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اثربخشی آموزش مهارتهای رفتار درمانی دیالکتیکی بر تابآوری افراد
معتاد در حال سمزدایی از مواد افیونی
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خالصه
مقدمه
هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مهارتهای رفتار درماني ديالكتیكي بر تابآوری افراد
معتاد در حال سمزدايي از مواد افیوني ميباشد.
روش کار

-6دانشجوی دکتری ،گروه روان شناسي عمومي ،واحد تهران

پژوهش حاضر نیمه آزمايشي ازنوع پیش ازمون پس ازمون باگروه کنترل وازمون پیگیری است.

مرکزی ،دانشگاه ازاد اسالمي ،تهران ،ايران

جامعه آماری اين پژوهش راکلیه مردان معتادی تشكیل دادهاند که در کلینیک بقراط واقع در شهر

 -2هیئت علمي ،گروه روانشناسي ،واحد تهران مرکزی،

تهران درسال  6374-79در مرحله سم زدايي از مواد افیوني قرار داشتهاند .نمونه پژوهش شامل  34نفر

دانشگاه ازاد اسالمي ،تهران ،ايران

از مردان معتاد در حال سم زدايي در کلینیک سوء مصرف مواد بود.

 -3هیئت علمي ،گروه روانشناسي ،واحد تهران مرکزی،

که آزمودنيها به طور هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل قرار

دانشگاه ازاد اسالمي ،تهران ،ايران
-4هیئت علمي ،گروه روانشناسي ،واحد تهران مرکزی،
دانشگاه ازاد اسالمي ،تهران ،ايران

گرفتند :و اطالعات آنها به وسیله مقیاس تاب آوری کونور و ديويدسون ( )CD-RISCسنجیده شد.
هردوگروه در يک زمان و قبل ازاعمال متغیر مستقل مورد اندازه گیری قرار گرفتند و پس از اجرای
متغیر مستقل برگروه مداخله وهمچنین در پیگیری  3ماهه نیز مجددا اندازه گیریها تكرار شد.
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* گروه روانشناسي ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه ازاد
اسالمي ،تهران ،ايران
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نتايج به دست آمده با استفاده از آمار توصیفي (شاخصهای آماری نظیر فراواني ،درصد ،میانگین)
آمار استنباطي (تحلیل کوواريانس) نشان داد که آموزش مهارتهای رفتار درماني ديالكتیكي بر
تابآوری افراد معتاد در حال سمزدايي از مواد افیوني تاثیر دارد.
نتیجه گیری
ميتوان در کنار درمان دارويي از اموزش مهارتهای رفتار درماني ديالكتیكي بر تاب آوری مردان
با اعتیاد به مواد بهره برد.
کلمات کلیدی
رفتاردرماني ديالكتیكي ،تابآوری ،مواد افیوني.
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مقدمه

