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  قدردانی

دریغ تعدادي از زنان است که هر یک در جایگاهی و مسندي ما را در تدوین آن یاري  هاي بی حاضر حاصل حمایتگزارش 
با تجربه بسیار متحد م سازمان ملل مقابله با مواد مخدر و جرسرکار خانم دکتر گالره مستشاري، کارشناس ارشد دفتر  .اند رسانیده

پذیر، مشوق و  کننده مواد مخدر، به ویژه زنان و عالقه وافر به کمک به این گروه آسیب هاي اجتماعی مصرف زیاد درباره گروه
  .  اند راهنماي بسیار خوبی در تمام فرآیند انجام کار بوده

ها و تحلیل اطالعات  همکاران من، خانم ملوك عزیززاده، سونیا غفاري و لیال خانجانی نژاد با صبر و حوصله بسیار در انجام مصاحبه
  . اند که بسیار سپاسگزارم مرا همراهی کرده

شنایی با یک گروه کننده هستند، من را در آ کننده خدمات در مراکز که در واقع در خط مقدم کمک به زنان مصرف  زنان ارائه
  . ارشد، رزاقی و قناعتیان باید نام ببرم زاده، ها منشی اند که از خانم دهکمک کر) کننده مواد مصرف(اجتماعی از زنان 

هایشان  توانم نامشان را ذکر کنم، با بازگویی وقایع زندگی روزمره خود من را به شنیدن تجربه و اما تعداد کثیري از زنان که نمی
در  ها و بهبود وضعیت آن ارائه خدمات حمایت اجتماعیاي براي  مایه دست ،ها اند، که امیدوارم ثبت و گزارش این تجربه دهتشویق کر

  . شود آینده
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  مقدمه. 1

دالر در روز دارند که باید براي همه امور زندگی صرف گزارش شده است که از یک میلیارد نفري که در دنیا درآمدي کمتر از یک 
کار و اشتغال زنان را تقریباً در اغلب کشورها چنین  هاي بازار ویژگی. )Cornmen 2010: 2(دهند  درصد را زنان تشکیل می 70شود، 

  :توان خالصه کرد می

 کنند تري کار می زنان ساعات طوالنی 
 دهند سهم بیشتري از کار را انجام می 
  گیرند درصد مردان می 75تا  50مزدي معادل 
 کنند غالباً خارج از بخش رسمی اقتصاد کار می 

 هایی مستمر و مطمئن نیست درآمد چنین شغل 
 غالباً شرایط کار مناسب نیست 

 زنان منابع مالی بسیار محدودي در اختیار دارند 
 زنان غالباً به اعتبارات دسترسی ندارند  

توان به  عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جوامع به وجود آورده و آن چه را که می اي از ار را مجموعهچنین شرایطی از بازار ک
به یقین ورود به این بازار . بندي طرح کرد، وضعیت دشوار زنان براي کسب درآمد در بازار کار و استقالل اقتصادي است عنوان جمع

اند و در برخی مواقع  پذیري بیشتري را تجربه کرده نندگان نیروي کار که آسیبک و رقابت با سایرین براي گروه خاصی از عرضه
ایی از ه نمونه. آمادگی کافی براي حضور در چنین بازار پررقابتی به ویژه در شرایط بد اقتصادي را ندارند، بسیار دشوارتر خواهد بود

  . کننده مواد باشد هاي جسمی و مردان و زنان مصرف یزندانیان تازه آزاد شده، افرادي با ناتوان تواند ها می این گروه

کننده و  اقتصادي زنان مصرف هاي این پژوهش تالش دارد که فعالیت کننده مواد ـ ـ زنان مصرف با تمرکز بر گروه هدف این مطالعه
  . دمطالعه اکتشافی اولیه شناسایی کنبه بازار کار را در حد یک  ها آنهاي ممکن براي ورود  راه

  

 هاي مطالعه ها و پرسش هدف. 1.1

با توجه به ناشناخته ماندن این بخش از زندگی زنان . کننده مواد است هدف کلی شناخت وضعیت کار و اشتغال زنان مصرف
و در عمق کافی، در  ها آنتواند مطرح شود که پاسخگویی به همه  هاي زیادي می در زیر چتر این هدف کلی پرسش ،کننده مصرف

  :در حد یک مطالعه کیفی پرداخته شود ها آنترین  شود به مهم کار پژوهشی است که در این مطالعه سعی می حد چندین

 پردازند؟ هاي درآمدزایی می کننده در شرایط کنونی به چه نوع فعالیت زنان مصرف 
 کننده مهم است؟ آیا کار و اشتغال براي زنان مصرف 
 اي مختلف تقسیم کرد؟ه با بازار کار به دسته ا در رابطهکننده ر مصرفتوان زنان  آیا می 
 ؟کنند میدر یک محیط کار ) کننده غیر مصرف(ها و مردها  کننده با سایر زن آیا زنان مصرف 
 ها دارند؟ کنندگان خدمات در مراکز چه نظري درباره اشتغال آن ارائه 
 ناموفق بوده است؟/ ها در چه مواردي موفق تجربه آن 
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 دهند؟ ها و کسب درآمد انجام می خدمات چه اقداماتی براي اشتغال آنکنندگان  ارائه 
  مند به ترك این  شود و یا عالقه جیح داده میو کسب درآمد است تر "مصرف مواد"که در حوزه آیا اشتغال در کارهایی

 حوزه هستند؟
 دهند؟ چه نوع محیط کاري را تجربه کرده و چه نوعی را ترجیح می 
  هستند؟  ها آن، حاضر به استخدام ها آنآگاهی از وضعیت آیا کارفرماها با 
 کند؟  کننده احتماالً چه مسائلی را در محیط کار ایجاد می اشتغال زنان مصرف 
 کننده دارند؟ آیا کارفرماها تجربه موفقی از استخدام زنان مصرف 
 کننده است؟ چه نوع کارهایی در توان زنان مصرف 

رسد اطالع چندانی در مورد اشتغال  اي مطالعه و سندي در این رابطه نیافتند و به نظر می نهتیم پژوهش در جستجوهاي کتابخا
هاي  در رابطه با حمایت 1390بدین ترتیب از اطالعات پژوهشی که در سال . کننده مواد در شهر تهران در دست نیست زنان مصرف

گزارش بسیار کلی از ) طلب و همکاران شادي(نجام شده بود کننده مواد مخدر در شهر تهران ا اجتماعی مورد نیاز زنان مصرف
  . شود کننده ارائه می وضعیت کار و اشتغال زنان مصرف

  

 کننده در شهر تهران نمایی از تجربه اشتغال زنان مصرف. 2.1

نمونه مرد و زن  7769در کل ) 2008/1389نارنجیها و همکاران (بر اساس ارزیابی سریع از وضعیت مصرف مواد مخدر در ایران 
 70در میان ). 15جدول شماره (خاصی نیستند   اند که داراي شغل اظهار داشته% 1/30) قابل تعمیم به کل کشور(مورد بررسی 

ا داره ، خانه%5/23بیکاران . اند بوده) شهري شهري و درون برون(راننده % 6/12کارگران ساده و ماهر و % 6/34درصد از پاسخگویان 
به % 4/35در مورد چگونگی تأمین مخارج زندگی . اند داده از کل جامعه آماري را تشکیل می% 7/1آموز  و دانشجو و دانش% 6/2

نیز براي تأمین % 6/3به خرید و فروش مواد و حمل مواد، سرقت و قاچاق سایر کاالها و % 4/23اند و  کمک مالی خانواده وابسته
  . پردازند شخصی و یا لوازم منزل میمخارج زندگی به فروش اموال 

 فعال بوده دولتیدر بخش % 7/6شاغل بخش خصوصی و % 1/23اند و  فرما اعالم کرده خود را خویش% 3/30در جامعه مورد مطالعه 
مان و هزار تو 200معتادان کمتر از % 44متوسط درآمد . اند ها جاي نگرفته کدام از این گروه در هیچ% 5/27و ) 17جدول شماره (

تا چه اندازه . اند هزار تومان در ماه داشته 500نیز درآمدي بیش از % 6/13البته . هزار تومان در ماه بوده است 100کمتر از % 18
  . ارتباط دارد، گزارش نشده است...) خرید و فروش مواد، حمل مواد و (شده  این میزان از درآمد به نوع کار انجام

اطالعات مربوط به اشتغال به تفکیک جنس ارائه نشده بوده و متأسفانه % 2/5جامعه مورد بررسی  کننده در کل سهم زنان مصرف
دار بودن  حتی با فرض خانه. کننده در کل کشور اطالعی در دست نیست مد زنان مصرفت اشتغال و درآدر نتیجه از وضعی. است

زنان (مشخص نیست  ها وضعیت آن اند که هاي شغلی منظور شده ههاي زن در سایر گرو دیگر از نمونه% 5/2همه زنان، باز هم حدود 
  ).اند کنندگان بوده درصد از کل مصرف 2/5

کننده شهر  کننده، اطالعات مختصري که در مورد زنان مصرف در نبود اطالعات چندانی راجع به شغل و منابع درآمدي زنان مصرف
 –کننده تابعی از پایگاه اجتماعی  آن است که وضعیت اشتغال زنان مصرف حاکی از) غیر قابل تعمیم به کل(تهران گردآوري شده 

گاه به  کننده را به دو گروه متعلق به طبقه متوسط و طبقه فقیر تقسیم کرد و آن توان زنان مصرف به عبارتی می. اقتصادي آنان است
  . پرداخت ها آنهاي اقتصادي  منابع کسب درامد و حمایت
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در سال  60و کنگره  چیتگر خانه خورشید، کمپ: کننده خدمات ارائهکننده در شهر تهران به سه مرکز  براي شناخت زنان مصرف
هاي ارزیابی اولیه با هدف تمرکز بر شناخت گروه مورد هدف و نشان دادن  مراجعه شد و اطالعات قابل دسترسی از فرم 1390
سه نوع برنامه . اند؛ گردآوري گردید ه سه نوع از مراکز کاهش آسیب و درمان مراجعه کردهکننده که ب هاي میان زنان مصرف تفاوت

مدت  اهبا متادون، کمپ چیتگر با برنامه پرهیز کوت) جایگزینی(خانه خورشید با برنامه نگهداري : درمانی انتخاب شده عبارتند از
  . درازمدتغیر اقامتی با برنامه پرهیز  60و کنگره اقامتی 

تواند بازتاب  در مرکز تهران، می 60فاوت مکانی این سه مرکز؛ خانه خورشید در جنوب تهران، کمپ در غرب تهران و کنگره ت
وارد این  1389/ 2010این اطالعات مربوط به زنانی است که در سال . کننده باشد هاي اقتصادي اجتماعی این زنان مصرف تفاوت
و خانه خورشید  60نفر در کنگره  149نفر،  71کمپ چیتگر : یک از مراکز بدین شرح است اند که سهم هر هاي درمانی شده دوره
   . جامعه مورد مطالعه را تشکیل دادندنفر  315نفر که در مجموع  95

بیش از یک چهارم . کننده مواد است و به ویژه زنان مصرف ها آنعامل مهمی در زندگی  زنانموقعیت شغلی و وابستگی اقتصادي 
نیز  ها آندرصد  16و تقریباً ) ها توسط کارکنان مراکز پر شده بود فرم( ات شغلی خود را ارائه نکردهمراجعان خانه خورشید، اطالع

هستند که  کسانیبیشتر  ها آنکه  دهد یم نشان اه نگاهی به توزیع بیکاران در میان گروه متأهل. بودند اعالم نموده "بیکار"خود را 
نشان ) یک سوم شاغلین(کننده متأهل که شاغل هم هستند  مصرف سهم زنان .)بیوه و جدا شده مطلقه،(کنند  یتنها زندگی م

 . ندهاي خانواده را تأمین نمای دهد که این گروه از نظر مالی تأمین نیستند و باید کار کنند تا تمام یا بخشی از هزینه می

 دهد یدرمان اقامتی نشان م کننده به مرکز هاطالعات در مورد زنان مراجع. همین الگو براي زنان مقیم کمپ نیز گزارش شده است
جدا شده، بیوه و آنانی که هرگز ازدواج  هستند که شامل مطلقه، کاریب% 31و  کنند یهستند و کار نم دار زنان خانه% 44که 

بنابراین در این گروه . کنند یا همسرشان زندگی منیز ب% 14مطلقه و  %4، )کل زنان% 18(ن زنان شاغل میا در. شود یاند م نکرده
  . به مفهوم حضور مرد در خانه با حمایت کامل مالی خانواده نیست لزوماً، ازدواج دائم درمانی متادون ه مراکزنیز مانند مراجعان ب

خود را % 80اند و  براي توصیف وضعیتشان استفاده کرده "بیکار"از زنان از واژه % 2فقط ) 60نظیر کنگره(در روش پرهیز سرپایی 
در مجموع در این ). هامجرد از %24و  ینمتأهل% 56(اند  خوانده "در جستجوي کار"ةدار یا اقامت در خانه بدون استفاده از واژ خانه

شاغل هستند که به مفهوم آن است که سرپرست خانواده  زنان% 4فقط در میان زنان متأهل . زنان شاغل هستند% 17روش درمانی 
  .کند یهزینه زندگی در سطح مورد انتظار را فراهم م )شوهر(

در حالی که مراجعان متادون درمانی و کمپ بیشتر به عنوان خدمتکار،  .نوع  اشتغال زنان نیز در هر سه گروه کامالً متفاوت است
 60زنان در کنگره  کنند، یکار م متکديفروش، کارگر غیرماهر و  ه تاکسی، فروشنده، دسترانند ،سالمنداننگهداري از  نظافتچی،

  . اند عنوان کردهکارمند و یا خود اشتغال خود را اکثراً 

هزار تومان در ماه  92 ، تقریباًدهند یکننده در خانه خورشید انجام م انواع کارهایی که زنان مصرف ازدرآمد حاصل متوسط 
اعالم هزار تومان در ماه  200بیش از % 8هزار تومان و  200تا  100 زنان درآمد خود را %7و در کمپ  )کمتر ازمردان( شده گزارش

 مراجعان%) 34(ي بیش از یک سوم  کننده، انگیزه چنین درآمد اندکی به اضافه نرخ باالي عدم اشتغال زنان مصرفبه دلیل . اند کرده
نده نک اگر چه زنان مصرفرسد  و به نظر می رایگان به جاي مواد غیرقانونی بوده است جایگزینی متادون به خانه خورشید

از نظر  تواند یکه م ...) شوهر یا پدر یا(دارند  يا خانواده ولی )هلأمجرد یا مت( کنند ینماقتصادي کار  60کنگره  کننده به مراجعه
   .کندمالی حمایتشان 
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  کننده در سه مرکز غیراقتصادي زنان مصرفوضعیت فعالیت اقتصادي و . 1نمودار 

  
  

و در میان  )1نمودار ( تعداد فعالین غیراقتصادي در هر سه مرکز باالتر از فعالین اقتصادي است شده، بر اساس اطالعات گردآوري
الزم به ذکر است که زنان . فعالین اقتصادي، دو شغل کارگري و دستفروشی در خانه خورشید داراي بیشترین فراوانی است

رده فعالین غیراقتصادي قرار اند که آیا در جستجوي کار هستند یا خیر، بنابراین بیکاران در  کننده به این مراکز عنوان نکرده مراجعه
  .  اند گرفته

و خانه خورشید ) متوسط( 60کننده در دو طبقه اقتصادي ـ اجتماعی، اطالعات کنگره  وضعیت شغلی زنان مصرفبراي مقایسه 
  . شود ارائه می 2در نمودار ) طبقه فقیر(

  
  و طبقه اقتصادي ـ اجتماعی کننده به تفکیک وضعیت تأهل وضعیت شغلی زنان مصرف. 2نمودار 
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زنان سهم باالترین  ها بر اساس داده .استفاده شده است ، مطلقه و بیوههردک متارکه زنان براي "تجربه تأهل"در این نمودار از مفهوم 
کنند و احتماالً مسئولیت  اند و اکنون بدون همسر زندگی می زنانی هستند که تجربه تأهل داشته ،در طبقه فقیر کننده شاغل مصرف

  .ستها آنفرزند یا فرزندانی نیز بر عهده 

را چه در میان زنان متأهل و چه در میان زنان مجرد به خود اختصاص  سهمباالترین  طبقه متوسطدار در  زنان خانه در حالی که
   .ستاوجود داشته  متأهلمجرد و  قرار نگرفته و تنها دو گروه "تجربه تأهل"اي در گروه داراي  هیچ نمونه )60کنگره (طبقه در این . اند ادهد

  

 به تفکیک سن 60کننده خانه خورشید و کنگره  وضعیت شغلی زنان مصرف. 3نمودار 

  
  

زنان شاغل  سال قرار دارند در حالی که 49تا  40روه سنی در گ )خورشیدخانه (درآمد  ها بیشتر شاغلین طبقه کم بر اساس داده
 شاید تعداد بیشتر شاغلین در این گروه سنی ناشی از.  دارندسال قرار  29تا  19بیشتر در گروه سنی  )60کنگره (طبقه متوسط 

سال خانه  )49تا  40(میانسال همچنین تعداد بیشتر شاغلین . است تر بودن مراجعین این مرکز نسبت به خانه خورشید جوان
   . کننده باشد این گروه از زنان مصرف سرپرستی خانوار و فقر بیشتر ،تواند به معناي مسئولیت بیشتر  خورشید می

یی که ها آن ویژه، به شاغل نیستند در جامعه مورد مطالعه ما در شهر تهران کننده رسد اکثریت زنان مصرف نظر می بهبه طور کلی 
دهد که یکی از عوامل مهم در بازتوانی و بازگشت  در حالی که تجربه جهانی نشان می. به طبقه متوسط جامعه تعلق دارند

به این مسئله پرداخته و تأکید  ي پیشرفتهبرخی از کشورهاو  است کننده به جامعه و کاهش احتمال لغزش، کار و اشتغال مصرف
هنوز توجه چندانی به آن نشده  ي در حال توسعهکشورها اغلباما در ) DPC: 2008مانند کشور انگلیس (دارند  امراین بسیاري بر 

  . است
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 اشتغال و سالمت. 3.1

هاي اجتماعی سالمت اشتغال  و درآمد است، به عبارت دیگر یکی از عوامل تهدیدکننده سالمت عدم دسترسی به  کننده از تعیین
زندگی و  مخارجزنان گاهی براي تأمین . هاي زندگی است هاي پرخطر براي تأمین هزینه شغل و درآمد مناسب و تن دادن به شغل

از مواد نیز شوند و در برخی از شرایط  هاي خاصی بر خالف میل باطنی خود می به انجام شغلمواد براي خود و همسرانشان مجبور 
  . شوند کنند که به هر حال وارد چرخه معیوبی از رفتارهاي پرخطر و فقر می هاي روحی استفاده می براي کاهش ناراحتی

تواند از توان زن براي  هاي زندگی را دارد، می ن هزینهوابستگی اقتصادي زنان در جوامعی که عرف و قانون از مردان انتظار تأمی
داري  به طور نمونه وظیفه خانه. بکاهد ،شود هایی که براي سالمت او مهم است و موجب بهبود وضعیت سالمتی او می گیري تصمیم

ها غالباً زنان را از مراجعه  بچه هاي سنگین درمان در مقابل اولویت تغذیه و آموزش و یا تأمین هزینهها  و مسئولیت نگهداري از بچه
روابط جنسی  نپذیرفتن درهمچنین تأمین هزینه زندگی توسط مرد خانه، وضعیت سالمت زن را . دنک درمانی منصرف میبه مراکز 

ها را به ویژه در  این شرایط سالمت زنان و بچه. نماید پذیر می به شدت آسیب ،هاي عفونی به بیماريناسالم با همسر مبتال 
اي  کنند، با خطر دوگانه خانوارهایی که مردان با استفاده از مجوزهاي قانونی، چند همسر رسمی یا موقت را همزمان انتخاب می

  : نماید مواجه می

 هاي آینده سالمت خود و بچه تمکین به روابط جنسی ناسالم و در نتیجه به خطر انداختن 

 خانگی  هاي خشونتهاي اقتصادي مرد، احتماالً تجربه انواع  عدم تمکین به روابط جنسی ناسالم و محروم شدن از حمایت
 ."نشوز"عنوان و حتی قانونی به 

از و درباره آن گروه دو چندان ) کننده با همسر دائمی مصرف(کننده  به طور یقین پیچیدگی چنین وضعیتی در مورد زنان مصرف 
زندگی و احتماالً هزینه  هاي وابستگی دسته آخر زنان به مردان براي تأمین هزینه. شود زنان که همسر دائمی ندارند صدچندان می

فزایش که با ا...) جایی مواد، تن فروشی و  مثل خرید و فروش مواد، انتقال و جابه(هایی وادارد  به انجام شغلرا تواند زنان  مواد، می
 . گیرد در انتخاب شریک جنسی و یا پذیرش تعداد کمتر مشتري می ها آنزنی را از  خطر، حتی قدرت چانه

هاي گوناگون براي پیشگیري از گسترش  و برنامهاجرایی کشورها با گذشت سه دهه از فعالیت  بسیاري ازرسد در  به نظر می
فروش، زنان  پذیر مانند زنان تن هاي به شدت آسیب و آشنایی تقریباً بیشتر مردم به ویژه گروه HIV/AIDSهاي عفونی مانند  بیماري
کننده از طریق کار و اشتغال مناسب  با این بیماري، از اقداماتی که بتواند به بهبود وضعیت اقتصادي زنان مصرف مواد کننده مصرف

  :دهند که مطالعات و مشاهدات روزانه نشان می. است، غفلت شده است که در واقع یکی از نیروهاي اصلی در ایجاد همه خطرات

 کنند زیرا گاهی اوقات توان خرید آن را ندارند مردان یا زنان از سوزن و سرنگ مشترك استفاده می. 

 کنند زیرا توان اقتصادي مستقل ندارند زنان از مردان در الگوي مصرف مواد تبعیت می. 

 کنند زیرا امکانات اقتصادي براي رهایی از این وضعیت را ندارند یماري زندگی میزنان با مردان مبتال به ب. 

 کنند و زنان باالجبار به  فروش روابط جنسی نا ایمن برقرار می مردان در عین داشتن زن رسمی و ازدواج دائم با زنان تن
 . دهند این روابط تن می
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 دهند هاي عفونی را افزایش می پردازند و خطر گسترش بیماري زنان براي تأمین هزینه زندگی و مواد به تن فروشی می . 

 

زیاد، نرخ عدم اشتغال بسیار باال و  شهر تهران مشکالت اقتصاديکننده  در میان زنان مصرف بر اساس اطالعات اندك موجود
هاي پیشگیري از  به ندرت در برنامهمداخله براي تغییر این وضع در چنین شرایطی . مدي بسیار محدود استدسترسی به منابع درآ

کننده متفاوت است، یکی از  منابع اقتصادي همچنان که میان زنان و مردان غیرمصرف دسترسی به. ایدز تلفیق شده است
   .کند فرق میکننده  بته شکل و فرم آن با گروه غیرمصرفباشد، ال کننده مواد نیز می هاي قابل توجه در گروه زنان و مردان مصرف نابرابري

درصد داراي شغل  30دهد،  همچنان که اطالعات ارزیابی سریع کل کشور نشان می مختلفاقتصادي  -اجتماعی  در میان طبقات
مالی خانواده و   درصد به کمک 39پرداخته و بیش از ...) خرید و فروش مواد و (به کارهاي غیرقانونی %  4/23خاصی نیستند، 

بنابراین واقعیت این . اند پرداخته ا لوازم منزل میبه طور صریح به فروش اموال شخصی ی%  6/3عالوه بر این . دوستان وابسته هستند
دوش خانواده است و یا  ها بر شوند، بخش بزرگی از هزینه یهاي مربوط به مواد مواجه م کننده وقتی با هزینه است که مردان مصرف

ود در تمام عمر وابسته به یک کننده که خ کنند، ولی در میان زنان مصرف با فروش وسائل خانه و یا هر چیز دیگري آن را تأمین می
امکانی براي کسب درآمد، قرض کردن از دیگران و یا فروش اموال وجود ندارد، بنابراین جایگزینی جز اند،  بوده) پدر یا همسر(مرد 

    .کند را بدتر می ها آنندارند و این شغل غالباً وضعیت  "بدن خود"تنها دارایی یعنی به خدمت گرفتن 

به  ي موادها زن و مرد براي تأمین بخشی از هزینهکنندگان مواد  رخی از مواقع مصرفدر بدهد که  عات نشان میهاي مطال یافته
کند، ولی  ها محروم می را از دسترسی به بسیاري از خدمات و حمایت ها آنکنند که این امر  فروش کارت شناسایی خود اقدام می

توانند کاري ولو با درآمد کم مثل رانندگی یا  اعضاي فامیل می حمایتده و یا مردان حتی بدون کارت شناسایی با حمایت خانوا
پذیري  یعنی افزایش آسیب) عدم اشتغال(بنابراین بیکاري . شود رسانی پیدا کنند ولی براي زنان کمتر چنین فرصتی فراهم می نامه

 اي جز افزایش ، نتیجهمهارت و شغل ،دانش در کسبهاي برابر  نبود درآمد و عدم دسترسی به فرصت حاصل ازسالمت زنان و فقر 
  . در جامعه نداردرفتارهاي پرخطر 

با ارائه خدمات مورد نیاز فوري در مراکز گذري مانند  نموده است تاا سعی در کشور م ، مدیریت سالمتهاي موجود اساس گزارش بر
ي قابل توجهی نیز در این زمینه به دست آمده است، اما ها سرنگ، سوزن، کاندوم از گسترش بیماري ایدز پیشگیري کند و موفقیت

درصد از  30حدود (خطر گسترش آن در میان نسل جوان  ري از تزریق مشترك به روابط جنسی وتغییر الگوي گسترش بیمابا 
داد بیشتر زنان تعآیا در آینده با خطر . کفایت نخواهد کرد براي پیشگیري صرفاً ارائه خدمات مراکز کاهش آسیب) جمعیت کشور
  ؟انتقال بیماري از مادران به  فرزندان مواجه نخواهیم بودمتأهل مبتال و 

طلبد ولی تجربه  ها و اقدامات جامعی را می ریزي هایی است که پاسخ به آن به طور یقین مطالعات گسترده و برنامه ها پرسش این
هاي مناسب و  کننده و تأمین منابع مالی از طریق شغل نان مصرفجهانی نشان داده که با فراهم آوردن امکان کار و شغل براي ز

  .   درویدادهایی را کاهش داتوان خطر وقوع چنین  محترمانه بنا بر عرف جامعه، می
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  سازي استراتژي ظرفیت. 4.1

مشکالت جسمی ها به دلیل  فراهم آوردن امکان کار و شغل براي آنترین گروه اجتماعی هستند که غالباً  کننده محروم ن مصرفازن 
گرچه فواید چنین . بسیار دشوار است) گاهی اوقات سابقه قضایی(ها و تجربه کم اشتغال  و روحی همراه با محدودیت در مهارت

جامعه و سالمت اجتماعی  بر اقتصادي –اجتماعی  هاي کاهش هزینهکننده و  اقدامی و تأثیر آن بر زندگی فردي زنان مصرف
  . ناپذیر است انکار

  :کننده چندگانه است هدف از کار و اشتغال زنان مصرف

  مفید بودناحساس 

 احساس هدفمندي و اقتدار 

 گیري استقالل رأي و تصمیم 

 به کارگیري نیروي ذهن براي کمک به حل مشکالت روانی 

 هاي زندگی و تأمین هزینه کسب درآمد 

 احتمال کمتر لغزش 

  مانند سرقت و (کاهش رفتار مجرمانه (... 

