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هاای اجتمااعی   ترین چااش  عنوان یکی از جدیمخدر به در حال حاضر اعتیاد و استعمال مواد

باشاد و کارکناان شاادر در    هاا مای  هاا و انرارا   ساز بروز بسایاری از سسای    کشورمان، زمینه

باه اساتعمال ماواد    طبعاً در معرض گارای   به عنوان بخشی از جامعه، نیز های نظامی  سازمان

گارای  کارکناان پاایور    این ترقیق با بررسی علر درون و برون ساازمانی  در مخدر قرار دارند. 

 .اسات شاده  پیشاییرانه ارهاه   هاای کاار  راهبه استعمال مواد مخادر   های نظامییکی از سازمان

 که در بخ  ترلیار کیفای باا   ترلیر گردیده  کمیو  کیفیهای این پژوه  در دو سطح  داده

عوامار ماو ر در   سازمان ماذکور،   نظراننفر از صاح  1استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه با 

باین   و تهیه  پرسشنامه، حاصلهو با توجه به نتایج  تعیین گرای  کارکنان به مصر  مواد مخدر

تعیین میازان  برای  .گردیدتوزیع  سازماندر بخ  پیشییری از جراهم  عالف نفر از مسئوشین 34

 اساتفاده شاده کاه بار    اهمیت عوامر از روش ترلیر سزمون فریدمن بر اساس باالترین میانیین 

مورد  ات و بااین ترقیق  هایفرضیه، اساس میانیین موزون به دست سمده از هر دسته سواالت

افازای   از قبیار   پیشاییرانه  هاای کاار  راه ترقیقنتایج استفاده از  با در پایان .شدپذیرش واقع
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 مقدمه

عزیزماان ایاران، وجاوه    ترین مساهر اجتماعی کشاور  استعمال موادمخدر به عنوان یکی از جدی

گران اجتمااعی،  شناسی، حقوقی، سیاسی و ... دارد. به اعتقاد ترلیرشناسی، روانمختلف جامعه

سااز   اجتماعی درعصر حاضر است که زمینهعنوان یکی از مساهر پیچیده اعتیاد به مواد مخدر، به

یر رابطه اعتیاد با مسااهر  باشد. به عبارت دیاجتماعی میهای ها و انررا بروز بسیاری از سسی 

کشااند و از  سو اعتیاد، جامعه را به رکود و انرطاا  مای  اجتماعی ارتباطی دو جانبه است؛ از ی 

ای است که ریشه در مساهر اجتماعی، اقتصادی و فرهنیی جامعه دارد. اعتیاد سوی دییر پدیده

طاوری کاه   دهاد باه  مای های اجتماعی کاه  گرای  فرد را به اصول اخالقی و معنوی و ارزش

« جناگ بادون مارز   » و « انییجنگ شیمیایی خا »ن اجتماعی، اعتیاد را به مثابه سسی  شناسا

(. سازمان بهداشت جهانی مسأشه مواد مخدر، اعم از توشید، انتقال، توزیع 0931دانند )سرابی،می

جمعای،   هاای کشاتار  و مصر  را در کنار سه مسأشه جهانی دییر یعنی توشیاد و انباشات ساال    

سشودگی مریط زیست، فقر و شکا  طبقاتی، از جمله مساهر اساسای شامرده اسات کاه حیاات      

بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنیی و سیاسی در عرصه جهانی مورد تهدید و چااش   

. ضرورت شناخت ابعاد و ساطو  ایان مساأشه اجتمااعی زماانی      (منبعهمان)دهد جدی قرار می

ای های ارتبااطی و رایاناه  سوریشود که بدانیم پدیده اعتیاد، متأ ر از توسعه فنتر درک میعمیق

هایی برخوردار شده که ساازمان  های پنهان است و از چنان پیچیدگیهای مافیایی و دستو باند

هاای  هاا و پروتکار  ملر مترد سن را از جرایم سازمان یافته تلقی و اقدام باه صادور کنوانسایون   

و کنوانسایون   0311، پروتکر اصالحی 0340، 0310های مقابله با سن )کنوانسیونمختلف برای 

( نموده است. حجم گسترده تجارت و چرخ  ماشی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح 0311

ای و جهااانی ایاان موضااوس را بساایار قاباار تأماار کاارده اساات جهااان و نقاا  مافیااای منطقااه

اباتال   یراز قب یو خطرناک جسم یجد هاییانعالوه بر زبه مواد مخدر  یاداعت(. 0919،)هاشمی

 یاده عاوارض و مشاکالت عد  ،  و... سار  یات، هپات یادز، همچون ا یردارواگ یعفون یماری هایبه ب

سارقت،   ،یات مرتبط با مواد مخدر همچاون جنا  یها جرم ی افزا یرقب از یو اقتصاد ماعیاجت

و کشور ماا نیاز از    کشورها را بدنبال داشته یکالن ماد یهایهسرما و هدررفتن یگریتکد، فقر

این سسی  اجتماعی در امان نمانده است و هر روز در گوشه و کنار این مملکت نیز شاهد قربانی 

 شدن افرادی در دام مواد اعتیاد سور هستیم.  

سعی در زدودن این بلیه خطرناک از اجتماس و سااشم ساازی مرایط     مسئوشینبا وجود اینکه     

زندگی برای همه افراد جامعه دارند اما هنوز تا رسیدن به این هد  فاصاله زیاادی اسات چاون     

 است. رخنه کرده  های نظامیسازمانمواد مخدر در بسیاری از ارکان جامعه از جمله 
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در معرض مصار  ماواد    ، طبعاًان بخشی از جامعههای نظامی به عنوییانکارکنان شادر در     

مخدر قرار دارند. اما این مسأشه در نیروهای مسلح، به دشیر ساختار تشکیالتی مررمانه، وظاایف  

تری باه خاود   های اجتماعی این نهادها، سختی و حساسیت کار و... وضعیت پیچیدهو مسئوشیت

از مریط اجتماعی جامعه، الزم است با بررسی  نظامیگیرد. با عنایت به تأ یرپذیری کارکنان می

هاای  منظور حصول راهبهبه مصر  مواد مخدر، کارکنان این علر درون و برون سازمانی گرای  

در نظر داشتن شزوم حفظ اقتدار ساازمان  با  پیشییرانه عملی بررسی و پژوه  صورت پذیرد.کار

باشاد،   جراهم، تخلفات و سوانح  نیاز مای   نظامی و اینکه مصر  مواد مخدر زمینه ساز بروز سایر

باشاد،  بررسی موضوس مواد مخدر و عوامر پیشییری از شیوس سن از اهمیت زیادی برخوردار مای 

چرا که  بات و امنیت حکومت و شرافت و اقتدار ملت، ترت صالبت و سالمت نیروهاای مسالح   

. اوشاین گاام در   دار نمایاد  بوده و هرگونه خللی در سن ممکن است امنیت و دفاس ملای را خدشاه  

جهت پیشییری از این بیماری، شناخت عوامر مو ر بر سن و سپس اراهه راهکارهاای پیشاییرانه   

هاای  های علمی و کاربردی بمنظور حصاول راه در صورت عدم انجام اقدامات و پژوه  باشد. می

از مصار  ماواد    میهای نظاسازمانسازی کارکنان پایور  کار پیشییرانه با هد  صیانت و مصون

مخدر، احتمال بروز سایرجراهم )از قبیر: فرار از خدمت، سارقت، جاراهم مااشی و ... ( و تخلفاات     

انضباطی )از قبیر: نهسات، ضاعف سماوزش، سساتی در انجاام اماور مروشاه، عادم سراساتیی و          

 نامناس  بودن وضعیت ظاهری و ...( و حتی جراهم امنیتی و متعاق  سن کااه  تاوان رزمای و   

 باشد.موضوس نشانیر ضرورت انجام این ترقیق مین متصور بوده و ای نظامیعملیاتی ییان های 

ساتعمال ماواد   هاای نظاامی باه ا   سازمان علر گرای  کارکنان پایوربررسی  هد  اصلی ترقیق:

 .پیشییری کارهای همخدر و اراهه را

هاای نظاامی باه    ساازمان  گارای  کارکناان پاایور    بررسی علر برون سازمانی -0اهدا  فرعی: 

های نظامی به گرای  کارکنان پایور سازمان رون سازمانیدبررسی علر  -1.استعمال مواد مخدر

