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چکیده
مقدمه و هدف :امروزه ترکيبي از درمانهای دارویي و روانشناختي با هدف درمان و پيشگيری از عود مصرف در معتادان شناخته شده
است .از مهمترین راهبردهای بهبود و پيشگيری از عود ،درمانهای روانشناختي و درمانهای نگهدارنده با داروهایي چون متادون است.
پژوهش حاضر به مقایسهی اثر درمان ترکيبي شناختي-رفتاری و متادون درماني با انجمن معتادان گمنام بر کارکردهای اجرایي معتادان
داوطلب ترک ،در شهر جيرفت صورت گرفتهاست.
روش کار :مطالعه حاضر یک طرح نيمه تجربي پس آزمون با گروه کنترل بود .بر این اساس  40نفر از مبتالیان به سوء مصرف مواد
مراجعهکننده به مراکز ترک اعتياد به روش نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند و بهصورت تصادفي در دو گروه :الف -درمان ترکيبي
شناختي -رفتاری و درمان نگهدارنده با متادون به صورت توأم و ب-گروه کنترل گمارده شدند .گروه سوم شامل 20نفر از مراجعه کنندگان
به انجمن معتادان گمنام بودند .آزمودنيها بعد از مداخله ،آزمون برج لندن را تکميل کردند .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 20
و روشهای آماری توصيفي و تحليل واریانس مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.
یافتهها :تحليل دادهها نشان داد که بين کارکردهای اجرایي در دو گروه درماني انجمن معتادان گمنام با درمان ترکيبي تفاوت وجود دارد
( .)p>0/05بين کارکردهای اجرایي گروه کنترل با دو گروه درماني نيز تفاوت وجود دارد (.)p>0/05
نتیجهگیری :درمان ترکيبي و انجمن معتادان گمنام در بهبود کارکردهای اجرایي معتادان در حال ترک مؤثر هستند .اما گروه انجمن
معتادان گمنام بهبود بيشتری در این کارکردها را به دنبال داشته است.
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مقدمه
اعتياد ،مسموميت مزمني است که بهواسطه مصرف مواد
دارویي طبيعي یا صنعتي ایجاد و به وابستگي 1منجر مي شود.
به همين دليل سازمان جهاني بهداشت 2مفهوم وابستگي را
برای آن به کار برده و آن را ناشي از مصرف طوالنيمدت یک
ماده یا ترکيبي از مواد ميداند که منجر به تحمل یا سندروم
محروميت هنگام قطع مصرف ميگردد و مشکالتي چون تغيير
در نحوه تفکر ،احساس و رفتار را به دنبال دارد ( .)1این موضوع
امروزه به یک بالی خانمانسوز ،یک معضل اجتماعي و یک
چالش بزرگ درماني تبدیل شدهاست .بيماریها و اختالالت
مزمن و طوالنيمدت ناشي از اعتياد ،مانند هپاتيت و ایدز ،قدرت
تفکر ،کار و خالقيت را از مبتالیان گرفته و به اشتغال و خانواده
آنان ،آسيب وارد نمودهاست .از مهمترین مداخالت برای
اختالالت سوء مصرف مواد ،مداخالت دارویي ،روانشناختي و
اجتماعي است ( .)2از جمله روشهای مبتني بر راهبرد
آموزشي -تربيتي ،شيوه درماني اجتماعمدار ،درمانهای شناختي
رفتاری و انجمن معتادان گمنام است .انجمن معتادان گمنام،
برنامه بهبود خود را بر یک برنامه تحولي شخصي متمرکز
ساخته و تالش دارد از طریق حمایت همتایان ،شيوه زندگي
افراد را متحول ساخته و به آنها کمک کند تا با نگرش آگاهانه و
مسئوليتپذیر نسبت به خود ،به ترسيم مجدد نقش خود در
زندگي بپردازند و به گونهای دیگر ،آگاهانه و ثمربخش با
دیگران و جهان ارتباط برقرار کنند (.)3
فرایند درمان در انجمن معتادان گمنام ،با طي گامهای
دوازدهگانه در سه بعد برنامههای خودیاری ،حمایت اجتماعي و
تقویت معنویت صورت ميپذیرد .هدف انجمن معتادان گمنام
ایجاد تغييری عمده در سبک زندگي ،از جمله پرهيز از داروی
مخدر ،ایجاد صداقت و احساس مسئوليت نيز عنوان شده و
پژوهشهای گوناگون ،ثمربخشي آن را عالوه بر ترک اعتياد
افراد مشارکتکننده ،در بهبود کيفيت زندگي و کاهش اختالالت
روانشناختي نيز نشان دادهاند ( .)4ستوده اصل و همکاران نشان