 یک مکانیسم درمان و بهبودي 

  :تواند به دو دسته اصلی تقسیم شود کننده می این اهداف چندگانه از کار زنان مصرف

 کار براي درمان و بهبودي 

 هاي زندگی و تأمین هزینه کار براي کسب درآمد 

 و مشاوران شناسان روان ،پزشکان رواناما در شکل اول کار که در تخصص گرچه این دو هدف به سادگی از هم قابل تفکیک نیست 
تواند به کسب مهارت، دریافت دستمزد و یا  شده در این فرایند نیز می است، هدف تأمین منابع مالی نیست، هر چند که کار انجام

  . کننده است درآمد اندکی منجر شود، اما هدف اصلی سالمت روانی زنان مصرف

تواند با  کننده مد نظر است که می توان اقتصادي زنان مصرف ارتقاءگزارش، شکل دوم کار و اشتغال، یعنی کسب درآمد و  در این
  . کننده کمک کند امنیت اقتصادي زنان مصرف بر کاهش و یا رفع مشکالت روانی به گنجانیده شدن در برنامه بهبودي عالوه

کمی غریب به نظر برسد زیرا این مفهوم غالباً در مورد » توانمندسازي«و » سازي رفیتظ«رابطه شاید به کارگیري مفاهیم  در این
کند  را فرایندي تعریف کنیم که به فرد کمک می سازي ظرفیتاما اگر  است مواد به کار برده شده کننده مصرفزنان و نه لزوماً زنان 

کند که قدرت پاسخگویی به نیازهاي خود  شده است احساس میزنی که توانمند تري بر زندگی خودش داشته باشد و شتا کنترل بی
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 در. به کار بگیرد) کارهاي فردي یا اجتماعی(کند مهم است  ها و انرژي خود را براي کارهایی که فکر می تواند مهارت را دارد و می
  کنند و وارد دوره  1مدیریتاند که مصرف مواد خود را  کننده موادي که اراده کرده توان این مفهوم را براي زنان مصرف این صورت می

سازي  براي ظرفیت. توانمندي غالباً با افزایش اعتماد به نفس و احساس قدرتمندي همراه است. اند، به کار برد درمان و بهبودي شده
  :)Cornmen, 2010:4( ها پیشنهاد شده است که هدف اصلی این گزارش است سه دسته از مداخله کننده رفمصاقتصادي زنان 

 هاي اجتماعی کمک .1

 ها رشد دارایی .2

  مدافزایش درآ .3

شامل خدماتی است که مراکز گوناگون دولتی و یا غیردولتی به عنوان پاسخگویی به نیازهاي اساسی یک  هاي اجتماعی کمک. 1
هاي اجتماعی تا حد پرداخت مستمري ماهیانه، مسکن  در کشورهاي پیشرفته کمک. کنند ارائه می) یا فقرا(کننده  زن مصرف

تر، مانند تأمین  اشد و در برخی از کشورها فقط به نیازهاي اساسیب کنندگان می براي مصرف... مناسب، بیمه و تأمین اجتماعی و 
  . شود غذا و یا سرپناه اضطراري بسنده می

ها هنگام جدایی از همسر  بري و یا تقسیم مساوي دارایی مانند مسئله ارث(هاي قانونی  تواند از طریق حمایت می ها رشد دارایی .2
دهی و اقدامات دیگري از این  انداز و وام الحسنه براي پس هاي قرض بانکی، تشکیل صندوق و یا امکان دریافت وام از سیستم...) و 

  . باشددست 

ها براي کسب درآمد بیشتر کمک کند که  اقداماتی است که بتواند به ایجاد یک منبع درآمد و یا ارتقاء مهارت افزایش درآمد. 3
و  ها بیانجامد یا فراوردههایی که به ایجاد یک بنگاه اقتصادي و شغل جدید  فعالیتحمایت از . مالی خرد از آن جمله است هاي کمک

کننده مواد و  همه جزو مداخالتی هستند که به بهبود معیشت زنان مصرف) بازاریابی(را به بازار متصل کند  کاالهاي تولیدشده
  . کند کمک می ها آنسازي  ظرفیت

که دسترسی به امکانات  ستها آنهاي  کننده شامل سرمایه انسانی، مالی، اجتماعی و قابلیت هاي زنان مصرف داراییبنابراین 
را به سوي توانمندي اقتصادي، کاهش فقر،  ها آن ها، این دارایی براي حفظ و گسترش هایی شی، خدمات زیربنایی و فعالیتآموز

  . دهد ارهاي پرخطر سوق میها و احتمال کمتر رفت تجربه کمتر نابرابري

گرچه مطابق تعاریف ( بر عهده دارندهاي زندگی خانواده را نیز  مسئولیت تأمین هزینه هایی که آنکننده  زنان مصرف در میان
  . گیرند در اولویت قرار می) شوند رسمی سرپرست خانوار تلقی نمی

                                                
  :اصلی هستندشامل دو گروه اند  کردهمدیریت مصرف مواد خود اقدام به  کسانی که.  1

  . اند جایگزین کرده.. مصرف غیرقانونی مواد را با مواد قانونی مثل متادون و : گروه اول
  .کنند اند و در حال حاضر هیچ نوع موادي مصرف نمی از مصرف مواد براي مدتی خودداري کرده: گروه دوم
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کننده دچار فقر  ً همه زنان مصرف لزوماحاکی از این است که  رانکننده در شهر ته درباره زنان مصرف هاي محدود موجود گرچه داده
شوند که نیازمند توانمندشدن در دوره  اي جوامع محسوب می هاي حاشیه درآمدي نیستند اما از نظر اجتماعی غالباً یکی از گروه

هاي متنوع  ا به طور یقین از روشاقتصادي نیست ام ـاجتماعی پایینسازي خاص طبقه  بنابراین ظرفیت. درمان و بهبودي هستند
ترین را انتخاب کنند و در دوره درمان به  توانند مناسب کننده، متخصصین می سازي و توانمندي بسته به وضعیت زن مصرف ظرفیت

  . کار گیرند

توجهی به  یه، بیاي از زنان متعلق به طبقات فقیر، منجر به سوءتغذ با توجه به این که مسائل اقتصادي و درآمد در گروه عمده
فروشی  و غالباً یکی از دالیل شروع و ادامه شغل تن.. سالمت، عدم مراجعه به مراکز درمان، پذیرش و انجام رفتارهاي پرخطر و 

  .  ها را جستجو کرد کننده این جایگزین هاي تسهیل اندیشید و راه ها آنهاي دیگري براي کسب درآمد  بایست به جایگزین است، می

اعتبارات خرد منابع مالی کننده به کار گرفته شده، تأمین  مصرفا که کمتر در مورد زنان ه راه ادبیات موجود یکی از این بر اساس
کننده در  ي از به کارگیري ابزار تأمین منابع مالی خرد براي توانمندي زنان غیرمصرفشواهد بسیار). Spratt Kai, 2010: 10(است 

اي که در مورد استفاده از روش  هاي پراکنده اما تجربه .باشد "گرامین بانک" ها آنترین  شده ختهجهان وجود دارد که شاید شنا
هاي موفقی را نشان  تجربه) کننده مواد هم باشند توانند مصرف که می(فروش گزارش شده  تأمین اعتبارات خرد براي زنان تن

  . دهند می

  

    

  

  

  

  

  

  منابع مالی خرد+ 

یا به عبارتی کنترل و  انداز بیمه و پسشود و  مطرح میتأمین پول نقد و یا اعتبار  صرفاًامروزه بحث منابع مالی خرد فراتر از 
عالوه بر آن از جنبه صرفاً سرمایه مالی فراتر رفته و ابعاد دیگري را . گرفته استقرار  دسترسی بر اشکال گوناگون منابع مالی مدنظر

  . شود شامل می را نیز ... مانند آموزش، خدمات درمانی و  ه بهینه از منابع مالی استکه مکمل و گاهی پیش نیاز استفاد

عبارت است از پروژه مالی خردي که عالوه بر منابع مالی بر سایر موضوعات مانند ) Microfinance plus+ (مفهوم منابع مالی خرد 
همچنین خدمات ) cited in cornman 2010:6   Dunford 2001(متصل نمودن اعتبارات به آموزش و کسب مهارت متمرکز است 

ها طرح  ها، مهارت و به صورت یک مجموعه تلفیق شده از فعالیت با خدمات سالمتی، ارتقاء ظرفیت زمان هم مالی خرد را همراه و

  تجربه هند
پس از . به بازار داده شد ها آنهاي کتان و چگونگی ارائه  هاي اقتصادي کوچک براي تولید کیف اهفروش، آموزش ایجاد بنگ به زنان تن

هاي تولید شده به بهبود  ها کاهش یافته است زیرا کسب درآمد از راه فروش کیف ارزیابی نتایج دوره، آشکار شد که تعداد مشتري زن
  .  مجبور به پذیرش تعداد زیادي مشتري نیستند ها آنکمک کرده و  ها آنوضعیت اقتصادي 

 

  تجربه کنیا
دالر آمریکایی  133تن فروش بودند وامی به مبلغ زنان کنندگان در یک برنامه توانمندسازي اقتصادي که غالباً  در کشور کنیا به شرکت

اند و  فروش این شغل را به کلی کنار گذاشته از زنان تن% 17نشان داد که  برنامه پس از گذشت یک سال از برنامه، ارزیابی. داده شد
  . اند هاي خود را به میزان دو سوم کاهش داده اند، تعداد مشتري یی که ادامه دادهها آن
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بنابراین منابع مالی خرد فقط یک ابزار نیست بلکه در میان . کننده را کاهش دهد کند تا رفتارهاي پرخطر زنان مصرف می
  . ندي همه جانبه زنان کمک کندسازي و توانم تواند به ظرفیت اي از ابزارها می مجموعه

موجب  ،که زنان برخوردارشونده از منابع مالی خرد عالوه بر ارتقاء اعتماد به نفس، احترام به خود دهد میها نشان  نتایج پژوهش
گرچه . هاي اجتماعی، حتی توان صحبت کردن و سخنرانی در جمع شده است هاي غیر مالی و فعالیت گیري در تصمیم ها آندخالت 

گیري پیامدهاي منابع مالی خرد بر تحوالت اجتماعی زنان دشوار است اما برخی مطالعات حاکی از پیامدهاي مثبت آن بر  اندازه
اما نتایج آن بر کاهش ). Jeukeo et al, 2010(همسران در خانواده شده است  ابطه بارتقاء سالمتی، تغذیه بهتر و توانمندي در را

  . هاي خانگی هنوز مشخص نشده است و یا خشونت HIVخطرات 

  

  

  

  

  

  

 کاهش به عنوان یک انتخاب مناسب براي+ منابع مالی خرد کهتوان انتظار داشت  فقراي جهان زن هستند می% 83وقتی اما 
  . 2سالمتی زنان مطرح گرددارتقاء و  و کاهش رفتارهاي پرخطر هاي جنسیتی نابرابري

در مورد استفاده از ابزار منابع مالی خرد ) Cornman 2010: 12- 14(هاي پژوهشی و تجربیات موفق سایر کشورها  یافتهبر اساس 
  :سازي و توانمندسازي  اقتصادي زنان توصیه شده است که براي ظرفیت

 اعتبارات خرد با سایر خدمات ترکیب شود. 
 زیرا هر کدام نیازهاي متفاوت دارند به  ،تعیین شود اجتماعی - یک گروه هدف خاص از نظر سن، جنس، طبقه اقتصادي

 :طور مثال
 کننده جوان زنان مصرف 
 دختران جوان 
 مادران داراي فرزند 
 پردازند فروشی می زنانی که به تن 

 

                                                
کشور در آسیا و  8موسسه از  160زشی با خدمات مالی خرد براي روزه در مورد تلفیق خدمات سالمتی و آمو 5یک کارگاه  2005و اوایل  2004در اواخر .  2

   .The Microfinance Summit Campaignو  Freedom from Hungerآفریقا توسط برگزار شد، توسط 
  

گفتگو یا جلب پشتیبانی کنند که منابع مالی خرد و آموزش کار و حرفه همراه با آموزش و  کنندگان در آسیا، آفریقا و آمریکاي التین گزارش می شرکت
  )Cornman 2010 : 6. (یا شریک جنسی به افزایش اگاهی و ارتقاي مهارت مقابله با شرایط کمک کرده است/ درباره مسئله خشونت خانگی) Advocacy(همگانی 

  تجربه اعتبارات خرد
  

PCI  هاي آموزشی مهارت کسب و کار، پس انداز، و دریافت وام شرکت  زنان در دوره. اعضا زن هستند% 98صدها گروه خودیار شکل داده که
کند و از این محل وام  انداز جمع می گروه خودیار پس. کنند کنند و درباره اهداف مشترك اجتماعی، اقتصادي و مسائل دیگر صحبت می می
  . دهد ی را که به نفع اجتماع محلی است انجام میدهد و اقدامات می

ها، موجب  مدت در این دوره شرکت طوالنی. آید بر اساس این تجربه، یک سیستم پایدار براي توانمندي اجتماعی و اقتصادي زنان به وجود می
  . کند کمک می ها آنآموزش و رهبري گروه به پایداري . گیري و توان بیشتر زنان شده است استقالل در تصمیم

  
Project Concern International (PCI)  
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 ها و مراکز موجود، لزوماً ممکن است به نتایج خوبی در مورد منابع مالی خرد نرسد استفاده از گروه. 
 انجام شود... هر شغل و  اءهاي به از شروع کار، تحلیل وضعیت بازار، هزینه حتماً قبل از . 
 دستمزدهاي و ) هزینه رفت و آمد و مدت زمان رفت و آمد(ساعات کار، محل، فاصله به  :برنامه خاص زنان طراحی شود

 . توجه شود نهایی
  بخشی از موفقیت است ها آنرهبري زنان و نظارت  بر منابع انسانی زنان تأکید شود؛ . 
 کردمتمرکز نباید بازده  زنان غیرماهر را در یک شغل کم . 
 باشند و شرط اعضا و کارکنان باید نسبت به مسائل زنان آگاه : در فرهنگی حساس به جنسیت ایجاد شویک ساختا

 . استخدام باید این باشد
 گی باید انجام گیردیک تحلیل وضعیت موجود کامل از شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهن . 
 دنبال شوند... ها و  نظارت و ارزیابی، نتایج و پیامدها، شکست . 
  ندکنندگان جامعه را ترك کن حمایتخود باید کار را ادامه دهند و در یک مقطعی باید  ها نزاز ابتدا باید دانست که .

در میان گذاشت  ها زننحوه خروج را باید با . ه دهندخود بتوانند به کار ادام ها آناي باشد که  استراتژي ترك باید به گونه
 . وجود دارد ها آنو مطمئن شد که بازار پایداري براي کار 

 

  ساختار گزارش. 5.1

کننده سالمت  هاي مطالعه، مسئله اشتغال و درآمد به عنوان متغیرهاي اجتماعی تعیین عالوه بر اهداف و پرسشدر بخش مقدمه 
روش مطالعه و . ها طرح و در برخی از کشورها تجربه شده است، ارائه شده است هایی که براي توانمند شدن آن زنان و استراتژي

  . شود ساختار یافته صورت گرفته، در قسمت دوم گزارش آورده می هاي نیمه هها مصاحب اي که با آن گانه هاي سه معرفی گروه

کنندگان خدمات و  کننده مواد، ارائه ترین قسمت گزارش و مجموعه اطالعات به دست آمده از زنان مصرف ، اصلی3بخش شماره 
هاي  در آخرین قسمت. ائه شده استبندي و ار ها، دسته کارفرمایان خالصه شده و در عناوین موضوعی مطرح شده در مصاحبه

کنندگان مواد  ها و تجربیات سایر کشورها که به موضوع کار و شغل مصرف ها و با مروري بر برنامه بندي یافته گزارش، جمع
ها یک  گردد و نهایتاً بر پایه مجموع یافته شده و قابل استفاده براي کشور ما استخراج و گزارش می هاي آموخته اند، درس پرداخته

   .    شود کننده پیشنهاد می طرح آزمایشی براي بازتوانی زنان مصرف
  

  روش مطالعه. 2

از روش تحقیق کیفی به عنوان  "کننده مواد شناخت وضعیت کار و فعالیت اقتصادي زنان مصرف " با توجه به هدف کلی پژوهش؛
هاي  هاي انجام شده در شهر تهران درباره حمایت عالوه بر استفاده از اطالعات پژوهش. شود یک مطالعه اکتشافی استفاده می

 3مرکزاقتصادي گروهی از این زنان در سه  هاي فعالیتکه به ارائه نمایی کلی از چگونگی کننده  اجتماعی مورد نیاز زنان مصرف
ه اند مصاحب کننده که تجربه اشتغال را داشته تعدادي از زنان مصرف کند با و خانه خورشید کمک می 60گره مانی چیتگر، کندر

دهنده نظر زنان در مورد نوع کارها، دلیل ترك کار، وضعیت کنونی،  نشان ها مصاحبههاي  یافته .نیمه ساختار یافته انجام شده است
                                                

هاي خیریه، مراکز درمانی و بهداشتی،  مانند مراکز گذري، جمعیت. کنند میکننده خدمات ارائه  ها و نهادهایی هستند که به زنان مصرف منظور از مراکز تمام سازمان: مراکز.  3
  ... .هاي غیردولتی و  سازمان



 کننده مواد در بازار کار زنان مصرف

13 
 

کنندگان خدمات در مراکز با توجه به ارتباط مستمر  همچنین نظرات ارائه. باشد می... یا با کارفرما و مسائل جانبی در محیط کار و 
بیان مشکالت کار و اشتغال  عالوه بر به نظر پژوهشگران. شد موفق در زمینه اشتغال گردآوري هاي موفق یا نا با این زنان و تجربه

اند، گفتگو شود تا  احتماالً تجربه استخدام و کار با این گروه از زنان را داشته کننده ضرورت داشت با کارفرماها که زنان مصرف
   .مشخص گردددر استخدام این افراد نیز  ها آننظرات و مشکالت 

اقدام شد و از سه گروه که  کنندگان خدمات و کارفرمایان ، ارائهکننده براي شناخت پدیده از سه دیدگاه زنان مصرفدر نتیجه 
  . کننده مواد مؤثر است، اطالعات الزم براي این مرحله از مطالعه گردآوري شد در رابطه با کار و اشتغال زنان مصرف ها آننظرات 

  نفر از زنان  30تعداد آوري اطالعات مراجعه شده بود با  معدر مجموع مراکزي که براي ج :کننده مواد مصرفزنان
در زمان مصاحبه هنوز شاغل ولی  ها آنتعدادي از . د گفتگو به عمل آمدکننده که تجربه کار و اشتغال را داشتن مصرف

همه . اند بوده "بیکار"به دالیل عدیده از جمله مصرف مواد، کار خود را رها کرده و در زمان مصاحبه  ها آنتعداد کمی از 
 . اند در بخش خصوصی و یا غیر رسمی اقتصاد فعال بوده

 اي که در شهر تهران در رابطه با زنان  هاي خیریه در مجموع مراکز و جمعیت :کنندگان خدمات در مراکز ارائه
گفتگو  )زن و مرد( کنندگان خدمات نفر از ارائه 14با . دهند کننده مواد فعال هستند و خدمات متنوعی را ارائه می مصرف

 . به عمل آمد
 مده بود، به سراغ کارفرماهایی که کننده به دست آ مصرفزنان با توجه به اطالعاتی که در مورد نوع اشتغال : یانکارفرما

کارفرماي مرد و زن گفتگوهاي مفصل به عمل  8در نتیجه با . هاي مربوط به این نوع مشاغل فعال هستند، رفتیم در حوزه
ارخانه کارفرماها به جز یک نفر که مدیر بخشی از یک ک. نیز تا حد ممکن گردآوري شد ها آنآمد که نظرات و مشکالت 

دوزي، کیف، وسایل  نفره تولیدي و در رشته جوراب و لباس 20تا  5هاي کوچک  بافندگی بود، همگی صاحبان کارگاه
و مدعی  تأسیس شدهها با مجوز رسمی  کارگاهبر اساس اظهارات کارفرمایان . آشپزخانه و نقاشی روي لباس فعال بودند

  . ندکن زد پیروي میرگري و حداقل دستمبودند که از قوانین بیمه کا

به مرحله اشباع شدن اطالعات براي گفتگو و گردآوري اطالعات بستگی  ها نمونه یک تحقیق کیفی، ادامه انتخاببر اساس اصول 
د که رس وقتی به نظر میشونده بود  بستگی به اطالعات ارائه شده و تازگی آن توسط آخرین نفر مصاحبه ها مصاحبهتعداد  داشته و

کند، انتخاب نمونه  اي به اطالعات گردآوري شده اضافه نمی کننده بعدي حرف تازه شود تکراري است و مصاحبه طرح می مطالبی که
سه گروه  هر واقعیت این است که در ود که در این مطالعه نیز از این اصل پیروي گردید اماش تواند متوقف  میجدید و مصاحبه 

توانست متوقف  و مصاحبه می خورد وجوه مشترك و نظرات مشابه کامالً به چشم می مصاحبه اول 5یا  4شونده پس از  مصاحبه
ی به ما بدهد با تعداد کننده نظر و اطالعات متفاوت ولی نگرانی از این که ممکن است سطح سواد و میزان آموزش زنان مصرف .شود

کننده  ست وضعیت متفاوتی در استخدام زنان مصرفو یا با تصور این که کارفرماهاي یک فعالیت خاص ممکن ابیشتري گفتگو شد 
بارزي  هاي تفاوتمالحظه خواهد شد،  نظرات و تجربیاتگونه که در بخش  ولی همان. داشته باشند به سراغ تعداد دیگري رفتیم

  . شود نمیدیده 
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  نظرات و تجربیاتاي از  وعهممج. 3

 کننده مواد زنان مصرف. 1.3

کننده مواد پس از تجربه یک زندگی آشفته و نابسامان به  اکثر زنان مصرفرسد که  به نظر می هاگفتگو بر پایه مطالب طرح شده در
الزم براي ورود و یا بازگشت مجدد به بازار کار  آمادگی ها آنشود تا  اي موجب می این چنین سابقهاحتماالً کنند و  مراکز مراجعه می

  . نداشته باشند

کشیدم اما  سالم بود که شوهر کردم، با شوهرم سیگار می 16 .کننده بودند مصرفتوي خانواده همه  ": کند ساله تعریف می 21 سیما
بابام زندون . وقتی شوهرم تزریق را شروع کرد من هم شروع کردم. کشیدم سیاه رو هر وقت کمردردي یا دندون دردي داشتم می

  "... فتم، شوهرم راضی نبود و من از خانه فرار کردممن وقتی تصمیم به طالق گر.... بود

رفتارهاي ... تر، روي لجبازي ازدواج کردم سال کوچک 2و از پدرم  تر از خودم بود سال بزرگ20من با مردي که ": گوید می مریم
خواست که خانه را  من میکرد و از  ، تحقیر میزد هاي مختلف و متعدد رابطه داشت و گاهی کتک می شوهرم آزاردهنده بود، با زن

توانستم برگردم و یواش یواش خودم را با الکل سرگرم کردم و الکل  من تنها شده بودم، به خانه پدري نمی. خالی کنم ها آنبراي 
  ". ...زندگی من را پر کرد 

هاست از آن جدا  ما غالباً سالاند ا کننده پیش از مصرف مواد مهارتی و شغلی با درآمد کم یا زیاد را داشته گروهی از زنان مصرف
ساله با تحصیالت دیپلم دبیرستان، با  36 شراره به طور نمونه .اند اند و وقت خود را صرف پیدا کردن، خرید و مصرف مواد کرده شده

هاي بزرگ شده بود که طبق گفته  ها و مهمانی خدمات براي برگزاري عروسی کننده ارائهاندازي یک شرکت  به راه حمایت پدر موفق
 من" : کند او تجربه خود را چنین تعریف می. میلیون تومان درآمد داشته است 5تا  4سال کار کرده و ماهیانه  10خودش حدود 

اندامی  کردم که الغري و خوش نه، فکر میک با مغز من چه کار می] مواد[که عوارضش  دونستم کشیدم، من نمی حتی سیگار هم نمی
حاال دو روز که خوابیدم، درد . ام رو از سر بگیرم تونم زندگی عادي کردم اگر دو روز بخوابم، دوباره می فکر می. و این جور چیزهاست

دیدم که  اما می... م کردم که وقتی بیدار بش ساعتی که من فقط توي خواب بودم، فکر می 72ساعت یا  48فیزیکی نداشت، اما اول 
  ".... کردم رفتم، دوباره مصرف می سابق نیستم، شاید بعد از یک یا دو هفته که با خودم کلنجار می آدممن حال خوبی ندارم، من 

سالگی از اعتیاد متنفر بوده و از شوهر اولش به خاطر  26گوید تا  کند، می ساله او با پدرش زندگی می 14ساله که پسر  34 فرشته
سازي  من و شوهرم که مهندس راه": گوید او می. کننده هستند همین مسئله طالق گرفته اما حاال با شوهر دومش هر دو مصرف

مصرف . سال طول کشید، کار خوب و حتی زندگی خوبی داشتیم 4تا  3دوستی ما . کردیم است در یک شرکت بزرگ با هم کار می
خانه و ماشین و زندگی را فروختیم، کار و شغل را . گرم 5جایی رسیدیم که شد روزي کوکائین را براي تفریح شروع کردیم و به 

  .   "...کشید و مشغول خرید و فروش مواد شد و من هم آمدم خانه مامانم  گذاشتیم، شوهرم روانی شد، شیشه می رکنا

کننده باید براي  زنان مصرف. کافی نیست "پاك شدن"که فقط کنندگان خدمات و متخصصین ترك اعتیاد اذعان دارند  همه ارائه
ها  براي این آماده شدن باید در درجه اول به مسائل اولیه و اساسی آن. کنند کار آماده باشند و وقتی آماده نباشند، لغزش می

د به مسئله پیش از آن بای. کنندگان مواد است پرداخته شود و در واقع پیدا کردن شغل آخرین مرحله از فرایند بازتوانی مصرف
  . ها فکر کرد و اقدام نمود هاي اجتماعی مورد نیاز آن انگیزه، سالمتی، مسکن و حمایت
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 انگیزه 

