارورزی داشــته باشــیم 
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــا داده شــود. ب ــه آنه ــای بیشــتری ب و آموزش ه
اســاتید از لحــاظ علمــی بســیار قــوی هســتند الزم اســت کــه ایــن 
ــد  ــای هدفمن ــق آموزش ه ــتان کارورزی از طری ــه سرپرس ــم را ب عل
ــق  ــم تلفی ــا ه ــل را ب ــم و عم ــد عل ــا بتوانن ــا آنه ــد ت ــال دهن انتق
کننــد و بــه کارورز آمــوزش دهنــد. الزم اســت کــه در دانشــگاه های 
ــا اســاتید بیشــتر شــده  ــاط سرپرســت های کارورزی ب ــف، ارتب مختل
 تــا بتواننــد ارائــه کیفیــت آموزشــی بــه دانشــجوها را بیشــتر کننــد.
در نهایــت دانشــجوهایی کــه فعــال بــوده و نشــریاتی کــه در 
ــد،  ــدا کن ــه پی ــان ادام ــر کارش ــد، اگ ــت می کنن ــر فعالی ــال حاض ح
ــط  ــغلی و محی ــده ش ــه آین ــبت ب ــجوها را نس ــد دانش ــد دی می توانن
ــد. در  ــن تر ببینن ــده را روش ــا آین ــد ت ــفاف کنن ــی ش ــان خیل کارش
آخــر، ممنــون بابــت اینکــه از مــا، کــه چنــد ســالی اســت از دانشــگاه 
ــحال کننده  ــیار خوش ــد؛ بس ــنجی می کنی ــم، نظرس ــه گرفته ای فاصل
و لذت بخــش اســت. امیــدوارم توانســته باشــم بــا صحبت هایــم 

ــم. کمــک کن

۱6. از همکاری و وقتی که اختصاص دادید، کمال قدردانی را دارم.

*

*

*

*
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ــراد  ــی اف ــم زندگ ــات مه ــتن اتفاق دانس
موفــق و مشــهور، بــه جــز ارضــاء حــس 
ــا نشــان  ــه م کنجــکاوی، راه و چــاه را ب
ــود راه  ــر می ش ــی منج ــد و گاه می ده
ــکاتمان  ــرای مش ــبی ب ــای مناس حل ه
ــا  پیــدا کنیــم. چــه بســا آشــنا شــدن ب
رازهــای موفقیــت آنــان، بتوانیــم آن 
رقــم  خودمــان  بــرای  را  موفقیت هــا 

ــم. بزنی
جنــاب دکتــر محمــد زاهــدی اصــل در 
ــب  ــا ش ــادف ب ــفند ۱۳۲4، مص ۲8 اس
نیــار  روســتای  در  چهارشنبه ســوری، 
ــت  ــواده پرجمعی ــک خان ــل، در ی اردبی
مغــازه دار  و  کشــاورز  پدرشــان  کــه 

ــودند. ــان گش ــه جه ــم ب ــد؛ چش بودن
و  بزرگ تریــن  نیــار،  کــه  اگرچــه 
ــل اســت  ــه اردبی ــتا ب ــن روس نزدیک تری
بســیاری  از  اوایــل دهــه ۳۰  امــا در 
ســرویس  مدرســه،  چــون؛  امکانــات 
حمــل و نقــل محــروم بــود؛ از ایــن 
رو اســتاد در زمــان کودکــی مجبــور 
بودنــد هــر روز بــرای رفتــن بــه مدرســه 
ــد  ــه، چن ــه خان ــت ب ــهر و برگش در ش
ــرد و  ــتان های س ــری را در زمس کیلومت
ــود  ــا وج ــد؛ ب ــاده روی کنن ــدان پی یخبن
ایــن شــرایط، ایشــان دو ســال اول دوران 

ــه  ــود را در مدرس ــی خ ــل ابتدای تحصی
ــال دوم  ــل، دو س ــنایی اردبی ــروف س مع
را در دبســتان وحیــدی و دو ســال آخــر 

را در دبســتان کمــال گذراندنــد.
دوره  اول  ســال  ســه  وی،  همچنیــن 
دبیرســتان  در  را  دومشــان  متوســطه 
تدیــن و ســه ســال دوم را در رشــته 
طبیعــی )تجربــی( در دبیرســتان صفــوی 

ــاندند. ــان رس ــه پای ب
شــرایطی  تحــت   ۱۳44 ســال  در 
ــدند  ــش ش ــپاه دان ــازم س ــته ع ناخواس
ــربازی،  ــت س ــدن خدم ــد از گذران و بع
ورودی  امتحــان  در  شــرکت  بــا 
پزشــکی  در  مختلــف،  دانشــکده های 
شــیمی  در  ذخیــره،  دانشــگاه  یــک 
دانشــگاه مشــهد و مــددکاری اجتماعــی 
دانشــکده خدمــات اجتماعــی قبــول 

شــدند.
برخــاف میــل خــود و خانواده شــان 
ــه ایشــان نرســید. امــا  نوبــت پزشــکی ب
ــا یکــی از خویشــاوندان  بعــد مشــورت ب
سببی شــان کــه معاونــت وزارت فرهنــگ 
ــر عهــده داشــتند،  تحصیــل  و هنــر را ب
در تهــران و رشــته مــددکاری اجتماعــی 
ــد. در اواخــر ســال اول  را انتخــاب کردن
بــه ایــن رشــته عاقه منــد شــدند، فکــر 

انصــراف و رشــته پزشــکی را از ســر 
ــد. ــرون راندن بی

ایشــان دوران کارورزی فــردی و گروهــی 
خــود را در مدرســه ابتدایــی اردشــیر 
ــواده  ــاه خان ــز رف ــدان خراســان، مرک می
صنعتــی  واحــد  نجف آبــاد،  بیســیم 
یخچال ســازی جــاده مخصــوص کــرج و 
کارورزی جامعــه ای خــود را در روســتای 

ــد. ــهریار گذراندن ــز ش ده موی
ــه در  ــدی ک ــتم واح ــاب سیس ــا احتس ب
ســال ۵۰ از دانشــگاه تهــران آغــاز شــد 
ــدا  ــرایت پی ــگاه ها س ــایر دانش ــه س و ب
کــرد؛ دانشــجویان مــددکاری اجتماعــی 
فارغ التحصیــل شــده در ســال ۵۰ یــا 
قبل تــر، از تــرم دوم، ســه روز هفتــه، 
مباحــث تئــوری می آموختنــد و ســه 
ــه کار  ــب کارورزی ب ــر را در قال روز دیگ
ــن صــورت  ــه ای ــد، ب ــی می پرداختن عمل
حــدود ۲۰۰ واحــد می گذراندنــد کــه در 
ــان در رشــته مذکــور  توانمنــد شــدن آن

ــوده اســت. ــر ب بســیار موث
زمــان  در  اصــل  زاهــدی  دکتــر 
ــای دانشــجویی  ــا کانون ه دانشــجویی، ب
ــر  ــک دوره، مدی ــتند و ی ــکاری داش هم
عامــل تعاونــی دانشــجویی دانشــکده 
شــدند؛ بودجــه تعاونــی را دانشــکده

تنهــا زندگــی  بــر  حالــی   شــرح 
 اســتاد تمــام مــددکاری اجتماعی کشــور

فاطمــه نعمت الهی؛ دانشــجوی کارشناســی 
ــی ــگاه خوارزم ــی؛ دانش ــددکاری اجتاع م

تــالش  و  غلــط  دیدگاه هــای  بــا  مبــارزه 
بــرای آگاه ســازی، حفــظ و ارتقــا رشــته 
مــددکاری اجتماعــی، برخــی از اســاتید فعــال 
ــه  ــرای همیش ــته را ب ــن رش ــد ای و دغدغه من
ــال  ــرح ح ــمت، ش ــن قس ــرد؛ در ای ــدگار ک مان
مختصــری از زندگــی یکــی از مبــارزان مانــدگار 
و اســتادی پــر آوازه یعنــی؛ جنــاب آقــای دکتر 
ــام  ــتاد تم ــا اس ــل، تنه ــدی اص ــد زاه محم
رشــته مــددکاری اجتماعــی را می خوانیــد.

ــو و  ــت و گ ــده، گف ــر ش ــات ذک ــع اطالع منب
مصاحبــه تلفنــی با ایــن اســتاد گرانقدر اســت.



19

بــرای برگشــت، ســه روز را بــا امیــد بــاز 
شــدن فرودگاه هــای ایــران، در فــرودگاه  
ــا آن  ــد ت ــرگردان بودن ــدن س ــرو لن هیت
ــر،  ــک نف ــی ی ــا راهنمای ــره ب ــه باالخ ک
بــه ترکیــه کــه بــه تازگــی در آن کودتــا 
شــده بــود پــرواز کردنــد و از آنجــا 
ــا مشــاهده  ــد. ب ــران آمدن ــه ای ــی ب زمین
ــت و  ــرای برگش ــی ماج ــه کل ــاع ب اوض

ــد. ــوش کردن ــل را فرام ــه تحصی ادام
در همــان روزهــا از طرف دانشــگاه تهران 
بــا گروه هــای  شــروع بــه همــکاری 
ــط در تاســیس ســازمان بهزیســتی  ذیرب
کردنــد و شــش مــاه بــه عنــوان نماینــده 
شــهید فیــاض بخــش کــه اولیــن رئیــس 

ســازمان بهزیســتی کشــور بودنــد در 
خوزســتان بــه جنــگ زده هــا و مردمــی 
کــه در شــهر مانــده بودنــد خدمــت 
بنیــاد  تاســیس  از  پــس  و  کردنــد 
مهاجریــن جنــگ تحمیلــی درســال ۶۰، 
ــت  ــئولیت مدیری ــر مس ــاه دیگ ــش م ش
را  مهاجریــن  بنیــاد  اجتماعــی  امــور 

ــد. ــده گرفتن برعه
بعــد از واقعــه 7 تیــر، انفجــار دفتــر 
شــهید  شــهادت  و  حــزب  مرکــزی 
ارشــاد )رئیــس آموزشــکده خدمــات 
اجتماعــی(، بــا حکــم وزیــر وقــت علــوم، 
ــات  ــکده خدم ــت دانش ــئولیت ریاس مس
اجتماعــی بــه ایشــان محــول شــد و بــر 
حســب نیــاز، بــه طــور کامــل از دانشــگاه 
تهــران بــه دانشــکده خدمــات اجتماعــی 

ــدند. ــل ش منتق
ــال ۶۲،  ــگاه ها در س ــایی دانش ــا بازگش ب
ــگاه های  ــدارس و دانش ــام م ــرح ادغ ط
خدمــات  دانشــکده  تهــران،  سراســر 
اجتماعــی بــه گــروه خدمــات اجتماعــی 

ــد. ــل ش ــه تبدی ــگاه عام در دانش
در آن ســال دکتــر موحــدی کــه از 
اســاتید دانشــگاه عامــه بودنــد، بــه 
منصــوب  الزهــرا  دانشــگاه  ریاســت 

ــه  ــدون آن ک ــدی ب ــر زاه ــدند و دکت ش
ــس خــود در دانشــگاه  ــای تدری کاس ه
عامــه را رهــا کننــد بــا پذیــرش معاونت 
دانشــگاه  دانشــجویی  و  مالــی  اداری 
ــان را  ــی ایش ــت همراه ــرا، درخواس الزه
پذیرفتنــد و بعــد از گذشــت یــک ســال 
ــز  ــدی، وی نی ــر موح ــراف دکت ــا انص ب

ــد. ــرا نماندن ــگاه الزه ــر در دانش دیگ
ــرز  ــه م ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــال ۶۳ ب س
بــرای  الزم  زمینه هــای  ســالگی   4۰
گرفتــن پذیــرش دکتــری مــددکاری 
اجتماعــی دانشــگاه بریســتول انگلســتان 
ــا  ــد ب ــک ســال بع ــد و ی را فراهــم کردن
ــا  ــد ام ــت ش ــان موافق ــت ایش درخواس
ــه  ــوم ب ــر عل ــجویی وزی ــت دانش معاون
دلیــل اختافاتــی کــه در اوایــل انقــاب 
ــا اســتاد داشــتند،  ــر ســر دانشــگاه ها ب ب
بــا بــورس ایشــان موافقــت نکردنــد. 
اســتاد تــوان پرداخــت شــهریه دانشــگاه 
انگلســتان  در  زندگــی  هزینه هــای  و 
کــه ســالیانه حــدود ۳۲۰۰ پونــد بــود را 
نداشــتند، بــه ناچــار درخواســت پذیــرش 
ــه دانشــگاه دولتــی اســتانبول  خــود را ب

ــد ــر دادن ــت تغیی ــهریه نداش ــه ش ک

ــه  ــت آن ب ــا مدیری ــرد ام ــن می ک  تامی
دانشــجویان ســپرده می شــد. هــدف، 
تامیــن مایحتــاج تحصیلــی دانشــجویان 
ســلف  منظــور  ایــن  بــه  کــه  بــود 
ــی  ــن تعاون ــر ای ــر نظ ــز زی ــکده نی دانش

ــود. ــه ب ــرار گرفت ق
کارشناســی  اتمــام  از  بعــد  ایشــان 
خانــم  اصــرار  بــه   ،۵۰ ســال  در 
مــددکاری  )مــادر  فرمانفرماییــان 
ــاه  ــران(، ریاســت مرکــز رف اجتماعــی ای
ــواده رضائیــه )ارومیــه( را پذیرفتنــد  خان
ــل ازدواج و  ــه دلی ــاه ب ــد از دو م ــا بع ام
تغییــر شــرایط، بــه تهــران بازگشــتند و 
ــران  ــوان کارشــناس دانشــگاه ته ــه عن ب

اســتخدام شــدند.
ــور  ــد در کنک ــع ارش ــرای مقط ــان ب ایش

ــد و  ــران، شــرکت کردن دانشــگاه های ته
در مدیریــت بیمارســتان دانشــگاه تهــران 
و مدیریــت امــور فرهنگــی دانشــگاه 
فارابــی کــه امــروزه دانشــگاه هنــر اســت، 
ــر  ــه اول، ه ــد هفت ــه شــدند. چن پذیرفت
ــا شــرکت  ــام و در کاس ه ــت ن دو را ثب
ــن  ــه همزمانشــان ممک ــا ادام ــد ام کردن
ــی را  ــت فرهنگ ــن رو مدیری ــود؛ از ای نب
انتخــاب کردنــد و ســال ۵9 همزمــان بــا 
ــل  ــی فارغ التحصی ــاب فرهنگ ــاز انق آغ

شــدند.
شــروع انقــاب فرهنگــی و تعطیلــی 
دانشــگاه ها، اســتاد را بــر آن داشــت 
کــه مقدمــات الزم را فراهــم کــرده و بــا 
گرفتــن مجــوز از دانشــگاه تهــران بــرای 
ــددکاری  ــری م ــل در دکت ــه تحصی ادام

نیوکاســل  دانشــگاه  بــه  اجتماعــی 
انگلســتان برونــد.

ــی دو  ــک بــه پایــان دوره مقدمات نزدی
بودنــد  نیوکاســل  دانشــگاه  ماهــه ی 
ــران و عــراق شــروع شــد  کــه جنــگ ای
و ایشــان کــه بــدون خانــواده آمــده 
ــض آن  ــار متناق ــنیدن اخب ــد از ش بودن
ــد و خواســتند دانشــگاه  ــان برنتابیدن زم
اجــازه دهــد تــا امتحانــات را یــک هفتــه 
زودتــر از ســایر دانشــجویان بدهنــد کــه 
ــان را  ــد و خانواده ش ــران بازگردن ــه ای ب
بــرای ادامــه تحصیــل همــراه خــود 
ــار  ــاف انتظ ــد. برخ ــتان ببرن ــه انگلس ب
همــگان دانشــگاه بــا درخواســت ایشــان 

ــرد. ــت ک موافق

و  عالیــق  راســتای  در  اجمتاعــی  مــددکاری  اگــر 
جــدی  را  کارورزی هــا  و  دروس  مشاســت،  اهــداف 
بگییریــد و خــود را توامننــد کنیــد ات بتوانیــد در جامعــه 
اثــر گــذار ابشــید و اگــر احســاس یم کنیــد بــه درد ایــن 
ــه  ــه ب ــته ای ک ــه رش ــته اتن را ب ــد رش ــته منی خوری رش

آن عالقــه مندیــد تغییــر بدهیــد.
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 و آنجا قبول شدند.
ــاف  ــتانبول، برخ ــگاه اس ــتم دانش سیس
انگلســتان کــه زیــاد کاس ندارنــد و 
ــری کار  ــاله دکت ــتر روی رس ــد بیش بای
ــود و  ــی ب ــران، آمریکای ــل ای ــد، مث کنن
ــد  ــال اول ۳۲ واح ــم س ــد در دو نی بای
ــی  ــد از قبول ــد و بع ــوری می گذراندن تئ
پایــه رســاله دکتــری  امتحانــات،  در 
ــود  ــا وج ــتاد ب ــد. اس ــروع میکردن را ش
آذری بــودن، ســال اول بــرای یادگیــری 
زبــان ترکــی اســتانبولی مشــقت های 
ــه آن صــورت کــه  بســیاری کشــیدند، ب
کاس هــا را ضبــط می کردنــد و بــه 
ــا  ــپردند ت ــی می س ــد محل ــک کارمن ی
ــد  ــد، بع ــپ کنن ــه و تای ــان ترجم برایش
ــن  ــا ای ــا ب ــد. ام ــاد می گرفتن ــات را ی لغ
وجــود در کمتــر از 4 ســال از رســاله 
خــود بــا عنــوان »سیســتم های مدیریــت 
اجتماعــی«  خدمــات  ســازمان های 
بــا موفقیــت دفــاع کردنــد، دکتــرای 
ــه  ــا هزین ــی خــود را ب ــت اجتماع مدیری
ــتانبول  ــی اس ــگاه دولت ــخصی از دانش ش
ــران  ــه ای ــد و تابســتان ۶7 ب اخــذ نمودن

ــتند. بازگش
ایشــان کــه بــرای خوانــدن مقطــع 
دکتــری ســه ســال مرخصــی بــدون 

ــان  ــا بازگشتش ــد ب ــه بودن ــوق گرفت حق
عــاوه بــر تدریــس، مدیریــت گــروه 
ــز  ــی دانشــگاه را نی ــزی اجتماع برنامه ری

ــدند. ــده دار ش عه
در ســال ۶8 بــا حکــم وزیــر علــوم وقــت 
ــه  ــگاه عام ــت دانش ــوان سرپرس ــه عن ب
طباطبایــی منصــوب شــدند کــه بعــد از 
گذشــت چنــد مــاه و تغییــر دولــت، ایــن 
ســمت بــه شــخص دیگــری واگــذار شــد 
و اســتاد بــه تدریسشــان در دانشــگاه 

ادامــه دادنــد.
مراتــب اســتاد تمــام شــدن ایشــان 
ــه  ــی ک ــا زمان ــن صــورت اســت ت ــه ای ب
ــگاه  ــتند، در دانش ــانس داش ــوق لیس ف
ــد، بعــد از گرفتــن دکتــری،  ــی بودن مرب
اســتادیار شــدند و حــدود ۶-۵ ســال 
ــط  ــان توس ــی پرونده ش ــا بررس ــد ب بع
دانشــیار  وزارتخانــه،  ممیــزه  هیئــت 
شــدند. در ســال 8۰ بــا تصمیــم هیئــت 
ــن  ــم اولی ــگاه، حک ــود دانش ــزه خ ممی
اســتاد تمــام مــددکاری اجتماعــی ایــران 
ــم گذشــت  ــد و علی رغ ــت کردن را دریاف
ــتاد  ــا اس ــوز تنه ــان هن ــال ایش ۲۰ س
ــتند. ــور هس ــته در کش ــن رش ــام ای تم

ســال 7۳ وی بــه کمــک یــک تیــم 
حرفــه ای، ماهنامــه پیــام امــروز کــه 

ــه بررســی  ــود و ب مســتقل از دانشــگاه ب
عمیــق و شــفاف مســائل اقتصــادی، 
جامعــه  روز  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
می پرداخــت، را شــروع کردنــد. ایــن 
مجلــه کــه 4۵ شــماره ادامــه پیــدا کــرد 
ــاد  ــش از هفت ــر آن بی ــماره های آخ و ش
ــید، در  ــاپ می رس ــه چ ــخه ب ــزار نس ه
ــت  ــردم دس ــس و م ــت، مجل ــن دول بی
زمــان  امــا  می گشــت.  دســت  بــه 
خاتمــی،  آقــای  جمهــوری  ریاســت 
ســختگیری و فشــارهای زیــادی بــر 
ــام  ــه پی ــات اعمــال شــد، ماهنام مطبوع
ــات،  ــروز همچــون بســیاری از مطبوع ام
ــه طــور موقــت متوقــف شــد و اســتاد  ب
ــر  ــاز و مدی ــب امتی ــوان صاح ــه عن را ب
مســئول نشــریه بــه دادگاه فــرا خواندنــد. 
ــد  ــم کردن ــان را مته ــورد ایش در 4۵ م
ــل وی، ۳9  ــای مفص ــی دفاعیه ه ــه ط ک
ــورد از  ــد و در ۶ م ــا رد ش ــورد از آنه م
نظــر هیــات منصفــه مجــرم بــا تخفیــف 
شــناخته شــدند؛ البتــه کــه پایشــان بــه 
زنــدان بــاز نشــد امــا در ســال 79 توقــف 
ــه  موقــت مجلــه بــدون اعــام رســمی ب

ــد. ــی ش ــی منته ــف دائم توق
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ــس  ــا 8۲ رئی ــه از ســال 78 ت ــتاد ک اس
بودنــد،  اجتماعــی  علــوم  دانشــکده 
در حفــظ و ارتقــا رشــته مــددکاری 
ــدی  ــده و کلی ــات ارزن ــی اقدام اجتماع
از  یکــی  داده انــد.  انجــام  بســیاری 
چالش هــای مهــم رشــته مــددکاری 
 ۵8-9 ســال های  در  اجتماعــی 
تنــدروی  دانشــجویان  شــعارهای 
ــد  ــه معتق ــود ک ــای اســامی ب انجمن ه
بودنــد اگــر کشــور اســامی شــود، 
ــود و  ــر می ش ــی فراگی ــت اجتماع عدال
ــازی  ــور نی ــر کش ــورت دیگ ــن ص در ای
ــدارد.  ــه رشــته مــددکاری اجتماعــی ن ب
در ایــن رابطــه اســتاد بــه همــراه تیمــی 
متشــکل از انجمــن اســامی مــددکاری 
دانشــجویان  از  نفــر  دو  اجتماعــی، 
انجمــن اســامی، شــهید ارشــاد و یــک 
نفــر از مدیریــت دانشــکده عامــه، یــک 
ــد  ســال و نیــم تــاش و پیگیــری کردن
ــح  ــتباه را تصحی ــدگاه اش ــن دی ــا ای ت
ــورت و  ــا مش ــت ب ــه در نهای ــد ک کنن
وســاطت یکــی از علمــای مشــهور وقــت 

ــد. ــات دهن ــته را نج ــتند رش توانس
همچنیــن بعــد از انقــاب فرهنگــی، 
در اثــر پیگیری هــای مفصــل اســتاد 
و همکارانشــان، طــرح تبدیــل ۱۳ 
رشــته بــه یــک رشــته بــا عنــوان 
ــی از 6  ــه یک ــی، ک ــوم اجتماع عل
ــی  ــات اجتماع ــش آن، خدم گرای
بــود، منحــل شــد و خدمــات 
اجتماعــی بــه عنــوان رشــته 
مجــزا و دانشــگاه عالمــه بــه 
عنــوان متولــی اصلــی ایــن رشــته 

ــد. ــناخته ش ش
درواقــع بعــد از ســال 67 کــه 
ــه  ــود را گرفت ــری خ ــتاد دکت اس
بودنــد ابتــدا بــرای تقویت رشــته، 
ــوم،  ــوز وزارت عل ــن مج ــا گرفت ب
ــش  ــه گرای ــی ب ــد تخصص ۱6 واح
خدمــات اجتماعــی اضافــه کردنــد، 
گرایــش   75 ســال  در  ســپس 
ــته  ــه رش ــی را ب ــات اجتماع خدم
تبدیــل  اجتماعــی  مــددکاری 
ــال 79  ــتند در س ــد و توانس کردن
ــددکاری  ــانس م ــوق لیس ــوز ف مج
 ۸۸ ســال های  در  و  اجتماعــی 
ــددکاری  ــرای م ــوز دکت ــا 90 مج ت
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لیســانس  فــوق  و  اجتماعــی 
ــی را از  ــات اجتماع ــت خدم مدیری

ــد. ــوم بگیرن وزارت عل
ایشــان کــه از اعضــای اصلــی 
ــره  ــت مدی ــس و هیئ ــت موس هیئ
اجتماعــی  مــددکاران  انجمــن 
ــا 92  ــای 66 ت ــال ه ــران در س ای
بازنگــری،  مســئولیت  بودنــد، 
ــای  ــه ه ــن برنام ــالح و تدوی اص
ــد  ــی ارش ــی و کارشناس کارشناس
ــددکاری اجتماعــی، کارشناســی  م
خدمــات  مدیریــت  ارشــد 
اجتماعــی، دکتــرای مــددکاری 
برنامــه  بازنگــری  و  اجتماعــی 
مــددکاری  ارشــد  کارشناســی 
اجتماعــی را بــه همــراه گــروه 
مــددکاری اجتماعــی دانشــگاه 
عالمــه طباطبایــی بــه عهــده 
ــا  ــه تقریب ــی ک ــد و از آنجای گرفتن
۱0 ســال از اجــرای برنامــه دکتــرای 
مــددکاری اجتماعــی میگــذرد، 
ــرای دکتــری  برنامــه جدیــدی را ب
ــه خواهنــد کــرد. ایــن رشــته ارائ
ــن  ــت گرفت ــز در جه ــی نی وی اقدامات
ورودی  بــرای  مصاحبــه  مجــوز 
کارشناســی مــددکاری اجتماعــی چــون 
مقطــع ارشــد و احیــای دوباره دانشــکده 
ــد کــه  خدمــات اجتماعــی انجــام داده ان
ــوده  ــراه نب ــت هم ــا موفقی ــون ب ــا کن ت
ــدوار  ــان امی ــان همچن ــا ایش ــت، ام اس

ــتند. ــرات هس ــن تغیی ــاد ای ــه ایج ب
ــات  ــد اطاع ــه اســتاد1 می توانی در رزوم
ــده و  ــام ش ــات انج مختصــری از تحقیق
ــی،  ــای تالیف ــام، کتاب ه ــت انج در دس
نشــریات  در  شــده  چــاپ  مقــاالت 
و  داخلــی  همایش هــای  داخلــی، 
خارجــی، پایــان نامه هــا و رســاله ها، 
کارگاه هــای برگــزار شــده، همــکاری 
ــز فرهنگــی کســب  ــا نشــریات و جوای ب
شده شــان را مشــاهده بفرماییــد امــا 
اگــر بــه دنبــال شــرح مفصلــی از زندگی 
ــر را  ــن خب اســتاد هســتید، مفتخــرم ای
بــه شــما بدهــم کــه چــاپ کتــاب ۵۰۰ 
ــتاد  ــی اس ــال زندگ صفحــه ای شــرح ح
ــم خودشــان انجــام شــده اســت  ــه قل ب
ــک فرصــت  ــه زودی در ی و ان شــاءاهلل ب
مناســب از آن رونمایــی خواهنــد کــرد.

بخــی از ده دغدغــه و پیشــهناد اســتاد 
بــه وزیــر جدیــد بــرای هببــود نظــام آمــوزش 
روزانمــه  در  نیــز  آن  از  بخــی  کــه  عــایل 
مکــررات  "تکــرار  عنــوان  اب  مــیل  آرمــان 
مشــکالت تحصیــیل" در اتریــخ 1400/۶/27 

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ب
_ ابزنگری در ضوابط گسرتش آموزش 

عایل به منظور جلوگیری از تجاری شدن 
آن

_ برخورد قاطع قانون اب فساد های علمی 
چون رسقت علمی، مقاله، اپیان انمه، 

مدرک و صندیل فرویش
_ ابزنگری در برانمه های دریس و توأم 

کردن آموزش های عمیل و نظری به منظور 
فراهم کردن زمینه اشتغال و جلوگیری از 

مهاجرت گسرتده نخبگان
_ ابزنگری عاملانه در آیین انمه ارتقا 

اساتید و اصالح آن
_ توجه به امور رفاهی اعضای هیئت 

علمی
_ رفع دوگانیگ آموزش عایل کشور در دو 

بخش پزشیک و غیرپزشیک و ...
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بخــش
مقــاالت   

** مقاالت  خارجیمقاالت  داخیل

بــه  وابســتیگ  اختــالل  تعریــف  بــر  مــروری 
آن بنــدی  نــوع  و  مــواد 

نقــش مــددکاران اجمتاعــی در ارتبــاط اب ســوء 
مــرصف کنندگان مــواد اعتیــادآور

درمان اعتیاد به روش مدل کرافت

اســاس  بــر  خودکارآمــدی  پیش بیــی 
ســبک های هویــیت در مراجعیــن بــه کمــپ 
اعتیــاد  کمــپ  مــوردی:  )مطالعــه  اعتیــاد 

هتــران(  14 منطقــه  آهنــگ 

ســوء  بــه  زانن  گرایــش  شــنایس  شــیوع 
مخــدر مــواد  مــرصف 

زانن و اعتیــاد: اهمیــت مســائل جنســییت در 
تحقیقــات ســوء مــرصف مــواد مخــدر

زانن، اعتیــاد و انــدوه: ابتــکار هببــود درمــان 
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تعریــف اختــالل  مــروری بــر 
ــدی آن: ــواد و نوع  بن ــتگی به م وابس

ــی و دانشــجوی کارشناســی  ــددکار اجتاع ــی؛ م ــه غنائ ســیده محبوب
ارشــد مدیریــت خدمــات اجتاعــی؛ دانشــگاه عالمــه طباطبایــی

 مقدمه:
مصــرف مــواد مخــدر در تاریــخ ســابقه ای طوالنــی دارد و حتــی بــه دوران ماقبــل از تاریــخ 
ــه معضلــی اجتماعــی  ــوده و ب ــا ســال ۱960 مصــرف آن محــدود ب ــی ت نیــز برمی گــردد ول
ــی از  ــش از نیم ــرد. بی ــی نمی ک ــتیم خودنمای ــه هس ــا آن مواج ــا ب ــر م ــال حاض ــه در ح ک
قــرن بیســتم ســپری شــده بــود کــه جهــان، انســان را در دام اعتیــاد گرفتــار دید و از ســال 
ــه بعــد اپیدمــی آن شــروع شــد و هــر ســال بــر شــیوع آن افــزوده شــد )بزمــی،  ۱960 ب
۱۳9۳(. در ســرزمین مــا ایــران، مصــرف مــواد مخــدر ماننــد دیگــر نقــاط جهــان بــا مصــرف 
ــال  ــه ۴00 س ــدودی ب ــور ح ــه ط ــی آن ب ــای درمان ــدی از مزای ــه بهره من ــه بهان ــاک و ب تری
ــس  ــا انگلی ــتعمارگر خصوص ــورهای اس ــلط کش ــت تس ــور تح ــه کش ــی ک ــل و در دوران قب
ــده  ــی تولیدکنن ــور اصل ــا دو کش ــران ب ــواری ای ــن همج ــردد. همچنی ــت بازمی گ ــوده اس ب
مــواد افیونــی در جهــان –افغانســتان و پاکســتان- شــرایط کنتــرل و پیشــگیری از شــیوع 

ــروز بســیار ســخت تر کــرده اســت )بزمــی، ۱۳9۳(. ــا ام آن را ت
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر بــه عنــوان یــک اختــالل روان پزشــکی بــا ابعــاد زیست شــناختی، 
روان شــناختی و اجتماعــی و معنــوی یکــی از مشــکالت عصــر حاضر اســت. به طــور معمول، 
ــوع  ــی در مجم ــود ول ــالق می ش ــی اط ــی و روان ــتگی فیزیک ــه وابس ــه مجموع ــاد ب اعتی
مفهومــی مبهــم دارد )بلــوم۱، ۱9۸۴(. امــروزه در محافــل دانشــگاهی بــه جــای اســتفاده از 
واژه »اعتیــاد« از »وابســتگی بــه مــواد« اســتفاده می شــود، هرچنــد در بیــن مــردم، فــرد 
وابســته بــه مــواد »معتــاد« و مســئله ایجــاد شــده »اعتیــاد« شــناخته شــده اســت )کرانــی 
شــیراز، ۱۳92(. در خصــوص فــرد وابســته بــه مــواد نیــز بیــن صاحب نظــران حــوزه علــوم 
ــران  ــتر صاحب نظ ــه بیش ــی )ک ــود دارد. برخ ــر وج ــالف نظ ــوزه روان  اخت ــی و ح اجتماع
ــردم  ــن م ــه در بی ــد ک ــار می دانن ــواد را بیم ــه م ــته ب ــرد وابس ــتند( ف ــوزه روان هس ح
جامعــه نیــز بســیار رایــج اســت تــا برچســب منفــی را از روی فــرد بردارنــد و در بازگشــت 
ــوم  ــران عل ــتر از صاحب نظ ــران )بیش ــی صاحب نظ ــا برخ ــد، ام ــک کنن ــه کم ــه جامع وی ب
ــوان  ــذا نمی ت ــود. ل ــاد نمی ش ــراد ایج ــار اف ــا اراده و اختی ــاری ب ــد بیم ــی( معتقدن اجتماع
وابســتگی بــه مــواد کــه در اختیــار و اراده فــرد ایجــاد شــده اســت و بــرای تــرک آن نیــز 
ــه مــواد هســتیم را بیمــاری  قبــل از هــر اقدامــی نیازمنــد اراده و مطالبــه فــرد وابســته ب

دانســت )آقابخشــی، ۱۳99(.
امــا آن چــه در ایــن مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ارائــه تعریفــی بــرای اختالل 
ــوان از  ــه مــواد را می ت ــواع آن اســت. اختــالل وابســتگی ب ــه مــواد و بیــان ان وابســتگی ب
۳DSM- 2 و انجمــن روان شناســان آمریــکا طبــق)WHO( منظــر ســازمان بهداشــت جهانــی
ــتگی  ــته وابس ــه دو دس ــی ب ــور کل ــه ط ــز ب ــتگی نی ــواع وابس ــود. ان ــف نم IV-TR تعری
فیزیولــوژی یــا جســمانی و وابســتگی روانــی تقســیم می شــود کــه در ادامــه بــه تفصیــل 
بیــان خواهــد شــد. در پایــان نیــز بــه مبحــث سبب شناســی اختــالالت وابســته بــه مــواد 

خواهیــم پرداخــت.
1- Blum, )1984(.

2- World Health Organization: WHO

3- Diagnostic and Statistical Menual of Mental Disorders:

راهنامی تشخیصی و آماری اختالالت روانی)آخرین ویرایش که در سال 2000 به چاپ رسید(
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وابســتگی بــه مــواد بــه معنــای تکــرار مصــرف مــاده 
ــن  ــای معی ــخص و در زمان ه ــت مش ــا کمی ــدر ب مخ
کــه از نظــر مصرف کننــده ضــروری بــوده و دارای 

ویژگی هــای زیــر می باشــد:

1- Kaplan, Sadock )2000(.

تعریف اختالل وابسته به مواد:

ایجاد وابستگی جسمانی )فیزیولوژی(
ایجاد وابستگی فکری )روان شناختی( 

پیدایش پدیده تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفی 
به دست آوردن ماده مورد نیاز به هر شکل و طریق ممکن 

تاثیر مخرب بر مصرف کننده خانواده و جامعه

ــاد، مفهــوم نامناســب و  ــا واژه معت ــاد ی کلمــه اعتی
تحقیرآمیــزی اســت کــه از نظــر علمــی و پزشــکی 
ــه عنــوان  نمی توانــد مفهــوم ســوءمصرف مــواد را ب
یــک اختــال طبــی مشــخص کنــد. مفهــوم اعتیــاد 
بــه قمــار، تماشــای تلویزیــون، خــرج کــردن پــول و 
غیــره ارتبــاط بیشــتری دارد و در مــورد اختــاالت 
ــت خــود را از دســت داده  ــواد اهمی ــه م وابســته ب
ــی،  ــل از بزم ــه نق ــادوک1 ب ــان و س ــت )کاپ اس

.)۱۳9۳
 تعریــف اختــالل وابســته بــه مــواد از نظــر 

:WHO
ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( الگــوی خود را 
در تدویــن مفاهیم »نشــانگان وابســتگی« قــرار داده 
ــه تدریــج جایگزیــن اصطــاح اعتیــاد  اســت کــه ب
ــت  ــازمان بهداش ــال ۱9۶4 س ــت. در س ــده اس ش
جهانــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه »اعتیــاد« دیگر 
اصطــاح علمــی نیســت و اصطــاح »وابســتگی بــه 
ــنهاد  ــم پیش ــرد. علی رغ ــن آن ک ــواد« را جایگزی م
ــوز  ــاد هن ــه اعتی ــی کلم اصطــاح وابســتگی داروی
هــم در منابــع پزشــکی و غیرپزشــکی و بیــن مــردم 
ــتفاده  ــورد اس ــر م ــوارد زی ــرای م ــت و ب ــج اس رای

ــرد: ــرار می گی ق
ــب  ــه موج ــاده ای ک ــه م ــی ب ــتگی روان ۱-  وابس

می گــردد. داروجویانــه  رفتــار 
۲- بــه علــت وابســتگی جســمانی بــه مــواد و 
ــرات آن دارو،  ــه اث ــبت ب ــردن نس ــدا ک ــل پی تحم
ــرف  ــع مص ــی در قط ــده ناتوان ــخص مصرف کنن ش

ــد. ــته باش دارو داش
۳- بــه مخاطــره افتــادن یــا نوعی پســرفت ســامت 
جســمی و روانــی در نتیجــه ی ســوء مصــرف مــداوم 

ده. ما
کمیتــه WHO در ســال ۱98۱ تعریــف خــود را در 
ارتبــاط بــا نشــانگان وابســتگی بــه مــواد این گونــه 
پدیده هــای  از  مجموعــه ای  کــه  کــرد  ارائــه 

فیزیکــی، رفتــاری و شــناختی کــه در طــی آن 
ــک شــخص  ــرای ی ــواد ب ــا م ــاده ی ــک م مصــرف ی
ــای  ــه رفتاره ــبت ب ــتری نس ــت بیش ــاص اهمی خ
دیگــر داشــته باشــند در حالــی کــه اینگونــه 
رفتارهــا ارزش و اهمیــت بیشــتری دارنــد. ویژگــی 
ــه مــواد عبــارت اســت  توصیفــی فهــم وابســتگی ب
از میــل بــه مصــرف دارو یــا داروهایــی کــه بســیار 
ــتند  ــده هس ــات مغلوب کنن ــی اوق ــد و گاه نیرومن
)ادوارد، آریــف و هاجســون2، ۱997 بــه نقــل از 

بزمــی، ۱۳9۳(.
ــتگی  ــال ۱99۶ وابس ــف WHO در س ــق تعری طب
بــه مــواد بــه معنــی؛ »یــک »حالــت روانــی« و یــا 
بــه صــورت یــک »حالــت فیزیکــی« اســت کــه بــه 
دنبــال فعــل و انفعــال بیــن ارگانیســم زنــده و یــک 
ــال  ــل و انفع ــد. نتیجــه ی فع ــه وجــود می آی دارو ب
مذکــور، واکنش هــا و رفتارهایــی اســت کــه بیشــتر 
ــا ادواری مــواد  شــامل اســتفاده اجبــاری، مــداوم ی
ــه  ــی مــاده تجرب ــرات روان اســت. پــس از آن کــه اث
شــود گاهــی بــه واســطه تــرس از عائــم تــرک و یــا 
تــرس از رنجــی کــه فقــدان مــواد ایجــاد می نمایــد، 
شــخص مبــادرت بــه مصــرف مجــدد مــواد خواهــد 

کــرد« )کرانــی شــیراز، ۱۳9۲(.
 تعریــف اختــالل وابســته بــه مــواد از نظــر  

:DSM-IV-TR
در DSM-IV کــه یــک نظــام پنــج محــوری اســت، 
ــواد  ــه م ــتگی ب ــوءمصرف و وابس ــور اول س در مح
ــه  ــود. ب ــح داده می ش ــا توضی ــی آنه ــم بالین و عائ
عاوه ۱۱ دســته از مــواد روان گردان، ســوءمصرف۳و 
وابســتگی بــه همــراه دارنــد کــه عبارتنــد از: الــکل، 
افیونــی، حشــیش، کوکائیــن، داروهــای  مــواد 
توهــم زا، مــواد استنشــاقی، نیکوتیــن، کافئیــن، 
داروهــای  و  ســیکلیدین  فــن  آمفتامین هــا، 

آرام بخــش، خــواب آور و ضــد اضطراب هــا.

DSM-  ۳-  اختــاالت ناشــی از مصــرف مــواد مخــدر بــه دو دســته سوء اســتفاده )ســوءمصرف( از مــواد و وابســتگی بــه مــواد تقســیم می شــوند. طبــق نظــر
IV-TR  سوءاســتفاده از مــواد زمانــی ســوء مصــرف قلمــداد می شــود کــه؛ ۱- مصــرف مــواد حداقــل بــرای مــدت یــک مــاه دوام داشــته باشــد. ۲- موجــب بــروز 
مشــکات اجتماعــی، شــغلی، روان شــناختی یــا جســمانی فــرد شــود. ســوءمصرف مــواد را بــا وجــود حداقــل یــک عامــت ویــژه نشــان می دهنــد و آن این کــه 
مصــرف مــواد بــا زندگــی شــخصی تداخــل کــرده باشــد و همچنیــن روز بــه روز بــر اثرات منفــی آن بــر جســم، روان، عملکــرد اجتماعــی و شــغلی مصرف کننده 
ــد. ــروری می باش ــی، ض ــی اصل ــانه مرض ــانه از 7 نش ــل ۳ نش ــود حداق ــخیص، وج ــت تش ــواد جه ــه م ــتگی ب ــا در وابس ــود، ام ــزوده می ش ــور اف ــاده مذک م

2- Edwards, Arif, Hodgson, )1997(.



25

 طبــق DSM-IV-TR بــه طــور کلــی تاثیــرات گوناگــون 
ناشــی از نشــانگان وابســتگی بــه مــواد عبارتنــد از:

الــف( احســاس اجبــاری و غیرقابــل کنتــرل بــودن بــرای 
ــواد ــرف م مص

ب( تاش و تمایل شخص به قطع مصرف مواد
ج( الگوی به نسبت پایدار برای مصرف مواد

ــامل  ــه ش ــی ک ــاق عصب ــا انطب ــازگاری ی ــم س ــروز عائ در( ب
نشــانه هایی چــون پدیــده تحمــل و تــرک می باشــد.

ــه ی  ــه بقی ــار مصــرف دارو نســبت ب ــه ی رفت ــت و غلب ه( اهمی
ــوده و  ــت ب ــتر در اولوی ــی بیش ــه زمان ــخص ک ــای ش رفتاره
ــک  ــس از ی ــواد پ ــه ســوی مصــرف م ــه بازگشــت ب ــش ب گرای

دوره ی پرهیــز.
ــه  ــاف آن ک ــاال برخ ــده در ب ــرح ش ــف مط ــاس تعاری ــر اس ب
در  بــاارزش  مــاک  دو  محرومیــت  و  تحمــل  پدیده هــای 
ــن  ــود چنی ــا وج ــند ام ــواد می باش ــه م ــتگی ب ــخیص وابس تش
پدیده هایــی بــرای تشــخیص کافــی و الزم نمی باشــد. بــه 
ــرف  ــوی مص ــه الگ ــد ب ــر بای ــخیص صحیح ت ــرای تش ــع ب واق
ــی،  ــرد )بزم ــه ک ــاک توج ــومین م ــوان س ــه عن ــاری ب اجب

.)۱۳9۳
 مالک های وابستگی به مواد:

ــب  ــب تخری ــه موج ــواد ک ــوءمصرف م ــی س ــوی غیرانطباق الگ
و آســیب بالینــی می شــود و بــا ســه نشــانه از مجمــوع 

نشــانه های زیــر طــی دوره ی ۱۲ ماهــه تظاهــر می کنــد: 
۱- تحمل

ــه  ــرای رســیدن ب ــاده ب ــک م ــر ی ــر باالت ــه مقادی ــاز ب ــف( نی ال
ــواه ــر دلخ ــا تاثی مســمومیت )مســتی( ی

ــا ارائــه ی مصــرف همــان   ب( کاهــش قابــل ماحظــه تأثیــر ب
مقــدار مــاده

۲- ترک؛ که به صورت موارد زیر خود را نشان می دهد:
الف( عائم سندروم ترک مواد

ــی از  ــرای رهای ــه آن ب ب( اســتفاده از همــان مــاده ی شــبیه ب
ــرک  ــی ت ــانه های مرض نش

۳- اغلــب اوقــات مــواد بیشــتر از میــزان و زمــان مــورد انتظــار 
مصــرف شــود 

4- تــاش و تمایــل مــداوم بــرای کاهــش یــا کنتــرل مصــرف 
مــواد 

ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــادی ب ــان زی ــدت زم ــاص م ۵- اختص
ــرف آن  ــواد و مص م

۶- کنــار گذاشــتن و یــا کاهــش فعالیت هــای مهــم اجتماعــی، 
شــغلی یــا تفریحــی بــه علــت ســوءمصرف مــواد 

ــا تشــدید  ــروز و ی ــه ب ــم نســبت ب ــی و عل ــا وجــود آگاه 7- ب
ــواد,  ــوءمصرف م ــی از س ــی ناش ــا روان ــمی ی ــکات جس مش
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــتمر م ــورت مس ــه ص ــواد را ب ــخص م ش

می دهــد )انجمــن روانپزشــکی آمریــکا, ۲۰۰۰(.

در جدیدتریــن تعریــف وابســتگی بــه مــواد انجمن روان پزشــکی 
ــه  ــواد ب ــه م ــتگی ب ــه وابس ــت ک ــد اس ــکا )۲۰۰۰( معتق آمری
مجموعــه ای از عائــم شــناختی، رفتــاری، روان شــناختی 
و فیزیولوژیکــی گفتــه می شــود کــه بــر اســاس آن، فــرد 
ــه  ــان ب ــواد، همچن ــه م ــاالت وابســته ب ــم وجــود اخت علی رغ
مصــرف آن ادامــه می دهــد و معمــوالً منجــر بــه بــروز پدیــده 
تحمــل، محرومیــت و الگــوی رفتــار مصــرف اجبــاری می شــود 
DSM- بزمــی، ۱۳9۳(. در تعریــف وابســتگی بــه مــواد از نظــر(

IV-TR از دو مفهــوم وابســتگی رفتــاری و فیزیکــی )جســمانی( 
اســتفاده شــده اســت. در مفهــوم وابســتگی رفتــاری بــر 
ــه  ــوط ب ــواهد مرب ــواد( و ش ــب م ــی )کس ــای موادیاب فعالیت ه
ــه  ــود، در حالیک ــد می ش ــک تأکی ــرف پاتولوژی ــای مص الگوه
)فیزیولوژیــک(  اثــرات جســمانی  بــه  وابســتگی جســمی 
دوره هــای متعــدد مصــرف  مــواد اطــاق می گــردد. همچنیــن 
ــم  ــواد مجموعــه ای از عائ ــه م ــن ویژگــی وابســتگی ب مهمتری
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــناختی اس ــاری و روان ش ــناختی، رفت ش
ــتعمال  ــی از اس ــه ناش ــل توج ــکات قاب ــا مش ــی ب رودرروی
ــه  ــا ادام ــتفاده از آن ه ــه اس ــان ب ــده همچن ــواد، مصرف کنن م
ــود دارد  ــرر وج ــرف مک ــی از مص ــت الگوی ــد. در حقیق می ده
کــه معمــوالً بــه بــروز پدیــده تحمــل، محرومیــت و رفتارهــای 
اجبــاری مصــرف مــواد منجــر می شــود )بزمــی، ۱۳9۱(.
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جدول۱: مواد و اثرات کلی آن ها
وابستگی روانیوابستگی جسمانیمواد

*مواد تضعیف کننده
++الکل

++مواد استنشاقی)بنزین، مواد پاک کننده فعال و...(

+_مواد افیونی )تریاک و...(

*مواد تحریک کننده
++کوکائین، نیکوتین، کافئین، آمفتامین ها

*توهم زا
+_حشیش، ماری جوانا، بنگ

PCP)، LSD(فن سیکلیدین_+

*توهم زاهای طبیعی
+_جوزهندی، تخم گل نیلوفر، علف گربه و ...

وابستگی روانی:
ــا  ــود ب ــه می ش ــم گفت ــری۱ ه ــه خوگی ــی ک ــتگی روان  وابس
ــه  ــواد ب ــرف م ــرای مص ــتمر ب ــا مس ــاوب ی ــدید متن ــل ش می
منظــور اجتنــاب از حالــت مــال مشــخص می شــود )کاپــان 
و ســادوک، ۲۰۰۰ بــه نقــل از بزمــی( بــه عبــارت دیگــر 
وابســتگی روانــی نوعــی وابســتگی بــه الگــوی رفتاری شــاخص 
ــامل  ــی ش ــتگی روان ــاد وابس ــاره دارد. ابع ــوءمصرف دارو اش س
ــا اجبــار درونــی در جهــت جســتجوی  رفتــار جســتجوگرانه ی
ــاده  ــرای به دســت آوردن م ــای خــاص ب ــر رفتاره دارو و تظاه
و  وابســتگی  ادامــه  روانــی  وابســتگی های  در  می باشــد. 
ــانه های  ــت و نش ــراه اس ــار هم ــت اجب ــا حال ــواد ب ــرف م مص

ــند. ــدید می باش ــیار ش ــود بس کمب
نشــاط،  پیدایــش حالــت  و خلقــی شــامل  روانــی  آثــار 
بی اعتنایــی نســبت بــه محرک هــا و آرامــش ناشــی از مصــرف 
ــگ۲،  ــد )کاتزون ــدی می باش ــورت وری ــه ص ــژه ب ــه وی ــواد ب م

ــی، ۱۳9۳(. ــل از بزم ــه نق ۱99۶ ب
ــتگی  ــاب وابس ــت در غی ــن اس ــناختی ممک ــتگی روان ش وابس
فیزیولوژیایــی رخ دهــد، ماننــد مصــرف مــواد توهم زا که بیشــتر 
وابســتگی روانــی ایجــاد می کنــد تــا وابســتگی جســمانی. بــه 
ــتگی  ــل از وابس ــه قب ــی همیش ــتگی روان ــب، وابس ــور تقری ط
ــی  ــی همیشــه وابســتگی روان ــد ول ــه وجــود می آی فیزیکــی ب
منجــر بــه وابســتگی فیزیکــی نمی شــود. امــا در فــرم تزریقــی، 
ــد.  ــدت می باش ــکل و طوالنی م ــیار مش ــتگی بس ــان وابس درم
ــاری  ــن، PCP و کانابیــس )م ــوادی چــون کوکائی مصــرف م

ــی، ۱۳9۳(. ــد )بزم ــی ایجــاد می کن ــا( وابســتگی روان جوان

انواع وابستگی به مواد: 
انواع وابستگی به مواد عبارتند از:

الف( وابستگی فیزیولوژیکی یا جسمانی 
ب( وابستگی روانی 

وابستگی جسمانی:
ــی  ــر سازش ــک تغیی ــت از ی ــارت اس  وابســتگی جســمانی عب
یــا انطباقــی کــه در سیســتم بیولوژیکــی فــرد ایجــاد می شــود 
ــرف دارو  ــع مص ــس از قط ــا پ ــمانی آن تنه ــرات جس و تظاه
ــم ســندروم  ــر شــده و عائ ــا مصــرف آنتاگونیســت آن ظاه ی
ــان  ــی در انس ــرات سازش ــد. تغیی ــاد می کن ــت۱ را ایج محرومی
ــده  ــه گیرن ــلول هایی ک ــی در س ــن دوز مصرف ــان اولی ــا هم ب
ــر  ــه منج ــود ک ــاز می ش ــد، آغ ــا را دارن ــی اپیوئیده اختصاص
بــه ایجــاد وابســتگی نیــز می شــود. درجــه وابســتگی تنهــا بــا 
ــل  ــم ناشــی از ســندرم محرومیــت قاب ــه شــدت عائ توجــه ب
ــروع و  ــان ش ــم، زم ــدت عائ ــع ش ــت. در واق ــری اس اندازه گی
ــی آن،  ــر بیولوژیک ــه عم ــوع دارو و نیم ــه ن ــا، ب ــه آن ه خاتم
دوز مصرفــی، تعــداد دفعــات مصــرف، ســابقه مصــرف، میــزان 
مصرف کننــده  شــخص  فــردی  ویژگی هــای  و  ســامتی 
ــیب دیده  ــرل آس ــناختی، کنت ــتگی روان ش ــتگی دارد. وابس بس
بــر مصــرف دارو را بــدون عائــم فیزیولوژیایــی اعتیــاد در بــر 
می گیــرد )کاپــان و ســادوک، ۲۰۰۰ بــه نقــل از بزمــی، 

)۱۳9۳

Abstinence Sndrome -1

Habituation -1

Katzung -2
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جدول۱: مواد و اثرات کلی آن ها
وابستگی روانیوابستگی جسمانیمواد

*مواد تضعیف کننده
++الکل

++مواد استنشاقی)بنزین، مواد پاک کننده فعال و...(

+_مواد افیونی )تریاک و...(

*مواد تحریک کننده
++کوکائین، نیکوتین، کافئین، آمفتامین ها

*توهم زا
+_حشیش، ماری جوانا، بنگ

PCP)، LSD(فن سیکلیدین_+

*توهم زاهای طبیعی
+_جوزهندی، تخم گل نیلوفر، علف گربه و ...

