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 چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین متغییرهای مرتبط با راههای کاهش عود اعتیاد 

در افراد ترک کرده می باشد. این مطالعه در صدد آن است تا تصویر روشنی 

از عوامل و مداخالت در کاهش عود اعتیاد در افراد ترک کرده را در 

مرور از نوع مطالعات اسنادی )لعه مطالعات ایرانی بدست آورد. این مطا

است و جامعه آماری کلیه مطالعاتی است که مربوط به عود  (سیستماتیک

اعتیاد می باشد. پس از جستجو و غربالگری و ارزیابی کیفی مطالعات در 

مقاله صورت گرفت. تجزیه و تحلیل مقاالت  ۲۰نهایت تجزیه و تحلیل روی 

عوامل مهم از جمله امید درمانی ،  مرتبط با عود اعتیاد نشان داد که

رفتاری، موسیقی درمانی، تنظیم هیجانی، آموزش مدیریت –درمان شناختی 

هدف ، درمان فراشناختی، هیپنوتیزم درمانی، درمان گروهی سایکودرام ، 

مدل ماتریسی و آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عود اعتیاد در افراد ترک 

های غیر منطقی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی کرده تاثیر دارد. عوامل باور

 ، انگیزش بر تغییر سبک زندگی و عوامل فردی و محیطی موثر می باشد.

 

 

 راههای کاهش ، عود اعتیاد ، افراد ترک کرده وازگان کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه
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واژه میل یا وسوسه در تبیین رفتارهای اعتیادی نقش مهمی داشته و برای 

از مصرف مورد استفاده قرار می گیرد. وسوسه مصرف  تبیین میزان باالیی

در (. ۲۰۱۵، 1باعث برگشت اعتیاد پس از درمان می شود) ویس و ویلیوکس

میل شدیدی دان پس از درمان و پرهیز از مصرف، جریان درمان اغلب معتا

بنابراین یکی از عوامل مهم شکست رخ می  ،برای مصرف دوباره دیده می شود

نشان می دهد که بین وسوسه و بازگشت به مصرف و دهد. مطالعات زیادی 

 سوگیری و توجه به محرکهای مربوط ،ج درمانی به صورت مصرف مجدد موادنتای

از آنجا که افراد  (.۱۳۹۴ ،تحت تاثیر قرار می گیرد) منجم و آقایوسفی

ف مواد  به علت ترک از اختالالت افسردگی و اضطراب ترک کرده پس از عدم مصر

(. افسردگی انگیزه ۲۰۱۵، 2سیسارتان و هانت ،کلیری، ) الی رنج می برند 

تداوم ترک مواد را برای افراد ترک کرده کم می کند و باعث رفتارهای 

( ۲۰۱۵ ،3توکنت و کوپر ،ریو پرخطر از جمله خودکشی و خودزنی می شود)

جهت درمان مصرف پس از ترک می تواند برای افراد ترک کرده یافتن راه حل 

پس از ترک طوالنی مدت مت آمفتامین اختالالتی در  .کمک شایانی بکند

کارکردهای اجرایی مانند توجه پایدار و حافظه بلند مدت و بازداری پاسخ 

(. بازداری فکر فرد ۲۰۱۴ 5سالمون ، ۲۰۱۵ 4دیده می شود) پرناد و همکاران

را در مهار فکر توانمند کرده و بعنوان مکانسیم زیربنایی سرکوب مواد 

(. ۲۰۱۴ ،6جامادار و ایردل ،ماتیک ،اسمیت و جلوگیری از عود شباهت دارد)

آموزش مدیریت هدف یک مداخله فراشناختی است که باعث افزایش تکنیک توجه 

شود و کارکردهای اجرایی ارتقا می و گوش بزنگی و آگاهی از خطاها می 

قتی روی وعود  ،در حوزه رفتارهای اعتیادی (.۲۰۱۱ ،7چن و همکاران یابد)

می دهد که فرد معتاد بعد از مدتی بدون مصرف مواد رفتار اعتیادی خود 

را از سر گیرد. از زمانی که فرد برای کنترل رفتارش تالش می کند تا 

عود به صورت رفتار غیر کنترل شده  ،ا کندزمانی که رفتار اعتیادی را ره

در می آید. در بین این افراد که برای ترک سعی و کوشش می کنند یک یا 

 بنابراین پیشگیری از (.۲۰۱۵ ، 8چند با عود اتفاق می افتد) سوداک و رز

عود یکی از مهمترین مراحل درمان سوئ مصرف مواد است و به عنوان یک 

با هدف شناخت و پیشگیری از شرایط خطرساز می  رویکرد شناختی و رفتاری

عود یا بازگشت به مواد مشکل بزرگی  (.۲۰۱۳ ،9کالینز و مارلت ،هسو باشد)

سر راه محققین و متخصصین مشغول در حوزه اعتیاد قرار می دهد) هادسون 

(. فرایند پاک ماندن و جلوگیری از بازگشت مشکل تر از ۲۰۱۱ ،10و اسنمپ

( میزان عود پس از ۲۰۱۱د می باشد. هادسون و اسنمپ )مرحله ترک اعتیا

درصد گزارش دادند. پژوهشگران عوامل موثر در عود به  ۹۰تا  ۵۰درمان را 

عاطفی و ،وضعیت خلقی  ،ارزیابی شناختی اتفاقات ناخوشایند، اعتیاد را 

نشخوار فکری به  (.۲۰۱۷، 11لیند اسمیت روانشناختی زندگی می دانند)

است که در فرایند بازگشت دخالت  عنوان اشتغال فکری دایمی به یک موضوع

را از فرد گرفته  دارد و افکار منفعالنه و تکراری است که قدرت حل مسئله

اسدی مجره ، عابدینی، پورشریفی و  باعث افزایش عاطفه منفی می شود)

                                                             
1- Wice & Viliokcs  
2 - Lai, Cleary, Sitharthan, & Hunt 
3 - Riyo , Tokent &Koper 
4 - Pernad , Matick , Jamadar &Erdel 
5 - Salemon 
6 - Smit &al 
7- Chen & al  
8 - Sodack & Rose 
9 - Hesu , Kalinze & Marllet 
10 - Hadson & Snamp 
11- Lind smit  
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یی است که در پیشگیری از نقش گذاری روانی یکی از روشها (.۱۳۹۱،نیکوکار

