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معتاد غیر تن فروش (مطالعه ی مورد شاهدی شهر تهران)
آناهیتا خدابخشی کوالیی* ،فاطمه دمیرچی
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 *1استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشکده ی علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
2کارشناس ارشد روان شناسی ،دانشکده ی علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران

(دریافت – 7359/9/71 :پذیرش)7359/1/71 :
چکیده
مقدمه :تن فروشی با مصرف مواد رابطه ای قوی دارد .عالوه بر این ،سبک زندگی ناسالم ،نقش حیاتی در شیوع مشکالت
اجتماعی چون تن فروشی و اعتیاد دارد.
هدف :این مطالعه با هدف بررسی تعیین تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده ی سالمت ،در زنان معتاد تن فروش و غیر تن
فروش انجام شد.
روش  :نوع مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی -تحلیلی بود 121 .زن معتاد شامل  01معتاد تن فروش و  01معتاد غیر تن
فروش شهر تهران در سال  1931به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ سپس پرسشنامه ی مقیاس سبک زندگی
ارتقاء دهنده ی سالمتی( )HPLP IIرا تکمیل کردند .داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری توسط نرمافزار
spssv.20مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین سبک زندگی ارتقا دهنده ی سالمت ،در دو گروه از زنان معتاد تن فروش و
زنان معتادغیر تن فروش وجود داشت )p>1/10( .بررسی خرده مقیاس های پژوهش نشان داد که زنان معتاد غیر تن فروش
در خودشکوفایی ،مسئولیت پذیری و مدیریت استرس ،نمرات باالتری را نسبت به گروه زنان معتاد تن فروش به دست آوردند.
( ) p>1/10در حالی که در روابط بین فردی و تغذیه ،زنان معتاد تن فروش نمرات بیشتری در مقایسه با گروه دیگر کسب
کردند)p>1/10( .
نتیجه گیری :یافته ها بر این امر تاکید می کند که سبک زندگی ارتقادهنده ی سالمت ،به عنوان عاملی اساسی در مداخلههای
سالمتی و درمانی (اولیه و ثانویه) در زنان معتاد تن فروش و معتاد غیر تن فروش ،مورد توجه متخصصان سالمت و بهداشت
روان قرار دهند.
واژگان کلیدی :سبک زندگی ،سالمت ،مصرف کنندگان مواد ،تن فروشی ،زنان

* تهران ،دانشگاه خاتم ،دانشکده علوم انسانی ،گروه روان شناسی و مشاوره.

Email: a.khodabakhshid@khatam.ac.ir
seyfzadehali@yahoo.co
m
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بررسی مقایسه ای سبک زندگی ارتقاء دهنده ی سالمت در دو گروه از زنان معتاد تن فروش و زنان
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امروزه هرچند در ماهیت آسیب های اجتماعی دگرگونی

شدن ،قرار می گیرند )0( .عوامل متعددی بر شیوع تن

قابل مالحظه ای پدید آمده است؛ اما برخی از آسیب های

فروشی تاثیر دارد که می توان به متغیرهـایی نظیر عوامل

اجتماعی همچون تن فروشی و اعتیاد ،هم چنان ماهیت

اقتصادی چون فقر و بیکاری ( )7و عوامل روان شناختی

خود را حفظ کرده است و از اهمیت و تاثیر منفی آن بر

مانند شیوه ی مقابله ی متمرکز بر هیجان (،)3،3

فرد و جامعه چیزی کم نشده است )1( .تعداد زنان تن

اختالالت شخصیت ( )11و شرایط ناکارآمد خانواده اشاره

فروش با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی نهاد های

کرد.