بررســی کامــل و علمــی هــر پدیــده ای 
ــپس  ــف۲ و س ــتلزم توصی ــدا مس در ابت
ــارت  ــه عب ــده اســت. ب ــه۳ آن پدی توجی
دیگــر بــه توضیــح و تشــریح علــل 
می پردازنــد.  آن  آورنــده  وجــود  بــه 
ــا  ــل نابهنجاری ه ــل و عوام ــه عل مطالع
یــا  بیمــاری  آن  سبب شناســی  را 
شــکل گیری  در  می گوینــد.  پدیــده 
اجتماعــی  پدیده هــای  و  اختــاالت 
تنهــا یــک فاکتــور دخالــت نــدارد، 
در  فاکتورهــا  از  مجموعــه ای  بلکــه 
تعامــل بــا یکدیگــر اختــال یــا پدیــده 
می کننــد.  پایه ریــزی  را  اجتماعــی 
مجموعــه  هم نگــری  حقیقــت،  در 
عوامــل زیســتی، روانــی، اجتماعــی 
بــه شــکل گیری  فرهنگــی منجــر  و 
اســت،  شــده  میان رشــته ای  نظریــه 
کــه بــر اســاس آن وابســتگی بــه مــواد 
ــر  ــل ذک ــی از عوام ــر ترکیب ــت تاثی تح
ــی  ــر ترکیب ــد. در ه ــد می آی ــده پدی ش
ــل  ــک از عوام ــر ی ــه ه ــن مجموع از ای
یــا  اولیــه  عامــل  نقــش  می تواننــد 
عوامــل زمینه ســاز یعنــی شــرایطی کــه 
ــه  ــا اعتیــاد وابســته ب وجــود اختــال ی
آن هــا می باشــد و بــدون آنهــا اختالــی 
شــکل نخواهــد گرفــت )ماننــد فاکتــور 
ژنتیــک(، عامــل زمینه ســاز یــا بســتری 
آســیب های  بــرای  را  زمینــه  کــه 
ــاق  ــد ط ــازد )مانن ــا می س ــی مهی روان
ــا  ــده ی ــل تقویت کنن ــا عام ــن( ی والدی
تعقیب کننــده )شــرایطی کــه رفتــار 
اثــرات  ماننــد  می کنــد،  حفــظ  را 
خوشــایند اولیــه ی مــواد مخــدر( را 

داشــته باشــند )بزمــی، ۱۳9۳(.
ــد  ــاد عبارتن ــای اعتی ــروه علت ه ســه گ
ــل  ــی، عوام ــتی و ژنتیک ــل زیس از عوام
ــادی  ــی اقتص ــل اجتماع ــی و عوام روان
ــن ســه فاکتــور را  و فرهنگــی. البتــه ای
به طــور دقیــق نمی تــوان از یکدیگــر 
ــول  ــور معم ــه ط ــت و ب ــز دانس متمای
بیــن ایــن ســه فاکتــور تاثیرگــذار تعامل 
قابــل توجهــی وجــود دارد. مفهــوم 
ــی  ــتی، روان ــوی زیس ــم الگ ــیار مه بس
و اجتماعــی نشــان دهنده گســتردگی 
و پیچیدگــی عوامــل تاثیرگــذار بــر 
یکدیگــر می باشــد و محققــان هنــوز 
عوامــل  فهــم  جســتجوی  حــال  در 
ــن تعامــل  مختلفــی هســتند کــه در ای
.)۱۳9۳ )بزمــی،  می باشــند  ســهیم 
ــال  ــه در س ــی ک ــر از نظریات ــی دیگ یک
۱984 توســط بلومــر مطــرح شــد و 
مــورد توجــه جامعــه علمی قــرار گرفت، 
سبب شناســی  در  کــه  بــود  مدلــی 
وابســتگی بــه مــواد نقــش عوامــل 
اجتماعــی و بــه طــور ویــژه نقــش 
ــل  ــار عوام ــی را در کن ــل خانوادگ عوام
زیســتی مطــرح نمــود. بــر اســاس ایــن 
زیســتی  و  عوامــل خانوادگــی  الگــو 
ــد  ــر می دهن ــت یکدیگ ــه دس ــت ب دس
ــه  ــتگی ب ــه وابس ــه ورط ــرد را ب ــا ف ت
مــواد بکشــانند وابســتگی بــه مــواد 
ــت  ــددی اس ــی متع ــل علّ ــامل عوام ش
ــان و  ــه صــورت همزم ــد ب ــه می توانن ک
ــه دنبــال هــم درمــورد یــک فــرد  ــا ب ی
وجــود داشــته باشــند )بزمــی، ۱۳9۳(.

Etiology -1
Discription -2
Explanation -3

در مــورد عوامــل زیســتی بــه ویژگی های 
زیست شــناختی کــه زمینــه ی وابســتگی 
بــه مــواد را مهیــا می ســازند توجــه 
ــه  ــن وابســتگی ب ــرای تبیی می شــود و ب
مــواد و نقــش تفاوت هــای فــردی در 
ــر  ــواد ب ــه م ــرای وابســتگی ب آمادگــی ب
اســاس ویژگی هــای ژنتیــک اهمیــت 
خصــوص  ایــن  در  می شــود.  داده 
ــر  ــش تغیی ــه نق ــن ب ــی از محققی گروه
و تحوالتــی کــه بــه دلیــل مصــرف 
ــود  ــه وج ــز ب ــای مغ ــواد در فعالیت ه م
ــه  ــده اند. از جمل ــز ش ــد، متمرک می آین
ــه  ــان و ســادوک در ســال ۲۰۰۰ ب کاپ
ــی  ــی و عصب ــای ژنتیک ــش فاکتوره نق
عوامــل  عنــوان  بــه  زیست شــناختی 
بــه  وابســتگی  پدیدآیــی  در  مطــرح 
مــواد و دوام مصــرف آن هــا اهمیــت 

محکمــی  شــواهد  شــده اند.  قائــل 
ســبب یابی  در  کــه  می دهــد  نشــان 
ســوءمصرف و وابســتگی بــه مــواد و نیــز 
ــک  ــوی ژنتی ــا الگ ــکل گیری آن ه در ش

دخالــت دارد )بزمــی، ۱۳9۳(.
یــک فرضیــه در مــورد ســوءمصرف و 
ــه  ــت ک ــن اس ــواد ای ــه م ــتگی ب وابس
زیــاد  احتمــال  بــه  مصرف کننــدگان 
آســیب پذیری در برابــر وابســتگی بــه 
ــات  ــرای اثب ــد. ب ــه ارث می برن ــواد را ب م
و روشــن شــدن ایــن فرضیــه مطالعــات 
ــا  ــج آنه ــه نتای ــد ک ــام ش ــادی انج زی
نشــان دهنده نقــش مؤثــر ژنتیــک در 
بــروز وابســتگی بــه مــواد می باشــد. 
در یکــی از ایــن مطالعــات کــه بــر 
صــورت  دوقلــو  جفــت   ۳۳7۲ روی 
ــتگی  ــرای وابس ــق ب ــزان تواف ــت می گرف

بــه حداقــل یــک مــاده غیرمجــاز در 
 ۲۶.۳ عمدتــا  همســان  دوقلوهــای 
درصــد و در دوقلوهــای ناهمســان ۱۶.۵ 
ــوده اســت. مطالعــات دوقلوهــا  درصــد ب
فاکتــور  مؤثــر  نقــش  نشــان دهنده 
ژنتیکــی در زمینــه اســتفاده از کافئیــن 
ــه کافئیــن  و ایجــاد تحمــل وابســتگی ب

اســت )بزمــی، ۱۳9۳(.
ــابهی  ــای مش ــوص یافته ه ــن خص در ای
مــواد  مصــرف  اختــاالت  ســایر  در 
ازجملــه حشــیش، کوکائیــن، توهم زاهــا، 
ــی  ــواد افیون ــکن ها و م ــا و مس محرک ه
و غیــره نیــز صــورت گرفتــه اســت 
ــل  ــک و عوام ــئله ژنتی ــره مس ــه یکس ک
در  را  آنهــا  موثــر  نقــش  و  زیســتی 
ــت  ــان داده اس ــواد نش ــه م ــتگی ب وابس

 .)۱۳9۳ )بزمــی، 

عوامل زیستی:

سبب شناسی۱ اختالالت وابسته به مواد:
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مصــرف  در  روان شــناختی  رویکــرد 
شــامل  مــواد  بــه  وابســتگی  یــا 
کــه  اســت  متعــددی  دیدگاه هــای 
ــر  ــا ب ــن دیدگاه ه ــی ای ــز اصل وجــه تمای
ــد  ــی مانن ــات اصل ــی از گرایش ــه یک پای
روان تحلیل گــری جدیــد، رفتارگرایــی 
شــناختی  دیــدگاه  و  )یادگیــری( 
می باشــد کــه در ادامــه بــه اختصــار 
بــه برخــی از آن هــا اشــاره خواهــد 
مــورد  در  اولیــه  تئوری هــای  شــد. 
ــرد  ــر رویک ــواد از منظ ــه م ــتگی ب وابس
ــواد  ــه م ــتگی ب ــری، وابس روان تحلیل گ
ــایر  ــف س ــال در ردی ــوان اخت ــه عن ب
اختــاالت در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
از نظــر ایــن رویکــرد معتــادان دارای 
برگشــت کننده  رفتــار  ویژگی هــای 

دهانــی  مرحلــه  در  شــده  تثبیــت 
می باشــد. ایــن رویکــرد در خصــوص 
اعتیــاد بــه الــکل چنیــن بیــان می کنــد 
کــه مکانیســم دفاعــی واپــس روی و 
فرافکنــی از ویژگی هــای همــه افــراد 
الکلــی اســت. یکــی دیگــر از تئوری هــای 
روان شــناختی، اعتیــاد یــا وابســتگی بــه 
ــی  ــاس درماندگ ــی از احس ــواد را ناش م
می دانــد یــا در تئــوری دیگــری بــه عــدم 
تعــادل بیــن کشــش های درونــی اشــاره 
ــکل گیری  ــری ش ــوری دیگ ــد. تئ می کن
وابســتگی بــه مــواد را در جهــت تطابــق 
ــن  ــد، کــه ای ــرد منفــور مطــرح می کن ف
ــر  ــه اگ ــی دارد ک ــه در کودک ــو ریش الگ
شــخص در کودکــی مــورد سوءاســتفاده 
ــع  ــی واق ــا جنس ــمی ی ــی، جس احساس

شــوند یــا بــا او بــا خشــونت رفتــار شــود 
آن شــخص در بزرگســالی بــه دلیــل 
ــازات  ــق مج ــن الی ــواره »م ــاد طرح ایج
هســتم« در معــرض خطــر درگیــر شــدن 
بــا اعتیــاد قــرار می گیرنــد. در خصــوص 
ــاد  ــروز اعتی ــناختی در ب ــل روان ش عوام
می تــوان بــه تئوری هــای دیگــری از 
نقــص خودتنظیمــی،  جملــه نظریــه 
ــاری- ــرد رفت ــناختی، رویک ــرد ش رویک

شــناختی و نظریــه تحلیــل رفتــار متقابل 
ــاوت  ــل قض ــیب پذیری در مقاب ــا آس و ی
دیگــران، تئــوری توجیــه شکســت و 
ناتوانــی در مهارت هــای تصمیم گیــری 
و حــل مســئله را مطــرح نمــود )بزمــی، 

.)۱۳9۳

پدیــده اعتیــاد بــه عنــوان یــک معضــل 
اجتماعــی و جهانــی تحــت تاثیــر عوامــل 
و  محیطــی  اجتماعــی،  مؤلفه هــای  و 
فرهنگــی شــکل می گیــرد. تحــوالت 
عظیمــی چــون شــیوه های تعلیــم و 
تربیــت، تغییــرات بنیادیــن در خانــواده، 
ــا  ــا و الگوه ــی، ارزش ه ســبک های زندگ
ــه  ــد فرآینــد وابســتگی ب و غیــره می توان
ــد. ــن کنن ــای آن را تبیی ــواد و علت ه م

در حقیقــت عوامــل اجتماعــی و محیطی 
قانون هــا،  اجتماعــی،  نگــرش  چــون 

ــترس پذیری  ــدر و دس ــواد مخ ــت م قیم
نقــش بســیار مهمــی بــر شــروع مصــرف 
ــور  ــه ط ــواد دارد. ب ــردن م ــه ک و تجرب
ــون  ــردی چ ــل ف ــه عوام ــر چ ــی اگ کل
آســیب پذیری در ایجــاد رونــد رشــد 
ــد،  ــر دارن ــتگی تاثی ــوءمصرف و وابس س
عوامــل دیگــری چــون عوامــل محیطــی 
و اجتماعــی نیــز بــه مصــرف مــداوم 

تاثیــر می گذارنــد )بزمــی، ۱۳9۳(.
بررســی و تحلیــل رفتــار ســوءمصرف 
ــی  ــرد؛ یک ــورت می گی ــطح ص در دو س

ســطح کان کــه بررســی اعتیــاد در 
بــه صــورت  و  کل جامعــه می باشــد 
مســتقیم بــه شــخص مربــوط نمی  شــود 
بــر می گیــرد.  را در  و تمــام جامعــه 
ــه  ــت ک ــرد اس ــطح خ ــر، س ــطح دیگ س
بــه بررســی اعتیــاد در حیطــه خانــواده، 
اجتماعــی-  فشــارهای  همســاالن، 
اقتصــادی ماننــد فقــر و بیــکاری، مجــرد 
ــودن و متغیرهــای جمعیتــی همچــون  ب
ســن، نــژاد، جنســیت و غیــر می پــردازد 

)بزمــی، ۱۳9۳(.

عوامل روانی:

عوامل اجتماعی )محیطی(، فرهنگی و اقتصادی:

خانــواده و اعتیــاد: خانــواده بــه عنوان 
ــاء تشــکیل  ــه، منش ــه جامع هســته اولی
نهادهــای اجتماعــی اســت و بــه عنــوان 
ــی- ــل محیط ــن عوام ــی از مهمتری یک

اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه در 
بــروز رفتــار ســوء مصــرف مــواد دخالــت 
ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــواده ب دارد. خان
اجتماعــی از اعضایــی تشــکیل می شــود 
ــط و  ــر رواب ــت تأثی ــد تح ــه می توانن ک

تصمیم گیری هــا،  ارتباطــی،  مســائل 
کنش هــا و واکنش هــا، ایفــای نقــش، 
شــرایط اقتصادی-اجتماعــی خانــواده 
و  ارزش هــا  همچنیــن  بگیــرد.  قــرار 
ــرگاه در درون  ــی ه ــای اجتماع هنجاره
اهمیــت  و  توجــه  مــورد  خانــواده 
ــای  ــروز رفتاره ــث ب ــد باع ــرار نگیرن ق
نابهنجــاری همچــون اعتیــاد در اعضــای 
ــواده خواهنــد شــد )بزمــی، ۱۳9۳(. خان

نقــش روابــط عاطفــی در خانــواده از 
جملــه مــوارد و مؤلفه هــای مهــم در 
ارتبــاط بــا ســوءمصرف مــواد اســت. بــه 
هــر میــزان کــه روابــط عاطفــی در میــان 
اعضــای خانــواده ضعیــف و کمرنــگ 
باشــد، ســوءمصرف و وابســتگی بــه مــواد 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای

۱- بررسی وابستگی به مواد در سطح خرد:
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اقتصــادی- مؤلفه هــای  مهمتریــن  از 
اجتماعــی کــه در شــکل گیری وابســتگی 
پایــگاه  هســتند  مطــرح  مــواد  بــه 
اقتصــادی پاییــن، درآمــد کــم، پیشــرفت 
ــه و  ــی در محل ــف، زندگ ــی ضعی تحصیل
می تــوان  را  پرجمعیــت  خانواده هــای 
ــی  ــرایط محیطی-اجتماع ــرد. ش ــام ب ن
متفــاوت کم وبیــش می تواننــد حــادث و 
نگهدارنــده رفتارهــای اعتیــادآور باشــند. 
ــل  ــون عوام ــی همچ ــای متفاوت متغیره
ــرای  ــا ب اســترس زای محیطــی، فرصت ه
ــت،  ــای مثب ــدن در فعالیت ه ــر ش درگی
هنجارهــای  پاداش هــا،  و  مجازات هــا 
فرهنگ هــا،  خــرده  و  اجتماعــی 
الگوبــرداری فقــر و قابــل دســترس بودن 
مــواد در بــروز اعتیــاد موثــر هســتند. از 
عوامــل مهــم دیگــر در شــکل گیری 
ــوان  ــواد می ت ــه م ــتگی ب ــال وابس اخت
ــه شــغل های شــبانه )شــیفت شــبانه(،  ب
طاقت فرســا  و  ســخت  شــغل های 
اشــاره کــرد. ایــن نــوع مشــاغل بــه 
دلیــل ایجــاد خســتگی مفــرط و مزمــن، 
برهــم زدن زمــان و ســاعت فیزیولوژیکــی 
بــدن، ایجــاد احســاس ســرخوردگی، 
درمانــده شــدن و احســاس عــدم رضایت 
ــم سبب شناســی  ــل مه ــود، از عوام از خ
ــتند.  ــاد هس ــروز اعتی ــطح کان ب در س
جنســی  محرومیت هــای  عــاوه  بــه 
از  بســیاری  زمینه ســاز  می تواننــد 
افســردگی  ماننــد  روانــی  اختــاالت 
 .)۱۳9۳ )بزمــی،  باشــند  اعتیــاد  و 
عوامــل  کــه  اســت  روشــن  کامــا 
و  تغییــر  اجتماعــی مختلفــی چــون 
تحــوالت ســریع و شــدید، نوگرایــی 

یــا مدرنیتــه، دگرگونــی در الگوهــای 
ــا  ــر در ارزش ه ــگ و تغیی ــی، فرهن زندگ
و باورهــا و نحــوه کنــار آمــدن بــا چنیــن 
ــتگی  ــروز وابس ــد در ب ــرایطی می توان ش

ــد. ــر باش ــواد موث ــه م ب
کلمــن در ســال ۱99۵ مطــرح می کنــد 
برخــوردار  معتــادان  گروه هــای  کــه 
گروهــی  فرعــی،  فرهنگ هــای  از 
هســتند کــه دارای یــک وجــه مشــترک 
مــواد  مصــرف  هــم  آن  و  می باشــند 
ــی  ــن گروه های ــرکت در چنی ــت. ش اس
فــرد  زندگــی  در  مهمــی  نقــش 
می کنــد  بــازی  مــواد  مصرف کننــده 
ــروه  ــک گ ــوان ی ــه عن ــراد ب ــن اف و ای
را  خــود  فعالیت هــای  مصرف کننــده 
پیرامــون تهیــه، مصــرف و توزیــع مــواد 
متمرکــز کرده انــد. بــه طــور غالــب، 
ــا،  ــن گروه ه ــه ای ــتن ب ــا پیوس ــراد ب اف
ــر داده  ــرد را تغیی ــاری ف ــای رفت الگوه
ــی و  ــرات هویت ــار تغیی ــی دچ ــه نوع و ب
ــدا شــدن  ــا ج ــوند و ب شــخصیتی می ش
از فرهنگــی وســیع و جامــع کــه قبــًا به 
ــاس  ــی احس ــه نوع ــد ب ــق بودن آن متعل
ــا  ــرای مبــارزه ب عــدم امنیــت کــرده و ب
چنیــن احساســی تعلقــات و پیوندهــای 
گروهــی را هــم بــه عنــوان تنفــر و 
ــمی  ــای رس ــه ارزش ه ــبت ب ــار نس انزج
ــوان تســکین  ــه عن و اجتماعــی و هــم ب
اضطــراب و تنــش شــخص مــورد تقویــت 

قــرار می دهنــد )بزمــی، ۱۳9۳(.
از عوامــل دیگــری کــه باعث توســعه روز 
افــزون مصــرف مــواد می گــردد می تــوان 
بــه نقــش تبلیغــات یــا رواج عقایــد 
غلــط، ارزانــی قیمــت مــواد یــا دارو، 

ــترس  ــدگان، در دس ــرت مصرف کنن کث
ــی  ــد عموم ــل عقای ــواد، تحم ــودن م ب
کشــورهای  در  را  کان  ســودآوری  و 
ــی  ــاوه در ط ــه ع ــرد. ب ــام ب ــف ن مختل
از  دیگــری  عــده ی  اخیــر  ســال های 
روان شناســان بــا اســتفاده از نظریــه 
رســیده اند  نتیجــه  ایــن  بــه  مازلــو 
ــور  ــک فاکت ــوان ی ــه عن ــگ ب ــه جن ک
شــکل گیری  زمینه ســاز  می توانــد 
ــن  ــه ای ــردد؛ ب ــواد گ ــه م ــتگی ب وابس
از  بعــد  نســل های  در  کــه  صــورت 
جنــگ، توجــه اکثــر مــردم بــه مفاهیمی 
ــول  ــورم و پ ــی، ت ــت اجتماع ــل امنی مث
باعــث می شــود کــه نســل بعــدی دچــار 
ــردگی،  ــون افس ــی همچ ــاالت روان اخت
اضطــراب و تغییــرات خلقــی بیمارگونــه 
نظــر  از  همچنیــن  شــوند.  اعتیــاد  و 
ــه  ــه ای ک ــر جامع ــناختی، در ه جامعه ش
طبقــه متوســط جامعــه ضعیــف گــردد و 
بــر تعــداد طبقــه فقیــر و بی بضاعــت و از 
طــرف دیگــر بــر طبقــه ثروتمنــد و غنــی 
افــزوده شــود، آن جامعــه بــا انحطــاط و 
ــه روز  ــود و روز ب ــه می ش ــتی مواج پس
ــه مــواد افیونــی و  ــر تعــداد معتــادان ب ب
ــج  ــود. نتای ــزوده می ش ــی اف ــر افیون غی
می دهــد  نشــان  مختلــف  مطالعــات 
ــه  ــات مرف ــاد در طبق ــیوع اعتی ــه ش ک
متوســط  طبقــه  از  بیشــتر  فقیــه  و 
متوســط  طبقــه  واقــع  در  می باشــد. 
عامــل حفــظ اخــاق در جامعــه اســت و 
نابــودی طبقــه متوســط تقریبــاً برابــر بــا 
گســیختن ســاختار اجتماعــی می باشــد 

)بزمــی، ۱۳9۳(.

کجروی و عدم پیروی از قوانین و ارزش ها در خانواده 
ستیزه جویی، جر و بحث و خشونت 

طاق و ازدواج مجدد والدین 
طاق عاطفی والدین

معاشرت های ناسالم در خانواده 
مشغله زیاد و غفلت از فرزندان

فقر و بیکاری 
عدم اعتماد نوجوان به خانواده 

وجود تعارضات شدید 
نبود احساس امنیت در خانواده 

عدم رعایت اصول فرزندپروری در خانواده 

نکتــه مهــم دیگــر آن کــه بــا توجــه بــه جایــگاه خانــواده اگــر کارکــرد آن آســیب زا باشــد بــه همــان میــزان آســیب پذیری اعضــای 
خانــواده مخصوصــاً کــودکان و نوجوانــان افزایــش می یابــد و در چنیــن شــرایطی فرزنــدان نمی تواننــد مطابــق ارزش هــای جامعــه 
رشــد کننــد و زمینــه اعتیــاد فرزنــدان فراهــم خواهــد شــد. از جملــه عوامــل مهــم در گرایــش کــودکان و نوجوانــان بــه اعتیــاد 

عبارتنــد از:

حمایت های افراطی والدین و بی توجهی شدید نسبت به فرزندان)بزمی، ۱۳9۳(.

2- بررسی وابستگی به مواد در سطح کالن عوامل اجتماعی، محیطی و فرهنگی: 
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منابع:
از 	  برگرفتــه   .۱۳99 حبیــب،  آقابخشــی، 

نویــن  دیــدگاه  موضــوع  بــا  یادداشــت 
اعتیــاد  بــه  نســبت  جامعه شــناختی 

»روان شناســی 	   .۱۳9۳ نعیمــه،  بزمــی، 
وابســتگی بــه مــواد؛ سبب شناســی، تشــخیص 
و درمــان اعتیــاد«، تهــران، انتشــارات ارجمند، 

ــاپ دوم. چ
ــش 	  ــن نق ــرا، ۱۳9۲. تعیی ــیراز، زه ــی ش کران

عوامــل فــردی و خانوادگــی مؤثر در وابســتگی 
افــراد بــه مــواد مخــدر در بیــن مراجعیــن بــه 
کلینیک هــای تــرک اعتیــاد شــهر بندرعبــاس 
در ســال ۱۳9۱، پایان نامــه کارشناســی ارشــد 
رشــته مشــاوره خانــواده، دانشــگاه هرمــزگان، 
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اینترنتــی  شــبکه های  گســترش  بــا 
فرصــت مناســبی بــرای خریــد و فــروش 
جملــه  از  اینترنــت  طریــق  از  مــواد 
ســایت dark- net  افزایــش یافتــه و 
شناســایی ایــن ســایت ها بســیار دشــوار 
می باشــد، ولــی میــزان خریــد و فــروش 
مــواد اعتیــادآور از طریــق دارک نــت 
ــوز نامشــخص اســت. اســتراتژی های  هن
متصدیــان  توســط  کــه  جدیــدی 
آزمایشــگاه های تولیــد مــواد بــه کار 

می شــود: گرفتــه 
فریبنده تــر  روش هــای  از  اســتفاده   -

ــدی ــواد تولی ــش م ــد پی ــرای تولی ب
- اســتفاده از کشــورهای انتقال دهنده ای 

کــه سیســتم کنتــرل ضعیفــی دارند.
ســازمان یافته ی  گروه هــای  ظهــور   -
مــواد  تــدارک  در  ویــژه  مجرمانــه 

ز پیش ســا
-  بــه کار گیــری نیروهــای محلــی و 
ــه ــواد اولی ــاق م ــد و قاچ ــی در تولی بوم

-  استفاده از اینترنت
-  ســوء مصــرف پیش ســازهای دارویــی 
ــه  ــه ب ــن ک ــازهای افدری ــد پیش س مانن
پیش ســازهای  بــه  می توانــد  راحتــی 

ــل شــود. دیگــر تبدی
شــیمیایی  پیش ماده هــای  ظهــور   -
جملــه  از  نشــده  طبقه بنــدی 
بــه  می توانــد  کــه  پیش ماده هایــی 
جدیــد  پیش ســازهای  بــه  ســادگی 
ــی از پیش ســازهای  تبدیــل شــود؛ یک

متامفتامیــن.  تولیــد 
ــر از  ــی متاث ــت جهان ــه وضعی در حالیک
شــرایط اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 
مــواد  مصــرف  گســترش  شــاهد 
ــا و  ــرک ه ــوص مح ــه خص ــادآور ب اعتی
ــود  ــت موج ــت، وضعی ــا اس ــاری جوان م
در کشــور نیــز چنــدان مناســب نیســت 
رســمی  گزارش هــای  اســاس  بــر  و 
ــده  ــرف کنن ــون مص ــدود ۳ میلی در ح
مــواد اعتیــادآور در کشــور وجــود دارنــد. 
اعتیــاد در بیــن زنــان طــی چهــار ســال 
ــن  ــده اســت. همچنی ــر ش ــر دو براب اخی
ــا،  ــد از طاق ه ــل ۵۵ درص ــاد عام اعتی
و  کــودک آزاری  مــوارد  درصــد   ۳۰
می باشــد  خشــونت ها  از  درصــد   ۲۳
)رحمانــی فضلــی، ۱۳9۳(. کشــورمان 
مــواد  مصرف کننــده ی  بزرگتریــن 
ــود  ــوب می ش ــان محس ــی در جه افیون

)ســند جامــع فرابخشــی مبــارزه بــا مواد 
مخــدر و اعتیــاد، ۱۳8۶(. مصــرف مــواد 
محــرک در حــال افزایــش اســت. افــزون 
ــرف  ــر مص ــه ی اخی ــی ده ــن، ط ــر ای ب
ــان و  ــن زن ــادآور در بی ــواد اعتی ــواع م ان
کــودکان افزایــش یافتــه اســت )قــادری، 
۱۳94(. همچنیــن ســن شــروع مصــرف 
اســت  رســیده  بــه ۱۵ ســال  مــواد 
)صرامــی،۱۳9۱(. مصــرف مــواد محرکی 
نظیــر شیشــه، هروئیــن، ترامــادول و 
ــه و شــاهد  ــش یافت ــی افزای ــواد صنعت م
ــنتی  ــواد از س ــوی مصــرف م ــر الگ تغیی
بــه مصــرف مــواد صنعتــی بوده ایــم. 
بــه  اعتیــاد  پژوهش هــا،  اســاس  بــر 
مهمتریــن نگرانــی مــردم و یکــی از 
پنــج آســیب اجتماعــی عمــده ی کشــور 
تبدیــل شــده اســت )معتمــدی، ۱۳8۶(. 
در  مصــرف  از  ناشــی  هزینه هــای 
ــر اســاس دالر  کشــور در ســال ۱۳8۳ ب
ــوده  ــارد دالر ب ــال ۱۱/7 میلی 8۵۰۰ ری
اســت کــه ضــرورت اتخــاذ اســتراتژی و 
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــر ب ــای موث برنامه ه
می ســازد  ضــروری  را  پیشــگیری  و 

)مختاریــان و هاشــمی، ۱۳89(. 

نقــش مــددکاران اجتماعــی در ارتبــاط با 
ــادآور ــواد اعتی ــدگان م ــوء مصرف کنن س

مددکاراجتاعــی؛   قــادری؛  ســلان  دکــر 
جامعه شناســی دکــری 

مقدمــه: بــر اســاس گــزارش جهانــی مصــرف مــواد ســال 202۱ در ســال 2020 بیــش از 
269 میلیــون نفــر در طــی ســال گذشــته مــواد اعتیــادآور مصــرف کــرده بودنــد کــه 
بیشــترین مصــرف به مــواد اعتیــادآوری نظیــر اکســتازی، اپیوئیدهــا، آمفتامین و ســپس 
کوکائیــن اختصــاص داشــت. هــر چنــد کــه مصــرف قــرص  ترامــادول  در بیــن جوانــان 
ــال های  ــن س ــزارش در بی ــن گ ــاس همی ــر اس ــت. ب ــته اس ــی داش ــل توجه ــد قاب رش
ــا 20۱9 بیــش از ۸۴ درصــد مــواد مخــدر در دنیــا در کشــور افغانســتان تولیــد  20۱۴ ت
ــل  ــد قاب ــا 20۱۸ رش ــال ۱99۸ ت ــرک از س ــواد مح ــرف م ــد و مص ــد تولی ــد. رون می ش
ــیده  ــر رس ــای اخی ــی دهه ه ــود ط ــزان خ ــن می ــه باالتری ــت و ب ــته اس ــی داش توجه
ــداد  ــل مالحظــه ای داشــته و تع ــز رشــد قاب ــا۱ ( نی ــواد محــرک جدید)NPS ه اســت. م

ــه 5۴۱ مــورد رســیده اســت.  آن در ســال 20۱۸ ب
1- New Psychoactive Substances
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هــر چنــد کــه بــه دلیــل اهمیــت نقــش 
مــددکاران اجتماعــی ســخن بســیار 
اســت و در ایــن مجــال تنهــا بــه بخشــی 
طــور  بــه  می شــود.  پرداختــه  آن  از 
اساســی، مــددکاران اجتماعــی بــه دلیــل 
ارزش هــای  و  اصــول  از  برخــورداری 
ــگاه  ــی و جای ــای اخاق ــه ای، کده حرف
ــای  ــا گروه ه ــه ب ــه در رابط ــژه ای ک وی
هــدف دارنــد دارای اهمیــت زیــادی 
اجتماعــی  مــددکاران  لــذا  هســتند. 
ــاد  ــوزه اعتی ــه در ح ــطحی ک ــر س در ه
ــه  ــد ب ــد متعه ــد بای ــت می نماین فعالی
اصــول و چهارچــوب حرفــه ای بــوده 
و بــه آن وفــادار باشــند. زمینه هــای 
ــز در  ــی نی ــددکاران اجتماع ــه ای م حرف
ــان  ــگیری، درم ــای پیش ــوزه برنامه ه ح
ــوم  ــن عم ــاد و در بی ــی از اعتی و بازتوان
ــر و  ــرض خط ــای در مع ــردم، گروه ه م
ــارت  ــه عب ــت. ب ــر اس ــای پرخط گروه ه
دیگــر مــددکاران اجتماعــی در همــه 

ایــن حوزه هــا دارای جایــگاه و نقــش 
ــطه  ــه واس ــروزه ب ــتند. ام ــه ای هس حرف
و  اجتماعــی  مدل هــای  گســترش 
اهمیــت پرداختــن بــه پیشــگیری ســطح 
ــددکاران  ــش م ــت نق ــوم، اهمی اول و س
اجتماعــی بیشــتر شــده اســت. در حــوزه 
ــی  ــددکاران اجتماع ــه م پیشــگیری اولی
و  اســتراتژی ها  درک  غربالگــری،  بــه 
ــز  ــر شــواهد، تمرک ــی ب ــای مبتن روش ه
ــر عوامــل خطــر و محافظتــی، ســوابق  ب
ــاران  ــی بیم ــاالت روان ــی، اخت خانوادگ
ــد.  ــا می پردازن ــی آنه ــت محیط و وضعی
در پیشــگیری ثانویــه بــه مشــارکت دادن 
ــان، درک درســت  ــد درم ــراد در فراین اف
ارجــاع  نحــوه  و  درمــان  سیســتم  از 
تدویــن  روان شــناس،  و  پزشــک  بــه 
حمایت هــای  مداخاتــی،  شــیوه های 
از  اســتفاده  جامعــه،  بــر  مبتنــی 
مهارت هــای  انگیزشــی،  مصاحبــه 
بــر  مبتنــی  تکنیک هــای  ارتباطــی، 

پیشــگیری از عــود، مداخــات مختصــر، 
کاهــش آســیب، مــدل تغییــر رفتــار 
شــواهد  بــر  مبتنــی  تکنیک هــای  و 
ســطح  پیشــگیری  در  می پردازنــد. 
ســوم نیــز بــه مدیریــت اختــال مصــرف 
پیرامــون  برچســب  حــذف  مــواد، 
ســوء مصرف کننــدگان، آشــنا کــردن 
خانــواده و بیمــار بــا عوامــل بــروز مصرف 
مــواد )عوامــل خطــر و محافظتــی(، 
ــتفاده  ــی، اس ــع حمایت ــه مناب ــاع ب ارج
شــواهد،  بــر  مبتنــی  درمان هــای  از 
بیمــاران،  نیازهــای اساســی  بررســی 
و  حمایتــی  خدمــات  بــه  دسترســی 
مــددکاران  اقدامــات  از  بخشــی   ...
اجتماعــی اســت. بــا همــه ایــن تفاســیر 
ــددکاران  ــه ای م ــول حرف ــن اص مهمتری
بــه  وابســتگی  حــوزه  در  اجتماعــی 
مــواد بــه اختصــار بــه شــرح زیــر اســت: 

ــوان  ــه عن ــاد ب ــی از اعتی ــان و بازتوان ــگیری، درم ــای پیش ــه در زمینه ه ــری ک ــات موث اقدام
ــتراتژی های  ــوان اس ــا عن ــه ای ب ــی و مقابل ــات قانون ــا و اقدام ــا تقاض ــه ب ــتراتژی های مقابل اس
مقابلــه بــا عرضــه صــورت گرفتــه اســت امــا بــه نظــر می رســد کــه شــاهد نوعــی ناهمگونــی 
بیــن ایــن دو اســتراتژی هســتیم بــه صورتــی کــه ســهم اســتراتژی مقابلــه بــا عرضــه دو برابــر 
ــای  ــی، روش ه ــف درمان ــای مختل ــر گروه ه ــرف دیگ ــا اســت. از ط ــا تقاض ــه ب بیشــتر از مقابل
ــد پیشــگیری،  ــال هســتند و در فراین ــاد فع ــی( در حــوزه اعتی ــر داروی ــی و غی ــان )داروی درم
ــایر  ــار س ــی در کن ــددکاران اجتماع ــن م ــن بی ــد. در ای ــش دارن ــیب نق ــش آس ــان و کاه درم
متخصصــان دارای اصــول، ارزش هــا و روش هــای ویــژه ای هســتند کــه نقــش و جایــگاه آنهــا 
ــه ای  ــگاه حرف ــول و جای ــه اص ــن ب ــاس پرداخت ــن اس ــر همی ــازد. ب ــت می س را دارای اهمی

ــادی اســت.  ــت زی ــی دارای اهمی ــددکاران اجتماع م

بیان مسئله:

ســوء  افــراد  بــا  کار  در  اجتماعــی   مــددکاران 
مصرف کننــده مــواد و خانواده هــای آنهــا بایــد اصــول 
ــت  ــی را رعای ــددکاری اجتماع ــه ای م ــی و حرف اخاق
ــن ارزش هــا  ــه ای ــا توجــه ب نمــوده و ســعی نماینــد ب
ــن ارزش هــا  ــد. ای ــه خدمــات بپردازن ــه ارائ و اصــول ب
ــه طــور اصولــی  ــا مراجعــان اســت. ب شــیوه ارتبــاط ب
ــرف  ــه از ط ــتند ک ــی هس ــای مهم ــا معیاره ارزش ه
ــوند و  ــناخته می ش ــوب ش ــه مطل ــم جامع ــر مه قش
ممکــن اســت در یــک ســازمان انعــکاس یابــد )اپتــکار 
بــه نقــل از بازرگانــی ،78:۱۳79( و یــا عقایــد پایــدار 
کــه بــه صــورت یــک سیســتم وجــود دارنــد )روکــچ 
بــه نقــل از بازرگانــی،۱۳9۰ :79(. از جملــه ارزش هــای 
ــد  ــت، تعه ــه صداق ــوان ب ــی می ت ــددکاری اجتماع م
ــه انجــام مســئولیت های  حرفــه ای، احتــرام  نســبت ب
ــدم  ــان، ع ــی مراجع ــی و مذهب ــای قوم ــه ارزش ه ب

ــا بیمــاران و  پیــش داوری و نداشــتن تعصــب در کار ب
ــود.  ــاره نم .... اش

ســوء  افــراد  بــا  کار  در  بــاال  اصــل  بــه  توجــه 
مصرف کننــده و خانواده هایشــان بســیار مهــم اســت و 
در حقیقــت رعایــت ایــن اصــل در شــروع یــک ارتبــاط 
ــزه در بیمــار جهــت شــروع و  ــه ای و ایجــاد انگی حرف
ــای  ــاق و ارزش ه ــت. اخ ــی اس ــان اساس ــه درم ادام
حرفــه ای بخــش مهــم فراینــد درمــان اســت. در 
ــای  ــول و ارزش ه ــت اص ــدم رعای ــع ع ــتر مواق بیش
ــن مســئله  ــار شــده و ای ــزش بیم ــث لغ ــه ای باع حرف
ممکــن اســت باعــث انصــراف بیمــار از فراینــد درمــان 
ــا مــددکار اجتماعــی و مرکــز  و قطــع همــکاری وی ب
درمــان شــود. لــذا در فراینــد درمــان توجــه بــه اصــل 
ــان  ــد درم ــام فراین ــت و اختت ــروع، تثبی ــاال در ش ب

ــت. ــم اس ــی و مه اساس

اصل۱: اخالق و ارزش 
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دارای  مراجعــان  بــا  کار  در  اجتماعــی  مــددکاران 
اختــال ســوء مصــرف، می بایســت ارتبــاط بیــن 
دانــش و حرفــه را بــا اقــدام تاثیرگــذار نشــان دهنــد. 
ــورودن  ــف دارد. گ ــترده و مختل ــای گس ــش معن دان
را  دانــش  اجتماعــی،  مــددکاری  نظریه پــردازان  از 
ــی  ــد کــه انســان از جهــان و موقعیت ــری می دان تصوی
ــدوز ویژگی هــای  ــه، دارد. رینول ــرار گرفت کــه در آن ق
زیــر را بــرای دانــش مقبــول عنــوان می کنــد، تجــرد، 
و  دقــت  صراحــت،  متقابــل،  ذهنیت هــای  دارای 
ــع  ــه راج ــز آنچ ــی نی ــش تجرب ــی. دان ــاط تجرب ارتب
بــه مــردم و نظام هــای اجتماعــی اســت تعریــف 
ــی  ــا و توانای ــز انتخــاب تکنیک ه ــارت نی ــد. مه می کن
ــه  ــز و شــیفورد ب ــر از آنهــا اســت )موارل اســتفاده موث
نقــل از بازرگانــی،۱۳79: 9۰(. از نظــر بتــی بــر و 
ــع آوری  ــامل جم ــارت ش ــزای مه ــو اج ــد فدریک رونال
اطاعــات، توســعه حرفــه ای، فعالیت هــای عملــی 
ــاال در  ــی اســت. اصــل ب ــا گروه هــای هــدف و ارزیاب ب
طــرح نقشــه کمکــی بــرای بیمــار و ارائــه کمک هــای 
حرفــه ای بســیار اساســی اســت. در کار بــا مراجعانــی 
کــه دارای اختــال ســوء مصــرف مــواد هســتند 
بایــد بــه دانــش حرفــه ای مــددکاری اجتماعــی 
ــی  ــددکاران اجتماع ــت م ــود. گاه الزم اس ــه نم توج
از نظریــات جامعه شناســی در تحلیــل ســاختار و 
کارکــرد فــرد و خانــواده اســتفاده نماینــد؛ بــه عنــوان 
مثــال مــددکاران اجتماعــی ممکــن اســت از نظریــات 
ــل  ــن در تحلی ــل نمادی ــش متقاب ــان کن جامعه شناس
ــدگاه  ــا از دی ــد و ی ــتفاده نماین ــار اس ــای بیم کنش ه
رفتارگرایــان اجتماعــی ماننــد اســکینر و یــا هومنــز در 
ــت  ــواد و تقوی ــده م ــوء مصرف کنن ــار س ــل رفت تحلی
بهره منــد شــود.   – پــاداش  دادن  بــا  انگیــزه وی 
همچنیــن از نظریــات جامعه شناســی کان جهــت 
تحلیــل محلــه ســکونت فــرد مصرف کننــده و نقش هــا 
و روابــط محلــی و یــا از دیــدگاه ســاترلند در تحلیــل 
ــه کار  ــده ب ــراد مصرف کنن ــا ســایر اف ــاط بیمــار ب ارتب
ــی الزم  ــددکاران اجتماع ــن م ــر ای ــزون ب ــد. اف ببرن
اســت از دانــش پزشــکی جهــت اطــاع از تاثیرگــذاری 

مــواد مخــدر و محــرک بــر سیســتم مغــز و اندام هــای 
ــد.  ــی اســتفاده نماین ــای داروی ــر درمان ه ــدن و تاثی ب
الزم اســت کــه در جلســات مشــاوره فــردی بــا بیمــار 
ــات  ــاوره و نظری ــی و مش ــش روان شناس ــزای دان اج
ایــن علــوم را بــا حرفــه مــددکاری اجتماعــی ترکیــب 
کننــد. البتــه بهره گیــری مــددکاران اجتماعــی از ایــن 
نظریــات تناقضــی بــا دانــش حرفــه ای آنهــا نداشــته و 
ــا اطــاع و  ــا ب ــه آنهــا کمــک می نمایــد ت در عــوض ب
آگاهــی کافــی بــه ارائــه خدمــات حرفــه ای بپردازنــد. 
افــزون بــر ایــن مــددکاران اجتماعــی در کار بــا 
افــراد ســوء مصرف کننــده و خانواده هایشــان بایــد 
ــاری(  ــناختی و رفت ــود )ش ــه ای خ ــای حرف مهارت ه
را توســعه دهنــد. مهارت هــای شــناختی دربــاره 
تفکــر در زمینــه یــک موقعیــت، تشــکیات و ســازمان 
ــا  اســت. مهارت هــای اجتماعــی مربــوط بــه ارتبــاط ب
بیمــاران از جملــه شــامل گــوش دادن، طــرح ســوال، 
ایجــاد فضــای مناســب، مشــاهده، مصاحبــه، انعــکاس 
حرفــه ای  مهارت هــای  کارگیــری  بــه  می باشــد. 
در شــروع درمــان و جلوگیــری از لغــزش و عــود 
ــت.  ــم اس ــیار مه ــان بس ــل درم ــوص در اوای ــه خص ب
ــای  ــری مهارت ه ــه کارگی ــا ب ــی ب ــددکاران اجتماع م
ــودی  ــداوم بهب ــه ت ــادی ب ــک زی ــد کم ــاال می توانن ب
بیمــار نماینــد. نگــرش مــددکار اجتماعــی بــه بیمــار 
ــد  ــه بای ــی دارد ک ــش مهم ــه ای نق ــاط حرف در ارتب
ــار  ــت بیم ــود و وضعی ــای موج ــاس واقعیت ه ــر اس ب
ــا  ــد ت ــاز دارن ــز نی ــر چی ــاران بیشــتر از ه باشــد. بیم
ــه  ــوند و از اینک ــه ش ــتند پذیرفت ــه هس ــه ک همانگون
بــه صــورت ترحم آمیــز بــه آنهــا نگریســته شــود و یــا 
ــا  ــرا آنهــا ب ــد، زی ــه ناامیــد می گردن از نگــرش مجرمان
داشــتن امیــد و در بســیاری از مواقــع بــر اســاس امیــد 
ــت  ــذا تقوی ــد، ل ــان می کنن ــه درم ــروع ب ــزه ش و انگی
انگیــزه آنهــا نیازمنــد داشــتن نگــرش مثبــت بــه آنهــا 
اســت. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بیــن شــخصیت و 
رفتــار بیمــار تفــاوت قائــل شــد. اعتیــاد یــک بیمــاری 
رفتــاری اســت و بــه ذات فــرد و شــخصیت او ارتباطــی 
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مــددکاران اجتماعــی بایــد وضعیت ســوء مصــرف مواد 
مراجعــان را مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد و یــک ارزیابی 
مناســب، کامــل و گســترده جهــت طــرح نقشــه کمکی 
بــرای ارائــه خدمــات در یــک برنامــه درمانــی مناســب 

ــی نمایند. طراح
ارزیابــی منبــع اطاعــات بســیار مهــم جهــت تجزیــه 
ــعه  ــم توس ــه مه ــت و جنب ــکات اس ــل مش و تحلی
شــناخت در مــورد افــراد، خانواده،گروه هــای کوچــک 
و اجتماعــات اســت. مکــس ســیپورین ارزیابــی را 
ــه آن  ــر پای ــد و محصــول شــناخت کــه عمــل ب فراین
ــه و  ــع تجزی ــی در واق ــد. ارزیاب ــده می دان ــاده ش نه
ــات اســت.  ــرار دادن اطاع ــم ق ــار ه ــل و در کن تحلی

ــد: ــام می ده ــم انج ــی ۲ کار مه ــا ارزیاب ام
الــف( شــناخت مراجــع در موقعیتــی کــه در آن قــرار 

دارد.
ب( ارائه برنامه جهت طرح ریزی و عمل 

ایــن اصــل در ابتــدا و در پذیــرش بیمــار بســیار 
مهــم اســت و در جلســات اول درمانــی وضعیــت 
مــددکار  توســط  کامــل  صــورت  بــه  بیمــار 
تحلیــل   و  تجزیــه  و  ارزیابــی  مــورد  اجتماعــی 
قــرار می گیــرد. اصــول درمــان غیردارویــی بایــد

الف( جامع باشند.
ب( دارای ساختار باشند.

ج( بلند مدت باشند.
مــددکار اجتماعــی بایــد ارزیابــی جامعــی از وضعیــت 
ــتگان و  ــا بس ــط ب ــغل، رواب ــواده، کار و ش ــار، خان بیم
اقــوام، وضعیــت مصــرف در بیــن خانــواده، مــواد 
مصرفــی، ســوابق درمــان و ....بــه عمــل بیــاورد. 
ــی و  ــه کمک ــزی برنام ــه طرح ری ــار پای ــی بیم ارزیاب
ــد  ــم در فراین ــراد مه ــواده و اف ــه مشــارکت خان مقدم
درمــان اســت. همچنیــن الزم اســت وضعیــت مصــرف 
ــواع  ــزان مصــرف، ان ــواد بیمــار، ســابقه مصــرف، می م
ــه کمکــی  ــه برنام ــه منظــور ارائ ــی و ... ب ــواد مصرف م
مناســب ارزیابــی دقیــق انجــام گرفتــه تــا در خصــوص 
ارائــه برنامــه کمکــی تدابیــر الزم اتخــاذ گــردد. 
ــا و  ــوع آموزش ه ــات، ن ــداد جلس ــت تع ــی اس بدیه
ــه  ــوزش ب ــوع آم ــواده و ن ــدن خان ــر ش ــزان درگی می
آنهــا بســتگی بــه ارزیابــی مقدماتــی دارد. در حقیقــت 
ــات  ــود و امکان ــه ادامــه درمــان خواهــد ب ــی پای ارزیاب
ــراد دارای  ــان اف ــرای تشــخیص و درم ــع الزم ب و مناب
ــند. ــته باش ــه را داش ــخیص های دوگان ــا تش ــاد ب اعتی

اصل ۳: آزمایش و ارزیابی کردن

بــا  را  ارزیابــی  می بایســت  اجتماعــی  مــددکاران 
پیشــرفت ترکیــب نماینــد و طرح هــای مداخلــه را بــا 
هــدف افزایــش ظرفیــت و حــل مشــکات مراجعــان 
اجــرا و ســعی در تقویــت ارتبــاط بیــن خانــواده، 
گروه هــای همســاالن، مکان هــای کار و اجتماعــات 
ــان را  ــف درم ــای مختل ــزی گزینه ه ــد. برنامه ری نمای
ــمت  ــه س ــکل ب ــف مش ــد و از تعری ــی می نمای بررس
ــل  ــا عم ــدف را ب ــوده و ه ــت نم ــکل حرک ــل مش ح
پیونــد می دهــد. اجــزای یــک برنامــه شــامل ۳ 
ــه  ــورد توج ــای م ــا، واحده ــد و هدف ه ــل مقاص عام
ــد  ــل پیون ــن اص ــت. ای ــا راهبردهاس ــتراتژی ها ی و اس
بســیار نزدیکــی بــا مرحلــه قبلــی یعنــی ارزیابــی دارد. 
بــه طــور کلــی، ارزیابــی درســت از وضعیــت بیمــار بــه 
طــرح برنامه ریــزی صحیــح در فراینــد درمــان منجــر 
خواهــد شــد و هــر چــه قــدر ارزیابــی دقیق تــر باشــد 
ــد  ــر خواه ــز دقیق ت ــوع مداخــات نی ــزی و ن برنامه ری
ــعی در  ــی س ــددکار اجتماع ــه م ــن مرحل ــود. در ای ب
ــه برنامــه کمکــی و شناســایی نحــوه مداخــات و  ارائ
ــددکاران  ــت م ــروری اس ــت. ض ــد داش ــوع آن خواه ن
اجتماعــی نگــرش جامعــی نســبت بــه ارائــه طرح هــای 
ــزی  ــام برنامه ری ــند و در انج ــته باش ــه ای داش مداخل
ــل  ــتان، مح ــای دوس ــواده او، گروه ه ــار، خان ــه بیم ب
کار و اجتمــاع محلــی توجــه داشــته باشــند. لــذا 
ــت، ســاختارمندی،  ــد دارای جامعی ــق بای ــان موف درم

بلندمــدت و خانواده گــرا باشــد. بنابرایــن بایــد در 
ــه  ــک برنام ــم ی ــعی در تنظی ــات س ــی مداخ طراح
جامــع، ســاختارمند و بلندمــدت داشــته باشــیم. زیــرا 
هرچــه مداخــات طوالنی مدت تــر باشــد پایــداری 
بیمــار در فراینــد درمــان بیشــتر اســت. همچنیــن الزم 
اســت کــه مداخــات نیــز جامــع بــوده و در برگیرنــده 
ــواده باشــد.  ــه خان ــار از جمل ــون بیم ــای پیرام گروه ه
ــواده  ــه خان ــت ک ــان داده اس ــف نش ــات مختل تحقیق
ــه  ــاد دارد. ب ــان اعتی ــد درم ــی در فراین ــش مهم نق
طــور اصولــی توجــه بــه بعــد خانــواده در برنامه ریــزی 
مناســب جهــت تــداوم درمــان بســیار اساســی اســت. 
زیــرا خانــواده از جملــه گروه هایــی اســت کــه در 
فراینــد مصــرف مــواد توســط بیمــار آســیب می بینــد 
ــار  ــواده دچ ــای خان ــایر اعض ــدان و س ــر، فرزن و همس
ــن امــر خــود  بیمــاری هم وابســتگی می شــوند کــه ای
نیــز نیازمنــد درمــان بلندمــدت و مداخــات جامــع در 

ــواده اســت.         خان

اصل ۴: مداخله و برنامه ریزی درمان
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ــل 5
اص

ــل 6
اص

اصل 6: مستندسازی 

مــددکاران اجتماعــی کــه بــه مراجعــان دارای اختــال 
می دهنــد،  ارائــه  خدمــات  مــواد  مصــرف  ســوء 
ــان  ــوق مراجع ــا، تصمیمــات و حق ــع نیازه ــد مداف بای
ــان  ــکاری می ــد هم ــی بای ــددکار اجتماع ــند. م باش
در  و  دهــد  ارتقــاء  را  خدمــات  ارائه دهنــدگان 
ــن موضــوع باشــند  ــان یافتــن از ای جســتجوی اطمین
کــه افــرادی کــه دارای اختــال ســوء مصــرف هســتند 
ــی  ــی دسترس ــه خدمات ــان ب ــای خانواده هایش و اعض
ــرآوردن نیازهــای درمانی شــان  ــه ب پیــدا کننــد کــه ب
ــن اصــل در شناســایی و جســتجو  ــد. ای کمــک نماین
ــواده  ــرای بیمــار و خان ــع کمکــی ب ــرای یافتــن مناب ب
وی بســیار مهــم و اساســی اســت. منابــع ممکن اســت 
ــه  ــه تهی ــن زمین ــند. در ای ــادی باش ــر م ــادی و غی م
ــددکار اجتماعــی جهــت  ــات از طــرف م ــک اطاع بان
شناســایی نیازهــای بیمــار، خانــواده وی و منبــع 
اجتماعــی بســیار مهــم اســت. موضــوع حائــز اهمیــت 
دیگــر ایــن اســت کــه مــددکار اجتماعــی بایــد مدافــع 
حقــوق و تصمیمــات بیمــار باشــد. ایــن اصــل متــرادف 
ــی  ــددکاری اجتماع ــری در م ــود تصمیم گی ــل خ اص
ــاز  ــع نی ــری مراج ــود تصمیم گی ــل خ ــت. در اص اس
ــان در  ــا و تصمیماتش ــان در انتخاب ه ــق مراجع و ح

ــه  ــک ب ــدف کم ــا ه ــی ب ــددکاری اجتماع ــد م فراین
ــناخت نیازهــا و آشــنا ســاختن  مراجــع جهــت ش
ــط مناســب  ــه و ایجــاد محی ــع جامع ــا مناب مراجــع ب
ــی بیمــار بایــد خــود  ــت. یعن بــرای همــکاری اس
ــته  ــارکت داش ــام کار مش ــد انج ــد و در فراین بخواه
ــاره  ــود را درب ــر خ ــددکار نظ ــن اصــل م ــد. در ای باش
ــه  ــر ب ــک درمانگ ــوان ی ــه عن ــات ب ــی از موضوع برخ
ــرار  ــار ق ــت فش ــا او را تح ــا اص ــد ام ــار می گوی بیم
نمی دهــد و نظــر خــود را بــه بیمــار تحمیــل نمی کنــد. 
گاهــی ممکــن اســت بیــن خواســته و نیازهــای بیمــار 
بــا خانــواده تضــاد ایجــاد شــود و ضــروی اســت 
ــا  ــل ب ــوه تعام ــوص نح ــی در خص ــددکار اجتماع م
ــد و  ــت نمای ــار صحب ــا بیم ــان ب ــواده و مشکاتش خان
ــواده  ــوزش خان ــات آم ــد در جلس ــه الزم باش چنانچ
ــه ای  ــود. نکت ــته ش ــه بحــث گذاش ــات ب ــن موضوع ای
کــه در اینجــا الزم بــه ذکــر آن اســت کــه گاهــی در 
ــا  ــا محرک ه ــه و ی ــدگان شیش ــی از مصرف کنن برخ
ــدارد  ــری ن ــی تصمیم گی ــدرت و توانای ــار ق ــرد بیم ف
ــه  ــا توج ــد ب ــی بای ــددکار اجتماع ــت. م ــز اس و عاج
بــه وضعیــت بیمــار و مشــارکت خانــواده در خصــوص 

ــرد. ــم بگی ــار تصمی ــان بیم درم

اصل 5: حمایت و همکاری

مــددکاران اجتماعــی می بایســت همــه خدماتــی را که 
در ارتبــاط بــا مراجعــان، خانواده هایشــان، تماس هــای 
رودرو و افــراد کلیــدی را ارائــه می دهنــد مســتند 
ــت  ــوند می بایس ــت می ش ــه ثب ــواردی ک ــد. م نماین
منطبــق بــا قوانیــن و اســتراتژی های درمانــی باشــند. 
بایــد بــر اهمیــت زیــادی  مــددکاران اجتماعــی 
ــده  ــرا فای ــد؛ زی ــان دهن ــا نش ــتن گزارش ه ــه نوش ب
گزارش نویســی در یــادآوری دقیــق مــواردی کــه 
اتفــاق افتــاده و علــل رخــداد آنهاســت. مستندســازی 
ــن  ــا ممک ــن گزارش ه ــا. ای ــتن گزارش ه ــی نوش یعن
اســت شــامل گــزارش مصاحبه هــای فــردی، گــزارش 
ــا،  ــزارش پیگیری ه ــی، گ ــی، خانواده درمان گروه درمان
ــه  ــد ک ــود و ... باش ــع موج ــایی مناب ــات، شناس ارجاع
ــز  ــزارش در مراک ــوان ثبــت گ ــی می ت ــه صــورت کل ب

ــر خاصــه نمــود:                ــه شــرح زی ــی را ب درمان

 - اطاعات و اسامی مربوط به بیمار و خانواده او                                                                                 
-  فهرست بندی مشکات                                                                                                                 
- اهــداف و نقشــه های کمکــی جهــت حــل مشــکل و 

پیگیری هــای مــورد نیــاز                                                                 
البتــه در نوشــتن گــزارش، رعایــت رازداری حرفــه ای 
ــدی  ــا طبقه بن ــد گزارش ه ــت و بای ــم اس ــیار مه بس
شــده و در مکانــی خــاص و بــه دور از دسترســی افــراد 
ــزارش  ــتن گ ــود. در نوش ــداری ش ــص نگه غیرمتخص
اولیــه گزارش نویســی رعایــت  الزم اســت اصــول 
ــودداری  ــه آن خ ــن ب ــا از پرداخت ــه در اینج ــود ک ش
می شــود. در خصــوص تهیــه عکــس و فیلــم نیــز بایــد 
ــل  ــور کام ــه ط ــراد ب ــره اف ــت و چه ــخصیت، حرم ش
محفــوظ بمانــد و حتی االمــکان از تهیــه گــزارش 
همــراه بــا عکــس خــودداری شــود؛ مگــر در مواقعــی 

ــد.  ــاب می کن ــه ای ایج ــرورت حرف ــه ض ک
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اطاعــات  از  می بایســت  اجتماعــی  مــددکاران 
محرمانــه مراجعانشــان محافظــت نمــوده امــا در 
ــه  ــواردی ک ــه م ــه از جمل ــت ک ــتثنا اس ــواردی اس م
ــود  ــه خ ــاندن ب ــیب رس ــودک آزاری، آس ــال ک احتم
ــد  ــی بای ــددکاران اجتماع ــود دارد. م ــران وج و دیگ
ــح  ــان توضی ــرای مراجع ــای رازداری را ب محدودیت ه
ــن  ــان تبیی ــروع درم ــرای ش ــود را ب ــل خ داده و دالی

ــد. کنن
بــه طــور دقیــق، ایــن اصــل منطبــق بــا اصــل رازداری 
حرفــه ای در مــددکاری اجتماعــی اســت. در خصــوص 
ــه  ــد ب ــا بای ــات آنه ــان اطاع ــاران و خانواده هایش بیم
طــور کامــل خصوصــی و محرمانــه باشــد و از در اختیار 
گذاشــتن هــر اطاعاتــی  در خصــوص وضعیــت بیمــار، 
ــه ای  ــر حرف ــراد غی ــه اف ــی و... ب ــواد مصرف ــواع م ان
ــن  ــد مطمئ ــی بای ــددکار اجتماع ــود. م ــوداری ش خ
باشــد کــه بیمــار از گزارش هــای کــه نگهــداری 
ــددکار  ــت. م ــع اس ــود مطل ــات موج ــده و اطاع ش
اجتماعــی همچنیــن بایــد مطمئــن شــود کــه بیمــار 
ــش  ــه اطاعات ــت ک ــت داده اس ــی رضای از روی آگاه
ثبــت شــده و در اختیــار قــرار دادن اطاعــات مراجــع 

مســتلزم رضایــت کتبــی اوســت. اهمیــت ایــن اصــل 
از آن رو اســت کــه در جوامعــی کــه هنــوز بــه اعتیــاد 
ــی  ــود و حت ــته می ش ــرم نگریس ــک ج ــوان ی ــه عن ب
افــرادی کــه بــرای درمــان مراجعــه می کننــد بیشــتر 
ــه رو  ــه روب ــرف جامع ــه از ط ــرش مجرمان ــک نگ ــا ی ب
ــات  ــوا و اختاف ــول در دع ــور معم ــه ط ــوند، ب می ش
ــه ای در دســت همســر  ــن موضــوع بهان ــی ای خانوادگ
جهــت محکومیــت بیمــار می شــود. هرچنــد بــر 
ــان  ــت درم ــه تح ــرادی ک ــوری اف ــن کش ــق قوانی طب
ــا  ــد؛ ام ــد از تعقیــب و مجــازات معاف ان ــرار می گیرن ق
در مــوارد متعــدد دیــده شــده اســت کــه قضــات بــه 
ــواردی  ــد. در م ــی نمی کنن ــه چندان ــل توج ــن اص ای
کــه احتمــال بــروز خطــرات جانــی و آســیب رســاندن 
ــواده وجــود دارد ایــن اصــل  ــه بیمــار و اعضــای خان ب
ــی  ــددکاران اجتماع ــض شــده و ضــروری اســت م نق
ــا  ــن و ی ــه متخصصی ــکل را ب ــت مش ــن فرص در اولی
افــرادی کــه ممکــن اســت در معــرض خطــر باشــند 
ــگیری  ــکلی پیش ــر مش ــروز ه ــا از ب ــد ت ــاع ده اط

شــود.

