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اثربخشی گروهدرمانی شناختی-رفتاری بر آسیب به خود و خودانسجامی افراد
معتاد به موادمخدر
مریم فراهانی ،2حسن

حیدری 0

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی -رفتاری بر رسیب به خود و خودانسجامی افراد
معتاد به موادمخدر بود .طرح تحقیق رزمایشی از نوع پیش رزمو  -پس رزمو با گروه کنتر بود .در این
پژوهش 38 ،نفر از معتادا مراجعهکننده به کلینیکهای ترك اعتیاد شهر اراك به صورت تصادفی در دو
گروه رزمایش و کنتر جایرزین شدند .برای جمع روری اطالعات در پیش رزمو و پس رزمو ازپرسشنامه
رسیب به خود و خودانسجامی استفاده شد .برای گروه رزمایشی گروه درمانی شناختی -رفتاری به مدت 1
جلسه اعما شد و برای گروه کنتر هیچگونه مداخله ای انجام نشد .برای تجزیه وتحلیل دادهها از تحلیل
کواریانس چند متغیری استفاده شد .نتایج نشا داد که گروه درمانی شناختی -رفتاری بر رسیب به خود و
خودانسجامی تأثیر معنی دار دارد .با توجه به یافتهها میتوا گفت که درما شناختی رفتاری گروهی در
کاهش رفتار رسیب به خود و در افزایش خودانسجامی اثربخش بوده است و میتواند بهعنوا یک روش
مورداستفاده قرار گیرد .فرایند شناختی نقش مهمی در شکلگیری و تداوم رفتارهای نامتناسب و خود
تخریبی و خودانسجامی دارد ،ازاینرو میتوا با تغییر شناخت به بهبود وضعیت زندگی فردی و اجتماعی
افراد کمک کرد.
کلیدواژه ها :گروه درمانی شناختی -رفتاری ،رسیب به خود ،خودانسجامی ،اعتیاد ،موادمخدر

 .2نویسگنده مسگئو  :دانشگجوی دکتری تخصگصگی مشاوره دانشراه رزاد اسالمی واحد خمین ،خمین ،ایرا  .پست
الکترونیکmaryamfarahani0086@gmail.com :

 .0دانشیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشراه خمین ،خمین ،ایرا
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مقدمه

بشگر امروزی بیش از پیش با معضگالت و مسائل تنشزا و رسیبرسا درگیر بوده و م تأسفانه
بسگیاری از افراد صگرفنظر از سگطو فرهنری و طبقه اجتماعی و اقتصادی ،به انجام رفتارهای
خود تخریبگرایانه  2و رسگیبرسگا مبادرت می ورزند که به سگالمت جسم و روا لطمات
جبرا نگاپگذیری وارد می کنگد .افرادی کگه سگگگوءمصگگگرف مواد دارنگد با توجه به شگگگرایو و
تغییرات روانی بیشگگگتر از سگگگایرین در معرض خطر بوده و امکگا بروز اینگونگه رفتگارها در
ر ها در قیاس با افراد دیرر جامعه بیشگگتر اسگگت .رفتارهای خودتخریبی طبق تعریف اقدامی
مهلک یا غیرمهلک عمگگگگگدی اسگگگگگگگت کگگگگگه فرد با علم به خطرناك بود ر به انجامش
مبادرت می ورزد و نتایج زیا بخش را نصگیب خود نموده و حتی مسگتقیم و یگگگگا غیرمسگتقیم
خانواده ،اطرافیا و حتی در معنای وسگگگگگگگیع کلمگگگگگه جامعه را از نتایج مخرب ر متضگگرر
میکند (کاشگفی .)2390 ،امروزه وجود اسگگترسها و فشگگارهای اجتماعی بیش از هر دوره
دیرری سگگالمت روا انسگگا را به خطر انداخته و او را به طرف اختالالت روانی و انجام
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رفتارهای خود تخریبی ازجمله سوءمصرف موادمخدر سوق میدهد (کاشفی.)2390 ،
انجام بسگگیاری از رفتارهایی مانند سگگوءمصگگرف مواد ،مصگگرف الکل و رژیمهایی غذایی
سگخت که منجر به رسگیب به خود می شگوند جز رفتارهای خود رسیبرسا میباشند (دلو و
هولر  .)0224 ،0رفتگار خودرسگگگیبی بگه عنوا تخریب عمدی یا تغییر بافت بد بدو قصگگگد
عمدی ،خودکشگی  3تعریف شگده اسگگت و از دهه  2662موردتوجه محققا قرارگرفته اسگگت
(فاواز  .)2996 ،4رفتارهای خودرسگگگیبی توسگگگو کار منینرر  5از خودکشگگگی متمایز اسگگگت
(مگدج  8و همکگارا  .)0226 ،خودکشگگگی حگد نهگا یی رفتار رسگگگیبرسگگگا اسگگگت اما رفتار
خودرسگگگیبرسگگگا برای رفتاری به کار میرود که منجر به خودکشگگگی نمیگردد (جنیفر  1و
همکگارا  .)0226 ،عگادتهگای خودتخریبی ممکن اسگگگت نگه تنها باعث به وجود رمد
بیماری شگگود ،بلکه می تواند زندگی خوب جسگگمانی و روانی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
5. Carlmemhnger
6. Madge
7. Jennifer

