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Abstract

The purpose of this study was to design a پژوهش حاضر با هدف طراحي بسته آموزشي تنظیم هیجاني
specially designed syllabus for emotional ویژه افراد در حال ترک مواد مخدر سنتي و بررسي اثربخشي آن
regulation and its effectiveness in Cognitive بر بهبود تحریفهاي شناختي و وسوسه مصرف مواد مخدر این
disturbances and the temptation of drug use. For
this purpose, mixed research method has been  در. روش تحقیق از نوع آمیخته ميباشد.افراد اجرا شده است
used. In the qualitative stage, which was done - مولفه،مرحله کیفي که با روش نظریه مبنایي صورت گرفته
by the method of Grounded Theory, the
هاي سازنده بسته آموزش تنظیم هیجاني (ویژه افراد در حال
constructive components of the package of
emotional regulation training were identified. In  از طرح شبه، در بخش کمي پژوهش.ترک) شناسایي شد
the second stage, the pseudo-experimental  نفر نمونه با روش40 .آزمایشي گروههاي ناهمسان استفاده شد
design of heterogeneous groups was used. 40
subjects were selected by available sampling . و در دو گروه آزمایش و گواه جاي گرفتند،در دسترس انتخاب
method and were randomly assigned to either ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسشنامه تحریفهاي شناختي
experimental
or
control
group.
The ) و وسوسه1998( بین فردي حمام چي و بویوک اوزتورک
questionnaires used include Interpersonal
Cognitive Distortion Questionnaire (Hamamci  دادههاي.) ميباشد1993( مصرف مواد مخدر بﮏ و کﻼرک
& Buyuk-ozturk, 1998) and Beck and Clarke's جمعآوري شده با آزمون تحلیل واریانس عاملي و اندازهگیري
Drug Temptation Questionnaire (1993). The  نتایج نشان ميدهد که آموزش تنظیم.مکرر تحلیل شدند
collected data were analyzed using repeated
measure. The results show that emotional  موجب کاهش نمره تحریفهاي شناختي افراد در حال،هیجاني
regulation training reduces the cognitive  اما بر وسوسه مصرف مواد مخدر،ترک مواد مخدر شده است
distortion of drug abusers, but does not have a
 در نتیجه آموزش راهبردهاي ارزیابي مثبت.تاثیر معناداري ندارد
significant effect on drug use temptation. As a
واند
و بهبود تحریفهاي شناختي در افراد در حال ترک ميت
result, educating positive assessment strategies
and improving cognitive distortions in people
.احساس رضایت آنها را افزایش دهد
who are leaving can increase their sense of
وسوسه
و
ختي
شنا
تحریف
، تنظیم هیجاني:واژههای كلیدی
satisfaction.
Keywords: Emotional regulation, cognitive
مصرف مواد مخدر
disturbance and drug use temptation
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مقدمه
معضل سوءمصرف مواد مخدر یکي از چهار بحران جهاني و عمدهترین بحران اجتماعي کشور ميباشد که با سایر
جنبه هاي اقتصادي ،فرهنگي و  ...کشور ارتباط تنگاتنگي دارد (صاحب الزماني و همکاران .)1388 ،از همین رو،
ترک مصرف مواد مخدر از جمله مساﺋلي است که همواره مورد توجه مسﺌولین و همﭽنین خود مبتﻼیان به
ســوءمصــرف مواد و خانوادههاي آنها بوده اســت .ترک جســماني مواد مخدر چندان مشـکل نیسـت بلکه
مشـکل اصـلي ،بازگشت مجدد و شروع دوباره آن است .تحقیقات مختلف نشان ميدهد که احتمال بازگشت به
مواد مخدر بعد از ترک مواد مخدر ،از  50تا  90درصد ميباشد (صفري حاجت آقایي و همکاران .)1393 ،سه
چهارم افرادي که دورههاي درمان را کامل ميکنند ،در فاصله یﮏ سال پس از درمان ،بازگشت مجدد داشتهاند
(دونوان و ویتکیویتز .)2012 1،بازگشت به مصرف مواد بهدلیل عدم مدیریت وسوسه و میل به مصرف رخ ميدهد.
سازمان بهداشت جهاني ،وسوسه را بهعنوان زیربناي شروع وابستگي به مواد مخدر ،از دست دادن کنترل و عود
دانسته است (چوپان 2و همکاران .)2016 ،وسوسه به معني خواستن 3،تکانه ها 4،تمایﻼت 5،نیاز 6یا اجبار براي
مصرف ميباشد (فرانکن 7و همکاران .)2000 ،وسوسه مصرف ،تحت تاثیر باورهاي شناختي و حالتهاي هیجاني
فرد مصرف کننده است (محمدخاني ،صادقي و فرزاد .)1390 ،بهطور کلي ،حالتهاي شناختي و هیجاني فرد در
حال ترک از عوامل مهمي هستند که ميتوانند شکست در ترک اعتیاد را رقم بزنند .سوءمصرف کنندگان مواد،
اضطراب ،افسردگي و استرس بیشتري را تجربه کرده ،و از نظر شناختي نیز درصد بیشتري از آنها در مقایسه با
افراد عادي ،نگرشهاي ناکارآمد را نشان دادند (حاجي علیزاده ،بحرینیان ،نظیري و مدرس غروي .)1394 ،در
مطالعات متعددي ،افراد وابسته به سیگار گزارش دادند که دلیل اصلي گرایش آنها به سیگار ،تجربه هیجانات منفي
است (تري 8و همکاران .)2013 ،مصرف کنندگان مواد مخدر در تنظیم هیجاني دچار مشکﻼتي هستند (کوبر و
بولینگ 2014 9،و استیوز .)201710،این افراد عمدتا از راهبردهاي تنظیم هیجاني ناسازگار استفاده ميکنند (آلداﺋو،
نولن هاکسما و شویزر ،)201011،و در تنظیم ،درک ،مدیریت هیجانات و کنترل تکانشگري بهویژه در مراحل اولیه
وابستگي ،دشواريهاي زیادي دارند (فوکس ،هانگ و سینها .)201412،مصرف کنندگان مواد مخدر ،خودکارآمدي

