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 چکيده

مولتی فاکتوریال است که    پیچیده و  یهادهیپدو دواهای ممنوعه یکی از   آورنشهمصرف مواد   مقدمه:

را گرفتار ساخته است. در این راستا آغاز سوء مصرف مواد و تغییرات در سنین مختلف    جوامع بشری
، در  شود یمعالوه بر اینکه در سنین جوانی شروع    آورنشه. مصرف مواد باشدیمو نوجوانی  به جوانی 

 و سگرت وجود ندارد.  آورهنشهیچ گروه جمعیتی به این مقدار سرعت انتشار مصرف مواد  

تصادفی    یریگنمونهتفاده از روش  تحلیلی است که با اس –این مطالعه از نوع توصیفی  روش تحقیق:
مواد 684اطالعات  وارد    یآورجمعپس از   هادادهگردیده است.   یآورجمع  آورنشه مریض معتاد به 

  .  گردید  لیتحل   و هیتجزگردیده    SPSS 25  افزارنرم

(  157تن، )  684  ازجملهکه    دهدیمجدول آمار توصیفی معتادین نظر به نحو استفاده نشان  :  هاافتهی

( تن از طریق دود کردن و خوراکی استفاده  37( تن از طریق خوراکی و )490تن از طریق دود کردن، )
( تن از طریق دود کردن و  15( تن خوراکی و )30( تن دود، )70( بیکار؛ )115. همچنان )ندینمایم

مصرف نموده و اطفال از   . متعلمین معموالً از طریق دود کردن موادندینمایمخوردن مواد مصرف  

. محبوسبین،  ندینمایم( خوراکی مصرف 100( و )41کردن )طریق خوراکی، دهاقین از طریق دود  

ن، غیر بیکاران و قالین بافان از طریق خوراکی و سایر از طریق خوراکی و دود کردن و خوردن  زاسربا
 .  ندینمایماستفاده  

مشترک بستر گرایش به سمت مواد    صورتبهعوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی  نتیجه: 

در    مداراناستیسو امید است که نتایج این مطالعه موجب افزایش آگاهی    کنندیمرا فراهم    آورنشه

راهم  از پیامدهای آن را ف  یر یجلوگ و اقدامات پیشگیرانه و کنترول کننده اعتیاد جهت    هااستیساجرای  
 نماید.

 .، زرقیمعتادین، مزار شریف؛ دود کردن، خوراکی  واژگان کليدی:
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 2پوهنيار دکتور نویداهلل عزیزی، 1اهلل نصرتسيد امينکتور دپوهندوی 

 .استاد دیپارتمنت روانی عصبی دانشکده طب دانشگاه بلخ 1
 .استاد دیپارتمنت روانی عصبی دانشکده طب دانشگاه بلخ 2

 

   نام نویسنده مسئول:

 اهلل نصرتسيد امينکتور دپوهندوی 

 و نحوه استفاده آن    آور در جوانان و نوجواناننشهگرایش به مواد  

 )مطالعه موردی: والیت جوزجان( افغانستان شمال در
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 مقدمه
عواملی که   بدون شک توسعه و پیشرفت جوامع بشری مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد، متخصص و جوان است؛ اما یکی از

مصادیق   ازجملهدر امحای نیروی انسانی سهم بسزایی دارد، پدیده بزهکاری است که امروزه گریبان گیر بسیاری از ملل شده است.  

به پدیده اعتیاد است.  نابهنجار، گرایش افراد  بحران بزهکاری و رفتارهای  جهان در حال حاضر در کنار بحران تهدید بمب اتمی، 
 (. 190:  1393)خلیلی،  است، بحران فقر جامعه، شاهد بحران اعتیاد ستیزطیمحنابودی  

. بر اساس باشدیممشکالت عمده بر صحت بوده که میزان شیوع آن در مردان و زنان در حال افزایش  نیترمهماعتیاد یکی از 

  %40تا فیصد در کشورهای آسیایی    10مواد از   کنندهمصرفگزارش اداره مواد و جرائم سازمان ملل نسبت زنان معتاد در جمعیت  
 (.  826:  1398آزاد، است ) شدهدر کشورهای اروپایی تخمین 

