
 
 
 
 
 
 
 
 

  1آيا سيگار در درمان اعتياد اثر سوء دارد؟

  

  
  2و دكتر محمدجهانفرمهرانگيز نيكنام 

  چكيده 

مركـز   15معتاد  407از  خصوصمضر است؟ در اين براي آنان كند و يا  آيا ترك سيگار به درمان معتادان كمك مي

دسـت آمـده از وضـعيت     هـاي بـه   شـاخص  .آمده است يك سال اطالعاتي به دستدر طي  آنجلس لوسدر درماني 

بررسي ديگر، همچون اثـر اسـتفاده از الكـل بـر      36هاي ادرار و  با مصرف مواد مخدر، آزمايش ارتباطدر  ها سيگاري

بيشتر پاسـخگويان  به دست آمده از نتايج . گرفته استاعتياد، مسائل رواني و مشكالت جانبي آن مورد ارزيابي قرار 

در اثـر برنامـه تغييـر وضـعيت      .انـد  درصد از معتادان در تمام طول زندگي خود سيگاري بوده 95هد كه د نشان مي

  .درصد آنان متحول شدند 29، ها سيگاري

  

  مصرف مواد مخدر سوء  هروئين، كوكايين،  ، سيگار، الكل، اعتياد :كليد واژگان

  

  مسأله

ي ها سيگاريي سابق كمتر از ها گاريسيشود كه ثبات رواني  با مطالعه اين گزارش معلوم مي

شده است، ولي مسائل  نباعث كاهش استعمال هروئي ها سيگاريتغيير وضعيت . باشد ميجديد 

  . افزايش پيدا كرده است  آنانرواني و مشكالت مربوط به 

تر از  و باثبات كمتر ،لحاظ تعداداز   اي ي حرفهها سيگاريشد كه  ديده مي معمولبه طور 

هميشگي بوده و يا در نحوه استفاده از  آنانيي هستند كه وضعيت استعمال سيگار در اه سيگاري

 به همراه داشتهيعني ترك و  اعتياد مجدد اختالل بيشتري را ( اند تغييري ايجاد كرده سيگار

گونه ناخودآگاه و افسردگي و  رفتار وسواسفيزيكي و جسماني، هاي  طور بازتاب نيهم). است

در مدتي بسيار طوالني، اجتناب از اين كه نتيجه . ر آنان مشاهده شده استدنيز اضطراب 

                                                
  :اي است از اين مقاله ترجمه - 1

William J. McCarthy, Cyleste Collins, Yih-Ing Hser, Does Cigarette Smoking 
Affect Druge Abuse Treatment? Journal of Druge Issues, 2002, 32 (1) 61-80.  

  .عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران  مهرانگيز نيكنام مترجم و دكتر محمدجهانفر، -2
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، بيشترين نتيجه را در به كليدرمان به طور و ادامه استعمال دخانيات در معتادان براي تحمل 

  .دست آوردن سالمتي آنان داشته است

فقط به طور ه نشوند،  معتاداني كه به مدت طوالني سيگاري بودند موفق به ترك آن مي وقتي

تر شدن عمر  و طوالني )دست انتشار، در 2001كارتي، زهو، هسر و كولين  مك( خاص به سالمتي

توانند از مواد مخدر هم دوري جسته  كنند، بلكه به احتمال زياد به خوبي مي خود كمك مي

  22ا ت 11بين بيمار  45) 1996(و هرت  ؛1994كارتي، آنگلين  هسر، مك(كنند واعتياد را ترك 

بيشتر كساني كه  به كه  است به اين نتيجه رسيده )1994(هسر  ).را مورد بررسي قرار دادندسال 

  .ندا هكشيده شدمخدر مواد  طرفاند به  مواد شيميائي وابسته

است،  آمريكا) (UCLAاي ال يوسيكارتي كه هم اكنون پروفسور روانشناسي در  دكتر ويليام مك

جوانان در استعمال سيگار از سوي آميز  و رفتار مشاركت وضعيتخود كه در مورد  تحقيقدر 

و اخيراً  دن اسانس نعناع به توتون، جوانان را از نظر رواني ارزشيابي كرده استكربا اضافه است، 

  .اين نوع توتون را در طوالني مدت مورد بررسي قرار داده است زيجانشين سا

ال اي  شناسي و علوم رفتاري در يوسي خش رواندكتر ين نيك هامسر كه هم اكنون پروفسور ب

ارزش درمان اعتياد را  ،اش ترين تحقيق در مهم ،آمريكا و رئيس مركز مطالعات مواد مخدر است

اين . دهد تا آنان به خاطر بسپارند كه اعتياد يك بيماري واگيردار است ميآموزش به مردم 

آمده  هاي مختلف آماري به دست وشو پذيرش ر با گسترشو است سالمتي  زمينهتحقيق در 

  . است

اش در مورد  مخدر است كه تحقيق قبلي ، متخصص آمار در مركز تحقيقات مواد1زكولين سلست سي

توجهي به فرزندان، اعمال قدرت والدين و خشونت قابل انتقال  بود، ولي كار جديدش در مورد  بي

  .جوانان و بدرفتاري با نوجوانان است

سن و سال در بين معتادان  نز و هسر گزارش دادند كه ميزان مرگ و مير افراد همكارتي، كولي مك

تواند در اثر مصرف توتون  سه برابر بيشتر از غير معتادان بوده است و اين كه اكثر اين تلفات مي

كه است سال گزارش شده  24تا 21مطالعات هسر  و همكارانش در جوانان سنين  به دنبال. باشد

برابر بيشتر از افرادي است كه سيگار  4افراد معتاد به ترياك كه سيگاري هستند مرگ و مير 

بعد از ترك دوباره  ،كشيدند و باز هم گزارش شده است كه افراد معتاد به هروئين سيگاري نمي

                                                
١- Cylests Collins  
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كشند به ميزان كمتري دوباره به اعتياد روي  كه افرادي كه سيگار نمي شوند، در حالي معتاد مي

  .)1994هسر، (آورند  مي

دربارة بازگشت معتادان به مواد مخدر كه به وسيله هسر و همكارانش در مطالعات طولي 

مشخص كرد كه آيا در  به طور دقيقتوان  نمي ،ده استشگزارش ) هاي گذشته ازجمله در سال(

كه ترك سيگار  اي در سيگار كشيدن معتادان پيش آمده است و يا اين مدت درمان اعتياد، وقفه

هاي تخصصي در مطالعات كوتاه مدت با  اين گونه يافته. باشد هاي پيش مي ربوط به سالم

كننده سيگاري تأييدو  نداردمطالعاتي كه در مورد معتادان در زمان درمان اعتياد است همخواني 

  .بودن يا نبودن معتادان نيست

معتادان، ترك در مطالعه اخير پيشنهاد شده است كه حتماً در اين روش  ،براي نمونه

). 2000كونر، اشتاين، النك شور و استيسي،(ار را با اضافه كردن مصرف كوكائين آغاز كنند گسي

در مطالعات . كه پيش از آن مقدار توتون را افزايش و مقدار كوكائين را كاهش داده بودند ويژهبه 

براي ( ني هستندديگر پيشنهاد شده است تا براي افرادي كه تحت درمان با داروهاي غيرقانو

تا اينكه  ،يك جابجايي دارويي توصيه گردد) خورند هاي مخدر مي براي درمان سردرد قرص ،مثال

). 1995 كمپل، واندر، استارك، و هول برت(آنان را به مصرف دخانيات بيشتر گرايش دهند 

ز به مخاطره ها، وقفه ايجاد كردن در زمان استعمال سيگار، ترس ا بعضي از اين نظريه ،بنابراين

افتادن وضعيت اجتماعي معتادان و اجتناب از مواد مخدري كه غيرقانوني باشد، آنان را از كشيدن 

د، شطي يك سال مستمري كه مطالعه براي درمان معتادان انجام . سيگار منصرف كرده است

ا مجبور ، تصميم بر اين شدكه معتادان ر)ي مختلف ناهماهنگ بودĤناندر مجموع اين روش با درم(

