فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،4124جلد دو

بررسی کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن بر اساس پرسشنامه  SF36در
مراجعهکنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان

میثم شهریاری مقدم ،1زینب جاودان ،2زینب

بهمنی3

تاریخ دریافت1021/20/20 :
تاریخ پذیرش1021/20/12 :
کد مقاله96959 :

چکـیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن بر اساس پرسشنامه  SF36در مراجعه کنندگان به
مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان بود .تعداد  99نفر از افراد تحت درمان (بوپرنورفین و متادون) مراجعه کننده به مراکز ترک
اعتیاد شهر زاهدان و همچنین  96نفر از افراد عادی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه  sf36بر روی
آنها به مورد اجرا گذارده شد .ننایج آزمون فرضیات نشان داد که میانگین نمرات کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن در گروه
از هر دو گروه ترک اعتیاد (بوپرنورفین و متادون) بیشتر بود .از طرف دیگر بین دو گروه تحت درمان (بوپرنورفین و
متادون) ،تفاوت معناداری در میانگین نمرات کیفیت زندگی وجود ندارد.

واژگـان کلـیدی :پرسشنامه  ،sf36کیفیت زندگی ،بوپرنورفین ،متادون ،اعتیاد

 -1کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی
 -0کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی
 -0کارشناس علوم تجربی
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،4124جلد دو

کمتر پدیده ای را می توان یافت که همانند اعتیاد جوامع بشری را مورد تهدید قرار داده باشد .با وجود خطرات و عوارض ناشی
از اعتیاد ،هر روزه بر شمار قربانیان این دام مرگبار افزوده می شود و مشاهدة صحنه های هولناک آن هنوز نتوانسته به عنوان
هشدار ی جدی برای اجتناب سایر افراد به ویژه قشر جوان جامعه تلقی شود (نشریه دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر.)1039 ،
بررسی ها نشان می دهد که حدود  03درصد جمعیت  10سال و باالتر آمریكا حداقل یك بار در طول عمر خود مواد مخدر را
در طول عمر تجربه کرد ه اند و حداقل  6.6درصد آن ها با یك مشكل مرتبط با سوء مصرف دارو مواجه شد ه اند (لوینسون به نقل
از توکلی و همكاران  .)1092در ارتباط با ویژگی های روانشناختی معتادان و افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد همچنان
تحقیقات مختلف در جریان است .بخ نظر می رسد کیفیت زندگی این گروه ار افراد خود به عنوان علت و همچنین معلول می تواند
تحت تاثیر اعتیاد و سوئ مصرف مواد قرار گیرد .آمارهای منتشر شده از سازمان های بین المللی ،بخصوص سازمان بهداشت
جهانی کمیته جهانی کنترل مواد مخدر و سازمان یونسكو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است .تنها
تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آن ها است .بدیهی است که گسترش این روند ،تیشه بر ریشة بنیادهای فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی یك جامعه می زند و در نهایت آن را به انحطاط می کشد .امروزه این مشكل چنان خودنمایی می کند که هیچ
کشوری نمی تواند خود را کامالً از آن مصون بداند .یكی از اثرات اعتیاد ،تاثیر بر کیفیت زندگی معتادین و خانواده هایی آنان می
باشد.
سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را نه فقط با نبود بیماری ،بلكه به عنوان رفاه و آسایش کامل جسمی ،روانی و اجتماعی
تعریف می نماید .به دلیل اهمیتی که مفهوم کیفیت زندگی پیدا کرده است ،سازمان جهانی بهداشت یكی از اهداف عمده خود را تا
سال  0202افزایش کیفیت زندگی ذکر میكند به سبب همین اهمیت روزافزون ،پژوهشهای متعددی عوامل موثر بر آن را بررسی
کردهاند .مطالعه های مختلف در موئلفه روانشناسی سالمت نشان داده اند که استرس ،اضطراب و عوامل مانند آن کیفیت زندگی
فرد را تحت تأثیر قرار میدهند همچنین ،در پژوهشهای گذشته تاکنون رابطه هوش ،معنویت ،سالمت جسمانی و روانی ،فعالیتهای
اوقات فراغت و ارتباط اعضای خانواده و عوامل اجتماعی مانند شغل و تمایالت بین فردی با کیفیت زندگی بررسی شده است این
مطالعات نشان داده اند که کیفیت زندگی برایندی از فشارهای روانی ،حوادث زندگی ،عوامل محیطی و اجتماعی از یك سو و برنامه
هایی همچون بهداشت عمومی و منابع فردی (مانند شناخت ،توان مقابله ،احساس شایستگی ،احساس امنیت ،مهارتهای سازشی،
نظام باورهای اعتقادی -ارزشی باثبات و نظام حمایتی) از سوی دیگر است ایران در بیست سال اخیر ،از نظر کیفیت زندگی در دنیا،
در سطح متوسط رو به پایین قرار داشته است( .پیروی)1099،
ایران از حیث شاخص های آموزشی و برخی شاخص های مربوط به بهداشت و توسعه جنسیتی ،تحوالت مثبت و گاهی به
مراتب بهتر از کشورهای همسایه را تجربه کرده است .با وجود بهبود در شاخص های درآمدی و فقر ،ایران نسبت به کشورهای
همسایه وضعیت قانع کننده ای نداشته است .در زمینه شاخص های درآمدی و اشتغال ،آمارها چندان رضایت بخش نیستند .در
بیست سال اخیر ،میزان فقر مطلق در جامعه بسیار کاهش یافته ،اما بر دامنه فقر نسبی به ویژه در مناطق روستایی افزوده شده
است .درآمدهای پایین ،افزایش نرخ بیكاری و تورم از مهم ترین دالیل اقتصادی این امر بوده است .عالوه براین ،متغیرهای تبیین
کننده دیگری که ایران را در شمار کشورهای با کیفیت زندگی پایین قرار داده ،ریسك های زیست محیطی ،عدم امنیت استراتژیك
و آزادی بوده است(پیرمحمدی و پیرزمانی.)1092،
از آنجاییكه به نظر می رسد اعتیاد به عنوان یك تجربه ناخوشایند زیستی اجتماعی روانشناختی در زندگی هر فرد می تواند
بحران های شدیدی را در ابعاد مختلف بر فرد و خانواده او تحمیل نماید و از طرف دیگر بنا بر تحقیقات انجام شده اثرات مهمی بر
کاهش کیفیت زندگی افراد و ابسته به مواد ایجاد نماید ،انجام تحقیقات بر روی کیفیت زندگی افراد وابسته به مواد می تواند واجد
اهمیت باشد .از طرف دیگر به نظر می رسد پایین بودن کیفیت زندگی به نوبه خود می تواند در گرایش افراد به سوئ مصزف مواد
موثر بوده و دور باطلی از سوء مصرف مواد ،کیفیت زندگی پایین و گرایش به سوئ مصزف مواد ایجاد نماید.
به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی و ابعاد مختلف ان چه در جمعیت عادی و چه در گروه های وابسته به مواد و ترک اعتیاد
از ابزارهای مختلفی استفاده می شود .در بین پر کاربردترین این ابزار ها می توان به پرسشنامه های  WHO-QOLو همچنین
 05SFاشاره نمود (نجات 05SF .)1093،از  1992یعنی زمان معرفی ان تا به امروز در بیش از  0222پژوهش مختلف مورد
استفاده قرار گرفته است( .اسپین ،0222،به نقل ازادیب حاج باقری .)1099،پرسشنامه مشتمل بر  05سوال می باشد که در زمان
محدودی (حدود  16-12دقیقه) قابل اجرا می باشد .با توجه به مطالب ذکر شده بررسی کیفیت زندگی افراد مراجعه کننده به مراکز
اعتیاد با استفاده از پرسشنامه  05sfبه عنوان یكی از پرکاربردترین ابزار های اندازه گیری کیفیت زندگی د رجمعیت های خاص می
تواند استفاده های عملی و کاربردی زیادی چه از جهت پیشینه تحقیقی و روانسنجی پرسشنامه و چه از جهت ارزیابی این ویژگی
در گروه مورد مطالعه داشته باشد.

