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Abstruct
The purpose of this Study was to compare the
effectiveness of cognitive-behavioral therapy and
acceptance and commitment therapy on signs of
stimulants substance users (Methamphetamine).
The statistical population of this study were all
male substance users (methamphetamin) who
were refered to treatment centers in Shiraz .
Participant
in
this
study
were
28
methamphetamine users selected in a purposive
sampling method who were assigned to three
groups randomly: two test groups an one control
group, one test group received intervention based
on group cognitive-behavioral therapy -matrixmodel; the other test group received intervention
according to group therapy based on acceptance
and commitment. Twenty four sessions of 45minute therapy were given to test groups;
whereas control group received no intervention.
Assigned Tool involved: Signs Substance Use
Questionnaire. (Ghodradi, 1389). All participants
responded to before and after the intervention,
and 3 months follow up. was use analysis of
covariance test and Tukey post hoc test . The
results search showed the between effectiveness
of cognitive-behavioral group therapy and control
group 2- the between effectiveness of group
therapy based on acceptance and commitment
control group 3- between efficacy cognitive
behavioral group therapy and acceptance and
commitment group therapy was significant
difference on the reducing signs in substance user
at post-test and follow up (p<0/001).
Keywords: therapy group, cognitive behavioral,
acceptance
and
commitment.
stimulants
substance users (Methamphetamine).
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مقدمه
مصرف مواد مخدر و محرک یک

ا رچ ییرهی اهامکن ایکن ارتیکیط و پکذیرش وگوگک یکراج
یماکیرج میکارو روا کرو

امتاککی ر و مویککوج اگککن ر ککی تر1و )2006؛ ک ک ت ک مرات
مخرب روا کر و میکای ر مکواد محکرک یک مراتکس ییکمیر
شدیدتر از گییر مکواد مخکدر اگکن در کیل ییکر شکمو

مصرف مواد محرکهی ی خصوص مکن آمفتکیممن 2کک یک
میده ا تمیدآور شدید اگن رو ی افکاای

اگکن رارا و یکی رو

مصرف ی یوان ی

مفاو موتیر و میکتقل توگکم محققکین

یررگککر شککده اگککنو یککی ایککن ومککود در گککیلهککیج اخمککر
پهوه هیج مختوفر یی ایوید زیینشکییختر و روانشکییختر
این پدیده ی گر ن رشد اوده اگکن ریکید ر و هاککیرانو
 .)2014ییمیرج از محققین اکده در ایکن کوزه در هیگکی
ی کیر مرج این واژه مجاو

طمف یترده پدیکدار شکییختر

وین و گر3و  .)2016من آمفتیممن میدهاج متفکیوت از دیگکر

از پم یمیر و ا تظیر ا رات مثین تقویتر مصرف مکوادو قصکد

محرک هیگن کک آ کیر میکای رو روان شکییخترو و محمطکر
ییمیر خطر یکر از خود یرمیج مکر کذارد رگکمور4و .)2015

ی ا جی رفتیر در مصرف مواد و تاییکل درو کر و فکردج یک
10

مصرف مواد را مد ظر قرار مردهید رتمفی ر و .)2009

مصرف من آمفتیممن یی فوی منهیج مییینکیرا رویییکوو 5و

یمشتر مطی ویت ا جی شده پمرامون ا ریخشر رویکردهکیج

هاکیرانو  )2015و الئم روا پاشککر و صکیر و تغممکر در

مختوککف رواندرمککی ر در درمککین مصککرفکییککد ین مککواد یککر
رویکرد شییختر -رفتیرج ی یوان رویکردج مؤ ر در درمکین

ظیهر میای ر هاکراه اگکن .اکثکر مصکرفکییکد ین یوکد از
مصرفو آ یر فورج من آمفتیممن را تجری مر کیید .این آ کیر

این یمایرج اشیره اودها د .درمین شییختر  -رفتیرج یک آن

یریین قوکسو

دگت از درمین هیج روان شییختر اطکال مکر شکود کک داراج

و اشکتای

ادتیً متارکا یر شییگییرو ارزشکمییر

شیمل افاای
افاای

ا رژجو تما شدن واسو افاای

فشیرخون و تکیف،و ککیه

زمکین واککی

11

وموه مشترکر یوده ک

مر شود هاچیمنو فوی من هیج پرخطر مییر و ا تقیل ویروس

و اصالح گطوح مختوف افکیر و ییورهیج آگمس دیکده یماکیر

قص ایایر اکتیییر یی مصرف مکن آمفتکیممن هاکراه اگکن
رکوهنو ریییرگو یورجو هی پمن و ژیمن6و .)2015

اگن ک یی رفتیر و همجی یت وج ره خورده اگن رمیر ت و

از مام تکرین الئکم اخکتالل مصکرف مکواد در میتالیکین

مصرفکییده مکن آمفتکیممن وگوگک  7اگکن .در ییکمیرج از

12

وردن و  .)2010این رویکرد ی

درمین مشکل مدار اگکن

ک تویریف شییخترو اگییدهیج غوم و کات فک ،پکییمن را
مورد توم قرار مر دهد .هکدف ایکن درمکین ایکن اگکن کک
گرش هکیج خودمحککو کییکده را ککیه داده و اگکییدهیج