مطالعاتي به آزمون گذارده شد تا اثر ترك سيگار گروهي و نكشيدن سيگار . به ترك سيگار كنند

 407از   .در مدت يك سالي كه افراد از نظر جسمي و رواني تحت مطالعه بودند بررسي شود

القمند به بقيه اعتياد را ترك كردند، ولي اين تعداد نيز اخيراً ع) نفر 15به جز (معتاد تحت درمان 

   .)زدايـي، يا مصرف متادون شدن دورة بيماري، سم به دليل سپري( اند درمان داروئي شده

  

  بررسي روش طرح و نمونه

كنندگان جوان در روند كار مطالعاتي اخير  گيري از شركت اطالعاتي كه از مطالعه و نمونه

گيري  ن جواني كه با نمونهدهد كه متقاضيا و نتايج درمان اعتياد به دست آمده است، نشان مي
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تا حد قابل  ،بودند  اي انتخاب شده بندي شده و به طور تصادفي براي درمان مرحله تصادفي طبقه

  .اند موفق بوده) اعتياد(قبولي براي درمان عادات غلط خود 

  ،هاي درماني، تعدادي از متقاضيان جواني كه انتخاب شده بودند از ميان هريك از روش

هاي درماني  كردند تا بتوانند اثر تمامي روش تسهيالت درماني مختلف استفاده مي فقره 19از 

  .آنجلس را مشخص سازند موجود در ايالت لوس

هاي زيادي بر  گذشته از اين، آزمايش .ها به طور تصادفي انتخاب شده بودند اين برنامه

در . في انتخاب شده بودندمتقاضي از هر بخش به طور تصاد 30روي زنان انجام گرفت و تقريباً 

. اند كننده و يا در همين حدود انتخاب شده و ثبت نام كرده شركت 30براي هر برنامه  ،حال حاضر

نمونه  30متقاضيان داوطلب ثبت نام شدند و پس از آن براي هر محل تا حدود  ،به اين ترتيب

ديگري نيز از اين به دنبال مصاحبه اول، يك سال بعد مصاحبه . مورد بررسي قرار گرفت

با توافق مراجعان و ارائه رهنمودهاي اخالقي، بعد از اينكه به  .آمد  متقاضيان به عمل

با رضايت  ،كنندگان اطمينان داده شد كه مسائل آنان محرمانه تلقي خواهد گرديد شركت

به  در اين تحقيق براي اطمينان دادن ،ديگر اينكه. آوري گرديد مراجعان، اطالعات الزم جمع

گونه افراد مبني بر اين كه اطالعات آنان هيچ گونه عواقب حقوقي و قانوني برايشان نخواهد  اين

  . يك گواهي محرمانه سياسي تنظيم و تحويل گرديده است ،داشت

  

  كنندگان و روند كار  شركت

نفر بودند به هدف اصلي خود كه  565كننده در اين تحقيق كه  در ابتداي امر افراد شركت

 565گذشته از اين . اند يدن به سالمتي است، توجه داشته و سالمتي خود را بازيافتهرس

كننده نيز در  مصاحبه  شركت 9و  كردندنفر از مصاحبه خودداري 100كننده، به طور تقريبي شركت

كنندگان  همة شركت. از مراجعان تائيد شده است% 84به اين ترتيب، نتيجه براي . رد شده بودند

ها كه تقريباً  در اين مصاحبه. اند به اوليه بيشتر خواستار آموزش و درمان رو در رو بودهدر مصاح

در پايان . شد شوندگان مبلغي نيز دريافت مي گرفت، از مصاحبه دقيقه وقت مي 45براي هريك 

 هاي آزمايشي براي اما پس از آن از اين نمونه. آمد مصاحبه از داوطلبان آزمايش ادرار به عمل مي

ي به عمل آمد، كه محدود به استعمال دخانيات هم نبوده است ياه تعيين نوع مواد مخدر آزمايش

به طور شان كامل شده بود  كنندگاني كه مصاحبه شركت  ).بيشتر از معتادان يياه با انجام آزمايش(
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از  يگروهتنها مخالفت به ثبت رسيده مربوط به  .گرفتند تا دو هفته تحت درمان قرار مياستثنايي 

. زدايي از بدنشان در بيمارستان بستري شده بودند كه براي سه روز جهت سم بودكنندگان  شركت

شدگاني كه تحت  اي از مطالعات انجام گرفته بر روي كليه پذيرش آنجلس خالصه در ايالت لوس

  .آوري و ثبت شد جمع ،درمان اعتياد قرار گرفته بودند

در مصاحبه رو در روي خود، فرم مربوط را كامل كرده كننده  شركت 511در طول يك سال 

 36. نفر نيز از انجام اين برنامه خودداري كردند 11نفر بودند و 7شدگان در اين مدت  فوت. بودند

  . نيز به نواحي خارج از شهر رفته بودند و يا در آن موقع مقيم شهر نبودند آناننفر ديگر از 

پوستان  از سياه) درصد 1/41(و سفيدپوستان بيشتر %) 2/54(زنان به نسبت بيشتر از مردان 

درصد از اين افراد  9/51. تحت درمان هستند) درصد 6/18(هاي التين  يا آمريكايي) درصد 3/32(

درصد آنان نيز  حتي نتوانسته بودند كاري  1/21نه توان كار داشتند و نه به كاري مشغول بودند، 

آنان در %  8كار تمام وقت داشتند؛ به عالوه ) درصد% 1/19(آنان كمتر از يك پانزدهم . پيدا كنند

كردند كه  جالب اين است كه مستخدمان رده پايين نيز وانمود مي. استخدام نيمه وقت بودند

  .كرده هستند تحصيل

 6/19هستند و بقيه يعني  ها دانشگاهها مربوط به  درصد گزارش 6/36بيش از يك سوم، يعني 

درصد نيز  مدارس عالي و فني را به اتمام رسانده  5/14التحصيل دبيرستاني و  غدرصد افراد فار

  .بودند

نفر از كل  54. در زمان بررسي ازدواج كرده بودند)  درصد 9/26(فقط يك چهارم اين افراد 

هاي جمعيتي  مورد مطالعه مفقود شده بودند؛ ولي همة شاخصنمونه ) درصد 6/9(كنندگان  شركت

. هاي آغازين و دو زيرمجموعه مورد بررسي براي سنجش باقي مانده بود ن كلية نمونهاوليه از بي

دار نبوده  هاي كاي اسكوئر معني هيچ يك از آزمون(سال بوده است  2/36سن متوسط مراجعان 

ها را از بدو امر تا  ها و داليل كاهش حجم نمونه تغييرات، اندازه و حجم نمونه 1جدول  .)است

به منظور تجزيه و تحليل اثر وضعيت سيگار و نتايج روان درماني آن براي . دهد ميانتها نشان 

كنندگاني   شركت  )n=55(و هايي كه از ابتدا با متادون درمان شده ي سرپايي،نمونهيي داروهاي نادرم

 5گذشته از اين . اند ناديده گرفته شده .)n=44( اند زدايي بستري بوده كه در بيمارستان براي سم

ماه حضور داشته و يا جزو افراد  12كه اعالم كرده بودند كه در مصاحبه طي  نفر از پاسخگوياني

زدايي در بيمارستان بستري شده بودند، در  سم  اند و يا براي برنامه كننده از متادون بوده استفاده

ن امتناع بيماراني كه از مصرف داروي متادو. اند پايان اين تحقيق حذف و ناديده گرفته شده
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تر از هروئين است،  با توضيح نقش داروي متادون و اينكه از نظر جامعه قابل قبول ،كردند مي

است كه متادون در واقع همان نقش  باوركولينز بر اين . كردند و متادون مصرف مي وندتوجيه ش

ي جلوگيري و كنند، و آن را جايگزيني برا سيگار را براي درمان افراد معتاد به كوكائين ايفا مي

