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Abstract
Introduction: Health-threatening behaviors, including opioid use, are one of the most important
psychosocial health challenges. One of the psychological therapies that is considered today is
“Positive Psychotherapy”. The aim of this study was to determine the effectiveness of "Positive
Psychotherapy" on the Potential to use opiates and the difficulties in emotion regulation of patients
with opiates.
Methods: The present study was a quasi-experimental with pre-test, post-test and two-month followup with the control group. The study population included all people with drug abuse who referred
to addiction treatment centers in Rasht in 1400. 30 participants were selected by cluster random
sampling and divided into two groups of intervention and control (15 people in each group). Data
were collected using a demographic questionnaire, "Addiction Potential Scale" and "Difficulties in
Emotion Regulation Scale". The validity of the instruments was measured by content validity by
qualitative method and the reliability by internal consistency method was calculated by calculating the
Cronbach's coefficient. The "Positive Psychotherapy" intervention was performed on the intervention
group for 8 sessions of 90 minutes once a week. The collected data were analyzed in SPSS.23.
Results: The results of repeated measures analysis of variance showed that between the intervention
and control groups in the variables of substance use tendency (P= 0.001, F=25.32) and difficulties in
emotion regulation (P=0. 001, F=32/157). There was a significant difference and the intervention was
effective. Overall, “Positive Psychotherapy” explains 40.5% of the score changes in substance use
Potential and 54.5% of the score changes in difficulties in emotion regulation.
Conclusions: “Positive Psychotherapy” is effective on the Potential to use opiates and difficulties
in emotion regulation of patients with opioids. It is suggested that addiction therapists use the above
method as a practical and effective treatment method to improve addictive behaviors and prevent
relapse of patients with drugs.
Keywords: Positive Psychotherapy, Potential to Use Opiates, Difficulties in Emotion Regulation,
Opioid Patients.
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چکیده
مقدمــه :رفتارهــای تهدیدکننــده ســامت از جملــه مصــرف مــواد افیونــی یکــی از مهمتریــن چالشهــای بهداشــتی روانــی-
اجتماعــی هســتند .یکــی از درمانهــای روانشــناختی کــه امــروزه مــورد توجــه اســت" ،رواندرمانــی مثبتنگــر" میباشــد .مطالعــه
حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی "رواندرمانــی مثبتنگــر" بــر اســتعداد مصــرف مــواد و دشــواری در تنظیــم هیجــان بیمــاران
مبتــا بــه مــواد افیونــی انجــام شــد.
روش کار :پژوهــش حاضــر نیم ـه تجربــی بــا پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری  2مــاه بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه پژوهــش
شــامل تمامــی افــراد مبتــا بــه ســوءمصرف مــواد مخــدر مراجعهکننــده بــه مراکــز تــرک اعتیــاد شــهر رشــت در ســال  1400بــود.
 30تــن بــه روش نمونهگیــری تصادفــی خوشـهای انتخــاب و در  2گــروه مداخلــه و کنتــرل (هــر گــروه  15تــن) قــرار گرفتنــد .جمــع
آوری داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه جمعیتشــناختی" ،مقیــاس اســتعداد اعتیــاد" ( )Addiction Potential Scaleو "مقيــاس
دشــواري تنظيــم هيجــان" ( )Difficulties in Emotion Regulation Scaleانجــام شــد .روایــی ابزارهــا بــه روش روایــی محتــوا بــه
روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ ســنجیده شــد .مداخلــه" رواندرمانــی مثبتنگــر"
طــی  8جلســه  90دقیق ـهای بــه صــورت هفت ـهای یــک بــار در مــورد گــروه مداخلــه اجــرا شــد .دادههــای جمعآوریشــده در نــرم
افــزار آمــاری اس پــی اس اس نســخه  23تحلیــل شــد.
یافتههــا :نتایــج تحلیــل واریانــس انــدازه گیــری مکــرر نشــان داد کــه بیــن گــروه هــای مداخلــه و کنتــرل در متغیــر اســتعداد
مصــرف مــواد ( )F=25/32 ،P=0/001و دشــواری در تنظیــم هیجــان ( )F=32/157 ،P=0/001تفــاوت معنــادار وجــود دارد و مداخلــه
اثربخــش بــوده اســت .در مجمــوع "رواندرمانــی مثبتنگــر"  40/5درصــد از تغییــرات نمــره اســتعداد مصــرف مــواد و  54/5درصــد
از تغییــرات نمــره دشــواری در تنظیــم هیجــان را تبییــن میکنــد.
نتیجهگیــری" :رواندرمانــی مثبتنگــر" بــر اســتعداد مصــرف مــواد و دشــواری در تنظیــم هیجــان بیمــاران مبتــا بــه مــواد
افیونــی موثــر اســت .پیشــنهاد میشــود درمانگــران حــوزه اعتیــاد از روش فــوق بــه عنــوان روش درمانــی کاربــردی و مؤثــر بــرای
بهبــود رفتارهــای اعتیــادآور و پیشــگیری از عــود بیمــاران مبتــا بــه مــواد مخــدر اســتفاده نماینــد.
کلیدواژهها :رواندرمانی مثبتنگر ،استعداد مصرف مواد ،دشواری در تنظیم هیجان ،بیماران مبتال به مواد افیونی.
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 2دســتۀ راهبردهــای ســازگارانه (پذیــرش ،تمرکــز مجــدد بــر

مقدمه

برنامهریــزی ،تمرکــز مجــدد مثبــت ،دیدگاهگیــری و ارزیابــی

رفتارهــای تهدیدکننــده ســامت یکــی از مهمتریــن چالشهــای

مجــدد مثبــت) و ناســازگارانه (ســرزنش خــود ،ســرزنش دیگــران،

بهداشــتی روانــی -اجتماعــی هســتند کــه اکثــر کشــورهای جهــان

نشــخوارگری یــا تمرکــز روی افــکار و فاجعهســازی) تقســیم

بــه نوعــی بــا آن درگیرنــد و مشــکالت گســتردهای را بــر جوامــع

میشــوند ( .)11اهمیــت تنظیــم هیجــان در بازگشــت بــه مــواد

تحمیــل مینمایــد .از جملــه ایــن رفتارهــا ،مصــرف مــواد افیونــی

ي و از روی
ي تكانش ـ 
از آنجــا دارای اهمیــت اســت کــه رفتارهــا 

اســت ( .)1مــواد افیونــی مشــتقات مصنوعــی یــا نیمــه مصنوعــی

ک راهانــداز ظاهــرشــوند و منجــر
پریشــانی ميتواننــد هماننــد ي ـ 

روانگــردان ماننــد هروئیــن هســتند .تعــداد مصرفکننــدگان

ت بــا
ي بیمــاران درمقاوم ـ 
فو ناتوان ـ 
بــهشــكلگيريول ـ ع مصــر 

مــواد افیونــی و افــراد مبتــا بــه اختــاالت مصــرف مــواد مخــدر

ف مجــدد مــواد را
ت بــهمصــر 
آنشــوند و در آخــر زمينــهبرگش ـ 

بســیار بیشــتر از تخمینهــای قبلــی اســت .در سراســر جهــان،

فراهــ م ســازند (.)12 ، 9

حــدود  35میلیــون تــن از اختــاالت مصــرف مــواد مخــدر رنــج

درمانهــای روانشــناختی متفاوتــی جهــت درمــان و کاهــش

میبرنــد و بــه خدمــات درمانــی نیــاز دارنــد ( .)2در ایــران نیـــز

مشــکالت خلقــی ،عاطفــی و هیجانــی افــراد معتــاد مــورد اســتفاده

شــمار مصرفکننــدگان مــواد ،نزدیــک بــه  1/8تــــا  3/3میلیــون

قــرار گرفتهانــد .یکــی از درمانهــای موســوم بــه مــوج ســوم کــه

تــن بــرآورد شــده کــه مــواد افیونــی بیشــترین مــواد مصرفــی

امــروزه در درمــان اختــاالت خلقــی و هیجانــی کاربــرد زیــادی

میباشــد ( .)3پنجمیــن ویراســت راهنمــای آمــاری و تشــخیصی

دارد« ،رواندرمانــی مثبتنگــر» ()Positive Psychotherapy

اختــاالت روانــی ( ،)DSM-5دو طبقــه مســتقل ســوءمصرف

میباشــد (« Seligman .)13،14رواندرمانــی مثبتنگــر»

