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چكیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل سوق دهنده به ترک مصرف مواد مخدر (دیدگاه مراجعهکنندگان به مراکز
ترک اعتیاد) انجام پذیرفت .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردي؛ از نظر ماهیت ،توصیفی و از نظر روش ،زمینهیابی
(پیمایشی) و جامعه آماري متشکل از کلیه مراجعهکنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان بود .مطابق با جدول
کرجسی و مورگان حجم نمونه  234نفر و انتخاب اعضاء نمونه به روش نمونهگیري غیرتصادفی در دسترس انجام شد.
ابزار اندازه گیري پرسشنامه محققساخته با  32گویه بود که روایی صوري و محتوایی آن از نظر متخصصان تایید و
ضریب آلفاي کرونباخ برابر  0/89محاسبه شد .یافته ها نشان داد در سطح اطمینان  95درصد ( )α=0/05رتبهبندي
عوامل سوقدهنده تاثیرگذار بر ترک مصرف موادمخدر در افراد مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد به ترتیب اولویت
عبارت است از عوامل فردي ،عوامل اطالعرسانی و تبلیغاتی ،عوامل مالی و اقتصادي ،عوامل خانوادگی و عوامل
فرهنگی و اجتماعی.
واژگان کلیدی :عوامل سوق دهنده ،ترک مصرف مواد مخدر ،مراکز ترک اعتیاد