براي ) Recovery Capital(ایجاد انگیزه و حفظ انگیزه و امید به یافتن کار و کسب درآمد پس از درمان یک نوع سرمایه بهبودي 
گذشته بود ولی به  ها آنیی که در زمان مصاحبه مدتی از پاك شدن ها آنبه ویژه  کننده بارها زنان مصرف. کننده است زنان مصرف

سم زدایی، مقابله با وسوسه، دوره درمان را طی کنیم  هاي سختی": گفتند کردند می دالیل عدیده هنوز در اقامتگاه موقت زندگی می
انیم انتظار داشته باشیم که دیگران از ما یاد بگیرند و تو ولی هیچ روزنه امیدي براي کار و شغل وجود نداشته باشد، چگونه می

  "انگیزه داشته باشند که این راه را بروند؟

انگیزه با ورود به مراکز و برنامه . تغییر رفتار و بازگشت موفق به بازار کار است اولین قدم اساسی براي "انگیزه"در چرخه تغییر 
  :اي مختلفی باشد، به طور مثالهتواند چیز می "انگیزه داشتن"تغییر و گیري براي  لحظه تصمیم. شود درمان شروع می

 مصرف زیاد مواد و به بیمارستان برده شدن، شاید ترس از مرگ 
  هزینه مواد تأمینبراي اولین بار مجبور به گدایی شدن، براي 
 یا خرید و فروش مواد دستگیر شدن به دلیل رفتار مجرمانه در رابطه با مصرف 
  زندان و شرایط نامطلوب آنتجربه 
  ها آنیا از دست دادن  ها آن، دوري از ها بچهمسئله 

 ...و 

یکی از . نیستو فقط یک لحظه از زمان  دهد تر ترکیبی از عوامل مختلف رخ میولی واقعیت این است که این لحظه یا حادثه در بس
  :کند که مادران تعریف می

. ها عذاب وجدان بدي میاره توي زندگی آدم این. اي نداشتم ها حوصله پس براي بچه. بود حالم خیلی خوب بود یا حالم بد من یا " 
خودم ... شه، باز هم  تونستم وظایفم رو انجام بدم، به خاطر این که یا باید در حال مصرف باشم یا اگر مصرف نکنم، حالم بد می نمی
ب دلیلش اینه، که خ گفتم می. شدم می، بعدش پشیمون زدم می، داد گرفتم میتأثیر قرار  م اصالً دوست نداشتم، به شدت تحترا ه

ام که  ام، به خاطر شخصیت خودم، به خاطر موقعیت اجتماعی به خاطر بچه... دم، اما قدرت و توانائیش رو هم نداشتم  انجامش نمی
  ". ... از دست داده بودم، تصمیم گرفتم بذارم کنار 

جا فرار کنیم بریم خانه  مامان توروخدا بیا از این: اون گفتدخترم چیزي گفت که برام خیلی سنگین بود، ":گوید که مادر دیگري می
  . "این شاید اولین باري بود که دل من را به درد آورد، باعث شد که برم و ترك کنم... زنه  اونجا هیچ کس کتک نمی... اباجون ب

ماه پاکی، زندگی در  18کرد که پس از  اي را تعریف می کننده داستان زندگی زن مصرفکنندگان خدمات با تأثر بسیار  یکی از ارائه
او تأکید دارد . است آوردهبه مصرف مواد روي  مجدداًهاي زندگی،  اقامتگاه موقت و پیدا نکردن شغل مناسب براي تأمین هزینه

خود را پر کنند و در عین حال درآمدي براي تغییر شیوه  اشدهرهي ها ناپس از درمان به کار نیاز دارند تا اوقات روزانه و زم ها آن
  .  زندگی خود داشته باشند

هاي بسیاري وجود دارد که نبود امکان اشتغال و کسب درآمد احتمال لغزش را باال برده و کارآیی درمان را کاهش داده است  تجربه
لطف با دیگران بودن، دیگرانی مشابه و . دهد کننده اعتماد به نفس می اما عالوه بر درآمد، انجام کار با معنی و مفید به زنان مصرف

   .کند کننده بهبودیافته به خوبی اهمیت این موضوع را روشن می مطالب دو نفر از زنان مصرف. دهد میاحساس خوبی  ها آن، به ها آنباتجربه 
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خیلی  کردم میاش فکر  هیچ کاري براي انجام دادن نداشتم، همه... من بیکار بودم، یکسره توي خانه بودم، سرگرمی نداشتم " :مینا
مرکز کاهش [ ها آمدن بین این]. دوباره شروع کردم[پس از یک سال و دو ماه ...  کرد میبی مصرفم، این بیهوده بودنم من را اذیت 

کار کردن خیلی به ما کمک کرد، من حتی شاید آن نیاز مالی رو . که در اجتماع ارتباط بگیرم باعث شده من یاد بگیرم ]آسیب
ام  ها روم تأثیر گذاشت، حوصله هاي قبلی همین بیکاري نداشته باشم ولی من دوست دارم دستم تو جیب خودم باشه، من در لغزش

  . "کند خیلی کمک می و کار بودن در اجتماع، حمایت... رفت  سر می

 مشغول به کار بشم، اما] مرکز کاهش آسیب[زنن را یاد گرفتم، دوست داشتم که کالً اینجا  من کار روي پارچه که رنگ می" :افسانه
من دوست دارم خودم . بشیمماها بعد از ترك دوست داریم حمایت غیر مستقیم ... خوان  دو سه روز گفتن که دیگه کار نمی بعد

ها اونجا با هم مشغول به کار بشن، خیلی  اگر یه جایی رو درست کنن که بچه .خودم دربیارم و خرج کنمکار کنم و زحمت بکشم و 
  ". عالی میشه

تحول سبک زندگی، تغییر شبکه روابط اجتماعی که در طی و آغاز فرایند تغییر رفتار ایجاد انگیزه براي کامالً مشخص است که 
بنابراین حفظ و . د با تمام مسائلی که زمینه مصرف مواد را فراهم کرده، ضروري استهاي طوالنی مصرف ایجاد شده و برخور سال

هاي مکمل  و سایر حمایت شناختی روانهاي  تقویت انگیزه یک بخش اصلی در درمان و بهبودي است که نیازمند تأمین مشاوره
رط ضروري ایجاد و تقویت انگیزه در زنان نیاز بلکه ش در واقع تأمین سالمت روانی و رفع مشکالت جسمی اگرنه پیش. است

  . کننده مواد است مصرف
  

 سالمت جسمی و روانی 

اثرگذار  ها آنآوردن و حفظ شغل کننده مواد بر امکان کار کردن و به دست  وضعیت دشوار سالمتی جسمی و روانی زنان مصرف
ها به دلیل  هاي کبدي و تنفسی و آسیب به رگ یا بیماري Cبرخی از مشکالت جسمی ناشی از مصرف مواد مثل هپاتیت . است

  . کننده طرح شده است تزریق در مصاحبه با زنان مصرف

سالگی ازدواج  13ماهه که پاك است، در سن  8سال است که به قول خودش توي برنامه است اما  7که  سالی میانزن  عصمت
را خودش بزرگ کرده و به دانشگاه  ها بچهها جدا شده و همه  ي و کتک زدناما از شوهرش به دلیل زن باز. تا بچه دارد 7کرده و 

حالم خیلی بد بود و من را در یه روز سه تا بیمارستان بردند، باالخره گفتند ... هام ناراحته،  من ریه ": کند که فرستاده، تعریف می
هزار تومان فقط پول  7من اون روز . خورم میداروي معده از بین رفته، من هنوز هم )  خوردن و کشیدن(ام در اثر تریاك  که معده

  . "قرص معده دادم

اول حشیش بعد . ده سال درگیر مواد بودم حدود ":گوید می چند ماهی از بهبودي او گذشتهکه  اي ساله 26 دختر جوان افسانه
این که ناراحتی  من به خاطر. سالگی مصرف کردم 16مشروب بعد تریاك، بعد هروئین بعدش هم کراك، شیشه و قرص، در واقع از 

، دکتر مکن میاالن هم دکتر رفتم و دارو مصرف . هاتو نکنی کندم، دامادمون گفت بیا سیگار بکش تا ناخن مو میها داشتم، ناخن
. دکتر هم برام نوشت که برم اکو، اما به خاطر اوضاع مالیم نتونستم... کنم  هامو می استرسه، من هنوز هم ناخنگفت که به خاطر 

  ". ....وضع مالی پدرم هم خوب نیست، 

کننده ا به خدمات  زنان مصرف درمان که موجب عدم دسترسی هاي سنگین هزینه مسئله و تأمین و جسمی و روانی اهمیت سالمت
. کننده در مراکز درمانی متادون گردآوري شده به خوبی نشان داد زن مصرف 95با اطالعاتی که درباره  توان میرا  شود، میدرمانی 
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 یپاسخهیچ % 39- %42 ، حدود"؟از سالمت خوبی برخوردارند کنند میآیا احساس "کننده در مقابل این پرسش که  زنان مصرف
از سالمتی خوبی  کنند میکه احساس  اند گفته% 5در حد معمول یا کمتر از آن است و فقط  ها آناند سالمتی  گفته% 55و  اند دهندا

  .برخوردارند

سی که درباره انجام کارها، درباره وضعیت روحی و احسا کننده مصرفارزیابی این گروه از زنان  هاي فرماستخراج شده از  اطالعات
 ها آنده سازي، ایجاد انگیزه و سالمت روانی امهاي عادي خود دارند، اهمیت آ فعالیتو رضایت و لذتی که از انجام  ها گیري تصمیم

  . دهد پیش از ورود به بازار کار به خوبی نشان می

  )درصد( مواد در یکی از مراکز کاهش آسیب کننده شرایط روحی زنان مصرف. 1جدول 

  

تواند  میدر همه موارد  ها پاسخدرصدي بدون  40ها توسط مشاورین مرکز صورت گرفته، احتماالً سهم  با توجه به این که ارزیابی
از انجام  "لذت"و  "رضایت"و مفاهیمی چون  "احساس"ه کننده براي فکر کردن دربار حاکی از عدم آمادگی روحی زنان مصرف

زن و مرد (اجتماعی  هاي پژوهش، با در نظر گرفتن تمایل همگانی در اند دادههم که پاسخ  ، زنانیاز این تر مهمکارها باشد و 
عادي خود لذت  هاي لیتفعادرصد در واقع از انجام  29، "متوسط و معمول"حد به اظهاراتی در ) کننده کننده و غیر مصرف مصرف

   .4اند درصد احساس رضایتی نداشته 23و  اند برده نمی

  :اند شوندگان وجود دارد که دانسته یا ندانسته درباره مشکالت روحی خود اظهاراتی را بیان کرده هاي بسیاري در میان مصاحبه نمونه

کنه خوشبخت میشه،  خوره، ولی میره شوهر می یخوره، یکی از بچگی شکست م آخه یکی از شوهر شکست می"  :گوید می عصمت
رم، با راهنمام حرف  کالس می. ام سالگی به زور شوهر دادنم، این جوري 13، بعد هم )پس از از دست دادن مادرم(سالگی  7من از 

پشتم نبوده، بتونم درس بخونم توي این جامعه یه  کس هیچ... ، کنم میزنم، گریه  تنهایی اونقدر جیغ می... شم  تخلیه نمی. زنم می
  ". ...اي بشم  کاره

                                                
  . درصدها جمع دو ستون بسیار کمتر و کمتر از معمول هستند.  4

  جمع  بدون پاسخ  بیش از معمول  تقریباً معمول  کمتر از معمول  متر از معمولبسیار ک  حالت روحی

  100  9/38  3/6  9/37  7/13   2/3  احساس خوب انجام دادن کارها

  100  40  2/3  8/35  6/12  4/8  گیري در امور احساس داشتن قدرت تصمیم

  100  40  0  8/36  9/18  2/4  احساس رضایت از روش انجام وظایف

  100  1/42  1/2  3/26  7/14  7/14  هاي عادي انجام فعالیتاحساس لذت از 

  نفر 95  جمع
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کننده مواد چه در طبقه متوسط و چه در طبقه فقیر، از  بندي کرد که اکثر زنان مصرف توان جمع ها می بر اساس محتواي مصاحبه
از مراجعین یکی از  %6(یمارستان ها به پزشک متخصص، حتی بستري شدن در ب برند که سبب مراجعه آن مشکالت روحی رنج می

  . و احتماالً مصرف مواد شده است) مراکز کاهش آسیب
  

  مسکن  

اقتصادي  -به طبقه اجتماعی کننده متعلق وقتی از زنان مصرف ها زهسالمت جسمی و روحی و انگیدر چنین شرایطی از وضعیت 
آموزي اولویت  بوده، شغل و درآمد و حرفه ها آندر اولویت اول  "مسکن، اتاق، خانه"، پرسش شده ها آن فقیر درباره اولویت نیازهاي

در حالی که نتایج همین پرسش از . در اولویت چهارم قرار گرفته است) جسمی یا روانی(سالمتی بدون مشخص کردن  دوم و سوم و
  . اند و ایجاد شغل و درآمد قید کردهسالمت روان را در اولویت سوم پس از تهیه مسکن  ها آندهد که  کنندگان خدمات نشان می ارائه

هایی که زنان  نبود مسکن مناسب یا اجاره خانه. در واقع تأمین مسکن مناسب براي حفظ انگیزه و ادامه دوره درمان مهم است
زندگی و وسوسه در کنار . شود در فضاي نامناسب می ها آنکننده قادر به پرداخت آن نباشند منتج به قرار گرفتن  مصرف
  . براي پیدا کردن کار و یک شغل دائمی دارد ها آنتوان  ررا افزایش داده و اثرات منفی ب ها آنکنندگان احتمال لغزش  مصرف

ترك درمان به . استاي براي تسهیل اشتغال  فراهم بودن مسکن ثابت با فضاي حمایتی یک عامل مهم در فرآیند بازپروري و پایه
یی که پس از ها آنکننده در طبقات فقیر جامعه است، به ویژه  ي تکراري زنان مصرفها آندلیل سکونت در جاي نامناسب از داست

  . پیوندند می ها آنخانم به ناچار به جمع بی اوقاتآزاد شدن از زندان، شانس به دست آوردن مسکن مناسب را کمتر دارند و گاهی 

بعد از جدایی از ": کند ي مکرر را دارد چنین تعریف میها آنبا مصرف مواد و زند زمان همساله که تجربه شاغل بودن  35 سیمین
، کردم میرفتم کار  کردم می چی، هرجا کار پیدا می کردم، تو ماکارونی، خیاطی، همه شوهر اولم برگشتم خونه پدر، بازار کار می

کسی . رفتم سرکار خوردم و می صبح با چایی شیرین تریاك می. ال خرجم را خودم درآوردمس 7... رفت  دستم توي جیب خودم می
خودم بعد از . کرد و توي زندان مرد سالگی دوباره ازدواج کردم که اون تزریقی بود و خرید و فروش مواد هم می 25نفهمید و در 

ه مجردي گرفتم که تو زندون آشنا شده بودیم که کراك مصرف ها، یه سال با یه خانمه خون زندان اومدم تو میدون شوش، تو غربتی
آهن کارتن خواب بودم تا این که  با پسرم توي راه آخراما دفعه ... کردیم، مواد زیاد میومد تو زندون، تو زندون هم خرج بودیم،  می

ام  براي من مسکن بعدش شغل که بتونم بچه ترین چیز مهم... ام را بردن بهزیستی  خودم را انداختند زندان و بچه. شهرداري گرفتنم
  ". را بیارم پیش خودم

، کاهش مشکالت روانی و سالمت کننده به بازار کار ایجاد انگیزه و حفظ آن ورود زنان مصرف رسد براي به نظر می بدین ترتیب
به عبارت دیگر . آموزي و اشتغال باید صورت بگیرد است که پیش از حرفههاي اساسی  از شرط و فراهم بودن مسکن مناسبجسمی 

  . هاي الزم در فرد مقدم بر کار و اشتغال است تمرکز بر انگیزه ایجاد ظرفیت روحی و جسمی و مهارت
  

 سازي براي ورود به بازار کار ظرفیت  

هاي مورد نیاز  مهارت اساس تجربیات جهانی بر .و کسب مهارت است آموزشدر مرحله اول نیازمند و توانمندي سازي  ظرفیت
 "هاي نرم مهارت" اند به عنوان هایی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته شوند؛ مهارت کنندگان به دو دسته اصلی تقسیم می مصرف
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هاي انجام کار و  هارتیاد بگیرند و دوم م ار ها آنبایست  و بازآموزي می آموزشکننده از طریق  اند که زنان مصرف نامیده شده
  . آموزي است حرفه

 کننده براي حضور در محل کار و آشنایی با  آماده شدن زنان مصرفمربوط به  ها مهارتدسته اول : نرم هاي مهارت
تجربه سایر کشورها حاکی از آن است که این گروه از زنان به دلیل شرایط . هنجارها و رفتار مناسب چنین فضایی است

همچنین اهمیت چندانی به . کنند در محل کار نمی حضور به موقع ها، چندان توجهی به نظم و گرفتاريزندگی و نوع 
یا چگونگی برخورد با سایر . دهند ، نمیکه شایسته محیط کار نیستکلماتی  و اداي آرایششیوة لباس پوشیدن، نوع 

اي براي کار وجود داشته  که مصاحبه در صورتی که دانند نمیحتی . دانند ه مردان در محیط کار را نمیویژ همکاران به
 . کنند آمادهخود را چگونه براي اولین مراجعه و مصاحبه با کارفرماها  باشد

هاي طوالنی  کننده مواد، در صورت نداشتن تجربه کار و یا دور بودن از بازار کار و محیط کار براي سال زنان مصرف
شناسی احترام به خود و  نهاي متخصصین روا ها همراه با مشاوره ن آموزشای. هاي نرم هستند نیازمند آموزش مهارت

یک به  اند هیچ شده  اي که در این مطالعه مصاحبه کننده بخشد، در میان تمام زنان مصرف ارتقاء می ها آناعتماد به نفس 
  . اي نداشت ها اشاره ضرورت این نوع مهارتچنین مشکلی در کار و 

 اند اي است که در گذشته داشته زي حرفهومربوط به یادگیري حرفه جدید و یا بازآم ها دسته از مهارتاین : آموزي حرفه .
اي که براي آن در بازار تقاضایی وجود  آموختن حرفه. ها بستگی به عالقه و همچنین تقاضاي بازار کار دارد نوع این حرفه

قین کمک چندانی به تقویت انگیزه و حرکت به سوي یک زندگی ندارد و یا تولید کاالیی که خریدارانی ندارد، به طور ی
و کار باید با  آموزي حرفهکننده از  انتظارات زنان مصرفشده است که  توصیه. عادي و بازگشت به جامعه نخواهد کرد

 درویت انگیزه و یا بازار کار به هدف ایجاد و تق ها آنایجاد انتظارات خارج از ظرفیت . دنیاي واقعی تطابق داشته باشد
 . کند نمیها کمکی  آنفرآیند بهبودي 

 
سازي بود، دوست هم  دوزي، گل هاي بافتنی، منجوق کالس": گوید می بهبود یافته بسیار جوانیآموزي  درباره امکان حرفه

   ".سازي هم دوست داشتم اما اعصابش رو نداشتم عروسک. ام میومد کردم اما تنبلی ایستادم نگاه می می. داشتم
  

خواد که خودم این کار را بکنم  من دلم می": گوید می دارد، تحصیالت راهنمایی که) ساله 26( دختر جوان دیگري
دوست دارم یه جایی ... اگه بخوام دنبال کار بگردم . خورده مشکالت مادي دارم هاما براي اولش ی] نقاشی روي پارچه[

آخه برادرام هم مخالفت . توي مردم آزاددوست ندارم برم بیرون شغل ... باشه که همه زن باشن، یه کار دولتی باشه، 
  ". دونین اوضاع چطوره شما که از بیرون خبر دارین و می. کنن می
  

او . اند سالگی ازدواج کرده، شوهر و پدر و مادرش فوت کرده 13ساله است، او در  30رس خوانده، کالس د 8که  مهشید
ولی . بافی یادمان دادند سازي، شال بافتنی، گل] مرکز[دوزي و گوبلن دوزي بلدم، اینجا هم  من بافتنی، منجوق" : گوید می

اند، خودم نرفتم  خودشان کاموا و این جور چیزها را داده کردیم، ما اینجا لیف درست می. ما را سر هیچ کاري نفرستادند
... پولش را نداشتم که خودم کاموا و . اند هم مزد دستم را به من داده ها آنمن بافتم و . ان جور چیزها را براي بافتن بخرم

... تمال کاغذي، کبریت و خرند، دس از من فال می. نشینم رم و آنجا می االن جایی می. بخرم، اگر داشتم صرفش بیشتر بود
  ". آورم فروشم و خرجم را در می ها را می این

  
دیپلم دبیرستان دارد، داراي یک دختر بیست ساله است که به مدرسه نرفته چون شناسنامه نداشته ولی حاال  زینت

  :کند که و تعریف می هایی است که به تهران آمده زده برایش شناسنامه گرفته، جزو جنگ
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شد کردم، مجبور بودم هر کاري بکنم، خیاطی بلد بودم تا  بچه را خودم با بدبختی بزرگش کردم، هر کاري که می" 
یه وقتی هم که دیگه کاري گیرم . کردم، مو کوتاه کردن، مو بافتن، خیلی کارها کردم شه کار خیاطی می اونجایی که می

  ". شد بکنم؟ میدیگه چه کاري  کردم، رفتم خودفروشی می اومد، می نمی
  
 جستجوي کار  

اند و به  کرده کننده استفاده بر از دیگر زنان مصرفرسد در پیدا کردن کار بیشتر از راه شنیدن خ کننده مواد به نظر می زنان مصرف
رکز گفتم که سه ماه که پاك بودم به م: گوید مییکی از بهبودیافتگان . اقدام کرده است ها آنندرت فردي یا سازمانی براي کاریابی 

گفت  حسین آقا می. یه مدت پیش اون کار کردم. منو فرستادن پیش حسین آقا که کفاشی داشت. گردم اما کار نیست دنبال کار می
منم که بلد نبودم چی به چی، یه هفته کار کردم، دوهزار تومن گرفتم، بعدش . کنتراتی، هر چقدر کار بیشتر کنی، بیشتر درمیاري

  " ...ن و شلوار زنانه رفتم تولیدي دام

اند مصرف موادي مثل تریاك را با انجام کار و کسب درآمد  هایی از زندگی توانسته کننده مواد در دوره گروهی از زنان مصرف
در زمان حال با مصرف متادون شغلی و درآمدي در حد  تعداد کمی ،مصاحبه شد ها آنهماهنگ کنند و در مجموع زنانی که با 

  . هاي زندگی دارند تأمین حداقل

دونست  که همشهریم بود میـ کردیم  تی درست میـ صاحب کار قبلیم ": کند که که سر و وضع نسبتاً مرتبی دارد، تعریف می شراره
هزار تومان اگر کار  170تا  200ا شب برم سرکار مثالً اگه از صبح ت. کردم کارمو می. گفت آخه من سرحال بودم ولی چیزي نمی

هاي  تولیدي کیف. کنم گیرم حالم خوبه، میرم سرکار، بدنم ساکته، درد نداره، کارمو می باشه گیرم میاد من وقتی متادون می
. رفتم گرفتم و می م میومدم، میگرفت سر یه ساعت از صاحب کارم اجازه می گرفتم، میاي دو بار  قبالً داروم رو هفته. پشتی است کوله

دن، من اگر هر روز بخوام  حاال میگن به هیچکی نمی. ام میاد، برم یه غذایی بذارم گفتم مثالً بچه رم، می گفتم کجا می به اونم نمی
کنم، کار زن  می شناسیم اون اومد گفت فالن جا کار این کاري که االن دارم، یه خانمی که همدیگرو می. افتم بیام اینجا از کار می

  .  "خواد رفتم، صحبت کردم گفت بیاد می

کنند با  جبران ساعاتی که محل کار خود را براي مراجعه به مراکز و دریافت متادون صرف میاجبار به دشواري تنظیم ساعات کار و 
کنندگان خدمات و دریافت  هارائ ي ازدرخواست لطف بیشتراین دسته از زنان شود که  ساعات بیشتري از کار در هفته، سبب می

این دشواري به ) یا به بهانه(دارند که به دلیل  کننده نیز اظهار می تعدادي از زنان مصرف. اي دوبار متادون را داشته باشند هفته
  .اند و بیکار هستند دنبال شغل رفتن را کنار گذاشته

دوست دارم مثل مردم باشم، مثل مردم زندگی کنم ": گوید ان میهاي شهر تهر شده در یکی از پایگاه با موهاي از ته تراشیده فریده
هر روز باید این . ، خب االن براي متادون اسیرم... سال تولیدي لباس، مانتو، پوشاك کار کردم 8. ، من خیاطی بلدم، بافتنی بلدم...

