
 

  اعتياد و بازپروري معتادان

  
  1دكتر مصطفي اقليما 

  
  : چكيده 

اعتياد به مواد مخدر در حال حاضر به عنوان يك . مصرف مواد مخدر سابقه طوالني در زندگي و حيات بشر دارد 

. است  اجتماعي كشور تاثير گذار بوده –فرهنگي و اقتصادي   -د كه بر ابعاد اقتصادي شو تماعي تلقي ميمشكل اج

معتاد و بازپروري معتادان پرداخته  - ورمواد اعتياد آبه در بررسي پديده اعتياد در چهارمفهوم اعتياد يا وابستگي 

  113546746. شود  مي

چندين  سطح در نظر گرفته مي شود كه  يده به عنوان آسيب اجتماعي دردر بررسي پديده اعتياد و تحليل اين پد

سطح ميانه يا روابط فرد با جامعه و خانواده و سطح خرد با مسائل  ،سطح كالن يا ساختارهاي جامعه :عبارتند از

  .  است تعيين سلسله مراتب علل كرده،در تحليل پديده اعتياد بدان توجه اين مقاله تئوري ديگري كه . فردي 

عبارت  ،كه روش اول. ده استشتبيين و تحليل پديده اعتياد استفاده  برايروش تحقيق  از دو ،در اين پژوهش

 آنبه بررسي عوامل موثر در بروز پديده اعتياد و همچنين آثار ناشي از  از اين طريقاست از روش تحليل محتوا كه 

تحليل و  برايشيوه ديگري كه . روري پرداخته شده است شيوه هاي بازپو  ها هفرضي است و در آن بهپرداخته 

موردي بوده كه بر روي معتادان صورت  مطالعهمصاحبه هاي عميق و  ،شناخت پديده اعتياد به كاربرده شده است

شيوه پيمايشي بوده است كه به صورت آماري به توصيف پديده اعتياد پرداخته و جداول  ،روش ديگر .گرفته است

هاي  ده و رابطه متغيرها از طريق آزمونشد ترسيم كن دو بعدي كه ارتباط ميان متغيرها را ذكر مييك بعدي و 

  .  مي كندپيشنهاد را آماري مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت استراتژي اعتياد زدائي 

  علل اعتياد، بازپروري، معتاد :كليد واژگان 

  

  مقدمه 

هاي برآمده از  گزارش. زندگي و حيات بشر دارد مصرف مواد مخدر سابقه طوالني در 

آن را مي شناخته و  ،هاي اوليه تاريخ چنين مي نمايد كه انسان از سالتاريخي منابع 

هاي گوناگون و به منظور اثراتي كه بر جسم و روح بر جاي  اقوام  مختلف نيز به صورت

اقوامي هستند كه نه تنها از  ترين سومريان از كهن. كرده اند از آن استفاده مي ،مي نهاده

  . به آن داده بودند  “شادي بخش”ترياك استفاده مي كردند بلكه نام گياه 
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تركيه و ممالك اروپاي  ،هند ،چين ،كه درممالك شرقي از جمله ايران خشخاش با اين

مواد مخدر به صورت  ،به هر حال. غربي يافت مي شده ولي اصل آن از مصر بوده است 

سال   150اما از حدود . لف از قرون گذشته و بسيار قديم استعمال مي شد گياهان مخت

 آن هم با تركيبات جديد به عنوان يك ابزار ،پيش كشت خشخاش و توليد ترياك

  . سياسي مورد توجه قرار گرفت 

پديده اي استعماري  ،اعتياد به مواد مخدر در حال حاضر به عنوان يك مشكل اجتماعي

هاي  زمينه ،سياسي و فرهنگي ،اقتصادي ،زمينه هاي ناسالم اجتماعي است كه عالوه بر

 .رواني و تربيتي نيز در چگونگي ابتالء بدان از اهميت زيادي برخوردار است ،شخصيتي

ها نفر به آن مبتال  امروز وسعت اين پديده در جهان چنان گسترده است كه ميليون

بر اساس آمار سازمان بهداشت . ت نيز از اين معضل بي بهره نيس كشور ما. هستند

  30تا  25در سنين  درصد است كه اكثريت آنها  2/4جهاني ميزان اعتياد در ايران 

  . هستند

افزون مواد مخدر به  عنوان يكي از بزرگترين مشكالت  روز بدون ترديد مصرف بي رويه و

اجتماعي و  ،يهاي ناشي از آن در زمينه هاي خانوادگ و زيان شود قرن حاضر تلقي مي

  . اقتصادي بسيار سنگين است 

سودجوئي يكي از علل مهم گسترش  ،همچنينن صرف نظر از علل سياسي و اجتماعي

روز افزون اعتياد است وسوداگران از ناآگاهي و مشكالت گوناگون جوانان و خانواده ها 

يشتري را سوء استفاده مي كنند و به طرق مختلف قربانيان ب براي رونق بازارهاي خود

به كوس جوانان و خانواده ها رساند تا از اين مرداب هولناك دوري جسته و براي حفظ و 

بقاء خانواده هاي سالمت و مشكالت زندگي را با كوشش و اعتماد به نفس به شيريني 

  . مبدل سازند 

اعتياد از نظر لغوي به معناي عادت كردن و نوگرفتن است و كليدي ، در فرهنگ لغت

  : عبارتند از  است،مفاهيمي كه پديدآورنده بحث اعتياد ترين 

  اعتياد يا وابستگي  -1

 ورمواد اعتياد آ  -2

 معتاد   -3



  
  
  
  

   ٨٣ □ ا��
	د و �	ز��وري ���	دان

  