تویریف امروزج از واییکتگر دارویکر می یکد ک ،وگوگک
مصرف ی یوان پدیده مرکاج و یمل اصور ادام مصکرف و

مثین را افاای

هاچیمن ییز شن ی ا تمید پ ،از دورههیج درمکی ر شکییخت

ی ییرتدیگرو درمین شییختر  -رفتیرج مداخو اج اگکن کک

مرشود .وگوگ مصرف را مرتوان یمل ایجید الئکم تکرک

تغممر همجی ر و رفتیرج را ی وگمو آموختن شموه هیج مدیکد

داده و مایرت هیج مقییو اج را یایود یخشکدو

روا ککر و میککای ر دا یککن ریککید ر 8و هاکککیرانو .)2014

مقییو و شییخن افکیر ی شکموه مشککلمدارا ک و در فکرد یک

وگوگ را مر توان ممل شدید و مقکیو یکراج مصکرف مکواد
توریککف کککردو مموککر ککک ا ککر یککرآورده شککود ر کک هککیج

میتریک ،مشخصیً داراج مفیهمم وگمع و مؤ فک هکیج متوکدد

روان شییختر و ید ر می ید یکوفو یکر اشکتاییرو ایکطرابو

شییختر و رفتیرج هیتید و یی هدف افکاای

تطکییف فکرد یکی

یرخوایرو پرخیشکگرج و افیکرد ر را در پکر دارد رهکیرتاو

محمم و تالشهییر ی میظکور موکو مرج از پمیمکدهیج میفکر
شرایم فشیرزا ال مرکییکد رراوگکنو یکاا ،و رییکول و

فردری ک و اوگککیورن و ککی وج9و  .)2012پککهوه پمرامککون
ارتییط مفاکو وگکوگک مصکرف مکواد گییق طکو ر داردو
2. Methamphetamine
4. Seewer
6. Cohen, Greenberg, Urea, Helpin & Spann
8. Badger
10. Tiffany
12. Marlatt & Gorden

ومککود مککرآورد رکککیرول و رو یککی مل13و  .)2015درمککین

چی

و .)2011
1. Galanter
3. Aram, Bailey, Levin & see
5. Winslow
7. Craving
9. Hartz Ferdrick, osborne, Galloway
11. Behavior Cognitive Theropy
13. Carroll & Rounsanille
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ا رچ پهوهشر مریوط ی درمین یر پییة پذیرش و تواکد

از ا وطیفپذیرج روانشییختر یمشکترج یرخکوردار شکود .یک

ییتیً مدید اگنو توم زیید و رو ی شتییر را درییفن ککرده

هامن د مل در این درمینهی فیون شییختر رفتیرج را یکی ذهکن

اگن .در گکیل 2010و درمکین یکر پییکة پکذیرش و تواکد یک
فارگن مور یر یم هکی و شکموههکیج میتیکر یکر شکواهد اداره

آ یهر ترکمس مرکیید رهما و اگتروگیلو .)2004
یی توم ی موارد ذکر شده این گؤال مطرح مرشکود :آیکی

خدمیت گالمن فکرج و مصکرف مکواد امریککی ایکیف شکد

یمن موج دو رفتیردرمی ر ردرمین روهر شکییختر رفتکیرج)

راداره خدمیت گالمن فکرج و مصرف موادو 2010؛ ی قکل

یین ی موج گکو رفتیردرمکی ر ردرمکین روهکر یکر پییک

از هما و وینو  .)2012در گیلهیج اخمر تحقمقکیت متفکیوتر

پذیرش و تواد) یر مؤ ف مام کیه

در زممیکة ا ریخش کر درمککین میتیککر یککر پککذیرش و تواککد یککر

مواد در میتالیین مصرفکییده مواد محرک رمن آمفتیممن) چ

اختال ت مصرف مواد صورت رفتک اگکن؛ کک

کیکر از

کیرایر این رویکرد یر افراد میتال ی اختال ت مصکرف مکواد

الئم اختالل مصکرف

تفیوت موییدارج ومود دارد؟
یر این اگیس اهامن و یرورت این تحقمف ازایکنماکن

اگن .در مورد مصرف شدید مواد شواهد شین مردهکد کک

اگن ک درمین شییختررفتیرج و پذیرش و تواد یک صکورت

درمین یر پییة پذیرش و تواد در مقییی یی گکییر روشهکیج
درمی ر ی هاکین ا کدازه مکؤ ر اگکن راگکاوت و هاککیرانو

مدیدترین و پرکیریردترین شموه هیو یویر شموة روهر ک از
ایین تجریکر فراوا کر یرخوردار کد در مکورد توکدادج از

