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  وضعيت زنان معتاد در افغانستان
  

  مقدمه
  

 ٢٠٠در حدود . اعتياد به مواد مخدر یک مسئله اجتماعی عمده در سراسر جهان است

ستفاده ا ٢٠٠٧سال سن دارند، حداقل یک بار از مواد مخدر در سال  ۶۴ الی ١۵ ميليون نفر که

سئله اجتماعی و صحی در امان  افغانستان از این م   (Schumacher et al, 2007: 2)کرده اند

 509,000برآورد کرده است که ) UNODC(اداره سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم . نيست

 درصد از نفوس افغانستان را ١۴  این رقمخانواده در افغانستان مشغول کشت تریاک هستند که

بر اساس تحقيق ). ٢٠٠٧:٩رایم، اداره سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و ج(تشکيل می دهد 

 نفر آنها 120,000 معتاد در در افغانستان وجود دارند که 920,000، در حال حاضر )٢٠٠۵:٣(این اداره 

با وجود این که این آمار بدون تردید نگرانی هایی را در مورد اعتياد در افغانستان مطرح . زن هستند

مل اعتياد زنان و وضعيت معيشتی زنان معتاد ارتباط می کنند، اما سؤالی که باقی می ماند به عوا

صرف مواد مخدر در افغانستان انجام نشده اند و شرایط ممطالعات کافی راجع به . می گيرد

  . قرار نگرفته استتحقيقمعيشتی زنان معتاد هرگز مورد 

  

عه بر جای می اعتياد نه تنها فرد و خانواده او را متأثر می کند، بلکه اثرات عميقی را بر جام

در جامعه افغانستان، به اعتياد به عنوان یک مشکل فردی نگریسته می شود و قصور فرد در . گذارد

. رعایت وظایف و مسؤوليت های اخالقی محکوم می شود و این امر علت اعتياد او تلقی می گردد

 حل آن مستلزم با این حال، این تحقيق به اعتياد به عنوان یک مشکل اجتماعی نگاه می کند که

از این رو، هدف عمومی این تحقيق را مطالعه . توجه حکومت و سازمان های ذیربط می باشد

هدف دیگر این تحقيق این . وضعيت اجتماعی و اقتصادی زنان معتاد در افغانستان تشکيل می دهد

ف مواد مخدر آنها برای مصر و دالیلی که  زنان معتاد اقتصادی-است تا رابطه ميان عوامل اجتماعی

از سوی دیگر، این تحقيق امکان ترک اعتياد را برای زنان معتاد مورد بحث . ذکر کردند، بررسی شود

عوامل تأثيرگذار بر موفقيت زنان در ترک اعتياد در این تحقيق به تفصيل تجزیه و . قرار می دهد

ان در قبال اعتياد در بخش آخر این تحقيق به تحليل مختصر موضع حکومت افغانست. تحليل شده اند

، شایسته ی تحقيققبل از بحث پيرامون یافته ها. کشور و پيشنهادات این تحقيق پرداخته است

  .صرف مواد مخدر در افغانستان داشته باشيمممنظر .است تا به طور اجمالی نگاهی به پس
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  پس منظر مصرف مواد مخدر در افغانستان
  

 به Todd et al 2005)( افغانستان کشت شده است  ميالدی به این سو، تریاک در١١٠٠از 

، با معرفی کوکنار از اروپا توسط بازرگانان عرب در مسير جاده ابریشم، )٢٠٠٢:۴۴١(گفته چاوی 

را تشکيل دادند که در کشت و قاچاق تریاک و » هالل طالیی«افغانستان، پاکستان و ایران 

 ١٩در اوایل قرن . مصرف می شودفتاده افغانستان تریاک هنوز در قریه های دورا. حشيش نامدار بود

با . و در جریان حکم روایی شاه حبيب اهللا، تریاک به صورت گسترده کشت و به ایران صادر می شد

در . صرف گسترده تریاک در داخل کشور جلوگيری شودمتا از ند این حال، محدودیت هایی وضع شد

منع کرد و آن را در فهرست مواد ممنوعه نظير الکل ، حکومت افغانستان مصرف تریاک را ١٣٠۶سال 

 افغانستان غيرقانونی بود، اما کشت این مواد و اخلاگرچه مصرف تریاک و حشيش در د. قرار داد

در جریان سلطنت چهل ساله شاه محمد .  از لحاظ قانونی مجاز بودصدور آنها به دیگر کشورها

 به کمک ١٣۵۶د شفاخانه های روانی در سال ایجا. ظاهر، بهبودی در محو تریاک حاصل نشد

تأثيری بر حل این مسئله ) UNDP(و برنامه توسعه سازمان ملل متحد ) WHO(سازمان صحی جهان 

 پيمانه به ١٩٧٩، توليد تریاک در افغانستان الی تجاوز شوروی در مجموعدر . در افغانستان نداشت

  .فتروسيع صورت نمی گ

  

 به طور مستقيم به ١٩٧٠، رشد توليد تریاک در اواخر دهه )١٩٩٢:٣(به گفته مکدونالد 

فقدان محدودیت های دولت در زمينه توليد این ماده و به صورت غيرمستقيم به تقاضای بازار 

بستگی داشت که بعد از ناآرامی سياسی در ویتنام و الئوس که در گذشته توليدکنندگان اصلی 

در این زمان، رژیم سياسی نو در .  بودند، افزایش یافته بودمواد مخدر برای اروپا و امریکای شمالی

کشور اجرا کرد که بر اساس آنها، خطوط تجاری مسدود شدند و این ایران مقررات شدیدی را در 

در نتيجه، تجارت تریاک به طور . مجازات های سنگينی بر قاچاق و مصرف مواد مخدر وضع شدند

از سوی دیگر، محدودیت کشت و تصفيه تریاک در ). ١٩٩٢د، مکدونال(قابل مالحظه ای کاهش یافت 

 در پاکستان به انتقال این فعاليت ها به افغانستان منجر شد و در نتيجه، ١٩٩٠واخر دهه ااواسط و 

  ).DEA(خطوط تجاری جدیدی به سوی پاکستان و آسيای مرکزی ایجاد شدند 

  

، کشت تریاک تشویق شد، زیرا ١٩٩٠بر عالوه، در جریان حکومت مجاهدین در اوایل دهه 

 به طور ١٩٨٩کشور گرفتار جنگ داخلی بود و احزاب جهادی بعد از عقب نشينی شوروی در 

، در )٢٠٠٣(اداره سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم ه گفته ب. پيوسته درگير جنگ بودند

یش یافت که افغانستان بزرگ ترین جریان دوره مجاهدین، توليد تریاک و هروئين به اندازه ای افزا
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 به ١٩٩٠از دهه .  سبقت گرفت١٩٩٠توليدکننده مواد مخدر در جهان شد و از برمه در اواسط دهه 

  .این طرف، افغانستان بزرگ ترین فراهم کننده تریاک در بازار جهانی بوده است

  

ی با ظهور رژیم طالبان جایگاه افغانستان به عنوان بزرگ ترین توليدکننده تریاک در بازار جهان

رشد توليد تریاک در دوره طالبان به وضعيت اقتصادی دشوار طالبان . تثبيت شدبيش از پيش 

، زیرا آنها کمک های خارجی اندکی را به خاطر تحریم های بين المللی دریافت می شتبستگی دا

 تریاک را تعقيب ، طالبان سياست کشت و صدور)٢٠٠١(به گفته گروه بحران بين المللی . کردند

 ٢٠ درصد ماليه از زارعان تریاک اخذ می شد که درآمدی در حدود ١٠کردند که بر اساس آن، .می

  . در سال برای طالبان در پی داشتميليون دالر یا بيشتر از آن را به صورت خالص

  

از  درصد ٩٣در حال حاضر، افغانستان بزرگ ترین فراهم کننده تریاک در بازار جهانی است و 

این در ). ٢٠٠٧:۵اداره سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم، (تریاک جهان را توليد می کند 

، قانون اساسی رابطهدر این . حالی است که کشت و تصفيه تریاک در این کشور غيرقانونی است

  :افغانستان تصریح می کند

  

ر و توليد و استعمال مسکرات دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخد«

  ).٧، ماده ١فصل (» جلوگيری می کند

  

اگرچه مقررات جزایی شدیدی در زمينه کشت، قاچاق و مصرف مواد مخدر وضع شده اند، 

سطح توليد و در غير این صورت، . اما حکومت افغانستان قادر نيست تا این مقررات را عملی کند

تاریخ دراز توليد و تجارت مواد مخدر را  این بخش،. یافت.نمیمصرف مواد مخدر در این کشور افزایش 

از پس منظر توليد تریاک در افغانستان و استفاده طبی از مواد مخدر . در افغانستان نشان می دهد

در این کشور می توان نتيجه گرفت که شيوع مواد مخدر در افغانستان یک پدیده نو نيست و مصرف 

در واقع، جنگ توجه را . ستان یک مشکل اجتماعی بی سابقه نمی باشداین مواد توسط زنان افغان

جنگ و بقای زندگی نظير مسائل عمده تری نفع مصرف مواد مخدر به ای چون .از مسائل اجتماعی

در بنابراین، تاکنون هيچ تحقيقی راجع به مصرف مواد مخدر در ميان زنان . منحرف کرده است

همين خاطر، این تحقيق جنبه های گوناگون زندگی زنان معتاد را به . افغانستان انجام نشده است

  .مورد مطالعه قرار می دهد
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  شيوه های تحقيق
  

  نمونه تحقيق
  

.  والیت افغانستان مصاحبه شد٢١ نفر در ٨٢٨در جریان یک دوره شش ماهه، در مجموع با 

 کونی به طور تصادفی به موقعيت های مختلف از قبيل مراکز صحی، مراکز قالين بافی و مناطق مس

