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 پيش گفتار
عصر ما را مي توان عصر پـژوهش هـاي علمـي پيشـرفته و گسـترش                 

ي بشـر معاصـر در حـل        دانش و تكنولـوژي نـوين و توانـايي اسـتثناي          
بدون ترديد هر چـه مسـائل       . معضالت و مسائل مبتال به جامعه ناميد      

 لزوم انجام تحقيقات بارزتر خواهد شـد و هـر           ,جامعه پيچيده تر باشد   
 لـزوم سـرمايه گـذاري و تربيـت           شود چه دامنه تحقيقات گسترده تر    

نيروهاي محقق و همچنين ايجاد تشكيالت منسجم و پويا بـه منظـور    
طراحي و جهت دادن به فعاليت هـاي پژوهشـي كشـور            , رنامه ريزي ب

 .حياتي تر مي نمايد
چند سالي است تحقيق كه كوششي در جهت كشف حقايق علمـي و             
استفاده كاربردي از نتايج آن است در سطح سازمان زندان ها جايگـاه             
ويژه اي يافته و دامنه فعاليت هاي آن به طور روزافزون گسترش مـي              

ــد ــا اســتفاده از   د. ياب ــز آموزشــي و پژوهشــي ب ر همــين راســتا مرك
كارشناسان مجرب و اساتيد خبـره توانسـته اسـت در جهـت تحقيـق               
اهداف سازمان زندان ها با سازمان هاي مختلف داخلي و بين المللـي             

 , UNODC, سازمان بهزيسـتي    , از جمله ستاد مبارزه با موادمخدر       
سترده اي داشـته و بـه سـفارش      همكاري تحقيقاتي گ  ... دانشگاه ها و    

برخي از همين سازمان ها تحقيقـات ميـداني گسـترده اي در سـطح               
تمـامي ايـن تحقيقـات از       ...  كه به حمدا   ,كشور به مرحله اجرا درآورد    

جهت علمي و اجرايي مورد قبول صاحب نظران واقع گرديده و نتـايج             
 .آن در بهبود روش ها و ارتقاء دانش كاربرد داشته است

حمات بي شائبه كليه محققـان      زن وسيله برخورد الزم مي دانم از        بدي
و دانشـگاهيان در مراكـز تحقيقـاتي و همچنـين همكـاران و پرسـنل       
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كرمانشـاه  و    , قـزوين   , خراسـان   , محترم زندان هاي اسـتان تهـران        
 كردنـد به انحاء مختلف ما را در اجراي اين پـژوهش يـاري           كه  كرمان  

 . كنيمتقدير و تشكر عرض 
اميدواريم طرح انجام شده مقدمه اي براي طرح هاي آتي سـازمان در             

توانيم از نتايج حاصل از اين گونه طـرح هـا   بسطح بين المللي باشد و   
 .شويممند  در جهت بهينه سازي وضعيت زندان ها بهره

بديهي است در اجراي اين طرح از هم فكري و مسـاعدت بسـياري از               
گستردگي از ذكـر نـام همـه آنهـا معـذور      افراد و گروه ها كه به دليل    

ولي بدين وسيله از تمامي عزيزاني كـه مـا          , بهره مند بوده ايم   هستيم  
 .را در تمام اين طرح ياري داده اند تشكر و قدرداني مي شود

 
 )به ترتيب حروف الفبا( اسامي اعضاي علمي و اجرايي طرح 

 
زنـدان هـا و     مدير كل خدمات و پشـتيباني سـازمان          علي رضا اكبري 1

 مدير اجرايي طرح
رييس مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زنـدان هـا و     مظفر الوندي 2

 مشاور علمي و اجرايي
معاون مركز آموزشـي و پژوهشـي و مشـاور علمـي و              دكتر پرويز افشار 3

 اجرايي
رياست انستيتو روانپزشـكي تهـران و مشـاور آمـار و             اسدي غالمي... نصرا 4

 روش تحقيق
 همكار علمي كتر جعفر بوالهريد 5
 محقق آمار و همكار اصلي دكتر سيد اكبر بيان زاده 6
 روانپزشك و همكار اصلي طرح دكتر رحيم تقي زاده اصل 7
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معاون اداري و مالي سازمان زندان ها و مشاور علمـي        علي شمس 11

 و اجراي
بـازپروري و حرفـه آمـوزي سـتاد         , مدير كل درمـان      رضا صرامي 12

 مبارزه با موادمخدر و مشاور علمي و اجرايي
و درمان سازمان زندان ها و      معاون اداره كل بهداشت      زيردكتر بيژن فرام 13
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 مقدمه 
 

ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي ـ اقتصادي كه در منطقه 
ترين توليدكننده ترياك   از يك سو در همسايگي خود بزرگ،داراست

ه اصلي عبور  گذرگا،ين را دارد و از سوي ديگرياي هرو و تا اندازه
هاي موادمخدر به اروپا و نيز بازار مناسبي براي مصرف اين  محموله

 1 هزار نفر170 در حال حاضر حدود زندان هاجمعيت . مواد است
 درصد آنان كساني هستند كه يا اعتياد دارند و يا به 48است و حدود 

 كشفيات يگزارش ها. اند جرم خريد و فروش موادمخدر دستگير شده
 نيز تا حدودي نشانگر مصرف آن در داخل زندان هاخدر در موادم

 .  استزندان ها
. هاي منحصر به فرد است يك محيط اجتماعي با ويژگيزندان 

 حكمفرما است اما زندان هاهر چند فرايندهاي زندگي اجتماعي در 
، است و 2اي دارد، چرا كه يك زير سيستم هاي ويژه ساختارها و پويش

 به عنوان يك نهاد زندان ها. را دارده خود  ويژ3خرده فرهنگ
ثير ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور ااجتماعي تحت ت

اي كه  سسهوهايي دارد كه معموالً در هيچ م با اين حال ويژگي. است
هاي شبانه  ساختار نسبتاً مشابه آن دارد، مانند سربازخانه و موسسه

، عبدي، 1379حمدي، ، م1999، 4گراوت(شود   يافت نمي،روزي
 بسياري از رفتن از دست زندان هاهاي  از جمله ويژگي). 1371

اختيارات فردي و شخصي است كه مشكل تراكم جمعيت و كمبود 

                                                           
از دفتر آمار و خدمات رايانه سازمان زندان ها تعداد كل ) 1381تيرماه (طبق آخرين اطالعات دريافتي  -1

 .است نفر 168064 يانزندان
2- Subsystem 
3-Subculture 
4-Gravette 
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 ها در محيط  پويايي گروه. فضاي كافي نيز به آن اضافه مي شود
 تفاوت چشمگير دارد و فرد در چنبره اين ، با جامعه بيرونزندان ها
). هاي فشار و پرخاشگر مانند گروه(شود   سختي گرفتار ميپويايي به

طور طبيعي از بسياري حقوق اجتماعي خود محروم ه بزندان در فرد 
هاي خانوادگي و اجتماعي بيرون  ها و تعامل  و از حلقه فعاليتبوده

هاي محيطي كاهش   محركزندان هااز سوي ديگر در . افتاده است
. گيرد لت آور و تكراري به خود مي جريان كسا،يابد و زندگي مي

هاي   تفكر و واكنششيوهتواند در  هاي محيطي مي كاهش محرك
هاي ياد شده و  با توجه به ويژگي. ثير مخرب بگذاردا تيانزندانرواني 

 نسبت ، محدود است، الگوهاي رفتاري جامعه پسندزندان هااينكه در 
بي، خودزني و تزريق مشترك، خالكو(افرادي كه رفتارهاي پرخطر 

بري و (دارند از افراد جامعه بيشتر است ) رفتارهاي پرخاشگرانه
 ).1998، 2، دارك و كايه1999، 1مارسدن

 و ضعف گنجينه زندان هاعالوه بر شرايط استرس آور محيط 
 را بيشتر مستعد زندان هازا كه  رفتاري سازگار با شرايط استرس

 از مطالعات انجام شده كند، شواهد بسياري كه مصرف موادمخدر مي
 بيشتر افرادي كه مواد مخدر ،دهد  نشان مي،دست آمده استه ب

چايكن و (اند  كنند، جرايم ديگري هم مرتكب شده مصرف مي
، به نقل 1992، 5، زاويتس1990، 4، تونري و ويلسون1982، 3چايكن

؛ 2001، 6، كسل و برشتين162، ص 1999از بري ومارسدن، 
 برخي ،برعكس). 1997، 8سنا ؛ سيگل و1379 ؛ مهرا1991، 7گالس

ها دريافتند  از نتايج همين پژوهش) 1997، 9بليس و ويلد(از محققان 
 موادمخدر زندان ها پس از دستگيري در زندان هاكه محكومين و 

                                                           
1. Bray & Marsden 
2. Dark & Kaye 
3. Chaikan & Chaikan 
4. Tonry & Wilson 
5. Zawits 
6. Cassel & Berstein 
7. Glass 
8. Siegel and Senna 
9. Bellis and Wield 
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كنندگان،  ، مالقاتزندان هاوسيله ه موادمخدر غالباً ب. كنند مصرف مي
 شود   پستي واردزندان ميهاي كاركنان، پيمانكاران و محموله

خدر قبل و ماما ميزان مصرف همه انواع مواد). 1999، 1آلت(
 كمتر زندان هاداري تفاوت دارد و در  طور معنيه بعد از دستگيري ب

 .يابد  افزايش ميزندان هااست ولي ميزان تزريق مشترك در 
 ايران كه ميزان مصرف موادمخدر يزندان هاهنوز پژوهشي در 

دهد كه ميانگين  نشان مي گزارش ها.  انجام نشده است،كندد را برآور
كشف شده زندان به ميزان كشفيات موادمخدر كه عمدتاً در بدو ورود 

 :است ماهه به شرح زير32 در يك بررسي ،است
 گرم و حشيش 1500ين حدود ي گرم، هرو9500 ترياك حدود 

 را 81 در خردادماه كشف شده ترياك گزارش هاهمين .  گرم159
 گرم اعالم 570را  گرم و حشيش 1806ين ي گرم، هرو3900حدود 

ديگري از گزارش در ). 1381معاونت انتظامي، گزارش (كرده است 
) 1378( استان كرمان يزندان هامركز مطالعات اجتماعي اداره كل 

 مورد بررسي قرار گرفته زندان هانحوه ورود و جاسازي موادمخدر به 
 مصرف و خريد و ،هايي براي پيشگيري از ورود است و دستور العمل

 گزارش هاهمچنين برخي .  منتشر شده استزندان هافروش مواد در 
وسيله ه  ايران بيزندان ها موادمخدر در داخل ،نشان مي دهد

رزاقي و (شود هاي مستعمل و تلمبه و قطره چكان تزريق مي سرنگ
از ريد و ، به نقل 2000، 2، ايران نيوزديلي1999همكاران، 
 ).2002، 3كاستيگان

                                                           
1. Ault 
2. Iran News Daily 
3. Reid and Castigan 





 
 

 
 

 
 
 

 پيشينه پژوهش
 دنيا يزندان هادهند كه موادمخدر در همه  ها نشان مي بررسي

ها را به چالش و  طوري كه دولته شود، ب وجود دارد و مصرف مي
 عالوه بر موادمخدر.  استمجبور ساختهمبارزه با اين پديده خطرناك 

، مشكالت زندان هابر اداره حاكم نمودن شرايط اضطراري و ناهنجار 
بهداشتي و رفتارهاي خطرناك و تسلط باندهاي تبهكار و خشن، 

كسل و ( فراهم كرده است زندان هارشوه، فساد و شورش را در 
گاه چنين تعبير و ). 1379، ميالني 1999، گراوت، 2001برشتين 

 از طريق موادمخدر زندان هاتفسير شده است كه مديران و پزشكان 
 ناشي از حضور دايم مواد ،كنند و اين سوء تعبير را كنترل مين زندا

 ). 1996، 1راجر و فرانسيس( است زندان هامخدر در 
 برابر بيشتر 6تا 4كنند   كه مواد افيوني مصرف مييانيزندان

 خطر زندان هادر هر سال  ).2،2001هارل(شوند  مرتكب جرم مي
 كه داراي رد زندانيانيموه و در يافت درصد افزايش 17تزريق مواد 

 برابر 2 اين خطر به ،خاطر موادمخدر هستنده محكوميت قبلي ب
 در سراسر اروپا زندان ها درصد جمعيت 70 تا 5بين . يابد افزايش مي
ند و به مصرف ه اكرد  كه موادمخدر مصرف استافرادي مربوط به 

 ).1999، 4، جونز1999، 3موسكات(دهند   ادامه ميزندان هامواد در 
نشان ) 1999بري و مارسدن، (پژوهشي كه در آمريكا انجام شد 

سال قبل   يك،لسا  بزرگي هايزندان درصد از 54دهد كه حدود  مي
همچنين به همين . اند  برخي موادمخدر را استفاده كرده،از دستگيري

موادمخدر مصرف ماه قبل از دستگيري  اند كه يك ميزان اعالم كرده

                                                           
1- Roger and Francis 
2-Harel 
3-Muscat 
4-Jones 



 
 

 ... ارزيابي سوء مصرف موادمخدر  16
 

 

قبل از   درصد3/37است كه   پژوهش آمدهدر همين. داشته اند
 .كردند دستگيري هر روز يا غالب روزها مواد مصرف مي

 نفر از نوجواناني كه 43500پژوهش ديگري كه بر روي تعداد 
در سي و پنج منطقه از شهرهاي بزرگ دستگير شده بودند، انجام 