از بروز یک مشکل  این امر حاکی   در چند دهه گذشته بسیار فراگیر شده است.  یرقانونیغواهای و د  آورنشهمصرف مواد فروش 

در صحت جسم اجتماعی  جدی  و  روانی  بسیار  باشدیمی،  تأمل  ناخوشایندی آن جای  پردامنه و  عوارض  و  دارد  . مصرف مواد 

 (.23:  1387رابرتسون، )
نشه آورده است. چون آینده یک    به وجودزیادی را   یهاچالشجوانان   خصوصبهدر میان همه افراد جامعه  آورمصرف مواد 

افزایش    %12آزادی شمار معتادین در افغانستان ساالنه    ویرادگزارش  بر اساسجوانان سالم و صحتمند است.   به دستکشور مترقی  

به مواد   و ارزان  دسترس آسان  بودجه کافی،  نبود  دیگر  سوی  به شمار   ازجمله  آورنشهمیآبد. از  عمده در افغانستان  مشکالت 
های شهر  در حال حاضر بیشتر از چهار میلیون معتاد در کشور موجود بوده که همه روزه شاهد آنها در جاده رادیو آزادی().رودیم

... غیره می و همه نقاط کشور هستیم . مواد مصرفی آنها که شامل تریاک، هیروین، چرس، الکول، کوکائین، تابلیت کا، شیشه، و 

 باشد.

 

 چارچوب نظری 
، از ساختار اجتماعی و مرتن اعتقاد داشت که انحراف: (Robert K Merton’s Theory)نظریۀ رابرت کی مرتن -1

اما توزیع    اندمیسه  باهممشترک اجتماعی    یهاارزش  درباره؛ بدین معنی که تمام اعضای جامعه  ردیگیم سرچشمهفرهنگی جامعه  

به هدف برسند؛ لذا یک   یهاراهامیدوار بود که همة افراد از   توانینمکه   کندیمعمل    یاگونهبهو امتیازات   هافرصتنابرابر   مشروع 

و ایجاد فشار  گسستگی بین اهداف و وسایل مشروع دستیابی به هدف وجود دارد که حاصل آن عدم تناسب بین اهداف و وسایل
 .کندیمجاری فرق  موردقبول یهاوهیشدیگری برای رسیدن به موفقیت است که با   یهاوهیش  یریکارگبهبر افراد برای  

 .مورد نشان داده است  5در جامعة آمریکا را با  موردنظر یهاهدفاد در مقابل  مرتن واکنش افر

  5ه( شورش 4د( انزواطلبی ؛3گرایی  نییآج(    ؛2ب( بدعت ؛1الف( همنوایی
ما مناسب است. انزواطلبی عبارت است از  موردنظرلة ئاست، انزواطلبی برای تبیین مس برشمردهکه وی   ییهاواکنشاز میان 

بدان علت که با وسایل مشروع و یا نامشروع به هدف   یاعدهاینکه   و از پذیرش   کشندیم، از تعقیب هدف دست رسندینماز افراد 

برای حل  زیرا از طریق وسایل مشروع یا نامشروع قادر به کسب موفقیت در جامعه نیستند و کنندیمیک زندگی متعارف امتناع 
 .دهدیمرا در این مقوله قرار   هایالکل. مرتن معتادان و اندساختهاین معضل، شیوة انزواطلبی از جامعه را پیشة خود 

 

 
 

 
1 Conformity  
2 Innovation  
3 Ritualism  
4 Retreatism  
5 Rebellion 
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 : 6نظریۀ ادوین ساترلند -2

تقلیدی و آموختن یاد گرفته  ی است که از طریق یک جریان پیوندساترلند معتقد است که کجروی امری  . شودیمافتراقی 

. شودیمفرضیه اصلی ساترلند این است که کجروی مثل سایر رفتارهای اجتماعی از طریق همبستگی و پیوستگی با دیگران آموخته  
باید نخست بیاموزد که چگونه  با افراد دیگر است. غالبا   ...جنایت کرد  توانیمفرد  نتیجة کنش و واکنش  این آموزش، حاصل و 

