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 معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد مخدر مواد مصرف به برگشت احتمال بر موثر عوامل

 سمنان نور پیام دانشگاه علمی هیئت عضو عامری مهدی دکتر _1

 توانبخشی ی مشاوره ی رشته ارشد کارشناسی دانشجوی محمودی زهرا _ 2

 توانبخشی مشاوره ارشد کارشناسی دانشجوی زاده احمدی افسانه 2

 

 چکیده

 .باشد می مشکل این با مبارزه راستای در موثری عامل اعتیاد به مجدد بازگشت و آید می شمار به جهان سطح در عمده مشکالت از یکی اعتیاد

 سال در که بوده مقطعی هایپژوهش نوع از مطالعه این .گرفت انجام کنندگان مراجعه در اعتیاد به بازگشت عوامل بررسی هدف با حاضر پژوهش

 دسترس در گیرینمونه روش با داشتند، را مخدر مواد به مجدد بازگشت و ترک سابقه دارای که افرادی از نفر 30 شد. انجام راور شهر در 1401

 و توصیفی آماری های آزمون از استفاده با و SPSS افزار نرم با ها داده تحلیل .شدند آوریجمع نامهپرسش از استفاده با هاداده شدند. انتخاب

مواد در بین معتادان یافته های حاکی از این بود که  درد جسمی باالترین  مصرف به مجدد بازگشت در موثر  عوامل خصوص در شد. انجام تحلیل

 منحرف و پذیرفته و معتاد دوستان با معاشرتفراوانی را در بین عوامل فردی و خانوادگی شامل می شود. پس از آن مرسوم بودن استفاده از مواد، 

شغلی فقر و بیکاری مهمترین عامل بود. همچنین در خصوص  عوامل  مرتبط با خانواده و دوستان بود. در بین عوامل اقتصادی و  طرف از نشدن

 معتاد فرد از اعتیاد ترک دوره در شودمی پیشنهادمرکز ترک اعتیاد مهمترین عامل عدم شرکت مرتب در جلسات مشاوره مرکز بیان گردید. 

 .ددگر خالصه آموزشی جلسات برگزاری به تنها نباید حمایت این و شود حمایت

   شغلی خانوادگی، فردی، عوامل عود، اعتیاد، کلیدی: کلمات
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 مقدمه:

 از یکی و کرده گرفتار را غیرصنعتی و صنعتی جوامع تمامی که است بشری جوامع بزرگ مشکالت جمله از اعتیاد

 فرهنگی رشد امنیت، اقتصادی، خانوادگی، زندگی فرد، سالمت بر اعتیاد جدی بسیار عوارض است. جهانی معضالت

  .(2،1)است عمیق و گسترده بسیار جامعه

 مشاهده و شود می افزوده مرگبار دام این شمار قربانیان بر روزه هر اعتیاد، از ناشی عوارض و خطرات وجود با

جوان  قشر ویژه به افراد سایر اجتناب برای هشداری جدی عنوان به نتوانسته اکنون آن هولناک های صحنه

 و مبارزه هزینه صرف ملی کالن سرمایه و  کرده ویران را انسان هامیلیون زندگی مشکل این شود. تلقی جامعه

 مصرف سوء به مبتال نفر ونیلیم  220 متحد ملل سازمان  گزارش اساس بر  (.3) شودمی آن از ناشی صدمات

 مواد ریسا و نییکوکا ش،یحش شه،یش کراک، ن،ییهرو اک،یتر مانند مخدری مواد روزانه مصرف که هستند مواد

 و خشخاش دکنندهیتول نیتر بزرگ عنوان به افغانستان کشور به یکینزد علت به رانیا (. در4دارند) را مخدر

 نیتر بزرگ رانیا که طوری به را دارند مصرف نیشتریب آن از حاصل مشتقات ریسا و اکیتر جهان، اکیتر

  (.2شود) یم محسوب جهان در اکیتر کننده مصرف

 فرهنگی، اجتماعی، علل بررسی (.5)است داشته رشدی به رو روند اخیر هایسال در ایران در اعتیاد موضوع