 بازپروري معتادان   -4

 ،براي مثال. ده است شانواع اعتياد بر مبناي عوامل يا پارامترهاي گوناگوني طبقه بندي 

اساس ميزان پذيرش  رب برخي از وسايل پديد آورنده وابستگي يا اعتياد را “جي ماركز”

  . اجتماعي و شدت وابستگي بين دو قطب عادي و كجروي طبقه بندي كرده است 

در تمامي اشكال اعتياد و در مورد همه انواع وابستگي حداقل وجود چهار شرط ضروري 

  : به نظر مي رسد 

وسيله اعتياد يا ابزار پديد آورنده  واكنش بين انسان و وجود كنش و -1

  وابستگي 

ارضاء  وسايل اعتياد براي كسب لذت يا واكنش بين انسان و ار كنش وتكر  -2

 چه از روي عادت يا نياز  ،شخصي

 واكنش  وجود انگيزه اي قوي براي تداوم پايدار كنش و -3

رفتاري به تنهائي يا  رواني و احساس كمبود همراه با تظاهرات جسماني و  -4

 با هم در اثر قطع كنش و واكنش 

به معناي اخير و محدوده آن طبقه بندي  ورآ يده اند تا از مواد اعتيادمنابع گوناگون كوش

در  .دست دهند و اين مواد را در رابطه با پارامترهاي گوناگون ارزيابي كننده هائي را ب

آرام  ،گروه اول: شود گروه اصلي اشاره مي 5به  معموالً ورآ طبقه بندي مواد عادت

از  گذارند و اين سيستم را ميكزي اعصاب اثر هستندكه برسيستم مر 1مسكنهاي  بخش

  . تب و تاب باز مي دارند 

چهارمين . نام نهاده اند 3نام دارند و سومين گروه را توهم زاها 2 محركمواد گروه دوم 

 5ها خرين گروه افيونآو باالخره  و مشتقات آن وابستگي دارند 4دسته به شاهدانه هندي

                                                
١- Sedative 

٢-Stimulant drugs 
٣-Hallucinogens 

٤-cannabis 
٥- opiates 
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به طور طبيعي در محيط زيست آدمي يافت مي مواد يل برخي از اين قب. اند لقب گرفته

  . شود و برخي ديگر به طور شيميايي و يا مصنوعي قابل اكتساب هستند

يا  ، پيشنهاد كرده است كه دارو يا مواد مخدر 1982سازمان بهداشت جهاني در سال 

سالم آن ي تركيبي از چند ماده شيميايي است كه از جمله مواد مورد نياز بدن براي بقا

به شمار نرفته و مصرف آنها احتمال تغييردر كاركرد بيولوژيكي و حتي ساخت 

  . بيولوژيكي بدن را مطرح سازد 

فرد معتاد است  ،د مهمترين مفهوم كليدي در بحث اعتيادشگونه كه در اينجا ذكر  همان

س و تنف ياكشيدن  ،خوردن شود كه از چهار طريق تزريق و مي فردي گفتهمعتاد به . 

را به طور مداوم مصرف كند و در  آور باالخره از راه مقعد يك يا چند ماده از مواد اعتياد

  . د شورو  ههمه آنها روب رواني و رفتاري يا با جسمي،صورت قطع اين عمل به مشكالت 

عالوه بر اين كه معتاد با دوام مصرف از نظر ظاهري ورفتاري به تعريف صوري  معتاد ، 

آرام آرام هنجارهاي جامعه معتادان و خرده فرهنگ متعلق . بيه شده است در جامعه تش

  . به آنها را مي پذيرد و در نتيجه مصداق انگ و برچسب مي شود كه معتاد نام دارد 

واكنش مداوم و مرتب بين ارگانيسم  معتاد از يك سو محصول كنش و ديگر، به عبارت

محصول يك وفاق جمعي  ،از سوي ديگرانسان و مواد طبيعي و شيميايي ياد شده و 

  . است 

گردد و لذا هويت  مي در تحليل نهائي به فرد باز ،)از جمله اعتياد(هاي اجتماعي  آسيب

آنها نقشي بارز دارد و به هر تقدير تحليل آنها با مراجعه  دهي فردي در نحوه بروز و شكل

كه در سطوح مختلف وجود اما فرد بريده از محيط پيرامون خود . به افراد ممكن است 

  . خارجي داشته باشد تصوري است بي معنا 

بين فرد و جمع و سطوح مختلف و  "ديدگاهي قادر به تحليل اعتياد است كه دائما

ساختار اجتماعي نوسان كند و در ارتباطي هماهنگ اين سطوح را بنگرد و بر هر كدام 

سطح  ،1به سطح كالن ،)اعتياد از جمله(هاي اجتماعي  لذا بر تحليل آسيب. دكندرنگ 

  . د شو  مي  توجه  3سطح خرد 2ميانه

                                                
١- macroscopic 
٢-messoscopic 
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در واقع به سه مفهوم مهم اجتماعي يعني ساخت اجتماعي و نهادها و  ،اين سه سطح

  . ل و سازمان اجتماعي و در نهايت عمل اجتماعي باز مي گردد بشبكه روابط متقا

د بنا به شو ه استرس زا تلقي مياعتياد در سطح كالن جوامعي ك بارهدر بررسي آسيب در

ميزان فشار اجتماعي رواني و اقتصادي كه به افراد وارد مي سازند آسيب زا تر بوده و لذا 

