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خالصه
مقدمه :یکی از مهمترین آسیبهاي اجتماعی ،اختالالت اعتیادي و مرتبط با مواد است .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی
آموزش رفتار درمانی دیالکتیک بر وسوسه مصرفکنندگان مواد (افیونی  -مت آمفتامین) انجام گرفت.
مواد و روشها :جامعه آماري پژوهش حاضر شامل مردان با اعتیاد به تریاک ،هرویین ،شیره و شیشه مراجعههکننهده بهه مراکه
ترک و درمان اعتیاد شهرستان شهرضا بود .براي اجراي مداخله آموزشی 54 ،مهرد مصهرفکننهده مهواد بهه شهیوه نمونههگیهري
غیراحتمالی در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در گروههاي آزمایش و گواه گمارده شدند 54 .نفهر در گهروه آزمهایش مهواد
افیونی 54 ،نفر در گروه آزمایش شیشه و  54نفر در گروه گواه قرارگرفتند .اب ار مورد اسهتفاده پرسشهنامه عاایهد وسوسههانگیه
( )beckبود .طرح پژوهش نیمه آزمایشی ،از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بهود .پهس از یهازده جلسهه  09دقیاههاي
آموزش گروهی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک ،دادههاي به دست آمده با روش آماري تحلیل کواریانس مورد تج یه و تحلیل
قرارگرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش متغیر مستال بر وسوسه مصرفکنندگان مواد (افیونی -مت آمفتامین) مؤثر بوده اسهت .بها
این حال تفاوت معنیداري بین دو گروه آزمایش از نظر تأثیرپذیري از مداخله درمانی وجود نداشهت( . )p>9/94تفهاوت ههر دو
گروه آزمایش با گروه گواه معنیدار بوده است (.)p>9/94
نتیجهگیری :میتوان در کنار درمانهاي دارویی ،از آموزش رفتار درمانی دیالکتیک بر وسوسه مردان با اعتیاد به مواد بهره برد.
واژههای کلیدی :رفتار درمانی دیالکتیک ،وسوسه ،مواد افیونی ،متآمفتامین

 - 5کارشناسی ارشد روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 - 2استادیار گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ، hamidatashpour@gmail.com :تلفن93595913797 :
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هیجانی که به طور غیر قابل کنترل تجربه می شوند[ ،]0میل

مقدمه

و وسوسهه ( )cravingاز مههمتهرین عوامهل خطهر بازگشهت

"اخههتالالت اعتیههادي و مههرتبط بهها مههواد"(Substance-

 )related and addictive disordersاز رایج ترین مشکالت

هستند[ .]59عوامههل تههداوم بخههش رفتارههههاي اعتیهههادآور

روانپ شکی هستند که از تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی ناشی

شههامل ولههع مصرف[ ]55و اخهتالل در تنظههیم شههناختی و

مهیشهوند .ایهن اخهتالالت مهیتواننهد در اثهر مصهرف الکهل

هیجهانی اسهت[ .]52وسوسه میل شدید و مااوم براي مصرف

( ،) alcoholمواد افیونی ( ،) opiatesحشیش ( ،)hashishمت

مواد است که اگر برآورده نشود ،رنجهاي روانشناختی و بدنی

آمفتامینها ( ،)methamphetaminesکوکائین( )cocaineو

نظیر ضعف ،بیاشتهایی ،اضهطراب ،بهیخهوابی ،پرخاشهگري و

غیهره بهه وجهود آمهده و بهه شهکل مسهتی(،)drunkenness

افسردگی را در پی خواهد داشت[.]53
یکی از متغیرهایی که مصرفکننهدگان مهواد بها آن درگیهر

وابسههتگی ( )dependencyو سوءمصههرف خههود را نشههان

میباشهند ،خهود نظهم بخشهی هیجهانی (Emotional Self-

دهند[.]5
اعتیاد به مواد مخهدر ،بیمهاري روانهی عودکننهده و م منهی

 )Regulationاسههت .خههود نظههمبخشههی هیجههانی بههه همههه

است که با اختالالت انگی شی شهدید و از دسهت دادن تسهلط

راهبردهاي آگاهانه و غیرآگاهانهاي اطالق مهیشهود کهه بهراي

رفتاري همراه است[ .]2پنجمین مجموعه راهنماي تشخیصی و

اف ایش ،حفظ و کاهش مؤلفههاي هیجانی ،رفتاري و شناختی،

آمههاري اخههتالالت روانههی( Diagnostic and statistical

تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به کار میرود[.]55

)manual of mental disorders fifth revised edition

افراد داراي مشهکالت نظهمجهویی هیجهان و سطوح بهاالي

ویژگی مهم اختالالت اعتیادي به مواد را وجود یکهی از عالئهم

حساسیت به پاداش ،بها احتمهال بیشهتري بههه مصهرف مههواد

شناختی ،رفتاري و فی یولوژیکی میدانهد کهه افهراد بها وجهود

روي مهیآورنهد تها پریشهانی ناشهی از عهدم نظمجویی هیجان

مشکالت قابل توجه مرتبط با سوءمصرف ،هنوز بهه مصهرف آن

را بهبود بخشند[ .]54تحمل پریشانی ،از سازههاي معمول براي

ادامه میدهند[.]3

پژوهش در زمینه بینظمی عهاطفی اسهت .تحمهل پریشهانی را

اعتیاد بهه مهواد مخهدر و الکهل از جملهه معضالت کنههونی

توانایی فرد در تجربه و تحمهل حالهت هیجهانی منفهی تعریهف

جوامهع بشهري اسهت کهه عوامهل روانشناختی مهمهی چههون

کردهاند .در حایاهت ،تحمهل پریشهانی ،بهه ظرفیهت تجربهه و

اضهطراب ،اسهترس ،افسهردگی[ ،]5تحمهل پریشهانی پهایین و

مااومت در برابر ناراحتی هیجانی اشاره میکند .افراد با تحمل

اختالل در تنظیم هیجانی[ ]4ناش به س ایی در ابتالء بههه آن

پریشانی پایین در یک تالش غلط بهراي ماابلهه بها هیجانهات

داشهته و افهراد را بههه مشههکالتی ماننههد نههاتوانی از انجههام

منفی خود درگیر بینظمی رفتاري میشوند[.]56
یافتههاي پژوهش  Potteraو همکاران[ ]57نشان داد کهه

