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دارنده با متادون در  رفتاري و درمان نگه-ي شناختيدرمان گروه اثربخشي  مقايسه
 تغيير باورهاي مرتبط با مواد و پيشگيري از عود

   ٣،  غالمرضا صرامي2، شهرام محمدخاني1             طاهره قرباني
 02/11/1390: رشيخ پذيتار    11/08/1390: افتيخ دريتار

  
  
  دهيكچ
رفتـاري و درمـان نگهدارنـده بـا         -ي شناختي درمان  گروهي اثربخشي    ا هدف مقايسه   پژوهش حاضر ب   :دفه

 :روش. مصرف مواد انجام شـده اسـت   متادون در تغيير باورهاي مرتبط با مواد در افراد مبتال به اختالل سوء            
د  نفر از افرا30آزمون با گروه گواه بود كه در آن    پس-آزمون پژوهش حاضر يك طرح شبه آزمايشي پيش      

- شـناختي  درمـان   گـروه سوءمصرف كننده مراجعه كننده به مراكز درماني تـرك اعتيـاد انتخـاب و در سـه                  
 و پـس   شركت كنندگان هر سه گروه قبل     . فتاري، درمان نگهدارنده با متادون و گروه گواه گمارده شدند         ر

ي پـژوهش حاضـر نـشان     يجه نت:ها يافته. كردند باورهاي مرتبط با مواد را تكميل      از پايان مداخله پرسشنامه   
ر معنادار باورها نـسبت بـه مـواد    ييسه با گروه گواه باعث تغي در مقايشيداد كه شركت در هر دو گروه آزما 

رفتاري با ايجاد تغيير در متغيرهاي شناختي ميانجي مصرف مـواد ماننـد             -درمان شناختي : گيري نتيجه. شد
 هـا   بنابراين بـا توجـه بـه ايـن يافتـه          . دهد  را كاهش مي   باورهاي مرتبط با مواد خطر بازگشت به مصرف مواد        

  .   ي درمان سوءمصرف مواد بايد اين نوع متغيرهاي ميانجي را هدف قرار دهندها برنامه
رفتاري، درمان نگهدارنده با متادون، باورهاي مـرتبط بـا          -سوءمصرف مواد، درمان شناختي   : ها  د واژه يلك

  مواد

                                                            
   ghorbani_190@yahoo.com:   پست الكترونيك. شناسي عمومي دانشگاه پيام نور سميرم دستيار علمي گروه روان: ولؤ نويسنده مس.1

  ي تربيتي دانشگاه خوارزميشناس روانار گروه ي استاد.2
 ي تربيتي دانشگاه خوارزميشناس روانار گروه ياستاد. 3
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  مقدمه
اي است كه شروع و تداوم آن متأثر از تعامـل            كننده ل مزمن و عود   مصرف مواد، اختال   سوء

رويكردهـاي درمـاني بـراي      . اجتمـاعي و محيطـي اسـت      -ژنتيكـي، روانـي    عوامل مختلـف  
اجتمـاعي  -هاي حمايتي روانـي  وابستگي به مواد، بسته به الگوي مصرف و فراهم بودن نظام 

هـاي   بنـدي  ي درمان تقـسيم    ر زمينه د. هاي خاص بيماران متفاوت است     و با توجه به ويژگي    
) 1: اين اهداف بر سـه ايـده تاكيـد دارنـد           معموالً. متفاوتي براي اهداف درماني وجود دارد     

جسمي ناشي   قطع وابستگي رواني و كاهش پيامدهاي غير      ) 2 ،قطع وابستگي جسمي به مواد    
ا و  يـ جول (پيـشگيري از عـود مجـدد بيمـاري        ) 3آن  و     از مصرف مواد و مشكالت وابسته به      

درماني فردي، درمـان     درماني از جمله روان    هاي روان  طيف كاملي از روش   ). 1999،  1توكر
و ) 2مثـل معتـادان گمنـام     (هـاي حمـايتي      درماني خـانوادگي، گـروه     رفتاري، روان -شناختي

هاي اجتماعي براي درمان اختالالت وابسته به مواد افيوني در موارد خاص             آموزش مهارت 
  ي آمـوزش   رفتـاري يـك برنامـه   -ز ميـان ايـن رويكردهـا، درمـان شـناختي       ا. مناسب اسـت  

 هـاي جديـد و بـه       فعاليت اصلي اين نوع درمـان يـادگيري مهـارت         .  اجتماعي است  -رواني
صـورت تكليـف خـانگي و در         ها در جلـسات درمـان و در منـزل بـه            كارگيري اين مهارت  

ا مـواد و افكـار خودآينـدي را     فنون شناختي، باورهاي مرتبط ب    . شرايط زندگي واقعي است   
و  فنون رفتاري بر اعمال.  دهند ها نقش دارند، مورد توجه قرار مي ها و هوس كه در كشش

ت، يـ بـك، را (ي  تمركز دارند كه از نظر علّي با فرايندهاي شناختي در تعامل هـستند        رفتار
كند تا   ك مي جو كم  رفتاري، درمانگر به درمان   -در درمان شناختي  ). 1380،  3سيومن و ل  ين

از تجـارب خـودش بـراي ارزيــابي درسـتي يـا نادرسـتي باورهــا و عقايـدش اسـتفاده كنــد         
رفتاري پيشگيري از عود كـه قابليـت        -هاي شناختي  ترين مدل  يكي از مهم  ). 1377ار،  يمهر(

مــارالت و (اي مــارالت اســت  هــاي مقابلــه اجــراي گروهــي دارد، مــدل آمــوزش مهــارت
مارالت ). 2007، 5ريس و تارينولدز، دراموند، داويمد، ريستيكو؛ به نقل از  1985،  4گوردن

ي اول،   دسـته . ي عمـده هـستند     هاي پر خطر را بيان كرد كه شامل دو دسـته           مفهوم موقعيت 
فردي مرتبط با عـود مثـل مـسائل روانـشناختي، جـسماني و محيطـي                 درون هاي كننده تعيين

