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سـاز متعـددي در       رسد اعتياد و سوء مصرف مواد داراي عوامل زمينه          به نظر مي   :زمينه و هدف  

هـايي    سوء مصرف مواد نيز متعاقباً موجب بروز دگرگوني       . هاي نگرش، محيط و جامعه باشد       حيطه
  .گردد در افراد مبتال در خصوص درك مسايل اجتماعي و نوع نگرش در مورد اين معضل مي

 فرد معتاد در مورد مسأله اعتياد و مـشكالت موجـود            42در اين مطالعه نگرش      : بررسي روش
در منطقه محل سكونت از يك جامعه روستايي در شهرستان بابل مورد بررسـي قـرار گرفتـه و بـا       

افراد معتـاد مـورد     . مورد مقايسه قرار گرفته است    )  نفر 268(نگرش افراد غيرمعتاد در همان جامعه       
بـه سـوء مـصرف تريـاك        در هفتـه     ماه اخيـر     6طي   چندين بار    دست كم اني بودند كه    مطالعه كس 

آوري اطالعات نگرش افراد مورد مطالعه توسط مصاحبه و براساس يك             جمع. كرده بودند مبادرت  
  .پرسشنامه نيمه ساختارمند صورت گرفت

كل فـردي بـا   نگرش افراد معتاد در خصوص اهميت مسأله اعتياد به عنـوان يـك مـش    :ها  يافته
هر دو گروه افراد معتاد و غيرمعتاد سه مشكل اصلي          . دار داشت   نگرش افراد غيرمعتاد تفاوت معني    

موجود در منطقه محل سكونت خود را به ترتيب بيكاري، فقدان امكانات تفريحي و اعتياد عنـوان                 
وه معتـادان و    داري ميان گـر     برخي از مشكالت مطرح شده تفاوت معني      . بندي نمودند   كرده و رتبه  

 هم افراد   ،در خصوص چگونگي سپري كردن اوقات فراغت      . افراد غيرمعتاد مورد مطالعه نشان داد     
معتاد و هم افراد غيرمعتاد بيش از همـه از فقـدان امكانـات الزم بـراي گذرانـدن اوفـات فراغـت                       

  .شكايت داشتند
ريـزي بـراي     برنامـه توجه به نگرش افراد جامعه در خصوص مسأله اعتياد جهـت   : گيري  نتيجه

تناقص موجود ميان نگرش افـراد معتـاد بـه          . مهار اين معضل و پيشگيري از آن نقشي اساسي دارد         
. مل است أ قابل ت  )بدان پرداخته شده  كه در اين مطالعه     (مسأله اعتياد در دو جنبه فردي و اجتماعي         

 اوقـات فراغـت، فـراهم       توجه بـه  همان گونه كه از طرف افراد مورد مطالعه نيز اشاره شده است،             
آوردن امكانات الزم براي ايجاد بسترهاي فرهنگي و فيزيكي، گذراندن اين اوقات به بهترين نحو،               

  .هاي اجتماعي به ويژه اعتياد نقش بسيار مؤثري خواهد داشت در پيشگيري از نابساماني
  

  مصرف مواداعتياد، نگرش، مشكالت منطقه محل سكونت، اوقات فراغت، سوء : كلمات كليدي
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 1385 مرداد، 5  ، شماره64دوره كده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، مجله دانش 

  
  

 جهاني است كه هر جامعـه       معضلسوء مصرف مواد يك      
رنـج  آن  هاي خاص افراد خود، به نحوي از          با توجه به ويژگي   

ــي ــرد  م ــرش و     ].1[ب ــاعي، نگ ــي، اجتم ــصات فرهنگ مشخ
مـشكل  در مـورد    بـه ويـژه     هاي موجود در هر جامعـه         ديدگاه

هـاي مختلفـي از افـراد هـر جامعـه را در               تواند گروه   اعتياد مي 
  ].2[ معرض سوء مصرف مواد مخدر قرار دهد

عوارض بـسيار جـدي اعتيـاد بـر سـالمت فـرد، زنـدگي               
خــانوادگي، اقتــصاد، امنيــت و رشــد فرهنگــي جامعــه بــسيار 

