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Abstract
Introduction: Psychological interventions are the one of requirements for effective treatment of
substance users during abstinence period.
Aim: The aim of this study was comparing the effectiveness of the training of cognitive
behavioral coping skills and mindfulness based relapse prevention in reducing psychological
symptoms of people with substance dependency under methadone maintenance treatment.
Method: This study was conducted via experimental method with a pretest-posttest design and a
control group. People with substance dependency referring to Ardabil centers of addiction
treatment in the second half of 2017 comprised statistical population. The sample was sixty
people, selected by cluster sampling and was assigned randomly to three 20 member groups of
cognitive-behavioral coping skills; mindfulness based relapse prevention and control group.
SCL-90-R was used to gather data in two pretest and posttest stages. The collected data were
analyzed by multivariate covariance and bonferrony posthoc test.
Results: The results showed that there are significant differences between the scores mean of
three groups in the variables of somatic complaints, depression, aggression and psychosis. The
results of boferrony test also showed that there are not significant differences between two
experimental groups in somatic complaints, depression and aggression. But, the mindfulnessbased relapse prevention alone was effective on reducing the psychosis.
Conclusion: The results of this study indicate that the using of cognitive-behavioral coping skills
training and mindfulness-based relapse prevention can be useful psychological intervention for
reducing psychological symptoms of people with substance dependency.
Keywords: Cognitive-behavioral coping skills, Mindfulness based relapse prevention,
Psychological symptoms, Substance dependency
How to cite this article : Basharpoor S, Maghsoud F, Heidari F. Comparing the effect of the training of cognitive behavioral coping skills and
mindfulness based relapse prevention in reducing the psychological symptoms of people with substance dependency under methadone
maintenance treatment. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2019; 6 (2): 102-115 .URL :http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-313fa.pdf

Copyright © 2018 the Author (s). Published by Kurdistan University of Medical Sciences. This is an open access article distributed under the
terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBY-NC), where it is permissible to download, share, remix,
transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal.

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
سال ششم ،شماره 9318 ،2
صفحات902-991 :

مقایسهی تأثیر آموزش مهارتهای مقابله شناختیرفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر
ذهنآگاهی در کاهش عالئم روانشناختی افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون
3
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چکیده
مقدمه :مداخالت روانشناختی از جمله الزامات درمان کارآمد مصرف کنندگان مواد در دوره پرهیز میباشد.
هدف :هدف این مطالعه مقایسه تأثیر آموزش مهارتهای مقابلهی شناختی-رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی بر
کاهش عالئم روانشناختی افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.
روش :این پژوهش به روش آزمایشی و با طرح پیشآزمونپسآزمون با گروه کنترل انجام گرفت .جامعه آماری شامل کلیه افراد
وابسته به مواد مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل در نیمه دوم سال  9311بود .حجم نمونه شامل  00نفر بود که با روش
نمونهگیری خوشهای انتخاب و به تصادف در سه گروه بیست نفری (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) جایگزین شدند .برای
جمعآوریدادهها از آزمون تجدیدنظر شده فهرست عالئم روانی استفاده شد .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری
و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنیداری بین میانگین نمرات پسآزمون سه گروه در متغیرهای شکایات جسمانی،
افسردگی ،پرخاشگری و روانپریشی وجود دارد؛ نتایج آزمون بونفرونی نیز نشان داد که تفاوت معنیداری بین گروههای آزمایشی در
متغیرهای شکایات جسمانی ،افسردگی و پرخاشگری وجود ندارد .ولی برنامهی پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی به تنهایی در
کاهش روانپریشی مؤثر بوده است.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان میدهد که استفاده از روشهای آموزش مهارتهای مقابله شناختی رفتاری و پیشگیری از عود
مبتنی بر ذهنآگاهی میتواند مداخله روانشناختی مفیدی برای کاهش عالیم روانشناختی افراد وابسته به مواد باشد.
کلید واژهها :مهارتهای مقابله شناختیرفتاری ،پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی ،وابستگی به مواد
تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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شود (فرگوسن و هاروود9111 ،90؛ نیوکمپ و بنتلر،99

