
  دراسة مقارنة -درجة االنتكاسة لدى عينة من المتعافين والمدمنين على المخدرات

  
  ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة االنتكاسة والعودة لتعاطي المخدرات عند المدمنين المتعـالجين  
. والعودة إلى المواد المخـدرة  والمتعافين بعد المرور بتجربة عالجية، وأكثر العوامل تأثيراً في االنتكاسة 

علما وأن نسبة شفاء المدمنين عالمياً متدنية وهناك تنامٍ في حجم ظاهرة تعاطي وإدمان المخـدرات فـي   
المجتمع الفلسطيني مع وجود جهود أهلية ورسمية للحد من ظاهرة التعاطي واإلدمان من خـالل بـرامج   

  .التوعية والوقاية والعالج
  

اسة تم تحديد مجتمع وعينة الدراسة، فان مجتمع الدراسة يتكـون مـن المـدمنين    ولتحقيق أهداف الدر
والمتعافين الموجودين في مراكز العالج ومراكز اإلصالح والتأهيل حيث اقتصرت عينة الدراسـة علـى   

  :عينتين
ا عينة المدمنين المتعالجين الموجودين في مركز عالج داخلي ومراكز اإلصالح والتأهيل البالغ عدده .1

) 109( سبعة، الواقعة في المحافظات الشمالية والوسطى التابعة للسلطة الفلسطينية،قد بلغت العينـة  
 .مدمناً

عينة المدمنين المتعافين منذ أكثر من عامين وعلى عالقة مع برامج متابعة وإرشاد ورعاية الحقـة   .2
 .متعافياً) 53(في المؤسسات العالجية، وقد بلغت العينة 

  .مبحوثاً) 162(ينة الدراسة الكلية وبذلك بلغت ع
  

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة بحيث قامت الباحثة بعمل 
مقارنة في أسباب االنتكاسة والعودة إلى تعاطي المخدرات بين المدمنين والمتعافين في ضوء بعض 

  .المتغيرات
، حيث )2005(من إعداد عسكر وآخرين ) 100(نتكاسةوقد استخدمت الباحثة استبيان مواقف اال

 يغطي هذا االستبيان المواقف الخطرة التي تؤدي إلى االنتكاسة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرة نفسياً 

وقد قام معدو االستبيان بتحكيمه من قبل مجموعة من األخصائيين وقد استخدم معامل ثبات ألفا 
  ).                         0.97(وقد بلغ الثبات الكلي لالستبيانلالستبيان والمواقف الفرعية 



  .ومن ثم تم جمع المعلومات وتبويبها وإجراء عمليات التحليل العلمي الستخراج النتائج
  

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
تم االلتحاق ببرنامج عالج تدخين النرجيلة ، (أن المتغيرات التي تتنبأ باالنتكاسة عند فئة المدمنين هي  

 R .2170 والذي بلغت قيمتـه    Stepwiseوتم ذلك من خالل إجراء معامل االنحدارٍ ) ، فترة السجن
  0.02وهو دالة عند مستوى 

تدخين النرجيلة وتعاطي   المخدرات (إن المتغيرات التي تتنبأ باالنتكاسة والتعاطي عند المتعافين هي  
ة       وكان ذلـك مـن خـالل   ).كستازياال(من نوع حبوب النشوة  دد بطريق إجراء معامل االنحدار المتع

Stepwise   حيث بلغت قيمةR 0.229 001وهي دالة عند مستوى .  
مقارنة مع المتعافين في األبعاد الثمانية  المتعالجين في درجة االنتكاسة عند المدمنين عدم وجود فروق 

 ،التعـاطي  ضغوط رفـاق و ،على السيطرة ىواختبار القدرة عل ،وتلميحات العقار االشتياق(لالنتكاسة 
 ،المشـكالت األسـرية  و ،بـاآلخرين  اضطراب العالقاتو ،المشاعر غير السارةو ،المشاعر السارةو
   ). والوهن البدنيةالنفسية و اآلالمو

مـدمن  متعـالج   ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة االنتكاسة تعزى للتفاعل بـين الوضـع    
كما ظهـرت االنتكاسـة أعلـى علـى بعـد      ) أعزب، متزوج، مطلق(والحالة االجتماعية ) ومتعافي 

   .المشكالت األسرية واآلالم النفسية والوهن مع حالة المطلقين عند المدمنين المتعالجين والمتعافين
) مدمن  متعالج ومتعافي(ال توجد فروق دالة إحصائيا في درجة االنتكاسة تعزى للتفاعل بين الوضع   

  .والمستوى التعليمي للمدمنين المتعالجين والمتعافين

  .الوضع االقتصادي للمدمنين المتعالجين والمتعافين تراوح ما بين الصعب والمتوسط  
  .لم يكن لمكان سكن المدمنين المتعالجين والمتعافين تأثير على درجة االنتكاسة على األبعاد الثمانية  
عن العالج فالمتعافون أصبحوا أكثـر نضـجا   على من المتعافين ألديهم رضا  المتعالجين إن المدمنين 

التي ما زال المـدمن   من البرامج العالجية وخصوصا بعد مواجهة تحديات الواقع موإدراكا الحتياجاته
 .المتعالج بعيداً عنها 

إن المتعافين لديهم فترة عالجية أطول من المدمنين المتعالجين وهذا يدل على أهمية إطالة فترة العالج  
 .مع تزويد المدمن المتعالج بالتحصين النفسي للوقاية من االنتكاسة مستقبال 

  
 .عالقة بنتائج الدراسةمن التوصيات ذات ال ةوقد انتهت الدراسة بمجموع

  