عود به طوری که ناکارآمدی خودبه خودی صورت بگیرد می تواند باعث کاهش 

احساس ناکارآمدی فرد ترک کرده باشد. و باعث ایجاد موقعیت های چالش 

به منطور درونی سازی برانگیز برای فرد می شود. نقش گذاری روانی 

ده قرار می گیرد و فنون الگوههای رفتاری پیشگیری از عود مورد استفا

 (.۲۰۰۸ ،1اثر بخش در جهت کاهش معضالت مربوط به مواد می باشد) سوموف

در حال حاضر برای درمان سوئ مصرف و جلوگیری از بازگشت مواد مداخالت 

درمانی زیادی به کار برده شده است و هزینه زیادی در فرایند درمان و 

موثر در درمان و کاهش عود می پیشگیری صورت گرفته است. یافتن روش های 

تواند موثر بوده و دارای اهمیت و ضرورت می باشد. مداخالتی که در سالهای 

اخیر برای پیشگیری از اعتیاد صورت گرفته و سهم بسزایی در پیشگیری از 

عود داشته هیپنودرمانی است. پژوهشهای مختلفی تاثیر هیپنوتیزم را به 

 ،ت اضطراب و درد تایید کرده اند)گالتیطور وسیع در ترک مواد و مدیری

با توجه به نرخ باالی شیوع و بازگشت بعد از   (.۲۰۱۵ ،2دکوستا و زادور

ترک  بررسی و تعیین عوامل موثر در روند عود در جهت بهبود درمان اهمیت 

در صورت شناخت درمانهای موثر و  (.۲۰۱۳ ،3شایانی دارد) موری و همکاران

گشت به مواد نخواهیم بود. افرادی که توانستند با اثربخش ما شاهد باز

موفقیت فرایند درمان را طی کنند کمتر به مصرف دوباره مواد روی خواهند 

و در نهایت کمتر دچار رفتارهای مخاطره آمیز شده و متعاقب آن  آورد

 (.۲۰۱۷ ،4کانینگام و سمپلز ،پگلو ،کمتر مشکالت قانونی خواهند داشت) دکر

قعیت مخاطره آمیز و استفاده از تکنیک های مقابله ای تعامل بین درک مو

پیچیده ای ایجاد می شود به طوری که شخص اگر پاسخ مقابله ای مناسب و 

خودکارآمدی باالیی داشته باشد در صورت مواجه با این موقعیت های مخاطره 

کمتر روی به مصرف مجدد مواد خواهد داشت ولی اگر آمادگی الزم را آمیز 

 ،رای مقابله کسب نکرده باشد میزان عود باال خواهد رفت) ماولیکب

( نشان ۲۰۱۰) 6(. بنابراین رابرتسون و استریپلینگ۲۰۰۲ ،5ترادپاتی و پال

فعال در بین دخترات دادند که مصرف الکل و دیگر مواد با سبک مقابله ای 

بیشتر ی نداشته است ولی سبک مقابله اجتنابی با مصرف نوجوان ارتباط

همراه است. در سالهای اخیر پژوهشهایی در زمینه تاثیر تکانشگری  لالک

) استیونز و م یافته استانجادر افزایش گرایش به عود مصرف مواد 

(. نتایج نشان می دهد که تکانشگری نقش مهمی در عود ۲۰۱۴ ،7همکاران

د در داشته است بنابراین درمانهای مبتی بر باورهای فرد بر توانمندی خو

 ،زاندرت ،ون انجام رفتار ی هدفمند در جهت ترک مصرف مواد موثر است)

( اعتقاد دارد که معتاد ۲۰۱۵) 9تامپسون (.۲۰۱۰ ،8شیفمن و انگلز ،فرگوسن

برای چالش با بی معنایی زندگی دست به اعتیاد می زندو اعتیاد را راه 

با حوزه های  ،حل مشکل و یافتن معنا زندگی می یابد. داشتن معنای زندگی

مهمی از درمان افراد وابسته به کوکایین و الکل توام می باشد و بازگشت 

به مصرف مواد با نداشتن معنای زندگی بعد از شش ماه پیش بینی می شود) 

                                                             
1 - Somuf 
2 - Galty & Dekosta & Zadure 
3- Mori & al  
4 - Deker , Peker , Sempelse& Kaningam 
5 - Mavlick , Tradpaty& Poll 
6- Rabertson & Sterplingh 
7 - Stunse & al 
8 - Van ,Zandret ,Fernkson, Shifman & Angelse 
9 - Tampson 
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( اثربخشی معنا ۱۳۹۱(. مهری نژاد و رجبی مقدم )۲۰۱۱، 1نمارتین و همکارا

بسته به مواد که ترک کرده درمانی را بر افزایش امید به زندگی افراد وا

بودند را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان می دهد که وجود معنا 

اعتیاد به  درمانی با گذر زمان بر امید به زندگی این افراد می افزاید.

روانی و اجتماعی حائز اهمیت است.  -مواد مخدر به دلیل ماهیت زیستی

یک رویکرد اغلب با مشکل مواجه بنابراین درمان این اختالل با تکیه بر 

می شود. یکی از امیدوارترین انواع روان درمانی ها برای افراد وابسته 

ک بودن از مواد بسیار اد ترک کرده از مواد جهت ادامه پابه مواد و افر

ترک در مراحل درمانی با پیامدهای منفی  (.۲۰۰۰ ،مثمر ثمر است) عطش پور

دیدتر و استفاده از مواد مختلف و باال تری اعم از احتما مصرف مواد ش

(. از آنجا که ۲۰۰۹ ،2رفتن رفتار مجرمانه همراه است)ویلوکس و همکاران

در علل شناسی سو مصرف مواد به عواملی همچون نقض در تنظیم هیجان  تحمل 

پایین ناراحتی رفتارهای اجتنابی نشخوار فکری تکرار رفتار و عادات بد 

های بد خودکارآمدی پایین نقض مهارت های مقابله  سوگیری نسبت به نشانه

(. بنابراین ۲۰۰۵ ،4بلوم ؛۲۰۰۴ ،3و خال معنوی اشاره شده است) مارالتای 

درمان و پیشگیری از عود مصرف مواد می تواند بر عوامل یاد شده تاثیر 

 بسزایی بگذارد.

تحقیقات انجام یافته در زمینه تنظیم هیجانی نشان می دهد که 

دهای تنظیم هیجانی می تواند نقش واسطه ای بین سیستم فعال ساز راهبر

علی  ،یارمحمدی واصل رفتاری و تکانش گری با ولع مصرف ایجاد می کند)

 5استیوان و آندرسما (. ۱۳۹۴ ،بزاززادهو ذالفقاری نیا  ،بسطامی ،پور

رک ( نشان دادند که روش درمانی فراشناختی تاثیر معنی داری بر ت۲۰۱۰)

درمان فراشناختی در اصالح افکار وسوسه  مواد  و پیشگیری از عود دارد.

