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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

7447 بهار، 7، شماره 8دوره   

741 -736صفحات   

بخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر بررسی اثر

 خودکارآمدی زنان وابسته به مواد در حین ترک شهرستان آزادشهر اضطراب و
 

 2، فاطمه امیری1حمزه اکبری داغی

 واحد آزادشهر آزاد اسالمیدانشگاه  علمی هیئت 7

 واحد آزادشهر آزاد اسالمیکارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه  2

 

 چکیده

کارآمدی زناا    و خودآموزش واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب  اثربخشیبررسی »هدف مقاله حاضر 

 – آزماو   پای  . طرح پژوهشای نیماه آزمایشای از ناو      باشد می88در سال « وابسته به مواد در حین ترک شهرستا  آزادشهر

و میدانی انجام شده است. ایان پاژوه  باا اساتفاده از ابا ار       ای کتابخانهبوده و با دو روش  و کنترل  با گروه آزمای آزمو  پس

( باا اامعاآ آمااری    7882( و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاارا  ) 7814شامل: پرسشنامه اضطراب زونگ ) ای پرسشنامه

به روش سرشاماری   گیری نمونهبه فردا شهرستا  آزادشهر و  کلیه زنا  وابسته به مواد در حال ترک کمپ ترک اعتیاد بانوا  رو

 8نفر از زنا  وابسته به مواد در حین ترک در همین کمپ بودند صورت گرفته است. آموزش واقعیات درماانی در    64که تعداد 

یاا آماوزش   به گروه آزمای  آموزش داده شد. این پژوه  درصدد پاسخ به ایان سالال اصالی اسات کاه: آ      ای دقیقه 84السه 

تحقیا    هاای  یافتاه دارد یاا خیار     تاثثیر و خودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین ترک  بر اضطرابواقعیت درمانی گروهی 

 است. ملثرخودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین ترک  حاکی از آ  است که: آموزش واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب و

 

 اضطراب، خود کارآمدیت درمانی گروهی، اعتیاد، واقعیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

مسائل نگرا  کننده بهداشت ودرما  بوده است و کشور ایرا  در مقایسه با میانگین  ترین عمدهاعتیاد به مواد مخدر امروزه از 

بیماری قابل آمارهای اهانی ا و کشورهایی است که به تالش بیشتر برای کنترل این معضل نیاز دارد. از طرفی اعتیاد یک 

 (.41: 7618پیشگیری و قابل درما  از مهمترین اولویت های اارای پژوه  است )اختیاری، 

( براساس پژوه  هایی نشا  داد که عوامل مختلفی خطر بازگشت به مواد مخدر را اف ای  می دهد که در این 7883مارالت )

گی و اضطراب است ن دیک به سی درصد عود به سوء مصرف بین حاالت هیجانی منفی که شامل فشار روانی )استرس(، افسرد

مواد را توایه می کند. از طرفی هم اضطراب علت اولیه ش  تا بیست و هفت درصد تمام مشکالت روانی محسوب می شودکه 

 (.87: 7614به درما  نیاز دارند )شاملو، 

که مهمترین دغدغه فکری و یکی از ناگوار ترین  اعتیادبه مواد مخدر، یکی از مشکالت بهداشتی ااتماعی قر  حاضر است

آسیب های ااتماعی به شمار می رود اعتیاد نه تنها منجر به آسیب های شدید و عمی  اسمی و روانی در فرد مبتال می 

 گردد، بلکه باعث آسیب های ااتماعی متعدد نظیر طالق، ب هکاری وبیکاری هم می شود. مطالعات زیادی نشا  داده است که

اغلب بیمارا  دچار سوء مصرف مواد به طور هم ما  به بیماریهای اسمی متعددی مبتال هستند. همچنین این افراد با احتمال 

سال کمتر از دیگرا  عمر می 8/76مرگ ومیر بیشتری موااه هستند، به نحوی که افراد دچار اعتیاد به مواد به طور متوسط 

 (.778: 7687کنند )خسروی و همکارا ، 

واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب به درمانجویا  می آموزد که صحبت کرد  از چی ی که آنها نتوانند کنترل کنند بی 

معنای است. اصل بنیادی نظریه انتخاب که درک آ  برای مدداویا  اهمیت زیادی دارد این است که: تنها فردی را که شما 

کسی که می تواند تغییر کند خود شما هستید اگر انسانها به این باور برسند که هر  می توانید کنترل کنید خودتا  است. تنها

نتیجه ای که به دست می آورند ناشی از عملکرد خود آنهاست به احتمال زیادی می توانند عملکرد خود را در زندگی بهبود 

 (.86: 2448بخشند )کری، 

خصوصا در مورد افراد در حین ترک کمتر بوده و با تواه به اینکه واقعیت  از آنجایی که تحقیقات صورت گرفته در حوزه اعتیاد

واقع شده است ضروری به نظر رسید که این رویکرد در حوزه اعتیاد  ملثردرمانی در کاه  اضطراب و اف ای  خودکارآمدی 

بتنی بر نظریه تئوری انتخاب بر هم به کار بره شود. لذا سوال پژوه  حاضر این است که آیا آموزش واقعیت درمانی گروهی م

 دارد  تثثیراضطراب وخودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین ترک 

 

 مبانی نظری

 اعتیاد

برای تبیین اعتیاد الزم و بلکه ضروری است ابتدا به مفهوم اعتیاد، معتاد و مواد مخدر اشاره کنیم و سپس باه تاریخچاه و علال    

 ایجاد آ  بپردازیم.

: ذیال واژه   7683)معاین،  « عادت کارد  و خاو گارفتن   »به معنای « عاد»، از نظر لغوی، اسم مصدر عربی از ریشه 7یادواژه اعت

: ذیل واژه( و در اصطالح عباارت اسات از: وابساتگی دارویای     7614)دهخدا، « پیاپی خواستن چی ی»: ذیل واژه( 7688عمید، 

شاده و در نتیجاه    آ  مااده  تاثثیر ماده پس از مدتی منجر به کااه   (  تحمل )عادت به مصرف یک 24:7688)ناای و زارعی، 

                                                           
1 Addiction 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 741-736، صفحات 7447 بهار ،7 شماره ،8 دوره

748 

 

پیدای  حالت خمااری )در صاورت    تثثیرات دلخواه می شود(  مواب اف ای  تدریجی مقدار ماده مصرفی به منظور دستیابی به

هاای   شد  فعالیتمختل  های ناموف  برای کاه  یا قطع مصرف ماده  دائم و تالش لیتما عدم مصرف یا کاه  مقدار مصرف( 

(  آسیبی ااتمااعی کاه تحات    41: 7618رغم آگاهی از عوارض آ  )عفتی،   تداوم مصرف ماده علی ااتماعی، شغلی و تفریحی 

: 7618یابد )کاوزر، و روزنبارگ،    می ااتماعی، در طول زما  ایجاد می شود و تحت شرایطی نی  اف ای  یا کاه  شرایط خاص

