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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،رابطه ی کیفیت زندگی معتادان با بازگشت به چرخهه جهرم از سها 93-99درشهرسهتان بنهدرابا
بوده ودر صدد پاسخگوبودن به این سوا که کفیت زندگی افرد معتاد چه تاثیری در بازگشهت بهه چرخهه جهرم دارد و روش
های نوین وتاثیرگذار در زمینه کاهش اثر کیفیت زندگی بر بازگشت به چرخه جرم هستیم .با بهره گیری از تئوری های جامعه
شناسی و روانشناسی مانند نظریه یادگیری ،نظریه فرصت های نابرابر  ،نظریه کنتر اجتمهاای ،نظریهه اوقها

فراغهت ،نظریهه

انحرافا مرتون  ،نظریه ناکامی منزلتی ،رویکردهای کیفیت زندگی  ،نظریه کالمن،رویکرد مطلوبیت گرایی ،رویکرد توسهعه
انسانی و  ...به تحلیل یافته های پژوهشی پرداخته ایم .از روش نمونه گیری تصادفی نمونهههها انتخهاش شهده ،و تکنیهع جمه
آوری داده ها بصور تکمیل پرسشنامه  ،مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شده است .در نتایج حاصله ضریب همبستگی بهین
روابط اجتماای و بازگشت به چرخه جرم ضریب 0.400با سطح معناداری 0.001که می توان گفت روابط اجتماای افراد معتاد
و بازگشت به چرخه جرم %99ارتباط دارد و همچنین سالمت جسهمانی و بازگشهت بهه چرخهه جهرم ضهریب 0.380بها سهطح
معناداری 0.002که سالمت جسمانی و بازگشت به چرخه جرم %98رابطهه وجهود دارد .بنهابر نتهایج حاصهله سهالمت روانهی و
بازگشت به چرخه جرم ضریب همبستگی 0.444با سطح معناداری 0.000است که سالمت روانی %100با بازگشت بهه چرخهه
جرم رابطه وجود دارد نتایج حاصله بیانگر این مطلب نیز می باشهد کهه سهالمت محیطهی و بازگشهت بهه چرخهه جهرم ضهریب
0.340با سطح معناداری 0.033است که می توان با پیشگیری و راه حل های جدید از بازگشت به چرخه جرم جلوگیری کرد.
کلیدواژگان  :کیفیت زندگی ،معتادان ،بازگشت به چرخه جرم

 -1نویسنده مسئو و کارشنا

ارشد پژوهش الوم اجتماای و مدر

 -2کارشنا

ارشد فقه و حقوق و مدر

 -3کارشنا
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دانشگاه
دانشگاه
1

دانشگاه پیام نور

baniasad.z@gamail.com

  2فصلنامه علمی دانش انتظامی هرمزگان  ،دوره یازدهم ،شماره دوم (پیاپی ،) 38تابستان 1400
بیان مسئله

ااتیاد به انوان یکی از انحرافا

اجتماای مطرح شده ومسئله ای است کهه بها انتظهارا

سازگاری ندارد وبا ارزش ها و هنجارهای اجتماای در تضاد است و درصور

مشهتر

رفتهاری جامعهه

حاد شدن این مسئله ،بها توجهه بهه

پیامد های منفی آن ،موجب کاستی ارکان جامعه ،سست شدن ارزش های بنیادی و حیاتی نظام فرهنگی و کاهش
حلقه های مثبت در جامعه و تهدید امنیت اخالقی و اجتماای خواهد شهد؛ بهه طهوری کهه بهه بحرانهی بهزر

در

جامعه بد می گردد .افزایش روز افزون شمار معتادان ،مسئله ااتیاد را در کشوربه یع بحران ملهی تبهدیل نمهوده
است و بر اسا

گزارش وزار بهداشت و سازمان بهزیستی ساالنه حدود 8درصد به مصرف کننهدگان مهواد مخهدر

در کشور اضافه میشود و امار مبتالیان به سوء مصرف مواد بیش از 3میلیون و 100هزار نفر براورد مهیشهود.ااتیاد بهه
مواد مخدر پدیده ای جدید و خاص زندگی مدرن است .چهرا کهه مصهرف مهواد مخهدر اگهر ههم در گذشهته وجهود
داشت ،به انوان ااتیاد و یا انحراف شناخته نمی شد .اما با گسترش فرهنگ مدرن ،ارزش هها و هنجارههای مهدرن نیهز
رواج یافته و کنش ها و رفتارهایی چون ااتیاد به مواد مخدر متعارض با هنجارها تلقی شده و الهم جامعهه شناسهی نیهز
که وظیفه شناخت و تأثیرا هنجارها را دارد ،انحرافا اجتماای را مورد کاوش و پژوهش قرار داده و به تبیهین الهل
و اوامل پیامدهای انحرافا می پردازد.
مصهرف مههواد مخههدر و اههوارض پردامنههه و ناخوشههایند آن از مههمتههرین دغدغههههههای فکههری و یکههی از نههاگوارترین
آسیب های اجتماای اصر حاضر است .ااتیاد به انوان یع بحران اجتماای و پدیده شوم و خانمانسهوز ،بااه
مخاطرا و مر

بهروز

ومیرهای فراوان انسانی در سطح جهان میشود (حسهینی و فقیههی .)1384،ارتبهاط مصهرف مهواد و

رفتارهای ااتیاد آمیز با سایر انحرافها و کژ رفتاریها از یعسو و از سوی دیگهر پیونهد ناگسسهتنی آن بها مشهکالتی
نظیر انواع اختالال روانی ،فرار از منز  ،پرخاشگری ،خشونت در رفتارهای اجتماای ،دزدی و ارتکاش بهزه ،افهت و
بی االقه شدن به تحصیل ،اقدام بهه خودکشهی و فحشهاء اشهاره بهه اهمیهت توجهه دوبهاره و تعمه در ایهن مسهئله دارد
(بوالهری و همکاران.)1385،
مصرف انواع مواد مخدر نیز یکهی از موانه جهدی در توسهعه جوامه اسهت ،ارتبهاط مصهرف مهواد و رفتارههای
ااتیادآمیز با سایر انحرافا

مانند خشونت خهانگی ،کهود

آزاری ،افهزایش آمهار طهالق و شهیوع بیمهاری ههای

واگیردار مانند ایدز و هپاتیت ،بر دامنه آسیب زایی آن می افزاید و لزوم توجه ویژه به مبارزه با این پدیده خانمان
سوز را دوچندان کرده است.ااتیاد به مواد مخدر ،مسئله ای زیستی – روانی – اجتماای است و بنابراین زمینه های
هورمهونی و تغییهرا

گرایش به ااتیهاد دارای ابعهاد بیولوژیهع از قبیهل تغییهرا

در انتقها دهنهده ههای اصهب و

همچنین اوامل اجتماای از قبیل فقر ،بی کاری ،ااتیهاد سایرااضها خهانواده و مههاجر
روانی از قبیل احسا

حقار  ،احسا

ناامنی ،وجود اوامل استر

و بسهیاری ازبیمهاری ههای

زای مختلف مانند جنهگ ،سهربازی و دوری

ازخانواده است(حسینی .)1384،مسئله و مشکل مهمی که اکنون در زمینه مبارزه بها مهواد مخهدر احسها

مهیشهود

بازگشت به چرخه ااتیاد و متقابال بازگشت به چرخه جرم است .بیش از 80درصد از افراد معتاد در کمتهر از 6مهاه بهه
چرخه ااتیاد باز میگردند .لذا حتی با تر

مصرف نمیتوان به جدایی کامل از مهواد امیهدوار بهود .در بررسهی ههای

متعددی بازگشت به چرخه ااتیاد بین  50تا 80درصد گزارش شده است که از دیهدگاه معتهادان معاشهر بها دوسهتان
معتاد ،اوامل شغلی و برخوردهای نامناسب خانواده در این امر دخیل بوده است .نتایج یع پهژوهش نشهان مهی دههد
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معاشر با دوستان ،تحصیال  ،سابقه ااتیاد در خانواده ،بیکاری ،سیگار کشیدن و نوع مواد افیونی با اود مواد مخهدر
رابطه معناداری دارد(شاطریان ،منتی ،کسانی و منتی .)161 :1393،لذا می توان کیفیت زندگی و بهه ابهارتی مجمواهه
اوامل زیستی ،محیطی ،روانشناختی و اجتماای را در بازگشت به ااتیاد و در نتیجه چرخه جرم مورد ارزیابی و تاکیهد
قرار دارد.
کیفیت زندگی و ابعاد آن در مسئله ااتیاد و مصرف مواد مخدر و همین طور ابتال به مواد مخدر مسهئله مهمهی مهی-
باشد که توسط کارشناسان و صاحب نظران مورد انایت قرار گرفته است .سازمان بهداشت جههانی ،در
موقعیت خود در زندگی در بستر فرهنگ ،سیستم ارزشی جامعه ،اهداف ،انتظارا

فهرد از

و معیهار ههر فهرد را بهه انهوان

کیفیت زندگی تعریف نموده است ( )2222:Nejat S, Montazeri A,بنهابراین کیفیهت زنهدگی از دیهدگاه افهراد ،در
موقعیت های مختلف و با توجه به ویژگی هایی نظیر سن ،فرهنگ ،جنسیت ،تحصیال  ،محیط اجتماای و بیماری
متفاو

می باشد ( .)2223:King CR, Hinds PSبی تردید افرادی که در چرخه ااتیاد و جرم گیر افتهاده باشهند کیفیهت

زندگی خود را بحرانی و نامطلوش ارزیابی می کننهد و ایهن تجربهه آنهها را بهرای تهداوم و دور باطهل در چرخهه جهرم
وامیدارد.
کیفیت زندگی به مفهوم ارزیابی ذهنی از جنبه های مثبت و منفی زندگی است  ،اگر چه سالمتی یع حوزه مههم
از کیفیت زندگی است ،اما مفاهیم دیگری نیز مانند فرهنگ ،ارزش ها و معنویت نیز به انوان ابعاد کیفیت زندگی
در نظرگرفته می شود( )http://www.cdc.gov2212:از سویی کیفیت زندگی متاثر از اوامل اجتمهاای از جملهه جهرایم
می باشد .در واق وقوع و گسترش جرم در هر جامعه ای موجب تحمیل انواع هزینه های اجتماای و اقتصهادی بهر
بخش خصوصی و امومی می شود  .هزینه های اجتماای جرم شامل هزینه های مستقیم آن مانند ساختمان سازی و
ایجاد فضای فیزیکی برای نگهداری مجرمان ،تجهیز زندان ها به امکانا

