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 چکيده 
و رفتارهای  1ر رفتارهای جنسي، رفتارهای جنسي پرخطردر پژوهش حاض:طرح مسأله
كراك، ترياك، )در گروه های مختلف سوء مصرف كنندگان مواد مخدر   آسيب به خود

 شناسايي و مقايسه مي شود (  شيشه، كوكايين)و مواد محرك (  هرويين
نمونه پژوهش شامل . مقايسه ای است –پژوهش حاضر از نوع پس رويدادی علي  :روش
كمپ بزرگ تهران بوده كه  8نفر از سوء مصرف كنندگان مواد مخدر و مواد محرك  1 1

به روش نمونه گيری در دسترس برگزيده شدند و سياهه سنجش رفتار جنسي را تكميل 
 . داده های پژوهش با روش تحليل واريانس تجزيه و تحليل شدند. كردند

افته ها نشان داد بين گروه های مختلف سوء مصرف كنندگان مواد مخدر و ي :اافته ها
مواد محرك از نظر رفتار جنسي، رفتار جنسي پرخطر و رفتار آسيب به خود تفاوت 

 . (  > P 01/0)معني داری وجود دارد
دهد كه ميزان رفتار جنسي در سوء مصرف كنندگان نتايج بدست آمده نشان مي :نتااج

. بيشترين سطح و در سوء مصرف كنندگان كراك دركمترين سطح استكوكايين در
همچنين ميزان رفتار جنسي پر خطر در سوء مصرف كنندگان كوكايين و شيشه باالتر از 
سوء مصرف كنندگان ترياك ، هرويين و كراك بوده و ميزان رفتار آسيب به خود در سوء 

 . و ترياك بوده استمصرف كنند كراك بيشتر از سوء مصرف كنندگان شيشه 
سوء مصرف مواد مخدر ، سوء مصرف مواد محرك،رفتارجنسي، رفتار  :هاكليد واژه

جنسي پرخطر، رفتار آسيب به خود

 
 lalehmirsolaimany@yahoo.com (نويسنده مسئول) كارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه خاتم - 

دكتراي مشاوره خانواده، استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم  -  
دكتراي تخصصي روانشناسي باليني، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد رودهن  -  
 انشناسي، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد رودهن دكتراي تخصصي رو -  

5
 .Risk sexual behaviors 

6
 .Self-harm 
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 مقدمه

افزايش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان و قاچاق روز افزون اين مواد پيامد های 

اين در . را تهديد مي كند وحشتناكي خواهد داشت كه مستقيماًً نسل جوان و بشريت 

تا  14مواد مخدر در كشورمان به  1سن آغاز سوء مصرف 1881حالي است كه درسال 

نگاهي به آمار و ارقام موجود نشان مي دهد كه سوء مصرف مواد . سال رسيده است   1

نفر  000/100/1در جامعه ی ما روز به روز گسترش مي يابد به طوری كه فراواني آن 

بر اساس آمارگيری وزارت بهداشت و درمان و  1880در سال  .بوده است  189در سال 

نفر مصرف كننده مواد افيوني  1/8 000/9دفتر مدارك رسمي سازمان ملل متحد حداقل

 17نفر را درگير اين مساله كرده باشد نزديك به  1داشته ايم و اگر هر مصرف كننده 

درصد از جمعيت  49در حدود  .اط بوده اندميليون نفر با سوء مصرف مواد مخدر در ارتب

سال  11درصد جمعيت باالی  1كشورمان در سنين نوجواني و جواني قرار داشته اند و 

سال ،  80تا  11در كشور به مواد مخدر معتاد بوده اند و متوسط گروه سني معتادان 

سه )درصد  8 درصد ، ميزان رشد ساالنه اعتياد يا نرخ بروز در كشور 1/4ميزان اعتياد 

 .( 1881تاجيك ، ( )درصد است 8/1برابر نرخ رشد جمعيت كه 

با توجه به اين كه ماده ی مخدر و يا اعتياد آوری در جهان وجود ندارد كه  در مرحله  

هنوز بسياری ازمعتادين تحت  ،ای برای تقويت قوای جنسي مفيد شناخته نشده باشد

غيرمعقول يا استثنايي  1های جنسيدر امور جنسي و يا كسب لذت تتاثير انگيزه موفقي

، محمد نژاد قاديكاليي ،   1898مير فخرايي ، ) دست به مصرف اين مواد ميزنند 

های شروع مصرف بانك مشكالت اجتماعي ايران در مقاله ای با عنوان انگيزه .(1891

در ابتدای مصرف باعث تاخير انزال و  8مواد مخدر اعالم كرده است كه مصرف اوپيوييدها

نتيجه از نظر افرادی كه از روابط جنسي سالم  در. مي شود 4طوالني شدن زمان مقاربت

و با مصرف ترياك از روابط جنسي خود رضايت پيدا  شودبي اطالعند مطلوب تلقي مي

ابستگي به غافل از آنكه اين سوء مصرف به زمانهای ديگر نيز سرايت نموده و و ،مي كنند

اوپيوييد  پيش مي آيد كه مصرف مداوم آن به كاهش ميل جنسي و ناتواني جنسي مي 

است كه براساس انگيزه و ميل جنسي  رفتار جنسي رفتاری(. 1880سرگلزايي ، )انجامد 
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آورد، تحريكات اعضای اش را فراهم ميرخ مي دهد و موجبات لذت فرد و شريك جنسي

