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چکیده:

o
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اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی و یکی از مهمترین مشکالت سالمتی در دنیا مطرر اسر ط ق رو شرواهد موجرود
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مهمترین رویکرد کنترل این آسیب اجتماعی توجه به پیشگیری اولیه اس و درمان اعتیاد چندان موفقی آمیز نیس ط هرد مطالهره ضا رر
شناخ علل مصر مواد مخدر در بار اول در مهتادان شهر سنندج بودط

مواد و روش ها :در این مطالهه کیفی که در سال  1394در سنندج انجرام شرد از روش نمونره ییرری نهران  )RDSکره یکری از روش هرای
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دسترسی به جمهی های پنهان محسوب می شود استفاده یردیدط با این روش و تا زمان رسیدن به اش اع تهداد  410نفر مهتراد وارد مطالهره
شدندط برای تهیین علل مصر مواد مخدر در اولین بار ،از روش های بحث یروهی متمرکز و مصاض ه عمیو استفاده شدط آنالیز داده ها برا نررم
افزار  Open codeانجام شدط

A

یافته ها :تا زمان رسیدن به اش اع ،تهداد  410نفر مهتاد با میانگین سنی  36/3سال وارد مطالهه شدندط سن شروع مصر مواد در برار اول در
این افراد به قور متوسط  17.2سالگی بودط نتایج نشان داد که لذت جویی تفریح) ،کنجکاوی ،فشار همساالن پیشرنهاد دوسرتان) ،ناآیراهی،
داشتن فرد مهتاد در خانواده ،شکس عاقفی و بیکاری مهمترین علل مصر مواد مخدر در بار اول بوده اس ط بهضی علل دیگر از جملره رفراه
زیاد و دن ال آرامش فکری بودن هم به نس

کمتر دالیل روی آوردن تهدادی از مهتادان به مصر مواد مخدر بوده اس ط

بحث و نتیجه ییری :با توجه به نتایج این مطالهه ،برای اکثر مواردی که به عنوان علل مصر مواد مخدر در بار اول شناخته شده اند می توان
مداخالت پیشگیرانه انجام داد به ویژه توجه به نیازمندی های تفریحی و سریرم کننده این افراد در سنین نوجوانی و جوانی در کنار آیاه سازی
آن ها از عواقب مصر موادمخدر کمک کننده خواهد بودط
کلید واژه ها :اعتیاد ،مصر مواد در بار اول ،مهتادان ،نمونه ییری نهان ،مطالهه کیفی
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مقدمه
اعتیاد ع ارت اس از وابستگی به عوامل یاموادی که تکرار مصر آنها باکم وکیف مشخص و در زمان مهین از دیدیاه مهتاد روری می نمایرد
)1ط به ع ارتی دیگر یهنی تداوم بخشیدن به مصر مواد و عوامل مخدر درمانی عامیانه ،غیر مهمول ،دور از موازین علمی و مهتاد کسی اسر
که نیازمند و وابسته روانی –جسمانی به مواد وعوامل مخدر و عادات باشد که به منظور برآوردن آن بایستی از این مواد بطور مداوم و در فواصل
مشخص استفاده کند )2ط
اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از بزریترین آسیب های اجتماعی و یکی از مهمترین مهضالت جوامع کنونی دنیا مطرر اسر کره مهلرول
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مشکالت و عوامل مختلف اجتماعی ،روانشناختی و بیولوژیک می باشد )3ط مطابو با داده های جهانی در سال 2010در سطح دنیرا مشرکالت
مرت ط با بیماریهای روانی و اعتیاد در مجموع مسئول  8/6میلیون مرگ زودرس بوده و  175میلیون مورد ناتوانی می باشد )4ط در ایران نیرز
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تخمین زده می شود بیش از  2میلیون مهتاد به مواد مخدر مختلف وجود دارد که ضدود  200هرزار نفرر از اینهرا هرم مهترادین تزریقری مری
باشند  )5ط همچنین در مطالهه ای در ایران نشان داده اند که ضدود  % 23دانش آموزان دبیرستانی مصر یک یا چند بار مواد مخدر را داشرته
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اند  )6ط در یک بررسی دیگر که در سطح خانوارهای کرمان صورت یرفته اس شیوع وابستگی به مواد  %5/3یزارش شده اس