مربوط ) كولينز( ترين آزمايش قوي. ادامة مصرف مواد مخدر غيرقانوني نظير هروئين دانسته است

  . دشونبه  نمونة حاضر بوده و الزم بود بيماران متادوني از آن حذف و مستثني 

زدايي كه در بيمارستان بستري بودند، همانند  هاي سم كننده در برنامه بيماران شركت

زدايي در  ندگان متادوني مستثني گرديدند؛ زيرا تعداد بيماران بستري شده براي سمكن مصرف

بعضي از شواهد . افراد در  مراكز درماني شبانه روزي بيشتر بوده است  مقايسه با درمان سرپايي

نشانگر آن است كه معتاداني كه براي ترك اعتياد خود در مدتي طوالني به خودشان متكي 

  .اند ر از افرادي هستند كه متكي به كمك كاركنان مراكز درماني بودهت هستند، موفق

نمونه از  457اين موارد از جمله نتايجي بود كه در طول بررسي  .)1990فيرو،  ،براي نمونه(

در سري ) n=511(ها بدون قيد و شرط  تجزيه و تحليل آخرين نمونه. معتادان به دست آمد

بندي  مناسب ارزشيابي شده است و در مقايسه با توزيع طبقه هايي كه با كيفيت خوب و آزمايش

به جز در ) P>40 all(مونه نهاي اخالقي در دو  شناسي از نظر جنسي يا گروه سني و زمينه جامعه

تفاوتي نداشته است؛ يك گرايش به  ،بوده است =P)011/0(ها، در مواردي كه  رقابت نمونه

  .است ها بدون درنظر گرفتن سفيدپوستان قابل مالحظه بوده نهداري نيز در بين نمو اعتياد غيرمعني

تر بود  كنندگان مناسب بودند و در محلي كه براي شركت  ديده كنندگان ماهر و تعليم مصاحبه

كنندگان براي  انجاميد و شركت اين مصاحبه دو تا سه ساعت به طول مي. شد با آنان مصاحبه مي

تر از مصاحبه براي ثبت  مدت مصاحبه طوالني. كردند فت مياي را دريا شركت در مصاحبه هزينه

اي كه پاسخگو در  زيادي مطرح بوده است كه با تجربه هاي پرسشنام شدن بوده است، زيرا 

در آخرين سوال از . نهايي جواب دهد هاي پرسشبايستي به اين  ،طول درمانش پيدا كرده است

در . گرديد آوري  آمد و نتايج آن جمع يش ادرار به عمل آزما ،اند افراد داوطلبي كه تحت درمان بوده

 .هاي جمعيتي مرحله اول پاسخگويان درج شده است اي از شاخص خالصه ،ستون اول در ،1جدول

هاي  بخش اي از نمونه اوليه با تغييرات قابل اغماضي از آن در هاي بعدي زيرمجموعه در ستون

  . جمعيتي آمده است
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  هاي جمعيتي و شيوع سيگار در ابتدا شاخص:  1جدول شماره 

  
  منابع نمونه

كل نمونه در 

  آغاز

نمونة طولي 

  در آغاز

نمونة طولي در درمان 

دارويي سرپايي در 

  آغاز

ي ها سيگاري

  �فعلي

  %6/79  407  511  565  ابعاد نمونه

  جنس

  

  مرد

  زن

8/45%  

2/54%  

44%  

56%  

3/41/0  

7/58%  

75%  

2/83%  

  گروه سني

  سال 25كمتر از 

  29تا  25

  34تا  30

  39تا  35

40+  

8/10%  

6/16%  

5/22%  

5/19%  

3/30%  

8/10%  

0/17%  

9/22%  

20%  

4/29%  

3/12%  

9/19%  

9/22%  

4/19%  

6/25%  

6/83%  

6/81%  

3/78%  

4/80%  

78%  

  زمينه نژادي

  سفيد

  سياه

  آسيايي

  التين

  نژادهاي ديگر

1/41%  

3/32%  

3/4%  

6/18%  

5/3%  

40%  

3/33%  

3/4%  

6/18%  

7/3%  

2/40%  

4/38%  

4/5%  

6/12%  

4/3%  

8/81%  

1/81%  

7/85%  

5/68%  

5/89%  

  وضعيت اشتغال

  تمام وقت

  وقت نميه

  بيكار

  فاقد توان كار

1/19%  

8%  

1/21%  

9/51%  

6/17%  

2/8%  

1/22%  

3/49%  

17%  

9/7%  

8/23%  

6/48%  

2/74%  

5/80%  

3/79%  

2/81%  

  وضعيت فرهنگي

  آموزش عالي

  آموزش عالي التحصيل فارغ

  دانشگاه ز گذراندن دروسي ا

  اي فني و حرفه

2/29%  

6/19%  

6/36%  

5/14%  

9/29%  

6/19%  

6/36%  

5/14%  

7/30  

4/20  

4/35%  

5/13%  

1/84%  

4/78%  

3/74%  

1/85%  

  وضعيت زناشويي
  متاهل

  مجرد

9/26%  

1/73%  

2/26%  

8/73%  

8/23%  

2/76%  

4/79%  

7/79%  

                                                
هـاي   هاي فعلي يا سـيگاري  شامل سيگاري ها سيگارياين جدول است، ) n=51(هاي اوليه  ها براساس نمونه ارقام مربوط به شيوع سيگاري �  

  .باسابقه بوده است
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  :دهد تدا تا آخر كار را نشان ميي است كه از ابيها دهندة كاهش اندازه نمونه چارت نشان -1نمودار 

  

كننده از ابتدا تعداد افراد شركت    

565N= 

  شركت كنندگاني كه فوت كردند

6N= 

ي كه كنندگان شركت

نقص داشته  آنانكار 

 است 

افرادي كه از 

همكاري خودداري 

 كردند

كنندگاني كه تا آخر  شركت

  همكاري نكردند

11N= 

افرادي كه در آن شهر اقامت 

نداشته و يا از محل نقل مكان 

  كردند 

36N= 

ي كه تا  پايان همكاري يها نمونه

  كردند

511N= 

افرادي كه تحت درمان 

  سرپائي بودند 

104N= 

ي كه تا آخر يها نمونه

تحت درمان سرپايي 

  بودند

407N= 

+ + 
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  دهد؟ قرار مي تأثيرآيا استعمال سيگار درمان اعتياد را تحت 

آزمايش مربوط در جدول اول اعتبار  .باشد ي سرپايي هم ميها ناشامل درماين بررسي 

ند ا اي كه از بدو كار تا پايان بوده يد و تصديق كرده است و دو نمونهيجمعيتي را در هر نمونه تأ

كنندگان تحت درمان  دهد كه شركت هاي طولي به دست آمده نشان مي نيز در بررسي نمونه

  .اند اعتياد خود را ترك كرده ،ييسرپا

  

  ها اقدام

كنندگان مواد مخدر از  است، اكثريت مصرف فرداي كه مربوط به گذشته  در مصاحبه فشرده

خرين فرد آ تااز اولين  همة پاسخگويان، اند داشته  )توتون( جمله كساني كه سابقة مصرف تنباكو

دو سؤال اساسي براي شرح حال استعمال مواد مخدر، . اند شونده مورد بررسي قرار گرفته مصاحبه

  :در ذيل آورده شده است

  روز 30 حداكثر ايد؟ روز مواد مخدر مصرف كردهچند در ماه آخر  -1

  ايد؟ وز مواد مخدر مصرف كردهدر اين سي روز قبل از اينكه پذيرفته بشويد چند ر -2

  ند از كراك هروئين ، كوكائين، الكل و توتونهست عبارت ،استبوده داروهايي كه مدنظر 

  

  وضعيت استفاده از توتون

  :گونه تعريف شده است وضعيت استفاده از توتون اين

دي  كه افرا. اند نخ سيگار نكشيده 15روز گذشته بيش از  30افراد سيگاري جواب دادند كه در 