 .1کارشناس ارشد جامعه شناسی گرایش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان،کارشناس فرهنگی و پیشگیری شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
 .2کارشناس حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس مالی و اداری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
 .3کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق گرایش حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان،کارشناس امور حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر استان
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مقدمه
جهان در حال حاضر در کنار بحران تهدید بمب اتمی ،بحران نابودي محیط زیست ،بحران فقر جوامع ،شاهد بحران اعتیاد نیز
می باشد .در سال  1957سازمان جهانی بهداشت ،اعتیاد را مصرف مکرر یک یا چند ماده روانگردان به حدي که مصرف کننده یا
معتاد دچار مسمومیت دور ه اي یا مزمن ناشی از آن شود ،اجبار براي مصرف ماده داشته باشد ،قطع یا کاهش ارادي آن برایش بسیار
دشوار باشد و عزم بارز براي کسب ماده تقریبا به هر وسیله ممکن نشان دهد ،تعریف کرد .با این حال ،در سال  1964سازمان
جهانی بهداشت با اذعان به ابهام تعریف مزبور استفاده از اصطالح "وابستگی به ماده" را پیشنهاد و اصطالح وابستگی را به جاي
اعتیاد پذیرفته است (توکلی قوچانی و همکاران .)1393 ،از یک سو ،این پدیده شوم ،طبقات مختلف اجتماع را به صورت جدي
درگیر خود کرده است .به طوري که هم اکنون مردان و زنان زیادي ،خصوصا از سنین نوجوانی تا میان سالی مواد مخدر مصرف می
کنند و به آن وابسته شده اند .این معضل یکی از آسیب هاي مهم اجتماعی است به طوري که نه تنها سالمت فرد و جامعه را به
خطر می اندازد بلکه موجبات انحطاط روانی و اخالقی افراد را نیز فراهم می آورد و هزینه بسیار سنگینی را بر فرد ،خانواده و دولت
ها تحمیل می کند .متاسفانه در کشور ایران سوء مصرف مواد میان جوانان مسیر پیشرونده اي را طی می کند .این در حالیست که
وابستگی به مواد ،یک اختالل مزمن و بازگشت کننده است که داراي تأثیرات عمیق اجتماعی ،روان شناختی ،جسمی و اقتصادي
است که عالوه بر تخ ریب شخصی هزینه هاي سنگینی را بر افراد ،خانواده و جامعه تحمیل می نماید (آقاخانی و همکاران.)1396 ،
از سوي دیگر ،در سالهاي اخیر سوءمصرف مواد مخدر در جهان افزایش داشته است بهطوريکه در حال حاضر همه کشورهاي
جهان ،توسعهیافته و یا در حال توسعه ،هزینه قابل توجهی را در نتیجه خسارتهاي ناشی از سوءمصرف مواد مخدر متقبل میشوند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 1در جدیدترین گزارش خود در سال  ،2019پیرامون وضعیت مواد مخدر در جهان
اعالم کرد تخمین زده می شود که حدود  271میلیون نفر و یا  5/5درصد از جمعیت بزرگسال جهان در سال  2017به صورت غیر
قانونی حداقل یک بار مواد مخدر مصرف کرده باشند .سوءمصرف مواد مخدر افراد جوان و مشکالت مرتبط با این رفتار ،بخشی از
تاریخ بشر براي مدت طوالنی بوده است (میسیا .)2009 2،این معضل عالوه بر تهدید سالمت جسم و روان افراد در جنبه هاي
اخال قی ،اجتماعی و اقتصادي جامعه نیز آثار زیان آور و جبران ناپذیر برجاي می نهد در تحقیقی که در ایران توسط مرکز بررسی
مسائل روانی و اجتماعی در زندان هاي سطح شهر تهران انجام شد ،نشان داد که حداقل  35درصد این جرایم به دلیل اعتیاد رخ
داده است و مجرمان در ارتباط با اعتیاد ،حتی به جرایم دیگري مثل قتل دست زده اند .هم چنین چون معتاد نمی تواند این مواد را
به شکل مجاز تهیه کند ،در نهایت مجبور می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه هاي تولید و توزیع مواد مخدر تکیه کند
(آقاخانی و همکاران .)1396 ،به منظور بررسی دیدگاه معتادان در مورد علل گرایش به اعتیاد ،نشان داده شد که عواملی چون
دوستان معتاد ،بیکاري ،عدم توجه به گرایشات مذهبی ،مشکالت اقتصادي ،اختالفات زناشویی ،کمبود امکانات تفریحی ،در
دسترس بودن موادمخدر ،قدرت نه گفتن به خواسته هاي دیگران ،افسردگی ،طالق ،اختالفات خانوادگی ،معاشرت با افراد ناباب،
سیگار کشیدن ،شکست تحصیلی ،کسب لذت ،کنجکاوي ،رفع مشکالت روحی ،رفع درد جسمانی و والدین معتاد در گرایش به