 انگیز و باورهای مربوط به مواد اثربخش می باشد.

 روش

روش تحقیق پژوهش حاضر روش اسنادی )مرور سیستماتیک( می باشد. متغیرهای 

در مرتبط با کاهش اعتیاد در افراد ترک کرده که از تحقیقات انجام شده 

مشخص شد تا اند،  دهیبه چاپ رس در ایران که ۱۳۹۷تا  ۱۳۸۷ یمانفاصله ز

با توجه به متغییرهای مربوطه روشهای پیشگیری از عود اعتیاد در افراد 

  بتواند به عنوان راهبردهای درمانی در نظر گرفته شود.ترک کرده 

 ابزار روش تحقیق:

 راهبرد جستجو-۱

 ر منابع فارسی:راهبرد جستجو د -الف

 چکیده و کلید واژه های مقاالت. –جستجو در عنوان 

 :جو در منابع انگلیسیاستراتژي جست -ب

 
جستجو شد. به  Iranواژه  کلیدPub medپایگاه اطالعاتی ،Limitابتدا در قسمت 

                                                             
1 - Martin & al 
2 - Wilocks & al 
3 - Marllat  
4 - Bloom 
5 - Stivan & Andersma 
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 .مقاله بدست آمد ۸۶۷۵این بانک  این ترتیب کل مقاالت ایرانی موجود در

  عنوان Title کلید واژهPub medپایگاه اطالعاتی ،Limitدرقسمت 
Addiction  و در قسمت Abstract .به این ترتیب کل مقاالت مرتبط  چکیده جستجو شد

اطالعاتی  پایگاه (Advance Search) جستجوي پیشرفته در  .بدست آمد اعتیاد با

Pub med با استفاده از سابقه  (History) جستجوي گذشته و ترکیب آنها دو 

(And) مقاله بدست آمد. البته ۲۸۹ اعتیادایرانی مرتبط با  مقاالتجستجوي

 در این مرحله، بجز کلید واژه 
Addiction  واژه کلید Ways to reduce addictionکلید واژه   .با نتیجه همراه بود

در مرکز داده هاي پایگاه اطالعات  راههای کاهش اعتیادو  اعتیادهاي 

علمی  پژوهشگاه اطالعات و مداركله ، مقا ۱۰۹ (SID) جهاد دانشگاهی علمی

مقاله  ۸۵   (Noormags) پایگاه مجالت تخصصی نور  ،مقاله  ۳۱۴ (Irandoc)   ایران

مقاله و در بانک اطالعات  ۱۲۳  (Magiran)  نشریات کشور بانک اطالعات، در 

Medline ۱۳  بجز کلید واژه شد. در مرحله بعد،  جستجومقاله 
Addiction  واژه کلید Ways to reduce addiction کلید واژه  

People quitting addiction  موارد تکراري و خارج از بازه زمانیاضافه شد و 

مطالعه وارد  ۵۸۷ مطالعه پس از غربال اولیه از مطالعه حذف شد و تعداد

مقاالت  در این مرحله غربالگري  مرحله دوم غربالگري گردید. معیار

مقاالت به زبان انگلیسی  و حذف) فرسودگی شغلی( با موضوع مطالعه نامرتبط

مطالعه ۱۷۵شده بودند. در این مرحله  بود که به زبان فارسی نیز منتشر

ذکر است که در مرحله اول غربالگري، عناوین و در  باقی ماند. الزم به

ط که در ارزیابی کیفیت مطالعات مربودوم چکیده مقاالت بررسی شد.  مرحله

 مانده مطالعه باقی۱۷۵از بین  راههای کاهش اعتیاد در افراد ترک کردهبه 

مقاله مربوط به ۳۴که مقاالت ضعیف با کیفیت پایین حذف شدند و تنها 

مقاله موجود  ۳۴بودندکه از بین  راههای کاهش اعتیاد در افراد ترک کرده

یا و  نددافراد ترک کرده نبومقاله به علت جامعه آماری که در بین  ۱۴

از مطالعه خارج و در نهایت  اینکه افراد تحت نگهدارنده متادون بودند،

 راههای کاهش اعتیاد در افراد ترک کردهمقاله مرتبط با زیر گروه  ۲۰

 موضوع و هدف مقاله حاضر می باشد.  بود که

 یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل مرور سیستماتیک به صورت کیفی انجام یافت و متغیرهای 

پس از جستجو،  عوامل مرتبط و مداخالت در کاهش عود اعتیادکاهش اعتیاد با 

مرور سیستماتیک، در پایان  غربالگري و ارزیابی کیفی مطالعات در طی

سه بخش انجام گرفت. یافته ها در  قالهم ۲۰نهایی بر روي  تجزیه و تحلیل

، راههای کاهش عود اعتیاد در افراد ترک کردهمشخصات مطالعات مربوط به 

راههای کاهش عود اعتیاد در افراد ترک مداخالت مرتبط با و عوامل مرتبط 

 بعد از بررسی انتقادي مقاالت، تعداد ،طور کلیه ب .شود ارائه می کرده

بدست  ترک کردهراههای کاهش عود اعتیاد در افراد مقاله مربوط به  ۲۰

پژوهشی که صورت  ۲۰از بین که  .به زبان فارسی بودند آمد که تمامی آنها

مقاله عوامل  ۳مقاله مربوط به مداخالت درمانی می باشد و  ۱۷گرفته است 

مورد مطالعه قرار  در افراد ترک کرده موثر در کاهش عود اعتیاد را 

 تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بررسی ومورد ، داده است

 اعتیاد در افراد ترک کردهعود : مشخصات مطالعه مربوط به راههای کاهش ۱جدول شماره 

     جمعیت                       ردیف             نویسنده                 سال مطالعه       

 نوع پژوهش                    تعداد نمونه             
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                        تهران                   ۱۳۸۹                          ریئسیان           ۱

 شبه آزمایشی                         ۲۰

                          یزد                     ۱۳۹۴                   علوی لنگرودی         ۲

 آزمایشی                           ۳۰

                         بجنورد                  ۱۳۹۵                             کافی           ۳

 آزمایشی                           ۲۴

                          تهران                   ۱۳۹۵                          ترکمن           ۴

 شبه آزمایشی                         ۳۰

         سمنان                                   ۱۳۹۵                           رضایی          ۵