وظههایف خانوادگی ،شغلی و غیهره مبهتال مهینمایهد[.]6
در طههول سههالیان اخیهر مههدل زیسههتی_ روانههی_ اجتمههاعی

تحمل پریشانی واسطهاي در رابطه بین شدت عالئم اسهترس

( ،)biological, psychological, socialوابستگی به مواد را

پس از ضربه و استفاده از مهاري جوانها بهه عنهوان یهک روش

مشکلی چند وجههی دانسهته اسهت کهه نیهاز بهه تخصه

ماابله است.

در

رشتههاي مختلف دارد[ .]7مطالعات گذشته نشان میدهند که

از روشهاي روان شناختی مورد استفاده در درمان وسوسهه

اثربخشی درمانهاي نگه دارندهي دارویی ،بدون مداخلههههاي

این افراد می توان به آموزش تنظیم هیجانات و تحمل پریشانی

روانی -اجتماعی ،به علت اطاعت دارویی پایین و می ان بهاالي

( )Distress Toleranceمبتنی بر رفتهار درمهانی دیالکتیهک

ری ش ،ضعیف است .همچنین بررسیها نشان میدهند بیست

( )Dialectical Behavior Therapyاشههاره نمههود .رفتههار

تا نود درصد معتادانی که تحت درمان قرار مهیگیرنهد ،دچهار

درمانی دیالکتیک اولین بار توسط  ]58[ Linehanبراي درمان

بازگشت میشوند[.]8

بیمهاران مبهتال بهه اخهتالل شخصهیت مهرزي ( Borderline

 )Personality Disorderکههه بههه طههور مکههرر خودکشههی

تجارب و تکانههاي هیجانی منفی یها مببهت و حالهتههاي
سالمت جامعه
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میکردند ،ابداع شد .این روش بر این نکته تأکید میکنهد کهه

دیالکتیک میتواند در انتخاب راهبردهاي ماابلهاي با وسوسهه

رفتارههاي غیرانطبهاقی بیمهاران (مبهل خهودزنی ،رفتارههاي

مؤثر واقع شود.

خودکشی گرایانه ،سوءمصرف الکل و داروها) در خدمت تنظیم

نتایج پژوهش  Van den Boschو همکاران[ ]24در یهک

تجربههاي هیجانی آزاردهنده اسهت[ .]50بدنهه اصهلی تمرکه

تحایق طولی پیمایشی با عنوان تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی

رفتار درمانی دیالکتیک ،حول یهادگیري ،بکهارگیري و تعمهیم

بر افراد اختالل شخصیت مرزي بها و بهدون سوءمصهرف مهواد،

مهارتهاي انطباقی خاصهی اسهت کهه در ایهن روش درمهانی

نشان داد رفتاردرمانی دیالکتیهک در کهاهش رفتارههاي خهود

آموزش داده میشود و هدف نهایی آن ،کمک به بیمهار بهراي

آزاري و رفتارهاي تکانشی آسیب رساندن به خود و استفاده از

شکستن و فایق آمدن بر این چرخه معیهوب اسهت[ .]29ایهن

الکل بسیار مؤثر بود.
 Linehanو همکاران [ ]58در پژوهشی با عنوان ماایسهه

روش بههر سههه پایههه رفتههارگرایی ،فلسههفه دیالکتیکههال و آیههین
ذن( )zen practiceاستوار است .رفتار درمانی دیالکتیک شیوه

تههاثیر رفتاردرمههانی دیالکتیههک و برنامههه دوازده قههدم و

درمانی یکپارچهنگر است .در ایهن رویکهرد بهه بیمهار آموختهه

 Comprehensive Validation Therapyبر زنان وابسهته

می شود تضهادهاي موجهود در درون خهود و یها میهان خهود و

به مواد مخدر با اخهتالل شخصهیت مهرزي دریافتنهد کهه ههر

محیط را بشناسد و از طریق ترکیب و تلفیق آنها با یکدیگر بهه

دوروش در کهاهش آسهیبههاي روانهی مهؤثر بودنهد امها بهه

نتیجهاي کارآمد دست یابد[.]25

 Dialectical Behavior Therapyبسیار مارون به صرفهتر

تکنیک هاي اصلی رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان اعتیهاد

از درمان معمول در کاهش شدت پ شکی اقدام به خودکشی،

عبارتند از قرار دادن سر نخها ( ،)Cluesمهارتآموزي ( Skills

بستري ،مالقات بخشهاي اورژانسی و اسهتفاده از تخهتههاي

 )trainingو مهههههدیریت وابسهههههتگی (

شرایط بحرانی میباشد.

