
  

  ) 1381( هاي ايران   ارزيابي سوء مصرف مواد مخدر در زندان

  

  1و همكاران  دكتر جعفر بوالهري

  چكيده

را به چالش و مبارزه با اين پديده  ها هاي دنيا مصرف مي شود؛ به طوري كه دولت موادمخدر در همه زندان

پژوهش حاضر در پي تعيين ميزان شيوع سوء مصرف مواد مخدر در بين زندانيان در . خواند خطرناك فرامي

به عالوه، تفكيك ويژگي هاي دموگرافيك مصرف كنندگان، تعيين توزيع نوع مواد و روش . هاي كشور است زندان

رهاي پرخطر و ميزان آن در بين زندانيان و بررسي شيوع اختالالت رواني مصرف در زندانيان، بررسي وجود رفتا

اين پژوهش به صورت مطالعه كمي و كيفي و . همراه با سوء مصرف مواد مخدر از اهداف ديگر اين پژوهش است 

هاي  آوري اطالعات مورد نياز در مطالعه كيفي با استفاده از پرسشنامه جمع. به روش مقطعي انجام گرفته است

ها  ، مراقبان زندان)با جرايم موادمخدر و ساير جرايم(تفصيلي و با مصاحبه در چهار گروه شامل مردان، زنان زنداني 

هاي  در مطالعه كمي كه بر روي زندانيان مرد اجرا شد پرسشنامه. و افراد كليدي از مسؤوالن زندان ها انجام گرفت

ء مصرف موادمخدر، بررسي آگاهي و نگرش افراد نسبت به مشخصات عمومي و دموگرافيك، بررسي وضعيت سو

  .مورد استفاده قرار گرفت SCL - 90 - Rسوء مصرف مواد مخدر و 

افراد مورد مطالعه . هاي ايران را در بر مي گيرد جامعه مورد بررسي تمام زندانيان، مراقبان و مسؤوالن كليدي زندان

استان كشور انتخاب شدند و حجم  5هاي  و تصادفي منظم از زندان) اي خوشه(اي  چند مرحله  گيري با روش نمونه

به منظور توصيف نتايج از جداول فراواني، نما، ميانه، ميانگين، انحراف . نفر بوده است 1436كل نمونه مورد بررسي 

  .استفاده شد Zو Xهاي  معيار، آزمون

وني در قبل و بعد از ورود به زندان رابطه دهد كه مقايسه سوء مصرف مواد افي نتايج اين پژوهش نشان مي 

درباره سالمت رواني . هاي سني مشاهده نشد دهد، همچنين، تفاوت معني داري بين گروه داري را نشان مي معني

همچنين، بين سوء . درصد مشكوك به اختالل رواني بودند 5/87درصد افراد سالم و  5/12مصرف كنندگان نيز 

تالالت، شكايات جسماني، وسواس و اجبار، افسردگي و روانپريشي رابطه معني داري مصرف مواد در زندان و اخ

به عالوه رفتارهاي پرخطر در . است  بر اساس نتايج حاصله، مهمترين ماده مصرفي در زندان ترياك بوده. ديده شد

  .بين زندانيان نيز مشاهده شده است
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  مصرفي، رفتارهاي پرخطر، اختالالت روانيسوء مصرف موادمخدر، اعتياد، مواد : كليد واژگان 

  

  مقدمه 

. ايران از لحاظ جغرافيايي ـ اقتصادي موقعيت حساس و استراتژيكي در منطقه دارد

در ) و حتي هروئين را( به عبارت ديگر، از يك سو بزرگترين توليد كننده ترياك 

مخدر به اروپا  هاي مواد همسايگي خود دارد و از سوي ديگر گذرگاه اصلي عبور محموله

درصد  48است و حدود  1هزار نفر 170ها در حال حاضر حدود  جمعيت زندان. است

آنان كساني هستند كه يا اعتياد دارند يا به جرم خريد و فروش مواد مخدر دستگير 

ها نيز تا حدودي ميزان مصرف آن را در  گزارش كشفيات مواد مخدر در زندان. اند شده

  . دهد نشان مي داخل زندان

هر چند فرايندهاي . هاي منحصر به فرد است زندان يك محيط اجتماعي با ويژگي

چرا . اي دارد هاي ويژه زندگي اجتماعي در زندان حكمفرما است اما، ساختارها و پويش

زندان به عنوان يك . خاص خود را دارد 3، است و خرده فرهنگ2كه، يك زير سيستم

با اين . اي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشوراستنهاد اجتماعي تحت تأثير ساختاره

اي حتي با ساختار نسبتاً مشابه آن  هايي دارد كه معموالً درهيچ مؤسسه حال، ويژگي

، محمدي، 1999؛ 4گراوت(شود  نمي يافت- روزي هاي شبانه ها و موسسه نظير سربازخانه

ري از اختيارات هاي زندان از دست دادن بسيا از جمله ويژگي). 1371؛ عبدي، 1379

فردي است كه مشكل تراكم جمعيت و كمبود فضاي
 

. كافي نيز به آن اضافه مي شود

ها در محيط زندان با جامعه بيرون تفاوت چشمگير دارد و فرد در چنبره  پويايي گروه

فرد زنداني ). هاي فشار و پرخاشگر مانند گروه(شود  اين پويايي به سختي گرفتار مي

ها و  ز بسياري حقوق اجتماعي خود محروم است و از حلقه فعاليتطور طبيعي ا   به
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از سوي ديگر در زندان . شود هاي خانوادگي و اجتماعي بيرون رانده مي تعامل

هاي محيطي كاهش محرك
 

آور و تكراري به خود  يابد و زندگي جريان كسالت مي

هاي رواني  شهاي تفكر و واكن تواند در روش هاي محيطي مي كاهش محرك. گيرد مي

كه در زندان الگوهاي  هاي ياد شده و اين با توجه به ويژگي. زندانيان تأثير مخرب بگذارد

تزريق مشترك، (رفتاري جامعه پسند محدود است، نسبت افرادي كه رفتارهاي پرخطر 

بري و (دارند از افراد جامعه بيشتر است ) خالكوبي، خودزني و رفتارهاي پرخاشگرانه

  ).1998، 2؛ دارك و كايه1999، 1مارسدن

عالوه بر شرايط استرس آور محيط زندان و ضعف گنجينه رفتاري سازگار با شرايط 

كند، شواهد بسياري كه از  زا كه زنداني را بيشتر مستعد مصرف مواد مخدر مي استرس

دهد بيشتر افرادي كه مواد مخدر  مطالعات انجام شده به دست آمده است نشان مي

؛ تونري و 1982، 3چايكن و چايكن(اند  د، جرايم ديگري هم مرتكب شدهكنن مصرف مي

؛ كسل و 162؛ 1999؛ به نقل از بري ومارسدن، 1992، 5؛ زاويتس1990، 4ويلسون

برعكس برخي ). 1997، 8؛ سيگل وسنا1379؛ مهرا، 1991، 7؛ گالس2001، 6برشتين

ها دريافتند كه  هشاز برخي نتايج همين پژو) 1997، 9بليس و ويلد(از محققان 

مواد مخدر . كنند محكومين و زندانيان پس از دستگيري در زندان مواد مخدر مصرف مي

هاي پستي وارد  كنندگان، كاركنان، پيمانكاران و محموله غالباً به وسيله زندانيان، مالقات

اما ميزان مصرف انواع مواد مخدر قبل و بعد از ). 1999، 10آلت(شود  زندان مي

ري به طوردستگي
 

داري تفاوت دارد و در زندان كمتر است؛ ولي ميزان تزريق  معني

  .يابد مشترك در زندان افزايش مي

                                                
١- Bray & Marsden 
٢- Dark & Kaye 
٣- Chaikan & Chaikan 
٤- Tonry & Wilson 
٥- Zawits 
٦-Cassel & Berstein 
٧- Glass 
٨- Siegel and Senna 
٩- Bellis and Wield 
١٠- Ault 
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هاي ايران با هدف ارزيابي ميزان مصرف مواد انجام نشده  تاكنون پژوهشي در زندان

دهد كه ميانگين ميزان كشـفيات مـواد    ماهه نشان مي 32هاي يك بررسي  گزارش. است

 9500تريـاك حـدود   : به شرح زيـر اسـت  ) عمدتاً در بدو ورود زندانيان(ها كه  در زندان

گرم همين گزارش تريـاك مكشـوفه در    159گرم و حشيش  1500گرم، هروئين حدود 

گـرم اعـالم    570گرم و حشيش را  1806گرم، هروئين را  3900را حدود  81خردادماه 

كرده است
 

ديگـري از مركـز مطالعـات     در گـزارش ). 1381گزارش معاونـت انتظـامي،   (

، نحوه ورود و جاسازي مـواد مخـدر   )1378(هاي استان كرمان  اجتماعي اداره كل زندان

هـايي بـراي پيشـگيري از ورود و     به زندان مورد بررسي قرار گرفته است و دستور العمل

همچنـين برخـي   . مبارزه با مصرف و خريد و فروش مواد در زنـدان منتشـر شـده اسـت    

هـاي   وسـيله سـرنگ   هـاي ايـران بـه     مخدر در داخل زندان دهند مواد شان ميها ن گزارش

، ايـران  1999رزاقـي و همكـاران،   (شـود  مستعمل و تلمبـه و قطـره چكـان تزريـق مـي     

  ).2002، 2، به نقل از ريد و كاستيگان1،2000نيوزديلي

                                                
١-Iran News Daily 
٢- Reid and Castigan 



 
 
 
 
 

 
 

  ١٧ □ارز�
�� ��اد در ز��ان    
 

  

  

  پيشينه پژوهش

شود، بـه   مصرف ميهاي دنيا  دهند كه مواد مخدر در همه زندان ها نشان مي بررسي 

در ايـن  . ها را به چالش و مبارزه با اين پديده خطرناك فراخوانده اسـت  طوري كه دولت

هـا، مشـكالت    كردن شرايط اضـطراري و ناهنجـاربر اداره زنـدان    چارچوب عالوه بر حاكم

بهداشتي و رفتارهاي خطرناك و تسلط باندهاي تبهكار و خشن، رشوه، فساد و شورش را 

). 1379؛ ميالني، 1999؛ گراوت، 2001كسل و برشتين، (فراهم كرده است  ها در زندان

گاه چنين تعبير و تفسير شده است كه مديران و پزشكان زندان مواد مخـدر زنـدانيان را   

اسـت   ها بـوده  كنند و اين سوء تعبير ناشي از حضور دايم مواد مخدر در زندان كنترل مي

 ). 1996، 3راجر و فرانسيس(

شوند  برابر بيشتر مرتكب جرم مي 6تا  4كنند  ي كه مواد افيوني مصرف ميزندانيان

درصد  17هر سال زنداني، خطر تزريق مواد  در واقع، به ازاي افزايش).4،2001هارل(

اند اين  يابد و در زندانياني كه داراي محكوميت قبلي به خاطر مواد مخدر بوده افزايش مي

درصد جمعيت زندانيان در سراسر اروپا  70تا  5ين ب. رسد برابر افزايش مي 2خطر به 

كردند و به مصرف مواد در زندان نيز ادامه  افرادي هستند كه مواد مخدر مصرف مي

  ).6،1999، جونز1999، 5موسكات. (اند داده

 54نشان داد كه حـدود  ) 1999بري و مارسدن، (پژوهشي كه در آمريكا انجام شد 

مخـدر مصـرف    شـان مـواد   سـال قبـل از دسـتگيري    يـك  درصد از زندانيان بزرگسـال تـا  

ماه قبل از دستگيري نيز مواد مخـدر   اند كه تا يك همچنين، آنان اعالم كرده. اند كرده مي

درصـد زنـدانيان تـا قبـل از      3/37اسـت كـه   در همين پژوهش آمده . اند كرده مصرف مي

  .كردند دستگيري هر روز يا اغلب روزها مصرف مواد مي

                                                
٣- Roger and Francis 
٤- Harel 
٥-Muscat 
٦-Jones 
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نفر از نوجواناني كه در سي و پنج منطقه  43500ري كه بر روي تعداد پژوهش ديگ

