اثربخشی مدل شناختی -رفتاری مارالت بر کاهش ولع و پیشگیری از
بازگشت زنان وابسته به مواد
دوفصلنامه علمی  -پژوهشی

روانشناسی
بالینی
و شخصیت

ماندانا نیکنام ،1محمدابراهیم مداحی ،*2عبداهلل شفیعآبادی

3

 .1دکتری مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .2استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .3استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی  ،تهران ،ایران.

چکیده

(دانشور رفتار)

مقدمه :پژوهش حاضر اثربخشی آموزش شناختی -رفتاری ماارتت را بار پیشاگیری از بازگشا و کااهش ولان زناان
وابسته به مواد ،بررسی میکند.

دوره  ،14شماره  ،1پیاپی 26
بهار و تابستان 1931
صص1-11 :.

روش :در یک پژوهش نیمه آزمایشی  33زن مصرفکننده مواد با تشخیص اختالل وابستگی به ماواد مخادر کاه دوره
سمزدایی را با موفقی در مرکز درمان اجتماع مدار بانوان ( )TCتهران به پایان رساانده بودناد ،باا روش نموناهگیاری در
دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی ( 11نفر) و گواه ( 11نفر) تقسیم شدند .گروه آزمایشی به مادت  12هفتاه
و هر هفته یک جلسه گروهی تح آموزش قرار گرفتند .گروه گواه در طول این مدت هیچ درماانی دریافا نکردناد.
آزمودنیها توسط مقیاس پیشگیری از بازگش گورسکی ( )1191و مقیاس کاهش ولان فارانکن و همکااران ( )2332و
نیز آزمایش ادرار پیش از شروع درمان ،تصادفی در طی درمان ،پس از درمان و پس از اتماام مرحلاه پیگیاری ساهماهاه،
مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای تحلیل دادهها از آزمونهای تجزیاهوتحلیال واریاانس باا انادازهگیاری مکارر و خای دو
استفاده شد.

تاریخ دریافت1934/66/22 :
تاریخ پذیرش1931/61/12 :

نتایج :نتایج آزمونهای تجزیهوتحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشاان داد کاه تفااوت مدنااداری باین دو
گروه در ولن مصرف و بازگش به مواد در مرحله پسآزمون و پیگیری وجود دارد .همچناین نتاایج آزماون
خی دو نشان داد که تفاوت مدناداری بین فراوانی بازگش وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد که درمان شاناختی –رفتااری ماارتت در کااهش ولان مصارف و پیشاگیری از
بازگش زنان مدتاد مؤثر اس .
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پهیهآیی انواع اهب دهای ان د مانی پیشگی ی از بازگشت منجا
شه است .هم زمان باا ش دا د ماانی ،شهاای اند ماانی
یک دهاایی کاه
مختلف نیم بهکا فته انه .یکای از پ کاا ب دث ی
ثوسو گ د مانگ ان د د مان اعتیاد مو داستفاد ق ا میگیا د
یک د شناختی فتا ی است .بیشت مطالعام انجامشه پی اماون
اا بخشی یک دهاای مختلاف اند ماانی د د ماان اعتیااد با
یک د شناختی فتا ی بهعنوان یکا دی ماثا د د ماان ایا
بیما ی اشا نمود انه [ .]11همچنی اا بخشی د ماان شاناختی
فتا ی ب لع مص  ،د پژ ه هاای گ های از محققای []11
ثائیه شه است.
8
ما م گو د ن [ ]12با مع فی یکی از مه هاای شاناختی
فتا ی پیشگی ی از عود ،خهمت مهمی ا به پیشینه علمی اعتیاد
نمودنه .ایا ماه مبتنای با د محاو عماه اسات :ثشاخیص
نشانه های هشها دهنه ایجاد مها م ها ر ی با ای مقابلاه باا
موقعیااتهااای پ خطاا  .د حقیقاات چگااونگی د و م اجااع از
ثوانایی های ب ای مقابله با موقعیت های پ مخاط می ثوانه منجا
به عهم لغمش شود .بازگشت ثابعی از اکان د ماانجاو باه ایا
لغمش ا لیه است.
ما م به دنبا استفاد از ش های فتا ی د د مان اعتیاد،
با پی ب دن به ناکا آمهی شهای محض فتا ی ،به ط ح ماهلی
فتا ی شناختی از ف اینه بازگشت بهثبع آن ،مهاخالم فتا ی
شااناختی باا ای پیشااگی ی از بازگشاات پ داخاات .ا باا اساااس
پاژ ه هاایی ،نشاان داد کاه ثعامال عوامال فا دی ،مااوقعیتی
فیمیولوژیکی خط بازگشت ا ثعیی میکنه [.]18
الگوی پیشگی ی از بازگشت ما م گو د ن به چناه دلیال
ش مهیاکننااه مهاخلااهای عمل ای
حااائم اهمی ات اساات .ای ا
انعطا ،پذی است که میثوانه به سیله د مانگ ان مختلفی باه کاا
ش میثوانه با سای شهای د مان ثلفیق گا دد .ایا
د .ای
ش مهیاکننه یک الگوی مفهومی ساد با ای فهام سوءمصا ،
مواد همچنی ثبیی کننه یک الگوی نظ ی مهاخلاه ای یاژ
است .ای موا د باعث گ دیه ثا ش ماا م گاو د ن یکای از
اهب دهااای اصاالی د مااان سوءمصاا  ،مااواد باشااه .محو هااای
پیشگی ی از بازگشات د ش ماا م گاو د ن عباا ماناه از:
شناسایی اجتناا از موقعیاتهاای پ خطا  ،شناساایی زنجیا
ثصمیماثی که به مص  ،مواد میانجاماه ،اصاالح شایو زناهگی
نهایتاً د س گ فت از لغمشها به منظو پیشگی ی از بازگشتهاای
آثی .ای مه پیشگی ی از بازگشت اهب دهای مهاخلهای خاص
عمومی ا که د مانگ م اجع د ه قاهم از ف ایناه عاود ،باا آن
مواجه میشونه ،یکپا چه میسازد.
مهاخالم عمومی خاص شامل شناسایی موقعیتهای پ خط
ب ای ه م اجع افمای مها مهای آنان ب ای کنا آمهن باا ایا
موقعیتها ،افمای خودکا آمهی م اجع ،از بی ب دن با های غلو
د با اا ام سوءمص  ،،ماهی یت لغامشهاا بازساازی اد اکاام
م اجع از ف اینه بازگشت است .اهب دهای عمومی ازجملاه ایجااد