 -2چارچوب پژوهش
 -1-2اهداف
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مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن بر اساس پرسشنامه  05SFدر مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد به
تفكیك گروه های ترک اعتیاد
مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن بر اساس پرسشنامه  05SFدر گروه های ترک اعتیاد و عادی

 -2-2فرضیات
-

بین میانگین نمرات کل کیفیت زندگی پرسشنامه  05SFدرگروه های مورد بررسی ،بوپرنورفین ،متادون و عادی
تفاوت معناداری وجود دارد.
بین میانگین نمرات بعد سالمت جسمانی کیفیت زندگی پرسشنامه  05SFدرگروه های مورد بررسی ،بوپرنورفین،
متادون و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین میانگین نمرات بعد سالمت روانی کیفیت زندگی پرسشنامه  05SFدرگروه های مورد بررسی ،بوپرنورفین،
متادون و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 -3پیشینه پژوهشی
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در تحقیق علی نژاد ،محمدی و جنایی( )1096به بررسی تفاوت سطح کیفیت زندگی در افراد معتاد و غیر معتاد شهر عسلویه
پرداختند .این تحقیق بر روی  125نفر از افراد معتاد و  65نفر از افراد غیر معتاد انجام گرفت .اطالعات این تحقیق از پرسشنامه
 15SFجمع آوری شد .نتایج این تحقیق نشان داد که اعتیاد کیفیت زندگی را در  0بعد جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی تحت
تاثیر قرار می دهد وسطح این عوامل را به شدت در فرد کاهش می دهد .نریمانی و قمری ( )1092در تحقیقی به بررسی تفاوت
سطح کیفیت زندگی در افراد معتاد و غیر معتاد پرداختند .این تحقیق بر روی  102نفر از افراد معتاد و غیر معتاد در شهر اردبیل
انجام شد .ابزار این تحقیق پرسشنامه کیفیت زندگی 15SFبود .نتایج این تحقیق نشان داد که افراد معتاد در همه ابعاد کیفیت
زندگی نسبت به افراد غیر معتاد در سطح پایین تری قرار دارند.
در تحقیق قمری و شمس ( )1091به بررسی تفاوت کیفیت زندگی و عملكرد خانواده در افراد معتاد و غیر معتاد در شهر نكا
پرداخت .این تحقیق بر روی  96نفر از افراد معتاد و  06نفر از افراد غیر معتاد صورت گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که با شروع
اعتیاد در فرد کیفیت زندگی و عوامل مربوط به آن کاهش پیدا می کند .و زمانی که کیفیت زندگی کاهش پیدا می کند عملكرد
خانواده فرد نیز کاهش پیدا می کند .در تحقیقی شمس آبادی و نژاد نادری( )1099به بررسی تفاوت کیفیت زندگی در افراد معتاد و
غیر معتاد پرداختند .این پژوهش با نمونه  022نفر از افراد معتاد و غیر معتاد انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد که بین افراد
معتاد و غیر معتاد به لحاظ کیفیت زندگی و زیر مقیاس های آن تفاوت معنی داری وجود دارد .و افراد معتاد در کیفیت زندگی و زیر
مقیاس های آن نمرات کمتری گرفتند.
باقری و همكاران( )1092در تحقیقی به بررسی نقش کیفیت زندگی و ابعاد آن در گرایش به درمان اعتیاد در افراد معتاد شهر
تبریز پرداخت .نمونه این تحقیق شامل  39نفر از معتادان شهر تبریز که به شكل نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند ،بود .نتایج
این تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی و ابعاد آن تاثیر به سزای در گرایش معتادین و اقدام به ترک دارد و معتادین که کیفیت
زندگی باالتر عامل مهمی در اقدام به ترک و افزایش سالمت روانی معتادین دارد .سیرانی ( )1092در تحقیقی به بررسی کیفیت
زندگی در گروه های ترک اعتیاد انجمن  NAو متادون درمانی پرداخت .این تحقیق بر روی  92نفر از معتادانی که برای ترک
اقدام کده بودندصورت گرفت 62.نفر از این نمونه در گروه متادون درمانی و  02نفر در گروه  NAحضور داشتند .نتایج نشان داد که
در بین گروه  NAدر سیاری از جنبه های کیفیت زندگی بالتر می باشد.
سرابندی ( )1099در تحقیقی به بررسی تاثیر طرحواره درمانی بر افزایش کیفیت زندگی در معتادانی که برای ترک اقدام کرده
بودند صورت گرفت .این تحقیق بر روی  56نفر از معتادانی که برای سم زدایی به کمپ های ترک اعتیاد شهر سیرجان مراجعه
کرده بودند ،صورت گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که طرحواره درمانی در  0یعد هیجانی و کارکرد اجتماعی تاثیر مثبت و معنی
داری دارد .ویسی ( )1090در پژوهشی به بررسی کیفیت زندگی معتادان در قبل و بعد از درمان در گروه های متادون درمانی
پرداخت .این تحقیق بر روی مراجعه کننده گان به مرکز سم زدای شهر کرج انجام شد .نمونه این تحقیق  95نفر که به روش نمونه
گیری در دسترس انتخاب شده بودند .در این تحقیق ابتدا پرسشنامه کیفیت زندگی  05sfاجرا می شد و آزمودنی وارد مرحله سم
زدایی می گشت و در پایان مرحله سم زدایی مجددا پرسشنامه کیفیت زندگی  05sfاجرا می شد .نتایج این تحقیق نشان داد که
قرار گرفتن در شروع درمان کیفیت زندگی معتادان را در بسیاری از جنبه ها باال می برد.
پیروی ( )1099در تحقیقی به بررسی کیفیت زندگی فرزندان افراد معتاد در معتادان شهر اردبیل پرداخت .این تحقیق بر روی
خانواده های افراد معتادی انجام شد که برای ترک اقدام کرده بودند .نتایج این تحقیق نشان داد که ناامیدی ،بی انگیزگی و کاهش
فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی در فرزندان افراد معتاد در اندازه باالیی مشاهده شد .پورمحمدرضا و پیر زمانی
( )1092در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گزار بر کیفیت زندگی معتادان و خانواده ای آنها پرداخت این تحقیق بر روی  52نفر از
معتادان و خانواده آنها درشهر کاشان پرداخت .بر اساس نتایج این پژوهش ،در مجموع کیفیت زندگی بیشتر از  00درصد فرزندان
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افراد معتاد در سطح متوسط و  3درصد در سطح باال ،و کیفیت زندگی  00درصد این افراد پایین بوده است .به طور کل اعتیاد