از شهرهاي بزرگ دستگير شده بودند، نشان داد كه نصف ايـن افـراد هنگـام دسـتگيري     

اين رونـد در بزرگسـاالن هـم ديـده     . اند داراي آزمايش مثبت در مصرف مواد مخدر بوده

ــي ــود م ــي دادگســتري . ش ــرد  1موسســه مل ــالم ك ــا اع ــين  1996در ســال  آمريك در ب

درصد زنان داراي آزمايش مثبت  36درصد مردان و  46ساله،  30تا  21دستگيرشدگان 

درصد از زندانيان فدرال اعـالم   22درصد از زندانيان ايالتي و  33، 1997در سال . بودند

بـه نقـل از   (انـد   كردند، در آخرين جرمي كه مرتكب شدند تحت تأثير مواد مخـدر بـوده  

  ).1996، 2؛ پرندرگاست و وليش2001برشتين، كسل و 

دهـد مصـرف مـواد در جمعيـت       مي در كشورهاي اروپايي نيز تحقيقات مشابه نشان

، 3؛ كيني1999؛جونز،1999موسكات، (از دستگيري شايع است  زندانيان قبــل و بعـــد

در . اند درصد از جوانان قبل از دستگيري مواد مصرف كرده 5/31نيز  4در استوني).1996

درصــد از نوجوانــان قبــل از  7/12زنــداني نوجــوان  55از  1999ايــن كشــور در ســال 

درصـد   32در فرانسـه  . درصد نيز معتاد بودند 5/14كردند و   دستگيري مواد مصرف مي

 2/6كردنـد و   سال قبـل از دسـتگيري، مـواد مصـرف مـي      زندانيان مورد مطالعه طي يك

درصد زندانيان قبل از دستگيري مصرف كننده مـواد   57در ايرلند، . درصد تزريقي بودند

درصـد جـرايم در پايتخـت     66. درصد به خاطر مصرف مواد زنـداني شـدند   38بودند و 

در آلمـان  . اند، انجام شده بـود  اي كه اعتياد شديد داشته ايرلند توسط افراد شناخته شده

در . انيان شـيوع دارد درصـد زنـد   70تا  40نيز برآورد شده است كه مصرف مواد در بين 

درصد زندانيان زن قبل از دسـتگيري مـواد    55/54درصد زندانيان مرد و  24/62پرتقال 

وارد  1986زنـداني كـه در سـال     80000از  5در جمهـوري اسـلواكي  . كردنـد  مصرف مي

                                                
١-National Institute of Justice 
٢-Prendergast and Weellish 
٣-Kinny 
٤-Estonia 
٥-Slovak Republic 
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هـم در سـال    6در انگلستان و ولز. درصد مصرف كننده مواد بودند 70زندان شده بودند، 

  .اند درصد مصرف مواد داشته 61فر دستگير شده، ن 622از  1998

اطالعات فوق داليل و شواهد كافي در مورد ميزان باالي مصرف مواد قبل از  

ها  هاي كمتري درباره مصرف مواد مخدر در زندان  بررسي. دهد زنداني شدن را نشان مي

ها داللت  نبا اين حال، شواهد معتبري بر مصرف مواد در داخل زندا. انجام شده است

  .دارد

در يك گزارش تحقيقي اعالم ) 1999، به نقل از بري و مارسدن، 1992( 1هارلو

هاي فدرال و ايالتي آمريكا مورد آزمايش مصرف  درصد تمام زندانيان زندان 87كرد، 

درصد  42ها، زندانيان مشكوك به مصرف مواد، در درصد زندان 76در . مواد قرار گرفتند

انيان مشكوك و هم زندانياني كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند و ها، هم زند زندان

نسبت زندانياني كه . ها تمام زندانيان مورد آزمايش قرار گرفتند درصد زندان 14در 

، تفاوت 3هاي بسته يا زندان 2هاي باز داراي نتيجه مثبت آزمايش بودند با توجه به زندان

هاي باز بيشتر از  بت آزمايش مواد مخدر در زنداندر اين دو نوع زندان ميزان مث .داشت

نفر  16302درصد و از  6/8هاي باز    نفر زنداني زندان 27050از . هاي بسته بود زندان

اين نتايج در گزارش . درصد داراي آزمايش مثبت بودند 7/4هاي بسته  زنداني زندان

زندان ايالتي  35زنداني كه به طور تصادفي در  918088كه در بين  4كمپ و كمپ

. ها مثبت اعالم شد درصد آزمايش 4/5در اين بررسي . انجام شد  مورد تاييد قرار گرفت

در ) 2001به نقل از كسل و برشتين ( 1997در يك فاصله زماني شش ماهه در سال 

درصد از جمعيت زندانيان داراي آزمايش مثبت در مواد  9هاي ايالتي كلمبيا،  زندان

كوليراكيس، قاردليس آگرافيوتيس (وهش ديگري كه در يونان انجام شد پژ. مخدر بودند

درصد اعالم  20اي پاسخ داده بودند،  زنداني كه پرسشنامه 1000از ) 2000، 5و پاور

                                                
٦-Wales 
١-Harlow 
٢-Community - based 
٣-Confinement 
٤-Camp and Camp 
٥-Koulierakis , Ghardellis , Agrafiotis , Power. 
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درصد تزريق  8/16از اين تعداد . كردند كردند هنگامي كه در زندان بودند مواد تزريق مي

و اسكاتلند نيز مورد تاييد قرار گرفته است ها در ايرلند  اين يافته. مشترك داشتند

مسأله قابل توجه آن است كه تنها به ). 1998و  1996 7بيرد و ،گور1999 6بيرچارو(

دهند كه در ساير موسسات  ها نشان مي شود، بلكه پژوهش ها منحصر نمي جمعيت زندان

مخدر قبل و بعد  هاي گروهي، مراكز نگهداري بيماران روانپزشكي، مصرف مواد مانند خانه

از اقامت در موسسات وجود دارد، اما ميزان مصرف مواد در بين زندانيان به مراتب باالتر 

  ).1999بري و مارسدن، (است 

اي پاسخ دادند  قبل از شروع برنامه درمان معتادان در يك زندان، آنان به پرسشنامه

قبل از ورود به اين  درصد آنان اعالم كردند كه 60) 1993، 1اينسياردي و الك وود(

كه آزمايش ادرار براي غربالگري  در حالي. كردند برنامه در زندان مواد مخدر مصرف مي

تفاوت بين گزارش زندانيان . هاي ادرار داراي نتيجه مثبت بود درصد نمونه 8بين صفر تا 

ز در پرسشنامه و آزمايش ادرار، پژوهشگران اين طرح را به اين نتيجه رساند كه يكي ا

هاي بارز اين تفاوت ناشي از وسعت سيستم آزمايشي بود كه مسائل امنيتي آن  علت

گيرند  كه چه وقت مورد آزمايش ادرار قرار مي كمتر قابل كنترل است و زندانيان از اين

هايي براي مشكوك شدن  كنند يا از روش شوند ودر آن روزها يا مصرف نمي مطلع مي

ها با مدت  ها نشان داده است شروع تزريق در زندان يبررس. كنند آزمايش استفاده مي

گور و بيرد، (محكوميت طوالني و همچنين عوامل محلي و فردي در ارتباط است 

1996.(  

 50و  40هاي ايران از تجربيات خود در دهه  گزارش شفاهي كاركنان قديمي زندان

زاد بود از اين آ) طرح كوپني(سال  60شمسي، كه مصرف ترياك براي معتادان باالي 

قرار است كه مصرف ترياك، در زندان با تمام وسايل و ابزار مصرف اين افراد مهيا بود 

عالوه بر اين افراد، زندانيان ديگر هم ). بندي شده بودند هر چند آنها تا حدودي طبقه(

در كنار بساط آنها حضور داشتند و با تهيه و خريد مواد مخدر در داخل زندان، همراه 

                                                
٦-Birchard 
٧-Gore and Bird 
١-Inciardi and Lockwood 
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منبع تهيه ترياك مأمورين معتاد و زندانيان قاچاق فروش در . كردند ا مصرف ميآنه

پس از انقالب اسالمي كه مصرف موادمخدر ممنوع شد، دستگيري . ها بود داخل زندان

وسيع معتادان و خرده فروشان و قاچاقچيان آغاز شد و شرايط زندان را بيش از پيش 

تحت درمان  2عتادان دستگير شده با متادوندر اين شرايط م. مستعد مصرف مواد كرد

. شد  به تدريج قرص متادون در زندان به صورت قاچاق خريد و فروش مي. قرار گرفتند

براي جلوگيري از خريد و فروش دارو، دستور داده شده كه قرص در آب حل شده و در 

آوري و  ا جمعبا اين حال، برخي از زندانيان مجدداً آن ر. حضور مأمور مراقب مصرف شود

گزارش رسمي و . رساندند پس از تبخير آب آن، به صورت پودر نگهداري و به فروش مي

اداري در باره كشف مواد و وسايل مصرف آن مؤيد مصرف مواد مخدر و وجود آن در 

  ). 1381گزارش معاونت انتظامي، (ها است  زندان

دهد كه  هم نشان مي) 1379شهري، (بــررسي اسناد اداره حقوقي قــوه قضائيه 

معاونت پيشگيري سازمان (اي  همچنين مطالعه. ها وجود دارد مخدر در زندان مصرف مواد

كه  درصــــد از زندانيان معتاد، هنگامي 7/9داد  بر روي معتادان نشان) 1378 بهزيستي،

تاكنون ميزان مصرف مواد مخدر در . كردند مخدر مصرف مي زنــداني بودند مواد

 2هاي و همبسته 1هاي جمعيتي ي ايــران و متغيرهاي مرتبط با آن، ويژگيها زندان

مرتبط با آن پژوهش علمـي صورت نگرفته است و اطالعات معتبري درباره ايـن پديده 

كه درباره رابطه بين جرايم ) 1377صالح صدق پور، (در تحقيقي ديگر . در دست نيست

علوم شد كه جرايم مربوط به مواد مخدر با مواد مخدر و ساير جرايم انجام گرفته است م

. جرايم مالي، عبور غير مجاز از مرز، تخريب، سرقت، شرارت و منكرات در ارتباط است

دبيرخانة (است  هاي داراي بندهاي مشاوره هستند آمده هايي كه از زندان در گزارش

مصرف و ) 1380-ريزي و مديريت بهداشت روان و اصالح رفتار زندانيان شوراي برنامه

تزريق موادمخدر و رفتارهاي پرخطر كاهش يافته و سالمت زندانيان اين بندها در 

  . داري بيشتر است طور معني مقايسه با بندهاي ديگر به

                                                
٢-Methadone 
١-Demographic 
٢-Correlates 
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در ميان تزريق كنندگان  HIVدهند كه آلودگي به ويروس  ها نشان مي بررسي

ي بدون استفاده از وسايل مواد مخدر كه داراي رفتارهاي پرخطر ديگر مانند ارتباط جنس

پيشگيري، داشتن چندين شريك جنسي، خالكوبي، استفاده مشترك از سرنگ هستند، 

؛ گالس، 2000، 4، استاين1999، 3آنگواركي، هاك، فالسكرود(از افراد ديگر بيشتر است 

درصــد  4/2برابر گزارش اداره آمار دادگستري آمريــكا ). 2002؛ ريدوكاستيگان، 1991

مثبت هستند كه  HIVداراي ) نفر 45600(ميليون نفــر زنــدانيان آمريكا    9/1از 

برابر  14هاي آمريكا حدود  شيوع ايدز در زندان. اند مبتال شده AIDSدرصد آنان به  17

دي گروت و . باشد برابر جمعيت عادي مي 10جامعه آمريكا و در زندان فرانسه 

در  HIVه دست يافت كه ميزان ابتال به در مطالعه خود به اين نتيج 5همكارانش

سازمان بهداشت جهاني علت مرگ . برابر جمعيت عادي است 100تا  10زندانيان بين 

در زندان  1997در سال . اعالم كرد AIDSدرصد از زندانيان آمريكا را ابتال به  30

، 2000 اشتين،( بوده است AIDSدرصد مرگ زندانيان در ارتباط با  97ايالتي فلوريدا، 

UNAIDS ،1997 .( در بين كشورهاي آسيايي، باالترين ميزانHIV  كه ناشي از

تزريق مواد مخدر بوده باشد به كشورهاي ميانمار، ويتنام، چين، تايلند، مالزي، اندونزي، 