1

. Donovan & Witkiewitz
. Choopan
3
. Wanted
4
. Urges
5
. Desires
6
. Need
7
. Franken
8
. Terry
9
. Kober & Bolling
10
. Estevez
11
. Aldao, Nolen Hoeksema & Schweizer
12
. Fox, Hong & Sinha
2

187

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،3سال هشتم

پاییني در مقابله با شرایط تنش زا و اضطراب آور دارند (ابراهیمي ،خامسان و پاکدامن .)1393 ،به عﻼوه،
فراینـدهاي اعتیاد تحـت تـﺄثیر باورهـا و نگـرشهـاي بیمـاران قـرار مـيگیرد و پاسخهاي شناختي و عاطفي
افراد ،هم راستا با نگرشهاي آنهاست (حاجي علیزاده و همکاران .)1388 ،این افراد دچار قضاوتهاي متضاد و
خطا در پیشبیني پیامد رفتارهایشان هستند (لوي .)2014 1،افرادي که سابقه بازگشت به مصرف مواد مخدر دارند،
نگرش هاي ناکارآمد بیشتري نسبت به افراد بدون سابقه عود مصرف دارند (حسن آبادي و همکاران .)1396 ،این
نگرشها ميتواند فرد را مستعد عدم تعادل عاطفي و هیجاني ساخته و افسردگي ،اضطراب و سایر اختﻼلهاي
رواني را موجب شود (حاجي علیزاده و همکاران .)1388 ،بر اساس مدل شناختي بﮏ ،افرادي که باورهاي مرکزي
منفي نسبت به خود دارند ،هنگام تجربه هیجانات منفي بیشتر به سمت مواد مخدر کشیده ميشوند (بﮏ.)1993 ،
از طرفي ،این باورهاي شناختي با مهارتهاي تنظیم هیجاني در تعامل هستند .زیرا ،اگرچه باورهاي مرکزي زمینه
ساز باورهاي مرتبط با مواد هستند ،اما بﻼفاصله آشکار نميشوند ،مگر اینکه بیمار در شرایط تجربه هیجان منفي
باشد (بﮏ .)1993 ،نتایج پژوهشها نشان داده است که عدم وجود مهارتهاي تنظیم هیجان ،به همراه باورهاي
شناختي ناکارآمد موجب افزایش وسوسه مصرف مواد مخدر ميشود (محمدخاني ،صادقي و فرزاد .)1390 ،با توجه
به وجود مشکل تنظیم هیجان در مصرف کنندگان مواد مخدر ،آموزش راهبردهاي موثر در تنظیم هیجان ميتواند
موجب کاهش وسوسه مصرف مواد مخدر و تحریفهاي شناختي شود ،زیرا افرادي تحت تاثیر هیجانات منفي قرار
ميگیرند که مهارتهاي مدیریت هیجانات و کنترل وسوسه را نیاموختهاند (آلداﺋو و همکاران .)2010 ،در حاليکه،
تحقیقات گذشته نشان ميدهد ،آموزش تنظیم هیجاني توانسته موجب کاهش وسوسه مصرف مواد مخدر (چوپان و
همکاران2016 ،؛ آلداﺋو و همکاران )2010 ،و استفاده از دخانیات شود (پورنقاش تهراني و حسین زاده .)1397 ،با
عنایت به موارد فوق ،هدف پژوهش حاضر شناسایي مولفههاي ضروري در طراحي و تدوین بسته آموزشي تنظیم
هیجاني ویژه معتادان در حال ترک ،و بررسي اثربخشي آموزش این بسته در بهبود تحریفهاي شناختي و وسوسه
مصرف مواد مخدر ميباشد.
روش
و کیفي) ميباشد .پژوهش حاضر در دو مرحله اجرا شده
روش تحقیق مورد استفاده روش تحقیق
3
است .مرحله اول پژوهش ،به روش کیفي از نوع نظریه مبنایي صورت گرفته است .در این مرحله ،پژوهشگر به
شناسایي مولفه هاي سازنده بسته آموزش تنظیم هیجاني (با تاکید بر افراد در حال ترک مواد مخدر) پرداخته است.
به همین منظور ،مصاحبه با افراد در حال ترک مواد مخدر سنتي و متخصصان و روانشناساني که بهطور مستقیم با
این گروه در تعامل هستند ،صورت گرفت تا شرایط گروه هدف به خوبي شناسایي شود .ضمن اینکه مطالعات
آمیخته( 2کمي