)7ط بطور کلری

مطالهات پراکنده زیادی در زمینه بحث اعتیاد در ایران صورت یرفته اس و بر اساس شواهد موجود می توان یف که اعتیاد بره مرواد مخردر
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درمیان نوجوانان و جوانان یکی از چالش های مهم نظام سالم در ایران محسوب می شودط مصر مواد مخدر عالوه بر تاثیر یرذار برودن روی
سالم خود فرد می تواند خطری هم برای سایر افراد جامهه در زمینه یسترش بیماری های خطرناکی همچون اچ آی وی /ایدز ،هپاتی هرای
 Bو  Cباشدط بخش زیادی از مشکالت و آسیب های دیگری همچون قالق ،بزهکاری ،سرق وطط در جامهه می تواند مهلول اعتیاد به مواد مخدر
باشندط
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A

به عقیده اکثر پژوهشگران هیچگاه نمیتوان یک دلیل واضد برای اعتیاد مهرفی کرد ودر بیشتر موارد چندین عامل در مصر مواد مخدر دخال
دارند  )8 ,3ط ق و شواهد موجود هرچند زمینه های مصر مواد تاثیرپذیری زیادی از فرهنگ و محل سکون افراد دارد اما عوامل زمینه سراز
آن بیشتر در سه دسته عوامل فردی ،عوامل اجتماعی و عوامل بین فردی قرار می ییردط عوامل فردی شامل ژنتیک و وراث  ،نوجوانی  ،صفات
شخصیتی ،اختالالت روانی ،نگرش مث

به مواد  ،موقهی های مخاقره آمیز  ،تاثیر مث

مواد برر فررد اسر

)9ط مرواردی همچرون کم رود

امکانات فرهنگی ،ورزشی وتفریحی ،کم ود امکانات ضمایتی خدماتی  ،درمانی ومشاوره ای ،توسهه صنهتی ،مهاجرت ،کم ود فرص های شغلی،
محرومی های اقتصادی واجتماعی ،فرهنگ وآداب وسنن خاص ،نقص قوانین مرت ط با مواد مخدر ،بازار مواد مخدر و وفرور آن هرم در دسرته
عوامل اجتماعی قرار دارند و دسته سوم یهنی عوامل بین فردی هم شامل خانواده ،مدرسه ،محل سکون و دوستان اس
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)10-12ط

پر وا ح اس که در استان کردستان با توجه به فرهنگ خاص منطقه افراد مهتاد به آسانی و با استفاده از روشهای نمونه ییرری مهمرولی وارد
مطالهات نظام مراق

نخواهند شد و به نظر می رسد استفاده از روشهای نوین نمونه ییری همچرون نمونره ییرری نهران

Respondent

 ) Driven Sampling:RDSمی تواند در زمینه انجام مطالهات اعتیادکمک کننده باشدط بر همین اسراس در مطالهره ضا رر برا توجره بره
اهمی یروه مهتادان به عنوان یکی از یروههای سخ در دسترس ،با استفاده از تکنیک  RDSیروه مهتادان شهرستان سرنندج از نظرر علرل
تاثیر یذار در مصر مواد مخدر بررسی شدندط
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با توجه به شواهد موجود تاکنون مطالهات خاصی در سطح استان کردستان و شهر سنندج در زمینه علل و عوامل تاثیریذار در شروع مصر
مواد مخدر صورت نگرفته اس ط از آن جا که در ضوزه درمان اعتیاد موفقی های چندانی در دنیا ضاصل نشده اس

S
f

 ،)14 ,13به نظر می رسد

که شناسایی علل تاثیریذار می تواند به عنوان یک یام بسیار مهم برای انجام مداخالت پیشگیرانه مطر باشدط بر همین اساس مطالهه ضا ر با
هد شناخ علل تاثیر یذار در شروع مصر مواد مخدر در مهتادان شهر سنندج انجام یرف ط