مقدمه
مطالعات همهگیرشناسی همایندی آشفتگی روانشناختی

9

و مصرف مواد را شناسایی کردهاند (کانوی 2و همکاران،

.)9118
یکی از مؤثرترین مداخالتی که برای وابستگی به مواد
92

 .)2000از سویی نیز بررسیهای بلندمدت دربارهی

وجود دارد ،درمانهای مبتنی بر مهارتهای مقابلهای

سالمت روانی و مصرف مواد بسیار نادر بوده و اغلب

است (بودنی93و همکاران ،)2001 ،چرا که غالبا

نتایج متناقضی داشتهاند (گرین 3و همکاران.)2092 ،

مصرفکنندگان مواد نقصهایی در مهارتهای مقابلهای

برخی از این مطالعات ،نشان دادهاند که شروع زودهنگام

و اجتماعی از خود نشان میدهند (مارالت و گردون،91

مصرف مواد ،آشفتگی روانی بعدی را پیشبینی میکند؛

 .)9180فرایند مقابله به تالشهای شناختی و رفتاری

اما آشفتگی روانشناختی پیشبینی کنندهی مصرف مواد

شخص برای مدیریت شرایط در جهت تسلط ،کاهش و

در آینده نیست (لوتار و کوشینگ .)9111 ،1این در حالی

تحمل استرس اشاره دارد و چنین تصور میشود که

است که آشفتگی روانشناختی دوران بلوغ ،مصرف مواد

ناتوانی در مقابلهی سازگارانه با عوامل تنشزا نقش

را پیشبینی میکند و در این خط سیر ،مصرف مواد

پررنگی در مصرف مشکلساز مواد و الکل داشته باشد

پیشبینی کنندهی آشفتگی روانشناختی بعدی است

(لیت 91و همکاران .)2092 ،مطالعات انجام شده روی

(مکگی 1و همکاران .)2000 ،در این رابطه تبیین اول

فرایند مقابله طی  20سال اخیر نشان میدهد که اثرات

این است که افراد به این دلیل به مصرف مواد روی

منفی حوادث تنشزای زندگی را میتوان با استفاده از

میآورند تا عالئم روانشناختی خود را تسکین دهند

مهارتهای مقابلهای مقتضی تعدیل نمود (بیوکایرتز،90

(سوه 0و همکاران2008 ،؛ سواندسن 1و همکاران.)2000 ،

9110؛ ساندلر 91و همکاران .)2000 ،همچنین آموزش

استدالل دیگر این است که مصرف مواد منجر به

مهارتهای مقابلهی شناختیرفتاری با کاهش سطوح

آشفتگی روانشناختی میگردد (گرانت و همکاران،

استرس و ناامیدی (ارگونر-تکینالپ و آکوک)2001 ،98

2001؛ اسچوکیت 8و همکاران)9111 ،؛ همچنین مصرف

و آشفتگی (ریچتاریک و مکگیلیکودی )2000 ،91نیز

مواد میتواند سبب عالئم افسردگی و اضطراب شود

همراه است .روس کاالفل )2093(20با آموزش مهارت-

(اسچوکیت و هسلبروک .)9111 ،1بنابراین مصرف مواد

های اجتماعی شناختیرفتاری بر گروهی از بیماران

میتواند در دراز مدت منجر به آشفتگیهای روانشناختی

سرپایی اسکیزوفرنی نشان دادند که آزمودنیهای گروه

10

. Fergusson & Horwood
. Newcomb and Bentler
12
. Copings skills
13
. Budney
14
. Marlatt & Gordon
15
. Litt
16
. Boekaerts
17
. Sandler
18
. Erguner-Tekinalp & Akkok
19
. Rychtarik & McGillicuddy
20
. Rus-Calafell
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1

. psychological distress
. Conway
3
. Green
4
. Luthar and Cushing
5
. McGee
6
. Suh
7
. Swendsen
8
. Schuckit
9
. Hesselbrock
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 901مقایسهی تأثیر آموزش مهارتهای مقابله شناختیرفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی در کاهش عالئم روانشناختی افراد وابسته ...

آزمایش بهبودیهای معنیداری در عالئم آسیبشناسی

دو دهه اخیر مربوط به پیشگیری از عود به عنوان درمانی

روانی ،آشفتگی اجتماعی ،شناخت اجتماعی ،کنارهگیری

برای وابستگی به مواد با تکنیکهای مبتی بر ذهنآگاهی

اجتماعی ،ارتباط میان فردی و کیفیت زندگی در مقایسه

تلفیق شدهاند و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن-

با گروه کنترل داشتند .هانت 9و همکاران ( )2093نیز به

آگاهی را بوجود آوردهاند .هدف این برنامه پیشگیری

این نتیجه رسیدند که فراوانی و کیفیت استفاده از

ایجاد آگاهی و پذیرش افکار ،احساسات درونی و بیرونی

مهارتهای شناختیرفتاری بر پیامدهای درمانی افسردگی

از طریق تمرینهای ذهنآگاهی و به کار گرفتن مهارت-

نقش واسطهای دارد و باعث اثربخشی بیشتر درمان

های ذهنآگاهی به عنوان یک راهبرد مقابلهای مؤثر در

افسردگی میگردد .کراتنماچر 2و همکاران ( )2091با

رویارویی با موقعیتهای پرخطر است .باون و همکاران

بررسی ارتباط راهبردهای مقابلهای با سالمت روانی در

( )2001دریافتند افرادی که برنامه پیشگیری از عود مبتنی

نوجوانان دارای والدین مبتال به سرطان به این نتیجه

بر ذهنآگاهی را دریافت میکنند به دنبال درمان ،سطح

رسیدند که بین میزان استفاده از مهارتهای مقابلهای

ولع مصرف کمتری گزارش میکنند .نتایج مطالعه

مسئلهمدار و سالمت روانی این کودکان ارتباط مثبت

ویتکیویتز و همکاران ( )2093نشان داد کاهش ولع

3

مصرف به دنبال درمان پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن-

( )2091با مقایسه تأثیر آموزش مهارتهای مقابلهای،

آگاهی تغییری است که در پذیرش ،آگاهی و نگرش

برنامه تسهیل  92گامی و کنترل درمان تأخیری 1برای

غیرداورانه ایجاد میشود .نتایج هیو 1و همکاران ()2093

والدین دارای نوجوانان مبتال به سوء مصرف مواد نشان

نیز نشان داد آزمودنیهای معتاد دارای تحمل آشفتگی

دادند که آموزش مهارتهای مقابلهای ،مهارت بیشتری

پایین که برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی

در مقایسه با دو روش دیگر ایجاد میکند.

