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 اعتیـاد و مـواد مصرف  سـوء شناسـی سـبب در متعـددي عوامل و بوده اجتماعی و روانشـناختی شـناختی، زیسـت بیمـاري یـک اعتیاد

 چنـد گذشته سال چند در .گردند می اعتیــاد ســپس و مصــرف شــروع بــه منجــر یکــدیگر   بـا تعامـل در کـه هسـتند، دخیـل
 هـاي تعـارض بـاالي میـزان:  از عبارتنـد عوامـل این  .است شـده شناسـایی افـراد بـین مخـدر مواد مصرف سوء براي   خطرسـاز مـلعا

 هنگــام زود شــروع و والـدین و همسـاالن سـوي از مخـدر مواد مصرف روانی، اخـتالالت همزمـان بـروز تحصـیلی، مشـکالت خانوادگی،
 .ارســیگ مصــرف
 طـور به گذشته سال20 طی در .شود می بیشتر مخدر مـواد مصـرف احتمـال باشـد بیشـتر فرد یک در خطرساز عوامــل تعــداد هرچــه
 که شود می  مشـاهده جمعیـت رشـد نـرخ بـا نرخ این مقایسه با .است بودهدرصد  8  سالیانه مواد، مصرف سوء بروز رشد میزان متوسط

 کــه هســتند آن از حــاکی  مطالعـات اغلـب .اسـت بـوده جمعیـت رشـد نرخ برابر 3 از بـیش مـواد مصـرف سوء بروز رشد میزان
 خانوارهاي شهرها، نشینان حاشیه  روسـتائیان، ، ـوادس بـی  و بیکـار افـراد   قبیـل از هـایی گروه در اعتیــاد بــه گــرایش میــزان

 .است بیشتر پرجمعیت هاي خانواده و مخدر مواد مصرف سابقه داراي
 مانند جتمـاعیا عوامـل برخی و روانی اختالالت و ارثی استعداد شخصــیتی، صــفات نوجــوانی، دوره ماننــد فــردي عوامــل  برخـی

 خودمعرف مراکز  وجود. شوند می تلقی اعتیاد پدیده بر مؤثر عوامل جمله از قوانین، و سـکونت محـل دوسـتان، خانواده، سامان آشفتگی
 تدارك خـدمات از داوطلبانـه مراجعـه بـا افراد که باشد می اعتیاد معضـل با برخورد در گرفته انجام اقدامات از یکی کشور در اعتیاد ترك
 .نمایند می استفاده شده دیده

Pani باعث دارویی اعتیادهــاي و ســکیزوفرنیا اضــطراب، افســردگی، جملــه از همـراه اختالالت که کردند همکاران گزارش و 
 شناخت، مشکل مثل متغیرهایی کردنـد گـزارش  همکـاران و Joe همچنـین . گردنـد می اعتیـاد به دوباره بازگشت و درمان به مقاومت
 و همـراه روانپزشـکی تاخـتالال و بزهکـاري سابقه مـواد، مصـرف مـدت طول بیمار، آماري مشخصات درمان، بـراي انگیـزه یـا آمـادگی

   .دارنـد تـأثیر اعتیاد عود میزان در پیشین هاي درمان سـابقه
Miller ارزیابی زندگی، در ناخوشـایند اتفاقـات بـروز عامل چهار به الکل در اعتیاد هبـ بازگشـت در مؤثر عوامل بررسی در همکاران و 

 مواد به اعتیاد عود در عوامل این رسد می نظـر بـه انـدکـه کـرده اشـاره بیمار یعاطف و خلقی وضـعیت و بیمـار سازگاري منابع شناختی،



 توانــایی و مــواد از جســتن دوري در مهــارت  آمـوزش و بهبـود که شد داده نشان دیگري مطالعه در .باشند مـؤثر نیـز مخدر
   .دهــد مــی کــاهش را اعتیــاد بــه مجــدد زگشتبا نفس به اعتماد و نفس عزت ایجاد نیز و ها استرس بــا ســازگاري