اصــل 8
ــل 7

اص
اصل7: رازداری

مــددکاران اجتماعــی بایــد کیفیــت، مقتضیــات و 
ــی  ــا مراجعان ــاط ب ــذاری اقداماتشــان را در ارتب تاثیرگ
ــیابی  ــد ارزش ــرف دارن ــوء مص ــال س ــار اخت ــه دچ ک
نماینــد. در بررســی میــزان تاثیرگــذاری و نحــوه 
رســیدن بــه اهــداف ســه اصطــاح ارزیابــی، ارزشــیابی 
ــد کار  ــی در فراین ــددکار اجتماع ــم. م ــش داری و پای
ــذاری  ــنجش تاثیرگ ــرای س ــواده ب ــع و خان ــا مراج ب
حرفــه ای و میــزان رســیدن بــه اهــداف درمانــی 
ســعی در ســنجش اقدامــات انجــام گرفتــه می نمایــد. 
مــددکار اجتماعــی ممکــن اســت از ابــزار پرسشــنامه 
و یــا مصاحبــه بــا بیمــار و خانــواده وی و یــا از طریــق 
بررســی آزمایش هــای انجــام گرفتــه و نظــرات ســایر 
متخصصیــن و همچنیــن میــزان مشــارکت بیمــار 

ــیابی  در فراینــد درمــان و طــول درمــان بــه ارزش
در خصــوص میــزان تاثیر گــذاری اقدامــات انجــام 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــه نکت ــردازد. البت ــده بپ ش
ــار و  ــت بیم ــروری اس ــان ض ــی درم ــد ارزیاب در فراین
خانــواده وی مشــارکت فعــال داشــته و نظــرات خــود 
ــه  ــردی ک ــان، ف ــاح درم ــد. در اصط ــرح نماین را مط
ــته  ــش گذش ــن مصرف ــان آخری ــاه از زم ــل ۶ م حداق
ــت.  ــت دانس ــان موفقی ــر درم ــوان از نظ ــد، می ت باش
ــودی ضــروری  ــام بهب ــای ع ــه معن ــا توجــه ب ــه ب البت
ــه ســایر جنبه هــای زندگــی از جملــه روابــط  اســت ب
ــه  ــیابی ماحظ ــط کاری و... در ارزش ــی، رواب خانوادگ
نمــود. همچنیــن پایــش در کل فراینــد درمــان انجــام 

می گیــرد.                                                      

اصل ۸: ارزشیابی حرفه ای
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ــل 9
اص

ــواد  ــان اختــال ســوء مصــرف م ــات، درم بیشــتر اوق
مزمــن یــک فراینــد پیچیــده ای اســت که با مشــکات 
اجتماعــی، پزشــکی، روان شــناختی و عــود هــای مکرر 
ــورد  ــاش م ــدار ت ــم کار مق ــود. حج ــناخته می ش ش
نیــاز بــرای رســیدن بــه پیامدهــای مطلــوب در 

ــد.  ــس می نمای ــان را منعک ــا مراجع ــاط ب ارتب
ایــن اصــل بــر فراینــدی بــودن درمــان تاکیــد 
مینمایــد. یعنــی مــددکار اجتماعــی بایــد بــرای بیمــار 
ــواده او توضیــح دهــد کــه اعتیــاد یــک فراینــد  و خان
اســت کــه ممکــن اســت فــرد بیمــار دچــار مشــکاتی 
شــود امــا بــا پیگیــری مســتمر و بهره گیــری از 
خدمــات روان شناســی، مشــاوره و اســتفاده از کمــک 
ــک  ــار کم ــه بیم ــان ب ــوان در درم ــن می ت متخصصی
اســتعاره های  از  زمینــه می تــوان  ایــن  در  نمــود. 
ــه » اســتعاره کــوه« اســتفاده نمــود  مختلفــی از جمل
ــوه  ــن از ک ــاال رفت ــل ب ــان مث ــه درم ــح داد ک و توضی
می مانــد کــه همــراه بــا مشــکاتی اســت امــا پیگیــری 
ــد  ــه مقص ــیدن ب ــار را در رس ــد بیم ــتمر می توان مس
کمــک نمایــد. در ایــن زمینــه بایــد بــه خانــواده بیمــار 

ــه انتظــار نداشــته باشــند  ــح داده شــود ک ــز توضی نی
بــا درمــان بیمارشــان همــه مشــکات وی حــل شــود 
ــج کاهــش پیــدا می کنــد و  ــه تدری بلکــه مشــکات ب
بنابرایــن از بیمــار انتظــار تغییــرات بــزرگ را نداشــته 
ــرای  ــن رابطــه تفــاوت عــود و لغــزش ب باشــند. در ای
خانــواده توضیــح داده شــده و مــددکار اجتماعــی 
ــزش نیســت.  ــی لغ ــه معن ــود ب ــه ع ــد ک ــوان نمای عن
ــل  ــی از مراح ــان و یک ــد درم ــی از فراین ــزش جزئ لغ
تغییــر اســت و بنابرایــن بــه معنــای شکســت درمــان 
می توانــد  اجتماعــی  مــددکار  همچنیــن  نیســت. 
فراینــد درمــان )شــروع، مــاه عســل، تثبیــت درمــان 
و درمــان کامــل( را بــرای بیمــار و خانــواده وی 
ــاد درک  ــا در ایج ــن تفاوت ه ــان ای ــد. بی ــح ده توضی
واقع بینانــه در بیمــار و خانــواده وی و پیش بینــی 
موقعیت هــای دشــوار در فراینــد درمــان از جانــب 
ــواده و  ــوده و خان ــم ب ــیار مه ــی بس ــددکار اجتماع م
ــکات  ــا مش ــه ب ــرای مقابل ــود را ب ــی خ ــار آمادگ بیم

اعــام می کنــد.

اصل 9: متخصصین و افراد حرفه ای

اصل ۱۳: اطالعات و تکنولوژی
تکنولــوژی  بــه  می بایســت  اجتماعــی  مــددکاران 
کامپیوتــر و اینترنــت دسترســی داشــته باشــند و 
ــاره  ــی درب ــتجوی اطاعات ــل در جس ــق ایمی از طری
و  شبکه ســازی  آمــوزش،  هــدف  بــا  وب ســایت ها 
منابعــی کــه بــرای اقــدام تاثیرگذارنــد و تولیدکننــده 
ــددکار  ــای م ــن نقش ه ــند. از مهتری ــت باش ــم اس مه
اجتماعــی دسترســی بــه تکنولوژی هــای روز بــه 
ــریع  ــات و تس ــتن اطاع ــه داش ــه روز نگ ــور ب منظ
ــع، در دســترس و  ــه موق ــات ب ــور و خدم ــد ام در رون

ــت. ــاران اس ــه بیم ــوری ب ف

اصل ۱0: نظارت، رهبری و آموزش
درمــان  تجربــه  دارای  کــه  اجتماعــی  مــددکاران 
اختــال مصــرف  دارای  بــا مراجعــان  ارتبــاط  در 
آموزشــی،  پژوهشــی،  تاش هــای  می بایســت 
ــراد، گروه هــا  ــا اف مدیریتــی و نظارتــی را در ارتبــاط ب

بگیرنــد. کار  بــه  ســازمان ها  و 

اصل ۱۱: توسعه حرفه ای
مــددکاران اجتماعــی کــه خدماتــی بــرای افــراد ســوء 
مصرف کننــده و خانواده هایشــان فراهــم می کننــد 
ــا  ــب ب ــود متناس ــه ای خ ــد حرف ــئول رش ــد مس بای
ــه ای مــددکاری اجتماعــی باشــند.  اســتاندارهای حرف
در ایــن اصــل تاکیــد بــر رعایــت اســتانداردهای 
مــددکاری اجتماعــی در فراینــد درمــان اعتیــاد و 
ــه اصــول و ارزش هــای مــددکاری اجتماعــی  توجــه ب
در فراینــد درمــان اســت. توجــه بــه اصــول مــددکاری 
ــی و  ــددکار اجتماع ــی م ــش کارای ــی در افزای اجتماع
ارائــه خدمــات مناســب بــا وضعیــت بیمــار و خانــواده 

ــر اســت.  او موث

اصل ۱2: صالحیت فرهنگی
جســتجوی  در  می بایســت  اجتماعــی  مــددکاران 
ــا  ــارت، ارزش ه ــنت، انتظ ــه، س ــم تاریخچ ــن فه یافت
ــر  ــه ب ــند ک ــون باش ــای گوناگ ــای گروه ه و نگرش ه
درک اختــال ســوء مصــرف مــواد و برنامه ریــزی 
اجتماعــی  مــددکاران  می گــذارد.  تاثیــر  درمانــی 
ــا اصــول ارزش هــای مــددکاری  می بایســت منطبــق ب

ــد. ــل نماین ــی عم اجتماع
در ایــن اصــل تاکیــد اساســی بــر رعایــت هنجارهــای 
ــددکار  ــه م ــنت های حرف ــا و س ــی و ارزش ه اجتماع
اجتماعــی در ارتبــاط بــا بیمــاران ســوء مصرف کننــده 
مــواد اســت. بــا توجــه بــه ایــن اصــل مــددکار 
ــی و  ــای پژوهش ــام کاره ــه انج ــد ب ــی می توان اجتماع
ــرش  ــارت و نگ ــی انتظ ــوص بررس ــی در خص تحقیقات
بیمــاران و ســنجش انتظــارات و ارزش هــای آنهــا 
ــای  ــه ارزش ه ــد ب ــی بای ــددکاران اجتماع ــردازد. م بپ
ــا  ــنایی ب ــا آش ــوده و ب ــه نم ــی توج ــی و فرهنگ قوم
ــل  ــایی عوام ــعی در شناس ــا س ــا و باوره ــن ارزش ه ای
محافظتــی و عوامــل خطرآفریــن محلــی، قومــی 
ــداوم  ــل در ت ــن اص ــه ای ــه ب ــد. توج ــی نماین و مذهب
ــر  ــودی وی بســیار موث ــداری بهب ــار و پای ــان بیم درم

اســت.
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امــروزه مــددکاران اجتماعــی بــا توجــه بــه اصــول و ارزش هــای حرفــه ای در بخش هــای 
مختلــف حــوزه اعتیــاد از جمله پیشــگیری، درمــان و بازتوانــی بیمــاران بهبودیافته نقش 
و جایــگاه موثــری دارنــد. مــددکاران اجتماعی بر اســاس اصــول حرفــه ای و دانش تجربی 
و علمــی اقــدام بــه مصاحبــه، شناســایی نیازهــا و مشــکات بیمــاران، خانــواده و اجتمــاع 
محلــی، طراحــی و تدویــن برنامه هــای کمکــی و اجــرای مداخــات موثــر و مبتنــی بــر 
شــواهد می نماینــد. بــر همیــن اســاس مــددکاران اجتماعــی بــا بهره گیــری از کدهــای 
اخاقــی و در تعامــل بــا ســایر متخصصــان خدمــات شایســته ای بــه بیمــاران وابســته بــه 
مــواد و خانواده هــای آنهــا می نماینــد. در هــر یــک از ســطوح ارائــه خدمــات، نقــش و 
جایــگاه مــددکاران اجتماعــی متفــاوت اســت. بــا ایــن وجــود هــر یــک از ایــن ســطوح 
ــه آن پرداختــه شــد.  ــه تفصیــل ب ــه ب ــن مقال دارای اصــول مشــترکی اســت کــه در ای

منابع:
ــین  ــد حس ــه محم ــع، ترجم ــدگاه جام ــی از دی ــددکاری اجتماع ــه م ــز) ۱۳9۰(، حرف ــون، لوئی - جانس

ــی ــه طباطبای ــگاه عام ــارات دانش ــی، انتش بازرگان
ــا  ــه مناســبت روز جهانــی مبــارزه ب - ســخنرانی دکتــر عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر محتــرم کشــور ب

ــه نقــل از خبرگــزاری ایســنا ۳۰ خــرداد ۱۳9۳، کــد خبــر  9۳۰۳۳۰۱۶۵99 مــواد مخــدر، ب
-سند جامع فرابخشی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۳8۶

- ســند جامــع پیشــگیری اولیــه از اعتیــاد) ۱۳9۰(، تالیــف جمعــی از نویســندگان، اداره ی کل فرهنگــی و 
پیشــگیری ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر

- سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر اباغی از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه ۱۳8۵
- صرامــی، حمیــد)۱۳9۱(؛ آخریــن وضعیــت نــرخ شــیوع اعتیــاد و مصــرف مــواد در ســطح کشــور، ســتاد 

مبــارزه بــا مــواد مخــدر
- صرامــی، حمیــد)۱۳9۲(، آخریــن وضعیــت نــرخ شــیوع اعتیــاد و مصــرف مــواد در ســطح کشــور، ســایت 

www.dchqســتاد مبــارزه بــه مــواد مخــدر آدرس

- Social Work Education Core Principles for the Prevention and Management of 
Substance Misuse( 2017), RECOMMENDATIONS FROM THE GOVERNOR’S SOCIAL 
WORK EDUCATION WORKING GROUP ON SUBSTANCE MISUSE
--World Drug Report (2020), https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html

نتیجه گیــری و  بحــث 
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مطالعــات نشــان داده اســت کــه کمتــر 
ســوءمصرف کنندگان  از  درصــد   ۱۰ از 
بــرای  بــه صــورت داوطلبانــه  مــواد 
ــن  ــد؛ در چنی ــه می کنن ــان مراجع درم
ــاد  ــا ایج ــراه ب ــات هم ــرایطی مداخ ش
بــه  ورود  در  مهمــی  نقــش  انگیــزه 
درمــان ایــن افــراد ایفــاء می کننــد. 
ــا  ــراه ب ــات هم ــر مداخ ــال حاض در ح
ایجــاد انگیــزه از قبیــل مــدل جانســون 
ــود  ــن وج ــا ای ــود دارد؛ ب ــت وج و کراف
ــکات  ــات مش ــن مداخ ــک از ای ــر ی ه
خــاص مربــوط بــه خــود را دارا هســتند. 
ــت  ــه کیفی ــد ک ــات نشــان داده ان تحقیق
ــرد دارای  ــواده ی ف ــای خان ــی اعض زندگ
ــد و  ــیب می بین ــدت آس ــه ش ــاد ب اعتی
ــن آســیب، کشــمکش مســتمر  ــت ای عل
ــن  ــت و چنی ــه اس ــای روزان ــا تنش ه ی
ســمت  بــه  را  افــراد  تنش هایــی، 
مصــرف مــداوم مــواد در منــزل مربــوط 

می شــوند. 
در مــورد تعــداد افــراد دارای اعتیــاد 
دســت  در  دقیقــی  آمــار  ایــران  در 
ــه  ــه اســت ک ــد ده ــدود چن نیســت. ح
مبــارزه  مســئوالن  و  صاحب نظــران 
بــا مــواد مخــدر، شــمار افــراد دارای 
ــر و گاه  ــاد را حــدود دو میلیــون نف اعتی
ــق  ــه طب ــد. البت ــرآورد کرده ان ــتر ب بیش
ســتاد  مســئولین  از  یکــی  اظهــارات 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ســال ۱۳9۱، 
حــدود ســه میلیــون و ســیصد هــزار نفــر 
مصرف کننــده مــواد مخــدر و محــرک در 
ــار در  ــن آم ــه ای کشــور وجــود دارد. ارائ
حالــی اســت کــه مطالعــه رونــد اعتیــاد 
ــاً  ــه تقریب ــد ک ــان می ده ــور نش در کش
هــر ۱۲ ســال یــک بــار تعــداد کل افــراد 
ــاالنه  ــده و س ــر ش ــاد دو براب دارای اعتی
ــزوده  ــان اف ــت آن ــر جمعی ــد ب 8 درص
شــده اســت. بــا فــرض اعتمــاد بــه ایــن 
ــرادی  ــداد اف ــردن تع ــم ک ــا ک ــار و ب آم
ــی  ــدن دوره درمان ــال گذران ــه در ح ک
ــر کل  ــام مدی ــق اع ــه طب ــتند ک هس
ســابق درمــان و حمایت هــای اجتماعــی 

ــواد مخــدر، حــدود  ــا م ــارزه ب ســتاد مب
ــن  ــوان چنی ــر اســت می ت ــزار نف ۶۰۰ ه
گفــت کــه طبــق آمــار رســمی، حــدود 
ــر  ــزار نف ــد ه ــون و چهارص ــک میلی ی
و طبــق آمــار غیررســمی، حــدود دو 
میلیــون و هفتصــد هــزار نفــر ســوء 
ــود  ــور وج ــواد در کش ــده م مصرف کنن
دارنــد کــه جهــت درمــان مراجعــه 
نکرده انــد و بــه دلیــل تأثیراتــی کــه 
ــه  ــذارد، ب ــرد می گ ــر ف ــواد ب ــرف م مص
طــور معمــول فاصلــه شــروع مصــرف تــا 
ورود بــه درمــان طوالنــی می باشــد و 
افــراد مصرف-کننــده بــه راحتــی حاضــر 
ــاش  ــوند. ت ــان نمی ش ــروع درم ــه ش ب
ــرای  ــز ب ــار نی ــان بیم ــواده و اطرافی خان
ــه درمــان بی نتیجــه  ــان ب وارد کــردن آن
بــوده و گاهــی نتیجــه عکــس نیــز دارد. 
در بســیاری از مــوارد فــرد دارای اعتیــاد، 
ــد یــا  ــکل نمی بین ــود را دچــار مش خ
بــه طــور اصولــی تمایلــی بــرای درمــان 
نشــان نمی دهــد. ایــن وضعیــت حالتــی 
ــت،  ــوار اس ــال دش ــن ح ــایع و در عی ش
ــکل در  ــود مش ــر وج ــرار ب ــواده اص خان
ــواده  ــد امــا وی برعکــس خان بیمــار دارن
ــی  ــد و تمایل ــگاه می کن ــوع ن ــه موض ب
ــان  ــی نش ــه درمان ــه برنام ــرای ورود ب ب

نمی دهــد.
نحــوه  بــا  نیــز  خانواده هــا  بیشــتر 
در  افــراد مصرف کننــده  بــا  برخــورد 
ایــن حالــت )مقاومــت در برابــر درمــان( 
بــه درســتی آشــنا نیســتند و در برخــورد 
ــاری  ــای اجب ــاالت، درمان ه ــن ح ــا ای ب
یــا در بهتریــن حالــت اورژانس هــای 
روان پزشــکی را بــه عنــوان راه حــل 
روش هــای  انتخــاب  برمی گزیننــد. 
ــه  ــت ک ــی اس ــاری در حال ــان اجب درم
میــزان  می دهنــد  نشــان  بررســی ها 
ــاری  ــان اجب ــای درم ــی برنامه ه اثربخش
بســیار انــدک اســت. بــه طــور کلــی بــر 
ــاد  ــه اعتی ــواری ک ــت دش ــاف وضعی خ
ــواد،  ــده م ــوء مصرف کنن ــرد س ــرای ف ب
ــد،  ــاد می کن ــش ایج ــواده و اطرافیان خان

ســوءمصرف  از  درصــد   ۱۰ از  کمتــر 
ــرای  ــه ب ــه صــورت داوطلبان کننــدگان ب
ــگام  ــد و در هن ــه می کنن ــان مراجع درم
ــور  ــه ط ــزش ب ــزان ری ــز می ــان نی درم

ــت. ــمگیری باالس چش
حــال بــا توجــه بــه تعــداد افــراد درگیــر 
بــا مســئله ســوءمصرف مــواد و ایــن کــه 
بیــش از نیمــی از ســوء مصرف کننــدگان 
ــته  ــان نداش ــه درم ــی ب ــل و رغبت تمای
نشــده اند  درمــان  وارد  نوعــی  بــه  و 
راغب ســازی  و  انگیــزه  ایجــاد  بحــث 
ــد  ــوردار خواه ــژه ای برخ ــت وی از اهمی
ــه  ــرورت توج ــل ض ــر دالی ــود. از دیگ ب
بــه بحــث انگیزه ســازی می تــوان بــه 
ــواد در کشــور  ــر الگــوی مصــرف م تغیی
از مــواد مخــدر ســنتی بــه مــواد محــرک 
ــواد  ــرات م ــرد. اث ــاره ک ــی اش و صنعت
محــرک بــه خصــوص بــروز توهــم و 
هذیــان، ممکــن اســت هــر لحظــه باعــث 
بــروز اتفاقــات ناگــواری بــرای خــود فــرد 
یــا افــراد نزدیــک وی شــود. تمامــی 
ــن مــوارد ضــرورت مداخــات همــراه  ای
ــن  ــان ای ــه درم ــرای ورود ب ــزه ب ــا انگی ب

ــد. ــکار می کن ــراد را آش اف
 بــا توجــه بــه ویژگی هــای خــاص حرفــه 
ــه  ــه توج ــی از جمل ــددکاری اجتماع م
ــت  ــواده و وضعی ــرد، خان ــه ف ــان ب همزم
ــای  ــی وی و ابزاره ــادی و اجتماع اقتص
کارآمــدی همچــون مصاحبــه تخصصــی 
ــن  ــان ای ــزل، متخصص ــد در من و بازدی
ــان  ــوان مجری ــه عن ــد ب ــته می توانن رش
ــی  ــش مهم ــازی نق ــات انگیزه س مداخ
در ورود بــه درمــان ســوءمصرف کنندگان 
مــواد ایفــاء نماینــد. البتــه الزم بــه 
ــات  ــتفاده از مداخ ــه اس ــر اســت ک ذک
ــات  ــوص مداخ ــه خص ــازی ب انگیزه س
ــددکاری  ــر م ــی ب ــزه مبتن ــاد انگی ایج
اجتماعــی در منــزل، بــا توجــه بــه الزمه 
ورود مــددکار اجتماعــی بــه منــزل، 
کارهایــی  و  ســاز  تصویــب  مســتلزم 

قانونــی می باشــد.

ســّجاد مجیدی پرســت؛ کاندیدای دکرای تخصصی 

مــددکاری اجتاعــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی ــه  ــاد ب ــان اعتی درم
روش مــدل کرافــت 

مقدمه

اســاعیل عباســی؛ دانش آموخته کارشناســی ارشد 

مــددکاری اجتاعــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی
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تنــش زا  عوامــل  ایــن  از  نمونه هایــی 
مالــی،  مشــکات  از:  عبارتنــد 
پرخاشــگری کامــی و جســمی فــرد 
ــی  ــرافکندگی اجتماع ــاد، س دارای اعتی
در اعضــای خانــواده، مشــکات ارتباطــی 
در خانــواده و روابــط مخــرب بــا کودکان 
آن خانــواده. در درازمــدت، ایــن عوامــل 
در  اختــال  ایجــاد  احتمــال  خطــر 
و  افســردگی  عائــم  عزت نفــس، 
در  جســمی  مشــکات  و  اضطــراب 
ــاد  ــرد دارای اعتی ــواده ی ف ــای خان اعض
ــال، در  ــن ح ــا ای ــد. ب ــتر می کنن را بیش

اول،  اولویــت  خانواده هــا،  از  بســیاری 
بــاز هــم تــاش بــرای کمــک بــه عضــو 
دارای اعتیــاد خانــواده اســت کــه از 

می باشــد.  گریــزان  درمــان 
ــرد  ــویق ف ــت تش ــرایط، جه ــن ش در ای
دارای اعتیــاد بــرای ورود بــه درمــان 
ــوزش  ــی و آم ــت اجتماع از روش »تقوی
ــک گرفتــه  ــت کم ــواده« یــا کراف خان
ــاری  ــما ی ــه ش ــن روش ب ــود. ای می ش
ــیوه ی  ــردادن ش ــا تغیی ــا ب ــاند ت می رس
برخــورد خــود بــا بیمــار، در نهایــت 
بتوانیــد او را بــه مســیر درمــان وارد 

توصیه هــای  ایــن  هم چنیــن  کنیــد. 
ــرد  ــرف ف ــش مص ــرای کاه ــی ب درمان
دارای اعتیــاد و نیــز بهبــود وضعیــت 
زندگــی شــما، کمک کننــده هســتند. 
ــن روش شــما  ــا ای ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ب
می آموزیــد تــا بــا بیمــار درگیــر نشــوید 
و در عــوض، بــه خاطــر مصــرف نکــردن 
ــه وی دهیــد،  مــواد، پاداشــی مناســب ب
ــاداش  ــدون پ ــواد او را ب ــتفاده م ــا اس ام
بگذاریــد تــا در نهایــت شــدت ایــن 
پیــدا  کاهــش  مشــکل آفرین،  رفتــار 

ــد. کن

مروری بر مدل درمانی کرافت
رویکــرد کرافــت۱ سیســتمی اســت کــه بــه دوســتان و اعضــای خانــواده 
کمــک می کنــد تــا نحــوه تعامــل خــود بــا کســی را کــه دوســت دارنــد 
ــرای  و او دچــار ســوءمصرف مخدر اســت، تغییــر دهنــد و ایــن رویکــرد ب
دوســتان و اعضــای خانــواده اســت. نکتــه شــگفت انگیز در مــورد اعضــای 
ــرف  ــورد مص ــیاری در م ــات بس ــا اطاع ــه آن ه ــت ک ــن اس ــواده ای خان
موادمخــدر یــا الــکل اعضــای خانــواده دارنــد. آن هــا می داننــد کــه فــرد 
ــکل  ــا ال ــدر ی ــرف موادمخ ــگام مص ــد، هن ــروب می نوش ــع مش ــه موق چ
چگونــه اســت، هنــگام نوشــیدن خلق وخــوی فــرد چگونــه اســت و هنــگام 
هوشــیاری فــرد چگونــه اســت. اعضــای خانــواده اطاعــات زیــادی دارنــد، 
ــد  ــت می توان ــه کراف ــت ک ــد و اینجاس ــه کنن ــا آن چ ــد ب ــا نمی دانن ام
بــه عنــوان رویکــردی کمک کننــده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. کرافــت 
یــک اســتراتژی جامــع بــرای چگونگــی تعامــل بــا اعتیــاد بــه مشــروبات 
الکلــی و اعتیــاد بــه مصــرف موادمخــدر اعضــای خانــواده ارائــه می دهــد، 
بــه نحــوی کــه نشــان داده شــده اســت ایــن اســتراتژی می توانــد بــرای 

درمــان عزیزانشــان و بازگردانــدن آن هــا بــه زندگــی موثــر باشــد.
1- CRAFT )Community Reinforcement Approach to Family Training(
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ــواده - از  ــرای آمــوزش خان ــت اجتماعــی ب کرافــت- رویکــرد تقوی
ــرت مایــرز و  دانشــگاه نیومکزیکــو سرچشــمه گرفتــه و توســط راب
همکارانــش توســعه یافتــه اســت. تحقیقــات در مــورد کرافت نشــان 
ــات  ــه خدم ــی ک ــد از خانواده های ــدود 7۰ درص ــه ح ــد ک می ده
ــزان خــود را طــی یــک  کرافــت دریافــت می کننــد می تواننــد عزی
ــه اعضــای  ــرار دهنــد؛ کرافــت همچنیــن ب ــان ق ســال تحــت درم
ــند،  ــود ببخش ــود را بهب ــی خ ــا زندگ ــد ت ــک می کن ــواده کم خان
خــواه عزیزشــان بــه دنبــال درمــان باشــد یــا نــه و اگــر بخواهیــم 
رویکــرد کرافــت را بــه صــورت شــفاف مشــخص نماییــم می تــوان 
ــه  ــوزد ک ــواده می آم ــای خان ــه اعض ــت ب ــه کراف ــت ک ــن گف چنی

چگونــه:

عوامل محرک و نتایج 
استفاده از آنها را مشخص 

کنند؛

الگوهایی را که منجر به 
نوشیدن الکل یا مصرف 

مواد توسط مصرف کننده 
می شود، بشکنند؛

مهارت های ارتباطی 
برای بیان موثرتر نیازها 
و درخواست های آن ها 

)اعضای خانواده( را توسعه 
و بهبود دهند؛

در صورت ابراز عاقه 
به درمان، به عزیز خود 
کمک کنند تا به منابع 

موثر درمان اعتیاد 
دسترسی پیدا کند؛

بیاموزند که چگونه از 
خود مراقبت کنند و با 
ارزش های خود ارتباط 

مجدد برقرار کنند تا 
بدون توجه به اعتیاد 

عزیزانشان، آن ها همچنان 
بتوانند زندگی خود را با 
محوریت ارزش های خود 
و نه مصرف مواد یا الکل 

عزیزانشان پیش ببرند.

در صورت وجود خشونت 
یا احتمال وقوع خشونت، 
به اعضای خانواده کمک 

کنند تا عوامل ایجادکننده 
خشونت را شناسایی کرده 

و برنامه هایی برای حفظ 
امنیت خود )و فرزندان 

خود( تدوین کنند.
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 عناصر اصلی مدل درمانی کرافت عبارتند از:

ــرد از  ــه ف ــوع منحصــر ب ــک ن ــت ی کراف
خانواده درمانــی یــک ســویه می باشــد 
ــم  ــراد مه ــان اف ــوزش و درم ــه در آم ک
ــا بیمــاران ســوء مصرف کننــده  درگیــر ب
مــواد از نظــر علمــی تعییــن شــده 
ــن  ــاری ای ــول رفت ــاس اص ــت و براس اس

مــدل درمانــی از اســتراتژی های تقویــت 
اســتفاده می-کننــد. افــراد مهــم کــه در 
مــدل درمانــی کرافــت آمــوزش دیده انــد 
رفتــار  چطــور  کــه  می گیرنــد  یــاد 
ــار  ــرده و رفت ــت ک ــار را تقوی ــالم بیم س
مصرفــی او را نادیــده بگیرنــد. همچنیــن 

مهارت هــای جدیــد و افــراد مهــم در 
جهــت تاثیرگــذاری و بیمــار بــرای ورود 
بــه درمــان آمــوزش داده می شــود و 
ــش  ــر افزای ــا ب ــن آموزش ه ــا ای همــراه ب
ــود  ــی خ ــم از زندگ ــراد مه ــت اف رضای

تاکیــد می شــود.

بررســی  انگیزشــی.  ۱(اســتراتژی های 
انتظــارات افــراد مهــم، توصیــف مــدل کــراوات 
ــرای  ــوه آن ب ــد بالق ــت و فوای ــزان موفقی و می

ــم. ــراد مه اف

ــار  ــی بیم ــار مصرف ــردی رفت ــل کارک ۲(تحلی
ــای  ــروع کننده ها و پیامده ــریح ش ــوم. تش معل
مصــرف مــواد بیمــار و توســعه اســتراتژی های 
ــویق و  ــم در تش ــراد مه ــرای اف ــه ای ب مداخل

ــار. ــی بیم ــار غیرمصرف ــت از رفت حمای

ــی  ــی. ارزیاب ــونت خانوادگ ــاط در خش ۳(احتی
احتمــال وقــوع خشــونت در رابطــه افــراد مهــم 
بــا بیمــار معلــوم، تشــخیص شــروع کننده های 
ــی و  ــای محافظت ــن برنامه ه ــونت و تعیی خش

ــوص. ــن خص ــگیری کننده در ای پیش

بررســی  فــردی.  بیــن  روابــط  4(آمــوزش 
ــم و  ــرد مه ــن ف ــه ای بی ــی رابط ــوی فعل الگ
بیمــار معلــوم، بررســی دالیــل منطقــی بــرای 
ــود رابطــه، آمــوزش مهارت هــای  ــاء و بهب ارتق
ارتباطــی مثبــت و شــرح آنهــا از طریــق ایفــای 

نقــش.

۵(آمــوزش تقویــت مثبــت. تشــخیص و تعیین 
ــار  ــرای بیم ــای کوچــک و مناســب ب پاداش ه
ــراد مهــم در چگونگــی  ــوم و آمــوزش و اف معل
ــر  ــای غی ــت رفتاره ــا در تقوی ــتفاده از آنه اس

ــار. ــی بیم مصرف

ــریح  ــی. تش ــار مصرف ــح رفت ــه و تقبی ۶(تنبی
چگونگــی بــه جریــان افتــادن پیامدهــای 
ــوزش  ــور آم ــواد و همینط ــرف م ــی مص طبیع

اســتراتژی های حــل مســئله.

7(آمــوزش خودتقویتــی بــه افــراد مهم. کشــف 
عــدم رضایتمنــدی افــراد مهــم در حوزه هــای 
مختلــف زندگــی، توســعه اهــداف و کمــک بــه 
افــراد مهــم در تشــخیص و نمونه گیــری از 

تقویت کننده هــای خــود.

8(تعریــف و القــای درمــان بــه بیمــار. تعییــن 
درمــان،  پیشــنهاد  بــرای  زمــان  بهتریــن 
آماده ســازی افــراد مهــم بــرای روبــه رو شــدن 
بــا احتمــال عدم پذیــرش بیمــار و ایجــاد 
ــز  ــک مرک ــار در ی ــرش بیم ــرای پذی ــکان ب ام

ــی. درمان

ــم  ــراد مه ــت اف ــی کراف ــدل درمان در م
هرگــز مســئول ســوء مصــرف مــواد 
ــه آن هــا  ــا ب بیمــار تلقــی نمی شــوند، ام
ــنهاد  ــکل پیش ــن مش ــرای ای ــی ب راه حل
درمانــی  مــدل  ایــن  در  و  می شــود 

کرافــت دو هــدف عمــده دارد:
۱(کمــک بــه بیمــار در تــرک ســوء 

مصــرف مــواد؛
ــش  ــم در افزای ــراد مه ــه اف ــک ب ۲(کم
ســایر  در  خــود  شــخصی  رضایــت 

زندگــی. حیطه هــای 
ــا  ــواده ب ــوزش خان ــت و آم  تقوی

ــت ــرد کراف رویک
ــی  ــی مبتن ــه درمان ــک برنام ــت ی کراف

ــا  ــواده ی ــای خان ــرای اعض ــه ب ــر تجرب ب
مــواد  مصرف کننــده  افــراد  دوســتان 
خــودداری  درمــان  دریافــت  از  کــه 
مــدل  درمانگــران  اســت.  می کننــد، 
ــه  ــد ک ــده دارن ــدف عم ــه ه ــت س کراف
ــر  ــز ب ــداف متمرک ــن اه ــورد از ای دو م
ــورد  ــک م ــده و ی ــوء مصرف کنن ــرد س ف
متمرکــز بــر افــراد مهــم و تاثیرگــذار بــر 
اول  هــدف  می باشــد.  مصرف کننــده 
ــذاری  ــی تاثیرگ ــدف نهای ــع ه و در واق
ــه  ــا ب ــت ت ــده اس ــرد مصرف کنن ــر ف ب
هــدف  بپــردازد.  درمــان  جســتجوی 
دوم کاهــش مصــرف مــواد یــا الــکل 
ــده اســت. هــدف ســوم  ــرد مصرف کنن ف

ــاد  ــرای ایج ــم ب ــراد مه ــه اف ــک ب کم
تغییــرات مثبــت دیگــری در ســبک 
زندگیشــان اســت کــه در جهــت ارتقــاء 
عملکردهــای روان شــناختی باشــد، چــه 
فــرد مقــاوم مصرف کننــده درمــان را 
ــان  ــه درم ــروع ب ــه ش ــد و چ ــروع کن ش
می دهنــد  نشــان  پژوهش هــا  نکنــد. 
کــه افــراد مهمــی کــه طبــق مــدل 
کرافــت آمــوزش دیده انــد ۶۰ تــا 8۰ 
ــان  ــه درم ــار ب ــب بیم ــد در ترغی درص
ــم  ــراد مه ــاوه اف ــه ع ــد. ب ــر بوده ان موث
هــم احســاس بهتــری در مــورد زندگــی 
خــود صرف نظــر از نتیجــه ای کــه بیمــار 
ــوم کســب کــرده اســت، داشــته اند.  معل
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ــر،  ــر، خواه ــد همس ــم می توان ــرد مه ف
ــد بیمــار باشــد.  ــا فرزن ــرادر، والدیــن ی ب
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه 
ــت  ــری اس ــی موث ــه درمان ــت برنام کراف
دربردارنــده  معمــول  طــور  بــه  کــه 
ــم  ــراد مه ــرای اف ــدودی ب ــات مع جلس
ــار بــه درمــان  ــن بیم ــل از پرداخت قب
اســت و ایــن کــه درمانگــران اطــراف، بــه 
اطاعــات و تخصــص وســیعی در زمینــه 

ــد. ــاز ندارن ــواد نی ــرف م ــوء مص س
اگــر بخواهیــم بــه دالیــل منطقــی بــرای 
حمایــت افــراد مهــم بپردازیــم بایــد 
ــه  ــگرانی ک ــه پژوهش ــت ک ــن گف چنی
از   ۱97۰ دهــه  در  الکلی هــا  درمــان 
رویکــرد کرافــت اســتفاده می کردنــد 
ــراد در  ــن اف ــه همســران ای ــد ک دریافتن
تشــویق بیمــاران خــود بــه شــروع درمان 
می توانســتند نقــش کلیــدی داشــته 
حاصــل  نتیجه گیــری  ایــن  باشــند. 
ــه در  ــود ک ــر همســرانی ب مشــاهده تاثی
ــد و  ــه کرافــت شــرکت کــرده بودن برنام
یــا بــر مصــرف دیســولفیرام )دارویــی که 
ــود(  ــتفاده می ش ــکل اس ــرک ال ــرای ت ب
ــا  ــد ی ــارت می کردن ــار نظ ــوی بیم از س
ــویی  ــان زناش ــات درم ــه در جلس آن ک
ــن  ــتند. همچنی ــی داش ــارکت فعال مش
افــراد  تأثیــر  بــه  محققــان  اعتمــاد 

ــر  ــه گ ــت ک ــاس اس ــن اس ــر ای ــم ب مه
ــده  ــوء مصرف کنن ــراد س ــتر اف ــه بیش چ
تمایلــی نداشــتند کــه بــه درمــان خــود 
اقــدام کننــد، امــا اعضــای خانــواده 
ــه  ــرای هرگون ــادی ب ــزه زی ــا انگی آن ه
ــن در  ــتند. همچنی ــت داش ــر مثب تغیی
گزارش هــای  اعتقــادات،  ایــن  تاییــد 
ــی  ــوءمصرف کننده حاک ــراد س ــرر اف مک
ــی آن هــا  ــود کــه تصمیــم نهای ــن ب از ای
بــرای درمــان ناشــی از تشــویق خانــواده 
و  محققــان  بــود.  آن هــا  دوســتان  و 
ــت  ــرد کراف ــر رویک ــه ب ــگرانی ک پژوهش
کار می کننــد بــه ایــن نکتــه مــی-
پردازنــد کــه کیفیــت زندگــی افــراد مهم 
در فرآینــد روبــه رو شــدن آن هــا بــا 

ــرف  ــه مص ــه ب ــی ک ــترس های مزمن اس
مــواد بیمــار آن هــا مرتبــط اســت تحــت 
ــی،  ــور کل ــه ط ــرد. ب ــرار می گی ــر ق تاثی
ایــن عوامــل اســترس زا شــامل خشــونت، 
مشــکات  کامــی،  پرخاشــگری 
زناشــویی،  تعارض هــای  اقتصــادی، 
ــدان و  ــا فرزن ــط ب ــوردن رواب ــم خ بره
شرمســاری در اجتمــاع می باشــند. از 
ــد  ــراد مهــم بای ــی کــه واکنــش اف آنجای
ــه صــورت  ــن عوامــل اســترس زا ب ــه ای ب
شــکایت های  اضطــراب،  افســردگی، 
ــط  ــن مرتب ــزت نفــس پایی جســمی و ع
از  آن هــا  کــه  دارد  احتمــال  اســت، 

ــد. ــود ببرن ــی س روان درمان

پرسشــی کــه در اینجــا مطــرح می شــود 
ایــن اســت کــه تفــاوت کرافــت بــا ســایر 
رویکردهــا بــرای برخــورد بــا فــردی کــه 
بــه الــکل یــا مــواد اعتیــاد دارد چیســت؟

ــوع  ــن ن ــات، رایج تری ــواع مداخ ــا ان ــه ب ــت در مقایس کراف
مداخلــه مــورد اســتفاده مداخلــه جانســون اســت کــه توســط 
ورنــون جانســون در دهــه ۱9۶۰ ارائــه شــد. ایده هــای اساســی 

ایــن نــوع مداخلــه عبارتنــد از:

۱(یــک فــرد مبتــا بــه اعتیــاد بــه 
شــدت مصــرف مــواد خــود را انــکار 

؛  می کنــد

یــا  مداخله گــر  مداخلــه،  ایــن  در 
مشــاور قبــل از مداخلــه واقعــی، بــا 
اعضــای خانــواده و دیگــران همچــون 
ماقــات  را   ... و  همــکاران  دوســتان، 
ــد  ــک می نمای ــا کم ــه آن ه ــد و ب می کن
تــا بــرای جلســه آمــاده شــوند. در حیــن 
راهنمایــی  بــه  مداخله گــر  مداخلــه، 
ــران  ــراد نگ ــایر اف ــواده و س اعضــای خان

ــوءمصرف  ــار س ــا آث ــد ت ــک می کن کم
مــواد عزیــزان خــود را بــه شــیوه ای 
ــد.  ــان کنن ــاوت بی ــدون قض ــی و ب واقع
ــک  ــرش کم ــه پذی ــل ب ــرد مای ــر ف اگ
او  بــه  درمانــی  گزینه هــای  باشــد، 
ارائــه می شــود. پژوهش هــا در زمینــه 
مداخلــه جانســون نشــانگر ایــن موضــوع 
اســت کــه می توانــد بــرای درمــان افــراد 

مبتــا بــه اعتیــاد موثــر باشــد، امــا تنهــا 
ــل  ــواده مای ــای خان ــد از اعض ۳۰ درص
بــه مداخلــه پــس از آمــوزش هســتند و 
ــل  ــن دلی ــه ای ــاق ب ــن اتف ــا، ای ــه بس چ
رخ می دهــد کــه روش مــد نظــر بســیار 

ــت.  ــه ای اس مقابل

۲(تنهــا رویارویــی مســتقیم بــا اعضــای 
ــو  ــی س ــرات منف ــورد اث ــواده در م خان
ــازد  ــادر می س ــرد را ق ــواد، ف ــرف م مص

ــان باشــد. ــال درم ــه دنب ــا ب ت
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از همیــن روی، کرافــت در درمــان افــراد 
ــه  ــر از مداخل ــاد موثرت ــه اعتی ــا ب مبت
خانواده هــای  زیــرا  اســت،  جانســون 
اســتفاده می کننــد و  از آن  بیشــتری 
ــی  ــه 7۰ درصــد از خانواده های نزدیــک ب
کــه کرافــت را آموختــه بودند، توانســتند 
عزیــزان خــود را طــی یــک ســال تحــت 
ــن  ــر ای ــزون ب ــد. اف ــرار دهن ــان ق درم
مــورد، کرافــت از چنــد جهــت دیگــر بــا 

ــاوت اســت:  ــه جانســون متف مداخل
۱(کرافت غیر مقابله ای است؛  

۲(در کرافــت، شــما یــاد نخواهیــد گرفت 
ــا عزیــزان خــود مقابلــه کنیــد تــا  کــه ب
ــد. در  ــت بخوری ــکار شکس ــق ان از طری
مقابــل، شــما خواهیــد آموخــت کــه 
ــد مشــارکت ناخواســته  ــه می توانی چگون
ــو  ــه س ــوط ب ــای مرب ــود را در الگوه خ
مصــرف مــواد عزیزانتــان کاهــش دهیــد.  
کــه  گرفــت  خواهیــد  یــاد  ۳(شــما 
را  خــود  تعامــل  می توانیــد  چگونــه 
ــف  ــه ای متوق ــه گون ــا ب ــن الگوه ــا ای ب
کنیــد کــه شــما را ایمــن نــگاه داشــته، 
مرزهــای مناســب را تعییــن کــرده و بــا 
ــد  ــد باش ــه می خواهی ــخصی ک ــوع ش ن

ــوید.  ــازگار ش س
مهارت هــای  مــورد  در  4(کرافــت 
یادگیــری بــرای بهبــود روابــط شــما بــا 
ــای  ــان اســت و مهارت ه خــود و عزیزانت
عملــی را می آموزیــد کــه می-توانیــد 
ــه  ــر ب ــت منحص ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
فــرد، خــود را از الگــوی ســوءمصرف 
ــن  ــد. همچنی ــان دور کنی ــواد عزیزانت م
ــی  ــن زندگ ــس گرفت ــرای پ ــی ب راه های
خــود از اعتیــاد و ارتبــاط مجــدد بــا 

ــرای شــما مهــم اســت  چیزهایــی کــه ب
را خواهیــد آموخــت.

۵(کرافــت بــه شــما ایــن قــدرت را 
ــه  ــورد عاق ــرات م ــه تغیی ــد ک می ده
ــود  ــی خ ــرده و زندگ ــاد ک ــود را ایج خ
ــه جــای مداخلــه-ای  را تغییــر دهیــد. ب
محــدود کــه در آن مهارت هایــی را در 
مــورد نحــوه برخــورد بــا عزیزانتــان یــاد 
می آموزیــد  را  مهارت هایــی  بگیریــد، 
ــی و در  ــول زندگ ــد در ط ــه می توانی ک
ــتفاده  ــا اس ــف از آن ه ــای مختل زمینه ه

ــد. کنی
۶(اگرچــه کرافــت رویارویــی را آمــوزش 
آمــوزش  را  دعــوت  امــا  نمی دهــد، 
خانــواده  اعضــای  بــه  می دهــد. 
چگونــه  کــه  می شــود  داده  آمــوزش 
ــتن  ــرای داش ــود ب ــای موج از فرصت ه
و  کننــد  اســتفاده  دشــوار  مکالمــات 
ــه ای  ــه گون ــان ب ــورد درم ــه در م چگون
ــان  ــرای عزیزانش ــه ب ــد ک ــت کنن صحب
ــوب  ــه خ ــر مکالم ــد و اگ ــر باش جالب ت
پیــش نــرود،  مــا نحــوه پاســخ دادن بــه 

آمــوزش می دهیــم. نیــز  را  آن 
کاندیداهــای مناســب بــرای افــراد مهــم 

در مــدل درمانــی کرافــت
ــد شــده  ــف تاکی  در پژوهش هــای مختل
اســت که فــرد مهــم هیــچ تعهــدی برای 
ــدارد،  ــان ن ــه درم ــار ب ــردن بیم وارد ک
ــرایط  ــردن ش ــم ک ــد و فراه ــا تعه تنه
ــد  ــه فرآین ــار ب ــرای ورود بیم مناســب ب
درمــان می باشــد. در میــان ویژگی هــای 
از  یکــی  مهــم،  فــرد  یــک  مختلــف 
ــم و  ــرد مه ــه ف ــا رابط ــن آن ه مهم تری
ــق  ــروع طب ــرای ش ــد. ب ــار می باش بیم

شــواهد پژوهشــی اولویــت نخســت بــرای 
ــک  ــار هســتند. ی ــه اول بیم ــوام درج اق
اســتثنا وجــود دارد، مثــل یــک دوســت 
صمیمــی امــا ایــن نــوع فــرد مهــم هنــوز 
بــه صــورت تجربــی آزمــون نشــده 
اســت. همینطــور تماس هــای کافــی 
فــرد مهــم بــا بیمــار بــرای تاثیرگــذاری 
ــی از  ــت. یک ــروری اس ــار او ض ــر رفت ب
پژوهش هــا بیــان مــی دارد کــه بــه طــور 
حتمــی، فــرد مهــم و بیمــار بایــد بــا هــم 
ــا  ــایر پژوهش ه ــا س ــد. ام ــی کنن زندگ
بــه تمــاس و ماقــات فــرد مهــم و 
ــه  ــدت س ــه م ــل ب ــوم حداق ــار معل بیم
روز در هفتــه اشــاره می کننــد. بنابرایــن 
افــراد مهمــی کــه تماس هــای اتفاقــی و 
ــای  ــد انتخاب ه ــار دارن ــا بیم ــدود ب مح
ــود  ــور وج ــتند. همین ط ــبی نیس مناس
خشــونت جدیــد ایــن فــرد مهــم و بیمــار 
نیــز جــزء اســتثناها بــرای انتخــاب فــرد 
ــه بســیار  ــم محســوب می شــود. نکت مه
مهــم اشــتیاق و تمایــل افــراد مهــم برای 
حضــور فعــال در مــدل درمانــی کرافــت 
می باشــد. نتایــج پژوهــش حاکــی از ایــن 
ــرای  ــای نامناســب ب ــه گزینه ه اســت ک
انتخــاب افــراد مهــم شــامل مــوارد زیــر 

می باشــد:
۱(خودشــان مشــکات مربــوط بــه ســوء 

مصــرف مــواد داشــته باشــند؛
۲(مشکات رفتاری داشته باشند؛

داشــته  ســن  ســال   ۱8 از  ۳(کمتــر 
باشــند؛

4(تحصیــات کمتــر از راهنمایی داشــته 
. شند با
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در پایان
ــر ســوءمصرف  ــای اخی ــه در دهه ه ــرد ک ــد اشــاره ک ــن موضــوع بای ــه ای ب
ــه  ــت ک ــترش اس ــه گس ــان رو ب ــرک در جه ــواد مح ــه م ــتگی ب و وابس
پیامدهــای وســیع فــردی و اجتماعــی آن توجــه بســیاری از سیاســتگذران، 
پژوهشــگران، متخصصــان، مســئوالن مراقبت هــای بهداشــتی و اجتماعــی 
ــه حاضــر ســعی  ــه ســمت خــود معطــوف داشــته اســت. در مقال و ... را ب
ــه  ــط ب ــور و مرتب ــردی، اجتماع مح ــات کارب ــی از مداخ ــه یک ــا ب ــد ت ش
ــردی  ــر ف ــم عــاوه ب ــد بتوانی ــن فرآین ــم. همچنیــن در ای ــواده بپردازی خان
کــه دچــار ســوءمصرف شــده اســت او را بــا رویکــردی کل نگــر بنگریــم و بــا 
نگاهــی جامع نگــر و اجتماعــی بــه موضــوع اعتیــاد و درمــان آن بپردازیــم.
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Abstract
The aim of this study was to predict self-effi-
cacy based on identity styles in people with 
addiction. Method: The research method 
was descriptive-correlation. The statistical 
population of the study included all people 
who in the first four months of 1400 with 
a diagnosis of substance abuse had referred 
to the Ahang addiction treatment camp of 
Tehran. The sampling method was available 
so that among all the clients, those who 
were willing to participate in the research 
and had the necessary education to fill out 
the questionnaire, were selected to partici-
pate in the research. The sample size with 
this method was 100 people. The research 

instruments included the Scherrer et al. 
)1982( General Self-Efficacy Questionnaire 
and the Brzonsky Identity Styles Question-
naire )1992(. findings: Data analysis using 
Pearson correlation coefficient and regres-
sion showed that in people with addiction 
there is a significant positive relationship 
between identity styles and self-efficacy )r = 
0.411(. Conclusion: The results of the study 
showed the relationship between self-effica-
cy and identity styles, so that identity styles 
were able to predict self-efficacy in people 
with addiction. It is suggested that identity 
styles be considered as central to the diag-
nosis of a variety of clinical disorders such 
as substance abuse.

