
  20ـ1: 1396 بهار، 1، شمارة 15، دورة توسعه و سياستزن در 

  
  
  

  معتادهاي مصرف شيشه ميان زنان  شرايط و استراتژي
 )شهر كرمان: موردي ةمطالع(

  2زاده الهام كرمي، *1داريوش بوستاني

  چكيده
اما واقعيت اين است . شود مياي مردانه تلقي  لهئغلب مسااعتياد يكي از مسائل اجتماعي برجسته در ايران است كه 

مصرف موادمخدر صنعتي در  حال حاضر با آن مواجهيم گرايش به سوء آنچه در. كه زنان نيز با اين پديده درگيرند
خصوص كارهاي كيفي در اين حوزه، پـژوهش حاضـر بـه     هبا توجه به نقصان كارهاي پژوهشي و ب. ميان زنان است
زنان معتـاد بـه شيشـه در شـهر      از سويهاي مصرف شيشه  و استراتژي) اي گر، زمينه ي، مداخلهعلّ(بررسي شرايط 

هاي حساس است كه  اعتياد به شيشه ميان زنان يكي از پديده ةلئمساز آنجا كه كشف و فهم . كرمان پرداخته است
. شـد رويكرد پژوهش استفاده  منزلة بهشناسي كيفي گراندد تئوري  روش، از نياز دارد وگو گفتبه برقراري تعامل و 

گيري هدفمنـد و معيـار اشـباع نظـري      كننده در اين پژوهش با روش نمونه مشاركت عنوان بهزن معتاد  12تعداد 
 ،كلـي  طور هب. دشعميق استفاده ة ها از مصاحب آوري داده براي جمع. ها بررسي شد آن ةانتخاب شدند و تجربة زيست

. است شهيش مصرفهاي  ژياسترات و طيشرا انگريب كه دشزيرمقوله منجر  18  مقوله و 13ها به خلق  كدگذاري داده
، سـكس و مصـرف شيشـه،    شيشـه  گر مصرف ، باورهاي تسهيليهاي زندگي فرد تنش: ند ازا ها عبارت برخي از آن

مقـوالت حاصـله در قالـب مـدل شـرايط و       ،نهايـت  در. مـواد  ةهاي تأمين هزين استراتژي و يادگيري مصرف شيشه
  .مصرف شيشه ارائه شده است يها استراتژي

  كليدواژگان
 .متامفتامين، شرايط، زنان، اعتياد ،ستراتژيا
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  لهئمقدمه و طرح مس
تا چندي قبل، اعتياد به مواد . ها و مسائل اجتماعي شايع است به مواد مخدر يكي از آسيب 1اعتياد
شـود،   اي مردانه تلقي مي چه در ايران هنوز اعتياد مسئله اگر. شد اي خاص مردان تلقي مي مسئله

، 13[منزلة نيمي از جمعيت جامعه، به شـكل مسـتقيم و غيرمسـتقيم درگيـر اعتيادنـد       زنان، به
همچنين، در زمينة مصرف مواد از سوي زنان شاهد بروز تغييـر در نـوع مـادة مصـرفي     . ]56ص

به سمت ) هروئين، سوخته، ترياك و شيره(نتي كه زنان از مصرف مواد مخدر س طوري هستيم؛ به
اشاره  2توان به متامفتامين اين مواد صنعتي مي از جمله . اند مصرف مواد صنعتي گرايش پيدا كرده

ها يكي از مواد مهم تهديدكنندة سالمت  براساس گزارش سازمان سالمت جهاني، آمفتامين. كرد
ميليـون نفـر در جهـان از     35بـيش از  و تخمـين زده شـده كـه     ]559، ص32[عمومي هستند 

 ديدروكلريه نيمتامفتام يدها،  يكي از انواع آمفتامين. ]37، ص26[كنند  ها استفاده مي آمفتامين
هاي رايج مواد مخدر، شيشه  بندي اساس طبقه بر. شود ناميده مي 3است كه در بازار مصرف، شيشه

مطالعات متعددي در . شود محسوب مي ]90، ص1[سخت  ]65، ص6[زاي صنعتيِ  جزء مواد توهم
اي به زنـان و مـواد    ها كمتر نگاه ويژه مورد اعتياد به مواد مخدر انجام شده است، اما اين پژوهش

مصرف شيشه در زنان، به . ]18؛ 17؛ 14؛ 12؛ 9[اند  مخدر صنعتي از جمله اعتياد به شيشه داشته
به همين . شود نهاني و در خانه انجام ميصورت پ دليل در دسترس بودن و مصرف راحت، اغلب به

  .]131 ، ص11[آيد  دليل، مسئلة اعتياد زنان كمتر به چشم مي
 هاي هنجارينازنان از طريق ارتباط با ديگراني كه . داردداليل متفاوتي  اعتياد زنان به شيشه

زنـان رفتـار    تربيشـ  ،4بـه نظـر سـاترلند   . آموزند مي رفتاري را رفتار انحرافي و كجدارند، انحرافي 
. ]140ص، 15[ گيرنـد  مـي  فـرا  ،االنسـ  ويـژه گـروه هـم    بـه  ،نخستينهاي  انحرافي را درون گروه

جديد و تبليغـات فراوانـي   هاي  زنان به دليل كنجكاوي و كسب تجربه ،5نظر ديويدسون براساس
، 2 بـه نقـل از  [ كننـد  مـي  شروع به مصرف محركي مانند شيشه شيشه وجود دارد ةكه در زمين

كـردن نـاراحتي خـود و     براي فراموش ،برخي از زنان عالوه بر كنجكاوي، 6اما از نظر پرو ،]79ص
مانند  ،مصرف شيشه .]همان[ كنند مي جديد به سمت مصرف شيشه سوق پيداهاي  حس ةتجرب

اجتمـاعي  ، روحي و رواني، يممدت و بلندمدت جس و پيامدهاي كوتاهها  آسيب ،ديگري ةهر ماد
  .ن مقاله خارج استاي ة حوصل گستردگي علل شروع مصرف شيشه، ازبا توجه به  كهدارد ... و

بودن زمينة مصرف مواد مخدر سنتي مانند ترياك، هـروئين،   در شهر كرمان، عالوه بر فراهم

                                                        
1. addiction 
2. methamphetamine  

 چالـك  ،)speed( اسپيد تينا، كريستال، ،)ice(هاي ديگري مانند آيس  به نام اين مادة صنعتي ذكر است شايان .3
)chalk ( شود نيز ناميده مي... و.  

4. Sutherland 
5. Davidson 
6. Peru 
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بدين معنا كه زنان عالوه بر . شيره، شاهد تغيير گرايش در نوع مادة مصرفي در ميان زنان هستيم
آمار دقيقي در زمينة . كنند از مواد محرك صنعتي مانند شيشه نيز استفاده ميمواد مخدر سنتي، 

آفرين  تعداد زنان معتاد به شيشه در شهر كرمان وجود ندارد، اما طبق آمار كمپ ترك اعتياد مهر
كرمان، كه تنها مركز ترك اعتياد ويژة زنان در شهر كرمان است، تعداد زنان معتاد به شيشه كه 

رشـد  1390و اوايل دهة  1380اين مركز مراجعه كرده بودند، نسبت به اواخر دهة  ه براي ترك ب
، عموماً مراجعة زنان به مراكـز تـرك اعتيـاد بـراي     1380در اواخر دهة . چشمگيري داشته است

 1390اما از اوايل سـال  . بوده است...) هروئين، ترياك، شيره و(درمان و ترك مواد مخدر سنتي 
ة زنان براي ترك مواد مخدر سنتي، شاهد حضورشان براي ترك شيشه هستيم كه عالوه بر مراجع