  . مستعد اعتياد و نامستعد بازپروري اند 

 ،تربيت خانوادگي، ميزان سازگاري ،هاي معتادان در پديد آمدن معتادان و رواج ويژگي

 ،محيط بالفصل والدين و كوي و برزن ،بط اجتماعينوع روا ،سطح فرهنگ زناشويي

به نحوي كه تفكيك اين علل و . تجارب فردي و اراده انساني دخيل اند ،مكان جغرافيايي

  .تعيين سهم هر يك در مسير پديد آمدن هر مورد فوق العاده مشكل است 

ابستگي هايي كه در جهت يافتن علل وابستگي به مواد و داروهاي و از جمله تئوري  

د، سلسله مراتب علل و تعيين علل اساسي و اصلي و فرعي  محسوب مي شو منظور مي

در اين رابطه از جرم زائي نظام سرمايه داري كه در تالش تبديل به نقد و به شي . شود

  . است قابل مبادله و كسب سود

هاي اجتماعي و شيوه گسترش  عنوان علت العلل آسيبه در پژوهش هاي متنوعي ب

كه مرحله (دوران نوجواني و ده است و پس از آن به عواملي مانند خانواده شعتياد ياد ا

به عنوان  ،)شود گذر از فردي وابسته به محيط خانوادگي به فردي مستقل ترغيب مي

آن را هم پيش شرط يا علت  د و گاه دسترسي به مواد و وفورشو علل اصلي ياد مي

  . وان مي كنند گيري فرايند اعتياد عن ضروري شكل

سه علت اساسي و  ،ذكر اين نكته جالب توجه است كه در بررسي سلسله مراتب علل

هاي خانواده و دوران نوجواني  ويژگي و اصلي كه تحت عنوان نظام سرمايه داري ساختار

  . ميانه و خرد هماهنگ است  ـ با سه سطح تحليل كالن ،فرد مطرح هستند

  

                                                                                                              
٣- mieriscopic 
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  عوامل موثر در بروز اعتياد 

 ،در بررسي علل اعتياد كه به صورت تحليل محتوي از منابع متفاوتي صورت گرفته است

  . را مورد بررسي قرار داد  تتوان سه عل مي

هاي  علل ساختاري هستند كه از خصايص ساخت جامعه و خرده ساخت ،دسته اول

 يملكه به صورت جزئي مي توان به عوا ،اند اجتماعي و سياسي و فرهنگي نشات گرفته

فرهنگي، وجودباندهاي  فقر  و نهان، هاي استعمار، فقر، بيكاري آشكار همچون سياست

  سوابق تاريخي،  قاچاقچي، وفور مواد وابستگي زا در ايران، نداشتن سرگرمي مناسب،

مواد بودن ايران، همكاري مقامات دولتي ترانزيت  در مسير ماشينيسيم و مدرن شدن و

تلويزيون و تزلزل معنويات و اخالق در جامعه و اختالفات با قاچاقچيان و تبليغات 

طبقاتي و آداب و رسوم محلي، ممنوع بودن مشروبات الكلي، جنگ و نارسائي خدمات 

ن زياد و ابهداشتي و نبودن برنامه هاي پيشگيرانه صحيح و زندگي در محل هاي معتاد

  .  اشاره كرد هاي سنگين عدم وجود مجازات

. ارتباطي هستند كه به محيط بالفصل فرد و روابط مربوط مي شود  عوامل ،دسته دوم

هاي اجتماعي اند كه در حيطه هاي خصوصي فرد در  اين عمل زاده كنش و واكنش

درون ساخت اجتماعي و تحت تاثير آن جريان دارد و از نوع رابطه اي سخن مي گويد 

  . كه مستعد اعتياد هستند 

 ،فرضيه مسري بودن اعتياد از با مواد را مطرح سازند و 1در واقع اين علل مسأله تماس

  . ت وجود برخي پارامترهاي مستعد دفاع كند ردر صو

و وابستگي مواد فرد را از طفوليت با مصرف  ،وجود معتاد در خانواده و خويشان نزديك

كند و فرهنگ اعتياد با شدت و ضعف در اجتماعي شدن فرد وارد مي  آشنا مي به آن

توان به عواملي همچون  از جمله عوامل موثر در اين بخش مي .افتد وثر ميشود و م

ارتباط با معتاد ، تربيت غلط فرزندان، سركوبي افراد در كودكي، توجه بيش از حد، حرفه 

  . كرد اشارههاي هنري و احساسي 

                                                
١- Exposition 
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د و در نشو وط ميبهاي فرد مر هستند كه به ويژگي يعوامل فرد ،عللاز سومين دسته 

  . گيرند  قرار مي وقايع و اتفاقات سطح

د و به چشم وش نمودي فوري و سريع دارد و زودتر از ساير عوامل عيني مي  علل فرد،

هاي تجربي شاخص و عوامل ارتباطي و ساختاري  اين علل در اكثر پژوهش ؛آيد مي

مشكالت جسماني و پناه بردن به مواد به عنوان معالجه يا مسكن . شود  گرفته مي

ها يا مشكالت رواني و رفتاري نياز به تغيير حال و هوا و خلق و خوي و وقايع  ماريبي

قراري و از خودبيگانگي و تحقير در  تلخ دوران  رشد و اثرات ناشي از آن افسردگي بي

  اين گروه قرار مي گيرند 

ها و احساس  توان به عنوان اختالفات شخصيتي و مسكن بيماري به صورت جزئي مي

هاي فردي و لذت جويي و نئشه شدن و فشارروحي و  و تجارب تلخ و شكست تنهايي

هاي رواني و سركوبي و افسردگي  جنسي و تمام بيماري ـعصبي و مشكالت عاطفي 

خاصه مانيك و بدبيني و فحاشي و خودنمائي و اسكيزوفرني و تجرد و پسيكوارگانيك 

  . اشاره كرد 

  

