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 ع مصرف مواد مخدر ، با اشاره به وضعيت معتادان زنعوامل مؤثر در شرو

  دكتر محمد مهدي رحمتي 

عضو هيأت علمي دانشگاه گيالن  

 :چكيده 

سـازمان  (اسـت  » )1(ارزيابي سريع وضعيت سوء مصرف مـواد در ايـران   « مقاله حاضر كه بخشي از نتايج طرح 

تحليلي برخي از عوامل زمينه اي در شكل گيري وتـداوم مصـرف    ، با هدف شناسايي توصيفي و) 1377: بهزيستي 

استان كشور، با تأكيد بر روند شكل گيري  وآغـاز مصـرف مـواد     10نه مورد مطالعه در مواد مخدر بين جمعيت نمو
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مخدر،  ابتدا به طور عام به بررسي رفتارهاي مرتبط با اين پديده معضل آفرين در قالـب متغيرهـايي چـون مصـرف     

علت شـروع آن   سيگار، الكل، مواد مخدر مورد مصرف، نوع وشيوه مصرف، موقعيت شروع مصرف، سن شروع مصرف،

افزون بـراين، بـه طـوراخص، ويژگيهـاي     . وبرخي ديگر از عوامل مؤثر در الگوي شروع مصرف مواد مخدرمي پردازد 

  . مورد بررسي قرار گرفته است زنان جمعيت نمونه نيز مربوط به الگوي شروع مصرف مواد مخدردر

در بـردارد، مـي   ) نفـر  150هـر اسـتان   (را نفر معتاد   1456بر اساس نتايج به دست آمده از بررسي حاضر كه 

توان چند نكته قابل تأمل از آن استنباط كرد؛ نخست اين كه مصـرف مـوادي ماننـد سـيگار والكـل نقـش بسـزايي        

 –گروه همساالن، وبرخـي محيطهـاي اجتمـاعي     دوم ، خانواده، . درگرايش به سوي مصرف مواد مخدر ايفا مي كند 

مي توانند سبب افزايش آسيب پذيري دربرابـر گـرايش بـه مصـرف      –از خانه ها وزندان پاركها،  قهوه خانه ها،  سرب

درگروه هـاي سـني    مصرف مواد مخدر، به داليل رواني واجتماعي،  ةسوم ، گرايش به تجرب.مواد مخدرواعتياد شوند 

ر نشان مـي دهنـد كـه    چهارم ، يا فته هاي پژوهش حاض. نوجوانان وجوانان  بيش از ساير مقاطع  سني وجود دارد 

بين زنان و مردان بـه چشـم مـي خـورد، كـه در بيـاني       برخي تفاوتهاي كلي بين الگوي شروع به مصرف مواد مخدر

مي توان اذعان كرد كه مردان بيشترتحت تأثير عوامل اجتماعي و زنان بيشتر تحت تأثير عوامل فردي بـه   ، مختصر

طالعات موجود ، به طور ضمني مي توان نتيجـه گرفـت كـه شـدت     با توجه به ا. روي مي آورند  مصرف مواد مخدر

بـه ايـن ترتيـب،     . آسيب پذيري زنان در محيطهاي خانوادگي درقبال اعتياد به مواد مخدر بيشـتر از مـردان اسـت    

ول مبارزه بامواد مخدر بيش ازساير گروه هـا،  ؤردد كه برنامه ريزان فرهنگي واجتماعي وسازمانهاي مسگپيشنهادمي 

اين گـروه هـاي اجتمـاعي را بـه عنـوان       براي نوجوانان ، جوانان وزنان اهميت ويژه اي قايل شوند و، درگام نخست،  

به نظر مي رسد كه به تالشي جدي براي سالم سازي محيطهاي اجتمـاعي از    ،از سوي ديگر. گروه هدف  برگزينند 

 .باري نياز است ارشادي به جاي ابزارهاي نظامي واج طريق ابزارهاي فرهنگي و
  اعتياد، زنان ، گروه همساالن، تعميم بخشي و عوامل روان شناختي   :كليد واژگان

  

  

  

  : مقدمه

اسـت افـزايش    شـده  از جمله مشكالت مهمي كه، در عصر حاضر، دامنگير اكثر كشورهاي جهان اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته           

مواد مخدر ومصرف آن . اجتماعي  معضل آفرين وآسيب زايي جلوه گر شده است ة د كه به صورت پديدروز افزون مصرف مواد مخدر مي باش

رفتـاري  ، كم در اكثر نقاط دنيا رواج پيدا كرده است، متناسب بـا قـوانين وهنجـا رهـاي اجتمـاعي هـر كشـور        كه با تنوعي گسترده بيش و

متضمن تحمـل    –  در برخي موارد  -فروش، حمل ، استعمال وتبليغ آن ممنوع ود ويبيمارگون يا مجرمانه تلقي مي گردد كه نگهداري، خر

مصرف چنين ،  اي كه در برخي از كشورها از مصرف مواد مخدر برداشت مي شوده افزون بر اين، صرف نظر از ماهيت مجرمان. مجازات است 

تحقيقات وپژوهش هـاي انجـام شـده در نقـاط مختلـف      . مي سازند موادي به طور بالقوه زمينه ها وشرايطي را براي ارتكاب به جرايم فراهم 

به دليل  – جهان نشانگر آنند كه بين  اعتياد ومواد مخدر وروي آوردن به جرم رابطه اي نيرومند وجود دارد واعتياد، چه به صورت مستقيم 

ستقيم  و از طريق ايجاد وابستگي شديد به مصرف چه به صورت غير م و -ماهيت مجرمانه آن بر اساس قواعد حقوقي وقانوني برخي كشورها

مواد مخدر، تضعيف ومتزلزل ساختن  بنيانهاي روحي، اخالقي واجتماعي ، تـأمين هزينـه سـنگين تهيـه آن، محروميـت از برخـي امكانـات        

افزون بر اين، اعتياد به مصـرف  .وخدمات اقتصادي واجتماعي وغيره، بتدريج باعث گرايش افراد معتاد به بزهكاري وارتكاب به جرم مي گردد 

انحـراف   -درموارد حاد  -مواد مخدر با پديد آمدن شرايط آسيب زايي مانند اختالل وفروپاشي كانون خانواده، ولگردي وخيابانگردي، تكدي و

وروحـي   تـأثير گـذاري شـديد جسـمي    . جنسي وخود فروشي باعث شكل گيري دشواريهاو مشكالت فردي، خانوادگي واجتماعي مي گردد 

  .  وابستگان آنان، زمينه هاي شكل گيري آسيبها وجرايم گوناگون را فراهم مي آورند مصرف مواد مخدربر افراد معتاد وحتي اطرافيان و

 الكـل و  در بررسي علل شروع رفتارهاي آسيب زا، مانند سوءمصرف مواد مخدر، توجـه بـه عوامـل زمينـه اي نظيـر مصـرف سـيگار و       

ترديدي نيسـت كـه مصـرف مـواد     . ه احتمال اثر گذاري بر شروع وتداوم مصرف مواد مخدر دارند، بسيار ضروري است همچنين رفتارهايي ك

مخدر، كه مي تواند زمينه ساز بروز رفتارهاي آسيب زا وحتي مجرمانه در فرد، خانواده وجامعه گردد، خود معلول عوامل وشرايطي است كـه  

  .آن امري عبث مي نمايد  رويي باياي براي رويدقيق وصحيح معضل اعتياد ويافتن راه حلها بدون در نظر گرفتن آنها امكان شناخت

تحليلي برخي از عوامل زمينه اي در شكل گيري وتداوم مصرف مـواد مخـدر بـين جمعيـت      مقاله حاضر با هدف شناسايي توصيفي و        

گيري  وآغاز مصرف مواد مخدر،  ابتدا به طور عام به بررسي رفتارهاي مـرتبط  استان كشور، با تأكيد بر روند شكل  10نمونه مورد مطالعه در 
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ر قالب متغيرهايي چون مصرف سيگار، الكل، مواد مخـدر مـورد مصـرف، نـوع وشـيوه مصـرف، موقعيـت شـروع         دبا اين پديده معضل آفرين 

افـزون بـراين، بـه    . رف مـواد مخـدرمي پـردازد    مصرف، سن شروع مصرف، علت شروع آن وبرخي ديگر از عوامل مؤثر در الگوي شـروع مصـ  

  .دهد  مورد بررسي قرارمي زنان جمعيت نمونه را طوراخص ، ويژگيهاي مربوط به الگوي شروع مصرف مواد مخدردر

  

  

  

  جمعيت مورد مطالعه 

ن، خراسـان، خوزسـتان،    ذربايجـان شـرقي، اصـفهان، تهـرا    آ اسـتان  10نفرمعتـاد از 1456در اين پژوهش شامل  1جمعيت مورد مطالعه      

انتخـاب  . انتخاب شـده را در بـر مـي گيـرد      معتاد 150سمنان، فارس، كرمان، كرمانشاه، ومازندران است كه ـ به طورمتوسط ـ از هر استان  

كـه از نظـر    استانهاي برگزيده براي پژوهش صورت پذيرفته است، به گونه اي  2نمايايي نمونه ها براساس امكانات موجود ونيز در نظر گرفتن

يافتـه هـاي     4يـن بـه منظـور تعمـيم بخشـي     ا  افزون بر. فضاي عمومي وضعيت معتادان كشور در آن مورد توجه قرار گرفته است   3نوعي

 485معتاد زنـداني،   500به اين ترتيب ،.پژوهش، انتخاب نمونه ها به تفكيك گروه هاي مختلف معتادان موجود در كشور انجام گرفته است 

،  % 3/34خود معرف براي مطالعه  حاضر انتخاب شده انـد، كـه  بترتيـب،      نفر از معتادان مراجعه كننده به واحد هاي  471ياباني ومعتاد خ

  .مورد مطالعه را تحت پوشش قرارمي دهندة از جمعيت نمون%  3/32و %  3/33

  

  روش تحقيق وگرد آوري اطالعات         

بسته تدوين گرديـد وپـس از آمـوزش     و ر اين پژوهش، پرسشنامه اي شامل سؤالهاي باز،  نيمه بازبراي جمع آوري اطالعات مورد نظر د

افـزون بـر پرسشـنامه، مصـاحبه     . ونهايي شدن پرسشنامه ها در بين افراد جمعيت نمونه توزيع وتكميل شدند 5پرسشگران وآزمون مقدماتي

والن كليدي ـ شامل رؤسـاي دادگـاه  هـاي مبـارزه بـا مـواد مخـدر،         ؤافرادومس يزنو هايي هدايت شده عميق با معتادان، خانواده هان آنان، 

  .انجام پذيرفت و درتكميل اطالعات از آنها نيز استفاده شد –فرماندهان پاسگاه هاي نيروي انتظا مي وپرسنل نيروي انتظامي 

ذخيـره   SPSS يتحت بسته نرم افـزار  وارد كامپيوتر و اصالح، مقوله بندي وكد گذاري،  پس از باز بيني،  اطالعات گردآوري شده،      

منفرد، روابط بين آنها   صورت ، افزون بر توصيف متغير ها بهو انجام گرفت 7ماراستنباطي 6در دوسطح آمار توصيفيها  پردازش داده. شدند

  .     نيز براساس آمارهاي مربوط محاسبه وگزارش گرديدند 

  در مورد الگوي شروع مصرف مواد مخدر يافته هاي كلي پژوهش) بخش اول 
در اين پژوهش، اعتياد به مواد مخدر به مثابه رفتاري كه از اعتياد به ساير مواد مانند سيگار والكل تأثير مي پـذيرد، مـورد توجـه قـرار            

  .نمونه مورد بررسي قرار مي گيرندقبل از طرح يافته هاي مربوط به الگوي شروع مصرف سيگار والكل در جمعيت  بنابراين،. گرفته است 

  سابقه مصرف سيگار )  1-1

مصرف سيگار حاكي از آن است كه از جمع كل افراد موردمطالعه در ايـن پـژوهش،    ةتوزيع فراواني جمعيت نمونه براساس متغير سابق       

درصـد اظهـار كردنـد كـه      6/5 اند، وتنها مصرف سيگار داشته ةدرصد در گذشته سابق9/2سيگاري هستند؛  –درحال حاضر  –درصد  4/91

  .مصرف سيگار ندارند ةسابق

از معتـادان  % 7/89اعتياد به آن درحال حاضر در سه گروه معتادان مورد مطالعه حاكي از اين اسـت كـه    و مصرف سيگار ةآزمون متغير سابق

  از معتادان % 1/94از معتادان زنداني،  و%5/90خود معرف ، 

4- Generalization 3- Typically 2- Representation 1-Population 

 7- Inferential  Statistics 6- Descriptive  statistics 5-Pre-test 

بـين    =0013/0Sig، تفاوت معناداري در سـطح    9/17به ميزان ) χ2(خي دو  ه يآماروخياباني در حال حاضر سيگار مصرف مي كنند، 