روش کار
مطالهه ضا ر به عنوان بخشی از مطالهه بزرگ مراق

o
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های رفتاری و سرولوژی اچ آی وی و هپاتی

های ویروسی  Bو  Cدر مهتادان بود که در
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سال  1394در سنندج انجام شدط در بخش مربوط به بررسی علل اعتیاد در مهتادان از روش کیفی استفاده شدط متدولوژی مطالهه کیفی بر پایه
فنومنولوژی پدیدار شناسی) بوده و مهتادان شهر سنندج ،جامهه مورد مطالهه پژوهش بودندط مطالهه ضا ر با هد شناخ
شروع مصر مواد مخدر در مهتادان شهر سنندج بودط

علل و عوامل موثر در
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در این مطالهه از دو روش بحث یروهی متمرکز  )Focus group discussionو مصاض ه عمیو  )In-depth interviewبرای یررد آوری داده
ها استفاده شدط در مجموع  410مورد مصاض ه عمیو و  4مورد بحث یروهی متمرکز برای یردآوری داده ها انجام یرف ط
از آنجا که مهتادان در زمره یروه های سخ در دسترس برای انجام مراق

A

محسوب می شوند در این مطالهه برای دسترسی بره نمونره ای

قایل تهمیم از روش نمونه ییری نهان یا به ع ارتی نمونه ییری از قریو هدای نمونه ها  )Respondent Driven samplingاستفاده شردط بررای
انجام این استراتژی نمونه ییری ابتدا  6سید  ) Seedاز مراکز یذری مهتادان و مرکز مشاوره بیماری های رفتاری وابسته بره دانشرگاه علروم پزشرکی
کردستان انتخاب یردیدط در یام بهدی و پس از ان جام مصاض ه با این افراد به هر کدام از مهتادان سه برگ کوپن دارای شماره سریال مخصوص بره هرر
کدام از این  6نفر ارائه شد تا هر کدام سه نفر دیگر را از قریو این کوپن ها به تیم تحقیو مهرفی کنندط الزم به ذکر اس هر کدام از این کوپن ها یرک
نوع مشوق برای افراد بود و هر کدام از مهتادانی که با داشتن این کوپن ها به تیم تحقیو مراجهه می نمودند پس از ارائه کوپن و انجرام مصراض ه م لر
 60000ریال را به عنوان پاداش شرک در مطالهه دریاف می کردندط در این نوع نمونه ییری تا ضدود زیادی می توان به قیف متنروعی از مهترادان و
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براساس اهدا و مو وع اصلی تحقیو دس یاف و این استراتژی نمونه ییری نهان) به نوعی هتروژنیتی افراد مورد مطالهه را فراهم می آوردط نمونره
ییری تا زمان رسیدن به اش اع در یردآوری داده ها ادامه یاف ط

داده های این مطالهه شامل نظرات شرک کنندیان در مطالهه بودط نظرات شرک کنندیان در مطالهه در زمینه هد کلی و اهدا جزئی با
پرسشهایی از قریو اخذ نظرات آنها در جلسات بحث یروهی  )Focus group discussionو مصاض ه های عمیو جمع آوری شدط داده ها ،عرالوه
بر نظرات بیان شده شرک کنندیان ،شامل اشکال مختلف تهامالت و موافق ها و یا مخالف های آنان با نظرات اعمال شده توسط سرایرین در بحرث
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های یروهی و طط نیز بودط سایر روش های بیان نظرات شرک کنندیان نیز ،توسط محققین در جلسه ث
 FGDو  410مورد مصاض ه عمیو انجام شد و در مواردی که افراد ر ای داشتند برای
صوتی اقدام یردیدط بطور کلی صح

