سالمت شهر بیرجند
*1

مریم سروش

2

ایمان موسائی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت پیشگیری از اعتیاد ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
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رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد در معتادان بیمارستان امامرضا(ع) و مرکز گذری

 .2کارشناسی ،بهداشت عمومی ،شبکه بهداشت و درمان  ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،زیرکوه ،ایران.

هدف:

اعتیاد یکی از مهمترین مشکالت اجتماعی در جامعه است که با مسائل زیادی در حوزه های پزشکی ،روانپزشکی ،خانوادگی ،شغلی ،قانونی ،مالی

و معنوی همراه است .هدف از انجام این پژوهش تعیین رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در معتادان بیمارستان امامرضا(ع)
و مرکز گذری سالمت شهر بیرجند بود.
روشها :این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی انجام شد .جمعیت مورد مطالعه  044نفر از معتادان بیمارستان امامرضا(ع) و مرکز
گذری سالمت شهر بیرجند در سال 1931بود و نمونهگیری به روش سرشماری انجام شد .دادهها با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و با نرمافزار
 SPSSو آزمون های آماری مجذورکای ،تست دقیق فیشر و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :میانگین و انحرافمعیار سن  04/04±11/93سال بود .بیشترین فراوانی جنسیت را مردان  89/9درصد داشتند .نزدیک به  04/9درصد افراد قبل
از شروع اعتیاد سابقه مصرف سیگار داشتند .بیشترین ماده مصرفی تریاک و کمترین مشترکن کدوئین و الکل بود .میانگین و انحرافمعیار دفعات اقدام
به درمان اعتیاد  ،2/32±2/09میانگین زمان پاک بودن افراد در بین دورههای ترک مواد  1/91±14/49ماه بود 24/9 .درصد مشکالت خانوادگی و
19درصد نیز رفیق بازی را عامل اعتیاد مجدد خود بیان داشتند .تنها بین متغیر تاهل و رفتار پرخطر تزریق مشترک ،مدل رگرسیونی ارتباط نشان داد.
نتيجهگيری :نتایج نشان داد عوامل و دالیل بسیار متفاوتی در معتاد شدن افراد تاثیر داشت که میتوان با بررسی مشکالت هر کدام از این افراد و
تمرکز بر حل مشکالت اجتماعی هر گروه نسبت به ترک اعتیاد یا رفتار پرخطر آنها اقدام کرد.
کليدواژهها :رفتار پرخطر ،مصرف مواد ،معتادان.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 99/71/71 :پذیرش مقاله99/66/67:
ارجاع :سروش مریم  ،موسائی ایمان .تعیین رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد در معتادان بیمارستان امامرضا(ع) و مرکز گذری سالمت شهر بیرجند .طب پیشگیری63-73.

مقدمه

هزینه قابل توجهی را به جامعه تحمیل میکند و هر سال هزاران

بهداشتی درمانی در دنیای کنونی است که موجب تهدید جدی

پرداختن به پیامدهای سوءمصرف مواد میشود ( .)2مطالعات

ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی گردیده است (.)1

نشان دادهاند جوآنهایی که به تازگی تزریق مواد را شروع

براساس آمارهای منتشر شده ،تعداد معتادان کشور ایران حداقل

کردهاند در خطر باالتر ابتال به هپاتیت  Cبه همان اندازه عفونت

 2تا  9میلیون نفر و تعداد مصرفکنندگان تفننی موادمخدر ،قریب

ایدز هستند .بعد از خطرات تزریق ،رفتارهای جنسی پرخطر نیز

به  944444نفر است 39/0 .درصد از مبتالیان به اعتیاد را

مرتبط با انتقال عفونت  HIVدر نظر گرفته میشود .همچنین

مردان و  4/4درصد را زنان تشکیل میدهند .سوءمصرف مواد،

معتادان تزریقی با رفتارهای جنسی پرخطر با احتمال بیشتری

نویسنده مسئول :مریم سروش ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت پیشگیری از اعتیاد ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
تلفن+99 9656136151 :

پست الکترونیکیEmail: m.soroush44@gmail.com:

0000-0002-6524-2102 :ORCID
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اعتیاد یا وابستگی به مواد یکی از بزرگترین معضالت

بیلیون دالر صرف توزیع داروها ،درمان مصرفکنندگان ،و
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چکيده

