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چکیده
این پژوهش با هدف مق ایسه اثربخشی گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر شیوع اختالالت
عملکرد جنسی در افراد معتاد تحت درمان در بیمارستان های شهر شیراز انجام شد .نمونه پژوهش شامل  80مرد معتاد تحت درمان شهر
شیراز بود که به روش تصادفی انتخاب ش دند و در سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هر گروه  20نفر) تقسیم شدند و پرسشنامه اختالل
عملکرد جنسی را تکمیل کردند .برای تحلیل داده ها از نرم افزار  Spssاستفاده گردید .یافته های تحقیق نشان داد که درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد ،طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر مولفه های بهزیستی روانشناختی موثر است.

واژههای کلیدی :بهزیستی روانشناختی ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،طرحواره درمانی ،درمان شناختی -رفتاری
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مقدمه
یکی از مهمترین موضوعات نگران کننده در عصر حاضر ،توسعه آسیب های اجتماعی است که موجب ایجاد چالش های بزرگی در سطح جوامع
شده است و ضرورت مقابله با آنها یک نیاز اساسی است .هر جامعه برای مقابله با چالش های فراروی خود نیازمند شناخت صحیح پدیده های
آسیب زای خود و تجزیه تحلیل روند آنها و ارائه نسخه های کاربردی و عملیاتی کردن آنهاست .یکی از این آسیب ها معضل مواد مخدر و
اعتیاد است که هم از حیث تعداد افراد معتاد و هم از حیث پیچیدگی و رهایی از آن از مهمترین آسیب های اجتماعی کشور محسوب می شود.
اعتیاد پدیده ای است که به آن بالی هستی سوز نام نهاده اند .زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از هنجارهای فرهنگی
و اخالقی می گردد و سالمت جامعه را به مخاطره می اندازد و هر ساله این بالی خانمان برانداز ،قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاک می
نشاند(شمس اسفندآباد و نژاد نادری .)1388 ،بر اساس گزارش سازمان ملل متحد( )2008()UN1اکنون  220میلیون معتاد در جهان زندگی
می کنند ،معتادانی که نیازمند مصرف روزانه مواد اغوا کننده ای مانند تریاک ،هروئین ،کرک ،کریستال ،شیشه ،گرس ،حشیش ،ماری جوانا،
کوکایین ،مرفین و هزاران نوع ماده روانگردان شیمیمایی و صنعتی هستند و بسیاری از آنها شهامت و جسارت ترک این اعتیاد را در خود
ندارند(معلمی ،رقیبی و ساالری درگی .) 1389 ،مطابق گزارشات آماری ،وابستگی به مواد در ایران نیز روندی افزایشی دارد و در میان انواع
نابهنجاریها ،آسیب زا ترین و گسترده ترین معضالت است (غالمی.)1388 ،
اعتیاد بیماری پیچیدهای است که بر حوزه های مختلف فردی ،اجتماعی ،روانشناختی و زناشویی اثر گذار است (حجتی و همکاران.)1389 ،
کاهش بهزیستی روانشناختی ،2بروز اختالل در عملکرد جنسی ،3عدم سازگاری زناشویی 4و وجود طرح واره های ناسازگار اولیه 5در افراد معتاد،
توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده تا راهی برای پیشرفت درمان افراد معتاد بیابند .اعتیاد به مواد مخدر به عنوان پدیده ای زیستی
–اجتماعی – روانی  ،یکی از غم انگیزترین تراژدی های انسانی معاصر است که تبعات بسیار ناخوشایند اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی
داردوجامعه را به انحطاط وسقوط سوق می دهد .مسئله اعتیاد ومبارزه مداوم و روز افزون آن  ،این سوال را به ذهن می آورد که چه چیزی
باعث می شود فرد مورد درمان پس از ترک اعتیاد دراکثر مواردنتواند درمقابل عوامل خارجی مقاومت کند ومجدداً به مواد مخدر روی آورد.
درهمین رابطه این سوال مطرح می شود که اقدامات درمانی تا چه درجه ای متوجه تغییرات محیطی می شود وتا چه سطحی درجهت ایجاد
تغییرات درون درساخت ویژگی های شخصیتی معتاد صورت می گیرد؟ اعتیاد از جمله اختالالت روانپزشکی تلقی می شود که دارای سابقه ای
طوالنی است واز اولویت جهانی برخوردار می باشد  ،لطماتی که اعتیاد درمورد فردمعتاد ،خانواده وی وجامعه در بردارد صدمات جبران ناپذیری
را شامل می شود .گفته شده است که هر گونه اعتیاد جدی نوعی بازی با زندگی ومرگ است ،اگر این بازی به اندازه کافی ادامه پیدا کند به
نفع مرگ تمام خواهد شد (صفری .)1382 ،براساس برخی گزارش های ارایه شده درکشورما حدود  4میلیون معتاد وجود دارد که تخمین
زده می شود  2تا  3میلیون نفر آنها معتاد قطعی و حدود  ،400000نفر آنها معتاد تزریقی می باشند.
ریف 6بهزیستی روانشناختی را تالش برای کمال در جهت تحقق توانایی های بالقوه واقعی خود تعریف می کند .در این دیدگاه ،بهزیستی روانی
جزء روانشناختی کیفیت زندگی ا ست و انعکاس دهنده خلق مثبت و سر زندگی ،سازگاری ،شادمانی ،اعتمادبه نفس است (ریف.)1995 ،
ویژگیهای مثبتی از این دست نشاندهنده ی سالمت بوده و هدف اصلی فرد در زندگی ،شکوفاسازی قابلیتهای خود است .گروهی از
روانشناسان بهجای اصطالح سالمت روانی از بهزیستی روانشناختی استفاده کرده اند .زیرا معتقدند این واژه ابعاد مثبت را به ذهن متبادر
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میکند (میکائیلی منیع .)1389 ،همچنین یک عامل روانشناختی کلیدی که در موفقیت زندگی فردی و خانوادگی ،بهزیستی روانشناختی
است .این واژه ابعاد مثبت را به ذهن متبادر میکند (میکائیلی منیع .) 1389 ،بهزیستی یک حالت رضایت از شاد بودن ،سالمتی و موفقیت
است که به تجربه و عملکرد روانشناختی مطلوب اشاره میکند (عایشه گورل .)2009 ،1اصطالح بهزیستی اصطالحاً بهعنوان احساسی مثبت و
احساس رضایتمندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزههای مربوط به خانواده و شغل و  ...میباشد ،تعریفشده است
(چاو .)2007،2طبق گفته ریف ( ) 2008بهزیستی روانشناختی دارای ماهیت مثبت عملکردی است که متشکل از عناصر مختلفی است .این
عناصر عبارت اند از :پذیرش خود ،رابطه مثبت با دیگران ،خود پیروی ،غلبه بر محیط ،هدفمندی در زندگی و رشد شخصی .افراد با احساس
بهزیستی باال ،به طور عمده ای هیجانات مثبت را تجربه می کنند و از حوادث پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند؛ در حالی که افراد با احساس
بهزیستی پایین ،حوادث و موقعیت زندگی شان را نامطلوب ارزیابی کرده و بیشتر هیجاناتی نظیر اضطراب ،افسردگی و خشم را تجربه می کنند
(چاو .) 2007 ،بنابراین وقتی بهزیستی روانشناختی کاهش می یابد عملکرد مثبت فرد به دنبال آن پایین میآید .عملکرد فرد در زندگی
زناشویی ،تحصیل ،تصمیمگیری ،ازدواج و  ...را شامل میشود که در اثر افت بهزیستی روانشناختی بر این عوامل تأثیر میگذارد (علیپور و
همکاران.)1392 ،
