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تاریخ دریافت9316/9 / 1 :

تاریخ پذیرش9311/6/ 2 :

خالصه
مقدمه :امروزه درمانهای موج سوم در رواندرمانی به جای چالش با شناختها ،بر آگاهی و پذیرش از هیجانها ،شناختها و
رفتارها تأکید دارند .هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکال در بازداری رفتاری و
فعالسازی رفتاری مردان سوءمصرفکننده مواد بود.
مواد و روشها :در این مطالعه از نوع نیمهتجربی ،جامعه آماری سوءمصرفکنندگان مواد شهر کرمانشاه در سال  6931بودند.
 16نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در سه گروه بیست نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه
گواه) قرار گرفتند .گروههای درمان پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکال هر کدام  66و  61جلسه تحت مداخله قرار گرفتند
و گروه گواه مداخلهای دریافت ننمود .ابزار گردآوری دادهها مقیاس بازداری رفتاری و فعالسازی رفتاری بود که در سه مرحله
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری سه ماهه اجرا شد .دادهها با روش تحلیل واریانس با اندازههای تکراری تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :بین میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری گروههای آزمایش تفاوت معنیداری وجود داشت ( .)p6/666مقایسه
گروههای درمانی حاکی از آن بود که بین درمان پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکال در بازداری رفتاری و فعالسازی رفتاری تفاوت
معنیداری وجود ندارد.
نتیجهگیري :با توجه به تأثیر درمان پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکال در بازداری رفتاری و فعالسازی رفتاری مردان
سوءمصرفکننده مواد ،این درمان برای بازداری رفتاری و فعالسازی رفتاری مردان سوءمصرفکننده مواد توصیه میشود.
واژههاي کلیدي :سوءمصرف مواد ،درمان پذیرش و تعهد ،رفتاردرمانی دیالکتیکال ،بازداری رفتاری ،فعالسازی رفتاری

 -9دانشجوي دکترا ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ایالم ،ایالم ،ایران.
 استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ایالم ،ایالم ،ایران( .نویسندة مسئول)پست الکترونیکی ، Shmami-psycho@ilam-iau.ac.ir :تلفن21939493 36 :
 -3استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ایالم ،ایالم ،ایران.
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مقدمه

مبتال به اختالل شخصیت مرزی ،شامل مهاارتهاای اساسای

وابستگی به مواد عالوه بر اینکه احتمال ابتال به بیماریهای

است که با درمان مشکالت اعتیاادآور مارتب هساتند .بارای

جسمانی و روانی را میافزاید ،آسیبهای بسیاری نیز بر افراد

بیماران مبتال باه اخاتالل سوءمصارف ماواد ،ایان مهاارتهاا

مبتال ،نظام مراقبتهای بهداشتی و جوامع تحمیل میکند].[6

بهعنوان یک تجویز ،در شکل استاندارد ،آموخته میشوند .این

با توجه به اینکه برنامههای درمانی سوءمصرف مواد ،هزینه

مهارتها که جهت مقابله با وسوسه و کاهش خطر عود به کار

مالی سنگینی را بر دوش جوامع میگذارد ،سببشناسی و

میروند ،شاامل مهاارتهاای ذهانآگااهی ،تحمال پریشاانی،

پیشگیری از عوامل مؤثر بر سوءمصرف مواد ضروری است].[1

نظ جویی هیجان و رواب میانفردی مؤثر هستند].[3
نتاای پاژوهش  Esnaasharanو همکااران نشاان داد کااه

در نتیجه پژوهشهای اخیر بر عوامل خطرساز و سببشناسی

 DBTبر تنظی هیجان و تحمل پریشانی زنان معتاد اثاربخش

چندگانه متمرکز شدهاند].[9

بوده است].[66

از جمله این عوامل میتوان به بازداری رفتاری و فعالسازی
رفتااری اشااره نماود .بار اسااس نظریاه  ،Gariسیسات هاای

با توجه به اهمیت ارتباط میان عواملی ها چاون باازداری،

بازداری رفتاری و فعالسازی رفتاری مبنای تفاوتهای فاردی

فعالسازی رفتاری بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر نتای درمانی و