Contingency

 .]50[ )Managementدر رفتار درمانی دیالکتیکی اسهتاندارد

با توجه به اهمیت ارتباط میهان عهواملی همچهون وسوسهه،

اهداف مهم درمهان اعتیهاد عبارتنهد از میهل ن ولهی و کهاهش

هیجانات مببت و منفی به عنوان عوامهل تأثیرگهذار بهر نتهایج

وسوسه مصرف ،کاهش عهدم کنتهرل رفتهاري شهدید (تنظهیم

درمانی و پیشبینی کننهدهههاي قهوي شکسهت و موفایهت در

هیجانات و تحمهل پریشهانی ،کهاهش رفتارههاي تهدیدکننهده

درمان ،ضروري است تا بهه منظهور کهاهش لغه ش بیمهاران و

زندگی (مصرف مواد و خودکشی) ،اف ایش رفتارهاي سازگارانه،

اف ایش ماندگاري آنهها در دوره پرهیه از مهواد در برنامههههاي

مهارتآموزي شامل ذهنآگاهی ( )Mindfulnessو کارآمهدي

درمههانی همچههون درمههان دارویههی نگهدارنههده ،از مههداخالت

بین فردي (.]22[ )Interpersonal Effectiveness

غیردارویی (روان درمانی) به عنوان درمانی براي مهار یا کنترل
این عوامل استفاده شود .لذا پژوهش حاضر بهه دنبهال بررسهی

نتایج پژوهش  Aziziو همکاران[ ]23با عنهوان اثربخشهی
مهارتآموزي رفتار درمانی دیالکتیکی و رفتار درمانی شناختی

اثربخشی آموزش رفتار درمانی دیالکتیک بر وسوسه مردان بها

در بهبهود مههارتههاي تنظهیم هیجهانی ،تحمهل آشهفتگی و

اختالالت اعتیادي به مواد (افیونی_ مت آمفتامین) بوده است.

پیشگیري از عود ،نشان داد که ههر دو روش مههارت آمهوزي

مواد و روشها

گروههی مبتنهی بهر رفتاردرمهانی دیهالکتیکی و رفتاردرمهانی

روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طهرح پهیشآزمهون-

شناختی گروهی در کاهش می ان عود ،اف ایش اطاعت درمانی،

پسآزمون با گروه گواه بود .در این پهژوهش جامعهه آمهاري را

مدت زمان باقی ماندن در درمان ،مصرف مواد افیونی ،مهؤثرتر

کلیه مردان با اعتیاد به مواد (تریاک ،هرویین ،شهیره ،شیشهه)

از دارو درمهانی مهیباشهد Babaiee .و همکهاران[ ]25در

مراجعه کننده به مراک ترک و درمان اعتیاد شهرستان شهرضا

پژوهشی تحت عنهوان اثربخشهی رفتاردرمهانی دیهالکتیکی در

از استان اصهفهان ( 59مرکه ) کهه حهدود  5999نفهر بودنهد،

وسوسه افراد مبتال به سوءمصرف مهواد ،اشهاره مهیکننهد کهه

تشکیل میدادنهد .روش نمونههگیهري بهه شهیوه نمونههگیهري

مداخالت آموزشی نظمجویی هیجان مبتنی بر رفتهار درمهانی

غیراحتمالی در دسترس بود ،بدین ترتیب که ابتهدا از بهین 59
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مرک ه تههرک اعتیههاد شهرسههتان شهرضهها ،بههه ش هیوه تصههادفی

مورد بررسی قرار گرفته است .در یکی از مطالعاتی کهه توسهط

(قرعهکشهی)  2مرکه تهرک و درمهان اعتیهاد صهدر و روزنهه

 Rahmanianو همکاران[ ]27انجام شد ،اعتبار این مایاس را

انتخاب شدند .سپس از بین افراد مصرفکننده مهواد افیهونی و

از طریق آلفاي کرونباخ  9/85و با روش تصنیف  9/85گه ارش

شیشه حاضر در این دو مرک  ،تعداد  54نفر با توجهه بهه سهن،

کردهاند .هم چنین براي بررسی روایی این پرسشنامه با توجهه

سطح تحصیالت ،نوع مهاده ي مصهرفی ،مهدت مصهرف ،سهاباه

به بررسیهاي انجام شهده در زمینهه رابطهه میه ان وسوسهه و

ترک و عدم ساباه بیماريهاي جسمانی و روانی و مهالکههاي

سوگیري توجه نسبت به محرکهاي مربوط بهه مهواد ،ضهریب

دیگر ورود به پژوهش که شامل داشتن ساباه اعتیاد بهه مهواد

همبستگی پیرسون  9/85و روش تنصیف  9/85گه ارش شهده

محرک جهت شرکت در گروه نمونهه مهت-آمفتهامین (مصهرف

است[.]27

غالب شیشه به مدت حداقل  6ماه) ،داشتن سهاباه اعتیهاد بهه

پس از انتخاب حجم نمونه و جایگهذاري آنهان در دو گهروه

مواد مخدر جهت شرکت در گروه نمونه مهواد مخهدر ،نداشهتن

آزمایش (مواد افیونی ،مت آمفتامین) و یک گروه گواه که افراد

بیماريهاي روانپ شکی و اختالالت روانی بهه جه سوءمصهرف

هر سهه گهروه پرسشهنامه عاایهد وسوسههانگیه را بهه عنهوان

مواد ،رضایتنامه کتبی و تمایل به شرکت در جلسهات درمهانی،

پیشآزمون تکمیل نمودند .افهراد گهروهههاي آزمهایش ،متغیهر

داشتن حداقل تحصیالت سیکل و حهداکبر لیسهانس ،حهداقل

مستال آموزش مهارت هاي تنظیم هیجانات و تحمل پریشهانی

سن  29و حداکبر  59سال ،عدم شرکت در سایر جلسات روان

مبتنههی بههر رفتاردرمههانی دیالکتیههک را بههر اسههاس پروتکههل

درمانی و انجمن معتهادان گمنهام Narcotic Anonymous

رفتاردرمانی دیالکتیهک[ ]28بهه صهورت جهدا از ههم دریافهت

بود .انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه گهواه بهه شهکل

نمودند .جلسات آموزش گروههی در کلینیهک تهرک و درمهان

تصادفی (قرعه کشی از بین افراد مصرفکننده مهواد افیهونی و

اعتیاد نوید سالمت با تجهی ات آموزشهی  ،توسهط محاهق کهه

شیشه حاضر در این دو مرکه ) گمهارش شهدند ( 54نفهر در

دورههاي آموزشی ویژه روانشناسان براي ترک و درمان اعتیهاد

گروه آزمایش شیشه 54 ،نفر در گروه آزمهایش مهواد افیهونی و

(Treatment

 54نفر در گروه گواه).

