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چكيده

زمینه و هدف: مصرف مواد روان گردان محرک در جوامع بش��ری به تدريج جايگزين مواد مخدر س��نتی ش��ده اس��ت که متاسفانه اثرات ناگوار 
جسمی و روانی شديدتری ايجاد نموده و امكان ترک اين نوع اعتياد نيز بسيار کمتر از مخدر سنتی می باشد. اکثر افراد معتاد برای هزينه مواد روان 
گردان محرک دس��ت به جرائمی خطرناک می زنند زيرا توهمات ناش��ی از مصرف اين مواد نيز منجر به وقوع جنايات می گردد. مطالعه حاضر با 

هدف شناسايی بررسی اپيدميولوژيک مجرمان مصرف کننده مواد روان گردان در زندان مرکزی اروميه صورت گرفته است.
روش بررس��ی: اي��ن پژوهش يک مطالعه توصيفی مقطعی بود که با مراجعه پژوهش��گر به زندان مرکزی ارومي��ه بر روی 59 زندانی که به علت 
ارتكاب جرايم متعدد زندانی ش��ده بودند از طريق پرسش��نامه صورت گرفت. پرسشنامه شامل دو قسمت اطالعات دموگرافيک و سواالت مبتنی 

بر نوع مواد مصرفی و روش مصرف و سوابق فرد بود. 
نتایج: 58 نفر از نمونه ها مرد و يک نفر زن بودند. تحصيالت اکثر آنان زير ديپلم بود. بيشتر آن ها بيكار بودند و يا شغل ثابتی نداشتد. اکثر مجرمان 
)69/2%( به شيشه معتاد بودند. اين ماده روان گردان محرک بيشترين علت جرم را تشكيل می داد. ميانگين مدت مصرف مواد روان گردان 5/99 
+ 7/49 س��ال بود. 15 مجرم مورد بررس��ی به حبس ابد و اعدام محكوم ش��ده بودند که بيانگر سنگينی و شدت جرم ارتكابی آنان بود. يافته های 

 .)P<0/05( مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بين مصرف مواد روان گردان محرک و نوع جرم و سابقۀ قبلی حبس وجود ندارد
بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثير قطعی مصرف مواد روان گردان محرک به وقوع جرايم سنگينی که اکثرا به حبس ابد و اعدام ختم می شود 
توجه به داليل و عوامل زمينه ای و ايجادکنندۀ روی آوری افراد به مصرف اين مواد بايد مورد بررسی قرار گيرد و اقدامات عملی برای پيشگيری 

از اين معضل شوم اجتماعی صورت گيرد. انجام پژوهش های مداخله ای در زمينه کاهش مصرف اين مواد قابل توصيه می باشد. 
کلید واژه ها: روان گردان، وقوع جرم، زندان، اروميه
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مقدمه

امروزه مصرف م��واد مخدر و روان گردان محرک، به عنوان یك معضل 
جدی کلیه جوامع بشری را تهدید می کند. آثار نامطلوب و ویرانگر مواد 
و اعتیاد بر روی جسم و روح انسان این نگرانی را افزایش داده و موجبات 
افزای��ش ناامنی خانوادگی و اجتماعی گردیده اس��ت. در جوامع کنونی 
منش��أ بس��یاری از کج رفتاری ها و جرایم را مواد مخدر یا روان گردان 

مح��رک، می دانند )1(. مصرف م��واد روان گردان محرک در کودکان و 
نوجوانان خطرناک تر از س��ایر گروه ها می باشد. روان گردان های محرک 
اث��رات حاد و طوالنی م��دت بر خلق، توجه، تمرکز، کارکرد ش��ناختی 
و ذهن��ی دارند و باعث کاهش اش��تها، تغیی��رات بینایی و توهم بینایی 
می ش��وند و می توانند به حافظه شخص آس��یب زده، موجب اختالل و 

حتی توقف رشد وی شوند )2(.
مخدرهای سنتی مانند تریاک تنها سستی زا و یا ماده ای همچون حشیش 
توهم زاس��ت؛ اما مخدرهای صنعتی مانند شیشه )مت آمفتامین( اثری 
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ترکیبی از توهم زایی و تحرک بخشی دارد )3(. مصرف کنندگان شیشه 
دچ��ار افكار پارانویید )س��وءظن و بدگمانی( می ش��وند و در همه حال 