هستند و فعالیات هار یاک از سیسات هاای مغازی رفتااری،

پیشبینیکننادههاای قاوی شکسات و موفقیات در درماان،

واکنشهای متفاوتی در افراد برمیانگیزد] .[4پیشبینی بر این

ضروری است تا بهمنظاور کااهش لغازش بیمااران و افازیش

است که افرادی در معرض بیشترین خطار مشاکالت ماواد و

ماندگاری آنها در دوره پرهیز از مواد در برنامههاای درماانی

الکل قرار دارناد کاه فعالیات سیسات باازداری رفتااری آناان

ه چون درمان دارویای نگاهدارناده ،از ماداخالت غیردارویای

پایینتر از سطح فعالیت این سیست در افراد عادی ،و فعالیات

(رواندرمانی) بهعنوان درمانی برای مهار یا کنترل این عوامال

سیست فعالسازی رفتاری آنان بااتتر از ساطح فعالیات ایان

استفاده شود .لذا مطالعه حاضار باا هادف مقایساه اثربخشای

سیست در افراد عادی میباشد].[5

 ACTو  DBTدر افزایش باازداری رفتااری و کااهش فعاال-

درمااااان پااااذیرش و تعهااااد

and

سازی رفتاری مردان سوءمصرفکننده مواد مراجعاهکنناده باه

(Acceptance

مراکز ترک اعتیاد کرمانشاه انجام شده است.

) Commitment Therapyیک مداخله روانشناختی اسات
کاه راهبردهاای مبتنای بار آگااهی و پاذیرش را هماراه باا
راهبردهای تعهد و تغییر رفتار به منظور افزایش انعطافپذیری

مواد و روشها

روانشناختی به کار میگیرد] .[1هادف  ACTایجااد تغییار

در این مطالعه از روش نیماهتجربای اساتفاده شاد .طار
پژوهش حاضر پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ساه ماهاه باا
گروه گواه بود.
جامعه آماری این پژوهش شامل مردان سوءمصارفکنناده
مواد مراجعهکننده باه مراکاز تارک اعتیااد کرمانشااه در ساال
 6931بود .پژوهشگران بهمنظور انتخاب آزمودنیها ،فهرستی از
سوءمصرفکنندگان مواد را که در این مراکاز خادمات درماانی
دریافت میکردند تهیه نمودند .استخراج ماالکهاای پاژوهش
توس پرساشناماهای شاامل ساؤاتتی در ماورد سان ،ساطح
تحصیالت ،مدت مصرف ،سابقه مصرف ساایر ماواد و داروهاای
روانگردان ،سابقه ترک و سابقه بیماریهای جسمانی و روانای
بود که توس پژوهشگران تنظی شد .مالکهاای ورود عباارت
بودناد از :تشاخی سوءمصارف ماواد بار حساب معیارهاای
راهنمای تشخیصی و آماری اخاتالتت روانای نساخه پانج و

مستقی در مراجع نیست ،بلکه هدف آن کمک به مراجع است
تا بتواند به روشهای متفاوتی با تجاربش ارتباط برقرار کند و
قادر باشد به طور کامل با زندگی معناادار و مبتنای بار ارزش
درگیر شود .هدف  ACTافزایش انعطافپذیری روانشناختی
و رفتاری در زمینههایی است که اجتناب تجربهای غلبه دارد و
فرد را از زندگی اساسی باز میدارد].[7
نتااای مطالعااه  Forouzanfarو همکاااران نشااان داد کااه
 ACTباعااا افاازایش تحماال پریشااانی و کاااهش حساساایت
اضطرابی زنان وابسته به سوءمصرف مواد شد].[8
پروتکااااال درماااااانی

اساااااتاندارد رفتاردرماااااانی

دیالکتیکال ) (Dialectical Behavior Therapyبرای افاراد
سالمت جامعه
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نمرهگذاری آزماون در یاک مقیااس لیکارت چهاار درجاهای

