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The Pattern of Drug Abuse among Soldiers
Abstract
Aim: Drug abuse is a universal problem and is pervasive in Iran. All young men must pass the military
training and this high stress period can have a motivating or inhibiting effect on the drug abuse tendency.
This study describes the pattern of drug abuse among these soldiers.
Method: This is a descriptive cross sectional study, which the statistic population included 322 Iranian
soldiers from 13 provinces who were in military service at the time of study (2010-2011) and were
selected by quota sampling method. Data gathering was done by addiction screening questionnaire,
Addiction Severity Index (ASI), military duty status, and demographic questionnaire.
Results: In addicted soldiers, opium and marijuana abuse were ranked first and second
(18.8%
and 10.6% respectively).The most prevalent method of substance abuse was smoking (44.4%). Fifty
five percent of the addicted soldiers have no access to the drugs at the place of service. The soldiers who
had started alcohol before 15 years old have the highest prevalence of alcohol abuse(48.1%). The present
study indicated that there is a significant relationship between the first and the current method of drug
abuse, and also between the age of onset and the first substance used.
Conclusion: According to the onset of addiction prior to the military service, prevention must be done
before this period. Due to ease of use, the tendency toward industrial substances is more likely that
requires more consideration.
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چکیده
هدف :سوء مصرف مواد مسئلهای جهانی بوده و در ایران نیز وضعیت فراگیری دارد .نظر به گذراندن دورهی سربازی در همهی جوانان و
امکان استرس باالی این دوره طبعا این شرایط میتواند انگیزاننده یا مهارکنندهی گرایش به سوءمصرف مواد باشد.این مطالعه بنا دارد به
بررسی الگوی سوء مصرف مواد در بین سربازان بپردازد.
روش :روش مطالعه توصیفی و جامعه آماری پژوهش  988نفر از سربازان وظیفه که در زمان اجرای پژوهش (1923تا )1931مشغول خدمت
بوده و به روش نمونهگیری مبتنی بر سهم انتخاب شدهبودند .اطالعات با تکمیل پرسشنامههای غربالگری اعتیاد ،مقیاس شدت اعتیاد ،وضعیت
خدمت سربازی و اطالعات جمعیت شناختی جمعآوری شد.
یافتهها :در بررسی سربازان معتاد به مواد مخدر تریاک با  %12/2اولین ماده و ماریجوانا با  %11/6رتبهی دوم را دارا بود .روش تدخین با
 %44/4بیشترین فراوانی را داشت %55/4 .سربازان معتاد به مواد مخدر در محل خدمت به مواد دسترسی نداشتند .سربازانی که سن شروع
مصرف الکل در آنها زیر  15سال بود با  %42/1رتبه اول را داشتند .همچنین بین اولین روش مصرف مواد مخدر و روشی که هماکنون
استفاده میکنند و بین سن شروع و اولین ماده مصرفی رابطهی معنیداری دیده شد.
نتیجهگیری :نظر به شروع اعتیاد قبل از خدمت سربازی ،انجام اقدامات پیشگیرانه از قبل از خدمت سربازی ضروری بوده .همچنین به
دلیل روشهای سادهی مصرف این احتمال وجود دارد که سربازان بهسوی مصرف مواد صنعتی گرایش پیدا کرده که نیازمند توجه بیشتر
است.
کلیدواژهها :سوءمصرف مواد ،الکل ،مواد مخدر ،سرباز
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مقدمه
اعتیاد پدیدهای است که از شش هزار سال پیش به تدریج در تار و
پود جوامع بشری رسوخ کرده است؛ بطوریکه امروزه طیف وسیعی
از مردمان جهان را در کام خویش فرو برده و خانوادههای بسیاری
را به پیامدهای ناگوارش مبتال ساخته و امنیت جوامع را به خطر
انداخته است [.]1
اعتیاد یا سوءمصرف مواد به حالتی گفته میشود که فرد علیرغم
عواقب و عالئم نامطلوب ناشی از مصرف اقدام به ادامه مصرف
مادهای را میدهد که در وی ایجاد تغییرات خلقی یا رفتاری داده و
یا دچار اختالالت عصبی ناشی از آن رفتارها میگردد [.]8
هرم جمعیتی ایران حاکی از این است که بخش عظیمی از جمعیت
کشور را جوانان تشکیل میدهند (بیش از  99درصد) که میزان
باالیی از قشر ذکور آن برابر قوانین جاری و به منظور نگهبانی و
صیانت از جمهوری اسالمی ،وارد خدمت سربازی میشوند [.]9
خدمت سربازی ورود به محیطی که به دلیل ناآشنایی با آن همواره
با ترس و دلهره آنان و خانوادههایشان همراه است.
زندگی نظامی دارای شرایط خاصی است .از جمله این شرایط باقی
ماندن در سرزمین بیگانه ،جدا بودن از خانواده و دوستان ،سرما،
گرما ،گرسنگی ،بیخوابی ،سر و صدای زیاد را میتوان نام برد .از
طرفی سربازان جوان از استانهای مختلف با فرهنگهای متفاوت
و از خانوادههای گوناگون دور هم جمع میشوند و مرحله جدیدی
از زندگی و مسئولیتپذیری خود را آغاز میکنند .ورود به محیط
نظامی در اوایل دوران جوانی و دوران پنجم رشد روانی بعنوان
مقطع بسیار حساس در زندگی نیروی جوان و کارآمد هر کشوری
به حساب میآید .بخصوص اینکه این دوران در سازمان نظامی با
تغییرات شناختی ،رفتاری ،سازمانی ،فرهنگی ،قومی و قبیلهای
همراه است .قرار گرفتن در چنین شرایط پر فشار ،اغلب عملکرد
فرد را تحت تأثیر قرار میدهد ،چرا که فرد باید بیاموزد چگونه
نقشهای سخت ،خشن ،صمیمیت و عواطف را ایفا کند و چه
جایگاهی را در تعهدات و روابط خود اخذ نماید .روبرو شدن با این
نقشها و همچنین آموزشهای سخت و مداوم ،مأموریتهای
متعدد ،فراگیری تخصصهای مخاطرهآمیز ،تحمل فشار برای انجام
تکلیف از دیگر عوامل استرسزای دوران سربازی به شمار میآید
[.]9
سابقه مصرف مواد در نیروهای نظامی به قرنهای گذشته
بازمیگردد .سهمیه روزانه عرق نیشکر در ارتش امریکا همچنین
وجود سهمیه سیگار در جنگ جهانی اول و دوم و سابقه سوءمصرف
مواد در ارتش امریکا در جنگ ویتنام از این نمونهها است.
طبق اعالم نظر پنتاگون  %8/1سربازان امریکا یعنی حدود  88هزار
نفر در آزمایش مصرف ماریجوانا ،کوکایین ،هرویین و آمفتامینها
جواب مثبت داشتهاند که البته این میزان کمتر از میزان مصرف
مردم امریکا است .برای مثال  %1/2سربازان ماریجوانا مصرف
میکنند که البته این میزان در بین مردان معمولی  12-85ساله
آمریکایی  %16است .طبق آمار در بین سربازان آمریکایی که از
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جنگ عراق و افغانستان بازگشتند ،هزاران نفر به دنبال سوءمصرف
مواد بودند که این از نشانههای پیامدهایی نامطلوب دوره صف
آرایی ( )deploymentدر سربازان میباشد .سربازان در واقع
برای رسیدن به حالت نشئگی و یا برای خوددرمانی از مواد مخدر
استفاده میکنند و آن را در داخل سیگار قرار داده مصرف میکنند
[ .]4در برخی تحقیقاتی که بر روی سربازان آمریکایی جنگ ویتنام
صورت گرفته نشان داده شده که مواد مخدر به میزان
مبهوتکنندهای مصرف میشده است .تقریباً نیمی از ()%45
سربازان مرد در این جنگ مواد مخدر مصرف میکردند که %94
هرویین و  %92تریاک بوده است [ .]5در تحقیق دیگری که بر
روی یک نمونه  5428نفری از مردان آماده برای خدمت سربازی
صورت گرفت ،نشان داد که  %82این افراد ماریجوانا ،آمفتامین،
 LSDو هرویین مصرف میکردند .بر طبق نظر محققان این
بررسی ،نتایج این تحقیق در مورد مصرف مواد ،به علت تعداد نمونه
زیاد و مشارکت کامل آنان ( )%111و گستره وسیعی از پیشینههای
آموزشی و مناطق جغرافیایی ،واقعبینانه تر از تحقیقات دیگر است
[ .]6تحقیقات دیگری معتقد به همانندی الگوهای مصرف مواد در
سربازان جنگ ویتنام با همتایان غیر سربازشان بوده است .البته به
استثنای افزایش مصرف هرویین در بین سربازان .در یک زمینهیابی
انجامگرفته ،مصرف هرویین قبل از اعزام سربازان به ویتنام %1
گزارش شده بود که این رقم در حین خدمت سربازان در ویتنام
 %95رسیده بود و همچنین  %81از این افراد در ویتنام اعتیاد به
تریاک را گزارش کرده بودند که  18ماه بعد از عزیمت به  %1افت
کرده بود .طبق نتایج الگوهای نسبتاً ثابتی از مصرف مواد در دوران
بزرگسالی این افراد (با میانگین دوره  3تا  14سال از شروع تا
آخرین بهبودی) وجود داشته است .بیشتر مصرفکنندگان ،مصرف
مواد را در اوایل  81سالگی آغاز کرده بودند و تدریجاً به بهبودی
دست یافتند اما نیازهای ارضا نشده و قابلتوجه این افراد موجب
ادامه مصرف مواد در سنین میانسالی آنها شده است [ .]2گرچه
طبق بررسیها ،نزدیک به دو دهه است که مصرف مواد غیرمجاز
در بین سربازان آمریکایی به طور چشمگیری افت پیدا کرد یعنی از
 %82در سال  1321به کمتر از  %9در سال  1332رسید اما این
تصور بدین شکل باقی نماند .در واقع درحالیکه نرخ مصرف مواد
غیرمجاز مثل ماریجوانا ،کوکایین ،هرویین و مت آمفتامین در بین
سربازان از راههای مشوقانه پایین باقیمانده اما مصرف مواد به طور
کلی به سرعت افزایش یافته است .این افزایش به علت مصرف
داروهای به اصطالح خیابانی " "Street drugبوده که
سوءمصرف این داروهای تجویزی بیشتر با عنوان کاهندههای درد
صورت میگیرد .بر اساس یک زمینهیابی صورت گرفته توسط
وزارت دفاع امریکا ( ،)DoDمصرف غیرپزشکی داروهای تجویزی
بین سربازان از سال  )%8( 8118تا  )%4( 8115دو برابر شده است
و از سال  8115تا  8112این میزان سه برابر شده و به  %11رسیده
است .ولی مصرف مواد غیرمجاز غیرتجویزی از حدود  %8در سال
 8118ثابت مانده است .این نتایج از فراگیری رو به رشد سوءمصرف
داروهای تجویزی در بین سربازان خبر میدهد .از هر  2سرباز در
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امریکا در سال  8112یک نفر ( )%11/3طی ماه گذشته مواد مصرف
کردهاند .نتیجه دیگر این زمینهیابی این بود که میزان سربازانی که
سوءمصرف داروهای تجویزی را گزارش میکنند ( )%11/5نسبت
به این میزان در جمعیت معمولی و گروه سنی  12-84ساله ()%4/4
سه برابر بود [ .]2غالب مواد مخدر تجویزی که توسط سربازان مورد
سوءمصرف قرار میگیرد از مشتقات تریاک به منظور کاهش درد و
نیز از بنزودیازپینها به منظور اختالالت خلقی بوده است .طبق آمار
تعداد مصرف داروهای تجویزی برگرفته از تریاک برای سربازان
آمریکایی در سال  ،8112بیش از  91هزار تا  51هزار در هر ماه
بوده است [.]3
در مطالعات صورت گرفته در ایران خطر نسبی ابتال به سیگار در
طی خدمت سربازی تقریباً  8برابر دوران قبل از خدمت است .البته
خدمت سربازی تنها  2/9درصد به میزان شیوع مقطعی قبلی
میافزاید؛ اما با توجه به شیوع کلی پایین ابتال به سیگار در بدو
ورود نسبت خطر نسبی بهدست آمده ،باالست و این بیانگر خطر
باالتر ابتال به سیگار در طی خدمت سربازی است .بررسی شفیقی
و همکاران نشان داد که خدمت در پادگانهای شهر تهران علیرغم
دستورالعملها و محدودیتهای پادگانهای ارتش مبنی بر
ممنوعیت مصرف سیگار ،خطر ابتال به سیگار را افزایش میدهد
[.]11
با توجه به تعداد کم مطالعات جامع در مورد الگوی مصرف مواد در
بین سربازان در ایران این مطالعه بنا دارد با نگاهی جامع به این
مقوله پرداخته و اطالعات قابلاستفادهای را در اختیار محققان قرار
دهد.