مهـار توسـعه، بـرهم خـوردن ثبـات          . گسترده و عميـق اسـت     
رضي اسـت   سياسي و تهديد روند دموكراسي در جوامع از عوا        

  ].3 [شود ميكه به معضل اعتياد منتسب 
شود كه ميـزان       با مطالعه روند اعتياد در كشور مشاهده مي       

بـر  % 8 دو برابـر شـده و سـاالنه          ، سـال  12معتادان تقريباً هـر     
با توجه به هـرم سـني جمعيـت         . گردد  ميجمعيت آنان افزوده    

 كشور و خيل عظيم جوانان و نوجوانان در جامعـه مـا كـه در              
معرض خطر ابتالء به اين معضل قراردارند، اهميت توجـه بـه            

هاي افراد جامعه در خصوص اعتياد، مشكالت موجـود           ديدگاه
در جامعه و چگونگي سپري كردن اوقات فراغت بيـشتر قابـل            

  ].3[درك خواهد بود 
انـد و   ساز اعتيـاد ذكـر شـده    عوامل متعددي به عنوان زمينه 
بـه  . انـد   رسيدهانجام  به  وامل  مطالعات چندي در بررسي اين ع     

هاي نگرشـي خاصـي        تفاوت ،رسد در جمعيت معتادان     نظر مي 
نسبت به جمعيت عادي در خصوص مسأله اعتياد و عـوارض           

سـاز    مرتبط با آن وجود داشته باشـد و يكـي از عوامـل زمينـه              
اعتياد وجود نگرش مثبت نسبت به مواد مخدر در اين گروه از            

  ].4[شود  افراد قلمداد مي
هاي فكـري و نگرشـي نـسبت بـه مـسأله               عالوه بر زمينه  

اعتياد، در خصوص نوع نگرش به ديگـر مـسايل و مـشكالت             
هايي ميان گـروه معتـادان و گـروه جمعيـت             جامعه نيز تفاوت  

تفـاوتي نـسبت بـه مـسايل عمـده            بـي . شود  ميعادي مشاهده   
اجتماعي، فرافكني مشكالت فردي، به ويژه اعتياد به جامعـه و           

هاي فردي در جهت واكـنش در         طرافيان و از بين رفتن انگيزه     ا
  ].5[اند  برابر مسايل اجتماعي از اين دسته

اعتيــاد بــر رفتارهــاي معمــول فــرد نيــز اثــر منفــي دارد و 
. كنـد   بخش را از زندگي فرد دور مـي         هاي طبيعي و فرح     عادت

در مراحل وابستگي شديد كه فرد از نظر روانـي تمامـاً درگيـر            
 پـس از    گيدوره نـشئ  سپري كـردن    گي تهيه، مصرف و     چگون

اي بـراي پـرداختن بـه         مصرف ماده مخدر است، هـيچ انگيـزه       
  ].6[باقي نخواهد ماند هاي طبيعي  تفريحات سالم و فعاليت

هـاي تفريحـي و فقـدان         از طرف ديگر سالم نبودن محـيط      
امكانات الزم بـراي سـپري شـدن اوقـات فراغـت جوانـان و               

تواند آنها را در معـرض سـوء اسـتفاده        دگي مي نوجوانان به سا  
  ].8، 7[افراد سودجو و ابتال به سوء مصرف مواد قرار دهد 

در خصوص نوع نگرش معتادان در جامعه ايران نسبت بـه       
 مطالعـات بـسيار محـدودي       ،مسايل اجتماعي و معضل اعتيـاد     

صورت گرفته اسـت و نتـايج خاصـي پيرامـون ايـن موضـوع               
  .فته استنيا تاكنون انتشار

  
  

  
  

 فرد معتاد از دهـستان خوشـرودپي        42روي   اين مطالعه بر  
در يكــي از منــاطق روســتايي بخــش بنــدپي غربــي از توابــع  

 نفر از افراد غيرمعتاد همان منطقـه        268شهرستان بابل و تعداد     
افراد معتاد مورد مطالعـه     . به عنوان گروه شاهد صورت گرفت     

گيـري    س يك برنامه غربـالگري و از طريـق يـك نمونـه            براسا
تصادفي بر مبناي جامعه انتخاب شده و همگي حداقل بيش از           

