
 
 

 

 

 

 

 

 

 تعيين علل سوء مصرف و وابستگي به مواد مخدر در مجروحان جنگي

 *دكتر فريبرز درتاج

 7/9/78 :دريافت تاريخ                     

 52/8/77 :پذيرش تاريخ                             
 چكيده

به منظور بررسي علل سو  مصرف و وابستگي به مواد مخدر در مشروحان جنگي، 

ها به نفر از مشروحان جنگي با درصدها و انواع مختلف مشروحيت 870ش  اي به حنمونه

سؤالي علل سو  مصرف و وابستگي به  89اي انتخا  شد و پرسشنامه روش تصادفي طبقه

فرهنگي، خانوادگي و قانوني را  –حوز  علل فردي، اجتماعي، اقتصادي، آموزشي  2مواد كه 

به منظور تعيين علل از آزمون مرب  كاي و آزمون عالمت  گيرد بر روي آنها اجرا شد.انداز  مي

فرهنگي  –استفاد  شد، تشزيه و تحليل اطالعات نشان داد عوامل فردي، اقتصادي و آموزشي 

از عوامل اعتياد مشروحان جنگي است، ولي عوامل اجتماعي، خانوادگي و حقوقي نق  

هاي پيشگيرانه به منظور يج تحقيق بر روشكمتري در اعتياد و وابستگي به مواد مخدر دارند. نتا

 مصرف و وابستگي به مواد تأكيد دارد.جلوگيري از ابتال  مشروحان جنگي به سو 

 : سو  مصرف، وابستگي، مواد، مشروحان جنگيهاي كليديواژه
                                                 

 Email: f_dortaj@yahoo.com   دانشگا  عالمه طباطبائي انشناسي تربيتيدانشيار رو *
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 بيان مسئله:

سو  مصرف مواد ) مواد مخدر و الكل( يكي از مهمترين مشكالت بهداشت عمومي 

و همكاران  5به نقل از هاوكينز 29902) آرامز، بالنكن، فرگوسل و كيت تاين(  جوام  است

(. آثار و عواقب سو  مصرف مواد در سطوح فردي و اجتماعي قابل تأمل است: كاه  2995)

هاي بدني و ها، اختالالت تفكر و شناخت، اختالالت خ لقي و باال رفتن احتما  آسيبانگيز 

آثار فردي مصرف مواد و در سط  اجتماعي نيز بزهكاري، مشكالت  هايي ازحتي مرگ، نمونه

باشند. اعتياد به مواد مخدر خانوادگي، آشفتگي در روابط بين فردي از جمله پيامدهاي آن مي

ها مانند ايدز و واختالالت عروق كرونري قلب نق  عمد  اي در ابتال به بسياري از بيماري

 (.2871به نقل از طالرميان  2995دارد )هاوكينز و همكاران، 

فرهنگي، بهداشتي  -رواني، اجتماعي -سو  مصرف و وابستگي مواد، عوارض زيستي

هاي باالي مواد مخدر و ضررهاي واقتصادي زيان باري بدنبا  دارد. در ب عد اقتصادي هزينه

شد  به دليل ها و اختالالت رواني ايشاد اقتصادي ناشي از اعتياد، در ب عد رواني انواع بيماري

هاي اجتماعي و انحرافات فرهنگي و اعتياد، در بعد اجتماعي و فرهنگي، ايشاد انواع آسيب

اخالقي و در ب عد فردي و بهداشتي، ضعف جسمي و فيزيكي ناشي از اعتياد قابل طرح و 

 بررسي است. 

مشروحان جنگي گروهي از اعضا  جامعه هستند، كه به دليل آسيب جسمي، نياز به 

زگاري جديد با وضعيت فيزيكي خود و محيط اجتماعي دارند. از طرفي هرگونه تغيير در سا

انسان منشر به ايشاد فشار رواني مي شود، مشروحان جنگي براي مقابله با آسيب جسماني و 

كنند. و باتوجه به بافت هاي ناشي از آن، از مشموعه داروهاي روانگردان استفاد  مياسترس

ديرينه مصرف مواد مخدر در كشور، و همچنين موقعيت جغرافيايي استان  فرهنگي و سابقه

كرمان و همسايگي نزدي  با بزرگترين كشور توليد كنند  مواد مخدر در جهان، زمينه مناسبي 

                                                 

1 -Aams, Blanken, Ferguson & Kepstein 

2 - Hawkins et al 
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شد . متاسفانه بدليل شرايط براي سو  مصرف و وابستگي به مواد در مشروحان جنگي ايشاد 

و عوارض ناشي از معلوليت فيزيكي، مشروحان جنگي از  جسماني و رواني مشروحان جنگي،

با توجه  -هاي خطرساز جامعه به لحا  اعتياد به مواد مخدر هستند. پژوه  حاضر جمله گرو 

به ارزش و قداست اين قشر كه از جان خود براي دفاع از كشور گذشتند و آرام  امروز جامعه 

الع از ميزان شيوع و علل سو  مصرف و به منظور كسب اط -مديون ايثارگري آنان است 

وابستگي به مواد در مشروحان جنگي طرح شد  است. در اين راستا علل زمينه ساز و 

 باشد.راهكارهاي درماني و مقابله اي مناسب جهت انواع پيشگيري مورد توجه مي

 

 هاي اعتيادنظريه

 . ديدگاه اسالم:1

هاي آن نيز به مرور ي پيدا كرد  و به زيانهاي گذشته به مواد مخدر دسترسبشر از زمان

كنند  آن، آشنا شد  است، با توسعه مواد مخدر و در نتيشه شناخت همه جانبه عوارض ناراحت

مصرف توان در پيشگيري از سو مبارز  عليه سو  مصرف مواد آغاز شد. يكي از اقداماتي كه مي

اسالمي و مذهبي است. از آنشا كه  مواد مخدر بكار برد، استفاد  از احاديث و دستورات

توان در جهت مصرف الكل در ميان مسلمانان شيوع كمتري دارد، پس از اين شيو  ميسو 

مصرف مواد مخدر استفاد  كرد. يعني مواد مخدر را در گسترش اقدامات پيشگيرانه از سو 

 رديف منكرات و مشمو  حرمت آنها بيان كرد.

 فرمايد:مي 92و  90خداوند در سورة مائد  آيات 

هاي شيطان است، از آنها بپرهيزيد تا آور و قمار از دست ساختهاي مؤمنان: مواد مستي»

كما  يابيد، شيطان قصد آن دارد كه با شرا  و قمار، خصومت و نفرت به پا كند و شما را از 

 «داريد؟ياد خداوند و نماز غافل كند؛ پس آيا از آن دست برنمي
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 ت بد دربارة سوء مصرف مواد:. نظريه عاد2

، رفتاري نيمه تأملي، مضر و تكراري است كه از شرطي شدن «عادت بد»منظور از 

آيد. در مورد مواد مخدر، اين استعداد ممكن است مستعد كالسي  افراد مستعد به وجود مي

د تسكيني(؛ يا مستع –آور مصرف مواد خاصي از ي  نوع مشخص باشد )نظير مواد خوا سو 

آور( باشد. اين مستعد هاي خوا ها يا مسكنهاي مختلف )مانند نيكوتين، افيونمواد از دسته

بودن ممكن است، تا حدي )تحت كنتر  برخي از عوامل ژنتيكي( ارثي باشد و يا ممكن است 

 فقط منعكس كنند  اثرات اجتماعي، رواني و يا هر دو باشد.

