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چکیده:

 1تجربيات نشان داده است که بين پديده اعتياد ،فقر ،بی خانمانی و رفتارهاي پرخطر چرخه اي به وجود میآيد که هر کددام منجدر
به بروز موارد ديگر خواهد شد .با توجه به اينکه فعاليتهاي کاهش آسيب با ارائه خددمات ممدايتی موجدب شکسدتن ايدن چرخده
می گردد لذا نقش بسزايی در ارتقاء کيفيت زندگی در سوءمصرف کنندگان مواد خواهد داشت هدف تاثيربرنامه هداي DICبرنگدرش
معتادين نسبت به رفتارهاي پرخطروميل به مصرف مواددراسدتان مازنددران و روش پدووهش آزمايشدی بدوده اسدت جامعده آمداري
پووهش عبارت است از تمامی معتادانی که در مراکز گذري کاهش آسيب سازمان بهزيستی در استان مازندران مراجعه کردند مدی
باشد .با توجه به روش پووهش  111نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از اين ميان مراجعانی که تازه وارد مراکز گدذري کداهش
آسيب شده اند (افراد آموزش نديده)  01نفر و از افرادي که مداقل شش ماه از تاريخ عضويتشان می گذرد(آموزش ديدده)  01نفدر
به روش طبقه اي تصادفی انتخاب شدند .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هداب ناپدارامتري
uمان ويتنی گروه ها استفاده شده است يافتهها نشان میدهد بين ميانگين رتبههاي معتادان آموزش ديده و آموزش نديده تفداوت
نشان دادهاند . ..يعنی بين معتادان آموزش ديده و آموزش نديده از نظر نگرش معتادان نسبت به ميل به کاهش مصرف مواد تفداوت
معناداري وجود داردَ.
کلید واژه:اعتياد ،رفتارپرخطر ،تزريق ،ايدز،ميل مصرف

-1کارشناس ارشد روانشناسي تربیتي دانشگاه آزاداسالمي واحد ساريalivatandost@yahoo.com
-2روانشناس واستادياردانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري عضوهیئت علمي
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مقدمه:

سوء مصرف مواد به عنوان يکی از مشکل هاي بهداشتی  ،درمانی و اجتماعی قدرن ماردر شدناخته

