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 مارانيکننده در برنامه معتادان گمنام و بشرکت مارانينگرش ب ياسهيمطالعه مقا

 به سوء مصرف مواددرمان نگهدارنده با متادون نسبت تحت 

 

  ),Ph.DM.D(*5و4 يرمحمدخانيم ديمج، )Ph.D(5و4و3نظر فاطمه پاک ،)B.Sc(2 ريگيماه ديسع ،)Ph.D(1و4اصل نعمت ستوده
 رانيسمنان، سمنان، ا ي، دانشگاه علوم پزشکيپرستار يهامراقبت قاتيمرکز تحق -1

 رانيدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،يشناسگروه روان -2

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران عضالني، بخشي عصبيتحقيقات توان مرکز -3

 رانيسمنان، سمنان، ا يموثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک يعوامل اجتماع قاتيمرکز تحق -4

 رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يو آمار، دانشکده پزشک يولوژيدمياپگروه  -5

 ده يچك
در افراد بعد از دوره  اديتداوم ترك اعت شيجهت افزا ي( جلساتNarcotics Anonymous: NA) برنامه معتادان گمنام هدف:

 مارانيکننده در برنامه معتادان گمنام و بشرکت مارانينگرش دو گروه از ب سهيمطالعه مقا نيباشد. هدف از انجام ايم ييزداسم
 .بود 1396سوء مصرف مواد در سمنان در سال  بهدرمان نگهدارنده با متادون نسبت تحت 

گروه درمان ) ينفر 30ساله شامل دو گروه  40تا  20مرد مجرد  90، يليتحل-ياسهيمقا يمطالعه مقطع کيدر ها: مواد و روش
از افراد بدون سابقه مصرف از نظر نگرش نسبت به مواد مورد  ينفر 30 گروه کيو  متادون و گروه معتادان گمنام(دارنده با نگه

 .استفاده شد "سنج مواد مخدرنگرش"نامه از پرسش نگرش، يريگاندازه يمطالعه قرار گرفتند. برا
اثرات،  يهاطهيح از کي هر زيو ن يسه گروه از نظر نمره نگرش به طور کل انيم يدارياين پژوهش تفاوت معن جينتا ها:يافته

تر و در گروه معتادان گمنام، نامطلوب گريکه نگرش در گروه درمان با متادون از دو گروه د يبه طورخطرات و مصرف نشان داد، 
 .(>001/0Pبود ) گريتر از دو گروه دمطلوب

معتادان  ي، شرکت در جلسات آموزشدارنده با متادونبا درمان نگه سهيرسد در مقايبه نظر م قيتحق جيطبق نتا گيري:نتيجه
 .داشته باشد يترشيمواد نقش ب اصالح نگرش نسبت به سوء مصرف ايتواند در بهبود يگمنام، م

  
 متادون ، اوپيوييداختالالت مرتبط با ، اختالالت مرتبط با مواد نگرش، هاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
 ،يمعضل اجتماع نيمصرف مواد مخدر، چهارم سوء

به مواد  يوابستگ[. 1کشورهاست ] يتيو امن ياقتصادي، بهداشت
 ها را دريمارياست که بار عمده ب ياصل يماريده بدر ارتباط با 

 يکي يشرق ترانهيدر منطقه مد راني[. ا2دهند ]يم ليجهان تشک
آن رو  يو روند کل هبه مواد را داشت يآمار وابستگ نياز باالتر

مواد و تاثيرات مخرب  [. افزايش سوء مصرف3است ] شيبه افزا
 هاي اجتماعي ويهاي مختلف زندگي موجب نگرانآن بر جنبه

 ياهاي مداخلهتوجه و برنامه ازمنديشده که ن يبهداشت عموم
 [.4است ]
کاهش  ايدرمان  يبرا يمختلف ييدارو اي يطب يهاروش از

شود. امروزه درمان يوابسته به مواد استفاده م مارانيدر ب بيآس
 :Methadone Maintenance Therapy)نگهدارنده با متادون

MMT) بخش براي اثر نهيهز و منيا موثر، نسبتاًمداخله  کي

. شوديمحسوب م رکمک به درمان افراد وابسته به مواد مخد
است و  يبيضد درد ترک کيهاي مو و رندهيگ ستيمتادون اگون