دریافت کردند ،نسبت به آزمودنیهای دارای تحمل

یافتههای نوروبیولوژیکی از این فرض حمایت میکنند

آشفتگی پایین که درمان معمولی مصرف مواد را دریافت

که مراقبه ذهنآگاهی نیز میتواند اجبار برای مصرف و

کردند ،کاهش معنیداری در پیامدهای منفی مربوط به

تکانشوری افراد وابسته به مواد را کاهش دهد (مارالت،

مصرف مواد طی دوره پیگیری  1ماهه نشان دادند .گراو

8

 .)2002همانطوری که گراوس و فارمر )9111( 1مطرح

و همکاران ( )2091با بررسی تأثیر پیشگیری از عود مبتنی

کردند در زمینه اعتیادها ،ذهنآگاهی به معنی آگاه شدن

بر ذهنآگاهی نشان دادند در آزمودنیهایی که این

از عوامل برانگیزاننده و محرک ولع مصرف و انتخاب

درمان را دریافت کرده بودند ،مدت زمانی که برای

انجام کار دیگری است که میتواند ولع مصرف را بهبود

تمرینهای ذهنآگاهی صرف میکردند بعد از دوره

بخشد یا از آن پیشگیری نماید .در این راستا پژوهشهای

درمانی افزایش یافته بود و این افزایش با مصرف پایین

وجود دارد .مکگیلوکودی ،ریچتاریک ،پاپاندوناتوس

0

1

. Hundt
. Krattenmacher
3
. McGillicuddy
4
. delayed treatment control
5
. Groves and Farmer
2

6

. Mindfulness based relapse prevention
. Hsu
8
. Grow
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900

الکل و هر داروی دیگر و کاهش ولع مصرف در پیگیری

برای جمعآوری اطالعات ،ابتدا لیست تمامی مراکز ترک

های  2و  1ماهه همراه بود.

اعتیاد سرپایی شهر اردبیل که  91مرکز را شاامل مایشاد،

نتایج موجود نشان میدهند که اغلب افراد وابسته به مواد

تهیه و سپس یک مرکز از بین آنها باه روش نموناهگیاری

در مرحله مسمومیتزدایی آشفتگی روان شناختی باالیی

خوشهای انتخاب و پس از مراجعه به مرکز مربوطه (مرکز

تجربه میکنند که میتواند عامل مهمی در شکست پرهیز

ترک اعتیاد بامداد) تمامی پروندههای مراجعین آن مراکز

و عود اعتیاد به حساب بیاید .همچنین نتایج نشان میدهند

در دسترس قرا گرفت .سپس از بین آنها تعداد  00پروناده

که مهارتهای شناختیرفتاری و آموزش برنامه یشگیری

به روش تصادفی ساده انتخاب و طی تماس تلفنای از آنهاا

از عود مبتنی بر ذهنآگاهی با پیامدهای مثبت درمان

برای مشارکت در پژوهش دعوت به عمل آمد .در مرحله

اختالالت مصرف مواد در ارتباط است ،بنابراین ،پژوهش

بعااد اعضااای نمونااه در سااه گااروه آمااوزش مهااارتهااای

حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش مهارتهای مقابلهی

مقابلهای شناختی رفتااری ( ،)n=20گاروه پایشگیاری از

شناختیرفتاری و برنامهی پیشگیری از عود مبتی بر

عود مبتنی بر ذهنآگاهی ( )n=20و گروه کنترل ()n=20

ذهنآگاهی بر کاهش عالئم روانشناختی افراد وابسته به

به تصادف جایگزین شدند .سپس آزمون تجدیدنظر شاده

مواد انجام گرفت؟

فهرست عالئم روانی 9روی هر سه گروه به عناوان پایش-
آزمااون اجاارا و در مرحلااه بعااد مااداخالت درمااانی روی

روش

گروههای آزمایشی اجرا شد و در نهایت هر سه گاروه باه

جامعه آماری این پژوهش شاامل کلیاهی افاراد وابساته باه

آزمون ذکر شده به عنوان پسآزمون پاسا دادناد .داده-

مواد مراجعه کننده باه مراکاز تارک اعتیااد سارپایی شاهر

های بدسات آماده نیاز باا اساتفاده از آزماونهاای تحلیال

اردبیل در نیماه دوم ساال  9311باود .حجام نموناه ماورد

کواریانس چند متغیری ،یاک متغیاری و آزماون تعقیبای

بررسی  00نفر بود که به شیوهی تصاادفی خوشاهای چناد

بنفرونی تجزیه و تحلیل شد.

