
  
 

 

 165 

Relationship between Methadone Maintenance Therapy and 

Frequency of Drug-Related Crimes in Golestan Province 
 

Arash Naghipour1,  

Mohammad Bagher Saberi Zafarghandi2,  

Zahra Khatirnamani3,  
Mehdi Amini4,  

Mohammad Hossein Taghdisi5 

 
1 General Practitioner, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

2Associate Professor, Department of Addiction, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), 

Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
3 MSc in Biostatistics, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, 

Gorgan, Iran 
4 Associate Proffessor, Department of Addiction, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), 

Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
5 Professor, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 
(Received April 20, 2020 ; Accepted September 7, 2021)

 

 

Abstract 

 

Background and purpose: In recent years, drug therapies have played an increasing role in 

management of drug-related crimes due to decrease in efficacy of other anti-crime methods. This study 

investigated the relationship between methadone maintenance therapy and frequency of drug-related crimes. 

Materials and methods: This cross-sectional study was conducted in 420 patients attending private 

addiction treatment centers who received agonist therapy in Kurdkuy and Gorgan in Golestan province, Iran. 

Data were collected using a researcher-made questionnaire consisting of demographic characteristics and 

items on history of drug abuse, history of crimes, domestic violence and conflicts, divorce and remarriage, 

and work and employment. The questionnaires were completed at admission time and six months after 

initiation of methadone treatment through face to face interviews. Data analysis was done in SPSS V23. 

Results: The majority of patients were married (88%), had low educational levels (75%) and were 

Persian (88%). The most commonly used narcotic drug was opium used oral or inhaled. There was a 

significant inverse relationship between methadone maintenance treatment and cases of crime and domestic 

violence and a significant direct relationship between the treatment and cases of divorce or remarriage, and 

work and employment before and after treatment (P<0.05). 

Conclusion: Methadone maintenance treatment showed a significant effect on reducing social 

crime and domestic violence. Further researches are suggested to study other associated factors in larger 

number of patients while considering other variables such as improvement of behavioral disorders and 

related diseases in long-time follow-up investigations. 
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 (261-272)    2000سال     مهر    102شماره   سي و یكم  دوره 

 2000، مهر  102سي و یكم، شماره دوره                                                                    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                          266

 گزارش کوتاه

ارتباط درمان نگهدارنده متادون با فراوانی جرایم مرتبط با مصرف 
 مواد مخدر در استان گلستان 

 
       1آرش نقی پور

       2محمد باقر صابری زفرقندی
       3زهرا خطیرنامنی

       4مهدی امینی
 5حمدحسین تقدیسیم

 چكیده
نقا  رواازوونای در  ،هااهای دارویی، به دلیل کااه  ارربشیای ساایر رو های اخیر درماندر سال و هدف: سابقه

زراوانی جرایم مرتبط  ومتادون با اند. در این مطالعه ارتباط درمان نگهدارنده مدیریت جرایم مرتبط با مواد مشدر باای کرده
 رسی شد.با مصرف مواد مشدر بر

باا  یمراکو درمانها و کلینیککنندگان به نفر اا مراجعه 024بر روی  8931در سال  یمطالعه مقطع نیا ها:مواد و روش
 نامهپرس  کیاطالعات  یابوار جمع آورشد.  های کردکوی و گرگان استان گلستان انجامدر شهرستانداروی اگونیست 

و اشتغال، سابقه مصرف مواد مشدر و ارتکاب جارم، ناوا ،  یشغل تیوضع ،یشناختتجمعی میشصات شامل ساخته محقق
 و بادون نیباا ماراجع یزرد یهامصاحبه یهاها در قالب جلسهخانواده )نامیرو ( بود. پرسینامه میطالق و روابط خارج اا حر

ازاوار هاا باا نارمشادند. داده لیاو ش  ماه بعد اا شرو  درمان متادون تکم ر یدر دو نوبت بدو پذ رمراجع،یسا اااستعالم 
 شد. لیو تحل هیتجو SPSS 23 یآمار

درصاد(  11درصاد( و باا قومیات زاار  ) 57دارای تحصیالت ایر دیاللم )، درصد( 11اکثریت ازراد متأهل ) ها:یافته
 گهدارندهدرمان نها تریاک و بی  ترین رو  مصرف خوراکی و استنیاقی بود. ی مشدر مصرزی آنبی  ترین ماده بودند.
 .(>4P/ 47) داشت با طالق، کار و اشتغال قبل و بعد اا مصرف یمتادون ارتباط معنادار با