نسبت به  دييوئيهاي اپرندهيباالتري به گ يقدرت چسبندگ
روش  کي. استفاده از آن به عنوان و مشتقات آن دارد اكيتر

و  بيتواند به کاهش آسيم ه و استانداردشناخته شد کامالً
 [.5کند ] ککننده کمفرد مصرف يتقاضا

 يهااستفاده از روش رغمي، علدهنديها نشان ميبررس
 يدرصد بااليي از بيماران  لغزش و بازگشت ،يمختلف درمان

طور که عوامل متعدد [. همان6] دوباره به شروع مصرف دارند
به مواد  يو شروع وابستگ رييگدر شکل يو اجتماع يفرد

هستند.  ندهکننييتع زيدرمان ن تيموفق در دارند، نقش رمخد
روابط  ،يزندگ وهيش ،يتيهاي شخصيژگيو رينظ يعوامل

ها، عواطف و يبستگباورها، احساسات، دل ،ياجتماع
 يرو يهمگ اند،رشد فرد شکل گرفته يکه در ط ييرفتارها

 25/9/1398 تاريخ پذيرش:3/10/1397تاريخ دريافت:      majidmirmohammadkhani@yahoo.com    09125317634 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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نسبت به مواد مخدر موثرند و لذا هم در بروز  مارانينگرش ب
[. 9-7] کننديم فايا يو هم در درمان آن نقش اساس يوابستگ

لذا توجه به تغيير و اصالح در نگرش نامطلوب بيماران تحت 
[. منظور از نگرش 6] است ياديز تيلوو ا تياهم يدرمان دارا

است که فرد سالم را به سمت  يرمنطقيغ اي ينامطلوب تفکر منطق
مصرف و فرد وابسته را به سمت تکرار مصرف مواد سوق  نياول
که  نيا يعنيفرد  کينگرش نامطلوب  گريدهد. به عبارت ديم

خطر بشمارد اثرات خوب بداند، آن را کم يموادمخدر را دارا او
و  اني[. باباخان10نشان دهد ] يبه مصرف آن عالقمند اي

که درمان  دنديرس جهينت نيهمکاران در مطالعه خود به ا
در اصالح نگرش  يحدود تواند تايمتادون م دارنده بانگه

نسبت به سوء مصرف مواد   زين شانيا يهاادهو خانو مارانيب
نشده است.  دييدر همه مطالعات تا افتهي ني[. اما ا11] موثر باشد

 روش خصوصاً  نيداد ا و همکاران نشان ينيمطالعه حس جينتا
 شانيخانواده ا ياعضا گريمصرف مواد در د که سوء يمارانيدر ب

ها نداشته اصالح نگرش آن يرو يچندان ريهم وجود داشته، تاث
 [.12] است

 زين ييدارو ريمتعدد غ يهاروش ،ييکنار مداخالت دارو در
 رينظ ييهابه مواد وجود دارد. روش يدرمان وابستگ يبرا

 ،يدرمانخانواده ،يدرمانشناخت ،ي، رفتاردرمانيدرمانروان
مدار ياجتماع يهاو درمان ياجتماع يهاآموزش مهارت

، مارانيب يندسازعالوه بر توانم تواننديهستند که م ييهابرنامه
 شينسبت به مصرف مواد و در افزا شانيدر اصالح نگرش ا

[. 13داشته باشند ] رياز مصرف تاث يدور به هاآن يبنديپا زانيم
مشکالت و عالئم  ريسا ليتقل يرو تواننديمداخالت م نيا

[. 3] داشته باشند يمثبت ريهم تاث مارانيب يانهيزم يشناسروان
از  يکي (Narcotics Anonymous: NA)منامبرنامه معتادان گ

نسبت  مارانينگرش ب رييبهبود و تغ يمدع که هاستروش نيا
سازمان  کيبرنامه توسط  نيبه مصرف مواد مخدر است. ا

چند ساله متشکل از  تيبا سابقه فعال يالمللنيب يرانتفاعيغ
شده است و در حال  ليارائه و تکم يمعتادان در حال بهبود

-14]وجود دارد  زيدر ايران ن ياو منطقه يبه شکل محلحاضر 
 12 يهامدون مشتمل بر سنت برنامه به صورت کامالً ني[. ا16