)2010؛ و ی این و توریف شکده اگکن :پکذیرش فوکیل و

مردان مصرفکییده من آمفتیممن ک در کیترل وگوگ مشکل

آ یهی ة افکیرو همجین هیو و  ،هیج ید ر میفر کک در طکر

دار د امرا شود؛ ییییراین هدف پهوه

فکو در پکر .تیمکمن

ز د ر فرد ایجید شده اگن؛ یدون تکالشهکیج غمریکرورج

تفیوت ا ریخشر درمین روهر شییختر رفتیرج در مقییی یی

یراج تغممر فراوا ر یی شکل آنهیو مخصوصیً موقور ک ا ایل

درمین روهر یر پییة پذیرش و تواد یر کیه

الئم اختالل

چیمن تغممرج مومس آگمس روانشکییختر مکرشکود رهمکا و

مصککرف مککواد در مر و ک پکک،آزمککون و پمگمککرج میتالیککین

هاکیرانو .)2016

مصرفکییده مواد محرک رمن آمفتیممن) اگن .فریکم هکیج

ی

تفیوت کومدج یکمن رویکردهکیج درمکین پکذیرش و

تحقمف ییرت یود از:

تواککد و درمککین شککییختر رفتککیرجو ت کمککد یککر راهیردهککیج
ذهنآ یهر و پذیرش یراج کیه ا ر ا گماههکیج درو کر یکر

 .1یمن ا ریخشر درمین روهر شییختر رفتیرج و کروه
الئکم اخکتالل مصکرف مکواد در مر وک
کیترل یکر ککیه

رفتیر مصرف مواد اگن ر کرو آنو کوین و توهمک و .)2015

پ ،آزمون میتالیین مصرفکییده مواد محرک رمن آمفتکیممن)

درمین یر پیی پذیرش و تواد یکر از مدلهیج موروف یکل

تفیوت موییدارج ومود دارد.

گو درمینهی اگن ک مایرتهکیج ذهکنآ کیهرو پکذیرش و
ککیهمآممککاج شککییختر را یککراج افککاای

ا وطککیفپککذیرج

 .2یمن ا ریخشر درمین روهر یر پییة پذیرش و تواکد و
روه کیترل یر کیه

الئم اختالل مصرف مکواد در مر وک

روانشککییختر اگککتفیده م کرکیککد رایککادج و ییککدجو .)1391

پ ،آزمون میتالیین مصرفکییده مواد محرک رمن آمفتکیممن)

چیی چ این رویکرد یراج اختال ت مصرف مواد ی کیر رودو

تفیوت موییدارج ومود دارد.

مرامومنو ی میج مصرف موادو یی روش هیج پذیرش و ذهکن

 .3یمن ا ریخشر درمین روهر شییختر رفتیرج و درمکین

آ یهر رایط یی تجری هیج داخور رمثیلو در پیگخ ی و کع یکی
فرار از ا ییس میفر)و هاامین یی رکن روی موو در ایجکید

الئکم اخکتالل
روهر یر پییة پکذیرش و تواکد یکر ککیه
مصرف مواد در مر وة پ،آزمون میتالیین مصرفکییده مکواد

ا گوهیج موییدار فوی من را مرآموز کد کک یکی مصکرف مکواد

محرک رمن آمفتیممن) تفیوت موییدارج ومود دارد.

یهایهی

اگن ر ر و هاکیرانو  .)2015هامن طورو ی مکیج

رویکردهییر می ید درمین شییختر رفتیرج کک شکییخن هکی و

 .4یمن ا ریخشر درمین روهر یر پییة پذیرش و تواکد و
روه کیترل یر کیه

الئم اختالل مصرف مکواد در مر وک

ییورهیج یکیرآمکد را اصکالح ککرده تکی همجی کیت و رفتیرهکی

پمگمرج میتالیین مصرفکییده مواد محکرک رمکن آمفتکیممن)

اصالح شودو در اییجی ی یمایر آموزش داده مکرشکود کک در

تفیوت موییدارج ومود دارد.

ی اول همجی یت خود را یپذیرد و ز د ر در اییجی و اکیکون

 .5یمن ا ریخشر درمین روهر یر پییة پذیرش و تواد یر
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پمگمرج میتالیین مصرفکییده مواد محکرک رمکن آمفتکیممن)

ابزار پژوهش
 .1پرسشنامة سنجش عالئم اختتالل مصتر

تفیوت موییدارج ومود دارد.

پرگشکییم توگککم فککدردجو یر رفکین و امککمنیککادج ر)1389

روه کیترل یر کیه

الئم اختالل مصرف مکواد در مر وک

 .6یمن ا ریخشر درمین روهر شییختررفتکیرج و درمکین
روهر یر پییة پکذیرش و تواکد یکر ککیه

الئکم اخکتالل

مصرف مواد در مر و پمگمرج میتالیین مصکرفکییکده مکواد
محرک رمن آمفتیممن) تفیوت موییدارج ومود دارد.

