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Abstract
The aim of this study was to compare the
effectiveness of schema therapy and mindfulness on
cognitive regulation of emotion adaptive strategies in
psychoactive drug users. The study was a Quasiexperimental research with pre-test and post-test with
control group and a follow-up period of three months.
The population consisted of patients who were used
go to outpatient addiction treatment center affiliated
with Welfare Organization in Ahvaz in 2014. From
among this population, 60 were selected using
accessibility sampling and were randomly divided into
two experimental groups, schema therapy and
mindfulness, and one control group. One experimental
group received schema therapy for 10 sessions and
each session lasted one hour and the second
experimental group received mindfulness- based
therapy for 8 sessions and sessiont lasted for 45minute. The subjects were evaluated with Garnefski
(2002)
Cognitive
Regulation
of
Emotion
Questionnaire before the initiation of treatment,the
end of therapy sessions and the follow-up stages 3
months after treatment. The control group had no
treatment at all. using Compare couple test(LSD)
results showed that the use of Schema Therapy and
Mindfulness is effective in psychoactive drug abuse.
In other words, both the experimental group compared
to the control group was significantly increased posttest and follow-up in adaptive strategies cognitive
regulation of emotion at the level of (p<0/05) show
gave.The effects of schema group therapy were much
greater than a greater than mindfulness. Accordingly,
it can be concluded that the prevention of
psychoactive drug users, focus schema therapy and
mindfulness based on cognitive regulation of emotion
adaptive strategies effective.
Keywords: schema therapy, mindfulness, cognitive
regulation of emotion Adaptive strategies, family
functioning, psychoactive drug users.

چکیده
هدف پژوهش مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و ذهنآگاهی بر
راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجاا در مصارفکننادگا
 این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیشآزماو و.مواد محرک بود
 جامعاه.پسآزمو با گروه کنترل و دوره پیگیاری ساهماهاه باود
آماری پژوهش بیمارانی بودند که برای ترک ماواد محارک باه
مرکز ترک اعتیاد بیمارا سارپایی وابساته باه ساازما بهزیساتی
 نفر باه شایوه06 ، از میا آنها. مراجعه نمودند3131 اهواز در سال
نمونهگیری در دساتر انتخاا و باا رو تصااد ی سااده در دو
 گااروه.گااروه آزمایشاای و یاا گااروه گااواه جااای داده شاادند
 ساااعته و گااروه3  جلساه36 آزمایشای طاارحواره درماانی در طاای
 دقیقااهای بااهصااور54  جلسااه8 آزمایشاای ذهاانآگاااهی در طاای
 آزمااودنیهااا بااه کماا.گروهاای تحاام درمااا قاارار گر تنااد
پرسشاانامههااای تنظاایم شااناختی هیجااا گارنفکساای و همکااارا
 پایااا جلسااا درمااا و هم نااین، ) پاایش از آزاااز درمااا2662(
 گاروه. ماهه پس از درما گروهی ارزیابی شدند1 مرحله پیگیری
 با استفاده از آزماو مقایساه.گواه بدو هیچ درما گروهی بودند
) نتاای نشاا داد باهکاارگیری طارحواره درماانی وLSD( زوجی
 به عبارتی هر.ذهنآگاهی در سوءمصرف مواد محرک مؤثر اسم
دو گروه آزمایشای باهطاور معنایداری نسابم باه گاروه گاواه در
مرحلة پاسآزماو و پیگیاری ا ازایش در راهبردهاای ساازگارانه
 هم ناین.) نشا دادندp>6/64( تنظیم شناختی هیجا را در سطح
هر دو با یکدیگر تفاو معنیدار دارند و گروه طرحواره درماانی
 بار ایان اساا مایتاوا.تأثیر بیشتری از ذهنآگاهی داشته اسام
،چنین نتیجهگیری کرد که در پیشگیری از مصرف ماواد محارک
تمرکااز بااه رویکردهااای طاارحواره درمااانی و ذهاانآگاااهی باار
.راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجا مؤثر باشد
 راهبردهاای، ذهانآگااهی، طارح واره درماانی:واژه های کلیدی
. مصرفکنندگا مواد محرک، سازگارانه تنظیم شناختی هیجا
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مقدمه

نناشططد و بایططد بططه طططرحوارههططای شططناختی هیجططان بیمططاران

اعتیاد پدیدهای روانی اجتماعی است که نمیتوان آن را فقط

بهخروص طرحوارههای شناختی ناسطازگار اولیطه بطهعنطوان

با اتکا به روشهای قهرآمیز ،کنترل یا ریشهکط نمطود و ایط
کار به تدابیر علمیتری نیازمند است (بهرامطی .)3191 ،یکطی

پایه ایتری و ابتداییتری سسوح شناختی توجه بیشتر نمطود
(ریسططو و دیططو تویططت( .)2033 ،7گیلنططرت و لیهططی،2032 ،8

از الگوهای مداخلههای روانشناختی برجسته در درمان اعتیاد
3
و پیشگیری از عود در سال های اخیر الگودهی روانشناختی

