
 
 

١٢٩  

  مقاله پژوهشي 

  ن مراجعه کننده به مراکز يدگاه معتادياد از ديعوامل مؤثر بر عود اعت يبررس
 ۸۸در سال  يجان غربياستان آذربا اديترک اعت

 

  ٤لويال آلي، ل٣يساريه نيرقدکتر ، ٢*يبيشک يعل ،١شرق يعلدکتر 

 

  01/02/90، تاریخ پذیرش 03/12/89 تیافدریخ تار
  

 چکيده
پس از ترک به  يرانيدرصد از معتادان ا۵۰کرده است موضوع عود آن است، چرا که حدود  تر دهيچياد را پياعت ي دهيکه پد يلياز مسا يکي :پيش زمينه و هدف

اد يـ دگاه معتادان مراجعه کننـده بـه مراکـز تـرک اعت    ياد از ديثر بر عود اعتؤن عوامل ميين مطالعه تعيهدف از ا. آورند يم يسمت مصرف مجدد مواد مخدر رو

  .باشد يم

 ،بر هدف ياد بودند که با روش مبتنيه معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتيجامعه پژوهش کل. است يفيک مطالعه توصيپژوهش حاضر  :روش کار مواد و

ها از طريق مصاحبه  داده گردآوري .نامه بودابزار مطالعه پرسش. انتخاب شدند ،ط مورد پژوهش بودنديشرا يمجدد داشته و دارا يآور يمعتاد که رو ۲۲۸تعداد 

  .دياستفاده گرد SPSSو نرم افزار  يفيها از آمار توص ل دادهيه و تحليتجز يبرا .توسط کارشناسان آموزش ديده در مدت شش ماه انجام يافت ساختار يافته و

هـا  ت آنياد اکثريمجدد به اعت يآور يل رويز دليشتند و ناد دايبار سابقه ترک اعتکيها  نمونه) درصد۹/۳۲: (پژوهش نشان داد که يها افتهي يبررس :ها افتهي

در ) درصـد ۳۶(و انزوا  يي، رفع احساس تنهاينه عوامل فرديدر زم از آن بود که يحاک پژوهش مورد يواحدها هدگايد يبررس. بود يروان يماريب) درصد۹/۵۰(

، يه عوامل اقتصادي، در زم)درصد۵/۳۵(، وجود دوستان معتاد ينه عوامل اجتماعير زمد) درصد۵/۱۷(ن با فرزندان ي، روابط نامناسب والدينه عوامل خانوادگيزم

  . ت بوده استين اهميشتريب يب دارايبه ترت) درصد۴/۴۰(سالم در اوقات فراغت  يحات و سرگرمي، نداشتن تفرينه عوامل فرهنگيو در زم) درصد۶/۳۴( يکاريب

، ياز عوامـل فـرد   يا بلکه مجموعـه . ستين يک عامل کافياد تنها وجود يآوردن مجدد به اعت يرو يهش، براپژو يها افتهيبا توجه به  :يريجه گيبحث و نت

علل  يبا تمرکز بر رو يمطالعات ياز به طراحيانگر نيکه ب شد ياد ميآوردن مجدد به اعت يمتفاوت باعث رو يها با نسبت ياقتصاد -ي، فرهنگي، اجتماعيخانوادگ

  .باشد يبه مواد م يوابستگ ياز آن به عنوان مشکل اصل يريجلوگ يعود و راهکارها

  دايعود اعت ،اديترک اعت ،ادياعت :ها د واژهيکل

  

  ١٣٩٠ خرداد و تير، ١٢٩-١٣٦ ص، دوم شماره، دومو  يستب، دوره يهاروم يپزشکمجله 
  

 ۰۴۴۱-۲۲۲۶۰۲۰:ه، تلفنياروم يه، ستاد دانشگاه علوم پزشکياروم :مکاتبه آدرس

Email: L_Aliloo@yahoo.com 

  

  

                                                
 هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيپزشک عموم ١

  )سنده مسئولينو(ه ياروم ياه علوم پزشک، دانشگيکارشناس پرستار٢ 
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک يا پزشک عموم٣

  هيواحد اروم يدانشگاه آزاد اسالم يئت علمي، عضو هيکارشناس ارشد آموزش پرستار٤ 

 همقدم
اد جوامـع  يـ افـت کـه هماننـد اعت   ي توان يمرا  اي يدهپدتر کم

با وجود خطـرات و عـوارض   . د قرار داده باشديرا مورد تهد يبشر

ن دام مرگ بار افزوده يان اياد، هر روزه بر شمار قربانياز اعت يناش

هولناک آن اکنـون نتوانسـته بـه     يها صحنه ي مشاهدهو  شود يم

ژه قشر جوان ير افراد به وياجتناب سا يراب يجد يعنوان هشدار

ر يـ اخ يهـا  سـال اد در يز اعتيران نيدر ا. )۱( شود يم يجامعه تلق

ه شـده  يـ ارا ين آمارهـا يدتريـ جد .داشته است يروند رو به رشد

ون يـ ليون معتـاد وابسـته و شـش م   يلياز آن است که دو م يحاک

موجـود   با توجه بـه شـواهد   يران وجود دارد وليدر ا يمعتاد تفنن

ن باشـد و اگـر   يشتر از ايار بيکه تعداد معتادان بس شود يمبرآورد 

م حـداقل  يريـ نفـر در نظـر بگ   پنجران ين بعد خانوار را در ايانگيم

اد قرار دارند و اگر هر فرد يش به اعتيون نفر در معرض گرايليم۱۰

تومان صرف مواد مخدر کند خسـارت   ۱۰۰۰معتاد روزانه حداقل 

 . )۲(ارد تومان خواهد بود يليدر هر روز دو موارده به کشور 
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 دکتر علی شرق و همكاران  ... ن مراجعه کننده بهيدگاه معتادياد از ديعوامل مؤثر بر عود اعت يبررس
 