                                                            
1. Jualie & Tuker  2. narcotic anonymous  3. Beck, Wright, Newman & Liese 
  

4. Marlatt & Gordon  5. Kouimtsidis, Davis, Reynolds, Drummond  & Tarrier 
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و هـوس، هيجـان مثبـت و كنتـرل          هـاي منفـي، مـسائل جـسماني، وسوسـه            هستند و هيجـان   
هاي بين فردي از     كنند ي دوم شامل تعيين    دسته. شوند را شامل مي  ) خودكارآمدي(شخصي  

  .جمله تعارض با ديگران و فشار اجتماعي است
هاي دارويي هم در درمـان سـوء مـصرف مـواد       هاي روانشناختي، درمان   عالوه بر درمان  
. ويي، متادون يك درمان بسيار پـر كـاربرد اسـت          هاي دار  از ميان درمان  . نقش مهمي دارند  
ي افيوني مصنوعي و يك آگونيست است كه پس از مصرف باعث ايجاد    متادون يك ماده  

ايـن روش درمـاني در   . شود يمدردي و ساير اثرات مصرف مواد شبه افيوني      سرخوشي، بي 
اه دهـاني   مـصرف ايـن دارو از ر      .  معرفـي شـد    2 و نيس وندر   1 توسط ونسال دول   1965سال  

شـود    از هـروئين مـي  وجـود آمـده   بـه است كه مقدار ثابت آن مانع ايجاد سرخوشي شـديد       
درمان نگهدارنـده بـا متـادون فوايـد زيـادي      ). 2004، 3يت و سوموگ يوكامب، بوچر، وا  ين(
دهـد، زنـدگي مولّـد را        كه مصرف مواد غير قانوني را كاهش مي        همراه دارد از جمله اين     به

 ژهيـ و  بخـشد و در آخـر، رفتارهـاي پرخطـر بـه            به زندگي بيمار ثبات مـي     سازد و    ممكن مي 
كاهش ،هايي هماننـد ايـدز و هپاتيـت اسـت     كه همراه با خطر انتقال بيماررا تزريق مشترك   

بنابراين، درمان نگهدارنده با متادون هم بـراي فـرد و هـم بـراي جامعـه ثمـربخش                   . دهد مي
 نـوعي اعتيـاد جـسماني بـه ايـن دارو ارزيـابي              درمان نگهدارنـده بـا متـادون هرچنـد        . است
 زيرا فرد به سـبب مـصرف مـنظم ايـن دارو از دور     ؛شود  اما معادل اعتياد تلقي نمي    ،شود مي

رهـا  » مـصرف -جستجوي نوبت بعـدي مـواد     -خماري-نشئگي-مصرف«تسلسل يكنواخت   
  ).1380،يمستشار(شود  مي
اي،  هـاي مقابلـه   ر مهـارت رفتـاري مبتنـي بـ   -ك قسمت بسيار مهـم در درمـان شـناختي        ي

باورهـاي مـرتبط   . هاي درون فردي مثل باورهاي مرتبط با مواد است   كننده مداخله در تعيين  
ايـن باورهـا در مـدل يـادگيري         . شـود  با مواد، به انتظارات فرد از مصرف مـواد اطـالق مـي            

كنـد،   كه فرد چه موقع و چرا مواد مصرف مـي         مورد اين   اجتماعي به عنوان يك اثر مهم در      
باورهـاي مـرتبط بـا مـواد افكـاري      ). 2001،  4جونز و مـك موهـان     (شوند   در نظر گرفته مي   

 طـور   بـه آينـد و      مـي  وجـود   بههستند كه از انتظارات مستقيم و غيرمستقيم مصرف يك ماده           

                                                            
1. Vansal Dole        2. Nisvander 
 

3. Newcombe, Bochner, White & Somogyi  4. Jones & McMahon 
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 ،در واقـع  ). 2007مد و همكاران،    يستيكو(شوند   ي مثبت و منفي تقسيم مي      كلي به دو دسته   
مدت و نسبتاً آنـي يـك         مواد به عنوان عقايد فرد در مورد اثرات كوتاه         انتظارات از مصرف  

، ي، برادلـ  يجـوم (نـد مـدت آن مـاده متفـاوت اسـت            شـود كـه بـا اثـرات بل         ماده اطالق مي  
از ديــدگاه يــادگيري اجتمــاعي، انتظــارات مثبــت از  ). 2009، 1نيشل و اســتيــاندرســون، م

كـه انتظـارات     شـود، درحـالي     مي ي مصرف و بازگشت به مصرف      مصرف مواد سبب ادامه   
ــوگيري مــي  ــواد جل ــد  منفــي از مــصرف م ــاهون،  (كنن در همــين ). 2001جــونز و مــك م

اي از   ي مـواد داراي مجموعـه      كننده مصرف ، بر اساس نظر بك اكثر بيماران سوء       چارچوب
هاي مثبـت نـسبت بـه مـواد هـستند كـه وقتـي تـصميم بـه توقـف مـصرف                        باورها و نگرش  

كنـد قـادر بـه كنتـرل تمـايالت       در اين هنگام چون فرد تصور مي. شوند ميگيرند، فعال    مي
از اين ديدگاه، يـك     . خود نيست، احتمال كمي وجود دارد كه براي كنترل آن تالش كند           

ي عقايد ناكارآمدي اسـت كـه بـر محـور            مانع عمده در ترك مصرف الكل يا مواد، شبكه        
شـــود فـــرد  لـــي كـــه ســـبب مـــيداروهـــا و الكـــل متمركـــز اســـت و نيـــز يكـــي از دالي

چنان تمايل قوي به مصرف مواد داشته باشـد، ايـن اسـت كـه                ي مواد هم   كننده مصرف سوء
بـك و همكـاران،   (عقايد اساسي او نسبت به مزايا و معايب مواد، اساساً تغيير نكـرده اسـت     

هـاي    برنامـه  تـأثير ه بخـشي از      كـ  دنده در مرور ادبيات پژوهش، تحقيقات نشان مي      ). 1380
 ايـن   تـأثير ي   واسـطه  اي در پيـشگيري از سوءمـصرف مـواد بـه           هـاي مقابلـه    آموزش مهارت 

