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  :مقدمه

اعتياد تزريقي در جهان در حال گسترش است و 

 در اثر تزريق مواد )HIV( ويروس ايدزابتالي افراد به 

مخدر به گونه اي هشدار دهنده به ويژه در بسياري 

. كشورهاي در حال توسعه در جهان رو به افزايش است

 درصد 47زارش شده در آمريكا بر اساس آمارهاي گ

بيماران مبتال به ايدز، مصرف كنندگان تزريقي مواد 

هاي بسياري كه روي زنان و  پژوهش. مخدر هستند

مردان مبتال به ايدز انجام شده نشان دهنده نقش اعتياد 

  پژوهش هاي انجـــام شـده. بيمـاري استدر ابتال به اين 

  

  
ت مي كنند نشان داده روي زنان معتادي كه متادون درياف

است كه احتمال ابتال به ايدز و سيفليس در آنها بسيار 

اغلب افرادي كه به ايدز مبتال شده اند با فردي كه . باالست

تزريق دارو يكي . اند دارو تزريق مي كرده است رابطه داشته

  ). 1(از عوامل اصلي انتقال بيماري است 

مان و اساس آخرين آمار وزارت بهداشت، در بر

 587 هزار و 15كنون تا1386آموزش پزشكي در سال 

 14اين تعداد از ند كه ه ا و ايدز مبتال شدHIV ايراني به

را شامل ) %7/5( زن 885و %) 3/94(د مر 702هزار و 

  :چكيده
.  اين دو تاثيرات منفـي بـر افـراد دارنـد           ها نشان مي دهند كه اعتياد و ايدز و تعامل          پژوهش :زمينه و هدف  

 اختالالت رواني و كيفيت زندگي در چهار گروه افراد معتاد، افراد معتاد مبـتال بـه              مقايسههدف پژوهش حاضر    
  .بوده استايدز، افراد مبتال به ايدز غير معتاد و افراد سالم 

د از چهار گروه از افراد معتاد، افـراد   مر350نمونه آماري را تحليلي  –در اين مطالعه توصيفي      :روش بررسي 
در هر گروه به جز گروه افـراد        (معتاد مبتال به ايدز، افراد مبتال به ايدز غير معتاد و افراد سالم تشكيل مي دادند                 

م براي ارزشيابي عالي   SCL-90پرسشنامه هاي   ).  نفر شركت داشتند   100 نفر بود،    50غير معتاد مبتال به ايدز كه       
از روش آماري تحليـل واريـانس چنـد         . مورد استفاده قرار گرفت   ت زندگي   براي ارزيابي كيفي   -36SFو  راوني  

  . متغيره به منظور مقايسه نمرات چهار گروه استفاده شد
 يافته هاي پژوهش نشان داد كه در مقايسه با افراد سالم، افراد معتاد، افراد معتاد مبتال به ايـدز و افـراد      :ها يافته

 بدسـت   SF-36تري در پرسشنامه     نمرات پايين   و SCL-90يدز غير معتاد نمرات باالتري در پرسشنامه        مبتال به ا  
  .)>001/0P (آوردند 

پيشگيري از اعتياد و ايدز و .  اعتياد و ايدز بر سالمت روان و كيفيت زندگي افراد تاثير منفي دارد      :نتيجه گيري 
  . و ايجاد بينش جديد در باره اين دو استهاي جامع تاثيرات منفي آنها مستلزم برنامه ريزي

  
  .اعتياد، ايدز، اختالالت رواني، كيفيت زندگي  :ي كليديواژه ها
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به )  زن88مرد و  981(  نفر1069بر اين اساس . شود مي