روشها
این مطاالعاه به روش پیمایشااای انجام گرفته و بخشااای از یک
مطالعهی بزرگ با جامعه آماری کلیه ساربازان وظیفهای است که
در زماان اجرای پژوهش مشاااغول خادمت ساااربازی در یکی از
ساااازماانهاای نظاامی بودهاند و با توجه به اینکه جامعهی مورد
مطالعه سربازانی میباشند که در حال حاضر اعتیاد به یکی از مواد
مخدر یا الکل دارند ،حجم نمونه موجود در این مطالعه در مجموع
 988نفر میباشااد .افرادی که برای تکمیل پرسااشاانامه انتخاب
شدند باید سرباز و در حال حاضر شاغل به خدمت میبودند .سعی
شد تا از هر مرکز نظامی تعداد نمونهها از همه نوع افراد با درجات
و تحصاایالت متفاوت به نساابت انتخاب شااود .این پژوهش به
صاورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه اکتشافی
انجام گردید .پرسشنامهها شامل:
 -1پرساشنامه  TCU Drug Screen IIکه شامل  15سؤال
اسااات و برای غرباالگری و ارزیابی اعتیاد در نمونههای وسااایع
اساتفاده میشود این ابزار توسط توسعه تحقیقات رفتاری دانشگاه
کریسااتین تگزاس تهیهشااده و شااامل سااؤاالتی درباره وضااعیت
مصااارف سااایگار ،قلیان ،الکل و مواد اسااات و جنبههای میزان
مصارف ،علل و عوامل مرتبط ،چگونگی تهیه و مصرف را بررسی
میکند.