 شبه آزمایشی                         ۴۰

                            تبریز                  ۱۳۹۳                    پشم دوست           ۶

 آزمایشی                            ۵۰

                           تهران                   ۱۳۹۷                           زندی           ۷

        آزمایشی نیمه                         ۴۰

                           تهران                   ۱۳۹۲                        حامدی           ۸

 نیمه آزمایشی                         ۹۰

آذربایجان شرقی                                   ۱۳۹۰                            گلی           ۹

 شبه آزمایشی                       ۲۷

                            تهران                    ۱۳۸۹                         قربانی         ۱۰

 شبه آزمایشی                       ۴۵

         کرمان                                      ۱۳۸۷                       گلستانی      ۱۱  

 آزمایشی                           ۳۰

          تهران                                       ۱۳۸۷                        دباغی         ۱۲

 آزمایشی                         ۹۰

                               زابل                     ۱۳۹۱                      فرنام         ۱۳

 شبه آزمایشی                     ۲۳

                            اصفهان                   ۱۳۹۲           قاسمی ارگنه         ۱۴

 شبه آزمایشی                       ۳۲

                            اردبیل                    ۱۳۹۳                 سلیمانی        ۱۵

 آزمایشی      شبه                        ۳۲

                           سنندج                    ۱۳۹۴                 یزمستان        ۱۶

 نیمه آزمایشی                        ۶۳

                            اردبیل                     ۱۳۹۵                 بهشتی         ۱۷

 آزمایشی                           ۴۰

                           اصفهان                    ۱۳۹۲  صفری حاجت آقایی        ۱۸

 توصیفی اسنادی                  مقاله ۲۸

         تهران                                         ۱۳۹۶                  فراهانی       ۱۹

 توصیفی                          ۱۲۹

   تبریز                                               ۱۳۸۸                   هاشمی     ۲۰

 توصیفی                              ۱۰۰

،  ۱۳۸۷مشخصات مطالعه نشان می دهد که دو مطالعه در سال  ۱جدول شماره 

مطالعه در سال  یک،   ۱۳۸۹مطالعه در سال  دو،  ۱۳۸۸مطالعه در سال   یک
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دو مطالعه  ، ۱۳۹۲مطالعه در سال سه ،  ۱۳۹۱مطالعه در سال  یک،  ۱۳۹۰

،  ۱۳۹۵،  چهار مطالعه در سال  ۱۳۹۴، دو مطالعه در سال  ۱۳۹۳در سال 

انجام یافته است که  ۱۳۹۷و  یک مطالعه در سال  ۱۳۹۶یک مطالعه در سال 

استفاده شده  آزمایشیمقاله از روش  ۱۷و توصیفی مقاله از روش  ۳در کل 

 است.

راههای کاهش عود اعتیاد در افراد ترک مرتبط با  و متغیرهای : عوامل۲جدول شماره 
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                                                                                                                              *                                     رئیسیان            ۱

                           *                        علوی              ۲

 *                            گلستانی            ۳

 *                                                                                                                                           کافی            ۴

 *                                         سلیمانی            ۵

 *                                                             ترکمن            ۶

                         *                                           زمستانی           ۷

                                *                                                     رضایی           ۸

                       *     پشم دوست          ۹

 *                                                                                                   بهشتی         ۱۰

                                            *                                                                                     زندی        ۱۱

 *                                                                           فرنام        ۱۲

                                *                                            حامدی        ۱۳

 *                ی                          گل         ۱۴

 *          دباغی                                           ۱۵

                    قربانی                                                                                 ۱۶

* 

                                                                          هاشمی                               ۱۷

* 

 *              فراهانی      ۱۸
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                                                                                                                صفری      ۱۹

* 

                                                                                                                            قاسمی     ۲۰

* 

 

عامل مهم در عود اعتیاد  ۴یافته ها نشان می دهد که  ۲در جدول شماره 

 مطالعه مربوط به مداخالت درمانی و ۱۶مورد مطالعه قرار گرفته است و 

راهبردهایی می باشد که جهت کاهش عود اعتیاد در افراد ترک کرده بکار 

( ۱۳۹۳)علوی لنگرودی( امید درمانی ، ۱۳۸۹رفته است. مطالعه رئیسیان )

 (۱۳۹۰) ( و گلی۱۳۹۵( ، کافی)۱۳۸۷گلستانی)، رفتاری -درمان شناختی 

و  (۱۳۹۲)حامدی( ، ۱۳۹۴) زمستانیبوده است و  در پژوهش  گروه درمانی 

شناخته  کاهش عود اعتیاددر ارتباط با  آموزش ذهن آگاهی (۱۳۸۷دباغی)

( تنظیم ۱۳۹۵ترکمن )،  موسیقی درمانی(۱۳۹۳)سلیمانیشده است و در مطالعه 

( درمان فراشناختی ۱۳۹۳( مدیریت هدف، پشم دوست)۱۳۹۵رضایی )هیجانی، 

روهی ( درمان گ۱۳۹۷( هیپنوتیزم درمانی، زندی )۱۳۹۵گروهی ، بهشتی)

( انگیزش بر ۱۳۹۲( مدل ماتریسی و قاسمی ارگنه )۱۳۹۱سایکودرام، فرنام)

( عامل ۱۳۸۹تغییر سبک زندگی را مورد بررسی قرار داده اند. قربانی)

( متغییرخودکارآمدی و مقابله ۱۳۹۶، فراهانی ) باورهای غیر منطقی

فردی و صفری حاجت آقایی عوامل  اجتماعیحمایت ( ۱۳۸۸اجتنابی ، هاشمی )

 و محیطی را در کاهش عود اعتیاد در افراد ترک کرده موثر دانسته اند.

 کاهش عود اعتیاد در افراد ترک کردهمداخالت مرتبط با نتایج : ۳جدول شماره 

نوع                 نویسنده                    هدف مطالعه                         ردیف    

 نتایج یافته ها        له در مطالعه                 مداخ

 

                                       امید درمانی بر میزان  افسردگی        اثربخشی (    ۱۳۸۹) رئیسیان      ۱

                     درعود اعتیاد کاهش  دربرنامه امید درمانی 

           پیشگیری از عود در زنان درمان جوی       و                                   

 افراد ترک کرده موثر بوده است.    شبه آزمایشی           

 وابسته به مواد مخدر                                 

                     

                                            رفتییاری بر کییاهش  –اثربخشیییی درمییان شییینییاختی  (       ۱۳۹۴)علوی    ۲

 عود رفتاری بر کاهش –درمان شناختی آموزش 

          عود اعتیییاد بییه مواد مخییدر در دانشیییجویییان                                            

 ر موثر است.اعتیاد به مواد مخد نیمه آزمایشی             

                                                                         و تاثیر آن بر افزایش انگیزش پیشرفت آنها                                

 

                                                 اثربخشیییی گروه درمییانی بییه روش تحلیییل رفتییار(        ۱۳۹۵) کییافی   ۳

 گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابلآموزش 
متقابل بر پیشگیری از عود افراد سم زدایی شده                  آزمایشی                                              

 بر پیشگیری از عود اعتیاد موثر می باشد.