به گزارش ايسنا،  .اند رسيده) ايدز(مرحله انتهايي بيماري 

راه انتقال  بر حسب HIVبر اساس تعداد موارد مبتال به 

 درصد، موارد 5/64 با شيوع » اعتياد تزريقي«در ايران، 

با » تماس جنسي« درصد، 1/24 با شيوع » نامشخص«

 6/1 با » هاي خوني خون و فرآورده« درصد، 7/3 ميزان 

» انتقال ايدز از مادر به كودك«درصد شيوع و باالخره 

هاي انتقال   درصد به ترتيب به عنوان راه5/0 يبا فراوان

  ). 2(اند  ايدز در كشور شناخته شده

رسد كه در ايران معتادان تزريقي با  به نظر مي

احتمال بيشتري نسبت به كل افراد جامعه، زنداني 

هرچند كه اين واقعيت نيز وجود دارد كه . شوند مي

انها  در داخل زندHIVبعضي از موارد عفونت ناشي از 

 به سرعت از HIV در محيط بسته زندان .رخ داده است

طريق رابطه جنسي و استفاده از سرنگ و سوزن مشترك 

 و همكاران در پژوهشي Brooner). 3( گسترش مي يابد

 نفر از افرادي كه در برنامه دريافت متادون 716كه روي 

شركت كرده بودند انجام دادند، دريافتند كه برخي 

ي، اختالالت شخصيت و ني مانند افسردگاختالالت روا

. در ميان اين افراد بسيار بارز استبي حوصلگي، 

اختالالت سايكوتيك و اختالالت عاطفي در معتادين 

اينگونه اختالالت در زنان . باالتر از افراد غير معتاد است

  . )4 (به طور معني داري بيشتر از مردان است

داد افراد  نشان Craigپژوهش انجام شده توسط 

  معتادي كه براي مدتي طوالني از مواد مخدر استفاده

مي كنند بيشتر به اختالالت اضطرابي دچار مي شوند و 

از ميان كساني كه جهت ترك اعتياد به مراكز ترك 

اعتياد مراجعه مي كنند درصد افراد معتادي كه دچار 

اختالالت رواني هستند نيز به طور معني داري بيشتر 

  .)5 (است

اين اعتقاد وجود دارد كه بيماري ايدز و عفونت 

HIVهاي رواني و اجتماعي بسيار اعث ايجاد فشار ب  

بزرگي براي بيماران ،خانواده، همسران و متخصصين و 

ي رواني اين فشارها. ت اين افراد مي شودمراقبين بهداش

و اجتماعي به صورت واكنش هايي نظير ناباوري، انكار، 

، ترس و افسردگي، اضطراب و دلهرهآرامي،   نا خشم،

كشي، ضعف جسماني، انزواي اجتماعي و افكار خود

ي متوقعانه، نااميدي، عزت خود بيمار انگاري، رفتارها

به واسطه درگير شدن (ين و نقص هاي شناختي نفس پاي

بروز ) سيستم اعصاب مركزي با عفونت ناشي از بيماري

ر افراد آلوده ميزان شيوع اختالالت رواني د. مي نمايد

  . متفاوت استHIVبه ويروس 

در پژوهشي در مناطق شهري اگاندا نشان داده 

شد كه شيوع اختالالت روانپزشكي در ميان افراد آلوده 

در اين مطالعه شيوع كلي .  باال بودHIVبه ويروس 

 . درصد گزارش شده است6/82اختالالت روانپزشكي 

درصد، 4/17در اين مطالعه سايكوزهاي غير خلقي در 

 درصد، افسردگي 4/17اختالالت دو قطبي در 

 13خودكشي در  درصد و افكار 9/10مالنكوليك در 

  ). 6( درصد موارد وجود داشتند

امروزه سالمتي به عنوان يكي از حقوق بشري و 