بنـابراين، اصـالح نگـرش و بـه         . هـاي مربـوط بـه مـواد اسـت          ها بـر باورهـا و نگـرش        برنامه
هـاي پيـشگيري از عـود         از اهداف اساسـي در شـيوه       ،كشيدن باورهاي مرتبط با مواد     چالش
؛ 2003،  3زمنيـ ابچنكو و ل  ي لوپ، ر  ي؛ مك 2003،  2يوالرين، پل و ماك   يفين، گر يباتو(است  

؛ 1387ار،  يـ ان و مهر  يـ ؛ طارم 1387،  يي و طباطبـا   يعي، رف ي، محمدخان يري، جزا يمحمدخان
ــ ــاديرحمت ــان1385، ي و اعتم ــ1380، ي؛ قرب ــوزاني؛ اخالق ــه). 1375، ي ب ــن ب ــه  رغــم اي ك
مورد توجه قـرار گرفتـه،      هاي پيشگيري از عود بر پايه كار مارالت و گوردون بسيار             درمان

رفتـاري در   -مطالعات در نشان دادن يك تصوير سازگار از اثربخشي اين رويكرد شـناختي            

                                                            
1. Hayaki, Bradley, Anderson, Michael & Stein 
2. Botvin, Griffin, Paul & Macaulay 
3. Mackillop, Ryabchenko & Lisman 
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 تحقيقـات   ،همچنين).  2002،  1راسون( ي مواد ناتوان است    مصرف كننده  افراد مبتال به سوء   
 انجام شده در ايران به بررسي نقش تغيير باورهـا بـه منظـور پيـشگيري از مـصرف مـواد در                     
افراد غير مبتال پرداخته و به بررسي نقش درمان در تغييـر ايـن باورهـا و پيـشگيري از عـود                      

هـاي   گيرنـد حتـي درمـان       افـرادي كـه در درمـان قـرار مـي           ،از سوي ديگـر   . نپرداخته است 
صرف دارو باعـث تغييـر    م اما اين كه آيا      ،كند نسبت به مواد تغيير مي    ها     آن دارويي، نگرش 

الي اسـت   ؤتواند در پيشگيري مـوثر باشـد سـ         شود و مي   ورهاي فرد مي  خود به خودي در با    
كه در مورد اثربخشي درمان پيـشگيري از عـود     با توجه به اين   . كه نياز به بررسي بيشتر دارد     

ترديد وجود دارد، نياز به ارزيابي تجربي اين نوع مـداخالت و بررسـي متغيرهـاي ميـانجي                  
، 3؛ كـوب  1999،  2ن، باور، دان و وانـگ     يرويا( شود ي گذار بر نتايج درماني احساس م      تأثير

و  منظور مقايسه اثربخشي درمان نگهدارنـده بـا متـادون     بنابراين، پژوهش حاضر به). 2000
اي، در ايجـاد تغييـرات شـناختي         هاي مقابلـه   رفتاري مبتني بر مهارت   -ي شناختي درمان  گروه

 .   گيري از عود انجام شده استميانجي مصرف مواد نظير باورهاي مرتبط با مواد و پيش

  روش
  يريگ  و روش نمونهامعه، نمونهج

در اين  . است آزمون با گروه گواه    پس-آزمون  پيش ي دارا آزمايشي  شبه نوع از ژوهشپ
الگـوي  (اي   هـاي مقابلـه    رفتاري مبتني بر آموزش مهارت    - شناختي درمان  گروهپژوهش دو   

وان گروه آزمايش و يـك گـروه گـواه مـورد            و درمان نگهدارنده با متادون به عن      ) مارالت
الزم به ذكر است كه گـروه گـواه در جلـسات گردهمـايي بـه شـكل                  . ارزيابي قرارگرفتند 

ي افـرادي     شـامل كليـه    پـژوهش حاضـر،    ي جامعـه . كردند هاي خودياري شركت مي    گروه
 همـا  سـه  طـي وابستگي خـود     درمان برايمصرف مواد بوده و      است كه مبتال به اختالل سوء     

 اصـفهان  شـهر زدايي در     با متادون و مراكز سم     اعتياد ترك كزامر به) 1388 ماه آذر تا مهر(
 در پـژوهش حاضـر،      .بود ر نف 700  به اين مراكز،   كننده مراجعه افراد تعداد .اند كرده مراجعه

در . كردنـد  را مصرف مي  ..) مثل شيره، ترياك و   ( حداقل يك ماده      كننده مصرف  افراد سوء 
طور تصادفي از بين جامعه انتخاب        نفره بود كه به    15اضر، نمونه شامل سه گروه      پژوهش ح 

                                                            
1. Rasown   2. Irvin, Bowers, Dunn & Wang  3. Koob 
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هـاي   ل تعـداد بازگـشت    يـ هـاي جمعيـت شـناختي از قب        اعضاي نمونه از نظر ويژگـي     . شدند
اجتماعي، كه بر اساس    -ي اقتصادي  گذشته به مصرف مواد، سن، جنس، تحصيالت و طبقه        

 بـراي . ج پژوهش اثـر گذارنـد، بـا هـم همتـا شـدند             تواند بر نتاي   هاي انجام شده مي    پژوهش
 در كننـده  شركت افراد. گرفتقرار بررسي مورد) 16/26ميانگين  ( سال 18–35 سن همتاسازي
 التيتحـص  نظـر  از گـروه  سـه  و دادنـد  تشكيل سيكل مدرك داراي حداقل مردان را پژوهش

ي   انتخـاب اوليـه    .شـد  نتعيي آمد در اساس بر اجتماعي–اقتصادي ي طبقه ،همچنين. ندشد همتا
هـا بـه سـه     هـاي ورود آزمـودني   مـالك . گيـري در دسـترس بـود    ها بـر اسـاس نمونـه       آزمودني