طرحواره درمانی به فرد کمک میکند تا نسنت بطه هیجانطات

آوانتس ،برتل و مارگولی  )2009 ،9دریافتند که تکنیطکهطای

از جمله آموزش های طرحواره درمانی 2و ذه آگاهی 1اسطت

خودآگاهی یافته و آنها را بپذیرد .هم نی ای تکنیک هطا بطه

که بر کمک به بیمار ،برای کسب مهارت های الزم بطهمنظطور

بیماران کمک میکند تا بیمار با سازماندهی مجطدد هیجطانی،

مططدیریت موقتیططتهططای خسرسططاز و درمططان اخططت الت

بررسی خود ،یادگیریهای جدید ،تنظیم عاطفه بی فطردی و

روانشناختی همطراه ،تمرکطز دارد (میلطر ،ویلنطورن و هتمطا،4
 .)2001بسیاری از درمطان جویطان دچطار سوممرطرم مطواد،

نیز خود آرام

الگوهای تفکر خاصی دارند که موجطب تطداوم اخطت ل آنهطا

طرحوارهها به دلیل ارضا نشدن نیازهطای شطناختی -هیجطانی
اساسی دلنستگی ایم به دیگران (مانند نیاز بطه امنیطت ،بیطان

شامل افکار و ایده هطایی دربطارة لطذت طلنطی ،طل مسطلله،
برجسته بودن و فرار است که ممک اسطت در دورة کطودکی

نیازهطططا و هیجطططان سطططالم ،خطططودانگیختگی و تفطططریح و

میشود و ممک است مانع ایجاد تغییطر شطوند .ایط باورهطا

فرد شکل گرفته باشند (بک ،رایت ،نیوم و الیز ،3991 ،5بطه

دهی زمینه را برای بهنود ططرحواره هطا مهیطا

سازد .اسکی  )2030( 30بر اساس نتایج اصله دریافطت کطه

محدودیت های واقعبینانه و خویشت داری) از دوران کطودکی
به وجود آمدهاند و ای امر موجب اخت التی در من

فطرد و

نقل از جنکیز .)2009 ،طرح واره درمانی ،سیستم جدیطدی از

گرای

رواندرمانی را تدارک مطیبینطد کطه مخروصطا بطرای تنظطیم

مواد مخدر میشوند .فیطود االیط  ،گطری اشطتی و اُبطرای

شناختی هیجان افراد مررمکننده مطواد مناسطب اسطت زیطرا
مررم مواد محرک موجب تغییر در سسح هوشیاری شطده و
تمای ت عاطفی و ا ساسی فرد را افطزای

کطاذ

6

مطیدهطد

(ولطط ویططدر ،لی تططی ،گامططا ،گریططر و گیططر  .)2032 ،در

فرد به انجام رفتارهطای پرخسطر هم طون اسطتفاده از

( )2030در پژوه

33

دریافتند که مداخلطههطای روانشطناختی

(طرحواره درمانی و ذه آگاهی) بخ

اجتنا ناپذیر درمطان

اعتیاد هستند؛ زیرا ای روشها باعث ایجاد انگیطزه ،افطزای
مایت اجتماعی و یادگیری مهارت در برخورد با مشک ت

مررمکنندگان مواد ،طرحوارههای ناسازگار اولیه مطیتواننطد
در بروز و تداوم راهنردهطای تنظطیم شطناختی هیجطان مطثرر

ناشی از مررم مواد میشود.

باشند که در طرحواره درمانی بیماران یطاد مطیگیرنطد سطنک

همکاران ،2033 ،میت ماسطگروبر ،بطک ،هطافر و اسط ابلر،34

در پژوه های (مارون 32و همکاران ،2035 ،چانطک 31و

مقابلهای کارآمد را جانشی سطنک مقابلطهای ناکارآمطد کننطد؛

 ،2033مک کای ،فرانکلی  ،پاتاپیس و لینچ )2033 ،35دریافت

بنابرای فرآیند درمان منتنی بر مداخ ت شناختی ،عطاطفی و

که با آموزش روشهای شناختی مانند ذه آگاهی مطیتطوان

رفتاری است .به نظر میرسد برای درمان اخت الت مطزم و
مقاوم به درمان ،تأکید بر محتوا و فرآیندهای پردازش فکطری
و کططار کططردن در سططسح افکططار خودآینططد منفططی و باورهططای
هستهای بیماران (که در شناخت درمانی مدنظر هستند) کافی
2. Schema Therapy
4. Miller, Willbourne&Hettema
6. Vollenweider, Liechti, Gamma, Greer & Geyer
8. Gilbert & Leahy
10. Skeen
12. Morone
14. Mitmansgruber, Horst, Beck, Höfer & Schubler
16. Cognitive-emotional adjustment
18. Marlatt

راهنردهای مثنت تنظیم شناختی -هیجان 36را که بهعنوان یک

سازوکار مایتکنندة اجتماعی عمل میکند را افزای

دهطد.

در پژوه های (بائر ،2034 ،37مالتطر 38و همکطاران2034 ،؛
وای تکی ویکز و بروس )2031 ،39نتطایج نشان داد آمطوزش
1. Psychological patterning
3. Mindfulness
5. Beck, Wright, Newman &Liese
7. Riso & Du Toit
9. Avants, Beitel & Margoline
11. Farrell, Shaw & Webber
13. Chung
15. McKay, Franklin, Patapis & Lynch
17. Baer
19. Witkiewitz & Bowen
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ذه آگاهی به افراد که زمانی مواد مررم کرده بودند ،باعث

مططواد مخططدر و پریشططانی روانشططناختی وجططود دارد .افططراد

و پرهیز از افکار و ا ساسات

مرططرمکننططده مططواد ططداقل در دورهای از زنططدگیشططان ،در

نارا تکننده ناشی از ترک و یا کاربرد مطواد بطرای تسطکی
آنها ،با برقراری یک سنک ارتناطی متفاوت بدون واکطن و

