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 1390در مراجعين به کلينيک های ترک اعتياد گناباداقدام به ترک اعتياد و عوامل مرتبط با 
 3محبيپور مجتبي ،2مقدم صادق ليال ،1رسول سليماني مقدم 

برابر نرخ رشد جمعيت بوده است. براي مقابله با اين  3سال گذشته، ميزان رشد سوء مصرف مواد بيش از  20مقدمه و هدف:در ايران، طي 
 طور كلي شامل سه رويکرد پيشگيري،درمان و كاهش آسيبكه به  سترش يافته استگاخير به تدريج هاي  رويکرد كاهش تقاضا درسالمعضل، 

در  مهميک موضوع ، جهت ترک معتادين نموده است. خدماتدر حال حاضر اقدام به ارائه  كز درمان سرپايي معتادانادر زمينه درمان، مر .است
حاضر با هدف تعيين عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتياد در مراجعين به كلينيک هاي  است. پژوهشعلت اقدام به ترک اعتياد ، ترک اعتياد

 ترک اعتياد گناباد طراحي و اجرا گرديده است.
انجام  1389-90، درسال گنابادترک اعتياد  هاي توصيفي تحليلي است كه در مراجعين به كلينيک مطالعهحاضر يک مواد و روش ها:پژوهش 

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه خود ساخته دو قسمتي بوده كه بخش  گيري آسان انتخاب شدند،هاي پژوهش به روش نمونهشده است. واحد 
و  ماعياجتخانوادگي،  ،فردياول آن فاكتورهاي دموگرافيکو بخش دوم مربوط به عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتياد كه عبارت بودند از:عوامل 

 و آزمون كاي اسکوئر تجزيه و تحليل شدند. SPSS. نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار اقتصادي
سال و ميانگين سن شروع  48/40±37/10درصد( زن بودند. ميانگين سن،  4نفر، ) 6درصد( مرد و  96نفر، ) 144مراجعه كننده 150يافته ها:از  

درصد موارد نحوه ي مصرف به صورت  7/30يب ترياک، كريستال و هروئين بود و در سال و بيشترين مواد مصرفي به ترت 58/24±28/7 اعتياد
 درصد موارد، مشوق براي ترک، آشنايي با مراكز ترک اعتياد بود.  44تدخيني بود. در 

 عوامل اقتصادي، اجتماعي، فردي و خانوادگي بود. ترک، به ترتيب نتيجه گيري:بيشترين عوامل مرتبط با اقدام به
 اعتياد،كلينيک ترک اعتياد،اقدام به ترک:ت كليديكلما
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