1. self-harm
2. Deleo & Holler
3. Suicide
4. Favazza

مریم فراهاني و حسن حيدری

کنتر این رفتارهای خودتخریبی بهطور خاص مشگگکل اسگگت ،زیرا ر ها بهطور نسگگبتاً
وسگیعی خارج از حوزه پزشگکی و نمایشهای سنتی هستند و در مراحل ابتدایی با نشانهها
و عالئم مرضگی ناخوشگایند همراه نیسگتنند .لذا به جز در مراحل پیشگرفته بیماری ،ر چنا
مورد توجه قرار نمیگیرند (برك  ،2ترجمه سیدمحمدی.)2394 ،
موادمخدر و داروهای روا گردا ممکن اسگگت رویدادهای شگگناختی را مسگگتقیماً (برای
مثا  ،ایجاد ررامش ،ایجاد اجتناب ،گریز از شگگناختهای دردناك و ایجاد رگاهی و توجه)
و یگا بگه طور غیرمسگگگتقیم (برای مثگا  ،احسگگگاس دلبسگگگتری ،بهگت زدگی و ارزیگابیهای
سگگرکوبشگگده) ،با تغییر باورها و نررشها در مورد اجتناب از رویدادهای شگگناختی تحت
تأثیر قرار دهد .این تغییرات شگناختی ممکن اسگت حاصل تقویتکنندههای نیرومندی باشد
که از مصگرف موادمخدر حاصگل میشگود .بعالوه ،اسگتفاده از موادمخدر ممکن است باورها
و انتظارات مثبتی را در مورد اثر موادمخدر به وجود رورد (اسپادا و نیکویک .)0221 ،0
اعتیاد یکی از عواملی اسگگت که فرد را مسگگتعد رفتارهای خودتخریبی میکند .در مقابل،
میکنگد (تونتی  3و همکارا  .) 0222 ،همچنین خودانسگگگجامی از دیرر عواملی اسگگگت که بر
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اعتیگاد و گرایش بگه موادمخدر تأثیر میگذارد .خودشگگگناسگگگی انسگگگجامی به تالش فرد در
یکپارچه کرد تجربه خود در گذشگگته ،حا و رینده در جهت سگگازش و ارتقا خود اشگگاره
دارد .به نظر میچل در مشگاهده و تأمل که متناظر با وجوه تجربه و تأمل در مد خودشگناسی
انسگگجامی نیز میباشگگد ،هم خود و هم موضگگوع نقش دارند (قربانی ،کونینقام  4و واتسگگو ،5
.)0222
مطالعات در زمینهی خودشگناسگی نشگا دادهاند که خودشناسی باال ،هوش هیجانی باال تر،
نیاز به شگگگناخت ،اسگگگناد درونی کنتر و خودشگگگکوفایی را پیشبینی میکند .همچنین با
خودشگگیفتری نیز ارتباط منفی دارد (قربانی ،واتسگگو  ،بینگ ،داویسگگو و لبرتو .)0223 ،8
خودشگناسگی با هوش هیجانی (قربانی و واتسگو  )0225 ،همبسگگتری مثبت و با سگوءمصگگرف
4. Cunningham
5. Watson
6. Being, Davison & Lebreton

1. Berk
2. Spada & Nikcevic
3. Tonetti
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مواد و اختالالت شگگخصگگیت ارتباط منفی دارد ) قربانی و همکارا  .)0222 ،خودشگگناسگگی با
حرمت خود باالتر ،اتخاذ نظرگاه باالتر و رشگگگفتری پایین تر (قربانی و همکارا )0222 ،
مرتبو اسگت .خودشگناسی انسجامی با استرس ادراكشده و عالئم جسمی کمتر همراه است
(قربانی و همکارا  .)0222 ،بررسگگی تأثیر همزما خودشگگناسگگی انسگگجامی با هوشگگیاری نیز
نشگا دهنده اعتبار افزایشگی خودشگناسگی انسگجامی نسگبت به هوشیاری در پیشبینی نشانههای
جسمی و روانی است (سرافراز.)2390 ،
خودشگگناسگگی نوعی فرریند روا شگگناختی پویا ،سگگازش یافته و انسگگجام بخش اسگگت که
ماهیتی زمانی دارد .در پژوهشهای اولیه این سگگگازه به دو شگگگکل تجربهای و تأملی ترسگگگیم
می شگگد .خودشگگناسگگی تجربه ای پردازش پذیرنده اطالعات مرتبو با خود اسگگت که برحسگگب
تغییرات لحظگه بگه لحظگه و پویگای ر در زما حا صگگگورت میپذیرد .اما خودشگگگناسگگگی
تجربگه ای درونگدادی از تجارب فردی فراهم میرورد که برای مقابله با چالشها و دسگگگتیابی

مرتبو اسگگت .در خودشگگناسگگی تأملی فرد از طریق کنشهای شگگناختی عالی و پیچیدهتر به
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بگه اهگداف ضگگگروری اسگگگ ت و همچنین مانع از پاسگگگخدهی خودکار و بیاختیار میشگگگود.

