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اثربخشی مداخالت درمانی مثبتنگر بر افزایش امید در افراد وابسته به مواد
سعیده منصوری ،2سارا

حقیقت  ،0رومینا حبیبی 3

چکیده
هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مداخالت درمانی مثبتنرر در افزایش امید در افراد وابسته به مواد بود.
پژوهش حاضر نیمه رزمایشی از نوع پیش رزمو -پس رزمو با گروه کنتر بود .جامعه رماری این پژوهش
شامل افراد وابسته به مواد در شهرستا ورامین بود 42 .فرد وابسته به مواد به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه رزمایش و کنتر قرار گرفتند .گروه رزمایش به مدت یک
ماه تحت رموزش  22جلسه  42دقیقه ای مداخالت بر اساس نوشتههای اوهانلو و برتولینو( )0220قرار
گرفتند .برای جمع روری دادهها از پرسشنامه امید میلر استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ا ز رزمو
تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج نشا داد که نمرات امید پس از مداخله درمانی مثبتنرر در گروه
رزمایش نسبت به گروه کنتر به طور معنی داری افزایش یافت .بر اساس یافتههای این پژوهش ،میتوا
گفت که مداخالت درمانی مثبتنرر بر افزایش امید در افراد وابسته به مواد تأثیر دارد .بنابراین ،مداخالت
درمانی مثبتنرر می تواند شیوه مناسبی برای بهبود امید در افراد وابسته به مواد باشد.
کلیدواژه ها :مداخالت درمانی مثبتنرر  ،امید ،وابستری به مواد.

 .2کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشراه رزاد اسالمی گرمسار ،گرمسار ،ایرا .
 .0نویسگگگنگده مسگگگئو  :اسگگگتگادیگار ،دانشگگگرگاه رزاد اسگگگالمی گرمسگگگار ،گرمسگگگار ،ایرا  .پسگگگت الکترونیگگک:
sarahaghighat58@yahoo.com
 .3کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشراه عالمه طباطبایی ،تهرا  ،ایرا .
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مقدمه
مصگگگرف موادمخگدر یکی از معضگگگالت و نررانیهگای عمده جها امروز اسگگگت که اثرات
بگازدارنگده ی بر رشگگگد و شگگگکوفگایی جامعه دارد و تهدیدی جدی و نررا کننده اسگگگت که
پیامدهای زیسگتی ،روانی و اجتماعی فراوانی به دنبا دارد (رشگگیدی ،حجت خواه ،رسگگولی و
جمعی ،2395 ،محمدی و عسگگرری .)2395 ،اعتیاد ابتالی اسگگارت رمیز فرد به ماده یا داروی
مخدر اسگگگت ،بهگونهای که او را از نظر جسگ گمی و روانی به خود وابسگگگته میکند ،رفتارهای
فردی و اجتمگاعی او را تحگتالشگگگعاع قرار میدهد و بهعنوا مهم ترین رسگگگیب اجتماعی،
جگامعگه انسگگگانی را مورد هجوم خود قرار میدهگد ( اصگگگغری ،کردمیرزا و احمدی.)2390 ،
ویژگی اصگگگلی هریک از نوع اعتیادها و اختالالت مرتبو با مصگگگرف مواد عبارت اسگگگت از
مجموعهای از ویژگیهای شگگگناختی ،رفتاری و فیزیولوژیکی که نشگگگا میدهد فرد ،به رغم
مشگگگکالت مهمی کگگه برایش بگگه وجود می ریگد ،بگگه مصگگگرف مواد ادامگه می دهگگد (انجمن
روا پزشگگکی رمریکا  .)0223 ،2مبارزه با اعتیاد مسگگتلزم شگگناخت همه ابعاد ر (اقتصگگادی،
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اجتماعی ،روا شگناختی و غیره) اسگت ،اما نقش عوامل روا شگنا ختی در ابتال به وابسگگتری به
مواد مخگدر و پیشگگگریری از عود مجگدد در مصگگگرف کنندگا مواد مخدر پررنگ تر اسگگگت
(نریمانی ،پوراسمعلی ،علیزاده گوراد و موالیی.)2395 ،
افراد معتگاد بگهتدریج در روند زندگی خود دچار دگرگونیهای جسگگگمی و روانی زیادی
میشگگگوند .یکی از شگگگاخ