 

 :هاي تعاملي مصرف غيرطبي مواد. مدل3

الف و  ( در تالش براي ارائه توصيفاتي نسبتاً ملموس و مفصل  2982گورساچ و باتلر )

اي چند مدلي را مطرح شود، نظريهاز عواملي كه منشر به انواع خا  مصرف غيرطبي مواد مي

و غيرمشاز موادي نظري هرويين و « سنگين»ها بر سو  مصرف اوليه اين مد  تأكيدكردند. 

 كوكايين است.

 

 . نظرية وجودگرا در مورد وابستگي به مواد:4

شناسي وجودگرا عمدتاً با حالت انگيزشي و احساسي افراد، با تشربة شخصي وي از روان

در  –شفاهي و غيرشفاهي  –هاي مداخلة درماني كيفيت و معناي زندگي و نيز با وسايل و روش

شود. در چارچو  نظرية  هاي خا  زندگي فرد منشرتواند به حالتارتباط است كه مي

شود كه اساساً براي ارضا و تأمين نيازهاي اي در نظر گرفته ميوجودگرا، موجود انساني به گونه

(. فايد  2921شود )مازلو، اصلي و برآورد  ساختن آرزوهاي خا  خود، تشويق و تحري  مي

)مازلو،  مندي استاين قبيل رضايت خاطر و خرسندي انسشام دروني )شخصي( و سعادت

(. شكست در تأمين نيازهاي اساسي و آرزوهاي خودشكوفايي منشر به 2925؛ راجرز، 2925

هايي، مخر  و يا سازند ، شود كه به نوبه خود، موجب بروز فعاليتبيماري و نااميدي مي

 شود، كه هدف آن كاه  چنين بيماري و نااميدي است.مي
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 اد: ديدگاه روانكاوي معاصر:. نظريه اگو/ خود در مورد وابستگي به مو5

وابستگي به مواد شديداً به تالش فرد براي مواجهه با محيط فيزيكي، اجتماعي بيروني و 

نيز محيط احساسي دروني وابسته است. از منظر روانكاوي معاصر، وابستگي به مواد زماني قابل 

گونه افراد در تر است كه بررسي كني ، چگونه سازمان اگو و درك از خود، در اين فه 

هاي ويژة مواد تأثيرشود و رود يا به شكست منشر ميهايشان براي سازگاري به كار ميتالش

هاي شود. اگر چه بررسيكند يا مان  آن ميها كم  ميمختلف چگونه به اينگونه تالش

 روانكاوي ابتدايي به شناخت وجود افسردگي، تن  و اضطرا  موجود در معتادان نائل آمدند،

هاي غريزي و هاي روانكاوي ابتدايي در مورد وابستگي مواد بر جنبهبندياما بسياري از صورت

، 2981 5، خانتزيان2980 2اند تا ماهيت اجباري اعتياد )يورككرد  تأكيدبخ  مصرف مواد لذت

بيشتري بر مشكالت  تأكيدهاي روانكاوي بندي(. بسياري از صورت2988 8خانتزيان و تريس

شناسي در شناسي رواني را جز  عوامل سبباقي و اختالالت اگو و خود دارند و آسيبانطب

 (. 2987، خانتزيان 2981 2، ورمسر2980 1دانند )كريستا  و راسكينوابستگي به مواد مي

 

 پذيري درباره مصرف غيرمجاز مواد:دسترس –. نظريه تمايل 6

ي با تمايل به مصرف در شرايطي قرار گويد كه اگر فردپذيري ميدسترس –نظرية تمايل 

شود. چنين ادعا شد  كه فراواني يا بگيرد كه ميزان دسترسي به مواد باال باشد، اعتياد حاصل مي

گيرد، به شرايط بسيار متفاوتي بستگي دارد. همان سهولتي كه مواد در دسترس افراد قرار مي

، بسته به متغيرهاي روانشناختي و همچنين ادعا شد  است كه تمايل افراد براي مصرف مواد

تواند بسته به تغيير در تمايل يا كند. ميل به مصرف مواد مياجتماعي نيز به شدت تفاوت مي

                                                 

1.Yorke 

2. Khantzian  

3. Treece  

4. Krystal and rskin  

5. Wurmser 
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را تعيين “ گراي  به اعتياد”فراواني دچار دگرگوني شود، به بيان ديگر، مشموع اين دو عامل 

 كند. مي

 

 اي عام:. اثرات ادراك شده مصرف مواد: نظريه7

هاي كند فرآيندها و مكانيس شود كه تالش مياين نظريه از آن جهت عام تلقي مي     

.اس.دي مشترك دخيل در مصرف طيف وسيعي از مواد: مانند كافئين، سيگار، الكل، حشي ، ا 

ها آورها(، مواد محرك مثل آمفتامينها و خوا ها )مثل باربيتوراتبخ زاها، آرامو ديگر توه 

كند. براي دوري از محدود كردن طيف مواد ئين، هرويين و ديگر مواد افيوني را شناسايي و كوكا

بر روي اثراتي از مواد است كه  تأكيدبه كار رفته است.  5به جاي مواد 2مورد استفاد ، واژ  ماد 

شود، خوا  چنين ادراكي مطابق با ديگر شواهد باشد مستقيماً توسط فرد مصرف كنند  درك مي

 نباشد. يا
 

 هاي مربوط:پژوهش
مندي مشروحان جنگي از بهر ”در تحقيق خود با عنوان  8چارلز مينارد و همكاران 

در ايالت واشنگتن در سا  “ درمان اعتياد در مراكز درماني وابسته به امور مشروحان جنگي

ختند به پژوه  و بررسي پيرامون خصوصيات درمان در ميان مشروحان جنگي ستاد پردا 5001

اند. كه از نفر از خدمات درماني براي معتادان استفاد  كرد  219/5، 5000و دريافتند كه از سا  

نفر( از خدمات درماني  220/2) %11هاي ويژ  بود  و نفر( تحت درمان 179/2) %22اين تعداد 

در مراكز  %22هاي اعتياد است. در ميان همة اين مشروحان اند كه ارتباطي به درمانبهر  برد 

دهد ها نشان مياند. يافتهتحت درمان بود  (VA) 1درماني غير وابسته به امور مشروحان جنگي

هاي مينارد و بود  است. نتايج بررسي %27به  %10هاي اعتياد كه نسبت حضور زنان در درمان

                                                 

1 . Substance 

2 . Drug 

3 . Charles Maynard, etal 

4 . Veterans Affairs 
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 اي از مشروحان جنگي خدمات درماني دردهد كه تعداد قابل مالحظههمكاران  نشان مي

 شوند.مند ميمراكز وابسته و غيروابسته به امور مشروحان در ايالت واشنگتن بهر 

هاي قابل به بررسي باور به شيو  5001در سا   2دكتر مارك ويلنبرينگ و همكاران 

هاي اجرايي مشروحان جنگي از سوي رهبران هاي اعتياد و برنامهاستناد در مورد درمان

ها و موان  مشيهاي قابل استناد، درك خطها با شيو اين برنامههاي ميان پرداختند. شباهت

، دو هزار و بيست 5000تا مي  2999ها را معلوم كردند. از نوامبر موجود براي اجراي اين برنامه

