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 خودكارآمدي ميزان بر رفتاري-شناختي ي شيوه به درماني گروه اثربخشي بررسي

  مواد به وابسته بيماران
  

 2شكرگزار معصومه ،1شيرودي قربان شهره دكتر ،1خلعتبري جواد دكتر
  
  

  چكيده
 يها روش امروزه .آورد مي خود با فراواني ياجتماع و فردي مشكالت كه است اي پديده اجتماعي، نابساماني عنوان به مخدر مواد به وابستگي :مقدمه
 .است رفتاري-شناختي روش به درماني گروه ،ها روش اين از يكي .گيرد مي قرار استفاده مورد دنيا سراسر در بيماري اين درمان براي متفاوتي درماني
 بازگشت ي سسهؤم در مواد به وابسته بيماران دكارآمديخو ميزان در گروهي و فردي رفتاري-شناختي يها درمان اثربخشي بررسي حاضر ي مطالعه هدف
  .بود تنكابن
 مساوي حجم با )فردي درمان و گروهي درمان( گروه دو در و انتخاب دفيتصا گيري نمونه روش از استفاده با بيماران از نفر 48 منظور دينـب :ها روش

و ) General self-efficacy( GSE-10و ) GHQ-28 )General health questionnaire يها آزمون از گيري بهره با .گرفتند قرار نفر 24
 اين در بررسي ردمو متغيرهاي .آناليز شدند Multivariate covarianceها توسط آزمون  داده. گيري شد تشخيصي توسط درمانگر، اندازه ي مصاحبه
  .افسردگي و اجتماعي دكاركر اضطراب، جسماني، سالمت خودكارآمدي، ي لفهؤم از ندبود عبارت تحقيق
، 246/18 اضطراب ي لفهؤم براي، 850/48جسماني سالمت ي لفه ؤم براي ،87/31 خودكارآمدي ي لفهؤم براي F، كواريانس تحليل انجام با :ها يافته
 در شده محاسبه يها F ي ليهك ،P>  01/0 گرفتن نظر در با كه گرديد محاسبه 10/56 افسردگي ي لفهؤم براي و17/14 اجتماعي كاركرد ي لفهؤم براي
 .شتنددا قرار داري يمعن سطح درها  لفهؤم از يك هر

 به نسبت باالتري خودكارآمدي گيرند مي قرار گروهي درمان تحت كه افرادي و است فـــــردي درمان از بيشتر گروهي درمان اثربخشي :گيري نتيجه
  .دارند هستند، فردي درمان تحت كه افرادي
  خودكارآمدي گروهي، درمان فردي، درمان رفتاري،-شناختي درمان :كليدي واژگان

  
  مقدمه

 علمي، ي جامعه فراوان هاي تالش با وجودسفانه أمت
 باشد مرث مثمر اعتياد براي بتواند كه مناسبي درمان هنوز

 و رواني زيستي، قطب سه از انسان .است نشده شناخته
 و رشد طبيعي است كه و است شده تشكيل اجتماعي
 بنابراين .دارد قرار ابعاد اين ثيرأت تحت نيز انسان سقوط
 ييها درمان به نيز اعتياد همچون ييبيمارها درمان براي
 الشعاع تحت را ها قسمت اين ي همه بتواند كه است نياز

 انسان زيستي دـــبع كه اين ضمن يعني .دهد قرار خود
 يشترب شايد و اندازه همان به گيرد، مي قرار توجه مورد
  .)1( شود توجه انسان رواني ابعاد به

 اساسي و گسترده تحقيقات كه بود 1990 اوايل رد
 و وابستگي درمان در رفتاري- شناختي روش اثربخشي

 به روش اين و گرفت قرار يدأيت مورد مواد، مصرف سوء
 مواد مصرف سوء رماند ادبيات در ثرؤم روش عنوان
  .)2( گرديد معرفي
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 در جديدي ي توسعه و رشد ختي،شنا رفتاردرماني
 اين در همه، اين با .آيد مي شمار به شناختي روان درمان
 در را زيادي ي عالقه است توانسته كم، مدت

   .)3( كند معطوف خود به باليني متخصصان
 مدت كوتاه آموزش يك رفتاري- شناختي رويكرد

 مهمي نقش يادگيري و آموزش كه فرض اين با ،است
 به تواند مي شيوه اين .دارد مواد مصرف سوء ترك در را