مرحلهای انتخااب شادند و باه تصاادف در ساه گاروه 20
نفری شامل دو گروه آزمایش و یاک گاروه کنتارل قارار

ابزار

گرفتند .عدم ابتالء به بیماریهای جسمانی ،داشاتن ساطح

آزمون تجدید نظر شده فهرست عالئم روانی  09سؤالی:

سواد حدااقل سوم راهنماایی ،قرارداشاتن در باازه  0ماهاه
درمان با متادون از مالکهای ورود آزمودنیها به مطالعاه و
غیبت بیش از سه جلسه در مداخالت و عادم تمایال بارای
همکاری در پژوهش نیز مالکهای خارو آزماودنیهاا از
مطالعه حاضر بود .روش پاژوهش در ایان بررسای از ناوع
آزمایشی با طرح پیشآزمون–پسآزمون به هماراه گاروه

این آزمون شامل  10سؤال برای ارزشیابی عالئم روانی
است که شدت نشانهها و شکایتهای معمول روانی را
میسنجد .برای هر ماده پرسشنامه پنج گزینه هیچ (نمره
صفر) تا به شدت (نمره چهار) وجود دارد که پاسخگو با
در نظر گرفتن اینکه چه میزان این مشکل را در طول هفته
گذشته تا به امروز تجربه کرده است گزینه مورد نظرخود

کنترل بود.
. Symptom Checklist-90-Revised
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 901مقایسهی تأثیر آموزش مهارتهای مقابله شناختیرفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی در کاهش عالئم روانشناختی افراد وابسته ...

را مشخص میکند .این پرسشنامه دارای  1بعد و 3

مقابله ای شناختی رفتاری طراحی شده طی  8جلسه

شاخص است .ابعاد  1گانه این آزمون عبارتاند از .9

آموزش داده میشود .اجرای این برنامه آموزشی در طی

شکایتهای جسمانی .2 ،وسواس -اجبار .3 ،حساسیت

 1هفته و در هر هفته  2جلسه یک ساعته به شرح زیر

در روابط متقابل .1 ،افسردگی .1 ،اضطراب.0 ،

انجام میگیرد.

پرخاشگری .1 ،ترس مرضی .8 ،افکار پارانوئیدی.1 ،
روانپریشی .پایایی این آزمون به روش بازآزمایی بین

جدول  1محتوای جلسات برنامه آموزش مهارتهای مقابله
شناختی
جلسه اول

 0/11تا  0/10گزارش شده است .روایی آزمون نیز با
انجام بررسیهایی که بر روی گروههای بیماران روانی،
بیماران جسمی و افرادی که تحت شرایط پر فشار روانی
بودهاند انجام شده رضایت بخش گزارش شده است

آشنایی و برقراری ارتباط ،اجرای پیش آزمون ،بیان
توضیحاتی درباره هدف آموزش مهارتهای مقابلهای
شناختی رفتاری

جلسه دوم

آموزش مهارت خودآگاهی

جلسه سوم

آموزش مهارت همدلی و چگونگی کابرد آن در زندگی
روزمره

(دراگوتیس 9و همکاران .)9113 ،پایایی و روایی این

جلسه چهارم

آموزش مهارت برقراری ارتباط مؤثر

آزمون در ایران قابل قبول بوده است .دراگوتیس و

جلسه پنجم

آموزش مهارت برقراری ارتباط بین فردی

همکاران ( )9110ضرایب همبستگی ابعاد مختلف این

جلسه ششم

آموزش مهارت های افزایش عزت نفس

جلسه هفتم

آموزش مهارت مدیریت بر هیجانات

پرسشنامه را با پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا از  0/30تا

جلسه هشتم

آموزش مهارت مدیریت استرس ،کمک به شناسایی

 0/13گزارش کرده اند .یاراحمدی ( )9310ضرایب اعتبار
همزمان  0/21تا  0/10و رضایی ( 0/38 )9310تا  0/00را
بدست آوردند .ثبات درونی آن از  0/11برای بعد روان
پریشی تا  0/10برای بعد افسردگی گزارش شده است.
پایایی این آزمون به کمک بازآزمایی نیز از  0/80برای
بعد شکایتهای جسمانی تا  0/10برای افکار پارانوئیدی
گزارش شده است(میرزایی .)9311 ،ضریب آلفای
کرونباخ این آزمون در پژوهش حاضر نیز در دامنه ای از
 0/01برای ترس مرضی تا  0/80برای افسردگی به دست
آمد.

استرس ،اثر استرس روی زندگی و فهمیدن اهمیت و مقابله
با استرس

 .2برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی :برنامه
پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی یک برنامه
مداخلهای سرپایی ،گروهی و دارای دستورالعمل میباشد
که توسط باون و همکاران ( )2099برای مصرف
مشکلزای مواد ساخته و ارزیابی شده است .این برنامه
تکنیکهای سنتی پیشگیری از عود شناختی رفتاری را با
مراقبه ذهنآگاهی تلفیق میکند .هدف این برنامه افزایش
آگاهی و پذیرش افکار ،احساسات درونی و بیرونی از

مداخالت درمانی
.9آموزش مهارتهای مقابله ای شناختی رفتاری :برنامه
آموزش مهارتهای مقابله ای شناختی-رفتاری که توسط
ارگونر 2و همکاران ( )2001با هدف ارتقای مهارتهای

