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Abstract 
Introduction: The high rate of relapse after addiction withdrawal indicates 
inadequacy of detoxification courses and ignoring the role of psychosocial variables 
as critical component of successful treatment protocols. The aim of the present study 
was to apply the theory of planned behavior (TPB) to determine the effective factor 
related to the substance abuse treatment continuity in the in-treatment clients 
referring to drug-stop clinics of Masal city. 
Methods: With a simple random sampling method, 195 in-treatment clients referring 
to drug-stop clinics of Masal city participated in a cross-sectional study. Data were 
collected by demographic information questionnaire, TPB-related scales, substance 
abuse screening questionnaire (TCU) and treatment continuity questionnaire. Chi-
Squared test, independent t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Pearson 
correlation coefficient and path analysis were used to analyze the data. 
Results: The finding of the two models revealed that the strongest correlation 
coefficients were found between intention with constructs such as attitude, 
perceived behavioral control (PBC), and treatment continuity, as well as between 
treatment continuity and attitude (P < 0.05). Also, attitudes (β = 0.51, P < 0.05) and 
PBC (β = 0.33, P<0.05) had the greatest effect on intention to treatment continuation. 
Moreover, attitudes and subjective norms significantly mediated the relationship 
between the history of substance abuse and the intention to treatment continuation 
(P < 0.05). Finally, TPB constructs described 52% and 31% variance of intention and 
treatment continuity, respectively (P < 0.05). 
Conclusions: The findings confirmed the usefulness of TPB to determine the factors 
influencing the substance abuse treatment continuity. So, design of TPB-based 
behavioral-cognitive interventions is recommended to improve substance abuse 
treatment continuity. 
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 چکیده
 تماعیاج روانشناختی متغیرهاي نقش به توجهیبی و زداییسم هايدوره کفایت عدم دهنده نشان ترك از بعد عود باالي میزان :مقدمه

 تعیین منظور به) TPB( شده ریزيبرنامه رفتار تئوري کاربرد حاضر مطالعه هدف. است موفق ترك هايپروتکل از جزئی عنوان به
 .بود ماسال شهر مواد ترك هايکلینیک در درمان تحت متقاضیان در مواد مصرف سوء ترك و درمان تداوم موثر عوامل
 ماسال شهر ترك هايکلینیک درمان تحت ترك متقاضیان از نفر 195 که بود مقطعی توصیفی مطالعه یک کنونی پژوهش :کار روش

 ،TPB با مرتبط هايمقیاس دموگرافیک، اطالعات پرسشنامه با هاداده. کردند شرکت آن در ساده تصادفی گیرينمونه شیوه به
 آنالیز مستقل، تی اسکوئر، کاي هايآزمون. شدند گردآوري درمان تداوم پرسشنامه و) TCU( مواد مصرف سوء غربالگري پرسشنامه

 .شدند استفاده هاداده تحلیل و تجزیه براي مسیري آنالیز و پیرسون همبستگی ضریب طرفه، یک واریانس
فتاري هاي نگرش، کنترل رترین ضرایب همبستگی به ترتیب بین سازه قصد با سازهنتایج حاصل از دو مدل نشان داد قوي :هایافته

، P > 05/0). در این میان، نگرش (P > 05/0)، و تداوم ترك و همچنین، بین تداوم ترك و نگرش وجود داشت (PBCدرك شده (
51/0 = β و (PBC )05/0 < P ،33/0 = βرین تاثیر را بر قصد جهت تداوم ترك اعمال کرد. همچنین، نگرش و هنجارهاي ) بیشت

درصد  31و  52به ترتیب  TPBهاي داري میانجی بین سابقه سوء مصرف و قصد تداوم ترك بودند. نهایتاً سازهانتزاعی به طور معنی
 ).P > 05/0واریانس قصد و تداوم ترك را توصیف کردند (

-رفتاري مداخالت طراحی. شد تایید مواد مصرف سوء ترك تداوم بر موثر عوامل تبیین راستاي در TPB سودمندي :گیري نتیجه
 .شودمی توصیه مواد مصرف سوء ترك روند بهبود منظور به TPB بر مبتنی شناختی

 :کلیدي واژگان
 ترك نگرش، مواد، مصرف سوء

 عود درمان، قصد، اعتیاد،
ا

مقدمه
 عمومی بهداشت حوزه هاي دغدغه تریناز مهم یکی سوء مصرف مواد

سنگینی  یو اجتماع ي، اقتصادیبهداشت يهانهیهزکه  شودمی محسوب
موضوع اعتیاد در ایران در کند. را بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل می

هاي اخیر روند رو به رشدي داشته است و آمارها حاکی از آن است سال
درصد در استان تهران تا  5/2هاي مختلف از که شیوع اعتیاد در استان

  .]1[درصد در استان هرمزگان متفاوت است   17
گذاران سیاست يهادرمان اعتیاد همواره به عنوان یکی از دغدغه

بخش سالمت سالمت مطرح بوده و نیز مبلغ قابل توجهی از اعتبارات 
دهند که دو سوم دهد. مطالعات نشان میرا به خود اختصاص می

گیرند می بیمارانی که تحت درمان با هدف قطع مصرف مواد افیونی قرار
دچار درصد بیماران  33 کنند وبازگشت میهفته به مواد  6در عرض 

 در نهایت مجدداً  ،اندهروئین که سه سال ترك کامل داشته گی بهوابست
ها نشان . همچنین، برخی از پژوهشپردازندمصرف هروئین می به

ماه اول دچار  6افراد مراجعه کننده براي ترك در درصد  80 اند کهداده
 . ]2[اند شدهعود 

هاي بعضاً طوالنی بازپروري هاي باالي عود پس از مواجهه با دورهمیزان
هاي هاي درمانی و برنامهروش زدایی نشانگر آن است که اوالً و سم

زدایـی سـم و دارودرمانی یا کنترل از اثربخشی الزم برخوردار نیستند
کند. ثانیاً ضرورت دارد پروتکل ترك براي ترك کفایت نمی به تنهایی

عوامـل فردي، خانوادگی، موفق سوء مصرف مواد همزمان سهم 
ل و ترك آن در نظر را در ایجاد اختال اجتماعی و جغرافیایی و اقتصادي

اي از عوامل دهد که مجموعه. نتایج مطالعات مروري نشان می]3[بگیرد 
 ، فقدان انگیزه کافی،م پایبنـدي بـه درمـانعـدهمچون -فردي 

هاي ، عدم آگاهی از روشوسوسه ،خوابییروانی، ب-فشارهاي روحی
ت زندگی، عدم مشارکت در گروه درمانی، سطح باالي شکالمقابله با م

و همچنین، عوامل  -افسردگی و اضطراب و پایین بودن سطح امیدواري 
هاي مراجعه به محلهمواد،  دسترسی آسان به اجتماعی مانند-محیطی
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هاي پرتنش، نابسامانی در ، موقعیتهـاي خـانوادگیکـشمکشسابق، 
موثر عود  عدم حمایت اجتماعی بر میزانو  مدیریت اوقات فراغت،

. به همین دلیل، در درمان اعتیاد بر ضرورت کاربرد یک ]4[هستند 
رویکرد چند وجهی و متشکل از رفتار درمانی و درمان شناختی به همراه 

گرایانه و جامع از متغیرهاي شود. شناخت واقعدارودرمانی تاکید می
درون و برون فردي موثر بر بروز سوء مصرف مواد، تصمیم براي ترك، 

در پروسه ترك و حفظ سبک زندگی عاري از مواد موفقیت  تداوم حضور
هاي کنترل و مدیریت سوء مصرف مواد را تضمین خواهد کرد برنامه

]5[. 
هاي عود را هم به صورت یک پیامد و هم به صورت برخی از پژوهش

گیرند که تحت تاثیر یک انحراف در فرایند تغییر رفتار در نظر می
متغیرهاي درون فردي مانند خودکارآمدي، انتظار پیامد، ولع، انگیزه، 
مقابله، وضعیت عاطفی و حمایت اجتماعی قرار دارد. بنابراین، شناسایی 

یرهاي روانشناختی موثر بر ترك موفق سوء مصرف مواد گامی متغ
ضروري در طراحی مداخالت جامع به جهت کاهش دفعات عود در 

 . ]6[متقاضیان ترك اعتیاد می باشد 
در تحقیقات مرتبط با سوء مصرف مواد، فهم مکانیسم تاثیرگذاري 
عوامل روانشناختی مانند هنجارهاي انتزاعی، عقاید و باورهاي کنترلی 

مدهاي رفتاري اهمیت زیادي دارد. همچنین، عوامل روانی بر قصد و پیا
هاي انتزاعی و کنترل رفتاري درك اجتماعی مشخص مانند نگرش، نرم

شده در تعیین احتمال قبول یا عدم پذیرش رفتارهاي بهداشتی سهم 
دهــد کــه تحقیقــات نشــان می. عالوه بر این، ]7[اي دارند عمده