مصرف مواد نقش داشته است (محمدي و همکاران .)1392 ،در ایران بر اساس مستندات ثبت شده در حدود یک میلیون و دویست
هزار نفر معتاد دای می و هشتصد هزار نفر مصرف کننده تفننی وجود دارد و هر ساله اعتیاد باعث خروج یکصد و هفتاد و سه میلیارد
تومان پول از کشور می شود .از سویی ،یکی از جنبه هاي مهم اعتیاد که طی تالش هاي بازدارنده مشخص شده است ،بازگشت به
مصرف مواد مخدر پس از دوره اي از قطع مصرف می باشد .مطالعات زیادي شیوع باالي عود اعتیاد را نشان می دهند .فریدمن و
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همکاران1در این مورد معتقدند که تنها  20تا  50درصد بیماران می توانند به قطع مصرف مواد بعد از یک سال ادامه دهد (آقاخانی
و همکاران .)1396 ،مطالعات نشان می دهند که دو سوم بیمارانی که تحت درمان با هدف قطع مصرف مواد افیونی قرارمی گیرند
در عرض  6هفته بازگشت به مواد دارند 33 .درصد بیماران مبتال به وابستگی هروئین که سه سال ترک کامل داشته اند در نهایت
مجددا به مصرف هروئین می پردازند (حاتمی و همکاران .)1398 ،برخی مطالعات دیگر نشان می دهند  80درصد افراد مراجعه
کننده براي ترک اعتیاد در  6ماه اول دچار عود اعتیاد شده اند (توکلی قوچانی و همکاران .)1393 ،بر اساس آمارهاي موجود ،افراد
معتاد بیش از  2الی  3بار به مراکز بازپروري مراجعه می کنند و این حاکی از آن است که میزان عود به طور چشمگیري باالاست
(محمودي و همکاران .) 1390 ،بدین معنا که درمان اعتیاد به مواد مخدر نیاز به مدیریت طوالنی مدت دارد .مداخالت رفتاري به
تنهایی نتایج بسیار کمی به همراه دارند (بارت .)2012 2،بنابراین ،به نظر می رسد در صورتی که برنامه هاي مبارزه با مواد مخدر بر
اساس تحقیقات طراحی نشود ،نمی ت وان امید چندانی به موفقیت آنها داشت .می بایست مداخالت پیشگیرانه و درمانی در مورد
اعتیاد دقیق تر ،وسیع تر و عمیق تر صورت گیرد .این مهم محقق نمی گردد مگر آن که عوامل مرتبط با اقدام و تداوم ترک و کلیه
عواملی را که در این مورد موثر می باشند ،شناسایی و در قالبی قابل ارائه ،عرضه شود .در آموزش بهداشت ،مدل ها و تئوري هاي
رفتاري و آموزشی ارائه شده که در آن ها عوامل مرتبط با رفتارها را به صورت سازه هاي مختلف بیان نموده است و این سازه ها
خود مبتنی بر تئوري هاي روان شناختی ،جامعه شناختی و انسان شناسانه است که مسیر و عوامل مرتبط با شکل گیري و انجام
رفتارها را مشخص و محسوس نموده است (حیدرنیا .)1382 ،با این که خیلی از معتادان تمایل به ترک اعتیاد به مواد مخدر دارند ،با
این حال موفق به ترک نشده و لغزشهاي مکرري را در این مسیر تجربه میکنند .یکی از اصلیترین دالیل شکست درمان اعتیاد،
عدم استفاده از روشی مناسب و استاندارد است .در بسیاري از روشها نظیر کمپ ترک اعتیاد اجباري علل گرایش به اعتیاد و بعد
روانی بیمار نادیده گرفته میشود .در حالی که اعتیاد بیشتر ریشههاي درون روانی دارد و تا زمانی که این ریشهها مورد بررسی و
درمان قرار نگیرد ،ترک اتفاق نخواهد افتاد .یکی از مشکالتی که در درمان اعتیاد مانع از رسیدن به هدف می شود و خانوادهها را با
دردسر مواجه می کند ،عدم پذیرش فرد معتاد به اعتیاد خود است .بیشتر افرادي که در دام اعتیاد افتاده اند ،مشکل خود را قبول
نمی کنند و اغلب عقیده دارند در هر زمان که اراده کنند قادر به قطع مصرف مواد هستند .تا زمانی که خود شخص به این باور
نرسد که وابستگی دارد و این وابستگی بر تمام جنبه هاي زندگیاش اثرات سوءي وارد می کند ،فرآیند ترک موفقیت آمیز نخواهد
بود .در این میان ،عوامل اجتماعی و روابط بین فردي در بروز یا تشدید برخی از مشکالت نقش دارند .رفتار دیگران ممکن است در
راستاي تقویت و تشدید مشکل بیمار باشد .مانند خانواده یک فرد معتاد که او را زیر نظر میگیرند ،نصیحت و انتقاد میکنند ،و او را
با دیگران مقایسه میکنند و یا او را به شدت کنترل می کنند ،گرچه ممکن است قصد آنان کمک به بیماران باشد ،اما ناخواسته
باعث تشدید مشکالت فرد میشوند .لذا ،براي مقابله با این معضل فرهنگی-اجتماعی که در وهله نخست عالوه بر آسیب هاي
جسمانی ،روحی و روانی ،بنیان خانواده ها را نشانه گرفته است ،رویکردهاي درمانی اثربخش بسیار حایز اهمیت می باشد .یکی از
مسایل مهم در درمان اعتیاد ،عوامل موثر بر تصمیم گیري براي ترک است .در این میان ،پژوهش شمسعلی نیا و همکاران ()1392