علی رغم مشکالت ناشی از تحقيق چنين موضوع .  انتخاب شدندمنظور اجرای پرسشنامه ها

حساسی در افغانستان، تمام تالش ها به منظور برقراری تماس با مصاحبه شوندگان و جمع آوری 

  .معلومات انجام شدند

  
  ابزارها و مقياس ها

  
ه تحقيقی، اعتياد به عنوان وابستگی جسمانی و روانی  از دیدگاه این پروژ:تعریف مفهوم

بر اساس تعریف سازمان .  مواد مخدر به نحوی که ترک آن دشوار یا ناممکن باشد، تعریف شدهب

 در نتيجه مصرف یک دوای  کهیک حالت روانی: ، اعتياد به این معنی است)١٩۵٠(صحی جهان 

 اعتياد به حيث عملی تعریف می شود که تأثيرات افزون بر این،.  بوجود ميآیدکيميایی یا طبيعی

به گفته سازمان صحی جهان، اعتياد دارای ویژگی . منفی را بر فرد و یا جامعه بر جای می نهد

  :های زیر است

  
  راه های ممکن؛همهرشد رفتار دواجویی و دلمشغولی برای کسب مواد از  •

 
 ر؛ و آونشئهاستفاده غيرالزم از مواد برای تجربه اثرات  •

 
 . مواد مخدرهبروز وابستگی جسمانی و روانی ب •

  
 از یک روش متشکل از مصاحبه و مشاهده برای : داده ها معلومات یا روش جمع آوری

عمدتًا دارای مصاحبه  برسشنامه. بررسی جنبه های متفاوت زندگی زنان معتاد استفاده شد

در .  سؤالنامه نوشته می شدجواب سؤاالت در محل مصاحبه در. سؤاالت بسته و محدود بود

. شدندتحليل تجزیه و ) STATA( جمع آوری شده با استفاده از برنامه استاتا معلوماتفرجام، 

این روش به صورتی انجام می شد که . بودمصاحبه مشاهده مصاحبه کننده روشی بود که مکمل 

 هدف از نوشتن .مصاحبه کننده مشاهدات خود را از محل مصاحبه به صورت مختصر می نگاشت

آوری شود که تحت پوشش .مشاهدات این بود تا معلومات درباره جنبه هایی از زندگی زنان جمع

  .سؤالنامه قرار نمی گرفتند

  



 5

 قابل ذکر است که تحقيق راجع به اعتياد در :معلوماتمشکالت در روند جمع آوری 

رای تأمين محرميت معلومات تمام تالش ها ب. افغانستان با چالش های گریزناپذیری روبرو است

از سوی دیگر، مصاحبه کنندگانی که سؤالنامه را . راجع به مصاحبه شوندگان به کار گرفته شدند

 بخش های دوردست کشور دشوار که انجام مصاحبه در بعضی ازداشتند می کردند، اظهار ارائه 

 شدند که در آن، مصاحبه با وضعيت ناراحت کننده ای روبروبه کرات  مصاحبه کنندگان .ه استبود

گرچه به مصاحبه شوندگان توضيح داده شده بود . شوندگان توقع دریافت مساعدت مالی را داشتند

ادامه که گفتند تکميل سؤالنامه شامل مشوق مالی برای آنها نمی شود، اما مصاحبه کنندگان که 

ظار آنها برای دریافت کمک و انتشوندگان .بعد از مشاهده وضعيت اقتصادی ناگوار مصاحبهمصاحبه 

در برخی از بخش های دورافتاده افغانستان، محرميت فردی هيچ جایگاهی در . مالی سخت بود

می کردند، بيان ارائه مصاحبه کنندگانی که سؤالنامه را تحت این شرایط .  نداردیزندگی اجتماع

  :داشتنندگان اظهار یکی از مصاحبه ک. که صحبت خصوصی با مصاحبه شونده آسان نبودنمودند 

  

به مجردی که مردم شنيدند که کسی از شهر به خاطر انجام تحقيق آمده، همه در یک نقطه «

اگرچه ما از مردم خواستيم تا به ما اجازه دهند تا با مصاحبه شونده به طور خصوصی . جمع شدند

در حضور دیگر مردم شونده تمایلی برای صحبت .مصاحبه. صحبت کنيم، اما آنها محل را ترک نکردند

  .»به سختی توانستيم تا مصاحبه را تکميل کنيم. نداشت

  

بر عالوه این دشواری ها، بعضی از محققان بيان داشتند که جمع آوری معلومات در بخش 

مصاحبه  ،در نقاط دوردست. بودهای دورافتاده کشور از نقاط نزدیک به شهر یا شهرها آسان تر 

بت به مصاحبه کنندگان دارند، احتمال همکاری آنها بيشتر است و بدبينی کم تری نسشوندگان 

  :گفتبرای مثال، یکی از مصاحبه کنندگان . ایجاد تفاهم با آنها آسان تر می باشد

  

اما وقتی که ما . ما به قریه های نزدیک تر رفتيم، یافتن مصاحبه شونده در آنجا دشوار بود«

  .»ه آسانی با زنان صحبت کنيمبه مناطق دورافتاده رفتيم، توانستيم ب

  

 کی درصدی  درصد انجام شد٨٢٫٨  دهياین تحقيق با سطح پاسخعلی رغم این موانع، 

  .قابل مالحظه است
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  یافته ها
  

نتایج این تحقيق در سه بخش متفاوت آورده شده اند که به تفصيل مورد بحث قرار می 

  .گيرند

  
  نان معتاداقتصادی ز-نفوس شناسی و وضعيت اجتماعی. ١
  

تمام . شوندگان می پردازد.اقتصادی مصاحبه-این بخش به بررسی ویژگی های اجتماعی

مصاحبه شوندگان زن بودند و گفتند که دست کم یک بار از مواد مخدر قبل از مصاحبه استفاده کرده 

  . سال سن دارند۶٠ الی ٢۶همانطور که جدول زیر نشان می دهد، اکثر زنان معتاد . اند

  
  سن و حالت مدنی مصاحبه شوندگان: ١ل جدو

سن مصاحبه 
  شوندگان

  درصدی  تعداد

٣٫٩١%  ٣٢  ١١-١٨  
٢۵-٨٫٨٠%  ٧٢  ١٩  
۴٢-٠۶  ٣۵١  %۴٢٫٩١  
۶٠-۴٣%  ٢٩٩  ١۶٫۵۵  
  ٧٫٨٢%  ۶۴   به باال۶١

  ١٠٠%  ٨١٨  مجموع
  حالت مدنی

  ۶۵٫٢%  ۵٩١  متأهل
  ١٠٫۶%  ٩۶  مجرد
  ١٫٣%  ١٢  مطلقه
  ٢٢٫٩%  ٢٠٨  بيوه

  ١٠٠%  ٩٠٧  مجموع
  
  

که شمار کودکان )  درصد۶۵٫٢( اکثر مصاحبه شوندگان متأهل هستند :حالت مدنی. ١٫١

تحليل بيشتر این گروه از مصاحبه شوندگان حاکی از آن است که .  قرار داردتن ٩ الی ١آنها بين 

زیر  درصد از مصاحبه شوندگان ۵٧٫۴: بيشتر از نيمی از آنها در سن بسيار جوانی ازدواج کرده اند

 سال و ١۶مطابق با قوانين افغانستان، سن ازدواج برای دختران .  سال ازدواج نموده اند١۶سن 

. ازدواج در سن کودکی مسائل جسمانی و روانی خود را در قبال دارد.  سال است١٨برای پسران 

د با این حال، رابطه مستقيم ميان مصرف مواد مخدر و ازدواج در سن کودکی در این تحقيق مور

  .مطالعه قرار نگرفت

د که اکثریت مصاحبه شوندگان در فقر ن یافته های تحقيق نشان می ده:درآمد. ١٫٢

  .در ماه است)  دالر٧٠=( افغانی ٣٠٠٠ درصد از آنها زیر ۶٧٫۶زندگی می کنند و درآمد 
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  درآمد مصاحبه شوندگان: ٢جدول 
  درصدی  تعداد  درآمد ماهانه

  ۶٧٫۶%  ۵۵٧  ٣٠٠٠کم تر از 
۵٢٣٫٩١%  ١٩٧  ٣٠٠٠-٠٠٠  
١٠٠٠٠-۵٠٠٠  ۴۴  %۵٫٣۴  

  ٣٫١۶%  ٢۶  ١٠٠٠٠بيشتر از 
  ١٠٠%  ٨٢۴  مجموع

  
اگرچه اکثر مصاحبه شوندگان درآمد . ایجاد رابطه مستقيم ميان درآمد و اعتياد دشوار است

 ماهانه اندکی دارند، اما نمی توان گفت که فقر باعث اعتياد می شود، زیرا بسياری از زنان در فقر

 رهگذررابطه ميان فقر و اعتياد را می توان از .  اما به مواد مخدر معتاد نيستند،زندگی می کنند

مردمی که درآمد کمی دارند، معموًال در مناطق . دسترسی به خدمات صحی بررسی نمود

بنابراین، . دورافتاده کشور زندگی می کنند و دسترسی آنها به خدمات صحی بسيار محدود است

جدول زیر نشان می دهد که یک . ن از مواد مخدر برای مقاصد طبی استفاده می نماینداین زنا

بنابراین، زنانی . رابطه آماری مهم ميان مصرف مواد مخدر به عنوان دوای طبی و درآمد موجود است

که درآمد کمی دارند، معموًال از مواد مخدر برای مقاصد طبی استفاده می کنند و فرض این که این 