 .ستعمال مواد مخدرا

-راهای نظامی به استعمال مواد مخادر و  سؤال اصلی ترقیق: علر گرای  کارکنان پایور سازمان

 پیشییری چیست؟ های کاره

ساتعمال  هاای نظاامی باه ا   ساازمان  سازمانی گرای  کارکنان پایور علر برون -0: فرعیسؤاالت 

هاای نظاامی باه    رون سازمانی گارای  کارکناان پاایور ساازمان    دعلر  -1 چیست ؟ مواد مخدر

  استعمال مواد مخدر چیست ؟
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 شناسی پژوهشروش 

با  باشدشناسی سمیخته و روش اجرای پژوه  توصیفی میاز حیث روش، کاربردی این پژوه  

در چناین   م دارد،موضوس مورد بررسی با حیثیت و اعتباار افاراد ارتباا  مساتقی    توجه به اینکه 

)کارکنانی کاه تفکار گارای  باه      پژوهشی به دشیر معذورات اخالقی و این که جامعه مورد نظر

گیاری از  بهره به طور واضح و روشن و گویا وجود ندارد،  به روش اند(استعمال مواد مخدر داشته

کار در این زمیناه کاه ارتباا  مساتقیم باا چناین       کارکنان مسئول، و افراد دست اندرتجربیات 

. بر این اساس جامعاه سمااری ایان پاژوه      استشدهبینی  ماری پی سجامعه اند،  داشته افرادی

اسات. تعاداد   موعه سازمان نظامی مورد مطاشعاه  مجزیری هاییانکلیه رؤسای بازرسی و قضایی 

های خود را تکمیر و اراهه نفر پرسشنامه 14که از این تعداد  نفرمی باشد 34سماری  جامعهافراد 

های پیشییری از مصر  مواد مخدر توسط کارکناان پاایور   راه اراهههد  این ترقیق بر  نمودند.

سوری اطالعاات یعنای روش   در این پژوه  از هردو روش گردو  تمرکز دارد های نظامیسازمان

هاای علمای و تخصصای در    ن از کتابخاناه . همچنای گردیده اسات ستفاده ا ایتابخانهکمیدانی و 

های موجاود در  سرشایو زمینه مورد پژوه ، مقاالت علمی و پژوهشی، اسناد و مدارک موجود و 

های علمای   سازمان های معتبر)ناجا ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت بازرسی اجا و...(، سایت

از ابزار پرس  نامه )مرقق ساز(، به عنوان ابزار گردسوری داده هاا اساتفاده    اینترنتی و همچنین

 نفار از  1در این ترقیق برای ارتقاء سطح کیفی و باال بردن روایی ترقیاق از نظارات    شده است.

ساازمان نظاامی ماورد مطاشعاه     نظرانی بهره گرفته شده که در ساطو  بااالی مادیریتی     صاح 

ی موضاوس ترقیاق    ها تجارب عملی خصوصاً فرماندهی، در زمینه سالهستند و عالوه بر داشتن 

باشند همچنین اسناد و مادارکی کاه در ایان خصاوص باه روش       دارای مدارج علمی مرتبط می

ی ترقیقاتی که انجام گرفته و مطاشبی که توساط   گیرد و نتیجه ای مورد مطاشعه قرار می کتابخانه

 شده است.، سورده گردیدهذکور در سن مکتوب االت مها و مق نویسندگان کت ، نشریه

ی بازرسای،   نظر و متخصص در حوزه ی سن به افراد صاح  روایی پرسشنامه نیز از طریق اراهه    

ی سن با تأییاد متخصصاان    بهداشت روان و فرماندهی مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه، قضایی

از روایای صاوری قابار قباوشی     ی مرقاق سااخته    فنی مربوطه مشخص شده اسات. پرسشانامه  

دهندگان قرار گیارد کاه هیچیوناه ابهاام و نارساایی       تا سئواالتی در اختیار پاسخ برخوردار است

باه   نداشته باشد و در واقع سنچه مورد نظر است بدست سورده شود ناه چیاز دییاری. همچناین    

تارین شااخص سن   پایاایی همپاا و مهم   از روش (پرسشانامه ) پایایی ابزار ترقیقمنظور مراسبۀ 

و در حد مطلاوب  110/4)که بر این اساس پایایی پرسشنامه  ایمسود جسته شفای کرانباخس یعنی

جهت اوشویت بندی و تعیین میزان اهمیت عوامر از روش ترلیر سزماون فریادمن بار     باشد(می
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شاده   اساتفاده  0اس پای اس اس افزاری ترلیلی سماری  اساس باالترین میانیین با استفاده از نرم

 است.

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
  پیشگیری مفهوم

 معنای جلوگیری و دفع سمده است و پیشییری کردن یعنی مانع شدن.شغت بهپیشییری در 

رفع، صیانت، ماانع شادن و   جلوگیری، بع دییر نیز چنین معنا شده است: اواژه پیشییری در من 

که جلاوی کسای را   سن گیرنده، کلمه پیشییری را به جلوگیری، پی  .(0911)معین، جلو بستن

(. تعریاف علمای و قابار    0914)عمیاد،   اناد  ری یا چیزی بشود، معنی نماوده بییرد و یا مانع کا

پیشاییری، عباارت اسات از اعماال تادبیر      "اناد:  استفاده از پیشییری را نیز ایان چناین سورده  

برای ایجاد توان الزم جهت انجاام مأموریات ساازمانی و    ی و کارکنانی که ا یمش خطسیستمی، 

شاود  گردد، انجام میی بروز اقداماتی که انررا  از هنجارهای سازمانی مرسوب میحذ  زمینه

 .(0941)نصری،  "و عناصر پیشییری عبارتند از؛ مدیریت سازمان، رویه مقابله و عنصر خاطی

رویکارد موساع، مفهاوم    مطر  شده است. در  وم موسع و مضیقدر تعریف پیشییری دو مفه    

 گیارد مای کاه  میزان بزهکاری شاود را در بار   پیشییری همه اقداماتی که در نهایت منجر به 

. اما در مفهوم مضیق، مجموعه وسایر و ابزارهایی اسات کاه دوشات در جهات     (0911،)ابراهیمی

زا و اعماال مادیریت مناسا     ریق حذ  یا مردود کردن عوامر جارم مهار بهتر بزهکاری و از ط

دهد. اشبته بایاد توجاه داشات    و مریط اجتماعی، مورد استفاده قرار میعوامر مریطی، فیزیکی 

هار یا  از ایان دو     (.0911ی،گیرد)نجفا که پیشییری با ابزار کیفری در این مفهوم جاای نمای  

 دهیم:   تعبیر را به طور مختصر توضیح می

   مفهوم موسع

دهاد، پیشاییری   ام دادن هر اقدامی که علیه جرم بوده و سن را کاه  میمطابق این مفهوم انج

کیفری چه مربو  باه قبار و    راساس این برداشت انواس تدابیر کیفری و دیر شود. بمرسوب می

در این تعبیار، حتای تعقیا  و     شذا شوند؛چه مربو  به بعد از وقوس جرم، پیشییری مرسوب می

علیاه  ات یا تعلیق اجرای سن، اشزام سنان به جبران خسارت مجنیدستییری بزهکاران، اعمال مجاز

سیند؛ شذا این مفهوم طیف وسیعی و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز پیشییری به شمار می

 گیرد.کیفری را در بر می راز اقدامات کیفری و دی
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 مفهوم مضیق

است. در این مفهاوم پیشاییری   شناسی پیشییرانه، پیشییری مفهومی مضیق پیدا کرده در جرم

شود که دوشت برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حاذ   به مجموعه وسایر و ابزارهایی اطالق می

زا یا از طریق اعمال مدیریت مناس  نسبت به عوامر مریط فیزیکی یا مردود کردن عوامر جرم

 دهد.ی جرم، مورد استفاده قرار میها فرصتو مریط اجتماعی موجد 

شاناس فرانساوی بارای    ، جارم "گسان "ریف متعددی از پیشییری ارایاه شاده اسات. سقاای     تعا

 تشخیص اقدامات پیشییرانه چهار معیار در نظر گرفته است. به نظر وی: 

  شاود کاه هاد  اصالی سن اقادام ماؤ ر علیاه عوامار یاا          گیرنده تلقّی میاقدامی پی

 عیین کننده دارند.فرسیندهایی است که در بروز بزهکاری و انررا ، نق  ت

   گروه معینای  و اقدام پیشییرانه، جمعی هستند یعنی مخاط  سنها کر جامعه یا بخ

 از سن است.