بــر  خودکارآمــدی  پیش بینــی 
در  هویتــی  ســبک های  اســاس 
اعتیــاد کمــپ  بــه  مراجعیــن 
ــران( ــه 14 ته ــگ منطق ــاد آهن ــپ اعتی ــوردی: کم ــه م )مطالع

مهنــاز کمک چی؛ کارشــناس ارشــد رشــته 
روان شناســی عمومــی؛ دانشــگاه آزاد اراک

چکیده
هــدف: هــدف پژوهــش حاضــر پیش بینــی خودکارآمــدی 
بــر اســاس ســبک های هویتــی در افــراد مبتــا بــه اعتیــاد 
ــود.  ــتگی ب ــی- همبس ــش توصیف ــود. روش: روش پژوه ب
ــه  ــود ک ــرادی ب ــام اف ــامل تم ــش ش ــاری پژوه ــه آم جامع
در چهــار ماهــه اول ســال ۱4۰۰ بــا تشــخیص اعتیــاد بــه 
ــه  ــع در منطق ــگ واق ــاد آهن ــرک اعتی ــپ ت ــه کم ــواد ب م
ــه  ــری ب ــد. روش نمونه گی ــرده بودن ــه ک ــران مراجع ۱4 ته
ــام  ــن تم ــه از بی ــه طــوری ک ــود، ب صــورت در دســترس ب
ــه شــرکت در  ــل ب ــه تمای ــی ک ــده، آنهای ــراد مراجعه کنن اف
پژوهــش و تحصیــات الزم را بــرای پــر کــردن پرسشــنامه 
داشــتند، جهــت شــرکت در پژوهــش انتخــاب شــدند. 
حجــم نمونــه بــا ایــن روش شــامل ۱۰۰ نفــر بــود. ابزارهــای 

ــی  ــدی عموم ــنامه  خودکارآم ــامل پرسش ــز ش ــش نی پژوه
ســبک های  پرسشــنامه  و   )۱98۲( همــکاران  و  شــرر 
هویتــی برزونســکی )۱99۲( بــود. یافته هــا: تحلیــل 
داده هــا بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون 
ــاد  ــه اعتی ــا ب ــراد مبت ــه در اف ــان داد ک ــیون نش و رگرس
ــت  ــه مثب ــدی رابط ــی و خودکارآم ــبک های هویت ــن س بی
ــج  ــری: نتای ــود دارد. نتیجه گی ــاداری )r=۰/4۱۱( وج معن
ــبک های  ــا س ــدی ب ــاط خودکارآم ــی از ارتب ــش حاک پژوه
ــادر  ــی ق ــبک های هویت ــه س ــوری ک ــه ط ــود، ب ــی ب هویت
ــاد  ــه اعتی ــا ب ــراد مبت ــدی در اف ــی خودکارآم ــه پیش بین ب
ــوان  ــه عن ــی ب ــبک های هویت ــود س ــنهاد می ش ــود. پیش ب
محــوری در تشــخیص انــواع اختــاالت بالینــی ماننــد 

ــه شــود. ــواد در نظــر گرفت ــه ســوء مصــرف م ــش ب گرای
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و  مــواد  مصــرف  اختــاالت  امــروزه 
آن  ناخوشــایند  و  ناگــوار  پیامدهــاي 
ســامت  مشــکات  اساســي ترین  از 
ــمار  ــه ش ــان ب ــر جه ــی در سراس عموم
مــی رود )پیلــه وری و زاهــدی اصــل، 
جهانــی  بهداشــت  ســازمان   .)۲۰۲۱
مســئله مــواد مخــدر اعــم از تولیــد، 
ــه  ــار س ــع و مصــرف را کن ــال، توزی انتق
ــد و  ــی تولی ــر یعن ــی دیگ ــئله جهان مس
انباشــت ســاح کشــتار جمعــی، آلودگی 
محیــط زیســت، فقــر و شــکاف طبقاتــی 
از جملــه مســائل اساســی شــمرده شــده 
کــه حیــاط بشــری را در ابعــاد اجتماعی، 
در  سیاســی  و  فرهنگــی  اقتصــادی، 
ــد و چالــش  ــی مــورد تهدی عرصــه جهان
جــدی قــرار می دهــد )مــک گانــون، 
ــدون  ــان۱، ۲۰۲۰؛ زل اســترانگ و میکمه
و همــکاران۲، ۲۰۲۰(. به گونــه ای کــه 
امــروزه دامنــه گســترده ای از افــراد دنیــا 
را در کام خــود فــرو بــرده، خانواده هــای 
ــده ای  ــات عدی ــار معض ــادی را گرفت زی
کــرده و امنیــت جوامــع را بــا خطــر 
مواجــه ســاخته اســت )اســدی و پــرزور، 
۱۳99(. اختــال وابســتگی بــه مــواد 
و  پیشــرونده  مزمــن،  بیمــاری  یــک 
ــس۳، ۲۰۱4(  ــده اســت )گریفیت عودکنن
نشــانه های  از  مجموعــه ای  شــامل  و 
و  رفتــاری  هیجانــی،  شــناختی، 
نشــان  کــه  اســت  فیزیولوژیکــی 
می دهــد فــرد وابســته بــه مــواد بــا 
ــواد  وجــود آگاهــی از نتیجــه مصــرف م
مخــدر، بــاز هــم بــه مصــرف مــواد ادامــه 
بندتــو۲۰۲۲،4(.  و  )گریــزی  می دهــد 
از  غیرانطباقــی  الگویــی  بــه  اعتیــاد 
کــه  می شــود  گفتــه  مــواد  مصــرف 
منجــر بــه مشــکات مکــرر و پیامدهــای 
منفــی شــده و مجموعــه ای از عائــم 
شــناختی، رفتــاری و روان شــناختی را 
ــادوک و  ــادوک، س ــرد )س ــر می گی در ب
ــا وجــود هشــدارهای  ــز۵، ۱۳99(. ب روئی

اجتماعــی و پزشــکی در زمینــه مصــرف 
مــواد، متأســفانه مشــکل اعتیــاد بــه 
از  ناشــی  اختــاالت  و  مخــدر  مــواد 
ــود  ــکات موج ــی از مش ــرف آن یک مص
امــروز در جامعــه جهانــی می باشــد. 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــن این گون همچنی
کــه ســوء مصــرف مــواد بــه  خصــوص در 
ــع توســعه یافته یکــی از مشــکات  جوام
ــن۶،  ــود )بوتوی ــوب می ش ــادی محس بنی
۱999؛ بــه نقــل از بهرامــی، ۱۳88(. 
ــه  ــود ک ــن زده می ش ــکا تخمی در آمری
ســاالنه بیشــتر از 4۳۰ هــزار مرگ ومیــر 
ناشــی از ســوء مصــرف مــواد اتفــاق 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد. این گون می افت
ــتی  ــای بهداش ــود آموزش ه ــا وج ــه ب ک
و اجتماعــی، ایــن مســئله همچنــان 
ایجــاد  بــرای  و  اســت  باقی مانــده 
تغییــرات محســوس در ایــن رونــد بایــد 
برنامه هــای  آثــار  و  پیامدهــا  منتظــر 
بلندمــدت بــود )بهرامــی، ۱۳88(. در 
و  اســماعیلی7  امیــن  کــه  پژوهشــی 
شــیوع  روی  بــر   )۲۰۱۶( همــکاران 
ایــران  در  مــواد  مصــرف  اختــاالت 
ــت  ــه دس ــن نتیج ــه ای ــد، ب ــام دادن انج
ــای  ــه معیاره ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک یافتن
ــه  ــران ب ــاد در ای DSM-5 و شــیوع اعتی
ــد و ۲/44  ــا ۲/۰9 درص ــر ب ــب براب ترتی
درصــد می باشــد و اختــال مصــرف 
تریــاک  به خصــوص  افیونــی،  مــواد 
بــوده  مصــرف  اختــال  شــایع ترین 
ــکاران،  ــماعیلی و هم ــن اس ــت )امی اس

.)۲۰۱۶
ــن  ــی ای ــب اجتماع ــاور غال ــفانه ب  متأس
اســت کــه فــرد دارای اعتیــاد موجــودی 
از  مجموعــه ای  و  اســت  نفرت انگیــز 
رذایــل و ویژگی هــای منفــی کــه در 
ــته  ــود داش ــد وج ــان می توان ــک انس ی
باشــد، در فــرد مبتــا بــه ســوء مصــرف 
مــواد متجلــی می شــود. بــر اســاس 
ایــن رویکــرد بایــد از اعتیــاد دوری کــرد 

ــه  ــرت وی را از جامع ــار و نف ــا انزج و ب
دور نمــوده یــا او را نابــود کــرد. هرچنــد 
ــان  ــاد در می ــه اعتی ــوارض ثانوی ــه ع ک
ــه  ــه ب ــاد ک ــراد دارای اعتی ــده ای از اف ع
ســبب تنگدســتی و فقــر امــکان تأمیــن 
هزینه هــای زندگــی خــود را ندارنــد، 
باعــث می شــود کــه بــرای خــرج اعتیــاد 
خــود دســت بــه هــر کاری بزننــد و 
ــت و بهداشــت  ــه ســر و وضعی نســبت ب
فــردی خــود بی تفــاوت شــوند. بــه  طــور 
ــه  ــی ک ــه ویژگی های ــی مشــمول کلی کل
ــاد نســبت  ــراد دارای اعتی ــه اف ــه ب جامع
ــوارد در  ــن م ــا ای ــند، ام ــد، باش می دهن
مــورد همــه افــراد دارای اعتیــاد عمومیت 
نداشــته و بیشــتر افــراد دارای اعتیــاد را 
شــامل نمی شــود. فــرد دارای اعتیــاد 
ــد،  ــرم باش ــک مج ــه ی ــن ک ــش از ای پی
یــک بیمــار اســت و ایــن رفتارهــای 
نادرســت اجتماعــی و عملکــرد غلــط 
ســایرین اســت کــه به جــای تــاش 
بــرای رفــع درد و مــرض، وی را بــه 
خــاف  و  مجرمانــه  کارهــای  وادی 
ــبختانه در  ــا خوش ــد؛ ام ــوق می دهن س
ســال های اخیــر در قوانیــن تجدیــد 
نظــر شــده و عنــوان مجــرم بــودن فــرد 
ــات  ــه اقدام ــی ک ــاد در صورت دارای اعتی
ــذف  ــد، ح ــرده باش ــاز ک ــی را آغ درمان
 شــده اســت و طــی ســال های اخیــر 
محققــان زیــادی بــرای پیشــگیری از 
ــه  ــاد ب ــوار اعتی ــای ناگ ــش پیامده افزای
ــد  ــه روی آورده ان ــن زمین ــه در ای مطالع
خســروی،  و  آخونــدی  )فیروزآبــادی، 
طریــق  از  زیــادی  تــاش   .)۱۳99
راســتای  در  خانواده هــا  و  دولت هــا 
ــی  ــرات منف ــش تأثی ــواد و کاه ــرک م ت
انجــام  خانــواده  و  جامعــه  بــرای  آن 
ــت  ــن، بازگش ــود ای ــا وج ــرد. ب می پذی
ــرک،  ــال ت ــراد در ح ــاد در اف ــه اعتی ب
ــود  ــی می ش ــده ای تلق ــل نگران کنن عام
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 ســبک های هویتــی یکــی از متغیرهایــی 
ــه  ــد رابط ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک اس
ــراد دارد.  ــدی اف ــا خودکارآم ــی ب نزدیک
مطالعــات نیــز بیانگــر ایــن موضــوع 
ــی و  ــبک های هویت ــن س ــه بی ــت ک اس
ــاداری  ــه معن ــراد رابط ــدی اف خودکارآم
ــت،  ــی، ۱۳94(. هوی ــود دارد )محدث وج
می باشــد  خــود  از  فــرد  پنــداره 
مفهــوم  بــه  فــرد  آن،  به وســیله  و 
پیــدا  دســت  خــود  از  هماهنگــی 
می کنــد و بــر مبنــای آن در زندگــی 
می پــردازد  ارزشــی  قضــاوت  بــه 
ــوان  ــون۲ به عن ــروور۱، ۲۰۰8(. اریکس )ب
نخســتین تئوری پــرداز هویــت، آن را 
ــداوم  ــه نســبت م به صــورت احساســی ب
ــت.  ــرده اس ــف ک ــود تعری ــی خ از یگانگ
ــر  ــود تغیی ــا وج ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــر و  ــات، تعبی ــکار و احساس ــا، اف رفتاره
ــابه  ــواره مش ــود هم ــرد از خ ــیر ف تفس
ــب  ــت کس ــه هوی ــرادی ک ــد. اف می باش
مثــل  ســازه هایی  در  می کننــد، 
رتبــه  و خودکارآمــدی  نفــس  عــزت 
خوبــی کســب می کننــد )خــدادادی 
ــی از  ــکاران، ۱۳99(. برخ ــنگده و هم س
ــردازش  ــری پ ــر جهت گی ــگران ب پژوهش
شــناختی-اجتماعی یــا ســبک هایی کــه 
ــت  ــاخص های هوی ــوان ش ــه عن ــرد ب ف
متمرکــز  می گیــرد،  کار  بــه  خــود 
شــده اند )مقــدس علــی، میرهاشــمی 
ــکی۳ )۱99۲(  ــری، ۲۰۲۱(. برزونس و باق
ســه ســبک پــردازش هویتــی را مطــرح 
ــی، ســبک  کــرده اســت: ســبک اطاعات
ــی.  ــردرگم- اجتناب ــبک س ــاری، س هنج
ــی،  ــت اطاعات ــبک هوی ــراد دارای س اف
درگیــر فراینــد خودکاوشــگری فعــال 
هســتند و بــه جســت وجو، پــردازش 
ــود  ــه خ ــوط ب ــات مرب ــی اطاع و ارزیاب
ســبک  دارای  افــراد  می پردازنــد. 
ــا انتظــارات  هویــت هنجــاری همیشــه ب
ــود  ــی خ ــم زندگ ــراد مه ــات اف و تجربی
و  جزمــی  شــیوه  بــه  و  هم نوایــی 
ــی  ــد و گرایش ــار می کنن ــاری رفت هنج
ســاختن  درونــی  ســمت  بــه  قــوی 
ــراد  ــد. اف ــروه مرجــع دارن ــای گ ارزش ه
دارای ســبک هویــت ســردرگم- اجتنابی 
ــه رو  ــا جایــی کــه ممکــن اســت از روب ت
ــت  ــا هوی ــط ب ــائل مرتب ــا مس ــدن ب ش
ــای  ــر مبن ــرده و رفتارشــان را ب دوری ک

عوامــل موقعیتــی و لحظــه ای تنظیــم و 
ــنادی  ــناختی و اس ــتراتژی های ش از اس
می کننــد  اســتفاده  بیشــتر  ضعیــف 
کمتــر   .)۲۰۰۶ همــکاران،  4و  )والیــر 
ــت  ــدازه هوی ــه  ان ــه ب ــی اســت ک مفهوم
دارای معانــی و مفاهیــم متعــدد باشــد و 
ــه همیــن دلیــل در رشــته های علمــی  ب
مختلــف، مفاهیمــی را در رابطــه بــا 
ــداره،  ــا، خودپن ــود، م ــد خ ــت )مانن هوی
شــخصیت، فراخــود، خــود بازنمایــی، 
ــگاره،  ــی، خودان ــت، خودآگاه ــود هوی خ
ــن  ــی، م ــن مفعول ــتن، م ادراک خویش
)حیاتــی،  به کاربرده انــد  فاعلــی( 

.)۱4۰۰
ــی  ــر مطالعات ــال های اخی ــه در س اگرچ
در مــورد رابطــه ســبک های هویتــی 
بــا خودکارآمــدی انجــام شــده و در 
ایــن زمینــه پیشــرفت های مناســبی 
بــرای  ایــن همــه  بــا  به دســت آمده، 
ــر،  ــق و معتبرت ــج دقی ــه نتای ــیدن ب رس
ــرای برطــرف کــردن خــأ  به خصــوص ب
ــده در  ــات انجام ش ــان مطالع ــود می موج
زمینــه پیش بینــی خودکارآمــدی بــر 
اســاس ســبک های هویتــی در مراجعیــن 
بــه کمپ هــای اعتیــاد نیــاز بــه بررســی 
ــا  ــد ت ــتری می باش ــای بیش و پژوهش ه
ــج حاصــل از آن  ــاس نتای ــر اس ــوان ب بت
بــه تبییــن بهتــر در ایــن زمینــه دســت 
پیــدا کــرد. بنابرایــن بــا توجــه بــه 
اینکــه بررســی پیشــینه پژوهشــی نشــان 
ــا  ــه ب ــه ای در رابط ــه مطالع ــد ک می ده
ــر  ــدی ب ــی خودکارآم ــوع پیش بین موض
اســاس ســبک های هویتــی در افــراد 

مراجعه کننــده بــه کمپ هــای اعتیــاد 
ــه ای  ــچ مطالع انجــام  نشــده اســت و هی
افــراد  ایــن متغیرهــا را هم زمــان در 
دارای اعتیــاد مــورد بررســی قــرار نــداده 
ــد  ــق قص ــه محق ــن مطالع ــت، در ای اس
دارد کــه بــه این ســؤال پژوهشــی پاســخ 
ــدی  ــوان خودکارآم ــا می ت ــه آی ــد ک ده
را بــر اســاس ســبک های هویتــی در 
مراجعیــن بــه کمــپ اعتیــاد پیش بینــی 

نمــود؟
ــر  ــده آن ب ــرات ویران کنن ــاد و تأثی اعتی
ــر  ــری غی ــان ام ــرد و اطرافی ــی ف زندگ
ــکار می باشــد. عائــم اضطــراب،  قابــل ان
ســوء  شــدن،  گوشــه گیر  افســردگی، 
ــب  ــف، تخری ــد ضعی ــر و رش ــار، فق رفت
ــر  ــرات تخریبگ ــه تأثی ــط و ... ازجمل رواب
می باشــند  مخــدر  مــواد  مصــرف 
ــا  ــه تنه ــاد ن ــا، ۲۰۱۰(. اعتی ــی لوه )ج
باعــث رنــج و درد فــرد دارای اعتیــاد 
می شــود، بلکــه آســیب فراوانــی بــر 
نمــوده،  تحمیــل  جامعــه  و  خانــواده 
ــل و نشــاط،  ــی را مخت ــی خانوادگ زندگ
ــواده  ــراد خان ــاه و کیفیــت زندگــی اف رف
ــی،  ــری و ناعم ــد )باق ــش می ده را کاه
۱۳97(. در ایــران بیــن ۱/۲ تــا ۶ میلیون 
ــا  ــه شــکل وابســتگی ی ــران ب ــر در ای نف
ــه  ــد و ب ــرف می کنن ــواد مص ــی م تفنن
ــتندات  ــای مس ــر مبن ــی، ب ــور تقریب ط
موجــود تعــداد افــراد دارای اعتیــاد هــر 
ــال  ــر س ــده و ه ــر ش ــال، دو براب ۱۲ س
ــه  ــا اضاف ــت آن ه ــر جمعی ــد ب 8 درص
ــکاران، ۱۳99( ــدل و هم ــود )نیک می ش
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2- Ericsson

3- Berzonsky

4- Valyear
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افــراد دارای اعتیــاد از نظــر روانــی و 
جســمی وابســتگی باالیــی بــه مــواد 
مصرفــی پیــدا می کننــد و بــه طــور 
ــود  ــی خ ــواد مصرف ــزان م ــی می تدریج
افزایــش می دهنــد )بلیــوس، درآن  را 
شــیوع  میــزان   .)2019 بســت1،  و 
ــد  ــه مــواد مخــدر و رون ــاالی اعتیــاد ب ب
ــر  ــال های اخی ــی س ــی آن در ط افزایش
اســت  نگران کننــده ای  موضــوع  دو 
کــه اهمیــت پرداختــن بــه مســئله 
اعتیــاد را نشــان می دهــد )وســیلوا۲و 
ــول  ــران در ط ــکاران، 2011(. در ای هم
رشــد  میــزان  گذشــته،  ســال   20
ــتر از 3  ــدر، بیش ــواد مخ ــه م ــاد ب اعتی
ــوده اســت  ــرخ رشــد جمعیــت ب ــر ن براب
 .)1398 همــکاران،  و  نیــا  )خســروی 
ــداری  ــه نگه ــن هزین ــر گرفت ــا در نظ ب
و  اردوگاه هــا  در  اعتیــاد  دارای  افــراد 
برنامه هــای تأمینــی و تربیتــی الزم و 
ــل  ــی مث ــز درمان ــن مراک ــق نیافت توفی
ــتی،  ــازمان بهزیس ــرف س ــز خودمع مراک
مراکــز مراقبــت پــس از خــروج ســازمان 
زندان هــا، انجمــن حمایــت از زندانیــان، 
و  اعتیــاد  دارای  افــراد  خانواده هــای 
ــدون  مطب هــای خصوصــی در درمــان ب
برگشــت آنهــا، هزینــه گــزاف مبــارزه بــا 
ــان  ــروی جوان ــدر، پی ــواد مخ ــاق م قاچ
ــترش  ــاد، گس ــاالن دارای اعتی از بزرگس
ــل  ــاک مث ــی و خطرن ــای عفون بیماری ه
ــراد دارای  ــان اف ــت در می ــدز و هپاتی ای
اعتیــاد و دیگــر تبعــات منفــی اقتصــادی 
ــی  ــرورت بررس ــاد، ض ــی اعتی و اجتماع
تــرک قطعــی  در  تأثیرگــذار  عوامــل 
اعتیــاد بیــش  از پیــش روشــن می شــود 
)گزیــری، 1395(. شــواهد در دســترس، 
بیانگــر ایــن اســت کــه عوامــل زیســتی، 
روان شــناختی،  وراثتــی،  شــخصیتی، 
در  محیطــی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
تعامــل بــا همدیگــر بــرای شــکل گرفتــن 
اختــال اعتیــاد دخیــل می باشــند و 
ــان  ــگیری و درم ــا در پیش ــی آن ه تمام
شــوند  گرفتــه  نظــر  در  بایســتی 
)میلــر3، 2013(. در ایــن بیــن، یکــی 
از الگوهایــی کــه در ســال های اخیــر 
ــان  ــی درم ــن و حت ــگیری، تبیی در پیش
ــودمند  ــیار س ــواد بس ــرف م ــوء مص س
ــده و  ــل حفاظت کنن ــدل عوام ــوده، م ب
خطرســاز بــوده اســت. عوامــل حفاظــت 
کننــده، عواملــی هســتند کــه تأثیــر 
عوامــل خطرســاز را خنثــی نمــوده و 

در نتیجــه احتمــال رخ دادن مشــکل 
عوامــل  امــا  می دهنــد؛  کاهــش  را 
موقعیت هــا،  ویژگی هــا،  خطرســاز، 
ــه  ــند ک ــی می باش ــا و رویدادهای متغیره
ــد  ــش می دهن ــاد را افزای ــال اعتی احتم
ــا،  ــره س ــتمی و چه ــو، رس ــین ل )حس
و  حفاظت کننــده  عوامــل   .)1399
مشکل ســازی  رفتارهــای  خطرســاز 
ــه در  ــتند ک ــوع هس ــاد متن ــل اعتی مث
ایــن پژوهــش عوامــل خودکارآمــدی 
مــورد  هویتــی  ســبک های  انــواع  و 
و  بررســی  می گیرنــد.  قــرار  بررســی 
مطالعــه ایــن عوامــل حفاظت کننــده 
از  و خطرســاز موضوعــی اســت کــه 
نظــر آسیب شناســان اجتماعــی دارای 
ــائی،  ــد )عیس ــت می باش ــت و اولوی اهمی
بــه  خودکارآمــدی  احســاس   .)1396
ــور  ــی عب ــه توانای ــرد ب ــی ف ــاد کل اعتم
از گســتره وســیعی از خواســته ها یــا 
دارد  داللــت  جدیــد  موقعیت هــای 
و بــر اســاس روشــن شــدن لیاقــت 
و قابلیــت فــرد در راســتای ســازگار 
ــش زا  ــرایط تن ــیاری از ش ــا بس ــدن ب ش
معطــوف می باشــد )شــوارز و شــولز4، 
از شــاکری نســب،  بــه نقــل  2000؛ 
مهدیــان و قلعــه نــوی، 1399(. بنــدورا5 
ــدی  ــه خودکارآم ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ب
مهارت هــای  بهبــود  بــه  منجــر 
در  هیجانــی  و  اجتماعــی  شــناختی، 
و   )1977 )بنــدورا،  می شــود  افــراد 
نــه تنهــا باعــث کاهــش اضطــراب و 
ــر  ــه منج ــده، بلک ــراد ش ــترس در اف اس
بــه بهبــود راهبردهــای مقابلــه ای در 
ــکاران،  ــی6 و هم ــود )تاکاک ــراد می ش اف
2007(. افــراد دارای خودکارآمــدی بــاال 
ــرل  ــی، کنت ــود مراقبت ــرل خ دارای کنت
ــرک  ــی، ت ــای بدن ــود فعالیت ه درد، بهب
ســیگار و روابــط اجتماعــی باالتــری 
و  موحــدزاده  زاده،  )ملــک  هســتند 
حقیقــی، 1399(. بــه نظــر می رســد 
بیــن خودکارآمــدی و هویــت رابطــه 
معنــاداری وجــود دارد. هویــت هــر فــرد 
از مهم تریــن ابعــاد شــخصیتی می باشــد 
کــه دارای مؤلفه هــای روان شــناختی، 
جامعه شــناختی، سیاســی و ... می باشــد. 
موضــوع »کیســتی انســان« همــواره 
از زمان هــای قدیــم ذهنیــت انســان 
ــرد را  ــته و ف ــغول داش ــود مش ــه خ را ب
ــان  ــش نش ــور واکن ــه منظ ــاش ب ــه ت ب
ــن  ــتفهامی »م ــای اس ــه گزاره ه دادن ب

اســت. ســرانجام  وا داشــته  کیســتم« 
شــکل  بــه  تاشــی  چنیــن  نتیجــه 
گرفتــن »هویــت« و »خــود« منجــر 
ــگر  ــوان کنش ــه  عن ــرد ب ــت. ف ــده اس ش
تــاش می کنــد از همــه ســرمایه ها و 
ــک  ــاختن ی ــور س ــود به منظ ــی خ توانای
هویــت منســجم و مســتحکم کــه بتوانــد 
ــگاه  ــک جای ــگاه و ی ــش، پای ــرای او نق ب
ایمــن را در دنیــای پویــای امــروزی ایفــا 
ــی، 1400(.  ــرد )حیات ــاری بگی ــد، ی کن
بحــران هویــت موضوعــی بســیار جــدی 
ــران  ــه ای ــع و از جمل ــه جوام ــرای هم ب
ایــن  از  ناشــی  تأثیــرات  و  می باشــد 
ــه  ــر در جامع ــای اخی ــران در دهه ه بح
مــا بســیار پررنــگ دیــده می شــود. ایــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــن بحران ــران مهم تری بح
در زندگــی افــراد وجــود دارد و بایســتی 
ــه  ــورت ب ــن ص ــر ای ــود، در غی ــل ش ح
آشــفتگی هویــت و پریشــانی شــخصیت 
ــرد  ــی ف ــدم توانای ــد. ع ــراد می انجام اف
مســتحکم  هویــت  بــه  دســتیابی  از 
بــه هویتــی منفــی می انجامــد کــه 
ــی  ــای ضــد اجتماع ــزی جــز رفتاره چی
ــران  ــت. بح ــد داش ــال نخواه ــه دنب را ب
ــد همبســتگی اجتماعــی  ــت می توان هوی
جوامــع را بــا خطــر جــدی روبــه رو کنــد 
ــه  ــادی را ب ــی زی ــیب های اجتماع و آس
دنبال داشــته باشــد و ســد راهی در برابر 
توســعه و پیشــرفت جوامــع ایجــاد کنــد 
)بابائــی فــرد، 1392(. خودکارآمــدی 
هســتند  عواملــی  هویتــی  ســبک  و 
ــش  ــش گرای ــادی در کاه ــر زی ــه تأثی ک
افــراد بــه ســمت آســیب های اجتماعــی 
ــراد  ــز اف ــد و تجهی ــاد دارن ــه اعتی ازجمل
دارای اعتیــاد بــه ایــن عوامــل می توانــد 
ــا در  ــت آن ه ــزایی در موفقی ــر بس تأثی
ــا  ــد و از آنج ــته باش ــاد داش ــرک اعتی ت
ــابی و  ــدی  اکتس ــر خودکارآم ــه متغی ک
ــا  ــوان ب ــتند، می ت ــری هس ــل یادگی قاب
آمــوزش و تمریــن آن را افزایــش داد. 
توجــه و بررســی ایــن متغیرهــا در افــراد 
دارای اعتیــاد بــه مــواد مخــدر می توانــد 
ــی و  ــاظ تئوریک ــدی را از لح ــج مفی نتای
تجربــی فراهــم کنــد. بــا توجــه به مــوارد 
ــی  ــوع بررس ــت موض ــده اهمی ــر ش ذک
پیش بینــی خودکارآمــدی بــر اســاس 
ســبک های هویتــی در مراجعیــن بــه 

کمــپ اعتیــاد مشــخص می گــردد.
1-. Bliuc, A. M. Doan, T. N. & Best, D. 

2-. Vassileva, J.

3-. Miller, P. M.

4-. Schwarz & Scholz

5-. Bandura, A.

6-. Takaki J.



بوژان
آابن  1400

50

ــوع همبســتگی می باشــد  ــی از ن ــق حاضــر، توصیف روش تحقی
در دســته  را می تــوان  مطالعــه  ایــن  هــدف،  لحــاظ  از  و 
ــن  ــاری ای ــه آم ــود. جامع ــداد نم ــردی قلم ــای کارب پژوهش ه
مطالعــه کلیــه افــراد مراجعه کننــده بــه کمــپ اعتیــاد آهنــگ 
منطقــه 14 شــهر تهــران طــی ماه هــای اردیبهشــت، خــرداد و 
تیــر 1400 می باشــند کــه تعــداد آن هــا 100 نفــر می باشــند. 

به صــورت  تحقیــق  ایــن  در  نمونــه  حجــم  تعییــن  روش 
ــوء  ــراد س ــه اف ــب کلی ــن ترتی ــت. بدی ــوده اس ــماری ب تمام ش
مصرف کننــده مــوادی کــه طــی ماه هــای اردیبهشــت، خــرداد 
ــه  ــد ک ــه کردن ــاد مراجع ــپ اعتی ــه کم ــال 1400 ب ــر س و تی
ــق را  ــن تحقی ــاری ای ــه آم ــود نمون ــر ب ــا 100 نف ــداد آن ه تع

تشــکیل می دهنــد.

روش جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

ابزار
ــنامه های  ــش، پرسش ــن پژوه ــتفاده در ای ــورد اس ــای م  ابزاره
خودکارآمــدی عمومــی شــرر و همــکاران و ســبک های هویتــی 
ــی  ــدی عموم ــنامه خودکارآم ــت. پرسش ــوده اس ــکی ب برزونس
ــه  ــنامه س ــن پرسش ــت. ای ــده اس ــی ش ــال 1982 طراح در س
ــرای  ــه گســترش ب ــه آغازگــری رفتــار، گرایــش ب بعــد میــل ب
ــع را  ــا موان ــی ب ــت در رویاروی ــف و مقاوم ــردن تکلی ــل ک کام
بــا مقیــاس لیکرتــی 5 درجــه ای شــامل کامــًا مخالفــم 
ــی  ــورد ارزیاب ــره 5( را م ــق )نم ــًا مواف ــا کام ــک(؛ ت ــره ی )نم
قــرار می دهــد. ســؤاالت 5، 6، 10، 11، 14، 16 و 17 بعــد 
ــد  ــؤاالت 1، 8، 9، 13 و 15 بع ــار، س ــری رفت ــه آغازگ ــل ب می
گرایــش بــه گســترش بــرای کامــل کــردن تکلیــف و ســؤاالت 
2، 3، 4، 7 و 12 بعــد مقاومــت در رویارویــی بــا موانــع را 
ــکاران، 1398(.  ــی و هم ــد )رضای ــرار می ده ــی ق ــورد ارزیاب م
ــره بیشــتر  ــه نم ــا 85 می باشــد ک ــن 17 ت ــرات بی گســتره نم
بیانگــر خودکارآمــدی باالتــر می باشــد. شــرر و همــکاران 
روایــی اعتبــار را تأییــد و بــرای روایــی ســازه از شــیوه تحلیــل 
ــد و وجــود ســه عامــل را در  عاملــی اکتشــافی اســتفاده نمودن
ایــن مقیــاس تأییــد نمودنــد و پایایــی محاسبه شــده از طریــق 
آلفــای کرونبــاخ بــرای خودکارآمــدی عمومــی را 0/86 گــزارش 
کردنــد )شــرر و همــکاران، 1982(. به منظــور ســنجش روایــی 
ســازه ای مقیــاس خودکارآمــدی عمومــی، محمــدی و همــکاران 
ــای  ــا اندازه ه ــا را ب ــن مقیاس ه ــت آمده از ای ــای به دس نمره ه
ــی و  ــرل درون ــاس کنت ــخصیتی )مقی ــت ش ــن خصوصی چندی
بیرونــی راتــر، خــرده مقیــاس کنتــرل شــخصی، مقیــاس درجــه 

ــردی  ــان ف ــاس شایســتگی می ــراو و مقی ــو و ک ــی مارل اجتماع
ــده  ــتگی پیش بینی ش ــه همبس ــود ک ــته نم ــرگ( همبس روزنب
خصوصیــات  اندازه هــای  و  خودکارآمــدی  مقیــاس  میــان 
شــخصیتی متوســط 0/61 در ســطح 0/05 معنادار و در راستای 
ــی مقیــاس  ــود. همچنیــن ضریــب روای تأییــد ســازه مدنظــر ب
ــر  ــن براب ــون گاتم ــردن آزم ــه ک ــیوه دو نیم ــتفاده از ش ــا اس ب
ــبه  ــاخ 0/79 محاس ــای کرونب ــب آلف ــتفاده ضری ــا اس 0/76 و ب
ــدار  ــق مق ــن تحقی ــکاران، 1397(. در ای شــد )محمــدی و هم
ــماره  ــدول ش ــده در ج ــبه ش ــاخ محاس ــای کرونب ــب آلف ضری
ــراد دارای  ــی اف ــبک های هویت ــت. س ــده اس ــه  ش )1( ضمیم
ــی  ــا  پرسشــنامه ســبک های هویت ــش ب ــن پژوه ــاد در ای اعتی
مــورد ســنجش قــرار می گیــرد. ایــن مقیــاس در ســال 1992 
ــی  ــبک های هویت ــی س ــدف بررس ــا ه ــکی ب ــیله برزونس به وس
ــار  ــؤال و چه ــامل 40 س ــزار ش ــن اب ــت. ای ــده اس طراحی ش
خــرده مقیــاس ســبک هویــت اطاعاتــی، هنجــاری، اجتنابــی/

ــاس  ــک مقی ــر روی ی ــؤاالت ب ــد. س ــد می باش ــردرگم و تعه س
ــًا  ــرای کام ــا 5 ب ــم ت ــًا مخالف ــرای کام ــه ای )از 1 ب 5 درج
همــکاران  و  برزونســکی  می شــوند.  نمره گــذاری  موافقــم( 
ــی  ــاس اطاعات ــرای مقی ــاخ را ب ــب آلفــای کرونب )2013( ضری
0/71، مقیــاس هنجــاری 0/65، مقیــاس اجتنابــی 0/52 و 
مقیــاس اجتنابــی یــا ســردرگم 0/62 گــزارش شــده اســت. در 
ایــن تحقیــق مقــدار ضریــب آلفــای کرونبــاخ محاســبه شــده در 

ــزارش شــده اســت. جــدول شــماره )1( گ
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یافته ها
تحلیل جمعیت شناختی 

ــی  ــی و درصــد فراوان در جــدول )۲( آزمــون فراوان
ــن  ــاس ای ــر اس ــت. ب ــده اس ــه ش ــیت ارائ جنس
نفــر مشــارکت کننده در  بیــن ۱۰۰  از  جــدول 
تکمیــل پرسشــنامه، ۰/۱۵ آن هــا زن و ۰/8۵ مــرد 

ــتند.  هس

اعتیــاد  ســابقه  فراوانــی   )۳( جــدول  در 
پاســخ دهندگان ارائــه شــده اســت. بــر اســاس ایــن 
جــدول ۳۳ نفــر از پاســخ دهندگان بــه پرسشــنامه 
کمتــر از ۱ ســال، ۳۵ نفــر بیــن ۱ تــا ۳ ســال و ۱۰ 
نفــر دیگــر  بیشــتر از 7 ســال ســابقه اعتیــاد دارنــد.

جدول )1(:  نتایج ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی پرسشنامه های پژوهش
وضعیت پایاییآلفای کرونباختعداد گویهمؤلفه / متغیر
قابل قبول۱۱748/۰هویت اطاعاتی
قابل قبول97۵۵/۰هویت هنجاری

قابل قبول۱۰7۲۳/۰هویت سردرگمی/اجتنابی
قابل قبول۱۰7۰۱/۰تعهد

قابل قبول77۱4/۰میل به آغازگری
قابل قبول۵77۲/۰گرایش به گسترش برای کامل کردن تکلیف

قابل قبول۵7۶۰/۰مقاومت در رویارویی با موانع

جدول )2(: فراوانی جنسیت افراد دارای اعتیاد
فراوانی نسبیفراوانیجنسیت

۱۵۱۵/۰زن
8۵8۵/۰مرد

۱۰۰۱مجموع

جدول )3(: فراوانی و فراوانی نسبی سابقه اعتیاد پاسخ دهندگان

فراوانی نسبیفراوانیسابقه اعتیاد
۳۳۳۳/۰کمتر از ۱ سال
۳۵۳۵/۰بین ۱ تا ۳ سال

۲۲۲۲/۰بین ۴ تا 7
۱۰۱۰/۰بیشتر از 7 سال
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جدول )4(: شاخص های توصیفی مؤلفه های پژوهش

انحراف معیارمیانگینکمینهبیشینهمؤلفه
55/0021/0037/41418/88132متغیر / مؤلفه

45/0018/0031/03038/23439هویت اطاعاتی
48/0019/0033/51527/86670هویت هنجاری

50/0019/0033/91927/83331هویت سردرگمی/اجتنابی
35/0011/0020/48485/82108تعهد

25/007/0014/57584/18230میل به آغازگری
25/007/0014/53544/60991گرایش به گسترش برای کامل کردن تکلیف

90/0045/0073/121217/62319مقاومت در رویارویی با موانع
85/0031/0049/596013/82317سبک های هویتی

55/0021/0037/41418/88132خودکارآمدی

در جــدول )4( میانگیــن متغیرهــای پژوهــش ارائــه شــده 
ــه  ــن نقط ــرای تعیی ــاخصی ب ــوان ش ــه  عن ــن ب ــت. میانگی اس
عطــف داده هــا می باشــد. بــر اســاس ایــن جــدول بــرای 

و   )M  =59/49 SD؛   =  130/823( هویتــی  ســبک های 
بــرای خودکارآمــدی )SD = 8/881؛ M =414/37( اســت.

جدول )5(: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرونوف

نرمال است/ نیستسطح معنی داریمقدار آماره KSمتغیر / مؤلفه
توزیع نرمال است۰/۳۰۶۰/۰۵4هویت اطاعاتی

توزیع نرمال است۰/۳48۰/۰7۲هویت هنجاری

توزیع نرمال است۰/۲۰۳۰/۰۶۳هویت سردرگمی/اجتنابی
توزیع نرمال است۰/۱87۰/۰8۱تعهد

توزیع نرمال است۰/۲۱4۰/۰77میل به آغازگری
توزیع نرمال است۰/۳۱4۰/۰۵۲گرایش به گسترش برای کامل کردن تکلیف

توزیع نرمال است۲۱۵/۰۰48/۰مقاومت در رویارویی با موانع
توزیع نرمال است۱4۳/۰۰۳7/۰سبک های هویتی

توزیع نرمال است۲۲۶/۰۰88/۰خودکارآمدی

ــدار ســطح  ــا، مق ــع داده ه ــودن توزی ــال ب ــی نرم ــاک ارزیاب م
معنــاداری اســت. از نظر مؤمنــی و فعــال )1396( در صورتی که 
مقــدار ســطح معنــی داری کمتــر از ســطح خطــای 0/01 باشــد، 
ــی داری  ــطح معن ــدار س ــر مق ــد و اگ ــال نمی باش ــا نرم داده ه

بیشــتر از ســطح خطــای 0/01 باشــد، بنابرایــن توزیــع داده هــا 
نرمــال می باشــد. در جــدول )5( نیــز بــه دلیــل بزرگتــر بــودن 
ــه  ــای 0/01 فرضی ــطح خط ــی داری از س ــطح معن ــدار س مق
نرمــال بــودن ابعــاد متغیرهــای پژوهــش تائیــد می شــود.

تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش

بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها
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تعییــن،  ضریــب  همبســتگی،  ضریــب   )۶( جــدول  در 
ــن  ــرآورد بی ــار ب ــای معی ــده و خط ــن اصــاح ش ــب تعیی ضری
ســبک های هویتــی و خودکارآمــدی ارائه شــده اســت. بــر 
ــتگی ۰/4۱۱  ــب همبس ــدار ضری ــدول مق ــات ج ــاس اطاع اس
ــط  ــت و متوس ــاط مثب ــود ارتب ــان دهنده وج ــه نش ــت ک اس

ــد.  ــدی می باش ــی و خودکارآم ــبک های هویت ــر س ــن متغی بی
مقــدار ضریــب تعییــن بیــن دو متغیــر ۰/۱۶9 اســت کــه نشــان 
بــه  مراجعیــن  تغییــرات خودکارآمــدی  از  می دهــد ۰/۱7 
کمــپ اعتیــاد آهنــگ منطقــه ۱4 تهــران، تحــت تاثیــر متغیــر 

می باشــد.  هویتــی  ســبک های 

آزمون رگرسیون خطی بین سبک های هویتی با خودکارآمدی

جدول )6(: ضریب همبستگی بین سبک های هویتی و خودکارآمدی 

ضریب تعیین ضریب تعیینضریب همبستگیمتغیر وابستهمتغیر مستقل
اصالح شده

خطای معیار 
تخمین

0/411169/00/16012/66797خودکارآمدیسبک های هویتی

بــا توجــه بــه ایــن کــه در جــدول )7( بــرای ســبک های هویتــی 
ــن  ــت، بنابرای ــدی )Sig =۰/۰۰۰؛ F=۱9/۶88( اس و خودکارآم
در ســطح اطمینــان ۰/9۵ و ســطح خطــای ۰/۰۵ قابلیــت 

در  توســط ســبک های هویتــی  پیش بینــی خودکارآمــدی 
بیــن مراجعیــن بــه کمــپ اعتیــاد آهنــگ منطقــه ۱4 تهــران، 

ــود. ــد می ش تائی

جدول )7(: آزمون تحلیل واریانس بین سبک های هویتی و خودکارآمدی

سطح آماره فیشرمیانگین مربعدرجه آزادیمجموع مربع
معنی داری

3159/52513159/52519/6880/000رگرسیون
15566/31497160/477باقیمانده

18725/83898مجموع

بحث و نتیجه گیری

ــه  ــن ب ــی در مراجعی ــبک های هویت ــدی و س ــن خودکارآم بی
ــود دارد. ــاداری وج ــه معن ــاد رابط ــپ اعتی کم

تعییــن،  ضریــب  همبســتگی،  ضریــب   )6( جــدول  در 
ــن  ــرآورد بی ــار ب ــای معی ــده و خط ــن اصــاح ش ــب تعیی ضری
ــدار  ــت. مق ــده اس ــدی ارائه ش ــی و خودکارآم ــبک های هویت س
ــود  ــان دهنده وج ــه نش ــت ک ــتگی 0/411 اس ــب همبس ضری
ــی  ــبک های هویت ــر س ــن متغی ــط بی ــت و متوس ــاط مثب ارتب
ــن دو  ــن بی ــب تعیی ــدار ضری ــد. مق ــدی می باش و خودکارآم
ــرات  ــد 0/17 از تغیی ــان می ده ــه نش ــت ک ــر 0/169 اس متغی
خودکارآمــدی مراجعیــن بــه کمــپ اعتیــاد آهنــگ منطقــه 14 
ــد؛  ــی می باش ــبک های هویت ــر س ــر متغی ــت تاثی ــران، تح ته

ــود. ــد می ش ــش تأیی ــن پژوه ــه ای ــن فرضی بنابرای
ــری و شــهرآرای )1384(،  ــات پی ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــن یافت ای
لواســانی و همــکاران )1390(، فاتحــی و فوالدچنــگ )1395(، 
ــی )2014(،  ــو )2004(، برزونســکی و پاپین جاکوبســکی و دمب
حبیــب زاده و همــکاران )2016(، چونینــگ و کمبــل )2009(، 

کــوری و پیــر )2016( همســو اســت.
در تبییــن ایــن یافتــه پژوهشــی می تــوان بــه برخــی از 

ــوع  ــت رج ــده اس ــه ش ــه ارائ ــن رابط ــه در ای ــی ک تئوری های
کــرد. بــر اســاس نظریــه شــناختی-اجتماعی برزونســکی 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــت اطاعات ــراد دارای ســبک هوی )1992( اف
ــود کســب  ــناخت خ ــاس ش ــر اس ــه ب ــی ک ــا و ارزش های باوره
افــراد  ایــن  اســتقبال چالش هــا می رونــد.  بــه  کرده انــد، 
ــده و  ــه رو ش ــد روب ــورت هدفمن ــه ص ــون ب ــائل پیرام ــا مس ب
مســائل را ارزیابــی نقادانــه می کننــد. ایــن روش پــردازش 
ــی  ــار توانمندی های ــراد در کن ــته از اف ــن دس ــات در ای اطاع
مثــل تفکــر عمیــق در مســائل، اســتقبال از کســب تجربیــات 
تــازه، عاقمنــدی بــه کنجــکاوی و شــناخت عمیــق موضوعــات، 
ــای  ــه دیدگاه ه ــه ب ــا توج ــات ب ــه موضوع ــی خودمختاران ارزیاب
خــود و اتخــاذ تصمیــم آگاهانــه بــر اســاس شفاف ســازی 
مســئله همــراه اســت و ایــن توانایی هــا بــه افــراد یــاری 
می رســاند تــا در رفتارهــای خودکارآمــد بــوده و خودکارآمــدی 
ــراد  ــگ، 1395(. اف ــی داشــته باشــند )فاتحــی و فوالدچن باالی
دارای خودکارآمــدی بــاال بــر مبنــای ویژگی هــای خاصــی کــه 
ــد و  ــل می کنن ــود تأم ــواالت خ ــم در اح ــور دائ ــه ط ــد، ب دارن

ــد.  ــی دارن ــگری باالی خودکاوش
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ــم  ــا و اســتعدادهای خــود فه ــه توانایی ه ــراد نســبت ب ــن اف ای
ــی  ــی خــود آگاه ــای روان ــه جنبه ه ــر کلی ــری داشــته و ب باالت
و وقــوف کامــل دارنــد )بابایــی، 1397(. اشــخاص خودکارآمــد 
ــه  ــتند ک ــد هس ــم ده و هدفمن ــگر، خودنظ ــرادی خودکاوش اف
در مســیر رســیدن بــه هدف هــا و معیارهــای مــورد نظــر 
خودپافشــاری زیــادی می کننــد. ایــن موضــوع باعــث می شــود 
کــه ایــن دســته از افــراد تــاش بیشــتری در زندگــی داشــته 
باشــند و موفقیت هــای بیشــتری در زندگــی بــه دســت آورنــد 
و کمتــر بــه ســمت رفتارهــای نامطلــوب اجتماعــی مثــل اعتیاد 
و... گرایش داشــته باشــند )کیهــان و آهنگری اندریــان، 1396(. 
افــراد دارای ســبک هویتــی هنجــاری بــه صــورت خــودکار و بــه 
ــراد  ــواده و اف ــای خان ــا، ارزش ه ــردن باوره ــی ک ــطه درون  واس
مهــم زندگــی بــا مســائل هویتــی روبــه رو می شــوند؛ همچنیــن 
خودکارآمــدی الزم را در ایــن رابطــه ندارنــد. هرچنــد ایــن افراد 
نســبت بــه افــراد دارای هویــت ســردرگم دارای خودکارآمــدی 
باالتــری هســتند. بــه واســطه خودکارآمــدی پاییــن ایــن 
ــق  ــه و دقی ــه جانب ــل، هم ــراد ارزش هایشــان به صــورت کام اف
پــردازش و ارزیابــی نمی شــود )هورزلبــرگ و پرســتر1، 2021(. 
افــراد دارای ســبک هویتــی ســردرگم ســطح درگیــری فعاالنــه 
در پــردازش اطاعــات و حــل مســائل پاییــن اســت و گرایشــی 
بــرای رویارویــی بــا مشــکات و مســائل هویتــی نشــان 
نمی دهنــد )نــوروزی2 و همــکاران، 2020( و خودکارآمــدی در 
ایــن افــراد کمتــر اســت در ســبک هویتــی ســردرگم فــرد واقعــاً 
ــن روی  ــه کجــا مــی رود، از ای ــد چــه کســی اســت و ب نمی دان
خودکارآمــدی الزم بــرای روبــه رو شــدن بــا چالش هــای دوران 
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بزرگســالی را بــه دســت نمــی آورد )شــولتس و شــولتز، 1394(. 
ایــن دســته از افــراد همــواره در تــاش هســتند تــا از روبــه رو 
شــدن بــا مســائل فــردی، تعارضــات و تصمیمــات دوری کننــد. 
ــه ای مبتنــی  ــا اســتراتژی های مقابل ــت ســردرگم ب ســبک هوی
بــر هیجــان، اســتراتژی های تصمیم گیــری غیرســازگارانه، 
تغییرپذیــری مقطعــی، روان رنجورخویــی، واکنش هــای افســرده 
ماننــد رابطــه مثبــت و بــا آگاهــی از خــود، مقاومــت شــناختی، 
منفــی  رابطــه  بهزیســتی  شــاخص های  و  وظیفه شناســی 
ــور3، 2021(  ــن پ ــراداران و حس ــی، ب ــد )الیاس ــان می ده نش
ــدورا  ــناختی-اجتماعی بن ــوری ش ــًا در تئ ــه قب ــور ک و همانط
ــدی  ــد خودکارآم ــراد فاق ــا در اف ــن ویژگی ه ــد، ای ــاره ش اش
ــق  ــن تحقی ــای ای ــورد. از محدودیت ه ــم می خ ــه چش ــز ب نی
ــن روی در  ــود کــه از ای ــن تحقیــق ب ــه ای ــودن نمون محــدود ب
تعمیــم نتایــج ایــن تحقیــق جانــب احتیــاط بایــد رعایــت شــود. 
اســتفاده از پرسشــنامه های خودســنجی از محدودیت هــای 
ــگیری  ــه پیش ــی ک ــت. از آنجای ــوده اس ــه ب ــن مطالع ــر ای دیگ
همیشــه بهتــر از درمــان اســت، پیشــنهاد می شــود کــه جهــت 
پیشــگیری از گرایــش نوجوانــان و جوانــان بــه اعتیــاد، جلســات 
و کارگاه هــای آموزشــی مختلــف در زمینــه عوامــل تأثیرگــذار 
بــر اعتیــاد برگــزار شــود و در راســتای افزایــش آگاهــی افــراد 
جامعــه در رابطــه بــا عوامــل زمینــه ســاز گرایــش بــه اعتیــاد 
اقدامــات الزم انجــام شــود. در انتهــا از کلیــه مســئولین مرکــز 
ــاری  ــا را ی ــش م ــن پژوه ــام ای ــه در انج ــگ ک ــاد آهن اعتی

رســاندند، کمــال قدردانــی و تشــکر را داریــم.
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مــواد  مصــرف  اخیــر،  ســال های  در 
در میــان افــراد افزایــش چشــمگیری 
پیــدا کــرده اســت. طــی ســال های 
ــواد  ــش مصــرف م ــاهد افزای ــته ش گذش
توســط زنــان هســتیم کــه ایــن موضــوع 
هشــدار  یــک  عنــوان  بــه  می توانــد 
تلقــی گــردد؛ چــرا کــه زنــان در جامعــه 
ــا  ــد. آنه ــردان دارن ــی از م ــش متفاوت نق
ــم  ــو مه ــودن و عض ــادر ب ــل م ــه دلی ب
خانــواده می تواننــد ســامت یــک نســل 
را تهدیــد کننــد؛ چــرا کــه بیشــتر، 
ــدر و  ــا پ ــد ت ــته مادرن ــدان دلبس فرزن
ــه  ــا توجــه ب ــوان هســتند کــه ب ایــن بان
تربیــت  وظیفــه  کشــورمان  فرهنــگ 
ــن  ــد. بنابرای ــده دارن ــر عه ــودک را ب ک
اهمیــت  شــدن  مشــخص  جهــت 
ــه یــک آمــار  ــا ب ــاز اســت ت موضــوع، نی
ــان  ــط زن ــواد توس ــرف م ــق از مص دقی
دســت یابیــم و پــس از مشــخص کــردن 
آمــار و ارقــام، تحلیــل و ارزیابــی دقیــق 
ــرای  صــورت گرفتــه و برنامــه خــود را ب

ــم.  ــم نمایی ــه تنظی ــدام و مداخل اق
کادراس  مؤسســه  اجتماعــی  معــاون 
ســال   15 تحقیقــات  داشــته،  بیــان 
ــه  ــن اســت کــه ب ــر نشــان دهنده ای اخی
ــان بــه  طــور تقریــب میــزان گرایــش زن
ــوی  ــت و الگ ــده اس ــر ش ــاد دو براب اعتی
ــه  ــنتی ب ــواد س ــان از م ــرف در زن مص
مــواد صنعتــی و روان گــردان تغییــر 
یافتــه اســت. همچنیــن بــه تازگــی 
ــه گل  ــرف ب ــوی مص ــر الگ ــاهد تغیی ش
ــه  ــه ای ک ــه گون ــتیم؛ ب ــیش هس و حش
مصــرف گل و حشــیش در ســال های 
اخیــر میــان دانشــجویان دختــر افزایــش 

ــت.  ــرده اس ــدا ک پی
ــیت و  ــرف، جنس ــوی مص ــرات الگ تغیی
مــواد  مصرف کننــدگان  خصوصیــات 
مخــدر از مهم تریــن عواملــی اســت کــه 
بــدون دانســتن آنهــا، سیاســت گذاری در 
ــا  ــه ب ــا و مقابل ــش تقاض ــای کاه حوزه ه
ــا مشــکل مواجــه  عرضــه مــواد مخــدر ب
می شــود. بنابرایــن، بازنمایــی آمــاری در 
ــک  ــد کم ــان می توان ــاد زن ــوزه اعتی ح

بزرگــی در نشــان دادن سیاســت های 
انجــام شــده در ایــن حــوزه و نقــاط 
اغفــال آن داشــته باشــد. از ســوی دیگــر 
عــدم تمرکــز نهــادی و تناقض هــای 
آمــاری مربــوط بــه ایــن حــوزه یکــی از 
مهمتریــن مشــکات عمــده در بازنمایــی 
ــژه  ــه وی ــران، ب ــاد ای ــاری حــوزه اعتی آم
اعتیــاد زنــان اســت )ســایت فــرارو، 
فرزانــه ســهرابی در گفــت و گــو بــا 

ــنا(. ایس
نبــود آمــار دقیــق قابــل اســتناد و عــدم 
ــن  ــانه در ای ــی آسیب شناس شیوع شناس
حــوزه، پژوهشــگران را بــا مشــکات 
جــدی رو بــه رو کــرده اســت. طبــق آمار 
و ارقــام نهادهــا و ارگان هــای متولــی 
ایــن امــر، 10 درصــد جمعیــت افــرادی 
کــه مبتــا بــه ســوء مصــرف مــواد 
ــد و  ــکیل می دهن ــان تش ــتند را زن هس
ــش  ــت از افزای ــده حکای ــه ش ــار ارائ آم
ــه در  ــوری ک ــه ط ــان دارد؛ ب ــداد زن تع
ــه ازای  ــال ب ــا 29 س ــروه ســنی 15 ت گ
ــاد  ــک زن دارای اعتی ــرد، ی ــر 6.6 م ه
ــه  ــال ب ــا 44 س ــروه ســنی 30 ت و در گ
ازای هــر 15.7 مــرد، یــک زن و در گــروه 
ســنی 45 تــا 64 ســال، 16.6 زن مبتــا 

ــود دارد.  ــواد وج ــرف م ــوء مص ــه س ب
بنــا بــر اظهــارات معــاون اجتماعــی 
تحلیلــی  بررســی  کادراس،  مؤسســه 
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــال 1394 س ــاب س کت
کــه  می دهــد  نشــان  مخــدر  مــواد 
ــرف  ــوء مص ــه س ــا ب ــان مبت ــداد زن تع
ــد  ــا 92، 73 درص ــال های 86 ت ــن س بی
افزایــش داشــته و تعــداد زنانــی کــه 
ــود را از  ــان خ ــرف ج ــوء مص ــر س در اث
دســت داده انــد نیــز 15 درصــد افزایــش 
داشــته اســت. از ســوی دیگــر نیــز 
ــان  ــاد در زن ــن اعتی ــش س ــاهد کاه ش
هســتیم؛ بــه طــوری کــه میانگیــن ســن 
ــنی  ــاد در رده س ــه اعتی ــا ب ــان مبت زن
20 تــا 36 ســال اســت کــه اغلــب آنهــا 
ــکل و  ــه، ال ــاک، شیش ــدر تری ــواد مخ م
کــراک اســتفاده می کننــد، بــر ایــن 
درصــد  گفــت: 49  می تــوان  اســاس 

ــدر و  ــواد مخ ــده م ــان مصرف کنن از زن
ــن  ــال س ــر از 35 س ــا کمت روان گردان ه

ــد.  دارن
ــی  ــان ط ــه زن ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
وابســته  مــواد مخــدر  بــه  دو ســال 
ــدد در  ــن ع ــه ای ــی ک می شــوند، در حال

مــردان بــه هشــت ســال می رســد.
ــن  ــه ای ــده، ب ــام ش ــات انج طــی تحقیق
ــا  ــان ب نتیجــه رســیده اند کــه اعتیــاد زن
تغییــر الگــوی مصــرف همراه بوده اســت. 
ــی کــه  تحقیقــات نشــان می دهــد مردان
ــد، اول از  ــواد مخــدر روی می آورن ــه م ب
ســیگار، قلیــان، حشــیش و مــواد مخــدر 
ــه  ــپس ب ــد و س ــروع می کنن ــبک ش س
ــواد مخــدر  مصــرف شیشــه، کــراک و م
ــد  ــن رون ــا ای ــد. ام ــاک می پردازن خطرن
در زنــان متفــاوت اســت؛ شــروع اعتیــاد 
در زنــان بــا مــاده خطرناکــی مثــل 
و  آغــاز می شــود  و هروئیــن  شیشــه 
ــت.  ــیب زننده اس ــیار آس ــو بس ــن الگ ای
ــواد  ــده م ــان مصرف کنن ــد زن 51 درص
مخــدر از مــواد جدیــد و خطرناکــی 
حالــی  در  ایــن  می کننــد.  اســتفاده 
اســت کــه ســهم زنــان مصرف کننــده از 
ــاک و مشــتقات آن یعنــی شیشــه و  تری
ــا از کل  ــهم آنه ــر از س ــن پایین ت هروئی
مصرف کننــدگان اســت. ســهم زنــان 
ــه  ــدر از شیش ــواد مخ ــده م مصرف کنن
12 درصــد، از کــراک 11 درصــد، از 
کــراک و شیشــه 16 درصــد و از شیشــه 
و تریــاک 11 درصــد باالتــر از ســهم 
آن هــا  از کل جمعیــت مصرف کننــده 

اســت. 