كشيدند، ولي  كردند كه حداقل روزي يك سيگار مي اظهار مي ،كشيدند به طور متناوب سيگار مي

اند  ي قديمي افرادي هستند كه گفتهها سيگاري. اند نخ سيگار نكشيده 15روز گذشته بيش از 30در 

و اظهار  ند ا روز گذشته سيگار نكشيده 30اند، ولي در  فقط سيگار را براي تجربه و تفريح كشيده

  .كنند استعمال نميسيگار دارند كه هرگز دوباره  مي

  : به شرح زير دريافت شده استي يها پاسخدرخصوص تغيير در وضعيت استعمال دخانيات 

آن خانم يا آقا  ،داشت كه در هر دو مرحله ارزشيابي سيگاري بوده است اگر پاسخگو اظهار مي

روز گذشته  30داد كه در  هر دو مرحله ارزشيابي گزارش مياگر پاسخگو در . ناميدند را سيگاري مي

داشت كه در بين دو  اگر پاسخگو اظهار مي. ناميدند سيگاري مي سيگار نكشيده است، او را غير
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 ثبات و پايداري. ناميدند پاسخگو را سيگاري تناوبي مي كشيده، دوره ارزشيابي گاهي سيگار مي

اگر در اين . پژوهش گذشته نيز مورد بررسي قرار گرفته بوددر زمان تحقيق و  ها سيگاريوضعيت 

) 2001كارتي در سال تحقيق مك ،براي مثال(شده بود مدت در وضعيت مصرف توتون تغييراتي داده

 .كردند مي شد كه آگاهانه دوباره شروع به كشيدن سيگار شامل افرادي مي ها سيگاريتغيير وضعيت 

تصميم گرفته شد كه وضعيت اين دو  ،گي سيگاري شده بودند تازبراي كساني كه به  ،عالوه بر آن

، نتيجه اين وضعيت از نظر انجام كار كلينيكي، در ظاهر. دسته افراد سيگاري را با هم بررسي كنند

براي افرادي كه سعي كرده بوند سيگار را ترك كنند و دوباره سيگاري شده بودند و اشخاصي كه 

هاي آنان قابل  انگيزه ،بنابراين. ه استر كرده بودند، متفاوت بودتازه شروع به استعمال سيگا

يي كه به تازگي ها سيگاري انگيزة فردي بين افرادي كه دوباره سيگاري شده بودند و .مقايسه است

در هر . ترك كرده بودند، به طور مساوي مورد ارزيابي قرار گرفته و مقايسه شده بوداستعمال آن را 

هاي مهيج با افراد سيگاري منزلت آنان حفظ شود  رسيد كه ضمن صحبت ميبه نظر دو مورد 

)25=n(.  كشيدند  متناوب سيگار مي طور  بهافرادي كه)5=n ( ،ميزان  از اين روكاهش يافته بود

  .ناچيز بوده است خيليهاي مربوطه  تخميندر ثباتي  بي

  

 (ASI)شاخص شدت اعتياد
بخشي از مصاحبه كلينيكي است كه با اعتبار ) 1992 نتمكال( (ASI)1اعتياد  شدتشاخص 

 هفتبيماران معتاد در  سنجش شدت مشكالتو قابليت اعتماد به اثبات رسيده است و براي 

اندازي  گر با تجربه راه زماني كه اين مركز توسط يك مصاحبه .منطقه مورد بررسي قرار گرفته است

معتادان شدت بيماري : نتيجه اين كهرا شد؛ دقيقه اج 30تا  20در مدت  شاخص شدت اعتيادشد، 

  .ه استاعتياد بود تأثيرتحت  به طور كاملمنطقه  7در هر 

  : دهد كه  ها در مقياس كوچك نشان مي سنجش

در اين پژوهش فقط سه مورد مربوط به مشكالت افراد الكلي، مواد مخدر و مسائل رواني 

ساله مورد بررسي و ارزيابي  با پيگيري يككار و شروع مورد افراد در مبدأ  سهدر هر . بوده است

                                                
١- Addiction Severity Index (ASI) 
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اعتياد به طور كلي مورد  شدتهاي كوچك، شاخص  در زير در مورد اين مقياس. قرار گرفته بودند

  .شود توضيح داده مي به طور دقيق تحقيق و بررسي قرار گرفته بود كه

 بهر تا يك يك سلسله امتيازاتي از صف (ASI)براي هر مقياس كوچك شاخص شدت اعتياد 

با . اعتياد عملياتي انجام شده است شاخص شدتشان دادن براي مهمتر ن. آمده است دست 

نگاري مكالنت و  آيد كه در  تك اي به دست مي معيار ويژه ،گيري براي هر مقياس لگاريتم

  .همكارانش نيز گزارش شده است

شاخص ست و زيرمجموعه مطالعات ااين كه در زير به دست آمده، نتيجة  بينابينيمقادير 

لگاريتم مورد   با محاسبة ديگرانالبورسكي و  ،موضوعاتي است كه مكالنتشدت اعتياد از 

  .اند بررسي قرار داده

 
 وضعيت رواني: اعتياد شاخص شدت 
سؤال دربارة شرح حال پاسخگو درخصوص افسردگي، اضطراب و افكار خودكشـي   10وضعيت رواني شامل 

  )77= آلفا  همبستگي دروني( .گيرد را نيز در برمياست كه مسائل رواني 

 
  تاريخچه استفاده از مواد مخدر: شاخص شدت اعتياد

در هفته . كردند، مورد سؤال قرار گرفت شرح حال پاسخگوياني كه از مواد مخدر استفاده مي

رسي به كنندگان مواد مخدر دربارة اعتياد و درمان علني معتادان بر سؤال از مصرف 12 باگذشته 

مربوط به مواد مخدر  ها سؤالبوده است اين  71همبستگي دروني آلفا برابر كه در نتيجه عمل آمد

  .بود و نه اعتياد به الكل

  

 سوابق اعتياد به الكل: شاخص شدت اعتياد

گذشته درباره مقدار مصرف   در هفتة .معتادان به الكل به طور جدي مورد سؤال قرار گرفتند

ي نيز ناز افراد معتاد به الكل و درمان عل ،الكل پنج سؤال جدي پرسيده شد معتادانالكل از 

  . بوده است 68همبستگي دروني آن برابر  .هايي پرسيده شد سؤال
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  ي بهداشتيĤنانهايي در مورد وضعيت اشتغال معتادان در سازم سؤال

در سي روز : ن كردندبيا گونه مربوط به استخدام را در دو مورد ذيل اين مسألهپاسخگويان دو 

ايد و با اين  روبرو شده) مشكالت كاري، پيدا كردن كار( يگذشته چقدر در كار خود با مشكالت

  ايد؟ روبرو شده گونهسي روز گذشته چ كننده كاري در مشكالت و مسائل كسل

  خيلي زياد -4زياد      -3نسبتاً كم      -2كم     -1موارد انتخابي 

نوسان امتيازها از صفر  ;تقسيم شده بود 4بر 2و جواب ،30واب يك بر ج ،براي امكان مقايسه

   .بود% 86ا برابر بافسنجش همبستگي دروني اين دو مورد آل .بود 1تا 
  

  سيمتوم ،فهرست كنترل هاپكينز

گزارش  كه خود افرادعنوان را  58) 1974(اولن هوت و كووي  ،رايكلز ،ليپ من ،دروگاتيز

، وسواس، جسماني هاي بيماري مقياس فرعي نشانه 5اري كردند كه شامل برد فهرست داده بودند

  . ه استاحساسات دروني، اضطراب عمومي و افسردگي بود

پاسخگو خواسته شده بود كه ميزان و ابعاد نگراني و ناراحتي خود را با هر  از 4جدول در 

ي Ĥنانراي هر عنوان نشب. توضيح دهد ،ي كه در دو هفته پيش برايش به وجود آمده استĤناننش