پژوهشها نشان می دهند که در بسیاری از سوء مصرف کنندگان مواد ،شواهدی از دست کم یک اختالل همراه وجود دارد (پرویزی فرد،
1380؛ به نقل از عسکری جنت آبادی .)1391 ،اختالل عملکرد جنسی در اثر مصرف مداوم و مزمن مواد افیونی ،همواره یکی از مشکالت
جدی است که سوء مصرف کنندگان مواد ،با آن مواجه هستند .اعتیاد از عالقه فرد به تشکیل خانواده می کاهد و نیز منجر به اختالل عملکرد
جنسی می شود (ممتازی.)1382 ،
درمان اعتیاد نیز همیشه با پیچیدگی های زیادی روبرو بوده است .تالش هایی که درجهت یافتن اثر بخش ترین نوع درمان چه درحوزه ی
پزشکی و چه درحوزه روانشناسی صورت گرفته کامال امیدوار کننده بوده اما با توجه به اصل تفاوتهای فردی و دالیل متنوع گرایش به مصرف
مواد و همچنین نوع موادی که هر از چند گاه تازه وارد بازار مصرف می شود لزوم ابداع و به کارگیری روش های نوین درمانی به روز را می
طلبد (صفری .)1382 ،پژوهش های زیادی نیز درمورد درمان اعتیاد انجام گرفته است از جمله :نتایج پژوهش کیانی ،قاسمی و پور عباس
( ) 1391حاکی از آن است که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش( )ACTدر سو مصرف کنندگان شیشه موثر است .همچنین نتایج پژوهش
حدادی ،رستمی ،رحیمی نژاد و اکبری زردخانه ( ،)1389حاکی از آن است که درمان شناختی  -رفتاری در سو مصرف کنندگان کرک موثر
است .همچنین نتایج پژوهش عسکری جنت آبادی ( ،) 1391حاکی از آن است که طرحواره درمانی گروهی در سو مصرف کنندگان مواد مخدر
موثر است.
امروزه با نسل سوم درمان هایی مواجه هستیم که آنها را می توان تحت عنوان کلی مدل های مبتنی بر پذیرش 3دسته بندی کرد مانند :درمان
شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی( 4سگال ،ویلیامز و تسدال ،)2002 ،5درمان فراشناختی( 6ولز )2006 ،7و درمان پذیرش و تعهد ()ACT
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(هیز ،استروسال و ویلسون1999 ،9؛ هیز .)2004 ،در این درمان ها به جای تغییر شناخت ها سعی می شود تا ارتباط روانشناختی فرد با افکار
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و احساساتش افزایش یابد .در  ACTهدف اصلی ایجاد انعطاف پذیری روانی است؛ یعنی ایجاد توانایی انتخاب عملی در بین گزینه های
مختلف که متناسب تر باشد ،نه اینکه عملی صرفاً جهت اجتناب از افکار ،احساسات ،خاطره ها یا تمایالت آشفته ساز انجام یا در حقیقت به
فرد تحمیل شود (فورمن و هربرت.)2008 ،
فرایندهای بنیادی درمان تعهد و پذیرش عبارتند از -1 :پذیرش -2 ،ذهن آگاهی -3 ،زندگی در لحظه اکنون -4 ،گسلش شناختی -5 ،ارزش
ها و  -6عمل متعهدانه .در پژوهش هایی که به منظور بررسی کارایی  ACTبعنوان یک درمان ،برای بهبود روابط زوجین دارای مشکل و
افزایش رضایت از زندگی آنها می شود (پترسون و ایفرت .) 2009 ،1همچنین پذیرش و تعهد درمانی در زمینه درد مزمن ،،سو مصرف مواد
(ویلسون ،هیز و بیرد ،)2000 ،2سازگاری زناشویی (رجبی ،ایمانی ،خجسته مهر ،بیرامی و بشلیده ،)1391 ،طرحواره های ناسازگار اولیه
(نریمانی ،عباسی ،بگیان کوله مرز و بختی ) 1392 ،و بهبود بهزیستی روانشناختی (نریمانی ،عباسی ،ابولقاسمی ،احدی و شیخی )1391 ،تاثیر
گذار است.
طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش بوجود آمده ،درمانی نوین و یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط وگسترش مفاهیم وروش
های درمان شناختی – رفتاری کالسیک بنا شده است .طرحواره درمانی ،اصول و مبانی مکتب های شناختی – رفتاری ،دلبستگی گشتالت،
روابط شیء ،سازنده گرایی و روان کاوی را در قالب یک مدل درمانی و مفهومی ارزشمند تلفیق کرده است .طرحواره درمانی یکی از درمان های
است که به درمانگر کمک می کند تا مشکالت مزمن و عمیق بیماران را دقیق تر تعریف کرده و آن ها را به گونه ای قابل درک سازمان دهی
کند .در این مدل ،ردپای طرحواره ها با تاکید بر روابط بین ف ردی بیمار از زمان کودکی تا زمان حال دنبال می شود .با به کارگیری این مدل،
بیماران می توانند مشکالت شخصیتی خود را به صورت نا همخوان ببینند و در نتیجه ،برای رها شدن از مشکالت انگیزه ی بیشتری پیدا کنند.
درمانگران با استفاده از راهبردهای شناختی ،عاطفی ،رفتاری و بین فردی ،در مبارزه با طرحواره ها با بیماران هم پیمان می شوند و بیماران را
به شیوه ی همدالنه با دالیل و ضرورت تغییر روبرو می کنند (یانگ ،کولسکو و ویشار .)2003 ،3در پژوهش های بسیاری از طرحواره درمانی
برای بهبود ناسازگاری بین زوجین استفاده شده است (کارمان ،آرنتز ،ماری و بکر2013 ،؛ به نقل از تاجیک زاده ،زارع ،نظیری و افشاری،
 .) 1393همچنین در زمینه بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه افراد وابسته به مواد (تاجیک زاده و همکاران ،)1393 ،افزایش رضایت زناشویی
(یوسفی و همکاران  )1389 ،و افزایش بهزیستی روانشناختی موثر واقع شد.
شیوه درمان شناختی – رفتاری نیز به عنوان رویکردی هدفمند و کوتاه مدت ،با تمرکز بر بازسازی شناختی و تغییر رفتار بیشتر بر ترک روانی
مواد و جایگزین کردن رفتارها و تفکرات جدید و کارامد به این رفتارها و تفکرات ناکارامد قبلی فرد ،تاکید دارد .فرض بنیادی درمان شناختی –
رفتاری این است که فرایند یادگیری ،نقش مهمی در ایجاد و تداوم وابستگی به مواد ایفا می کند .درمان شناختی – رفتاری با تکیه بر تحلیل
کارکردی و مهارت آموزی ،بیماران را در شناسایی اجتناب و مقابله با مصرف کمک می کند .آموزش مهارت ها ،از جایگاه ویژه ای در درمان
شناختی – رفتاری بر خوردار است .در این نوع درمان ،افکار ،انتظارات و رفتارهای مرتبط با مصرف مواد تغییر کرده و از مدیریت وابستگی که
روش شبیه اقتصاد ژتونی است ،بهره می گیرد (هالجین و ویتبورن2003 ،؛ ترجمه سید محمدی .)1384 ،درمان شناختی – رفتاری در کاهش
میزان بازگشت ،افزایش دوام اثرات ،همسو شدن بیمار و درمان ،خصوصا در مورد بیمارانی که حد باالیی از آسیب روانی همزمان یا شدت
وابستگی را نشان می دهند ،نویدبخش است (کرری ،ولز ،لوچمن ،کرایگید و ناگی2001 ،4؛ افقه و خلیلیان1375 ،؛ مالزاده و اشوری.)1388 ،
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- Wilson and Biyerd
- Young, Kolosko and vishar
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بنابراین با توجه به مطالب فوق ،آنچه که ذهن پژوهشگر را به خود مشغول کرده این است که ،آیا بین مولفه های بهزیستی روانشناختی ،سه
گروه مداخله آزمایشی (گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ،طرحواره درمانی گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی) با گروه کنترل در
افراد معتاد تفاوت وجود دارد؟