 -8پرسشنامه شدت اعتیاد (Addiction severity ( )ASI
 )Indexکه در بساایاری از پژوهشهای ملی و بینالمللی از آن
اسااتفادهشااده و برای ارزیابی شاادت اعتیاد و عوامل مرتبط با آن
کاربرد دارد.
 -9پرساشانامهی محققسااختهی اطالعات جمعیت شناختی که
شااامل سااؤاالتی در مورد ساان ،تحصاایالت ،ترتیب تولد ،روابط
خانوادگی ،میزان استقالل و وابستگی ،روابط اجتماعی ،مهارتهای
زندگی و از این قبیل.
 -4پرساشنامه محققساختهی وضعیت خدمت سربازی که شامل
مواد و ساؤاالتی در زمینهی زمان اعزام به خدمت ،رسته خدمتی،
درجه ،وضاعیت حوور در محل خدمت ،میزان رضایت ،مشکالت
قاانونی در محال خادمات ،تخلفات ،تشاااویقات ،تنبیهات ،مدت
مرخصاای ،فاصااله با محل سااکونت ،قوانین خاص حاکم بر محل
خدمت ،عوامل اساترسزای محل خدمت ،میزان نظارت مسئولین
و فرماندهان ،مدت نگهبانی ،روابط با فرمانده و همتاها بود.
اطالعات گردآوریشااده بعد از بازبینی و اصاااالحات و کدگذاری
توساط نرمافزار  SPSSدر ساطوح توصیفی و تحلیلی مورد آنالیز
آماری قرار گرفت .در تجزیه و تحلیل دادهها در سطح توصیفی از
شااااخصهاای آمااری فراوانی ،درصاااد و در ساااطح تحلیلی از
شاااخصهای آزمون مربع کای و  fisher exact testو آزمون
کاپا استفاده گردید.
برای بررسی الگوهای مصرف مواد اولین مکان مشاهدهی مصرف
مواد ،مواد مورد اساتفاده ،روشهای مصارف مواد ،متوسط دفعات
مصاارف ،متوساااط مخاری ماهیانهی تهیه مواد مصااارفی ،میزان
هزینهکرد برای مواد ،نحوهی تهیه مواد مصرفی ،وضعیت دسترسی
به مواد مصرفی در محل خدمت ،مدت زمان آخرین ترک (بهروز)،
تعاداد دفعاات مسااامومیات باا مواد ،تعداد دفعات درمان به دلیل
مسااامومیات باا مواد ،تعاداد دفعاات سااامزدایی ،روزهای دارای
مشااکالت مرتبط با مصاارف مواد ،اولین مادهی مصاارفی ،اولین
روش مصاارف مواد ،ساان شااروع مصاارف مواد ،موقعیت شااروع
مصرف مواد و علت شروع مصرف مواد مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
در این مطاالعه از مجموع  988نفر افراد دچار اعتیاد  %62/9معتاد
به الکل و  %49/5به مواد مخدر و  %11/2نفر به هر دو ماده اعتیاد
داشتهاند.
بیشتر سربازان مبتال به اعتیاد به مواد مخدر ،اولین مکان مشاهده
مصرف مواد را مشاهده در جمع دوستان  %41/3و اولین بار مصرف
مواد را در مهمانی دوستان  %41/1ذکر کرده و در رتبه بعدی کسانی
که در بیش از  8مکان برای اولین بار مصرف مواد را مشاهده کرده
بودند  %86و در رتبهی سوم محیط سربازی با فراوانی  %2/2نفر میباشد
همچنین شروع مصرف در سربازی با فراوانی  %19/2در رتبه دوم قرار
داشت .ضمناً در بررسی علت آغاز مصرف مواد کسب لذت  %81/2در
جایگاه اول و بعد از آن کنجکاوی  %2/9قرار داشت( .جدول .)1
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اولین مکان
مشاهدۀ مصرف
مواد