ها ی که در افراد معتاد پایین اسگگگت ،امید اسگگگت .امید توانایی

طراحی گگذرگگاه هگایی به سگگگوی اهداف مطلوب به رغم موانع موجود و عامل انریزش الزم
برای اسگتفاده از این گذرگاهها اسگت (اشگنایدر  .)0220 ،0بنابراین امید یک توانایی است که
بگه فرد کمک می کند تا علیرغم مشگگگکالتی که در راه رسگگگید به هدف وجود دارد ،انریزه
خود راه حفو نماید .امید شگامل مجموعهای از شگگرایو می شگگود که عبارتند از الف) داشگگتن
اهداف یا معناهای ارزشگگمند شگگگخصگگگی و ب) ادراك توانایی برای تولید راهبردها در دنبا
کرد این معنگاهگا ،یعنی فرد با توجه با توجه به تواناییهای خود ،معناهای ارزشگگگمندی برای
2. Synder

1. American Psychological
Association
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خود در نظر بریرد .امیگد هر فرد برای رسگگگیگد بگه هر هدف یا معنا به این دوعامل بسگگگتری
دارد .نقش امید  ،هم قبل از بروز مشگکل و هم بعد از بروز ر مشگخ

شگده اسگت (اشنایدر

و همکارا  .) 0222،افراد امیدوارتر ،اهداف مورد نظر خود را به شگگگکل موفقیترمیزی دنبا
میکنند و در نتیجه هیجا های مثبت بیشگگتری را نیز تجربه میکنند .افراد دارای سگگطو امید
پایین در رویارویی با مشگگکالت برای رسگگید به معناهای مورد نظر خود مشگگکل دارند و در
نتیجه هیجا های منفی بیشگگتری را تجربه میکنند .امید عامل موثری در دسگگتیابی به موفقیت
اجتماعی اسگگگت (اشگگگنایدر .)0220 ،همیشگگگه افرادی در جامعه وجود دارند که امید در ر ها
پایین تر از سگایرین اسگت .زندگی همراه با بیماری یا رسیب دیدگی شدید ،غیرقابل پیشبینی
و نامطلوب اسگت .این نوع زندگی پر از خطرهایی اسگت که متوجه خودانراره شگخ

است

و همچنین بگه عزت نفس ،احسگگگاس رزادی ،فعالیتهای روزمره ،راحتی جسگگگمی و زندگی
رینده وی لطمه میزند (فایف  .)2995 ،2افراد معتاد هنرامیکه بهسگگوی یک رابطه اعتیادرور
میروند از شگ گیوه زندگی خود و احسگگگاس حاصگگگل از ر خشگگگنود نیسگگگتند و دچار ناامیدی
میشگگگوند .با توجه به سگگگیر پیشگگگرونده اعتیاد مزمن و موادمخدر لزوم بهکارگیری مداخالت

2395؛ پراتسگگگتیو ،نورتجگگاهگاجگانتی و کوسگگگتگانتی 0228 ،0؛ گگائو  3و همکگگارا  .)0224 ،از
مگداخالت مثبگت بگه عنوا عنصگگگری از زندگی خوب و معنیدار یاد شگگگده اسگگگت .درواقع
روانشگگگنگاسگگگی مثبت نرر بهعنوا مطالعه شگگگادکامی و همچنین مطالعه معنا و نحوه برطرف
کرد نگاامیگدی و غمهگا در افراد اسگگگت (پترسگگگو و پارك  .)0222 ،2مداخالت مثبت نرر
مارتین سگگگلیرمن بر مفاهیمی چو معنا در زندگی ،شگگگادکامی ذهنی ،امید و روابو با خدا و
دیررا تگأکید دارد .این مفاهیم در نظریه مارتین سگگگلیرمن می تواند اهمیت قابل توجهی در
سگالمت و بهزیسگتی روا شگناختی افراد داشگته باشگند ( وال ،لنز ،اسگگپارو و گونزالز .)0228 ،5
کسگگگانی کگه از تفکر مثبگت برخوردارند ،نررش ر ها نسگگگبت به زما های گذشگگگته ،حا و
4. Peterson & Park
5. Vela, Lenz, Sparrow & Gonzalez