تشخی پزشک درمانگر مراکز ،مصرف غالب یک ماده حاداقل
بهمدت  1ماه ،نداشتن بیماریهای روانپزشکی جدی (تشخی
به کمک  MMPI-2و مصاحبه بالینی) ،نداشتن سابقه مراجعاه
برای درمان ،دامنه سنی  68تا  45سال ،نسبت مارد ،داشاتن
حداقل سواد خواندن و نوشتن بارای پاساخگویی باه ساؤاتت،
عدم شرکت در سایر جلساات رواندرماانی و انجمان معتاادان
گمنام ،عدم مصرف داروهای روانگردان در زمان آموزش ،اخذ
رضایتناماه کتبای و تمایال باه شارکت در جلساات درماانی.
مالکهای خروج عبارت بودند از :عدم رضایت به ادامه شرکت
در جلسات درمانی ،غیبت بایش از دو جلساه و قطاع درماان
تحت نظارت مراکاز تارک اعتیااد .پاس از انجاام مصااحبه ،در
نهایت  16نفر مطابق با نمونهگیری مبتنی بار ماالک ورود ،باه
شایوه نموناهگیاری در دساترس انتخااب شادند .ایان تعاداد
بهصورت تصادفی ساده در سه گروه  16نفری شاامل دو گاروه
آزمایش و یک گروه گواه گمارده شدند .سپس اهاداف درماانی
به آنها و خانوادههایشان توضیح داده شاد .پژوهشاگر در ایان
پژوهش چهار مرحله را پایشبینای کارده باود :مرحلاه اول یاا
مرحله پیشآزمون ،پرسشنامه بازداری رفتاری و فعاالساازی
رفتاری تکمیل شد .مرحله دوم کاه  9مااه باه طاول انجامیاد،
اجرای مداخله  ACTدر  66جلساه  36دقیقاهای و  DBTدر
 61جلسه  36دقیقهای بهصورت گروهی و هفتهای یکبار بارای
گروههای آزماایش باود]جادول  .[3 ،66] ،[1 ،6مرحلاه ساوم
بالفاصله پس از اتمام مداخله ،با تکمیل مجدد مقیااس انجاام
شد و در نهایت ،مرحله چهارم پس از سه ماه با پاسخگویی باه
همان مقیاس دوباره اجرا شد .در گروه  1 ACTنفار ،در گاروه
 6 DBTنفر و در گروه گواه  6نفر حاضر به اداماه همکااری باا
پژوهشاگر نشادند و دادههاای حاصال از مشاارکت  51نفار از
شرکتکنندگان تحلیل گردید .بعد از جمعآوری پرسشنامهها،
اطالعات با اساتفاده از آماار توصایفی و آزماونهاای آمااری
تحلیل واریانس با اندازههای تکراری و آزمون تعقیبی بونفرنی
توس نرمافزار  SPSSنسخه  16تجزیه و تحلیل شدند.
پرسشنامه بازداری رفتاری و فعالسازی رفتااری :مقیااس

( =6اصالً درست نیست =1 ،تاحدی درست است =9 ،درست
است و  =4کالمالً درست است) صورت میگیرد .جمع نمارات
سؤاتت هر خردهمقیاس ،نمره فرد را در آن خردهمقیاس نشان
میدهد و مشخ

میکند که فرد دارای سیست فعالساازی

رفتاری است یا بازداری رفتاری .باتترین نمرهای کاه فارد در
سیست بازداری رفتاری میتواند اخذ نماید  18و پایینتارین
نمره  7است .در سیست فعالسازی رفتاری نیز باتترین نمره
 51و پایینتارین نماره  69مایباشاد Carver .و  Whiteدر
مطالعهای ثبات درونی به روش ضریب آلفای کرونباخ را بارای
تمام خردهمقیاسها باتی  6/76گزارش کردند] .[61در ایران
نیز اعتبار به روش بازآزمایی برای تمام خرده مقیاسهاا بااتی
 6/76گزارش شده است] .[69در پژوهش حاضر با استفاده از
آلفای کرونباخ اعتبار کل مقیاس  6/86بهدست آمد.

یافتهها
سن ،وضعیت تأهل و اشتغال ،میزان تحصیالت ،سن شروع
سوءمصرف مواد ،تعداد دفعات اقدام به ترک و توزیع فراوانی
نوع اعتیاد افراد نمونه در گروههای  DBT ،ACTو گواه در
جدول  9با یکدیگر مقایسه شدهاند و تفاوت معنیداری
نداشتند.
بررسی استفاده از آماره لون نشان داد؛ که مفروضه برابری
واریانس خطای متغیر وابسته برای اکثر متغیرها رعایت شده
است .بنابراین فرض برابری واریانسهای-کوواریانس به درستی
رعایت شد .همچنین استفاده از آزمون موچلی نشان داد که
مفروضه کرویت برای اثرهای مربوط به زمان ،زمان و گروه و
گروه رعایت شده است .بنابراین میتوان بیان کرد که فرض
برابری واریانسهای درون آزمودنی برای تمام متغیرها رعایت
شده است.
همانطور که در جدول  4قابل مشاهده است میانگین دو
گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه در مرحله پسآزمون و
پیگیری نسبت به مرحله پیشآزمون به طور معنیداری در
بازداری رفتاری افزایش و در فعالسازی رفتاری کاهش
پیداکرده است (.)p6/65
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود زمان
اندازهگیری بر نمرات متغیرهای پژوهش ،تأثیر معنیدار دارد.