ي باليني ساختمند كه توسط آزمايشگر انجام شد،         مصاحبه-1:  شامل موارد زير بود    درمان  گروه
از راهنمــايي تــا  (ســطح تحــصيالت-4، )تنهــا مــرد(جــنس -3، ) ســال35 تــا 18بــين (ســن -2
، IIIعدم وجود اختالل پزشكي در محور       -6،  ) بار 5 تا 2 از(ي بازگشت    سابقه-5،  )انسليس

عـدم  -1: ها از گروه مورد بررسي نيز شامل موارد زيـر بـود            هاي خروج آزمودني   اما مالك 
). ي بازگـشت   سن، جنس، سطح تحصيالت، سابقه    (هاي ورود به درمان      محرز شدن مالك  

ي درمان در    مرتبط با هر فرد در ابتداي ورود به چرخه        همچنين، اطالعات جمعيت شناختي     
ها از نظر نـوع و روش مـصرف    مشخصات گروه .ي روانپزشكي فرد درج شده است   پرونده

  . مواد در جدول زير ارائه شده است

  ي مصرفي و روش مصرف  مشخصات توصيفي سه گروه در متغير نوع ماده:1جدول 
  متغيرها  گروه ج  گروه ب  گروه الف

  (%)فراواني   (%)فراواني   (%)فراواني 
  %)40 (4  )%40 (4  )%60 (6  ترياك و شيره

  ي مصرفي  ماده   %)40 (4  )%60  (6  )%30 (3  هروئين
  %)20(2  )%0 (0  )%10 (1  ساير مواد افيوني

  %)70 (7  )%60 (6  )%40 (4  تدخين
  روش مصرف  %)20 (2  )%30% (3  )%40 (4  خوراكي
  %)10 (1  )%10 (1  )%20 (2  تزريق

   گروه گواه :جدارنده با متادون،   نگهدرمان گروه: ب رفتاري،  - شناختيدرمان گروه: الف          
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 نفـر هـروئين     13ها ترياك و شيره،       نفر از آزمودني   14دهد كه    ، نشان مي  1تايج جدول   ن
 9به روش تدخين،     نفر   17از اين ميان،    . كنند  نفر ساير موارد مواد افيوني را مصرف مي        3و  

  .پردازند  نفر به روش تزريق به مصرف مواد مي4نفر به روش خوراكي و 

  بزارا
 و افـراد  توجيه و تشخيص اوليه، درمانيي   رابطه ايجاد براي : ساختمند تشخيصي ي مصاحبه-1

 تشخيـصي  ي مـصاحبه  يـك  ابتدا يدرمان  گروه جلسات در شركت برايها     آن مشاركت جلب
 )نـسخه چهـارم    (ي اخـتالالت روانـ    ي و آمـار   يصي تشخ يراهنما هاي معيار اساس بر ساختمند

 رفتـاري، - شـناختي  درمان  گروه سه سازي همتا براي اي وسيله مصاحبه اين ،چنين هم. شد انجام
  .هاي ورود به درمان بود و گروه گواه، بر اساس مالك دارنده با متادون  درمان نگه

 كـه  اسـت  سـنجي  خـود  مقياس يك ،پرسشنامه اين: 1دموا با مرتبط باورهاي ي امهنپرسش-2
 مقيـاس  يـك  در كـدام  هـر  كـه  است ماده 20 داراي و سنجد يم را مواد با مرتبط باورهاي

 ي مـاده  20. ده اسـت  شـ  بنـدي  درجه) موافقم كامالً تا مخالفم كامالً از (ييكرت هفت تا  يل
. اسـت  مـواد  مـصرف  فـي من و مثبـت  هـاي  پيامد ي درباره هايي عبارت شامل ،امهنپرسش اين

 نتـايج  ودارد   خلـق   افـزايش  بـر  مـواد  اثرات كه استمثبت، شامل آن مواردي      هاي عبارت
 و مـواد  منفي اثرات  به كههايي است    منفي آن ماده   هاي عبارت .دهد  را نشان مي   مواد مثبت
 ايـ  موافقـت  ي درجه فرد ،نهايتدر   .اشاره دارد  نه، يا هست اغماض قابل اثرات اين كه اين

اعتبار اين مقيـاس در ايـران       ) 1388 (صادقي. دهد مي نشانها   ترعبا اين با را خود مخالفت
 .كرده است گزارش 86/0 كرونباخ آلفاياستفاده از روش  بارا 

يـك تـست تـشخيص كيفـي اسـت كـه بـراي              : تست آزمايشگاهي براي تشخيص سريع    -3
اي  هـاي حرفـه   اير تـشخيص ي ادرار انـسان، تـشخيص پزشـكي و سـ     تعيين مورفين در نمونه  

طبق اظهارات كارشناس آزمايشگاه، اين     . شود استفاده مي ) فقط براي شرايط آزمايشگاهي   (
ي مخدر ديگر     تشخيص سريع است كه براي تعيين مورفين يا هر نوع ماده           روشتست يك   

صورت يك نوار باريك است كه داخل آن مقداري مورفين بـه    اين تست به  . رود كار مي  به

                                                            
1. drug beliefs questionnaire 
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 در ميگـذار  يمـ زماني كه نوار را داخـل ادرار   .  فشرده و مصنوعي اضافه شده است      صورت
صورتي كه فرد مواد مصرف كرده باشد، مورفين داخل ادرار با مورفين داخل نـوار بـا هـم                   

 بـر روي نـوار      ،در نتيجه . كند كنند و مورفين موجود در بدن انسان خودنمايي مي         رقابت مي 
در مـوارد منفـي كـه فاقـد         . ي وجـود مـورفين اسـت       دهنده شود كه نشان   يك خط ديده مي   

 . شود هرگونه مورفين است، دو خط ديده مي

ي درمـان  گـروه  جلـسه  10كاربنـدي آزمـايش در پـژوهش حاضـر، اجـراي      : رونـد اجـرا  
رفتاري به صـورت گروهـي      -درمان شناختي . بود جلسه دارودرماني    10رفتاري و   -شناختي
و جلسات درمـاني بـه ايـن صـورت بـود كـه در هـر جلـسه                 طراحي فرايند درمان    . اجرا شد 
 بـه فـرد   هـاي تنظـيم هيجـان        هاي مقابله با وسوسه و راهبرد      هاي خاصي، مثل مهارت    مهارت