روش تحقیق
روش تحقیق به صورت تجربی و از نوع پیش آزمون ،پس آزمون با یک گروه کنترل و سه گروه آزمایش و انتخاب تصادفی بود .گروه درمانی
مبتنی بر پذیرش و تعهد ،طرحواره درمانی گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی متغیر مستقل یا تاثیر گذار و شیوع اختالالت عملکرد
جنسی ،سازگاری زناشویی ،طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانشناختی متغیر مالک مطالعه محسوب می شوند .در طرح های تجربی
ابتدا آمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب شده وگروه های آزمایش به گونه ای تقسیم شدند که شرایط قبل از اجرای آزمایش برای آنها یکسان
بود و همچنین آزمودنیها نیز به صورت تصادفی در گروه ها جایگزین شدند ،پس از آن با دستکاری متغیر مستقل ،تاثیر آزمایش مورد نظر بر
روی متغیر وابسته مطالعه شد (سرمد و همکاران1376 ،؛ به نقل از عسکری جنت آبادی .)1391 ،جامعه آماری در این پژوهش شامل تمام
معتادان مرد تحت درمان در بیمارستان های شهر شیراز ،که تعداد آنها  1500نفر بود .با توجه به جامعه مورد مطالعه ،در این پژوهش از روش
نمونه گیری تصادفی استفاده شد .از میان جامعه آماری  80نفر انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه ،یک گروه گواه ( 20نفر) 3 ،گروه
آزمایش (هر گروه  20نفر) تقسیم شدند.
ابزار جمع آوری اطالعات
مقیاس بهزیستی روانشناختی ()RSPWB