از  %78دقيق و كامل و نمايانگر  %89ها، در سا  شد كه از اين تعداد تحقيق به رهبران اين برنامه

 دند.مراكز درماني بو

آيا ”در تحقيقي با عنوان  5002در تحقيقي در سا    5فرن  و همكاران دكتر مايكل تي

كند؟ انشام شد كه نتايج آن برگرفته از آمريكا هزينة كافي در مورد روند درماني اعتياد صرف مي

هاي اعتياد را به بسياري از بررسي نظرات عمومي بود كه فوايد اقتصادي و باليني درمان

 شوند. كنندگان يادآور ميجعهمرا

، استخدام زنان و مرداني كه 5002در سا   8دكتر والري جي. اسلي ماركر و همكاران 

شان را مورد بررسي قرار دادند، آنها مصرف مواد دارند، مشكالت كاري و نتايج درمانسو 

 كار مشغو  هستند.  مصرف مواد يا اعتياد دارند. بهبردند كه اكثريت جوانان آمريكا كه سو پي

پي بردند مشروحان جنگي كه داراي  5002در سا   1دكتر هلنا اي. يانگ و همكاران 

و همچنين اختالالت ناشي از مصرف مواد مخدر  2(PTSD)رواني پس از ضربه اختال  

(SUDS)2  هستند، نسبت به سربازاني كه فقط از اختالالت ناشي از مصرف مواد مخدر رنج

 اند.روندهاي درماني نتايج مطلوبي از خود نشان نداد برند، در مي

                                                 

1. Mark L. Willenbring MD, etal  

2. Michael t. French (ph.D), etal  

3. Valerie J. Slaymarker ph.D, etal  

4. Helena E. Young ph.D, etal  

5. Posttraumatic stress disorder  

6. Substance abuse disorders  
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در پژوه  بررسي علل گراي  به مواد مخدر در نيروهاي  2872پور در سا  صدق

مسل  و ارائه راهكارهاي اجرايي و اصولي جهت پيشگيري از وقوع آن نشان داد كه عوامل 

تقسي  كرد. عوامل دروني مانند:  توان به دو گرو  عوامل دروني و بيرونيمؤثر بر اعتياد را مي

شود و عوامل بيروني چهار گرو  اجتماعي، عوامل فردي، بيولوژيكي، شخصيتي و رواني مي

گيرد. نيروهاي مسل  نيز به عنوان بخشي از جامعه در اقتصادي، فرهنگي و سياسي را در بر مي

ارگان نيروهاي مسل ، معرض ابتال به اين پديد  خطرناك قرار دارند، با توجه به حساسيت 

 باشد.بررسي موضوع مواد مخدر و پيشگيري از شيوع آن از اهميت زيادي برخوردار مي

در پژوه  بررسي علل و عوامل گراي  مشروحان جنگي به مواد  2870دهقان در سا  

مخدر در استان يزد نشان داد از ميان عوامل، كه موجب گراي  مشروحان جنگي به جراي  مواد 

را داشته است. به طوري كه  تأثيرشد  است، عوامل اقتصادي در درجه او  و بيشترين مخدر 

درصد از مشروحان جنگي محكوم، ابتالي خود به مواد مخدر را در اثر فقر اقتصادي عنوان  12

اند. ضعف فرهنگي و عدم توجه كافي به مسائل آموزشي و معنوي در ميان مشروحان نمود 

آيد كه زمينه ابتالي ( نيز از عواملي به شمار مي297ذيرش قطعنامه جنگي )بخصو  پس از پ

درصد از مشروحان  52آنان را به جراي  مواد مخدر فراه  آورد  است. در اين مورد بي  از 

اند. اختالفات جنگي محكوم، علت گراي  خودرا به مواد مخدر را فقر فرهنگي گزارش كرد 

م  در خانواد  و دوري فرد از خانواد  نيز از عوامل مه  خانوادگي و عدم برخورداري از آرا

باشد. بيماري و نقص عضو را اگر چه در گراي  مشروحان جنگي به جراي  مواد مخدر مي

آن را به كلي  تأثيرتوان اند و نميشمار ابتالي مشروحان جنگي به جراي  مواد مخدر ذكر كرد 

 1/25دانست و از ميان مشروحان جنگي محكوم تنها آن را نبايد زياد  تأثيرمردود شمرد، اما 

اند. معاشرت و درصد، انگيز  ابتالي خود به مواد مخدر را، بيماري و نقص عضو دانسته

همنشيني با دوستان سو  و افراد تبهكار، بيشترين نق  را در گراي  مشروحان جنگي محكوم 

اند كه از كانا  صد از آنان اظهار داشتهدر 2/22اي كه به جراي  مواد مخدر، داشته است به گونه

اند. عدم اتفاق نظر فقهاي شيعه در مورد دوستان خود به اين بالي خانمان سوز گرفتار آمد 

اي با توجه حرمت شرعي استعما ، نگهداي و خريد و فروش مواد افيوني، موجب شد  كه عد 
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مخدر را امري مباح دانسته و هاي مختلف فقهي آنان، ارتكا  جراي  مواد به اين ديدگا 

هاي اعما  شد  را امري حكومتي تلقي كنند، نه امري شرعي. نظرسنشي به عمل آمد  ممنوعيت

( از مشروحان جنگي محكوم معتقد %8/12در اين خصو  گوياي اين مطلب است كه تنها )

 باشند. طي نظرسنشي كه از مشروحان جنگيارتكا  جراي  مواد مي« حرمت شرعي»به 

( از آنان قوانين موجود را ضعيف و ناكارآمد %8/88نفر ) 258محكوم به عمل آمد  است، تعداد 

نفر  10قوانين را متوسط دانسته و تعداد  تأثير( از آنان، %9/52نفر ) 92اند. و تعداد دانسته

ش قوانين را بسيار خو  گزار تأثير( %5/28نفر ) 27قوانين را مطلو  و تنها  تأثير( 7/22%)

يابد نظرسنشي به اند. با توجه به اين كه روز به روز توزي  مواد افيوني در جامعه افزاي  ميكرد 

قوانين مصو   تأثيرشوندگان از مصاحبه %8/58عمل آمد  گوياي اين مطلب است كه مشموعاً 

اند، درصدهاي اشار  در خصو  جراي  مواد مخدر را بسيار خو  و يا خو  توصيف كرد 

بيانگر ضعف قوانين مصو  و لزوم تشديد نظر و بازنگري در قوانين تصويب شد  شد ، 

باشد. وجود ضعف و كاستي در نهادهايي كه مأموريت مبارز  با گسترش و نفوذ مواد افيوني مي

دارند، موجب شد  كه در جلوگيري از توزي  اين مواد كشند  و سمي را در جامعه بر عهد 

شوندگان نق  نيروهاي قضايي را ( از مصاحبه%81د. برابر نظرسنشي )توفيق الزم به دست نياي

( از مصاحبه شوندگان نق  %1/52اند و نيز )در برخورد با جراي  مواد مخدر ضعيف دانسته

 اند.نيروهاي امنيتي را در برخورد با جراي  مواد مخدر ضعيف برشمرد 

باشد. و ژوهشهاي كاربردي مياين پژوه  با توجه به هدف آن، از نوع پ نوع پژوهش:

گيرد. تحقيق زمينه هاي پيمايشي يا زمينه يابي قرار ميشناسي در حوز  پژوه به لحا  روش

يابي، شاخه اي از پژوه  علمي است كه به منظور كشف روابط بين متغيرهاي پژوه  به كار 

سب در اختيار مديران و رود. تحقيق زمينه يابي اطالعات الزم را به منظور اتخاذ تصمي  منامي

 (. 2888دهد)دالور، ساير مسؤالن قرار مي
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 االت اساسي:ؤفرضيه و س
االت پژوهشي به ؤبا توجه به ماهيت پژوه ، در اين بررسي به جاي فرضيه، از س      

 شود.شرح ذيل استفاد  مي

آيا عوامل فردي از علل سو  مصرف مواد  و وابستگي به مواد مخدر در  -2

 باشد؟جنگي مي مشروحان

آيا عوامل اقتصادي از علل سو  مصرف مواد  و وابستگي به مواد مخدر در  -5

 باشد؟مشروحان جنگي مي

آيا عوامل خانوادگي  از علل سو  مصرف مواد  و وابستگي به مواد مخدر در  -8

 باشد؟مشروحان جنگي مي

 

 ابزار پژوهش

 پرسشنامه تشخيصي علل سوء مصرف و وابستگي به مواد: -

باشد. جهت تهيه سؤا  بسته پاسخ در طيف ليكرت مي 89اين پرسشنامه مشتمل بر     

سؤاالت پرسشنامه پس از مطالعات نظري و تعيين مقوالت با متخصصين حوز  اعتياد مصاحبه 

هاي موجود به شرح ذيل هاي آن بر اساس نظر متخصصان و پرسشنامهبه عمل آمد و مؤلفه

 تعيين شد.

 ه عوامل اجتماعي5      عوامل فردي -2

 فرهنگي -ه عوامل آموزشي 1     ه عوامل اقتصادي8

 ه عوامل قانوني2     ه عوامل خانوادگي2

 

 شيوه نمره گذاري:

متناسب با طيف ليكرت در نظر گرفته شد. بنابراين هر فرد  2براي هر سؤا  نمر  ي  الي 

، در 50تا  1، در مؤلفه اقتصادي 82تا  8در مؤلفه اجتماعي بين  10الي  7در مؤلفه فردي بين 
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نمر  بدست  50تا  1و قانوني  10تا 7، مؤلفه خانوادگي 10تا7فرهنگي بين  –مؤلفه آموزشي 

 آورد.مي

 

 پايايي:

نفر از جامعه مورد بررسي  80اي به حش به منظور بررسي پايايي پرسشنامه، ابتدا نمونه

د  از روش همساني دروني سؤاالت )آلفاي به عنوان مطالعه ابتدايي انتخا  شد و با استفا

 باشد، محاسبه شد.كه در حد متناسب مي 958/0كرانباخ( ميزان پايايي آن مساوي با، 

 

 روايي :  

روايي پرسشنامه حاضر با استفاد  از روايي محتوا تعيين شد و از روش روايي صوري با 

 استفاد  از نظر متخصصان مورد بررسي و تائيد قرار گرفت.

 

 هاي جمعيت شناختي مجروحان جنگي:ويژگي 

 سن مجروحان جنگي:

 82/11معيار سن به ترتيب مشروح جنگي مورد بررسي، ميانگين و انحراف  870از تعداد 

 سا  بود  است )جدو  و  27و  81بود  است، حداقل و حداكثر سن به ترتيب  20/2و 

 (. 2نمودار 

 

 ن جنگيهاي توصيفي سن مجروحا: آماره 1جدول 

 حداكثر حداقل معيارانحراف ميانه ميانگين گوتعداد پاسخ

870 82/11 18 20/2 81 27 
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 : بافت نگار توزي  سن مشروحان جنگي 2نمودار 

 

  وضعيت تأهل مجروحان جنگي:

 ا مشخص كرد نفر وضعيت تأهل خود ر 888مشروح جنگي مورد بررسي،  870از بين 

 (. 5اند )جدو  و نمودار ( متأهل بود %9/97نفر) 829مشرد و ( %2/2نفر) 1كه از اين تعداد، 

 

 : توزيع فراواني وضعيت تأهل مجروحان جنگي 2جدول 

 گودرصد پاسخ درصد فراواني وضعيت تأهل

 2/2 2/2 1 مشرد

 9/97 2/98 829 متأهل

 - 7/2 8 پاسخبي

 200 200 870 جم 
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 : درصد فراواني وضعيت تأهل مشروحان جنگي 5نمودار 

 

 ميزان تحصيالت مجروحان جنگي:

نفر ميزان تحصيالت خود را مشخص  887مشروح جنگي مورد بررسي،  870از تعداد 

 250( سيكل، %29نفر) 85( ابتدايي، %7/9نفر) 88سواد، ( بي%5/8نفر) 25كه از اين تعداد،  كرد 

( %1نفر) 22( ليسانس، %1/52نفر) 72ديپل ، ( فوق%2/20نفر) 87( ديپل ، %8/82نفر)

 (. 8( دكتري بود  است )جدو  و نمودار %7/0نفر) 8ليسانس و فوق
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 : توزيع فراواني ميزان تحصيالت مجروحان جنگي 3جدول 

 گودرصد پاسخ درصد فراواني ميزان تحصيالت

 5/8 5/8 25 ادسوبي

 7/9 8/9 88 ابتدايي

 0/29 9/27 85 سيكل

 8/82 2/82 250 ديپل 

 2/20 0/20 87 ديپل فوق

 1/52 8/52 72 ليسانس

 0/1 9/8 22 فوق ليسانس

 7/0 7/0 8 دكتري

 - 2/0 5 پاسخبي

 200 200 870 جم 
 

 

 حصيالت مشروحان جنگي: درصد فراواني ميزان ت 8نمودار 
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 سابقه مصرف سيگار: 
نفر سابقه مصرف سيگار را مشخص  827مشروح جنگي مورد بررسي،  870از تعداد 

( سابقه مصرف %12نفر) 222اند و ( سيگار مصرف كرد %29نفر) 528كه از اين تعداد،  كرد 

 (. 1اند )جدو  و نمودار سيگار نداشته

 

 يسابقه مصرف سيگار در مجروحان جنگ : توزيع فراواني 4جدول 
 گودرصد پاسخ درصد فراواني سابقه مصرف سيگار

 29 2/28 528 بلي

 12 9/89 222 خير

 - 5/8 25 پاسخبي

 200 200 870 جم 

 
 

 
 : درصد فراواني سابقه مصرف سيگار در مجروحان جنگي4نمودار 
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 ب: سئواالت پژوهش

 وء مصرف و وابستگي به مواد در مجروحان جنگي:علل س

 عوامل فردي در سوء مصرف و وابستگي به مواد در مجروحان جنگي:

ها به سؤا  است، ميانه امتياز اين سؤا  7شامل « عوامل فردي»با توجه به اينكه متغير 

امل مشروح جنگي مورد بررسي، عو 870عنوان مقدار اين متغير محاسبه شد  است. از بين 

( ك ، %2/22نفر) 11( خيلي ك ، %8/0نفر) 2فردي در سو  مصرف و وابستگي به مواد به نظر 

( خيلي زياد بود  است )جدو  و %7/2نفر) 8( زياد و %2/52نفر) 98( متوسط، %7/20نفر) 582