اي بـراي تـرك شيشـه وجـود      كننده ، مراجعه1380در دهة . اين روند سير صعودي داشته است 
نداشت و اگر افرادي نيز به شيشه معتاد بودند، در زمان مراجعه به كمپ، اعتيادشان به شيشه را 

طور متوسـط در سـال    اما به. كردند براي ترك مواد مخدر سنتي اقدام مي كردند و فقط ابراز نمي
ماهة آغازين  كننده براي ترك شيشه وجود داشت كه در شش مراجعه 4تا  2ماهيانه  1392ـ1391
  .نفر افزايش يافته است 8تا  6اين تعداد به ماهيانه حدود  1394سال 

، علـل  اي به كندوكاو زمينه ةش كيفي نظرياز رو گيري بهرهحاضر اين است تا با  ةهدف مقال
 مسـئلة  بـر ايـن اسـاس،   . اعتياد زنان به شيشه در شهر كرمـان بپـردازد  هاي  شرايط و استراتژي

آمدن و گسترش مصرف  چه شرايطي در پديد .1 :شود ميال كلي مطرح ؤپژوهش در قالب سه س
 ؟اسـت  ز مصرف شيشه چگونـه زنان ا ةزيست ةتجرب .2 ؟است گذار شيشه در زنان شهر كرمان اثر

  كنند؟ مي ان چه راهبردهايي براي مصرف شيشه اتخاذكنندگ مشاركت .3

  ادبيات تحقيق
هـاي   به برخـي از پـژوهش   ادامه،در  .است شدهاعتياد زنان كمتر بررسي ، رغم اهميت موضوع به

  .شود مي اشاره ،دارند ة ماشد كه قرابت بيشتري با موضوع بررسي، شده در اين حوزه انجام
زنان وابسته به مـواد مخـدر از    ةزيست ةتبيين تجرب« در پژوهش )1390( گروسي و محمدي

هـاي   مصاحبه دادن از انجام و پس ندپرداختبررسي كيفي اعتياد زنان در ساري به » اعتياد ةپديد
ورود بـه روابـط   ، پريشـاني ــ   احسـاس شـادماني  ، اجتمـاع ، فـرد ، تم اصـلي خـانواده   5عميق به 

شكسته و ناتواني در اعمال فشار بر جامعه و عدم وجود توانمندي در رويـارويي بـا شـرايط     درهم
مـدل مفهـومي چگـونگي    « پژوهشي با عنوان) 1392( سهامي و خضري ،همچنين. دست يافتند

. كردنـد انتخـاب  را  معتاد به شيشه 12كه از طريق روش كيفي  دادندانجام » سوء مصرف شيشه
اصلي گرايش به اعتياد  ةهست منزلة بهوالدگري هاي  سبك فرايند ،اين تحقيقهاي  يافته براساس

ـ      هـايي   الگوها و سبك. شود ميمحسوب  گيرنـد   كـار مـي   هكـه والـدين در ارتبـاط بـا فرزنـدان ب
نـوع  ، )مبتني بر برنامـه  يگو و گفت،  مبتني بر عواطف يگو و گفت،  مبتني بر شناخت يگو و گفت(

 و) ناسـازگاري در نـوع تربيـت   ،  نابرابري و تظلم به مـادر ، اسازگاري والدينن(هم  روابط والدين با
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عوامل اصلي در يادگيري و شـروع اعتيـاد   از ) فرهنگي،  اجتماعي،  اقتصادي(خانواده هاي  سرمايه
والـدين بـا    ةرابطـ ، والـدين بـا فرزنـدان    ةمقوالت رابط ،بر اين اساس. استفرزندان در به شيشه 

اصـلي گـرايش    ةهسـت  منزلة بهكه هستند  1والدگري فرايندخانواده بيانگر هاي  يكديگر و سرمايه
علـل اعتيـاد زنـان معتـاد زنـداني در زنـدان        ةدربار اي هزمين ةنظري«. به اعتياد مطرح شده است

در آن بـه بررسـي شـرايط     )1392( ان تحقيقي است كه دانش و همكـاران عنو» مركزي اصفهان
نيز بـه   )1389( اختياري و ديگران  پژوهش در. اند اعتياد زنان پرداختهميانجي و پيامدهاي ، يعلّ

  .شده استان متامفتامين پرداخته كنندگ مصرفبررسي واژگان و اصطالحات رايج بين 
 كه هايـت  كيفي است تحقيقينيز » )شيشه( مادران از اعتياد به متامفتامين ةبررسي تجرب«

مـادر   4عميـق بـا   هـايي   مصـاحبه تحقيـق،  ن ايـ در . دادنـد مريكا انجام ادر  )2009( و همكاران
اين مادران تأثير اعتيادشان بـر كودكانشـان را بـه    . پوست بعد از رهايي از شيشه انجام شد سفيد

 و همكـاران  ويسـلو . اجتماعي و از دست دادن روابـط مهـم مطـرح كردنـد     صورت رفتارهاي ضد
، بررسـي پيامـدهاي جسـمي    بـه » فتـامين سوء مصـرف متام « عنوانتحقيقي با نيز در  )2007(

، شـادي ، مثـل توليـد سـريع لـذت     ،جنسي و رواني مصرف متامفتامين در ميان بوميان هـاوايي 
  .پرداختند ...خطر جنسي و رفتار پر، افزايش توجه و افزايش انرژي، سرخوشي

 مطالعـات  ضـعف  بـه  توان مي ادياعت ةنيزم در رانيا در شده انجام مطالعات به راگذ ينگاهدر 
 غالــب روش ،نيهمچنـ . پـي بـرد   يصــنعت محـرك  مـواد  بـه  اديــاعت ةحـوز  در شناسـانه  جامعـه 
حـوزة   در يفـ يك مطالعـات  ضـعف  و اسـت  يكم كماكان ادياعت ةحوز در شده انجامهاي  پژوهش

 ياسـتراتژ  و فراينـد  هـا،  پـژوهش  نيـ ا اغلب در نكهيا گريد ةنكت. است مشهود كامالً زنان ادياعت
 و طيشـرا  از يدرخـور  فيتوصـ  ،انـد  كـرده  اشـاره  امـر  اين  به مطالعات يبرخ چه اگر .است بيغا

در  از اين قبيـل  يهاي پژوهش كمبود ،همچنين. است نشده عنوان انكنندگ مشاركت يراهبردها
  .افزايد مي بر اهميت و ضرورت اين كار، شهري چون كرمان

  شناسي تحقيق روش
. اسـتفاده شـده اسـت   اسـت،   كه يك روش تحقيـق كيفـي  ، 2اي هزمين ةاز نظري ،در اين پژوهش

هاي آمـاري و  فراينـد آن از طريق هاي  كه يافتهشود  مي تحقيق كيفي به هر نوع تحقيقي اطالق
كـه   استقرايي است يروش اي هزمين ةنظري. ]22 ؛21[ سازي به دست نيامده باشد با مقاصد كمي

  .]24[ كند نظريه توليد مي، آيد مي دست كه به طور منظم از پژوهش اجتماعي بههايي  از داده
                                                        

هاي مختلـف در ارتبـاط بـا     است كه در پژوهشهاي فرزندپروري  سبك) parenting style( منظور از والدگري .1
گيرانه  سهل و هاي مقتدرانه روش )2008(براي مثال مونتگومري و ديگران . اعتياد فرزندان بررسي شده است
هاي كنترل يا حمايت عاطفي والدين  به شيوه) 2008(جوكت و ديگران  .اند را در ارتباط با اعتياد بررسي كرده

