
 و همکاران صادقی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد                                                                                          محمد

  

Fundamentals of Mental Health, 21(1), Jan-Feb 2019                                   27-36  

 2931، دی و بهمن 2، شماره 12دوره                                                                                                        ی اصول بهداشت روانیمجله

 پژوهشی يمقاله
  مشهد شهر ادیدرمانگران اعت یآموزش یازهاین یبررس 

 محمد صادقی بیمرغ
آموزش پزشکی، دانشگاه کارشناسی ارشد 

  علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 

 مهری یاوری *
مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه 

  علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 

 علی عمادزاده 
استادیار، گروه آموزش پزشکی، دانشکده 

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، 

  ایران
 

 فاطمه شریفان 
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشجوی 

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 

 مهدیه برهانی مغانی 
پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی 

و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

 مشهد، ایران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مولف مسئول*

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم 

  مشهد، مشهد، ایران پزشکی

YavariM@mums.ac.ir 

 8/6/79: تاریخ وصول

  02/8/79: تاریخ تایید

 خالصه 
هیایی اسیک کیه در     تیری  و پرکیاربردتری  وا ه   مفهوم نیاز، یکیی از وسیی    :مقدمه

یکی از ای  نیازها در حیطه مباحث . های مختلف علوم اجتماعی، متداول اسک حوزه

ایی  پیهوهب بیا هیدر بررسیی نیازهیای       . آموزشی اسیک علمی وآموزش، نیازهای 

 .شهر مشهد، انجام شده اسک( شناسانپزشکان و روان)آموزشی درمانگران اعتیاد 

-پزشک و روان)نفر از درمانگران اعتیاد  022در ای  پهوهب توصیفی  :کارروش

ور به ط 0976ها و مراکز ترک اعتیاد شهر مشهد در سال شاغل در بیمارستان( شناس

. سئوالی بود 09 ساخته نامه محققابزار پهوهب، پرسب. تصادفی انتخاب گردیدند

های توصیفی و استنباطی و آزمون 06نسخه  SPSS افزارها از نرمبرای تحلیل داده

 .مثل آزمون فریدم  و آزمون تی استفاده گردید

-د رواندرص 5/54کنندگان پزشک و درصد شرکک 6/45بنا بر نتایج،  :هافتهاي

دانب ارزیابی خطر و "کنندگان بیشتری  نیاز آموزشی شرکک. س بودندشنا

درصد و کمتری  نیاز آموزشی  0/5با  "پزشکی های اعتیاد و روان شناسایی اور انس

سوءمصرر   دانب طب سنتی، شناخک و کاربرد داروهای گیاهی در درمان "

دانب کافی در "زشی پزشکان اولی  نیاز آمو. درصد تعیی  گردید 00/9با   "مواد

با  "(ترک)خصوص فارماکولو ی داروهای درمان نگهدارنده و بازگیری طبی 

-مهارت انجام مصاحبه و مشاوره"شناسان درصد و اولی  نیاز آموزشی روان 64/08

درصد تعیی   99/08با  "شناسی برای خانواده بیماران با سوءمصرر موادهای روان

 .گردید

های نیازهای آموزشی نشان داد که در سطح مقایسه میانگی  نمره :گیرینتیجه 

شناسان توصیفی، نمره نیازهای آموزشی پزشکان با نمره نیازهای آموزشی روان

شناسان، بندی نیازهای آموزشی پزشکان و رواناند اما اولویکتفاوت چندانی نداشته

 .متفاوت اسک

 

 نیازهای آموزشی، درمانگران ،اعتیاد :های کلیدیواژه

 

 

 :پانوشک

ای  مطالعه موضوع پایان نامه کارشناسی ارشدآموزش پزشکی می باشدکه با تاییدوحمایک مالی معاونک پهوهشی دانشگاه علوم 

.پزشکی مشهدانجام شده اسک 
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 مقدمه