S
f

یردیردط بررای جمرع آوری داده هرا،ا  6مرورد

ط جلسات بحث یروهی و یا مصاض ه مورد نظرر ،برا فرمر

ها ،فرم خالصه یافته ها ،شکل اصلی داده های این پژوهش بودندط

محققان برای انجام مصاض ه عمیو ،در ضین انجام مصاض ه با سئواالت راهنما صح برداش خود را از یفته های شرک کننردیان کنتررل
می نمودندط
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در مورد بحث یروهی ،بهد از تشکیل جلسه بحث یروهی هر کدام از این جلسات با موافق شرک کننردیان توسرط دسرتگاههرای رکروردر
الکترونیکی ث

و

ط شدط عالوه بر آن در هر کدام از جلسات و هی و اشکال غیر وربال شرک کنندیان توسط محقو اصلی و یادداش بردار ث
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می یردید ط محقو اصلی به عنوان یرداننده جلسه و فرد یاداش بردار آموزش دیده ،هر دو نفر مراقب بودند که پیامهای غیر کالمری افرراد و تهرامالت
آنها با یکدیگر و با اقرا را مورد بررسی قرار دهندط
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یک راهنمای سئواالت بر اساس اهدا مطالهه به صورت یک پرسشنامه قراضی یردید که این پرسشنامه راهنما ضاوی سئواالتی بود که می خواسرتیم
نظرات شرک کنندیان را درآن زمینه اخذ نمائیمط همچنین هر جا الزم بود از سئوال کاوشی  )probe questionنیز برای عمو بخشیدن به پاسخها
استفاده یردیدط

برای تجزیه و تحلیل اقالعات به صورت زیر عمل شد ابتدا تمام بحث های یروهی و مصاض ه های عمیو
مواردی که هنگام

ط بحث ها و مصاض ه ها یادداش برداری شده بودند با مطالب

برد اش های انجام شده از اشکال غیروربال شرک کنندیان بود هم به مطالب ث

A

ط شرده روی کاغرذ پیراده یردیرد سرپس

ط شده مطابق داده شدند و هرجا نیاز بود این نکات که ضاوی
شده ا افه یردید در نهای پس از مرور چندباره نتایج بدس آمده

توسط دو نفر از محققین به شکل مستقل تم های اصلی استخراج شدند سپس تم های استخراج شده توسط هرر دو نفرر برا هرم مطابقر داده شرد در
نهای

با اجماع و بر اساس فراوانی نظرات شرک کنندیان تم های اصلی بدس آمده دسته بندی یردیدندط

یافتهها
برای انجام این مطالهه در مجموع ترا زمران رسریدن بره اشر اع 410نفرر مهتراد وارد مطالهره شردندط عرالوه برر انجرام مصراض ه عمیرو برا
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تمام  410نفرر مهتراد بررسری شرده 6 ،مرورد بحرث ی روهری متمرکرز هرم در برین آنهرا صرورت یرفر ط ایرن  6جلسره بحرث یروهری متمرکرز بره
ترتیب با ضضور  11 ،9،11 ،7، 8و  14نفر بریزار یردیدط
میررانگین و انحرررا مهیررار سررن مهتررادان وارد شررده برره مطالهرره برابررر بررا  36/31 ± 9/86سررال بررودط سررایر مشخصررات دمویرافیررک افررراد شرررک
کننده در مطالهه در جدول شماره  1خالصه شده اس ط
جدول شماره  :1مشخصات دمویرافیک افراد شرک کننده در مطالهه
متغیر

جنسی
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سطو متغیر
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فراوانی درصد)
15 )3%/66

