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 جناب آقای دکتر مومني

 دبير کل محترم ستاد

     اثر بخشي طرحواره درماني و شناخت درماني مبتني برر ههرآ آگراهي برر      مقايسهنتايج پژوهش :  موضوع

 (منطقه شرق)شهر تهران  - کيفيت زندگي ،عالئم روانشناختي،باورهای غير منطقي و تاب آوری معتادان

 با سالم و احترام؛

 مقايسره        سرکار خانم کريملو، رشته روان شناسري در خصرو    رساله دکترای تخصصيه نتایج وسیلبدین     

 اثر بخشي طرحواره درماني و شناخت درماني مبتني بر ههآ آگاهي بر کيفيت زندگي ،عالئرم روانشرناختي،  

ه ب ه مم را    مورد حمایت این دفتر قرار گرفت   8931که در سال  باورهای غير منطقي و تاب آوری معتادان
 . پیشنهاد مای کاربردی برای مزید استحضار حضرتعالی تقدیم می گردد

 :ر اهم موارد  1

اختالل ی ع ود    ،اقتص ادی ق رن حا  ر    ، اجتماعی وعنوان یکی از مشکالت بهداشتی، روانی  اعتیاد به  ر
. ن مم را  اس ت  رغم پیامدمای منفی آعلی، است که با رفتارمای تکانشی جستجوی مواد  کنند  و مزمن

دم د بلک ه    الش عا  ق رار م ی    اش نه تنها زندگی فرد معت اد را تح ت   این اختالل به دلیل مامیت پیشروند 
 .کن د  تحمیل م ی  برای خانواد  و جامعه ایجاد کرد  و بار زیادی به آنانمای زیادی را  مشکالت و ناراحتی

اگ ر ه ه روا     .سازد تالل را خاطر نشان میاممیت توجه بیش از پیش به این اخ ،نگامی اجمالی به آمارما
طور پیوسته  به کشورمامصرف مواد اعتیادآور در مردان بیشتر از زنان است ولی این فاصله جنسی در ممه 

مصرف مواد در بین نوجوانان و جوانان جوامع مختلف، در  به گونه ای کهو یکنواخت در حال کامش بود  
در ایران نیز با توج ه ب ه موقعی ت جفرافی ایی خ ا  و      کشور در . تمای اخیر سیر صعودی داشته اس دمه

 شناختي معتادان خصوصيات روان چهار .استجدی و دارای اولویت   بودن، اعتیاد یک مسألهمسیر ترانزیت 

 معترادان  کيفيت زنردگي (ال ف : عبارتند از تواند تحت تأثیر اعتیاد و شرایط مربوط به آن قرار گیرد،  که می

ام روز   . اس ت ( عالئق و احساس ر  ایت از زن دگی  ،ما رد ما، امداف، استاندا د از زندگی، ارزشدرک فر)
ای وجود دارد که بهبود کیفی ت زن دگی بای د یک ی از ام داف اص لی درم ان در         توافق عمومی و فزایند 

اختی در ش ن  دم د ک ه مش کالت روان    ما نشان می گزارش. مای مزمن و افراد مبتال به اعتیاد باشد بیماری
سو، خود این مش کالت نی ز باع ا ک امش      بیمارانی که کیفیت زندگی پایینی دارند، زیاد است و از دیگر
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، دمند که پیامدمای جسمی و روانی اعتیاد  ما نشان می پژومشنتایج  .شود مرهه بیشتر کیفیت زندگی می

ع الو  ب ر کیفی ت     .ش ود  م ی  مواد منج ر  بسته بهاوبه کامش کیفیت زندگی و ر ایت از زندگی در افراد 
. تواند تحت تأثیر اعتیاد و شرایط مربوط ب ه آن ق رار گی رد    معتادان نیز می شناختي عالئم روان (ب زندگی،

م ای   م ای مب تال ب ه بیم اری     شناختی در افراد معتاد بیش از دیگر جمعیت مشکالت مرتبط با عالئم روان
نش انه م ایی ممن ون    ) منظر ممان می زان افس ردگی،    کشناختی از ی عالئم روان. کند مزمن خودنمایی می

غمگینی، تنهایی، بی ارزشی، ناامیدی، پرمیز از روابط اجتماعی، اختالل در خواب، افکار خودکشی، عالئم روان  احساس

فشار یا محرکی ک ه در انس ان ایج اد    )، و استرس( تشویش احساس ترس، عصبانیت، وحشت و)ا طراب  ،( پریشی

