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پژوهش حاضر، با هدف مقایسۀ میزان اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاري و شرکت در گروه معتادان گمنام 

در افراد مبتال به سوء مصرف مواد  در افزایش خودکارآمدي، کاهش ولع مصرف و پیشگیري از عود به مصرف مواد

نفر از  45انجام شد. روش : این تحقیق، یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه بود که در آن 

افراد سوء مصرف کننده به مراکز درمانی ترك اعتیاد، انتخاب و در سه گروه درمان شناختی ـ رفتاري، گروه معتادان 

اه گمارده شدند. شرکت کنندگان هر سه گروه، قبل و پس از پایان مداخله، پرسشنامه خودکارآمدي، گمنام و گروه گو

ولع مصرف و پیش بینی بازگشت را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و روش هاي آمار توصیفی، 

در مقایسه با گروه معتادان گمنام و گروه  تجزیه و تحلیل شد. نتیجه پژوهش نشان داد که درمان شناختی ـ رفتاري

گواه به افزایش خودکارآمدي و همچنین کاهش ولع مصرف منجر شد. ولی تفاوت معنا داري بین گروه معتادان گمنام 

و گروه کنترل مشاهده نشد. سرانجام نتایج این پژوهش نشان داد که میزان عود مصرف مواد در افراد شرکت کننده 

شناختی ـ رفتاري نسبت به گروه معتادان گمنام و گروه کنترل معنا دار بود. ولی تفاوت معنا داري در گروه درمان 

بین گروه معتادان گمنام و گروه کنترل مشاهده نشد. درمان شناختی رفتاري، با ایجاد تغییر در متغیر هاي شناختی 

مقابله با وسوسه و کنترل خشم و افکار  ـ رفتاري مرتبط با سوء مصرف مواد، راهبرهاي حل مسئله ، مهارت هاي

منفی خطر عود به مصرف مواد را کاهش می دهد. بنابراین با توجه به این یافته ها، برنامه هاي درمان سوء مصرف 

  مواد باید این متغیر هاي میانجی مصرف را هدف قرار دهند.
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  مقدمه - 1- 1

یک بیماري زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی است. یعنی اینکه انسان از این سه  1اعتیاد

ن ابعاد قرار دارد. لذا براي درمان بعد تشکیل شده است و طبیعتا رشد و سقوط انسان نیز تحت تأثیر ای

بیماري هایی همچون اعتیاد نیاز به درمان هایی است که بتواند این قسمت هاي مختلف را تحت الشعاع 

خود قرار دهد. یعنی ضمن اینکه بعد زیستی انسان مورد توجه قرار می گیرد، به همان اندازه و شاید 

شود. عوامل متعددي در ایدئولوژي سوء مصرف مواد تأثیر دارند بیشتر به ابعاد روانی اجتماعی انسان توجه 

یه علل و عوامل زمینه که در تعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می شوند. درك کل

شود تا روند پیشگیري، شناسایی، درمان و پیگیري به طور هدفمند طرح ریزي شود. اي موجب می 

ان جامعه علمی، هنوز درمان مناسبی که بتواند براي اعتیاد مثمر ثمر باشد متاسفانه علی رغم تالش فراو

شناخته نشده است که البته علت این امر به سادگی قابل تببین است، و این است که اعتیاد از جمله 

  بیماري هایی است که در واقع بیان کننده سه قطب زیستی، روانی، اجتماعی انسان است.

هش هاي زیادي درباره روش هاي مختلف براي درمان وابستگی به مواد، مانند در سال هاي اخیر پژو

درمان نگهدارنده با متادون، سم زدایی، روان درمانی و اثرات متفاوت درمان ها انجام گرفته است. متاسفانه 

ن و مشکل عمده در درمان معتادان، حتی با دوره پاکی طوالنی مدت، میزان باالي عود آنها می باشد (یا

  ).2009). 2،2009نابشیما

بیشتر معتادان تمایل دارند سبک زندگی وابسته به مواد مخدر را تغییر دهند، اما وجود مشکالت 

