Research in Clinical Psychology and Counseling
https://tpccp.um.ac.ir

Vol. 12, No 1, 2022

ISSN(Online): 2423-4265

ISSN(Print): 2251-6352

Research Article

Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Metacognitive
Therapy on Adaptive and Maladaptive Strategies of Cognitive Emotion Regulation in Patients
with Substance Use Disorder undergoing Methadone Maintenance Treatment
Ali Ahmadi Roghabadi
PhD Student of General Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran. Email:
aahmadi.r1354@gmail.com
Zahra Bagherzadeh Golmakani
Assistant Professor, Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
(Corresponding Author) Email: z.golmakan@gmail.com
Mahdi Akbarzadeh
Assistant Professor, Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
Ahmad Mansouri
Assistant Professor, Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
Mohammadreza Khodabakhsh
Assistant Professor, Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
Recived: 02/08/2021
Revised: 05/12/2021
Accepted: 24/05/2022
Citation: Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Metacognitive Therapy on
Adaptive and Maladaptive Strategies of Cognitive Emotion Regulation in Patients with Substance Use Disorder
undergoing Methadone Maintenance Treatment. Research in Clinical Psychology and Counseling, 12(1), 61-78. doi:
10.22067/tpccp.2022.70654.1118

Abstract
Purpose: Substance use disorder, as one of the chronic psychiatric diseases, has become one
of the major problems in society today. The aim of this study was to compare the
effectiveness of acceptance and commitment therapy and metacognitive therapy on adaptive
and maladaptive strategies of emotional regulation in patients with substance use disorder
who were under the Methadone Maintenance Treatment (MMT).
Method: The method of the present study was semi-experimental with a pre-test and posttest design, a three-month follow-up step and a control group. The sample consisted of 60
patients receiving methadone maintenance treatment who had visited Mashhad addiction
treatment centers during the second 6 months of 2018. Subjects were selected by the
convenience sampling emthod and randomly assigned to two experimental groups
(acceptance and commitment therapy and metacognitive therapy) and also a control group.
Data were collected using the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) and
were analyzed using SPSS 24 software.
Findings: The results showed that both acceptance and commitment therapy and
metacognitive therapy are effective in increasing adaptive cognitive emotion regulation
strategies and reducing maladaptive cognitive emotion regulation strategiesis. Moreover, the
findings showed that acceptance and commitment therapy is more effective than
metacognitive therapy in modifying cognitive emotion regulation strategies. In general, it can
be concluded that the treatment based on acceptance and commitment is an appropriate
therapeutic approach for patients with substance use disorder who are under the methadone
maintenance treatment.
Keywords: Acceptance and commitment therapy, metacognitive therapy, cognitive emotion
regulation, adaptive and maladaptive strategies

 61پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره ،دانشگاه فردوسي مشهد

دوره  ،12شماره  ،1سال 1401

پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره
مقاله پژوهشي

دسترسي آزاد

https://tpccp.um.ac.ir

مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر راهبردهای سازگار و ناسازگار
تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتال به اختالل مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون
علي احمدي رقآبادي
دانشجوي دکتري تخصصي روانشناسي عمومي ،گروه روانشناسي ،واحد نيشابور ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نيشابور ،ایران aahmadi.r1354@gmail.com ،

زهرا باقرزاده گلمکاني
استادیار گروه روانشناسي ،واحد نيشابور ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نيشابور ،ایران( ،نویسنده مسئول)z.golmakan@gmail.com ،

مهدي اکبرزاده
استادیار گروه روانشناسي ،واحد نيشابور ،دانشگاه آزاد اسالمي،

نيشابور ،ایران.

احمد منصوري
استادیار گروه روانشناسي ،واحد نيشابور ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نيشابور ،ایران.

محمدرضا خدابخش
استادیار گروه روانشناسي ،واحد نيشابور ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نيشابور ،ایران.
تاریخ دریافت1400/5/11 :

تاریخ بازنگري1400/9/14 :

تاریخ پذیرش1401/3/3 :

استناد :احمدي رق آبادي ,علي ,باقرزاده گلمکاني ,زهرا ,اکبرزاده ,مهدي ,منصوري ,احمد & ,خدابخش ,محمدرضا .)1401( .مقایسه
اثربخشي درمان پذیرش و تعهد و درمان فراشناختي بر راهبردهاي سازگار و ناسازگار تنظيم شناختي هيجان در بيماران مبتال به اختالل مصرف
مواد تحت درمان نگهدارنده متادون .پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاورهdoi: 10.22067/tpccp.2022.70654.1118 .78-61 ,)1(12 ,