مقدمه
ناه باا ثارای ام عمیاق
اعتیاد یک بیماا ی مامم پای
اجتماعی ،ان شناختی ،جسمی اقتصادی است که از زمانهاای
د د جوامع مختلف بش ی جود داشته است د حاا حارا
نی م د حا گست ش است ه ساله ب شما ق بانیان ایا بیماا ی
افم د میشود [ .]1آاا نتایج منفی زیاانباا مخا فا دی،
خانوادگی ،اجتمااعی ،اخالقای ،معناوی ف هنگای سوءمصا ،،
ابستگی اعتیاد به مواد سبب شه است ثاا مساهله ثا و ماواد
هموا مو دثوجاه مساهولی  ،خاود مبتالیاان باه مصا  ،ماواد
خانواد های آنها ق ا گی د [.]2
ا لای مطالعااه ساامی اعتیااد د سااا  1831ثوسااو زا م
بههاشت نشان داد که یک میلیاون سیصاه هاما نفا معتااد د
کشاااو جاااود دا د [ .]8ثعاااهاد  11ثاااا  83میلیاااون نفااا از
مص  ،کننهگان مواد ا د جهان زنان ثشکیل مایدهناه ثعاهاد
معتادان زن د ای ان  181هما نف ( %9/5معتادان کشو ) است که
زبه ز ب ثعهاد آنها ارافه میشود [.]4
سمزدایی د مانهای نگهدا نه د سی سا گذشته باهطاو
سیع د د مان ابستگی به مواد مخه بهکا فتاه اسات .علیا غم
پیش فتهای قابلثوجه د ایا زمیناه ،یافتاههاا از میامان باا ی
شکست د د مانها عود حتی با جود موفقیت ا لیه د سمزدایی
حکایت می کننه [ .]5بهطو نسبی ثعهاد بسایا کمای از بیماا ان
ابسته به مواد مخه باه ن د یافات کماکهاای انشاناختی
اجتماعی ثوانسته انه به ث و پایها ب سانه .ثا و جسامانی ماواد
مخه چنهان دشوا نیست ،مشکل عمه د د مان معتادان ،حتی
با د های پاکی طو نیمهم ،میمان با ی عود 1آنها هسات []1
امینی ،افشا آذ [ ]7میمان بازگشت به مص  ،مواد ا  75د صه
د ای ان  51د صه ذک ک د انه .میمان باا ی بازگشات پا از
د مان بهظاه موفق ،مشکل شایعی است که د بیشت یک دهای
د مانی ابستگی دا یی خ مینمایه .از میان ابعاد گوناگون د گی
د ف اینه اعتیاد پهیه لع 2مص  ،نق مهمی د بازگشت مجهد
بیما پ از د مان حفظ موقعیت سوءمص  ،ابستگی به مواد
دا د .د ف آینه د مان بیما ان ،پ از سایهن باه حالات پ هیام،
میل شهیهی ب ای ثج به د با اا ام مواد دیاه مایشاود .ایا
احساس ممک است از چنه ساعت پ از ش ع د مان ثا زها
ما ها پ از پایان آن دیه شاود .ف ا انای شاهم لاع مصا ،
کمکم به کاه می د اما بهناه م ناپهیاه مایشاود بنااب ای
ثشخیص د مان ای پهیه بالینی بهعنوان یکی از عوامل شکست
د مان دا ای اهمیت است [ .]3ازآنجاکاه ب خای افا اد نسابت باه
نشانههای ایجادکننه لع مص  ،پاسا بیشات ی مایدهناه ایا
موروع میثوانه آن ها ا د زمینه بازگشت به مصا  ،د باا ماواد
آسیبپذی کنه [.]9
پیشگی ی از بازگشت (عود) کاه ثمایل ( لع) مص  ،بعاه
از سمزدایی از دغهغههای اصالی محققای فعاا ن حاوز ثا و
اعتیاد اسات (یوبونات ،1979 ،باه نقال از [ .)]2ایا اقعیات باه
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ثعاد د سبک زنهگی م اجع کمک به عهم مص  ،مواد کشف
مسی نقشههای عود میشود .د ایا اساتا مطالعاام چناهی ،از
مه شناختی فتا ی پیشگی ی از بازگشت ما م حمایت نظ ی
عملی ک د انه [.]14
یتکویتم ،دانا ان ،بون [ ]15د ثحقیق خود احساس منفی 1ا
بهعنوان یکی از پی بینی کننه های مهم بازگشت به مص  ،مواد
مو دب سی ق ا دادنه .ازآنجااییکاه ایا محققاان د ما ساای
ثحقیقام د یافتنه لع د ابطه احساس منفی مص  ،مواد نق
اسطه دا د ،بناب ای باهه ،ق ا دادن ب نامه د مان ی لع ،ای
ف ریه ا مط ح نمودنه که بهصو م بالقو میثوان ابطه احسااس
منفی مص  ،مواد ا قطع نمود .ای محققان د ثحقیاق خاود از
ث کیب دا د مانی مهاخله شناختی -فتاا ی اساتفاد نماود
مشخص نمودنه که اف اد ثحت د مان بهصو م معنیدا ی مصا ،
کمت ی د طی د د مان داشتنه بساته د ماان ،لع ،احسااس
منفی مص  ،ا ثعهیل ک د.
یتکویتم بوئ [ ]11د ثحقیق خاود باه ب سای اا بخشای
مه پیشگی ی از بازگشت مبتنی ب ذه آگاهی (کاه یاک ماه
شناختی فتا ی است) د کاه سوءمص  ،مواد پ داختنه .هه،
اصلی ثحقیق آنان ب سی ابطه بی نشانههاای افسا دگی ،لاع
سوءمص  ،مواد پ از اج ای ب نامه پیشگی ی از بازگشت مبتنای