هم با افرا با افراد و    یهاگروهد،  را   هاگروه. ساترلند، کنش متقابل میان این کنندیمبرخورد  منحرف ریغ  یهاگروهمنحرف و هم 

با یکدیگر   متغیر، چه در   4سطح هریک از این  هرقدرقرار داده است.  موردسنجشبرحسب فراوانی، اولویت، دوام و شدت ارتباط 

احتمال بروز رفتارهای مشابه آن بیشتر است   باشد، به همان میزان  باالتر  منحرف  ریغخصوص گروه منحرف و چه در خصوص گروه 
  یطورکل به. شودیمبه نظر ساترلند جرم زمانی اتفاق میافتد که موقعیت مناسب آن برای عامل رفتار فراهم  (.  1375:221کوئن،  )

ناشی از تعامل با دیگران منحرف و تا حدودی   .داندیم  یگروهدرونوی انحراف را امری آموختنی، 

 

 :7نظریه ریچارد کلوارد و لوید اوهلين -3

  چهارعنصراجتماعی دارای  یهایوابستگنظریة کنترل اجتماعی، معتقد است که قیود و    نظرانصاحبتراویس هیرشی، یکی از 

قه و توجه دارند، رفاه و احساسات الدیگر است. کسانی که به دیگران عیا ارتباط مهم با اشخاص معین   قه  العنصر اول ع :اصلی است
ای ندارند نگران این االقهد؛ و بالعکس، کسانی که چنین عاند با مسئولیت عمل کنن  گیرند لذا مایلمردمان را در نظر می  گونهنیا

عنصر    .نماینداستعمال    آورنشهدارد که دزدی کنند و یا مواد نیستند که روابط اجتماعی خود را به خطر اندازند و لذا بیشتر احتمال  

نسبت به جامعه دارند. هر چه قدر   ، سوابق شغلی، خانه و سایر التیتحصمردم در  یگذارهیسرمادوم تعهد یا دینی است که مردم 
. عنصر  برعکس خود بیشتر باشد، دلیل بیشتری دارند که همنوا باشند تا بتوانند از دستاوردهای خود حفاظت نمایند و  یهاییدارا

در   یا مشارکت مداوم  لذا شخصی که  یهاتیفعالسوم مشغولیت و گرفتاری  محدود است؛  غیرانحرافی است چون وقت و انرژی 

.  برعکس به کار، سرگرمی یا زندگی خانوادگی، فرصت کمتری دارد که در اعمال انحرافی مشارکت جوید و    مثالعموماً مشغول است،  
یشان دور از تصور است و برعکس.  برا  هاآناگر مردم قویاً باور داشته باشند که برخی اعمال انحرافی غلط است، مشارکت جستن در 

به  یعنی وفاداری فرد  )  یاخالقو اصول   هاارزشعنصر چهارم ایمان  به نظر هیرشی،    یطورکلبه(.  175-1372:6رابرتسون: است 

دوستان خود   محل تحصیل، محل کار و  به خانواده،  که  که   مراتب  بهدارند،    یبستگدلبزهکاری افرادی  کسانی است  کمتر از 

بر این است که  یگبستدل عام جامعه دارند، عمدتاً  یهاباارزشید زیادی به همنوایی  لکه تق  کسانی چندانی ندارند. فرض هیرشی 
، کمتر اندکشمکشبزهکاری جوانانی که دچار   جهیدرنترددند،  بجامعه    یهاارزشبزهکاری یا   فرهنگخرده  یهاارزشدر پیروی از 

با لو تق اندیبزهکار  فرهنگخردهاز جوانانی است که جزو   به همنوایی  :  1387)الهی، ندارندمقبول جامعه   یهاارزشید چندانی 

 .یافت تربرجستهمطالب زیر را   توانیماز نتایج کار پژوهشی هیرشی   یطورکلبه .(187
یافته، احتمال  ترکینزدهر چه رابطة فرزند با والدین : الف  با آنها  بیشتری  بزهکاری وی کم   باشد، تعلق خاطر و همسانی 