نظریـه  هايرویکـرد مبتنی برــاي آموزشــی همؤثرتریــن برنامه
هاي آموزش سالمت و ها و نظریهریشه در مدلمحـور هسـتند کـه 

هاي رایج که کارآمدي . یکی از تئوري]8[روانشناسی تغییر رفتار دارند 
و اثربخشی آن در ارتباط با توصیف رفتارهاي بهداشتی متنوع و 
همچنین، طراحی مداخالت آموزشی به کرات ارزیابی شده است، تئوري 

 :Theory of planned behaviorریزي شده (رفتار برنامه
TPB نام دارد که بسیاري از متغیرهاي روانشناختی مذکور در (

ریزي شده به عنوان . تئوري رفتار برنامه]9[قرار دارند  آنچهارچوب 
ام کند تا دالیل انجیک نظریه روانشناختی اجتماعی است که تالش می

یک رفتار خاص توسط یک فرد را کشف کند. قصد رفتاري محصول 
تاري درك شده هاي نگرش، هنجارهاي انتزاعی و کنترل رفسازه

)Perceived Behavioral Control: PBCهاي ) است. سازه
PBC گذارد. و قصد رفتاري به طور مستقیم بر رفتار مورد نظر تاثیر می

توان در قالب ارزیابی منفی یا مثبت از رفتار و پیامدهایش نگرش می
اي است که یک فرد از تعریف شود. هنجارهاي انتزاعی نیز درجه

کند و اینکه جامعه ا نزدیکی دیگران به خودش تصور میصمیمیت ی
شود و در نهایت چقدر فرد براي رفتار به طور کلی چقدر ارزش قایل می

 PBCعالقمند است تا از این قبیل عقاید هنجاري تبعیت کند. سازه 
. نگرش، ]10[شود نیز در قالب آسانی یا سختی انجام رفتار تعریف می

قادر به پیش بینی قصد رفتاري هستند.  PBCهنجارهاي انتزاعی و 
توانند رفتار می PBCعالوه بر این، قصد رفتاري به تنهایی یا به همراه 

ت بینی رفتار اسنیز به تنهایی قادر به پیش PBCبینی کنند و را پیش
مطالعه مستقل بکار رفته است و  1000در بیشتر از . این تئوري ]11[

با قدرت باال از کارآمدي آن حمایت می حاصل شده مجموع نتایج
 . ]12, 9[کنند

بینی و توصیف رفتارهاي مرتبط با استعمال به منظور پیش TPB از
سیگار، نوشیدن الکل، تزریق مواد و سوء مصرف مواد نیز استفاده شده 

را واریانس قصد و رفتار  درصد قابل توجهی ازهاي مدل سازه و است
) 2014. به طور مثال، زموره و همکاران (]12-9[بینی کردند پیش

به منظور  TPBسوالی مرتبط با  9با کاربرد یک مقیاس  ]13[
متقاضی ترك  200بینی تکمیل مراحل درمان سوء مصرف مواد در پیش

نشان دادند که سه سازه نگرش، هنجارهاي انتزاعی و کنترل رفتاري 
بینی کردند درصد واریانس رفتار را پیش 42درصد واریانس قصد و  61

با  ]14[) 2015هاي پژوهش کلی و همکاران (. همچنین، یافته]13[
بینی حضور در جلسات پیشرفته درمانی پس از سم زدایی هدف پیش

درصد  21و قصد اجرایی نشان داد که  TPBالکل و مواد با استفاده از 
شود و نگرش و واریانس تداوم حضور در درمان توسط مدل توصیف می

. همچنین، پیندو ]15[قصد اجرایی سهم چشمگیر در پیش بینی دارد 
در راستاي  TPB) بعد از مصاحبه کیفی مبتنی بر 2018و همکاران (

فهم بهتر موانع ترك اعتیاد در آمریکاي التین نتیجه گرفتند که دلیل 
درمان بیشتر موانعی نگرشی است که ریشه در اجتناب این جمعیت از 

عوامل فرهنگی، کارآمدي درك شده درمان، اهداف مرتبط با بازپروري 
و نیاز درك شده به درمان دارد. لکه ننگ و تصور نبود حمایت اجتماعی 

 TPBاز سوي خانواده نیز به همراه اقلیت بودن جزء موانع مرتبط با 
ر بتنی ب. عالوه بر این، نتایج مرتبط با آموزش م]16[شود محسوب می

TPB مداخله انگیزشی تعاملی فشرده در گروهی از افراد  به همراه
سیگاري مبتال به اختالالت روانی شدید که توسط برونته و همکاران 

) انجام شد نشان داد که بعد از مداخله یک سوم بیماران 2019(
با  PBCتالشهایی براي ترك داشتند و نگرش، هنجارهاي انتزاعی و 

سیگار ارتباط معنی دار داشتند. همچنین، عقاید و  قصد براي ترك
هنجارهاي مرتبط با درمان، قصد براي ترك و میزان منواکسید تنفسی 

. با توجه به شیوع ]17[بعد از مداخله به طور معنی داري بهبود یافتند 
باالي سوء مصرف مواد در ایران و پیامدهاي متعدد جسمانی، روانی و 
اجتماعی مرتبط با آن، درصد باالي عود مصرف پس از ترك و لزوم 
تداوم درمان، شناسایی عوامل موثر بر تداوم درمان و پیشگیري از عود 

ل یک ضرورت قبهاي تغییر رفتار به عنوان ها و مدلبا استفاده از تئوري
از طراحی مداخالت پیشگیرانه شناختی رفتاري پذیرفته شده است. لذا 

 TPBمطالعه حاضر با هدف پاسخ به این سوال مطرح شد که آیا تئوري 
مدل مناسبی براي تعیین عوامل موثر بر تداوم درمان سوء مصرف مواد 

 ؟هاي ترك مواد شهر ماسال استدر متقاضیان تحت درمان در کلینیک
چند درصد از واریانس رفتار تداوم  TPBهمچنین، سازه هاي تئوري 

 ترك سوء مصرف مواد را توصیف می کنند؟ 

 روش کار
نظر ز و ا تحلیلی -یک مطالعه توصیفی کنونی از حیث کاربردپژوهش 

ماه سال  دي تیر الیدر فاصله زمانی که  مقطعی بود زمانی پژوهشی
کلیه متقاضیان  معه پژوهش شاملشد. جاانجام  در شهر ماسال 1398

درمان سوء مصرف مواد شهر  هاي خصوصیکلینیکتحت پوشش  مرد
حجم نمونه الزم براي شرکت در پژوهش با توجه به تعداد  .ماسال بودند
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)، مقدار خطا N=400کلینیک ترك ( 3کل متقاضیان تحت پوشش 
)05/0=d و  30/0)، درصد عودZ   کوکران  بر اساس فرمول 96/1برابر با

 195درصدي  10نفر بدست آمد که در نهایت با احتساب ریزش  178
هاي درمان سوء مصرف مواد در شهر ماسال نفر محاسبه شد. کلینیک

به عنوان واحدهاي پژوهشی انتخاب شدند و با استفاده از روش 
ها گیري تصادفی ساده در روزهاي مراجعه افراد معتاد به کلینیکنمونه

 گري انجام شد. فرایند پرسش
ماه ترك و عدم  6معیارهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از: حداقل 

مصرف مواد به تایید پزشک، عدم ابتال به اختالالت روانی (ثبت در 
سال.  18پرونده پزشکی و تایید از سوي پزشک) و حداقل سن 

همچنین، معیارهاي خروج از پژوهش عبارت بود از: احتمال مواجهه با 
رض شدید پزشکی یا روانپزشکی بر اساس تشخیص تیم پزشکی، عوا

 ماه گذشته. 6ید مصرف مجدد) در اخذ نمونه مثبت (تای
ها، ابتدا بعد از هماهنگی و اخذ موافقت از به منظور گردآوري داده

هاي درمان سوء مصرف، اهداف پژوهش و فرایند آن مدیریت کلینیک
براي هر یک از متقاضیان داوطلب شرکت کننده در مطالعه توضیح داده 
شد و مواردي همچون داوطلبانه بودن مشارکت در پژوهش، محرمانه 

گویی دقیق و صادقانه براي تمام ها، اهمیت و لزوم پاسخبودن تمام پاسخ
ها، افراد تشریح شد. بعد از اخذ موافقت کتبی از مشارکت کننده

پرسشنامه در اختیار آنها گذاشته شد. مدت زمان تکمیل پرسشنامه 
دقیقه بود و پژوهشگر به منظور پاسخگویی به ابهامات  25تقریباً 

ه تمام سواالت و قدردانی از مشارکت احتمالی، اطمینان از پاسخ ب
 کنندگان در محل حضور داشت. 