ب ذه آگاهی بود .د ای اساتا  141نفا افا اد بازگشات کا د
انتخا شه د یاک ب ناماه  3هفتاهای د گا هاای کنتا
آزمون دسته بنهی شهنه .ثق یباً  78د صه از نمونه پ از ب سای
د پیگی ی  4ماهه بازگشت نک د بودنه .نتایج ثحقیاق نشاان داد
لع د ابطه میان نشانههای افس دگی سوءمصا  ،ماواد نقا
اسطه دا د .پیشگی ی از بازگشت مبتنی با ذها آگااهی ابطاه
میان نشانههای افس دگی لع ا ثضعیف نمود .ای نق ثعاهیل
گ د یک ب نامه پیگی ی  4ماهه ثائیه شه.
یتکویتم ،بوئ  ،داگالس هسو [ ]17باا ثم کام ی مفهاوم
لع به عنوان متغی ابسته ،سعی ک دناه ثارای ش پیشاگی ی از
بازگشت مبتنی ب خودآگاهی ا ب آن ب سی کننه .پاژ ه ایا
محققان د امتهاد پژ ه بون همکا ان ،به نقال از [ ]17اسات
که د آن بون همکا ان ثرای پیشگی ی مبتنی ب ذه آگااهی
لع د یافتنه .د ثحقیاق یتکاویتم همکاا ان []17
ا ب کاه
سعی شه که مکانیسم های ای ثرای مشخص شود .ثحقیقام آنها
نشان داد که د اقع یک متغی نهان که شامل متغی های پاذی ش،
آگاهی عهم قضا م است د ابطه د مان پیشگی ی از بازگشت با
اسطه دا د.
لع نق
2
ه ی [ ]13با انجام یک مطالعه کیفی به ب سای اا بخشای
یک د شناختی فتا ی ما م د م اجعهکننهگان به یاک م کام
اجتماع د مان مها پ داخت .ی با استفاد از مصااحبههاای نیماه
ش گ متم کم سعی ک د اا بخشای یکا د ا
ساختا یافته
ب سی نمایاه .م اجعاهکنناهگان د یافاتکنناه متااد ن د د
د مان بودنه که د گ های از آناان کاه باهصاو م دا طلاب د
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دست س انتخا شه بودنه ،یک د شناختی فتا ی ما م به کا
گ فته شه .نهایتاً ای محقاق یکا د ا ااا بخ یافتاه ثوصایه
یک د ب ای د ماان م اجعاهکنناهگان باه م اکام
نمود که از ای
اجتماع د مانمها استفاد گ دد.
د پژ هشی عاشاو ی ماالزاد [ ]19باه ب سای اا بخشای
د مان شناختی فتا ی د پیشگی ی از بازگشت بهباود ساالمت
انی اف اد معتاد پ داختنه .نتایج ای مطالعه نشان داد که بی د
آزماون د م احال پا آزماون پیگیا ی ازلحاا
گ کنت
رعیت سالمت انی ،ثفا م معنادا ی دیاه مای شاود د ماان
شناختی -فتا ی د پیشگی ی از عود د اف اد معتااد ماثا باود
است.
مااثمنی ،مشااتاب بیااهدختی پو شااهباز [ ]21بااه ب ساای
اا بخشی گ د مانی شناختی -فتا ی ب کااه ثمایال بهباود
نشانههای افس دگی ارط ا د معتادان به ماواد افیاونی ثحات
د مان نگهدا نه متاد ن پ داختنه کاه نتاایج حااکی از اا بخشای
د مان شناختی -فتا ی گ هی د کاه ثمایال هام د م حلاه
پ آزمون هم د م حله پیگی ی هست میثوانه بهعنوان یاک
ش د مانی مثا مو داستفاد ق ا گی د.
کله ی ،ب جعلی ،فلسفی نژاد ساه ابی [ ]21پژ هشای ا باا
عنوان اا بخشی مه پیشگی ی از بازگشت ب پایه ذه آگااهی د
پیشگی ی از بازگشت انگیمش د افا اد معتااد ابساته باه ماواد
افیونی انجام دادنه .نتایج پژ ه آنها نشان داد که بی د گا
کنت ثفا م معنادا ی د انگیمش د م حله پ آزمون
آزمای
جود دا د همچنی نتایج ب سی نشان داد که ثفا م معناادا ی
جود دا د.
بی ف ا انی بازگشت د د گ
با ثوجه به نق محاو ی ف ایناههای شاناختی غی دقیاق د
نحو مقابله با سوسه ایجاد بازگشت ای انتظا می د که ماه
سوسه پیشاگی ی از
شناختی فتا ی ما م بتوانه د کاه
بازگشت زنان معتاد نق ایفا نمایه .علی غم جود ادبیام ف ا ان
پژ ه های گست د ای که د زمینه اعتیااد همبساتههاای آناان
جود دا د پاژ ه هاای بسایا اناهکی باه نموناه زناان معتااد
پیشگی ی از بازگشت آنان پ داخته انه .زناان معتااد ،از گا هاای
شهیهاً آسیبپذی جامعهانه ،لذا از جنبههای گوناگون ازجمله خط
فحشاا ثولاه کودکاان معتااد ،زم اسات
ق ا گ فت د معا
مو دثوجه قا ا گی ناه [ .]22ازآنجاکاه ثااکنون ثحقیقاام بسایا
انهکی د مو د زنان انجامشه است با ثوجه به عوا اجتماعی،
ف هنگی ،ان شناختی فیمیکی متعاقب اعتیاد به خصاوص با ای
جامعه زنان ،محقق انجام پژ ه د ای گا نموناه ا را ی
ا به عنوان نموناه د پاژ ه حارا انتخاا
می دانه ای گ
ک د است.