 Walton بـین ـیول وجود دارد داري معنی ارتباط منزل در مخدر مواد با مواجهـه و مواد مجدد مصرف بین که دادند نشان همکاران و 
 خـاطر بـه معتادین از بســیاري .دنـدار وجـود دار یمعنـ ارتبـاط اجتمـاع و کار محیط در مخدر مواد با مواجهه و مواد مجدد مصرف
 دوبـاره و کـرده پیـدا اعتیـاد به مجدد  گـرایش هـا آن رفـع عـدم و فرهنگی اجتماعی، خانوادگی، فـردي، مختلـف عوامـل مـداوم تـأثیر

 ایـن کـه آنجا از .است مواد به وابسته اختالالت ایران جـوان جامعـه مشـکالت تـرین بزرگ از یکـی .کنند می مراجعه درمـانی مراکـز بـه
 اعتیاد با مستقیم طور  بـهکشور  جمعیت از بزرگی گروه که این به توجه با و دارد جامعه شکوفاییو  رشد روي بازدارنده اثرات مشکل
 هاي برنامه وفقیتم در آنها تأثیر میزان شناسـایی و اعتیـاد اجتمـاعی و فـردي جوانـب گسـترده  شـناخت رو  ایـن از هستند، درگیر

در این کلینیک ها معموالً از داروي متادون به  .رسد می نظر به ضروري اجتماعی و بهداشتی مشکل یک عنوان به اعتیاد از پیشگیري
  عنوان یک داروي جایگزین استفاده می شود. 

 افیونی مواد مانند بدن  در که هستند موادي افیونی، آگونیست داروهاي.  شود می محسوب افیونی آگونیست داروهاي از یکی متادون
 بیمار زندگی دهد، می کاهش را غیرقانونی مواد مصرف متادون با نگهدارنده درمان .کنند می عمل) هروئین( طبیعی نیمه و )تریاك(طبیعی

 مشترك تزریق خصوص به رخطرپ رفتارهاي کاهد، می غیرقانونی اعمال ارتکاب از    ،کم کرده را داروها خودسرانه مصرف بخشد، می ثبات را
 ناشی  میر و مرگ و بیماري و دهد می کاهش را است همراه هپاتیت و ایدز همانند خونی هاي پاتوژن از ناشی هاي بیماري  انتقال خطر با که
  . است ثمربخش جامعه هم و فرد براي هم متادون با نگهدارنده درمان بنابراین  . دهد می کاهش را مواد از

 مصرف سبب به فرد   زیرا شود؛ نمی تلقی اعتیاد با مساوي اما است دارو این به وابستگی نوعی خود هرچند متادون با هدارندهنگ درمان
   . شود می رها مصرف باطل دور از دارو این منظم
 درمان راه جمعیت، این از نفر هزار هفتصد حدود که کنند می زندگی کشور در معتاد نفر هزار 350 و میلیون یک حدود  ها گفته طبق
 به خدمتگزاري وظیفه  مرکز هزار هفت حدود در که اند سپرده نفري هزار 35 جمعیتی به را خویشتن و اند یافته  MMT  مراکز در را  خود
 او دوباره بازگشت براي بیمار کامل درمان در سالمت  از مراقبت خدمات ترین کیفیت با ارائه مراکز این همه رسالت  .دارند عهده بر را آنان

  .است سعادتمند زندگی ادامه و جامعه آغوش به
 گذرد، می کشور در مخدر  مواد به وابسته بیماران براي افیونی شبه داروهاي با نگهدارنده درمان برنامه ارائه و اندازي راه از سال ده از بیش
 تا عمومی سطح از انگاري انگ این که تأسف جاي  بسی و ندارد دوجو آن به جامعه عمومی سطح در اي محترمانه و بینانه واقع نگاه لیکن
با توجه به   . شود می دیده وفور  به نیز امرن مسئولی یا و خدمات این کننده ارائه  مراکز خود در حتی و رفته فرا بعضا نیز تخصصی هاي الیه

یروي جوان و آکادمیک پزشکی ( کارورزان) که در مراحل اهمیت موضوع، شیوع بسیار باالي اعتیاد و معتادین در جامعه الزم است ن
ن انتهایی دوره پزشکی خود بوده و در مدت زمان کوتاهی وارد بازار کار و ارائه خدمت گردیده و تعداد زیادي از این معتادان ، جزء مراجعی

  از نزدیک شاهد بوده و آنها را فرا گیرند.آنها خواهند شد با وظایف این کلنیک هاي ترك آشنا بوده و کلیه روند این اقدامات را 
  

