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 چکیده 

پژوهش از نوع در کیفیت زندگی مردان تحت درمان متادون بود. طرح  آوریبررسی تأثیر آموزش تاب هدف پژوهش حاضر،
نفر از  30کنندگان پژوهش شامل آزمون همراه با گروه کنترل بود. شرکتآزمون و پستحقیق شبه آزمایشی و با طرح پیش

طور تصادفی به پزشکیگیری هدفمند با استفاده از مصاحبه روانی نمونهمرد( تحت درمان با متادون بودند که به شیوه ) معتادان
بود. یافته های به دست آمده از تحلیل  نامه کیفیت زندگیپرسش شاملابزار پژوهش  .شدندو کنترل انتخاب به دو گروه آزمایش 

آزمون بین دو گروه تفاوت معناداری کوواریانس چند متغیری نشان دادند که بین میانگین نمرات کیفیت زندگی در مرحله پس
میانگین نمرات هر دو مؤلفه اصلی کیفیت زندگی گروه آزمایش شد. آوری باعث افزایش نمرات کل و وجود داشت و آموزش تاب

جهت افزایش ارتقای کیفیت زندگی  آوریکه آموزش تاب شودیمگیری آمده در این مطالعه، چنین نتیجهدستهای بهاز یافته
 مردان تحت درمان با متادون گزینه درمانی مناسبی است.

 درمان متادون کیفیت زندگی؛ آوری؛تاب :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه
ای که پس از وارد شدن به درون ارگانیسم بتواند بر هر ماده: »کندمیگونه تعریف ( ماده مخدر را اینWHO)1سازمان بهداشت جهانی

سایر مشکالت  های مرتبط با مواد در مقایسه با. از نظر شیوع، اختالل(1393)پیکان،  «یک یا چند عملکرد فرد تأثیر بگذارد ماده مخدر است
( میزان شیوع مادام العمر اختالل های مصرف NIMH)2بالینی، فراوانی بیشتری دارد به طوری که بر اساس گزارش موسسه ملی سالمت روان

 به ، بازگشتسوءمصرف مواد اختالل درمان در آمدهدستبه هاپیشرفت باوجود (.2014کابر، ) استگزارش شده   %3/35مواد در جمعیت عمومی 

 به ورود و زداییسم از پس مواد سوءمصرف کنندگان است، بیشتر شایع مشکل یک ، همچنانفمصر کنترلغیرقابل و سنگین هایدوره

. (2006 ،، فرانکلین، پتاپیس، لینچآورند )مک کیمی رو مصرف مواد به مجدداً درمان، شروع از پس روز 90طی  بخشی،توان هایدرمان
در  هاپژوهشنتایج  و باشدهایی مانند داروهای آگونیست یا همان متادون برای درمان این افراد کافی نمیدرمان که انددادهتحقیقات نیز نشان 

که افراد  انددادهنشان  هاپژوهشاز طرف دیگر بعضی  .مورد تأثیر درمان نگهدارنده متادون بر کیفیت زندگی و عالئم روانشناختی متناقض است
 . برای نمونه پلز، شرایبر و ادلسونانددادهادون در مقایسه با افراد عادی، سطح باالیی از مشکال ت سالمت روانی را نشان تحت درمان مت

 .کنندمیه اکثر افراد تحت درمان متادون اختالالت خلقی و عاطفی مانند افسردگی و اضطراب را تجربه کدر پژوهش خود نشان دادند  (2006)
 اثر بخشی و نتایج درمانی ارزیابی یک عامل مهم در زندگی به کیفیت توجه اندنشان داده اخیر دهه سه طی در (2009)ان کارپنتیر و همکار 

شواهد پژوهشی حاکی از آن است که سوءاستفاده  (.2010، ، ریمر، شافر، کراوز، هاسن و ورتینورکا)است روانی  و جسمانی یهایماریدر ب درمان
؛ کارو و همکاران، 2014فیلمیر، جارالیس، آراسته، فیلیپس و هاگان، )تر همراه است  از مواد مخدر و مصرف مواد افیونی با کیفیت زندگی پایین