 

من   ۴ ک بخشییییی        (۱۳۹۵) تر ثر بر ا نی  ت ب م نی  یجییا ه یم  ظ ن ت موزش                                                 آ

 آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل گراس بر 

                مییدل گراس بر کییاهش ولع و افسییییردگی پس از                               

 ترک کرده موثر بوده است.در افراد  ولعشبه آزمایشی             کاهش 

                                      ترک در افراد وابسته به متامفتامین                                
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یدار ،۱۳۹۵رضییییایی )   ۵ پا جه  هدف بر تو یت  مدیر                                            (       اثربخشیییی آموزش 

 آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه 

 داری پاسیییخ مصیییرف کنندگان         حافظه آینده نگر و باز                              

 شبه آزمایشی              آینده نگر و بازداری پاسخ مصرف کنندگان در

یز                                                                                    ه پر ین در اوایییل دوره  م فتییا م من مییت آ مز

 کاهش عود اعتیاد به مت آمفتامین موثر می باشد.

 

                                              (   اثربخشیییی درمییان فراشیییینییاختی گروهی بر ترک ۱۳۹۳پشیییم دوسیییییت)  ۶

 ی گروهی بر ترک اعتیاد و پایداریدرمان فراشناخت

                               پییایییداری اثییر آن اعییتیییییاد و سییییینییجییش                                

 آزمایشی                   آن موثر می باشد.

 

ندی )  ۷ مان گروهی سییییایکو درام بر پیشیییگیری                          ۱۳۹۷ز                 (        اثربخشیییی در

 آموزش گروهی سایکو درام بر پیشگیری از عود

                 از عود در وابسیییتگی بییه مواد و نشیییخوار ذهنی                             

 در وابستگی به مواد موثر بوده است.               نیمه آزمایشی

 

مدی)   ۸ کا۱۳۹۲حا گاهی و مشییییاوره  یب(       اثر بخشیییی ذهن آ                                            هش آسییی

 پیشگیری  و کاهش آسیببر ذهن آگاهی و مشاوره 

بر پیشگیری از عود مجدد مصرف مواد                                                    

 از عود مجدد مصرف مواد موثر می باشد.             نیمه آزمایشی  

 

تاثیر آموزش مهارت زندگی بر کاهش سوگیری                                                   ( ۱۳۹۰گلی )   ۹

 آموزش مهارت زندگی در کاهش سوگیری نسبت

    نسبت به محرک های تحریک کننده مواد افیونی                                    

 مواد افیونی بین به محرک های تحریک کننده    شبه آزمایشی           

                                                                        بین افراد ترک کرده اعتیاد                          

 افراد ترک کرده اعتیاد موثر می باشد.

 

رفتاری                                           –مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی  (   ۱۳۸۹قربانی )  ۱۰

 رفتاری مبتنی بر مهارت  –گروه درمانی شناختی 

مبتنی بر مهارت های مقابله ای و نگهدارنده درمان                                     

           ود شبه آزمایشی                 های مقابله ای در بهبود و پیشگیری از ع

با متادون در بهبود و پیشگیری از آن                                                                                       

 موثر می باشد.اعتیاد 

 

(      بررسی کارایی مصاحبه انگیزشی بر تغییر                                                 ۱۳۹۲قاسمی)   ۱۱

 انگیزشی بر تغییر سبک زندگی معتادینمصاحبه 

سبک زندگی معتادین در حال بهبود                                                     

 شبه آزمایشی                 در حال بهبود موثر می باشد.

 

                                            -(   اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب حالت۱۳۹۳سلیمانی )   ۱۲

 صفت معتادین -موسیقی درمانی بر اضطراب حالت

صفت معتادین در حال بازتوانی غیردارویی                                             

 حال بازتوانی موثر می باشد.شبه آزمایشی                 در 

 

                                           اثربخشی مداخله پیشگیری از عود مبتنی بر     (  ۱۳۹۴زمستانی )  ۱۳

 ذهن آگاهی بر کاهش سو مصرف مواد و عالیم

         ذهن آگاهی بر سو مصرف مواد و شدت عالیم                                 

 افسردگی و اضطراب در افراد ترک کرده موثر                  آزمایشی نیمه

                                           افسردگی و اضطراب هم آیند در معتادین مرکز                                

 می باشد.

 اجتماع درمان مدار                               

 

(    اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر پیشگیری از عود،                                          ۱۳۹۵) بهشتی   ۱۴

 هیپنوتیزم درمانی بر پیشگیری از عود، کاهش 
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کاهش تکانشگری و ولع در افراد ترک کننده مواد                                        

 و ولع در افراد ترک کننده مواد محرک  آزمایشی                    تکانشگری

                                محرک                                                                                          

 موثر می باشد.

 

                            (     اثربخشی مدل ماتریسی در پیشگیری از بازگشت و               ۱۳۹۱فرنام )  ۱۵

 مدل ماتریسی در پیشگیری از بازگشت و افزایش

افزایش مهارت مقابله ای در افراد وابسته به مواد                                          

 شبه آزمایشی               مهارت مقابله ای موثر می باشد.

 

ذهن آگاهی در             (      اثربخشی پیشگیری از عود بر پایه ۱۳۸۷) دباغی   ۱۶

 آزمایشی                ذهن آگاهی در پیشگیری از عود اعتیاد موثر است.

