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  خالصه
 به ابتال خطر در را تيجمع نيا  كه باشد يم زندان درون اي و رونيب در مخدر مواد قيتزر مانند پرخطري رفتارها وقوع انگريب متعدد مطالعات :مقدمه
يا  HIV( دزيا و) HCV اي Hepatitis C virus( C تيهپات ،)HBV اي B )Hepatitis B virus تيهپات عامل يها روسيو ازي ناش يها عفونت

Human immunodeficiency virus (باشد يم يعاد ي جامعه برابر نيچند سال بزرگ و نوجوان انيزندان نيب در ها يماريب نيا وعيش. است داده قرار .
 اصفهان استاني زندان زنان در شوند، تيهپات و دزيا ليقب ازي عفون يها يماريب بروز ساز نهيزم توانند يم كه پرخطر يرفتارها وعيش نييتع هدف با مطالعه نيا

 .ديگرد انجام وي طراح 1389- 90 يها سال در

 واردي سرشمار روش به اصفهان استاني مركز زندان در محبوس زني زندان 163 ي تمام ،يمقطع نوع ازي ليحلت -يفيتوص ي مطالعه نيا در :ها روش
 مددكاران توسط ك،يدموگراف اتيخصوص و پرخطري رفتارها خصوص در شده استاندارد ستيل چك قيطر از افراد نيا از الزم اطالعات. شدند مطالعه
 .گرفت انجام Mann-Whitney و 2χ، Kruskal-Wallis يها آزمون ،يفيتوص آمار يها روش از استفاده اب اطالعات زيآنال. آمد دست به زندان

 تعدد ،)درصد 1/30( مخدر مواد مصرف ،)درصد 3/31( گاريس مصرف وعيش بيترت به مطالعه مورد افراد در پرخطري رفتارها نيتر عيشا :ها يافته
 هر( موقت ازدواج ي سابقه و نامشروعي جنس ي رابطه الكل، مصرف ،)درصد 1/22( همسر نامشروعي نسج ي رابطه ،)درصد 4/26(ي ريدستگ يها نوبت
 2/39( نفر 62 و) درصد 9/26( نفر 42 ،)درصد 2/60( نفر 95 در بيترت به خانوادهي اعضا در مخدر مواد و الكل گار،يس مصرف. بود) درصد 8/17 كدام
 .كردند ذكر را خانوادهي اعضا دري قيتزر ادياعت) درصد 4/6( نفر 10. شد مشاهدهي بررس مورد افراد از) درصد

 و ها زندان سطح در رندهيگ شيپ و بيآس كاهش يها برنامه مداوم و قيدقي اجرا  به ربط يذ نيمسؤول شتريب توجه بر فوق يها افتهي :گيري نتيجه
  .كند يم ديتأك خطر معرض در يها گروه به مؤثر يها آموزش ي ارائه

  .يرانا ،يزندان زنان پرخطر، رفتار :واژگان كليدي
 

  مقدمه
 و است اديز تيجمع تراكم با يها محل ازي كي زندان

 عدم ان،يزنداني فرهنگ فقر و دانش سطح بودن نييپا
 ي اشاعه دري اجتماع وي اخالق اصول  بهي بند يپا
). 1( است  شده شناخته مؤثر ها يماريب ازي اريبس

 مانند پرخطري رفتارها وقوع انگريب متعدد مطالعات
 باشد يم زندان درون اي و رونيب در مخدر مواد قيتزر

 ازي ناش يها عفونت به ابتال خطر در را تيجمع نيا  كه
 اي B )Hepatitis B virus تيهپات عامل يها روسيو

HBV(، تيهپات C )Hepatitis C virus اي HCV (و 
) HIV اي Human immunodeficiency virus( دزيا