واساس رفتار درماني ايجاد تغییر در رفتارهای کنوني ،رفتارهای

تغییرات به وجود آمده در سبکهای زندگي جوامع ،افراد را با

نامطلوب و الگوهای فكری ناکارآمد ميباشد(.)7

آسیبها و ناهنجاریهای مختلفي روبرو ساخته است .يكي از

يكي از نوآوریها در درمانهای روانشناختي ،به ويژه

انواع اين آسیبها که کیان خانواده و سالمت جامعه را به

سوءمصرف مواد و اعتیاد که به مهارتهای هیجاني توجه

مخاطره افكنده ،اعتیاد به موادمخدر و محرک است (.)6

خاصي داشته ،وتوسط مارشال لینهان ابداع گرديد رفتار درماني

وابستگي و سوءمصرف مواد از مهمترين مشكالت عصر حاضر

ديالكتیكي3است که درآن بر مهارت آموزی ،پذيرش و اعتبار

است که گسترش جهاني پیدا کرده است و هر روز بر شمار

بخشي هیجانات تأکید شده است .رفتار درماني ديالكتیكي

قربانیان مصرف مواد افزوده ميشود( . )2آمارها نشان ميدهد

رويكردی است که پذيرش و همدلي مراجع محور را با حل

شیوع اعتیاد بیش از  9/9-%7جمعیت بالغ کشور است (تفرشي،

مساله رفتاری-شناختي 4و آموزش مهارت اجتماعي 9ترکیب

 .)6371در حالي که در کشورهای پیشرفته صنعتي  6تا %2

ميکند .رفتار درماني ديالكتیكي بر اين نكته تاکید ميکند که

است .دفتر کل مواد مخدر سازمان ملل در کنار سه بحران

رفتارهای غیر انطباقي بیماران (مثل خودزني ،رفتارهای

جهاني فقر و رشد جمعیت ،نابودی محیط زيست و تهديدات

خودکشيگرايانه ،سوءمصرف الكل و داروها) در خدمت تجربه

هستهای ،موضوع مواد مخدر را به عنوان بحران چهارم در

های هیجاني آزاردهنده است(( .)7امامقلي پور و همكاران،

جهان برشمرده است( .)3که نوجوانان و جوانان به ويژه جنس

 .)6374به دنبال اين رفتارهای غیرانطباقي ،کاهشي موقتي در

مذکر آسیبپذيرترين قشر در مقابل آن محسوب ميشوند (.)4

برانگیختگي هیجان رخ ميدهد و در نتیجه استفاده از اين

باتوجه به هرم جمعیتي ايران که بخش بزرگي از آنرا جوانان

راهبردهای غیرانطباقي به صورت منفي تقويت ميشود .بنابراين،

تشكیل ميدهند( .)9شناسايي عوامل و موقعیتهايي که در

بدنه اصلي تمرکز  ،DBTحول يادگیری ،بهکارگیری و تعمیم

فرايند پیشگیری ،درمان و نگهداری اين قشر نقش اساسي دارد،

مهارتهای انطباقي خاصي است که در آن روش درماني

ضرورت مييابد .آنگونه که گزارشهای پژوهشي گويای آن

آموزش داده ميشود و هدف نهايي آن ،کمک به بیمار برای

است ،بسیاری از سوءمصرف کنندگان پس از سمزدايي و ورود

شكستن و فايق آمدن براين چرخهی معیوب است(.)9

به دورههای توان بخشي ،طي  71روز مجددا به مصرف مواد

پروتكل درماني استاندارد رفتار درماني ديالكتیكي برای افراد

روی ميآورند( .)1لذا يافتن راهكاری برای درمان افراد مبتال به

مبتال به اختالل شخصیت مرزی ،شامل مهارتهای اساسي است

سوءمصرف مواد با احتمال کمتر بازگشت مورد نظر محققین

که با درمان مشكالت اعتیادآور مرتبط هستند .برای بیماران

ميباشد.

مبتال به اختالل سوءمصرف مواد ،اين مهارتهای اساسي به

روشهای درماني مختلفي برای اعتیاد وجود دارد :تعدادی از

عنوان يک تجويز ،در شكل استاندارد آموخته ميشوند .اين

متخصصان اين درمانها را به دو گروه عمده درمانهای دارويي

مهارتها که جهت مقابله با وسوسه و کاهش خطر بازگشت به

و روان درماني تقسیم ميکنند .در رواندرماني ،با توجه به

کار ميروند ،شامل مهارتهای ذهن آگاهي ،تحمل پريشاني،

الگوی نظری که روانشناس به آن معتقد است و در بهکارگیری

تنظیم هیجان و روابط بین فردی هستند( .)61،66از مكانیزمهای

رفتاری2

شناخته شده که بر گرايش افراد به مصرف مواد و وابستگي به

آن راحت است ،از درمانهای مختلفي از شناختي 6تا

سود ميجويد ( .)9مفهوم رفتار درماني بر کلیه روشهای

آن تأثیر ميگذارد ،تاب آوری است .فیتزپاتريک،

کوئرنر1

درماني که هدف آنها ،تغییر رفتارهای کنوني است ،داللت دارد.
3

)dialectical behavior therapy(DBT
cognitive behavioral
5
social skills training
6
Fitzpatrick & Koerner
4

cognitive
behavior

1
2
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آوری را به معنای کنترل يا اقدام بر عوامل فشارزا قبل از اينكه

عنوان استفاده از نظريه انطعطاف پذيری در پیشگیری از

به فرد آسیب برساند ،به کار ميبردند .مندل ،مولت و براون

سوءمصرف مواد مشخص شده که همپوشي قابل توجهي بین

تاب آوری را انعطاف پذيری مؤثر در برابر حوادث زندگي

ادبیات تاب آوری و پیشگیری از سوء مصرف مواد وجود دارد

ميدانند و بیان ميکنند که تاب آوری توانايي سازگاری

هر چند تابآوری روی موضوعات گستردهتری مانند سازگاری

مناسب در زمان در معرض قرار گرفتن در زمینههای استرس زا

و انطباق متمرکز است ولي ميتوان به عنوان يک عامل

و خطرناک يا تهديدهای مهم است .در همین راستا مطالعات

بازدارنده در پیشگیری از اعتیاد مورد استفاده قرار گیرد.