و ميزان دفاع والدين از فرزندان را در ارتبـاط بـا اعتيـاد     ميزان توجه) 1996(د و كلوزن ان از فرزندان پرداخته
 .، روابط معناداري مشاهده شده استدر هر سه پژوهش. فرزندان بررسي كرده است

2. Grounded theory 
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  گيري كنندگان و نمونه مشاركت
. دهنـد  نفر از زنان معتاد به شيشه در شهر كرمـان تشـكيل مـي    12كنندگان اين پژوهش را  مشاركت

از ميـان راهبردهـاي   . گيري هدفمند استفاده شده است كنندگان از روش نمونه براي انتخاب مشاركت
گيـري بـا    نمونـه . 1: گيري مطرح كـرده، در ايـن تحقيـق از دو راهبـرد     براي نمونه 1اي كه پاتن گانه ده

نهايـت بـا لحـاظ     و در ]58ـ52، ص30[استفاده شده است  2گيري گلولة برفي نمونه. 2حداكثر تنوع و 
آوري و تجزيـه و تحليـل    كننـده در فراينـد جمـع    مشـاركت  12تعداد  ]88، ص4[معيار اشباع نظري 

  .كنندگان ارائه شده است ، برخي از مشخصات مشاركت1در جدول . انتخاب شدندها  داده
  

  انكنندگ مشاركتمشخصات  .1جدول 

شمار
مصاحبهة

 

نام
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تحصيالت  

وضعيت   
تأهل

تعداد   
فرزندان

  

سابق
 ة

اعتياد قبل 
از شيشه

مدت زمان  
مصرف 
شيشه

سال/ 
 

   7  - ـ مجرد دانشجو 25 3سپيده  1
   2  هروئين 1 متأهل ليسانس 24 مريم  2
 /هروئين  2  متĤهل  ليسانس  28  عهديه  3

   3  ترياك

  ديپلم  21  فاطمه  4
/مطلقه

ازدواج 
 مجدد

   8  ترياك  ـ

  ديپلم  44  زهرا  5
/مطلقه

ازدواج 
 مجدد

   3  هروئين /كراك  5

   6  ترياك /شيره 1 متأهل ديپلم 27 ميترا  6

  ديپلم  37  صديقه  7
/مطلقه

ازدواج 
 مجدد

   4  كراك  2

   4  هروئين ـ متأهل ديپلم 23 نرگس  8
   5  كراك 2 مطلقه ليسانس 26 اعظم  9

  سيكل  31  فرزانه  10
/مطلقه

ازدواج 
 مجدد

   3  شيره /ترياك  1

   5  شيره /ترياك ـ متأهل سيكل 28 مليحه  11

  ديپلم  24  حكيمه  12
/مطلقه

ازدواج 
 مجدد

1  -  2   

                                                        
1. Patton 
2. snowball sampling 

  .استمستعار  شده در جدول اسامي ذكر همةذكر است كه  شايان .3
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  ميدان تحقيق
از زنـاني كـه بـه    ، قابل دسترسي از زنان معتاد به شيشه بـه دسـت آورد   ةبراي اينكه بتوان نمون

، بردنـد  مـي  به سـر  1ترك اعتياد شهر كرمانهاي  و در كمپ بودند درمان اعتياد خود اقدام كرده
ان تحقيق حاضر زنان تحت درمـان  كنندگ مشاركت ،بر اين اساس. عمل آمده تقاضاي مشاركت ب

  .ندا انآفرين كرم كمپ ترك اعتياد مهر

  ها آوري و تجزيه و تحليل داده جمع
زمـان   طـور هـم   بـه ها  و تحليل داده آوري جمعاي،  هزمين ةخصوص در نظري ، بهدر مطالعات كيفي

 ةتكنيـك عمـد   .]24 ؛21[ كمـك كنـد  هـا   مسـتقر در داده  ةتا به پيـدايش نظريـ  شود  مي انجام
بـا توجـه بـه     ،مدت هر مصـاحبه . عميق بوده است ةمصاحب ها آوري داده براي جمع شده استفاده
 .دقيقـه متغيـر بـوده اسـت     80تـا   30از كننـده  مشـاركت روند مصاحبه و تمايل زنـان  ، موقعيت
گيري خطـوط كلـي    پس از شكل. انجام شد 1394هاي ارديبهشت تا شهريور  طي ماهها  مصاحبه
 ةتـا مرحلـ   فرايندد و اين شطراحي االت باز ؤمجموعه س، ها مفاهيم و مقوله ةبه وسيلها  مصاحبه

. 1ة بر مبناي سه شـيو  اي هزمين ةدر نظريها  ساختار اصلي تحليل داده. اشباع نظري ادامه داشت
  .]21[است  كدگذاري انتخابي. 3كدگذاري محوري و . 2 ،كدگذاري باز

  قابليت اعتماد
 و ]23[ 3اعضـا  از سويبررسي . 2، 2مميزي. 1 :از سه تكنيك، براي رسيدن به معيار قابل اعتماد

 كـار  يفيك محقق كي، يزيمم كيتكن در. استفاده شده است 4تحليليهاي  اعتباريابي مقايسه. 3
ــا در  همــة ،نيهمچنــ. دكــر دييــأت و يبررســ را پــژوهش مراحــل همــة پــژوهش يانته

 باًيتقر و مالحظه را مقوالت، گزارش ميتنظ ةمرحل در هم و كار خالل در هم، انكنندگ مشاركت
 نـد كرد رجوع خامهاي  داده به گريد بار كي نامحقق، سوم كيتكن در .كردند دييأتها را  همة آن

شود  برطرف ياحتمال اعوجاجات تا كردند يبررس ينقاد و دقت با را ليتحل و ينيبازآفر فرايند و
  .رديگ دخو به يتر ينيع شكل گزارش و

                                                        
يك كمپ ترك اعتياد مختص زنان به نام مهرآفرين وجود  فقطشهر كرمان  ، در)1394(زمان تحقيق حاضر  در .1

  .شود كه به صورت خصوصي اداره ميشت دا
2. auditing  
3. member check 
4. analytical comparison 
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  ها يافته
يـك از    هر ،در ادامه. مقوله استخراج شد زير18 مقوله و 13، ها در جريان تحليل و كدگذاري داده

اي،  هزمينـ ، يعلّ(ان در قالب شرايط كنندگ هاي مشاركت مقوالت و زيرمقوالت به همراه نقل قول
  .شود ميمطرح و كندوكاو ها  و استراتژي) گر و مداخله

  يشرايط علّ
و  اي هقبـل از شـرايط زمينـ    كـه معمـوالً  ، شـوند  مـي  عوامل مختلفي كه سبب ايجاد يك پديـده 

ـ ، گيرند مي قرار 1گر مداخله ـ     اي همجموعـ . ي نـام دارنـد  شرايط علّ  ةاز داليـل در قالـب سـه مقول
زنان براي  ةشد طالق و ازدواج اجباري از علل ياد ةو كسب لذت و دو زيرمقولها  تنش، كنجكاوي

  .است شروع مصرف شيشه

  كنجكاوي
، كـه بـا توصـيفات دوستانشـان از شيشـه     انـد   گـزارش داده  انكنندگ مشاركتاز  اي هبخش عمد

ثر ؤجـنس همـواره مـ    هـم  جنس و غير گروه دوستانِ هم. اند كنجكاو شده و اقدام به مصرف كرده
آور نبـودن شيشـه اشـاره     هايي از قبيل اعتيـاد  كليشهبه ها  ديگر اينكه برخي از آن ةنكت. اند بوده

مصرف مواد مخدر ديگـر را   ةالبته برخي سابق. اند دهكر مي كرده و بدين طريق مصرف را تسهيل
سـاله در مـورد    24مـريم  . و عمـالً راه مصـرف شيشـه برايشـان همـوارتر بـوده اسـت        دنا داشته