   ).2( است  داده قرار
 و نوجوان انيزندان نيب در ها يماريب نيا وعيش
 در). 3( باشد يم يعاد ي جامعه برابر نيچند سال بزرگ
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 پرخطر يها گروه در طهماسبي و پور يسيخمي  مطالعه
 مشاهده دزيا روسيو به يآلودگ مورد 5 بوشهر، استان
 نيا از نفر 4 و بودندي زندان افراد ازي همگ كه شد
   .)4( كردند ذكر را مخدر مواد مصرفي  سابقه ،افراد
 و بلند يها يواريد چهار ها، زندان گريدي سو از
 ها يزندان ازي ليخ. روند ينم شمار به جامعه از جدا
 دوران در ها آن ازي اريبس و دارند كوتاه حبسي  دوره

 با و گردند يم باز جامعه به يآزاد از پس اي و يمرخص
 تنها نهي زندان معتاد فرد كي. هستند ارتباط در معهجا

 چوني خطرناك يها يماريب بهي آلودگ معرض در خود
 كي عنوان به تواند يم بلكه دارد، قرار تيهپات و دزيا

 داخل به را خطرناكي عفون عوامل ،كرده عمل ناقل
  . دهد انتقال  جامعه

 عامل نيتر مهم كه اند داده نشان مطالعات اغلب
 و مدتي طوالن بودني زندان. استي قيتزر ادياعت ر،خط
 قيتزر در پرخطري رفتارها و مكرر يها شدني زندان
 موارد نيا). 5( اند بوده مهم خطر عوامل از زين مواد

 لزوم و عيشا پرخطر يرفتارها شتريب يبررس ضرورت
 رفتارها گونه نيا كنترل جهت مناسبي راهكارها جاديا
ي جهان بهداشت سازماني تازگ به ).6( دهد يم نشان را
 منتشر انيزندان سالمتي  درباره  يمهمي  هيانيب

 ارياخت در راي اديز اريبس مدارك گزارش نيا است؛ كرده
 دري عفون يها يماريب انتقال دهد يم نشان كه گذارد يم

  ). 7( گردد كنترل مناسبي راهبردها با تواند يم ها زندان
 سوء مصرف، بروز و وعيش برآورد كه جا آن از

 طور به و گردان روان مواد به يوابستگ و مصرف
ي رفتارها نيهمچن و موادي قيتزر مصرف خاص
 جامعه سطح در يفروش تن خصوص بهي جنس پرخطر

 است، سخت اريبس ميمستق يها روش از  استفاده با
 خاص يها گروه در ها شاخص نيا برآورد از  استفاده

 جامعه سطح در مشكل نيا از يمناسب نيتخم تواند يم

 عنوان به ط،يشرا ازي اريبس در نيهمچن. دهد دست به
 تر افتهي ساختار مطالعات انجام امكان ها زندان مثال

ي اتفاق نيچن مواردي اريبس در متأسفانهي ول دارد، وجود
  ). 8( است  فتادهين

ي مين و اند بوده خانوادهي اصل عضو زنان كه جا آن از
 نقش ،ياصلي  هسته عنوان به و باشند يم اجتماع كريپ از 

 جامعه سالمت دارند، خانواده ياعضا سالمت در ياساس
). 9( است مادران يشاداب و سالمت ريتأث تحت شدت به
 شيافزا  به رو مرتبي زندان زنان تعداد حاضر حال در اما

 هزار 63 با ،1996 سال در كايآمر در كهي طور به است؛
 زن انيزندان آمار ،)انيزندان كل درصد 6- 9( يزندان زن

). 10( است  داشته رشد درصد 300 ،1980 سال به نسبت
 خود خاص عتيطب علت به زنان كه جا آن از ،يطرف از

 يها يماريب خصوص بهي عفون يها يماريب مستعد
 دختران و زنان در ها يماريب نيا وعيش باشند، يم يمقاربت

 به). 11( است  دهيگرد گزارش پسران و مردان از شيب
 HIV مردان از شتريب زنان ان،يزندان انيم در مثال عنوان
  ). 12- 13( هستند مثبت
 به اسناد اتفاق  به بيقر تياكثر در وجود نيا با
 ليتشك را مطالعه از يكوچك گروه تنها زنان آمده، دست

 در. است نشده ارائه جنس كيتفك به جينتا و دادند يم
 انيزندان از نفر 109 ،سمناني - فينج و قنبرزادهي  مطالعه