مریم سروش و همکاران

رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد در معتادان

مشکل مهم و در حال رشد در این گروه نشان دادهاند ،شیوع

بخش طراحی شده است .بخش اول اطالعات دموگرافیکی

 HIVدر میان معتادان تزریقی بسته به محل نمونهگیری (در

(اطالعات پرونده) شامل  20پرسش است پرسشها به صورت

زندان ،در برنامههای مبادله سرنگ و یا در درمان سوءمصرف

لیکرت چندتایی پرسش ها به صورت چند گزینه ای و بعضی نیز

مواد) چیزی حدود  19تا  29درصد گزارش شده است (.)9

به صورت باز طراحی شد که بررسی جنسیت ،سن ،وضعیت

رفتارهایی که میتواند عواقب بسیار ناخوشایندی را برای آنها

کنونی زناشویی ،وضعیت مسکن ،وضعیت شغل ،تحصیالت،

و یا سایر افراد جامعه رقم بزنند ،تحت عنوان رفتارهای پرخطر

سیگارکشیدن ،مصرف دارو ،سابقه روانپریشی ،سابقه بیماری

تلقی میشوند (.)1

مزمن و یا حاد و ...نمونهای از آن میباشد .بخش دوم دارای 19

امروزه ،رفتارهای پرخطر به رفتارهایی گفته میشود که

پرسش در مورد رفتارهای پرخطر بود .در این بخش پژوهشگر

سالمت و بهزیستی نوجوانان ،جوانان و سایر افراد جامعه را در

با طرح سواالتی سعی در آن داشته تا رفتارهای پرخطری مانند

معرض خطر قرار دهد ( .)0بنابراین شناخت الگوی مصرف مواد

مصرف مواد ،تزریق مواد ،تعداد دفعات تزریق ،تزریق مشترک،

و عوامل مرتبط با آن ،زمینهساز پیشگیری و یا درمان صحیح و

ارتباط جنسی بدون کاندوم با فردی به جز همسر ،استفاده از

عملی اعتیاد گردیده و سبب کاهش این گونه رفتارها خواهد

الکل و مشروبات ،استفاده از مواد افیونی ،استفاده از مواد

گردید .هر چه این روشهای درمانی با ثباتتر ،طوالنیتر و

روانگردان و صنعتی ،سابقه خالکوبی ،سابقه زندان ،سابقه

علمیتر باشد  ،کاهش رفتارهای پرخطر و عواقب جسمی و

سرقت ،سابقه فروش مواد و سابقه خشونت را بررسی کند.

روانی حاصل از آن را در پی خواهد داشت همچنین این اقدامات

بخش سوم نیز شامل انگیزه و میزان آمادگی فرد نسبت به

هزینههای مرتبط بر درمان عواقب مزبور را نیز کاهش خواهد

درمان و علل گرایش فرد به رفتار پرخطر و در مجموع تعداد 99

داد ( .)1بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتارهای پرخطر

پرسش بود .پرسشهای این بخش نیز مانند سواالت بخش دوم

مرتبط با مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در معتادان انجام

طراحی شد .موسایی و همکاران اعتبار پرسشنامه را با استفاده

شد.

از آلفایکرونباخ بر روی تعداد  24نفر 4/91و پژوهشگر میزان
آلفا را در این مطالعه  4/94به دست آورد (.)1

مواد و روشها

معیارهای ورود به مطالعه نیز شامل  -1حداقل سن ورود به

مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی بود که در

مطالعه  19سال تمام باشد -2 .حداقل از یک ماه گذشته تا زمان

شش ماهه نخست سال  1931بر روی تعداد 044نفر ( 244نفر

پژوهش در مرکز  MMTبیمارستان امامرضا(ع) و  DICشهر

مرکز  MMTو 244نفر مرکز  )DICاز مددجویان مراکز  DICو

بیرجند دارای پرونده فعال باشند -9 .شرط رضایت افراد برای

مرکز  MMTبیمارستان امامرضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی

ورود به مطالعه برقرار باشد و کسب معرفینامه و طی مراحل

بیرجند (دارای پرونده فعال طی یک ماه گذشته) که به روش

قانونی از طریق اخذ مجوزهای الزم از مقامات مربوطه بود.

سرشماری تمامی مددجویان دارای پرونده فعال وارد مطالعه

پژوهش -2 .حذف نمونهها به هر دلیل در هنگام انجام مطالعه

شدند .ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامه استاندارد

بود.

41
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سرشماری وارد مطالعه شده بودند ،انجام شد .در روش

معیارهای خروج نیز شامل  -1عدم همکاری و شرکت در
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اخیر روی معتادان تزریقی در ایران HIV-AIDS ،را به عنوان یک

مطالعه موسایی و همکارانش بود ( .)1این پرسشنامه در سه
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در معرض خطر ابتال به عفونت  HIVهستند بنابراین مطالعات

لیکرت( بررسی رفتارهای پرخطر)  84سوالی مورد استفاده در

مریم سروش و همکاران

رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد در معتادان

افراد و رازداری ،از ذکر نام افراد در مطالعه خودداری شد .قبل از

همزمان ،در سطح ( =4/41با توجه به نرمال بودن یا نبودن

مصاحبه با افراد ،هدف و مقصود مصاحبه شرح داده شد و با

دادهها و فاصلهایی یا رتبهایی) و به کمک نرمافزار  SPSSنسخه

کسب رضایت ،افراد وارد مطالعه شدند و در نهایت توجه به

 21تجزیه و تحلیل شدند.

حریم خصوصی افراد ،محرمانه نگه داشتن اطالعات و داشتن
حق کنارهگیری از پژوهش در زمان دلخواه سرلوحه کار

یافتهها

مسئولین بیمارستان و مرکز  DICو پس از هماهنگیهای الزم ،با

امامرضا(ع) و مرکز گذری اعتیاد شهر بیرجند تعداد044نفر (هر

استفاده از پرسشنامهای که روایی محتوایی آن در مطالعهای

مرکز  244نفر) در پژوهش شرکت کردند .میانگین و

تحت عنوان "بررسی اپیدمیولوژی اعتیاد در معتادین

انحرافمعیار سن افراد مورد مطالعه  04/04±11/93سال بود.