1
2
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ب ای اساس د پژ ه حار ثرای آموزش ماه شاناختی-
لع پیشگی ی از بازگشت زنان ابساته
فتا ی ما م ب کاه
به مواد مو دب سی ق ا میگی د د ف ریه به ش ح زیا آزماون
میشود:
 .1آموزش ماه شاناختی فتاا ی ماا م با پیشاگی ی از
بازگشت زنان معتاد ثرای دا د.
لاع باه
 .2آموزش مه شناختی فتا ی ماا م با کااه
مص  ،زنان معتاد ثرای دا د.
 .8اا بخشی مه شناختی فتاا ی ماا م با پیشاگی ی از
لاع مصا  ،زناان ابساته باه ماواد د م حلاه
بازگشت کاه
پیگی ی ابام دا د.

شیوه اجرا
ب ای اج ای پژ ه ابتها به م کم ملی اعتیااد م اجعاه شاه
سپ با اهنماییهای د یافت شه از م کم ملای اعتیااد ،شا ایو
ب ای کسب همکا ی با دفت مقابله باا ماواد جا م ساازمان ملال
متحه 2د ای ان ف اهم شه از ای دفتا جهات انجاام پاژ ه
یافت نمونه مو دنظ پژ ه د خواست همکاا ی شاه .باه دلیال
عااهم دست سای آسااان بااه زنااان معتاااد ،پااژ ه د ثنهااا م کاام
اختصاصی زنان ابسته به مواد یعنی م کام د ماان اجتمااع ماها
بانوان د ثه ان ثوسو پژ هشگ ان مقاله حار  ،د زمستان 1898
بها  1894انجام شه بهی صو م که ابتها آما کلیاه افا ادی ا
که د پاییم زمستان  1898بها  1894به ایا م کام م اجعاه
ک دنه ا گ فته  81نف از آنها که ثمایل به همکاا ی شا کت
ا داشتنه ب اساس معیا های د به پژ ه انتخاا
د پژ ه
شهنه سپ بهصاو م ثصاادفی د  2گا آزماای ( 15نفا )
کنت ( 15نف ) جایگمی شهنه که د نهایت  24نف ( 11نف گ
آزمای  18 ،نف گ کنت ) ثا اثمام پژ ه باقی مانهنه.
به منظو ثوافق د باا اهاها ،،موراوع ،نحاو اجا ا زماان
ب گما ی جلسام با اف اد ش کتکننه د یک جلسه مقهماثی بحث
گفتگو شه .سپ پ ثکل  12جلسهای شناختی -فتا ی ما م
که یک مه پیشنهادی ب ای پیشگی ی از بازگشت است ثوساو
ما م گو د ن [ ]12ا ائه شه که ثاکنون باهعناوان یاک ماه
معتب د پژ ه های مختلف مو داستفاد پژ هشگ ان ق ا گ فتاه
است [ .]21 ،25محتوی ب نامه بهصو م جلسام گ هی به شیو
انجام ثکالیف خاانگی
سخن انی کوثا  ،بحث گ هی ،ایفای نق
به اج ا د آمه .ش اج ای ب نامه د قالب جلسام هفتگی بود کاه
به مهم  2ساعت د هفته ،ب گما شه د ای مهم د مو د گا
کنت د مان ان شناختی خاصی ا ائه نشه .کلیه ش کتکننه ها،
پ س نامههای پژ هشی ا د ساه نوبات ،پای از آغااز جلساام
گ  ،پ از پایان جلسام گ هی ساه ماا پا از د ماان (د
م حله پیگی ی) ثکمیل ک دنه به همی ث ثیب نیم آزمای اد ا
انجام شه.
مالحظام اخالقی عایت شه د پژ ه حار عبا م بود از:
م اجعان از آزادی عهم مشا کت د پژ ه ب خاو دا باود باه
آنها د با اصو ازدا ی مح مانه بودن هویتشان اطمینان داد
شه .سعی شه ثاا م اجعاان از ه گوناه آسایب باهنی -انای یاا
اجتماعی ناشی از اج ای پژ ه مصون باشنه .از ثمامی م اجعاان
د با ش کت د د د مان ،رایتنامه کتبی گ فته شه نسبت
به مح مانه بودن اطالعام پ سشانامههاا صاحبت شاه .باه لحاا
اخالقی ،نسبت به اقناع گ کنت به ش کت پایاها د پاژ ه ،
از امکانام ثسهیالم م کم ماننه ب نامههای مف ح آماوزشهاای
هن ی ف ش صنایع دستی آنها استفاد شه.
د جه  1خالصهای از پ ثکل د مانی آ د شه است.

1

2

روش
ش پژ ه  ،نیمه آزمایشی با ط ح پی آزمون ،پ آزمون
ا کلیاه
پیگی ی سه ماهه با گ کنت بود .جامعه آما ی پژ ه
معتادان زن سنی  13ثا  45سا ابسته به انواع مواد که د ساا
 1894 -1898به م کم د مان اجتمااعماها  1باانوان شاه ثها ان
م اجعه ک د بودنه ،ثشکیل دادنه .با ثوجه به محه د باودن نموناه
بعضاً عاهم ثمایال همکاا ی زناان باه د یال متعاهد
پژ ه
اجتماعی ف هنگی ،نمونهگی ی بهصو م د دست س انجام شه .ب
ای اساس ثعهاد  81نف ب اساس مصاحبه ا لیاه باهعناوان نموناه
پژ ه انتخا شهنه.
مطالعام مشابه نشان میدهه که یمش د ای ناوع مطالعاام
ثق یباً  81ثا  51د صاه هسات [ .]24 ،28بنااب ای باا ثوجاه باه
پی بینی افت یمش ،ب ای  2گ جهت انجام ای پژ ه 81 ،
نف ابسته به مواد ب اساس مصاحبه کوثا ا لیه انتخا شه .از ای
ثعهاد د پایان اجا ا د ساهماهاه پیگیا ی د نهایات  24نفا
باقیمانه ( 11نف گا آزماای  18 ،نفا گا کنتا ) کاه از
اطالعام م بوط به آنها د م احل پی آزمون ،پ آزمون م حله
پیگی ی ب ای ثعمیم یافتههای جامعه آما ی استفاد شه است.
مالوهای د به پژ ه عبا م بودنه از :داشت س حهاقل
 13حهاکث  45سا  ،جنسیت مثنث ،اثمام د سمزدایی بای
از یک هفته آزمای منفی اد ا ب ای مواد ،ا جاع انپمشک یاا
پمشک با ثوجه به ثشخیص اصلی ا لیه ابستگی به مواد ب طبق
معیا های ثشخیصی پنجمی ی است ثجهیاهنظ شاه اهنماای
ثشخیصی آما ی اختال م انای ،عاهم مصا  ،دا هاای راه
انپ یشی ،نهاشت مشکالم جسمی انشناختی ،عهم ش کت
داشات
هم زمان د ب نامه های دیگ د ماانی د زماان پاژ ه
سابقه حهاقل یکبا بازگشت.
مالوهای خ ج از پژ ه  :ابتال به اختال م انپ یشای یاا
د قطبی یا اختال ثجمیهای ،ابتال به بیما یهای جسمی شهیه که
مانع ش کت د د مان شونه ،ابساتگی بلنهماهم باه چناه مااد
بهطو هم زمان ،ش کت د ب نامههای د ماانی دیگا هامزماان باا
ش کت د ای ب نامه.