 )Buprenorphine Maintenance Treatmentو آمهوزش

Maintenance

 Methadoneو

مالکهاي خروج از پژوهش نی شامل بهیش از دو جلسهه

رفتاردرمانی دیالکتیک را گذرانده بود ،برگ ارشد .هر یک از دو

غیبت ،عدم عالقمندي و همکاري افراد و انجام ندادن تکهالیف

گروه آزمایش برنامه ي آموزشی مهارت هاي تنظیم هیجانهات و

شده در فرایند آمهوزش ،قطهع درمهان تحهت نظهارت

تحمههل پریشههانی مبتنههی بههر رفتاردرمههانی دیالکتیههک (متغیههر

مراک ترک اعتیاد ،در صورتی که برخی آزمودنیها طبهق نظهر

مستال) را ،یک جلسهه نهود دقیاههاي در هفتهه و بهه صهورت

پ شک یا بنا بر تمایل خهود نیهاز بهه تعهویا داروي مصهرفی

جداگانه ،مطابق جهدول شهماره یهک ،دریافهت کردنهد .در ههر

داشتند.

جلسه تمریناتی به عنوان تکلیهف خهانگی تعیهین مهیشهد .در

مشخ

اب ار پژوهش نسخه فارسی پرسشنامه عاایهد وسوسههانگیه

حههالی کههه گههروه گههواه بههه همههان روش جههاري و معمههول

 )5003( Beck & Clarkبود که این پرسشنامه یک مایاس

(دارودرمانی) تحت درمان قهرار مهیگرفهت و تها پایهان فراینهد

خودسنجی است و عااید مربوط بهه وسوسهه مصهرف مهواد را

پژوهش از دریافت این مداخله بیبهره بود .به افراد گروه گهواه

میسنجد و داراي  29ماده است که هر کدام در یک مایاس 5

اطمینان داده شد که آنان نی پس از اتمام فرایند پژوهشی این

تا  7درجهاي از کامالً مخهالف تها کهامالً موافهق درجههبنهدي

مههداخالت را دریافههت خواهنههد نمههود .بعههد از پایههان جلسههات

میشوند .نمهرات بهاال ( ) 559نشهاندهنهده وسوسهه شهدید و

آموزشی ( 84روز ) بالفاصله بر روي گروههاي آزمهایش و گهواه

نمرات متوسط ( ) 89تا پایین نشاندهنده وسوسهه متوسهط و

پسآزمون پرسشنامه عااید وسوسهانگی اجرا شد.

نمرات کم ( ) 29نشاندهنده وسوسهه ضهعیف مهیباشهد[.]26

الزم به ذکر است که جلسات آموزشی به صورت دو جلسهه

این پرسشنامه در مطالعات مختلفی توسط متخصصهان بهالینی

در هفته (یک جلسه در هفته براي هریک از دو گروه آزمهایش
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مواد افیونی و شیشه) در حدود  3مهاه اجهرا گردیهد .در خهالل

به آنان اطمینان داده شد که اطالعات افراد محرمانه میمانهد و

جلسات آموزشی طبق جدول زمانی تصادفی تستههاي ادراري

خسارت و عارضه اي متوجه آنان نمیباشهد ،نتهایج بهه صهورت

موجود در پرونده بیماران مطابق با پروتکل درمهانی  BMTو

گروهی بررسی میشوند و هر زمان که بخواهنهد مهیتواننهد از
گروه انصراف دهند.

 MMTاز آزمودنیها تست مورفین و شیشهه بهه عمهل آمهد.
جهت رعایت مالحظات اخالقی ،پژوهش به صورت داوطلبانه و
با رضایت کتبی شرکتکنندگان در پژوهش اجرا شد .همچنین

جدول  -1خالصه جلسات آموزشی آموزش مهارتهاي تنظیم هیجانات و تحمل پریشانی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک (مطابق
پروتکل مهارتهاي رفتاردرمانی دیالکتیک لینهان)4002 ،
شرح جلسه

جلسه

ابتدا محاق ضمن خوشآمد گویی و سپاسگ اري از آزمودنیها ،هدف از تشکیل جلسات آموزش ،طول مدتزمان آن،
اول

تعداد جلسات ،شرایط خروج از جلسات و تکالیف خانگی در بین جلسات را براي آنها توضیح میدهد ،سپس
آزمودنیها با یکدیگر آشنا میشوند .اجراي پیشآزمون.
سؤال در مورد اینکه چرا باید این مهارت را بیاموزیم؟ دیدگاههاي درست در مورد هیجانها کدامند؟

دوم

مروري بر هیجانهاي اولیه و ثانویه ،و اینکه همه هیجانها به ما کمک میکنند .مهارتهاي تنظیم هیجانات به
افراد کمک میکند تا با هیجانهاي اولیه و ثانویه به شیوههاي مؤثرتري کنار بیایند و از رنج روزاف ون اجتناب کنند.
سؤال در مورد اینکه چگونه هیجانها عمل میکنند؟ نامگذاري هیجانها ،و تحلیل عملکردي ،مباحبه در مورد
تفاسیري که هر فرد در مورد هیجانهایش دارد (اسطورهها) ،توجه به ناش ذهن هیجانی و ذهن منطای و ذهن