دادند که جلسات معتادان گمنام ميتواند منجر به بهبود صفات
شخصيتي در مبتالیان وابسته به مواد شود ( .)5از سوی دیگر
درمان نگهدارنده با متادون نيز ميتواند درمان مؤثری برای
ترک اعتياد باشد .این برنامه که بر درمان دارویي بنا نهاده شده-
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است ،از طریق جایگزیني متادون با ماده اعتيادآور سبب کنترل
سندرم محروميت ناشي از قطع مواد ميشود Newberry .در
پژوهشي با عنوان اثربخشي متادون در درمان اختالل مصرف
هروئين بيان داشت که درمان نگهدارنده متادون سبب اعتياد
ثانویه فرد شده و فقط موضوع اعتياد را تغيير ميدهد (.)6
 Carpentierو همکاران در پژوهش بر روی  193معتاد تحت
درمان نگهدارنده با متادون نشان دادند که  %78آنها مشکالت
روانپزشکي داشته و نياز به خدمات روانشناختي اضافه داشتند
( .)7مشاهدات باليني ،عقل متعارف و مکانيسمهای نظری
پيشنهاد ميکنند که استفاده حاد و مزمن از مواد روانگردان،3
عملکرد شناختي افراد را مختل ميکند ( .)8در این راستا،
کارکردهای اجرایي 4یکي از مؤثرترین فرایندهای عملکرد
شناختي محسوب ميگردد که بر نقش آن در اعتياد به سوء
مصرف مواد تأکيد شدهاست (.)9
کارکردهای اجرایي ،مجموعهای از توانایيهای برتر
سازماندهي و یکپارچهسازی هستند که در سطح عصبي–
آناتوميکي 5با مسيرهای مختلف تعامل عصبي مانند قشر پيش
پيشاني 6در ارتباط بوده ( )10و شامل پيشبيني و ایجاد اهداف،
برنامهریزی ،خودتنظيمي و نظارت بر اهداف ،اجرا و بازخورد
مؤثر برنامهها ،حافظه کاری و غيره هستند ( .)11در این رابطه
مطالعات مختلفي نشان دادهاند که استفاده طوالنيمدت از مواد
مخدر با سطوح باالیي از نقایص عصب-روانشناختي همراه
است ( Dark .)12و همکاران ( )2000نقایص شناختي بين دو
گروه معتادان تحت درمان با متادون 7و افراد عادی را مقایسه
کردند و گزارش نمودند که افراد تحت درمان با متادون عملکرد
ضعيفتری در تکاليف آزمون دسته بندی کارتهای
ویسکانسين 8و مقياس حافظه وکسلر 9کسب کردند (.)13
پژوهشي که کارکردهای اجرایي معتادان شرکتکننده در انجمن
معتادان گمنام را مورد بررسي قرار داده باشد و یا با درمانهای
دیگر مقایسه کرده باشد ،یافت نشد .بر این اساس ،هدف از این
پژوهش مقایسه اثر درمان ترکيبي شناختي رفتاری و متادون
درماني با انجمن معتادان گمنام بر کارکردهای اجرایي معتادان
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داوطلب ترک است.
روش کار
مطالعه حاضر یک طرح نيمه آزمایشي (نيمه تجربي) پس-
آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
کليه معتادان داوطلب ترک مراجعهکننده به کلينيکهای ترک
اعتياد شهر جيرفت و انجمن معتادان گمنام بين  18تا  45ساله
بو که به روش نمونهگيری در دسترس 40 ،نفر از مبتالیان به
سوءمصرف مواد مراجعهکننده به مراکز ترک اعتياد به روش
نمونهگيری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفي در دو گروه
الف-درمان ترکيبي شناختي-رفتاری و درمان نگهدارنده با
متادون بهصورت توأم و ب-گروه کنترل قرار گرفتند .گروه سوم
شامل  20نفر از مراجعهکنندگان به انجمن معتادان گمنام بودند.
روشکار بدین صورت بود که پژوهشگر با اخذ مجوز از
بهزیستي شهر جيرفت به شش کلينيک ترک اعتياد آن شهر
مراجعه کرد 20 ،نفر از بيماران متقاضي درمان با متادون انتخاب
شدند و  20نفر از مبتالیان هم بهعنوان گروه کنترل انتخاب
شدند 20 .نفر از مراجعهکنندگان به انجمن معتادان گمنام نيز در
گروه سوم جای گرفتند .از هر سه گروه ،حداقل شش ماه پس از
پاکي پسآزمون به عمل آمد .مالکهای ورود آزمودنيها به
جلسات شامل این موارد بودند -1 :مصاحبه تشخيصي که توسط
متخصص گرفته شد؛  -2سن بين  18تا  45سال؛  -3مرد
بودن؛  -4عدم وجود اختالل همزمان در محورهای اول ،دوم و
سوم؛  -5سطح تحصيالت (راهنمایي تا ليسانس).