نشان داد عوامل تسهیل کننده و بازدارنده بسیاري در تصمیم گیري براي ترک مواد وجود دارد .بنابراین ،تالش همه جانبه دولت و
موسسات درگ یر در درمان اعتیاد از طریق گسترش مراکز درمانی مبتنی بر نیازهاي جنسیتی ،شناسایی و رفع عوامل بازدارنده مهم
در تصمیم گیري براي ترک مواد و افزایش آگاهی سوء مصرف کنندگان مواد در زمینه خدمات اجتماعی در دسترس و چگونگی
مدیریت عوارض ناشی از ترک ،شرایط الزم را براي جلب حمایت خانوادگی و افزایش انگیزه و کاهش سرخوردگی یا ناامیدي این
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افراد را فراهم ساخت .هم چنین الزم است تا به رشد معنویت به عنوان عامل تسهیل کننده در تصمیم به ترک و ادامه مسیر
بهبودي از دوران کودکی و از طریق خانواده و یا در مراکز درمانی ترک اعتیاد توجه شود .بنابراین ،ترک اعتیاد مسئلهاي است که
بسیاري از افراد و خانوادهها با آن دست و پنجه نرم میکنند .از این رو ،با توجه به این که در کشور ،سوء مصرف مواد مهم ترین و
گسترده ترین نگرانی و خطر قابل پیشگیري بهداشتی شناخته شده است ،هم چنین ،با توجه به موقیعت استراتژیک شهر زاهدان که
در یک منطقه مرزي بین دو کشور افغانستان و پاکستان (به عنوان مهمترین کشورهاي تولید کننده مواد مخدر دنیا) واقع شده است
که این امر باعث افزایش ورود و سهولت دسترسی مواد مخدر به این شهر شده است ،هدف این مطالعه تبیین عوامل موثر بر
تصمیم گیري ب ه ترک مواد در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر است .بنابراین ،پژوهش حاضر در پی آن است که به شناسایی
عوامل سوق دهنده به ترک مصرف مواد مخدر از دیدگاه مراجعهکنندگان به مراکز ترک اعتیاد ،بپردازد .از همین رو ،سوال اصلی که
در این پژوهش مطرح است ،اولویتبندي (رتبهبندي) عوامل سوقدهنده به ترک مصرف موادمخدر از دیدگاه مراجعهکنندگان به
مراکز ترک اعتیاد کدام است؟
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي؛ از نظر ماهیت ،توصیفی و از نظر روش ،زمینهیابی (پیمایشی) است .جامعه آماري عبارت
است از کلیه مراجعهکنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان که بنابر آمار ارائه شده از سوي بهزیستی شهرستان ،این تعداد بالغ
بر  600نفر است .براي تعیین حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان مراجعه و حجم نمونه برابر  234نفر به دست آمد .براي
انتخاب اعضاء نمونه از روش نمونهگیري غیر تصادفی در دسترس استفاده شد .به منظور سنجش دیدگاه پاسخگویان در خصوص
عوامل سوقدهنده به ترک مصرف مواد مخدر ،پرسشنامه محققساخته تدوین و طراحی شد .این مقیاس داراي  32گویه است که 5
عامل فردي (گویههاي  ،)1-6فرهنگیواجتماعی (گویههاي  ،)7-14خانوادگی (گویههاي  ،)15-20اطالعرسانیوتبلیغاتی (گویههاي
 )26-21و مالیواقتصادي (گویههاي  )27-32را اندازهگیري میکند .شیوه نمرهگذاري در این پرسشنامه بر اساس مقیاس اندازه-
گیري فاصلهاي و طیف نگرشسنج لیکرت است ،بهطوريکه در پاسخ به هر سوال ،هر گزینه امتیازي از  1تا  5دارد .پاسخگو براي
انتخاب گزینه خیلیکم 1 ،امتیاز؛ کم 2 ،امتیاز؛ متوسط 3 ،امتیاز؛ زیاد 4 ،امتیاز و خیلیزیاد 5 ،امتیاز کسب مینمود .با این روش
نمرهگذاري ،حداقل نمره  32و حداکثر نمره  160است .چنانچه در هر یک از عاملها مجموع نمرات بر تعداد سواالت تقسیم گردد،
نمره هر فرد بین  1تا  5قرار میگیرد و در نتیجه نقطه برش برابر  3است .به منظور کاربست این پرسشنامه در جامعه آماري مورد
نظر این پژوهش جهت تایید روایی صوري و محتوایی ،از دیدگاه و نظرات  5تن از استادان و متخصصان استفاده شد که با نظر
ایشان (استفاده از نظر متخصصان) روایی صوري و محتوایی پرسشنامه مورد تایید واقع شد .مقدار پایایی نیز به روش همسانی
درونی و ضریب آلفاي کرونباخ برابر  0/89محاسبه شد .براي تجزیه و تحلیل دادهها از روشهاي آمار توصیفی (میانگین و انحراف-
معیار) و در روشهاي آمار استنباطی جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماري از آزمون رتبهاي فریدمن در سطح
معناداري  ،α=0/05استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرم افزار آمار براي علوم اجتماعی (اس پی اس اس1ورژن )23
مورد تحلیل قرار گرفت.