1

ریف در سال  1989برای اندازهگیری بهزیستی روانشناختی ،مقیاس بهزیستی روانشناختی را طراحی کرد .این مقیاس  18سوالی است .در
این پرسشنامه که برای بزرگساالن تهیهشده است آزمودنی باید در یک طیف لیکرت  6درجهای ( =1کامالً مخالفم تا  =6کامالً موافقم) مشخص
سازد که تا چه حد با هر یک از عبارات موافق یا مخالف است .کمترین نمره کل در این مقیاس  18و بیشترین نمره کل  108می باشد .این
مقیاس دارای شش مولفه ،تسلط بر محیط ،ارتباط مثبت با دیگران ،رشد شخصی ،پذیرش خود ،هدفمندی در زندگی و خودمختاری می باشد.
هر مولفه دارای سه سوال و بیشترین نمره اکتساب شده در هر مولفه  18و کمترین نمره  3می باشد .در پژوهش واحدی و غنی زاده ()1388
مقدار پایایی و آلفای کرونباخ این مقیاس را به ترتیب  0/70و  0/71گزارش کردهاند .بیانی وهمکاران (1388؛ به نقل از ظریف گلباریزدی و
همکاران )1390 ،به منظور هنجاریابی مقیاس بهزیستی روانشناختی در ایران آن را بر روی نمونهای از  145نفر اجرا کردند و ضریب پایای به
روش باز آزمایی این مقیاس  ./82به دست آمد که ازنظر آماری معنیدار بود .همچنین همبستگی این مقیاس با مقیاس رضایت از زندگی،
پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ به ترتیب  0/58 ،0/47و  0/46بهدستآمده است بیانی وهمکاران (1388؛ به
نقل از ظریف گلبار یزدی .)1390 ،پایایی کل این مقیاس در پژوهش حاضر  0/85برآورد شد .پایایی مولفه های این مقیاس در پژوهش حاضر
در جدول زیر قابل مشاهده می باشد:

)- Ryff scale psychological wellbeing (RSPWB
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جدول ( )1پایایی مولفه های بهزیستی روانشناختی
مولفه
پایایی

تسلط بر

ارتباط مثبت با

محیط

دیگران

0/77

0/88

رشد شخصی

پذیرش

هدفمندی در زندگی

خودمختاری

خود
0/78

0/79

0/83

0/82

شیوه اجرا
بعد از تعیین نمونه پژوهش ،با بررسی مشخصات کلی آزمودنی ها ،بر اساس روش نمونه گیری تصادفی از جامعه مورد پژوهش ،چهار گروه 20
نفره جدا شدند .آزمودنی ها به شکل تصادفی در سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند .همه آزمودنی ها ابزارهای پژوهش را در دو
نوبت (قبل و بعد از درمان) تکمیل کردند .گروه های آزمایشی در  12جلسه گروه درمانی بر اساس سه رویکرد درمانی شناختی – رفتاری،
طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت هفته ای دو جلسه  90دقیقه ای شرکت کردند .انجام تحقیق تقریبا  3ماه به طول
انجامید .در جلسات گروه بعد از ایجاد انگیزه درمان و حس اعتماد بین اعضای گروه ،به آموزش قواعد و تکنیک های روش های درمانی پرداخته
شد .در جداول  3 ، 2و  4خالصه ای از طرح درمانی سه روش درمانی مذکور ارائه شده است:
جدول ( )2خالصه جلسات گروهی شناختی -رفتاری
رئوس طرح درمان اعمال شده بر گروه آزمایش

جلسه های
درمان
جلسه اول

آشنایی و ایجاد ارتباط ،بیان انتظارات در فرایند درمان ،تاکید بر محرمانه ماندن جلسات ،اجرای پیش
آزمون ،بحث در مورد اهمیت درمان های غیره دارویی برای معتادین به ویژه گروه درمانی ،بیان قواعد و
مقررات گروه ،ارائه تکلیف

جلسه دوم

بررسی تکلیف جلسه قبل معرفی مدل  ،CBTآموزش باال بردن انگیزه(امیدواری) ،توضیح الگوی تحلیل
کارکردی رفتار ،بیان باورها و ارزش های مطلق ،توجه به علت مشکل سازی این باورها ،شناسایی افکار و
فرض ها ،روشن سازی اهداف درمان ،ارائه تکلیف و درمان حساس سازی پنهان

جلسه سوم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،ارزیابی افکار و چالش با آنها ،معرفی چهار سبک توام با خطا(افکار خودایند
منفی ،باورهای منفی ،مثلث شناختی ،خطای منطقی) ،ارائه تکلیف

جلسه چهارم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،درک تجربه بیمار از مواد و مصرف آن ،راهکارهای عملی برای پر کردن اوقات
مراجع ،جدول ثبت فعالیت روزانه و قطع ارتباط با شروع کننده های مصرف مواد ،ارائه تکلیف