اولیه ،هزینه های تأمین امنیت اجتماای از

طری جذش و آموزش نیروی انتظامی و افزایش تعداد مراکز پلیس می گهردد و هزینهه ههای غیهر مسهتقیمی ماننهد
هزینه فرصت درآمدهای از دست رفته برای مجرمان را در بر می گیرد(کوتر و یهولن .) 111: 1388جامعههشناسهان
معموالً مسأله اجتماای را وضعیت اظهار شهدهای مهیداننهد کهه بها ارزشههای شهمار مهمهی از مهردم مغهایر دارد و
معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کرد (رابینگتن و واینبر  .)13 :1382 ،درگیری با مواد مخدر به ههر شهکل
آن خواه از نوع تولید ،خواه توزی و خواه مصرف را با توجه به تعریف باال میتوان یع مسأله اجتماای دانست .چهرا
که بر همگان واضح است که ااتیاد و مواد مخدر قسمت امدهای از سرمایههای انسانی و در نتیجه بخهش امهدهای از
اقل معاش جامعه را زائل و ارزشهای اخالقی را نابود میکند ،پیوندهای اجتماای را از هم میگسلد ،بیااتمادی در
جامعه را دامن میزند ،امنیت را در جامعه مختل میسازد ،کانون بسیاری از خانوادهها را در هم میشهکند ،انسهانههای
زیادی را قربانی خود میکند ،افراد زیادی را روانه زندان میکند ،گرایش به ارتکاش جهرائم را در پهی دارد ،سهالمت
جسمی ،روحی و اجتماای جامعه را به خطر میاندازد و جم کثیری از مهردم و تعهداد زیهادی ماسسها و نهادهها را
درگیر کرده است .ااتیاد نوای نابسامانی اجتماای را به همراه دارد .استان هرمزگان به دلیل همجواری با استان ههای
هم مرز با افغانستان و پاکستان در مسیر قاچاق مواد مخدر قرار دارد که این امر باا
هرمزگان براحتی قابل دستر

شده تا مواد مخدر در استان

باشد  .استان هرمزگان در زمینه کشف مواد مخدر پیوسته رتبه دار بوده است سها

92باالترین میزان کشف مواد مخدر در کشور)آمار دقی از مبتالیان به ااتیاد در استان هرمزگان وجهود نهدارد (یها
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در دستر

نیست) ،در حالیکه استاندار ساب هرمزگان( )90/8/11وضعیت ااتیاد در هرمزگان را اسفبار می دانهد و

وجود 38هزار معتاد در هرمزگان را آمار خطرناکی برای جامعهه مهی دانهد  .رئهیس کهل سهاب دادگسهتری اسهتان
هرمزگان سه سا بعد( )93/1/13تعداد معتادان هرمزگان را حدود 30هزار نفر می داند در حالیکه مدیرکل سازمان
بهزیستی استان هرمزگان دو سا ( )95/2/25از وجود جامعه 44هزار نفری از مصرف کنندگان مواد مخدر در استان
سخن می گوید و این یعنی اینکه نزدیع به 2.5درصد جمعیت استان به شکل مستقیم درگیر این معضهل هسهتند و
اگر خانواده ها و اطرافیان را به نرخ اضافه کنیم یعنی اینکه یع بحهران اجتمهاای در هرمزگهان وجهود دارد ،البتهه
تمامی این ارقام در حالی است که رقم واقعی ااتیاد و مصرف مواد مخدر پیوسته بیشتر از آمارهای رسمی است و
به مرور زمان وضعیت ااتیاد در استان وخیمتر نیز شده است به گونه ای که رسانه های محلهی از وضهعیتی کهه در
نیمه دوم سا که با مهاجر

معتادین دیگر شهرها به هرمزگان به ویژه بندرابا

همراه است ،ایجاد مهی شهود بهه

هجوم معتادین به خیابان های شهر تعبیر می کنند .هرمزگان رتبه چهاردهم شیوع مصرف مواد مخهدر در کشهور در
سا  34را داشته است اما آنچه که در حا حاضر وضعیت ااتیاد استان را بسیار نگران کننهده کهرده اسهت پهایین
آمدن سن ااتیاد به زیر 65سا  ،تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از مواد سنتی به مواد صنعتی ،دو برابر شدن نهرخ
ااتیاد در زنان ،دسترسی بسیار ساده به موادی مانند نا

و الف و گسترش ابتال به ایدز در میان معتادان اسهت .بها

اینکه استان پیوسته با نرخ باالی ااتیاد مواجه بوده است اما مطالعا

منسجمی درباره آن انجام نشهده اسهت (مسهاله

شناسی راهبردی در استان هرمزگان؛  )1396با این اوصاف می طلبد نگاه المی به مساله ااتیاد و چرایی بازگشهت بهه
جرم در بین افراد معتاد را مورد بررسی قرار گیرد چرا که بازگشت به جرم بر اسا

جرم مواد مخدر در سها جهاری

و سا گذشته افزای چشمگیری داشته است .یکی از دغدغه اصلی فرماندهی شهرستان بازگشت به جهرم بهر اسها
جرم مواد مخدر است در جلسا فرماندهی مطرح گردید .و در این خصوص درخواست مطالعها بیشهتر در زمینهه
جرم فوق از طرف فرمانده انتظامی شهرستان از معاون اجتماای و همچنین نظر فرمانده انتظامی استان مبنی بر انجهام
اقداما مطالعاتی گسترده و برابر نتایج نتایج اجرای برآورد اجتماای سطح مقدماتی (دیدگاه انتظامی) اولویهت سهوم
(خرید،فروش،حمل ونگهداری مهواد مخهدر)و چههارم ( ااتبهاد سهنتی ) ،نتهایج اجهرای بهرآورد اجتمهاای سهطح او
(دیدگاه نخبگانی) اولویت سوم (ااتباد سنتی)و الویت چهارم (ااتباد صنعتی ) ،جم بندی اولویهت مسهایل اجتمهاای
اولویت سوم (خرید،فروش،حمل ونگهداری مواد مخدر)و چهارم ( ااتباد سنتی ) ،بعنهوان یکهی از مهمتهرین مسهائل
اجتماای وجرائم اولویت دار استان در سا  91می باشد .اداره بهرآورد اجتمهاای را بهرآن داشهت در گهام دوم انجهام
مطالعه موردی این مسئله اجتماای را در دستور کار خود قهرار داد .در ایهن مطالعهه سهعی بهرآن اسهت کهه وضهعیت
پدیدآیی جرایم را در چرخه جرم مورد رصد قرار داد تعداد کل دستگیرشدگان از سها 169456( 92-96نفهر) بهوده
اند که از این افراد بیش از 20هزار نفر( )%12دارای سابقه هستند با توجه به براوردهای اولیه که توسط این اداره انجهام
گرفت چرخه جرم در استان هرمزگان  3.2می باشد .به این معنا که مجرمین پس از طهی یهع دوره سهه سهاله القهل 3
جرم انجام داده اند و توسهط پلهیس دسهتگیر شهده انهد11 ..درصهد از مجهرمین سهابقه دار در اسهتان دارای 3-1سهابقه
مجرمانه هستند14 ،درصد 4-6سابقه4.5 ،درصد  9-7و 4درصد بیش از 10سابقه مجرمانه دارند .چرخه جرم به فراینهد
بازگشت مجدد مجرمان به رفتار مجرمانه طی یع دوره زمانی اطالق می شود .مجمواه اقداما انتظامی و پیشگیرانه
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می تواند به کاهش و یا تسری فرایند چرخه جرم کمع کند .بنهابراین ایهن مطالعهه بهدنبا پاسهه بهه ایهن آیها کفیهت
زندگی افرد معتاد منجر به بازگشت به جرخه جرم از سا 94-99در شهرستان می شود؟
اهمیت و ضرورت

ساالنه به طور تقریبی نیمی از تریا

افغانستان از طری ایران قاچاق می گهردد و تقریبها 30تها 35درصهد مهواد مخهدر

قاچاق شده به ایران کشف می شود (مزدارانی .)215 :1392 ،بیش از نیمی از زندانیان کشهور بهه الهت جهرائم مهواد
مخدر زندانی هستند و روزانه سه تا چهار نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در کشور جان خود را از دست می دهنهد
که حاکی از وخامت اوضاع است (زکریهایی .)13 :1339 ،مهمتهرین و گسهترده تهرین و شهاید سهود آورتهرین نهوع
قاچاق در ارصه بین المللی قاچاق مواد مخدر محسوش می شود ،به همین دلیل وقتی سخن از قاچاق به میان مهی آیهد
ذهن شنونده بیش از هر چیز متوجه قاچاق مواد مخدر مهی گهردد (مزدارانهی  .)15511392،جهرایم خهرد یکهی از
مسائلی بوده که تاکنون کمتر به آن توجه شده است و به واسطة فراوانی ارتکاش در سطح جامعه و دهان به دههان
گشتن در جوام  ،باا

ادم احسا

امنیت در شهروندان می شود .همچنین غافل ماندن از جهرایم خهرد زمینهه را

برای وقوع جرایم مهم تر هموار می کند.
یکی از جرائمی که در شهرهای پرجمعیت در چند ساله اخیر رواج پیدا نموده ،خرده فروشی مهواد مخهدر مهی باشهد.
پلیس تخصصی مبارزه با مواد مخدر سعی کرده با به کارگیری تمام توان و مناب خهود ضهمن انههدام بانهدهای قاچهاق
مواد مخدر نسبت به شناسایی و دستگیری خرده فروشان مواد مخدر اقدام نماید .در حا حاضر به دالیل گوناگون ،بها
دستگیری هر قاچاقچی فضا و میدان برای یکسری دیگر از قاچاقچیان ریز و درشت مهیا می گهردد .توسهعه نامناسهب
شهرها ،مهاجر پذیری کالن شهرها و اتصا شهر