ها در این پژوهش پرسشنامه خودگزارشی شامل این ابزار گردآوري داده
 موارد بود: 

الف) سواالت دموگرافیک شامل سن، میزان تحصیالت، وضعیت 
هاي مزمن، نوع ماده مصرفی، اقتصادي، وضعیت تاهل، ابتال به بیماري

 مان اعتیاد و مدت زمان ترك. مدت ز
که بر اساس راهنماي تدوین پرسشنامه  TPBب) سواالت مربوط به 

بـه همـین منظـور مـصاحبه . ]18[) طراحی شده است 2006آجزن (
بـا هـدف متقاضیان تحت درمان نفـر از  15اي بـا نیمـه سـاختار یافتـه

این افراد از شرکت در مطالعه  اسـتخراج عقایـد برجسته انجام شد.
بر عقاید برجسته استخراج شده اصلی محروم شدند. سواالت با تکیه 

نفره  8طراحی شد و روایی صوري و محتوایی آن توسط پانل خبرگان 
مورد تایید قرار گرفت. روانپزشک، کارشناس ارشد روان پرستاري، 
دکتراي آموزش سالمت، روانشناس و پزشک عمومی اعضاي پانل بودند. 

و یا وجود  سطح دشواري، میزان عدم تناسب، ابهام عباراتبا بررسی 
 تغییراتی جزئی اعمال و توسط اعضاي پانلنارسایی در معانی کلمات 

روایی صوري به صورت کیفی تایید شد. در ادامه به منظور در پرسشنامه 
هر  )Impact Score( به صورت کمی نمره تاثیر روایی صوريتعیین 

سوال پرسشنامه مرتبط با  21محاسبه شد. ابتدا براي هریک از  سوال
TPB کامًال مخالفم (نمره قسمتی در نظر گرفته شد:  2، طیف لیکرتی

) و کامًال 4)، موافقم (نمره 3)، نظري ندارم (نمره 2)، مخالفم (نمره 1
در  کمی روایی با هدف سنجشسپس پرسشنامه ). 5موافقم (نمره 

در نهایت، قرار گرفت.  نفر از متقاضیان تحت درمان اعتیاد 10اختیار 
 به شرح زیر با استفاده از فرمول روش تأثیر آیتمکمی  روایی صوري

 اهمیت).  × شد (نمره تاثیر = فراوانی (%) محاسبه

پزشک عمومی شاغل  4از  یی به صورت کیفی نیزدر بررسی روایی محتوا
با  خواسته شد تا روانپزشک 2در کلینیک درمان سوء مصرف مواد و 

مواردي  دربارهخود را  نظرات، TPBسواالت مرتبط با دقیق  بررسی
 ،سواالترعایت دستور زبان، استفاده از کلمات مناسب، اهمیت  همچون

بیان کنند. بعد از اعمال  و غیره در جاي مناسب خود سواالتقرارگیري 
ی یی به صورت کمروایی محتوا به منظور تعیین اصالحات بخش قبلی،

) و به Content Validity Rate: CVRاز نسبت روایی محتوایی (
 :Content Validity Indexشاخص روایی محتوایی (و  منظور تعیین

CVI ،ر دپرسشنامه نسخه روا شده پرسشنامه ) استفاده شد. در نهایت
نفر از متقاضیان تحت درمان سوء مصرف  15 فاصله دو هفته توسط
براي ارزیابی پایایی و ضریب آزمون مجدد -آزمونتکمیل شد و ضریب 

د. ها بکار برده شبه منظور تعیین توافق درونی مقیاس آلفاي کرونباخ
 پرسشنامه نهایی به این شرح بود: 

سوال بود و ارزیابی فرد را درباره پیامدهاي  8مقیاس نگرش شامل 
کرد. مثبت و منفی تداوم درمان و ترك سوء مصرف مواد ارزیابی می

و ادامه  تکمیل مراحل درمان«نمونه سوال این مقیاس عبارت بود از: 
از مشارکت ». روند ترك مواد براي من بسیار مفید و ارزشمند است

= 1اي از نقطه 5کنندگان درخواست شد تا با استفاده از طیف لیکرت 
 5، 3= کامالً موافقم به سواالت پاسخ دهند. سواالت 5کامًال مخالفم تا 

کوس معمرتبط با پیامدهاي منفی ترك اعتیاد بود که نمره دهی آنها  8و 
بود و نمره باالتر نشان دهنده  40تا  8ها بین انجام شد. دامنه پاسخ

 جدولها و ضرایب درج شده در تر بود و بالعکس. شاخصنگرش مطلوب
 باشند.حاکی از روایی و پایایی مقیاس مذکور می 1

ف لیکرت هایی بر اساس طیسوال و پاسخ 4مقیاس هنجارهاي انتزاعی با 
= کامالً صحیح است، ارزیابی 5= اصًال صحیح نیست تا 1اي از نقطه 5

متغیر بود و نمره باالتر نشانگر حمایت  20تا  4ها بین شد. دامنه پاسخ
تر بود و بالعکس. هنجارهاي انتزاعی به تایید یا عدم تایید اجتماعی قوي

مرتبط است.  تداوم درمان و ترك سوء مصرف را از دیدگاه دیگران مهم
ادامه ترك مواد و تداوم درمان «نمونه سوال این مقیاس عبارت بود از: 

جدول هاي درج شده در شاخص». ام مورد تایید استاز سوي خانواده
تایید کننده روایی صوري، محتوایی، توافق درونی و پایایی مقیاس  1

 باشند. مذکور می
سوال بود و از  6مقیاس کنترل رفتاري درك شده که مشتمل بر 

= 1اي از نقطه 5مشارکت کنندگان درخواست شد تا با طیف لیکرت 
= کامالً اطمینان دارم به سواالت پاسخ بدهند. 5اصالً مطمئن نیستم تا 

به سختی یا آسان بودن تداوم ترك سوء مصرف مواد را  PBCسازه 
شود و نمونه سوال و محیطی موجود اطالق میعلی رغم مشکالت ذهنی 

توانم روند علی رغم تمام مشکالت می«مقیاس مذکور عبارت بود از: 
تا  6ها بین دامنه پاسخ». درمان و ترك سوء مصرف مواد را ادامه بدهم

 تر است ومتغیر بود و نمرات باالتر نشانگر کنترل متصور قوي 30
داللت بر روایی و پایایی  1جدول هاي درج شده در بالعکس. شاخص

 مقیاس مذکور دارند. 
سوال است و بر اساس طیف لیکرت  3مقیاس قصد رفتاري که شامل 

= کامًال صحیح است به آنها 5= اصًال صحیح نیست تا 1اي از نقطه 5
هایی همچون قصد داشتن، شود. قصد رفتاري با گزینهپاسخ داده می

شود و نمونه سوال مقیاس ریزي کردن و خواستن تعریف میبرنامه
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 سرا لوحه ایلداريو  زیدي محمدي

ماه آینده فرایند درمان و  6من قصد دارم در «مذکور عبارت بود از: 
 » ترك سوء مصرف مواد را ادامه بدهم.

 Texas(پرسشنامه پرسشنامه غربالگري سوء مصرف مواد: این 
Christian University drug screen 5(  بین از جمله ابزارهاي

المللی براي سنجش وضعیت مصرف سیگار، الکل و مواد و عوامل مرتبط 
که از سوي موسسه تحقیقات رفتاري دانشگاه تگزاس در  با آن است

تدوین شده است. این پرسشنامه که از دو بعد شدت و  2017سال 
آیتم درباره رفتارهاي  9فراوانی سوء مصرف مواد تشکیل شده بود و از 

آیا مقدار زیادي از «تشکیل شده است که عبارتند از:  مرتبط با مواد
تر از آن از مواد براي مدت زمان طوالنی«یا » ایدمواد را مصرف کرده

». اید؟ریزي کرده بودید، استفاده کردهچیزي که قصد داشتید یا برنامه
هایی است که هر فرد از بین نمره شدت سوء مصرف مواد مجموع آیتم

هاي مثبت). مالك کند؟ (پاسخآنها را انتخاب میپاسخ احتمالی  9
 13هاي مرتبط با لیست گیري فراوانی سوء مصرف ترکیب پاسخاندازه

ماه  12شود تا گزارش کنند در گانه مواد است. از افراد درخواست می
گویی از طیف اند؟ براي پاسخگذشته چند بار از مواد زیر استفاده کرده

بار  1-5بار در ماه،  1-3هرگز، فقط چند بار، اي شامل نقطه 5لیکرت 
در هفته و تقریبًا هر روز استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور 

. همچنین، در ]19[هاي گذشته مورد تایید قرار گرفته است در پژوهش
روایی  ) به همراه شاخصr=85/0مطالعه کنونی ضریب بازآزمون (

) به CVR=78/0) و میزان روایی محتوایی (CVI= 80/0محتوایی (
 ترتیب تایید کننده پایایی و روایی محتوایی این پرسشنامه بودند. 

پرسشنامه تداوم درمان و ترك سوء مصرف مواد: این پرسشنامه توسط 
) آنرا بسط 2002) تدوین شد و جویی و همکاران (1981سیمپسون (

بعد تشکیل شده است که شامل مشارکت  3دادند. پرسشنامه مذکور از 
مشارکت در درمان در درمان، رضایت از درمان و تفاهم با مشاور است. 