 هنگام دستگيري داراي آزمايش ،شد، نشان داد كه نصف اين افراد
ساالن هم ديده  اين روند در بزرگ. بت در مصرف موادمخدر بودندمث
 1996 آمريكا اعالم كرد در سال 1موسسه ملي دادگستري. شود مي

 درصد 36 درصد مردان و 46 ساله، 30 تا 21در بين دستگيرشدگان 
، سي و سه درصد از 1997در سال . زنان داراي آزمايش مثبت بودند

 در ، فدرال اعالم كردندي هايزنداند از  درص22 ايالتي و يانزندان
به (اند  ثير موادمخدر بودها تحت ت،آخرين جرمي كه مرتكب شدند

 ).1996، 2، پرندرگاست و وليش2001نقل از كسل و برشتين 
 مصرف ،دهد  در كشورهاي اروپايي نيز تحقيقات مشابه نشان مي

 شايع  قبــل و بعـــد از دستگيريزندان هاموادمخدر در جمعيت 
 4در استوني). 1996، 3، كيني1999، جونز، 1999موسكات، (است 

در اين . اند  مواد مصرف كرده، درصد از جوانان قبل از دستگيري5/31
 درصد از نوجوانان 7/12 ان،نوجوانزندان  55 از 1999كشور در سال 

.  درصد معتاد بودند5/14كردند و  قبل از دستگيري مواد مصرف مي
سال قبل از   يك، مورد مطالعهيانزندان درصد 32در فرانسه 

در .  درصد تزريقي بودند2/6كردند و  دستگيري مواد مصرف مي
 مصرف كننده مواد ، قبل از دستگيرييانزندان درصد 57ايرلند 
 درصد جرايم 66.  شدنديزندان درصد به خاطر مصرف مواد 38. بودند

سابقه دارند،  كه معتاد اي  توسط افراد شناخته شده،در پايتخت ايرلند
 درصد 70 تا 40 در بين ،در آلمان برآورد شده است. انجام شده بود

 درصد 24/62در پرتقال .  مصرف موادمخدر شيوع داردزندان ها

                                                           
1. National Institute of Justice 
2. Prendergast and Weellish 
3. Kinny 
4. Estonia 
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زن قبل از دستگيري مواد مصرف يان زندان درصد 55/54 و يانزندان
كه در سال  يزندان 80،000 از 1در جمهوري اسلواكي. كردند مي

 مصرف كننده موادمخدر ، درصد70 شده بودند، زندان ها وارد 1986
 نفر دستگير 622 از 1998 هم در سال 2در انگلستان و ولز. بودند
 داليل ،اطالعات فوق.  مصرف كننده موادمخدر بودند، درصد61شده 

 يزندانو شواهد كافي در مورد ميزان باالي مصرف موادمخدر قبل از 
 . دهد شدن را نشان مي

گزارش در ) 1999، به نقل از بري و مارسدن، 1992 (3هارلو
 فدرال و يزندان ها يانزندان درصد تمام 87 ،يك تحقيق اعالم كرد

 76در . ايالتي آمريكا مورد آزمايش مصرف موادمخدر قرار گرفتند
 درصد 42 مشكوك به مصرف مواد، در يانزندان، زندان هادرصد 
 كه به طور تصادفي يي هايزندانو هم  مشكوك يانزندان، هم زندان ها

 مورد يانزندان تمام زندان ها درصد 14انتخاب شده بودند و در 
 كه داراي نتيجه مثبت ييزندان هانسبت . آزمايش قرار گرفتند

، تفاوت 5 بستهيزندان ها يا 4 بازيزندان هاآزمايش بودند با توجه به 
ش موادمخدر در  ميزان مثبت آزماي،زنداندر اين دو نوع  .داشت

 يزندان نفر 27050از .  بسته بوديزندان ها باز بيشتر از يزندان ها
 بسته ي زندان هايزندان نفر 16302 درصد و از 6/8 باز يزندان ها

كمپ و گزارش اين نتايج در .  درصد داراي آزمايش مثبت بودند7/4
زندان  35كه به طور تصادفي در  يزندان 918088 كه در بين 6كمپ

 درصد 4/5در اين بررسي . يد قرار گرفتاي مورد ت،التي انجام شداي
در يك فاصله زماني شش ماهه در سال . ها مثبت اعالم شد آزمايش
 ايالتي يزندان هادر ) 2001به نقل از كسل و برشتين  (1997

 داراي آزمايش مثبت در مواد يانزندان درصد از جمعيت 9كلمبيا، 

                                                           
1-Slovak Republic 
2-Wales 
3-Harlow 
4-Community - based 
5-Confinement 
6-Camp and Camp 
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كوليراكيس، (ه در يونان انجام شد پژوهش ديگري ك. مخدر بودند
 به كه  يزندان 1000از ) 2000، 1قاردليس آگرافيوتيس و پاور

 هنگامي كه ، درصد اعالم كردند20اي پاسخ داده بودند،  نامه پرسش
 درصد 8/16از اين تعداد . كردند  مواد تزريق مي،بودندزندان در 

كاتلند نيز مورد ها در ايرلند و اس اين يافته. تزريق مشترك داشتند
). 1998 و 1996 3بيرد و ،گور1999 2بيرچارو(يد قرار گرفته استايت

 مواد مخدر زندان هاكه تنها جمعيت شود جالب است خاطر نشان 
دهد كه در ساير موسسات  ها نشان مي كنند، بلكه پژوهش مصرف نمي
پزشكي،   مراكز نگهداري بيماران روان وهاي گروهي مانند خانه
ادمخدر قبل و بعد از اقامت در موسسات وجود دارد اما مصرف مو

 ، اقامت دارندزندان هاميزان مصرف موادمخدر در افرادي كه در 
 ).1999بري و مارسدن (بسيار باالتر است 

، آنان به زندانقبل از شروع برنامه درماني معتادان در يك 
 60) 1993 4اينسياردي و الك وود(اي پاسخ دادند  نامه پرسش

زندان  در ، قبل از ورود به اين برنامه،درصد آنان اعالم كردند
كه آزمايش ادرار براي غربالگري  در حالي. كردند موادمخدر مصرف مي

 تفاوت ، داراي نتيجه مثبت بود،هاي ادرار  درصد نمونه8بين صفر تا 
نامه و آزمايش ادرار، پژوهشگران اين   در پرسشگزارش زندان هابين 

 ،هاي بارز اين تفاوت اين نتيجه رساند كه يكي از علتطرح را به 
 كمتر ،ل امنيتي آنيناشي از وسعت سيستم آزمايشي بود كه مسا

 از اينكه چه وقت مورد آزمايش ادرار قرار يانزندانقابل كنترل است و 
كنند يا از  در آن روزها يا مصرف نمي شوند و  مطلع مي،گيرند مي

ها  بررسي. كنند زمايش استفاده ميهايي براي مشكوك شدن آ روش
 با مدت محكوميت طوالني و زندان ها شروع تزريق در مي دهد،نشان 

 ).1996گور و بيرد، (همچنين عوامل محلي و فردي در ارتباط است 

                                                           
1-Koulierakis , Ghardellis , Agrafiotis , Power. 
2-Birchard 
3-Gore and Bird 
4-Inciardi and Lockwood 
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 ايران از يزندان ها شفاهي كاركنان قديمي يگزارش ها
 شمسي، كه مصرف ترياك براي 50 و 40تجربيات خود در دهه 

 از اين قرار است كه ،آزاد بود) طرح كوپني( سال 60دان باالي معتا
 با تمام وسايل و ابزار مصرف اين افراد مهيا زندان هامصرف ترياك در 

عالوه بر اين ). بندي شده بودند هر چند آنها تا حدودي طبقه(بود 
 ديگر هم در كنار بساط آنها حضور داشتند و با تهيه و يانزندانافراد، 

. كردند ، همراه آنها مصرف ميزندان هاوادمخدر در داخل خريد م
 قاچاق فروش در داخل يانزندانمورين معتاد و ا م،منبع تهيه ترياك

 .ند بودزندان ها
 پس از انقالب اسالمي كه مصرف موادمخدر ممنوع شد، 

 .شددستگيري وسيع معتادين و خرده فروشان و قاچاقچيان آغاز 
 . كردز پيش مستعد مصرف موادمخدر  را بيش ازندان هاشرايط 

 تحت درمان 1 با متادون، معتادين دستگير شده،در اين شرايط
 ،صورت قاچاقه  بزندان هابه تدريج قرص متادون در . قرار گرفتند

براي جلوگيري از خريد و فروش دارو، دستور . شد  خريد و فروش مي
 مصرف ،بمور مراقاداده شده كه قرص در آب حل شده و در حضور م

آوري و پس از   مجدداً آن را جمعيانزندان برخي از ،با اين حال. شود
. رساندند  نگهداري و به فروش مي،صورت پودره تبخير آب آن، ب

 رسمي و اداري درباره كشف موادمخدر و وسايل مصرف يگزارش ها
 گزارش(است  زندان هايد مصرف موادمخدر و وجود آن در و م،آن

 ميزان 30/8/1379 تا 1/1/1378از تاريخ ). 1381 معاونت انتظامي،
 كشور كه عمدتاً در بدو ورود يزندان هاكل ترياك كشف شده در 

ين كشف ي كيلوگرم و ميزان كل هرو5/188 حدود ،اند كشف شده
در اين .  گرم بوده است4500 گرم و حشيش 2600 حدود ،شده
 تشكيل شده  هازندان نفر پرونده اتهامي در داخل 6788 براي ،رابطه
 مقدار موادمخدر كشف شده در گزارش هاهمچنين در اين . است

 80 تا اول آبان ماه 79 از اول آبان ماه زندان هاابتداي ورود در داخل 
                                                           

1. Methadone 
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 گرم و 17000ين ي گرم، هرو113000 ترياك حدود ،به ترتيب
 ، نفر5791در همين رابطه براي .  گرم بوده است6500حشيش 

 .كيل شده استپرونده اتهامي تش
هم ) 1379شهري، (يه يبــررسي اسناد اداره حقوقي قــوه قضا

اي  مطالعه.  وجود داردزندان هادهد كه مصرف موادمخدر در  نشان مي
بر روي ) 1378معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي، (در ايــــران 

 معتاد، هنگامي كه يانزندان درصــــد از 7/9معتادين نشان داد 
 درصد اين افراد در 83كردند و   موادمخدر مصرف مي،بودندزنــداني 
تاكنون ميزان مصرف موادمخدر . كردند ين مصرف ميي هروزندان ها

هاي  هاي ايــران و متغيرهاي مرتبط با آن، ويژگي در زنـــدان
 آن مــورد پژوهش علمـي قــــرار نگرفته 2هاي  و همبسته1جمعيتي

 . ن پديده در دست نيستو اطالعات معتبري درباره ايـ
كه در خصوص ) 1377صالح صدق پور، (در تحقيقي ديگر 

 ،شد معلوم ،رابطه بين جرايم موادمخدر و ساير جرايم انجام شده
جرايم مربوط به موادمخدر با جرايم مالي، عبور غير مجاز از مرز، 

 گزارش در . تخريب، سرقت، شرارت و منكرات در ارتباط است
 هدبيرخان(است    آمده،داراي بندهاي مشاوره هستندكه  ييزندان ها

 ريزي و مديريت بهداشت روان و اصالح رفتار  شوراي برنامه
مصرف و تزريق موادمخدر و رفتارهاي پرخطر ) 1380،زندان ها

 ، اين بندها در مقايسه با بندهاي ديگريانزندانكاهش يافته و سالمت 
 . داري بيشتر است طور معني به

 در ميان HIVدهد كه آلودگي به ويروس   نشان ميها بررسي
تزريق كنندگان موادمخدر كه داراي رفتارهاي پرخطر ديگر مانند 
ارتباط جنسي بدون استفاده از وسايل پيشگيري، داشتن چندين 
 شريك جنسي، خالكوبي، استفاده مشترك از سرنگ هستند، بيشتر از 

                                                           
1-Demographic 
2-Correlates 
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، 2، اشتاين1999 ،1آنگواركي، هاك، فالكرود(افراد ديگر است 
اداره گزارش برابر ). 2002، ريدوكاستيگان، 1991، گالس، 2000

 ميليون نفــر زنــدانيان 9/1 درصــد از 4/2آمار دادگستري آمريــكا 
 درصد آنان به 17 مثبت هستند كه HIVداراي )  نفر45600(آمريكا 
AIDSرابر  ب14 آمريكا حدود يزندان هاشيوع ايدز در . اند  مبتال شده

 برابر جمعيت عادي 10 فرانسه يزندان هاجامعه آمريكا و در 
 در مطالعه خود به اين نتيجه دست 3دي گروت و همكارانش. باشد مي
 برابر 100 تا 10 بين زندان ها در HIV كه ميزان ابتال به نديافت

 درصد از 30 علت مرگ ،سازمان بهداشت جهاني. جمعيت عادي است
زندان  در 1997در سال .  اعالم كردAIDSابتال به  آمريكا را يانزندان

  بوده استAIDS در ارتباط با يانزندان درصد مرگ 97ايالتي فلوريدا، 

 ،در بين كشورهاي آسيايي). UNAIDS ،1997، 2000اشتين، (
 كه ناشي از تزريق موادمخدر است در كشورهاي HIVباالترين ميزان 

 استي، اندونزي، نپال، هند و ايران ميانمار، ويتنام، چين، تايلند، مالز
هاي انجام شده در ايران نشان  بررسي). 2002ريدوكاستيگان، (

 از طريق HIV درصد از افراد آلوده به 75 تا 63دهد كه بين  مي
 استان يزندان هااداره كل (اند   مبتال شده،مصرف مشترك سرنگ