  . درصد است٠٫٠۵ تر از پایينبطه تصادفی باشد، را

  
  رابطه ميان درآمد و استفاده طبی از مواد مخدر: ٣جدول 

استفاده   درآمد ماهانه
  طبی

دیگر استفاده 
  ها

  مجموع

  ۵۵٧  ۴٩  ۵٠٨  ٣٠٠٠کم تر از 
۵١٩٧  ٢٧  ١٧٠  ٣٠٠٠- ٠٠٠  
١٠٠٠٠ -۵١٣  ٣١  ٠٠٠  ۴۴  

  ٢۶  ١١  ١۵  ١٠٠٠٠بيشتر از 
  ٨٢۴  ١٠٠  ٧٢۴  مجموع

    P=0.000
  

 بعدی مورد بحث بيشتر قسمتاین نکته در . با نوع اشتغال ارتباط داردسطح درآمد همچنين 

  .قرار خواهد گرفت

  

تقریبًا نيمی از زنان معتاد .  در ميان زنان معتاد، بی کاری بسيار معمول است:اشتغال. ١٫٣

کارهایی را انجام می دهند که  درصد آنها شاغل هستند و ۵١٫۵٧. بی کار هستند)  درصد۴٩٫۵٣(

  .در نمودار زیر نشان داده شده اند
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مصاحبه شوندگان . بعضی از این کارها نظير قالين بافی نيازمند کار طوالنی و مالل آور است

اظهار داشتند که آنها از مواد مخدر به خاطر مقاومت در انجام این کارهای سنگين استفاده می 

زنانی که درین تحقيق با آنها مصاحبه صورت گرفت، هيچ نوع % ٨٣٫١٣  گزشته از اینها،.کنند

 تحقيقات عمومًا حاکی از آن است که بين سواد و اشتغال این در حاليست که.  سوادی نداشتند

طوریکه سواد، زمينه اشتغال به کار های که درآمد بيشتری دارند را مساعد .  همبستگی وجود دارد

   . ميسازد

  

یافته ها نشان می دهند، زنان معتاد افراد تنها و منزوی ای نيستند که خانواده همانطور که 

این واقعيت که اکثر مصاحبه شوندگان متأهل و دارای کودک هستند، . یا دوستی نداشته باشند

با . حاکی از آن است که آنها از خانواده بهره مند هستند و یک زندگی اجتماعی را سپری می کنند

 و بی کار هستند یا در ، بيسوادسياری از این زنان تحت شرایط فقر زندگی می کننداین وجود، ب

  .کارهایی شاغل می باشند که درآمد کافی را به خاطر تأمين یک خانواده در پی ندارند

  
  تاریخ، الگوها و رویه های مصرف مواد مخدر. ٢
  

جدول طوریکه .  تفاده مينمايند معتاد از ترياك اساآثر زنان: نوع مواد مخدر و مدت مصرف. ٢٫١
 نشان ميدهد، فيصدی کمی از زنان هرویين، چرس، و یا دیگر مواد را مورد استفاده قرار ۴شماره 
 .  ميدهند

 
 
  
  



 9

  انواع مواد مخدر مورد مصرف: ۴جدول 
  درصدی  تعداد  ماده مخدر

  ۶٫٢٨%  ۵٢  چرس
  ٨٣٫٢١%  ۶٨٩  تریاک
  ٧٫٨۵%  ۶۵  هروئين

  ٢٫۶۶%  ٢٢  دیگر مواد
  ١٠٠%  ٨٢٨  مجموع

  
جدول زیر نشان می دهد .  سابقه استفاده از مواد مخدر در بين زنان مصاحبه شده طوالنی ميباشد

  درصد از مصاحبه شوندگان از مواد مخدر برای بيشتر از یک سال استفاده کرده اند٩٣که بيشتر از 
     .  استفاد ه طوالنيتر از سه سال دارند، سابقه در صد زنان۵٠٫٧٩که 

  
  

 برای چه مدتی از مواد مخدر استفاده کرده اید؟: ۵جدول 
  درصدی  تعداد  مدت

  ۶٫۶۵%  ۵۵  ل کم تر از یک سا
  ٢٨٫٧٨%  ٢٣٨  ل یک تا دو سا
  ١٣٫٧٨%  ١١۴  ل دو تا سه سا

 بيشتر از سه سا
  ل

۴٢٠  %۵٠٫٧٩  

  ١٠٠%  ٨٢٧  مجموع
  

همی ميان مدت مصرف تحليل عميق تر این مسئله حاکی از آن است که رابطه آماری م

به همان پيمانه که مدت مصرف مواد مخدر :  ترک مصرف این مواد وجود دارداحتمالمواد مخدر و 

به سخن .  ترک مصرف این مواد کاهش پيدا می کنداحتمالافزایش پيدا می کند، به همان پيمانه 

واد کاهش رف این م، احتمال ترک مصشودمتجاوز دیگر، اگر مدت مصرف مواد مخدر از مرز سه سال 

  ). نگاه کنيدضميمه در ١١لطفًا به جدول شماره (می یابد 

  

 مصاحبه شوندگان از روش های مختلفی برای :روش های مصرف مواد مخدر. ٢٫٢

مواد مخدر را از طریق خوردن )  درصد۶٩(بيشتر مصاحبه شوندگان . گيرند.مصرف مواد مخدر کار می

 درصد آنها این مواد را ١می کشند و شوندگان مواد مخدر را . درصد از مصاحبه٣٨. مصرف می کنند

اگرچه .  درصد از زنان مواد مخدر را در داخل خانه مصرف می کنند٩٨. در خود تزریق می کنند

به است، اما خوردن مواد مخدر آن کشيدن مواد مخدر نشانه استفاده از این مواد به خاطر لذت 

 بعدی مورد بحث قسمتاین نکته در . می شود تلقی قاصد طبی واد به خاطر ممثابه استفاده از م

  .بيشتر قرار خواهد گرفت
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  زنان معتاد در کنار دیگر معتادان: شيوع مصرف مواد مخدر در جامعه. ٣
  

در جامعه افغانستان که در آن محدودیت های اجتماعی سختگيرانه ای بر زندگی زنان وضع 

نتنها زنان از انواع مواد مخدر استفاده  .ن تعجب آور استشده اند، چشم پوشی از اعتياد زنا

 اقارب، دوستان و آشنایان خود زندگی دگان در کنار دیگر اعضای خانواده، مصاحبه شونمنمایند بلکه،

  .به مواد مخدر معتاد هستندانها نيز می کنند که 

اخل خانه سپری زنان افغانستان بيشتر وقت خود را در د :اعضای معتاد در خانواده. ٣٫١

در این وضعيت است که احتمال تأثيرپذیری . می شوندمی کنند و فعاليت های آنها به خانه محدود 

شوندگان اظهار داشتند که حداقل . درصد از مصاحبه۶٠٫٣. آنها از اعضای معتاد خانواده موجود است

اده احتمال اعتياد دیگر حضور یک عضو معتاد در خانو. یکی از اعضای خانواده های آنها معتاد است

بيش از نيمی . اعضای خانواده را به خصوص در صورتی که آن عضو شوهر باشد، افزایش می دهد

 ماده مخدر مصرف کردند، توسط یکی از  باری کهگفتند که اولين)  درصد۵٢٫٢(از مصاحبه شوندگان 

 ٣٧٫٩. ه بار بار ذکر شدنددر واقع، شوهران معتاد افرادی بودند ک. اعضای خانواده تهيه شده بود

  .ندسته آنها معتاد اندرصد از مصاحبه شوندگان گفتند که شوهر

تأثير اعتياد شوهر بر .  استاو، اعتياد شوهر مسبب اعتياد زن و کودکان بسياری موارددر 

. اعتياد زن به خوبی در این تحقيق مستند شده است، اما این موضوع تا اندازه ای پيچيده است

 این مردان معتاد از ترس این که زنان آنها از ازدواج ناراضی نشوند، یا زنان خود را مجبور بعضی از

به همين ترتيب، زنان . کرده اند تا از مواد مخدر استفاده کنند)  درصد٢٣٫٧(یا تشویق )  درصد٩٫٨(

 هندمصاحبه شو یک. مصرف کرده اندخود معتاد مواد مخدر را برای جلوگيری از خشونت شوهران 

  :اظهار داشت

 او هميشه من را تشویق می کند تا از  وشوهرم معتاد است... اقتصاد ما خوب است«

گوید که با مصرف مواد مخدر، زندگی لذت بخش تر می .او می. مواد مخدر استفاده کنم

  .»شوند.مصرف کنم، چشم هایم زیباتر میرا شوهرم می گوید که اگر مواد مخدر . شود

  

او به شوهر » وابسته کردن«و » استثمار«رای ایجاد اعتياد در زن عبارت از یک دليل دیگر ب

این کار به نحوی انجام می شود که راه فراری برای زن از زندگی با .  مواد مخدر استتهيهبرای 

  .کنند.نقل قول های زیر از این دیدگاه حمایت می. شوهر باقی نماند
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اصًال دوستش . ه من قالين های زیبایی می بافمشوهرم به این خاطر با من ازدواج کرد ک«

اگر به حرف . او من را معتاد کرده است تا من برای تهيه مواد به او وابسته شوم. ندارم

  .»سرم قطع می کندهایش گوش نکنم و قالين نبافم، مواد مخدر را 

  

  :تاظهار داشیک مصاحبه شونده دیگر که شوهرش او را به مصرف هروئين مجبور کرده، 

  

. بعد از فوت پدرم، کاکایم من را مجبور کرد تا با شوهرم ازدواج کنم.  ساله هستم١۶من «

از او خواستم تا . چند شب بعد از عروسی، فهميدم که شوهرم به هروئين معتاد است

به من می گفت که من هم باید .  او من را لت و کوب کرد در عوضترک اعتياد کند، اما

و چند شب پس از آن، خشونت را تحمل کردم و تسليم خواسته آن شب . استفاده کنم

در فرجام به خاطری که از ضرب و شتم بيشتر جلوگيری کنم، مصرف مواد را . هایش نشدم

نيازی برای مقاومت عليه او . برای من، زندگی به انتهای خود رسيده است. شروع کردم

  .» بگویم، من را می کشدمی گوید که اگر این گپ ها را به دیگران. وجود ندارد

  