  آثارناشي از اعتياد

ياد كه در سه زمينه به صورت تحليل محتوي مورد بررسي قرار گرفته آثارناشي از اعت

  . به تاثير اعتياد بر بافت فيزيولوژيكي و رواني و اجتماعي مي پردازد  ،است

بيني،  ش ازعطسه، آب ريز: رات ناشي از اعتياد بر بافت فيزيولوژيكي فرد عبارتند ازيثأت

اشتهايي و يبوست شديد و گرفتگي صدا  ها، بي دردهاي عضالني، درد مفاصل و استخوان

دهان و  و بوي بد حرارت بدن، خشكي دهان كاهش درجه ،و تشنج و زود انزالي

اختالالت   ضعف قواي تناسلي، و عقيم شدن سريع و زودرس و چروك شديد صورت پيري

 به ويژه(  هورموني، عفونت كبدي، اثرات هاي شرائين، بيماري گوارش، اتصاع شديد دستگاه

هاي تدريجي، ناراحتي غدد، اختالل در فعاليت مغز،   مسموميت )مواد  صورت تزريق در

   .تيرگي لب و وابستگي جسماني است
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، اضطراب و بي قراري،  عضويـ هاي عصبي  ناراحتي :آثار رواني و عصبي اعتياد شامل

ابهام  نفس، رخوت و سستي اراده، احساس گيجي و  فقدان اعتماد به درونگرائي، ضعف و

،  هاي فردي واني به ماده، فقدان انگيزهرو ترس دائمي، اندوه و هيجان زدگي وابستگي 

  .  استروياي دائمي و خود فريب، خودكشي يا ميل به آن 

،  وقت ناشناسي ، پرگوئي و دروغگوئي و بي قيدي اخالقي :آثار رفتاري اعتياد شامل 

ري در روابط اجتماعي و عدم احساس كاهش وجدان كار، بدخلقي و كج رفتاري ناپايدا

  . مسئوليت 

شدن  فعال، دود رفتن نيروي اطرافيان از ميان تاثير منفي برفرزندان و :آثار اجتماعي شامل

تاثير منفي بر مبارزات اجتماعي و   منابع اقتصادي، فروپاشي خانواده و افزايش جرم،

رسد كه  تاد به نظر ميها در بررسي صورت گرفته در مورد اعتياد و شخص مع نهضت

از عميقي پيمايشي به صورت نمي تواند تحليل  ي كههاي پژوهشي به صورت انجام فعاليت

لذا انجام مصاحباتي عميق با فرد معتاد مي تواند اطالعاتي  ؛پديده اعتياد داشته باشد

صاحبه گونه مطالعه و م واقع گرايانه و دقيق تر در اختيار ما بگذارد و نتايج حاصل از اين

   :به شرح زير است

ن است كه اعتياد خاص آاولين نكته قابل طرح مبتني بر اين گونه مطالعات حاكي از 

 "اصطالحا .شغلي معين و سن مشخص و سطح تحصيالت معين و نظاير آن نيست

هاي مختلف سني و شغلي و تحصيلي به پخش شدن ميل  فراواني معتادان در بين گروه

هاي محيطي است و نه  هائي به چشم مي خورد، زاده محدوديت مي كند و اگر محدوديت

 45 -  30ساله و   30 - 18پديد آمده توسط اعتياد، در بررسي سير اعتياد در دو گروه 

هاي متفاوتي درسيرمعتاد شدن  نظر از مختصات فردي، معتادان داراي ويژگي ساله صرف

نسبت به گروهي كه در سنين  ،دقرار دارن 30و  18افراد معتادي كه در سنين . هستند

هستند اعتياد را از سن كمتري آغاز كرده اند و در سابقه خانواده اي و  45تا  30

خويشاوندي آنان كمتر است و عمده اين افراد اعتياد خود را با هروئين آغاز كرده اند و 

مشروبات . فقط تعداد كمي تجربه مصرف حشيش و ساير مشتقات هندي را داشته اند 

فاصله زماني شروع مصرف .  الكلي مصرف نكرده و در حال حاضر هم مصرف نمي كنند 
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هروئين و احساس معتاد شدن در آنان بسيار كوتاه است و مقدار مصرف آنان به سرعت 

   .اين افراد معموال تصوير روشني از اعتياد ندارند. افزايش يافته است 

آغاز  "ر آنان مشهودتر است كه معموالشخصيتي دـ رفتاري  انحطاط فيزيكي و رواني و

اكثر افرادي كه در اين  گيرد و صورت ميكردن مصرف مواد يا هروئين گاه از سنين كم 

گروه سني قرار دارند به ورزش عالقمند نبوده و هرگز ورزش خاصي را به طور مستمر 

ت مي شده كردند كه هروئين به وفور ياف در نقاطي زندگي مي اكثراً. ندا هدنبال نكرد

  . است

در مجموع خود را قرباني ارتباط با ساير معتادان و  ،پس از بررسي داليلي كه ذكرشد

ارتباط اين گروه با والدين بسيار ضعيف بوده و  "معموال .دانند توزيع كنندگان هروئين مي

ه را مسائل خود را با خانواده در ميان نگذاشته و خانواد ها زياد بوده اكثراً شكاف بين نسل

  . به راهنمائي خود نمي ديدند  رقاد

داراي شغل ثابت  "سال قرار دارند اكثرا 45تا  30اما افراد معتادي كه در مقطع سني 

اين افراد در . متاهل و صاحب فرزند هستند  اكثراً. بدان پرداخته اند  "بوده و مستمرا