داللـت بـر ضـعيف بـودن     )  V  s‘Cramer =11/0(هرچند شدت رابطه . ه معتادان نشان مي دهد نسبت معتادان سيگاري در سه گرو

معتادان بـه مـواد   ) درصد  90حداقل (تفاوتهاي موجود بين سه گروه معتادان از نظر اعتياد به سيگار دارد،  اما مي توان اذعان نمود كه اكثر 

  . اعتياد دارند  مخدر به سيگار نيز

درحال حاضر،  مبادرت به مصرف سيگار مي كنند در مناطق دهگانه مورد مطالعه حاكي از آن است   وزيع نسبت معتاداني كه،تفكيك ت      

درصـد، بيشـترين ميـزان     3/95درصد، كمترين و دواستان تهران وكرمانشاه، هردو با  7/88و 86اصفهان،  بترتيب با   و كه دو استان كرمان 

  .ين معتادان مورد بررسي دارندمعتادان به سيگار را در ب

، بر شكل گيري بسياري از الگوهاي رفتاري افراد ،كميـت ونقـش افـراد    1با توجه به تأثير رفتارهاي بين فردي، بويژه در گروه نخستين      

درصـد از ايـن    2/61 داده هاي اين پژوهش نشان مي دهنـد كـه  . ارتباطات فردي معتادان مورد توجه قرار گرفت  ةسيگاري موجود در شبك

%) 6/61(در اكثر موارد، افراد سـيگاري خـانواده در نقـش پـدر     . معتادان در خانواده خود داراي فرد يا  افرادي هستند كه معتاد به سيگارند 



  ٨٣

، در كل جمعيـت  افزون بر اين. هستند ونسبت مربوط به ساير اعضاي خانواده، بويژه اعضاي مؤنث خانواده،بسيار ناچيز است %) 2/55(وبرادر 

هنگامي بيشتر آشكار مـي گـردد كـه نتـايج       اهميت اين متغير. درصد اظهار داشته اند كه دوستان معتاد به سيگار دارند  88مورد مطالعه، 

 مـي  يافتـه هـاي پژوهشـي نشـان    . تحقيقات مربوط به معتادان مواد مخدر در مورد ارتباط اعتياد آنها با مصرف سيگار مورد توجه قرار گيرد 

از سوي ديگر، در خانواده هايي كـه پـدر يـا    . سيگاري شدن فرزندان وجود دارد  دهند كه همبستگي معنا داري بين سيگاري بودن والدين و

مادر يا هر دو معتاد هستند، كودكان در سنين كم به مصرف همان ماده اي كه والدين به آن معتادند گرايش پيدا مي كنند،  امـا پـس از آن   

  )1(.نوع اعتياد را تغيير مي دهند   ر مختلف سني،در ادوا

  سن شروع سيگار) 1-1-1

به عبارت ديگـر، بـا در نظـر گـرفتن آمـاره      . سال است  18سال وميانه آن  8/18ميانگين سني شروع مصرف سيگار در جمعيت نمونه،       

سـالگي تجربـه    18مبادرت مي كنند، اين رفتـار را قبـل از    درصد افراد جمعيت نمونه كه به مصرف سيگار 50ميانه مي توان اذعان كرد كه 

سـاله بـا      20-19درصـد،  6/21سـاله بـا    18-17گروه سـني    3 تقسيم بندي اين متغير به گروه هاي سني نشان مي دهد كه.وآغاز كرده اند 

سـال در نظـر    24شـاخص سـن جـواني را     ازنظـر اجتمـاعي،    ،اگر. باالترين  نسبت را دارا هستند  ، درصد19ساله با 16-15درصد و 3/20

  .جواني تجربه كرده اند  ةدرصد از افراد جمعيت نمونه مصرف سيگار را قبل از پايان دور 4/87بگيريم، 

تفـاوت معنـاداري بـه     ،رنشانگر اين است كه در سه گروه معتادان موردمطالعه، از نظر سن شروع مصرف سـيگا ( 2آزمون تحليل واريانس     

  ميانگينها با  ةاما مقايس .) =sig= 53 /2F 08/0( وردچشم نمي خ

  حاكي از آن است كه ميانگين سن شروع مصرف سيگار در گروه معتادان  LSD 3استفاده از روش 

  

3- Least  Squared  Differences  2- Analysis  of  Variance  1-PrimaryGroups  

  )سال 4/18(ومعتادان خياباني ) سال 7/18(داني سال، بيشتراز دوگروه معتادان زن2/19خود معرف با 

  مصرف الكل  ةسابق 2-1

درصـد در حـال   16 -كه تجربه مصرف الكل را در گذشته داشته اند -درصد از كل جمعيت نمونه47بر اساس داده هاي پژوهش حاضر،       

درصـد از   8/19افـزون بـر ايـن،    . كل مصرف نكرده اند درصد نيز اظهارداشته اند كه تا كنون ال37ل مبادرت مي كنند، وكحاضر به مصرف ال

نقش فرد الكلي در خانواده مانند مورد مصـرف   ، در اين ميان ،پاسخگويان معتاد عنوان كرده اند كه در خانواده آنها الكل مصرف مي شود، كه

 درصد كمترين ، ومعتـادان خيابـاني بـا   14عرف با در بين سه گروه معتادان، معتادان خود م. است %)7/34(وپدر % ) 46(سيگار،  عمدتاً برادر

حاكي از وجود تفاوت معنادارآمـاري بـين   ) χ2(آماره ي خي دو ةهرچند محاسب.درصد بيشترين نسبت مصرف كنندگان الكل را دارند  6/28

ن مي دهد كه رابطـه بـين   نشا) 09/0(ليكن محاسبه شدت رابطه  ، ) Sig ،44  /11=χ2= 022/0(مصرف الكل است  ةمعتادان از نظر سابق

درصد از افراد جمعيت نمونه اشاره كرده اند كه  2/54عالوه بر موارد ياد شده، . معتادان سه گروه، با سابقه مصرف الكل، در حد ضعيف است 

  .دربين دوستان نزديك خود افراد الكلي دارند

  

  سن شروع مصرف الكل)  1-2-1

ميانه ي آن  سال و 9/18درحال حاضر، مبادرت به مصرف آن مي كنند  ،صرف مي كرده اند و ياميانگين سني پاسخگوياني كه الكل م      

درصد، بيشترين نسبت هـا را در   14/ 9، 3/28،3/23سال، بترتيب با  16-15سال و 20-19سال ،  18-17سه گروه سني . سال است  18

  جـواني و  ةيعنـي در دور   - سـالگي  24ويان تا قبل از اتمام سـن  درصد از پاسخگ 3/91 .گروه بندي سني شروع مصرف الكل دارا هستند 

از نظر ميانگين سن شروع مصرف الكل تفاوت محسوسي بين سه گروه معتاد به چشم . مصرف الكل را تجربه كرده اند –حتي پيش از آن  

آزمون تحليل واريـانس در مـورد ميـانگين    نمي خورد ودر هر سه گروه، ميانگين سن شروع مصرف الكل نزديك به ميانگين كل است ، اما 

مصرف الكل در مناطق دهگانه كشور نشان از تفاوت معنادار بين ميانگين سـني آنهـا   ة سن شروع مصرف الكل در بين معتادان داراي سابق

ل منـاطق  مصـرف الكـ   ةبيشترين ميانگين شروع مصـرف الكـل متعلـق بـه معتـادان داراي سـابق      .  ) =3F/ 71و   =sig 0001/0(دارد 

وكمترين ميانگين دراين مورد متعلـق بـه معتـادان دو    ) سال  7/19هر سه (آذربايجان شرقي وكرمانشاه  سمنان، ،)سال  8/19(خوزستان 

از نظر سن شروع مصرف الكـل بـين معتـادان داراي سـابقه     . سال هستند  9/17و4/17نزديك مازندران واصفهان است كه بترتيب  ةمنطق

ران با معتادان مشابه در مناطق كرمان، كرمانشاه، آذربايجان شرقي، سمنان وخوزستان تفـاوتي معنـادار بـه چشـم مـي      مصرف الكل، مازند

مازندران هستند وبـا   ةمانند معتادان منطق -بجز مورد كرمان – مصرف الكل دو منطقه اصفهان وخراسان نيز ةمعتادان داراي سابق. خورد 

 ةمصـرف الكـل تهـران بـا معتـادان مشـابه در سـه منطقـ         ةهمچنين معتادان داراي سابق. دارند  اري مناطقي كه ذكر گرديد تفاوت معناد

  .آذربايجان شرقي، سمنان وخوزستان ، از نظر ميانگين سن شروع مصرف الكل، تفاوت معنادارآماري دارند 

  

  

  مصرف مواد مخدر 3-1
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ي مربوط بـه الگـوي مصـرف سـيگار والكـل بـين       پس از مشخص شدن آمارها دراين قسمت از مقالة حاضر،  و      

معتادان جمعيت مورد مطالعه، به بررسي متغير هاي مربوط به مصرف مواد مخدردر جمعيـت نمونـه معتـادان مـي     

  .پردازيم 

  

   سابقه ي مصرف مواد مخدر در خانواده ودوستان)  1-3-1

درصـد نيـز عنـوان     6/46آنان رواج نـدارد، و  ة مواد مخدر در خانواد درصد از معتادان جمعيت نمونه اظهار داشته اند كه مصرف 4/53     

تقريباً كلية معتادان مورد بررسي اظهار نموده اند كـه مصـرف موادمخـدر بـين     . نموده اند كه مصرف مواد مخدردرخانواده آنان سابقه دارد

مـواد مخـدر در   ة نمونه كه بـه وجـود فـرد مصـرف كننـد     در مورد نقش فرد معتاد درخانواده ،آن گروه از جمعيت . دوستانشان سابقه دارد

 ة به نظرمي رسد كه فراواني نسبي زيادتر سـابق . اشاره كرده اند درصد به برادر 2/37و درصد به پدر 2/40خويش اذعان نموده اند،  ة خانواد

گوپذيري از افراد ياد شده به عنوان زمينـه  برادر خانواده هاي معتادان داللت ضمني بر اهميت سازوكارهاي ال و مصرف مواد مخدر بين پدر

نيـز مـوارد    ضمني ديگري كه مي توان از اين آماره و ة نتيج. خانواده در قبال اعتياد به موادمخدر دارد ياي براي آسيب پذيري ساير اعضا

  .مربوط به مصرف سيگار والكل اتخاذ كرد، مبتني بودن الگوي مصرف مواد مخدر برمرد ساالري است 

  

  اولين ماده مصرفي وروش مصرف آن )  2-3-1

 ة اولـين مـاد   درصـد ازمعتـادان مـذكور    3/59مصرفي نشان مي دهد كـه   ة توزيع فراواني جمعيت نمونه معتادان برحسب اولين ماد        

. عنـوان شـده انـد    % 1/2،  وشيره با % 6/5، هرويين با %1/32حشيش با  –بترتيب  –مصرفي خود را ترياك گزارش كرده اند، وپس از آن 

نيز در مناطق دهگانه كشور تفاوتهايي بسيار جزيي را نشان مي دهد و، در  مصرفي بين سه گروه معتادان وة ترتيب توزيع نسبت اولين ماد

  .مجموع، نمي توان به وجود تفاوتهايي چشمگير بين معتادان سه گروه ومناطق دهگانه از نظر اولين ماده مصرفي آنان اذعان كرد 

 5/93توزيع فراواني جمعيت نمونه معتادان بر حسب اولين روش مصرف براستفاده از روش تدخين دارو تأكيد دارد ، به گونه اي كـه         

 درصـد ، و  9/5درصد از معتادان مورد مطالعه اظهار نموده اند كه در هنگام اولين مصرف مواد مخـدر از روش تـدخين ، روش خـوردن بـا     

  .درصد در مراتب بعدي اولين روش مصرف مواد مخدر ذكر شده اند  5/0، انفيه واستنشاق با مجموع روشهاي تزريق 

  

  سن شروع مصرف مواد مخدر ) 3-3-1

سـال،    20-19 سـال و  18-17سال است كـه دو گـروه سـني     2/22ميانگين سن شروع مصرف مواد مخدردر جمعيت مورد بررسي        

درصد از معتادان اظهار داشته انـد كـه    5/70. ،  نسبت بيشتري از ساير گروه هاي سني را در بر مي گيرند درصد 9/15 و 16 /4بترتيب با 

هرچند كه ميانگين سني اعتياد به مواد مخدر،  نسبت بـه ميـانگين مشـابه درمـورد مصـرف      . سالگي معتاد شده اند  24در سنين قبل از 

مالحظه مي گردد كه اكثر جمعيت نمونه مورد مطالعه درسن جواني يا حتي نوجواني بـه   سيگار والكل بيشتر است،  ليكن دراين مورد نيز

  .مصرف مواد مخدرمعتاد شده اند

سال، و درمعتـادان خيابـاني    5/21معتادان زنداني  در سال، و 3/23ميانگين سن شروع مصرف مواد مخدر بين معتادان خود معرف         

تفـاوت   05/0نيز در سـطح   LSDآزمون .تفاوت معنا داري را نشان مي دهد ) Sig=0003/0(سطح سال است كه ازنظر آماري در 9/21

زنداني نشان مي دهد  مورد مشابه در معتادان خياباني و  معناداري بين ميانگين سني شروع مصرف مواد مخدر بين معتادان خود معرف با

سال، بترتيب متعلق بـه دو منطقـه آذربايجـان شـرقي      3/24و  24 /5نه،بيشترين ميانگين سن شروع مصرف مواد مخدر در مناطق دهگا. 