١٣٠  

ل يدرصد را زنـان تشـک   ۵ن را مردان و يدرصد معتاد ۹۵ن يهمچن

شـروع مصـرف مـواد مخـدر،      يسالگ ۱۸ ين سنيانگيو م دهند يم

 هـا  يبررسـ  ).۴،۳(ت جامعه به صدا در آورده اس يبرازنگ خطر را 

سـال و بـاالتر    ۱۲ تيـ درصـد جمع  ۳۷کـه حـدود    دهند يمنشان 

ک بار در طول عمر خود مواد قاچاق را تجربـه  ي حداقلز ينکا يآمر

ک مشکل مـرتبط بـا   يبار با کيها حداقل درصد آن ۵/۵و  اند کرده

نه يهز؛ و )۵( اند شدهدر طول عمر خود مواجه  ييسوء مصرف دارو

 ۱۹۹۵ ي دهـه  ي يمـه نکا در يجامعه آمر ياد براياعت يکل ي ساالنه

ران يـ در ا ).۶( ن زده شـده اسـت  يارد دالر تخمـ يـ ليم ۲۰۰حـدود  

هزار نفر  ۲۰۰ون و يليک ميبراساس مستندات ثبت شده در حدود 

 ).۷(وجود دارد  يهزار نفر مصرف کننده تفنن ۸۰۰و  يميمعتاد دا

ارد تومـان پـول از کشـور    يـ ليم ۱۷۳اد باعـث خـروج   يهر ساله اعت

 ينيق فـالح زاده و حسـ  يـ تحق يعلم ينه مبانيدر زم). ۸( شود يم

: کننـد  يمان يل بياد را به شرح ذيثر در عود اعتعوامل مو) ۱۳۸۵(

ـ  -ي روحـ  يدوستان معتاد، فشارها  يهـا  محـل ، مراجعـه بـه   يروان

ناگوار، طرد شدن از طرف خـانواده و جامعـه و    هاي يتموقعسابق، 

هرچه تعداد عوامل خطرساز در ). ۹(د اء و ابزار مصرف موايدن اشيد

 ).۱۰(ت اسـت  يـ اولوشتر باشد احتمال مصرف مـواد در  يک فرد بي

ک ين مشکل در جهان چنان گسترده است که لودويامروزه وسعت ا

 يا مادهچ يم هيکن ياگر غذا را مستثن: گويد يمسم شناس معروف 

ن آسـان وارد  ين چنـ يـ مواد مخدر، ا ي اندازهست که به ين نيدر زم

در  کنـد  يمـ ان يـ ب) ۱۳۸۶( ييفـدا  ).۱۱(شده باشد  ها ملت يزندگ

درصد معتادان شش ماه پس  ۹۵ ها درمانن يو بهتر طين شرايبهتر

ز يـ مانده ن يدرصد باق ۵اد بازگشته و ياز ترک دوباره به چرخه اعت

ر يسـا . )۱۲(ت ن چرخه باز خواهند گشينده به ايدو سال آ يکيدر 

اعـم از روان   يلـ ياز آن است که انجام اقدامات تکم يحاک ها يبررس

و  يمان درمـان ي، ايورزش درمان ،ي، کار درماني، گروه درمانيدرمان

، احتمـال عـود را از   يعالوه بر دارودرمـان  يت خانواده درمانيدر نها

 يشکزپدگاه روانياز د ).۱۳(د ده يمدرصد کاهش  ۲درصد به  ۲۵

ر يماننـد سـا   يو يمـار يمـار اسـت و ب  يک بيـ فرد معتاد  پزشکيو 

از  ).۱۴(د باشـ  يمـ ه يـ ه و ثانوياول هاي يشگيريپازمند ين ها يماريب

و معضـالت بـه    ها يماريبر ياد هم مثل سايکه در مورد اعت ييآنجا

ن يدر ا يت چندانيتوجه شده است موفق يريشگيش از پيمعالجه ب

کـه الزم اسـت ضـمن شـناخت     يامده است در حالينه بدست نيزم

نه سـاز  ياد و شناخت علل و عوامل زميت اعتيسم و ماهيق مکانيدق

  .ز فراهم ساختيرا ن يهمگان و شناخت يآن موجبات آگاه

، ي، اقتصـاد ي، فرهنگيعلل اجتماع يبا توجه به مطالب فوق، بررس

کرد اقشـار مختلـف بـه    ياد و عوامل موثر بر روياعت يو طب ياسيس

 .باشـد  يمـ  ياجتمـاع  ياز موضـوعات مهـم پزشـک    يکيمواد مخدر 

در کشور  يستياد وابسته به بهزيس مراکز خود معرف ترک اعتيتاس

که  باشد يماد ياز اقدامات انجام گرفته در برخورد با معضل اعت يکي

و علـوم   يسـت يکه سازمان بهز يافراد با مراجعه داوطلبانه از خدمات

بـا توجـه بـه    . کننـد  يمـ ده است استفاده يه و تدارک ديته يپزشک

ن به مراکز خـودمعرف تـرک   يدر مراجع(اد يعود اعت يباال يآمارها

 با هدف مطالعه حاضر) بوده است درصد ۸۰معادل  ياد که رقمياعت

ماران انجام شده ين بياد در ايعوامل موثر در بازگشت به اعت يبررس

نـه سـاز در   ياز عوامل زم ياست چرا که اعتقاد بر آن است که آگاه

زان را ياد، مسئوالن و برنامه ريسوق دادن افراد به شروع مجدد اعت

اد يـ و کنترل کننـدة اعت  رانهيشگيو اقدامات پ ها ياستس يدر اجرا