اند و با  فاده كردهجريان  و روند اعتياد از مشروبات الكلي و ترياك و هروئين است

 ،به صورت مصرف الكل نتري دارند و سير اعتياد آنا هاي اعتياد رابطه طوالني كانون

اضافه كردن حشيش و سپس روي آوردن به ترياك و الكل و سپس معتاد شدن به الكل 

اين گروه به خوبي  .اند و سپس معتاد شدن به هروئين و كنار گذاشتن الكل را طي كرده

شمارند و از عواقب  ميخيم دشناسند و به خوبي اثرات مخرب اعتياد را ب مياعتياد را 

گناه مي كنند و در  احساس مصرف مواد به صورت مداوم و شديد با خبرند و شديداً

دانند و آلوده شدن جسم و روح را  آن نميترك خود را قادر به اما  ،اند آرزوي ترك دائمي

  . دليل ناتواني خود اعالم مي كنند

 به غيراز مواد كردند كه معتاد شدگان پس از طرح سئواالت متعدد اعتراف همه مصاحبه

افراد معتاد به وجود . كنند انديشند و همه چيز را فداي اعتياد مي چيز ديگر نمي به هيچ

احساس عاطفي شديد بين معتادان متاهل در مورد زن و فرزند و زندگي اعتراف 

مصاف با ميل به  كه اين احساس عاطفي شديد همواره دراند گفتهاين افراد  ؛ امااند دهكر

  . مصرف مواد بازنده از كار در مي آيد 
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روز در جستجوي مواد و خريد مواد هستند و ليكن چند لحظه پس از  طياكثر معتادان 

اين افراد بين  در واقع،. دشون رو مي همصرف از كار خود نادم و با احساس گناه شديد روب

  . صرف مواد و ندامت از مصرف در نوسان دائمي هستند م جستجو و

هاي نامشروع يافتن پول براي مواد و خطر تماس با  چنين تضاد الينحلي به اضافه راه

توزيع كننده و هم مصرف مواد سبب اضطراب دائمي آنان مي شود كه با مصرف هر بار 

مينه اعتياد گروه سني هاي پيمايشي صورت گرفته در ز در بررسي و شود مواد تشديد مي

سال در نقاط مختلف جهان بيشترين فراواني معتادان از نظر سني را در بر  35تا  15

سالگي فرد به عنوان صغر سن و زندگي در محيط بسته خانه و يا  15قبل از . گيرند مي

بالفاصله از احتمال  ، گذراندن اوقات فراغت و شبكه خانوادگي و روابط خويشاوندي كم

سالگي آلوده شده  35ساله به باال چنانچه تا  35د شدن كمتري برخوردارند و گروه معتا

  . باشد از احتمال كمتري براي آلوده شدن برخوردارند 

سالگي شخصيتي شكل گرفته دارند و به  30زيرا به هر تقدير و در اكثر موارد گذر از 

ا نوجواني و جواني در اند  ام دهشاشكال گوناگون و به طور نسبي با محيط سازگار 

تمايل نوجوانان به . دوران پراهميت فرايند رشد آدمي هستند ،هاي قبل و بعد از آن سال

پذيرفته شدن و گرايش به گروه و محيط و عضوشدن در دسته هاي نوجوانان و فشار 

غرائز و نيازها و قرار گرفتن در محيط آلوده احتمال گرايش به اعتياد را در نوجوانان 

  . ايش مي دهد افز

پايان نوجواني و آغاز دوران جواني با ضرورت مستقل شدن و پي ريزي زندگي از آن 

خود و جدا شدن از خانواده پدري دست يازي به كسب و كار و فراگيري حرفه، همراه 

اما اين دوران خاص در ايران به علت بيكاري شديد و مشكالت آموزشي و فقدان . است 

  .حتمال معتاد شدن مي افزايد تأمين اجتماعي بر ا
  فراواني درصدي  فراواني مطلق  موضوع  رديف

  درصد  4  1  سال 14كمتر از   1

  درصد  7/5  15  سال 19 -15  2

  درصد 1/12  32  سال 24-20  3

  درصد1/23  61  سال 29-25  4

  درصد23/1  61  سال 34-30  5
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  درصد2/18  48  سال 39-35  6

  درصد6/7  20  سال  44-40  7

  درصد7/5  15  و بيشتر سال 45  8

  درصد 2/4  11    9

  درصد 100  264  جمع  10

  

 شود بر رابطه بين سن و شدت اعتياد اين مسأله نمودار مي در بررسي صورت گرفته مبني

اي كه افرادي كه در سنين  به گونه ؛دارد كه بين سن و شدت اعتياد رابطه مثبتي وجود

  :جدول زير گوياي اين مسأله است . مي دهندنشان دارند شدت اعتياد باالتري  پائين قرار

  
  بندي سني گروه

  شدت اعتياد  باال  متوسط  پائين

  اعتياد شديد  درصد  89/22  درصد  63/51  درصد  30/65

  اعتياد متوسط  درصد  42/55  درصد  88/36  درصد 46/23

  اعتياد ضعيف  درصد   68/21  درصد  47/11  درصد 26/12

  جمع  درصد  100  درصد   100  درصد100

  