 ر آمـده  يزك جلسات در جدول     ي آن به تفك   ينحوه آموزش و محتوا   . شد يداده م آموزش  
  . است

  
  هاي درماني انجام شده در طي جلسات درمان  گام:2جدول

بندي جلسات  نزما
 درمان

 گروه گواه دارودرماني رفتاري-درمان شناختي

 1ي اول هفته  سه جلسه
 3الي 

ي  شناسايي زنجيره
 رفتاري-شناختي

 گردهمايي شروع دارو درماني

 4ي دوم هفته  سه جلسه
 6الي 

مقابله با وسوسه، استرس 
 و افكار منفي

ي فرايند  ادامه
 دارودرماني

 گردهمايي

 سوم هفته ي چهار جلسه
 10 الي 7

هاي  آموزش مهارت
مقابله با وسوسه، خلق 

 منفي و خشم

ي فرايند  ادامه
ارزيابي + دارودرماني 

 اثربخشي دارو

 گردهمايي

  
  ها افتهي
ك گـروه و نـوع آزمـون در    ي مرتبط با مواد به تفك  ي در شاخص باورها   يفي توص يها  مارهآ

  .  ارائه شده است3جدول 
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ك نوع آزمون و يبه تفكوصيفي در شاخص باورهاي مرتبط با مواد  تيها آماره  :3جدول
  يدرمان گروه

انحراف استاندارد پس آزمون انحراف استاندارد تعداد ش آزمونيپ  ها گروه

 يرفتار-يدرمان شناخت 8/52 89/22 80/29 67/10 10

 درمان نگهدارنده با متادون 50/51 40/20 30/41 29/9 10

 گواه 40/50 12/17 30/49 90/8 10

براي انجـام   . هاي پژوهش از تحليل كواريانس استفاده شد       مچنين، جهت بررسي يافته   ه
ها، در بين نمرات سه گـروه آزمـودني          تحليل كواريانس، ابتدا پيش فرض تساوي واريانس      

نتـايج ايـن تحليـل نـشان داد كـه تفـاوت معنـاداري در                . از طريق آزمون لـون بررسـي شـد        
  . ها برقرار است شود و لذا شرط تساوي واريانس شاهده نميواريانس سه گروه م

  

  يدرمان گروهج تحليل كواريانس باورهاي مرتبط با مواد در پس آزمون سه ي نتا:4جدول
 معناداري آماره F ميانگين مجذورات درجه آزادي منبع تغييرات

 0005/0 242/67 3/1286 2 گروه

دهد كه با كنترل آماري متغير       زمون نشان مي  آ ي پس  نتايج تحليل كواريانس، در مرحله    
ي پـس آزمـون وجـود        هاي سه گـروه در مرحلـه        تفاوت معناداري بين ميانگين    آزمون  پيش
ج نشان داد كه    ينتا.  استفاده شد  ي توك يبي تفاوت از آزمون تعق    ي الگوها ي بررس يبرا. دارد

نـسبت بـه    ) بـا متـادون   ، و درمان نگهدارنده     يرفتار-يدرمان شناخت  (يشيهر دو گروه آزما   
 ي نمـرات بـاالتر  يرفتار-ي شناختدرمان گروه ،نيهمچن.  داشتنديگروه گواه نمرات باالتر 

دهـد كـه     يمج نشان   يبنابراين، نتا .  نگهدارنده با متادون به دست آورد      درمان  گروهنسبت به   
 مـرتبط بـا مـواد كـه از     ي در ميـزان كـاهش باورهـا    يرفتـار -آثار روان درمانگري شناختي   

.  و گـروه گـواه اسـت       درمان نگهدارنده با متادون    مصرف مواد است، بيش از       يعوامل اصل 
آزمـون   آزمـون و پـس     چنين، نتايج بررسي پيشگيري از عود در تحقيق حاضـر در پـيش            هم

آزمون يا پايان درمان گروهي      ي پس  نشان داد كه تفاوت معناداري در ميزان عود در مرحله         
ي درمـان   گـروه ي پايان درمان گروهي، ميـزان عـود در           مرحلهدر  . بين سه گروه وجود دارد    

و در  ) z=84/3( نفر   4دارنده با متادون      نگه درمان  گروه، در   )z= -1( نفر   2رفتاري  -شناختي
  . بود) z = 85/7(  نفر 7گروه گواه 
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  يريگ جهي و نتحثب
تـادون  رفتاري و درمان نگهدارنـده بـا م       -ي شناختي  ي مداخله  دف پژوهش حاضر مقايسه   ه

نتايج حاصل از تحليـل كواريـانس       . در تغيير باورهاي مرتبط با مواد و پيشگيري از عود بود          
رفتـاري،  -ي شـناخت  درمـان   گـروه ت معنـاداري بـين      نشان داد كه بعد از انجام مداخله، تفـاو        

آزمـون تفـاوت    ي پـيش  كـه در مرحلـه  ( نگهدارنـده بـا متـادون و گـروه گـواه           درمان  گروه
هـا بـه    ايـن يافتـه  . وجود آمده است ، در كاهش باورهاي مرتبط با مواد به      )معناداري نداشتند 

رفتاري، در كاهش باورهاي مرتبط با مـواد مـؤثر          -ي شناختي درمان  گروهاين معني است كه     
لـوپ   مكـي ( دارد   يخوان  هم دست آمده از مطالعات انجام شده         ها با نتايج به    اين يافته . است

 و  ي؛ رحمت 1387ان و همكاران،    ي؛ طارم 1387 همكاران،   ؛ محمدخاني و  2003و همكاران،   
 مـشخص شـده     ها  ن پژوهش يدر ا ). 1375،  ي بوزان ي؛ اخالق 1380،  ي؛ قربان 1385،  ياعتماد