والدین منجر به کاهش سالمت روان و افزایش اختالالت روانی فرزندان آن ها میشود.
در پژوهش ثابتی ( )1092به بررسی تفاوت کیفیت زندگی و گرایش به رفتار های پر خطر فرزندان دختر و پسر افراد معتاد
پرداختند .این تحقیق در خانواده معتاد شهر کرمانشاه انجام شد و نمونه این تحقیق  62نفر از اعضای خانواده ای معتادین بود که به
صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که در تمام ابعاد کیفیت زندگی یعنی سالمت جسمانی،
سالمت روانی ،روابط میان فردی و سالمت محیط بین فرزندان دختر و پسر افراد معتاد تفاوت معنیداری وجود دارد .کیفیت زندگی
در جنس دختر پایین تر و در فرزندان پسررفتار های پرخطر بیشتری مشاهده شد .این مسئله حاکی از آسیب پذیر بودن دختران
نسبت به پسران در جامعه است که بیشتر در معرض اثرات ناخواسته و نامطلوب اعتیاد قرار می گیرند .جوانمرد و همكاران ()1092
در تحقیقی به بررسی تفاوت کیفیت زندگی در گروه معتادین وابسته به مواد سبك (سیگار و قلیان ) و مواد سنگین (تریاک ،شیشه )
پرداخت .این تحقیق بر روی  122نفر از افراد معتاد شهر تهران پرداخت .که نشان داد نمره کیفیت زندگی افراد سوءمصرف کننده
مواد سنگین پایینتر از کیفیت زندگی فرزندان افراد سوءمصرف کننده مواد سبك است .از آنجا که مواد سبك شامل سیگار ،قلیان و
مشروبات الكلی و مواد سنگین شامل تریاک ،حشیش ،قرص اکستازی ،کراک ،شیشه و هروئین می شود و میتوان گفت که
سوءمصرف مواد سنگین تأثیرات مخرب تری بر ساختار روانی و کیفیت زندگی افراد به جا می گذارد.
خسروی ( )1091در تحقیقی به بررسی تفاوت کیفیت زندگی در معتادینی که به شیوه متادون درمانی و سایر روش های
درمانی پرداخت .این تحقیق بر روی  32نفر از افرادی که برای درمان به مراکز ترک اعتیاد شهر بم مراجعه نمودند ،اجرا شد .نتایج
پژوهش نشان داد که در مقایسه با جمعیت عمومی ،معتادان تحت درمان متادون سطح باالیی از مشكالت سالمت روانی را نشان
دادند و اکثراً اختالل های خلقی و عاطفی مانند افسردگی و اضطراب را تجربه کرده اند و کیفیت زندگی پایین تری نسبت به سایر
افراد معتادی که روش های دگیر درمانی را انتخاب کردند ،.نشان دادند .در مطالعه ای خسروی کبیر ( )1099با هدف تعیین تاثیر
اعتیاد بر افسردگی ،اضطراب و کیفیت زندگی درمعتادان پرداخت .که نتایج نشان داد افراد معتاد نسبت به سایر افراد عالئم
افسردگی بیشتر و شدیدتری را تجربه می کنند و اضطراب باالیی را در همه سطوح زندگی تجربه می کنند .و به لحاظ کیفیت
زندگی و ابعاد آن در شرایط نامطلوبی از این حیث نسبت به سایر افراد جامعه قرار داشتند.
زینالی ( )1090در تحقیقی به بررسی رابطه کیفیت زندگی میزان مصرف و نوع ماده مصرفی در معتادان شهر زنجان پرداخت.
نمونه این تحقیق شامل  02نفر از افراد معتاد شهر زنجان بودند که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند .نتایج این
تحقیق نشان داد کیفیت زندگی پایین با مصرف بیشتر رابطه معنی داری دارد همچنین ماده مصرفی شیشه بیشترین همبستگی را با
کیفیت زندگی پایین در معتادان داشت .در مطالعه توکلی( )1091به بررسی تاثیر سم زدایی بر کیفیت زندگی معتادان پرداختنداین
تحقیق بر روی  02نفر از افرادی که برای سم زدایی مراجعه کرده بودند ،اجرا شد .نتایج این تحقیق نشان داد روش درمانی سم
زدایی در افزایش کیفیت زندگی این افراد موثر می باشد.
در مطالعه کریمی مقدم و همكاران ( )1092به بررسی ،تفاوت کیفیت زندگی معتادانی که در جلسات درمانی معتادان گمنام
شرکت کرده بودند در مقایسه با متادون درمانی بررسی شد .این تحقیق بر روی  02نفر اجرا شد که هر کدام از روش ها ی درمانی
 02نفر را شامل می شدند .نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی معتادانی که در جلسات معتادان گمنام شرکت کرده بودند
باالتر از معتادان تحت درمان با متادون بود .مهربانی( )1091در تحقیقی به بررسی رابطه کیفیت زندگی و ابعاد آن و استعداد اعتیاد
پرداخت .این تحقیق به در جوانان  02تا  06سال شهر ساوه انجام شد نتایج این تحقیق نشان داد که میزان گرایش به اعتیاد در
گروههایی از قبیل افراد بیكار و بی سواد ،روستائیان ،حاشیه نشینان شهرها ،خانوارهای دارای سابقه مصرف مواد و خانوادههای
پرجمعیت بیشتر است عوامل فردی مانند دوره جوانی ،صفات شخصیتی ،استعداد ارثی و اختالالت روانی و برخی عوامل اجتماعی
مانند آشفتگی سامان خانواده ،دوستان ،محل سكونت و قوانین و در مجموع کیفیت زندگی پایین از جمله عوامل مؤثر بر پدیده
اعتیاد تلقی می شوند.
قدیمی ( )1099در تحقیق به بررسی کیفیت زندگی و بازگشت به اعتیاد در افراد دارای سابقه تر پرداختند .این تحقیق بر روی
 06نفر از افرادی که برای چندمین بار برای ترک اقدام می کردند ،انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی پایین در
بازگشت دوباره به اعتیاد تاثیر گزار می باشد .همچنین از دیدگاه معتادان ،معاشرت با دوستان معتاد و منحرف به عنوان مهمترین
عامل بین فردی مرتبط با بازگشت به اعتیاد توصیف شده است .با این حال عوامل شغلی همچون بیكاری ،عوامل اقتصادی
همچون فقر و عوامل خانوادگی همچون برخورد نامناسب همسر و اعضای خانواده از دیگر عوامل بازگشت مجدد معتادان محسوب
می شوند .رحیمی ( )1090در تحقیقی به بررسی تاثیر کیفیت زندگی و ایعاد آن بر تعداد دفعات اقدام برای ترک در معتادین شهر
یزد پرداخت .این تحقیق بر روی  122نفر از معتادین که برای ترک اقدام کردند ،انجام شد .نتیج این تحقیق نشان داد که کیفیت
زندگی باال باعث اقدام به ترک می شود .و میزان دفعات ترک با کیفیت زندگی ارتباط مستقیم و معنی داری دارند.
قیصری ( )1091در تحقیقی به بررسی تفاوت کیفیت زندگی و ابعاد آن در افراد معتاد در قبل و بعد از متادون درمانی پرداخت.