 د. شویم

و نیز اعتقاد به عدم دخالت مدرسه در رفتار   محصالن  ندهیآکلی به مدرسه، بیزاری از طرح و نظر معلمان برای   یعالقگیب  :ب 

ة محصل به محیط مدرسه و هنجارهای آن بیشتر القهر چه ع  یطورکلبهاز بزهکاری مرتبط است.    ییباالبا سطح   محصالنشخصی  
 .باشد، احتمال بزهکاری وی کمتر است

 

 ییگراتعامل نظریه  -5

و    8ییگراتعاملدیدگاه  علت منحرف تلقی شدن که افراد  چنین   دهدیمقرار    یموردبررسرا    هاگروهچگونگی و  و تأثیرات 

 .ندینشیمرا به بررسی   شانندهیآچهرهای از آنان بر رفتار 

 
 

6 Edwin Sutherland’s Theory  
7 Richard Cloward& Lloyd Ohlin’s Theory  
8 Interactionism  

http://www.psyj.ir/


 116 -123 ص، 1400 تابستان، 26شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 :9زنی هوارد بکرتئوری انگ -1-5

بلکه  شودیمبه عقیدة بکر انحراف، کیفیت عملی نیست که شخص مرتکب   از کاربرد قانون و مجوزهایی است که   یاجهینت، 

است. رفتار انحرافی رفتاری است که  شدهزدهانحراف به او   برچسب. فرد منحرف کسی است که شودیمیک مجرم اعمال    هیبرعل
به آن   یک برچسب    ازنظر.  (1370:39صفوی،  ) زنندیمچنین برچسبی  مردم  شخصی خاص توصیف   عنوانبهفرد را   معموالًوی 

برچسب  ؛زیرا برچسب معنی خنثی ندارد ؛کندیم بردارندة ارزیابی از فردی است که بر او   ,shnghnessy)است شدهزدهبلکه در 

با وی تعامل   اسبر اسو دیگران   شودیمیک عامل مسلط محسوب   معموالًاین برچسب    (. 1089 :2009   ندی نمایماین برچسب 

  یطورهمانممکن است وی خود را .  گرددیماز واکنش دیگران نسبت به وی مشتق  معموالًچون تصویری که فرد از خود دارد  
برچسب  به وی  بر روابط اجتماعی،   شدهزدهبپندارد که  غالب کند و  بر وی  لذا این امر ممکن است هویت فرد منحرف را  است، 

وی به شیوة   کهنیامانعی باشد برای   تواندیمخانوادگی و شغلی وی اثر منفی بگذارد و از سویی برخوردهای قانونی با منحرفین نیز  

خانواده و محیط کار مانند  اجتماعی    یهاگروهکه فرد از  شودیمیت  معمول، زندگی خود را ادامه دهد. انحراف فرد وقتی بیشتر تثب
که از   یاافتهیسازمان  یهاگروهو... بگسلد و در   بپذیرد، افرادی  منحرفین پذیرفته شود و هویت انحرافی خود را تائید کرده و  از 

بیاید.    به وجودفرهنگ انحرافی  خردهکیروه،  ، از او حمایت نمایند و آنگاه در داخل این گبرخوردارندموقعیت مشابهی نظیر وی 

 (.33:  1382)باری،  ناپذیر نیست که این فرآیند هرگز گریز  ردیپذیم، بکر  تیدرنهاالبته  

 

 علت انحراف منزلهبهواکنش اجتماعی  :10نظریۀ ادوین لمرت -2-5

 دودستهدارد. وی انحراف را در    دیتأکاجتماعی نسبت به فرد منحرف   یهاواکنشادوین لمرت نیز همچون بکر بر اهمیت نقش 
 .کرده است  یبندطبقه

. این انحرافات  دهندیمانحراف اولیه شامل آن دسته از اعمال انحرافی است که پیش از آنکه برچسب عمومی زده شود رخ :  الف 

