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-مصرف مواد و جلوگیری از لغزش  امیدواری و خودکارآمدی ممکن است نقش سازنده و مهمی در فرایند بهبود از سوءچکیده: 

در  خودکارآمزدی  و امیزدواری  در طی درمان داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چنین نقشی، بزه مقایةز    های مکرر

 هزای بودند و گروه دیگری مرتکب لغش  لغش  پرداخته است که گروهی از آنان بدون متادون با نگهدارنده درمانِتحت معتادانِ

کننزده بزه مراکزش    جامعه پژوهش مشتمل بود بر معتادان مراجعزه بود.  ایایةهزی ز مق زعلّژوهش، زاین پ رحزط. مکرر شده بودند

. برای این منظور، از میان بیماران این مراکزش، تعزداد   7931آباد در نیمةال اول سال شهرستان خرمدرمان نگهدارنده با متادون 

های امیدواری و صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامهبه نفر که بدون لغش  بودند، 14های مکرر و نفر دارای لغش  14

 شانزهای مورد بررسی از لحزا  میز  نشان داد که اگرچه گروهاریانس خودکارآمدی عمومی در مورد آنها اجرا گردید. نتایج تحلیل و

تفاوت معنزاداری  تفاوت معناداری نبود و تنها از لحا  میشان خودکارآمدی  امیدواری باال بودند، اما به لحا  این متغیر، بین آنها

بزر داشزتن میزشان امیزدواری بزاال،      در نتیجه، برای دستیابی به نتایج درمانیِ مثبت و حفظ این نتایج، عزووه  با یکدیگر داشتند.

 خودکارآمدی باالیی هم الزم است. 

 
Abstract Hope and self-efficacy might play a constructive and important role in the substance abuse 

recovery process and prevention of repeated lapses in the process of therapy. This research has been 

conducted with the aim of the examination of such a role by comparing hope and self-efficacy of addicts 

in maintenance methadone therapy who were without lapses and those with repeated lapses. This re- 

search was a causal-comparative design study. The population of the research consisted of all the addicts 

referred to the maintenance methadone therapy centers of Khorramabad city in the first half of 1394 

(2015). For this purpose, one group of 40 patients with repeated lapses and another group of 40 patients 

without lapses were selected by convenience sampling. They were asked to fill Hope and Self-Effi- 

cacy Questionnaires. Results of analysis of variance indicated that although the scores of hope were high 
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in these two groups, there was no significant difference between them in this variable, and they were 

significantly different only in self-efficacy. It could be concluded that, in order to gain positive and 

maintaining therapeutic outcomes, in addition to high levels of hope, high levels of self-efficacy are also 

necessary.  
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