ع الو  ب ر کیفی ت     .کن د  است که فرد تجربه م ی  (ارتباط معکوس با سالمت جسمی و درونی دارد تنش نمود  و
خواست ما و امدافی که ب ه ص ورت ترجیح ات    )معتادان  باورهای غير منطقي( زندگی و عالئم روان شناختی، 

تح ت ت اثیر اعتی اد و     نیز می تواند( و ا طراب منجر می شوند آشفتگی روری و الزامی که اگر برآورد  نشوند به 
ع الو  ب ر م وارد     .ب ه اخ تالل مص رف م واد ش ود      شرایط مربوط به آن قرار گیرد و موجب گرایش آنان

را  (م ا  مای زندگی و غلبه ب ر آن  توانایی تحمل و سازگاری با بحران)افراد  تاب آوری( دتواند  برشمرد  ، اعتیاد می
 .نیز تحت تاثیر قرار دمد

و  روان شناختی، باورم ای غی ر منطق ی    یعنی کیفیت زندگی پایین، عالئم)برشمرد   در مقابل ههار متفیر
یرمای فوق ال ککر را تح ت ت اثیر ق رارداد  و     انوا  مداخالتی که می تواند متف یکی از ، ( عف تاب آوری

 ،ودما ب ا اعتی اد ش     تر آن مقابله مناسبممننین  شناختی معتادان و برای و عیت روان باعا بهبود شرایط
رفتاری، تجربی، بین فردی و  -رویکرد یکپارهه برای درمان که بهترین جنبه مای درمانی شناختی) واره درماني طرح

   ر الگومای منفی و ناس ازگار ک ه م دتها ب ا آن زن دگی      یروانکاوی را در یک مدل واحد ترکیب نمود  و به افراد برای تفی

عالو  ب ر  . است (خوامد نموددقیقه به طرز مناسب به آنها کمک  39ت مداخله گرومی در جلساجلسه  81کرد  اند در 
مجموعه روش مایی که با آموزش مق دماتی درب ار  افس ردگی، تم رین     ) آگاهي درماني مبتني بر ههآ شناخت، این

ان د  تو نی ز م ی  ( م ی ش ود  انجام  دقیقه 39جلسه گرومی  81در .... و شناخت درمانی، افزایش آگامی از تفکر سودمند 
شناختی، باورمای غیرمنطقی و  منجر به بهبود کیفیت زندگی، عالئم روان ،موثر  عنوان یک نو  مداخله به

البته باید یادآور شود این روش درمانی نوین در کشور ما کمتر مورد استفاد  واق ع  . آوری معتادان شود تاب
 .شد  است
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 :ه آماری تحقيقنمونر روش  و 0

گ رو    .  اس ت آزمون  با گرو  کنترل نامعادل ب ود  پس -آزمون  پیش از نو مایشی نیمه آز تحقیق روش ر
مراک ز درم ان   کنند  به  مراجعهخود معرف  سال 81-56با دامنه سنی بانوان  ،نمونه از منطقه شرق تهران

نف ر   59گیری غیر تص ادفی در دس ترس تع داد     روش نمونهبا ( زیر نظر بهزیستی) ی ترک اعتیاد خصوص
 ی ک گ رو    و( نف ر  09 "نف ر و مجموع ا   19مر گ رو   )،آزمایشیصورت تصادفی در دو گرو   انتخاب و به

ابتدا پیش آزمون در مورد مر سه گرو  اجرا شد  سپس گ رو  آزم ایش اول   . گمارش شدند( نفر 19)کنترل
جلسره شرناخت درمراني     10قرار گرفته ، گرو  دوم نیز در معرض  طرح واره درمانيجلسه  81در معرض 

را دریاف ت  قرار گرفته ولی گرو  کنترل پس از اجرای پیش آزمون م ی  برنام ه ای   مبتني بر ههآ آگاهي 
 .انجام شد  است( دو گرو  آزمایش و یک گرو  کنترل)آزمون در مورد مر سه گرو   در پایان پس. نکردند
 :ر نتايج حاصله 3

 درصد گروه نمونه سني ضعيت و

22سال23زير

29 03تاسال24

09 تا23سال22

94سال23باالی

933کل
 

 درصد گروه نمونه وضعيت مدرك تحصيلي

 74 زير ديپلم و ديپلم

 91 کاردانی

 92 کارشناسی

 933 کل
 

 درصد گروه نمونه وضعيت تاهل

 02 مجرد

 72 متاهل

 933 کل
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 درصد گروه نمونه يشغلوضعيت 