ها را در دو  هستند اما شاید بتوان آن  نیازهای انسان بسیار متنوع

 یبه طور کل. داد یجا یو ماد یروان ینیازها ،یطبقه کل

 یهر نوع فعالیک آگاهانه انسان در نهایک به سو: گفک توان یم

عامل حرکک، تالش و (. 0) شود ینیازها هدایک م یارضا

فرد و فراهم  یاساس یشناخک نیازها. نیاز اسک ،فعالیک انسان

بتواند در حد مناسب و  یکه و یکردن شرایط و امکانات

 یخود بپردازد، از سویی موجب پیشگیر یمتعادل به رف  نیازها

 یو روان یجسم یها یاز مشکالت، اختالالت و نابسامان

 یدیگر مراتب رشد و شکوفایی استعدادها یو از سو شود یم

 بی  فاصلهرا  زنیا  گرا .(0) سازد یر چه بیشتر میسر ماو را ه

 صلافو سنجی زنیا نیمابد بمطلو ضعیکو و دموجو ضعیکو

 جهکو در  کند  یبند لویکرا او نهاآ تا کند  می مشخصرا 

نیاز  (.5،9)پذیرد رتصو ییزر برنامه نهاآ کاهب یا ف ر

آموزشی عبارت اسک از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد 

یک سازمان از نظر دانب، مهارت یا رفتار باید به وجود آید 

تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسسئولیتهای مربوط به 

شغل خود را در حد مطلوب، قابل قبول و منطبق با 

رت امکان زمینه های استانداردهای کاری، انجام داده و در صو

نیاز (. 4)رشد و تعالی آنها را در ابعاد مختلف به وجود آورد 

آموزشی عبییارت از مهارت، دانب و توانایی اسک که افراد، 

واجد آن نیستند و برای آن که کار خود را به صیورت 

 یبررس  . (6) آمیزی انجام دهند، ضروری اسک موفقیک

اولی  و اساسی تری  گام در تدوی  و اجرای  یآموزش یازهاین

برنامه های آموزشی، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیک فرآیند 

وتحلیل اطالعاتی  هیدرواق  فرآیند جم  آوری و تجز. اسک

اسک که براساس آن نیازهای افراد، گروه ها، سازمانها و 

 فیتعار  یازسنجیاز ن(. 9) گیرد جوام  مورد شناسایی قرار می

عبارت  یازسنجیندرتعریفی بیان شده، ارائه شده اسک  یمتعدد

و  یریگ میداده ها به منظور تصم یگردآور ندیفرا: اسک از

 (.  8)به هدر  دنیرس

عبارتسک از شناسایی نیازهای آموزشی  تعریف دیگر، در

 یجم  آور ندیفرآ ، ویا(7)ودرجه بندی آنها بترتیب اولویک 

افراد و گروه ها  یازهایساس آن ناطالعات که بر ا لیو تحل

 کی ازها،ین یابیارز(. 02)شود  یم یبند کیاستخراج و اولو

و عملکرد موردانتظار  یعملکرد فعل  یب کیستماتیس ندیفرا

شود  یشناخته م یریگ میتصم یبرا یاسک که بعنوان اطالعات

بررسی و شناخک نیاز های آموزشی با توجه به اینکه  (.00)

سیستم آموزشی موفق اسک معموال ای  اقدام پیب نیاز یک 

برنامه ریزی آموزشی و در واق  نخستی  عامل  راولی  گام د

ایجاد و تضمی  اثربخشی برنامه های آموزش و بهسازی 

یکی از  درنظرگرفته می شود ونیروهای ماهر ومتخصص 

مسائل مهم، تبیی  ضرورت اهمیک نیازسنجی در برنامه ریزی 

یکی از دستاوردهای بررسی نیازهای . (00) درسی اسک

میرزایی  درمطالعه ای .آموزشی بدسک آوردن اولویک هاسک

 ندکارزان و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی ایالم نشان داد

حیطه آموزش و  4اولویک نیاز آموزشی، در 

یادگیری،ارزشیابی آموزشی، پهوهشی، فناوری اطالعات و 

شیوه های تدریس، شیوه  :ازندحیطه عمومی، بترتیب عبارت

ارزشیابی دانشجو، مقاله نویسی به زبان انگلیسی، استفاده از 

 (.09)الکترونیک و نگارش متون علمی به زبان انگلیسی . مناب 

خوش باط  و همکاران در تحقیقی تحک در مطالعه دیگری 

عنوان نیازسنجی اعضای هیئک علمی دانشگاه علوم پزشکی 

همتری  اولویک نیاز آموزشی اعضای تبریز نشان دادند که م

هیئک علمی روشهای ارزیابی دانشجویان بوده و سایر نیازها به 
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 ، یادگیری –فرآیندیاددهی : ترتیب و بر حسب اولویک شامل 

 در پهوهب آموزشی، ارزیابی ، علمی مقاالت نگارش نحوه

وزشی، برنامه ریزی آم تکنیکهای بهداشتی، – آموزشی سیستم

ارزیابی برنامه، مشاوره و راهنمایی تحصیلی، اخالق آموزشی، 

حرفه ای و بکارگیری کامپیوتر در فرآیند آموزشی بوده اسک 

(05.) 