علت آغاز
مصرف مواد

موقعیت اولین
بار مصرف مواد

دفعات سمزدایی
از مواد

وضعیت
دسترسی به مواد
در محل خدمت
اولین مادۀ
مصرفی
مجله طب نظامي

جدول  .5فراوانی شاخصههای الگوی مصرف مواد مخدر در سربازان معتاد به مواد
فراوانی (درصد فراوانی)
تریاک
)41/3(58
دوستان
ماریجوانا /حشیش
)2/2(11
سربازی
هروئین
)2/1(3
خانواده
مسکن /آرامبخش
)4/2(6
اقوام
ترامادول
)4/2(6
فیلم
شیشه
)8/4(9
محل کار
نوع مواد مورد
استفاده
شیره
)1/6(8
مدرسه یا دانشگاه
متادون
)1/6(8
پارک
اکستازی
)1/2(1
محله
)
86
(
99
مشاهده
مکان
8
از
بیش
LSD
بیش از  8ماده
)1/6(8
سایر مکانها
مجموع
)111(182
مجموع
مشکلی نداشتهام
)81/2(15
کسب لذت
مدت زمان
 1تا  9روز
)2/9(6
کنجکاوی
داشتن مشکالت
 4تا  11روز
)6/3(5
شکست عشقی
مرتبط با مصرف
بیش از  11روز
)4/8(9
مشکالت اعصاب و روان
مواد (بهروز)
مجموع
)8/2(8
مشکل خانوادگی
فشار دوستان
کمبود روابط عاطفی
درمان دردهای جسمانی
عدم کنترل خانواده
شکست در امتحانات
مشکالت اقتصادی
سایر
بیش از  8مورد

)8/2(8
)1/4(1
)8/2(8
)1/4(1
)1/4(1
)1/4(1
)4/8(9
)41/2(91

مجموع

)111(28

مهمانی دوستان
سربازی
محل کار

)41/1(91
)19/2(11
)18/9(3

مدرسه /دانشگاه

)5/5(4

خیابان
پارک
مهمانی خانوادگی
سایر
به خاطر نمیآورم
بیش از  8مکان
مجموع
هرگز
 1بار
بیش از  1بار
مجموع
دسترسی راحت
دسترسی به سختی
خیر
مجموع
تریاک

)5/5(4
)8/2(8
)1/4(1
)4/1(9
)6/2(5
)9/6(5
)111(29
)55/6(81
)82/2(11
)16/2(6
)111(96
)84/2(85
)13/2(81
)55/4(56
)111(111
)45/6(91

ماریجوانا /حشیش

)13/1(19
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روش تهیه مواد

دفعات درمان به
دلیل سوءمصرف
مواد

روش مصرف
مواد در اولین بار

روشهای
مصرف مواد

متوسط هزینه
ماهیانۀ تهیۀ مواد
مصرفی

فراوانی (درصد فراوانی)
)12/2(16
)11/6(3
)4/2(4
)4/2(4
)8/4(8
)8/4(8
)8/4(8
)1/8(1
)1/8(1
)1/8(1
)51/6(49
)111(25
)89/4(11
)96/8(12
)12(2
)89/4(11
)111(42