سوم

خردمندانه در مورد تفاسیر و پاسخ به هیجانها.
در پایان جلسه ،محاق در جدول زمانبندي تصادفی تستهاي ادراري ،نتیجه تست مورفین و شیشه افراد گروه را
عالمتگذاري میکند.
مشاهده و توصیف هیجانها (خود مشاهدهگري) ،ناش خودگوییهاي مببت در مورد هیجانها ،و اینکه بر موانع

چهارم

هیجانهاي سالم غلبه کنید .اگر افراد رفتارهاي سالمتري بروز دهند و افکار خود تائیدگرایانه بیشتري داشته باشند،
باعث میشود تجارب هیجانی رضایتبخشتري براي آنها پیش بیاید.
آموزش مهارت کاهش آسیبپذیري جسمانی (برنامهری ي براي خواب کافی ،برنامهری ي براي رفع کسالت جسمانی

پنجم

و روانی ،ماابله با مصرف مواد ،تغذیه کافی و مناسب ،ورزش کردن).
عادتهاي صحیح بخش مهمی از مدیریت حالت تغییرات ،افسردگی ،خشم ،کجخلای یا زودرنجی هستند.
اتخاذ تصمیماتی در راستاي مهارت کاهش آسیبپذیري شناختی (دوري از ذهن هیجانی و تعادل آفرینی بین افکار
و احساسات) .آموزش مهارت حل مسئله ،مهارت حل مسئله این توانایی را به ما میدهد که با توجه به تجارب

ششم

عملی و توانمنديهاي ذهنی خود بتوانیم در جهت حل مسئله یا مشکل قدم برداشته و به نتیجه مطلوب دست
یابیم.
در پایان جلسه محاق در جدول زمانبندي تصادفی تستهاي ادراري نتیجه تست مورفین یا شیشه افراد گروه را
عالمتگذاري میکند.

هفتم

تسلط بر دنیاي خود آموزش برنامهری ي براي اف ایش تجارب مببت ،تهیه فهرستی از فعالیتهاي لذتبخش.
آگاهی بر هیجانها و انجام عمل مخالف در برابر ترس ،احساس گناه و شرم ،خشم و افسردگی .عمل مخالف در

هشتم

مورد ترس و خشم و احساس گناه و غمگینی .برعکس تمایلهاي هیجانیتان عمل کنید .ذهن خود را از حس
جاري و کنونی پر کنید.
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جلسه اول آموزش مهارتهاي تحمل پریشانی راهبردهاي پرت کردن حواس ،ارتااء لحظه جاري ،خود آرام بخشی
با استفاده از حواس پنجگانه ،تکنیک سود و زیان.
اکبر افراد ترجیح میدهند هیجانهاي دردناک را تجربه نکنند .بنابراین آن را نادیده میگیرند و نمیتوانند تحمل
نهم

کنند ،پس دست به رفتارهاي غیر انطباقی میزنند .درمانگر در تحمل پریشانی به فرد کمک میکند تا هیجان
دردناک را تجربه کند و بتواند آن را تحمل کند.
در پایان جلسه ،محاق در جدول زمانبندي تصادفی تستهاي ادراري نتیجه تست مورفین یا شیشه افراد گروه را
عالمتگذاري میکند.
جلسه دوم آموزش مهارت هاي تحمل پریشانی تعریف پذیرش بنیادین و چگونگی استفاده از این مهارت ،آموزش

دهم

تغییر شیوههاي تفکر ،ایجاد انگی ه(اراده) براي عمل متعهدانه.
در پایان جلسه ،محاق در جدول زمانبندي تصادفی تستهاي ادراري ،نتیجه تست مورفین یا شیشه افراد گروه را
عالمتگذاري میکند.

یازدهم

ارزیابی می ان موفایت در فراگیري و اجراي مهارتهاي جلسه قبل ،تمرین مهارتهاي آموخته شده و مرور جلسات
گذشته ،تادیر و تشکر از همکاري افراد گروه ،اجراي پسآزمون.

افراد داراي سطح تحصیالت سیکل تا لیسانس بودند که سهطح

یافتهها
نتایج دادههاي جمعیت شناختی نشانگر آن بود کهه افهراد

تحصهیالت دیهپلم داراي بیشهترین فراوانهی بها  37/7درصهد و

گروه پژوهش داراي دامنه سنی  29تا  59سال بودنهد ،کهه در

سطح تحصیالت لیسانس داراي کمترین فراوانهی  53/2درصهد

این میان دامنه سنی  24تا  39سال  30/0درصهد؛  35تها 34

بود .نتایج جدول  2نشان میدهد که نمرات پس آزمهون گهروه

سال  37/7درصد بیشترین فراوانهی و دامنهه سهنی  36تها 59

آزمایش در ماایسه با گروه گواه کاهش داشته است.

سال کمترین درصد فراوانی ( )%22/2را داشت .همچنهین ایهن
جدول -4میانگین و انحراف معیار متغیرهاي وسوسه در گروههاي آزمایش و گواه
گروه آزمایش محرک

گروه آزمایش مخدر

گروه گواه

میانگین

میانگین

میانگین

پیشآزمون

701/39 ± 71/45

37/79 ± 39/17

703/10 ± 71/51

پسآزمون

11/11 ± 34/90

17/11 ± 31/33

703/30 ± 30/79

پیشآزمون مورد بررسی قرار گرفت.