). بدین سبب، 4،2002و ترك دوره درمانی می شود(راوندال و وقلم 3زیاد درمرحله درمان، سبب عود

                                                
1 -addiction 
2 -Yan & Nabeshima 
3 -relapse 
4 -Ravendal & Vaglum 
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). 1،2006(واند برینگ و هاسناعتیاد به عنوان یک مشکل حاد و برگشت پذیر معرفی شده است 

مواد  هاي شناختی مورد توجه در دانش وابستگی به ترین زیرساخت از مهم 2طورکلی مفهوم ولع مصرف به

ترین عامل بازگشت به مصرف مواد در جایگاه هسته مرکزي وابستگی به مواد قرار  عنوان مهم بوده و به

کنند که بر این اساس وجود جزء  رف مواد تعریف میعنوان تمایل براي مص  دارد. ولع مصرف مواد را به

هاي  دهد. تحقیقات و پژوهش هسته اصلی این پدیده را تشکیل می 3تجربه فاعلی یا تجربه فردي آگاهانه

شده و موضوع ولع مصرف در عود وابستگی به مواد   متعددي توسط کارشناسان در زمینه ولع مصرف انجام

  مورد تأکید قرار گرفته است.

خودکارآمدي یکی از متغیرهایی است که با سوء مصرف مواد ارتباط دارد و تأثیرات آن در زمینه 

). 4،2005هاي گوناگون از جمله سوء مصرف مواد بارها گزارش شده است (بورلسون وکامینر

اي از احساس تسلط فرد در مورد توانایی اش براي انجام فعالیت هاي خاص است.  خودکارآمدي، درجه

یه خودکارآمدي بندورا به نقش اعتماد و اطمینان و عزت نفس نسبت به توانایی اش در انجام رفتار نظر

بر اساس نظر بندورا، رفتار سوء مصرف مواد از  ).1977، 5خواسته شده از وي تأکید دارد (بندورا و آدامز

ته می شود و از سوي یک سو به وسیله الگو برداري، تقلید و تقویت در حوزه ي روابط بین فردي آموخ

سوء  دیگر تحت تأثیر عوامل درون فردي نظیر خودکارآمدي و باورهاي فردي قرار می گیرد (بندورا).

د در آن با عامل مصرف مواد از جمله رفتارهایی است که کامل تحت کنترل اراده ي فرد نبوده و افرا

زمینه ي  جمله سازه هاي کارآمد در د، لذا وجود سازه اي مانند خودکارآمدي که ازکنترل مواجه هستن

کنترل رفتار است قدرت پیش گویی رفتار را در آن افزایش خواهد داد. بندورا به عنوان مطرح کننده 

مفهوم خودکارآمدي، معتقد است که این سازه نسبت به سازه کنترل رفتاري درك شده، مفهوم متفاوتی 

نایی اش در انجام یک کار یا غلبه بر موانع، رفتار مورد دارد. خودکارآمدي به معناي اطمینان فرد از توا

نظر، درك شناختی کنترل بر اساس عوامل داخلی است، در حالی که کنترل رفتاري درك شده، بازتابی از 

                                                
1 -Van de Brink & Haasen 
2 -Craving 

3  -subjective  experience 
4 -Burleson & Kaminer 
5 -Adams 
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 2). هید، هانکینز،دیل و مارتیو2000، 1عوامل خارجی نیز می باشد و مفهوم آن عام تر است (تیلر و لتیتا

با انجام مداخالتی تالش کردند که خودکارآمدي را در بافت رفتارهاي اعتیاد آور  ) در پژوهشی2008(

افزایش دهند و اذعان داشتند که خودکارآمدي پیش بینی کننده آغاز و تداوم وضعیت هاي عاري از 

 اعتیاد است و در مداخالت براي درمان افراد مبتال به اختالل مصرف مواد، اگر خودکارآمدي به طور ویژه

  مد نظر قرار گیرد، تأثیر درمان افزایش خواهد یافت 

از جمله درمان غیر دارویی، درمان شناختی ـ رفتاري است. درمان شناختی، رفتاري براي معتادین، 

در مطالعات بالینی متعددي به کار رفته و شواهدي دال بر ثمر بخشی بالینی آن ارایه شده است. یافته ها 

هند. که رویکرد درمان شناختی ـ رفتاري براي حل مشکالت اعتیاد و درماندگی به طور آشکار نشان می د

نیز در کاهش عود و کاهش مصرف مواد و  وآن در درمان اعتیاد استفاده کرد مفید بوده و می توان از 

  افراد معتاد مؤثر می باشد.