 به وابسته بيماران درمان در گروهي يا فردي صورت
  .)4( گيرد قرار استفاده مورد مواد

 تك تك آن در كه است فرصتي گروه گفت بايد
 خود فردي بين روابط از ناشي مشكالت توانند مي اعضا

 .نمايند دريافت را الزم يها آموزش و مطرح آزادانه را
 ها آن مشكالت كه ندهست باور اين بر مراجعان اغلب

 چنين گرفتار ديگران هرگز و است فرد به منحصر
 شود مي موجب نگرش همين و نيستند مهمي مشكالت

 خود مشكالت با مقابله و كردن فكر توان افراد اين كه
 نحو به اعضا از يك هر مشكالت .بدهند دست از را

 بنابراين .)2( گذارد مي اثر سايرين بر ناپذيري اجتناب
 خود اعضاي رفتار بر گروه كه دهد مي نشان تحقيقات

 تغييرات اعضا شخصيت در تواند مي و گذارد مي ثيرأت
  .آورد وجوده ب گيري چشم

 به پاسخ در دوم جهاني جنگ طي در درماني گروه
 فردي، درمان ي ارائه براي ديده آموزش پرسنل كمبود
 را درماني سنتي نقش گروه، گر ماندر ابتدا، در .آمد پديد
 از قليلي گروه با هعمدبه طور  و گرفت مي عهده به

 به .كرد مي كار داشتند، مشتركي مشكل كه مراجعان
 اين در مختلف رويكردهاي و ها نقش رهبران تدريج
 زمان گذشت با .دادند قرار بررسي مورد را زمينه

 يها فرصت گروه موقعيت كه دريافتند متخصصان
 هاي تبادل و آورد مي فراهم را فردي به منحصر درماني

 اي وسيله عنوان به گروه يك ياعضا ميان گرفته صورت
 .شود مي گرفته نظر در تحول و تغيير اين ايجاد در ثرؤم

 خصوصياتي ساير و مواجهه توجه، حمايت، تعامل، اين
 اعضا .شود نمي يافت فردي درمان در كه كند مي ارائه را
 را جديدي اجتماعي يها مهارت توانند مي گروه بافت در
 مورد را خود جديد اطالعات از بخشي و كنند نيتمر

  .)2( دهند قرار استفاده
 مند عالقه جوي خلق به گروهي درمان در گر درمان

 تسريع را مشكل و موضوع بررسي و درك كه است
 ادعا درماني گروه ي آينده خصوص در متخصصان .كند
 بسط شامل درماني گروه عملي يها طرح كه ندنك مي

 انطباق خودياري، و مدت كوتاه رويكردهاي كاربردهاي
 به حركت و مراجعان نيازهاي با درماني راهبردهاي

 .است درماني مختلف يها روش موقرتر تلفيق سوي
 مدت كوتاه رويكردهاي روند كه دنكن مي بيني پيشها  آن

 به وجهي چند رويكردهاي همراه به درماني گروه
   .يابد مي ادامه زياد احتمال
 عمل چگونه خاصي موقعيت در افراد كه اين

به  شناختي، و محيطي شرايط متقابل ي رابطه به كنند، مي
 ي دربارهها  آن عقايد به كه شناختي عوامل آن خصوص

 بار براي را الزم رفتار توانند نمي يا وانندـت مي كه اين
 دهند انجام خاص قعيتمو هر در مطلوب نتايج آوردن
 ييكــارا را انتظارات اين بندورا آلبرت .شوند مي مربوط

  .)5( نامد مي شخصي
 درمان روند ي مقايسه اصلي هدف پژوهش، اين در

 با كردند شركت گروهي آموزش در كه بود بيماراني
 تنها و ندشتندا گروهي يها درمان به اعتقادي كه افرادي

 .دكردن استفاده انوادگيـــخ و فردي ي مشاوره دارو، از
 و نفس به اعتماد هاي لفهؤم بررسي به ،اين بر عالوه

 .مپرداختي يـــگروه درمان تحت بيماران خودكارآمدي
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 متغيري خودكارآمدي، و نفس به اعتماد پژوهش اين در
 هدف و بود مستقل متغيري گروه، در شركت و وابسته

 سالمت ايشافز در گروهي درمان ثيرأت مطالعه بررسي
  .بود خودكارآمدي و عمومي

  
  ها روش

 نوع از و كاربردي هدف، نظر نقطه از حاضر، تحقيق
 ي جامعه .بود آزمون پس آزمون، پيش آزمايشي يها طرح
 ي سسهؤم به كننده مراجعه بيماران تحقيق اين آماري