نشان داده است که سوء مصرف مواد با تاب آوری کم و

گلداشتاين 2و همكاران در سال  2163در تحقیقي که دربارهی

سالمت رواني پايین مرتبط است (.)62

ارتباط تاب آوری دروني با مصرف سیگار ،الكل و نشانههای

تابآوری به طور مستقیم بر افزايش آزمندی مصرف اثر دارد،

افسردگي بر روی تعدادی نوجوان انجام دادند يافتهها نشان داد

آزمودنيهايي که تابآوری پايیني دارند به احتمال بیشتری

تاب آوری دروني با مصرف سیگار سال گذشته و وابستگي

رفتار آزمندی مصرف نشان ميدهند( .)63درتحقیقي بر روی

نیكوتیني به طور منفي همبسته بود(.)67

افراد 67-29سالهی در معرض خطر سوءمصرف مواد ،پیوند

کامپفر يک مدل تبادلي از تاب آوری ارائه داد که هم شامل

والديني ،سبکهای دلبستگي ،اعتماد به نفس ،مهارتهای

سازه فرايند و هم سازه پیامد ميشد .اين مدل کمتر بر چرخههای

مقابلهای و منبع کنترل را از عوامل موثر بر تابآوری نشان داده

تخريب و انسجام مجدد تأکید دارد و تا اندازهای بر ماهیت

شد(.)64

تبادلي محتوای محیطي و تاب آوری دروني (فرايندهای تبادلي

در رويكردهای جديد پیشگیری ازاعتیاد شناسايي و ارتقاء

محیطي شخصي) و همچنین عوامل تاب آوری و پیامد انسجام

عوامل محافظت کننده ،عوامل تاب آوری و شناسايي و کاهش

مجدد (فرايندهای تاب آوری) گرايش يافته است(.)67

عوامل

خطرساز

از

جايگاه

پراهمیت

و

ويژهای

لینهان در مطالعهای در درمان زنان وابسته به مواد مخدر دارای

برخورداراست(.)69

اختالل شخصیت مرزی به اين نتیجه رسید که آموزش

تاب آوری توانايي بازگشت به عقب ،بهبود يا انطباق موفق در

رفتاردرماني ديالكتیكي بر کاهش وسوسهی مصرف مواد زنان

مواجهه با آسیب يا مانع است و عوامل محافظتي نقش بلوکهای

مبتال به اختالل شخصیت مرزی مؤثراست(.)61

ساختاری تاب آوری برای توانمندکردن فرد جهت غلبه بر

پژوهش سولر و همكاران  ،نشان داد افرادی که در گروه مهارت

عوامل فشارزای زندگي را ايفا ميکنند.

آموزی رفتار درمانگری ديالكتیكي قرار داشتند در مقايسه با گروه

با توجه به مطالب گفته شده وضعیت رواني افراد معتاد تحت

کنترل ،کمتر درمان را ترک کردند و همچنین بهبود برخي از

تاثیر بیماری آنها قرار دارد يكي از اين مولفههای رواني تاب

مسائل خلقي و هیجاني نظیر افسردگي ،اضطراب ،خشم ،بيثباتي

آوری است .که تاب آوری به تعامل بین افراد و محیط

عاطفي و تحريک پذيری آنها بهتر از گروه درمانگری استاندارد

آنها برای رسیدن به شرايط متوسط سالمت در هنگام

بود(.)21

مواجهه با مشكالت و سختيها تعريف شده است(.)61

دالوندی و همكاران در سال  6379تحقیقي در زمینه بررسي

ادبیات پژوهشي حاکي از آن است که در زمینه پیشگیری از سوء

تاثیر آموزش مهارتهای تاب آوری برسطح اعتیاد پذيری نسبت

مصرف مواد ،برنامههای ارتقاء تابآوری موفقیت آمیز هستند.

به مواد مخدردرمیان دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر خرم

هرچند بیشتر پژوهشها در زمینه تابآوری و عوامل محافظتي

آباد ارائه دادند ،نتايج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش

در حوزههای ديگری اجرا شدند ( .)69در پژوهش براورمن 6با

Braverman

1

Goldstein

2
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مهارتهای تاب آوری ميتواند در کاهش سطح اعتیاد پذيری

مالکهای ورود به پژوهش

نسبت به مواد موثر واقع شود(.)26

سابقه سوء مصرف مواد مخدر(ترياک ،هرويین) ،قرار داشتن در

با توجه به اثرات سوء وابستگي به مواد افیوني و گسترش

دامنه سني 29تا 49سال ،دارا بودن معیارهای تشخیص اختالل

روزافزون مصرف اين ماده در جامعه ،اهمیت موضوع در

سوءمصرف مواد براساس  ،DSM-9سطح تحصیالت حداقل

خصوص نیاز به ارايه راهكارهای جديد در پیشگیری و درمان

متوسطه ،طول مدت اعتیاد حداقل 6سال و حداکثر 4سال.

سوءمصرفکنندگان مواد دوچندان ميشود .از آنجايي که اين

مالکهای خروج عبارت بودند از :وجود هرگونه

افراد دچار مشكالتي در زمینه میزان تابآوریشان ميباشند و
اين مورد در ابتالء ،استمرار و عود بیماری موثراست به
نظرميرسد آموزش مهارتهای رفتار درماني ديالكتیكي
ميتواند درمان مؤثری برای افراد وابسته به سوء مصرف مواد
باشد.
باتوجه به آن چه که ذکر شد ،تاب آوری در افراد سوءمصرف
کننده پايین ميباشد :لذا در اين راهبرد ضمن آموزش
مهارتهای الزم به افراد درحال سم زدايي در جهت ارتقاء ذهن
آگاهي و تحمل پريشاني و تنظیم هیجاني وکار آمدی بین
فردی ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال است که
آيا آموزش مهارتهای رفتار درماني ديالكتیكي بر تابآوری
افراد معتاد درحال سمزدايي از مواد افیوني تأثیرگذار است؟

وابستگي ديگر مانند وابستگي به الكل ،دريافت ساير مداخالت
روانشناختي و  NAبطور همزمان واز  1ماه قبل ،سابقه بستری
درمراکز روان پزشكي طي يک سال گذشته ،وجوداختالالت
رواني مانند :اختالل روان پريشي و اختالل شخصیت و اختالل
دوقطبي

ابزارپژوهش
-5مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-
)RISC
يک ابزار  29سوالي است که سازه تاب آوری را در اندازههای
پنج درجه ای لیكرت از صفر تا چهار ميسنجد .نتايج مطالعهی
مقدماتي مربوط به ويژگي روان سنجي اين مقیاس ،پايايي و
روايي آن را تايید کرده است .همساني دروني ،پايايي بازآزمايي

روش کار

و روايي همگرا و واگرا به مقدار کافي گزارش شدهاند .اين

پژوهش حاضر پژوهشي نیمه آزمايشي ازنوع پیش آزمون پس

مقیاس در مطالعات قبلي از روايي و پايايي خوبي برخوردار بوده

ازمون باگروه کنترل ،آزمون پیگیری است.