مقصر بودن  ،يماريبه عنوان ب ادياعت رشيگانه است که شامل پذ
 ،ي، ممکن بودن پاکاديعاجز بودن در مقابل اعت اد،يدر مورد اعت

 تياعتقاد به حما ،يتعهد اخالق ه،اراده، قدرت اقرار به گنا تيتقو
از مواد  زيپره گر،يخداوند، اعتقاد به جبران، کمک به معتادان د

با استرس  يسازگار يهاو رشد عزت نفس و کسب مهارت
 [.17] باشنديم

که به طور مرتب در  يافراد که اندمطالعات نشان داده يبرخ
، از نسبت به گروه شاهد کنند،يجلسات معتادان گمنام شرکت م

[. نتايج 18برخوردارند ] يترشيب يو خودبسندگ يپاک زانيم
تاثير جلسات معتادان  نييتحقيق ستوده و همکاران با هدف تع

ان داد که گمنام بر صفات شخصيتي بيماران وابسته به مواد نش
معتادان گمنام، نمرات صفات متعاقب شرکت در جلسات 

 يشيپرروان-ينژندروان و گراييبرون-گراييشخصيتي، درون
 ابدييداري بهبود مبه مواد به صورت معني مبتاليان به وابستگي

در  يشوق زندگ[. نتايج تحقيق چن و همکاران نشان داد، 2]
معتادان گمنام نسبت به  يدوازده قدم رنامهکنندگان در بمشارکت

 ترشياند، بنداشته يمشارکت يکه در برنامه دوازده قدم يکسان
و  يسردگاف ،ينگران ريآنان نظ يبوده و از شدت عواطف منف

و همکاران  ني قيتحق جي. نتا[19] خصومت کاسته شده است
 نمعتادا يبهبود يهااد که  مشارکت در جلسات و برنامهنشان د

ته به مواد موثر بوده است، بيماران وابس يبهبود گمنام نه تنها بر
 زيبه علت تغيير در نگرش بيماران، ميزان لغزش آنان را نبلکه 

ران نشان داد و همکا اميلينتايج پژوهش و[. 20] دهديکاهش م
ماه در  9 يکنندگان مواد مخدر که طدرصد از مصرف 66که 

اند، از مصرف مواد داشتهجلسات معتادان گمنام شرکت 
 [.21] اندکرده يدارخود

دهنده درمان ارائه يو خصوص يبه تعدد مراکز دولت تيعنا با
بتوان گفت در حال حاضر  ديشا ران،يدارنده با متادون در انگه

 سوء يبرا يروش درمان نيترو مقبول نيترجيروش را نيا
مثبت  ريچه تاث [. گر22شود ]يمحسوب م مصرف مواد در کشور

است،  يپوششمقابل چ ريغ و تقاضا بيروش در کاهش آس نيا
آن در اصالح  تيکفا ديموجود در کشور مو ياما شواهد علم

قابل قبول از لغزش و عود  يريشگيو به تبع آن پ مارانينگرش ب
 قاتيتحق جياست که نتا يحال در ني. استيسوء مصرف ن

نگرش  رييخوب برنامه معتادان گمنام در تغ ريکننده تاثمطرح
سوال  نيشان بوده است. ايا يو استمرار دوران پاک مارانيب

نسبت  مردم يکه با در نظر گرفتن نگرش کل چنان مطرح استهم
 اي، آيانهيزم طيشرا نيتراز مهم يکيبه مواد مخدر به عنوان 

از دو روش  کي تحت درمان با هر مارانينگرش ب اصوالً
و با افراد  گريدکيمصرف مواد مخدر با  نسبت به سوء شگفتيپ

 يقاتيو تحق يبه کمبود شواهد علم تيعنا بادارد؟  يسالم تفاوت
و  يپژوهش کاربرد کيدر قالب  قيتحق ني، اخصوص نيدر ا

 سهيپاسخ به سوال فوق و با هدف انجام مقا يدر راستا يمقدمات
کننده شرکت مارانيبمتشکل از دو گروه   يامورد نظر، در نمونه

دارنده با تحت درمان نگه مارانيدر برنامه معتادان گمنام و ب
ام بدون سابقه مصرف انج گروه از افراد سالم کي زيو ن متادون

 .شد
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 هامواد و روش
پس از  يقاتيطرح تحق کياساس  مطالعه مقطعي بر نيا
مورخ  645با شماره سمنان  يدر دانشگاه علوم پزشک بيتصو
در سال  93/470301و اخذ کد اخالق به شماره  18/4/93