شیوع شناسی گرایش زنان به سوء مصرف مواد

فاطمه بهمن؛ دانشــجوی کارشناســی ارشــد رشته 
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ــا  ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
اعــام آمارهایــی از وضعیــت اعتیــاد 
ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــور گفت ــان در کش زن
توجــه بــه ایــن آمارهــا اولویــت بــر 
ــان  ــداری زن ــز نگه ــداد مراک ــش تع افزای
ــه  ــرار گرفت ــاد ق ــودکان دارای اعتی و ک
ــه  ــی ک ــد زنان ــدود 2.3 درص ــت. ح اس
تجربــه مصــرف مــواد داشــته اند، تزریــق 
ــی  ــن در حال ــد؛ ای ــه کرده ان ــز تجرب را نی
اســت کــه 75 درصــد آنهــا از ســرنگ نــو 
و اســتریل اســتفاده کــرده و 25 درصــد 
ــر  ــتند. ب ــترک داش ــق مش ــه تزری تجرب
اســاس ایــن پیمایــش، تریــاک بیشــترین 
مــاده مصرفــی در زنــان اســت و پــس از 
ــاک در  ــوخته تری ــوده و س ــه ب آن شیش
رتبــه ســوم قــرار دارنــد. بــه ایــن ترتیــب 
مصــرف مــواد مخــدر در میــان زنــان در 

ــه اول اســت.  رتب
بــه نقــل از ســایت فــرارو، رئیــس ســابق 
ــازمان  ــاد س ــان اعتی ــگیری و درم پیش
ــه  ــبت ب ــان نس ــش زن ــتی گرای بهزیس
مخدرهــای جدیــد همچــون گل بــا علف 
ــاط  ــان ارتب ــاد زن ــد. اعتی ــد می کن تأیی
ــا  ــناختی آنه ــائل روان ش ــا مس ــادی ب زی
ــرخ  ــودن ن ــر ب ــه او باالت ــه گفت دارد. ب
اختــاالت روانــی در زنــان می توانــد بــر 
ــا  ــان آنه ــدر در می ــرف مخ ــزان مص می

ــد. ــذار باش اثرگ
ســوی  از  کــه  آمــاری  اســاس  بــر 
مــواد  بــا  مبــارزه  ســخنگوی ســتاد 
ــده اســت 9 درصــد از  ــام ش مخــدر اع
کل جمعیــت دارای اعتیــاد کشــور را 

می دهنــد.  تشــکیل  زنــان 
ــم مقــام گــروه آینده نگــری ســامت  قائ
ــاره  ــا اش ــکی ب ــوم پزش ــتان عل فرهنگس
ــادی  ــای جه ــام برنامه ه ــزوم انج ــه ل ب
بــرای پیشــگیری از اعتیــاد اعــام نمــود 
کــه مصــرف ناآگاهانــه مــواد مخــدر 
ــب  ــون کس ــی همچ ــه دالیل ــان ب در زن
الغــری و زیبایــی یکــی از علت هــای 
افزایــش آمــار اعتیــاد در میــان آنهاســت. 
ــان و  ــر کل درم ــای مدی ــر گفته ه ــا ب بن
ــارزه  ــتاد مب ــی س ــای اجتماع حمایت ه
بــا مــواد مخــدر در مجمــوع حــدود 0/6 
ــادل  ــور مع ــان کش ــت زن ــد جمعی درص
مســتمر  طــور  بــه  نفــر  هــزار   156
مــواد مصــرف می کننــد کــه حــدود 
5/5 درصــد از جمعیــت دارای اعتیــاد 
کشــور را تشــکیل می دهنــد. برخــی 
نشــان  زنــان  مــورد  در  مطالعــات  از 
ــر  ــات تأثی ــزان تحصی ــه می ــد ک می ده

ــا  ــان دارد. آماره ــاد زن ــیاری در اعتی بس
ــان  ــیاری از زن ــه بس ــد ک ــان می ده نش
کــه بــه اعتیــاد روی آورده انــد، دارای 
تحصیــات پاییــن بــوده و نیمــی از 
ــد.  ــی دارن ــات ابتدای ــط تحصی ــا فق آنه
ســن اعتیــاد در زنــان نســبت بــه مــردان 
اســت.  برخــوردار  کمتــری  ســن  از 
ــام  ــه انج ــی ک ــق مطالعات ــن طب همچنی
شــده بیشــتر زنانــی کــه اعتیــاد دارنــد، 
همســران آنهــا نیــز اعتیــاد داشــته و یــا 
ــان  ــن نزدیکانش ــاد در بی ــه اعتی ــن ک ای
ــرادر وجــود  ــا ب ــا مــادر و ی ــدر ی مثــل پ
داشــته اســت. عواملــی کــه مصــرف 
ــد  ــان بیشــتر می کن ــن زن ــواد را در بی م
را می تــوان در 5 دســته قــرار داد. بــرای 
ــان عواملــی از قبیــل  اعتیــاد در بیــن زن
ــی،  ــل اجتماع ــاری، عوام ــی، رفت هیجان
ــناختی و  ــل ش ــی، عوام ــل خانوادگ عوام
عوامــل فرهنگــی کــه همگــی تأثیرگــذار 
ــل  ــرد. عوام ــام ب ــوان ن ــتند را می ت هس
ــی  ــن عامل ــاری بیش تری ــی و رفت هیجان
روی  اعتیــاد  بــه  زنــان  کــه  اســت 
ــی  ــی زمینه های ــل روان ــد و عوام می آورن
افســردگی،  مثــل شکســت عاطفــی، 
اختــاالت شــخصیتی، عــدم اعتمــاد بــه 
نفــس و... عواملــی هســتند کــه زنــان را 
ــد  ــواد مخــدر می کن مســتعد مصــرف م
ــن  ــد. از بی ــاد روی می آورن ــه اعتی ــه ب ک
عوامــل اجتماعــی، محــل زندگــی و 
ــت بیشــترین  ــه هوی نحــوه دسترســی ب
ــل  ــن عوام ــته اســت. از بی ــر را داش تأثی
خانوادگــی، اعتیــاد اعضــای خانــواده 
همانطــور کــه مطالعــات نشــان داده 

ــع  ــراد در واق ــن اف اســت، 80 درصــد ای
دارای همســرانی هســتند کــه مبتــا 
ــه  ــواد می باشــند ک ــه ســوء مصــرف م ب
نقــش خیلــی مهمــی در ابتــای زنــان به 
اعتیــاد دارنــد. از بیــن عوامــل شــناختی، 
ــواد  ــت م ــرش مثب ــت نگ ــوان گف می ت
ــت. از  ــده اس ــتر ش ــان بیش ــن زن در بی
ــوان  ــم می ت ــی ه ــل فرهنگ ــه عوام جمل
گفــت عواملــی از قبیــل ضعــف مذهبــی 
و در کنــار عواملــی از قبیــل مصــرف 
ــت  ــات فراغ ــذران اوق ــی و گ ــواد تفنن م
ــه  ــوان ب ــی ت ــر م ــرف دیگ ــد؛ از ط باش
نبــود امکانــات تفریحی-ورزشــی کــه 
می توانســت جایگزیــن خوبــی بــرای 
ــی هســتند  ــواد شــوند، عوامل مصــرف م
کــه باعــث مســتعد شــدن مصــرف مــواد 
ــان جامعــه شــده اســت کــه  در بیــن زن
ایــن مــوارد مهمتریــن عوامــل فرهنگــی 

ــتند.  ــواد هس ــرف م مص
یاســمی و همــکاران  بررســی  نتایــج 
)2002، بـــه نقــل از مومنــی، 1394( 
گیرشناســی  همــه  کـــه  داد  نشــان  
ــی از  ــای ناش ــواد و اختال ه ــرف م مص
آن در جمعیــت عمومــی کــه بــه صــورت 
اورژانس هــای  در  رودررو  مصاحبــه 
کشــور انجــام شــده بــود، نشــان داد کــه 
ــواد  ــتقات آن  )م ــاک  و مش ــرف  تری مص
شــبه افیونــی( در 2 درصــد زنــان و 
وابســتگی بــه ایــن مــواد در 0/5 درصـــد 
آنـــان وجـــود دارد )بــه نقــل  از مومنــی، 
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همچنیــن، برخــی از گزارش هــا نیــز بــر 
ــل  ــه در مقاب ــد ک ــد  دارن ــر  تأکی ــن  ام ای
هــر 100 مــرد دارای اعتیــاد، 7 زن مبتا 
بــه مصــرف مــواد در کشــور وجــود دارد. 
ــئوالن  ــه مس ــه  گفت ــر،   ب ــوی دیگ از س
زندان هــای کشــور، در حــال حاضــر 50 
درصــد زندانیــان زن در  رابطــه  بــا  مــواد 
مخــدر و اعتیــاد در زنــدان هســتند کــه 
بــه نقــل از همیــن مســؤوالن، ایــن 
ــز  ــش نی ــر افزای ــال  های اخی ــار در س آم
داشــته اســت. طبــق بررســی الگوهــای 
در  ایــران،  در   مــواد مخــدر  مصــرف 
ســال 1377  نزدیــک  بــه 81 درصــد 
ــرف کننده  ــراد مصـ ــه اف ــت نمون جمعی
مــواد در ایــران در فاصلــه ســنی 20 تــا 
34 ســال قــرار داشــتند. بــا وجــود ایــن 
ــی،  ــده و مقدمات ــات پراکن ــار و اطاع آم
دیگــر نمی تــوان بـــه راحتــی  گفــت کــه 
جمعیــت اندکــی از زنــان، گرفتــار مــواد 
ــن  ــتند؛ ای ــای آن هس ــدر و پیامده مخ
ــان  ــیاری از زن ــه بس ــت ک ــی اس در حال

ــت  ــه عل ــز ب ــران نی و دخت
برچســب هایی کــه بــه 
ــر دارای  ــک زن و دخت ی
اعتیــاد در  جامعــه  مــا 
ــه  ــر ب ــود، کمت زده می ش
ــه  ــی مراجع ــز درمان مراک
ــب  ــن ترتی ــد. بدی می کنن
ــاد  ــب، اعتی ــور غال ــه ط ب
دختــران  و  زنــان  در 
پنهــان مانــده و بخــش 
قابــل توجهــی از جمعیــت 
دارای اعتیــاد زن کشــور در 
ــود  ــده نمی ش ــار گنجان آم
 )ســایت  خبــری فــرارو، 
خبــر  کــد   :1387
مطالعــه ی  در   .)11462
موقــر)1383(  رحیمــی 
و  عنوان»شــیوع  بــا 
ــواد  ــرف م ــای مص الگوه
در  زنــان  اعتیــاد  و 
ــان  ــت زن ــران « جمعی ای
دارای اعتیــاد بــه مــواد 
اپیوئیــدی در کشــور  بیــن  
ــر  ــزار نف ــا 150 ه 100 ت
تخمین زده شـــده اســت. 
می رســد  نظــر  بــه 
از  بیــش  آمــار،  ایــن 
ــاد شـــده بـــاشد  ــم ی رق
)اختیــاری و محمــدی، 1388(. 
ــرگ   ــدی م ــش 15 درص ــع، افزای در واق
ــوءمصرف  ــر س ــر اث ــز ب ــان  نی ــر  زن و می
ــا  ــال 91 در آماره ــه  سـ ــواد  نســبت  ب م
ــد  ــر رش ــوی دیگ مشــهود اســت و از س
ــال  ــه در س ــرف شیش ــدی مص 25 درص
1392 )مومنــی، 1394( نیــز گواهــی  
ــر  ــن، ب ــت. همچنی ــا اسـ ــن  ادع ــر  ای ب
زندان هــا  42   ســازمان  آمــار  اســاس 
درصــد زنــان زندانــی را افــراد دارای 
اعتیــاد تشــکیل داده انــد؛ در حالــی کــه 
ــاد  ــراد دارای اعتی ــد از اف ــا 4 درص تنه
ــرزاده ،  ــد  )جعف ــده، زن بوده ان دستگیرش
دیگــر  متعــدد  گزارش هــای   .)1392
ــه  ــان  ب ــه زن ــد ک ــان می دهن ــز نش نی
گونــه ای ســریع، در حــال روی آوردن 
ــوان  ــه عن ــواد هســتند. ب ــه مصــرف م ب
  501 بــر   کــه   مطالعــه ای  در  نمونــه 
دانشــجوی دختــر  انجــام شــده، 6/1 
ــان پژوهــش  درصــد پاســخگویان در زم
ــن  ــا هروئی ــد  آن ه ــاک و 0/4 درص تری

 .)1380 )ظهــور،  می کردنــد  مصــرف 
و  مــواد  اداره ی  گــزارش  پایــه ی  بــر 
ــان   ــبت زن ــل، نس ــازمان مل ــم س جرای
مــواد  مصرف کننــده ی  جمعیــت   در  
آســیایی  در کشــورهای  از 13درصــد 
ــی   ــورهای  اروپای ــد در کش ــا 40 درص ت
ــا  ــن، ب ــن  زده شــده اســت. بنابرای تخمی
در نظــر گرفتــن 16 تــا 38 میلیــون 
مصرف کننــده ی مــواد  در  جهــان، تعــداد 
قابــل  مــواد،  مصرف کننــده ی  زنــان 
ــای  ــاس گزارش ه ــر اس ــت. ب ــه اس توج
آمــاری ســازمان بهزیســتی  ایــران  در 
ــد  ــا 6 درص ــز 2 ت ــر نی ــال های اخی س
ــی   ــز درمان ــه مراک ــدگان ب از مراجعه کنن
افــراد دارای اعتیــاد  را  زنــان تشــکیل 
می دهنــد )گروســی، 1390، بــه نقــل از 

.)1394 وجدان پرســت، 
توصیفی -مقطعــی  پژوهــش   یــک  در 
کــه بــه بررســی اعتیــاد در زنــان مبتــا 
بــه مصــرف مــواد مخــدر مراجعه کننــده 
بــه مراکــز تــرک  اعتیــاد  تهــران  در 
بــود،  پرداختــه   1384-1385 ســال 
اعتیــاد  دارای  نفــر   2100 تعــداد  از 
ارجاعــی بــه مراکــز تحــت مطالعــه ، 5/8 
ــکیل  ــان تش ــن را زن ــدکل  مراجعی درص
ــل از  ــه نق ــاری، 1386، ب ــد )نج می دادن
ــر  ــن ، ب ــت، 1394 (. همچنی وجدان پرس
ــا  ــه توســط نارنجی ه ــی ک اســاس ارزیاب
و همــکاران )1386( انجــام شــد، درصــد 
ــران   ــواد در  ای ــده ی م ــان مصرف کنن زن

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــد  گ 2/5 درص
در مــورد شــدت اعتیــاد در زنــان نســبت 
بــه مــردان  نیــز  تفاوت هایــی وجــود 
مصــرف  میــزان  ســو،  یــک  از  دارد. 
از  کمتــر  زنــان  در  مــواد  تزریقــی 
مــردان  اســت  )یعنی حــدود 3/1درصـــد 
اعتیــاد  دارای  افــراد  تــا 4/7 درصــد 
تزریقــی را زنــان تشــکیل می دهنــد( 
و از  ســوی  دیگــر رفتارهــای پرخطــر در 
ــردان  ــش  از م ــی  بی ــا  حت ــر ی ــان براب زن
ــاد  ــراد دارای اعتی ــی اف ــت. در بررس اس
تزریقــی  شــهر تهــران ، بیشــتر زنــان 
مصرف کننــده تزریقــی مــواد در شــرایط 
می کردنــد  زندگــی  بهداشــتی  بــد 
بــه  دســت  زندگــی  ادامــه   بــرای   و 
)آقابابایــی،  می زدنــد   تن فروشــی  
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تحــت   )1394( اصغــری  تحقیــق   در  
عنــوان »بررســی عوامــل  روان شــناختی ، 
اجتماعــی و فــردی گرایــش بــه مصــرف 
مــواد محــرک در افــراد دارای اعتیــاد بــه 
شیشــه در  اســتان  گیــان، 5/22 درصــد 
ــه در  ــروه نمون ــاد  گ ــان دارای اعتی از زن
ــد .  ــال بودن ــا 26 س ــنی  21 ت ــه  س دامن
از  ایــن میــان، 8/20 درصــد از زنــان در 
ــال و 20 /8  ــا20 س ــنی 16 ت ــه س دامن
درصــد  از زنــان در دامنــه ســنی  20  تــا  
ــه طــور کلــی 63   ــد  و ب 26 ســال بوده  ان
ــر 30  ــاد، زی ــان دارای اعتی درصــد  از زن
ســال ســن داشــتند )اصغــری، 1394(. 
ــت   ــرده اسـ ــام ک ــری )1394( اع اصغ
کــه  2/50 درصــد  از  زنــان  دارای اعتیــاد 
 2/20 شیشــه،  نمونــه   گــروه  عضــو 
درصــد تریــاک، 1/11 درصــد حشــیش، 
درصــد  هروئیــن،9/2  درصــد   5/7
 3/2 کــراک،  درصــد   6/2 ترامــادول، 
درصــد قــرص ، 2 درصــد  ماری جوانــا 
ــد .  ــرف کرده ان ــکل مص ــد ال و 3/1 درص
ــوده  ــی  شیشــه  ب ــاده  مصرف بیشــترین  م

ــری ،  1394(. ــت )اصغ اسـ
یافته هــای پژوهــش جمشــیدی منش، 
 ،1383( حســینی  و  ســلیمانی فر 
بــه نقــل از آقابابایــی، 1394( نشــان 
ــان دارای  می دهــد کــه 6/54 درصــد  زن
اعتیــاد مــورد بررســی مجــرد، مطلقــه یا 
ــا  ــا 6/6 درصــد آنه ــد و تنه ــوه بوده ان بی
ــد.  ــگاهی بوده ان ــات دانش دارای تحصی
همچنیــن، نتایــج گــزارش عباســی و 
همــکاران بــه نقــل از آقابابایــی )1394( 
ــان  نشــان  داد کــه  فقــط 5/0 درصــد زن
دارای اعتیــاد، تحصیــات دانشــگاهی 
داشــتند و 7/61 درصــد پاســخگویان 
موقتــی  مشــاغل  دارای  یــا  بیــکار 

بوده انــد.
ــه  ــود ب ــش خ ــی )1394( در پژوه فتح
ــال   ــوزان س ــاد در دانش آم ــیوع اعتی ش
ــگاهی  ــتان و 69 پیش دانش ــر  دبیرس آخ
ــان  ــرده و نش ــتناد ک ــان اس ــهر کرم ش
ــه 5/26 درصــد پســران و  داده اســت ک
ــل  ــابقه حداق ــران س ــد دخت 5/11 درص
ــته اند.  ــواد را داش ــرف  م ــار  مص ــک ب ی
در  دختــران  مــواد  مصــرف   شــیوع  
تریــاک )%1/5(، الــکل )%5/4(، حشــیش 
ــیره )6/2%(و ال.اس.دی )%2(  )%8/2(، ش

ــوده اســت )فتحــی، 1394(. ســابقه ی  ب
حداقــل یــک بــار مصــرف حشــیش 
ــا  24 /7  ــر از 6/6 ت ــجویان مذک در دانش
ــث  از  3/1  ــجویان مون ــد و در دانش درص
ــزارش شــده اســت.  ــا 9/12 درصــد گ ت
ــن( در  ــاک و هروئی ــی )تری ــواد افیون م
 8/31 تــا   8/9 از  مذکــر  دانشــجویان 
ــث از 3/0  ــجویان مون ــد و در دانش درص
تــا 5/13 درصــد و در مجمــوع از 1/1 
ــم  ــرف منظ ــود . مص ــد  ب ــا 1/34 درص ت
مــواد افیونــی در دانشــجویان مذکــر 
در مجمــوع از 8/0 تــا 5 درصــد بــود 

ــوی، 1392(.  ــی و تق ــی، قربان )صرام
ــط  ــواد توس ــرف م ــار مص ــورد آم در م
درصــد   3/0 حشــیش  نیــز  زنــان 
3/0   درصــد  تریــاک    ،)%6/6 )مــردان 
ــد  ــر درص ــن صف ــردان 8/7%(، هروئی  )م
)مــردان 1/1%( و آرام بخش هــا و ضــد 
اضطراب هــای بــدون تجویــز پزشــک  
نیــز  10 /6 درصــد )مــردان 4/14%( بــوده 
اســـت )خســروی، 1392(. نتایج تحقیق 
ــد  ــان می ده ــز نش ــری )1394( نی اصغ
کــه  1/53 درصــد از زنــان دارای اعتیــاد 
مجــرد و 8/37 درصــد متاهــل و 5/8 
یافته هــای  بوده انــد .  مطلقــه  درصــد 
ــد  ــب تول ــه ترتی ــق  در  زمین ــن تحقی ای
کــه  اســت  واقعیــت  ایـــن  بیانگــر 
فرزنــدان اول بــا 5/50 درصــد بیشــترین 
ــن  ــدر در بی ــواد مخ ــدگان م مصرف کنن
ــدان دوم  ــد. فرزن ــه بوده ان ــای نمون اعض
و در بخــش اعتیــاد زنــان در ســایت 
خبــری فــرارو )1387 کدخبــر: 11462( 
ــه در ســال های  ــزارش شــده اســت ک گ
تفکیکــی  آمــار   کــه     1378 و   1377
نســبت زنــان در جمعیــت  دارای اعتیــاد  

ــت،  موجود  اسـ

بیشــترین میــزان از ســه اســتان کرمــان، 
خراســان و تهــران بوده انـــد. بــه گونــه ای 
کــه بیــش از 50 درصــد از تمامــی  زنــان  
درمانــی  مراکــز  بــه  مراجعه  کننــده 
اســتان ها  ایــن   از  کشــور  سراســر 
بوده انــد. بنــا بــر گــزارش ســتاد مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر، بــه رغــم تشــدید مبارزه 
بــا قاچــاق مــواد مخــدر و افزایــش  مراکز  
پذیــرش  و درمــان در ســطح کشــور، 
مصرف کننــدگان   آمــار  ســو  یــک  از 
ــه افزایــش اســت و از  مــواد مخــدر رو ب
ــز  ــاد نی ــر ســن شــروع اعتی ســوی دیگ
کاهــش یافتــه اســت. در ســال 1381  در  
ــای  ــه در زندان ه ــی ک ــه  ای کیف مطالع
بــزرگ کشــور انجــام شــد، تنهــا  در  
ســه زنــدان از شــش زنــدان زنــان مــورد 
ــواد  بررســی، وجــود مصــرف تزریقــی م
ــزان  آن  ــتر،  می ــه بیش ــد ک ــزارش ش گ
زندانیــان  درصــد  از 10  کمتــر  در  را 
مصرف کننــده ی مــواد ذکــر کردنــد. 
در  گــزارش  یــاد  شــده آمــده اســت 
کــه مــواد تزریقــی مــورد مصــرف ابتــدا 
ــپس   ــودر( و س ــورت پ ــه ص ــاک )ب تری
هروئیــن  بــوده  اســت. بـــه طــور کل، بــا 
توجــه بــه آمارهــای گوناگــون ارائه شــده 
)هــر چنــد غیــر دقیــق ( در  ســایت یــاد 
ــان دارای  ــت زن ــوان جمعی ــده، می ت ش
اعتیــاد بــه مــواد را در کشــور بیــن  100  
ــا  ــی 6/0 ت ــر 71 یعن ــزار نف ــا  150 ه ت
ــن زد؛ بدیهــی اســت  8/0 درصــد تخمی
مــواد  واقعــی مصرف کننــدگان   رقــم 

ــت. ــر اس ــیار باالت ــی بس افیون
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ــه  ــان ب ــبت زن ــوان نس ــن، می ت  همچنی
ــاد در  کشــور  را  بیــن  ــردان دارای اعتی م
1 بــه 13 تــا 1 بــه 23 تخمیــن زد و 
گفــت میــزان مصــرف هروئیــن در زنــان 
دارای اعتیــاد در  حــد نگران کننــده ای 
ــده ی  ــان مصرف کنن ــداد زن ــت و تع اس
ــزار  ــا  9 ه ــی در  کشــور  4 ت ــواد تزریق م

ــود.  ــن زده می ش ــر تخمی نف
بــه نظــر می رســد مصــرف حشــیش 
در جمعیــت عمومــی زنــان بالــغ ، شــایع  
نباشــد  ولــی در گروه هایــی از زنــان 
شــیوع بیشــتری دارد. مصــرف حشــیش 
دانشــجو  دختــران  در  نیــز   الــکل   و 
دانشــجویان  در  تریــاک  مصــرف  و 
ــر  ــه نظ ــم ب ــور، ک ــاط کش ــی از نق برخ
ــر:  ــد خب ــرارو ، ک ــایت  ف ــد )س نمی رس
ــل  ــه دلی ــارت دیگــر، ب ــه عب 11462(. ب
مراکــز   بــه   زنــان  محــدود  مراجعــه 
ــرکت  ــدم ش ــاد و ع ــرک اعتی ــی ت درمان
آنــان در  تحقیقــات  مرتبــط  بــا اســتعمال 
ــت   ــر ، غفل ــوی دیگ ــدر و از س ــواد مخ م
برنامه ریــزی  و  پژوهشــی  عرصه هــای 
در شناســایی زنانــی کــه از انــواع  مختلف 
ــار  ــد، آم ــتفاده می کنن ــدر  اس ــواد  مخ م
دقیقــی از  تعــداد  زنانــی کــه  بــا  معضــل  
اعتیــاد دســت و پنجــه نــرم می کنند، در  
ــن  ــر، امی ــی موق دســت  نیســت. )رحیم
اســماعیلی، آرج و هرمــز، 2012، بـــه 
نقــل از منیر پــور ، 1395(. همچنیــن، 

بــر اســاس آمــار ســازمان  زندان هــا 
ــن  ــیت، از بی ــک  جنس ــاس  تفکی ــر اس ب
جــرم  بــه  دستگیر شــده  افــراد   کل 
مصــرف مــواد مخــدر، تنهــا 4 درصــد زن 
ــی،  ــان زندان ــا 42  درصــد  زن ــد ام بوده ان
بــه جــرم اعتیــاد  در  زنــدان  هســتند 
)احمــدی، فکــور ، پزشــکیان ، خشــنود و 
ــور،  ــه  نقــل از منیرپ ــور، 2001 ؛ ب مالک پ
ــت  ــه دس ــج ب ــاس نتای ــر اس 1395(. ب
آمــده از تحقیــق روشــن قیــاس )1394 ( 
ــی  ــای خانوادگ ــکات و تنش ه ــز  مش نی
از جملــه  اعتیــاد  والدیــن، مشــکات  
اقتصــادی  و روانــی اعضــای خانــواده، 
زندگــی  از  مــادر  و  پــدر  نارضایتــی  
ــت  ــتن سرپرس ــن، نداش ــی والدی عاطف
ــن   ــودن از مهم تری ــد ب ــب، تک وال مناس
ــت. در دوران  ــان اس ــش زن ــل  گرای عوام
مجــردی  39 /75  درصــد  زنــان  بــرای 
ــرف  ــه مص ــی، ب ــارهای  روان ــرار از  فش ف
ــد و بعــد از  ــدا می کنن ــواد گرایــش پی م
ــه دلیــل  مبتــا شــدن 44 /99  درصــد  ب
ــرق   ــتر در  آن  غ ــئه آوری بیش ــرات نش اث
ــق  ــای تحقی ــی  از  یافته ه ــوند . یک می ش
ــن اســت کــه 34/46  ــاس، ای روشــن قی
درصــد زنــان بیــش از ســه تــا شــش بــار 
ــد  ــدر کردن ــواد مخ ــرک م ــه ت ــدام ب اق
ولــی بــه علــت الینحــل  بــودن مشــکات 
ــا،  ــدن آنه ــافه تر شـ ــی اضـ ــی و حت قبل
دوبــاره از روی ناچــاری بــه مصــرف 

ــکات  ــد. مش ــدر روی آورده ان ــواد مخ م
مهم تریــن  از  دیگــر  یکــی  زناشــویی 
ــت.  ــان اس ــاد  زن ــر در  اعتی ــل مؤث عوام
ــاد متأهــل  ــان معت همچنیــن، تعــداد زن
از  بیــش  کــه  بــود  درصــد   43/48
ــاد  ــد. اعتی ــاد بوده ان ــران دارای اعتی دخت
شــوهر نیــز یکــی از اصلی تریــن عوامــل 
اعتیــاد زنــان در ایــران اســت . ایــن  امــر 
ــی و وابســتگی  ناشــی از مســائل فرهنگ
شــدید زنــان بــه همسرانشــان بــه ویــژه 
از لحــاظ اقتصــادی اســت کــه منجــر بــه 
اطاعــت بی چــون و چــرا و هم نوایــی  
کامــل  بــا شــوهر می شــود )روشــن 

قیــاس ، 1394(. 
بــه طــور عمــده، پژوهش هــا بــه عوامــل 
ــل،  ــن، تاه ــر س ــناختی نظی جمعیت ش
ــی  ــل اجتماع ــات و عوام ــزان تحصی می
و  اصلــی  خانــواده  آشــفتگی  نظیــر 
هســته ای، میــزان پیوســتگی اجتماعــی، 
ــای  ــه هنجاره ــرد ب ــدی  ف ــزان  پایبن می
اجتماعــی ، میــزان  دینــداری، میــزان 
رضایــت از زندگــی، بیگانگــی اجتماعــی، 
وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی و تاثیــر 
اعتیــاد شــوهر، نقــش اختــاالت روانــی 
و  اضطــراب  و  افســردگی  همچــون 
عوامــل خانوادگــی نظیــر ســبک های 
والدیــن  شــخصیت  و  فرزندپــروری 

پرداختــه اســت )منیرپــور ، 1395 (. 
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ــل  ــیوع قاب ــز از ش ــات نی ــی مطالع برخ
روانگــردان  داروهــای  مصــرف  توجــه 
بــدون تجویــز پزشــک در زنــان حکایــت 
مــواد  کــه شــاید شــایع ترین  دارنــد 
اعتیــادآور در ایــران باشــد )بــه نقــل 
از پیشــدار، 1391 (. اطاعــات  موجــود 
در  هروئیــن  مصــرف  میــزان  دربــاره  
زنــان دارای اعتیــاد، نگران کننــده اســت. 
ــان دارای اعتیــاد  همیــن طــور تعــداد زن
بــه تزریــق مــواد مخــدر  در ایــران بیــن 2 
ــا 3 هــزار نفــر تخمیــن زده می شـــود.  ی
هــال و همــکاران  )2005 ( در بررســی 
ــگاه  مصــرف داروهــای محــرک در دانشـ
میدوســترن 2 آمریــکا دریافتنــد کــه 17 
درصــد از 179 مــرد و 11   درصــد  از 202 
زن دانشــجو مصــرف مــواد غیــر مجــاز و 
ــد .  ــزارش کرده ان ــرک را گ ــای مح داروه
ســال  زمینه یابــی  نتایــج  همچنیــن ، 
ــروبات  ــه مش ــد ک ــان می ده 2008 نش
ــدر  ــان در ص ــیش  همچن ــی و حش الکل
هســتند )بــه نقــل از صرامی و همــکاران، 
تحقیقــات   .)1391 )پیشــدار،   .)1392
ــه  مصــرف  مشــروبات  ــد ک نشــان می ده
الکلــی در زنــان در طــی ســال های اخیــر 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت. ب ــرده اس ــر ک تغیی
میــزان مصــرف مــواد در بین دانشــجویان 
دختــر در حــد دانشــجویان پســر افزایــش 
ــا حــدی کــه شــایع ترین  یافتــه  اســت . ت
ــی در دانشــجویان کشــور  ــاده ی مصرف م
انگلیــس، حشــیش بــوده اســت )بــه 
نقــل از صرامــی و همــکاران، 1392(. 
 )1394( یاراحمــدی  تحقیــق  نتایــج 
ــاک  ــه و تری ــه  شیش ــد  ک ــان  می ده نش
بیــن   در   مصــرف   فراوانــی  بیشــترین 
مــواد را در زنــان دارای اعتیــاد دارنــد 
ــش 21  ــاری پژوه ــه آم ــه از کل نمون ک
ــر  ــادل 28 درصــد شیشــه، 8 نف ــر مع نف
معــادل 09/0 درصــد  تریــاک  مصــرف  
کوثری نیــا  تـــحقیق  در  می کننــد. 
شهرســتان  در   اعتیــاد   آمــار   )1390(
ــت 320  ــد از کل جمعی ــان 4 درص کاش
ــر دارای  ــری )یعنــی 12800 نف ــزار نف ه
اعتیــاد(، اعــام شــد کــه قریــب بــه 700  
نفــر  )یعنــی  5 درصــد( از ایــن تعــداد را 

ــد. ــکیل می دادن ــران تش ــان و دخت زن
بیــش  از 8500 نفــر در مراکــز تــرک 
ــه  ــد ک ــرار دارن ــان ق ــت درم ــاد تح اعتی
بــه طــور تقریــب کمتــر از نیمــی از آنهــا  
را  در برمی گیــرد. بــه طــور کلــی، شــیوه 

مصــرف مــواد مخــدر در  زنــان  و مــردان 
بــا هــم متفــاوت اســت؛ بدیــن نحــو کــه 
ــن  ــتر تدخی ــان بیش ــرف زن ــیوه مص ش
)کشــیدنی( اســت، در  حالــی  کــه  مــردان 
ــق  ــون تزری ــیوه هایی همچ ــتر از ش بیش
ــرک   ــرای  ت ــزه ب ــد. انگی ــتفاده کرده ان اس
بــه طــور معمــول  در زنــان بیشــتر اســت 
و بیشــتر از طریــق همســر بــا مــواد 
آشــنا شــده و اعتیــاد پیــدا کرده انــد 

.)1390 )کوثری  نیــا، 
ــوان  ــت عن ــری  تح ــش  دیگ ــج پژوه نتای
»بررســی شــیوع مــواد اعتیــاد آور در 
دختــران دانشــجو » روی  601 دانشــجوی 
ــهران،  ــر ، تـ ــگاه  هن ــار دانش ــر چه دخت
مختلــف،  رشــته های  در  شــاهد  آزاد، 
نشــان داد کــه شــیوع اســتعمال ســیگار  
بــه  طــور کلــی 1/18 درصــد و بــه  
تفکیــک  در  دانشــگاه هنــر 15 /9 درصــد ، 
ــران 6/12 درصــد، آزاد  5/7 درصــد  و  ته
دانشــگاه شــاهد 8/5 درصــد بــود. شــیوع 
مصــرف قلیــان 8/10 درصــد، قــرص 
ــیش 7/0  ــا و حش ــد، ماریجوان 5/1 درص
درصــد ، پیــپ  5/0 درصــد، هروئیــن 
ــود   ــد ب ــاک 2/0 درص ــد و تری 3/0 درص
ــل   ــه  نق ــری  و همــکاران، 1384 ؛ ب )جعف

از نقویــان، 1390(. 
ــرف  ــورد مص ــر در م ــم دیگ ــوع مه موض
داروهــای نشــاط آور، الگــوی مصــرف آن 
اســت. در مقایســه  بــا  ســایر  مــواد مخــدر 

ــه  ــان ب ــل زن مصــرف اکستاســی  تمای
ــب   ــه  مرات ب

بیشــتر  
اگــر   اســت . 

در مصــرف مــواد 
نظیــر  مخــدری 

ازای  بــه  هروئیــن 
هــر 10 مصرف کننــده 

مصرف کننــده   1 مــرد 
زن وجــود داشــته باشــد، 

ایــن  اکستاســی  مــورد  در 
نســبت دو بــه  یــک  اســت. 

ــردگی و  ــی، افس ــور کل ــه ط ب
ــان  ــی در می ــاالت اضطراب اخت
دارد  بیشــتری  شــیوع  زنــان 
بــه  از طــرف دیگــر زنــان  و 
صــدا  و  بی ســر  درمان هــای 
ــه و  ــت نئش ــد. حال عاقه  مندترن

خمودگــی کــه در  اعتیــاد  بــه ســایر مــواد 
مخــدر ایجــاد می شــود، در مصــرف ایــن 
ــن،  ــر ای ــزون ب ــت. اف ــهود نیس دارو مش
ــت  ــت اس ــریع و راح ــتفاده از آن س اس
ــل  ــل و نق ــل حم ــه دلی ــن ب و همچنی
راحــت و آســان زنــان  ترجیــح  می دهنــد 
ــاالت  ــان ح ــرای درم ــا ب ــن قرص ه از ای
ــد  ــتفاده کنن ــود اس ــی خ ــب روان نامناس
)یاراحمــدی، 1394(. از نــکات جالــب 
در زمینــه اثــرات عامــل  جنســیت  در 
می تــوان   نیــز  شــخصیت  اختــال 
مطــرح  کــرد کــه در بیــن زنــان باالتریــن 
شــیوع اختــال شــخصیت تحــت عنــوان 
جامعه ســتیز  شــخصیت  اختــال 
شــناخته می شــود کــه ایــن وضعیــت در 
مقایســه بــا  مــردان  بســیار باالتــر اســت. 
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عامــل  بیــن  ارتبــاط  بــه  انتقــاد   در  
آسیب شناســی  شــیوع  و  جنســیت 
همبــودی  بــه  می تــوان  روانــی 
روانــی  آســیب های  و  اختــاالت 
ــن وضعیــت در حیطــه  پرداخــت کــه ای
ــاالت  ــدی اخت ــی و طبقه بن شیوع شناس
روانــی همــواره مشــکات  فزاینــده  ای 
را بــرای پژوهشــگران و نظریه پــردازان 
)شــکرزاده،  اســت  آورده  وجــود  بــه 
ــواد  ــرف م ــیوع مص ــی ش 1391(. بررس
مخــدر در بیــن 240 نفــر دانشــجوی 
دختــر در ســال تحصیلــی 1390 در 
ــن   ــه بی ــان  داد  ک ــان نش ــگاه گی دانش
میــزان مصــرف انــواع مــواد مخــدر بیــن 
دانشــجویان دختــر تربیــت بدنــی و غیــر 
تربیــت بدنــی تفــاوت معنــاداری وجــود 
نــدارد . بــا توجــه بـــه ایــن کــه در بیــن 
ــرادی  ــی اف ــت بدن ــجویان غیرتربی دانش
بودنــد  کــه  دارای  ســطح فعالیــت بدنــی 
دیگــر  تحلیلــی  در  بودنــد،  مناســب 
یافته هــا نشــان داد کــه در مــورد مصــرف 
ســیگار  و   الــکل  بیــن دانشــجویان فعــال 
ــود  ــاداری وج ــاوت معن ــرک تف و بی تح
داشــت )اراضــی و عســکری، 1390(. 
ــکاران  ــوری و هم ــه  ن ــای  مطالع یافته ه
ــرف  ــت مص ــال 1389 وضعی ــه در س ک
ــران، مجــرد  ــهر  ته ــواد محــرک در  ش م
ــد  ــدود90 درص ــن ح ــتند. همچنی هس
ایــن زنــان در گروه هــای ســنی زیــر 
ــن  ــن س ــد. میانگی ــرار دارن ــال ق 35 س
ــرک  ــواد مح ــدگان م ــان مصرف کنن زن
در شــهر تهــران 5/27 ســال اســت. 
ــرف  ــش از مص ــه پی ــی ک ــی از  زنان نیم
ــواد  ــه م ــی ب ــاد قبل ــدون اعتی شیشــه، ب
مخــدر، مصــرف شیشــه را آغــاز بــه 
نســل جوانــی تعلــق دارنــد کــه بیشــتر از 
طبقــه متوســط جامعــه بــوده و مشــمول 
اعتیــاد  دارای  افــراد   رایــج   الگوهــای 
نمی شــوند؛ زیــرا در خانــواده حــد قبحــی 

ــه  ــدارد و فاصل ــود ن ــرد وج ــرای عملک ب
عمیقــی میــان افــراد وجــود دارد. دالیــل 
مصــرف برخــی از زنــان بیشــتر بــا تکیــه 
بــر باورهایــی ماننــد زیباتــر شــدن ، 
ــوان  ــرژی عن ــردن ان ــاال ب ــادابی  و ب ش

ــت.  ــده اس ش
حــدود نیمــی از ایــن زنــان دارای ســابقه 
دلیــل  و  بــوده  محرک هــا  مصــرف 
ــری،  ــواد را الغ ــن م ــرف ای ــروع مص ش
افزایــش تمرکــز و کنجــکاوی بــه عنــوان 
مصــرف  شــروع  دالیــل  عمده تریــن  
ــه نقــل  ــد )ب مــواد محــرک ذکــر کرده ان

از نــوری حکمــت، 1395(. 
و  رفیعــی  نارنجیهــا،  قرقلــو،  نــوری، 
مطالعــه  یــک  در   )1390( اکبریــان 
کیفــی در میــان زنــان مصرف کننــده 
ــتر  ــه بیش ــیدند ک ــه  رس ــن  نتیج ــه  ای ب
ــات  ــه  دارای  تحصی ــورد  مطالع ــراد م اف
ــل  ــه قاب ــا نکت ــتند؛ ام ــم هس ــر دیپل زی
ــان  ــود زن ــه وج ــن مطالع ــه در ای توج
جوانــی بــود کـــه در میــان جمعیــت 77 
ــن  پژوهــش  مشــاهده شــده و  ــه  ای نمون
بودنــد.  دانشــگاهی  تحصیــات  دارای 
ایــن زنــان  بــر خــاف راه یابــی بــه فضای 
اخــذ آگاهــی بیشــتر، از آســیب های 
اجتماعــی محفــوظ نماندنــد و رفتارهــای 
ــر  ــد . ب ــه  کردن ــرف را تجرب ــر مص پرخط
ــدود  ــش، ح ــن پژوه ــج ای ــاس  نتای اس
دارای  تحصیلکــرده  زنــان  از  نیمــی 
و  بــوده  محرک هــا  مصــرف  ســابقه  
دلیــل شــروع مصــرف ایــن مــواد را 
ــکاوی  ــز و کنج ــش تمرک ــری، افزای الغ
ــروع   ــل  ش ــن دالی ــوان عمده تری ــه عن ب
ــد.  ــر کرده ان ــرک ذک ــواد مح ــرف  م مص
از   حاکــی  پژوهــش  ایــن  یافته هــای 
ــان مــورد  ــود کــه بیشــتر زن ــن  امــر ب ای
مطالعــه در گــروه ســنی 18 تــا 35 
ــدن  ســن  ــن  آم ــد . پایی ــرار دارن ــال ق س
اعتیــاد در زنــان نیــز قابــل تامــل اســت. 

ــد   ــل  جدی ــه  نس ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
کســانی  مــواد  مصرف کننــده  زنــان 
هســتند کــه بــا ســرعت بیشــتری دوران 
طایــی مصــرف را  طــی  کــرده  و بـــه اوج 
اعتیــاد رســیده اند. بررســی  تخریــب 
ــی از  ــان حاک ــن زن ــل ای ــت تأه وضعی
ــتر  ــود. بیش ــار ب ــرایط  نابهنج ــود  ش وج
ایــن زنــان بــا اجبــار شــرایط خانوادگــی، 
بــه ازدواج زودرس در  ســنین  11  تــا 18 
ــا ازدواج هــای مکــرر  ــن داده و ی ســال ت
ــن   ــته اند . اولی ــدد داش ــای متع و طاق ه
پیشــنهاددهنده مصــرف مــواد بـــه ایــن 
زنــان، یــک مــرد بــوده اســت. ایــن مــرد ، 
پــدر ، بــرادر، دوســت پســر و یــا همســر 

ــت.  ــوده اس ب
نتایــج پژوهشــی دیگــر درباره شناســایی 
عوامــل اعتیــاد زنــان در  بخــش  بررســی 
دردهــای  کاهــش  فــردی،  عامــل 
ــذت  ــب ل ــد، کس ــمانی را 47 درص جس
را 20 درصــد، کنجــکاوی  را  24 درصــد  
درصــد   9 را  عاطفــی  کمبودهــای  و 
ــری، 1394(.  ــت )اصغ ــزارش داده اس گ
ــواد  ــی، م ــواد دخان ــی م ــرف تمام مص
مخــدر صنعتی و ســنتی  و نیز  مشــروبات  
الکلــی در کارکنــان مــرد با فاصله بســیار 
زیــادی بیشــتر از زنــان اســت  کــه  البتــه 
ایــن نتایــج بــا توجــه بــه ماهیــت مردانــه 
ــاک  ــد م ــنتی نمی توان ــای س محیط ه
مقایســه و ارزیابــی بیــن  دو  جنــس قــرار 
ــواد  ــرف م ــروز مص ــه ب ــر چ ــرد. اگ گی
ــس  ــر  دو جن ــر در  ه ــال های اخی در س
افزایــش یافتــه اســت ولــی ســرعت  
ــان  ــر در زن ــال های اخی ــش  در  س افزای
ــردان  ــتر از م ــاداری  بیش ــور  معن ــه ط ب
ــری  ــر، مای ــی موق ــت )رحیم ــوده اس ب
خــواه لنگــرودی، دلبرپوراحمــدی، امیــن 

اســماعیلی ، 1390 (.
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ــان  کشــورمان  کمتــر    وســعت و ماهیــت ســوء مصــرف مــواد  و اعتیــاد  در زن
شــناخته شــده اســت، بــه همیــن علــت  بــه  نیازهــای آنــان در برنامه ریزی هــای 
ــک  ــر توجــه شــده اســت  )محمــدی ، 1392(.  در ی ــاد کمت ــه اعتی ــوط ب مرب
پژوهــش توصیفــی - مقطعــی  کــه بــه بررســی اعتیــاد  در  زنــان دارای اعتیــاد 
ــه  ــال 85-84 پرداخت ــران در س ــاد ته ــرک اعتی ــز  ت ــه  مراک ــده ب مراجعه کنن
ــت  ــز تح ــه مراک ــی ب ــاد  ارجاع ــرد دارای اعتی ــر  ف ــداد 2100 نف ــود، از تع ب
ــد )نجــاری،  ــن  را  تشــکیل می دادن ــان  5/8 درصــد  از کل مراجعی ــه، زن مطالع
ــکاران ) 1387( 845  ــی و هم ــن ، در پژوهــش دیگــری ضراب 1386 (. همچنی
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــان  را  م ــوم پزشــکی گی ــر از دانشــجویان دانشــگاه عل نف
دادنــد. نتایــج مطالعــه  آنــان  نشــان داد  کــه  فراوانــی  مصــرف مــواد یــک بــار  
ــی  ــد و فراوان ــان 9/13 درص ــد و در زن ــردان 3/59 درص ــر در م ــی عم در ط
مصــرف مــواد طــی  30  روز گذشــته، در مــردان 1/25 درصــد  و در  زنــان  8/3 
درصــد  بــود . بــر اســاس نتایــج  بــه  دســت آمــده از تحقیــق صفــری )1383، 
ــان   ــاد و زن ــوان »اعتی ــت عن ــور، 1394( تح ــی و مهدیپ ــل از زهرائ ــه نق ب
ــز ،  ــان  آن » نی ــواد و درم ــرف م ــوء مص ــه س ــیتی در زمین ــای  جنس تفاوت ه
ــه  ــش ب ــق همســر خوی ــه بیشــتر از طری ــک و صمیمان ــط  نزدی ــان  در  رواب زن
اعتیــاد روی می آورنــد. همچنیــن، نیروهــای منفــی گــروه همســاالن ممکــن 
اســت رفتــار دختــران و زنــان را بیــش از رفتــار پســران و مــردان  تحــت تأثیــر 
قــرار دهــد. از نقطــه نظــر نابســامانی روانــی، رابطــه بیــن ایــن رابطــه در بیــن  
پســران  و مــردان باشــد. اعتیــاد زنــان افــزون بــر بیمــاری ســوءتغذیه، فشــار 
ــد  ــی مانن ــای خطرناک ــرض بیماری ه ــان را در مع ــرطان، آن ــاال و س ــون ب خ

ــد.  ــرار می ده ــدز ق ــت و ای هپاتی
زنــان دارای اعتیــاد در مقایســـه بــا مــردان  احتمــال  بیشــتری دارد دچــار ایــدز 
و دیگــر بیماری هــای ناشــی از روابــط جنســی شــوند و در مقایســه بــا زنــان 
دیگــر احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه بــه بیماری هــای  زنانــه  و معضــات 
ــاره اعتیــاد  آن دچــار شــوند. در  موانــع  درمــان نگــرش منفــی اجتماعــی درب
ــتان  ــواده و دوس ــر از خان ــت کمت ــت حمای ــه و دریاف ــت از بچ ــان و مراقب زن
عواملــی اســت کـــه مانــع از درمــان اعتیــاد زنــان  می شــود . بــه طــور کلــی در  
ایــران ، مصــرف مــواد مخــدر بــر اســاس تصــور بیشــتر افــراد جامعــه، پدیــده ای 
مردانــه اســت و زنــان بســیار کمتــر از مــردان بــه اعتیــاد روی می آورنــد. هــر 
چنــد آمــار دقیقــی از میــزان  جمعیــت  زنــان دارای اعتیــاد در کشــور وجــود 
ــاد  ــراد دارای اعتی ــد اف ــات، 6/9 درص ــی مطالع ــاس برخ ــر اس ــا ب ــدارد، ام ن
ــود، از  ــار خ ــز در آم ــت نی ــد. وزارت بهداش ــکیل می دهن ــان  تش ــور را زن کش
رقــم 1 زن دارای اعتیــاد بــه  ازاء  هــر 8 مــرد  دارای ســوء مصــرف مــواد مخــدر 
گــزارش می دهــد. برخــی گزارشــها نیــز، از وجــود 7 زن دارای اعتیــاد بــه ازای 
ــه  ــه گفت ــر ب ــوی دیگ ــد. از س ــت  می کن ــاد حکای ــرد دارای اعتی ــر100 م ه
ــه  ــان زن ب ــای کشــور در  حــال  حاضــر ، 50 درصــد زندانی مســئوالن زندان ه
ــل از  ــه نق ــگر ب ــور عس ــتند )پ ــدان هس ــاد در زن ــدر و اعتی ــواد مخ ــل م دلی

  خواجــه  دلویــی و دادگــر مقــدم، 1392(. 
ــد  از   ــدود  90 درص ــه ح ــد ک ــان می دهن ــورها نش ــر کش ــی از دیگ نمونه های
مجمــوع تحقیقــات انجــام شــده کــه بــه بــرآورد نــرخ اعتیــاد زنــان پرداخته اند، 
ــع بیانگــر توجــه  ــه در واق ــادی منتشــر شــده اند ک ــس از ســال  1990 می پ
بیشــتر بــه مقولــه  جنســیت در تحقیقــات بالینــی  اســت  و متأســفانه بــه هــر 
ترتیــب آمارهــا و تحقیقــات ســال های اخیــر حاکــی از ایــن اســت کــه نــرخ 
ــه افزایــش اســت. هــم  ــه دو دهــه قبــل رو ب ــان نســبت ب اعتیــاد در بیــن زن
اکنــون، حــدود  40 درصــد از تســهیات درمانــی و بازتوانــی در ایــاالت متحــده 
آمریــکا بــه زنــان اختصــاص داده شــده اســت. بنــا بــر آمــار رســمی بــه طــور 
تقریــب 9 درصــد افــراد دارای اعتیــاد و حــدود 10 درصــد از زندانیــان مــواد 

ــد )حجتــی و همــکاران، 1390(.  ــان  تشــکیل می دهن مخــدر را  زن
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در ابتــدا بــه نظــر می رســد مصــرف مــواد مخــدر یــک مســئله و مشــکل مردانــه می باشــد 
و بســیاری از مطالعــات ســوء مصــرف مــواد بــا بیشــتر شــرکت کنندگان مــرد انجــام شــده اســت. بــا ایــن حــال، 