  :گويد اش مي كنجكاوي
ام از كشيدن شيشه كردن و كنجكاوي خودم شروع بـه  ه به خاطر تعريفي كه دوست

  .كشيدن شيشه كردم
  :گويد ساله نيز مي 27ميترا 

قدر دوست پسرم از شيشـه   اين. كشيدم مي 2كشيد و من دوا دوست پسرم شيشه مي
م كنجكـاو شـدم كـه    ه من، شه حالت بعد مصرف توپ مي،  كه اعتياد نداره، تعريف كرد

  .جوريه هگه چ پسرم مي هاي خوب كه دوست ببينم شيشه چيه و اون حال

  ها تنش
گان كه تجارب تلخي به همراه داشـته   كنند مشاركت هايي در زندگي از بحراناست  عبارتتنش 
  .دكرطالق و ازدواج اجباري اشاره  ةتوان به دو زيرمقول ها مي ن تنشاي ه از جمل. است

                                                        
 ةوضعيتي است كه به تشديد يا تخفيف پديـد در مدل پارادايمي ) intervening condition(گر  شرايط مداخله .1

 .شود منجر مي شده محوري مطالعه
 .شود هايي مانند دوا و گَرد استفاده مي از واژه در ميان معتادان به جاي هروئين، .2
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اي از مـوارد طـالق    در پارهاست،  اعتياد همسر، گونه كه يكي از داليل طالق همان: طالق .1
از ازدواج از  پسكننده  رخي از زنان مشاركتبدين معنا كه ب. شود ميباعث شروع اعتياد در زنان 

و تنهـا راه بـراي فـرار از وضـعيت      كنند مي اعتياد پنهاني همسرانشان به مواد مخدر آگاهي پيدا
از جدايي از همسر براي مقابله با مشـكالت ناشـي از    پساين زنان . بينند موجود را در طالق مي

اعظم و فرزانـه  ، صديقه. شوند مي مصرف شيشه كه درگير ندا هم و مسكنربه دنبال يك م، طالق
 26 اعظـم . كننـد  مي آوردن به شيشه را بيان طالق و روي، روايت تقريباً مشابهي از اعتياد همسر

  :گويد مي در اين باره ساله
طـالق  از بعـد  . همين ازش طـالق گـرفتم   ةواس. هفهميدم شوهرم گَردي، بعد ازدواج

م م هـ خـود . پِچ فاميل افتاد توي سرم و حديث و پِچ حرف، تنهايي. خونه تنها بودم يتو
  .رفتم سراغ مواد

زندان رفتن  ةكننده داليل ديگري مانند خيانت و سابق البته تعداد محدودي از زنان مشاركت
كه سبب سوق پيدا كردن آنان به سـمت مصـرف    اند همسر را عاملي براي طالق خود ذكر كرده

  .شيشه شده بود
. كنـد  عوامل اقتصادي و اجتماعي در ازدواج اجباري نقش كليدي ايفا مـي  :ازدواج اجباري .2

ايـن  . گيرنـد  جنسي و روحي قـرار مـي  ، زنان مورد آزار و اذيت جسمي ،ها در برخي از اين ازدواج
تنهـايي و انـزوا    ةدر پيلـ ، داننـد  زنان چون خانواده و اطرافيان را در وضع موجود خود مقصر مـي 

هـاي ناشـي از    كننده براي پركـردن خـأل   برخي از زنان مشاركت موقعيتي،در چنين . روند مي فرو
  :گويد ساله مي 26اعظم . ازدواجشان به مصرف شيشه روي آورده بودند

تـا شـوهرم    سالم بود به اجبـار بابـام ازدواج كـردم    شونزده. رض باال آورده بودقبابام 
به خـاطر كـار شـوهرم هميشـه تـوي      ، و دوست نداشتمر شوهرم. بدهو بابام رهاي  قرض

هـاي   و آزار و اذيت 1هام و فراموش كردن سركوفت براي پركردن تنهايي. خونه تنها بودم
  .شيشه رفتم سمت، شوهرم

  )گذراني تفريح و خوش(كسب لذت 
بنـا بـه   . برخي از زنان براي تفريح با دوستان و همسر خود شروع به مصرف شيشه كـرده بودنـد  

كه طـي   با شيشه »نامزدي« ،نخست: رحله در اعتياد زنان به شيشه وجود دارددو م، ها آن ةگفت
اعتيـاد بـه   ، دوم. پردازنـد  مـي  گذراني به مصرف شيشه زنان به صورت تفريحي و براي خوش آن

و مـريم  سـاله   25سپيده . شود مي كه فرد پس از نامزدي با شيشه درگير اعتياد به شيشه شيشه
  :گويند ها مي آن .مشابهي دارنددر اين باره نظر ساله  24

                                                        
 .واژهاي مصطلح در زبان كرماني، به معناي سرزنش .1



  9   ...هاي مصرف شيشه شرايط و استراتژي

تفريحـي شيشـه   ، رفتـيم  يـا بيـرون مـي   ، ني بـوديم واي مهم ام دورهه وقتي با دوست
ديـديم هـر روز   ، چشم باز كـرديم . ه مدتي اين تفريح ما شد عادتي از بعد. كشيديم مي

  .كشيم مي شيشه

  اي شرايط زمينه
بر اعتياد زنان به شيشه  كه استه شيشه حوادث و وقايع مرتبط با اعتياد زنان ب اي هشرايط زمين
ـ ( مقولـه  4اي اعتياد زنـان بـه شيشـه در قالـب      شرايط زمينه، در اين تحقيق. داللت دارد  ةتجرب

 زيرمقولـه  4 و )بستر خانوادگي اعتياد و مقبوليت نزد دوسـتان ، يادگيري مصرف شيشه، مصيبت
) پـدري  ةاعتياد فرد و اعتياد در خـانواد  ةسابق، همسر معتاد به شيشه، دوستان معتاد به شيشه(

  .بيان شده است

  مصيبت ةتجرب
بـراي مصـرف شيشـه     اي جهت گرايش زنان زمينه مصيبت ةفوت عزيزان و تجرب ،در اين تحقيق

روايـت يكسـاني از   ، اغلب زناني كه از دست دادن عزيزانشـان را تجربـه كـرده بودنـد    . بوده است
ساز جـدايي آنـان از خـانواده و     معنا كه فوت پدر و برادر زمينهبدين . اند وضعيت خود بيان كرده

هـا درآميختـه و    فوت عزيزان با ديگر انگيزه ةزمين. وابستگي بيش از گذشته به دوستان شده بود
، ميترا و مـريم ، فاطمه. زمينه را براي اعتياد زنان به شيشه فراهم كرده بود، در كنار ساير شرايط

  :گويد مي ساله 21 فاطمه. رده بودندپدر را تجربه ك درگذشت
بعد مرگ پدرم هميشه توي خونه با مادرم و عموهام، كه قـيم مـا شـده بـودن، مشـكل      

هـاي زنـدگي و    كـردن سـختي   ا هـم بـراي فرامـوش   هـ  اون. ام بـودم ه بيشتر با دوست. داشتم
  .گذروني شيشه كشيدم من هم از سر كنجكاوي و خوش. مشكالتم بهم گفتن شيشه بكشم

  دگيري مصرف شيشهيا
در  ارتباطـات و ديگـريِ مهـم    ةنحـو ، مانند اعتياد زنان به شيشه ،در يادگيري يك رفتار انحرافي

دو  دوستان و همسر معتاد بـه شيشـه  ، در پژوهش حاضر. كنند زندگي زنان نقش كليدي ايفا مي
  .اند بوده اساسي براي يادگيري مصرف شيشه ةمقول زير