انجام مطالعه نبود  های صورت گرفته، هدر ازباتوجه به بررسی

نیازسنجی مشخص در رابطه با بررسی نیازهای آموزشی 

موضوعات درمانگران اعتیاد و اینکه موضوع پهوهب، یکی از 

درای  . بود پهوهشی پیشنهادی ستاد مبارزه با مواد مخدر

نیازهای آموزشی ها پاسخ داده می شود که پهوهب به ای  سوال

 انکدامند؟آیا بی  نیازهای آموزشی درمانگر ادیدرمانگران اعت

 تفاوت وجود دارد؟ باتوجه به مقط  تحصیلی آنها ادیاعت

 کدامند؟ کیاولو بیه ترتب ادیآموزشی درمانگران اعت یازهاین

 روش کار

درمانگران  یآموزش یازهاین یبه بررستوصیفی  قیتحقای  

ی، جامعه آمار. پرداخته اسک 0976شهر مشهد در سال  ادیاعت

زمان انجام که در( پزشک و روانشناس) ادیدرمانگران اعت

شهر مشهد، مشغول  ادیو مراکزترک اعت مارستانهایدر بمطالعه 

، به تعداد بودندمبتال به سوء مصرر مواد  مارانیدرمان ب هب

حجم ی وتصادف یرینمونه گروش  .درنظرگرفته شدندنفر  094

. گردید  یینفر تع 022فرمول کوکران  از استفاده بانمونه 

که به امردرمان  ی بودپزشکانشامل  ورود به مطالعه یارهایمع

د اشتغال داشتنازمصرر مواد یناش یوروح یجسم یهایماریب

 یروح یهایماریب یکه به رواندرمان یروانشناسان  یو همچن

مشغول سال 0 بمدت مبتال به سوء مصرر مواد حداقل مارانیب

 لیبه تکم لیعدم تماشامل  خروج ازمطالعه یارهایمع .بودند

مبتال به سوء مصرر  مارانیعدم اشتغال به درمان ب، پرسشنامه

 .بود مطالعه یمواد در زمان اجرا

 یازهاینسوالی محقق ساخته 09 پرسشنامه پهوهب،ابزار 

بود که براساس مقیاس لیکرت  ادیدرمانگران اعت یآموزش

. ازخیلی کم تا خیلی زیاد بی  یک تاپنج نمره گذاری شده بود

پزشکان وروانشناسان   یپرسشنامه ب 022مطالعه   یدرا

مورد  و یپرسشنامه جم  آور 79 شد و  یتوز ادیدرمانگر اعت

از پرسشنامه محقق  نکهیبا توجه به ا. قرار گرفک یآمار لیتحل

پرسشنامه جهک تایید روایی ابزار، ساخته استفاده شده اسک؛ 

صاحب  دیبه تعدادی از اسات هیو فرض یها همراه با هدر اصل

تغییرات  تحویل و یروانپزشکنظر و متخصص در رشته 

 ییایپاجهک انجام . دیگرد ، لحاظواصالحات مورد نظراساتید

 بیضر. استفاده گردید کرونباخ یآلفا بیضراز ،پرسشنامه

 92نمونه  کیآزمون در  بیکرونباخ پس از انجام پ یآلفا

ازآزمون های ها  تحلیل داده جهک .بدسک آمد 70/2 ،نفری

نرم افزار  ی درنمونه ا Tآزمون و  دم یفرتوصیفی واستنباطی 

spss   استفاده گردید 06نسخه . 