بهداشتی و درمانی ،به شیوه های متفاوتی برآورد شده

در همین راستا ،مطالعات نشان داده است یکی از عوامل

است .به عنوان مثال؛ مواردی چون ،تن فروشی رسمی یا

اجتماعی که هم بستگی باالیی با تن فروشی دارد؛ اعتیاد

تن فروشی گذری ،تن فروشی خیابانی یا دریافت پول یا

است )12( .این درحالی است که علت مصرف مواد در زنان

کاال در برابر رابطه ی جنسی می باشد .با این وجود ،شیوع

به دالیلی چون شرایط نامناسب و ناکارامد خانوادگی و

تن فروشی در زنان باالی 10ساله از  1/1تا  9/1درصد

( )19سوتغذیه میباشد )11( .در تبیین رابطه ی میان تن

در کشورهای آفریقایی ،از 1/2تا  2/0درصد در کشورهای

فروشی و اعتیاد ،دو الگوی غالب را می توان ذکر کرد .در

آسیایی و از 1/1تا  1/1درصد در کشورهای اروپایی

الگـوی نخسـت ،مـردان معتـاد ،پس از ناتوانی در تأمین

گزارش شده است )2( .در همین راستا ،تخمینی دقیق از

هزینه ی اعتیاد ،از طریق اشتغال یا اعمال مجرمانه یا

شیوع تن فروشی در کشور منتشر نشده است .تنها در

کمک های والدین ،در اغلب مـوارد ،مبـادرت بـه معتـاد

گزارش منتشر نشدهای از  1تا  91هزار زن خیابانی در

کردن همسران خود و سپس ،وادار ساختن آن ها به تن

کشور در سال  ،1931تا تخمین هایی به میزان 211تا

فروشی به منظور تهیه ی هزینه ی خرید مواد مـی کننـد.

911هزار زن تن فروش در سال 1931متفاوت می باشد.

( )10،10براسـاس الگـوی دوم ،زنـان معتـاد مطلقه ،یا

( )9در مطالعات پیشین دریافتند که تن فروشی خیابانی

آنان که هرگز ازدواج رسمی نکرده اند؛ با تن فروشی اقدام

یکی از متداول ترین نوع آن می باشد؛ که معموال کمترین

به تهیه ی هزینه ی مواد می کنند .در مطالعهای بر روی

دریافت مالی برای این زنان به همراه داشته است؛ ( )1و

زنان روسپی شهر اصفهان دریافتند که  10درصـد از زنـان

هم چنین خشونت بیشتری بر آن ها اعمال شده ( )0و

تن فروش ،مـواد مخـدر مصرف می کنند؛ و نیز 07 /1

بیشتر در معرض مشکالت سالمتی از جمله مشکالت

درصد آنان در نوجوانی شاهد وقوع جرایمی بودهاند که

تغذیه ای ،بیماری های مقاربتی ،عدم فعالیت جسمانی

اعتیاد و پخش مـواد مخـدر در رأس آن هـا قرار دارد.

منظم و امنیتی و روانی همانند عدم مسئولیت پذیری،

( )10بنابراین ،می توان گفت اعتیاد و مصرف مواد مخدر از
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مقدمه:

استرس های باال ،مشکالت بین فردی و البته قربانی جرم

خدابخشی و همکاران

بررسی مقایسه ای سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در 17/...

()17،13

ارتباط تنگاتنگ میان اعتیاد ،تن فروشی و سبک زندگی

یکی از متغیرهایی که احتمال میزان مصرف مواد و تن

( )13و نیز با در نظر گرفتن این امر که اعتیاد به مواد و

فروشی را در زنان باال می برد؛ سبک زندگی زنان درگیر

تن فروشی در زنان اثرات انکار ناپذیری بر خانواده و جامعه

با این آسیب ها است )11،13( .بدین معنا که در شرایط

دارد؛ و از طرفی چون به دالیل اجتماعی و فرهنگی،

استرسزا فرد به احتمال زیاد به شیوه ی هماهنگ با

پژوهشهای اندکی در این حوزه انجام شده است؛ ( )20از

سبک زندگی خود واکنش نشان داده و با آن منطبق می

این رو این پژوهش با هدف بررسی تعیین تفاوت سبک

شود ) 21( .تحقیقات نشان داده است که سبک زندگی در

زندگی ارتقا دهنده ی سالمت در دو گروه از زنان تن

دوره ی کودکی شکل میگیرد؛ و توسط فرضیههای اولیّه

فروش معتاد و زنان تن فروش غیر معتاد در شهر تهران

فرد در مورد بهترین روش رسیدن به اهداف خود تعیین

صورت گرفت.

شده و تفسیر میشود .این فرضیهها پیرامون راهبردهای

روش مطالعه:

حل مسئله تدوین میشوند و فرد را به سمت آسایش و

تحقیق حاضر مقطعی و از نوع توصیفی -تحلیلی است.

موفقیّت سوق داده و از آسیب و ناکامی دور میکنند)21( .

جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه زنان تن فروش

 Mosakو همکاران عوامل مؤثر در رشد سبک زندگی را

معتاد و زنان تن فروش غیر معتاد میباشد؛ که در تاریخ

به دو گروه عوامل زیستشناختی و عوامل روانی -اجتماعی

اجرای این پژوهش (مهر  1931تا اسفند  )1931به مرکز

تقسیم میکنند )22( .به بیانی دیگر ،سبک زندگی عبارت

مداخله در بحران سالمت ،اورژانس اجتماعی ،مرکز اقامتی

است از ،یک شیوه ی زندگی مبتنی بر الگوهای رفتاری

بانوان چیتگر(جمعیت تولد دوباره) و مرکز سرپناه شبانه ی

قابل شناخت ،که این الگوها از تأثیر متقابل بین ویژگی

شوش (جمعیت تولد دوباره) مراجعه کرده بودند .نمونه ی

های شخصیتی یک فرد با مداخله های روانی -اجتماعی و

پژوهش حاضر مشتمل بر  121نفر ( 01زن معتاد تن

شرایط اقتصادی زندگی او حاصل میشود .)29( .از دیدگاه

فروش و  01زن معتاد غیر تن فروش) میباشد .نخست

 savoyو  penckoferشش طبقه ی رفتار شامل

 100پرسشنامه بین زنان شرکت کننده در پژوهش توزیع

مدیریت استرس و اضطراب ،برقرای روابط حمایتی-

شد و پس از بررسی پرسشنامه ها ،موارد ناقض و

اجتماعی و دوری از انزوا و افسردگی ،پیشرفت فردی و

پاسخهای بی دقت حذف شدند؛ و در نهایت 121

پذیرش مسئولیت از طریق کاربرد متناسب از منابع

پرسشنامه باقی ماند( .در هر گروه  01نفر) درصد

بهداشتی ،ورزش و تغذیه ی سالم یک سبک زندگی ارتقاء

پاسخگویی درست به پرسشنامه ها  77درصد بود .برای

دهنده را شکل میدهد)21( .

انتخاب آزمودنی ها از روش نمونهگیری در دسترس
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جمله عوامل مؤثر در شروع و ادامه ی تن فروشی است.

با توجه به رشد روزافزون مصرف مواد در میان زنان و
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شرایط ورود به این پژوهش برای دو گروه شامل -1:

شش مقیاس به ترتیب ،1/73، 1/30 ،1/31 ،1/30 ،1/30

داشتن سواد خواندن و نوشتن -2 ،داشتن حداقل یک

 1/37و برای کل پرسش نامه  1/31را به تأیید رسانده اند.

سال سابقه ی تن فروشی(برای نمونه زنان معتاد تن

( )27هم چنین محمدی زیدی ( )23پایایی این پرسشنامه

فروش) -9 ،داشتن پرونده ی بهزیستی برای زنان معتاد

را با ضریب آلفا کرونباخ  32درصد برای کل ابزار و برای

غیر تن فروش -1 ،داشتن سابقه ی بیش از یک سال

زیر شاخه ها  01درصد تا  31درصد به دست آورد .روایی

اعتیاد به مواد مخدر ،درنظر گرفته شد .شرایط خروج از

سازه ی این پرسش نامه توسط پور میدانی ،نوری،

پژوهش شامل  -1تکمیل ناقص و بی دقت پرسشنامه-2 ،

شفتی( ،)23بررسی شد و هم بستگی زیر مقیاس های آن

ابتال به بیماری روانی خاص یا مصرف داروهای روانی بود.

با نمره ی کل بین  1/07تا  1/31و پایایی آن  1/39به

برای اندازهگیری سبک زندگی ،از مقیاس سبک زندگی

دست آمد.

ارتقاء دهنده ی سالمتی( Health- Promoting

پژوهش حاضر با رعایت مالحظات اخالقی با شماره ی

 )Lifestyle Profile-HPLP IIاستفاده شد .این

ثبت /117ه 31/مورخ  1931/9/3دانشگاه خاتم (وازرت

پرسشنامه توسط  Walker lو همکاران در سال 1337

علوم ،تحقیقات و فناوری) اجرا گردید .پس از اخذ رضایت

ساخته شده است؛ ( )20که از  00سوال تشکیل شده که 0

نامه ی آگاهانه ،اطمینان از محرمانه ماندن اطالعات ،جمع

زیر مقیاس تحت عناوین-1 ،تغذیه(-2 ، )Nutritionورزش

آوری داده ها با به کارگیری پرسشنامه ی بی نام انجام

و فعالیت بدنی (-9 ، )Exerciseمسئولیت پذیری در مورد

گردید؛ و به زنان شرکت کننده اعالم شد برای حضور در

سالمتی)-1، (Health Responsibilityمدیریت استرس

تحقیق اختیار تام دارند و می توانند در صورت تمایل،

فردی

نتیجه ی آزمون به دست آمده را شخصاً دریافت کنند.