و شهرهای کوچع به آن ،حاشیه نشینی ،تبلیغا و آگهی هها،

دسترسی آسان به مواد مخدر ،فقر و بیکاری و ادم آگاهی از قوانین از جمله اوامل امومی و موثر بهر گهرایش افهراد
به مصرف و فروش مواد مخدر در جحم خرد و از اوامل تخصصی تاثیر گذار بر این پدیده می توان به قانون گریهزی
افههراد (اههدم بازدارنههدگی احکههام قضههایی) ضههعف قههوانین تههدوینی و ناکارآمههدی اقههداما پیشههگیرانه در دسههتگیری
قاچاقچیان و تمرکز بر اقداما مقابله با ارضه و غافل شدن از اوامل سبب شناسهی و الهل شناسهی جهرایم و کهاهش
تقاضا و درمان معتادان و همچنین املکرد ضعیف سایر دستگاه های مرتبط نام برد .امهروزه معضهل مهواد مخهدر تمهام
بخش های امنیتی ،اقتصادی ،اجتماای ،فرهنگی و سیاسی جوام را تحت تاثیر قرار داده است.
با وجود اینکه تحقیقا

متعددی درباره پیشگیری از جرم و کفیت زندگی افراد مجرم و تاثیر آن بر بازگشت مجهدد

به جرم مواد مخدر در داخل و خارج از کشور انجام شده ولی بهه دالیهل فراوانهی از جملهه اینکهه تهاکنون بهه طهور
همزمان به بررسی کفیت زندگی و پیشگیری از جرم پرداخته نشده است ،این موضوع هنوز جهای بررسهی بیشهتری
دارد.
در حا حاضر آسیب های اجتماای امروز خانواده ایرانی را نشانه گرفته است .با توجه به اهمیت این معضهل مههم
در کشور ما ،اقداما

مناسب برای پیشگیری از بهروز ایهن حهواد

موجب نگرانی شده است ،صدما

و لطما

اهمیهت بسهیاری دارد .از طهرف دیگهر آنچهه

جبران ناپذیری است که بر اثر تبعا

زندانی بودن فرد مجهرم بهدون

در نظر گرفتن کفیت زندگی زندگی او ،ایجاد می شود و می تواند برای جامعه ایجاد خطر کند ،پهس شناسهایی و
بررسی تأثیر کفیت زندگی برای پیشگیری از رفتار مجرمانه سبب م یشود که مسئولین مربوط ،در مهورد چگهونگی
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تحق و میزان آن شناخت پیدا کنند ،آنگاه شیوه های صحیح و مناسب را جستجو نمایند .لذا؛ اینگونه مطالعها
ضرور

تحقیقا

و

می یابند ،تا از یکسری اوامل آسیب زا جلوگیری به امل آید .در آخر میتوان انوان کرد کهه

این یع پژوهش کاربردی است .بنابراین ،مسأله حایز اهمیهت در ایهن پهژوهش ،بررسهی تأثیرکفیهت زنهدگی بهر
تکرار جرایم مواد مخدر در شهرستان بندرابا

است.در کهل میتهوان انهوان داشهت کهه مطالعهه در بهاش کفیهت

زندگی افراد مجرم و افراد غیر مجرم در محیط زندگی آنها ،از جها

مختلف می تواند مثمر ثمر باشهد :اوالً ،در

پی انجام چنین پژوهش هایی می توان به شناختی ذیقیمت از جامعه معتادان دست یافت.
ثانیاً ،از طری چنین پژوهش هایی به ویژه با مطالعه کفیت زندگی معتادان ،می توان اوامل متعهددی را شناسهایی
کرد که در روندی درازمد

قریحه و رفتار فرهنگی آنها را در سطوح مختلف سهاخته انهد .ثالثهاً ،اوامهل سهازنده

هویت افراد معتاد از دیگر مقوالتی است که در این مسیر شناخته میشود .رابعاً ،این گونه مطالعا

نشان مهی دهنهد

که کفیت زندگی افراد معتاد محیط زندگی آنها بهر نهوع سهناریوهایی کهه از آینهده ترسهیم مهی کننهد ،تهأثیر مهی
گذارند .این نکته درباره کفیت زندگی مادی و فرهنگی توأمان صدق می کند .دانستن این سناریوها راههی بهرای
شناخت مسیر احتمالی حرکت جامعه ،یا حداقل شناختن راههی اسهت کهه سیاسهتمداران و مسهئولین پیمهودن آن را
مطلوش میپ ندارند .این گونه اطالاا  ،حداقل برای سهاختن سیاسهت اجتمهاای واقه بینانهه انهد .همچنهین ،غالبهاً
افرادی که مرتکب رفتار مجرمانه می شوند .برطب آمار های اداره کل زندان هها  32 ،درصهد از زنهدانیان را کسهانی
تشکیل می دهند که معموال برای او و حتیبار دوم به زندان مهی آینهد و شایسهته اسهت کهه ایهن جعمیهت  ،زیهر چتهر
حمایت قرار گیرند تا بار دیگر مرتکب جرم نشوند و به مجرمان حرفه ای تبدیل نگردند .
آسیب شناسی اجتماای  ،به انوان یکی از شاخه های اصلی جامعه شناسی جهرم و کجهروی  ،مطالعهه بهی نظمهی هها و
آسیب های اجتماای شامل  ،همراه با الل و انگیزه ههای پیهدایش آنهها  ،شهیوه ههای پیشهگیری و حهل ایهن مسهائل و
همچنین مطالعه شرایط بیمارگونه اجتماای می باشد .زیرا خاستگاه اصلی طبهکاری و سایر نابهنجاری هها و انحراغها
اجتماای را باید در کل حیا اجتماای و نوع خاص روابط اجتماای جستجو کرد .یکی از معضالتی که در جامعه مها
بح

زندان و مجرمان با آن مواجه هستیم تکرار جرم توسط زندانیان و بازگشت مجدد آنان به زندان می باشهیم  ،کهه

درصد باالی از زندانیان به خود اختصاص داده اند  .تکرار جرم به ابار بهتر بازگشت به رفتار جناحی صرف نظهر از
هزینه های براقتصاد جامعه و بودجه ادالت کیفری تحمیل می کند ،نظم و امنیت امومی را نیز به مخاطره می انهدازد
 ،شاید به همین دلیل باشد که قانون جنین افرادی را براسا
این اسا

پرداختن به مبح

معارهای قانونی فرد خطرنها

محسوسهب مهی کنهد  .بهر

ارتکاش جرم توسط مجرمین و شناسایی الل و اوامل این پدیده ههم در سهطح کهالن و

هم در سطح خرد اهمیت و ضرور بسزایی برخوردار است .دارای یع یا چنهد شهیوه زنهدگی محهوری در دوران
حیا

خود می باشند .محق درصدد است کهه رابطهه مهاثرترین کفیهت زنهدگی افهراد معتهاد را در تکهرار جهرایم

مرتبط با مواد مخدر نشان دهد .االوه بر این ،با توجه به انواع شاخص ههای شهیوه زنهدگی ،بسهتر مناسهبی را بهرای
تحلیل انواع رفتارهای مجرمانه ارائه دهد .بنابراین؛ پرداختن به الل اوامل از جمله مولفه کفیت زندگی به بازگشهت
به چرخه جرم ااتیاد در کنار سایر اثر گذار برای شناخت امی تر این پدیده و پیامدهای مخرش فردی و اجتماای آن
اهمیت زیادی دارد .لذا؛ بررسی این مسئله هم از جهت ابعاد مختلف برای دست اندرکاران مفید است از جملهه برنامهه
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ریزان و نهادهای اجتماای ،انتظامی و فرهنگی و هم از جهت افهزایش و توسهعه دانهش نظهری جامعهه شهناختی و بهاال
رفتن سطح آگاهی خانواده ها حائز اهمیت می باشد.
مبای نظری
نظریه های جامعه شناختی:جامعه شناسان و نظریه پردازان نیز طی یکی دو قرن گذشهته ،نظریها
زمینه انحرافا

اجتماای منتشر کرده اند که هرکهدام بها توجهه بهه سهاختار جامعهه و شهرایط اجتمهاای،فرهنگی ،سیاسهی و

اقتصادی جوام توسعه یافته و در حا توسعه می تواند تبیین کننده انحرافا
برخی نظریا

متفهاو

و راه گشهایی در

و ارائه دهنده راه حل در این زمینه باشند .بهه

در این زمینه که مبین چیستی و چرایی ااتیاد در میان دانشجویان است می توانیم اشاره نمهاییم .نظریهه ههای

جامعه شناختی ،بر نقش مهم و اساسی محیط اجتماای در شکل دادن به پدیهده کجهروی تأکیهد دارنهد و هنگهام توجهه بهه
چگونگی شکل گرفتن رفتارهای کجروانه در صحنه اجتماع ،اساساً به اللی توجه می کنند که گروه هها یها قشهرهایی را از
ااضا آن ،در معرض کجروی قرار می دهند(سلیمی و داوری .)425 :1332 ،این دسته تبیهین هها ،شهکل گیهری رفتارههای
کجروانه را امدتاً به اموری مانند ساخت اجتماای و شرایط و موقعیت های اجتماای که فرد در آن ها قرار می گیرد نسبت
می دهند .استدال امده در این دسته تبیین ها آن است که نهادهای اجتماای و مناسبا