مراجعهکننده به مرکز متادوندرمانی بیمارستان امامرضا(ع) در

بیشترین فراوانی جنسیت افراد شرکتکننده در پژوهش را مردان

سال  "1939تایید شده بود ،اطالعات مورد نظر به روش

با  89/9درصد به خود اختصاص دادند 84/1 .درصد افراد نیز

مصاحبه رودررو جمعآوری گردید .الزم به ذکر میباشد که

متاهل بودند که  02درصد از افراد در منزل استیجاری و 22/2

فرایند مصاحبه توسط خود پژوهشگر و همکاران پژوهشی که

درصد نیز فاقد هرگونه سرپناهی جهت سکونت بودند .براساس

در یک جلسه آموزشی فرایند نحوه تکمیل پرسشنامه و مراحل

یافتهها از نظر وضعیت شغلی بیکاری  01/9درصد دارای

کار برای آنها آموزش داده شده بود ،انجام گردید .میانگین

بیشترین فراوانی بود (جدول.)1

زمان الزم برای تکمیل هر پرسشنامه حدوداً  14دقیقه و محل
انجام مصاحبه نیز در اتاقی که در هر کدام از مراکز مطالعه در

جدول -1توزیع فراوانی متغيرهای دموگرافيکی در افراد مورد مطالعه
متغيرها

نظر گرفته شده بود انجام شد.
مرکز  MMTبیمارستان امامرضا(ع) به عنوان تنها مرکز

سن

دولتی شهرستان بیرجند سهم بسزایی در کاهش آسیبهای
ناشی از اعتیاد ایفا مینماید .نحوه فعالیت مرکز به این صورت
میباشد که افراد دارای اعتیاد (اعتیاد به هر نوع ماده مخدر)

جنسیت

روزانه و به طور مرتب به مرکز مراجعه نموده و با پرداخت مبلغ
اندکی نسبت به تهیه متادون اقدام میکنند .بنابراین پژوهشگر با

تاهل

اشراف به این موضوعات ،سعی در بررسی رفتارهای پرخطر
مرتبط با مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در معتادان مرکز
 MMTبیمارستان امامرضا(ع) و مرکز  DICشهر بیرجند داشت.

تحصیالت

درصد فراوانی ،میانگین و انحرافمعیار برای توصیف دادهها و
همچنین جهت بررسی آمار تحلیلی از آزمونهای مجذور کای،

شغل

24-94سال

141

21/9

 94-04سال

140

01

 04-14سال

143

28/9

14سال و بیشتر

24

4/1

جمع کل

044

144

مرد

919

89/9

زن

98

2119

جمع کل

044

144

متاهل

944

84/1

مجرد

18

10/9

متارکه

98

3/9

جمع کل

044

144

راهنمایی

111

28/9

ابتدایی

114

28/1

بیسواد

94

21/1

متوسطه

44

11

دانشگاهی

99

9/9

جمع کل

044

144

بیکار

189

09/1

پاره وقت

32

29/1

11
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در پایان مطالعه دادهها با استفاده از شاخصهای فراوانی نسبی،

فراوانی

درصد
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پژوهشگر قرار گرفت .روش کار از این قرار بود که بعد از توجیه

در مطالعه حاضر از دو مرکز متادوندرمانی بیمارستان

] [ DOI: 10.29252/jpm.7.1.23

از لحاظ رعایت اخالق در پژوهش نیز جهت حفظ هویت

تست دقیق فیشر و رگرسیونلجستیک با استفاده از مدل

رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد در معتادان
21/4

انحرافمعیار دفعات اقدام به درمان اعتیاد  2/32±2/09بود.
حدود  98/9درصد افرادی که اقدام به ترک کرده بودند دلیل اقدام

خانه دار

94

تمام وقت

08

1119

جمع کل

939

144

منزل استیجاری

181

09/9

منزل شخصی

194

90/0

به ترک خود را احساس خستگی از زندگی آلوده به اعتیاد و این

بدون سرپناه

99

22/9

امر روزانه بیان نمودند .براساس روش درمان  44درصد افرادی

جمع کل

931

144

نزدیک به  04/9درصد افراد قبل از شروع اعتیاد سابقه

سیگاری بودند .میانگین و انحرافمعیار سن شروع مصرف
سیگار در آنها  24/89±4/8سال بود .حدود  1/1درصد افراد
مبتال به هپاتیت  Bو  12/9درصد افراد مبتال به هپاتیت  Cبودند.
حدودا  94درصد افراد سابقه بیماری روانشناختی یا سابقه
مصرف داروهای مربوط را بیان کردند .از نظر  44/1درصد
افراد مصرف مواد لذتبخش و یا تا حدی لذتبخش بود .میانگین
مدت زمان احساس لذت مصرف مواد از زمان شروع مصرف
نیز  1/28±14/34ماه بود .حدود  80درصد افراد اظهار داشتند
که در اولین نوبت مصرف مواد این نگرش را داشتند که "اعتیاد
برای دیگران میباشد و من هرگز به دام اعتیاد نخواهم افتاد ،بلکه
صرفاً در حال حاضر به عنوان یک سرگرمی و تفریح از مواد
استفاده میکنم" .در کل  44درصد افراد دوستانشان را عامل
آشنایی با موادمخدر (برای اولین بار) معرفی کردند .همچنین
 40/9درصد افراد هنگام عادی شدن مصرف مواد گزینه افزایش
دوز مصرفی را از بین سایر گزینههای "مصرف ماده قویتر،
مصرف همزمان دو ماده مختلف ،ترک" انتخاب کرده بودند .این
در حالی بود که قبل از اعتیاد  14/9درصد به مواد و اعتیاد
هیچگونه احساسی نداشتند .براساس نوع ماده مصرفی،
بیشترین ماده تریاک با فراوانی  229نفر  80/4درصد بوده و
کمترین فراوانی به طور مشترک مربوط به داروی کدوئین و الکل
با فراوانی  9نفر  9/1درصد بود .همچنین تعداد  22نفر 8/9