است.

جامعه آماری پژوهش حاضر راتمامي مردان معتادی تشكیل

اين مقیاس ابعاد مختلف تاب آوری را مورد ارزيابي قرار

دادهاند که در کلینیک درمان سوء مصرف مواد بقراط واقع در

ميدهد که شامل حس توانايي فردی ،مقاومت در برابر تاثیرات

شهر تهران درسال  6374-79در مرحله سم زدايي از مواد افیوني

منفي ،پذيرش مثبت تغییر ،اعتماد به غرايز فردی ،حس حمايت

قرار داشتهاند .نمونه پژوهش شامل  34نفر از مردان معتاد در حال

و امنیت اجتماعي ،ايمان روحاني و رويكرد عمل گرايانه به

سم زدايي در کلینیک بقراط بود که آزمودنيهای آن به طور

روشهای مشكل گشايي ميشود.

هدفمند انتخاب شدند اما به طور تصادفي در دو گروه مداخله و

کونور و ديويدسون ضريب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری

کنترل قرار گرفتند :برای انتخاب گروه نمونه ،از میان کلیه افراد

را  1/77گزارش کردهاند .همچنین ضريب پايايي حاصل از

مزبور که تعداد آنها جمعا  74نفر بود 34 ،نفر که واجد شرايط

روش بازآزمايي در يک فاصله  4هفتهای  1/79بوده است .اين

حضور در پژوهش و فاقد شرايط خروج از آن بودند از طريق

مقیاس در ايران توسط هنجاريابي شده است( .)64وی برای

مصاحبه تشخیصي توسط پژوهشگر با استفاده از مالکهای

تعیین پايايي مقیاس تاب آوری کونور و ديويدسون از روش

 DSM- 9انتخاب شدند :نهايتا پژوهش به دلیل افت آزمودنيها

آلفای کرونباخ بهره گرفته و ضريب پايايي  1/77را گزارش

باتعداد  29آزمودني به اتمام رسید.

کرده است.
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پروتکل درمانی
خالصه جلسات درماني طبق ترتیب ارائه شده در جدول زير بود:
جلسهی اول :توضیحات مقدماتي و مفهوم سازی مشكل ،آماده سازی افراد نمونه و آموزش مهارت های پرت کردن حواس ،بستن قرارداد برای کاهش رفتارهای
خود تخريبي وتهیه فهرست فعالیتهای لذت بخش وگنجاندن آن در برنامه هفتگي.
جلسه دوم وسوم  :آموزش ذهن آگاهي(آگاهي هیجاني وآگاهي خرد مندانه)،آموزش به مراجعین در مورد اين که چه مهارتهايي مشاهده وتوصیف ميشوند
وچگونه مهارتها مورد قضاوت قرار نميگیرند ،متمرکز ميمانند و چطور کار ميکنند.
جلسه چهارم :بررسي افكار واحساسات وتوضیح وشناساندن پاسخهای مقابله ای که دروني ويا بیروني هستند .بررسي افكار واحساساتي که منجر به خود تخريبي يا
رفتار تكانشي و وسوسه انگیز ناسازگار مي شود ،تعیین تكالیف خانگي .از مراجعین خواسته شد که تمام افكار واحساساتي که منجر به ناسازگاری در آنها ميشوند را
يادداشت کنند.
جلسه پنجم :آموزش تحمل پريشاني مهارتهای پايندگي در بحران ها ،منحرف کردن حواس ،تسكین دادن به خود با استفاده ازحواس شش گانه وتمرين ذهن
آگاهي.
جلسه ششم :کمک به مراجع جهت کنترل رفتارهای تكانه ای خود و تهیه بازخوردهای کمک کننده تا به يک سطح منطقي از تسلط وکنترل برخود برسند.
جلسه هفتم :شناسايي رفتارهای خود تخريبي ،نظارت بر خود بدون قضاوت ،کاهش آسیب پذيری شناختي وافزايش هیجانهای مثبت.
جلسه هشتم ونهم  :آموزش تنظیم هیجان .معرفي اهداف آموزش تنظیم هیجان ،دانستن اين که چرا هیجانها مهم هستند ،تشخیص هیجان ،کاهش آسیب پذيری ورنج
هیجاني ،افزايش هیجان مثبت ،تغییر دادن عواطف از طريق عمل متضاد باعاطفه اخیر.
جلسه دهم ویازدهم  :افزايش کار آمدی بین فردی(حفظ و تداوم سالمت روابط خويشاوندی ،عالقمندی وغیره) .آموزش مهارتهای فردی مهم (توصیف وبیان
کردن ،ابراز وجود و جرأت داشتن ،اعتماد آشكار ،مذاکره کردن وعزت نفس).
-جلسه دوازدهم:جمع بندی،تمرين ومرورجلسات قبل وسپس اجرای پس آزمون.