نسبت به دیگران بدبین هستند )4(.
ب��ا توجه به این که مصرف م��واد روان گردان محرک باعث ایجاد ناامنی 
در جامعه و خانواده و افزایش جرایم می شود، بدون تردید می توان گفت 
ع��وارض اجتماعی مهم ترین آس��یب مصرف م��واد روان گردان محرک 
است. سازمان ملل شیشه را به عنوان پر مصرف ترین ماده مخدر جهان 

می داند که بیش از مجموع معتادان به کوکائین و هروئین است )5(.
تغییر الگوي مصرف از مواد مخدر روان گردان سنتي )تریاک، شیره و .. 
( به مواد محرک روان گردان و به ویژه شیشه که سهولت ساخت و تولید 
با ترکیبات غیرمتع��ارف و درجه خلوص متفاوت، فرآورده هاي تقلبي و 
دس��ت س��از به علت فقدان مارک تجاري و ترکیب شیمیایي مشخص، 
هزینه پایین و درآمد فراوان، در دسترس بودن آسان، تجهیزات محدود 
و س��ادۀ مورد نیاز، امكان تولید در حجم باال و س��خت بودن شناسایي 
البراتوارها، تجارت این ماده را به حرفه اي پرس��ود تبدیل نموده و باعث 
گشته افراد و سازمان هاي فرصت طلب براي تأمین بازار فروش این ماده 

مرگبار از هیچ اقدامي فروگذار نكنند )1(.
آمفتامین ها اثرات خود را با افزایش آزادس��ازی مونوآمین ها در گره های 
عصبی اعمال می کنند. اکستازی این عمل را بیشتر در گره های عصبی 
حاوی س��روتونین انجام می دهد و به این ترتیب غلظت این ماده را در 
گره های عصبی افزایش داده و موجب استمرار تاثیر تحریكی این گره ها 
می ش��ود. مصرف این ماده از س��ویی آثار تحریك کننده همانند س��ایر 
آمفتامین ها دارد و از سویی دیگر همانند LSD اختالالت ادراکی ایجاد 

می کند )6-8(.
مص��رف این مواد اثر س��وء بر س��المتی نوجوانان دارد، ب��ه طوری که 
پیامدهای اجتماعی ش��ومی مثل تمایل بیشتر به ارتكاب جرم، تهاجم 
فیزیك��ی و تجاوز جنس��ی، تصادف ها، ترک تحصیل، غیب��ت و فرار از 
مدرس��ه و بیمار ی های منتقله از طریق جنس��ی گزارش ش��ده که در 
بزرگسالی نیز تداوم خواهد داشت )9(. با توجه به این مسائل ذکر شده، 
در این پژوهش به شناس��ایی بررس��ی اپیدمیولوژی��ك مجرمان مصرف 

کنندۀ مواد روان گردان در زندان مرکزی ارومیه پرداخته شد.

روش بررسی
 

در این مطالعه که به صورت توصیفی – تحلیلی و مقطعی انجام گرفته 

اس��ت، تمامی افرادی که در سال 1390 و شش ماهه اول سال 1391 
به دلیل مصرف مواد روان گردان محرک مرتكب جرم ش��ده و توس��ط 
پلیس بازداش��ت گردیده و مقام قضایی آن ها را به حبس محكوم کرده 
بود، به تعداد 59 نفر مورد بررسی گرفتند. در این مطالعه پرسشنامه ای 
تهی��ه ش��ده که در تهی��ه و تنظی��م آن از اس��اتید و متخصص��ان امر 
نظرخواه��ی صورت گرفت و در تدوین پرسش��نامه نظرات آنان و منابع 
مربوطه اس��تفاده ش��د. تمامی اطالعات مورد نیاز از فرد زندانی اخذ و 
در پرسش��نامه وارد گردید. تمام داده هاي مطالعه با استفاده از نرم افزار 
آم��اري SPSS16 مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفتند. جهت بررس��ي هاي 
آماري از روش هاي آماري توصیفي )فراواني، درصد، میانگین ± انحراف 
معیار( استفاده شد. براي مقایسه یافته هاي کیفي از آزمون آماري کاي 
دو )chi square( استفاده گردید. مقدار p کمتر از 0/05 در این مطالعه 

معني دار در نظر گرفته شد.