  :در مصاحبه با شوهر این زن، او گفت

  

زن من . می ميرم) یک معتاد(من به مواد مخدر معتاد هستم و خبر دارم که همين رقم «

از همين . خواهم که بعد از مرگ من با کس دیگری ازدواج کند.نمی. جوان و زیبا است

  .»خاطر از او خواستم تا معتاد شود

  . شوندگان نيز به همين نکته اشاره کردنددیگر مصاحبه

  

بچه کاکای خود را دوست داشتم و او هم من را . نمی خواستم با شوهرم ازدواج کنم«

من را . شوهرم متوجه این گپ شد. می خواستم طالق خود را از او بگيرم. دوست داشت

ه مطمئن شد که وقتی ک... من را تشویق کرد تا بيشتر بخورم. مجبور کرد تا تریاک بخورم

من به تریاک معتاد شدم، به من گفت که حاال می توانی خانه را ترک کنی و هر جایی که 

. برای یک مدت به خانه پدر خود رفتم، اما نتوانستم طاقت بيارم. می خواهی بروی

) برای خرید مواد مخدر(به خانه برگشتم و اموال خانه خود را . نتوانستم ترک اعتياد کنم

  .»فروختم
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  : زن دیگری ميگوید

 صاحب طفل ندنمی توانست... شوهرم به این علت با من ازدواج کرد که زن اولش نازا بود«

او را از   امباقمبعد از تولد اولين طفلم، . شوهرم غنی است. پدرم بسيار غریب بود. شوند

 از این وضع وقتی که پدرم... من گرفت و آنها به من حتی اجازه ندارند تا به او شير بدهم

شوهرم به او گفت که من حاال مال او . باخبر شد، برای صحبت با شوهرم پيش ما آمد

دفعه اول، شوهرم من را لت و کوب ...  حق ندارد تا در زندگی ما دخالت کندبدرمهستم 

به من می گفت زمانی که مواد را مصرف می کنم، ... نمکرد تا از مواد مخدر استفاده ک

  .»وممقبول تر می ش

  

تنها موضوعاتی » وابستگی«و ایجاد » استثمار«، »نارضایتی زناشوهری«با این وجود، 

ایجاد اعتياد در زن هميشه . نيستند که در رابطه با نقش شوهر در اعتياد زن جلب توجه می کنند

ود د. به این خاطر که فوائد از قبل سنجيده شده ای را برای شوهر در پی دارد، به اتفاق نمی افتد

.  دیگر اعضای خانواده را در معرض اعتياد قرار می دهد،کردن و استفاده از مواد مخدر در داخل خانه

  :یکی از زنان معتاد گفت

  

مجبور بودم تا دود مواد . شوهرم مواد مخدر را در خانه دود می کند. اقتصاد ما خوب است«

م مواد مخدر را دود می و در نهایت، من هم معتاد شدم و حاال خودنفس بکشم مخدر را 

  .»کنم

  

  :یک زن دیگر دالیل مشابه ای را برای اعتياد خود بيان کرد

  

به خاطر که دود مواد مخدر به هدر نرود، شوهرم دود را در دهان من و در دهان اطفالم «

به . حاال شوهرم در شفاخانه بستری است. همه در خانه معتاد شدند. ردپف می ک

  .»بستری نمی کنند، ما در خانه تحت معالجه قرار داریماخانه در شفخاطری که ما را 

  

شوهران معتاد تأثيرات . تأثير منفی اعتياد شوهر بر موفقيت زن در ترک اعتياد آشکار است

تحليل آماری اعتياد شوهر و موفقيت .  را بر موفقيت زنانشان در ترک اعتياد وارد می کنند ایمنفی

هد که در مقایسه با زنانی که شوهرانشان معتاد نيستند، احتمال زن در ترک اعتياد نشان می د

این . موفقيت زنانی که شوهرانشان معتاد هستند، در ترک اعتياد در سطح پایين تری قرار دارد
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برای معلومات بيشتر درباره الگوهای متفاوت مورد ) (p=0.008(رابطه از لحاظ آماری مهم است 

  ). کنيد رجوع  در ضميمه١١ ًا به جدول شماره  آماری، لطفاستفاده در تحليل

  

یک چهارم از . هستند» کودکان« گروه از اعضای معتاد خانواده که بار بار ذکر شدند، يندوم

سن این . گفتند که کودکانشان مواد مخدر را مصرف می کنند)  درصد١۴٫٨(مصاحبه شوندگان 

ی از آن است که کودکان کوچک تر کودکان در تحقيق مشخص نشد، اما مصاحبه های کيفی حاک

توسط مادرانشان مجبور می شوند تریاک بخورند تا آرام بگيرند و کودکان بزرگ تر هم خود مواد 

بر عالوه، . مخدر را مصرف می کنند و هم این مواد را برای مادرانشان فراهم می کنند

مواد مخدر استفاده می کنند شوندگان اظهار داشتند که دیگر اعضای خانواده های آنها از .مصاحبه

)  درصد٧٫٠(و خواهران )  درصد۶٫٢٨(، برادران ) درصد٧٫۴٩(، مادران ) درصد٩٫٧٨(که شامل پدران 

تحليل اماری این عوامل در رابطه با توانایی زنان در ترک اعتياد نشان می دهد که . می شوند

با این . يت زنان در ترک اعتياد ندارندپدران، مادران و برادران معتاد تأثير آماری مهمی را بر موفق

. وجود، شوهران و خواهران معتاد اثرات آماری مهمی را بر موفقيت زنان در ترک اعتياد وارد می کنند

 در  ١١برای معلومات بيشتر درباره الگوهای متفاوت مورد استفاده در تحليل آماری، لطفًا به جدول (

  ).نگاه کنيدضميمه 

  

 درصد از آنها دارای ۵٩٫٣ با اعضای معتاد در خانواده روبرو می شوند، بلکه نه تنها این زنان

 نشان می دهد که رابطه آماری مهمی ميان ۶جدول . باشند.دوستانی هستند که معتاد می

داشتن اعضای معتاد در خانواده و داشتن دوستان معتاد موجود است، زیرا احتمال داشتن دوستان 

. گانی بيشتر است که دارای اعضای معتاد در خانواده های خود هستندمعتاد برای مصاحبه شوند

 با معاشرتاین امر می تواند به این معنی باشد که حضور یک عضو معتاد در خانواده مشوق 

به عبارت دیگر، در خانواده ای که اعضاء به مواد مخدر معتاد . دوستانی است که معتاد هستند

با آنها از لحاظ اجتماعی معاشرت در خارج از خانه و دیگر دان هستند، مصرف این مواد با معتا

 تن از زنان، هم ٣٣۵ نشان ميدهد که ۶  مثًال جدول شماره .پذیرفتنی و طبيعی تلقی می شود

.  یکی از اعضای خانواده شان معتاد است و هم دوستانی دارند که معتاد به مواد مخدر اند

 عضو معتادی در خانواده نداشته ولی دوستان معتاد داشته باشنددرحاليکه تعداد آنعده از زنانی که 

معتاد دارند و هم حد اقل یکی از اعضای کمتر از تعداد زنانی است که هم دوستان   خيلی)نفر١۵١(

     .  خانواده شان معتاد است
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  ۶جدول 
مواد مخدر استفاده آیا دوستان شما از 

  می کنند؟
آیا اعضای خانواده 
شما از مواد مخدر 
  مجموع  خير  بله  استفاده می کنند؟

  ۴٩٠  ١۵۵  ٣٣۵  بله
  ٣٢۵  ١٧۴  ١۵١  خير

  ٨١۵  ٣٢٩  ۴٨۶  مجموع
        ٠٫٠٠٠ = Pارزش 

  
باید ذکر کرد که یافته های تحقيق نشان می دهند که اکثریت مصاحبه شوندگان توسط 

پيدا  ییا با این مواد آشنا آنهاز طریقاعضای خانواده تشویق شدند تا مواد مخدر را مصرف کنند و 

اگرچه مصاحبه شوندگان تأثير مستقيمی را بر اعتياد کودکان خود داشتند، اما معلوماتی دال . کردند

  .بر این که زنان معتاد باعث اعتياد دیگر اعضای خانواده می شوند، وجود ندارد

  

ه اجتماعی را دوستان معتاد نه تنها مصرف مواد مخدر را تشویق می کنند، بلکه یک گرو

. توانند گرد هم جمع شوند و با هم مواد مخدر را مصرف کنند.ایجاد می کنند که در آن، معتادان می

. گروه کوچکی از مصاحبه شوندگان مصرف مواد مخدر را بعد از تشویق دوستانشان شروع کردند

معاشرت با .  آوردند درصد از زنان مواد مخدر را برای اولين بار از طریق دوستان خود به دست٣۶٫١

شمار . دوستان معتاد جنبه دیگری از فشار همتایان است که در این تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت

در  که نماینداز مواد مخدر در هنگامی استفاده می )  درصد١٣(ای از مصاحبه شوندگان .توجه.قابل

احتمال اعتياد فرد را اگرچه معاشرت با دوستان معتاد . هستندبا دوستان خود حال معاشرت 

افزایش می دهد، اما نتایج تحقيق نشان می دهند که بر خالف تأثير منفی برخی از اعضای 

بنابراین، . خانواده بر احتمال ترک اعتياد، دوستان تأثير مهمی را بر موفقيت فرد در ترک اعتياد ندارند

اشرت با این دوستان اثر آماری اگرچه دوستان معتاد مصرف مواد مخدر را تشویق می کنند، اما مع