ربت است احساس نامتناسب گناه يا اضطراب در آن وجود جنسي اوليه همراه با مقا

از (.1881ترجمه پورافكاری،  1008سادوك و سادوك، )ندارد و از سر اجبار نيست 

تر در افرادی كه سوء مصرف مواد دارند شايع 1سوی ديگر رفتارهای جنسي پر خطر

جنسي مخاطره  است، بطوری كه بخشي از انتقال بيماريهای عفوني، مربوط به رفتارهای

در بين معتادان به دليل  1همچنين بي بند و باری جنسي. آميز و محافظت  نشده است

رفتار جنسي   (.1881رزاقي و همكاران، )طرد شدگي از اجتماع شايع بوده است 

ای هستند كه به منظور افزايش لذت جنسي از تعدد شريك پرخطر، رفتارهای جنسي

 ازطرف(. 1008، 8سانتلي)ل جلوگيری را شامل مي شود جنسي تا عدم استفاده از وساي

مانعي ( 4عامل روانگردان)ديگر رابطه تنگاتنگ رفتارهای جنسي و مصرف مواد مخدر 

و   واشتن ،1راوسون)سازد مواد مخدر را با مشكل رو به رو مي صرفاست كه درمان م

در مصرف كنندگان  9سيبا توجه به اين كه تاكنون در زمينة رفتار جن .(1001همكاران ، 

مواد مخدر و محرك در ايران پژوهشهای الزم انجام يا گزارش نشده است و با توجه به شيوع 

( مانند بيماری هايي كه از طريق عمل جنسي انتقال مي يابند)خطرات معطوف به سالمتي   

جمعيت معتاد اين موضوع ضروری است كه در مورد رابطة ميان رفتار جنسي و د در مور

ارزيابي قرار گيرد و نرخ  و اين رابطه موردانجام شود مصرف مواد مخدر و محرك پژوهشي 

   .روابط جنسي نامناسب معتادان بايد در كشور به طور دقيق مشخص شود

ای مهم در رفتار آسيب به خود از سوی ديگر مواد مخدر به عنوان يك عامل زمينه 

های سيستم عصبي از يك سو و سركوب كننده 8از آنجا كه مواد محرك. اندشناخته شده

حركتي  –توانند تاثيرات رواني از سوی ديگر مي( مخدرها)های عملكرد سيستم عصبي 

سروش و )كنند بر فرد گذاشته و فرد را مستعد آسيب، به خصوص آسيب به خود 

رفتار آسيب به خود به عنوان رفتارهايي كه ناشي از صدمه، آسيب . (1881همكاران، 
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2
. Sexual promiscuity  

3
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. Sexual behavior 
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. Stimulant 
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رفتارهای آسيب رسان . جسماني يا رواني و رفتار خشونت آميز نسبت به خود است

(. 1001، 1گلدر)و قطع عضو خود به عنوان اين رفتارها شناخته شده اند ( مضر به خود)

ركتي، قضاوت و استدالل فرد همچنين سوء مصرف مواد معموال بر سيستم حسي و ح

(. 1881سروش و همكاران، )دهد قرار مي 1گذارد و او را در خطر آسيب به خودتاثير مي

فراد ممكن است به داليل مختلف به خود آسيب بزنند،كه يكي از انها  سوء ا(. 1881

افرادی كه با رفتارهای صدمه ی به خود مواجه (. 1008، 8گراتز)استفاده از مواداست 

بررسي (. 1001، 4رانزسپ)بودندگزارش كردندكه شروع آن پس از اعتياد بوده است 

مطالعاتي كه در ايران انجام شده نشان مي دهد كه معتادان مورد مطالعه افرادی بوده 

و آسيب   ، عصيانگر، بي قرار و دارای احساسات خصومت زا1اند كه از لحاظ عاطفي نابالغ

  (. 1898عسكريان، )آسيب به خود بوده اند 

در يكي از پژوهشهای انجام شده با هدف درك رابطه ميان احساسات، رفتار جنسي و 

با استفاده از سياهه ( كوكايين، متامفتامين، ترياك، الكل)چهار ماده مخدر و محرك 

نفر  19نفر ترياك،  188سنجش رفتار جنسي با گروهي از مردان و زنان كه تعداد 

-نفر الكل مصرف مي كردند ميانگين سن شركت 91و ( نمتامفتامي)كوكايين و شيشه 

. سال بود 14درصد آنها مرد و ميانگين تعداد سالهای تحصيلي  1 سال و  88كنندگان 

كنندگان ترياك در مقايسه با مصرف كنندگان ساير نتايج به اين صورت بود كه مصرف

انجام عمل جنسي  مواد كمتر معتقد بودند كه افكار، احساسات، ميل جنسي و احتمال

رود همچنين كمتر معتقد بودند كه استعمال مواد به شكل آنها با مصرف مواد باال مي

احتمال انجام رفتار جنسي پر خطر غير . نمايدوسواسي و بيش از حد درگير سكس مي

ها احساس نياز به درمان همچنين كمتر از ساير گروه. معمول در آنها كمتر بوده است

معتقد بودند كه عملكرد و لذت جنسي ( شيشه)صرف كنندگان متامفتامين داشتند اما م

شان با مصرف مواد باال مي رود و بيشتر از ساير مصرف كنندگان معتقد بودند كه رابطه 

مصرف كنندگان كوكايين . جنسي و مصرف متامفتامين ارتباط محكمي با يكديگر دارند

به شكل وسواسي و بيش از حد درگير سكس نيز معتقد بودند كه استعمال مواد آنها را 

نمايد و رابطه محكمي ميان استعمال كوكايين و رفتار جنسي شان وجود دارد مي
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 (. 1001راوسون، واشتن و همكاران، )