کارپنتیر و )مصرف مواد با کیفیت زندگی است حاکی از رابطه منفی و مستقیم سوء هاپژوهشبرخی  (.1390؛ پورنقاش، حبیبی و ایمانی، 2011
 با افراد غیرمعتاد کیفیت زندگی پایین کـه افـراد معتـاد در مقایسـهاند ها نشان دادهپژوهش. (2000؛ و بوکستین، 1390قمری، ؛2009همکاران، 
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آوری مطرح  ها مفهومی با نام تاب آسیب الت روانی واخیراً در حوزه اعتیاد و سایر اختال  (.1388، شمس اسفند آباد و نژاد نادری)تری دارنـد 
 باشد.  و درمان کلید پیشگیری تواندمیشده و 

( 2001والر ). (1388زرین کلک، ) شوندنمی ولی دچار اختالل گیرندمیکه در معرض خطر قرار  رودمیآوری در مورد کسانی به کار  تاب
روان  یمطالعهتاب آوری یکی از مفاهیم و سازه های بهنجار مورد توجه و . داندیشرایط ناگوار متاب آوری را سازگاری مثبت فرد در واکنش به 

و فراتر  (2001 ؛ مستن،2000 التار و چیچتی،) شودمیهای تلخ و ناگوار اطالق ایند پویای انطباق مثبت با تجربهشناسی مثبت نگراست و به فر
تاب آوری با مصرف مواد و اند که های تحقیقاتی نشان دادهیافته. (2004 بونانو،)از جان سالم به در بردن از استرس و نامالیمات زندگی است 

هش در پژو  (.2009استلمان و همکاران، ) و سوءمصرف مواد با تاب آوری کم و سالمت روانی پایین مرتبط است نگرش به آن ارتباط دارد
آوری نشان داد که افراد غیرمعتاد به طور معناداری  حاصل از مقایسه تاب نتـایج( 1390) حسینی المدنی، احدی، کریمی، بهرامی و معاضدیان

معنـی  یافته هستند. همچنـین افـراد بهبـود یافتـه نیـز نسـبت بـه معتـادین بـه طـور بهبود دارای تاب آوری باالتر نسبت به گروه های معتاد و
 آوری باالتری بودند. داری دارای تاب

 است که آیا آموزش تاب آوری، روشی کارآمد در بهبود کیفیت زندگی سؤالبا توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این  
  بیماران تحت درمان متادون است یا خیر؟ و تاب آوری

 
 روش

 شرکت کنندگان
شامل کلیه معتادان تحت این پژوهش  جامعه آماری بود.با گروه کنترل آزمون پس  -و از نوع پیش آزمون پژوهش حاضر نیمه آزمایشی

به صورت در دسترس و  باشد کهیمنفر از مردان تحت درمان با متادون  30 باشد. حجم نمونه پژوهش شاملیمکیش شهردرمان با متادون 
ماه از روند  6مدت از میان مراجعه کنندگان تحت درمان متادون به کلینیک حامی که هدفمند بر اساس معیارهای ورود و خروج در پژوهش 

 . شدندواگذار  (نفر 15) کنترلو  (نفر 15در دو گروه آزمایش ) ا استفاده از انتساب تصادفیب انتخاب شدند و ،انددرمان را گذرانده

 ابزار
 این توسط که مفاهیمی ( ساخته شد.1992) شربورن و ویر توسط پرسشنامهاین  استفاده شد: SF-36کیفیت زندگی  پرسشنامه( 1

 روانی و سالمت جسمانی ارزیابی پرسشنامه، این طرح از هدف خاصی ندارد. بیماری یا گروه سن، به اختصاص شوند،سنجیده می پرسشنامه

 که هشت است سوال 36دارای پرسشنامه این آید.می به دست سالمت دهنده تشکیل گانه هشت های حیطه ترکیب نمرات وسیله به که است

 دلیل نقش به ایفای محدودیت جسمانی، دلیل به نقش محدودیت ایفای جسمانی، عملکرد عمومی، راشامل سالمت سالمت مختلف حیطه

نمره گذاری هر بعد در دامنه ای از صفرتا صد  دهد.می قرار ارزیابی مورد روانی سالمت و نشاط یا خستگی اجتماعی، عملکرد بدنی، درد عاطفی،
یت انجام می شود و در صورتی که نمره فرد باالتر از پنجاه باشد نشان دهنده کیفیت زندگی مطلوب و نمره پایین تر از پنجاه نشان دهنده کیف

 منتظری ایران در بار اولین برای را پرسشنامه ایناعتبار (. 1993)فلس و پری،  دارد باالیی اعتبار و روایی پرسشنامه این زندگی نامطلوب است.