 ). 2002، ريدوكاستيگان، 1380تهران، 
 

 اهداف پژوهش
 ريزن پژوهش بر اساس هدف كلي و  اهداف فرعي به شرح  اي

 :ساماندهي شده است
 هدف كلي) الف

 و يانزندانتعيين ميزان شيوع سوء مصرف مواد مخدر در بين 
 . كشوريزندان هاي انساني مراقب در هانيرو

 

                                                           
1. Ungvarki , Hack , Flackerud 
2. Stine 
3. De Groot, et al 
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 اهداف فرعي) ب
 ـ تعيين شيوع سوء مصرف موادمخدر به تفكيك 1ـ2 
م مانند، سن، جرم، نوع بند، سابقه و مدت هاي دموگرافيك مه ويژگي

 .هل و تحصيالت آنانامحكوميت، شغل، ت
 و زندان هاـ تعيين توزيع نوع ماده مخدر و روش مصرف در 2ـ2

 .نيروي انساني مراقب
 يانزندانـ تعيين درصد وجود رفتارهاي پرخطر در بين 3ـ2

 ).تزريق مشترك(مصرف كننده موادمخدر 
الالت رواني همراه با سوء مصرف تعيين شيوع اخت ـ4ـ2

 .زندان هاموادمخدر در  
ي انساني ها و نيرويانزندانـ تعيين ميزان آگاهي  و نگرش 5ـ2

 .مراقب از سوء مصرف موادمخدر
ـ تعيين نحوه ورود موادمخدر و دسترسي افراد به آن از 6ـ2
 . و نيروي انساني مراقبيانزندانديدگاه 
 .زندان ها درمان قبل از ورود به ـ تعيين مصرف مواد و نوع7ـ2

 روش تحقيق
 به بررسي همه است، 1  اين پژوهش كه يك مطالعه توصيفي

پردازد و داراي   ايران مييزندان ها سوء مصرف مواد در 2گيرشناسي
 . انجام گرفته است3دو قسمت كمي وكيفي است و به روش مقطعي

 4اكتشافي/ ـ ابزار و روش مطالعه كيفي 1
هاي تفصيلي به منظور مصاحبه با  نامه  پرسش،وش در اين ر
 يزندانها شامل مردان  اين گروه. شد تنظيم زندان هاچهار گروه در 

با جرايم موادمخدر ( يزندان، زنان )با جرايم موادمخدر و ساير جرايم(
 زندان هاولين و و افراد كليدي از مسزندان ها مراقبان ،)ميو ساير جرا

يس اندرزگاه موادمخدر، ي، مدير داخلي، رزندان، معاون زندانيس ير(
شناس  پزشك، مددكار اجتماعي با تجربه، روان يس بهداري، روانير

                                                           
1. Descriptive 
2. Epidemiology 
3. Cross sectional 
4. Qualitative / Exploratory 
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 يك ،نامه پرسشگران كيفي قبل از انجام و تكميل پرسش. بودند...) و 
ولين وپرسشگري مس. دوره آموزشي فشرده و كامل را گذراندند

 . اصلي طرح اجرا شد توسط همكاران و مشاورانزندان هاكليدي 
 مقطعي/ كميهـ ابزار پژوهش مطالع2

آوري   مرد انجام شده و براي جمعيانزندانمطالعه كمي بر روي 
 :گيري به شرح زير تدوين شد اطالعات پنج ابزار اندازه

 نامه مشخصات عمومي و دموگرافيك ـ پرسش1ـ2
 نامه بررسي وضعيت  سوء مصرف موادمخدر ـ پرسش2ـ2
امه بررسي آگاهي و نگرش افراد نسبت به سوء ن ـ پرسش3ـ2

 .مصرف موادمخدر
اين پژوهش نقطه  در   ،كهSCL - 90 - Rنامه  ـ پرسش4ـ2

 .است كار گرفته شدهه  ب4/0برش 
 سوال است و ابعاد زير در اين 90  داراي SCL - 90 - Rآزمون 

ترس مرضي، پرخاشگري، اضطراب، : گيرد آزمون مورد بررسي قرار مي
اس و اجبار،حساسيت بين فردي،شكايات جسماني، روان پريشي، وسو

تواند يكي از پنج گزينه  آزمودني مي. افكار پارانوئيدي و افسردگي
هيچ، كمي، تا حدي، زياد و خيلي زياد را با توجه به وضعيت رواني 

 براي هر 4 و 3، 2، 1هاي صفر،   نمره، كه به ترتيبانتخاب كندخود 
 .ودش گزينه محاسبه مي

؛ 1985هاي دركرو، مارگوليس،  پايايي و اعتبار آزمون در بررسي
؛ دورگاتيس، 1359؛ ميرزايي 1371؛ دولت آبادي، 1371فرجاد 

به نقل از بهرامي، (ييد قرار گرفته است امورد ت) 1976(ريكلز، راك، 
 يزندان ها يانزندانهمچنين بارها در مورد ). 41 و 40، صص 1378

؛ بهرامي، 1372؛ مظاهري، 1366حيدريان، (ت ايران اجرا شده اس
 ). 1379؛ اسماعيلي، 1379؛ آقاصادقي، 1378
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 درصد افراد مورد بررسي به منظور 10گيري ادرار از  ـ نمونه5ـ2
 ييدي او ت) راپيد (1هاي غربالي كروماتوگرافي آزمايش اعتياد با روش

TLC 2. 
 ـ جامعه هدف3

بوده نظر مدبزرگسال كشور  مرد يانزندان كليه ،در مطالعه كمي
زندان  سال 18 مرد باالي يانزندان نفر از 1200از ميان آنان . اند
 .شدند انتخاب ،داشتند يزندان نفر 1000 كه بيش از ييها

 مراقبان زن، يانزندان مرد، يانزنداننفر از 200در مطالعه كيفي، 
 . انتخاب شدند، هدفيزندان ها و افراد كليدي زندان ها

 گيري  نمونهـ روش4
اي  خوشه(اي  گيري چند مرحله افراد مورد مطالعه با روش نمونه

 قصر و اوين يزندان هااين افراد از . انتخاب شدند) و تصادفي منظم
زندان ) در استان خراسان(وكيل آباد مشهد زندان ) در استان تهران(

در (ديزل آباد و بيستون زندان ) در استان كرمان(مركزي كرمان 
، و در هر )در استان قزوين(مركزي قزوين زندان و ) ن كرمانشاهاستا

از دو بند جرايم موادمخدر و ساير جرايم به صورت تصادفي زندان 
 مرد، يانزندان زن، يانزندان ، استان5همچنين در اين . انتخاب شدند

 .مورد بررسي قرار گرفتند و افراد كليدي براي مطالعه كيفي مراقبان
 حجم نمونه-5

هاي اجرايي و نتايج ساير  ا توجه به هدف اصلي، محدوديتب
 درصد و 5درصد، دقت برآورد 95هاي انجام شده، با اطمينان  پژوهش

استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه براي برآورد نسبت با 
(P0=0/5) نفر به عنوان حجم نمونه در مطالعه كمي براي 385 تعداد 

اي  گيري خوشه  نمونه3ذف اثر طرحبراي ح. شدمرد تعيين يان زندان
دست آمد كه ه  نفر ب578 حجم نمونه d.e= 5/1با در نظر گرفتن 

همچنين براي تحليل .  نفر افزايش يافت600براي دقت بيشتر به 

                                                           
1-rapid chromatography 
2-Thin layer chromatography 
3-design effect 
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حجم نمونه ) جرايم مواد و ساير جرايم (زندان هانتايج به تفكيك نوع 
حجم نهايي ضرب شد و ) هاي مورد مطالعه تعداد گروه (2فوق در 

 1201دست آمد كه ه  نفر ب1200 مرد يانزندانبراي بررسي كمي 
 زنان به دليل تعداد كم جامعه ،در مطالعه كمي. نفر بررسي شدند

مورد بررسي و پايين بودن شيوع سوء مصرف، مورد بررسي قرار 
 و افراد كليدي مراقباندر مطالعه كيفي براي زنان، مردان، . نگرفتند

فر در نظر گرفته شد، لذا تعداد كل نمونه در مطالعه  ن50هر كدام 
. نفر مورد بررسي قرار گرفتند235و نهايتاً . بوده است نفر 200كيفي 
به كه درخاتمه  بود نفر 1400 حجم كل افراد مورد مطالعه ,بنابراين
 . رسيدنفر1436

 هاي آماري  ـ روش6
  جدول توزيع،در بخش توصيف نتايج براي متغيرهاي كيفي

هاي آنها مشخص و نماي مشاهدات  فراواني تشكيل و درصد حالت
 عالوه بر تعيين جداول فراواني و ،براي متغيرهاي كمي. شدتعيين 

دست ه ها نيز ب نماي مشاهدات، ميانگين، ميانه و انحراف معيار داده
در بخش تحليل نتايج براي مقايسه فراواني مصرف مواد در . آمد
و در  Z  ،X2 هاي ر صفات كيفي از آزمونهاي مختلف و ساي گروه

 .  استفاده شدFET 1صورت نياز
 استخراج و ،هاي تخصصي در مطالعه كيفي با تشكيل گروه

 تجزيه و ،تحليل داده ها به صورت جداول و نمودارهاي جرياني
 .سازي شد تحليل و خالصه

 ها ـ ابزار تحليل داده7
پردازش آنها از نرم ها در كامپيوتر، ويرايش و  براي ثبت داده

 .استفاده شد) 10 و 9هاي  نگارش( ، تحت ويندوز SPSSافزار 
 ـ پرسشگران 8

نامه افراد  جز پرسشه ب(هاي كمي و كيفي  نامه كليه پرسش
 زندان هاشناسان و مددكاران اجتماعي با تجربه  توسط روان) كليدي

                                                           
1- Fisher Exact Test 
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كشور  يزندان ها كمك ديگر ، باو در بعضي موارد) نمونه(موردنظر 
هاي انجام شده در مرحله پايلوت در  با توجه به بررسي. اجرا شد

 ساعت كاري به 705 پرسشگر براي 80 استان تعداد 5مجموع براي 
 حداقل ،در بين پرسشگران در هر استان. شد روز تعيين 18مدت 

نامه هاي افراد كليدي  پرسش. يك نفر پرسشگر زن نيز حضور داشت
 اصلي طرح و يا كارشناسان و متخصصان با توسط اساتيد و همكاران

 .شدتجربه تكميل 
 مراحل اجرا

 در جلسات متعددي كه كميته علمي برگزار :ها نامه ـ تهيه پرسش1
 وليت تهيه پرسشو مس، سه گروه زير كهن شدآ تصميم بر ،كرد
 .ها را به عهده بگيرند نامه

اين گروه  :رخدمهاي شيوع سوء مصرف مواد نامه گروه تدوين پرسش) الف
هاي موجود به  نامه پس از جمع آوري اطالعات الزم درباره پرسش

نامه   كشور پاكستان، طرح اوليه پرسشيزندان هانامه  ويژه پرسش
نامه پس از  پرسش اين.كرددموگرافيك و سوء مصرف مواد را تهيه 

 علمي و بحث گروهي به منظور تعيين همطالعه توسط اعضاي كميت
 . براي اجرا در مرحله پايلوت آماده شد2 و صوري1ياياعتبار محتو

 ،اين گروه :يانزنداننامه بررسي آگاهي و نگرش  گروه تدوين پرسش) ب
هاي بسياري را كه در ايران و ديگر كشورها به اجرا  نامه پرسش

تهيه و به  نـامه  مورد بررسي قرار داد و طرح اوليه پرسش،درآمده بود
 .امه نهايي نوشته شدن روش فوق اصالح  و پرسش

  اين گروه با بررسي پرسش:هاي كيفي نامه گروه تدوين پرسش) ج
ها   طرح اوليه آن را براي سه دسته از آزمودني،هاي كيفي موجود نامه

ها  نامه اين پرسش. كرد تهيه ، و افراد كليديمراقبان، زندان هاشامل 
عضاي كميته  نفر از ساير ا5ي و صوري به ايپس از اعتباريابي محتو

                                                           
1. content validity 
2. face validity 
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 با اعمال نقطه نظر آنها اصالحات الزم انجام و پرسش. علمي داده شد
 .شدنامه نهايي تدوين 

رجايي شهر زندان  ، محل اجراي پايلوت:ـ انجام مرحله پايلوت2
در شهرستان كرج به دليل نزديكي به تهران و نبودن در طرح 

راي اين براي اج. هاي هدف، انتخاب شد پژوهش و داشتن همه گروه
 يزندان هاشناسان و مددكاران اجتماعي   نفر از روان11مرحله 

 نفر از 3تهران انتخاب و پس از گذراندن دوره آموزشي به همراه 
 نفر از اعضاي كميته اجرايي در محل مقرر 2اعضاي كميته علمي و 

 در مرحله اول پايلوت و در طول چند روز ،در مجموع. مستقر شدند
) نامه كيفي  پرسش26نامه كمي و   پرسش60(نامه   پرسش86

 تغييرات و اصالحات زيادي ،دست آمدهه بر اساس نتايج ب. تكميل شد
 هاي كمي  نامه سواالت پرسش. ها به عمل آمد نامه در پرسش

اطالعات دموگرافيك . بندي شد براساس موضوع مورد سوال دسته
 مشابه و سواالت. نامه سوء مصرف مواد قرار گرفت قبل از پرسش

برخي سواالت غير ضروري حذف شد و برخي سواالت ديگر تغيير 
جاي آنها از اصطالحات متداول ه يافت، اصطالحات علمي حذف و ب

حتي االمكان سواالت منفي به سواالت مثبت تبديل شد . استفاده شد
گزارش ها پيوست  نامه نمونه پرسش. و چند اصالح ديگر به عمل آمد