جلسه پنجم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،توضیح در مورد باورهای غیرمنطقی مواد و ارائه ،شناسایی شروع کننده هایی
درونی و بیرونی مواد ،ارائه تکلیف

جلسه ششم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،ارزیابی نگرانی ها و احساسات منفی ،آموزش و تمرین فنون کنترل میل به
مصرف ،ارائه تکلیف

جلسه هفتم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،بحث در مورد شیوه های ارتباطی اعضا ،تمرین عملی در گروه ،ارائه فهرست
تحریف های شناختی و توضیح در مورد شناسایی تحریف های شناختی ،ارائه تکلیف

جلسه هشتم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،آموزش آرام سازی ،تمرین ،پیش بینی موقعیت های خطر آفرین ،تدوین یک
برنامه مقابله ای عمومی ،ارائه تکلیف
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جلسه نهم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،معرفی گام های اساسی مساله گشایی ،تمرین مهارت های مساله گشایی درون
جلسه ،ارائه تکلیف

جلسه دهم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،مرور به کار بستن مهارت های مساله گشایی در مورد مسائل روانی-اجتماعی که
مانع درمان باشد ،طراحی یک برنامه حمایتی عینی برای شناسایی مسائل روانی -اجتماعی ،ارائه تکلیف

جلسه یازدهم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،بازنگری و حمایت از تالش های بیمار در اجرای برنامه ،تنبیه خود-
خودپاداشدهی ،آموزش فلش رو به پایین ،ارائه تکلیف

جلسه
دوازدهم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،مرور دوباره برنامه و اهداف درمان ،ارائه بازخورد در مورد پیشرفت ،دریافت
بازخورد از بیمار در مورد جنبه های موفق و ناموفق درمان ،پس آزمون

جدول ( )3خالصه جلسات طرحواره درمانی گروهی
رئوس طرح درمان اعمال شده بر گروه آزمایش

جلسه های
درمان
جلسه اول

مروری بر ساختار جلسات و قوانین گروه و انجام توافق های الزم ،آموزش مفهوم طرحواره ،طرحواره درمانی،
درمان گروهی و نحوه تکمیل کردن پرسشنامه طرحواره ،تکمیل کردن پرسشنامه برای پیش آزمون،
برقراری رابطه با اعضای گروه و فراهم سازی زمینه اعتماد ،ارائه تکلیف

جلسه دوم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،آموزش در زمینه ارتباط بین طرحواره درمانی با سوء مصرف مواد ،فرایند های
شناختی ،پی گیری رابطه درمانی و اعتماد بین اعضا ، ،ارائه تکلیف

جلسه سوم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،آموزش در روند درمان ،ارتباط طرحواره با کودک درون ،بیان یک مثال از
طرحواره ناسازگار ،عوامل موثر در اکتساب طرحواره ،ارائه تکلیف

جلسه چهارم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،شناخت و برانگیختن طرحواره های بیمار ،تصاویر ذهنی با افراد مهم زندگی از
جمله همساالن و سایر کسانی که در شکل گیری طرحواره نقش داشته اند ،کمک به بیمار برای تجربه کردن
هیجان های مرتبط با طرحواره در شروع جلسه ،ارائه تکلیف

جلسه پنجم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،آشنا کردن افراد با سبک های مقابله ای ،بررسی انواع سبک های مقابله ای در
چند نفر از اعضای گروه ،بیان چند مثال درباره سبک های مقابله ای ،ارائه تکلیف

جلسه ششم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،آزمون اعتبار طرحواره ،جمع آوری شواهد عینی تاکید کننده بر طرحواره طی
صحبت با اعضای گروه ،جمع آوری شواهد عینی رد کننده طرحواره ،تعریف جدید از شواهد تایید کننده
طرحواره ،ارائه تکلیف

جلسه هفتم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،ارزیابی مزایا و معایب پاسخ های مقابله ای اعضا ،تهیه کارتهای آموزشی
طرحواره ها ،معرفی فرم ثبت طرحواره ها ،ارائه تکلیف

جلسه هشتم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،به کار بردن تکنیک گفتگوی خیالی ،گفتگوی طرحواره(گفتگوی خیالی) ،توانمند
سازی بیمار برای جنگیدن علیه طرحواره و فاصله گرفتن از طرحواره ،ارائه تکلیف

جلسه نهم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،برقراری گفتگو بین طرحواره و جنبه سالم ،بررسی فرم ثبت طرحواره ،نوشتن
نامه به والدین و برقاری گفتگوی خیالی با آن ها در جلسه درمان از طریق روش صندلی خالی ،تعیین
رفتارهای خاص به عنوان آماج های احتمالی تغییر ،ارائه تکلیف
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جلسه دهم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،راهبردهای درمانی مورد نظر برای تغییر رفتارهای موثر در تداوم طرحواره،
بررسی روش های موثر در توانایی کنترل هیجان ها و تکانه های خود ،ارائه تکلیف

جلسه یازدهم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،بررسی برخی از طرحواره ها مانند ایثار و اطاعت ،محرومیت هیجانی و بازداری
هیجان در اعضای گروه ،آموزش شیوه درست ارتباط و ابراز عواطف و هیجان ،ارائه تکلیف

جلسه

بررسی تکلیف جلسه قبل ،مرور تمرین ها و تکالیف جلسه قبل ،بررسی روش های موثر در تحمل خستگی و

دوازدهم

ناکامی در حین انجام کارها بر اساس طرحواره خویشتن داری ،انجام اقدامات و آمادگی های الزم جهت انجام
آزمون های پایانی از گروه آزمون
جدول ( )4خالصه جلسات گروهی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش
رئوس طرح درمان اعمال شده بر گروه آزمایش