مــواد و وابســتگی بــه مــواد را حــذف کــرده و یــک طبقــه واحــد

را در ســال  1998پیشــنهاد کــرد ( .)15هــدف «رواندرمانــی

بــه نــام اختــاالت اعتیــادی و مرتبــط بــا مــواد را جایگزیــن آنهــا

مثبتنگــر» ،افزایــش کارکــرد بهینــه و مطلــوب افــراد اســت تــا

کــرده اســت (.)4

بتواننــد بــا شــناخت توانمندیهــای شـــخصی بـــه رشــد و بالندگی

یکــی از مهمتریــن نگرانیهــا در خصــوص درمــان اختــال

برســند (« .)16رواندرمانــی مثبتنگــر» بــه فــرد کمــک میکنــد

مصــرف مــواد ،اســتعداد مصــرف مــواد مخــدر بعــد از دورهای از

تــا بــا اســتفاده از منطــق ،مشــکالت را حــل کنــد ،در برخــورد

قطــع مصــرف میباشــد و بررســیهای زیــادی اشــاره دارنــد

بــا موقعیتهــا انعطافپذیــر باشــد و بــا آرامــش و متفکرانــه،

کــه میــزان بازگشــت در ایــن بیمــاران بســیار باالســت ( .)5اکثــر

محیطــی کــه در آن زندگــی یــا کار میکنــد را بهبــود بخشــد

افــرادی کــه بــرای درمــان اختــال مصــرف مــواد بــه مراکــز

(« .)17رواندرمانــی مثبتنگــر» و آموزشهــای آن بـــا تأکیــد

درمانــی مراجعـــه میکنند ،پـــس از دریافــت خدمــات درمانی الزم

بـــر ارتقــای نقــاط قــوت و هیجانــات مثبــت در گســتره وســیعی از

و ترخیــص ،دچــار عــود مصــرف مــواد میشــوند ( .)6اســتعداد

مشــکالت و مســائل مختلــف زندگــی انســان قابــل کاربــرد اســت

مصــرف مــواد در یــک مــاه اول بســیار باالســت و در صــورت عــدم

(.)18

بازگشــت مجــدد پــس از یــک مــاه ،میــزان عــود بــرای مدتــی

در زمینــه اثربخشــی «رواندرمانــی مثبتنگــر» بــر اســتعداد

تــا  98درصــد کاهــش مییابــد ( .)7همچنیــن تنهــا  21درصــد

مصــرف مــواد بیمــاران مبتــا بــه مــواد افیونــی میتــوان بــه

مصرفکننــدگان مــواد بعــد از تــرک ،قادرنــد کــه قطــع مصــرف را

پژوهــش بهبهانــی و ســرداری اشــاره داشــت کــه بــا هــدف

بــرای کمتــر از  10ســال ادامــه دهنــد (.)8

تعییــن اثربخشــی «رواندرمانــی مثبتنگــر» بــر کاهــش ولــع

ي ایــن بيمــاران،
ي درمــاندر بهبــود 
يكــي دیگــراز موانــعاصل ـ 

مصــرف و پیشــگیری از عــود معتــادان بــه مــواد افیونــی اجــرا

عــدم تنظیــم هیجــان میباشــد ( .)9تنظیــم هیجــان بــر

شــد .جامعــه آمــاري پژوهــش شــامل بيمــاران مــرد معتــاد بــه

تالشهــای افــراد بــرای تأثیرگــذاری بــر احساســات تمرکــز

انــواع مــواد افيونــي بســتري بــراي تــرک اعتيــاد در بخــش

میکنــد کــه بهعنــوان حالتهــای محــدود زمانــی ،محــدود

روانپزشــکي بيمارســتان شــهيد مدنــي شــهر خــوي در پاييــز ســال

بــه موقعیــت و ظرفیــت (مثبــت یــا منفــی) تعریــف میشــود،

 1397بــود .گــروه مداخلــه طــي  10جلســه  90دقيق ـهاي تحــت

شــامل تنظیــم بــاال و پاییــن احساســات مثبــت و منفــی مطابــق

آمــوزش «رواندرمانــی مثبتنگــر» قــرار گرفتنــد .نتایــج نشــان داد

بــا اهــداف مرتبــط بــا مقــررات اســت و بســیاری از مواقــع خــارج

از آگاهــی رخ میدهــد ( .)10راهبردهــای تنظیــم هیجــان بــه

کــه مداخلــه منجــر بــه تفــاوت معنــادار بیــن گروههــا در اســتعداد
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مصــرف مــواد معتــادان بــه مــواد افیونــی شــده اســت (.)19

مطالعــات ناهمســو همچــون  Antoineو همــکاران نشــان دادهانــد

جهــت درمــان تــرک ســیگار و پیشــگیری از اســتعداد مصــرف و

بهبــود نمــره مؤلفههــای ســرزنش خــود ،ارزیابــی مجــدد مثبــت

شــناخت هــای مثبــت را هــدف قــرار دادنــد .نتایــج ایــن مطالعــه

بــه گــروه کنتــرل مؤثــر بــوده اســت؛ امــا بــر ســایر مؤلفههــای

همچنیــن  Kahlerو همــکاران در یــک مطالعــه کارآزمایــی بالینــی

کــه مداخلــۀ مبتنــی بــر «رواندرمانــی مثبتنگــر» تنهــا بــر

عــود ،از «رواندرمانــی مثبتنگــر» اســتفاده کردنــد و عواطــف و

و ســرزنش دیگــران در شــرکتکنندگان گــروه مداخلــه نســبت

شــواهدی را در مــورد تاثیــر مداخلــه فــوق در درمــان و پیشــگیری

تنظیــم هیجــان تأثیــر معنـاداری نداشــته اســت ( .)29طبــق اعــام

از عــود در معتــادان ارائــه داد ( .)20مطالعــات & Krentzman

ســازمان بهزيســتي كشــور ،در ايــران رشــد اعتيــاد  3برابــر رشــد

 Webb ،)21( Barkerو همــکاران ( ،)22و پیرنیــا و همــکاران

جمعيــت اســت ودرصــد بااليــياز كســانيكــهموفــقبــهتــرك

مثبتنگــر» بــر اســتعداد مصــرف مــواد نشــان دادنــد .عــاوه

فزاينــدهايرا بــهامكانــاتجامعــهوارد ميكننــد ( .)30بــر خــاف

مبتنــی بــر «رواندرمانــی مثبتنگــر» بــر بهبــود مشــکالت

دارنــد ،مداخلــه «رواندرمانــی مثبتنگــر» ســعی میکنــد یــک

( ،)23نیــز نتایــج مشــابهی را در زمینــه اثربخشــی «رواندرمانــی

ي مجــددا گرفتــارشــده و خســارت
اعتيــا د ميشــوند ،بعــد از مدت ـ 

برایــن ،پژوهشهــای صورتگرفتــه اشــاره دارنــد کــه مداخــات

ســایر رویکردهایــی کــه بــر جنبــه آســیب شناســی بیشــتر تاکیــد

روانشــناختی و مشــکالت مرتبــط بــا هیجــان اثــرات مثبتــی دارنــد

چارچــوب مفهومــی تــازه در ذهــن افــراد ایجــاد کنــد و باعــث

( .)24، 14 ،13بــه عنــوان مثــال اهللدینــی و همــکاران در یــک

ارتقــای تــابآوری و انطبــاق مثبــت ایــن گــروه ،با شــرایط ســخت

مطالعــه بــه تعییــن اثربخشــی مداخلــه مبتنــی بــر « رواندرمانــی

شــده تــا آنهــا بــا تمرکــز بــر نقــاط قــوت و تواناییهــای خــود

مثبتنگــر» بــر ارتقــاء تنظیــم هیجــان بیمــاران روانــی مزمــن

و معنابخشــی بــه زندگــی بــه بهزیســتی بیشــتری دســت یافتــه و

پرداختنــد .نتایــج نشــان داد «رواندرمانــی مثبتنگــر» بــر تنظیــم

اســتعداد مصــرف مــواد و تمایــل بــه مصــرف مــواد کمتــر شــود

هیجــان در مرحلــه پــس آزمــون اثربخــش بــوده اســت (.)25

( .)28بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف

همچنیــن الکانــی و اکبــری در مطالعـهای اثربخشــی «رواندرمانی

تعییــن اثربخشــی «رواندرمانــی مثبتنگــر» بــر اســتعداد مصــرف

مثبتنگــر» را بــر تنظیــم هیجــان دانشــجویان مبتــا بــه اعتیــاد

مــواد و دشــواری در تنظیــم هیجــان بیمــاران مبتــا بــه مــواد

اینترنــت بررســی نمودنــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد «رواندرمانی

افیونــی انجــام شــد.

مثبتنگــر» بــه افزایــش تنظیــم هیجــان افــراد گــروه مداخلــه

روش کار

انجامیــد و ایــن اثربخشــی در مرحلــه پیگیــری ثابــت مانــد (.)26

انــوری و ســرداری نیــز در مطالعـهای دیگــر بــه بررســی اثربخشــی

نــوع مطالعــه حاضــر نیمهتجربــی بــود کــه بــا پیشآزمــون،

«رواندرمانــی مثبتنگــر» بــر بهبــود راهبردهــای تنظیــم

پسآزمــون و پیگیــری  2ماهــه بــا گــروه کنتــرل انجــام شــد.