برخورد با مشک ت بجای مقابله سازگارانه با مسطائل ،سطتی
کرده اند به روشهای مختلف مانند پناه بردن به الکل و مطواد

نوعی شیوه جدید پطردازش اط عطات ،افکطار و ا ساسطات

مخدر و سایر راهنردهای ناکارآمد رویآورند و از رویطارویی

میشود که بیمار بهجای چال

نارا تکننده خود را بدون داوری و ارزیابی بپذیرد و از ای

با مشک ت اجتنا

راه با ساسیتزدایی با آنها کنار بیایطد .هم نطی بخشطی از

افرادی با خودکارآمطدی پطایی و عطدم پطذیرش واقتیطتهطا

ای تغییرات آن میتواند ناشی از سازوکارهای عمل پیشنهاد

موجود ساخته است؛ که میتوان با آموزش طرحواره درمطانی

شطده در روش تفکطر نظطارهای ماننطد رویطارویی ،پطذیرش،

به آنان ،طرحواره هطای سطالمی را کطه عطاملی مهطم در نظطام

آرامسازی ،ساسیتزدایی ،تغییر رابسطه بطا افکطار و تنظطیم

سططازنده شایسططتگی انسططان سططت را افططزای

داد و بططه فططرد

شناختی-هیجان باشد.

راهکارهای مقابله مثرر در برخورد با سوممررم مواد مخدر

هم نی الگوی زیستی -روانی -اجتماعی مررم مطواد،
کاه راهنردهای سازگارانه تنظطیم شطناختی هیجطانی را در

نشان داد .لذا با توجه به تغییر الگطوی مرطرم موادمخطدر و
استقنال افراد از ای مواد ،انجام تحقیق و پطژوه در عرصطة

تداوم و عود مررم مثرر دانسته و آن را پیامطدهای در نظطر

درمان برای پیشگیری از عود مررم مواد محرک ضروری به

میگیرد .تأکید قابل توجطه بطر راهنردهطای سطازگارانه تنظطیم

نظر میرسد .بر ای اسطاس ،ایط مسالتطه دو فرضطیه اصطلی

شططناختی هیجططانی در بططروز ،فططد و درمططان اعتی طاد توس ط

داشت .3 :بطی میطانگی هطای راهنردهطای سطازگارانه تنظطیم

پژوه های هیلی؛ استانتون؛ مینوچی  3و دیگران مورد تأییطد

کنند و همی چرخه متیو  ،از متتطادان

شناختی هیجان دو گروه طرحواره درمانی و ذهط آگطاهی در

قرار گرفته است (نقل پ تر و کلطی .)2032 ،2در ایط راسطتا

مر له پس آزمون تفاوت وجطود دارد .2 .بطی میطانگی هطای

آموزش های روان شناختی هم ون ذهط آگطاهی و ططرحواره

راهنردهططای سططازگارانه تنظططیم شططناختی هیجططان دو گططروه

درمانی و درمان پذیرش –تتهد به افراد کمطک مطیکنطد کطه

طرح واره درمانی و ذه آگطاهی در مر لطه پیگیطری تفطاوت

ع وه بر کاه نشانگان اعتیاد بر چگونگی برخورد با افطراد
جامتططه عامططل تأریرگططذار باشططد .نتططایج اصططله در پططژوه

وجود دارد .1 .بی میانگی های راهنردهای سازگارانه تنظطیم
شناختی هیجان دو گروه طرحواره درمانی و کنترل در مر له

(افشططاری ،زار  ،متططی  ،نظیططری و نقططوی ،3190،طوفططانی و

پسآزمون تفاوت وجود دارد .4.بی میانگی های راهنردهطای

جواننخت ،3193 ،عنداهلل پور )3193 ،نشان داد که ططرحواره

سازگارانه تنظیم شناختی هیجان دو گروه طرحواره درمانی و

درمانی گروهی میتواند بهعنوان یک رویکرد درمانی مناسطب

کنتططرل در مر لططه پیگیططری تفططاوت وجططود دارد .5 .بططی

در بهنود ع ئم اخت ل شخریت ،ع ئم جسمانی ،به تتطدیل

میانگی های راهنردهای سازگارانه تنظیم شطناختی هیجطان دو

طططرحوارههططای ناسططازگار اولیططه فططرد تأریرگططذار باشططد و بططر

گروه ذه آگاهی و کنترل در مر له پس آزمون تفاوت وجود

پیشرفت درمان افراد وابسته به مواد و ارتناطات اجتماعی آنان

دارد .6.بی میانگی های راهنردهای سازگارانه تنظیم شناختی

دهد .در پژوهشطی سطهرابی ( )3190دریافطت کطه

هیجان گروه ذه آگاهی و کنترل در مر له پیگیطری تفطاوت

را افزای

افراد مررمکننده مواد مخدر نسنت به افراد عادی از کمتری
میططزان راهنردهططای سططازگارانه تنظططیم شططناختی هیجططان

وجود دارد.