تحقیقــات اخیــر در مــورد ســوء مصــرف مــواد مخــدر تفــاوت قابــل توجــه جنســیت در اپیدمیولــوژی مربــوط بــه مــواد 
ــاالت  ــی، اخت ــای درمان ــتگی، پیامده ــرفت در وابس ــی، پیش ــای بیولوژیک ــی، واکنش ه ــای اجتماع ــل و ویژگی ه ــدر، عوام مخ

ــواد  ــوژی اســتفاده از م ــد. اپیدمیول ــان را نشــان می ده ــل درم ــان، حفــظ و تکمی ــه درم ــدام و ورود ب ــع اق ــان، موان ــی همزم روان
ــان  ــواهد نش ــد. ش ــه می ده ــردان را ارائ ــدر در م ــواد مخ ــرف م ــی از مص ــای ناش ــدا از چالش ه ــی ج ــان چالش های ــدر در زن مخ
می دهــد کــه زنــان مبتــا بــه اختــاالت مــواد مخــدر بــا موانــع بیشــتری نســبت بــه مــردان روبــه رو می شــوند کــه بــر دسترســی 
و ورود بــه درمــان تاثیرگــذار می باشــد. مشــکات درمانــی و پزشــکی مربــوط بــه جنســیت در نتیجــه تداخــل بــا الگوهــای مصــرف 
مــواد مخــدر مربــوط بــه جنســیت و رفتارهــای خطرنــاک مختــص جنســیت، محیطــی را فراهــم می کنــد کــه در آن زنــان نســبت 
بــه مــردان در برابــر ویــروس نقــص ایمنــی انســان )HIV( آســیب پذیرتر هســتند. ویژگی هــای فــردی در رویکردهــای درمانــی 

ــی،  ــم بالین ــم مه ــا دارای مفاهی ــن تفاوت ه ــه ای ــند. هم ــذار باش ــیت تاثیرگ ــج جنس ــاوت در نتای ــور متف ــه ط ــد ب می توانن
درمانــی و تحقیقاتــی هســتند.
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قبــًا در تحقیقــات ســوء مصــرف مــواد مخــدر ماننــد تحقیــق 
در زمینه هــای دیگــر ســامت، شــرکت کنندگان اغلــب از 
در  پیش آمــده  مســائل  می شــدند.  انتخــاب  مــردان  بیــن 
ــان و  ــورد زن ــات در م ــه تحقیق ــان داد ک ــر نش ــال های اخی س
مطالعــه تفاوت هــای بیــن زن و مــرد در کلیــه زمینه هــای 
مصــرف مــواد مخــدر مهــم می باشــد. تحقیقــات انجــام شــده 
ــان و  ــورد زن ــا را در م ــات م ــردان اطاع ــان و م ــص زن مخت
ســوء مصــرف مــواد در تمــام زمینه هــا افزایــش می دهــد. 
ــد  ــان می ده ــی نش ــع اپیدمیولوژیک ــی و جام ــات بالین تحقیق
ــه ســمت  ــواد مخــدر و پیشــرفت ب ــردن از م ــتقبال ک ــه اس ک
ــیتی  ــه جنس ــته ب ــتر وابس ــدر بیش ــواد مخ ــه م ــتگی ب وابس
ــتند.  ــاس هس ــیت حس ــه جنس ــته ب ــا وابس ــتند ی ــاص هس خ
دالیــل تفــاوت جنســیتی در ســوء مصــرف مــواد مخــدر هنــوز 
مشــخص نیســت امــا می توانــد پیامدهــای مهمــی بــرای 

تکامــل برنامه هــای درمــان مصــرف مــواد مخــدر داشــته 
ــد  ــان می ده ــر نش ــال های اخی ــیوع در س ــرعت ش ــد. س باش
ــد  ــش می باش ــال افزای ــده در ح ــان مصرف کنن ــداد زن ــه تع ک
ــای  ــیت و تفاوت ه ــورد جنس ــی در م ــات بالین ــزان مطالع و می
جنســیتی در ســوء مصــرف مــواد مخــدر نیــز در حــال افزایــش 
ــن  ــه بی ــل توج ــاوت قاب ــه تف ــن مقال ــل در ای ــد. دالی می باش
ــی ســوء مصــرف  ــای اپیدمیولوژیک ــردان را در الگوه ــان و م زن
ــا،  ــه داروه ــتی ب ــی و زیس ــخ های بیولوژیک ــدر، پاس ــواد مخ م
ــا وابســتگی،  ــزان پیشــرفت از شــروع ت الگوهــای اســتفاده، می
ــی  ــاالت روان ــی، اخت ــای درمان ــیتی در پیامده ــاوت جنس تف
همزمــان بــا ســوء مصــرف مــواد مخــدر، تاریخچــة زنــان قربانی 
ــه  ــع خــاص ورود ب ــان میانســال و مســن تر، موان خشــونت، زن
ــان را نشــان می دهــد. درمــان، حفــظ و تکمیــل درمــان در زن
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اطاعــات اپیدمیولوژیــک ســوء مصــرف مــواد مخــدر می توانــد 
زمینــه مهــم بــرای درک پیامدهــای ســوء مصــرف مــواد مخــدر 
در زنــان ایجــاد کنــد. تفــاوت بیــن الگوهــای مصرفــی زنــان و 
ــن داده هــا آشــکار می شــود. بررســی ملــی ســوء  مــردان در ای
مصــرف مــواد مخــدر و ســامت یــک نظرســنجی می باشــد کــه 
ســاالنه بــرای بررســی ســوء مصــرف مــواد و بهداشــت روان از 
ــام  ــردی انج ــات کارب ــت مطالع ــات معاون ــر خدم ــق دفت طری
می شــود. اطاعــات اخیــر نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر 
حــدود ۲۰/4 میلیــون نفــر از مــواد مخــدر اســتفاده می کننــد. 
ــواد مخــدر در ســال  ــه م ــا ب ــراد مبت ــداد اف ــر آن تع ــزون ب اف
۲۰۰۶ حــدود ۲۲/۶ میلیــون نفــر می باشــد. مــردان بالــغ 
ــند  ــدر می باش ــواد مخ ــتفاده از م ــر اس ــان درگی ــتر از زن بیش
ــکل  ــدگان ال ــل ۶/۲ درصــد( مصرف کنن )۱۰/۵ درصــد در مقاب
)۶۵/9 درصــد در مقابــل ۵7/9 درصــد( و مصرف کننــدگان 
ــل ۲۳/۳%( می باشــد. اگرچــه  ــات )۳۶/4 درصــد در مقاب دخانی
ــابه  ــتفاده مش ــزان اس ــر می ــای اخی ــان در ماه ه ــردان و زن م
ــتازی )%۲  ــرف( اکس ــر دو ط ــرای ه ــد ب ــتند )۰/۵ درص داش
بــرای هــر دو( آرام بخــش )۱/ درصــد و ۲/ درصــد بــه ترتیــب( 
اکســی کنتیــن)۱/ درصــد بــرای هــر دو( ال اس دی )۱/ درصــد 
و کمتــر از ۱/ درصــد بــه ترتیــب( و پــی ســی پــی )کمتــر از ۱/ 

درصــد بــرای هــر دو(.
در بیــن زنــان بــاردار بیــن ۱۵ تــا 44 ســال ایــن آمــار حــدود 
ــروب و 7/%  ــرای مش ــکل، ۲/۱% ب ــتفاده از ال ــرای اس ۱۱/8% ب
بــرای نوشــیدن بیــش از حــد گــزارش شــده اســت. ایــن میــزان 

ــنی  ــروه س ــاردار در گ ــر ب ــان غی ــا زن ــه ب ــتفاده در مقایس اس
ــد.  ــر می باش ــابه کمت مش

در گــروه ســنی ۵۰ ســال و باالتــر مــردان بیشــتر از زنــان بــه 
ســوء مصــرف مــواد مخــدر وابســته هســتند )4/9 در مقابل ۱/۵ 
درصــد( اســتفاده از الــکل و داروهــای تجویز شــده دو وابســتگی 
دارویــی و شــیمیایی زنــان ۵۰ ســال و مســن تر می باشــد. 
ــه  ــق اولی ــک تحقی ــغ ی ــان بال ــواد و زن ــه ســوء مصــرف م مقال
ــردان  ــای روانگ ــر داروه ــای پزشــکی و تاثی ــورد مراقبت ه در م
تجویــز شــده بــر روی زنــان ۵۰ ســال و باالتــر می باشــد )مرکــز 
ملــی اعتیــاد مصــرف مــواد مخــدر ۱998( یافته هــا ایــن آمــار 
ــاد  ــن اعتی ــان مس ــر از زن ــون نف ــد: ۱/8 میلی ــان می ده را نش
ــردان  ــای روانگ ــه داروه ــر ب ــون نف ــد، ۲/8 میلی ــکل دارن ــه ال ب
وابســته هســتند و 4/4 میلیــون نفــر نیــز ســیگاری می باشــند. 
از ۱/8 میلیــون زن مســن کــه نیــاز بــه درمــان ســوء مصــرف 
الــکل دارنــد تنهــا ۰/۶ یــا ۱۱ هــزار نفــر ایــن درمــان را دریافت 
ــا  ــال ی ــان میانس ــه زن ــک ب ــه پزش ــی ک ــی زمان ــد حت می کنن
مســن تر مراجعــه کــرده و در مــورد درمــان مشــاوره می دهــد 
ــچ  ــون هی ــد چ ــاز می زنن ــر ب ــان س ــا از درم ــم آنه ــک پنج ی
مؤسســه یــا ســازمان یــا شــرکت بیمــه ای حاضــر بــه پرداخــت 
هزینه هــای درمــان آنهــا نمی باشــد. افــزون بــر ایــن مطالعــات 
نشــان می دهــد کــه زنــان بــاالی ۵9 ســال مســتعد وابســتگی 
ــا در  ــون آنه ــند چ ــردان می باش ــای روانگ ــکل و داروه ــه ال ب
ــر  ــر زودت ــدار کمت ــرف مق ــا مص ــا ب ــر گروه ه ــا دیگ ــه ب مقایس

ــوند. ــاد می ش ــار اعتی دچ
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ــان  ــاری و بالینــی وجــود دارد کــه بیــن زن عوامــل متعــدد آم
ــد.  ــاد می کن ــاوت ایج ــدر تف ــواد مخ ــرف م ــردان در مص و م
ــکل  ــه ال ــا یــک عضــو مصرف کننــده ب ــی ب ــان از خانواده های زن
یــا ســایر مــواد مخــدر بیشــتر از بقیــه در معــرض ابتــا قــرار 
ــابقه  ــک، س ــل ژنتی ــه عوام ــتعداد را ب ــن اس ــل ای ــد. دلی دارن
خانوادگــی، اســترس محیــط و دلیــل خــوردن مشــروبات الکلــی 
ــبت  ــترس زا نس ــل اس ــک عام ــا ی ــوار ی ــاق ناگ ــک اتف ــه ی را ب
ــان  ــه زن ــد ک ــان می ده ــات نش ــات و تحقیق ــد. مطالع می دهن
ــردان هم ســطح  ــا م ــه ب ــدر در مقایس ــواد مخ ــده م مصرف کنن
خــود در خانــواده مســئولیت بیــش از حــد داشــتند یــا شکســت 
بیشــتری را تجربــه کرده انــد. همچنیــن زنــان بیــش از مــردان 
متمایــل بــه ارتبــاط بــا افــراد مصرف کننــده می باشــند و 
مشــکات ارتباطــی را دلیلــی بــرای ســوء مصــرف مــواد خــود 
می داننــد. افــزون بــر ایــن، زنــان در مقایســه بــا مــردان بیشــتر 
دچــار اختــال عاطفــی می شــوند؛ در حالــی کــه مــردان 
مبتــا بــه ســوء مصــرف مــواد بیشــتر دچــار جامعــه ســتیزی 
می شــوند. اگرچــه بســیاری از زنــان بــرای حفــظ عــادات خــود 
ــای  ــرقت و بازی ه ــک، س ــای کوچ ــپی گری، خیانت ه ــه روس ب
ــت از ســوءمصرف خــود روی  ــرای حمای شــرطی مخــرب و... ب

می آورنــد.
ــده  ــردان مســن و مصرف کنن ــان و م ــن زن ــاوت بی ــن تف چندی
ــا  ــوه ی ــه بی ــی ک ــی زنان ــده اســت. در زندگ ــزارش ش ــکل گ ال
مطلقــه هســتند، همسرشــان مشــکل اعتیــاد بــه الــکل دارنــد 
ــتر  ــکل بیش ــی ال ــرات منف ــد تاثی ــردگی دارن ــابقه افس ــا س ی
گــزارش شــده اســت. بــرای زنــان مســن تر مشــکات مصــرف 
الــکل دیرتــر شــروع می شــود. در برابــر برچســب و انــگ 
اعتیــاد آســیب پذیر می باشــند، بیشــتر از داروهــای روانگــردان 
ــه اســتفاده  تجویــز شــده اســتفاده می کننــد و بیشــتر مایــل ب
از داروهــای چندگانــه می باشــند. زنــان بیشــتر مایــل هســتند 
ــا  ــن ی ــا کوکائی ــا ی ــاری جوان ــا م ــود را ب ــای خ مصــرف داروه
ــد  ــن دریافتن ــان همچنی ــد. محقق ــب کنن ــا ترکی ــر داروه دیگ
ــی  ــی تلق ــل منف ــک عم ــواد مخــدر را ی ــان مصــرف م ــه زن ک

ــوان  ــه عن ــاد ب ــرد دارای اعتی ــب ف ــگ و برچس ــد و ان می کنن
ــرای آنهــا عمــل می کنــد و باعــث می شــود  ــده ب عامــل بازدارن
کــه آنهــا داروهــا و مــواد مصرفــی خــود را از راه هــای قانونــی 
ــل نشــان دهنده  ــن عوام ــد. ای ــه دســت آورن ــد پزشــکان ب مانن
تاثیــر جنســیت و بیوگــی زنــان در تأخیــر شــروع مصــرف مــواد 

ــد. ــدر می باش مخ
بــه طــور قطعــی مســتند می باشــد کــه زنــان بیشــتر از مــردان 
در معــرض اســتفاده داروهــای روانگــردان قــرار می گیرنــد 
ولــی کمتــر از مــردان از ایــن داروهــا بــه عنــوان داروی 
مخــدر اســتفاده می کننــد. اطاعــات مربــوط بــه مصــرف 
ــان  ــا در زن ــن داروه ــه ای ــتگی ب ــردان و وابس ــای روانگ داروه
ــه  ــا بســیار واضــح و مشــخص اســت ک موجــود نمی باشــد. ام
زنــان میانســال و مســن تر گــروه بــزرگ مصرف کننــدگان 
بخش هــا  آرام  و  افســردگی  ضــد  داروهــای  مســکن ها، 
ــای  ــه داروه ــد ک ــان می ده ــی نش ــات بالین ــند. مطالع می باش
تجویــزی بــه ویــژه مســکن ها، آرام بخش هــا و خواب آورهــا 
ــان مســن و میانســال قــرار می گیرنــد.  مــورد ســوء مصــرف زن
ــان مســن آرام بخش هــا را بیشــتر از بقیــه گروه هــای ســنی  زن
ــم  ــه متابولیس ــوط ب ــنی مرب ــرات س ــد. تغیی ــتفاده می کنن اس
ــیاه و  ــازار س ــای ب ــا، داروه ــر داروه ــا دیگ ــل ب ــا، تداخ داروه
الــکل همگــی بــا هــم خطــر ابتــا بــه اختــال شــناختی زوال 

ــد. ــش می ده ــان افزای ــن زن ــون در بی ــل و جن عق
زنــان زندانــی آســیب دیده از داروهــا، یکــی از گروه هــای 
ــا و بازداشــتگاه ها   ــی در حــال رشــد ســریع در زندان ه جمعیت

می باشــند.
ــال ۱974 از %7/8  ــدان از س ــوس در زن ــان محب ــت زن جمعی
ــه اســت و بیشــتر از  ــش یافت ــال ۲۰۰۱ افزای ــه ۱۰/۳% در س ب
ــان از طــرف وزارت دادگســتری تحــت مطالعــه  نصــف ایــن زن
قــرار گرفته انــد کــه ایــن مطالعــات نشــان می دهــد ایــن زنــان 
ــرم  ــب ج ــدر مرتک ــواد مخ ــا م ــکل ی ــتفاده از ال ــل اس ــه دلی ب

شــده اند.
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ــزان  ــد می ــان ده ــا نش ــت ت ــام اس ــال انج ــی در ح تحقیقات
ــردان و  ــواد در م ــه م وابســتگی، ســطح پیشــرفت وابســتگی ب

زنــان یکســان نمی باشــد.
ــواد  ــا م ــاز ت ــای مج ــتفاده از داروه ــرفت در اس ــزان پیش می
ــان  ــن زن ــیدن در بی ــیگار کش ــال، س ــوان مث ــه عن ــدر، ب مخ
ــه مــردان دارد و مصــرف الــکل نقــش  نقــش مهمــی نســبت ب
ــان دارد. مطالعــات در  ــه زن ــان مــردان نســبت ب مهمــی در می
میــان افــرادی کــه داوطلــب بــه تــرک شــدند نشــان می دهــد 
ــه  ــروع ب ــا ش ــرک ی ــه ت ــل ب ــردان مای ــر از م ــان کمت ــه زن ک
درمــان می باشــند. مطالعــات پرکینــز در مــورد جلســات 
ــد  ــان می ده ــن نش ــدگان نیکوتی ــرک مصرف کنن ــی ت آزمایش
کــه در 9 تــا ۱۰ تحقیــق کــه بــا موضــوع ویــژه جنســیت انجــام 
شــده بــود در زنــان آمــار تــرک قطعــی بیشــتر از مــردان بــود 
اگرچــه در یکــی از تحقیقــات نتایــج آمــار مشــابه بــود. توضیــح 
ــه  ــد دغدغ ــیتی می توان ــاوت جنس ــن تف ــرای ای ــی ب احتمال
ــاز بیشــتر  ــراب، نی ــال خ ــا ح ــاق شــدن، ســختی بیشــتر ب چ
ــرای تــرک ســیگار و تاثیــر تبلیغــات  ــه حمایــت اجتماعــی ب ب
ســیگار در زنــان باشــد. پیشــرفت در وابســتگی بــه ویــژه اختال 
ــر از  ــردان متفاوت ت ــه نظــر می رســد در م ــکل ب ــه ال ــاد ب اعتی
زنــان می باشــد. فاصلــه زمانــی بیــن ســن شــروع بــه اســتفاده 
و اقــدام بــه درمــان در زنــان کوتاه تــر از مــردان می باشــد. بــه 
عــاوه پیشــرفت زنــان در مــورد اســتفاده از مشــروبات الکلــی 
ــه  ــر ب ــا منج ــن یافته ه ــد. ای ــاق می افت ــردان اتف ــر از م زودت

ــد.  ــاق می افت ــان اتف ــه در زن ــود ک ــکوپی می ش ــوری تلس تئ
ــی  ــازه زمان ــت ب ــن اس ــه ممک ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن نظری ای
ــاری و  ــی رفت ــای درمان ــرفت واکنش ه ــرای پیش ــری ب کوتاه ت

ــند. ــته باش ــود داش ــکل وج ــده ال ــک مصرف کنن ــی در ی روان
ــه شــروع اســتفاده مــواد مخــدر، اطاعــات نشــان  ــا اشــاره ب ب
ــن  ــل هســتند مصــرف کوکائی ــان بیشــتر مای ــه زن ــد ک می ده
ــا  ــد ت ــی بمانن ــده باق ــوان مصرف کنن ــه عن ــد و ب را شــروع کنن
ــن و  ــده کوکائی ــرد مصرف کنن ــا دوســتان م ــط صمیمــی ب رواب
ــه  ــت ک ــتن دریاف ــند. کوس ــته باش ــن داش ــان کوکائی قاچاقچی
ــن  ــرف کوکائی ــن، مص ــه کوکائی ــده ب ــوء مصرف کنن ــان س زن
ــا مــردان، مــدت زمــان تــرک  ــد و در مقایســه ب بیشــتری دارن
آنهــا کوتاه تــر می باشــد و مــردان مصرف کننــده کوکائیــن 
ــان  ــه زن ــتند. گرچ ــکل هس ــتفاده از ال ــه اس ــل ب ــتر مای بیش
مصرف کننــده کوکائیــن افیــون را بــه مــدت طوالنــی اســتفاده 
ــان و مــردان را در مصــرف  می کننــد. وســت میــرو بودیکــر زن
تنباکــو، کافئیــن، الــکل، حشــیش، افیــون، مســکن، کوکائیــن، 
آمفتامیــن، هالوســنتیویژن و فنســی کلیدیــن)PCD( مقایســه 
ــز  ــه ج ــی را ب ــر داروی ــان ه ــه زن ــد ک ــد و دریافته ان کرده ان
اســتفاده  مــردان  از  کمتــری  زمــان  مــدت  در  کوکائیــن 
ــردان  ــان و م ــن زن ــتگی بی ــرعت وابس ــه س ــد. اگرچ می کنن
ــردان  ــر از م ــان زودت ــت زن ــوان گف ــا می ت مشــابه می باشــد ام

وابســته می شــوند.

ــر ســوء  ــان و مــردان در براب تحقیقــات نشــان می دهــد کــه زن
مصــرف مــواد مخــدر واکنش هــای زیســتی و ذهنــی متفاوتــی 
ــن را زود شــروع  ــه مصــرف کوکائی ــی ک ــد. زنان نشــان می دهن
می کننــد، در مــدت زمــان کمتــری بــه کوکائیــن اعتیــاد پیــدا 
ــا مــردان کمتــر احســاس نشــئگی و  می کننــد و در مقایســه ب
ــا میــزان مصــرف مشــابه  ــان و مــردان ب خمــاری می کننــد. زن
بــه کوکائیــن واکنش هــای قلبــی و عروقــی مشــابهی را تجربــه 
می کننــد؛ در حالــی کــه غلظــت خــون زنــان بــه انــدازه 
ــی مــدت  مــردان افزایــش پیــدا نمی کنــد. در مطالعــات طوالن
ــان و مــردان نتایــج مشــابهی  در مصرف کننــدگان کوکائیــن زن
ــتند.  ــی داش ــرفت تحصیل ــه و پیش ــز، حافظ ــت تمرک در تس
اگرچــه زنــان در تحقیقــات بیشــتر در معــرض ابتــا بــه ســوء 

مصــرف کوکائیــن بودنــد.
ــاهد فشــار  ــردان ش ــر از م ــن کمت ــده کوکائی ــان مصرف کنن زن
بودنــد.  مغــز  قدامــی  قســمت های  در  غیرطبیعــی  خــون 
ــه  ــوط ب ــمی مرب ــه مکانیس ــد ک ــان می ده ــا نش ــن یافته ه ای
ــیب های  ــی  از آس ــان را از برخ ــه زن ــود دارد ک ــیت وج جنس

ــد. ــت می کن ــز حفاظ ــه مغ ــن ب ــرف کوکائی مص
و  واضــح  تفــاوت  بــه  بیولوژیکــی  و  زیســتی  نشــانه های 
ــرات  ــر تاثی ــان در متابولیســم و دیگ ــردان و زن ــن م آشــکار بی

ــا  ــه ب ــان در مقایس ــد. زن ــاره می کن ــکل اش ــی ال فیزیولوژیک
ــاس  ــتر احس ــکل بیش ــری ال ــزان کمت ــرف می ــا مص ــردان ب م
مســتی می کننــد و بــه میــزان غلظــت خــون بیشــتر می رســند. 
گزارشــات اخیــر از الکلی هــا نشــان می دهــد کــه روزانــه زنــان 
ــد.  ــکل مصــرف می کنن ــردان ال ــه م ــری نســبت ب ــزان کمت می
ایــن موضــوع مربــوط بــه ایــن اســت کــه بــدن زنــان نســبت بــه 
بــدن مــردان آب کمتــری دارنــد و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه 
در بــدن زنــان غلظــت الــکل در خــون بیشــتر از بــدن مــردان 

ــد. ــکل می باش ــابه ال ــزان مش ــرف می ــد از مص بع
تفــاوت جنســیتی مهــم همچنیــن در تاثیــر فیزیولوژیکــی 
ــابهی  ــزان مش ــه می ــردان ب ــان و م ــود دارد. زن ــن وج نیکوتی
مســتعد اعتیــاد بــه نیکوتیــن می باشــند امــا زنــان ســیگارهایی 
ــرف  ــردان مص ــا م ــه ب ــر در مقایس ــن کمت ــزان نیکوتی ــا می ب
می کننــد در طــول روز میــزان کمتــری ســیگار مصــرف 
ــر  ــردان کمت ــا م ــه ب ــامتی در مقایس ــر س ــد و از نظ می کنن

ــتند. ــته هس وابس
ــد  ــا بع ــوب آنه ــال خ ــس و ح ــه ح ــد ک ــار می کنن ــان اظه زن
ــدا  ــل توجهــی افزایــش پی ــزان قاب ــه می از مصــرف نیکوتیــن ب
می کنــد و در زمــان تــرک حــس و حــال خــوب آنهــا کاهــش 

نمی یابــد.

تغییرات جنسیتی واکنش های زیستی )بیولوژیکی(
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ــا  زمانــی کــه دچــار ســوءمصرف مــواد می شــوند در مقایســه ب
مــردان زودتــر دچــار بیمــاری می شــوند و از بیماری هــا و 
ــارخون،  ــار فش ــتر دچ ــد و بیش ــج می برن ــوی رن ــکات ری مش
ــن  ــان همچنی ــوند. زن ــی می ش ــاالت گوارش ــی، اخت ــم خون ک
ــک  ــد ریس ــود مانن ــیت خ ــص جنس ــی مخت ــکات درمان مش
ــای  ــقط جنین ه ــال، س ــای واژین ــاروری، عفونت ه ــزرگ ناب ب

ــد. ــه می کنن ــز تجرب ــد را نی ــش از موع ــان پی ــرر و زایم مک
ــان  ــدت زم ــکل و م ــر از ال ــتفاده کمت ــزان اس ــاف می ــر خ ب
اســتفاده کمتــر، زنــان بیشــتر از مــردان دچــار مشــکاتی مانند 
مشــکات کبــدی می شــوند. زنــان در زمــان پیــش از یائســگی 
کــه مصــرف الــکل بیــش از حــد دارنــد بــه مشــکات جســمی 
ــدند.  ــا می ش ــینه مبت ــرطان س ــد س ــری مانن و ســامتی دیگ
آنهــا بیشــتر از مــردان در معــرض ابتــا بــه ســرطان ســینه و 
حمــات قلبــی قــرار دارنــد اگرچــه میــزان مصــرف آنهــا کمتــر 

از مــردان باشــد.
ــکل در حــدود  ــان مصرف کننــده ال میــزان مــرگ و میــر در زن
۵۰ تــا ۱۰۰% بیشــتر از مــردان می باشــد کــه بــه میــزان 

ــد. ــرف می کنن ــکل مص ــابه ال مش
برخــی تحقیقــات نشــان می دهــد کــه تاثیــر ســیگار بــر 
ــرار  ــد و ق ــردان می باش ــتر از م ــان بیش ــه در زن ــرطان ری س
ــرطان  ــه س ــا ب ــک ابت ــیگار ریس ــرض دود س ــن در مع گرفت
ســینه را در آنهــا افزایــش می دهــد. همچنیــن زنــان ســیگاری 

ــای ناشــی از  ــه بیماری ه ــا ب ــردان در معــرض ابت بیشــتر از م
ــوکارد  ــوس می ــه و انفارکت ــرطان ری ــد س ــیگار مانن مصــرف س

می باشــند.
ــوی بیشــتر  ــن ری ــای مزم ــیوع بیماری ه ــزان ش ــردان می در م
ــن  ــیگار در بی ــرف س ــش مص ــه افزای ــد اگرچ ــان می باش از زن
ــه  ــا ب ــزان ابت ــش می ــا افزای ــته ب ــه گذش ــد ده ــان در چن زن
بیماری هــای ریــوی ارتبــاط دارد. الگوهــای اســتفاده داروهــای 
ــان،  ــه جنســیت زن ــان و رفتارهــای پرخطــر مربــوط ب ویــژه زن
شــرایطی بــه وجــود آورده اســت کــه زنــان را در برابــر ویــروس 
ایــدز )HIV( آســیب پذیرتر کــرده اســت و زنانــی کــه از 
ــردان در  ــتر از م ــد بیش ــتفاده می کنن ــی اس ــای تزریق داروه
معــرض ابتــا بــه HIV قــرار دارنــد. زنــان بیشــتر از مــردان از 
ــا دوســتان  ــا را ب ــد، داروه داروهــای تزریقــی اســتفاده می کنن
زیــادی اســتفاده می کننــد، وســایل خــود را بــا افــراد دیگــری 
ــی  ــول خودفروش ــا پ ــواد ی ــر م ــه خاط ــوند، ب ــریک می ش ش
می کننــد و مشــکات عــدم اســتفاده از کانــدوم توســط 
ــه  ــان جــوان مبتــا ب ــد. میــزان زن شــریک جنســی خــود دارن
ــده  ــزارش ش ــدود ۲۶% گ ــکا ح ــده آمری ــاالت متح HIV در ای
ــط  ــد. رواب ــته می باش ــه گذش ــر ده ــدود دو براب ــه ح ــت ک اس
ــروس  ــن وی ــه ای ــا ب ــد ابت ــل 8۰% درص ــر دلی ــی پرخط جنس
ــار  ــن آم ــک پنجــم ای ــه ی ــزارش شــده ک می باشــد. اگرچــه گ

ــد. ــی می باش ــای تزریق ــتفاده از داروه ــه اس ــوط ب مرب

تفاوت جنسیتی در پیامدهای درمانی 
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بــه خوبــی ثابــت شــده اســت کــه زنــان مبتــا بــه اختــاالت 
ــی  ــال روان ــاری اخت ــان بیم ــرای درم ــواد ب ــرف م ــوء مص س
ــری از  ــزان باالت ــه می ــان ب ــته اند. زن ــتری داش ــه بیش مراجع
مــردان، مبتــا بــه اختــاالت روانــی همزمــان شــدند. اختاالتی 
ماننــد افســردگی، تــرس از اجتمــاع، اختــال اضطــراب پــس از 
آســیب و اختــاالت مصــرف. تفــاوت جنســیتی در افســردگی 
ــی  ــای روان ــاالت زیســتی و الگوه ــل و انفع ــه فع ــوط ب کا مرب
ــی  ــوان مال ــا ت ــان ب ــزان شــیوع افســردگی در زن می باشــد. می
ــی  ــر رفاه ــته از نظ ــکار و وابس ــم، بی ــات ک ــن و تحصی پائی

ــد. ــتر می باش بیش
ــا مشــکات ســوء مصــرف  ــان ب اگرچــه افســردگی در بیــن زن

ــت.  ــر اس ــدر رایج ت ــواد مخ م
ــم افســردگی و رفتارهــای  تفــاوت جنســیتی رابطــه بیــن عائ
ــا،  ــراد مبت ــکات اف ــروبات در مش ــیدن مش ــه نوش ــوط ب مرب
ــه  ــان نقــش مهــم دوگان نشــان می دهــد کــه افســردگی در زن
ــرک شــدند  ــه ت ــان مجبــور ب ــژه اگــر مــردان و زن ــه وی دارد. ب
ــیت  ــر دو جنس ــان ه ــروع درم ــی را در ش ــردگی تغییرات افس

ــر  ــه نظ ــان ب ــان در زن ــه درم ــه در ادام ــد. اگرچ ــام می ده انج
می رســد افســردگی بــر می گــردد.

مطالعــات در مــورد اختــاالت روانــی در مــورد مصرف کننــدگان 
ــاالت  ــزان اخت ــه می ــد ک ــان می ده ــن نش ــون و کوکائی افی
ــد. در  ــردان می باش ــتر از م ــان بیش ــی در زن ــراب و عاطف اضط
افیــون تحــت درمــان،  مطالعــات اخیــر مصرف کننــدگان 
اختــال روانــی زنــان در مقایســه بــا مــردان دو برابــر می باشــد.

ــه متامفتامیــن بیشــتر در معــرض افســردگی،  ــان وابســته ب زن
اقــدام بــه خودکشــی قــرار دارنــد و بیشــتر از مــردان، نیازمنــد 
بــه  ابتــا  افزایــش خطــر  روانــی می باشــند.  کمک هــای 
ــه متامفتامیــن می باشــند  افســردگی در مــردان کــه وابســته ب
بیشــتر از زنــان و مردانــی می باشــد کــه وابســته بــه ایــن دارو 
ــی و  ــه خودکش ــدام ب ــردان اق ــه م ــان ن ــه در زن ــتند. البت نیس
نیــاز بــه حمایت هــای روانــی در مبتایــان بــه مصــرف 
ــدر  ــن مخ ــه ای ــه ب ــد ک ــی می باش ــتر از زنان ــن بیش متامفتامی

ــتند. ــته نیس وابس

اختالالت روانی همزمان و مصرف مواد مخدر 

تاریخچه قربانیان و خشونت
ــان ســوء  ــرای زن ــژه ای ب حــوزه دیگــری کــه اهمیــت وی
مصــرف مــواد مخــدر وجــود دارد زنــان قربانــی خشــونت 
می باشــد. میــزان تأثیــر خشــونت دوســت پســر در زنــان 
کــه درمــان دارویــی داشــتند بیــن ۲۵% تــا ۵7% گــزارش 
ــر  ــت پس ــونت دوس ــزان از خش ــن می ــت. ای ــده اس ش
حــدود ۱/۵% تــا ۱۶% بیشــتر از میــزان شــیوع یافته شــده 
در زمینــه اپیدمیولوژیــک نمونــه ای جامعــه هــدف زنانــی 
ــزون  ــد. اف ــتفاده نمی کنن ــواد مخــدر اس ــه از م اســت ک
ــای  ــه اضطراب ه ــد ک ــان می ده ــواهد نش ــن، ش ــر ای ب
فــردی و ناســازگاری های روابــط عوامــل اصلــی محــرک 
زنــان بــرای اســتفاده مــواد مخــدر می باشــد و خشــونت 
ــدر و  ــتفاده موادمخ ــه اس ــث ادام ــی باع ــریک صمیم ش

ــواد می باشــد. ــه ســوی م برگشــت ب
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بــه دلیــل رشــد پیش بینی شــده جمعیــت زنــان میانســال و بزرگســال 
ــان  ــن زن ــواد مخــدر بی ــوء مصــرف م ــان س ــده مشــکات درم ــه آین در ده
ــت  ــدن جمعی ــر ش ــا پی ــد. ب ــش می باش ــال افزای ــن در ح ــال و مس میانس
افــراد مبتــا بــه ســوء مصــرف مــواد مخــدر، بیشــتر زنــان در طــول درمــان 
ــر  ــای پرخط ــد. رفتاره ــرار دارن ــگی ق ــا یائس ــگی ی ــش از یائس در دوران پی
در دوران پیچیدگــی یائســگی )بــه عنــوان مثــال مصــرف مشــروبات الکلــی، 
ســیگار کشــیدن، ســوءمصرف مــواد مخــدر، بیماری هــای همزمــان، ویــروس 
ــع اقتصــادی و  ــی، مناب ــت، اضطــراب و اســترس روان ــدز، هپاتی ــا ای HIV ی
ــات منفــی زندگــی( باعــث شــیوع ســوء مصــرف  اجتماعــی ضعیــف و اتفاق
ــال %۱۵  ــان میانس ــروسHIV  در زن ــه وی ــا ب ــزان ابت ــد. می ــان می باش زن
درصــد بیشــتر از زنــان بــاالی ۵۰ ســال می باشــد )اعــداد و ارقامــی کــه در 
۱۲ ســال گذشــته دو برابــر شــد( کــه بــه طــور کامــل مرتبــط بــا رفتارهــای 
پرخطــر ماننــد ســوء مصــرف مــواد و رفتارهــای پرخطــر جنســی می باشــد.

ــای  ــند، روش ه ــارداری نمی باش ــران ب ــگی نگ ــد از یائس ــون در دوران بع چ
ــتفاده  ــگیری را اس ــای پیش ــدوم، قرص ه ــد کان ــارداری مانن ــگیری از ب پیش
ــای  ــه بیماری ه ــا ب ــر ابت ــش خط ــه افزای ــر ب ــر منج ــن ام ــد و ای نمی کنن
ــزون  ــد. اف ــدا می کنن ــاد پی ــی اعتی ــریک جنس ــد HIV از ش ــی مانن جنس
بــر ایــن، بســیاری از عائــم مرتبــط بــا یائســگی )داغ شــدن و ســرد شــدن 
ــم  ــی نامنظ ــی، قاعدگ ــل جنس ــش می ــردن، کاه ــرق ک ــتگی، ع ــدن، خس ب
خــواب )آشــفته( بســیار مشــابه بــا عائــم تــرک و درمــان مــواد مخــدر بــه 
ــی  ــد. زنان ــب می باش ــا دوز نامناس ــادون ب ــان مت ــون و درم ــرک افی ــژه ت وی
کــه بــه ایــن عائــم حســاس هســتند و ســطح باالیــی از ناراحتــی جســمی، 
بی خوابــی، زودرنجــی، اضطــراب و افســردگی را تجربــه می کننــد و در 
معــرض بازگشــت بــه اســتفاده از مصــرف مــواد و رفتارهــای جنســی پرخطــر 

می باشــند.

زنــان در برنامه هــای درمــان ســوء مصــرف مــواد مخــدر کمتــر 
دیــده می شــوند. در ســال ۲۰۰۲، ۳۰%  از افــراد مــورد پذیــرش 
بــرای درمــان، زنــان بودنــد امــا درصــد زنــان نســبت بــه مــردان 
در وابســتگی بــه مــواد مخــدر بیشــتر اســت. تحقیقــات نشــان 
می دهــد کــه زنــان کمتــر از مــردان بــه دنبــال درمــان هســتند.
ــان  ــان در می ــه درم ــروع ب ــوارد ش ــی از م ــیار کم ــد بس درص
زنــان بــا موانــع خاصــی روبــه رو می شــدند. موانــع بــرای زنــان 
ــرای  ــات ب ــود خدم ــارداری، کمب جــوان در دو دهــه گذشــته ب
ــا  ــه دنی ــد ب ــت فرزن ــرس از دســت دادن حضان ــاردار، ت ــان ب زن
ــاید  ــد. ش ــای جنســی می باش ــب، آزاره ــرس از تعقی ــدن، ت آم
موانــع قابــل توجــه بــرای زنــان مراقبــت از فرزنــدان می باشــد. 
میــزان بســیار کمــی از برنامه هــای درمــان همــراه بــا فرزنــدان 
ــد  ــان بتوانن ــه زن ــد ک ــم می کن ــرایطی را فراه ــا ش ــد ی می  باش
از فرزنــدان خــود نیــز مراقبــت کننــد. حتــی زمانــی کــه زنــان 
برنامه هــای متنــاوب انجــام می دهنــد آنهــا بــا مقاومــت و 

ــوند. ــه رو می ش ــواده روب ــای خان ــت اعض ــدم رضای ع
جســتجوی زنــان بــرای درمــان ســوء مصــرف مــواد مشــکات 
ــت  ــکاتی اس ــخت از مش ــکات س ــن مش ــیاری دارد و ای بس
ــا  ــان ب ــه عنــوان مثــال زن ــد. ب ــرای مــردان پیــش می آی کــه ب

ــه رو  ــان روب ــز درم ــه مراک ــال ب ــرای انتق مشــکات بســیاری ب
ــر،  ــب، فق ــان نامناس ــه درم ــد بیم ــکاتی مانن ــوند مش می ش
ــردان از  ــر از م ــده، کمت ــراد مصرف کنن ــر اف ــا دیگ ــاط ب ارتب

ــوند. ــت می ش ــان حمای ــول درم ــر در ط ــراد دیگ ــرف اف ط
وچســبرگ دریافــت کــه زنانــی درمــان را شــروع می کننــد کــه 
ــی  ــغلی پایین ــطح ش ــات و س ــم تحصی ــتند، ک ــر هس جوان ت
ــر هســتند،  ــدان درگی ــه فرزن ــوط ب ــات مرب ــا موضوع ــد، ب دارن
ــامت  ــی و س ــامت روان ــکات س ــد، مش ــر ازدواج کرده ان کمت
ــی  ــتفاده جنس ــوء اس ــرض س ــتر در مع ــد، بیش ــمی دارن جس
ــه  ــات بچ ــر موضوع ــتر درگی ــد و بیش ــرار دارن ــی ق و فیزیک
ــه مشــکاتی  ــد ک ــان می کنن ــه درم ــروع ب ــی ش هســتند. زنان
ــواده و  ــروس HIV و خان ــر وی ــامتی، خط ــکل س ــد مش مانن

ــد. ــغلی دارن ــت ش موقعی
شــروع درمــان مــردان بــه نظــر می رســد توســط ســازمان هایی 
ماننــد کارفرماهــا یــا نظــام عدالت کیفری تســهیل شــده اســت؛ 
ــددکاری  ــرف م ــان از ط ــان زن ــه درم ــروع ب ــه ش ــی ک در حال
ــود مراجــع  ــه پیشــنهاد می ش ــری می شــود ک ــی پیگی اجتماع

اجتماعــی شــروع بــه درمــان زنــان را نیــز تســهیل نماینــد.

موانع ویژه شروع درمان زنان 

زنان میانسال و مسن تر 

بهبه  دلیلدلیل  رشدرشد  پیشپیش  بییبیی  شدهشده  
جمعیتجمعیت  زاننزانن  میانسالمیانسال  وو  

بزرگسالبزرگسال  دردر  دههدهه  آیندهآینده  مشکالتمشکالت  
درماندرمان  سوءسوء  مرصفمرصف  موادمواد  مخدرمخدر  

بینبین  زاننزانن  میانسالمیانسال  وو  مسنمسن  دردر  
حالحال  افزایشافزایش  یمیم  ابشدابشد..
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بحــث بــر ســر ایــن موضــوع وجــود دارد کــه تحقیقــات متعــدد 
نشــان می دهــد حفــظ درمــان در زنــان موفق تــر اســت 
ــت از  ــج مثب ــان دهنده نتای ــات نش ــی مطالع ــردان؟ برخ ــا م ی
ــه  ــان در مقایس ــال زن ــوان مث ــه عن ــد. ب ــان می باش ــرف زن ط
ــد و  ــظ می کنن ــود را حف ــان خ ــول درم ــتر ط ــردان بیش ــا م ب
کمتــر مایــل هســتند تــا درمــان خــود را نیمــه کاره رهــا کننــد. 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــی را نشــان می ده ــج منف ــات نتای دیگــر مطالع
ــان بیشــتر از مــردان درمــان خــود را نیمــه کاره رهــا  مثــال زن
می کننــد و کمتــر از مــردان در جلســات درمــان حضــور پیــدا 
می کننــد و زنــان بــا اختــال ســوءمصرف مــواد بــا مردانــی بــا 
اختــال ســوء مصــرف مــواد بــه طــور ویــژه در عوامــل پرخطــر 
ــل  ــرف، دالی ــوء مص ــکات س ــودن مش ــاک ب ــابقه پ ــد س مانن
ــز  ــان متمای ــای درم ــود و انگیزه ه ــکات موج ــت، مش بازگش
هســتند. اگرچــه، هیــچ تفــاوت جنســیتی در حفــظ و تکمیــل 
درمــان در ســه تحقیــق دیــده نشــده اســت. ســایر، الگوهــای 
ــان وابســته  ــراد تحــت درم ــان در اف ــر اصطــکاک درم ــر ب موث
بــه کوکائیــن را مــورد بررســی قــرار داده اســت. شــصت و پنــج 
درصــد قبــل از اتمــام بیســت جلســه درمــان را نیمــه کاره رهــا 
ــی کــه از همســران خــود  ــد. رهــا کــردن درمــان در زنان کرد ن
جــدا شــده اند، ســطح مالــی و اجتماعــی و تحصیاتــی ضعیفــی 
دارنــد، بیشــتر دیــده می شــد. افــراد بــا ســطح تحصیــات بــاال 
ــود  ــان خ ــول درم ــر توانســتند ط ــی ضعیف ت ــاالت روان و اخت

را حفــظ کننــد.
ویژگی هــای برنامــه درمــان، مرتبــط بــا حفــظ و تکمیــل 
ــن  ــتقیم، ای ــور مس ــه ط ــد. ب ــان می باش ــط زن ــان توس درم
ــاال بیشــتر در  ــا خطــر ب مطالعــات اشــاره می کنــد کــه افــراد ب

ــوند. ــکاک می ش ــار اصط ــان دچ ــول درم ط
مطالعــات نشــان می دهنــد کــه خدماتــی ماننــد مراقبــت 
بهداشــتی، مشــاوره خشــونت خانوادگــی، حمــل و نقــل، 
ــی  ــا مشــاوران شــخصی دالیل ــدان و ارتبــاط ب مراقبــت از فرزن
ــان می شــود. ــان زن ــل درم ــظ و تکمی ــه باعــث حف هســتند ک

بــا  مرتبــط  درمــان  در طــول  زنــان  رهایــی  و  شکســت 
ــرای مــردان  برنامه هــای ســنتی درمــان می باشــد کــه فقــط ب
ــی  ــاس تحقیقات ــر اس ــا ب ــای آنه ــده اند و روش ه ــی ش طراح
ــده  ــام ش ــردان انج ــواد در م ــرف م ــوء مص ــورد س ــه در م ک
ــه  ــد ک ــان می ده ــابق نش ــات س ــت. تحقیق ــده اس ــی ش طراح
ــر برنامه هــای درمــان ســوء مصــرف  نمونه  هــای مــردان در براب
مــواد مقاومــت بیشــتری نشــان می دهنــد. برنامه هــای درمــان 
ســنتی بــه صــورت تهاجمــی بــا اعتیــاد برخــورد می کننــد کــه 

ــود. ــی می ش ــه پیامدهای ــر ب منج

بــه طــور معمــول بازگشــت بــه جــای کشــف عوامــل محیطــی 
ممکــن بــرای کمــک بــه درمــان مصــرف مــواد بــا یــک پاســخ 

ــد. ــاق می افت ــر اتف تنبیه گ
ــان  ــوء مصرفش ــدن س ــوان ش ــا عن ــردان ب ــتر از م ــان بیش زن
ــت شــده  ــن ثاب ــد. بنابرای ــاه و شرمســاری می کنن احســاس گن
کــه روش هــای تهاجمــی که باعــث احســاس گناه و شرمســاری 
بیشــتر می شــود بــرای زنــان غیــر موثــر و ناکارآمــد می باشــد.
ــر اســاس حبــس، زندانــی کــردن  ــی ب تمــام برنامه هــای درمان
کــه بــا ذهــن مــردان طراحــی شــده اند و تحقیقــات کمــی کــه 
در دســترس می باشــد، نشــان می دهــد کــه ایــن روش هــا بــرای 
زنــان زندانــی نیــز غیرموثــر می باشــد. دو مطالعــه و تحقیــق در 
مــورد برنامــه درمانــی ســو مصــرف مــواد در ۶ هفتــه بــر روی 
ــت کــه در برنامــه  زندانیــان یــک اســتان و زندانیــان یــک ایال
درمانــی ســوء مصــرف مــواد مخــدر در ۱۲ مــاه یا 9 ماه شــرکت 
کردنــد انجــام شــد. هــر دو مطالعــات و تحقیقــات تفاوت هــای 
ــای مصــرف  ــه الگوه ــی ک ــان زندان جنســیتی را نشــان داد: زن
مــواد جــدی داشــتند در مقایســه بــا مــردان مایــل بودنــد تــا در 
خانــه حضــور داشــته باشــند تــا مــورد ســوء اســتفاده جنســی و 
جســمی قــرار نگیرنــد تــا مشــکات ســامت جســمی و روانــی 
نداشــته باشــند. خدمــات درمانــی در سیســتم عدالــت کیفــری 
ــان دارای اعتیــاد توجــه نکــرده اســت. تعــداد  ــه نیازهــای زن ب
زیــادی از ایــن افــراد بــه جرایــم مرتبــط بــا مصــرف مــواد ادامــه 

ــد. ــری برمی گردن ــت کیف ــه سیســتم عدال ــد و ب می دهن
ــه  ــان ب ــژه زن ــای وی ــان در گروه ه ــور زن ــوع حض ــه موض اگرچ
جــای گروه هــای ترکیبــی و مختلــط موضــوع بحــث می باشــد. 
ــل  ــان در مقاب ــص زن ــای مخت ــورد گروه ه ــی در م ــک ارزیاب ی
گروه هــای مختلــف نشــان می دهــد کــه زنــان چندیــن 
موضــوع اختصاصــی ویــژه دارنــد کــه در گروه هــای مخصــوص 
احســاس  ماننــد  می کننــد  بحــث  آنهــا  مــورد  در  زنــان 
ــری نشــان  ــه دیگ ــودن. مطالع ــق ب ــادر ناالی ــورد م ــاه در م گن
ــان شــده  ــان درم ــده از زن ــه دســت آم ــج ب ــه نتای ــد ک می ده
در برنامه هــای گروه هــای ویــژه زنــان موفقیــت بیشــتری 
ــات  ــی مطالع ــه برخ ــی ک ــط دارد. در حال ــای مختل از گروه ه

ــدارد. ــود ن ــروه وج ــن دو گ ــی بی ــد تفاوت ــان می ده نش
ــیتی  ــک جنس ــای ت ــر گروه ه ــورد تاثی ــز در م ــک متاآنالی ی
ــژه  ــای وی ــه گروه ه ــد ک ــان می ده ــدر نش ــواد مخ ــان م درم
ــگرف آن  ــر ش ــت و تاثی ــر اس ــیار موث ــان بس ــرای درم ــان ب زن
ــا و  ــی، نگرش ه ــود روان ــان می باشــد. بهب ــارداری زن ــر روی ب ب
اعتقــادات، کاهــش خطــر HIV در ایــن روش درمــان مشــاهده 

می شــود؛

حفظ و تکمیل درمان
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شــواهد نشــان می دهــد کــه تفــاوت جنســیتی قابــل توجهــی 
ــواد ویژگی هــا  ــوء مصــرف م ــوژی اختــاالت س در اپیدمیول
الگوهــای  بیولوژیکــی،  واکنش هــای  اجتماعــی،  عوامــل  و 
مصــرف، پیشــرفت وابســتگی، پیامدهــای ســامتی، اختــاالت 
روانــی همزمــان و عوامــل مرتبــط بــا ورود بــه درمــان، حفــظ و 

ــان وجــود دارد. ــل درم تکمی
چالش هایــی  زنــان  در  مــواد  مصــرف  همه گیــری  ایــن 
ــه  ــردان را ارائ ــواد در م ــرف م ــوء مص ــای س ــدا از چالش ه ج
ــی،  ــان )بی خانمان ــروه زن ــت گ ــز جمعی ــات ری ــد. خدم می کن
بیمــاری روانــی،  HIV مثبــت، قربانیــان خشــونت، زندانی هــا و 
میانســالی و کهولــت ســن( نیازمنــد خدمــات بیشــتر و ویژه تــر 

می باشــد.
ــان  ــرای زن ــواد ب مراحــل توســعه و پیشــرفت ســوء مصــرف م
ــع  ــده تلســکوپی در واق ــر پدی ــد نمی باشــد اگ ــردان همانن و م
ــتر  ــات بیش ــد. تحقیق ــج می باش ــدر رای ــواد مخ ــام م ــن تم بی

ــد. ــاز می باش نی
ــواردی اســت  ــورد بررســی شــامل آسیب شناســی م مناطــق م
کــه تفاوت هــای تعیین کننــده واکنش هــای هورمونــی یــا 
بیولوژیکــی بــه مــواد مخــدر، تفاوت هــای اجتماعــی مربــوط بــه 
ــتجوی  ــیتی در جس ــای جنس ــان، تفاوت ه ــروع درم ورود و ش
ــر از  ــان کوتاه ت ــرای زن ــیر را ب ــکی مس ــی و پزش ــان داروی درم
مــردان می کنــد. ایــن موضــوع همچنیــن اشــاره می کنــد کــه 
زنــان شــانس کمتــری بــرای اقــدام قبــل از پیشــرفت بیمــاری 

دارنــد.
مشــکات درمانــی جنســیتی در نتیجــه تاثیــر الگوهــای ســوء 
مصــرف مــواد در جنســیت خــاص و رفتارهــای پرخطــر مربــوط 
ــان میانســال  ــه جنســیت محیطــی را ایجــاد می کنــد کــه زن ب
ــتند.  ــردان هس ــیب پذیرتر از م ــدز آس ــر ای ــن تر در براب و مس
نیــاز اســت تــا درمان هــای موثــر بــرای زنــان در طــول زندگــی 
ــان  ــان زن ــژه در می ــه وی ــواد ب ــرف م ــوء مص ــاالت س ــا اخت ب

میانســال و بزرگســال، ایجــاد، اجــرا و امتحــان شــود.
کمبــود تحقیقــات مربــوط بــه تاثیــر اقدامــات درمانــی طراحــی 
ــه  ــود دارد؛ اگرچ ــده وج ــان مصرف کنن ــرای زن ــژه ب ــده وی ش
ــه خدمــات تفاوت هــای جنســیتی بیــن  بســیاری از مراکــز ارائ
ــد  ــواد را م ــرف م ــوء مص ــان س ــی در درم ــای آزمایش نمونه ه
نظــر قــرار می دهنــد امــا ایــن تفاوت هــا و برنامه ریزی هــا 
ــورد  ــب م ــل و مناس ــور کام ــه ط ــد ب ــر می گیرن ــد نظ ــه م ک
مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت. چــون زنــان در برنامه هــای درمــان 
ســوء مصــرف مــواد کمتــر دیــده می شــوند و مطالعــات جدیــد 
در تأثیــر درمــان نیازمنــد دسترســی بــه تفاوت هــای جنســیتی 
در پاســخ بــه اســتراتژی درمان هــای متفــاوت می باشــند. 
ــژه  ــی مقیاس هــای وی ــه بررســی ارزیاب ــاز ب ــن نی ــر ای ــزون ب اف
جنســیتی و مراحــل درمانــی بــرای بهبــود تاثیــر درمــان وجــود 
دارد. تحقیقــات بیشــتر بایــد بــه صــورت تئوریکــی و متدولــوژی 
بــر اســاس نیازهــای زنــان مصرف کننــده انجــام شــود در 
ســطح ملــی، اســتانی و محلــی سیاســتگذاران و ارائه دهنــدگان 
ــن  ــاوت بی ــم تف ــرای فه ــد ب ــات جدی ــد اطاع ــات نیازمن خدم
ــای  ــی، ویژگی ه ــه اجتماعی-جمعیت ــردان در زمین ــان و م زن
مصــرف مــواد، ورود بــه درمــان، حفــظ و تکمیــل آن می باشــد. 
ــد کــه زمینه ســاز  ــی را بررســی می کن ــده عوامل ــات آین تحقیق
ــواد  ــرف م ــوء مص ــه س ــدام ب ــرای اق ــیتی ب ــای جنس تفاوت ه

می باشــد.
ــاوت  ــه تف ــد ک ــان می ده ــوح نش ــه وض ــات ب ــل تحقیق دالی
ــواد مخــدر وجــود دارد  ــل توجهــی درمصــرف م جنســیتی قاب
ــا  ــن یافته ه ــه ای ــت. ترجم ــد اس ــتری نیازمن ــات بیش و تحقیق
و تحقیقــات بــرای جامعــه درمــان باعــث بهبــود نتایــج درمــان 
ــات  ــت ها و خدم ــود. سیاس ــد ب ــیت خواه ــر دو جنس ــرای ه ب
در حــال افزایــش و در حــال اصــاح و تحقیقــات جدیــد بــرای 
ــدر  ــواد مخ ــده م ــردان مصرف کنن ــان و م ــی زن ــود زندگ بهب

ادامــه خواهــد داشــت.