  . خواهد کرد ياري

  
 اه مواد و روش

 ۲۲۸اسـت کـه در آن    يفيک مطالعـه توصـ  يـ پژوهش حاضر 

. آسان انتخاب شـدند  يريماه با روش نمونه گ ششمعتاد در مدت 

 ي سـابقه بار کيکه حداقل  دادند يمل يتشک يانيها را مددجونمونه

تـرک   ياد داشتند و بـرا ياعت يونيعود را داشته و عمدتاً به مواد اف

الزم به مراکز درمان سوء مصرف  يها مراقبتافت يمواد مخدر و در

ابزار پـژوهش از  . ه مراجعه نموده بودنديمواد مخدر شهرستان اروم

 ۱۵ يل شده بود؛ قسمت اول حاويتشک ينامه دو قسمتک پرسشي

ان و قســمت دوم يمــددجو يات فــردينــه خصوصــيســئوال در زم

ن عوامل مرتبط با عود مصـرف  ييوال به منظور تعس ۴۴متشکل از 

 ۱۰، يسؤال در رابطه با عوامل فرد ۹. ن بوديدر مراجع يونيمواد اف

سؤال در رابطه با عوامـل   هشت، يسؤال در رابطه با عوامل خانوادگ

ســؤال در رابطــه بــا عوامــل  شــشمربــوط بــه همســر،  يخــانوادگ

سـؤال در   ششو  يدسؤال در رابطه با عوامل اقتصا پنج، ياجتماع

  . مرتبط با عود بود يرابطه با عوامل فرهنگ

 يابزار از روش سنجش اعتبار محتـو  ين اعتبار علمييتع يبرا

کتـب و   ي مطالعـه ن منظور پژوهشگران براسـاس  ياستفاده شد به ا

 ين فرم توسط اعضايات فرم مصاحبه را آماده نموده و سپس اينشر

و  يه مـورد بررسـ  يـ اروم يشکدانشگاه علوم پز يأت علميمحترم ه

ات، اصالحات الزم در ينظر يقرار گرفت و پس از جمع آور يابيارز

 بـا  ها داده يابزار گردآور ياعتماد علمين همچن .فرم صورت گرفت

 يده شـد کـه بـاال   يج سنجين نتايب يب همبستگيضر يروش آمار

ده با يتوسط کارشناسان آموزش د ها داده يگردآور. بود درصد ۹۰

هـا از   ل دادهيتحله و يتجز يرفت و برايانجام پذ ييم مصاحبه اانجا

  .دياستفاده گرد SPSSنرم افزار 

  
  اه افتهي

ک يـ ن مشخصـات دموگراف ييتع«ک يدر رابطه با هدف شماره 

جـان  ياد اسـتان آذربا يـ ن مراجعه کننده به مراکـز تـرک اعت  يمعتاد
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 ۱۳۹۰، خرداد و تير ۲، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

١٣١  

 يدهات واحيج جداول نشان داد که اکثرينتا» ۱۳۸۸در سال  يغرب

 ۷/۶۲(، ييالت راهنمـا يتحصـ  يدارا) درصـد  ۶/۳۴(مورد پـژوهش  

ـ ) درصـد  ۸/۳۳(شـغل آزاد،   يدارا) درصد ) درصـد  ۲/۶۶(کـار،  يب

ـ . کردنـد  يمـ  يدر شهر زندگ) درصد ۸۶(متأهل و  ج ين نتـا يهمچن

اک مصـرف  يـ نمونه تر) درصد ۱/۳۵(ن درصد يشترينشان داد که ب

ک مـاده  يـ ش از يش بـ مورد پژوه يواحدها) درصد ۲۵( کردند يم

 ۲/۵۹(هـا  ت آنيـ وه مصرف اکثريز شيو ن نمودند يممخدر مصرف 

نشـان   ها يافتهاد يدر رابطه با سابقه ترک اعت. استنشاق بود) درصد

ک يمورد پژوهش  يواحدها) درصد ۹/۳۲(ن درصد يشتريداد که ب

آوردن مجـدد بـه    يل رويـ ز دليـ ن؛ و اد داشتنديبار سابقه ترک اعت

مـورد پـژوهش    يواحـدها ) درصـد  ۹/۵۰(ن درصـد  يترشياد بياعت

، يجسـم  يمـار يب) درصـد  ۱۵(ب يـ بود و بعد به ترت يروان يماريب

  .ت بوديمعلول) درصد ۴/۰(صعب العالج و  يماريب) درصد ۳/۱(

مجـدد   يآور يرو ين علـل فـرد  ييتع« ۲در رابطه با هدف شماره 

اد استان يتاد در مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعيمعتادان به اعت

انگر آن است يک نمايج جدول شماره ينتا» ۱۳۸۸، يجان غربيآذربا

، عامـل  )درصـد  ۳۶(مـورد پـژوهش    ين درصد واحدهايشتريکه ب

ذکـر  » و انـزوا  ييرفع احسـاس تنهـا  «اد را يموثر بر عود اعت يفرد

  .نمودند

 يآور يرو ين علل خـانوادگ ييتع« ۳در رابطه با هدف شمارة 

اد ياد در مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتيعتمجدد معتادان به ا