در شهر سمنان انجام شد. جامعه پژوهش را بيماران مرد  1396
 رنامهروش ب از دو يکيو مجرد وابسته به مواد تحت درمان با 

افراد بدون  زيدارنده با متادون و نمعتادان گمنام و درمان نگه
  نيدادند. حجم نمونه در ايسابقه سوء مصرف مواد تشکيل م

 ناني، اطم4/0زه اثر نظر گرفتن اندا با در ،يمطالعه مقدمات
 زيدر آنال F انجام آزمون يبرا درصد90و توان درصد 95
 افزاراز نرم فادهسه گروه و با است انيطرفه م کي انسيوار

G*Power،90 اول  يهانفر( برآورد شد. گروه 30گروه  نفر )هر
رد وابسته به مواد تحت مرد مج مارانيب نياز ب بيو دوم به ترت

درمان با متادون و برنامه معتادان گمنام بودند و گروه سوم به 
به مواد  يبدون سابقه وابستگعنوان شاهد شامل مردان مجرد 

عه انتخاب و در مطالعه وارد شدند. جام انيکه از م دبودن
 ريمطالعه به صورت آسان )در دسترس( و غ نيدر ا يريگنمونه
اول  و دوم  يهاکننده در گروهانجام شد. افراد شرکت ياحتمال
کننده به مراکز درمان بيماران داوطلب مراجعه انياز م بيبه ترت

 در جلسات معتادان گمنام هکنندو شرکت دارنده با متادوننگه
کنندگان در مطالعه انتخاب و ورود شرکت نديانتخاب شدند. فرا

شرکت کرده  قيکه در تحق يراداف نيبود که از اول بيترت نيبه ا
را که  يگريشد افراد تحت درمان دي، خواسته مبودند

)روش گلوله  ندينما يشرکت در مطالعه معرف ي، براشناختنديم
که خود  ييهامحل و در يبه صورت فرد نامهرسش. پ(يبرف

گرفت و يقرار م ارشانياخت داشتند در ليکنندگان تماشرکت
کنندگان شد. شرکتيگرفته م ليتحو شانياز ا ليپس از تکم
به  يافراد عاد انياز مدر دسترس و  يريگنمونه کرديسالم با رو

 .جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند تيشرط داشتن رضا
عالوه بر تشخيص وابستگي به ورود به مطالعه  يارهايمع

[ 23] کايپزشکي آمرمواد طبق آخرين معيارهاي انجمن روان
جهت شرکت  تياول، عبارت بود از داشتن رضادو گروه  يبرا
 ليتکم يمطالعه، داشتن سواد خواندن و نوشتن )برا در

تا  20 ني، سن ببقه ازدواج(، مجرد بودن )نداشتن سانامه(پرسش
 ي، داشتن يک تا شش ماه سابقه درمان با متادون )براسال 40

و حضور در جلسات معتادان گمنام به مدت يک تا گروه اول( 
کامل، عدم مصرف  ارييماه )براي گروه دوم(، هوش شش

و عدم وجود مشکالت  يداروهاي ضد اضطراب و ضد افسردگ
 ريماهه اخ شگونه تجربه ناگوار در ش ، نداشتن هرحاد يروان

 يهايماريتصادف، فوت عزيزان و نداشتن سابقه ابتال به ب شامل
. گروه يپزشکروان مارستانينيازمند به بستري شدن در ب يروان

انتخاب  يافراد داوطلب انيو از م ارهايسوم بر اساس همان مع
گونه مواد مخدر بودند. در انتخاب  هرشد که فاقد سابقه مصرف 

 30تر از )کم يسن عيها از نظر توزهگرو شديم يافراد سع
 يدارا/پلمهيد/پلميد ري)ز يالتي( و تحصترشيب ايساله  30ساله/
باشند. در  کيبه هم نزداالمکان ي( حتيدانشگاه التيتحص

 نانيکنندگان اطمحرمانه بودن اطالعات به همه شرکتخصوص م
 .داده شد
، تعداد التيشامل سن، تحص هياطالعات پا يآورجمع يبرا

به عدم  يبنديپا ي)به معنا يمدت زمان پاک زيو نافراد خانواده 
 يساخته و برانامه محققمصرف به طور مستمر( از پرسش