 پزشکی مهم موضوعات از یکی مخدر مواد به مختلف اقشار رویکرد بر مؤثر عوامل و اعتیاد طبی و سیاسی اقتصادی،

 فراهم عظیم قشر این مورد در اجتماعی و طبی های گیری تصمیم برای را ضروری اطالعات و باشد می اجتماعی

 در گرفته انجام اقدامات از یکی کشور در بهزیستی به وابسته اعتیاد ترک معرف خود مراکز تاسیس .آورد خواهد

 ترک راستای در بهزیستی سازمان که خدماتی از داوطلبانه مراجعه با افراد که باشد می اعتیاد معضل با برخورد

 (.6کنند) می استفاده است، دیده تدارک و تهیه مخدر مواد
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 سوء به مبتالیان خود نیز و مسئولین توجه مورد همواره که است مسائلی جمله از مخدر مواد مصرف ترک مسئله

 مشکل لذا نیست، مشکل چندان مخدر مواد جسمانی ترک است. بوده آنها هایخانواده همچنین و مواد مصرف

 چند که این از دقیقی آمار ایران در حاضر حال در (.7)است ناپسند عادت این به دوباره عشرو و بازگشت اصلی

 مصرف به مبتالیان افزایش آمار اما ندارد، وجود دارند بازگشت مخدر مواد به مجددا شوندگان معالجه از درصد

 نبوده جامع یا آمیز موفقیت نتاکنو شده انجام درمانی هایروش که باشد این گربیان تواندمی کشور در مخدر مواد

 باشد می مخدر مواد علیه بر سخت راه یک آغاز زدایی سم دارند، ترک قصد که کنندگانی مصرف برای  (.8)است

 او دسترسی عدم باعث تنها بازپروری و اعتیاد ترک مراکز در مواد مصرف سوء به مبتال فرد نگهداری بین این در و

 تماس خانواده، وضعیت اجتماعی، اقتصادی گوناگون عوامل با فرد اعتیاد ترک از بعد  (.9شود) می مخدر ماده به

 سوق دوباره مخدر مواد نابجای مصرف طرف به مدت یک از پس را او که یابد می مواجهه عوامل دیگر و آشنایان با

 )اند کرده گزارش ایران در درصد 50 را مخدر مواد به عود شیوع خود پژوهش در همکاران و امینی (.10)دده می

 مخدر مواد به بازگشت اعتیاد ترک مراکز در افراد از درصد 51 حدود کریمی و منش احسان گزارش در (.11

 درصد 40 حدود و است شده درصدگزارش 80 حدود عود  میزان همکاران و  میوتز پژوهش در (.12اند) داشته

 مطالعات نیز اعتیاد به برگشت بر موثر عوامل خصوص در (.13 )اند داشته مخدر مواد ترک سابقه بار سه افراد

 ناکارآمدی معتاد، دوستان آلوده، زندگی محیط چونهم دالیلی ایران در ای مطالعه در است. گرفته صورت مختلفی

 افراد کمین در همواره که خطری  (.14)شدند شناسایی فردی عود ندهکن تداعی عوامل و درمانی روان جلسات

 مخدر مواد مصرف مجدد شروع و لغزش دارد وجود اندشده ترک به موفق اعتیاد ترک کمپ در که ایبهبودیافته

 آن بروز از جلوگیری به تواند می عود، بر موثر عوامل دانستن اما دارد، وجود همیشه بیماری عود احتمال .است

 آن دنبال به عود احتمالی های محرک عنوان به آنچه مورد در که است مهم خانواده و دوستان برای .کند کمک
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 حاضر پژوهش لذا .کنند کنترل را خود بتوانند که است مهم نیز بهبودی در افراد برای و ، ببینند آموزش هستند،

 .شد انجام راور شهر اعتیاد ترک کزمر به گانکنند مراجعه تجارب و داعتیا به بازگشت علل تعیین هدف با

 

 

 

 

 

 روش کار:

نیز در زمره  . از نظر هدف صورت گرفت 1401و در سال  باشد می مقطعی و توصیفی مطالعه یک پژوهش این

 طور به و داشته را عود بار حداقل یک سابقه که ندبود معتاد 30 شامل پژوهش، های کاربردی بود. نمونهتحقیقات 

ترک اعتیاد رهایی  به مرکز الزم های مراقبت دریافت و مواد ترک برای و داشتند افیونی اعتیاد مواد به عمده

داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع  .انتخاب شدند در دسترس صورت به که نموده بودند اجعه مر شهرستان راور

مرتبط با مصرف مواد  خصوصیات زمینه در سؤال  5 پرسشنامه  حاویعالوه بر اطالعات دموگرافیک، آوری گردید. 