 يشد و اين ناراحتي و نگراني ربطي به يادآور ي از بيماري ديده ميĤنانشد و اگر نش منظور مي

گيري  اندازه  1همبستگي بررسي بهداشتيوسيله ه كه ب مسائل جسمانينداشت، گذشته  هاي هخاطر

دروگايتر و (شخصي بود جسماني جهت ادراك  از برانگيختن نگراني فردي در انعكاس ،شد

. بوده است %87گويه  87اعتبار دروني  براي باخنكرو آلفاي در اين پژوهش .)1974 همكاران

ها و اعمالي كه  هاي بيماري كه بر روي افكار، غريزه هاي قاطع بازتابي بود از نشانه سوال و جواب

آن  آلفاي و تگرف سرچشمه مي اغلب از طبيعت ناخودآگاه و شد ديده مي ،غيرقابل كنترل هستند

هاي  نارسايي را كه بر ياحساسات شخصي افراد فرد،احساسات دروني . است به دست آمده 87%

به غيرعادي كند كه  منعكس مي%) 81=  آلفا( در مقايسه با ديگران ويژهه ب، دارد تأكيد غيرمعمول

ه حالت دلتنگي، افسردگي ب. شود مربوط مي) %81= آلفا(ناپذيري از تشويش يا ترس  بودن و اجتناب

                                                
١- Health survey correlation=HSC  
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 كرونباخاي فلآدر  سنجش احترام به خودميزان . شود مربوط مي ،%)86= لفا آ(تنهايي و نااميدي 

  .باشد مي 88%
  

  ناادرار معتاد وجود مواد مخدر درآزمايش 

آزمــايش ادرار، ميــزان اســتفاده از . شــد آوري جمــعاي  ادرار معتــادان داوطلــب در هــر دوره

. گرديـد  نتـايج آزمـايش بـا گـازپررنگي معلـوم      . بـدن را مشـخص كـرد   هاي سيستم دفاعي  آنزيم

). 1998هسـر، مگليـون و بويـل    (هـاي ديگـر بـود    ها مانند پـژوهش  هاي انجام اين آزمايش روش

ها بـراي   اين آزمايش. هاي ادرار براي تشخيص ترياك و ديگر مواد مخدر درخواست شده بود نمونه

  .ه بودآگاهي از استعمال دخانيات انجام نشد

  

  نتايج

شده بود، نام  ساز كه برايشان مشكلرا شد اولين مواد مخدري  خواستهدهندگان  از پاسخ

%) 3/23( هروئينسپس ، %)4/32(گفتند كراك كوكائين پاسخگويان قريب به اتفاق  اكثر .ببرند

حاكي از   نهواين نم ،موارد% 95در تقريباً . %)1/5(و ماري جوانا %) 2/15(الكل  ،%)9/17(مين فتاآم

 .)2جدول شماره ( رحال در طول زندگيشان سيگار كشيده بودنددر هكه اين افراد  ستا آن

مربوطه زياد بود و جدول  به نسبت ،روزي كه بيماران تحت درمان بودند 30مصرف توتون در 

 ،)%76(شامل الكل  ،گرفت كه مورد استفاده قرار مي يمواد مخدر ديگر. دهد را نشان مي% 6/79

  .بوده است )%2/16(و هروئين  )%8/45(كوكائين  ،)%7/51( كراك ،)%3/72(جوانا،  ماري

  

  )N=511(طولي در نمونهدرمان نحوه وضعيت سيگار با : 2جدول شماره 
 جمع دائم سيگاري يتناوب سيگاري سيگاري سابق هرگز سيگاري نبوده درمان نحوه

 232 160%)43( 19%)61( 39%)51( 14%) 54(� ييبيمار سرپا

 44 34%)9( 2%)7( 6%)8( 2%)8( بيمار بستري

 139 110%)30( 5%)17( 18%)23( 6%)23( مقيم ساكن و

 55 41%)11( 3%)10( 10%)13( 1%)4( معالجه با متادون

 35 27%)7( 1%)3( 4%)5( 3%)11( روز درماني

 505  372%)74(�� 30%)6( 77%)15( 26%)5( جمع
  نفر 6 شدهنارگذاشته هاي ك فراواني: يادداشت
  ها كل ستوندرصد �
 )N=505( كل نمونهي از درصد��
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از قابليت تشخيص مواد مخدر در  اندكيكنندگان در اين پروژه كه ميزان  شركت

بيشترين فعاليت درماني را داشتند؛ ولي   )%5/19كلي  طور به(در ابتدا بوده  آنانهاي ادرار  آزمايش

با  .رسيد% 1/42به در مجموعو  بيشترين كاهش را داشتيري اين ميزان بعد از يك سال پيگ

ين استفاده از مواد مخدر توسط آزمايش ادرار اثبات شده بود، يكه ميزان پا وجود اين

ي كه تحت درمان قرار نگرفتند و نآناو  اكنون سيگاري هستند  كنندگان اين پروژه كه هم شركت

  .)2001مك كارتي، زهيو و هسر ،(باشند  و بررسي مي مقايسه ند، هنوز قابلهستمعتاد 

در % 5/83( بوده استبه طور كلي جنسيت در استعمال دخانيات قابل توجه و فراگير ن

هاي  قوميتتفاوت . بوده است P%=3، )1%=(6/4كاي اسكوئر مائنتل هائنزل  .%)6/74مقايسه با 

پوستان  و سياه%) 82(د پوستانسفي. است دار بوده معني مختلف نيز در استعمال دخانيات مورد نظر

  .)كاي اسكوئر)6=(p<7/12، %5%) (67( كشند سيگار مي ي تبارهابيشتر از التين%) 82(

  

  آيا سيگار در درمان مؤثر است؟

در  دنكشينخست، سيگارحاكي از آن است كه  ها سيگاريمورد هاي فعلي در  گزارش

كشيدن  .مخدري نيست مگر هروئين عمال هيچ نوع موادت، مربوط به اسقبلاكثر روزهاي ماه 

 و r=11/0(  سيگار به طور مرتب و دايمي با ميزان استفاده فراوان از هروئين قبل از درمان

006/0 p=(، روز آخر همبستگي مستقيم دارد 30هروئين در  و ميزان مصرف )9=%r3و=%(p. 

و استفاده از هروئين ) p%=1و، r%=11(مقدار سيگار همانند مقدار مصرف هروئين قبل از درمان 

اما هيچ كس خودش استعمال اين مواد  ؛بوده است =(p% 3و r%= 9( روز 30در طول مدت 

  .است كردهگزارش نمخدر را 

جوانا به طور مستقيم  جالب اين است كه ميزان مصرف سيگار با ميزان استفاده از ماري

)8=%r  5/0و<=p (مستقيم  طور بهال هروئين نيز در ارتباط است و البته با ميزان استعم)9=%r  و

03/0=p (در ارتباط است.  
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  ها سيگاريتغيير در وضعيت 

؛ يعني از ابتدا تا اند داشتهافت % 8/4در شرايطي كه حتي در جريان شيوع، افراد سيگاري 

شوند؛  سيگاري مي ها سيگارياز غير% 15اند،  كاهش يافته% 73به % 8/77انتهاي درمان از 

  .از سيگاري ها عادت خود را ترك كرده بودند% 14كه در ابتدا  درحالي

سيگاري، طبق معمول در % 18غيرسيگاري و % 22به طور كلي هماهنگ با  ارقام مزبور

ن گزارش امطالعه در تحقيق جامعه معتاداين ، در طول مدت ها سيگاريتغييرات هرساله وضعيت 

مك كارتي و (ان مواد مخدر قرار نگرفته بودند ن دسته دوم تحت درماشده است؛ اما اين معتاد

در بررسي اوليه افرادي كه سيگار را به تازگي ترك كرده بودند و يا افرادي كه دوباره ) 2001آل 

آمده با دو  دست  بههاي جمعيتي و كليه نتايج  گيري به سيگار روي آورده بودند، كليه اندازه