 .اصلي است
در جلسات مشترك كميته : 1اي طرح پژوهشي اصليـ اجر3

ريزي شد و سپس با   برنامه،اجرايي و كميته علمي، اجراي عملي طرح
هاي اجرايي الزم   هماهنگيوردنظر ميزندان هاها و  ولين استانومس

 2 نفر پرسشگر برگزيده و سرپرستان آنها به مدت 80. به عمل آمد
 در تهران، توسط زندان هان روز در مركز آموزشي و پژوهشي سازما

ه در اين دور. هاي الزم را گذراندند  آموزش،اعضاي كميته علمي
. عمل آمده  در ايران نيز دعوت بUNDCPآموزشي از نماينده دفتر 

                                                           
1. main 
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هايي كه از قبل  در محلزندان  گروه پرسشگران هر ،در موعد مقرر
گري  مستقر شدند و كار پرسش،توسط كميته اجرايي آماده شده بود

 روز به پايان 30و در مدت كمترازداده را در زمان تعيين شده انجام 
 .رساندند

ها چنان تنظيم شد كه حداكثر  نامه  تكميل پرسش برنامه
 يانزندان برنامه پژوهشي در بين يل امنيتي به منظور عدم افشايمسا

 زندان هاگيري ادرار نيز در آخرين روز طرح در  نمونه. رعايت شود
نمونه ادرار جمع آوري شده بالفاصله .  در يخچال نگهداري شداجرا و

به ستاد مركزي در تهران ارسال و از آنجا به آزمايشگاه رفرانس نيروي 
هر روز توسط  ،زنداننامه در هر  اجراي پرسش. انتظامي انتقال يافت

شد و در صورت وجود اشكال با هماهنگي  سرپرست گروه بازبيني مي
 نفر از اعضاي در هر استان يك يا دو. شد صالح ميپرسشگر مربوطه ا

 تكميل  هم براي وناظر  عنوان كميته علمي هم به
 .نامه هاي كيفي افراد كليدي حضور مي يافتند پرسش

  داده هاي كمي تحـت سرپرسـتي         ،نامه ها  پرسشي  پس از جمع آور   
نامـه هـاي     پرسـش  .يكي از اعضاي كميته علمي وارد كـامپيوتر شـد         

ز در اختيار گروه مطالعه كيفي كه سرپرسـتي آن بـا يكـي از               كيفي ني 
تجزيـه و تحليـل اوليـه داده هـا           .اعضاي كميته علمي بود قرار گرفت     

ايـن  انجام و پس از طرح در كميته علمـي بـا توجـه بـه پيشـنهادات                  
 .ن تهيه شدآو تفسير نهايي  نتايج ،كميته

 
 ها  يـافته
ها در دوبخش جداگانه  هتوجه به دو نوع بررسي پژوهش، يافت با

 .هاي كيفي هاي كمي و يافته  يافته؛شود ه مييارا
 نتايج مطالعه كمي) الف

 ـ خصوصيات دموگرافيك1
 در ،در اين پژوهش كه در دو قسمت كمي و كيفي انجام گرفت

 نفر 1201از اين تعداد .  نفر مورد مطالعه قرار گرفتند1436مجموع 
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و به تفكيك ) همگي مرد بودندكه (در مطالعه كمي شركت داشتند 
 .آمده است) 1شماره( و استان مورد نظر در جدول زندان ها
 

 بررسي شده در يزندان هاتوزيع فراواني  : 1  شمارهجدول
 يزندان هامرحله كمي، طرح بررسي سوء مصرف مواد مخدر در 

 1381  ، و استانزندان هاايران، به تفكيك 

 
 1011( درصد 2/84از كل افراد مطالعه شده در مرحله كمي، 

اند   ساكن روستا بوده) نفر163( درصد 6/13ساكن شهر و ) نفر
 سال بود كه بيشترين 41/34ميانگين سني افراد مورد مطالعه 

در اين .  سال مشاهده شد25  34 درصد در گروه سني 7/40فراواني 
نامه ساختار  وسيله پرسشه  بزندان ها سوء مصرف مواد در ،طرح

 .يافته مورد بررسي قرار گرفت
 ـ شيوع سوء مصرف مواد افيوني2

سابقه مصرف مواد %) 7/45( نفر 549 ، نفر1201اين از بين 
را ذكر قبل از ورود به زندان ها ) ينيترياك، شيره، هرو(افيوني 

سابقه مصرف حداقل يك ماده )  نفر652( درصد 3/54كنند و  نمي
 364(كنند كه بيشترين فراواني مربوط به ترياك  افيوني را ذكر مي

 .ه استبود) درصد3/30نفر، 
زندان  مواد افيوني در بين اين افراد بعد از ورود به سوء مصرف

شده است و مقايسه سوء گزارش )  درصد7/30( نفر 369توسط 

 رصدد تعداد زندان هانام  نام استان

 تهران
 اوين
 قصر

200 
201 

65/16 
74/16 

 9/24 299 وكيل آباد خراسان

 ديزل آباد كرمانشاه
 بيستون

158 
42 

2/13 
5/3 

 15 180 كرمان كرمان
 1/10 121 قزوين قزوين

 100 1201 جمع
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داري را  رابطه معنيزندان مصرف مواد افيوني قبل و بعد از ورود به 
 ).  P , 1 = df , 87/17=  x4 > 001/0(دهد  نشان مي

 هلاو وضعيت تـ شيوع سوء مصرف مواد افيوني به تفكيك سن 3
را به زندان فراواني سوء مصرف مواد افيوني پس از ) 2شماره(جدول  

 داري بين  دهد كه تفاوت معني هاي سني نشان مي تفكيك گروه
 ).df = 3 , p = 0/299 67/3 = x4 , (مي شودهاي سني مشاهده ن گروه

توزيع فراواني سوء مصرف مواد افيوني پس از ورود به  : 2 شمارهجدول
  به تفكيك سنندان ز

 به تفكيك زندان هاوضعيت سوء مصرف مواد افيوني در 
      نفر1201 مورد بررسي قرار گرفت كه از بيـن زندان هاهل اوضعيت ت

از   نفر126هل بودند كه امت%) 5/32( نفر 391بررسي شده،  يزندان
 نفر مجرد 731افيوني داشتند و  سوء مصرف مواد%) 2/32(آنان 

سوء مصرف )  نفر212( درصد 29دند كه در بين آنها نيز بو%) 61(
سوء %) 2/39( نفر 31 نفر باقي مانده 79از . مواد افيوني داشتند

هل و ا بين وضعيت ت،طور كليه ب. اند مصرف مواد افيوني را ذكر كرده
 داري ديده نشد سوء مصرف مواد افيوني رابطه معني

)x2 = 4/125 , df = 2 , p = 0/127 (  
 ـ شيوع سوء مصرف مواد افيوني برحسب ميزان تحصيالت4

 مواد مصرف سوء
افيوني گروه سني 

 )سال(
 جمع (%)ندارد  (%)دارد 

25 < 
52 

)5/26( 
144 

)5/73( 
196 

)100( 

 147 25 ـ 34
)1/30( 

342 
)9/69( 

489 
)100( 

 101 35 ـ 44
)6/31( 

219 
)4/68( 

320 
)100( 

45 ≥ 69 
)2/35( 

127 
)8/64( 

196 
)100( 

 369 جمع كل
)7/30( 

832 
)3/69( 

1201 
)100( 
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 از نظر سطح تحصيالت نيز مورد بررسي قرار  هايزنداناين 
 كه نتايج فراواني سوء مصرف مواد افيوني برحسب سطح ه اندگرفت

بين سطح سواد و سوء . آمده است) 3شماره(تحصيالت در جدول 
 , x2 = 1/828 , df = 3(اي مشاهده نشد  مصرف مواد افيوني نيز رابطه

p = 0/609 .(  
توزيع فراواني سوء مصرف مواد افيوني به تفكيك سطح  : 3جدول 

 يانزندانتحصيالت 

 
 ـ شيوع سوء مصرف مواد افيوني به تفكيك نوع جرم و بند5

 به تفكيك نوع جرم زندان هاسابقه مصرف مواد افيوني در 
طور خالصه ه  ب4كه در جدول مورد بررسي قرار گرفت  يزندان

شود و تفاوت بين سوء مصرف مواد افيوني برحسب جرم  مشاهده مي
 ) .x2 = 1/71 , df = 1 , p < 0/19( دار نبود معني

 
 
 
 
 

 يونيصرف مواد افم  سوء   
 

 سطح سواد
 (%)جمع (%)ندارد (%)دارد

 سواد بي
71 

)8/29( 
167 

)2/70( 
238 

)100( 

 93 ابتدايي
)4/31( 

203 
)6/68( 

296 
)100( 

 132 يراهنماي
)6/32( 

273 
)4/67( 

405 
)100( 

 73 ديپلم و باالتر
)9/27( 

189 
)1/72( 

262 
)100( 

 369 جمع كل
)7/30( 

832 
)3/69( 

1201 
)100( 
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 يانزندانميان فراواني سوء مصرف مواد افيوني در : 4  شمارهجدول
  برحسب نوع جرم

 
همچنين اطالعات مربوط به سوء مصرف مواد افيوني در بين 

 از  نفر1160اطالعات .  بندهاي مختلف نيز جمع آوري شديانزندان
 .آمده است) 5شماره(آنان كامل بود كه در جدول 

 زندان هاتوزيع فراواني سوء مصرف مواد افيوني در  : 5  شمارهجدول
  برحسب نوع بند

 سوء مصرف مواد افيوني
 بند

 (%)جمع (%)ندارد (%)دارد

 موقت
9 

)1/32( 
19 

)9/67( 
28 

)100( 

 19 جوانان
)9/33( 

37 
)1/66( 

56 
)100( 

 42 چك
)35( 

78 
)65( 

120 
)100( 

 96 مواد
)4/36( 

168 
)6/63( 

264 
)100( 

 109 م عمومييجرا
)7/30( 

246 
)3/69( 

355 
)100( 

 86 ساير
)5/25( 

251 
)5/74( 

337 
)100( 

 361 جمع كل
)1/31( 

799 
)9/68( 

1160 
)100( 

 

 سوء مصرف مواد افيوني           
 نوع جرم

 (%)جمع (%)ندارد %)(دارد

 مواد مخدر
196 

)4/32( 
408 

)6/64( 
604 

)100( 

 172 ساير جرايم
)9/28( 

422 
)1/71( 

594 
)100( 

 368 جمع كل
)7/30( 

830 
)3/69( 

1198 
)100( 
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 ـ شيوع سوء مصرف مواد افيوني به تفكيك شغل6
 نيز مورد يانزنداناغل سوء مصرف مواد افيوني به تفكيك مش

. بيان شده است)  6شماره(بررسي قرار گرفت كه نتيجه در جدول 
 ارتباط يانزندانالبته بين فراواني سوء مصرف مواد افيوني و نوع شغل 

  ). x2 = 5/33 , df = 5 , p = 0/377(دار آماري مشاهده نشد  معني
 وني  جدول توزيع فراواني سوء مصرف مواد افي6  شمارهجدول

 يانزندانبه تفكيك شغل 

 
 

 زندان هال موادمخدر در ي در مورد مسايانزندانـ اطالعات 7
 نفر در مورد موادمخدر رايج در زنــدان به اين شــرح 1193

 9/22( نفر 273اك و تري)  درصد4/41( نفر 494: اظهارنظر كردنــد
 درصد 5/14. دانستند ين را جزء مواد رايج در زنــدان مييهرو) درصد

 درصد معتقد به دسترسي به 3/16افراد در اين باره اطالعي نداشتند و
 3گردان و الكل به ترتيب با  شيره و داروهاي روان. حشيش بودند

 سوء مصرف مواد افيوني
 نوع شغل

 (%)جمع (%)ندارد (%)دارد

 99 كارگر
)8/30( 

222 
)2/69( 

321 
)100( 

 85 كاسب
)2/30( 

196 
)8/69( 

281 
)100( 

 كاذبشغل بيكار يا 
64 

)6/37( 
106 

)4/62( 
170 

)100( 

 32 كشاورز
)6/28( 

80 
)4/71( 

112 
)100( 

 27 كارمند
)5/26( 

75 
)5/73( 

102 
)100( 

 62 ساير
)8/28( 

153 
)2/71( 

215 
)100( 

 369 جمع كل
)7/30( 

832 
)3/69( 

1201 
)100( 



 
 

 ... ارزيابي سوء مصرف موادمخدر  34
 

 

صاص ها را به خود اخت  درصد كمترين نسبت1 درصد و 5/3درصد، 
 . دادند

 نفــر به سوال روش ترجيحي مصرف مواد در 758در مجموع 
روش كشيدن، )  درصد5/44( نفــر 337 پاسخ دادند كه زندان ها

  درصد 2/3 درصد تزريق و 5/6خوردن، )  درصد3/22( نفر 169
 نيز به )  درصد6/23( نفر 179دادند و  تودماغي را ترجيح مي

 .كردندشاره هايي غير از اين موارد ا روش
معتقد )  درصد9/29( نفر 339 ه نفر مصاحبه شوند1132از 

 و  شب،بودند كه بهترين زمان و محل مناسب رد و بدل كردن مواد
 هنگام اعزام ،) درصد4/14( نفر 163پس از آن.  داخل بندهاستدر

نيز در اين )  درصد5/30( نفر 345دانستند و  به دادگاه را مناسب مي
 .اشتندمورد اطالعي ند

از كل كساني كه به سوال سابقـه مصــرف مواد مخدر به روش 
به سابقه تزريق با سرنگ )  درصد5/3( نفر 34تزريق پاسخ دادند، 