 قراري بررس مورد داوطلبانه طور به رجنديب شهر زن
 73 تا 16 يسني  محدوده در مطالعه مورد افراد. گرفتند
 و مطلقه هيبق و متأهل ها آن درصد 4/71. بودند سال

 سواد اي و بودند سواد يب انيزندان درصد 72. بودند وهيب
ي  سابقه. داشتندي آموز سواد نهضت يها كالس حد در

. داشت وجود موارد درصد 1/11 در موقت ازدواج
ي زندان 102 از. بودند مخدر مواد به معتاد درصد 3/51

   .)14( بودندي قيتزر معتاد) درصد 8/9( نفر 10 معتاد،
McClelland 1272 كاگويش در همكاران و 
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 نيب افراد نيا سن. دادند قرار قيتحق مورد را زن يزندان
 از درصد 8/18. بود سال 7/28 نيانگيم با سال 67 تا 17

  . )15( داشتند قيتزر بار كي حداقلي  سابقه اين افراد
 108 تعداد همكاران، و منش يديجمشي  مطالعه در
 قرار مطالعه مورد نياو زندان در معتاد زني زندان

 5/25. بود سال 92/33 ها نمونهي سن نيانگيم. گرفتند
 ها آن درصد 6/6 و پلميد ريز تاليتحص آنان درصد
 متأهل ها آن درصد 4/45. داشتند يدانشگاه مدرك
 3/96. داشتند ازدواج بار 2ي  سابقه درصد 4/65. بودند
ي  سابقه درصد 1/37. بودند شهر ساكن درصد
ي  عمده يمصرف ي ماده نيهروئ. داشتند يقبل تيمحكوم
. ودب پژوهش نيا در) درصد 1/66( مطالعه مورد افراد
 موارد درصد 6/43. دنديكش يم گاريس زنان درصد 75

 درصد 6/47. دنديكش يم گاريس نخ 20 تا 11 روزانه
 خانواده ياعضا در مخدر مواد مصرفي  سابقه موارد
  . )9( داشتند
 دري قاتيتحق خأل و مطالعات تيمحدود به توجه با
 وعيش نييتع هدف با مطالعه نيا اصفهان، استان

 بروز ساز نهيزم توانند يم كه رپرخطي رفتارها
 در شوند، تيهپات و دزيا ليقب ازي عفون يها يماريب

 1389- 90 يها سال در اصفهان استان يزندان زنان
 مناسبي راهكارهاي بررس با تا ديگرد انجام وي طراح

   .شود اقدام ها يماريب نيا وعيش با مبارزه به
  
  ها روش

ي مقطع وعن ازي ليتحل - يفيتوصي  مطالعه كي در
 استاني مركز زندان در محبوس زني زندان 163 ي تمام

 به 1389- 90 يها سال دري زمان مقطع كي در اصفهان
 به ورود مالك. شدند مطالعه واردي سرشمار روش

 مالك و مطالعه در شركت به تيرضا داشتن مطالعه،

 نامه پرسش سؤاالت ازي اديز بخش ليتكم عدم خروج،
 صورت در طرح، مورد در شدن هيجتو از پس افراد. بود
 صورت به ،كرده امضا را آگاهانه تيرضا فرم ليتما

 تحت زندان مددكاران توسط نام بدون وي انفراد
. گرفتند قرار بسته سؤاالت با افتهي تارساخي  مصاحبه
ي ها شاخص شامل  شده استانداردي  نامه پرسش
 ه،خانواد تيقوم سواد، زانيم تولد، خيتار( كيدموگراف
 و) ازدواج دفعات تعداد و تأهل تيوضع سكونت، محل

 الكل، مصرف گار،يس مصرف( پرخطري رفتارها
 نوع مخدر، مواد مصرفي  قهيطر مخدر، مواد مصرف

ي اعضا در گاريس مصرف ،يمصرف مخدري  ماده
 مواد مصرف خانواده،ي اعضا در الكل مصرف خانواده،
 مخدر ادمو مصرفي  قهيطر خانواده،ي اعضا در مخدر