ر شونده که معتاد علیرغم تمام عااوارض مصاارف داروی مخادر، آ  را بادو  اراده مصارف کناد       (  نوعی بیماری روانی تکرا36

(  رفتاری که بر اثر عادت، بر فرد چنا  مسلّط شود که کامال و یا تا حدّی رفتارهاای ساالم او را   1: 7686)صحرایی و همکارا ، 

(  مسمومیت تدریجی یا حادی که باه علات اساتعمال    2-6: 7682قرار ده. و او زیر سیطره خود در آورد )احمدوند،  تثثیرتحت 

 (  احسااس 788: 7683ترکیبی ایجاد شود و به حال شخص و ااتما  زیا  آور باشد )ستوده،  مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا

 رو  وااود دا مصارف  میا ا   ماداوم  افا ای   باه  شادید  عالقآ ممکن  واود طری  هر از آ  تهیآ و دارو استعمال به شدید نیاز

 معتاد فرد در اسمانی و روانی وابستگی آ  عالیم به دسترسی عدم اثر در که طوری دارو، به آثار به اسمانی و روانی وابستگی

 انساا   کنتارل  دسات داد   از باه  منجار  که ای ماده هر یا و مخدر مواد یا الکل ( و یا مصرف76: 7616شود )شهیدی،  هویدا

 مواااه  شکسات  با آ  مصرف ساختن ااتماعی دارد، متوقف و فردی، خانوادگی های انبه از ردف برای که هایی زیا  علیرغم

 (.81: 7687شود )آت  پور و همکارا ، 

 

 معتاد

استنشاق، یک یا چند مااد  مخادر را باا هام و باه       معتاد فردی است که از راه های گوناگو  نظیر خورد ، ت ری ، دود کرد  یا

 (.84: 7618صورت قطع آ ، با مسائل اسمانی، رفتاری یا هر دو موااه می شود )آقابخشی،  د و درکن صورت مداوم مصرف می

 

 تاریخچه اعتیاد در جهان

های های گلی و کتیبهخشخاش بر روی لوحه استعمال موادمخدر بسته به نو  فرهنگ در هر اامعه متفاوت است نق  گیاه

تریاک،  باشد. حداقل حدود هفت ه ار سال پی  انسا  از شیرهاه و خواص آ  میاین گی سنگی بیانگر آگاهی اقوام گذشته از

اند )میرعلی، کردهشفا بخ  امراض استفاده می های خشخاش به انوا  مختلف به عنوا  داروهای ضد درد وتریاک و دانه

7684 :48.) 

بردند. مجارستا  بخ  نام می آ  به نام گیاه شادی کردند و ازترین اقوامی هستند که از تریاک استفاده می سومریا  از کهن

-شناختند و از شیره آ  استفاده میودویست سال پی  از میالد مسیح می اولین کشور اروپایی است که گیاه خشخاش را ه ار

 (.68: 7684کردند )برفی، 

کمپانی   بوسیلهو   دکرا پید      تسلطم سو  اااهی هاروار کشابر مخداد موده از ستفااکه با د گر بورستعماا  رکشو  لیناونگلیس ا

و پیوست   قوو  چین بهک در که انگ تریاریبطو  شد        ستاوهندو چین ی هارکشودر فیونی ده این مارواج اهند شرقی باعث 

  تبدیلی ضد بشرت اله تشکیابد و میشوف منحرد ها بوده تو  مافیا که پشتیبا7834      لسادرچینی شد.   میلیو44 دعتیااباعث 

اد مافیایی موم هجو      ینابر ابردر ملل   . اامعه دامریکا شوارد آمافیا   ماا  دبین براز   یتالیاا  در    رامازین سااموسولینی       .  ددمیگر

د  کرود محد  به  امدقا  سیدرها رکشو  از  امعی      یمضااالهه به در  7872  نویهژا 26ارداد طی قر  داد و لعمل نشااعکسر مخد

                         (.  43)هما :پیوستند ر مخداد مو  کنندگارزه ها به امع مبارکشو      دی ازیازامع د و نموک تریا  رتتجاو کشت 
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 تاریخچه اعتیاد در ایران

ست. ه اشدده برم ناده بو      موامرس  هبیحسکنندده یک ماا  عنوه نه( که باکانابی  )شاهده گیااز ستا ب اوکتا  در باستاا  یردر ا

ده ستفاد اخووا  تخدیر پیرر به منظور مخدده ین ماا      از  سماعیلیها  فرقه، خینرمواز بعضی   نظررظهاانی  بنا به  3و  6و  قردر 

  کبرار علی انظس ساابر د وبوه سالمی شناخته شدای دورا  ابتدک در ایعنی تریا      ه آ شیرر و کوکناه گیاا  یردر اند. دمیکر

ده برم بنگ نی  نااز        باستادر دورا  ند. دکر کرک را ذیا تریاق تریااص ند که خودلین کسانی بوو رازی اوبوعلیسینا       اهخدد

                 (. 24: 7684، ست )میرعلیه اشد

شد د یجااخانه رکوکنام محلهایی به نا، شهردر که طوریشت ا  رواج دایرده ای در اگستر      رتبه صور مخداد موی عصر صفودر 

به خاطر ک تریاات گرفتن مضر      نظرو  در ند حکومت نی  بددمیکرل ستعمار امخداد مور از بادر   گاادشاه و   تکثر مقاماا      و

             .     (48: 7683، )شاکرمید میکرر مخداد موف به مصردم را وادار یی بیشتر مرزامددرآ

 

 مواد مخدر و انواع آن

ایجاد حاالت هیجانی، رفتارهای نابهنجار، عصابانیت   مواد مخدر شامل ترکیباتی است که مواب تغییر در کارکرد مغ  به صورت

زا )موااب افا ای     یاا محارک   اف ا ( که به سه دستآ توا 14: 7682شود )محبوبی من ،  شعور فرد می یا اختالل در قضاوت و

 هاا از ناو    شود. مانناد: بارگ کوکاا، کوکاائین و خاات از ناو  طبیعای و آمفتاامین         می ری و بدنی و هیجانی در فردفعالیت فک

هاای فکاری و    باعاث کااه  فعالیات    زا )این مواد روی سلسله اعصاب مصرف کننده اثر گذاشته و در نتیجاه  مصنوعی(، سستی

زا  نو  طبیعی و هروئین، متادو  و کدئین از ناو  مصانوعی( و تاوهّم   از  گردد. مانند: تریاک و مرفین های عاطفی فرد می واکن 

)که مواب اوهام حسی و بصری فرد معتاد می شوند. استحصاالت گیاه )از امله حشی (، مکالین و برخی قارچ ها، داناه هاای   

دساته طبیعای و مصانوعی     وانوا  مصنوعی( و هرکدام باه د  و اکستاسی نی  از وحشی از نو  طبیعی و ماده ال. اس. دی نیلوفر