  .سال متعلق به معتادان منطقه خراسان است  20كمترين ميانگين سن شروع مصرف مواد مخدر با  وسمنان است، و

معتقدنـد كـه   ) درصـد 69(مصاحبه عميق با معتادان سطح شهر در مناطق دهگانه كشور حاكي از اين است  كـه اكثريـت آنـان                 

رويين در هـ نيز معتقدند كه مصرف ) درصد 11(گروه كوچكتري از مصاحبه شوندگان . مصرف كنندگان هرويين جوانان ونوجوانان هستند 

درصد از اين افراد اظهار داشته اند كه اغلب مصـرف كننـدگان   64. اختصاص به گروه سني خاصي ندارد   كليه گروه هاي سني رواج دارد و

  .سال هستند  45ترياك گروه هاي جوانان وبزرگساالن باالتراز 

  

  اولين فرد پيشنهاد دهنده)  4-3-1   

مصرف مواد به آنهـا  ة داده هاي به دست آمده از جمعيت نمونه معتادان درمورد اولين فرد پيشنهاد دهند              

ستان خارج ازمدرسه ود‹‹ ، ›› دوستان مدرسه  ‹‹  ،›› انيكي از وابستگ ‹‹، ››يكي از افراد خانواده‹‹  ة شش گزين در

شامل پزشك، سيگارفروش محل، هم خدمتي دوره سربازي ، صاحب قهوه  -›› ساير افراد  ‹‹،›› يا همكاران محل كار

  .توزيع شده اند  -›› بدون پيشنهاد ديگران‹‹ و -..... خانه و
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 معتادان بر حسب اولين فرد پيشنهاد دهندهة ت نمونتوزيع فراواني جمعي-1دول شماره ج

  فراواني  فراواني مطلق  فراواني نسبي

  اولين فرد پيشنهاد دهنده

  حل كاردوستان خارج از مدرسه ياهمكاران م  784  8/53

  بدون پيشنهاد ديگران  229  7/15

  يكي از وابستگان  145  10

  دوستان مدرسه  114  8/7

  ساير افراد  105  2/7

  يكي از افراد خانواده  70  9/4

  بدون پاسخ  9  6/0

  جمع  1456  100

  

نشان مي دهند كه اكثـر معتـادان نخسـتين بارازسـوي دوسـتان خـارج از        1نتايج توزيع فراواني جدول شماره      

دوستان مدرسـه   ة به استفاده ازمواد مخدرترغيب شده اند، كه اگر گزين) درصد 8/53(مدرسه يا همكاران محل كار 

جانـب دوسـتان    از درصد از معتادان جمعيت نمونه پيشنهاد مصرف مواد را اولين بار 6/61را نيز به آن اضافه كنيم، 

ها دارد، بـه گونـه اي كـه    ايرمقوله سهم و وزن اين گزينه تفاوت بسيار زيادي با س. وهمكاران خود دريافت كرده اند 

درمراحـل بعـدي،    . درصـد تعلـق دارد    7/15با›› شنهاد ديگران بدون پي ‹‹ةبه گزين –  ازلحاظ وزن  -دومين گزينه 

 2/7(›› سـاير افـراد   ‹‹،)درصـد  8/7(›› دوسـتان مدرسـه    ‹‹،)درصـد  10(›› يكي ازوابسـتگان   ‹‹بترتيب، گزينه هاي

عـدي  اگر گزينه هاي مربوط به اين متغيررا درسه ب.،  قرار گيرند )درصد  9/4(›› يكي از اعضاي خانواده ‹‹ ، و)درصد

درصد ازپاسخگويان بـه طـور فـردي     6/15فردي، خانوادگي واجتماعي مورد توجه قراردهيم، مشخص مي گردد كه 
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يعنـي مصـرف    –البته، بديهي است كه اين امـر  .وبدون پيشنهاد ديگران نخستين بار مصرف مواد را تجربه كرده اند 

رفتـه باشـد، بـه طورقطـع،  چنـين افـرادي تحـت        وداليل فردي صورت گ نمي تواند تنها براساس انگيزه ها –مواد 

تأثيرعوامل خانوادگي واجتماعي نيز قرارگرفته اند، ليكن به طور فردي مبادرت به شروع مصرف مواد مخدركرده انـد  

.  

درصد از معتادان از طريـق يكـي از بسـتگان وافـراد خـانواده بـا        9/14پس ازبعد فردي، مالحظه مي شود كه 

امـا  .مواد روبرو شده اند كه اين موضوع را مي توان از بعد خانواد گي  نيـز مـورد توجـه قـرار داد    پيشنهاد استفاده از 

درصـد   8/68بيشترين وزن در مورد متغير اولين فرد پيشنهاد دهنده مربوط به بعداجتماعي است، به گونـه اي كـه   

موضـوع  . مواد مخدر قرار گرفتـه انـد   ازمعتادان نخستين بار تحت تأثيررابطه اجتماعي درمعرض پيشنهاد استفاده از

تأثيرگروه همساالن را مـي  . است 1ديگري كه مي توان درمورد متغيرمورد نظر به آن اشاره كرد، تأثيرگروه همساالن

جمعيت نمونه معتادان به گزينه هاي دوستان مدرسه، دوستان خارج ازمدرسه، وتا حـدودي همكـاران   ة توان دراشار

توزيع فراواني اولين فرد پيشنهاد دهنده مصرف مواد مخدربه تفكيك مناطق دهگانـه ي  . )2(محل كارمتجلي دانست

‹‹ كشور نيز حكايت از اين دارد كه در تمامي مناطق، بجز منطقه سمنان، بـاالترين نسـبت اختصـاص بـه گزينـه ي     

درصـد ودر   9/30ان نسبت اين گزينـه در منطقـه سـمن   . دارد ›› همكاران محل كار‹‹ يا›› دوستان خارج از مدرسه 

بيشـترين نسـبت، بـا    . درصد از پاسخگويان هـر منطقـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت       50ساير مناطق بيشتر از

بودن تفاوت انتخاب گزينه مـذكور نسـبت بـه سـاير      خي دواز معنادارة آمار.درصد، به منطقه اصفهان تعلق دارد 66

مصاحبه عميـق بـا معتـادان    ).  Sig =  ،51/198  = 2    χ 000/0(گزينه ها در مناطق مورد مطالعه حكايت دارد 

 5/27سطح شهر در مناطق دهگانه در مورد چگونگي شروع مصرف مواد مخدرنشان مي دهد كه تشويق دوستان بـا  

  .مورد اشاره قرار گرفته است ا درصد بيش از ساير گزينه ه

   اولين موقعيت شروع مصرف مواد مخد ر)  5-3-1

نفر جمعيت نمونه معتادان مورد مطالعه، حدود يك سوم اظهار داشـته انـد كـه اولـين بـار       1456از مجموع   

محـل   ‹‹   ،››امـاكن عمـومي  ‹‹، ››منـزل ‹‹مواد رادرمهماني دوستانه مصرف كرده اند، پس ازآن بترتيب، گزينه هاي 

ني متغير اولين موقعيت  شروع مصـرف  آنچه كه مي توان درتوزيع فراوا.قرار گرفته اند ›› مهماني خانوادگي ‹‹، ››كار

مواد مالحظه كرد، اين است كه، دراكثر موارد ، اين موقعيت درچارچوب  رفتاروكنش اجتمـاعي واغلـب بـه صـورت     

  .متقابل ودوسويه شكل گرفته است 

  

  

  شروع مصرف مواد مخدر عيت اولينموق توزيع فراواني جمعيت نمونه  معتادان برحسب-2دول شماره ج

  جمعي

  

به خاطر 

  ندارد

مهماني   سربازخانه  مدرسه

  خانوادگي

محل 

  كار

 *اماكن
  عمومي

 مهماني  منزل

  دوستانه

         اولين موقعيت

  مصرف مواد

  فراواني

  فراواني مطلق  492  287  231  122  98  56  15  22  1456

  فراواني نسبي  8/33  7/19  9/15  4/8  7/6  8/3  1/1  5/1  100

     

  

  

قـا لـب روابـط     فضـاهايي اسـت كـه در    اين باره قابل ذكر است، نقـش موقعيتهـا و   موضوع مهم ديگري كه در

يـا درچـارچوب شـكل گيـري روابـط ورفتارهـاي        و –مانند ميهمانيهاي خانوادگي ودوسـتانه   –صميمانه خودماني 

                                                           
١-Peer Groups  


	���ن، ��رك  * ،��ا��آ� ���� ���� آ
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شـروع   بويژه به عنوان اولـين موقعيـت   ،مانند سربازخانه ، محل كار ومدرسه ـ برمصرف مواد مخدر  1گروهي وجمعي

 يـا ) درصـد  8/3(سـربازخانه   الزم به ياد آوري است كه كم بودن نسبت معتاداني كه در.مصرف،  تأثير گذارده است 

مصرف موادرا شروع كرده اند نبايد بي اهميت و ناچيز تلقي شود، زيرا صرف نظر از اينكـه ايـن   ) درصد 1/1(مدرسه 

را به خود اختصاص داده اند،  تأثيررفتارهاي نهـادي شـده در   سهم اندكي  –به دليل تبعيت از كل توزيع  –نسبتها 

عميـق بـر    يچنين موقعيتهايي ونيز اقتضاي سن وسال افرادي كه در اين شرايط به سر مي برند، مـي توانـد تـأثير   

  .ماندگاري وتداوم رفتارهايي داشته باشد كه دراين مرحله تجربه مي شوند 

درصـد بيشـترازهر جـاي    26با فراواني نسبي ›› منزل دوستان ‹‹ ةزنداني، گزيندر مصاحبه گروهي بامعتادان          

مجالس جشن،  باغ وپارك، منزل خود وفاميل،  سربازخانه،  ،، محل شروع مصرف معرفي شده است وپس از آنرديگ

       .      داشته اند  زندان، محل كار ومدرسه بترتيب در رتبه هاي بعدي موقعيت مكاني شروع مصرف قرار

مهم اين قسمت به آن توجـه كـرد، وجـود فضـاهاي اجتمـاعي آلـوده در        ةآنچه كه مي توان به عنوان نتيج          

عرصه هاي گوناگون حضور وتجلي كنشهاي جمعي وگروهي است ، كه ازنظر كيفي به ميزان قابل توجهي بر درجـه  

بـه نظـر مـي رسـد كـه در شـرايط       . يرمي گـذارد كه در چنين فضاهايي فعاليت مي كنند، تأث آسيب پذيري افرادي

موجود، محلهايي مانند سربازخانه ها، مدارس، محيطهاي شغلي وحتي زندانها در فراهم ساختن زمينه هاي فعاليـت  

سالم وپيشگيري از رفتارهاي نا سالم از كاميابي مورد انتظار برخـوردار نيسـتند وضـروري اسـت كـه برنامـه ريـزان        

فعاليـت افـراد درايـن     ش از پيش در انديشه اتخاذ تمهيدات مناسب وسودمند براي حضـور و فرهنگي واجتماعي بي

  .محلها باشند

  

  علت شروع مصرف مواد مخدر)  6-3-1

توزيع پاسخگويان براساس علت شروع مصرف مواد مخدرنشان مي دهد كه اكثـر معتـادان مـورد مطالعـه                  

وي، كسب لذت، مشكالت خانوادگي،  تأثير وفشار دوستان، كمبـود محبـت   دراين پژوهش به داليلي همچون كنجكا

و وجود خأل عاطفي، عدم كنترل خانواده و درمان دردهاي جسماني به عنوان عوامل مهم روي آوردن به مواد مخـدر  

نجكـاوي  ، جمعيت معتادان مورد مطالعه بيش از ساير علل، به ك3براساس داده هاي جدول شماره . اشاره كرده اند 

به عنوان داليل شروع مصرف مـواد مخدراشـاره كـرده انـد، و پـس از آن      ) درصد 2/40(وكسب لذت ) درصد 7/44(