چکیده
هدف :اختالل مصرف مواد ،به عنوان یکي از بيماريهاي مﺰمﻦ روانپﺰشکي ،امروزه به یکي از مشکالﺕ عمده در ﺟوامﻊ تبدیﻞ
شده است .هدف پژوهش حاضر بررسي مقایسه اثربخشي درمان پذیرش و تعهد و درمان فراشناختي بر راهبردهاي سازگار و
ناسازگار تنظيم شناختي هيجان در بيماران مبتال به اختالل مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون بود.
روش :پژوهش حاضر ،یک طرح نيمه آزمایشي از نوع پيشآزمون و پسآزمون همراه با آزمون پيگيري سهماهه با گروه کنترل بود .نمونه
شامﻞ  60نفر از بيﻦ بيماران دریافتکننده درمان نگهدارنده متادون بودکه طي  6ماهه دوم سال  1398به مراکﺰ ترک اعتياد مشهد مراﺟعه
کرده بودند .آزمودني ها به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و بهصورﺕ گمارش تصادفي در دو گروه آزمایش (گروهدرماني
مبتني بر پذیرش و تعهد و گروهدرماني فراشناخت) و یک گروه کنترل ﺟایگﺰیﻦ شدند .از پرسشنامه تنظيم شناختي هيجاني گارنفسکي و
همکاران ( )2007براي گردآوري دادهها استفاده شد و دادههاي ﺟمﻊآوريشده به کمک نرمافﺰار  Spss-24تحليﻞ شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که هم درمان پذیرش و تعهد و هم درمان فراشناختي بر افﺰایش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان سازگار و کاهش
راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ناسازگار مؤثر هستند .همچنيﻦ یافته هاي پژوهش نشان داد که درمان پذیرش و تعهد در تغيير نمراﺕ
راهبردهاي تنظيم هيجان نسبت به درمان فراشناختي مؤثرتر عمﻞ کرده است .بهصورﺕ کلي ميتوان نتيجه گرفت که درمان مبتني بر پذیرش
و تعهد در تنظيم شناختي هيجان در بيماران مبتال به اختالل مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون رویکرد درماني بهتري است.
واژههایکلیدی :درمان مبتني بر تعهد و پذیرش ،درمان فراشناخت ،تنظيم شناختي هيجاني ،راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانه
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مقدمه
در کشور ما ،سوءمصرف مواد مخدر 1بسياري از افراد و خانوادهها را درگير خودساخته است و ایﻦ
موضوعي نيست که بتوان آن را کتمان و یا بياهميت قلمداد کرد

( & Karami, Amini, Behrozi,

 .)Jafarinia, 2021مختصاﺕ ایﻦ آسيب اﺟتماعي که ﺟامعه را بهصورﺕ مستقيم و غيرمستقيم هدف گرفته
تا حدودي مبهم و ناپيداست؛ اما آنچه ﺟالبتوﺟه است ،نحوه برخورد با مظاهر پيدایش ایﻦ آسيب اﺟتماعي
است ( .)Seitz et al., 2019بيش از دو دهه قبﻞ روش برخورد با معتادان تنبيهي و سختگيرانه بود و مجازاتي
از قبيﻞ زندان و بازپروري را شامﻞ ميشد و متولي امر نيﺰ نيرويهاي انتظامي و زندانها و بازپروريها بودند
( .)Afzali, Sarami, & Irankhah, 2018با عوض شدن نگاه مسئوالن و سيطره نگاه پﺰشکي به مسائﻞ
اﺟتماعي از ﺟمله مقوله اعتياد ،فرد معتاد از یک مجرم به فردي بيمار مبدل گشته است