مصرف مواد، از آزمون نگرش  سنجش نگرش نسبت به سوء
[. اين 10،24سنج مواد مخدر دالور و همکاران استفاده شد ]

 1اثرات )عبارات اسيمقعبارت و سه خرده 40مون مشتمل بر آز
تا  30( و مصرف )عبارات 29تا  22(، خطرات )عبارات 21تا 
اثرات ، نامه منظور از اثراتپرسش نيباشد. در اي( م40

، است. منظور از خطرات يو اجتماع يروان ،يکيولوژيزيف
مصرف  طهي. حاست يو اجتماع يفرد ،ي، روانيخطرات جسم

مخدر دارد سواالت  فرد به مصرف مواد ياشاره به عالقمند زين
مخالفم،  کامالً يهانهيبا گز کرتيل فينامه به شکل طپرسش

 1وافقم با دامنه نمرات از م ندارم، موافقم و کامالً  يمخالفم، نظر
شده است. جمع نمرات به عنوان نمره نگرش کل  ميتنظ 5تا 
 ترشيشود. نمرات بيگرفته م نظر اس دريمقو هر خرده اسيمق

 يهمسان بيشود. ضرايم ريتر تفسنگرش نامطلوب يبه معنا
اثرات، مصرف و خطرات مواد  يهااسيمقخرده يبرا يدرون

 ني[. ا24] بوده است 81/0و  91/0 ،90/0 بيمخدر به ترت
 642/0و  830/0، 710/0 بيدر مطالعه ما به ترت بيضرا

 .دست آمدهب
انجام شد. نرمال بودن  SPSS-16افزار ها با نرمداده ليتحل

ها با انسيوار يو برابر لکيو رويبا تست شاپ يعدد يرهايمتغ
شد از  يدرصد بررس کي يداريدر سطح معنتست لون 

 يفيصفات ک عيتوز سهيمقا ي)برا يمجذور کا يآمار يهاروش
 ي)برا ندگانهطرفه و چ کي انسيوار زيها( و آنالگروه انيم

مشخصات  قيها با و بدون تطبگروه انينمره نگرش م سهيمقا
ها آزمون  گروه يدو به دو سهيمقا ي( استفاده شد. براهيپا

صدم در  5از  تر( کمP) يپ ريانجام شد. مقاد يمتعاقب بون فرون
 .دار در نظر گرفته شديها معنآزمون

 
 نتايج

 کنندگانسن شرکت اريو انحراف مع نيانگيم
 31تا  24با دامنه  28ها آنسن  انهيم و سال 23/2±90/27

تفاوت  گريدکيبا  يسن عيتوز نظر از ها. سه گروهسال بود

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ko

om
es

h.
22

.3
.5

50
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
oo

m
es

hj
ou

rn
al

.s
em

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/koomesh.22.3.550
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5384-en.html


 و همکاران اصلنعمت ستوده                                     ...کننده در برنامهاي  نگرش بيماران شرکتمطالعه مقايسه

553 

 

سه گروه از نظر تعداد  نيچن(. همP=234/0نداشتند ) يداريمعن
 (P=910/0) التي( و سطح تحصP=317/0خانواده ) ياعضا

 اريو انحراف مع نيانگينداشتند. م يداريبا هم تفاوت معن زين
گمنام در زمان  نيدر دو گروه متادون و معتاد يمدت زمان پاک

 ماه 97/3±40/1 و 07/4±36/1 بينامه به ترتپرسش ليتکم
( P=780/0نداشتند ) يداريتفاوت معن گريدکي با که بود

از نظر سن،  اکننده در مطالعه رمشخصات افراد شرکت 1جدول 
 دهد. ينشان م خانواده يو تعداد اعضا التيمقطع تحص
نمرات نگرش سه گروه  اريو انحراف مع نيانگيم 2 جدول

 يهاطهياز ح کي هر کيو به تفک يمورد مطالعه را به طور کل
نمرات   نيا سهيدهد. با مقاياثرات، خطرات و مصرف نشان م

 يسه گروه از نظر نمره نگرش به طور کل انيم يداريتفاوت معن
قابل  رفاثرات، خطرات و مص يهاطهيحاز  کي هر زيو ن

از نمرات  کيکه هر  ي( به طور>001/0Pگزارش بود )
 ( و درترنامطلوب ي)به معنا ترشيالذکر در گروه متادون بفوق

 گريتر( از دو گروه دمطلوب ي)به معناتر گروه معتادان گمنام کم

 انيم  يداريمعن ها تفاوتگروه انيدو به دو م يسهيبود. مقا
( و P=307/0گروه شاهد و متادون ) واثرات در د طهيحنمرات 

( P=494/0گمنام ) نيدو گروه شاهد و معتاد خطرات در طهيح
دار بودند يمعن يدو به دو همگ ساتيمقا ريسانشان نداد. 