1

متواد  :ایکن

گیخت شده اگن کک از  20ویک تشککمل شکده اگکن کک
مماان افککیر و خمکی ت مریکوط یک مکواد و

ی میظور گیج

الئم اختالل مصرف یکیر مکررود اکره کذارج پرگشکییم
ی صورت طمف مکرت  6قط اج رکیمالً درگن اگن =  5و
اصالً درگن مین =  )0اگکن کداقل امتمکیز ماککن  20و

روش
روش پهوه و میموة آمیرج و او  :روش ایکن تحقمکف از

الئم اختالل مصرف مواد پ ،از ترک اگکن .ممکاان پییکییر

و ما آزمییشرو یی طرح پم آزمونو پ،آزمون و پمگمکرج

این پرگشییم یر یس آ فیج کرو ییخ ر )0/94ی دگن آمکد.

گ میه یی روه واه یود .میموة آمیرج پهوه و شیمل کومک

داکثر  100خواهد یود .ارات یکی تر یمکی گر یمشکتر یکودن

یراج گیج

روایر از پرگشییم اطامیین مکوقومترو آ کم ،و

مردان مصرفکییده مواد رمن آمفتیممن) ک ی مراککا درمکی ر

راهککی  2ر r=53 p>0/001 )1988هککوس روا ککر رراب 3و

گرپییر شار شمراز در تیییکتین و پکییما گکیل  1395مراموک

هاککککیرانو p>0/001 )2004و  r= 48/0و واطکککف مثیکککن

کردهو و در یل گپرج کردن دوران ترک مصرف مواد یود دو

p>0/001و  r= 0/32و میفککرو p>0/001و  r= 55/0واتیککونو

روش او مرج یک صکورت هدفایکد یکودو کک یکر اگکیس

کالرک و توگین 4ر )1988اگکتفیده شکد کک ماکن و ا کدازه

ییرت یود د از :مکردان واییکت یک مکن

هاییتگر هی ت یمدکییده روایر آن اگن رفدردج و هاککیرانو

آمفتیممنو مصرف غی س من آمفتیممن یکین یک گکییر مکواد

ییر یریس پییییر ی دگنآمکده یکراج

مالکهیج ورود ک

 .)1389در پهوه

داقل ی مدت  6میهو د مصرف داروهیج ید روانپریشر

ایککن مقمککیس یککی اگککتفیده از روش آ فککیج کرو یککیخ ./83

ا کل و مواد مخدرو زمین ورود ی درمین داشتن گکن کداقل

ی دگن آمده اگن .دو مورد از گؤا ت این پرگشییم

ییرت

 20گیل و داکثر  50گیلو دارا یکودن تحصکمالت در گکط

اگن از  -1ا ییس مکرککیم کک دیگکر اکرتکوا م موکوج

داقل راهیاییرو موافقن یمایر یراج شرکن در پکهوه

یکر

اگیس امضیج رییین یمک کتیکر و مکالکهکیج خکروج کک
ییرت یود د از :داشتن الئم گییکوزو غمین پکم
موی ا تخیب ردید دو شرکنکییکد ین در پکهوه

مصرف مواد را یگمر  -2فکر مصرف مکواد اکر کذارد یک
گییر کیرهییم یرگم.

از پکی
شکیمل

روش اجرا و تحلیل دادهها
در ایتدا ی  5مرکا از مراکا درمکی ر گکرپییر میطقک  5شکار

روه شیمل :روه آزمییشر مداخو درمین یر اگیس پروتککل

شمراز مرامو اوده و میتر از مکردان مصکرفکییکده مکواد

درمین روهر شییختر رفتیرج مدل میتریک،و مداخو درمین

رمن آمفتیممن) ک در مر وة ترک مواد ی گر مریرد کد تامک

یر اگیس پروتکل درمین روهر یر پیی پذیرش و تواکد کک

ردیککدو گککپ ،مرامو ک کییککد ین ی ک ایککن مراکککاو مصککی ی

در  24موی  45دقمق اج طر  12هفت رهفت اج  2مویک ) از

ما گیختیرییفت شدت ا تمید ا جکی شکد و گکپ ،در مکورد

مداخو هیج درمی ر یاکره یرد کد؛ و کروه کواه کک مداخوک

تشکمل موییت درمین روهر ی شکموه شکییختر رفتکیرج و

درمی ر درییفن یاود د .ارزیییرهی یکی اگکتفیده از پرگشکییم

درمین روهر یر پیی پذیرش و تواد یی آنهی صحین شکد و

الئم اختالل مصرف مواد در قیل از مداخو و یود از مداخوک

فر رییین آ یهی را در اختمیر آنهی قرار داد ه شکد و پک،

 28مصرف کییده من آمفتیممن ک یک صکورت تصکیدفر در 3

و پمگمرج گ میه تکامل ردید.
2. Annis & Graham
4. Watson. Clark & Tellegen

از موافقن و امضیج فر مذکور و یی یر اارج مصی ی یی میر
1. Signs Substance use Questionnaire
3. Rabe
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شیخص شدت ا تمید ریخ
ی یوان او پهوه

مریوط ی ویومن روا پاشکر)