طریق تمرین مراقبه ذهنآگاهی و استفاده از این مهارتها
به عنوان یک راهبرد مقابلهای در رویارویی با
موقعیتهای پرخطر برای عود میباشد

1

. Deragotis
. Erguner-Tekinalp & Akkok

2

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال ششم ،شماره 902-991 ،9318 ،2

سجاد بشرپور و همکاران

908

بر اساس ساختار برنامه کاهش استرس مبتنی بر

بر ذهنآگاهی ( ،31/10 )±1 /32و گروه کنترل (8/81

ذهنآگاهی 9و شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی،2

 31/30 )±سال بود .از لحاظ وضعیت اقتصادی -اجتماعی

برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی نیز  8جلسه

در گروه آموزش مهارتهای مقابلهای شناختی رفتاری 1

هفتگی گروه درمانی  2ساعته میباشد .گروه شرکت

نفر ( 31درصد) وضعیت خود را ضعیف 0 ،نفر (30

کنندگان درباره پیشگیری از عود با هم بحث کرده و

درصد) متوسط 1 ،نفر ( 20درصد) خوب و  3نفر نیز عالی

تکنیکهای ذهنآگاهی را تمرین میکنند .بحثهای

گزارش کردند .در گروه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن-

گروهی شامل موضوعاتی نظیر یادآوری تمایل به هدایت

آگاهی  0نفر ( 30درصد) ،وضعیت خود را ضعیف 1 ،نفر

خودکار بودن ،3شناسایی محرکهای برانگیزان عود،

( 20درصد) متوسط 1 ،نفر ( 20درصد) خوب و  1نفر

یادگیری آگاه بودن از لحظه حال ،حضو ذهن داشتن در

( )20عالی گزارش کردند .در گروه کنترل نیز  1نفر (20

طول افکار و تجربیات خوشایند و ناخوشایند ،ترویج یک

درصد) وضعیت خود را ضعیف 8 ،نفر ( 10درصد)

نگرش پذیرش و کار روی موانع تمرین (باون ،چاوال و

متوسط 3 ،نفر ( 91درصد) خوب و  3نفر ( 91درصد) نیز

کولینز2099 ،1؛ ترجمه بشرپور.)9311 ،

عالی گزارش کردند.

جدول  2محتوای جلسات برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر
ذهنآگاهی
جلسه اول

هدایت خودکار و عود

جلسه دوم

آگاهی از محرکهای برانگیزان و ولع مصرف

جلسه سوم

ذهنآگاهی در زندگی روزمره

جلسه چهارم

ذهنآگاهی در موقعیتهای پرخطر

جلسه پنجم

پذیرش و عمل ماهرانه

جلسه ششم

مشاهده افکار به عنوان افکار نه واقعیات

جلسه هفتم

خود مراقبتی و تعادل در سبک زندگی

جلسه هشتم

حمایتهای اجتماعی و تمرینهای مستمر

یافتهها
تعداد  00آزمودنی در سه گروه  20نفری در این مطالعه
شرکت داشتند که میانگین (انحراف معیار) سنی
آزمودنیهای گروه آموزش مهارتهای مقابله شناختی-
رفتاری ( ،31/01 )±1 /21گروه پیشگیری از عود مبتنی

1

). Mindfulness based stress reduction (MBRS
). mindfulness based cognitive therapy (MBCT
3
. automatic pilot
4
. Bowen, Chawla & Collins
2
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جدول  3میانگین و انحراف معیار نمرات سه گروه آزمودنی در خرده مقیاسها و نمره کلی فهرست عالیم  09سوالی
آموزش مقابله شناختیرفتاری

برنامهی پیشگیری از عود

متغیر

شاخص آماری

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

شکایات جسمانی

کنترل
میانگین

انحراف
استاندارد

انحراف
استاندارد

پیش آزمون

28/18

1/11

28/23

99/99

21/10

90/10

پس آزمون

91/88

2/81

93/98

2/03

28/19

1/19

وسواس-

پیش آزمون

21/80

1/32

21/21

90/00

22/31

1/12

اجبار

پس آزمون

20/88

92/33

20/98

0/88

23/00

90/98

افسردگی

پیش آزمون

30/10

90/11

31/12

93/03

20/31

92/93

پس آزمون

99/99

1/90

1/11

2/13

31/00

1/11

حساسیت در

پیش آزمون

29/13

1/19

22/81

0/81

98/33

8/82

روابط بین فردی

پس آزمون

93/11

1/11

98/10

1/11

23/90

8/10

اضطراب

پیش آزمون

21/08

8/11

21/11

1/11

91/11

90/11

پس آزمون

91/11

1/10

91/21

2/08

20/11

1/10

پیش آزمون

93/11

0/20

90/12

1/11

99/80

1/81

پس آزمون

1/99

2/91

8/00

1/38

98/19

0/12

پیش آزمون

91/81

1/10

91/01

1/83

99/81

0/13

پس آزمون

91/99

1/01

93/03

0/31

91/08

1/82

افکار

پیش آزمون

91/88

1/18

91/01

0/13

93/31

1/01

پرخاشگری
ترس مرضی

پارانوئیدی

پس آزمون

93/00

1/21

93/11

0/01

90/10

1/38

روان پریشی

پیش آزمون

20/33

8/19

20/33

8/31

91/81

90/00

پس آزمون

22/00

90/11

29/89

1/01

98/11

1/12

پیش آزمون

982/11

31/01

981/81

12/11

902/81

00/01

پس آزمون

932/81

38/30

931/11

19/90

290/10

18/81

نمره کلی

نتایج جدول  3میانگین و انحراف معیار نمرات سه گروه در هر یک از خرده مقیاسهای فهرست عالیم  10سوالی و نمره کلی
آن را نشان میدهد.
جدول  4نتایج آزمونهای تحلیل کوواریانس چند متغیری