میکردند .از لحاظ رفتارهای مرتبط با درمان اعتیاد میانگین و

 1/91±14/49ماه بود 24/9 .درصد مشکالت خانوادگی و 19
درصد نیز رفیق بازی را عامل اعتیاد مجدد خود بیان داشتند .بعد
از اقدام به ترک مواد  41درصد افراد نسبت به مصرف مواد
احساس تنفر پیدا کرده بودند 94/9 ،درصد فاقد هیچگونه
احساسی بودند و فقط  0/9درصد تمایل به ادامه مصرف مواد را
داشتند .در مدت زمان ترک  48/9درصد افراد ،بودن در بین
اعضای خانواده و  92/8درصد جدانگه داشتن خود از اعضای
خانواده را تا بهبودی کامل خواستار بودند 43/4 .درصد افراد
لذت مصرف اولیه تریاک را نسبت به لذت مصرف مواد جدید
اعتیادآور بیشتر میدانستند .از نظر  90/2درصد افراد کسی که
مواد اعتیادآور جدید مصرف میکرد دیگر نمیتوانست از مواد
جایگزین مانند تریاک استفاده کند .و از نظر رفتارهای مرتبط با
مصرف مواد نیز  93/9درصد افراد سابقه زندان با میانگین مدت
زمان 1/28±14/34ماه را داشتند که  94درصد آنها علت زندان
رفتنشان را اعتیاد بیان کردند .قبل از ترک اعتیاد  44درصد افراد
دیدگاه مردم را نسبت به معتاد بودنشان غیرطبیعی و 98/9
درصد دیدگاه مردم نسبت به خود را بعد از اینکه اقدام به ترک
مواد نموده بودند ،طبیعی و خوب می دانستند .در مدت زمان
ترک  48/9درصد افراد ،بودن در بین اعضای خانواده و 92/8
درصد جدا نگه داشتن خود از اعضای خانواده را تا بهبودی
کامل خواستار بودند 43/4 .درصد افراد لذت مصرف اولیه
تریاک را نسبت به لذت مصرف مواد جدید اعتیادآور بیشتر
میدانستند .همچنین از نظر  19/4درصد افراد نیز نوع شغل و
میزان درآمدشان در نوع ماده مصرفی آنها تاثیرگذار بود .در
بررسی تحلیلی داده نیز با توجه به نتایج آزمون آماری
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درصد مواد صنعتی و هرووئین را به روش تزریقی استفاده

بودند .میانگین زمان پاک بودن افراد در بین دورههای ترک مواد
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مصرف سیگار داشتند و  04/1درصد افراد در حال حاضر

که اقدام به درمان کرده بودند ،تحت درمان با متادون قرار گرفته
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محل سکونت

مریم سروش و همکاران

مریم سروش و همکاران

رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد در معتادان

ارتباط جنسی محافظت نشده ،مصرف مواد روانگردان ،سابقه

محل سکونت ( )P-Value=4/44و طبقه سنی  01تا  14سال

خالکوبی ،سابقه فروش مواد ،سابقه زندان ،و هیچکدام از متغیرها

( )P-Value=4/441رابطه آماری معناداری مشاهده گردید.

مورد مطالعه برحسب مراکز ارائه خدمت تفاوت معناداری وجود

مصرف تریاک در ماه ،با متغیرهای جنسیت ،محل سکونت ،طبقه

نداشته ولی بین رفتار پرخطر سابقه سرقت با متغیر وضعیت

سنی  01تا  14سال و بین مصرف سیگار در ماه با متغیرهای

تاهل افراد و سابقه خشونت با وضعیت تاهل و طبقه سنی افراد

جنسیت ،بیسوادی و طبقه سنی  14سال و باالتر رابطه آماری

تفاوت معناداری یافت شد.