با بررسي سوء مصرف  1، در پژوهش خود در تايلند( 1008)و همكاران  1شرمن

درصد آنها متامفتامين مصرف  90مرد چيني كه  48متامفتامين و رفتار جنسي بر روی 

بودند به اين نتيجه رسيد كه اولين ( 10-11)و ( 11-19)مي كردند و در دو گروه سني 

ها سالگي بوده به دليل استفاده از متامفتامين، آزمودني 10افزايش تجربه جنسي در 

ه شود با استفاده از متامفتامين ميل و غريززماني كه ميل و غريزه جنسي شان كم مي

جنسي خود را افزايش مي دهند و نتايج يافته ها نشان داد كه ارتباط مثبتي بين 

 . استفاده از متامفتامين و افزايش رفتار جنسي وجود دارد

در يك پژوهش كه به منظور بررسي رفتار جنسي در مصرف كنندگان كوكايين با سياهه 

صرف كنندگان درصد م 0 مشخص شد كه بيش از . سنجش رفتار جنسي انجام شد

معتقد بودند كه رابطه معنادار و محكمي ميان مصرف كوكايين و رابطه جنسي وجود 

 (.1787واشتن، )دارد 

در يكي از پژوهشهايي كه در ايالت متحده آمريكا با موضوع تأثير متامفتامين در زندگي 

لعه اجتماعي و جنسي معتادان در دوره آغاز درمان و دوره پي گيری درمان مورد مطا

و همه تغييرات  HIVقرار گرفته، سابقه استعمال متامفتامين و تظاهر جنسي، خطرات 

تا  17مربوط به استعمال مواد محرك مورد بررسي قرار گرفت سن شركت كنندگان بين 

شركت كنندگان دارای تحصيالت عالي و با . سال بود 89سال و ميانگين سني آنها  19

درصد از شركت  1/81به اعتقاد . سال بوده اند 9/14های تحصيلي ميانگين سال

كنندگان مصرف متامفتامين هميشه يا اغلب با سكس در ارتباط است همچنين ميلشان 

شود تحت تر و رهاتر، به استعمال متامفتامين مربوط ميبه عمل جنسي پرشور و حرارت

اند و كنترل خود را بر روی ها و رفتارهای جنسي پر خطر داشتهتأثير متامفتامين فعاليت

تظاهرات و رفتارجنسي از دست داده به عالوه كاهش استعمال متامفتامين با كاهش 

 (. 1001شاپتو و همكاران، )رفتارهای جنسي پرخطر همخواني و همزماني داشته است 

مصرف كننده متامفتامين كه  19، در پژوهش خود بر روی ( 1777)و همكاران  8موليتر

نفر زن بودند به اين نتيجه مصرف كنندگان متامفتامين آن را  11ز آنها مرد و نفر ا 81
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مستقيماً با فعاليت جنسي مرتبط مي دانند اغلب با تعداد زيادی شريك جنسي عمل 

 .پردازندجنسي دارند و بيش از مصرف كنندگان ساير موارد به عمل جنسي ناايمن مي

نوجوان  81ي پرخطر و تكرار زياد رابطه جنسي در در پژوهش ديگر در تايوان رفتارهای جنس

نوجوان مرد كه مصرف كننده نبودند مقايسه شد و نتايج  190مرد مصرف كننده متامفتامين با 

اينگونه بود كه مصرف كنندگان متامفتامين رغبت به شريكهای جنسي متنوع و زيادی داشتند 

ايل جلوگيری وجود داشت و  اين كه همچنين تكرار زياد رابطه جنسي بدون استفاده از وس

 (. 1004، 1ين)مصرف متامفتامين بطور قابل توجهي رفتارهای جنسي را افزايش مي دهد 

نفر مرد سفيد  14811براساس يكي از مطالعاتي كه در غرب و جنوب آمريكا بر روی 

 بودند با 18- 1كوكايين و ماری جوانا و در گروه سني  پوست كه مصرف كننده شيشه،

استفاده از پرسشنامه نتايج نشان داد كه سوء مصرف كنندگان كوكايين و ماری جوانا 

همه از مدرسه اخراج شده و بيكار بوده و نسبت به سوء مصرف كنندگان شيشه 

مشكالت اجتماعي بيشتری داشتند و پدرانشان نيز مصرف كننده مواد و بيكار بودند ولي 

 (.1009، 1ايريتاني)پرخطر بيشتری داشتند سوء مصرف كنندگان شيشه رفتار جنسي 

، در پژوهش خود تحت عنوان فراواني اختالالت شخصيت و ( 1881)كريمي و همكاران 

و ( مرد)نفر  78نفر كه  100رفتارهای خود تخريبي در معتادان به مواد افيوني بر روی 

كه از اين مقدار  بود% 91با توجه به نتايج فراواني اختالالت شخصيت   بودند( زن)نفر  9

 . خود زني در بين معتادان به مواد افيوني بود% 18

، به بررسي مرگ های ناشي از سوء ( 1888)در يك مطالعه توسط حجازی و همكاران 

مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاع شده به اداره كل پزشكي قانوني خراسان پرداخته 

