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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 مقام معظم رهبري».    رفت ملت ايران استيك حركت بسيار عميق در راه پيش

 

 

 های مردمي  مشارکتتوسعه جناب آقای دکتر ياوری معاون محترم کاهش تقاضا و  -

 های کشور  ی هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استاندبيران محترم شورا -

 نتايج طرح پژوهشي طراحي الگوی کاهش و کنترل اعتياد در زنان استان آذربايجان شرقي: موضوع

 با سالم و احترام؛

 :دارد میبدین وسیله اشعار 

دراصاو    7931 -7931طرح پژوهشی مزبور، در راستای مصوبه شورای تحقیقاا  دبیرااهاه ساتاد در ساا       -1

 .است صور  پذیرفته طراحي الگوی کاهش و کنترل اعتياد در زنان استان آذربايجان شرقي

بخش ش در هموهه آماری پژوه .بوده است( ی و کیفیکم)ترکیبی  پژوهش روش: روش تحقيق و نمونه آماری

ههاد و   های مردم  ها و سازمان  روش هموهه گیری هدفمند و مصاحبه عمیق از مسئولین کمپ به کیفی

محور درگیر با اعتیاد زهان، مسئولین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، متخصصان و رواهشناسان   اجتماع

روش هموهه گیری تصادفی با استفاده از  به بخش کمّیصاحب هظر و فعا  در زمینه اعتیاد زهان بوده و در 

 .ها مورد پرسشگری قرار گرفته اهد  هفر از زهان معتاد مراجعه کننده به کمپ 512 ،پرسشنامه

 :های بخش کمّي  يافته وضعيت جمعيت شناختي  از  -0

 
 درصد وضعيت تأهل پاسخگويان

 4/94 مجرد

 47 متأهل

 4/12 مطلقه

 1/4 بيوه

 277 جمع

 
 درصد طع تحصيلی پاسخگويانوضعيت مق

 0 بی سواد

 99 سيکل

 1/92 ديپلم
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 4/2 فوق ديپلم

 6/21 ليسانس

 277 جمع کل

 
 درصد وضعيت محل سکونت پاسخگويان

 6/91 تبريز

 24 مراغه

 1/9 اسکو

 1/9 سراب

 1/9 اروميه

 7/9 ميانه

 7/9 بستان آباد

 7/9 تهران

 7/9 هشترود

 7/9 آذرشهر

 7/9 ايلخچی

 7/1 مهاباد

 7/1 اردبيل

 2/1 شبستر

 2/2 ملکان

 2/2 عجب شير

 2/2 هريس

 4/2 کرمانشاه

 277 جمع

 

 .باشدهفر می 4میاهگین تعداد اعضای ااهوار زهان معتاد مورد مطالعه حدود  -

( ساا   25ساا  و حاداک ر    74حاداق  سان   )ساا    99مورد مطالعاه  ( زهان معتاد)میاهگین سنی پاسخگویان  -

 .باشد  می

 :نتايج حاصله -3

 .در بین زهان معتاد، سبب کاهش اعتیاد آهها اواهد شد معنویت و مذهبافزایش تمای  به  -

 .سبب کاهش اعتیاد آهها اواهد شد، در بین زهان معتاد اهزوا طلبی کاهش  -
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 سبب،های مشاوره   به زهان معتاد از طریق برگزاری کالس ای  ادما  مشاورهافزایش ارائه  -

 .کنتر  اعتیاد آهها اواهد شد

 .از زهان معتاد در کاهش اعتیاد آهان موثر اواهد بود حمایت معنویافزایش  -

 . اهدداشته باهوان معتاد هقش بیشتری در کنتر  اعتیاد  های مردم ههاد  سازمان -

 .سبب کاهش اعتیاد آهها اواهد شد،از زهان معتاد  های مادی  حمایتافزایش  -

 .سبب کاهش اعتیاد آهها اواهد شد، برای زهان معتاد  زایی  اشتغا افزایش  -

 .سبب کاهش اعتیاد آهها اواهد شد، به زهان معتاد  ادما  درماهی رایگانافزایش ارائه  -