معناداری نشان داد (جدول .)9،2

با توجه به یافتههای آزمون رگرسیونلجستیک بین مصرف
جدول  -2مقایسه شيوع مصرف تریاک و برآورد نسبت شانس مصرف تریاک بر حسب متغيرهای جمعيتشناختی
اعتياد به تریاک ندارد

اعتياد به تریاک دارد

(درصد)فراوانی

(درصد) فراوانی

مرد

(248)84/9

(04)32

4/24

زن

(99)29/8

(0)9

1

نام متغير
جنس

OR

CL95%OR

P-Value

4/99-4/94

4/428

شخصی

(129)91/8

(19)24

1

-

-

استیجاری

(114)01/2

(11)94

4/39

4/93-2/24

4/99

ندارد

(18)14/1

(22)00

1/20

2/14-12/81

4/44

سایر

(3)2/4

(4)4

4/44

4

4/33

بیسواد

(89)22/9

(9)14

2/28

4/041-12/8

4/91

ابتدایی

39)24(4

(18)90

2/01

4/09-4/12

4/29

راهنمایی

(39)29

(19)24

1/49

4/99-9/0

4/12

دبیرستان

(14)10/9

(14)24

1/41

4/19-1/18

4/39

تحصیالت عالی

(91)9/3

(2)0

1

-

-

 24-94سال

(94)22/3

(21)02

1

-

-

محل سکونت

تحصیالت

 91-04سال

(108)02

(18)90

4/40

4/941-1/0

4/28

 01-14سال

(140)23/8

(1)14

4/14

4/41-4/03

4/441

 14سال وباالتر

(13)1/0

(8)10

1/40

4/143-1/92

4/04

سن

با توجه به یافتههای آزمون رگرسیون لجستیک بین
مصرف سیگار در ماه با متغیرهای جنسیت (،)P-Value>4/441

بیسوادی ( )P-Value=4/41و طبقه سنی  14سال و باالتر
( )P-Value=4/449رابطه آماری معناداری مشاهده گردید.

جدول  -3مقایسه شيوع مصرف سيگار و برآورد نسبت شانس مصرف سيگار بر حسب متغيرهای جنس...در افراد مورد مطالعه
اعتياد به تریاک ندارد

اعتياد به تریاک دارد

(درصد)فراوانی

(درصد) فراوانی

مرد

(34)41/2

(229)91/1

2/39

زن

(09)90/9

(93)10/3

1

شخصی

(00)92/9

نام متغير
جنس

محل سکونت

1/8-1/21

p>4/441

(32)91/2

1

-

-

استیجاری

(13)00

(112)02/3

4/99

4/11-1/03

4/49

ندارد

(21)19/8

(10)24/8

4/91

4/02-1/14

4/10

سایر

(4)0/1

(9)1/1

2/13

4/08-14/1

4/91

بیسواد

(09)91/2

(09)14/0

0/40

1/0-11/1

4/41

ابتدایی

(04)99/9

(40)20/0

9/81

1/91-14/2

4/411

راهنمایی

(21)11/2

(34)90/0

1/92

4/04-9/83

4/41
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تحصیالت

OR

CL95%OR

P-Value
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تفاوت معناداری وجود نداشت .همچنین بین رفتار پرخطر افراد

همچنین براساس یافتههای آزمون رگرسیونلجستیک بین

] [ DOI: 10.29252/jpm.7.1.23

کایاسکوئر بین رفتار پرخطر انجام تزریق ،تزریق مشترک،

تریاک در ماه با متغیرهای جنسیت ( ،)P-Value=4/428نداشتن

رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد در معتادان
(99)10/1

9/81

1/22-11/9

4/421

دبیرستان

(22)11/3

1

-

-

1

-

-

تحصیالت عالی

(4)0/9

(28)14/9

 24-94سال

(94)24/1

(41)20/9

4/91-1/10

4/19

 91-04سال

(19)02

(144)04/1

4/40

4/01

 01-14سال

(04)23

(43)24/9

4/89

4/02-1/08

4/449

 14سال وباالتر

(0)2/3

(22)9/0

4/13

4/44-4/41

عوامل دیگر میتواند سن اعتیاد و ایجاد رفتار پرخطر را از یک

بحث و نتيجهگيری
نوجوانان ،جوانان و میانساالن به دلیل حساسیت این دوره از

الگوی منظم به یک الگوی با نظم کمتر ولی با دامنه تغییرات
نزدیک تعریف کند.

زندگی و نقش آن در زندگی آینده افراد ،از اهمیت ویژهای

اکثریت افراد مورد مطالعه متاهل ،بیکار و دارای تحصیالت

برخوردار است .سوءمصرف مواد در میان افراد مشکالتی نظیر

ابتدایی و راهنمایی بودند .در مطالعات مشابه بسیاری نیز بیشتر

خطر آسیب و مرگ از طریق خشونت بین فردی ،تصادفات

افراد دارای تحصیالت  4-12سال ،متاهل و بیش نیمی از افراد

جادهای ،رفتارهای پرخطر جنسی ،ابتال به بیماریهایی چون ایدز

بیکار و بدون هرگونه درآمدی بودند ( .)3-19همانطور که در

و مشکالت تحصیلی را افزایش میدهد .سن شروع اولین رفتار

مطالعات باال ذکر شد افراد با تحصیالت باالتر نسبت به اعتیاد و

پرخطر ( 24/89±4/8سال) بود .رحیمیموقر و همکاران میانگین

رفتارهای پرخطر محافظت بیشتری از خود نشان میدادند،

سن اولین تزریق را  21/9سال گزارش دادند که در مطالعه

بنابراین مداخالتی مانند آموزشهای اجتماعی ،گروهی ،استفاده

حاضر نسبت به مطالعه رحیمیموقر سن اولین رفتار پرخطر

از آموزشهای رسانهای ،باال بردن سطح سواد سالمت و سواد

نزدیک به پنج سال کاهش را نشاد داد ( .)4همچنین صالحی و

رسانهای ،آموزش خانوادهها در جهت نحوه برخورد با دیگر

همکاران از بین  8مرکز  DICموجود در شهر شیراز میانگین

اعضای خانواده و شناسایی دوستان فرزندان و ...شاید بتواند در

سن ابتال به مصرف مواد و اولین تزریق در میان

کاهش اینگونه آسیبهای اجتماعی تاثیر مثبتی داشته باشد.