درصد از افراد معتاد  70نتايج تحقيقات صورت گرفته نشانگر آن است كه در حدود 

  . تحصيالت زير ديپلم دارند به گونه اي كه اكثريت آنها تحصيالتي در حد سيكل دارند 

هاي آماري مبني بر بررسي رابطه بين سطح سواد و شدت اعتياد صورت گرفته  آزمون

 ي وجود ندارد و عواملي مثل بي سرپرستي و وضع مالي نامساعد،كه نشان داده رابطه ا

اعتياد و ضرورت   عدم عالقه به ادامه تحصيل و عدم دسترسي به امكانات تحصيلي، 

ساعد ماند كه وضع مالي نا دهشاشتغال، عواملي هستند كه منجربه ترك تحصيل 

  .بوده است  ،وضرورت اشتغال از موثرترين عوامل در ترك تحصيل افراد معتاد

 گر،يد به عبارت. نوع اشتغال توزيع طبيعي دارد  ،در مورد وضعيت اشتغال افراد معتاد 

فراواني ها گوياي همه گيري اعتياد است و از فرا طبقاتي و فرا حرفه اي بودن آن 

اما اين مسأله را نمي بايد از نظر دور . گذرد هاي شغلي مي حكايت دارد و از همه بخش

. عداد زيادي از افراد معتاد بيكار هستند و يا داراي مشاغل كاذبي هستندداشت كه ت
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كنند  ارتزاق مي ،هاي جزئي و يا خريد و فروش هروئين اين افراد از طريق خالف "معموال

از طريق خالفكاري يا معرفي مشتري هزينه مواد خويش را تأمين  و اين افراد معموالً

  . ند كن مي

از ايشان به شدت از نظر شغلي  درصد 43 ،ري شغلي افراد معتاددر بررسي شدت ناپايدا

در  .اند دهكرشدت ناپايداري شغلي خويش را ضعيف ذكر  درصد 25ناپايدار هستند و 

از افراد معتاد با كمك گرفتن از   درصد 78،  بحث چگونگي نحوه تأمين هزينه زندگي

 و مواد از طريق خالف و توزيع ددرص 14گذرانند و  خانواده و دوستان زندگي خود را مي

  . ند كن هاي زندگي خود را تأمين مي از طريق كار كردن هزينه درصد 2تنها 

  

  

  

  

  جدول توزيع فراواني بر حسب نظر معتادان در باره مشاغلي كه براي

  .معتادان رانده شده از همه جا وجوددارد  

  فراواني درصدي  فراواني مطلق  موضوع

  درصد 6/43  115  شندگانمعرفي افراد به فرو

  درصد 9/23  63  فروش مواد

  درصد 4/25  67  فروش اموال دزدي

  درصد 8  2  دزدي

  درصد  5/1  4  همه موارد

  درصد 4  1  ساير كارها

  درصد 5/4  12  بي جواب

  درصد 100  264  جمع

  

نشانگر آن  به دست آمدهداده هاي آماري  ،در بررسي وضعيت خانوادگي افراد معتاد

اند و ايشان در  افراد معتاد با والدين خود ناسازگار بوده درصد 65يش از به هستند ك

از ايشان شاهد كتك خوردن درصد  62اي كه  به گونه ،اند هايي آشفته رشد يافته خانواده
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 7از  بيش .اند هاي شديد والدين بوده اند و در واقع مشاهده گر نزاع شديد مادران بوده

  . ذعان داشتند كه در ارتباطشان با والدين صادق نبوده اند انيز افراد معتاد  درصد 

كه عواملي  است دهشدر بررسي معتادان در مورد اولين بار مصرف از موادمخدر مشخص 

همچون اصرار دوستان و كنجكاوي، توصيه به عنوان دارو ، تمايل به همرنگي با دوستان 

در استفاده معتادان از مواد براي  .دو خودنمايي ، تقليدمحض ، در مسير مواد قرار گرفتن

در ادامه . دهد رار دوستان و كنجكاوي باالترين درصد فراواني را تشكيل ميصبار اول ا

كه اولين محلي كه فرد براي نخستين بار  است دهشمشخص  ،بررسي صورت گرفته

به  .ده است يا منزل دوستان يا منزل شخصي خود بوده استكر  اقدام به مصرف مواد

كه براي اولين بار مواد مخدر را در منزل اند  گفتهاز معتادان  درصد 60طوري كه 

مخدر توسط  كه مواد اند  گفتهاز معتادان  درصد 60،مچنينه.اند دهكردوستان استفاده 

  . ده استشدوستان به آنها معرفي 

و را عامل معرفي  ها درصد هم محلي 7درصد بستگان و  8 ،درصد همكاران 11همچنين 

درصد از افراد والدين را معرفي كننده مواد ذكر  4/3آشنائي با مواد مي دانند و تنها

  . اند  دانسته

 21در اولين بار مصرف  ،آفرين در توزيع فراواني افراد نمونه برحسب نوع ماده وابستگي

درصد از شيره  2از هروئين و  درصد 2/35 ،درصد  از ترياك 6/41درصد از حشيش 

  . اند دهكراستفاده 

نيازهاي روحي و جسمي ، لذت و  ،افراد معتاد علت ادامه مصرف خويش را از موادمخدر

  . اند  دهكرنئشگي حاصل از مصرف مواد ذكر 

درصد از آنها  23شناسند،  نوعي بيماري ميبه عنوان را  اعتياد ،درصد  از افراد معتاد 65

درصد  84.د را عادت بر مي شمارنددرصد  اعتيا 10دانند و تنها اعتياد را نوعي جرم مي

كه افراد معتاد  اند گفتهدرصد از معتادان  88خود را مقصر مي شناسند و  ،از افراد معتاد

ده اند كردرصد  از معتادان ذكر  62. دهند  هر عملي را براي رسيدن به مواد انجام مي

ده شاعتياد  كه منجر به گرايش آنان به. اند تجارب منفي در زندگي داشتهنوعي كه 

شكست تحصيلي و شغلي  ،درصد 16شكست عشق : اين تجارب منفي عبارتند از . است
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مسائل  ،درصد 72/4ورشكستگي  ،درصد 8/7درصد داشتن نامادري و ناپدري  21