 نباشند. سرکوب گرشوند که قهرسمیز و اقداماتی پیشییرانه تلقّی می 

 رواناه   شوند که قبر از ارتکاب اعماال بزهکاراناه یاا کاج    اقداماتی پیشییرانه خوانده می

 .(0930اسدپور،)بعد از ارتکاب سنها اعمال شوند و نه 

 های پیشگیرانهنظریه

های کار پیشاییری )از قبیار:   های روانشناسی اراهه شده در خصوص راهاین ترقیق از نظریهدر 

هاای  اجتمااعی از جارم و نیاز روش    (، نظریاه پیشاییری  نظریه پیوند افتراقیو   نظریه ساترشند

 عنوان چارچوب نظری استفاده شده است.پیشییری از جرم در تعاشیم دینی به
 پیشگیری اجتماعی از جرم

اشمللی پیشییری از جرم، پیشییری اجتماعی از جرم را به این نرو تعریف کرده اسات:  مرکز بین

سمیز علر شناخته شده گیری موفقیتهر چیزی که بزهکاری، خشونت و ناامنی را از طریق هد 

نیاز معتقاد اسات کاه در      "یابرنادسباد نجفای  ")از طرق علمی(، کاه  دهد. جناب دکتر  جرم

 بینای زا، مقرراتی پای  ی جرمها تیوضعی خطرناک و ها حاشتپیشییری اجتماعی، جامعه برای 

متفااوت نسابت باه عوامار     ی هاا  نیارش کند که از جنبه پیشییرانه برخوردارند. با توجه باه  می

های مختلفی از پیشییری اجتماعی اراهاه شاده اسات. از یا  نظار      بندیاجتماعی جرم، تقسیم

 زمینه تقسیم شده است: 1پیشییری اجتماعی از جرم به 

 .پیشییری اوان کودکی یا پیشییری رشد مدار 

 .پیشییری از طریق رویکرد توسعه اجتماعی 

 های در معرض خطر.زهکاری گروهپیشییری از طریق انررا  مسیر ب 
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 .پیشییری از طریق تمرکز بر نهادهایی مانند مدرسه یا مشادر به جای تمرکز بر افراد 

  مکتوب. رهای مکتوب و دیی اجتماعی توسط رسانهها ارزشپیشییری از طریق تغییر 

 های پیشییری با توجه به مفاهیم و تعاریف مطروحه، مؤشفه های واژه پیشییری: ویژگی

 ء است:احصابه شر  زیر قابر 

      ناظر بر ایجاد مصونیت و باال بردن ترمر سازمان و کارکناان در برابار خطارات بااشقوه

 است.

  ناظر بر باال بردن مقاومت و توان دفاعی اجزای ی  سازمان در برابر انواس خطراتی است

 که احتمال فعاشیت سنها متصور است.

  برابر خطرات باشقوه است. در واقع حااهلی دفااعی اسات    ناظر به ایجاد موانع مناس  در

 شود.که برای ممانعت از تعرض و سسی  به اجزای سازمان ایجاد می

 .ناظر به هدایت صریح و حرکت در مسیرهای امن است 

 حفاظتی در اجزای سازمان است.د ناظر به ایجاد جنبه خودکنترشی و خو 

  خصمانه، مریطی، قهری، درون ساازمانی و  پیشییری اقسام خطرات و تهدیدات باشقوه

 درون فردی را مدنظر دارد.

  باشد.می ها تیمأمورناظر بر صرّت و سالمت مسیر اقدامات و فرسیند انجام 

 .ماهیت اقدامات پیشییری جنبه دیرتهاجمی و یا تدافعی دارد 

رّض باه سن  در پیشییری، فرض بر این است که خطر جنبه فعلیت نیافته است؛ شذا تهااجم و تعا  

مفهوم ندارد، بلکه دیدگاه این است که با فرض قطعی بودن وشی عینی نباودن وجاود سن خطار،    

 حاشت تدافعی و سمادگی باید ایجاد گردد.

باشاد.  های ایجاد خطر مای در پیشییری، ناظر به ایجاد شناخت خطرات باشقوه و همچنین زمینه

های تهدید کننده است، تا بار  ت کافی از زمینهیعنی هر اقدام پیشییرانه نیازمند شناخت و معرف

 .()هماناساس سن اقدامات الزم و مناس  بکارگیری و اجرا شود
 پیشگیری در تعالیم دینی

انذار؛ ترسانیدن، سگاه ساختن و ترساانیدن از عواقا  اماری پای  از فارا       تعریف انذار و موعظه:

 .(0900)دهخدا، کننده  دشیرمسخنان رسیدن سن و موعظه یعنی پند دادن و کسی را به 
 

 انذار از منظر قرآن

 فرماید:  سداز سوره مبارکه فصلت میر خدای سبران د

 ... *بَشِیرًا وَنَذِیرًا *کِتَابٌ فُصِّلَتْ سیَاتُهُ قُرْسنًا عَرَبِیًّا شِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ *تَنزِیرٌ مِّنَ اشرَّحْمَنِ اشرَّحِیمِ*
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خدای رحمان و رحیم است. کتابی که سیات جامع سن، به زباان فصایح   )این قرسن تنزّشی از سوی 

 ترساند بدان را(دهد نیکان را و میعربی برای دانشمندان تفصیر یافته، قرسنی که بشارت می

 فرماید:سوره مبارکه مریم می 31و در سیه 

 *نذِرَ بِهِ قَوْمًا شُّدًّافَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِ َ شِتُبَشِّرَ بِهِ اشْمُتَّقِینَ وَتُ*

)ما حقایق این قرسن را تنها به زبان تو سهر و سسان کردیم تا به سن، اهر تقوی را بشارت دهی و 

 هاا  یخوبو  ها لتیفضفرماید: قرسن، شما را در برابر خدای سبران می .(معاندان شجوج را بترسانی

سازد تا شاما  از کیفر تلخ، بیمناک می ها یبدو  ها لتیرذدهد و در برابر به سعادت ابد بشارت می

از هر چه دیر خداست تبرّی جویید و به هر چه خدایی است روی سوریاد. بشار را اگار از پایاان     

زشت تبهکاری نترسانند طبعاً گرفتار شهوت خواهد شد و در ا ر سن باه شغازش و ساقو  مباتال     

ه خوبی بیان کرده، بهترین وسیله برای خواهد گشت و قرسن که شوازم گناه و نیز معار  معاد را ب

اصطال  پیشییری در معنای وسیع خود شاامر؛ اقادامات ایجاابی و سالبی      انذار از تباهی است.

 شاود برای خنثی کردن عوامر ارتکاب تخلفات و جرایم و کااه  نتاایج حاصاله از سن نیاز مای     

 (.0930)اسدپور،

 مخدر مواد

تغییار در کاارکرد مغاز باه صاورت ایجااد حااالت         مواد مخدر شامر ترکیباتی است که موج 

-شاود)مربوبی ور فارد مای  هیجانی، رفتارهای نابهنجار، عصبانیت یا اخاتالل در قضااوت و شاع   

 (.0911من ،
 تاریخچه

 داشته و باه اشاکال   رواج مختلف ملر میان در قبر سال هزاران از و بشر تاریخ  طی مخدر مواد

 اشتیاام  و از ناراحتی فرار یا و مذهبی مراسم  و هاجشن در شور و شذت ایجاد دارو، چون مختلفی

 ماواد  و اعتیاد دهد می نشان تاریخی شواهد و اسناد (.0941است )شاکرمی،  رفته می کار به درد

 قارن  یوناانی  نیاار  تاریخ هرودت، که چنان .است داشته سابقۀ طوالنی نیز ایران تاریخ در مخدر

 نوسید بودند، می ایرانی روایتی به یا ها سریایی از ایتیره که سکاها، از دربرث میالد، از قبر پنجم

 حاشتاین از و شدندمی مستی و رخوت نوعی دچار شاهدانه هایدانه بخار و دود ازاستشمام سنان

 کننده هوش بی مادة از در ایران که سندی ترینقدیمی (  اشبته0919اند )هرودت،  برده می شذت

اوستا از گیاه مقدسی با نام ))هوم(( با صفت ))دوردارنده مار    .اوستاست مقدس کتاب برده نام

از ورود اسالم به ایاران  . پس(0910سورده است )دوستخواه، مرگی یا انوش میکند که بییاد می

چون نوشیدن مشروبات اشکلی مخاشف با شاعایر ماذهبی باه شامار رفات، از ایان رو اساتفاده از        

. مسئله اعتیاد به رخی از نقا  ایران به عنوان ی  داروی اوشیه شدت یافتتریاک و حشی  در ب
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مان ،  ویژه تریاک در ایران از ربع سوم صاده ناوزدهم سدااز شاده اسات )احساان      مواد مخدر به

0911.) 