 درمان وابستگی به مواد افیونی و سالمت روانی                                

 

                                           (    اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر ۱۳۸۷گلستانی)  ۱۷

 گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در پیشگیری 

در پیشگیری از عود در معتادین به مواد مخدر                                               

 از عود موثر می باشد.                 آزمایشی

 در شهر کرمان                            

 

مقاله مربوط به سه نشان می دهد که در بین این مقاالت  ۳جدول شماره 

مقاله نشان می  سهمی باشد که نتایج یافته ها در هر  ذهن آگاهیآموزش 

سه مقاله می شود.  عود اعتیاد در افراد ترک کردهکاهش میزان  دهد باعث

مربوط به گروه درمانی می باشد که یافته ها نشان می دهد در کاهش عود 

امید درمانی ، درمان شناختی د. باشمی  اعتیاد در افراد ترک کرده موثر

رفتاری، موسیقی درمانی، تنظیم هیجانی، آموزش مدیریت هدف ، درمان –

مدل ماتریسی فراشناختی، هیپنوتیزم درمانی، درمان گروهی سایکودرام ، 

و آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عود اعتیاد در افراد ترک کرده تاثیر 

 دارد.

 بحث و نتیجه گیری

راههای کاهش عود اعتیاد در افراد هدف از پژوهش حاضر مرور سیستماتیک   

می باشد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، از روش تحقیق  ترک کرده

نشان دادند عوامل مؤثر در  پژوهشگرانمرور سیستماتیک استفاده شده است. 

مناسب، ناختي ارزیابي ش ،زندگیایند ناخوشت به اعتیاد به اتفاقا گشتباز

بیمار مرتبط است  ناختيعاطفي و روانشعیت خلقي بیمار و وضارزیابی 

بررسی مطالعات انجام یافته نشان می دهد که چندین  (.۲۰۱۷داسمیت،ین)ل

موثر  کاهش عود اعتیاد در افراد ترک کردهمداخله درمانی مهم در زمینه 

می باشد که از جمله می توان به امید درمانی اشاره کرد. مطالعات 

نشیان میي دهید كیه آمیوزش امیید ( ۱۳۸۹) برجعلي و گلزاري رئیسیان،

افسردگي و پیشگیري از عود در زنان درمان جوي  درمیاني رد كیاهش مییزان

وجود عالئم افسردگي در افراد معتاد  و باشد وابسته به مواد مخدر موثر مي

آنها را با مشكالت جدي روبرو ساخته و در نتیجیه،  روند درمان اعتیاد

د. بنابراین ساز عدیدهاي مواجه مي بهبیودي كامیل آنهیا را بیا مشیكالت

افزایش یابد،  رسید كیه اگیر سیطوح امیید در بیمیاران معتیاد به نظر مي

 سطح افسردگي آنها كاهش یافتیه و در نتیجیه سیالمت عمیومي ایین بیمیاران

به مصرف مواد مخدر  (بازگشت)یابد كه این خود موجب كاهش عود  ارتقا مي

 نشان دادند كه امید به گونه ( ۲۰۰۹)1هاي مهمت و روزین یافته .گردد مي

                                                             
1 - Mehmat & Roosin 
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كمتر افسردگي مرتبط است و امید چیزي است  هیاي اي پاییدار بیا نشیانه

رسیید، روان درمییاني  مییي توانید آمیوزش داده شیود. بیه نظیر كیه میي

 مثبییت نگییر نییه تنهییا از طریییق كییاهش نشییانگان منفییي بلكییه

واند از طریق ایجاد هیجانات مثبت، ت مي اي موثر و مستقیم گونه به

علوي  .موجب تغییر آسیب پذیري تاب آوري شود توانمندیهاي منش و معنا

رفتیاري  -درمیان شیناختي( دریافتند که ۱۳۹۴) نیكزاد مقدم لنگرودي،

تغییر نگیرش و افكیار دانشیجویان معتیاد شیركت كننیده  توانسیته بیا

مختلف  واد مخدر و عوارض جسیمي و روحیيآزمایش در مورد مصرف م در گیروه

مهارتهیاي كنتیرل  و خطیرات آن بیراي خیود و خیانواده و همچنیین آمیوزش

پي بردن به تواناییها  وسوسییه و شیناخت موقعیتهیاي وسوسیه انگییز و

شدن به موفقیت، آنهیا  یشان در كنترل این موقعیتها و در نتیجه امیدوار

همچنین  .مانع عود آنها شود مخیدر دور نگهداشیته ورا از مصیرف میواد 

نمودند كه  نیز در نتایج بررسي خود گزارش( ۱۳۹۲)سترگ، كاظمي و رئیسي 

درمان فراشناختي در اصالح عقاید وسوسه انگیز و باورهاي مرتبط با مواد 

هر دو گروه وابسته به مواد كراک، هرویین و شیشه تأثیر معناداري  در

ن در پیگیري دو ماهه از ثبات ااثربخشي این درم همچنین،داشته است. 

نشان دادند ( ۲۰۱۰)استیوان و آندرسما  وهش دیگريژبرخوردار بود. در پ

واد و همچنین پیشگیري ترک م ثیر معناداري براكه روش درمان فراشناختي ت

مداخله ای که در کاهش عود اعتیاد موثر بوده از جمله   د.از عود دار

 صالحيو نوري مالزاده اسفنجاني، كافي،مداخله گروه درمانی است که  ،است

كاربرد گروه درماني به شیوه تحلیل  ( در یافته ها نشان دادندکه۱۳۹۵)

روه گ .كاهش وسوسه مصرف مواد در گروه آزمایش شد رفتار متقابل موجیب

پیشگیري از عود دانستند  عنوان یكي از روشهاي میؤثر در درماني را به

به اعتقاد پژوهشگران با وجود میزان  (.۲۰۰۳،  2لیت ؛ ۲۰۰۸ ، 1سامو)

این اختالالت و تعامل آنها با یكدیگر و نقش  بیودي بیاالي شییوع هم

 هبود مصرف مواد، رواندرمانيب بازدارندة اخیتالل افسیردگي و اضیطراب در

ندرت در  به اخیتالالت همیراه راهاي ارائیه شیده بیراي مصیرف میواد، 

ي  هیاي انجیام گرفتیه در حیوزه اند و همین مسیأله مداخلیه نظر گرفته

مصرف مواد را كم اثر ساخته و عود مكرر به مصرف را در این  اخیتالالت

، 3سامتمیك كلیود و  نیانز ، هسین ،لییو ، )بیماران در پي داشیته اسیت

( نشان می ۱۳۸۷( و دباغی)۱۳۹۲، حامدی )(۱۳۹۴مطالعات زمستانی )(. ۲۰۰۲

دهند که مداخله ذهن آگاهی می تواند باعث کاهش عود اعتیاد در افراد 

ذهن آگاهي، بیه علیت سیازوكارهاي نهفتیه در آن، ماننید  ترک کرده باشد.