و عود  پيشينكنندگان  تالف ناشي از تلفيق تركاين فقدان اخ نداستثناء، همگي يكسان بود

يد و أيمورد تدرمواردي يافتگان، تغييرتحت درمان و دستورالعمل وضعيت بيماران دوباره بيماري 

  .ده استشتصديق واقع 

و بازگشتگان اخير بوده،  فعليكنندگان  هايي كه مربوط به ترك در يكي از دو مورد بررسي

د كه نبا اين تعريف بازگشتگان اخير بايستي انتظار داشته باش. ستمالحظه شده ا هايي اختالفا

افرادي كه اخيراً سيگار را ترك  زيرا ؛كنند براي كشيدن آخرين سيگار وقت كمتري سپري مي

  .اند دهاي به مشكالت شغلي گرفتار ش تا اندازه ،اند ده بودهرك

و  5/5بيشتر ازبا ميانگين باالترين سطوح مشكالت شغلي مربوط به بازگشتگان به سيگار 

با  .)>p%2 تا 4/24=4/2( بوده است %6گان سيگار با ميانگين  كنند كمترين مربوط به كار ترك

 .)ميانگين =16(نظر نكردند اظهارمشكالت شغلي خود  از افزايشاين حال بازگشتگان به سيگار 

و  %7ميانگين  ،شده است انجامكنندگان سيگار  اي كه با ترك با مقايسهدر مبداء كه  در حالي

10) =%2/25(t باشد مي.  

  

  : وضعيت سيگاري

  هاي مثبت ادرار در بدو امر سيگار و آزمايش نحوه استفاده ازتغيير در 

 يها سيگاري  همانند ،افرادي كه معتاد بودندنزد بخشي از نمودارهاي مثبت آزمايش ادرار 

هاي مثبت  بعد از يكسال پيگيري نمونه .بوده است%) 6/18(ي قبلي ها سيگاريو %) 3/17(دائمي
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و % 2/42ي سابق ها سيگاريبراي نتيجه  ،ادرار  افرادي كه معتاد به مواد مخدر و سيگار بودند

هاي  نمونه نتيجة ،يك سال انتهاياز ابتدا تا  ها سيگاريبا توجه به تغيير وضعيت . بود% 1/36

د مخدر بيشترين گرايش را به سيگار كنندگان موا بعضي از مصرف. آزمايش مثبت بوده است

ي سابق ها سيگاريبراي و % 2/41ي دائمي ها سيگاريبراي  ، اين ميزان گرايشاند داشته

كه گفته بودند وضعيت سيگار خود را تغيير  گويانيولي در مورد همان پاسخ، است بوده% 2/31

  .وده استب%) r)3(x )43=05/2و  p%=56( اين نتايج به دست آمده است اند داده
  

  (ASI)شاخص شدت اعتياد

ي دائمي در ارزشيابي شاخص شدت اعتياد ها سيگاريي سابق و ها سيگاريدر ابتدا 

پس از يك سال پيگيري باالخره وضعيت افراد سيگاري با مسائل . اختالف قابل توجهي نداشتند

سابق با  يها سيگاري. ) p<78/2 = )399،3f %5(رواني شدت اعتياد در ارتباط بوده است

 3ي دائمي در جدول ها سيگارياي كه با  ويژه با مقايسهه ب د،كمتري  روبرو بودن يمشكالت روان

در مسائل  ها سيگاريهر تغييري در وضعيت . اين اختالف سطح مشهود است ،شود ديده مي

و خطاي % 8ميانگينبا  ي دائميها سيگاري. آورد وجود ميه تفاوت فاحشي ب معتادانرواني 

 =51/3وp  = %3 %19خطاي معيار و %2 ميانگينبا ( هاي سابق بيشتر از سيگاري %21ارمعي

)376/2( f(  مشابهتي نداشته ي دائمي ها سيگاريمشكالت رواني  با آناناما مسائل  .بوده است

  .)007/0خطاي معيار% 7ميانگين ( است

و تحليل مجدد  شدت اعتياد كه تجزيه شاخصبندي  اثرات تغيير وضعيت سيگار در درجه

ـ كه متغير بودند  يياهآن ـ به منظور تعيين پراكندگي دو جانبه صورت گرفته است ،بر روي آن

در ) متغير ساختگي(شديدي با استعمال توتون، سن، جنسيت  ارتباط پيوستهكه است   نشان داده

در بين تغيير . اند اشتهها از نظر قومي در استفاده از هروئين د ييو غيرآمريكا تبارها يمريكاي التينآ

كنترل بعد از ) f )372/2=(13/3و p=>%5(سيگار و شدت مشكالت رواني  نحوه استفاده از

 نيز ،از نظر قوميت براي استعمال هروئين ،نيز آن غيريا  ياثرات اوليه جنسيت، سن، نژاد التين

  .ارتباطي وجود داشت ،آنبين تغيير وضع بيكاري و شدت رواني مسائل 
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  سيگار استعمال شدت اعتياد با وضعيت  شاخص درجات:  3 جدول

  در مدت يكسال 
  مشكالت رواني                          مواد مخدرالكل                             مشكالت  مشكالت

  ميانگين  سيگار استعمال وضعيت
S.E �  

  معيار خطاي

  ميانگين

  خطاي معيار
S.E ميانگين  

S.E  

  معيار خطاي

 n(  ab5%  20% ab 2%  10% ab 5%  22% =23(ر سيگاريغي

 n(  a 3%  009/0 a 1%  004/0 a 3%  008/0 =93(اي حرفهسيگاري 

 /n(  ab 7%  19% ab 2%  007/0 ab 07/0  031 =23(تناوبيسيگاري 

 n(  a6%  008/0 b2%  004/0 b 08/0  009/0 %=264(معتاد به سيگار

ها در بين  توزيع ميانگين. ري كنار گذاشته شدي و بستيسرپا اني بيمارها امهو برنمتادون پايداري  نمونه در:يادداشت 

   .دهد تفاوتي نشان نمي يمشخص طور به  كننده، داوطلبان شركت

  4: هاي كنار گذاشته شده فراواني

S.E  ميانگين اشاره داردبه اشتباه استاندارد.  

  

  سيگار استعمال با وضعيت  مشكالت مرتبط

        .استدر ارتباط سيگار با مشكالت شغلي  يت استعمالد كه وضعدر ابتدا گفته ش

)5=% p399،3= 67/2 و(f(  است به سيگارمعتادان فراواني ) از اشتغال بيشتري كه ) 7/0ميانگين

 آنانكه ميانگين  اي حرفهي ها سيگاريسيگار در درمان اثري دارد؟ استعمال آيا . اند برخوردار بوده

و افرادي كه سيگاري نبودند  تناوبي يها سيگاري: بيشتري مواجه هستند با مشكالتاست % 5

  .)12/0و  16/0به ترتيبميانگين .(بودند آنانشغلي همانند  مشكالتدر 

 و 23/0  شغلي با ميانگين مشكالتاز ابتدا تا انتهاي كار بيشتر مربوط به  ها سيگاريتغيير وضع 

و %) 16خطاي استانداردو % 12ميانگين(آنانبودن  بود تا وضعيت سيگاري% 45خطاي استاندارد 

اند با مشكالت كاري  افرادي كه دوباره سيگاري شدهيا )  f  )376/2=(72/4و p >%1(فراواني

و % 4ميانگين  (شوند  اند مواجه مي سيگاري بوده پيش از اينافرادي كه  نسبت به بيشتري

  .)%41خطاي استاندارد 

به منظور كنترل  ها سيگاريي افراد و تغيير وضع همبستگي بين شدت مشكالت شغل

شغلي و تغييرات وضع حاد  بين مسائل بدون تغييربستگي وا. است متقابلمهم و  ،تغييرات

                                                
شـامل   هـا  سـيگاري ايـن جـدول اسـت،    ) n=51(هـاي اوليـه    هـا براسـاس نمونـه    گاريارقام مربوط به شيوع سي �

  .سيگاري بوده است فعلي يا سابقاًي ها سيگاري
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 ،بعد از كنترل اثرات اوليه از لحاظ جنسيت و سن)  f  )372/2=(59/4و p > %2( ها سيگاري

  . است بودهدار  از هروئين معني استفاده نحوهدر تبارها  التينييا غير  تبارها التيني

  

  هاپكينز سمپتوم كنترل  فهرست

وجود همبستگي بين وضعيت سيگار در ابتدا و يا در آخر يكسال  هاپكينزدر محاسبات 

. از ابتدا تا آخر يك سال مربوط مي شده است ها سيگارير وضعيت يبلكه به تغي به نداشته است

و وضعيت تغيير   سيگارمعتادان به وسته كمتر از ثبات طور پيه ب اي حرفهي ها سيگاريپايداري 

افسردگي و نگراني مورد آزمايش  دآگاه،رفتارهاي ناخودر وسواس  ،يافته افراد از حيث جسماني

بوده  >p% 5تا  1/0و  16/5تا  20/3از و ميزان آن f )376/2(ها فراواني نمونه. اند قرار گرفته

كنترل اثرات احتمالي اوليه در  و نيزآماري  رابطه مشخصاين . )كنيدمالحظه را  4جدول (است 

، وضع استفاده از هروئين و سن همچنان به قوت التيني تبارها و غيرالتيني تبارهامورد جنسيت 

  .)p%= 5تا % 1( متفاوت است 36تا  99/2و ازf )272/2(مقدار فراواني . خود باقي است
  

ها از شروع تحقيق تا  تغيير وضعيت سيگاري در هاپكينزهاي  كنترل شاخص فهرست: 4جدول

  سال بعد يك

  تغيير وضعيت سيگار
  اضطراب  افسردگي  وسواس  جسماني

 �S.E  ميانگين �S.E  ميانگين �S.E  ميانگين S.E  ميانگين

 N a35/1  70% a58/1  88% a 49/1  77% a24/1  075/0 =46اي  حرفه يها سيگاري پايداري
 N  b 5/1 028/0 b77/1  35% b 66/1  31% b43/1  030/0 =293به سيگار معتادان ثبات

 N b566/1  77% c97/1  97/0 b79/1  85% b59/1  083/0 =9گانوضعيت تغييريافت

كه در پايداري  يافراد درتحليل  و نمونهمورد  28  شده هاي كنارگذاشته فراواني ؛داري ندارد اختالف معني هاتوزيع ميانگين: نكته

  .)n=99( بيماران بستري كنار گذاشته شدندي يدازسم  هاي برنامهمتادون و 
� SE به خطاي استاندارد ميانگين اشاره دارد.  
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  : بحث و تحليل

انـد   سيگاري بوده پيش از اينكه  كسانيمخدر، ماده نوع  تحقيق ، معتادان به چنداين در 

كمتـر از افـرادي بودنـد كـه     و از استعمال دخانيات از اول تا آخر طرح اجتناب كرده بودند، احتماالً 

دوباره به هروئين معتاد شدند و البته اكثر اين افراد معتاد افرادي بودند كه به سيگار كشيدن ادامـه  

هاي پزشكي و مسائل روحي  كاهش خطر بيماري موجبدوري از مصرف توتون، همين . دادند مي

ارتباط بين . شود اضطراب ميي، مسائل رواني و نگراني و جسمو رواني مانند افسردگي، مشكالت 

اي را ماننـد ايالـت    كاهش مشكالت شغلي و تداوم اجتناب از توتون، ممكـن اسـت شـرايط ويـژه    

كسي اجـازه   ،ي كه مردم به كار اشتغال دارندياهنادر بسياري از مك آن جا كهكاليفرنيا بوجود آورد، 

ـ  1984تا سال . سيگار كشيدن ندارد ه كـار لـوس آنجلـس كشـيدن     در بسياري از مراكز اشتغال ب

ي اشتغال بـه كـار   ياه ناكند كه مك اين نوشته پيشنهاد مي). 1984والمر (سيگار ممنوع بوده است 

آل  لونگـوو (كنند  ميرا وادار به ترك سيگار  آنانو است براي افراد سيگاري محدوديت ايجاد كرده 

باعـث  م به ترك اعتياد نيكوتين، اقدا ،از طرف ديگر). 2000فاركاز، گيلپين، وايت و پيرس  ؛1996

كـه شـامل    شـود  ترك داروهاي مـواد مخـدر مـي    درهاي جنبي موقتي  بسياري از ناآراميكاهش 

صبري و كم طاقتي، عصبانيت و نـاآرامي   ، افسردگي، مشكالت تمركز، بيپريدن نگراني، از خواب

عي دارنـد زنـدگي   در كاليفرنيـا معتـاداني هسـتند كـه سـ      .)1994هوگز، هي گينـز و بيكـل   (است

كارفرمايـان از طريـق    .هنـد د ولي به سيگار كشـيدن ادامـه مـي    ،ي را در پيش بگيرندآنانشرافتمند

بـا   .اندازنـد  و به مخمصـه مـي   كنند ميرا رها  آنان، يگاريشاغالن سپرداخت پول به جلوگيري از 

شـود و تـرك    ادامه استعمال سيگار در بين همكاران، موجب نارضـايتي و اعتـراض مـي    اين همه،

جـاي تعجـب نيسـت كـه      ،بنـابراين  .شـود  ترك مواد مخدر محسـوب مـي   ازسيگار نمونه بارزي 

سيگار، موجب كاهش مشـكالت شـغلي و روانـي     پاسخگويان بگويند كه تغيير در نحوه استفاده از

دهـد كـه فقـط ميـزان پيامـد       ها نشان مي از سوي ديگر، بررسي. در زمان تحقيق شده است آنان

كنندگان سـيگار اخـتالف    دوباره سيگاري شده بودند با ترك بتازگيكاري در افرادي كه  مشكالت

افرادي كه همزمان و يا كمي بعد از درمان مواد مخـدر سـيگار را تـرك     ،خوشبختانه. است داشته

با مشـكالت كـاري كمتـري     ،از افرادي كه در همان دوره دوباره سيگاري شده بودند ،كرده بودند

مـدت  ه ببيماران باليني با خطر مواجه هستند، مگر افرادي كه در اين دوره  ،متأسفانه. مواجه شدند

  .يك سال كامل از استعمال سيگار خودداري كرده باشند
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ممكن است كاركنان كلينيك سعي داشته باشند كـه سـيگار افـراد مراجعـه كننـده را قبـل از       

ر افـراد سـيگاري را تشـويق كننـد كـه در      خيلي محتاطانه محدود كنند و از طرف ديگ آناندرمان 

  .طوالني مدت، بعد از ترك اعتياد و درمان، سيگار را كنار بگذارند

اجتناب از استعمال سيگار  از سوي معتـادان بـراي شخصـي     ،ثبات و پايداري مسألهتوجه به 

كـه بـه    اي تواند با تجربـه  يك امتياز منحصر به فردي است كه مي ،باشد كه مراقب فرد معتاد مي

ترين احتماالت ازدواج كردن ، رفتن بـه كليسـا،    مهم(دست آورده است او را از اعتياد دور نگه دارد 

هـاي پزشـكي و    يهصبيشتر و باالخره تقيد بيشتر به رعايت تو جسمي ورزشي و هاي انجام فعاليت

  ).غيره است

ـ  به طور دقيقهاي گذشته  در بررسي ون، بـا دوري از  مشخص شد كه اجتناب از استعمال توت

؛ ولي در مطالعات فعلي زماني كه فرد در )دست انتشارمك كارتي در (مواد مخدر ارتباط قوي دارد 

مشـاهدات گـاليور، كـالمن،     مسألهاين . دهد ، قدرت كمتري نشان مياستخود حال درمان اعتياد 

بـين  هـاي مثبـت    دارنـد همبسـتگي   كند، كه بيان مـي  مي تأييدرا ) 2000(روهسنو، كولبي و اتون 