 2/5( نفر 50به سابقه تزريق با تلمبه و )  درصد5/3( نفر 33استريل، 
 .كردندبه سابقه تزريق با سرنگ مشترك اشاره ) درصد

 ياندانزنـ ميزان آگاهي و نگرش 8
 مرد با يانزنداندر بررسي كه از ميزان آگاهي و آشنايي كلي 

پاسخ )  نفر1092( درصد 9/91 نفر، 1201موادمخدر انجام شد، از 
 .مثبت دادند

 از موادمخدر و سوء يانزندانارتباط بين سطح آگاهي  در مورد
 بعضيندادن  با توجه به پاسخ زندان هامصرف مواد افيوني در 

هاي كامل   نفر پاسخ587 برخي از سواالت، در مجموع به يانزندان
اطالعات و سطح )  نفر84( درصد 5/14داشتند كه ) قابل ارزيابي(

 درصدشان سوء مصرف مواد افيوني 6/28(ين داشتند يآگاهي پا
از سطح آگاهي متوسط برخوردار )  نفر163( درصد 28، )داشتند
و سطح ) داشتند درصدشان سوء مصرف مواد افيوني 1/33(بودند 

 5/28كه ( مشاهده شد)  نفر340( درصد 5/57آگاهي باال در 
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مقايسه نشان داد كه بين سوء ). درصدشان مواد افيوني داشتند
داري وجود   رابطه معني،مصرف مواد و ميزان آگاهي از موادمخدر

  ). x2 = 1/186 , df = 2 , p = 0/553(ندارد 
نشانگر كسب ) 7شماره( جدول ،در مورد منبع كسب اطالعات

 است كه يانزندانبيشترين آگاهي از طريق دوستان و سپس ساير 
 .جدول  آمده استاين يات بيشتر در يجز

توزيع فراواني منابع كسب بيشترين ميزان آگاهي در  : 7شمارهجدول 
  مرديانزندانمورد مواد مخدر توسط 

 
ترين روش استفاده از انواع مواد   مرد از متداوليانزندانآگاهي 

 .شود  مشاهده مي)8شماره(مخدر در جدول 
ترين روش استفاده از  ول مرد از متدايانزندانميزان آگاهي  : 8جدول 

 انواع مواد مخدر

 درصد تعداد منبع
 5/16 191 راديو و تلويزيون

 9/4 57 نشرياتكتاب و 
 2/55 639 دوستان
 3/2 27 بهداشتي هاي علمي و كادر خدمات سخنراني

 21 243 زندان هاساير 
 100 1157 جمع كل

 نوع ماده مخدر

 ينيهرو حشيش ترياك
متداول  روش

 مصرف
 (%) تعداد (%) تعداد (%) تعداد

/3 8 خوراكي
20 239 3/1 14 7./ 

بيني كشيدن  در
 7/11 14 3/1 14 2/1 130 و انفيه كردن

/5 654 دود كردن
75 889 8/15 177 7/58 

 9/1 858 6/76 5 4/0 21 يگاركشيدن سبا
 9/21 5 /.4 10 8/0 244 تزريق كردن
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 نفر به سـواالت نگرشـي       1130 مورد بررسي    ي ها يزنداناز بين   

ين ينگـرش پـا   %) 34( نفر   383پاسخ مورد قبول دادند كه از بين آنها         
 درصدشـان سـوء مصـرف مـواد         5/30(به موادمخدر داشـتند     ) منفي(

نگـرش  %) 51( نفـر  572و ) كردنـد   ذكـر مـي  زنـدان هـا   افيوني را در    
 درصدشان سوء مصرف مواد افيـوني در        7/29(متوسط را نشان دادند     

از نگرش بااليي برخوردار بودنـد      %) 15( نفر   175و  )  داشتند زندان ها 
ذكــر  را زنـدان هــا  درصدشـان ســوء مصـرف مــواد افيــوني در   9/30(

  ). x2 = 2.685 , df = 2 , p = 0/261 (،)كردند
 شيوع اختالالت رواني

 يانزندان وضعيت سالمت رواني SCL - 90 - Rبا استفاده از ابزار 
 )9شماره( نفر بررسي شد كه نتايج معتبر آن در جدول 1201مرد 

 . آمده است
 با  مردياننتيجه ارزيابي وضعيت سالمت رواني زندان : 9  شمارهجدول

 SCL 90استفاده از ابزار 
  وضعيت 

 نوع اختالل 
 جمع مشكوك سالم 

 افكارپارانوئيدي
93 

)8 (% 
1074 

)92(% 
1167 

)100(% 

 افسردگي
146 

)6/12(% 
1011 

)4/87(% 
1157 

)100(% 

 دروني حساسيت
189 

)1/16(% 
986 

)9/83(% 
1175 

)100(% 

 و اجبار وسواس
214 

)5/18(% 
943 

)5/81(% 
1157 

)100(% 

 اضطراب
274 

)5/23(% 
891 

)5/76(% 
1165 

)100(% 
 1164 848 316 پريشي روان

 2/5 52 6/4 21 8/1 58 ساير

111 جمع
5 100 117

8 100 1120 100 
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)1/27(% )9/72(% )100(% 

  جسمانيشكايات
327 

)9/27(% 
843 

)1/72(% 
1170 

)100(% 

 پرخاشگري
440 

)1/37(% 
746 

)9/62(% 
1186 

)100(% 

  مرضيترس
574 

)1/48(% 
622 

)9/51(% 
1196 

)100(% 

 
نامه معتبر داشتند كه نتايج كلي   نفر پاسخ999 ,طور كليه ب

 نفر مشكوك 874و ) %5/12( نفر سالم 125:  ازاستآن عبارت 
توزيع فراواني اختالل رواني برحسب سوء مصرف مواد  ).5/87%(

 سوء مصرف ، درصد افراد سالم6/21 نشان داد كه زندان هاافيوني در 
 سوء مصرف مواد ، درصد افــــراد مشكوك9/31كه   در حالي،دارند

اند كه از نظر آماري نيز رابطه  كردهگزارش  را زندان هاافيوني در 
 ( x2 = 5/48 , df = 1 , p = 0/019 ).داري مشاهده شد معني

 مقايسه انواع اختالالت مشاهده شده توسط ابزار , همچنين
SCL - 90 - R به تفكيك وضعيت سوء مصرف مواد افيوني در زنـدان 
ه بين سوء مصرف مواد و اختالالت شكايات جسماني نشان داد ك

)018/0 p = ( وسواس و اجبار ،)05/0 p =( افسردگي ،)031/0 p = (
 لي و,دار آماري وجود دارد  رابطه معني،)= p 003/0( روان پـريشيو

مرضي،حساسيت  افكار پارانوئيدي، پرخاشگري،ترس(با ساير اختالالت
 .اي مشاهده نشد رابطه) و اضطراب

 
 هاي ادراري نتايج غربالگري تست

 درصد 10حدود ( نفر 123طور تصادفي از ه  در اين مطالعه ب
آزمايش غربالگري ) كل افراد مورد مطالعه در بخش كمي تحقيق

) 10شماره (عمل آمد كه نتايج آن در جدول ه ب) RCG(تست ادرار 
 تفاوت ،دهد مقايسه نتايج حاصل در جدول نشان مي. آمده است
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 x2= 0/980( و تست ادرار وجود ندارد يانزندانمعني داري بين پاسخ 

, df = 1 , p = 0/322 .(  
و ) RCG(مقايسه نتايج حاصل از آزمايش ادراري : 10شمارهجدول 
 زندان ها مصرف مواد افيوني در سوء نسبت به يانزندانپاسخ 

 
 نفر در اين گروه نشانگر عدم 32ييدي در اانجام آزمايش ت

 Fisher exact test , p) بود يانزندانتفاوت بين آزمايش ادرار و پاسخ 

= 0/250). 
نگر حساسيت و ويژگي و ارزش اخباري نشا) 11شماره(جدول 

ادرار و ) TLC(ييدي او ت) RCG(دست آمده از آزمايشات غربالي ه ب
 به پرسش سابقه سوء مصرف مواد افيوني بعد از زندان هاپاسخ 

 .دستگيري را نشان مي دهد
 به سابقه سوء مصرف مواد يانزندانمقايسه پاسخ : 11  شمارهجدول

 ييدي ادرارا آزمايشات غربالي و تافيوني بعد از دستگيري با
 
 نواع ا

 آماده آزمايش
TLCو پاسخ  

 زندان ها
RCG و پاسخ 

 زندان ها
 حساسيت 

 ويژگي 
 ارزش اخباري تست 
 ارزش اخباري منفي 

 صحت تست

3/33% 
75% 

4/44% 
2/65% 
4/59% 

1/28% 
6/73% 

31/27% 
4/74% 
8/61% 

نتيجه تست ادرار 
RCG  پاسخ
 يانزندان

 (%)كل (%)مثبت (%)منفي

 عدم مصرف
68 

)4/76( 
21 

)6/23( 
89 

)100( 

 23 مصرف
)6/67( 

11 
)4/32( 

34 
)100( 

 91 جمع كل
)74( 

32 
)26( 

123 
)100( 
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وال سوء  مقايسه پاسخ زنــدانيان مذكــور به س, همچنين
) RCG(مصــرف مواد قبل از دستگيري و آزمايش غربالگـري ادرار 

را  آمــده است كه تفــاوت معنــي داري )12شماره(در جــدول 
  ).p ، 1 = df  ،  67/2 = X2 = 102/0 (نشان نمي دهد

 
مقايسه نتايج حاصل از آزمايش غربالگري ادرار : 12  شمارهجدول

)RCG ( مصرف مواد قبل از دستگيريسوء  سابقه  بهيانزندانو پاسخ 

 
وء مصــرف اين مقايسه بيــن پاسخ زنــدانيان به سوال ســ

 32 در TLCييــدي ادرار امــواد قبــل از دستگيــري و آزمايش ت
 نفــر مقايسه شــد كه آن هم تفاوت معنــي داري را نشان نداد 

 (X2 = 0/847 , df = 1 , p = 0/385 ). 
به مقايسه حساسيت ويژگي و ارزش ) 13شماره(   جدول

ييدي او ت) RCG (دست آمده از آزمايشات ادرار غرباليه اخباري ب
)TLC ( در مورد سابقه سوء مصرف مواد قبل از يانزندانبا پاسخ 

 . پردازد دستگيري مي
 به سابقه سوء مصرف مواد يانزندانمقايسه پاسخ : 13 شماره جدول

 ييدي ادراراافيوني قبل از دستگيري با آزمايشات غربالي و ت

 و پاسخ TLC آماده نوع آزمايش
 يانزندان

RCGو پاسخ  
 يانزندان

 حساسيت
 ويژگي

 ارزش اخباري تست

7/66% 
30% 

4/36% 

8/68% 
7/52% 
8/33% 

نتيجه تست غربالگري ادرار 
RCG  كلي (%)مثبت (%)منفي يانزندانپاسخ(%) 

 عدم مصرف
55 

)7/79( 
14 

)3/20( 
69 

)100( 

 36 مصرف
)7/66( 

18 
)3/33( 

54 
)100( 

 91 جمع كل
)74( 

32 
)26( 

123 
)100( 
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 ارزش اخباري منفي
 صحت تست

60% 
8/43% 

8/82% 
9/56% 

 آزمايش مثبت دال بر سوء مصرف در روش غربالي ،طور كليه ب
 درصد در ميان افراد آزمون شده و درصد مثبت تاييدي در ميان 26

 .درصد بود 5/37هاي غربالي  مثبت
 
 خالصه نتايج مطالعه كيفي:ب

 مراقبان ، مرد و زنيانزنداننامه مطالعه كيفي كه براي  پرسش
از اين تعداد .  نفر اجرا شد235و افراد كليدي تدوين شده بود بر روي 

.  بودندزندان ها نفر از 153 و مراقبان نفر 46 نفر افراد كليدي، 36
 نفر زن و 12 مرد و ،مراقبان از  نفر34.  همه مرد بودند،افراد كليدي

 نفر 77از .  نفر انتخاب شدند76 نفر و زنان 77 مرد يانزندانتعداد 
 نفر از ساير بندها بودند، از اين 63 نفر از بند مواد و 14 مرد يانزندان

 يانزندان نفر از 41. شده بودند يزندان نفر به جرم موادمخدر 41تعداد 
جدول شماره ( جرايم ديگر شده بودند زن به جرم مواد و بقيه مرتكب

14.( 
 يانزندان ـ محل نگهداري و جرايم 14  شمارهجدول

  به تفكيك جرم و جنسيت

 يزندان ها زنان جدا بود ولي در يانزندانبندمواد  ،زندان 3 در
 . در بند عمومي نگهداري مي شدند،ديگر

 

 (%)سايرجرايم (%)موادمخدر (%)سايربندها (%)وادم بند ها داده
 يانزندان
 زن

  
41 

)54(% 
35 

)46(% 
 يانزندان
 ردم

14 
   )18(% 

63 
)82(% 

41 
)52(% 

36 
)47(% 

 14 جمع
)18(% 

63 
)82(% 

82 
)6/53(% 

71 
)4/46(% 
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  مرداني هايزندانهاي مصرف مواد در  ويژگي) 1
 ،)،افراد كليديمراقبان، يانزندان( نفر از مصاحبه شوندگان 36

 70 تا 30 مرد را بين يانزندانمواد در بند مواد ميزان شيوع مصرف 
 منكر مصرف ،هيچ يك از اين پاسخ دهندگان. كردندگزارش درصد 