 .بودند نفر 96 ميانگين طور به كه دبودن تنكابن بازگشت
 جلسات در شركت به تمايل نفر 48 تعداد اين از

 فردي آموزش در افراد مابقي و داشتند گروهي آموزش
 گروه 4 دررماني افراد د در روش گروه .كردند شركت

 گروه دو( نفر 24 .گرفتند قرار آموزش تحت ييتا 12
 به نيز نفر 24 و درماني گروه اعضاي عنوان به )نفره 12

 وشر .اند شده انتخاب فردي درمان اعضا عنوان
   .دبو تصادفي گيري ونهـــنم وعـن از گيري نمونه

 فرد تمايلهر گروه  برايدر مطالعه  ورود معيارهاي
 و ماه 6 از بيش وابستگي مدتانتخاب نوع درمان،  براي
 هر براي نيز خروج معيارهاي .بود سال 40 از كمتر سن
 حضور عدم و گر درمان با بيمار همكاري عدم گروه دو
  .شدند گرفته نظر در شيآموز جلسات در

به مدت  هفتگي جلسات در درماني گروه تيم ياعضا
 شد، مي برگزار گروهي صورت به كه ساعت 5/1

 12 در نيز زمان هم طور به افراد اين .كردند شركت
 و دقيقه 45 كه رديـــف گري درمان روان ي جلسه
 .جستند شركت گرديد، مي تشكيل بار يك اي هفته
 جلسات در فقط فردي، درمان گروه ياعضا
در هفته  بار يك كه ساعته يك فردي گري درمان روان

 بود، رفتاري- شناختي فنون بر مبتني و شد مي تشكيل

   .كردند شركت
شامل  دموگرافيك ي پرسشنامه ابتدا تحقيق، اين در
 سكونت، محل تاهل، وضعيت تحصيالت، ميزان سن،
 طي پرسشنامه اين .گرديد تكميل معاش امرار محل

به  .شد تكميل بيماران با شده انجام باليني ي مصاحبه
نيز از افراد  مصرف زمان مـــــدت و اعتياد نوععالوه 

 يها دوره شروع از قبل سپس .سؤال شدمورد مطالعه 
 سالمت سنجش ي پرسشنامه دو هر به ،بيماران درماني
و ) GHQ اي General health questionnaire( عمومي
) GSE اي General self-efficacy( مديخودكارآ مقياس
 هر درمان، ي ماهه سه ي دوره اتمام از پس .دادند پاسخ
   بيماران توسط به طور مجدد پرسشنامه دو

  .گرديد تكميل
GHQ  كه است دهي گزارش خود ي پرسشنامهيك 

 رواني اختالل تشخيص هدف با باليني يها موقعيت در
 GHQ 28 ي رسشنامهپ .گيرد مي قرار استفاده مورد افراد
 و است شده رائها Hillier و Goldberg توسط اليؤس

   جسماني ميعال فرعي مقياس 4 داراي
)Somatic symptoms(، اختالل و اضطراب ميعال 

 كاركرد ،)Anxiety and sleep disorder( خواب
 افسردگي ميعال و) Social function( اجتماعي

)Depression symptoms (  هفت اسمقي هراست و 
   .دارد پرسش

 نيمه دو ،ييبازآزما روش سه از را GHQ ييپايا تقوي
 ترتيب به كه داد قرار بررسي مورد كرونباخ آلفاي و كردن
 ).6( گرديد حاصل 90/0 و 93/0 ،70/0 ييپايا بيضرا
 مختلف تحقيقات در GHQ ي پرسشنامه ييروا ميزان

  )7( است شده گزارش 91/0 حدود و بررسي
 و Schwarzer توسط GSE-10 ي هپرسشنام
Jerusalem و عمومي خودكارآمدي ارزيابي منظور به 
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اين پرسشنامه در حال حاضر و  .شد ساخته اجتماعي
ي  است كه همه عبارت 10 دارايپس از بازنگري 

 ي سازه .سنجند مي را عمومي خودكارآمدي ميزانها  آن
 خوش ديد ي دهنده نشان شده ادراك خودكارآمدي

  .)8( است خود به نسبت فرد ي بينانه
 مديآخودكار ي پرسشنامه ايراني و خارجي ييپايا
 بيضرا رجبي پژوهش در .است شده محاسبه عمومي

 عزت و عمومي خودكارآمدي مقياس ميان گرا هم ييروا
 دانشجويان در ،)P>  001/0( 30/0 روزنبرگ نفس