کلی اجتمهاای را بایهد بهه انهوان

یع کل نگریست و بر همین اسا  ،کجروی را نیز در درون و در ربط و نسبت با آن باید مطالعه کرد .معموالً این تبیین ها
پاسه به این پرسش را هدف خود قرار داده انهد که چهه چهیههزی در مههحیط ههای اجهتههماای وجههود دارد کهه مههردم را
کههجرو و بهزههکار می سازد؟ از آنجا که ااتیاد به مواد مخدر موجب ضرر و زیان و آسیب های فردی و اجتماای فراوانی
می شود و زمینه را برای بسیاری از کجروی ها فراهم می کند ،از این رو ،در ایران و در بسیاری از کشهورها ،ااتیهاد جهرم
دانسته شده است .یکی از کارشناسان در این زمینه می نویسد :ااتیاد هرچه باشهد ،شهخص معتهاد دارای شخصهیت متعهادلی
نبوده و نمی تواند وظایف روزمره را در حد توانایی و استعدادی که دارد انجام دهد .معتاد همواره در جستجوی لذ
و لذ

است

به ااتیاد ،جای هرگونه لذایذ را می گیرد و هرگاه  4الی  12ساات مواد مخدر را مصرف نکند ،حالهت پریشهانی و

اضطراش داشته و در اثر تالطم روانی ،نمی تواند توقعا

خود را به تعویه انهدازد .در نتیجهه ،حالهت تههاجمی ،اصهبی و

سرکشی برای رسیدن به آما  ،ظاهرگشته ،اراده و ااطفه از بین می رود ،معتاد نسبت بهه قهوانین اجتمهاای ،قیهود داخلهی و
احکام مذهبی بی ااتنا و در معرض ارتکاش جرائم مختلف قرار می گیرد(داوری56: 1331 ،ه .)54
نظریه یادگیری :نظریة یادگیری یا نظریة معاشر
قوم نگاری و مصاحبه و تحقیقا

که از سوی نسل دوم محققان شیکاگو مورد توجه قرارگرفت ،با مطالعا

انسان شناسی اجتماای به این اقیده رسید که جنایت و انحراف از طری انتقا فرهنگهی

در گروه های اجتماای واق می گردد .ساترلند با این تحقیقا  ،خرده فرهنگ های گوناگون در شهر های بزر

را مورد

توجه قرارداد و معتقد بودکه در برخی مناط شهری ،کجروی در جریان کنش متقابل با دیگران آموخته می شود و الگوی
رفتار انحرافی برای فرد مهم تر و ارزشمند تر از الگوی قانونی موجود تلقی می گردد و با توجه به فراوانی معاشهر  ،ایهن
رفتار به هنجار جا افتاده در فرد مبد می شود  .این محققان معتقدند که جامعه دارای سازمان های متفاوتی اسهت کهه ایهن
سازمان ها در رفتار فرد تأثیر می گذارند و تنها زمانی رفتار انحرافی مانند ااتیاد به مواد مخدر آموخته می شود و رواج می
در معاشر

یابد که توسط گروهای مختلف و خرده فرهنگ های متفاو

بین افراد انتقها یابد(احمهدی  .)34 : 1334،بهر

مبنای این نظریه می توانیم در جای جای شهرهای بزرگی مانند تهران ،خرده فرهنگ هایی را به خصوص در منهاط حاشهیه ای
مشاهده کنیم که ااتیاد را امری نه چندان ناهنجار تلقی می کنند و در اثر معاشر جوانان و نوجوانان در رابطه ههای دوسهتی و
خانوادگی و حتی در مدرسه نیز این الگوی رفتاری آموخته شده و مورد تأیید قرار مهی گیهرد ،تها آنجها کهه ااتیهاد بهه الگهوی
رفتاری مطلوش فرد بد شده و از طری معاشر بیش تر ،برای فرد درونی می گردد .در اینجا می توانیم به ایهن نظریهه ،نکتهه
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دیگری نیز اضافه کنیم که تنها یادگیری ،در مناط حاشیه ای و در حا تبد صور نمی گیرد و به خصوص ما در ایران نباید
از یادگیری کجروی در دو مکان ،یکی زندان و دیگری میهمانی ها و پارتی ها غافل شویم؛ چرا که آمار و مشهاهدا فراوانهی
در این زمینه وجود دارد که افراد زیادی پس از حضور در زندان به ااتیاد مبتال می شوند و یا جوانان بسیاری در میهمانی ها و ...
برای کسب منزلت و اقب نماندن از دیگران ،این رفتار را آموخته و به آن دچار می گردند که این مورد اصالً متعل بهه گهروه
های پارازیتی و حاشیه ای نیست و ااضا طبقهه متوسهط و حتهی فرزنهدان نخبگهان اقتصهادی ،سیاسهی و فرهنگهی را در بهر مهی
گیرد(سخاو .)1373،
نظریه فرصت های نابرابر «:کال وارد« و «اوهلین« از جامعه شناسانی هستند که بر پایة تظریة مرتون و بوم شناسی ،به مسئله
فراوانی فرصت های نابرابر پرداخته اند .آن ها با تحقیقا

خود متوجه شده اند که در مناط خاصی که جوانان طبقة پهایین

در رقابت برای دست یابی به اهداف ناموف هستند و یا از قبل تلقی ناموفقیت می کننهد( .در حهالی کهه جامعهه آنهان را بهه
اهداف و ارزش ها تشوی می کند) ،افراد آن ،نظام اجتماای را مان پیروزی و اامل شهکهست خههویهش می پندارنهد و بها
استفاده از خشونت و شیوه های غیر قانونی ،خرده فرهنگ هایی را در این مناط شکل می دهند(احمدی.)76 :1334 ،
نظریه کنتر اجتماای :نظریه کنتر اجتماای تاریخی طوالنی دارد و این اقیده که» شکل گیری رفتار انحرافهی بهه وسهیله
جوانان « الت فقدان برخی کنتر های اجتماای است ،برای مدتی به طور کلی مورد قبو بوده است  .این نظریه هم نوایی
را حاصل وجود پیوندهای اجتماای بین افراد جامعه و ااما انواع کنتر از طرف جامعه بر افراد می داند و نا هم نوایی را
ناشی از گسستن پیوندهای شخصی بر نظم قراردادی جامعه قلمداد می کند (مهدنی .)179 :1331 ،هیرشهی( )1933مفسهر
دیدگاه دورکیم ،نشان داده که چگونه در اواخر قرن نهوزدهم و اوایهل قهرن بیسهتم نقهش برجسهته ای در تعهاریف جهرم و
بزهکاری داشته اند .نظریه کنتر اجتماای بر این پیش فرض استوار اسهت کهه اگهر بخهواهیم از تمهایال

رفتهار انحرافهی

جلوگیری شود ،باید همه افراد ،اام از جوان و بزرگسا  ،کنتر شوند .طب این نظریه ،رفتار انحرافی ،امومی و همه گیهر
است و آن نتیجه کارکرد ضعیف سازوکارهای کنتر اجتماای می باشد .این نظریه بر دو نهوع کنتهر شخصهی و کنتهر
اجتماای تأکید دارد .نظام های کنتر شخصی شامل اوامل فردی و به ویژه روان شناختی می باشد .ااتماد به نفس به انوان
اامل اساسی روان شناختی در کنتر شخصی شناخته شده است .اوامل کنتر اجتمهاای شهامل وابسهتگی و پهای بنهدی بهه
نهادهای بنیادین اجتماای مانند :خانواده ،دین ،سیاست و آموزش می باشند .یکی دیگر از پیش فهرض ههای نظریهه کنتهر
اجتماای این است که وفاق کلی در مورد هنجارها ،ارزش ها ،ااتقادا

و باورهای رایهج در جامعهه وجهود دارد و کنتهر

اجتماای بر مبنای این وفاق اجتماای انجام می شود.امروزه به دالیل گوناگون ،از جملهه افهزایش جمعیهت ،کنتهر رسهمی
بیش تر و حتی جایگزین کنتر های غیررسمی شده است .ابزار مهم کنتر اجتماای ،اجتماای کردن افراد است که ضعف
در این امر موجب بروز رفتارهای نابهنجار ،از جمله ااتیاد می شود( همان.)132 :
نظریه اوقات فراغت:جرج زیمل ،از جامعه شناسان کالسیع آلمانی بود که یکی از نظریا او درباره جامعه شناسی اوقا
فراغت می تواند تبیین کننده رواج ااتیاد به مواد مخدر در جامعه باشد .به ااتقاد او ،در فرهنگ مدرن و در روند تاریه جدیهد،
آزادی فزاینده فرد از بندهای وابستگی شدید اجتماای و شخصی ظهور می یابد ،صور های فرماندهی و فرمانبری نیز خصلت
تازه ای به خود می گیرند و هیچ فردی تحت چیرگی تام دیگران در نمی آید .راه های فراوانهی بهرای گهذران اوقها

فراغهت

وجود دارد که به فرد امکان می دهد خود را از دیگهران متمهایز سهازد کهه روش هها و اامها پرشهتاش و مهدی ،تمهایز هویهت
شخصی را شکل می دهند .بر این مبنا ،هر کس برای متمایز شدن ،روش خاص پی می گیرد که ماجراجویی در زندگی مهدرن
را رواج می دهد .فرد در این فضا می کوشد تا از جریان های یکنواخت زندگی روزانه بیرون رود و در قلمرو فعالیتی با قوااهد
ویژه گام نهد .بنابراین در جوام مدرن و جوامعی که به سوی مدرنیسم گام بر می دارند و فرهنگ مدرن در آن تبلیغ شده ،فرد
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در قلمرو اوقا فراغت ،جهان اقل گرا ،بوروکراتیع و افسون زدایی شده را کنار می نهد و فرصتی برای او فهراهم مهی شهود
تا اجبارها و محدودیت های نظم اجتماای را فراموش کند و به کنش غیر هنجاری دست زند (سهخاو  .)55-56 :1335 ،بها
توجه به این دیدگاه ،می توانیم به افراد آزاد و فرد گرای امروزی اشاره کنیم که با توجه به ذا حیا مدرن ،پا را فراتر از قید
و بندها نهاده و جستجو گرانه و ماجراجویانه به تفریح و نوای گذراندن اوقا فراغت ویژه و متمایز از دیگران می پردازند .این
نظریه می تواند تبیین کننده بسیار خوبی برای ااتیاد در اقشار مرفه و طبقا باالی جامعه باشد ،چرا که آنهان همیشهه سهعی مهی
کنند در ااما خود ،حتی در تفریحا از دیگران متمایز باشند ،حتی اگر این تفریح خهاص ،مصهرف مهواد مخهدر باشهد و بهه
ااتیاد بینجامد.
نظریه انحرافا مرتون :رویکرد نابه سامانی اجتماای به انوان یکی از نظریه ههای جامعهه شهناختی انحهراف اجتمهاای و بعضهاً
آمریکایی اسهت.رویکهرد نابهه سهامانی اجتمهاای ،منشهأ