گروه

نام آزمون

ارزش

فراوانی

معنیداری

مجذور اتا

اثر پیالیی

9/20

2/20

0/03

0/00

المبدای ویلکز

0/31

3/12

0/002

0/13

اثر هتلینگ

1/31

1/13

0/009

0/82

بزرگترین ریشهروی

8/13

92/81

0/009

0/81
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جدول  4نتایج آزمونهای چند متغیری برای مقایسه

این جدول مقدار المبدای ویلکز نشان میدهد که 31

میانگین نمرات سه گروه در هر یک از خرده مقیاس

درصد از تفاوتهای بین سه گروه مربوط به اثر بخشی

فهرست عالیم  10سوالی را نشان میدهد .مطابق نتایج

درمان است.

جدول  5نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت تعیین اثربخشی آموزشهای ارائه شده
منبع تغییرات

متغیر وابسته

اثر پیش آزمون

عضویت گروهی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

فراوانی

معنیداری

میزان تأثیر

توان
آماری

شکایات جسمانی

0/00

9

0/00

0/009

0/11

0/09

0/01

وسواس

281/12

9

281/12

2/81

0/90

0/92

0/30

افسردگی

98/83

9

98/83

0/11

0/11

0/02

0/90

حساسیت

23/80

9

23/80

0/32

0/11

0/09

0/08

اضطراب

03/21

9

03/21

0/81

0/30

0/01

0/91

پرخاشگری

0/81

9

0/81

0/22

0/01

0/09

0/01

ترس مرضی

01/08

9

01/08

9/01

0/30

0/01

0/91

افکار پارانویا

1/31

9

1/31

0/91

0/08

0/008

0/01

روان پریشی

213/90

9

213/90

2/18

0/01

0/93

0/31

شکایات جسمانی

9281/12

2

011/19

90/11

0/009

0/19

0/11

وسواس

1/11

2

2/18

0/03

0/11

0/003

0/01

افسردگی

3920/31

2

9103/13

10/83

0/009

0/80

9/00

حساسیت

211/11

2

928/88

9/10

0/91

0/91

0/32

اضطراب

19/30

2

11/08

0/09

0/11

0/01

0/91

پرخاشگری

312/11

2

910/31

0/11

0/001

0/31

0/81

ترس مرضی

8/11

2

1/22

0/01

0/13

001

0/00

افکار پارانویا

21/90

2

92/11

0/28

0/11

0/02

0/08

روان پریشی

100/30

2

210/91

3/01

0/01

0/23

0/12

(،P>0/009

 ،)F= 10/83پرخاشگری

نتایج جدول  1نشان میدهد که بعد از کنترل اثرات پیش

افسردگی

آزمون ،تفاوت معنیداری بین میانگین نمرات پسآزمون

( ،)F= 0/11 ،P>0/001و روان پریشی (3/01 ،P>0/01

سه گروه در شکایات جسمانی (،)F= 90/11 ،P>0/92

= )Fوجود دارد.

جدول  6نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسهی دو به دو میانگین گروهها در متغیرهای مورد بررسی
متغیرها

گروهها

شکایات جسمانی

کنترل

پیشگیری از عود مبتنی بر
ذهن آگاهی

مهارتهای مقابله شناختی رفتاری

(3/01)p=9/00

*

(-91/80)P> 0/000

پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی

-

*

(-98/81)P> 0/000

کنترل

-
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 999مقایسهی تأثیر آموزش مهارتهای مقابله شناختیرفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی در کاهش عالئم روانشناختی افراد وابسته ...
افسردگی

پرخاشگری

روان پریشی

مهارتهای مقابله شناختی رفتاری

(2/19)P=9/00

* (-20/20)P>0/009

پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی

-

(-28/09)P>0/009

کنترل

-

مهارتهای مقابله شناختی رفتاری

(-0/91)P=9/00

پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی

-

کنترل

-

-

مهارتهای مقابله شناختی رفتاری

(-9/19)P=9/00

(90/99)P=0/08

پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی

-

*(-99/03)P>0/01

کنترل

-

-

*

*

(-1/81)P>0/009

*

(-1/19)P>0/09

نتایج جدول  6نشان میدهد که برناماه پیشاگیری از عاود

داری وجود نادارد.همچناین یافتاههاا نشاان مایدهاد کاه

مبتنای باار ذهاانآگاااهی و آماوزش مهااارتهااای مقابلااهی

برنامهی پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی در کااهش

شناختی-رفتاری در کاهش شکایات جسمانی ،افساردگی

روانپریشاای مااؤثر بااوده اساات امااا آمااوزش مهااارتهااای

و پرخاشگری تفاوت معنیداری با گروه کنترل دارند ولی

شاناختی-رفتااری در ایان زمیناه تاأثیر معنایداری نداشااته

در میزان اثربخشی ایان دو روش درماانی ،تفااوت معنای-

است.