برخوردارند؛ که نشان مطیدهطد متتطادان در بطدتری شطرای

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه

روانی به سر میبرنطد و نیازمنطد آمطوزشهطای روانشطناختی
هم ون ذه آگاهی برای افزای

راهنردها میباشند .کینمطان

و گرانت )2030( 1رابسة منفی متنطی داری میطان راهنردهطای
سازگارانه تنظیم شناختی هیجانی و گرای

به مررم مجطدد

2. Platter, A.J., Kelley, M.L

پطژوه از نطو شطنه آزمایشطی و از نطو گسطترش یافتطه
چندگروهی (پطی آزمطون ،پطسآزمطون و پیگیطری بطا گطروه
کنترل) بوده است .جامته آماری پژوه

بیمارانی بودند کططه

1. Hili, Stanton & Minochi
3. Kinman & Grant
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برای ترک مواد افیونی به مرکز ترک اعتیاد بیمطاران سطرپایی
وابسته به سطازمان بهزیسطتی اهطواز در سطال  3191مراجتطه
نمودند .با استفاده از روش نمونهگیری در دسطترس از افطراد
مراجتهکننده به مرکز ترک اعتیاد تتدادی انتخا شطدند .بطه
همه افراد جامته هدم پرسشنامههای تنظیم شناختی هیجطان
و عملکرد خانواده داده شد که از میان آنهطایی کطه در فراینطد
تکمیل ابزارهای پژوه نمرات پایی تری را کسب نمودنطد
 60نفر بیمار مرد متأهل با تشخیص وابستگی به مواد محطرک
انتخا شده .سپس از ای تتداد بهصورت گمارش ترادفی،
گروههای آزمایشی  40نفر (که هر یک از دو گطروه آزمطای
خود به گروه  20نفره) و یک گروه کنترل  20نفطر جطایگیری
گردید؛ زیرا طنق دیدگاههای و پژوه هطای بطه عمطل آمطده
توس دالور ( ،)3187سرمد ،بازرگطان و جطازی ( )3187و
بیابانگرد ( ،)3189تتداد گطروه آزمطای  35نفطر ذکطر شطده
است.
ابزار سنجش
3

الف) پرسشنامه بنظیم شناخت هیجان :توس گارنفکسی و
همکاران ( )2002تهیه شده است و دارای  16ماده است؛ کطه
 9راهنرد شناختی م مت خطوی  ،پطذیرش ،نشطخوارگری،
تمرکز مجدد مثنت ،تمرکز مجدد بطر برنامطهریطزی ،ارزیطابی
مجدد مثنت ،دیدگاه پذیری ،فاجته انگاری و م مت دیگران
را ارزیابی میکند .نمرهگذاری بر اساس طیطف لیکطرت پطنج
نمرهای (از همیشه یا هرگز) است .در مسالته بشارت ()3190
روایططی آزمططون از طری طق همنسططتگی نمططره کططل بططا نمططرات
پرسشنامه اضسرا بک بررسی شد کطه دامنطهای از  0/40تطا
 ،0/68با میانگی  0/56بوده؛ و هم نی در بررسی مقطدماتی
ای پرسشنامه در نمونهای از جمتیت عمومی (397 ،n=168
زن 373 ،مطرد) ،ضطرایب آلفطای کروننطا را بطرای خطرده
مقیاسها از  0/67تا  0/89گزارش نمود .ضرایب همنسطتگی
بی نمرههای تتدادی از شرکتکنندگان در پژوه ( 41زن،
 16مرد) در دو نوبطت بطا فاصطله دو تطا چهطار هفتطه بطرای
زیرمقیاسهای پرسشنامه از  r=0/57تا  r=0/76محاسنه شطد.
هم نططی ضططریب پایططایی بططه روش آلفططای کروننططا بططرای
راهنردهای سازگار تنظطیم شطناختی هیجطان (پطذیرش ،0/48
تمرکز مثنت مجدد  ،0/55تمرکز مثنت بر برنامه ریطزی ،0/76
ارزیططابی مثنططت  0/77و برنامططهریططزی  )0/75و راهنردهططای
2. Diagnostic and statistical Manual of mental Disorders

ناسازگار تنظیم شناختی هیجان (م مت خود  ،0/62نشطخوار
ذهنی  ،0/59فاجته سازی  0/77و م مت دیگطران  0/56بطود
(بشارت .)3190،ع وه بر آن در ای مسالته ،روایی محتوایی
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بر اساس داوری هشت نفطر
از متخرران روانشناسی بررسطی و ضطرایب توافطق کنطدال
برای خرده مقیاسها از  0/83تا  0/92گزارش شد .هم نطی
در پژوه ضریب پایایی به روش آلفطای کروننطا برابطر بطا
 0/65و ضططریب پایططایی محاسططنه شططده بططا اسططتفاده از روش
اسپیرم -براوان و گاتم بطه ترتیطب برابطر اسطت بطا  0/85و
 0/85بود .یک نمونه از سثاالت ای پرسشنامه به ایط شطرح
است :ا ساس میکنم در مورد یک اتفاق ناگوار و یا شطرای
استرسزا خودم مقررم.
روش اجرا و تحلیل دادهها