ــواد مخــدر ‹‹، ) درصــد 7/22(›› فشاردوســتان ‹‹ ، )درصــد 25(›› مشــكالت خــانوادگي ‹‹ ــودن م ›› دردســترس ب

  .قرارگرفته اند ) درصد 5/17(›› درمان هاي جسمي ‹‹ و) درصد 9/18(›› كمبود عاطفي ‹‹ ،) درصد 1/21(

  

  *خدرمواد متوزيع فراواني جمعيت نمونه معتادان بر اساس علت شروع مصرف  -3جدول شماره 

  علت شروع مصرف

  فراواني

كسب   كنجكاوي

  لذت

مشكالت 

  خانوادگي

فشار 

  دوستان

در دسترس 

  بودن مواد

كمبود 

  عاطفي

درمان 

دردهاي 

  جسمي

عدم 

كنترل 

  خانواده

بيكار

  ي

شكست 

  عشقي
  **ساير

  238  136  182  189  258  278  311  334  368  592  658  فراواني مطلق

  7/44  2/40  25  7/22  1/21  9/18  5/17  8/12  42/1  2/9  2/16  

  

           

      

مـي تـوان در عوامـل      داليل مورد اشـاره معتـادان را   خاستگاه اصلي بسياري از مسايل و  ،)تئوريك(ازديد نظري   

مانند تغييرات شديد اجتماعي وانقالب،  وقوع جنگ،  وشرايط اقتصادي و اجتمـاعي ناشـي از آنهـا     اجتماعي كالني

از طرف ديگر، با توجه به توزيع سني معتادان در هنگام شروع مصرف مواد مخـدر، مـي تـوان اذعـان     . جستجو كرد 

                                                           
Societal -٢   

�� را دا	�� ا�� ،*�� ��� � ������� ا���ن ا����ب  �!"�اد   �� !� � �� ا��� ه
�ن #�و�$ �#�� ا��������. . 
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. جـذابيت ارتبـاط دارد    كنجكـاوي و   مـاجراجويي،   نمود كه اعتياد به طور نمادين با پايگـاه بزرگسـالي ، اسـتقالل ،   

اين . داليل شروع به مصرف مواد مخدر را به تفكيك سه گروه معتادان مورد مطالعه نشان مي دهد  4جدول شماره 

داليل را مي توان درسه دسته از عوامل طبقه بندي كرد ، كه البته با توجه به همپوشاني بسياري از داليل ، تفكيك 

  .ر امري بيشتر اعتباري وقراردادي است دقيق آنها از يكديگ

دربين معتادان خـود معـرف بـه صـورت     ) درصد 4/77(همچنانكه  مالحظه مي شود ، نسبت عوامل اجتماعي 

برجسته اي نشانگر تأثير پذيري اين گروه از معتادان از عوامل اجتماعي است ، در حالي كه ايـن نسـبت دردوگـروه    

درگـروه معتـادان زنـداني ،    . اسـت  ) معتـادان خيابـاني   (درصد  5/38، و)زنداني  معتادان(درصد 28ديگراز معتادان 

درصد بيش از ساير عوامل در شروع مصرف مواد مخدر سهم دارند و، پس ازآن،  عوامل اجتماعي 59عوامل فردي با 

را،  بـيش از همـه،    معتادان خياباني نيز مصرف مواد مخـدر  . قرار داد دارند  –درصد 13و28وخانوادگي ـ بترتيب با  

قرارمي گيرند ) 5/38(عوامل اجتماعي با تفاوتي اندك   ، اما پس از آن) درصد43(تأثير عوامل فردي آغاز نموده اند 

.  

  

  داليل شروع مصرف مواد مخدر به تفكيك گروه هاي معتادان - 4جدول شماره 

           )1 (فردي  )2 (خانوادگي  )3 (اجتماعي

  )واني وشخصيتير

  مصرفيل شروع دال

  هاي معتادانه  گرو

  معتادان خود معرف  6/12%  10%  4/77%

  معتادان زنداني  59%  13%  28%

  معتادان خياباني  43%  5/18%  5/38%

  

  

  

  

  

  

  

تلقي كـرد وعوامـل     نمي توان جزميرا  4 بديهي است كه طبقه بندي تفكيكي مشخص شده در جدول شماره      

شايسـته نيسـت كـه اعتيـاد       بنابراين ، از نظـر شـناخت شناسـي،    . ديگر عمل مي كنند مورد اشاره در تعامل با يك

ـ . ومسايل مربوط به آن را تنها به يك د سته از عوامل تقليل داد حاضـر، بـه بررسـي     ةقبل از پايان اين بخش از مقال

ايش بـه مصـرف مـواد    درمورد مهمترين داليـل گـر  . نظرهاي كليدي در مورد داليل مصرف مواد مخدر مي پردازيم 

مخدر، توافق نظرميان افراد كليدي وجود ندارد، اما اكثر آنان به مواردي كه توسط معتادان مطرح گرديده اشاره مي 

، ) درصـد  6/20( افراد كليدي بـه عـواملي ماننـد بيكـاري       درمصاحبه هاي صورت گرفته درمناطق دهگانه، . كنند 

، به عنوان )درصد5/9(، وعدم كنترل خانواده ها )درصد3/12(سب لذت ، ك)درصد7/17(دردسترس بودن مواد مخدر

اكثـر افـراد نيـروي انتظـامي مصـاحبه شـده درمـورد سـهولت         . داليل گرايش به مصرف مواد مخدراشاره كرده اند 

 دسترسي به مواد مخدر براين باور هستند كه دستيابي به موادي چون ترياك،  حشيش،  هرويين والكل دركوچـه و 

ابانهاي سطح شهرها به آساني صورت مي پذيرد ومشكلي براي افرادي كه خواهـان دسـتيابي بـه چنـين مـوادي      خي

  .هستند،  وجود ندارد

  

)١(  ،����	
�ا�� ود��� ��دي ���� ��را�����ي رو��،  درده�ي �  �� !
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  الگوي شروع مصرف مواد مخدر درميان زنان : بخش دوم 

نمونـه زن بـه   توزيع معتـادان  . را زنان تشكيل داده اند ) درصد 7/6(نفر 97نفر جمعيت نمونه ، 1456ازبين           

درصد اززنـان معتـاد جمعيـت نمونـه را معتـادان زنـداني ،        4/45تفكيك گروه هاي معتادان حاكي از اين است كه 

ميـانگين سـن معتـادان زن ،    . درصد رامعتادان خودمعرف تشكيل مـي دهنـد  7/23و درصد رامعتادان خياباني9/30

، 8/36، 6/39ادان خود معرف، زنداني وخياباني برابربـا سال است ؛ ميانگينهاي سه گروه معت 7/37درجمعيت نمونه ، 

: ميانگين سن معتادان زن ومرد جمعيت نمونه بـا يكـديگر تفـاوت معنادارآمـاري دارد      ةمقايس. ، سال هستند 5/37

سال مـي  3/33اين شاخص براي مردان معتاد  جمعيت نمونه  سال است، 7/37درحالي كه ميانگين سن معتادان زن

بخش از گزارش ، ويژگيهاي مربوط به الگوي شروع مصرف مواد مخدر درزنـان معتـاد جمعيـت نمونـه      دراين.باشد 

  .مورد بررسي قرارمي گيرد 

  سابقه مصرف سيگاردر زنان معتاد 1-2

درصد از آنان درحال حاضر به مصـرف  2/72نفرمعتاد زن جمعيت نمونه نشان مي دهد كه 97بررسي پاسخهاي 

سـيگار    مصـرف  ةدرصد  نيزسـابق 7/24درصد درگذشته سيگار مصرف مي كرده اند؛ و1/3  سيگار مبادرت مي كنند؛

مصرف سيگار بين گروه معتادان نشان مي دهد كـه ازجمعيـت نمونـه زنـان      ةتوزيع سابق. درگذشته وحال را ندارند

درصـد ،  7/22درصد داراي سابقه مصرف سيگار نيستند؛ اين نسـبت درمعتـادان زنـداني بـه     7/21معتاد خودمعرف، 

 زن سـيگاري در بـين دو    معتـادان   حال حاضر نيز نسبت در  . درصد افزايش يافته است30ودرمعتادان خياباني به 

، ولي اين نسبت درزنـان خـود معـرف    )درصد 70(خياباني تقريباً با يكديگر برابر است  گروه از معتادان زن زنداني و

بـه چشـم مـي خـورد     ) درصـد 8/6(بين معتـادان زن زنـداني    مصرف سيگارفقط ةدرضمن،  سابق. درصد است3/78

                                                                              .سيگاردرگذشته هستند  ةودوگروه ديگر فاقد سابق

سـيگاري،   نفر زن    72سيگاري نشان مي دهد كه درمجموع از   زن  سيگار بين معتادان  مصرف ةسابق  بررسي

، و اندكي بيش از نسـبت ذكـر   ه اند سالگي  كشيدن سيگاررا آغاز كرد19قبل از ) درصد5/30(نزديك به يك سوم  

سـالگي وبـاالتر شـروع بـه مصـرف       26 نيـز درسـن   ) درصد7/34( و ، )درصد6/34(سالگي  26 -19سنين  شده در

سـال    24 /9  سـيگار دارنـد    مصـرف  ةي كه سابقميانگين سن شروع به سيگار دربين زنان معتاد. سيگار كرده اند 

، تفاوت معناداري بين دو ميانگين به چشم مي )4/18(  مقايسه با ميانگين مشابه براي مردان سيگارير  د،است كه

؛ ودراين مورد مي توان اذعان كرد كه ميانگين سن شروع به سـيگار درمعتـادان   )   Sig   5/94 =F=000/0(خورد 

  .دان است زن بيشتر از مر

  مصرف سيگار برحسب سن شروع توزيع فراواني جمعيت نمونه معتادان زن سيگاري -5جدول شماره 

  فراواني   فراواني مطلق  فراواني نسبي

  سن شروع مصرف سيگار

  

  سال وكمتر14  6  3/8

  سال15-16  8  1/11

  سال17-18  8  1/11

  سال19-20  5  9/6

  سال21-22  5  9/6

  سال23-24  7  7/9

  سال25-26  8  1/11

  سال 27-28  7  7/9



  ٩٠

  سال و بيشتر 29  18  0/25

  جمع  72  100

  

                                                                                    سابقه مصـرف الكـل درزنـان معتـاد     2-2

درصد فاقـد   3/76   نمونه،نفر زن معتاد جمعيت  97بررسي مصرف الكل درزنان جمعيت نمونه نشان مي دهد كه از

درصد نيز درحال حاضر  به مصـرف  4/12و  چنين مصرفي درگذشته ، قةدرصد داراي ساب 3/11مصرف الكل ،  ةسابق

درصد،  بترتيب متعلـق بـه    17/ 4و20مصرف الكل درگذشته وحال با  ةبيشترين نسبت سابق. آن مبادرت مي كنند

 ةاز افراد گروه اظهار داشته اند كه سـابق ) دوسوم(درصد75روه حدود درهرسه گ. معتادان خياباني وخود معرف است 

. مصرف الكل درگـروه هـاي معتـادان نشـان نمـي دهـد        ةتفاوت معناداري بين سابق χ2  ةآمار.مصرف الكل ندارند 

از سال بـيش  29معتاد زني كه داراي سابقه ي مصرف الكل بوده اند،  شروع مصرف الكل درسنين باالتر از23دربين 

درصـد   4/17سـال بـا   20-19،  وپـس از آن،  گـروه سـني    )درصـد  7/21(ساير گروه هاي سني گزارش شده است 

مصرف الكل را درسـنين  ) درصد 2/30(درمجموع،  حدود يك سوم معتادان زن داراي سابقه مصرف الكل . قراردارد 

سال است كه،  درمقايسه بـا  2/22ن زن ميانگين سن شروع مصرف الكل بين معتادا. سالگي آغاز كرده اند19كمتراز 

) Sig    ،62/15   =F=000/0(     ،  به گونه اي معنادار بيشـتر اسـت  )سال8/18(ميانگين مشابه براي معتادان مرد 

. 

