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در  یعوامل متعدد .دیگر استاز جوامع  یاریو بس رانیدر جامعه ا عمده یاز چالش ها یکیمواد مخدر  موضوع

منجر  اختاللبه شروع مصرف و سپس  گریکدیکه در تعامل با  هستندمؤثر  مواد مصرفاختالل  بروز یسبب شناس

 د.نشو یم

طبق آمارهای ستاد مبارزه با مواد 

 5نزدیک به  1380مخدر در سال 

معتادان جمعیت درصد از کل 

زنان تشکیل داده بودند  را کشور

حدودا دو  90که این رقم در سال 

درصد  9 برابر شده و به عدد

 . رسید

 یاماده وسایل همسرشکه در  یفرزندش است، همسر ادیکه نگران اعت یمادردر جامعه و در زیر پوست شهر با 

گرفتار  ادیکه به اعت یزن ایکرده  رییمادرش در چند ماه گذشته تغ یکه رفتارها یدختر ،شناسدیکه نم دهیرا د

 ، مواجه میشویم. به گفته مسئوالن وی شده است تبعات ناشی از اختالل دامنگیراست که  دهیرس یاشده و به مرحله

که به نوعی با اختالل  ندسال بود 40تا  25 نیب یاند، زنانتماس گرفتهخط ملی اعتیاد که با  یافراد شتریب ذی ربط

 .مصرف مواد و تبعات ناشی از آن در خود یا اطرافیان شان درگیر بوده اند

نیست.بااین حال نیازمند توجه ویژه به اعتیاد  قیاسقابل  ییاروپا یاست و با کشورها نییپا رانیزنان در ا ادینرخ اعت

 یهاسال ی است که دراز اقدامات ادیاز اعت دهید بیبانوان آس بازتوانی درمان و ایجاد مراکز جامع زنان می باشیم. 

جامع،  ،یاقامت ،ییشامل مراکز سرپا ادیمرکز خدمات درمان اعت ۷3 در حال حاضرایران شروع شده است.  در ریاخ

با اختالل مصرف مواد  زنان حال خدمت رسانی بهدر  TC ایمدار اجتماع درمان ادیو مراکز ترک اعت 1۶ماده

 هستند.

 



3 
 

را  هادرصد طالق 55  قابل توجه طالق می باشد به طوری که برخی آمارها لیاز دال یکی اختالل مصرف مواد

نیز آنها را در برابر اعتیاد   نسبت به مردان زنان روانیو  یجسمان یهاتفاوتمرتبط با اعتیاد گزارش کرده است. 

مهمترین عامل طرد زنان معتاد از خانواده واجتماع  یدست دادن اعتبار و منزلت اجتماع آسیب پذیر تر می کند.   از

 ی, خانوادگی, اقتصادی, فرهنگیاجتماع یها ینابسامان ونیز عامل زنان برآمده ادیاعتبر اساس پژوهشها است.  

   . است
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این مامن به ارایه خدمت به مادران و زنانی  نیک اندیش که به یاد او در خانه ایست به یاد مادری« خانه پروین»

 د بر زندگیشان سیطره یافته است.پرداخته میشود که سایه سنگین اعتیا

 یبرا یدیبسته شده و روزنه ام اختالل مصرف مواداز  دهید بیآس زن کی یها براکه تمام راه یطیدر شرا  

را برای ایشان  و بازگشت به زندگی دوباره یتولدباید با ارائه خدمات سخت می شود.  برگشت به آغوش خانواده

مرکز  نیدر ا است.  با اختالل مصرف موادتولد دوباره بانوان  یبرا این مراکزاز  یکی «نیخانه پرو»  .فراهم کرد

با اختالل مصرف و مادران باردار  کودک خود، با همراه اختالل مصرف موادبا مادران  زنان با اختالل مصرف مواد،

اعتیاد  درمان و بازتوانی یمرکز اقامت یکتولد دوباره،  هیریخ تیاز مراکز جمع نیخانه پرو . شوندیم رشیپذمواد 

 یرا پس از بهبود مددجویان خود مشکالت است و  داوطلبانهمرکز  نیحضور در امی باشد.   مادران باردار  برای

 .کندیدنبال م نیز

ماه  ۶تا  3مرکز به مدت  نیبا کودکان خود در ا توانندیم مراجعینو  نفر است 50مجموعه  نیا رشیپذ تیظرف

وعده  3 ،یشناسمشاوره و روان ،دارو پزشکی و ارایه خدمات شاملمرکز  نیا رایگان خدمات  اقامت داشته باشند.