دوستان هر فرد و ميزان ارتباطي كه زنان با دوسـتان خـود دارنـد، در     :دوستان معتاد به شيشه. 1
ارتباط داشتن زنان بـا دوسـتان معتـاد زمينـة آشـنايي و      . هاي آنان تأثيرگذار است نوع رفتار و انتخاب

ها، دانشگاه و حتـي كمـپ تـرك اعتيـاد از      مهماني. شروع مصرف شيشه را براي آنان فراهم كرده بود
زنـان روايـت تقريبـاً    . كردنـد  هـا اشـاره مـي    كننـدگان بـه آن   هايي بود كه مشاركت انها و مك موقعيت

  :گويد ساله مي 25سپيده . كنند وسيلة دوستان خود بيان مي مشابهي از يادگيري اعتياد به
  .جوري بايد شيشه بكشمه چ دانشگاه ياد گرفتمهاي  از بچه
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  :گويد ميه سال 23نرگس 
  .هاي كمپ با شيشه آشنا شدم اي با بچه توي مهموني دوره

خـود  ، نشيني و وابستگي زنان به همسـران معتـاد بـه شيشـه     هم :همسر معتاد به شيشه. 2
ســه . عـاملي جهـت يــادگيري مصـرف و گــرايش آنـان بــه سـمت مصــرف شيشـه بــوده اسـت       

مصـرف آن آشـنا    ةاز طريق همسران خود با شيشه و نحو ـ صديقه و اعظم، زهرا ـ كننده مشاركت
اما پس از مدتي به ، اند ابتدا سعي در انكار اعتيادشان به شيشه داشته ها همسران آن. بودندشده 

، اغواگرانه از شيشه نـزد زنـان خـود   هاي  با تعريف اعتيادشان ةشده در زمين ايجادهاي  دليل تنش
  .آنان را درگير مصرف شيشه كرده بودند

  بستر خانوادگي اعتياد
  .پردازيم اعتياد فرد مي ةپدري و سابق ةاعتياد خانواد ةسابق ةمقول به بررسي دو زير ،در اين مقوله

با والدين معتاد به مـواد مخـدر   هايي  فرزنداني كه در خانواده: پدري ةاعتياد خانواد ةسابق. 1
از نيمي . آورند مي تر به مصرف مواد رو راحت، با الگوبرداري از رفتار والدين خود، كنند زندگي مي

كه يكي يا هر دو والدين آنـان بـه مـواد مخـدر سـنتي ماننـد        اند زيسته ميهايي  زنان در خانواده
  :گويد مي اعتياد والدينش ةدربار ساله 37صديقه . اند ترياك و شيره معتاد بوده،  هروئين

  .كشيدن پدر و مادرم هر روز دوا و ترياك مي
مصرف مواد  در دوران جواني و حتي نوجوانيكنندگان  سوم مشاركت دو: اعتياد فرد ةسابق. 2

مخدري بود كـه والـدين و    ةزنان عموماً شبيه ماد ةاعتياد اولي. مخدر سنتي را تجربه كرده بودند
ـ   به. غلب مواد مخدر سنتي استاكه  كردند اطرافيان آنان مصرف مي  علـت قـرار  ه مرور زمـان و ب
  .پيدا كرده بودند ها به سمت مصرف شيشه سوق آن، گرفتن در شرايط خاص

  مقبوليت نزد دوستان
 ةو نظـر تأييـدي دوستانشـان را در زمينـ     ند در كانون توجـه باشـند  ا زنان در گروه دوستي مايل

گيرند كه اعضاي  هايي قرار مي زنان در گروه ،موارداز اي  در پاره. ندكنعمال و رفتارشان دريافت ا
كسب مقبوليـت  ، نوايي با گروه زنان براي هم ،در چنين شرايطي. آن به مواد محرك اعتياد دارند

  :گويد مي ساله 21 فاطمه. شوند رنگ جماعت مي هم، شدن و جلوگيري از طرد
بـراي اينكـه ثابـت    . مثبـت  گفتن بچه به من مي .رفتن ني مختلط ميوام مهمه دوست

  .باهاشون مهموني مختلط رفتم و شيشه زدم، ام هستمه كنم مثل دوست
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  گر شرايط مداخله
، يعنـي اعتيـاد زنـان بـه شيشـه      ،مركزي ةپديداي،  هي و زمينگرفتن در شرايط علّ قرار ةنتيج  در

شرايطي سبب سهولت يـا محـدوديت در اعتيـاد زنـان بـه شيشـه        ،در اين ميان. شود ميحادث 
مركـزي را تشـديد    ةگر روند پديد شرايط مداخله. شوند مي گر ناميده كه شرايط مداخله شوند مي

قيمت شيشـه و  ، گر راحتي مصرف شيشه مداخه ةپژوهش حاضر شامل سه مقول. كنند مي يا كُند
ـ  گر مصرف شيشه و چهار زير باورهاي تسهيل تـرك هـروئين و   ، اعتيـادآور نبـودن شيشـه    ةمقول

  .است الغري و زيبايي، ترياك

  راحتي و بدون بو بودن مصرف شيشه
، كننـد  مي زاي محرك بيان توهم ةرد اين مادكه اكثر معتادان به شيشه در موهايي  يكي از مزيت

مصرف شيشه در مقايسه با مواد مخدر سنتي ماننـد هـروئين و تريـاك    . است راحتي مصرف آن
اذعـان  موضـوع  ن ايـ زنان به  همة. همراه ندارده و همچنين مصرف آن هيچ بويي باست تر  آسان
در ميـان   آنسـتعمال  امستقيمي با افـزايش   ةبو بودن مصرف شيشه رابط راحتي و بي. اند داشته

  :گويد ميساله  25سپيده . ان داشته استكنندگ مشاركت
جا پايـپ   هر. نبايد براي كشيدنش دنبال مكان بگرديم. بو نداره. مصرف شيشه راحته

هـيچ  . كشيدم مي ام شيشهه من توي خوابگاه دانشگاه با دوست. كشيم ، ميو شيشه باشه
  .فهميد م نميه  كي

  قيمت شيشه
بـدين  . اسـت  قيمت شيشه شاخص مهمي در تشديد يا كاهش مصرف شيشه در ميان معتـادان 

و كـاهش قيمـت شيشـه سـبب      معنا كه افزايش قيمت شيشه باعث محدوديت و كاهش مصرف
 قيمت شيشـه تـابعي از اصـل عرضـه و تقاضـا     ، واقع در. شود مي سهولت و افزايش مصرف شيشه

نوروز و تعطـيالت آخـر   ، ايام فاطميه، ماه رمضان، مانند ماه محرمخاص هاي  و در مناسبتاست 
اين افزايش تقاضا و احتماالً كـاهش يـا مـديريت خـاص     . كند هفته ميزان تقاضا افزايش پيدا مي

هـزار تومـان بـه     80و شيشه از گرمـي  شود  ميشيشه  نرخسبب افزايش چندين برابري ، عرضه
اين روند افزايش قيمت شيشه در ميـان   1.رسد مي باالتر نيزهزار تومان و گاه 160تا  120 گرمي

رم بـه     طوري هبشود؛  مياكثر زنان سبب كاهش ميزان مصرف شيشه  كه ميزان مصرف آنـان از گـ
  :گويد مي ساله 25سپيده . كند ميتقليل پيدا  2سوت

                                                        
گاهي قيمت شيشه حتي . استكنندگان  ركتاز اظهارات مشا اين دامنه افزايش و كاهش قيمت شيشه ميانگيني .1