 92 محصل

 1 کارمند

 01 دارخانه

 00 آزاد

 91 متفرقه

 933 کل

 

 درصد  وضعيت نوع اعتياد گروه نمونه

 01/01 شيشه

 27/27 هروئين

 31/1 متادون

 34/4 ترياک

 32/2 ترامادول

 30/0 شيره

 30/0 مشروب

 32/2 مرفين

 32/2 جوانا ماری

 32/2 گل

 39/9 حشيش

 39/9 کوکائين

 933 کل

 

 درصد  ترك گروه نمونهدفعات 

 73 بار 2 تا  9

 24 بار 1 تا  0

 90 بار 7 از بيش

 933 کل
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 درصد  فرزندان گروه نمونهتعداد 

 79 فاقد فرزند

 92 فرزند 9

 94 فرزند 2

 93 فرزند 0از  بيش

 933 کل

           کیفی ت زن دگی   ب ر  ی، درمانی مبتنی بر ذم ن آگ ام  طرح وار  درمانی و شناخت نتایج نشان داد  است 
س ردگی، ا  طراب،   فنظی ر ا )، بهبود عالئ م روان ش ناختی    (اجتماعی و معنوی معتادان –عاطفی  –ابعاد روانی )

کنت رل عوام ل   ) معت اد  آوری اف راد  بهبود باورمای غیر منطقی و تاب، (اختالل خواب استرس، اختالل مویت و

له سالم با مش کالت  عوامل محافظت کنند  با ارتقاء مهارتهای زندگی و توانایی مای شخصی برای مقاب خطر و تقویت

 .اثربخش بود  و تاثیر مثبت را در پی داشته است( رو پیش

 :ر پيشنهاد 4

نترايج ايرآ   های مردمي نسبت به بهره گيری از  از سوی حوزه کاهش تقاضا و توسعه مشارکت 

 : راکز ترك اعتياد شهر تهران مبادرت شودتحقيق به شرح زير در م
 .وار و عملیاتی کردن پروتکل طرح ابالغ-
مای فردی بامدف بهب ود رواب ط اجتم اعی،     مای اجتماعی، تنظیم میجانی، مهارت مای مهارت ارائه آموزش-

دگی زن   ،از ت رخیص  تا پس ،معتادین به مای کیفیت زندگی عنوان شاخص ی بهسالمت روان، ر ایت از زندگ
 .بهتری را در جامعه داشته باشند

م ای  ورم دف ک امش با   م ای ت رک اعتی اد ب ا     کارگیری شناخت درمانی مبتنی بر ذمن آگامی در کمپ به-
توانایی نه گفتن در مقابل فشار ممساالن و  ،توانایی ابراز وجود ،به منظور افزایش اعتماد به نفس ،غیرمنطقی

 .مسئولیت پکیری و نگرش مثبت به مواد ، عدمیکامش گوشه گیری و انزوا طلب، دوستان
گی ری از   ب ه منظ ور به ر    ما  روانشناسان کمپ به مددکاران اجتماعی، مشاوران ووار  طرحتکل وپر آموزش-

 . آنها در زمان مشاور 
ر دافراد  دمی به و اولویت شناسایی ویژگی ما  من ،متخصصان حوز  پیشگیری و درمان اعتیاد مشاوران و-

ب ا در دس ت داش تن پ یش      ،برونگرایی میجان خ وا  ، شخصیت  د اجتماعی افراد دارای انندخطر ممعرض 
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صرامي درضاميح  

 مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش

از م ود  ت ا   یک گام جلوتر از عوامل خط ر حرک ت ن   ،مواد  ، اجتماعی و نو  مصرفآگهی و عیت خانوادگی
 . دشوو مسیر درمان تسهیل   دشپیشگیری  ،مشکالت بعدی

از عود مجدد  ،افزایش عوامل پیشگیری کنند  کامش عوامل خطر ومعتادین  من الزم به با آموزش مای -
 . شودآنان به هرخه اعتیاد جلوگیری 

تر ب رای  افزایش آگامی و توان بیش، مشکالت مسایل و ،مهارت مای برخورد با واقعیتدر آموزش معتادان، -
 .نظر قرار گیردمطمح  انتخاب گزینه مای درست ،

 . ه اوامر عالیستمنوط ب
 
   
 

 

 

 

  

 

 

 