 مفهوم .يك هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است

 آن نيز در نظر متخصصان گسترش يافته است و آنها در

هاي خود از رويكردي ريستي، رواني و  بررسي

اجتماعي كه در آن تعامل اين عوامل از اهميت ويژه اي 

در اين رويكرد مفهوم . برخوردار است بهره مي جويند

كيفيت زندگي . كيفيت زندگي نقشي محوري دارد

داراي ابعاد مختلفي است و در بر گيرنده وضعيت 

كيفيت . فراد استجسماني، رواني، اجتماعي و معنوي ا

زندگي در افراد بيمار به حالتي از خوب بودن اطالق 

توانايي انجام كار : شود كه شامل دو جزء است مي

روزانه كه منعكس كننده وضعيت جسمي، رواني و 

اجتماعي فرد است و رضايت فرد از كنترل بيماري و 

ها و اختالالت مزمن و طوالني  بيماري. عوارض درمان

و اعتياد به تنهايي يا با يكديگر مدام در مانند ايدز 

  تواند منجر به  كنند و مي زندگي مبتاليان بحران ايجاد مي

كاهش كيفيت زندگي آنها در ابعاد مختلف رواني و 

هاي  مبتاليان به اعتياد يا ايدز، نيازمندي. جسماني گردند

زيست شناختي، روانشناختي، اجتماعي و هيجاني دارند 

   .)7(با نيازهاي افراد سالم متفاوت هستند كه در مقايسه 
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هاي انجام گرفته در مورد ايدز در ايران  پژوهش

غالباً يا به توصيف بيماري و نشانگان آن مي پردازند و يا 

بر نقش نگرش و ميزان آشنايي گروههاي مختلف افراد 

هايي  پژوهش). 7،8(جامعه با بيماري ايدز تاكيد دارند 

ين اعتياد و ايدز و تاثيرات آنها بر بروز كه در آنها رابطه ب

يا گسترش اختالالت رفتاري مورد مطالعه قرار گرفته 

ها پژوهشي  يكي از اين پژوهش. باشد بسيار نادر هستند

نتايج .  انجام گرفته استte Vaarwerkاست كه توسط 

پژوهش آنها نشان داده است كه زنان معتاد و زنان مبتال 

 رواني رنج مي برند و از كيفيت ختالالتابه ايدز از 

اختالالت رواني و . زندگي پاييني برخوردار هستند

كيفيت زندگي پايين در اين زنان با عزت نفس پايين و 

اختالالت رواني در زنان مبتال به ايدز كه . فقر رابطه دارد

سيستم ايمني آنها تضعيف شده بود به طور معني داري 

نتايج پژوهش ). 9(ود باالتر از گروه افراد سالم ب

 بااليي از حاكي از وجود ميزان نسبتاً) 10(رمضاني 

وي با . ايدز و اختالالت رواني در بين معتادان است

 شيوع اختالالت رواني در SCL- 90استفاده از آزمون 

 بودند را HIVبين معتادان تزريقي كه مبتال به ويروس 

  . درصد گزارش نموده است85

هايي كه در آنها   پژوهش بودنكمبا توجه به 

رابطه بين اعتياد و ايدز و تاثيرات آنها بر بروز يا گسترش 

اين لذا اختالالت رفتاري مورد مطالعه قرار گرفته باشد، 

بررسي و مقايسه اختالالت رواني و مطالعه با هدف 

ايدز، كيفيت زندگي در چهار گروه افراد معتاد مبتال به 

د مبتال به ايدز و افراد ير معتاغمعتاد غير مبتال به ايدز، 

  . سالم انجام شده است

  