1
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کتابخانهاي جهت گنجاندن سرفصل هاي مورد نیاز در بسته آموزشي با هدف شناسایي نیازهاي این افراد انجام شد.
در پایان این مرحله ،بسته آموزش تنظیم هیجاني بر اساس نیازهاي خاص افراد در حال ترک مواد مخدر تهیه شد.
جامعه آماري در این مرحله ،افراد در حال ترک مواد مخدر سنتي و متخصصان و روانشناساني که بهطور مستقیم با
این گروه در تعامل هستند ،ميباشند .از میان افراد در حال ترک مواد مخدر  15نفر به روش در دسترس ،و
متخصصان و روانشناساني که بهطور مستقیم با این گروه در تعامل هستند 10 ،نفر به روش زنجیرهاي انتخاب
شدند .ابزار گردآوري دادهها در این مرحله شامل مصاحبه نیمه سازمان یافته بوده است .محور مصاحبههاي با افراد
در حال ترک ،شناخت حالتهاي شناختي -هیجاني و رفتاري آنها بود و محور مصاحبه با روانشناسان ،به منظور
شناسایي راهحلهاي مورد استفاده و اثربخش براي حل مشکﻼت هیجاني افراد در حال ترک بوده است .به منظور
تجزیه و تحلیل دادههاي به دست آمده از مصاحبهها از روش کدگذاري نظري استفاده شده است .کدگذاري نظري
عبارت است از عملیاتي که طي آن دادهها تجزیه ،مفهوم سازي ،و به شکل تازهاي در کنار یکدیگر قرار داده
ميشوند ،و در واقع مرحله کدگذاري همان فرایند اصلي است که طي آن نظریه بر اساس دادهها تدوین ميشود.
مراحل کدگذاري مورد استفاده در این تحقیق شامل کدگذاري باز بر مبناي مقوالت استخراج شده از مطالعه
مقدماتي مباني نظري تحقیق ،کدگذاري محوري وکدگذاري انتخابي ميباشد (استراوس و کوربین .)1995 1،قابل
ذکر است که اساس بسته آموزشي ،مدل آموزش تنظیم هیجاني گراس ميباشد ،اما بر اساس دادههاي حاصل از
مصاحبه و مطالعات کتابخانه اي ،لزوم تاکید بر ارزیابي شناختي براي این گروه روشن شد و این امر منجر به تدبیر
جلساتي براي آموزش ارزیابي شناختي و بازسازي شناختي است .در مرحله دوم که بخش کمي پژوهش ميباشد ،به
منظور بررسي اثربخشي آموزش از طرح شبه آزمایشي گروههاي ناهمسان استفاده شده است .ضمن اینکه به منظور
بررسي ثبات تغییرات نمره در متغیر وابسته ،آزمون پیگیري نیز ،دو ماه پس از اتمام دوره آموزشي اجرا شده است.
در این مرحله ،جامعه آماري شامل کلیه افرادي است که بهصورت جدي مواد مصرف ميکردند و در حال حاضر
اقدام به ترک مواد نموده اند و براي این منظور به سازمان بهزیستي و یا مراکز درماني مراجعه کردهاند .از میان این
افراد بهصورت در دسترس تعداد  40نفر انتخاب شدند .با توجه به احتمال وجود اختﻼالت رواني در مصرف
کنندگان مواد مخدر و تاثیر این اختﻼالت در فرایند آموزش ،ضروري است که عدم وجود این اختﻼالت در گروه
نمونه تایید شود .لذا ،بر اساس نظر متخصصین مراکز درماني و یا مصاحبه اولیه محقق با این افراد ،عدم وجود
اختﻼالت رواني در اعضاي نمونه بررسي و تایید شد .در نهایت ،افراد انتخاب شده بهصورت داوطلبانه در دو گروه
آزمایش و گواه که هر گروه متشکل از  20نفر است ،جاي گرفتند .علت استفاده از روش داوطلبانه ،تمایل افراد به
شرکت در  12جلسه آموزش تنظیم هیجاني بود .مﻼکهاي ورود به پژوهش شامل دارا بودن دامنه سني  18تا 40
سال ،تجربه مصرف مواد مخدر به مدت حداقل شش ماه ،اقدام به ترک مواد مخدر با مراجعه به مراکز درماني،
عدم ابتﻼ به اختﻼالت رواني بر اساس نظر متخصص ،تحصیﻼت دیپلم و باالتر ،کسب نمره باالتر از متوسط در
پرسشنامههاي تحریفهاي شناختي و وسوسه مصرف مواد مخدر ميباشد.
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ابزار
1