  

                                                                               شروع مصـرف مـواد مخـدر درزنـان معتـاد      3-2

 نفـر  از ايـن افـراد    62 زن نشـان مـي دهـد كـه      معتـادان   نمونـه    نفر جمعيـت   97اطالعات مربوط به   ررسيب

درصـد از آنهـا درايـن مـورد بـه       5/16ترياك را به عنوان نخستين ماده مورد مصرف قرار داده انـد ، و ) درصد 9/63(

مصرف مواد مخدررا با ترك آغاز كرده اند ،   نسبت زنان معتادي كه. درصد به حشيش اشاره كرده اند 4/14هرويين و

درصـد ، ومعتـادان زن    9/65درصـد ، معتـادان زن زنـداني    9/73بترتيب درسه گروه معتادان زن خود معـرف برابـر   

افزون براين، استفاده ازروش تدخين بـه عنـوان اولـين روش مصـرف دربـين اكثـر زنـان        . درصد است 3/53خياباني 

مصرفي اكثريـت آنـان بـوده بـا حـد       ةاست كه اين امر با توجه به اينكه ترياك اولين مادگزارش شده ) درصد 7/89(

درصد آنـان  8/36بررسي سن شروع به مصرف مواد مخدر درزنان معتاد نشان مي دهد كه . زيادي قابل توضيح است 

سـالگي بـه آن مبـادرت    18درصد نيز درسنين كمتر از  9/16سالگي وباالتر آغاز كرده اند و29مصرف مواد را از سن 

سال است كه  با ميانگين سن شروع مصـرف   5/27ميانگين سن شروع مصرف مواد مخدر در زنان معتاد .ورزيده اند 

   ). Sin ،7/58  =F=  00000/0( به نحو معناداري تفاوت دارد  –سال است 8/21كه  –مواد مخدر درمردان 

  برحسب سن شروع مصرف مواد ان زنتوزيع فراواني جمعيت نمونه  معتاد-6دول شماره ج

  فراواني مطلق  فراواني نسبي

  

فراواني                                

  سن شروع

  سال وكمتر14  3  2/3

  سال15-16  3  2/3

  سال17-18  10  5/10

  سال19-20  12  6/12

  سال21-22  8  4/8

  سال23-24  6  3/6



  ٩١

  سال25-26  12  6/12

  سال27-28  6  3/6

  ل وبيشترسا29  35  8/36

  جمع  95  100

      
 
 
توزيع فراواني جمعيت نمونه زنان معتاد براساس اولين فرد پيشنهاد دهنده براي مصرف مواد نشـان مـي دهـد كـه      

مصرف مـواد بـه آنهـا     ةمعتادان زني اختصاص دارد كه يكي از افراد خانواده اولين پيشنهاد دهند به بيشترين نسبت

) درصـد  6/20(›› يكي از وابسـتگان   ‹‹    از آن،  نسبت معتادان زني كه به پيشنهاد پس .) درصد 9/28(بوده است 

مصـرف مـواد   ) درصـد 5/16(››   دوستان خارج ازمدرسه وهمكـاران  ‹‹و) درصد 6/18( ››  بدون پيشنهاد ديگران ‹‹ ،

نخسـتين بـار پيشـنهاد     )درصد 5/49(نزديك به نيمي از معتادان زن . راشروع كرده اند بيش از سايرين بوده است 

  .بستگان خويش دريافت كرده اند مصرف مواد مخدر را ازسوي اعضاي خانواده و

  

 مصرفة اولين فرد پيشنهاد دهند توزيع فراواني جمعيت نمونه معتادان زن برحسب -7جدول شماره

  مواد مخدر

جم

  ع

به 

 خاطر
  ندارد

توصيه 

  پزشك

دوستان 

  مدرسه

 ساير
  افراد

 از دوستان خارج
رسه يا محل مد

  كار

بدون 

د اپيشنه

  ديگران

يكي از 

  بستگان

يكي از 

افراد 

  خانواده

اولين فرد پيشنهاد 

  دهنده

  فراواني

  فراواني مطلق  28  20  18  16  9  3  2  1  97

10

0  

  فراواني نسبي  9/28  6/20  6/18  5/16  2/9  1/3  1/2  1

حـاكي از آن اسـت كـه بـيش       ف مـواد ، بررسي توزيع فراواني پاسخگويان معتاد زن،  براساس اولين موقعيت مصـر 

نخستين بار درمنزل اقدام به مصرف مواد مخدرنموده اند ؛ پس ازآن مكانهـايي  ) درصد 6/52(ازنيمي ازمعتادان زن 

  .درصد قرارگرفته اند  5/17و7/23چون ميهماني دوستانه ، وميهماني خانوادگي، بترتيب با 

  برحسب اولين موقعيت شروع مصرف مواد مخدر عتادان زنتوزيع فراواني جمعيت نمونه م- 8جدول شماره 

 اطرخبه   ساير  جمع

  ندارد

محل 

  كار

ميهماني 

  خانوادگي

ميهماني 

  دوستانه

  شروع موقعيتن اولي  منزل

  مصرف

  راوانيف

  فراواني مطلق  51  23  17  1  1  4  97

  فراواني نسبي  6/52  7/23  5/17  1  1  1/4  100

  

اول درمنزل  به مصرف مواد مخدر اقدام  كرده انددرسه گروه معتادان خود معـرف،  نسبت زنان معتادي كه بار        

درمـورد نسـبت معتـاداني كـه مـواد را نخسـتين بـار        . درصـد اسـت    3/33 ،1/59، 2/65بترتيب  خياباني،  زنداني و

 13كـه دربرابـر  تفاوت بين سه گروه معتادان  زن مشهود اسـت بـه گونـه اي      درميهماني دوستانه مصرف كرده اند، 

درصـد ازمعتـادان زن    40و 18/ 2رتيب تب درصد معتاد زن خود معرف كه گزينه  مذكور را مورد اشاره قرار داده اند، 

نكته مهم وقابل توجه دراين مورد آن است كه هيچكدام از معتـادان  . زنداني و خياباني اين گزينه را مطرح كرده اند

بـه نظـر مـي رسـد كـه      . اشاره اي نكرده اسـت   –قهوه خانه ، خيابان وكوچه  مانند پاركها ، –زن به اماكن عمومي 



  ٩٢

كنترل اجتماعي ونظارت ويژه اي كه از سوي جامعه ونيروي انتظامي در مورد رفتارهاي اجتماعي زنان اعمـال مـي   

  .گردد محدوديت شديدي براي مصرف مواد مخدرآنان در اماكن عمومي ايجاد مي كند

  

  ف موا د مخدر در ميان زنان عوامل شروع مصر 4-2

نفرجمعيت نمونه معتادان زن، عوامل مربوط به شـروع  مصـرف مـواد    97براساس اطالعات به دست آمده از            

عوامل فـردي شـروع مصـرف    . دربين آنان را مي توان به سه دسته عوامل فردي ، خانوادگي واجتماعي تقسيم نمود 

لذت،  كنجكاوي،  كمبود روابـط عـاطفي، شكسـت عشـقي ومشـكالت روانـي       كسب  مواد شامل دردهاي جسماني، 

  . هستند 

  

  

  *توزيع فراواني جمعيت نمونه معتادان زن برحسب علل مصرف مواد مخدر-9هجدول شمار

فشار   ساير

  دوستان

كمبودهاي 

عاطفي ومشكالت 

  رواني

كسب 

  لذت

عدم 

كنترل 

  خانواده

دردسترس   كنجكاوي

  بودن مواد

مشكالت 

  دگيخانوا

درمان 

دردهاي 

  جسماني

  علت شروع مصرف

  

  فراواني

  فراواني مطلق  46  40  33  24  23  20  10  8  9

  فرواني نسبي  4/47  2/41  34  7/24  7/23  6/20  3/10  2/8  3/9

  

  

  3/9و 7/24 ،  6/20 ، 4/47مـوارد يـاد شـده بترتيـب از جانـب        مالحظه مي گـردد،  9همچنانكه درجدول شماره 

اگر عوامل فـردي روي آوردن بـه مصـرف مـواد مخـدر را بـه طـور        . مورد اشاره قرار گرفته است درصد پاسخگويان 

درنظر بگيريم ، مشخص مـي شـود كـه بـيش از نيمـي اززنـان        تراكمي وبا توجه به كل جمعيت نمونه معتادان زن 

معتـاد درمـورد علـت    درصـد اززنـان   7/25 همچنين. فردي را باعث شروع به مصرف مواد ذكركرده اند  معتاد عوامل

وعـدم كنتـرل    –مانند تنشها ومشكالت موجود در درون خانواده  –شروع به مصرف مواد مخدر به عوامل خانوادگي 

درصد از معتادان زن در مـورد عوامـل مربـوط     12ونظارت اعضاي خانواده بررفتارهاي آنان اشاره كرده اند ، كمتر از 

توزيع فراواني . نند در دسترس بودن مواد وفشار دوستان اشاره كرده اند به مصرف مواد مخدر به مسايل اجتماعي ما

معتادان زن براساس علت روي آوردن به مصرف مواد نشان مي دهد كـه سـهم ووزن عوامـل فـردي وخـانوادگي در      

د سوق دادن زنان پاسخگو به سوي اعتياد نقش بارزي ايفا كرده است واين مسأله بـه ميـزان قابـل تـوجهي بـا مـور      

  .تفاوت دارد   كه عوامل اجتماعي تأثير بيشتري براي مبادرت به آن دارد، مشابه مردان، 

  توزيع عوامل شروع مصرف مواد مخدر به تفكيك جنسيت - 10جدول شماره 

  يعوامل فرد  عوامل خانوادگي  عوامل اجتماعي  جمع

  وحي وروانير

  عوامل

  جنسيت معتادان

  نمعتادان ز  9/62%  7/25%  8/11%  100%

  معتادان مرد  6/12%  10%  5/77%  100%

نشان مي دهـد، وزن  10ه توزيع فراواني عوامل شروع مصرف مواد مخدر به تفكيك جنسيت در جدول شماره كچنان

از كـل معتـادان   %) 5/77(        عوامل اجتماعي درشروع مصرف مواد مخدر بين زنان غالب است وبـيش از دوسـوم  

������ ا���ن ا����* �@?   را دا	�� ،��� ب �<= از � ��� !� � �� ا��� ه
�اوا�<�C  از آ) ���A ه� �<+6 ا�� # .3��DدرE  ������Cي ه �3&� ، F&� $اوا��#

�#�� 	�9 ا�� � �Gدر� ���A (آ �� ����. 
  



  ٩٣

امادرزنـان ، سـهم   . عوامل اجتماعي مبادرت به آغاز مصرف مواد مخـدر كـرده انـد     مرد به طور مستقيم تحت تأثير

  .درصد نقش بارزي در سوق دادن زنان به سوي مبادرت به مصرف مواد مخدردارد9/62عوامل فردي با 

نخسـت  .  كردقابل تأمل مي توان از آنها استخراج  ةبا توجه به داده هاي مطرح شده دراين مقاله،  چند نكت           

دوم ، خانواده، . ، مصرف موادي مانند سيگار والكل نقش بسزايي درگرايش به سوي مصرف مواد مخدر ايفا مي كند 

مـي تواننـد سـبب     –پاركها،  قهوه خانه ها،  سرباز خانه هـا وزنـدان    –گروه همساالن، وبرخي محيطهاي اجتماعي  

مصرف مواد مخـدر،   ةسوم، گرايش به تجرب.مخدرواعتياد شوند  افزايش آسيب پذيري دربرابر گرايش به مصرف مواد

چهارم ، يـا  . درگروه هاي سني نوجوانان وجوانان  بيش از ساير مقاطع  سني وجود دارد  به داليل رواني واجتماعي، 

بين زنـان و  فته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهند كه برخي تفاوتهاي كلي بين الگوي شروع به مصرف مواد مخدر

مردان به چشم مي خورد، كه در بياني مختصر مي توان اذعان كرد كه مردان بيشترتحت تـأثير عوامـل اجتمـاعي و    

با توجه بـه اطالعـات موجـود ، بـه طـور      . روي مي آورند  زنان بيشتر تحت تأثير عوامل فردي به مصرف مواد مخدر

انوادگي درقبال اعتيـاد بـه مـواد مخـدر     ضمني مي توان نتيجه گرفت كه شدت آسيب پذيري زنان در محيطهاي خ

ول ؤردد كه برنامه ريزان فرهنگي واجتمـاعي وسـازمانهاي مسـ   گبه اين ترتيب،  پيشنهاد مي . بيشتر از مردان است 

براي نوجوانان ، جوانان وزنان اهميت ويژه اي قايل شوند ودر، گام نخست،  مبارزه بامواد مخدر بيش ازساير گروه ها، 

به نظر مي رسد كـه بـه تالشـي جـدي       ،از سوي ديگر. برگزينند  1ي اجتماعي را به عنوان گروه هدفاين گروه ها 

ارشادي به جاي ابزارهاي نظـامي واجبـاري نيـاز     براي سالم سازي محيطهاي اجتماعي از طريق ابزارهاي فرهنگي و

 .است 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١-Target Group  
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  پي نوشتها

  
  ، 1378بينا، : رف مواد در ايران؛ سازمان بهزيستي كشور، معاونت امور فرهنگي و پيشگيري؛ تهرانارزيابي سريع وضعيت سوء مص - )1(

  
،  2شـمارة    اجتمـاعي،  –فصلنامة پژوهش در مسايل روانـي  ؛ » اعتياد به سيگار و راههاي درمان آن «ثنايي، باقر؛  )2(