شده است  .اعتياد نه تنها منجربه آسيب هاي شديد و عميق جسمی و روانی در فرد معتاد می شود بلکه آسيب
هاي اجتماعی مانند افزايش طالق  ،بزهکاري و بيکاري را نيز بدنبال دارد(مبيبی و همکاران.)1331،
امروزه کارشناسان معتقدند که انتظار ترک آنی و اصالح فوري و کامل از يک فرد معتاد که با مشکالت فرهنگی
،اجتماعی و اقتصاد ي متعددي دست به گريبان است چندان انتظار واقع بينانه اي به نظر نمی رسد و پيشدنهاد
می کنند که با آموزش صحيح رفتارهاي کم خطر و بهداشتی الاقل از آلودگی وي با انواع بيمداري هداي خطدر
ناک و مسري جلوگي ري به عمل آيد  .به اين ترتيب عالوه بر اينکه فرد معتداد و کدل جامعده در مقابدل ابدتال و
انتقال عوامل عفونی خطرناک مصون می مانند ،خود اين رفتارهاي اندک می تواند زمينه ساز اصالمات بزرگتدر
و ترک کامع ماده مخدر توسط فرد معتاد گردد(بک و همکاران ،بيتا  ،ترجمه گودرزي.)1301،
فعاليت هاي تحت عنوان کاهش آسيب در گوشه کنار جهان با سابقه  10سداله آاداز شدده اسدت و عمدر آيدن
مطالعات در ايران نيز به  03سال می رسد اما فعاليت هاي اجرايی در اين موزه قريب به  4سال از عمر آن می
گذرد .مرکز گذري کاهش آسيب ( )DICدر مازندران توانسته است با ارائه خدمات بده معتدادان تزريقدی گدامی
مهم در اين ارتباط بردارد و با آموزش صحيح رفتار هاي پرخطر را کاهش داده و از انتقدال رفتدار هداي مسدري
جلوگيري کند.
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مصرف مواد مخدر نه تنها به فرد مصرف کننده  ،بلکه به هرکس که با او در تماس باشد نيز اسديب
می رساند  .نياز فرد به مصرف مداوم مواد  ،موجب بروز مشکالت اقتصادي  ،کاهش درآمد خانواده ،
افزايش هزينه  ،نابسامانی و از هم پاشيدگی خانواده  ،طالق  ،خشونت درخانواده (خشونت نسدبت
به همسر و آزار کودکان) و هم چنين محدود شدن معاشرت سالم خانواده بدا ديگدران مدی شدود و
تربيت فرزندان را دچار اشکال می سازد .اعتياد خسارات بسياري را بر جامعه و اجتماع تحميل می
کند و در عملکرد شغلی او دشواري هاي فراوان پديد می آورد  .اعتياد ممکدن اسدت موجدب طدرد
شدن فرد از جامعه  ،بيکاري  ،ايبت از کار  ،کاهش ميزان کارآيی  ،اخدرا از کدار و بدروز مدواد
مين کار و رانندگی شود  .شيوع ايدز  ،هپاتيت  ،،بيماري هاي مقاربتی  ،فقر  ،بی کداري  ،افدزايش
بددروز جددرم در جامعدده همدددون دزدي  ،فحشددا و قتددل از جملدده عارردده هدداي اجتمدداعی اعتيدداد
است(آموندسن.)2113،
مطالعه عملکرد اين مرکز به منظور دستيابی به نقش اين فعاليت ها در ورعيت افدراد مراجدع بده
منظور بررسی فرايند و برونداد آن و نيز ارائه نمدايی روش از ايدن رويکدرد ندوين در بعدد اجرايدی
رروري است تا بدين طريق بتوان به برنامهريزان و سياستگذاران در امر اعتياد با پشتوانه مطالعات
علمی راهکارهاي الزم را ارائه نمود.کاهش آسيبهاي بهداشتی ناشی از سوءمصرف مواد ،عبارتست
از سياستها يا فعاليت هايی که بدون نياز به کاهش يا توقف فوري مصرف مواد در معتدادان ،بدراي
کاهش عوارض رفتارهاي پرخطر طرامی و اجرا میشود .گروههاي هددف در برنامده هداي کداهش
آسيب االباً از گروههاي ماشيه اي و سخت دسترس هستند .لذا اين برنامه ها بايدد از بددو شدروع
فعاليت ،روشی مشخص براي دسترسی به آنها داشته باشد .اين برنامه ها در بيش از  ۵0کشور دنيا
از جمله استراليا ،انگلستان و هند به اجرا گذاشته شده و توانسته تا مد قابدل قبدولی از گسدترش
HIV/AIDSپيشگيري نمايد .در مال مارر در کشور هاي امريکايی و اروپايی مکان هاي تزريدق
مواد به کمک پرستار و تزريق مواد خدالص بده معتدادان توسدط خدود مرکدز  ،توسدعه داده شدده
است(نادري و همکاران.)1301،
در ايران نيز چند سالی است برنامه هاي کاهش آسيب به اجدرا در آمدده و پيشدرفت قابدل قبدولی
داشته به طوري که از طرف سازمان جهانی بهداشت به عنوان بهترين فعاليت 1اعالم گرديده است.
تجربيات نشان داده است که بين پديده اعتياد ،فقر ،بی خانمانی و رفتارهاي پرخطر چرخه اي بده
وجود میآيد که هر کدام منجر به بروز موارد ديگر خواهد شد .با توجه به اينکه فعاليتهاي کاهش
آسيب با ارائه خدمات ممايتی موجب شکستن اين چرخه میگدردد لدذا نقدش بسدزايی در ارتقداء