زن

مرد

مجرد

و هی تاهل
متاهل
بی سواد

o
e

395 )96%/34
320 )78%/05
90 )21%/95

iv

18 )% 4/39

h
c

ابتدایی

90 )21%/95

راهنمایی

162 )39%/51

تحصیالت
دیپلم

111 )27%/07

فوق دیپلم

18 )4%/39

لیسانس و باالتر

11 )% 2/68

r
A

همانطور کره در نترایج جردول  1مشراهده شرودط بریش از  % 96مهترادان وارد شرده مطالهره مررد بودنردط بیشرتر مهترادان برا وجرود میرانگین سرنی
برراال در زمرران انجررام مطالهرره مجرررد بودنرردط ضرردود  %94مهتررادان تحصرریالت دیررپلم و زیررر دیررپلم داشررتندط نتررایج نشرران داد کرره در مررواردی سررن
شروع اعتیاد  15سرالگی بروده اسر امرا متوسرط سرن شرروع اعتیراد در مرردان  19/97سرال و در زنران  20/73سرال برودط در پاسرخ بره پرسرش
 www.SID.irکیفی یهنی عل اصرلی شرروع مصرر مر واد ،نترایج برر اسراس ترم هرای بدسر آمرده و آنرالیز ترم هرا )thematic analysis
اصلی این مطالهه

در جدول  2خالصه شده اس ط الزم به ذکرر اسر کره در جردول شرماره  ، 2ترتیرب قررار یررفتن نظررات شررک کننردیان در مطالهره از براال بره
پائین بر اساس فراوانی نظرات شرک کنندیان خالصه شده اس ط
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جدول  2ط علل تاثیریذار در شروع مصر مواد مصر مواد در بار اول) از دیدیاه افراد مهتاد
ق قه )category

زیر ق قه )sub category

نظرات شاخص شرک کنندیان

تفریح و سرخوشی

لذت جویی

" من در دوره جوانی خرودم دن رال هرر نروع لرذتی برودم و ایرن هرم یکری از
چیزهایی بود که از آن لذت می بردم"

شادی آور بودن مواد مخدر

o
e
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" مواد از همان ابتدا به مرن شرادی مری بخشرید و مرن برا کشریدن آن شراد
می شدم"

c
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کنجکاوی

کنجکاوی

" واقها برای من جالب بود که موادچطور اس و خودم کنجکاو بودم"

فشار همساالن

پیشنهاد دوستان

"من بار اول فقط توسط دوستانم پیشنهاد مصر را یرفتم"

اج ار دوستان برای مصر

" واقها بار اول دوستانم من را به زور وادار به مصر مواد نمودند"

A

دن الرره روی کورکورانرره از دوسررتان و " دوسررتان مررن ایررر مررواد نمرری کشرریدم نرره بررا مررن دوسررتی مرری کردنررد و
یاهی من را مسخره هم می کردند"
راهی برای ظاهر شدن

ناآیاهی و دانش پائین
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ترس از نپذیرفتن در جمع دوستان

"واقها می ترسیدم دوستانم من را دیگر به جمع خود راه ندهند"

عدم آیاهی از عواقب مصر مواد

"واقهررا مررن خررودم در زمینرره مررواد هرریم آیررای نداشررتم نمرری دانسررتم
عواق ش چیه"

تحصیالت پائین

"مررن کرره زیرراد هررم درس نخوانرردم همرران دوران ابترردایی درس را تررر
کردم"

مشکالت خانوادیی

زمینه خانوادیی اعتیاد
داشتن فرد مهتاد در خانواده)

" من پدرم و داداشرم مهتراد بودنرد خروب مرن هرم در کنرار آنهرا برا اعتیراد
بزرگ شدم"
"شوهرم من را مهتاد کرد"

تنهایی

"مررن تنهررا زنرردیی مرری کررردم و کسرری را نداشررتم و همیشرره دن ررال راهرری
برای خالص شدن از این تنهایی بودم"

شکس در ازدواج

" خانم بنده قرالق یرفتنرد واقهرا نمری دانسرتم چررا پرس از آن ناخواسرته
سم مواد رفتم"
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"من در شهر دیگری مهتاد شدم از خانواده دور بودم "

دوری از محیط خانواده

مشکالت اجتماعی

باور غلط

بیکاری

"مررن در زمرران سررربازی و در غربر برررای بررار اول شررروع برره مصررر مررواد
نمودم"

o
e

" در جامهه ای که بیکار باشی چکرار بایرد بکنری مصرر مرواد خرودش یرک
راهی برای کاهش ضسرت و اندوه ناشی از بیکاری بود"
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رایج بودن مواد مخدر در جامهه