 24/1±8/9سال گزارش نمودند که این یافتهها با نتایج پژوهش

مصرفی ،بیشترین ماده تریاک و کمترین فراوانی به طور

حاضر همخوانی نداشت ( .)8از طرفی در مطالعه مقطعی دیگری

مشترک مربوط به داروی کدوئین و الکل بود .یافتههای پژوهش

که توسط عباسی و همکاران بر روی الگوی سوء استفاده از

شرق نشان داد که اکثریت واحد های مورد پژوهش تریاک

مواد و ویژگیهای جمعیتشناختی آنان بر روی  9441نفر از

مصرف میکردند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت

معتادان مراجعهکننده به مرکز درمانی گرگان از سال -2440

( .)10،12-18شاید دلیل مصرف چند ماده مخدر به طور همزمان

 2444انجام شده است ،میانگین سنی برابر  94/1سال بود که این

را بتوان در حاالت روحی این افراد جستجو کرد چرا که اگر قرار

داده نیز تقریباً مشابه دادههای بدست آمده در تحقیق کنونی

بر ناشگی باشد با یک ماده مخدر نیز میشود این حالت را القا

میباشد ( .)9اگر چه در برخی مطالعات بیشترین گروه سنی را

نمود .باید اذعان داشت که در اینگونه موارد جالی خالی

 19-29ذکر کردهاند که قدری با نتایج بدست آمده در این مطالعه

آموزشهای اجتماعی و خود مراقبتی های فردی به خوبی

متفاوت است ( .)9ولی به نظر میرسد عواملی مانند فرهنگ مردم

احساس میشود .میانگین و انحرافمعیار دفعات اقدام به درمان

منطقه مورد بررسی ،شغل و طبقه اجتماعی آنها و بسیاری از

اعتیاد  2/32±2/09بود .کمتر از نصف افرادی که اقدام به ترک
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مصرفکنندگان تزریق وریدی به ترتیب  24/20±4/11و

یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که براساس نوع ماده
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مسأله مصرف و سوءمصرف مواد در میان افراد خصوصاً
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سن