مورد مرد  7 8ت از كل پرونده ها سال مورد بررسي قرار گرف 1پرونده در طي  871شد 

اند اكثر موارد فوت مربوط به جنس مرد شايع ترين بوده%(  / )مورد زن   و %( 4/78)

بود در بررسي يافته های باليني در افراد مورد مطالعه %( 9/81)ماده مصرف ترياك با 

 . خود زني داشتند%(  1/1)مشخص شد كه 

 اهداف پژوهش

 1و مواد محرك( 4، هرويين8ترياك، كراك)رف مواد مخدر ت تعيين رابطه سوء مص1

                                                 
1
. Yen  

2
. Iritani 

3
. Crack 

4
. Heroin 

5
. Stimulant substances  



 

 

 

056   اعتياد پژوهي 
 
 

 

 . با رفتار جنسي وابسته به مواد( 1، كوكايين1شيشه)

شيشه، )و مواد محرك ( ترياك، كراك، هرويين)ت تعيين رابطه سوء مصرف مواد مخدر 1

 . پرخطر با رفتار جنسي( كوكايين

شيشه، )و مواد محرك ( هرويينترياك، كراك، )تعيين رابطه سوء مصرف مواد مخدر ت 8

  .با رفتار آسيب به خود( كوكايين

 فرضيه هاي پژوهش
ت بين گروه های مختلف سوء مصرف كنندگان مواد از نظر رفتار جنسي وابسته به مواد 1

 . تفاوت وجود دارد

ت بين گروه های مختلف سوء مصرف كنندگان مواد از نظر رفتار جنسي پرخطر تفاوت 1

 . وجود دارد

ت بين گروه های مختلف سوء مصرف كنندگان مواد از نظر رفتار آسيب به خود تفاوت 8

 . وجود دارد

 طرح پژوهش   

 .مقايسه ای است -روش پژوهشي استفاده شده در اين پژوهش از نوع پس رويدادی علي

 جامعه آماري

كوكايين شهر شيشه و , هرويين, ترياك, جامعه آماری اين پژوهش را كليه معتادان كراك

 .دهندتشكيل مي 1889  -88 تهران در سالهای

 نمونه و روش نمونه گيري

كمپ  8كمپ بزرگ تهران  11نمونه گيری در دسترس بوده از بين , روش نمونه گيری

شرق و جنوب تهران مستقر هستند اجازه انجام پژوهش را , كه در مناطق مختلف غرب

مصرف  80- 10كمپ ها به صورت مختلف بيندر اين زمان در هر يك از اين . دادند

بعد از مراجعه به كمپ ها از افرادی كه شرايط پاسخدهي به . كننده بوده است

پرسشنامه را داشتند دعوت به همكاری شد كل تعداد مصرف كنندگان اين كمپ ها 

نفر به علت  40نفر شرايط پاسخدهي نداشتند و  100نفر بوده كه از اين تعداد  401

 1 1نمونه حاضر . بودن و عدم پاسخدهي دقيق پرسشنامه از نمونه حذف شدندناقص 

                                                 
1
. Ice 

2
. Cocaine  
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  1نفر مصرف كنده كراك،  119نفر مصرف كننده ترياك،  10از اين تعداد، . نفر است

نفر مصرف كننده  11نفر مصرف كننده شيشه و  9 نفر مصرف كننده هرويين، 

 . كوكايين بودند

 ابزار پژوهش

، ( 1001واشتن، ) هه سنجش رفتار جنسي است كه توسطابزار پژوهش حاضر سيا

استخراج شده و توسط  1889ساخته شده از مقاله سوء مصرف مواد مخدر در سال 

پژوهشگر زير نظر استاد راهنما و استاد مشاور ترجمه شده بعضي از جمله های آن 

اهه در اين سي. تعدادی جمله اضافه شده -حذف شده و بعضي از جمله ها فرهنگي شده

جمله و يك سئوال دارد و به منظور سنجش رفتار جنسي در مصرف 17حال حاضر 

نام مواد مصرفي بر اساس نوع اعتياد . كنندگان مواد مخدر و مواد محرك بكار مي رود

 :مقياس سنجش مي شود كه عبارتند از 8در اين سياهه . فرد در سياهه تغيير كرده

و يك , ( رفتار آسيب به خود), ( فتار جنسي پرخطرر), ( رفتار جنسي وابسته به مواد)

 . برای گروه بندی افردی كه احساس نياز به درمان دارند( 19شماره )جمله 

 –اسپيرمن  –پايايي هر يك از خرده مقياسهای اين آزمون با سه روش آلفای كرونباخ 

شود ، مشاهده مي(8-1)براون و گاتمن محاسبه شده است  همانگونه كه در جدول 

 . تمامي خرده مقياسها از پايايي كافي برخوردار هستند

 

 

 

 (2112)پايايي خرده مقياسهاي سياهه سنجش و اشتن : 1-0جدول 

 پايايي

 ابعاد
 گاتمن اسپيرمن ضريب آلفای كرونباخ

 847/0 848/0 711/0 رفتار جنسي وابسته به مواد

 711/0 718/0 709/0 رفتار جنسي پرخطر

 8/0 7 780/0 797/0 خود رفتار آسيب به

 

اعتبار آزمون بوسيله اساتيد روان شناسي و مشاوره از نظر اعتبار سازه مورد تاييد قرار 

 . گرفته است



 

 

 

058   اعتياد پژوهي 
 
 

 