خالصه جلسات درمان شناختي-رفتاری که در هشت جلسه
 45دقيقهای (هفتهای دو جلسه) ارایه شد به شرح ذیل است:
جلسه اول :برقراری رابطه عاطفي ،جلب اعتماد و ارائه
توضيحاتي کلي درباره طرح و شيوة درمان؛ جلسه دوم:
توضيحاتي درباره مﺜبت اندیشي در مورد توانایيهای خود و
جلوگيری از افکار منفي برای افزایش اعتماد به نفس؛ جلسه
سوم :توضيحاتي کلي از راهبردهای مقابله با وسوسه؛ جلسه
چهارم :مرور توضيحات جلسه قبل و توضيحاتي در مورد
چگونگي شناسایي عوامل وسوسهانگيز و راههای مقابله با آنها؛
جلسه پنجم :بيماران عوامل وسوسهانگيز خود و شناسایي و ثبت
راههای کنترل آنها؛ جلسه ششم :بحﺚ در مورد چگونگي
برخورد با موقعيت مشکل آفرین و انتخاب راهبردهای متناسب
با آن؛ جلسه هفتم :توضيح عوامل مؤثر در افزایش شادابي و
جلوگيری از افسردگي؛ پس از آموزش :انجام پسآزمون،
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جمعبندی مطالب و استفاده از بازخوردهای بيماران.
جلسات انجمن معتادان گمنام نيز به صورت مستقل و
توسط خود معتادان برگزار شد .متادوندرماني هم در کلينيک
توسط متخصصين انجام شد.
ابزارهای اندازهگيری شامل :الف-مصاحبه تشخيصي :برای
ایجاد رابطه درماني اوليه ،تشخيص ،توجيه ،جلب مشارکت و
همکاری آزمودنيها ،ابتدا یک مصاحبه تشخيصي ،جهت تعيين
مشارکت آنها برای شرکت در جلسات گروه درماني بر اساس
معيارهای راهنمای تشخيصي آماری نسخﺔ پنجم انجام شد.
همچنين این مصاحبه وسيلهای برای همتاسازی سه گروه
درماني انجمن معتادان گمنام ،درمان ترکيبي و گروه کنترل بر
اساس مالکهای ورود به درمان بود.
ب -آزمون برج لندن :آزمون برج لندن را ابتدا Shallice
( )1982برای سنجش توانایيهای برنامهریزی بيماران دچار
صدمه قشر پيشاني طراحي کرد .در این آزمون ،از
معاینه شوندگان خواسته ميشود تا مجموعهای از مهرههای
رنگي سوار شده بر سه ميله عمودی را برای جور کردن با یک
هدف مشخص جابجا کنند .آزمون برج لندن که برای ارزیابي
توانایي برنامهریزی بهکار ميرود ،به عملکرد قشر پيشاني
حساسيت دارد .مبنای نمرهگذاری در این آزمون کوششي است
که فرد مسأله را با انجام دادن آن حل کردهاست ،همچنين
حداکﺜر نمره در این آزمون  36ميباشد .تعداد مسئلههای حل
شده ،تعداد کوششها در هر مسئله ،زمان تأخير یا زمان طراحي
(در برگيرنده تعداد لحظههایي است که از ارائه الگوی یک مسئله
تا آغاز اولين حرکت در یک کوشش برای فرد محاسبه ميشود)،
زمان آزمایش (کل لحظات از آغاز اولين حرکت در یک کوشش
تا کاملکردن حرکتها در همان کوشش) ،زمان کل آزمایش
(مجموع زمان تأخير و زمان آزمایش) ،تعداد خطا و امتياز کل به
صورت دقيق توسط رایانه محاسبه ميگردد ( .)14این آزمون،
دارای روایي سازه خوب در سنجش برنامهریزی و سازماندهي
افراد است .بين نتایج این آزمون و آزمون مازهای پرتئوس
همبستگي  0/41گزارش شدهاست ( .)15اعتبار این آزمون مورد
قبول و  0/79گزارش شدهاست (.)16
برای تجزیه و تحليل دادههای این پژوهش از نرمافزار
آماری  SPSSنسخه  18و آزمون آماری تحليل واریانس
یکطرفه ( )ANOVAاستفاده شد.
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نتایج
ميانگين سن آزمودنيهای گروه درمان ترکيبي ،32/65
گروه انجمن معتادان گمنام  31/45و گروه کنترل  32/85سال
بود .در گروه درمان ترکيبي %25 ،تحصيالت متوسطه%55 ،
تحصيالت دیپلم %15 ،فوق دیپلم و  %5تحصيالت ليسانس
داشتند .در گروه انجمن معتادان گمنام %15 ،تحصيالت
متوسطه %15 ،تحصيالت دیپلم و  %25فوق دیپلم و %45
تحصيالت ليسانس داشتند .در گروه کنترل %10 ،تحصيالت
راهنمایي %20 ،تحصيالت دیپلم و  %20فوق دیپلم و %50
تحصيالت ليسانس داشتند .همچنين  %55آزمودنيها متأهل و
 %45آنها مجرد بودند.
جدول  .1ميانگين نمرات پسآزمون برج لندن در سه گروه
مؤلفههای