درمان نگهدارنده با متادون تاریر چیمگیری بر کاه  جرایم اجتماعی و خیونت در خاانواده دارد. پییانهاد  استنتاج:
تر و با بررسی دیگر عوامل مرتبط و پیامادها مانناد نیتری اا مددجویان، در امان طوالشود مطالعات بعدی با تعداد بی می

 مرتبط اجرا شود. هایبهبود اختالالت رزتاری و بیماری
 

 خیونت خانگی ،جرم ،متادون ،درمان نگهدارنده ،مصرف مواد واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
ف مشادرها و حجام یبه اندااه امروا، ط یچ امانیه

 نباودهی  و تناو  بااار مواد مشدر رو باه گساتر  ازاوا
و  مصرف مواد و عوارض ناشی اا آن آرار مشرب. (8)است

در این  .(2)کندناپذیری بر جمعیت انسانی وارد میجبران
ماننااد،  یمنفاا یاماادهایاا پ یعیف وساایااط خصااو 

 رطان کبد وا، سHIVونت االمت روان، عفاالالت سااخت
 

 :saberi.mb@iums.ac.ir E-mail    انستیتو روانلوشکی تهران، اه علوم پوشکی ایراندانیگ :تهران -محمدباقر صابری زفرقندی مولف مسئول:
 رانیتهران، ا ،دانیگاه علوم پوشکی ایران ،پوشک عمومی .8
 رانیتهران، ا ،، دانیگاه علوم پوشکی ایرانهران(ت یتو روانلوشکی)انست، دانیکده علوم رزتاری و سالمت رواندیاعتاگروه  ،اریدانی .2
 ، گرگان، ایراندانیگاه علوم پوشکی گلستان و توسعه اجتماعی، سالمتمدیریت ، مرکو تحقیقات ایستیکارشنا  ارشد آمار  .9

  رانیران، تهران، ایا یم پوشکدانیگاه علو تهران(، یتو روانلوشکی)انستدانیکده علوم رزتاری و سالمت روان، دیاعتاگروه  ،اریاستاد .0
 رانیتهران، ا ن،دانیگاه علوم پوشکی ایرا ،بهداشت دانیکده، سالمت یآموا  و ارتقا روهگ ،استاد .7

 : 81/1/8044تاریخ تصویب :            5/2/8933 تاریخ ارجا  جهت اصالحات :            8/2/8933 تاریخ دریازت 
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 و همکاران پور یآرش نق     

 267      2000، مهر  102دوره سي و یكم، شماره     علوم پزشكي مازندران                                                                                   مجله دانشگاه              