از هشت  بعدهفت در اعتبار ضریبکردند، نتایج نشان داد که  ارزیابی باال به سال 15 های سنی رده در نفر 4163 بین در (2007) و همکاران
 بود.  65/0بود، و فقط در یک بعد ) سرزندگی( ضریب اعتبار  95/0تا  77/0بعدکیفیت زندگی در دامنه ای بین 

 برنامه از برگرفته برنامه این. بود شده تشکیل رسمی جلسه 10 از آوری تاب های مؤلفه شزآمو برنامه( پروتکل آموزش تاب آوری: 2

احمدی و شریفی درآمدی، ) درآمد اجرا به آمریکا متحده ایاالت در 1997 سال در که است، 1پژوهش موسسه و کروتز میلستین، و هندرسون

 چالش (4 ،گروهی بحث( 3 ،سخنرانی روش به مستقیم آموزش (2 ،قبل جلسه تکالیف وارسی (1: بدین صورت بود جلسه هر فرآیند .(1393

 قوانین و آوری تاب با هاآن آشناکردن و مخاطبین با ارتباط برقراریجلسه اول: . خالصه محتوای جلسات شامل: جلسه بندی جمع( 5 ،فکری
 نسبتو خودآگاهی آنها  خود ضعف و قوت نقاط با خودآگاهی، آشنایی آزمودنی ها اصلی های مؤلفه. بحث در موردخودآگاهی و کارگاه در شرکت

 تقویت در مؤثر عوامل و عللشناسایی  ، نفس عزت از روشنی درکاهدافشان. جلسه دوم:  بحث پیرامون ارزشمندی و تقویت عزت نفس،   به
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ها. جلسه سوم: بحث پیرامون  آن از مورد یک نمودن برطرفو  خود های شناسایی ضعف، زندگی در نفس عزت تأثیر و اهمیت، نفس عزت
ارم: ارتباط موثر، برقراری روابط اجتماعی و دوستیابی، پی بردن به اهمیت ارتباط، و رسیدن به تعریف ساده و روشنی از مفهوم دوستی. جلسه چه

تصمیم گیری، آشنایی بحث پیرامون آینده نگری، تعیین اهداف و چگونگی دستیابی به آن. جلسه پنجم: بحث در رابطه با خودکارآمدی و 
جلسه ششم:  .تصمیمات نتایج و بینی عواقب پیش و زندگی در درست تصمیم یک ارزش و اهمیت ،خوب تصمیم یک صحیح معیارهای

خودکارآمدی و حل مساله. جلسه هفتم مسولیت پذیری، جلسه هشتم: کنترل هیجانات، جلسه نهم: مدیریت استرس، خشم و اضطراب و جلسه 
 و اتمام درمان. دهم جمع بندی

 

 شیوه اجرا 
ی ورود و هامالکو بررسی عالیم ، شرکت کنندگان بر اساس  از تشخیص اعتیاد روند اجرای پژوهش حاضر بدین صورت بود که پس

، سال 18حداقل  سن ،تحت دوره درمان با متادون بودن افراد عبارتند بود از:معیارهای ورودخروج به پژوهش برای شرکت در طرح معرفی شدند. 
ها تحت مداخله دیگری جز درمان یآزمودننیز این نکته که و  ،قبل از تمریناتعالقه به شرکت در فعالیت گروهی ، امضای فرم رضایت آگاهانه

از پژوهش نیز عبارت بودند از: عدم شرکت در جلسات  خروج هایمعیارمتادون نباشند و تحت درمان دارویی و روان شناختی خاصی نیز نباشند. 
سایکوز( )تشخیص عالیم اختالالت تفکر  ،DSM-Vبراساس  شدید افسردگی اختالل خلق و عالیم تمرین بیش از یک جلسه، تشخیص

 حامی کیش ترک اعتیادکلینیک  به کنندگان ی مراجعهیهکل بین از ی ورود به پژوهش.هامالکو یا نداشتن هر یک از  ،DSM-V براساس
 دوگروه به تصادفی جایگزینی روش و به انتخاب پژوهش در شرکت جهت دسترس در گیری نمونه روش به نفر از افراد واجد شرایط 30تعداد 