   
  :)(با ذکر رفرنس رور تجربیات و شواهد خارجیم -10

و همکاران در مطالعه خود با عنوان اعتیاد به مواد مخدر و مشکالت بالینی ناشی از آن، در خصوص درمان  Tagliamonteدکتر  -1
 40 تا 30 که است شده ثابت است، شده گرفته به کار متادون با درمان که ادنی سراسر کشورهاي جایگزین با متادون اعالم داشتند که  در

 این. میکند گیري جلوگیري گوشه علئم پیشروي از اي مالحظه قابل عوارض جانبی گونه هر ایجاد بدون متادون، اولیه میزان میلی گرم
 هنگامی. است درست آن، مصرف ٔەطریق و خلوص دارو میزان شده، مصرف معتاد فرد توسط که میزان هروئینی گرفتن نظر در بدون امر
 بنی میانی سطح در بدن تقریبا در مخدر ٔەماد تمرکز چنانکه، میشود، آغازین سازگار داروي میزان به سرعت به بدن. میشود درمان آغاز که

  .میشود نگه داشته وابستگی و مقاومت سطوح
  

 تفریحات نداشتن اجتماعی، فشارهاي خانوادگی، و اجتماعی موقعیت دادن دست از دمانن عواملی همکاران، و Levinsonدر مطالعه  -2
که با شناخت این  کردند گزارش مواد موفق ترك برايدر بروز و تداوم اعتیاد دخیل دانسته و  رامعتاد  یک با کردن زندگی و دارو سالم،



عوامل و استفاده از حمایت هاي خانوادگی و جامعه و همچنین کمک گرفتن از مراکز ترك اعتیاد می توان به نتایج قابل قبولی دست 
  یافت.

 شدت را ترك به اقدام علت مهمترین شد انجام خیابانی معتاد جوانان اعتیاد ترك روي بر 2005 سال در کانادا در که اي مطالعه در -3
 196 مورد در اعتیاد ترك به اقدام عوامل. همچنین مشخص شد که  کردند بیان ترك براي کننده کمک امکانات وجود و اعتیاد یافتن
 براي کم ي انگیزه علت مخدر مواد از استفاده منفی هاي پیامد از آگاهی بودن کم ، اعتیاد ترك مرکز یک به کنندگان مراجعه از مورد
و همواره باید سعی  دارد موثري نقش اعتیاد ترك در مختلف مراحل در "کارآمدي خود" وجود کهن مشخص شد که . همچنیبود ترك

  شود این حس در ترك کنندگان همواره روشن و فعال باشد.

  

بطور کامل ذکر و مرور تجربیات و شواهد داخلی (در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه و کشور  -11    
  :نس ذکر شود)ررف

 که است این اعتیاد در مورد جامعـه افـراد اکثـر تـصوردر مطالعه دکتر نجاري و همکاران در زمینه اعتیاد و مراکز ترك، بیان داشتند که  -1
 مقایـسه در اي العاده اهمیـت فوق از زنـان اعتیـاد متعـدد دالیل بـر اساس امـا اسـت مردانه اي پدیده ”عمدتا مـواد مخدر مـصرف سـوء

 معتاد زن به جامعه نگاه و نوع ترك مراکز به مراجعه جهت زنان داشتن جملـه ابا از گوناگون بدالیل آن زوایاي و مـردان داشته اعتیـاد بـا
 اعتیـاد به یدشا و باید آن چنانکه و بـوده مـردان مرکزیت با و کلی شـده بصورت انجـام مطالعـات اکثریـت فلـذا مانده اسـت باقی پنهان
  اسـت. پرداختـه نشده زنـان

  
 6 در اعتیاد براي ترك کننده مراجعه افراد% 80حجتی و همکاران در مطالعه خود در خصوص مراکز ترك اعتیاد اعالم کردند که حدود  -2

 که آن است از حاکی این و کنند می عهمراج بازپروري مراکز بار به 3 الی 2 از بیش معتاد . همچنین افراد اند شده اعتیاد عود دچار اول ماه
 و مداخالت وجود داشته مدت مدیریت طوالنی به نیاز مخدر مواد به اعتیاد درمان که معنا . بدین باالاست چشمگیري طور به عود میزان