 نفر از پاسخ دهندگان درباره 112. اند مواد در بند موادمخدر نشده
 91( نفر 102, اند مصرف مواد مخدر در ساير بندها اظهار نظر كرده

 ،اين افراد. شود دمخدر مصرف ميمعتقدند در ساير بندها موا) درصد
 .اند  درصد برآورد كرده70 تا 10مصرف مواد در ساير بندها را بين 

 به ميزان زندان ها بيشترين ماده مصرفي را در ،پاسخ دهندگان
اما تعداد قابل توجهي كه حدود . اند  ترياك اعالم كرده، درصد5/98

 درصد نيز 66 ين وي به مصرف هرو هستند، درصد پاسخ دهندگان 75
). 15جدول شماره( اشاره كردند زندان هابه مصرف حشيش در 
هاي پاسخ دهنده در برآورد الگوي مصرف  تفاوت چنداني بين گروه

 زندان هابا توجه به شرايط محلي و بومي در برخي از . مشاهده نشد
 زندان هادر يكي از . به شيره و ناس به عنوان مواد مصرفي اشاره شد

 . ذكر كردندترين ماده مصرفي شايعا هرويين ر
 
 

 يانزندانـ توزيع فراواني الگوي مصرف مواد از ديدگاه 15جدول 
 )n = 137( مرد 

 

 فراواني
 درصد تعداد نوع ماده مصرفي

 5/98 135 ترياك
 2/75 103 ينيهرو

 4/66 91 حشيش
 1/24 33 گردان داروهاي روان
 9/10 15 شيره ترياك

 8/8 12 ساير مواد
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 آساني در مصرف، ،ترين علل مصرف ترياك در زندان ها مهم
تر  تر و قابل دسترس بودن و داشتن مجازات سبك نداشتن بو و ارزان
 .اشاره شده است

هاي مصرف، اغلب زندان ها روش مصرف ترياك  در مورد روش
ين را دود كردن يو روش مصرف هرو)  درصد69حدود (را خوردن 

هر چند عواملي چون ميزان در . كردنداعالم )  درصد63حدود (
ين ي در تزريق ترياك و هرو،دسترس بودن، قيمت و عــوامل محلي

 )16جدول شماره (دخيل هستند 
 ينيـ توزيع فراواني الگوي روش مصرف ترياك و هرو16  شمارهجدول

 روش مصرف 
  ماده نوع

 مصرفي

 خوردن
(%) 

 دودكردن
(%) 

 تزريق
(%) 

 انفيه
(%) 

تعداد 
پاسخ 
 دهندگان

 ترياك
93 

)4/69( 
62 

)3/46( 
32 

)9/23( 
 134 ـ

 57 ـ ينيهرو
)2/63( 

49 
)4/54( 

43 
)7/48( 90 

 
 روش تزريق را ، درصد پاسخ دهندگان54 حدود , با اين حال

 نفر 109از .  درصد براي ترياك اعالم كردند24ين و حدود يبراي هرو
 ،اند  كرده درصد آنان اعالم5/38پاسخ دهنده به دفعات مصرف 

 5/27 سپس .كنند بار مواد مخدر مصرف مي  روزي يكيانزندان
درصد روزي دوبار را ذكر كردند و داليل آن را داشتن اعتياد قبل از 

 شدن، داشتن پول، دسترسي آسان به موادمخدر و لجبازي با يزندان
 نفر 131 درصد از 41 حدود ,همچنين. اند كردهگزارش  ،مورينام

صورت گروهي ه بزندان  مصرف موادمخدر در ، كردندپاسخگو اعالم
اين الگو كم و . دادندگزارش  مصرف فردي را ، درصد36است و حدود 

گزارش  ، درصد همين افراد57.  وجود داردزندان هابيش در تمام 
 30حدود . باشد ترين زمان مصرف در طول شب مي دادند كه شايع

ه روز مصرف مواد در درصد هم معتقدند كه در تمام ساعات شبان
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مورين، ا رفت و آمد كم م،علل مصرف شبانه.  وجود داردزندان ها
خلوت بودن، كاهش احتمال لو رفتن و بيداري در شب و خوابيدن در 

 درصد بر اين 74 حدود ، نفر پاسخ دهنده137از . بوده استروز 
 ،كنند هايشان موادمخدر مصرف مي  بيشتر در اتاقيانزندانكه باورند 

 ، درصد58 حدود ،پس از آن. زيرا داراي امنيت بيشتري است
  را)ها ها و حمام ها، دستشويي مانند توالت(هاي بهداشتي  سرويس

 نفر پاسخگو 121 درصد از 86. دانند محل مناسب مصرف مواد مي
زندان در  پول خريد و فروش مواد يانزنداناند كه خانواده  دادهگزارش 

 نحوه تهيه پول را به ترتيب خريـد و ،س از آنپ. كنند مين ميا را تها
 ،)%17(ارتباط جنسي ) % 30 (زندان هاكار در ) %22(فروش مواد 

، كارت  )%12( قمار ،) درصد15(مبادله وسايل شخصي و مواد غذايي 
گزارش )  درصد9 و 12به ترتيب (گيري  اعتباري و اخاذي و باج

د معتقدند ترك اعتياد در  درص55 نفر پاسخگو، 120از تعداد . نمودند
 درصد بر اين نظرند كه بيشتر اوقات 32افتد و   اتفاق ميزندان ها

ترين علت آن را عدم  مهم وشود  ترك ميزندان هااعتياد در 
. اند دسترسي به مواد مخدر مطلوب و يا كمبود مواد مخدر اعالم كرده

ياد خود  هرگز كسي اعتزندان ها در  كه درصد بر اين باورند19حدود 
 فراوان، ارزان و داراي آثار زندان هادر مواد كند، زيرا  را ترك نمي

اي به خاطر نااميدي و از دست دادن  شرايط است، عدهآن مثبت در 
 درصد پاسخ 70حدود . دهند  به مصرف آن ادامه مي،عشق و عالقه

 زندان هااي براي اولين بار در   عده،اند دهندگان نيز اعالم كرده
ترين داليل آن را فشار  كنند كه مهم خدر را تجربه و مصرف ميموادم

 و شدن، دوري از خانواده، افسردگي و اضطراب يزندانناشي از 
 .اند كردهگزارش  معتاد يانزندانآشنايي با 
 30 سن مصرف كنندگان مواد را زير ، درصد پاسخ دهندگان63

 24 و حدود  سال40 تا 30 درصد بين 47حدود . اند سال اعالم كرده
 43.كنند و به سن ارتباطي ندارد  همه مصرف مي،درصد معتقدند

درصد پاسخ دهندگان بر اين باورند كه مصرف كنندگان مواد مخدر 
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 درصد اعالم 40حدود . داراي مشاغل مختلف و پراكنده هستند
 كردند درصد پاسخگويان اظهار 69.  مصرف كنندگان بيكارند،اند كرده

 22سواد و كم سواد هستند و حدود   بيشتر بيكه مصرف كنندكان
اند به همين ميزان   تحصيالت دبيرستاني و ديپلم را ذكر كرده،درصد

 مصرف كننده مواد وجود ،هاي تحصيلي نيز معتقدند در تمام رده
 مصرف كنندگان را داراي جرم سرقت ، درصد پاسخ دهندگان60.دارد
اشاره  موادمخدر جرايمبه  ، درصد58دانند، و پس از آن حدود  مي

هاي   كه محكوميتيانيزندان ،اند كردهگزارش  درصد 60. اند كرده
 27. دهند  بيشتر مصرف كنندگان مواد را تشكيل مي،طوالني دارند

 داراي محكوميت سبك را مصرف كننده مواد معرفي يانزندان ،درصد
شتن  سابقه قبلي اعتياد و دا،اند دادهگزارش بسياري نيز . اند كرده

 .شود  ميزندان ها باعث مصرف مواد در ،شدن يزندانسوابق متعدد 
، اظهارنظرها به طور زندان هادرباره رفتار پرخطر تزريق در 

 52 حدود ،از كل پاسخ دهندگان. معني داري با هم متفاوت است
 65كه  در حالي. اند ييد كردها تزندان ها تزريق مواد را در ،درصد

 تزريق موادمخدر را ،ه مورد مصاحبه قرار گرفتندك يانيزنداندرصد از 
 بيشتر از مراقبان، زندان هادر بين كاركنان . اند  رد كردهزندان هادر 

 تزريق  ،ديگر معتقدند كه موادمخدرولين وكادر درماني و مس
اعالم كرده اند كه تزريق در  نفر از پاسخ دهندگان 71 .مي شود
پ دست ساز انجام مي شودكه وسيله سرنگ مستعمل و پمه زندان ب

 . هزار تومان برآورد شده است10تا  تومان 50قيمت آنها از 
 200 تومان و اجاره پمپ 300متوسط سرنگ مستعمل قيمت 

ساز را  ميزان استفاده از سرنگ و پمپ دست. تومان تخمين زده شد
برخي . اند  ذكر كردههم بار 100 بار و تا 20اي   بار، عده10برخي 
 درصد 20حدود . كند اند هر پمپ حدود يك سال كار مي كردهاعالم 

اي براي تميز كردن محل   عده، نفر پاسخ دهندگان معتقدند50از 
بيش از . كنند تزريق از ادكلن، الكل طبي يا الكل صنعتي استفاده مي

 زندان ها تزريق مشترك را در ،پاسخ دهندگان) n = 63( درصد 93
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افتد و  ن وسايل تزريق به ندرت اتفاق ميتميز كرد. اند ييد كردهات
 ،اند از هيچ وسيله ضد عفوني اكثريت پاسخ دهندگان اعالم كرده

 درصد به استفاده از حرارت، الكل و 25تنها . شود استفاده نمي
 درصد 55 حدود ،عالوه بر تزريق مشترك. اند وايتكس اشاره كرده

ريش تراش يا  از تيغ زندان هادادند كه گزارش پاسخ دهندگان 
 38. كنند طور مشترك استفاده ميه ساز ريش تراشي ب وسايل دست

. رود كار ميه طور مشترك به درصد هم معتقدند وسايل خالكوبي ب
 با يانزندان شاهد مسمويت ، درصد پاسخ دهندگان65حدود 

 شاهد ، درصد5/74. اند، اما تعداد آنان كم بوده است موادمخدر بوده
ها  خشونت. اند موادمخدر در سه ماه گذشته بودهخشونت مرتبط با 

. غالباً موجب تخريب، زدوخورد، خودزني وجراحت بدني شده است
حدود . شده استگزارش ندرت ه  ب،ميزان خودكشي توسط موادمخدر

ييد ا را تيانزندان وجود رابطه جنسي بين ، درصد از پاسخ گويان66
بقيه پاسخ . م كنند برآورد  درصد10اند اما شيوع آن را كمتر از  كرده

تمام پاسخ . اند  درصد تخمين زده50 تا 30 رابطه جنسي را ،دهندگان
جز در ه ب(اند   وجودكاندوم در داخل بندها را رد كرده،دهندگان

 ).هنگام مالقات شرعي
 اشاره شده زندان ها وارد كردن مواد به بارهبه افراد متفاوتي در

دار و خالفكار و معتاد  ر كه سابقه از جمله محكومين موادمخد،است
با  يانزندانهستند، افراد شرور و ماجراجو، قوي هيكل و گردن كلفت، 

 يانزندان. اند ولين را جلب كردهونفوذ با ظاهري موجه كه اعتماد مس
كه حرفه آنها وارد كردن  يانيزندان و يانزنداني باز، خانواده اداراي ر

مورين اسربازان بيشتر و م.  است به روش بلعيدنزندان هامواد به 
 گاه به ،وارد كنندگان. اند  تخمين زده شده،مراقب به ميزان كمتر

 توزيع كنندگان از ،پردازند، اما گفته شده است توزيع مواد نيز مي
ه هوارد كنندگان به خاطر حفظ وج. هاي وارد كنندگان هستند نوچه

برخي . كنند ناع ميلو رفتن از توزيع مواد امتترس از ظاهري خود و 
 پرسنل وارد كننده داراي تعدادي نوچه هستند كه ،كرده اندنيز ادعا 
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چگونگي وارد . پردازند  ميزندان هااز آن طريق به توزيع مواد در 
ين را هنگام برگشت از دادگاه، بيمارستان، ي ترياك و هروشدن

. توضيح داده اندهاي حضوري و شرعي  مرخصي و در هنگام مالقات
، نصورت انباري در معده، مقعد، رحم زناه هاي جاسازي ب وشر

هاي دوخت   انتهايي، جاسازي در داخل كتاب، محليانزندانالبالي 
 و توسط پرسنل با زندان هالباس، داغ كردن دمپايي، پرتاب از ديوار 

 هنگام وارد كردن ،وارد كنندگان. شده استگزارش ساك و كيف 
 يا يعنيكنند، وارد ميزندان  مواد را به ،زرسمواد يا با تطميع افراد با

 .شوند شوند و يا بازرسي نمي طور سطحي بازرسي ميه ب
 تا 1000بين ) به اندازه يك عدس(قيمت هر خوراك ترياك 

ين يقيمت هرو.  هزار تومان است4 تا 3 تومان و هر گرم حدود 2000
  شودميگفته .  هزار تومان تخمين زده شده است15 تا 10هر گرم 

داروهاي . شود  ميزندان ها گرمي وارد 5هاي  معموالً مواد در بسته
 با تجويز پزشك يا زندان هاگردان نيز معموالً از طريق بهداري  روان

 سرقت ،در برخي مواقع. شود رابطين وكارگران بهداري تهيه مي
تمارض، خريد از بيماران رواني، خريد هنگام اعزام به دادگاه . شود مي
ها و نگهبانان و مراقبان از  مارستان و وارد كردن توسط مالقاتيو بي
ين به همان ي حشيش هم مانند ترياك و هرو.استهاي تهيه دارو  راه