نظامهای مغزی فعاالساازی -باازداری رفتااری از  14گویاه
تشکیل شده است .مقیاس سیست باازداری رفتااری شاامل 7
گویه و مقیاس سیست فعالساازی رفتااری شاامل  69گویاه
میباشد و  4ماده آن سؤاتت انحرافی هستند .خارده مقیااس
سیست فعالسازی رفتاری به سه خردهمقیاس پاسخدهای باه
پاداش ،سائق و جستجوی سرگرمی تقسی میشود که مجموع
نمرات آنها سیست فعالسازی رفتاری کل را تشکیل میدهد.
سالمت جامعه
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جدول  -1محتوای جلسات آموزش گروهی  ACTمتناسب با سوءمصرفکنندگان مواد
جلسات
اول

محتواي جلسات
آشنایی؛ بیان اهداف پژوهش ،زمان ،مکان و طول جلسات و قوانین گروه؛ بستن قرارداد درمانی ،آشنایی با تنظیم هیجانات.

دوم

آشنایی کلی با درمان پذیرش و تعهد ،نقش آن در تنظیم هیجان و چگونگی تأثیر آن در کاهش مصرف مواد.

سوم

رویارویی با قواعد درمانجو «ناامیدي خالقانه» و استفاده از تمثیل «مردي در چاه» و «کشاورز و االغ».

چهارم

گواه به عنوان مشکل اصلی :بررسی راهبردهاي ناکارآمد و رها کردن آنها؛ تمرین تکنیکها ،ارائه تمثیل «دروغسنج».

پنجم

پذیرش به عنوان روش جایگزین اجتناب تجربهاي؛ تمرین تکنیکها ،ارائه تمثیل «دو کفه ترازو».

ششم

خود به عنوان بافتار :ایجاد احساس متعالی از خود؛ تمرین تکنیکها ،ارائه تمثیل «صفحه شطرنج».

هفتم

سازماندهی قواعد زبان :تمرین"من این فکر را دارم که شکست میخورم" به جاي گفتن" من یک شکست خورده هستم"

هشتم

جدي نگرفتن فکر و ذهنآگاهی؛ تمرین تکنیکها ،تمرین شیر و تمرین "برگهاي روي رودخانه".

نهم

روشنسازي ارزشها؛ ایجاد تعهد به اعمال ارزشمند :تمرین "مراسم تشییع جنازه" و تمثیل« :خوردن کل سیب»؛ تمرین تکنیکها.

دهم

مرور جلسات ،تمرین پیشگیري از عود

جدول  -2محتوای جلسات آموزش گروهی  DBTمتناسب با سوءمصرفکنندگان مواد
جلسات
اول
دوم و سوم

محتواي جلسات
توضیحات مقدماتی ،مفهومسازي مشکل ،آمادهسازي افراد نمونه پژوهش و اجراي پیشآزمون و آموزش مهارتهاي پرتکردن حواس ،بستن قرارداد براي
کاهش رفتارهاي خودتخریبی و تهیه فهرست فعالیتهاي لذّتبخش و گنجاندن آن در برنامه هفتگی.
آمـوزش ذهـنآگـاهی (آگـاهی هیجـانی و آگـاهی خردمندانـه) ،آمـوزش بـه مـراجعین در مـورد ایـن کـه چـه مهـارتهـایی مشـاهده و توصـی
میشوند و چگونه مهارتها مورد قضاوت قرار نمیگیرند ،متمرکز میمانند ،چطور کار میکنند.
 -9بررسی افکار و احساسات و توضیح و شناساندن پاسخهاي مقابلهاي که درونی و یا بیرونی هسـتند؛  -بررسـی افکـار و احساسـاتی کـه منجـر بـه

چهارم

خودتخریبی یا رفتارهاي تکانشی و وسوسهانگیز ناسازگار میشوند؛  -3تکالی

خانگی که از مراجعین خواسته میشود تمام افکار و احساساتی که منجر به

ناسازگاري در آنها میشوند را یادداشت کنند.
پنجم

آموزش تحمل پریشانی مهارتهاي پایندگی در بحرانها ،منحرفکردن حواس ،تسکیندادن به خود با استفاده ازحواس ششگانه و تمرین ذهنآگاهی).
به مراجعین کمک میشود تا گواه رفتارهاي تکانهاي خود را تمرین کنند و بازخوردهایی ارائه نمایند تا به یک سطح منطقی از تسلط و گواه بر خود برسند.

ششم

به مراجعین یاد داده میشود پاسخهاي درونی ،افکاري هستند که با تکانهها ناسازگارند .براي مثال گفتن این جمله با خود که :این واقعاً مسخره است ،من
بجاي خشمگینشدن لبخند خواهم زد .تمرین و بازخورد.