ااتیادمی باشد .مهم ترین نظریه پرداز در رویکرد مرتون ،جامعه شنا

کجروی را تنها به ساخت اجتماای و فرهنگ (نه شخص کجرو و شکست های او) مربوط نمی سازد ،بلکه این توجه را نیهز بهه
دست می دهد که چرا افراد ،برخی ااما کجروانه ،به ویژه جهرائم مهالی را مرتکهب مهی شهوند .ایهن رویکهرد ،ههم در مهورد
کجروی فردی و هم در مورد کجروی گروهی بح

می کند و به گونه ای بسیاری از رفتارهای کجروانه را در برمی گیرد .بی

هنجاری که به حالت ادم هنجارمندی یا بی ریشگی اطالق می شود ،زمینه ایجاد کجروی و انحراف اجتماای می باشهد؛ زیهرا
حالت بی هنجاری زمانی پیش می آید که چشم داشت های فرهنگی ،با واقعیت های اجتماای سازگاری ندارد .در ایهران و بهه
خصوص در میان دانشجویان ،به الت همین تعارضا  ،با ظهور دو تیپ انزوا طلب و بدات گذار مواجه هستیم که بستر مناسب
برای ظهور رفتار انحرافی نیز برایشان فراهم است و در اکثر موارد نیز فرد را با ناکامی روبرو می سازد که بهرای جبهران ناکهامی
ها ،گرایش به مواد مخدر امری اادی است .به طور کلی از نظر مرتون ،شرایط نابه سامان اقتصادی و اجتماای موجب گهرایش
به ااتیاد می شود ،لذا از این منظر ،ااتیاد نوای بیماری اجتماای است که اگر از ابتدای وقوع آن بهه فکهر اصهالح و پیشهگیری
نباشیم ،ممکن است به دیگران نیز سرایت کند و بیماری امومی و بحرانی اجتماای پدید آورد (کرم پور.)32-34: 1379 ،
نظریه ناکامی منزلتی :نظریه ناکامی منزلتی که توسط جامعه شنا
است طبقا

معاصر آمریکایی (آلبر

کوهن) مطرح شده ،معتقد

پایین در جامعه از نظر دست یابی به منزلت دچار ناکامی هستند و این در حالی است کهه جامعهه آن هها را بهه

کسب منزلت تشوی می کند و امکان دست یابی را در اختیار آن ها قرار نمی دهد .طبقا

پایین در جامعه پذیری ،آموزش

و پرورش و هنجارها و ارزش ها با تبلیهغ خصهایص و ارزش ههای طبقهه متوسهط روبهرو هسهتند ،در حهالی کهه از تحهر
اجتماای و حضور در این طبقه محروم می باشند .همین مسئله موجب احسا

یأ  ،سرخوردگی و ناکامی در این طبقه می

شود .در ایران نیز به الت شکست و سرخوردگی جوانان و دانشجویان در کسب منزلهت و ارزش ،ناچهاراً افهراد بهه خهرده
فرهنگ های بزهکار روی می آورند که در این خرده فرهنگ ها ،کجروی هایی مانند ااتیاد ،خود ارزش و راه حل و حتی
راه رسیدن به منزلت تعریف می شود  .میل به ااتیاد از این منظر ،نه بها ههدف سهودمندگرایانه ،بلکهه بهرای لهذ

جهویی و

کسب منزلت انجام می شود و ناکامی منزلتهی چنهین پدیهده ای را در میهان طبقهه ههای پهایین جامعهه ایجهاش و ایجهاد مهی
کند(الی وردی نیا.)53-55 :1334 ،
تبیین های روان شناختی :بیین های روان شناختی بر تفاو
خویش تأکید دارند ،تفاو
یا حتی در قالب اختالال

های فهردی اشهخاص در شهیوه تفکهر و احسها

هایی که می تواند به شکل تفاو

دربهاره رفتهار

هایی ظریف و جزئی در رفتار برخی افراد با افراد متعهارف

وخیم شخصیتی ظاهر شود و برخی افراد را به سبب اللی مانند افزایش خشم و اصبانیت ،کمی

وابستگی و تعل خاطر به یکدیگر یا تمایل به خطر کردن و لذ

جویی ،با شهد

بهیش تهری مسهتعد ارتکهاش رفتارههای

کجروانه سازد( سلیمی و داوری.)421 :1332 ،ژان برژه معتادان را از نظر شخصیتی و روانی به معتادان بها سهاختار "روان
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نژند"" ،روان پریش" و "افسرده حا " تقسیم می کند .اما به طور کلی ،تقسیم بندی دیگهری وجهود دارد کهه بهیش تهر
روان شناسهان پایبنهد بهه آن هسهتند و آن ،تقسهیم شخصهیت معتهاد بهه "نوروتیهع"" ،پسهیکوتیع" و "سهازمان نیافتهه"
است.معتادان "نوروتیع" ،خودآزار و دیگرآزارند و دارای اختال در روابط ااطفی و خانوادگی می باشند .از نظر روانی،
این افراد با مصاحبه و رویارویی و نیز از طریه ههم دلهی ،ااتمهاد و اطمینهان بخشهیدن بهه آن هها بایهد تحهت درمهان قهرار
گیرند.معتادان"پسیکوتیع" ،واقعیت گریز هستند ،روان کاوی ایهن گهروه و کنتهر پرخهاش گهری در آن هها ،بهتهرین راه
درمان این گروه محسوش می گردد .معتادانی که دارای رفتار "سازمان نیافته" هستند ،قادر به برقراری ارتباط با واقعیت هها
نیستند و ناکامی های خود را معلو محیط اجتماای و خانوادگی دوران کودکی خود می دانند و بسیار خیا پرداز هستند .
این گروه نیز از طری روان کاوی فردی و گروهی تحت درمان قرار می گیرند  .می توان نتیجه گرفهت کهه هرگهاه رشهد
روانی فرد به موازا
اختالال

رشد جسمی او انجام نگیهرد و شخصهیت فهرد تکامهل نیابهد ،فهرد در معهرض و هجهوم بیمهاری هها و

روانی قرار می گیرد و به فردی بی اراده ،تلقین پذیر و بی ااطفه تبدیل شده و در ایهن هنگهام ،در معهرض خطهر

کجروی و انحراف واق می شود که ااتیاد به مواد مخدر یکی از این انحرافا

می باشهد .ایهن گونهه افهراد بهه دلیهل اهدم

تکوین شخصیت نمی توانند ارزش های اخالقی را بپذیرند و به آسانی نمی توانند خود را با محیط سازش دهند .االوه بهر
آن ،دچار مشکال

احساسی و ااطفی می گردند .در نتیجه ،زمینه مناسبی برای ااتیاد به مواد مخدر در چنهین افهرادی بهه

وجود می آید .برای مثا  ،افراد اقب مانده ذهنی به دلیل اینکه خطر ناشی از ااتیاد را نمی دانند و شخصیت تلقین پهذیری
دارند ،تحت تأثیر تلقین دیگران و به واسطة هم نشینی با افراد معتاد به طرف ااتیاد کشانده می شوند (رضهایی-37 :1332 ،
.)36
رویکردهای کیفیت زندگی
نظریه دلهره منزلت :یکی از نظریه هایی که می تواند به طور غیر مستقیم در تبیین کیفیت زنهدگی کهاربرد داشهته باشهد ،نظریهه
دلهره منزلت می باشد که توسط لنسکی بسط داده شده است .از نظر لنسکی ،یکی از مقوال مهم در این نظریه ،ادم انسجام
منزلت است  .منزلت افراد وابسته به موقعیت هایی است که افراد در مجمواه ای از سلسله مراتب اشغا می کنند و با توجه بهه
جایگاهی که فرد در سلسله مراتب های درآمد  ،شغل  ،تحصیال و قومیت اشغا می کند ،می تواند دارای منزلتی متناسب و
یا نامتناسب باشد .هر چه ناهماهنگی منزلت ها باال باشد ،ناخشنودی افراد از زندگی باالتر می رود.
در شرایط دگرگونی های سری  ،احتما وقوع ناهماهنگی منزلت ها بسیار زیاد است .به انوان مثا  ،ممکن است افراد در نتیجه
تغییرا اجتماای ،شغل و درآمد باالیی کسب کرده باشند ولی از تحصیال پایینی برخوردار باشند؛ این ناهماهنگی تأثیر منفی
بر تصور از کیفیت زندگی می تواند بگذرد .از نظر سیمپ سون و میلر (با توجه به مطالعه ای که در این زمینه انجهام داده انهد)،
در چنین وضعیتی افراد مایلند که سایرین بر اسا
اسا

پایگاه باالیشان با آن ها برخورد کنند ،ولی مردم ااد دارند که آن ها را بر

پایگاه پایین شان ارزیابی کنند ،همین مسئله بر تصور افراد از کیفیت زندگی خود تأثیر می گذارد .بنابراین با توجه به این