هیجــان پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه مداخلــه بــه افزایــش

جامعــه پژوهــش شــامل تمامــی افــراد مبتــا بــه ســوءمصرف

منجــر میشــود (.)27

در ســال  1400بــود کــه  30تــن بــه روش نمونهگیــری تصادفــی

راهبردهــای مثبــت و کاهــش راهبردهــای منفــی تنظیــم هیجــان

مــواد مخــدر مراجعهکننــده بــه مراکــز تــرک اعتیــاد شــهر رشــت

بررســی مطالعــات پیشــین داللــت بــر ایــن دارد کــه اســتعداد

خوشـهای انتخــاب شــدند .بــه ایــن صــورت کــه از بیــن مناطــق 5

اعتیادهــا می¬باشــد و مطالعــات اندکــی بــه تاثیــر «رواندرمانــی

نــوع قرعــه کشــي ،منطقــه  2 ،1و  3انتخــاب شــدند .ســپس طبــق

مصــرف مــواد و بازگشــت بــه مــواد ،یــک مشــکل رایــج در تمامــی

گانــه شــهرداری رشــت بــا روش نمونهگيــري تصادفــي ســاده از

مثبتنگــر» بــر اســتعداد مصــرف مــواد بیمــاران مبتــا بــه مــواد

فهرســت مراکــز موجــود در مناطــق ،یــک مرکــز از هــر منطقــه

افیونــی پرداختــه اســت .یکــی از نــکات مهــم دیگــر در ایــن

( 3منطقــه منتخــب  2 ،1و  ،)3بصــورت تصادفــي ســاده از نــوع

مطالعــه ،نــگاه متفــاوت درمانهــای دارویــی کــه بــر پاکســازی

قرعــه کشــي انتخــاب گردیــد .در مرحلــه نهایــی از هــر  3مرکــز

جســمی متمرکــز هســتند بــا درمانهــای روانشــناختی جهــت

انتخابــی  12تــن (در مجمــوع  36تــن) بصــورت تصادفــي ســاده

پاکســازی روانــی پــس از تــرک اســت ( .)28از ســویی ،بســیاری

از نــوع قرعهکشــي انتخــاب شــدند و در  2گــروه «رواندرمانــی

از مطالعــات دارای محدودیتهــای مختلفــی چــون فقــدان مرحلــۀ

مثبتنگــر» و گــروه کنتــرل قــرار گرفتنــد.

پیگیــری یــا تعــداد نمونــۀ کوچــک هســتند و همچنیــن برخــی از

در ضمــن بررســی همگــن بــودن متغیرهــای جمعیتشــناختی
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همچــون جنســیت ،ســن ،وضعیــت تاهل ،تحصیــات ،شــغل ،مواد

درســت ،معــادل صفــر و انتخــاب گزینــۀ خیــر معــادل  1اســت.

علــت مراجعــه بــرای درمــان انجــام شــد .نحــوه تصادفیســازی در

 1نمــره و انتخــاب گزینــۀ «خیــر» برابــر صفــر اســت .نمــرۀ نهایی

مصرفــی ،شــیوه مصــرف ،دفعــات مصــرف ،دفعــات تــرک قبلــی و

نمرهگــذاری ســایر عبارتهــا ،در صــورت انتخــاب «بلــی» برابــر

همــه مراحــل بــه ایــن صــورت انجــام شــد کــه بــه تعــداد مــورد

مقیــاس ،جمــع همــۀ نمرههــای بــهدســتآمــده در مقیــاس

نیــاز از توپهــای شــمارهگذاری شــده اســتفاده گردیــد .بــه

اســت و حداقــل نمــره صفــر و حداکثــر نمــره  39میباشــد .در ایــن

عنــوان مثــال در مرحلــه آخــر  18تــوپ بــراي گــروه مداخلــه

مقیــاس اگــر نمــرۀ زنــان باالتــر از  23و در مــردان باالتــر از 24

(الــف) و  18تــوپ بــرای گــروه کنتــرل (ب) داخــل يــك ظــرف

باشــد در ایــن صــورت وجــود اســتعداد مصــرف مــواد در فــرد تأییــد

قرعــه كشــي قــرار گرفــت و ســپس بــه طــور تصادفــي توپ هــا از

میشــود .طراحــان «مقیــاس اســتعداد اعتیــاد» ،مطالع ـ ه خــود را

ظــرف خــارج شــده و ثبــت شــدند .قابــل ذکــر اســت تعــداد نمونــه

بــا  193شــرکتکننده بســتری دارای ســوءمصرف مــواد (نــام

 36تــن بــا اســتناد بــه پژوهشهــای پیشــین و مطالعــات تجربــی

بیمارســتان یــا مرکــزی ذکــر نشــده اســت) از  7ایالــت (کالیفرنیــا،

( )32 ، 31و بــا در نظــر گرفتــن ریــزش احتمالــی ،بــرای شــرکت

مینــه ســوتا ،کارولینــای شــمالی ،اوهایــو ،پنســیلوانیا ،ویرجینیــا و

در آزمــون در نظــر گرفتــه شــده بــود .در نهایــت شــرکتکنندگان

واشــنگتن) در کشــور امریــکا بــه انجــام رســاندند .روایــی مالکــی

مــورد مطالعــه بــه  30تــن ( 15تــن گــروه مداخلــه و  15تــن گــروه

بــه روش همزمــان ایــن مقیــاس بــا «مقیــاس پذیــرش اعتیــاد»
( 0/75 ،)Addiction Acknowledgment Scaleبــه دســت

کنتــرل) کاهــش یافــت و تحلیــل دادههــا بــر روی  30تــن صــورت

آمــد .ثبــات بــه روش آزمــون -بازآزمــون آن  2بــار (بــا فاصلــه

پذیرفــت.

معیارهــای ورود عبــارت بودنــد از افــراد تــازهواردی کــه بهتازگــی

زمانــی  1هفتــه) در مــردان ( 82تــن)  0/69و در زنــان ( 111تــن)

نکــرده بودنــد ،رضایــت شــرکتکنندگان ،رده ســنی  20تــا

 Sirigatti & Stefanileبــه بررســی ویژگیهــای روانســنجی

روانــی یــا ســابقه بیمــاری اعصــاب شــدید ماننــد ســایکوز شــناخته

پرداختنــد .روایــی محتــوا بــه روش کیفــی توســط متخصصیــن

دیگــری در حیــن انجــام پژوهــش بــود .معیــار هــای خروج شــامل

مطلــوب گــزارش شــد .همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی

 0/77بــه دســت آمــد (.)33

ســمزدایی شــد ه بودنــد و «رواندرمانــی مثبتنگــر» را دریافــت

«مقیــاس اســتعداد اعتیــاد» ،در نســخه ترجمهشــده ایتالیایــی آن

 45ســال ،تحصیــات حداقــل دیپلــم ،عــدم ابتــا بــه بیمــاری

(تعــداد نامشــخص) روانشــناس و روانپزشــکی دانشــگاه فلورانــس

شــده بــا تشــخیص پزشــک ،عــدم دریافــت مداخلــه رواندرمانــی

درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ بــا  406مــرد از جمعیــت

انصــراف از درمــان ،غیبــت بیــش از  2جلســه ،عــدم برخــورداری از

شــرایط جســمی یــا روحــی مناســب بــرای اتمــام پاس ـخدهی بــه

عمومــی و  116مــرد دارای ســابقه ســوءمصرف مــواد (اطالعــات

جهــت گــردآوری دادههــا در مطالعــه حاضــر از ابزارهــای زیــر

و همــکاران نیــز «مقیــاس اســتعداد اعتیــاد» را هنجاریابــی نمودند.

پرسشــنامه جمعيــت شــناختي شــامل ســن ،جنســیت ،وضعیــت

(رشــته ذکــر نشــده اســت) در حــال تحصیــل ایالــت متحــده (۲۲۲

یــک مــاه قبــل ،شــیوه مصــرف ،دفعــات تــرک قبلــی و علــت

سیاهپوســت ،آســیایی و آمریکایــی االصــل بودنــد .روایــی صــوری

بیشــتری در دســت نیســت) 0/67 ،بــه دســت آمــد (Svanum .)34

پرسشــنامهها و نقــص در تکمیــل پرسشــنامهها بودنــد.

شــرکتکنندگان پژوهــش عبــارت از  ۳۰۸دانشــجوی کارشناســی

اســتفاده شــد.

زن و  ۸۶مــرد) بــا دامنــه ســنی  ۱۸تــا  ۴۸ســال و سفیدپوســت،

تأهــل ،تحصیــات ،شــغل ،مــواد مصرفــی و دفعــات مصــرف طــی

آن توســط روانپزشــکان (تعداد نامشخص) دانشــگاه Midwestern

مراجعــه بــرای درمــان بــود.

«مقیــاس اســتعداد اعتیــاد» ()Addiction Potential Scale

در ایالــت متحــده امریــکا مطلــوب ارزیابــی شــد .همچنیــن پایایــی

توســط  Weedو همــکاران در ســال  1992در ایــاالت متحــده

بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ بــا

( .)33ایــن مقیــاس دارای  39عبــارت اســت کــه بــا گزینههــای

حــال تحصیــل ایالــت متحــده ( ۲۲۲زن و  ۸۶مــرد) بــا دامنه ســنی

آمریــکا جهــت ســنجش نمــره اســتعداد مصــرف مــواد طراحی شــد

شــرکت  ۳۰۸دانشــجوی کارشناســی (رشــته ذکــر نشــده اســت) در

بلــی یــا خیــر و نمــره صفــر و  1ارزیابــی میشــوند .عبــارتهــای

 ۱۸تــا  ۴۸ســال  0/48 ،گــزارش شــد (.)35

 34 ،33 ،32 ،31 ،28 ،24 ،23 ،19 ،18 ،12 ،11 ،6 ،5 ،1و  36بــه

در ایــران «مقیــاس اســتعداد اعتیــاد» ،توســط مینویــی بــا اســتفاده

صــورت معکــوس ،نمرهگــذاری میشــوند ،یعنــی انتخــاب گزینــۀ

از  914دانشآمــوز دبیرســتانی در تهــران و  189تــن از معتــادان
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داوطلــب درمــان در تهــران ترجمــه و اعتباریابــی شــده اســت.