(001/0P<) . 
 ينمره کل سهيچندگانه که به منظور مقا انسيوار زيآنال جينتا

 هياز مشخصات پا کي هر ريتاث قيتطبسه گروه با  انينگرش م
خانواده و سطح  يشامل سن، تعداد اعضا مورد مطالعه

 .باشديقابل مشاهده م 3جدول انجام شده است، در  التيتحص
سن، سطح  يرهايمتغ قيبا تطب دهدينشان م ليتحل نيا جينتا

 يهم تفاوت نمره کل خانواده باز يو تعداد اعضا التيتحص
(. تکرار >001/0Pدار بوده است )يسه گروه معن انينگرش م

دار  يتفاوت معن زيننگرش  يهاطهياز ح کي هر يبرا ليتحل
در هر  زين متعاقب يهاآزمون جي(. نتا>001/0Pنشان داده شد )

بدون حضور  انسيوار زيآنال جينتامنطبق با  ريدو مدل اخ
 بود. يانهيزم يرهايمتغ

 
 به تفکیک گروهاز نظر سن، تحصیالت و تعداد اعضای خانواده   . مشخصات افراد شرکت کننده در مطالعه1جدول 

P* 
 )%( تعداد

 مشخصات
 متادون شاهد معتادان گمنام

234/0 
 سال 30کمتر از  18(0/29) 24(7/38) 20(3/32)

 سن
 سال و بیشتر 30 12(9/42) 6(4/21) 10(7/35)

910/0 

 زیر دیپلم 7(2/41) 5(4/29) 5(4/29)

 دیپلمه 13(2/30) 14(6/32) 16(2/37) تحصیالت

 دانشگاهی 10(3/33) 11(7/36) 9(0/30)

317/0 
 نفر 4 کمتر از 21(6/39) 16(2/30) 16(2/30)

 تعداد اعضای خانواده
 نفر و بیشتر 4 9(3/24) 14(8/37) 14(8/37)

 *آزمون استقالل کای دو

 

 مصرف در سه گروه. میانگین و انحراف معیار نمرات  نگرش شرکت کنندگان به سوء مصرف مواد  به طور کلی و به تفکیک هریک از حیطه های اثرات، خطرات و 2جدول 

 *P انحراف معیار میانگین گروه حیطه )دامنه نمرات(

 (21-105)اثرات

 30/8 30/49 معتادان گمنام

 35/7 20/59 شاهد >001/0

 44/8 63/62 متادون

 (8-40)خطرات

 27/3 66/16 معتادان گمنام

 84/4 30/18 شاهد >001/0

 19/5 26/24 متادون

 (11-55)مصرف

 88/3 20/13 گمنام معتادان

 75/5 26/19 شاهد >001/0

 38/7 53/29 متادون

 (40-200نگرش کل )

 67/13 16/79 معتادان گمنام

 10/11 76/96 شاهد >001/0

 14/17 43/116 متادون

 *آنالیز واریانس یک طرفه
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 برای مقایسه میانگین نمره نگرش میان  سه  گروه با  تطبیق سن، تعداد اعضای خانواده و سطح تحصیالت چندگانه.  آنالیز واریانس 3جدول 

 توان آزمون مربع اتا F P میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات منبع

 000/1 545/0 >001/0 092/20 466/4180 5 331/20902 مدل اصالح شده

 994/0 198/0 >001/0 699/20 900/4306 1 900/4306 عرض از مبداء

 055/0 000/0 839/0 042/0 661/8 1 661/8 التیتحص

 050/0 000/0 998/0 000/0 001/0 1 001/0 سن

 072/0 002/0 658/0 197/0 088/41 1 088/41 خانواده یتعداداعضا

 000/1 513/0 >001/0 294/44 272/9216 2 544/18432 گروه

 - - - - 071/208 84 991/17477 خطا

 - - - - - 90 000/893163 کل

 - - - - - 89 322/38380 اصالح شده کل

 