گیري شد که شامل یک ارزیابی کلی از مشارکت (به سوال اندازه 12با 
طور مثال شما همیشه به طور فعال در جلسات درمانی و مشاوره شرکت 

گیري میزان همراهی (به طور مثال شما همیشه در کنید) و اندازهمی
شرکت  ریزي شده است،جلسات درمانی و مشاوره که براي شما برنامه

آیتم تشکیل شده بود که دامنه  6کنید) بود. رضایت از درمان نیز از می
ها وسیع (به طور مثال شما از برنامه مشاوره، درمان و ترك آن از ارزیابی

هاي خاص از درمان است (به طور مثال شما راضی هستید) تا جنبه
؟). دتوانید مشاوره فردي زیادي در کلینیک ترك مواد داشته باشیمی

آیتم ساخته شده است که روابط متقاضی  12بعد تفاهم با مشاور نیز از 
ترك را با مشاورش (به طور مثال، به مشاور خودتان اعتماد دارید) و 

کند (مشاور شما براي هر جلسه خصوصیات مشاور ویژه را ارزیابی می
 اییمشاوره یک برنامه منظم، سازماندهی شده و آماده دارد). روایی و پای

. ]12[پرسشنامه مذکور در مطالعات قبلی مورد تایید قرار گرفته است 
همچنین، در مطالعه کنونی خصوصیات روانسنجی مقیاس مذکور به 

)، r=94/0)، ضریب باز آزمون (α=83/0واسطه ضریب آلفاي کرونباخ (
) و ضریب روایی محتوایی CVI=89/0شاخص روایی محتوایی (

)87/0=CVR .تایید شد (

 
 

 TPBهاي خصوصیات روانسنجی مرتبط با سازه .1جدول 
 α( CVI CVRضریب آلفاي کرونباخ ( )r( آزمون بازآزمونضریب  )IICهمبستگی آیتم کل (* هادامنه پاسخ تعداد سواالت TPBسازه 

 85/0 79/0 83/0 77/0 67/0 8-40 8 نگرش
 83/0 86/0 88/0 84/0 72/0 4-20 4 هنجارهاي انتزاعی

PBC 6 30-6 64/0 82/0 85/0 80/0 82/0 
 91/0 90/0 94/0 87/0 74/0 3-15 3 قصد رفتاري

 item Correlation-ICC: Inter -میانگین همبستگی آیتم کل محاسبه شده است  *
 

شد و نرمال  24نسخه  SPSSهاي گردآوري شده وارد نرم افزار داده
از ها با آزمون کولمونگروف اسمیرنف ارزیابی شد. بودن توزیع داده

آزمون کاي اسکوئر به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهاي کیفی با 
ماه تا یک  6ماه،  6کمتر از -یکدیگر (مثالً ارتباط بین مدت زمان ترك 

انگین مقایسه میسال و بیشتر با وضعیت تاهل)، آزمون تی مستقل براي 
یک متغیر کمی بین دو گروه مستقل (مثالً مقایسه نگرش بین 
متقاضیان متاهل و  مجرد)، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه براي 
مقایسه یک متغیر کمی بین بیش از دو گروه مستقل (مانند مقایسه 
مدت زمان ترك بر حسب سطوح تحصیالت) و ضریب همبستگی 

مبستگی بین متغیرهاي کمی با یکدیگر (مثًال پیرسون براي مقایسه ه
) استفاده شد. همچنین، به منظور TPBهاي همبستگی بین سازه

ارزیابی روابط پیچیده بین متغیرهاي نهفته (مکنون) و تعیین مهمترین 
عوامل تاثیرگذار بر تداوم ترك سوء مصرف مواد آنالیز مسیري با استفاده 

استفاده شد. در مرحله اول، مدل  80/8نسخه  LISRELاز نرم افزار 
شود. ) بررسی میCFAپیش فرض با استفاده از آنالیز عاملی تاییدي (

در مرحله دوم، روابط مستقیم و غیر مستقیم بین سوء مصرف مواد، 

نگرش، هنجارهاي انتزاعی، کنترل رفتاري درك شده با قصد در مدل 
ر می گیرد که بررسی می شود و همچنین، این فرض مورد بررسی قرا

آیا نگرش، هنجارهاي انتزاعی و کنترل رفتاري متصور واسطه بین 
متغیرهاي سوء مصرف مواد و مشارکت در درمان هستند؟ برازش مدل 

ریشه میانگین مربعات خطاهاي با استفاده از این شاخص ها ارزیابی شد: 
) ، شاخص برازش GFI) ، شاخص نیکویی برازش (RMSEAن (تخمی

). آنالیزها با استفاده CFI) ، و شاخص برازش نسبی (TLI( هنجار شده
داري در سطح معنیاز روش برآورد درست نمایی بیشینه انجام شد. 

 در نظر گرفته شد. 05/0پژوهش حاضر کمتر از 

 هایافته
سال و  85/38±15/9میانگین سنی افراد  شرکت کننده در مطالعه 

 97/58سال بود. از نظر شغلی  97/2±78/1میانگین مدت زمان اعتیاد 
درصد تحصیالت ابتدایی و راهنمایی و وضعیت  72/68درصد شغل آزاد، 

درصد افراد متوسط بود. مرگ و مشکالت اقتصادي به  82/52اقتصادي 
درصد افراد در یکسال گذشته تجربه  46/18و  26/30ترتیب توسط 

 40داشتند و درصد تاکنون سابقه ترك ن 10/64شده بود. همچنین، 
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هزار تومان روزانه براي مواد داشتند. سابقه  30تا  10درصد هزینه 
و  26/30مصرف مواد توسط اعضاي خانواده و دوستان به ترتیب در 

اي هاي دموگرافیک و زمینهدرصد افراد گزارش شد. سایر ویژگی 44/37
 درج شده است.  2جدول در 

 
 )n=195خصوصیات دموگرافیک متقاضیان ترك وابستگی به مواد شرکت کننده در پژوهش ( .2جدول 

 فراوانی (درصد) متغیر مورد بررسی
  وضعیت تاهل

 )51/40( 79 متاهل
 )72/28( 56 مجرد 
 )82/12( 25 مطلقه 

 )95/17( 35 بیوه 
  وضعیت اشتغال

 )77/10( 21 بیکار
 )10/4( 8 کارمند

 )97/58( 115 آزاد
 )13/25( 49 کشاورز

 )03/1( 2 سایر موارد 
  سطح تحصیالت

 )21/28( 55 ابتدایی 
 )51/40( 79 راهنمایی  

 )23/29( 57 دبیرستان و دیپلم  
 )05/2( 4 دانشگاه 

  وضعیت اقتصادي
 )59/3( 7 عالی 
 )36/14( 28 خوب

 )82/52( 103 متوسط
 )23/29( 57 ضعیف 

  سال گذشتهنوع حوادث ناگوار در یک
 )46/18( 36 اقتصادي 
 82/12( 25 خانوادگی 

 )26/30( 59 مرگ
 )64/5( 11 بیکاري

 )03/1( 2 مهاجرت 
 )07/3( 6 جرم و زندانی 

 )67/6(13 بیماري 
 )05/22( 43 بدون حادثه خاص 

  نوع مواد مصرفی
 21/68( 133 تریاك 
 )10/24( 47 هروئین
 )12/5( 10 شیشه

 54/1( 3 روانگردان 
 03/1( 2 سایر موارد 

  دفعات ترك
 )10/64( 125 صفر 

 )92/16( 33 یک بار
 85/13( 27 دو بار 

 )13/5( 10 بار و بیشتر  3
  هزینه مصرف روزانه

 36/34( 67 هزار تومان  10-5
 )05/22( 43 هزار تومان 20-10
 )95/17( 35 هزار تومان  30-20
 )36/14( 28 هزار تومان  40-30

 )74/9(19 هزار تومان  100-50
 )54/1( 3 هزار تومان  100بیش از 

  سابقه مصرف مواد در اعضاي خانواده
 )26/30( 59 بلی 
 )74/69( 136 خیر 

  سابقه مصرف مواد در دوستان نزدیک
 )44/37( 73 بلی 
 56/62( 122 خیر 
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نشان دهنده میانگین و انحراف معیار  3جدول هاي درج شده در داده

، تداوم درمان و ترك و نمره حاصل از غربالگري سوء TPBسازه هاي 
مصرف مواد است. نتایج حاکی از وضعیت نگرش نسبتاً مطلوب در 
متقاضیان تحت پوشش کلینیک هاي ترك خصوصی با در نظر گرفتن 
دامنه نمرات مرتبط با نگرش بود. همچنین، وضعیت هنجارهاي انتزاعی 

ه در پژوهش متوسط و نسبتًا نیز در افراد مشارکت کنند PBCو سازه 
مطلوب گزارش شده است. تحلیل وضعیت سوء مصرف مواد نیز نشانگر 
سابقه سوء مصرف شدید و میزان فراوانی باال در افراد شرکت کننده در 

هاي مربوط به تداوم درمان سوء پژوهش بود. نهایتاً میانگین حیطه
و مناسب مصرف نیز بر وضعیت مطلوب رضایت از درمان، مشارکت 

 تفاهم نسبی خوب اشاره دارد.