گاه الكل از كه  .دربين يافته ديده مي شود. ميزان برآورد شده است
ورود الكل .  رود سرقت مي بهشود يا از بهداري ها تهيه مي برخي ميوه

هاي چشمگير  يكي از يافته. شده استگزارش ان نيز توسط سرباز
 فقدان مصرف تزريقي مواد و كمتر ، كيفي دربندهاي مشاورههمطالع

 اين يانزندانبودن بارز روابط جنسي و ساير رفتارهاي پرخطر دربين 
 .است بندها بوده

  زنانيزندان هاهاي مصرف مواد در  ويژگي) 2
 يا به  وه قرار گرفتند نفري كه مورد مصاحب25 درصد از 75

 وجود مصرف ،)فاقد بنــد مواد بودزندان دو (سواالت پاسخ دادند 
از اين ميزان حدود . ييد كردندا زنان را تيزندان هامواد در بند مواد 
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 مواد ، زنيانزندان درصد 50 تا 10اعالم كردند بين ) %48( نفر 12
 درصد پاسخ 75 زنان نيز يزندان هادر بند عمومي . كنند مصرف مي
. كنند موادمخدر مصرف مي يزندان زنان ،كردندگزارش دهندگان 

 مصرف مواد در اين بندها را بين ، درصد پاسخ دهندگان50حدود 
 پاسخ داده شده به 61از مجموع . اند  درصد تخمين زده50 تا 10

 49ين، ي درصد هرو75 درصد ترياك و 80 حدود ،الگوي مصرف
ه مصرف داروهاي روان گردان اشاره  درصد ب34درصد حشيش و 

ين، ي ترياك، هرو،ترين مواد مصرفي نيز به ترتيب شايع. اند كرده
 53 درصد از 77. شده استگزارش گردان  حشيش و داروهاي روان

 معتقدند كه ترياك را ،نفري كه به روش مصرف ترياك پاسخ دادند
ن را دود  آ، درصد اظهار داشتند33 مي خورند و حدود زندان هادر 

 40 حدود : نفر پاسخ دادند36ين يبه روش مصرف هرو. مي كنند
 درصد تزريق را روش 8 درصد انفيه و حدود 72 ،درصد دود كردن
 بيشتر دود كردن و به ندرت ،روش مصرف حشيش. معمول نام بردند

 .خوردن ذكر شده است
 با توجه به شرايط محلي و بومي از شيره زندان هادر برخي 

 زنان نيز بيشتر يزندان هادر . و ناس استفاده شده استترياك 
 درصد 50حدود ( روزي يك بار اعالم شد ،دفعات مصرف

 41 درصد پاسخ دهندگان مصرف فردي و 51حدود ). پاسخگويان
بيشتر پاسخ دهندگان . اند دادهگزارش  مصرف گروهي را ،درصد

. اند دادهگزارش  درصد در طول روز 20 زمان مصرف را شب و ،)36%(
 زنان يزندان ها مواد در ، درصد هم معتقدند در تمام اوقات32حدود 

 زنان مانند يزندان هاالگوي محل مصرف مواد در . شود مصرف مي
هاي   سرويس و)%48حدود (ها  اقت داخل ا، مردانيزندان ها

 درصد پاسخ 77حدود .  تخمين زده شده است،)%68(بهداشتي 
، حدود يانزندانخريد مواد توسط خانواده دهندگان معتقدند هزينه 

 20 درصد فروش يا مبادله وسايل شخصي رايگان، قرض و نزول 51
 سرقت و ، درصد، باج گيري18درصد افراد، خريد و فروش مواد 
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تغيير الگوي مصرف و داليل . اند  درصد تخمين زده11خالفكاري را 
 نفر پاسخ 64از .  مردان استيزندان ها زنان شبيه يزندان هاآن در 

 درصد ترياك را گاهي 69ين و يهروو ك يا درصد تر52دهنده حدود 
 درصد 11ين را بيشتر اوقات، حدود ي درصد ترياك و هرو17اوقات و 

ين هرگز ي ترياك و هرو،اند كه به ترتيب كردهگزارش   نيز درصد28و 
ين يترين الگوهاي تغيير روش مصرف، تزريق هرو عمده. شود ترك نمي

ه مصرف استنشاقي و دود كردن ترياك را به روش خوراكي مطرح ب
ترين دليل مصرف مواد را سابقه اعتياد   مهم،پاسخ دهندگان. اند كرده

 كاهش ناراحتي ، پس از آن به ترتيب.دانند مي)  پاسخ دهندگان48%(
 اعالم ،و كسب آرامش، مشكالت خانوادگي، گذراندن وقت و سرگرمي

حدود .  زنان پراكنده استيزندان هامواد در سن مصرف . اند كرده
 سن زنان مصرف كننده را شامل همه سنين ، درصد پاسخگويان63

. اند  سال تخمين زده30 سن آنان را زير ، درصد27حدود . اند دانسته
 مصرف كنندگان زن موادمخدر را بيكار، ، درصد پاسخ دهندگان45
روش كنندگان  درصد خريد و ف31 حدود  ودار  درصد خانه22

 ، درصد پاسخ دهندگان61ميزان سواد را حدود . دانند موادمخدر مي
 دبيرستان و ديپلم برآورد ، درصد24كم سواد و بي سواد و حدود 

 جرم زنان را مربوط ، درصد پاسخ دهندگان5/93همچنين . اند كرده
 تخمين ، درصد منكرات22  و درصد سرقت25به موادمخدر، حدود 

 محكومين طوالني مدت را ،)%63(تر پاسخ دهندگان بيش. اند زده
رفتارهاي پر خطر از . دانند  ميزندان هابيشتر مستعد مصرف مواد در 
 زنان به ميزان كمي برآورد يزندان هاجمله تزريق موادمخدر در 

شود  اند موادمخدر تزريق مي  درصد تخمين زده13حدود . شده است
دانند و بيشتر از سرنگ   ميو شايع ترين ماده تزريقي را ترياك

قيمت سرنگ حدود . ساز كنند تا پمپ دست مستعمل استفاده مي
شود و تا زماني   تومان تخمين زده شد كه از بهداري سرقت مي500

از . شود طور مشترك تزريق انجام ميه  ب،كه بتوان از آن استفاده كرد
. شود وسايل تميز كننده براي محل تزريق وسرنگ استفاده نمي
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مسموميت ناشي از مصرف زياد، باز شدن ماده جاسازي شده در معده 
گزارش  مردان يزندان هاو خشونت مرتبط با موادمخدر نيز مانند 

رابطه جنسي ).  درصد پاسخ دهندگان90 و 69به ترتيب (شده است 
 درصد پاسخ دهندگان وجود 71 زن بنا به اظهار حدود يانزندانبين 
 درصد10از   اين ميــزان را بيش يانندانز درصد 30حدود . دارد

 .اند كردهگزارش 
 نياز جنسي، داشتن سابقه رابطه ،ترين داليل روابط جنسي مهم

جنس، جلب دوستي و محبت، تهديد، وقت گذراني و ضعف  با هم
 .شداعتقادات مذهبي اعالم 

 وارد كردن موادمخدر، حشيش و الكل و ،شده استگزارش 
 . مردان استيزندان هامشابه داروهاي روان گردان 

 قبانهاي مصرف مواد در مرا ويژگي) 3
ولين مصاحبه شونده درباره مصرف مواد وبيش از نيمي از مس

 منكر ،كمتر از نصف اين افراد. اند توسط مراقبان اظهارنظر كرده
 هستند و حدود نصف آنان احتمال انمصرف مواد در بين مراقب

ترين داليل   اين افراد مهم.اند ن زده درصد تخمي5 تا 1مصرف را بين 
 را مشكالت خانوادگي و اجتماعي، مراقبانمصرف مواد توسط 

نامناسب بودن وضعيت مالي، مشكالت رواني، رفاقت و دوستي با 
 نفر از پاسخ 25. اند  معتاد، استرس و فشار اعالم كردهيانزندان

 درصد 76اند،  دهندگان كه درباره نوع مصرف مواد اظهارنظر كرده
ين و حشيش را بيشترين ماده مصرفي معرفي ي درصد هرو8ترياك، 

ين  ا كه بيشترگفته اند انپاسخ دهندگان درباره سن مراقب. اند كرده
مي و مشكالت جسمي و ياسترس دا.  داراي سن باال هستند،افراد

 .اند ثر دانستهوعدم گزينش درست در بدو استخدام را در اين رفتار م
 

 جه گيري و نتيبحث
 نفر 1436 تعداد ، دو بررسي كمي و كيفيتحقيق بادر اين 

 درصد 3/54بر اساس بررسي كمي . مورد مطالعه قرار گرفتند
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ترياك، ( سابقه مصرف حداقل يك نوع ماده افيوني ، مرديانزندان
را قبل از دستگيري ذكر كردند كه بيشترين سابقه ) ينيشيره و هرو

در مورد سوء مصرف . بوده است) %3/30(مربوط به مصرف ترياك 
مصرف را گزارش  درصد 7/30مواد افيوني پس از ورود به زنــدان نيز 

 ،زندانمقايسه شيوع ســوء مصــرف قبل و بعد از . ييــد كردنــدات
 هيچ ،از طرف ديگر). p = 0/001(داد  داري را نشان مي كاهش معني

وجود موادمخدر در  منكر ،يك از مصاحبه شوندگان در مصاحبه كيفي
اند كه اين مطلب با شيوع سوء مصرف مواد در داخل  بندها نشده

 ،اند ها پاسخ داده  انطباق دارد و افرادي كه به اين پرسشزندان ها
اند كه آمار   درصد برآورد كرده70 تا 30شيوع سوء مصرف را بين 

. كند  برابري مي،ييد شده با حداقل برآورداشيوع سوء مصرف ت
در  بيشترين فراواني نوع ماده مصرفي ،ين در مصاحبه كيفيهمچن

 يگزارش هاين برآورد شده كه با يابتدا ترياك و سپس هروزندان ها 
 .كمي تقريباً تطبيق دارد

در  يزندان 1009 بر روي 1994ـ5هاي  اي كه طي سال مطالعه
عمل آمده ه  بزندان ها در مورد سوء مصرف مواد در 1انگلستان و ولز

 سابقه سوء مصرف مواد را در يانزندانن داد كه حداقل يك سوم نشا
زندان  درصد آنها سابقه تزريق خارج از 22طول زندگي دارند، كه 

گزارش را زندان  درصد آنها تزريق موادمخدر در 2داشتند و فقط 
شده گزارش كردند كه در مقايسه با نتايج حاصل از مطالعه ما، شيوع 

كه شايد به دليل تفكيك جنسي مرد و در نظر  است بيشتر ،در ايران
 نوع ماده مخدر افيوني با هم در مطالعه ايران باشد كه 3گرفتن 

 .موجب افزايش ميزان شيوع در نتايج شده است
 ، انجام شد1997اي كه توسط برد و همكارانش در سال  مطالعه

 سوء مصرف ، هفته گذشته4 در يانزندان درصد 51دهد كه  نشان مي
دست ه اند كه در مقايسه با آمار كلي ب داشته) ينيتزريق هرو(د موا

 ايران تقريباً يكسان است، البته يزندان ها سوء مصرف مواد در ،آمده
                                                           

1. Wales 
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 بررسي شده يزندان هانكته مهم اين است كه نوع ماده مصرفي در 
زندان كه در مطالعه  ين تزريقي بوده است در حاليي هرو،در انگلستان

ين ي شامل تزريق هرو، درصدي3/54خشي از آمار  ب، ايرانيها
 .شود مي

 يزندان ها در 1997 و همكارانش در سال 2مطالعه بليس
و زندان  كه سابقه يانيزندان درصد 4/16دهد كه  انگلستان نشان مي

سوء مصرف مواد تزريقي  ،زندان پس از گرفتاري در ،اند اعتياد داشته
اند   درصد قبالً تزريق مشترك داشته5/31البته از اين گروه . اند داشته

       درصد پايين .  درصد افزايش يافته است6/55به زندان كه در 
و ساير  حاضر بررسيسوء مصرف در اين مطالعه در مقايسه با 

تواند به دليل محدود بودن مطالعه از نظر تعداد و حجم   مي،مطالعات
اده مخدر نمونه و همچنين محدود بودن مطالعه به يك نوع م

ليكن كاهش ميزان سوء مصرف نسبت به . باشد) ين تزريقييهرو(
 افزايش تزريق ، واضح است و آنچه مهم استزندان هاخارج از 

مطالعه هم كاهش چشمگير ســوء   ايندرالبته . مشترك است
شود   درصد ديده مي7/30 درصد به 3/54مصرف كلي مواد افيوني از 

)p = 0/001.( 
اي را در كشور   مطالعه1995نش در سال  و همكارا1گور

 درصد 16 مصاحبه شده يزندان هاانگلستان انجام دادند كه از كل 
ييد كردند و اين ارا ت) صورت تزريقه ب (زندان هاسوء مصرف مواد در 

 درصد سوء 59اند  بوده يزنداندر حالي است كه از افرادي كه قبالً 
آنچه . ييد كردندارا ت) صورت تزريقه ب (زندان هامصرف مواد در 

تفاوت موجود بين سوء مصرف مواد مشاهده شده در مطالعات ما و 
 نوع ماده 3 در نظر گرفتن ،كند مطالعات ساير كشورها را توجيه مي

م در مطالعه ما و بررسي اختصاصي سوء مصرف مواد به اطور توه ب
 .استشكل تزريقي در ساير كشورها 

