اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی روان شناختی بر وسوسه بعد از ترک زنان مرکز
اقامتی-اجباری ترک اعتیاد
بهنازشیدعنبرانی ،1حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ،2مجید معینی

زاده 3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،خراسان رضوی ،ایران
 2استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،خراسان رضوی ،ایران
 3استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،خراسان رضوی ،ایران

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی بر وسوسه بعد از ترک در زنان مرکز اقامتی ترک اعتیاد است.
روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام زنان
درحال ترک حداقل یکی از مواد محرک و توهم زا بود که در مرکز اقامتی اجباری ترک اعتیاد اکبرآباد در مشهد نگهداری می
شدند .نمونه شامل  30نفر بود که با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب گردیدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه
جایگزین شدند .در این پژوهش درمان مبتنی بر بهزیستی روان شناختی به عنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد و متغیر
وسوسه بعد از ترک به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت .برای گرد آوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه سنجش وسوسه
مصرف مواد پس از ترک استفاده شد .در ابتدای دوره درمان ،آزمودنی ها (در گروه کنترل و آزمایش) به پرسشنامه ی پژوهش
پاسخ دادند و پس از  8جلسه مداخله مجددا مقیاس ها توسط آنان تکمیل شد .یافتههای پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر
بهزیستی موجب کاهش وسوسه بعد از ترک ( )p<0/05اعضای گروه آزمایش شده است .از نتایج به دست آمده می توان چنین
نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر بهزیستی روانشناختی بر کاهش وسوسه بعد از ترک اثربخش است.
کلمات کلیدی :بهزیستی روانشناختی ،وسوسه بعد از ترک

