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  چکیده:

تاکنون از جنبه هاي مختلف مورد مطالعه واقع  دنیا به خود مشغول داشته و اعتیاد مشکلی است که میلیونها انسان را در سراسر:مقدمه

تداوم بخش اعتیاد بارها مورد بررسی بوده ولیکن علل تمایل به درمان بیماران نیزاز جمله موضوعاتی است است. علل ایجاد کننده و شده 

  ر دارد.که ناگفته هاي بسیا

ر د شهر قزوین خانه سبز کز درمان اعتیادیل به درمان اعتیاد در  مرشناسایی عوامل موثر بر انگیزش بیماران معتاد جهت تماهدف:

  93تابستان 

بت ثمراجعه کننده به این مرکز بصورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند وعالوه بر بیمار200نفر از 100د ادر این مطالعه تعد:رروش کا

توسط روانشناس مورد پرسش واقع شدو شغلی و علل مربوط به مواد مصرفی انان خانوادگی,علل شخصی,شرایط دموگرافیک بیماران ,

  .ندقرار گرفت یک فریدمن و ویلکاکسون مورد مقایسهنان پارامترهاي به روش SPSSثبت گردید وپس از انالیز توسط نرم افزار 

داراي تحصیالت دیپلم و %56در گروه سنی جوانی و میانسالی,%85,بوده سال  25-72گروه سنی مورد مطالعه :ایافته ه

حداقل %87سال سابقه مصرف موادداشته,جمعا  10بیش از %73درامدي درحد یک میلیون تومان در ماه,%66شاغل ,%92دانشگاهی,13%

بیماران مواد را تدخین کرده و %53از مواد مصرفیشان هرویین می باشد.حداقل یکی %26یکی از مواد مورد مصرفشان تریاك بوده و

هیچوقت  %74و هسیگاري بود%88گرم در روز مصرف مواد داشته اند 5بیماران کمتر از %78خوراکی و یک درصد تزریق میکردند.21%

و یک پنجم افراد نیز سوءسابقه  مصرف مشروب الکلی نداشتند.یک پنجم بیماران داراي بیماري زمینه اي دیگري نیز بوده

  بیماران حداقل یک بار سابقه درمان اعتیاد داشته و همه بیماران با خانواده زندگی میکردند.%53داشتند.

شخصی,خانوادگی,علل مربوط به مواد رمان اعتیاد به ترتیب مجموعه علل علت مورد پرسش واقع شده براي کشف علل تمایل به د 28از 

میزان اهمیت رادر بین علل داشتند.وعلل شغلی بیشترین 

  هزینه زیاد مصرف مواد-3، تشویق خانواده-2، خسته شدن از مصرف مواد-1:سه علت مهم گرایش به درمان به ترتیب عبارتند از

صی ر میرسد شرایط دموگرافیک نقش مهمی نداشته و علل درونی وشخاز مقایسه یافته ها با تحقیقات مشابه اینگونه به نظنتیجه گیري:

  مهمترین  واولین عامل در تمایل به درمان می باشدکه دراین پروژه نیز مورد تایید قرار گرفت.

  مرکز درمان اعتیادمواد مخدر,معتاد,اعتیاد,واژه هاي کلیدي:

  