این تحقیق در شهر بابل و بر روی  65نفر از معتادین که برای ترک اقدام کرده بودند انجام شد .نتایج تحقیق و پیگری بعد از
تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی در افراد معتاد بعد از متادون درمانی نسبت به قبل تفاوت معنی داری دارد و در بحث ابعاد
کیفیت زندگی ،در بسیاری از ابعاد شرایط بهتر شده بود .در تحقیق پارکر و جانسون ( )0229به بررسی کیفیت زندگی در افراد معتاد
و غیر معتاد در شهر لندن پرداختند .این تحقیق بر روی  102نفر از افراد معتاد و غیر معتاد پرداختند ابزار این تحقیق پرسشنامه
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کیفیت زندگی  15SFبود .نتایج این تحقیق نشان داد که افراد معتاد در تمامی زیر مقیاس های کیفیت زندگی از افراد غیر معتاد
نمرات کمتری کسب کردند.
لیموال ( )0223در تحقیقی به بررسی تاثیر اعتیاد بر بهزیستی روانی ،مناسبات اجتماعی و کیفیت زندگی در اعضای خانواده
معتادین پرداخت .این تحقیق بر روی معتادان شهر سیدنی استرالیا انجام شده است .نتایج این تحقق نشان داد که بهزیستی روانی
اعضای خانواده معتادین دستخوش اغتشاشات میشود ،مناسبات اجتماعی و کیفیت زندگی آن ها مختل میشود و غم ،اندوه ،احساس
تنهایی ،شرم و عدم امنیت روانی بر سیطره زندگی آن ها استیال می یابد .کمبل و همكاران )0229( ،در تحقیقی به بررسی رابطه
اعتیاد با کیفیت زندگی و طالق در افراد معتاد پرداخت .نتایج این تحقیق نشان داد که وقایع زندگی مانند جدایی یا طالق والدین،
بیماری و مرگ آن ها که رابطه مستقیمی با سوءمصرف مواد سنگین دارند ممكن است باعث اضطراب و فشار روانی شود و این
فشارها نیز بر سالمت روانی و عملكرد و بهزیستی جسمی و روانی اثر نامطلوبی بر جای میگذارند و همین عوامل ،باعث کاهش
قابل توجه کیفیت زندگی در افراد معتاد می شود.
بر اساس تحقیق جاویره ( )0229در تحقیقی به بررسی کیفیت زندگی در افراد معتاد و فرزندان انها پرداخت .این تحقیق بر
روی  62نفر از افراد معتاد و خانواده های آنها در شهر مكزیكوسیتی پرداخت .نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی افراد
معتاد در سطح بسیار پایینی می باشد .از دیگر نتایج مهم این مطالعه می توان به این نكته اشاره کرد که فرزندان افراد وابسته به
مواد آسیب قابل مالحظه ای دریافت میكند .،فرزندان افراد معتاد از انواع تنش ها و استرس ها رنج برده و دارای مشكالتی در
راهبردهای مقابله ای خود در برخورد با تنش زاهای زندگی هستند که می تواند روی کیفیت زندگی آن ها تأثیر بگذارد .اعتیاد به
تنهایی مدام در زندگی مبتالیان و خانوادههای آنان به خصوص فرزندان شان بحران ایجاد میكنند و میتوانند منجر به کاهش
کیفیت زندگی آن ها در ابعاد مختلف روانی و جسمانی شوند .افانی ( )0212در تحقیقی به عوامل موثر در بازگشت به اعتیاد درافراد
معتاد به حشیش در شهر مارسی پرداخت .نمونه این تحقیق شامل  62نفر از افراد ترک کرده ای بودند که به اعتیاد برگشته بودند.
نتیج نشان داد که اختالالتی مانند ،افسردگی ،اضطراب ،اسكیزوفرنی و اعتیادهای دارویی باعث مقاومت به درمان و بازگشت دوباره
به اعتیاد می باشد .از جمله نتایج دیگر این تحقیق کیفیت زندگی پایین زندگی این افراد و عدم حمایت از طرف اطرافیان بود.
جوی ( )0211در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گزار در بازگشت مجدد معتادین به اعتیاد بعد از درمان پرداخت .نمونه این
تحقیق  00نفر از معتادینی بودند که مراحل درمانی را طی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد باال بردن ابعاد کیفیت زندگی ،مهارت
در دوری جستن از مواد و توانایی سازگاری بااسترسها و نیز ایجاد عزت نفس و اعتماد به نفس بازگشت مجدد به اعتیاد را کاهش
می دهد .روسی ( )0210به بررسی نقش اعتیاد در سالمت روان و کیفیت زندگی معتادین پرداخته بود این تحقیق در شهر ونیز
ایتالیا و بر روی  110نفر از معتادین شهر ونیز که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند ،اجرا شد .نتایج این تحقیق
نشان داد که کیفیت زندگی و سالمت روان در افراد معتاد نسبت به سایر افراد جامعه در سطح پایین تری می باشد.
رانتر ( )0210در تحقیقی به بررسی ویژگی های شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی)و کیفیت زندگی در افراد معتاد پرداخت.
نمونه این تحقیق شامل  02نفر از معتادان وابسته به هروئین در شهر استكهلم سوئد بود .نتایج این تحقیق نشان داد ویژگی
شخصیتی برون کرایی در افراد معتاد بیشتر بود همچنین کیفیت زندگی در افراد معتاد نسبت به سطح نرمال جامعه پایین تر بود.
ریچاردسون ( )0212در تحقیقی به بررسی تاثیر حمایت اجتماعی در افزایش کیفیت زندگی بعد از درمان در افراد معتاد پرداخت .این
تحقیق بر روی  02نفر از معتادین که برای ترک اقدام کرده بودند ،اجرا شد .نتایج این تحقیق نشان داد که وجود حمایت اجتماعی
بعد از ترک اعتیاد نقش به سزای در افزایش کیفیت زندگی و بهبود شرایط معتادان دارد .همچنین از دیگر نتایج این تحقیق می
توان به این مورد اشاره کرد که وجود حمایت اجتماعی بازگشت به اعتیاد تا درصد باالیی کاهش پیدا می کند.
فیدو ( )0210در تحقیقی به بررسی مقایسه کیفیت زندگی و سرختی روانشناختی در افراد معتادی که اقدام به ترک کردند و
معتادینی که تمایلی به درمان ندارند ،پرداخت .نمونه این تحقیق شامل  52نفر از معتادین بودند که به روش نونه گیری سرشماری
انتخاب شدندو در دو گروه معتادینی که برای ترک اقدام کرده بودند و معتادینی که تمایلی به ترک نداشتند ،قرار گرفتند .نتایج این
تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی در معتادینی که اقدام به ترک کردند نسبت به معتادینی که تمایلی به ترک نداشتند ،در سطح
باالتری قرار داشت همچنین این تحقیق نشان داد سرسختی روانشناخی بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.