هاي ضرایب همبستگی بین سازه 4جدول هاي درج شده در داده
TPBترین دهد. قوي، سوء مصرف مواد و تداوم روند درمان را نشان می

)، r ،01/0<P=55/0ضرایب همبستگی به ترتیب بین نگرش با قصد (
PBC ) 47/0با قصد=r ،05/0<P) 45/0)، مشارکت با قصد=r ،

05/0<P) 42/0) و تداوم درمان با نگرش=r ،01/0<P .وجود داشت (
 داريهمچنین، بین سوء مصرف و هنجارهاي انتزاعی همبستگی معنی

مشاهده نشد. عالوه بر این، به استثناي ضریب همبستگی معکوس بین 
)، بین r ،01/0<P=-21/0متغیرهاي تداوم درمان سوء مصرف مواد (

سایر متغیرهاي مورد بررسی در مطالعه و متغیر تداوم درمان ضریب 
 .)P>05/0همبستگی مستقیم و متوسط گزارش شده است (

 
 ، متغیرهاي تداوم درمان سوء مصرف موادTPBهاي میانگین و انحراف معیار سازه .3جدول 

 انحراف معیار ±میانگین  خرده مقیاس متغیر مورد بررسی
 14/32 ± 42/7  نگرش

 65/14 ± 50/4  هنجارهاي انتزاعی
PBC  38/6 ± 73/20 
 42/10 ± 64/3  قصد 

 15/18 ± 36/4 شدت سوء مصرف سوء مصرف مواد 
 33/14 ± 74/2 فراوانی سوء مصرف 
 27/23 ± 68/6 نمره کل 

 56/38 ± 11/6 رضایت از درمان تداوم درمان و ترك
 22/39 ± 72/6 مشارکت در درمان 
 20/38 ± 33/5 تفاهم با مشاور 
 15/39 ± 10/6 نمره کل 

 

 ، سوء مصرف مواد و تداوم روند درمانTPBهاي ضرایب همبستگی بین سازه .4جدول 
 6 5 4 3 2 1 متغیر مورد بررسی

      1 نگرش  -1
     1 38/0* هنجارهاي انتزاعی  -2
3- PBC **34/0 **27/0 1    
   1 47/0** 17/0* 55/0* قصد  -4
  1 35/0** 18/0* 11/0 27/0* سوء مصرف مواد -5
 1 - 21/0* 45/0** 29/0* 36/0* 42/0** مشارکت و تداوم ترك  -6

 **05/0<P ،*01/0<P 
 

 
 بر اساس مدل اصلی و پیش بینی قصد و رفتار تداوم درمان سوء مصرف مواد در متقاضیان ترك آنالیز مسیري .1شکل 

14/3) =195 =n ،7=df(2χ  ،36/0=P ،96/0 =CFI ،01/1=TLI ،97/0=GFI ،049/0 =RMSEA 
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 TPBه نتایج مرتبط با آنالیز مسیري کاربرد تئوري نشان دهند 1شکل 

در راستاي تعیین عوامل موثر بر تداوم روند ترك سوء مصرف مواد است. 
 R2= 52/0و ضریب تعیین  TPBهاي تئوري بر اساس پیش فرض

انطباق دارد.  TPBهاي توان مشاهده کرد که نتایج با پیش فرضمی
، TPBهاي مرتبط با نتایج بدست آمده از مدل نشان داد که از بین سازه

) و کنترل رفتاري درك شده P ،51/0=β>05/0سازه نگرش (
)05/0<P ،33/0=βدار بیشترین تاثیر را بر قصد جهت ) به طور معنی

تداوم روند ترك اعمال کردند در حالی که ضریب مسیري بین 

دار نبود. عالوه بر این، قصد رفتاري اعی با قصد معنیهنجارهاي انتز
باالتر با شانس بیشتر براي تداوم روند ترك و درمان سوء مصرف مواد 

). همچنین، با این حال کنترل رفتاري P ،41/0=β>05/0همراه بود (
داري بر رفتار تداوم ترك نداشت. دو درك شده تاثیر مستقیم و معنی

درصد واریانس  31اري درك شده  مجموعًا سازه قصد و کنترل رفت
ردند بینی کرفتار تداوم ترك سوء مصرف مواد را به طور مستقیم پیش

داري بر رفتار مذکور  تاثیر مستقیم و معنی TPBو سایر سازه هاي 
 نداشتند.

 

 
 سوء مصرف مواد و تداوم روند درمان بین TPBهاي تئوري آنالیز مسیري نقش میانجی سازه .2شکل 

36/5) =195 =n ،7=df(2χ  ،21/0=P ،95/0 =CFI ،97/0=TLI ،98/0=GFI ،051/0 =RMSEA 
 

لیز مسیري مرتبط با نقش ضرایب آنا 2شکل ه در هاي درج شدیافته
بین سوء مصرف مواد و قصد و همچنین، تداوم  TPBهاي میانجی سازه

دهد. ارتباط میانجی بر اساس معیارهاي بارون و روند ترك نشان می
ي هامورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته Sobelکنی و آزمون آماري 

توان گفت که با قوي ترین ضرایب مسیري تاثیرگذار به این مدل می
 وء مصرف مواد و قصد رفتاري براي تركترتیب ابتدا نگرش رابطه بین س

). سپس، هنجارهاي P ،43/7=Sobel>05/0کند (گري میرا میانجی
انتزاعی ارتباط بین سوء مصرف مواد و قصد براي ترك را به خوبی 

). در حالی که سوء P ،43/3=Sobel>05/0کند (گري میمیانجی
 رفتاري دركبینی کنترل داري قادر به پیشمصرف مواد به طور معنی

شده نبود و بنابراین، کنترل رفتاري ارتباط بین سوء مصرف با قصد و 
 گريهمچنین ارتباط بین سوء مصرف با تداوم روند ترك را میانجی

درصد واریانس قصد رفتاري براي تداوم روند ترك  40نکرد. در نهایت، 
و سابقه سوء مصرف مواد توصیف شد و دو  TPBهاي به واسطه سازه

درصد واریانس رفتار  27زه قصد و کنترل رفتاري درك شده مجموعاً سا
 بینی کردند.صرف مواد را پیشتداوم ترك سوء م

 بحث
در راستاي فهم عوامل  TPBبه طور کلی نتایج مطالعه کنونی از کاربرد 

کند. مقیاس موثر بر تداوم ترك و درمان سوء مصرف مواد حمایت می
هاي آجزن براي ارزیابی اساس توصیه مورد استفاده در مطالعه بر

طراحی شده بود که بر اساس شواهد علمی و نتایج  TPBهاي سازه
هاي مذکور با آمادگی براي درمان و سایر معیارهاي مطالعات قبلی سازه

. ]18, 13[دار دارد بالینی مربوط به ترك سوء مصرف مواد ارتباط معنی

بینی رفتار تداوم درمان و ترك سوء مصرف مواد نیز تا حدود سطح پیش
. عالوه بر این، ]21, 20, 17-12[زیادي با مطالعات گذشته انطباق دارد 

نتایج مطالعه حاضر بر نقش متغیرهاي نگرش و کنترل رفتاري درك 
در راستاي  TPBهاي ت توجه به تعامل بین سازهشده و همچنین اهمی

 کند. تبیین رفتار مذکور تاکید می
با  TPBهاي اولین یافته مهم در پژوهش حاضر، همبستگی بین سازه

و همچنین با تداوم درمان و -به استثناي هنجارهاي انتزاعی  -قصد 
. ]22, 17-14[هاي مطالعات قبلی سازگار است  ترك بود که با یافته

نیز بین قصد با کنترل رفتاري ) 2007در مطالعه جونز و همکاران (
) r=77/0) و هنجارهاي انتزاعی (r=80/0)، نگرش (r=89/0درك شده (

. در مطالعه جلیلیان و همکاران ]16[داري گزارش شد همبستگی معنی
) نیز نشان داده شد که نگرش نسبت به مصرف ماریجوانا، 2020(

هاي محیطی و قصد رفتاري همبستگی هنجارهاي انتزاعی، محدودیت
دیگر و با مصرف هفتگی زیاد ماریجوانا دارند. در داري با یکمثبت معنی

هاي حل مسئله با مصرف مصرف مقابل، خودکارآمدي باال و مهارت
هاي پژوهش کلی و . یافته]22[هفتگی کم ماریجوانا همبستگی دارد 

) نیز حاکی از همبستگی بین سابقه استعمال سیگار، 2018مکاران (ه
مزایاي درك شده درمان جایگزین نیکوتین و کارآمدي درك شده روش 
مذکور با قصد براي استفاده از آن در راستاي ترك سیگار در مراجعان 