 6یا  5صبح تا  6یا  8هر جا برم باید از . بیام و برم 11ده که ساعت  سرکار که برم، محل کار که دیگه این اجازه را نمی. راه را بروم
دو سه جا . و بیرونم کرد] اعتیاد[صاحب کار فهمید . گرفتم اي دستمزد می کردم صد و خرده اون موقع که کار می. غروب بمانم

  . "بیرونم کردند و من دیگه نرفتم

مراجعین به مراکز انتخاب شدند ترکیبی از  از میان "مدکسب درآتجربه اشتغال و " کننده مواد که با معیار به طور کلی زنان مصرف
اقتصادي پایین ـ به ویژه در طبقات اجتماعی  ها آناند اما اکثریت  ها را در مقاطعی از زندگی خود تجربه کرده انواع گوناگون شغل

تعداد کمی هم به ناچار در . اند آموخته نو برخی هم در زندا که نحوه انجام کار را در محل کار اند بدون مهارت بوده هايکارگر
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اند که به جز تعداد بسیار کمی غالباً با اکراه و به تلخی از آن صحبت  فروشی تن داده اي از زندگی براي تأمین مخارج به تن دوره
  . کنند می

من هم با . یش مرداي غریبهپ فرستاد میکرد، و من را هم  مواد مصرف می) ساله 12(موقعی که خانه شوهر اولم بودم ": فریده
من را به . کرد بعد از به زندان افتادن اول طالق گرفتم و دخترم را مادرم نگهداري می. کردم خانواده شوهرم هروئین مصرف می

تونم کار کنم براي  وقتی دیدم نمی. سالش بود 12 -11سالش بود، وقتی اومدم  5خاطر مواد دستگیر کردند وقتی رفتم دخترم 
هزار  50فروشی کردم براي تهیه کرایه خانه، ماهی  سالش را تن 2گیرم که  ساله متادون می 4االن . مواد با مرداي دیگه رفتمتهیه 

  ". تومان سهم من از کرایه خانه بود

چی مرده من از هر  ":گوید ماه پاك و دختر بسیار جوانی است که تا حد راهنمایی مدرسه رفته و یک بار ازدواج کرده می 9سمانه 
دونم، اما درآمدم  ماهی رو نمی] درآمد. [کردم، اگر بگم نکردم دروغه، کردم] تن فروشی[من براي کسب درآمد این کارو . متنفرم

که هر شب  ها یذاشتم نه مثل بعض ا دوبار با کسی برنامه میمن یادمه زمان مصرفم ماهی یه بار ی. کرد میاصغر حمایتم . زیاد بود
خیلی بهتر بود از زمانی که . رفتم، اما بیشترین راهی که پول مواد درمیاوردم گدایی بود ه خاطر پول موادم میبمن فقط . میرن

  ". شدم کردم، ناچار می شدم اون کارو می بخوام ناموسم رو زیر پا بذارم، فقط وقتی که خیلی مجبور می

) 1(توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد؛  ر این گزارش را میکننده د هاي اقتصادي و تجربه کاري زنان مصرف فعالیت به طور کلی
یی که در زمان حال به کار مشغول هستند که ها آن) 2. (ندد ولی در زمان مصاحبه بیکار بودان کرده که در گذشته کار می ییها آن

اي نیز در  اند و دسته و یا زندان آموختهاند و یا مهارتی را در مراکز  براي انجام این کار مهارتی را پیش از شروع مصرف مواد داشته
اي مانند خیاطی یا بافتنی را که  البته تعدادي نیز عالقه و یا توان یادگیري حرفه. اند عمل و با انجام دادن کار مهارتی را کسب کرده

  . ها نشستن در جایی نیاز دارد، را ندارند به حوصله و صبر زیاد و ساعت

  :توان انجام داد هاي کار و تجربه و دالیل انتخاب یک شغل خاص می فکیک دیگري با توجه به انگیزهت بندي، عالوه بر این دسته

 هاي آموزشی  کننده پس از پاك شدن و گاهی طی دوره گروهی از زنان مصرف :کار مرتبط با حوزه مواد مخدر
باور دارند که با تجربه و  60کنگره ه گان چهاردههاي  قدم در جلسات معتادان گمنام و یا وادي 12مدت و یا طی  کوتاه

 . توانند به دیگران خدمت کنند شده می کننده پاك هاي خود به عنوان یک مصرف مهارت
ها کامالً داوطلبانه است و هیچ گونه مزد یا پاداشی جز رضایت خاطر فردي از انجام  در برخی از مراکز این گونه خدمت

 داوطلبانهاین کار . ندارد ،راهی را آغاز کنند ها آناند همانند  یک مسئولیت اجتماعی و خدمت به دیگرانی که اراده کرده
، احترام به خود و اعتماد به نفس زنان گذاري ارزشامالً مورد احترام بوده و به عالوه بر خدمت به جامعه، توسط اعضاء ک

  . کند کمک شایانی می
در واقع هر دو . کنند کننده نیز هستند که با کار در داخل حوزه مواد، دستمزد اندکی دریافت می تعدادي از زنان مصرف

تواند به ایجاد انگیزه در سایرین، عالوه بر انتقال  در مراکز می ها آنگروه از زنان الگوهاي رفتاري موفقی هستند که وجود 
  . کننده کمک کند هاي مورد نیاز زنان مصرف تجربه، آموزش و ارائه حمایت

به دست آمده شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که غالباً ) غیر قابل تعمیم(هاي این گروه  بر اساس اطالعاتی که از ویژگی
هاي مشابه پرهیزمدار، احساس دین و وظیفه براي ارائه خدمات به  و یا روش لسات معتادان گمنامکنندگان در ج تمشارک

هاي خانواده، کار را به  کنند که در صورت برخورداري از حمایت می) ها آنمفهوم مورد استفاده خود ( خود "ان همدرد"
  . دهند شکل داوطلبانه انجام می
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 است که به ... هاي کوچک لباس، کیف، کفش و  ها و کارگاه زه اغلب کارها در تولیديدر این حو: کار خارج از حوزه مواد
ها، مانند اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد، داراي وضعیت ثابتی از نظر شغل و  رسد شاغلین در این فعالیت نظر می

ها به بیمه و برخورداري از  مصاحبه فقط در یک مورد در. کنند درآمد نبوده و غالباً دستمزدهاي بسیار کمی را دریافت می
  . تأمین اجتماعی اشاره شده است

  کننده مواد با تجربه اشتغال زنان مصرفبندي  دسته. 4نمودار 
  

  

  کننده مواد زنان مصرف
  

  قبل از اجبار 

  به مصرف مواد

  

  

  

  

  

  

  

 شرایط محیط کار  

   اند، غالباً کارهاي ساده بدون نیاز به مهارت اي که در زمان حال و یا در گذشته انجام کار و شغلی را تجربه کرده کننده زنان مصرف
در مدت کمی در  را یا شغلی بوده که مهارت انجام آنمانند فروش فال و دستمال کاغذي در کنار خیابان . اند  خاص را انجام داده
بندي و گاهی هم مشابه کاري بوده که در منزل خود به عنوان یک زن انجام  دوزي یا بسته اند مانند حاشیه محل کار آموخته

  ... . ش چاي و ساندویچ و داري از سالمندان، تهیه و فرو داري مانند نظافت در منزل، نگه اند در واقع نقش مراقبتی و خانه داده می

 8(هاي بدون ثبات و بدون بیمه فقط به دریافت حداقل دستمزد و ساعات طوالنی کار  کننده در این شغل مشکالت زنان مصرف
کاري و طبیعتاً  مجبور به پنهان) زندانی بودن(شود، بلکه به دلیل سابقه مصرف مواد و یا سوء سابقه  ختم نمی) شب 8صبح تا 

اند که به کارفرما راجع به شیوه زندگی خود در  ترجیح داده ها آنگروهی از  به طوري که. شوند رهاي روحی بسیاري میتحمل فشا
هاي کارفرما و یا سایر کارکنان مجبور به ترك کار  گذشته چیزي نگویند و یا در صورت افشاي آن، به دلیل سوءنظر و سوءاستفاده

سابقه مصرف مواد خود  گویی راستو اعتقاد به صداقت و  گمنامدلیل شرکت در جلسات معتادان اما تعداد معدودي به . اند خود شده
  . اند نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته و غالباً اند کتمان نکرده را

در گذشته کار 
کردند می  

)اکنون بیکار(  

 
کنند کار می  
 
 

 در حوزه مواد

 خارج از حوزه مواد

 )اند با کار کردن در عمل آموخته(هیچ مهارتی نداشتند 

 مهارتی را داشتند

  )زندان، مراکز کاهش آسیب( اند را یاد گرفتهمهارتی 
 توانند مهارتی را یاد بگیرند نمی

 دوست ندارند که یاد بگیرند
 

  گدایی
  

 فروشی نت

 داوطلبانه

 با دستمزد کم

 در دوران مصرف مواد
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که باید با کسی که مرا براي کار به این کارگاه معرفی کرده بود، اعتقاد داشت " :کند سالگی تعریف می 25دختر جوانی در سن  صبا
چند روز پس از کار، کارفرما صبح شیشه تهیه کرده و گذاشته . کردم کارفرما صادق بود و به او گفته بود که من شیشه مصرف می

  ". من هم مجبور شدم کار را ول کنم. کرد بود روي میز و تشویق به مصرف آن می

کرده تا با صاحب  گوید که سعی می ساله خود داشته می 35گی خانمانی را در طول زند هاي سختی از زندان و بی که تجربه سیمین
  . شده است کار زن کار کند اما همیشه این شانس را نداشته و گاهی توسط همکارانش اذیت می

هاي گوناگون را داشته و موفق به ترك مواد با استفاده از روش  فروشی، کار در تولیدي ساله خود تجربه تن 21که با سن کم  ناهید
کند که به عنوان منشی  هزار تومانی صحبت می 300قدم معتادان گمنام شده از کاري با حقوق  12پرهیزمدار و شرکت در جلسات 

  : گوید می. شرکت شاغل شده است

کردم یه خرده حرفام انجمنی  یه سري حالم بد بود، زنگ زدم به راهنما، صحبت که می. من خودم نگفتم، از حرفام متوجه شدن "
بگیري، اما اگر کارت رو سفت و سخت بگیري و اصالً وارد بحث  شلشه تا یک کم  فهمن رفتارشون بد می تا می. ، اون فهمیدشد

گفتم هر چه بودم مال خودم . ایه، معتاده اما من اصالً اجازه ندادم چنین برخوردي بشهNAخواستن بگن که یارو ... نشی باهاشون 
فعالً توي خوابگاه هستم یکی دوبار ... از اول بهشون گوشزد کردم، جدي برخورد کردم. گیرم پول می کنم و بوده، اینجا دارم کار می

  . "رفتم خونه گرفتم، دیدم برام زوده که بخوام برم تنها بمونم جایی

به تلخی یاد مرد در مورد تجربه کار و شغل مصاحبه شد غالباً از کارفرما یا همکاران  ها آناي که با  کننده در میان زنان مصرف
شروع ... سالگی شوهرم فوت کرد،  19یا  18در سن ": کرد بانانه کارفرمایی صحبت میاي هم بود که از رفتار مهر کردند اما نمونه می

سال در تولیدي  9تا  8. کردم من دو تا بچه داشتم و باید کار می .ماه اجبار به مصرف شدم 6به مصرف مواد سفید کردم و بعد از 
کردم که صاحب  سال از مصرفم دنبال یه راه گشتم که بتونم ترك کنم، من یه جا کار می 10پس از ... کردم و  دوزي کار می راسته

قشنگ با من کنار آمد، یه آقاي  خیلی. که بتوانم مصرف کنم شویی دسترفتم  صبح می 10چون من رأس ساعت . کارم متوجه شد
خیلی خوبی بود، خانمش هم طبقه باال بود خیلی به من کمک کردن که من ترك کنم، حتی من بدون دارو تو اتاقش ترك کردم، 

  . "...ولی 

 اند و کمتر اي کار بودهاند، غالباً در پی یافتن جایی بر داشته اي براي ورود به بازار کار یی که عالقهها آنشونده  در میان زنان مصاحبه
نیز  ها آنشود که  در این گروه دیده می اما سه نمونه. اند فرمایی یا خوداشتغالی برآمده در پی کار مستقل یا به اصطالح خویش

  :کنند هاي خود نقل می تجربیات تلخ و شیرینی از کارآفرینی

. من کاسب ترمینال جنوبم. هر چه داشتم باالي مواد رفت سال است که شوهرم فوت کرده و بعد از فوت شوهرم 30":گوید می منیر
 6. خوردن هم عابرین پیاده میو  هم مسافرا. دادم زمینی و گوجه یا چاي می مرغ و سیب شب الی صبح توي ترمینال جنوب تخم

برده، حاال با سبد در  تا گاري دستیمو شهرداري 28تا حاال ... رفتم کردم و میومدم خونه، فقط شب به شب می صبح هم تعطیل می
  ". ... هاي کاسب اونجا  شه توي بچه کنم، گاري دستی ندارم، با سبد روم نمی ساعت در روز کار می 3تا  2حد 

پس از کنار گذاشتن . اند ها خوب درس خوانده بچه پس از جدایی از شوهرش بزرگ کرده و تا بچه را 7سال است که  50 عصمت
کردم تو سه راه  م مثل لباس، وسائل سیسمونی پخش میدآور م کیش، آستارا، سر مرز جنس میرفت می ":گوید آرایشگري می

یه . آریم باالخره خرج رو در می... فروشم،  البته االن لباس زیر می. برداري کرد و دیگه نشد بعدشم یه پسره کاله. جمهوري
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جفت مچ دستام باید . کی نیست کمکم کنهکشم، هیچ می درسته االن خیلی سختیخوب . اي رهن کردم اندازي کردم، یه خونه پس
     ". ... عمل شه، افتادگی عصب دارم

  

 ورود به بازار کار مشکالت  

کنند و با  هاي جهانی در مورد اهمیت کار با دستمزد، احساس مسئولیت، ارزش و استقالل صحبت می در حالی که ادبیات و تجربه
چرا نرخ اشتغال  کسب درآمد و شغلی مطابق عرف جامعه دارند کننده به مراکز به کننده مراجعه مصرفتوجه به نیاز مبرمی که زنان 

میلی گرم  40زنان و مردان با متادون کمتر از  ،همچنین با توجه به این که به نظر کارشناسان ها ناپایدار است؟ پایین و نوع فعالیت
ورود به بازار کار  اند به کلی کنار گذاشته را با روش پرهیزمدار مواد ی که مصرفبراي گروهحتی  چرا ،توانند کار کنند در روز می

  :را استخراج کرد ها یی را براي این گونه پرسشها پاسخ توان شده می جامان  هاي از مصاحبه دشوار است؟

 اند براي این که یک زندگی آشفته داشته 
 برند از مشکالت سالمت روانی و جسمی رنج می 
 کنند می  غالباً در یک مسکن نامناسب زندگی 
  کافی نیست کار مناسب براي ها آن) رسمی و غیر رسمی(سطح آموزش 
 محدود است ها آنهاي  مهارت 
  مثبت نیست ها آننگرش کارفرماها نسبت به 
 براي کسب درآمد نشده است ها آناي به اشتغال  توجه ویژه 
 گاهی پرونده قضایی دارند  

اي از  در دورهکننده که تجربه شاغل بودن و کسب درآمد را  ترین وجه مشترك همه گفتگوها با زنان مصرف د عمدهترتیب شایبدین 
  :این گروه از زنان براي ورود به بازار کار خالصه کرد مشکالتاند را بتوان تحت عنوان  داشتهزندگی خود 

 انگیزه براي کار و تالش 
 مسئله سالمت روانی، جسمی 
 مسئله مسکن 
 هاي نرم آموزش مهارت 
 آموزي حرفه 
 مشکل جستجوي کار 
 مالحظات در محیط کار 

 خطر افشا شدن سابقه مصرف 
  استفاده قرار گرفتنسوء خطر مورد 
 عدم حمایت در محیط کار 
 خطر از دست دادن اعتماد کارفرما و سایر کارکنان 
 مسئله پرداخت مزد کم و ساعات کار طوالنی 
  بیمهکار بدون قرارداد و بدون 
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 نبود حمایت بعد از پیدا کردن کار 
 خانواده از طرف 
 غیردولتی/ مراکز دولتی  

سال است که پاك شده است،  6حدود  NAاي است که با روش پرهیزمدار و شرکت در جلسات  کننده هاي مصرف یکی از زن نرگس
مصرف مواد را . به واسطه مواد فوت کرده است کننده بوده و سال دارد و تا دوم راهنمایی درس خوانده و شوهر دوم او که مصرف 53

سال  5در اثر . مانع ترکش شود، شروع کرده است خواسته می به خاطر این که او را دوست داشته وبه تشویق و وسوسه شوهرش 
ریان ترك او انگیزه و ج. بچه را سالم بزرگ کرده است 5با کار کردن در خانه مردم همه . هاي بدنش آسیب دیده تزریق همه رگ

  :کند را چنین تعریف میخود مواد 

. اون جا بود که تصمیم گرفتم که ترك کنم. کردند مادر معتادش مسخره می خاطرهاي همسایه به  ترین بچه من را بچه کوچک" 
خالصه رفتم کمپ . یه آقایی به من آدرس انجمن را داد. یک سال طول کشید تا تصمیم به عمل برسد. ها هم نبود اما به اون آسونی

اما . رسیده بودم، همه چیز را از دست داده بودمبه آخر خط . جلسه بود رو رفتم 90ماه هم که  3روز آنجا خوابیدم بعدش تا  11و 
گن اول باید شاگرد خوبی  می. من االن هم راهنما دارم و هم راهنما هستم .گرفتم گذاشتم و انرژي هم می در جلسات انرژي می

اش  ثلث اگر یک پایهم. کار، خانواده و جلسه: گیریم که مثلث بهبودي رو رعایت کنیم ما یاد می. باشی تا بتونی معلم خوبی باشی
یکی هست که توان . رسونه بیکاري آدم رو به ناکجاآباد می. ، کار استNAهاي  یکی از اصول بچه. شه بلنگه، مشکل آدم برطرف نمی

  ". تان هم، همون تغییر استتونه عوض بشه، کلید اصلی داس نمی ده، کار نداره، اما یکی هست که تن به کار نمی

رسد که چکیده همه  میده براي بازگشت به جامعه به نظر کنن هاي اجتماعی مورد نیاز زنان مصرف حمایتبراي  نرگسپیشنهادات 
  :نظرات است

خواد  بانی نداره، کجا بره کار کنه؟ میشوند خیلی به کمک احتیاج دارند، دستشون خالیه، هیچ بودجه و پشتی یی که پاك میها آن"
خوره،  اگر حمایت نباشه زود ضربه می... ها  حمایتش کنه، مخصوصاً خانم ت، کسی نیسخواد خواد، حمایت می خونه می. کار کنه

شن، مخصوصاً نسل  هایی که پاك می اگر دولت یا یک ارگان دیگري بتونه از خانم. شه که جسم خودشو به فروش بذاره مجبور می
یه جایی داشته باشند و یه . وابند و آرامش داشته باشندیه جایی بهشون بدن که اونا بتونن اونجا بخ. جوان حمایت کنه، خیلی خوبه

گیرند، هزینه اونهارو در حد خوراك و پوشاك  که کار یاد می زمانیتا . بعد از اون بذارند جایی که کار یاد بگیرند. لقمه نونی بخورند
   .  "باور دارند که توانایی دارندهم  ها اما خیلیها هستند که باور ندارند که معتاد توانایی داره؛  توي اجتماع ما خیلی . تأمین کنند

  

  کنندگان خدمات ارائه .2.3

در شهر تهران بسیار محدود است و از تعداد ) متادون درمانی یا پرهیزمدار(کننده  کننده خدمات خاص زنان مصرف ارائه مراکز
زایش تعداد زنان مواد مخدر میان زنان و افبینی روند رو به رشد احتمالی مصرف  گرچه پیش. کند انگشتان دست تجاوز نمی

اندازي مراکز خاص زنان و یا اختصاص روزهایی از هفته کاري به  اخیر موجب توجه بیشتر به تأسیس و راه هاي سالخانمان در  بی
  . رائه خدمات به زنان شده استا

نفر از 14کننده به بازار کار پژوهشگران با  به دست آوردن اطالعات بیشتري در مورد امکان و چگونگی ورود زنان مصرف با هدف
آموزي، مدیر  اي شامل مدیر مرکز، کارکنان، پزشکان، ماماها، مشاوران، کارشناس حرفه کنندگان خدمات در طیف گسترده ارائه



 کننده مواد در بازار کار زنان مصرف

26 
 

) Outreach( کنند نمیبه زنانی که به مراکز مراجعه  ها آنرس و خدمات) وب شهر تهراناندرکاران سرپناه جن ، دستآشپزداخلی، 
ي این بخش از ابتدا شاید در .اند کننده خدمت بوده هاي ارائه در میان این گروه سه مرد و بقیه خانم. دمصاحبه و گفتگو نمودن

مراکز به موضوع اشتغال زنان ": له خالصه کردرا بتوان در یک جم اه و با توجه به هدف پژوهش نتیجه مصاحبه گزارش
بندي شاید کمی منصفانه نباشد زیرا اکثریت به اهمیت مسئله واقف هستند و در حد توان  چنین جمع". پردازند نمیکننده  مصرف

فحات بعدي خواهد ولی به دالیل بسیار زیادي که در ص )هر چند موقت(اند  هایی هم دست زده و گاهی به تجربه اند کردهبه آن فکر 
  . اند آمد، به آن نپرداخته

در مورد  ها نظرات متفاوتی تقسیم کرد و هر کدام از این دسته توان میکننده را به چند دسته  خدمات به زنان مصرف کنندگان ارائه
  : به طور نمونه. دارند کننده اشتغال زنان مصرف

 کننده به دلیل تأثیر مواد توان کار کردن نخواهند داشت زنان مصرف . 
 توانند اما پس از طی یک دوران طوالنی براي آماده شدن می. 
  ربطی به مرکز ندارد، ما باید فقط به فکر ترك باشیم ها آناشتغال . 
  ببینند "درمان"باید در قالب مراکز کار را فقط. 
 توان اشتغال ایجاد کرد ولی باید دستمزد ثابتی هم پرداخت شود می ها آنفراغت  براي بهبودي و پر کردن اوقات . 
 کار، یک سرگرمی و جزیی از فرآیند بهبودي است .  

ست ارائه کرد اما در میان این ها آندهنده تفاوت  مصاحبه شده بتوان نظرات را با جزئیاتی که نشان ها آنشاید به تعداد کسانی که با 
  :اند کنندگان خدمات قابل تشخیص ه اصلی از ارائهنظرات دو دست

 کنند یی که در مراکز متادون درمانی خدمت ارائه میها آن: گروه اول. 
 پردازند یی که در مراکز پرهیزمدار به ارائه خدمات میها آن: گروه دوم .  

کنندگان خود را به گونه دیگري توصیف  عهکنند، مراج گروه اول که غالباً در مناطق جنوبی، جنوب شرقی و غربی تهران فعالیت می
ها  تواند مبتنی بر تفاوت نگرش پردازند، نظرات متفاوتی دارند که می یی که بر روش پرهیزمدار به ارائه خدمات میها آنکنند و  می

  .نسبت به روش انتخابی درمان باشد

از هر نوع آن به ویژه نوع صنعتی، اثراتی بر مغز دارد که معتقدند مواد مخدر ) متادون درمانی(در گروه اول کنندگان خدمات  ارائه
شود که  سبب می... حوصلگی و  کند؛ درد، گیجی، احساس خستگی، افسردگی، پرخاشگري، بی کارکرد سیستم عصبی را مختل می

گیري عقالنی و قضاوت درست را درباره عوامل، به طور مثال حتی تهدیدکننده سالمت خود و  مواد توانایی تصمیم کننده مصرف
تري پس از چند ماه دست  کند که با جایگزینی مواد به ثبات در وضعیت و ظاهر آراسته متادون کمک می. دیگران را از دست بدهد

  . رود هاي طوالنی مصرف شده، از بین نمی پیدا کنند ولی آثار تخریبی موادي که در سال

کنند  شود و به وضوح قید می خدمات در این گروه آگاه هستند که اشتغال باعث احترام به خود و اعتماد به نفس می کنندگان ارائه
کننده  زنان مصرفکه کار و اشتغال قدم مهمی به سوي بازتوانی است اما در نتیجه تجربیات خود معتقدند که براي گروه بزرگی از 

هاي زندگی امکانات الزم را  ها باید خود را موظف بدانند که با تأمین حداقل از طبقات نسبتاً فقیر، شاید این کار عملی نباشد و دولت
  . را فراهم کند "کار براي درمان"براي بازآموزي شیوه زندگی جدید و 
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توانم برایشان بکنیم، که  مواد است که کاري نمی کننده مصرفن کسی که اال": در مرکز کاهش آسیب به نظر یک متخصص پزشکی
اي روي ظرفیتش کار کرد، اما  شود به گونه می ،ماه مداوم مصرف کند 6کند اگر  حاال آنی که متادون مصرف می. مهارتی یاد بدهیم

سال  3زنان باالست، ما داریم در زنان که این داستان در کند که متأسفانه  آنی که متادون را دارد با ماده دیگري ترکیبی مصرف می
   . "گیرد ولی هنوز حالش خوب نیست است متادون می

سال متادون در این جا  4من ": گوید می فریده. کنند تأیید می کننده در جنوب شهر تهران نظر این متخصص را خود زنان مصرف
من با کسانی زندگی ... [تا و  25تا خوردم به مرور اومدم رو  60تا  30اول . کردم می  مصرف... گیرم، قبالً کراك و شیشه و  می
 بره ولی کشند، چرتشون می چون با متادون کراك که می .بیشتر شیشه کنند، از متادون مواد هم مصرف می اونا غیر ]کنم که می

روزي یا ماهی یک بار گریزي  15-10تونن راحت برن دنبال کارهاشون، منم  می... کشند فعالیتشون زیاد میشه  شیشه که می
  . "... گیره  ، جاي شیشه را نمیاست کراك ومتادون جایگزین هروئین . زنم می

واد هاي مصرف م آزمایشدارند، حتی با انجام شتر بی بهتر و کنندگان خدمات این دست از اطالعات را ارائهبینی کرد که  توان پیش می
زیادي است که  هاي لکننده به مراکز براي متادون، سا ناگهانی و بدون خبر قبلی، باز هم گروه بزرگی از زنان مراجعه به صورت

محروم "ل و اص "یبکاهش آس "مراکز کنندگان خدمات با توجه به هدف این گونه  ارائه. کنند متادون را با سایر مواد مصرف می
به ناچار کماکان به ارائه خدمات به مشتریان دائمی " هییهاي تنب کننده از دریافت متادون و عدم به کارگیري روش نکردن مراجعه

  . پردازند خود می

آل  خدمات در این گروه نیز اکثراً معتقدند که ترك و پرهیزمداري ایدهکنندگان  اشاره به این نکته ضرورت دارد که ارائهدر اینجا 
  :دارد درمانی نظر خود را چنین بیان می متادونیکی از متخصصین مراکز . است ولی براي همه ممکن نیست

کرده، وضعیت  ما باید روي قسمت ترك خیلی قوي کار کنیم تا طرف ببیند که این ترك کردن چه عالئم خوبی را برایش ایجاد "
شود گفت که اگر  آن وقت می. شناسی بسیار متبحر است ناش چقدر تغییر کرده که این مستلزم یک تیم کاري پزشکی و روا روحی

  . "]براي کار و اشتغال[ظرفیتش را دارند . قسمت اول ترك خوب انجام شود و تأثیري که ما انتظار داریم، بگذارد

 ها آنکنندگانشان به موانع کامالً محسوس بر سر راه درمان و بهبودي  کنندگان خدمات در گروه اول، با توجه به شرایط مراجعه ارائه
  . از آن جمله مسئله انگیزه، سالمت روانی و جسمی و مسکن: اشاره دارند

 انگیزه  

یعنی کاري ، "ها آخر خط هستند این"اند که  خدمات شنیدهکنندگان  از صد بار این جمله را از همه ارائه شپژوهشگران شاید بی
تلخ از تجربه زندگی، فرآیندي از اشتباهات مکرر همراه با فقر اقتصادي و فرهنگی،  ي بسیارها آنداست. کرد ها اینشود براي  نمی

با تحصیالت  میانسالکننده خدمات  یک ارائه. بینند کننده را در جایی قرار داده که روزنه امیدي را نمی هاي مصرف تعدادي از زن
  : دارد که دیپلم دبیرستان اظهار می

جایی رو ندارند که برن، خانواده که . گن گن بعدش کجا بریم؟ راست هم می د و پاك بشید ، میهر کدومشون که میگم بری... "
  . "...هاي پشت سرشون رو هم خراب کردند،  ها پل این... پذیراشون نیست، 