تحلیگل تجگارب فردی میپردازد و از این رهرگذر بگه طرحهگای ذهنی پیچیگده تری دسگگگت
می یابد که سازش یافتری او را تسهیل میکند (طهماسب ،قربانی و پورحسین.)2365 ،
با توجه به ر که اعتیاد پدیدهای چندعاملی اسگگت بهمنظور بهبود کامل باید چندین
دوره درمانی صگگورت گیرد .دو مقوله اصگگلی در درما اعتیاد ،دارودرمانی و روا درمانی
اسگگگت (میلر و فاپا  .)0221 ،2در درما به مواد افیونی ،درما نرهدارنده با متادو یکی از
رویکردهای معتبر و شگگناختهشگگده در حفظ حالت پرهیز و جلوگیری از بازگشگگت پس از
قطع مصگگرف مواد اسگگت .با وجود ر که درما با متادو یکی از رویکردهای رایج و
اثربخش محسگوب میشگود ،اما به نظر میرسگد که این درما به تنهایی کافی نبوده و باید
از سگگایر درما هایی که ابعاد روا شگگناختی ،روابو اجتماعی و محیطی بیمارا را مدنظر
قرار میدهند اسگتفاده شگود .از میا مداخالت ذکرشگده ،گروهدرمانی ،درما انتخابی برای
1. Miller & Fappa

مریم فراهاني و حسن حيدری

برخی از اختالالت روا شگناختی اسگت که دارای مزایایی همچو صرفهجویی در وقت و
نیرو ،رموزش مهارتهای اجتماعی ،اصگالح و بهبود روابو بینفردی است .این مزایا باعث
اسگگتفاده گسگگترده از این روش به عنوا درما انتخابی برای بیمارا وابسگگته به مواد شگگده
است (برینک و هاسن .)0228 ،2
درما گروهی بسگگته به اهداف ،رویکردهای مختلفی دارد .از جمله رویکردهای رایج
در گروهدرمانی رویکرد شگناختی -رفتاری اسگت که برای دامنه وسیعی از مشکالت انسا
به کار برده شگده اسگت .بر اساس نظریه شناختی رفتاری ،وابستری به موادمخدر مانند سایر
رفتارها ،متشکل از یک سلسله رفتارهای یاد گرفته شده است که از طریق تقلید از الروها
در اثر پی برد به نتایج ماده مخدر اسگگتفاده شگگده مانند کاهش اضگگطراب و افسگگردگی،
تسگگکین درد و باال برد توانایی معاشگگرت اجتماعی رموخته میشگگود .بنابراین ،مهم ترین
هدف درما ر اسگت که پیشگآیندهای مهم را شگناسایی و روشهای مؤثر تسلو بر ر ها
را برای گسگگگیختن رابطگه بگا مواد بگه مراجع رموزش دهد .همچنین ،در این درما بر
شگیوههای مدیریت خلق منفی و اضگطراب و کنتر خشگم تأکید میشگود .مطالعات نشا

اضگگگطراب و افسگگگردگی ،بهبود روابو بگا اطرافیا و افزایش عزتنفس دارد (مارالت و
اوو .)0222 ،0
در سگا های اخیر پیشگرفتهای زیادی در زمینهی درما اختالالت مصرف مواد ایجاد
شگده اسگت .همچنین گزارشهای مختلف اثربخشگی درما شناختی -رفتاری و برتری ر
در مقایسگگگه با عدم درما  ،درما دارویی به تنهایی یا درما های غیراختصگگگاصگگی و نیز
اثربخشگگی حداقل برابر ر با سگگایر مداخالت روا شگگناختی در درما اختالالت مختلف
اعتیادی در جمعیتهای مختلف ارائه شگگده اسگگت .برخی پژوهشها سگگطو پایین تحمل
ناکامی را در شگروع ،تداوم و عود سوءمصرف مواد مهم میدانند (لیندگر  ،مولینز ،نیربور