 .كند شده افزايش پيدا مي بيشتر از رقم بيان
سوت  10يعني هر ؛ گرم شيشه است ميلي 100هر سوت برابر با . استمقياس سنجش و خريد و فروش شيشه  .2
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، شد مي ايي كه شيشه گرونه وقت. كشيدم مي گرم شيشه  در حالت عادي روزي نيم
  .سوت 3 يا 2 شد روزي مي مصرفم، ن پول نداشتمچو

  :گويد مي در اين زمينهه نيز سال 31فرزانه 
شـدم   مـي  مجبـور ، رفـت  مي چون قيمت شيشه باال، ايي كه عزا و تعطيلي بوده وقت

  .بكشمكمتر شيشه 

 گر مصرف شيشه باورهاي تسهيل

كه بر ميزان مصرف آنان  از باورهاي عاميانه در ميان زنان معتاد به شيشه وجود دارد اي همجموع
ايـن باورهـاي   . شـود  مـي  كلي سبب تسـهيل و تشـديد مصـرف شيشـه     طور هگذار است و ب تأثير

  .بيان شده است مقوله زير چهارگر در قالب  تسهيل
كه مصرف شيشه به طرح شده بود اين باور زماني در ميان زنان م: نبودن شيشه اعتياد آور. 1

ديگر اينكـه   .هاي مرسوم سنجش اعتياد قابل تشخيص نيست دليل نداشتن مورفين، در آزمايش
، آلـودگي  ندرت عالئمـي ماننـد خـواب    به، كننده شيشه هستند كه مصرف ،زنان در اطرافيان خود

ايـن دو  . كننـد  هده مـي مشا، كه براي معتادان به مواد مخدر سنتي مرسوم است ،را... بوي مواد و
. اسـت آور نبودن شيشه و افزايش مصرف آن در ميـان زنـان شـده     عامل سبب تقويت باور اعتياد

  :گويد ساله مي 26اعظم 
م  اي هخـودم ديـدم آزمـايش دوسـت شيشـ     . گفتن شيشه اعتياد نداره مي امه دوست
  .كشيدم مي همين بيشتر ةواس ،م ديدم شيشه اعتياد ندارهه من. منفي بود

يـك دارو بـراي تـرك و     منزلـة  بـه نكـه شيشـه   اي ه باور ب: ترك هروئين و ترياك با شيشه. 2
نهايـت سـبب    قوياً در ميان زنـان مشـاهده شـده كـه در    ، زدودن عوارض مخدرهاي سنتي است

  :گويد مي ساله 28عهديه . افزايش مصرف شيشه در ميان زنان شده است
گفت اگه بيشتر شيشه  مي. ست گَرد، شيشهگفت دواي ترك ترياك و  برادرشوهرم مي

  .كشيدم ا بيشتر شيشه ميه من هم براي ترك اون. كني بكشي، گرد و ترياك رو ترك مي
برخي ديگر از زنان پس از اعتياد به شيشـه بـه دليـل باورهـاي مرسـوم      : الغري با شيشه .3

را در افـزايش مصـرف   آل خود بهتـرين گزينـه    براي رسيدن به وزن ايده، شيشه ةوسيل هالغري ب
  :گويد مي در اين مورد هسال 27 ميترا. اند شيشه ديده

  .كشيدم براي اينكه از شر چاقي خالص بشم، بيشتر شيشه مي. كنه شنيدم شيشه الغر مي
  :كند مي بوده روايتهم ساقي شيشه ه كه سال 26اعظم 

الغـري  م بـراي  هـ  خـودم . گـرفتن  مـي  هام براي الغري ازم شيشـه  خيلي از مشتري
  .مصرفم زيادتر شد

                                                                                                                                  
 .شيشه برابر با يك گرم شيشه است
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ـ   ، از زنان پس از اعتياد به شيشه اي هعد: زيبايي با شيشه. 4  ةوسـيل  هبه دليل آنچـه زيبـايي ب
بـر  اعظم و مليحه ، مريم، عهديه. ميزان مصرفشان رشد چشمگيري داشته است، نامند مي شيشه

  :اين باور بودند كه
  .شه شه، پوستت روشن مي گفتن اگه شيشه بزني، صورتت جوون مي هامون مي دوست

  هاي مصرف شيشه استراتژي
. نـد ا اداره و برخورد بـا اعتيادشـان  ، براي كنترلهايي  زنان معتاد به شيشه عموماً به دنبال راهبرد

شوند كه از طريق آن زنان توانايي تـأمين   هاي متقابلي مي كنشواها و  شامل كنش اين راهبردها
ها  اين استراتژي. آورند مي دست لذت را از مصرف شيشه بهمواد مصرفي مورد نيازشان و حداكثر 

شيشـه   سكس و مصرف .2مخدر؛  ةزمان دو ماد مصرف هم .1 :شوند در قالب سه مقوله طرح مي
چندين زيرمقوله است كه در ادامـه   ةهاي دوم و سوم نيز دربردارند مقوله. مواد ةمين هزينأت .3و 

  .شود ارائه مي آنتوضيحات 

  ة مخدرزمان دو ماد مصرف هم
ن الگـوي تركيبـي   اي ه گا. كردند زنان براي مصرف شيشه از يك الگوي تركيبي پيروي مي بيشتر

پس از مدتي از مصـرف  . بوده است 2صنعتي ـ و گاه به صورت صنعتي 1سنتي ـ به صورت صنعتي
دليل براي ترين  اصلي ،بر اين اساس. شود تنهايي موجب نشئگي زنان نمي شيشه به مصرف، اوليه

 ـ هشـتاد درصـد زنـان از الگـوي صـنعتي      تقريباً. استنشئگي  ةتجرب، تركيبي مصرف ةاين شيو
امـا تعـداد انـدكي از    . كردند مي آنان شيشه را با هروئين تركيب بيشترو  ندكرد سنتي پيروي مي

  :گويد مي ميترا. كردند مي آنان به همراه شيشه از متادون استفاده
بـا  بعـد  . كشيدم دوا مي، كرد مارم ميخشيشه . شيشه و دوا هستماسير چرخ و فلك 

  .كشيدم مي باز شيشه، شدم مي دوا خمار

  سكس و مصرف شيشه
تـوان در قالـب دو    مـي  ايـن امـر را  . مصرف شيشه بر روابط جنسي زنـان تأثيرگـذار بـوده اسـت    

  .دكرمشاهد ذيل  ةزيرمقول
كـه مصـرف آن بـر     اي محرك اسـت  دهشيشه ما: منحني روابط جنسي و عالقه به همسر. 1

 در بـدن  3دارد و سـبب افـزايش ميـزان ترشـح دوپـامين      اي هدستگاه عصبي مركزي تـأثير ويـژ  
                                                        

  .متادون شيره و ترياك، تركيب شيشه با مخدري سنتي مانند هروئين، .1
 .تركيب شيشه و كراك .2
 رفتارهـايي نظيـر غـذاخوردن،    دادن شود و در هنگام انجام كه باعث ايجاد لذت در بدن مي اي است دهنده انتقال .3
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مصرف شيشه ادامه داشته و سبب افزايش عالقه  ةافزايش دوپامين تقريباً تا سه بار اولي. شود مي
ر زمـان و بـا افـزايش    به مرو. شده است احساس لذت جنسي زايدالوصفي در زنان مي به همسر و

 ةميزان مصرف شيشه ميزان ترشح دوپامين در بدن كم شده و زنان با افت محسوسـي در زمينـ  
زنان براي فائق آمدن بر  ،در چنين شرايطي. اند رابطه و لذت جنسي مواجه شده، عالقه به همسر