  خواهند داشت. همراه به بسیار کمی نتایج تنهایی به رفتاري
  
 به حداقلدرصد  5 کرده، کامل را زدایی سم %) مرحله54( اکثریت مواد مخدر، به معتاد رنف 437 از که شد داده نشان مطالعه احمدي در -3

 بین دار معنی آماري رابطه. بودند عود شده دچار قطع از پس ماه سه اتمام از قبل ٪ 11 و کرده بودند، تجربه را مصرف قطع ماه سه مدت
 همسر، خانواده، که داشت. همچنین مشخص شد که وجود مواد مخدر دوز ومخدر  مواد نوع بین همچنین و مخدر نوع مواد و ترك نتیجه

  موثر بودند. عوامل از اعتیاد ترك هم و اعتیاد در هم همکار دوست و
  
  
و تطبیق  شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید (آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت -12   

   ):متدولوژي

تهیه یک چک لیست میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی قبل و بعد از برگزاري این دوره آموزشی مورد سنجش قرار با  در این فرایند
گزینه اي بر مبناي لیکریت بوده که روایی و پایایی آن طبق نظر اساتید محترم مرتبط مورد  5سوال  30گرفت. چک لیست مربوطه داراي 

ابتدا با هماهنگی اساتید محترم بخش روان پزشکی، در چندین جلسه بیماري اعتیاد، عوامل موثر در  در تائید قرار گرفت. در این فرایند
دو بخش روان پزشکی و  معتاد شدن، انواع مواد اعتیادي و همچنین راه هاي ترك اعتیاد بصورت طبقه بندي شده و خالصه براي دانشجویان

د و از دانشجویان خواسته شد که پروتکل درمانی ترك اعتیاد در مراکز ترك با اورژانس در چندین جلسه کالس تئوري توضیح داده ش
متادون جایگزین را مطالع کرده و با اصول کلی آن آشنا شوند. سپس در دو جلسه توجیهی از یکی از مسئولین درمانگاه ترك اعتیاد 

از آمادگی دانشجویان، طبق برنامه تنظیمی دانشجویان در شهرستان دعوت شد که روند اجرایی کار را براي دانشجویان توضیح دهند. پس 
   گروه هاي سه تا پنج نفره هر کدام به مدت یک هفته در ا درمانگاه ترك اعتیاد حاضر شدند.



  :و ارزشیابی را در این بخش بنویسیداجرا  - 13 

رزان بخش هاي روان پزشکی و اورژانس، همچنین با با هماهنگی اساتید بخش روان پزشکی و با اخذ رضایت از کارو براي اجراي این طرح و
نفره تقسیم شده  و پنج هماهنگی مسئول درمانگاه ترك اعتیاد شهرك ولی عصر ( اقاي دکتر خوشقدم) اینترن هاي مذکور در گروه هاي سه

ري طرح در این درمانگاه حاضر هر روز تحت نظارت اساتید مربوطه و مج 20الی  16و در روزهاي غیر کشیک و به مدت یک هفته از ساعت 
یک شده و با روند پذیرش، مصاحبه و درمان دارویی و مشاوره اي بیماران معتاد آشنا شده و توانستند تمام مسیر انجام این فرایند را از نزد

و همچنین اساتید راهنماي دیده و بصورت مستقیم سواالت خود را از معتادان پرسیده و هر گونه اشکالی را که داشتند از مسئول درمانگاه 
همچنین در روز هاي پایانی از اینترن ها خواسته می شد که بصورت موازي برنامه مشاوره و تنظیم دوز دارو را براي  خود سوال نمایند.

محرمانه بیماران معتاد برنامه ریزي نموده و آن را به مربی خود تحویل دهند. در این تحقیق سعی شد با حفظ حرمت مراجعین و حفظ 
 فرآیند یادگیري کل در ابتدا همان از ارزشیابیبودن اطالعات آنها، فقط به نکات آموزشی و رفع اشکاالت و ابهامات دانشجویان پرداخته شود. 