اوزتورک2

مقیاس تحریفهای شناختی بین فردی ) : (ICDSاین مقیاس توسط حَمام چي و بویوک
( )1998جهت ارزیابي تحریفهاي شناختي در روابط بین فردي بر مبناي نظریه شناختي آرون تي بﮏ ساخته شده
است .مقیاس داراي  19سوال است که شامل سه خرده مقیاس انتظارات غیرواقعي در روابط ،طرد در روابط بین
فردي و درک نادرست بین فردي ،است (به نقل از حمام چي و بویوک اوزتورک .)2004 ،مطالعات روانسنجي
کیفیت روانسنجي باالیي را براي این مقیاس گزارش نموده است .پایایي آن از طریق همساني دروني توسط آلفاي
کرونباخ و همﭽنین از طریق آزمون مجدد پس از دو هفته براي کل مقیاس به ترتیب  0/67و  r=0/74به دست
آمده است .روایي آن از طریق همبستگي با مقیاس باورهاي غیرمنطقي ،مقیاس افکار اتوماتیﮏ و مقیاس گرایش
به تعارض در روابط بین فردي به ترتیب  0/53 ،0/45و  0/53بهدست آمده که همگي در سطح  0/99اطمینان
معنيدار است (اسماعیلي پور و همکاارن.)1393 ،
پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد :جهت بررسي وسوسه مواد از پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز
) (CBQاستفاده شد که یﮏ مقیاس خود گزارش دهي است و عقاید مربوط به وسوسه مواد را مورد سنجش
قرار ميدهد .این مقیاس توسط بﮏ و کﻼرک ( )1993ساخته شده و شامل  20ماده است که هرکدام در مقیاس 7
درجهاي از کامﻼ مخالف (نمره  )1تا کامﻼ موافق (نمره  )7نمرهگذاري ميشود .این پرسشنامه در فرهنگ ایراني
توسط رحمانیان ،میر جعفري و حسني ( )1384مورد بررسي قرار گرفت .پایایي این پرسشنامه از طریق محاسبه
ضریب همساني دروني برحسب آلفاي کرونباخ برابر  0,84و ضریب تنصیف براي  0,81گزارش شده است.
روش مداخله :در مرحله اول پژوهش ،با استناد به یافتههاي حاصل از مصاحبه با افراد در حال ترک و متخصصین و
همﭽنین ،مطالعه مباني نظري و پژوهشي ،بستههاي آموزشي تهیه و اعتباریابي شد .محوریت اساسي در بسته
آموزشي ،ارتقاء و بهبود مهارتهاي مرتبط با تجارب هیجاني و تاکید بیشتر بر ارزیابي شناختي است ،زیرا دادههاي
مصاحبه با افراد در حال ترک ،حاکي از سطح باالي تحریفهاي شناختي و عدم کنترل هیجانات در این افراد
است.

. Interpersonal cognitive Distortions Scale
Hamamci & Buyuk-ozturk
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جدول  – 1سرفصلهای آموزشی
جلسه
1

موضوع جلسه
آشنایي و برقراري ارتباط
با اعضاي گروه

2

انتخاب موقعیت

هدف جلسه
 .1آشنایي اعضاي گروه با یکدیگر و شروع رابطه متقابل مشاور و اعضاي
گروه
 .2بیان اهداف اصلي و فرعي گروه و گفتگوي اعضا درباره هدف
 .3بیان منطق و مراحل مداخله
 .4بیان چارچوب و قواعد شرکت در گروه
اراﺋه آموزش هیجاني (شناخت انواع هیجانها و حالتهاي هیجاني)