 مخدر مواد مصرف شناختیروان های نظریه

 را بر حسا  نقاص شخصایت توجیاه     )به استعمال مواد مخدر ( شناسان انررا بسیاری از روان

هاای دییار باه انرارا      تار از گوناه  های شخصیت بای   معنا که برخی از گونه کنند؛ به اینمی

 (.0913اجتماعی گرای  دارند. )کوهن،

شخصیتی را به ساه دساته تقسایم     اختالالت روانی و ،هارویشناسان برای توضیح انواس کجروان

 کنند:  می

  ماندگی ذهنی.  نقص فکری یا عق 

 پریشی یا جنون. روان 

 (.  0919سخاوت،) نژندیاختالالت از نوس نژندی یا روان 

شناسای رفتاار انررافای ماورد تردیاد و انتقااد       هاای روان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، تبیین

کنناد کاه ایان قبیار     ها چنین اساتدالل مای  سن شناسان قرار گرفت.دانشمندان به ویژه جامعه

چناین در روش  گیرند. هام ها، عوامر اجتماعی و فرهنیی را در تبیین انررافات نادیده میهنظری

شناسان توافاق نااچیزی در   شناختی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. در میان روانمطاشعات روان

های شخصیتی وجاود دارد. از  مورد علر تشکیر دهنده سالمت ذهن و چیونیی سنج  ویژگی

دانناد،  شناسان، اوشویت دادن به تجارب دوران کودکی را مردود میری از جامعهسوی دییر بسیا

شود که تأ یر و نفوذ شمار کثیری از عوامر اجتماعی که بار رفتاار در   زیرا این برداشت سب  می

(. از 0911باه نقار از دالمای سبیاز،     0334شود )شومیکر، گذارد، نادیده گرفتهطول زمان ا ر می

هایی چند بعادی و پیچیاده هساتند، عوامار     جایی که مساهر اجتماعی، پدیدهسوی دییر از سن

کاری باشد. شذا تبیین این مسااهر  تواند عامر بروز و گرای  افراد به بزهشناسی و فردی نمیروان

بساا ممکان اسات ایجااد     ت. چاه شناسانه اگار چاه الزم اسات وشای کاافی نیسا      از دیدگاه روان

ماااعی فاارد خااتالل رواناای و ... ناشاای از مراایط خااانوادگی و اجتهااا، اهااا، افسااردگی اضااطراب

 (. 0913باشد)قریشی نژاد،

 افتراقی پیوند نظریه

هاای  و در نخستین ویارای   0393این رویکرد توسط ادوین ساترشند برای نخستین بار در سال 

کرسای،   کاری دوناشاد را به تدریج و به هم کتاب او به نام اصول جرم شناسی مطر  شد. وی سن

یاد شده، کامر نمود. نظریه پیوند افتراقی بر این نکتاه تأکیاد دارد     های بعدی کتابدر ویرای 

گذارند و فرد را کاری میکار باشند تأ یر زیادی بر تشکیر و تقویت نیرش بزهکه بزهیکه نزدیکان
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ی را در نظار  کاار دهند. نظریه پیوند افتراقی مرتوای اجتمااعی بازه  به سوی بزهکاری سوق می

 دارد و فرد بزهکار را در جاییاه اجتماعی او از حیث رابطه اش با خانواده، مرله، رفقا و مصاحبان

دارد روی اظهار می(. ساترشند درباره چیونیی انتقال فرهنیی کج0910گیرد)مشکانی،در نظر می

واقاع اصاطال     شود کاه در روی از طریق ی  گروه جریان ارتباطات اجتماعی حاصر میکه کج

 (.  0919کند)عدل،را زنده می «یار بد»

 ساترلند نظریه

  است: زیر قرار به خصیصه 3 شامر ساترشند نظریه

عمر مجرمان سموختنی است، نه مورو ی. یعنی تا فرد سن را نیاموزد به فکار انجاام دادن سن    -0

 افتد.  نمی

گیرد و عموماً باه صاورت شافاهی و باه     سموزش از طریق ارتبا  فرد با سایر افراد صورت می -1

کم  کلمات است و فقط در برخی موارد ممکن است از طریاق حرکاات چهاره و قیافاه انجاام      

 گیرد.  

های نزدی  که باا فارد رواباط صامیمانه دارناد      بخ  اعظم سموزش رفتار بزهکارانه در گروه -9

 گیرد.  می  انجام

 سموزش عمر مجرمان مراحر مختلفی دارد.   -0

 شف: فنون ارتکاب جرم که گاه پیچیده وگاه ساده است. ا

 های درونی و توجیه عمر مجرمانه. ها، کش ها،گرای ب: جهت دادن به انییزه

های درونی سماوختنی اسات. هماه ماردم جامعاه نظار       ها و میر به ابراز کش کس  انییزه -1

فارد باا گروهای در ارتباا      مطلوب نسبت به رعایت هنجارهای حقوقی ندارند. در برخی ماوارد  

کناد  است که هنجارهای حقوقی برای اعضای سن مطلوب است و گاه فرد در مریطی زندگی می

 اند.  که افراد نزدی  به او مخاشف اطاعت از سن قواعد

و باا کساانی کاه موافاق شکساتن      زناد کاه سمیازش ا   کارانه دست میزمانی فرد به عمر بزه -4

اند. این بند در واقاع اسااس نظریاه    است که با شکستن قاعده مخاشفتر از کسانی اند بی  قاعده

کند. به عبارت دییر براساس ایان  کاران اشاره میکار و دیر بزهساترشند است و به ارتبا  فرد بزه

نظریه روابط فرد با دییران هنیامی که به مساشه جرم ارتباطی ندارد و تا زمانی که باا کاار جارم    

 (. 0919، ایجاد رفتار مجرمانه ندارد)سخاوت، ا ری در سمیز پیوستیی نکند

تواند متفاوت باشاد. یعنای   فراوانی معاشرت از نظر دفعات وقوس، مدت، ارجریت و شدت می -1

هنجار ماورد نظار اسات. فراوانای و مادت      رفتار در مقابر افراد بهمیزان معاشرت فرد با افراد کج

یت با اهمیت اسات از ایان نظار کاه اگار رفتاار موافاق        اند. ارجرزمان معاشرت بسیار با اهمیت
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رعایت قانون در کودکی سموخته شود، فرد در وضعیتی متفاوت با کسی قرار دارد که از ابتادا باه   

عدم رعایت قانون تشویق شده است. ارجریت و شدت به منزشت معاشر، به اهمیت اشیوی رفتاار  

 . شودو میزان درگیری عاطفی فرد با سن مربو  می

شاود  های یادگیری مای روانه از طریق معاشرت شامر تمام مکانیسمجریان یادگیری رفتارکج -1

روی تنها شاامر تقلیاد   که برای هر رفتاردییری ضروری است. منظور این است که یادگیری کج

 تر از سن است.  شود و عمیقنمی

تواند از طریاق هماان نیازهاا    های کلی است، نمیرفتاری بیان نیازها و ارزشدر حاشی که کج -3

ها توجیه شود. زیرا رفتار بهنجار هم بیان نیازها و ارزشهاست. کوشا  بعضای مرققاین    وارزش

ها مانند اصر خوشراشی، به دنبال منزشات باودن،   رفتاری از طریق نیازها و ارزشبرای تبیین کج

هاا و  بیین کند. زیرا این انییازه رفتاری را تتواند کجگرفتن نمی انییزه پوشی و یا ترت فشار قرار

 (.  0910)ممتاز، گرای  ها در رفتارهای بهنجار هم وجود دارد

ها در زمینه پیدای  انررافات است کاه تاا باه اماروز     ترین نظرینظریه ساترشند یکی از قوی    