مقدمه
مﻄالعه های علمی نشان میدهد کـه اعتیـاد جزو  10بیماری اﺻلی جای دارد که بار عمده بیماریها را در دنیا تشکیل میدهد
] .[1براساس آخرین اعالم ستاد مبارزه با مواد مخدر ( )1395شمار رسمی معتادان کشور به  2میلیون و  808هزار نفر رسیده و
افراد  15تا  64ساله بیشترین مصرف کنندگان مواد مخدر هستند که در مقایسه با سال  ،90آمار جدید حکایت از رشد  2برابری
معتادان دارد ] .[2اعتیاد به مواد مخدر یﮏ بیماری ویرانگـر است که تخریب عملکرد مغـز و ایجاد آسیبهای روانشناختی را
درپی دارد ] .[3مصرف محرکها پدیدهای نوظهور در ایران به شمار میآید ،با این وجـود مﻄالعـات جدیـد حـاکی از میـزان
بـاﻻی مصرف مواد محرک از جمله شیشه در ایــران مــیباشــد ] .[4متآمفتامینها (مثل شیشه) دستهای از محرکهـای بسیار
اعتیادآور بـه شـمار مـی روند کـه موجب باﻻ رفتن خلـﻖ (سرخوشی) ،برانگیختگی و تحریـﮏ سیسـتم اعصـاب مرکزی (بـر
ناقلهای منوآمین مغز تاثیر میگـﺬارد) میشـوند و سرخوشـی ناشـی از آن ممکـن اسـت  12ساعت طول بکشد ] .[5میزان
مصرف متآمفتـامین بـین سالهای  2005تا  2008رشد زیادی داشته اسـت ] .[6مصرف متآمفتامینهـا منجر به افـزایش
رفتارهـای پرخﻄـر نیز می شود ] .[7امکـان تزریﻖ ایـن مـواد ،احتمـال انتقـال بیماریهای عفـونی از قبیـل ایـدز و هﭙاتیـت را
در ایـن افـراد افزایش میدهد که از جمله عمدهتـرین معضـالت سـالمتی در بین مصرفکنندگان ایرانی به شمار میآید ].[8
براساس آخرین اعالم ستاد مبارزه با مواد مخدر 10 ،درﺻد از مجموع معتادان در ایران ( 2میلیون و  808هزار نفر) را زنان تشکیل
می دهند ] .[2اعتیاد زنان عالوه بر آسیب به فرد ،آثار مخربی روی وضعیت خانوادهها و زندگی کودکان دارد .زیرا از آنجا که زنان
وظیفه مادری و تربیت نسل آینده را بر عهده دارند ،وجود زن معتاد در خانواده میتواند آسیب های جدی ای را به خانواده و جامعه
وارد کند .پس درمان زنان معتاد از اهمیت ویژهای برخوردار است ] .[9یکی از درمان هایی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته ،درمان
بهزیستی روانشناختی1است که یﮏ رویکرد جدید در زمینه درمان است ] .[10یعنی یﮏ راهبرد درمانی نوین است که از درمان
شناختی-رفتاری نشأت می گیرد ] [11و برای افزایش بهزیستی روانشناختی و درمان اختالﻻت خلقی و اضﻄرابی استفاده می شود
] .[12تکنیکهایی که در درمان برای بهبود بهزیستی روانشناختی استفاده میشود ،شامل بازسازی شناختی (اﺻالح افکار خودآیند
و غیرمنﻄقی) ،فعالیتهای زمانبندی شده (فعالیتهای لﺬتبخش و نمرهگﺬاری شده) ،آموزش جرأتورزی و حلمسئله است ].[11
تحقیقات زیادی درمورد اثربخشی درمان بهزیستی بر اختالﻻت افسردگی ،اختالل اضﻄراب منتشر و سیکلوتایمی انجام شده است.
ولی براساس خصوﺻیات این رویکرد امکان دارد که بر اختالل هایی مثل اختالل دوقﻄبی .سایکوزها و بیماران با نشانگان بیماری
های طبی نیز موثر باشد .یﮏ مثال دیگر از حوزه های بالقوه این درمان اختالﻻت طبی یا روان شناختی همراه با درد مزمن است
] .[13در مقاله معینی زاده و سلیگما درمان بهزیستی در مقایسه با درمان شناختی رفتاری اثربخشی بیشتری در مبتالیان به
اختالل افسردگی اساسی نشان دادند ] .[14فاوا و همکاران کارامدی درمان بهزیستی را در بیماران مبتال به افسردگی مﻄلوب
گزارش کردند ] .[15همچنین رافانلی و همکاران اثربخشی بهزیستیدرمـانی را در قالب یﮏ مﻄالعه مقـدماتی بـر روی نمونـهای
مشـتمل بـر بیماران دارای نشانگان باقیمانـده افسـردگی ارزیـابی و میـزان اثربخشی این درمان را باﻻ گزارش نموده انـد ].[16
همچنین درمان بهزیستی روانشناختی باعث کاهش اضﻄراب در مردان در حال ترک شیشه تحت درمان اجتماع محور شده است
] .[17براساس پژوهشی درمان بهزیستی روانشناختی درمورد افراد مبتال به اختالل اضﻄراب فراگیر مؤثر بوده است ].[11
وسوسه2یﮏ مفهوم بسیار مرتبط در حوزه اعتیاد است که زیربنای رفتار جستوجوی مواد و عود مصرف در معتادان است
] .[18دراموند وسوسه را به معنی خواستن ،تکانه ها و نیاز یا اجبار برای مصرف دانسته است ] .[19اینکه وسوسه مصرف بعد از
ترک مواد یﮏ اشتیاق و میل هشیارانه برای مصرف دوباره مواد است یا ناهشیارانه ،هنوز جای بحث زیادی را دارد ولی برخی
معتقدند که وسوسه مصرف در سﻄح ناهشیار اتفاق می افتد ] .[20اکنون پﺬیرفته شده است که محرک های مرتبط با مواد
خاطرات مربوط به مواد را برمی انگیزد و تحریﮏ کنندهی وسوسه و عود است ] .[21وسوسه با نواحی از مغز ارتباط دارد که مرتبط
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با پاداش ،انگیزش و حافظه است از جمله نواحی قشری پیش پیشانی ] ،[22جسم مخﻄط ] ،[23ساختارهای دوپامینی مزولیمبیﮏ