مریم سروش و همکاران

مریم سروش و همکاران

رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد در معتادان

روش درمان بیشتر از نصف افرادی که اقدام به درمان کرده

نامناسب والدین با فرزندان و عدم تفاهم با همسر ،در زمینه

بودند تحت درمان با متادون قرار گرفته بودند .میانگین زمان پاک

عوامل اجتماعیف نیز وجود دوست معتاد و در زمینه عوامل

بودن افراد در بین دورههای ترک مواد  1/91±14/49ماه بود .این

اقتصادی؛ ،بیکاری و نداشتن تفریحات سالم و سرگرمی سالم در

در حالی بود که در مطالعه محمودی و همکاران اکثر افراد تحت

اوقات فراغت دارای بیشترین اهمیت بود ،ناستیزای و همکاران

مطالعه سابقه ترک مواد را داشتهاند که طوالنیترین دوره ترک

نیز در پژوهش خود عنوان داشتند که عواملی همچون محیط

در بین آنها  2ماه بوده است که با یافتههای مطالعه حاضر

زندگی آلوده به مواد ،دوستان ناباب و معتاد ،ناکارآمدی جلسات

همخوانی ندارد ( .)14همچنین در مطالعه میرزایی بیشتر از نیمی

رواندرمانی و عوامل تداعیکننده در بازگشت اعتیاد فرد نقش

از افراد تحت مطالعه دارای سابقه ترک مواد بودند و کمتر از 9

بسزایی دارد که این یافتهها نیز با نتایج مطالعه حاضر همسو بود

ماه به مصرف مجدد موادمخدر روی آوردند یافتههای مطالعه

(.)24،12

صادقیهاهری و همکاران نشان داد که در کل از  149فرد تحت

در کشور ما نیز یکی از عوامل مهم و موثر در انحرافات و

بررسی  14نفر در  1تا  9ماه اول بازگشت به اعتیاد داشتند و

آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد به موادمخدر و انجام

علل مهم بازگشت خود را در داشتن شغل کارگری ،دوستان

رفتارهای پرخطر ناشی از اعتیاد گروه های دوستی و همساالن

معتاد و ناامیدی فرد معتاد و خانواده وی گزارش کرده بود

هستند ( .)21بنابراین با توجه به مباحث باال و یافتههای تحقیق،

(.)19،14

برای رویآوردن مجدد به اعتیاد تنها یک عامل کافی نیست بلکه

رحیمیموقر و همکارانش نیز در بیان تفسیر مطالعه خود

مجموعهای از عوامل فردی ،اجتماعی ،خانوادگی ،اقتصادی،

عواملی مانند  -1فرد (رفتار لذت بخش و توسعه وابستگی به

فرهنگی با سهم و اندازههای متفاوت در بازگشت مجدد اعتیاد

موادمخدر) -2 ،شبکه اجتماعی (نقش مصرفکنندگان مصرف

یک فرد ترک کرده تاثیرگذار میباشد .از این بین با توجه به یافته

موادمخدر در اولین استفاده تزریق) و  -9محیط زیست (کارایی

پژوهش نقش خانوادهها و دوستان ناباب را باید پررنگتر دید و

اقتصادی با تزریق و در دسترس بودن وسیع مواد تزریقی در

با توجه به آن در اقدامات پیشگیری برای بازگشت مجدد اعتیاد

بازار) .را عامل این انحرافات معرفی نمودند ( .)4امینی در پژوهش

آن موارد را برای فرد در حال ترک بیشتر مد نظر خود قرار داد.

در جامعه ،مشکالت زندگی شکست در عشق و داشتن اطمینان

میانگین مدت زمان  1/28±14/34ماه را داشتند که همه آنها علت

کاذب به خود را از مهمترین علل مجدد اعتیاد دانست (.)13

زندان رفتن را اعتیاد بیان کردند .یافتههای مطالعه دستجردی

درصد قابل توجهی نیز مشکالت خانوادگی و دوستان ناباب را

نشان داد از نظر شیوع رفتارهای پرخطر نزدیک به نصف

عامل اعتیاد مجدد خود بیان داشتند .شرق و همکاران نیز دلیل

معتادان سابقه زندان داشتند که با یافتههای مطالعه حاضر

رویآوری مجدد به اعتیاد اکثریت آنها را بیماری روانی عنوان

همخوانی داشت ( .)1ماهیت زندان طوری است که باعث افزایش

کرد که این بخش از یافتهها با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی

شیوع بعضی رفتارهای پرخطر میگردد .احتمال رفتارهایی نظیر

نداشت (.)12

خودزنی ،خالکوبی ،خشونت و گاه تزریق در محیط زندان باالتر
میرود و این موضوع توجه و اهمیت دوچندان را طلب مینماید
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خود داشتن رابطه با همکالس معتاد ،معاشرت با دوستان معتاد

براساس یافتهها نزدیک به نیمی از افراد سابقه زندان با
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زندگی آلوده به اعتیاد و این امر روزانه بیان نمودند .براساس

احساس تنهایی و انزو ،در زمینه عوامل خانوادگی؛ روابط
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کرده بودند ،دلیل اقدام به ترک خود را احساس خستگی از
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تعدیل و نحوه برخورد با این قشر از جامعه به سمت راهنمایی،

روزانه استان آذربایجان شرقی پرداختند نشان داد که افرادی که

هدایتها و حمایتهای اجتماعی هدایت گردد .چرا که اعتیاد به

در مرکز  DICحضور داشتند برنامههای مداخلهای  DICتاثیری

عنوان یک بیماری و نه به عنوان جرم شناخته میشود و به جای

در عملکردشان نسبت به رفتارهای پرخطر نداشته و مشابه

زندانی کردن این افراد باید در جهت درمان این افراد اقدام گردد.

مطالعات انجام شده در اوکراین ،روسیه و آمریکا ،استفاده از

از طرفی در زندانها نیز باید تا حد ممکن زندانیان را از لحاظ نوع

سرنگ مشترک با وجود تسهیالت موجود ،همچنان در بین

جرم دستهبندی و در بندهای جداگانه نگهداری نمود همچنین باید

معتادان رواج دارد که این یافتههای با نتایج مطالعه حاضر

نقش روانشناسان و برنامه کاهش آسیب را با قدرت زیاد دنبال

همخوانی نداشت ( .)29شاید بتوان گفت این امر میتواند ناشی

کرد .با توجه به بررسیها و جستجوهایی که پژوهشگر در منابع

از یکسان بودن خدمات ارائهدهنده توسط هرکدام از مراکز مورد

اطالعاتی مختلف انجام داد و با توجه به نتایج به دست آمده از

مطالعه باشد ،چرا که در واقع تمام افراد مراجعهکننده به دو مرکز

مطالعه بین رفتار پرخطر ،انجام تزریق ،تزریق مشترک ،ارتباط

شامل تمامی گروههای پرخطر بوده و در واقع بین آنها مراکز

جنسی محافظت نشده ،مصرف مواد روانگردان ،سابقه

از لحاظ امکانات و دیگر مسائل اولویتبندی نشده است .نقص

خالکوبی ،سابقه زندان ،سابقه سرقت ،سابقه فروش مواد با

اطالعات موجود در پرونده افراد ،که جهت جبران آن سعی شد

هیچکدام از متغیرها جمعیتشناختی تفاوت معناداری وجود

در صورت حضور فرد در مرکز ابتدا پرونده کامل و سپس

نداشت .محمودی و همکارانش در پژوهشی که انجام دادند بین

پرونده و فرد وارد مطالعه شوند ،امکان ایجاد تورش

رفتار پرخطر مصرف مواد با متغیرهای جنس ،تاهل ،شغل،

مصاحبهکننده که سعی شده کارگاه مشترکی جهت نحوه تکمیل

تحصیالت ،و سابقه مصرف مواد تفاوت معناداری را گزارش

پرسشنامهها و نحوه مصاحبه برای همکاران پرسشگر گذاشته

نمودند ( .)14همچنین رسولیآزاد سوءمصرف مواد با سابقه

شود تا ایجاد این نوع خطا به حدااقل ممکن برسد ،احتمال عدم

ترک را تفاوت معنادار گزارش کرد که با نتایج مطالعه حاضر

همکارای افراد مورد مطالعه با پژوهشگر از محدودیتهای انجام

همخوانی نداشت ( .)14از طرفی امیری در مطالعه خود بین

پژوهش بود.