( )5اســت .حداقــل نمــره کل  36و حداکثــر نمــره  180میباشــد.

نشــان داد مقیــاس توانایــی خوبــی جهــت تفکیــک نمونههــای

در حــد پاییــن؛ نمرههــا در دامنــه از  73تــا  108بیانگــر دشــواری در

روایــی ســازه از نــوع تشــخیصی تمایــز بــا (T=-6/27و )P=0/01

نمرههــا در دامنــه از  36تــا  72بیانگــر دشــواری در تنظیــم هیجــان

معتــاد و غیرمعتــاد دارد (اطالعــات بیشــتری در دســترس نیســت).

تنظیــم هیجــان در حــد متوســط؛ و نمــره از  109بــه بــاال بیانگــر

همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب

دشــواری در تنظیــم هیجــان در حــد بــاال میباشــد (.)38

«مقيــاس دشــواري تنظيــم هيجــان» توســط Gratz & Roemer

آلفاکرونبــاخ بــا شــرکت  914دانشآمــوز دبیرســتانی در تهــران

بــا  357دانشــجو در محــدوده ســنی  18تــا  55ســال از دورههــای

(علــوم انســانی ،علــوم تجربــی و ریاضــی و فیزیــک) و  189تــن

کارشناســی روانشناســی در دانشــگاه  Massachusettsتکمیــل

از معتــادان داوطلــب درمــان در تهــران 0/53 ،و بــه روش دونیمــه

شــد .بــرای اندازهگیــری روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عامــل

کــردن 0/53 ،بــه دســت آمــد ( .)36در مطالعــه ســلیمی و همکاران

تاییــدی اســتفاده شــد کــه  6زیرمقیــاس عــدم پذیــرش پاسـخهای

کــه  ۴۱۰تــن از دانشآمــوزان مقطــع متوســطه شــهر کــرج بــه

هیجانــی ،دشــواری در انجــام رفتــار هدفمنــد ،دشــواری در

روش نمونهگیــری تصادفــی خوش ـهای تصادفــی انتخــاب شــدند.

کنتــرل تکانــه ،فقــدان آگاهــی هیجانــی ،دسترســی محــدود بــه

روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرای «مقیــاس اســتعداد

راهبردهــای تنظیــم هیجانــی و عــدم وضــوح هیجانــی شناســایی

اعتیــاد» از طریــق مقایســه بــا «فهرســت نشــانههای بیمــاری-
 0/45 ،)Symptom Checklist-25) (SCL-25( »25محاســبه

شــد .همچنیــن ثبــات بــه روش آزمون-بازآزمــون آن در دورههــای

شــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب

 3-4هفتــه (بــرای زنــان  0/74و مــردان  )0/76و  6-8هفتــه (زنان

«مقيــاس دشــواري تنظيــم هيجــان» (Difficulties in Emotion

درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ بــا نمونــه فــوق نیــز در

توســط  Gratz & Roemerدر ســال  2004در ایــاالت متحــده

انجــام رفتــار هدفمنــد ،دشــواری در کنتــرل تکانــه ،فقــدان آگاهــی

آلفاکرونبــاخ بــا نمونــه فــوق  0/90بــه دســت آمــد (.)37

 0/78و مــردان  )0/67گــزارش شــد .پایایــی بــه روش همســانی

 )Regulation Scaleیــک ابــزار خودگزارشــی اســت کــه

زیرمقیاسهــای عــدم پذیــرش پاس ـخهای هیجانــی ،دشــواری در

آمریــکا بهمنظــور اندازهگیــری ســطوح نقــص و نارســایی

هیجانــی ،دسترســی محــدود بــه راهبردهــای تنظیــم هیجانــی

 36عبــارت و  6زیرمقیــاس شــامل عــدم پذیــرش پاســخهای

 0/88و  0/84بــه دســت آمــد ( .)38در مطالعــه Dan-Glauser

تنظیــم هیجانــی فــرد طراحــی کردهانــد .ایــن مقیــاس شــامل

و عــدم وضــوح هیجانــی بــه ترتیــب ،0/80 ،0/86 ،0/89 ،0/85

هیجانــی ()no-acceptance of emotional responses

و همــکاران هنجاریابــی «مقيــاس دشــواري تنظيــم هيجــان» از

(difficulties engaging in goal-directed

دانشــگاه جنــوای هلنــد انجــام شــد .روایــی ســازه بــه روش تحلیل

(عبارتهــای  ،)29،25،23،21،12،11دشــواری در انجــام
رفتــار هدفمنــد

طریــق نمونـهای متشــکل از  455دانشــجو ( 423زن 32 ،مــرد) از

( )behaviorsعبارتهــای  ،)13،18،20،26،33دشــواری در

عاملــی تاییــدی 6 ،عامــل عــدم پذیــرش پاســخهای هیجانــی،

 ،)3،14،19،24،27،32فقــدان آگاهی هیجانی (lack of emotional

فقــدان آگاهــی هیجانــی ،دسترســی محــدود بــه راهبردهــای

کنتــرل تکانــه (( )impuls control difficultiesعبارتهــای

دشــواری در انجــام رفتــار هدفمنــد ،دشــواری در کنتــرل تکانــه،

()awarenessعبار تهــای ،)15،16،22،28،30،31،35،36

تنظیــم هیجانــی و عــدم وضــوح هیجانــی را نشــان داد  .ثبــات بــه

دسترســی محــدود بــه راهبردهــای تنظیــم هیجانــی (limited

روش آزمــون -بازآزمــون نمــره کل مقیــاس در فاصلــه  9هفتـهای،

( )access to emotion regulation strategiesعبارتهــای

 0/88و در زیرمقیاسهــای عــدم پذیــرش پاســخهای هیجانــی،

( )clarityعبارتهــای  )1،4،5،7،9میباشــد .عــاوه بــر

فقــدان آگاهــی هیجانــی ،دسترســی محــدود بــه راهبردهــای

تنظيــم هيجــان» از مجمــوع نمــره  36عبــارت محاســبه میشــود.

 0/90 ،0/67 ،0/83و  0/79نشــان داده شــد .پایایــی بــه روش

 )34،17،10،8،6،2و عــدم وضــوح هیجانــی (lack of emotional

دشــواری در انجــام رفتــار هدفمنــد ،دشــواری در کنتــرل تکانــه،

زیرمقیاسهــای مطــرحشــده ،نمــره کل «مقيــاس دشــواري

تنظیــم هیجانــی و عــدم وضــوح هیجانــی بــه ترتیــب ،0/76 ،0/74

بنابرایــن ،هــر فــرد در ایــن مقیــاس میتوانــد  7نمــرۀ جداگانــه

همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ محاســبه نشــد

دریافــت کنــد .نحــوۀ نمرهگــذاری ایــن مقیــاس بــهصــورت
طیــف لیکــرت  5درجـهای از تقریبـ ًا هرگــز ( )1تــا تقریبـ ًا همیشــه

(.)39

در ایــران «مقيــاس دشــواري تنظيــم هيجــان» توســط بشــارت
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بــا اســتفاده از  621دانشــجوی ( 392زن و  229مــرد) کارشناســـی،

هیجانــی ،دسترســی محــدود بــه راهبردهــای تنظیــم هیجانــی و

و اعتباریابــی شــده اســت .روايــي ســازه بــه روش روایــی همگــرا

 0/79و  0/75بــه دســت آمــد.

کارشناســی ارشــد و دکتــراي دانشگاههـــاي شـــهر تهـــران ترجمه

عــدم وضــوح هیجانــی بــه ترتیــب، 0/90 ،0/74 ،0/76 ،0/88 ،

و تشــخيصي (افتراقــي) «مقيــاس دشــواري تنظيــم هيجــان» از

شــیوه درمانــی مــورد اســتفاده «رواندرمانــی مثبتنگــر»
( )Positive Psychotherapyبــود کــه بــر اســاس روش

طريــق اجــراي همزمــان «ســیاهه ســامت روانــي» (Mental

« ،)Health Inventoryپرسشــنامه تنظيــم شــناختي هيجــان»

درمانــی  Seligmanو همــکاران طرحریــزی شــد ( )42و توســط

«برنامــه عواطــف مثبــت و منفــی» (Positive and Negative

«رواندرمانــی مثبتنگــر» بــا توجــه بــه گــروه هــدف مبتالیــان

( )Cognitive Emotion Regulation Questionnaireو

محمدعلــیزاده و کردمیــرزا صحــت ترجمــه و روايــي محتوايــي

 ،)Affect Scheduleدر مــورد نمونههــای مختلــف از  2گــروه

بــه اعتیــاد تأييــد گردیــده اســت ( .)43همچنیــن در پژوهــش

بالینــی و غیربالینــی محاســبه شــد و مــورد تاییــد قــرار گرفــت

محمدعلیپــور و همــکاران ،روایــی محتوایــی جلســات ایــن

 2نوبــت بــا فاصلــه  4تــا  6هفتــه بــرای نمــره کل  0/71تــا 0/87

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران بــه تأییــد

(اعــداد ذکــر نشــده اســت) .ثبــات بــه روش بازآزمایــی بالینــی در

دوره آموزشــی توســط  5تــن از مدرســین روانشناســی و مشــاوره

و بــرای زیــر مقیاسهــا  0/68تــا  0/86بهدســت آمــد .پایایــی

رســید ( )44و حکمــت و همــکاران نیــز در مطالعــه خــود از ایــن

بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ

روش اســتفاده نمودنــد (.)28

بــا نمونــه فــوق بــرای زیــر مقیاسهــا  0/72تــا  0/90و بــرای

محتوای جلسات «رواندرمانی مثبتنگر»

کرمانــی مازنــدی و طالعپســند  439تــن (177پســر و  262دختــر)

رواندرمانگــر مثبــت بــرای شــرکتکنندگان روشــن شــد و

جلســه اول :در ایــن جلســه مفروضههــا و نقشهــای

نمــره کل  0/79تــا  0/92بدســت آمــد ( .)40همچنیــن در مطالعــه

مســئولیتهای شــرکتکنندگان مــورد بحــث قــرار گرفــت.