-----------------------------------------------------------------------------------در تمام اين جلسات بر انجام تمرينها در منزل تأکیدشد تمام

در گروه کنترل میانگین نمرات «تاب آوری» معتادان نسبتاً ثابت

جلسات با يک تمرين تنفس سه دقیقهای شروع و خاتمه پیدا

بوده است.

ميکرد .در طي مدّت مداخله به صورت تلفني و تصادفي
انجام تمرينات آزمودنيها در منزل چک ميشد.
هر دو گروه در يک زمان و قبل از اعمال متغییر مستقل مورد

جدول -5نتايج توصیفي
متغیر

پیش آزمون

اندازه گیری قرار گرفتند و پس از اجرای متغییر مستقل بر گروه
مداخله و همچنین سه ماه پس از اتمام مداخله ،جهت ارزيابي
کارايي آموزش مهارتهای رفتار درماني ديالكتیكي ،مجددا
تمام پرسشنامهها به منظور ثبت نتايج پس آزمون ومرحله پیگیری
تكمیل شدند .نهايتا نتايج پس آزمون و پیگیری دو گروه به
منظور بررسي اثرات متغییر مستقل مورد مقايسه قرار گرفت.
نتایج
در جدول  6توصیف آماری پیشآزمون و پسآزمون نمرات
«تاب آوری» در معتادان به تفكیک گروهها آورده شده است.
با توجه به نتايج فوق ،میانگین نمرات «تاب آوری» افراد معتاد در
گروه آزمايش در پس آزمون و پیگیری افزايش داشته است اما

مرحله

تاب آوری

پس آزمون
پیگیری

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمايش

64

16/42

61/21

کنترل

63

91/23

62/19

آزمايش

64

96

61/79

کنترل

63

91/17

61/96

آزمايش

64

17/79

66/62

کنترل

63

91/91

61/93

برای بررسي فرضیه پژوهش و بررسي تأثیر آموزش مهارتهای
رفتار درماني ديالكتیكي بر تاب آوری افراد معتاد در حال سم
زدايي از مواد افیوني ،با توجه به بر قرار بودن تمامي
مفروضههای تحلیل کوواريانس تک متغیری (يكسان بودن شیب
خطرگرسیون ،همگني واريانسها و نرمال بودن توزيع) ،از اين
آزمون استفاده شد که نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 2
آورده شده است.
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اثربخشی آموزش مهارتهای رفتار درمانی دیالکتیکی بر تابآوری افراد معتاد در حال سمزدایی

جدول -2نتايج تحلیل کوواريانس تفاوت میانگینهای تعديل شده نمرات تاب آوری افراد معتاد
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

پیش آزمون

2414/967

گروهها (مستقل)
واريانس خطا

درجات
آزادی
6
6

311/261

24

444/296

مجموع

29

637447

میانگین مجذورات

نسبت F

2414/967
311/261
67/961

سطح
معني داری

حجم اثر

633/642

1/116

1/749

67/974

1/116

1/492

-

-

-

-

در جدول  2نتايج آزمون تحلیل کوواريانس پس آزمون با

گروه آزمايش را ميتوان به آموزش مهارتهای رفتار درماني

برداشتن اثر پیش آزمون بین دو گروه ارائه شده است.

ديالكتیكي نسبت داد.

بر اساس نتايج مندرج در جدول ،فرض پژوهش که عبارت بود

برای بررسي فرضیه پژوهش و بررسي تأثیر آموزش مهارتهای

از اينكه آموزش مهارتهای رفتار درماني ديالكتیكي بر تاب

رفتار درماني ديالكتیكي در دوره پیگیری بر تاب آوری افراد

آوری افراد معتاد در حال سم زدايي از مواد افیوني تاثیر

معتاد در حال سم زدايي از مواد افیوني ،با توجه به بر قرار بودن

ميگذارد ،با اطمینان  1/77تأيید ميگردد .همچنین بر اساس

تمامي مفروضههای تحلیل کوواريانس تک متغیری (يكسان

نتايج جدول  6میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمايش نسبت

بودن شیب خطرگرسیون ،همگني واريانسها و نرمال بودن

به گروه کنترل افزايش يافته است که اين تفاوت معنيدار است.

توزيع) ،از اين آزمون استفاده شد که نتايج حاصل از اين آزمون

شاخص اثر به دست آمده حاکي از اين است که  %49افزايش

در جدول  3آورده شده است.