 (NA) صاري ان ا است که با عالمت اخت 3دیگر روش هاي درمان اعتیاد جلسات معتادین گمنام از

. برنامه معتادان گمنام، یک برنامه پرهیز کامل از هر گونه ماده مخدر است و تنها الزمه شناخته می شوند

عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف موادمخدر است. ان ا یک تکنولوژي خویشتن است. به طوري 

خود را از طریق تکنیک هاي شخصیتی به که در آن معتادان براي رسیدن به بهبودي کامل، خویشتن 

). هر کسی که بخواهد مصرف مواد را قطع کند، می 2005معتادان در حال بهبودي ارتقاء دهند (الیونز، 

  تواند عضوي از انجمن معتادان گمنام باشد.

  

  

  

  

                                                
1 -Tailor & Letita 

2 -Hyde ،Hankins،Deale & Marteau 
3 -Narcotice Ananymous(NA) 
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  بیان مسأله  - 2- 1

 اند کردن تعریف کردهاعتیاد را از نظر لغوي عادت کردن، خوگرفتن و خود را وقف عادتی نکوهیده 

) مواد و DSM1- 5ویراست راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی (پنجمین ). 1381(ستوده، 

 و اختالالت مرتبط با آن را اختالالت وابسته مواد نامیده است 2هاي تغییر دهنده مغز را مواد محرك

عی است و مصرف مواد مخدر ). در دنیاي امروزي اعتیاد یک آسیب اجتما1379، 3(کاپالن و سادوك

تواند ثبات اقتصادي، اجتماعی و حتی سیاسی  تهدیدي علیه سالمت عمومی جامعه است؛ به شکلی که می

پذیر نماید. در حال حاضر مشکل مواد مخدر در سطح جهان به عنوان یک بحران مطرح  ها را آسیب ملت

گردان در  وانصرف مواد مخدر و داروهاي رالمللی، قاچاق و م ). از نظر مجامع بین1380(مقتدایی، است

کنند، قرار  که بشریت را در قرن حاضر تهدید میاي، جمعیتی  و محیط زیست  کنار سه بحران دیگر هسته

دارد. از طرف دیگر سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاري، آن را در رتبه بعد از نفت، 

  ). 1383ی، (هاشم تروریسم و سالح قرار داده است

افراد معتاد جزء اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که عالوه بر مشکالت جسمانی اعتیاد با مشکالت 

گذارد و آنها را از  روانی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادي نیز روبرو هستند که بر زندگی آنها تاثیر می

هاي ناشی از اعتیاد  و گرفتاري). در واقع مشکالت 1384(هابلی،  دارد می ها و زندگی عادي باز فعالیت

(عود)  6و جلوگیري از بازگشت 5، ترك4ها و مسئوالن جامعه براي پیشگیري باعث شده است تا خانواده

). بنابراین شناسایی و تبیین نقش مولفه هایی که در سوء 1389صدر، اکبرزاده و یزدي،   (آریا اقدام کنند

توان به کمک آنها در  هایی که می بخشی روش اثرمصرف مواد مخدر نقش دارند و همچنین شناخت 

  بهبود وضعیت و سالمتی این افراد موثر باشد، از اهمیت زیادي برخوردار است.