نظریه می توان به طور غیر مستقیم کیفیت زندگی افراد را به وسیله چهار شاخص درآمدی ،شغلی ،وضعیت تحصیال و پایگاه
قومی سنجید .به نظر لنسکی ،هر چه هماهنگی بین این چهار شاخص دریع فرد باالتر باشد کیفیت زندگی فهرد بهاالتر خواههد
بود(غالمی.)1392،
نظریه کالمن :از نظر کالمن ،وقتی می توان گفت که کیفیت االی برای زندگی وجود دارد که امیهد ههای فهرد بها تجهارش وی
تطاب داشته باشد و تکمیل شود؛ حالت اکس هم صدق می کند ،کیفیت پایین زندگی وقتی است که امید ها بها تجهارش ههم
خوان نباشد .به بیان دیگر ،اداای کالمن این است که شیوه زندگی با این مفهوم که فرد به خواسته های خود می رسد بهبهود
می یابد .این امر بدین معنا نیست که امیدهای شخص و آرزوها ابتدا مثبت شده و سپس تکمیل
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اهدافی که توسط اوامل ایجاد می شوند باید واق گراتر باشند .وقتی آرزوها را واقعی تر کرده و فرد را به توسعه و رشد در راه
ها دیگر تشوی کنیم ،فاصله میان امیدها و دست یابی به آن ها به خوبی کم می شود .بنابراین با توجه به نظر کالمن ،در حقیقت
می توان شیوه زندگی فرد را با م خالفت کردن با آرزوها بهبود بخشید و همچنین گاه الزم است بعضی آرزوها را حذف کنیم تا
فاصله بین آنچه تجربه شده و آنچه انتظار می رود کم گردد(حریرچی و دیگران.)1333،
رویکرد ااملیتی و کیفیت زندگی  :اندیشمندان الوم اجتمهاای بهرای توصهیف و تبیهین واقعیهت ههای اجتمهاای ،رویکردههای
متفاوتی را اختیار نموده اند که یکی از این رویکردها ،رویکرد ااملیتی می باشد .رویکهرد اهاملیتی مبتنهی بهر فردگرایهی روش
شناختی است و جامعه را نه به انوان یع کلیت ،بلکه به انوان جم جبری افراد جامعه مورد توجه قرار می دهد .ایهن نهوع
تبیین ،هر چند می پذیرد که اوامل فرا فردی برای تبیین مفید هستند ،اما این اوامل را همچنان بهه زمینهه ههای فهردی فهرو مهی
کاهد و بر نقش کنش گری فرد در شکل دهی به فرایند ها تأکید دارد .این رویکرد ،در بح

کیفیهت زنهدگی ،بهرای ااملیهت

انسانی نقش محوری را لحاظ نموده و بر این باور است که کیفیت زن دگی بیش تر ناظر برذهنیا  ،قابلیت ها و توانمنهدی ههای
افراد است تا شرایط ساختاری اجتماای یا محیط پیرامونی .با توجه به فضای مفهومی ،نظری  ،بینشی و روش شهناختی رویکهرد
ااملیتی ،چهار رویکرد ااملیتی را در مواجهه با کیفیت زندگی می توان شناسایی کرد که ابارتنهد از مطلوبیهت گرایهی ،ارزش
های اام  ،رویکردهای نیاز محور و رویکرد قابلیتی که به بررسی هر کدام از آن ها پرداخته می شود(غفاری و ابراهیمی لویهه ،
.)31 : 1334
رویکرد مطلوبیت گرایی :4نظریه مطلوبیت گرایی در طو قرن هجده میالدی به انوان یهع نظریهه اخالقهی مهورد توجهه قهرار
گرفت .در اواخر این قرن «جرمی بنتام»  5فیلسوف و حقوق دان انگلیسی ،در مهم ترین اثرش با انوان « اصو قانون گهذاری و
اخالق »  ،تالش نمود تا این نظریه را روشن و جام تدوین نماید و در حوزه هایی چون حقوق و اقتصاد به کار گیرد .این نظریه
به طورخالصه بر این اصل استوار است ک ه از میان امکانا و گزینه های مختلفی که در هر زمینهه ای در برابهر مها وجهود دارد،
باید آن امکانی را برگزینیم که بیش ترین لذ را برای بیش ترین تعداد افراد ایجاد کند .بنتهام ( )1972بهر ایهن بهاور بهود کهه
جستجوی لذ و دوری از درد  ،تنها غایت آدمی است و اصل مطلوبیت 6ابار از آن است که درهر استداللی ،اسا

کار ما

محاسبه و مقایسه دردها و لذ ها باشد و هیچ اندیشه دیگری را در استدال خود دخالت نهدهیم .در ایهن راسهتا در امهر قهانون
گذاری نیز اصل سودمندی باید اصل راهنما باشد .ازاین رو در این دیدگاه ،الم قانون گذاری به تشهخیص و تعیهین آن چیهزی
می پردازد که خیر جامعه را تأمین کند .بنابراین الزم است تا قانون گذار ارزش هر یع از دردها و لذ ها را که ابزار کار او
هستند به دقت بداند و پیرامون ام و قدر آن ها مطالعه نماید.
رویکرد توسعه انسانی  :1این رویکرد در ابتدا از سوی دفتر برنامه توسعه سازمان ملل 8به کار گرفته شد  «.رویکرد توسعه انسانی
در هسته اولیه خود بر این نکته تأکید داشت که اندیشه ها و رویکردهای توسعه ،بیش از آنکه اقتصاد کالن را محور توسعه قرار
دهند  ،می بایست رفاه افراد را به انوان هدف غ ایی در نظر گیرنهد .درواقه ایهده اصهلی ایهن رویکهرد ابهار اسهت از اینکهه
بهزیستی انسان ،هدف اصلی توسعه است و انسان ها فاال و منب اصلی توسعه به شمار می آیند .از این منظهر « مهردم ثهرو
واقعی یع کشورهستند و هدف امده توسعه ،ایجاد محیطی مناسب و مستعد برای مردم به منظور برخورداری از یع زنهدگی
طوالنی خالقانه توام با سالمتی است .از این رو توسعه انسانی فرایند غنا بخشیدن به گهزینش ههای مهردم اسهت و اساسهی تهرین
اوامل آن بهره مندی از زندگی طوالنی و سالم برای آموزش ،یادگیری وبرخورداری ازاستانداردهای مناسب زندگی می باشد.
1

-Utilitarian approach
2-Jeremy Bentham
3-Principle of utility
1-Human Development Approach
8
-United Nation Development programme
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گزینه های بیش تر ،اواملی چون آزادی ،تأمین حقوق انسانی و از نفس را شامل می شود» .به بیهان دیگهر ،برنامهه توسهعه
سازمان ملل ،توسعه انسانی را فرایند گسترش دامنه انتخاش مردم و باال بردن سطح رفاه و کیفیت زندگی از طری بسهط قابلیهت
ها و کارکردهای آن ها می داند(غالمی.)1392،
شاپ و رانبت ( ) 1999می نویسند :کیفیت زندگی یع مفهوم وسی و چندبعدی است که دارای چند اصهل محهوری بهه قهرار
زیر می باشد :کیفیت زندگی به بهترین شیوه از طری دیدگاه فرد قابل فهم می باشد .کیفیت زندگی مجسم کننده احسا
می باشد کیفیت باالی زندگی زمانی احسا

رفاه

می شود که نیازهای پایه فرد برآورده شده و او فرصته ایی را جهت تعقیب و نایل

شدن به اهداف و چالشها داشته باشد .کیفیت زندگی می تواند از طری اجازه انتخاش دادن به افهراد و تشهوی آنهها بهه تصهمیم
گیری هایی که در زندگیشان اثر می گذارد ،ارتقاء یابد.احسا

در جمه بهودن کیفیهت زنهدگی را ارتقهاء مهی دههد.راسهتون

( ،) 1995کیفیت زندگی را پنج جزء می داند که شامل :زندگی طبیعی ،خوشحالی ،موفقیت در دستیابی بهه اههداف شخصهی،
سودمند بودن برای جامعه و ظرفیت طبیعی است .جزء او بر توانایی در داشتن یع زندگی طبیعی تمرکز دارد .زندگی طبیعی
می تواند یع زند گی بدون بیماری بوده ،همچنین شامل سازگاری با موفقیت جدید و تجارش تازه در زنهدگی الیهرغم وجهود
بیماری باشد .جزء دوم بر خوشحالی یا رضایت تمرکز دارد .خوشحالی احسا

مثبتی است که مد زمان آن کوتاه اسهت ،در

حالی که رضایت داللت بر تجربه مثبتی در زندگی دارد که مد آن طوالنی تر از خوشحالی است .همچنهین خوشهحالی مهی
تواند قسمتی از رضایت باشد .سومین جزء بر اختالف بین اهداف واقعی و اهداف ایده آ تمرکز دارد .یعنی تفاو بین آنچهه
که شخص آرزو دارد به آنها برسد و آنچه که واقعاً وجود دارد .چنانچه اختالفی بین اهداف واقعهی و اههداف ایهده آ وجهود
داشته باشد ،فرد از کیفیت زندگی نامطلوش تری برخوردار است .سودمند بودن برای جامعه بر توانایی در زنهدگی در جامعهه و
راضی و خشنود ساختن آن تمرکز دارد و باالخره آخرین جزء یعنی ظرفیت طبیعی بر صالحیت فیزیکهی و روانهی فهرد تمرکهز
دارد .راستون ،در ادامه اظهار می دارد که کیفیت زندگی االوه بر این  5حیطه ،بعنوان یع مفهوم چند بعدی دارای جنبه های
ادراکی و احساسی ،اینی و ذهنی نیز می باشد .کیفیت زندگی شامل ابعادی نظیر کارکرد فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماای ،روحی،
روانی ،خانوادگی و روابط بین فردی است (راستون 1995 ،به نقل از بخشی.)1373 ،
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
بین کفیت زندگی افراد معتاد و بازگشت به چرخه جرم رابطه وجود دارد
فرضیات فرعی
بین روابط اجتماای افراد معتاد و بازگشت به چرخه جرم رابطه وجود دارد .
بین سالمت جسمانی افراد معتاد و بازگشت به چرخه جرم رابطه وجود دارد.
بین سالمت روانی افراد معتاد و بازگشت به چرخه جرم رابطه وجود دارد.
بین سالمت محیطی افراد معتاد و بازگشت به چرخه جرم رابطه وجود دارد.
روششناسی تحقیق
در این مقاله ازروش پژوهش حاضر به صور