وجود دارد که باید  کننده میان زنان و مردان مصرف.. هاي بسیاري در انگیزه، رفتار، و  کننده خدمات تفاوت از نظر کارشناسان ارائه
در ... هایی هستند که منتظر برگشت شوهرانشان هستند،  در مردان خانواده" :ها را شناخت و در درمان مد نظر داشت این تفاوت
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 انگیزه بازگشت به خانواده. نتیجه انگیزه باالیی براي ترك دارند تا کاري پیدا کنند و دوباره آن بنیاد خانواده را دور هم جمع کنند
  ". عواملی نظیر نبود خانواده یا طرد باالي خانوادگی، انگیزه بازگشت را ندارندبا اما در زنان ... شود مردان تقویت می ندر ای

ام، کسی  ام طرد شده  گوید خب حاال خوب هم شدم، آخرش چیست؟ من از خانواده زن می... ": گوید کننده خدمت دیگري می ارائه
  ". ام، با این کاري که دارم دیگه در جامعه پذیرفته شده نیست ین اوضاعی که من پیدا کردهکند با ا من را قبول نمی

گاه بسیار دشوار  هایی پاسخ خدمات کنندگان ارائهو  هاي پژوهشگران پرسش و در مقابل براي زنان احتمالی هاي انگیزهدر جستجوي 
  :نمودند بر اساس تجربیات خود ارائه می اما واقعی و براي باور کردن

 تواند انگیزه ترك شود براي زن؟  آیا حاملگی می 

 تواند انگیزه باشد؟ آیا شوهر و عشق می 

 تواند انگیزه باشد؟ آیا به خطر افتادن سالمتی و ترس از بیماري می 

 ها چطور؟ وجود مسئولیت بچه  

کنند که این جا  ها احساس می این .نه لزوماً": خالصه کرد توان میخدمات چنین کننده  از یک ارائه ها را با نقل قولی پاسخهمه و 
اگر کسی به این ... خواهد بشود؟ از مردن که باالتر نیست  چی می آخرشکنند که  خط است، خودشان حتی بیان می آخربرایشان 

تواند آماده شود براي  دونم جامعه ما اصالً کی می من نمی... شود برایش انجام داد  می "کاهش آسیب"احساس رسید، فقط کار 
وقتی ... مان  آورد جامعه کی این آمادگی را به دست می ،دونم هایی که االن این جا هستند، من خودم واقعاً نمی پذیرش خانم

  ". ... ، پذیرفته نیستندهیچ مشکلی از نظر مصرف ندارند و ]کننده نیستند مصرف[ما که مطلقه هستند، بیوه هستند  هاي خانم

هاي دوره درمان و بهبودي است که با توجه به  د، هزینهگیر مورد اشاره قرار می کننده تفاوت دیگري که میان زنان و مردان مصرف
نان براي مراجعه به ر انگیزه زتواند ب وجهی است که میهاي مالی و وابستگی اقتصادي زنان به مردان، موضوع در خور ت محدودیت

  . مراکز و ترك مصرف مواد تأثیرگذار باشد

هزار  10هزینه و یا حداقل هزینه متادون ماهیانه در حد  بدون کاهش آسیب مراکز خدماتدارند که  کنندگان خدمات اظهار می ارائه
ها از خدمات  اي مانع برخورداري آن هزینه در نتیجه چنین .شود ارائه می) خدمات استبراي مجانی نبودن صرفاً که (تومان 

شناس،  با تغییر در روش درمان و بهبودي و کادر متخصص روان) مدت اقامتی کوتاه مرکز ترك(اما کمپ چیتگر . تواند باشد نمی
کارکنان روش به نظر . هزار تومان افزایش داده است 350پزشک براي طول دوره درمان هزینه یک ماهه را به  مشاور و روان

بر همین اساس در کمپ مردان کسی که ": براي بهبودي هزینه بپردازند تا بتواند ماندگار شود افراد بهتر است که: "پرهیزمدار
چون اصوالً وضع مالی خوبی ندارن خیلی بشه  هاي پرداخت کند اما در کمپ زنان کند، باید هزینه جا خدمت می حتی یک سال آن
   ". عد از اون اصالً پولی ندارنگرفت تا دو ماه و ب

 چون. کنند بیشتر است قدم را شروع می 12برنامه  ،به نظر اکثر کارکنان روش پرهیزمدار، شانس بهبودي کسانی که پس از ترك
در مدیریت کمپ  اما. شوند میارد اجتماع آمادگی بیشتري وکند و با  شود، مشکالت روحی تخفیف پیدا می ها تقویت می انگیزه آن

بیرون از  و مراجعه به مشاورین متخصص در در جلسات معتادان گمنام خودداري از ارجاع و تشویق زنان به شرکت شرایط کنونی
تواند به صورت ضد  می، هزار تومان در هفته 20حداقل  و پرداخت هاي سنگین مشاوره هزینهتا چه اندازه  .گردد مراکز تشویق می

  .  بررسی در آینده خواهد بود انگیزه عمل نماید موضوع قابل
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 سالمت روانی، جسمی  

پزشک عمومی را براي ساعاتی در روز یا هفته، به ویژه در ساعات توزیع متادون  کننده خدمات درمان و بهبودي تمامی مراکز ارائه
براي ارائه خدمات تخصصی به  ،پزشکی نپزشک را با تهیه امکانات دندا ندارند، بعضی از مراکز پزشک متخصص زنان، ماما و دندا

هاي سنگین درمان و خدمات  برخی از مراکز با توجه به امکانات محدود مالی و هزینه. اند کردهکننده به همکاري دعوت  زنان مصرف
 رزو یا با استفاده از خدمات پزشکان بدون م ها آنبیمارستآزمایشگاهی یا بیمارستانی بیشتر از طریق روابط شخصی و دوستی با 

به دلیل کمبود  ،کننده بر ضرورت ارتقاء سالمت جسمی زنان مصرف با تأکید بسیار اما همه مراکز .کنند میتأمین  را درمانی خدمات
کامل ] خدمات[به نظر من ...  ": گوید مییک متخصص . امکانات و به ویژه نبود منابع مالی در ارائه خدمات در تنگنا قرار دارند

چون پول  ها آنها را بیرون بفرستم تعداد زیادي از  دونم که اگر این شکی نیازمند آزمایشگاه است و میچون خدمات پز ،نیست
و ما  خدمات بستري شدن و جراحی چون توان حداقلی را هم ندارند مات پاراکلینیکی مشکل داریم،در خد. دهند نمیندارند، انجام 

   ."... م، بیمه ندارند،را ببینند نداری ها اینهم بیمارستانی که رایگان 

بینی دارند و دچار افسردگی  حس خودکم. دارند شخصیتیکننده مشکل  ه اذعان دارند که اکثر زنان مصرفکنندگان خدمات هم ارائه
به نظر . است و مشاوران شناسان روان ،مستلزم کار مشترك یک گروه از روان پزشکان ها آنگاهی بسیار شدید هستند و بهبودي 

  . مستلزم تنظیم یک برنامه سنگین و دقیق است کهآماده شوند  تا خواهد میسال کار مستمر  3تا  2ر نفر ه ها آن
  

 مسکن  

اما . دهنده یک سیکل ناقص از درمان و بهبود است شده نشان کننده پاك نبود مسکن براي زنان مصرفکنندگان خدمات  به نظر ارائه
 نیز تجربه چندانی در تهیه و ارائه این گونه خدمات ندارند و از نظر منابع و مجوزهاي الزماي نیست و مراکز  تهیه مسکن کار ساده

  . تحت فشار هستند

ورودي ساختمان  تا سعی کرده بودند از اهالی محل اي عدهبه آن مراجعه کرده بودند،  90اقامتگاه موقتی را که پژوهشگران در سال 
خود را از حضور این افراد در محل و مجاور منزل خود  نارضایتیهمگی  ها همسایهبا ده ش انجامي هادر گفتگو. دبکشنآتش  به را

: کند که اند و مسئول اقامتگاه تعریف می ها را شکسته ها شیشه به مکان جدید، همسایه  جایی پس از جابه 91در سال . کردند ابراز می
اماکن ... را زده بودند ] کننده هاي مصرف زن[ها  را آتش بزنند، بچهخواستند مرکز  می ها مادر شهید رفته شکایت کرده، همسایه" 

اگر شهرداري نتونه، جاي ثابتی را بدهد و یک دستگاه دولتی حمایت نکند ... اند  شده ادامه کار ها هم مانع شورایاري.. نامه داده، 
  ".شاید ادامه تأمین همین سرپناه هم در آینده غیر ممکن بشود

در زمان . کنند میاند، به دلیل عدم امکان تأمین مسکن در اقامتگاه موقت زندگی   کننده که پاك شده هاي مصرف تعدادي از زن
ها  پس از ماهقدم را تمام کرده و یا در جریان طی آن بودند،  12زن که با روش پرهیز از مواد پاك شده بودند و  6انجام این مطالعه، 

در  اقامتگاه هنوزتهیه کنند و بر خالف مقررات بهزیستی و ترجیح مدیران  خودسب براي هنوز نتوانسته بودند که مسکنی منا
  : به قول یکی از مدیران اقامتگاه موقت. کنند اقامتگاه زندگی می

 حیاط آن طرف هاي اطاقیی که در ها آنتوانستند الگوي خوبی براي دیگران،  ها می فرد یک سال پاکه ولی هنوز اینجاست، این"
ده، چون میدونه که  دونه که اگر پاك بشه کجا بره؟ اینجارو هم از دست می اشند، اما این طور نشده، طرف نمیکنند ب گی میزند

توانند مسکن مشترك  با هم نمی. براشون خیلی مهمه که جا داشته باشند. کننده است گیره، اینجا مال مصرف بهزیستی ایراد می
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این تجربه را داشتیم که سه نفر هم رفته، . گیرند فر پیش بیاد، بقیه هم در خطر لغزش قرار میبگیرند، زیرا هر مشکلی براي یک ن
  . "5خونه گرفته، خسارت دیدن و برگشتند

راهی  بین هاي خانهاي که تمایل به پاك شدن دارند  کننده کنندگان خدمات معتقدند که با توجه به شرایط زنان مصرف اکثر ارائه
 رسد میاما به نظر . مسکن هم دارند دهند، ي انجام میدهند در کنار این کار آید زیرا بهبودیشان را ادامه می می خیلی بهتر به کار

این . شود م اصالً نمییراهی بزنیم، اما دید خواستیم براي زنان خانه نیمه ما می": که تأمین چنین مسکنی چندان هم ساده نیست
چون در تهران مجوز نداده ... قادر به کنترلش نیستم، در قم کانون داشتیم، در شیراز  اي زیاد است که اصالً قدر مسائل حاشیه

  ". آورند میاي به وجود  گذارند که براي زنان بزنیم و هم خودشان مسائل حاشیه نمیبودند، آن هم فقط یک سال دوام آورد، هم 

  :کند که یکی از کارکنان با سابقه مراکز پیشنهاد می

ها یک  رن، باید براي این ها به دلیل ترس از جا و مکان نداشتن زیر بار ترك نمی اند و یا خیلی از این پاك شده هایی که آن"
هزار تومان یا رقمی را هم کرایه خانه  50ماهی . سرپناهی تهیه کرد شاید مثل خوابگاه دانشجویان که چهار تا مسئول داشته باشند

البته قبل از سرکار رفتن باید . تومنی بدهند 50توانند اجاره خانه  کنند، می ر تومان کار میهزا 250اینها سرکار میرن و . بدهند
   ".ها کار پیدا کرد چیزهایی را یاد بگیرند، بعدش هم باید براي این

  

 کار و اشتغال  

یی ها آن: کنند شده به دو دسته تقسیم می کننده را بر اساس نوع مواد مصرف کنندگان خدمات در مراکز پرهیزمدار زنان مصرف ارائه
دارند که براي دسته اول که در حال بهبودي  تأکیداند و  مواد محرك بوده کننده مصرفیی که ها آناند و  کرده  که مواد مخدر مصرف

. کز نیستاد، اما لزوماً از وظایف مررتوان به مسئله کار و اشتغال فکر ک یک سال و بیشتر گذشته، می ها آنپاکی از هستند و یا 
کارهاي متنوعی مثل  بهکه پس از پاکی  6شناسند می اند را مراکز تعدادي از کسانی که پاك شدهخدمات در این گونه  کنندگان ارائه

 این گروه از .اند شده را هم به کار گرفته هاي پاك چهب اند و مشغول شده... کاري،  فروشی، زیتون بندي، تولیدي کیف، ساندویچ بسته
 9گزار در کانون براي مدت طوالنی  خدمت یی که انگیزه ترك دارند پس از ترك به عنوانها آنمعتقدند حتی ، خدمات کنندگان ارائه
  . مانند به دلیل این که نه جایی براي ماندن دارند و نه شغلی ها می ماه و گاهی سال 10تا 

کار براي معتادان سخت که شدت  ماه باید تحت مراقبت باشند و 3تا  حداقل محركمواد  کنندگان مصرف به نظر این کارشناسان
است و  تر نرمدیگري که اعتیادشان  هاي گروهر است ولی براي دشوا )که البته تعدادشان زیاد نیست(شان خیلی زیاد است  تخریب

  . در طول دوره درمان براي کار آماده کردها را  آنتوان  شان چندان زیاد نیست، می شدت تخریب

 هاي آموزشی مددیاري اعتیاد با همکاري برنامه جدیدي را براي برگزاري دوره) تولدي دوباره(یکی از مراکز  هاي اخیر در سال
. اند را طی کرده ها دورهنفر این  600دوره برگزار شده و نزدیک به  10ترتیب داده است که تا کنون حدود  دانشگاه علوم بهزیستی

شناس  نروا زه مصرف مواد و به عنوان مددیار یا دستیاردر حو ها آنبا توجه به تجربه و محتوي دوره آموزشی این گروه تقریباً همه 
هاي  دوره دراند  کننده نبوده و خود مصرف  فرد معتادي در خانواده داشته که زنانیالبته . اند اد مشغول به کار شدهدر مراکز ترك اعتی

                                                
زیرا . یابند ضروري است ائمی انتقال میهاي موقت به مسکن د بر اساس تجربه سایر کشورها در فرآیند بهبودي، حمایت و نظارت براي کسانی که از مسکن.  5

  . هاي بیشتري دارد و احساس تنهایی و جدا ماندن گاهی اوقات لزوماً به نفع بهبودي نیست مسکن مستقل، مسئولیت
  . طع بودمکرري گرفته شد ولی تلفن ایشان ق هاي با این خانم تماسنمودند به جز یک مورد که براي مصاحبه  غالباً مردها را معرفی می.  6



 کننده مواد در بازار کار زنان مصرف

31 
 

هاي مددیاري اعتیاد  در دوره کننده بهبودیافته از زنان مصرف تعداد محدودينمایند و تاکنون  شرکت میآموزشی مددیاران خانواده 
 ري اعتیاد مشخص نیست که آیا زنانمددیا هاي دوره شده براي شرکت در  م زنان پاكد بسیار کبا توجه به تعدا. اند شرکت کرده

از فرصت  ها آنرا دارند و یا این که هزینه سنگین دوره مانع از برخورداري ...) هاي پاکی و  سال(کمتر شرایط شرکت در دوره 
  . شود یادگیري و کار و اشتغال می

باید داشته  سال 2 ها محرکیها یک سال پاکی ولی مواد  مواد مخدري ،ها براي شرکت در این دورهده ش نامه تدوین بر اساس آیین
را هفته آینده به خاطر داشته  گیرند میتوانند چیزي که امروز یاد  دوره حتی پس از یک سال پاکی نمی اما به نظر مدرسین. باشند
  . رسد حافظه کوتاه مدتشان تخریب شده و بیشتر به زمان نیاز دارند به نظر می. باشند

 ولیرند دا ها دورهکننده در این  هاي شرکت حتوي دوره و ظرفیت گروهگرچه تعدادي از مدرسین نظرات اصالحی درباره م
پس از اگر  و اند شدهتوانمندسازي کسانی است که پاك  ،اهداف دوره مددیاريیکی از که د کنندگان خدمات تأکید دارن ارائه

ها حتی در نوع لباس  تفاوتد، نمقایسه شو، اند نگذراندهافرادي که این دوره را  بااند  گذراندهرا افرادي که این دوره چندسال 
   . ها به طور چشمگیري ارتقاء یافته است ن آ اعتماد به نفس مشخص است وکامالً پوشیدن 

  کارشناس یکی از مراکز ارائه. شود می به شکل دیگري هم دنبال )غالباً براي مردان(کار و شغل در حوزه مواد  فراهم آوردن زمینه
دیگه حاال . زد ت کمپ میرف ماه پاك بود می 6شد  هرکسی پاك می... بهبودي  هاي خانهدر مسائل " ...  :دارد که خدمات اظهار می

دولت هم مقصر است که یک ... اي مرکز رسید تا  و خرده 500به  100یک دفعه تعداد مراکز در تهران از ...  خودتان تصور کنید
بگوییم  توانیم نمییر دولت است و صتق اش همهتوانیم بگوییم  البته نمی... دفعه اجازه داد که این همه خانه بهبودي ایجاد شود 

ایی ایجاد هشکل دیگري هم کار به ،ها هاي بهبودي و کمپ توسط بهبودیافته اندازي خانه به جز راه". است اش تقصیر افراد مهه
بندي کاالهایی است  دهند، گویا بسته بندي انجام می هاي بهبودي کار بسته ها و یا خانه ما اطالع داریم که بعضی از کمپ": شود می

  . "کنند درآمدش را هم خرج خودشان می... بندي  فرستند بسته زدایی می از سمپس ... در زمینه پزشکی، 

اشتغال  ها گذشته در کانونکه غالباً در ) اکثر مردها(کنندگان بهبودیافته  این گروه از مصرف براي کارزمینه فراهم آوردن  با هدف
 "کارآفرینی مددیاران"گیرند وام  مددیاران اعتیاد را به کار میی که به کارفرماهای تاتهیه شده ، اخیراً طرح جدیدي یافتند می

بیرون از حوزه  %25 اند شاید حدود بر اساس اطالع کارشناسان از کل کسانی که دوره آموزشی مددیاري را گذرانده. پرداخت شود
اما  .داده استمرکز این نامه را اند  اشتهاي نیاز د نامه معرفی در صورتی که بهاند و  رفتههاي اقتصادي دیگري  مواد دنبال فعالیت

  . 7او نخواهند داشتاي به استخدام  د عالقهفرد سابقه اعتیاد دار کارفرماها اگر بدانند کهکنند که  کنندگان خدمات فکر می ارائه

  

  

  

  

                                                
   .که باید سابقه مصرف مواد خود را به کارفرما اطالع دهند "صداقتاصل "ها اصلی دارند به نام  شده پاك NAقدم  12در .  7
  

  تجربه خانه خورشید
خوردند، خانه خورشید بهشون یه قالب داد  رفتند خانه خورشید و متادون می هایی که می تعدادي از زن: گوید مدیر اقامتگاه می

باور . خرم تومن از شما می 500گفت که لیف ببافند، هر لیفی که بیارید من  بهشون می. کدومشون هم بلد نبودند هیچ. با کاموا
بیکار . حداقل پول سیگارشون رو دربیاورند. گرفتند نشستند و از همدیگه یاد می بلد نبودند، می بافی کدوم قالب کنید که هیچ

  . گرفتند بافتند، جایزه هم می تازه اگر خیلی هم تمیز می. بافتند هم بود، گاهی روزي دو تا هم می
دانستیم با این لیف ها چه  رفت و نمی می از سر و کول ما لیف باال": گویند اما مسئولین خانه خورشید درباره این تجربه می

 . "بافی را تعطیل کردیم باالخره لیف. کنیم
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نمایند بیشتر اطالعات و تجربیاتشان مربوط به مردان  کننده ارائه خدمات می رسد که مراکزي که به زنان و مردان مصرف به نظر می
سال و با تجربه براي رفع مشکالت کار و اشتغال زنان  کنندگان خدمات میان به نظر یکی از ارائه .بوده و کمتر اطالعی از زنان دارند

  :ها نگاه کرد کننده باید به سابقه مصرف مواد و سن آن مصرف
اند، کار خاصی ازشون بر نمیاد و بهتره در  اند و حاال پاك شده سال دارند که یک عمر مصرف مواد داشته 40هایی که مثالً  آن" 

ها کار کنند یا کمپ بزنند در صورتی که شرایط را دارند، ولی جوان  ، خدمتگزار، آشپز کمپOutreachبه عنوان همین حوزه مواد 
  ."ترها و بقیه بهتره برن بیرون

ماه تا  6کننده مواد براي کار باید آماده شوند و این دوران آمادگی را احتماالً بین  مصرفکارشناسان معتقدند که زنان  تقریباً اکثر
  :تأمین کار و شغل از وظائف مراکز ارائه خدمات نیست و  اما به هر حال. توان پیش بینی کرد سال می یک

زنان مسائل  براي آقایان کار هست ولی براي. دهندتوانند انجام  ها براي آقایون خیلی کار می باید دولت بیاید جلو، چون غیردولتی "
  :کند را چنین بیان می کننده مصرفخدمات مشکل اشتغال زنان  کنندگان ارائهیکی از . "اي زیاد است حاشیه

 6تا  3شود که  شه به او توصیه می از نظر آمادگی براي کار در حد صفره، کسی که تازه پاك می. شن بیمارانی هستند که پاك می "
ید در خدمات کار کنند یا رانندگی یا تونن کارهاي خوبی به عهده بگیرن، یا با کار کنی، علتش اینه که اینها نمیتوانی  میماه ن

ما تعداد . اینها وقتی کم میارن مجبورن دوباره برن مواد مصرف کنند تا بتونن کار کنند. کارهایی که نیاز به نیروي جسمانی دارند
د، اما کارفرما دادند و علت مصرف موادشان این بود که بتونن کار کنن شتیم که کار خدماتی انجام میکننده دا ي مراجعهرشما بی

  ."ها اعتیاد دارند، بیرونشون کرده بودند متوجه شده بود این

ما ": کند که ، یکی از کارکنان تعریف میگذرانند، عدم رعایت اصول محیط کار است زدایی را می هایی که دوره سم مشکل دیگر زن
شهرداري براي زنان خودسرپرست یک جاي (ار ها که یک سال پاکی داره فرستادن سرک خانم زی اداریم که یک اي نمونهاالن 

اما طرز رفتن به سرکار را بلد . بینه، در عرض یک ماه راحت یاد گرفت خیاطی می آموزشکه ) اندازي کرده آموزشی و کار راه
  . "به بلد نیستندیترتو قاعده کار کردن رو که نظم  ها این...  دادند رفته و به صاحب کار اطالع نمی نمی مثالًنیستند، 

اي است که  ، مسئلههستند  و بهبودیافته بوده مواد کننده که مصرفکاهش آسیب سر وقت و منظم نیامدن برخی از کارکنان مراکز 
چون . ها برنامه تربیتی داشتیم اي کاش ما براي این ": تقریباً توسط اغلب مدیران مراکز و همکاران این افراد به آن اشاره شده است

نفر در محیط کار  20مثالً یکهو وسط کار، جلوي . ها به لحاظ تربیتی خیلی سطح پایینی دارند، حتی اونهایی که خانواده دارن این
خوب این باعث میشه اینها شناخته بشن و نظر و دید همکارها نسبت به اونها و دید کارفرما تغییر کنه که وسائل  "دمت گرم"میگه 

  . "به کارفرما فشار میاره که فرد رو قبول نکنه ها هدغدغمنو ندزده و همه اون 

براي کار به چند دسته تقسیم  آمادگیمواد را در رابطه با شانس درمان و بهبودي و  کننده مصرفخدمات زنان  کنندگان ارائه
  :ها به نظر آن. کنند می

 یعنی افرادي که بیوه یا مطلقه کننده خودسرپرست بیشتر از همه شانس بهبودي را پس از ترك دارند،  زنان مصرف
ها مجبورند کار کنند اما آمادگی روحی ندارند، هنوز امید  این. کنند هستند و بچه دارند، یعنی این افراد به کار فکر می

 . کورسوي امیدي وجود داردن، هنوز شان را بیارن پیش خودشو دارند که کار کنند و بچه
 خانواده کمتر به کار فکر  هاي حمایت، اما به دلیل هستند  هم موفق ها آن) مجرد یا متأهل(که خانواده دارند  ییها آن

 . کنند می
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  هیچ وقت سر کار ) همسر غیر رسمیغالباً (مردي را براي حمایت داشته باشند  راگ ی هستند کهگروهگروه سوم
 .مپ را دارندبه سختی تحمل یک ماه ماندن در کها  این. دنور نمی

  

 آموزي حرفه  

که  اند کردهبهبودي با توجه به امکانات و فضایی که در اختیار دارند، سعی  ات در هر دو نوع از مراکز درمان وکنندگان خدم ارائه
ها که بیشتر جنبه پر کردن اوقات فراغت، درمان و کسب  کننده را تشویق به یادگیري و انجام برخی از فعالیت زنان مصرف

سازي، نقاشی روي پارچه ولی  بافی، کیف دوزي، عروسک مثل خیاطی، قالی. بنماینددستمزدي اندك در مقابل کار انجام شده دارد، 
  . شتغال دائم و کارآفرینی نداردهیچ یک از این اقدامات جنبه ا

دار و یا  اند ولی عده زیادي خانه اي را در عمل یاد گرفته کننده حرفه کنندگان خدمات گروهی از زنان مصرف بر اساس تجربه ارائه
  : کارگران ساده غیر ماهر هستند

شوند به خاطر ژست اجتماعی که مثالً  مع میدور هم ج ها زنها  در آرایشگاه. کنند آرایشگرند هایی که مراجعه می درصد زن 90" 
بعد از . شود براي همین اعتیاد زیاد دیده می... شوند،  داره، یا اگر شیشه مصرف کنند الغر می سبگیرند کال تاگر سیگار دس

هاي خدماتی مثل  خورد و بعد دارندگان شغل دار به چشم می آرایشگري در میان شاغلین، بیشترین میزان اعتیاد در بین زنان خانه
ها دیگه  ده، اکثر این ده اما بعدها تأثیر منفی رو نشون می بهشون انرژي می اي دورهمصرف مواد یک ... نظافت، نگهداري از سالمند و 

  . "توان کار کردن ندارند

واقعاً ما در این قسمت " :معتقدنددانند،  ها را بر عهده دولت می کنندگان خدمات که مسئولیت اشتغال زنان بهبودیافته ارائه
توانیم  ما هم فقط یک وعده غذاي گرم می. انجام دهند ها آنتوانند براي  اري نمیک ها آنبهزیستی و بقیه ارگ. ضعف داریم] اشتغال[

  .  "بدهیم

االن ... هایی را بسازه که یک بخشی حالت کارگاه آموزشی باشه، یک بخشی کار کنند،  بهزیستی یا یک واحد دولتی، مجتمع" 
هایی بیرون میرن، امکانات خاصی  سرکارشون، هم یک موقع هایی که رفتند کنار کمپ کارگاه، بازدهیشون خیلی بهتره، هم خانم