                                                
1 -Diagnostic and Statistical Manual  
2 -Substance  
3 -Kaplan & Sadocks  
4 -Prevention  
5 -Withdrawal  
6 -Relapse  
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هاي موثر و شناخته شده در زمینه درمان و کاهش ولع  هاي روانشناختی یکی از راه امروزه مداخله

جسته در کاهش ولع مصرف و درمان اعتیاد، اي روانشناختی بر مصرف مواد است. یکی از الگوهاي مداخله

هاي چندي ارزیابی  به صورت گروهی است که کارآمدي آن در پژوهش 1رفتاري - الگوي درمان شناختی

هاي شناختی  ها و کژباوري رفتاري از پدیده اعتیاد تاکید روي نارسایی -شده است. پایه برداشت شناختی

مناسب براي رویارویی با فشارهاي درونی و بیرونی و دستیابی هاي رفتاري  سو و کمبود مهارت فرد از یک

(وزارت بهداشت، درمان و آموزش  باشد (یا فرار از احساسات عاطفی منفی) می به احساس شادکامی

  ). 1387؛ عاشورایی، مالزاده و محمدي، 1381پزشکی، 

، نقش مهمی در رفتاري گروهی این است که فرایندهاي یادگیري -فرض بنیادي درمان شناختی

توان براي کمک به افراد در  کند و لذا از همین اصول می ایجاد و تداوم اعتیاد و وابستگی به مواد ایفا می

تر، درمان شناختی رفتاري در شناسایی، اجتناب و  کاهش ولع مصرف مواد استفاده کرد. به عبارت ساده

هایی که احتمال مصرف مواد در  موقعیت کند؛ یعنی در شناسایی کاهش ولع مصرف به بیماران کمک می

ها در زمان مناسب و مقابله موثر با مسائل و رفتارهاي  تیآنها زیاد است و اجتناب از این موقع

؛ کارول و اونکن، 2001، 2(کري، ولز، الچمن، کراید و نگی مصرف مواد آفرین مرتبط با سوء مشکل

) در 2005(3المبکین، کونستابل، جینر و کارر کاي). بیکر، لی، لوین، گرانت، پولمن، ساندرز، 1381

رفتاري و مصاحبه انگیزشی در افراد معتاد پرداختند و نشان  -پژوهشی به بررسی تاثیر درمان شناختی

  دادند که این روش می تواند افزایش معناداري در احتمال پرهیز از مواد مخدر را منجر شود. 

 اند، در فاصله یک ارم افرادي که دوره درمان را کامل کردهچه اند که سه گیري کرده محققان نتیجه

) عوامل موثر 1390( ). تاجري2005، 4(دالی و مارالت اند سال پس از تکمیل درمان، عود مجدد داشته

هاي اجتماعی و نحوه  ) عوامل فردي: نگرش و مهارت1در عود اعتیاد را به چهار دسته تقسیم کرده است: 

) عوامل بین فردي: محیط اجتماعی پیرامون، خانواده، 2فشارهاي روانی اجتماعی،  مقابله با مشکالت و

                                                
1 -Cognitive- Behavioral Therapy  
2 -Curry, Wells, Lochman, Craighead, & Nagy  
3 -Baker, Lee, Claire, Lewin, Grant, Pohlman, Saunders, Kay-Lambkin, Constable, Jenner, & Carr  
4 -Dalley & Marlatt  
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هایی همانند محل سکونت،  ) عوامل اجتماعی: موضوع3دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن، 

هاي الزم براي استخدام، امکانات کارآموزي و اشتغال و دیدگاه کلی جامعه  شرایط کار، داشتن مهارت

هایی که موجب گرایش مجدد بیمار به مصرف مواد  ) عوامل وضعیتی: موقعیت4ه فرد معتاد، نسبت ب

هاي عود رفتار اعتیادي را به هشت نوع  ) موقعیت2005(1شود. همچنین ویتکویتز، مارالت و والکر می

) 4آزمون کنترل شخصی مصرف،  )3)حاالت هیجانی مثبت، 2)حاالت هیجانی منفی، 1کنند:  تقسیم می

خوشگذرانی با دیگران. با  )8فشار دیگران،  )7تعارض بین فردي،  )6وسوسه،  )5حاالت فیزیکی منفی، 

رفتاري گروهی می توان اینگونه استنباط کرد که این روش  - توجه به مبناي نظري رویکرد شناختی

تاجري، احدي و هاي عود اعتیاد اثر بگذارد. همچنین  تواند بطور موثري بر عوامل و موقعیت درمانی می

) این رویکرد را در پیشگیري از عود اعتیاد و کاهش ولع مصرف مواد و کاهش لغزش و 1391( جمهري

  وسوسه مفید دانسته اند. 