  . 155، ص  1376بهار  – 1366،  سال دوم ، زمستان 3
  
گروهي اجتماعي كه اعضاي آن داراي منافع، وضعيت اجتماعي و سـن مشـابه بـه     ، )Peer Group(ماالن گروه ه )3(

 : ك .ر. هم هستند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چكيده پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري

  



  ٩٥

اي درمان بررسي همبودي اختالل هاي خلقي و اضطرابي در سوء مصرف كنندگان مواد افيوني جوي: موضوع

و مقايسه آن با افراد بهنجار؛ علي اكبر پرويزي فرد؛ پايان نامه كارشناسي ارشد روان ) معتادان خود معرف(

دكتر جالل شاكري و : دكتر بهروز بيرشك؛ استاد مشاوران: شناسي باليني؛ انستيتيو روانپزشكي؛ استاد راهنما

  1378دكتر محمد كاظم عاطف وحيد؛ 

  

  :مقدمه

مصرف كنندگان مواد افيوني به عنوان عامل مهمـي   همبودي اختالالت رواني به ويژه اختالالت خلقي و اضطرابي در ميان سوء از آنجا كه

در سبب شناسي، پيش آگهي و آسيب پذيري اين گروه از بيماران بشمارمي رود و قوياً با عواملي مانند مقاومت كردن در برابر درمان، مـزمن  

و در نهايت با عود بيماري ارتباط دارد، لذا به منظور بررسي همبودي اختالالت خلقـي و اضـطرابي در سـوء مصـرف      شدن عاليم و نشانه ها

كه جهت ترك اعتياد خود به مراكز آموزشـي درمـاني فـارابي كرمانشـاه     (نفر معتاد خودمعرف مركز 50كنندگان مواد افيوني جوياي درمان، 

نفر آزمودني بهنجار كه از لحاظ سن، سطح تحصيالت و وضعيت اقتصادي، اجتماعي بطريق فردي  50با ) مراجعه نموده و بستري شده بودند

  .همتا شده بودند، مورد مصاحبه و ارزيابي تشخيصي قرار گرفتند

 در مرحلـه اول پژوهشـگر بـه هنگـام    . ارزيابي و تشخيص اختالالت خلقي و اضطرابي در معتادان خود معرف طي دو مرحله انجام گرفت

بستري شدن معتادان خود معرف يك مصاحبه باليني غير ساخت يافته كه درآن ويژگي هاي جمعيت شناختي آزمودنيها ثبـت مـي گرديـد    

و مصاحبه  DSM – IVبر پايه » فهرست وارسي عالئم و نشانه ها«سپس تمامي آزمودنيهاي مورد بررسي با استفاده از . انجام مي داد

  .اختالالت وابسته به مواد، مورد ارزيابي قرار گرفتندتشخيصي روانپزشك، در خصوص 

در مرحله دوم پژوهش، به منظور كاهش تأثير استرسهاي حاد موقعيتي و نيز كنترل همپوشي عاليم و نشانه هاي مرضـي ناشـي از دوره   

  .ترك، ارزيابي قرارگرفتند

يز كنترل همپوشي عاليم و نشانه هاي مرضـي ناشـي از دوره   در مرحله دوم پژوهش، به منظور كاهش تأثير استرسهاي حاد موقعيتي و ن

ترك، ارزيابي و تشخيص اختالالت  خلقي و اضطرابي همبود در نمونه مورد بررسي دست كم دو هفته پس از بستري شدن بيمار و فـروكش  

ش، با استفاده از پرسشـنامه افسـردگي   ارزيابي و تشخيص اختالالت خلقي و اضطرابي در دو گروه پژوه. كردن عاليم دوره ترك انجام گرفت

به عنوان ابزار غربالگري و نيز ارزيـابي تشخيصـي روانپزشـك    ) STAI - Y(پرسشنامه حالت صفت اضطراب اسپيلبرگ ) BDI(بك 

  .انجام شد

  

  :اهداف تحقيق

  هدف كلي –الف 

  »مقايسه آن با افراد بهنجاربررسي همبودي اختالالت خلقي و اضطرابي درميان سوء مصرف كنندگان مواد افيوني و «

  

  :اهداف اختصاصي –ب 

  بررسي توزيع اختالالت خلقي در نمونه مورد مطالعه . 1

  .بررسي توزيع اختالالت اضطرابي در نمونه مورد مطالعه . 2

  .بررسي نگرشهاي نا كارآمد در نمونه هاي مورد مطالعه. 3

  .وي مصرف مواد متغيرهاي جمعيت شناختي در گروه مورد مطالعه بررسي رابطه بين نشانه هاي افسردگي و اضطراب، الگ. 4

  جامعه آماري 

  :در پژوهش حاضر دو گروه نمونه به شرح زير مورد مطالعه قرار گرفتند

معتادان خود معرف در مركز آموزشي درماني فارابي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كه بصورت داوطلب جهت ترك مواد به . 1

  .نفر از آنها معتاد مرد بوده اند 50. مركز مراجعه كرده بودند و در مورد آنها تشخيص اختالالت وابسته به مواد داده مي شد اين

نفر از افرادي بودند كه از لحـاظ متغيرهـاي مـورد بررسـي بـه گـروه        50افراد بهنجار بخش ديگر جامعه آماري اين پژوهش و شامل . 2

  .فردي قابل همتا شدن بودند معتادان خود معرف به گونه

  :نتايج تحقيق

  .مطلقه بودند) درصد 8(نفر  4و ) درصد 52(نفر متأهل  26، )درصد 40(نفر مجرد  20درگروه معتادان خود معرف .1

) درصـد  24(نفـر   12حشـيش،  ) درصد 4(نفر  2هروئين، ) درصد 18(نفر  9ترياك، ) درصد 38(نفر  19درگروه معتادان خود معرف . 2

ترياك و شيره مصـرف مـي كردنـد كـه واجـد مالكهـاي       ) درصد 8(نفر  4ترياك و هروئين و حشيش و ) درصد 8(نفر  4رياك و هروئين ، ت

  .براي وابستگي به مواد افيوني بودند) DSM . IV(تشخيصي 
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ك هاي تشخيصي اخـتالالت  درصد گروه معتادان خود معرف كه مورد مصاحبه تشخيصي روانپزشكي قرارگرفتند، واجد مال 28و  72. 3

درصد بيشترين ميزان شيوع  6و  66درميان اختالالت خلقي، اختالل افسردگي اساسي و افسرده خويي به ترتيب با . خلقي و اضطرابي بودند

خـتالل  درصـد و ا  6درصد، اختالل اسـترس بـا    8درصد، اختالل هراس  12درگروه اختالالت اضطرابي، اختالل اضطراب منتشر با . را داشت

  .درصد به ترتيب بيشترين ميزان شيوع را داشتند 2جبري با  –وسواسي 

از گروه معتادان خود معرف واجد مالكهاي تشخيصي اخـتالالت خلقـي و   ) درصد 72(نفر  36نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد كه . 4

ميزان شيوع اختالالت خلقي و اضطرابهاي گروههاي واجد مالكهاي تشخيصي اختالالت اضطرابي بودند و بين نسبتهاي ) درصد 28(نفر  14

  .مورد مقايسه تفاوت معني داري از نظر آماري وجود دارد

  .شدت ميزان افسردگي درمعتادان خود معرف بيش از افراد بهنجار است. 5

  .شدت ميزان اضطراب در معتادان خود معرف بيش از افراد بهنجار است. 6

  .عتادان خود معرف داراي اختالالت همبود بيش از افراد بهنجار استميزان نگرشهاي ناكارآمد در م.7

سـال بـوده اسـت     6سال است، در مقايسه با معتاداني كه طول مدت اعتياد آنها كمتر از  6معتاداني كه طول مدت اعتياد آنها بيش از . 8

  .اضطراب را به ميزان بيشتري نشان داده اند

سـال بـوده    6سال بوده اند در مقايسه با معتاداني كه طول مدت اعتيـاد آنهـا كمتـر از     6اد بيش از معتاداني كه داراي طول مدت اعتي.9

  .است اضطراب را به ميزان بيشتري نشان داده اند

در خصوص بررسي شايعترين عاليم و نشانه هاي افسردگي در معتادان خود معرف نتايج نشان داد كه به ترتيـب احسـاس شكسـت    . 10

 15، كندي در انجام كارها )درصد 40(نفر  20انتظار تنبيه داشتن ) درصد 42(نفر  21كار خودكشي با فراواني مساوي هركدام خوردگي و اف

بيـزاري از خـود، اتهـام    ) درصـد  28(نفـر   14، دوره هاي گريه كردن، بيخوابي و كاهش وزن با فراواني هاي مساوي هر كدام )درصد 30(نفر 

، نارضايي، احساس گناه و پـايين بـودن سـطح    ) درصد 26(نفر  13ي درباره بدن با فراواني هاي مساوي هر كدام بستن به خود، اشتغال ذهن

، )درصـد  20(نفـر  10، احساس غمگيني و بدبيني بـا فراوانيهـاي مسـاوي هـر كـدام      )درصد 22(نفر  11انرژي با فراوانيهاي مساوي هركدام 

 8(نفـر      4، تحريـك پـذيري   )درصـد 14(نفـر   7، بي تصـميمي  )درصد 16(نفر  8اجتماعي  ، انزواي)درصد 18(نفر       9خستگي پذيري 

از شايعترين عاليم و نشـانه هـاي افسـردگي در    ) درصد 6(نفر  3و تغيير در تصوير بدن، بي اشتهايي با فراواني هاي مساوي هر كدام ) درصد

  .گروه مورد بررسي بود
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نسترن شالچيان ؛  پايان نامه كارشناسي ارشد   رس در گرايش نوجوانان به سمت اعتياد؛  نقش است: موضوع 

دكتر حسن احدي ؛ استادمشاور : واحد كرج؛ استادان راهنما –روان شناسي شخصيت ؛ دانشگاه آزاد اسالمي 

  1378دكترغالمرضا نفيسي ؛  

  :مقدمه

نوجواني دوره بين كودكي و بزرگسالي است كه با ويژگيهايي در زمينه . گي استنوجواني يكي از حساس ترين و بحراني ترين مراحل زند

هاي زيست شناختي، روانشناختي و جامعه شناختي در فرد مشخص مي شود؛  نوجوان مي بايست با اين تغييرات رشدي به شـكل مناسـب   

يرات ظاهري، فعل و انفعـاالت شـيميايي درونـي و از    او از يك سو در معرض تغي. برخورد كند و در طي اين دوران هويت مستقل كسب كند

اي سوي ديگر با رفتار دگرگون شده و توأم با اضطراب اطرافيان، باالرفتن توقع ديگران از او در مقابل ناتواني براي دريافـت مسـؤليتهاي دنيـ   

  .او مي شودبزرگسالي و دهها مسأله ديگر درگير مي باشد و تمام اين عوامل آسيب پذير موجب استرس در 

  :هدف تحقيق

  .هدف كلي تحقيق بررسي رابطه بين استرس و شروع اعتياد در دوران نوجواني است. 1

  .آگاهي از عوامل ايجاد تنيدگي يا فشار رواني هدف بعدي دراين تحقيق است. 2

  .بينش نسبت به تأثير ريشه اي ترين علل اعتياد سومين هدف تحقق را شامل مي شود. 3

  :جامعه آماري

نفر افـراد سـالم شـامل مـي      250نفر معتاد و گروه دوم   250در اين تحقيق دو گروه از افراد مورد مطالعه قرارگرفته اند گروه اول شامل 

معتادان از زندان اوين، رجائي شهر كرج و كانون اصالح و تربيت انتخـاب شـدند و افـراد سـالم از دانشـگاه ، دبيرسـتان و از كاركنـان        . شوند

  .شدند انتخاب

  :نتايج تحقيق

بررسي معتادان جامعه بر حسب توزيع سني آنها، نشانگر اين واقعيت است كه گرايش افراد بسوي انحراف و امكان ابتالء آنان بـه اعتيـاد   

اد يعني تمام گروههاي سني اعم از كودك، نوجوان، بزرگسال و سالخورده به يـك ميـزان بـراي اعتيـ    . در ميان گروههاي سني مختلف است

  .بلكه در اين بين گروههاي سني نوجوان از آمادگي بيشتري برخوردارند. گرايش و آمادگي ندارند

وقوع رويدادهاي مهم در زندگي افراد تأثيرات شگرف در جسم و جان آنها بر جا مي گذارد و آنها را بطرف كجروي و اعتياد مي كشـاند و  

اند حوادث نامطلوب بوده تا حوادث مطلوب و مجموعـاً آنچـه كـه در پـژوهش حاضـر       اغلب حوادثي كه گروههاي مورد مطالعه گزارش كرده

بدست آمده اين است كه پديده استرس و عوامل استرس زا براي هر انساني وجود دارد و اورا از بدو تولد تا پايـان عمـر بـا مشـكالت فـراوان      