از دانشــجويان دانشــگاه ســمنان در مقاطــع كاردانــی ،كارشناســي،

ســپس شــرکتکنندگان یــک معرفــی مثبــت از خودشــان در یــک

كارشناســي ارشــد و دكتــری بــه روش نمونهگيــری تصادفــی

طبق ـهای انتخــاب شــدند .روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی

صفحــه در مــورد زمانــی کــه شــاد بودنــد ،نوشــتند.

پایایــی بــه روش همســانی درونی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونباخ

درون داســتان شناســایی و بحــث شــد .شــرکتکنندگان زمانــی را

پاسـخهای هیجانــی ،دشــواری در انجــام رفتــار هدفمنــد ،دشــواری

در زندگــی اســتفاده نمــوده بودنــد ،شناســایی کردنــد.

جلســه دوم :داســتانهای مثبــت مــرور شــد و توانمندیهــای

تاییــدی «مقيــاس دشــواري تنظيم هيجــان»  6عامل را نشــان داد.

کــه در گذشــته از توانمندیهــای خــود بــرای تجربــه حــس تعهــد

بــا نمونــه فــوق بــرای هــر يــك از زیرمقیاسهــای عــدم پذیــرش
در کنتــرل تکانــه ،فقــدان آگاهــی هیجانــی ،دسترســی محــدود بــه

جلســه ســوم :درمانگــر از شــرکتکنندگان خواســت کــه طــرح

 0/73 ،0/66 ،0/68 ،0/74 ،0/75و  0/63بدســت آمــد (.)41

کننــد .تکالیــف جلســه ســوم بــرای شــرکتکنندگان بــا دفترچــه

خاصــی بــرای بــه اجــرا درآوردن توانمندیهــا ،فرمولبنــدی

راهبردهــای تنظیــم هیجانــی و عــدم وضــوح هیجانــی بــه ترتيــب

در پژوهــش حاضــر روایــی محتــوای بــه روش کیفــی «مقیــاس

شــکرگزاری شــروع شــد کــه شــرکتکنندگان روزانــه  3چیــز

 5تــن از مدرســین روانشناســی و مشــاوره دانشــگاه آزاد اســامی

جلســه چهــارم :بــه شــرکتکنندگان کمــک شــد نقــش خاطــرات،

اســتعداد اعتیــاد» بــا اســتفاده از روش کودر-ریچاردســون بــا

شــرکتکنندگان در ابــراز خشــم ،تلخــی و دیگــر هیجانــات منفــی

خــوب کــه بــرای آن هــا اتفــاق افتــاده بــود را ثبــت کردنــد

اســتعداد اعتیــاد» و «مقيــاس دشــواري تنظيــم هيجــان» توســط

هــم خــوب و هــم بــد را در حفــظ نشــانههای بیمــاری درک کننــد.

واحــد رشــت تاییــد شــده اســت .همچنیــن پایایــی «مقیــاس

یــاری شــدند .بــه شــرکتکنندگان در مــورد نوشــتن  3خاطــره بــد

شــرکت  30تــن از معتادیــن ســمزدایی شــده در مراکــز تــرک

و احســاسهای همــراه بــا آنهــا آمــوزش داده و در بقیــه ایــن

اعتیــاد شــهر رشــت برابــر بــا  0/84و پایایــی بــه روش همســانی

جلســات بــر ســازه بخشــش تأکیــد شــد.

درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ بــا نمونــه فــوق بــرای

جلســه پنجــم :ایــن جلســه متمرکــز برشــکرگزاری بــود .در ایــن
جلســه نقــش خاطــرات بــد و خــوب مجــدداَ مــورد بررســی قــرار

نمــره كل «مقیــاس دشــواري در تنظيــم هيجــان»  0/91و
زیرمقیاسهــای عــدم پذیــرش پاس ـخهای هیجانــی ،دشــواری در

گرفــت.

انجــام رفتــار هدفمنــد ،دشــواری در کنتــرل تکانــه ،فقــدان آگاهــی
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جلســه ششــم :در ایــن جلســه درمانگــر بــا شــرکتکنندگان

شــرکتکنندگان ،آزادی شــرکتکنندگان بــرای خــروج از پژوهــش

در دفترچههــای شــکرگزاری و بــکار بــردن توانمندیهایشــان

در خصــوص جبــران آســیب روانــی ،اجتماعــی ،جســمی یــا مالــی

پیشرفتشــان را در نوشــتن نامههــای بخشــش و شــکرگزاری

در هــر زمــان از اجــرای آن ،دادن اطمینــان بــه شــرکتکنندگان

در عمــل بررســی کردنــد .بازخــورد شــرکتکنندگان بــه فراینــد

احتمالــی بــه آن هــا و غیــره در ایــن مطالعــه رعایــت شــد .بــه

و پیشــرفت درمانــی نیــز مــورد بحــث قــرار گرفــت.

جهــت رعایــت عدالــت پژوهشــی پــس از اخــذ آزمــون در مرحلــۀ

جلســه هفتــم« :رواندرمانــی مثبتنگــر» متمرکــز بــر

پیگیــری ،گــروه کنتــرل تحــت مداخلــۀ «رواندرمانــی مثبتنگــر»

تمریــن «دری بســته میشــود ،در دیگــری بــاز میشــود» نیــز

بــرای بررســی همسانســازی گروههــا از نظــر متغیرهــای

موضوعهــای امیــد و خوشبینــی بــود .در ایــن جلســه همچنیــن

قــرار گرفــت.

ارائــه شــد.

جمعیــت شــناختی ،در آزمونهــای کیفــی از آزمــون خــیدو؛ و

جلســه هشــتم :آمــوزش  4ســبک پاسـخدهی و آمــوزش  5ســاعت

در متغیرهــای کمــی از تحلیــل واریانــس یکطرفــه اســتفاده شــد.

بــرای جمــع آوری دادههــا ،ابتــدا مجوزهــای الزم از اداره کل

توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده شــد .در آمــار توصیفــی از نمــودار

رشــت) و کــد اخــاق از کمیتــه ملــی اخــاق شــعبه دانشــگاه آزاد

نرمــال بــودن توزیــع متغیــر وابســته از آزمــون شــاپیرو -ویلــک

جادویــی بــرای بهبــود روابــط اجرا شــد.

بــراي تجزیــه و تحلیــل دادههــا از روش آمــاري در  2ســطح آمــار

بهزیســتی اســتان گیــان (ناظــر بــر مراکــز تــرک اعتیــاد شــهر

میانگیــن و انحــراف معیــار اســتفاده گردیــد .بــرای بررســی فــرض

اســامی واحــد رشــت اخــذ گردیــد .ســپس گــروه نمونــه انتخــاب

اســتفاده شــد و نتایــج آزمــون موچلــی جهــت بررســی کرویــت

شــدند (بــه شــرحی کــه در روش کار ذکــر شــد) .پــس از آن

یــا برابــری واریانــس تفــاوت هــا در بیــن ســطوح متغیرهــای

اعضــای هــر  2گــروه (مداخلــه و کنتــرل) بــه وســیله پیشآزمــون

پژوهــش گــزارش شــد .آزمــون امباکــس جهــت بررســی پیــش

مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد .پــس از تکمیــل پرسشــنامه

فــرض همســانی ماتریــس هــای کوواریانــس و آزمــون لــون

جمعیتشــناختی« ،مقیــاس اســتعداد اعتیــاد» و «مقيــاس دشــواري

جهــت بررســی همگونــی واریانــس هــا انجــام شــد .جهت بررســی

تنظيــم هيجــان» توســط تمامــی شــرکتکنندگان ،افــراد گــروه

فرضیههــا نیــز از آزمــون تحلیــل واریانــس اندازهگیریهــای

مداخلــه ،بــرای شــرکت در جلســات درمانــی آنالیــن «رواندرمانــی

مکــرر و آزمــون تعقیبــی بنفرونــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

مثبتنگــر» ،بــه مــدت  2مــاه ( 8جلســه ،هــر هفتــه یــک جلســه

دادههــا در نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه  23مــورد تحلیــل

 90دقیقــهای) ،دعــوت شــدند و بــه اجــرای مداخــات پرداختــه

قــرار گرفتنــد.