 (.86: 7618  آقابخشی، 84ا  83: 7618شوند )غنجی،  بندی می طبقه

 

 نظریات اندیشمندان درباره اعتیاد

شناسی فرنساوی دارد باه عاواملی اصالی تضاعیف       : دراین نظریه. که ریشه در نظریات امیل دورکیم، اامعههنجاری نظریه بی

فرهنگی مواب روی  -شود که سستی ارزشیها و هنجارهای ااتماعی ته و چنین مطرح میمعیارها و هنجارهای ااتماعی پرداخ

اقتصادی و به تبع آ  تغییرات ساریع در گساتره ااتمااعی     -شود. تحوالت سریع صنعتی آورد  افراد به مواد مخدر و اعتیاد می

ملی و موروثی، مت ل ل شد  سااختار سانتی   های فرهنگی مذهبی،  ها و سنت مانند شهرنشینی، نوسازی، تضعیف باورها، ارزشی

شوند تا رفتار سنتی آنات تغییر نماید. االب تواه این کاه پیشارفت    خانواده، همه مواب تغییر در هویت افراد شده و باعث می

و  های توسعه که خود، گواهی بر تغییر اوامع سنتی هستند، رابطه مبتنی با می ا  شیو  مواد مخدر دارناد  بر گسترش شاخص

هایی که در معرض نوگرایی قرار داشته و بافت سنتی خود را از دست داده یا در حال از دست داد  هساتند،   یا در میا  خانواده

 (.786: 7688اعتیاد رایج تر است )باوی، 

ی کاه اخیارا    گرایا  شباهت به نظریه پیرامو  هنجاری است و بی این نظریه روایت دیگری از نظریه بی نظریه انزواطلبی مرتون:

رواج گسترده ای یافته، نیست طب  این نظریه، چو  اوامع مدر  اغلب به موفقیات فاردی اصاالت داده و کساب آ  در گاروه      

مندی مناسب از ثروت مادی، سواد مناسب با موفقیت ااتماعی فرد و غیره است.  مشارکت فعال ااتماعی، داشتن کار مفید بهره
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شود و در چنین شرایطی یا در شرایطی که فرد خود را  پیرامونی شد  و ان واطلبی فرد منجر می ها به محرومیت از هریک از این

یاباد از اامعاه اادا     یابد و یا حداقل خود را با آنها یگانه نمی ها و هنجارهای حاکم بر اامعه بیگانه می ها، باورها، ارزش با نگرش

فراد عموما  کسانی هستند که یا قادر به تطاب  خو باا محایط نیساتند ویاا از     گیرد. این قبیل ا شده ودر ان واطلبی بیشتر قرار می

آورناد االاب    تطبی  محیط با خود ناتوانند و بنابراین برای گری  از این موقعیت به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی روی می

کنناد اغلاب    ی کاه احسااس موفقیات نمای    آنکه همین راه فرار خود عامل مهم در تقویت پیرامونی شد  این افراد اسات افاراد  

کارند سواد کافی یا موقعیت ااتماعی مناسب ندارند درگیر روابط به خانوادگی هستند یا حتی در صاورت   تنگدست و فقیر یا بی

های حاکم بر اامعه را قبول ندارند بیشتر در معرض ان واطلبی و احتماال  سوء مصرف مواد مخادر   فقدا  مشکالت مذکور، ارزش

ترین دالیل ان واطلبی تغییر برداشت خود از واقعیت از طری  مصرف این گونه ماواد اسات و معماوال      هستند چرا که یکی ازمهم

 (.78: 7686کنند )فرااد،  گردا  را یکی از راههای فرار از واقعیت مطرح می روا  مصرف داروهای

 باه  فارد  تعهاد  کاه  مای آیاد   پدید هنگامی روی عی، کجااتما کنترل نظریه های براساسهیرشی:  اجتماعی کنترل نظریه

 دیگار همبساتگی   ارم هر یا مخدر مواد با نواوا  رابطه که است آ  گویای زمینه، یافته ها همین در .ضعیف می شود اامعه

2دارد )بونستین خانواده از بیگانگی با شدیدی
 (.74: 7884دیگرا ،  و 

 باا  هیرشای  .می دهد قرار تواه مورد را کنترل درونی هم و بیرونی کنترل هم که است کنترل نظریه های امله از این نظریه

 برای عنصر چهار نظریه در این .است عادی اامعه با فرد پیوندهای نتیجه ضعف انحرافی رفتار که است دورکیم، معتقد از الهام

 که عبارتنداز: شده دیده عادی یا دیگرا  اامعه با فرد پیوند

 توقعاتشا  و دیدگاهها و دیگرا  به نسبت فرد حساسیت و تواه : می ا دلبستگی. 

  افراد نابهنجار و همنوا رفتار با ااتماعی مجازاتهای و پاداشها همراهی : می ا سرسپردگی. 

 می کند صرف ااتماعی عادی فعالیت های در فرد که وقتی می ا  بودن: درگیر. 

  ااتماعی هنجارهای کرد  درونی می ا  فرد، یا برای ااتماعی هنجارهای اخالقی اعتبار : می ا داشتن باور. 

 هنجارهاای  دارد، از اامعاه ارتبااط   عاادی  گروه های به فردی که زمانی است. تا اامعه و فرد بین ارتباط حلقه یک عنصر هر

اباد )ابادینساکی،   مای ی  اف ای  شد  منحرف شد، احتمال ضعیف ارتباطی حلقه چند یا یک اگر می کند ولی پیروی ااتماعی

7684 :12.) 

 امیال  توساط  اسات و  قاانو   فقادا   معنای به و باستا  یونا  به مربوط مفهومی آنومیمخدر:  مواد مصرف و آنومی نظریه

 انسجام آ  که در شده برده کار به غیرطبیعی ااتماعی وضعیت توصیف برای (7868-7871فرانسوی ) دورکیم اامعه شناس

 می دهاد  رخ هنگامی مساله این مرتن نظر اساس بر .می شود اقتصادی، تضعیف رکود قبیل از ا  هاییبحر وسیله به ااتماعی

 نادیاده  را خود واقع، آرمانهای در که اامعه ای از می شوند. فرد موااه آنها دستیابی به وسایل و اهداف میا  تضاد با مردم که

 فشااری  .است شایع می کنند مصرف مواد که امعیت آسیب پذیر ایقشره میا  در ویژه به فشار این می گیرد، بیگانه شده و

 داده که عبارتند از: می کنند، اواب تحمل را آ  که افرادی توسط شیوه چهار به می شود آنومی به منجر که

 معمااول، همنااوا   ااتماااعی هنجارهااای بااا و داده کاااه  را خااود آرزوهااای افااراد : اغلاابهمنوووایی 

 .می شوند

                                                           
2 Bounstein 
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  نظم یک ایجاد در صدد و می زنند سرباز معمول ااتماعی ساختار پذیرش از عصیانگر افراد بعضی حالت این : درطغیان 