  ."...ها داده بشه، یا یک حقوق مثل بن به این

  

  

  

  

  

بر این باورند که کار و اشتغال و اصوالً آماده شدن . اولویت اول جا و مکان است و بعد کار و اشتغالخدمات،  کنندگان ارائهاز نظر 
باید  "عالوه بر این حتی در صورت اشتغال . کننده فاقد آن هستند طلبد که غالب زنان مصرف براي کار سالمت روحی و روانی می

  تجربه اشتغال 
  

نفر اول گفت من . نفر گلچین شدند چهار آمادگی بیشتري براي کار دارند؟که چند نفر  گفت بارمدیر مجموعه یک  "
ماه پاك بوده، اون هم  9خانمان بوده و تازه  دومی هم که از بچگی بی. رم به خاطر مشکالت روحی که داشت نمی

. کنن پزشک دارن روش کار می شناس و روان نتونست با محیط بیرون خودشو مطابقت بده و ما حذفش کردیم و روان
ها هم کج دار  ا اینام. گفتند بچه مثبت ها بهشون می ها کسانی هستند که بچه این. بد نبودموند دو نفر که بازدهیشون 

 ."و مریز دارن میان جلو
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دي کار کند، کدوم تولیدي است؟ ما باید اول تولیدي را زیر نظر داشته فرستیم تولی کسی که میاد بیرون، می... حمایت شوند 
گیرند،  تجربه نشان داده که بعد از یکی دو ماه مورد سوءاستفاده جنسی قرار می... چون آن کسی که مسئول تولیدي است، . باشیم

بینند، سریع دل  وقتی از کسی محبت می ها اینخوب باالخره یه زن نیاز به محبت دارد، . گردند خورند و دوباره برمی ضربه می
ماه  4تا  3بعد از . کنه آن طرف هم سوءاستفاده می... تونه نجاتشان بده و ازشون حمایت کنه  کنند این آقا می بندند، فکر می می

   ."گردند درب و داغان برمی

ئه مسکن، نبود منابع مالی کافی براي ارا الت تأمینمشک با توجه به در مورد کار و شغل کنندگان خدمات پیشنهاد تقریباً همه ارائه
  :کردبسنده شوندگان  نقل اظهارنظرهاي یکی از مصاحبه توان به ت سالمتی جسمی و روانی میخدما

 ترین روند بیرون بزرگ جا که می ها از این وگرنه این. که از پاکی گذشته انجام بدهند] ماه تا یک سال 6[کار را باید بعد از مدتی "
دارند، نه پولی دارند، نه بچه و زندگی دارند، پس توي این تالشه که یه اتاق  بروند؟ نه سقفیکجا . شون اینه که پول ندارند دغدغه

یک سال به  مثالًه کباشند بیان افرادي رو  ییها آنسازماگر واقعاً ... رو از بهزیستی بگیره اش بچهبگیره، یه کاري پیدا کنه تا بتونه 
یک اتاقی بدن که حداقل یک جایی رو به عنوان مسکن داشته باشند، این حداقل نیاز امنیت رو . باال پاکی دارند رو حمایت کنند

  . "گرده، روز از نو، روزي از نو تونه بره سرکار، وگرنه دوباره به همون شرایط برمی براي این افراد بیاره، پس می

  

  کارفرمایان. 3.3

 هاي نگرشو  ها دیدگاهشناخت . کننده مواد هستند ایان یکی از شرکاي اصلی یک برنامه درمان و بهبودي براي زنان مصرفرفرمکا
با این حال . بسیار مهم استو ورود به بازار کار  يع درآمدمناب کننده به موانع دسترسی زنان مصرف آنان براي آگاهی بیشتر از
توان  می ها آناز ارتباط با  اي اندازهاند و حتی تا  رفته ها آنکنندگان خدمات به دالیل عدیده کمتر سراغ  متخصصین درمان و ارائه

ي یک شغل به کارفرماها برا اند کردهاي که به مراکز مراجعه  کننده زیرا بر این باورند که معرفی زنان مصرف. گفت پرهیز دارند
ها تلخی  کنندگان خدمات در برنامه متادون درمانی تجربه ارائه. آورد هر دو طرف به وجود می تی را برايانتظارات و مشکالمناسب، 

هایی که  ، حتی کارگاهودهخوب نب ایم کردهشان  ایی که معرفیه به هیچ وجه تجربه ما با این کارگاه ":دکنن را در این رابطه بیان می
دوست نداشتند، ] ها زن[از پیشنهادهاي مصرف تا سوء استفاده جنسی و آزار و ارتباط جنسی که این . اند کردهها دایر  یافتهبهبود 

که ... شان را گرو برداشتن و هر آن چه از تحقیر و فحش و کتک و  اند و شناسنامه تا طلب پولی را که داشتند و بهشان نداده هبود
حتی قبل از فرستادن ارزیابی کردیم که این کارفرما متأهل است، ... سوءاستفاده که فکرش را بکنید وع یعنی هر ن. فکرش را بکنید

   :کنند که گیري می و بدین ترتیب نتیجه. "اند ها را زیر پا گذاشته زن دارد، تجربه دارد، همه این

بعد هم پولش را ندهد و ... د این آدم را بچاپد خواه نیست، فقط می.. اجتماع و  سالمت اش حقوق کافی، تأمین کارفرما مسئله"
 و... براي این که عمق این اشتغال . ستمکننده مواد موافق نی گذاري خصوصی براي اشتغال زنان مصرف من با سرمایه.  بگوید برو

که این ... ارت کار شهرداري، بهزیستی، وز. هاي اجتماعی همراه باشد باید با یک حمایت. ... خواسته و نگاهش درآمدزایی است
  .   "...ها حمایت کند باید یک نهاد دولتی از این... حقوقی بگیرد 

کننده کار در این  هایی بودند که زنان مصرف گفتگو کردیم همگی در همان حوزه از فعالیت ها آنکارفرماهایی که در این مطالعه با 
خدمات اعتقاد داشتند که اشتغال براي همه از جمله زنان  کنندگان ارائهنیز مانند  ها آن. رشته از مشاغل را تجربه کرده بودند

کید داشتند که أاما همچنین ت. شود باعث احترام به خود و احساس رضایت از زندگی و مفید بودن براي جامعه می  کننده مصرف
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کار هستند فراهم  جستجويکه در  ییها آنفرصت کار را براي همه  ها آن. کارفرماها در آخرین نقطه از یک طیف قرار دارند
خدمات هستند که براي ایجاد انگیزه، تقویت عالقه به  کنندگان ارائهنیروهاي کار تفاوتی با هم ندارند و این  ها آند و از نظر نآور می

  . اساسی را بردارند هاي قدمهاي الزم باید  کار و یاد  دادن آداب و رسوم کار کردن و حمایت

شرایط بازار کار و تعداد زیاد بیکاران،  ود، مانند وضعیت اقتصادي کشور،شرایط خارج از کنترل خبه تمامی کارفرمایان عالوه بر این 
اما واقعیت این است که عالوه بر مسائل فوق، به .. هاي متعددي داشتند اشاره... هاي اقتصادي مسئله بیمه و  رکود در اغلب فعالیت

مواجه  مشکالتیبا  را مواد، مسائل دیگري هم وجود دارد که همه کننده مصرفه از نیروي کار زنان رسد که درباره استفاد نظر می
که  صنعتیخدماتی و هاي  مصاحبه شد در بخش ها آنکننده موادي که در این مطالعه با  اشتغال گروه بزرگی از زنان مصرف. کند می

معموالً با نیروي  هایی چنین کارگاه. اي کار نیاز ندارند، بوده استتددر اب کنند و به مهارت خاصی نیز ت میدستمزد کمی پرداخ
کارفرماها از بیان . خارج بمانندکند تا از شمول برخی از مواد قانون کار و بیمه  کمک می ها آنکنند که به  نفر کار می 10کمتر از 

  . هاي گریز از آن ابایی نداشتند دردسرهاي بیمه و یافتن راه

کسانی که  )1: (توان تفکیک کرد را به دو گروه می ها آنمواد  کننده مصرفهاي کارفرمایان در مورد استخدام زنان  بر اساس نظرات و تجربه
کنند و ظاهراً به دلیل  این افراد قید می استخداماگرهایی براي  و ها و اما کسانی که شرط) 2(به شدت از استخدام این گروه پرهیز دارند و 

  . ها ندارند هاي ناموفق گذشته تمایل چندانی به استخدام این جربهت

شرط  2کنم ما این جا فقط  من به هیچ وجه با زنان معتاد کار نمی ": گوید هاي زنانه می حوزه تولید لباس ریکی از کارفرمایان د
من دلیل ... ه پیشگیري بهتر از درمان است داریم یکی سکس ورکر نباشد و یکی این که معتاد هم نباشند و اعتقادم به این است ک

    ."اصالً شکی توش نیست": جواب قاطعی دارد "حتی اگر پاك شده هم باشد؟":در مقابل این پرسش که. "گم دارم که این گونه محکم می

با زنی که شوهرش معتاد تفاوت زنان معتاد ":این کارفرما معتقد است اگر قرار به استخدام باشد همسران مردان معتاد اولویت دارند
نه و ک اما چون خودش سالمت است داره کار می. کمپ هم رفت و آمد و عین جنازه هم خوابه. شوهرش معتاد است... االن . است

و شرافتمندانه  کنند میو کار  آیند میشوهرانشان معتادند ولی  آیند جا میتمام زنانی که این ... دهد هاش را دارد می هزینه بچه
  . "کند میفکر کنید که اون مرده، خودتان جوانید، توانمند هستید و این برایشان کار  گویم می ها آنمن به همه . کنند میی زندگ

یک ..  بر اساس نظرات کارفرمایان، کارهاي تولیدي در چند نقطه تهران متمرکز شده است، مثالً در خیابان مولوي، جمهوري و
پول برق و آب، آن هم برق اتوها . دهد میمیلیون تومان اجاره مکان  2تا  1گاه کوچک ماهی براي دایر کردن یک کار"کارفرما 

ها مثالً جوراب، چک و  کارخانه ازو براي گرفتن کار . میلیون هزینه دارد 6تا  5پول تلفن و دستمزد کارگر بالغ بر . بسیار باالست
 اي حرفهپس کارفرما مجبور است که از کارگرهاي . که هر روز مقدار معینی کار را تحویل بدهند دهند میو تعهد  دهند میسفته 

... شناس بودند، نه کار بلد بودند،  هایی بودند که نه وقت آدمتازه از . نیستند اي حرفهمواد کارگر  کننده مصرفزنان . استفاده کند
 ها ایناز نظر صحبت کردن رفتار مناسبی ندارند و پوشش مناسبی ندارند و ... ه شان برخورد و رفتارهایشان بود یکی دیگر از مسائل

  . "چیزهاي مهمی است
  

 هاي قانونی و دستمزدها حمایت  

ساعت کار،  12تا  9غالباً با ) کننده مصرفکننده و غیر مصرف(ارگران تولیدي اظهارنظرهاي کارفرمایان دستمزدهاي ک بر اساس
ها در ازاء  انجام یک واحد  در برخی از کارگاه. کارگر دارددي خاص و مهارت و سرعت انجام کار توسط تولیبستگی به شیوه کار آن 
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در بندي  یعنی کارفرما، انتظار تعداد مشخصی از تولید و یا بسته. کنند میدستمزد دریافت  ،بندي یک واحد از کار و تولید و یا بسته
مزد ثابت  ها کارگاه برخیاما ) 90در سال (شود  تومان پرداخت می 300جوراب یک جین بندي  بسته ايرببه طور نمونه . داردروز را 

   .کنند میبراي ساعات کار ثابت پرداخت 

اغلب  در حالی که انجام کار هستند، از کارفرماهاي بخش خصوصی سخت معتقد به پرداخت دستمزد در مقابل تعدادي
معتقدند که براي ایجاد . اند ش کارفرما، چندین مرد و زن بهبود یافته را به استخدام درآوردهکنندگان خدمات که خود در نق ارائه

هزار تومان در  200مثالً (بلکه باید حداقلی را  ه شوددستمزد در مقابل هر واحد کار داد ها این فکر بود که به اینانگیزه نباید به 
هاي مالی  به دلیل محدودیتنیز خود   راکزهمین م اما .ییر رفتار داشته باشنددر نظر گرفت و بیمه کرد تا اشتیاق به تغ) 91سال 

کمبود بودجه براي پرداخت دستمزدهاي کافی به مردان و زنان . پردازند می بهبودیافته افراد به را دستمزدهاي بسیار کمی
 کنندگان خدمات هاز مواردي است که همه ارائبودجه حداقلی، شده در مراکز و تأخیر بسیار در تأمین همین  کننده استخدام مصرف
میلیون است که باید با آن یک وعده غذاي  30کل بودجه یک مرکز ": دارد که یکی از این کارفرماها بیان می. اشاره داشتند به آن

میلیون تومان اجاره  5/1(هاي بهداشتی، ظروف یک بار مصرف، هزینه سوخت، آب و برق، تلفن  گرم، اجاره مکان، هزینه سرویس
فته که کارهاي خدماتی و هاي بهبودیا نفر بچه 4نفر نیروي کار، یک مسئول فنی،  5استخدام ) میلیون تومان رفته 18یعنی 

Outreach توانیم بکنیم؟ هر  بنابراین ما هم چه کار می... هزار تومان فقط پول نان است  500دهند در ماه حدود  را انجام می
البته . ها را ما در عمل یاد گرفتیم این... امضا کن  متا روز آخر کار بیمه نداري، این نامه را ه گوییم میکند  کس با ما همکاري می

   ."...گذارند، عملی نیست اي که در اختیار ما می براي ما بهتر است که به همه مزد خوب بدهیم، بیمه کنیم اما با بودجه

کارفرماي تولیدي لباس که سیزده سال سابقه و تجربه مدیریت یک کارگاه موفق را دارد براي روشن شدن نحوه کار خود یک 
خواد، شما باید برید بانک، شما باید گردش مالی داشته باشید، خیلی کارها  صی داره، جواز میکارگاه تعریف مشخ": دهد توضیح می

هاي خودمون رو داریم  ما هم کلک... کنیم  البته بیمه هم رد می. گیرد میهزار تومان  400کند  کار می ساعت 9کارگر  .دباید کر
تومن بیمه  40-50نفر  5م بخواهند بیمه شوند به ضرر خودشه، من زیر نفر نیستند اگر ه 5نفر بیمه هستند،  5مثالً توي کارگاه 

. جمهور مشمول قانون کارید شما توي قهوه خونه این مملکت کار کنی تا معاون رئیس. هزار تومن80تا  70نفر  5دم، باالي  می
  . درصد است 10اش  نفر حق بیمه 5زیر . نفر مشمول حمایت از قانون کار نیستند، اما باید بیمه شوند 5هاي زیر  کارگاه

  . "دم و حق بیمه را به خودش می کنم نمیبدهند من هم اسمش را توي لیست رد  بیمه خواهند نمی هاي کارگر گاهی اوقات خانم

کنند و مشاور یکی از مراکز در  کنندگان خدمات همه راجع به دستمزدهاي کم صحبت می کننده مواد و ارائه گرچه زنان مصرف
کم ها از میزان دستمزد  کارگاه به خاطر مشکل جا و نارضایتی زن": گوید کننده می یک پروژه آزمایشی اشتغال زنان مصرف انجام

هاي  اما زن. دهند هاي سالم هم همین را می عرفشون همین بود، به زن اما!! تومن در ماه 150تا  90. واقعاً هم کم بود. بسته شد
  ". هاي متوقعی هستند کننده آدم مصرف

مواد به طور کلی به ویژه زنان انگیزه کار کردن  کنندگان مصرفگذشته خود بر این باورند که  تجربیاتاکثر کارفرمایان بر اساس 
 ها به نظر آن .کامالً طبیعی و قابل توجیه است ها آناز نظر  اند شدهتازه وارد یک کار  پرداخت دستمزدهاي کم به افرادي که. ندارند

اولین قدم براي یک شغل ثابت و کسب درآمد خواستن خود افراد است و در مقابل پرسش پژوهشگران بر ضرورت حمایت از این 
عتقاد هستند که اگر این افراد انگیزه نداشته باشند، معرفی کنند و بر این ا گروه اجتماعی، دو کارفرما نظرات مشابهی را عنوان می

این فرد در درونش این خودخواستگی ": توسط مراکز ارائه خدمات و یا دوستان و آشنایان چندان مفید نیست ها آن و حمایت کردن
یا این طرز . باید به او کمک کرد رم تا شروعی دوباره داشته باشم نه این که چون معرفی شده فقط باید ایجاد بشه که من دارم می

  . "دلیل از کارفرما دارد هاي بی ار کند، چون انتظار حمایتکتواند  فکر نمی
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به طور مثال اگر دستم شکسته، من باید خودم بدونم . این برچسب کمک و حمایت مشکل ساز است": گوید کارفرماي دیگري می
جین  20در میان این افراد کسی بود که . خودم استفاده کنم دستاید از که بعد از مرخصی از بیمارستان دستم سالمه، پس ب

اما . به نظر من سالمت کامل داشتند. کردند نمیهیچ فرقی با هم  گرفتی میاما اگر تست ورزش از جفتشون . تا 200، کسی زد می
  .  "اون ذهنیته که باید درست بشه

سرعت عمل و مهارت کارگران در سطح فردي، بلکه نتیجه گریزناپذیر  ،تنها انگیزهکننده دستمزدها نه  کارفرماها معتقدند تعیین
شاك چیزي است که بشر دائم به آن نیاز ، پوخورد نمیر شرایطی پوشاك زمین تحت ه کردیم میما فکر ": اقتصادي استیک نظام 

داري که براي دو هفته کار  ه به سیستم اقتصادي سرمایهگرد اما بازار خوابیده، پوشاك مثل سیل از چین داره میاد، این برمی... دارد 
این سالم است واي به حال این که معتاد . هزار تومن 80دهد  به یک کارگر زن می "چرخی میان"شب به عنوان  8صبح تا  8از 

   . باشد

با کارگر فرق داره، اما  کارگر. گیرد یتومان مزد م 800البته ما کارگر داریم که . کند داري غوغا می استثمار براي حفظ نظام سرمایه
تونه توانمند  می. فقط براي رفت و آمدش است شه بهش داده میتومانی که  120گر داریم که تازه باید کار یاد بگیره، تازه آن رکا

  . "تومن بگیره 800بشه و بیاد 

خاصی  هاي حمایتین گروه از نیروهاي کار که به و کارفرماي تولید پوشاك دیگري در مورد حمایت قانونی از کارگران ، به ویژه ا
  : دهد میهم نیاز دارند توضیح 

وزارت کار باید حمایتشان کند که . شود اگر در بعد کالن ببینیم قضیه را، اوالً مشکل این است که هیچ حمایتی از آنان نمی "
دوماً اوضاع اقتصادي به هم خورده . دهید؟ ما که این را نداریم تومان می 120تومان است چرا به این کارگر  300حداقل حقوق 

هزینه تولید . تولیدي همین هزینه تولید است هاي بخشمشکل ایران در تمام . از جنس چینی است است و سوماً بازار پوشاك  پر
  . "کند نمی ها اینطرف وزارت کار خودش را کشیده کنار، قانون هم حمایتی از  نالعاده باالست در نتیجه از ای فوق

  

 رعایت هنجارهاي محیط کار  

کننده براي حضور به موقع سرکار مشکل دارند و سلسله مراتب را در محیط کار  زنان مصرف ،بر اساس تجربیات اکثر کارفرماها
 کنن، کافیه بگی چرا؟ حاال دیروز مرخصی بودید و عموتون فوت هر کاري که دوست دارن می": گوید کارفرما می. کنند رعایت نمی
  . "...شما حساب کرده، یک بار، دو بار، سه بار اي است که روي  امروز چرا دیر آمدید؟ اینجا یک مجموعهکرده بود، 

کارفرماي دیگري که در یک کارخانه سرپرست یک مجموعه بافندگی است با تجربه کار طوالنی مدت با افراد معتاد، نظراتش بیشتر 
اند  که کارگرانی داشته که بسیار ماهر بوده کند میاو تعریف . است) زن یا مرد(کننده  مربوط به وضعیت روحی و روانی افراد مصرف

، اما به محض کردند میسال یک جا کار  6یا  5 کردند میزمانی که مصرف . ریخته تشون طال میشاز هر انگ": و به اصطالح خود او
ب کار به شه با همون سیستم و صاح شه که اصالً نمی توقعشون زیاد میشن،  شه، تندخوتر می میکردن، اخالقشون عوض  ترك

  . "کارشون ادامه بدهند

تجربه یک کارفرماي تولیدکننده لباس که  از شدکار از کارفرمایان اشاره تمام نکات ظریفی که در عدم رعایت هنجارهاي محیط 
  :توان دریافت کننده مواد بوده می خود روزگاري مصرف
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 شبکه روابط اجتماعی جدید 

شوند که شبکه روابط اجتماعی گذشته را ترك کرده و  تشویق می کننده مصرفسالمت روانی، زنان  نمتخصصی هاي توصیهبر اساس 
کمک  ها آنبه بهبود و سالمتی  تواند میآیا یک شبکه روابط اجتماعی جدید در محیط کار . درصدد یافتن دوستان جدید برآیند

ها در  کننده جدید با غیرمصرفسایر همدردان خود کار کنند و یا وارد یک روابط  کننده با بهتر است که زنان مصرفکند؟ و آیا 
کار و کننده مواد گاهی اوقات هدفشان فقط  محیط کار شوند؟ به ویژه آن که تجربه کارفرماها حاکی از این است که زنان مصرف

 . دهند که در گروه باشند و با سایرین ارتباط برقرار کنند کسب درآمد نیست، بلکه ترجیح می

  : شوند وضوع به دو قطب کامالً متضاد تقسیم میکارفرمایان در مورد این منظرات 

 بهتر است ،باشندکننده مواد با هم یک جا  ان مصرفگروهی معتقد بودند که زن .  
  در محل  ها با سایرین بهبودیافته بودنشان تبعات زیادي دارد و موافق ترکیبگروه دیگري بر این اعتقاد بودند که با هم

یکی از کارفرماهاي گروه اول . کننده مشکلی نداشتند ك زنان مصرفتفریحات مشترالبته این افراد با . کار بودند
چون شرایط . ها پیش سایرین، اصالً قبول ندارم کارگاه رو بفرستن تو] کننده مصرف[ها  من اصالً با این که زن":گوید می

باید توي . ممکنه دچار چالش بکنه ده تو این کارگاه کار بکنه و افراد سالم را هم اصالً اجازه نمی  خاص این خانم
ده که با  کارفرماي بخش خصوصی اجازه نمی... ها را آماده کنیم و آموزش براشون داشته باشیم  هاي خودشون این کارگاه
  ". ...گیره  تونه دل بسوزونه، پس سخت می کارفرما نمی... آور کارگاه این کم کم یاد بگیره  هاي سرسام هزینه

 ااظهار نظري ب بندي و جمع ها هرگونه میدانی در این زمینه هاي پژوهشکه در غیاب مطالعات تجربی و  واقعیت این است
  . شود شروع می "دارد به فرد بستگی"جمله 

  
  
  
  
  

 

  تجربه
. سال، ولی قدم کار نکرده بود بهمن معرفی کردند 2هم تقریباً ماه پاك بود، یکی  7هاي همدرد را که یکی  دو تا از خانم"

دستمزد ما اون . شبه 7بعدازظهر تا  2و از  12: 30صبح تا  8روزهاي اول گفتیم ساعت کار ما از . ها باال نبودند اصالً پاکی
ا بکنم اینه که حمایت گفتم کمکی که من می تونم اینجا به شم. هزار تومن 400االن شده . هزار تومن بود 300موقع 

 20ماه پاکی هم سر  7ماه موند و اون  3 تقریباًدو سال پاکیه ... کنم این محیط همیشه پاك بمونه و همیشه هم هست 
نفر در کارگاه بودند، کارهاي وسط کاري  13دالیل این که خواستم همکار من نباشه این بود که . روز من عذرشو خواستم

اون رشته خاص به  خواید در ه آموزش بدید و کاري که میکافیه به کسی یک ما... خواد  نمی مهارت ما زیاده و اصالً
ثیرش روي افراد سالم دیگه خیلی تأ. شدند اتفاقی که افتاد این بود، به طور نامنظم وارد کارگاه می. ده راحتی انجام می

یکی ... تونستم تحمل کنم  دیگه نمی... کرد میبت و کارهایی که داشت و با موبایل صح ها مرخصیو  ها خواهش. زیاد بود
بهش بگی این روش رو  شد نمی اصالًیکیشون هم بلد بود اما اونقدر پرمدعا بود که . از اونها براي یک کار ساده اومده بود

داد  ا انجام میت 35ذاشت اونجا و این خانم  و براش می کرد می آمادهشلوار را  150خانمی که کنار اون بود شب . انجام نده
   ."خواست میو دستمزد همون خانم هم از من 
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 کار در منزل  

ناموفق  یکی. ل وجود داردکننده در منز دو تجربه متفاوت از کار زنان مصرف با کارفرمایان هاي به عمل آمده بر اساس مصاحبه
) مجري پروژه(در تجربه اول که یک تجربه کوتاه مدت و در قالب یک پروژه آزمایشی اجرا شده است، کارفرما . موفقو دیگري 

 : کند از مشکالت متعدد در جریان کار تعریف می

 10. کرد میکه یک پیک موتوري این کار را  گرفتیم میدادیم و تحویل  بردیم در خانه تحویل می را باید می ]جوراب[ کاالها "
  : ولی گاهی اوقات. گرفت میو  داد می، کاالها را زد میبعد از ظهر دور  4صبح تا 

 زد و کسی منزل نبود فته بود نان بخرد؛ موتوري زنگ میخانم ر  
 دهد میها بفهمند که در خانه کار انجام  دوست نداشتند که همسایه ها خانم 
 ها آنغذا ریخته بود روي ( کردند می کثیفکاال را در منزل  ها بچه( 
  کرد که عملی نبود اصی را درخواست میخبراي پیشگیري از کثیف شدن، رنگ 
  کار در مقدار و روز معین انجام نشود شد میگاهی اوقات مشکالت خانوادگی باعث 
  را نداشتندحوصله کار آن روز 
 است  هشدگفتند کاالها گم  گاهی اوقات می 

ولی . بودند  شدهگرچه این پروژه ابتدا در یک محل ثابت شروع شده ولی به دلیل تخریب ساختمان مجبور به انتقال کار به منازل 
کننده براي  که کار در منزل موفقیت چندانی ندارد، زیرا اغلب زنان مصرف اند رسیدهبه این نتیجه  به دست آمده، تجربهپایه بر 

و در صورت از دست رفتن این فرصت  ارندتمایل به انجام کاري با دستمزد کم د ،دیدار دیگران، گفتگو و ارتباط برقرار کردن
   . نخواهند داشتبه انجام کار اي  عالقه