ة مصـرف نتيجـ  ن افـزايش ميـزان   اي ه ك ندا ادهشان را افزايش د مصرفية ميزان شيشمسئله، اين 
  :كند ساله بيان مي 28عهديه . معكوسي به دنبال داشته است

تا چند روز فاز سكس . م اولين باري كه شيشه كشيدم خيلي زياد بود شهوت جنسي
 كـه بـاز   كشـيدم  مـي  م شيشهه بعدهاي  دفعه. دفعات با شوهرم سكس داشتم به. داشتم

  .شد نميم  ديگه هيچي از سكس حالي، زياد كه نشد هيچ }...{
داري جنسـي را كـاهش    خويشـتن  مصـرف شيشـه در زنـان   : ارتباطات جنسـي نامشـروع  . 2
ارتبـاط  . كنـد  نتيجه امكان روابط پرخطر جنسي را با شـركاي متعـدد تشـديد مـي     و در دهد مي

كننـدگان   مشـاركت  جنسي در ميـان نيمـي از   ةجنسي نامشروع براي ارضاي نياز شديد به رابط
  :گويد ميه الس 25سپيده . گزارش شد

شـايد در  . ام سكس داشتمهبا دوست پسر. شهوتم خيلي زياد بود، زدم مي شيشه كه
  .دمرك مي بار سكس 5طول روز بيشتر از 

  :كند ساله بيان مي 31فرزانه 
تونسـت   اما شـوهرم نمـي  . با شوهرم سكس داشتم، بعد از اينكه شيشه مصرف كردم

  .كردم مي همين پنهاني از شوهرم با دوست پسرم سكس ةواس. ارضام كنه

  مواد ةتأمين هزين
كـه   انـد  هبـرد  مـي  شان بـه كـار   شيشه مصرفي ةمتفاوتي را براي تأمين هزينهاي  زنان استراتژي

  .شوند مي بيان ذيليك از اين راهبردها در قالب زيرمقوالت  هر
، نخسـت . ميان زنان رايج بوده اسـت  اين راهبرد به دو صورت در: پول گرفتن از اطرافيان. 1

به صورت آشـكارا از همسـر يـا والـدين     ، اند برخي از زنان كه خانواده از اعتيادشان آگاهي داشته
، آگـاهي خـانواده از اعتيادشـان   ناعلت ه براي برخي از زنان ب، دوم. اند كرده مي خود پول دريافت

  :گويد اله ميس 24مريم  .گرفته است انجام ميپول گرفتن اغلب با اهداف ديگري 
... لبـاس و ، مرغ، خريدن گوشت ةبه بهان. پول نداشتم ،خواستم شيشه بخرم مي وقتي

  .خريدم مي شيشه به جاش، گرفتم مي از شوهرم پول
، زنـان بيشـتر  خريـد شيشـه در ميـان     ةراهبرد ديگر جهت تأمين هزين :استفاده از يارانه. 2

  :گويد ساله مي 44 زهرا. است پرداختي دولت ةاستفاده از ياران

                                                                                                                                  
 .شود جويانه ترشح مي رفتارهاي لذت ةدر كلي جنسي و ةرابط
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كه  كمه قدر دن اين تومني كه مي چهل اين. ما هميشه براي خريدن شيشه بود ةياران
  .براي دو روز ما كافي بود

كه مصرف مواد براي آنان هيچ  كردند مي عمل اي هگاه زنان به گون:مصرف انگلي و پاياپاي. 3
  :گويد ميساله  27ميترا . به دنبال نداشته باشد اي ههزين

و مـواد   مكان از ما بود. شد پاتوق مون مي هخون، پولي خورديم به بي مي ايي كهه وقت
  .امونه از دوست

  :گويد ساله مي 21فاطمه 
مـواد  . پارتي رفتم مواد مي براي اينكه مصرفم رايگان باشه، ايي كه پول نداشتمه وقت

  .كرد مصرف مي خواست هرچي دلش مي هركي. ها مفتي بود نيوتو اين مهم
. فروشـي بـراي تـأمين مـواد بـود      تـن  معتاد يكي از راهبردهاي رايج بين زنان :فروشي تن. 4

  :گويد مي اش فروشي ساله در مورد تن 21فاطمه 
. كشـيدم  مـي  خيلـي خمـاري  . داد كس بهم پول نمي هيچ. ايي شوهرم نبوده يه وقت

  ...مجبور شدم برم سكسِ پولي
دنبال ه ب در زمان خماري كنندگان واقع مشاركت در: اشتن وسايل خانهفروختن و گرو گذ. 5

. مناسـب باشـد   يكي از مـوارد  ستتوان طبيعتاً وسايل خانه مي. مين مواد بودندأهر چيزي براي ت
  :گويد مي كنندگان در اين زمينه يكي از مشاركت

ـ ، راوايل بيكاري شوهرم كه پول نداشتيم كـه   كـردم تمـاس  لسـاقي و ا  ةفتم در خون
تا يه مدت . دم هتون مواد ميبساقي گفت يه چيزي گرويي بذارين من . ازش مواد بگيرم

، گوشـي اكسـپريا  ، اُتـو ناسـيونال  ، رسـيور . گرفتيم مي جوري شيشه كه پول نداشتيم اين
رو  اهـ  ايـن  ،برديم ووقت پول مواد ر كه هر گرويي به ساقي داديم ور... مصرف و المپ كم

  .پس بگيريم
در سـاله   28عهديـه  . هاي آخر زنان بوده اسـت دگري هم يكي از راهبر تكدي :گري كديت. 6

  :گويد اش مي گري مورد تكدي
خريدن مواد برام سـخت شـده   . مشكل مالي داشتم، بعد از اينكه از كارم اخراج شدم

ن وخيـاب  هم و در يونو بپوشر مجبور شدم روي صورتم. داد كسي بهم پول قرض نمي. بود
ديگه از گـدايي خجالـت   ، وقتي هم كه شوهرم از خونه بيرونم كرد. كنم  گدايي بشينم و

  .خريدم كردم و با پولش شيشه مي گدايي مي. كشيدم نمي

  گيري نتيجه
اصـلي   ةانگيـز  كنجكـاوي شود،  ميوضوح ديده  ها به شرايط و استراتژي 1شكل گونه كه در  همان

طبق نظـر  . ]79ص، 2[ست ديويدسون همسو هاي كه با يافتهاست  شروع مصرف شيشه در زنان
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ماننـد طـالق و ازدواج    ،وقوع حوادث بزرگ و تأثيرگذار همچونافراد در مواقعي از زندگي  ،اگنيو
تمايـل   اين در معرض فشار قرار گرفتن عاملي در جهت. گيرند مي در معرض فشار قرار ،اجباري

كسب لـذت   و فراموشي غم و غصه ليلدبرخي نيز به . ]77ص، 16[است  افراد به رفتار انحرافي
مصرف مواد  هاي شروع ن امر با نظر پرو در مورد انگيزهاي ه ك شروع به مصرف شيشه كرده بودند

  .]2[ خواني دارد هم

طبـق  . اسـت  ي مصـرف يـادگير ، اصلي در گرايش زنان به مصرف شيشـه هاي  يكي از زمينه
ساترلند معتقد است رفتار انحرافي يـادگرفتني  . اعتياد امري آموختني است، يادگيري هاي هنظري

ارتباطـات بـا    فراينـد از يادگيري رفتار انحرافـي در   اي هو بخش عمد ]41ص، 10[ است نه ارثي
، اسـاس بـر ايـن   . ]60ص، 13[ افتـد  صميمي و كوچك مثل گروه دوستان اتفـاق مـي  هاي  گروه