  .مهمی را بر موفقيت فرد در ترک اعتياد وارد نمی کند

  
  ٧جدول 

چند زن دیگر را می 
شناسيد که مواد مخدر 

  مصرف می کنند؟

  درصدی  تعداد

  ١۴٫۴٩%  ١٢٠  یک تا سه
  ١۵٫٩۴%  ١٣٢  چهار تا شش
  ۴٫٨٣%  ۴٠  هفت تا ده

  ۵٫٣١%  ۴۴  یازده تا پانزده
  ١٫٠٩%  ٩  دهبيشتر از پانز
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  ١٠٫٣٩%  ٨۶   نمی دانمًادقيق
  ۴٧٫٩۵%  ٣٩٧  کسی را نمی شناسم

  ١٠٠%  ٨٢٨  مجموع
  

شمار قابل . روبرو شدن با معتادان در خانه یا در ميان دوستان در اینجا ختم نمی شود

دست کم  یک زن بيگانه را در محل زندگی خود می )  درصد۵٢(شوندگان .مالحظه ای از مصاحبه

آشنایی با چند ).  نگاه کنيد٧لطفًا به جدول (انواع مختلف مواد مخدر را مصرف می کند شناسند که 

  .یک امر معمول در ميان معتادان زن استدیگر معتاد 

بر . در جامعه معمول می باشندهای معتاد . این یافته ها حاکی از آن هستند که گروه

. آفرین تلقی نمی کنند.ی برای خود مشکلعالوه، اکثر مصاحبه شوندگان اعتياد را از لحاظ اجتماع

این یافته .  درصد از زنان بيان داشتند که اعتياد آنها را با مشکالت اجتماعی مواجه نمی کند۶١٫١

در جامعه ای مثل افغانستان جالب است، زیرا هم قانون و هم شرع استعمال مواد نشئه آور را منع 

حبه شوندگان دارای دیدگاه مثبتی راجع به اعتياد هستند  مصا،با این حال، در مجموع. قرار داده اند

در واقع، استفاده از مواد . و استفاده از مواد مخدر را راه حل مشکالت مختلف خود می انگارند

مخدری چون تریاک به خاطر رفع خستگی یک پدیده معمول در بعضی از ولسوالی های کشور 

  :ين نوشته استیکی از محققان در مشاهدات خود چن. است

  

این به رفع خستگی و : به ما تریاک داد و گفت. مصاحبه شونده الغر به نظر می آمد«

  .»...کند.ماندگی سفر کمک می

  

  .) مصرف مواد مخدر در بخش بعدی این تحقيق مورد بحث بيشتر قرار خواهد گرفتدالیل(

  

یک مصاحبه . می کنندبسياری از زنان به استعمال مواد مخدر به عنوان یک مشکل نگاه ن

  :شونده اظهار داشت

  

یک چيز عادی . همه از آن خوششان می آید. استعمال تریاک در جامعه ما منع نيست«

  .»کشند.همه تریاک می. است

  

آنچه به بحث روبرو شدن با معتادان در خانواده، در ميان دوستان و در جامعه مربوط است، 

 ٨٧٫٧٣(اکثریت مطلق مصاحبه شوندگان  .ر استبحث آسانی یا سختی دسترسی به مواد مخد

همانطور که جدول زیر نشان می . گفتند که آنها به آسانی به مواد مخدر دسترسی دارند) درصد
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. را خریداری کنندخود  مواد مخدر به طور مستقيمدهد، بيشتر از نيمی از زنان معتاد قادر هستند تا 

 قریه هایی که حضور زنان در جامعه بسيار محدود است، در. ای تعجب آور است.این یافته تا اندازه

دومين . خرید مستقيم مواد مخدر توسط زنان به معنی آسانی نسبی دسترسی به این مواد است

راه معمول دسترسی به مواد مخدر از طریق اعضای خانواده است و بعد از آن، کشت کوکنار و 

  .دسترسی از رهگذر دوستان قرار دارند

  
   راه های دسترسی به مواد مخدر:٨جدول 

  درصدی  تعداد  راه دسترسی
  ۵۵٫٢١%  ۴۵۶  خرید

  ٢۶٫١۵%  ٢١۶  خانواده
  ١٠٫۶۵%  ٨٨  کشت
  ٧٫٩٩%  ۶۶  دوستان
  ١٠٠%  ٨٢۶  مجموع

  
از . دنی در افغانستان زیر کشت کوکنار قرار داراراضی زراع درصد از ٣از سوی دیگر، در حدود 

 در برخی از بخش های کشور یک امر معمول به شمار می همين جهت است که مصرف مواد مخدر

 می تواند شمار معتادان  آن،سهم گيری بيشتر در بازار تریاک از کشت گرفته تا پردازش و صدور. رود

مواد مخدر را از مزارع خود به دست )  درصد١٠(درصدی مهمی از زنان . را در مملکت افزایش دهد

مصرف مواد مخدر در   از صاحبنظران آه مهاجران افغاناظهارات بعضيعلی رغم . می آورند

 یافته های این تحقيق نشان می .  معرفي شده اندکشورهای همسایه ای چون پاکستان و ایران،

هيچ رابطه آماری مهمی ميان مصرف مواد مخدر و مهاجرت در کشورهای همسایه وجود دهند که 

استعمال مواد مخدر را برای بار اول در افغانستان در واقع، اکثریت مطلق مصاحبه شوندگان . ندارد

  .کرده اند

  
مواد مخدر را برای بار اول در : ٩جدول 

  کجا مصرف کردید؟
  درصدی  تعداد  موقعيت
  ٨۴٫١۶%  ۶٩۶  افغانستان
  ١٠٫۵٢%  ٨٧  پاکستان

  ۵٫٣٢%  ۴۴  ایران
  ١٠٠%  ٨٢٧  مجموع

  
 مکان فعلی خود برای بيشتر از دو  درصد از مصاحبه شوندگان در٧٠افزون بر این، تقریبًا 

حمایت بيشتر از این نکته و آسانی نسبی دسترسی به مواد مخدر در . سال زندگی کرده اند

شونده حاضر است تا به خاطر .یک مصاحبه. افغانستان در بعضی از مصاحبه ها آشکار است

  :دسترسی آسان به مواد مخدر در افغانستان، دور از شوهر خود زندگی کند



 17

  

همراهش نرفتم، چون در آنجا نمی توانم به مواد . شوهرم در عربستان زندگی می کند«

  .» همراه بچه ام اینجا ماندم،از همين خاطر. مخدر دسترسی داشته باشم

  

اعتياد از طریق سهم گيری . در طرف دیگر، کار در مزارع کوکنار می تواند باعث اعتياد شود

و مشاهدات مصاحبه )  درصد۴٫١١(در بار بار در این تحقيق مستقيم در کشت و پردازش مواد مخ

یک عامل مربوط در بحث راجع به استعمال مواد مخدر و اعتياد عبارت از . کنندگان ذکر شد

هم دیگر تحقيقات و هم این تحقيق نشان می دهند که کنجکاوی نقش مهمی . است» کنجکاوی«

کنجکاوی زمانی بروز می کند که تماس با .  کندرا در مصرف مواد مخدر برای بار نخست ایفاء می

 معمول شود و این رویدادی است که برای زنان شاغل در مزارع کوکنار اتفاق يتمواد مخدر یک فعال

  :شوندگان گفت.یکی از مصاحبه. می افتد

  

. ما را وسوسه می کند تا آن را امتحان کنيم سر زمين هابعضی اوقات بوی خوش کوکنار «

ها چاقو یا دیگر آالتی را که از آن برای جمع آوری کوکنار استفاده می کنيم، بعضی وقت 

  .»این آغاز کار برای ما استس می زنيم و يل

  

  :یک زن دیگر اظهار داشت

  

ما حتی یک فابریکه داریم که در آنجا کوکنار را تصفيه . شوهرم کوکنار کشت می کند«

اطفالم هم سر زمين ها . ار لذت می بریماز بوی کوکن) من و اطفالم(همه ما . می کنيم

در شب، رسم در خانه ما این است که قبل از این که اطفالم خواب کنند، . کار می کنند

در غير این صورت، نمی توانيم . من یا کوکنار می کشم یا پودر را در خانه پخش می کنم

  .»خواب کنيم

  
   مصرف مواد مخدردالیل. ۴
  

مال مواد مخدر ارائه دادند، با دالیل معتادان در دیگر کشورها دالیلی که زنان برای استع

، سرفهاین دالیل شامل تفریح، درد، بی خوابی، مشکالت جنسی، خونریزی، . مشابه هستند

: دالیل عمده مصرف مواد مخدر در سه دسته گروه بندی شده اند. اسهال، غم و اندوه می شوند

دالیل روانی شامل عواملی از قبيل . ی و دالیل اجتماعیاستفاده طبی از مواد مخدر، دالیل روان

دالیل . استفاده از مواد مخدر به خاطر لذت، کنجکاوی و رسيدگی به مسائل و مشکالت می شوند
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روانی عبارت اند از فشار اعضای خانواده، فشار همتایان و استفاده از مواد مخدر برای -اجتماعی

روانی دالیلی بودند که بيشتر از دیگر دالیل - دالیل اجتماعی.مقاومت در انجام کارهای طاقت فرسا

  :جدول زیر دالیل مصرف مواد مخدر را نشان می دهد. مطرح شدند

  
  دالیل مصرف مواد مخدر: ١٠جدول 

  درصدی  تعداد  دالیل
  ١۴٫١٣%  ١١٧  روانی
- روانی

  اجتماعی
۴۶٧  %۵۶٫۴٠  

  ٢۶٫٩٣%  ٢٢٣  استفاده طبی
  ٢٫۵۴%  ٢١  نامعلوم
  ١٠٠%  ٨٢٨  مجموع

  
 نشان می دهد که استفاده طبی از مواد مخدر ١٠ جدول :استفاده طبی از مواد مخدر

استفاده از مواد مخدر به عنوان دوا . شوندگان این تحقيق است.یک پدیده معمول در ميان مصاحبه