1. Fife
2. Prasetyo, Nurtjahjanti, Kustanti
3. Guo
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رینده مثبت اسگت .این انسگا های مثبت اندیش ،تأسگف گذشته را نمیخورند و با رضایت به
گگذشگگگتگه نرگاه می کننگد و بگه رینگده نرگاهی همراه با خوشبینی و امید دارند .همچنین افراد
خوشبین برای پگذیرش واقعیت و زندگی در زما حا رمادگی بیشگگگتری دارند و در اهداف
خود مصمم هستند (رشید ،یارمحمدی واصل و فتحی.)2393 ،
با توجه با توجه به نرخ باال ی میزا افسگگردگی و کاهش امید و نرخ باالی خودکشگگی در
افراد وابسگگته به مواد این پژوهش به دنبا راه چارهای برای کاهش مشگگکالت روا شگگناختی
این افراد بود .لذا سگگگؤا اصگگگلی پژوهش حاضگگگر این بود که ریا مداخالت مثبت بر افزایش
امید در افراد وابسته به مواد تأثیر دارد؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
طرز پژوهش حاضگگر از نوع نیمه رزمایشگگی با پیشرزمو -پسرزمو همراه با گروه کنتر
بود .جامعه رماری شگگامل کلیه افراد مراجعهکننده برای ترك اعتیاد شگگگهرسگگگتا ورامین در
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سگگگا  2395بود .تعگداد  42نفر ( 32نفر گروه رزمگگایش و  32نفر گروه کنتر ) بگه روش
نمونهگیری در دسگترس از یک کلینیک انتخاب و به صگورت تصادفی در دو گروه رزمایش
و کنتر قرار داده شگگدند .افراد بر اسگگاس کسگگب نمره پایین در امید ،تشگگخی

اعتیاد فرد بر

اسگاس نظر روا پزشگک مرکز ،نداشتن بیماریهای روا پزشکی خاص و تحصیالت حداقل
راهنمایی انتخاب شگگگدند .گروه رزمایش به مدت یک ماه در  22جلسگگگه مداخالت مثبت را
رموزش دیگدنگد .در این مدت گروه کنتر به فعالیتهای معمولی خود ادامه دادند و مداخله
روا شگگناختی خاصگگگی را رموزش ندیدند .پس از اتمام جلسگگگات مثبت نرری پسرزمو در
شگگگرایو یکسگگگا روی هر دو گروه اجرا شگگگد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از رزمو تحلیل
کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
ابزار
پرسگشنامه امید میلر :پرسشنامه امید توسو میلر و پاورز  )2977( 2در قالب  27سؤا ساخته
1. Miller & Powers

سعيده منصوری و همكاران

شگده اسگت .این پرسگشنامه حالتهای امید و درماندگی در فرد را ذکر کرده و سؤاالت ر
به تظاهرات پنها و رشگگکار رفتار در افراد امیدوار و یا ناامید اشگگاره میکند .این رزمو پنج
گزینهای (از کامالً مخالف تا کامالً موافق) طراحی شگگده اسگگت .در این پرسگگشنامه برخی
سگگؤاالت به صگگورت معکوس نمرهگذاری می شگگوند .روایی محتوایی پرسگگگشنامه تأیید و
ضگگگریب رلفای کرونباخ ر  2/85گزارش شگگگده اسگگگت (بابامیری ،وطن خواه ،معصگگگومی
جهاندیزی ،نعمتی ،درویشگگی .) 2390 ،ضگگگریب رلفای کرونباخ روی دانشگگجویا دانشگگگراه
شگگهید چمرا اهواز ضگگریب  2/77به دسگگت رمده اسگگت (رباط میلی ،مهرابی زاده هنرمند و
کریمی خویرگانی .)2390 ،در این پژوهش ضگگگریب رلفای کرونیاخ برای کل پرسگگگشنامه
 2/92به دست رمد.
روند اجرا
مداخله مثبت نرر گروهی ،بر اسگاس کتاب «یاداشگتهای یک درمانرر درباره روا شگناسی
مثبت نرر» نوشگته اوهانلو و برتولینو  )0220(2طراحی شگده اسگت .در این کتاب  7اصگگل در

ارائه شده است.