 نتايج

 کردندها را تکمیل نفر پرسب نامه 79، شرکک کننده 022از 

نفر روان  50،نفر پزشک  44 که (Response Rate=%97)  دادند

مدرک  ینفر دارا 50 .نفر مرد بودند 62نفر زن و  99شناس؛ 

 یمدرک دکترا ینفر دارا 09 ،ینفر پزشک عموم 04ارشد، 

نفر  90. مدرک فوق تخصص بودند ینفر دارا 9و  یتخصص

سال،  54تا  96 ینفر در بازه سن 04سال،  94تا  04 یدر بازه سن

باالتر از  ینفر در بازه سن 9سال و  44تا  56 ینفر در بازه سن 99

نفر  08سال سابقه کار،  4تا  0نفر  06نفر،  79  یاز ا. هستند 46

 00سال،  02تا  04نفر،  02سال،  04تا  02نفر،  05سال،  02تا  4

 .اشتندسال سابقه کار د 92تا  04 زینفر ن 8سال و  04تا  02نفر، 

 یازهاین( درصد 0)نفر  0، یآموزش یازهایسطح ناز نظر 

 4/09)نفر  09کم، ( درصد 0/5)نفر  5کم،  یلیخ یآموزش

 7/07)نفر 07و  ادیز( درصد 5/59)نفر 56متوسط، ( درصد

درنتایج  .داشته اند یادیز یلیخ یآموزش یازهاین( درصد

 یمقدار معننیازآموزشی،  09بدسک آمده مشخص گردیداز 

( 6بجز مورد )همه موارد  یبرا یتک نمونه ا tآزمون  یدار

توان گفک که همه  یپس م (.>p 24/2) بود 220/2برابر  

 یازهایجزء ن( 6بجز مورد ) نیازهای ذکرشده در جدول

شناخک  ،یدانب طب سنت)ششم  ازینبرای . بود آنان یآموزش
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مقدار ( در درمان  سوء مصرر مواد یاهیگ یداروهاو کاربرد 

بود بنابرای   268/2برابر یتک نمونه ا tآزمون  یدار یمعن

 (.<24/2p) نبود ادیدرمانگران اعت یآموزش یازهایجزء ن

 (.0جدول )
 

 نیازهای آموزشی درمانگران اعتیادیک نمونه ای برای بررسی  تیآماره های آزمون  -1جدول 

 میانگین نیازهای آموزشی
انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین
 Tآماره 

معنی 

 داری

 220/2 294/7 975/2 864/2 97/9 دانب نوروبیولو ی بیماری اعتیاد به عنوان یک بیماری مغزی عودکننده و مزم . 0

 220/2 08/00 009/0 7/2 00/5 (ترک)فارماکولو ی داروهای درمان نگهدارنده و بازگیری طبیدانب کافی در خصوص . 0

 220/2 00/05 095/0 986/2 09/5 پزشکی همبود با سوء مصرر مواد دانب کافی روانپزشکی در برخورد با اختالالت روان. 9

 220/2 55/00 280/0 790/2 28/5 عوارض آن دانب اور انس های طب اعتیاد شامل مسمومیک ها و سندروم محرومیک و. 5

 220/2 00/02 708/2 725/2 79/9 دانب کافی در خصوص پایب و ارزشیابی سیر درمان بیمار وابسته به مواد. 4

 268/2 859/0 006/2 049/0 00/9 شناخک وکاربرد داروهای گیاهی در درمان  سوء مصرر مواد دانب طب سنتی،. 6

 220/2 708/6 657/2 704/2 64/9 عفونی وتزریقات پرخطربیماران مرتبط با سوء مصرر مواددانب بیماریهای . 9

 220/2 068/4 559/2 807/2 55/9 دانب تغذیه ور یم های غذایی بیماران مرتبط با سوء مصرر مواد. 8

 220/2 56/00 797/2 850/2 78/9 دانب نظری مصاحبه با بیمار، ارزیابی خطرو تدوی  برنامه درمانی. 7

 220/2 498/9 669/2 869/2 69/9 دانب انواع دسته بندی های علمی، نحوه ترکیب و تهیه مواد مخدر. 02

 MMT 26/5 877/2 260/0 69/00 220/2دانب آشنایی با درمان نگهدارنده . 00

 URD-RD 86/9 720/2 846/2 940/7 220/2دانب آشنایی با درمان بازگیری طبی  . 00

 220/2 509/9 66/2 899/2 66/9 حمایتی مرتبط با سوء مصرر مواد-دانب آشنایی با موسسات دولتی وغیردولتی درمانی. 09

 tDCS 44/9 720/2 456/2 768/4 220/2دانب آشنایی بادرمانهای تحریکی مغزدردرمان اعتیاد مثل. 05

 220/2 20/7 846/2 794/2 86/9 گیری و تداوم سوء مصرر مواد شناختی شکل دانب عوامل روان. 04

 220/2 629/8 825/2 70/2 8/9 گیری و تداوم سوء مصرر مواد دانب عوامل اجتماعی درشکل. 06