افراد شاهد مورد   . نمودند  چند مرتبه در هفته ترياك مصرف مي      
مطالعه نيز از همان جمعيت اوليـه كـه مـورد غربـالگري قـرار               
. گرفته و معتاد نبودنـد بـه صـورت تـصادفي انتخـاب شـدند              

 مقدمه

  بررسيروش
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 1385مرداد،5 ، شماره64دورهمجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

آوري اطالعات توسط يك پرسشنامه نيمـه سـاختارمند و            جمع
اي و با مقياس ليكرت و سؤاالت بـاز در          به صورت چند گزينه   

خصوص مشكالت اصلي منطقه از ديدگاه پرسش شوندگان و         
  .انجام شدهاي اصلي ايشان در زمان اوقات فراغت  فعاليت

هـا، اطالعـات بـه دسـت آمـده از             آوري داده   پس از جمـع   
بندي و ويرايش شده و ورود اطالعات دسته          ت باز دسته  سؤاال

جهـت تجزيـه و      5/10ويرايش   SPSSبندي شده در نرم افزار      
اطالعات سؤال نگـرش نيـز مـستقيماً بـه          . تحليل انجام گرفت  

ــرم ــاره  ن ــا آم ــذكور وارد شــد و ب ــزار م ، Chi-Squareهــاي  اف
Kruskal-Wallis و Mann-Whitney U مورد تجزيه و تحليل 

  .رار گرفتق
  
  

  
  

ــه     ــورد مطالع ــاد م ــراد معت ــن اف ــانگين س ــال 4/45مي  س
)5/15SD= ( ســال 9/45و در افــراد غيرمعتــاد مــورد مطالعــه 
)5/15SD= (بود.  

 نفر مرد   41و  %) 4/2( نفر زن    1از افراد معتاد مورد مطالعه      
%) 7/12 ( نفـر زن   34ولي از افراد گروه شاهد      . بودند%) 6/97(

  .بودند%) 3/87( نفر مرد 235و 
بـه سـؤال    )  نفـر  194% (5/62 ،از كل افـراد مـورد مطالعـه       

  .نگرش در خصوص اهميت مسأله اعتياد پاسخ دادند
ــادان   ــروه معتـ ــين از گـ ــن بـ ــر 24 ،در ايـ   %)2/57( نفـ

)72 %- 41% = 95% CI (   نفـر  170 ،و از گروه غيرمعتاد )62 (%
)68 %- 65 = %95 %CI (مذكور پاسخ دادندبه سؤال .  

از افراد معتاد مسأله اعتياد به عنوان يـك          % 5/87   از نظر   
% 55كه بيش از     مشكل فردي بي اهميت تلقي گرديد، حال آن       

از افراد غيرمعتاد مشكل اعتياد را يك مسأله مهم يا خيلي مهـم             
  .قلمداد كردند

، Kruskal-Wallis Test( دار بود اين تفاوت از نظر آماري معني
00/0P<) ( 1نمودار(.  

 باز در خـصوص مـشكالت       پرسشبه  )  نفر 298 % (4/96
اصلي موجود  در منطقه سكونت از ديگـاه پرسـش شـوندگان             

  .پاسخ دادند
 بـه   )CI% 95 = 6/91 - 100 %) (100( افراد معتاد    همگيدر اين بين    

  %) 5/95( نفـر  256 ،اين سؤال پاسـخ داده و از افـراد غيرمعتـاد          
)75 97-3/92  =95 %CI (به سؤال مذكور پاسخ دادند.  

 سه مشكل اصلي منطقـه بـه        ،از نظر كل افراد مورد مطالعه     
و %) 43(، فقــدان امكانــات تفريحــي  %)81(ترتيــب بيكــاري 

از ايـن معـضالتي چـون كـم      مطرح گرديد، پس%) 40(اعتياد 
ــت محــصوالت     ــودن قيم ــايين ب ــشاورزي، پ ــين ك ــودن زم ب

ت مربوط به دفع بهداشتي زباله، كشاورزي، فقر، گراني، مشكال
 10هـاي صـنعتي بـه ترتيـب          فقدان آب سالم و فقدان شركت     

 افراد مورد مطالعه به عنـوان       طرفمشكل عمده مطرح شده از      
  .ترين مسايل منطقه بودند اصلي