 -4روش تحقیق
طرح تحقیق حاضر از نظر کلی زیر مجموعه طرح های توصیفی می باشد .اما در شكل محدود و مشخص خود از نوع
طرحهای علی مقایسه ای می باشد.

 -1-4جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر دو گروه آزمودنی بودند .گروه اول تحت عنوان گروه ترک اعتیاد عبارت بودند از کلیه
افراد تحت درمان (بوپرنورفین و متادون) مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان که به عنوان گروه های ترک اعتیاد در
مطالعه شرکت نمودند .گروه دوم تحت عنوان گروه عادی عبارت بودند گروهی از افراد عادی (غیر معتاد) حاضر در بیمارستان ها و
یا مراکز درمانی مختلف که به عنوان مالقات کننده و یا همراهان بیماران حضور پیدا کرده بودند.
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 -2-4نمونه آماری و روش نمونه گیری
از بین دو گروه افراد جامعه آماری تعداد  122پرسشنامه در اختیار هر یك از گروه ها (ترک اعتیاد و عادی) که تمایل به شرکت
در پژوهش داشتند قرار داده شد .از این تعداد  99پرسشنامه از گروه ترک اعتیاد و  96پرسشنامه از گروه عادی بازگردانده شد .روش
نمونه گیری ،نمونه گیری در دسترس بود.

 -3-4ابزار گردآوری داده ها
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به منظور جمع اوری داده های الزم جهت بررسی اهداف پژوهش و همچنین ازمون فرضیات پژوهش از پرسشنامه کیفیت
زندگی  sf36استفاده شد .پرسشنامه کیفیت زندگی 05sfیك پرسشنامه معتبر است و به طور گسترده برای ارزیابی کیفیت زندگی،
به کار برده می شود .در ایران این فرم توسط منتظری و همكاران ( )1096با رو ش ترجمه مجدد به فارسی برگردانده شده و روی
 0150نفر در رده سنی  16سال به باال میانگین سنی  06/1سال ،که  60درصد آنها زن بودند ،هنجاریابی شده است .ضریب پایایی
گزارش شده برای خرده مقیاس ها از  ٪33تا  ٪92به غیر از خرده مقیاس سر زندگی که  ٪56بوده است .در مجموع یافته ها نشان
داده اند که نسخه ایرانی این پرسشنامه ابزاری مناسب برای اندازه گیری کیفیت زندگی است.
هشت مقیاس پرسشنامه کیفیت زندگی در  0بعد سالمت جسمانی و سالمت روانی خالصه میگردند .چهار خرده مقیاس اول
شامل کارکرد جسمانی ،نقش جسمانی ،درد جسمانی و سالمت عمومی در بعد “سالمت جسمانی” و  0خرده مقیاس آخر سالمت
روانی شامل سرزندگی ،کارکرد اجتماعی ،نقش هیجانی و سالمت روانی می باشد .همچنین این پرسشنامه دارای یك سوال نیز می
باشد که در آن فرد به ارزیابی سالمت خود در یك ماه گذشته می پردازد.
 .1خرده مقیاس کارکرد جسمانی :محتوای این خرده مقیاس شامل  12سوال است ،که توانایی انجام فعالیت های زندگی
مانند توجه کردن به نیازهای فردی ،پیاده روی و نرمش را در بر می گیرد.
 .0خرده مقیاس نقش جسمانی :نقش محدودیت هایی که به سبب مشكالت جسمانی ایجاد می شود) .محتوای این خرده
مقیاس  10سوال است که به فعالیت های محدود کننده توانایی های جسمانی مربوط می شود.
 .0خرده مقیاس درد جسمانی :این خرده مقیاس دارای  0سوال است ،که میزان احساس درد طی  0هفته گذشته و تداخل
آن با فعالیت های روزمره فرد را ارزیابی میکند.
 .0خرده مقیاس سالمت عمومی :چهار سوال این خرده مقیاس سالمت عمومی را بر اساس ادراک فرد ارزیابی می کند.
 .6خرده مقیاس سرزندگی :این خرده مقیاس  0سوال دارد که محتوای آن در خصوص احساس چاالکی ،انرژی و خستگی
است.
 .5خرده مقیاس کارکرد اجتماعی :این خرده مقیاس دارای  0سوال است که میزان تاثیر مشكالت جسمی و روانی را در
انجام فعالیت های اجتماعی و ارتباط با خانواده ،دوستان و سایر افراد جامعه مورد ارزیابی قرار می دهد.
 .3خرده مقیاس نقش هیجان :نقش محدودیت هایی که به سبب مشكالت هیجانی ایجاد می شود) .این خرده مقیاس
دارای  0سوال است که عوامل هیجانی تداخل کننده با کار و سایر فعالیت ها را ارزیابی می کند.
 .9خرده مقیاس سالمت روانی :این خرده مقیاس دارای  6سوال است که احساس افسردگی و اضطراب را می سنجد.

 -4-4روش گردآوری داده ها
به منظور توزیع پرسشنامه مربوط به گروه ترک اعتیاد ،با مراجعه به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان ،از بین افراد تحت درمان
مراجعه کننده به مراکز پس از توضیح اهداف پژوهش ،پرسشنامه پزوهش در بین اندسته از افراد با سوادی که تمایل به مشارکت در
پژوهش داشتند توزیع شد .برای گروه عادی ،در خود مراکز ترک اعتیاد از بین همراهان افراد مراجعه کننده ،و همچنین در سطح
بیمارستان های امام علی (ع) و نبی اگرم (ص) در ساعات مالقات و در بین آندسته از افرادی که تمایل به مشارکت در پژوهش
داشتند ،پرسشنامه  sf36توزیع شد .مالک ورود در پژوهش برای افراد عادی عدم وابستگی به مواد یا مشارکت در هر گونه برنامه
ترک اعتیاد (بنا به اضهار خود افراد) و داشتن سواد الزم جهت تكمیل پرسشنامه ها بود.