 روش توزاه وتحليل داده ها

انحراف استاندارد و , ميانگين, توزيع فراواني: در اين پژوهش از آمار توصيفي شامل

استفاده شده و در آمار استنباطي از تحليل واريانس جداول و نمودارهای مربوط به آن 

مواد مخدر و محرك با هم گروه مصرف كننده  استفاده شده است به علت اين كه چند

مقايسه مي شوند از اين روش استفاده شده و برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم 

 (. 1888ش، ترجمه كيامن( بي تا)، 1شيولسون)استفاده شده است SPSS افزارآماری

  هااافته

قرار داشتند و ( 40و بيشترين سن  17كمترين سن )گروه نمونه در دامنه سني 

گروه معتادان ( درصد 1/18)بوده است ازنظر وضعيت تأهل  88/18ميانگين سني آنها 

از نظر سطح .اندآنها متاركه كرده( درصد 7/10)آنها متأهل و ( درصد 80/ )مجرد، 

ديپلم، ( د رصد  4/8)معتادان مورد آزمون تحصيالت ابتدايي، ( درصد 1/41)تحصيالت 

به اين . فوق ليسانس دارند( درصد8)ليسانس و ( درصد 4/9)فوق ديپلم، ( درصد  )

 . ترتيب مي توان گفت سطح تحصيالت موضوع قابل توجهي در مصرف مواد است

                                                 
1
. Shavelson  
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هاي معتادان در مورد احساس ، توزيع فراواني پاسخ گروه4-0جدول                      

 نياز به درمان

 
 احساس نياز به درما 

 كل
 بلي  خير

 گروه

 ترياك
 10  8 14 فراواني آزمودني ها 

 %100 %91 %18 درصد فراواني

 كراك
 119 71 11 فراواني آزمودني ها 

 %100 %98/  %4/11 درصد فراواني

 هرويين
  1 18 8 فراواني آزمودني ها 

 %100 %1/81 %8/18 درصد فراواني

 شيشه
 9  47 18 فراواني آزمودني ها 

 %100 %1/98 % 7/1 درصد فراواني

 كوكايين
 11 18 1 فراواني آزمودني ها 

 %100 % 9/8 %8/18 درصد فراواني

 كل
 1 1 108 1  فراواني آزمودني ها 

 %100 % 9/  %4/18 فراوانيدرصد 
 

 

 4/18درصد معتادان احساس نياز به درمان دارند و   9/ ، نشان مي دهد 4-1جدول

براساس فراواني بدست آمده ميزان . درصد آنها چنين نيازی را احساس نمي كنند

، در گروه هرويين (درصد  9/8)احساس نياز به درمان به ترتيب در گروه كوكايين 

و ترياك ( درصد 1/98)ر گروه شيشه ، د(درصد 98/ )، در گروه كراك (درصد 1/81)

 مي باشد( درصد 91)

                  

 ي محاسبات شاخص هاي توصيفي رفتار جنسي وابسته به مواد، خالصه4-2جدول

 برحسب نوع مواد مصرفي

 ميانگين گروه
 درصد 31حدود اطمينا  

 ميانه
انحراف 

 معيار
 تعداد كوي بيشينه كمينه

 حد باالتر حدپائين تر

 10 -0/ 8 11 1 84/1 9 18/9 1/ 7  /1  ترياك

 119 -0/ 1 88 0 1/1  4 71/4 74/8 48/4 كراك



 

 

 

061   اعتياد پژوهي 
 
 

 

  1 -0/0  1 1 1/1  1  / 1 17/8 88/4 هرويين

 9  -41/0 1 1 41/1 7 09/7 11/8 8/   شيشه

 11 -10/0 88 9 81/1 10 08/10 17/8 88/7 كوكايين
 

دهد كه ميانگين و انحراف معيار نمرات گروه مصرف كنندگان نشان مي ،4-1جدول

؛ گروه كراك به 84/1و   /1 ترياك در رفتار جنسي وابسته به مواد به ترتيب برابر با 

و گروه  41/1و  8/  ؛گروه شيشه 1/1 و  88/4؛ گروه هرويين 1/1 و  48/4ترتيب 

 . است 81/1و  88/7كوكايين 

 . هاسترف كنندگان كوكايين كمتر از ساير گروهپراكندگي نمرات در گروه مص

 

 ي محاسبات شاخص هاي توصيفي رفتار جنسي پرخطر در، خالصه4-1جدول

 مصرف كنندگان مواد برحسب نوع مواد مصرفي

 ميانگين گروه
 درصد 31حدود اطمينا  

 ميانه
انحراف 

 معيار
 كوي بيشينه كمينه

 تعداد

  حد باالتر حدپائين تر

 10 18/0 8 0 88/0 1 87/1 87/0 14/1 ترياك

 883 87/0 8 0 0/ 7 1 80/1 71/0 18/1 كراك

 81 78/0 8 0 87/0 1 81/1 40/0 88/0 هرويين

 13 40/0 8 0 14/1 1 10/1 14/1 81/1 شيشه

 81 07/0 8 1 90/0 1 81/1 14/1 78/1 كوكايين

 

نشان مي دهد كه ميانگين و انحراف معيار نمرات رفتار جنسي پرخطر گروه  ،4-8جدول

، هرويين 0/ 7و  18/1؛ كراك 88/0و  14/1مصرف كنندگان ترياك به ترتيب برابر با 

پراكندگي نمرات در گروه  90/0و  78/1و كوكايين  14/1و  81/1؛ شيشه 87/0و  88/0

 . ها استترياك كمتر از ساير گروه

 