تعداد

گروهها

میانگین

آزمون برج لندن

زمان آزمایش

درمان ترکيبي
انجمن معتادان گمنام
کنترل

20
20
20

187/1
130/75
279/50

زمان تأخير

درمان ترکيبي
انجمن معتادان گمنام
کنترل

20
20
20

145/95
108/85
199/30

زمان کل

درمان ترکيبي
انجمن معتادان گمنام
کنترل

20
20
20

333/05
239/60
478/80

خطا

درمان ترکيبي
انجمن معتادان گمنام
کنترل

20
20
20

16/30
8/7
10/10

امتياز کل

درمان ترکيبي
انجمن معتادان گمنام
کنترل

20
20
20

29/20
32/25
31/40

همانطور که در جدول  2مشهود است ،بين ميانگين زمان
آزمایش ،زمان تأخير ،زمان کل ،ميانگين خطا و امتياز کل
گروههای شرکتکننده تفاوت معناداری مشاهده شد (.)p>0/05
برای بررسي این مسأله که بين کدام گروهها تفاوت معنادار
وجود دارد از آزمون تعقيبي  LSDاستفاده شد .نتایج این آزمون
نشان داد که ميانگين زمان آزمایش گروه کنترل بيش از سایر
گروهها بود .ميانگين زمان تأخير معتادان گمنام کمتر از گروه
کنترل و درمان ترکيبي بود .زمان کل آزمون گروه کنترل بيش
از دو گروه دیگر بود و این تفاوت معنادار بود .ميزان خطای گروه
معتادان گمنام کمتر از دو گروه دیگر بود .همچنين امتياز کل
شرکتکنندگان در گروه درمان ترکيبي کمتر از دو گروه دیگر
بود.