هاي انجام شده در  بررسي). 2002ريدوكاستيگان، (شود  نپال، هند و ايران مربوط مي

از طريق مصرف  HIVدرصد از افراد آلوده به  75تا  63كه بين  دهند ايران نيز نشان مي

، ريدوكاستيگان، 1380هاي استان تهران،  اداره كل زندان(اند  مشترك سرنگ مبتال شده

2002 .(  

  

  اهداف پژوهش

  :اين پژوهش بر اساس هدف كلي و  اهداف فرعي به شرح زير ساماندهي شده است 

سوء مصرف مواد مخدر در بين زندانيان و نيروي  تعيين ميزان شيوع: هدف كلي) الف

  .هاي كشور انساني مراقب در زندان

                                                
٣-Ungvarki , Hack , Flackerud 
٤-Stine 
٥-De Groot, et al 
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  :اهداف فرعي) ب

هاي دموگرافيك مهم  تعيين شيوع سوء مصرف مواد مخدر به تفكيك ويژگي .1

مانند، سن، جرم، نوع بند، سابقه و مدت محكوميت، شغل، تأهل و تحصيالت 

  .آنان

  .ش مصرف در زندانيان و نيروي انساني مراقبتعيين توزيع نوع ماده مخدر و رو .2

تعيين درصد وجود رفتارهاي پرخطر در بين زندانيان مصرف كننده مواد مخدر  .3

  ).تزريق مشترك(

  .تعيين شيوع اختالالت رواني همراه با سوء مصرف مواد مخدر در  زندانيان .4

صرف مواد تعيين ميزان آگاهي  و نگرش زندانيان و نيروي انساني مراقب از سوء م .5

  .مخدر

مخدر و دسترسي افراد به آن از ديدگاه زندانيان و نيروي   تعيين نحوه ورود مواد .6

  .مراقب انساني

  .تعيين مصرف مواد و نوع درمان قبل از ورود به زندان .7
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  روش تحقيق

سوء  2است به بررسي همه گيرشناسي 1اين پژوهش كه يك مطالعه توصيفي  

پردازد و داراي دو قسمت كمي وكيفي است و به  ان ميهاي اير مصرف مواد در زندان

  .انجام گرفته است 3روش مقطعي

  4اكتشافي/ ـ ابزار و روش مطالعه كيفي1

هاي تفصيلي به منظور مصاحبه با چهـار گـروه در زنـدان     در اين روش، پرسشنامه 

، زنـان  )با جرايم مواد مخدر و سـاير جـرايم  (ها شامل مردان زنداني  اين گروه. تنظيم شد

ها و افراد كليدي از مسئووالن  مراقبين زندان) با جرايم مواد مخدر و ساير جرائم(زنداني 

رئيس زندان، معاون زندان، مدير داخلي، رييس انـدرزگاه مـواد مخـدر، ريـيس     (ها  زندان

پرسشگران كيفي . بودند...) شناس و  بهداري، روانپزشك، مددكار اجتماعي با تجربه، روان

. انجــام و تكميــل پرسشــنامه يـك دوره آموزشــي فشــرده و كامــل را گذراندنــد  قبـل از 

  .ها توسط همكاران و مشاوران اصلي طرح و اجرا شد پرسشگري مسؤوالن كليدي زندان

  مقطعي/ ـ ابزار پژوهش مطالعة كمي2

آوري اطالعات پنج ابـزار   مطالعه كمي بر روي زندانيان مرد انجام شده و براي جمع

  :ري به شرح زير تدوين شدگي اندازه

  پرسشنامه مشخصات عمومي و دموگرافيك - 2ـ1

  ـ پرسشنامه بررسي وضعيت  سوء مصرف مواد مخدر2ـ2

  .پرسشنامه بررسي آگاهي و نگرش افراد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر - 2ـ3

كـار گرفتـه    بـه  4/0درايـن پـژوهش نقطـه بـرش      ،كـه  SCL -90 -Rپرسشنامه  -2ـ4

  .است  شده

سؤال است و ابعـاد زيـر در ايـن آزمـون مـورد       90داراي   SCL - 90 - Rزمون آ

ترس مرضي، پرخاشگري، اضـطراب، وسـواس و اجبـار، حساسـيت     : گيرد بررسي قرار مي

                                                
١- Assesment 
٢- Epidemiology 
٣- Cross sectional 
٤- Qualitative / Exploratory 
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آزمـودني  . بين فردي، شكايات جسـماني، روان پريشـي، افكـار پارانوئيـدي و افسـردگي     

اد و خيلي زياد را با توجه به وضعيت تواند يكي از پنج گزينه هيچ، كمي، تا حدي، زي مي

براي هر گزينه محاسـبه   4و  3، 2، 1هاي صفر،  رواني خود پاسخ دهد كه به ترتيب نمره

  .شود مي

؛ 1371؛ فرجاد 1985هاي دركرو، مارگوليس،  پايايي و اعتبار آزمون در بررسي

تاييد قرار  ، مورد)1976(؛ دورگاتيس، ريكلز و راك 1359؛ ميرزايي 1371دولت آبادي،

همچنين بارها در مورد زندانيان ). 41و  40: 1378به نقل از بهرامي، (گرفته است 

؛ 1378؛ بهرامي، 1372؛ مظاهري، 1366حيدريان، (هاي ايران اجرا شده است  زندان

  ). 1379؛ اسماعيلي، 1379آقاصادقي، 

ايش اعتياد با درصد افراد مورد بررسي به منظور آزم 10گيري ادرار از  نمونه - 2-5

  . TLC 2و تاييدي ) راپيد( 1هاي غربالي كروماتوگرافي روش

  ـ جامعه هدف 3

از ميان . در مطالعه كمي تمامي زندانيان مرد بزرگسال كشور در نظر گرفته شدند

نفر زنداني  1000هايي كه بيش از  سال زندان 18نفر از زندانيان مرد باالي  1200آنان 

  .داشتند انتخاب شدند

نفر از زندانيان مرد، زندانيان زن، مراقبين زندان و افراد كليدي  200ر مطالعه كيفي،د

 .هاي هدف انتخاب شدند زندان

  گيري  ـ روش نمونه4

) اي و تصادفي منظم خوشه(اي  گيري چند مرحله افراد مورد مطالعه با روش نمونه

، زندان وكيل آباد )تهراندر استان (هاي قصر و اوين  اين افراد از زندان. انتخاب شدند

آباد و  ، زندان ديزل)در استان كرمان(، زندان مركزي كرمان )در استان خراسان(مشهد 

، و در هر زندان )در استان قزوين(و زندان مركزي قزوين ) در استان كرمانشاه(بيستون 

ر همچنين د. از دو بند جرايم مواد مخدر و ساير جرايم به صورت تصادفي انتخاب شدند

                                                
١- rapid chromatography 
٢-Thin layer chromatography 
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استان زندانيان زن، زندانيان مرد، مراقبين و افراد كليدي براي مطالعه كيفي نيز  5اين 

  .انتخاب شدند

  ـ حجم نمونه 5

هاي انجام  هاي اجرايي و نتايج ساير پژوهش با توجه به هدف اصلي، محدوديت

درصد و استفاده از فرمول محاسبه حجم  5درصد، دقت برآورد  95شده، با اطمينان 

نفر به عنوان حجم نمونه در مطالعه  385تعداد )  0P=  5/0(نه براي برآورد نسبت با نمو

اي با در  گيري خوشه نمونه 1براي حذف اثر طرح. كمي براي زندانيان مرد تعيين گرديد

نفر به دست آمد كه براي دقت بيشتر به  578حجم نمونه  d . e=  5/1نظر گرفتن 

جرايم مواد و (براي تحليل نتايج به تفكيك نوع زنداني  همچنين،. نفر افزايش يافت 600

ضرب شد و حجم ) هاي مورد مطالعه تعداد گروه( 2حجم نمونه فوق در ) ساير جرايم

نفر بررسي  1201نفر به دست آمد كه  1200نهايي براي بررسي كمي زندانيان مرد 

و پايين بودن شيوع  زنان به دليل تعداد كم جامعه مورد بررسي, در مطالعه كمي. شدند

در مطالعه كيفي براي زنان، مردان، مراقبين . سوء مصرف، آنان مورد بررسي قرار نگرفتند

نفر در نظر گرفته شد، لذا تعداد كل نمونه در مطالعه كيفي  50و افراد كليدي هر كدام 

ن، بنابراي. نفر انتخاب و مورد بررسي قرارگرفتند 235نفر محاسبه شد و در نهايت  200

به نفر مطالعه 1436شد كه درخاتمه   نفر مشخص1400حجم كل افراد مورد مطالعه

  .شدند

  هاي تجزيه و تحليل اطالعات  ـ روش6

در بخش توصيف نتايج براي متغيرهاي كيفي جدول توزيع فراواني تشكيل و درصد 

 براي متغيرهاي كمي عالوه بر. هاي آنها مشخص شد و نماي مشاهدات تعيين شد حالت

ها نيز به  تعيين جداول فراواني و نماي مشاهدات، ميانگين، ميانه و انحراف معيار داده

هاي مختلف  در بخش تحليل نتايج براي مقايسه فراواني مصرف مواد در گروه. دست آمد

استفاده  FET 2و در صورت نياز از آزمون  X , Zهاي  و ساير صفات كيفي از آزمون

  . شد

                                                
١- design effect 
٢-Fisher Exact Test 
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استخراج و تحليل داده ها به صورت , هاي تخصصي شكيل گروهدر مطالعه كيفي با ت

در اين پژوهش براي . سازي شد جداول و نمودارهاي جرياني، تجزيه و تحليل و خالصه

، تحت ويندوز  SPSSها در كامپيوتر، ويرايش و پردازش آنها از نرم افزار  ثبت داده

  .استفاده شد) 10و  9هاي  نگارش(

  

    پژوهشها  و نتايج  يـافته

هاي زير نيز در دو بخـش جداگانـه     توجه به دو نوع بررسي كمي و كيفي پژوهش، يافته با

  .شود مي   ارايه

  

  

  

  نتايج مطالعه كمي) الف

در اين پژوهش كه در دو قسمت كمي و كيفي  :ـ خصوصيات دموگرافيك1

نفر در  1201از اين تعداد . نفر مورد مطالعه قرار گرفتند 1436انجام گرفت در مجموع 

و به تفكيك زندان و استان مورد ) كه همگي مرد بودند(مطالعه كمي شركت داشتند 

  .است آمده 1نظر در جدول شماره 
  هاي ايران،  درزندان توزيع فراواني زندانيان:  1 جدول شماره

  1381 -به تفكيك زندان و استان 

 درصد تعداد نام زندان نام استان

 تهران
  اوين

 قصر

200  

201 

65/16  

74/16 

  9/24  299  وكيل آباد  خراسان

  كرمانشاه
  ديزل آباد

  بيستون

158  

42  

2/13  

5/3  

  15  180  كرمان  كرمان

  1/10  121  قزوين  قزوين

 100 1201 جمع
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ساكن شهر و ) نفر 1011(درصد  2/84از كل افراد مطالعه شده در مرحله كمي، 