( Mamsharifi,

 .)Jamehbozorg, & Takjoo, 2020وابستگي به مواد 2بهعنوان اختالل مﺰمﻦ و عودکننده مغﺰي شناخته
ميشود که بهرغم پيامدهاي زیانآور ،با ﺟستوﺟو و مصرف اﺟباري دنبال ميشود ( .)Singer, 2016ایﻦ
پيامدهاي زیانآور که ﺟنبههاي فيﺰیکي ،روان شناختي ،اﺟتماعي و ماهيتي حاد و مﺰمﻦ دارند ،به مشکالﺕ
اﺟتماعي ﺟدي همچون ﺟرم ،بيکاري ،نارسا کنشوري خانواده و استفاده نامناسب از مراقبتهاي پﺰشکي
منجر ميشوند (.)Sau, Mukherjee, Manna, & Sanyal, 2013
مسائﻞ و مشکالﺕ یاد شده ﺟهان شمول بوده؛ زیرا نتایج مطالعاﺕ همهگيرشناسي طبق آمار منتشر شده
از سوي سازمان بهداشت ﺟهاني 3نشان مي دهد که حدود سه درصد از ﺟمعيت ﺟهان به ایﻦ اختالل مبتال
هستند ( .)Vakharia, 2014اگرچه نرخ شيوع سوءمصرف مواد در سالهاي اخير افﺰایش چشمگيري نداشت
و ایﻦ ميﺰان متناسب با رشد ﺟمعيت ﺟهاني بود؛ با ایﻦ حال ،به خاطر ماهيت مﺰمﻦ و برگشتپذیر بودن
وابستگي به مواد و هﺰینههاي احتمالي ناشي از آن براي خانوادهها و ﺟوامﻊ ،نگرانيهاي ایﻦ حوزه در ﺟامعه
ﺟهاني افﺰایش یافته است ( .)Tam, Shik, & Lam, 2016ایﻦ نگرانيهاي مطرح شده کامالً بهﺟا و طبيعي
است؛ زیرا عود مصرف چالش اساسي براي درمان اعتياد بوده و ناتواني درمانﺟویان براي پرهيﺰ از مصرف؛
بهخصوص براي دوره زماني طوالني به وخيمتر شدن پيامدها شامﻞ :کاهش نرخ بازگشت به درمان ،مشکالﺕ
سالمتي و آسيبهاي اﺟتماعي منجر ميشود .ازایﻦرو ،شناسایي عوامﻞ مرتبط با پيامدهاي مثبت و منفي بعد
از درمان اختالل مصرف مواد براي بهبود اثربخشي درمانهاي اعتياد و همچنيﻦ کاهش مرگومير ناشي از

1. substance abuse
2. substance dependence
)3. world health organization (WHO
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ایﻦ اختاللها بسيار ضروري است (.)Decker, Peglow, Samples, & Cunningham, 2017
یکي از بحثبرانگيﺰتریﻦ درمانهایي که در مورد درمان اعتياد مطرح شده است درمان نگهدارنده با
متادون است و چون متادون خود یک مخدر است ،ایﻦ شبهه براي افراد ایجاد ميشود که پﺰشک بهﺟاي
اینکه فرد را ترک بدهد و کاري کند که فرد مادهاي را مصرف نکند بهنوعي یک مخدر دیگر به فرد ميدهد
( .)Tosifian, Ghaderi Begeh-Jan, Khaledian, & Farrokhi, 2018ایﻦ افراد در واقﻊ شناخت درستي از
بيماري وابستگي به مواد ندارند .بسياري از بيماران در ابتدا تصور ميکنند که محال است دارویي وﺟود
داشته باشد که با یکبار مصرف آن در روز به مدﺕ حداقﻞ  24ساعت نياز به سوءمصرف هيچ ماده مخدر
دیگري نداشته باشند .اگر در روند پذیرش بيمار از مشاوره تا شروع درمان راه درست و منطقي را در پيش
گرفته شده باشد ،وقتي بيمار براي اوليﻦ بار ميفهمد که با خوردن متادون در یک وعده واقعاً نياز به
سوءمصرف هيچ ماده مخدر دیگري ندارد ،به نوعي انگيﺰهاش براي ترک مواد مصرفي بيشتر ميشود
( .)Karimi Talabari, Noori Khajavi, & Rafiei, 2013عوامﻞ متعددي ميتوانند در بيماران مبتال به
اختالل مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون نقش داشته باشند .یکي از ایﻦ عوامﻞ تنظيم شناختي
هيجاني 1است ( .)Lee, Bertoglio, Guimarães, & Stevenson, 2017تنظيم شناختي هيجاني به فرد معتاد
کمک ميکند تا درک بهتري از پيامدهاي منفي و عملکرد مؤثرتر در مقابﻞ فشارهاي رواني اﺟتماعي ناشي
از سوءمصرف مواد داشته باشد ( .)Laghi, Bianchi, Lonigro, Pompili, & Baiocco, 2021از ﺟمله
پيامدهاي منفي سوءمصرف مواد مخدر ميتوان به اختالل در سيستمهاي عصبي در حوزه انگيﺰش ،تنظيم
هيجاني ،یادگيري ،حافظه و کارکردهاي اﺟرایي اشاره کرد ()Perry & Lawrence, 2017؛ به صورتي که
هرچه سوءمصرف مواد ادامه یابد ،اختالالﺕ شناختي فرد نيﺰ گسترش ميیابند (.)Lorkiewicz et al., 2018
عالوه بر ایﻦ ،یکي از علﻞ مهم افﺰایش ولﻊ مصرف و کاهش خودکنترلي ،عدم خودتنظيمي هيجاني و کاهش
مؤلفههاي شناختي در مدیریت هيجاناﺕ است ( .)Tang, Tang, & Posner, 2016عامﻞ دیگر ولﻊ مصرف
مواد است ( .)Tosifian et al., 2018ولﻊ مصرف ،یکي از عوامﻞ لغﺰش و بازگشت در تداوم پرهيﺰ از مواد
افيوني محسوب ميشود .اگر ميﻞ به مصرف برآورده نشود ،رنجهاي رواني و بدني مانند ضعف ،بياشتهایي،
اضطراب ،بيقراري ،پرخاشگري و افسردگي را در پي دارد (.)Li et al., 2021
بنابرایﻦ ،بررسي روشهاي کاهش ولﻊ مصرف و به حداقﻞ رساندن اثر هيجاناﺕ ،افکار ،خاطراﺕ منفي
و تحریککننده در معتادان ،یکي از مهمتریﻦ دغدغههاي درمانگران و پژوهشگران ایﻦ حوزه است.