)Therapeutic Community (TC
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جدول  .1خالصه پروتکل درمانی

دیف

موروع جلسه

محتوی جلسه

1

مع فی ب نامه د مان

آشنایی ،ایجاد اثحاد د مانی ،ثوافق د با اهها ،د مان ،با ب دن انگیم جهت د مان

2

مهی یت بیما ی

شناخت بیما ی ،شناخت بیما  ،اصو بهبودی ،نقشه ثغی

8

ثحلیل فتا مص  ،مواد

4

آشنایی با عوامل عود
هشها دهنه ها

5

مهی یت فک

1

مهی یت سوسه میل

7

مهی یت هیجان

3

مهی یت مشکل مها م حل
مسهله

آشنایی با مها م حل مشکل

9

ثصمیمام بهظاه نام بوط

شناخت ثصمیمام نام بوط سالم

11

ثغیی سبک زنهگی

مقایسه سبک زنهگی سالم اعتیادی ،ب نامه یمی

11

مهی یت لغمش

12

م

مطالب جمعبنهی

شناسایی کنت

پیشاینهها پیامههای مص  ،مواد

عوامل عود ،لغمش هشها دهنه
شناسایی کنت

افکا انتظا ی ،ثسهیلکننه  ،اجاز دهنه

ثح یفهای شناختی آموزش ثوقف فک

شناخت ماهیت سوسه ،علتهای سوسه

ا های مقابله با سوسه

آشنایی با هیجانهای مثبت منفی ،مها م کنت

ارط ا

آشنایی با عوامل لغمش ،ثخطی از پ هیم
م

افس دگی

ا های مقابله

ا های مقابله با آن

مطالب ب نامه یمی ب ای ثها م بهبودی ،هماهنگی جلسه پیگی ی ،قه دانی خهاحافظی

لع مص  ،لحظهای مواد :پ سشانامه
) پ سشنامه سنج
لع مص  ،لحظهای مواد 2یک پ سشنامه  14ساثالی اسات کاه
ثوسو ف انک  ،هنه یکم ن دن ب نیک ]29[ 8ساختهشه است.
ای پ سشنامه ،مشتق پ سشنامه لع مص  ،الکل است که ب ای
ابستگان به ه ئی مو داستفاد ق ا مایگیا د .اماا باه علات
لاع ساای ماواد
ثوانایی سنج کلی ماواد بعاهها د سانج
بهکا فته است .ای ابما دا ای 8زی مقیاس ،میل قصه مص ،
مواد ،ثقویت منفی کنت اد اوشه ب مص  ،مواد است .ای
پ سشنامه ب اساس مقیاس هفتثایی لیک م (کامالً مخاالف ثاا
کامالً موافق) هست.
ف انک همکا ان [ ]29اعتبا کلی ای پ سشنامه ا به ش
آلفای ک نباخ  1/35ب ای زی مقیاسهای آن به ث ثیاب 1/77
 1/75 1/31گما ش ک د انه د پژ ه محماهی [ ]81مقاها
آلفای ک نباخ کلی ا  1/32زی مقیااسهاای آن ا باه ث ثیاب
 1/71 1/32 ،1/71گما ش ک د است .د پژ ه حار نتاایج
حاصل از ب سی پایایی پ سشنامه نشاان داد کاه را یب آلفاای
ک نباخ ب ای پ سشنامه لع مص  ،ب اب  1/32هست.
ج) آزمای اد ا  :پاو بودن بیما از مواد مخه نشانه عاهم
بازگشت است .ب ای ب سی بازگشت د افا اد شا کتکنناه د
پژ ه  ،از آزمای اد ا (کیتهای یژ ) که ما فی موجاود د

ابزارهای پژوهش
1

الف) مقیاس هشاها دهنه عاود اعتیااد (گو ساکی [:)]27
دا ای  87سثا  5گمینهای د  4خ د مقیااس ( فتاا  ،نگا ش،
احساس افکا ) است که به منظو ابت اناهاز گیا ی راعیت
انی معتاد مو داستفاد ق ا میگی د .ه چه معتااد طای ثا و
بیشت ثحت ثرای عوامال مختلاف جسامانی ،انای اجتمااعی
ق ا گ فته مجهداً به سوی مواد کشانه شود عالئم بیشت از خود
ب ز خواهه داد .ثا جایی که د سثا م انتهایی پ سشنامه عالئام
بهگونه ای است که بیما بهطاو کلی از اط افیاان ب یاه د ااا
استیصا شهیه به مواد پنا ب د است.
ر یب پایایی آزمون ثوسو اسعهی [ ]23با استفاد از ش
آلفای ک نباخ  ./34گما ششه است .ب ای محاسبه ر یب ایی
مقیاس عال ب اینکه ازنظ محتوایی ثوساو متخصصاان باالینی
مو د قضا م بالینی ق ا گ فته است از ط یق را یب همبساتگی
پی سون بی داد ای ای مقیااس باا داد هاای م باوط باه پااکی
معتادان مو دمطالعه قا ا گ فات را یب ایای ()r = 1/727
محاسبه گ دیه که مثیه اعتبا با ی ای مقیااس اناهاز گیا ی
صفت مو دمطالعهیعنی عود اعتیاد است [ .]23د پژ ه حارا
نتایج حاصل از ب سی پایاایی پ سشانامه نشاان داد کاه را یب
آلفای ک نباخ ب ای مقیاس هشها دهنه عود ب اب  1/34هست.
Gorski

Desire for drug questionnaire
Franken, henrick & Van den Brink
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اد ا ا انهاز گی ی میکنه ،استفاد شه.