 41/34ن سني افراد مورد مطالعه اند ميانگي ساكن روستا بوده) نفر 163(درصد  6/13

. سال مشاهده شد 34 – 25درصد در گروه سني  7/40سال بود كه بيشترين فراواني 

وسيله پرسشنامه ساختار يافته مورد بررسي  مصرف مواد در زندانيان به در اين طرح، سوء

  .قرار گرفت

 549، نفر زنداني مورد بررسي 1201از بين : مصرف مواد افيوني ـ شيوع سوء2

بودند و ) ترياك، شيره، هروئين(فاقد سابقه مصرف مواد افيوني ) درصد 7/45(نفر     

حداقل تجربه يك ماده افيوني را قبل از ورود به زندان ذكر ) نفر 652(درصد  3/54

، بيشترين فراواني را به خود )درصد3/30(نفر،  364كردند كه مصرف ترياك با تعداد 

  .دهد اختصاص مي

نفر  369رف مواد افيوني در بين اين افراد بعد از ورود به زندان توسط سوء مص

مقايسه سوء مصرف مواد افيوني در قبل و بعد از ورود . گزارش شده است) درصد 7/30(

 ). P , 1  =df , 87/17=  4x > 001/0(دهد  داري را نشان مي به زندان رابطه معني

جدول : سن و وضعيت تأهلمصرف مواد افيوني به تفكيك  ـ شيوع سوء3

نشان  سني هاي را به تفكيك گروه مصرف موادافيوني پس از زندان فراواني سوء 2شماره

 P<3=df,299/0(هاي سني مشاهده نشد  داري بين گروه دهدكه تفاوت معني مي

,67/3=  4(x 
 توزيع فراواني سوء مصرف مواد افيوني زندانيان :  2جدول شماره

   سن به تفكيك پس از ورود به زندان

  سوء مصرف موادافيوني 

  

 )سال(گروه سني 

سوء مصرف دارد 

 )درصد(

سوء مصرف ندارد 

 )درصد(

جمع 

 )درصد(

25 > 
52  

)5/26( 

144  

)5/73( 

196  

)100( 

  34ـ  25
147  

)1/30(  

342  

)9/69(  

489  

)100(  

  44ـ  35
101  

)6/31(  

219  

)4/68(  

320  

)100(  



 
 
 
 
 

 
 

  ٢٩ □ارز�
�� ��اد در ز��ان    
 

  

45 <  69  

)2/35(  

127  

)8/64(  

196  

)100(  

  جمع كل
369  

)7/30(  

832  

)3/69(  

1201  

)100(  

  . تمامي اعدادي كه در اين جدول و ساير جداول، داخل پرانتز قرا رگرفته است درصد ها را نشان مي دهند  *

 
بررسي وضعيت سوء مصرف مواد افيوني در زندان به تفكيك وضعيت تأهل زندانيان 

متأهل ) درصد 5/32(نفر  391مورد بررسي،  نفر زنداني 1201دهد كه از بيـن  نشان مي

نفر  731سوء مصرف مواد افيوني داشتند و ) درصد 2/32(از آنان  نفر 126بودند كه 

سوء مصرف مواد ) درصد 29(نفر  212بودند كه در بين آنها نيز  ) درصد 61(مجرد 

را  فيونيمصرف مواد ا سوء) درصد 2/39(نفر 31نفر باقي مانده  79از . افيوني داشتند

داري  مصرف مواد افيوني رابطه معني بين وضعيت تأهل و سوء طوركلي به.اند ذكركرده

 ).  x2 = 4/125, df = 2, p = 0/127(ديده نشد

زندانيان اين  :ـ شيوع سوء مصرف مواد افيوني بر حسب ميزان تحصيالت4

مصرف  اني سوءپژوهش از نظر سطح تحصيالت نيز مورد بررسي قرارگرفتند كه نتايج فراو

نتايج  بر اساس اين. آمده است) 3شماره(در جدول  تحصيالت حسب سطح موادافيوني بر

 df = 3,p,0/ 609( .نشد اي مشاهده افيوني نيز رابطه مصرف مواد سواد و سوء بين سطح

=828/1x2 =  .( 
  

  يانتوزيع فراواني سوء مصرف مواد افيوني به تفكيك سطح تحصيالت زندان: 3جدول شماره

  سوء مصرف مواد افيوني

  

 سطح سواد

  دارد

 )درصد(

  ندارد

 )درصد(

  جمع

 )درصد(

 سواد بي
71  

)8/29( 

167  

)2/70( 

238  

)100( 

  ابتدايي
93  

)4/31(  

203  

)6/68(  

296  

)100(  

  راهنمايي
132  

)6/32(  

273  

)4/67(  

405  

)100(  

  ديپلم و باالتر
73  

)9/27(  

189  

)1/72(  

262  

)100(  
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  جمع كل
369  

)7/30(  

832  

)3/69(  

1201  

)100(  

 
سابقه مصرف : ـ شيوع سوء مصرف مواد افيوني به تفكيك نوع جرم و بند5

مواد افيوني در داخل زندان به تفكيك نوع جرم زندانيان نيز مورد بررسي قرار گرفت كه 

شود بر اساس نتايج اين بررسي بين سوء  مشاهده مي 4خالصه آن در جدول شماره 

 = x2 = 1/71 , df( دار مالحظه نشد ني و ارتكاب جرائم تفاوت معنيمصرف مواد افيو

1 , p < 0/19. ( 

  
  فراواني سوء مصرف مواد افيوني در زندان بر حسب نوع جرم:  4جدول 

سوء مصرف مواد 
  افيوني

 نوع جرم
  دارد

 )درصد(
  ندارد

درصد(
( 

  جمع
در(

 )صد

  196 مواد مخدر
)4/32( 

408  
)6/64( 

604  
)100( 

  172  رايمساير ج
)9/28(  

422  
)1/71(  

594  
)100(  

  368  جمع كل
)7/30(  

830  
)3/69(  

1198  
)100(  

  

همچنين اطالعات مربوط به سوء مصرف مواد افيوني در بين زندانيان بندهاي 

شماره (نفر از آنان كامل بود كه در جدول  1160اطالعات . مختلف نيز جمع آوري شد

  .آمده است) 5
  

  

  

  بند نوع يع فراواني سوء مصرف مواد افيوني در زندان بر حسبتوز:  5جدول شماره

  سوء مصرف مواد افيوني

  

 بند

  دارد

 )درصد(

  ندارد

 )درصد(

  جمع

 )درصد(

 موقت
9  

)1/32( 

19  

)9/67( 

28  

)100( 
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  جوانان
19  

)9/33(  

37  

)1/66(  

56  

)100(  

  چك
42  

)35(  

78  

)65(  

120  

)100(  

  مواد
96  

)4/36(  

168  

)6/63(  

264  

)100(  

  جرائم عمومي
109  

)7/30(  

246  

)3/69(  

355  

)100(  

  ساير
86  

)5/25(  

251  

)5/74(  

337  

)100(  

  جمع كل
361  

)1/31(  

799  

)9/68(  

1160  

)100(  

  

افيوني به  سوء مصرف مواد: تفكيك شغل افيوني به مصرف مواد ـ شيوع سوء6

  6جدول شماره تفكيك مشاغل زندانيان نيز مورد بررسي قرار گرفت كه به نتايج آن در 

بر همين اساس، بين فراواني سوء مصرف مواد افيوني و نوع شغل . اشاره شده است

  ).  x2 = 5/33 , df = 5 , p = 0/377(دار آماري مشاهده نشد  زندانيان ارتباط معني

  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

  جدول توزيع فراواني سوء مصرف مواد افيوني به تفكيك شغل زندانيان:  6جدول شماره 
  مصرف مواد افيونيسوء 

  

 نوع شغل

  دارد

 )درصد(
  ندارد

 )درصد(
  جمع

 )درصد(
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  كارگر
99  

)8/30(  

222  

)2/69(  

321  

)100(  

  كاسب
85  

)2/30(  

196  

)8/69(  

281  

)100(  

 بيكار يا شغل
64  

)6/37( 
106  

)4/62( 
170  

)100( 

  كشاورز
32  

)6/28(  

80  

)4/71(  

112  

)100(  

  كارمند
27  

)5/26(  

75  

)5/73(  

102  

)100(  

  ساير
62  

)8/28(  

153  

)2/71(  

215  

)100(  

  جمع كل
369  

)7/30(  

832  

)3/69(  

1201  

)100(  

  

در بررسي ميزان آگاهي و آشنايي كلي : ـ ميزان آگاهي و نگرش زندانيان7

با مواد مخدر آشنا ) نفر 1092(درصد  9/91نفر،  1201مخدر، از  زندانيان مرد با مواد

  .بودند

آگاهي زندانيان از مواد مخدر و سوء مصرف مواد افيوني در درباره ارتباط بين سطح 

نفر  587زندان با توجه به عدم پاسخ برخي از زندانيان به بعضي سؤاالت، در مجموع 

از اطالعات ) نفر 84(درصد  5/14داشتند كه از اين ميان ) قابل ارزيابي(هاي كامل  پاسخ

، )سوء مصرف مواد افيوني داشتند درصدشان 6/28(و سطح آگاهي پائيني برخوردار بود 

درصدشان سوء  1/33(از متوسط بود ) نفر 163(درصد آنان       28سطح آگاهي 

 مشاهده شد) نفر 340(درصد  5/57و سطح آگاهي باال در ) مصرف مواد افيوني داشتند

مقايسه اين آمار ). درصدشان از مواد افيوني اين آمار و اطالعات 5/28كه سطح آگاهي (

دهد كه بين سوء مصرف مواد و ميزان آگاهي از مواد مخدر رابطه  اطالعات نشان ميو 

 ).  x2 = 1/186 , df = 2 , p = 0/553(داري وجود ندارد  معني

دهد كه كسب بيشترين  نشان مي 7در مورد منبع كسب اطالعات جدول شماره 

شتر اين اطالعات آگاهي از طريق دوستان و سپس ساير زندانيان بوده است جزئيات بي

  .آمده است 7در جدول شماره 
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  توزيع فراواني منابع كسب بيشترين ميزان آگاهي در مورد : 7جدول 

  مرد مواد مخدر توسط زندانيان

 درصد تعداد منبع

 5/16 191 راديو و تلويزيون

  9/4  57  كتاب و نشريات

  2/55  639  دوستان

  3/2  27  هاي علمي و كادر خدمات بهداشتي سخنراني

  21  243  ساير زندانيان

  100  1157  جمع كل

  

 8 شماره مخدر در جدول مصرف انواع مواد ترين روش آگاهي زندانيان مرد از متداول

  .شود مي مشاهده

  
  مخدر ترين روش مصرف مواد ميزان آگاهي زندانيان مرد از متداول:  8جدول شماره 

  نوع ماده مخدر

  

 روش متداول مصرف

 ينهروئ حشيش ترياك

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

  8  /.7  14  3/1  239  3/20 خوراكي

در بيني كشيدن و انفيه 

  كردن
14  2/1  3/1  14  7/11  130  

  654  7/58  177  8/15  889  5/75  دود كردن

  21  9/1  858  6/76  5  /.4  با سيگار كشيدن

  244  9/21  5  /.4  10  /.8  تزريق كردن

  58  2/5  52  6/4  21  8/1  ساير

  100  1120  100  1178  100  جمع
111

5  

  

نفر به سؤاالت نگرشي پاسخ مورد قبول دادنـد   1130از بين زندانيان مورد بررسي، 

 5/30(به مواد مخدر داشتند ) منفي(نگرش پائين   )درصد 34(  نفر 383كه از بين آنها 

) درصـد  51(نفـر   572و  ) كردند سوء مصرف مواد افيوني در زندان اشاره  درصدشان به
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درصدشان سـوء مصـرف مـواد افيـوني در زنـدان       7/29(نگرش متوسط را نشان دادند   

درصدشـان سـوء    9/30(از نگرش بااليي برخوردار بودند ) درصد15(نفر  175و ) داشتند

 = x2 = 2/685 , df = 2 , p)                (مصرف مواد افيوني در زنـدان پرداختنـد  

0/261  .(  

  

  

  

  رواني شيوع اختالالت

،وضعيت سالمت رواني زندانيان مرد SCL - 90 - Rبا استفاده از آزمون شخصيتي

  . آمده است 9مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول شماره ) نفر1201(