ن پیش هر دو گروه مقیاس های کیفیت زندگی و تاب آوری را به عنوا شدند، سپس شرکت کنندگان تقسیمنفر(  15کنترل )و نفر(  15) یشآزما
دقیقه  90جلسه ای آموزش تاب آوری به صورت جلسات گروهی هفته ای  10آزمون تکمیل نمودند. در مرحله بعد گروه آزمایش تحت مداخله 

هر دو گروه  جلسات آموزش تاب آوری شرکت کنندگاندر پایان اجرای وه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. ای قرار گرفت. در این مدت گر
 به عنوان پس آزمون تکمیل نمودند و داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل شدند.ری را مقیاس تاب آو

 

 نتایج

گروه آزمایشی با میـانگین سـنی . استنفر گروه کنترل(  14نفر گروه آزمایش و  14) نفر 28پژوهش شامل  تعداد شرکت کنندگان در این
آموزش تـاب  تاثیر برای بررسیدر این پژوهش شرکت داشتند.  70/3و  71/32و گروه کنترل با میانگین سنی  90/8و انحراف استاندارد  92/39

ای متغیرهـ هیچ کـدام از ادمتغیری استفاده شد. نتایج نشان دچند  آزمون تحلیل کوواریانستحت درمان با متادون،  آوری بر کیفیت زندگی افراد
بـا  معنـادار بـود. نمرات پیش آزموناثر  نداشتند اماهای کیفیت زندگی داری با مجموعه مؤلفهارابطه معن کنترل سن، تحصیالت و وضعیت تأهل

بر  آموزش تاب آوری بنابراین. شدهای کیفیت زندگی مشاهده دار بین گروه آزمایش و کنترل در مجموع مؤلفهاتفاوت معنکنترل اثر این متغیرها، 
توان گفت بین نمرات پس آزمون دو گروه در حداقل یکی از خـرده مؤلفـه هـای و می اثربخش است کیفیت زندگی افراد تحت درمان با متادون

 .داری وجود داردامقیاس کیفیت زندگی تفاوت معن
آزمایش و کنترل در نمرات دو مؤلفه کلی سالمت روانی و سالمت جسمانی از لحاظ آماری معنادار  های تعدیل شده گروهتفاوت میانگین

تفاوت های نمرات مؤلفه  %30های نمرات کل پس آزمون مؤلفه سالمت جسمانی و تفاوت %32که  دهدیمنشان  ریتأث. میزان (1بود )جدول 
نمرات مؤلفه سالمت  %32دیگر ارائه جلسات آموزش تاب آوری باعث افزایش ، به عبارت باشدیمسالمت روانی ناشی از عضویت گروهی 

در رابطه با خرده مقیاس های کیفیت زندگی نمرات مؤلفه سالمت روانی کیفیت زندگی در پس آزمون شده است.  %30جسمانی کیفیت زندگی و 
خرده مقیاس های اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی و اختالل که بین میانگین نمرات دو گروه در مرحله پس آزمون در  دادنیز نتایج نشان 

درصدی نمرات گروه  %31و  %44شود و آموزش تاب آوری به ترتیب باعث بهبودی مشاهده می ادارنقش به خاطر سالمت هیجانی تفاوت معن
داری بین دو اکه تفاوت معن دادها نتایج نشان آزمایش در مرحله پس آزمون در مؤلفه های مذکور شده است. اما در رابطه با سایر خرده مقیاس

اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان با متادون با توجه به تفاوت معنادار میانگین  بنابراین شود.گروه مشاهده نمی
 .شودنی( تأیید میسالمت جسمانی و سالمت روا) نمرات دو گروه در نمرات کل و دو مؤلفه اصلی مقیاس کیفیت زندگی
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 1جدول 
 نتایج تحلیل کوواریانس در رابطه با اثربخشی آموزش تاب آوری بر مؤلفه های کیفیت زندگی

 مجموع مجذورات منبع تغییرات مقیاس
درجه 
 آزادی

F 
سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

 کارکرد جسمی
56/174152 پیش آزمون  1 5/183  001/0>  92/0  

92/1235 عضویت گروهی  1 3/1  27/0  08/0  

 اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی
82/62272 پیش آزمون  1 36/45  001/0>  75/0  