مثل ناحیه کالهکی شکمی ] [24و آمیگدال و هیﭙوکامپ ].[25
با توجه به آنچه گفته شد و شـیوع باﻻی اختالل اعتیاد به مواد و تأثیرات مخــرب فــردی ،همچنین بـا در نظـر گـرفتن
اثرات خانوادگی و اجتمـاعی آن ] [2و تأثیرات امیدبخش درمانهـای مثبـتگـرا از جملـه درمان مبتنی بر بهزیسـتی روان
شناختی در درمان اخـتالﻻت خلقـی ،مﻄالعـه حاضـر بـا هـدف تعیین اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر وسوسه مصرف
مواد بعد از ترک در زنان مرکز اقامتی ترک اعتیاد انجام میگیرد .نتایج پژوهشهای مختلف اطالعات قوی و متقنی درباره اثربخشی
این نوع درمان در این گروه نمونه ارائه نکرده است .پس به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا درمان بهزیستی روانشناختی
باعث کاهش معنادار وسوسه مصرف مواد بعد از ترک در زنان مرکز اقامتی ترک اعتیاد می شود؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع کاربردی است .این مﻄالعه با توجه به اینکه دارای یﮏ گروه آزمایشی و یﮏ گروه کنترل
و پیش آزمون و پس آزمون می باشد و نمونه گیری آن داوطلبانه و در دسترس (غیرتصادفی) است ،طرح شبه آزمایشی یا نیمه
تجربی محسوب می گردد .پس طرح پژوهشی شبه آزمایشی با گروه کنترل و پیش آزمون و پس آزمون است .جامعه آماری تمام
زنان درحال ترک حداقل یکی از مواد محرک و توهم زا مانند شیشه ،کوکائین ،حشیش ،گل ،ماریجوانا ،علف ،آمفتامین و ( ...ممکن
است مواد محرک مثل شیشه با مواد مخدر مثل کریستال را ترکیبی و همزمان در گﺬشته مصرف کرده باشند) بودند که در مرکز
اقامتی اجباری ترک اعتیاد اکبرآباد واقع در بلوار شاهنامه (سه راه فردوسی) در مشهد نگهداری می شدند .در کل  150نفر در آنجا
نگهداری میشدند .با گرفتن نامه از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به اداره بهزیستی شهر مشهد
مراجعه شد و مجوز برای ورود به کمپ اقامتی ترک اعتیاد زنان با نام اکبرآباد گرفته شد .بعد از آن سعی شد همکاری مدیر آن
مرکز اقامتی جلب شود .سﭙس  30نفر از بیماران این کمپ (که در حال ترک مواد محرک بودند) داوطلبانه و هدفمند انتخاب و به
طور تصادفی در  2گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند (کسانیکه مالک های ورود را داشتند) .با توجه به روش پژوهش شبه
آزمایشی و حجم گروه نمونه تعداد  30نفر درنظر گرفته شد که به ﺻورت تصادفی به دو گروه آزمایشی ( 15نفر) و کنترل (15
نفر) تقسیم شدند .پژوهش افت آزمودنی نداشت زیرا کمپ اجباری و تحت نظر قوه قضاییه و بهزیستی بود و بیماران باید حداقل
 3ماه را آنجا سﭙری می کردند .مالک های ورود افراد به برنامه درمانی عبارت بودند از :عدم شرکت در سایر دوره های روان درمانی،
عدم ابتال به روان پریشی ،ماده مصرفی از نوع مواد محرک و آمفتامین (توهم زا) مانند شیشه ،کوکائین ،حشیش ،گل ،ماریجوانا،
علف و … باشد و در حال حاضر در حال ترک باشد ،سﻄح تحصیالت راهنمایی و باﻻتر ،دامنه سنی بین  18تا  45سال ،ترخیص
نشدن به مدت حداقل  2ماه دیگر به دلیل اتمام گروه درمانی ،مصرف متادون ممانعتی ندارد ،داوطلب بودن جهت شرکت در
پژوهش و امضای فرم رضایت نامه و تکمیل نمودن پرسشنامهها .ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از:
پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک :پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک توسط جواد ﺻالحی
فدردی و همکاران ساخته شده است .این پرسشنامه که از  20گویه تشکیل شده است ،میزان افکار و خیاﻻت مربوط به مواد و
وسوسه مصرف را می سنجد که فرد ترک کننده مواد ممکن است احساس و تجربه کرده باشد .نمره گﺬاری پرسشنامه بصورت
طیف لیکرت  6نقﻄه ای (کامالً درست است =  5و اﺻالً درست نیست =  )0می باشد .فدردی و همکاران آلفای کرونباخ این پرسش
نامه را  0/94گزارش کرده اند که نشان می دهد دارای پایایی قابل قبولی است .برای سنجش روایی از پرسشنامه اطمینان موقعیتی
و هوس روانی استفاده شد که جهت و اندازه همبستگی ها تأیید کننده روایی آن است ] .[26در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ برای این مقیاس  0/92محاسبه شد که حاکی از مقبول بودن پایایی این ابزار در جامعه مورد مﻄالعه میباشد.
در این پژوهش گروه آزمایشی به مدت  8جلسه درمان گروهی را به روش درمانی بهزیستی روانشناختی دریافت کردند .هر
جلسه  90دقیقه بود و گروه درمانی به مدت  2ماه ادامه داشت .گروه کنترل هیچ مداخلهای را دریافت نکرد .تمامی جلسات
ساختارمند و با پشتوانه پژوهشی ( )12 ،8بود که در جدول  1خالﺻه جلسات گزارش شده است .از گروه ها پیش و پس از انجام