 (.2نمودار 

 

 وابستگي به مواد در مجروحان جنگي : درصد فراواني عوامل فردي در سوء مصرف و 5نمودار 

 

دار بودن نظر مرب  كاي و آزمون عالمت، معني حا  بر اساس محاسبات از طريق آزمون

مشروحان جنگي در مورد عوامل فردي در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان بررسي 

 شود.مي
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 ( است، α= 02/0) 02/0 دارمقدار محاسبه شد  كمتر از سط  معنيهp با توجه به اينكه

شود و اين بدان معني است كه نظر مشروحان جنگي در مورد رد مي 0Hلذا در اين سط ، 

باشد عوامل فردي در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان در پنج سط  متفاوت مي

 (.2)جدو  

 

 هاي آزمون مربع كاي: آماره 5جدول 

 مقدارهp درجه آزادي 5χ مقدار

02/185 1 000/0 

 

است، لذا در اين  02/0دار مقدار محاسبه شد  كمتر از سط  معني p با توجه به اينكه

( بود  و در 8شود و اين بدان معني است كه ميانه متغير فوق بيشتر از متوسط)رد مي 0Hسط ، 

 توان گفت از نظر مشروحان جنگي عوامل فردي يكي از علل سو  مصرف و وابستگينتيشه مي

 (.2باشد )جدو  به مواد در بين آنان مي

 

 هاي آزمون عالمت: آماره 6جدول

 مقدارهp 8تعداد بيشتر از  8تعداد مساوي  8تعداد كمتر از  ميانه نمونه

8 12 582 201 000/0 

 

 عوامل اجتماعي در سوء مصرف و وابستگي به مواد در مجروحان جنگي: 
ها به سؤا  است، ميانه امتياز اين سؤا  8شامل « اعيعوامل اجتم»با توجه به اينكه متغير 

مشروح جنگي مورد بررسي، عوامل  870عنوان مقدار اين متغير محاسبه شد  است. از بين 
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( %7/52نفر) 97( خيلي ك ، %7/2نفر) 8اجتماعي در سو  مصرف و وابستگي به مواد به نظر 

( خيلي زياد بود  است )جدو  %7/0فر)ن 8( زياد و %2/22نفر) 28( متوسط، %22نفر) 509ك ، 

 (.2و نمودار  

 

 

 : درصد فراواني عوامل اجتماعي در سوء مصرف و وابستگي به مواد در مجروحان جنگي 6 نمودار

 
دار بودن نظر مرب  كاي و آزمون عالمت، معني حا  بر اساس محاسبات از طريق آزمون

مورد عوامل اجتماعي در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان  مشروحان جنگي در

 شود.تعيين مي

( است، لذا α= 02/0) 02/0دار مقدار محاسبه شد  كمتر از سط  معنيهp با توجه به اينكه

شود و اين بدان معني است كه نظر مشروحان جنگي در مورد عوامل رد مي 0Hدر اين سط ، 

 باشد و وابستگي به مواد در بين آنان در پنج سط  متفاوت مي اجتماعي در سو  مصرف

 (.8)جدو  
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 هاي آزمون مربع كاي: آماره 7جدول 

 مقدارهp درجه آزادي 5χ مقدار

22/881 1 000/0 

  

نيست، لذا در اين  02/0دار مقدار محاسبه شد  كمتر از سط  معني p با توجه به اينكه

( نبود  و 8دان معني است كه ميانه متغير فوق بيشتر از متوسط)شود و اين برد نمي 0Hسط ، 

توان گفت از نظر مشروحان جنگي عوامل اجتماعي يكي از علل سو  مصرف و در نتيشه مي

 (.7باشد )جدو  وابستگي به مواد در بين آنان نمي

 

 هاي آزمون عالمت: آماره 8جدول 

 مقدارهp 8تعداد بيشتر از  8تعداد مساوي  8تعداد كمتر از  ميانه نمونه

8 202 509 22 999/0 

 

 عوامل اقتصادي در سوء مصرف و وابستگي به مواد در مجروحان جنگي: 

ها به سؤا  است، ميانه امتياز اين سؤا  1شامل « عوامل اقتصادي»با توجه به اينكه متغير 

رد بررسي، عوامل مشروح جنگي مو 870عنوان مقدار اين متغير محاسبه شد  است. از بين 

( %7/22نفر) 20( خيلي ك ، %7/2نفر) 8اقتصادي در سو  مصرف و وابستگي به مواد به نظر 

( خيلي زياد بود  است %9/8نفر) 22( زياد و %2/52نفر) 75( متوسط، %7/22نفر) 522ك ، 

 (.8)نمودار
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 مجروحان جنگي : درصد فراواني عوامل اقتصادي در سوء مصرف و وابستگي به مواد در 7نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار بودن نظر مرب  كاي و آزمون عالمت، معني حا  بر اساس محاسبات از طريق آزمون

مشروحان جنگي در مورد عوامل اقتصادي در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان 

  شود.تعيين مي

( است، لذا α= 02/0) 02/0دار مقدار محاسبه شد  كمتر از سط  معني p با توجه به اينكه

شود و اين بدان معني است كه نظر مشروحان جنگي در مورد عوامل رد مي 0Hدر اين سط ، 

باشد )جدو  مياقتصادي در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان در پنج سط  متفاوت 

9.) 
 

 هاي آزمون مربع كاي: آماره 9جدول 

 مقدارهp درجه آزادي 5χ مقدار

81/888 1 000/0 
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 50/ تعيين علل سوء مصرف و وابستگي ... 

 

 

است، پس در اين  02/0دار مقدار محاسبه شد  كمتر از سط  معني p با توجه به اينكه

( بود  و در 8شود و اين بدان معني است كه ميانه متغير فوق بيشتر از متوسط)رد مي 0Hسط ، 

توان گفت از نظر مشروحان جنگي عوامل اقتصادي يكي از علل سو  مصرف و نتيشه مي

 (.20باشد )جدو  ه مواد در بين آنان ميوابستگي ب

 هاي آزمون عالمت: آماره 11جدول 

 مقدارهp 8تعداد بيشتر از  8تعداد مساوي  8تعداد كمتر از  ميانه نمونه

8 28 522 98 025/0 

 

 فرهنگي در سوء مصرف و وابستگي به مواد در مجروحان جنگي: -عوامل آموزشي

سؤا  است، ميانه امتياز اين  7شامل « فرهنگي -آموزشي عوامل»با توجه به اينكه متغير 

مشروح جنگي مورد  870ها به عنوان مقدار اين متغير محاسبه شد  است. و از بين سؤا 

( ك ، %2نفر) 29فرهنگي در سو  مصرف و وابستگي به مواد به نظر  -بررسي، عوامل آموزشي

 (.7( خيلي زياد بود  است )نمودار %1/5ر)نف 9( زياد و %8/52نفر) 92( متوسط، %1/28نفر) 522

  

 فرهنگي در سوء مصرف و وابستگي به مواد در مجروحان جنگي -فراواني عوامل آموزشي: درصد  8نمودار 
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دار بودن نظر مشروحان جنگي در مرب  كاي و آزمون عالمت، معني حا  از طريق آزمون

فرهنگي در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان بررسي  -مورد عوامل آموزشي