 - هاي مهم در مقابله با اعتیاد است و از طرف دیگر هدف درمان شناختی خودکارآمدي یکی از مولفه

هاي مثبت  هاي نادرست و بهبود شناخت ییر در شناخترفتاري بیشتر تغییر رفتار اعتیادي از طریق تغ

پردازان در سبب  ). بعالوه محققان و نظریه1380واس،  (بک، فرد، کوري و بروس مثل خودکارآمدي است

یکی از عوامل ، به خودکارآمدي پایین به عنوان مصرف مواد و عود رفتارهاي اعتیادي شناسی سوء

) در پژوهش خود، خودکارآمدي را به 1391( تاجري، احدي و جمهرياند. همچنین  تاثیرگذار اشاره کرده

هاي نظري رویکرد  اند. با توجه به پایه عنوان یکی از  عوامل مهم در مصرف مواد و عود اعتیاد معرفی کرده

توان اینگونه استنباط کرد که این رویکرد در باال بردن  رفتاري و اشارات پژوهشی فوق الذکر می - شناختی

ها مفید است و می تواند در کاهش ولع  ارآمدي بیماران و همچنین اصالح خودکارآمدي پایین آنخودک

  مصرف مواد و پیشگیري از عود اعتیاد مفید باشد. 

                                                
1 Witkiewitz, Marlatt, & Walker   
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اي در درمان اعتیاد، باال بردن خودکارآمدي، کاهش ولع مصرف  روش گروهی دیگر که بطور گسترده

) است. NA(1هاي معتادان گمنام گیرد، گروه ده قرار میمواد و پیشگیري از عود اعتیاد مورد استفا

ها انجام شده و شواهد متعددي درباره سودمندي و اثربخشی  دي این گروهنتحقیقات مهمی درباره سودم

راد به عجز و نام اف). در انجمن معتادان گم2005، 3؛ موس و موس2003، 2(کلی اي روش در دست است

تواند گروه، برنامه یا خدا باشد)، براي رهایی  (که می دجویی از یک نیروي برترناتوانی در برابر اعتیاد و مد

کند. این برنامه یک مجموعه از اصول روحانی را  از اعتیاد پشتوانه محکمی را براي اعضاي خود فراهم می

جمن کند. ان دهد که فرد به کمک آن از یک حالت العالج جسمی، ذهنی و روحی بهبود پیدا می ارائه می

هاي یکدیگر و  معتادان گمنام با پذیرش اعضاء به صورت برابر، توجه کردن به همه و سهیم شدن در تجربه

کند. در  با درگیر کردن اعضاء در یک تعامل بدون قضاوت، عزت نفس و احترام به خود افراد را ترغیب می

ا روابط شکست خورده و تخریب شده هاي مدارا، از قبیل اینکه چگونه ب این مبادله اطالعات، افراد مهارت

هاي عمومی را مدیریت کنند و درباره اینکه براي انواع  کنار بیایند، درباره اینکه چگونه درد یا گرفتاري

، 4بینند (فلورا و پافتوپلوس نیازها و احتیاجات خود به کجا و به چه کسی مراجعه کنند آموزش می

2007 .(  

شود. اولین  قدمی هستند که به سه بخش تقسیم می 12رایندي هاي معتادان گمنام داراي ف گروه

بخش شامل اعتراف به ناتوانی و تغییر زندگی شخصی به وسیله نیرویی که باالتر از خود شخص است؛ 

است، بر عمل متمرکز است و بخش سوم بر ماندن در برنامه متمرکز  9تا  4بخش دوم که شامل قدم 

باال در  تواند توان اینگونه استنباط کرد که این روش می ها می این بخش باتوجه به). 1998 ،5(میلر است

بردن خودکارآمدي افراد در مقابله با اعتیاد موثر باشد و بطور مستقیم باعث افزایش خودکارآمدي شود. 