جلسات درمانی آزمونهای ذکر شده گرفته شد .از آنجا که مﻄالعه حاضر ،از نوع مﻄالعات مداخله ای در انسانها می باشد ،انجام
مﻄالعه منوط به کسب رضایت نامه کتبی از افراد است که در روند پژوهش عملی گردید .داده های به دست آمده با استفاده از
روش های آمار توﺻیفی و استنباطی و  SPSS-23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش توﺻیفی میانگین و انحراف استاندارد
گزارش شد و در بخش استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس تﮏ متغیره استفاده شد.
جدول  :1درمان بهزیستی روان شناختی براساس مدل نظری فاوا ()2016
جلسات

هدف

محتوا

تکالیف خانگی

جلسات
ابتدایی ()2-1

خوشامدگویی ،ایجاد
رابﻄه و بیان اهداف
تشکیل گروه و اﺻول
درمان
معرفی منﻄﻖ درمان

خوش آمدگویی ،معرفی هر یﮏ از اعضای
گروه ،تعریف بهزیستی روان شناختی و
جایگاه آن در موقعیت های پیرامون فرد،
بیان منﻄﻖ درمان،
معرفی ابعاد اﺻلی نظریه شناختی افسردگی
و اضﻄراب .معرفی افکار خودآیند منفی و
تحریفهای شناختی

از درمانجویان خواسته میشود که
حوادث روزانه زندگیشان را در یﮏ دفتر
به طور منظم یادداشت نموده و هر
حادثه ،اتفاق یا مشکل را براساس
بهزیستی روانشناختی که برای خود در
آن موقعیت متصور هستند از ﺻفر تا
ﺻد نمره گﺬاری کنند.

جلسات میانی
()6-3

مشخص کردن موانع
موجود در راه
بهزیستی روانشناختی

بیرون کشیدن عقاید غیرمنﻄقی با هدف
خویشتننگری درمانجویان،
زیر سؤال بردن باورها و افکار خودآیند منفی
و آموزش به مراجع برای ارائه تبیینهای
جایگزین برای یﮏ موقعیت ،تأکید مجدد بر
تکنیﮏ خویشتننگری (با تأکید بر لحظات
خوشایند و مثبت).
تحلیل سودمند بودن باورها ،معرفی باورهای
جایگزین

مشخص کردن افکار و باورهای خود
کارکه سبب انقﻄاع زودهنگام بهزیستی
روانشناختی میشود.

جلسات پایانی معرفی ابعاد ششگانه بحث درباره حوزه های بهزیستی روانشناختی آموزش مراجع در جهت تغییر از سﻄح
آسیب دیده و رسیدن به سﻄح بهینه در
و تغییر شش بعد آسیب دیده بهزیستی
مدل بهزیستی
()8-7
ابعاد تسلط بر محیط ،رشد فردی،
روانشناختی
روانشناختی
زندگی هدفمند ،خودمختاری ،پﺬیرش
برنامهریزی برای خود درمانگری
بازبینی پیشرفت و
خود ،روابط مثبت با دیگران و ثبت
آماده شدن برای پایان
روزانه تغییرات
دادن به درمان
یافتهها:
شرکت کننده های حاضر در این پژوهش  30زن بودند که به طور تصادفی در  2گروه قرار گرفتند .در هر گروه  15نفر حضور
داشتند که شامل یﮏ گروه آزمایشی و یﮏ گروه کنترل می شدند .در جدول ( )4-1فراوانی تحصیالت در گروه های پژوهشی
آورده شده است

جدول :2فراوانی افراد در گروه های شرکت کننده با توجه به مقﻄع تحصیلی
گروه
کنترل

آزمایش
سیکل و زیر
سیکل

دیﭙلم

فوق دیﭙلم

لیسانس

سیکل و زیر سیکل

دیﭙلم

فوق دیﭙلم

6

6

2

1

7

6

2

در جدول  3میانگین و انحراف استاندارد سن و مدت پاکی (ترک مواد) شرکت کنندگان در گروه های دو گانه آورده شده است.
جدول :3میانگین و انحراف استاندارد سن و مدت زمان پاکی (برحسب تعداد روز) شرکت کنندگان
گروه