 -5-4روش تجزیه تحلیل داده ها
به منظور توصیف متغیر های پژوهش از برخی از شاخص های توصیفی همچون میانگین ،انحراف استاندارد و واریانس استفاده
شد .جهت آزمون فرضیات پژوهش ،از آزمون  tبرای مقایسه میانگین نمونه های مستقل و همچنین تحلیل واریانس یكراهه
استفاده شد .به منظور تسهیل محاسبات از نرم افزار اماری  SPSS-20استفاده شد.

 -5توصیف دادهها
برخی از شاخص های توصیفی مربوط به سن آزمودنی ها به تفكیك جنسیت درگروه های مورد مطالعه (بوپرنورفین -متادون-
عادی) در جدول  1-0ارائه شده است.
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جدول  :1برخی شاخص های توصیفی مربوط به سن آزمودنیها
انحراف استاندارد

میانگین

بیشترین نمره

کمترین نمره

تعداد

7.84405
10.83128
8.55507
10.17759
8.71267
8.83309

32.0625
31.3750
34.0000
31.3950
32.7037
36.2368

43.00
51.00
54.00
54.00
54.00
56.00

18.00
13.00
17.00
17.00
17.00
23.00

16
16
38
16
54
38

گروه

جنسیت
mard
zan
mard
zan
mard
zan

بوپرنورفین
متادون
عادی

جدول  :2برخی شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش (نمره کل و ابعاد مختلف پرسشنامه  ) SF36به
بیشترین

کمترین

100.00

10.00

تفکیک گروه های مورد مطالعه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد

100.00

.00

24.07568

60.2778

54

105.00

5.00

24.72327

65.5435

92

400.00

50.00

83.93891

194.5313

32

400.00

25.00

98.98264

205.8544

54

404.50

29.50

90.66029

206.9487

92

100.00

12.00

21.15665

48.4063

32

100.00

.00

23.63354

47.3889

54

97.00

-3.00

22.36165

53.3883

92

87.00

25.00

14.51636

52.7188

32

100.00

5.00

17.73372

50.0741

54

107.00

12.00

16.25644

58.5543

92

75.00

10.00

17.65413

48.5938

32

90.00

10.00

16.09285

52.0370

54

93.00

13.00

16.67856

53.8152

92

100.00

.00

24.03238

47.8438

32

100.00

.00

20.66468

52.0926

54

104.00

4.00

21.76439

54.2174

92

400.00

33.00

94.97145

179.1875

32

400.00

.00

110.98149

199.7037

54

405.00

5.00

102.08836

203.2065

92

80.00

8.00

17.60086

43.3750

32

88.00

8.00

15.38311

47.0370

54

96.00

16.00

16.31276

53.2174

92

150.00

44.00

27.46581

80.6250

32

153.00

35.00

28.72166

84.5185

54

685.00

142.00

130.39250

364.4348

92

148.00

28.00

27.33897

74.2500

32

153.00

15.00

30.46672

80.9259

54

678.00

69.00

133.03147

340.4565

92

167.00

49.00

29.55938

84.2813

32

165.00

29.00

32.36117

90.6667

54

299.00

52.00

52.73461

161.3696

92

بوپرنورفین
متادون
عادی
بوپرنورفین
متادون
عادی
بوپرنورفین
متادون
عادی
بوپرنورفین
متادون
عادی
بوپرنورفین
متادون
عادی
بوپرنورفین
متادون
عادی
بوپرنورفین
متادون
عادی
بوپرنورفین
متادون
عادی
بوپرنورفین
متادون
عادی
بوپرنورفین
متادون
عادی
بوپرنورفین
متادون
عادی

عملكرد جسمی

ایفای نقش جسمی

درد بدنی

سالمت عمومی

سرزندگی

عملكرد اجتماعی

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،4124جلد دو

26.41891

58.9063

32

گروه متغیر

ایفای نقش هیجانی

بهداشت روان

سالمت جسمانی

سالمت روانی

نمره کل
(کیفیت زندگی)
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همچنانكه از جدول  1آشكار می شود تعداد آزمودنی ها در گروه بوپرنورفین  00نفر (زن= ،15مرد= ،)15در گروه متادون 60
نفر (زن= ،15مرد= ،)09و در گروه عادی  99نفر (زن= ،09مرد=)60نفر حضور داشتند .کمترین میانگین سن مربوط به گروه زنان
ترک اعتیاد ( )01.36و بیشترین مربوط به گروه مردان عادی ( )00.32می باشد.
برخی از شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش (ابعاد مختلف و همچنین نمره کل پرسشنامه  SF36به تفكیك
گروه های مورد مطالعه محاسبه و در جدول  0ارائه شده است.
همچنانكه از جدول  0آشكار می شود در گروه های مورد مطالعه و در تمامی متغیر های مورد بررسی ،میانگین نمرات گروه
عادی از میانگین نمرات دیگر گروه ها (بوپرنورفین و متادون) بیشتر است .عالوه بر این همچنانكه جدول  0-0نشان می دهد ،در
گروه های ترک اعتیاد (بوپرنورفین و متادون) ،به غیر از متغیرهای سالمت عمومی و درد بدنی ،در دیگر متغیر ها میانگین نمرات
گروه متادون از گروه بوپرنورفین بیشتر است.

 -6تحلیل داده ها

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،4124جلد دو

همچنانكه جدول  0نشان می دهد ،بین میانگین نمرات گروه های مختلف در متغیر های مورد بررسی تفاوت هایی مشاهده
می شود .به منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت های موجود بین گروه های مورد مطالعه با توجه به فرضیات پژوهش در
متغیرهای مورد نظر از نظر آماری معنادار است یا خیر ،از آزمون تحلیل واریانس یكراهه ( )ONEWAY-ANOVAاستفاده که
نتایج به تفكیك فرضیات در ادامه ارائه شده است.
فرضیه  -1بین میانگین نمرات کل کیفیت زندگی پرسشنامه  63SFدرگروه های مورد بررسی ،بوپرنورفین ،متادون،
و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
به من ظور آزمون فرضیه اول پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یكراهه و نیز آزمون تعقیبی  LSDاستفاده و نتایج به شرح

جداول  0و  0ارائه شده است.
جدول  :3جدول آنوا مربوط به فرضیه اول (متغیر کیفیت زندگی) ()TOTAL SF36 Score

Sig.
.000

F
62.095

میانگین مجذورات
119101.208
1918.034

Df
2
175
177

منبع پراکندگی
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات
238202.417
335655.904
573858.320

همچنانكه از جدول  0آشكار می شود ،دست کم بین دو گروه از سه گروه مورد مقایسه ،میانگین نمرات کیفیت زندگی از نظر
آماری متفاوت می باشد .به منظور تعیین این مطلب که این تفاوت بین کدام گروه ها می باشد از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده و
نتایج به شرح جدول 0ارائه شده است.
جدول  :4نتایج آزمون تعقیبی  LSDمربوط به کیفیت زندگی (Dependent Variable: TOTAL SF36 Score

)LSD

فاصله اعتماد 95%
حد باال

حد پایین

12.8973
-59.3492
25.6681
-55.8854
94.8274
85.5204

-25.6681
-94.8274
-12.8973
-85.5204
59.3492
55.8854

Sig.