  
  نتيجه ارزيابي وضعيت سالمت رواني زندانيان مرد با استفاده:  9جدول شماره 

 SCL 90از آزمون شخصيتي  

  لنوع اختال  

 وضعيت

 افكار

 پارانوئيدي
 افسردگي

 حساسيت

 دروني

   وسواس

 و اجبار
 اضطراب

 روان

 پريشي 

 شكايات

 جسماني
 پرخاشگري

 ترس

 مرضي

 سالم
93 

)8 (% 

146 

)6/12(% 

189 

)1/16(% 

214 

)5/18(% 

274 

)5/23(% 

316 

)1/27(% 

327 

)9/27(% 

440 

)1/37(% 

574 

)1/48(% 

  مشكوك
1074 

)92(% 

1011 

)4/87(% 

986 

)9/83(% 

943 

)5/81(% 

891 

)5/76(% 

848 

)9/72(% 

843 

)1/72(% 

746 

)9/62(% 

622 

)9/51(% 

  جمع
1167 

)100(% 

1157 

)100(% 

1175 

)100(% 

1157 

)100(% 

1165 

)100(% 

1164 

)100(% 

1170 

)100(% 

1186 

)100(% 

1196 

)100(% 

 125: عبارت ازنفر پاسخنامه معتبر داشتند كه نتايج كلي آن  999به طور كلي    

  ).درصد 5/87(نفر مشكوك  874و ) درصد 5/12( نفر سالم 

  توزيع فراواني اختالل رواني بر حسب سوء مصرف مواد افيوني در زندان نشان

درصد افــــراد  9/31كه  درصد افراد سالم سوء مصرف دارند در حالي 6/21دهد كه   مي

اند كه از نظر آماري نيز رابطه  رش كردهمصرف مواد افيوني در زندان را گزا  مشكوك سوء

  . )x2= 5/48, df =1, P = 19%( داري مشاهده شد معني
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 SCL -90 همچنين مقايسه انواع اختالالت مشاهده شده توسط آزمون شخصيتي 

- R داد كه در بين  مصرف مواد افيوني در زنـدان نشان به تفكيك وضعيت سوء

 p 05/0(، وسواس و اجبار) = p 018/0(جسماني و اختالالت شكايات   مصرف مواد سوء

دار آماري وجود  رابطه معني)  = p 003/0(، روان پـريشي)=031/0p(، افسردگي)=

افكار پارانوئيدي، پرخاشگري، ترس مرضي، حساسيت و (دارد و با ساير اختالالت 

  .اي مشاهده نشد رابطه) اضطراب

  

  هاي ادراري نتايج غربالگري آزمايش

درصد كل افراد مورد مطالعه  10حدود (نفر  123طور تصادفي از  مطالعه به در اين 

كه نتايج آن  به عمل آمد) RCG(آزمون غربالگري آزمايش ادرار) در بخش كمي تحقيق

مذكور  جدول از آزمايش ادراري در  نتايج حاصل مقايسه. است آمده10 در جدول شماره

 =x2(زندانيان و آزمايش ادرار وجود نداردداري بين پاسخ  تفاوت معني  دهد مي نشان

0/980 ,df = 1,p = 0/322  .(  

  
  و پاسخ زندانيان نسبت به ) RCG(مقايسه نتايج حاصل از آزمايش ادراري : 10جدول 

  سوء مصرف مواد افيوني در زندان

نتيجه آزمايش ادرار 

RCG  
  پاسخ زنداني

  منفي

 )درصد(

  مثبت

 )درصد(

  كل

 )درصد(

 عدم مصرف
68  

)4/76( 

21  

)6/23( 

89  

)100( 

  مصرف
23  

)6/67(  

11  

)4/32(  

34  

)100(  

  جمع كل
91  

)74(  

32  

)26(  

123  

)100(  

  

نفر در اين گروه، عدم تفاوت بين آزمايش ادرار و  32انجام آزمايش تاييدي بر روي 

 .(Fisher exact test , p = 0/250)پاسخ زندانيان را نشان داد 
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يت و ويژگي و ارزش اخباري به دست آمده از نشانگر حساس 11جدول شماره 

ادرار و پاسخ زندانيان به پرسش ) TLC(و تاييدي ) RCG(هاي غربالگري  آزمايش

  .سابقه سوء مصرف مواد افيوني بعد از دستگيري را نشان مي دهد

  
  مقايسه پاسخ زندانيان به سابقه سوء مصرف مواد افيوني بعد از دستگيري: 11جدول 

  ت غربالي و تاييدي ادراربا آزمايشا 

  نواع آزمايش

  آماده

TLC  و پاسخ

  زنداني

RCG  و پاسخ

  زنداني

  حساسيت 

  ويژگي 

  ارزش اخباري تست 

  ارزش اخباري منفي 

 صحت تست

3/33%  

75%  

4/44%  

2/65%  

4/59% 

1/28%  

6/73%  

31/27%  

4/74%  

8/61% 

مواد قبل از همچنين مقايسه پاسخ زنــدانيان ياد شده، به سؤال سوء مصــرف  

است كه  آمــده 12در جــدول شماره ) RCG(دستگيري و آزمايش غربالگـري ادرار

 ). p  ،1  =df    ،67/2  =X2=  102/0(داري را نشان نمي دهد  تفــاوت معنــي
  و پاسخ ) RCG(مقايسه نتايج حاصل از آزمايش غربالگري ادرار : 12جدول شماره 

  واد قبل از دستگيريزندانيان به سابقه سوء مصرف م

  نتيجه تست غربالگري

  RCGادرار  

  پاسخ زنداني

  منفي

 )درصد(

  مثبت

 )درصد(

  كلي

 )درصد(

 عدم مصرف
55  

)7/79( 

14  

)3/20( 

69  

)100( 

  مصرف
36  

)7/66(  

18  

)3/33(  

54  

)100(  

  جمع كل
91  

)74(  

32  

)26(  

123  

)100(  

 
ـرف مـــواد قبـــل از   اين مقايسه بيــن پاسخ زنــدانيان بـه سـؤال ســـوء مصــ    

هـم تفـاوت    شـــد كـه آن   نفــر مقايسه 32در TLCدستگيــري وآزمايش تاييدي ادرار

  .( X2 = 0/847 , df = 1 , p = 0/385)نداد   نشان  داري را معنــي
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ارزش اخباري به دست آمده از  و به مقايسه حساسيت، ويژگي 13 جدول شماره   

با پاسخ زندانيان در مورد سابقه ) TLC(و تاييدي  )RCG(هاي غربالگري ادرار  آزمايش

 . پردازد سوء مصرف مواد قبل از دستگيري مي

  
  مقايسه پاسخ زندانيان به سابقه سوء مصرف مواد افيوني قبل از دستگيري: 13جدول شماره 

  با آزمايش هاي غربالگري و تاييدي ادرار 

  نوع آزمايش

  آماده

TLC  و پاسخ

  زنداني

RCG  و

  ندانيپاسخ ز

  حساسيت 

  ويژگي 

  ارزش اخباري آزمايش 

  ارزش اخباري منفي 

 صحت آزمايش

7/66%  

30%  

4/36%  

60%  

8/43% 

8/68%  

7/52%  

8/33%  

8/82%  

9/56% 

  

درصد  26به طور كل، آزمايش مثبت دال بر سوء مصرف مواد در روش غربالگري 

 5/37غربال شده  هاي در ميان افراد آزمون شده و درصد مثبت تاييدي در ميان مثبت

  .درصد بود

  

 
  خالصه نتايج مطالعه كيفي)ب

مراقبين و افراد كليدي تدوين , پرسشنامه مطالعه كيفي كه براي زندانيان مرد و زن

نفر مراقبين و  46نفر افراد كليدي،  36از اين تعداد . نفر اجرا شد 235شده بود بر روي 

نفر  34. افراد كليدي همه مرد بودند. دنفر باقي مانده را زندانيان تشكيل مي دادن 153

. نفر انتخاب شدند 76نفر و زنان  77نفر زن و تعداد زندانيان مرد  12از مراقبين مرد و 

نفر از ساير بندها بودند، كه از اين تعداد  63نفر از بند مواد و  14نفر زندانيان مرد  77از 

نفر از زندانيان زن به جرم مواد و  41. نفر به جرم مواد مخدر زنداني شده بودند 41نيز 

  ).14جدول شماره (بقيه مرتكب جرايم ديگر شده بودند 
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  محل نگهداري و جرايم زندانيان به تفكيك : 14جدول شماره 

  جرم و جنسيت

  ها داده

 زندانيان

  بند مواد

 )درصد(

  سايربندها

 )درصد(

  موادمخدر

 )درصد(

  سايرجرايم

 )درصد(

  *  * زن
41  

)54(%  

35  

)46(  

  مرد
14  

)18(  

63  

)82(  

41  

)52(  

36  

)47(  

  جمع
14  

)18(  

63  

)82(  

82  

)6/53(  

71  

)4/46(  

  .ها زنان با جرم مواد در بند عمومي نگهداري مي شدند زندان بند مواد، زندان زنان جدا بود ولي در ساير زندان 3در *

  

نفر از مصاحبه شوندگان  36: هاي مصرف مواد در زندان مردان  ويژگي -1

ميزان شيوع مصرف مواد در بند مواد زندانيان مرد را ) زندانيان، مراقبين و افراد كليدي(

هيچ يك از اين پاسخ دهندگان منكر مصرف مواد . درصد گزارش كردند 70تا  30بين 

نفر از پاسخ دهندگان درباره مصرف مواد مخدر در  112. اند در بند مواد مخدر نشده

معتقدند در ساير ) درصد 91(نفر  102اند كه  ار نظر كردهساير بندها بدين ترتيب اظه

 70تا  10اين افراد مصرف مواد در ساير بندها را بين . شود بندها مواد مخدر مصرف مي

  .اند درصد برآورد كرده

درصد ترياك  5/98ها را به ميزان  پاسخ دهندگان بيشترين ماده مصرفي در زندان

به   درصد پاسخ دهندگان است 75توجهي كه حدود  اما تعداد قابل. اند اعالم كرده

جدول (اند  درصد نيز به مصرف حشيش در زندان اشاره داشته 66مصرف هروئين و 

هاي پاسخ دهنده در برآورد الگوي مصرف مشاهده  تفاوت چنداني بين گروه). 15شماره

به عنوان مواد  ها به شيره و ناس با توجه به شرايط محلي و بومي در برخي از زندان. نشد

ترين ماده مصرفي  ها نيز ار هروئين به عنوان شايع در يكي از زندان. مصرفي اشاره شد

  .ياد شد

  
 مواداز ديدگاه زندانيان مرد   توزيع فراواني الگوي مصرف: 15 جدول شماره 
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  فراواني

  نوع ماده مصرفي
 درصد تعداد

 5/98 135 ترياك

  2/75  103  هروئين

  4/66  91  حشيش

  1/24  33  اروهاي روانگرداند

  9/10  15  شيره ترياك

  8/8  12  ساير مواد

  نفر بوده است 137تعداد زندانيان مرد در اين بررسي *  

  
  ـ توزيع فراواني الگوي روش مصرف ترياك و هروئين16جدول 

  روش مصرف

 نوع ماده مصرفي

  خوردن

 )درصد(

  كردن دود

 )درصد(

  تزريق

 )درصد(

  انفيه

 )درصد(

اسخ تعداد پ

 دهندگان

 ترياك
93  

)4/69( 

62  

)3/46( 

32  

)9/23( 
  134 ـ

  ـ  هروئين
57  

)2/63(  

49  

)4/54(  

43  

)7/48(  
90  

  