ي  رابطه نامشروع،ي جنسي  رابطه خانواده،ي اعضا در
 تعدد موقت، ازدواجي  سابقه همسر، نامشروعي جنس
. بود) يزندان مدت طول وي ريدستگ يها نوبت

ي صوريي روا يها نهيزم در نامه پرسشي استانداردساز
)Face validity (يي محتوايي روا و)Content validity (

) Reliability(يي ايپا و دانشگاه ستادانا از نفر 10 توسط
  .شد نييتع نفره 10 لوتيپا طرح كي انجام با

 اك،يتر ن،يهروئ از  استفاده مخدر مواد خصوص در
 مواد مصرفي  قهيطر. بود نظر مد مواد ريسا و شيحش

 وي دنيكش ،يخوراك ،يقيتزري  دسته چهار به مخدر
 فرد ق،يتزر بار يك با. شدي بند ميتقس ها روش ريسا

ي  محاسبهي برا. ديگرد يم محسوب ها يقيتزر گروه جزء
 وجودي ريدستگ يها نوبت تعدد اگر حبس، مدت طول

  . شد جمع هم با تيمحكوم يها دوران يتمام داشت،
 15ي  نسخه SPSS افزار  نرم از استفاده با اطالعات

)version 15, SPSS Inc., Chicago, IL (تجزيه  مورد
براي تعيين ارتباط بين . قرار گرفتو تحليل آماري 

رفتارهاي پرخطر با خصوصيات دموگرافيك و نيز با 
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 ،2χهاي آماري  وجود اين رفتارها در خانواده از آزمون
Kruskal-Wallis و Mann-Whitney مقدار و استفاده 

P شدي تلق دار يمعن 05/0 از كمتر.   
  

  ها افتهي
 زندان در بوسمح زني زندان 163 ي تمام مطالعه نيا در

 5/34 ± 2/11ي سـن  نيانگيـ م بـا  اصفهان استاني مركز
   مورد سال 2/7 ± 3/16حبس مدت طول نيانگيم و سال

  
  يبررس مورد افراد كيدموگراف اتيخصوص. 1 جدول

 ريمتغ تعداد

)2/9(15 20-15 

  ي سن گروه
 )سال حسب بر(

)3/31(51 30-1/20 

)7/33(55 40-1/30 

)3/12(20 50-1/40 

)8/9(16 70-1/50 

 پاسخ عدم 6) 7/3(

 سواديب 32)6/19(

 سواد زانيم

 ييابتدا 45)6/27(

 ييراهنما 38)3/23(

 متوسطه 15)2/9(

 باالتروپلميد 28)2/17(

 پاسخ عدم 5) 1/3(

 يرانيا 149)4/91(

 خانواده تيقوم
 يافغان 7)3/4(

 يعراق 2)2/1(

 پاسخ عدم 5) 1/3(

 شهر 136)4/83(

 روستا 22)5/13( سكونت محل

 پاسخ عدم 5) 1/3(

 مجرد 15)2/9(

 تأهل تيوضع

 متأهل 80)1/49(

 مطلقه 22)5/13(

 وهيب 41)2/25(

 پاسخ عدم 5) 1/3(

 باركي 104)8/63(

 ازدواج دفعات تعداد
 باردو 36)1/22(

 شتريبوبارسه 2)2/1(

 پاسخ عدم 21 )9/12(

 و سـال  15 افـراد  نيـ ا نيتـر  جـوان . گرفتند قراري بررس
 اتيخصوصــ. ندداشــت ســن ســال 70 هــا آن نيتــر مســن
  .شود يم مشاهده 1 جدول دري بررس مورد افراد كيدموگراف
ـ  عيتوز  مـورد  افـراد  در پرخطـر ي رفتارهـا ي فراوان
  . است  شده ارائه 2 جدول در زيني بررس

  

  يبررس مورد افراد در پرخطري رفتارهاي نفراوا عيتوز. 2 جدول
 پرخطررفتار )درصد( تعداد