ن يـ ا يايگو ۲ج جدول شماره ينتا »۱۳۸۸، يجان غربياستان آذربا

مـورد   يواحـدها ) درصـد  ۵/۱۷(ن درصد يشتريت است که بيواقع

 يرا از عوامل خـانوادگ » ن با فرزندانيروابط نامناسب والد«پژوهش 

نشـانگر آن   ۳شمارة ج جدول ينتا؛ و اد برشمردنديموثر بر عود اعت

عـدم تفـاهم بـا    « هـا  نمونه) درصد ۹/۱۴(ن درصد يشترياست که ب

اد يـ مربوط به همسر موثر بر عود اعت يرا از عوامل خانوادگ» همسر

  .ذکر نمودند

 يآور يرو ين علـل اجتمـاع  ييتع« ۴در رابطه با هدف شمارة 

د اياد در مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتيمجدد معتادان به اعت

ن يـ انگر ايب ۴ج جدول شماره ينتا» ۱۳۸۸، يجان غربياستان آذربا

مـورد   يواحـدها ) درصـد  ۵/۵۳(ن درصد يشتريت است که بيواقع

موثر بر عـود   يرا از عوامل اجتماع» وجود دوستان معتاد«پژوهش 

ع يـ توز«تحـت عنـوان    ۵ج جـدول شـماره   ياد نام بردند و نتـا ياعت

پژوهش به سـؤاالت مربـوط    يپاسخ واحدها يمطلق و نسب يفراوان

ن مراجعـه  يدگاه معتادياد، از ديمؤثر بر عود اعت يبه عوامل اقتصاد

 ۶/۳۴(ت يـ آن اسـت کـه اکثر   يايگو» اديکننده به مراکز ترک اعت

موثر بـر   يرا عامل اقتصاد يکاريمورد پژوهش، ب يواحدها) درصد

 نشـانگر آن  ۶جـدول شـماره    هـاي  يافتهاد ذکر نمودند و يعود اعت

مـورد پـژوهش    يواحـدها ) درصد ۴/۴۰(ن درصد يشترياست که ب

را از عوامــل » در اوقــات فراغــت يحــات و ســرگرمينداشــتن تفر«

  .اد برشمردنديموثر بر عود اعت يفرهنگ
  

دگاه يد، از دايمؤثر بر عود اعت يمورد پژوهش به سواالت مربوط به عوامل فرد يپاسخ واحدها يمطلق و نسب يع فراوانيتوز :)۱(جدول شماره 

  ۱۳۸۸، سال يجان غربياد استان آذرباين مراجعه کننده به مراکز ترک اعتيمعتاد

  ريزان تاثيم

  

بر عود  موثر يعوامل فرد

  ادياعت

  جمع  بدون پاسخ  ريبدون تاث  کم  متوسط  اديز

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

ا ب يدر سازگار يناتوان

  مشکالت
۸۰  ۱/۳۵  ۴۱  ۱۸  ۳۲  ۱۴  ۵۲  ۸/۲۲  ۲۳  ۱/۱۰  ۲۲۸  ۱۰۰  

از  يکياز دست دادن 

  زانيعز
۴۱  ۱۸  ۱۷  ۵/۷  ۱۶  ۷  ۱۱۹  ۲/۵۲  ۳۵  ۴/۱۵  ۲۲۸  ۱۰۰ 

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۴/۱۵  ۳۵  ۶/۵۲  ۱۲۰  ۳/۵  ۱۲  ۷  ۱۶  ۷/۱۹  ۴۵  شکست در عشق

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۱/۱۳  ۳۰  ۵/۳۲  ۷۴  ۵/۷  ۱۷  ۱/۲۱  ۴۸  ۹/۲۵  ۵۹  يليافت تحص

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۳/۱۲  ۲۸  ۹/۳۲  ۷۵  ۸/۱۱  ۲۷  ۶/۱۳  ۳۱  ۴/۲۹  ۶۷  يذرانو خوشگ ييلذت جو

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۵/۱۰  ۲۴  ۴/۲۲  ۵۱  ۳/۱۲  ۲۸  ۹/۱۸  ۴۳  ۳۶  ۸۲  و انزوا ييرفع احساس تنها

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۶/۱۳  ۳۱  ۵/۳۹  ۹۵  ۳/۱۲  ۲۸  ۲/۱۳  ۳۰  ۵/۲۱  ۴۹  نيياعتماد به نفس پا

استفاده از مواد جهت 

  يماريا بيدرمان درد 
۱۳  ۷/۵  ۱۱  ۸/۴  ۸  ۵/۳  ۱۵۶  ۴/۶۸  ۴۰  ۵/۱۷  ۲۲۸  ۱۰۰ 
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 اراندکتر علی شرق و همك  ... ن مراجعه کننده بهيدگاه معتادياد از ديعوامل مؤثر بر عود اعت يبررس
 

١٣٢  

اد، از يمؤثر بر عود اعت يمورد پژوهش به سواالت مربوط به عوامل خانوادگ يپاسخ واحدها يمطلق و نسب يع فراوانيتوز :)۲(جدول شماره 

  ۱۳۸۸، سال يجان غربياد استان آذرباين مراجعه کننده به مراکز ترک اعتيدگاه معتاديد

  ريزان تاثيم

  