جهت بررسی معناداري تأثیر آموزش گروههی رفتاردرمهانی

همانگونه که مشخ

دیالکتیکی در کاهش وسوسه مردان مبتال به سوءمصرف مهواد

است نمرات وسوسه در هر دو گهروه

(افیونی –مت آمفتامین) از تحلیل کواریانس استفاده شهد کهه

آزمایش و گواه داراي توزیع نرمال میباشد .نتایج آزمون لهوین

نتایج آن در جدول  3ارائه شده است .قبل از ارائه نتایج آزمون

یکسههانی واریههانسههها برقههرار

تحلیههل کواریههانس پ هیشفههر

سالمت جامعه
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جدول -3نتایج آزمون کلمو گراف ،اسمیرنوف و شاپیرو ویلک در مورد پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات وسوسه
گروه

آزمون کلموگراف ،اسمینروف
درجه

آماره

معناداري

آزمون شاپیرو ویلک
آماره

آزادي

معناداري

درجه
آزادي

گروه آزمایش

9/58

54

9/58

9/05

54

9/57

گروه گواه

9/56

54

9/29

9/04

54

9/50

با توجه به نتایج جدول  ،5آموزش متغیر مسهتال (آمهوزش

گروهی مهارت تنظیم هیجانات و تحمهل پریشهانی مبتنهی بهر

گروهی مهارت تنظیم هیجانات و تحمهل پریشهانی مبتنهی بهر

رفتاردرمانی دیالکتیک کاهش یافته است .مادار تأثیر آمهوزش

رفتاردرمانی دیالکتیک) توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنیدار

گروهی مهارت تنظیم هیجانات و تحمهل پریشهانی مبتنهی بهر

میانگین نمرات متغیر وابسته (وسوسه مردان با اعتیاد به مهواد

رفتاردرمانی دیالکتیک بر می ان وسوسه مهردان بها اعتیهاد بهه

(افیونی -مت آمفتامین) در مرحله پسآزمون در سطح خطهاي

مهواد (افیهونی-مهت آمفتهامین)  9/25بهوده اسهت .ایهن بهدان

 9/94گردد ( .)p>0/07لذا این نتیجه حاصل می شهود کهه بها

معناست که  25درصد تغییرات متغیر وابسته توسهط عضهویت

کنترل متغیرهاي مداخلهگر ،میهانگین نمهرات متغیهر وسوسهه

گروهی تبیین میشود.

مردان با اعتیاد به مهواد (افیهونی-مهت آمفتهامین) بها آمهوزش
جدول -2تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان وسوسه مردان با اعتیاد به مواد (افیونی-مت آمفتامین)در مرحله پسآزمون
شاخ هاي آماري متغیرها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح

اندازه اثر

معناداري

توان
آزمون

پیشآزمون

878/55

5

878/55

5/58

9/285

9/92

9/58

عضویت گروهی

0059/54

5

0059/54

6/79

9/993

9/25

9/80

خطا

39596/2

55

755/65

کل

335054

54

جهت بررسی می ان تفاوت تأثیرپذیري گروه آزمهایش مهواد

محرک و مخدر تأثیر معنیدار داشته است ( ،)p>9/95بها ایهن

مخدر و گروه گواه از آموزش گروهی مهارت تنظیم هیجانات و

حال بین این دو گروه آزمایش از نظهر تأثیرپهذیري از آمهوزش

تحمل پریشانی مبتنی بر رفتاردرمهانی دیالکتیهک بهه بررسهی

گروهی مهارت تنظیم هیجانات و تحمهل پریشهانی مبتنهی بهر

آزمون تعایبی کمترین تفاوت معنیدار پرداخته میشود.

رفتاردرمانی دیالکتیک تفاوت معنیدار وجود ندارد .قابهل ذکهر

همانگونه که نتایج جدول  4نشان میدهد آموزش گروهی

است که تفاوت هر دو گروه آزمایش مهواد مخهدر و محهرک بها

مهههارت تنظههیم هیجانههات و تحمههل پریشههانی مبتنههی بههر

گروه گواه معنیدار است (.)p>9/95

رفتاردرمانی دیالکتیک هرچند بر ههر دو گهروه آزمهایش مهواد
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جدول -5نتایج تحلیل آزمون کمترین تفاوت معنیدار

گروه آزمایش مواد محرک
گروه آزمایش مواد مخدر
گروه گواه

تفاوت میانگینها

خطاي استاندارد تفاوت

p

گروه آزمایش مواد مخدر

57/80

0/69

9/972

گروه گواه

-25/95

0/52

9/952

گروه آزمایش مواد محرک

-57/80

0/69

9/975

گروه گواه

-55/09

0/36

9/9995

گروه آزمایش مواد محرک

25/95

0/52

9/955

گروه آزمایش مواد مخدر

55/09

0/36

9/9995

بحث
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد آموزش مهارت

در تبیین نتایج به دست آمده میتوان گفت افراد مبتال به

تنظهیم هیجانهات و تحمهل پریشهانی مبتنهی بهر رفتاردرمهانی

سوءمصرف مواد با استفاده از مکانیسم دفاعی انکار ( Defense

دیالکتیک بر وسوسه ههر دو گهروه آزمهایش تهأثیر معنهیدار

 ،)mechanism of denialهمهواره از پهذیرش اعتیهاد خهود

داشته است ،با این حال بین این دو گروه آزمهایش (مهردان بها

اجتنههاب م هیکننههد ،بهها توجههه بههه اینکههه هههدف رفتاردرمههانی

اعتیاد به مواد افیونی – مردان با اعتیاد بهه مهت آمفتهامین) از

دیالکتیک تعادل آفرینی بین تغییر و پذیرش اسهت ،علهیرغهم

نظر تأثیرپذیري از آموزش مهارت تنظهیم هیجانهات و تحمهل

تأکید بر تغییر مراجع ،عود بیمار نی مورد تائید قرار میگیرد و

پریشانی مبتنی بهر رفتاردرمهانی دیالکتیهک تفهاوت معنهیدار

مانع از آن میگردد که احساسات و هیجانات منفهی حاصهل از

وجود ندارد .قابلذکر است که تفاوت هر دو گهروه آزمهایش بها

این شرایط بیمار را مستأصل نماید .مههارت پهذیرش بنیهادین

گروه گواه معنیدار بود.