وارد درمین شد د ک  36فر ی یکوان

از روه آزمیی

و روه واه  4فر ی د مل اگتفیده هاامکین

متیدون از ادام پهوه

کییر ذاشت شد د؛ ییییراین تکیی یکی

او پهوه ا تخیب ردیدو شکرکنکییکد ین در پکهوه
ی صورت تصیدفر در  3کروهو کک شکیمل :کروه آزمییشکر

یررگر یر روج  17فر از روههکیج آزمکیی ر 9فکر کروه
آزمییشر مداخو درمین روه شییختر رفتکیرجو  8فکر کروه

رمداخو درمکین یکر اگکیس پروتککل درمکین کروه شکییختر

آزمییشر مداخو درمین روهر یر پیی پذیرش و تواد) و 11

رفتیرج یر اگیس مدل میتریک،و مداخوک درمکین یکر اگکیس

فر از روه واه ی دگن آمد .پروتکل هیج درمی ر ی شکرح

پروتکل درمین روهر یر پیی پذیرش و تواد) امکرا شکد؛ و

ذیل مرییشید:

روه کیترل ک مداخو درمی ر درییفن یاود .ارزیکییرهکی یکی
اگتفیده از پرگشییم گیج

الئم اختالل مصکرف مکواد در

قیل از مداخو و یود از مداخو و پمگمکرج گک میهک تکامکل
ردیدو در این پهوه و  6فر در روه آزمیی
شرکن ی مدت پم

ی

ون د

 .1پروتکل درمان گروهی شناختی رفتاری بر اساس متدل
ماتریکس
در این پهوهشر از ویرای

چایر پروتکل درمی ر میتریک،

اییکیگر اگتفیده شده اگن رمکرجو .)1394

از پی موی متوا ر و هاچیکمن  7فکر

جدول  .1خالصه محتوای اصلی جلسات درمان گروهی شناختی رفتاری بر اساس مدل ماتریکس اینکاس

 .8پروتکل درمان گروهی بر پایه پذیرش و تعهد
هاچیمنو در این پهوه از پروتکل درمین روهکر یکر پییک
پککذیرش و تواککد رهمککاو ویویککونو مفککورد و یککتن 1ترما ک
اصغرج و هاکیرانو .)1393اگتفیده ردید.

ت

متغمره و آزمون توقمیر توکر اگتفیده شد.

یافتههای پژوهش
شیخصهیج توصمفر ممی گمن و ا حراف مومیر متغمکر ککیه

ایتدا از شیخص هیج توصمفر ممکی گمن و ا حکراف مومکیر

الئم اختالل مصرف مواد ی تفکم

الئم اختالل مصرف مکواد اگکتفیده شکد.

در مدول شایره  3ارائ شده اگن.

یراج متغمر کیه

روههی و کو آزمکون

گپ ،یراج آزمون فریم تحقمف از آزمون تحومل کوواریی ،
1. Wilson, Gifford & betten
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جدول  .8خالصه محتوای جلسات درمان گروهی بر پایه پذیرش و تعهد
محتواج موی

موییت

محتواج موی

موییت

موی  :1آمیده شدن یراج شرو

موییت  2و  :3آ یهر یین ی هایی هییر کک فکرد یک د یکیل

موییت  4و  :5مواما یی گمیتم یاممدج خال
موییت  8و  :9تاییل همجی ر

مصرف مواد متحال مرشود
موییت  6و  :7میئو اصورو کیترل همجی یت افراطر اگن

موییت  12و  13و  :14موا ع پذیرش همجی ر موییت  18و موییت  10و  :11تاییا فرد از یر یم ریاج
موییت  15و  16و  :17رکن از پذیرش همجی ر یک گکان
 :19ارزشهی و اهداف
موییت  22و  23و  :24یترش تاییکل همجکی ر یک ز کد ر تغممر رفتیر
موییت  20و  :21پذیرش میئو من یراج تغممر

واقور :تواد دادن و پییییدج ی آن

جدول  .3آمار توصیفی متغیر کاهش عالئم اختالل مصر
مراحل پژوهش

شناختی رفتاری

بر پایه پذیرش و تعهد

کنترل

توداد

9

8

11

ممی گمن

72/89

69/5

70/09

ا حراف از مومیر

8/72

12/31

12/41

ممی گمن

49/33

44/33

70/09

ا حراف از مومیر

12/735

11/95

12/41

ممی گمن

55/03

52/25

69/27

ا حراف از مومیر

14/11

13/67

12/42

پم آزمون

پ،آزمون
پمگمرج

مواد

یراج یررگکر فریکم هکیج ر )6-5-4-3-2-1از آزمکون
کوواریی  ،ت متغمره اگتفیده شد .یراج ا جکی ایکن آزمکون

مشیهده شد ک فرض یرایکرج واریکی ،هکی در متغمکر الئکم
اختالل مصرف مواد یرقرار اگن ر.)p= 0/321

شکین داد کک متغمکر

یی توم ی آزمون هیج فو تای شرایم اگتفیده از آزمکون

فریمیت یررگر شد د .تیی

ایتدا پم

الئم اختالل مصرف مکواد از توزیکع رمکیل آمکیرج پمکروج

تحومل کوواریی  ،ت

متغمره یرقرار یود.