 ، خالصه ي محاسبات شاخص هاي توصيفي رفتار آسيب به خود4-4جدول 

 مصرف كنندگان مواد برحسب نوع مواد مصرفي

 تعداد كوي بيشينه كمينهانحراف  ميانه 31حدود اطمينا   ميانگين گروه



   060....  بررسي تاثير تحريك: بحث ويژه
 
 

 

 

 معيار درصد

 حد باالتر حدپائين تر

 10 48/0 1 0 49/1 1 41/1 18/1 1 ترياك

 119 -07/0 1 0 11/1 8 8/ 8 81/1 07/8 كراك

  1 -11/0 1 0 81/1 1/1 9/8  90/1 7/1  هرويين

 9  41/0 1 0 1/ 1 1 81/1 14/1 78/1 شيشه

 11 49/0 1 0 41/1 1 11/8 17/1 40/1 كوكايين
 

دهد كه ميانگين و انحراف معيار نمرات آسيب به خود گروه مصرف ، نشان مي4-4جدول

و  7/1 ، هرويين 11/1و  07/8؛ كراك 49/1و  1كنندگان ترياك به ترتيب برابر است با 

كمترين پراكندگي نمرات در . 41/1و  40/1و كوكايين  1/ 1و  78/1؛ شيشه 81/1

  .گروه ترياك و بيشترين پراكندگي در گروه هرويين است

هاي مختلف سوء مصرف كنندگا  مواد  از نظر رفتار جنسي بين گروه: 8فرضيه       

 . وابسته به مواد تفاوت وجود دارد

 ، تحليل واريانس يکطرفه گروه و رفتار جنسي وابسته به مواد4-5جدول

 
جمع 

 موذورها

درجه 

 آزادي

ميانگين 

موزور 

 مربعها

F 
سطح 

 معني داري

موذور 

 اتا

 71/40 008/0 01/41 04/187 4  14/71 بين گروه

    81/1 0 1 0/1880  درون گروه

     212 32/2881 كل

 

 

های مختلف سوء مصرف كنندگان ، نشان مي دهد بين گروه4-1همانطور كه جدول 

,   > P 01/0)مواد از نظر رفتار جنسي وابسته به مواد تفاوت معني داری وجود دارد 

(1 0 ,4 )01/41 =F ) درصد اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه  77به عبارت ديگر، با

بنابراين مي توان فرضيه ی صفر . نوع مواد مصرفي تاثير معني داری بر رفتار جنسي دارد

 . را رد و فرضيه پژوهش را تاييد كرد

سته درصد بر رفتار جنسي واب 71/40نوع مواد مصرفي ( اندازه اثر)با توجه به مقدار مجذور اتا 

 داردبه مواد تاثير

هاي مختلف سوء مصرف كنندگا  مواد از نظر رفتار جنسي پرخطر بين گروه: 2فرضيه 
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 . تفاوت وجود دارد

 

 ، تحليل واريانس يکطرفه گروه و رفتار جنسي پرخطر4-6جدول

 
جمع 

 موذورها

درجه 

 آزادي

ميانگين 

موزور 

 مربعها

F 
سطح معني 

 داري

موذور 

 اتا

 17/11 008/0 8/ 17 89/9 4 48/81 بين گروه

    0/ 7 0 1 8/147  درون گروه

     212 88/218 كل

 

های مختلف سوء مصرف كنندگان ، نشان مي دهد بين گروه4- همانطور كه در جدول 

مواد از نظر رفتار جنسي پرخطر تفاوت معني داری وجود دارد 
)/),(/( 01026041968  pF  درصد اطمينان مي توان  77به عبارت ديگر، با

 . نتيجه گرفت كه نوع مواد تاثير معني داری بر رفتار جنسي پرخطر دارد

 17/11نوع مواد مصرفي بر رفتار جنسي پرخطر ( اندازه اثر)با توجه به مقدار مجذور اتا 

 . تاثير دارد

هاي مختلف سوء مصرف كنندگا  مواد از نظر رفتار آسيب به خود بين گروه: 8فرضيه 

 . تفاوت وجود دارد

 

 ، تحليل واريانس يکطرفه گروه و رفتار آسيب به خود4-7جدول

 
جمع 

 موذورها

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 موذورها
F 

سطح 

 معني داري

موذور 

 اتا

 79/10 001/0 01/8 81/18 4 18/91 بين گروه

    81/1 0 1 10 /81 درون گروه

     212 03/111 كل

 

های مختلف سوء مصرف كنندگان نشان مي دهد بين گروه 4-9همانطور كه در جدول 

)/),(/( مواد از نظر رفتار آسيب به خود تفاوت معني داری 0102604018  PF  

درصد اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه نوع مواد  77به عبارت ديگر، با . وجود دارد
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اندازه )با توجه به مقدار مجذور اتا . مصرفي بر رفتار آسيب به خود تاثير معني داری دارد

 . درصد تاثير دارد 79/10نوع مواد مصرفي بر رفتار آسيب به خود ( اثر
 

برای مشخص كردن . .ه ها تفاوت معناداری وجود داردتحليل واريانس نشان داد بين گرو

، ميزان نتايج نشان داد. تفاوت گروه ها ازمون مقايسه های چند گانه توكي بكار برده شد