"هرجا می رفتی جلو چشم مواد مخدر بود االن هم همینطوریه "

راهی برای تقوی میل جنسی

"مررن در محرریط جامهرره و برررای تقوی ر و ار ررای نیازهررای جنسرری سرررا
مواد مخدر رفتم"

راهی برای درمان درد و بیماری

" من خودم اول بار به همرین خراقر رفرتم سررا مرواد چرون بیمرار برودم و
درد داشتم رفتم سرا تریا "
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اعتیرراد برره عنرروان راهرری برررای زی ررا " من به خاقر زی ا شدن چشرمهایم ابتردا ضشریش مری کشریدم بهرد مهتراد
شدم"
شدن و جوان ماندن
اعتیاد بره عنروان راهری بررای افرزایش " من که مصرر مرواد شیشره) را شرروع کرردم ابتردا چنرد برابرر کرار مری
کردم اما االن هیچی برام نمانده"
توانایی های جسمی
"مصر مواد از همان ابتدا توانایی جسمی من را چند برابر کرد"
رفاه و غرور

www.SID.ir

رفاه مادی

" من چون پول زیا داشتم دن ال هرر کراری مری رفرتم و اعتیراد هرم یکری از
این کار ها بود"

داشتن غرور کاذب

" مغرررور بررودم و یکرری از را ههررا برررای نشرران دادن غرررورم مصررر مررواد

مخدر بود که آن را شروع کردم"
بررر اسرراس آنچرره کرره در جرردول شررماره  2خالصرره شررده اس ر از نظررر فراوانرری علررل شررروع اعتیرراد در مهتررادان مررورد بررسرری ،لررذت
جویی افراد و دن ال تفرریح برودن بیشرترین علر ذکرر شرده بررای شرروع مصرر بروده اسر و پرس از آن کنجکراوی ،فشرار همسراالن ،ناآیراهی،
مشرکالت داخررل خرانواده و مشررکالت داخرل اجتمرراع در رده هرای بهرردی قررار داشررتندط در بهضری از مرروارد هرم علررل اصرلی شررروع اعتیراد وجررود
برخی باورهای نادرس در بین افراد جامهره اسر ط در تهردادی دیگرر از مهترادان علرل مصرر مرواد مرواردی همچرون داشرتن غررور و رفراه مرادی
ذکر شده اس ط
بحث
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ق و نتایج این مطالهه متوسرط سرن شرروع اعتیراد در مهترادان شرهر سرنندج تقری را  20سرالگی بروده اسر ط نترایج مطالهره ضا رر در
زمینه شناخ علل شرروع اعتیراد یرا بره ع رارتی مصرر مرواد مخردر در برار اول کره ضاصرل نظررات شررک کننردیان مهترادان) برود نشران داد
که عوامرل مهمری همچرون تفرریح و سرخوشری ،کنجکراوی ،فشرار همسراالن ،ناآیراهی و دانرش پرائین ،مشرکالت خرانوادیی ،مشرکالت اجتمراعی،

o
e

باورهای غلط در فرد ،رفاه مادی و غرور به ترتیب فراوانی عوامل اصلی تاثیر یذار در شروع اعتیاد مهتادان بوده اس ط
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بر اساس نتایج مطالهه ضا رر از نظرر فراوانری بیشرترین علرل تراثیر یرذار در مصرر برار اول مرواد مخردر توسرط جوانران لرذت جرویی،
دن ال تفریح بودن و کنجکاوی بود که در تهداد زیادی از مطالهات انجام شده در دنیا مطابق دارد )15 ,12ط
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یکی دیگر از مهمترین یافته هرای مطالهره ضا رر نقرش فشرار همسراالن در شرروع اعتیراد برود کره ایرن یافتره هرم برا نترایج مطالهرات
 )17 Rather ،)16 Spoonerو  )18 Baloghهمخوانی داردط