جدول  7نتایج آزمون آنکوا برای مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی بر کاهش نمره کلی آزمون فهرست عالیم  09سوالی
نمره

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

فراوانی

سطح

ضریب اتا

معنیداری

اثرپیشآزمون

3120/20

9

3120/20

2/01

0/91

0/03

اثرعضویتگروهی

11913/80

2

31110/80

29/11

0/009

0/13

نتایج جدول  1نشان می دهد که بعد از کنترل اثر پیش

با توجه به این که مطالعات نشان داده است بین آشفتگی

آزمون تفاوت معنی داری بین میانگین نمره کلی دو گروه

روانشناختی و مصرف مواد همایندی وجود داشته و

در پس آزمون نمره کلی آزمون فهرست عالیم 10

مصرف مواد میتواند سبب عالئم افسردگی و اضطراب

سوالی وجود دارد ( .)F=29/11 ،P<0/009نتایج آزمون

شود و از سویی دیگر از آنجا که نقش مؤثر راهبردهای

بنفرونی برای مقایسه دو به دوی میانگین سه گروه نیز

مقابلهای و فرایند ذهنآگاهی در کاهش عالئم

نشان داد که هر دو روش آموزش به یک میزان بر کاهش

روانشناختی و مصرف مواد به اثبات رسیده است ،مطالعه

عالیم روان شناختی افراد وابسته به مواد مؤثر بودند.

حاضر با هدف مقایسهی اثربخشی آموزش مهارتهای
مقابلهی شناختی-رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی

بحث

بر ذهنآگاهی بر کاهش عالئم روانشناختی در افراد
وابسته به مواد اجرا شد.
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نتایج نشان میدهد تفاوت معنیداری بین میاانگین نمارات

مطالعااات انجااام شااده همایناادی عالئاام روانشااناختی و

پس آزمون گروههای آزمایشی (گروه آماوزش مهاارت-

مصرف مواد را مورد تأیید قرار داده (کانوی و همکااران،

های مقابلهی شناختی-رفتاری و گاروه پیشاگیری از عاود

2000؛ گراناات و همکاااران )2001 ،و نشااان دادهانااد کااه

مبتناای باار ذهاانآگاااهی) و گااروه کنتاارل در شااکایات

مصرف ماواد منجار باه آشافتگی روانشاناختی (گرانات و

جساامانی ،افسااردگی ،پرخاشااگری و روانپریشاای و نمااره

همکاران2001 ،؛ اسچوکیت و همکاران )9111 ،و ایجاد

کلاای عالیاام روان شااناختی وجااود دارد .همچنااین نتااایج

عالئاام افسااردگی و اضااطراب ماایشااود (اسااچوکیت و

حاصل از آزمون تعقیبی بنفرونای حااکی از ایان باود کاه

هسلبروک )9111 ،و یافتهها نیز حاکی از ایان اسات کاه

گروههای آزمایشی در میزان اثربخشی بر کاهش شکایات

مصرفکنندگان مواد نقصهایی را در مهارتهای مقابله-

جساامانی ،افسااردگی و پرخاشااگری و نمااره کلاای عالیاام

ای و اجتماعی دارند (مارالت و گردون ،)9180 ،احتمااالا

روان شااناختی تفاااوت معناایداری بااا یکاادیگر ندارنااد.