روند اجرای پژوه چنی است که پس از گمارش ترادفی
اعضای نمونه در گروه ها ،پی آزمون اجرا ،سطپس بطه شطیوه
درمططان گروهططی متغیرهططای مسططتقل طططرحواره درمططانی و
ذه آگاهی به مدت داقل  30جلسه یکساعته (هفتهای یک
جلسططه) بططر متغیططر تنظطیم شططناختی هیجططان اعمططال گریططد.
م کهای ورود به پژوه عنارتاند از داشت س بطی 39
تا  40سال ،وجود متیارهطای تشطخیص وابسطتگی بطه مطواد
افیطونی بطر پایطه متیارهطای راهنمططای تشخیرططی و آمططاری
اخت لهای روانی  2DSM-IVگذشت بی از یطک هفتطه از
سمزدایی موفقیتآمیز و عدم مرطرم مطنظم داروهطای ضطد
روانپریشی در زمان ورود به برنامه درمان .بتد از ای مرا ل
پسآزمون اجطرا و پطس از  1مطاه پیگیطری الزم ،گطروههطای
موجططود در پططژوه  ،ابزارهططای پططژوه را دوبططاره تکمیططل
نمودند .برخی از ویژگی های اعضای نمونطه بر سطب سط ،
زیر  20سال  15درصد نمونه ،بی  20تا  10سال  45درصطد
نمونه و باالی  10سال  20درصد نمونه را تشکیل مطیدهنطد.
هم نی بر سب وضتیت شغلی ،بیکار  13/7درصد نمونطه،
کارگر  25درصد نمونه و کارمند  28/1درصطد نمونطه و آزاد
 35درصد نمونه را تشکیل میدهنطد .خ صطهای از محتطوای
جلسات در جدول  3آمده است .هم نی الزم به ذکر اسطت
در ای پژوه  ،بهمنظطور تحلیطل دادههطا از آزمطون مقایسطه
زوجی ( )LSDاستفاده شد.

1. Garnefski

مقایسه اثربخش طرحواره درمان و ذهنآگاه بر راهبردهای سازگارانه5 / ...
جدول  .1خالصهای از محتوای جوسات
الف) طرحواره درمان  .1 :برقراری اربباط درک بیمار و بررس چاونا شکلگییری و بقیا مشیکل .2 .آمیوز بیه بیمیار در
خصوص ماهیت التیاد ،مشخص کردن انتظارات بیمار و درمانار از درمان ،آموز الاوی شناخت رفتاری و ایجیاد یی بوافی
درمان  .3 .بررس افکار ،پیشآیندها و پسآیندها ،شناسای اجبارها ،اجتنابها و باورهای بنیادین .4 .شناسای افکار بحریفشیده
ارزیاب چرخه افکار و رفتار مراجع و آموز در خصوص بحریفهای شناخت و شناسای بحریفهای شناخت  .5 .اصالح افکار
ناکارآمد بغییر و اصالح بحریفهای شناخت  .6 .آموز الاوی طرحواره محور ،آموز الاوی طرحواره درمان و مفهوتسازی
مشکل بیمار در قالب طرحوارهها .7 .شناسای طرحوارههای ناکارآمد اولیه ،شناسای حوزهها ،فرآینیدها ،رفتارهیا و سیب هیای
طرحوارهای .8 .اصالح طرحواره استفاده از بکنی های هیجان بحث و گفتاو در مورد بجارب گذشته ،گفتاوی خیال با والدین،
بحث و گفتاو در مورد وقایع فعو  ،بصویرسازی ذهن و بخویه هیجان  .9 .اصالح طرحوارهها استفاده از بکنیی هیای رفتیاری
حذف رفتارهای بداوتبخش طرحواره ،حذف اجتنابها و افزایش رفتارهای مقابویهای سیالم .10 .اصیالح طیرحواره اسیتفاده از
بکنی های شناخت بررس انتقادی شواهد حمایتکننده از طرحوارهها ،مرور و بررس شواهد متناقض بیا طیرحوارههیا ،بکنیی
موضع  -ضد موضع ،بهیه کارتهای آموزش مصور که با طرحوارهها متناقض است و بحویل سود و زیان طرحوارهها.
ب) ذهنآگاه  .1 :گرفتن پیشآزمون بنظیم خط و مش کو با در نظر گرفتن جنبه محرمانه بودن و زندگ شخص افراد؛ دلوت
شرکتکنندگان به معرف خود ،بمرین وارس بدن  ،بکویف خانا  ،بحث و بعیین جوسات هفتا بوزیع نوارها و جزوات جوسیه
اول .2 .اجرای مرور بدن بهصورت روزانه ،اجرای بنفس لمی به مدت  10با  15دقیقه هر روز ،ی فعالیت جدید را انتخاب کرده
و آن را بهصورت ذهنآگاهانه انجات دهید ،گزار بمرین خود را در برگة ثبت بکویف وارد کرده و اگر مشکل یا نکتهای ،پیش آمد
آن را بوضیح دهید .3 .با بمرین دیدن و شنیدن آغاز شد .در این بمرین از شرکتکنندگان خواسته م شود به نحوی غیرقضاوب و
به مدت  2دقیقه نااه کنند و گو دهند .این بمرین با مدیتیشن نشسته و نفس کشیدن همراه با بوجه به حواس بدن دنبال م شود.
بعد از بحث در مورد بکالیف خانا بمرین سهدقیقهای فضای بنفس انجات شد؛ این مدیتیشن سه مرحوه دارد :بوجه به بمرین در
لحظه انجات ،بوجه به بنفس و بوجه به بدن .پس از این بمرین ،یک از بمرینهای حرکات ذهنآگاه بدن انجات شد .4 .با مدیتیشن
نشسته همراه با بوجه به بنفس ،صداهای بدن و افکار که مدیتیشن نشسته چهاربعیدی نییز)(Sitting meditation with four focuses
نامیده م شود ،آغاز شد .در ادامه در مورد پاسخهای استرس و واکنش ی فرد بهموقعیتهای دشیوار و نایر هیا و رفتارهیای
جایازین بحث و در انتهای جوسه ،قدتزدن ذهنآگاه بمرین شد .5 .در ابتدای جوسة پنجم ،از شرکتکنندگان خواسته شد مدیتیشن
نشسته را انجات دهند .در ادامه سری دوت حرکات ذهنآگاه بدن ارائه و اجرا شد .6 .با بمرین فضای بنفس سهدقیقهای آغیاز شید.
بکالیف خانا در گروههای دوبای بحث شدند .بمرین با لنوان «خو  ،فکر ،دیدگاههای جداگانه» با ایین مضیمون ارائیه شید:
محتوای افکار ،اکثراً واقع نیستند از آن چهار بمرین مدیتیشن به مدت  1سالت ،پ درپ ارائه شد .7 .جوسة هفیتم بیا مدیتیشین
چهاربعدی و آگاه نسبت به هر آنچه در لحظه به هشیاری وارد م شود ،آغاز م گردد .مضمون این جوسه این است :بهتیرین راه
مراقبت از خودت چیست؟ در ادامه بمرین ارائه م شود که در آن شرکتکنندگان مشیخص می کننید کیداتیی
زندگ شان خوشایند و کداتی