شاغل به ثحصیل بود  27 ،د صه شاغل  1/8د صاه نیام دا ای
شغل پا قت بود انه 13 .د صه از ش کتکننهگان بای  1ثاا 5
با اقهام به ث و نمود انه نمدیک به  82د صه بی  1ثا  11باا
اقهام به ث و داشتهانه .ا لی مااد مصا فی بای از  51د صاه
ش کتکننهگان شیشه بود اسات 84 .د صاه باا ث یااو شا ع
مو فی اعتیاد ا
ک د انه  11د صه با سای مواد مثل حشی
ثج به ک د انه .اعتیاد به شیشاه بیشات ی (بای از  55د صاه)
علت م اجعه باه د مانگاا هاای ثا و اعتیااد باود اسات .افا اد
مص ،کننه ث یاو  13د صه اف اد مص ،کنناه ها ئی 21
د صه ش کتکننهگان پژ ه حار بود است 3 .د صه از اف اد
حار د آزمای قبالً ثوانستهانه د اقهام به ث و خاود بای از
 121ز پاکی ا ثج به کننه 1 ،د صه بی  91ثاا  121ز17 ،
د صه  11ثا  91ز 81 ،د صه بی  81ثا  11ز د نهایت 87
د صه نتوانستهانه بی از  81ز پاکی خود ا حفظ کننه.
جه ذیل میانگی انح ا ،معیا متغی های هشاها دهنه
کنت ا نشان میدهه.
عود لع مص  ،د گ های آزمای

نتایج
به منظو ثجمیه ثحلیل داد هاای پاژ ه حارا  ،اطالعاام
حاصل از پ سشنامهها استخ اج از ط یق ن مافما آما ی «اس .پی.
شهااای ثوصایفی اسااتنباطی مااو د
اس .اس ».د د بخا
ثجمیه ثحلیل ق ا گ فت.

توصیف دادهها
گ سنی  25-29 81-84ه کهام با ف ا انی  1نف  7نف
(از مجموع  24نف ) بیشت ی م اجعهکننهگان ا ثشکیل میدهنه.
 75د صه از نمونه د طیاف جاوان ق ا گ فتاهاناه 11 .د صاه از
بیما ان مج د 25 ،د صه مترهل  14د صه مطلقاه باود اناه .از
بی م اجعهکننهگان  11د صه ثحصیالم زی دیاپلم 51 ،د صاه
ثحصیالم دیپلم 23 ،د صه دا ای مه و کاا دانی ،کا شناسای
با ث بود انه .بیشت ی گ هی که به م اکم د مان اعتیاد م اجعاه
ک د انه ا اف اد بیکا با ف ا انی  45د صه کل م اجعهکننهگان ا
ثشکیل میدهه ای د حاالی اسات کاه  21د صاه ما اجعی

جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای هشداردهنده عود و ولع مصرف در گروهها

م احل
پی

آزمون

پ

آزمون
پیگی ی

مقیاس
گ
کنت
شناختی فتا ی ما م
کنت
شناختی فتا ی ما م
کنت
شناختی فتا ی ما م

هشها دهنه عود
انح ا ،معیا
میانگی
1/593
2/451
1/232
2/518
1/571
2/828
1/821
8/131
1/524
2/884
1/897
8/141

ثعهاد
18
11
18
11
18
11

لع مص ،
انح ا ،معیا
1/417
1/212
1/425
1/474
1/485
1/413

میانگی
4/185
4/492
4/111
8/144
8/971
8/142

جدول  .3نتایج آزمون خی دو بین گروههای پژوهش

بازگشت

بازگشت
گ

عهم بازگشت
ف ا انی

د صه

شناختی فتا ی ما م
کنت

7
8
مقایسه نسبت گ

14
28
گ
کنت

ف ا انی

کل
د صه

81
4
77
11
شناختی فتا ی ما م)*( ،df =1 ،x2 =84/19 :

ف ا انی

د صه

11
18

111
111

* P<1/11
جدول  -4نتایج آزمون کرویت موخلی بین گروههای پژوهش

متغی ابسته
هشها دهنه عود
لع مص ،

X2
1/921
21/512
* P>1/10

Df
2
2

( Wموخلی)
1/918
1/13

نسبت بازگشت در گروهها
ابسته از ط یق آزمون ک یت موخلی مو دب سی ق ا گ فت.
د جه  ،4نتایج آزمون ک یت موخلی ا ائهشه است .با
ثوجه به اینکه سطح معنادا ی مقها محاسبهشه ک یت موخلی
همگنی کو ا یان ها ا
از  1/15بم گث است ،داد ها مف
زی سثا نب د انه میثوان از ثحلیل ا یان استفاد ک د.

نسبت بازگشت د گ شناختی فتا ی ما م  81د صه د
گ کنت  78د صه است.

تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر
ب ای ثحلیل ا یان با ثرکیه ب مطالعهی د ن آزمودنیها
(انهاز گی یهای مک ) ،ابتها یکسانی کو ا یان های متغی
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معنادا است ای به معنی جود ثفا م د گا هاسات .نتیجاه
گ شناختی فتا ی
انجام مقایسه میانگی بی گ کنت
ما م د شکل  2 1مشاهه میشود.