  . درصد  20/12ساير تجربيات منفي و درصد  8/7خيانت و  ناموسي

  علل توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب نظر آنان در باب 

  استعداد جامعه ايران در زمينه اعتياد 

  درصد فراواني  فراواني مطلق  موضوع

  درصد4/74  84  وفور مواد

  درصد3/2  4  ارزاني مواد

  درصد 3/11  20  بازبودن مرزها

  درصد 6/9  17  بيكاري و مشكالت زندگي

  درصد7/1  3  ممنوعيت مشروبات الكلي

  درصد1/14  25  نبودن تفريحات سالم

  درصد3/11  20  ير معتادانوجود سا

  درصد 3/2  4  كمبودهاي اجتماعي جنگ

  درصد 100  117  جمع

  

و سرعت  در بررسي صورت گرفته در مورد رابطه بين نوع ماده مصرفي در آغاز اعتياد

دارد و استفاده از هروئين  رابطه وجود متغيرد كه بين اين دو شتشديد جسمي مشخص 

  . اد باال مي برد سرعت گرفتار شدن فرد را در اعتي

  

  اعتياد زدايي 

هاي  ويژگي اعتياد پديده اي است چند بعدي كه زاده شرايط ساختاري علل ارتباطي و

ناچار با تغييرات ساختاري اصالح شبكه ارتباطات و   لذا اعتيادزدائي نيز به .فردي است

الت آگاهانه رو اعتيادزدائي موفق و دخ از اين. پذيراست هاي فردي امكان تغيير ويژگي

جامعه در ايجاد تغييرات هدفمند در سطح كالن يا ساختار جامعه در سطح ميانه و يا 

 ،هاي فردي ويژگي ها و روابط و نهادهاي اجتماعي و باالخره در سطح خرد با وضعيت

  . الزامي است 
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 توان معتادان را از محيط آلوده جدا كرد و تمامي امكانات پزشكي و نمي ،به بيان ديگر

اما . درماني و روانكاوي را فراهم آورد تا معتاد از نظر جسمي و روحي اعتياد را رها كند 

به محيط آلوده و ثابت با همان  ،پس از ترك جسمي و روحيكه  توان انتظار داشت نمي

لذا قبل از بازپروري اصالح  .سوابق و شرايط زندگي قبلي بازگردند و دوباره معتاد نشود

و اجتماعي و سياسي و فرهنگي جامعه پيش شرط موفقيت فرايند  ساختار اقتصادي

با  الگوي مصرف تحصيلي و توليد،. زدائي و بخشي از آن يعني بازپروري  است اعتياد

شدن پول و دستيابي به نعمت مادي به هر قيمت و يا ارتكاب به هر كار، بيكاري  ارزش

ات فراغت خالق و سالم بي هدف و پنهان يا فقدان امكانات و گذران اوقو شديد آشكار 

وفور مواد و زمينه هاي تاريخي وجود استرس و  عدم توانايي در برنامه ريزي آينده و

هاي ناخوشايند  اضطراب احساس بي قوتي و بي ارزشي تالش در جهت فرار از واقعيت

محيط پيرامون و به طور خالصه مسائل مربوط به سطح كالن يا ساختار اجتماعي يا 

 ،هاي خاص فردي ميانه يا روابط و پيوندهاي جمعي و باالخره سطح خرد يا ويژگي  سطح

كه به شكل كنوني ادامه يابد  امكان از ميان بردن اعتياد وجود  مستعد اعتياد تا زماني

  . ندارد 

زا و ناظر بر نيازهاي حال و آينده تدوين استراتژي و  لذا انتخاب الگوي توسعه ملي درون

بندي شده و توسعه در جهت استراتژي تعيين شده و  هاي زمان ل و برنامهتوسعه مراح

  . كن كردن اعتياد است تحقق الگوي انتخابي و پيش شرط ريشه

نمي توان از كنترل و كاهش اعتياد  صرفاً ،در غير اين صورت و در مساعد ترين صورت

هماهنگ جامعه سطح سخن به ميان آورد و نه از محوو و نابودي اعتياد ، لذا تغييرات 

كالن ، شبكه بالفصل روابط خانوادگي و اجتماعي و مهمتر از همه تربيت نسل جديد ، 

سطح ( سطح ميانه و باالخره ارتفاع سطح زندگي و آگاهي افراد و حل مشكالت آنها 

ياري مردم  هم از طريق كار هماهنگ به صورت بسيجي و با استعانت از خود آن) خرد

اند و  همه مقدم بر اعتياد فرايند ترك و اعتياد زدائي ،خانواده ايشانخاصه معتادان و 

ائي از دو ددر ادامه بايد گفت كه فرايند اعتياد ز. روند نقطه شروع بازپروري به شمارمي

اولين مقوله پيشگيري نام دارد و كليه اقدامات جمعي . ده استشمقوله مهم تشكيل 

يرد كه به اميد جلوگيري از معتاد شدن افراد به گ فردي و قانوني و غيره را در بر مي
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آيد و مهمترين مسأله اعتياد شامل كليه اقدامات فردي و جمعي و يا تنهائي  عمل مي