موثر بر عود  يعوامل خانوادگ

  ادياعت

  جمع  بدون پاسخ  ريبدون تاث  کم  متوسط  اديز

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۱۰۰  ۲۲۸  ۶/۱۳  ۳۱  ۳/۶۹  ۱۵۸  ۸/۴  ۱۱  ۴/۴  ۱۰  ۹/۷  ۱۸  نيوالد يمشکالت جسم

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۳/۱۲  ۲۸  ۲/۶۶  ۱۵۱  ۶/۶  ۱۵  ۴/۴  ۱۰  ۵/۱۰  ۲۴  نيوالد يمشکالت روح

از اعضاء  يکيمصرف مواد توسط 

  خانواده
۳۲  ۱۴  ۱۸  ۹/۷  ۱۴  ۱/۶  ۱۳۳  ۳/۵۸  ۳۱  ۶/۱۳  ۲۲۸  ۱۰۰ 

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۵/۱۴  ۳۳  ۸/۵۸  ۱۳۴  ۶/۹  ۲۲  ۳/۸  ۱۹  ۸/۸  ۲۰  نين والديروابط نامناسب ب

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۹/۱۴  ۳۴  ۲/۵۵  ۱۲۶  ۷  ۱۶  ۱/۱۰  ۲۳  ۷/۱۲  ۲۹  نيت غلط والديوه تربيش

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۲/۱۶  ۳۷  ۱/۶۷  ۱۵۳  ۳/۵  ۱۲  ۹/۳  ۹  ۵/۷  ۱۷  )طالق(ن يوالد ييجدا

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۶/۱۶  ۳۸  ۶۴  ۱۴۶  ۴/۴  ۱۰  ۶/۲  ۶  ۳/۱۲  ۲۸  نياز دست دادن والد

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۸/۱۵  ۳۶  ۳/۶۹  ۱۵۸  ۹/۷  ۱۸  ۵/۳  ۸  ۵/۳  ۸  شلوغ و پرتعداد بودن خانواده

  ۱۰۰  ۲۲۸  ۵/۱۴  ۳۳  ۵۷  ۱۳۰  ۹/۳  ۹  ۷  ۱۶  ۵/۱۷  ۴۰  ن با فرزندانيروابط نامناسب والد

 
مربوط به همسر مؤثر بر  يمورد پژوهش به سواالت مربوط به عوامل خانوادگ يپاسخ واحدها يمطلق و نسب يع فراوانيتوز :)۳(ماره جدول ش

  ۱۳۸۸، سال يجان غربياد استان آذرباين مراجعه کننده به مراکز ترک اعتيدگاه معتادياد، از ديعود اعت

  ريزان تاثيم

   

  مربوط به همسر يعوامل خانوادگ

  اديثر بر عود اعتمو 

  جمع  بدون پاسخ  ريبدون تاث  کم  متوسط  اديز

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۱۰۰  ۲۲۸  ۶/۲۰  ۴۷  ۳/۶۲  ۱۴۲  ۳/۵  ۱۲  ۵/۳  ۸  ۳/۸  ۱۹  همسر يمشکالت جسم

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۱/۲۱  ۴۸  ۶/۵۶  ۱۲۹  ۹/۳  ۹  ۶/۶  ۱۵  ۸/۱۱  ۲۷  همسر يمشکالت روح

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۴/۲۲  ۵۱  ۸/۶۱  ۱۴۱  ۸/۱  ۴  ۵/۳  ۸  ۵/۱۰  ۲۴  اده از مواد توسط همسراستف

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۶/۲۰  ۴۷  ۱/۴۹  ۱۱۲  ۹/۷  ۱۸  ۵/۷  ۱۷  ۹/۱۴  ۳۴  عدم تفاهم با همسر

انت يخ(همسر  يمشکالت اخالق

  )همسر
۲۴  ۵/۱۰  ۸  ۵/۳  ۹  ۹/۳  ۱۳۶  ۶/۵۹  ۵۱  ۴/۲۲  ۲۲۸  ۱۰۰ 

ا يطالق (از دست دادن همسر 

  )مرگ
۲۳  ۱/۱۰  ۸  ۵/۳  ۶  ۶/۲  ۱۳۹  ۶۱  ۵۲  ۸/۲۲  ۲۲۸  ۱۰۰ 

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۱/۲۴  ۵۵  ۲/۷۰  ۱۶۰  ۶/۲  ۶  ۴/۰  ۱  ۶/۲  ۶  ک همسريش از يداشتن ب
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 ۱۳۹۰، خرداد و تير ۲، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

١٣٣  

اد، از يمؤثر بر عود اعت يمورد پژوهش به سواالت مربوط به عوامل اجتماع يپاسخ واحدها يمطلق و نسب يع فراوانيتوز :)۴(جدول شماره 

  ۱۳۸۸، سال يجان غربياد استان آذربايرک اعتن مراجعه کننده به مراکز تيدگاه معتاديد

  ريزان تاثيم

   

  موثر بر يعوامل اجتماع

  اديعود اعت 

  جمع  بدون پاسخ  ريبدون تاث  کم  متوسط  اديز

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

با مشکالت  يدر سازگار يناتوان

  ياجتماع
۷۹  ۶/۳۴  ۴۹  ۵/۲۱  ۱۹  ۳/۸  ۵۸  ۴/۲۵  ۲۳  ۱/۱۰  ۲۲۸  ۱۰۰  

راحت  يارزان بودن مواد و دسترس

  به مواد
۷۱  ۳۱  ۴۹  ۵/۲۱  ۱۷  ۵/۷  ۶۵  ۵/۲۸  ۲۶  ۴/۱۱  ۲۲۸  ۱۰۰ 

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۱/۱۰  ۲۳  ۹/۱۸  ۴۳  ۲/۹  ۲۱  ۳/۸  ۱۹  ۵/۵۳  ۱۲۲  وجود دوستان معتاد