از مهمترين علل مصرف ترياك در زندان به آساني مصرف، نداشتن بو، ارزاني، قابل 

  .تر اشاره شده است دسترس بودن و حتي داشتن مجازات سبك

 69حدود (نيان روش مصرف ترياك را خوردن هاي مصرف، اغلب زندا درباره روش

هر چند . اند اعالم كرده) درصد 63حدود ( و روش مصرف هروئين را تدخين) درصد

عواملي چون ميزان در دسترس بودن، قيمت و عــوامل محلي در تزريق ترياك و 

درصد پاسخ دهندگان  54، با اين حال حدود )16 جدول شماره( هروئين دخيل هستند

نفر  109از . درصد براي ترياك اعالم كردند 24ريق را براي هروئين و حدود روش تز

بار  اند زندانيان روزي يك درصد آنان اعالم كرده 5/38پاسخ دهنده به دفعات مصرف 

درصد روزي دوبار را ذكر كردند و داليل آن را  5/27سپس . كنند مواد مخدر مصرف مي

تن پول، دسترسي آسان به مواد مخدر و لجبازي داشتن اعتياد قبل از زنداني شدن، داش

نفر پاسخگو مصرف مواد  131درصد از  41همچنين، حدود . اند با مأمورين گزارش كرده

درصد نيز مصرف مواد را فردي گزارش  36مخدر در زندان به صورت گروهي و حدود 
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همين افراد درصد  57. ها وجود دارد اين الگو كم و بيش در تمام زندان. اعالم كردند

درصد هم  30حدود . ترين زمان مصرف در طول شب است گزارش دادند كه شايع

علل مصرف . معتقدند كه در تمام ساعات شبانه روز مصرف مواد در زندان وجود دارد

شبانه، رفت و آمد كم مأمورين، خلوت بودن، كاهش احتمال لو رفتن و بيداري در شب 

درصد بر اين باورند  74نفر پاسخ دهنده حدود  137از  .و خوابيدن در روز را ذكر كردند

كنند؛ چرا كه از امنيت بيشتري  هايشان مواد مخدر مصرف مي زندانيان بيشتر در اتاق

ها،  مانند توالت(هاي بهداشتي  درصد سرويس 58ها، حدود  بعد از اتاق. برخوردار است

درصد از  86. دانند د ميبراي مكان مناسب براي مصرف موا) ها ها و حمام دستشويي

اند كه پول خريد و فروش مواد خانواده زنداني تأمين  نفر پاسخگو گزارش داده 121

مواد به ترتيب از طريق خريـدوفروش  پس ازخانواده، نحوه تهيه پول براي خريد. كند مي

، مبادله وسايل )درصد 17(جنسي  ،ارتباط)درصد 30(، كاردرزندان)درصد 22(مواد 

، كارت اعتباري و اخاذي و باجگيري )درصد 12(، قمار )درصد 15( مواد غذاييشخصي و 

درصد  55نفر پاسخگو،  120از تعداد . است گزارش شده )درصد 9و  12به ترتيب (

درصد بر اين باورند كه بيشتر  32افتد و  معتقدند كه ترك اعتياد در زندان اتفاق مي

رين علت ترك اعتياد، عدم دسترسي به مواد مهمت. شود اوقات اعتياد در زندان ترك مي

درصد بر اين باورند در زندان هرگز  19حدود . مرغوب يا كمبود آن گزارش شده است

كند، زيرا در زندان مواد فراوان، ارزان و داراي آثار مثبت  كسي اعتياد خود را ترك نمي

و عالقه خود به  اي به خاطر نا اميدي و از دست دادن عشق در شرايط زندان است؛ عده

اي  اند عده درصد پاسخ دهندگان نيز اعالم كرده 70حدود . دهند مصرف مواد ادامه مي

كنند كه مهمترين داليل آن را  براي اولين بار در زندان مواد مخدر را تجربه و مصرف مي

فشار ناشي از زنداني شدن، دوري از خانواده، افسردگي و اضطراب و آشنايي با زندانيان 

  .اند تاد گزارش كردهمع

. اند سال اعالم كرده 30درصد پاسخ دهندگان سن مصرف كنندگان مواد را زير  63

كنند و  درصد معتقدند همه مصرف مي 24سال و حدود  40تا  30درصد بين  47حدود 

درصد پاسخ دهندگان بر اين باورند كه مصرف كنندگان مواد  43.به سن ارتباطي ندارد

اند كه  درصد اعالم كرده 40حدود . اي هستند مختلف و پراكنده مخدر داراي مشاغل



 
 
 
 
 

 
 

  ٤١ □ارز�
�� ��اد در ز��ان    
 

  

درصد پاسخگويان اظهار كردند كه مصرف  69. اند  مصرف كنندگان مواد بيكار بوده

درصد آنها تحصيالت دبيرستاني  22سواد و كم سواد هستند و حدود  كنندكان اغلب بي

هاي تحصيلي مصرف كننده  ام ردهبه همين ميزان نيز معتقدند در تم. اند و ديپلم داشته

درصد پاسخ دهندگان مصرف كنندگان را داراي جرايم سرقت  60. مواد وجود دارد

درصد  60.اند درصد مجرمين مواد مخدر را اعالم كرده 58دانند، و پس از آن حدود  مي

هاي طوالني دارند بيشترين تعداد مصرف  اند زندانياني كه محكوميت گزارش كرده

درصد زندانيان، محكوميت سبك را به مصرف  27. دهند مواد را تشكيل ميكنندگان 

اند كه سابقه قبلي اعتياد و داشتن  بسياري نيز گزارش داده. اند كننده مواد منصوب كرده

  .شود سوابق متعدد زنداني شدن باعث مصرف مواد در زندان مي

معني داري با هم  درباره رفتار پرخطر تزريق در زندان نيز اظهارنظرها به طور

درصد تزريق مواد را در زندان تاييد  52از كل پاسخ دهندگان حدود . متفاوت است

اند، تزريق مواد  درصد از زندانياني كه مورد مصاحبه قرار گرفته 65كه  در حالي.اند كرده

تومان و  300در بين كاركنان زندان، مراقبي . اند مخدر را در زندان به طور كل رد كرده

ساز را  ميزان استفاده از سرنگ و پمپ دست. تومان تخمين زده شد 200اره پمپ اج

اند هر  برخي اعالم داشته. اند بار ذكر كرده 100بار و بعضي تا  20اي  بار، عده 10برخي 

نفر پاسخ دهندگان معتقدند  50درصد از  20حدود . كند پمپ حدود يك سال كار مي

ق از ادكلن، الكل طبي يا الكل صنعتي استفاده اي براي تميز كردن محل تزري عده

پاسخ دهندگان تزريق مشترك را ) آزمودني 63از مجموع (درصد  93بيش از . كنند مي

افتد و اكثريت پاسخ  تميز كردن وسايل تزريق به ندرت اتفاق مي. اند در زندان تاييد كرده

 25تنها . شود ده نمياند از هيچ وسيله ضد عفوني كننده استفا دهندگان اعالم كرده

عالوه بر تزريق مشترك، . اند درصد به استفاده از حرارت، الكل و وايتكس اشاره كرده

اند كه زندانيان از تيغ ريش تراش يا وسايل  درصد پاسخ دهندگان گزارش داده 55حدود 

درصد هم معتقدند وسايل  38. كنند ساز ريش تراشي به طور مشترك استفاده مي دست

درصد پاسخ دهندگان شاهد  65حدود . رود كار مي  به طور مشترك به خالكوبي

درصد،  5/74. اند، اما تعداد آنان كم بوده است مسموميت زندانيان با مواد مخدر بوده

ها در اغلب  خشونت. اند شاهد خشونت مرتبط با مواد مخدر طي سه ماه گذشته بوده
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ميزان خودكشي . بدني شده استموارد موجب تخريب، زد و خورد، خودزني وجراحت 

ها، وجود  درصد از آزمودني 66حدود . توسط مواد مخدر به ندرت گزارش شده است

درصد  10اند؛ اما، شيوع آن را كمتر از  رابطه جنسي بين زندانيان را تاييد كرده

. اند درصد تخمين زده 50تا  30ساير پاسخ دهندگان نيز رابطه جنسي را . اند دانسته

  ).بجز در هنگام مالقات شرعي(اند  آنها وجود كاندوم در داخل بندها را رد كردهتمامي 

به افراد متفاوتي در وارد كردن مواد به زندان اشاره شده است، از جمله، محكومين 

، افراد شرور و ماجراجو، زندانيان با )دار و خالفكار و معتاد هستند كه سابقه(مواد مخدر 

ها داراي رأي  زنداني. كنند ماد مسئووالن را به خود جلب مينفوذ با ظاهري موجه اعت

باز، خانواده زندانيان و زندانياني كه حرفه آنها وارد كردن مواد به زندان به روش بلعيدن 

در اين رابطه سربازان بيشتر و مأموران مراقب به ميزان كمتر در وارد كردن مواد . است

  .اند به زندان نقش داشته

پردازند، اما گفته شده است توزيع  ان، گاه به توزيع مواد نيز ميوارد كنندگ 

در واقع، وارد . هاي وارد كنندگان هستند كنندگان مواد در داخل زندان، از نوچه

. كنند كنندگان به خاطر حفظ وجه ظاهري خود و لو نرفتن، از توزيع مواد امتناع مي

اراي تعدادي نوچه هستند كه از آن اند پرسنل وارد كننده خود د برخي نيز ادعا كرده

به چگونگي وارد كردن ترياك و هروئين، در . پردازند طريق به توزيع مواد در زندان مي

هاي حضوري و اشاره  هنگام برگشت از دادگاه، بيمارستان، مرخصي و در هنگام مالقات

  . شده است

هاي  الي دندان هها، الب هاي جاسازي به صورت انباري در معده، مقعد، رحم زن روش

هاي دوخت لباس، داغ كردن دمپايي، پرتاب از  انتهايي، جاسازي در داخل كتاب، محل

وارد كنندگان هنگام . ديوار زندان و توسط پرسنل با ساك و كيف گزارش شده است

كنند، يا به طور  وارد كردن مواد يا با تطميع افراد  بازرس مواد را به زندان وارد مي

  .شوند شوند و يا بازرسي نمي ميسطحي بازرسي 

تومان و هر  2000تا  1000بين ) به اندازه يك عدس(قيمت هر خوراك ترياك 

هزار تومان تخمين  15تا  10قيمت هروئين هر گرم . هزار تومان است 4تا  3گرم حدود 

. شود گرمي وارد زندان مي 5هاي  گفته شده است معموالً مواد در بسته. زده شده است
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اي روانگردان نيز معموالً از طريق بهداري زندان با تجويز پزشك يا رابطين داروه

تمارض، خريد از . شود در برخي مواقع سرقت مي. شود وكارگران بهداري تهيه مي

ها و  بيماران رواني، خريد هنگام اعزام به دادگاه و بيمارستان و وارد كردن توسط مالقاتي

هيه دارو است، ميزان برآورد ورود حشيش به زندان هم هاي ت نگهبانان و مراقبان از راه

ها،  بر اساس گزارش. مانند به اندازه ترياك و هروئين محاسبه ميزان برآورد شده است

ورود الكل توسط . رود شود يا از بهداري سرقت مي ها تهيه مي گاه الكل از برخي ميوه

در مطالعة كيفي دربندهاي هاي چشمگير  يكي از يافته. سربازان نيز گزارش شده است

مشاوره، فقدان مصرف تزريقي مواد و كمتر بودن بارز روابط جنسي و ساير رفتارهاي 

  .است پرخطر دربين زندانيان اين بندها بوده 

نفري كه مورد مصاحبه  25درصد از  75: هاي مصرف مواد در زندان زنان ويژگي -2

، وجود مصرف )دو زندان فاقد بنــد مواد بود(اند  اند يا به سؤاالت پاسخ داده قرار گرفته

) درصد 48(نفر  12و از اين ميزان، حدود . اند مواد را در بند مواد زندان زنان تاييد كرده

در بند . كنند درصد زندانيان زن مواد مصرف مي 50تا  10اند كه بين  اعالم داشته

د كه زنان زنداني، مواد ان درصد پاسخ دهندگان گزارش داده 75عمومي زندان زنان نيز 

درصد پاسخ دهندگان، مصرف مواد را در اين بندها  50حدود . كنند مخدر مصرف مي

پاسخ داده شده به الگوي مصرف،  61از مجموع . اند درصد تخمين زده 50تا  10بين 

درصد به  34درصد به حشيش و  49درصد به هروئين،  75درصد به ترياك و  80حدود 

ترين مواد مصرفي نيز به ترتيب ترياك،  شايع. اند ان گردان اشاره كردهمصرف داروهاي رو