سازمان يافته خود شخص و غيره است كه براي ترك دائم اعتياد معتادان موجود به 

موفقيت فرجام مي رسد و مشكل ترين بخش اعتيادزدائي به حساب مي آيد كه از 

پيشگيري از اعتياد و بازپروري معتادان به دو مفهوم بهداشت و . است ناچيزي برخوردار

درمان بيماري همواره مساله سازتر از بهداشت محيط و  "درمان شبيه است كه طبعا

امري كه به عمل مشخصي خاصه جوامع سرمايه داري . جلوگيري از بيماري است

  . رار مي گيرد بيشتر مورد توجه عملي ق "معموال

در اين بخش از مقاله به جاست كه شيوه هاي مرسوم در پيشگيري از اعتياد و شيوه 

هاي درمان معتادان كه به صورت تحليل محتوي از منابع گوناگون تهيه شده است 

  :د شوذكر

  گيري از اعتياد  شيوه هاي پيش –الف 

  ط جمعي آگاهي هاي فرهنگي و سياسي از طريق وسايل ارتبا  ارتقاء -1

 از بين بردن قاچاقچي و مواد مخدر  -2

 از بين بردن فقر و بيكاري   -3

 كنترل مرزها   -4

 وضع قوانين الزم جهت مبارزه قاطع و عملي با آن   -5

 هاي آموزشي و پرورشي  گسترش وافزايش محيط  - 6

 ممنوعيت كامل كشت خشخاش و البراتورهاي هروئين سازي   -7

 معالجه آنان برخورد با معتادان به عنوان بيمار و  -8

رواني و جسماني  سايلافزايش بهداشت عمومي و آگاه كردن مردم از م  -9

 اعتياد 

 موزش خانواده ها در جهت پيشگيري از اعتياد آ  -10

 محو نظام بهره كشي و طبقاتي   -11

 هماهنگ كردن تحقيقات بين المللي در جهت كشف و محو قاچاقچي   -12

 مجرم شناختن معتاد و مجازات شديد آنان   -13
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هاي درمان معتادان مندرج در منابع مرور شده به روش تحليل  شيوه) ب 

  محتوي 

  روان درماني .1

ايجاد بيمارستان و مراكز بازپروري جهت جمع آوري و بستري كردن  .2

  معتادان 

  داروي درمان سرپائي  .3

  بستري كردن همه معتادان براي ترك از طريق دارو و تقويت جسماني  .4

  معتادانزندان كردن و تنبيه شديد  .5

  كم كردن تدريجي ماده يا جايگزين كردن آن با مواد مخدر  .6

  تبعيد  فرد معتاد به نقطه دورافتاده  .7

  كاردرمان  .8

  ايجاد خانواده هاي درمانگر و آموزش كامل آنها  .9

  گروه درماني  .10

  خواب درماني  .11

  روش سريع ترك  يا ترك ناگهاني مواد  .12

  معالجه سرپايي  .13

 اعتياد انجام مشاوره هاي مبني بر ترك .14

  طب سوزني   .15

هاي ترك  در بررسي ديدگاه معتادان به صورت پيمايشي در زمينه بازپروري و روش

  : ده استش حاصل ريزاعتياد نتايج 

جلوگيري از اعتياد  برايفراواني افراد نمونه بر حسب نظر آنان در رابطه با اقدامات الزم 

فراد توضيح خطرات و آگاه كردن را گونه بوده است كه اين ا عزيزترين فرد نزد ايشان اين
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دانند و پيش از آن موثرترين شيوه راندن دوستان ناباب ذكر  موثرترين راه پيشگيري مي

اند و پس از آن به عواملي همچون مراقبت دائمي،  دقت در معاشرت،  ورزش،  دهكر

مورد مراقبت  راهنمائي مداوم با تأمين نيازهاي مالي را موثر دانسته اند و ديدگاه آنان در

پيشگيري از اعتياد منفي بوده است و فراواني افراد نمونه بر حسب  برايدائمي از افراد 

هاي ترك دائمي اعتياد اين گونه بوده است كه اين افراد  نظر ايشان در رابطه با راه

تقويت  اراده فردي و تأمين اقتصادي و اجتماعي و نداشتن معاشرت با معتادان و يافتن 

ناسب را موثرترين راههاي ترك اعتياد مي دانند و پس از آن به عواملي همچون شغل م

اند و معتقدند كه  دهكرايجاد انگيزه زندگي بدون مواد، عدم دسترسي به مواد را ذكر

   .اقامت در مراكز بازپروري كمترين تاثيرگذاري را دارد

. اند را موثر دانسته هانيناگدرصد از معتادان روش  48در مورد تاثير نحوه ترك اعتياد 

 ناگهانيدرصد ترك  13هاي دارويي و بستري را موثر مي دانند و تنها  درصد روش 39

  . بر شمردند در مراكز بازپروي را موثر

 

  جدول توزيع فراواني افراد نمونه برحسب نظرآنان در باب 

  علت تصميم به ترك اعتياد

  فراواني درصدي  فراواني مطلق  موضوع

  درصد 5/6  11  موقعيت شغلي به خاطر

  درصد  9/39  67  به خاطر خانواده

  درصد1/16  27  به خاطر مسائل اقتصادي

  درصد6/28  48  به خاطر موقعيت اجتماعي

  درصد7/7  12  خسته شدن از اعتياد

  درصد2/1  2  ترس از افزايش بي رويه

  درصد100  168  جمع

  استراتژي اعتياد زدائي 

قرار گيرد  يكه پديده اعتياد از ابعاد گوناگون مورد بررس ده استشدر اين تحقيق سعي 

هاي  و از شيوه هاي تحليل محتوي، مصاحبه هاي عميق و مشاهدات دقيق و پيمايش

اعتياد دست يافت و بر مبناي مطالعات دقيق صورت گرفته  بارهاجتماعي به شناخت در
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ير به عنوان استراتژي اعتياد اعتياد زدائي برسيم، نمودار ز برايبه پيشنهادهاي عملياتي 

  . حسن ختام مقاله استزدايي 
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