پیمایش از نوع همبستگی است که از نظر معیار کاربرد یع بررسی کاربردی

میباشد.پژوهش بصور مقطعی و از روش نمونه گیری تصادفی نمونهها انتخاش شده ،و تکنیع جم آوری داده ها بصور
تکمیل پرسشنامه  ،مشاهده و مصاحبه حضوری انجام گرفته است.
تحلیل داده ها
فرضیه اصلی :بین کفیت زندگی و بازگشت به چرخه جرم رابطه وجود دارد
آزمون پیرسون بین کفیت زندگی و بازگشت به چرخه جرم
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بازگشت به چرخه جرم

آزمون پیرسون
کفیت زندگی
همانگونه که در جدو

ضریب پیرسون

سطح معنیداری

3/063

3/305

باال مالحظه میشود ضریب همبستگی پیرسون بین کفیت زندگی در زندان و تکرار جرم برابر

3/063و سطح معنیداری آن برابر  3/305شده است که کمتر از  3/35است .بنابراین بین کفیت زندگی و بازگشت به
چرخه جرم رابطه وجود دارد.با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی پیرسون بین کفیت زندگی و بازگشت به چرخه جرم ،
مشخص می شود که هر چه کیفیت منفی سبع زندگی افزایش پیدا کند ،میزان بازگشت به چرخه جرم نیز بیشتر میشود.
فرضیه فرای  :1بین روابط اجتماای در زندان و بازگشت به چرخه جرم رابطه وجود دارد
آزمون پیرسون بین روابط اجتماای در زندان و بازگشت به چرخه جرم
بازگشت به چرخه جرم

آزمون پیرسون
روابط اجتماای

ضریب پیرسون

سطح معنیداری

3/033

3/331

همانگونه که در جدو باال مالحظه میشود ضریب همبستگی پیرسون بین روابط اجتماای و بازگشت به چرخه جرم برابر
 3/033و سطح معنیداری آن برابر  3/331شده است که کمتر از  3/35است .بنابراین بین روابط اجتماای و بازگشت به
چرخه جرم رابطه وجود دارد.با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی پیرسون بین روابط اجتماای و بازگشت به چرخه جرم ،
مشخص میشود که هر چه روابط اجتماای با افراد مختلف کاهش پیدا کند ،میزان بین روابط اجتماای و بازگشت به چرخه
جرم نیز بیشتر میشود.
فرضیه فرای  :0بین سالمت جسمانی و بازگشت به چرخه جرم رابطه وجود دارد
آزمون پیرسون سالمت جسمانی و بازگشت به چرخه جرم
بازگشت به چرخه جرم

آزمون پیرسون
سالمت جسمانی

ضریب پیرسون

سطح معنیداری

3/083

3/330

همانگونه که در جدو باال مالحظه میشود ضریب همبستگی پیرسون بین سالمت جسمانی و بازگشت بهه چرخهه جهرم برابهر
3/083و سطح معنیداری آن برابر  3/330شده است که کمتهر از  3/35اسهت .بنهابراین سهالمت جسهمانی و بازگشهت بهه
چرخه جرم رابطه وجود دارد .با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی پیرسون بین سالمت جسمانی و بازگشت به چرخه جرم ،
مشخص می شود که هر چه سالمت جسمانی با افراد توجه شود ،میزان بازگشت به چرخه جرم نیز کمتر میشود.
فرضیه فرای  :0بین سالمت روانی و بازگشت به چرخه جرم رابطه وجود دارد.
آزمون پیرسون بین سالمت روانی و بازگشت به چرخه جرم
آزمون پیرسون
سالمت روانی

بازگشت به چرخه جرم
ضریب پیرسون

سطح معنیداری

3/000

3/333

همانگونه که در جدو باال مالحظه میشود ضریب همبستگی پیرسون بهین سهالمت روانهی و بازگشهت بهه چرخهه جهرم برابهر
3/00و سطح معنیداری آن برابر  3/333شده است که کمتر از  3/35است .بنابراین بین سالمت روانی و بازگشت به چرخه
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جرم رابطه وجود دارد.با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی پیرسون بین بهین سهالمت روانهی و بازگشهت بهه چرخهه جهرم ،
مشخص میشود که هر چه بین به سالمت محیطی افراد توجه شود  ،میزان بازگشت به چرخه جرم نیز کمتر میشود.
فرضیه فرای  :0بین سالمت محیطی و بازگشت به چرخه جرم رابطه وجود دارد
آزمون پیرسون بین سالمت محیطی و بازگشت به چرخه جرم
آزمون پیرسون
سالمت محیطی

بازگشت به چرخه جرم
ضریب پیرسون
3/003

سطح معنیداری
3/300

همانگونه که در جدو باال مالحظه میشود ضریب همبستگی پیرسون بین سالمت محیطی و بازگشهت بهه چرخهه جهرم برابهر
3 /003و سطح معنیداری آن برابر  3/300شده است که کمتر از  3/35است .بنابراین بین سالمت محیطی و بازگشهت بهه
چرخه جرم رابطه وجود دارد .با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی پیرسون بین سالمت محیطی و بازگشت به چرخه جرم ،
مشخص می شود که هر چه بین سالمت روانی در زندان افزایش پیدا کند ،میزان بازگشت به چرخه جرم نیز کمتر میشود

نتیجه گیری
حیطه روابط اجتماای :بر اسا

نتایج نشان می دهد  ،ضریب همبستگی پیرسون بین روابط اجتماای و بازگشت به چرخه جهرم

برابر  3/033و سطح معنیداری آن برابر  3/331شده است که کمتر از  3/35است .بنابراین بین روابط اجتماای و بازگشت
به چرخه جرم رابطه وجود دارد 63 .درصد از افراد معتاد سابقه دار روابط اجتماای خود را در وضعیت بحرانی توصیف مهی
کنند .نارضایتی از حمایت فامیل و دوستان( ) %03بیشترین و در رتبه های بعدی معتادان از روابهط اهاطفی بها همسهر( )%03و
روابط شخصی( ) %03ناراضی هستند .که این نتایج نشان می دهد روابط اجتماای معیوش و مختل سبب بازگشت معتادان به
چرخه جرم می شود از این رو برای ارتقای سالمت اجتماای به تب آن اهدم بازگشهت معتهادان بهه چرخهه جهرم  ،مهندسهان
فرهنگی و برنامه ریزان اجتماای معتقدند با زمینه سازی برای افزایش سالمت اجتماای در بین سهاکنان از طریه زمینهه سهازی
برای رشد معنوی و روانی  ،ارائه اادالنه خدما سالمت  ،کاهش بیکاری و رشد امنیت شغلی تغذیه مناسب و امنیت غذایی ،
خل زمینه مناسب برای بروز شیوه زندگی سالم  ،ارتقا آموزش  ،آگاهی و تحصیال  ،ایجاد محیط ههای سهالم حمایهت ههای
اجتماای از ساکنان  ،افزایش امکانت زندگی در مناط حاشیه نشین و مناط محرومدور افتاده  ،توزی اادالنه درآمد و امنیهت
اقتصاد  ،می تواند گام موثری در این زمینه هستند.
حیطه جسمانی  :بر اسا

نتایج نشان می دهد  ،ضریب همبستگی پیرسون بین سالمت جسمانی و بازگشت به چرخهه جهرم برابهر

3/083و سطح معنیداری آن برابر  3/330شده است که کمتهر از  3/35اسهت .بنهابراین سهالمت جسهمانی و بازگشهت بهه
چرخه جرم رابطه وجود دارد %03.از افراد معتاد سهابقه دار از سهالمت جسهمانی خهود رضهایت نسهبی دارنهد .در ایهن میهان
نارضایتی از وضعیت خواش( )%03ناتوانی در انجام کار و فعالیتهای روزانه ( )%03و نیازمندی به درمان( )%63در اولولویهت
می باشد .افراد م عتاد به دلیل شرایط نامناسب خواش در فعالیتهای روزمره خود دچار مشکل می شوند .وضعیت خماری آنها در
روابط شغلی ،بین فردی و روانی آنها تاثیر زیادی می گذارد .به نحوی که زمینه نارضایتی اطرافیان ،همکارن و خانواده را فراهم
میآورد .طب نتایج بدست آمده هرچه سالمت جسمانی را در بین معتادان بیشتر باشد ادم بازگشت آنها به چرخه جرم کمتر
می شود  .در این زمینه برای بستر سازی برای ارتقای سالمت جسمانی و تب آن ادم بازگشت آنها به چرخه جهرم کهاهش مهی
یابد .معماران فرهنگی و برنامه ریزان اجتماای و شهری معتقدند با تقویت پایه های بنیادین این متغیهر در بهین افهراد جامعهه مهی
توانند با فرهنگ سازی ورزش های منظم روزانه در محل زنهدگی و فهراهم سهازی امکانها ورزشهی در محهیط ههای امهومی
(پار

ها و فضای سبز) و زمینه سازی به منظور ورزش آسان و ارزان بین سهاکنان و همچنهین ایجهاد محهیط زنهدگی سهالم در
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تکامل این اام ل (با زیر شاخص کفیت زندگی ) توسط ارگهان ههای شههرداری  ،بخشهداری و متهولی امهر سهالمت جسهمانی
شهروندان جامعه ( بهداری  ،تربیت بدنی شهرستان) موثر واق گردید .
نتایج نشان می دهد  ،ضریب همبستگی پیرسون بین سالمت محیطی و بازگشت به چرخه جرم برابهر

سالمت محیطی  :بر اسا

3 /003و سطح معنیداری آن برابر  3/300شده است که کمتر از  3/35است .بنابراین بین سالمت محیطی و بازگشهت بهه
چرخه جرم رابطه وجود دارد 83 .درصد از معتادان سابقه دار در کیفیت زنهدگی خهود بهه لحهاظ شهرایط محیطهی؛ وضهعیت
ضعیف و بحرانی دارند .محرومیت از امکانا تفریحی( ،)%03نارضایتی از محل سهکونت و وضهعیت رفهت و آمهد( )%83و
درامد پایین( ) %83از مهمترین اوامل تضعیف کننده کیفیت زندگی معتادان در حیطه محیطی می باشهد .دسترسهی ضهعبف بهه
اطالاا  ،محرومیت از خدما پزشکی ،احسا

