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كنند، اين يك جهاد بزرگ،  امروز اگر مسئولين نظام جمهوري اسالمي ايران با مواد مخدر به سختي مبارزه مي
 « مدظله العالي ظم رهبريمقام مع».    يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران است

 

 

 دکتر مومني جناب آقاي

 ستاد کل محترمدبير

 نتايج طرح پژوهشي بررسي شناخت و عوامل موثر در گرايش به مصرف موواد  خريود و فورو  و قا وا       :موضوع

 مواد مخدر در زندانيان استان گيالن

 ؛با سالم و احترام

 :بدین وسیله به استحضار حضرتعالی می رساند
نسات  باه    7931ا   7931تای مصوبه شورای تحقیقات دبیرخانه ستاد در ساا   طرح پژوهشی مزبور، در راس و  1

 ا  مواد مخدر در زندانيان استان گويالن شناخت عوامل موثر در گرايش به مصرف مواد  خريد و فرو  و قا بررسی 
 .متادرت ورزیده اس 

لعاه از ناوع زمی اه یاابی     ع مطاوهشی حاضر از نوع پس رویادادی و ناو  طرح پژ :و رو  تحقيق و نمونه آماري  0
جامعه آماری در این پژوهش کلیه زندانیان مواد مخدر اعا  از مصارک ک  اده، خریاد و  ارو  و      . مقطعی اس 

 .شاده اناد   هاای اساتان موفاوک    رواناه زنادان   ،مااه م تیای باه ان ااو پاژوهش      6عار   قاچاقچیان که در 
باا توجاه   . نفر از زندانیان بوده اس  222مل رو  نمونه گیری خوشه ای چ د مرحله ای بوده و ح   نمونه شا 

به گستردگی جامعه آماری و همچ ین احتساب وضعی   ره گی، اجتمااعی و اقتصاادی اساتان گاینن، نموناه      
قه  ج م طپان او شده و بر همین اساس در مرحله او  جامعه آماری به  ای گیری به شیوه خوشه ای چ د مرحله
، ج اوب، شایر رودباار، شارق، شایر      شده و از شما ، شایر آساتارا   تقسی  شما ، ج وب، شرق و غرب و مرکز

الهی ان و غرب، شیر  ومن و از مرکز شیر رش  به ع وان شیر های نمونه انتخاب شده و زندانیان مواد مخدر 
 .سا  بوده اس  66تا  22شیر به ع وان نمونه انتخاب شده و محدوده س ی آنان بین  پ جهر 
 :شناختي و نتايج حاصلهو وضعيت جمعيت  3

 درصد ـ سال (سال 93ميانگين سنی )وضعيت سن پاسخگويان 

11-91 1/03 

90-11 1/13 

10-01 6/19 

00-61 0/0 

61-60 3/0 

 5/1 پاسخ نداده

 011 کل
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 درصد وضعيت نوع ماده مصرفی پاسخگويان 

 0/90 شيشه

 3/10 ترياک

 6/03 هروئين

 1/0 متادون

 3/0 (فشردههروئين ) کراک

 1/1 حشيش

 5/01 هيچ کدام

 5/1 پاسخ نداده

 011 کل

 
 درصد دفعات ترک پاسخگويان  تعداد وضعيت

 10 عدم اقدام برای ترک

0 0/01 

1 9/05 

9 1/09 

1 5/1 

0 9/5 

6 0/1 

5 1/1 

01 1/3 

00 1/1 

11 3/0 

19 1/1 

 3/1 پاسخ نداده

 011 کل

 .سا  می باشد 72د پاسخگویان حدود میانگین مدت اعتیا: توضیح
 

 درصد پاسخگويان  تاهلوضعيت 

 0/01 متأهل

 1/93 مجرد

 5/1 پاسخ نداده

 011 کل

 

 درصد  طالق والدينوضعيت 

 5/01 بله

 0/31 خير

 3/1 پاسخ نداده

 011 کل
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 درصد  سابقه اختالالت روانیوضعيت 

 1/13 بله

 3/50 خير

 011 کل

 
 درصد  اعضای خانوادهاعتياد وضعيت 

 3/10 بله

 1/03 خير

 011 کل

 
 درصد  داشتن دوست معتادوضعيت 

 0/31 بله

 0/01 خير

 011 کل

 :يافته هاي اين پژوهش و ديگر پژوهش هاي همسو نشان مي دهد

 .در گرايش به مصرف  خريد و فرو  و قا ا  مواد مخدر تاثير دارد والديننظارت و عدم  1

 .تاثير دارد مخدر در گرايش به مصرف  خريد و فرو  و قا ا  مواد اقتصادي و اجتماعي پايينو پايگاه  0

 .  در گرايش به مصرف  خريد و فرو  و قا ا  مواد مخدر تاثير دارددسترسي به موادو افزايش  3

فرو  و قا ا  موواد   مصرف  خريد و همچون در شکل گيري رفتارهاي خالف قانون و نابهنجار همساالن ناسالمو گروه   4

 .تاثير دارد  مخدر

 .موجب افزايش آسيب پذيري خانواده و از هم گسستگي خواهد شد يکي از اعضاء خانوادهو اعتياد  5

 .در کاهش  گرايش به مصرف  خريد و فرو  و قا ا  مواد مخدر تاثير دارد وضعيت روان شناختي افرادو بهبود  6

 :و پيشنهادها 4

توانم دی خانوادگی در برابر آسیب هاای روانای   همچ ین و   ردی تقاء توانم دی روان ش اختیار به م ظور ا7/4
 :برگزار گردد خانواده هازیر برای  آموزشی دوره های ،اجتماعی

میارت های  رزناد   ،  رزندان رو  های نظارت فحیح والدین بر ،میارت های زندگی ،تقوی  اعتقادات مذهتی
 .معتاد اعی توسط والدین از  رزنداناجتم حمای  نحوه ،پروری

ارتقاء پایگاه اقتصادی و امرار معا  ا راد و خانواده ها در جامعاه جیا     ذیربط به م ظور تن  مسئولین ا 2/4 
حمال و خریاد    نظیرر تارهای م رمانه و غیر قانونی  وجلوگیری از  قر و گرایش به آسیب هایی همچون اعتیاد 

 .و  رو  مواد مخدر
 . در سطح شیرها و روستاها ا راد به مواد مخدر جی  جلوگیری از دسترسی برنامه ریزی وسیعترا 9/4
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صراميرضا حميد   

مديرکل  دفتر تحقيقات و آموز    

 

مراکز درمانی به دلیل اباتنی اکرار    دربرای بیتود وضعی  روان ش اختی معتادین متصدیان ذیربط ا تن  4/4
تنالت اضاطرابی و  به اختن  روان پزشکی همچون اختن  شخصی  ضد اجتماعی، اختنالت خلقی، اخا  انآن

 .اختنالت انطتاقی
 .م وط به اوامر عالیس 

 

 

 

  

 

 

 

  