 220/2 490/9 969/2 778/2 96/9 مطالعه مقاالت ،مجالت ومطالب علمی داخلی مرتبط با سوء مصرر مواد. 09

 220/2 98/9 985/2 770/2 98/9 سوء مصرر مواد مطالعه مقاالت ،مجالت ومطالب علمی خارجی مرتبط با. 08

آنتاگونیسک دردرمان سوء -دانب نحوه انتخاب داروی مناسب آگونیسک و آگونیسک. 07

 مصرر مواد
76/9 29/0 747/2 068/7 220/2 

 220/2 49/02 0 794/2 5 دانب عوارض دارویی و تداخالت دارویی در بیماران باسوء مصرر مواد. 02

 220/2 04/09 095/0 857/2 09/5 انتخاب نوع روان درمانی مناسب بعدازترک موادمهارت . 00

 220/2 40/09 076/0 800/2 0/5 پزشکی های اعتیاد و روان دانب ارزیابی خطر و شناسایی اور انس. 00

مهارت شناخک اشکال جدید مواد اعتیادآورعرضه شده به بازار، روش های مختلف . 09

 استعمال
0/5 86/2 029/0 65/00 220/2 

مهارت انجام مصاحبه بالینی، ارزیابی خطرو تدوی  برنامه رواندرمانی موثردر سوء . 05

 مصرر مواد
29/5 859/2 290/0 78/00 220/2 

 220/2 29/05 044/0 828/2 04/5 مهارت آموزش روش های بازتوانی بعد ازترک اعتیاد. 04

 220/2 06/05 055/0 97/2 05/5 روانشناسی برای خانواده بیماران باسوء مصرر موادمهارت انجام مصاحبه ومشاوره های . 06

 220/2 77/8 896/2 76/2 88/9 های کشوری مهارت کار در چارچوب پروتکل. 09
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مقایسه میانگی  نمره های نیازهای آموزشی نشان داد که در 

سطح توصیفی نمره نیازهای آموزشی پزشکان 

(M=104/4, SD=14/32 ) با نمره نیازهای آموزشی

تفاوت چندانی ( M=105/5, SD=12/31)روانشناسان 

توان  می باشد می =688/2pباتوجه به اینکه . نداشته اند

گفک بی  نیازهای آموزشی پزشکان وروانشناسان تفاوت 

 (.0جدول (.)p>0.05)معنی داری وجود ندارد

 

 (پزشکان و روانشناسان)برای مقایسه میانگی  نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد  Tآماره های آزمون  -2جدول 

 N M SD t df p شغل

5/025 44 پزشکان  90/05  
520/2  74 688/2  

4/024 50 روانشناسان  90/00  

نیازهای آموزشی همچنی  مقایسه میانگی  نمره های      

آنها  مدرک تحصیلی با توجه به ادیپزشکان درمانگر اعت

نیازهای آموزشی نشان می دهد که در سطح توصیفی نمره 

 ,M=102/04) دارای دکتری عمومی درمانگران

SD=16/12)  دارای  نیازهای آموزشی درمانگرانبا نمره

 ,M=105/7) دکتری تخصصی وفوق تخصصی

SD=12/86) تفاوت چندانی نداشته اندوp   محاسبه شده

بزرگتر می = 24/2و از سطح معنی داری  949/2برابر 

نیازهای آموزشی توان گفک بی   باشد در نتیجه می

تفاوت آنها  مدرک تحصیلی با توجه به ادیدرمانگران اعت

(9 جدول)( p>0.05)معنی داری وجود ندارد

 آنها مدرک تحصیلی با توجه به ادینیازهای آموزشی پزشکان درمانگر اعتبرای مقایسه میانگی   Tآماره های آزمون  -3جدول 

 N M SD t df p مدرک تحصیلی

25/020 04 عمومی  00/06  

799/2  49 949/2  

92/024 92 دکتری تخصصی وفوق تخصصی  86/00  

نشان  نیز تحلیل استنباطی داده ها از طریق آزمون فریدمن

پزشک  داد که اولویت نیازهاي آموزشی درمانگران اعتیاد

چون معنی داري آزمون . متفاوت می باشد وروانشناس

مهمترین . (p<0.05)بود 00/0و کمتر از  000/0برابر 

به شرح  وروانشناسان آموزشی پزشکان اولویت هاي نیاز

 .می باشد  4ه رجدول شما

 مهمتری  نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاداولویک بندی آماره های آزمون فریدم  جهک  -4جدول 