 مصرف عدم 112) 7/68(

 گاريس مصرف

 در نخ چند 8) 9/4(
 در نخ 1- 9 7) 3/4(
 شتريب و نخ 10 31) 19(3
 پاسخ عدم 5) 1/3(

 مصرف عدم 134) 2/82(

 الكل مصرف

 ندرت به 14) 6/8(

 روزهاي برخ 7) 3/4(

 روزانه 3) 8/1(

 پاسخ عدم 5) 1/3(

 دارد 49) 1/30(

 ندارد 109) 0/66( مخدر مواد مصرف

 پاسخ عدم 5) 1/3(

 دارد 5) 1/3(

 ندارد 153) 9/93( يقيتزر ادياعت

 پاسخ عدم 5) 1/3(

 دارد 29) 8/17(

 ندارد 129) 1/79( نامشروعي جنسي  رابطه

 خپاس عدم 5) 1/3(

 نامشروعي جنسي  رابطه دارد 36) 1/22(
 همسر

 ندارد 122) 8/74(

 پاسخ عدم 5) 1/3(

 دارد 29) 8/17(

 ندارد 125) 7/76( موقت ازدواجي  سابقه

 پاسخ عدم 9) 5/5(

 بار نياول 120) 6/73(

ي ها نوبت تعدد
 يريدستگ

 بار2- 3 28) 2/17(

 بار4- 5 3) 8/1(

 پاسخ عدم 12) 4/7(

   حبس مدت طول 0- 1 75) 46(
 )سال حسب بر(

)9/39 (65 70 -1/1 

 پاسخ عدم 23) 1/14(
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 يها نوبت تعدد مخدر، مواد مصرف گار،يس مصرف
 الكل، مصرف همسر، نامشروعي جنسي  رابطه ،يريدستگ
 در و موقـت  ازدواجي  سـابقه  نامشـروع، ي جنسي  رابطه
   .بودند پرخطري رفتارها نيتر عيشاي قيتزر ادياعت تينها

 بيترت به مخدر، مواد مصرفي  قهيطر و نوع نظر از
) درصد 3/12( نفر20 اك،يتر) درصد 19( نفر 30 وعيش

 2/8( نفــر13 ،)ياكســتاز و شــهيش كــراك،( مــواد ريســا
 مصـرف  شيحشـ ) درصد 1/5( نفر 8 و نيهروئ) درصد

 نفـر  5 ،ياستنشاق روش) درصد 4/30( نفر48. كردند يم
 روش) درصد 3/1( نفر 2 وي قيتزر روش) درصد 1/3(

  .بردند يم كار به راي خوراك
 95 در بيـ ترت به مخدر مواد و الكل گار،يس مصرف

 نفـر  62 و) درصـد  9/26( نفـر  42 ،)درصـد  2/60( نفر
 ،يبررسـ  مـورد  افـراد  خانوادهي اعضا از) درصد 2/39(

 دري قـ يتزر اديـ اعت) درصـد  4/6( نفـر  10. شـد  مشاهده
 . كردند ذكر را خانوادهي اعضا

 تأهـل  تيوضـع  بـا  مخـدر  مـواد  مصرف نيب ارتباط
 مصـرف  وعيشـ  نيشـتر يب و بود) P > 009/0( دار يمعن
) درصـد  50 با برابر نفر 11( مطلقه افراد در زين مواد نيا

  . شد مشاهده
ــ ارتبــاط ــا شيحشــ مصــرف نيب ــ ســن ب    دار يمعن

)012/0 < P (مصـرف  شيحش كهي افراد شتريب و بود 
ي سـن  گـروه  در) درصد 5/87 با برابر نفر 7( كردند يم

  . بودند 30-1/20
 تأهل تيوضع با نامشروعي جنسي  رابطه نيب ارتباط

ي  رابطـه  وعيشـ  نيشـتر يب و بود) P > 027/0( دار يمعن
 در زيـ ن) درصـد  4/36 بـا  برابـر  نفر 8( نامشروعي جنس
  . شد مشاهده مطلقه افراد

ــاط ــ ارتب ــه نيب ــا نامشــروعي جنســي  رابط    ســن ب
)003/0 < P (نامشـروع ي جنسـ ي  رابطـه . بود دار يمعن 