( ) Radical Acceptanceبه این افراد میآموزد تا رفتارههایی

نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحایهق  ]24[ Boschهمسهو

را که موجب رنج بیشتر خودشان یا دیگهران مهیشهود ،تغییهر

میباشد .نتایج این تحایق از جهت تأثیر برنامهه رفتاردرمهانی

دهند و ههمزمهان خودشهان را بها تمهام ناهاط ضهعف و قهوت،

دیالکتیک بر کارکرد درون فردي (تنظیم هیجانی) رفتارههاي

هیجانات و احساسات بپذیرند ،ارزشهایشان را کشهف کننهد و

خود-آسیب رسهان بها نتهایج تحایهق  Schnellو Herpertz

در تحمل شرایط استرسزا از آنها کمهک گیرنهد و بها اعمهال

[ ]20همسو است.

متعهدانهههه و پیهههادهسهههازي قصهههدهاي خهههود بهههه زنهههدگی
رضایتبخشتري دست یابند[.]32

نتایج این پژوهش با پژوهش  Babaieeو همکهاران[]25

در جریان بهبودي اولیه فرد انتظار دارد هیجانات قدرتمنهد

و همچنین پژوهش  Narimaniو همکاران[ ]39همسهو اسهت.
 Narimaniو همکاران در بررسهی اثربخشهی مههارتآمهوزي

بسیاري را تجربه کند ،برخی از هیجانات زمانی کهه افهراد وارد

رفتاردرمانی دیالکتیکی در بهبود مهارتهاي تنظهیم هیجهانی،

مرحله بهبودي اولیه می شوند مشترک اند .مهارت ههاي تنظهیم

تحمل آشفتگی و پیشگیري از عود در سوءمصهرف کننهدگان

هیجانات به افراد کمک میکند تا با واکنشهاي اولیه و ثانویه

شیشه ،به این نتیجه دست یافتنهد کهه اضهافه کهردن مههارت

خود به شیوهههایی مهؤثرتر و جدیهدتر ماابلهه کننهد و شهدت

آموزي رفتاردرمانی دیالکتیکی بر میه ان کهارایی دارودرمهانی

فرآیندهاي هیجانی آشفته ساز را کاهش دهند ،ارائه راهکارهاي

میاف اید و در برخی مؤلفهههها از رفتاردرمهانی شهناختی نیه

ایجاد انگی ه براي عمل کردن با ذهن خردمند ،موجب میشود

مؤثرتر مهیباشهد .نتهایج ایهن پهژوهش همچنهین بها پهژوهش

انگی هها از حاالت بیرونی و سطحیتر ،بهه انگیه هههاي درونهی

 Dimeffو ]50[ Linehan؛  Linehanو همکههاران[]58؛

شده و عمیقتر و ماندگار تغییریافته و به پیشبرد پاکی در فهرد

 Rizviو همکههاران[ ]35نیه همسههو مههیباشههد و نتههایج ایههن

کمک میکنند[.]32

تحایاات را تأیید مینماید.
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از طرفی معاشرت با دوستان معتاد و در جمع بهودن را دوسهت