هفتم
هشتم و نهم
دهم و یازدهم
دوازدهم

کاهش آسیبپذیري بدنی پرخوري و کمخوري ،موادمخدر ،الکل ،ورزش ،بیماري و درد بدنی ،بهداشت خواب ،تنش و فشار بـدنی ،شناسـایی رفتارهـاي
خودتخریبی ،نظارت بر خود بدون قضاوت ،کاهش آسیبپذیري شناختی و افز ایش هیجانهاي مثبت.
آموزش تنظیم هیجان (اهداف آموزش تنظیم هیجان ،دانستن اینکه چرا هیجانها مهم هستند ،تشخیص هیجان ،کاهش آسیبپـذیري و رنـج هیجـانی،
افزایش هیجان مثبت) ،تغییردادن عواط

از طریق عمل متضاد با عاطفه اخیر.

افزایش کارآمدي بینفردي (حفظ و تداوم سالمت روابط خویشاوندي ،عالقمندي و غیره) .آموزش مهارتهاي فردي مهم (توصی
و جرأت داشتن ،اعتماد آشکار ،مذاکرهکردن و عزت نفس).
جمعبندي ،تمرین و مرور جلسالت قبل و سپس اجراي پسآزمون.

میتوان گفت صرفنظر از عضویت گروهی ،باین میاانگین
نمرات متغیرهای پژوهش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
تفاوت معنیدار وجود دارد .اثر تعامل بین زماان و گاروه نیاز
معنیدار میباشد که نشان میدهاد تفااوت میاانگین نمارات
متغیرهای پژوهش در زمانهای مختلف باا توجاه باه ساطو
متغیر گروه متفاوت است .همانطور که در جدول  5مشااهده
میشود تأثیر گروه نیز بر نمرات متغیرهای پژوهش معنایدار
است که نشان میدهد صرفنظر از زماان انادازهگیاری ،باین
میانگین نمرات متغیرهای پژوهش گروه  ACTو گواه تفااوت
معنیدار وجود دارد.
هماانطاور کاه در جادول  1مشااهده مایشاود زماان
اندازهگیری بر نمرات متغیرهای پژوهش تأثیر معنیدار داشته

سالمت جامعه

و بیان کردن ،ابراز وجود

است .میتوان بیان کرد صرفنظر از عضویت گروهی ،بین
میانگین نمرات متغیرهای پژوهش در پیشآزمون ،پسآزمون
و پیگیری تفاوت معنیدار وجود دارد .اثر تعامل بین زمان و
گروه نیز معنیدار میباشد که نشان میدهد تفاوت میانگین
نمرات متغیرهای پژوهش در زمانهای مختلف با توجه به
سطو متغیر گروه متفاوت است .تأثیر گروه نیز بر نمرات
متغیرهای پژوهش معنیدار است که نشان میدهد صرفنظر
از زمان اندازهگیری بین میانگین نمرات متغیرهای پژوهش
گروه  DBTو گواه تفاوت معنیدار وجود دارد.
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جدول  -3ویژگیهای جمعیتشناختی گروههای آزمایشی  DBT ،ACTو گروه گواه (هر گروه  22نفر)
گروهها

ACT

DBT

گواه

سطح معنیداري

1/66

1/66

3/ 3

2/16

مجرد

94

96

96

متأهل

4

4

4

بیکار

94

96

96

نیمهوقت

4

4

4

متغیرها
سن
وضعیت تأهل

وضعیت اشتغال

تحصیالت

تماموقت

2

2

2

سیکل و پایینتر

92

99

92

بین سیکل و دیپلم

1

6

3

دیپلم تا لیسانس

9

لیسانس و باالتر

تعداد دفعات اقدام به
ترک

2

2

9/61

2/31

9/31

سه

3

4

3

چهار

6

6

1

پنج و بیشتر

1

92

1

حشیش

4

3

3

هروئین

3

4

4

شیشه

6

6

6

کراک

4

4

4

تریاک
توزیع فراوانی نوع
اعتیاد

2/16

2/66

9
2

سن شروع

2/36

2/13
2/31

3
2/61

p 2/26 ،Fisher Test
جدول  -4مقایسه نمرات بازداری رفتاری و فعالسازی رفتاری مردان سوءمصرفکننده مواد در سه گروه در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

مقیاس

بازداري رفتاري

فعالسازي رفتاري

گروه

ACT

DBT

گواه

مرحله

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

پیشآزمون

94/13± / 9

94/23± /3

94/66± /43

پسآزمون

2/16±9/11

91/13±9/66

96/ 3±9/16

پیگیري

2/16±9/64

2/21±9/3

96/41±9/64

پیشآزمون

49/66±9/11

4 /11±9/31

42/93±9/13

پسآزمون

1/34±9/62

3/42±9/62

36/21±9/69

پیگیري

6/11±9/44

1/43±9/93

34/29±9/32

متغیر بازداری رفتاری و فعالسازی رفتاری وجود دارد ،ولی

بر اساس نتای جدول  ACT ،7و  DBTنسبت به گروه
گواه بر بازداری رفتاری و فعالسازی رفتاری در مرحله پس

بین پسآزمون و مرحله پیگیری در متغیر بازداری رفتاری و

آزمون و پیگیری اثرگذارتر بودند.