هاي معتادان  ) در پژوهش خود اثربخشی گروه1390فر( همچنین بیگی، فراهانی، محمدخانی و محمدي

                                                
1 Narcotic Ananymous  
2 Kelly  
3 Moos & Moos  
4 Flora & Paftapoulos  
5 Miller  
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مورد بررسی قرار دادند و به نقش مثبت این روش در باال بردن خودکارآمدي و امید در افراد  گمنام را

  اند.  معتاد اشاره کرده

هاي  هاي معتادان گمنام کاهش ولع مصرف مواد در معتادان است که در بررسی هدف دیگر گروه

؛ گروه، 2007، 1ینی و پروگیاند (مارمانی، پانی، پاس متعدد موفقیت خود را در این زمینه نشان داده

، ). در انجمن معتادان گمنام1390، فر ؛ بیگی، فراهانی، محمدخانی و محمدي2008، 2جاسون و کیز

 شود زاها تعریف می حمایت اجتماعی به عنوان منبع مداراي مهم براي کاهش تاثیرات منفی استرس

). حمایت اجتماعی 1390فر،  و محمدي؛ به نقل از بیگی، فراهانی، محمدخانی 1995(توماس و گانستر، 

ها  ). یافته2008باشد(گروه، جاسون و کیز،  هاي هیجانی، ابزاري و اطالعاتی می در انجمن شامل حمایت

(بیشوب، رامپت،  تاثیر حمایت اجتماعی بر کاهش ولع مصرف مواد و بهزیستی فردي را تایید کرده اند

  ). 1390راهانی و محمدخانی، فر، ف ؛ بیگی، محمدي2000هاپک، مییر و جان،

توان به اثربخشی هر دو روش گروه درمانی  با توجه به مطالب نظري و پژوهشی گفته شده در باال می

رفتاري و گروه معتادان گمنام در افزایش خودکارآمدي، کاهش ولع مصرف مواد و پیشگیري از  - شناختی

ها داراي اثربخشی بیشتري در این  ک از این روشبرد. اما نکته اصلی این است که کدام ی عود اعتیاد پی

توانیم به نتایج بهتر و پایدارتري دست یابیم. لذا این پژوهش با  زمینه است و از طریق کدام روش می

شود و سوال اصلی که به دنبال پاسخ گویی به آن هستیم این  هدف مشخص کردن این ابهام انجام می

رفتاري و گروه معتادان گمنام در افزایش -درمانی شناختیهاي گروه  از روش یک  است که کدام

  خودکارآمدي، کاهش ولع مصرف مواد و پیشگیري از عود اعتیاد موثرتر است؟

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 3- 1

هاي بعمل آمده نشان داده  شوند، بررسی نفر از جوانان کشور معتاد می 500با توجه به اینکه هر روز 

شود. سن شروع به اعتیاد در ایران بطور متوسط به  سال دوبرابر می 10ایران هر  که جمعیت معتادان در

                                                
1 Maremmani, Pani, Pacini, & Perugi  
2 Groh, Jason, & Keyes  
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رسد.  هزار میلیارد ریال می 15سال رسیده است و خسارت در سطح کشور ساالنه به بیش از  15کمتر از 

شوند، بعد از مدتی مجددا گرفتار شده و خسارت  درصد باالیی از کسانی که موفق به ترك اعتیاد می

). بنابراین ضرورت 2010پور،  مبارکه، نوري و ملک (هادیان سازند اي را به امکانات جامعه وارد می ایندهفز

هاي درمان و راهکارهاي پیشگیري از عود  هاي علمی به منظور شناسایی بهترین روش انجام پژوهش

  شود.  اعتیاد به شدت احساس می

وهشی در این زمینه، نکته مهمی که بیش از هر از طرف دیگر در مطالعه مبانی نظري و پیشینه پژ