1. O’Honlon, Bertolino
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جدول :7خالصه جلسات مداخله مثبتنگر گروهی

جلسه

توضیو جلسه

او

معرفی برنامه مداخله مثبت ،رشنایی افراد گروه با یکدیرر ،توضیو روا شناسی و بسته مداخله
مثبت ،انجام تمرینهای مربوطه.
توضیو بسته مداخله مثبت به افراد ،رشنایی با اصل «معنا و هدف» ،انجام تمرینهای مربوطه،

دوم

رشنایی بیشتر با «معنا و هدف» و انجام تمرینهای در این زمینه.
رشنایی بیشتر با اصل «معنا و هدف» و انجام تمرینهای بیشتر در این زمینه.

سوم
چهارم

رشنایی با دومین اصل بسته مثبتنرر ،یعنی اصل «خوشبینی» ،انجام تمرینهای اصل
خوشبینی.

پنجم

ادامه بحث خوش بینی ،انجام تمرین در این رابطه ،رشنایی با سومین اصل ،یعنی اصل «ارتباطات
اجتماعی» ،انجام تمرینهای این اصل.
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ششم

رشنایی بیشتر با اصل « ارتباطات اجتماعی» ،با انجام تمرینهای بیشتر در این زمینه.

هفتم

رشنایی با چهارمین اصل بسته مثبت نرر یعنی اصل «سپاسرزاری» ،انجام تمرینهای این اصل.

هشتم

رشنایی بیشتر با اصل «سپاسرزاری» ،انجام تمرینهای بیشتر در این زمینه.

نهم

رشنایی با پنجمین اصل بسته مثبتنرر یعنی اصل «مثبت حرفزد » ،انجام تمرینهای این اصل.

دهم

رشنایی با اصل رخر بسته مثبت نرر ،یعنی اصو «ثروت»« ،فعالیتهای داوطلبانه» و «فعالیتهای
ورزشی» ،انجام تمرینهای این اصو .

یازدهم مرور جلسات قبلی ،نظرسنجی نهایی و برگزاری اختتامیه جلسات مثبت نرری و پس رزمو .

یافتهها
محدوده سگگگنی گروه نمونه  02تا  52سگگگا با میانرین و (انحراف اسگگگتاندارد))8/39(22/20
سگگگا بود .رمگارههگای توصگگگیفی متغیرهگای موردمطالعه به تفکیک گروهها و نوع رزمو در
جدو  2ارائهشده است.
جدول :7آماره های توصیفی متغیر امید

گروهها
رزمایش
گواه

نوع رزمو

میانرین

انحراف استاندارد

پیش رزمو

240/02

27/02

پس رزمو

253/72

24/95

پیش رزمو

222/22

08/20

پس رزمو

220/92

08/83
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بگه منظور تعیین اثربخشگگگی مگداخلگه مثبت بر امید میبایسگگگت از تحلیل کواریانس تک
متغیره اسگتفاده شگود .یکی از مفروضگههای این تحلیل برابری واریانسهای خطا است .نتایج
رزمو لو نشگگا داد که این پیش فرس برقرار اسگگت .) P >2/25( .همچنین مفروضگگه دیرر
نرمگا بود توزیع نمرات اسگگگت کگه نتگایج رزمو کولموگروف اسگگگمیرنف حکگایگت از

برقراری این مفروضگگه داشگگت( .) P >2/25بنابراین تحلیل کواریانس به شگگرز جدو  0انجام
شود.
جدول  :9نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای تعیین اثربخشی مداخله مثبت بر امید

منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه رزادی میانرین مجدورات رماره  Fمعنی داری اندازه اثر
گروه

79/829

2

79/829

خطا

84/95

58

2/35

44/27

2/202

2/455

هما طور که در جدو  3مشاهده میشود رموزش مداخالت مثبت بهطور معنیداری
موجب بهبود امید در مرحله پسرزمو شده است.