( )Interpersonal relationshipو  -0خودشکوفایی

پس از جمع آوری اطالعات ،در نهایت داده ها با استفاده از

(  )Self-Actualizationدارد .نحوه ی امتیازدهی

تحلیل واریانس چند متغیری و نرم افزار  spssv.20تجزیه

پرسشنامه به این شکل است که نمره ی کل سبک زندگی

و تحلیل شدند.

از حداقل  00تا  213نمره و در چهار سطح هرگز ،گاهی،

یافتهها:

اغلب ،دائم ،به ترتیب با امتیاز  1تا  1امتیازدهی می شود.

میانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنی ها در گروه زنان

در سطح بندی نمره ی سبک زندگی ،نمره ی زیر 111

معتاد تن فروش 23/19 ± 1/13سال ،و برای زنان معتاد

ضعیف و از نمره ی  111تا  101متوسط و از نمره ی 101

غیر تن فروش  23/10 ± 9/70سال بود .هم چنین میزان

تا  213خوب به حساب می آید Walker. .و همکاران

میانگین و انحراف استاندارد برای مدت زمان اعتیاد در

(Management

،)Stress

-0روابط

بین
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استفاده شده است.

پایایی پرسش نامه را به وسیله ی آلفای کرونباخ برای

خدابخشی و همکاران

بررسی مقایسه ای سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در 13/...

زنان معتاد غیر تن فروش  99/19 ± 0/12سال بود .هم

فروش دارای تحصیالت در مقطع دبیرستان 01،درصد از

چنین میزان میانگین و انحراف استاندارد برای مدت زمان

زنان معتاد تن فروش و  01/7درصد از زنان معتاد غیر تن

تن فروشی برای زنان معتاد تن فروش 20/21 ± 3/11

فروش بدون فرزند بودند .نتایج بررسی وضعیت اقتصادی

ماه بود .هم چنین 01 ،درصد از زنان معتاد تن فروش

در دو گروه حاکی از آن بود که  01/7درصد از زنان معتاد

مجرد و  00/7درصد از زنان معتاد غیر تن فروش مورد

تن فروش در سطح زیر متوسط و  10/7درصد از زنان

بررسی ،مطلقه بودند .عالوه براین 19/9 ،درصد از زنان

معتاد غیر تن فروش در سطح متوسط بودند( .جدول )1

جدول شماره ( :)7مشخصات جمعیت شناختی زنان معتاد تن فروش و زنان معتادغیر تن فروش
مؤلفه

گروه
زنان معتاد تن فروش

وضعیت تاهل
زنان معتاد غیر تن فروش

زنان معتاد تن فروش

سطح تحصیالت
زنان معتاد غیر تن فروش

دارا بودن فرزند

زنان معتاد تن فروش
زنان معتاد غیر تن فروش

زنان معتاد تن فروش
سطح درآمد
زنان معتاد غیر تن فروش

متاهل
مجرد
مطلقه
متاهل
مجرد
مطلقه
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
باالی دیپلم
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
باالی دیپلم
دارای فرزند
بدون فرزند
دارای فرزند
بدون فرزند
فقیر
زیر متوسط
متوسط
باالی متوسط
فقیر
زیر متوسط
متوسط
باالی متوسط

فراوانی

درصد

1
91
20
7
13
91
7
10
20
11
1
11
10
23
0
21
90
23
91
29
91
0
11
22
23
-

0/7
01
19/9
11/7
91/7
00/0
11/7
20/7
19/9
10/7
1/7
10/7
20/7
10/7
11
11
01
13/9
01/7
93/9
01/7
11
10/7
90/7
10/7
-
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گروه زنان معتاد تن فروش  91/10 ± 0/70سال ،و برای