د جه  ،5خالصهی ثحلیل ا یان نم ام ا ائهشه است.
همانگونه که د جه  5مشاهه مای شاود ،خالصاهی ثحلیال
ا یان بیانگ آن است که اا آموزش شناختی فتاا ی ماا م
باا نماا ام متغی هااای هشااها دهنه عااود کاااه ثمایاال

جدول  .0خالصه تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر

متغی ابسته

هشها دهنه عود

لع مص ،

Ss

df

Ms

853/771

1

853/771

2/911

11

1/291

413/229

1

413/229

4/579

11

1/453

F
1282/277

918/291

(اثا)Pes
1/992

1/117

* P<1/11

ب
است،
کنت
هشها

گ شناختی فتا ی ما م د ابطه با متغی ابساته
کنت
لع مص  ،است .همچنی مقایساه میاانگی گا آزماای د
م حله پ آزمون پیگی ی نشااندهناه عاهم ثغییا معنایدا
میاانگی د نتیجاه پایاها ی نتااایج آماوزش شاناختی فتااا ی
مااا م د ابطااه بااا متغی هااای ابسااته هشااها دهنه عااود
( )p=1/547لع مص  )p=1/212( ،است.

سی بیشت میانگی ها که د شکل  1نیم قابلمشاهه
نشاندهنه ثفا م معنیدا ( )P<1/11د میانگی گ
شناختی فتا ی ما م د ابطه با متغی
گ
دهنه عود است.
شکل  .1تفاوت در میانگین گروهها برای متغیر هشداردهنده عود

بحث و نتیجهگیری
به طو خالصه نتاایج ایا پاژ ه نشاان داد کاه آماوزش
لاع مصا  ،پیشاگی ی از
شناختی -فتا ی ما م ب کاه
بازگشت زنان معتاد ثرای مثبت دا د .گ آزماای کاه مهاخلاه
آموزشی ا د یافت ک د بودنه ،د مقایسه باا گا کنتا کاه
مهاخله آموزشی ا د یافت نکا د بودناه ،د متغی هاای ابساته
ثغیی ام معناید ا ی ا ثج باه کا د بودناه ،باا ثوجاه باه نتاایج
بهدستآمه به ثش یح ه یک از ف ریام پژ ه میپ دازیم:
ب ای بود کاه مهاخلاه آماوزش شاناختی -فتاا ی د
ف
لع مص  ،ثرای مثبت دا د نتایج پاژ ه صاحت ایا
کاه
ف ریه ا نشان داد .ای نتیجه با نتاایج ثحقیقاام [،17 ،11 ،11
 ]85 ،84 ،88 ،82 ،81همسو هست.
د ثبیی ثائیه احتمالی ای ف ریه میثوان گفت که یکی از
د یل مهم کاه میمان لاع مصا  ،د ایا گا از بیماا ان،
افمای آگاهی بیما ان نسبت به ش ایو نشانههای ایجادکنناه
لع مص  ،،آگاهی از اکن های ناد ست قبلی به ای نشاانههاا
مثل اکن س یع عجو نه ،به ن ثفک به ن ا زیابی شا ایو
محیطی یادگی ی مقابله مثا ث با ای نشانهها هست.
یک د شناختی فتا ی ما م با طبقه بنهی ثوجه خاصی
که به موقعیتها یا عواملی که مایثوانناه د ایجااد ف ایناه عاود
دخیل باشنه ،به پیشگی ی یا ب ز کمت عود بعه از کامال شاهن
د مان کمک میکنه .یکی از یژگیهای مثبات یکا د د ماانی
مااا م گااو د ن [ ]12کااه سااای یک دهااا کمتاا بااه آن
پ داختهانه ،ثرکیه ب مسهله هیجانام به یاژ هیجاانهاایی مثال

شکل  .2تفاوت در میانگین گروهها برای متغیر ولع مصرف

ب سی بیشت میانگی ها کاه د شاکل  2نیام قابالمشااهه
است ،نشان دهنه ثفا م معنی دا ( )P<1/11د میاانگی گا
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ا به چال مایکشاه فا د ا از ایا با هاا آگاا مایساازد
یکا د باا
د نتیجه احتما عود ا کاه میدهه .د اقاع ایا
ثرکیه با کنتا هیجاناام فا د همچاون خشام ،ثکانشاگ ی
ارط ا  ،همچنی با ماهی یت لغامش اشاتیاب مصا  ،ماواد
به کا گی ی مها م های کنا آمهن با موقعیت های پ خط احتما
بازگشت ف د به مص  ،مواد ا کاه میدهه.
ش مهاخله ،ایجااد ثغییا
یکی دیگ از د یل اا بخشی ای
د سبک زنهگی د مانجویان هست .ثج بههای بالینی پژ هشی
نشان داد انه که اگ هم ا با مهاخله د مانی ،نتوان سبک زنهگی
د مانجویان ا ثغیی داد ،پ از م حله سمزدایی به دلیل ماهیت
بازگشاات کننااه  ،ابسااتگان بااه مااواد ،د بااا بااه مصا  ،مااواد
بازمیگ دنه ،بناب ای ثغیی د سبک زنهگی میثوانه د پ هیام
از مواد ا طو نیث کنه [ .]42به نظ می سه بهکاا گی ی ماه
شناختی فتا ی ما م میثوانه از ط یق ایجاد ثغییا د سابک
زنهگی زنان معتاد به آنان کمک کنه ثا ب موانع اجتمااعی مانناه
نگ ش ف هنگی اجتماعی به اعتیاد زنان همچنی موانع انی،
غلبه نماینه [ ]48مواناع انای کاه از ط یاق جاذ اد اکاام
نگ شهای اجتماعی حاصل میشود باعث مایشاود کاه زناان،
اعتیاد ا یک سقوط اخالقی قلماهاد کنناه باه علات شا زیااد
د با فتا های ناشی از اعتیاد از د مان اجتنا کننه.
بهطو کلی د ای پژ ه نیم نتایج یافتههای پیشای مبنای
لع پیشگی ی
ب نق مه شناختی فتا ی ما م د کاه
از بازگشت معتادان از طا  ،دیگا پایاها ی اباام آنهاا د
م حله پ آزمون پیگی ی مو د ثائیه ق ا گ فات .باا ثوجاه باه
ب سی پیشینه ثج بیام بالینی پژ ه های بیشت ی زم است
ثا از ایا نتیجاه حمایات کناه .باا د نظا گا فت لام م ثوجاه
چنه جهی به د مان معتادان بااخخص اعتیااد زناان کاه مساائل
اجتماعی ف هنگی خاص خودشان ا دا نه ،پیشنهاد مایگا دد
که د ب نامههای د مانی به الهی همس ان آنها جهت ثقویت
ثها م استم ا ثغیی ام ،آموزش داد شود .بازگشت اف اد ابسته
به مواد معمو ً حتای پا از یاک ساا گااهی بیشات اثفااب
می افتاه .د ایا پاژ ه باه علات محاه دیت زماانی دیگا
مشکالم اج ایی ،د سه ماهه پیگی ی به عنوان مالو بازگشات
استفاد شه .ای مسهله بایه د ثفسی نتایج م بوط به اا بخشای
شهای د مانی ب بازگشت مو دثوجه ق ا گی د.
نمونه مو دب سی د ای پژ ه بیما ان خودمع فی بودناه
که به م کم د مان اجتماع مها بانوان م اجعه ک د بودنه ،لذا ای
اف اد نمی ثواننه مع  ،کامل جامعه زنان معتاد باشنه .با ثوجه باه
مهاخله عوامل متعهد ثرای گذا ب شکلگیا ی عاود د ماان
اعتیاد (ب ای مثا  ،یژگی های شخصایتی ،اخاتال م شخصایت،
نوع ماد مص فی ،نوع شهم مشکالم انشناختی همزمان باا
اعتیاد) که د ای پژ ه امکان ب سی آنها فا اهم نباود ،زم
است د ثعمیم نتایج بهدستآمه احتیاط شود.