شــد و گــروه کنتــرل تحــت هیــچ درمانــی قــرار نگرفــت .پــس
از اتمــام جلســه آخــر ،مجــدداً پرسشــنامههای مذکــور توســط

یافتهها

( 2مــاه بعــد از اتمــام جلســات درمانــی) بــا هــدف تعییــن میــزان

 2گــروه مداخلــه و کنتــرل بــه تعــداد  15تــن حضــور داشــتند.

شــرکتکنندگان تکمیــل شــد .در نهایــت در مرحلــه ســوم ارزیابــی

در ایــن پژوهــش  30شــرکتکننده مبتــا بــه مــواد افیونــی در

پایــداری اثــر «رواندرمانــی مثبتنگــر» ،از شــرکتکنندگان

میانگیــن ســنی گــروه مداخلــه 34/40±3/97 ،و گــروه کنتــرل،

خواســته شــد تــا پرسشــنامهها را تکمیــل نماینــد.

 33/73±6/14ســال بــود .مقایســه میانگینهــای  2گــروه بــا

قابــل ذکــر اســت تمامــی اصــول اخالقــی بيانيــه هلســينكي از

اســتفاده از آزمــون  Tمســتقل نشــان داد کــه بیــن میانگیــن ســن

حضــور پزشــک و درمانگــر بالینــی حرفــهای ،محرمانهمانــدن

وجــود نداشــت ( .)T=0/353 ،P=0/727ســایر یافتههــای

جملــه نمونهگیــری بــه شــکل داوطلبانــه ،رضایــت آگاهانــه،

در  2گــروه درمــان مثبتنگــر و گــروه کنتــرل تفــاوت معنــاداری

اطالعــات ،توضیــح کامــل اهــداف و ارائــه نتایــج پژوهــش بــه

جمعیتشــناختی در جــدول  1ارائــه گردیــده اســت.
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جدول :1شاخصهای جمعیت شناختی گرو ه مداخله و کنترل
شاخص

جنسیت

وضعیت تأهل

تحصیالت

شغل

مواد مصرفی
طی یک ماه

شیوه مصرف

دفعات مصرف طی
یک ماه قبل

دفعات ترک قبلی
علت مراجعه برای
درمان

گروه

کنترل

رواندرمانی مثبتنگر
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

زن

5

33/3

4

26/7

مرد

10

66/7

11

73/3

مجرد

7

46/7

4

26/7

متأهل

6

40/0

8

53/3

مطلقه یا متارکه

2

13/3

3

00/0

دیپلم

10

66/7

7

46/7

کاردانی و باالتر

5

33/3

8

53/3

دانشجو

2

13/3

1

6/7

خانه دار

1

6/7

3

20/0

بیکار

5

33/3

6

40/0

شاغل در بخش خصوصی

6

40/0

4

26/7

شاغل در بخش دولتی

1

6/7

1

6/7

حشیش

4

26/7

8

53/3

تریاک

7

46/7

2

13/3

هروئین

4

26/7

5

33/3

کوکائین

0

0

0

0

تدخین

11

73/3

5

33/3

خوردن

3

20/0

2

13/3

تزریق

1

6/7

4

26/7

تنقیه

0

0

4

26/7

هر روز یکبار

12

80/0

7

46/7

هر چند روز یکبار

2

13/3

5

33/3

گهگاه

1

6/7

3

20/0

0

6

40/0

9

60/0

1

7

46/7

5

33/3

2

2

13/3

1

6/7

تمایل شخصی

10

66/7

12

80/0

فشار خانواده یا اطرافیان

5

33/3

3

20/0

بــا توجــه نتایــج یافتههــای جمعیتشــناختی در جــدول ،1
آزمــون خــی دو نشــان داد کــه گروههــا از لحــاظ جنســیت
( )P=0/902 ،χ2 =0/207همگــن هســتند و تفــاوت معنــاداری
میــان آنهــا وجــود نــدارد ( .)P<0/05همچنیــن گروههــا از
لحــاظ وضعیــت تاهــل( ،)P=0/807 ،χ2 =0/152تحصیــات
( ،)P=0/529 ،χ2 =1/275شــغل ( ،)P=0/725 ،χ2 =5/300مــواد

χ2

p

0/207

0/902

2/152

1/275

5/300

7/323

10/051

4/183

3/328

2/400

0/708

0/529

0/725

0/292

0/123

0/382

0/505

0/301

شــیوه مصــرف ( ،)P=0/123 ،χ2 =10/051دفعــات مصــرف
طــی یــک مــاه گذشــته ( ،)P=0/382 ،χ2 =4/183دفعــات تــرک
قبلــی ( ،)P=0/505 ،χ2 =3/328و علــت مراجعــه بــرای درمــان
( )P=0/301 ،χ2 =2/400همگــن بودنــد.
شــاخصهای توصیفــی اســتعداد مصــرف مــواد و دشــواری در
تنظیــم هیجــان در  2گــروه مداخلــه و گــروه کنتــرل در پیــش
آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری در جــدول  2ارائــه شــده اســت.

مصرفــی طــی یــک مــاه گذشــته (،)P=0/292 ،χ2 =7/323
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جدول  :2شاخصهای توصیفی گروههای مداخله و کنترل
متغیر

استعداد مصرف مواد

نمره کل دشواری در تنظیم هیجان

عدم پذیرش پاسخهای هیجانی

دشواری در انجام رفتار هدفمند

دشواری در کنترل تکانه

فقدان آگاهی هیجانی

دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی

عدم وضوح هیجانی

گروه

کنترل

رواندرمانی مثبتنگر
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

28/03

4/794

25/63

6/49

پسآزمون

18/6

5/029

26/3

5/105

پیگیری

18/43

4/873

25/97

5/122

پیشآزمون

107/83

13/659

107/43

14/779

پسآزمون

79/03

12/579

105/52

14/219

پیگیری

78/38

12/334

105/17

13/749

پیشآزمون

19/43

3/774

19/23

4/217

پسآزمون

14/17

2/858

18/6

4/392

پیگیری

14/23

2/705

18/43

4/123

پیشآزمون

12/67

3/244

13/13

3/523

پسآزمون

8/6

2/947

12/2

2/981

پیگیری

8/33

2/582

12/00

2/854

پیشآزمون

18/53

3/944

17/8

3/726

پسآزمون

13/00

3/505

17/93

2/789

پیگیری

12/67

3/735

17/67

3/288

پیشآزمون

21/33

3/917

21/53

4/573

پسآزمون

16/67

3/945

21/5

4/528

پیگیری

16/53

3/847

21/4

4/421

پیشآزمون

22/33

3/917

22/07

4/196

پسآزمون

16/93

4/531

22/00

4/062

پیگیری

16/9

4/31

21/93

4/114

پیشآزمون

13/13

2/615

13/67

2/82

پسآزمون

9/67

2/127

13/29

2/672

پیگیری

9/71

2/05

13/18

2/672

 )Mمعنــادار نیســت ،بــر ایــن اســاس ایــن پیــش فــرض برقــرار
مــیباشــد ( .)P<0/05نتایــج آزمــون لــون نشــان داد کــه همگونــی
واریانــس هــا در متغیــر اســتعداد مصــرف مــواد در مراحــل پیــش
آزمــون ( ،)F=2/023 ،P=0/144پــس آزمــون (،P=0/557
 )F=0/593و پیگیــری ( )F=0/811 ،P=0/451برقــرار مــی باشــد
( .)P>0/05همچنیــن نتایــج آزمــون لــون نشــان داد کــه همگونی
واریانــس هــا در متغیــر دشــواری در تنظیــم هیجــان در مراحــل
پیــش آزمــون ( ،)F=0/453 ،P=0/639پــس آزمــون (،P=0/073
 )F=2/788و پیگیــری ( )F=2/920 ،P=0/065برقــرار میباشــد
( .)P>0/05نتایــج آزمــون کرویــت موچلــی نشــان داد کــه مقــدار
 Pآزمــون در متغیــر اســتعداد مصــرف مــواد (Mauchly›s=0/058
=116/989 ،Wتخمیــن خــی دو=2 ،درجــه آزادی)P=0/001 ،

نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد کــه میانگیــن نمــره اســتعداد
مصــرف مــواد و نمــره کل دشــواری در تنظیــم هیجــان و
مؤلفههــای آن درگــروه «رواندرمانــی مثبتنگــر» نســبت
بــه گــروه کنتــرل از پیــش آزمــون بــه پــس آزمــون و پیگیــری
کاهــش یافتــه اســت .نتایــج آزمــون شــاپیرو-ویلک جهــت
بررســی پیــش فــرض طبیعــی بــودن توزیــع داده هــا نشــان داد
کــه مقــدار آمــاره آزمــون شــاپیرو-ویلک در گــروه هــا در متغیرهــا
معنــادار نیســت ،بــه عبــارت دیگــر ،داده هــا دارای توزیــع نرمــال
اســت ( .)P<0/05نتایــج آزمــون امباکــس جهــت بررســی پیــش
فــرض همســانی ماتریــس هــای کوواریانــس نشــان داد کــه
متغیــر اســتعداد مصــرف مــواد ( )Box›s M=22/103 ،P=0/058و
متغیــر دشــواری در تنظیــم هیجــان (Box›s=22/102 ،P=0/058
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گــزارش  Fبــر اســاس تصحیــح اپســیلن Greenhouse-Geisser

معنــادار اســت ( ،)P>0/05همچنیــن مقــدار  Pآزمــون در نمــره
کل متغیــر دشــواری در تنظیــم هیجــان (Mauchly›s=0/030
=144/441 ،Wتخمیــن خــی دو=2 ،درجــه آزادی )P=0/001 ،و
مولفههــای آن معنــادار اســت ( ،)P>0/05بنابرایــن ،مــی بایســت

انجــام شــود .بــا توجــه بــه برقــراری پیــش فــرض هــا اجــرای
آزمــون تحلیــل واریانــس انــدازه گیــری هــای مکــرر مقــدور شــد
کــه در جــدول  3ارائــه شــده اســت.