قاشا   اش معتقد بود کاه انررافاات عمومااً در    قدرت تبیین زیادی دارد. ساترشند در قاش  نظریه

تار از  ها بسیار متنفذشود. این گروههای نخستین نظیر گروه دوستان یا خانواده سموخته میگروه

مأمورین و مسئوشین رسمی مانند معلمان، کشیشان، افاراد پلایس یاا ابزارهاای ارتباا  جمعای       

هاای  نی باشند. از نظر ساترشند فرسیند یادگیری رفتار بزهکارانه شامر تکنظیرفیلم و روزنامه می

شود. بدین ترتیا  یا  جاوان    یهای الزم برای سن مها و دشیر تراشیها،گرای تبهکاری، انییزه

سموزد که چیونه با موفقیت دزدی کند و هم چیوناه اساتدالل بیااورد تاا دزدی خاود را       هم می

 (. 0911)رفیع پور، توجیه کند و برای سن عذر بتراشد

رقیقات مختلفی انجام گرفته اسات و معاشارت باا نزدیکاان،     بر اساس این دیدگاه در ایران ت    

های ناسااشم و  ویژه دوستان معتاد و منرر ، تقلید از اطرافیان، معاشرت در مریط همکاران و به

های سموزشی نامطلوب از جمله عوامر اصلی اعتیااد باه ماواد    گوناگون از جمله مدرسه و مریط

 (. 0913مخدر ذکر شده است)کرم پور ، 

 (ناجا مخدر مواد با مبارزه مرکز)آور اعتیاد مواد بندی گروه
 طبیعی مخدر مواد

این دسته از مواد، موادی هستند که ریشه گیاهی در طبیعت داشته و از ریشاه، سااقه، بار  یاا     

حشی  از گیااه   -شود. مانند: تریاک از گیاه خشخاش میوه گیاهان و یا درختان خاصی تهیه می

 از گیاه کوکا.کوکاهین  -شاهدانه
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 مواد مخدر نیمه مصنوعی

ها با افازودن ماواد    شوند وشی در سزمایشیاه این دسته از مواد به شکر فعلی در طبیعت یافت نمی

 کراک. -0ال اس دی –شوند مانند هروهین  شیمایی به مواد طبیعی ساخته می
 مواد مخدر شیمیایی

و در سزمایشایاه هاا باا ترکیباات شایمیایی      این دسته از مواد به هیچ وجه ریشه گیاهی نداشاته  

مانناد:   شاود.  رود  ساخته مای  سور که عموما در ساختمان سنها سمفتامین ها بکار می پیچیده اعتیاد

 .یابا –شیشه  -اکستاسی

 بدن بر ا ر نوس براساس تقسیم

 )سستی زاها ) مواد افیونی 

 )توان افزاها )داروهای مررک 

 )توهم زاها )روان گردان ها 

 )سستی زاها ) مواد افیونی 

همانیونه که از نام این دسته از مواد پیداست؛ فرد با مصر  این مواد رخوت؛ سستی و بیرسای  

کند مانند تریاک ، مرفین و هروهین. داروهای افیونی شاامر طبقاه ای از ترکیباات     را تجربه می

 -مارفین  -باه تریااک  تاوان   سیند. از جمله این ماواد مای   هستند که از گیاه خشخاش بدست می

کدهین، بعالوه مشتقات ترکیبی سن مثر هروهین و مپریدین اشاره کرد. بطور سنتی این گاروه از  

شاوند. ماا بارای مقاصاد فعلای       داروها مطابق واژه یونانی برای منیی، داروهای مخدر نامیده می

ه های افیونی موجود اصطال  افیون را بکار خواهیم برد که اشاره دارد به هر ترکیبی که با گیرند

ها نیز همانند ترکیبات روان گردان دیر زماانی اسات کاه در     کند. افیون در مغز انسان تعامر می

شود. در واقع مصر  مشتقات گیاه خشخاش به خاطر ویژگیهای روانی  جامعه انسانی مصر  می

در کااه  درد و  گردد. این مواد بخاطر توانایشاان   سال قبر برمی 1444و دارویی سنها به حدود 

اند. اشاره به مصار  تریااک در    رنج شناخته شده و نق  مهمی در فرهنیهای باستانی ایفا کرده

 شود. عربی و چینی یافت می -رومی -یونانی -های فرهنیهای اوشیه مصری نوشته

   (مررکی )داروهای افزاها توان

گوناه ماواد احسااس توانمنادی و     همانیونه که از نام این دسته از مواد پیداست؛ با مصر  ایان  

دهد ، داروهای مررک از پرمصار  تارین    جن  و جوش و تررّک بی  از حد به فرد  دست می

 -می توان باه کوکااهین   سیند. از انواس سن داروهای روان گردان هستند که از گیاه کوکا بدست می

 ها و شیشه اشاره کرد. سمفتامین

                                                           
1
. Lysergic-Acid Diethylamide (LSD)  
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 توهم زاها )روان گردان(

گذارد و تغییارات اساسای    شود که بر ادراک فرد ا ر می ای از مواد اطالق می ه دستهاین داروها ب

ال اس  –تاوان باه حشای      کند. از انواس این ماواد مای   در حاالت روانی و رفتاری فرد ایجاد می

 .ها اشاره کرد قارچ –کتامین–ماری جوانا –مسکاشین –دی
 

 های پژوهش یافته

 کیفی پژوهش هاییافته

نظران علر گارای   و مصاحبه صورت پذیرفته با صاح  پیشینه ترقیقسمده از بررسی بعمربرابر 

 باشد:به استعمال مواد مخدر بشر  ذیر می نظامی کارکنان پایور

 اشف( دالیر برون سازمانی:

 .فعاشیت شدید دشمن در تهیه و توزیع مواد مخدر در جهت سشوده کردن نسر جوان کشور (0

 .، دوستان و مرر معاشرتدر خانوادهوجود افراد معتاد  (1

 .سهر اشوصول و در دسترس بودن مواد مخدر در جامعه (9

 .مشکالت خانوادگی و نا سازگاری همسر (0

 .عدم رضایت شغلی و فشار های عصبی در مریط (1

 .های روحی و عصبی سالم و ناراحتی استعمال مواد مخدر به عنوان تسکین دهنده (4

 .عواق  جسمی و قانونی مصر  مواد مخدراطالس بسیاری از کارکنان از بی (1

 .های ناشی از مشکالت عاطفی و عشقی ناراحتی (1

 .وجود اختالالت روانی و شخصی (3

 .همرنگ شدن با دوستان و مصر  مواد مخدر به صورت تفننی و تفریری در کنار سنان (04

 .های جسمی و ذهنیت درمان به وسیله مواد مخدر ابتالء به بیماری (00

 .حس کنجکاوی (01

 .بودن اعتماد به نفس پایین (09

 .ضعف بنیه اعتقادی و دینی (00

 .ضعف تربیت خانوادگی (01

 .مشکالت خانوادگی و فوت و بیماری نزدیکان (04

 ب( دالیر درون سازمانی:

 .نظامیهای  سشودگی مریطی و فرهنیی در برخی از مناطق استقرار ییان (0
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فرادات  کاردن اوقاات   الت سااشم ورزشای و تفریرای بارای پر    مردودیت امکانات و تساهی  (1

 های واقع در مناطق مرروم.در ییان کارکنان خصوصاً

 .مخدر جهت رفع خستییشی از کار مروشه و استعمال موادسختی و فشار نا (9

 .عدم رسیدگی به مشکالت ماشی و روحی کارکنان (0

 کنتارل ضاعیف مساؤالن ذیاربط در    استعمال دخانیات در سطح گسترده در بین افاراد و   (1

 ی نظامی.هاییاناز برخی 

ساعات دیر اداری در برخی در  اًوجود اماکن امن و خلوت برای مصر  مواد مخدر خصوص (4

 ی نظامی.هاییاناز 

 .فقدان مراکز باز پروری خاص در نیروهای مسلح (1

 .عدم سگاهی کارکنان به قوانین و مقررات و عواق  جزاهی جرم اعتیاد (1

ها و حفاظت فیزیکی نامناسا  برخای   افی مسؤالن بر مدخر ورودی پادگانعدم نظارت ک (3

 ی نظامی.هاییاناز 

باا حیثیات و    مصار  ماواد مخادر   وجود معذورات اخالقی به دشیر مرتبط بودن موضاوس   (04