دار   با تفـاوت معنـي    ( افراد معتاد    ،در بين موارد مطرح شده    
 مربوط به دفـع     بيكاري، اعتياد، مسايل  : مشكالتي چون ) آماري

در سـاير مـشكالت     . بهداشتي زباله و مسكن را عنوان نمودند      
داري ميان دو گروه      گزارش شده در منطقه تفاوت آماري معني      

  ) .  1جدول (افراد وجود نداشت 
در پرسش از چگونگي سـپري كـردن اوقـات فراغـت، از             

 .اظهار نظر نمودند  %) 81( نفر   251 ، نفر افراد مورد مطالعه    310
) CI%95=5/71 -6/94%) (7/85( نفـر    36 ، اين بين افراد معتـاد     از

   %) 2/80( نفــر 215 ،پاســخگو بــوده و از افــراد غيرمعتــاد   
)8/84 - 9/74 = 95  %CI (به اين پرسش پاسخ گفتند.  

 نحـوه سـپري كـردن       ،هاي ارايه شـده     پس از تحليل پاسخ   
  :اوقات فراغت توسط كل افراد مورد مطالعه به اين شرح بود

در حدود نيمي از پرسش شوندگان از فقدان امكانات الزم          
بـراي گذرانـدن اوقــات فراغـت خــود شـكايت داشــتند و در     

 عـدم   ،پاسخگويي به چگونگي سـپري كـردن اوقـات فراغـت          

 هايافته
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 1385 مرداد، 5  ، شماره64دوره كده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، مجله دانش 

وجود امكانات الزم را به عنوان مشكل فرا رو مطرح نمودنـد،            
، سپري كـردن اوقـات در       %15پس از آن انجام كارهاي متفرقه       

از مـوارد   % 2/7و سپري كـردن بـي هـدف اوقـات           % 10 منزل
  .عنوان شده توسط كل افراد مورد مطالعه بود
داري بـيش افـراد       در اين ميان افراد معتـاد بـه طـور معنـي           

غيرمعتاد گزارش نمودند كه اوقات فراغـت خـود را در منـزل             
 و =031/0pبـه ترتيـب   (پردازنـد   سپري كرده و يا به اعتياد مي   

00/0p<) (2ل جدو.(  
 ميـزان   ،دار نبـودن تفـاوت از نظـر آمـاري           با وجود معنـي   

ورزش كردن به عنوان تفريح در گروه افراد معتاد بيش از افراد            
  ).2جدول (غيرمعتاد گزارش شد 

  
  

  
  

در مطالعه اخير افراد معتاد و غيرمعتاد از نظر توزيـع سـني             
داري از نظر جنسي      ي تفاوت معني  تفاوتي با يكديگر نداشته ول    

هـا كـه     با توجه به روش انتخاب نمونه     . دادندبا يكديگر نشان    

 طبيعي است كـه     ،به صورت غربالگري با انتخاب تصادفي بود      
 در گـروه معتـادان مـردان        ،]1،3[مشابه ديگر آمارهاي موجود     

تـر    و در گروه غيرمعتاد نسبت جنسي متعادل      بوده  بيش از زنان    
  .باشد

 بررسي نگرش افراد مورد مطالعه در خصوص فرد مبتال     در
به اعتياد، افراد معتاد بـيش از افـراد غيرمعتـاد نـسبت بـه ايـن                 

 نگـرش مثبـت داشـتند و        ،معضل به عنوان يك مشكل فـردي      
اهميت  از ايشان اين موضوع را در سطح فردي بي        % 87بيش از   

 از  %55كـه افـراد غيرمعتـاد در بـيش از            تلقي نمودند حال آن   
را يك مسأله مهم يا بسيار بـا اهميـت فـردي مطـرح          موارد آن 

  .ندكرد
وجود نگرش مثبت نسبت به اعتيـاد و اهميـت نـدادن بـه              

 در مطالعـات متعـددي      ،تبعات فـردي آن توسـط افـراد معتـاد         
  ].3،5[اند  گزارش شده

خورد و آن     در اين مطالعه نكته جالب توجهي به چشم مي        
ضل اعتياد در قالب يك مشكل      در خصوص نگرش افراد به مع     