  : روش بررسي

 رــ ب تحليلي–ورت توصيفي ــبه ص پژوهش اين

 معتاد عه از افراد مذكر،روي نمونه هايي از چهار جام

مبتال به ايدز، معتاد غير مبتال به ايدز، افراد مبتال به ايدز 

در ) تال به ايدزغير معتاد غير مب(غير معتاد و افراد سالم 

 دليل انتخـاب( انجام گرفت 1386استان كرمان در سال 

   آنها در ميانمردان به عنوان آزمودني درصد بسيار باالي

 نمونه آماري پژوهش .)معتادين و مبتاليان به ايدز است

: شامل سال 22- 34 مرد با دامنه سني 350متشكل از 

 نفر 100 نفر از معتادين مرد مبتال به ايدز، 100

ان مرد  نفر بيمار50معتادين مرد غير مبتال به ايدز، 

 نفر از مردان عادي كه 100و مبتال به ايدز غير معتاد 

افراد . دبو) افراد سالم(مبتال به ايدز و اعتياد نيستند 

كه به  معتاد و افراد معتاد مبتال به ايدز از ميان افرادي

شهر هاي اجتماعي و رفتاري  مراكز مشاوره بيماري

مورد آنها اطالعات  كردند و در كرمان مراجعه مي

افراد . وجود داشت به صورت تصادفي انتخاب شدند

مبتال به ايدز غير معتاد را تمامي افرادي كه جهت 

درمان به مراكز درماني مراجعه كرده و در موردشان 

گروه . اطالعات در دسترس بود تشكيل مي دادند

از دو مركز رشد  ادفيبه طور تص) افراد سالم(گواه 

و فناوري اطالعات و سازمان آمار شهرداري شهر 

منظور افزايش اعتبار نتايج،  به. كرمان انتخاب شدند

 سطح هايي چون سن و گروهها از نظر ويژگي

  . تحصيالت همتا سازي شدند

م ي عالابزار پژوهش حاضر را پرسشنامه هاي

  تشكيل)-36SF( كيفيت زندگي  و)SCL- 90( رواني

 سؤال براي 90 شامل SCL- 90پرسشنامه . مي دهند

بعد شكايات  9  دارايم رواني است وارزشيابي عالي

 ، حساسيت در روابط متقابل، اجبار-  وسواس،جسماني

 افكار ، ترس مرضي، خصومت، اضطراب،افسردگي

تحقيقات متعددي .  مي باشديدي و روان پريشييپارانو

. مون انجام شده اندبه منظور بررسي روايي و پايايي آز

ميرزايي پايايي اين آزمون در تمام در تحقيق در ايران 

خاشگري، ترس مرضي و افكار ابعاد به استثناي پر

روايي سازه و تشخيص .  بود8/0يدي بيشتر از پارانوي

ن آزمـون ود كه ايــــبدست آمده نيز نشان دهنده اين ب

ني در تشخيص بيماريهاي روا تواند به عنوان ابزار مي

 . )11 (ايران بكار برده شود

 سؤال است كه 36شامل كيفيت زندگي پرسشنامه 

عملكرد : شاملهشت خرده مقياس مرتبط با سالمت 

جسماني، درد بدني، نقش جسماني، سرزندگي، عملكرد 
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 و يك سؤال در اجتماعي، نقش هيجاني، سالمت رواني

مورد تغييرات درك شده در وضعيت سالمت عمومي در 

اين . مي دهد را مورد سنجش قرارذشته يك سال گ

  ).13،12(پرسشنامه از روايي و اعتبار بااليي برخوردار است 

شيوه اجراي پرسشنامه ها به صورت انفرادي 

ها اين اطمينان داده شد كه  ابتدا به آزمودني. بود

هاي آنها كامالً محرمانه خواهند ماند، سپس از آنها  پاسخ

. سخ دهندقت به سؤاالت پاخواسته شد تا با كمال صدا

هاي بيسواد، سؤاالت توسط  در مورد آزمودني

  همكاران پژوهشي با صداي شمرده و با دقت خوانده 

  . شد و پاسخ آنها در برگه پرسشنامه ثبت شد

از شاخص هاي توصيفي و از روش تحليل 

 براي مقايسه عاليم )MANOVA (واريانس چند متغيري

  .ن گروهها استفاده شده استرواني و كيفيت زندگي در بي

  

  : يافته ها

بين كيفيت زندگي افراد عادي و سه گروه افراد 

معتاد، معتاد مبتـــال به ايدز و مبتال به ايدز تفاوت آماري 

  ). 1جدول شماره ) (>001/0P(معني دار مشاهده گرديد 

ور بررسي اثر متغير مستقل گروه بر ـــبه منظ

ابتدا  ،)هاي كيفيت زندگي اسخرده مقي(ه ـمتغيرهاي وابست

  پياليي ـ بارتلت،  (MANOVAداري   هاي معنيآزمون

  