Best Practice
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کيفيت زندگی در سوءمصرف کنندگان مواد خواهد داشت.
بنابراين ،با استناد به دستورات اسالم و طبق آيات قرآنی که مسلمانان را بده ممايدت و کمدک بده
مسکينان ،يتيمان و در راه ماندگان تشويق میکند و همدنين با توجه به بند  12ماده « 2۵قانون
تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصدوب  »01/11/21کده ویيفده تیسديس مراکدز درمدانی و
بازتوانی معتادان را به عهده سازمان بهزيستی قرار داده است ،دفتر پيشگيري و امور اعتياد ویيفده
راه اندازي ،ممايتهاي علمی و مالی کليه فعاليتهاي کاهش آسيب را بر عهده دارد.
مراکز و برنامه هاي مرتبط با کاهش آسیب عبارتند از:
مراکز گذري ،2سرپناه ،3تيم امدادرسان سيار 4برنامه درمان نگهدارنده با متادون 0و خانه هاي بدين
راهی ۵که عمدتاً بر مبناي گروههاي همتا و آموزش همتايان استوار است.
خدمات کاهش آسیب عبارتند از:
برقراري ارتباط با مصرف کنندگان موادآموزش  ،اطالع رسانی و مشاوره با افراد داراي رفتار پرخطر
آموزش اطالع رسانی و آگاه سازي آماد جامعه و کارکنان مشاال مرتبط با افراد مصرف کننده مواد
مممشاوره و نمونه گيري جهت انجام آزمايش  HIVو ساير عفوندت هداي منتقلده از طريدق تزريدق و
رفرفتار جنسی محافظت نشده تحت روابط معاونت
 .1درمان نگهدارنده مصرف کنندگان مواد با داروهاي آگونيست ؛تبصره _ انجام سم زدايدی در مرکدز
گذري ممنوع می باشد.
 .2در دسترس قرار دادن سرنگ  ،سرسوزن و وسايل تزريق استريل
 .3توزيع مواد ردعفونی کننده
 .4تشويق به استفاده از کاندوم  ،ترويج کاندوم و ارائه آموزش هاي مربوط به رفتار جنسی سالم
 .0ارائه برنامه هايی مانند تيم سيار جهت افزايش دسترسی به مصرف کنندگان سخت دسترس
 .۵تشکيل گروه هاي هميار براي آموزش و اجراي برنامه هاي کاهش آسيب
 .1ارائه ممايت هاي اجتماعی مانند تغذيه  ،پوشاک و استحمام
 .0ارائه برخی خدمات بهداشتی اوليه نظير پانسمان طبق روابط و مقررات وزارت که توسط معاوندت
ابالغ می گردد.
2