خطای
استاندارد

تفاوت میانگین
)(I-J

گروه )(J

.514
.000
.514
.000
.000
.000

9.77025
8.98814
9.77025
7.50782
8.98814
7.50782

-6.38542
*-77.08832
6.38542
*-70.70290
*77.08832
*70.70290

متادون
عادی
بوپرنورفین
عادی
بوپرنورفین
متادون

گروه )(I
بوپرنورفین
متادون
عادی

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

همچنانكه از جدول  0آشكار می شود ،تفاوت بین میانگین نمرات کیفیت زندگی تنها بین گروه عادی با گروه متادون ،و
همچنین گروه عادی با گروه بوپرنورفین از نظر آماری معنادار می باشد .در هر دو مورد میانگین نمرات کیفیت زندگی افراد عادی از
گروه های ترک اعتیاد باالتر می باشد .بر این اساس فرضیه اول پژوهش تایید می شود.
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فرضیه  -2بین میانگین نمرات بعد سالمت جسمانی کیفیت زندگی پرسشنامه  63SFدرگروه های مورد بررسی،
بوپرنورفین ،متادون ،و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :5جدول آنوا مربوط به فرضیه دوم (متغیر سالمت جسمانی) ()Physical Health

Sig.
.000

F
190.751

میانگین مجذورات
1759600.452
9224.615

Df
2
175
177

منبع پراکندگی
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات
3519200.904
1614307.590
5133508.494

همچنانكه از جدول  6آشكار می شود ،دست کم بین دو گروه از سه گروه مورد مقایسه ،میانگین نمرات سالمت جسمانی از
نظر آماری متفاوت می باشد .به منظور تعیین این مطلب که این تفاوت بین کدام گروه ها می باشد از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده
و نتایج به شرح جدول  5ارائه شده است.
جدول  :6نتایج آزمون تعقیبی  LSDمربوط به سالمت جسمانی (Dependent Variable: Physical Health
فاصله اعتماد 95%
حد پایین
حد باال
38.3941
-244.9072
46.1811
-247.4209
322.7123
312.4116

-46.1811
-322.7123
-38.3941
-312.4116
244.9072
247.4209

Sig.
.856
.000
.856
.000
.000
.000

خطای
تفاوت میانگین(I-
استاندارد
)J
متادون
-3.89352
21.42651
بوپرنورفین
عادی
-283.80978* 19.71134
بوپرنورفین
3.89352
21.42651
متادون
*
عادی
-279.91626
16.46492
بوپرنورفین
283.80978* 19.71134
عادی
متادون
279.91626* 16.46492
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
گروه )(J

گروه )(I

همچنانكه از جدول  5آشكار می شود ،تفاوت بین میانگین نمرات سالمت جسمانی تنها بین گروه عادی با گروه متادون ،و
همچنین گروه عادی با گروه بوپرنورفین از نظر اماری معنادار می باشد .در هر دو مورد میانگین نمرات سالمت جسمانی افراد عادی
از گروه های ترک اعتیاد باالتر می باشد .بر این اساس فرضیه دوم پژوهش تایید می شود.
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)LSD

فرضیه  -6بین میانگین نمرات بعد سالمت روانی کیفیت زندگی پرسشنامه  63SFدرگروه های مورد بررسی،
بوپرنورفین ،متادون ،و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

Sig.
.000

جدول  :7جدول آنوا مربوط به فرضیه دوم (متغیر سالمت روانی) ()Mental Health
منبع پراکندگی
مجموع مجذورات
میانگین مجذورات
Df
F
بین گروهی
3052424.234
2
1526212.117
158.713
درون گروهی
1682826.530
175
9616.152
کل
4735250.764
177

همچنانكه از جدول  3آشكار می شود ،دست کم بین دو گروه از سه گروه مورد مقایسه ،میانگین نمرات سالمت روانی از نظر
آماری متفاوت می باشد .به منظور تعیین این مطلب که این تفاوت بین کدام گروه ها می باشد از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده و
نتایج به شرح جدول  9ارائه شده است.
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جدول  :8نتایج آزمون تعقیبی  LSDمربوط به سالمت روانی (Dependent Variable: Mental Health

)LSD
فاصله اعتماد 95%
خطای
تفاوت میانگین
Sig.
استاندارد
حد پایین
حد باال
)(I-J
metadon
-6.67593
21.87651
.761
-49.8517
36.4998
bopernorfin
Normal
-266.20652* 20.12531
.000
-305.9261
-226.4870
bopernorfin
6.67593
21.87651
.761
-36.4998
49.8517
metadon
Normal
-259.53060* 16.81072
.000
-292.7084
-226.3528
bopernorfin 266.20652* 20.12531
.000
226.4870
305.9261
Normal
metadon
259.53060* 16.81072
.000
226.3528
292.7084
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
گروه )(J