)1. Statistical Package for Social Science (SPSS23

عوامل سوق دهنده به ترک مصرف مواد مخدر121/...

یافتهها
جدول  ،1بررسی توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) عوامل سوق دهنده به ترک مصرف مواد مخدر را نشان میدهد.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد عوامل سوقدهنده به ترک مصرف مواد مخدر
تعداد

نقطه برش

میانگین

انحراف استاندارد

متغیرها
فردي

234

3

4/10

0/81

فرهنگیواجتماعی

234

3

3/81

0/73

خانوادگی

234

3

3/84

0/67

اطالعرسانیوتبلیغاتی

234

3

4/02

0/78

مالیواقتصادي

234

3

3/99

0/72

جدول  ،1نشان داد میانگین عوامل سوقدهنده به ترک مصرف مواد مخدر براي عوامل فردي برابر  ،4/10عوامل فرهنگی و
اجتماعی برابر  ،3/81عوامل خانوادگی برابر  ،3/84عوامل اطالع رسانی و تبلیغاتی برابر  4/02و عوامل مالی و اقتصادي برابر 3/99
است که نشان می دهد میانگین عوامل سوقدهنده به ترک مصرف مواد مخدر بیشتر از متوسط ( )3است.
سوال  :1عوامل سوقدهنده فردی ترک مصرف موادمخدر از دیدگاه مراجعهکنندگان به مراکز ترک اعتیاد
کدام است؟
جدول  :2مقایسه میانگین رتبهای عوامل سوق دهنده فردی ترک مصرف موادمخدر
2