  .مراحل مختلف حيات اورا تحت تأثير قرار مي دهد روبرو مي سازد كه با تغييرات كيفي و كمي به گونه هاي خاص خود در

  :يافته هاي اين تحقيق بطور خالصه عبارتند از

  .افراد معتاد در نوجواني تجارب استرس زاي بيشتري را نسبت به افراد سالم تجربه كرده اند. 1

  .بين زنان و مردان در تجارب استرس زا در دوران نوجواني تفاوت معني داري وجود دارد. 2

  .از نظر تجارب استرس زا بين جنسيت و سن تعامل وجود ندارد.3

بررسي تطبيقي شيوه هاي درمان وابستگي دارويي در شهر تهران؛ سعيد صيادلو؛ پايان نامه : موضوع

آقاي دكتر مجتبي : كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن ؛استاد راهنما

  1378اور دكتر حسن احدي؛  جزايري استاد مش

  : مقدمه

يكي از مشكالت عمده بهداشت عمومي كه جوامع بشري در زمان كنوني با آن مواجه هستند گسترش وسيع و روزافزون استفاده از مواد 

ر بـين افـراد مصـرف    اين مشكل، عالوه برتمامي موارد مذكور بيماريهاي روانيكه بسياري از آنها ثانويه بر مصرف مواد هسـتند، د . مخدر است

  .كننده مواد مخدر مشاهده مي شود

اما به رغم تالشهايي كه براي مقابله با اين مشكل بزرگ صورت گرفته و بخش عظيمي از سرمايه هاي ملي را صرف پيشگيري و غلبه بـر  

به اينكه اكثر فعاليتهاي گذشـته در  با توجه . آن كرده است به نظر مي رسد كه نتايج حاصله براي مردم و مسئوالن رضايت بخش نبوده است

اكنون بايد بـه ايـن جنبـه از مبـارزه توجـه بيشـتري       . ايران در جهت تهديد عرضه مواد افيوني بوده و كمتر به كاهش تقاضا توجه شده است

  .معطوف شود و جوانب مختلف آن مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارگيرد

يكي اينكه روشها و امكانات درماني بطور دقيق و كامـل و بـا در   . به نكاتي ضروري توجه داشت در جريان استفاده از اين دستاوردها بايد

نظر گرفتن كليه جوانب به مورد اجرا گذارده شوند و ديگر اينكه ارزيابي از نتـايج حاصـله ، بطـور پيوسـته مـد نظـر باشـد و بـا اسـتفاده از          

  .د درمان گام برداشت بازخوردهاي آن در جهت دقيقتر و كاملتر كردن فراين
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مراكز درمان سرپايي دولتي، مراكز درماني اقامتي دولتي و مراكز خصوصي شامل . در جامعه ما سه نوع مركز درماني در اين زمينه فعالند

 مطب پزشكاني با تخصص هاي مختلف در هيچ يك از مراكز مذكور برنامه پيگيري منظم و طوالني مدت در خصوص درمـان وجـود نـداردو   

  .بالطبع هيچگونه آماري درباره ميزان عود مجدد وجود ندارد

  :هدف تحقيق 

هدف آن است كه ضمن پاسخگويي به سؤالهاي مطرح شده، مراكزي كه در امر درمان از موفقيت بيشـتري برخوردارندشناسـايي شـده و    

  .عاملي براي سرمايه گذاري بيشتر بر روي آن مراكز باشد

  :جامعه آماري تحقيق

كه بطور داوطلبانه به مراكز سه گانـه اي كـه تحقيـق بـر     ) ساله 40تا  20مردان (تحقيق عبارت است از بيماران وابستگي دارويي  جامعه

  .مورد مطالعه قرارگرفتند93روي آنها صورت گرفته مراجعه نموده اند و مجموعاً 

  :نتايج تحقيق 

بـار گـزارش شـده     15ز درماني سابقه ترك داشته اند و دفعات ترك از يكبار تا درصد از گروه نمونه قبل از مراجعه به مراك 73تقريباً . 1

است و بين نمونه هاي انتخاب شده از سه مركز تفاوت آماري معني داري وجود ندارد، به عبارت ديگر، نمونه هـاي انتخـابي از سـه مركـز از     

  .لحاظ تعداد دفعات ترك همگن     مي باشند

تا  26درصد از سنين بين  32سال و  25تا  20درصد از سنين بين  41(سال  30تا  20نمونه در سنين بين  درصد از كل 72بيش از . 2

  .مي باشد 28ميانگين سني كل نمونه برابر با . قراردارند) سال 30

نفر  25نفر ،  37از نفر  35: تعداد موارد عود مجدد در مركز شهيد اشرفي، بازپروري قرچك و مطب هاي خصوصي به ترتيب عبارتنداز. 3

  .نفري كه از اين سه مركز مورد مطالعه قرار گرفته اند 28از 

سال مصرف مواد مخدر داشته اند و پائين ترين ميزان مربوط به به گروه  12تا  8باالترين ميزان عود مربوط به كساني است كه سابقه . 4

  .باشد مكان بهبود كمتر است به عبارت ديگر هر چه طول مدت اعتياد بيشتر. سال است  2تا  1

سطح تحصيالت افراد نمونه در ميزان احتمال بازگشت مجدد آنها تأثير معني داري نداشته است يعني افراد با تحصـيالت متفـاوت در   . 5

  .شرايط برابري براي عود مجدد قرار دارند

  .اد مخدر نداشته استوضعيت تأهل بيماران تأثير معني داري بر بازگشت مجدد آنها به وابستگي مو. 6

  .سن بيماران در احتمال بازگشت مجدد به وابستگي دارويي تأثير معني داري نداشته است. 7

  :پيشنهادات

چرا كه ضرورت اين امر در كليه فعاليتهـا از  . ارزيابي فرايند درمان در مراحل مختلف يكي از ملزومات تكوين برنامه هاي درماني است. 1

  .گي دارويي شناخته شده استجمله در درمان وابست

زيرا به اثبات رسيده كه اوالً سم زدايي و در ثاني تـرك  . به تحقيقات طوالني مدت بر روي شيوه هاي درمان اهميت بيشتري داده شود.2

عـدم  بلكـه بـا پيگيـري طـوالني مـدت در خصـوص       . كوتاه مدت مصرف مواد مخدر به هيچ وجه نمي تواند دال بر ترك موفقيت آميز باشـد 

استفاده از مواد مخدر و تغيير شيوه زندگي است كه مي توان اطمينان حاصل نمود كه يك مداخله درماني تا چه حد در كار خود موفق بوده 

  .است

از آنجايي كه درمان يكي از راههاي مؤثر در سياست كاهش تقاضاي مواد مخدر است الزمست در جهت غني تر نمودن مراكز درمـان  . 3

عداد، ظرفيت پذيرش، افزايش كيفيت فعاليتهـاي درمـاني وبـه روز درآوردن اطالعـات متخصصـان و دسـت انـدركاران فعاليتهـاي         از لحاظ ت

  .درماني، اقدامات عاجلي انجام داد
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 سازمان ملل متحد؛ 1988مطالعه تطبيقي قوانين كيفري ايران در زمينه مواد مخدر با كنوانسيون : موضوع 

واحد تهران  –صدر واحدي؛ پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي؛ دانشگاه آزاد اسالمي نازلي 

  1378دكتر امير حسين ابرندآبادي ؛ : دكتر منوچهر خزاني ؛ استاد مشاور: مركز؛ استاد راهنما

  

متأسـفانه در مبـارزات   . جهز بودن به قوانين مؤثر است يكي از ابعاد اين اقدام، م. مبارزه با مواد مخدر نيازمند يك اقدام همه جانبه است 

ولي تجربه كشور مـا نشـان مـي دهـد كـه      . قانوني با پديده هاي مجرمانه، اولين، مؤثرترين و نهايتاً ساده ترين گام، مجازات هاي شديد است

ابراين، بايد سعي شـود بـه جـاي برخـورد صـرفاً      بن. تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر،  هرگز نتوانسته است اين معضل را نابود كند

  .كيفري و در حد حقوق داخلي اين قضيه با اهداف جهاني در مبارزه با مواد مخدر هماهنگ باشد

سازمان ملل متحد در  1988اين هماهنگي جهاني، مستلزم وجود اصول، اهداف و قوانين مشابه در مبارزه با پديده مواد مخدر كنواسيون 

ه مواد مخدر و داروهاي روانگردان با همين انگيزه براي  ريشه كن كردن فعاليت هاي بزهكارانه بين المللي در زمينه قاچـاق مـواد   مبارزه علي

در نتيجـه  . مخدر، از اعضا مي خواهد كه اهداف اصلي  همكاري همه جانبه بين المللـي اعضـاء بـراي مبـارزه بـا مـواد مخـدر، مطـرح شـود         

  .ين داخلي خود را به نحوي اصالح كنند كه با اصول كنوانسيون مطابقت داشته باشدكشورهاي عضو بايد قوان

به اين كنواسيون پيوسته،  هنوز بطور همه جانبه بـا اصـول آن هماهنـگ نشـده اسـت و مطالعـه حاضـر         1370كشور ايران  كه در سال

سازمان ملل و مطالعه نقـاط ضـعف و    1988واد كنوانسيون اقدامي است در جهت مقايسه قوانين كيفري كشورمان در زمنيه مواد مخدر با م

  .قوت قوانين كشورمان در انطباق با اهداف كنوانسيون

ما در دو بخش و چهار فصل در قسمتهاي حقوق جزاي عمومي، اختصاصي، آئين دادرسي كيفري و حقـوق جـزاي بـين الملـل، قـوانين      

مقايسه كرديم كه در اين  مطالعه خالء ها و مشكالت مختلفي در تطبيق آشكار  1988 كشورمان را با موارد مشابه مورد توجه در كنوانسيون

اصـوالً از اهـداف ايـن كنوانسـيون     . يكي از مشكالت ، عدم جرم انگاري موارد مهمي است كه كنوانسيون به عنوان جرم معرفي شده اند. شد

عنوان تطهير پول هاي ناشي از جرائم مواد مخدر نـام بـرد كـه متأسـفانه در      مثل مواردي كه مي توان از آن به. مبارزه با اين موارد مي باشد

اين جهت، اقدامي در قوانين ما صورت نگرفته است و در جهت انطباق با اصول كنوانسيون حتماً بايـد مـوادي قـانوني بـه ايـن مسـئله مهـم        

  .اختصاص يابد

ليكن در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحيه آن اعتياد جرم . نشده است دركنوانسيون، اعتياد به مواد مخدر به عنوان يك جرم، معرفي

در كشورما جرم انگاري اعتياد يـك روش  . و قانون ما را نشان مي دهد 1988است و قابل مجازات كه همين مسئله تفاوت نگرش كنوانسيون 

  .شود مبارزه تلقي شده است و براي هماهنگي با كنوانسيون اين نگرش بايد اصالح

احراز قصد مجرمانه را در اثبات مسئوليت كيفري مرتكبين جرائم منـدرج در آن ضـروري مـي دانـد لـيكن در قـانون        1988كنوانسيون 

مبارزه با مواد مخدر و اصالحيه آن به جز در موارد محدودي قصد مجرمانه مفروض دانسته شده است كه اين مسئله مشـكالت عديـده اي را   

  .در پي دارد

تهاي مشخصي در كنوانسيون به عنوان نمونه معرفي شده اند كه مجازاتهاي شالق و اعدام موجود در قانون مبارزه بـا مـواد مخـدر    مجازا

كشور ما يا شباهتي به آنها نداشته و مشكلي عمده در راه همكاريهاي بين المللي مثل استرداد مجرمين محسوب مي شود و بيشتر كشـورها  

  .نه همكاري به عنوان استرداد با كشورما خودداري مي نمايندبه همين دليل از هر گو

عدم رعايت بسياري از اصول آئين دادرسي در دادگاههاي انقالب كه مرجع صالح در رسيدگي به جرائم مواد مخدر در كشور ما مي باشد، 

و حتي قوانين دادرسي كيفري كشور خودمان  مانند حق داشتن وكيل و حق تجديد نظر و مغايرت موارد با اصول پذيرفته شده  سازمان ملل

  .موجب تضييع حقوق متهمان مي گردد

عدم پذيرش مرور زمان و اعتبار امر مختومه در كشور ما موجب بروز مشكالت بسيار در همكاريهاي بين المللي براي تعقيـب و محاكمـه   

كام بيگانه در نظر گرفته نشده است كه اين امر بـه همكـاري و   در قانون مجازات اسالمي كشور ما امكاني براي اجراي اح. مجرمين شده است

  .مبارزه بين المللي عليه مواد مخدر صدمه مي زند

به علت خالء قانوني و پيش بيني نشدن امكان همكاريهاي نظير معاضدت و نيابت قضايي با ديگـر كشـورها در قـوانين مـا عمـالً امكـان       