معتاد تن فروش و  17/0درصد از زنان معتاد غیر تن

 /16پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /7تابستان 7359

مقایسه ی ابعاد سبک زندگی در دو گروه معتاد تن فروش و معتاد غیر تن فروش ،با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری،
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون ام باکس جهت بررسی مفروضه ی همگنی کوواریانس ها نشان داد که این مفروضه برقرار
است )Mbox =99/210 ، F21/01=1/130 ،P=1/107( .سپس از آزمون لون برای بررسی برقراری مفروضهی همگنی واریانسها
استفاده شد( .جدول )2

مؤلفه ها

F

Df1

Df2

سطح معنی داری

خودشکوفایی

2/911

1

113

1/191

مسئولیت

1/711

1

113

1/111

تغذیه

1/131

1

113

1/071

فعالیت جسمی

1/072

1

113

1/212

مدیریت استرس

1/931

1

113

1/212

بین فردی

1/111

1

113

1/373

نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (جدول  )9نشان داد که در ابعاد خودشکوفایی ،مسئولیت ،تغذیه ،مدیریت استرس و روابط
بین فردی بین دو گروه زنان معتاد تن فروش و زنان معتاد غیر تن فروش تفاوت معنی داری وجود دارد )p>1/10( .با توجه به
میانگین این ابعاد در دو گروه می توان بیان کرد که در بعد تغذیه ،فعالیت جسمی ،مدیریت استرس و روابط بین فردی میزان
میانگین در گروه معتادان تن فروش بیشتر از زنان معتاد غیر تن فروش بود.
جدول شماره( :)3نتایج تحلیل واریانس چند متغییره جهت مقایسه ی ابعاد سبک زندگی در زنان معتاد تن
فروش (گروه  )1و زنان معتاد غیر تن فروش (گروه )2

مؤلفه

خودشکوفایی
مسئولیت
تغذیه
فعالیت جسمی
مدیریت استرس
بین فردی

گروه

میانگین ±انحراف معیار

1
2
1
2
1
2

21/11±2/11
91/20±2/11
22/10±2/10
29/11±1/07
11±1/09
11/31±1/77

1

3/21±1/12

2

3/13±1/91

1
2
1
2

12/79±1/03
19/00±1/31
10/09±1/00
12/30±1/01

مجموع مجذور

Df

میانگین
مجذور

سطح
F

معنی
داری

ضریب
اتا

1191/070

1

1191/070

201/001

1/1111

1/033

27/170

1

27/170

7/213

1/113

1/103

230/213

1

230/213

37/007

1/1111

1/109

1/099

1

1/099

1/239

1/030

1/112

21/113

1

21/113

0/193

1/110

1/113

137/099

1

137/099

70/130

1/1111

1/939
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جدول شماره ( :) 2نتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس های دو گروه از شرکت کنندگان در پژوهش

خدابخشی و همکاران

بررسی مقایسه ای سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در 19/...

بحث:
پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت سبک زندگی در
زنان معتاد تن فروش و زنان معتاد غیر تن فروش در شهر

سبک زندگی در این دو گروه در ابعاد خودشکوفایی،
مسئولیت ،تغذیه ،مدیریت استرس و روابط بین فردی
تفاوت معنی داری داشت .به این معنا که میانگین ابعاد
مسئولیت و خودشکوفایی و مدیریت استرس در زنان معتاد
غیر تن فروش بیشتر بود؛ در حالی که ،میانگین نمرات
ابعاد تغذیه ،فعالیت جسمی و روابط بین فردی در گروه
زنان معتاد تن فروش در مقایسه با گروه زنان معتاد غیر
تن فروش بیشتر بود.
یافته های پژوهش نشان داد که زنان معتاد تن فروش در
روابط بین فردی ،نمره ی باالتری در مقایسه با گروه زنان
معتاد غیر تن فروش به دست آوردند .در بعد روابط بین
فردی نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات پیشین از جمله
 )91( Murphyو  ،)91( Dallaهم راستا میباشد.
 )91( Murphyدر مطالعه ای بر روی  12زن تن فروش
در امریکا دریافت یکی از عوامل مهمی که موجب بقای
این گروه از زنان می شود؛ این است که روابط اجتماعی
آنها با سایر افراد جامعه قطع می شود و سبک زندگی
متدوال آن ها مختل می گردد .در عوض ،در این شرایط
روابط اجتماعی آن ها با سایر زنان تن فروش و افراد خالف
کار دیگر گره می خورد که پس از مدتی خود به تشکیل
خرده فرهنگی در میان آن ها مبدل می شود .در همین