 .شوندیمبه گونة یک رفتار عادی تلقی   معموالً
یا گروه منحرف نسبت به بازتاب اجتماعی نشان  : ب رافی ، بازتابی که هویت انحدهندیمانحراف ثانویه واکنشی است که فرد 

برچسب انحرافی از سوی جامعه شکل  لمرت برآن است که انحراف ثانویه چون عواقب عمدهای بر  .دهدیموی را از طریق اعطای 

و تحقیق قرار گیرد زیرا علل اصلی انحراف   مطالعه  موردشخصیت فرد، موقعیت وی در جامعه و اعمال وی در آینده دارد، بایستی  

  پابرجا، ولی پیامد آن واکنش اجتماعی نظیر منزوی کردن فرد منحرف و خوار شماری وی است که شوندیمثانویه از صحنه خارج 
 (. 32:  1381)محمدخانی،  داندیممیماند و به همین دلیل است که وی واکنش اجتماعی را علت انحراف 

 

 انحراف و نهاد درمانی :11نظریۀ اروینگ گافمن -5-3

و تربیت که برای درمان انحراف   مصالحمراکز بازپروری، تیمارستان و مراکز   زندان،  مانند، نهادهای مختلفی انیگراتعامل  نظر از

برای کل جامعه مورد تایید قرار   یامجموعه، اندشدهلیتشک بر فردی که برچسب خورده و هم  هستند که برچسب انحراف را هم 
بر فرد فشار وارد   نمادها. گافمن بر آن است که مقررات این  دهندیم  کند یمو چگونگی تعاملشان با افراد تحت درمان و مراقبت، 

و طی یک فرآیند، برای وی شخصیت و هویت جدیدی  کنندیم ییزدا تیهوبپذیرد. آنها از او   اندقائلتا هویتی را که آنان برایش  

ندارد. یک حالت  یهایستگیشااست و    خوردهشکستلغزش اجتماعی است،  وی دچار   کهنیا، نظیر  سازندیم عادی را  یک فرد 
بیچاره بدانند. ممکن است که آنان برای   بپذیرند و خود را منحرفینی درمانده و  مهم این است که این افراد القائات این نهادها را 

که فرد تحت درمان را در درون  ییهایورزو در هم   هاارتباطموعه  این القائات و مج براثرزندگی بیرون از مؤسسه، آماده نباشند و 

بپذیرند؛ خصوصاً دیرپاترین و  دهدیممؤسسه تحت تأثیر قرار   نتیجة زندان رفتن یک فرد،    نیترتیبااهم، هویت فرد منحرف را 
به جامعه را  است و این برچسب بازگش شدهزدهفرد معتاد یا زندان رفته بر وی   عنوانبهبرچسبی است که  یک فرد   عنوانبهت وی 

 (.66:  1381)مجاهد،  سازدیممشکل  احترامقابلعادی و 

 
9 Howard Becker Labeling Theory  
10 Edwin Lamer’s Theory  
11 Erving Gufman’s Theory  
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 پيشينه تحقيق
 یهانقشهجوانان در ایران تحلیل    آورنشه مواد  ءمصرف  سوعوامل مؤثر بر  عنوان  (، تحقیقی تحت  1395)  یامانعبدلی سلطان و   

متخصصان به ترتیب متغیرهای اعتیاد اعضای  نظر از  دهدیمشناختی فازی مبتنی بر نظرات متخصصان انجام دادند. نتایج نشان  

بیرونی   با درجه  بیرونی 1.54خانواده  با درجه  بیرونی   1.32، بیکاری  با درجه  همساالن منحرف  بر   ریتأثبیشترین   0.88و  را 
کاهش    ازنظر. همچنین،  اددارندیاعت زندگی را  با مشکالت  برای مقابله  ناتوانی در حل دهدیماین متخصصان اعتیاد توان فرد   ،

 Abdli Soltan Ahmadi) گرددیمو این امر نیز باعث تشدید اعتیاد فرد   شودیممشکالت نیز باعث افزایش احساس انزوا در فرد 