کنترل

آزمایش
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

سن

34

6/53

33/5

7/51

مدت پاکی

25/8

4/92

28/33

4/02

جدول  3میانگین و انحراف استاندارد سن نشان می دهد که میانگین سن در افراد گروه آزمایش  34سال و انحراف استاندارد آن
 6/53می باشد و برای گروه کنترل نیز میانگین سن  33/5و انحراف استاندارد آن  7/51می باشد .یعنی میانگین سنی دو گروه
تقریبا برابر است و پراکندگی سنی گروه کنترل مقداری بیشتر از گروه آزمایش می باشد .میانگین و انحراف استاندارد مدت زمان
پاکی نشان می دهد که میانگین مدت زمان پاکی (ترک مواد) در افراد گروه آزمایش  25/8روز و انحراف استاندارد آن  4/92روز
می باشد .حداقل مدت زمان پاکی برای گروه آزمایش 15روز و حداکثر  34روز بود .برای گروه کنترل نیز میانگین  28/33و انحراف
استاندارد آن  4/02می باشد .حداقل مدت زمان پاکی برای گروه کنترل  22روز و حداکثر  35روز بود .یعنی میانگین مدت زمان
پاکی در گروه کنترل حدود  3روز بیشتر از گروه آزمایش و پراکندگی در این متغیر در گروه کنترل و آزمایش تقریبا یکسان می
باشد (البته پراکندگی مدت پاکی در گروه آزمایش کمی بیشتر است) .بخش آمار توﺻیفی نمرات متغیر وابسته در جدول  4آورده
شده است.
جدول :4میانگین و انحراف استاندارد نمرات وسوسه بعد از ترک در گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پسآزمون

گروه آزمایش
وسوسه بعد از ترک
گروه کنترل

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

53/46

18/18

پسآزمون

43/33

21/86

پیشآزمون

57/86

22/05

پسآزمون

51/06

27/02

جدول  4نشان می دهد که میانگین نمرات وسوسه بعد از ترک گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش
داشته است .اما کاهش در گروه آزمایش بیشتر است.

به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش تحلیل کوواریانس تﮏ متغیره استفاده شده است که در جدول  5شاخص های آماری آن
ارائه می شود .نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنف و لوین نشان داد که این آزمون ها برای متغیر این پژوهش در گروه های کنترل
و آزمایش و در مراحل پیش آزمون و پس آزمون معنی دار نشد ( )P<0/05و بنابراین نتیجه گرفته می شود که توزیع داده ها
نرمال می باشد و واریانس ها در دو گروه همگن می باشند .پس پیش فرض های تحلیل کوواریانس تﮏ متغیره رعایت شده است.
جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس تﮏ متغیره برای وسوسه بعد از ترک
متغیر

مجموع مجﺬورات

درجه آزادی

میانگین مجﺬورات

F

سﻄح معناداری

وسوسه بعد از ترک (پیش آزمون)

15039/4

1

15039/4

215/66

*00/0

گروه

53/55

1

53/55

0/76

0/38

خﻄا

1882/86

27

69/73

کل

84206

30

طبﻖ جدول  5نتایج تحلیل کوواریانس تﮏ متغیره نشان می دهد که گروه درمانی بهزیستی روانشناختی به طور معناداری باعث
کاهش وسوسه بعد از ترک ( ) P>0/05شده است (با احتساب پیش آزمون) .بنابراین فرضیه ی تحقیﻖ تایید می شود و نتیجه
گرفته می شود که گروه درمانی بهزیستی روانشناختی باعث کاهش وسوسه بعد از ترک شده است.