اي که  در یک کارگاه تازه": کند مید را در تولیدي چهارراه استانبول سپري کرده تعریف اما کارفرماي دیگري که تمام عمر کاري خو
ها بودن و کسانی هم تو  دو جور فعالیت داشتیم یک سري تو خونه] همسر کارفرما[اندازي کردم که یک خانم مدیر کارگاه بود  راه

که  هایی آن. کنیم و اصالً مشکل نداریم خیلی خوب با هم کار می ... هنوز هستند و ها بودن دي که تو خونهکارگاه بودن، اون افرا
درگیر نیستیم، با مشکالتشون  ها آنما با . کار کنند توانند نمیتوي خانه بودند شوهرانشان معتاد بودند اما توي یک محیط با هم 

در بعضی از . گیرند هزار تومان می 180 تا 170شان را ن دفتر و مزدهفته به هفته میا. ر هم راضی هستمآشنا نیستیم، من بسیا
  . "گیرند می تومان 1500تا  1400کنن ماهی  نفر با هم کار می 5یا  4ها  خانه

کند زیرا در هر تجربه  ریزي براي کار در خانه یا بیرون از آن کمک نمی و برنامهگیري  کدام از دو تجربه چندان به تصمیم نتیجه هیچ
اند و واقعاً  در انجام کار مشارکت داشته... ها و  فروش معتاد، زنان بهبودیافته، تنوار، زنان با شوهران ترکیبی از زنان سرپرست خان

گونه پشتوانه  شاید این مسئله هم از موضوعاتی است که بدون هیچ. دست یافت قطعیتوان بر اساس دو نمونه به نتیجه  نمی
موفقیت یا عدم موفقیت کار در منزل به عوامل  گفتتوان  میفقط تجربی اجرا شده و در ارزیابی نتایج آن مطالعاتی و 

   ."بستگی دارد"گوناگونی
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  کارفرماجنسیت  

کننده در واحدهاي تولیدي که کارفرما و یا مدیر آن جنس مؤنث است، اغلب  جنسیت کارفرما و اشتغال زنان مصرفدر مورد 
نسبت به این موضوع نظر موافق داشتند، گرچه به ) و نه یک دختر جوان( "با تجربه بودن کارفرما"کارفرمایان زن یا مرد با تأکید بر 

کردند که خودخواستگی و انگیزه براي کار و اشتغال بیش از  کننده اشاره داشتند و تکرار می زنان مصرفطور منظم به انگیزه 
زیرا کارفرما چه ، الزم استکننده  حمایت از کارفرما براي کار با زنان مصرف بودند که همچنین معتقد. جنسیت کارفرما اهمیت دارد
و تواند آموزشی باشد زیرا ا می این حمایت. ننده را به کار بگیرد نیاز به حمایت داردک تواند زنان مصرفزن  و چه مرد براي این که ب

، مجرم نیست و کند که او بعدها یاد گرفته که معتاد واقعاً بیمار است تعریف میکارفرمایی . که با معتاد چه کار باید بکند داند نمی
  . ه استتأثیر زیادي داشت ها آننسبت به  این نکته در دیدش

یک خانم به ": اندازي و مدیریت یک تولیدي لباس شده است هاست و موفق به راه یافتهبه نظر کارفرماي دیگري که خود از بهبود
این فرد . چند سال پاکی باشه، یک کارفرماي آموزش دیده باشه باتونه کمک کنه، البته باید یک خانم  هاي دیگه بهتر می خانم
  ". یارش باشد که دیگران هم آموزش ببیننداي در اخت تواند مجموعه می

حتماً باید یک خانم مدیر این . ها زیاد است دردسر کار با خانم ": رسد بر این نظر است میتر به نظر  کارفرماي دیگري که کمی مسن
شود وارد  ، به راحتی نمیکنند میتا خانم کار  10وقتی در یک کارگاهی .. .توانند مستقیماً وارد این کار شوند  مردها نمی... کار باشد 

در کارگاه . وارد کارگاه شوم توانم نمیبه راحتی  "مرد"کنیم دیگه من  باید این را بپذیریم در این کشور داریم زندگی می... شد 
   ."... کنند را برداشتند، با یک تاپ نشستند دارند کار می شان روسري ها خانم

مرد معتقد بودند که اگر کارفرماها زن باشند شاید به دلیل هم جنس بودن و شاید هم همدلی زنانه،  کارفرمایانجالب این که اغلب 
زنان (ن تمایلی به استخدام کارگر زن اما کارفرماهاي ز. تر عمل کنند موفق کننده مصرفدر اشتغال و به کارگیري زنان 

  . زنند، نداشتند حیط کار را به هم میرامش مبه دلیل تأثیري که بر دیگران دارند و در واقع آ) کننده مصرف
 

 عوامل تهدیدکننده در محیط کار  

کارگرانی هستند که با مصرف . هاي تولیدي رواج دارد مصرف مواد در برخی از کارگاه) زن و مرد(بر اساس نظرات همه کارفرماها 
اعتراضی . دهند افراد کارشان را به خوبی انجام میکارها به دلیل این که این  حبمواد به کار مشغول هستند، مثالً تریاك و صا

  ماه کار 6تجربه 
و بسته بندي شامل این بود که  آورد یمتا گونی جوراب خام  4هماهنگ کرده بودیم با یک جوراب باف بازاري هر روز 

و کار تمام شده را تحویل  شد یم، جین جین کارتن  خورد یم، مقوا شد یم،پالستیک  شد یم، تا  خورد یمجوراب اتو 
ما براي این که انگ را برداریم و نگویند که اینجا همان جایی است . هم رسید 13نفر شروع شد و تا  6کار با  .دادیم یم

سرپرست خانوار هم  ها خانم. کننده داشتند هم به کار گرفتیم هایی که همسر مصرف روند از خانم که این جور زنان می
خانمی بود . ار نداده استو هنوز تغییر رفت ماه فقط پاك شده بودند 3ها  این. زن بهبود یافته، بین راهی بود همبودند و 

... اونجا همه گونه بودند .داشت+ HIVکه همسرش داخل زندان بود و خودش سکس ورکر بود، خانمی بود که همسرش 
جایی آن را به داخل خانه  کار ساختمان خراب شد و مجبور شدیم به دلیل بی وسطساختمان را شهرداري داده بود و 

    . انتقال دادیم
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این کار را به ویژه در ساعات شب انجام  تواند نمی کند نمیکار این افراد گاهی به قدري سخت است که آدمی که مصرف . ندارند
کار کند،  است سال پیش 40ساعت با ماشینی که مال  12 تواند میدر واقع کارفرما تا زمانی که این کارگر سودآوري دارد و . دهد

ساله هیچ جوانی را براي  50یا  40با اخراج یک کارگر  داند میبه ویژه آن که . کند نمیخود را با موضوع مصرف مواد کارگر درگیر 
  . پیدا کند تواند نمیاین کار 

خواد، کارگر  نخ می ها ماشیناین  ":گوید میروسی قدیمی بافندگی هاي  کارفرماي دیگري بر اساس یک مثل رایج در مورد دستگاه
  ". خواد خواد، تریاکم می می

  

  

  

  

  

، شود نمیشود و یا کارگر به دلیل مصرف آن اخراج  ها پیشگیري نمی ي بنابراین گاهی اوقات نه تنها از مصرف مواد در برخی از تولید
در مواردي کارفرمایان عالوه بر ایفا . شوند کننده مواد می به همین دلیل کارفرماها خود تهیه. مصرف مواد پذیرفته شده است بلکه

کننده مواد از انتظارات نابجاي کارفرماها و  زنان مصرف. انتظارات برقراري روابط خاصی را دارند ،و تأمین مواد "ساقی"کردن نقش 
بینی کرد چنین  پیش شد میگرچه از ابتدا . دکردن نقل می) بخش پیشین گزارش(را  هاي تلخی کار تجربه یا همکارانشان در محیط

پرسشی از کارفرماها با چه نوع پاسخی مواجه خواهد شد ولی به هر حال پرسیده شد و یک کارفرماي زن جمله قصاري را تکرار 
   ."است "کار" خواهند می ها اینکاري که از  آخرین، ها تولیديروند در  وقتی می] کننده زنان مصرف[ ها این ": کند می

هر سه گروه  با ها مصاحبهبه مصرف مواد در تمامی  جنسی در محیط کار و تجربه خشونت و تشویق هاي سوءاستفادهداستان 
و به همون چهارراه من خانمی ر ": کنیم میمصاحبه شونده آن قدر زیاد است که فقط به دو نمونه کوتاه و کوچک آن اشاره 

   ."دارندند اما هنوز به لحاظ روانی مشکل این افراد گرچه پاك هست. شد اي شیشهاستانبول روانه کردم، به این مواد دادن و 

گن  می... یا یک ماهه،  روز پاك شده 10ون خوردن هستند یا اگر هم پاك شده که در حال متاد هایی زنها به  بعضی از کارگاه "
  ". خوان از این افراد سوءاستفاده کنند ها می این. دو ساعت اینجا بشین و هدفشون کار کردن کارگاهی نیست شما بیا و

منفی کارفرمایان و  هاي نگرشباید به ... جنسی و  هاي سوءاستفادهدر مجموع عوامل تهدیدکننده در محیط کار، عالوه بر تحقیرها، 
  .  مؤثر است، اشاره داشت ها آنهمکاران در محیط کار به عنوان عاملی که هم در استخدام این افراد و هم در ادامه کار 

کننده بوده و چه کسی  توانند تشخیص دهند که چه کسی مصرف با یک نگاه می ،سابقه کارایان مدعی هستند که به دلیل کارفرم
براي کار ) در حال مصرف(باشد  کننده مصرفکه همگی تأکید دارند که اگر کسی  در عین حال. کار کند تواند یمنبوده و چه کسی 

و بر اساس آگهی استخدامی  هبود کننده مصرفدر گذشته کسی اما اگر . مناسب نیست و خطرات بسیاري براي سایر کارکنان دارد
پس  ولی. شود نمیو اصالً هم درباره سابقه او پرسش  شود میکار به او داده که در محل زده شده مثل سایرین مراجعه کرده، شانس 

  تجربه
اش تابلو  قدر قیافه مادره وقتی آمد آن. کردیم که این باید برود تیزهوشان ساله بود، دقیقاً نبوغ داشت و تمام فکر می12یک دختر ... 

آن دغدغه مادري همیشه هست، گفتم . آید جایی می چه جور... ام ببینم  گفت آمده. خواست که تو بیاد بود که من حتی دلم نمی
روند  ها کسانی که می در تولیدي... کردم و چرخه روزگار منو کشوند به اینجا  گفت من خودم در جمهوري کار می. کنه کاري می چرخ

  . گذارند روي میز کنند تریاك را می اولین کاري که می ]کارفرماها[
کرده و در تولیدي معتاد میشه و در روند اعتیاد سر از دروازه  در جمهوري زندگی می. اصالً دروازه غاري نبود، اما آلوده شده بود... مادر 

تونه  بینه خداي روي زمین هم نمی نفر جلو چشمش می 3وقتی این مادرش را شب تا صبح با ... رفته که رفته اینجاغار درمیاره، دیگه 
 "...براي این دختر کاري بکنه 
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به کار ادامه دهد وگرنه عذر او خواسته  تواند میمشکلی پیش نیامده باشد،  در صورت خوب کار کردن و اگراز مدت کوتاهی 
  . شود می

مدت براي کار کردن کافی نیست، پاك  کردند، پاك شدن کوتاه خطاب می" همدرد"کننده را  به نظر کارفرمایانی که زنان مصرف
   ها و شروط نگرانی عالوه بر این.  خیلی مهم است NAو رفتن به جلسات ) براي هر سال مصرف، یک ماه پاکی(طوالنی  هاي ماندن

  . تهام هستندهمواره در مظان ا در محیط کار هاي منفی ، به دلیل نگرشکنندگان مواد مصرفاستخدامی، 

اند که با وجود اعتیاد، کار خود را به  کند که در بافندگی او کارگرانی بوده شهر ري تعریف می کارفرماي جوانی از منطقه باقرآباد
داده ولی تا  که دزد بوده و کار هم به خوبی او انجام نمی اند بودهو دزد هم نبودند، اما کارگرهاي سالمی  دادند میخوبی انجام 

  . گرفتند می] کننده مواد مصرف[انگشت اتهام را به طرف او  هشه هم ت از دزدي میصحب

و گروهی هم حاضر به فراهم آوردن  کنند میپرهیز  کننده مصرفبه شدت از استخدام زنان  تعدادي از کارفرمایان به طور خالصه
ها  ی را که به آنبوده و هستند اما تجربه چندان موفقی از این اقدام خود ندارند و به طور کلی مشکالت ها آنفرصت اشتغال براي 

  :استخراج کرد ها مصاحبهتوان از  می اشاره شده

 تأثیرگذاري بر سایر کارکنان کارگاه 
  در کار کننده مصرفناپایداري زنان: 

 نامنظم سر کار آمدن 
 سر وقت در محل کار حاضر نشدن 
 مکرر، بدون اطالع هاي غیبت 

 توقعات زیاد 
  کاري بزهاحتمال 
 عدم انجام کار در کمیت و کیفیت مورد انتظار  

اي راجع به  ز اشارهج اند هبه وضوح اشاره نکرد کننده مصرفکدام از کارفرماها به موضوع سالمت روانی زنان  در کمال تعجب هیچ
این گونه که شاید به دلیل نوع کارهاي  ه استتأکیدي نشد کننده زنان مصرف درباره عدم مهارتو همچنین  .ها آنمتوقع بودن 

 مراتب پادویی، شاگردي و استادي سلسه کارفرمایان هنوز به روش سنتی وکه اصوالً نیاز چندانی به مهارت ندارد و یا  هاست تولیدي
   : شود در توصیف این روش گفته می. کنند اعتقاد دارند و بر این اساس نیز عمل می

پس از مدتی کار و یادگیري . کند کند یا اتو می ساعت فقط نخ را قیچی می 10تا  8که  یعنی کسی» چرخی«یا » میان چرخ«"
شرط سیستم تولیدي یک سال پاچرخی است و یک تا دوسال . کنند و بعد هم مراحل بعدي می» چرخ زیگزاگ«یا » چرخ راسته«
ی کند تا بعد از دو سال به او اجازه بدهند که پشت شویی و توالت را هم باید بشوید و پادوی البته دست. باید بکنند» چرخی میان«

   ."چرخ بنشیند
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  کننده براي زنان مصرف کارهاي مناسب  

کننده مواد با نظارت یک مدیر باتجربه  مصرف نزناکنند  فکر میس تجربیاتشان، کارهایی را که کارفرمایان بر اسا ،مشکالت با تمامی
 :اند که فهرست آن به شرح زیر است بردهتوانند انجام دهند، نام  می

  

 بندي مواد غذایی بسته 
 شکستن قند 
 بندي شکر بسته 
 بندي حبوبات بسته 
 سازي گل 
 آرایشگري 
 کار با کامپیوتر و تایپ 
 پرورش گل 
 پرورش قارچ 

 

 گري منشی 
 گلدوزي 
 بافی قالب 
 نقاشی 
 کاري چرخ 
 وردست شدن 
 دوزي راسته 
 کاري برش 
 دوزي زیگزاگ 
 آشپزي 
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  شده از دیگران آموختههاي  هاي ما و درس چالش. 4

 که در گفتگو با سه دسته از شرکاي اصلی یک برنامه بازتوانی براي ترین نکاتی هاي این مطالعه و ترکیب مهم بندي یافته در جمع
کننده مواد ـ به روشنی  کنندگان خدمات مراکز و زنان مصرف به دست آمده ـ کارفرمایان، ارائه کار بازار به کننده مصرفورود زنان 

ن ارسد طبقه اقتصادي زن به نظر می. کننده طبقات اقتصادي ـ اجتماعی و مصرف مواد را دید توان رابطه متقابل متغیرهاي تعیین می
  . هاي رهایی و بازگشت به جامعه است اي در یافتن راه کننده یینکننده مواد، نه تنها در الگوي مصرف بلکه عامل تع مصرف

کننده در شهر تهران،  زنان مصرف مردان و درباره) سه سال گفتگو و مطالعه(و کیفی ) نمونه 315(در مجموع اطالعات کمی 
. ها بسیار مهم است ر یک از آنمواد در ارائه راه حل و تدوین طرح بهبودي براي ه کننده مصرفتفکیک طبقاتی این گروه اجتماعی 

 ها آن يها الی خانواده و پشتیبانیاز طبقات متوسط و متوسط به باال در طول دوره درمان و بهبودي با حمایت م کننده مصرفزنان 
 هاي مهارتبه آموزش در سطوح بیش از تحصیالت متوسط و کسب  ها آندسترسی . کنند نمیفشار اقتصادي چندانی را تجربه 

شاید براي برنامه بهبودي این گروه مشاوران، . کند هزینه ورود به بازار کار را در صورت بهبودي و تمایل به کار فراهم می ،گونگونا
ها  در واقع مصرف مواد و مشکالت آن. توانند بیشترین نقش را داشته باشند ، متخصصینی هستند که میشناسان پزشکان و روان روان

در  کننده مصرفزنان . شود میو آمادگی براي کار مربوط  ها آنبه بازار کار بیشتر به وضع روحی  ها آند و ورواز جنس دیگري است 
، در پی زندگی اند کردهرا طی  NAگانه  ي دوازدهها قدمکه  هایی آنو یا ) 60کنگره (وادي  14این طبقه اجتماعی در دوران سفر در 

  . کند میرا برآورده  ها آنخدمت به دیگران عالوه بر اعتماد به نفس، نیازهاي روحی داوطلبانه و  هاي فعالیتمعمول خود هستند و 

کننده، نگرانی چندانی درباره کار، شغل و کسب درآمد مراجعین خود ندارند و  کنندگان خدمات به این طبقه از زنان مصرف ارائه
    .کنند چه در خانواده و چه در جامعه ها را انتخاب می را یافته و بهترینها پس از رهایی از دام مواد، راه خود  سخت بر این اعتقادند که آن

متعلق به  کننده مصرفبا هر سه گروه مشخص است بیشتر بر مسائل زنان  ها مصاحبهبنابراین مطالعه ما، همچنان که از محتوي 
ها و انواع آن را در فرایند مصرف  این گروه اجتماعی هستند که بیشترین آسیب. استمتمرکز طبقه متوسط به پایین و طبقات فقیر 

  . کنند و دشوارترین شرایط را براي ورود به بازار کار دارند مواد تجربه می

 هاي ما چالش  

مقابل این زنان  هاي طرفکه و آن چه  اند داشتهکه در تجربه زندگی روزمره خود  هایی کننده و چالش زنان مصرفنظرات بر اساس 
  :تنظیم کرد توان می، جدول زیر را اند کردهطرح  ها آنکنندگان خدمات و کارفرمایان در رابطه با کار و شغل  یعنی ارائه

  کننده  زنان مصرف           

 نداشتن جا و مکان و مسکن  
 سالمت جسمی   
 دستمزدهاي کم  
 نبود سرمایه اولیه براي شروع کار  
 ر مناسبردن کادشواري پیدا ک  
 و کارفرمایان استفاده کارکنانسوء  

  کنندگان خدمات ارائه          

 نبود مسکن  
 سالمت روانی  
 شغل و درآمد  
 سالمت جسمی  
  رفتارهاي ناشایست و سوءاستفاده

  جنسی در محیط کار

  کارفرمایان  

 نشناسی وقت  
 نظمی بی  
 عدم رعایت سلسله مراتب  
 قابل اعتماد نبودن  
 بودن پرتوقع  
 مشکالت با سایر کارکنان  
 پوشش نامناسب 

  

  

    



 کننده مواد در بازار کار زنان مصرف

45 
 

کننده توانایی کار کردن را  کنند زنان مصرف که فکر می تکنندگان خدماتی اس این جدول خالصه شده، نظرات ارائه چه در آن
خدمات در مراکز با توجه به مشکالت کاري، کمبود امکانات و شرح وظائف خود با  کنندگان ارائهزیرا در واقع . توانند داشته باشند می

بیشتر به عنوان امکانی براي پرکردن اوقات فراغت و در عین حال کسب حداقل دستمزد، برخورد کننده  زنان مصرفموضوع کار 
کننده به بازار کار وجود دارد،  زنان مصرف ودورکنند و اصوالً معتقدند که با توجه به مشکالت و موانع جدي که بر سر راه  می
  . و برخورد با این مسئله از وظائف نهادهاي دولتی است انجام دهندکاري  توانند نمی کنندگان خدمات ارائه

گفتگوهاي کارفرمایانی است که حاضر به استخدام و استفاده از  خالصهدرباره نظرات کارفرمایان، باید اشاره داشت که این نکات 
کنند و کامالً  کننده نگاه می منافع خود به مشکالت کارگران، به ویژه زنان مصرف زاویهالبته از . نیروي کار زنان بهبودیافته هستند

ادي و عوامل مرتبط با کارگر را مطرح قابل انتظار است که براي دستمزدهاي کم و یا عدم بیمه کارگري توجیهات کافی اقتص
  . نمایند

اند و ما  را با توجه به موقعیت و انتظارات خود مطرح کردهکننده  زنان مصرفبنابراین هر سه گروه موضوع کار، شغل و کسب درآمد 
طرف، طرح کنیم که نهاد  بی به عنوان یک ناظر توانیم میاما . ایم نداشتهین اظهارنظرها طبیعتاً دخالتی ابه عنوان پژوهشگران در 

هایی که به شکلی  خاصی به فکر اشتغال زنان بهبودیافته متعلق به طبقه اقتصادي فقیر نیست و جستجوهاي ما در میان سازمان
کننده مواد مرتبط باشد، بیشتر منتج به این یافته شد که  توانست بر وضعیت کار و شغل زنان مصرف می ها آنفعالیت و وظائف 

یا این . شوند هاي نقدي برخوردار می تري از زنان فقیر؛ غالباً سرپرست خانوار، از کمک این گروه از زنان، در میان گروه بزرگگاهی 
هاي سازمان بهزیستی براي تشکیل  که در صورتی که کامالً بهبودیافته و مشکالت ظاهري و شخصی نداشته باشند احتماالً در برنامه

اند اما به دالیل عدیده مانند محرمانه بودن اطالعات شخصی و  زایی و کسب درآمد مشارکت نموده اشتغالهاي همیار با هدف  گروه
  . کاري خود افراد، اطالع دقیقی از برخورداري زنان از خدمات نهادهاي دولتی در دسترس نیست پنهان

) زن و مرد(ها توجهی داشته  د و بهبود یافتهکنندگان موا ازمانی به مشکالت مصرفسجاي پاهایی از این که  در موارد نادري،
اي نیز با سازمان بهزیستی براي  نامه اجتماعی دارد و تفاهم هاي آسیبکه دفتري براي  اي حرفهمانند سازمان فنی و . یافت توان می

کنندگان دوره چه  ، شرکتهایی برگزار شده اما این که چه دوره. هایی که سازمان به آن نیاز دارد امضا نموده است برگزاري دوره
چه سهمی از ) کنندگان مواد درصد از کل مصرف 2/5(کننده مواد  اند و در  میان زنان مصرف دیده اجتماعی بوده هاي آسیب گروه

  . طلبد میرا  اي جداگانهها ختم به یافتن شغل و کسب درآمد شده، خود پژوهش  ها داشته و تا چه اندازه برگزاري دوره این دوره

یافته مثل گرامین  توسعه  ها در کشورهاي کم هاي موفق این نوع برنامه چنین با توجه به موضوع اعتبارات خرد در جهان و تجربههم
مانند بانک کشاورزي نسبت به تأمین اعتبارات خرد اقدام  سمیر مالی در دو دهه اخیر نیز در ایران، برخی از نهادهاي... بانک و 

اند که از اعتبارات خرد بانک  پذیري بوده آسیب هاي گروهخانوار و زندانیان تازه آزادشده از جمله  سرپرستزنان . نموده است
انتظار داشت  توان میاما همان گونه که . اند فعالیت اقتصادي برخوردار شدهاندازي یک  کشاورزي براي رفع مشکالت زندگی و یا راه

   .ها مشخص نیست مواد و بهبودیافته کننده مصرفوضعیت زنان  تازه آزادشدهدر مجموع زنان سرپرست خانوار و یا زندانیان 

رو شده و اعتماد خانواده و  هاي منفی جامعه روبه بر پایه این اعتقاد که مردان و زنان آزاد شده از زندان با نگرش کشاورزي بانک
اً به سوي مواد و جرائم سوق مجددها را  آنکن است هاي اجتماعی و منبع درآمدي، مم نبود حمایتو . اند دادهجامعه را از دست 

  . دهد، این طرح را اجرا نموده است
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مددکاران  خانوار، آن دسته از زندانیانی که توسط عالوه بر زنان سرپرست بانک کشاورزي برنامه اعتبارات خرد بدین ترتیب از
نوادگی، مسائل روحی و مشکالت قانونی و در صورتی که از نظر سالمتی، روابط خا(اجتماعی زندان پس از غربالگري شرایطشان 

   . اند اند، استفاده نموده شدهبه بانک معرفی ) اند شغل داشته ایجاددرخواست وام براي 

) نفر 520حدود % (4اند   کشور از آن برخوردار شده استان 28نفر در  12954اجرا شده و  2004تا  2000 هاي سالاین برنامه در 
 3شده بدون بهره یا نرخ بهره بسیار کم و حداکثر  وام ارائه .کنندگان خدمات مالی خرد، زنان زندانی آزاد شده بوده است دریافت

ماه به  72بایست در  بوده است که می هاي اقتصادي به صورت فردي یا گروهی و براي ایجاد اشتغال در همه بخش میلیون تومان
  . بانک بازپرداخت شود

اند و  سال داشته 39تا  30% 28میانسال و % 51) 40- 49(اند  گروه سنی که بیشترین تعداد وام را گرفتهشده  بر اساس مطالعه انجام
ابتدایی و بقیه تحصیالت متوسطه داشته  نیمی با تحصیالت. اند عضو خانوار بوده 3 زندگیهاي  کننده هزینه اکثریت متأهل و تأمین

میلیون  3تا  5/1میزان وام بستگی به نوع شغل پیشنهادشده، حداقل از . است  سوادان بسیار کم و قابل اغماض بوده و تعداد بی
صنایع کوچک درصد وارد  9، %)73(اند  شوندگان از اعتبارات خرد بیشتر وارد بخش خدمات شده برخوردار. تومان نوسان داشته است

  .درصد در صنایع دستی 11و 

بر  اند در دسترس نیست اما برخوردار شده و زنانی که از این اعتبارات خرد انها بر مرد متأسفانه اطالع دقیقی از پیامد این وام 
، باور اند دانستهتولیدي اساس مطالعه صورت گرفته، زندانیان تازه آزادشده میزان وام را کمتر از آن چه که مورد نیاز بوده براي کار 

که وام پیامدهاي اند  اظهار کرده% 80. کند ها، از درگیر شدن با رفتارهاي مجرمانه پیشگیري می که این گونه حمایت اند داشته
  . کاسته است ها آنها داشته و از فقر  مثبتی بر زندگی آن