  براي هر چهار گروه -36SF هاي توصيفي خرده مقياس هاي كيفيت زندگي پرسشنامه  شاخص بررسي :1 جدول شماره
  

  گروهها                  

 متغيرها
 مبتال به ايدز عادي مبتال به ايدز معتاد

 12/43±27/8 01/58±47/5 89/44±25/9 55/50±37/9 مانيلكرد جسعم

  70/45±62/6 58/57±84/9 03/45±91/6 53/49±67/9 نقش جسمي

  26/45±55/9 01/58±19/7 45/45±17/9 90/48±56/8 درد بدني

  81/41±01/6 27/60±18/7 22/43±96/6 60/50±89/6 سالمت عمومي

  88/42±37/6  89/59±30/8  06/44±44/6 59/49±85/7 سرزندگي

  92/43±93/7 49/58±16/7 96/43±69/8 58/50±11/8 عملكرد اجتماعي

  96/43±16/4 89/56±44/9  33/45±56/6  79/50±07/11 نقش هيجاني

  97/42±03/7  69/59±23/8  71/44±61/6  11/49±22/8 سالمت روان

  18/42±74/6 22/60±91/5 49/43±65/7 20/50±56/7 مجموع سالمت جسماني

  47/42±84/5 30/60±80/7 85/43±11/6 62/49±95/7 المت روانيمجموع س

  93/41±59/5  79/60±52/6  34/43±57/6  90/49±49/7 نمره كل كيفيت زندگي

  
  .بين گروه عادي و ساير گروه هاي مورد بررسي >001/0P-     . ميباشد"ميانگين±انحرف معيار"داده ها بر اساس  - 

  

 )ي و بزرگترين ريشه رويالمبداي ويلكز، اثر هتلينگ ـ الل

با توجه به معني دار بودن اثر متغير گروه بر ). 14(انجام شد 

  ،=001/0P<(، 7/15F(خرده مقياسهاي كيفيت زندگي 

04/0Wilk’s lambada= ( تجزيه و تحليل واريانس يك

 براي هر يك از متغيرهاي وابسته به طور ANOVAمتغيري 

كه در رابطه با متغير نتايج نشان داد . جداگانه محاسبه شد

  رده ـــ محاسبه شده براي تمامي خFمستقل گروه، 

 جدول با احتمال Fهاي كيفيت زندگي بزرگتر از  مقياس

 است، لذا بين كيفيت زندگي چهار گروه 001/0كمتر از 

 يدز، مبتال به ايدز و عادي تفـاوتافراد معتاد، معتاد مبتال به ا

  . )>001/0P (معني دار وجود دارد
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با توجه به اينكه متغير گروه داراي چهار سطح 

است و اثر آن معني دار است، به منظور آزمون معني داري 

تفاوت بين ميانگين نمرات خرده مقياسهاي كيفيت زندگي 

با توجه به يكسان نبودن حجم گروهها از آزمون تعقيبي 

نتايج حاصل نشان داد كه در رابطه با . شفه استفاده شد

  درد  هاي عملكرد جسماني، نقش جسماني، سخرده مقيا

زندگي، عملكرد اجتماعي، نقش هيجاني،  بدني، سر

هاي سالمت جسماني و  سالمت رواني و مجموع مقياس

سالمت رواني گروه عادي به طور معني داري از سه گروه 

ديگر باالتر است، گروه معتاد نيز به طور معني داري باالتر 

، اما بين دو )>05/0P (ايدز استاز گروه معتاد مبتال به 

گروه معتاد و گروه مبتال به ايدز و نيز دو گروه معتاد مبتال 

به ايدز و گروه مبتال به ايدزغير معتاد تفاوت معني دار 

  . مشاهده نشد

در رابطه با خرده مقياس سالمت عمومي، سالمت 

عمومي گروه عادي به طور معني داري از سه گروه ديگر 

   سالمت عمومي گروه معتاد نيز به طور .باالتر است

مبتال  معني داري باالتر از گروه معتاد مبتال به ايدز و گروه

فقط بين دو گروه معتاد مبتال به ايدز . به ايدز غير معتاد است

  و گروه مبتال به ايدز از نظر سالمت عمومي تفاوت 

  . معني دار مشاهده نشد

د معتاد، معتاد بين اختاللهاي رواني چهار گروه افرا

 تال به ايدز و عادي تفاوت وجود داشتمبتال به ايدز، مب

  .)2جدول شماره (

  