 گردد.مي

( است، α= 02/0) 02/0دار مقدار محاسبه شد  كمتر از سط  معني p با توجه به اينكه

شود و اين بدان معني است كه نظر مشروحان جنگي در مورد رد مي 0Hپس در اين سط ، 

ابستگي به مواد در بين آنان در چهار سط  فرهنگي در سو  مصرف و و -عوامل آموزشي

 (.22باشد )جدو  متفاوت مي

 

 هاي آزمون مربع كاي: آماره 11جدول 

 مقدارهp درجه آزادي 5χ مقدار

25/122 8 000/0 

 

است، لذا در اين  02/0دار مقدار محاسبه شد  كمتر از سط  معنيهp با توجه به اينكه 

( بود  و در 8معني است كه ميانه متغير فوق بيشتر از متوسط) شود و اين بدانرد مي 0Hسط ، 

فرهنگي يكي از علل سو   -توان گفت از نظر مشروحان جنگي عوامل آموزشينتيشه مي

 (.25باشد)جدو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان مي

 

 هاي آزمون عالمت: آماره 12جدول 

 مقدار هp 8تعداد بيشتر از  8 تعداد مساوي 8تعداد كمتر از  ميانه نمونه

8 29 522 202 000/0 

 

 



 53/ تعيين علل سوء مصرف و وابستگي ... 

 

 

 عوامل خانوادگي در سوء مصرف و وابستگي به مواد در مجروحان جنگي:
ها به سؤا  است، ميانه امتياز اين سؤا  7شامل « عوامل خانوادگي»با توجه به اينكه متغير 

جنگي مورد بررسي، عوامل  مشروح 870عنوان مقدار اين متغير محاسبه شد  است. و از بين 

( %8/28نفر) 25( خيلي ك ، %7/0نفر) 8خانوادگي در سو  مصرف و وابستگي به مواد به نظر 

( خيلي زياد بود  است %7/0نفر) 8( زياد و %1/28نفر) 22( متوسط، %1/28نفر) 522ك ، 

 (.9)نمودار 

 

 
 خانوادگي در سوء مصرف و وابستگي به مواد در مجروحان جنگي: درصد فراواني عوامل  9نمودار 
 

دار بودن نظر مرب  كاي و آزمون عالمت، معني حا  بر اساس محاسبات از طريق آزمون

مشروحان جنگي درمورد عوامل خانوادگي در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان 

 شود.تعيين مي
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( است، لذا α= 02/0) 02/0دار شد  كمتر از سط  معني مقدار محاسبه p با توجه به اينكه

شود و اين بدان معني است كه نظر مشروحان جنگي در مورد عوامل رد مي 0Hدر اين سط ، 

باشد ميخانوادگي در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان در پنج سط  متفاوت 

 (.28)جدو  

 

 هاي آزمون مربع كاي: آماره 13جدول 

 مقدارهp درجه آزادي 5χ ارمقد

12/282 1 000/0 

 

نيست، لذا در اين  02/0دار مقدار محاسبه شد  كمتر از سط  معني p با توجه به اينكه

( نبود  و 8شود و اين بدان معني است كه ميانه متغير فوق بيشتر از متوسط)رد نمي 0Hسط ، 

انوادگي يكي از علل سو  مصرف و توان گفت از نظر مشروحان جنگي عوامل خدر نتيشه مي

 (.21باشد)جدو وابستگي به مواد در بين آنان نمي

 
 هاي آزمون عالمت: آماره 14جدول 

 مقدارهp 8تعداد بيشتر از  8تعداد مساوي  8تعداد كمتر از  ميانه نمونه

8 22 522 29 255/0 

 
 :عوامل قانوني در سوء مصرف و وابستگي به مواد در مجروحان جنگي

ها به سؤا  است، ميانه امتياز اين سؤا  1داراي « عوامل قانوني»با توجه به اينكه متغير 

عوامل قانوني  مشروح جنگي مورد بررسي، 870محاسبه شد  است. از بين  متغيرعنوان مقدار اين 

 522( ك ، %9/28نفر) 27( خيلي ك ، %7/2نفر) 8در سو  مصرف و وابستگي به مواد به نظر 

 (.20( خيلي زياد بود  است )نمودار %2/0نفر) 5( زياد و %8/9نفر) 88( متوسط، %80نفر)



 55/ تعيين علل سوء مصرف و وابستگي ... 

 

 

 
 : درصد فراواني عوامل قانوني در سوء مصرف و وابستگي به مواد در مجروحان جنگي 11نمودار 

 

ر بودن نظر دامرب  كاي و آزمون عالمت، معني حا  بر اساس محاسبات از طريق آزمون

مشروحان جنگي در مورد عوامل قانوني در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان بررسي 

 شود.مي

( است، لذا α= 02/0) 02/0دار مقدار محاسبه شد  كمتر از سط  معني p با توجه به اينكه

عوامل شود و اين بدان معني است كه نظر مشروحان جنگي در مورد رد مي 0Hدر اين سط ، 

 باشد قانوني در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان در پنج سط  متفاوت مي

 (.22)جدو  

 

 هاي آزمون مربع كاي: آماره 15جدول 

 مقدارهp درجه آزادي 5χ مقدار

22/280 1 000/0 
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نيست، لذا در اين  02/0دار مقدار محاسبه شد  كمتر از سط  معني p با توجه به اينكه

( نبود  و 8شود و اين بدان معني است كه ميانه متغير فوق بيشتر از متوسط)رد نمي 0H ، سط

توان گفت از نظر مشروحان جنگي عوامل قانوني يكي از علل سو  مصرف و در نتيشه مي

 (.22باشد )جدو  وابستگي به مواد در بين آنان نمي

 

 هاي آزمون عالمت: آماره 16جدول 

 مقدارهp 8تعداد بيشتر از  8تعداد مساوي  8كمتر از  تعداد ميانه نمونه

8 82 522 89 999/0 

 
 

 گيري:بحث و نتيجه

از نظر جانباران آيا عوامل فردي يكي از علل سو  مصرف و وابستگي به مواد  -2

 باشد؟در بين آنان مي

آزمون توان دريافت كه با توجه به نتايج ها آمد ، ميبا توجه به اطالعاتي كه در جدو 

شود. اين اطالع درصد اطمينان رد مي %92مرب  كاي و آزمون عالمت، فرض صفر در سط  

بدين معني است كه نظر مشروحان جنگي در مورد عوامل فردي در سو  مصرف و وابستگي به 

سط  مورد بررسي متفاوت است. و از سوي ديگر چون ميانه متغير مورد  2مواد در بين آنان در 

شود كه يكي از علل سو  مصرف و از متوسط بود  بنابراين نتيشه گرفته مي بررسي بيشتر

شناسي باشد. روانوابستگي به مواد در بين مشروحان جنگي از نظر آنان عوامل فردي مي

وجودگرا عمدتاً با حالت انگيزشي و احساسي افراد و با تشربه شخصي وي از كيفيت و معناي 

(. شكست در تامين نيازهاي اساسي و 2925، و راجرز 2925 زندگي در ارتباط است. )مازلو

شود كه به نوبه خود، موجب بروز آرزوهاي خود شكوفايي منشر به بيماري و نااميدي مي

شود، كه هدف آن كاه  چنين بيماري و نااميدي هايي چه مخر  و يا سازند  ميفعاليت



 57/ تعيين علل سوء مصرف و وابستگي ... 