2. Marlatt & Owen

1. Brink & Hassen
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و بالینی  .)0222 ،2بر اسگگاس دیدگاههای شگگناختی ،رفتارهای اعتیادی تحت تأثیر باورها و
نررشهای افراد قرار دارد (ولز و متیوس )2998 ،0؛ اما نظریههای شگگناختی جدید بر نقش
فراشگناخت نیز در سببشناسی و تداوم اختالالت روانی ازجمله اعتیاد تأکید دارند (ولز و
متیوس .)2998 ،از دیدگاه فراشگناختی ،سگوءاسگتفاده از مواد ،تغییرات سریع معناداری در
رویدادهای شگناختی ،مانند احسگاسات ،افکار یا خاطرات به وجود میرورد (اسپادا  3و ولز،
 .)0225به اعتقاد فالو  ،فراشگگناخت دانش یا فرایندی شگگناختی اسگگت که در ارزیابی،
بازبینی یا کنتر شگگناخت مشگگارکت دارد و عملکرد شگگناختی را تنظیم میکند .اکثر
نظریهپردازا بین دو جنبه فراشگگناخت تمایز قائل شگگدهاند :دانش فراشگگناختی که عبارت
اسگگت از اطالعاتی که افراد در مورد شگگناخت خود درباره عوامل و راهبردهای یادگیری
مرتبو با تکلیف دارند؛ و تنظیم فراشناختی که به انواع اعما اجرایی نظیر توجه ،بازبینی،
برنامهریزی و شگگناسگگایی خطاها در عملکرد اشگگاره دارد و بر فعالیتهای شگگناختی اثر
میگذارد (ولز.)0222 ،
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فراشگناخت از متغیرهایی اسگت که در جریا سوءمصرف موادمخدر مختل میشود و
ممکن اسگت بهطور ویژهای با تحلیلهای شگناختی افراد وابسته به موادمخدر ارتباط داشته
باشگد .به اعتقاد اسگپادا و ولز ( ،0228به نقل از کاشفی )2390 ،فرایند تحلیل اطالعات تحت
تأثیر عوامل عاطفی و فراشگگناختی قرار میگیرند .بنابراین تغییرات عاطفی و احسگگاسگگگی
ممکن اسگت در ارزیابیها و شگناخت تغییر ایجاد کند .کاشگفی ( )2390در پژوهشگی نشگگا
داد کگه بین فراشگگگناخت و رفتارهای رسگگگیب به خود رابطه معناداری وجود دارد .موادمخدر
بهعنوا یک عامل زمینهای مهم در رفتار رسگگیب به خود شگگناخته شگگده اسگت .مواد محرك
سگیسگتم عصگبی از یکسگو و سگرکوبکنندههای عملکرد سگیسگتم عصبی مخدرها از سوی
دیرر می توانند تأثیرات روانی-حرکتی بر فرد گذاشگته و فرد را مسگتعد رسگیب ،بهخصگوص
رسگگیب به خود کنند .با توجه به موارد ذکرشگگده پژوهش حاضگگر با هدف بررسگگی اثربخشگگی
گروهدرمانی شگگگناختی-رفتاری بر خودانسگگگجامی و خودتخریبی افراد معتاد به موادمخدر
2. Wells & Matthews
3. Spada

& 1. Lindgren, Mullins, Neighbors
Blayney

مریم فراهاني و حسن حيدری

صورت گرفت.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
روش تحقیق این پژوهش رزمایشگگگی از نوع پیشرزمو  -پسرزمو با گروه کنتر بود.
جگامعگهی رمگاری این پژوهش تمگام افراد وابسگگگتگه بگه موادمخدر بودند که در سگگگا  95به
کلینیگک ترك اعتیگاد شگگگهر اراك مراجعگه کرده بودنگد .از بین ر هگا  38نفر بگه صگگگورت
تصگگگادفی وارد تحقیق شگگگده و در دو گروه  26نفری رزمگایش و کنتر جگای گرفتند.
مالكهای ورود عبارت بود از :دامنه سگنی  32تا  42سگا  ،حداقل سگواد خواند و نوشگتن و
داشگگتن اعتیاد به موادمخدر حداقل به مدت یک ماه که از طریق مصگگاحبه بررسگگی شگگد.
مالكهگای خروج عبگارت بود از :اسگگگتفگاده همزمگا از سگگگایر روشهگای درمانی (،NA
دارودرمگانی و غیره) ،مبتال بود بگه یکی از اختال هگای سگگگایکوتیک ،عدم تمایل برای
شگگرکت در جلسگگات؛ فرد متقاضگگی دریافت کمکهای دیرری همچو خدمات مددکاری

رمد .درما گروهی در  1جلسگگه متوالی بهصگورت هر هفته  2جلسگگه و هرکدام از جلسگات به
مدت  2سگاعت برگزار گردید .الزم به توضگگیو اسگت که یک هفته پس از اتمام جلسگات از
دوگروه رزمایش و کنتر پسرزمو به عمل رمد .شگگیوه درمانی به کار گرفتهشگگده براسگگاس
گروهدرمانی شگگناختی-رفتاری اسگگپوسگگیتو -سگگمیترس ،هادلی ،کوربی و برواو  )0228( 2به
شرح جدو ذیل بود.