اين موضـوع در بخـش سـؤال بـاز مـشكالت            . اجتماعي است 
 تلويحاً مورد بررسي قرار گرفت و افـراد         ،منطقه محل سكونت  

 بحث

  ميزان اهميت مسأله اعتياد از ديدگاه معتادان و افراد غيرمعتاد-1نمودار
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    دكتر علي پاشا ميثمي و همكاران  38

 

 1385مرداد،5 ، شماره64دورهمجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

از مــوارد معــضل اعتيــاد را يــك مــشكل مهــم % 60معتــاد در 
 ولـي   ،اجتماعي در منطقه محل سكونت خود قلمـداد نمودنـد         

وارد اين معضل را يك مـشكل       از م % 36افراد غيرمعتاد تنها در     
و شايد اين اسـتنتاج قابـل طـرح         مطرح كردند   تماعي  جعمده ا 

باشد كه افراد معتاد سعي در فرافكني مشكل فـردي خـود بـه              
 مشكلكه آن را بيش از آن كه يك          جامعه داشته باشند و يا آن     

 نشأت گرفتـه از  عضل به عنوان يك م   ،وابسته به فرد تلقي كنند    
  .جتماعي قلمداد نمايندهاي ا نابساماني

در نگاهي ديگر شايد اين نتيجه را بتوان مطـرح نمـود كـه              
داند چرا كه     فرد معتاد خود را بيمار و داراي مشكل مهمي نمي         

نمود ولـي در رابطـه بـا          در اين صورت براي حل آن اقدام مي       
هـاي اجتمـاعي، گـذران زنـدگي و          اجتماع، ارتبـاط و فعاليـت     

   مشكالت منطقه از ديدگاه افراد مورد مطالعه، مقايسه معتادان و افراد غيرمعتاد- 1جدول 
  در صد افراد گزارش كننده

P  غير معتادان  معتادان  كل 
  مشكل مورد نظر در سطح منطقه

  بيكاري  79%  95%  81%  011/0
  فقدان امكانات تفريحي  44%  38%  43%  464/0
  اعتياد  36%  60%  40%  004/0
  كم بودن زمين كشاورزي  21%  17%  20%  545/0
  پايين بودن قيمت محصوالت كشاورزي  13%  21%  14%  164/0
  فقر  14%  14%  14%  969/0
  گراني  14%  1/7%  13%  218/0
  زباله  14%  4/2%  12%  037/0
  فقدان آب سالم  6/8%  14%  4/9%  241/0
  هاي صنعتي فقدان شركت  6/8%  5/9%  7/8%  843/0
  فقدان حمام بهداشتي  7%  4/2%  4/6%  253/0
  نبود امكانات دامداري  1/5%  4/2%  7/4%  44/0
  عدم حمايت دولت از كشارزان  7/4%  8/4%  7/4%  983/0
  پايين بودن سطح درآمد  9/3%  0%  4/3%  193/0
  گاز  5/3%  4/2%  4/3%  705/0
  فقدان دبيرستان  7/2%  4/2%  7/2%  896/0
   مردمنرسيدن مسؤولين به  3/2%  0%  2%  316/0
  فقدان فرهنگ  6/1%  4/2%  7/1%  702/0
  فقدان جاده آسفالته  8/0%  0%  7/0%  565/0
  فقدان آموزشگاه رايانه  8/0%  0%  7/0%  565/0
  فقدان عدالت اجتماعي  4/0%  0%  3/0%  685/0
  مسكن  0%  4/2%  3/0%  013/0
  فقدان مديران خوب  4/0%  0%  3/0%  685/0
  ركز استاندور بودن از م  4/0%  0%  3/0%  685/0
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 39  انديشند؟ معتادان در خصوص اعتياد و مشكالت جامعه چگونه مي  

 

 1385 مرداد، 5  ، شماره64دوره كده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، مجله دانش 

در حفـظ عملكـرد مناسـب در عرصـه     عي ن آن را مـا ،كاريـابي 
  .يابد اجتماع در مي

از طرف ديگر افرادي كه مستقيماً با معضل اعتياد دست به           
اند، بيم و نگراني و نگرش منفي شـديدي نـسبت             گريبان نشده 