                                                           
2. Bellis  
1. Gore  
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داري در سوء   اختالف معني،كه در نتايج مشاهده شد چنان
هاي سني مختلف   در گروهزندان هامصرف مواد پس از ورود به 

اين در حالي است كه بيشترين گروه ). p = 0/299(وجود نداشت 
با ميانگين )  درصد7/40( سال 25 ـ 34سني در افراد مصاحبه شده 

) 1997(در مطالعه بليس و همكارانش .  سال بوده است41/34سني 
 درصد تزريق 2/63 سال بود و 28نگين سني افراد مورد مطالعه ميا
 .افتاد  سال اتفاق مي30 در گروه سني زير ،مواد

بــررسي فــراواني سـوء مصــرف مـواد به تفكيك نوع بنـد 
تواند به  كه مي) p = 0/282(داري را نشان نـداد  نيــز تفاوت معني

 يا عدم تفكيك كامل هاي مجرم گستردگي سوء مصرف در كليه گروه
 . مرتبط باشديانزندان

 به تفكيك زندان هاوضعيت سوء مصرف مواد افيوني در 
 = p(دهد  داري را نشان نمي  نيز تفاوت معنييانزندانهل اوضعيت ت

 5/32(هلين اين متي درصد پامي نمايد، ولي آنچه قابل توجه ،)0/127
است كه ) سال 41/34 (يانزندانبا توجه به ميانگين سني ) درصد

 . مي كندملاهل را قابل بررسي و تارابطه بين جرم و وضعيت ت
 سطح سواد ديپلم و يا باالتر دارند ، درصد23از كل افراد حدود 

          گرچه . اند  درصد تا مقطع راهنمايي تحصيل كـرده7/33و 
 = p(داري نداشت   رابطه معني،سوء مصرف مواد با سطح تحصيالت

كند و   جلب توجه مييانزندان سطح سواد پايين در بين ليكن) 0/609
صورت ه  ب،جرايم مرتبط با مواد مخدر در بين افراد بي سواد

 ).p = 0/001(ها است  داري باالتر از ساير گروه معني
 يان،زندانترين شغل در بين   شايع،ها ذكر شد كه در يافته چنان

 مواد افيوني و شغل داري بين سوء مصرف كارگري بود و ارتباط معني
ليكن جرم مرتبط با مــواد در ) p = 0/377( مشاهده نشد يزندانفرد 

ديده بيــن مشاغل بيكار و كاذب وكشاورزي بيشتر از ساير مشاغل 
همچنين اين نوع جرايم در ساكنين مناطق روستايي و . مي شود

كه نشانگر ) p = 0/001( به چشم مي خوردبيشتر نيز حاشيه شهرها 
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 اقتصادي و فرهنگي ،ل اجتماعييثير عميق و غير قابل انكار مساات
 .استناشي از محل سكونت بر مقوله ارتكاب جرم 
هاي  ثر در زير گروهومو تر  اين موضوع بيانگر لزوم مطالعه عميق

 اطالعات حاصل از ،نكته جالب توجه. است) به تفكيك(مجرمين 
حبه شوندگان  مصا،بخش كيفي مطالعه است كه به استناد آن

 40اند و  معتقدند مصرف كنندگان مواد در مشاغل مختلف پراكنده
 بيشتر افراد بيكار هستند و از نظر سطح ، معتادان،درصد معتقدند

 .تحصيالت نيز اكثراً بي سوادند
 اطالعات كامل و قابل يانزنداندهد كه  مطالعه كيفي نشان مي

 دارند، لذا آموزش ان هازندقبولي از مواد مخدر و مصرف آن در داخل 
تواند ابزار مهمي در رفع معضل سوء مصرف  و تغيير نگرش و رفتار مي
 .موادمخدر به حساب آيد

 درصد 2/55شود كه دوستان با  در اين زمينه مشاهده مي
 دارند و يانزندانبيشترين نقش را در كسب آگاهي و اطالعات 

بهداشتي هاي علمي و كادر خدمات  كمترين نقش را سخنراني
تواند نشانگر ضعف عملكرد و عدم برقراري ارتباط  اند كه مي داشته

هاي  لذا در برنامه. گروه اخير باشد يان از سويزندانمناسب با 
ها مدنظر   در برنامهيانزنداناي بايد استفاده از خود  آموزشي و مداخله

 .قرار گيرد
 حاصل يان،زنداندر مورد وجود رفتارهاي پرخطر در بين 

ييد تزريق ا نشانگر ت،مراقبان و زندان هاپرسشگري كيفي در 
   البته.  درصد پاسخ دهندگان بود52 از طرف زندان هاموادمخدر در 

 را رد زندان ها درصد موارد تزريق موادمخدر در 65 در يانزندان
 استفاده ، درصد افراد30تر از اين تفاوت اين است كه  مهم. اند كرده

ييد ا ت،تزريقبراي هاي دست ساز را  پمپاز سرنگ مستعمل و
 درصد پاسخ دهندگان به وجود تزريق 93در اين بين . اند كرده

 درصد نيز استفاده از 20 و كرده اشاره يانزندانمشترك در بين 
قرار ييد اتمورد موادي چون الكل و ادكلن براي ضد عفوني كردن را 
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در انگلستان ) 1997(اي كه برد و همكارانش  در مطالعه. داده اند
 ي،زندان درصد معتادان 57 و يانزندان درصد كل 24 .انجام داده بودند

شده گزارش اند كه درصد  ييد كردها را تزندان هاتزريق موادمخدر در 
 85.  هماهنگي دارد،در گروه معتادان با آمار حاصل در اين مطالعه

اند كه   معتاد اعالم كردهيانزندان درصد 63 و يانزنداندرصد كل 
 ،ها يا ساير وسايل تزريق هاي ضد عفوني كننده سرنگ هرگز از قرص
 .اند استفاده نكرده

بليس و همكارانش از مطالعه انگلستان در سال گزارش طبق 
 درصد نيز 2/22 تزريق موادمخدر و يان،زندان درصد 4/16 نيز 1997

 6/55  از طرف ديگر.اند ييد كردهارا تزندان اولين تجربه تزريق در 
 .داشته انددرصد به استفاده از وسايل تزريق مشترك اشاره 

يد اين ودر انگلستان نيز م) 1995(مطالعه گور و همكارانش 
 كه يانيزندان درصد 59 و يانزندان درصد كل 16مطلب است كه 

.  نيز تزريق موادمخدر دارندزندان هااند، در داخل  سابقه اعتياد داشته
 وجود تزريق ،كه كمابيش مشابه و مشترك استبا توجه به آمار فوق 

 . آيد  به حساب ميزندان ها جزو رفتارهاي پرخطر شايع در ،موادمخدر
 يانزندان جنسي بين ه وجود رابط، كيفي اين تحقيق هدر مطالع

درصد 10كمتر از  يانزندان، ولي شيوع آن طبق برآورد شدييد امرد ت
يد وجود رابطه جنسي وز مني) 1995(مطالعه گور و همكارانش . است
 .است درصد 1 مرد حدود يانزنداندر 

هاي ورود مواد در مطالعه ما حاكي  نتايج حاصل از بررسي روش
كار دخالت دارند   و پرسنل در اينيانزنداناز آن است كه هر دو گروه 

 با  هايزندانو در بيشتر مبادي ورودي و خروجي و بيشتر ارتباطات 
ال و امكان انتقال موادمخدر وجود دارد، لذا احتم ،زندانخارج از 

كند كه آموزش   اين نكته جلب توجه مي،عالوه بر نظارت همه جانبه
تر از  ثرتر و اساسيوتواند م ريزي بر روي كاهش تقاضا مي و برنامه

 .كنترل ورود باشد
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               بررسي شيوع اختالالت رواني با ابزار،دراين مطالعه
R ـSCL90درصد موارد 5/87نشانگر وجود 4/0 نقطه برش  و با 

 شايع.  بوديانزندان درصد سالمت رواني در بين 5/12مشكوك و تنها 
ترين اختالل مشكوك عبارت بود از افكار پارانوئيدي، افسردگي، 

 ،نكته مهم ديگر در اين بررسي. حساسيت رواني و وسواس و اجبار
ي بود كه به نوعي شيوع ســوء مصـرف مواد مخدر در بين كسان

 ) .P = 1019/0(وضعيت رواني مشكوك داشتند 
در زالندنو ) 2001(پ و همكارانش ياي كه توسط فيل در مطالعه

 محققين از ، انجام شديانزندانبر روي وضعيت اختالالت رواني 
 ،استفاده كردند و نتيجه حاصل) +PDQ4(و ) CIDI - A(ابزارهاي 

 .ا شيوع باالتر از جامعه طبيعي بودنشانگر وجود اختالالت رواني ب
 استان تهران يزندان هادر ) 1379(اي كه اسماعيلي  در مطالعه

 كه شد، معلوم 1 و نقطه برش SCL90انجام داد بااستفاده از ابزار 
 3/52 تا 8/47 بين ، مرد استان تهرانيانزندانشيوع اختالالت رواني 

به ترتيب عبارت بود بيشترين اختالل مشاهده شده . است درصد بوده
از افكار پارانوئيدي، افسردگي، وسواس و اجبار و حساسيت در روابط 

 .استمتقابل و شكايات جسماني كه تقريباً مطابق مطالعه حاضر 
اي در مورد   مطالعه1995 و همكارانش در سال 1وي كوكه

در اين مطالعه در گروهي كه .  انجام دادنديانزندانوضعيت رواني 
 90 مثبت نيز داشتند HIV سوء مصرف موادمخدر، آزمايش عالوه بر

 منفي HIVكه در گروه   در حالي،درصد اختالل رواني مشاهده شد
 در اين مطالعه از . شده استگزارش  درصد اختالل 42تنها 

GHQ - 28سوالي استفاده شده بود21 2 و آزمون بك . 
د  در مور1980اي در سال   و همكارانش نيز مطالعه3جيمس

در اين مطالعه از ابزارهاي . ندد معتاد انجام دايانزنداناختالل رواني 
دليل تفاوت ابزارها، ه  گر چه ب كه متفاوت و گوناگوني بهره گرفته شد

                                                           
1 . Kokkevi 
2. Beck  
3. James  
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ه مقايسه مستقيم همگي آنها با هم امكان پذير نيست ليكن هم
  كه شيوع اختالالت رواني در توافق دارند در اين نكته محققان
 .باالست زندان ها

شوند يا   دچار اختالل ميزندان ها در محيط يانزنداناينكه آيا 
زندان  بيشتر گرفتار ،اساساً كساني كه زمينه اختالالت رواني دارند

اي است كه نياز به طراحي خاص و مطالعات ويژه دارد  هستند، نكته
 صحت نسبي هر دو نظريه و شيوع باالي ،ولي آنچه مسلم است

 .استيان زنداني در بين اختالالت روان
 شيوع سوء مصرف مواد مخدر در ،با توجه به مطالعه انجام شده

همچنين وجود رفتارهاي . طور قابل توجهي باال استه  بزندان ها
 موارد مشكوك و مبتال .ييد قرار گرفتا مورد تيانزندانپرخطر در بين 

ني كه به اختالل رواني نيز شايع است و سوء مصرف مواد نيز در كسا
هاي  طبق بررسي. شود  بيشتر ديده مي،وضعيت رواني مشكوك دارند

انجام شده در مورد ارزيابي شيوع سوء مصرف از طريق پرسشگري و 
كه ها مشاهده نشد  داري بين اين روش  تفاوت معني،آزمايش ادرار

دهد و همچنين   اعتبار باالي نتايج پرسشگري كمي را نشان مياين
داري با هم   نيز تفاوت معنيTLC  و ICGي هاي ادرار آزمايش
لذا استفاده از پرسشگري و همچنين آزمايش غربالگري . نداشتند

ICGنتايج مورد انتظار مشابهي خواهند داشت . 
 

 ها و پيشنهادات محدوديت
اين پژوهش با توجه به حساسيت موضوع پژوهش و انجام آن در 

ي همچون حساسيت و هاي  با محدوديتزندان هافضاي بسته و ويژه 
 كوچكتر و دور دست، حجم يزندان هاها، توجه كمتر به  اعتبار يافته

و ضعف نظارت در نامه هاي حجيم  و پرسشها  و تعداد زياد پرسش
در پژوهش هاي بعدي مورد  مواجه بود كه الزم است  هايكي از زندان

 .توجه قرار گيرد
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 كردشنهاد مي توان پي ،حاصل از اين پژوهشيافته هاي طبق 
و كاهش سوء مصرف هاي كاهش تقاضا   راه،كه مشاوره و آموزش

درمان نگهدارنده معتادان  ،كاهش آسيب درمان رواني و عصبي، مواد
و مصرف كنندگان و كاهش خطر باالي تزريق مشترك و هپاتيت و 

هاي بهداشتي، درماني، امنيتي، آموزشي و  ايدز بايد در اولويت برنامه
اي جامع، علمي و پژوهشي در  گيرد و با برنامهپژوهشي قرار 

هاي كوتاه و بلند مدت و با ارزشيابي مستمر، به آن پرداخته  بخش
 .شود

 كاربردي در مورد  هاي بنيادي و  همچنين انجام پژوهش
هاي تغيير رفتاري و  هاي كاهش آسيب و استفاده از روش روش

 . شود  پيشنهاد مي،گسترش بندهاي مشاوره
 انتظار، تفاوتي بين ميزان شيوع سوء مصرف در به رغم همچنين

 ،شايد الزم باشد در مطالعات آينده. بندهاي مختلف مشاهده نشد
 .متغيرهاي مخدوش كننده ديگري در اين زمينه در نظر گرفته شوند
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