 نفـر  15( سال 20- 30ي سن گروه در راي فراوان نيشتريب
  . شد دهيد) درصد 7/51 با برابر
 بـــا افـــراد در موقـــت ازدواجي فراوانـــ نيشـــتريب
 دهيـ د) درصـد  4/41 برابر نفر 12(يي راهنما التيتحص
 سـواد  انزيـ م با موقت ازدواجي  سابقه نيب ارتباط و شد
  ). P > 021/0( بود دار يمعن
 برابـر  نفر12( مطلقه افراد در موقت ازدواج نيشتريب
 بـا  موقـت  ازدواج ارتبـاط  و شـد  دهيـ د) درصد 5/54 با

  ) P < 001/0( بود دار يمعن تأهل تيوضع
 باي بررس مورد افراد در گاريس مصرف نيب ارتباط
 مصرف ،)P > 03/0( خانوادهي اعضا در گاريس مصرف
 مواد مصرف و) P > 048/0( خانوادهي اعضا در الكل
 مصرف. بود دار يمعن) P > 001/0(  خانواده در مخدر
 مواد مصرف و گاريس مصرف الكل، مصرف با زين الكل
 هر در( داشت دار يمعن ارتباط فردي  خانواده در مخدر
  .)بود P > 001/0 مورد سه

  
  بحث

 گاريس صرفم پرخطر رفتار نيتر عيشا مطالعه نيا در
 وعيش نيشتريب گاريس كنندگان مصرف نيب در. بود

 روز كي در شتريب و نخ 10 كه بودي كسان به مربوط
 و منش يديجمشي  مطالعه در. دنديكش يم گاريس

 دنديكش يم گاريسي زندان معتاد زنان درصد 75 ،همكاران
 روز در نخ 11- 20 نيز يبررس مورد افراد درصد 6/43 و
 از شتريب اكيتر مصرف وعيش). 9( ددنيكش يم گاريس
 نيهروئ مطالعه،اين  در. شد گزارش مخدر مواد ريسا
 در ).9( بود مطالعه مورد افرادي  عمدهي مصرفي  ماده

 به مخدر مواد مصرفي بررس مورد افراد از درصد 1/3
 و قنبرزادهي  مطالعه در. گرفت يم انجامي قيتزر روش

ي قيتزر معتاد رجنديب زن انيزندان درصد 8/9 همكاران
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 در همكاران و McClellandي  مطالعه در). 14( بودند
 گزارش درصد 8/18 نسبت نيا كاگو،يش زن انيزندان
 مصرف كه است  داده نشان مطالعاتي برخ). 15( شد
 يها بيآس باي قيتزر مصرف خصوص به زنان در مواد
 همراهي گريروسپ و منزل از فرار مانندي اجتماع گريد
 ژهيو به وي بازتوان ،يدرمان اقدامات  جهينت در ،است 

 زناني برا ازين مورد ادياعت ازي ناش صدمات كاهش
  ). 16( باشدي اختصاص است ممكن
 پرخطري رفتارها از كي هر نيب ارتباطي بررس در
ي  سابقه و نامشروعي جنسي  رابطه مخدر، مواد مصرف
 به دار يمعني  رابطه تأهل تيوضع با موقت ازدواج
. شد مشاهده مطلقه افراد در وعيش نيشتريب و آمد دست

 زنان به نيمسؤول خاص توجه لزوم بر فوقي  افتهي
ي براي اختصاص يها برنامهي نيب شيپ و جامعه در مطلقه

  . كند يم ديتأك ها آن
 پرخطر،ي رفتارها از كي هر نيب ارتباطي بررس در

 سن با نامشروعي جنسي  رابطه و شيحش مصرف نيب
 كهي افراد شتريب و آمد دست به دار يمعني  بطهرا

 سال 20- 30ي سن گروه در كردند يم مصرف شيحش
ي جنسي  رابطه كهي افراد شتريب نيهمچن. شدند مشاهده
 افتهي نيا. بودندي سن گروه نيهم در داشتند نامشروع