 .ادید برمی آیند زندگی سبک اایگ ینی یا سیاسی فعالیت طری  از ادید ااتماعی

   :بارای  ستند کهه کسانی دسته این می یابند. از نظر مرتن گرای  نوگرایی طرف به بعضی وضعیت این دربدعتگرایی 

 .مخدر مواد مانند یافته سازما  ویژه ارائم به .می کنند استفاده غیرمشرو  وسایل از موفقیت به دستیابی

   :دساتیابی  فعالیتی اهت هر از که است. افرادی طلبی می کند، ان وا تبیین را مخدر مواد که آخری پاسخگوشه گیری 

مای   اااازه  معتااد  باه  مخدر مواد به مصرف برد  پناه .می شوند کجروی ارطرفد و می کنند دوری معمول ااتماعی اهداف به

 .(747-744: 7688کند )باوی،  بیشتر را مصرف و کند صرف قابل حصول اهداف به دستیابی برای را خود انرژی و وقت دهد

 روانشناساا  ادعاا   ست. چنانچها فعال زندگی یک نیازمند مواد مخدر به برد  استپنا: ه معتقد دانوالدورفدانوالدورف:  نظریه

 ماورد  در او اماا  .کناد  زنادگی  مصارف   واقعیتهای از فرار برای را مواد یا و باشد روا  پری  افسرده است ممکن معتاد دارند

 محسوب اندک، انحراف اعتیاد معتقدند مالحظه است، فعال تر می شود. برخی قابل مهارت و توانایی نیازمند که زندگی ال امات

مقابال،   در .نمی گیرد بر در را او زندگی کل اما می کند الب خود به را فرد که هر از گاهی وقت پاره فعالیتی ود، یعنینمی ش

 اسامی  برآورد  نیازهای صدد در و دارد مشخص اهداف که می کند فعالی زندگی درگیر را معتاد اعتیاد دیگر معقتدند برخی

 باه  اسات، فارد   معتادا ، متفاوت بین به موادمخدر آورد  روی شیوه های با مواد مصرف برای افراد انگی ه است، اگرچه خاصی

: 7682اسات )باوالهری،    ااتماعی گروه یک از مهمی بخ  و دارد می کند، زندگی فعالی تجربه را اذاب سائ  یک واضح طور

64.) 

 

 پیشینۀ تحقیق

ریافتیم: در این رابطاه تحقیقاات متعاددی صاورت گرفتاه اماا       با مرااعه به کتابخانه ها و مطالعآ کتب مرتبط باموضو  حاضرد

بصورت پراکنده  زیرا هر یک از محققین از زاویه ای به موضو  نگریسته و مطاالبی را باه رشاتآ تحریار درآورده اناد کاه در دو       

 قسمت تحقیقات داخلی و خارای عبارتند از:

 

 تحقیقات داخلی

واقعیت درمانی گروهی بار احسااس خاود کارآمادی زنادانیا  باا طارح         اثربخشیدر پژوهشی با عنوا  بررسی  (7688عباسی )

انادرزگاه   8خوشه ای چند مرحلاه ای از   گیری نمونهبا استفاده از روش  آزمو  پس– آزمو  پی پژوهشی نیمه آزمایشی از نو  

نفار نموناه باه دو گاروه      64داد نفر آزمودنی که در زندا  مرک ی حبس داشتند به طور تصادفی انتخاب شدند وتعا 7444تعداد

کنترل وآزمای  تقسیم شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشا  داد که بین دو گروه از نظر احساس خودکارآمدی تفاوت معنااداری  

 بوده است. ملثرواود دارد یعنی آموزش واقعیت درمانی گروهی در احساس خودکارآمدی زندانیا  

اثربخشی واقعیت درمانی )نظریه انتخاب ویلیام گالسار بار کیفیات زنادگی و     »ه خود با عنوا ( در پایا  نام7682زهراولی نژاد )

با گاروه   آزمو  پسا   آزمو  پی از روش مداخله ای از نو  آزمایشی که به صورت طرح « ساله78-26خودکارآمدی زنا  مطلقه 

( و خودکارامادی شارر   WHO,QOL-BREFگی )کنترل اارا شد از میا  زنا  داوطلب با استفاده از پرسشنامه کیفیت زناد 

(SGSES )64   و کنتارل نفر که کیفیت زندگی و خودکارآمدی پایینی داشتند، انتخاب وبه صورت تصادفی در دوگروه آزمای 

السه گروه درمانی بر اساس نظریه انتخاب دیدند وگروه کنترل آموزشی دریافت کردناد. پاس    8اایگ ین کردند. گروه آزمایشی

ش، مجددا  کیفیت زندگی و خودکارآمدی هر دو گروه مورد اندازه گیری قرارگرفت داده ها ماورد تج یاه و تحلیال قارار     از آموز
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گرفتند. نتایج نشا  داد: واقعیت درمانی براساس نظریه انتخاب ویلیام گالسر بر کیفیات زنادگی و خودکارامادی زناا  معناادار      

 است.

با « سی اثر بخسی واقعیت درمانی گروهی بر کاه  طالق و پیامدهای روا  شناختی آ برر»(در پژوهشی با عنوا  7682بیات )

– آزماو   پای  استفاده از دو نو  روش مطالعه روش اول از نو  توصیف همبستگی وروش دوم از نو  شابه آزمایشای باا طارح     

وپیامدهای روانشاناختی رابطاه مثبات     با گروه کنترل که در مطالعه اول نتایج چنین نشا  داد که بین طالق عاطفی آزمو  پس

معنا داری واود دارد و نتایج مطالعه دوم نشا  داد که گروه آزمای  نسابت باه گاروه کنتارل کااه  معنااداری را در طاالق        

عاطفی و پیامدهای روانشناختی نشا  داد. نتیجه گیری این تحقی  این بود که آموزش واقعیت درمانی گروهی می تواند به زوج 

 که درگیر طالق عاطفی هستند کمک کرده و پیامدهای روانشناختی را کاه  دهد. هایی

 

 تحقیقات خارجی

( در تحقیقی تحت عنوا  اثربخشی برنامه تغییر رفتاری و واقعیت درمانی در رفتار اواناانی کاه دارای ناهنجااری    7887پاترسا )

 تاثثیر می دهد هر دو رویکرد بر بهبود ناهنجاری های عااطفی  عاطفی هستند، انجام داده است که نتیجه ی حاصله از آ  نشا  

 مثبت داشته است.

( در طی یک تحقیا  که به روش فارا تحلیال انجاام شد نشاا  دادناد کاه خاو کارآمادی باه طاور     7887مولتو  و همکارا  )

درصاد از واریاانس را تبیاین     74ارد و باا عملکارد رابطاه د 68مثبت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد خود کارآمدی به می ا  %

 می کند.