درجه آزادی

سطح معناداری

رتبه
3

عوامل فردی
انگیزههاي درونی

میانگین رتبهای
3/63

فواید جسمانی و روانی ترک اعتیاد

4/07

احساس آرامش و سرزندگی

3/12

ترس از شرایط فعلی

3/17

5

افزایش اعتماد به نفس

3/67

2

امیدواري به داشتن یک زندگی موفق

3/35

4

1
58/58

5

0/000

6

جدول  ،2نشان داد تفاوت معنیداري بین میانگین رتبهاي عوامل سوقدهنده فردي (شخصیتی) تاثیرگذار بر ترک مصرف مواد
مخدر وجود دارد ،زیرا مقدار سطح معناداري ( )Sig.=0/000از مقدار خطاي پیشبینی شده ( ) =0/05کوچکتر است .لذا با
اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود از لحاظ آماري اولویتبندي (رتبهبندي) عوامل سوقدهنده فردي تاثیرگذار بر ترک مصرف
موادمخدر به صورت )1 :فواید جسمانی و روانی ترک اعتیاد؛  )2افزایش اعتماد به نفس؛  )3انگیزههاي درونی؛  )4امیدواري به
داشتن یک زندگی موفق؛  )5ترس از شرایط فعلی و  )6احساس آرامش و سرزندگی ،است.
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سوال  :2عوامل سوقدهنده فرهنگیواجتماعی ترک مصرف موادمخدر از دیدگاه مراجعهکنندگان به مراکز
ترک اعتیاد کدام است؟
جدول  :3مقایسه میانگین رتبهای عوامل سوق دهنده فرهنگیواجتماعی ترک مصرف موادمخدر
2

درجه آزادی

عوامل فرهنگیواجتماعی

میانگین رتبهای

مفید بودن برای جامعه

4/49

5

کسب رضایت اجتماعی

3/80

8

معاشرت مسالمت آمیز با خانواده و دوستان

4/34

6

داشتن زندگی زناشویی سالم

4/93

تربیت فرزندان سالم

4/89

داشتن شغلی آبرومندانه

4/13

7

حفظ ارتباطات خانوادگی ،شغل ،پول و خانه

4/78

3

حفظ خانواده ،همسر ،دوستان و همکاران

4/64

4

7

53/64

رتبه

سطح معناداری

1

0/000

2

جدول  ،3نشان داد تفاوت معنیداري بین میانگین رتبهاي عوامل سوقدهنده فرهنگیواجتماعی تاثیرگذار بر ترک مصرف مواد
مخدر وجود دارد ،زیرا مقدار سطح معناداري ( )Sig.=0/000از مقدار خطاي پیشبینی شده ( ) =0/05کوچکتر است .لذا با
اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود از لحاظ آماري اولویتبندي (رتبهبندي) عوامل سوقدهنده فرهنگیواجتماعی تاثیرگذار بر
ترک مصرف موادمخدر به صورت )1 :داشتن زندگی زناشویی سالم؛  )2تربیت فرزندان سالم؛  )3حفظ ارتباطات خانوادگی ،شغل،
پول و خانه؛  )4حفظ خانواده ،همسر ،دوستان و همکاران؛  )5مفید بودن براي جامعه؛  )6معاشرت مسالمت آمیز با خانواده و
دوستان؛  )7داشتن شغلی آبرومندانه و  )8کسب رضایت اجتماعی ،است.
سوال  :3عوامل سوقدهنده خانوادگی ترک مصرف موادمخدر از دیدگاه مراجعهکنندگان به مراکز ترک اعتیاد
کدام است؟
جدول  :4مقایسه میانگین رتبهای عوامل سوق دهنده خانوادگی ترک مصرف موادمخدر
2

درجه آزادی

سطح معناداری

رتبه
1

عوامل خانوادگی
کمک هاي پدر ،مادر ،همسر و فامیل ها

میانگین رتبهای
4/56

حمایتهاي عاطفی ،روحی و روانی

3/02

حمایتهاي شغلی ،مالی و اقتصادي

2/74

دلواپسی و دلسوزي خانواده

2/92

5

خوشحالی و شادي اعضاء خانواده

3/40

3

ایجاد انگیزه و پیگیري مداوم خانواده

4/36

2

4
266/67

5

0/000

6

جدول  ،4نشان داد تفاوت معنیداري بین میانگین رتبهاي عوامل سوقدهنده خانوادگی تاثیرگذار بر ترک مصرف مواد مخدر
وجود دارد ،زیرا مقدار سطح معناداري ( )Sig.=0/000از مقدار خطاي پیشبینی شده ( ) =0/05کوچکتر است .لذا با اطمینان 95
درصد میتوان ادعا نمود از لحاظ آماري اولویتبندي (رتبهبندي) عوامل سوقدهنده خانوادگی تاثیرگذار بر ترک مصرف موادمخدر
به صورت )1 :کمک هاي پدر ،مادر ،همسر و فامیل ها؛  )2ایجاد انگیزه و پیگیري مداوم خانواده؛  )3خوشحالی و شادي اعضاء
خانواده؛  )4حمایتهاي عاطفی ،روحی و روانی؛  )5دلواپسی و دلسوزي خانواده و  )6حمایتهاي شغلی ،مالی و اقتصادي ،است.