هاي زندگي باعث تغيير در نگـرش مثبـت          اي و مهارت   هاي مقابله  است كه آموزش مهارت   
  .شود  ميموادمخدرنسبت به 

مصرف مواد هـم     رفتاري فرض بر اين است كه سوء      -ناختيي ش  كلي، در نظريه   طور  به       
 باورها و انتظارات شـناختي فـرد از مـصرف مـواد قـرار دارد و هـم تـابع ارزش                      تأثيرتحت  

ي  در نتيجـه، مداخلـه    . گيـرد  عاطفي كه فرد براي پيامدهاي رفتار خود قائل است، قرار مـي           
ات و احـساسات متفـاوتي در   كند كه فرد در معـرض انتظـار        آموزشي شرايطي را فراهم مي    

عبـارت   بـه . شـود  گروه قرار گرفته و در فرايند تقابل با ساير اعضاي گروه به چالش كشيده        
هـا و    كه شرايطي ايجاد كرده است تا نگرش       ي آموزشي به دليل اين     ديگر، موقعيت مداخله  

 توانـسته   باورهاي منفي نسبت به مصرف مواد بيش از اظهارات مثبت مورد تبادل قرارگيرد،            
البته الزم به ذكـر اسـت       .  بگذارد تأثيرسازي نگرش و انتظارات مرتبط با مواد         است بر منفي  

تواند باعـث تغييـر در        مي )از طريق سم زدايي يا دارودرماني     (كه تغيير رفتار ناشي از ترك       
از .  اما اين تغييـرات در دو گـروه ديگـر معنـادار نبـود              ،كننده شود  مصرف نگرش افراد سوء  

رفتاري -اي بر مبناي رويكرد شناختي     هاي مقابله   جلسات آموزش مهارت   تأثيروي ديگر،   س
ي آموزشي اوالً با دخل و تصرف در نظام شـناختي     گونه تعبير شود كه مداخله     تواند اين  مي

در قبال نياز به مصرف مواد و يا توان مقابلـه           ها     آن مصرف كننده، ارزيابي دروني    افراد سوء 
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هـاي   هـا و نگـرش    كننده را تغيير داده است و ثانياً شناخت        هاي ترغيب  مل و پيام  در برابر عوا  
). 1387ان و همكاران،    يطارم( دهد طور مستقيم در معرض چالش و تغيير قرار مي         آنان را به  

گيـري و تغييـر    هـا و اصـول نظـري حـاكم بـر شـكل       همچنين، اين نتايج با بعضي از ديدگاه   
اي   مثال، اگر بپذيريم اين پژوهش توانسته است نگـرش عـده  براي. ها همسويي دارد   نگرش
ي گروهـي    مصرف آن به شيوه    مصرف كنندگان مواد را نسبت به اثرات مواد و سوء          از سوء 

گيـري    كـه معتقـد اسـت شـكل        1و تحت نوعي مشاركت گروهي تغيير دهد، با نظر هاولنـد          
قواعـد يـادگيري تبعيـت      نگرش تابع اصول يادگيري است، پس تغييـر آن نيـز از اصـول و                

سرانجام، بر اساس نظر بك اكثـر افـراد         ). 2001جونز و مك ماهون،     (كند، همسو است     مي
هاي مثبت نـسبت بـه مـواد         اي از باورها و نگرش      داراي مجموعه  ،ي مواد  كننده مصرف سوء

بنـابراين، بـا آمـوزش      . شـوند  گيرند، فعال مـي    هستند كه وقتي تصميم به توقف مصرف مي       
كـرده و فـرد را       ي مصرف جلـوگيري    توان از شروع چرخه    اي مناسب مي   هاي مقابله  مهارت

  ). 2007مد و همكاران، يستيكو(تري در پرهيز نگه داشت  براي مدت طوالني
رفتـاري بـراي    -دهـد كـه درمـان شـناختي        هـاي ايـن پـژوهش نـشان مـي           يافتـه  ،مچنينه

گروه آزمايـشي كـه     . فيدتر است ي مواد م   كننده مصرف پيشگيري از بازگشت در افراد سوء     
رفتاري دريافت كرده بودند، در مقايسه با گروه دارودرماني و گروه گواه،            -درمان شناختي 
ي  در مرحله . ي پيشگيري از عود، تفاوت معنادارتر و پايدارتري نشان دادند           در متغير وابسته  

، در  )z= -1(ر   نفـ  2رفتـاري   -ي شـناختي  درمـان   گـروه پايان درمان گروهي، ميـزان عـود در         
. بـود ) z = 85/7(  نفر    7و در گروه گواه     ) z=84/3( نفر   4 نگهدارنده با متادون     درمان  گروه

  و 3دنـيس ،  )2008 (2ير و نانـس   ييكـورم -ت، كـادن، كابـل    يـ هاي مـارك، ل    اين نتايج با يافته   
، )2002(، راسون   )2002( 4، ترنز و پترسون   يك، برود ي، اسلسن والدرون،  )2004(همكاران  

 يو مهرابـي، نـشاط دوسـت و مولـو         ) 1385(، گـودرزي    )2001 (5ركوس و فـارميگوني   ما
 سـطح مـصرف مـواد بـه         د وقتـي  نـ ده هاي مختلف نـشان مـي      پژوهش. همسو است ) 1384(

 عنوان راهـي   شود، احتماالً از مواد به     كه فرد ناگزير به درمان مي      رسد اي از شدت مي    درجه
اين وضع به چند دليـل      . برد  مي هت ميان فردي بهر   اي از مشكال   براي مقابله با طيف گسترده    

                                                            
1. Hawland  2. Mark, Litt, Kadden, Kabela-Cormier & Nancy 3. Dennis 
  

4. Waldron, Slesnick, Brody, Turner & Peterson      5. Marques & Formigoni 
 



 ...رفتاري و درمان نگهدارنده -اختيدرماني شن  اثربخشي گروه مقايسه 

 

34  
34 

 