جلسه های
درمان
جلسه اول

آشنایی با اعضای گروه ،برقراری رابطه درمانی ،تعیین قوانین حاکم بر جلسات درمان ،اجرای پیش آزمون،
تصریح رابطه درمانی ،معرفی و سنجش هیجان ،شروع درماندگی خالق ،و ارائه تکلیف

جلسه دوم

بررسی تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،ادامه درماندگی خالق ،استعاره چاله و شناسایی راه حل های
ناکارآمد برای حل مشکل ،ارائه تکلیف

جلسه سوم

بررسی تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،بررسی راهبردهای کنترل خاصی که فرد تا کنون استفاده کرده
است ،معرفی کنترل به عنوان مسئله ،بحث در مورد دنیای درون و تفاوت آن با دنیای بیرون ،استعاره پلی
گراف و ارائه تکلیف

جلسه چهارم

بررسی تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،معرفی پذیرش و تمایل به عنوان جایگزینی برای کنترل ،استعاره
میهمان و بیان احساسات پاک و ناپاک ،ارائه تکلیف

جلسه پنجم

بررسی تک لیف و بازخورد از جلسه قبل ،آشنایی با ویژگی های پنهان زبان که باعث آمیختگی می شود ،بیان
گسلش ،استعاره اتوبوس ،ارائه تکلیف

جلسه ششم

بررسی تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،معرفی انواع خود ،استعاره شطرنج ،آشنایی با گذشته و آینده
مفهوم سازی شده ،ارائه تکلیف

جلسه هفتم

بررسی تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،حرکت به سمت یک زندگی ارزشمند با یک خود پذیرا و مشاهده
گر ،شناسایی ارزش ها و سنجش ارزش های مراجع ،ارائه تکلیف

جلسه هشتم

بررسی تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،ایجاد الگوهای منعطف رفتار از طریق مواجهه ارزش محور ،تمایل به
جای اجتناب ،استعاره مسافران در اتوبوس ،ارائه تکلیف

جلسه نهم

بررسی تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،پذیرش افکار و هیجانات نامطبوع در زمان حال و اکنون ،ارائه
تکلیف

جلسه دهم

بررسی تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،تمرین تکنیکهای درمان ،آموزش چگونگی برخورد با موانع در یک
زندگی ارزشمند ارائه تکلیف

جلسه یازدهم
جلسه

بررسی تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،تعهد به عمل و ارزش ها با وجود موانع ،استعاره نهال و ارائه تکلیف
بررسی تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،ارزیابی تعهد به عمل ،ارائه تکلیف دائمی ،اجرای پس آزمون

دوازدهم
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یافته ها
جدول ( )5نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
بهزیستی روانشناختی

آماره Z

سطح معناداری

1/07

0/19

با توجه به نتایج جدول ( )5که در آن مقدار آماره  Zو سطح معناداری مشخص می باشد ،از آنجایی که مقدار آماره  Zبرای متغیر پژوهش
معنادار نمی باشد (  ،)P > 0/05می توان نتیجه گرفت که توزیع نمرات متغیر نرمال می باشد و پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیر
رعایت گردیده است و می توان از آزمون های پارامتریک برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده کرد.
برای اجرای آزمون آماری کوواریانس ،بایستی پیش فرض های آزمون مد نظر قرار بگیرد .پیش فرض های آن عبارتند از یکسانی واریانس ها و
همگن بودن رگرسیون .لذا قبل از انجام کوواریانس موارد فوق مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بیان شده است.
جدول ( )6نتایج یکسانی واریانسهای خطا برای متغیر وابسته
متغیر

F

سطح معناداری

بهزیستی روانشناختی

2/05

0/48

همانگونه که در جدول ( )6مشاهده می شود نسبت  Fدر بهزیستی روانشناختی معنادار نمی باشد و این بیانگر یکسانی واریانسها است.
جدول ( )7نتایج همگنی برای متغیر وابسته
متغیرها

F

سطح معناداری

بهزیستی روانشناختی

1/47

0/87

همانطور که در جدول ( )7مشاهده میشود چون مقدار  Pبرای متغیر وابسته از  0/05بزرگتر است ،لذا شرط همگنی واریانسها برقرار است.
با توجه به اینکه هر دو پیش فرض آزمون تحلیل کوواریانس رعایت شده است ،پس میتوان از آزمون تحلیل کواریانس استفاده نمود.
بررسی فرضیه
فرضیه پژوهش :روشهای درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی گروهی ،طرحواره درمانی گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر
بهبود مولفههای بهزیستی روانشناختی اثر بخش هستند.
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جدول ( )8آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره عضویت گروهی بر مولفه های بهزیستی روانشناختی
متغیر وابسته