نتايج

در این مطالعه تعداد 59 نفر که به علل مختلف در بازداشت بودند مورد 
مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی این افراد 8/75±36/45 سال بود و 
بیش��ترین و کمترین س��ن آن ها به ترتیب 63 و 19 سال و سن مصرف 
کنندگان مواد روان گردان محرک عمدتاً در بازه س��نی 25-18 س��ال 
می باش��د. مصرف کنندگان مواد روان گ��ردان محرک در جنس مذکر 

بیش از جنس مونث بود.
میزان تحصیالت و وضعیت شغلی مجرمان در جدول 1 ذکر شده است.

15 نف��ر  )25/4%( از مجرمان مجرد، 40 نف��ر )67/8%( متاهل، 2 نفر 
)3/4%( مطلقه بودند. دو نفر )3/4%( متارکه کرده بودند.

س��طح درآمد 22% )13 مجرم( پایین و 78% )46 مجرم( متوسط بود. 
هیچ کدام از مجرمان درآمد باالیی نداشتند.

57/6% )34 مجرم( سابقه مصرف مشروبات الكلی و 91/5% )54 مجرم( 
سابقه مصرف سیگار را ذکر کردند. نحوه مصرف و میانگین مدت مصرف 

سیگار و مشروبات الكلی در جدول شماره 2 ذکر شده است.
88/1% )52 مجرم( س��ابقه مصرف مواد مخدر داشتند و میانگین مدت 
مصرف 5/99±7/49 سال بوده اس��ت. فراوانی انواع مواد مخدر و روان 
گ��ردان محرک مصرفی در می��ان مجرمان در نم��ودار 1 و نیز فراوانی 
جرم های صورت گرفته توس��ط مجرمان در نمودار 2 نش��ان داده شده 

است. 

جدول شماره 1 : پراکندگی میزان تحصیالت و وضعیت شغلی مجرمان

میزان تحصیالت 
مجرمان

ابتدايی: 51 مجرم 
)% 25/4(

راهنمايی: 15 مجرم 
)% 25/4(

دبیرستان:  8 مجرم 
)% 13/6(

ديپلم: 13 مجرم 
)% 22(

كاردانی: 4 مجرم 
)% 6/8(

كارشناسی: 4 مجرم 
)% 6/8(

وضعیت شغلی 
مجرمان

بیكار: 30 مجرم 
)% 50/8(

شغل آزاد: 24 مجرم 
)% 40/7(

محصل: 1 مجرم 
)% 1/7(

خانه دار: 1 مجرم 
)%1/7(

درآمد بدون كار : 3 
مجرم )5/1 %( 
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جدول شماره 2 : نحوه مصرف و میانگین مصرف سیگار و الکل

میانگین مدت )سال(تفننیخفیف متوسطمزمن 

6/09±414/09 مجرم )7/6%(5 مجرم )9/4%(23 مجرم )43/3%(21 مجرم )39/6%(سیگار

6/08±198/47 مجرم )55/9%(3 مجرم )8/8%(7 مجرم )20/6%(5 مجرم )14/7%(الكل

نمودار شماره 2 : فراوانی جرم های صورت گرفته توسط مجرمان
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88/1% )52 نف��ر( از مجرم��ان به صورت عمدی جرم را مرتكب ش��ده 
بودن��د. 15 مجرم محكوم به حبس ابد و ی��ا منتظر اجرای حكم اعدام 
خود بودند. 29 نفر )49/2%( سابقه قبلی محكومیت و حبس را داشتند 
و به طور میانگین تعداد دفعات ارتكاب جرم در این افراد 2/64±2/23 
بار بوده اس��ت. 69/5% )41 مجرم( از مجرمان لحظه ارتكاب جرم را به 

یاد دارند.
نتیجه حاصل از این مطالعه نش��ان داد که اگرچه عدم به خاطر آوردن 
لحظ��ه ارتكاب جرم در مجرمانی که م��واد روان گردان محرک مصرف 
کرده اند بیشتر است ولی به دلیل توزیع نامناسب داده ها امكان ارزیابی 
معن��ی داری بین ارتب��اط مصرف مواد روان گردان مح��رک و به خاطر 