تاب آوری افراد معتاد در حال سم زدايي از مواد افیوني در
جدول -7نتايج تحلیل کوواريانس تفاوت میانگینهای تعديل شده نمرات تاب آوری افراد معتاد
منابع تغییرات

مجموع

درجات

مجذورات

آزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح
معني داری

حجم اثر

پیش آزمون

2961/772

6

2961/772

637/992

1/116

1/793

گروه ها (مستقل)

219/771

6

219/771

64/762

1/116

1/373

واريانس خطا

436/637

24

69/714

-

-

-

مجموع

631391

29

-

در جدول  3نتايج آزمون تحلیل کوواريانس آزمون پیگیری با

معتاد در حال سم زدايي از مواد افیوني تاثیر ميگذارد ،با

برداشتن اثر پیش آزمون بین دو گروه ارائه شده است .بر اساس

اطمینان  1/77تأيید ميگردد .همچنین بر اساس نتايج جدول 6

نتايج مندرج در جدول ،فرض پژوهش که عبارت بود از اينكه

میانگین نمرات آزمون پیگیری گروه آزمايش نسبت به گروه

آموزش مهارتهای رفتار درماني ديالكتیكي بر تاب آوری افراد

کنترل افزايش يافته است که اين تفاوت معنيدار است .شاخص
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اثر به دست آمده حاکي از اين است که  %37افزايش تاب

افیوني بسیار مؤثر ميباشد :به اين معني که اين روش درماني

آوری افراد معتاد در حال سم زدايي از مواد افیوني در گروه

دارای کیفیت و عملكرد بهتری بوده و اگر ما بتوانیم در مراکز

آزمايش را ميتوان به آموزش مهارتهای رفتار درماني

ترک اعتیاد با کمک آموزش مهارتهای رفتار درماني

ديالكتیكي نسبت داد.

ديالكتیكي موقعیتي رافراهم کنیم که فرد در حال سم زدايي از

بحث و نتیجه گیری

حالت يكنواخت مراکز ترک اعتیاد خارج شده تا درمان بتواند

يكي از انواع اين آسیبها که کیان خانواده و سالمت جامعه را
به مخاطره افكنده ،اعتیاد به موادمخدر و محرک است .وابستگي
و سوءمصرف مواد از مهمترين مشكالت عصر حاضر است که
گسترش جهاني پیدا کرده است و هر روز بر شمار قربانیان
مصرف مواد افزوده ميشود(.)2
لذا دراين تحقیق تالش بر اين بوده که تعیین کنیم آيا آموزش
مهارتهای رفتار درماني ديالكتیكي بر تابآوری افراد معتاد در
حال سمزدايي از مواد افیوني تاثیر گذار بوده است؟
نتايج پژوهش نشان داد که مداخله آموزش مهارتهای رفتار
درماني ديالكتیكي به صورت گروهي توانسته است بر روی تاب
آوری افراد معتاد درحال سم زدايي در مرحله پس آزمون و
پیگیری مؤثر باشد .نتايج اين تحقیق با نتايج برخي تحقیقات
همسو است .محققان دريافتند که دريافتند که سن پايین با تاب
آوری پايینتر ،با بيثباتي در هدف گذاری و توان کمتر در
تنظیم هیجانات همراه است که به عنوان عوامل خطر مهم سوء
مصرف مواد به طور متقابل بر هم اثر ميگذارند و با کاهش
شدت خطرات ادراک شده اعتیاد ،پیامدهای بعدی نظیر تمايل و
اقدام به سوء مصرف مواد را تحت تأثیر قرار ميدهند(،22-24
 .)61در توضیح اين نتیجه و به اعتقاد سگال با توجه به نكات
ذکر شده :ميتوان با آموزش برنامه مهارتهای رفتار درماني
ديالكتیكي درتاثیربر تاب آوری افراد معتاد در حال سم زدايي
از شدت و وخامت عالئم رواني معتادان کاست( .)29لذا برنامه
رفتار درماني ديالكتیكي با داشتن محتوای گسترده موجب
افزايش تاب آوری اين افراد شده واحتماالً پیامدهای نامطلوب
ناشي از سوء مصرف مواد را کاهش ميدهد .در مورد تبیین اين
يافته ميتوان گفت که آموزش مهارتهای رفتار درماني
ديالكتیكي بر تاب آوری افراد معتاد در حال سم زدايي از مواد

مؤثر باشد ،ميتوانیم اين ادعا را نیز داشته باشیم که آموزش
مهارتهای رفتار درماني ديالكتیكي باعث اين شده است که
تاب آوری افراد معتاد در حال سم زدايي افزايش يابد ( .)4لذا
در تبیین نهايي اين يافته ميتوان گفت که رفتاردرماني
ديالكتیكي به دلیل سازوکارهای نهفته در آن مانند پذيرش،
افزايش آگاهي ،حضور در لحظه ،مشاهده گری بدون داوری و
خودداری از اجتناب تجربهای ميتواند در تلفیق با فنون
شناختي -رفتاری ،اثربخشي درماني را افزايش دهد .بنابراين،
افزايش انعطاف پذيری روانشناختي در درمان ديالكتیكي و
ايجاد تفكر مبتني بر ذهن آگاهي ميتواند توانايي مقابله افراد
معتاد در حال سم زدايي را در کنار آمدن با وسوسه و نشانههای
ترک و به عبارتي تاب آوری به عنوان شاخص اصلي تداوم
مصرف در اين بیماران را افزايش دهد( .)1از جمله
محدوديتهای اين پژوهش اين بود که به لحاظ نمونه جمعیت
مورد مطالعه فقط محدود به يكي از کلینیکهای سوءمصرف
مواد (بقراط) بوده ودر تعمیم نتايج دارای محدوديت ميباشد.
سن ،تاهل (شرايط ازدواج) اوضاع اقتصادی وسابقه اعتیاد در
خانواده از جمله مواردی بودند که در اين پژوهش قابل کنترل
نبوده ومحدوديت در انجام پژوهش محسوب ميشوند .پیشنهاد
ميشود در نوجوانان وجوانان ،اثر بخشي آموزش مهارتهای
رفتار درماني ديالكتیک در درمان وابستگي به مواد محرک نیز
مورد بررسي قرار گیرد و با توجه به کوتاه بودن مدت زمان
پیگیری ،انجام پژوهشي باپیگیری بلند مدتتر پیشنهاد ميگردد.
و از طرفي انتخاب آزمودنيها فقط از بین مردان صورت گرفت.
همین مساله تعمیم نتايج به جامعه زنان را با مشكل مواجه ميکند
لذا پیشنهاد ميگردد در جامعه زنان و مقايسه آن ها با مردان
معتاد