 پژوهش ها، داده گردآوری بود.  جهت در مراجعین اعتیاد عود با مرتبط عوامل تعیین منظور سؤال به 20و  مخدر

پرسشگری  پژوهش، اهداف بیان و کسب رضایت و خود معرفی از پس و یافت حضور پژوهش محیط شخصا در گر
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 SPSSنرم افزار از  استفاده باو تحلیلی    توصیفی آمار های شاخص از ها داده تحلیل و تجزیه به عمل آمد. برای

 . شد استفاده

 

 نتایج:

 53)داشتند قرار سال 50 تا 30 سنی گروه در  ها  آن اکثریت که داشتند شرکت نفر معتاد 30در این مطالعه 

 61درصد(. 

  درصد متأهل و بقیه مجرد بودند.  

سه بار سابقه ترک داشتند. درصد یک تا  7/46ماه بود.  6نیمی از افراد مورد مطالعه میانگین مدت ترک یک تا 

 . (1)جدول شمارهدرصد دلیل اقدام به ترک را خانواده بیان کردند 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اطالعات مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین افراد مورد مطالعه1جدول شماره 
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 درصد فراوانی متغیر

 3/73 22 سنتی  ترک از قبل مصرفی ماده

 7/26 8 صنعتی

 6/56 17 سنتی از ترکماده مصرفی بعد 

 10 3 صنعتی

 4/33 10 داروی مخدر )متادون(

 20 6 زیر یکماه میانگین مدت بعد ترک

 50 15 ماه 6یک تا 

 7/16 5 ماه 12ماه تا  6

 3/13 4 بیش از یکسال

 7/46 14 بار 3تا  1 تعداد دفعات ترک

 3/33 10 بار 5تا  3

 20 6 بار 5بیش از 

 50 15 فشار خانواده ترکاقدام برای  علت 

 7/36 11 فشار دوستان

 3/13 4 فشار قانونی
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مواد در بین معتادان را نشان می دهد. همانگونه که  مصرف به مجدد بازگشت در موثر  عوامل  2جدول شماره 

مالحظه می  گردد درد جسمی باالترین فراوانی را در بین عوامل فردی و خانوادگی شامل می شود. پس از آن 

خانواده و دوستان بود.  طرف از نشدن منحرف و پذیرفته و معتاد دوستان با معاشرتمرسوم بودن استفاده از مواد، 

امل اقتصادی و شغلی فقر و بیکاری مهمترین عامل بود. همچنین در خصوص  عوامل  مرتبط با مرکز در بین عو

 مهمترین عامل عدم شرکت مرتب در جلسات مشاوره مرکز بیان گردید. ترک اعتیاد

 

 مواد مصرف به مجدد بازگشت در موثر  عواملفراوانی  : توزیع2جدول شماره  

 خیر بلی متغیر

 11 19 منحرف و معتاد دوستان با معاشرت خانوادگیعوامل فردی و 

 12 18 خانواده و دوستان طرف از نشدن پذیرفته

 8 22  مواد از استفاده بودن مرسوم

 13 17 خانواده و جامعه در مناسب ارتباطات وجود عدم

 21 9 اعتیاد یکی از اعضای خانواده

 18 12 مسائل جنسی

 20 10 مشکالت روحی و روانی

 16 4 )طالق(مشکالت زناشویی

 6 24 درد جسمی
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 14 16 غرور ) من با مصرف دوباره معتاد نمی شوم(