نتایج  ارزشیابی مورد در کیفی هاي کمی وشاخص  آموزش فعال در دانشجویان اشتیاق و مقاومت مشارکت، مشاهده .گرفت قرار مدنظر
به کمک پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد شده      و مشاهده دانشجویان در حین آموزش نگرش و مهارت بودند. همچنین آگاهی، ینهای

  مورد ارزیابی قرار گرفت.  ( قبل و بعد از آموزش)

  

موقعیت و شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسی بنویسید (آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل  -14 
  :تطبیق متدولوژي، اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید)

In this process and in coordination with the professors of the psychiatry department and with the 
consent of the interns of the psychiatric and emergency departments, the coordinators of the addiction 
treatment clinic of Valiasr Township (Dr. Khoshghadam), the Internet are divided into three person 
groups and in the non-in duty days were attended by the professors and practitioners every day from 16 
to 20 hours. They met with the process of admission, interview and treatment of the drug and 
counseling of the addicted patients, and managed to complete the process. They were closely accessed 
and asked questions directly from addicts and any problems they had the clinic as well as their 
professors ask your guide. Also, in the final days of the clinic, they were asked to plan and guide the 
drug counseling and dose adjustment program to the addicted patients in parallel. 
In this research, we tried to protect students 'dignity and maintain confidentiality of their information, to 
address educational issues and to solve students' mistakes. 

 

  محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته را ذکر کنید.به  شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه -15 

ا شده و جهت برگزاري این فرایند با برگزاري چندین جلسه هماهنگی با اجر کارورزياین فرایند براي اولین بار جهت دانشجویان مقطع 
اساتید ذي ربط و بحث و تبادل نظر فراوان ، ضمن معرفی فرایند، به توضیحات و نقد سایر دوستان نیز توجه شده و نقایص احتمالی مرتفع 

ه دانشجویان و اساتید به گرمی استقبال گردیده و همواره از تمام نقدهاي سازند دورهگردید. همچنین با نظارت مستمر در طول برگزاري 
بود. همچنین با جمع بندي کامل نتایج این تحقیق و تهیه مقاله و انتشار آن می توان  عملی سعی در کاهش نقاط ضعف این شیوه تدریس

  گام هاي موثر تري در شناسایی بهتر مزایاي این شیوه آموزش بالینی برداشت.

  
  .ونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را بنویسیدگصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چحا نتایج  -16

 تجربیات از مملو گذرانده میشود بیمار با که زمانی. میگردد محسوب بالینی مهم آموزش اجزاي از یکی عملی و کارورزي آموزش شک بدون
  شناسایی کامل حال شرح یک گرفتن از خوبی پس به بیماران مشکالت از درصد 56 لینیبا پزشکی در .است لمسی و شنیداري دیداري،

  



  
استفاده  سازماندهی، که است داده نشان تحقیقات برخی .مییابد درصد افزایش 73 حدود به درصد این فیزیکی معاینه انجام در پایان و بوده 

 . میکند فراهم را بالین در عالی تدریس استاد، امکان فردي بین روابط و بالینی دادن، شایستگی هاي بازخورد سؤال، پرسیدن عینی، ازاهداف
 حل بر مبتنی و رویکردهاي دارد مراقبتی محیط در آنها مشکالت و معتادین درگیر نمودن به زیادي تأکید درمانگاه ترك اعتیاد در آموزش
آمده نشان داد که حضور دانشجویان در درمانگاه ترك اعتیاد و برخورد تحلیل نتایج به دست میگیرند. آموزش منشأ روش این از نیز مسأله

نزدیک با معتادان توانست ارتقاي بسیار مناسب و چشمگیري را در میزان آگاهی و نگرش دانشجویان ایجاد کرده و امتیاز آگاهی آنها را از 
ژورنال  و مقاالت از استفاده زمینه این در همچنین ارتقا دهد. درصد 85درصد به  52درصد و امتیاز نگرش آنها را از  87درصد به حدود  43

نتایج این تحقیق نشان داد که تا حدود زیادي از در نهایت  نماید.  تقویت را انتقادي دانشجویان تفکر و تأملی یادگیري مهارتهاي ها میتواند
موجود و جلب حمایت گروه بیشتري از اساتید، میزان موثر بودن اهداف تحقیق در این فرایند محقق گردیده و امید است که با رفع اشکاالت 

  این شیوه بطور قابل مالحظه اي افزایش یابد. 
  
  

  سطح نوآوري -17
.در سطح گروه آموزشی براي اولین بارصورت گرفته است  
.در سطح دانشکده براي اولین بارصورت گرفته است  
ت.در سطح دانشگاه براي اولین بارصورت گرفته اس 

 .در سطح کشور براي اولین بارصورت گرفته است 