گري بدون  حساسیت زدایي، حضور در لحظه، مشاهده پیذیرش، افیزایش آگیاهي،

تلفیق با فنون رفتاردرماني شناختي  و رهاسیازي درداوري، روییارویي 

كاهش عالیم و  توانید ضیمن سنتي، به علت تأثیر براي نفیر آینیدها، میي

پیامدهاي پس از ترك، اثربخشي درمان را افزایش داده و بیه پییشگیري 

؛ میارالت، ۲۰۰۵، 4ویتكي ویتیز و همكیاران)عودمصرف موادكمك كند  از

 (. ذهن۲۰۰۲) 6؛ برسلین، زاك، مك مین ۲۰۰۸، 5ز ویتكویت و بیراون، چیاوال

آگاهي در درمان توانبخشي زنیدانیان الكلیي و اخیتالل اضیطراب فراگییر 

مهمي از مشكالت افراد ترك كننده اعتیاد است، استفاده و بر  كیه بخیش

                                                             
1 - Samo 
2 - Lite 
3 -Hasin, Liu, Nunes, MacCloud, Samet,   
4 Witse & al 
5 - Marlatt, Bowen, Chawla& Witkiewitz 
6 - Bersilin , Zack & Mack Min 
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از جمله  (.۲۰۱۳، 1ویتكویز و همكاران )است نتایج مفیید آن تأكیید شیده

مطالعه چوپان مداخله موثر در کاهش عود اعتیاد تنظیم هیجانی می باشد. 

مدل  که آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر ( نشان می دهند۱۳۹۴و همکاران )

گراس بر کاهش عقاید وسوسه انگیز در افراد وابسته به مواد موثر می 

انایی بیشتری باشد و تنظیم هیجانی جهت خودداری از مصرف مجدد در فرد تو

 –ایجاد می کند و به کنترل وسوسه مصرف دوباره به صورت کشمکش گرایش 

پرهیز کمک می کند. آموزش چگونگی کنترل هیجانات خطر بازگشت به استعمال 

آموزش مدیریت هدف نیز در یافته های  مجدد را تا حد زیادی کاهش می دهد.

( در ۲۰۱۳( و فهمی )۲۰۱۴) 3همکاران ؛ کراسنی ، پاسینی و(۲۰۱۵) 2ماهومد

ارتباط با آموزش مدیریت هدف در مقایسه با درمان استاندارد اعتیاد 

اسخ شده داری پدریافتند که آموزش مدیریت هدف باعث بهبود معنادار باز

نقش گذاری  و مشکالت مربوط به حافظه کاری و تصمیم گیری را کاهش می دهد.

ویت روان درمانی می باشد که افراد روانی )سایکودرام( روش موثری برای تق

در زندگی حال ، گذشته و آینده خود به نمایش می گذارند و بررسی می 

کنند که باعث شفاف شدن احساسات افکار و ایجاد فضای امن و انگیزه در 

بیماران شده و در مدت کمی به برونریزی عاطفی و شناختی و اصالح عادات 

در کل مداخالت یاد شده (. ۲۰۱۸، 4) اونریو افزایش اعتماد به نفس می شود

با توجه به تاثیری که در کاهش عود اعتیاد در افراد ترک کرده داشته 

است می تواند در کاربرد بسته های آموزشی و تدوین و طراحی آن که ترکیبی 

 از این مداخالت باشد به متخصصان و پژوهشگران حوزه اعتیاد کمک کند.

 محدودیت های تحقیق

محدودیت پژوهش حاضر مربوط به جامعه آماری است که شامل مقاالتی است که 

می باشد و در این مقاله از مقاله های  ۱۳۹۷تا  ۱۳۸۷منوط به سالهای 

فارسی استفاده شده است امید است که پژوهشهای آتی بتواند محدویت های 

ه شمار این پژوهش را به حداقل برساند یکی دیگر از محدودیت های تحقیق ب

 توصیه مي می آید که تنها از روش مرور سیستماتیک استفاده شده است.

در تحقیقات بعدی روشهای آزمایشی همراه با تدوین بسته های آموزشی گردد 

از این برنامه آموزشي براي تمام افرادي كه  استفادهطراحی گردد تا 

  .موثر واقع شود درگیر اعتیاد می باشند،
 منابع

وكار،  مهناز کنی ؛؛  عابدیني، مریم؛  پور شریفي،  حمید ه، سامر هاسدي مجر -

راني در جمعیت گري با نکلیفي و نشخوار فکتحمل بالت  مرابطه بین عد ،۱۳۹۱ ،

-۸۳ ،۱۳۹۱پاییز ، شماره شانزده ،چهارم  دوره  ،روانشناسي بالیني  ،دانشجویي

۹۱  

اثربخشی ذهن آگاهی و   ،۱۳۹۲ ، علی ،خادمی؛ شهریار ،شهیدی ؛علی ،حامدی -

 ژوهشي اعتیادپژوهيپ-فصلنامه علمي  ،مشاوره کاهش آسیب بر پیشگیری از عود مجدد

 ۱۱۸-۱۰۱  ،۱۳۹۲تابستان  ،شماره بیست و هفتم ، دوره هفتم ،

اصغر، عاطف؛ وحید، محمدكاظم و بوالهري،  دباغي، پرویز؛ اصغرنژاد، فرید؛ علي -

ازعود بر پایة ذهن آگاهي در درمان وابستگي پیشگیري  اثربخشیي ،۱۳۸۷ ،جعفیر

                                                             
1 - WitkiewitzBowen, , Douglas, & Hsu 
2 - Mahomand 
3 - Kersni , Pasini & al 
4 - -Üneri 
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 ،دوره دوم  سوءمصرف مواد، فصیلنامه علمیي ،به مواد افیوني و سالمت روانیي