سال ششم، شماره 
22

، تابستان 
1391V

ol. 6, N
o. 22, Sum

m
er 2012 

  نوجـواني راهبردهـاي مـؤثر مقابلـه بـا مـشكالت            ي است فـرد در دوره     ممكن. دهد رخ مي 
اي اين راهبردها را فرا گرفتـه        دوره زندگي بزرگسالي را فرا نگرفته باشد يا ممكن است در         

 اهـي بـراي رويـارويي بـا    عنـوان ر   مـصرف مـواد بـه   درپـي   پـي  باشد، ولي بـه دليـل كـاربرد       
بيمـاران بـه     گونـه   ايـن  ممكـن اسـت      ،همچنين .ها ضعيف شده باشند    مشكالت، اين مهارت  

بخش مهمـي از   درازمدت با سبك زندگي متكي به مصرف مواد كه در آن           علت درگيري 
، راهبردهـاي مـؤثر را      شـود  يمبهبودي اثرات مواد     وقت آنان صرف تهيه، مصرف و سپس      

 قابـل آمـوزش و    اي    مقابلـه  هاي جا كه مهارت   از آن ). 1381،  1كارول(د  كرده باشن  فراموش
يادگيري اجتماعي تأكيـد    ي    اين فرض نظريه   برتاري  رف-يادگيري است، در درمان شناختي    

هـاي انطبـاقي و      فراگيـري مهـارت    ، نيازمنـد  ي مـواد   كننـده  مـصرف  سـوء شود كه افـراد      مي
  و جـستجوي لـذت هـستند       شـان  مشكالت با   مقابلهبراي   اي سازگارانه هاي جايگزيني روش 

رفتاري بـا آمـوزش     -ي شناختي  بنابراين، مداخله ). 2004،  2ين و مونت  يروتا، مارت يراسنو، س (
هاي ضروري و مورد نياز اين افراد، سـبك زنـدگي بيمـاران را تغييـر داده و سـبك              مهارت

 بـا آمـوزش     ن، در ايـن رويكـرد     همچنـي . دهـد  آمـوزش مـي   هـا      آن زندگي بدون مواد را به    
هـاي تـرك افـزايش       شانه توانايي فرد براي كنارآمدن بـا وسوسـه و نـ           ،اي هاي مقابله  مهارت

مصرف مواد   فتاري، درماني مؤثر براي افراد مبتال به سوء       ر-درمان شناختي  ،نيبنابرا. يابد مي
  . شود محسوب مي

 داراي تـوان    عنوان درمان انتخـابي اخـتالالت وابـستگي بـه مـواد            درماني به  مروزه گروه ا
ي بيمار با اختالل و به چالش كشيدن بيـنش اعـضاء پيرامـون               بالقوه براي حمايت و مواجهه    

اثربخـشي ايـن مـداخالت    ). 1999، 3ان و گلـدن  يـ خانتاز(شخـصيتي اسـت      مسائل فـردي و   
تواند ناشي از شركت در جلسات گروهي باشد كه بيمار را در جهـت رسـيدن بـه يـك                     مي

كند و به او راهكارهاي مناسبي براي مقابله با عوارض دوران ترك             دوام كمك مي   پاكي با 
 تبيـين  در. كنـد  پذيري، احساس پوچي و غيره ارائـه مـي         نظير ميل به مصرف مواد، تحريك     

اشاره  درمان هاي روش اثربخشي و كارايي نظري به مباني  توان مي حاضر پژوهش هاي يافته
 روانـشناختي  هـاي  درمـان  كـارايي  ارزيـابي  بـراي ) 2000 (4اسـكات  و هيس اينگرام،. كرد

                                                            
1. Karrol     2. Rohsenow, Sirota, Martin  & Monti 
  

3. Khantazian & Golden   4. Ingram, Hayes & Scott 
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پـژوهش   بـا  ارتباط درها     آن از كدام ن قسمت به هر   يدر ا  كه اند شده هايي را يادآور   مالك
  :شود ياشاره م حاضر

در  :)رونـد  مـي  شـمار  بـه  درمـان  آمـاج اصـلي    كه عالئمي در تغيير ميزان (:1تغيير ي اندازه) 1
بـراي  . تغير باورهاي مرتبط با مـواد پرداختـه شـد         پژوهش حاضر به بررسي ميزان تغيير در م       

  يــا)آزمــون  پــس-آزمــون  پــيش(ســازي ميــزان بهبــودي از فرمــول درصــد بهبــودي  عينــي
دسـت   نتايج به ). 2001،  2نلياگلز، لونر و باست   ( استفاده شد    )∆A=A0-A1/Ao( آزمون  پيش

 48 يرفتـار -تي كـه ميـزان بهبـود در گـروه شـناخ           آمده از تحليل ميزان بهبـودي نـشان داد        
. بـود درصـد   14  و  در گـروه گـواه       درصـد 19نگهدارنده با متادون     درمان  گروه، در   درصد

ــين ــزان عــود در ،همچن ــان گــروه مي ــاري - شــناختيدرم ــان گــروه، در  درصــد20رفت  درم
در نتيجـه،   .  نـشان داده شـد      درصـد  60 درصـد و در گـروه گـواه          30نگهدارنده با متـادون     

اري در كـاهش باورهـاي مـرتبط بـا مـواد افـراد سوءمـصرف                رفت-اثربخشي درمان شناختي  
بـه عبـارت   .  نگهدارنده با متـادون در گـروه گـواه اسـت       درمان  گروهي مواد بيشتر از      كننده

رفتاري در كاهش باورهـاي مـرتبط بـا    -ديگر، در مقايسه با ابتداي درمان، رويكرد شناختي  
ق باعث حفظ فرد در پرهيز از مـصرف         اي ايجاد كرده و از اين طري       مواد تغيير قابل مالحظه   

  .مواد شده است
تـوان نتيجـه گرفـت كـه در          هاي پـژوهش حاضـر، مـي       با توجه به يافته   : 3تغيير كلي بودن )2

رفتاري نسبت به درمان نگهدارنده با متادون و حفظ دستاوردهاي          -مجموع، درمان شناختي  
 بـه مـصرف مـواد بـا         رفتاري عالوه بـر كـاهش بازگـشت       -درمان شناختي . آن مؤثرتر است  