ا طرد شدن از طرف ي يتوجه يب

  دوستان
۲۴  ۵/۱۰  ۱۶  ۷  ۱۸  ۹/۷  ۱۳۹  ۶۱  ۳۱  ۶/۱۳  ۲۲۸  ۱۰۰ 

در محالت شلوغ و  يدگزن

  تيمعجپر
۱۵  ۶/۶  ۹  ۹/۳  ۲۰  ۸/۸  ۱۴۷  ۵/۶۴  ۳۷  ۲/۱۶  ۲۲۸  ۱۰۰ 

 
اد، از يمؤثر بر عود اعت يمورد پژوهش به سواالت مربوط به عوامل اقتصاد يپاسخ واحدها يمطلق و نسب يع فراوانيتوز :)۵(جدول شماره 

  ۱۳۸۸، سال يجان غربياد استان آذرباين مراجعه کننده به مراکز ترک اعتيدگاه معتاديد

  ريزان تاثيم

   

  اديموثر بر عود اعت يعوامل اقتصاد

  جمع  بدون پاسخ  ريبدون تاث  کم  متوسط  اديز

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۱۰۰  ۲۲۸  ۳/۱۲  ۲۸  ۱/۴۲  ۹۶  ۴/۱۱  ۲۶  ۱/۱۷  ۳۹  ۱/۱۷  ۳۹  ش از حديب يرفاه مال

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۴/۱۵  ۳۵  ۸/۵۱  ۱۱۸  ۸/۸  ۲۰  ۳/۸  ۱۹  ۸/۱۵  ۳۶  فقر

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۵/۱۴  ۳۳  ۸/۳۳  ۷۷  ۵/۷  ۱۷  ۶/۹  ۲۲  ۶/۳۴  ۷۹  يکاريب

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۵/۱۷  ۴۰  ۸/۵۱  ۱۱۸  ۸/۸  ۲۰  ۵/۷  ۱۷  ۵/۱۴  ۳۳  يمال يورشکستگ

  

دگاه ياد، از ديؤثر بر عود اعتم يمورد پژوهش به سواالت مربوط به عوامل فرهنگ يپاسخ واحدها يمطلق و نسب يع فراوانيتوز :)۶(جدول شماره 

  ۱۳۸۸، سال يجان غربياد استان آذرباين مراجعه کننده به مراکز ترک اعتيمعتاد
  ريزان تاثيم

   

عود   موثر بر يعوامل فرهنگ

  ادياعت

  جمع  بدون پاسخ  ريبدون تاث  کم  متوسط  اديز

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

سالم در  يح و سرگرمينداشتن تفر

  اوقات فراغت
۹۲  ۴/۴۰  ۳۷  ۲/۱۶  ۲۹  ۷/۱۲  ۵۵  ۱/۲۴  ۱۵  ۶/۶  ۲۲۸  ۱۰۰  

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۹/۱۴  ۳۴  ۷/۵۵  ۱۲۷  ۳/۱۲  ۲۸  ۱/۱۰  ۲۳  ۷  ۱۶  يو مذهب ينيد دينداشتن عقا

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۸/۱۱  ۲۷  ۲/۲۷  ۶۲  ۶/۱۳  ۳۱  ۱۴  ۳۲  ۳/۳۳  ۷۶  ادياز عوارض اعت ينداشتن آگاه

و از  يتفننمصرف مواد به طور 

  ن رفتن قباحت عمليب
۱۹  ۳/۸  ۱۷  ۵/۷  ۳۵  ۴/۱۵  ۱۲۰  ۶/۵۲  ۳۷  ۲/۱۶  ۲۲۸  ۱۰۰ 

 ۱۰۰  ۲۲۸  ۲/۱۳  ۳۰  ۳/۳۷  ۸۵  ۸/۴  ۱۱  ۵/۱۴  ۳۳  ۳/۳۰  ۶۹  داشتن باور غلط در خصوص مواد
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 دکتر علی شرق و همكاران  ... ن مراجعه کننده بهيدگاه معتادياد از ديعوامل مؤثر بر عود اعت يبررس
 