( به بررسی تاثیر واقعیت درمانی گروهی بار کااه  اختالالت روا  تنی انجام 2442تحقیقات دیگری را سویتانویچ و همکارا  )

روا  تنای   داده اند، که همه نتایج حاکی از آ  اسات کاه شایوه واقعیات درماانی تاثیر مثبت و ماوثری بار کااه  اخاتالالت    

 داشته است.

کمبودهاای رفااهی،    رتاثثی ( با عنوا  مسائل بهداشت روانای در باین زنادانیا :    2446در تحقیقی که توسط تایلر و فرانسیس ) 

ز  زندانی مورد بررسی قرار گرفت ایان نتیجاه بدسات آماد کاه حابس و        66مرد و  226اعتیاد و خودکارامدی بر روی تعداد 

نیست در حالی که ارتباط های واضحی بین مساائل ساالمت روا  و خودکارامادی و     ملثرسائل بهداشت سواب  قبلی و سن بر م

اعتیاد و کمبودهای رفاهی واود دارند. این دو رواباط در مسایر حال مساائل بیشاتر الاوه گار شاده اسات کاه در باین آنهاا             

عتاادا  اغلاب خودکارامادی را پاایین اورده و     خودکارامدی ضعیف و اعتیاد شدید، بیشتر مسائل رفاهی را شاامل مای گاردد. م   

هستند به ویژه آ  گاه که با زندانیانی مقایساه شاوند کاه     باشد میبنابراین بیشتر تابع نیروهای خارای که بیرو  از کنترل انا  

 معتاد نیستند.

 

 روش تحقیق

درماانی گروهای بار اضاطراب و     آماوزش واقعیات    تاثثیر روش تحقی  مورد استفاده در ایان پاژوه  کاه باه منظاور بررسای       

و میادانی واز طریا     ای کتابخاناه ، کاه باه صاورت    باشد میخودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین ترک شهرستا  آزادشهر 

با دو گروه آزمای  و کنترل اارا شده و محق  درصدد است ضمن ارائه تصویر روشانی از خصوصایات    آزمو  پسو  آزمو  پی 

و دخالت در نتایج حاصله، توصیف و تفسیر کند. به عباارت دیگار، عاالوه     تثثیررا که هست بدو  هیچ گونه  اامعه آماری، آنچه
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بر توصیف عینی و واقعی خصوصیات موضو  مورد بررسی به تج یه و تحلیل و تفسیر شرایط یا روابط باین متغیرهاای تحقیا     

شارکت مای کنناد، ساپس فقاط گاروه        آزماو   پای  در  و کنترل  پرداخته شود. با این تفاسیر، در این طرح ابتدا گروه آزمای

به عمل آمده و می ا  تغییر  آزمو  پسمتغیر مستقل قرار می گیرد. پس از طی دوره آزمای  از هر دو گروه  تثثیرآزمای  تحت 

 یل می شود.در متغیر وابسته اندازه گیری می شود و اطالعات به دست آمده با استفاده از روشهای آماری تج یه وتحل

 

 پژوهش های فرضیه آزمون

 است. ملثرآموزش واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب وخودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین ترک  :اصلی فرضیه آزمون

 کنترل و آزمایش گروههای در کواریانس ماتریس برابری فرض پیش به مربوط باکس ام آزمون (:1جدول )

 عناداریم f باکس مقدار آزمون نام

 446 . 859 . 904 .4 باکس ام

 

سطح  > 46/4است ) شده رعایت به خوبی کواریانس های ماتریس همسانی فرض پی  که دهد می نشا  آمده دست به نتایج

 این از توا  هستند، می برقرار نسبی طور به متغیره چند کوواریانس آزمو  تحلیل های فرض پی  آنکه به تواه معناداری(. با

 .کرد استفاده پژوه  فرضیه این بررسی در راستای و آزم

 متغیرهای اضطراب وخودکارآمدی آزمون پس نمرات میانگین روی بر متغیری چند کوواریانس (: تحلیل2جدول )

 کنترل و آزمایش های گروه در

 معناداری خطا Df فرضیه F Df مقدار آزمون نام متغیرها
 df اندازه

 اثر

 اضطراب وخودکارآمدی

857 .43 765 . پیالی ثرا
b

 2. 000 27. 000 . 000 . 765 

857 .43 235 . ویلک  المبدای
b

 2. 000 27. 000 . 000 . 765 

857 .43 249 .3 هتلینگ اثر
b

 2. 000 27. 000 . 000 . 765 

857 .43 249 .3 روی ب رگترین
b

 2. 000 27. 000 . 000 . 765 

 

ها  آزمو  معناداری سطوح .اند شده نظر معنادار مورد های متغیرها، آزمو  آزمو  پی  لکنتر با که دهد می ( نشا 7ادول )

 تفاوت )اضطراب وخودکارآمدی( مالک متغیرهای از یکی لحاظ از و کنترل، حداقل آزمای  های گروه بین که است این بیانگر

 های تفاوت درصد 6/13/4عبارت دیگر،  به .باشد می 136/4با  برابر تفاوت یا تثثیر می ا  یا اتا ضریب .دارد واود معنی داری

واقعیت درمانی  آموزش تثثیر به اضطراب وخودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین ترک مربوط آزمو  پس نمرات در فردی

 .باشد میگروهی 

 کنترل و آزمایش گروه در اضطراب وخودکارآمدی متغیره چند کواریانس (: تحلیل3جدول )

 نبعم متغیر
 مجموع

 مجذورات
df 

 میانگین

 مربعات
f سطح معناداری 

 ضریب

 ایتا
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 اضطراب وخودکارآمدی
 472 . 000 . 045 .25 344 .1 1 344 .1 گروه

 707 . 000 . 487 .67 501 .7 1 501 .7 گروه

 

 شده معنادار کارآمدیاضطراب وخود مقیاس های در گروه اثر اینکه به تواه دهد، با می ( نشا 6ادول ) نتایج که همانطور

 در کنترل و آزمای  گروه دو نمرات میانگین بین معناداری اختالف آزمو  پی  تثثیر کرد  خارج از پس گفت توا  می است

آموزش واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب وخودکارآمدی زنا   اینکه بر مبنی تحقی  فرضیه بنابراین دارد  واود آزمو  پس

 آموزش که نمود بیا  توا  می سطح معناداری(. و < 46/4گیرد ) می قرار تایید مورد دارد تثثیرن ترک وابسته به مواد در حی

 .است بخشیده بهبود را واقعیت درمانی گروهی، اضطراب وخودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین ترک

 

 است. ملثربه مواد درحین ترک  آموزش واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب زنا  وابسته :اول فرعی فرضیه آزمون

 کنترل و آزمایش گروه نمرات اضطراب در کواریانس (: نتایج تحلیل4جدول )

 منبع متغیر
 مجموع

 مجذورات
df 

 میانگین

 مربعات
f سطح معناداری 

 ضریب

 ایتا

 472 . 000 . 045 .25 344 .1 1 344 .1 گروه اضطراب

 