جدول  :3نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای استعداد مصرف مواد ،دشواری در تنظیم هیجان و مؤلفههای آن
متغیرها

استعداد مصرف مواد
نمره کل دشواری در
تنظیم هیجان

عدم پذیرش
پاسخهای هیجانی
دشواری در انجام
رفتار هدفمند
دشواری در کنترل
تکانه

فقدان آگاهی هیجانی
دسترسی محدود به
راهبردهای تنظیم
هیجانی
عدم وضوح هیجانی

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجات آزادی

میانگین
مجذورات

F

P

مجذوراتایسهمی

آزمون

1618/937

1/03

1572/272

83/265

>0/001

0/665

عضویت گروهی

1681/404

2

840/702

14/282

>0/001

0/405

آزمون× عضویت گروهی

984/619

2/059

478/119

25/32

>0/001

0/547

آزمون

19744/26

1/015

19452/908

130/793

>0/001

0/757

عضویت گروهی

18382/487

2

9191/243

25/177

>0/001

0/545

آزمون× عضویت گروهی

9708/614

2/03

4782/676

32/157

>0/001

0/605

آزمون

972/87

1/023

950/777

82/513

>0/001

0/663

عضویت گروهی

716/848

2

358/424

12/868

>0/001

0/38

آزمون× عضویت گروهی

545/93

2/046

266/766

23/151

>0/001

0/524

آزمون

558/281

1/181

472/84

105/705

>0/001

0/716

عضویت گروهی

543/126

2

271/563

14/991

>0/001

0/417

آزمون× عضویت گروهی

222/563

2/361

94/251

21/07

>0/001

0/501

آزمون

538/978

1/103

488/845

65/375

>0/001

0/609

عضویت گروهی

323/733

2

161/867

5/091

>0/001

0/195

آزمون× عضویت گروهی

277/422

2/205

125/809

16/825

>0/001

0/445

آزمون

883/959

1/016

870/192

93/951

>0/001

0/691

عضویت گروهی

976/804

2

488/402

13/467

>0/001

0/391

آزمون× عضویت گروهی

655/207

2/032

322/502

34/819

>0/001

0/624

آزمون

823/448

1/011

814/109

60/32

>0/001

0/59

عضویت گروهی

720/404

2

360/202

9/413

>0/001

0/31

آزمون× عضویت گروهی

510/53

2/023

252/37

18/699

>0/001

0/471

آزمون

345/295

1/018

339/216

58/263

>0/001

0/581

عضویت گروهی

365/147

2

182/574

12/631

>0/001

0/376

آزمون× عضویت گروهی

172/235

2/036

84/601

14/531

>0/001

0/409

گروههــای مــورد مطالعــه در  3مرحلــه اندازهگیــری معنـادار اســت
( .)P>0/05بنابرایــن ،فرضیــه پژوهشــی تاییــد میشــود .مجــذور
اتــای ســهمی نشــان داد  40/5درصــد از تغییــرات نمــره اســتعداد
مصــرف مــواد و  54/5درصــد از تغییــرات نمــره کل دشــواری در
تنظیــم هیجــان بــر اســاس متغیــر گروهبنــدی (مداخلــه) تبییــن
میشــود.

نتایــج جــدول  3نشــان میدهــد کــه میــان  2گــروه «رواندرمانــی
مثبتنگــر» و کنتــرل در اســتعداد مصــرف مــواد ،دشــواری در
تنظیــم هیجــان و مؤلفههــای آن بــر حســب آزمــون ،عضویــت
گروهــی و اثرتعاملــی آزمــون و عضویــت گروهــی تفــاوت
معنــاداری وجــود دارد ( .)P>0/05تفــاوت میانگیــن اســتعداد
مصــرف مــواد ،دشــواری در تنظیــم هیجــان و مؤلفههــای آن در
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جدول :4آزمون تعقیبی بنفرونی جهت مقایسه میانگین استعداد مصرف مواد و دشواری در تنظیم هیجان در مراحل آزمون
مقایسه جفتی

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

p-value

کنترل

*-4/278

1/617

0/034

پسآزمون

*7/256

0/802

0/001

پیگیری

*7/433

0/8

0/001

پسآزمون

پیگیری

0/178

0/112

0/364

«رواندرمانی مثبتنگر”

کنترل

*- 17/626

4/028

0/001

پسآزمون

*25/448

2/262

0/001

پیگیری

*25/856

2/213

0/001

پسآزمون

پیگیری

0/407

0/229

0/246

«رواندرمانی مثبتنگر”

کنترل

-*2/811

1/113

0/046

پسآزمون

* 5/667

0/631

0/001

پیگیری

** 5/722

0/618

0/001

پسآزمون

پیگیری

0/056

0/079

1/00

«رواندرمانی مثبتنگر”

کنترل

* 4/911

0/897

0/001

پسآزمون

* 4/222

0/395

0/001

پیگیری

* 4/400

0/419

0/001

پسآزمون

پیگیری

0/178

0/142

0/655

«رواندرمانی مثبتنگر”

کنترل

-*3/067

1/189

0/04

پسآزمون

* 4/111

0/511

0/001

پیگیری

*4/356

0/52

0/001

پسآزمون

پیگیری

0/244

0/134

0/227

«رواندرمانی مثبتنگر”

کنترل

*-3/300

1/27

0/039

پسآزمون

*5/389

0/563

0/001

پیگیری

*5/467

0/554

0/001

پسآزمون

پیگیری

0/078

0/058

0/559

«رواندرمانی مثبتنگر”

کنترل

*- 3/278

1/304

0/048

پسآزمون

*5/211

0/676

0/001

پیگیری

*5/267

0/67

0/001

پسآزمون

پیگیری

0/056

0/059

1/00

«رواندرمانی مثبتنگر”

کنترل

*-2/541

0/802

0/009

پسآزمون

*3/385

0/445

0/001

پیگیری

*3/400

0/441

0/001

پیگیری

0/015

0/048

1/00
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«رواندرمانی مثبتنگر»
پیشآزمون

پیشآزمون

پیشآزمون

پیشآزمون

پیشآزمون

پیشآزمون

پیشآزمون

پیشآزمون
پسآزمون

تنظیــم هیجــان و مؤلفههــای آن مشــاهده شــده اســت .تفاوتهــا
از پــس آزمــون بــه پیگیــری معنــادار نیســتند ()P<0/05؛ بــه ایــن
معنــا کــه اثــرات درمانــی در طــول زمــان ثبــات داشــتهاند.
تغییــرات در گــروه کنتــرل در طــول زمــان هیــچ تغییــر معنــاداری