  در گروه هاي مورد بررسيرواني اختالالت بررسي  :2جدول شماره 
  

  گروهها                 
 اختالالت

 مبتال به ايدز عادي معتاد مبتال به ايدز معتاد

  17/2±34/0 64/0±50/0 25/1±77/0 02/2±73/0 شكايات جسماني

  42/2±32/0 71/0±43/0 46/1±74/0 04/2±75/0 وسواس اجباري

  53/2±07/1 64/0±48/0 44/1±66/0 06/2±83/0 حساسيت در رفتار متقابل

73/0±51/0 45/1±69/0 14/2±73/0 افسردگي  19/0±09/2  

  54/2±32/0 66/0±49/0 44/1±82/0 17/2±82/0 اضطراب

  67/2±37/0  65/0±49/0  29/1±76/0  97/1±89/0 خصومت

  63/2±36/0 52/0±40/0 98/0±74/0 49/1±87/0 ترس مرضي

  86/1±32/0 98/0±77/0 54/1±79/0 09/2±83/0 يدافكار پارانوي

  91/1±29/0 58/0±49/0 24/1±69/0 76/1±73/0  روان پريشي

 

   عادي و ساير گروه ها  بين گروه>001/0P    . ميباشد"ميانگين±انحرف معيار"داده ها بر اساس  - 
  

به منظور بررسي اثر متغير مستقل گروه بر متغيرهاي وابسته 

هاي رواني، از روش تحليل واريانس چند متغيري  اختالل

MANOVAدار بودن  هاي معني ابتدا آزمون.  استفاده شد

MANOVA  براي بررسي اثر متغير مستقل گروه بر

با توجه به .  شدمتغيرهاي وابسته اختاللهاي رواني انجام

 گروه بر اختاللهاي رواني معني دار بودن اثر متغير

)001/0P<(، 26/14F=، 38/0Wilk’s lambada=( تجزيه 

 براي هر يك از ANOVAو تحليل واريانس يك متغيري 

نتايج نشان . متغيرهاي وابسته به طور جداگانه محاسبه شد

شده براي  محاسبه Fداد كه در رابطه با متغير مستقل گروه، 

 جدول با احتمال كمتر F رواني بزرگتر از تتمامي اختالال

، لذا بين اختاللهاي رواني چهار گروه افراد بود 001/0از 

ال به ايدز و عادي تفاوت ــمعتاد، معتاد مبتال به ايدز، مبت

  .)>001/0P (معني دار وجود دارد

با توجه به اينكه متغير گروه داراي چهار سطح 

 به منظور آزمون معني داري .بودآن معني دار است و اثر 
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تفاوت بين ميانگين نمرات اختاللهاي رواني با توجه به 

