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كنند، اين يك جهاد بزرگ،  امروز اگر مسئولين نظام جمهوري اسالمي ايران با مواد مخدر به سختي مبارزه مي
 « مدظله العالي مقام معظم رهبري».    يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران است

 

 

 های مردمي دبيرخانه ستاد  ـ معاون محترم کاهش تقاضا و توسعه مشارکت

 های کشور  ـ دبيران محترم شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان

 نتايج طرح پژوهشي مطالعه کمي و کيفي فرآيند شدت عود و لغزش مصرف مواد مخدر در معتادان استان قم: موضوع

در راستای مصوبه  8931طرح پژوهشی مزبور، در سال  :رساند  سیله به استحضار میبدین وبا سالم و احترام؛ 

غزش مصرف مواد مخدر در مطالعه کمي و کيفي فرآيند شدت عود و ل≫شورای تحقیقات دبیرخانه ستاد به منظور 

 .صورت پذیرفته است ≪استان قم معتادان 

همچون بیکاری، طالق ، ارتکاب جرم و نقص های رفتاری )شی از مصرف و طی زماننا، افزایش مشکالت  مصرف طوالنی مدت انواع مواد :شدت

 .و تعدد ترک های ناموفق پیشین (بروز اختالالت روانی نسبت به شرایط کاری و خانوادگی و از جمله بی ثباتی در خلق ، بی نظمی و عدم تعهد

منجرر   ن که می تواند در مدت زمان کوتاهطول درما گهداری رفتار تصحیح شده درناکامی در تداوم تغییر رفتار در ترک اعتیاد و شکست در ن: عود 

 .گردد مصرف مجدد مواد مخدر توسط فرد به یک واقعه ، یک فرایند یا مجموعه ای از عالئم هشدار دهنده ای شود که منتهی به

و باعث بازگشت  فرد سه مرحله را طی نمودهت که معموال لغزش فرایندی اس.شروع مجدد اعتیاد پس  از یک دوره پرهیز از آن می باشد :لغزش

 .لغزش احساسی، لغزش ذهنی و لغزش جسمی: این سه مرحله عبارند از. مصرف مواد می شودچرخه فرد معتاد به مجدد 

 نفر از معتادین 72، بخش کیفی در پژوهش نمونه. بوده است( کمی -کیفی )به روش آمیخته  :روش تحقيق و نمونه آماری -1

آقایان در  اعتیاد ترک های کمپ به مخدر که مواد به معتاد افراد نفر 722 بخش کمّیو در  گروهی بحث و مصاحبه قالب در

 .به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند بودند ، کرده مراجعه استان

 :های جمعيت شناختي  ويژگي -0

 درصد وضعيت سن معتادان

 1 سال و کمتر 72

 21 سال 02تا  78

 8201 سال 02باالی 

 901 بدون پاسخ

 822 مجموع
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 درصد وضعيت تاهل معتادان

 9301 مجرد

 0201 متاهل

 2 متارکه یا مطلقه

 6 همسر فوت شده

 822 مجموع

 

 درصد وضعيت مسکن معتادان

 8701 منزل شخصی

 9701 رهنی یا استیجاری

 1901 منزل پدری

 801 منزل سازمانی

 822 مجموع

 

 درصد عيت تحصيالت معتادانوض

 1 بیسواد

 2901 ابتدایی و سیکل

 72 دیپلم

 801 کارشناسی

 822 مجموع

 

 درصد وضعيت درآمد معتادان

 92 فاقد درآمد ثابت

 71 کمتر از یک میلیون

 9801 بین یک تا دو میلیون

 8901 بیش از دو میلیون

 822 مجموع

 

 درصد وضعيت مصرف سيگار در معتادان

 1 خیر

 37 بلی

 822 مجموع

 

 درصد در معتادان پيشنهاد برای اولين بار مصرف موادوضعيت 

 7701 یکی از بستگان

 96 دوستان

 87 همکاران
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 8201 افراد غریبه

 87 بدون پیشنهاد دیگران

 822 مجموع

 

 درصد در معتادان اولين بار مصرف موادوضعيت 

 901 مهمانی خانوادگی

 99 نهمهمانی دوستا

 80 پارک

 001 دانشگاه یا مدرسه

 9901 کوچه یا خیابان

 1 سربازخانه

 901 محل کار

 822 مجموع

 

 درصد در معتادان دفعات مصرف موادوضعيت 

 0301 روزانه

 8101 هفتگی

 81 ماهانه

 82 دوبار و بیشتر

 822 مجموع

 