 8 22 بیکاری عوامل اقتصادی و شغلی 

 25 5 ) کار نامنظم و سخت( کار نامناسب

 11 19 فقر

 14 6 ثروت فراوان

 18 2 خرید و فروش مواد برای گذران زندگی

مرتبط با  محیطیعوامل 

 مرکز ترک اعتیاد

 26 4 رفتار نامناسب کارکنان مرکز

 27 3 آشنایی با سایر معتادان در مرکز

 25 5 نارضایتی از خدمات مرکز

 21 9 عدم پیگیری مناسب کارکنان مرکز

 12 18 مرتب در جلسات مشاوره مرکزعدم شرکت 

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

 عنوان به محیطی عوامل و اقتصادی عوامل ،خانوادگی  و فردی عوامل  مطالعه این در گردید بیان که همانگونه

درد جسمی، مرسوم بودن  عوامل همه بین در .گرفت قرار بررسی مورد اعتیاد به بازگشت در عوامل ترینمهم

در بین عوامل خانواده و دوستان  طرف از نشدن منحرف و پذیرفته و معتاد دوستان با معاشرتاستفاده از مواد، 

، فقر و بیکاری در بین عوامل اقتصادی و شغلی و عدم شرکت مرتب در جلسات مشاوره به عنوان فردی و خانوادگی
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 افراد دارای خانواده و خانوادگی بد شرایط نیز  مشابه مطالعات برخی در عامل مهم محیط ترک اعتیاد بیان گردید.

دوستان  با امینی و همکاران نیز تماس مطالعه در (.16،15) کردند بیان اعتیاد به مجدد بازگشت ساز زمینه را معتاد

 اجتماعی عوامل افراد دیدگاه از (.11است) شده اعتیاد گزارش به بازگشت مرتبط عامل ترین قوی عنوان به معتاد

 بازگشت در را زیادی تأثیر فرد زندگی هایمحیط در مخدر مواد بودن دسترس در ناباب، دوستان با معاشرت مانند

 زمینه هستند، اعتیاد ترک حال در که افرادی در سالم تفریحات داشتن و معتاد دوستان ترک .داشتند اعتیاد به

 از خود رفتار دییتأ گرفتن برای مواد کنندگان مصرف .بخشدمی بهبود را مخدر مواد کامل ترک در موفقیت

 روانی و روحی هایناراحتی  دیگر ای مطالعه در. ندینما خود با یهمراه به وادار را آنان کنند یم یسع دوستان،

 افراد که شد بیان دیگر ای مطالعه در (.17داشتند) بیان اعتیاد به مجدد بازگشت ساز زمینه را جسمی ضعف و

 نشان مطالعات بعضی نتایج (.18آورند)می روی مخدر مواد از استفاده به تر طوالنی جنسی رابطه داشتن برای

 مخدر مواد به مجدد استفاده به مواد مصرف بر جسمی هایدرد کاهش علت به معتادان از برخی که دهدمی

 بازرسی و نظارت که گرددمی پیشنهاد اعتیاد ترک مرکز محیط با مرتبط عوامل خصوص در (.20،19)اندپرداخته

 بعد بیکاری خصوص به اقتصادی عوامل گیرد. قرار بیشتر توجه مورد  مشاوره رایطش بررسی خصوص به و مراکز از

 برای الزم ریزی برنامه عدم و بیکاری شود. مخدر مواد سوی به افراد مجدد بازگشت موجب تواندمی اعتیاد ترک از

 این در (.21)است کرده بیان اعتیاد عود با تبطمر عوامل جزء را اندکرده ترک به اقدام که افراد کردن مشغول

 بازگشت شاهد دیگر تا نمایند فراهم را افراد از گروه این اشتغال شرایط ربط،ذی هایسازمان شودمی پیشنهاد زمینه

 ایمجموعه بلکه نیست، کافی عامل یک وجود تنها اعتیاد سمت به مجدد لغزش برای .نباشیم افراد این اعتیاد به

 متفاوت هاینسبت با درمانی مسائل اقتصادی، عوامل جنسی، و فردی عوامل جتماعی،ا عوامل خانوادگی، عوامل از
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 و شود حمایت معتاد فرد از اعتیاد ترک دوره در شودمی پیشنهاد شود.می مواد سمت به فرد آوردن روی باعث

 .گردد خالصه آموزشی جلسات برگزاری به تنها نباید حمایت این
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