ه بحث پيرامون زمينه عمومی ک. نشان می دهد که مواد مخدر از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده اند

استفاده از تریاک به عنوان .  نکته را روشن تر کندایندر آن این ادعاها مطرح می شوند، می تواند 

استفاده طبی از تریاک و روش های استفاده از این ماده از نسل . دوا تاریخ درازی در کشور دارد

از . تهای قبلی به نسل های بعدی برای رسيدگی به طيف وسيعی از بيماری ها منتقل شده اس

به عنوان مسکن و بندآورنده خون برای معالجه امراض مختلف مورد کاربرد لحاظ تاریخی، تریاک خام 

اندیشی توسط .چاره«که به معنی ) theriaka(» تریاکا«در واقع، واژه یونانی . قرار گرفته است

تان، رایج است، هنوز در دری و پشتو، دو زبان رسمی افغانس ) ٢٠٠٠، )Kerimi(کریمی (» تریاک

، ) استفاده طبی از تریاک را نشان می دهد،که در اغلب موارد(در مقایسه با خوردن تریاک . است

 ٨٧٫٩٢.  استفاده می شود بردن از آنکشيدن تریاک حاکی از آن است که از تریاک به خاطر لذت

با این . ی نماینداز تریاک به عنوان دوا استفاده مبه شوندگان اظهار داشتند که آنها درصد از مصاح

 درصد از آنها از تریاک ٢۶٫٩٣حال، در پاسخ به سؤال راجع به دالیل استفاده از مواد مخدر، تنها 

ما عللی نظير . علت این تفاوت می تواند با تلقی زنان از دوا مرتبط باشد. استفاده طبی می کنند

غم در نتيجه مرگ یک لذت، کنجکاوی، رسيدگی به مسائل و مشکالت خانوادگی و رسيدگی به 

اوی، کبه استثنای لذت و کنج. داده ایمعضو خانواده را در دسته دالیل روانی مصرف مواد مخدر قرار 

زنان از مواد . مصرف مواد مخدر برای علل دیگر در دسته استفاده طبی از این مواد قرار می گيرد

، هر نوع درد سرفهدان درد، ، دن)تنگی نفس(بيل آسم مخدر برای رسيدگی به بيماری هایی از ق

روش های .  دیگر عوارض نظير نازایی استفاده می کنند وبدن، حساسيت جلدی زنان، خونریزی
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مصرف مواد مخدر برای مقاصد طبی عبارت اند از تطبيق خارجی این مواد بر بدن، حل کردن آنها در 

  .آب، مخلوط کردن آنها با روغن و تطبيق آن بر جلد

  :شوندگان گفتیکی از مصاحبه 

  

به . چند وقتی می شود که دچار حساسيت جلدی شدم. شوهرم یک زن دیگر گرفت«

مجبور بودم تا از تریاک برای معالجه . همين علت است که شوهرم از من فاصله می گيرد

  .»این مرض استفاده کنم

  

  : مشکالت جنسی استفاده می کنندرسيدگی بههمچنين زنان از تریاک برای 

  

از دواهای .  شوهرم نداشتمبا این که طفلم را سقط کردم، تمایلی برای همخوابی بعد از«

شوهرم پيشم می آمد و به خاطری که او را . مختلفی استفاده کردم، اما مؤثر نبودند

  .»باألخره، این برای من یک عادت شد. خرسند کنم، مجبور بودم تریاک بخورم

  

وع، سؤاالت مشخصی در این رابطه در با این وجود، به علت حساس بودن این موض

  .سؤالنامه آورده نشده بودند

  

 درصد از مصاحبه ١۴٫١٣همانگونه که قبًال ذکر شد،  :دالیل روانی مصرف مواد مخدر

  . استفاده می کنند دردتسکينشوندگان از مواد مخدر برای علل روانی نظير تفریح و 

  

.  که بسيار جوان بودفوت کردرم زمانی شوه.  از دست دادم، ساله بود٢١که را بچه ام «

  .»د و رنج خود را فراموش کنممواد مخدر را به این خاطر استعمال می کنم تا در

  

استفاده از مواد مخدر برای فراموشی مرگ اعضای خانواده بار بار توسط مصاحبه شوندگان 

  :نقل قول های زیر این نکته را آشکارتر می کنند. ذکر شد

  

نمی توانستم بخوابم و .  ساله بودند، در ظرف چهارده روز مردند۶ و ۴فلم که مادر و دو ط«

  .»آهسته آهسته به تریاک معتاد شدم

  :یک مصاحبه شونده دیگر اظهار داشت
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او . شوهرم من را تشویق کرد تا تریاک بخورم. هميشه غمگين بودم.  دفعه سقط کردم٨«

  .» کردگفت که با این کار، غم خود را فراموش خواهم

  

برخی از زنان از نارضایتی زناشوهری و مشکالت خانوادگی به عنوان دالیل مصرف مواد 

  :مخدر یاد کردند

  

 رابطه من .  کردازدواج، شوهرم با یک زن دیگر چند وقتبعد از . با یک قومندان ازدواج کردم«

ختر داشتم و دو د. در نهایت، شوهرم از زن دیگر و از من طالق گرفت.  خوب نبود امباقم

از زمانی . شنيدم که شوهرم دختر سه ساله من را فروخته است. آنها با شوهرم ماندند

استعمال تریاک را شروع از همين خاطر، . رمکه شنيدم که دخترم فروخته شده، خواب ندا

  .»کردم

  

 تجارت زن به عنوان مال به دالیل مختلف می تواند باعث آن شود تا زنان به مواد مخدر به

  :عنوان یک پناهگاه متوسل شوند

شوهرم را دوست نداشتم و خوردن تریاک .  ساله بودم که من را به شوهرم فروختند١۵«

 طفل هستم، اما خود را یک مادر به شمار نمی آورم، چون ٩من مادر . را شروع کردم

 شوهرم رفتاراز . شوهرم من را به عنوان زن خود به شمار نمی آورد و به من احترام ندارد

  .»متنفرم

  

. لل طبی، روانی و اجتماعی استفاده می کنندع هبه صورت خالصه، زنان از مواد مخدر ب

همانطور که از بحث های این بخش پيدا است، زنان به تریاک به عنوان نوشداروی بيماری های 

يل حاال که دالیل مصرف مواد مخدر به تفص. کنند.جسمی و مسائل روانی و اجتماعی نگاه می

: شود.مورد بحث قرار گرفتند، سؤالی که باقی می ماند به عواقب مصرف مواد مخدر مربوط می

   را در پی دارد؟یمصرف مواد مخدر چه عواقب

  
  عواقب مصرف مواد مخدر. ۵
  

سه بار در روز به او تریاک می .  ماهه دارم٨ طفلمن یک « :خوراندن مواد مخدر به کودکان
  .»دهم تا آرام بگيرد

  
 درصد ١۵در مجموع، . راندن مواد مخدر به کودکان یک امر عادی در ميان زنان معتاد استخو

زنان معتاد به این خاطر کودکان . از معتادان گفتند که کودکان آنها نيز از مواد مخدر استفاده می کنند
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روزمره خود را  آرام بگيرند و آنها بتوانند کارهای شانخود را به مواد مخدر عادت می دهند تا کودکان

  :انجام دهند

  

به . زمانی که خورد بودم، مادرم مجبور بود تا قالين ببافد. هيچ کسی در غم ما نيست«

وقتی که کالن شدم، خودم مجبور بودم تا آن . م و خواب کنممن تریاک می داد تا آرام بگير

  .»را مصرف کنم

  

  :، گفت استدهیک مصاحبه شونده که از دادن تریاک به کودک خود پشيمان ش

  
 کم خيلی.  ساله خود را با مواد مخدر آشنا کردم٧دختر . اشتباه بزرگی را مرتکب شدم«

در . حاال او یک معتاد است. به او تریاک می دادم تا آرام بگيرد. کرد. بود و زیاد گریه میسن

  .»وسط بازی است که به طرف من می دود و تریاک می خواهد

  

داشتند که به آسانی صبر خود را از دست می دهند و با کودکان  زنان معتاد بيان :خشونت

مشاهدات مصاحبه کنندگان نشان می دهند که بعضی از زنان . خود به طور خشن رفتار می کنند

معتاد با کودکان خود زمانی خشونت می کنند که مواد مخدر به موقع در دسترس آنها قرار نمی 

  :یکی از این زنان گفت. گيرند

  

  .»ی که مواد به موقع به من نمی رسند، اطفال خود را لت و کوب می کنموقت«

  

مصاحبه شونده به اندازه ای کودک خود را یک یکی از مشاهده کنندگان اظهار داشت که 

خشونت عليه . مورد ضرب و شتم قرار داده بود که کوفتگی های بدن او به آسانی قابل دید بودند

از جمله تأثيرات منفی اعتياد زنان است که بر اعضای مواد مخدر کودکان و عادت دادن آنها به 

این در حالی است که مشکالت صحی مرتبط با مصرف مواد مخدر از دیگر . خانواده وارد می شوند

  .نتایج منفی و ناگوار اعتياد در ميان زنان به شمار می روند

  

صرف مواد مخدر باعث  درصد از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که م٩٠ :مشکالت صحی

این مشکالت صحی شامل عصبانيت و بی قراری، . بروز مشکالت صحی در آنها شده است

مصاحبه شوندگان باور . فراموشی، هراس، ضعف، لرزش و بيماری های مشابه دیگر می شوند

 اگرچه مصرف مواد مخدر یقينًا. دارند که مصرف مواد مخدر باعث بيماری های فوق الذکر شده است
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مسائل صحی را در پی دارد، اما نباید از این نکته چشم پوشی کرد که اکثر زنان معتاد از مواد مخدر 