١٣٤  

  ييجه گيربحث و نت
ـ  هدر رابطه با سؤال شمار ک افـراد  يـ مشخصـات دموگراف «ک ي

پـژوهش   هـاي  يافتـه » اسـت؟ اد کـدام  يمراجعه کننده به مراکز اعت

 يدارا) درصـد  ۶/۳۴(مورد پژوهش  يت واحدهاينشان داد که اکثر

ــ ــايتحص ــد ۷/۶۲(، ييالت راهنم ــغل آزاد،  يدارا) درص  ۸/۳۳(ش

در شـهر  ) درصد ۸۶(متأهل بودند و ) درصد ۲/۶۶(کار و يب) درصد

ج پژوهش تقـوا و همکـاران   يبا نتا ها يافتهن يکه ا کردند يم يزندگ

ک و شـش ماهـه بعـد از    يزان عود ين مييتع«ه با هدف ک) ۱۳۸۸(

در تهـران انجـام دادنـد    » يديوئيدر وابستگان به مواد اپ ييسم زدا

 ۴۰( ،متأهـل ) درصـد  ۵۷( هـا  نمونـه ت يـ اکثر چون دارد يهمخوان

کـار  يب) درصد ۵/۲۲(شغل آزاد و ) درصد ۰۵/۵۲( ،هپلميد) درصد

و  ين محمـد يـ د کـه توسـط   يا مطالعـه ن در يهمچن. )۱۵(د بودن

 يو اجتمـاع  يطـ يعوامـل مح  يبررس«با هدف ) ۱۳۸۶(همکارانش 

دگاه معتـادان  يـ از د يونيـ ش مجدد به مصرف مـواد اف يمؤثر بر گرا

 يسـت يسـازمان بهز  يريشـگ يرش، درمان و پيخود معرف مرکز پذ

مورد پژوهش متأهل  يواحدها) درصد ۳/۸۰(انجام گرفت » زنجان

شـاغل  ) درصـد  ۹/۷۲. (اد بودنـد سواد و کم سـو  يب) درصد ۱/۷۵(

سـاکن شـهر   ) درصـد  ۷۶(شغل آزاد و  يدارا) درصد ۷/۶۶(بوده و 

  .)۱۶(بودند

) درصــد ۱/۳۵(ت يــپــژوهش نشــان داد کــه اکثر هــاي يافتــه

ب يـ و بعـد بـه ترت   کردند يماک مصرف يمورد پژوهش تر يواحدها

) درصــد ۸/۱(ن، يهــروئ) درصــد ۲/۱۶(ســتال، يکر) درصـد  ۷/۱۶(

شـه مصــرف  يش) درصــد ۹/۰(ن و يمـورف ) درصــد ۹/۰(ترامـادول،  

ک نـوع مـاده   يـ ش از ين بيمعتاد) درصد ۲۵(ن يهمچن. کردند يم

 يج پـژوهش تـوکل  يبـا نتـا   ها يافتهن يکه ا نمودند يممخدر مصرف 

عوامـل   اي يسهمقا يبررس«که با عنوان ) ۱۳۸۸(و همکارن  يقوچان

نـک  ين بـه کل يمـراجع  يهـا  گروهاد در يمرتبط با اقدام به ترک اعت

 يصورت گرفت، همخـوان » ياد استان خراسان شماليترک اعت يها

ک نـوع مـاده   يـ اد بـه حـداقل   ين سابقه اعتيدارد چون همة معتاد

اک، يـ ب تريـ بـه ترت  ين مـواد مصـرف  يشـتر يمخدر را دارا بودند و ب

و  ين محمـد يـ در مطالعه د. )۱۷(د ن بويستال و هروئيشه، کريش

اک و يـ از تر) درصـد  ۲/۵۵(ن يت معتاديز اکثرين) ۱۳۸۶(همکاران 

ـ  کـرده  يمـ اسـتفاده   يبه صورت استنشاق) درصد ۸/۶۹(عمدتاً  د ان

بـه  ) درصـد  ۲/۵۹( هـا  نمونهت يز اکثريکه در مطالعه حاضر ن )۱۶(

پـژوهش   هاي يافته .کردند يموه استنشاق مواد مخدر را مصرف يش

ـ ) درصـد  ۹/۳۲(مورد پژوهش  يت واحدهاينشان داد که اکثر  کي

در مطالعـه تقـوا و همکـاران     ياد داشـتند ولـ  يـ بار سابقه ترک اعت

در مطالعه . )۱۵(د سابقه ترک داشتن ها نمونه) درصد ۷۰) (۱۳۸۸(

مـورد پـژوهش    يتمـام واحـدها  ) ۱۳۸۶(و همکاران  ين محمديد

ک بار سابقه تـرک مصـرف مـواد مخـدر را تجربـه کـرده       يحداقل 

  .)۱۶(بودند

، يعلـل فـرد  «پـژوهش   ۶تـا   ۲در رابطه بـا سـؤاالت شـمارة    

ــانوادگ ــاعيخ ــادي، اجتم ــ ي، اقتص ــدد  يآور يرو يو فرهنگ مج

اد استان ياد در مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتيمعتادان به اعت