 ۱۰۴-۸۳ ، ۱۳۸۹بهار  ، شماره هشتم

اثربخشی امید   ،۱۳۹۰ ،رئیسیان، اکرم سادات؛ گلزاری ، محمود؛ برجعلی، احمد -

درمانی بر کاهش میزان افسردگی و پیشگیری از عود زنان درمانجوی وابسته به 

 ۱۳۹۰بهار  ، شماره هفدهم ، دوره پنجم  ،فصلنامه اعتیاد پژوهی  ،مواد مخدر

 ،۲۱-۴۰ 

اثربخشی مداخله  ،۱۳۹۵ ، علیرضا ،سپیانی؛ محمد، بابامیری ؛مهدی ،زمستانی -

آگاهی بر سوء مصرف مواد و شدت عالئم افسردگی و بر ذهنپیشگیری از عود مبتنی 

پژوهشي -فصلنامه علمي ،اضطراب هم آیند در معتادان مرکز اجتماع درمان مدار

 ۱۹۴-۱۷۹، ۱۳۹۵تابستان  ، شماره سی و نهم ،دوره دهم ،اعتیادپژوهي

اثربخشي درمان فراشناختي   ،۱۳۹۲ ،رئیسي، زهره  ؛سترگ، صحرا؛ كاظمي، حمید  -

در بیماران وابسته به مواد  و باورهاي مرتبط با مواد انگیز بر عقاید وسوسه

  ،شماره بیست و هشتم ،دوره هفتم  ،پژوهشي اعتیادپژوهي-فصلنامه علمي ،صنعتي

 ۱۶۲-۱۴۷، ۱۳۹۲پاییز 

اثر بخشی درمان  ،۱۳۹۴ ، مریم، نیکزاد مقدم؛ سید کاظم ،علوی لنگرودی -

دانشجویان و تأثیر آن  رفتاری بر کاهش عود اعتیاد به مواد مخّدر در -شناختی

 ،شماره یک ،دوره چهاردهم  ، طلوع بهداشت ،بر افزایش انگیزش پیشرفت آنان

 ۱-۱۳۹۴،۱۱بهار

اثربخشی مدل ماتریسیي در پیشگیری از بازگشت و افزایش  ،۱۳۹۲ ،فرنام، علي-

دوره افراد وابسته به مواد افیوني، اعتیادپژوهي،  اي در مهارتهاي مقابله

 ۳۸-۲۵ ،۱۳۹۳بهار ، شماره بیست و پنجم ،هفتم 

مقایسه اثربخشی  ،۱۳۹۰ ،صرامی، غالمرضا  ؛قربانی، طاهره؛ محمدخانی، شهرام -

اي و درمان نگهدارنده -مهارتهاي مقابله رفتاري مبتنی بر -گروهی شناختی درمان

عوامل شناختی و رفتاري مرتبط با مصرف مواد و پرهیز از  با متادون در بهبود

 بهار ،شماره هفدهم   ،دوره پنجم ،پژوهی فصلنامه اعتیاد  ،مصرف مواد افراد

۱۳۹۰   ،۵۹-۷۳ 

 ،مرتضی ،صالحی نجف آبادی نوری ؛رحیم  ،مالزاده اسفنجانی سید موسی؛ ،کافی-

 ،شماره بیست و سوم   ،دوره ششم ،ی تبریزپژوهش های نوین روانشناخت ،۱۳۹۰

 ۱۱۶ -۱۳۷ ، ۱۳۹۰پاییز 

 گروهی اثربخشي رواندرماني  ،۱۳۹۴ ،آقایوسفي،  علیرضا  ؛منجم،  عارفه  -

جویي  ي و نظمگدلبستهای  یز و سبكگان تحلیل رفتار متقابل بر عقایدوسوسه

دوره نهم شماره سی  ،اعتیادپژودي فصلنامه  ، ترک لشناختي در معتادین در حا

 ۱۴۴-۱۲۳، ۱۳۹۴و چهارم بهار 

بررسی اثربخشی معنادرمانی  ،۱۳۹۱ ،مهری نژاد، ابوالقاسم ؛رجبی مقدم، سارا  -

فصلنامه مطالعات  ،بر افزایش امید به زندگی معتادان با ترک کوتاه مدت

 ۴-۲۹، ۱۳۹۱تابستان  ،شماره هشتم   ،دوره دوم ،روانشناسی بالینی

نیا، منیر  ل، مسیب؛ علیپور، فرشید؛ بسطامي، مالك ؛ذوالفقاريصوا یارمحمدي -

یجان در رابطه بین هاي تنظیم شناختي  نقش واسطه  ،۱۳۹۴ ،بزاززاد، نیلوفر ؛

  ،در اعتیاد به مواد محرک فمصر عبا ولتکانش گری اي مغزي رفتاري و ه سیستم

 ۶۲-۵۰، ۱۳۹۴تابستان  ،دوره اول شماره دوم ،فصلنامه عصب روانشناسي 

اثربخشی درمان روانشناختی گروهی بر ، ۱۳۹۴،عذرا  ،غفاری؛ مریم ،شم دوستپ -

دوره  ،فصلنامه اعتیاد پژوهی سوئ مصرف مواد،ترک اعتیاد و سنجش پایداری آن 

 ۲۱-۳۴ ،۱۳۹۴تابستان ،شماره سی و چهارم ،نهم 

http://ensani.ir/fa/article/author/144402
http://ensani.ir/fa/article/author/144402
http://ensani.ir/fa/article/author/58123
http://ensani.ir/fa/article/author/92832
http://ensani.ir/fa/article/author/92832
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/33921/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/33921/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23
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تاثیر آموزش مهارت  ۱۳۸۸، ،غالمحسین ،جوانمرد؛ سوزان ،امامی پور؛ سمیه  ،گلی -

های زندگی بر کاهش سوگیری توجه نسبت به محرک های تحریک کننده مواد افیونی 

دوره  ،فصلنامه اعتیاد پژوهی سوئ مصرف مواد ،در بین افراد ترک کرده اعتیاد

 ۸۱-۶۴ ،۱۳۸۹تابستان ،شماره چهاردهم ،چهارم 

اثربخشی درمان گروهی  ، ۱۳۹۷،مجتبی ،حبیبی ؛امیر   ،محسنی ؛امین  ،زندی -

ویزه نامه ،سایکودرام بر پیشگیری از مواد در وابستگی به مواد و نشخوار ذهنی

 ۲۴-۳۶ ، شماره چهل و نهم،دوره دهم  ،۲
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Explaining variables associated with ways to reduce relapse in addicted individuals 
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Abstract 

The purpose of this study was to explain the variables related to the explanation of the variables 

related to the ways of reducing the relapse of addiction in the abandoned people. This study seeks 

to gain a clearer picture of the factors and interventions to reduce relapse in addicted individuals 

in Iranian studies. This is a case-control study (systematic review). After searching, screening and 

qualitative evaluation of the studies, finally, the articles were analyzed in 20articles. Analysis of 

articles related to relapse of addiction revealed that such important factors Hope therapy, 

Cognitive-behavioral therapy, Music therapy, Emotional adjustment, Goal management training, 

Metacognitive therapy, Hypnotherapy Group therapy of psychodrama, matrix model Life skills 

have an impact on reducing the relapse rate of addicts. Factors of irrational beliefs, social support, 

self-efficacy, motivation affect lifestyle changes, and personal and environmental factors. 
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