3

انتخاب موقعیت

4
5

مهارت هیجاني
اصﻼح موقعیت

6

گسترش توجه

ارزیابي میزان آسیبپذیري هیجاني و مهارتهاي هیجاني اعضاء شامل سه
بخش .1 :خودارزیابي با هدف شناسایي تجربه هاي هیجاني خود .2
خودارزیابي با هدف شناسایي میزان آسیب پذیري هیجان خود  .3خودارزیابي
با هدف شناسایي راهبردهاي تنظیمي خود.
آموزش مهارت تسکین و تعدیل هیجان
ایجاد تغییر در موقعیت برانگیزاننده هیجان ،جلوگیري از انزواي اجتماعي و
اجتناب.
آموزش مهارتها از جمله .1 :مهارت حل مساله  .2مهارت بین فردي (گفتگو،
اظهار وجود و حل تعارض).
آموزش مهارت تغییر توجه

7

ارزیابي شناختي

افکار حقایق نیستند

8
9

ارزیابي شناختي
بازسازي شناختي

تغییر ارزیابيهاي شناختي و آموزش راهبرد ارزیابي مجدد
بررسي شواهد تایید کننده و تضعیف کننده هیجانهاي تجربه شده

10

تعدیل پاسخ

تغییر پیامدهاي رفتاري و فیزیولوژیکي هیجان

11

مراقبت از خود

کاهش آسیب پذیري نسبت به هیجانها

12

ارزیابي و کاربرد

ارزیابي مجدد و برنامهریزي براي کاربرد آموزشها

منبع آموزش
-

مدل آموزش تنظیم هیجاني
گراس
مدل آموزش تنظیم هیجاني
گراس

درمان DBT
مدل آموزش تنظیم هیجاني
گراس

مدل آموزش تنظیم هیجاني
گراس
درمان شناختي رفتاري مبتني
بر ذهن آگاهي
درمان شناختي  -رفتاري
برنامه مدیریت استرس و تاب
آوري ()SMART
مدل آموزش تنظیم هیجاني
گراس
درمان شناختي رفتاري مبتني
بر ذهن آگاهي
-

در بخش کمي به برررسي فرضیههاي پژوهش پرداخته شد .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر آزمون پیگیري،
اجرا شده است ،از تحلیل واریانس اندازهگیري مکرر بهمنظور بررسي اثر عامل آموزش تنظیم هیجاني و عامل زمان
بر متغیرهاي وابسته (تحریفهاي شناختي و وسوسه مصرف مواد مخدر) استفاده شده است .به عﻼوه ،براي بررسي
پیشفرضهاي استفاده از تحلیل واریانس اندازهگیري مکرر از آزمونهاي کولموگروف– اسمیرنف t ،گروههاي
مستقل (جهت بررسي تفاوت نمرات در پیشآزمون) ،آزمون باکس و کروویت ماخلي براي بررسي واریانس تفاوت
بین همه ترکیبهاي ماتریس واریانس  -کوواریانس در گروههاي مورد بررسي استفاده شده است.
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یافتهها
از میان  40نفر اعضاي نمونه 13 ،درصد تحصیﻼت دیپلم دارند ( 3نفر گروه آزمایش و  2نفر گروه گواه) 57 ،درصد
تحصیﻼت کارداني و کارشناسي ( 12نفر در گروه آزمایش و  11نفر در گروه گواه) و  30درصد ( 5نفر گروه آزمایش
و  7نفر گروه گواه) تحصیﻼت باالتر از کارشناسي دارند .مدت ابتﻼ به اعتیاد در میان اعضاي دو گروه بین  2تا 5
سال است .به عﻼوه ،میانگین سني اعضاي نمونه  37سال و سه ماه است .به منظور بررسي تاثیر آموزش تنظیم
هیجاني بر تحریفهاي شناختي و وسوسه مصرف مواد مخدر از طرح آمیخته تحلیل واریانس عاملي و اندازهگیري
مکرر استفاده شده است .نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان ميدهد که تمامي مقادیر  zبهدست آمده در
خصوص توزیع متغیرها در همه متغیرها (به جز نمرات بهزیستي هیجاني در پسآزمون) به تفکیﮏ آزمونها در
سطح  P≤0,05معنيدار نميباشد .بنابراین ،توزیع متغیرها با توزیع نرمال تفاوت معناداري ندارد و توزیع متغیرها
نرمال است .مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون دو گروه با استفاده از آزمون  tگروههاي مستقل صورت گرفته
است .یافتههاي بهدست آمده حاکي از عدم معناداري تفاوت نمرات دو گروه در پیشآزمون ميباشد.
فرضیه اول :آموزش تنظیم هیجاني بر تحریفهاي شناختي افراد در حال ترک مواد مخدر سنتي موثر است.
مقدار شاخص باکس  Mدر بررسي ماتریس کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه برابر  13,88است که در
سطح  P≤0,05معنيدار نميباشد .بنابراین ،ماتریس کوواریانس دو گروه ،همگن ميباشد .اما مقدار خي دو به
دست آمده در آزمون کروویت ماخلي در آزمون تحریف شناختي برابر  0,69است که در سطح  P≤0,05معنيدار
ميباشد .بنابراین ،واریانس تفاوت بین ترکیبهاي ماتریس واریانس -کوواریانس مربوط به این مقیاسها در گروه-
هاي مورد بررسي یکسان نیست .بنابراین ،از تصحیح گیسر و هیون -فلت ميتوان استفاده نمود که در پژوهش
حاضر از تصحیح گیسر استفاده شده است.
جدول  -2تحلیل واریانس عاملی با اندازهگیری مکرر در بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تحریف
شناختی
مشخصه آماري
آزمون
آموزش
آزمون * آموزش