 
 گيريبحث و نتيجه

سه  انيدر نگرش مدهنده تفاوت اين پژوهش نشان جينتا
دارنده با گروه مورد مطالعه )معتادان گمنام، تحت درمان نگه

 يهاطهيحاز  کي در هر زيو ن يطور کلمتادون و گروه شاهد( به 
باشد. معتادان گمنام در همه يم اثرات، خطرات و مصرف

از نظر   يرغم تفاوت عدديخطرات که عل طهيجز حهها )بطهيح
نسبت به دو گروه  يتردار نبود( نگرش مطلوبيمعن يآمار

 نيا يکننده ارتباط احتمالتواند مطرحيافته مي نيداشتند. ا گريد
باشد. اما با توجه به عدم وجود  مارانيبهبود نگرش ب روش با

 ديشاتحت درمان،  يهاگروه يزمان پاک انيدار ميتفاوت معن
 نمود.  ديتاک مارانياز لغزش ب يريشگيبا پ آن رتباطتوان بر ايم

معتادان  اريخود يهاپايه و اساس در گروه ينظر دگاهيد از
 ،هاي مثبت، خود شاهديويژگيمنام، آموزش، يادگيري، رشد گ

هاي افتهي[ . 17] نگرش است در خود کارآمدي و البته تغيير
استفاده از  نيمعکوس ب يگر رابطهانيب زين گريد قاتيتحق

[. 21-19] است دهبوبه مواد  شيجلسات معتادان گمنام و گرا
کننده در نگرش به مواد در افراد شرکت رييتغ يبخشاثر نييدر تب

رسد، جلسات معتادان گمنام يعتادان گمنام به نظر مجلسات م
واردان بتوانند با معتادان آورند که تازهياي را فراهم ممجموعه

 ريبا مشارکت سا کنند و دايپ  يدر حال بهبودي حس همانند
از  رييادگيو  گريدکياعتراف، گوش کردن به  قياعضاء از طر

الزم جهت  يو فضا ليرا تشک يگروه درمان کي گر،يدکي
 يهادر نگرش رييبا تغ و افتهيرا نگرش به مواد  رييبهبودي و تغ

نج و مثل استرس، ر يليخود، روش مؤثر مقابله با مسا نياديبن
 جيرسد معتادان، نتايتجربه کنند. عالوه بر آن، به نظر مدرد را 

و پس از  کننديرا از زبان معتادان بهتر درك م ادياعت يمنف
 اديرا در مورد اعت ينگرش منف نيترشيمعتادان، بمواجهه با 

 [.14،13] کننديکسب م
تر معتادان گمنام نسبت نگرش مطلوب ديمطالعه شا نيا در

از افراد سالم در جامعه بر  ياندهيبه گروه شاهد به عنوان نما
نوع مداخله بر اصالح نگرش افراد نسبت به  نيا ريقدرت تاث

توان ياستدالل م نيبگذارد. با هم صحه ترشيسوء مصرف مواد ب
با  سهيتر گروه تحت درمان با متادون را در مقانگرش نامطلوب

 يروش درمان نيا تيکفا يتر بودن نسببه نفع کمگروه شاهد، 
کرد. گرچه بهبود نگرش با  ريدر اصالح نگرش فرد وابسته تفس

 ترشيبتواند همراه باشد، اما يم زيدارنده با متادون ندرمان نگه
لذا در  .مصرف مواد و کاهش وسوسه مؤثر استبر بازگشت از 

الزم  يينسبت به مصرف مواد از کارا ياساس يهارشنگ رييتغ
، قدرت دارنده با متادون[. درمان نگه11] ستيبرخوردار ن

دهد. افراد وابسته به يرا در فرد تحت درمان افزايش م يبازدار
 يدارنده با متادون به جايگزيندرمان نگه قياز طر مواد افيوني،

 [. 25] دکننيپيدا م يثابت از يک ماده مجاز، دسترس
 ي، مطالعه حاضر داراموضوع و کاربرد تيرغم اهميعل
مورد  ديبا جينتا رياست که در تفس ييهايها و کاستتيمحدود