 در و )P>  001/0( 20/0 اهواز چمران شهيد دانشگاه
   به )P>  001/0( 23/0 مرودشت آزاد شجوياندان

  .آمد دست
  
  ها افتهي

 در گانكنند شركت ي همه ها آموزش پايان در
 ي همه و آموزشي جلسات درصد 80 در درماني گروه

 درصد 75 در فردي يها درمان در گانكنند شركت
   .داشتند شركت آموزشي جلسات

 )درمان فردي(شاهد  گروه در بيماران سني ميانگين
 ميانگين وبودند  مردها  آن درصد 95. بود سال 5/32

 .شد گزارش ماه 75/17 مواد به ها آن وابستگي مدت
 درمان در كننده شركتدرصد از  50 تحصيالت ميزان
مداخله  گروه در .بود ديپلم از كمتر فردي

. سال بود 5/33 بيماران سني ميانگين) رمانيد گروه(
 وابستگي مدت انگينمي وبودند  مرد ها آندرصد  100
 ازدردص  25 .شد گزارش ماه 66/21 مواد به ها آن

 ديپلم از كمتر تحصيالت داراي آزمايش گروه افراد
  .بودند
 از پس و1 جدول از آمده دسته ب نتايج اساس بر
 از يك هر براي آزمون پيش نمرات ميانگين تعديل

 و آزمايش گروه دو در متغيرها تحليل جهتها  لفهؤم
 )Bonferroni )01/0 ي شده ميزان آلفاي از ،شاهد

 تقسيم با كهشت دا وجود وابسته متغير 5( شد استفاده
 زا ) .نموديم اجرا را Bonferroni تصحيح ،5 بر 05/0
 دبو مي 01/0 از تر كوچك بايد داري معني حد كه جا آن

 F به توجه با .ار گزارش شدد معني P > 01/0بنابراين 
 ميزان به خودكارآمديي  لفهؤم براي شده محاسبه

 اضطراب ي لفهؤم ،85/48 جسماني ي لفهؤم ،87/31
 ي و مؤلفه 17/14عي اجتما كاركرد ي لفهؤم ،26/18

 در شده محاسبه F كه گفت توان مي 10/56افسردگي 
 بين كهگفت  بايد. )1 جدول( بود داري يمعن سطح
شده در دو گروه  ذكر هاي لفهؤم در آزمون پس نمرات
 .شتدا وجود داري يمعن تفاوت ،و شاهد مداخله

 در فردي آموزش از بيش گروهي آموزشبنابراين 
 بيمارانميزان سالمت عمومي و خودكارآمدي  افزايش
  .شتدا يرأثت مخدر مواد به مبتال

  
  بررسي مورد يها لفهؤم براي متغيره چند كوواريانس تحلبل نتايج .1 جدول

  تغييراتمنبع
  گروه

 مجذورات مجموع

ss 
  آزادي ي درجه

df 

  مجذورات ميانگين
MS 

F  مقدارP 
  اثر ي اندازه

n2 

 توان
  آزمون

  000/1  880/0  > 001/0  87/31  214/957  1  214/957  خودكارآمدي
  000/1  544/0  > 001/0  850/48  57  1  57  جسماني
  986/0  308/0  > 001/0  246/18  513/37  1  513/37  اضطراب
  957/0  257/0  > 001/0  17/14 56/43 1 56/43  اجتماعي
  000/1  578/0  > 001/0  10/56  457/107  1  455/107  افسردگي
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  بحث
 بهبود در گروهي درمان ثيرأت بررسي به پژوهش اين در

 در چه آن .شد پرداخته مخدر مواد به وابسته بيماران
 كهبود  اين بود، اهميت حائز پژوهش اين انجام
 را وابستگي علت تا كند كمك بيمار به بتواند گر درمان
 گام آن نمودن برطرف راستاي در آگاهانه و ييشناسا
   .بردارد
 GHQهاي  پرسشنامه از استفاده با پژوهش اين در

 كاركرد اضطراب، جسماني، يها لفهؤم GSEو 
 مورد بيماران خودكارآمدي و افسردگي اجتماعي
 نشان تحقيق اين از حاصل نتايج. گرفت قرار بررسي

 در رفتاري،-شناختي روش به رمانيد گروه كه داد
 و )لفهؤم 4 هر روي بر( عمومي سالمت ميزان افزايش
   .است گذارترثيرأت بيماران خودكارآمدي افزايش