عوامل سوق دهنده به ترک مصرف مواد مخدر123/...

سوال  :4عوامل سوقدهنده اطالعرسانی و تبلیغاتی ترک مصرف موادمخدر از دیدگاه مراجعهکنندگان به
مراکز ترک اعتیاد کدام است؟
جدول  :5مقایسه میانگین رتبهای عوامل سوق دهنده اطالعرسانی و تبلیغاتی ترک مصرف موادمخدر
2

درجه آزادی

رتبه
1

سطح معناداری

عوامل اطالعرسانی و تبلیغاتی
آموزش هاي کمپ هاي ترک اعتیاد

میانگین رتبهای
3/89

فضاي مجازي

3/76

تماشاي فیلم و سریالهاي آموزنده

3/84

برنامه هاي رادیو و تلویزیون

2/99

5

کتاب ،روزنامه ها و مجالت

2/63

6

خواندن سرگذشت کسانی که ترک کردند و
موفق شدند

3/88

4
5

123/81

3

0/000

2

جدول  ،5نشان داد تفاوت معنیداري بین میانگین رتبهاي عوامل سوقدهنده اطالعرسانی و تبلیغاتی تاثیرگذار بر ترک مصرف
مواد مخدر وجود دارد ،زیرا مقدار سطح معناداري ( )Sig.=0/000از مقدار خطاي پیشبینی شده ( ) =0/05کوچکتر است .لذا با
اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود از لحاظ آماري اولویتبندي (رتبهبندي) عوامل سوقدهنده اطالعرسانی و تبلیغاتی تاثیرگذار بر
ترک مصرف موادمخدر به صورت )1 :آموزش هاي کمپ هاي ترک اعتیاد؛  )2خواندن سرگذشت کسانی که ترک کردند و موفق
شدند؛  )3تماشاي فیلم و سریالهاي آموزنده؛  )4فضاي مجازي؛  )5برنامههاي رادیو و تلویزیون و  )6کتاب ،روزنامهها و مجالت،
است.
سوال  :5عوامل سوقدهنده مالی و اقتصادی ترک مصرف موادمخدر از دیدگاه مراجعهکنندگان به مراکز
ترک اعتیاد کدام است؟
جدول  :6مقایسه میانگین رتبهای عوامل سوق دهنده مالی و اقتصادی ترک مصرف موادمخدر
2

عوامل مالی و اقتصادی

میانگین رتبهای

داشتن شغل آبرومندانه

3/42

5

داشتن اعتبار مالی در کسب و کار

3/68

2

کسب درآمد از راه هاي قانونی

3/04

پس انداز کردن و برنامه ریزي مالی

3/77

1

هزینه نکردن براي تهیه مواد

3/54

4

تالش براي کسب درآمد بیشتر

3/56

3

27/27

درجه آزادی

5

سطح معناداری

0/000

رتبه

6

جدول  ،6نشان داد تفاوت معنیداري بین میانگین رتبهاي عوامل سوقدهنده مالی و اقتصادي تاثیرگذار بر ترک مصرف مواد
مخدر وجود دارد ،زیرا مقدار سطح معناداري ( )Sig.=0/000از مقدار خطاي پیشبینی شده ( ) =0/05کوچکتر است .لذا با
اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود از لحاظ آماري اولویتبندي (رتبهبندي) عوامل سوقدهنده مالی و اقتصادي تاثیرگذار بر ترک
مصرف موادمخدر به صورت )1 :پس انداز کردن و برنامه ریزي مالی؛  )2داشتن اعتبار مالی در کسب و کار؛  )3تالش براي کسب
درآمد بیشتر؛  )4هزینه نکردن براي تهیه مواد؛  )5داشتن شغل آبرومندانه و  )6کسب درآمد از راه هاي قانونی ،است.
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سوال اصلی :اولویتبندي (رتبهبندي) عوامل سوقدهنده به ترک مصرف موادمخدر از دیدگاه مراجعهکنندگان به مراکز ترک
اعتیاد کدام است؟
جدول  :7مقایسه میانگین رتبهای عوامل سوق دهنده به ترک مصرف موادمخدر
2