بگه طور معنیداری افزایش یگاقت .بنابراین ،مداخالت مثبت می تواند شگگگیوه مناسگگگبی برای
افزایش امید در افراد وابسگگته به مواد باشگگد .این نتیجه با تحقیقات سگگهرابی و جعفری روشگگن
( ،)2395هنرمنگدزاده و سگگگجادیا ( ،)2395ارجمندنیا و همکارا ( ،)2395فرنام و حمیدی
( ،)2395پراتسگگگتیو و همکگارا ( ،)0228گگائو و همکگارا ( ،)0224شگگگرانک  2و همکارا
( ،)0224زائو  0و همکگارا ( )0224همسگگگو اسگگگت .نتایج پژوهشهای ذکر شگگگده حاکی از
اثربخشگی مداخالت مثبت نرری در گروههای مختلف اسگت .در تبیین اثربخشگگی مداخالت
مثبگت بر افزایش امیگد می توا گفت که در مداخالت مثبت بهجای تأکید بر عواطف منفی،
بر عواطف مثبت و توانمندیهای انسگگا توجه میشگگود .سگگلیرمن شگگادی را حق طبیعی هر
انسگگگانی میداند که برای دسگگگتیابی به ر باید برنامه ریزی و تالش کرد (سگگگلیرمن ،اسگگگتین،
2. Zhou

1. Schrank, Brownell, Jakaite,
Larkin, Pesola, Riches, & Slade
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پارك و پترسگو  .)0225 ،2مداخالت مثبت به شگناسگایی و تقویت نقاط قوت ،احسگاسات و
عواطف مثبت ،گذشگگت ،بخشگگش ،سگگپاسگگرزاری و قدرشگگناسگگی ،ارتباطات مثبت در تأمین
بهزیسگتی و بازخورد فعا -سگگازنده ،رموزش لذت تدریجی و پیوسگگته در مراجعین میپردازد.
سگگلیرمن شگگادی واقعی را غیر قابل حصگگو و دسگگت نا یافتنی نمی داند بلکه ر را واقعیتی
میداند که زندگی را شگیرین تر و روابو انسگانی را سگرشگار و غنی میکند (صگیادی سگگرینی،
حجت خواه و رشگیدی .) 2395 ،زیربنای مداخالت مثبت ریشگه در کارهای سگلیرمن ،رشید
و پارکز  ) 0224( 0دارد که اسگاس این برنامه سگگه مؤلفهی شگادکامی شگگامل هیجا های مثبت،
تعهد و معنا اسگت که مربوط به شگادکامی در نظریه سگلیرمن اسگت (مایرز ،جانسو  ،پارکز،
ایوانسگگگکی و پن  .)0220 ،3تجربگه هیجگا های مثبتی که روا درمانی مثبت نرر بر ر تأکید
دارد ،اغلب توانایی بهتری در اسگگتفاده از توانمندیها و سگگازگاریها در مواجهه با مشگگکالت
زنگدگی ایجگاد می کنگد .این رویکرد بر فرایندهای مثبت و تواناییهای افراد تأکید دارد و به
درما گرا توصگیه می کند که به فرایندهای مثبت مراجعین شگا که بهندرت در زندگیشا
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جریا دارد توجه کنند (سگگلیرمن و همکارا  .)0224 ،مداخله روا شگگناسگگی مثبت نرر به
دلیگل رنکگه ،بگه مولفگههگای روا شگگگنگاختی همچو انع طگاف پگذیری و توانایی حل مسگگگاله
میپردازد ،بگگه مرور زمگا فرد را در برابر مشگگگکالت زنگگدگی تگگابرورتر میکنگگد (لویگد و
هسگگتینگ  .)0229 ،2مداخلههای روا شگگناسگگی مثبت می تواند ذهن فرد را در جهت انتخاب
راههای مناسگب و خالقانه برای پیشگبرد اهداف و حل مسأله رماده نماید ،یکی از این مولفه ه ا
خودرگگاهی اسگگگت .خودرگاهی مولفهای اسگگگت که در اثر رموزش مثبت اندیشگگگی در افراد
تقویت می شگگود .مولفه دیرری که میتواند در این بین اثرگزار باشگگد ،داشگگگتن هدف و معنا
در زندگی اسگگت .در واقع یکی از اهداف روا شگگناسگگی مثبت نرر پرورش هدف و معنا در
زنگدگی اسگگگت .سگگگازگگاری بگا محیو و ررامش درونی نیز مولفگه دیرری اسگگگت که در اثر
مگداخلگههگگای مثبگت نرر بهبود مییگگابگد (سگگگلیرمن و همکگارا  .)0224 ،این پژوهش بگگا
محگدودیگت هگایی از جملگه در نظر نررفتن نوع ماده مصگگگرفی و عدم پیریری بود .پیشگگگنهاد
3. Meyer, Johnson, Parks, Iwanski,
& Penn
4. Lloyd, T. J., & Hastings