 گزارش کوتاه

  اا حاد و مار  یبات، مصارف یروا مرتبط با هلاتیس

مطاابق بررسای باار جهاانی  .(9)شودمیاهده میاودر  

 مار  171444 در سراسر جهان، 2485ها در سال بیماری

اا دست رزته باه علات  "سالم" یون سال اندگیلیم 02و 

آمار ارائاه  طبق (.8)است استفاده اا مواد مشدر ربت شده

 :UNODC) مقابله با جرم ساامان ملل متحاد مرکوشده 

United Nations Office On Drug and Crime)  تاربی 

)اغلاب ازیاونی( در  های ناشی اا ماواد مشادربار بیماری

شرق، جنوب و جنوب شرقی آسایا و آمریکاای جناوبی 

 طورکلی مصرف موادمشادر عاالوهبه (.7،0)شودمیاهده می

 های قلبی، مغویبر اررات مشرب بر سالمتی )بروا بیماری

 هاایناهنجااری(، 5،1)ها(وا  مشتلفی اا سرطانو نشاعی و ان

 اخاتالالت خلقای) )سرقت، مواحمت و...(، روانی اجتماعی

( و خانوادگی)طالق، اا باین رزاتن کاانون و سایکوتیک

سرپرساات( را نیااو بااه دنبااال هااا و زراناادان باایخااانواده

مطالعات انجام شده نیان داد روان درماانی،  (.1-88)دارد

درمااانی، ایمااان درمااانی، خااانواده  گااروه درمااانی، کااار

درمانی و دارو درمانی احتمال عود مصرف مواد مشدر و 

هاای در ساال .(82)دهادجرائم ناشی اا آن را کاه  می

های دارویی نق  رواازوونی را در مادیریت اخیر درمان

کای اا دالیال یاند. جرایم مرتبط با مواد مشدر ایفا کرده

ای مقابلااه بااا جاارم هااآن کاااه  ارربشیاای سااایر رو 

درمان نگهدارنده با متادون یک برنامه درمانی (. 89)است

جامع است که در آن متادون به عناوان جاایگوین بارای 

بیماران وابسته به مواد ازیونی، به صورت طاوالنی مادت 

ایان رو  عاالوه بار پییاگیری اا  (.80)شاودتجویو مای

ت استفاده مجدد مصرف مواد مشدر، موجب بهبود سالم

یکی اا پنج هادف  (.87)شودروانی و جسمی بیماران می

اصلی برای طراحی و اجرای برنامه درمان نگهدارناده باا 

متادون، کااه  رزتارهاای مجرماناه و بهباود رزتارهاای 

سالمت اجتماعی و روانی است و این رو  شناخته شده 

هاای باشاد. پاهوه کاه  آسایب در سراسار دنیاا مای

ه درماان باا متاادون یاک راهکاار متعددی نیان دادند ک

 .(80،89)برای کنترل جرائم است

نیان داد که درمان متاادون  Dolanنتیجه تحقیقات 

طور معناداری با کاه  رزتارهای پرخطر نظیر مصرف به

توریقای، اشااتراک وسااایل توریقاای و رزتارهااای جنساای 

 -همچنین نتایج مطالعه توصایفی. (81)ناایمن همراه است

در مراکااو درمااان اعتیاااد  8930ر سااال مقطعاای حجاات د

شهرستان شیروان نیان داد که درمان نگهدارناده باعا  

هاای مصارف قطع ارتباط با سیستم قاچاق، کاه  هوینه

مواد مشدر، کاه  زیار اقتصادی بر خانواده بیمااران و 

طبااق  (.85)شااوددر نهایاات منجاار بااه کاااه  جاارائم ماای

چنادانی در جوهای علمای، تاا کناون تحقیقاات وجست

مورد ارتباط درمان نگهدارنده متادون با جارائم مصارف 

مواد مشدر بشصو  با حجم نمونه باال در ایاران انجاام 

ریوی اقدامات نتایج این پهوه  برای برنامه. است نیده

پییگیری و درمانی در معتاادان باه ماواد مشادر و انجاام 

در تاار مفیااد خواهااد بااود. تحقیقااات در سااطت گسااترده

عااه حاضاار ارتباااط درمااان نگهدارنااده بااا متااادون  و مطال

کاه  جرایم مرتبط با مصارف ماواد مشادر در مراکاو 

  درمان با آگونیست استان گلستان بررسی شد.
 

 هامواد و روش
تحلیلی اا نو  مقطعی در سال  -این مطالعه توصیفی

کننده باه مراکاو خصوصای بر روی مردان مراجعه 8931

هااای کردکااوی و شهرسااتاندرمااان بااا آگونیساات در 

شاد. معیاار ورود باه مطالعاه  گرگان استان گلستان انجام

ربت و پذیر  در این مراکو بود و برای کنترل متغیرهای 

کننده ازراد مبتال به ایادا اا ایان مطالعاه خاارج مشدو 

 برآورد یبرا نمونه حجم محاسبه زرمول اسا بر  شدند.

 ممکان، تعداد نیتر یب هدف با و گروه کی در نسبت

کننادگان باه هار ازراد دارای جرائم اا بین مراجعه نسبت

 در باه توجه با و شد لحاظ P=  47/4 ،مرکو ترک اعتیاد

 زاصااله باارآورد، یخطااا درصااد7 احتمااال گاارزتن نظاار

 هاا،نمونه و یر درصد84 احتمال و یدرصد37 نانیاطم

 یریاگنمونه رو . شد نییتع نفر 024 یینها نمونه حجم

های ی پراکندگی مراکو در شهرساتانمبنا بر و یاخوشه
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 مواد مخدر میا جراارتباط درمان متادون ب
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 تارک مرکاو 04 باایتقر نیب اا. بود( کردکوی و گرگان