 يطيو در شرا يمقطع زمان کيمطالعه در  ني. ارديتوجه قرار بگ
شده است. لذا از نگرش  ياند بررستحت درمان بوده مارانيکه ب

نبود.  نيمحقق تدس در يقبل از شروع درمان اطالع مارانيب
تر مشکل کم  يگروه شاهد تاحد کيشده با آوردن  يگرچه سع

الزم در  اطيبا افراد سالم احت مارانيب سهيدر مقا ، اما اصوالًشود
سالم از که جامعه افراد  . چرارديصورت گ ديبا يريگجهينت

به  متفاوتند. مارانيبا ب يو اجتماع يفرداز جهات  ياريبس
، در طرح مارانيب يمشارکت و همکار يکثرمنظور جلب حدا

 شانيا ياجتماع-ياقتصاد طياز شرا يو جامع قياطالعات دق
کم نمونه  فوق اثر تعداد نسبتاً يهاتياخذ نشد. عالوه بر محدود

 از نظر دور بماند.  دينبا زين جينتا بر دقت
انجام  به ادياست توجه محققان کشور در حوزه اعت الزم

 يهادر گروه ترشيب ينيبال يهاييو کارآزما يدانيمطالعات م
 ترقيدق يابيزرو ا يبه منظور بررس مارانيب ميمختلف و قابل تعم

فرصت قابل  کيبرنامه معتادان گمنام به عنوان  بيو معا ايمزا
جلب شود.  ياجتماع ممه ديتهد کيآثار  ليتقل يتوجه برا

 گذاراناستياندرکاران و سدست ان،يمتول شوديم شنهاديپ
نسبت به   مثبت، يمبارزه با سوءمصرف مواد در کشور با نگاه
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 يبرا وابسته در مراکزبرنامه  نيا يواقع گاهيجا تيو تثب تيتقو
 طيفراهم نمودن شرا. ندياقدام و مساعدت نما مارانيکمک به ب

 يها و مراکز بازپرورمعتادان گمنام در زندان جلسات يبرگزار
مربوط به   يهاتياهداف و فعال نييو تب ياقدام به معرف زيو ن

 قياز طر آن يايها و مزاتيبر ظرف ديانجمن معتادان گمنام با تاک
 شنهاديکه قابل پاست  يموارد يمنابع درسي و آموزشدرج در 

 باشد.يم
داد بيماران هاي پژوهش حاضر نشان افتهي يطور کل به

جلسات معتادان گمنام به طور  کننده دروابسته به مواد شرکت
خطرات و مصرف نسبت به  افراد  اثرات، طهيو در سه ح يکل

نسبت  يتردارنده با متادون از نگرش مطلوبتحت درمان نگه
در  شرکترسد يبه سوء مصرف مواد برخوردار بودند. به نظر م

اصالح  ايتواند در بهبود يمعتادان گمنام، م يجلسات آموزش
 .نگرش نسبت به سؤ مصرف مواد نقش داشته باشد

 
 تشكر و قدردانی

شده در دانشگاه علوم  بيتصو يقاتيمقاله از طرح تحق نيا
و با کد اخالق  18/4/93مورخ  645سمنان با شماره  يپزشک

دانشگاه از نظر  نيتوسط ااستخراج شده است و  93/470301
 .شده است تيحما يمال
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Introduction: Narcotics Anonymous (NA) program includes some meetings to extend the continuity of giving up 

addiction in patients after detoxification. The purpose of this study was to evaluate the attitudes of patients undergoing 

methadone maintenance therapy in comparison with narcotics anonymous towards drug abuse. 

Materials and Methods: In this comparative-analytical cross-sectional study which was accomplished in Semnan, 

Iran, 90 single males 20 to 40 years old participated in the study as three balanced groups including Methadone 

Maintenance Therapy (MMT), NA and a group without past-history of drug use as controls were studied. To measure 

attitude, the questionnaire "Drug Attitude Questionnaire" was used.  

Results: Findings showed that the difference between the three groups was significant in terms of attitude score in 

general and subscales of effects, risks and consumption, so that in the MMT group it was more and in the NA group 

it was less unfavorable than the other two groups (P<0.001). 

Conclusion: Comparing to MMT, participation in the NA meetings may promote or improve the attitude of the 

patents towards drug abuse more. 
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