 .اعتبار کارکنان

 .های عملیاتی و عدم جابه جایی و انتقال به موقع کارکنانسختی کار در ییان (00

 نظامی.ی هاییان کارکنانبرخی از مشکالت ماشی و معیشتی  (01

 .اهتمام الزم به اعتیاد کارکنان در بدو ورود به خدمتعدم دقت و  (09

 ی نظامی.هاییانبرخی از اهی، تفریری و ورزشی در سطح مررومیت و کمبود امکانات رف (00

 .ع با کارکنان معتادطهای کنترشی و برخورد قاعدم وجود مکانیزم (01

     برخاای ازن روانشناساای توانمنااد در سااطح کمبااود مراکااز مشاااوره مناساا  و کارشناسااا (04

 ی نظامی.هاییان

 .فرماندهان و مسؤشین بر عملکرد کارکنانبرخی از عدم نظارت و توجه  (01

فرماندهان با کارکنان ترات امار و سگااه    برخی از عدم وجود رابطه دوستانه و نزدی  بین  (01

 نبودن مسؤشین از مشکالت شخصی کارکنان.

 فرماندهان و مسؤشین با کارکنان ترت امر.برخی از وجود تبعیض در برخورد  (03

 کارکنان. برخی از های زندگی در بینضعف سموزش مهارت (14
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 وهشکمی پژ هاییافته

 

 افزار تحلیل آماری ها بر اساس خروجی آزمون فریدمن نرم نتایج تجزیه و تحلیل برای داده  (1جدول )

 میانیین سزمون سواالت
انررا  

 معیار

تعداد 

(N) 

نتیجه 

سزمون 

 فرضیه

شناخت دالیر و زمینه های گرای  کارکنان پاایور باه اساتعمال     -0

مواد مخدر، در یافتن راه کارهای پیشاییری از باروز اعتیااد در    

 بین این کارکنان تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

4.29 .874 80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

کارکناان پاایور باه    ، در گارای   وجود اختالالت روانی و شخصی -1

 اعتیاد و استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.84 
1.03

7 
80 

ود
 ش
ی
نم
د 
ر

 

همرنگ شدن با دوستان و مصر  مواد مخدر به صورت تفننای و   -9

، در گارای  کارکناان پاایور باه اعتیااد و      تفریری در کنار سنان

 استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

4.07 .911 80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

ابتالء به بیماری های جسمی و ذهنیت درماان باه وسایله ماواد      -0

،  در گرای  کارکنان پاایور باه اعتیااد و اساتعمال ماواد      مخدر

 مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

2.99 
1.04

9 
80 

ود
 ش
ی
د م
ر

 

اعتیااد و اساتعمال   ، در گرای  کارکنان پایور به حس کنجکاوی - 1

 مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

2.89 .994 80 

 رد
ود
 ش
ی
م

 

، در گرای  کارکنان پایور به اعتیااد و  پایین بودن اعتماد به نفس -4

 استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.53 
1.07

9 
80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

در گرای  کارکنان پایور به اعتیاد و ، ضعف بنیه اعتقادی و دینی -1

 استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.47 
1.10

2 
80 

 رد
ود
 ش
ی
نم
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 میانیین سزمون سواالت
انررا  

 معیار

تعداد 

(N) 

نتیجه 

سزمون 

 فرضیه

، در گرای  کارکنان پایور باه  وجود افراد معتاد در مریط خانوادها 1

 اعتیاد و استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.83 .868 80 

 رد
ی
نم

 
ود
ش

 

، در گارای   ناراحتی های ناشای از مشاکالت عااطفی و عشاقی     -3

 کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.59 .977 80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

، در گرای  کارکنان پاایور باه اعتیااد و    ضعف تربیت خانوادگی -04

 استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.80 .833 80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

، در گارای   دسترسی سسان باه ماواد مخادر در ساطح جامعاه      -00

 کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

4.04 .906 80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

و  ، در گرای  کارکنان پایور به اعتیادمشکالت ماشی و اقتصادی -01

 استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.54 
1.07

8 
80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

، در گاارای  مشااکالت خااانوادگی و فااوت و بیماااری نزدیکااان -09

 کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.13 
1.03

6 
80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

، در گرای  اعتیاد کارکنان در بدو ورود به خدمتعدم توجه به  -00

 کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

4.16 
1.04

9 
80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

مررومیت و کمبود امکانات رفاهی، تفریری و ورزشی در سطح  -01

و  ، در گارای  کارکناان پاایور باه اعتیااد     ییان های پدافنادی 

 استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.92 .839 80 

 رد
ود
 ش
ی
نم
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 میانیین سزمون سواالت
انررا  

 معیار

تعداد 

(N) 

نتیجه 

سزمون 

 فرضیه

عدم وجود مکانیزم های کنترشی و برخاورد قااظع باا کارکناان      -04

، در گرای  کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال مواد مخدر معتاد

 تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

4.14 .882 80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

عدم وجود مراکاز مشااوره مناسا  و کارشناساان روانشناسای       -01

پایور ، در گرای  کارکنان توانمند در سطح ییان های پدافندی

 به اعتیاد و استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.86 .853 80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

 عدم سگاهی کارکنان از قوانین و مجازاتهای مرباو  باه مصار     -01

ه اعتیااد و اساتعمال   با ، تا در گرای  کارکنان پایور مواد مخدر

 مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.30 
1.04

8 
80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

، عدم نظارت و توجه فرماندهان و مسؤشین بر عملکارد کارکناان   -03

در گرای  کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال مواد مخدر تاأ یر  

 دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.68 .897 80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

، استعمال دخانیات ) سییار ( درمرر خدمت و کاوی ساازمانی   -14

در گرای  کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال مواد مخدر تاأ یر  

 دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.60 .908 80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

فرماندهان باا کارکناان   عدم وجود رابطه دوستانه و نزدی  بین  -10

 ترت امر و سگاه نبودن مسؤشین از مشکالت شخصای کارکناان،  

در گرای  کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال مواد مخدر تاأ یر  

 دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.64 .903 80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

وجود تبعیض در برخورد فرماندهان و مسؤشین با کارکنان ترت  -11

گرای  کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال ماواد مخادر   ، در امر

 تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.35 
1.15

9 
80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

، در پایین بودن حقاوق و مزایاا و مشاکالت معیشاتی کارکناان      -19

گرای  کارکنان پایور به اعتیاد و اساتعمال ماواد مخادر تاأ یر     

 دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.67 
1.22

0 
80 

ود
 ش
ی
نم
د 
ر
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 میانیین سزمون سواالت
انررا  

 معیار

تعداد 

(N) 

نتیجه 

سزمون 

 فرضیه

، در گارای   عادم سماوزش مهاارت هاای زنادگی باه کارکناان        -10

 کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.70 .877 80 

ود
 ش
ی
نم
د 
ر

 

سختی کار در ییان های عملیاتی و عدم جابه جایی و انتقال به  -11

درگرای  کارکنان پایور باه اعتیااد و اساتعمال    ، موقع کارکنان

 مواد مخدر تأ یر دارد.