جنس ،تحصیالت ،تاهل و شغل تفاوت آماری را مشاهده نکرد که

با توجه به یافتههای مطالعه بکارگیری مداخالت الزم از جمله

این یافته با نتایج پژوهش ما همسو بود و در مطالعه باقری و

گسترش مراکز گذری و گروههای سیار ،آموزش رفتارهای

همکاران بین متغیر وضعیت اجتماعی -اقتصادی رابطه معنادار

جنسی ایمن ،توزیع سرنگ نو و بازپسگیری سرنگ مستعمل ،در

وجود داشت که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت ()22،14

راستای پیشگیری از شیوع رفتارهای پرخطر در این افراد بیش

گسترش برنامههای پیشگیرانه مانند افزایش خدمات کاهش

از پیش ضروری به نظر میرسد.

آسیب میتواند از اولویتهای اصلی پیشگیری و کنترل مصرف
مواد در ایران باشد .به دلیل پوشش خدمات ضعیف و فراوانی

] [ DOI: 10.29252/jpm.7.1.23

میشود سیاستهای تهاجمی در جهت دستگیری افراد معتاد

بررسی وضعیت سالمت روانی معتادان تزریقی در مراکز گذری
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( .)1با توجه به این یافته و یافتههای مطالعات مشابه پیشنهاد

حالی بود که در یافتههای مطالعه صاحبی و همکارانش که به

تشکر و قدردانی

مورد نیاز است .از طرفی بین رفتار پرخطر افراد مورد مطالعه بر

پزشکی کرمان و دانشجویان پرستاری که در این پژوهش

حسب مراکز ارائه خدمت تفاوت معناداری وجود نداشت .این در

شرکت داشتهاند ،تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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 نگارنده،مریم سروش (نویسنده اول) پرسشگر اصلی

تایيدیه اخالقی

 درصد)؛ آرمیتا شاهاسمعیلینژاد91(  بحث و نتیجه گیری،مقدمه
 درصد)؛ ایمان موسائی91( (نویسنده مسئول) تحلیلگر آماری
.) درصد94( (نویسنده سوم) روش شناسی

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد مصوب
 و جلسه کمیته1939  جلسه شورای پژوهشی994431110
کا/39/904 اخالق دانشگاه علوم پزشکی کرمان با کد اخالق
.است
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رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد در معتادان

High-risk behaviors related to substance use in addicts of Imam Reza Hospital
and Birjand Health Center
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ABSTRACT
Introduction: Addiction is one of the most important social problems which is associated with many issues in the fields of
medicine, psychiatry, family, employment, law, finance, and spirituality. The aim of this study was to determine high-risk
behaviors related to substance use and associated factors in addicts of Imam Reza Hospital and Birjand health center.
Methods: This is a descriptive-analytical and cross-sectional study. The study population was 400 addicts who referred to
Imam Reza Hospital and Birjand health center, which were selected using census sampling method. The data were collected
using a standardized questionnaire and analyzed using Ki-square test, Fisher's accurate test, and logistic regression in SPSS
software.
Results: The mean age of the participants was 40.40±11.89 years and 78.3% of them were male. About 46.8% of the
participants had a history of smoking before starting drug abuse. Opium and alcohol were the most and codeine was the least
commonly consumed addictive substances. The average of the times with attempts to treat addiction was 2.43±2.92. The
average time of being free from substance use was 5.31±5.08 months. The reason for re-addiction in 26.8% of cases was
family problems and in 18% of cases it was being with friends. The regression model showed the significant relationship only
between marital status and use of shared injection equipments.
Conclusion: According to the findings of the study, there are many different factors and reasons resulting in addiction. It is
possible to stop the addiction and high-risk behaviors of people by exploring and solving their social problems.
Key Words: High-Risk Behavior, substance Use, Addicts.
Orginal Article
Received: 27 Oct 2019 Accepted: 30Jan 2020 Feb 2020

Citation: Soroush M, Mosaei I. High-risk behaviors related to substance use in addicts of Imam Reza Hospital and Birjand Health Center.
JPM. 2020; 6(2):13-23
Correspondence: Maryam Soroush. Mph Student, Addiction Prevention Management, Faculty of Health, Kerman University of Medical
Sciences, Kerman, Iran.
Tel: +989151631657

29

Email:m.soroush44@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6524-2102

1933  شماره اول بهار، سال هفتم،مجله طب پیشگیری

http://jpm.hums.ac.ir/

© 2020 The Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http:// creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution,
and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