نفري كه به روش  53درصد از  77. هروئين، حشيش و داروهاي روانگردان بوده است

 33مصرف ترياك پاسخ دادند، معتقدند كه ترياك در زندان مصرف مي شود و حدود 

نفر نيز به روش مصرف هروئين  36. درصد آنها اظهار داشتند كه آن را دود مي كنند

درصد  8درصد شيوه و حدود  72, درصد روش دود كردن 40پاسخ دادند كه حدود 

روش مصرف حشيش را بيشتر دود كردن و به ندرت . اند تزريق را معمول دانسته

  .اند خوردن، ذكر كرده
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فاده ها با توجه به شرايط محلي و بومي، از شيره ترياك و ناس است در برخي زندان

 50حدود (در زندان زنان نيز بيشترين ميزان مصرف، روزي يك بار اعالم شد . شده است

درصد مصرف  41درصد پاسخ دهندگان مصرف فردي و  51حدود ). درصد پاسخگويان

 20زمان مصرف را شب و ) درصد 36(بيشتر پاسخ دهندگان . اند گروهي را گزارش داده

درصد هم معتقد بودند كه در تمام اوقات  32حدود  .اند درصد در طول روز گزارش داده

الگوي محل مصرف مواد در زندان زنان مانند زندان . شود مواد در زندان زنان مصرف مي

تخمين ) درصد 68(هاي بهداشتي  وسرويس) درصد 48حدود (ها  مردان، داخل اتاق

توسط خانواده  دهندگان معتقدند هزينه خريد مواد درصد پاسخ 77حدود . شده است زده

 20درصد فروش يا مبادله وسايل شخصي رايگان، قرض و نزول  51زندانيان، حدود 

درصد  11درصد، باج گيري، سرقت و خالفكاري را  18درصد افراد، خريد و فروش مواد 

. تغيير الگوي مصرف و داليل آن در زندان زنان شبيه زندان مردان است. اند تخمين زده

درصد ترياك را گاهي  69درصد ترك هروئين و  52نده، حدود نفر پاسخ ده 64از 

درصد نيز ترك ترياك و هروئين را بيشتر اوقات، حدود  17اوقات امكان پذير دانستند و 

. شود درصد نيز ترياك و هروئين به ترتيب ترك هرگز ترك نمي 28درصد و  11

ستنشاقي و دود كردن ترين الگوهاي تغيير روش مصرف، تزريق هروئين به مصرف ا عمده

هاي ورود مواد مخدر، حشيش، الكل و  روش. اند ترياك را به روش خوراكي ذكر كرده

  .داروهاي روان گردان به زندان زنان مشابه شيوه هاي مورد استفاده زندان مردان است

درصد پاسخ  48(ترين دليل مصرف مواد را سابقه اعتياد  پاسخ دهندگان، مهم 

د؛ پس از آن به ترتيب كاهش ناراحتي و كسب آرامش، مشكالت دانن مي) دهندگان

سن مصرف مواد در زندان زنان . اند خانوادگي، گذراندن وقت و سرگرمي را اعالم كرده

درصد پاسخگويان، سن زنان مصرف كننده را شامل همه سنين  63حدود . پراكنده است

درصد پاسخ  45. اند زده سال تخمين 30درصد سن آنان را زير  27حدود . اند دانسته

درصد  31دار، حدود  درصد خانه 22دهندگان مصرف كنندگان زن مواد مخدر را بيكار، 

درصد پاسخ  61ميزان سواد را حدود . دانند خريد و فروش كنندگان مواد مخدر مي

. اند درصد دبيرستان و ديپلم برآورد كرده 24دهندگان كم سواد و بي سواد و حدود 

 25درصد پاسخ دهندگان جرم زنان را مربوط به مواد مخدر، حدود  5/93همچنين 
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، )درصد 63(بيشتر پاسخ دهندگان . اند درصد منكرات تخمين زده 22درصد سرقت، 

  . دانند محكومين طوالني مدت در زندان را بيشتر مستعد مصرف مواد مي

كمي برآورد  رفتارهاي پر خطر از جمله تزريق مواد مخدر در زندان زنان به ميزان

اند كه مواد مخدر به صورت تزريقي است و  درصد تخمين زده 13حدود . شده است

شود و اغلب آنها از سرنگ مستعمل يا پمپ  ترين ماده تزريقي شامل ترياك مي شايع

تومان تخمين زده شد  500قيمت سرنگ در زندان حدود . كنند ساز استفاده مي دست

و تا زماني كه بتوان از آن استفاده كرد به طور مشترك رود  كه از بهداري به سرقت مي

شود  از وسايل تميز كننده براي محل تزريق و سرنگ استفاده نمي. شود تزريق انجام مي

و مسموميت ناشي از مصرف زياد، باز شدن ماده جاسازي شده در معده و خشونت 

 90و  69ترتيب  به(مرتبط با مواد مخدر نيز مانند زندان مردان گزارش شده است 

درصد  71بين زندانيان زن نيز رابطه جنسي بنا به اظهار حدود ). درصد پاسخ دهندگان

درصد 10از  درصد زندانيان اين ميــزان را بيش  30حدود. پاسخ دهندگان وجود دارد

ترين داليل برقراري روابط جنسي داشتن نياز جنسي، سابقه رابطه  مهم. اند گزارش كرده

جلب دوستي و محبت، تهديد، وقت گذراني و ضعف اعتقادات مذهبي اعالم با همجنس، 

  .شده است

بيش از نيمي از مسؤوالن مصاحبه شونده، : هاي مصرف مواد در مراقبان ويژگي- 3

درباره مصرف مواد مراقبان زندان بر اين باورند كه كمتر از نصف اين افراد منكر مصرف 

درصد  5تا  1نصف آنان احتمال مصرف را بين  مواد در بين مراقبان هستند و حدود

ترين داليل مصرف مواد توسط زندانبانان را مشكالت  اين افراد مهم. اند تخمين زده

خانوادگي و اجتماعي، نامناسب بودن وضعيت مالي، مشكالت رواني، رفاقت و دوستي با 

دهندگان بيشترين  سخنفر از پا 25. اند كرده زندانيان معتاد، استرس و فشار محيطي اعالم

درصد را معرفي  8درصد ، هروئين و حشيش  76ماده مصرفي را به ترتيب، ترياك 

اند كه اغلب اين افراد داراي  پاسخ دهندگان درباره سن مراقبان نيز  اعالم كرده. اند كرده

همچنين استرس دائمي، مشكالت جسمي و عدم گزينش درست در بدو .سن باال هستند

  .اند املي مؤثر در سوء مصرف مواد مراقبان زندان دانستهاستخدام را ع
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  بحث و نتيجه گيري

نفر مورد  1436در اين پژوهش، به طور كل در قالب دو بررسي كمي و كيفي تعداد 

درصد زندانيان مرد سابقه مصرف  3/54بر اساس بررسي كمي . مطالعه قرار گرفتند

را قبل از دستگيري ذكر كردند ) روئينترياك، شيره و ه(حداقل يك نوع ماده افيوني 

در مورد سوء . بوده است) درصد 3/30(كه بيشترين سابقه مربوط به مصرف ترياك 

. درصد مصرف را تاييد كردنــد 7/30مصرف مواد افيوني پس از ورود به زنــدان نيز 

داري را نشان  مقايسه شيوع ســوء مصــرف مواد قبل و بعد از زندان كاهش معني

از طرف ديگر، هيچ يك از مصاحبه شوندگان در مصاحبه كيفي ). p = 0/001(دهد  مي

اند كه اين مطلب با شيوع سوء مصرف مواد در  منكر وجود مواد مخدر در بندها نشده

اند شيوع سوء مصرف را  داخل زندان انطباق دارد و افرادي كه به اين پرسشها پاسخ داده

اند كه آمار شيوع سوء مصرف تاييد شده با حداقل  درصد برآورد كرده 70تا  30بين 

همچنين در مصاحبه كيفي بيشترين فراواني نوع ماده در زندان . كند برآورد برابري مي

مصرفي ابتدا ترياك و سپس هروئين برآورد شده است كه تقريباً با گزارش كمي تطبيق 

  .دارد

در  1در انگلستان و ولززنداني  1009بر روي  1994ـ 5هاي  اي كه طي سال مطالعه

دهد كه حداقل يك سوم  است نشان مي زمينه سوء مصرف مواد زندانيان به عمل آمده

درصد سابقه  22زندانيان سابقه سوء مصرف مواد را در طول زندگي دارند، از اين ميزان، 

درصد آنها تزريق مواد مخدر را در زندان شروع  2تزريق خارج از زندان داشتند و فقط 

اين درصدها در مقايسه با نتايج حاصل از پژوهش حاضر، شيوع مصرف مواد در . ندكرد

نوع  3ايران بيشتر است كه شايد علت آن تفكيك آمار مردان و زنان و در نظر گرفتن 

ماده مخدر افيوني در يك مطالعه باشد در واقع عدم تفكيك موارد فوق موجب افزايش 

  .شده استآمار شيوع مصرف در زندانهاي ايران 

دهد كه  انجام شد، نشان مي 1997و همكارانش در سال  2اي كه توسط برد مطالعه

اند كه در  داشته) تزريق هروئين(هفته گذشته سوء مصرف مواد  4درصد زندانيان در  51

                                                
١-Wales 
٢-Bird 
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هاي ايران، تقريباً يكسان است؛ البته، نكته  مقايسه با آمار كلي به دست آمده از در زندان

هاي بررسي شده در انگلستان هروئين  ه نوع ماده مصرفي در زندانمهم اين است ك

 3/54هاي ايران تنها بخشي از آمار  در حاليكه در مطالعه زندان. تزريقي بوده است

  .شود درصدي، شامل تزريق هروئين مي

دهد  هاي انگلستان نشان مي در زندان 1997و همكارانش در سال  1مطالعه بليس

اند پس از زنداني شدن، سوء  ياني كه سابقه زندان و اعتياد داشتهدرصد زندان 4/16كه 

درصد قبالً تزريق  5/31البته از اين گروه، . اند مصرف مواد به شيوه تزريقي را ادامه داده

درصد پايين سوء . درصد افزايش يافته است 6/55اند كه در زندان به  مشترك داشته

تواند از محدود  لعه ايران و ساير مطالعات ميمصرف در اين مطالعه، در مقايسه با مطا

بودن حجم نمونه مورد مطالعه و همچنين محدود بودن مطالعه به يك نوع ماده مخدر 

اما، كاهش ميزان سوء مصرف نسبت به خارج از . ناشي شده باشد) هروئين تزريقي(

ريق زندان واضح است و آنچه بيشترين اهميت را در پژوهش حاضر دارد افزايش تز

البته در مطالعه ايران هم كاهش چشمگير ســوء مصرف مواد افيوني       . مشترك است

  ).p = 0/001(شود  به طور ديده مي) درصد 7/30به  3/54از (

اي را در كشور انگلستان انجام دادند كه  مطالعه 1995و همكارانش در سال  2گور

به صورت (رف مواد در زندان درصد سوء مص 16در آن از كل زندانيان مصاحبه شده، 

 59اند  را تاييد كردند و اين در حالي است كه از افرادي كه قبالً زنداني بوده) تزريق

آنچه تفاوت . را صحه گذاشتند) به صورت تزريق(درصد به سوء مصرف مواد در زندان 

موجود بين سوء مصرف مواد را در بررسي حاضر با مطالعات ساير كشورها را توجيه 

نوع ماده در اين پژوهش و بررسي اختصاصي  3كند در نظر گرفتن مصرف همزمان  مي

  .مواد به شكل تزريقي در ساير كشورها است مصرف سوء

داري در سوء مصرف مواد پس از  گونه كه در نتايج مشاهده شد، اختالف معني همان

ر حالي اين د). p = 0/299(هاي سني مختلف وجود نداشت  ورود به زندان در گروه

با ) درصد 7/40(سال  34ـ  25است كه بيشترين گروه سني اين پژوهش را افراد 

                                                
١- Bellis 
٢- Gore 



 
 