گرچه اعتياد زمينه را برای بروز این بيماری ها مساعد می . مقاصد طبی استفاده می کنندرای ب

. ی می کنندکند، اما آنچه عجيب است این که بخش بزرگی از زنان معتاد از مواد مخدر استفاده طب

تواند در کوتاه مدت درد را تسکين کند، .بنابراین، با وجود این که مصرف مواد مخدر به حيث دوا می

 وابستگی به این هااما، در واقع، به دیگر بيماری ها و مسائل صحی منجر می شود که مهم ترین آن

  .مواد است

  

 ١۵٫٧۴ست، زیرا بر عالوه مشکالت صحی یاد شده، یک مسئله صحی عمده خودکشی ا

اگرچه به . درصد از مصاحبه شوندگان برای یک بار قبل از این تحقيق اقدام به خودکشی کرده اند

، اما سطح نسبتًا به وجود می آیدیقين نمی توان گفت که گرایش به خودکشی به سبب اعتياد 

. گران کننده استباالی اقدام به خودکشی در ميان زنان معتاد در مقایسه با دیگر افراد جامعه ن

شاید برخی از مشکالت اجتماعی و روانی اساسی هم باعث اعتياد و هم باعث گرایش به 

با این حال، می توان بيان داشت که اعتياد دارای یک رابطه نگران کننده مستقيم . دنخودکشی شو

اد افزون بر این مسائل صحی، بعضی از زنان معت. یا غيرمستقيم با گرایش به خودکشی است

  .گفتند که آنها با مشکالت اجتماعی روبرو هستند که در زیر به بررسی آنها پرداخته شده است

  

 علی رغم توقع محققان، تنها بخش کوچکی از مصاحبه شوندگان :مشکالت اجتماعی

به » معتاد«اظهار داشتند که با مشکالت اجتماعی از قبيل سؤرفتار دیگران با آنها و زدن برچسب 

شوندگان باور ندارند که اعتياد موجب . درصد از مصاحبه٧٠در واقع، تقریبًا . ه هستندآنها مواج

که فکر می کنند )  درصد٣٢(بقيه مصاحبه شوندگان . مشکالت اجتماعی برای آنها شده است

انزوای «اعتياد از لحاظ اجتماعی برایشان مشکل آفرین است، اظهار داشتند که با مشکل 

. تلقی نمی کنند» مناسب« با آنها را  معاشرتاشند، زیرا خانواده هایشان ب.مواجه می» اجتماعی

همچنين برخی از زنان بيان داشتند که همسایه ها به آنها اجازه ورود به خانه هایشان را نمی 

زده شده است و حتی سر سرک آنها را به این نام » معتاد«به برخی از این زنان برچسب . دهند

  .صدا می زنند

  

 از سوی دیگر، امکان این که زنان معتاد به آسانی قربانی تجاوز و حمله :تاری جنسیبدرف

 درصد از مصاحبه شوندگان گفتند که آنها زنی را می شناسند که ۵۴. جنسی شوند، موجود است

آیا زنان معتادی را می شناسيد که «: سؤال این بود. معتاد است و به او تجاوز جنسی شده است

سؤال به ترتيب فوق تنظيم شده بود، زیرا طرزالعمل تحقيق » نسی قرار گرفته اند؟مورد تجاوز ج
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وقت کافی را برای ایجاد تفاهم و اعتماد ميان محقق و مصاحبه شوندگان به منظور جمع آوری 

از همين بابت، از این . معلومات راجع به مسائل حساسی چون تجاوز جنسی، اختصاص نداده بود

ری معلومات در مورد زنان معتادی که قربانی تجاوز جنسی شده بودند، استفاده سؤال برای جمع آو

در این صورت، خود مصاحبه شونده یا هر زن معتاد دیگر که مصاحبه شونده با او آشنا است، . شد

  .می تواند قربانی احتمالی باشد

  

بعضی از  مصرف مواد مخدر و وابستگی به این مواد باعث آن شده است تا :رفتار جرمی

انواع جرمی که این زنان مرتکب می شوند، از قاچاق . زنان برای تأمين این مواد مرتکب جرم شوند

 درصد از زنان اظهار داشتند ٢٫١٧. مواد مخدر شروع و به روسپيگری و فروش کودکان ختم می شود

ال، یک مصاحبه برای مث. که قبًال به خاطر ارتکاب جرایمی چون قاچاق مواد مخدر دستگير شده اند

  :شونده گفت

  

. از من خواست تا با او در این کار و بار کمک کنم. شوهرم مواد مخدر را قاچاق می کرد«

حاال گرچه شوهرم فوت . به خاطری که من به او کمک کنم، من را با مواد مخدر عادت داد

د مخدر این راه به دست آوردن موا. کرده است، اما من در قاچاق مواد مخدر دست دارم

  .»برای خودم است

  

  : های خود را به خاطر تأمين مواد مخدر فروخته استبرادرزادهیک مصاحبه شونده گفت که او 

  

مجبور بودم تا آنها را بفروشم تا بتوانم مواد . من باید از دو برادرزاده ام مراقبت می کردم«

  .»مخدر را به دست آورم

  

باید ذکر کرد که .  هستند تن فروشیها مشغول بعضی از زنان معتاد اظهار داشتند که آن

 از طریق یک سؤالنامه امکان پذیر  تن فروشیجمع آوری معلومات درباره موضوع حساسی چون 

در پاسخ به یک سؤال غيرمستقيم درباره این که آیا از آنها خواسته شده تا در فعاليت . نيست

 درصد از زنان گفتند که از آنها بار بار ۶٫٧ هایی نظير روسپيگری و قاچاق مواد مخدر سهم بگيرند،

اگرچه بر اساس داده .  و قاچاق مواد مخدر اشتراک داشته باشند تن فروشیخواسته شده تا در 

 به خاطر تأمين مواد مخدر  تن فروشیشونده گفت که او به .های تحقيق، تنها یک مصاحبه

از آن هستند که شمار این افراد مشغول بوده است، اما مصاحبه ها و مشاهدات کيفی حاکی 

  :در مشاهدات آمده است. بيشتر است
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»Xاست و این کار تن فروشیک . او تنها زندگی می کند.  در تجارت مواد مخدر دست دارد 

 دیگری را  زنانهمچنين . را به خاطر تأمين پول برای خرید مواد مخدر انجام می دهد

 مشغول  تن فروشیطر کسب پول به استخدام می کند که معتاد هستند و به خا

  .»هستند

  

بنابراین، همانطور که مالحظه شد، وابستگی به مواد مخدر می تواند باعث بروز رفتار 

جرمی در ميان معتادان شود، زیرا آنها سعی می کنند تا مواد مخدر را از تمام راه های ممکن به 

غيرقانونی برای خرید مواد مخدر شود، اگرچه فقر می تواند باعث کسب پول از طریق . دست آورند

برای . اما بعضی از زنان از راه های غيرعادی برای مقاومت در برابر فقدان مواد مخدر کار می گيرند

  :مثال، یکی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت

  

من عقرب ها را در یک بوتل می گذارم و آنها را به همان حالت برای یک مدت رها می «

 این که همه عقرب ها به غير از یک عقرب مردند، من آخرین عقرب را بر می بعد از. کنم

  .»دارم، می سوزانم و دود آن را می کشم

  

د و اعتياد به نوبه نبا در نظر داشت این که علل مختلفی باعث اعتياد در ميان زنان می شو

ن مشکل وجود دارد یا ، سؤال این است که آیا راه حلی برای ایمی انجامدخود به عواقب ناگواری 

  چگونه زنان معتاد سعی کرده اند تا ترک اعتياد کنند؟. نه

  
  ناکامی در ترک اعتياد/عوامل کاميابی. ۶
  

 درصد از زنان از مصرف مواد مخدر پشيمان ٧٩٫٨یافته های این تحقيق نشان می دهند که 

 جمع مصاحبه شوندگانی که از.  درصد از آنها سعی کرده اند تا ترک اعتياد نمایند۵٣٫٣هستند و 

 درصد از آنها گفتند که در ترک اعتياد کامياب بوده اند و بقيه آنها ۶٩سعی در ترک اعتياد داشتند، 

لگوهای شماری از ادر این بخش از تحقيق، . روی آورده اندبرای بار دیگر به مصرف مواد مخدر 

تحقيق، تنها به منظور انجام این . ندغيرقطعی به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ترک اعتياد طرح شد

کاميابی .  آورده شده اند که دارای اثر آماری مهمی بر ترک اعتياد هستند١١متغيرهایی در جدول 

یا ناکامی مصاحبه شونده در ترک اعتياد به یک رشته از عوامل بستگی دارد که در زیر مورد تحليل 

  .بيشتر قرار گرفته اند
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 .  مساعدت مسلکی و مراکز توانبخشی برای زنان معتاد است موجودیت،یک عامل مؤثر

و متغير مستقل ) کاميابی در ترک اعتياد(متغير وابسته ) logistic regression( لوژستيکی برگشت

نشان می دهد که احتمال ترک اعتياد با دریافت مساعدت ) دریافت مساعدت از مراکز صحی(

در واقع، . کند. به طور قابل مالحظه ای افزایش پيدا میمسلکی از مراکز توانبخشی توسط معتادان

 حاکی از آن است که دسترسی به مرکز توانبخشی بيشترین تأثير را بر ١١ در جدول ۶الگوی 

به سخن دیگر، از جمع تمام عوامل مؤثر بر کاميابی یا ناکامی زنان در . موفقيت در ترک اعتياد دارد

.  داردکز توانبخشی بيشتر اثر مثبت را بر احتمال ترک اعتيادترک اعتياد، دریافت مساعدت از مر