دوستانه و حمایتی بین این زنان وجود داشته باشد؛ که
موجب به وجود آمدن روابط حمایتی بین آن ها می شود
که علی رغم حس رقابتی که بین آن ها وجود دارد؛ اما
صرفاً به منظور درآمدزایی است .یکی از دالیل این که زنان
معتاد توانایی دریافت حمایت های اجتماعی را ندارند؛ این
است که اعتیاد ماهیتاً حالتی انزواگونه را در افراد ایجاد می
کند و معتادان صرفاً زمانی برای برقراری روابط اقدام می
کنند که در جست و جوی مواد باشند )91( .براساس
نظریه ی  Putnamمی توان گفت روابط درون گروهی در
میان زنان تن فروش بیشتر از نوع معاملة متقابل عمومی
است که به رابطهای اشاره دارد که درهمه حال یک طرفه
و غیر متوازن است؛ اما انتظارات متقابلی ایجاد می کند،
مبنی بر اینکه سودی که اکنون اعطا شده ،باید در آینده
پرداخت شود؛ که مبتنی بر انگیزه ی دوستی کوتاه مدت
وحفظ منافع خود در بلند مدت می باشد )92( .از سوی
دیگر ،زنان تن فروش با افراد و سلیقههای گوناگون برخورد
داشتهاند و شاید این تعاملهای زیاد سبب رشد
مهارتهای خاصی در آنان شده باشد)3( .
در بعد مدیریت استرس و مسئولیت ،یافته های این
پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین سیدی و
همکاران ( ،)3انصاری و همکاران ( )11و بخشی پور و
همکاران ( )99همسو میباشد .بخشی پور و همکاران ()99
در پژوهشی دریافتند معتادان در ویژگی های شخصیتی
توافق جویی ،گشودگی و وظیفه شناسی ،نمرات پایینی به
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تهران انجام گرفت .یافتههای این پژوهش نشان داد که

راستا  )91( Dallaنیز آشکار کرد که ممکن است حس

 /11پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /7تابستان 7359

انصاری و همکاران ( )11در مطالعاتی جداگانه نشان دادند

توان این گونه گفت که زنان تن فروش معتاد ،به واسطه ی

زنان تن فروش در مقایسه با زنان معتاد در مواجهه با فشار

مشکالت متعدد در طول دوران زندگی ،سبک زندگی

روانی ،بیشتر از شیوههای حل مسأله ی هیجانمدار

متفاوتی برمی گزینند؛ و سطح معنویت ،مسئولیت و

استفاده می کنند .یکی از عوامل مؤثّر در روی آوردن به

مدیریت استرس زنان تن فروش نسبت به زنان معتاد غیر

رفتارهای ناهنجار ،استرس های روانی-اجتماعی است؛ و

تن فروش پایینتر می باشد؛ که می تواند ناشی از تفاوت

آنچه سالمت روانی و کارکرد اجتماعی افراد را تحت تأثیر

زندگی هر فرد ،خودپنداره ،احساسهای فرد نسبت به

قرار می دهد خود استرس نیست؛ بلکه الگوی مقابله با

دیگران و نگرش فرد نسبت به دنیا باشد؛ که حاصل کنار

استرس است که این الگو در زنان تن فروش الگوی

آمدن با محدودیت ها ،موانع ،تضاد ها و بحران هایی است

سازندهای نیست)3،11( .

که فرد در مسیر پیشرفت به سوی آرمان های خویش

در بعد تغذیه و فعالیت ورزشی ،این نتایج با یافته های

دارد)93( .

پژوهش  )91( Huqهمسو می باشد )91( Huq.در

در واقع ،سبک زندگی سالم ،منبعی ارزشمند برای کاهش

مطالعه ای بر روی  111مصرف کننده ی مواد و زن تن

شیوع و تاثیر مشکالت بهداشتی و ارتقای سالمت و

فروش در بنگالدش نشان داد؛ به ترتیب  02درصد از زنان

سازگاری با عوامل استرس زای زندگی است .از این رو ،با

مصرف کننده ی مواد و  02درصد از زنان تن فروش ،دچار

توجه به مشکالت و آسیب هایی که آدمی در فرایند رشد و

سوتغذیه می باشند .هم چنین ،به طور کلی زنانی که

زندگی خود تجربه می کند ،توانایی غلبه بر دشواری ها و

مصرف کننده ی مواد هستند در مقایسه با جمعیت عادی

حفظ سبک زندگی سالم و تعادل روانی با توجه به گستره

از مشکالت جسمانی ،خواب آشفته و تصویر بدنی

ی آسیب های اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

نامتناسب بیش تری رنج می برند)90( .