 هار یبارا و انتشاب یتصادز صورت به مرکو 84 اد،یاعت

 .شد گرزته درنظر کنندهشرکت نفر 02 مرکو

 آوری اطالعات پرسینامه ای محقق ساختهابوار جمع

امل متغیرهاایی نظیار با استفاده اا مراجع معتبار علمای شا

میشصات دموگرازیک، نو  ماده مشادر مصارزی، ناو  

 (.83،81)درمان و طول مدت تحت درمان نگهدارنده باود

درماان  نیمتشصصا اا نفار 7 دییتا به تهیه شده پرسینامه

اعتیاد و اعضاای گاروه مطالعاات اعتیااد دانیاگاه علاوم 

 کاه دادناد نیان گذشته یهایبررس. دیرس پوشکی ایران

 درصاد با ات،یجوئ انیب با جرم با مرتبط موارد اا پرس 

 ن،یبنااابرا .(24)اساات همااراه ییپاسااشگو عاادم اا ییباااال

 مرباوط پرس  چهار به و طرح یکل صورتبه هاپرس 

ارتکاب به جرم، سابقه خیونت و درگیری، طالق یا ) به

 ریاخ یاا بلاه یهانهیگو با( اادواج مجدد و کار و اشتغال

 کیا دار، کاد و نامیب صورت به هارسینامهپ. شد اکتفا

 شارو  اا بعاد مااه 1 گرید بار کی و ر یپذ بدو در بار

زاردی مصااحبه باا  یهااجلساه قالاب در، متادون درمان

بیماران تکمیل شدند. با توجه به همکاری بیماران نیااای 

به استعالم اا سایر مراجع احسا  نید. این طرح باا کاد 

 تصویب شد. پهوهیگران IR.HUMS.1398.332اخالقی 

بااه اخااذ رضااایت آگاهانااه، رااداری و حفاا  حااریم 

 هاایهای مطالعه با آماارهخصوصی ازراد توجه داشتند. داده

 ونهای تحلیلی مجذور کاای و ویلکاکساتوصیفی و آامون

وار اازاارمادر ناا >47/4Pاری اداری آماایات معنااابااا سطاا

SPSS-23 .تحلیل شد 
 

 یافته ها و بحث
داوطلاب نیاان داد  024های مربوط به ادهبررسی د

 هااآن ساال و میاانگین سانی 11تاا  99که سن داوطلبان 

سایر میشصات دموگرازیک و . سال بود 31/82±10/07

 8شمارهجدول میشصات مرتبط با مصرف موادمشدر در 

 الگی،سا 04در سن تقریبی  ارائه شده است. اکثریت ازراد

  ایر دیللم و متاهل بودند.

 باا مارتبط میشصاات و کیادموگراز یها یهگیو :1شماره  جدول

 نمونه 024 در مشدر مواد مصرف
 

 )درصد( تعداد  رگروهیا رهایمتغ

 ( 5/88) 03 مجرد ت تاهلیوضع

 متاهل

 

958 (9/11 ) 

 ( 1/2) 88 سواد یب التیسطت تحص

 ( 0/98) 892 ییابتدا

 ( 2/98) 892 ییراهنما

 ( 1/21) 824 للمید

 ( 5/8) 5 للمیق دزو

 و باالتر یکارشناس

 

83 (0/7 ) 

 ( 1/33) 083 یرانیا تیمل

 ریسا

 

8 (2/4 ) 

 ( 1/11) 952 زار  تیقوم

 ( 3/8) 1 ترکمن

 ( 9/1) 97 یستانیس

 ( 5/4) 9 بلوچ

 )ازغان و...( ریسا

 

2 (7/4 ) 

 ( 7/50) 989 دارد اتیاستعمال دخان

 ندارد

 

845 (7/27 ) 

 سیگار یمصرز دخانیات نو 

 قلیان

 سیگار و قلیان

 ندارد

 

294 (1/70 ) 

87 (1/9 ) 

20 (5/7 ) 

09 (2/84 ) 

 تریاک نو  مواد مصرزی

 هرویین

 سایر  

 

971 (0/15 ) 

25 (7/1 ) 

95 (1/1 ) 

 ( 5/91) 870 یاستنیاق رو  مصرف

 ( 1/91) 812 یخوراک

 ( 0/1) 25 یقیتور

 ( 9/81) 55 تدخینی

 
 بااین دارییمعناا ارتباااط کااه دادنااد نیااان هاااتااهیاز

 یاا طاالق باا و کاار باه اشاتغال ساابقه باا سیگار مصرف

 وجااود متااادون مصاارف اا پاا  و قباال مجاادد اادواج

 ساابقه باا قومیات بین دارییمعن ارتباط همچنین. داشت

 سابقه با تاهل وضعیت بین و خانگی خیونت و درگیری

 .داشات وجاود صرفم اا قبل داوطلبان جرم به ارتکاب

های اجتماعی خانودگی مارتبط ها و آسیبزراوانی جرم

هاای مطالعاه در هنگاام با مصرف مواد مشادر در نموناه

 2ماه بعد اا درمان با متادون در جدول شماره  1شرو  و 

 ارتباااط دهنااد کااههااا نیااان ماایاساات. یازتااه ارائااه شااده

باااا  متاااادون باااا نگهدارناااده درماااان نیبااا یداریمعنااا

 اشاتغال و کاار و مجادد اادواج ایا طاالق یهااتیوضع

 (. P<47/4) دارد وجود
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 با متادون با نگهدارنده درمان نیب ارتباط یبررس :2جدول شماره 