منبع تغییر

DF

میانگین

F

مجذورات

سطح

ضریب اتا

معناداری

ارتباط مثبت با

پیش آزمون

1

1615/87

22/65

0/001

0/32

دیگران

عضویت
گروهی

3

168/35

5/36

0/001

0/24

رشد فردی

پیش آزمون

1

848/45

13/64

0/001

0/22

عضویت
گروهی

3

519/08

8/34

0/001

0/20

پیش آزمون

1

1291/44

18/78

0/001

0/28

عضویت
گروهی

پذیرش خود

خودمختاری

تسلط بر محیط

هدفمندی زندگی

3

16/99

6/62

0/001

0/22

پیش آزمون

1

354/08

14/33

0/001

0/28

عضویت
گروهی

3

144/24

5/76

0/001

0/23

پیش آزمون

1

1591/56

26/24

0/001

0/35

عضویت
گروهی

3

555/72

9/16

0/001

0/27

پیش آزمون

1

2015/51

29/80

0/001

0/38

عضویت
گروهی

3

130/49

7/93

0/001

0/33

همانگونه که درجدول ( )8مشاهده میشود نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره با کنترل اثر پیشآزمون نشان میدهد که بین گروه های
آزمایش(طرحواره درمانی ،درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش) و گروه کنترل در دو مولفه بهزیستی روانشناختی(ارتباط
مثبت با دیگران ،رشد فردی ،پذیرش خود ،خودمختاری ،تسلط بر محیط و هدفمندی زندگی) تفاوت معناداری وجود دارد .داده های تحقیق در
جدول فوق نشان داد که تفاوت مشاهده شده در نمره مولفه های ارتباط مثبت با دیگران ،رشد فردی ،پذیرش خود ،خودمختاری ،تسلط بر
محیط و هدفمندی زندگی از نظر آماری معنادار است و میزان این مولفه ها در گروه آزمایش در پس آزمون به طور معناداری از گروه کنترل
بیشتر است .همانطور که مشاهده می شود بین چهار گروه در نمرات پس آزمون ارتباط مثبت با دیگران( ،)P>0/01 ،F=5/36رشد
فردی( ، )P>0/01 ،F=8/34پذیرش خود( ،)P>0/01 ،F=6/62خودمختاری( ،)P>0/01 ،F=5/76تسلط بر محیط( )P>0/01 ،F=9/16و
هدفمندی زندگی( ) P>0/01 ،F=7/93تفاوت معناداری وجود دارد .بنابر این هر سه گروه آزمایشی توانسته اند بر مولفه های بهزیستی
روانشناختی اثرگذار باشند.
با توجه به اطالعات جدول ( ) 8این فرضیه نیز تایید شد .بنابراین هر سه روش درمانی بر مولفه های بهزیستی روانشناختی (ارتباط مثبت با
دیگران ،رشد فردی ،پذیرش خود ،خودمختاری ،تسلط بر محیط و هدفمندی زندگی) موثر بودند .و باعث افزایش این مولفه ها شدند.
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بحث و نتیجه گیری
فرضیه پژوهش :روش های درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی گروهی ،طرحواره درمانی گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر بهبود
مولفههای بهزیستی روانشناختی اثر بخش هستند.
طبق این یافته ،روشهای درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی گروهی ،طرحواره درمانی گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی تا حد
زیادی توانسته است مولفههای بهزیستی روانشناختی را افزایش دهند .بنابراین نتیجه این فرضیه با یافته های فروس و همکاران (،)2013
کلری و همکاران ( ،)2011گیبسون و مایرز ( ،)2008تاجیک زاده و همکاران ( ،)1393تابع بردبار ( ،)1392نریمانی و همکاران (،)1392
عسکری جنت آبادی ( ،)1391کیانی و همکاران ( ،)1391همسو می باشد.
رویکرد درمانی شناختی-رفتاری برای افراد معتاد تحت درمان مناسب است چرا که با زندگی روزمره و رفتارهای آنها در طی روز همخوانی
دارد و حضور فعال گروه آزمایش در جلسات گروهی در این پژوهش نشان می دهد که بیماران توانسته اند با این روش درمانی ارتباط خوبی
برقرار نموده و از آن احساس رضایت داشته باشند .ارائه تکالیف مناسب باعث شد آنها با مثال هایی از زندگی عادی خود روبرو شوند و نسبت به
آنها آگاهی پیدا کنند .آنها در می یابند که چگونه خودشان با طی کردن مراحل درمان و بکارگیری یکسری از مهارت ها می توانند کنترل
بیشتری بر افکار ،رفتار و احساساتشان داشته و به یک نتیجه مثبت دست یافته و با تمرین آن مهارت ها در طی زمان ،آنها را بصورت خودکار
درآورند .و در نتیجه به افزایش بهزیستی خود کمک کنند .از طرف دیگر ،هر چه این فرایند بیشتر اتفاق بیافتد ،احتمال انجام رفتارهای
تکانشی و خود آسیب رسان لغزش ناشی از وسوسه و اثرات طوالنی مدت مصرف مواد در آینده کاهش می یابد.
از آن جا که درمان اعتیاد مستلزم راهبردهایی است تا بیماران را قادر به حفظ قدرت سازگاری با روند درمان کند ،آموزش های روانشناختی
می تواند نقش موثری را در تحقق این هدف ایفا کند .به خصوص در رویکرد مبتنی بر تعهد و پذیرش که معتقد است مراجع هرگز به عنوان
شکست خورده ،آسیب دیده و یا دور از امید نگریسته نمی شود .در عوض این رویکرد همیشه نوعی از توانمند سازی است که زندگی مبتنی بر
ارزشها ،غنا و پرمعنایی را در دسترس همه می داند .همچنین آسیب و مشکل جزئی از زندگی در نظر گرفته می شود نه یک وجود خارجی
برای خالص شدن از آن .بهبودی به واسطه یک سطح مطلق از موفقیت تعریف نشده ،بلکه انتخاب فزاینده ،در بر گیرنده زمان حال و گام رو به
جلو در جهت یک زندگی ارزشمند در این رویکرد مورد تاکید است تا به بهزیستی بیشتر دست یابیم .درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش به
آموزش به گروه این امکان را می دهد که در وهله اول به تغییر روابط با تجارب درونی شان ،کاهش اجتناب تجربی و افزایش انعطاف پذیری و