& Amanii, 2016).  Arevalo & et. All  کنار آمدن در زنانی    یهاواکنشمعنویات، احساس وابستگی و    تحقیقی را تحت عنوان
 ی اشرفتهیپ یهادرمان دهدیم، انجام دادند. نتایج تحقیق نشان  کنندیممرتبط با اعتیاد به مواد و الکول دریافت   یهادرمانکه در 

به زنان معتاد کمک کند بهتر   تواندیمباشد،    کنندهتحمل  یهاواکنشمواد که باعث افزایش معنویت، احساس تعلق و  سوءمصرف

ناشی از درمان و  به بررسی   1386پور در سال وردی  . (Arevalo & et all. 2008کنند )تحمل   ازآنپسفشارهای  در تحقیقی 

به  علل گرایش جوانان  در  سوءمصرفالگو و  پرداختند. نتایج نشان    مواد  ، حشیش  %92.5، الکول  %93مصرف سگرت   کهایران 
در حداقل مقدار در طول عمر و در این راستا سگرت،   LSD 4.8%و   %2.3ان و کوکایین  در بیشترین میز  %57.8و تریاک    64.3%

سنین برای تجربه   نیتریبحرانسالگی    18تا    12. همچنین سنین  باشندیمماده آغازین برای مصرف مواد   عنوانبهالکول و حشیش  

(  (.  40:  1386پور،  وردی)  باشدیم(  %77.8اول مواد 
ر  آو دی و اجتماعی معتادین به مواد نشهجمعیتی، اقتصا یهایژگیوتحقیقی را تحت عنوان    1393خلیلی و همکاران در سال  

که از  به مراکز ترک اعتیاد خراسان شم کنندهمراجعه نشان داد  کنندگان   سوءمصرفنفر از    7342الی انجام دادند. نتایج تحقیق 

فیصد مرد    82.5عداد از این ت  ؛ کهقرار گرفتند یموردبررسبا متادون بودند،    هنگهدارندِر که تحت تداوی در مرکز درمان آومواد نشه

بودند.    5.9مجرد و    فیصد 6.6متاهل و   موردمطالعهفیصد مریضان   87.5بودند.    فیصد  17.5و   مریضان سابقه  %95فیصد مطلقه 
 (. 196:  1393خلیلی،  داشتند )سابقه مصرف شیشه   %2.8عالوه بر تریاک مصرف هرویین و کراک و    %14مصرف تریاک و 

 

 روش تحقيق
  اطالعات موجود در شفاخانه معتادین والیت جوزجان  توصیفی بوده که اطالعات از طریق  –تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی  

  یآورجمعها پس از . دادهباشدیم  ( معتاد684تعداد )تحقیق حاضر تصادفی ساده بوده که به    یریگنمونهاست. روش   آمدهدستبه

 گردیده است.  لیوتحلهیتجزگردیده سپس    SPSS 25 افزارنرموارد  
 

 :ليوتحلهیتجز

 ( آمار توصيفی معتادین نظر به نحوه استفاده1جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 23.0 23.0 23.0 157 کردن دود

 94.6 71.6 71.6 490 خوراکی

 100.0 5.4 5.4 37 خوردن و کردن دود

Total 684 100.0 100.0  

 

نشان  به نحو استفاده  (  490( تن از طریق دود کردن، )157تن، )  684 ازجملهکه  دهدیمجدول آمار توصیفی معتادین نظر 

و   %71.6، %23فیصدی به ترتیب   بر اساسکه   ندینمایم( تن از طریق دود کردن و خوراکی استفاده  37تن از طریق خوراکی و )
 .  دهدیمرا تشکیل   5.4%
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 ( آمار توصيفی معتادین نظر به شغل و جنسيت2جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 16.8 16.8 16.8 115 بیکار

 17.4 6. 6. 4 متعلم

 19.3 1.9 1.9 13 دریور

 25.6 6.3 6.3 43 اطفال

 46.2 20.6 20.6 141 دهقان

 66.7 20.5 20.5 140 هاخانم

 71.8 5.1 5.1 35 محبوس

 72.7 9. 9. 6 پولیس سرباز

 85.8 13.2 13.2 90 بیکار غیر

 86.8 1.0 1.0 7 باف قالین

 100.0 13.2 13.2 90 متفرقه

Total 684 100.0 100.0  

 