مجموع مجذورات
1494,53
1963,55
1311,49

درجه آزادي
1,53
1
1,53

میانگین مجذورات
973,89
1963,55
854,61

مقدار F
74,55
14,80
65,42

سطح معناداري
0,0001
0,001
0,0001

اندازه اثر
0,76
0,39
0,74

مقدار  Fبهدست آمده در خصوص تفاوت میانگینهاي تحریف شناختي در آزمونهاي مختلف در سطح P≤0,01
معني دار است .بنابراین ،بین نمرات تحریف شناختي در سه آزمون تفاوت معناداري وجود دارد .مقدار  Fبهدست
آمده در خصوص تفاوت میانگینها در دو گروه آزمایش و گواه نیز ،در سطح  P≤0,01معنيدار است .بنابراین ،بین
نمرات تحریف شناختي در دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد.
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جدول  -3آزمون بنفرونی (مقایسه دو به دو درون گروهی تحریف شناختی در گروه آزمایش)
تفاوت میانگینها
-19,47
-17,87
1,60

مقایسهها
پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون و پیگیري
پسآزمون و پیگیري

سطح معناداري
0,0001
0,0001
0,23

با توجه به معناداري اثر آموزش و آزمون بر تحریف شناختي ،جهت مقایسه دو به دو آزمونها از آزمون تعقیبي
بنفروني استفاده شده است .در گروه آزمایش ،میانگین بهدست آمده در پیشآزمون برابر  73,20است که 19,47
نمره کاهش در پس آزمون رخ داده و در پسآزمون این گروه ،میانگین نمرات برابر  53,73است .در آزمون پیگیري
افزایش کم نمرات اتفاق افتاده و میانگین به  55,33رسیده است .نتایج آزمون بنفروني نشان ميدهد که تفاوت
نمرات پیشآزمون با هر دو آزمون پسآزمون و پیگیري در سطح  P≤0,01معنادار است .همﭽنین ،تفاوت پس-
آزمون و آزمون پیگیري (در سطح  ) P≤0,05معنادار نیست .با توجه به کاهش نمره در پسآزمون و اختﻼف نمره
آزمون پیگیري با پیشآزمون ،ميتوان گفت اثر عمل آزمایشي در آزمون پیگیري در هر گروه آزمایش حفظ شده
است .بنابراین ،فرضیه اول پژوهش مورد تایید قرار ميگیرد.
فرضیه دوم :آموزش تنظیم هیجاني بر وسوسه مصرف مواد در افراد در حال ترک مواد مخدر سنتي موثر است.
در متغیر وسوسه مصرف مواد مخدر ،مقدار شاخص باکس  Mبرابر  8,02است که در سطح  P≤0,05معني-
دار نميباشد .بنابراین ،ماتریس کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه ،همگن ميباشد .مقدار خي دو بهدست آمده در
آزمون کروویت ماخلي در این متغیر برابر  2,97ميباشد که این مقدار در سطح  P≤0,05معنيدار نميباشد.
بنابراین ،واریانس تفاوت بین ترکیب ماتریس واریانس  -کوواریانس مربوط به این متغیر در گروههاي مورد بررسي
یکسان است .بنابراین ،در این خصوص از ضرایب اسفریتي استفاده شده است.
جدول -4تحلیل واریانس عاملی با اندازهگیری مکرر در بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجانی
بر وسوسه مصرف
مشخصه آماري