 یناز چند مراجعین .می باشدخردساالن  یبرا مهدکودکو  کودکان به آموزش ،آزاد یگرم، استحمام، فضا یغذا

 گرید یصورت خودمعرف و بخشها و بهخانواده قین از طریمراجع ی. برخشوندیم یمعرف این مجموعهبه  قیطر

به  یو دولت یعموم ینهادها ران،یها و خسمن ،یاورژانس اجتماع ،یشهردار مراکز خدمات عمومی مثلقیاز طر

  .شوندیمرکز م نیوارد ا صورت داوطلبانه

  

 

  



5 
 

دانشکده علوم  دانشجویان گروه اعتیاد  یکشنبهصبح روز 

 در معیت (انستیتو روانپزشکی تهرانرفتاری وسالمت روان)

محترم   مدیر قبلی سرکار خانم دکتر عشرتی و با هماهنگی

جناب اقای دکتر صابری زفرقندی در محله خاوران  ،گروه

حضور یافتند. در مجاورت این بوستان سرسبز که مادران 

کودکان خود را برای تفریح به این بوستان اورده اند  ،محله

به گوش میرسد، در آن سوی  و صدای شادی آنان

دیوارهایی بلند ساختمانی قدیمی محصور در درختانی 

کهنسال خودنمایی میکند که در آن داستانهای مادر و 

  کودکان مقیمش کمی متفاوت است.

، برنامه بازدید را به سه بخش معرفی، بازدید میدانی و پرسش و پاسخ تقسیم نمودند. مسئول مجموعهتیم درمان 

مجموعه اقامتی مادر و کودک  ازجمله وشاید اولین وتنها فنی مرکز در معرفی مجموعه اعالم میدارد که این مرکز 

وارد عرصه  13۷9که از سال وی عنوان میکند  کند. یم یرویدر مورد زنان پ یاز اصول درمانکشور بوده که 

و حمایت به مددجویان درگیر اعتیاد شده اند و در همان مقطع متوجه متفاوت بودن درمان، تحقیق و ارایه خدمت 

 .باشدیمحور م تیجنس هایکردیرو اتی بامطالع ازمندین داستان اعتیاد زنان نسبت به اعتیاد مردان شده است که

وی در ادامه از راه پر فراز و نشیب تاریخی این مرکز سخن به میان میاورد و اعالم میدارد در ابتدا که تصمیم به 

گسترش خدمات مراقبتی و طبی گرفته شد، با کمبود بودجه جهت جذب تیم درمان و علی الخصوص متخصص 

لیت ویزیت مددجویان توسط وی و روانپزشک مواجه بوده اند که به همت یکی از پزشکان خیر و قبول مسئو

در حال پرسنل مرکز تقویت دانشجویانش این نیاز کمرنگ شده و رفته رفته با همت خیرین، سازمانهای حمایتی و 

 می باشد. به صورت جامع تری حاضر مشغول ارایه خدمت

اختالل مصرف درگیر گروه هدف این مرکز مادران باردار، مادران بی سرپرست و بدسرپرست دارای فرزند و زنان 

 نظام  درمواردی بیماران بصورت داوطلبانه و با معرفی نامه از سازمانهای حمایتی و شهرداری و می باشند.  مواد

در مدت اقامت  می شود. مراجعین طراحی ماهه برایشان ۶الی 3امتی برنامه اقو  در این مرکز پذیرش شده،قضایی 

در مجموعه عالوه بر دریافت خدمات اقامتی و حمایتی، وارد برنامه درمانهای دارویی و غیر دارویی تحت نظر تیم 
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درمانی مجموعه میشوند. درمانهای دارویی شامل درمان با داروهای آگونیست مانند متادون و بوپره نورفین تحت 

در بخش درمان غیردارویی نیز از جلسات رواندرمانی فردی و  نظارت پزشک مسئول فنی مرکز بوده و بیماران

مددجویان  روانشناس مجموعه از ایجاد حس همدلی در بین گروهی با حضور روانشناس مجموعه بهره مند میشوند.

وید و اعتقاد دارد راز موفقیت در درمان اعتیاد زنان، جلب اعتماد و ایجادر ارتباط درمانی صحیح و سخن میگ

 می باشد. نههمدال

مدیر مرکز اعالم میدارد به همت خیرین و جذب کمکهای مردمی امکانات درمانی، رفاهی، آموزشی، تغذیه ای 

مددجویان در مدت اقامت خود میتوانند حرفه اموزی و حمایتی در سطح قابل قبولی به مددجویان ارایه میشود. 