ولـي بـه علـت عـدم     . به ابتال به اين معضل و افراد مبتال دارند  
را در   آن،  درك مستقيم تبعات اجتماعي، فرهنگي و عملكردي      

عرصه اجتماع و زندگي اجتماعي به انـدازه افـراد معتـاد مهـم              
  ].8[نمي شناسند 

بيكاري، فقدان امكانات تفريحي و اعتياد مهمتـرين مـوارد          
مطرح شده از سوي افراد مـورد مطالعـه بـه عنـوان مـشكالت               

شايد با در نظـر گـرفتن مـوارد ديگـري        . ندمنطقه سكونت بود  

دن سـطح در آمـد، عـدم حمايـت          چون فقر، گراني، پايين بـو     
دولت از كشاوزان، پايين بودن قيمت محـصوالت كـشاورزي،          

هـاي    هاي كشاورزي و فقدان شـركت       اندك بودن وسعت زمين   
گيـري كـرد كـه اكثريـت          صنعتي در منطقه بتوان چنـين نتيجـه       

. مسايل مطرح شده مرتبط با اشتغال و در آمد افراد بوده اسـت            
 اعتياد و ارتباط آن با فقر و بيكاري         عضلاين موضوع در كنار م    

، ]4،  3،  1[اند    كه در مطالعات گذشته به وضوح نشان داده شده        
 سطح فرهنگـي  ي توجه به اشتغال، ارتقا   شايانتواند اهميت     مي

 در  ه ويژه ها و راهگشايي مسايل اقتصادي ب       و اقتصادي خانواده  
ب هاي پرخطر را به عنوان يك راهكـار پيـشگيرانه مناسـ             گروه

  .مطرح نمايد

   نحوه سپري كردن اوقات فراغت توسط افراد مورد مطالعه، مقايسه ميان معتادان و افراد غيرمعتاد- 2جدول 
  در صد افراد گزارش كننده

P ير معتادانغ معتادان  كل 
  نحوه سپري كردن اوقات فراغت

  فقدان امكانات جهت گذراندن اوقات فراغت  49%  50%  49%  897/0
  كار متفرقه  16%  3/8%  15%  241/0
  در منزل  12%  0%  10%  031/0
  سرگرداني  9/7%  8/2%  2/7%  270/0
  در جنگل و كنار دريا  7/4%  8/2%  4/4%  611/0
  ورزش  7/3%  3/8%  4/4%  211/0
  اعتياد  0%  22%  2/3%  000/0
  در كوچه و خيابان  8/2%  8/2%  8/2%  999/0
  مطالعه  3/2%  8/2%  4/2%  869/0
  نداشتن اوقات فراغت  3/2%  8/2%  4/2%  869/0
  كاردستي  9/0%  8/2%  2/1%  345/0
  تماشاي تلويزيون  9/0%  8/2%  2/1%  345/0
  باغباني  9/0%  0%  8/0%  561/0
  ديد و بازديد  9/0%  0%  8/0%  561/0
  نه داريخا  9/0%  0%  8/0%  561/0
  با كامپيوتركار   5/0%  0%  4/0%  682/0
  مسافركشي  5/0%  0%  4/0%  682/0
  چوپاني  5/0%  0%  4/0%  682/0
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    دكتر علي پاشا ميثمي و همكاران  40

 

 1385مرداد،5 ، شماره64دورهمجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

رسد در مـورد مـسايل ديگـري از           عالوه بر اين به نظر مي     
مشكالت موجود در منطقه محل سكونت نيز ميان افراد معتـاد           

جا مـشاهده    آنچه در اين  . و غيرمعتاد اختالف نظر وجود دارد     
شده آن است كه مشكل بيكاري و مسكن از طرف افراد معتـاد         

كه از نظر آماري    (ته است   بيش از ديگران مورد توجه قرار گرف      
رسـد ايـن دو عامـل از دسـته            و به نظر مـي    ) دار بوده   نيز معني 

ساز و مستعد كننده و يا پيامدهاي مرتبط با اعتيـاد             عوامل زمينه 
رو توسط افراد معتاد نيز به آنها بيشتر توجه شده         بوده و از اين   

  .اند و بيشتر گزارش شده
افراد معتـاد كمتـر   موضوع بهداشت محيط و زباله از طرف    

شايد درگير شدن افراد معتـاد بـا        . مورد توجه قرار گرفته است    
مسايل مرتبط با تهيه مواد، كاهش سطح بهداشت فردي، عـدم           