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

اندازه اثر

آزمون
آموزش
آزمون * آموزش

405,21
58,32
242,01

2
1
2

202,60
58,32
121,00

21,69
0,15
12,95

0,0001
0,70
0,0001

0,48
0,06
0,36

مقدار  Fبهدست آمده در خصوص تفاوت میانگینها در آزمونهاي مختلف برابر  21,69است که این رقم در سطح
 P≤0,01معنيدار است .بنابراین ،بین نمرات وسوسه مصرف مواد افراد در حال ترک در سه آزمون تفاوت معناداري
وجود دارد .مقدار  Fبهدست آمده در خصوص تفاوت میانگینها در دو گروه برابر  0,15است که این رقم در سطح
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 P≤0,05معنيدار نميباشد .بنابراین ،بین نمرات وسوسه مصرف مواد افراد در حال ترک در دو گروه تفاوت
معناداري وجود ندارد.
جدول  -5آزمون بنفرونی (مقایسه دو به دو درون گروهی وسوسه مصرف در گروه آزمایش)
مقایسهها
پیشآزمون و پس آزمون
پیشآزمون و پیگیري
پسآزمون و پیگیري

تفاوت میانگینها
-9,67
-7,33
2,34

سطح معناداری
0,001
0,05
0,24

با توجه به معناداري اثر آزمون بر وسوسه مصرف مواد ،جهت مقایسه دو به دو آزمونها از آزمون تعقیبي بنفروني
استفاده شده است .در گروه آزمایش ،میانگین به دست آمده در پیشآزمون برابر  58,93است که با  9,67کاهش
نمره در پسآزمون ،به  49,26رسیده است و در آزمون پیگیري افزایش کمي وجود دارد و میانگین به  60.51رسیده
است .مقایسههاي دو به دو در خصوص تفاوت درون گروهي ،در این آزمون نشان ميدهد که تفاوت نمرات پیش-
آزمون با پسآزمون در سطح  P≤0,01معنادار است .تفاوت پیشآزمون با آزمون پیگیري و تفاوت پسآزمون و
آزمون پیگیري (در سطح  ) P≤0,05معنادار نیست .با توجه به کاهش نمره در پسآزمون ميتوان گفت که اثر
آموزشها در گروه آزمایش معنادار بوده ،اما این تغییر حفظ نشده است .لذا ،با توجه به عدم معناداري تفاوت بین
گروههاي آزمایش و گواه و همﭽنین ،عدم ماندگاري تغییرات ایجاد شده در آزمون پیگیري گروه آزمایش ،فرضیه
دوم مورد تایید قرار نميگیرد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر نشان ميدهد که آموزش تنظیم هیجاني در قالب بسته تلفیقي ،موجب بهبود
تحریفهاي شناختي در افراد در حال ترک شده است ،اما با وجود کاهش نمره در خصوص وسوسه مصرف مواد
مخدر ،تاثیر آموزشها بر این متغیر معنادار نبوده است .نتایج تحقیقات نشان ميدهد که افراد مبتﻼ به سوءمصرف
مواد بیشتر از افراد بهنجار از راهبردهاي سازش نایافته نظم جویي شناختي ،و فاجعه سازي بیشتر از بهنجار استفاده
ميکنند .در مقابل ،از راهبردهاي سازش یافته (تمرکز مجدد بر برنامهریزي و ارزیابي مجدد مثبت) کمتر استفاده
ميکنند (قاﺋدنیاي جهرم و همکاران .)1395 ،بنابراین ،زماني که راهبردهاي موثر تنظیم هیجان به این گروه
آموزش داده ميشود ،با ارتقاي این مهارتها ميتوان به تغییرات شناختي ،هیجاني و رفتاري این گروه امیدوار بود.
در طي تمرینهاي عملي در خﻼل جلسات آموزشي ،تحریفهاي شناختي افراد شرکت کننده در گروه ،شناسایي
شد .تحریف هاي شناختي نظیر فاجعه انگاري ،سرزنش خود و نشخوار فکري ،در سطح باالیي در افراد نمونه دیده
ميشد .پورفرجي عمران )2011( 1نشان داده است که این تحریفهاي شناختي با سطوح باالیي از اضطراب و
افسردگي همراه است .لوي ( )2014با مرور پژوهشهاي گذشته در خصوص تاثیر باورهاي ناکارآمد در معتادان،
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ادعا ميکند که بهبود مهارتهاي شناختي در ارزیابي و قضاوت باورها ميتواند به افزایش اراده براي ترک مواد
مخدر کمﮏ کند .به همین جهت ،یکي از تاکیدات محقق در جلسات آموزشي ،تاکید بر راهبردهاي ارزیابي مجدد