نیز

پژوهشي

صورت

گیرد.

سارا غالمي و همكاران

اثربخشی آموزش مهارتهای رفتار درمانی دیالکتیکی بر تابآوری افراد معتاد در حال سمزدایی

Reference
1- Aghasi A, Atashpor S H, The effect of group
training on emotion regulation skills and distress tolerance based on dialectical behavior
therapy to reduce the temptation of men with
stimulant abuse. 2nd International Conference
on Research in Behavioral and Social Sciences.2015.
https://www.civilica.com/PaperICRBS02-ICRBS02_104.html (Persian)
2- Jandaghi F.*,Neshat doust h.T, Kalantari M,
Jabalameli SH. The effectiveness of cognitive-behavioral stress management group
training on anxiety and depression of addicts
under methadone maintenance therapy (mmt).
Quarterly Journal of Clinical Psychology.2013; 4(16):41-50. (Persian)
3- Seyed Javadi M, Seyed Mousavi E, Mohammadi R, Ebrahimi Balighi F, Seyed Javadi M.
Of drug abuse in self introduced addicts to
addictioan treatment Epidemioligy Clinic in
Ardabil in 2012. Seventh Congress on Addiction Knowledge. (Persian)
4- Dehghani F S, Ghasemi H, Safari S, Ebrahimi
A A, Etemadi O. The Effectiveness of Group
Motivational Interviewing Sessions on Enhancing of Addicted Women’s Self-Esteem
and Self Efficacy.2013; 7(26):145-158. (Persian)
5- Ahmadi GH, Sohrabi F, Borjali A, Ghaderi A,
Mohseni M. The Effectiveness of Emotion
Regulation Training on Mindfulness and
Craving for Soldiers with Opioid Disorder.
Journal of Military Psychology 2015; 6(22):521.
(Persian)
6- Nikbakht M, Amirabadi B, Alibeigi N, Kiamini M, Ramezani A. Association of opioid
withdrawal symptoms with personality characteristics and psychopathology syndrome in
methadone maintenance therapy. J Qazvin
Univ Med Sci. 2015; 18 (6) :33-38
7- Lotfi Kashani F, Vaziri S. The Effect of Dialectical Behavioral Therapy in Decreasing the
Symptoms of Borderline Personality Disorder.
Journal of Thought & Behavior in Clinical
Psychology.2013;8(28):27-36.
8- Jan Bozorgi M, Dastani M. A review of the
empirical status of psychotherapists in Iran.
Studies in Islam & Psychology. 2014; 8(15):
145-190.
9- Imam Gholipour S, Zamani S ؛Jahangiri AH؛
Imani S ؛Zamani N. The effectiveness of impulse control and dialectical behavior therapy
training on impulsivity, Lack of motor and
cognitive planning in adolescent girls with
disruptive mood dysregulation disorder. Jour-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

-07

nal of Clinical Psychology Andishe Va Raftar.
2015; 9(35): 7-16
Linehan, M. M., Dimeff, L. A., Reynolds, S.
K., Comtois, K. A., Welch, S. S., Heagerty,
P., & Kivlahan, D. R. (2002). Dialectical Behavior Therapy versus Comprehensive Validation Therapy Plus 12-Step for the Treatment
of Opioid Dependent Women Meeting Criteria for Borderline Personality Disorder. Drug
and Alcohol Dependence, 67(1), 13-26
Dimeff LA, and Koerner K. (2007). Dialectical Behavior Therapy in Clinical Practice Applications across Disorders and Setting. New
York: The Guilford Press Publications; 100218.
Dimeff LA, and Koerner K. (2007). Dialectical Behavior Therapy in Clinical Practice Applications across Disorders and Setting. New
York: The Guilford Press Publications; 100218.
Friedli, L., & World Health Organization.
(2009). Mental health, resilience and inequalities.
Farokhi N, Hosseinian serajelu F, Nezakati
Rezapoor F. Relationship between perfectionism, resiliency and excitation for explaining
the drug abuse greed model in drug addicts in
Tehran. PSYCHOSCIENCE 2013; 12(46).
mohammadi m.,jazayeri a.r.,rafie a.h,joukar
b.,pourshahbaz a. resilience factors in individuals at risk for substance abuse. quarterly
journal of psychology (tabriz university).
2006; 1(2-3). 203-224.
Fergus, S., & Zimmerman, M. A. (2005). Adolescent resilience: A framework for understanding healthy development in the face of
risk. Annu. Rev. Public Health, 26, 399-419
Ungar, M (2004). A Constructionist Discourse
on Resilience: Multiple Contexts, Multiple
Realities Among At-Risk Children and Youth.
Youth & Society. 35:341-352