جملـه مـسايل بهداشـتي در محـيط         از  توجه كافي بـه محـيط       
 در يـك منطقـه روسـتايي از    ه ويـژه اطراف و محل سكونت، ب 

 دفع بهداشتي زبالـه كاسـته       ميزان توجه آنها به مسايل مرتبط با      
هـاي    در يك تفسير ديگر شـايد منـاطق كثيـف و محـل            . باشد

 ،تجمع زباله با توجه به متروكه بودن و عدم رفت و آمد افـراد             
محل مناسبي براي تهيه و يا مصرف مواد باشد و از نظر افـراد              
معتاد يك زمينه مثبت در راستاي پرداختن به معضل اعتيـاد در            

  .نظر گرفته شود
توجه به مسأله اوقات فراغت و چگونگي سپري شدن اين          

 از مـسايل بـسيار مهـم و         ،اوقات بـه ويـژه در مـورد جوانـان         
تقريباً نيمي از افراد مـورد      . رود  تأثيرگذار اجتماعي به شمار مي    

مطالعه چه از گروه معتـادان و چـه گـروه غيرمعتـاد از فقـدان                
ندن اوقـات   امكانات تفريحي در منطقه خود در خصوص گذرا       

رسد بـا توجـه بـه مـوارد           به نظر مي  . اند  فراعت شكايت داشته  
هـاي سـپري كـردن اوقـات          ديگر مطرح شده به عنـوان روش      

ــشي،    ــه، مسافرك ــه كارهــاي متفرق ــرداختن ب ــد پ فراغــت مانن
هـاي متفرقـه      داري، باغباني و چوپاني كه در واقع فعاليت         خانه

ها   شتري از شكايت  باشند، حجم بي    اقتصادي يا روزمره افراد مي    

به طور مستقيم و يا غيرمستقيم به فقدان امكانات تفريحـي در            
  .منطقه اختصاص يابد

ــت،      ــات فراغ ــورد اوق ــات در م ــرين نك ــايد از مهمت ش
ريزي براي گذران آن باشد، نداشتن اوقـات فراغـت كـه              برنامه

توانـد     مـي  ،توسط برخي از افراد مورد مطالعه ذكر شده اسـت         
آشنايي و درك نامناسـب از اهميـت موضـوع          دهنده عدم     نشان

ريزي براي اسـتفاده بهينـه    اوقات فراغت و عدم توجه به برنامه    
ـ             در يـك  ه ويـژه از آن و مسايل فرهنگي مرتبط با اين مقولـه ب

  .جامعه روستايي باشد
ــات   ــدن اوق از نكــات جالــب در خــصوص نحــوه گذران

 در  فراغت، پرداختن به اعتياد به عنـوان يـك كـار تفريحـي و             
  .باشد زمان اوقات فراغت توسط افراد معتاد مي

دار از نظـر      اين موضوع اگرچه با اختالف آشـكار و معنـي         
دهنـده    تواند نشان   آماري و فقط در گروه معتاد مطرح شده، مي        

اين نگرش خطرناك باشد كه در برخي جوامـع سـوء مـصرف        
  .شود مواد به عنوان يك روش گذراندن اوقات فراغت تلقي مي

اگرچه اين اختالف از نظر آمـاري       (لب است كه ورزش     جا
در افراد معتاد بيش از افراد غيرمعتاد به عنـوان          ) دار نبوده   معني

شايد . راهي براي سپري كردن اوقات فراغت مطرح شده است        
هاي ورزشي نقاطي براي تبادل مـواد افيـوني و يـا سـوء                مكان

رت دقيـق   مصرف مواد براي افراد معتاد باشند و ضرورت نظـا         
  .بر اين گونه اماكن را بيش از پيش در نظر آورد

نكته مهم ديگر آن است كه افـراد معتـاد زمـان كمتـري از               
كـه از نظـر     (كننـد     اوقات فراغت خود را در منزل سـپري مـي         

يكي از مهمترين معـضالت در      ). دار بوده است    آماري نيز معني  
گي  مــشكالت مــرتبط بــا خــانواده و زنــد،گــروه افــراد معتــاد