بحث و نتیجه گیری:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان بهزیستی روان شناختی وسوسه بعد از ترک در زنان مرکز اقامتی ترک اعتیاد
می باشد .برای دستیابی به این هدف نمونه ای مشتمل بر  30نفر برای این پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده
شدند .از نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر بهزیستی روانشناختی موجب کاهش معنادار وسوسه بعد از
ترک در زنان مرکز اقامتی ترک اعتیاد در گروه تحت درمان بهزیستی روان شناختی می شود که با نتایج هو ،[27]3جکوبسون4
] ،[28مارتین5و همکاران ] ،[29ماسکارو6و همکاران ] [30و نیکنام و همکاران ] [31همسو می باشد .اهمیت توجه به وسوسه
مصرف مواد بعد از ترک آن زمانی آشکار می شود که بدانیم اعتیاد به ﺻورت یﮏ فکر دائمی اجباری برای استفاده از مواد ،حتی در
شرایﻄی که فرد از مضرات جدی و پیامدهای ناگوار شخصی و اجتماعی آن آگاه است ،ادامه می یابد ] .[32از میان ابعاد گوناگون
درگیر در فرایند اعتیاد پدیده وسوسه مصرف مواد بعد از ترک نقش مهمی در بازگشت مجدد بیمار پس از درمان و حفظ موقعیت
سوءمصرف و وابستگی به مواد دارد .در فرایند درمان بیماران ،بعد از رسیدن به حالت پرهیز ،میل شدیدی برای تجربه دوباره اثرات
مواد دیده می شود .این احساس ممکن است از چند ساعت پس از شروع درمان تا روزها و ماه ها پس از آن دیده شود .فراوانی و
شدت ولع مصرف کم کم رو به کاهش می رود و به ندرت ناپدید می شود .بنابراین تشخیص و درمان این پدیده بالینی به عنوان
یکی از عوامل شکست درمان دارای اهمیت است ] .[33امینی و همکاران ] [34میزان بازگشت به مصرف مواد را  75درﺻد و در
ایران  50درﺻد ذکر کرده اند .پس لزوم توجه به وسوسه مصرف مواد بعد از ترک آن بیش از پیش فراهم می باشد که در این
پژوهش به جنبه های مختلف آن پرداخته شده است .در حال حاضر اختالل های مصرف مواد و پیامدهای ناخوشایند ناشی از آن
یکی از مهم ترین مشکالت سالمت عمومی در سراسر جهان به شمار می آید ].[35
امروزه سوءمصرف مواد مخدر با کاهش کیفیت زندگی ،افزایش میزان مرگ و میر ،تقلیل در ارزش های اجتماعی و اخالقی و
افزایش رفتارهای مجرمانه همراه است و به همین دلیل یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با سالمت است که مورد توجه قرار
گرفته است ] .[36اختالل مصرف مواد یکی از عواملی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم سبب اختالل در نظم و امنیت جامعه
شده است و هم از بعد شخصی و هم از بعد اجتماعی تاثیر عمیقی بر حوزه های حقوقی ،اجتماعی ،زیستی و مالی در جهان به جا
گﺬشته است .عالوه بر میلیون ها نفر ک ه در جهان از این عارضه اجتماعی رنج می برند ،آثار و تبعات آن روی زندگی میلیون ها
نفر دیگر نیز به طور غیرمستقیم تاثیر می گﺬارد ] .[37آنچه که در این بین حائز اهمیت است ،بررسی عوامل مختلفی است که بر
زندگی زنان معتاد تحت درمان تاثیر میگﺬارد .درمان مبتنی بر بهزیستی روانشناختی یکی از درمان های شناختی –رفتاری است
که افکار خودآیند علت رفتارهای غیرانﻄباقی هستند ،افراد باید رفتارها و افکار جدید را بیاموزند و بتوانند در طرح مراقبت از خود
شرکت نمایند .درمان شناختی – رفتاری شیوه های کوتاه مدت و متمرکز بوده که به مصرف کنندگان مواد کمﮏ می کند تا
موقعیت هایی را که در آن احتمال سوءمصرف مواد باﻻ می رود را شناسایی و در زمان های ﻻزم از این موقعیت ها دوری کرده و
در نهایت به شیوه مؤثری با طیف مشکالت رفتاری مرتبط با مواد مقابله کنند ] .[38وسوسه مصرف مواد به دنبال ترک مواد به
عنوان یکی از پیامدهای مهم آن به شمار می رود که در این پژوهش به آن پرداخته شده است .در مجموع با توجه به ابعاد مختلف
روانی ،اجتماعی و خانوادگی که مسئله اعتیاد در پی دارد ،در این پژوهش سعی شده است به بررسی آن پرداخته شود .امید است
که این پژوهش رهیافتی باشد برای سایر پژوهشگران تا در آینده پژوهشهای کامل تر و متقن تری را انجام دهند.
از محدودیت های این پژوهش عدم وجود فرﺻت کافی و ترخیص بیماران از کمپ بعد از  3ماه بود که امکان سنجش در مرحله
پیگیری را با مشکل مواجه ساخت؛ با وجود اینکه مرحله پیگیری فرﺻت مناسبی برای مقایسه سرنوشت ساز گروه های آزمایش و
کنترل فراهم می نماید.
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