همانطور که در جدول  1مشهود است ،ميانگين زمان
آزمایش آزمون برج لندن شرکتکنندگان گروه معتادان گمنام
کمتر از دو گروه دیگر ( )130/75و ميانگين زمان آزمایش
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آزمون برج لندن شرکتکنندگان گروه کنترل از دو گروه دیگر
بيشتر ( )279/5است .همچنين ميانگين زمان تأخير آزمون برج
لندن شرکتکنندگان گروه معتادان گمنام کمتر از دو گروه دیگر
( )108/85و ميانگين زمان تأخير آزمون برج لندن
شرکتکنندگان گروه کنترل از دو گروه دیگر بيشتر ()199/30
است .ميانگين زمان کل آزمون برج لندن شرکتکنندگان گروه
معتادان گمنام کمتر از دو گروه دیگر ( )239/60و ميانگين زمان
کل آزمون برج لندن شرکت کنندگان گروه کنترل از دو گروه
دیگر بيشتر ( )478/80است .ميانگين ميزان خطای گروه
معتادان گمنام کمتر از سایر گروهها ( )8/70و گروه درمان
ترکيبي بيشتر از سایر گروهها ( )16/30است و ميانگين امتياز
کل گروه معتادان گمنام بيشتر از سایر گروهها ( )32/25و گروه
درمان ترکيبي کمتر از سایر گروهها ( )29/20است .جهت
بررسي معنادار بودن این تفاوتها در گروههای شرکتکننده از
آزمون تحليل واریانس یکطرفه ( )ANOVAاستفاده شد که
نتایج آن در جدول  2آورده شده است .نتایج آزمون لوین نشان
داد که فرض همگني واریانسها در کليه مؤلفهها رد نميشود
(.)p<0/05

رودباری و همکاران /مقایسه اثر درمان ترکیبی شناختی رفتاری و متادون درمانی با انجمن معتادان گمنام
جدول  .2نتایج تحليل کواریانس نمرات سه گروه شرکتکننده در مؤلفههای آزمون برج لندن

متغیر

منبع تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

معناداری

زمان
آزمایش

بين گروهي
درون گروهي
کل

225597/63
960452/55
1186050/18

2
57
59

112798/81
16850/04

6/69

0/002

زمان
تاخير

بين گروهي
درون گروهي
کل

80692/23
556163/70
638855/93

2
57
59

41346/11
9757/25

4/23

0/01

زمان
کل

بين گروهي
درون گروهي
کل

581284/03
2251672/95
2832956/98

2
57
59

290642/01
39503/03

7/35

0/001

خطا

بين گروهي
درون گروهي
کل

654/4
4182/20
4836/6

2
57
59

327/20
73/37

4/45

0/01

امتياز
کل

بين گروهي
درون گروهي
کل

99/10
669/75
768/85

49/55
11/75

4/21

0/02

2
57
59
همچنين  Mintzerو  Stitzerنشان دادند که معتادان تحت
درمان نگهدارنده متادون اختالالتي را در سرعت رواني حرکتي،
حافظه کاری ،1فرا حافظه2و تصميمگيری نسبت به گروه کنترل
بهنجار نشان دادند ( .)21ميتوان گفت که ترک مصرف مواد
روانگردان و استفاده منظم از متادون درماني در کنار سایر
درمانها ممکن است در بهبود و کاهش رفتارهای درجاماندگي
افراد تحت درمان با متادون مؤثر باشد .همچنين مصرف متادون
همراه با درمان شناختي-رفتاری ممکن است از طریق انجام
برهم کنشهای بيوشيميایي در مغز و دستگاه عصبي
عملکردهای روانشناختي فرد را بهبود بخشد .متادون درماني
مبتالیان را در نظمدهي به فعاليتها و اصالح سبک آشفته
زندگي یاری ميکند .مراجعات مرتب و مکرر به مرکز درماني نيز
فرصت خوبي برای ارائه سایر مداخالت درماني مانند
رواندرماني ،مشاوره و گروه درماني و درمان شناختي -رفتاری

بحث
یافتههای این پژوهش نشان ميدهد که شرکت در جلسات
انجمن معتادان گمنام جهت بهبود کارکردهای اجرایي افراد سوء
مصرفکننده مواد ،مؤثرتر از گروههای دیگر بود .پژوهشي
همسو با این نتيجه یافت نشد .همچنين گروه درمان ترکيبي نيز
بهتر از گروه کنترل عمل کردند .این نتيجه با یافتههای عبيدی
زادگان و همکاران ( ،)2008خياطپور و همکاران (،)2010
پيرخائفي و یوسفنيا ( Hayes ،)2016و همکاران ( )2004و
 Mintzerو  Stitzerهمسو است ( Hampshire .)17-21بيان
کرد که در عملکردهای اجرایي سوء مصرفکنندگان مواد،
نقایصي وجود دارد که ناشي از آسيب قشر پيشاني مغز است
( .)22در تبيين این یافته ميتوان گفت که مصرف مزمن مواد
روانگردان آسيبهای شدیدی به کارکردهای کنترل اجرایي ،به-
ویژه حيطههای مرتبط با بازداری پاسخ و تصميمگيری ،وارد
ميکند و درمانها باید متمرکز بر بهبود کارکردها باشند (.)23