د مخدر براي كشورما وجود ندارد و در قوانين داخلي كشورما نص قانوني صـريحي در ايـن زمينـه در    چنين اقداماتي در راستاي مبارزه با موا

  .نظر گرفته نشده كه موجب بروز مشكالت عديده مي گردد

با توجه به مشكالت و خالء هاي مذكور در قوانين كيفري كشور ما در جهت امكان تطبيق با كنواسيون، توصيه هـاي زيـر بـه نظـر مـي      

  رسد؛

هماهنگي كامل جرائم در ارتباط با مواد مخدر در كشورمان با جرائم مندرج در كنواسيون و در نتيجه رفع مشكالت عديده اي كه از ايـن  

  .جهت در همكاريهاي بين المللي ايجاد مي گردد



  ١٠٠

پرده گذار و سيري بودن آن اصالح شـده  اصول حاكم به مطالعه اموال در بانكها و مراكز بازرگاني تغيير يابد و قوانين بانكداري در نحوه س

  .واحد ويژه تعقيب مطالعه براي مبارزه با تطهير پولهاي نامشروع ناشي از قاچاق مواد مخدر بايد ايجاد گردد

مجازات اعدام و شالق از جرائم مرتبط با مواد مخدر با توجه به تعريزي بودن اين جرائم و امكـان تجديـد نظـر در مجازاتهـاي آن حـذف      

  .دد و در نتيجه ايجاد امكان براي همكاريهاي بين المللي در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تسهيل شودگر

  .نحوه اختيارات مقامات تعقيب و تحقيق در زمينه جرائم مواد مخدر براي مبارزه جدي تسهيل گردد

ريان دادرسي براي جرائم مـواد مخـدر و ايجـاد    قوانين موجود در جهت شناختن حق تجديد نظر، داشتن وكيل و ديگر حقوق افراد در ج

  .هماهنگي در نحوه دادرسي با اصول پذيرفته شده بين المللي، اصالح شود

  .اصول صالحيت موجود در قوانين كيفري با اصول پذيرفته شده بين المللي، اصالح شود

كنوانسيون، مانند استرداد، نيابـت و معاضـدت قضـايي    قراردادهاي دو و چند جانبه براي ترتيب اثر دادن به همكاريهاي خاص مورد نظر 

  .منعقد شده ودر صورت لزوم قوانين جديد در اين زمينه ها وضع گردد

مكانيزمهاي تبادل اطالعات پليسي همكاري با پليس بين المللي و ايجاد بانكهاي اطالعات مربـوط بـه گروههـاي مجرمانـه قاچـاق مـواد       

  .مخدر، ارتقاء يابد

صاً براي امر مبارزه با مواد مخدر بايد توسط هيأتي مركـب از متخصصـين علـوم مختلـف نظيـر پزشـكان، جـرم شناسـان،         قوانين مخصو

حقوقدانان ، جامعه شناسان و غيره تدوين يابد تا جنبه هاي مختلف در آن رعايت گردد و يكي از مهمترين مسايلي كه بايد مورد توجه قـرار  

قانون و اصالح آن و توجه به مبارزه كيفري با پديده شوم مواد مخدر، به پيشـگيري از ارتكـاب جـرم بايـد     گيرد، اين است كه عالوه بر وضع 

چنين است هدف اصلي هرگونه قانونگذاري صحيح كـه  . چرا كه پيشگيري از وقوع جرائم بهتر از كيفردادن است. بيش از پيش بها داده شود

  .كمترين بدبختي ممكن با توجه به خير و شر زندگي هنر رهبري انسانها بسوي  بيشترين خوشبختي يا

در اين راستا بايد به علل ارتكاب قاچاق مواد مخدر و اعتياد از طرف مسئوالن، توجه اصلي شـود و بـا پـي بـردن آن در جهـت درمـان و       

  .پيشگيري كوشيد

ماعي مواد مخدر و عواقب ناشـي از آن، يكـي   براي اين منظور فعال تر شدن رسانه هاي جمعي خصوصاً صدا و سيما و معرفي معضل اجت

همچنين وزارت آموزش و پرورش يابد با اتخاذ برنامه ريزي مناسب جهت آشنا نمـودن دانـش آمـوزان بـا     . از عوامل مؤثر در پيشگيري است

منظـور مبـارزه بـا مـواد مخـدر      تمام ابعاد اين پديده شوم و مخرب اقدام نمايد و اصوالً بايد كوشيد كه به يك سياست جنائي همه جانبه بـه  

رزه مجهز گرديم تا بتوانيم هر چه بيشتر با معضل مواد مخدربه مبارزه بپردازيم و براي اين مقصود، هماهنگي با اصول بين المللي در اين مبـا 

  .ضروري است

اقدام بـه گـردآوري يـك     1996در سال  UNDCPشايان توجه است كه برنامه بين المللي مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد 

نموده است كه هرگاه اين مدل توسط قانونگـذاري كشـور مـا در اصـالح و      1988قانون مدل و الگو براي ارائه به كشورهاي عضو كنوانسيون 

  .وضع قوانين مربوط به مبارزه با مواد مخدر مورد رعايت قرار گيرد شايد بيشتر مشكالت موجود بر طرف گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ابمعرفي كت

  

  ” رفتار اعتيادي  ”
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منتشر گرديده اسـت، كـاري  وزيـن و اثـري       1999در سال  3كه از سوي انتشارات گلفورد 2اثر دنيس ال تامبز”  1رفتار اعتيادي” كتاب 

ين و اين اثـر تـامبز در هشـت فصـل تـدو     . سنگين و قابل تحسين است كه بنحوي شيوا و با قلم و بيان فصيح به رشته تحرير در آمده است

  .تنظيم شده است

در فصل اول، نويسنده ضمن طرح مفاهيم مرتبط با اعتياد، مفاهيم بنيادي كنترل سوء مصرف مواد را مورد تحقيق و بررسـي قـرارداده و   

، به بحـث و نقـد   و يا اعتياد را گونه اي بيماري يا اختالل پنداشته اند 4در باب ديدگاه هايي كه رفتار اعتيادي را رفتاري مجرمانه و منحرفانه

مربوط به رفتار اعتيادي و نيز نقش نظـام   7و شناختي 6رفتارگرايي ،5فصول دوم تا هفتم ديدگاه هاي مختلف پزشكي، روان كاوي. مي نشيند 

توجـه و   رفتار و شخصيت و يادگيري خصوصاً در رفتار اعتيادي مورد  خانواده و ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي را به عنوان بنيان هاي عمدة

درفصل پاياني، مؤلف به بررسي و نقد شرايط ، روش ها و امكانات موجود در مداخالت درماني پرداخته و موانع عمـده را  . توفيق قرارمي دهد

  .در تغيير رفتار اعتيادي برمي شمارد

ز پيش در اين حرفه بـه كـار مشـغول    اين كتاب،  عمدتاً  براي استفادة مشاوران مبتدي و نيز آن دسته از متخصصان بهداشت رواني كه ا

از اين رو دانشجوياني كـه مـي خواهنـد در آينـده بـه عنـوان       . بوده اند اما در باب اعتياد آموزش رسمي و منظم نديده اند، نوشته شده است

ر بـاب بنيـان هـاي    مصرف مواد به كار بپردازند و مشاوران حرفه اي كنوني كـه در گذشـته مجـال مطالعـه و تحقيـق د      مشاور در زمينه سوء

  .فرارشته اي مبحث مشاوره در زمينه اعتياد را نيافته اند، مي توانند از اين كتاب بهره كافي ببرند

وي . نخست واداشتن خواننده به انديشه و تقويـت درك و فهـم وي از اعتيـاد اسـت    : تامبز در اين اثر، دو هدف اساسي را دنبال مي كند

تجربه ديگران را در شناخت اعتياد و ريشه هـاي آن بـازگو كنـد و از ايـن رهگـذر بتوانـد بـراي خواننـده         براي نيل به اين هدف، مي كوشد 

و تحقيـق در كارهـاي   ) تئـوري (هدف ديگر مؤلف آن است كه خواننده را با اهميـت نظريـه   . تصويري روشن و صحيح از اعتياد ترسيم نمايد

ر نويسنده روش هاي گوناگوني را كه در درمان انفرادي حائز اهميت انـد برشـمرده و مـي    براي اين منظو. باليني مربوط به اعتياد آشنا سازد

  .كوشد با آموزش اين روش ها، دانش، قابليت ها و مهارت هاي درمانگران، مشاوران و متخصصان بهداشت رواني را افزايش دهد

خرين مراحل ويراستاري خود را  طي مي كنـد تـا در آينـده    اين كتاب كه با قلم شيواي آقاي طهوريان به فارسي برگردانده شده است، آ

اي نزديك از سوي مركز مطالعات، پژوهش و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر،  به دانش پژوهان، محققان ، مدرسان ، دانشـجويان و سـاير   

  .عالقمندان و متخصصان مسايل اعتيادي در هيئت اثري علمي و كتابي كاربردي عرضه شود

  ”ريشه ها، اقدامات پيشگيرانه و مداخالت درماني : ء مصرف مواد سو”  

بـه   3و كريستين آر هارتل 2كه توسط مييردي گالنتز”  1ريشه ها، اقدامات پيشگيرانه و مداخالت درماني: مصرف مواد مخدر  سوء” كتاب 

ميالدي به زيور طبع آراسته شده است، اثري  بي  2002صورت مجموعه مقاالت تدوين يافته و از سوي انجمن روان شناسي آمريكا در سال 

مصرف مواد مخدر يعني منشـاء ريشـه و علـت هـاي آن و نيـز       همتا و ارزشمند است كه به نحو جامع و عميقي به دو بعد مهم اعتياد و سوء

  .اقدامات پيشگيرانه و مداخالت درماني مي پردازد

فصل و بخش دوم مشتمل بـر   9بخش اول،  ناظر بر . تدوين شده است )Chapeter(فصل  17و  )Parts(اين اثر وزين در دو بخش 

  .فصل است  8

مصرف مواد،  عوامل خطرزا و تهديد كننـده،    فصول بخش نخست، ابعاد مختلفة رفتار  اعتيادي، گرايش ها و انگيزش هاي مربوط به سوء

خـدرو اعتيـاد، سياسـت هـاي پيشـنهادي، همـه گيرشناسـي        سبب شناسي اعتياد، باورها و نگرش هاي عمومي جامعـه نسـبت بـه مـواد م    

را مـورد تـدقيق و   ) خصوصاً اقليت هاي قومي، زنان ، جوانان و نظـاير آن  ( اعتياد و باالخره شيوع اعتياد در گروه هاي خاص ) اپيدميولوژي(

  .بررسي قرار مي دهد

ص نظير جوانان و معتادان تزريقي متمركز شده است و بـا ارائـه   بخش دوم كتاب،  عمدتاً بر اقدامات پيشگيرانه خصوصاً در گروه هاي خا

در ايـن بخـش،    . تجربي،  عوامل خطرزا و  نگهدارنده را در فرايندهاي مربوط به پيشـگيري مـورد توجـه قـرار مـي دهـد       )Data(اطالعات 

                                                           
١-Addictive Behavior   

٢-Denis, L., Thombs  

٣-Gulford Press  

٤-Deviant Behavior  

٥-Psychoanalysis  

٦-Behaviorism  

٧-Gognitive  

١-Drug Abuse, Origins and Interventions   

٢-Meyer D. Glantz  

٣-Christine R. Hartel  
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طالعات بـاليني و اطالعـات جمـع آوري    همچنين اشكال و صور مداخالت درماني و شيوه هاي ارزيابي روش هاي درماني مختلف بر حسب م

  .شده،  مورد بحث و تحليل قرار گرفته است

خصيصه بارز و انگشت نماي كتاب حاضر رويكرد  عملي آن  و توجه دقيق به وضعيت كنوني تحقيقات مربـوط  بـه اعتيـاد، خصوصـاً در     

  .دراست، پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد مخ)شناخت اسباب و علل(محورهاي اتيولوژي 

مركز مطالعات، پژوهش و آموزش ستاد كه كار ترجمه و ويراستاري اين اثر وزين را از دو سال پيش آغاز كرده  و اينك در مراحل  پاياني 

اميـد اسـت ايـن اثـر علمـي، بـراي دانـش پژوهـان،         . است، مي كوشد در نزديك ترين زمان ممكنه، مقدمات طبع و چاپ آن را فراهم كنـد 

ل اعتيادي، اساتيد دانشگاه ها، دانشجويان، محققان و عموم عالقمندان به شناخت رفتار اعتيادي  و شيوه هاي پيشگيري  و متخصصان مسائ

 .درمان بكارآيد و بر دانش آنان در اين زمينه بيافزايد