) در 2009. الك و همکاران (]14[هاي ترك سیگار بود به کلینیک
 نپژوهش خود با هدف تعیین ارتباط بین مصرف ماریجوانا در نوجوانا

توسعه یافته  TPBهاي با میزان آگاهی و مالیمت رفتاري والدین و سازه
نشان دادند که آگاهی والدین به طور معکوس نگرش مساعد نسبت به 

ی بینماریجوانا، هنجارهاي انتزاعی و کنترل رفتاري درك شده را پیش
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کند و همچنین، مالیمت رفتاري والدین نیز به طور معکوس نگرش می
سبت به ماریجوانا، هنجارهاي انتزاعی، قصد رفتاري و مصرف مساعد ن

 .]15[کند بینی میماریجوانا در یک سال آینده را پیش
با یکدیگر و همچنین با رفتار  TPBهاي دار بین سازههمبستگی معنی

تداوم درمان و ترك سوء مصرف مواد مطابق با انتظارات و پیش 
. به عبارت دیگر، قصد ]24, 23[هاي اصلی تئوري مذکور است فرض

برآیند تعامل سه  مواد فرد نسبت به تداوم درمان و ترك سوء مصرف
یعنی نگرش (ارزیابی فرد از  TPBمتغیر روانشناختی مرتبط با 

پیامدهاي مثبت و منفی درمان و ترك)، هنجارهاي انتزاعی (تصور فرد 
) نسبت به تداوم significant othersاز تایید و حمایت دیگران مهم (

(درك سختی و آسانی انجام رفتار  PBCدرمان و ترك سوء مصرف) و 
هایش در راستاي غلبه بر ها و تواناییذکور و اطمینان فرد به ظرفیتم

 .]11[موانع فردي و محیطی در مسیر تداوم ترك) است 
یافته مهم دیگر در مطالعه کنونی ارتباط بین نگرش با قصد براي تداوم 

) و همچنین، نقش میانجی بین β=51/0درمان و ترك سوء مصرف (
سابقه سوء مصرف و قصد براي تداوم درمان و ترك سوء مصرف بود که 

. به طور ]26, 25, 20, 14, 13[هاي قبلی انطباق دارد با نتایج پژوهش
بینی ) در مطالعه خود با هدف پیش2014مثال، زموره و همکاران (

تکمیل درمان سوء مصرف مواد با کاربرد پرسشنامه جدید و کوتاه و 
دادند که نگرش بر قصد تکمیل درمان تاثیرگذار نشان  TPBمحوریت 

) حاکی از 2014نتایج پژوهش بوث و همکاران (. همچنین، ]13[است 
هاي تشکیل دهنده باورها و نگرش از قبیل آن بود که خرده مقیاس

اعتقاد به اثربخشی درمان، انتظارات منفی درباره کوکائین، تجارب فردي 
درباره طرد شدن از جامعه، نیاز به رازداري و آمادگی روانی براي درمان 

رمان سوء مصرف کوکائین ارتباط دارند به طور مستقل با ضرورت د
) با یک مطالعه کیفی برخی 2015. توکلی قوچانی و همکاران (]25[

مرتبط با دالیل اقدام به ترك اعتیاد را  هاي رفتاريهاي مدلسازه
ه ک -شناسایی کردند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نگرش افراد 

گذاري به رفتار ماحصل باور افراد به نتایج مضر مصرف مواد و ارزش
بر ترك اعتیاد موثر است. در واقع باورهایی همچون خسته  –ترك است 

شدن از مصرف مواد، به بن بست رسیدن، احساس تنفر از وابستگی به 
مواد به همراه تمایل براي جبران گذشته و بازگشت به اعتبار قبلی با 

. ]20[دهند دهی نگرش، فرد را به سمت ترك اعتیاد سوق میشکل
ر دا) نیز بر ارتباط منفی و معنی2018لعه محمدنیا و مشهدي (نتایج مطا

بین معناي زندگی و هر سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاري نگرش 
هاي کند. بر اساس این مطالعه، برنامهنسبت به مصرف مواد تاکید می

هاي ترك سوء مصرف مواد باید بر تغییر نگرش افراد، کاهش تنش
 Goalمعنایی، تنظیم اهداف (س بیروانشناختی ناشی از احسا

Settingهایی براي لمس تجارب روزانه لذت بخش ) و تدارك فرصت
اي و بازخوردهاي هاي زنجیره. در نهایت، اگر مشوق]26[متمرکز شوند 

اي در هاي مشاورهمستمر به عنوان یک جزء حیاتی در پروتکل
هاي ترك سوء مصرف مواد گنجانده شوند، افراد کم انگیزه براي کلینیک

ادامه روند درمان و ترك مواد ممکن است نگرش مثبت کسب کنند و 
 از روند ترك مواد کاهش یابد. هااحتمال خروج آن

یکی دیگر از نتایج شاخص در پژوهش حاضر ارتباط بین کنترل رفتاري 
درك شده و قصد براي تداوم درمان و ترك سوء مصرف مواد در 

 هاي مطالعه زمورهمتقاضیان ترك شرکت کننده در مطالعه است. یافته

و  ]25[، بوث و همکاران ]17[، کلی و همکاران ]13[و همکاران 
باشد. با نتایج پژوهش کنونی همسو می ]27[بشیریان و همکاران 

کند که ) نیز تاکید می2011هاي مطالعه کادن و لیت (یافته
بینی کننده اصلی نتایج درمانی است و در برخی خودکارآمدي یک پیش

کند. بینی میپیش موارد، خودکارآمدي کمیت مصرف الکل یا مواد را نیز
 ینمصرف الکل و ترك کوکائ یزانبه شدت با م يخودکارآمد یزانم

ارتباط مداوم  يهامشارکت در مراقبت یزانم ینمتعاقب آن و همچن
دارد. عالوه بر این، خودکارآمدي در بسیاري از موارد به عنوان یک پیش 
بینی کننده مهم نتایج یا یک میانجی از اثرات درمانی شناخته شده 

نه تنها  مرتبط با سوء مصرف مواد مؤثر يهادرماناست. در نهایت، 
پرخطر  هايیتدر مواجهه با موقع یاريفرد را در حفظ هوش ییتوانا

 یی ها خودشان راتوانا تاکند یبخشد ، بلکه به آنها کمک میهبود مب
هاي ترمیم شده ها و تواناییبدهند و قادر به تشخیص ظرفیتبهبود 

. خودکارآمدي پایین در کنار شخصیت تاثیرپذیر یک ]28[خود بشوند 
ار در کن بنابراین،مانع اساسی در مسیر شروع و تداوم روند ترك است. 

از قبیل ارزیابی سطح خودکارآمدي  اقدامات پیشگیرانه اساسی
 هاي پرتنش مرتبطمتقاضیان ترك به طور عمومی و شناسایی موقعیت

 هايبا عود به طور اختصاصی، بایستی بر ضرورت آموزش مجدد مهارت
ع پاسخگویی قاط براي متقاضیان ترك فزایش ظرفیتزندگی با هدف ا

 تاکید نمود. اجتماعی ناخواسته در مقابل نفوذ
ه بعدي مهم در پژوهش حاضر عدم تاثیر مستقیم هنجارهاي یافت

انتزاعی بر قصد براي تداوم درمان و ترك در مدل اصلی بود. با این حال، 
آنالیز مسیري در مدل دوم نشان داد که هنجارهاي انتزاعی متغیر 
میانجی بین قصد و سابقه سوء مصرف مواد بود. یافته هاي مطالعات 

اري این سازه بر قصد تداوم و ترك سوء مصرف قبلی از حیث تاثیرگذ
مواد با مطالعه کنونی تفاوت دارد و شاید دالیل اختالف نتایج را بتوان 
موارد ذیل ذکر کرد: نخست، در بسیاري از مطالعات قبلی براي 

گیري هنجارهاي انتزاعی نسبت به تداوم ترك از مقیاس یک اندازه
سوالی  4در مطالعه حاضر مقیاس  اند در حالی کهسوالی استفاده کرده

بکار برده شده است که به تناسب افزایش سواالت خصوصیات 
روانسنجی و همگنی پاسخ هاي مشارکت کنندگان دستخوش تغییر 
خواهد شد. دوم، موضوع مطالعات مورد قیاس با مطالعه حاضر از حیث 

ل، کماهیت مواد مصرفی اختالف دارد و مطالعات مربوط به اکتسازي، ال
سیگار و کوکائین مورد مقایسه قرار گرفته است. سوم، تفاوت هاي بارز 

هاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی متقاضیان ترك مواد در در ویژگی
مطالعه کنونی با سایر مطالعات است که مسئله اي بدیهی محسوب می 
گردد. چهارم، علی رغم وجود این تعارض بین نتیجه مطالعه حاضر با 