Drop-in center
Shelter
4
Out reach
5
MMT
6
halfway house
3

4

 .3ارجاع به مراکز مشاوره جهت انجام مشاوره ايدز و ساير عفونت هاي قابدل انتقدال از راه تزريقدی و
جنسی و آزمون هاي مربوطه در مراکزي که اين خدمات ارائه نمی شود.
 .11ارجاع به مراکز درمان سوء مصرف مواد در مواردي که تمايل به ترک وجود دارد.
 .11ارجاع به وامدهاي درمان نگهدارنده با داروهداي آگونيسدت در صدورتيکه در خدود مرکدز موجدود
نباشد.
 .12ارجاع به مراکز بهداشتی  ،درمانی و بيمارستان ها در مواردي که نياز به مداخالت پزشدکی وجدود
دارد( وزارت بهداشت.)1331،
مال با توجه به ممايت هاي دولت و هزينه هاي که جهدت انجدام فعاليدت ايدن مرکدز در اسدتان
مازندران انجام میگردد و همدنين زمانی که صرف آموزش و نگهداري افراد معتاد پرخطر در ايدن
مراکز می گردد سوال اصلی اين پووهش اين است که اثر بخشی فعاليدت هداي کده تحدت عندوان
کاهش آسيب در اين استان انجام می شود به چه ميزان است؟
برنامه هاي کاهش آسيب به عنوان بستري براي برنامه هاي پيشگيري از انتقدال ويدروس ايددز در
اروپا مطرح گرديد .اين فعاليت ها بيش تر بر کنترل انتقال ويروس از راه تزريق پر خطدر و تمداس
جنسی متمرکز هستند.
با توجه به اين که چند سالی است برنامه هاي کاهش آسيب در شهرهاي مختلف کشور اجدرا مدی
گردد و هزينه هاي بسياري صرف اين مجموعه ها می گردد و افراد تحصديل کدرده اي نيدز زمدان
خود را صرف آموزش و خدمات رسانی به اين افراد در اين مراکز می کنند .اين پووهش قصدد دارد
به ميزان اثربخشی وتاثيراين فعاليت ها بپردارد ،می توان ررورت اجدراي ايدن پدووهش را در ايدن
دانست که با بررسی دقيق ميزان اثربخشی اين فعاليتها تمرکز سازمانها و منابع بده ايدن بخدش
بيشتر شود و همدنين ممايتهاي مالی و تخصصی بيشتري در اين مجمعه صرف شود و همدنين
زمانی که مشخص شود اين برنامه ها اثر بخشی زيادي دارند اعتماد جامعه به چينين برنامه هدايی
بيشتر می شود و مورد اعتراض قرار نمی گيرند از طرفی ديگر اگر ثابت شود چنين برنامه هايی اثر
بخشی نداشته باشند و فقط موجب افزايش هزينه ها و صرف بيهوده افراد متخصص در اين مراکدز
گردد بهتر است هزينه ها و منابع صرف روش هاي بهتري شود .
بنابراين با توجه به آمار چشمگير معتادان پرخطدر در اسدتان مازنددران و همدندين بيمداريهداي
مسري و خطرناکی که اين افراد میتوانند به وجود آورند مشکالت زيادي را براي کشور بده همدراه
دارد و منجر به اتالف هزينه هاي زيادي براي پيشگيري و درمان آن می گدردد بندابراين شدناخت
روش هايی صحيحی که اثر بخشی بااليی دارند از اهميت و ررورت بااليی برخدوردار اسدت تدا در
آيند جامعه اي سالم و به دور از هر گونه آلودهگی به وجود آوريم
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 .فرضیه:
برنامهDICمنجربه تغير نگرش معتادان درکاهش ميل به مصرف مواد می شود
سوال تحقيق:
آيابرنامهDICمنجربهتغير نگرش معتادان درکاهش ميل به مصرف مواد می شود؟
هدف کلی:
 -1تاثيربرنامه هاي DICبرنگرش معتادين نسبت ميل به مصرف مواداستان مازندران
-2ارائه رهنمود و پيشنهاد به سازمانها و ارگانهاي مربوطه جهت ارزيابی برنامه ها
اهداف جزئی:
بررسی اثربخشی برنامه هاي DICدرتغير نگرش معتادين در کاهش ميل مصرف مواد
الف -نوع روش تحقيق:
روش تحقیق :آزمايشی
جامعه آماري  :جامعه آماري شامل تمامی معتدادانی کده در مراکدز گدذري کداهش آسديب سدازمان
بهزيستی در ايزدشهرونکا مراجعه کردند می باشد
نمونه آماري و روش نمونه گیري111 :نفربدراي نمونده گيدري از ايدن افدراد از روش نمونده گيدري
تصادفی استفاده می شود از ميان مراجعانی که تازه وارد مراکز گذري کاهش آسيب شده اند  01نفر و
از افرادي که مداقل شش ماه از تاريخ عضويتشان می گذرد 01نفر به روش تصادفی به طوري که نام
تمامی افرادي که در مراکز ( ايزدشهر ونکا) ثبتنام کرده اند در ليستی آورده می شود و از ميدان ايدن
افراد نمونه برگزيده می شود.

ب-روش گرداوري اطالعات  :روش پدووهش از ندوع آزمايشدی مدی باشدد بده طدوري دو گدروه از
مراجعين مورد بررسی قرار می گيرند اين دو گروه شامل مراجعينی که تازه وارد مراکز شده اند و گروه
ديگر شامل مراجعينی که  ۵ماه از ورود انان میگذرد .نتايج به دست آمده از پرسشنامه ها ي دو گروه
با يکديگر مقايسه می شوند تا ميزان اثر بخشی برنامه هداي کداهش آسديب مشدخص گدرددهمدنين
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کتابخانه اي ،ميدانی ،استفاده می شود
پ-ابزار گرد اوري اطالعات :ابزار پووهش  ،پرسشنامه ديده وري اطالعاتی مراجعان به مرکز کاهش
آسيب که در تحقيق ملی نيز براي ارزيابی سريع ورعيت سوء مصرف مواد توسط سازمان بهزيستی در
سال 1301بکار گرفته شده (باتغييراتی که با توجه به روايی و پاياي به دست آده از پرسشدنامه انجدام
می شود) ،در اين پووهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت .براي محاسبه روايی و پايدايی پرسشدنامه،
جهت بررسی روايی از نظر اسايتد و کارشناسان بهزيستی و همدنين مراکز کاهش آسيب استفاده می
شود .و همدنين براي اثبات پايايی از روش آلفاي کرونباخ استفاده میشود.