شمار

 ه

 عنوان نیازآموزشی

 

 روانشناسان پزشکان

 رتبه رتبه میانگی  رتبه رتبه میانگی 

 09 09 08 69/00 دانب نوروبیولو ی بیماری اعتیاد به عنوان یک بیماری مغزی عودکننده و مزم  0

 07 00.48 0 64/08 (ترک)دانب کافی در خصوص فارماکولو ی داروهای درمان نگهدارنده و بازگیری طبی 0

 00 05.90 6 69/06 مصرر موادپزشکی همبود با سوء  دانب کافی روانپزشکی در برخورد با اختالالت روان 9

 09 09.42 0 75/09 دانب اور انس های طب اعتیاد شامل مسمومیک ها و سندروم محرومیک و عوارض آن 5

 8 06 06 08/09 دانب کافی در خصوص پایب و ارزشیابی سیر درمان بیمار وابسته به مواد 4

 09 02.82 09 94/7 سوء مصرر موادشناخک وکاربرد داروهای گیاهی در درمان   دانب طب سنتی، 6

 00 00.28 05 08/00 دانب بیماریهای عفونی وتزریقات پرخطربیماران مرتبط با سوء مصرر مواد 9

 06 7.45 06 54/7 دانب تغذیه ور یم های غذایی بیماران مرتبط با سوء مصرر مواد 8

 9 06 09 02/09 درمانیدانب نظری مصاحبه با بیمار، ارزیابی خطرو تدوی  برنامه  7

 09 00.74 00 99/00 دانب انواع دسته بندی های علمی، نحوه ترکیب و تهیه مواد مخدر 02
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 MMT 76/04 8 05.67 00دانب آشنایی با درمان نگهدارنده  00

 URD-RD 99/04 7 00.78 00دانب آشنایی با درمان بازگیری طبی   00

 04 02.72 04 92/09 حمایتی مرتبط با سوء مصرر مواد-وغیردولتی درمانیدانب آشنایی با موسسات دولتی  09

 tDCS 54/02 04 00.98 05دانب آشنایی بادرمانهای تحریکی مغزدردرمان اعتیاد مثل 05

 02 05.87 09 89/00 گیری و تداوم سوء مصرر مواد شناختی شکل دانب عوامل روان 04

 06 09.09 00 09/00 تداوم سوء مصرر موادگیری و  دانب عوامل اجتماعی درشکل 06

 08 00.69 07 56/00 مطالعه مقاالت ،مجالت ومطالب علمی داخلی مرتبط با سوء مصرر مواد 09

 02 00.99 00 05/05 مطالعه مقاالت ،مجالت ومطالب علمی خارجی مرتبط با سوء مصرر مواد 08

آنتاگونیسک دردرمان سوء مصرر -آگونیسکدانب نحوه انتخاب داروی مناسب آگونیسک و  07

 مواد
00/09 5 

09.56 
05 

 04 09.98 4 80/06 دانب عوارض دارویی و تداخالت دارویی در بیماران باسوء مصرر مواد 02

 6 06.99 9 07/06 مهارت انتخاب نوع روان درمانی مناسب بعدازترک مواد 00

 5 06.79 9 00/09 پزشکی اعتیاد و روانهای  دانب ارزیابی خطر و شناسایی اور انس 00

 9 09.64 00 95/05 مهارت شناخک اشکال جدید مواد اعتیادآورعرضه شده به بازار، روش های مختلف استعمال 09

 4 06.45 05 77/09 مهارت انجام مصاحبه بالینی، ارزیابی خطرو تدوی  برنامه رواندرمانی موثردر سوء مصرر مواد 05

 0 09.74 02 20/04 روش های بازتوانی بعد ازترک اعتیاد مهارت آموزش 04

 0 08.99 09 24/05 مهارت انجام مصاحبه ومشاوره های روانشناسی برای خانواده بیماران باسوء مصرر مواد 06