24/14371 عضویت گروهی  1 47/10  001/0>  41/0  

 اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی
39/98113 پیش آزمون  1 97/47  001/0>  76/0  

10/15436 عضویت گروهی  1 54/7  001/0>  33/0  

 انرژی/خستگی
51/534 پیش آزمون  1 25/0  62/0  01/0  

32/1821 عضویت گروهی  1 86/0  36/0  05/0  

 بهزیستی هیجانی
89/33514 پیش آزمون  1 68/9  001/0  39/0  

02/4778 عضویت گروهی  1 38/1  25/0  08/0  

 کارکرد اجتماعی
89/13550 پیش آزمون  1 94/23  001/0>  61/0  

56/2 عضویت گروهی  1 0 94/0  0 

 درد
36/17710 پیش آزمون  1 38/64  001/0>  81/0  

28/456 عضویت گروهی  1 65/1  21/0  10/0  

 سالمت عمومی
39/52027 پیش آزمون  1 66/897  001/0>  98/0  

71/4 عضویت گروهی  1 07/0  78/0  0 

 سالمت جسمانی
61/1109964 پیش آزمون  1 37/186  001/0>  89/0  

83/58983 عضویت گروهی  1 9/9  001/0>  32/0  

 سالمت روانی
77/163824 پیش آزمون  1 36/7  001/0>  26/0  

40/205242 عضویت گروهی  1 22/9  001/0>  3/0  

 

 بحث

نتایج پژوهش نشان داد آوری افراد تحت درمان با متادون بود. تاب بر کیفیت زندگی و آوریآموزش تاب تاثیرن پژوهش بررسی هدف ای
ت هایی اسهای پژوهششود. این نتایج همسو با یافتهمیآوری افراد تحت درمان با متادون تابآوری باعث ارتقای معنادار جلسات آموزش تاب

المدنی و  توان به مطالعات حسینین میان میاند که از ایآوری در حوزه اعتیاد نشان دادهآوری را بر تابکه در مطالعات خود اثربخشی تاب

-تابگفت  توانیم (2003فردیکـسون و همکـاران )با نظرات افزایش  همسو( اشاره کرد. 1389) قمی و همکاران حسینی ( و1390) همکاران

های منفی شده و مقابله موفق با تجربه ای و افزایش سطح تحمل وهای مقابلهمهارتآوری از طریق افزایش سطوح عواطف مثبت باعث تقویت 
 فـرد در مواجهـه بـا مـشکالت وعواطف منفی کمتر به سراغ مواد برود. شودیباعث م
ای مؤثر استفاده های مقابلهامیدوار هستند و از سبک آوری باالیی برخوردارند، در هنگام مواجهه با شرایط تهدیـد کننـدهافرادی که از تاب 

 و داشته باالتری نفس به اعتماد انطباقی، پذیریانعطاف واسطهبه ،اندکرده دریافت آوریتاب آموزش که مواد وابستگی به مبتال افراد .کنندیم
 دهدیمدر مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان رند. دا بهتری روانشناختی سازگاری برخوردارند، آوریتاب پایین سطح از که افرادی با مقایسه در

این الگوی  توانیمو  اختالل سوءمصرف مواد از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار استآوری افراد مبتال به در ارتقای تاب آوریآموزش تاب
 .دانست آوری و تسریع در فرایند ترک اعتیادبا سایر الگوهای درمانی برای تابدرمانی را گزینه مناسبی در مقایسه 
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 دربه سایر جوامع باید جانب احتیاط را رعایت نمود.  این پژوهش بر روی جامعه مردان تحت متادون کیش انجام گرفته و در تعمیم نتایج

ا توجه به ب گرددیم پیشنهاد نگرفت. صورت ماه چند از پس درمان نتایج مکانی و مالی پیگیری زمانی،های محدودیت واسطه به تحقیق این
های خدماتی ستی و سایر مکان، بهزیهاکینیکلدر مراکز ترک اعتیاد،  آوریاز آموزش تابآوری بر افزایش تاب آوریاثربخش بودن آموزش تاب

 شناختی جهت درمان و یا کاهش عالیم در افراد مبتال به اختالل سوء مصرف مواد استفاده شود. روان
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