رفتار جنسي در مصرف كنندگان كوكايين در بيشترين سطح و در مصرف كنندگان 

دگان ترياك كراك در كمترين سطح بوده، همچنين ميزان رفتار جنسي در مصرف كنن

بيشتر از مصرف كنندگان كراك و كمتر از مصرف كنندگان شيشه و كوكايين بوده 

 بيشتر از ميزان رفتار جنسي پرخطر در سوء مصرف كنندگان كوكايين و شيشه. است

ميزان رفتار آسيب به خود در  هرويين بوده و سوء مصرف كنندگان ترياك، كراك،

گروه ها است و كمترين رفتار آسيب به خود در مصرف كنندگان كراك بيشتر از ساير 

  مصرف كنندگان شيشه و ترياك است

 گيري بحث و نتيوه

يكي از اثرات : توان بيان كرد كههای به دست آمده از اين پژوهش ميبنابراين با يافته

در پژوهش . مصرف شيشه و كوكايين افزايش رابطه جنسي و رفتار جنسي پرخطر است

انگيزه اوليه بسياری از سوء مصرف كنندگان مواد برای مصرف مواد  ، (1898)سرگلزايي 

كنندگان مواد تغيير در عملكرد جنسي و رنج بردن از انزال زودرس بوده و بسياری از مصرف

زياد خود را به سمت مصرف دوباره مواد اختالل عملكرد جنسي در ( عود)های علت برگشت

 . مصرف مواد ذكر كردند زمان قطع

، بيشترين ميزان رفتار جنسي در مصرف كنندگان كوكايين و كمترين نتايج نشان داد

نتايج بدست امده با پژوهش  .است ميزان رفتار جنسي در مصرف كنندگان كراك

در مورد كمتر بودن ميزان رفتار جنسي در مصرف كنندگان  ، (1001)راوسون و واشتن 

و متامفتامين همسو بوده ولي در مورد  ترياك در مقايسه با مصرف كنندگان كوكايين

ميزان رفتار جنسي در مصرف كنندگان متامفتامين در مقايسه با كوكايين ناهمسو بوده 

تواند از داليل ناهمسو بودن اين پژوهش عوامل فرهنگي يا مدت زمان مصرف مواد يا مي

در  ، (1008)ميزان خلوص ماده مصرفي باشد همچنين با پژوهش شرمن و همكاران 

مورد اثربخشي مصرف متامفتامين بر روی رفتار جنسي كه باعث افزايش رابطه جنسي 

در مورد اثربخشي مصرف كوكايين بر  ، (1787)مي شود همسو بوده و با پژوهش واشتن 

 . رفتار و رابطه ی جنسي همسو بوده است

ميزان رفتار جنسي پرخطر در سوء مصرف  همچنين براساس نتايج بدست آمده
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هرويين بوده  سوء مصرف كنندگان ترياك، كراك، بيشتر از نندگان كوكايين و شيشهك

در مورد  ، (1777)و پژوهش موليتر و همكاران  (1004)نتايج اين پژوهش با پژوهش ين 

افزايش رفتارهای جنسي پرخطر و رفتار جنسي در مصرف كنندگان متامفتامين همسو بوده 

در مورد افزايش رفتارهای جنسي پرخطر  ، (1009)كاران همچنين با پژوهش ايريتاني و هم

با توجه به تأييد فرضيه اول و دوم، . مصرف كنندگان متامفتامين همسو بوده است سوء در

در مورد افزايش رفتارهای جنسي ،( 1001)نتايج يافته ها با پژوهش شاپتو و همكاران 

ن مصرف متامفتامين و رفتار پرخطر در مصرف كنندگان متامفتامين و ارتباط مثبت بي

 . جنسي همسو بوده است

نتايج نشان داد بيشترين ميزان رفتار آسيب به خود در سوء مصرف كنندگان كراك 

وكمترين ميزان رفتار آسيب به خود در سوء مصرف كنندگان ترياك وشيشه بوده است 

وهش حجازی و های پژنتايج رفتار آسيب به خود در مصرف كنندگان ترياك با با يافته

 .  ، همسو است( 1881)و كريمي و همكاران ( 1888)همكاران 

كمبود منابع داخلي و خارجي در مورد موضوع -1: از محدوديت های اين پژوهش

ای محدود انجام شده، تعميم ت با توجه به اين كه اين پژوهش بر روی جامعه1پژوهش 

 .احتياط صورت گيردنتايج به شهرستانها و جامعه های ديگر بايد با 

 

 پيشنهادهاي پژوهشي
 

ت با توجه به اين كه اين پژوهش برای اولين بار در ايران انجام شده پيشنهاد مي شود 1

در گروه نمونه بزرگتر در تهران، شهرستانها و در )اين پژوهش در سطح گسترده تری 

 . انجام شود( كلينيك های ترك اعتياد

ترياك، )بين زنان سوء مصرف كننده مواد مخدر  ت توصيه مي شود اين پژوهش در1

نيز بررسي و با مردان سوء مصرف ( شيشه، كوكايين)و مواد محرك ( كراك، هرويين

كننده مواد مخدر و محرك مقايسه شود و تفاوت اين دو گروه در رفتارهای جنسي 

 . وابسته به مواد، رفتارهای جنسي پر خطر و رفتارهای آسيب به خود مشخص شود

ت پيشنهاد مي شود اين پژوهش بين افرادی كه اعتياد داشتند و درمان شدند و 8

 . داشتند به سمت مواد انجام شود( برگشت)همچنين مصرف كنندگاني كه عود 

ت انجام مطالعات دقيقتر در مورد بررسي همبودی رفتار جنسي، رفتار جنسي پرخطر و 4
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لي بين اين رفتارها و شناخت عوامل مصرف مواد مخدر و محرك و ارتباط علت و معلو