يكسان نبودن حجم آنها از آزمون تعقيبي شفه استفاده 

نتايج حاصل نشان داد كه در رابطه با اختاللهاي . شد

رواني شكايات جسماني، وسواس اجباري، حساسيت در 

دگي، اضطراب، خشونت و روان روابط بين فردي، افسر

اري از سه گروه پريشي گروه عادي به طور معني د

، گروه معتاد مبتال به ايدز )>05/0P(ديگر پايين تر بود 

به طور معني داري پايين تر از گروه معتاد و گروه مبتال 

، فقط بين دو گروه معتاد و گروه )>05/0P(بود به ايدز 

  .مشاهده نشدمبتال به ايدز تفاوت معني دار 

در رابطه با اختالل ترس مرضي گروه عادي به 

 گروه معتاد .بودطور معني داري از سه گروه ديگر پايين تر 

مبتال به ايدز به طور معني داري پايين تر از گروه معتاد و 

  گروه مبتال به ايدز است، و نيز گروه معتاد به طور 

  .)>05/0P (بودمعني دار از گروه مبتال به ايدز پايين تر 

 گروه عادي به ،يديدر رابطه با اختالل افكار پارانو

، گروه معتاد بودطور معني داري از سه گروه ديگر پايين تر 

بود مبتال به ايدز به طور معني داري پايين تر از گروه معتاد 

)05/0P<.( اما بين گروه معتاد مبتال به ايدز با گروه مبتال به 

ـــاوت دز تفــروه مبتال به ايـــبا گروه معتاد ـايدز و نيز گ

  .مشاهده نشد معني دار

  