ناایمنی در محیط زندگی از دیگر موان ارتقاء کیفیت رندگی در افراد معتهاد

می باشد که به نوای نقش تسهیلگر در بازگشت به چرخه جرم را دارند .طبه نتهایج بدسهت آمهده افهزایش سهالمت محیطهی
معتادان سبب ادم بازگشت آنها به چرخه جرم کمتر می شود .مطالعه آماری مجرمهان و دستگیرشهدگان در سهالهای 06 -00
نشان می دهد که از تعداد کل دستگیرشدگان (160058نفر) تعداد  103055نفر ( )%8028افراد بیکار بوده اند .این آمهار
نشان دهنده چرخه معیوش بیکاری -جرم است .مجرمانی که بیکار می شوند و امکان اشتغا در مشاغل دولتی و بعضاً غیردولتی
ندارند و بیکارانی که تحت فشارهای اجتماای و فردی دست به رفتار مجرمانه می زنند و این چرخه معیوش بهه افهزایش رو بهه
رشد تولید جرم و ناامنی منجر شده است .از این افراد بیش از 03هزار نفر( )%10دارای سابقه هستند .افرادی که در این چرخه
معیوش گرفتار شده و احتماالً بصور مکرر در این دور باطل گرفتار باشند.
سالمت روانی  :بر اسا

نتایج نشان می دهد  ،ضریب همبستگی پیرسون بین سالمت روانی و بازگشت بهه چرخهه جهرم برابهر

3/00و سطح معنیداری آن برابر  3/333شده است که کمتر از  3/35است .بنابراین بین سالمت روانی و بازگشت به چرخه
جرم رابطه وجود دارد .افراد معتاد سابقه دار در حیطه روانی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و وضهعیت  53%ضهعیف و
 %13بحرانی است .احسا

بهی معنهایی در زنهدگی( ،)%133نارضهایتی از لهذ

زنهدگی( ،)%83تجربهه حهاال غمگینهی،

ناامیدی ،اضطراش و افسردگی( )%83و نارضایتی از ظاهر خود( )%03مهمترین موان ارتقاء کیفیت زنهدگی افهراد معتهاد مهی
باشد .طب نتایج بدست آمده با افزایش سالمت روانی  ،بازگشت آنها به چرخه جرم کمتر می شود .از این رو نهادهای متهولی
می توانند با ایجاد ثبا اجتماای  ،تالش برای کاهش اضطراش های روزانه  ،ایجاد محیط های مناسب گذراندن اوقا فراغت
 ،خل محیط های زندگی سالم و شاد ،آموزش مناسب برای سرپرستان خانواده و بسیاری دیگر گام موثر ی در ادم بازگشت
مجرمان به چرخه جرم بردارند .
در مجموع با توجه به تحلیل داده ها می توان به این نتیجه رسید که به ترتیب کیفیت اجتماای ( ،)%63کیفیت محیطی()%03
بیش از اوامل روانشناختی( ) %13و جسمانی با چرخه جرایم معتادان سابقه دار رابطه داشته باشهد .در واقه اوامهل اجتمهاای و
محیطی منجر به ناتوان سازی و شکست معتاد برای رهایی از جرم می باشد .نتایج این تحقی با تحقیقا شاطریان ،منتی ،کسانی
و منتی( )1000همخوانی دارد.
پیشنهادات:



ارائه خدما مشاوره خانواده به زوجین گروه هدف به مد  5سا با هدف بهبود روابط فرد معتاد با همسر ،خانواده و اقدام



تقویت شوراهای حل اختالف خانوده



تقویت خدما تخصصی مشاوره خانواده در زندانها



ارائه خدما آموزش مهارتهای زناشویی



ترویج فرهنگ صله رحم



استفاده از شیوه های موثر درمانی با حمایت گروههای  NAو سمنهای فعا در این حوزه
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بازتوانی معتادان و تمرکز بر تقویت جسمی بیماران



ارائه خدما رایگان روانپزشکی و روان درمانی به معتادان سابقه دار به مد سه سا



برگزاری دوره های تنظیم هیجان و افزایش رضایت از زندگی



ارائه خدما رفاهی و تفریحی به معتادان



تقویت مهارتهای شغلی و حرفه ای معتادان



ارائه وام های اشتغا زایی ویژه به معتادان سابقه دار



حمایت اقتصادی از ااضای خانواده معتاد.

 خدما مشاوره ای سازمان های مردم نهاد باا ارتقا املکرد آنان می شود.

 اطالع رسانی امومی از اوارض مصرف مواد مخدر توسط سازمان مردم نهاد باا افزایش املکرد خو آنان نیز خواهد شد.
 ارایه خدما مشاوره ای در آگاهی از بیماری های خطرنا

نظیر ایدز و هپاتیت به معتادان توسط سمن هها مهی توانهد بااه افهزایش

املکرد آنان شود.
 برگزاری کال
 افزایش کال

های مشاوره در خوابگاه های دانشجویی باا ارتقا املکرد آنان می شود .
های آگاه سازی و کارگاه های توجیهی خانواده های رهایافتگان توسط سمن ها باا افزایش املکردی سهازمان مهی

شود.
 آگاه کردن ااضای دیگر خانواده فرد معتاد از اواقب ااتیاد می تواند در فرآیند کاهش اسیب موثر واق شود.

 سامان دهی و ایجاد مکان های نگهداری معتادین با همکاری سازمانهای مردم نههاد و شههرداری بااه افهزایش املهرد سهمن هها در
حوزه کاهش آسیب شود.
 تاسیس موسسه ای برای پیدا کردن و یا ایجاد زمینه شغلی برای معتادین می تواند به آنها کمع کند.

 برگزاری دوره های آموزشی سمن ها برای روشن کردن جوانان از اواقب ااتیاد می تواند موجب افزایش املکرد آنان شود.
 همکاری بیشتر سازمانهای مردم نهاد با پلیس موجب افزایش کارایی سمن ها در حوزه توانمند سازی می شود.

 حمایت های هدفمند مالی و شغلی برای فرد زندانی بعد از آزادی و همچنین نظارتهای هدفمند و با برنامه پس از آزادی از فرد زنهدانی
و نظار بر خانواده وی در حین حبس و آموزش صحیح به خانواده ها برای حمایت از شخص زندانی پس از آزادی
 حذف حبس های کوتاه مد  ،افزایش مجازا های جایگزین حبس مخصوصاً برای اشخاصی که برای اولین بار مرتکب جهرم شهده
اند و می خواهند برای تحمل حبس وارد زندان شوند.
 با ایجاد فضای مناسب و آرام و مشاوره های تخصصی و نظار مسهتقیم کارشناسهان ،بتهوان محیطهی ایجهاد نمهود کهه آنهها بتوانهد بهه
کارگروهی و آموزش مثبت و آینده دار روی بیاورند تا دغدغه ای برای شغل بعد از آزادی نداشته باشند.
 ارائه کال

های آموزشی هدفمند که پس از پایان دوره کال

اگر زندانی به هدف مدنظر کارشناسان برسد از مرخصی ههای کوتهاه

مد و یا هدایای نقدی و یا دیگر امتیازا بهره مند شود.
 افزایش نظار بیشتر بر مکان های جرم زا توسط نیروی انتظامی



آگاهی رسانی درباره جرمها و مضررا

ااتیاد و ارتباط های نامشروع به افراد جامعه و خانواده ها توسط وسایل ارتباط جمعی به ویژه

صدا و سیما با هکاری نیروی انتظامی آثار و پیامدهای زیانبار جرم ها اام از مضرا

ااتیاد و مواد مخدر ،فساد ،روابط نامشروع ،سرقت،

خانه های فساد و غیره به طور نمونه با تهیه فیلم های سینمایی یا داستانی ناتوانی زنانی که معتاد ،فاسد ،کالهبردار ،سارق  ،قاتل ،غیره را در
انجام وظایف همسری و مادری نشان دهند و آسیب به همسر و فرزندان خانواده را بازگو نمایند.



آشنایی نوجوانان با مشخصا مواد مخدر از طری رسانه و مأمورین نیروی انتظامی به صور نمایشگاه که می توان این طور بیان کرد

که یکی از راه های پیشگیری نوجوانان از ااتیاد آشنایی آنها نسبت به خصوصیا

مواد مخدر و پیامدهای آن است .هر چه فرد آگاهی

بیشتری نسبت به آثار منفی و زیان بار ااتیاد به مواد مخدر داشته باشد .احتما اجتناش از آن بیشتر است و این شیوه پیشگیری  ،از نوع کنتر
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تقویت و توسعه مراکز مشاوره تخصصی (اورژانس های اجتماای(بهزیستی) ،مرکز مشاوره نیزوی انتظامی ) جهت دستیابی خانوادهها که
همسران آنها در به جرم مواد مخدر دستگیر شده اند در طرح و حل مشکال  ،هدایت فرزندان و بهبود روابط میان فرزندان با والدین؛

 آموزش و اطالع رسانی به خانوادهها که همسران آنها در به جرم مواد مخدر دستگیر شده اند در مورد ایمن سازی ااضای خانواده از
ابتال به انحرافا اخالقی فرزندان.

 تقویت و توسعه مراکز مشاوره تخصصی (اورژانس های اجتماای(بهزیستی) ،مرکز مشاوره نیزوی انتظامی ) جهت دستیابی خانوادهها
که همسران آنها در به جرم مواد مخدر دستگیر شده اند در طرح و حل مشکال  ،هدایت فرزندان و بهبود روابط میان فرزندان با والدین؛
 آموزش و اطالع رسانی به خانوادهها که همسران آنها در به جرم مواد مخدر دستگیر شده اند در مورد ایمن سازی ااضای خانواده از
ابتال به انحرافا اخالقی فرزندان.
 ارائه خدما درمانی رایگان به معتادان تحت نظار پلیس به مد یع سا

 حمایت روانی نیروی انتظامی از خانواده در هنگام دستگیر ی سرپرست خانواده

منابع و مآخذ
الف)منابع فارسی
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