از روییدادهای

ناخوشایند است و لالوه بر آن چاونه م بوان برنامهای چید کیه بیه انیدازۀ کیاف روییدادهای

خوشایند در آن باشد .پس از آن فضای بنفس سهدقیقهای انجات شد .8 .این جوسه با مدیتیشن اسکن بدن آغاز شد .مضیمون ایین
جوسه این است :استفاده از آنچه باکنون یاد گرفتهاید .پس از آن بمرین فضای بنفسی  3دقیقیهای انجیات شید .سیسس در میورد
رو های کنار آمدن با موانع انجات مدیتیشن بحث شد .پس از آن در مورد کل جوسه سؤاالب مطرح شید از ایین قبییل کیه آییا
شرکتکنندگان به انتظارات خود دست یافتهاند؟ آیا احساس م کنند شخصیتشان رشد کرده؟ آیا احساس م کننید مهیارتهیای
مقابوهشان افزایش یافته و آیا دوست دارند بمرینهای مدیتیشنشان را ادامه دهند.
یافتهها

بررسی شده در ای پژوه

برای تجزیهوتحلیطل دادههطای جمطعآوری شطده و هم نطی
مقایسه نمرات میانگی پی آزمون و پطس آزمطون متغیرهطای

آمده را با توجه به جدول  2بررسی گردید.

ابتدا شاخص استنناطی به دسطت
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جدول  :2نتایج آزمون لوین در مورد پیشفرض بساوی واریانسها متغیر راهبردهای سازگار بنظیم شناخت هیجان (پذیر  ،بمرکز
مجدد مثبت ،بمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیاب مجدد مثبت ،برنامهریزی)
نوع متغیر
پذیر
بمرکز مجدد مثبت
بمرکز مجدد بر برنامهریزی
ارزیاب مجدد مثبت
برنامهریزی

آماره لوین

F

Df1

Df2

Sig

پسآزمون

1/15

2

57

0/32

پیایری

1/20

2

57

0/18

پسآزمون

1/13

2

57

0/32

پیایری

1/10

2

57

0/23

پسآزمون

1/39

2

57

0/25

پیایری

0/31

2

57

0/72

پسآزمون

0/82

2

57

0/44

پیایری

2/27

2

57

0/11

پسآزمون

0/59

2

57

0/55

پیایری

0/59

2

57

0/55

چنان ه در جدول  2مشاهده میشود بطا توجطه بطه عطدم

برنامططهریططزی ،ارزیططابی مجططدد مثنططت ،برنامططهریططزی)

متناداری آزمون لوی برای نمره راهنردهطای سطازگار تنظطیم

مررم کنندگان مواد محرک پی فرض همگنی واریطانس هطا

شناختی هیجان (پذیرش ،تمرکز مجدد مثنت ،تمرکز مجدد بر

رد نمیشود.

جدول  :3نتایج آزمون بعقیب  LSDدر متغیر راهبردهای سازگار بنظیم شناخت هیجان (پذیر  ،بمرکز مجدد مثبت ،بمرکز مجدد بر
برنامهریزی ،ارزیاب مجدد مثبت ،برنامهریزی) در گروههای آزمایش با گروه کنترل در پسآزمون

میاناین
2/91

sig
0/0001

متغیر

طرحواره درمان با کنترل

7/28

0/0001

ذهنآگاه با کنترل
طرحواره با ذهنآگاه
طرحواره درمان با کنترل
بمرکز مجدد مثبت
ذهنآگاه با کنترل
طرحواره درمان با ذهنآگاه
بمرکز مجدد بر برنامهریزی طرحواره درمان با کنترل
ذهنآگاه با کنترل

4/37
2/73
7/19
4/46
2/56
6/38
3/82

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

2/69

0/0001

6/58
3/89
1/83
5/22
3/38

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

پذیر

گروهها
طرحواره با ذهنآگاه

طرحواره با ذهنآگاه
ارزیاب مجدد مثبت

برنامهریزی

طرحواره درمان با کنترل
ذهنآگاه با کنترل
طرحواره با ذهنآگاه
طرحواره درمان با کنترل
ذهنآگاه با کنترل
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چنان ه در جدول  1مشاهده میشود ،بطی میطانگی هطای
گروه کنترل و گطروههطای آزمایشطی در پطسآزمطون تفطاوت
متنی داری از لحاظ راهنردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان
(پذیرش ،تمرکز مجدد مثنت ،تمرکز مجدد بطر برنامطهریطزی،
ارزیابی مجدد مثنت ،برنامطهریطزی) وجطود دارد؛ بطه عنطارت
دیگر ،گروههای آزمایشی بطا توجطه بطه میطانگی راهنردهطای
سازگار تنظیم شناختی هیجان (پذیرش ،تمرکز مجدد مثنطت،
تمرکطز مجطدد بطر برنامطهریطزی ،ارزیطابی مجطدد مثنطت،
برنامه ریزی) در پس آزمون نسنت بطه میطانگی گطروه کنتطرل
موجب افزای راهنردهای سطازگار تنظطیم شطناختی هیجطان