همانطور که در جدول دیده می شود، دیگر عوامل نظير سواد و حضور دیگر اعضای معتاد در خانواده 

دهد که در مقایسه با . نشان می١الگوی . دارای تأثير منفی بر توانایی زنان در ترک اعتياد هستند

   . تحصيل نکرده توانایی کم تری در ترک اعتياد دارندزنان تحصيل کرده، زنان

  

آنچه جالب توجه است این که اعتياد دیگر اعضای خانواده بر توانایی زنان معتاد در ترک 

دهند که احتمال ترک اعتياد برای زنانی که شوهرانشان مواد .نتایج نشان می. اعتياد تأثير دارد

از سوی دیگر، در مقایسه با زنان معتادی . ری قرار داردمخدر را مصرف می کنند، در سطح پایين ت

که خواهرانشان به مواد مخدر اعتياد ندارند، زنان معتادی که خواهرانشان مواد مخدر را مصرف می 

این در حالی است که اعتياد دیگر اعضای خانواده نظير . کنند، بخت کم تری در ترک اعتياد دارند

این یافته . تران تأثير آماری مهمی بر توانایی زنان در ترک اعتياد نداردوالدین، برادران، پسران و دخ

همانطور که قبًال ذکر شد، اکثر زنان . ها به تأثير نسبی اعضای خانواده بر زندگی زنان اشاره دارند

معتاد دارای شوهران معتادی هستند که زنان خود را به مصرف مواد مخدر تشویق یا مجبور کرده 

شود، بلکه دارای تأثير منفی بر .اد شوهر به عادت دادن زن به مواد مخدر محدود نمیاعتي. اند

بر عالوه، آشنایی با دیگر زنان معتاد و مصرف مواد مخدر به صورت . استاعتياد توانایی زن در ترک 

بنابراین، می توان گفت که مصرف مواد مخدر برای . گروهی احتمال ترک اعتياد را کاهش می دهد

از جانب دیگر، حسن رفتار شوهر باعث   .اری از این زنان یک پدیده اجتماعی به شمار می رودبسي

خرسند هستند و  که از ازدواج خود زنانی . افزایش احتمال ترک اعتياد برای زنان معتادی می شود 

در . تندزنانی که شوهرانشان با آنها بدرفتاری نمی کنند، از بخت بيشتری برای ترک اعتياد دارا هس

  .مجموع، تمام این یافته ها می توانند تأثيرات مهمی در زمينه برنامه ریزی داشته باشند

  
  کاربرد این تحقيق در زمينه برنامه ریزی

  
مت در قبال مسئله اعتياد در کشور تأثير مستقيم و  سهل انگارانه حکو رویکردبدون تردید 

ن و اثر غيرمستقيمی را بر مصرف گسترده مواد زیان باری را بر وضعيت اجتماعی و روانی معتادا
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 ی به منظوراین تحقيق یافته های مهمی را برای طرح برنامه های. وارد می آورددر کشور مخدر 

علی رغم این واقعيت که افغانستان دارای مقررات . جلوگيری و حل این مسئله ارائه می دهد

 اما حکومت قادر نيست تا از تجارت رو به  قاچاق مواد مخدر است،توليد و کشت، در عرصهجزایی 

همانطور که در این تحقيق آشکار است، از مواد مخدری . رشد مواد مخدر در کشور جلوگيری نماید

اگرچه ایجاد . که در کشور توليد می شوند، برای مصرف داخلی در افغانستان استفاده می شود

ان و تجارت تریاک در کشور مقصود این پروژه یک رابطه مستقيم ميان اعتياد در ميان زنان افغانست

تحقيقی نبود، اما یافته ها حاکی از آن هستند که دسترسی به مواد مخدر در داخل افغانستان 

 و افغان ها در جامعه ای زندگی می کنند که معتادان در همه جای آن از خانواده نسبتًا آسان است

از . ر شيوع مصرف مواد مخدر در افغانستان می باشدگرفته تا محله حضور دارند و این خود نمایانگ

می کنند و از مواد مخدر نسوی دیگر، بسياری از زنان به اعتياد به عنوان یک مشکل اجتماعی نگاه 

برای مقاصد طبی به منظور تسکين و معالجه شماری از مسائل جسمانی و روانی استفاده می 

  : عيت زنان معتاد را در افغانستان بهبود بخشد پيشنهادات زیر ميتواند وض بنابراین .کنند

 که یه کشور و قابل دسترس کردن خدمات صحایجاد مراکز صحی در بخش های دورافتاد •

 . می تواند از اتکای زنان بر مواد مخدر برای معالجه بيماری ها جلوگيری نمایداین امر

 مواد مخدر پشيمان هستند  اکثر مصاحبه شوندگان از مصرف: ایجاد مراکز بازتوانی معتادین •

این در حالی است که نبود مساعدت فنی و مراکز صحی . و تمایل دارند تا ترک اعتياد کنند

 به ناکامی آنها در ترک اعتياد می انجامد

دولت باید در رابطه به زدودن فقر در کشور و محو کشت کوکنار و با درس گيری از پروگرام  •

که موفق نبوده اند، استراتيژی موفق تری وضع نماید و در های گزشته مبارزه با مواد مخدر 

 .  راستای تطبيق آن جدی اقدام کند

 فرد، خانواده و جامعه صورت گيرد تبليغات وسيع در رابطه به مضرات مواد مخدر برای صحت •

   .  که نهاد های مدنی درین رابطه ميتوانند نقش چشمگيری ایفا نمایند

ادگی را سبب ميگردند باید مطابق قانون با آنها برخورد صورت افرادی که خشونتهای خانو •

 ا درس عبرتی باشد جهت کاهش خشونتهای خانوادگی، ازدواج های  اجباری گيرد ت

وزارت صحت عامه در رابطه به ایجاد کلينيک ها در گوشه و کنار کشور، مناطق دور افتاده از  •

 .  زنان توجه جدی نمایدشهر ها، جهت تداوی معتادین مواد مخدر و بخصوص 

 مواد مخدر به مراکز صحی جهت تداوی های روانی برای احيای مجدد خانم های مبتال به •

 دليل افسردگی های روحی 

 کشت و قاچاق مواد مخدر  تطبيق قانون در از بين بردن •
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مشغوليت های سالم برای کاریابی و ارتقای سطح اقتصادی خانواده ها و همچنان ایجاد  •

  ان شهروند

نهاد های که در بخش صحی کار مينمایند ميتوانند تداوی معتادین مواد مخدر را نيز در نظر  •

 داشته باشند 

بالخره جهت کاریابی و مشغوليت های سالم برای زنان که تا هم از بيکاری نجات یابند و  •

 هم از مبتال شدن به مواد مخدر دور نگاه داشته شوند 

در رابطه با زنان معتاد محکوم به شکست خواهند بود اگر این افزون بر این، برنامه ها   •

یافته های این تحقيق نشان می دهند . ها صرفًا به وضعيت زنان معتاد رسيدگی کنند.برنامه

ایفاء ترک اعتياد آنها که شوهران معتاد نقش عمده ای را در اعتياد زنانشان و جلوگيری از 

بخشی باید به صورت همزمان به وضعيت زنان و شوهران بنابراین، برنامه های توان. می کنند

  .معتاد رسيدگی کنند
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برگشت لوژستيکی کاميابی در ترک اعتياد بر اساس متغيرهای زمينه ای :  ١١جدول 
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            ٠٫۵٣***   دشوهر معتا
           -١**     خواهر معتاد

آشنایی با دیگر 
 زنان معتاد

      ***١٫٠٣        

مصرف مواد مخدر 
 در گروه

        **٠٫٨٨-       

    ٣٫۵۴***           مرکز توانبخشی
نبود مساعدت 
مسلکی در ترک 

            ***٠٫٩٠  
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 اعتياد

رضایت 
 ریزناشوه

              ٠٫۶ 

 -١٫۵٧*               رفتار شوهر
 ١٫١۶٠٫۴٧*** -٠٫٣٣** ١٫٨*** ٠٫٣۵**٠٫٨٧*** ٠٫۶*** ١٫٨٨*** ثابت

 ٣۵٨ ۵١٣ ۵١٣ ۴۶٠ ۵١٣ ۵١٣ ۵١٣ ۵١١ تعداد 
 p≤0.05<٠٫٠١   *p≤0.01≤٠٫٠٠١    **p = 0.000 ***:یادداشت

  
دو و یا بيشتر متغيير ها را ری است که رابطه بين آزمون آمالوژیستکی یک نوع برگشت : یادداشت

 چنانچه، که اگر همبستگی آماری مهمی بين متغيير مستقل و متغيير وابسطه . نشان ميدهد
بدین  کمتر باشد، ٠٫٠۵ ازPاگر قيمت .   معلوم ميشودP از ارزش حرف انگيسیوجود داشته باشد، 

در جوار ستاره های که .  استاق نبوده اتفبرحسب متغيير ها معنی است که همبستگی بين 
 ردیف آخری که سطوح مختلف در.   مينمایندPاعداد در جدول آمده اند نماینده گی از سطح اهميت 

  .  جدول توضيح داده شده است
، آشنای با دیگر زنان معتاد ۴در الگوی شماره : اما در رابطه به توضيح جدول باید گفت که مثًال

بصورت تصادفی فرضيه اینکه این وابستگی  اکام شدن در ترک اعتياد دارد و نوابستگی مثبت با 
بطور پاسخ دهنده گان، از % ٠٫٠٠١بدین معنی که کمتر از .   است٠٫٠٠١بوده است کمتر از 

موارد رابطه بين ناکام %  ٩٩ازین رو، بيش از . تصادفی چنين رابطه یا همبستگی را نشان داده اند
  .  شناختن دیگر زنان معتاد وجود داردخدر و شدن در ترک مواد م