فعالسازی رفتاری معنیداری آماری وجود نداشت .ه چنین،
در مرحله پسآزمون و پیگیری بین  ACTو  DBTبر افزایش

بحث

بازداری رفتاری و کاهش فعالسازی رفتاری مردان سوءمصرف

مطالعه نشان داد آموزش  ACTو  DBTبر افزایش بازداری

کننده مواد معنیداری آماری وجود نداشت .این یافتهها با

رفتاری و کاهش فعالسازی رفتاری افراد سوءمصرفکننده

نتای پژوهشگرانی ه چون  Aghasi ،[64]Forouzanfarو

مواد اثر دارد .نتای آزمون تعقیبی بونفرونی نیز نشان داد این

 Kiani ،[65]Atashpourو همکاران] Radfar [61و

معنیداری در مرحله پسآزمون نسبت به پیشآزمون در

همکاران] [67همسو میباشد.

سالمت جامعه
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جدول  -5نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای بررسی اثربخشی ACTبر بازدازی رفتاری و فعالسازی رفتاری
مقیاس

منبع

بازداري رفتاري

درونگروهی

مجذورات

آزادي

مجذورات

بحرانی

معناداري

اثر

زمان

393/66

9

393/66

9 3/ 1

2/229

2/3

زمانگروه

32/66

9

32/66

94/33

2/229

2/63

خطا

11/ 1

36

/ 3

-

-

-

گروه

992/ 2

9

992/ 2

6/69

2/229

2/63

-

خطا

964/99

36

3/39

-

-

-

درونگروهی

زمان

413//36

9

413//36

334/13

2/229

2/63

زمانگروه

96/ 9

9

96/ 9

1/9

2/229

2/36

خطا

66/12

36

9/31

-

-

-

بینگروهی

گروه

43/62

9

43/62

3/ 4

2/229

2/46

-

خطا

64/39

36

9/66

-

-

-

بینگروهی
فعالسازي رفتاري

مجموع

درجه

میانگین

آماره

سطح

اندازه

جدول  -6نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای بررسی اثربخشی DBTبر بازداری رفتاری و فعالسازی رفتاری
مقیاس
بازداري رفتاري

مجموع

درجه

میانگین

آماره

سطح

اندازه

مجذورات

آزادي

مجذورات

بحرانی

معناداري

اثر

منبع
زمان

493/69

9

493/69

943/ 3

2/229

2/66

زمانگروه

42/69

9

42/69

94/33

2/229

2/33

خطا

921/ 1

36

/ 3

-

-

-

گروه

992/ 2

9

992/ 2

6/69

2/229

2/42

-

خطا

964/99

36

4/39

-

-

-

درونگروهی

زمان

616// 2

9

616/ 2

314/14

2/229

2/61

زمانگروه

96/ 2

9

96/ 2

3/94

2/229

2/32

خطا

16/62

36

9/13

-

-

-

بینگروهی

گروه

44/42

9

44/42

/64

2/229

2/31

-

خطا

14/69

36

9/16

-

-

-

درونگروهی

بینگروهی
فعالسازي رفتاري

جدول  -7آزمون بونفرونی برای مقایسه میانگین سه گروه در بازداری رفتاری و فعالسازی رفتاری
مقیاس