خانوادگي است، كه شايد منجر بـه انـزوا و جـدايي ايـشان از               
از طرف ديگر بنيان سـست      ]. 7[منزل و خانواده گرديده است      

خانواده و عدم دلبستگي افراد به خانه و خانواده نيز از عوامـل             
  .رود ساز اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر به شمار مي زمينه
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 41  انديشند؟ معتادان در خصوص اعتياد و مشكالت جامعه چگونه مي  

 

 1385 مرداد، 5  ، شماره64دوره كده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، مجله دانش 

ز سوي خانواده از دست رفت حمايت عاطفي و اجتماعي ا   
ساز و هم بـه عنـوان يـك نتيجـه             هم به عنوان يك عامل زمينه     

مورد انتظار پس از اعتياد به مواد مخدر جهت حفظ ارتباطـات            
ناسالم براي تهيه و مصرف مواد افيوني نيز در اين موارد مطرح         

  ].5[است 
هـا و     هـدف در خيابـان      سپري كردن اوقات به صورت بـي      

كه به طور معمول در جوامـع مختلـف         معابر، از مواردي است     
 آنهـا در     نشود و زمينه اغفال جوانان و به دام افتاد          مشاهده مي 

دام اعتياد و معضالت ديگر را فراهم آورد و اين مقولـه توجـه              
بيشتر براي فراهم آوردن امكانات الزم به منظور گذران         چه  هر  

در ريزي منسجم در اين مقوله را حتـي           اوقات فراغت و برنامه   
  .]9 [نمايد يك منطقه روستايي قوياً مطرح مي

نگرشي نسبت به معضل مسايل رسد پرداختن به   به نظر مي  
اعتياد در جامعه از موارد مهم و ضروري در خصوص مبارزه و  

اگرچه اين مطالعه موارد    . پيشگيري از اين معضل به شمار رود      
اد چندي را در مورد نگرش افـراد معتـاد و در مقايـسه بـا افـر                

 امــاغيرمعتــاد از يــك جامعــه روســتايي ارايــه نمــوده اســت، 
ــا    ــاطق ديگــر و ب ــي در من ــات تكميل ضــرورت انجــام مطالع

هاي كيفي جهت روشن شدن هرچه بيشتر زواياي پنهان           روش
  .نمايد اين معضل موجود در جامعه را بيش از پيش مطرح مي
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Background: addiction and drug abuse have many risk factors in community and 
individual attitude; also causes much diversity in community perception and attitude 
toward addiction. 
Methods: in this study we assessed attitude toward an addict in 42 addict men and 
asked about problems in their community and recreational behaviors. 
They were residents of a rural area in Babol city.  
In the control group we assessed the same parameters in 268 non addicts in the same 
area. All of the addicts have been using opium more than many times a week at least 
for recent 6 months. Data collected via a semi structured questionnaire through 
conversation. 
Results: There was a significant difference between addicts’ attitude toward toward 
addiction compare to non-addicts’. Both addicts and non-addicts indicated that the first 
three community problems in their area were unemployment, lack of recreational facilities 
and addiction, in respective order. Answering questions about recreational activities, both 
groups indicated that there were no recreational facilities in the community. 
Conclusion: In planning a preventive approach, there is a major role for attitude toward 
addiction in any community. The conflict seen in this study between addicts’ attitudes 
toward an addicted person and addiction as a community problem has it’s interesting 
feature. Recreation and physical and cultural facilities need to pay more attention as 
indicated by our study participants. This seems to have an important impact in 
prevention of many community problems as well as addiction. 
 
Keywords: Addiction, attitude, community problems, recreation, substance abuse 
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 بهزيستي كـشور و  معتادان ، پروژه مشترك معاونت پيشگيري سازمان     

UNDCP :      تـا   1378هـاي      انتشارات سازمان بهزيستي كشور ، سال 
1380.  

 .1373 نشر افق، : جامعه شناسي انحرافاتشيخاوندي داور،  .2

روند سوء مـصرف مـواد مخـدر در         رحيمي موقر آفرين و همكاران،       .3
انتشارات سـازمان بهزيـستس كـشور،       :  ،تهران هاي اخير در ايران     دهه

1380.  
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