Working Memory
Metamemory
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فراهم ميآورد که این موارد سبب کنترل بيشتر فرد بر زندگي
 از سویي دیگر.خود و برنامهریزی و نظمدهي به آن ميشود
 شاید از طریق واکنش نشاندادن،اعضای انجمن معتادان گمنام
 یا شاید از،به با انگيزه بودن اعضای انجمن در پرهيز از مواد
،طریق شبکههای اجتماعي حمایتکننده درون انجمن
استراتژیهایي را از قبيل اینکه چگونه باید خودشان را برای
) و طبق برنامه24(  برنامهریزی ميکنند،موفق شدن آماده کنند
عمل کرده و برنامه و اعمال خود را در طي برنامه مورد بازبيني
 شاید این.قرارداده و نقایص خود را شناخته و برطرف ميکنند
ویژگيهای برنامه دوازده قدمي معتادان گمنام سبب بهبودی
 مقایسه.کارکردهای اجرایي نسبت به دو گروه دیگر شدهاست
نکردن ویژگيهای عصبروانشناختي در انواع مختلف مواد
مخدر و محدود شدن شرکتکنندگان پژوهش به مردان و
نمونهگيری در دسترس از جمله محدودیتهای این پژوهش
است که پيشنهاد ميشود در پژوهشهای آتي این شاخصها در
گروههای مختلف مصرفکننده مواد به صورت مقایسهای مورد
.بررسي قرار گيرد

نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد که درمان ترکيبي و انجمن معتادان
گمنام در بهبود کارکردهای اجرایي معتادان در حال ترک مؤثر
 اما شرکت در جلسات انجمن معتادان گمنام بهبود.هستند
 بنابراین انجام مطالعات.بيشتری در این کارکردها به دنبال دارد
بيشتری در زمينه بررسي اثر بخشي این جلسات بر سایر
.ویژگيهای روانشناختي در مبتالیان به اعتياد پيشنهاد ميگردد
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل رساله دکتری با شماره
 در مرکز تحصيالت تکميلي دانشگاهIR.PNU.RE.1398.156
پيام نور تهران است که بدینوسيله از همکاری اساتيد مرکز
.تحصيالت تکميلي پيام نور تهران تشکر و قدرداني ميشود
تعارض منافع
.نویسندگان این مطالعه هيچگونه تعارض منافعي نداشتند
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Abstract
Introduction: Currently, a combination of drug and psychological therapies is common to treat and
prevent relapse in addicts. One of the most important strategies for recovery and prevention of relapse is
psychological therapy and maintenance therapy applying drugs such as methadone. Therefore, the present
study compares the effect of cognitive-behavioral and methadone therapy combination therapy with the
association of narcotics anonymous addicts on the executive functions of quitting drugs volunteer addicts
in Jiroft.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental (semi-experimental) posttest with a
control group. On this regard, 40 patients with substance abuse cases who had referred to addiction
treatment centers were selected by available sampling method and randomly divided into two groups: A)
Cognitive-behavioral combination therapy combined with methadone maintenance therapy and B) The
control group was appointed. The third group included 20 people who referred to the association of
narcotics anonymous addicts. After the intervention, the subjects completed the London Tower test. Data
were analyzed using SPSS software version 20 and descriptive statistical methods and analysis of
variance.
Results: Data analysis showed that there was a difference in executive functions between two treatment
groups of the association of narcotics anonymous addicts and combination therapy (p<0.05). There is also
a difference in the executive functions between control group and two therapeutic groups (p<0.05).
Conclusion: Combination therapy and the association of narcotics anonymous addicts are effective in
improving the executive functions of addicts’ drug quitting. However, the association of narcotics
anonymous addict has made further improvements in these functions.
Keywords: Behavioral Cognition, Methadone Therapy, Narcotics Anonymous Addicts Association
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