کارگاههایی جهت اشتغال آنها وجود داشته است.  کرده و مشغول به فعالیت شوند. در گذشته نیز در مجموعه

فرزندان انها نیز به تناسب سن خود در مهد کودک مرکز نگهداری شده و یا در مدارس محله )با معرفی مجموعه( 

 مشغول به تحصیل می باشند.

و مصرف  در بدو ورود قوانین و برنامه درمانی برای مددجو تشریح شده و بر مواردی همچون ممانعت از ورود

آنان در بدو ورود غربال شده و در صورت وجود مشکالت  مواد و ایجاد درگیری کالمی و فیزیکی تاکید میشود.

شدید طبی و یا اختالالت روانی جدی به مراکز تخصصی ارجاع داده میشوند. در واقع بیمارانی در مرکز اقامت 

در ماه دوم  ، معموالباشد. پس از شروع درمان وادتمایل به ترک مداده میشوند که اولویت اول درمانی آنها، 

بعد از انجام تستهای  به مجموعه، و پس از بازگشت مرخصی های کوتاه مدت استفاده کنندبیماران میتوانند از 

قابلیت انعطالف و تغییر  ،هرچند که این قانون بسته به شرایط مراجعین ادامه درمان انها پیگیری میشود. تشخیصی

 تا شرایط درمان به قامت هر بیمار متناسب باشد.را دارد 

مواجه میشویم که در همان مرکز  با نگاهی معصومانه و کنجکاو خردسال یدر بازدید از بخشهای مرکز با کودک

درگیر اعتیاد بوده اند و مادر پس از مدتی بر اثر بروز افسردگی پس از زایمان و متولد شده است. پدر و مادرش 

و به ناچار کودک تحویل بهزیستی شده و مادر مرکز را  از فرزند، ناامید بوده نگهداریدر  ،مواداثرات مصرف 

با پیگیریهای به همراه کودک زندگی جدیدی را آغاز می کند. ترک میکند. پس از مدتی مادر مراجعه کرده و 

تیم  ،اقامتی از اتمام درمانمددکار مجموعه پدر وی نیز تحت درمان قرار گرفته و بزودی با کمک خیرین و پس 

 .درمان به دنبال ترغیب اعضای خانواده به تشکیل مجدد زندگی خانوادگی بدون مصرف مواد هستند
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که هر کدام داستانی از دوره اعتیاد  پر فراز و نشیبی مواجه می شویمای ه با گذر در این مرکز افرادی با گذشته

رزوهایی برای اینده خود آمان خود را سپری میکنند و هرکدام خود دارند و هم اکنون در این مرکز دوره در

 دارند.

مددکار مرکز عنوان میکند که پس از درمان اکثریت بیماران پیگیری شده و همچنان ارتباط خود را با مرکز قطع 

پس  نمیکنند. به همت خیرین تالش شده است برای بیماران بی خانمان)که بیشتر در معرض عود بیماری هستند(،

 از اتمام دوره درمان در اطراف مرکز منزلی اجاره شود که بهتر بتوان آنها را مورد پیگیری و ارزشیابی قرار داد.

-در انتها با حضور مسئول فنی مرکز در مورد تفاوتهای جنسیتی بیماران درگیر اعتیاد با تکیه بر مباحث زیست

امارهایی از میزان اعتیاد زنان و بیماریهای همبود و یا معلول اعتیاد اجتماعی اعتیاد سخن به میان اورده شده -روان

   ارایه شد و در مورد گسترش زمینه های همکاری تاکید شد.

مسئول فنی مرکز، تفاوت فیزیولوژی بدن زنان با مردان به ویژه در خصوص سیکل عادت طبق گزارشات علمی 

سن شروع مصرف مواد در زنان باالتر دو گروه جنسیتی می شود. ماهیانه باعث تجربه متفاوت مصرف مواد در این 

به نام پدیده شتاب ناکی یا اثر تلسکوپی در خصوص سیر اعتیاد  ای پدیده 139۷از مردان است. همچنین، در سال 

به سمت مصرف روزانه نخستین تجربه مصرف مواد  سریع تر از مردان از در زنان مطرح شد. به این ترتیب که زنان

به عبارت دیگر مصرف مواد در زنان سریع از مردان به مصرف روزانه منتهی می  می کنند. پیشرویو وابستگی 

مهمترین عامل شروع مصرف مواد در زنان، مصرف مواد در همسر یا شریک زندگی می باشد. در حالی که  شود.