(پذیرش ،تمرکز مثنت مجدد ،تمرکز مثنت برنامهریزی شطده،
ارزیابی مثنت و برنامه ریطزی) در گطروه هطای آزمطای شطده
است؛ بنابرای فرضیه در تمام ابتاد تحقیطق تأییطد مطیگطردد.
هم نططی نتططایج ای ط جططدول نشططان م طیدهططد کططه میططانگی
راهنردهای سازگارانه و ابتاد آن در گروه آمطوزش ططرحواره
درمططانی کمتططر از گططروه آمططوزش ذه ط آگططاهی و در گططروه
ذه آگاهی کمتطر از گطروه کنتطرل بطوده؛ بطه عنطارت دیگطر،
ارربخشی آمطوزش ططرحواره درمطانی بطر بهنطود راهنردهطای
سازگارانه و ابتاد بیشتر از آموزش ذهط آگطاهی بطوده اسطت.

جدول  :4نتایج آزمون بعقیب  LSDدر متغیر راهبردهای سازگارانه بنظیم شناخت هیجان (پذیر  ،بمرکز مجدد مثبت ،بمرکز مجدد
بر برنامهریزی ،ارزیاب مجدد مثبت ،برنامهریزی) برای گروههای آزمایش با گروه کنترل در پیایری
میاناین
1/80

sig
0/0001

متغیر

طرحواره درمان با کنترل

7/13

0/0001

ذهنآگاه با کنترل
طرحواره با ذهنآگاه
طرحواره درمان با کنترل
ذهنآگاه با کنترل
طرحواره درمان با ذهنآگاه

5/33
0/65
5/70
5/05
-0/24

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

بمرکز مجدد بر برنامهریزی

طرحواره درمان با کنترل

3/92

0/0001

ارزیاب مجدد مثبت

ذهنآگاه با کنترل
طرحواره با ذهنآگاه
طرحواره درمان با کنترل
ذهنآگاه با کنترل
طرحواره با ذهنآگاه

3/95
0/40
5/40
5/36
0/27

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

برنامهریزی

طرحواره درمان با کنترل

4/37

0/0001

ذهنآگاه با کنترل

4/10

0/0001

پذیر

بمرکز مجدد مثبت

گروهها
طرحواره با ذهنآگاه

چنان ه در جدول  4مشاهده میشود ،بطی میطانگی هطای
گططروه کنتططرل و گططروههططای آزمایشططی در پیگیططری تفططاوت
متنی داری از لحاظ راهنردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان
(پذیرش ،تمرکز مجدد مثنت ،تمرکز مجدد بطر برنامطهریطزی،
ارزیابی مجدد مثنت ،برنامطهریطزی) وجطود دارد؛ بطه عنطارت
دیگر ،گروههای آزمایشی بطا توجطه بطه میطانگی راهنردهطای
سازگار تنظیم شناختی هیجان (پذیرش ،تمرکز مجدد مثنطت،
تمرکطز مجطدد بطر برنامطهریطزی ،ارزیطابی مجطدد مثنطت،
برنامهریزی) آنان نسطنت بطه میطانگی گطروه کنتطرل موجطب
افزای راهنردهای سازگار تنظیم شناختی هیجطان (پطذیرش،

تمرکز مجدد مثنت ،تمرکز مجدد بطر برنامطهریطزی ،ارزیطابی
مجدد مثنت ،برنامهریزی) در گروههای آزمای شطده اسطت؛
بنابرای فرضیه در تمام ابتاد تحقیق تأیید میگردد .هم نطی
نتایج ای جطدول نشطان مطیدهطد کطه میطانگی راهنردهطای
سازگارانه و ابتاد آن در گروه آموزش طرحواره درمانی کمتر
از گروه آموزش ذه آگاهی و در گروه ذه آگطاهی کمتطر از
گططروه کنتططرل بططوده؛ بططه عنططارت دیگططر ،ارربخشططی آمططوزش
طرحواره درمانی بر بهنود راهنردهای سازگارانه و ابتاد بیشتر
از آموزش ذه آگاهی بوده است.
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بحث و نتیجهگیری

هدم از انجام پژوه

میتوان گفت که هر دو روش آموزشی به دلیل برخوردار
مقایسه ارربخشی طرحواره درمطانی و

بودن از تکنیک های مشابه نظیر آگاهی ،پطذیرش و بازسطازی

ذه آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در مررمکنندگان مطواد

ب مایه های ناسازگار موجب تتدیل هیجانات مثنت و منفی و
به دننطال آن تتطدیل قضطاوت و ادراک مثنطت از خطوی در

اهواز انجام شد .نتایج آزمون مقایسة زوجی ( )LSDنشان داد
که نمرات راهنردهطای سطازگارانه تنظطیم شطناختی -هیجطان