ترین روش درمانی   بخش چیز مورد غفلت قرار گرفته است، فقدان مطالعاتی است که به منظور کشف اثر

هاي مختلف درمانی را از ابعاد  و پیشگیري از عود اعتیاد انجام گرفته باشند؛ و همچنین پژوهشی که روش

و وجود   بنابراین با توجه به اهمیت موضوعاشد، در دست نیست. سه قرار داده بمختلف مورد مقای

اي برخوردار باشد؛ زیرا در این  تواند از اهمیت ویژه خالءهاي پژوهشی در این زمینه انجام این پژوهش می

گیرند و بعالوه میزان  پژوهش دو روش درمانی که داراي بیشترین استفاده هستند مورد مقایسه قرار می

(خودکارآمدي، کاهش ولع مصرف مواد  ها در سه متغییر بسیار مهم در درمان اعتیاد ین روشاثربخشی ا

گیرد که می تواند نتایج مهمی را در پی داشته  مخدر و پیشگیري از عود اعتیاد) مورد بررسی قرار می

  هاي قبلی جاي چنین پژوهشی خالی است.  باشد؛ که در پژوهش

داخالت کلینیکی، با توجه به نیاز جدي مراکز درمان اعتیاد به و م  در زمینه کاربردهاي عملی 

هاي روان درمانی به ویژه گروه درمانی، شناخت روشی که در ابعاد مختلف داراي بیشترین اثربخشی  برنامه

کند تا بصورت  اي برخوردار است؛ زیرا به کارکنان کادر درمانی و متخصصان کمک می باشد از اهمیت ویژه

هاي خود عوامل مرتبط با بیماري را شناخته  ریزي با مشکل برخورد کنند و در عملکرد و برنامهتري  جامع

هاي  و آنها را در نظر بگیرند. همچنین شناخت بهترین روش در این زمینه از اتالف وقت و هزینه در روش

هایشان مفید باشد تا  تواند براي بیماران و خانواده کند. بعالوه این اطالعات می بازده جلوگیري می  کم

هاي درمانی آن را شناخته و براي اثربخشی آن اقدامات تکمیلی را انجام  بتوانند بهترین روش و مولفه
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و   هاي پیشگیري از عود آن داراي ابعاد چندگانه است و نیاز به همکاري دهند، زیرا اعتیاد، درمان آن و راه

  . هاي سازمانی، فردي و خانوادگی دارد پشتیبانی

  هدف (اهداف) پژوهش  - 4- 1 

  هدف کلی - 1- 4- 1

 بر ) (NAبا شرکت در گروه معتادان گمنام يرفتار - یشناخت یگروه درمان یاثربخشمقایسه میزان 

  پیشگیري از عود اعتیاد در مردان وابسته به مواد و ولع مصرفکاهش خودکارآمدي، 

  جزییاهداف  - 2- 4- 1

 NAو شرکت در گروه هاي  يرفتار -یشناخت یروه درمانگدو روش وکارایی  یاثر بخشمقایسه  - 1

  بر خود کارآمدي.

 يشرکت در گروه هاو   يرفتار - یشناخت یگروه درماندو روش  ی و کاراییر بخشثا هسیمقا - 2

NA .بر کاهش ولع مصرف  

 يشرکت در گروه ها و يرفتار - یشناخت یگروه درمانو کارایی دو روش   یر بخشثا سهیمقا - 3

NA دیشگیري از عود اعتیاپ بر.  

  پژوهشهاي) فرضیه(فرضیه - 5- 1

 بر NA هاي درگروه شرکت با رفتاريـ  شناختی درمان روش بخشی اثر میزان بین - 1

 .دارد وجود تفاوت خودکارآمدي

 ولع کاهش بر NA هاي درگروه شرکت با رفتاريـ  شناختی درمان روش بخشی اثر میزان بین - 2

 .دارد وجود تفاوت مصرف

 از پیشگیري بر NA هاي درگروه شرکت با رفتاري– شناختی درمان روش بخشی اثر میزان بین - 3

  .دارد وجود تفاوت  اعتیاد عود
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