1. Seligman, Steen, park, & Peterson
2. Rashid
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میشگگود در پژوهشهای رتی پیری ری نیز انجام شگگود و نقش تعدیلکنندههایی چو حمایت
اجتماعی در کنار مداخالت درمانی برای کمک به افراد وابسته به مواد در نظر گرفته شود.
تشکر و قدردانی
از کلیه شگرکت کنندگا در پژوهش و کارکنا کلینیک ترك اعتیاد چای سگبز شگهرستا
ورامین که ما را در این پژوهش یاری ر ساندند ،صمیمانه سپاسرزاری میشود.
منابع
ارجمندنیا ،علی اکبر؛ وطنی ،صباز؛ و حسن زاده ،سعید ( .)2395تأثیررموزش مهارت مثبتنرری
بر شادکامی و باورهای غیر منطقی دانشرموزا نابینا ،پژوهش نامه روانشناسی مثبت،)3(0 ،
.02-32
اصغری ،فرهاد؛ کردمیرزا ،عزت اهلل؛ و احمدی ،لیال ( .)2390رابطه نررش مذهبی ،منبع کنتر و
گرایش به سوءمصرف مواد در دانشجویا  ،فصلنامه اعتیاد پژوهی.223-223 ،)05(8 ،
بابامیری ،محمد؛ وطن خواه ،محمد؛ معصومی جهاندیزی ،حسین؛ نعمتی ،مرضیه و درویشی ،مهسا
( .)2390بررسی رابطهی بین سبکهای مقابله با استرس ،افکار خودریند منفی ،و امیدواری با

رباط میلی ،سمیه؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز؛ و کریمی خویرانی ،روز اهلل .) 2390( .تاثیر

معنادرمانی به شیوه گروهی بر افسردگی و امید در دانشجویا  ،دانش و پژوهش در روانشناسی
کاربردی.3-22 ،)3(2 ،
رشید ،خسرو؛ یارمحمدی واصل ،مسیب؛ و فتحی ،فرشته .)2393( .رابطه نررش به زما با بهزیستی
روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانشرموزا  ،پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی،
.40-83 ،)0(2
رشیدی ،علیرضا؛ حجت خواه ،سید محسن؛ رسولی ،رراس؛ و جمعی ،مهرداد .)2395( .رابطهی
علی استعداد اعتیاد از طریق طرزواره های ناسازگار اولیه ،سرمایه روا شناختی و نیازهای
اساسی روا شناختی با میانجی گری الروهای ارتباطی خانواده .فصلنامه اعتیادپژوهی،)22(22 ،
.42-25
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سهرابی ،فرامرز؛ و جعفری روشن ،فریبا .)2395( .اثربخشی روا درمانی گروهی مثبتنرر بر

تاب روری ،شادکامی و سالمت عمومی زنا دارای همسر وابسته به مواد مخدر ،پژوهش نامه
روانشناسی مثبت.32-24 ،)2(0 ،
صیادی سرینی ،مهوش؛ حجت خواه ،سید محسن و رشیدی ،علیرضا (  .)2395اثربخشی رموزش

مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روا شناختی و احساس تنهایی زنا سالمند .مجله
روانشناسی پیری42-82 ،)2(0 ،
فرنام ،علی؛ و حمیدی ،محمد .)2395( .اثربخشی رموزش مثبت نرری در افزایش امید با تأکید بر
قرر و رموزههای اسالمی .فصلنامه روانشناسی بالینی.2-02 ،)00(4 ،

محمدی ،کورش؛ و عسرری ،علی .)2395( .میزا شیوع اعتیاد در محیوهای صنعتی .فصلنامه
اعتیادپژوهی.208-222 ،)22(22 ،
نریمانی ،محمد؛ پوراسمعلی ،اصغر؛ علیزاده گوراد  ،جابر؛ و موالیی ،مهری .)2395( .بررسی اثر
بخشی تحریک با جریا مستقیم الکتریکی بر ولع مصرف ،افسردگی و اضطراب دانشجویا با
سوءمصرف ترامادو  :مطالعه مقدماتی .فصلنامه اعتیادپژوهی.78-220 ،)22(22 ،
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