H0 :µ =< 3 
H1 : µ > 3 

3.66 
1.10

2 
80 

 رد
ود
 ش
ی
نم

 

 

هاای افاراد ماورد پرسا       چنانچاه میاانیین پاساخ    نتایج به دست سمدهدر ترلیر 

باشد، فرضیه متناظر باا ساوال ماورد قباول اسات )پاارامتر سزماون در         9بیشتر از 

کنایم( و اگار بطاور     را قباول مای   H1را رد و  H0ناحیه بررانی قرار نادارد، پاس   

     شاود  باشد سنیاه فرضایه متنااظر باا ساوال رد مای      9 و یا مساویداری کمتر  معنی

را رد    H1و قبااولرا  H0سزمااون در ناحیااه برراناای قاارار دارد، پااس   پااارامتر)

 کنیم(. می

بر اساس میانیین موزون به دست سمده از هار دساته ساواالت متغییرهاای ورودی     

 باشد: های مطر  شده به صورت زیر می وضعیت پذیرش و رد فرضیه

یا   نتایج ترلیر انجام شده برای فرضیه شماره  :(09تا 1)سؤاالت 0فرضیه شماره 

این ترقیق )وجود رابطه میان عوامار بارون ساازمانی در گارای  کارکناان پاایور       

  =39514H1:µ< بااه اسااتعمال مااواد مخاادر( بااه صااورت :  هااای نظااامیسااازمان

این ترقیق، نتیجه حاصار ایان    ی باشد. بنابراین با تأیید شدن فرضیه شماره  می

است که عوامر برون سازمانی در گرای  کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال ماواد  

 مؤ ر است. مخدر

نتایج ترلیر انجام شده برای فرضیه شاماره   :(11تا  00)سؤاالت  1فرضیه شماره  

ایور دو این ترقیق )وجود رابطه میان عوامر درون سازمانی در گرای  کارکناان پا  

  =H1:µ 39511< بااه اسااتعمال مااواد مخاادر( بااه صااورت: هااای نظااامیسااازمان

این ترقیق، نتیجاه حاصار ایان     دوباشد. بنابراین با تأیید شدن فرضیه شماره  می
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است که عوامر درون سازمانی در گرای  کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال ماواد  

 است.مؤ ر  مخدر
 

 های پژوهش تحلیل یافته

هاای   ، چنانچه میاانیین نماره پاساخ   هار نتایج به دست سمده از پرسشنامهترلیدر 

توان گفت متغیر مساتقر ساوال بار متغیار     باشد می 9افراد مورد پرس  بیشتر از 

ً زیاد متوسط وابسته تأ یر بیشتر از  :  دارد بنابراین ()نسبتا

شناخت دالیر ) پرس  به میزان تا یر متغیر مستقرهای افراد مورد میانیین پاسخ (0

( باه  به استعمال مواد مخدر های نظامیسازمانهای گرای  کارکنان پایور و زمینه

مصر  مواد مخدر در باین ایان   پیشییری از بروز  های کاریافتن راه) متغیر وابسته

های گارای   توان گفت شناخت دالیر و زمینهباشد بنابراین میمی 13/0( کارکنان

کاار   هاای ، در یاافتن راه به استعمال مواد مخادر  های نظامیسازمانکارکنان پایور 

ً زیاد دارد.  پیشییری از بروز اعتیاد در بین این کارکنان تأ یر نسبتا

تاا یر گاذار در گارای  کارکناان      برون سازمانیدر بخ  سواالت مربو  به عوامر  (1

هاای  پاساخ ، ( 09تاا   1)ساؤاالت  به استعمال ماواد مخدر  های نظامیسازمانپایور 

)همرناگ شادن باا دوساتان و     س  به میازان تاا یر متغیار مساتقر     افراد مورد پر

ورت تفننای و تفریرای در کناار سناان( باه متغیار وابساته        مصر  مواد مخدر به ص

بااه اساتعمال مااواد مخاادر ( دارای   هااای نظاامی سااازمانگارای  کارکنااان پاایور   )

های افراد مورد پرسا  باه میازان تاا یر متغیار      پاسخو ( 4.07باالترین میانیین )

هاای  ساازمان مستقر )حس کنجکاوی( به متغیر وابساته )گارای  کارکناان پاایور     
باشاد  ( مای 13/1به اعتیاد و استعمال مواد مخدر( دارای کمترین میاانیین)  نظامی

توان در بین عوامر برون سازمانی مندرج در پرسشنامه، همرنگ شادن  بنابراین می

وستان و مصار  ماواد مخادر باه صاورت تفننای و تفریرای در کناار سناان در          با د

گرای  کارکنان پایور به استعمال موادمخدر بیشترین تأ یر و حس کنجکااوی، در  

 گرای  کارکنان پایور به استعمال موادمخدر کمترین تأ یر را دارد.

کارکناان   در بخ  سواالت مربو  به عوامر درون سازمانی تا یر گاذار در گارای    (9

هاای  ، پاساخ ( 11تاا   00)ساؤاالت  به استعمال مواد مخدر های نظامیسازمانپایور 

افراد مورد پرس  به میزان تا یر متغیر مستقر )عدم توجه به اعتیااد کارکناان در   

 هاای نظاامی  ساازمان ( به متغیر وابسته )گرای  کارکنان پایور متبدو ورود به خد
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هاای افاراد ماورد    ( و پاساخ 04/0باالترین میانیین )به استعمال مواد مخدر( دارای 

عدم سگاهی کارکنان از قاوانین و مجازاتهاای   پرس  به میزان تا یر متغیر مستقر )

هاای  سازمان( به متغیر وابسته )گرای  کارکنان پایور مربو  به مصر  مواد مخدر

باشاد  مای ( 9/9به اعتیاد و استعمال مواد مخادر( دارای کمتارین میاانیین)   نظامی 

عدم توجه باه  سازمانی مندرج در پرسشنامه، درون توان در بین عوامر بنابراین می

در گارای  کارکناان پاایور باه اساتعمال       اعتیاد کارکنان در بدو ورود باه خادمت  

عدم سگاهی کارکنان از قوانین و مجازاتهای مرباو  باه   موادمخدر بیشترین تأ یر و 

ن پایور به استعمال موادمخدر کمترین تاأ یر  ، در گرای  کارکنامصر  مواد مخدر

 را دارد.
 

 گیری بحث و نتیجه

مقادار دسات یافات کاه ایان ارقاام        10تاوان باه    با مراسبه میانیین موزون، مای  

باه  های نظامی سازمانتوانند مبنای اوشویت بندی عوامر گرای  کارکنان پایور  می

پیشییرانه  های کارو با نیرش به نتایج بدست سمده راه استعمال مواد مخدر گردند

 ( قابر مشاهده است.  1نتایج در جدول)شود.اراهه می
بندی عوامل گرایش کارکنان پایور به اعتیاد و استعمال مواد مخدر اولویت (2جدول )  

یور  پا استعمال   های نظامیسازمان عوامر گرای  کارکنان  و  د  عتیا به ا

د مخدر  موا
وشویت میانیین  ا

ورود به خدمت در بدو  عتیاد کارکنان  به ا  0 4.16 عدم توجه 

معتاد ا کارکنان  ب و برخورد قاظع  یزم های کنترشی   1 4.14 عدم وجود مکان

و  د مخدر به صورت تفننی  و مصر  موا ا دوستان  ب همرنگ شدن 

ان ن س ر   تفریری در کنا
4.07 9 

د مخدر در سطح جامعه به موا  0 4.04 دسترسی سسان 

و ورزشی در سطح  نات رفاهی، تفریری  مکا و کمبود ا ز مررومیت  برخی ا

 های نظامیسازمان
3.92 1 

نمند در  وا ت نشناسی  کز مشاوره مناس  و کارشناسان روا عدم وجود مرا

از سازمان سطح   های نظامیبرخی 
3.86 4 

 1 3.84 وجود اختالالت روانی و شخصی

د معتاد در مریط  فرا ا وادهوجود   1 3.83 خان

دگی نوا یت خا  3 3.8 ضعف ترب

به کارکنان  04 3.7 عدم سموزش مهارت های زندگی 

ر عملکرد کارکنان فرماندهان و مسؤشین ب توجه   00 3.68 عدم نظارت و 

و مشکالت معیشتی  ا  ی ایین بودن حقوق و مزا ز پ ا  01 3.67 کارکنانبرخی 
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هاای نظاامی   منظور پیشییری از گرای  کارکنان سازمانبهبا نیرش به نتایج حاصر از پژوه  

 مؤ ر واقع گردد:تواند کار ذیر میبه مصر  موادمخدر راهای

ساازی  هاای سموزشای و سگااه   کاالس  گزاریبرها با افزای  سطح سگاهی کارکنان و خانواده (0

و  روانکااو ...(  روانشاناس،  توسط مسئوشین ییان با دعوت از ساخنرانان مادعو )حقوقادان،   

گیاری از  در سطح ییان و کوی سازمانی با بهره های زندگیاهتمام به سموزش کیفی مهارت

 ی سموزشی مستقیم و دیر مستقیم.هاروش

های قوی کنترشی و برخوردهای قاطع و بازدارنده با معتاادین   پی  بینی و برقراری مکانیزم (1

 تا درس عبرت برای سایرین گردد.

هاای  گیری از ورودکارکنان معتااد باه ساازمان   دقیق پیشینه نفرات  به منظور جلوبررسی  (9

 نظامی.