دوستان
فروشندگان خیابانی
محلهای مخفی
داروخانه
سربازان همکار
خانواده /بستگان
سایر
بیش از  8روش

)94/1(82
)12/9(15
)19/4(11
)6/1(5
)9/2(9
)1/8(1
)1/8(1
)88(12

مجموع

)111(28

بدون درمان
 1بار
 8و بیش از  8بار

)46/2(81
)92/2(12
)15/6(2

مجموع

)111(45

تدخین
خوردن
استنشاق
تزریق
انفیه
بیش از  8روش
مجموع
تدخین
خوردن
تزریق
استنشاق
شیاف
انفیه
بیش از دو روش
مجموع
تا  15111تومان
 16111تومان تا
 111111تومان

)62/1(43
)16/2(18
)5/6(4
)8/2(8
)1/4(1
)5/6(4
)111(28
)44/4(96
)2/6(2
)9/2(9
)9/2(9
)9/2(9
)8/5(8
)99/9(82
)111(21
)83/5(89
)52/2(45
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تعداد دفعات
مسمومیت با
مواد

هروئین
مسکن /آرامبخش
ترامادول
شیشه
شیره
بیش از  8ماده
مجموع
بدون مسمومیت
 1بار
بیش از  8بار
مجموع

فراوانی (درصد فراوانی)
)1/5(1
)1/5(1
)5/3(4
)8/3(8
)2/4(5
)14/2(11
)111(62
)42/4(12
)89/2(3
)82/3(11
)111(92

در بررسی نوع مواد مصرفی تریاک  %12/2به عنوان اولین ماده و
بعد از آن ماریجوانا یا حشیش  %11/6در رتبه دوم قرار داشت و
در مورد اولین مادۀ مصرفی بیشترین فراوانی مربوط به تریاک
 %45/6و در رتبهی دوم ماریجوانا یا حشیش  %13/1قرار داشت.
همچنین بیشترین روش مصرف مواد به روش تدخین  %44/4و
در رتبه دوم استفاده از  8روش  %99/9و روش خوردن  %2/6در
رتبه سوم قرار داشت؛ ضمناً در بررسی اولین روش مصرف
بیشترین فراوانی مربوط به روش تدخین  %62/1و بعد از آن روش
خوردن مواد  %16/2در رتبهی دوم قرار داشت .در مورد متوسط
دفعات مصرف مواد کسانی که بهطور متوسط  1بار در روز مواد
مصرف میکردند  %95/1و بعد از آن کسانی که هفتهای  1بار یا
کمتر مواد مصرف میکردند  %91/8در جایگاه دوم قرار داشتند .در
بررسی روش تهیه مواد بیشترین فراوانی مربوط بود به تهیه مواد
از طریق دوستان  %94/1و بعد از آن تهیه مواد از فروشندگان
خیابانی  %12/9قرار داشت .در بین معتادین به مواد مخدر کسانی
که در خدمت به مواد دسترسی نداشتند با فراوانی  %55/4بیشترین
حالت و کسانی که دسترسی راحتی به مواد دارند  %84/2در رتبه
بعدی قرار داشتند (جدول .)1
در بررساای تعااداد دفعااات مساامومیت بااا مااواد حاادود نیماای از
افااراد  %42/4تااا بااهحااال اص االً مساامومیتی نداشااته و %46/2
افراد نیز هرگاز باه دلیال سوءمصارف ماواد تحات درماان قارار
نگرفتااهانااد همچنااین در بررساای تعااداد دفعااات ساام زدایاای از
مااواد حاادود نیماای از پاس ا دهناادگان  %55/6هرگااز اقاادام بااه
سمزدایی نکردهاند (جدول .)1
همچنین در بررسی سن شروع الکل در بین سربازان الکلی سربازانی
که در بازهی سنی زیر  15سال مصرف الکل را شروع کرده بودند
 %42/1رتبه اول و بعد از آن سربازان  16تا  12سال  %94/4در
رتبهی دوم قرار دارند (جدول .)8
در رابطه با تعداد دفعات درمان به خاطر سوءمصرف الکل کسانی
که هرگز تحت درمان به خاطر سوءمصرف الکل نبودهاند %26
بیشترین فراوانی و سربازانی که بیش از یک بار تحت درمان
بهخاطر سوءمصرف الکل قرارگرفتهاند با فراوانی  %19/5رتبه دوم

متوسط دفعات
مصرف مواد

فراوانی (درصد فراوانی)
)18/2(11
بیش از  111111تومان
)111(22
مجموع
)11/4(2
 4بار در روز و بیشتر
)19(11
 8تا  9بار در روز
)95/1(82
 1با در روز
)11/4(2
 8تا  6بار در هفته
)91/8(84
هفتهای  1بار یا کمتر
)111(22
مجموع