ت-روش تجزيه وتحلیل اطالعات:
الف ( آمار توصیفي :توزيع فراوانی ميانگين و انحراف استاندارد و خطاي انحراف از ميانگين
ب ( آمار استنباطي  :در صورت نرمال بودن تی مستقل و در ايدر ايدن صدورت از آزمونهداي ايدر
پارامتريک مانند يو مان ويتنی استفاده می گردد .همدنين براي تعيين بيشترين اثر بخشی از آزمدون
کروسکال واليس استفاده می گردد.
ج) نرم افزارهاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده هاspss :

 .1-3آزمون نرمالیتي:جدول  0-4آزمون نرماليتی کلموگروف اسميرنوف
متغيرها

کلموگروف اسميرنوف

نگرش معتدادان نسدبت بده رفتارهداي 2/103
3/031
پرخطر
نگددرش معتددادان نسددبت بدده ميددل بدده
کاهش مصرف مواد

7

سطح معناداري
1/111
1/111

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است سطح معناداري براي هر دو متغير مدورد مطالعده کمتدر از %1
میباشد و به امتمال  33درصد اختالف معنیدار بين دادهها وجود دارد يا به عبارتی ديگر دادهها نرمدال نمدی-
باشند.
.آزمون فرضیهها
فرضیه :برنامه  DICمنجر به تغيير نگرش معتادان نسبت به ميل به کاهش مصرف مواد میشود.
بررسي اختالف میانگینهاي دو گروه:
به دليل ايرنرمال بودن دادهها ،براي بررسی اختالف ميانگينها از آزمونهداي ناپدارامتري مدن ويتندی (معدادل
آزمون تی مستقل) استفاده میگردد.

جدول  .13-4تعيين رتبههاي متغير نگرش معتادان نسبت به ميل به کاهش مصرف مواد
افراد

تعداد

ميانگين رتبهها

مجموع رتبهها

آموزش نديده

01

۵1/11

3300

آموزش ديده

01

33/31

1۵۵0

يافتههاي جدول فوق نشان میدهد بين ميانگين رتبههاي معتادان آموزش ديده و آموزش نديدده تفداوت نشدان
دادهاند .به طوري که ميانگين رتبههاي معتادان آموزش نديده برابر با  ۵1/11بوده و ميدانگين معتدادان آمدوزش
ديده برابر با  33/31گرديده است.
جدول  .14-4آزمون من-ويتنی
uمن ويتنی

ويلکاکسون

z

سطح معناداري

331

1۵۵0

-۵/010

1/111
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با توجه به اينکه سطح معناداري آزمون کمتر از  1/10است بنابراين با  1/30درصد اطمينان فررديه صدفر رد و
فرريه تحقيق تاييد میشود .يعنی بين معتادان آموزش ديده و آموزش نديده از نظر نگرش معتادان نسدبت بده
ميل به کاهش مصرف مواد تفاوت معناداري وجود دارد.
يافته ها:
يافتهها نشان میدهد بين ميانگين رتبههاي معتادان آموزش ديده و آمدوزش نديدده تفداوت نشدان دادهاندد .بده
طوري که ميانگين رتبههاي معتادان آموزش نديده برابر با  ۵1/11بوده و ميانگين معتادان آموزش ديده برابر بدا
 33/31گرديده است .با توجه به اينکه سطح معنداداري آزمدون کمتدر از  1/10اسدت بندابراين بدا  1/30درصدد
اطمينان فرريه صفر رد و فرريه تحقيق تاييد میشود .يعنی بين معتادان آموزش ديده و آموزش نديده از نظدر
نگرش معتادان نسبت به ميل به کاهش مصرف مواد تفاوت معناداري وجود دارد
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