نتایــج آزمــون تعقیبــی بنفرونــی بــرای مقایســه زوجــی در جــدول
 4نشــان داد کــه میانگیــن پیــش آزمــون بــه پــس آزمــون و
پیــش آزمــون بــه پیگیــری ( )P>0/05در گــروه مداخلــه افزایــش
معنــاداری در متغیرهــای اســتعداد مصــرف مــواد ،دشــواری در
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«رواندرمانــی مثبتنگــر» و گــروه کنتــرل در متغیــر دشــواری در
تنظیــم هیجــان بیمــاران مبتــا بــه مــواد افیونــی تفــاوت معنــادار
وجــود دارد .ایــن نتیجــه بــا نتایــج مطالعــات اهللدینــی و همــکاران
( ،)25انــوری و ســرداری ( Quoidbach ،)27و همــکاران (،)13
 ،)14( Obermann & Genuineقهــاری و همــکاران (،)24
و الکانــی و اکبــری ( ،)26همســو میباشــد کــه نشــان دادنــد
«رواندرمانــی مثبتنگــر» بــه کاهــش دشــواری در تنظیــم
هیجــان از طریــق بهبــود راهبردهــای تنظیــم هیجــان میانجامــد.
بعبارتــی ،بــه افزایــش راهبردهــای مثبــت و کاهــش راهبردهــای
منفــی تنظیــم هیجــان در مرحلــۀ پسآزمــون منجــر میشــود .در
تبییــن تاثیــر اثربخشــی «رواندرمانــی مثبتنگــر» بــر دشــواری
در تنظیــم هیجــان بیمــاران مبتــا بــه مــواد افیونــی ،میتــوان
گفــت تمرينــات و جلســات «رواندرمانــی مثبتنگــر» بــه فــرد
كمــك ميكنــد تــا هيجانهــاي خــود را دقيقتــر بشناســند
و ســپس هــر هيجانــي را بــدون ناتــوان شــدن در برابــر آن
بررســي كنــد كــه هــدف از آن تعديــل احساســات بــدون رفتــار
واكنشــي و مخــرب ميباشــد .توانايــي آگاه شــدن از هيجانهــا،
شناســايي و نامگــذاري هيجانهــا ،پذيــرش هيجــان منفــي در
زمــان لــزوم و روبــرو شــدن بــا آن بــه جــاي اجتنــاب بــه بهبــود
راهبردهــاي تنظيــم هيجــان كمــك ميكنــد ( .)14در تبیینــی
قوخــوی منفــی عمیق ـ ًا
دیگــر ،از آنجاییکــه تفکــر منفــی و خل 
در فرآینــد اعتیــاد دخیــل هســتند و در چهارچوبهــای مفهومــی
کــه مصــرف مــداوم مــواد و عــود را توضیــح میدهنــد ،شناســایی
شــدهاند؛ مداخــات «رواندرمانــی مثبتنگــر» میتوانــد ایــن
منفــی بــودن خلــق را بــا الهــام بخشــیدن بــه امیــد و خــوش بینی،
بهبــود روابــط ،بخشــش ،تقویــت عزتنفــس و خودکارآمــدی ،و
ارائــه جایگزینــی بــرای مــواد مخــدر و الــکل مختــل کنــد ( .)21در
واقــع مداخلــه «رواندرمانــی مثبتنگــر» بــه افــراد معتــاد كمــك
ميكنــد تــا باورهــا و راهبردهــاي ناكارآمــد خــود را شناســايي كرده
و باورهــا و راهبردهــاي انطباقــي و منعطفتــري را در پاســخ بــه
هيجانهــاي خــود اتخــاذ كننــد .همچنیــن از مهمتریــن اهــداف
«رواندرمانــی مثبتنگــر» كمــک بــه ارتقــا و افزایــش میــزان
رضایــت از زندگــي ،شــادكامي و بهزیســتي افــراد اســت .بر اســاس
ایــن رویکــرد ،افزایــش توانمنديهــا ،هیجانهــاي مثبــت ،تعهــد
و معنــا هــم زندگــي را شــادتر و غنيتــر ميســازد و هــم باعــث
كاســته شــدن از مشــکالت هیجانــي ميشــود ( .)46بــه طــور کل
«رواندرمانــی مثبتنگــر» میتوانــد هــم عاطفــه مثبــت پاییــن را
افزایــش دهــد و هــم عاطفــه منفــی بــاال را کاهــش دهــد و لــذا،
ممکــن اســت مکمــل مفیــدی بــرای مشــاوره رفتارهــای اعتیــادآور

نداشــته اســت.
بحث
هــدف مطالعــه حاضــر تعییــن اثربخشــی «رواندرمانــی مثبتنگر»
بــر اســتعداد مصــرف مــواد و دشــواری در تنظیــم هیجــان بیمــاران
مبتــا بــه مــواد افیونــی بــود .نتایــج مطالعــه نشــان داد بیــن گــروه
مداخلــه «رواندرمانــی مثبتنگــر» و گــروه کنتــرل در متغیــر
اســتعداد مصــرف مــواد بیمــاران مبتــا بــه مــواد افیونــی تفــاوت
معنــادار وجــود دارد .ایــن نتیجــه بــا نتایــج مطالعــات بهبهانــی و
ســرداری ( Kahler ،)19و همکاران ( Krentzman ،)20و همکاران
( Webb ،)21و همــکاران ( ،)22و پیرنیــا و همــکاران ( ،)23همســو
میباشــد کــه نشــان دادنــد «رواندرمانــی مثبتنگــر» منجــر
بــه تفــاوت معنــادار بیــن گروههــا در اســتعداد و ولــع مصــرف
معتــادان بــه مــواد افیونــی شــده اســت .در تبییــن نتایــج میتــوان
بیــان نمــود کــه آمــوزش روش هــای موثــر در «رواندرمانــی
مثبتنگــر« بــه مصرفکننــدگان مــواد کمــک میکنــد تــا بــا
بازشناســی تجربیــات مثبــت ،موضــع فعالتــری در رابطــه بــا
دنیــای اطــراف و در مواجهــه بــا مشــکالت و چالشهــای زندگــی
داشــته باشــند ،هدفمنــد شــوند و بــهدنبــال معنــا در زندگــی خــود
باشــند و بــا افزایــش نقــاط قــوت خــود در برابــر عوامــل تنــشزا و
مشــکالت زندگــی بــه جــای پنــاه بــردن بــه مــواد در تــاش برای
ســازگاری برآینــد ( .)23در تبیینــی دیگــر ،از آنجاییکــه عنصــر
اساســی مداخلــه «رواندرمانــی مثبتنگــر» شــامل امــوزش افــراد
بــرای هدایــت توجهشــان بــه ســمت هیجانــات مثبــت اســت؛
«رواندرمانــی مثبتنگــر» از طریــق افزایــش افــکار و رفتــار
مثبــت و ارضــای نیازهــای اساســی افــراد مثــل خودمختــاری،
عشــق ،احســاس تســلط ،توانمنــدی و قــدرت باعــث کاهــش
رفتارهــای منفــی همچــون اســتعداد مصــرف مــواد میشــود (.)45
بــه عبارتــی ،بــا افزایــش هیجانهــای مثبــت ،ایــن افــراد خزانــه
فکــر -عمــل را گســترش داده و تعــداد زیــادی منابــع حمایتــی
نیــز بــه مــرور زمــان ایجــاد میکننــد کــه اگرچــه هیجانهــای
مثبتــی کــه منجــر بــه ایجــاد ایــن منابــع در شــخص میشــوند
گــذرا هســتند ،امــا منابــع شــخصی بــه دســت آمــده از ایــن فرآینــد
دائمــی بــوده و فــرد میتوانــد در شــرایط خطرنــاک و ســخت از
آن هــا اســتفاده کنــد .در نهایــت آگاهــی افزایــش یافتــه و پذیــرش
افــکار و حــواس در موقعیــت هــای پرخطــر منجــر بــه روشهــای
ســازگارانهتر پاســخ بــه نشــانههای موقعیتــی و احتمــال کاهــش
اســتعداد مصــرف مــواد خواهــد شــد (.)19
نتایــج دیگــر مطالعــه حاضــر نشــان داد بیــن گــروه مداخلــه
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بــه راهنمایــی اقــای دکتــر بهمــن اکبــری در دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد رشــت مــی باشــد کــه بــا کــد پژوهشــی
1399/9/24  در تاریــخ۱۱۷۴۸۶۳۰۹۸۰۰۴۵۰۱۳۹۹۱۶۲۲۷۲۷۸۴
 همچنیــن ایــن پژوهــش بــا کــد اخــاق.بــه ثبــت رســیده اســت
 در ســامانه کمیتــه اخــاقIR.IAU.RASHT.REC.1400.040
https://ethics.( شــعبه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رشــت
،)research.ac.ir/EthicsProposalView.php?id=246050
 بدیــن وســیله از معاونــت محتــرم پژوهشــی.ثبــت شــده اســت
 نهایــت تشــکر،دانشــگاه آزاد اســامی رشــت و همــکاران ایشــان
را بــه عمــل آورده و همچنیــن از شــرکت کننــدگان و همــکاران
محتــرم کمــپهــای تــرک اعتیــاد شــهر رشــت تشــکر و قدردانــی
.میشــود

.)21 ، 20( باشــد
نتیجه گیری
»نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه «رواندرمانــی مثبتنگــر
نقــش موثــری بــر اســتعداد مصــرف مــواد و دشــواری در تنظیــم
 همچنیــن.هیجــان بیمــاران مبتــا بــه مــواد افیونــی داشــته اســت
. مــاه نیــز ثبــات نســبی را نشــان داد2 نتایــج در طــول پیگیــری
پیشــنهاد میشــود درمانگــران حــوزه اعتیــاد از روش فــوق بــه
عنــوان روش درمانــی کاربــردی و مؤثــر بــرای بهبــود رفتارهــای
اعتیــادآور و پیشــگیری از عــود بیمــاران مبتــا بــه مــواد مخــدر
 بــا توجــه بــه اینکــه در مطالعــه حاضــر گــروه.اســتفاده نماینــد
،نمونــه از چنــد مرکــز تــرک اعتیــاد شــهر رشــت انتخــاب شــدند
 همچنین.تعمیــم پذیــری نتایــج را تـا انــدازهای محدود مــی ســازد
پیامــد درمــان بــا اســتفاده از پرسشــنامه خودگزارشــی ســنجیده
شــده اســت کــه ممکــن اســت پاســخ دهنــدگان براســاس میــل
.بــه مطلوبیــت اجتماعــی پاســخ داده باشــند

تعارض منافع
نویســندگان مقالــه حاضــر هیــچ گونــه تعــارض منافعــی را گــزارش
.نکردهانــد
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