 7 04.05 02 54/00 های کشوری مهارت کار در چارچوب پروتکل 09

 کافی دانبمی توان گفک که  5بنابرای  با توجه به جدول 

 و نگهدارنده درمان داروهای فارماکولو ی خصوص در

 شامل اعتیاد طب های اور انس دانب، (ترک)طبی بازگیری

 دانب، آن عوارض و محرومیک سندروم و ها مسمومیک

، پزشکیروان و اعتیاد هایاور انس شناسایی و خطر ارزیابی

-آگونیسک و آگونیسک مناسب داروی انتخاب نحوه دانب

 عوارض دانب، مواد مصرر سوء دردرمان آنتاگونیسک

، مواد مصرر باسوء بیماران در دارویی تداخالت و دارویی

روان اختالالت با برخورد در روانپزشکی کافی دانب

 بیبه ترتمواد و غیره،  مصرر سوء با همبود پزشکی

مهارت همچنی   و پزشکان آموزشی نیازهای  یتر کیبااولو

 مارانیخانواده ب یبرا یروانشناس یانجام مصاحبه ومشاوره ها

بعد  یبازتوان یباسوء مصرر مواد،مهارت آموزش روش ها

مواد  دیمهارت شناخک اشکال جد اد،یازترک اعت

مختلف استعمال،  یشده به بازار، روش ها ادآورعرضهیاعت

و  ادیاعت یها اور انس ییخطر و شناسا یابیدانب ارز

خطرو  یابیارز ،ینیمهارت انجام مصاحبه بال ،یپزشک روان

موثردر سوء مصرر مواد، مهارت  یبرنامه رواندرمان  یتدو

مناسب بعدازترک مواد، دانب  یانتخاب نوع روان درمان

 ،یبرنامه درمان  یخطرو تدو یابیارز مار،یمصاحبه با ب ینظر

 ماریدرمان ب ریس یابیارزشو  بیدر خصوص پا یدانب کاف

 یها به مواد، مهارت کار در چارچوب پروتکل ابستهو

و تداوم  یریگ درشکل یدانب عوامل روانشناخت ،یکشور

 به ترتیب بااولویک تری  نیازهای رهیسوء مصرر موادو غ

 .هستند روانشناسان آموزشی
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 بحث