1. Esposito -Smythers, Hadley,
Curby & Brown
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جدول  :9خالصه جلسات گروهدرمانی شناختی -رفتاری
جلسات

محتوا

جلسه 2

اهداف گروه ،مقررات گروه (مثل عدم خشونت و تهدید ،رازداری ،ساعات حضور و نظم گروه ،وقفه و
خروج از جلسات) ،تکالیف برو جلسهای

جلسه 0

ارائه مقدمهای از تحریفهای شناختی و نمونههایی از انواع خطاهای فکری که به وسیله تحریفات شناختی
ایجاد میشود .استفاده از فراشناخت ،جهت تغییرات سریع معنادار در رویدادهای شناختی ،مانند احساسات،
افکار خودتخریب

جلسه 3

ایجاد ررامش ،ایجاد اجتناب ،گریز از شناختهای دردناك و ایجاد رگاهی و توجه

جلسه 4

تغییر باورها و نررشها در مورد اجتناب از رویدادهای شناختی ،تصحیو خطاها و تحریفهای شناختی

جلسه 5

افزایش باورهای شناختی در جهت کاهش رفتارها خودتخریب و افزایش خودانسجامی

جلسه 8

رموزش جهت تالش سازگارانه در ادغام تجربههای گذشته با رگاهی تجربی کنونی و پیوستن «خود»

جلسه 1

بحث پیرامو فرایند جایرزینی افکار منفی با افکار مقابلهای ،ارائه مفهوم رفتارها و شناختهای ایمنی

جلسه 6

مرور دوباره برنامه و اهداف درما و ارائه بازخورد در مورد پیشرفت بیمارا از دیدگاه درمانرر و دریافت
بازخورد از بیمارا در مورد جنبههای موفق و ناموفق درما و ارائه نظریات ،پیشنهادات و انتقادات در مورد
گروه و فعالیتهای ارائه شده در جلسات
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ابزار
 .2پرسگشگنامه رسگیب به خود :این ابزار توسگو سانسو و همکارا در سا  2996ساخته شده
و از  00سگؤا تشگکیل شگده اسگت که رفتارهای خودرسگیبرسگانی مستقیم و غیرمستقیم را
مورد بررسگگی قرار میدهد و بهصگگورت بلی/خیر پاسگگخ داده میشگگود .در این پرسگگشگگنامه
رفتارهایی که عمداً به منظور رسگگیب به خود انجام شگگدهاند (مانند سگگوءمصگگرف دارو ،مواد یا
الکگل و خودزنی) مورد ارزیگابی قرارمیگیرنگد .این پرسگگگشنگگامگه بگگه منظور اسگگگتفگاده در
جمعیتهای روانپزشگکی و غیر روانپزشگکی طراحی شگده اسگت .نمره باال نشا دهنده شدت
و فراوانی بیشگتر رفتارهای خودرسگیبرسگگانی اسگگت .در چندین پژوهش تاکنو از این ابزار
برای اندازهگیری خودرسگگیبرسگگانی مسگگتقیم و غیرمسگگتقیم اسگگتفاده شگگده اسگگت و شگگواهد
درباره ویژگیهای روا سگنجی ر قابل قبو بوده اسگت (طاهبازحسگگین زاده ،قربانی و نبوی،
 .)2392در پژوهش طاهباز حسگگین زاده و همکارا ( ) 2392رلفای کرونبای این پرسگگشنامه
 2/14گزارش شده است.
.0مقیاس خودشگگناسگگگی انسگگگجامی :این مقیاس ،محصگگو بازنرری در نظریه دو وجه

مریم فراهاني و حسن حيدری

خودشگناسگگی تجربهای و تأملی اسگگت .خودشگگناسگی انسگجامی به تالشهای فعا افراد برای
یکپارچه کرد تجربه خود درگذشگگته ،حا و رینده در جهت سگگازش و ارتقاء خود اشگگاره
دارد .در واقع خودشگگناسگگی انسگگجامی تالش انطباقی و توانمند خود در درك تجربه زما
جاری برای پیشگبرد برو دادهای مطلوب است که هر دو وجه خودشناسی تجربهای و تأملی
را بهصگگورت منسگگجم ،با  20گویه میسگگنجد که پاسگگخدهنده در مورد هر سگگؤا  ،وضگگعیت
خود را مشگگگخص میکند .بررسگگگیهای میا فرهنری در ایرا و ایاالتمتحده از اعتبار و
روایی سگگگازه ،مالك و پیشبین این مقیاس حکایت می کند .طی چندین مطالعه روایی و
پایایی این مقیاس به تأیید رسگگگیده اسگگگت (میانرین ضگگگرایب رلفای این مقیاس در مطالعات
مذکور  2/63بوده اسگگگت) .خودشگگگناسگگگی در پیشبینی سگگگالمت روا در قیاس با پنج عامل
بزر

شگگخصگگیت دارای روایی افزایشگگی اسگگت (قربانی و واتسگگو  ،0224 ،به نقل از طاهباز

حسگگگین زاده و همکارا  .) 2392 ،در پژوهش طاهباز حسگگگین زاده و همکارا ( )2392رلفای
کرونبای این پرسشنامه  2/63گزارش شده است.