 
  

 
 

د ��وه� □٤٨ �� ا

 

، )1997(در مطالعه بليس و همكارانش . دادند سال تشكيل مي 41/34ميانگين سني 

درصد تزريق مواد در گروه سني  2/63سال بود و  28ميانگين سني افراد مورد مطالعه 

  .افتاد سال اتفاق مي 30زير 

داري  مـوادبه تفكيك نوع بنـد نيــز تفاوت معني  مصــرف رسي فــراواني سـوءبــر

تواند به گستردگي سوء مصرف مواد در  اين نتيجه مي). p = 0/282(را نشان نـداد 

  .هاي مجرم يا عدم تفكيك كامل زندانيان، مربوط باشد تمامي گروه

تأهل نيز تفاوت  وضعيت سوء مصرف مواد افيوني در زندان به تفكيك وضعيت

درصد پائين افراد  ولي آنچه قابل توجه است،). p = 0/127(دهد داري را نشان نمي معني

است كه رابطه ) سال 41/34(با توجه به ميانگين سني زندانيان ) درصد 5/32(متأهل 

  .كند بين جرم و وضعيت تأهل را قابل بررسي و تأمل مي

درصد تا  7/33د ديپلم و يا باالتر بودند و درص 23از كل افراد مورد مطالعه، حدود 

گرچه سوء مصرف مواد با سطح تحصيالت رابطه . اند مقطع راهنمايي تحصيل كـرده

. ، اما سطح پايين سواد در بين زندانيان جاي بحث دارد)p = 0/609(داري نداشت  معني

به صورت اين در حالي است كه جرايم مرتبط با مواد مخدر در بين افراد بي سواد، 

  ).p = 0/001(شود  هاديده مي داري باالتر از ساير گروه معني

ترين شغل مشاهده شده در بين  هاي اين بررسي، كارگري شايع بر اساس ديگر يافته

دار ديگري بين سوء مصرف مواد افيوني و شغل فرد زنداني  زندانيان بود و ارتباط معني

كن جرم مرتبط با مــواد در بيــن بيكاران با وجود اين، لي). p = 0/377(مشاهده نشد 

همچنين، اين نوع . و مشاغل كاذب وكشاورزي بيشتر از ساير مشاغل مشاهده شــد

) p = 0/001(شود جرايم در ساكنان مناطق روستايي و حاشيه شهرها بيشتر ديده مي

سكونت تأثير عميق و غير قابل انكار مسايل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناشي از محل 

تر مؤثر در زير  اين موضوع، بيانگر لزوم مطالعه عميق.بر مقوله ارتكاب جرم است

نكته جالب توجه، اطالعات حاصل از بخش كيفي . است) به تفكيك(هاي مجرمين  گروه

اند كه مصرف كنندگان  مطالعه حاضر است كه به استناد آن مصاحبه شوندگان گفته

درصد از آنان معتقدند معتادان افرادي بيكار و  40. اند مواد در مشاغل مختلف پراكنده

  .بي سواد هستند
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دهد كه زندانيان اطالعات كامل و قابل  نتايج حاصل از مطالعه كيفي نيز نشان مي

قبولي از مواد مخدر و مصرف آن در داخل زندان دارند؛ بدين ترتيب، آموزش و تغيير 

. ضل سوء مصرف مواد مخدر به حساب آيدتواند ابزار مهمي در رفع مع نگرش و رفتار مي

درصد، بيشترين نقش را در كسب  2/55شود كه دوستان با  در اين زمينه مشاهده مي

هاي علمي و كادر خدمات  آگاهي و اطالعات زندانيان دارند و كمترين نقش را سخنراني

اسب با تواند نشانگر ضعف عملكرد و عدم برقراري ارتباط من اند كه مي بهداشتي داشته

اي بايد استفاده از  هاي آموزشي و مداخله لذا در برنامه.زندانيان توسط گروه اخير باشد

  .ها مدنظر قرارگيرد خود زندانيان در برنامه

درباره وجود رفتارهاي پرخطر در بين زندانيان، نتايج حاصل از پرسشگري كيفي 

تزريق مواد مخدر در زندان  بيانگر تاييد) درصد زندانيان و مراقبان زندان 52در بين (

. اند درصد موارد، تزريق مواد مخدر در زندان را رد كرده 65البته زندانيان در . بوده است

درصد افراد استفاده از  30تر از اين تفاوت به نظر مي رسد، اين است كه  آنچه مهم

 93 در اين بين،. اند هاي دست ساز را براي تزريق تاييد كرده سرنگ مستعمل وپمپ

 20اند و  درصد پاسخ دهندگان به وجود تزريق مشترك در بين زندانيان اشاره كرده

درصد نيز به استفاده از موادي چون الكل و ادكلن براي ضد عفوني كردن اشاره 

 24در انگلستان انجام داده بودند، ) 1997(اي كه برد و همكارانش  در مطالعه. اند داشته

د معتادان زنداني تزريق مواد مخدر در زندان را تاييد درص 57درصد كل زندانيان و 

اند كه درصد گزارش شده در گروه معتادان با آمار حاصل در مطالعه حاضر  كرده

اند كه  درصد زندانيان معتاد اعالم كرده 63درصد كل زندانيان و  85. هماهنگي دارد

  .اند ق استفاده نكردهها يا ساير وسايل تزري هاي ضد عفوني كننده سرنگ هرگز از قرص

 4/16نيز  1997طبق گزارش بليس و همكارانش از مطالعه انگلستان در سال 

درصد نيز بر اولين تجربه  2/22اند و  درصد زندانيان تزريق مواد مخدر را تاييد نموده

درصد به استفاده از وسايل تزريق  6/55از طرف ديگر . تزريق در زندان صحه گذاشتند

  .ردندمشترك اشاره ك

 16در انگلستان نيز مؤيد اين مطلب است كه ) 1995(مطالعه گور و همكارانش 

اند، در داخل زندان  درصد زندانياني كه سابقه اعتياد داشته 59درصد از كل زندانيان و 
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با توجه به آمار فوق كه كمابيش مشابه و مشترك است، . نيز تزريق مواد مخدر دارند

  . آيد ها به حساب مي رفتارهاي پرخطر شايع در زندان وجود تزريق مواد مخدر جزو

كيفي اين تحقيق مورد تاييد قرار   وجود رابطة جنسي بين زندانيان مرد در مطالعة

مطالعه گور و . درصد بوده است10كمتر از ) طبق برآورد زندانيان(گرفت، ولي شيوع آن 

 1حدود (هاي مردان  داننيز مؤيد وجود رابطه جنسي در زن) 1995(همكارانش        

  .است) درصد

هاي ورود مواد در پژوهش حاضر حاكي از آن است كه  نتايج حاصل از بررسي روش

در واقع، احتمال و امكان انتقال . كار دخالت دارند هر دو گروه زندانيان و پرسنل در اين

با  مواد مخدر بيشتر از طريق مبادي ورودي و خروجي و همچنين ارتباطات زندانيان

گيرد، بنابراين الزم است عالوه بر نظارت همه جانبه به اين  خارج از زندان صورت مي

تواند مؤثرتر و  ريزي بر روي كاهش تقاضا مي نكته نيز توجه كرد كه آموزش و برنامه

  .تر از كنترل مبادي ورودي باشد اساسي

 - R - SCLدراين مطالعه، بررسي شيوع اختالالت رواني با پرسشنامه شخصيتي 

درصد موارد مشكوك به اختالل وجود دارد و  5/87نشانگر وجود 4/0و با نقطه برش  90

ترين اختالل مشكوك  درصد زندانيان از سالمت رواني برخوردار بودند شايع 5/12تنها 

عبارت بود از افكار پارانوئيدي، افسردگي، حساسيت رواني و وسواس نكته مهم ديگر در 

ـوء مصـرف مواد در بين كساني بود كه به نوعي وضعيت رواني اين بررسي، شيوع سـ

  ) .P=  1019/0(مشكوك داشتند 

در زالندنو بر روي وضعيت ) 2001(و همكارانش  1اي كه توسط فيلپ در مطالعه

) +PDQ4(و ) CIDI - A(اختالالت رواني زندانيان انجام شد، محققان از ابزارهاي 

نگر وجود اختالالت رواني با شيوع باالتر از جامعه استفاده كردند و نتيجه حاصل بيا

  .طبيعي بود

هاي استان تهران انجام داد، با  در زندان) 1379(اي كه اسماعيلي  در مطالعه

، معلوم شد كه شيوع 1و نقطه برش ) SCL90(استفاده از پرسشنامه ياد شده 

                                                
١- Philip . M.J 
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. است درصد بوده  3/52 تا 8/47اختالالت رواني در بين مردان زنداني استان تهران، بين 

بيشترين اختالل مشاهده شده در آنها، به ترتيب عبارت بود از افكار پارانوئيدي، 

افسردگي، وسواس و حساسيت در روابط متقابل و شكايات جسماني كه تقريباً مطالعه 

  .حاضر منطبق است

 اي در زمينه بررسي وضعيت رواني ، مطالعه1995و همكارانش در سال  2وي كوكه

، گروهي كه عالوه بر سوء مصرف مواد مخدر  در اين مطالعه. زندانيان انجام دادند

در . درصد اختالل رواني از خود نشان دادند 90مثبت نيز داشتند،  HIVآزمايش 

درصد اختالل  42منفي  مشخص شده بودند، تنها  HIVكه در گروهي كه با  حالي

سؤالي  21 3سؤالي بك 21و آزمون  GHQ - 28در اين مطالعه از . گزارش شده است

  .استفاده شده بود

در مورد اختالل رواني زندانيان  1980اي در سال  و همكارانش نيز مطالعه 4جيمس

در اين مطالعه از ابزارهاي متفاوت و گوناگوني بهره گرفته شده بود . معتاد انجام دادند

قايسه مستقيم تمامي آنها را با م. كه محققان آن گرچه به دليل تفاوت ابزارها، نتوانستند

هم انجام دهند، اما مشخص شد كه اكثريت در اين نكته مشترك هستند كه شيوع 

  .اختالالت رواني در زندانيان باال است

شوند يا اساساً كساني كه  كه آيا زندانيان در محيط زندان دچار اختالل مي اين

اي است كه نياز به  ن هستند، نكتهزمينه اختالالت رواني را دارند بيشتر گرفتار زندا

طراحي خاص و مطالعات ويژه دارد؛ ولي آنچه مسلم است، صحت نسبي هر دو نظريه و 

  .شيوع باالي اختالالت رواني در بين زندانيان است

دهد كه شيوع سوء مصرف مواد در  به طور كل، نتايج تحقيق حاضر نشان مي

تارهاي پرخطر در بين زندانيان وجود دارد و رف. ها به طور قابل توجهي باال است زندان

موارد مشكوك و مبتال به اختالل رواني نيز شايع است همچنين، سوء مصرف مواد در 

هاي انجام  طبق بررسي. شود كساني كه وضعيت رواني مشكوك دارند بيشتر ديده مي

                                                
٢- Kokkevi 
٣-Beck 
٤-James 
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تفاوت ) اراز طريق پرسشگري و آزمايش ادر (باره ارزيابي شيوع سوء مصرف مواد  شده در

بنابراين، اعتبار باالي نتايج، پرسشگري . ها مشاهده نشد داري نيز بين اين روش معني

نيز تفاوت  TLC و  ICGهاي ادراري  دهد؛ همچنين، آزمايش كمي را نشان مي

بدين ترتيب، استفاده از پرسشگري و همچنين آزمايش . داري با هم نداشتند معني

  .تظار مشابهي خواهند داشت، نتايج مورد ان ICGغربالگري 
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