را داشتند .در همین رابطه کسانیکه تابهحال نیاز به سمزدایی
نداشتهاند  %23/8بیشترین فراوانی را دارا میباشند ضمناً در رابطه
با ناراحتی ناشی از الکل نیز  %66/9افراد بیان نمودهاند که هرگز
دچار ناراحتیهای ناشی از الکل نبودهاند .همچنین  %52/6افراد
بیان نمودهاند که مدت زمان آخرین ترکشان کمتر از یک ماه
بودهاست (جدول .)8
در بررسی میزان هزینه کرد برای خرید الکل در ماه بیشترین
فراوانی  %96/8مربوط به سربازانی بود که بین  16تا  111هزار
تومان برای خرید هزینه میکنند (جدول .)8
در بررساای رابطهی بین انواع اعتیاد و مشااکل عصاابی رابطهی
معنیدار بین داشااتن مشااکل عصاابی و نوع اعتیاد وجود دارد به
طوری که شایوع مشاکالت عصابی در کسانی که به هر دو ماده
اعتیاد دارند بیش از کسانی است که فقط به یک ماده اعتیاد دارند
و این رابطه در سطح  p<1/116معنیدار بود (جدول .)9
در بررسی بین رابطهی بین نوع مشکل روانی بر اساس تشخیص
پزشک و نوع اعتیاد در بین سربازان معتاد رابطه معنیداری وجود
نداشت ولی از جهت فراوانی در بین تمام سه گروه بیشترین
فراوانی مربوط به گروه کسانی بود که به افسردگی مبتال بودند
(جدول .)9
در بررساای رابطهی بین اولین روش مصاارف مواد مخدر در بین
معتادان و روشی که هماکنون استفاده میکنند رابطه معنیدار بود
به طوریکه به صاورت معنیداری افراد همان روشاای را که برای
اولین بار اساتفاده کرده بودند در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار
می دادند و این رابطه در سااطح  p=1/116معنیدار بود (جدول
.)4
در بررسای بین اولین مکان مصارف مواد و اولین مکان آشنایی با
مواد رابطاه معنیدار در ساااطح  p<0/0000به دسااات آمد به
طوریکه به صورت معنیداری بیشتر کسانی که اولین بار مصرف
مواد را در جمع دوساااتاان دیدهاند در همان جمع نیز شاااروع به
مصرف کردهاند ضمناً تمام کسانی که اولین بار در سربازی مصرف
مواد را دیدهاند در همان سربازی نیز شروع به مصرف مواد کردهاند
(جدول .)4
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جدول  .2فراوانی شاخصههای الگوی مصرف الکل در سربازان الکلی
فراوانی (درصد فراوانی)
)42/1(31
 15و زیر  15سال

سن شروع الکل

تعداد دفعات درمان

تعداد دفعات سم زدایی

روزهای دارای مشکالت مصرف
در  91روز گذشته

p<1/116

نوع
اعتیاد

الکل
مواد مخدر
هر دو ماده
p<1/121

نوع
اعتیاد

 16تا  12سال

)94/4(65

 13تا  88سال

)15/3(91

باالی 88
مجموع
هرگز
 1بار
 8و بیش از  8بار
مجموع
هرگز
 1بار
 8بار
 4بار
 2بار
مجموع
 1بار
 1بار
 8و بیشتر
مجموع

)1/6(9
)111(123
)26(23
)11/6(11
)19/5(14
)111(114
)23/8(26
)14/6(14
)4/8(4
)1(1
)1(1
)111(36
)58/2(56
)2/5(2
)93/6(48
)111(116

میزان هزینه کرد

ناراحتی ناشی از مصرف
الکل

جدول  .3بررسی رابطه مشکالت عصبی و تشخیص بیماری با اعتیاد در سربازان معتاد
مشکالت عصبی
خیر
بله
فراوانی (درصد فراوانی)
فراوانی (درصد فراوانی)
)29/2(183
)86/9(46
)22/9(66
)98/2(98
)42/4(12
)58/6(81
اختالل روانی
اختالل شخصیت
وسواس
افسردگی
اضطراب
فراوانی (درصد
فراوانی (درصد فراوانی) فراوانی (درصد فراوانی)
فراوانی (درصد فراوانی)
فراوانی)

)96/8(51
)52(21
)5/2(2
)111(192
)52/6(62
)19/6(16
)8/5(9
)86/9(91
)111(112
)66/9(65
)16/9(16
)12/9(12
)111(32

مجموع
)111(125
)111(32
)111(92
مجموع

الکل

)89/3(12

)59/5(92

)11/9(2

)11/9(2

)111(21

مواد مخدر

)41/3( 12

)54/5( 84

)8/9(1

)8/9(1

)111(44

هر دو ماده

)81/1(4

)69/8(18

)1(1

)15/2(9

)111(13

در بررسای رابطه ی بین سان شاروع و اولین ماده مصرفی رابطه
معنیدار در ساااطح  p= 0.09برقرار گردید به طوری که به جز
گروه سااانی بااالی  88ساااال در دو گروه دیگر بیشترین ماده
مصرفی تریاک بود که نشاندهنده گرایش بیشتر افراد به این ماده
مصرفی میباشد ضمناً در بین کسانی که تریاک را به عنوان اولین
ماده مصارفی انتخاب نمودهاند گروه سنی  13تا  88سال گرایش
بیشتری به مصرف این ماده داشتهاند( .جدول )4
همچنین در بررساای توافق بین گروه مواد مصاارفی فعلی معتادین
به مواد مخدر و گروه مصاارفی ای که برای اولین بار با مادهای از
مجله طب نظامي

مدت زمان آخرین ترک

فراوانی (درصد فراوانی)
تا  15111تومان
 16111تا 111111
تومان
بیش از 111111
تومان
مجموع
یک ماه و کمتر
 8ماه
 9ماه
بیش از  9ماه
مجموع
 1بار
 1بار
 8و بیشتر
مجموع
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آن گروه شاااروع به مصااارف کرده اند با  p<1/1111توافق 21
(ضااریب توافقی کاپا) وجود داشاات که این مطلب نشاااندهندهی
این اساات که  %22افراد همان گروهی را انتخاب کردند که برای
اولین باار ماادهای از آن گروه را اساااتفااده نمودهاند و  %18افراد
گرایش به تغییر گروه مصرفی خود داشتند (جدول .)4
ضااامنااً در بررسااای رابطاهی بین نوع ماده مصااارفی و دفعات
مساامومیت و رابطه بین نوع ماده مصاارفی و دفعات ساام زدایی و
رابطه بین نوع ماده مصااارفی و تعداد روزهای دارای مشاااکالت
رابطه معنیدار نبود.
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جدول  .4جدول بررسی رابطه فاکتورهای موثر در الگوی مصرف مواد مخدر در سربازان معتاد
اولین ماده مصرفي