جدول  :9آماره های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه ها و نوع آزمون

متغیرها

گروهها
رزمایش

رسیب به خود
کنتر
رزمایش
خود انسجامی
کنتر

نوع رزمو

میانرین

انحراف استاندارد

پیش رزمو

0/5

0/4

پس رزمو

2/10

2/69

پیش رزمو

0/22

2/99

پس رزمو

0/2

2/94

پیش رزمو

9/00

2/45

پس رزمو

20/34

0/12

پیش رزمو

9/33

0/20

پس رزمو

9/00

0/22

ابتدا برای بررسگی پیش فرض همرنی واریانسهای خطا از رزمو لو اسگگتفاده شگگد .این
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رزمو برای هیچ کگگدام از متغیرهگا معنی دار نبود .همچنین برای بررسگگگی فرض همرنی
مگاتریس کواریگانس هگا از رزمو ام باکس اسگگگتفاده شگگگد و نتایج حکایت از برقراری پیش
فرض داشگگگت ( M 2/692 , F 0/12 , P>2/25باکس) .برای بررسگگگی پیش فرض نرما
بود توزیع از رزمو اسگگگمیرنوف کولموگروف ( ) k-sاسگگگتفاده شگگگد که نتایج حکایت از
نرما بود توزیع ها داشگگگت .برای بررسگگگی همرنی شگگگیب رگرسگگگیو نیز نتایج حکایت از
برقراری پیش فرض داشگگگت ( .) F 3/212 , P> 2/25بگا توجه به برقراری پیش فرضها از
تحلیل کواریانس چند متغی ره اسگگگتفاده شگگگدکه نتایج نشگگگا داد تأثیر معناداری وجود دارد
( 2/625انگدازه اثر 85/204 ، P<20222 ،

 2/25 ، Fالمبگدای ویلکز) .در اصگگگل 2/18

واریانس متغیر ترکیبی توسگگو عضگگویت گروهی افراد نمونه تبیین میشگگود .برای بررسگگی
الروهای تفاوت از ت حلیل کواریانس تک متغییره به شرح زیر استفاده شد.
جدول  : 2نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری برای بررسی الگوهای تفاوت
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متغییرها

میانرین مجذورات

 Fرماره

معناداری

ضریب اتا

رسیب به خود

200/294

52/956

2/222

2/821

خود انسجامی

211/622

39/028

2/222

2/543

همانطور که در جدو فوق مشگگاهده می شگگود گروه درمانی شگگگناختی رفتاری در هر دو
متغیر مؤثر بوده است.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسگگی اثربخشگگی گروهدرمانی شگگناختی-رفتاری بر رسگگیب به خود و
خودانسگجامی افراد معتاد به موادمخدر انجام شگد .نتایج نشگا داد که گروهدرمانی شگگناختی-
رفتاری بر رسگیب به خود و خودانسگجامی مؤثر اسگت .بنابراین درما شناختی-رفتاری باعث
تغییر رسگگیب به خود و خودانسگگجامی در رزمودنیهای گروه رزمایش در مقایسگگه با گروه
کنتر در مرحلهی پسرزمو شگگده اسگگت .نتیجه نشگگا داد که درما شگگناختی-رفتاری بر
کاهش رسگگیب به خود اثربخش ا سگگگت .این نتیجه با یافتههای هاوتو  2و همکارا (،)0229

1. Hawton
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برو  ،نیومگا  ،کگارلثوورث ،کریتس-کریسگگگتوف و بگک  ،)0224( 2داویگدسگگگو و تایرر

0

( ،)2998همسگگو اسگگت .تایرر ،تیلور و گودینگ  ) 0226( 3در پژوهشگگی نشگگا داد که درما
شگگگناختی-رفتاری موجب کاهش رفتار خودکشگگگیگرا در افراد می شگگگود .درما شگگگناختی
رفتگاری بگه افرادی کگه رفتگار رسگگگیگب بگه خود دارنگد امید بیشگگگتری میدهد (موهلنکام ،4
 .)0228درما شگگگناختی رفتاری بر رفتار رسگگگیب به خود تأثیر دارد (راج ،کوماریاه و بیده ، 5
)0222؛ اما پژوهش کیامنی ،نیکبخت ،امیرربادی ،رمضگگانی و نیک یار ( )2393نشگگا داد که
درما شگگناختی رفتاری بر کاهش رفتارهای پرخطر زندانیا تأثیر معناداری ندارد .می توا
گفت که باورهای شگگگناختی مختل ،مهارتهای مقابلهای را تضگگگعیف میکند ،در نتیجه
باورهای غیرمنطقی مبارزهجویانه و رفتارهای غیر مؤثر و ناکاررمد شگگکل میگیرند و این
امر باعث میشگود که سالمت روانی فرد دچار مشکل شود و در نتیجه وی جهت رفع این
حاالت ناخوشگایند روحی با نراهی مثبت و ابزاری به مصگرف موادمخدر بنررد و نسبت به
سگالمت خود بی توجه باشگگد .افراد دارای فراشگگناخت مختل (کاشگگفی )2390 ،دارای نمره
باال در پرخاشگرری ،قانو شکنی و تکانشرری نیز بوده و گرایشهای قویتری برای ارائه