تجربههاي ناخوشایند روزانه ،بیثباتی عاطفی ،توانایی تنظیم و

دارند .نیاز به امنیت و آرامش ،نیاز به محبت و تعلهقخهاطر و

تعدیل هیجانات منفی موجب اف ایش اعتمادبهنفهس و انگیه ه

نیاز به احترام و ع تنفس افراد و تأیید شدن از طرف دیگران،

براي پرهی میشود ،که این امر باعث میشود مصرفکنندگان

از مهمترین نیازهاي روانی افراد بشر محسوب میشوند .افهراد

مهواد از ولهع مصهرف کمتهر و کیفیهت زنهدگی مطلهوبتهري

معتاد به دلیل تجارب تلخشان دچار ناسازگاري میشهوند کهه

برخوردار شوند[ .]35مهارتهاي توجه برگردانی از افکار موجب

تنها بهوسیله آموزشهاي گروهی فرصت تجربه کهردن روابهط

می شود فرد در هنگام هجوم افکار وسوسه انگیه بتوانهد توجهه

ن دیک و صمیمی و واقعی با دیگر پرهی کنندگان مواد بهراي

خود را به تصاویر ذهنی خالق و نوآئین منعطهف کنهد و ذههن

آنها فراهم میشود ،همچنین شیوههاي ارتباطی که در گروه

خود را از درگیري بیشتر با این افکار ،بازمیدارد .بههکهارگیري

یاد میگیرند و مهیتواننهد آنهها را در موقعیهتههاي واقعهی

ذهن آگاهی موجب کاهش نشخوار فکري شده و درعین حهال

زندگی خود بکار برند ،باعث اصالح روابطشان با دیگران شده و

کمک میکند ذهن فرد کمتر درگیر تجارب دردناک گذشته و

در نتیجهه از حمایهتههاي عهاطفی و اجتمهاعی برخهوردار

میدهد تا دست از قضاوتهها و افکهار منفهی بهردارد و سهطح

میشوند[.]34

آرامش خود را اف ایش دهد[.]39

نتیجهگیری :تأثیرات روانی آموزش گروهی رفتاردرمانی

مهارتهاي تحمل پریشانی مانند خهود آرام بخشهی باعهث

دیالکتیکی بر وسوسه افراد مبهتال بهه سوءمصهرف مهواد بسهیار

روانهی و

موفایت آمی بود ،چرا که افراد در چنین گروهی کمتر مااومت

جسمانی ترک وقتی که کالفه شده خهودش را آرام کنهد و در

میکردند ،زمانی که گروهی از افراد را شبیه به خود میدیدنهد

ماابله با موقعیتهاي مشکل آفرین عملکرد بهتهري از خهودش

که هدف مشترکی را دنبال میکنند ،فشارهاي روانهی ناشهی از

نشان دهد .این مهارتها به افراد در دوره پرهی کمک میکنهد

ترک کهاهش پیهدا مهیکهرد و در ههر گهامی کهه بها موفایهت

تا با وقایع آشفته ساز بهتر ماابله کنند ،آنهها را ماهاومتهر بهار

برمی داشتند اعتمهاد بهه نفهس بیشهتري پیهدا مهی کردنهد .بها

می آورد و شیوههاي جدیدي به آنها یاد میدههد تها بتواننهد

تمرینات توجه آگاهی و آرام بخشی که دریافهت مهیکردنهد از

اثرات آشفته ساز شرایط وسوسههانگیه را کهاهش دهنهد[.]33

فشار روانی ناشی از تهرک کاسهته مهیشهد و در واقهع آرامهش

حضور در لحظه ،مشاهده گري بدون داوري ،آمهوزش تحمهل

بیشتر ،می ان عود را بسیار کمتر میکرد .بنابراین مهی تهوان از

پریشانی (تکنیکهاي ذههن آگهاهی) افه ایش انعطهافپهذیري

آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش وسوسه مبتالیان بهه

[]32؛ کنترل رفتارههاي تکانههاي ،شناسهایی رفتارههاي خهود

اختالالت اعتیادي بهره برد .پژوهش حاضر با محهدودیتههایی

تخریبی و اف ایش کارآمدي بین فردي ضمن کهاهش عالئهم و

نظیر عدم دسترسی کافی به مصهرفکننهدگان مهواد افیهونی و

پیامدهاي مرتبط با مصهرف مهواد ،مهیتوانهد ناهش مهمهی در

متآمفتامین ،استفاده از پرسشنامه به عنوان اب ار پژوهشی (به

کاهش می ان ولع مصرف و اف ایش هیجانهات مببهت در افهراد

دلیل خودگ ارشی بهودن آن) و محهدودیت جغرافیهایی نتهایج

مصرفکننده مواد داشته باشد[.]59

پژوهش مواجه بود.

میشهود  ،فهرد در زمهان پرهیه و مواجهه بها عهوار

تجربیات نشان میدهد گرچه مشکالتی که افهراد بها آنهها

تعارض منافع

وارد مشاوره مهی شهوند ،مهی تواننهد متفهاوت باشهند امها علهل

در ایههن پههژوهش هههیچگونههه تعههار

زیربنههایی ایجادکننههده ایههن مشههکالت در اغلههب مههوارد مشههابه

منههافعی توسههط

نویسندگان گ ارش نشده است.

هستند .به نظر میرسد در افراد معتاد فارغ از اینکه چه نهوع

سهم نویسندگان

مادهاي مصرف میکنند نوعی گرایش اجتنابی از موقعیتههاي

خانم آفرین آقاسی کار اجراي مداخله آموزشی و نگارش ماالهه

تعار آمی و بالاوه تنشزا وجود دارد.

و آقاي حمید آتشپور ،کار راهنمایی و نگارش روش پژوهش و

افراد مصرفکننده مواد از جامعه بهنجار فاصله میگیرنهد و

یافتهها را بر عهده داشتند.
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انجام مداخله توسط اسهتاد راهنمها مهورد نظهارت دقیهق قهرار

تشکر و قدردانی

گرفتههه و شههرح جلسههات آموزشههی و مداخلهههاي نیه در گههروه

این مااله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد بهوده بهدین

)روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصهفهان (خوراسهگان

ترتیب از تمامی افرادي که در پژوهش حاضر شرکت داشهته و

.مورد بررسی و تأیید قرار گرفت

. قدردانی میشود،یا همکاري کردهاند
 تمام فرایند، جهت تأمین تأییدیه اخالقی:تأییدیه اخالقی
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Introduction: One of the most important social harms is drug addictive disorders. The present
study was conducted aiming to investigate the effectiveness of dialectic behavioral therapy on the
temptation of drug (opiate, met-amphetamine) users.
Material and methods: The statistical population of the study included men with addiction to
opium, Heroin, sheereh [boiled and refined opium residue] and glass referring to the addiction
withdrawal and therapy centers in the town of Shahreza. In order to administer intervention training
sessions, 45 drug users were selected through non-probable available sampling method and put into
experimental and control groups. 15 individuals were put into opiate drug experimental group, 15
into glass experimental method and 15 into the control group. The applied instrument was Beck’s
questionnaire of tempting beliefs. The research design was semi-experimental with pretest, posttest
and control group type. After conducting 11 sessions (ninety-minutes) of group teaching of dialectic
behavioral therapy, the achieved data were analyzed through covariance method.
Findings: the results showed that teaching independent variable was effective on drug (opiate, metamphetamine) users while there was not a significant difference between the two experimental
groups in case of the effectiveness of therapeutic intervention (p>0.05). The difference between
both experimental groups with the control group was significant (p>0.05).
Conclusion: Teaching dialectic behavioral therapy can be employed besides medication in treating
temptation of men with drug addiction.
Key words: Dialectic behavioral therapy, Temptation, Opiate, Met-amphetamine
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