  : بحث

سوء مصرف و وابستگي به مواد مخدر يكي از 

 .معضالت بهداشتي، رواني و اجتماعي جوامع است

تحقيقات متعدد حاكي از وجود ميزان نسبتاً بااليي از 

 مصرف مواد وايدز و اختالالت رواني در بين معتادان 

 يك عامل خطر براي ايدز مطرح شده مخدر بعنوان

  ). 15(است 

 لي اعتيـاد ويافته هاي پژوهش نشان داد كه بطور ك

ايدز به تنهايي يا همراه با يكديگر منجر به افزايش 

يافته هاي پژوهش . گردند اختالالت رواني در افراد مي

هاي انجام شده در  بسياري از پژوهش حاضر با يافته هاي

و نيز پژوهش هاي انجام شده در ) 5،4،18،17،16(خارج 

كه همگي باال بودن ميزان اختالالت رواني را ) 19(ايران 

رد در گروههاي سني مختلف ــزن و مدر افراد معتاد 

همچنين با يافته هاي . واني داردــكنند، همخ يد ميتاي

هاي انجام شده مبني بر باال بودن ميزان  پژوهش

تال به ايدز و معتادان مبتال اختالالت رواني در بيماران مب

  .)20،10( همخواني دارد به ايدز

مورد رابطه اعتياد با اختالالت رواني برخي  در

هاي شخصيتي و تيپ شخصيتي  معتقدند كه اختالل

بر . خاص، به عنوان عوامل مهم در اعتياد بشمار مي آيند

اساس اين ديدگاه افراد با اختالالت شخصيتي خاص 

ت ضد اجتماعي، نمايشي، مرزي، مثل اختالل شخصي

اسكيزوتايپي، در معرض گرايش به سوء استفاده از مواد 

افراد معتاد به مواد مخدر حداقل يك اختالل . هستند

شخصيتي را دارا هستند و در بسياري از معتادان حتي 

كنند، اين اختالل شخصيتي  وقتي كه مواد را ترك مي

  ). 22،21(ماند  در آنها باقي مي

اي  ويي ديگر برخي دانشمندان به وجود پديدهاز س

به نام شخصيت اعتيادي معتقد نيستند و معتقدند كه بعضي 

هاي رواني در مقايسه با  افراد، به علت داشتن برخي ويژگي

اصوالً متخصصان . ديگران نسبت به معتاد شدن مستعد ترند

معتقدند كه تعامل بين خصوصيات شخصيتي و محيطي، 

  را فراهمادــاختي، زمينه اعتيـــي و زيست شنعوامل اجتماع

  ).23(كند  مي

بطور كلي رابطه اعتياد و اختالل رواني يك رابطه 

هاي رواني مانند افسردگي و  دو سويه است، يعني اختالل

ساز اعتياد افراد شود و اعتياد  تواند زمينه اضطراب مي

اي براي برخي اختالالت رواني مانند  تواند زمينه مي

  .فسردگي شودا

از سوي ديگر بيماري ايدز به عنوان يكي از 

هايي هستند  مشكالت مزمن سالمت كه مربوط به بيماري

كه معالجه پذير نيستند ولي بايد بيمار و پزشك هر دو با آن 

كنار بيايند و آن را كنترل كنند، فشار رواني و جسمي 

شانگر ها ن پژوهش. فراواني را بر بيمار و اطرافيان وي دارد

آن هستند كه افراد مبتال به ايدز افسرده تر و از لحاظ 

سد هايي همچون نا آشكاري . اجتماعي ايزوله تر هستند

وضعيتي بيماري، ترس ديگران از بيماري، عدم دسترسي به 



  1387 بهار/ 1، شماره 10دوره / مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 75

فاميل و حمايت هاي آن ها و مرگ دوستان مبتال به ايدز 

  ).24( شود باعث احساس تنهايي و نا اميدي بيشتر مي

نتايج پژوهش حاضر همچنين نشان داد كه 

بطور كلي اعتياد و ايدز به تنهايي يا همراه با يكديگر 

اد مختلف ـــمنجر به كاهش كيفيت زندگي در ابع

ر يافته هاي پژوهش حاض. رددـگ رواني و جسماني مي

هاي انجام شده در خارج مبني بر  هاي پژوهش با يافته

اد جسماني و رواني پايين بودن كيفيت زندگي در ابع

و نيز با پژوهش اميدي و ) 25،24،21( در افراد معتاد

همكاران مبني بر فراواني رفتارهاي غلط بهداشتي در 

معتادان از فبيل كم خوابي، عدم ورزش و عدم استفاده 

تواند بطور مستقيم منجر به  از مسواك كه خود مي

كاهش كيفيت زندگي در بعد جسماني گردد 

  ).26(د همخواني دار

 هاي پژوهش همچنين با يافته هاي پژوهش يافته

هاي انجام شده در خارج كشور مبني بر پايين بودن 

كيفيت زندگي در افراد مبتال به ايدز همخواني دارد 

ها و اختالالت مزمن و طوالني مانند  بيماري). 27،9(

ا توآم با يكديگر مدام در ايدز و اعتياد به تنهايي ي

وع نگرشي ــكنند و ن ن بحران ايجاد ميمبتاليازندگي 

  كه بيماران نسبت به خـودرا

  . دهند دارند تغيير مي

هـاي  ــاد يا ايدز، نيازمندياليان به اعتيـــمبت

شناختي، روانشناختي، اجتماعي و هيجاني دارند  زيست

بطور . كه در مقايسه با نيازهاي افراد سالم متفاوت هستند

دد اجتماعي، روانشناختي و كلي عوامل و مشكالت متع

زيست شناختي در گرايش به اعتياد و ادامه آن نقش 

ه مواد مخدر مشكالت پس از وابستگي فرد ب. دارند

بي . شود ب و دردهاي وي افزوده ميجديدي بر مصاي

ترديد اعتياد احتمال ابتال فرد معتاد به بيماري ايدز را 

د و ايدز جلوگيري و پيشگيري از اعتيا. دهد افزايش مي

عوارض و عواقب  و نيز اقدامات درماني جهت كاستن از

آنها نيازمند برنامه ريزيهاي جامع و ايجاد بينش جديد در 

  .باره اين دو است

  

  :نتيجه گيري

اعتياد و ايدز بر سالمت روان و كيفيت زندگي 

پيشگيري از اعتياد و ايدز و تاثيرات . افراد تاثير منفي دارد

م برنامه ريزي هاي جامع و ايجاد بينش منفي آنها مستلز

  .جديد در باره اين دو است

  

  :قدرداني تشكر و

با سپاس فراوان از تمامي افرادي كه در اين پزوهش 

هاي مسئولين محترم  شركت نمودند و با قدرداني از همكاري

ذيربط كه امكان عملي شدن اين پژوهش را فراهم نمودند و 

نيز با تشكر ويژه از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم 

كه امكان و تمام مسئولين محترمي بهزيستي و توانبخشي 

  .اجراي اين طرح را فراهم ساختند
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