 

 

فرد براي مواجهه با محيط فيزيكي،  است. طبق نظريه اگو وابستگي به مواد شديداً به تالش

، 2980اجتماعي بيروني و نيز محيط احساسي دروني وابسته است )كريستا  وراسكين 

 (.2987، خانتزيان 2981ورمسر

شود ، وضعيت شناختي فرد به عنوان محوري در نظر گرفته ميcapبراساس نظريه كنتر  

( فرايند ديگر وابستگي 5005كند. )بندا، ميكه حركت از مصرف تفنني، به اعتياد كامل را تعيين 

ها و دهد، مذهبي بودن و يا اعتقادات، فعاليتبه اعتياد كه خصوصيات شخصي خود را شكل مي

 كند.روابط معنوي آن را در مشروحان جنگي تاكيد مي

از نظر مشروحان آيا جنگي عوامل اجتماعي يكي از علل سو  مصرف و  -5

 باشد؟نان ميوابستگي به مواد در بين آ

 توان دريافت كه با توجه به آزمون ها آمد ، ميبا توجه به اطالعاتي كه در جدو 

 شود ولي در آزمون عالمت فرض صفر اطمينان رد مي %92مرب  كاي فرض صفر در سط  

 شود. اين اطالع بدين معني است كه نظر مشروحان درصد اطمينان رد نمي92در سط  

  2اجتماعي در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان در جنگي در مورد عوامل 

 سط  مورد بررسي، متفاوت است. از سوي ديگر چون ميانه متغير مورد بحث بيشتر از 

 شود كه از نظر مشروحان جنگي، عوامل اجتماعي باشد. بنابراين نتيشه گرفته ميمتوسط نمي

 وابستگي به مواد در بين آنان به حسا   توان به عنوان يكي از علل سو  مصرف ورا نمي

 ها در مورد اهميت عوامل اجتماعي متفاوت است. طبق نظريه آورد. نتايج پژوه 

 تمايل دسترس پذيري، عوامل اجتماعي و روان شناختي فرد را دربار  مصرف مواد 

  ( نبود حمايت اجتماعي در مشروحان5000كنند. )موراي وانشنلي، غيرمشاز وسوسه مي

جنگي يكي از عوامل تعيين كنند  آسيب پذيري نسبت به مواد و بستري شدن مشدد در 

 باشد.بيمارستان مي

از نظر مشروحان جنگي آيا عوامل اقتصادي يكي از علل سو  مصرف و  -8

 باشد؟وابستگي به مواد در بين آنان مي
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آزمون مرب  كاي و  توان دريافت كه از لحا ها آمد  ميبا توجه به اطالعاتي كه در جدو 

شود. اين اطالع بدين معني است درصد اطمينان رد مي 92آزمون عالمت فرض صفر در سط  

كه نظر مشروحان جنگي در مورد علل اقتصادي در سو  مصرف و وابستگي به مواد در پنج 

سط  مورد بررسي متفاوت است. از سوي ديگر چون ميانه متغير مورد بحث بيشتر از متوسط 

شود كه يكي از علل سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين اشد، بنابراين نتيشه گرفته ميبمي

، تقريباً 2872مشروحان جنگي عوامل اقتصادي است. بر پايه گزارش بنياد شهيد در سا  

 هاي شاهد به دليل مشكالت معيشتي بود . همچنين درصد از علل اعتياد در بين خانواد 52

 دهند، در مقايسه د همه افراد بي خانمان را مشروحان جنگي تشكيل ميدرص58در حالي كه 

 (. 2999باشند )بوت، آژن، داگالس، لي و والنت درصد از افراد عادي، بي خانمان مي28تنها 

 هاي مربوط به اين  امر نشان دهند  اهميت عوامل اقتصادي به عنوان يكي از همبسته

( در پژوه  خود در 2872ست. صال  صدق پور)سو  مصرف مواد در مشروحان جنگي ا

خصو  علل گراي  به مواد مخدر در نيروهاي مسل ، يكي از عوامل اعتياد را، عوامل 

( در خصو  علل گراي  مشروحان جنگي به 2870داند. در پژوه  دهقان )اقتصادي مي

را فقر  درصد گرو  مورد بررسي مهمترين علت اعتياد خود12مواد مخدر در استان يزد، 

 اند.اقتصادي اعالم نمود 

فرهنگي يكي از علل سو   -از نظر مشروحان جنگي آيا عوامل آموزشي -1

 باشد؟مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان مي

 توان دريافت كه از لحا  آزمون مرب  كاي ها آمد  ميبا توجه به اطالعاتي كه در جدو 

 شود. اين يافته داللت برآن دارد ان رد مياطمين %92و آزمون عالمت فرض صفر در سط  

 فرهنگي در سو  مصرف و وابستگي به  -كه نظر مشروحان جنگي دربار  عوامل آموزشي

 مواد در سطوح گوناگون مورد بررسي متفاوت است و از ديگر سو بدليل آنكه ميانه متغير 

كه يكي از علل سو  مصرف شود باشد، بنابراين نتيشه گرفته ميمورد بحث بيشتر از متوسط مي



 54/ تعيين علل سوء مصرف و وابستگي ... 

 

 

 فرهنگي است. اين نتيشه  -و وابستگي به مواد در بين مشروحان جنگي عوامل آموزشي

 ( كه ضعف فرهنگي را به عنوان ي  2870( و دهقان )2872با پژوه  صال  صدق پور )

 اند، هماهنگ است. در عامل اعتياد در نيروهاي مسل  و مشروحان جنگي ذكر كرد 

درصد از مشروحان جنگي استان يزد علل اعتياد خود را فقر فرهنگي گزارش 52 پژوه  دهقان

 اند.كرد 

از نظر مشروحان جنگي آيا عوامل خانوادگي يكي از علل سو  مصرف و  -2

 باشد؟وابستگي به مواد در بين آنان مي

ي توان دريافت كه از لحا  آزمون مرب  كاها آمد  ميبا توجه به اطالعاتي كه در جدو  

شود. ولي در آزمون عالمت فرض اطمينان رد مي %92و آزمون عالمت، فرض صفر در سط  

توان رد نمود. يعني نظر مشروحان جنگي در مورد درصد اطمينان نمي92صفر را در سط  

عوامل خانوادگي در سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان در سطوح گوناگون مورد 

باشد. بنابراين سوي ديگر متغير مورد بحث بيشتر از متوسط نمي بررسي متفاوت است ولي از

توان به عنوان يكي از علل شود كه از نظر مشروحان جنگي عوامل خانوادگي را نمياستنباط مي

سو  مصرف و وابستگي به مواد در بين آنان به حسا  آورد. اين نتيشه با پژوهشي كه اميني 

معتادان به اعتياد در بين مراجعين به مراكز دولتي  ( در خصو  علل بازگشت مشدد2889)

ترك اعتياد شهر همدان انشام داد و برخورد نامناسب اعضا  خانواد  را در اعتياد مؤثر دانست، 

 هماهنگ است.