  .شود فاصله بعد از درمان پايدار ميالثبات است، ولي ب استعمال سيگار و مشروب قبل از درمان بي

مواد مخـدر و  به  شاخص اعتيادبه الكل، 1شاخص شدت اعتياداين برداشت رابطه مستقيمي با 

يان گوحد ناچيزي بـراي پاسـخ  درو  ،داشته است مقياس كوچك درمسائل رواني شاخص اعتياد و 

شـدت اعتيـاد در   شـاخص  ما  گويانپاسخ. در مدت يك سال پيگيري گزارش شده است سيگاري

اسـت و  غيـر معتـاد      كه كمتر از افـراد الكلـي  ) 006/0=  استانداردخطاي ( 05/0الكلي را از افراد 

و در يك مركـز بهداشـتي    باشد مي) 007/0  استاندارد خطاي(11/0نيز  آنان شدت اعتياد شاخص 

گيرتر از آن است كه كسي به اين حقيقت توجه  اين اختالف چشم. اند دادهگزارش  ،اند ري بودهبست

تعريف دقيقي ارائه كرده و براي آن ) 2000(لالن و هونكلر  اي كه ويسنر، مك به گونه ،كرده باشد

بـه  . وشـند ن مرتبه در روز مشروب مي 5 ،جاي سه مرتبهه اند؛ افرادي كه ب را مي خواره  ناميده آنان

ميـزان شـدت اعتيـاد بـه الكـل تعريـف كـرد و يـا          توان آن را ، ميهخوار از مي تر  سادهبيان  جاي

بندي شدت اعتياد ، پاسخگويان بيمـار   در ميانگين درجه. هاي مشابه ديگري از آن ارائه كرد تعريف

مشـاهده   01/0 تقريباً، ميزان) 003/0خطاي استاندارد ( 02/0غيرمعتاد در مركز بهداشت به جاي 

ميـانگين   هانـد، مقايسـ   شده بود و براي بيماران معتادي كه به تازگي سعي در درمان خـود داشـته  

                                                
١- Addiction Severity Index = ASI 
ت ا����د � ���  
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؛ حتـي ميـانگين شـدت مشـكالت     )2000ر نويس(شود  ديده مي) 0066/0خطاي استاندارد ( 11/0

يماران اي مشابه ب به ميزان قابل مالحظه) 006/0= خطاي استاندارد ( 07/0رواني در پاسخگويان 

ايـن   .ده اسـت گزارش شـ ) 001/0=  استانداردخطاي ( 03/0كه است غيرمعتاد در مركز بهداشت 

=  خطـاي اسـتاندارد  ( 37/0اند  ميانگين براي بيماران معتادي كه به تازگي تحت درمان قرار گرفته

  .گزارش گرديده است) 013/0

 در سـابق  بـه معتـاداني كـه   آنان پس از مدت طوالني به اين نتيجه رسيدند كـه   ،در هر حال

چنانكه نتايج بـه دسـت    .توصيه شود كه همچنان از كشيدن سيگار اجتناب كنند ،اند سيگاري بوده

خواه اينكه تحت درمان باشند يا نباشند اميدواركننـده   آنانآمده از سالمتي جسمي و روحي رواني 

ين دورة يكسـالة تـرك اعتيـاد،    اجتناب نكردن از سيگار و تغيير ندادن وضعيت آن، در ا .بوده است

كننـد و   نمـي  تأييدبعضي از محققان، نتايج پيشنهادي را . گذارد بر روي معتادان مي مطلوبينا تأثير

بـراي مثـال،   (كنـد   درمان را نيز تضعيف مـي  تأثيرمعتقدند كه ترك سيگار، ضمن درمان معتادان 

كـه معتـادان بـا تجربـه گـزارش      گونـه   در تحقيقات جديـد آن  ،ديگر سوياز ). 1999كونر و آل 

دوره كوتـاه مـدت   (تغيير در نحوه استفاده از سيگار در ضمن درمان يـا قبـل و بعـد از آن     ،اند داده

در سـابق  مسائل رواني و مشكالت شغلي بيشتري نسبت به افراد سيگاري يا افرادي كه ) اي هفته

بـديهي  . الت جـدي مواجـه هسـتند   اين معتادان باليني با مشك. اند ايجاد كرده است سيگاري بوده

كه به درمـان اعتيـاد خـود     قبل از اين ،اند معتاداني كه در ترك اعتياد خود بيشتر موفق بوده ،است

هشدار ما  به معتاداني كه در حال حاضر عادت سيگار  ،اكنون. سيگار را ترك كرده باشند ،بپردازند

ت كـه احتمـال دارد خطـر روحـي روانـي و      ايـن اسـ   ،اند كشيدن خود را در زمان درمان تغيير داده

يك تصميم مهم در اين وضعيت دشوار اين است كـه معتـادان را   . افزايش يابد آنانمسائل شغلي 

تـرين وقـت بـراي     مناسـب . تشويق كنيم كه فقط قبل از مراجعه براي درمان، سيگار را ترك كنند

گذراننـد   ر مراكـز درمـاني را مـي   كه بيماران دوره انتظار براي پـذيرش د است  ترك سيگار، زماني

  ).2000استوارت و آل (

اعتياد، شايد به تـأخير انـداختن برنامـه درمـاني      رسيدگي بهبا توجه به فوريت  ،ديگر سوياز 

بايد به معتاد اطمينان بدهيم كه قبل از درمان اعتياد خود موقعيـت  از اين رو،  ؛سنجيده نباشد آنان

نـه  (ثبات و پايداري در اجتناب از سـيگار   ،در هر حال .ده استاي براي ترك سيگار فراهم ش ويژه

 يينوعي سـالمت فـرد را بـه ميـزان بـاال     به در بين معتاداني كه سيگاري هستند، ) در مرحلة حاد

هد كه احتمال موفقيت در ترك هروئين بسيار زياد اسـت  د بعضي قرائن نشان مي .دهد افزايش مي
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تالش براي تغييـر وضـعيت    ،گرچه .شود دد معتادان كم ميپذيري مج و احتمال حساسيت و آسيب

ظاهر با خطر بروز موقـت مسـائل روانـي گونـاگون و مشـكالت      در و درمان معتادان،  ها سيگاري

  .كاري همراه است

بيمـاري و مـرگ نابهنگـام     موجـب با توجه به شـاخص مهـم علمـي اسـتعمال توتـون كـه       

 بـه رفـع  منطقي كه معتادان با ترك سـيگار    با توجه به اين دليل ،USDHHS) (1994شود مي

لينـگ،   ؛ فروش، شاپ تو و جارويك، راسـون و 1999برنشتاين و استادوتو، (كنند  كمك مياعتياد 

اجتنـاب طـوالني مـدت از توتـون و      روزافـزون و با توجـه بـه اثـر    ) 1999؛ سيز و كالرك 1998

بيل خدمات سودمند ترك سـيگار، بـه   عالقمند شدن معتادان به ترك اعتياد خود و پيروي از اين ق

اعتيـاد  تـرك  شـروع بـه   قبل و يا مدتي بعد از درمان سيگار، از شود كه  جامعه معتادان توصيه مي

ضـروري اسـت كـه بيشـتر محققـان احتمـاالت را       . كه در حال درمان هسـتند  نه در زمانيكنند، 

  1.يادآور شوند اعتياد رمان تركنويسي براي د و اثر مفيد ترك سيگار را قبل از نام كنندي بارزيا

 
 
 

  

  

  

  

                                                
.  -07RT 0162اين اثر از سوي برنامه تحقيق بيماري مرتبط با تنباكو كاليفرنيا مورد حمايت بوده است، گرانت -1

استعمال مواد مخدر با يك جايزه علمـي ويـژه، مـورد تشـويق و     سوء از مؤسسه ملي  (Hser)همچنين دكتر هسر 

  .(K02DA00130)حمايت قرار گرفت 

 