هیچ گاه  TPBقبلی باید تاکید کرد که در فرضیات اصلی  مطالعات
گفته نشده است که تمام سازه هاي تئوري باید با قصد یا رفتار ارتباط 
معنی دار داشته باشند و مقتضیات پژوهشی می تواند روابط را تحت 
تاثیر قرار دهد. نهایتًا با وجود عدم تاثیرگذاري مستقیم، هنجارهاي 

پروکسی یعنی بواسطه سازه هاي نگرش و کنترل انتزاعی از طریق 
رفتاري درك شده بر قصد تداوم درمان و ترك سوء مصرف تاثیر گذار 

 شناختی عوامل بود. مطالعات مروري تاکید کرده اند که در کنار نقش
 اجتماعی عوامل مواد باید به سهم تبیین رفتار سوء مصرف در عاطفی -
افراد متقاضی ترك و تمایل  عملکرد و باور فردي نیز توجه شود. بین و

 هايتحت تاثیر دیگران مهم و گروه آنها در راستاي تداوم روند ترك
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بدیهی است به منظور سوق دادن افراد در مراحل  .]11[قرار دارد  مرجع
شناسایی مراحل آمادگی روانی براي تغییر  –انگیزشی مرتبط با ترك 

رفتار، ارائه مداخالت رفتاري شناختی متناسب با هر مرحله و تداوم 
بایستی بر اجتماعی شدن مجدد تکیه کرد که بواسطه  -روند درمان

هاي سالم، ارائه الگوهاي مانند مشارکت در گروهراهبردهاي صحیح 
رفتاري مناسب، تقویت رفتارهاي جمعی، بازخورد مثبت از سوي 

یت اجتماعی خانواده، دوستان، همکاران و سایرین مهم و افزایش حما
 میسر خواهد شد.

آخرین یافته مهم پژوهش حاضر توصیف بیشترین واریانس قصد تداوم 
 هاي نگرش و کنترل رفتاري درك شده بودازهدرمان و  ترك بواسطه س

)52/0  =2R( دار با تداوم روند و اینکه قصد به طور متوسط و معنی
هاي مطالعه از این حیث ). یافتهP ،41/0=β>05/0ترك ارتباط داشت (

با نتایج مطالعات قبلی همسو می باشد. به طور مثال، زموري و آجزن 
بینی تکمیل درمان سوء مصرف  اي با هدف پیش) در مطالعه2014(

نشان دادند که  TPBسوالی مرتبط با  9مواد با کاربرد یک پرسشنامه 
بینی کننده مستقل قصد نگرش و کنترل رفتاري درك شده پیش

هستند و قصد نیز ارتباط مثبتی با تکمیل درمان حتی با وجود مخدوش 
درصد  56هاي دموگرافیکی و بالینی داشت. در مطالعه مذکور کننده

هاي درصد واریانس تکمیل درمان به وسیله سازه 24واریانس قصد و 
. نتایج پژوهش اله وردي پور و همکاران ]13[مدل توضیح داده شدند 

ساالن، هاي مقاومت در برابر هم) نیز حاکی از آن بود که مهارت2007(
نگرش منفی نسبت به مواد، خودکارآمدي درك شده و خود کنترلی در 

درصد واریانس قصد براي اجتناب از سوء مصرف مواد را در  42مجموع 
. همچنین، نتایج مطالعه جونز و ]29[کنند نوجوانان توصیف می

درصدي قصد  55بینی واریانس ) نیز نشان دهنده پیش2007همکاران (
هنجارهاي انتزاعی و کنترل رفتاري ترك الکل بوسیله سه سازه نگرش، 

. کلی و ]16[در زنان باردار سیاه پوست آفریقایی آمریکایی تبار بود 
) نیز در مطالعه خود نشان دادند که متغیرهاي 2018همکاران (

، سابقه کاربرد روش، به همراه تصور مثبت NRTجنسیت، مزایاي روش 
را  NRTدرصد واریانس قصد استفاده از روش  35درباره کارآمدي آن 

) 2020هاي مطالعه جلیلیان و همکاران (. یافته]17[هند دتوضیح می
درصد واریانس مصرف واقعی ماریجوانا بواسطه  34نیز نشان داد که 

متغیرهایی مانند نگرش مثبت نسبت به مصرف ماریجوانا، خودکارآمدي 
 هايپایین براي مقاومت در برابر مصرف آن، قصد رفتاري قوي و مهارت

دهی و تقویت قصد . شکل]22[شود حل مسئله پایین توصیف می
ترك  هايرفتاري با شناسایی و ارائه بازخورد مکرر و متنوع درباره انگیزه

گامی ضروري در راستاي تداوم حضور فرد متقاضی در فرایند درمان و 

شود . بنابراین، به منظور تداوم روند درمان و ترك توصیه میترك است
ها و علل موثر بر ترك سوء مصرف مواد در قالب اي از انگیزهمجموعه

 اي گنجانده شود. هاي مشاورهیادآورها در پروتکل
پژوهش حاضر با چندین محدودیت مواجهه بود: نخست، تمام شرکت 

ی ارتباط بین جنسیت و رفتار کنندگان در پژوهش مرد بودند و بررس
تداوم درمان و ترك سوء مصرف مواد در مطالعه امکان پذیر نبود. بررسی 
تاثیر جنسیت بر تداوم درمان سوء مصرف و مقایسه متغیرهاي 
روانشناختی موثر بر ترك بین زنان و مردان در مطالعات آتی پیشنهاد 

ر ماسال می شود. دوم، تمام شرکت کنندگان در پژوهش ساکن شه
هاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی این منطقه بودند و با توجه به تفاوت

با سایر مناطق، در تعمیم نتایج پژوهش باید بسیار محتاط بود. سوم، 
گیري تداوم روند ترك در مطالعه بواسطه میزان مشارکت، رضایت اندازه

تر و تفاهم متقاضیان ترك ارزیابی شد و بدیهی است راهبرد کامل
گیري متغیرهاي پژوهش در مقاطع زمانی مختلف از شروع فرایند اندازه

ترك بود. چهارم، در پژوهش حاضر پرسشنامه بر اساس رهنمودهاي 
گیري با ]. استفاده از ابزارهاي اندازه22) طراحی شد [2012آجزن (

هاي روانسنجی احتمال تورش در داده هاي گردآوري شده رعایت گام
 هد.  درا کاهش می

 گیرينتیجه
در راستاي تبیین عوامل  TPBهاي مطالعه حاضر بر سودمندي یافته

موثر بر تداوم درمان و ترك سوء مصرف مواد تاکید کرد. همچنین، 
نتایج نشان دهنده نقش نگرش و کنترل رفتاري درك شده در پذیرش 
و تداوم فرایند ترك توسط متقاضیان ترك سوء مصرف مواد بود. طراحی 

فتار برنامه اي مبتنی بر چهارچوب تئوري رهاي مشاوره و مداخلهپروتکل
ریزي شده به منظور ایجاد انگیزه در متقاضیان براي تداوم روند درمان 

 و ترك سوء مصرف مواد توصیه می شود  

 قدردانی و تشکر
پژوهش حاضر از سوي کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورد 

). همچنین، IR.QUMS.REC.1397.266تایید قرار گرفته است (
این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین استخراج شده است. از تمامی شرکت 

هاي ترك سوء مصرف مواد کنندگان در پژوهش و همچنین، کلینیک
شهر ماسال که در انجام این تحقیق به محققان یاري رساندند، کمال 

کر را داریم.  تش

References 
1. Ziaaddini H, Ziaaddini T, Nakhaee N. Pattern and trend of 

substance abuse in eastern rural iran: a household survey in a rural 
community. J Addict. 2013;2013:297378. doi: 
10.1155/2013/297378 pmid: 24804141 

2. Harvey R, Jason LA, Ferrari JR. Substance abuse relapse in 
Oxford House recovery homes: A survival analysis evaluation. 
Subst Abus. 2016;37(2):281-5. doi: 
10.1080/08897077.2015.1080786 pmid: 26308507 

3. Rahmati A, Zeraat Herfeh F, Hosseini SO. Barriers to Quitting 
Addiction in Iranian Women: A Qualitative Study. Iran Red 
Crescent Med J. 2019;21(5):e65976. doi: 10.5812/ircmj.65976  

4. Ndasauka Y, Wei Z, Zhang X. Received View of Addiction, 
Relapse and Treatment. Adv Exp Med Biol. 2017;1010:3-19. doi: 
10.1007/978-981-10-5562-1_1 pmid: 29098665 

5. Schenker M, Minayo MC. [The importance of family in drug 
abuse treatment: a literature review]. Cad Saude Publica. 
2004;20(3):649-59. doi: 10.1590/s0102-311x2004000300002 
pmid: 15263976 