 امــا نتایــج روان پزشــکی تــا حــدودی کــم شــده اســت. نتایــج 
درمــان در مصــرف الــکل و دیگــر مــواد مخــدر بهبــود یافــت و 

فعالیــت مجرمانــه کاهــش پیــدا کــرد.
ــرای  ــی ب ــز )روش ــن متاآنالی ــی در ای ــات کم ــه مطالع اگرچ
مقایســه نتایــج مطالعــات مختلــف در زمینــه اختــاالت روانــی( 
ویــژه برنامــه درمانــی گروه هــای مختلــط یــا گروه هــای 
ــه  ــیتی را مقایس ــیت های جنس ــیتی و حساس ــی جنس تخصص
ــد  ــد و نیازمن ــی می باش ــیار مقدمات ــج بس ــت، نتای ــرده اس ک

ــد. ــان می باش ــه زن ــاد در زمین ــیار زی ــات بس تحقیق
مطالعــات متعــددی نشــان می دهــد کــه تفــاوت جنســیتی در 

روش هــای تقابــل و ســلطه و نفــوذ اجتماعــی مــردان بــه صورت 
ســنتی در درمــان گروهــی مختلــط بــر روی زنــان تاثیــر منفــی 

می گــذارد.
ــان  ــه درم ــده ک ــت ش ــم و در کل ثاب ــه می گیری ــس نتیج پ
ســوء مصــرف مــواد مخــدر بــرای زنــان بــه ویــژه زنــان بــاردار و 
زنانــی کــه فرزنــد وابســته دارنــد موضوعــات اجتماعــی و روانــی 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. پــس برنامه هــای درمانــی 
طراحــی شــده ویــژه زنــان نیازمنــد در نظــر گرفتــن مشــکات 
مرتبــط و نیازهــای ویــژه و موانــع درمــان زنــان مصرف کننــده 

می باشــد.
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ــی بیشــتر جنســیتی شــده اند  ــی کــه گزینه هــای درمان در حال
و بــرای زنــان، یــک اختــاف عمــده، از دســت دادن نزدیــکان 
شــواهدی در مــورد نقشــی اســت کــه ممکــن اســت انــدوه در 
ــواد مخــدر پــس از مــرگ یــک  ــا تشــدید مصــرف م شــروع ی
فــرد مهــم در زندگــی زنــان ســوء مصرف کننــده داشــته باشــد. 
بنابرایــن، هــدف از درمــان بررســی امــکان اجــرای یــک گــروه 
۶ هفتــه ای بــود کــه بــه طــور خــاص بــر غــم و انــدوه زنــان در 
درمــان خانگــی اختــاالت ســوء مصــرف مــواد تمرکــز داشــت. 
اگــر ایــن مداخلــه موثــر بــودن را نشــان دهــد، درمــان گروهــی 
ــد در ســایر  ــود می توان ــان در حــال بهب ــدوه زن ــر ان ــز ب متمرک

ــی اجــرا شــود. ــای محل برنامه ه
ــرف  ــوء مص ــوگ و س ــن س ــاط بی ــه ارتب ــود ک ــواهد موج ش
مــواد را نشــان می دهــد مربــوط بــه دهــه ۱97۰ اســت. 
بســیاری از مطالعــات قبلــی توصیفــی بودنــد و مــردان و 
ــامل  ــواد را ش ــرف م ــوء مص ــاالت س ــه اخت ــا ب ــان مبت زن
از ســال  قبــل  را  تنهــا دو مطالعــه  توانســتیم  می شــدند. 

ــان  ــر روی زن ــر ب ــور منحص ــه ط ــه ب ــم ک ــی کنی ۲۰۰۰ بازیاب
ــت:  ــز داش ــواد تمرک ــرف م ــوء مص ــاالت س ــه اخت ــا ب مبت
 .)۱999( همــکاران.  و  کامیــش  مــک   راســکین)۱99۲(؛ 
ــدگان  ــوء مصرف کنن ــی از س ــه آزمایش ــک نمون ــکین در ی راس
ــاد را  ــادران دارای اعتی ــان، ســوگواری م ــان و زایم ــواد در زن م
ــدوه  ــه ان ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــرار داد و ب ــورد بررســی ق م
ــت  ــی از دس ــان در پیش بین ــواده زن ــای خان ــوت اعض ــد ف بع
دادن احتمالــی حضانــت پــس از زایمــان امــری عــادی اســت. 
مــک کامیــش و همــکاران )۱999( گــروه غــم و انــدوه مــداوم 
ــوء  ــان س ــان در درم ــرای زن ــاله( را ب ــی ۲ س ــور تقریب ــه ط )ب
مصــرف مــواد محلــی انجــام داد. بیســت و چهــار زن در گــروه 
ــک  ــروه مقایســه شــامل ســی و ی ــد و گ ســوگ شــرکت کردن
نفــر غیــر از شــرکت کنندگان بودنــد. بــه طــور جداگانــه زنــان 
ــن حضــور  ــر خــاف ای ــد. ب ــا ۱۰ جلســه شــرکت کردن از ۳ ت
بــه نســبت کوتــاه، مــک کامیــش و همکارانــش بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند زنانــی کــه در گــروه ســوگ شــرکت کردنــد،

زنان، اعتیاد و اندوه: ابتکار بهبود درمان

Women, addiction, and grief: A quality improvement initiative
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بیان مساله 
تحقیقــات قابــل توجهــی بــرای شناســایی عوامل خطر مرتبط با اختاالت ســوء مصــرف مــواد )SUD(۱ در زنان انجام 
شــده اســت. این عوامل شــامل ناراحتی روانی و عاطفی، خشــونت خانگی، سوء استفاده جنســی، کنترل وزن، مبارزه 
 .)NIDA: https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/substanceuse-in-women( با خســتگی و درد مزمن است 
مــرگ  مصرف کننــده،  ســوء  زنــان  بیــن  در  رایــج  تجربــه  و  خطــر  عوامــل  از  دیگــر  یکــی 
گودبــال  و  جانســون  )فــور،  اســت  آن  از  بعــد  نشــده  تمــام  ســوگواری  و  خانــواده  عضــو  یــک 
.)۱99۲ راســکین  ۱999؛  همــکاران  و  کامیــش  مــک  ۲۰۱8؛  مولــی  و  لونــا  هورتــون،   ۲۰۱۵؛ 
ــرای  ــکان، ب ــگام نزدی ــت دادن زودهن ــوط از دس ــواد مرب ــرف م ــوء مص ــا س ــط ب ــت دادن مرتب ــوگ و از دس س
ــا  ــودی ب ــول دوره بهب ــه در ط ــی ک ــد و زیانهای ــواد رخ دادهان ــرف م ــوء مص ــگام س ــه در هن ــت ک ــی اس آنهای
آنهــا روبــه رو میشــود، مربــوط میشــود )فــور،۲۰۱۵(. ســوگ و انــدوه از دســت دادن بیشــتر اوقــات بــرای زنــان 
ــد  ــد و می توان ــاد می کن ــدر ایج ــواد مخ ــتفاده از م ــرای اس ــی ب ــردان( دلیل ــن م ــده )و همچنی ــوء مصرف کنن س
ــده از  ــاالت متح ــغ در ای ــان بال ــی از زن ــل توجه ــداد قاب ــی ، ۱984(. تع ــی و ل ــد )دن ــری کن ــودی جلوگی از بهب
داروهــای غیرقانونــی اســتفاده می کننــد. در ســال ۲۰۱8، 7,۲ میلیــون خانــم بالــغ اختــاالت ســوء مصــرف مــواد 
داشــتند: ۲,8 میلیــون نفــر بــا مــواد مخــدر غیــر قانونــی، ۵,۳ میلیــون نفــر بــا مصــرف الــکل و 897,۰۰۰ نفــر 
ــا مــواد مخــدر و هــم مشــروبات الکلــی دســت و پنجــه نــرم می کردنــد )سامشــا،۲۰۲۰(. اگرچــه ارتبــاط  هــم ب
بیــن انــدوه و مصــرف مــواد در زنــان بــرای دهه هــا مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت امــا در حــال حاضــر شــواهد 
محــدودی وجــود دارد کــه میتوانــد اســتراتژی های درمانــی و مداخلــه ای کــه میتوانــد تاثیــر از دســت دادن اعضــا 
ــه دنبــال درمــان اختــال مصــرف مــواد هســتند،  ــه طــور فعــال ب ــی کــه ب و ســوگواری تمــام  نشــده را در زنان

کاهــش دهــد.
Substance Use Disorder  -1

مقدمه 

نبود دانش کافی مرتبط با موضوع
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ــاالت ســوء مصــرف  ــی اخت ــه درمان ــک برنام ــی ی ــر بالین مدی
ــی  ــرای ارزیاب ــرد ب ــه ک ــندگان مراجع ــه نویس ــی ب ــواد محل م
امــکان اجــرای گــروه ســوگ بــه عنــوان یــک اســتراتژی بــرای 
بهبــود پیامدهــای ســامت زنــان مبتــا بــه نابهنجــاری )هــای( 
ســوء مصــرف مــواد مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. نویســندگان 
ــا  ــد ت ــا مدیــر بالینــی و تعــدادی از کارکنــان همــکاری کردن ب
ــان را  ــای زن ــه نیازه ــد ک ــان را ایجــاد کنن ــود درم ــکار بهب ابت
بــرآورده ســازد و خدمــات تکــراری ارائــه شــده در مرکــز محلــی 
ــی تحــت  ــرادی و گروه ــور انف ــه ط ــان ب ــد. زن ــرآورده نکن را ب
درمــان قــرار گرفتنــد امــا تمرکــز فقــط مربــوط بــه امــور غــم 

و انــدوه نبــود.
زنانــی کــه در ایــن طــرح بهبــود کیفیــت مشــارکت داشــتند، 

methamphetamine, ecstasy, and methylenedioxymethamphetamine -1

کســانی بودنــد کــه بــرای درمــان اختــال )هــای( ســوء مصرف 
مــواد در درمــان محلــی بودنــد. در مجمــوع ۱۲ زن در ۶ هفتــه 
ــه  ــم دادگاه ب ــا حک ــا ب ــه آنه ــد و هم ــرکت کردن ــی ش آزمایش
ــروه  ــارکت گ ــای مش ــد. معیاره ــه کردن ــی مراجع ــان محل درم
ــرگ  ــر م ــراد( مهــم در اث ــر )اف ــک نف شــامل از دســت دادن ی
و بهبــودی از اعتیــاد بــه مــواد مخــدر بــود. مــواد مخــدر مــورد 
اســتفاده زنــان شــامل کــراک، هروئیــن، الــکل، کوکائیــن، مــواد 
افیونــی، مــت آمفتامیــن، اکســتازی و متیلــن دی اکســی مــت 

ــود. آمفتامیــن MDMA(1( ب

ــان  ــه در درم ــروه مقایس ــه گ ــبت ب ــری نس ــدت طوالنی ت  م
باقــی ماندنــد و ایــن نشــان می دهــد کــه مشــارکت بــر حفــظ 

ــذارد. ــر می گ ــان تأثی درم
شــده  انجــام  مداخلــه ای  مطالعــات  اخیــر،  ســال های  در 
ــی  ــه آزمایش ــک مطالع ــکاران )۲۰۰۶( ی ــف و هم ــت. زوک اس
ــده  ــدوه پیچی ــم و ان ــا غ ــرد( ب ــال )9 زن و 7 م ــا ۱۶ بزرگس ب
ــک  ــا در ی ــواد انجــام داد. آنه ــا ســوء مصــرف م و وابســتگی ی
ــه  ــامل مصاحب ــه ش ــد ک ــرکت کردن ــه ای ش ــان ۲4 جلس درم
ــود.  ــی ب ــای ارتباط ــی و مهارت ه ــه احساس ــی، مقابل انگیزش
ــدوه  ــوگ و ان ــه س ــد ک ــزارش کردهان ــکاران گ ــف و هم زوک
ــه  ــد مداخل ــه نظــر می رس ــواد ب ــان مصــرف م ــده و درم پیچی
امیدوارکننــده ای اســت کــه شایســته تحقیقــات بیشــتر اســت.

ــت  ــصت و هش ــا ش ــه ای را ب ــکاران )۲۰۱۵( مطالع ــور و هم ف
ــار  ــد کــه در چه ــرد و 9 زن( انجــام دادن شــرکت کننده )۵7 م
ــرپایی  ــان س ــاالن، درم ــی بزرگس ــان محل ــی )درم روش درمان
جامــع، درمــان ســرپایی شــدید و مراقبت هــای بعــد( شــرکت 
داشــتند. هــدف از ایــن مطالعــه شناســایی ضررهایــی بــود کــه 
افــراد قبــل از مصــرف مــواد بــا آن روبــرو بودنــد، زیانهایــی کــه 
در اثــر اعتیــاد ایجــاد شــده بــود و خســاراتی کــه هنــگام ورود 
بــه درمــان ایجــاد شــد. فــور و همــکاران نتیجــه گرفتنــد کــه 
از دســت دادن در هــر یــک از دوره هــای زمانــی در نظرســنجی 
ــودی( رخ داده  ــال و بهب ــاد فع ــاد، در طــول اعتی ــل از اعتی )قب

Premature, Untimely and Traumatic -1

ــایع در  ــئله ش ــک مس ــت دادن ی ــه از دس ــت ک ــار داش و اظه
ــه ســوء مصــرف  ــوط ب ــان مســائل مرب بیــن مراجعیــن در درم
مــواد اســت. هورتــون و همــکاران )۲۰۱8( روابــط بیــن مــرگ 
و  خانــواده  اعضــای   ۱)PUT( آســیب زا  و  نابهنــگام  زودرس، 
آسیب شناســی روانــی همــراه را در یــک نمونــه راحــت از ۱۰4 
ــوء  ــاالت س ــز اخت ــک مرک ــه در ی ــرد( ک ــد م ــر )۶۱ درص نف
ــی  ــد، بررس ــرار گرفتن ــان ق ــت درم ــی تح ــواد محل ــرف م مص
ــرگ زودرس،  ــد م ــه گرفتن ــکاران نتیج ــون و هم ــرد. هورت ک
ــور  ــه ط ــواده ب ــای خان ــی از اعض ــیب زای یک ــگام و آس نابهن
معمــول در خانواده هــای شــرکت کنندگان در مطالعــه آنهــا 

ــود.  ــت می ش یاف
ــق  ــراب، خل ــر اضط ــطوح باالت ــا س ــی ب ــل توجه ــور قاب ــه ط ب
ــی از  ــخصیت یک ــال ش ــم اخت ــت و عائ ــراه اس ــوی هم و خ
و  هورتــون  و   )۲۰۱۵( همــکاران  و  فــور  محدودیت هــای 
همــکاران )۲۰۱8( ایــن بــود کــه آنهــا یافته هــای کلــی  بلکــه 
ــرکت کنندگان  ــرای ش ــیت ب ــه جنس ــوط ب ــای مرب ــه یافته ه ن

ــد. ــزارش کردن ــود گ ــات خ زن را در مطالع
بــر خــاف پیشــینه تحقیــق از دســت دادن و انــدوه بــه عنــوان 
ــوء  ــج در س ــه رای ــواد و تجرب ــرف م ــوء مص ــر س ــل خط عوام
مصــرف زنــان، تحقیقــات محــدودی بــر روی انــدوه بــه عنــوان 

ــان متمرکــز شــده اســت. یــک روش درمانــی در بهبــود زن

اهداف اصلی پژوهش

ــاز  ــورد نی ــع م ــایی مناب ــدف ۲: شناس ه
بــرای پیاده ســازی گــروه غــم و انــدوه 
محلــی  درمــان  در  زنــان  بــا  مــداوم 

اختــال مصــرف مــواد.

روش پژوهش
زمینه

ــروه  ــرای گ ــکان اج ــی ام ــدف ۱: ارزیاب ه
مداخلــه ۶ هفتــه ای غــم و انــدوه بــا زنــان 
در درمــان محلــی اختــال مصــرف مــواد.
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ــده  ــر ش ــواد ذک ــی از م ــا ترکیب ــد ی ــاده واح ــک م ــان از ی  زن
اســتفاده کردنــد. قومیــت زنــان آفریقایی-آمریکایــی، قفقــازی، 
ــریک،  ــان همسر/ش ــتر زن ــود. بیش ــه ب ــپانیایی و خاورمیان اس
والدیــن یــا فرزنــد خــود را از دســت دادنــد. دیگــران در مــورد 
مرگ هــای متعــدد افــراد در طــول زمــان بحــث کردنــد. ســن 
شــرکت کنندگان از ۲8 تــا ۵7 ســال بــود. بیشــتر زنــان ســابقه 

ســوء اســتفاده فیزیکــی، جنســی و عاطفــی را گــزارش کردنــد. 
ــرکت  ــی ش ــات هفتگ ــا 9 زن در جلس ــط   ۶ ت ــور متوس ــه ط ب
کردنــد. دالیــل عــدم شــرکت در جلســه گروهــی حضــور خــارج 
ــا،  ــی آنه ــددکار اجتماع ــا م ــات ب ــرار ماق ــل دادگاه، ق از مح
ــود )جــدول ۱(. ــا کــودکان یــا قرارهــای پزشــکی ب ماقــات ب

جدول یک: 
جمعیت شناسی شرکت کنندگان )تعداد = ۸ نفر فرم ارزیابی تکمیل شده(

شرکت کنندهسناعضای خانواده که فوت کرده اندتغییر مصرف مواد پس از مرگ اعضا خانواده

زیاد
زیاد

پدر
خواهر

۲8۱

زیاد
زیاد

مادربزرگ
پدر

۲9۲
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«
« 
«
«

مادر
شوهر

مادر شوهر
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4۲4

4۲۵مادراستفاده نکردن

۵۰۶مادرزیاد

زیاد
زیاد

مادر
خواهر

۵۱7

استفاده نکردن
زیاد
زیاد

مادر 
بچه دختر
بچه پسر

۵78

ایــن گــروه هفتــه ای یــک بــار بــه مــدت دو ســاعت در شــش 
ــرم  ــد. دو ف ــات می کردن ــا ســپتامبر ۲۰۱9( ماق ــه )اوت ت هفت
در هفتــه اول تکمیــل شــد: )۱( یــک فــرم جمعیتی-اجتماعــی 
کــه توســط نویســندگان ایجــاد شــده اســت کــه شــامل نــژاد، 
ــرگ و  ــال م ــد، س ــوت کرده ان ــه ف ــرادی( ک ــراد )اف ــن، اف س
ــد.  ــرده باش ــر ک ــرگ تغیی ــس از م ــا پ ــواد آنه ــر مصــرف م اگ
ــه فهرســت توصیــف  )۲( پرسشــنامه ارزیابــی غم/افســردگی )ب
مقیاســها مراجعــه کنیــد(. در طــول هفتــه ۶، زنــان ارزیابــی ۱۱ 

مــوردی ابتــکار گــروه ســوگ را کــه توســط نویســندگان ایجــاد 
شــده بــود تکمیــل کردنــد.

هــر هفتــه بــر موضــوع متفاوتــی متمرکــز بــود کــه بــا همــکاری 
کارکنــان درمــان محلــی تعییــن شــد )جــدول ۲( و بازخــورد 
ــر  ــی ب ــات مبتن ــی مداخ ــه گروه ــر جلس ــس از ه ــان پ زن
موضــوع آن هفتــه بــود و شــامل تنــوع اســتراتژی های تعاملــی 
)بــه عنــوان مثــال هنردرمانــی، مدیتیشــن، کاشــتن گل، 

ــود. ــود( ب ــم، مراســم یادب نوشــتن ترحی

گروههای مداخله

جدول دو:
موضوعات و فعالیتها برای هر هفته از گذراندن غم در شش هفته ابتکار بهبود درمان

موضوعات و فعالیتهاهفته
۱. در هفتــه ۱، مقدمــه ای بــرای مــرور غــم و اهــداف مداخلــه شــش هفته ای مــورد بحــث قــرار گرفــت و بــا مدیتیشــن هدایــت 
شــده بــه پایــان رســید. نتیجــه هفتــه ۱: در فراینــد بحــث در مــورد غــم، بســیاری از زنــان پاســخ های احساســی باالیــی داشــتند، 

بنابرایــن تغییــر چارچــوب اولیــه بــه بحــث بازتــر از انــدوه و از دســت دادن نزدیــکان.
۲. در هفتــه ۲، یــک بحــث آموزشــی در مــورد انــدوه و از دســت دادن ارائــه شــد، زنــان همچنــان داســتان های غــم و انــدوه خــود 
را بــه اشــتراک گذاشــتند و بــا مدیتیشــن هدایــت شــده بــه پایــان رســیدند. نتیجــه هفتــه ۲: زنــان شــروع بــه بیــان احساســات 
ــه اعتیــاد در نتیجــه غــم تمــام نشــده اســت. ایــن بحــث آشــکار در مــورد وابســتگی  خــود از جملــه افســردگی و وابســتگی ب

نقطــه مهمــی در مداخلــه بــود؛ زیــرا زنــان ارتبــاط بیــن درد عاطفــی و عــدم مقابلــه بــا اســتفاده از مــواد را مشــاهده کردنــد.
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موضوعات و فعالیتهاهفته
ــا شــیوه  ــر کامــی اســتفاده شــد. درمانگــر هــنر ب ــه ای غی ــوان مداخل ــه عن ــان غــم ب ــرای بی ــی ب ــه ۳، از هنردرمان ۳. در هفت
مهــارت در هنرهــای تجســمی۱به دســت آورد کــه بــرای آماده ســازی ایــن مداخلــه را ارائــه دهــد. شــرکت کنندگان بــوم نقاشــی 
ــی  ــد. هنردرمان ــه شــخص فوت شــده نقاشــی کردن ــوط ب ــه می خواســتند مرب ــر آنچــه ک ــا دســتورالعمل نقاشــی ه ۱۲ × ۱۲ ب
ــرد  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــی و بهزیســتی کل ــی، عاطف ــرد اجتماع ــود عملک ــرای بهب ــه ب ــی اســت ک ــی روان درمان نوع
)آلتراریــس، پینــو، ادمونــد، رومــن و برایــد، ۲۰۱4(. هفتــه ۳ بــا مدیتیشــن هدایــت شــده بــه پایــان رســید. نتیجــه هفتــه ســوم: 
هــدف مــا ایــن بــود کــه بــه زنــان راهــکاری متفــاوت بــرای مقابلــه بــا غــم و انــدوه و تشــویق خاقیــت آنهــا ارائــه دهیــم. بــه نظر 
می رســید ایــن هفتــه بــه ویــژه بــرای زنــان گــروه مفیــد بــود کــه در افشــای احساســات خــود در مــورد غــم و انــدوه مشــکل 

داشــتند. ایــن هفتــه بــا مدیتیشــن هدایــت شــده بــه پایــان رســید.
4. در هفتــه 4، ترکیبــی از ایجــاد تحمــل، راهبردهــای مقابلــه و اســتراتژی های کتیبه نویســی اجــرا شــد و بــا مدیتیشــن هدایــت 
ــه عنــوان پیگیــری از هفتــه ۳ اجــرا شــد کــه گفتگــوی داخلــی را در بیــن شــرکت کنندگان  ــه پایــان رســید. مجلــه ب شــده ب
ــکار،  ــا ســوگواری تمــام نشــده از طریــق »اف ــرای ایجــاد ارتبــاط ب ادامــه مــی داد. ایــن تکنیــک کتیبه نویســی منبــع مهمــی ب
ــا حــدی  ــه 4: بیشــتر گــروه دریافتنــد کــه کتیبه نویســی ت ــد، ۲۰۰۵(. نتیجــه هفت ــز و برن احساســات و اقدامــات« اســت )هاب
احســاس فــوری تســکین را ارائــه کــرده اســت. بــا ایــن حــال، بــرای برخــی افــراد، احســاس خشــم و افســردگی برانگیختــه شــد. 

بخــش کوچکــی از گــروه بــه دلیــل مســائل مربــوط بــه ســواد و درک، در نوشــتن مشــکل داشــتند.
ــان رســیدیم.  ــه پای ــا مدیتیشــن هدایــت شــده ب ــم و ب ــگارش اگهــی ترحیــم را اجــرا کردی ــا کاشــتن گل و ن ۵. در هفتــه ۵، ب
نوشــتن ترحیــم بــه عنــوان یــک اســتراتژی بــرای ایجــاد فرصتــی بــرای زنــان بــرای نزدیــک شــدن بــه ضــرر قابــل توجــه معرفــی 
شــد. نتیجــه هفتــه ۵: ایــن هفتــه بــرای بســیاری از زنــان پیشــرفت بزرگــی بــود. برخــی از آنهــا احســاس تســکین کــرده بودنــد؛ 
در حالــی کــه یکــی برخــورد او بــا مــرگ نامــزدش را فــاش کــرد. ایــن جلســه یــک نقطــه عطــف اساســی بــرای زنــان بــود، زیــرا 

آنهــا بــه دنبــال ایجــاد اســتراتژی های جدیــد مقابلــه بودنــد.
۶. در هفتــه ۶، مداخلــه یــک ســرویس غیرمذهبــی بــود کــه در کلیســا نزدیــک محــل برگــزار شــد. ایــن خدمــات بــا همــکاری 
ــدن  ــده، خوان ــوت ش ــای( ف ــرد )ه ــاد ف ــه ی ــمع ب ــردن ش ــن ک ــرای روش ــی ب ــامل فرصت ــود و ش ــده ب ــزی ش ــان برنامه ری زن
ترحیم هــای زنــان کــه هفتــه قبــل نوشــته بودنــد و خوانــدن ترانه هــای مشــخص شــده و بــه رهبــری زنــان )بــه عنــوان مثــال 
ــویم(.  ــد می ش ــا بلن ــم ام ــن می خوری ــا زمی ــت و م ــاده اس ــی فوق الع ــا خدای ــدای م ــر، خ ــرا بگی ــت م ــدر، دس ــروردگار گرانق پ
مراســم بــا انتشــار بادکنک هــا بــه پایــان رســید. زنــان همچنیــن ارزیابــی بهبــود کیفیــت گــروه غــم و انــدوه را تقلیــد کردنــد. 
نتیجــه هفتــه ۶: در ایــن جلســه آخــر، شــاهد تســکین قابــل توجــه زنــان بودیــم. نتایــج مداخلــه شــش هفتــه ای تأثیرگــذار بــود 

ــه زمــان و حضــور مــداوم شــرکت کنندگان نیــاز داشــت. ــرای ارزیابــی نتایــج ب امــا ب

)MFA)master fie art  1

پرسشــنامه ارزیابی غم/افســردگی توسط اشــنایدر )۲۰۰۱( برای 
 ارزیابی/تشــخیص تفــاوت بیــن افســردگی و انــدوه تهیــه شــد. 
ــدوه  ــم، ان ــن غ ــاوت بی ــه تف ــرد ک ــوان ک اشــنایدر ۰)۱98( عن
ــای  ــرا تفاوت ه ــت زی ــم اس ــردگی مه ــناختی و افس آسیب ش
قابــل توجهــی در درمــان ایــن شــرایط وجــود دارد. موجــودی 
ــل  ــم متص ــه ه ــه ب ــت ک ــراف اس ــری پاراگ ــک س ــامل ی ش
می شــوند. یکــی نحــوه واکنــش فــرد افســرده را توضیــح 

ــدی در  ــور ج ــه ط ــه ب ــت ک ــردی اس ــری ف ــد، دیگ می ده
غــم از دســت دادن یــا تغییــر زندگــی غمگیــن اســت. ســپس 
ــراف  ــک از دو پاراگ ــدام ی ــه ک ــرد ک شــرکت کننده انتخــاب ک
ــر باشــد: غمگیــن، افســرده،  ــی خــود نزدیکت ــه وضعیــت فعل ب
هــر دو یــا هیچکــدام. نمــرات بــا افــزودن نمــره محاســبه شــد. 
مجمــوع تعــداد غــم، افســردگی، هــر دو یــا هیــچ کــدام بررســی 

شــده اســت )جــدول ۳(.

جدول ۳
نتایج موجودی ارزیابی غم/ افسردگی )۱0 نفر(.

اندوه اندوه# زناننوع مرگ
پیچیده

نه اندوه و نه افسردگی
افسردگی

ناگهانی و 
غیرمنتظره؛ 

رویداد 
آسیب زا

6

۴

2

۱

۴۱

۱۱

معیارها
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جدول ۴
ارزیابی گروه غم و اندوه )7 نفر(.

اثربخشی اطالعات، سخنرانان مطالب در مقیاس ۱ تا 5  که عدد 5 بیشترین امتیاز است.
۱2۳۴5سواالت

ــدوه  ــا احساســات غــم و ان ــه شــما کمــک کــرد ت ــا مشــارکت شــما در گــروه ب آی
ــد؟   ــر درک کنی ــود را بهت خ

۱
%۱۴

6
%۸6

آیــا درک بهتــری از نحــوه ارتبــاط مســائل ســوء مصــرف بــا غــم و انــدوه و از دســت 
دادن را داریــد؟

7
%۱00

7آیا مهارت های جدید مقابله را آموختید؟
%۱00

۱آیا احساس می کنید آمادگی بیشتری برای از دست دادن آینده دارید؟
%۱۴

6
%۸6

7آیا این گروه باعث شد تا در مبارزات خود احساس تنهایی کمتر کنید؟
%۱00

۱لطفًا به جزوات، مطالب، اطالعات مکتوب امتیاز دهید.
%۱۴

6
%۸6

۱لطفًا به سخنرانان امتیاز دهید: قابل درک است؟ آیا آنها گوش کردند؟
%۱۴

6
%۸6

۱مدیتیشن چقدر لذت بخش/ مفید/ شفابخش بود؟
%۱۴

6
%۸6

۱روز هنردرمانی چقدر لذت بخش/ مفید/ شفابخش بود؟
%۱۴

6
%۸6

6مراسم کلیسا چقدر معنادار/ شفابخش بود؟
%۸6

۱به طور کلی به برنامه چگونه امتیاز می دهید؟
%۱۴

6
%۸6

ایــن ابتــکار بهبــود کیفیــت شــامل مداخلــه ای ۶ هفتــه ای بــود 
ــده  ــوء مصرف کنن ــان س ــدوه زن ــر ان ــاص ب ــور خ ــه ط ــه ب ک
ــن  ــرای چنی ــکان اج ــا ام ــود ت ــز ب ــی متمرک ــان محل در درم
ــظ و  ــرای حف ــاز ب ــورد نی ــع م ــد و مناب ــن کن ــی را تعیی گروه
گســترش گروه هــای ســوگ در ســایر برنامه هــای درمانــی 
محلــی را مشــخص کنــد. اقدامــات فراینــدی کــه بــرای ارزیابــی 
امکان ســنجی گــروه مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت، بــر 
ــود.  ــه ب ــر هفت ــان ه ــورد شــرکت کنندگان در پای ــاس بازخ اس
بازخــورد منجــر بــه تغییــر برنامــه درســی بــرای جلســه هفتــه 
آینــده شــد. بــه عنــوان مثــال، یکــی از مداخــات هنردرمانــی 
ــروژه  ــک پ ــه ایجــاد ی ــن ک ــان ای ــا بی ــود. شــرکت کنندگان ب ب
ــوت  ــرد ف ــر ف ــز ب ــا متمرک ــده ی ــاص داده ش ــری اختص هن
ــتری را  ــان بیش ــت زم ــت، درخواس ــی اس ــیار درمان ــده بس ش
بــا درمانگــر هنــری درخواســت کردنــد. یــک ارزیابــی خاصــه 
در طــول هفتــه ۶ انجــام شــد )جــدول 4(. هفــت خانــم 
ــه  ــد. اکثریــت قریــب ب شــرکت کننده ارزیابــی را تکمیــل کردن
اتفــاق احســاس کردنــد گــروه غــم و انــدوه بــه آنهــا کمــک کرد 
تــا احساســات خــود از انــدوه و از دســت دادن را بهتــر بفهمنــد 

1- مکانیسم های مقابله اسرتاتژی هایی هستند که افراد بیشرت در رویارویی با اسرتس و یا رضبه برای کمک به مدیریت احساسات دردناک یا دشوار استفاده می کنند. 
مکانیسم های مقابله می تواند به افراد کمک کند تا با رویدادهای اسرتس زا سازگار شوند و در عین حال به آنها در حفظ سالمت احساسی کمک کنند.

و اینکــه چگونــه مســائل ســوء مصــرف مــواد بــا اندوه واز دســت 
ــراد احســاس  ــن، بیشــتر اف ــر ای ــزون ب ــط اســت. اف دادن مرتب
ــد و  ــدی را آموخته ان ــه ای جدی ــای مقابل ــه مهارت ه ــد ک کردن
آمادگــی بیشــتری بــرای رســیدگی بــه عواقــب آینــده دارنــد. از 
آنجــا کــه ۳ تــا 4 نفــر قبــل از هفتــه ششــم مداخلــه مرخــص 

ــدارد. ــود ن ــن زن وج ــات از چندی ــده اند، اطاع ش
ــد.  ــر ش ــه ای ظاه ــه ۶ هفت ــول مداخل ــی در ط ــوع کل دو موض
ــه  ــال ب ــا وابســتگی فع ــط ب ــاه مرتب موضــوع اول احســاس گن
ــای  ــی از اعض ــرگ یک ــان م ــس در زم ــا حب ــدر و/ی ــواد مخ م
خانــواده بــود. اســتفاده فعــال و همچنیــن حبــس باعــث شــد 
ــان در مراســم تشــییع جنــازه شــرکت نکننــد یــا  برخــی از زن
ــد.  ــتراک نگذارن ــه اش ــده ب ــرد فوت ش ــا ف ــه را ب ــن لحظ آخری
ــان می توانســتند در مراســم تشــییع  ــر زن ــن، اگ ــر ای ــزون ب اف
ــواد مخــدر و  ــتفاده از م ــل اس ــه دلی ــد، ب ــازه شــرکت کنن جن
رفتارهــای مربــوط بــه مصــرف مــواد مخــدر، احســاس ناراحتی، 

ــه آنهــا داشــتند. عــدم اســتقبال و تبعیــض نســبت ب
ــه  ــرگ ب ــس از م ــدر پ ــواد مخ ــه م ــتگی ب ــوع دوم وابس موض

ــود.  ــه ۱ب ــزم مقابل ــک مکانی ــوان ی عن

نتایج پژوهش
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ــتان های  ــاره داس ــان درب ــیاری از زن ــه اول، بس ــول هفت در ط
غم انگیــز شــخصی خــود صحبــت کردنــد. بــه اشــتراک 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــی، ب ــرای برخ ــا ب ــتان های آنه ــتن داس گذاش
بــود کــه آنهــا بــه طــور علنــی در مــورد مــرگ یکــی از اعضــای 
خانــواده و واکنــش احساســی آنهــا بــه مــرگ صحبــت کردنــد. 
ــده  ــد و بســیار حمایت کنن ــت گــوش دادن ــه دق ــر ب ــان دیگ زن
بودنــد، بــه نظــر می رســید کــه بــه دلیــل اعتیــاد و رفتارهــای 
ــت  ــدم حمای ــکان و ع ــدان نزدی ــی فق ــود، پویای ــته خ گذش
ــش مصــرف  ــان افزای ــدادی از زن ــد. تع دیگــران را درک کرده ان
مــواد مخــدر را پــس از مــرگ یکــی از اعضــای خانــواده خــود 

ــد. ــراد مهــم گــزارش کردن ــا یکــی دیگــر از اف ی
چندیــن عنصــر زمینــه ای بــا مداخلــه تعامــل داشــت و بــر نتایج 
کلــی و حضــور زنــان در جلســات هفتگــی تأثیــر گذاشــت. اول، 
قرارهــای خــارج از ســایت اغلــب در طــول گــروه غــم و انــدوه 
برنامه ریــزی می شــد کــه خــارج از کنتــرل مــا بــود. بــه عنــوان 
ــا،  ــده آنه ــر پرون ــا مدی ــات ب ــور در دادگاه، ماق ــال، حض مث
ــن  ــواده و همچنی ــا ســایر اعضــای خان ــودکان ی ــا ک ــات ب ماق
ماقات هــای پزشــکی وجــود داشــت. ایــن امــر مانــع از حضــور 
ــان در گــروه غــم هــر هفتــه می شــد و تجربیــات  برخــی از زن
ــی داد. دوم، مســائل  ــا را کاهــش م ــوه آنه ــای بالق ــی و مزای کل
ــزی  ــای برنامه ری ــه فعالیت ه ــوط ب ــتیکی( ۱مرب ــی )لجس منطق
شــده در مرکــز درمــان محلــی در طــول گــروه غــم و انــدوه بود. 
بــه عنــوان مثــال، داروهــا هــر روز در ســاعت ۲:۳۰ بعــد از ظهر 
کــه در وســط گــروه غــم بــود، تجویــز می شــد. ایــن امــر منجــر 
بــه تــرک چندیــن زن بــرای دریافــت داروهــای خــود شــد. ایــن 
امــر باعــث اختــال در رونــد گــروه شــد و جدیــت موضــوع را 
بــه حداقــل رســاند. ثالثــاً، برخــی از زنــان در قــرار گرفتــن در 
گروهــی کــه بــه طــور متمرکــز بــر احساســات خــود از دســت 
دادن و مــرگ تمرکــز کــرده بودنــد، مشــکل داشــتند. چندیــن 
ــی از  ــد، برخ ــرده بودن ــه ک ــرگ را تجرب ــورد م ــن م زن چندی
آنهــا بیــش از ۱۰ ســال پیــش هنــوز احســاس از دســت دادن و 
انــدوه خــود را پــردازش نکــرده بودنــد. بــرای آنهــا دشــوار بــود 
کــه بــرای مــدت طوالنــی بــا ایــن احساســات بماننــد. چهــارم، 
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زنانــی کــه در گــروه شــرکت کردنــد مراحــل مختلــف بهبــودی 
ــه مرخــص  ــد: برخــی از آنهــا نزدیــک ب ــده بودن خــود را گذران
شــدن بودنــد و برخــی دیگــر بــه تازگــی بســتری شــده بودنــد. 
ســرانجام، اکثریــت قریــب بــه اتفــاق زنــان تحــت درمــان قــرار 
گرفتنــد کــه ممکــن اســت بــر تعهــد آنهــا بــرای مشــارکت در 

کار غــم انگیــز و در نهایــت بهبــود آنهــا تأثیــر بگــذارد.
ارتبــاط بیــن نتایــج )امکان ســنجی و منابــع مــورد نیــاز بــرای 
انجــام گــروه غــم(، مداخلــه )گــروه غــم ۶ هفتــه ای( و عناصــر 
زمینــه ای بــا وجــود برخــی مســائل منطقــی کــه بــا آن روبــرو 
ــان  ــه زن ــرد، هم ــک ف ــتثنای ی ــه اس ــود. ب ــزا ب ــم، هم اف بودی
ــت  ــه اول صحب ــم در هفت ــورد غ ــود در م ــه خ ــورد تجرب در م
ــا  ــاد آنه ــا اعتی ــم ب ــه ممکــن اســت غ ــه چگون ــد، و اینک کردن
مرتبــط باشــد. زنــی غــم خــود را درآن هفتــه در میــان 
ــه  ــورد از دســت دادن خــود در هفت ــرانجام در م نگذاشــت، س
ــدوه،  ــا ان ــود ب ــورد خ ــورد برخ ــرد. او در م ــت ک ــم صحب پنج
احســاس گنــاه و افســردگی شــدید کــرد و احســاس کــرد کــه 
عادت هــای اعتیــاد شــخصی او در نهایــت همســرش را کشــته 
اســت. بــه طــور خــاص، او بحــث کــرد کــه اعتیــاد بــه ویــژه در 
جامعــه او دلســرد شــده اســت و احســاس مــی شــود کــه طــرد 

شــده اســت.
ــه  ــوی جلس ــر ق ــدوه تأثی ــم و ان ــروه غ ــته گ ــای ناخواس مزای
ــت  ــان و ناراح ــان گری ــود. زن ــود ب ــم یادب ــی و مراس هنردرمان
بودنــد امــا هنــوز صادقانــه و واضــح بــا مــرگ اعضــای خانــواده 
و نقــش ادراک شــده آنهــا در آن دوران برخــورد کــرده بودنــد. 
اگرچــه برخــی از مداخــات )بــه عنــوان مثــال درمانگــر هنــری 
ــروژه هنــری( هزینه هایــی  ــرای پ ــاز ب ــوازم مــورد نی ــد ل و خری
را بــه همــراه داشــت امــا می تــوان ایــن هزینه هــا را بــه 
ــه  ــوط ب حداقــل رســاند. مشکات/شکســت های ناخواســته مرب
ــول  ــان در ط ــاز زن ــورد نی ــای م ــی و قراره ــای رقابت فعالیت ه
ــان  ــود و همچنیــن زن ــدوه برنامه ریــزی شــده ب گــروه غــم و ان
در طــول مداخلــه ۶ هفتــه ای از برنامــه درمــان محلــی مرخــص 

شــدند.

ــدت  ــه م ــه ای ب ــه ۶ هفت ــک مداخل ــت ی ــود کیفی ــکار بهب ابت
ــرد.  ــی ک ــج را ارزیاب ــوان نتای ــن نمی ت ــود و بنابرای ــدود ب مح
ــع  ــنجی و مناب ــم )امکان س ــری کردی ــه اندازه گی ــر از آنچ فرات
ــن  ــه ای ــد ک ــزارش دادن ــان گ ــال، زن ــن ح ــا ای ــاز(. ب ــورد نی م
گــروه در مقابلــه بــا ســوگ و انــدوه خــود مفیــد بــوده و تأثیــر 
آن حداقــل در کوتاه مــدت مثبــت بــوده اســت. ایــن امــر توســط 
بیشــتر زنــان نشــان داده شــد کــه می تواننــد داســتانهای 
ــتراک  ــه اش ــی ب ــات هفتگ ــول جلس ــود را در ط ــز خ غم انگی
بگذارنــد و افزایــش آگاهــی آنهــا از ارتبــاط بیــن غــم و مصــرف 
مــواد گــزارش شــده اســت. هزینــه اجــرای گــروه غــم و انــدوه 
ــل  ــا قاب ــط   و برنامه ه ــی متوس ــای محل ــتر درمان ه ــرای بیش ب
ــه  ــد برنام ــه چن ــد ک ــوان فهمی ــه نمی ت ــر چ ــت. اگ ــام اس انج
ــال  ــت در ح ــن اس ــرده ممک ــا فش ــی ی ــرپایی محل ــان س درم

ــدوه و از دســت دادن  ــژه ســوگ و ان ــی وی حاضــر گــروه درمان
زنــان ســوء مصرف کننــده را ارائــه دهــد امــا ایــن یــک مداخلــه 
بالینــی مهــم اســت و بایــد تشــویق شــود. ادبیــات مربــوط بــه 
ــوی  ــواد ق ــرف م ــوء مص ــاالت س ــدوه و اخت ــن ان ــاط بی ارتب
ــردد )کلمــن، ۱978؛  ــل برمی گ ــه قب ــن ده ــه چندی اســت و ب
الینــوود، اســمیت و وایانــت، ۱9۶۶؛ دنــی و لــی، ۱984؛ 
هاکــس، میچرســون، اوگبــورن و ادواردز، ۱9۶9؛ مــک کامیــش 
توصیه هایــی  بــا  و   )۱99۲ راســکین،  ۱999؛  همــکاران،  و 
مبنــی بــر ایــن کــه مســائل مربــوط بــه انــدوه و از دســت دادن 
ــازگار  ــد، س ــواد باش ــرف م ــوء مص ــان س ــی از درم ــد بخش بای
اســت )دنــی و لــی، ۱984؛ فــور و همــکاران، ۲۰۱۵؛ هورتــون و 
همــکاران، ۲۰۱8؛ مــک کامیــش و همــکاران، راســکین ۱999؛ 

ــکاران، ۲۰۰۶(. ــف و هم زاک

تفسیر
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ــا  ــان، م ــود درم ــکار بهب ــن ابت ــج ای ــات و نتای ــر اســاس ادبی  ب
پیشــنهادات زیــر را بــرای برنامه ریــزی، اجــرا و ارزیابــی گــروه 
ســوگ زنــان ســوء مصرف کننــده مــواد در برنامه هــای درمانــی 

ــم: ــه می دهی ــی ارائ محل
انــدوه  و  ســوگ  گــروه  برنامه ریــزی  مرحلــه  در   .۱
همچنیــن  و  درمــان  مرکــز  بالینــی  مدیــر  از 
کار  بهبــودی  شــرف  در  زنــان  بــا  کــه   کارکنانــی 
میکننــد، کمــک بگیریــد. کارکنــان می تواننــد بینش هــای 
ــرای  ــدام زن ب ــه ک ــد ک ــه کنن ــد و توصی ــه دهن ــی ارائ مهم
گــروه مناســب تر اســت. افــزون بــر ایــن، مســائل منطقــی )بــه 
عنــوان مثــال زمــان روز، روز هفتــه، مــکان بــرای گــروه( هنــگام 
ــای  ــاندن فعالیت ه ــل رس ــه حداق ــه منظــور ب ــروه ب اجــرای گ
رقابتــی کــه می توانــد بــر مشــارکت تأثیــر بگــذارد، ماحظــات 
ــک  ــان مال مهمــی هســتند. همچنیــن مهــم اســت کــه کارکن
گــروه غــم باشــند و ارتبــاط بیــن انــدوه، از دســت دادن و ســوء 
مصــرف مــواد را درک کننــد تــا بتواننــد از حضــور در جلســات 

هفتگــی حمایــت و تشــویق کننــد.
۲. ایجــاد ارزیابــی جامــع از مــرگ اعضــای خانــواده و بررســی 
چگونگــی ارتبــاط مشــکات ســوء مصــرف زنــان بــا ایــن زیانهــا 
ــزی  ــگام برنامه ری ــات هن ــن اطاع ــی. ای ــیب های احتمال و آس
درســی و فعالیــت بــرای گــروه غــم و انــدوه مــا ارزیابــی 
ــای  ــی از اعض ــال یک ــوان مث ــه عن ــم )ب ــام دادی ــی انج کوتاه
ــود.  ــی نب ــن کاف ــا ای ــرگ( ام ــال م ــده و س ــوت ش ــواده ف خان
ــا( را  ــا )ه ــر، راهنم ــی جامع ت ــتن ارزیاب ــن، داش ــر ای ــزون ب اف
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــاده می کن ــی آم ــی عاطف ــرای ناراحت ب
ــد رخ  ــتراک بگذارن ــه اش ــود را ب ــتان های خ ــان داس ــی زن وقت
ــگام، زودرس و  ــا نابهن ــرگ و میره ــیاری از م ــرا بس ــد، زی ده

ــوده اســت. آســیب زا ب
ــم  ــروه غ ــی در گ ــه ای از بازیاب ــه در چــه مرحل ــد ک ۳. فهمیدن
ــد  ــب نشــان می ده ــود. مطال ــد ب ــد خواه ــدوه بیشــتر مفی و ان
ــه  ــادر ب ــتند ق ــودی هس ــه بهب ــل اولی ــه در مراح ــانی ک کس
ــات  ــا احساس ــه ب ــه مقابل ــاز ب ــتند و نی ــدوه نیس ــا ان ــه ب مقابل
ــن ، ۱984(  ــد )فریدم ــم« دارن ــده ک ــز ش ــای تجوی در »داروه
ــرای کاوش  ــه ب ــود ک ــه می ش ــان توصی ــی درم ــل میان و مراح
تلفــات مناســب تر اســت )گلدبــرگ ، ۱98۵( ( زنــان در ایجــاد 
ــی از  ــات ناش ــل احساس ــرای تحم ــه ب ــه ای ک ــای مقابل مهارته
تصدیــق مــرگ نزدیــکان و غــم و انــدوه آنچــه کــه قابــل بازیابی 
نیســت، نیــاز دارنــد. ایــن یــک مــورد مهــم در درمــان محلــی 
اســت زیــرا زنــان بــه مــدت محــدود در آنجــا هســتند. اگــر چــه 
هــدف از درمــان ارائــه هــر چــه بیشــتر خدمــات بــرای بهبــود 
ــدوه  ــم و ان ــروه غ ــگام در گ ــرکت زودهن ــا ش ــت ام ــج اس نتای
ــن  ــد. بنابرای ــر نباش ــا مض ــد ی ــد مفی ــود می توان ــد بهب در رون
ــه  ــواده را تجرب ــای خان ــی از اعض ــرگ یک ــی م ــر زن ــی اگ حت
کــرده باشــد، اگــر در مراحــل اولیــه بهبــودی خــود باشــد یــا 
مهارت هــای مقابلــه کافــی را نداشــته باشــد، قــرار دادن وی در 

ــدوه مناســب نیســت. گــروه غــم و ان
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Hypnotherapy -2 )هیپنوتیزم درمانی نوعی مداخله ذهن و بدن است که در آن از هیپنوتیزم برای ایجاد حالت توجه متمرکز و افزایش پیشنهاد در درمان 

یک اختال یا نگرانی پزشکی یا روانی استفاده می شود.(

ــرای  ــدوه ب ــم و ان ــورد غ ــرفته در م ــتر و پیش ــوزش بیش 4. آم
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــدوه ب ــوگ و ان ــروه س ــای( گ ــا )ه راهنم
نتایــج مطلــوب ضــروری اســت. غــم و انــدوه بخشــی از آمــوزش 
رســمی همــه متخصصــان ســامت روان اســت. بــا ایــن حــال، 
ــه طــور  ــدوه، از دســت دادن و مصــرف مــواد ب ارتبــاط بیــن ان
معمــول بــه اســتثنای مــدرک مشــاوره اعتیــاد در عمــق زیــاد 
ــیاری  ــن، بس ــر ای ــزون ب ــرد. اف ــرار نمی گی ــی ق ــورد بررس م
ــوادث  ــار ح ــی دچ ــل زندگ ــومصرف کننده در اوای ــان س از زن
ــد  ــی از ســوء اســتفاده )مانن ــواع مختلف آســیب زا شــده اند و ان
ــی  ــد. رویاروی ــه کرده ان جنســی، جســمی و احساســی( را تجرب
ــد  ــته می توان ــای گذش ــدید ناشــی از ضربه ه ــات ش ــا احساس ب
باعــث عــود بیمــاری شــود )برســلین، زک و مکمیــن، ۲۰۰۶(. 
ــروه  ــای( گ ــرای راهنما)ه ــده ب ــن ش ــارت تعیی ــن، مه بنابرای
ــاز دارد.  ــیت نی ــی از حساس ــه باالی ــه درج ــدوه ب ــوگ و ان س
ــم از دســت دادن،  ــی تشخیص«قســمتهای حســاس«  غ توانای
ــه، مصــرف مــواد و رفتارهــای فــردی و آگاهــی از  ســابقه ضرب
ایــن کــه پاســخ هــر زن بــه انــدوه می توانــد متفــاوت باشــد و 

در نتیجــه مداخــات نیــاز بــه ابتــکار بیشــتری دارنــد.
ــه  ــد ک ــن کنی ــدوه تعیی ــم و ان ــروه غ ــرای گ ــی را ب ۵. اهداف
زمینــه ارزیابــی اثربخشــی گــروه را فراهــم کــرده و ســپس گروه 
ــر اســاس بازخوردهــا اصــاح کنیــد. ارزیابــی گــروه غــم و  را ب
انــدوه بایــد توســط شــرکت کنندگان در گــروه، بلکــه کارکنــان 
و رهبــر )هــای( گــروه ارائــه شــود. بــدون اهــداف روشــن، گــروه 
غــم ممکــن اســت موثرتــر نباشــد و تمرکــز خــود را از دســت 
 ۱)CAM( ــکی ــن پزش ــل و جایگزی ــیوه های مکم ــد. ۶. ش بده
بــرای زنــان در درمــان اختــاالت ســوء مصــرف مــواد بایــد در 
ــات  ــن رویکــرد در ادبی ــده شــود. ای ــدوه گنجان گــروه غــم و ان
ــلی  ــینگتن و ماکس ــون، واش ــود )فین-کالینگ ــتیبانی می ش پش

.)۲۰۰8
ــواد  ــرف م ــوء مص ــان س ــای درم ــی از برنامه ه ــه ای مل در نمون
ایــاالت متحــده )تعــداد=۲99( ، آلتراریــس و همــکاران )۲۰۱4( 
گــزارش دادنــد کــه ۳۶,8 درصــد از برنامه هــای درمانــی 
ــد  ــی و ۱4,7 درص ــواد هنردرمان ــرف م ــوء مص ــاالت س اخت
ــداد  ــه تع ــی ک ــد. برنامه های ــه می ده ــی ارائ ــیقی درمان موس
بیشــتری از زنــان در آن حضــور داشــتند بیشــتر از هــر دو روش 
ــی  ــد. مفروضــات اصلــی هنــر درمان ــی اســتفاده می کردن درمان
ایــن اســت کــه افــراد می تواننــد خــود را از طریــق یــک 
ــای  ــد. مزای ــان کنن ــی و خــاق بی ــر کامــی، تخیل ــن غی تمری
متعــددی از جملــه کاهــش انــکار، کاهــش مخالفــت بــا درمــان 
ــکل، فراهــم آوردن راه ارتباطــی و کاهــش شــرم  ــه ال اعتیــاد ب
شــناخته شــده اســت )آلتراریــس و همــکاران ، ۲۰۱4(. اگرچــه 
ــتفاده  ــان اس ــود درم ــرح بهب ــن ط ــی در ای ــر درمان ــا از هن م
ــر  ــرای دیگ ــا اج ــوان ب ــابهی را می ت ــای مش ــا مزای ــم ام کردی
شــیوه های مکمــل و جایگزیــن پزشــکی بــه دســت آورد 
ماننــد: موســیقی درمانی، هیپنوتیــزم درمانــی ۲، طــب ســوزنی، 

ــوگا و مدیتیشــن. ی
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ــان  ــود درم ــرح بهب ــن ط ــرای ای ــددی ب ــای متع محدودیت ه
ــی  ــات هفتگ ــرر در جلس ــاالت مک ــت. اول، اخت ــود داش وج
ــواده(  ــا خان ــات ب ــور در دادگاه، ماق ــع دارو، حض ــد توزی )مانن
وجــود داشــت کــه مانــع از حضــور زنــان در جلســه کامــل هــر 
هفتــه می شــد. ثانیــاً، تعــداد زنانــی کــه شــرکت کردنــد هفتــه 
ــان  ــود و همیشــه زن ــاوت ب ــا 9( متف ــه )محــدوده ۶ ت ــه هفت ب
ــرکت  ــات ش ــر جلس ــه ۳-4 زن در اکث ــد. اگرچ ــان نبودن یکس
می کردنــد امــا همیشــه حداقــل یــک زن جدیــد در گــروه هــر 
ــی  ــوم، برخ ــت. س ــر می گذاش ــروه تأثی ــجام گ ــر انس ــه ب هفت
ــی  ــن ارزیاب ــدند، بنابرای ــص ش ــه ۶ مرخ ــل از هفت ــان قب از زن

ــان  ــه زن ــی ک ــر از آنجای ــن ام ــد. ای ــل نکردن ــه را تکمی مداخل
ــده در دوران نقاهــت بیشــتر بوده انــد اهمیــت  ترخیــص ش
دارد و بازخــورد آنهــا ممکــن اســت متفــاوت از ارزیابــی زنانــی 
باشــد کــه هنــوز فعاالنــه در گــروه و در دوران نقاهــت شــرکت 
دارنــد. چهــارم، ایــن یــک گــروه غــم و انــدوه )۶ هفتــه( بــود 
ــدت  ــرات طوالنی م ــی تأثی ــازه ارزیاب ــل اج ــن دلی ــه همی و ب
ــک  ــه ی ــت ب ــود کیفی ــکار بهب ــی ابت ــی داد. پنجــم، ارزیاب را نم
ــی  ــدول 4( ارزیاب ــود )ج ــدود می ش ــاده ای مح ــاس ۱۱ م مقی
ــد  ــم خواه ــروه مه ــای گ ــور اصــاح جنبه ه ــه منظ ــر ب جامع ت

بــود.