 . زمينه ساز اين رفتارها توصيه مي شود

 

 پيشنهادهاي كاربردي 

 با استفاده از يافته های اين پژوهش 

-هايي برای آموزش صحيح در زمينه رفتارهای جنسي به منظور بهرهت برنامه1

-پيشنهاد ميگيری بهتر جنسي و جلوگيری از گرايش افراد به سمت مصرف مواد 

 .شود

ت بهتر است در رابطه با تعامل ميان رابطه جنسي و مصرف مواد مخدر راه 1

 . كارهای درماني جديدی پي ريزی شود

ت پيشنهاد مي شود به آموزش روانشناسان و مشاوران در مراكز ترك اعتياد و 8

كمپ های معتادان به هدف پرداختن به مسائل جنسي خاص معتادان كه در 

صورت عدم توجه مي تواند مانعي بر سر راه درمان و رسيدن به درمان موفقيت 

 . آميز باشد

داشتي و آموزش استفاده از وسايل ت برنامه هايي برای آموزش رفتارهای جنسي به4

جلوگيری و همچنين دسترسي آسان به وسايل جلوگيری برای مصرف كنندگان مواد 

 . وشركای جنسي آنان توصيه مي شود

 

 سپاسگزاري
دانم از همه بيماران شركت كننده در اين پژوهش و همچنين از مسئولين الزم مي

وسكا بزرگساالن و جوانان، آهنگ های چيتگر بزرگساالن و جوانان، تمحترم كمپ

بزرگساالن و جوانان، لويزان و آزادگان كه با همكاری خود امكان انجام پژوهش حاضر را 

 . فراهم كردند، صميمانه قدرداني كنم
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 منابع 
 . نشر مهاجر: تهران .جامعه شناسي اعتياد در اارا  امروز(. 1881. )تاجيك، محمد رضا؛ مير آشتياني، الهام

بررسي مرگهای ناشي از (. 1888. )ی، آريا؛ زارع، غالمعلي؛ زيدآبادی نژاد، محمدباقر؛ شاكرمي، محمد تقيحجاز
موله دانشکده . مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاع شده به اداره كل پزشكي قانوني خراسان رضوی سوء

 .  10 – 101ص . 1شماره   ،11مشهد، سال  پزشکي دانشگاه علوم پزشکي
مطالعه كيفي رفتارهای (. 1881. )رزاقي، عمران محمد؛ رحيمي موقر، آفرين؛ محمد، كاظم؛ حسيني، مهدی

سال . تحقيقات بهداشتي موله دانشکده بهداشت و انستيتو –جنسي پرخطر معتادان تزريقي در تهران 
 .شماره دوم. دوم

. باليني روانپزشکي –وم رفتاري عل: خالصه روانپزشکي(. 1008. )سادوك، ويرجينيا. سادوك، بنيامين
 . انتشارات شهر آب: تهران(. 1881. )ترجمه نصرت اله پورافكاری

اولين كنگره . مطالعه اختالل عملكرد جنسي پس از بازگيری از مواد افيوني(. 1898. )سرگلزايي، محمدرضا
 . دمشه راهکارهاي بهداشتي مبارزه با اعتياد دانشگاه علوم پزشکي        سراسري 

 . انتشارات دانشگاه علوم پزشكي: مشهد. ترك اعتياد موفق(. 1880. )سرگلزايي، محمد رضا 
بررسي (. 1881. )سروش، احمد رضا؛ سيد محقق، محمد هادی؛ كار بخش داوری، مژگان؛ زارعي، محمد رضا 

. دانشگاه علوم پزشکيموله . شيوع مصرف مواد مخدر در بيماران ترومايي مراجعه كننده به بيمارستان سينا
 . 8شماره . 4 دوره 

: تهران(. 1884. )ترجمه علي رضا كيامنش استدالل آماري در علوم رفتاري(.  بي تا. )ريچاردجي. شيولسون 
 . انتشارات جهاد دانشگاهي واحد عالمه طباطبايي

  به مواد بررسي شيوع اختاللت شخصيت، خودزني و خالکوبي در معتادا(. 1898. )عسكريان، يداله
. پايان نامه دكترای پزشكي. افيوني مراجعه كننده بطور سرپااي به مركز بهزاستي شهرستا  كرما 

 . دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
(. 1881. )كريمي، شاپور؛ عبداللهيان، ابراهيم؛ سرگلزايي، محمد رضا؛ ابراهيم زاده، سعيد؛ ثمری، علي اكبر

اواني اختالالت شخصيت و رفتارهاي خود تخرابي در معتادا  به مواد افيوني مراجعه كننده مطالعه فر
دانشگاه . همايش سراسری اعتياد چالش و درمان ها. به كلينيک سرپااااي درما  اعتياد سازما  بهزاستي

 . علوم پزشكي زنجان
، پايان نامه تأثيرات آ  در ارتکاب جرمعلل گرااش به مواد مخدر و (. 1891. )محمد نژاد قاديكاليي، پرويز

 . دانشگاه شهيد بهشتي: تهران. كارشناسي ارشد
 . نشر اوحدی: تهران. معتاد كيست. اعتياد چيست(. 1898. )مير فخرايي، عليرضا 
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