 مورد نمونه 024 در مشدر مواد با مرتبط جرائم و ها بیآس تیوضع

 یکا مجذور یآمار آامون با مطالعه
 

 متغیر ها
 قبل اا درمان

 تعداد )درصد( 

 درمان بعد اا

 تعداد )درصد( 

 سطت 

 معنی داری

 (5/4) 9 ( 87) 19 دارد ارتکاب جرم منجر به دستگیری
915/4 

 (9/33) 085 ( 17) 975 ندارد

 (0/2) 84 ( 3/1) 23 دارد درگیری و خیونت خانگی
805/4 

 (1/35) 084 ( 8/39) 938 ندارد

 (4/1) 27 ( 4/84) 02 دارد  طالق یا اادواج مجدد
442/4 

 (4/30) 937 ( 4/34) 951 ندارد

 (3/38) 911 ( 1/59) 943 دارد  کار و اشتغال
448/4 > 

 (8/1) 90 ( 0/21) 888 ندارد

 

کناد تااریر مصارف بررسی مبتنی بر شواهد بیان می

هاای انادگی اهمیات بسایاری دارد. مواد مشدر بر جنبه

کننده مواد تداوم اعتیاد نه تنها پرهوینه است بلکه مصرف

 یاریدر بسادارد. را به ارتکاب کارهای غیرقانونی وا می

ن یم و تشلفات در بیکه جرا است اا مطالعات رابت شده

 تیار ازاراد در جمعی  اا ساایب یداریمعتادان به شکل معن

 و همکااران Russolilo. پهوه  همگروهیباشدیمیابه م

 80794مایالدی باا بررسای  2487تا  8331های طی سال

مجرم در ایالتهای کیور کانادا نیان داد که میاوان باروا 

تار اا خیونت در ازراد به هنگاام درماان باا متاادون کام

 مطالعاههمچنین نتاایج  (.28)دوره امانی بدون درمان بود

 8911تاا  8917 های پرور  و همکاران در سال مقطعی

در مراکاو میااوره نفر اا میاوره شاوندگان 884بر روی 

حااکی اا کااه  کرماان  2و 8شماره رزتاری  اجتماعی

درصاد ماوارد  14 ،موارد درگیری با پلای  درصد 0/31

 9/35موارد مصارف و  درصد 2/11میاجره خانوادگی، 

به دنبال درماان نگهدارناده  موارد توریق میترک درصد

 ازتاهی نیاا باه توجاه با یزعل مطالعه در .(22)با متادون بود

 نگهدارناده درمان اا پ  ،میجرا نیمرتکب درصد 35 که

 ارتبااط باه تاوانیم نیدند، جرم مرتکب گرید متادون با

 در. بارد یپ جرائم کاه  با یدرمان رو  نیا نیب مثبت

 ماواد ینیگویجاا مانناد یعوامل رسدیم نظر به نهیام نیا

 متااادون، یدارو بااا نااامعلوم منااابع اا و ناخااال  مشاادر

 اراارات ان،یمااددجو ییخوداتکااا و یخودباااور  یازااوا

 نیاا اا هااخاانواده تیاحما و یروانیناسا میاوره مثبت

 .(29)باشند رگذاریتار یدرمان ندیزرا نیح در ازراد

های این مطالعه ارایابی کوتااه مادت اا محدودیت

باارای ا اادواج مجاادد بااود. یااپیاماادهایی ماننااد طااالق 

ررسای جاامع و شود، جهات بمطالعات آینده پیینهاد می

تاری بارای مدت امان بای  ،ن متغیرهاییای چنیمقایسه

. اجارای پیگیری و ارایابی دوره ای در نظر گرزتاه شاود

تر راجع به بررسی جامع ارتبااط باین مطالعات اولیه بی 

 هاایدرمان نگهدارنده با متادون با وضعیت جرائم و آسایب

اجتماعی مرتبط باا ماواد مشادر و همچناین انجاام یاک 

ه با هدف ارائه مساتندات مبنای مند در این امینمرورنظام

 یهاابرناماه نیمساوول و ارانگذاستیس بهبر شواهد علمی 

 .گرددیم ینهادیپ مشدر مواد با مباراه جامع
 

 سپاسگزاری
و  کاردانان، کارشناساان تمامینویسندگان این مقاله اا 

شناسان و پوشکان شرکت کننده در طرح که بدون  روان

ه ممکن نبود و همچنین اا انجام این پروژ اییانهمکاری 

 همراهی و احمات ستاد مباراه با مواد مشادر باویهه جنااب

 ستاد مبااراهشورای هماهنگی ر بیروحانی زر دمحمود آقای 

 تیکر و قدردانی می نمایند. با مواد مشدر استان گلستان
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