 گفت توا  می است شده مقیاس اضطراب معنادار در گروه اثر اینکه به تواه بادهد،  می ( نشا 4ادول ) نتایج که همانطور

 دارد  واود آزمو  پس در کنترل و آزمای  گروه دو نمرات میانگین بین معناداری اختالف آزمو  پی  تثثیر کرد  خارج از پس

 دارد تثثیر  وابسته به مواد در حین ترک آموزش واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب زنا اینکه بر مبنی تحقی  فرضیه بنابراین

واقعیت درمانی گروهی اضطراب زنا   آموزش که نمود بیا  توا  می سطح معناداری(. و < 46/4گیرد ) می قرار تایید مورد

 .است بخشیده بهبود را وابسته به مواد در حین ترک

 

 است. ملثرزنا  وابسته به مواد درحین ترک  آموزش واقعیت درمانی گروهی بر خودکارآمدی :دوم فرعی فرضیه آزمون

 کنترل و آزمایش گروه نمرات خودکارآمدی در کواریانس (: نتایج تحلیل5جدول )

 منبع متغیر
 مجموع

 مجذورات
df 

 میانگین

 مربعات
f سطح معناداری 

 ضریب

 ایتا

 707 . 000 . 487 .67 501 .7 1 501 .7 گروه خودکارآمدی

 

 توا  می است شده معنادار مقیاس خودکارآمدی در گروه اثر اینکه به تواه دهد، با می ( نشا 6ل )ادو نتایج که همانطور

 واود آزمو  پس در کنترل و آزمای  گروه دو نمرات میانگین بین معناداری اختالف آزمو  پی  تثثیر کرد  خارج از پس گفت

انی گروهی بر خودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین ترک آموزش واقعیت درم اینکه بر مبنی تحقی  فرضیه بنابراین دارد 
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واقعیت درمانی گروهی  آموزش که نمود بیا  توا  می سطح معناداری(. و < 46/4گیرد ) می قرار تایید مورد دارد تثثیر

 .است بخشیده بهبود را خودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین ترک

 

 بحث و نتیجه گیری

 %( بودند.34نفر ) 8نی آزمودنی ها در خصوص وضعیت تثهل به طور مساوی در گروه آزمای  و کنترل تعداد فراوا بیشترین

نفر  1 %( و در گروه کنترل تعداد47نفر ) 3 بیشترین فراوانی آزمودنی ها در خصوص وضعیت سنی در گروه آزمای  تعداد

 سال، سن دارند. 64 کمتر از %(41)

پایین تر از دیپلم و در گروه کنترل  %(34نفر ) 8 ی ها در خصوص وضعیت تحصیالت در گروه آزمای بیشترین فراوانی آزمودن

 پایین تر از دیپلم می باشند. %(31نفر ) 74تعداد 

 

 است. مؤثرآموزش واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب زنان وابسته به مواد درحین ترک  اول فرضیه

 اختالف آزمو  پی  تثثیر کرد  خارج از پس گفت توا  می است شده یاس اضطراب معنادارمق در گروه اثر اینکه به تواه با 

 اینکه بر مبنی تحقی  فرضیه بنابراین دارد  واود آزمو  پس در کنترل و آزمای  گروه دو نمرات میانگین بین معناداری

 آموزش که است. نتیجه آ  تایید دارد  مورد تثثیرآموزش واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب زنا  وابسته به مواد در حین ترک 

 .است بخشیده بهبود را واقعیت درمانی گروهی اضطراب زنا  وابسته به مواد در حین ترک

(، 2442(، سویتانویچ و همکارا  )7887(، پاترسا )7684شده توسط سلیمانی وبابایی ) انجامنتایج این تحقی  با تحقیقات 

 همخوانی دارد. (2476( و ماسا، حسینی و فرهودیا  )2448(، کیم )2443پرین ال )

(درما  گروهی فرصتی فراهم می کند تا فرد در مورد مشکل  صحبت کند و اوال  در تبیین این یافته می توا  چنین گفت:

ه درما  احساسات  را بروز دهد. از طرف دیگر بسیاری از افراد فکر می کنند که فقط آنها هستند که این مشکل را دارند ک

گروهی با تقویت عوامل چو  بهم پیوستگی گروهی و احساس عمومیت مشکل، نوعی شبکه ارتباطی را قوی می کند که فرد با 

واقعیت درمانی باعث اف ای  احساس آزادی همراه شد  در آ  امید نو  دوستی و آرام  را در ارتباط متقابل تجربه می کند. 

و کنترل افراد بر زندگی خود می شود و فرد خود را محصور گذشته و عوامل بیرونی نمی داند و دست از سرزن  خود به خاطر 

رود. اتفاقات گذشته که نمی تواند بر آنها کنترلی داشته باشد برمی دارد و به دنبال انتخاب های بهتر و سرنوشت سازتر می 

احساس اینکه فرد می تواند برای زندگی خود کاری کند و در سرنوشت خود سهم اصلی و تعیین کننده دارد و همچنین می 

تواند آینده خود را تغییر داده و بسازد، اف ای  اعتماد به نفس و نگرانی به دنبال خواهد داشت که ویژگی اصلی اضطراب است. 

 ای  اعتماد به نفس، اف ای  کیفیت زندگی افراد وابسته به مواد و اف ای  قدرت تصمیم بنابراین، واقعیت درمانی باعث اف

 بیماری به عنوا  چه آ گیری می شود که این عوامل می توانند در کاه  اضطراب به صورت غیرمستقیم تثثیرگذار باشد. 

 ژنتیکی اساسی نیازهای ارضای در ماند  هنگام عاا  انسانها که است راهی صدها شامل حقیقت در می شود خوانده روانی

باعث  اضطراب که این نه شود می اضطراب بروز افراد، باعث مسئوالنه غیر رفتار همچنین .کنند رفتار تا کنند می خود، انتخاب

 شیوه صحیح، آموزش به نیازهای اساسی ارضای تا بود این بر سعی درمانی واقعیت السات شود. در بود  مسئول غیر رفتار

 به نکته این تفهیم و حال زما  بر درما  این گردد. تمرک  باز رفته فرد دست از نفس ع ت آ  اساس بر بتوا  تا شود داده

 کار این موف  به می کنند. اگر انتخاب اساسی نیازهای ارضای برای تالش در را خود های کن  ها اساسا آ  که بود اشخاص
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 شود می سبب که است اساسی نیازهای به در دستیابی موفقیت عدم واقع می شوند. در دیگرا  رنج باعث و برند می رنج نشوند

 تاکید افراد کنونی رفتار و مسئولیت پذیری بر که است روشی درمانی واقعیت کند. از طرفی عدول هنجارها شخص از رفتار

 به نیل خاطر به را می کند، ناکامی رفتار واقعیت با منطب  مسئول می داند. انسا  اختیاری امر یک را مثبت و احساس دارد

 های  وعده به و نشود نیازهای دیگرا  ارضای مانع که کند می برآورده طوری را شود، نیازهای  می متحمل احساس ارزش