آوری ارتكاب جرم امكان پذیر نشد.
همچنین ارتباط معنی داری میان مصرف مواد روان گردان محرک و نوع 

جرم )P=0/23( و سابقه قبلی حبس )P=0/35( وجود نداشت. 
براس��اس نتایج این مطالعه ارتباط معن��ی داری میان نوع جرم و میزان 
تحصی��الت، وضعیت ش��غلی، مص��رف س��یگار و الكل وجود نداش��ت 

.)P<0/05(
در بررسی فرضیه مصرف شیشه در مجرمان بیش از سایر روان گردان ها 
می باش��د، از آزمون ناپارامتریك فریدمن اس��تفاده ش��د و مشخص شد 

 .)P=0/000( مصرف شیشه  بیش از سایر روان گردان ها می باشد

بحث و نتيجه گيری

مواد مخدر را می توان به دو دس��ته سنتی )تریاک، حشیش و کوکائین( 
و صنعت��ی )هروئی��ن،LSD  و آمفتامین ها( تقس��یم ک��رد. مخدرهای 
طبیع��ی مانند مورفین و کدئین، مخدرهای نیمه صناعی مانند هروئین 
و مخدره��ای صناعی مانند متادون هس��تند. م��واد روان گردان محرک 
به مواد ش��یمیایی گفته می ش��ود که بر روی عملكرد مغز اثر گذاشته و 
منجر به تغییرات رفتاری، شناختی، خلقی و همچنین درجه هوشیاری 
در فرد مصرف کننده می شوند. این مواد در ابتدا باعث افزایش تمرکز و 
همچنین سرخوش��ی در فرد مصرف کننده می گردند و همین امر منجر 
به سوء مصرف شده  اس��ت. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که در 
کش��ورمان نیز طی چند سال اخیر مصرف آمفتامین ها در جوانان روند 

افزایشی داشته است )11 ،10(.
س��وءمصرف م��واد روان گردان مح��رک پیامدهای زیانب��ار اجتماعی و 
اقتصادی دارد و به ویژه بهداش��ت ف��ردی و همگانی را تهدید می کند. 
قانون گ��ذار ایرانی نی��ز ضرورتا در قان��ون مربوط به م��واد روان گردان 
)مص��وب 1354( به جرم انگاری پاره ای اقدامات که مرتبط یا منجر به 
س��وء استعمال مواد روان گردان محرک می ش��ود اقدام کرده است ولی 
تنوع و تكثر مواد روان گردان و گس��ترش سوء اس��تفاده از این مواد به 
همراه آثار بسیار زیانبار آن برای سالمت عمومی، ضرورت اصالح قانون 
مربوط به پیش بینی اقدامات حمایتی موثر و تدابیر س��رکوبی مناس��ب 
را ایجاد می کند. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روان گردان محرک 

گاه ب��ه اختالل روانی و تزلزل در پایه های مس��ؤولیت کیفری و ارتكاب 
جرم منجر می شود )12(.

براس��اس نتایج مطالعه حاضر مش��خص ش��د هرچند مصرف شیشه در 
مجرمان بیش از س��ایر روان گردان ها بوده است ولی ارتباط معنی داری 
می��ان نوع مواد مخدر و روان گردان محرک مصرفی توس��ط مجرمان و 

نوع جرم مرتكب شده در زندانیان شهر ارومیه وجود ندارد. 
نتای��ج مطالعه ای نیز نش��ان داد که مصرف شیش��ه می توان��د با انجام 
رفتارهای ضد اجتماعی و پرخطر و جرم ارتباط داش��ته باشد )13(. در 
مطالعه ای دیگر نیز نشان داده شد ارتباط میان مصرف کوکائین و مواد 
روان گردان و بروز جرائم علیه اموال و اش��خاص کامال به اثبات رسیده 

است)14(.
همچنی��ن در مطالعه بامر1 مش��خص ش��د، هر چند تاثیر اس��تفاده از 
کوکائین در س��رقت از مغازه ها مثبت و معنی دار بوده ولی این تاثیر در 
ارتكاب به قتل نس��بتاً کم و در س��رقت از منازل فاقد تاثیر بوده اس��ت 