مثبت و شناسایي و کار بر روي تحریفهاي شناختي بوده است .ارزیابــي مجــدد شــناختي بــهعنــوان یــﮏ
راهبــرد انطباقــي در نظر گرفته ميشود و افــراد ميتواننــد بــا بهــرهگیــري از آن ،واکنــش هیجانــي
خــود را بــه رویدادهــاي اســترس زا جهــت بهبــود عملکــرد تغییــر دهنــد (تــروي .)2012 1،وقتي
مهارت ارزیابي مجدد به افراد آموزش داده ميشود ،آنها ميتوانند این توانایي را براي ارزیابي مصرف مواد مخدر
استفاده کنند .ضمن اینکه این آموزشها سبب ميشود که افراد دالیل مصرف ماده مخدر را در خود جستجو کنند
(ساز2و همکاران .)2012 ،نتایج تحقیقات در این خصوص نشان ميدهد که درمانهاي مبتني بر بازسازي شناختي
و راهحل محور ،تا حد زیادي توانستهاند بهبود حالتهاي هیجاني در مصرف کنندگان مواد مخدر را ایجاد کنند
(مهران ،کﻼنتر هرمزي و فرحبخش .)1394 ،افراد آموزش دیده ميتوانند در موقعیتهاي پریشان کننده و چالش-
برانگیز هیجاني ،خود را حمایت کنند (برکینگ 3و همکاران .)2010 ،تنظیم هیجان ،توانایي مضاعفي را براي
خودداري از مصرف دوباره مواد مخدر فراهم ميآورد و به کنترل وسوسه مصرف کمﮏ ميکند (آلداﺋو و همکاران،
 .)2010بخش دیگري از نتایج بهدست آمده نشان ميدهد که با وجود کاهش نمرات وسوسه مصرف مواد مخدر در
پسآزمون گروه آزمایش ،تاثیرگذري آموزش تنظیم هیجاني بر وسوسه مصرف مواد مخدر معنادار نميباشد .علي-
رغم اینکه پژوهشهاي متعدد ،تاثیرگذاري آموزش تنظیم هیجاني بر وسوسه مصرف مواد را تایید ميکنند ،اما این
موضوع همیشه مورد مناقشه بوده است (آلداﺋو و همکاران .)2010 ،یکي از مهمترین دالیل عدم تاثیرگذاري
آموزش تنظیم هیجاني بر وسوسه مصرف مخدر به تغییرات مغزي ایجاد شده ناشي از مصرف مواد مخدر مرتبط
است .بهطور خاص ،اعتیاد به واسطه ایجاد تغییر در سیستمهاي مغزي که ميتواند تجربه و پیشبیني پاداش،
سیستمهاي مسﺌول ادراک و حافظه و سیستمهاي اجرایي مرتبه باالتر را تحت تﺄثیر قرار دهد ،مشخص ميشود
(لوﺋیس .)2017 4،تاثیرگذاري اعتیاد بر مغز تا حدي است که  ،NIDA5اعتیاد را بهعنوان یﮏ بیماري مزمن و
عودکننده مغز تعریف ميکند (هال6و همکاران .)2015 ،سوءمصرف مواد مخدر سیستم پاداش مغز را فعال ميکند.
فعالسازي مکرر این سیستم توسط مواد منجر به اعتیاد ميشود .سیستم پاداش مغز هنگام شرکت کردن در
فعالیتهاي مفید و لذتبخش ،بهطور طبیعي فعال ميشود .سپس مغز با تولید احساس لذت ،به این رفتار پاداش
ميدهد .مواد اعتیادآور بهصورت بسیار قوي این سیستم را تحریﮏ ميکند و در نتیجه این احساس لذت مصرف
کننده را به انجام این عمل مضر تشویق ميکند .در واقع مصرف مواد مخدر تغییرات متابولیسم دوپامین را موحب
ميشود .از آنجاﺋيکه فعالیت دوپامین موجب تشکیل سیناپسهاي جدید (و از دست دادن سیناپسهاي پیرتر) مي-
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، بنابراین.)2017 ، تغییرات متابولیسم دوپامین سبب تغییرات ساختاري در شبکههاي سیناپسي ميشود (لوﺋیس،شود
.آموزشهاي کوتاه مدت در خصوص راهبردهاي تنظیم هیجان نميتواند بر تغییرات ایجاد شده در مغز غلبه کند
 با وجود.)2011 ، و همکاران1چنانﭽه تحقیقات نیز نشان ميدهد که درمان اعتیاد نیاز به زمان طوالني دارد (لوپز
. ميتوان به غلبه بر این تغییرات امیدوار بود،ایجاد تغییرات جدي ناشي از مصرف مواد مخدر در متابولیسم دوپامین
زیرا نتایج تحقیقات نشان ميدهد که کسب تجارب و یادگیريهاي جدید با تحریﮏ پذیري سیناپسها و شکل
 جهت اثرگذاري بر میل به مصرف ضروري است جلسات، لذا.)1393 ،گیري آنها رابطه دارند (قدیري و همکاران
.آموزشي همراه با جلسات درماني در بازه زماني بلندمدت برگزار شود
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