( تن  13( تن معلم، )4( تن بیکار، )115( تن، )684) ازجملهکه   دهدیم( آمار توصیفی معتادین نظر به شغل نشان  2جدول )

(  90( تن قالین باف و ) 7( تن غیر بیکار، )90( تن محبوسین، )35، )هاخانم( تن  140( تن دهقان، )141( تن اطفال، )43دریور، )

   .باشدیمتن متفرقه 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 آور( نوع مواد نشه1جارت)پای 
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 ( آمار توصيفی معتادین نظر به نوع استفاده و شغل و جنسيت3جدول )

Count 

 

 Total شغل

بیکار
متعلم 
 

دریور
اطفال 
دهفان 
 

خانم
ها

س 
محبو

 

سرباز
س 

پولی
 

غیر
 

بیکار
 

ن
قالی

 
ف

با
 

متفرقه
 

 

 نوع

 157 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 70 کردن دود

 490 53 7 90 6 35 140 141 43 0 0 30 خوراکی

 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 خوردن و کردن دود

Total 115 4 13 43 141 140 35 6 90 7 90 684 

 

( تن از طریق دود کردن و خوردن 15( تن خوراکی و )30( تن دود، )70( بیکار؛ )115) ازجملهکه  دهدیم( نشان  3جدول )

. متعلمین معموالً از طریق دود کردن مواد مصرف نموده و اطفال از طریق خوراکی، دهاقین از طریق دود  ندینمایممواد مصرف 

ان، غیر بیکاران و قالین بافان از طریق خوراکی و سایر از طریق از. محبوسبین، سربندینمایم( خوراکی مصرف  100( و )41کردن )

 .  ندینمایمخوراکی و دود کردن و خوردن استفاده  

 

و نتيجهیافته  گيری ها 
اخیر به دورنی ترین وجوه زندگی فردی و اجتماعی   یهامهرومومدر    ژهیوبهر بحرانی است آواعتیاد و گرایش به مصرف مواد نشه

  یپوش چشمقابل  وجهچیهبهاین اقشار را با مخاطرات هولناکی مواجه نموده است که   شرفتیپروبهوخ کرده و حیات فعال و  افراد رس

نادیده علل و   و  عاملی نبوده و طیف وسیعی از  بالیای طبیعی و اجتماعی، تک  بحران، مانند بسیاری دیگر از  گرفتن نیست. این 
عوامل مؤثر در گرایش به   بررسیتحقیق حاضر که به    باشد. لیدخ تواندیم، در آن یرشخصیغعوامل داخلی و خارجی، شخصی و 

نشه  پرداخته است.والیت جوزجان  ر و نحوه استفاده آن درآومواد 

نشان  به نحو استفاده  (  490( تن از طریق دود کردن، )157تن، )  684 ازجملهکه  دهدیمجدول آمار توصیفی معتادین نظر 
( تن 30( تن دود، )70( بیکار؛ )115. همچنان )ندینمایم( تن از طریق دود کردن و خوراکی استفاده  37خوراکی و )  تن از طریق

. متعلمین معموالً از طریق دود کردن مواد مصرف نموده ندینمایم( تن از طریق دود کردن و خوردن مواد مصرف 15خوراکی و )

. محبوسبین، سربان، غیر بیکاران ندینمایم( خوراکی مصرف  100( و )41کردن )و اطفال از طریق خوراکی، دهاقین از طریق دود 

اخیر عوامل فردی، خانوادگی در  .  ندینمایمو قالین بافان از طریق خوراکی و سایر از طریق خوراکی و دود کردن و خوردن استفاده 
نشه  صورتبهو اجتماعی و اقتصادی   و امید است که نتایج این مطالعه  کنندیمر را فراهم  آومشترک بستر گرایش به سمت مواد 

از پیامدهای   یریجلوگو اقدامات پیشگیرانه و کنترول کننده اعتیاد جهت   هااستیسدر اجرای    مداراناستیسموجب افزایش آگاهی  

نماید. آن  را فراهم 
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