درجه آزادی

سطح معناداری

52/93

4

0/000

رتبه
1

عوامل
فردي

میانگین رتبهای
3/35

فرهنگی واجتماعی

2/58

خانوادگی

2/66

اطالعرسانی و تبلیغاتی

3/26

2

مالی و اقتصادي

3/16

3

5
4

جدول  ،7نشان داد تفاوت معنیداري بین میانگین رتبهاي عوامل سوقدهنده تاثیرگذار بر ترک مصرف مواد مخدر وجود دارد،
زیرا مقدار سطح معناداري ( )Sig.=0/000از مقدار خطاي پیشبینی شده ( ) =0/05کوچکتر است .لذا با اطمینان  95درصد
میتوان ادعا نمود از لحاظ آماري رتبهبندي عوامل سوقدهنده تاثیرگذار بر ترک مصرف موادمخدر در افراد مراجعهکننده به مراکز
ترک اعتیاد به ترتیب اولویت به صورت  )1عوامل فردي؛  )2عوامل اطالعرسانیوتبلیغاتی؛  )3عوامل مالیواقتصادي؛  )4عوامل
خانوادگی و  )5عوامل فرهنگیواجتماعی ،است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از یافته هاي پژوهش نشان داد که رتبهبندي عوامل سوقدهنده تاثیرگذار بر ترک مصرف موادمخدر در افراد
مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد به ترتیب اولویت به صورت  )1عوامل فردي؛  )2عوامل اطالعرسانی و تبلیغاتی؛  )3عوامل مالی
و اقتصادي؛  )4عوامل خانوادگی و  )5عوامل فرهنگی و اجتماعی ،است .هم چنین ،عوامل سوقدهنده فردي تاثیرگذار بر ترک
مصرف موادمخدر به ترتیب اولویت عبارتند از فواید جسمانی و روانی ترک اعتیاد ،افزایش اعتماد به نفس ،انگیزههاي درونی،
امیدواري به داشتن یک زندگی موفق ،ترس از شرایط فعلی و احساس آرامش و سرزندگی .عوامل سوقدهنده فرهنگی و اجتماعی
تاثیرگذار بر ترک مصرف موادمخدر نیز به ترتیب اولویت عبارتند از داشتن زندگی زناشویی سالم ،تربیت فرزندان سالم ،حفظ
ارتباطات خانوادگی ،شغل ،پول و خانه ،حفظ خانواده ،همسر ،دوستان و همکاران ،مفید بودن براي جامعه ،معاشرت مسالمت آمیز با
خانواده و دوستان ،داشتن شغلی آبرومندانه و کسب رضایت اجتماعی .اولویتبندي (رتبهبندي) عوامل سوقدهنده خانوادگی
تاثیرگذار بر ترک مصرف موادمخدر به صورت کمک هاي پدر ،مادر ،همسر و فامیل ها ،ایجاد انگیزه و پیگیري مداوم خانواده،
خوشحالی و شادي اعضاء خانواده ،حمایتهاي عاطفی ،روحی و روانی ،دلواپسی و دلسوزي خانواده و حمایتهاي شغلی ،مالی و
اقتصادي ،است .عوامل سوقدهنده اطالعرسانی و تبلیغاتی تاثیرگذار بر ترک مصرف موادمخدر به ترتیب اولویت عبارتند از آموزش
هاي کمپ هاي ترک اعتیاد ،خواندن سرگذشت کسانی که ترک کردند و موفق شدند ،تماشاي فیلم و سریالهاي آموزنده ،فضاي
مجازي ،برنامههاي رادیو و تلویزیون و کتاب ،روزنامهها و مجالت و اولویتبندي (رتبهبندي) عوامل سوقدهنده مالی و اقتصادي
تاثیرگذار بر ترک مصرف موادمخدر به صورت پس انداز کردن و برنامه ریزي مالی ،داشتن اعتبار مالی در کسب و کار ،تالش براي
کسب درآمد بیشتر ،هزینه نکردن براي تهیه مواد ،داشتن شغل آبرومندانه و کسب درآمد از راه هاي قانونی ،است .نتیجه به دست
آمده با نتایج پژوهشهاي آقاخانی و همکاران ( ،)1396توکلی قوچانی و همکاران ( ،)1393شمسعلی نیا و همکاران (،)1392
محمدي و همکاران ( )1392و محمودي و همکاران ( )1390همسو است .بنابراین ،شناخت پیشایندها یا برانگیزاننده هاي مواد
مخدر که به دو دسته برانگیزاننده هاي بیرونی و درونی تقسیم می شوند در شکل گیري ترک مواد مخدر حائز اهمیت فراوان است.
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برانگیزاننده هاي بیرونی مصرف مواد مخدر عواملی هستند که در بیرون از فرد قرار دارند و باعث مصرف مواد مخدر میشوند و به
سه دسته محیط ،افراد و اشیا تقسیم کرد .محیط ،شامل رفتارهاي مشکل آفرین است که ممکن است در برخی محیط ها بیشتر
روي دهند ،براي مثال فردي ممکن است به دنبال حضور در یک رستوران قدیمی هوس مصرف هروئین به سرش بزند .برخی افراد
به عنوان یک منبع بیرونی مهم میتوانند برانگیزاننده رفتارهاي مشکل آفرین باشند .مانند تشدید وسوسه براي مصرف کراک با
مشاهده فردي که معتاد به کراک است .برخی اشیا در محیط نیز می توانند در نقش برانگیزاننده عمل کنند و فرد را به سمت
رفتارهاي مشکلآفرین سوق دهند .مانند تمایل به مصرف سیگار با مشاهده فندک و جاسیگاري .برانگیزاننده هاي درونی براي
مصرف مواد مخدر به برانگیزاننده هاي شناختی در مصرف مواد مخدر شامل افکار و باورها می توانند نشانه یا رفتار مشکلآفرین را
فراخوانی کنند .براي مثال ،فرد معتاد به کوکائین این فکر به سرش میزند که براي احساس اعتماد به نفس بیشتر باید کمی مواد
مصرف کنم .برانگیزاننده هاي حسی در مصرف مواد مخدر به برخی حس هاي بدنی مانند درد ،تشنج ،تنش و برانگیختگی و نیز
عالئم بدنی وسوسه ممکن است فرد را براي مصرف اغوا کنند .براي مثال ،مصرف تریاک به منظور کاهش درد در بیماران مبتال به
درد مزمن .برانگیزاننده هاي هیجانی در مصرف مواد مخدر ،حالت هاي هیجانی خاصی مانند احساس اضطراب ،خشم و افسردگی
می توانند برانگیزاننده فرد براي مصرف مواد باشند .براي مثال ،فرد معتاد به کوکائین میگوید براي رهایی از افسردگی باید کمی
مصرف کنم .برانگیزاننده هاي رفتاري در مصرف مواد مخدر ،برخی رفتارها فرد را به سمت رفتار مشکلآفرین سوق میدهند .مانند
فرد مبتال به سوء مصرف حشیش در حین جستجوي نام دوستانش در گوشی تلفن ،به نام یکی از افراد فروشنده مواد بر میخورد و
براي تماس و خرید مواد اغوا می شود و برانگیزاننده هاي حرکتی در مصرف مواد مخدر ،حالت هاي اندامی و حرکات بدنی خاصی
می توانند یادآور و برانگیزاننده رفتارهاي مشکل آفرین در فرد باشند .براي مثال ،فرد معتاد به تریاک گزارش می دهد که به محض
لم دادن به پشتی صندلی هوس مصرف مواد مخدر به سرش میزند .بر اساس یافته هاي حاصل از این پژوهش پیشنهاد می شود
از مدل بهداشت جهانی آموزش سبک زندگی سالم که در آن بر سازگاري فردي و اجتماعی ،تقویت روحیه کارآفرینی و علم آموزي،
آشنایی با روش هاي حل مسئله و تفکر انتقادي ،آشنایی هر چه بیشتر افراد با شناخت هیجانها و چگونگی مهار آنها ،روشهاي
مقابله با استرس و سالمت جسمی ،روانی و معنوي ،تاکید میگردد ،استفاده شود .پیشنهاد میشود براي افزایش تعمیمپذیري یافته-
ها ،این تحقیق در سایر شهرها ،شهرستان ها و سطح استانی و حتی کشوري انجام شود .از آن جایی که در تحقیق حاضر از روش
نمونهگیري غیر تصادفی در دسترس استفاده شد ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهاي آینده از سایر شیوههاي نمونهگیري تصادفی
(ساده ،سیستماتیک ،طبقه اي و خوشه اي) و یا غیر تصادفی مانند هدفمند براي انتخاب اعضاء نمونه ،استفاده شود .در این تحقیق
به منظور جمع آوري دادهها از پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته استفاده گردید ،لذا ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی در کنار
پرسشنامه هاي استاندارد (پیش ساخته) از سایر روشهاي جمع آوري دادهها و اطالعات مانند مصاحبه هم استفاده شود .پیشنهاد
میشود در پژوهشهاي آتی از طرحهاي تحقیق کیفی نیز استفاده گردد .هم چنین ،به سبب اهمیت دوران نوجوانی و نقش هاي
متعددي که نوجوان در آینده کشور بر عهده خواهند داشت ،پیشنهاد می گردد مخصوصا از دوران متوسطه اول نسبت به جذب
مشاوران متخصص در مدارس براي اطالع رسانی و آگاهی رساندن به دانش آموزان قبل از زمان هدایت تحصیلی و شغلی اقدام
جدي صورت گیرد.
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