افزایش عمل در مسیرهای ارزشمند را به افراد آموزش می دهد( .هیز و همکاران .)2012 ،ریس 1و همکارانش ( )2011نیز روش طرح واره
درمانی را به صورت گروهی روی تعدادی از مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی به کار بردند و نتایج حاکی از اثربخشی این روش در کاهش
عالئم مرضی اختالالت مرزی بوده است .امانی و همکارانش ( )1390نیز طی پژوهشی به مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان
دلبستگی بر سبکهای دلبستگی دانشجویان در مرحله عقد پرداختند و نتایج آ نها حاکی از اثربخشی روش دلبستگی درمانی بر کاهش
سبکهای دلبستگی ناایمن بوده است .با توجه به مطالب فوق ارزش و اهمیت و اثرگذاری این سه رویکرد را در بهزیستی روانشناختی و مولفه
های آن را بهتر احساس می کنیم.
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک رفتار درمانی است که آشکارا این رویکرد تغییر افکار و احساسات را به جای تغییر شکل محتوا یا فراوانی
آنها میپذیرد ACT .شش فرآیند مرکزی دارد که منجر به انعطاف پذیری روان شناختی و بهزیستی روانی میشود .این شش فرآیند عبارتند
از :پذیرش ،گسلش ،خود به عنوان زمینه ،ارتباط با زمان حال ،ارزشها و عمل متعهد .فرایندی که در درمان  ACTمهم بود و نقش آن نیز در
پروتکل درمانی پژوهش حا ضر نیز برجسته بود ،تاکید بر عمل متعهدانه است .ترغیب بیماران به روشن کردن ارزشها ،تعیین اهداف ،پیش بینی
موانع و در نهایت تعهد به انجام اعمالی در راستای دستیابی به اهداف و حرکت در جهت ارزش ها ،با وجود مشکالت روانشناختی(با پذیرش
مشکل) باعث می شود تا ضمن تحقق اهداف و شادکامی ناشی از آن که بر رضایت از زندگی بیمار می افزاید ،او را از گیر افتادن در حلقه ای از
افکار و احساسات منفی(از قبیل یاس و نا امیدی ،فاجعه پنداری و افسردگی) که به نوبه خود باعث شدت مشکل وی نیز می شود ،رهایی می
بخشد .و به این شکل زمینه افزایش بهزیستی روانشناخی فرد را مهیا می کند.
- Reiss
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علیپور ،ا .رحیمی ،ا .زارع ،ح .) 1392( .بررسی رابطه سالمت روان و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور استان تهران .مجله
پزشکی ارومیه.565-557 ،7 ،
غالمی ،م .)1388( .آخرین گزارش وضعیت اعتیاد در ایران .فصلنامه حکیم.59-73 ،9 .
کیانی ،ا ر .قاسمی ،ن .پورعباس ،ع ،)1391( .مقایسه اثزبخش ی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف
و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه ،فصلنامه اعتیاد پژوهی سو مصرف مواد ،سال ششم ،شماره .24
محمدی نژادی ،ب .ربیعی ،م ،) 1394( .بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه ،مجله طب
انتظامی ،سال چهارم ،شماره .179-190 ،3
معلمی ،ص .رقیبی ،م .ساالری درگی ،ز .) 1389( .مقایسه هوش معنوی و سالمت روان در افراد معتاد و غیر معتاد .مجله علمی پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.242-235 ،)3(18 ،
معین ،ل .غیاثی ،پ .و مسموعی ،ر .)1390( .رابطه سخت رویی روان شناختی با سازگاری زناشویی  .فصلنامه علمی و پژوهشی جامعه شناسی
زنان.163-175 ،)4( 2 ،
مالزاده ،ج .منصور ،م .اژه ای ،ج .کیامنش ،ع .) 1381( .سبکهای رویاگری و سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد .مجله روانشناسی ،سال ،6
شماره .255-275 ،3
مالزاده ،ج .منصور ،م .اژه ای ،ج .کیامنش ،ع .) 1381( .سبکهای رویاگری و سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد .مجله روانشناسی ،سال ،6
شماره .255-275 ،3
ممتازی ،س .)1382( .خانواده و اعتیاد .زنجان :مهدیس.
میکائیلی منیع ،ف .)1389( .بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه .فصلنامه علمی
پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز ،سال  ،5شماره .143-165 ،18
نریمانی ،م .عباسی ،م .ابولقاسمی ،ع .احدی ،ب .شیخی ،س ،)1391( .مقایسۀ اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر
بهزیستی روانشناختی ،سازگاری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای اختالل ریاضی ،مطالعات آموزشی و آموزشگاهی ،سال سوم،
شماره .2
نریمانی ،م .عباسی ،م .بگیان کوله مرز ،م ج .بختی ،م ،)1392( .مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTو روایت
درمانی گروهی بر تعدیل طرح وارههای ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طالق ،فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده ،سال چهارم،
شماره .1
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 بهزیستی معنوی و کیفیت زندگی با بهزیستی، نماز، مذهبی، الگوی تحلیل مسیر روابط بین انگیزش درونی.) 1388( . س، غنی زاده. ش،واحدی
.42-28 ،2 ، پژوهشی در سالمت روانشناختی- فصلنامه علمی،روانشناختی دانشجویان
. انتشارات روان، تهران،)1384(  یحیی، ترجمه سید محمدی،2  جلد، آسیب شناسی روانی،)2003( . س ک، ویتبورن. ر پی،هالجین
، اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی،)1389( . ج، فتح آبادی. ع، تیرگری. ع، عابدین. ر،یوسفی
.3  شماره، سال دوم،مجله روانشناسی بالینی
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