معنگاداری بر کگاهش رفتگارهگای پرخطر و رسگگگیگبزای افراد وابسگگگتگه بگه موادمخدر دارد و
می توا در کلینیکهای ترك اعتیاد و بیمارسگگگتا ها از این روش در کنار سگگگایر روشهای
دارویی و درمانی اسگگگتفاده کرد .می توا گفت که درما گروهی فرصگگگتی فراهم میک ند تا
افراد درباره مشگکلشگا صگحبت کنند و احسگاسگاتشگا را بروز دهند (حکم ربادی ،رضگایی،
اصگغری ابراهیمرباد و سگالمت .)2393 ،از طرفی بسگیاری از افراد فکر میکنند که فقو ر ها
هسگگگتنگد کگه این مشگگگکگل را دارند .درما گروهی با تقویت عواملی چو به هم پیوسگگگتری
گروهی و احسگگگاس عمومیگت مشگگگکگل ،بگه نوعی شگگگبکه ارتباطی را قوی میکند که فرد با
همراه شگگگد در ر امید ،نوعدوسگگگتی وررامش را در ار تباط متقابل تجربه میکند (عمرانی،
3. Tarrier, Taylor & Gooding
4. Muehlenkamp
5. Raj, Kumaraiah & Bhide

1. Brown , Newman, Charlesworth ,
Crits-Christoph & Beck
2. Davidson and Tyrer
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میرزاییا ،رقاباقری ،حسن زاده و عابدینی)2392 ،
از دیرر نتایج این بود که درما شگگناختی-رفتاری بر خودانسگگجامی تأثیر دارد .این نتیجه
با نتایج پژوهش یارمحمدی و طالب زاده شگگوشگگتری ( )2394همسگگو بود .همچنین پژوهش
طهماسگگگب و همکارا ( )2365نشگگگا داد که بین خودانسگگگجامی ،عاملهای شگگگخصگگگیت و
دیدگاهپذیری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .انسگگگجام خود یعنی فرد بتواند دنیای خود را
قگابلدرك و بامعنا و کنتر شگگگدنی بداند (کراوتز  2و همکارا 2993 ،؛ به نقل از یارمحمدی
و طالبزاده شگگوشگگتری .)2394 ،افراد ممکن اسگگت در طو زندگی با مسگگائلی اجتنابناپذیر
برخورد کنند و اینجاسگت که اگر از حس انسگجام باالیی برخوردار باشند به شیوهای مناسب
با مسگگگائل برخورد میکنند .کرانتز و رسگگگترگر ( ،0224به نقل از سگگگرافراز )2390 ،نشگگگا
دادند که افرادی که حس انسگگگجام باالتری دارند اسگگگترس خود را بهتر مدیریت میک نند در
حگالی کگه پگایین بود حس انسگگگجگام ،رسگگگیگبپگذیری را در برابر بیمگاری افزایش میدهگگد

مفیگدی از برخورد بگا عوامگل اسگگگترسزا را در اختیگار قرار میدهگد .همچنین فرد را قگگادر
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(یارمحمدی و طالبزاده شگگوشگگگتری .) 2394 ،احسگگاس انسگگگجام باعث ایجاد منبع مقاومت