A

نقش زمینره هرای خرانوادیی اعتیراد همچرون وجرود فررد مهتراد در خرانواده ،شکسر در ازدواج و تنهرایی فررد در شرروع مصرر مرواد
مخرردر برره عنرروان یررک یافترره مهررم دیگررر در ایررن مطالهرره مطررر اس ر کرره نتررایج مطالهررات زیررادی در دنیررا از جملرره مطالهرره  )19 Kendlerو
 )20 Taheriبا این یافته مطابق داردط

نتررایج مطالهرره ضا ررر نشرران داد کرره مشررکالت اجتمرراعی همچررون باورهررای غلررط ،فقررر ،بیکرراری ،شرریوع برراالی مصررر مررواد مخرردر و
رایج بودن خرید و فرروش مرواد در سرطح جامهره هرم از دالیرل دیگرر روی آوردن جوانران مرورد مطالهره بره مصرر مرواد مخردر برودط بسریاری از
مطال هات انجام شده در این زمینه هم ارت اط قروی شرروع مصرر مرواد برا عوامرل اجتمراعی مرذکور نشران داده انرد کره از آن جملره مری تروان بره
مطالهررات  )22 Compton ،)21 Durkeeو  )23 Currieاشرراره کررردط در بررین مطالهررات ذکررر شررده مطالهرره  Comptonبرره رابطرره قرروی
بین بیکاری و مصر مواد مخدر اشاره کرده اس
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)22ط

مطالهرره ضا ررر در نرروع خررود اولررین مطالهرره ای اس ر کرره در اسررتان کردسررتان و مطررابو بررا ریشرره هررا و الگوهررای اعتیرراد در بسررتر
فرهنگی شهر سنندج صورت یرفر ط یکری از نقراط قروت مطالهره ضا رر دسرتیابی بره علر و عوامرل تاثیریرذار در شرروع مصرر مرواد مخردر برا
استفاده از ر وش های کیفی برودط پروا رح اسر کره برا توجره بره چنرد عراملی برودن اعتیراد بره مرواد مخردر ،یرافتن و اسرتخراج همره علر هرای
شروع مصرر مرواد برا روش هرای کمری امکانپرذیر نیسر ط در ایرن مطالهره از آنجرا کره برا همره افرراد شررک کننرده در مطالهره مصراض ه هرای
عمیو به عمل آمد سهی شد که از دیدیاه خود مهتادان علل شروع اعتیاد آن ها را به دس آوردط
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در نهای ر بررر اسرراس نتررایج برره دس ر آمررده از مطالهرره ضا ررر مرری ترروان نتیجرره یرف ر کرره عررواملی همچررون تفررریح و سرخوشرری،
کنجکرراوی ،فشررار همسرراالن ،دانررش پررائین ،مشررکالت خررانوادیی ،مشررکالت اجتمرراعی و باورهررای غلررط در فرررد برره ترتیررب فراوان ری مهمترررین
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عوامررل تاثیریررذار در شررروع مصررر مررواد مخرردر در سررنندج مرری باشرردط بررر همررین اسرراس الزم اسر در بحررث مرررت ط بررا مررداخالت پیشررگیرانه،
توجه به هر کدام از عوامل خطر شناسایی شده مذکور به ترتیب اولوی می تواند راهی فراروی مسوالن سیستم سالم قرار دهدط
تشکر و قدردانی
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مطالهه ضا ر برا نظرارت و ضمایر مرالی مهاونر بهداشرتی دانشرگاه علروم پزشرکی کردسرتان انجرام یردیردط لرذا محققران برخرود الزم
می دانند که مراترب تشرکر و قردردانی خرود را نسر
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بره همکراران محتررم ایرن مهاونر و همچنرین مرکرز تحقیقرات عوامرل اجتمراعی مروثر برر

سررالم کردسررتان ابررراز دارنرردط ه مچنررین از زضمررات پرسررنل ارائرره دهنررده خرردم در مراکررز یررذری تررر
رفتاری سنندج به خاقر همکاری در اجرای مطالهه تشکر و قدردانی می یرددط
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اعتیرراد و مرکررز مشرراوره بیماریهررای
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