مررمکنندگان مواد محرک میشود و ای امر بطهنوبطه خطود
میتواند در کاه

مررمکنندگان مواد محرک در گروههای آزمایشی نسنت بطه

مررمکنندگان مواد محرک در موقتیتهای مختلف زنطدگی

یافتطه اسطت .هم نطی بطی دو روش

چه در التهای شادی و چه غطم نمطیتواننطد از هیجانطات

آزمایشی تفاوت متنطیداری وجطود دارد؛ و گطروه ططرحواره

خوی

بهصورت مفیطد اسطتفاده نماینطد و ایط امطر موجطب

درمانی تأریر بیشتری از ذه آگاهی داشته اسطت .ایط نتیجطه،
در راستای یافتههای قنلی (آوانتس و همکاران ،2009 ،فیطود

مشک تی دیگری از جملطه درک منفطی از خطوی  ،نگرانطی

محرک در میان افراد خود مترم به مرکز بهزیستی شهرسطتان

گروه کنتطرل افطزای

رفتارهای مررفی آنان مثرر افتد .هم نی

نسنت بهموقتیت اجتماعی ،اضسرا

و عملکردهای اجتماعی

االی و همکاران ،2030 ،کینمان و گرانطت ،2030 ،چانطک و

و خانوادگی نامناسب در آنان مطیشطود کطه خطود دلیلطی بطر
گرای مواد در آنان برای کاسطت از ایط فشطارهای عرطنی

و لیهی ،2032،وای تکی ویکز و بروس ،2031 ،بطائر،2034 ،
مالتر و همکطاران ،2034 ،مطارون و همکطاران )2035 ،قطرار

میشود .در واقطع مطیتطوان رفتارهطای سوممرطرم مطواد را
به عنوان یک مکانیزم دفاعی رشد نایافته در نظطر گرفطت کطه

دارد .در تنیی ای نتایج باید به ای نکته اشطاره کطرد کطه در

افراد بطا راهنردهطای سطازکارانه شطناختی هیجطانی پطایی در

واقع هیجانات از نظر اجتماعی مفید هسطتند و مطیتواننطد در

مواجهه با موقتیتهطای مشطکل بطه آن متوسطل مطیشطوند و

انتقال ا ساسات به دیگران ،تتامل اجتماعی و ایجطاد و قسطع

درنهایت یکی از دالیل ا تمالی گرای

افراد به مررم مواد،

رابسططه بططا دیگططران سططازنده باشططند (ریططو ،2005 ،ترجمططه
سطططیدمحمدی .)3189 ،تتطططدیل و تنظطططیم آنهطططا از طریطططق

مشططک ت و کاسططتیهططای وسططیع در ططوزة هیجططانهاسططت.

همکاران ،2033 ،میت ماسگروبر و همکاران ،2033 ،گیلنرت

نارساییهای هیجانی در رویارویی افراد با وادث تطن زا از

آمططوزشهططای روانشططناختی ماننططد طططرحواره درمططانی و

هستههای اساسی آسیبشناسی روانی است که افراد متتطاد از
موادمخدر بهعنوان یطک راهنطرد مقابلطهای اجتنطابی ،منفطی و

مخر افراد داشته باشد؛ زیرا هیجان ها بهعنوان راه ل هطایی
برای مقابله با چال ها ،استرسها و مشک ت زنطدگی عمطل

مشک ت خود استفاده میکننطد .فقطدان

کفایت هیجانی ،مهارتهای هیجانی نامناسب ،رواب گطذرا و

میکنند (همان مننع)؛ به عنارت دیگر ،چون هیجانطات نقط

توانایی کمتر در ل تتارضات باعث مررم مواد میشد کطه

مهمی در زندگی ایفا میکنند و آموزش ای روشها به افطراد

بر اساس پژوه

که مواد مخدر بهویژه محرک ها اسطتفاده مطیکننطد بطهمنظطور

شکست طرحوارهها و سازههای شناختی ناسالم افراد میتوان

تنظیم هیجان به عنوان یک روش درمانی در تتدیل هیجانات،
با پذیرش و تتام ت اجتمطاعی مثنطت در ارتنطاس اسطت کطه

از آموزش های شطناختی هم طون ذهط آگطاهی و ططرحواره

ذه آگاهی میتوانطد نقط

مطثرری بطر کنتطرل عملکردهطای

ناکارآمد برای کاه

انجام شد توس (مطیکلس )2009 ،3بطرای

درمانی استفاده گردد .همانند سایر پژوه ها ،ایط پطژوه

باعث مراقنه مثرر با موقتیتهطای وسوسطهآمیطز و اسطترسزا

نیز با محدودیت هایی همراه بوده است .محدود بودن جامتطة
آماری به مردان متتاد به مواد محرک مراجتهکننده بطه مراکطز

به همطراه دارد .بنطابرای  ،آمطوزش ذهط آگطاهی و ططرحواره
درمانی میتواند با آگاه نمودن فرد از هیجانات مثنت و منفی،

بهزیسططتی شططهر اهططواز امکططان تتمططیم نتططایج بططه زنططان را بططا
محدودیت مواجطه مطی کنطد .محطدودیت بتطدی مربطوس بطه

رفتارهطای

نمونهگیری در دسترس است که تتمیم نتطایج بایطد باا تیطاس

شده و افزای

فتالیت در پاسخ به موقتیتهطای اجتمطاعی را

پذیرش و ابراز بهموقع آنها ،نق
مخر

و افزای

رفتارهای مسلو

مهمی در کاه

برای جلوگیری از سطوق

صورت گیرد.

پیدا کردن به سمت مررم مواد مخدر را داشته باشد.
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