دهـد، در     قـرار مـي    تـأثير تـري را تحـت       هـاي كلـي    رهاي ميانجي، حوزه  يايجاد تغيير در متغ   
. كه درمان متادون فقط بر بازگـشت از مـصرف مـواد و كـاهش وسوسـه مـؤثر اسـت                 حالي

آمـوزي و    كـاركردي، مهـارت   هايي همچون تحليـل      رفتاري، داراي بخش  -درمان شناختي 
 وسوسـه و    ي تحليـل كـاركردي، فـرد عوامـل برانگيزاننـده          در. ستبازگشت ا پيشگيري از   

 كـاهش   بازگشت به مصرف  كند و با پرهيز از اين عوامل، احتمال          شناسايي مي   را بازگشت
 مربـوط بـه   ي هـاي گذشـته   عـادت  شـود تـا    د كمـك مـي    افرا به   ،آموزي در مهارت . يابد مي

                                                            
1. magnitude of change   2. Ogles, Lunner & Bonesteel  3. generality of change 
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بـراي  . دنـ تـري را فراگير    لمهـاي سـا    هـا و عـادت     مهارت مصرف مواد را ترك كرده و      سوء
هـاي   موقعيـت  ريزي مقابلـه بـا      شناسايي و برنامه   ي  به مراجع در زمينه    بازگشت،از   پيشگيري

اي كارآمـد    و راهبردهـاي مقابلـه  هشد كمك ، پرخطري كه ممكن است در آينده رخ دهد      
ين چن. شود مي هاي ويژه براي پرهيز از وسوسه به وي آموزش داده          مهارت كلي و همچنين  

ــوزش ــدي و   آم ــساس خودكارآم ــود اح ــايي بهب ــود در    ه ــار خ ــاي مه ــرورش راهبرده پ
. )1997،  1شيگلنـ (شـوند     مي بازگشتپي دارند و سبب كاهش       هاي پرخطر را در    موقعيت

 در نظـر داشـت، بهبـود سـالمت روانـي ايـن           ها ديگري را كه بايد در تبيين اين يافته       ي   نكته
، اسـكوماچر، درابـز و      ي باشـنگل، كـاف    درمـاني  خـود ي    نظريـه  ي اسـت، زيـرا بـر پايـه        افراد
شود  درماني دانسته مي      نوعي خود  ،مواد از سوي افراد معتاد     سوءمصرف) 2008 (2نيساالد
همين مسائل باعث تمـايز     . آورند براي رفع مشكالتي همچون افسردگي به آن روي مي         كه

  . شود هاي روانشناختي مي اين نوع درمان از ساير درمان
 در پيگيـري  ي مرحلـه  و پايـه  خـط  ي در مرحلـه   هـا  آزمودني هاي نمره ي مقايسه: 3يمنيا )3

 كـدام  هـر   ولي ،اند يافته قابل توجهي دست   بهبودي به ها آزمودني كه داد ابعاد نشان  ي همه
رفتـاري  - شناختيدرمان گروه هر چند ميزان تغيير در     .اند تغييركرده معيني ميزان بهها     آن  از

 ولي هر دو روش بهبودي بيشتري نـسبت بـه           ، نگهدارنده با متادون بود    درمان  وهگربيشتر از   
  .عدم درمان نشان دادند

تــوان نتيجــه گرفــت كــه مزايــاي  هــاي پــژوهش حاضــر، مــي بنــابراين، بــر اســاس يافتــه      
ي درمان براي چند     جويي در وقت و انرژي، كاهش هزينه و ارائه         ي، صرفاً صرفه  درمان  گروه

ي به دليـل ماهيـت تعـاملي خـود و شـركت اعـضاء در                درمان  گروهك زمان نيست؛    نفر در ي  
دوسـتي،    اميـد، نـوع  ءفرايند درمان يكديگر و همچنين بروز عوامل خاص گـروه نظيـر القـا             

تواند به تقويـت انگيـزش درمـاني       تجارب اصالحي، بازخورد دادن و تغيير در احساس، مي        
سـرانجام، پـژوهش    . شـود حكـيم فراينـد درمـان       بيماران كمك كند و در نهايت منجر بـه ت         

مصرف مـواد   ناپذير درمان سوء    بخش اجتناب،هاي روانشناختي حاضر نشان داد كه مداخله 
هـاي   ها باعث ايجاد انگيزه، افزايش حمايت اجتماعي و يادگيري مهـارت           اين روش . هستند
  .  شود اي در برخورد با مشكالت ناشي از مصرف مواد مي مقابله

                                                            
1. Gollnisch  2. Baschnagel, Coffey, Schumacher, Drobes & Saladin  3. safety 
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  ابعنم
ي گروهي بر تغيير نگرش معتادان نسبت بـه           آموزش و مشاوره   تأثير). 1375(اخالقي بوزاني، سيد ابوالقاسم     

  .ي كارشناسي، چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان نامه پايان. موادمخدر
 بـه  اعتياد شناختي درمان ).1993(اس  بروس ليس، كوريوف و نيومن، دي؛ فرد رايت، تي؛ آرون  بك،

  . انتشارات راهگشا:شيراز ). 1380(ي محمدعلي گودرزي  ترجمه .موادمخدر
اي بـه روش بحـث گروهـي بـر        هاي مقابلـه    آموزش مهارت  تأثير). 1385(رحمتي، عباس و اعتمادي، احمد      

ي دانـشگاه   شناسـ   روانپژوهـشي   -ي علمـي   نامـه  فـصل . مـصرف مـواد    آموزان نسبت به سوء    نگرش دانش 
  .117-141، 4تبريز،

اي، باورهاي مـرتبط بـا مـواد، وسوسـه، تنظـيم       بررسي مدل علي هيجان منفي، عقايد هسته     ). 1388(صادقي، نگار   
  .ي كارشناسي ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربيت معلم تهران پايان نامه. هيجان و بازگشت به مصرف مواد
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