 )فرديدرون(اويككنج  يشرايط علّ
  طالق  )فردي شرايط بين(ها  تنش

  ازدواج اجباري          
 ) تواند با قبلي تركيب شود مي فردي، درون( كسب لذت    

  )تجارب رواني زندگي روزمره( مصيبت ةتجرب   اي شرايط زمينه
  مقبوليت نزد دوستان      
  )دوستان معتاد/ همسر معتاد(يادگيري مصرف شيشه      
 ةاعتيــاد خــانواد، اعتيــاد فــردة ســابق    )تعاملي تجارب بين فردي،(دگي اعتياد ابستر خانو     

  پدري 
 )دسترس بودندر(راحتي مصرف شيشه گرشرايط مداخله

  )فردي درون(كنجاوي  يشرايط علّ
  طالق  )شرايط بين فردي(ها  تنش    
  ازدواج اجباري          
 ) تواند با قبلي تركيب شود مي فردي، درون( كسب لذت    

  )تجارب رواني زندگي روزمره( مصيبتةبتجر ايشرايط زمينه

مصرف شيشه

  )توأمان(مخدرةزمان دو مادمصرف هم هامصرف شيشه و استراتژي
  منحني روابط جنسي و عالقه به همسر     سكس و مصرف شيشه و لذت جنسي       
  ارتباطات جنسي نامشروع              

 مصرف انگلي و /استفاده از يارانه /پول گرفتن از اطرافيان(أمين هزينه مواد ت
 )گري تكدي /گذاشتن وسايل خانه فروختن و گرو /فروشي تن /پاياپاي
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زنان دو منبع براي يادگيري . پوشاني دارد يادگيري ساترلند هم ةتحقيق حاضر با نظريهاي  يافته
يادگيري اعتيـاد بـه مـواد مخـدر سـنتي ماننـد تريـاك و         ةمنبع اولي: كنند مي اعتياد خود بيان

ه نقشـي  طور مستقيم در اعتياد اين زنـان بـه شيشـ    هاما خانواده ب. هروئين در خانواده بوده است
نتـايج  . ترين منبع سـبب يـادگيري مصـرف شيشـه بودنـد      اصلي منزلة بهنداشته است و دوستان 

 اند اصلي گرايش به شيشه در نظر گرفته ةهست منزلة بهوالدگري را  تحقيق سهامي و خضري نيز
  .]119ص، 8[

 10نشـد و  كنندگان مشاهده  يك از مشاركت سابقة اعتياد به مواد محرك صنعتي در خانوادة هيچ
. انـد  را داشـته ) كـراك (نفر از زنان قبل از مصرف شيشه تجربة استعمال مواد مخدر سنتي يا صـنعتي  

  .اند اي مؤثر در اعتياد زنان بوده تجربة مصيبت و مقبوليت نزد دوستان از ديگر شرايط زمينه
، هترك مـواد تريـاك و هـروئين بـا شيشـ     ، اعتياد نداشتن شيشه( گر مصرف باورهاي تسهيل

 گـري بـه حسـاب    و راحتي مصرف شيشه از شـرايط مداخلـه   )الغري با شيشه و زيبايي با شيشه
 ،در اين ميـان . زنان سبب سهولت و افزايش ميزان مصرف شيشه شده بودند همةآيند كه در  مي

بدين معنا كه قيمت شيشه تأثير بااليي در . شود مي گر محسوب قيمت شيشه از مقوالت مداخله
  .كاهش ميزان مصرف شيشه در ميان زنان داشته استافزايش يا 

ترين اسـتراتژي بـراي كنتـرل خمـاري ناشـي از       در ميان زنان رايج زمان دو ماده مصرف هم
مخدر  ةزمان دو ماد راهبرد مصرف هماز زنان براي كنترل اين خماري . مصرف شيشه بوده است

 ]29[ و اُجـدا  ]31[ با مطالعات پاوارينمخدر ة زمان دو ماد راهبرد مصرف هم. كردند مي استفاده
تـرين   رايـج . بردنـد  مـي  مواد را به كار ةمختلفي براي تأمين هزينهاي  استراتژي زنان. همسوست
سكس و مصرف شيشـه از ديگـر   . گرفتن از اطرافيان و استفاده از يارانه بوده است پول، استراتژي
ن بعـد از مصـرف شيشـه لـذت و شـهوت      زنـا  همة. رايج در ميان زنان بوده استهاي  استراتژي

زنـان خوشـايند بـوده و     بيشتراين ميزان لذت جنسي براي . جنسي بااليي را تجربه كرده بودند
هـاي   يافتـه . نشده در اين زنـان شـده اسـت    پرخطر و محافظت، سبب ارتباطات جنسي نامشروع

 ]33[ و همكارانش وينسلوو ]27[همكارانش و با تحقيقات موليتر رفتار جنسي ةتحقيق در زمين
  .استمشابه 

از آنجا كه برخي باورهاي رايـج  : توان تأكيد داشت در برايند كار، بر چند نكتة پيشنهادي مي
شود هم  اين ماده دارد، توصيه مي  اي در گرايش به گر مصرف شيشه نقش درخور مالحظه تسهيل
تـر فعاليـت    طـور جـدي   فراگير به هاي هاي بيشتري در اين زمينه انجام شود و هم رسانه پژوهش

ها، برخالف مواد مخدر سنتي، كه توصيه به مصرف غالباً بـين نسـلي اسـت     براساس يافته. كنند
، توصيه به مصرف شيشه تماماً توسط دوستان هم سن و سال و )حداقل در شهري چون كرمان(

در اين زمينه، ضروري . يردگ ها انجام مي هاي دانشجويي و پارتي هايي از قبيل خوابگاه در موقعيت
ها مورد توجه جدي  هاي زندگي جهت كاهش تقاضا در مدارس و دانشگاه است كه برنامة مهارت
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نكتة ديگري كه در اين پژوهش آشكار شد تناقض اطالعات و آگاهي دربـارة مصـرف   . قرار گيرد
گر  باورهاي تسهيلكه  نحوي شيشه در جاهايي از قبيل مراكز ترك اعتياد در شهر كرمان است؛ به

عالوه بر اين، هنوز مركز تخصصي ترك اعتياد به شيشه براي زنان در كرمان . مصرف، رايج است
  .برند مي  سر  هاي ترك اعتياد سنتي به ناچار در كمپ وجود ندارد و برخي معتادان به

 منابع
ي نوين مواد مخـدر  بند طبقه«. )1389( يداهللا، براشتي راحله؛، رضايي رضا؛ سيد، پور احسان ]1[

  .99ـ87ص، 14ش، 4س، حقوق پزشكي ةنام فصل، »تطبيقي ةدر پرتو مطالع
  .لفؤم :تهران، شناسي اعتياد جامعه. )1385( مهدي، اخترمحققي ]2[
بررسـي و  «. )1389(و ديگران  پيمان، حسني ابهريان؛ زهرا، علم مهرجوري حامد؛، اختياري ]3[
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  .286ـ279
ثر بـر اعتيـاد زنـان    ؤبررسي عوامل اجتمـاعي مـ  «. )1387( زهرا، قناعتيان؛ طليعه، خادميان ]6[

، مراكز تولد دوباره( به مواد مخدر مراكز بازپروري و كاهش آسيب زنان شهر تهرانمعتاد 
  .86ـ59 ص، 4ش، 2س، نامة علوم اجتماعي پژوهش، »)خورشيد ةخان

علـل اعتيـاد زنـان     ةدربار اي هزمين ةنظري«. )1392( زهره، نيازي؛ امير، ملكي؛ پروانه، دانش ]7[
، فرهنگـي  ـ مطالعات توسعة اجتمـاعي  ةنام فصل، »معتاد زنداني در زندان مركزي اصفهان
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