در نهایت ،محدود بودن نمونه ها به شهر تهران ،شـیوه ی

هم چنین ،در بعد خودشکوفایی ،پژوهشی یافت نشد که

نمونـهگیـری دردسـترس ،شـمار انــدك پــژوهش

این بعد را در دو گروه زنان تن فروش و معتاد مقایسه

هــای انجــامشــده در داخــل ،تعمیم یافته ها را با

کند؛ اما مطالعات بسیاری نشان داده است که باال بردن

محــدودیت مواجه می سازد.

بعد معنویت در زنان می تواند به عنوان عاملی تاثیرگذار
برای خروج از وادی تن فروشی باشد .بدین معنا که
معنویت با ایجاد امید و حفظ انگیزه و خویشتن داری به
زنان تن فروش کمک شایانی می کند)93-90 ،91( .

نتیجه گیری نهایی:
نتایج این پژوهش نشان داد که در ابعاد سبک زندگی ،بین
دو گروه زنان معتاد تن فروش و زنان معتاد غیر تن فروش
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دست آوردهاند .هم چنین ،سیدی و همکاران ( )3و

در تبیین نتایج این پژوهش و پژوهش های پیشین می

17/... بررسی مقایسه ای سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در
 روانی و اجتماعی در زنان تن فروش و،سالمت جسمانی

 اگرچه سبک زندگی ناسالم.تفاوت معنی داری وجود دارد

.معتاد یاری برسانند

در هر دو گروه از زنان باال است؛ اما با توجه به میانگین

:تشکر و قدردانی
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خدابخشی و همکاران

این مقاله برگرفته از بخشی از یافته های پایان نامه ی
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی نویسنده ی دوم با
 دانشگاه خاتم1931/9/3  مورخ31/ه/117 شماره ی ثبت
 خود را ملزم، در پایان نویسندگان مقاله.تهران می باشد
میدانند مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به زنان
شرکت کننده در این پژوهش و مرکز مداخله در بحران
 مرکز اقامتی بانوان چیتگر و، اورژانس اجتماعی،سالمت
مرکز سرپناه شبانه شوش (جمعیت تولد دوباره) ابراز
.نمایند

،این ابعاد در دو گروه می توان بیان کرد که در ابعاد تغذیه
 میزان میانگین در،فعالیت جسمی و روابط بین فردی
گروه زنان معتاد تن فروش بیشتر از زنان معتاد غیر تن
 مسئولیت، در سطح معنویت، در حالی که.فروش است
پذیری و مدیریت استرس زنان معتاد غیر تن فروش نسبت
.به زنان معتاد تن فروش نمرات باالتری را به دست آوردند
 متخصصان سالمت و بهداشت روان فعال در نهاد،بنابراین
های مرتبط با زنان تن فروش و زنان معتاد می توانند با
تمرکز بر یافته های این پژوهش بر ابعاد تقلیل یافتهی
سبک زندگی ارتقا دهنده ی سالمت در دو گروه به بهبود
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Abstract
Introduction: Prostitution has a strong relationship with substance use. In addition, lifestyle
has a key role in prevalence of social problems such as prostitution and addiction.
Objective: The current study aimed to investigate the differences between health-promoting
lifestyles between prostitute women drug users and non-prostitute women drug users.
Method: This cross-sectional descriptive-analytic study recruited 120 women including 60
prostitute drug users and 60 non-prostitute drug users selected by convenience sampling in
Tehran in 2015. They completed the Health-Promoting Lifestyle Profile. Data were analyzed
using multivariate analysis of variance in SPSS version 20.
Results: The results indicated a significant difference between prostitute and non-prostitute
women drug users in terms of health-promoting lifestyle (p<0.05). The subscales showed that
non-prostitute women drug users had higher scores in spirituality, responsibility, and stress
management than prostitute women drug users (p<0.05). However, prostitute women drug
users gained higher scores in interpersonal relationship and nutrition than non-prostitute drug
users (p<0.05).
Conclusion: These findings emphasize that health promoting lifestyle can play an essential
role in health and therapeutic interventions (primary and secondary) in prostitute and nonprostitute women drug users.
Keywords: Lifestyle, health, drug user, prostitution, women

http://njv.bpums.ac.ir