تریاک

شیره

هروئین
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روش اولین بار مصرف
p<1/116

تدخین
فراوانی(درصد)
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فراوانی(درصد)
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)1(1

)81(9

)111(15

اقوام

)99/9(1
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)1(1

)1(1
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)1(1
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)1(1

)1(1
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)1(1

)1(1

)1(1

)1(1
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)1(1

)111(5
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اولین مکان
مشاهده

دانشگاه/
مدرسه

مجموع

سربازی

محل کار
فراوانی(درصد)

)111(4

گروه مواد مصرفی فعلی
p<1/1111
measure of kappa=0.000 & value=71/6%

گروه مواد مصرفی برای اولین بار

مخدر

مسکن

محرک

فراوانی(درصد)

فراوانی(درصد)

فراوانی(درصد)

مخدر

)25(12

)5(1

)11(8

)111(81

مسکن

)1(1

)111(1

)1(1

)111(1

محرک

)1(1

)1(1

)111(4

)111(4

بحث
در مطاالعاه ما تریاک با فراوانی  %12/2به عنوان بیشترین ماده
مصاارفی و بعد از آن ماریجوانا یا حشاایش با فراوانی  %11/6در
رتبه دوم قرار داشااات ضااامناً تریاک با فراوانی  %45/6به عنوان
اولین ماده ای که افراد با آن شاااروع به مصااارف مواد کردهاند و