ــود  ــرح بهب ــن ط ــده در ای ــر ش ــای ذک ــود محدودیت ه ــا وج ب
ــه  ــم ک ــد. دریافتی ــت آم ــه دس ــاص ب ــدف خ ــت، دو ه کیفی
ــده  ــوء مصرف کنن ــان س ــرای زن ــدوه ب ــم و ان ــروه غ ــرای گ اج
ــد  ــن فراین ــان در ای ــت: زن ــر اس ــی امکان پذی ــان محل در درم
ــور  ــی حض ــل درمان ــه در مح ــی ک ــتند. هنگام ــارکت داش مش
داشــتند در جلســات شــرکت کردنــد، داســتانهای غــم و 
ــه تشــخیص  ــه اشــتراک گذاشــتند، شــروع ب ــدوه خــود را ب ان
نحــوه اســتفاده از مــواد مخــدر بــر رونــد ســوگ آنهــا دادنــد و 
گــزارش کردنــد کــه گــروه غــم بــه آنهــا درک بهتــری از ایــن 
مشــکل ارائــه کــرد. ارتبــاط بیــن انــدوه و مصــرف مــواد مخــدر 

منابــع مــورد نیــاز بــرای انجــام گــروه انــدوه انــدک و مقــرون 
ــه  ــه رابط ــواهدی ک ــه، ش ــور خاص ــه ط ــود. ب ــه ب ــه صرف ب
ــد  ــواد را تأیی ــرف م ــوء مص ــت دادن و س ــدوه، از دس ــن ان بی
ــد.  ــد دهــه قبــل برمی گردن ــه چن ــوی هســتند و ب ــد ق می کنن
ــج در  ــه رای ــک تجرب ــر این،ســوگواری تمــام نشــده ی ــزون ب اف
ــان ســوء مصرف کننــده مــواد مخــدر اســت. بنابرایــن،  بیــن زن
گنجانــدن گروه هــای غــم و انــدوه در برنامه هــای درمانــی 
ــان ســوء مصرف کننــده  ــه فــرد زن محلــی، نیازهــای منحصــر ب
ــد  ــه اســت و می توان ــه صرف را برطــرف می کنــد کــه مقــرون ب

ــت بگــذارد. ــر مثب ــای ســامتی تأثی ــر پیامده ب
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ــس ــزارش کی گ
فاطمــه جعفــری؛ دكــرا تخصصــی 
مــددکار اجتاعــی و مدرس دانشــگاه

 substance use disorder  )SUD( ــواد ــرف م ــال مص اخت
ــت  ــامت روان اس ــوزه س ــایع در ح ــای ش ــه موضوع ه ازجمل
ــتقیم و  ــف مس ــای مختل ــی در حوزه ه ــددکاران اجتماع ــه م ک
ــر  ــه ذک ــتند. الزم ب ــاط هس ــا آن در ارتب ــتقیم ب ــر مس ــا غی ی
اســت مــددکاران اجتماعــی کــه در حــوزه اختــاالت وابســتگی 
مــددکاران  عنــوان  تحــت  می کننــد  فعالیــت  مــواد  بــه 
 Substance Abuse Social Worker اعتیــاد  اجتماعــی 
شــناخته می شــوند، از ســویی ایــن حــوزه پیچیدگی هــای 
ــر  ــرای ه ــت ب ــوان گف ــرات می ت ــه ج ــود را دارد و ب ــژه خ وی

ــا  ــز ب ــت و نی ــل فردی ــه اص ــتناد ب ــا اس ــده ب ــرد مصرف کنن ف
ــی  ــددکاری اجتماع ــناختی در م ــرد بومی ش ــا رویک ــتناد ب اس
ــن،  ــد. بنابرای ــدا می کن ــت پی ــاص اهمی ــه ای خ ــرح مداخل ط
مهــم اســت کــه مــددکاران اجتماعــی بــا توجــه بــه چارچــوب 
ــه مراجــع داشــته  ــدی مناســب را نســبت ب ــی، فرمول بن ارزیاب

ــند. باش
در ادامــه گــزارش فــردی ارائــه می شــود کــه مــددکار اجتماعــی 
ــه  ــود را ارائ ــدی خ ــده فرمول بن ــه عمل آم ــی ب ــه ارزیاب ــر پای ب

می دهــد.

نام و نام خانوادگی: مریم معتمدی
سن: 35

ــته  ــم داش ــد دائ ــا همســر عق ــه ب ــل اســت ک ــل: مراجــع متاه ــت تأه وضعی
ــه 2 ســال اســت کــه منــزل را از  ــه اظهــارات خــودش نزدیــک ب ــر پای امــا ب

ــرده اســت. ــرار ک ــران ف ــه ته ــرده و ب ــرک ک شهرســتان ت
وضعیــت شــغلی: نامبــرده در بخــش غیررســمی اقتصــاد مشــغول بــه کار بــوده 

و پرســتار ســالمند Domestic Worker اســت.
وضعیت تحصیلی: سوم راهنمایی

آدرس/ تلفن: تهران / مولوی

محور اول: اطالعات پایه مراجع )اطالعات 
جمعیت شناختی / اطالعات دموگرافیک(  

Referee Identification

ــه  ــاله اش ب ــد 1 و 6 س ــراه دو فرزن ــه هم ــرف ب ــورت خودمع ــه ص ــرده ب نامب
موسســه مراجعــه کــرده اســت. وی مصرف کننــده تریــاک بــه صــورت تدخیــن 
بــوده و علــت اصلــی مراجعــه را بدرفتارهــای خانــواده ســالمندی عنــوان کــرده 

کــه از وی پرســتاری می کنــد و تقاضــای حمایــت شــغلی و مســکن دارد.

محور دوم: ارجاع دهنده / دلیل ارجاع

ــات محور سوم: وضعیت خانوادگی ــت در دادن اطاع ــد و مقاوم ــرار می کن ــاط برق ــختی ارتب ــه س ــع ب مراج
ــا  ــه ب ــت. در رابط ــاوم اس ــا مق ــر وی  Guarded ی ــی دیگ ــه عبارت دارد؛ ب
خانــواده صرفــاً بــه اطاعــات کلــی اکتفــا می کنــد. بــه دلیــل شــرایط دشــوار 
خانوادگــی در ســن 18 ســالگی اقــدام بــه فــرار از منــزل می کنــد و در حیــن 
ــرد صاحــب 4  ــد. از آن م ــا او ازدواج می کن ــده و ب ــنا ش ــردی آش ــا م ــرار ب ف
ــه  ــی ک ــی زمان ــونت های خانگ ــدت خش ــل ش ــه دلی ــا ب ــود ام ــد می ش فرزن
ــه تهــران  ــد خــود از منــزل فــرار کــرده و ب ــه همــراه دو فرزن ــوده، ب ــاردار ب ب
مراجعــه می کنــد. وی در تهــران از طریــق شــرکت های پرســتاری بــه منزلــی 
ــه  ــک ب ــد و در حــال حاضــر نزدی ــه می کن ــت از ســالمند مراجع ــرای مراقب ب

یــک ســال اســت کــه در منــزل مذکــور اقامــت دارد.
مراجــع کیفیــت روابــط خانوادگــی بــا خانــواده مــادری و پــدری را غیرحمایتی 
بیــان می کنــد. در رابطــه بــا خانــواده همســر بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد 
کــه خانــواده همســر روابــط صمیمانــه بــا دو فرزنــد پســر داشــته امــا نســبت 
بــه وی و دختــرش الگــوی ارتباطــی خشــونت آمیز داشــته و از همیــن رو بــه 

راحتــی منــزل را بــا دختــرش تــرک می کنــد.
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- مشــکات بیــن فــردی: مراجــع در روابــط بیــن فــردی مشــکل دارد. الگــوی ارتباطــی وی اجتنابــی و دوری گزیــن اســت، 
ــوده و مهارت هــای ناکارآمــد انتخــاب می کنــد. همچنیــن  ــا دشــواری ها پاییــن ب مهارت هــای مقابلــه ای وی در برخــورد ب

وابســتگی بــه مــواد وی از جملــه راهکارهــای نارکارآمــد وی اســت.

محــور چهــارم: مشــکل فعلــی 
Pres enting Problem مراجــع 

- مشکات حقوقی: مراجع از منزل گریخته است و خانواده همسر از وی اطاعی ندارند.

* تحمــل Tolerance: نامبــرده نزدیــک بــه 7 ســال مصرف کننــده تریــاک می باشــد و طــی ایــن 7 ســال مصــرف وی 
بــه 2 گــرم افزایــش یافتــه اســت.

ــم  ــار عائ ــد، دچ ــه وی نمی رس ــواد ب ــه م ــی ک ــد زمان ــوان می کن ــع عن ــت Withdrawal: مراج ــم محرومی * عائ
ــود. ــناختی می ش ــمانی و روان ش ــت جس محرومی

* مراجــع نیمــی از درآمــد خــود را صــرف تهیــه تریــاک کــرده و از ســویی چــون احتمــال دارد کــه ســالمند 
و خانــواده وی متوجــه مصــرف او شــوند، مصــرف را از تدخیــن بــه خوراکــی تغییــر داده، لــذا میــزان و شــدت 

وابســتگی وی افزایــش یافتــه اســت.
ــرای  * مراجــع عنــوان می کنــد کــه مصــرف مــواد ســبب شــده در پرســتاری از ســالمند دچــار مشــکل شــود؛ زیــرا ب
تهیــه مــواد مجبــور اســت منــزل را تــرک کنــد و چندیــن بــار خانــواده ســالمند متوجــه شــده و وی را مــورد شــماتت 
قــرار داده انــد و عنــوان کرده انــد اگــر یــک بــار دیگــر ایــن کار را تکــرار کنــد او را از کار اخــراج خواهنــد کــرد. از ســویی 
او در مراقبــت از کــودکان نیــز دچــار مشــکاتی شــده بــه گونــه ای کــه برخــی نیازهــای آنهــا را نادیــده Neglect گرفتــه 

ــد. ــا آنهــا را کتــک Abuse می زن ی
* مراجع بر خاف مشکاتی که مصرف برای او ایجاد کرده است قادر به قطع مصرف نمی باشد.

ـ نوع مشکل:

مراجع انواع مشکات را تجربه می کند از جمله:

 Dependency مبتــا بــه اختــال وابســتگی بــه مــواد DSM-5 مشــکات روان شــناختی: مراجــع طبــق طبقه بنــدی اختــاالت -
می باشــد و نشــانگان ایــن اختــال را بــه شــرح ذیــل دارد:

- مشــکات مالــی: مراجــع درآمــد کمــی از پرســتاری دریافــت می کنــد کــه همــان درآمــد کــم را نیــز صــرف تهیــه مــواد 
می کنــد و در مهارت هــای مدیریــت مالــی مشــکل داشــته و ســواد مالــی وی پاییــن اســت.

- مشــکات خانوادگــی: روابــط خانوادگــی مراجــع از هــم گسســته و از همیــن رو منابــع حمایتــی محــدودی دارد. فقــدان 
شــبه حمایتــی اثربخــش، آســیب پذیری وی را افزایــش داده اســت.

محور پنجم: سطح انگیزه مراجع برای 
تغییر

ــود  ــی می ش ــاوت بررس ــع متف ــزه مراج ــکل انگی ــف مش ــای مختل در حوزه ه
امــا در ایــن گــزارش چــون تمرکــز بــر اعتیــاد اســت بــر ســطح انگیــزه مراجــع 

ــه می شــود: ــن قســمت پرداخت در ای
در حــوزه وابســتگی بــه مــواد و در مراحــل 6 گانــه تغییــر مراجــع در مرحلــه 
آمادگــی Preparation Stage قــرار دارد. در واقــع، مراجــع مرحلــه اول یعنــی 
ــی  ــه دوم  Contemplation یعن ــل Precontemplation و مرحل پیش تأم
ــرار دارد.  ــوم ق ــه س ــر در مرحل ــه تغیی ــت و در چرخ ــده اس ــل را گذارن تام
مصاحبــه انگیزشــی بــا مراجــع طبــق مــدل فرا نظــری نشــان داد کــه مراجــع 
Ac- رانگیــزه بــرای ورود بــه مرحلــه عمــل یــا همــان مرحلــه چهــارم تغییــ

tion Stage را دارد.
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محور ششم: وضعیت روان شناختی و 
روان پزشکی

* مشــکات روان شــناختی و روان پزشــکی  مراجــع )اختــال روان پزشــکی وابســتگی 
ــزارش  ــک را گ ــه روان پزش ــه ب ــابقه مراجع ــت. وی س ــده اس ــرز ش ــواد مح ــه م ب
ــژه  ــه وی ــد، ب ــل آی ــه عم ــکی از وی ب ــی روان پزش ــت ارزیاب ــا الزم اس ــد ام نمی کن
ایــن کــه خلــق مراجــع Mood  غمگیــن Depressed اســت و عاطفــه وی Flat و 

ــدون هیجــان و واکنــش عاطفــی اســت.( ب
* تاریخچــه مصــرف الــکل، مــواد و ســایر داروهــا )مراجــع 7 ســال اســت کــه 

وابســتگی بــه مــواد دارد.(
* تاریخچــه ای از رفتارهــای تکانــه ای )از جملــه رفتارهــای تکانــه ای وی فــرار 
از منــزل، فــرار از منــزل همســر، و یــک بــار تصمیــم بــه فــروش فرزنــد بــوده 

) ست. ا
* مشــکات روان شــناختی و روان پزشــکی خانــواده )مراجــع همســر خویــش 
را فــردی پرخاشــگر توصیــف می کنــد کــه بــه صــورت پیوســته وی را مــورد 

خشــونت قــرار مــی داده اســت.(

* کارکردهــای شــناختی و هوشــی: از نظــر کارکردهــای شــناختی، هوشــیاری وی در 
ــه راحتــی  ــی می شــود و وی Alert اســت. از نظــر حافظــه ب ــوب ارزیاب ســطح مطل
ــر  ــع از نظ ــن مراج ــی آورد و همچنی ــاد م ــه ی ــرات دور را ب ــک و خاط ــع نزدی وقای
موقعیت ســنجیOrientation  نســبت بــه زمــان، مــکان و افــراد موقعیــت را 
تشــخیص می دهــد امــا بــه نظــر می رســد او از نظــر قضــاوت Judgment برداشــت 
ــدارد. بینــش وی در پیوســتار 6  منطقــی از اتفاقاتــی کــه در زندگــی وی می افتــد ن
ــکات  ــا مش ــکل دارد ام ــد مش ــع می دان ــی مراج ــود. یعن ــی می ش ــره ای 4 ارزیاب نم

ــد. ــل خارجــی و محیطــی نســبت می ده ــه عوام خــود را ب
* کارکردهــای عاطفــی: مراجــع رابطــه عاطفــی تقریبــا مناســبی بــا دختــر 6 
ســاله خــود دارد، امــا کارکردهــای عاطفــی وی بــه ســایر اعضــای خانــواده از 

جملــه فرزنــدان پســرش کامــا مختــل شــده اســت.
کارکردهــای اجتماعــی: کارکردهــای اجتماعــی مراجــع مطلــوب و بــاال ارزیابی 
نمی شــود. بــه عنــوان نمونــه، وی موفــق بــه آمــوزش مهارت هــای اجتماعــی 

در فرزنــد نشــده اســت.
ــه مراجــع در حــد  ــه: انجــام فعالیت هــای روزان ــای فعالیــت روزان * کارکرده

ــود. ــی می ش ــی ارزیاب طبیع
ــه  ــط ب ــای مرتب ــتر فعالیت ه ــع بیش ــی: مراج ــغلی ـ آموزش ــرد ش * کارک
ــرای تهیــه  پرســتاری را خــوب انجــام می دهــد؛ هــر چنــد برخــی زمان هــا ب
مــواد منــزل را تــرک می کنــد و گاهــی ایــن موضــوع ســبب مشــکاتی شــده 
ــت  ــت و مراقب ــه دق ــد ک ــزارش می کن ــا گ ــا کارفرم ــا برخــی زمان ه اســت ی
کافــی در نگهــداری از منــزل نــدارد. بــه عنــوان نمونــه، یــک بــار درب منــزل 

ــه ســرقت رفتــه اســت. ــوده و برخــی از اثاث هــا ب ــاز ب ب

محور هفتم : وضعیت عملکرد فردی

ــرار از  ــالگی )ف ــه در 18 س ــزل دو مرتب ــرار از من ــک: ف ــع تروماتی * وقای
ــرار از منــزل همســر(، خشــونت خانگــی  ــدری( و در 33 ســالگی )ف منــزل پ

ــزل همســر ــه شــده در من تجرب
  Flatــی ــر عاطف ــع از نظ ــت: مراج ــه موقعی ــی مراجــع نســبت ب * پاســخ های عاطف

ــد. ــان نمی ده ــکاری نش ــی آش ــی و عاطف ــای هیجان ــوده و واکنش ه ب
ــه ای کوتاهمــدت و بلندمــدت: از جملــه راهکارهــای  * ســاز و کارهــای مقابل
ــط  ــرک محی ــت و ت ــرار از موقعی ــوار ف ــرایط دش ــا ش ــی ب ــع در رویاروی مراج
اســت. از ســویی در صــورت عــدم امــکان فــرار وی، تســلیم شــرایط شــده و 

ــه شــرایط دارد. ــه نســبت ب ــر منفعان پرخاشــگری غی

وقایــع  تاریخچــه  هشــتم:  محــور 
مراجــع تروماتیــک 
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مراجــع فاقــد افــکار و طــرح خودکشــی اســت امــا فرزنــد نــوزاد وی در معــرض 
ــام  ــع اع ــی مراج ــت.  از طرف ــته اس ــرار داش ــادر ق ــط م ــروش توس ــر ف خط
می کنــد کــه برخــی زمان هــا توســط پســر ســالمند مــورد خشــونت کامــی 
و حتــی فیزیکــی قــرار گرفتــه اســت. در گذشــته نیــز تجربــه خشــونت توســط 

همســر را داشــته اســت.

محور نهم : ارزیابی رفتارهای پرخطر در 
مراجع

- نقاط قوت و ضعف مراجع:محور یازدهم: فرمول بندی مراجع

- ساز و کارهای سازگاری به کار گرفته شده:

محور دوازدهم: نتیجهگیری، توصیه ها، 
اقدامات و مداخالت مددکاری اجتماعی

 بــا توجــه بــه ارزیابــی بــه عمــل آمــده در رابطــه بــا بهبــود وضعیــت مراجــع می تــوان رویکــرد تلفیقــی داشــت و از چنــد مــدل 
بهــره گرفــت:

ــواد  ــر مصــرف م ــد چرخــه تغیی ــه مراجــع در فراین ــوان  ب ــدل فرانظــری می ت ــری از م ــا بهره گی ــری: ب ــدل فرانظ 1- م
کمــک کــرد.

ــل  ــاط ذی ــه روی نق ــن مرحل ــر اســاس ای ــرار دارد و ب ــی آمادگــی ق ــه ســوم یعن ــق مــدل فرانظــری، مراجــع در مرحل طب
ــد: ــد ش ــری خواه تصمیم گی

* طــرح مراجــع بــرای قطــع مصــرف: آیــا مراجــع بــه مراکــز اقامتــی کوتاه مــدت مراجعــه خواهــد کــرد؟ آیــا مراجــع 
کلینیک هــای ســرپایی درمــان را انتخــاب می کنــد؟ آیــا مراجــع کاهــش آســیب را مــد نظــر قــرار دارد؟

* در صورتی که هر شیوه ای را انتخاب کرد منابع الزم شناسایی می شوند به عنوان نمونه:

- میــزان انگیــزه مراجــع: میــزان انگیــزه مراجــع بــرای درمــان مصــرف مــواد 
ــف  ــی ضعی ــط خانوادگ ــم رواب ــرای ترمی ــا ب ــود ام ــی می ش ــوب ارزیاب مطل

ارزیابــی می شــود.
ــط  ــداوم مشــکل مراجــع: رواب ــا ت ــذار در حــل ی ــل سیســتمی تأثیرگ - عوام
خانوادگــی از هــم گسســته مراجــع، مدیریــت حــل مســاله ضعیــف، 
ــل  ــع از عوام ــترس مراج ــر اس ــل کار پ ــع و مح ــد مراج ــای ناکارآم راهکاره
سیســتمی تاثیرگــذار در تــدام مشــکل اســت. از ســویی عضویــت مراجــع در 
یــک موسســه خیریــه حمایتــی و دفتــر پرســتاری،  همچنیــن ارتبــاط تقریبــاً 
ــذار در  ــتمی تاثیرگ ــل سیس ــی از عوام ــددکار اجتماع ــا م ــع ب ــوب مراج مطل

حــل مشــکل مراجــع اســت.
ــکات  ــول دوره مش ــدت و ط ــکل: ش ــول دوره مش ــدت و ط ــت، ش - ماهی
ــاال ارزیابــی می شــود. مراجــع از نظــر خانوادگــی، جســمانی، روان شــناختی ب
- ســطح کارکردهــای مراجــع قبــل، حیــن و بعــد از مشــکل: مراجــع اطاعــات 
ــن  ــه بی ــکان مقایس ــن، ام ــد. بنابرای ــه نمی ده ــود ارائ ــته خ ــادی از گذش زی
کارکردهــای فعلــی و گذشــته ضعیــف اســت امــا در حــال حاضــر کارکردهــای 

ــی می شــود. مراجــع در حــد متوســط ارزیاب

ــا  ــکار ی ــای خاف ــاش وارد گروه ه ــرار مع ــرای ام ــرار ب ــد از ف * مراجــع بع
ــت از  ــرده اس ــش ک ــده و کوش ــه نش ــادی غیرمجرمان ــای اقتص فعالیت ه

ــد. ــن کن ــود را تامی ــای اقتصــادی خ ــتغال نیازه ــق اش طری
* مراجــع بــرای حــل مشــکاتی کــه بــه تازگــی شــدت یافتــه بــر خــاف 
گذشــته کــه راهــکار گریــز را انتخــاب می کــرده، ایــن مرتبــه تــاش کــرده 

ــرد. ــراد متخصــص کمــک بگی از موسســه های حمایتــی و اف

* نقــاط قــوت: اشــتغال بــه کار و اســتقال، انگیــزه بــرای تغییــر و مهــارت 
جســتجوی کمــک از افــراد متخصــص

* نقــاط ضعــف: قطــع ارتبــاط بــا شــبکه حمایتــی خانــواده، عــدم اعتمــاد 
در ارتباطــات، مدیریــت حــل مســاله ضعیــف، فرزندپــرروی ضعیــف، 

ــواد ــرف م ــف و مص ــه ای ضعی ــای مقابل مهارت ه
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* همکاری به نسبت مثبت مراجع با مددکار اجتماعی و موسسه
* انگیزه مراجع برای تغییر

* دوری مراجع از رفتارهای مجرمانه

اگــر درمــان در کمــپ انتخــاب شــد، بــا توجــه بــه ایــن کــه دو کــودک دارد و منابــع حمایتــی ضعیــف اســت، الزم 
ــان ســرپایی مراجعــه کــرد، الزم  ــه کلینیــک درم ــا اگــر مراجــع ب ــادر و کــودک ارجــاع شــود ی ــه کمــپ م اســت ب
اســت دارو تنهــا طبــق دوزهــای تعییــن شــده توســط پزشــک اســتفاده شــود و طبــق پروتکل هــای وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی کــه کلینیک هــا موظــف بــه تبعیــت از آن هســتند، الزم اســت مراجــع هــر هفتــه تســت 
تشــخیصی دهــد تــا در حیــن دارودرمانــی مصــرف نکــرده باشــد و همچنیــن در جلســات روان شناســی هــم شــرکت 
کنــد. از طــرف دیگــر، در صــورت پذیــرش ایــن راه حــل الزم اســت بــه مــادر آمــوزش داده شــود کــه داروهــای خــود 

را در معــرض کودکانــش قــرار ندهــد؛ چــون احتمــال دارد آنهــا اســتفاده کــرده و مســموم شــوند.

* شناســایی و نحــوه مقابلــه بــا عوامــل محــرک Triggers: از جملــه عواملــی کــه در مرحلــه درمــان مراجــع ممکــن اســت 
ســبب بازگشــت وی شــود، عواملــی اســت کــه مراجــع در صــورت رودررویــی بــا آن امــکان لغــزش  Lapsو یــا برگشــت 
Relapse خواهــد داشــت؛ لــذا بــا مراجــع جلســاتی می گذاریــم تــا عوامــل محــرک ماننــد تمــاس بــا موادفــروش، تجربــه 
هیجان هــای منفــی، اســترس های مالــی، فشــار کار و ســایر عوامــل محــرک شناســایی شــده تــا در صــورت روبــرو شــدن 

بــا آن نحــوه مقابلــه را آمــوزش دیــده باشــد.
* حمایــت از مراجــع تــا درمــان باقــی بمانــد؛ زیــرا مراجــع شــبکه حمایتــی ضعیفــی دارد. در اینجــا عــاوه بــر 
مــددکار اجتماعــی و درمانگــر کلینیــک، یــک فــرد بهبودیافتــه انتخــاب می شــود تــا نقــش حمایتــی را از مراجــع 

داشــته باشــد.

2-مــدل حمایتــی: بــا توجــه بــه ایــن کــه شــبکه حمایتــی مراجــع ضعیــف اســت، مراجــع از روابــط اجتماعــی نســبت بــه 
دیگــران دوری کــرده و تــا حــد مطلوبــی بــه مــددکار اجتماعــی روابــط اعتمادآمیــز را شــروع کــرده اســت، طــی جلســات 
ایــن رابطــه در حــال گســترش اســت؛ لــذا از ایــن مــدل کمــاکان بهــره گرفتــه شــده و بــا اســتفاده از تکنیک هــای همدلــی 

تــاش در جهــت کمــک بــه مراجــع اســت و از جملــه ایــن حمایت هــا:
-تغییر محل کار مراجع به محل امن تر

ــا توجــه بــه فقــر عوامــل محیطــی در منــزل  -ثبــت نــام کــودک مراجــع در مهــد کــودک تــا مراحــل رشــدی کــودک ب
بهتــر صــورت گیــرد، چــون در 6 ســالگی جنبه هــای زبانــی، رشــدی، اجتماعــی و عاطفــی در کــودک مهــم اســت و بــه نظــر 
می آیــد ایــن جنبه هــا در کــودک مراجــع بــه خوبــی رشــد نکــرده اســت. بــه عنــوان نمونــه، چــون کــودک از معاشــرت بــا 

همســاالن خــود محــروم بــوده اســت، عواملــی چــون تاییــد در گــروه را دریافــت نکــرده اســت.

* درمان وابستگی به مواد مراجع
* تقویت مهارت های فرزندپروری در مراجع

* تقویت روابط بین فردی، اعتماد به نفس و عزت نفس در مراجع
* تقویت مدیریت مالی و حل مساله و سایر مهارت های مقابله ای کارآمد در مراجع

3-اهداف مورد انتظار

4-پیشبینی عواملی که تأثیر مثبت و یا منفی بر فرایند تغییر خواهند داشت

* بــه نوعــی بــا شــرایط ناپایــدار روبــرو هســتیم چــون مراجــع از منــزل همســر گریختــه اســت و ممکــن اســت 
وی بــا تغییــر شــرایط، تصمیم هــای تکانــه ای اتخــاذ کنــد.

* فراینــد چرخــه تغییــر در مصــرف مــواد قابــل پیش بینــی نیســت. بنابرایــن، ایــن احتمــال مــی رود کــه مراجــع در مرحلــه 
5 تغییــر Maintenance Stage باقــی نمانــده و بــه مرحلــه 6 تغییــر یعنــی همــان مرحلــه Relapse Stage بازگردد.

عوامل منفی تاثیرگذار در مداخله ها:

عوامل مثبت تاثیرگذار در مداخله ها:
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معرفی کتاب
ســارا ســاالری پور؛ دانشــجو کارشناســی رشته 

مــددکاری اجتاعــی؛ دانشــگاه خوارزمــی

کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد 
نویسنده: کارل پیکهارت

مرتجم: مسعود هومان

انتشارات، سال نرش: صابرین، 1398

ــد  ــه می توان ــک ک ــه مهل ــت تجرب ــل از هف ــن، حداق ــی والدی تمام
ــن  ــد. ای ــت دارن ــدازد، وحش ــره ان ــه مخاط ــان را ب ــی فرزندش زندگ
تجربه هــای هــراس آور عبارتنــد از: قربانــی خشــونت شــدن، صدمــات 
ــامدهای  ــی، پیش ــای غیرقانون ــی، فعالیت ه ــت تحصیل ــی، شکس اتفاق
ناگــوار جنســی، ناامیــدی منجــر بــه خودکشــی و ســروکار پیــدا کردن 
ــه تلــخ  ــا مــواد مخــدر و الــکل. موضــوع ایــن کتــاب بررســی تجرب ب
ــرا پیشــگیری  ــر به نظــر می رســد، زی ــه مهم ت آخــر اســت کــه از بقی
از ابتــا بــه مــواد مخــدر و الــکل، امــکان وقــوع شــش مــورد دیگــر را 
کاهــش می دهــد. مصــرف مــواد مخــدر، چگونگــی دیگــر تصمیمــات 
زندگــی را نیــز تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. شــگفت آور نیســت کــه 
ــاده روی  ــواد، زی ــرف م ــکل مص ــد مش ــن آرزو می کنن ــتر والدی بیش
ــر  ــود. فک ــه کن ش ــی ریش ــور کل ــه ط ــاد ب ــا و اعتی ــرف آن ه در مص
ــن  ــا از ای ــای خانواده ه ــقات و رنج ه ــن مش ــان یافت ــه پای ــردن ب ک
ــام  ــا تم ــد. ب ــح ده ــاس را توضی ــن احس ــت ای ــد عل ــق، می توان طری
ایــن احــوال، دسترســی بــه مــواد مخــدر و الــکل و مصــرف آن هــا بــه 

ســادگی از بیــن نخواهــد رفــت.
fidibo.com :منبع

ــاد  ــت اعتی ــناخت باف ــه ش ــش اول ب ــدا در بخ ــر ابت ــاب حاض کت
از  پــس  و  می پــردازد  خانواده درمانــی  مختلــف  رویکردهــای  و 
اعتیــاد،  سبب شناســی  دربــاره  روان پویایــی  نظریه هــای  ارائــه 
ــور و  ــرم مح ــار ش ــان رفت ــت، درم ــاد و معنوی ــون اعتی ــی چ مباحث
خانواده درمانی هــای اعتیادمحــور را مــورد بحــث و نتیجه گیــری 
ــی،  ــای بالین ــر تجربه ه ــد ب ــا تاکی ــش دوم ب ــد. در بخ ــرار می ده ق
ــر«،  ــواده »بیک ــان خان ــده در درم ــر ش ــب ذک ــیم مکات ــن ترس ضم
ــازه نگر،  ــی، س ــتراتژیک / ارتباط ــف اس ــای مختل ــات درمان ه جلس
سیســتمی بیــن نســلی، تجربه نگــر، رفتارگــرا و روان پویایــی را 
ــف  ــای مختل ــر مثال ه ــا ذک ــواد ب ــرف م ــوء مص ــرد س ــراه رویک هم

می دهــد. توضیــح 
iranketab.ir :منبع

خانواده و زوج درمانی در اعتیاد

نویسنده: جروم دیوید لوین
مرتجم: عباس رحمتی

انتشارات، سال نرش: دانژه، 1395
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مشاوره اعتیاد

نویسنده: گری میلر
مرتجم: فریده همتی

انتشارات، سال نرش: سمت، 1399

مشاوره اعتیاد

نویسنده: لین کوری مک گی
مرتجم: ابراهیم برادری و امیر صفری

انتشارات، سال نرش: کدیور، 1396

ــان  ــرورت درم ــاد و ض ــه اعتی ــیب زایی همه جانب ــه آس ــه ب ــا توج ب
ــوم  ــن مشــکل جــدی، بســیاری از متخصصــان عل و پیشــگیری از ای
انســانی درگیــر کار در ایــن زمینــه هســتند؛ مشــاوره اعتیــاد بخــش 
مهمــی از کار ارزشــمند آنــان اســت. بی تردیــد دسترســی بــه آخریــن 
ــر از  ــج مؤثرت ــه نتای ــرای دســتیابی ب ــات علمــی و پژوهشــی ب اطاع

نیازهــای گریزناپذیــر آنهــا اســت.
ــا اعتیــاد  ــا تکیــه بــر تجربــه طوالنــی کار ب  در ایــن کتــاب مؤلــف ب
و بــا توجــه بــه تازه تریــن داده هــای علمــی و پژوهشــی، راهکارهــای 
مشــاوره اعتیــاد را توضیــح می دهــد، بــه مشــکاتی کــه در ایــن راه 
ــه  ــردازد ک ــیار می پ ــی بس ــی و آگاه ــا واقع بین ــوند ب ــر می ش ظاه
حتــی از احتمــال عودهــای تکــراری و شــیوه برخــورد بــا آنهــا غافــل 

نمانــده اســت.
  samta.samt.ac.ir :منبع

ســوء مصــرف مــواد یکــی از مشــکات بــزرگ جوامــع بشــری اســت 
ــم  ــی و ه ــمانی و روان ــامت جس ــکی، س ــدگاه پزش ــم از دی ــه ه ک
از دیــدگاه اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی دارای اهمیــت 
فــراوان اســت. هــر ســاله موجــب بــروز مخاطــرات اجتماعــی و مــرگ 
ــا  ــفانه ب ــردد. متاس ــان می گ ــر جه ــددی در سراس ــای متع و میره
پیشــرفت علــوم جدیــد و توســعه تدابیــر درمانــی هــرروزه ترکیبــات 
جدیــد و مضرتــری از مــواد مخــدر تولیــد می شــود تــا گــروه بیشــتری 

ــان و نوجوانــان را درگیــر خــود نمایــد. از جامعــه بــه ویــژه جوان
ــا  ــارزه ب ــی جهــت پیشــگیری و مب ــای جامع ــر برنامه ه ــا اگ همــه م
ایــن معضــل بــزرگ نداشــته باشــیم، بــه طــور قطعــی دچــار عواقــب 
و پیامدهــای ناگــواری در ســطح ملــی و جهانــی خواهیــم شــد. هــر 
چنــد آمــار و اطاعــات دقیقــی از مصــرف مــواد مخــدر و داروهــا در 
دســترس نیســت امــا تحقیقــات نشــان می دهــد کــه میــزان مصــرف 
ــان رو  مــواد در جوامــع مختلــف بــه ویــژه در بیــن نوجوانــان و جوان

بــه افزایــش اســت.
ســوء مصــرف مــواد در میــان نوجوانــان آمــار مشــکاتی ماننــد؛ خطــر 
آســیب و مــرگ از طریــق خشــونت، تصادفــات جــاده ای، رفتارهــای 
ــکات  ــدز و مش ــون ای ــی چ ــه بیماری های ــدن ب ــا ش ــی، مبت جنس
تحصیلــی را بــاال می بــرد. موضــوع مصــرف و ســوء مصــرف مــواد در 
میــان نوجوانــان و جوانــان بــه دلیــل مهــم بــودن ایــن دوره از زندگــی 

و نقــش آن در آینــده، اهمیــت زیــادی دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه الگــوی ســوء مصــرف مــواد در جوامــع مختلــف 
ــوده و عوامــل  و حتــی اقشــار مختلــف یــک جامعــه نیــز متفــاوت ب
ــی در  ــی و مذهب ــادی، جغرافیای ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــدد اجتماع متع
آن دخیــل هســتند، روش هــای پیشــگیری و برخــورد بــا آن نیــز در 

ــزی خــاص اســت. ــد برنامه ری ــی نیازمن ــف اجتماع ســطوح مختل
ketabrah.ir :منبع
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پیشگیری از اعتیاد در خانواده
نویسنده: کارول کامپفر

مرتجم: زهرا غالمی

انتشارات، سال نرش: آوای نور ، 1392

ــتند  ــی هس ــل مهم ــن از عوام ــت و والدی ــه اس ــب جامع ــواده قل خان
ــا از عهــده آنچــه الزمــه  ــه کــودک کمــک کننــد ت کــه می تواننــد ب
اســتقال اســت برآیــد. شــخص بــه انســانی توانــا، متکــی بــه خــود 
ــا و  ــود و توانمندی ه ــل ش ــش تبدی ــت از خوی ــر مثب و دارای تصوی
ــاس  ــا اس ــت خانواده ه ــد. در حقیق ــاور کن ــود را ب ــای خ قابلیت ه
ــی  ــی و روان ــمانی، اجتماع ــامت جس ــش س ــرای افزای ــه ای ب و پای
هســتند. کودکانــی کــه در خانواده هــای ســازگاریافته پــرورش پیــدا 
ــرو هســتند.  ــری روب ــا مشــکات کمت ــی ب ــد در دوره نوجوان می کنن
ــرده، از  ــار ک ــادل رفت ــا متع ــد ت ــاش می کنن ــا ت ــتر خانواده ه بیش
ــر  ــار یکدیگ ــی را کن ــات خوش ــد و اوق ــت کنن ــود حمای ــدان خ فرزن
ــود  ــاد و نب ــت، اعتم ــدان امنی ــد؛ فق ــواردی مانن ــد. م ــپری کنن س
ــادی را  ــد خطــرات زی دلگرمــی در رابطــه بیــن والد-کــودک می توان
بــه دنبــال داشــته باشــد و منجــر بــه رفتارهــای مشکل ســاز، اختــال 
روانــی و اعتیــاد شــود. بنابرایــن اگــر خانــواده نقــش هدایتــی، 
ــخصیت  ــکل گیری ش ــود را در ش ــی خ ــی و تربیت ــی، نظارت حمایت
ــه  ــد، نوجــوان ب ــا نکن ــع ایف ــه موق ــی و ب ــه خوب ــدان ب ــار فرزن و رفت
ــی  ــت یک ــی آورد و در نهای ــه رو م ــط خان ــر از محی ــی غی محیط های
ــرد، ســوء مصــرف  ــرار می گی ــش رو نوجــوان ق ــه پی از مشــکاتی ک
مــواد اســت. یکــی از مــواردی کــه می توانــد جلــوی عوامــل خطرســاز 
ــروز اعتیــاد بگیــرد، آمــوزش مهارت هــای زندگــی  خانواده هــا را در ب
ــت  ــه تح ــی ک ــه خانواده های ــد ک ــان می دهن ــا نش ــت. پژوهش ه اس
آمــوزش مهارت هــای زندگــی قــرار گرفته انــد و از راهکارهــای 
بهتــری بــرای تربیــت فرزندانشــان بهــره برده انــد بــه مراتــب 
ــن  ــه از ای ــته اند ک ــی داش ــه والدین ــبت ب ــری را نس ــرد بهت عملک
ــری  ــب عملکــرد بهت ــه مرات ــد ب ــره مانده ان ــی به ــا ب ــل آموزش ه قبی
را نســبت بــه والدینــی داشــته اند کــه از ایــن آموزش هــا بــی 
ــاد  ــر اعتی ــرض خط ــر در مع ــا کمت ــدان آن ه ــد و فرزن ــره مانده ان به
و ســوء مصــرف مــواد قــرار داشــته اند. آمــوزش مهارت هــای زندگــی 
ــا  ــه خانواده ه ــرد و ب ــر می گی ــالی را در ب ــا بزرگس ــوزادی ت دوره ن
ــد و شــیوه های مناســبی  ــار کنن ــه رفت ــه چگون ــد ک ــوزش می ده آم
ــا  ــط آن ه ــه محی ــی ک ــد. خانواده های ــه کار ببرن ــل خــود ب را در مقاب
ــد و  ــری را رشــد می دهن حمایت گــر و پذیراســت، کــودکان ســالم ت
ــا مشــکات  فرزنــدان ایــن خانواده هــا کارآمدتــر رفتــار می کننــد و ب

ــه رو هســتند. ــری روب کمت
ketabrah.ir :منبع
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معرفی مقاله
کارشناســی  دانشــجوی  بهرامــی؛  نازنیــن 

مــددکاری اجتاعــی؛ دانشــگاه عالمــه طباطبائــی

نام اثر: پدیدارشناسانه بسترهای اعتیاد به مواد مخدر زنان
نویسنده: داریوش غفاری و عنایت حلیمه

انتشارات و سال انتشار: فصلنامه اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد، ۱۳98
ــواد مخــدر در کشــور،  ــزون مصــرف م ــش روزاف ــر افزای ــاوه ب ــر: ع ــده ای از اث چکی
ــددی  ــل متع ــي رود. عوام ــیتي م ــمت دوجنس ــه س ــیتي ب ــاد از تک جنس ــد اعتی رون
ــر  ــا یکدیگ ــل ب ــه در تعام ــت ک ــر اس ــاد مؤث ــرف و اعتی ــوء مص ــي س در سبب شناس
ــان  ــته زن ــه زیس ــن تجرب ــه تبیی ــن مطالع ــدف ای ــد. ه ــرف می کنن ــه مص ــروع ب ش
ــن تحقیــق  ــواد مخــدر صنعتــي در شــهر کرمانشــاه اســت. روش ای ــده م مصرف کنن
ــواد  ــده م ــان مصرف کنن ــاری زن ــه آم ــت. جامع ــي اس ــوع پدیدارشناس ــي از ن کیف

ــي در شــهر کرمانشــاه اســت. مخــدر صنعت

نام اثر: سبب شناسی اعتیاد زنان
نویسنده: صاح الدین قادری، رویا نوری، جلیل کریمی و برزو مروت
انتشارات و سال انتشار: نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، ۱۳9۶

چکیــده ای از اثــر: ایــن مقالــه رویکــردی جامعه شــناختی بــه سبب شناســی اعتیــاد 
ــان  ــی )زن ــروه اجتماع ــه گ ــدگاه س ــود در دی ــای موج ــایی تفاوت ه ــان و شناس زن
ــاد  ــوزه اعتی ــان ح ــان  و متخصص ــده، کارشناس ــان غیرمصرف کنن ــده، زن مصرف کنن
ــی  ــت. در بررس ــه اس ــا پرداخت ــن دیدگاه ه ــی ای ــر اولویت شناس ــد ب ــا تأکی ــان( ب زن
مقایســه ای دیدگاه هــا مشــخص شــد کــه زنــان مصرف کننــده، ســهم عوامــل 
ــل  ــر از عوام ــواد، مهمت ــرف م ــه مص ــش ب ــی( را در گرای ــار اجتماع ــاختاری )فش س
ــه  ــی ک ــد، در حال ــی کرده ان ــی( ارزیاب ــدرت و هویت یاب ــب ق ــی و ارادی )کس کنش
زنــان غیرمصرف کننــده و بیشــتر کارشناســان و متخصصــان حــوزه اعتیــاد بــر 

ــته اند. ــد داش ــی و ارادی تأکی ــل کنش عوام

نام اثر: اعتیاد زنان شرایط و تعامات و پیامدها
ــن و  ــعود گلچی ــراج زاده، مس ــین س ــید حس ــادری، س ــن ق ــندگان: صاح الدی نویس

ــی( ــگاه خوارزم ــتادیار دانش ــلیمانی )اس ــمیه س س
انتشــارات و ســال انتشــار: دوفصلنامــه پژوهش هــای نظامی-اجتماعــی زنــان و 

خانــواده، ۱۳97 
چکیــده ای از اثــر: پژوهــش نشــان داد دیــدگاه مــردم عــادی و زنــان دارای اعتیــاد در 
مــورد چرخــه اعتیــاد بــه هــم نزدیــک اســت و اشــتراک تفســیری و معنایــی در ایــن 
حــوزه بیــن دو گــروه وجــود دارد. یافته هــای ایــن پژوهــش ذیــل ۱۵ مقولــه عمــده 
و بــا محوریــت شــرایط زمینــه ای، شــرایط علــی، شــرایط مداخلــه، تعامــل و پیامدهــا 
ــامانی های  ــده از نابس ــان برآم ــاد زن ــه اعتی ــد ک ــکار ش ــدند و آش ــته بندی ش دس
ــرار از فشــارها  ــرای ف اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، خانوادگــی اســت و کنشــی ب
ــاک از جملــه داغ ننــگ و طــرد  ــا انبوهــی از عواقــب تلــخ و دردن ــه رو شــدن ب و روب

ــی محســوب می شــود. ــگاه حذف ــی و ن اجتماع
ــه  ــازار کار، شــیوع برخــی رفتارهــای مردان ــه ب ــان ب هــدف: یکــی از تبعــات ورود زن
در ایــن گــروه اســت کــه اعتیــاد از آن جملــه اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه اعتیــاد 
زنــان متفــاوت از مــردان اســت، هــدف ایــن پژوهــش، فهــم عیمق تــر اعتیــاد زنــان 
بــه عنــوان چرخــه ای از شــرایط، تعامــات و پیامدهــا از دیــدگاه شــهروندان عــادی و 

ــاد اســت. ــرک اعتی ــای ت ــه کمپ ه ــده ب ــاد مراجعه کنن ــان دارای اعتی زن
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نــام اثــر: ارتبــاط ســواد ســامت و میــزان اعتیــاد در زنــان ســنین بــاروری 
اعتیــاد تــرک  مراکــز  بــه  مراجعه کننــده 

نویسنده: مینا کریمی، زهرا جلیلی و محمود محمودی
انتشارات و سال انتشار: مجله آموزش و سامت جامعه، ۱۳97

چکیــده ای از اثــر: بــا توجــه بــه تأثیــر ســواد ســامت بــر ابعــاد جســمی، روحــی و 
کیفیــت زندگــی افــراد، پژوهــش حاضــر بــا

هــدف تعییــن ارتبــاط بیــن ســواد ســامت و میــزان اعتیــاد در زنــان ســنین بــاروری 
مراجعه کننــده بــه مراکــز تــرک اعتیــاد شــهر تهــران انجــام شــد.

ــه در  ــران ک ــان شهرســتان ته ــی زن ــی حاضــر تمام ــاری پژوهــش مقطع ــه آم جامع
ــاروری ســنین ب

قــرار داشــتند و در ســال ۱۳9۶ بــه مراکــز تــرک اعتیــاد ایــن شــهر مراجعــه کــرده 
ــود. ــامل می ش ــد را ش بودن

نام اثر: تجربه زیست زنان مصرف کننده در اصفهان
نویسندگان: محسن نیازی و میاد نوروزی و نداحسینی ادیب پور

انتشــارات و ســال انتشــار: پرسشــنامه زنــان  و پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی فصلنامــه علمــی، ۱۳98

ــان از ناحیــه  ــان و افزایــش آســیب پذیری زن ــرخ اعتیــاد زن چکیــده ای از اثر:رشــد ن
اجتماعــی  آســیب های  پیرامــون  بحث هــای  مهم تریــن  از  یکــی  پدیــده  ایــن 
ــه  ــه نشــان داده می شــود ک ــن مقال ــوده اســت. در ای ــران ب ــر در ای ــد ســال اخی چن
ــی  ــای زندگ ــف در مهارت ه ــیب پذیر ضع ــخصیت آس ــج ش ــع رن ــی و دف لذت جوی

ــت. ــدر اس ــواد مخ ــه م ــان ب ــل روی آوردن زن ــن دالی ــیب زا مهم تری ــواده آس خان
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معرفی مراکز اعتیاد
ــری؛ دانشــجوی کارشناســی مــددکاری  ــان باق تاب

طباطبایــی عالمــه  دانشــگاه  اجتاعــی؛ 

نام مرکز: مرکز ترک اعتیاد خانه خورشید
نوع مرکز: خصوصی

گروه هدف: زنان آسیب دیده از مصرف مواد مخدر، زنان مبتا به ایدز و هپاتیت
نــوع خدمــات: خدمــات پزشــکی و درمانــی، بهداشــتی، آموزشــی، مــددکاری اجتماعــی، مشــاوره، مهــارت آموزی، 

شــغلی و اشــتغال زایــی
آدرس: تهران، خیابان شوش، بعد از ایستگاه مترو، خیابان علیزاده، جنب پارک حقانی، پاک ۳

شماره تلفن: ۵۵8۱999۱ / ۰9۳8۵7۱98۲۶

نام مرکز: مرکز ترک اعتیاد بهبودگستران همگام
نوع مرکز: خصوصی

گروه هدف: زنان دارای سو مصرف مواد مخدر
ــاری،  ــص، جلســات مددی ــس از ترخی ــری پ ــواده، پیگی ــوزش خان ــت پزشــک، جلســات آم ــات: ویزی ــوع خدم ن

ــی ــردی و خانوادگ ــاوره ف مش
آدرس: اتوبان تهران-کرج، خروجی

ــه روی بوســتان  ــن فرعــی ســمت چــپ، روب ــان نســیم ششــم، دومی ــان کوهــک، خیاب شــهرک گلســتان، خیاب
شــقایق

شماره تلفن: ۰9۱۲8۱9۰۵7۲ 

نام مرکز: مرکز ترک اعتیاد بانوان خانه سامت  باران
نوع مرکز: خصوصی

گروه هدف: زنان دارای سو مصرف مواد مخدر
نــوع خدمــات: تــرک اعتیــاد، روان درمانــی، رفتــار درمانــی، مطــب دندانپزشــکی، امکانــات تفریحــی و هتلینــگ، 

پیگیــری وضعیــت بیمــاران بعــد از ترخیــص
آدرس: تهران، نیاوران، فیضیه، جنب پارک جمشیدیه، پاک ۶8

شماره تلفن: ۰۲۱۲۶۱۲۱۲۵۳ / ۰۲۱۲۶۱۲۲۶44 

نام مرکز: مرکز ترک اعتیاد چیتگر بانوان تهران
نوع مرکز: مرکز خیریه

گروه هدف: زنان دارای سو مصرف مواد مخدر
نــوع خدمــات: تــرک اعتیــاد تدریجــی و بلنــد مــدت بــه صــورت بســتری پانســیون بیمــاران اعتیــاد در اتاق هــای 

VIP بــه همــراه امکانــات رفاهــی، تفریحــی و ورزشــی

آدرس: تهران، اتوبان تهران-کرج، خروجی پیکان شهر، کیلومتر۱4، جنب ایستگاه   متروی ایران خودرو
شماره تلفن: ۰۲۱44۱8۰88۱

نام مرکز: کمپ ترک اعتیاد امید آزادگان)ویژه بانوان(
نوع مرکز: مرکز خیریه

گروه هدف: زنان دارای سو مصرف مواد مخدر
نــوع خدمــات: مشــاوره و درمــان بانــوان دارای ســو مصــرف مــواد مخــدر ســنتی و صنعتــی، تــرک اعتیــاد، ســم 

زدایــی بــا اســتفاده از گیاهــان دارویــی
آدرس: تهــران، آزادگاه شــرق بــه غــرب، بیــن یافت آبــاد و خلیــج، بعــد از خیابــان مهتــدی، نرســیده بــه اتوبــان 

ســاوه، موسســه تــرک اعتیــاد امیــد آزادگان
شماره تلفن: ۰9۱۲۶8۶8۲۰۲ / ۰9۱۲۶8۶8۲۶۳
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معرفی فیلم
مــددکاری  کارشناســی  دانشــجوی  دامــوغ؛  دانیــال 

اجتاعی؛ دانشــگاه خدمات بهزیســتی شکوه مهر مشهد

ــواد  ــرف م ــه مص ــان ب ــش زن ــل گرای ــاره عل ــم درب ــن فیل ای
مخــدر ســخن می گویــد ماننــد؛ احســاس تنهایــی شــخصیت 

ــام منیــره. ــه ن زن داســتان ب
ــط  ــا رواب ــی زناشــویی ی ــه در زندگ ــره ک ــد منی ــرادی مانن اف
خــود بــا دوســتان و خانــواده دچــار شکســت شــده اند ســعی 
ــرف  ــه مص ــاء ب ــن خ ــردن ای ــوش ک ــرای فرام ــد ب می کنن
ــد. در واقــع  ســعی می کننــد لذتــی را کــه  مــواد روی بیاورن
در خانــواده بــه آن دســت نیافته انــد بــا مصــرف مــواد کســب 
کننــد. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه در این مســیر دوســتان ناباب 

ــد. ــن می زنن ــواد دام ــه مصــرف م ب
ــخصیت  ــر را در ش ــترین تاثی ــواده بیش ــد از خان ــتان بع دوس
فــرد دارنــد. در ایــن فیلــم عســل، شــخصیت دوســتی را بــازی 
می کنــد کــه منیــره را بــا منجــاب مــواد مخــدر آشــنا کــرده 
ــواد  ــه م ــی ب ــهولت دسترس ــری س ــخص دیگ ــق ش و از طری

ــد . ــم می کن ــدر را فراه مخ

 همچنیــن دربــاره پیامدهــای ناگــوار مصــرف مــواد صحبــت 
ــوان  ــه عن ــواده ب ــودی خان ــن آن ناب ــه مهمتری ــود ک می ش
ــار از  ــدان سرش ــر یخبن ــم عص ــت. فیل ــه اس ــاهرگ جامع ش
پیامدهــای مصــرف مــواد مخــدر زنــان اســت. طــرد شــدن از 
خانــواده و عــدم اجــرای نقــش مــادری، توســط کارگــردان بــه 
ــه  ــا آینــده کودکــی کــه ب ــی نشــان داده شــده اســت ی خوب
ــرا  ــد، چ ــر می افت ــواد در خط ــه م ــادر ب ــش م ــطه گرای واس
کــه حــاال مــادر تبدیــل بــه الگــوی نامناســب رفتــاری شــده 

اســت.
ــی و  ــد اخاق ــیاری از قواع ــرد بس ــود ف ــث می ش ــاد باع اعتی
دینــی را بــه راحتــی زیــر پــا بگــذارد و مرتکــب جــرم شــود. 
ــه  ــت ب ــر اس ــره حاض ــم، منی ــن فیل ــه در ای ــور ک ــان ط هم
ــدش را  ــر و فرزن ــا همس ــود ب ــاله خ ــی ۱۲ س ــی زندگ راحت

رهــا کنــد.

تحلیل فیلم عصر یخبندان

مقدمه
اعتیــاد یکــی از مســائلی اســت کــه مســتقیم و غیرمســتقیم 
زندگــی زنــان را در ابعــاد مختلــف جســمی، روانــی، اقتصادی، 
ــان  ــد. زن ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی تح ــی و فرهنگ اجتماع
ممکــن اســت بــه طــور مســتقیم بــه مصــرف مــواد گرایــش 
ــد و  ــوهر، فرزن ــدر، ش ــرف پ ــوء مص ــا از س ــد ی ــدا کنن پی

ــد. ــر گردن ــان متأث اطرافی
ــواد  ــا م ــارزه ب ــازمان مب ــط س ــده توس ــه ش ــار ارائ ــق آم طب
ــر  ــل، 4۵% زی ــده متاه ــان مصرف کنن ــدود ۶۵% زن ــدر ح مخ
۲۵ ســال و حــدود 7۰% دارای مــدرک دیپلــم و پایین تــر 

بوده انــد.
ایــن روزهــا شــاهد دختــران و زنان کم ســن و ســالی هســتیم 
ــیگار و گل  ــیگار می کشــند. مصــرف س ــا س ــه در خیابان ه ک
ــم  ــه اســت. فیل ــش یافت ــه شــدت افزای ــز ب ــا نی در مهمانی ه
عصــر یخبنــدان در تــاش اســت کــه ایــن معضــل اجتماعــی 

را بــه طــور عامیانــه بــه نمایــش بگــذارد.
بــا  مهیــج  و  جنایــی  درام،  فیلمــی  یخبنــدان  عصــر 
هنرپیشــگی بهــرام رادان، مهتــاب کرامتــی، آناهیتــا نعمتــی، 
ــک  ــاداتی و باب ــا س ــی، مین ســحر دولتشــاهی، محســن کیای
ــی و  ــی کیای ــی مصطف ــندگی و کارگردان ــه نویس ــاد ب بهش
ــال  ــول س ــی محص ــکری قوچان ــور لش ــی منص تهیه کنندگ

ــت. ــران اس ــور ای ۱۳9۳ کش

منبع: سایت نماوا
www.namava.ir
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آغازگــر تغییرات ابشــیم 
اب اندیشــه ورزان جــوان