با هدر بررسی نیازهای آموزشی درمانگران  قیتحقای  

سوال اول تحقیق مطرح می کند که . اعتیاد صورت پذیرفک

نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد کدام اند؟ تحلیل داده ها 

بجز ( 0)نشان داد که کلیه موارد ذکر شده در جدول شماره 

جزء نیازهای آموزشی درمانگران پزشک ( 6)مورد 

 دانب طب سنتی،که  6شد ولی نیازوروانشناس می با

شناخک و کاربرد داروهای گیاهی در درمان سوء مصرر 

سوال دوم . بود، جز نیازهای آموزشی درمانگران نبود مواد

تحقیق ای  بود که آیا بی  نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد 

با توجه به مدرک تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد؟ نتایج 

ی آموزشی بی  هر دو گروه پزشک نشان داد که نیازها

وروانشناس ونیز بر اساس سطح تحصیالت، مشترک هستند 

ونفاوتی بی  نیازهای آموزشی آنهاوجود ندارد و در واق  می 

توان اینگونه نتیجه گیری کرد که دوره های آموزشی حی  

تحصیل ونیز بازآموزی وکارگاههای برگزارشده جهک 

راعتیاد درسطوح تحصیالت پزشکان ویا روانشناسان درمانگ

مختلف، به لحاظ موضوعات وعناوی  آموزشی می 

در سوال چهارم تحقیق، هدر آن .تواندمشترک برگزار شود

ترتیب و اولویک نیازهای آموزشی برای پزشکان و روان 

علیرغم اینکه در سواالت . شناسان بصورت جداگانه اسک

د ولی در قبل دیدیم که نیازها بی  هردو گروه مشترک هستن

ای  سوال مشخص گردید اولویک نیازهای آموزشی بی  

علک مهم ای  تفاوت .پزشکان وروانشناسان متفاوت اسک

نوع روش درمانی اسک که پزشکان عالوه بر درمان دارویی 

درمانهای روانشناختی را استفاده می نمایند در حالیکه 

. ایندروانشناسان فقط از درمانهای روانشناختی استفاده می نم

هرگروه براساس وظیفه شغلی خود اولویک ها را مشخص 

: برای پزشکان ترتیب اولویک نیازهای آموزشی. نموده اند

 درمان داروهای فارماکولو ی خصوص در کافی دانب

 های اور انس دانب، (ترک)طبی بازگیری و نگهدارنده

 و محرومیک سندروم و ها مسمومیک شامل اعتیاد طب

 هایاور انس شناسایی و خطر ارزیابی دانب، آن عوارض

 مناسب داروی انتخاب نحوه دانب، پزشکیروان و اعتیاد

 مصرر سوء دردرمان آنتاگونیسک-آگونیسک و آگونیسک

 بیماران در دارویی تداخالت و دارویی عوارض دانب، مواد

 با برخورد در روانپزشکی کافی دانب، مواد مصرر باسوء

مواد و غیره  مصرر سوء از ناشی پزشکیروان اختالالت

اما ای  اولویک ها برای روان شناسان متفاوت اسک و  .هستند

 یمهارت انجام مصاحبه ومشاوره ها: به ترتیب زیر می باشند

باسوء مصرر مواد،مهارت  مارانیخانواده ب یبرا یروانشناس

مهارت  اد،یبعد ازترک اعت یبازتوان یآموزش روش ها

شده به بازار،  ادآورعرضهیمواد اعت دیشناخک اشکال جد

 ییخطر و شناسا یابیمختلف استعمال، دانب ارز یروش ها

مهارت انجام مصاحبه  ،یپزشک و روان ادیاعت یها اور انس

موثردر سوء  یبرنامه رواندرمان  یخطرو تدو یابیارز ،ینیبال

مناسب  یمصرر مواد، مهارت انتخاب نوع روان درمان

 یابیارز مار،یمصاحبه با ب یب نظربعدازترک مواد، دان

 نیازهای مهمتری و غیره ی برنامه درمان  یخطرو تدو

از نظر هر دو گروه، طب سنتی  .روانشناسان هستند آموزشی

در اولویک آخر قرار گرفته اسک که ای  نتیجه با جواب 

یکی از علل ای  موضوع می . سوال اول نیز همراستا می باشد

تواند کاهب اعتماد درمانگران به داروهای گیاهی و طب 

سنتی و یا افزایب فزاینده اعتماد آنها نسبک به پیشرفک علم 

باالی داروهای شیمیایی و روش های نوی  و تاثیرگذاری 

نوی  در درمان انواع بیماری ها از جمله اعتیاد باشد که منجر 

دانب طب می شود درمانگران نیز احساس نیاز چندانی به 

شناخک وکاربرد داروهای گیاهی در درمان  سوء  سنتی،

. نداشته و آن را در اولویک آخر قرار دهند مصرر مواد

چنینی در مراکزآموزشی و درمانی  انجام تحقیقاتی ای 

خصوصاً مراکزدانشگاهی درمان اعتیاد کمک می کند که 

درمانگران به صورت تخصصی تر به آموزش ودرمان ای  

 اوممد زشموآ ییزر برنامهبا توجه به اینکه . بیماران بپردازند

 انگیرافر یهازنیا سنجب سساا برد بایآن  توسعهو 
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 پزشکان ای حرفه فعالیک با مرتبط شیزموآ یهازنیاو

میگردد به صورت دوره  پیشنهاد، لذا (08،09،06،04)دباش

ای نیازهای درمانگران مورد سنجب قرار گیرندو 

درصورتیکه محدودیک زمانی برای برگزاری کارگاههای 

لویک وا آموزشی وبرنامه های آموزش مداوم مطرح باشد

بندی براساس رشته تحصیلی درمانگران 

همچنی  باعنایک به اینکه یکی ازمحدودیک .مدنظرقرارگیرد

های مطالعه دربررسی های صورت گرفته، نبودمطالعه مشابه 

درای  زمینه بود، انجام مطالعه مشابه درسایرشهرهای کشور با 

.  توجه به شیوع وتفاوت نوع مواد مصرفی می تواند مفیدباشد

ناسایی نیازهای درمانگران به تنهایی کاربردی نداشته و ش

. باید در راستای رف  ای  نیازها تمهیدات الزم اندیشیده شود

لذا باید در راستای برآوردن حداکثری نیازهای آموزشی 

درمانگران، از نظرات آنها در تعریف دوره های آموزشی و 

ورت کیفیک و محتوای آن کمک گرفته شود تا دوره ها بص

 .حداکثری پاسخگوی نیازهای آموزشی باشد

 گیرینتیجه

های نیازهای آموزشی نشان داد که در مقایسه میانگی  نمره

سطح توصیفی، نمره نیازهای آموزشی پزشکان با نمره نیازهای 

-اند اما اولویکشناسان تفاوت چندانی نداشتهآموزشی روان

 .متفاوت اسک شناسان،بندی نیازهای آموزشی پزشکان و روان
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