. می باشد درمانی واقعیت در درمانی روا  و تربیت و تعلیم کار اصلی بعد مسئولیت، هسته بر تمرک  که آنجا است. از وفادار

 وابسته افراد اضطراب شدت از در نتیجه و باشد ملثر فرد در مسییئوالنه رفتارهای یادگیری در میتواند درمانی واقعیت بنابراین

 .بکاهد مواد به

 

 است. مؤثرآموزش واقعیت درمانی گروهی برخودکارآمدی زنان وابسته به مواد درحین ترک  دوم: فرضیه

 آزمو  پی  تثثیر کرد  خارج از پس گفت توا  می است شده معنادار قیاس خودکارآمدیم در گروه اثر اینکه به تواه با

 بر مبنی تحقی  فرضیه بنابراین دارد  واود آزمو  پس در کنترل و آزمای  گروه دو نمرات میانگین بین معناداری اختالف

گیرد.  می قرار تایید مورد دارد تثثیرترک  آموزش واقعیت درمانی گروهی برخودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین اینکه

 بهبود را واقعیت درمانی گروهی خودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین ترک آموزش که نمود بیا  توا  بنابراین، می

 .است بخشیده

( و تایلر و 7686  )(، غالمیانی و همکارا7682(، زهرا ولی نژاد )7688شده توسط عباسی ) انجامنتایج این تحقی  با تحقیقات 

 ( همخوانی دارد.2446فرانسیس )

 در یافته بهبود عقاید فردی به منبع یک عنوا  به خودکارآمدی گفت باید خودکارآمدی بر درمانی واقعیت در تبیین اثربخشی

دارد  نامناسب اشاره رویدادهای با مطلوب مقابله برای یا و فعالیت های سخت از ای مجموعه کنترل برای فرد مورد توانایی های

واقعیت  که می رسد نظر به شد چه گفته آ  به تواه است، با کنترل بر زندگی دراه از ادراک به منوط اف ای  خودکارآمدی و

 به را دارد، او بر آ  مستقیم کنترل فرد که کلی رفتار .دارد فرد افکار و رفتار کرد  کنترل در سعی فرد کمک خود با درمانی

 از گرفته نشثت مستقیم صورت غیر به که فی یولوژیکی و احساس و نموده انتخاب افکاری که و اعمال پذیری مسئولیت سوی

 درونی کنترل با را فرد خودکارآمدی و ، سوق می دهدباشد می روانی سامت نشانه که درونی تسلط کنترل به نی  هست، را افکار

تکنیک  ترین مهم از می دهد. یکی انتخاب، اف ای  این در مقابل لیت پذیریمسئو و آگاهانه شیوه به رفتارها و انتخاب اعمال و

 هایشا  ارزش شناسایی ترغیب افراد وابسته به مواد در حال ترک به .باشد می متعهدانه عمل و درما ، تصریح ارزشها این های

 واود ارزشها، با مسیر در حرکت و اهداف ی بهدستیاب راستای در اعمال انجام به تعهد نهایت در اهداف، اعمال، موانع و تعیین و

 گیر افتاد  از را نها آ و شود زندگی از رضایت به آ ، منجر ناشی از شادکامی و اهداف تحق  ضمن تا شود می مشکالت باعث

 اف ای  باعث خود به نوبه که افسردگی و ناامیدی و قبیل اضطراب، استرس، یثس از منفی احساسات و افکار از حلقه هایی در

 بر تاکید واقعیت درمانی دیگر رویکرد آ  خودکارآمدی باال برایشا  باشد. عامل نتیجه شود، رهایی دهد و می مشکالت شدت

 سالمت روا  در مهمی و عامل می گیرد فرد صورت توسط که می داند مسئوالنه انتخاب نوعی را چو  رفتار است انسا  آزادی

در زندگی  تری مناسب انتخاب های و کنترل را خوی  تا رفتار می شود کمک افراد به داین رویکر شمار می آورد. در به

خودکارآمدی  اف ای  ملثر در و مناسب روشی عنوا  به گروهی آموزش واقعیت درمانی از می توا  کنند. بنابراین اایگ ین

 استفاده نمود.
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ودکارآمدی زنان وابسته به مواد در حین ترک اصلی: آموزش واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب وخ فرضیه آزمون

 است. مؤثر

 گروه بین که است آزمو  ها بیانگر این معناداری اند. سطوح شده نظر معنادار مورد های متغیرها، آزمو  آزمو  پی  کنترل با

دارد.  واود یمعنی دار تفاوت مالک )اضطراب وخودکارآمدی( متغیرهای از یکی لحاظ از و کنترل، حداقل آزمای  های

 تثثیر به اضطراب و خودکارآمدی زنا  وابسته به مواد در حین ترک مربوط آزمو  پس نمرات در فردی تفاوتهای درصد6/13/4

 .باشد میواقعیت درمانی گروهی  آموزش

 ی دارد.( همخوان7887( و مولتو  و همکارا  )7682(، بیات )7686نتایج این تحقی  با تحقیقات انجام شده توسط شاهی )

در تبیین این یافته می توا  چنین اظهارنظر کرد که: واقعیت درمانی بر اساس رویکرد واقعیت درمانی بر اساس رویکرد تئوری 

انتخاب معتقد است: هر آنچه از ما سر می زند یک رفتار است. تمام رفتارهای ما از درو  برانگیخته می شود و معطوف به 

رضای یکی از پنج نیاز اساسی  عش  و تعل ، پیشرفت و خودشکوفایی، تفریح و لذت، آزادی و هدفی است و هدف هر رفتار ا

. بروز رفتارهای ناسازگار در فرد تالشی است که او در اهت مهار ادراکات و زندگی خود باشد میمختاری، بقا و زنده ماند  

رد شخصا برای خوی  به واود می آورد و انتخاب می انجام می دهد، به این معنی که اضطراب، افسردگی و احساس گناه را ف

این رفتار ناکارآمد و ناموثر باشد. این روش  کند تا به وسیله آ  یکی از نیازهای پنج گانه را رفع نماید، چنانچه ممکن است

رما  انوا  مشکالت اایگاه مناسبی را در بهبود سالمت روانی، اف ای  خودکارآمدی و د درمانی با واود سابقه کوتاه توانسته

 روانشناختی مانند اضطراب به خود اختصاص دهد.