گروه

بازداري رفتاري

ACT
تفاوت میانگین

فعالسازي رفتاري

DBT

گواه

معناداري

تفاوت میانگین

معناداري

تفاوت میانگین

معناداري

ACT

-

-

2/13

2/414

6/63

2/229

DBT

-2/13

2/414

-

-

4/16

2/229

گواه
ACT

-6/63

2/229

-4/16

2/229

-

-

-

-

-9/26

0/004

-1/16

2/229

DBT

9/26

0/004

-

-

-6/61

2/229

گواه

1/16

2/229

6/61

2/229

-

-

هدف  ACTاین است که فرآیندهای پذیرش ،گسلش ،خود

مصرف مواد است .آموزش راهبردهایی چون ذهنآگاهی

بهعنوان زمینه ،ارتباط با زمان حال ،تصریح ارزشها و

میتواند این افراد را از بند افکار ناکارآمد و وسوسهها،

مشارکت در فعالیت ارزشمند که انعطافپذیری روانشناختی

فعالسازی رفتاری بهرهاند و متعاقباً افراد دارای وابستگی به

را حمایت میکنند ،تقویت نماید .در حقیقت زمانی که فرد در

مواد بتوانند در مواجهه با استرسهای روزانه و مشکالت

چرخه اجتناب تجربهای  -آمیختگی شناختی گیر کند ،دچار

روزمره بهتر و معقوتنهتر با وسوسهها و گرایش دوباره به

انعطافناپذیری روانشناختی شده است] .[68انعطافپذیری

مصرف مواد کنار آیند].[63
در  ،ACTمفهوم دره آمیختگی یا گسلش شناختی میزان

ذهنی میتواند فرد را از دام افکار ناکارآمد و وسوسهها،
فعالسازی رفتاری بهرهاند که زمینهساز عود و گرایش به
سالمت جامعه

تأثیری است که یک فکر (مثالً میل به مصرف) بر رفتار دارد؛
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رفتارهای وابسته بهبافت و وابسته بهفکر در پیوستار میان

سوءمصرف مواد انجام شده است که حاکی از اثرگذاری این

دره آمیختگی یا گسلش شناختی قرار میگیرند و زمانی که

مداخله در درمان اختالل مصرف مواد میباشد .این درمان از

فرد با افکارش دره میآمیزد نمیتواند قضاوت ذهنی خود را

طریق کمک بهفرد برای رسیدن به اهداف ،تنظی

بهتر

از واقعیت تمیز دهد].[16

هیجانها ،مواجهه با احساس ،افزایش حس هویت شخصی،
بهبود قضاوت ،بهبود مهارتهای مشاهدهای ،کاهش احساس

 Segalو همکاران معتقدند ذهنآگاهی عنصر اصلی
باتبردن خودآگاهی تزم برای توانمندسازی و پاسخهای

بحران در زندگی و با مهارتهای ذهنآگاهی ،کارآمدی

مطلوب در شرای بحرانی است و همواره بهعنوان یک محرک

بینفردی ،تنظی هیجان ،تحمل پریشانی ،افزایش بازداری

قوی دائمی پیشگیرنده عمل میکند .این رویکرد میتواند در

رفتاری و کاهش فعالسازی رفتاری در درمان سوءمصرف مواد

رهاسازی افراد از افکار خودکار ،عادتها و الگوهای رفتاری

مؤثر واقع میشود].[17

ناسال کمک نماید و از این رو ،نقش مهمی در کاهش استرس

در هر پژوهش پژوهشگر با محدودیتهای مواجه است از

و تنظی رفتاری ایفا کند] .[16اقدامات مداخلهای پذیرش و

جمله محدودیتهای مطالعه حاضر؛ نبودن نمونه زن ،عدم

ذهنآگاهی به همراه راهبردهای تغییر رفتاری و تعهد ،به

وجود شرای

برای نظارت دقیقتر بر انجام تکالیف خانگی و

مراجعهکنندگان کمک میکند تا یک زندگی هدفمند و

وقوع لغزش ،کوتاه بودن مرحله پیگیری سه ماهه ،محدود

بامفهوم برای خود ایجاد نموده و رفتارهای اجتنابی و متعارض

بودن نمونه به مراکز ترک اعتیاد شهرستان کرمانشاه را

خود را رها کنند] .[11رویکرد  ACTسعی دارد با ایجاد

میتوان نام برد.
پیشنهاد میشود ،مداخله در نمونههای وسیعتری در هر دو

انعطافپذیری روانشناختی و ترغیب فرد بهعمل در زمینه
ارزشهای فردی موجب افزایش بازداری رفتاری و کاهش
فعالسازی رفتاری شخ

جنس و اثربخشی درمانها به صورت فردی اجرا شود .پیگیری

شود] .[19در واقع ،هدف ACT

طوتنیتری صورت گیرد .کارآیی درمانها روی

کمک به افراد برای ایجاد یک زندگی غنی ،کامل و معنادار

سوءمصرفکنندگان مواد بهطور جداگانه مورد بررسی قرار

است .این فنون با افزایش آگاهی فرد از تجربیات لحظه حاضر

گیرد .از این روش درمانی در مراکز کلینیکی ترک اعتیاد

و برگرداندن توجه بر سیست شناختی و پردازش کارآمدتر

استفاده شود .بررسی سایر عوامل برای تدوین یک الگو جهت

اطالعات موجب کاهش تفکرات منفی میشود].[14

شناسایی عوامل خطرساز گرایش به مصرف مواد و ارائه

در فرایند درمان و پیشگیری از بازگشت اعتیاد ،حالتهای

راهکارهای عملی برای پیشگیری امری ضروری است .تأثیر این

هیجانی منفی و مثبت ،وسوسه و بازداری رفتاری و فعالسازی

مداخله آموزشی در مقایسه با رویکردهای درمانی ه چون

رفتاری از مه ترین عوامل خطر بازگشت میباشند]DBT .[15

رواندرمانی شناختی تحلیلی ،رفتاردرمانی شناختی و درمان

با تمرکز بر تنظی هیجانی از طریق انتخاب راهبردهای

ماتریکس مورد بررسی قرار گیرد تا اثربخشی هر کدام روشن

مقابلهای و راهبردهای هیجانی از بازگشت اعتیاد جلوگیری

شود.