می سگگازد تا در برابر موقعیتهای پرتنش و اسگگترسزای زندگی مقاومت بیشگگتری نشگگا دهد
(بارتلت2996 ،؛ به نقل از یارمحمدی و طالبزاده شگگوشگگتری .)2394 ،می توا اینرونه تبیین
کرد که رموزش تکالیفی همچو تحلیل کارکردی ،مهارترموزی ،افزایش توا شگگناختی
و مقابلهای و مقابله با میل مصگرف ،احسگاس تسگگلو و توانمندی را در افراد به وجود میرورد
که در افزایش خودشگگناسگگی و کاهش خودتخریبی در درما و پرهیز از رفتارهای پرخطر
مؤثر اسگت .عوامل متعددی در علتشگناسگی رفتارهای پرخطر و خودانسگگجامی مؤثر هسگگتند
که در تعامل با یکدیرر منجر به شگگروع مصگگرف و سگگپس اعتیاد میشگگوند .برخی صگگفات
شگگگخصگگگیتی ،خطر سگگگوءمصگگگرف مواد را افزایش میدهند .اعتماد به نفس پایین ،فقدا
مهارتهای اجتماعی و انطباقی و اسگگتفاده از روشهای ناپخته برای مقابله با اسگگگترسهای
زندگی ازجمله این ویژگیهای خطررفرین اسگگت .ویژگیهای روا شگگناختی سگگازش یافته،
1. Kravetz
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پویشگگی و انسگگجامی که به صگگورت نظامند عمل میکنند (قربانی و همکارا  )2364 ،موجب
افزایش سگگگالمت روا و کاهش خودتخریبی افراد وابسگگگته به موادمخدر میگردد .باورهای
فراشگناختی مختل ،مهارتهای مقابلهای را تضگعیف میکند .در نتیجه شگگکلگیری باورها و
رفتارهای ناکاررمد ،سگگالمت روانی فرد دچار مشگگکل میشگگود و نسگگبت به سگگالمت خود
بی توجه میشگود .افراد دارای فراشگناخت مختل و خودانسگجامی ضگعیف ،بیشگتر به مصگرف
مواد تمایل پیدا میکنند .بنابراین به نظر میرسگگد که باورهای فراشگگناختی مختل از مهم ترین
علل رویروری ،حفظ و عود رفتارهای خودتخریبی از جمله وابسگگتری به موادمخدر اسگگت.
با توجه به نتایج پژوهش پیشگگنهاد می شگگود که درما شگگناختی رفتاری در مراکز ترك اعتیاد
ترویج گردد و همچنین اثر این روش درمگانی بر جنبگگههگای روا شگگگنگاختی افراد نوجوا
وابسته به سوءمصرف مواد بررسی و تاثیر این روش درمانی پیریری شود.
منابع
برك ،لورا ( .)2394روا شناسی رشد (از لقاح تا کودکی) .ترجمه یحیی سیدمحمدی .تهرا  :نشر
ارسبارا .

کنندگا مواد .مجله پزشکی ارومیه.150-159 ،)6(05 ،
حسگگین زاده ،طاهباز؛ قربانی ،نیما و نبوی ،سگگیدمسگگعود ( .) 2392مقایسگگه گرایش شگگخصگگیتی
خودتخریبی و خودشگگناسگگی انسگگجامی در بیمارا مبتال به مالتیپل اسگگکلروز و افراد سگگالم.
روانشناسی معاصر.35-44 ،)0(8 ،
طهماسب ،علیرضا؛ قربانی ،نیما و پورحسین ،رضا ( .) 2365خودشناسی انفکاکی و انسجامی :رابطه
وجوه خودشگناسگی با پنج عامل بزر

شگخصیت ،روانشناسی و علوم تربیتی-18 ،)2-0(38 ،

.51
قربگانی ،نیمگا؛ مهری ،یگدالگه و سگگگبزه ررای لنررودی ،میالد ( .)2364رابطه ارضگگگاء نیازهای
روا شگناختی ،خودشگناسگی انسجامی ،بهوشیاری ،شفقت خود ،خود مهارگری و شاخصهای

سگالمت روا با عملکرد شگغلی معلما  .فصگلنامه تازههای روا شگناسگی صگنعتی/سگازمانی ،
.9-02 ،)22(3
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حکم ربادی ،محمد ابراهیم؛ رضگگایی ،علی محمد؛ اصگگغری ابراهیم رباد ،محمد جواد و سگگالمت،
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 خودمهارگری و به هوشیاری، نقش پیشبینی خودشناسی انسجامی.)2390(  مهدی رضا،سگرافراز
 دانشگگگکده، چاپ نشگگگده، پایا نامه دکتری.در تنظیم اسگگگترس و واکنش هگای قلبی عروقی
. روانشناسی و علوم تربیتی دانشراه تهرا
.)2392(  محمود، رمضا و عابدینی، حامد؛ حسن زاده، بهرام؛ رقاباقری،  سمیرا؛ میرزائیا،عمرانی
بررسگی اثربخشگی درما شناختی – رفتاری به شیوه گروهی بر امید به زندگی بیمارا مبتال ب ه

.56-85 ،)93(00 ،  مجله دانشراه علوم پزشکی مازندرا.مالتیپل اسکلروزیس
 رابطۀ باورهای فراشناختی و رفتارهای خودتخریب گرایانه درافراد معتاد به.) 2390(  طیبه،کاشگفی

.39-45 ،)0 (2 ، فصلنامه علمی دانشراه علوم پزشکی تربت حیدریه.موادمخدر
 علی، عباس و نیکیار، بهاره؛ رمضگگگانی، محمد؛ امیرربادی، محمدحسگگگین؛ نیکبخت،کیامینی
 رفتاری بر میزا نشگانههای رسگیبشگناسگی روانی و رفتارهای- تأثیر درما شگناختی.) 2393(

.53-56 ،)0(26 ، مجله علمی دانشراه علوم پزشکی قزوین. پرخطر زندانیا
 اثربخشی مداخله مدیریت استرس به.)2394(  مرضیه، سگرور و طالب زاده شگوشتری،یارمحمدی
.رفتاری بر احساس انسجام در بیمارا مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) شهر اهواز-شیوه شناختی
. همایشررا مهر اشراق،  تهرا.چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
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