از نظر مشروحان جنگي آيا عوامل قانوني يكي از علل سو  مصرف و   -2

 باشد؟وابستگي به مواد در بين آنان مي

توان دريافت كه از لحا  آزمون مرب  ها آمد  مياطالعات مندرج در جدو با توجه به 

شود. ولي در آزمون عالمت اطمينان رد مي %92كاي و آزمون عالمت، فرض صفر در سط  
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توان رد كرد يعني كه نظر مشروحان جنگي در درصد اطمينان نمي 92فرض صفر را در سط  

ستگي به مواد در بين آنان در سطوح گوناگون خصو  عوامل قانوني در سو  مصرف و واب

مورد بررسي متفاوت است. ولي از سوي ديگر چون ميانه متغير مورد بحث، بيشتر از متوسط  

توان به شود كه از نظر مشروحان جنگي عوامل قانوني را نميباشد، بنابراين استنباط مينمي

ا  آورد. در كشورهاي مختلف دنيا عنوان يكي از علل سو  مصرف و وابستگي به مواد به حس

باشند. برخورد حقوقي با معتادين در مقياس قوانين حقوقي مقابله با اعتياد، بسيار متنوع مي

اي كه از گيري در كشورهاي مختلف، متفاوت است. دهقان در نظرسنشيگيري و سختسهل

انين موجود را درصد آنان قو 8/88مشروحان جنگي محكوم به عمل آورد  است، نشان داد 

 7/22درصد آنان قوانين مقابله با اعتياد را در حد متوسط و 58اند و ضعيف و ناكارآمد دانسته

 اند. اين درصد تأثير قوانين را بسيار خو  گزارش كرد  5/28درصد آن را مطلو  و تنها 

شد  امر نشان دهند  ضعف قوانين مصو  و لزوم تشديد نظر و بازنگري در قوانين تصويب 

 است.

 

 گيري كلي:بحث و نتيجه

شود كه از نظر هاي بدست آمد  دربار  سؤا  او  چنين برداشت ميبندي يافتهدر جم 

فرهنگي به عنوان علل اصلي سو   -مشروحان جنگي عوامل فردي، اقتصادي و آموزشي

ر پاسخ به شود. بنابراين مثلث بدست آمد  دمصرف و وابستگي به مواد در بين آنان قلمداد مي

سؤا  او  از ي  سو متمركز بر عوامل فردي و از سوي ديگر متمركز بر عوامل اقتصادي و 

 باشد.فرهنگي مي -سرانشام متمركز بر عوامل آموزشي
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روشن است كه عوامل يادشد  نه به صورت يگانه كه به صورت متعامل نيز برسو  مصرف 

ابعاد علل سو  مصرف و وابستگي به مواد را بشرح  توانوابستگي به مواد تاثير دارد. بنابراين مي

 زير تبيين نمود.

از زاويه عوامل فردي در طي دو ب عد اين عوامل بر سو  مصرف و وابستگي به مواد  ال :

اقتصادي و ديگري ب عد عوامل فردي،  -در مشروحان جنگي مؤثر است. او  ب عد عوامل فردي

رسد كه عوامل فردي بيشتر به عنوان ن به نظر ميفرهنگي. در تبيين بعد او  چني -آموشي

شود و در اين ب عد عوامل اقتصادي به عنوان عوامل بارز كنند  به عوامل مستعدكنند  قلمداد مي

هاي فردي خود در صورتي آيد. به سخن ديگر فرد مشروح جنگي به واسطه ويژگيحسا  مي

اي غيرقابل تحمل در وي به وجود آمد  و هكه دچار اختال  و يا هر گونه مشكلي شود، استرس

 شود. مستعد سو  مصرف مي

هاي ايشاد شد  توسط حا  اگر فشارهاي وارد  ناشي از اختالالت جسماني و محدوديت

آن با فشارهاي اقتصادي همرا  شود اين عوامل مستعد كنند  سو  مصرف مواد به عوامل بارز 

رواني ناشي از فشارهاي ياد شد ، به سمت مصرف هاي كنند  تبديل شد  و فرد براي حل رنج

ها را تسكين ببخشد. چون مواد مخدر از هاي سنتي گراي  پيدا كرد  تا بتواند آن رنجآرامبخ 

ي  سو درد و رنج جسمي را كاه  داد  و از سوي ديگر فشارهاي رواني را تخفيف 

 شود.يبخشد، بنابراين بهترين گزينه براي ي  مشروح جنگي تلقي ممي

عوامل فردي همان گونه كه قبالً اشار  شد به عنوان عوامل مستعد  -در تبيين ب عد دوم 

 فرهنگي و در اينشا عوامل بارز كنند   -متغيرهاي آموزشي -كنند كنند  نق  بازي مي

 كند از باشند. فرد مشروح جنگي با توجه به اينكه در ي  فرهنگ معين زندگي ميمي

كه چگونه با فشارهاي اجتماعي، اقتصادي و رواني خود كنار آيد. حا  در آموزد فرهنگ مي

صورتي كه فرهنگ عالو  بر آنكه سو  مصرف مواد مخدر را نهي نكرد  بلكه مصرف آن در 
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جامعه رايج ه  باشد، و يا دست ك  نگرش فرهنگي منفي در مورد سو  مصرف مواد وجود 

ه با فشارهاي رواني و با استعانت از فرهنگ رايج، نداشته باشد؛ بنابراين فرد به محض مواج

گراي  به سوي، سو  مصرف مواد پيدا كرد  و در نتيشه اين گراي  ممكن است منشر به 

 وابستگي وي شود.

از زاويه عوامل اقتصادي در طي دو ب عد اين عوامل بر وابستگي و سو  مصرف مواد  ب:

 اقتصادي كه بحث آن گذشت وديگري  -فردي در جانباران مؤثر هستند. ابتدا ب عد عوامل

فرهنگي چنين  -باشد، كه در تبيين ب عد اقتصادي آموزشيفرهنگي مي -آموزشي -ب عد اقتصادي

 رسد كه عوامل اقتصادي و فشارهاي ناشي از آن زمينه ساز سو  مصرف مواد، به به نظر مي

ه عنوان عوامل بارزكنند  فرهنگي ب -ويژ  از نظر روان شناختي باشد، و عوامل آموزشي

 باشند. اين عوامل همان گونه كه اشار  شد. به عنوان عوامل باز دارند به حسا  مي

آيند، بنابراين فرد به محض مواجه با فشارهاي رواني و با مراجعه به فرهنگ رايج گراي  به نمي

ي افزاي  سو  مصرف مواد، احتما  بروز سو  مصرف و حتي وابستگي به مواد مخدر در و

 يابد.مي

 فرهنگي در طي دو ب عد اين عوامل بر سو  مصرف  -از زوايه عوامل آموزشي ج:

فرهنگي  -و وابستگي به مواد در مشروحان جنگي مؤثر هستند، ابتدا ب عد عوامل فردي، آموزشي

فرهنگي و اقتصادي كه دربار  هر دو ب عد پي  از اين صحبت شد   -و سپس بعد آموزشي

 است.

شود كه به محض بروز كوچكترين فشارهاي ناشي براساس اين تبيين نتيشه گرفته مي     

هاي ناشي شد  از مشكالت جسمي مؤثر بر از درد جسماني، مشكالت اقتصادي، محروميت

هاي اقتصادي و حرفه نامتعارف، سو  مصرف و وابستگي به مواد آغاز شد  و به محروميت

 تواند نق  بازي كند.روحان جنگي ميعنوان عامل اصلي از ديدگا  مش
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