 شده انجام تحقيقات با تحقيق اين از حاصل نتايج
 .بود سو هم )10( خداياري ،)Robinson )9 توسط

 گروهي آموزش اثربخشي بر تحقيقات ايني  ههم
 از حاصل نتايج .ندشتدا كيدتأ فردي آموزش از يشب

 آموزش كه است اين ي دهنده نشان تحقيقات اين
 كاركرد افزايش تنش، و اضطراب كاهش بر گروهي

 كنترل در ييتوانا افزايش افسردگي، كاهش اجتماعي،
 ثيرأت امنيت احساس و نفس به اعتماد افزايش و خشم

  .دارد بيشتري
 در گروهي آموزش اثربخشي ديگر تحقيقي در
 .گرفت قرار بررسي مورد نوجوانان، عمومي سالمت
 سو ناهم حاضر پژوهش با تحقيق اين از حاصل نتايج

 احتمالي علت كه سازد مي خاطرنشان نويسنده البته .بود
 ي ارائه در گر درمان ييتوانا نبود اثربخشي، اين عدم

   .است ،شده گزارش مطالب
  

  ها محدوديت
 تنكابن بازگشت ي سسهؤم در پژوهش اين كه چند هر

 قابل راحتيه ب آن از حاصل نتايج ولي گرفت انجام
 كه چرا .نيست مواد به وابسته بيماران ساير به تعميم

 و اقتصادي اجتماعي، عوامل بيمار يك درماني روند در
 در است ممكن بنابراين است، دخيل بسياري فرهنگي
 به درمان روند متفاوت، اقتصادي يا و گيفرهن شرايط
 اين در .باشد متفاوت گروهي يا و فردي صورت
 سطح بيمار، خانوادگي شرايط مانند عواملي تحقيق

 متغيرها، پيچيدگي دليل به تحصيالت ميزان و فرهنگي
   .شد گرفته ناديده

 عوامل خصوص در تحقيقاتي شود مي پيشنهاد
 مدت بيمار، شخصيت مانند درماني اثربخشي در ثرؤم

 خانوادگي وضعيتو  تحصيالت اشتغال، وابستگي،
 خصوص در پژوهشي گردد مي توصيه .شود انجام
 ماه شش در اعتياد به وابسته بيماران بازگشت ميزان
 ي شيوه به گروهي درمان تحت كه درمان اتمام از بعد

 بيماراني با مقايسه در اند، گرفته قرار رفتاري-شناختي
   .گردد انجام اند، گرفته قرار فردي رماند تحت كه

 و آموزشيي ها برنامه ثيرأت به توان ميبه عالوه 
 ي شيوه به بيماران بهبود روند در آموزش فضاي

   .پرداخت گروه در رفتاري-شناختي
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Effectiveness of Therapeutic Cognitive-behavioral Group Approach on 

Self-Efficiency of Drug Dependents  
 

Javad Khalaatbari PhD1, Shohreh Ghorban Shiroodi PhD1, Masoumeh Shokrgozar2 

 
Abstract 

Background: Addiction as a social disorder is a phenomenon which causes many social and personal 
problems. Today, different treatments are used to cure this illness. One of these methods is Therapeu-
tic Cognitive-behavioral Group Approach. The purpose of the current study is to determine the effec-
tiveness of Therapeutic Cognitive-behavioral Group Approach on the self-efficacy of drug dependents 
in Tonekabon’s Bazgasht Addiction Living Center. 

Methods: A total of 48 addicted patients of the Living Center were selected randomly through simple 
sampling method and they were allocated into two groups (group therapy and individual therapy) with 
equal size, using GHQ-28 and GSE-10 tests, and diagnostic interview conducted by a therapist. The 
participants' psychological status was also measured. Moreover, multiple univariate analysis was im-
plemented. The variables in this study are: self-efficacy, physical health, anxiety, social activity, and 
depression. 

Findings: The multiple univariate analysis calculated that F is 31.87 in the self-efficacy criterion, 
48.850 in physical health, 18.246 in anxiety, 14.17 in social activity, and 56.10 in the depression crite-
rion. Considering P < 0.01, multiple univariate analysis indicated that calculated F is meaningful.  
Conclusion: The results show that group therapy was much more effective than the control group. 
Self-efficacy of the patients of the group therapy is higher than the patients of the individual therapy. 

Keywords: Cognitive-behavioral approach, Individual therapy, Group therapy, Self-efficacy 
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