های پدافندی به منظور رفاع مشاکالت فکاری و    مشاوره ییانسازی مراکز  و بهینه تشکیر (0

 روانی کارکنان.  

 برقراری رابطه عاطفی، نزدی  و منطقی بین مسئوشین با کارکنان ترت امر. (1

انجام مصاحبه مستمر توسط مبادی ذیربط بمنظور شاناخت و سگااهی از وضاعیت روحای       (4

 .جسمی و مشکالت خانوادگی و ... کارکنان

ه  ب تی و عدم جا ه موقع سختی کار در ییان های عملیا ب تقال  ن ا جایی و 

 کارکنان
3.66 09 

مر  ا کارکنان ترت ا ب فرماندهان  ین  و نزدی  ب ه  رابطه دوستان عدم وجود 

ز مشکالت شخصی کارکنان بودن مسؤشین ا ه ن  و سگا
3.64 00 

و کوی سازمانی ر ( درمرر خدمت  یات ) سییا  01 3.6 استعمال دخان

و عشقی عاطفی  از مشکالت  اشی  ن اراحتی های   04 3.59 ن

اقتصادی و  ماشی   01 3.54 مشکالت 

ه نفس د ب عتما ایین بودن ا  01 3.53 پ

و دینی عتقادی  نیه ا  03 3.47 ضعف ب

مر ا کارکنان ترت ا و مسؤشین ب فرماندهان   14 3.35 وجود تبعیض در برخورد 

و مجازات ین  ن قوا ز  د  عدم سگاهی کارکنان ا به مصر  موا های مربو  

 مخدر
3.3 10 

یماری نزدیکانمشکالت  و ب و فوت  وادگی   11 3.13 خان

د مخدر موا به وسیله  و ذهنیت درمان  یماری های جسمی  ه ب ب تالء  ب  19 2.99 ا

 10 1513 حس کنجکاوی
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ها جهت پرنماودن اوقاات   مکانات ورزشی و تفریری و کتابخانه در سطح ییاندایر نمودن ا (1

 .فرادت کارکنان

تاد به مرایط خادمتی و کاوی    مخدر و افراد معزم در جهت جلوگیری از ورود مواددقت ال (1

 سازمانی و برخورد با فروشندگان دخانیات در مریط نظامی.

نامه  و تهیه و تدوین شیوهای نظامی هسازمانییری از اعتیاد در سطح کیر کارگروه پیشتش (3

منظور همسان و ی  سو کردن کلیاه  ه ب مصر  مواد مخدرکارگروه تخصصی پیشییری از 

 .اقدامات

های مرتبط با موضوس پیشاییری  امکانات، دان  و تجربیات سازمان گیری حداکثری از بهره (04

 .و مبارزه با مواد مخدر

 .پیشییرانهاختصاص بودجه کافی و مستقر جهت اقدامات  (00

گیری، پیییری، مقابله و درمان زیارا کاه پیشاییری بهتار از درماان      تقدم پیشییری بر مچ (01

 است و عالج واقعه قبر از وقوس باید کرد.

 اشرافیت اطالعاتی بر تمامی سطو  ییان از طریق جل  مشارکت عمومی کارکنان. (09

 سشودگی.درنگ کارکنان در معرض شغزش، خطا، اشتباه و توجیه و ارشاد بی (00

 .های دیرالزم در سطح ییان مورد و مردودیت های بی تالش در جهت رفع سختییری (01

تشویق فرماندهان و مسئوالن الیق و شایسته که با انجاام تمهیادات مناسا  در خصاوص      (04

 تفاوت. پیشییری از اعتیاد کارکنان اقدام نموده اند و توبیخ فرماندهان و مسئوشین بی

 .در سطح ییان کارکنان مذهبی های وزشارتقای سطح اعتقادی و سم (01

، خدمت مریط خوشایندسازی جهت در تالش، کارکنان مادی و معیشتی نیازهای به توجه (01

 ماشی سنان. مشکالت رفع جهت اشرسنه قرض صندوق ایجاد

 عااطفی  ی رابطه ایجاد و دار مشکر افراد با بازرسی و فرماندهان حضوری های مالقات انجام (03

 .سمیز تبعیض و ناعادالنه تصمیمات و شخصی ی اعمال سلیقه از پرهیز و سنان با

 های نظامی.سازمان مرر خدمت کارکنان کردن بومی در جهت تالش (14

 . دارند قرار تهدید ی دامنه در که سنهایی خصوصاً نیروها چرخ  و جابجایی (10

 معتبر.بازپروری  اعزام کارکنان خودمعر  به مراکز (11
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 .انتشارات سروش: شهر تهران، تهران

 نور پیام دانشیاه انتشارات: تهران اجتماعی؛ انررا  شناسی جامعه(. 0919)  سخاوت، جعفر. 

  ،( فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارت امیرکبیر.0914)عمید، حسن 

 (0910دالمی سبیز، مرسن « .)  مطاشعاه  اعتیااد؛  بار  ماؤ ر  اجتمااعی  –بررسی علر اقتصاادی 

 ساال  ماواد،  مصار   ساؤ  پژوهشای  علمای،  ناماه فصار  ،«شایراز  شهر پیربنان اردوگاه موردی

 .1 شماره  دوم،

 ،ناجا سموزش معاونت ،مخدر بامواد مبارزه سموزشی فرهنگ (.0911علی،) دنجی. 

 نشبنی و معاشرت با گروه هنجار شکن در گارای   تأ یر هم(. »0919)، فروس اشدین عدل، اکبر

 .11نامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره فصر« جوانان به اعتیاد

 ( ،قاموس قرسن، تهران: انتشارت داراالکت  اال0910قریشی، سید علی اکبر ،).سالمیه 

 (، ارزیابی ترقیقات انجام گرفته در خصوص اعتیاد و مصر  ماواد مخادر   0913) ،ازپور، رکرم

 .1 شماره،فصلنامه ژرفای تربیتدر ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

 (. ارزیابی ترقیقات انجام گرفته در خصوص اعتیاد و مصر  مواد مخادر  0913)، کرم پور، رزا

 .04 شماره ر، ژرفای تربیت، سال دوم ، در ستاد مبارزه با مواد مخد

 م.دوازده سمت، چاپ انتشارات: تهران یشناس جامعهی مبان(. 0913، )کوهن، بروس 

 ( ،0919کوهن، سشن .)   :انتشاارات  فرهنگ مواد مخدر، ترجمۀ حسن حاج سایدجوادی، تهاران

 .مربی

 و مطاشعاات  اداره ،مخادر  ماواد  باا  مباارزه  .(0910) ،ناجاا  مخادر  مواد با مبارزه مرکز 

 .ترقیقات

 ( ،0919مشکانی، مرمدرضا،)        سنج  تأ یر عوامار درونای و بیرونای خاانواده بار بزهکااری

 .نشر سگهتهران: های اجتماعی ایران(، شناسی ایران )سسی ، انجمن جامعهنوجوانان

 ( ،فرهنگ فارسی، جلد دوازدهم، تهران: انتشارت امیرکبیر.0911معین، مرمد ،) 



 0931 زمستان ،04 شماره ،چهاردهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                      011
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 .0911زمستان ، 11اره ش 

 ،شارکت  انتشاارات  :تهاران  هاا،  دیدگاه و ها نظریه اجتماعی انررافات ، (0910)فریده ممتاز 

 .سهامی

 ( ،حفاظات اطالعاات در پیشاییری، تهاران: انتشاارات مرکاز مطاشعاات        0919نصری، قدیر ،)

 کاربردی حفاظتی.

 ( .تقریرات جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد مجتمع 0910نجفی ابرند سبادی، علی حسین )

 قم. سموزش عاشی

 ( ،مباحثی در علوم 0911نجفی ابرندسبادی، حسین علی .).جنایی ویراستار شهرام ابراهیمی 

 ناشار  ملای،  امنیات  علیاه  تهدیاد  اجتماعی برران مخدر مواد (.0911) ،علی ،هاشمی 

 .مخدر مواد با مبارزه ستاد دبیرخانهتهران:

 ( تاریخ هرودت، ترجمه و توضیرات و حواشای هاادی هادایتی، ج ،   0919هرودت .)تهاران:  0

 انتشارات دانشیاه تهران.
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