 يدگاه واحـدها يـ ج نشان داد کـه از د ينتا» ۱۳۸۸ يجان غربيآذربا

 ۳۶(و انـزوا   يي، رفع احسـاس تنهـا  ينه عوامل فرديپژوهش در زم

ن بـا  ي، روابـط نامناسـب والـد   ينـه عوامـل خـانوادگ   ير زمد) درصد

، در )درصـد  ۹/۱۴(، عدم تفـاهم بـا همسـر    )درصد ۵/۱۷(فرزندان 

، در )درصـد  ۵/۳۵(، وجـود دوسـتان معتـاد    ينه عوامل اجتماعيزم

نـه عوامـل   يو در زم) درصد ۶/۳۴( يکاري، بينه عوامل اقتصاديزم

وقـات فراغـت   سـالم در ا  يحـات و سـرگرم  ي، نداشـتن تفر يفرهنگ

ج ينتـا . ت بوده اسـت ين اهميشتريب يب دارايبه ترت) درصد ۴/۴۰(

ز نشـان داد کـه از   يـ ن) ۱۳۸۶(و همکـاران   ين محمـد يپژوهش د

 ۵۱(م يـ ، نداشـتن شـغل دا  ينه عوامل شغلين در زميدگاه معتاديد

 ۱/۵۳( يزنـدگ  هاي ينههز، فشار ينه عوامل اقتصادي، در زم)درصد

و ) درصـد  ۳/۳۳( ي، کـم سـواد  يليتحصـ نه عوامل ي، در زم)درصد

مجـرد، عامـل    ينه عوامل خانوادگي، در زم)درصد ۸/۱۹( يسواديب

نه يو در زم) درصد ۷/۴۳(عدم وجود ارتباطات مناسب در خانواده 

و ) درصـد  ۵/۲۲(متأهل، عـدم تفـاهم بـا همسـر      يعوامل خانوادگ

ت را يـ ن اهميشـتر يب) درصـد  ۲/۲۱(برخورد با همسـر و فرزنـدان   

 يوني، در دسترس بودن مواد افينه عوامل اجتماعيدر زم. اند تهداش

در جامعـه   يونيـ ، مرسوم بـودن اسـتفاده از مـواد اف   )درصد ۴/۸۵(

 ۸/۷۰(و معاشــرت بــا دوســتان معتــاد و منحــرف ) درصــد ۲/۸۰(

  .)۱۶( ت بوده استين اهميشتريب يب دارايبه ترت) درصد

ن يـ خـود بـه ا  ز در پژوهش ين )۱۳۸۹(ن و همکارا ييزا يناست

آلـوده، دوسـتان معتـاد،     يط زنـدگ يمح(دند که عوامل يجه رسينت

در عـود  ) کننـده  يو عوامـل تـداع   يجلسات روان درمان يناکارآمد

و  يقوچـان  يج پـژوهش تـوکل  ينتـا ). ۱۸(د اد فـرد نقـش دارنـ   ياعت

ن يدرصـد مـوارد اولـ    ۵۶ز نشـان داد کـه در   يـ ن) ۱۳۸۸(همکاران 

 هـاي  يافتـه . )۱۷(ت سـتان بـوده اسـ   شـنهاد دو ياد بـه پ يتجربه اعت

نشان داد که در کـل از  ) ۲۰۰۴(و همکاران  يه اهريپژوهش صادق

مـاه اول بازگشـت بـه     ۱-۳نفر در  ۵۶نفر افراد تحت مطالعه  ۱۰۳

اد داشــتند و علــل مهــم بازگشــت خــود را در داشــتن شــغل يــاعت

گزارش  يفرد معتاد و خانواده و يدي، دوستان معتاد و نااميکارگر

بـا  اشـتن رابطـه   د )۲۰۰۳( ينـ يق اميج تحقيدر نتا. )۴(د ده بوکر

، برخورد نامناسب خانواده و داشـتن  )درصد۱۰۰(معتاد  يهمکالس

، معاشرت با دوستان معتـاد در  )درصد ۱۰۰(فرد معتاد در خانواده 

، شکست در عشق و داشتن ي، مشکالت زندگ)درصد ۵/۷۹(جامعه 
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١٣٥  

. اد بودنديازگشت مجدد به اعتنان کاذب به خود از علل مهم بياطم

در  .)۱۹(د گر بـو ياز علل د) درصد ۸/۷۷(ت يو معلول ينقص جسم

ن درصد يشترياد بيآوردن مجدد به اعت يل رويز دليمطالعه حاضر ن

ــژوهش ب يواحــدها) درصــد ۹/۵۰( ــ يمــاريمــورد پ ــود و  يروان   ب

 يمـار يب) درصـد  ۳/۱(، يجسم يماريب) درصد ۱۵(ب يبعد به ترت

   .ت بوديمعلول) درصد ۴(ج و العالصعب

آوردن مجـدد بـه    يرو يپـژوهش، بـرا   هـاي  يافتـه با توجه به 

از عوامل  يا مجموعهست، بلکه ين يک عامل کافياد تنها وجود ياعت

 يهـا  نسـبت بـا   ياقتصـاد  - ي، فرهنگـ ي، اجتماعي، خانوادگيفرد

از به يانگر نيکه ب شود يماد يآوردن مجدد به اعت يمتفاوت باعث رو

از آن بـه   يريجلـوگ  يراهکارها يبا تمرکز بر رو يمطالعات يراحط

ـ  .باشـد  يمبه مواد  يوابستگ يعنوان مشکل اصل  هن در دوريهمچن

د يـ ت نبايـ ن حمايـ ت شود و ايد از فرد مددجو حماياد بايترک اعت

خالصه گـردد و الزم  ... جلسات مشاوره، آموزش و  يتنها به برگزار

د و اثر بخـش،  يجد يدرمان يها روشاست ضمن پژوهش در مورد 

ان يـ در پا. ن افراد انتخاب کـرد يا يرا برا يدرمان يها روشن يبهتر

  :گردد يمر ارائه يشنهادات زيپ

ن ييپـا  ييل کـارآ يـ ماهرانـه بـه دل   يريشگيپ هاي يتفعالت يتقو -

  .دايدرمان ترک اعت يها روش

 -د ايـ از معضل اعت يريجهت جلوگ يکاريا کاهش معضل بيحل  -

دوار يـ امت ن مشـاوره به کل اعضاء خـانواده فــرد معتـاد جهــ    داد

 .داينمـودن فرد معتاد به ترک اعت
 يخـانوادگ  يهـا  تـنش و  يکاهـش سطـح مشاجــرات خــانوادگ   -

 .دايت فـرد معتاد نسبت به ترک اعتيجهت باال بردن سطح موفق
زش يـ فـرد معتـاد جهـت کـاهش ر     يها خانوادهشتر يب ييراهنما -

 ادياجعه کننده به مراکز ترک اعتمعتادان مر
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