18- Benard, B. Marshall, K. (2001). Protective
Factors in Individuals, Families and Schools:
National Longitudinal Study on Adolescent
Health Findings. National Resilience Resource Center. University of Minnesota. Minneapolis and the center for the application of
prevention Technologies.
19- Goldstein, A. L., Faulkner, B., & Wekerle, C.
(2013). The relationship among internal resilience, smoking, alcohol use, and depression
symptoms in emerging adults transitioning out
of child welfare. Child abuse & neglect, 37(1),
22-32
20- Kumpfer, K. L. (1999). Factors and Processes
Contributing To Resilience: The Resilience

11  سال،1 ويژه نامه
Framework. In M.D. Glantz And J.L. Johnson
(Eds.) Resilience And Development: Positive
Life Adoptions,. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 179-224
21- Soler, J., Pascual, J., Tiana, T., Barrachina, J.,
Gich, I., & Alvarez, E. (2009). Dialectical behavior therapy skills training compared to
standard group therapy in borderline personality disorder. Behaviour Research and therapy.
47: 335-358
22- Dalvandi A, Bastami A, Khankeh H, Bastami
M, Pashaei sabet F. The effect on the skills of
resilience to drug Addiction Vulnerability of
secondary school students in the city of
Khorramabad. IJNR. 2016; 11 (2) :43-51
23- Zarrin Kelk H. Effectiveness of Resiliency
Components Education on Reduction of Addiction Vulnerability Level and Changing At-

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-77
titude Towards Substance Use in High School
Students. 2009; 3(11):115-138.
24- Narimani M, Bagiyan Kole Marz M, Bavanpori The Effectiveness of Dialectical Behavioral Group Psychotherapy on Craving and
Difficulty in Emotional Self-Regulation of
Glass Consumers.
25- Merline, A. C., O'malley, P. M., Schulenberg,
J. E., Bachman, J. G., & Johnston, L. D.
(2004). Substance use among adults 35 years
of age: prevalence, adulthood predictors, and
impact of adolescent substance use. American
Journal of Public Health, 94(1), 96-102
26- Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, J. M.,
Ridgeway, V. A., Soulsby, J. M., & Lau, M.
A. (2000). Prevention of Relapse/Recurrence
in Major Depression by Mindfulness-Based
Cognitive Therapy. J Consult Clin Psychol,
68(4), 615-623.

سارا غالمي و همكاران

اثربخشی آموزش مهارتهای رفتار درمانی دیالکتیکی بر تابآوری افراد معتاد در حال سمزدایی

-07

Original Article
The Effectiveness of Teaching Dialectical Behavior Therapy Skills on Resilience of
Opium Addicts in Detoxification Phase
Received: 06/12/2018 - Accepted: 22/11/2018
Sara Gholami1
Fariba Hasani2*
Fatemeh Golshani3
Farnaz Keshavarzi Arshadi4

1 Ph.D Student, General Psychology
Department, Central Tehran Branch,
Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty, Department of Psychology,
Central Tehran Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran
3 Faculty, Department of Psychology,
Central Tehran Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran
4 Faculty, Department of Psychology,
Central Tehran Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran

* Department of Psychology, Central
Tehran Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran

Email: Hassani.fariba@gmail.com

Abstract
Introduction: The present study aims at investigating the effectiveness of
teaching dialectical behavior therapy skills on Resilience of opium addicts
in detoxification stage.
Methods: The study makes use of a quasi-experimental method type pretest-posttest with control group and follow- up test . The study population
was comprised of all male addicts who had been passing detoxification stage
in Boghrat clinic, in the city of Tehran in 2015-2016. The study sample volume was consisted of 34 male opium addicts passing detoxification stage in
substance abuse clinic. The study subjects have been selected based on a
purposive sampling method and they were randomly assigned to two intervention and control groups: their information was assessed by means of
conner-Dividson Resilience Scale.
both of the groups were subjected to tests at the same time and before the
independent variable was implemented; afterwards, the groups were again
tested after the independent variable was implemented on the intervention
group as well as in a 3-month follow-up period.
Result: The results obtained by the use of descriptive statistics (statistical
indices such as frequency, percentage, mean) and inferential statistics (covariance analysis) indicated that teaching dialectical behavior therapy skills
is effective on the Resilience of the addicts in their detoxification phase.
The difference between experimental groups with the control group was
significant.
Conclusion: Teaching dialectical behavioral therapy Skills can be employed
besides medication in Resilience of men with drug addiction.
Keywords: dialectical behavior therapy, Resilience, opium.