)15( که بر خالف نتایج این بررسی می باشد.
همچنی��ن در مطالع��ه دبكین2 و همكاران با وج��ود ارتباط قوی میان 
مص��رف مت آمفتامین ها و جرم و جنایت، هیچ ش��واهد قانع کننده ای 
از تاثیر آن بر روی جرم های خش��ونت آمیز به استثنای افزایش سرقت 

پیدا نشد )16(.
براس��اس نتایج مطالعه ایریتان��ی3و همكارانش بیش��ترین مواد مخدر 
و روان گردان محرکی که توس��ط مجرمان اس��تفاده می شد به ترتیب 
ماری جوانا )حش��یش(، کوکائین و شیش��ه بوده اس��ت و بیشتر مصرف 
کنندگان م��رد، افراد بیكار و افرادی بودند که در جنوب ش��هر زندگی 

می کردند. )13(.
براس��اس مطالعه حاضر نیز بعد از شیش��ه، بیشترین مواد مخدر و روان 
گردان مح��رک مورد اس��تفاده مجرمان به ترتیب تریاک، حش��یش و 
اکس��تازی بوده اس��ت. همچنین اغلب مجرمان، سطح در آمد پایین یا 

متوسط داشته و بیش از نیمی از مجرمان بیكار بودند. 
در مطالع��ه فوق اگرچ��ه مصرف مواد مخ��در و روان گردان محرک در 
م��ردان بی��ش از زنان بود ول��ی ارتباط معنی داری می��ان آن نوع جرم 

مرتكب شده وجود نداشت.
با توجه به تاثیر قطعی مصرف مواد روان گردان محرک به وقوع جرایم 
س��نگینی که اکثرا به حبس ابد و اعدام ختم می شود،  بررسی دالیل و 
عوام��ل زمینه ای و ایجاد کننده روی آوری افراد به مصرف این مواد باید 
مورد توجه قرار گیرد و اقدامات عملی برای پیش��گیری از معضل ش��وم 
اجتماعی صورت گیرد. توصیه می شود برای به دست آوردن نتایج بهتر 
مطالعات وس��یع تر با حجم نمونه بیش��تر و بر روی زندانیان زندان های 
مختل��ف و در م��ورد مواد متفاوت و تاثیر عوام��ل فرهنگی و خانوادگی 
صورت گی��رد. همچنین انجام پژوهش های مداخله ای در زمینه کاهش 

مصرف این مواد قابل توصیه می باشد. 

1- Baumer
2- Dobkin
3- Iritani
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تقدیر و تشكر
این مطالعه با حمایت اداره کل پزشكی قانونی استان آذربایجان غربی و 
طی طرح تحقیقاتی مصوب این مرکز اجرا گردیده است. ضمن تشكر از 

هم��كاران آن اداره کل و از تمامی کارکنان زندان مرکزی ارومیه که در 
این مطالعه ما را یاری نمودند کمال تقدیر و تشكر را داریم.
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Abstract

Background: Psychotropic drugs has gradually replaced the traditional drugs in the society unfortunately; lead 
to more severe mental and physical adverse effects and treatment of this type of addiction is more difficult than that 
of traditional drugs. Most addicted do dangerous crimes for drugs. However, drug-induced hallucinations may also 
lead to occurrence of crimes. This study has performed to identify the association between psychotropic drug use and 
crime in Urmia central prison.

Methods: This survey was a cross-sectional study that performed by resourcing researcher to the Urmia central 
prison and by means of a questionnaire. 59 prisoners who were imprisoned due to different crimes were enrolled 
the study. The questionnaire included two parts: demographic information and questions base on type of drugs, 
consumption method and personal history.

Findings: Our results demonstrated 58% of offenders were male and one of them was female. Most of their level 
of education were under high school diploma. Also, most of them were jobless or had no fixed job. Most offenders 
(69.2%) were addicted to methamphetamine that was most causes of crime. The mean duration of use of psychoactive 
substances was 7.49±5.99 years. Interesting point was 15 offenders were sentenced to life imprisonment or execation, 
which represented the intensity and violent of their crime. There was no significant relationship between drugs and 
type of crime and prior prison (P>0.05).

Conclusion: According to decisive influence of drug to occurrence of violent crimes, which often lead to execute 
or life imprisonment, underlying causes that tend people to use these drugs should be examined and necessary 
proceedings should be done to prevent this social problem. Conducting research on reducing the consumption of these 
drugs is recommended.
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