 درصد قبلی در معتادان دفعات ترکوضعيت 

 73 بدون سابقه ترک

 7101 یک تا دوبار 

 83 سه تا چهار بار

 7901 بیش از چهار بار

 822 مجموع

 

 :نتايج حاصله -3

  طبقات افرادای که به گونه گذاردتاثیر میبر شدت عود و لغزش مصرف مواد  تحصیالتو  سن، درآمد ناثابت و فقرمتغیرهای 

 .باشدتر میاحتمال عود آنان به اعتیاد باالابتدایی پایین و با تحصیالت 

  ای که هر به گونه گذاردتاثیر میبر شدت عود و لغزش مصرف مواد  سالمت عمومیو  عوامل جسمانی و فعالیت بدنیمتغیرهای

 .قدر سالمت عمومی و فعالیت بدنی کمتر باشد احتمال شدت عود در معتادان بیشتر خواهد بود
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  به عبارت  .گذاردتاثیر میمصرف مواد  بر شدت عود و لغزش حمایت اطرافیانو درآمد ، روابط اجتماعیعوامل اجتماعی نظیر

و حمایت اجتماعی کمتری دریافت کنند احتمال شدت عود و پایین دیگر هر قدر افراد دارای روابط اجتماعی ضعیف، درآمد 

 .لغزش و مصرف مواد در آنان بیشتر خواهد بود

 بر شدت عود و لغزش مصرف مواد ،  مورد اعتیاد در افکارو  در برابر وسوسهمقاومت ، عزت نفسشناختی نظیر عوامل روان 

عود و  کمتر باشد احتمال شدتمصرف مواد تر و مقاومت در برابر وسوسه به عبارتی هر قدر عزت نفس پایین گذاردتاثیر می

 .لغزش مصرف مواد بیشتر خواهد بود

 :پيشنهاد -4

 خصوص همسر در پیشگیری از عود و لغزش آنان، پروتکل ها و ه بهبود یافته بمعتادین با توجه به نقش موثر خانواده  -

دوره های آموزشی مخصوص آنها طراحی گردد تا بستر مناسبی جهت پذیرش این افراد و بهره مندی از حمایت خانواده 

  . شود میسر 

لذا تعرداد دفعات ترک ه اند داشت بقه ی ترکه اند بیش از یکبار سابا توجه به اینکه بیشتر افرادی که دچار لغزش و عود شد

 : را مطررح مری نماید چنرد احتمرالمر این ا. ارتباط از نوع پیش بینی دارد، با عود  ها نمایانگر لغزش بوده و در کمپ 

 و ی مناسب برای ترک مداوم را نداشته ، کاراینحوه مدیریت کارهای فعلی و کمپ های موجود بعضا با ساز و(الف

 .  شانس لغزش در آینده را باال خواهند برد تماالاح 

 . خواهد شد کمپ های موجود زمینه ساز گرایش افراد به مواد دیگر و ارتباط ناکارآمد معتادین با یکردیگر ( ب

 مترادون بردون دردادن داروی ، سرم زدایری و ها  کمپمراکز و توجهِ صرف به ترک بیولوژیک مواد از طریق ( ج

افزایش خواهد ، در مواردی احتمال لغزش های بعدی را و مداخالت گروه درمانی  روانشناختیمداخالت فتن نظرر گرر

   . معتادین توجه جدی تر صورت پذیرد درمانهای روانشناختی به الزم است لذا . داد 

 ر این راستا توجه مستمر به د. شمار می رود لغزش به  کننده در  پیش بینیمعتاد بهبود یافته یک فاکتور فرد سبک زندگی  -

به عنوان ، ... استرس و   ، مردیریتو بدنی  ، خواب، فعالیت فیزیکریتغذیه مناسب برنامه  اعم از سالم ، ابعاد سبک زندگی 

 .قرار گیرد ... و  جدی تر مورد توجه کلینیرک هرای هرای ترک اعتیاد اجزاء  کلیدی می بایست به طور
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صراميرضا حميد   

و آموزشمديرکل  دفتر تحقيقات    

 

 ابعاد عاطفی و شناختی در  به خصوصراهنمای کارآمد برای افزایش سطح حمایت اجتماعی یا مددکار حضور مشاور،  -

 . مورد توجه متولیان ذیربط قرار گیرد ، انفکاک ناپذیر در برنامه های پیشگیری از عود  می بایست به عنوان  جزء

 

 

  

 

 

 

 

 :رونوشت

  .رجناب آقای دکتر مومني دبيرکل محترم ستاد برای مزيد استحضا