افراد برای برخورداری از احساسات بهتر نسبت به خود و زندگی باید پذیرای مسئولیت باشند. براساس نظریه انتخاب وی، زمانی 

خودکارآمدی کنند که بتوانند بطور به خوی  و در نهایت احساس  افراد می توانند احساس توانمندی، اعتماد به نفس و احترام

برآورده سازد و باور کند که سررشته امور ر زندگی در دست خوی  است و خود می تواند شرایط بهتری را برای خود  ملثر

واقعیت درمانی ما را به عنوا  مواوداتی می بیند که اهداف خود را انتخاب کرده و در قبال نو  دنیایی  انتخاب و .فراهم سازد

برای خود می سازیم مسئولیم. ما قربانیا  درمانده ای نیستیم و قادریم دنیای بهتری برای خود خل . در واقع واقعیت  هک

تالش است به افراد کمک کند به اای روا  شناسی کنترل بیرونی، نظریه انتخاب و با روانشناسی کنترل درونی را  درمانی در

این است که تنها خود فرد می تواند کاری برای خوش انجام دهد. فرد در این شیوه برگ ینند. در نظریه انتخاب اعتقاد بر 

قرار دهد وبه تواناییهای مثبت  درمانی می آموزد به اای اختالالت رفتاری شیوه های سالم تری را اایگ ین خ انه رفتاری خود

ب نق  مهمی در زندگی ایفا می کنند و خوی  برای بهبود وضعیت کنونی تکیه نماید. اختالالت رفتاری همچو : اضطرا

 های آموزه به با تواه رسد می نظر به بالعکس اف ای  خودکارآمدی سبب تعامالت ااتماعی مثبت بر افراد می شود. بنابراین

کنترل وضعیت اخالقی و این یعنی:  در موثری خواهد بود مسوالنه، این روش راهبردی صورت به درمانی واقعیت رویکرد

 است. ملثرواقعیت درمانی گروهی بر کاه  اضطراب و اف ای  خودکارآمدی. بر روی زنا  وابسته به مواد در حال ترک آموزش 
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 انتشارات کنکاش.

ه گالسر به شیو انتخاب (، اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه7681ابن الشریعه امیله، عقیلی سیدمجتبی ) .63

 34-66(:4) 24، مجله علمی دانشگاه علوم پ شکی گرگا گروهی بر سالمت عمومی و باورهای وسواسی زنا  مطلقه، 

 (، تاثیر ده هفته تمرین هوازى همراه با مصرف مکمل ویتاامین 7686آرام، سمیه  غفرانى، محسن و صالحى کیا، عباس ) .61

E  پژوهشاى  –دوماهناماآ علماى   ا  مصارف کنناده ماواد مخادر.     بر فشارخو ، ضربا  قلب و حداکثر اکسیژ  مصرفى در زنا ،

 .2 -73(: 7، )24سال

 دهم. علوم ااتماعی، شماره خانواده، فصلنامه کارکردهای بر پدر اعتیاد (، اثرات7618آقابخشی، حبیب ) .68
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مواد،  مصرف سوء پژوهشی - علمی فصلنامهایرا ،  زندا  های در مخدر مواد مصرف سوء (، ارزیابی7682بوالهری، اعفر ) .68

 شماره سوم. اول سال

(، ارتباط راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی با گرای  به سوء مصارف ماواد در   7682بهادری، اعفر  خانجانی، زینیب ) .34

 .84 -84(، 6) 74، دان  و پژوه  در روانشناسی کاربردیدانشجویا ، 

 ، ترامه: مسعود کبیری، مشاور مدرسه، شماره سوم.یلیتحول خودکارآمدی تحص(، 7686پااارس، فرانک  شانگ، دال ) .37

وره و رواندرمانی در زندا  ها و مراک  اصالح و واقعیت درمانی )کاربری ترین رویکرد مشا(، 7684) حبیب زاده، عباس .32

 . 23-28، صص: 68، شماره مجله اصالح و تربیتتربیت(، 
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 .اراک دواح

آموزش واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب وامیادواری افاراد    شیاثربخ(، بررسی 7684سلیمانی، اسماعیل  بابایی، کریم ) .36

 ، دوره دهم، شماره سی و هفتم.مواد سوءمصرف پژوهی اعتیاد فصلنامهوابسته به مواد، 

مسایولیت پاذیری و خاودکنترلی دانا       هی بر(، اثربخشی واقعیت درمانی گرو7686شریفی، طیبه و فاطمه فتحی پور ) .33

سومین کنفرانس اهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علاوم ااتمااعی در   آموزا  دختر متوسطه دوم شهرستا  فارسا ، 

واحاد پاژوه  دانا  پژوهاا      -، شیراز، با همکاری مشترک موسسه آموزش عالی عالمه خویی، دانشگاه زرقاا  آغاز ه اره سوم

 فرین.همای  آ

 -روانای  (، اثارات 7686ابهری، مائاده )  فاطمی و السادات امامی، نسرین قشونی، حسن  مالزمانی، علی  صحرایی، هدایت  .31

 .6-72: صص 24و27، شماره آموزشی آرام  –فصلنامآ علمی آور،  اعتیاد مواد از تعدادی اسمی و ااتماعی

فصاالنامه ی در زمینااآ سااوء مصاارف مااواد و درمااا  آ ، هااای انساایت (، اعتیاااد و زنااا : تفاااوت7682صاافری، فاطمااه ) .38

 .778-768(: 2) 7، سال اعتیادپژوهی

 شهرساتا   در افاراد عاادی   با مخدر مواد به معتادا  شخصیتی های ویژگی مقایسه و (، بررسی7684قریشی نژاد، رقیه ) .38

 دوم، شماره هفدهم. ، سالتربیت فصلنامه ژرفایق وین، 

، دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد    پایا  نامه کارشناسیقایسه اضطراب دانشجویا  دختر و پسر، (، م7688قمی تمک، سمیه ) .14

 آزادشهر.

 زناا   آسایب  و کاه  بازپروری مراک  مخدر مواد به معتاد زنا  اعتیاد بر ملثر ااتماعی (، عوامل7688قناعتیا ، زهرا ) .17

 .انوب تهرا  آزاد، واحد ، دانشگاهرشدا کارشناسی پایا  نامهدوباره،  تولد خورشید تهرا ، خانه شهر

(، بررسى ویژگاى هااى انسایتى و پیامادهاى گارای  زناا  باه        7686کاکویى دینکى، عیسى  قوامى، نسرین السادات ) .12

 .628-647(: 4) 4، سالترویجى سالمت ااتماعى و اعتیاد -فصلنامآ علمى سوءمصرف مواد مخدر، 

ره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی گالسر بر بحارا  هویات دختارا  دانا      (، اثربخشی مشاو7686کالنتری هرم ی، آ ) .16

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی.پایا  نامه کارشناسی ارشد، 8آموز در معرض خطر در دبیرستا  های منطقه

، دوم ، ساال ماواد  پژوهشی سوءمصارف  -علمی  فصلنامهمخدر،  مواد به اعتیاد و ااتماعی (، آنومی7682(کوثری، مسعود .14

 شماره پنجم.

اعتیااد،   پدیاده  از ماواد مخادر   به وابسته زنا  زیسته تجربه (، تبیین7684دولتآباد، خدیجه ) محمدی و گروسی، سعیده .16

 ، سال دوم، شماره اول.زنا  اامعه شناسی پژوهشی علمی فصلنامه
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