هستند که دسترسی به شغل و ورود به بازار کار  هایی گروهاز این تجربه مربوط به زندانیان تازه آزادشده است که یکی دیگر گرچه 
آن به عنوان یک  از توان میهمراه شدن مصرف مواد با زندان در میان زنان جنوب شهر،  سابقهاما با توجه به . نیز دشوار استها  آن

کننده  عی و حمایت از زنان مصرفهاي اجتما دهنده ظرفیت سیستم بانکی کشور براي ایفاي مسئولیت ن تجربه یاد کرد که نشا
  . بهبودیافته است

  

 شده از دیگران هاي آموخته درس  

هاي ما در ایران دارد به طوري که در ادبیات جهانی شش عامل  کنندگان مواد در سایر کشورها تشابهاتی با چالش مشکالت مصرف
  :توان خالصه کرد را چنین می کار کنندگان مواد به بازار مصرف ورودبازدارنده در 

  پایینمیزان آموزش و مهارت 
 وضع سالمت جسمی و روانی نامطلوب 
 هاي چندگانه و همراه با هم محرومیت 
 نبود خدمات حمایتی پیش و بعد از آغاز کار 
 مشکالت ظاهري و شخصی فرد 
 مشکالت در روابط با دیگران  
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کشورهاي اروپاي (سایر کشورها  هاي تجربهاین رابطه با مروري بر مطالعات و اند؟ در  با چنین مشکالتی در سایر کشورها چه کرده
  . ها توجه کرد، مطرح نمود اقداماتی را که باید پیش از شروع کار، در جریان کار و ادامه کار به آن توان می) به ویژه انگلیس و هلند

  : مواد به بازار کار دو شرط وجود دارد کنندگان مصرفدر واقع براي ورود 

 فرد باور کند که براي کار آمادگی دارد .1
 کارفرما باور کند که او براي استخدام و کار مناسب است .2

  :، اقدامات مورد نیاز در سه مرحله باید انجام شود براي تحقق این شروط
  

  آماده شدن یا آماده کردن فرد براي کار: مرحله اول
 هاي عملی براي پیدا کردن کار ککم: مرحله دوم
 الزم بعد از یافتن کار و براي حفظ شغل به دست آمده هاي حمایت: مرحله سوم

  

  آماده کردن فرد براي کار: مرحله اول

در مراحل اولیه . عملی شودبایست  کنندگان خدمات مختلف می از ارائه تعداديدر این مرحله اقدامات گوناگونی از طریق 
ن اجتماعی و حرفه آموزان مددکارا مسکن،مسئول ها و افراد  سازمان، )جسمی و روانی(خدمات بیشتر کادر درمان کنندگان  ارائه

  :ترین اقدامات که باید مورد توجه قرار گیرد هستند و مهم

 و  شناختی روانهاي  رهتأمین مشاو. درمان و یا بازپروري موفق نیازمند ایجاد، حفظ و تقویت انگیزه است: ایجاد انگیزه
 . گفتگوهاي فراوان براي ایجاد انگیزه ضروري است

 اي رایج استه یکی از پدیدهکنندگان  ترك درمان به دلیل سکونت در جاي مناسب و در کنار سایر مصرف: مسکن .
 . مسکن ثابت با فضاي حمایتی براي حفظ انگیزه و ادامه درمان اولویت داردفراهم بودن 

  ها یک موضوع  مواد، فارغ از کار آن کنندگان مصرفارزیابی وضعیت سالمت روانی و جسمی : و روانیسالمت جسمی
درمان و بهبود شرایط روانی و رفع عوامل مرتبط با مشکالت روحی بر شانس کار کردن و به دست آوردن . حیاتی است

 . یک شغل بسیار تأثیرگذار است
 ها براي ایجاد انگیزه و تغییر شیوه  این دست از حمایت: کننده ایتحمایت خانواده و شبکه روابط اجتماعی حم

اي نداشته باشند و گاهی خانواده خود  گرچه همه ممکن است خانواده حمایت کننده. کننده مهم است زندگی فرد مصرف
در  ندتوا میهاي غیر رسمی  در چنین شرایطی حمایت گروه همسانان و گروه. کننده است بخشی از مشکالت مصرف

 . دوران درمان و بازتوانی مفید واقع شود

 ها به  این آموزش. هاي مورد نیاز را مشخص کرد بر اساس طرح بهبود و درمان هر فرد، باید آموزش: آموزش و کارآموزي
هاي  بایست حرفه یهاي شغلی موجود م عالوه بر این بر اساس فرصت. ستندمدرسه و افت تحصیلی مهم هترك دلیل 
ضاي نیروي کار انجام هاي بازار کار و تقا اساس واقعیتها باید بر  آموزي این بخش از حرفه. آموزش داده شوند نیاز آنمورد 
 . شود
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  هاي عملی براي پیدا کردن کار کمک: مرحله دوم

شده و خود او باور دارد که آمادگی الزم را براي شروع کار دارد،  آمادهکننده براي کار  این که مصرفدر مرحله دوم با فرض 
قابل  هاي شغلاین مراکز اطالعات کافی در مورد انواع . هاي دیگري مورد نیاز است، مانند مراکز کاریابی همکاري و همراهی سازمان

گوناگون کار آزمایشی،  هاي فرصتاز  کننده مصرفبا توجه به شرایط فرد  توان میمختلف دارند که  هاي رشتهدسترسی، در 
  . داوطلبانه و سپس یک کار دائمی استفاده کرد

 توان به صورت آزمایشی براي  هایی که اصالً سابقه کار ندارند، می را به ویژه آن کنندگان مصرف: کار به صورت آزمایشی
این دوره آزمایشی نباید جنبه کار مجانی براي کارفرما را به خود بگیرد، بلکه . مدتی مشخص به محل کاري معرفی کرد

 . مدت است فقط یک امتحان کوتاه
 به کار داوطلبانه، کاري که خیر عمومی  توان میاي که شرایط الزم براي کار کردن دارد،  کننده مصرف: کار داوطلبانه

 . تواند تجربه خوبی براي فرد و راهنماي او باشد کار داوطلبانه می. دارد تشویق کرد
 ی، مهارتاند کردهپیدا  در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل قبلی، کسانی که به تدریج به سالمت کافی دست: کار دائمی 

  آمادهاز تجربیات کاري براي مصاحبه با کارفرما  اي خالصهو براي ورود به بازار کار آماده هستند، با تهیه  اند گرفتهیاد 

  
  )تجربه انگلیس(مسکن مناسب و نیازهاي سالمتی 

  
Thames Reach ها غذاي گرم در محیط امن براي مردم  آن. پنج مرکز اقامتی به عنوان سرپناه موقت زیر نظر این نهاد در شهر لندن تأمین شده است

هاي زندگی، اعتماد به نفس،  کارکنان این مراکز عالوه بر تأمین محل خواب به آموزش مهارت. کنند کنندگان مشروب و مواد مخدر فراهم می شامل مصرف
  . پردازند تر می ارتباط با اجتماع و حرکت به سوي یک زندگی باثبات

پزشکان عمومی . شود در رابطه با مصرف مواد، عرضه اطالعات در رابطه با مشکل سالمت جسمی و روانی ناشی از مصرف تأمین میهایی  چنین مشاوره هم
  . شود ها بازدیدهاي منظمی از محل دارند و اگر نیاز به خدمات درمانی بیشتري باشد، فراهم می و نرس

کند،  هاي جدید فراهم می یابی ماعی متنوعی در داخل یا بیرون مرکز که فرصتی را براي دوستهاي اجت توانند در فعالیت ساکنین این مراکز اقامتی می
  . هاي کار استفاده کنند  آموزي شرکت کنند و از فرصت هاي حرفه شوند که در دوره مشارکت داشته باشند، همچنین تشویق می

البته کارکنان سعی دارند بر . کند کنند که نوعی وابستگی ایجاد می مراکز زندگی می گاهی اوقات به دلیل کمبود مسکن در لندن، افراد تا دو سال در این
شده توسط نهادهاي محلی،  مثالً در یک پروژه مسکن حمایت شده، یا مسکن حمایت. هاي مناسبی را پیدا کنند ها مکان اساس نیازها و سطح استقالل آن

   .یا اجاره مسکن
  . یابند ها انتقال می هاي الزم و کاهش مشکالت روحی، به سایر انواع خانه دست آوردن مهارتپس از مدت دو سال افراد با به 

شوند و نوع دیگري  جا منتقل می هاي عاري از  مشروب و مواد است که افراد پس از ترك و براي بازتوانی به آن ها، خانه هاي این طرح دو نمونه دیگر از خانه
  :ها شامل کمک. شوند شان را کاهش داده و براي ترك آماده می رفاز مسکن براي کسانی است که مص

 دسترسی به خدمات درمانی براي مواد و مشکالت سالمتی 
 از سوي دولت(هاي نقدي  کمک براي دریافت کمک ( 
 هاي زندگی مستقل مهارت 
 اشتغال 
 تشویق به ارتباط باخانواده و خویشان 
 پیدا کردن دوستان جدید 
  آموزي تحصیل، حرفهکمک به ادامه  
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در صورت لزوم فردي او را تا محل کار . شود میآموزش داده ... در این شرایط نحوه صحبت، لباس پوشیدن و . شوند می
 . کند میهمراهی 

کننده میان نهادهاي گوناگون ضروري است، از آن جمله کارفرمایان  در تمامی این فرآیند هماهنگی براي بهبود و پیشرفت مصرف
  . هاي اقتصادي بنگاه

  بعد از یافتن کار هاي حمایت: مرحله سوم

کننده پیش خواهد آمد و  کنند که در استخدام افراد مصرف در این مرحله ارتباط با کارفرما و کاهش خطراتی که کارفرماها فکر می
  :کارفرماها نگران این خطرات هستند. ، ضروري استاند شدهیا عمالً با آن مواجه 

 ها ها و خود آن به آبروي شغل، کارگاه آن خطر لطمه 
  محل کارخطر مصرف مواد در 
 خطري که براي سایر کارکنان دارد 
  نامنظم بودن و (خطر ناپایداري فرد در کار(...  

سال از پاك شدن فرد گذشته باشد  2تا 1معتقدند که براي پایداري در کار و قابل اعتماد بودن، باید حداقل  یاري از کارفرمایانبس
بستگی به شرایط فرد دارد،  مدت زمان پاکی دهد میموجود نشان  ايه تجربهواقعیت این است که . تا بتوان او را استخدام کرد

دانند که متادون  گرچه کارفرمایان می. کنند آمادگی کار را پیدا می تر از این مدت تر یا طوالنی س از مدتی کوتاهگاهی اوقات پ
البته تأکید دارند (باشد  يکار یافتن ر پید تواند میکننده است و او  داروي بسیار مفیدي براي ثبات بخشیدن به وضعیت فرد مصرف

اما کارفرماها ترجیح ) مناسب نیست... سنگین و هاي  ، کار با ماشین8مصرف متادون در انجام بعضی از کارها مثل رانندگیکه 
  . که افراد پاك شده را با سابقه پاکی طوالنی استخدام کنند دهند می

. کمک کندبراي استخدام کنندگان  به شانس بیشتر مصرف تواند میمتادون، مصرف ارائه اطالعات درست به کارفرماها در مورد 
را نسبت به فرد افزایش  ها آناعتماد و اطمینان  شده تحت درمان متادون است ضرورت آگاهی کارفرما از این که فرد استخدام

کم کردن فاصله بین . از یک دوره کار آزمایشی استفاده کرد توان میده کارفرماها، براي کاهش خطرات استنباط ش. دهد می
دهد که با  این دوره آزمایشی به کارفرما اجازه می. هاي هر دو طرف است کننده و کارفرما راه مناسبی براي کاهش نگرانی مصرف
عالوه بر این به کارفرما عالقه و پشتکار و . برد ده از بین میکنن را هم براي مصرف ها ناشناختهآشنا شود، ترس از کار و  کننده مصرف
توجه به این نکته اساسی است که . شود می کننده مصرفهایی نیز براي  دهد و موجب کسب مهارت را نشان می کننده مصرفثبات 

گروهی، مدیریت زمان و  کار هاي مهارتارتباطی،  هاي مهارتآموزشی مثل اخالق کار،  هاي دورهکارهاي آزمایشی، باید پس از 
    . صورت گیرد... و  جسارت اظهار نظر و اعتماد به نفسوقت، 

با همراهی یک راهنما و  سئلهتر شدن اوضاع، م به کارفرما باید اطمینان داد که در صورت بروز هر نوع مشکلی، قبل از پیچیده
 حمایت در محل کار به حفظ شغل و کاهش خطراتی که کارفرما نگران آن است، کمک بسیار زیادي. نظارت او حل خواهد شد

                                                
کنندگان متادون در شهر تهران رانندگی تاکسی و  شد، تعداد قابل توجهی از دریافت اي که در مرکز کاهش آسیب مردان در شهر تهران انجام می در مطالعه.  8

  . اند هاي زندگی نام برده سایر وسائط نقلیه را به عنوان شغل خود براي تأمین هزینه
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حرفه آموزي،  مانندکمک کند  کننده مصرففرد به در موارد دیگري هم  تواند می) همسان یا غیرهمسان(این راهنما . کند می
  . اندازي یک بنگاه اقتصادي کوچک چگونگی راه مختلف و هاي حرفهمتحان پیشگیري از لغزش، ا

فتار فرد، عادي و تا جایی که ظاهر و ر(کارفرما در مورد مصرف مواد فرد سوالی ننماید  اگرکه  شود میهمواره این پرسش مطرح 
   را اطالعات محرمانه فرد تلقی کرد؟آیا نباید تجربه مصرف مواد  )مثل بقیه است

ارائه خدمات حمایتی بعد از  از سابقه مصرف مواد و بهبودي فرد ،کاري و عدم اطالع کارفرما ربه نشان داده که در صورت پنهانتج
ترس از افشا  ،عالوه بر این. بر نتیجه اشتغال تأثیر منفی داشته باشد تواند میپیدا کردن کار و در مراحل بعدي ممکن نخواهد بود و 

استخدام  دربه ویژه آن که کارفرمایان ممکن است تجربه چندانی  .مانع بهبودي کامل فرد شود تواند می شدن موضوع مصرف مواد
کننده یک تهدید در  مصرف فرد نداشته باشند و نگرش منفی نسبت به این افراد سبب شود که) ها بهبودیافته(کنندگان مواد  مصرف

ا شدن و یک دوره کار آزمایشی یا کار داوطلبانه فراهم شود، به کاهش بنابراین در صورتی که فرصت آشن. محیط کار تلقی شد
واضح است که نگرانی کارفرماها براي آبروي خود و حرفه خود ناشی از همین . کند میهاي منفی و خطرات احتمالی کمک  نگرش
  . منفی است هاي کلیشهها و  نگرش

را  ها تجربههاي مشترك این  کنیم ویژگی گان مواد به بازار کار نگاه میکنند موفق در ورود مصرف هاي تجربهبه طور کلی وقتی به 
  : توان در چهار بند اصلی خالصه کرد می

 ویژه براي کارکنان براي کار با این گروه هاي مهارتهاي کافی و  شزآمو 
  انعطاف پذیر، چهره به چهره، متنوع و فشرده خاص این گروه هاي برنامهطراحی 
 کاریابی بخش اشتغالکنندگان خدمات و مراکز  رابطه نزدیک بین ارائه  
 ارتباط نزدیک با کارفرماها  

هاي موفق دنیا وجود ندارد، اما رابطه نزدیک، همکاري و تشکیل یک ساختار  به طور یقین دستورالعمل کلی براي همه تجربه
، مسکن، مددکاران اجتماعی، )جسمی و روانی(ی یعنی مراکز و متخصصین سالمتغیرمتمرکز متشکل از شرکاي اصلی 

  . هاي بعد از اشتغال و کارفرمایان قطعی است و راهنماها یا مربیانی براي حمایت) آموزي هاي نرم، حرفه مهارت(دهندگان  آموزش

  

    

  

  

  

  

  

  جانبه رویکرد همه: تجربه گالسکو
  

براي ساکنین یک مکان امن و مرکز . کند زدایی و بازتوانی ارائه می هیزمدار با اقامت براي سمپذیر بر محور پر افتتاح شده و خدمات انعطاف 1994این مرکز در سال 
با آگاهی و شناخت  ر فرآیند جلسات افرادد. کنند الیل وابستگی خود به مواد شرکت توانند در جلسات گروهی یا فردي براي شناخت د که می فراهم کردهحمایتی 

ها را به سوي زندگی عاري از مواد و بازگشت به اجتماع و زندگی مستقل  هاي جدید که آن هاي جدید، اتخاذ استراتژي الگوهاي رفتاري خود به یادگیري مهارت
  . شوند تشویق میدهند،  سوق می

هاي مرکز  به عنوان درمان، همه باید در فعالیت. الزم وجود دارد هاي و مهارت) شدن قابل استخدام(از روز اول تمرکز خاصی بر آماده کردن این افراد براي کار 
شان  ها، مسئولیت شود و با بهبود در وضعیت آن همه کارها توسط افراد زیر نظر کارکنان انجام می... تمیز کردن، آشپزي و مدیریت و  کنند شاملفعاالنه شرکت 

  . یابد افزایش می

هاي منطقه  هاي اقتصادي و دانشگاه مدیر مرکز ارتباط بسیار قوي با بنگاه. کنند تحصیالت و تجربیات خود تهیهاز اي  کنند که خالصه کمک میها  کارکنان به آن
این . شود اند، فراهم می هایی که دوره را تمام کرده شود و شغل براي آن می  هاي مناسب و الزم آموزش داده هاي منطقه، مهارت در مشارکت با کالج. برقرار کرده است

از این . اند دوره را تمام کرده) نفر 55% (46شرکت کرده و ) 2007(نفر در یک سال گذشته  119رویکرد به ایجاد انگیزه و ارتقاي انتظارات کمک کرده به طوري که 
  . اند هاي آموزشی باالتر شده نفر وارد دوره 33نفر کار پیدا کرده و  16نفر  55
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  : به بازار کار، توجه به نکات زیر مهم است کننده زنان مصرف براي ورودهاي آموخته شده از تجربه دیگران  با درس

 .پذیري بیشتري داشته باشند انعطاف بایست می 9مراکز ارائه خدمات .1
 اي، خارج از ساعات کاري ارائه شود به طور مثال متادون یا هر برنامه .  

 .ها توسط همسانان یا برخی از نهادها الزم است بچهمراقبت از خانواده مثل  .2
 .ها براي اشتغال مستمر، باید در نظر گرفته شود هاي روانی زنان در توانایی آن آسیب .3
 ).سال 3تا  2گویند  شناسان می روان(زمان کافی براي آماده شدن زنان براي کار اختصاص داده شود  .4
 .مسکن مناسب براي زنان بسیار حیاتی است .5
 . کننده آموزش داده شوند مسانانی را با تجربه کار براي همراهی زنان مصرفه .6
 ... . شناسان، مددکاران اجتماعی و  گرها، روان همکاري شرکا براي ورود به بازار کار شامل کارفرماها، درمان .7
 :هاي نرم بسیار مهم است آموزش مهارت .8

 اهمیت زمان 
  منظم بودن 
  رفتار با همکاران در محیط 
 باس پوشیدن و آرایش مناسبل 
 طرز صحبت کردن 

 . نسبت به جلب حمایت کارفرماهاي محلی و مورد اعتماد اقدام شود .9
تواند به بازگشت  کننده می ها از وضعیت زنان مصرف درك آن. ها به عنوان شرکاي برنامه اطالعات کافی داده شود به آن .10

 . زنان به جامعه کمک کند
 .آورد براي فرستادن زنان به کار گاهی اوقات نتایج مثبتی به بار نمیعجله . گرا بود باید واقع .11
، دریافت اعتبارات خرد )تعاونی(به زنان در صورت تمایل براي پایه گذاري یک بنگاه اقتصادي کوچک و ایجاد یک گروه  .12

 .کمک شود
 . هاي جدید مورد تقاضاي بازار الزم است ها یا آموزش حرفه بازآموزي مهارت .13

 

  

  

 

  

  

  

                                                
  . کننده براي ورود به بازار لزوماً مراکز کاهش آسیب کنونی نیستند گانه آماده شدن زنان مصرف مراکز ارائه خدمات با وظایف چندگانه در مراحل سه.  9
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  طرح آزمایشی بازتوانی پیشنهاد . 5

آن چه که عملیاتی . هاي اجرایی اقدام ساده و آسانی نیست هاي پژوهشی در حوزه علوم انسانی و برنامه برقراري رابطه میان یافته
دنده یک ماشین، آسفالت  نه درباره چرخ ها یافتهاین . هاست یافته جنس و ماهیت سازد میرا دشوار  ها پژوهش گونه نمودن این

کلی  اي گزاره توان میکه به سختی  هایی انسان. هاست خیابان، نماي یک ساختمان، ساختن یک پل، بلکه مستقیماً درباره انسان
 ه حتیپذیري به کل یک جامع اي که مدعی تعمیم هاي یک پژوهش علوم انسانی به هر اندازه کاربرد یافته. صادر کرد ها آن درباره

در شرایطی که تعداد مطالعات درباره  این امر. شود قید می  و رعایت احتیاط الزم در آناست باشد، همواره مستلزم هشدارها  کوچک
  .و نیازمند دقت بسیار است دشوارتر، بسیار کند نمیاز تعداد انگشتان یک دست هم تجاوز  )کننده مواد زنان مصرف( موضوع مورد نظر

نفر از  صد یکخطیري و با توجه به مطالعاتی که در سه سال گذشته صورت گرفته و کسب نظرات بیش از با آگاهی از چنین مسئله 
شود  کننده مواد پیشنهاد می بازتوانی زنان مصرف طرحکننده مواد و کارفرمایان،  کنندگان خدمات، زنان مصرف دست اندرکاران؛ ارائه

هاي مرتبط با  رفاً براي یک گروه کوچک و با رعایت نظرات متخصصین رشتهکه ذکر شد در حد آزمایشی و ص احتیاطیکه به دلیل 
پزشک، روان شناس، مددکار اجتماعی، پزشک، مشاور  این متخصصین شامل روان. رایی شوداج تواند میاین حوزه از موضوع 

... ریزان اوقات فراغت، تربیت بدنی و  برنامهگران تشکیل گروه،  آموزي، تسهیل هاي نرم، حرفه خانواده، کارشناس آموزش مهارت
  .است

و در جریان اجراي طرح چگونگی  شود بینی شده براي مراحل اولیه طرح، در چهار گام به صورت خالصه تدوین می پیش اقدامات
  . مراحل بعدي مشخص خواهد شد

  
  سازماندهی پروژه: گام اول

  .تخصصین و احتماالً شرکاي آینده پروژه در میان گذاشته شودبا گروهی از م و این پیشنهادگزارش مطالعاتی . 1
  . کارگاه یک روزه براي مشورت، نظرخواهی و تکمیل پروژه برگزار خواهد شد   
  . شود برآورد مینیروي انسانی  هاي هزینهخصصین براي مشارکت پس از تکمیل پروژه و اعالم آمادگی مت   
  
  .شود کننده در پروژه توسط شرکا تعریف و مشخص می کننده شرکت هاي زنان مصرف ویژگیروزه شرایط و  در یک کارگاه نیم. 2

  . شود انجام و هزینه کل برآورد می) در سناریوهاي مختلف(پروژه  بینی مدت زمان اجراي پیش   
  
ن در یک کارگاه تخصصیمسئله مسکن احتماالً در کمپ چیتگر و چگونگی آن با مدیریت کمپ به عنوان شرکاي پروژه و سایر م. 3

ماه تا یک سال  6هزینه مسکن براي . رسد گیري می تر به تصمیم روزه در میان گذاشته شده و جمع در مورد انتخاب مناسب نیم
  . شود برآورد می

  
  طرحاجرایی  و ساختار مدیریتی: گام دوم

اي مراحل اجرایی هر  با تشکیل کمیته ود ونمهند خوا اند و در اجراي طرح مشارکت را پذیرفته که همکاري با پروژهمتخصصین . 1
  . کنند یک از اقدامات را از نظر تخصصی تعریف و قطعی می
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  ارزیابی اولیه، فرم اطالعات و اجزاء پرونده هر فردRecovery Plan  
  اطالعات ارزیابی در طول دوره درمان، روش، مسئول و... 
 پرونده سالمت جسمی 
 پرونده سالمت روانی 
 ه خانواده و پروند.... 
 ها پرونده سابقه کار، اشتغال، نوع مهارت 

سال تجربه کاري در رشته مورد نیاز طرح داشته  5سال و حداقل  35از نظر سنی بیش از  همکار، شود که متخصصین پیشنهاد می
 . باشند

  

بندي و  زمان ،چگونگی انجام، مسئول برنامه :زیرها و اقدامات  ر یک از فعالیتدرباره ه با تعیین شرکاي دائمی و قطعی این کمیته. 2
ایجاد احساس جمعی، کار گروهی و  هاي فردي و نی، سالمت جسمی، مشاورهزدایی، بهبود وضعیت روا سم: نماید میگیري  تصمیم... 

جمعی،  يها اوقات فراغت، موسیقی و گردش، NA، شرکت در جلسات )پدري یا همسري(به جمع، مسکن آینده، خانواده  تعلق
  ... . و  آموزي، گفتگو با کارفرمایان هاي الزم، حرفه مهارت  ورزش، آموزش

  
  کننده زنان مشارکت: گام سوم

کننده در نظر گرفته شده و در طی دوره یک ماهه اول ترك، شرایط او براي  زن مصرف 20هاي مورد توافق کمیته،  بر اساس ویژگی
ها توضیح  مشارکت در پروژه، فرآیند آن براي آن یدر صورت موافقت جمع، چگونگ. شود ارزیابی می مشارکت و با نظر متخصصین

  . شوند نفر براي ورود به مراحل بعدي انتخاب می 7- 10شود و در نهایت  کامل داده می

ال سن و عدم سابقه س 30تا  20کننده، شرایط سنی  به عنوان یک پیشنهاد مطرح خواهد شد که در انتخاب نهایی زنان مصرف
  . فروشی و زندان رعایت شود تن

  سالمت روحی و جسمی: گام چهارم

ها براي کاهش مشکالت روانی در تمام دوران اجرایی پروژه ادامه خواهد  مشاوره. شود اقدامات این گام پیش از بقیه مراحل آغاز می
زنان ... دشوارترین مرحله در ایجاد انگیزه، اعتماد به نفس و  گام این. ادامه یابد تواند میدر صورت نیاز پس از ترك کمپ نیز . داشت

  .مصرف کننده است

ل آخرین اقدام در اغتشاآموزي و  حرفه .فرد دارد "طرح بهبودي"به بستگی  ها آناز این مرحله به بعد، اقدامات مورد نیاز و ترتیب 
  . این فرآیند بازتوانی خواهد بود
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