ثکانشگ ی ،ارط ا  ،افسا دگی همچنای خشام شاناخت
ثرای ای هیجانام ب فتا جستجوی مواد د نتیجاه کماک باه
ف د د جلوگی ی از سوسه هست.
ب اساس ای یک د سبک زنهگی نامتعاد اف اد منجا باه
ثقاراااهای خااا جی اد اوشااه (مااثالً بای اهها) فعالیااتهااای
لذمبخ یا ا راکننه د نی (مثالً خواستهها) میشود ،بناب ای
زنهگی ف د مملو از ثقاراهای متنوع می شاود کاه د نتیجاه ایا
ثقاراها فشا انی دائمی ا ثج به میکناه ناهثنهاا مایثواناه
حا م هیجانی منفی (همچون خشم پ خاشگ ی که باهموجاب
آنها موقعیتهای پ خط به جود میآیه) باه جاود آ د ،بلکاه
میل سوسه ا ب ای لذم ب دن عقالنی سازی اینکه حق دا د
د مص  ،زیاد ی کنه (مهیون مص  ،ماواد هساتم) ،افامای
مییابه .د غیا فعالیتهای لذم بخ م بوط به مصا  ،ماواد،
ف د مص  ،مواد ا فقو به عناوان کساب لاذم یاا هاایی از د د
انتخا می کنه .همچنی نتایج پاژ ه نشاان داد کاه مهاخلاه
آموزش شناختی -فتا ی ما م ب پیشگی ی از بازگشت معتادان
زن مثا اقع شه ای نتیجه د مطالعه پیگی ی که یک ما بعه
انجام شه نیم مانهگا بود .ای نتیجه با نتایج ثحقیقاام [،87 ،81
 ]41 ،89 ،83همسو هست.
د ثبیی ثائیه ای ف ریه می ثوان گفات کاه د اقاع ماه
شناختی فتا ی ما م ،نق اصلی موقعیت های پ خط پاس
ابستگان به مواد به ای موقعیات ا ماو د ثائیاه قا ا مایدهاه.
ثحقیقام موجود نشان داد انه که کمبود مهاا مهاای مقابلاهای
انطباقی انتظا ام مثبت د با مواد بهطو مستقل مص  ،ماواد
ا ثشویق میکنه [ ]41اف اد با دادن پاسا هاای مقابلاهای ماثا
کنا آمهن (ب ای مثا اهب د فتا ی ،ماننه ث و موقعیت یا یک
اهب د شناختی ماننه گفتگوی مثبت با خود) ،مطمه میشاونه
که میثواننه با ای موقعیتها کنا آینه باهی ث ثیاب احتماا
عود کاه مییابه .ای بهان معنی اسات کاه افا ادی کاه دا ای
مها مهای کنا آمهن مثا هستنه نسبت به اف ادی که فاقه ایا
مها م ها هستنه ،کمت د خط عاود قا ا مایگی ناه .د مقابال
اف ادی که پاس های غی مثا کناا آماهن ا ثج باه مایکنناه،
ثسلطشان ب موقعیت پایی خواهه آمه با ای انتظا که مص ،
مواد اا مثبت خواهه داشت (نتایج مثبت انتظا ) ،هم ا است که
میثوانه منج به لغمش ا لیه شود.
ای لغمش ،د جای خود میثوانه به احساس گنا شکسات
(ثرای پ هیم از ثخلف) منج شود د نهایت ثرای پ هیم از ثخلف،
ثنها با نتایج مثبت انتظا ام ،میثوانه احتما عود ا افمای دهه.
اف ادی که د موقعیت پ خط مص  ،مواد ق ا میگی نه ،اغلب به
انتظا ام باا ث ی از ااا ام مثبات ماواد اعتقاددا ناه د نتیجاه
ممک است ثنها به اا ام فو ی مص  ،ثوجه کنناه پیاماههای
منفی ثرخی ی مص  ،مواد ازجمله پیامههای فا دی ،اجتمااعی
اقتصادی ا نادیه بگی نه چون ثم کم ا لیه ف د د ای موقع ب
سیهن فو ی به خشنودی خود (ماننه کاه است س) اسات باه
فتا اعتیادی مص  ،مواد دست میزننه که یک د ما م باا
استفاد از بازسازی شناختی ،با های ف د اجع به پیامه انتظا ام
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