ي براي داتيتمه دنيشياند جهتي خطر زنگ تواند يم
  .باشد ما جوان قشر
ي  سابقه نيب ارتباطي بررس در كه نيا  به توجه با

 دست به دار يمعني  رابطه سواد زانيم و موقت ازدواج
 موقت ازدواجي  سابقه با افراد اغلب سواد زانيم و آمد
 تالش رسد يم نظر به بود،يي راهنما التيتحص حد در

  خانواده اصالت بر ديتأك وي سواد يب كاهش جهت در
 اصفهانشهر  زن انيزندان رد مداخله مؤثر يها روش از

  . باشد
 ارتباطي بررس در دار يمعني آمار روابط بهي نگاه

 مورد افراد در مخدر مواد و الكل گار،يس مصرف نيب
 نشان خانوادهي اعضا در مواد نيا مصرف باي بررس

 انتخاب دريي بسزا ريتأثي خانوادگ كانون كه دهد يم
 منش يديجمشي  مطالعه در. دارد فردي الگوها و عادات

 فرد نياول ،يزندان معتاد زنان درصد 42 در همكاران، و
 ذكر ها آن همسران مخدر مواد با ها آني  كننده آشنا
 بايي آشنا مكان نياول  خانه درصد، 1/48 در و ديگرد
 كي جينتا نيهمچن). 9( شد گزارش مخدر مواد

ي اعضا  از كه يزناني رو بر شده انجام ي  مطالعه
 اكيتر بهي وابستگ شتريب وعيش بودند، معتاداني  خانواده

 نشانگر آمارها نيا). 16( داد نشان ها آن در را نيهروئ و
 با سهيمقا در زنان ازي شتريب نسبت كه است مهم نيا

 با همسر خصوص به خانوادهي اعضا قيطر از مردان
ي طراح ضرورت امر نيا. شوند يم آشنا مواد

 نسبت زنان دري ريگ شيپ جهت را متفاوتي راهكارها
  ). 16( كند يم مطرح مردان به

 جهتي كاربرد جينتا كسب ،مطالعه نيا از هدف
 رسد يم نظر به. بودي بهداشت يها يگذار استيس
 به ربط يذ نيمسؤول شتريب توجه بر مطالعه نيا يها افتهي
 شيپ و بيآس كاهش يها برنامه مداوم و قيدقي اجرا 
 به مؤثر يها آموزشي  رائها و ها زندان سطح در رندهيگ

 يها مشاوره نيهمچن و خطر معرض در يها گروه
  . كند يم ديتأك كارشناسان توسطي اصول
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Abstract 

Background: Many studies have recognized high-risk behaviors in prisoner populations. The preva-
lence of sexually transmitted diseases and blood born diseases in prisoners are often higher than the 
general population. AIDS and hepatitis are the most important diseases among prisoners. The purpose 
of the present study was to determine the prevalence of high-risk behaviors, in women prisoners in 
Isfahan, Iran.  

Methods: In this cross-sectional study, all of the women prisoners in the central prison of Isfahan 
were investigated. Demographic characteristics and high-risk behaviors information were fetched by a 
standardized questionnaire. Data was analyzed by descriptive tests and χ2, Kruskal-Wallis, and Mann-
Whitney tests. P < 0.05 was considered statically significant. 
Findings: 160 women prisoners were investigated. Smoking (31.3%), addiction (30.1%), multiple 
arrests (26.4%), extra-marital sex in their husbands (22.1%), alcohol drinking, extra-marital sex and 
temporary marriage (17.8%) were the most common high-risk behaviors in the studied population. 
Smoking, drinking and addiction was seen respectively in 92 persons (60.2%), 42 persons (26.9%) and 
62 persons (39.2%) of prisoners family. 10 women (6.4%) claimed intravenous drug abusing in their 
families. 
Conclusion: Regarding the results of this study, performing the harm reduction and preventing pro-
grams in prisons and obligation of raising awareness in high-risk groups is recommended. 

Keywords: High risk behaviors, Women prisoners, Iran. 
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