مر کیید ر)p= 0/201؛ و هاچیمنو یی اگتفیده از آزمکون کوین
جدول  .8نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره متغیر کاهش عالئم اختالل مصر

مواد در پسآزمون

مییع

مجاو مجذورات

درم آزادج

ممی گمن مجذورات

آمیره

گط موییدارج

ا دازه ا ر

توان آمیرج

پ،آزمون

2385/055

1

2385/055

27/752

0/001

0/35

0/89

روه

219/701

3

1097/85

12/774

0/001

0/31

0/81

یر اگیس مدول  4تیی آزمون تحومل کوواریکی  ،تک
متغمره کیین از ا ریخشکر روش درمکین روهکر شکییختر

مصرفکییده مواد محرک رمن آمفتیممن) دارد ر.)p= 0/001
الئکم
یراج شین دادن اییک کدا درمین هکی یکر ککیه

رفتیرج و درمین روهر یر پییة پذیرش و تواکد یکر ککیه

اختالل مصرف مواد ا ریخ تر در مر و پ ،آزمون اگن از

الئککم اخککتالل مصککرف در مر وکک پکک،آزمککون میتالیککین

آزمون توقمیر توکر اگتفیده شد.
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جدول  .8آزمون تعقیبی توکی برای متغیر کاهش عالئم اختالل مصر
گط موییدارج

آزمیی

اختالف ممی گمنهی

خطیج ا حراف از مومیر

گط موییدارج

0/383

4/664

0/001

آزمیی
ریر پییة پذیرش و تواد)

رشییختر رفتیرج)

*

کیترل
آزمیی
ریر پییة پذیرش و تواد)

کیترل

یر اگیس مدول  5مشیهده مر شود فریم هکیج  -1یکمن
درمین روهر شییختر رفتکیرج و کروه کیتکرل -2

ا ریخ

مواد در پسآزمون

18/131

4/313

0/001

*-18/514

4/309

0/001

مصرفکییده مواد محرک رمن آمفتکیممن) تفکیوت مویکیدارج
ومود دارد مورد ت یمد قرار مر مر د ر.)p=0/001

یمن ا ریخ درمین روهر یر پیی پذیرش و تواکد و کروه
کیترل  -3یمن ا ریخشر درمین روهر شکییختر -رفتکیرج و

یراج یررگر مقییی یمن روش هکیج درمکی ر یکر ککیه
الئککم اخککتالل مصککرف در مر وککة پمگمککرج میتالیککین

الئکم

مصککرفکییککده مککواد رمککن آمفتککیممن) از آزمککون تحومککل

درمین روهر یکر پییک پکذیرش و تواکد یکر ککیه

اخککتالل مصککرف مککواد درمر وکک پکک ،آزمککون میتالیککین
مدول  .6تیی آزمون تحومل کوواریی  ،ت

کوواریی  ،ت

متغمره کیه

متغمره اگتفیده شد.

الئم اختالل مصرف مواد در پمگمرج

مییع

مجاو مجذورات

درمة آزادج

ممی گمن مجذورات

آمیره

گط موییدارج

ا دازة ا ر

توان آمیرج

پمگمرج

2327/694

1

2327/694

37/213

0/001

0/39

0/89

روه

6368/144

3

3174/072

50/744

0/001

0/41

0/92

یکر اگککیس مکدول  6تککیی آزمکون تحومککل کوواریککی ،

محرک رمن آمفتیممن) دارد ر.)p =0/001

کیین از ا ریخشر روش درمین روهر شییختر رفتیرج و
الئکم
درمین روهر یکر پییک پکذیرش و تواکد یکر ککیه

الئکم
یراج شین دادن اییک ککدا درمکینهکی یکر ککیه
اختالل مصرف مواد ا ریخ تر در مر وکة پمگمکرج اگکن از

اختالل مصرف در مر وة پمگمرج میتالیین مصرفکییده مکواد

آزمون توقمیر توکر اگتفیده شد.

جدول  .7آزمون تعقیبی توکی متغیر کاهش عالئم اختالل مصر
مقییی
آزمیی

روههی

آزمیی

ریر پییة پذیرش و تواد)

رشییختر رفتیرج)

کیترل

آزمیی
ریر پییة پذیرش و تواد)

کیترل

مواد در پیگیری

اختالف ممی گمنهی

خطیج ا حراف از مومیر

گط موییدارج

3/043

3/979

0/001

-29/545

3/679

0/001

*-32/588

3/676

0/001

*

یر اگیس مدول  7مشیهده مکرشکود شکود فریکم هکیج

تواککد و ککروه کیتککرل  -6ی کمن ا ریخش کر درمککین روهککر

درمکین روهکر شکییختر رفتکیرج و کروه

شییختر -رفتیرج و درمین روهر یر پییة پذیرش و تواد یکر

درمین روهکر یکر پییکة پکذیرش و

الئم اختالل مصرف مواد در مر وة پمگمرج میتالیین

 -4یمن ا ریخ

کیترل و  -5یمن ا ریخ

کیه
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مصرفکییده مواد محرک رمن آمفتکیممن) تفکیوت مویکیدارج