6. Johannessen DA, Nordfjaern T, Geirdal AO. Psychosocial factors 
associated with coping behaviour after inpatient treatment for 
substance use disorder: a systematic review study protocol. BMJ 
Open. 2019;9(1):e022673. doi: 10.1136/bmjopen-2018-
022673 pmid: 30670505 

http://dx.doi.org/10.1155/2013/297378
http://dx.doi.org/10.1155/2013/297378
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24804141
http://dx.doi.org/10.1080/08897077.2015.1080786
http://dx.doi.org/10.1080/08897077.2015.1080786
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26308507
http://dx.doi.org/10.5812/ircmj.65976
http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-5562-1_1
http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-5562-1_1
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29098665
http://dx.doi.org/10.1590/s0102-311x2004000300002
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15263976
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022673
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022673
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30670505


 

82 

 سرا لوحه ایلداريو  زیدي محمدي

7. Krentzman AR, Barker SL. Counselors' Perspectives of Positive 
Psychology for the Treatment of Addiction: A Mixed Methods 
Pilot Study. Alcohol Treat Q. 2016;34(4):370-85. doi: 
10.1080/07347324.2016.1217705 pmid: 27980355 

8. Coleman MT, Pasternak RH. Effective strategies for behavior 
change. Prim Care. 2012;39(2):281-305. doi: 
10.1016/j.pop.2012.03.004 pmid: 22608867 

9. Rich A, Brandes K, Mullan B, Hagger MS. Theory of planned 
behavior and adherence in chronic illness: a meta-analysis. J 
Behav Med. 2015;38(4):673-88. doi: 10.1007/s10865-015-
9644-3 pmid: 25994095 

10. Ajzen I. The theory of planned behavior: Frequently asked 
questions. Hum Behav Emerg Tech. 2020:1- 11. doi: 
10.1002/hbe2.195  

11. Ajzen I. The theory of planned behaviour: reactions and 
reflections. Psychol Health. 2011;26(9):1113-27. doi: 
10.1080/08870446.2011.613995 pmid: 21929476 

12. Joe GW, Broome KM, Rowan-Szal GA, Simpson DD. Measuring 
patient attributes and engagement in treatment. J Subst Abuse 
Treat. 2002;22(4):183-96. doi: 10.1016/s0740-
5472(02)00232-5 pmid: 12072163 

13. Zemore SE, Ajzen I. Predicting substance abuse treatment 
completion using a new scale based on the theory of planned 
behavior. J Subst Abuse Treat. 2014;46(2):174-82. doi: 
10.1016/j.jsat.2013.06.011 pmid: 23953167 

14. Kelly PJ, Leung J, Deane FP, Lyons GC. Predicting client 
attendance at further treatment following drug and alcohol 
detoxification: Theory of Planned Behaviour and 
Implementation Intentions. Drug Alcohol Rev. 2016;35(6):678-
85. doi: 10.1111/dar.12332 pmid: 26423939 

15. Lac A, Alvaro EM, Crano WD, Siegel JT. Pathways from parental 
knowledge and warmth to adolescent marijuana use: an extension 
to the theory of planned behavior. Prev Sci. 2009;10(1):22-32. 
doi: 10.1007/s11121-008-0111-z pmid: 18989783 

16. Jones TC, Modeste N, Anderson B, Lee J, Lim VJ. Factors 
Influencing the Intention to Quit Drinking Alcohol among 
African American/Black Pregnant Women. Calif J Health 
Promot. 2007;5(3):131-44. doi: 10.32398/cjhp.v5i3.1259  

17. Kelly PJ, Townsend CJ, Osborne BA, Baker AL, Deane FP, Keane 
C, et al. Predicting Intention to Use Nicotine Replacement 
Therapy in People Attending Residential Treatment for 
Substance Dependence. J Dual Diagn. 2018;14(2):120-9. doi: 
10.1080/15504263.2018.1442951 pmid: 29488836 

18. Azjen I. Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and 
methodological considerations. 2012. Available from: 
http://chuang.epage.au.edu.tw/ezfiles/168/1168/attach/20/pt
a_41176_7688352_57138.pdf. 

19. Hooshyari Z, Sadralssadat J, Sadralssadat L. Estimation of 
Validation and Reliability of Screening Test of Tobacco, Alcohol 
and Addictive Drugs in Iran. (In Persian). Quarter J Res Addict. 
2013;7(27):37-52.  

20. Tavakoli Ghouchani H, Niknami S, Aminshokravi F, Hojat SK. 
Comparing Reasons for Quitting Substance Abuse with the 
Constructs of Behavioral Models: A Qualitative Study. (In 
Persian). J Educ Community Health. 2015;1(4):22-31. doi: 
10.20286/jech-010422  

21. Mazloomi Mahmodabad S, Jalilian F, Mirzaei Alavijeh M, 
Zolghadr R. Predicting Factors about Drug abuse among 
Students: an Application of Theory of Planned Behavior. (In 
Persian). Tolo-e-Behdasht (TB). 2016;14(6):286-98.  

22. Jalilian F, Mirzaei-Alavijeh M, Ahmadpanah M, Mostafaei S, 
Kargar M, Pirouzeh R, et al. Extension of the Theory of Planned 
Behavior (TPB) to Predict Patterns of Marijuana Use among 
Young Iranian Adults. Int J Environ Res Public Health. 
2020;17(6). doi: 10.3390/ijerph17061981 pmid: 32192209 

23. Montano DE, Kasprzyk D. Theory of reasoned action behavior, 
theory of planned behavior, and the integrated behavioral model. 
In Glanz K, Rimer BK, Viswanath K, editors. Health behavior and 
health education: Theory, research, and practice. 4th ed. San 
Francisco: Jossey Bass2008.  

24. McEachan RC, Conner M, Taylor NJ, Lawton RJ. Prospective 
prediction of health-related behaviors with the theory of planned 
behavior: A meta-analysis. Heal Psychol Rev. 2011;5(2):97-144. 
doi: 10.1080/17437199.2010.521684  

25. Booth BM, Stewart KE, Curran GM, Cheney AM, Borders TF. 
Beliefs and attitudes regarding drug treatment: application of the 
theory of planned behavior in African-American cocaine users. 
Addict Behav. 2014;39(10):1441-6. doi: 
10.1016/j.addbeh.2014.05.012 pmid: 24930051 

26. Mohammad Nia S, Mashhadi A. The Effect of Meaning of life on 
the Relationship between Attitude toward Substance Abuse and 
Depression. (In Persian). Shefaye Khatam. 2018;6(3):43-51. 
doi: 10.29252/shefa.6.3.43  

27. Bashirian S, Hidarnia A, Allahverdipour H, Hajizadeh E. 
Application of the theory of planned behavior to predict drug 
abuse related behaviors among adolescents. J Res Health Sci. 
2012;12(1):54-60. pmid: 22888715 

28. Kadden RM, Litt MD. The role of self-efficacy in the treatment of 
substance use disorders. Addict Behav. 2011;36(12):1120-6. 
doi: 10.1016/j.addbeh.2011.07.032 pmid: 21849232 

29. Allahverdipour H, Farhadinasab A, Galeeiha A, Mirzaee E. 
Behavioral Intention to Avoid Drug Abuse Works as Protective 
Factor among Adolescent. J Res Health Sci. 2007;7(1):6-12. 
pmid: 23343865 

 

http://dx.doi.org/10.1080/07347324.2016.1217705
http://dx.doi.org/10.1080/07347324.2016.1217705
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27980355
http://dx.doi.org/10.1016/j.pop.2012.03.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.pop.2012.03.004
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22608867
http://dx.doi.org/10.1007/s10865-015-9644-3
http://dx.doi.org/10.1007/s10865-015-9644-3
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25994095
http://dx.doi.org/10.1002/hbe2.195
http://dx.doi.org/10.1002/hbe2.195
http://dx.doi.org/10.1080/08870446.2011.613995
http://dx.doi.org/10.1080/08870446.2011.613995
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21929476
http://dx.doi.org/10.1016/s0740-5472(02)00232-5
http://dx.doi.org/10.1016/s0740-5472(02)00232-5
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12072163
http://dx.doi.org/10.1016/j.jsat.2013.06.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.jsat.2013.06.011
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23953167
http://dx.doi.org/10.1111/dar.12332
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26423939
http://dx.doi.org/10.1007/s11121-008-0111-z
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18989783
http://dx.doi.org/10.32398/cjhp.v5i3.1259
http://dx.doi.org/10.1080/15504263.2018.1442951
http://dx.doi.org/10.1080/15504263.2018.1442951
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29488836
http://chuang.epage.au.edu.tw/ezfiles/168/1168/attach/20/pta_41176_7688352_57138.pdf
http://chuang.epage.au.edu.tw/ezfiles/168/1168/attach/20/pta_41176_7688352_57138.pdf
http://dx.doi.org/10.20286/jech-010422
http://dx.doi.org/10.20286/jech-010422
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17061981
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32192209
http://dx.doi.org/10.1080/17437199.2010.521684
http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.05.012
http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.05.012
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24930051
http://dx.doi.org/10.29252/shefa.6.3.43
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22888715
http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.07.032
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21849232
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343865