آموزش مهارتهای مقابلهی شناختی-رفتاری باه بیمااران

همچناین نتااایج نشااان داد کااه برنامااهی پیشااگیری از عااود

وابسته به مواد کماک مایکناد تاا نقاش ساازندهتاری در

مبتنی بر ذهنآگااهی در کااهش روانپریشای ماؤثر باوده

مدیریت شرایط دشاوار و تسالط بار عوامال تانشزا ایفاا

است اما آماوزش مهاارتهاای شاناختی-رفتااری در ایان

نمایند .چنانکه لیت و همکاران ( )2092نیز اشاره میکنناد

زمینااه تااأثیر معناایداری نداشااته اساات .مکانساایم برنامااه

ناااتوانی در مقابلااهی سااازگارانه بااا عواماال تاانشزا نقااش

آمااوزش مهااارتهااای مقابلااهای شااناختیرفتاااری بااه ایاان

پررنگی در مصرف مشکلساز مواد و الکل دارد ،همچنین

صورت است که سطوح آگاهی افراد نسبت باه مشاکالت

به اعتقاد ساندلر و همکاران ( )2000میتوان اثارات منفای

مرتبط با مسئله موجود ،الگوی آن و راهبردهای مقابلاه باا

حاوادث تاانشزای زناادگی را باا اسااتفاده از مهااارتهااای

آن را افزایش مایدهاد کاه ایان فرایناد از طریاق توضایح

مقابلهای مقتضی تعدیل نمود ،چرا که راهبردهاای مقابلاه-

روابط موجود بین افکار ،احساسات و رفتار انجام میشاود

ای یکی از مهمترین عناصار ساالمت روانشاناختی بشامار

و در نهایت باعث دستیابی فرد باه رویکارد حال مسائلهی

میروند .در مجموع میتوان گفت آماوزش مهاارتهاای

انطباقی میگردد .یافتههای بدست آمده باا نتاایج هانات و

مقابلااهی شااناختی-رفتاااری دارای مؤلفااههااایی همچااون

میگنوگناااا ( ،)2093روساااکاالفل ( ،)2093کراتنمااااچر و

مهارتهای خودآگاهی و افزایش عزت نفس است کاه از

همکاران ( ،)2091ماکگیلوکاودی و همکااران ()2091

عناصر اصلی درمانهای افسردگی بوده و به نظر مایرساد

مبنی بر اثربخشی آموزش مهارتهاای مقابلاهای شاناختی

که دیگر مؤلفههای آموزش مهاارتهاای مقابلاهای مانناد

رفتاری و نتایج باون و همکاران ( ،)2001هیو و همکااران

مهارتهای مدیریت هیجانات ،روابط بین فردی ،مهارت-

( ،)2093ویتکیااااویتز و همکاااااران ( )2093و گااااراو و

های ارتباط نیز مؤثر بوده و میتوانند بر شکایات فیزیکای

همکاران ( )2091مبنی بار اثربخشای درماان پیشاگیری از

و پرخاشگری تأثیر بگذارند.

عود مبتنی بر ذهانآگااهی بار پیامادهای منفای باالینی در

با توجه به این که در فرایند ذهن آگاهی تأکیاد اصالی بار

درمان وابستگی به مواد همسو میباشد .با توجه به این کاه

قاارار داشااتن در زمااان حااال و درک مشااکالت و مسااائل
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بدون هرگونه تفسیر یا قضاوت اسات؛ در توصایف نقاش

حالی اس ت که پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی با

فرایند ذهانآگااهی در کااهش عالئام روانشاناختی بایاد

اثرگذاری بر عالیم روانپریشی میتواند روش مداخله

گفت ذهنآگاهی با سالمت روانی ارتبااط داشاته (نیال و

ترجیحی به حساب آید .در نهایت باید گفت اگر چه

همکاران ،)2091 ،میتواند سابب ارزیاابی خاوشخایمتار

نتایج بدست آمده در این پژوهش در راستای نتایج

استرس شود (وینستین و همکاران )2001 ،و تنظیم هیجاان

مطالعات گذشته بود اما با این حال بیان چنین نتایجی

بهتری را به دنبال داشته باشد (گودال و همکاران.)2092 ،

مستلزم پژوهشهای آتی بیشتری در این زمینه میباشد.

از ایاان رو ماایتااوان گفاات از آنجااایی کااه ذهاانآگاااهی

چرا که پژوهش حاضر نیز مانند اغلب مطالعات آزمایشی

مهااارتی شااناختی اساات و فرایناادی ارادی ،غیرانفعااالی و

با برخی محدودیتها از جمله عدم همسانی مواد مصرف

مبتنی بر پذیرش است (دیویس و همکااران )2091 ،مای-

شده توسط افراد و انجام هر دو روش آزمایشی توسط

تواند نقش ماؤثری در کااهش عالئام افساردگی بواساطه

یک نفر همراه بود .بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشهای

اصالح خطاهای شاناختی فارد داشاته و باا تقویات فرایناد

آتی به کنترل ماده مصرفی افراد توجه نمایند و برای پرهیز

تنظیم هیجان کنترل پرخاشگری را به دنباال داشاته باشاد،

از اثر پیشگویی خودکامبخش ،آموزشهای ارائه شده

همچنین ارزیابی مالیامتار عوامال تانشزا بواساطه فرایناد

توسط افراد متفاوت انجام شود .نتایج این مطالعه لزوم

ذهنآگاهی مایتواناد کااهش شاکایات جسامانی فارد را

بکارگیری روشهای آموزش مهارتهای مقابلهای

منجر شود .در رابطه با کاهش عالئم روانپریشای بواساطه

شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن-

برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی نیز باید گفت

آگاهی را به عنوان روشهای مکمل درمان دارویی در

فراینااد ذهاانآگاااهی بااا افاازایش پااذیرش و نگاارشهااای

افراد تحت درمان وابستگی به مواد پیشنهاد میکند.

غیرقضااوتی و کااهش افکااار خودکاار و واکانشپااذیری
هیجانی میتواند نقش پر رنگی در این زمینه داشاته باشاد،

سپاسگزاری

چرا که پذیرش جنبههای غیرقابل قبول زنادگی و آگااهی

در پایان از تمام کسانی که ما را در اجرای این پژوهش

و کنترل صحیح افکار نادرست آشفتگی روانی کمتری را

یاری کردند ،به ویژه مدیریت محترم مرکز ترک اعتیاد

برای فرد وابسته به مواد به همراه خواهد داشت و همچناین

بامداد شهر اردبیل تشکر و قدردانی مینماییم.

کاهش عواطاف منفای و سارکوب افکاار باعاث افازایش
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