مجموع

ماریجوانا یا حشیش با فراوانی  %13/1در رتبهی دوم قرار داشت
که در مطالعه صورت گرفته توسط شریعتپناهی و شهبازی []11
بر معتادان گمنام شاایعترین ماده مصرفی آنها را تریاک گزارش
کرده همچنین دهقاانی و همکاران [ ]18نیز در زمینۀ وضاااعیت
مصرف مواد مخدر در جوانان یزد شیوع مواد اعتیادآور را به ترتیب
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شاااامل  15/3قلیان 14/4 ،سااایگار 8/2 ،تریاک 8/2 ،الکل1/8 ،
قرصهای روانگردان 1/1 ،حشیش 1/2 ،هرویین بیات و احمدی
و اساتوان [ ]19در پژوهش خود در زمینۀ وضاعیت اعتیاد دریافتند
که در نوجوانان شاایراز میزان مصاارف تریاک  ،8/9هرویین ،1/2
مرفین  ،1/9حشااایش  ،2ماریجوانا  ،6کوکایین  2و توهمزاها 6
بوده اسات ضمناً در بررسی چاپشده در سایت دراگ پالیسی []3
غالب مواد مخدر تجویزی که توساط ساربازان مورد سااوءمصرف
قرار میگیرد از مشاااتقاات تریااک به منظور کاهش درد و نیز از
بنزودیازپینها به منظور اختالالت خلقی بوده اساات که در تمامی
این پژوهشها تریاک به عنوان بیشترین ماده مصااارفی در بین
معتادان بیان گردید و با مطالعه ما نیز همخوانی دارد ولی مصاارف
ماریجوانا یا حشااایش در مطالعهی ما رتبهی دوم را دارد این در
حالی اسات که در ساایر مقاالت ذکرشااده گرایش به حشیش در
رتبههای سوم و چهارم قرار دارد که میتوان علت جابجایی رتبهی
ماریجوانا را ناشاای از تغییر در الگوی مصاارف در سااالهای اخیر
دانست.
در مطالعهی ما بیشترین روش مصرف مواد به روش تدخین
 %44/4و در رتبه دوم استفاده از دو روش و در رتبهی سوم روش
خوردن قرار دارد که در مطالعهی صورت گرفته توسط عباسی و
همکاران [ ]14روش کشیدن با فراوانی  41/8درصد و روش خوردن
با فراوانی  91/3درصد در رتبهی دوم قرار دارد همچنین در
مطالعهی شریعتپناهی و شهبازی [ ]11نیز بیشترین فراوانی به
ترتیب مربوط به روش تدخین و خوراکی بود که در هر دو مطالعه
نتایج با نتایج مطالعهی ما تقریباً یکسان بود که میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که چون این دو روش به صورت سنتی در کشور رایج
بوده و البته از آن مهمتر روش راحت و سریع األثری میباشند
بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
در مطالعه ما در بررسی رابطه بین اعتیاد و اختالل روانی رابطه
معنیدار نبود ولی از جهت فراوانی اختالل روانی به ترتیب اختالل
افسردگی و اضطراب در رتبه اول و دوم فراوانی قرار دارد که در
مطالعه صورت گرفته توسط قریشیزاده و ریاحی [ ]15بر روی
معتادان خود معرف بهزیستی تبریز نیز در بررسی محور  1بیشترین
فراوانی به ترتیب مربوط بود به اختالل افسردگی خفیف و اضطراب
که با مطالعهی ما نیز همخوانی دارد.
مطالعه ما نشان داد در بین مصرفکنندگان  %41/3اولین بار
مصرف مواد مخدر را در جمع دوستان دیده و  %2/2برای اولین بار
مصرف مواد را در محیط سربازی مشاهده کردهاند و در همین راستا
 %41/1از سربازان معتاد اولین بار مصرف مواد را مهمانی دوستان
 %19/2آنان محیط سربازی را به عنوان اولین مکان مصرف ذکر
نمودهاند که ضمن بررسی رابطه اولین مکان مشاهده مصرف مواد
و اولین مکانی که شروع به مصرف مواد نمودهاند مشخص گردید
بین این دو رابطه معنیداری در سطح  p<0/0000وجود دارد
بهطوریکه به صورت معنیداری بیشتر کسانی که اولین بار مصرف
مواد را در جمع دوستان دیدهاند در همان جمع نیز شروع به مصرف
مجله طب نظامي
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کردهاند ضمناً تمام کسانی که اولین بار در سربازی مصرف مواد را
دیدهاند در همان سربازی نیز شروع به مصرف مواد کردهاند که این
یافته بیانکنندهی این مطلب است که افراد تحت تأثیر فوای حاکم
بر محیط در همان محیط مصرف مواد را برای اولین بار تجربه
میکنند .ضمناً در بررسی سایر مقاالت دادهای را که بتوان نتیجه
بدست آمده در این مقاله را با سایر نتایج مقایسه نماید پیدا نشد که
علت آن به نظر توصیفی بودن نتایج بیشتر مقاالت مربوط به الگوی
مصرف میباشد.
در بررسای علت آغاز مصارف مواد کسب لذت  %81/2در جایگاه
اول و بعد از آن کنجکاوی  %2/9قرار گرفت که در مطالعه صورت
گرفته توسااط دهقانی و همکاران [ ]18انگیزۀ گرایش به مصاارف
مواد در بیشااتر موارد تفریح و ساارگرمی  24/4و مهمترین عامل
گرایش بااه مواد بیکاااری  48/32ذکر گردیااد همچنین در آمااار
ارائهشااده از طرف سااتاد مبارزه با مواد مخدر در دیماه  31علل
شااروع مصاارف مواد به ترتیب اولویت کسااب لذت ،کنجکاوی،
تفریح ،رفع مشاااکالت روحی ،در دساااترس بودن مواد و فشاااار
دوساااتان که به نظر میرساااد این مطالعات همدیگر را در انگیزه
شاااروع تاأییاد میکنناد هر چناد در مطالعه ما بر خالف مطالعه
دهقاانی و همکااران [ ]18بیکاری جزء عوامل آغاز اعتیاد رتبهای
نیاورده و افراد مورد مطالعه این گزینه را انتخاب نکرده بودند ضمناً
می توان دریاافت که علت اصااالی و اولی گرایش به مواد نگرش
کسب لذتی و یک عمل تفریحی در بین جوانان بوده که بعداً آنها
را مبتال به اعتیاد مینماید.
همچنین در مطالعهی ما در بررسی توافق بین گروه مواد مصرفی
فعلی معتادین به مواد مخدر با گروه مصرفی ای که برای اولین بار
با مادهای از آن گروه شروع به مصرف کردهاند با p<0/0000
توافق ( 21%ضریب توافقی کاپا) وجود دارد که این مطلب
نشاندهندهی باال بودن سطح توافق بین دو گروه میباشد
بطوریکه  22درصد افراد همان گروهی را انتخاب میکنند که
برای اولین بار مادهای از آن گروه را استفاده نمودهاند و  18درصد
افراد گرایش به تغییر گروه مصرف خود دارند .ضمناً اطالعات
مشابهی در سایر مطالعات انجام شده مشاهده نگردید.

نتیجهگیری
 -1سنین زیر  12سال در شروع اعتیاد و شیوع باالی شروع اعتیاد
در محیط همساااالن ما را به این مساائله متوجه میسااازد که در
صاااورت توجه و نظارت خانواده بر نوجوانان و توجه به دوساااتان
فرزندانشااان میتواند عامل مهمی در پیشااگیری ابتال به اعتیاد در
سنین نوجوانی باشد.
 -8با توجه به مطلب فوق آگاهسازی والدین و اجرای برنامههایی
در جهت اطالعرسانی به والدین در مورد عوامل هشدار ضروری به
نظر میرسد.
 -9با توجه به اینکه به نحو معنیداری علت آغاز مصرف مواد در
افراد کسب لذت و در رتبه بعدی کنجکاوی میباشد به نظر میرسد
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در آنها وجود دارد میتواند یک حرکت پیشگیرانه در زمینهی ابتال
.به اعتیاد باشد
 سال عالوه بر15  فراوانی شروع مصرف الکل در بین افراد زیر-5
آنکه میتواند به عنوان یک هشدار برای تصمیم گیران مطرح باشد
باید مسئوالن را نسبت به آموزش به نسل جوان در زمینه عواقب
.و ضررهای ناشی از مصرف الکل بیشتر متوجه کرد

آموزشهای الزم در جهت آشنایی نوجوانان با عواقب خطرناک
مصرف مواد از طریق رسانههای دیداری و مکتوب و تقویت
باورهای دینی به عنوان عامل نگهدارنده در مقابل وسوسهی کسب
.لذت میتواند مناسب باشد
 یکی از نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که دور-4
نگهداشتن افراد از محیطهای خطر و مکانهایی که احتمال ابتال
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