میکند .مهارتهای آموزش داده شده در  DBTبرای مسائلی
مانند عود ،مهارتهای شناسایی محرکها ،گواه میل و

نتیجهگیري :گروهدرمانی مبتنی بر  ACTو  DBTبه

مدیریت احساسات انگیزه برای تغییر ،انگیزه برای ادامه درمان

واسطه رفتار متقابل و پیچیده تجارب انسانی که عنصر درمانی

و ذهنآگاهی در موقعیتهای پرخطر استفاده میشوندDBT .

نامیده میشود ،به عنوان یکی از نقاط قوت آن نسبت به

روی رفتارهای ناسازگار فرد بهعنوان یک عمل برای تنظی یا

درمانهای رای توانست اثربخشی قابل مالحظهای داشته باشد

از بین بردن احساسات ناخواسته تمرکز میکند] .[11بهطور

و میتوان گفت  ACTو  DBTتأثیر اثربخشتری نسبت به

کلی ،مرور انجام شده بر پژوهشهای پیشین نشان میدهد

درمانهای معمول و نگهدارنده در بهبود بازداری رفتاری و

مداخالت متعددی در مورد اثربخشی  DBTبر اختالل

کاهش فعالسازی رفتاری داشته است .با توجه به نتای
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.هیچگونه تعارض منافع توس نویسندگان بیان نشده است

 برای مردانDBT  وACT  درمان،پژوهش حاضر
 ه چنین توصیه.سوءمصرفکننده مواد توصیه میگردد

سهم نویسندگان

 وACT میشود پژوهشهای دیگری جهت بررسی اثربخشی

این مقاله برگرفته از رسالهی دکتری دانشجو کامران امیریان

، کیفیت زندگی، در زمینه اختالتت خلقی و اضطرابی،DBT

 استاد راهنمای این پژوهش شهرام مامی و استاد.میباشد

عملکرد اجتماعی و شغلی افراد سوءمصرفکننده مواد انجام

.مشاور وحید احمدی میباشد

 وACT  برگزاری کارگاههای آموزشی در چارچوب.شود
- برای درمانگران و برنامههای درمانی برای سوءمصرفDBT
کنندگان مواد در جهت درمان بازداری رفتاری و فعالسازی

تشکر و قدردانی

.رفتاری نیز توصیه میشود

پژوهشگران تزم میدانند از همکاری صمیمانه مردانی که در
 تشکر و سپاسگزاری،گروههای آزمایش و کنترل شرکت کردند
.نمایند

تعارض منافع
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Introduction: Acceptance and commitment therapy (ACT) and dialectical behavior therapy (DBT)
are commonly grouped under the name "the third wave of cognitive behavior therapy" and are
based on the acceptance- and mindfulness-based approaches rather than challenging them. The
purpose of the present study was to compare the effectiveness of these two approached on
behavioral inhibition and behavioral activation in men with substance abuse.
Materials and Methods: In this semi-experimental study, 60 men were selected using available
sampling method among all men with substance abuse referred to the Drug Rehabilitation Centers
in Kermanshah City in 2017-18. The participants were randomly divided into three groups of 20,
two experimental groups and one control group. Participants in the acceptance and commitment
therapy and dialectic behavioral therapy received 10 and 12 sessions of intervention respectively
and the control group received nothing. The instrument for collecting data was a behavioral
inhibition and behavioral activation scale, which was performed in all three stages of pre-test, posttest and three-month follow up on the subjects. The data were analyzed using repeated measures
analysis of variance post hoc test.
Results: The results showed that there was a significant difference between the mean scores of pretest, post-test and follow up values of the experimental groups (p0.001). However, this finding was
not observed between the two experimental groups.
Conclusions: The results showed that men with substance abuse may benefit from recent
acceptance- and mindfulness-based approaches including acceptance and commitment therapy and
dialectic behavioral therapy.
Keywords: Substance abuse, Acceptance and commitment therapy, Dialectic behavioral therapy,
Behavioral inhibition, Behavioral activation
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