گروه )(I

همچنانكه از جدول  9آشكار می شود ،تفاوت بین میانگین نمرات سالمت روانی تنها بین گروه عادی با گروه متادون ،و
همچنین گروه عادی با گروه بوپرنورفین از نظر اماری معنادار می باشد .در هر دو مورد میانگین نمرات سالمت جسمانی افراد عادی
از گروه های ترک اعتیاد باالتر می باشد .بر این اساس فرضیه سوم پژوهش تایید می شود.
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 -7نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن بر اساس پرسشنامه  05SFدر مراجعه کنندگان به مراکز
ترک اعتیاد شهر زاهدان بود .گروه های ترک اعتیاد در این پژوهش عبارت بودند از آندسته از افراد تحت درمان (بوپرنورفین و
متادون) مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان .به منظور تعیین این مطلب که آیا از نظر متغیر های مورد بررسی در این
پژوهش ( کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن) تفاوتی بین این گروه از افراد یعنی گروه تحت درمان (بوپرنورفین و متادون) با افراد
عادی (غیر معتاد) وجود دارد یا خیر ،یك گروه از افراد غیر معتاد (بنا بر اضهار خود افراد) نیز انتخاب و پرسشنامه  sf36به عنوان
یك ابزار چند بعدی سنجش کیفیت زندگی در اختیار آنها گذاشته شد.
ننایج آزمون فرضیات و همچنین تحلیل های آماری انجام شده بر روی داده های بدست امده از گروه های مورد بررسی نشان
داد که تفاوت معناداری بین گروه های ترک اعتیاد و افراد عادی در کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن وجود داردو در همه متغیر ها
در هر دو گروه ترک اعتیاد (بوپرنورفین و متادون) میانگین نمرات بطور معناداری از میانگین نمرات گروه عادی پایین تر بود .با این
وجود بین دو گروه مورد بررسی تحت درمان (بوپرنورفین و متادون) ،با وجود تفاوت های اندکی در میانگین نمرات ،تفاوت معناداری
در میانگین نمرات کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن مشاهده نشد.
تفاوت های موجود بین کیفیت زندگی افراد وابسته به مواد با افراد عادی آنچنانكه در این پژوهش مشاهده شد همسو با دیگر
تحقیقات انجام شده در ارتباط با گیفیت زندگی گروه های معتاد و ترک اعتیاد می باشد و بر این اساس یافته های این پژوهش با
تحقیقات مرتبط همسو می باشد .به عنوان مثال ،نتایج پژوهش علی نژاد ،محمدی و جنایی( )1096در مقایسه کیفیت زندگی افراد
معتاد و غیر معتاد با استفاده از پرسشنامه  15SFنشان داد که کیفیت زندگی در  0بعد جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی در گروه
معتاد نسبت به افراد غیر معتاد بطور معناداری پایین تر است .در تحقیق نریمانی و قمری ( )1092جهت مقایسه کیفیت زندگی افراد
معتاد و غیر معتاد با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی 15SFنیز به همین ترتیب مشخص شد که کیفیت زندگی افراد معتاد در
همه نسبت به افراد غیر معتاد در سطح پایین تری قرار دارند .نتایج تحقیق قمری و شمس ( )1091نیز نشان داد که با شروع اعتیاد
در فرد کیفیت زندگی و عوامل مربوط به آن کاهش پیدا می کند .نتایج پژوهش شمس آبادی و نژاد نادری( )1099در جهت بررسی
تفاوت کیفیت زندگی در افراد معتاد و غیر معتاد همسو با دیگر پزوهش ها و همچنین تحقیق جاری نشان داد که بین افراد معتاد و
غیر معتاد به لحاظ کیفیت زندگی و زیر مقیاس های آن تفاوت معنی داری وجود داشته و افراد معتاد در کیفیت زندگی و زیر
مقیاسهای آن نمرات کمتری گرفتند.
در ارتباط با گروه های ترک اعتیاد و یا گرایش افراد به اعتیاد و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ،همسو با پژوهش حاضر نتایج
تحقیق باقری و همكاران( )1092نشان داد که کیفیت زندگی و ابعاد آن تاثیر به سزای در گرایش معتادین و اقدام به ترک دارد و
معتادین که کیفیت زندگی باالتر عامل مهمی در اقدام به ترک و افزایش سالمت روانی معتادین دارد .همچنین نتایج تحقیق
سیرانی ( )1092در بررسی کیفیت زندگی در گروه های ترک اعتیاد انجمن  NAو متادون درمانی نشان داد که در بین گروه NA
در بسیاری از جنبه های کیفیت زندگی بالتر می باشد .ویسی ( )1090در بررسی کیفیت زندگی معتادان در قبل و بعد از درمان در
گروه های متادون درمانی با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی  05sfبه این نتیج رسید که قرار گرفتن در شروع درمان کیفیت
زندگی معتادان را در بسیاری از جنبه ها باال می برد .خسروی ( )1091در تحقیقی خود پیرامون بررسی تفاوت کیفیت زندگی در
معتادینی که به شیوه متادون درمانی و سایر روش های درمانی اقدام می نمایند به این نتیجه رسید که که در مقایسه با جمعیت
عمومی ،معتادان تحت درمان متادون سطح باالیی از مشكالت سالمت روانی را نشان دادند و اکثراً اختالل های خلقی و عاطفی
مانند افسردگی و اضطراب را تجربه کرده اند و کیفیت زندگی پایین تری نسبت به سایر افراد معتادی که روش های دیگر درمانی را
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مهربانی ،پیام )  (.1092بررسی مقایسه ای سالمت روانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشكی و فنی مهندسی بابل ،پایان
نامه کارشناسی رشته پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی بابل.
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انتخاب کردند ،.نشان دادند .در مطالعه کریمی مقدم و همكاران ( )1092پیرامون تفاوت کیفیت زندگی معتادانی که در جلسات
درمانی معتادان گمنام شرکت کرده بودند در مقایسه با متادون درمانی نتایج نشان داد که کیفیت زندگی معتادانی که در جلسات
معتادان گمنام شرکت کرده بودند باالتر از معتادان تحت درمان با متادون بود .یافته های قیصری ( )1091در بررسی تفاوت کیفیت
زندگی و ابعاد آن در افراد معتاد در قبل و بعد از متادون درمانی نشان داد که کیفیت زندگی در افراد معتاد بعد از متادون درمانی
نسبت به قبل تفاوت معنی داری دارد و در بحث ابعاد کیفیت زندگی ،در بسیاری از ابعاد شرایط بهتر شده بود .نتایج پژوهش پارکر و
جانسون ( )0229در بررسی کیفیت زندگی در افراد معتاد و غیر معتاد در شهر لندن نشان داد که افراد معتاد در تمامی زیر مقیاس
های کیفیت زندگی از افراد غیر معتاد نمرات کمتری کسب کردند.
در مجموع به نظر می رسد از آنجاییكه اعتیاد پیامدهای مختلفی بر جنبه های مختلف و ابعاد مختلف زندگی فرد چه در بعد
شخصیتی و چه در ابعاد مختلف اجتماعی داشته و از طرف دیگر وابستگی به مواد در کنار محدودیت های فردی برای فرد معتاد در
ابعاد مختلف جسمی و روانشناختی فرد را تحت تاثیر قرار داده و این موضوع به نوبه خود در تعامالت فرد با دیگر افرادخانواده و
همچنین اجتماع مشكالت و محدودیت هایی ایجاد می نماید ،به نظر می رسد کیفیت زندگی نیز به عنوان متغیری که می تواند
تحت تاثیر همه این عوامل قرار گیرد ،به شكل مناسبی با استفاده از پرسشنامه  sf36قابل اندازه گیری باشد .از طرف دیگر بر
اساس پژوهش های انجام شده هر گونه پیشرفتی در برنامه درمان اعتیاد می تواند کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار داده و این
موضوع با توجه به حساسیت پرسشنامه  sf36قابل اندازه گیری می باشد.
در مجموع نتایج پژوهش حاضر همسو با دیگر پژوهش های مرتبط انجام شده نشان می دهد که افراد وابسته به مواد چه در
مرحله درمان و یا غیر از آن از کیفیت زندگی پایین تری برخوردار بوده و پرسشنامه  sf36ابزار مناسبی برای اندازه گیری کیفیت
زندگی در افراد وابسته به مواد می باشد.
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