داشککن ککک در ممککین مصککرفکییککد ین مککوادو وگوگکک از

ومود دارد مورد ت یمد قرار مر مر د ر.)p=0/001

یارگترین مشکالتر اگکنو کک ایکن یماکیران یکی آن موامک
هیتید و یمکل ییکمیرج از ییز شکنهکیج آنهکی یک گکان
مصرف دوییره اگن .در ییکمیرج از متکون اخمکر مریکوط یک

بحث و نتیجهگیری
این پهوه یی هدف یررگر مقییی ا ریخ

درمین روهکر

شییختر  -رفتیرج و درمین روهر یر پییک پکذیرش و تواکد
یککر کککیه

الئککم اخککتالل مصککرف مککواد در میتالیککین

مصرفکییده مواد محرک رمن آمفتیممن) ا جی

رفن .تکیی

ییر شین داد ک درمین روهر شییختر  -رفتیرج
پهوه
و درمین روهر یر پییک پکذیرش و تواکد توا یکتید کک یکر
الئم اختالل مصرف مواد در پک،آزمکون و پمگمکرج

کیه
ا ریخ

ییشید؛ و هاچیمنو در کیه

الئم اختالل مصکرف

واییتگر ی موادو وگوگ ی یوان ی

مفاو مرکاج در ظر

رفت مرشود ک در تکداو اخکتالل مصکرف و وقکو

کود

شرکن دارد رفرا کن 3و هاکیرانو  .)2012هاچیمن وگوگکة
مواد ی

ی ن یطفر اگنو کک شکیندهیکدة فوکیل شکدن

ا گماه و گمیتم اکتیییر مواد اگنو ک ی صکورت خکیص یکی
ذهیمیتو رفتیر و شییخن در ارتییط اگن ریید ر و هاککیرانو
.)2014
یر طیف تئورج شییخترو واییتگر ی مکواد تمجک تویمکل
پمچمکده ممکین شکییخنهککی رافککیرو ییورهکی و طکرحوارههککی)و

مواد یمن ا ریخشر روشهیج درمین روهر شکییختررفتکیرج
و درمین روهر یر پییة پذیرش و تواد در مرا ل پ،آزمون

ارزشهککیو قییککدو ا تظککیراتو رفتیرهککیو ا ییگککیتو روایککم

و پمگمرج تفیوت مویر دارج ومود دارد .تیی این پکهوه

خی واد ر و امتای رو ت مرات فرهیگر و فرآییدهیج زییکتر

یی تیی پهوه هیج پمشمن اگاوت 1و هاکیران ر .)2015یکی

و فمایو وژیکر اگن .تارکا درمین یکر فرآییکدهیج شکییختر

یوان مقییی دو کروه درمکین شکییختر-رفتیرج و درمین یر

اگن ک ی و ر یی گمیتم همجی رو محمطکر و فمایو کوژیکر

پییة پذیرش و تواد یر وگوگ مصرفکیید ین مواد؛ ککیرول
و هاکیران ر .)2015یکی یکوان ا ریخشکر درمکین شکییختر-

اگن .تارکا درمین یر فرآییدهیج شییختر اگن ک ی و ر یی

رفتیرج در مقییی یی مدیرین یی میر در درمین و پمشکگمرج از
ود؛ ئو همم 2و هاکیران ر .)2015یی یوان ا ریخشر درمکین

پذیرش و تواد یر وگوگ ؛ کدادجو رگکتارو ر ماکر کهادو
زردخی کک ر .)1389یککی یککوان ا ریخشککر ککروه درمککی ر
شییختررفتیرج کیترل تکی ک یکر ککیه

تککی

کرجو و کع

مصرف؛ مؤمیرو مشتی و پورشاییز ر .)1389یی یوان ا ریخشر
روه درمکی ر شکییختررفتکیرج یکر ککیه

اشکتمی ؛ کمکی رو

گمیتم همجی رو محمطر و فمایو وژیکر فرد مداخو ککرده و
ا تایل واییتگر فرد را یی مریرد رمکی ر و تکوکر4و .)2012

تارکا درمین میتریک ،یر ا جی مایرتهکیج مقییوک اج مکؤ ر
یراج درکو امتییب و مقییو یکی شکرایطر اگکن کک ا تاکیل
مرییید .ی

مصرف افاای

مصرف موادو تکم

ییرتر ت مر این درمین در اختالل

اکده یکر پمشکگمرج از کود و آمکوزش

مایرت هیج مقییو اج اگن ک در طر این موییت مایرتهکی
آموزش داده شد رمکرجو .)1394

قیگککارو پور یککیس ر .)1392یککی یککوان مقیییکک ا ریخشککر
رواندرمی ر روهر میتیر یر پذیرش و تواد و ذهنآ یهر یر