 .سبب کاهش اعتیاد آهها اواهد شد، برای زهان معتاد  های آموزشی  کالسافزایش برگزاری  -

 .تیاد آهها اواهد شدسبب کاهش اع ،زهان معتاد کنتر  رسمیافزایش  -

عدم محبت و بی توجهی اعضای ااهواده به داتاران، شایوه تربیتای هامناساب، فقادان هظاار         -

ااهوادگی بر روی فرزهدان، ااتالفا  ااهوادگی، طاال،، مشاتال  اااهوادگی و روان شانااتی،      

د در ضعف اعتقادا  دینی، هداشتن سرپرست مناسب، وجود دوستان هامناسب، وجاود افاراد معتاا   

. عوام  موثر در گرایش باهوان باه اعتیااد باوده اسات    ، از جمله ااهواده به اصو  همسر معتاد 

تمای  به مخفی  ، لذا باهوانضمن آهته به دلی  قبح اعتیاد زهان هاشی از فرهنگ حاکم بر جامعه 

  .اود داشته که منجر به تشدید اعتیاد در آهان اواهد شد هگه داشتن اعتیاد
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   :پيشنهادها -4

داروهای مخدر و روان گردان اهواع و مصرف مواد شیوع با عنایت به اهمیت جایگاه باهوان و با توجه به روهد 

و توجها به پیامدهای هاشی از مصرف مواد در باهوان و بروز  در این طبقه از آحاد جامعهبدون تجویز پزشک 

 ضرور  دارد از سوی دستگاه های متولی درمان و ، ی ، اجتماعی و ااهوادگی آسیب های جسماهی ، رواه

 در کمپ ها و مراکز هگهداری باهوان  تقویت و ارتقاء برهامه های هوین درماهیحمایت های اجتماعی  هسبت به 
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صراميرضا حميد   

مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش   

 

ه مواد در ابعاد مختلف در سطح کشور اقدام الزم صور  پذیرفته تا از عود مجدد آهان به چراه وابستگی ب

 : برای از پیشنهادهای کاربردی جهت هر گوهه اقدام مقتضی به شرح زیر ایفاد می گردد  . جلوگیری شود 

و برهامه ریزی برای تربیت پزشتان و مشاوران زن  مراکز تخصصی ادما  رساهی ویژه باهوان معتادتقویت  -

 . مراکز درماهی ویژه معتادان مرد در مراکز موصوف ، با توجه به اکراه باهوان معتاد از مراجعه به 

به اعتماد  قاب  و ها و مراکز سر پناه با بتارگیری مشاوران متخصص  در کمپ مشاوره مراکزو تقویت  ایجاد -

 . های آهان به منظور پذیرش و عدم طرد آهها  مشاوره به باهوان معتاد وآگاه سازی ااهواده ارائهمنظور 

 رواهی اجتماعی باهوانسالمت تواهمندسازی و ارتقاء زهدگی به منظور  لزوم آموزش مستمر مهار  های -

مصرف کننده مواد و همچنین آموزش والدین در اصو  هحوه هظار  فعا  بر تعامال  اجتماعی فرزهدان 

 . داتر

عدم طرد باهوان و ایجاد محیط سالم و امنیت رفتاری و  تضاد و تنش در ااهواده آموزش هحوه کاهشضرور   -

 .تحت درمان

های ورزشای ساالم بارای بااهوان     های مفید و فراهم همودن محیطبا سرگرمی غنی سازی اوقا  فراغتلزوم  -

 .ها و مراکز سرپناه  مصرف کننده مواد در کمپ

به در مراکز هگهداری، باهوان مصرف کننده مواد  تقویت اعتقادا  دینی و معنویتبرهامه ریزی به منظور  -

 . در برابر مشتال  منظور پایداری

 

 

  

 

 

 

 : رونوشت 

  . جناب آقای دکتر مومني دبير کل محترم ستاد برای مزيد استحضار