 همبود در زنان با اختالل مصرف مواد، اختالالتاست.  مهمترین عامل شروع مصرف مواد در مردان، گروه همتا

به خود درمانی  همبود، برای رفع عالیم اختالالت یافسردگی و اضطراب بسیار شایع است به گونه ای که گاه

در حالی که در مردان اختالالت همبود بیشتر نمود بیرونی داشته و شامل اختالل  پرداخته و مواد مصرف می کنند.

 و سلوک، یا شخصیت ضد اجتماعی می باشد. همچنین در مقایسه با جمعیت نرمال که شیوع اختالل بیش فعالی

العه ای درصد است، شیوع این اختالل در جمعیت مصرف کننده مواد باالتر است. در مط 5تا  2نقص توجه بین 

بیش فعالی و  درصد زنان مصرف کننده مواد مبتال به اختالل 33که در مرکز پروین صورت گرفته است، بیش از 

شیوع اختالل استرس پس از سانحه نیز در زنان مصرف کننده مواد باالست. همچنین، میزان بودند.  نقص توجه

برابر باالتر  5تا  2ان مصرف کننده مواد بین خشونت دیدگی از جمله خشونت جنسی و سوء استفاده جنسی در زن

زنان حدود یک سوم مصرف کنندگان مواد دنیا را تشکیل می دهند. که این  از زنان غیرمصرف کننده مواد است.
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رو به افزایش است.  ایرانی شیوع مصرف مواد به مرور زمان در زنانمیزان در ایران به یک دهم کاهش می یابد. 

افزایش یافته است. در  139۷درصد در سال  5/۷به  ۷5درصدی مصرف مواد زنان در سال  2وع به گونه ای که شی

 ۷5درصد زنان و  5۶، 9۷طبق پژوهش سال  درصد نیز گزارش شده است. 10برخی مطالعات این شیوع به میزان 

درصد مردان هروئین  40درصد زنان و  2۶حدود  ،درصد مردان اولین بار تریاک مصرف کرده بودند. همچنین

درصد  38درصد زنان و  32مصرف کرده بودند. در مورد ماده شیشه این شکاف جنسیتی به مراتب کمتر شده و 

در خصوص شروع مصرف کانابیس می باشد که زنان  مهمتر نکته  مردان اولین بار شیشه را مصرف کرده بودند.

ابتال به برخی  درصد( اولین بار ماری جوانا را مصرف کرده بودند. 18بر مردان )درصد( نزدیک به دو برا 38)

بیماری های عفونی وابسته به جنسیت از جمله اچ آی وی، و هپاتیت در زنان باالتر از مردان مصرف کننده مواد 

ه مواد به جرایم طبق پژوهش دفتر مبارزه با مواد و جرایم سازمان ملل، میزان ارتکاب زنان مصرف کننداست. 

 . توسط مردان صورت می پذیرد جرایماین درصد  90از مردان است طوری که  تر بسیار پایین

شروع سال می باشد. میانگین سن  34آمارهای مربوط به خانه پروین به شرح ذیل است. میانگین سنی مراجعین 

درصد مراجعین مصرف  40سال و نیم تخمین زده شده است. الگوی قالب مصرف مواد در  21 مصرف مواد،

درصد مصرف هروئین، و مابقی مصرف تریاک داشتند.  10درصد مصرف شیشه،  32همزمان هروئین و شیشه بود. 

ن، کاندید درصد کودکان و بزرگساال 30تا  25حدود ند. مراجعین اختالل همبود را نیز داشت درصد 90بیش از 

زنانی که اختالل نقص توجه داشتند تمایل به مصرف اپیوئیدها و  درمان اختالل بیش فعالی و نقص توجه بودند.

مبتال به  ،درصد مراجعین 20بیش از  ند، تمایل به مصرف شیشه داشتند.فرادی که در کنترل تکانه مشکل داشتا

طبق گزارش مسئول فنی مرکز، در دختران اختالل بیش فعالی و نقص توجه سایکوز ناشی از مصرف شیشه بودند. 

عمدتا به صورت نقص توجه می باشد. که گاها این مشکل را به اشتباه به بهره هوشی پایین دختران نسبت می 

عمدتا این اختالل در ختران شناسایی نشده و تشخیص اشتباه باعث شروع مصرف مواد در این  ،همچنیندهند. 

 روه می شود. گ
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