و تواد را افاای

ممککاان و ککع مصککرف؛ کشککیورزجو وزیککرجو طفککر کیشککی ر

ک وارد درمین شدها د .ییدورا ر )1999موتقد اگن ک افکراد

ر .)1394یی یوان ت مر هاکراهگکیزج درمکین یکیسگکیزج

زمی ر کک خودکیرآمکدج یکومفر دار کد در مقییکل وگوگک
مصرف مواد از توا ییر کاترج یرخوردار د و ایکن در کی ر

ازماو

وامور ک موفقمن درمین روهر یر پییة پذیرش
داده اگن خودکیرآمدج در افکرادج اگکن
5

پیاین یی درمین شییختررفتیرج یر مماان قدرت ممکل هاخکوان
و یی تحقمف رویا ر .)2012یی یکوان درمکین پکذیرش و تواکد

اگن ک رایط آموزش درمین روهر یر پیی پذیرش و تواد

یین ی درمین شکییختررفتکیرج در مصکرفکییکد ین مکواد

یی افاای

خودکیرآمدج طکر تحقمقکیت زیکیدج ت یمکد شکده

یهاخوان اگن.

اگککن .شککرایم روا ککر افککراد یکککر از وامککل یرا گماا یککده

در تیممن ییفت ا ریخشر درمینهیج مذکور مرتوان اظاکیر
2. Livheim
4. Jualie & Tuker

خودکیرآمدج ی مصرف اگن .خوف میفر و تجری ایطکراب
1. Smout
3. Franken
5. Bandura
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و خشم یی یی وک ،آن خوف یی از وامل گو دهیدة فرد یک

را یکک ز ککین مصککرفکییککده ایککن مککیده و هاچیککمن گککییر

خودکیرآمدج ی تکرک مصکرف مکر ییشکید؛ ییکییراین درمکین

مصککرفکییککد ین مککواد تواککمم داد؛ و هاچیککمن یکک د مککل

روهر یکر پییکة پکذیرش و تواکد یکی خوکف میفکر و کیتکرل
ایطراب ی صورت غمرمیتقمم یکر تجریک خودکیرآمکدج ا کر

محدودین زمی ر پکهوه و ارزیکییر ا ریخشکر رویکردهکیج
درمی ر در ی دوره زمی ر گ میه صورت رفن؛ ییکییراین

مر ذارد رتمفی رو  .)2009تکیی پکهوه هکی شکین داده کک

پمشیاید مر ردد .ی میظکور ا ریخشکر درمکین در کروههکیج

ممکاان وگوگک

مختوف ی میظور توامم تیی ی موامع یارگتکرو مطی وکیتر

درمین میتیر یر پکذیرش و تواکد در ککیه

یمایران مصرفکییده مواد مؤ ر اگن .ارات پ،آزمون مماان

شیم ی این مورد یر روج روههیج مصرفکییده گییر مکوادو

وگوگ و ت مر روش درمکی ر پکذیرش و تواکد را یکر ککیه

گیمن مختوف و هاچیمن ز ین ا جی شود؛ و هامنطور ایکن

مماان وگوگ یمایران مصرف کییده مواد ت یمد مرکید ریکید ر

یمایرج یی ودهیج مکرر هاراه یوده و مداخالت یر این امکر

و هاکیرانو .)2014

ت کمد دار د تی از ودهیج مکرر موو مرج ایییکد؛ ییکییراین

هامنطورو در این درمینو مصرف کیید ین مواد توا یکتید

یراج ارزیییر وگمعتر ز اگن تکی پمگمکرجهکی یک صکورت

تجریمیت خود را یپذیر د و تحال خود را افاای دهید و یک
هاین مماان از تجریمیت قیور و افککیر مصکرف خکود فیصکو

طو رمدت ا جی شو د.

یگمرد .در قمقنو ی کیر مرج گیزوکیرهیج رویککرد درمکی ر

سپاسگزاری
در پییین از هاة مصرفکیید ین من آمفتیممن شرکنکییده در

افکیر یدون قضیوت و در مر شدن یی آن تیظمم همجین افراد را

این تحقمف و هاچیمن از مراکا محتر ترک ا تمید ک صیورا

یایود مریخشد .این موارد ا وطیفپذیرج روانشییختر فرد را

در امراج مداخو هی و مرا ل آزمکون هاککیرج ز میکذول

پذیرش و تواد هاچون پذیرشو تجری زمین کیلو مشکیهده

افاای

مردهد و این امر توا ییر فرد را یراج کیکیر آمکدن یکی

افکیر ایطرابآمماو وگوگ مصرف مکوادو و کوارض تکرک
ی یوان شیخصهکییر اصکور در تکداو مصکرف ایکن افکراد
افاای مردهد ریالکو و هماو .)2014
در تیممن کیه ا ریخشر درمینهکیج مکذکور در مر وک
پمگمرجو .ومود اهداف درمی ر مییگسو ا اامیً ی میا کة درمکین
ا ریخشر مین .قییومن کیریرد و ا ریخشر شموههیج درمکی ر
مختوف ی هیگی کیرآزمیهیج یکی میر و دگکتمییر یک اهکداف

داشت ا د قدردا ر مر ردد.
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