1. emotional cognitive regulation
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پژوهش ها حاکي از آن است که متخصصان به کمک دو دسته از مداخالﺕ از ﺟمله ،درمان دارویي
(متادون )1و مداخالﺕ فردي و گروهي رواني -اﺟتماعي به موفقيتهاي درماني دست یافتهاند .عالوه بر ایﻦ،
اﺟراي مداخالﺕ روانشناختي از آن ﺟهت که احتمال بازگشت درمان را کاهش داده و به کمک تغيير
سبک زندگي فرد ،تأثير ماندگارتري در پایبندي به درمان و لغﺰش مجدد فرد دارد ،در چند دهه اخير مورد
توﺟه متخصصان قرار گرفته است ( .)Dimaggio et al., 2015در ایﻦ پژوهش به اثربخشي درمان پذیرش و
تعهد 2پرداخته ميشود.
ایﻦ رویکرد که از زمره رویکردهاي موج سوم رفتاردرماني است ،پيشرفتهایي را در درمان اختالالﺕ
رواني و بهبود کيفيت زندگي نشان داده است و به کمک فرآیندهاي پذیرش ،ذهﻦ آگاهي ،فرآیندهاي تغيير
رفتار و تعهد ،به ایجاد انعطافپذیري روانشناختي ميپردازد ( .)Bloy, Oliver, & Morris, 2011درمان
پذیرش و تعهد ،اعتياد را یک الگوي رفتاري آموختهشده تلقي ميکند .ایﻦ رویکرد ،برخالف رویکردهاي
شناختي رفتاري که در پي اﺟتناب از بروز احساساﺕ و افکار منفي ،تغيير محتواي شناختهاي مرتبط با
مصرف مواد یا تمرکﺰ بر تغيير اصرارها ،هوسها و تصاویر هستند؛ به بيمار در پذیرش ،تجربه احساساﺕ
هرچند ناخوشایند در لحظه حال ،پيادهسازي نقص شناختي و در پایان تعييﻦ ارزشهاي زندگي و تعهد به
آنها کمک ميکند ()Masuda et al., 2004؛ بنابرایﻦ ،به ﺟستوﺟوي راههایي براي توصيف ترس،
آسيبپذیري ،اﺟتناب (عدم پذیرش) و عدم اﺟتناب (همجوشي) پرداخته ميشود تا دالیﻞ دور شدن از
عملکرد مبتني بر ارزشهاي زندگي شناسایي شوند .از ایﻦرو ،ميتوان شاهد کاهش تمایﻞ فرد معتاد به
سوءمصرف مواد مخدر بود ( .)Luoma, Kohlenberg, Hayes, & Fletcher, 2012در ایﻦ زمينه ،نتایج
پژوهش توهيگ ،شوئنبرگر و هيﺰ )Twohig, Shoenberger, & Hayes, 2007( 3حاکي از تأثير درمان
پذیرش و تعهد بر کاهش ولﻊ و وابستگي در مصرفکنندگان ماريﺟوانا بود .هرمﻦ ،ميیر ،اسکنار ،باتﻦ و
واسلر )Hermann, Meyer, Schnurr, Batten, & Walser, 2016( 4نيﺰ در نتایج پژوهش خود نشان دادند
که درمان پذیرش و تعهد بر اختالل استرس پس از سانحه همﺰمان و اختالل سوءمصرف مواد ﺟانبازان تأثير
معناداري دارد .هيﺰ ،استروسال ،بانتينگ ،توینگ و ویلسون

( & Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig,

 )Wilson, 2004در نتایج پژوهش خود نشان دادند درمان پذیرش و تعهد و درمان تسهيﻞکننده بهصورﺕ

1. methadon
2. acceptance and commitment therapy
3. Twohig, Shoenberger & Hayes
4. Hermann, Meyer, Schnurr, Batten & Walser
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کارآزمایي باليني آزمایشي تصادفي  12مرحلهاي 1بر کاهش بيماران مبتال به سوءمصرف باالي مواد افيوني
به همراه درمان نگهدارنده با متادون مؤثر بود .با ایﻦ حال ،درمان پذیرش و تعهد بيش از دارودرماني و درمان
تسهيﻞ کننده بر کاهش مصرف مواد و به طور کﻞ پس از پيگيري نتایج مؤثر بوده است.
محققان معتقدند تعدیﻞ و اصالح باورهاي فراشناختي و آموزش راهبردهاي خودتنظيمي ميتواند از
طریق کاهش هيجاناﺕ منفي بر کاهش قابﻞمالحظه ولﻊ و تداوم مصرف مواد تأثير بسﺰایي داشته باشد
( .)Babai, Aminzade & Satari, 2019بر ایﻦ اساس ،درمان فراشناختي به دليﻞ تقویت مهارﺕهاي مقابله-
ا ي ،تنظيم حاالﺕ شناختي ،هيجاني و خلقي ،تغيير الگوهاي تفکر و پردازش شناختي و توﺟه به آنها،
موﺟباﺕ کاهش نگراني ،نشخوار فکري ،اﺟتناب و بازداري افکار و افﺰایش انعطافپذیري در کنترل شناختي
را فراهم ميکند ()Goldsmith, 2009
فراآگاهي و توﺟه برگرداني موﺟود در درمان فراشناختي که منجر به تسهيﻞ اﺟراي فنون و مداخالﺕ
ایﻦ رویکرد ميشوند ،سنخيت فرهنگي بيشتري با ﺟامعه ایراني بهویژه در ﺟهت کاهش مصرف ،ترک و
پایبندي به درمان مبتالیان به سوءمصرف مواد دارد که اهميت اﺟراي آن را دوچندان ميکند و ميتواند در
فهماندن نقص شناختي و پایبندي فرد به ارزشهاي زندگي مؤثر باشد ( .)Reese, 2016عالوه بر ایﻦ ،با
بررسي مطالعاﺕ انجامشده ،پژوهشهاي مختلفي به بررسي تأثير درمانهاي روانشناختي از ﺟمله درمان
فراشناختي و درمان پذیرش و تعهد به طور ﺟداگانه بر کاهش ولﻊ مصرف و افﺰایش تنظيم شناختي هيجان
پرداختهاند؛ اما هيچ پژوهشي به طور مشخص به مقایسه تأثير دو روش مداخالتي بر متغيرهاي نامبرده
نپرداختهاند .همچنيﻦ هيچیک از پژوهشهاي انجام شده به بررسي ميﺰان اثربخشي و حتي مقایسه مداخلههاي
نام برده را بر ﺟامعه مردان تحت درمان نگهدارنده متادون ﺟهت ترک مواد افيوني ،مورد بررسي قرار نداده
است که ایﻦ تفاوﺕ نيﺰ انجام پژوهش حاضر را ضروري مينماید.
روش
ایﻦ پژوهش از نوع نيمه آزمایشي بود .ایﻦ طرح با پيشآزمون و پسآزمون همراه با آزمون پيگيري
سهماهه با گروه کنترل انجام شد .ﺟامعه آماري پژوهش حاضر شامﻞ کليه بيماران مبتال به مصرف مواد مخدر
شهر مشهد بودند .نمونه شامﻞ  60نفر از بيﻦ بيماران دریافتکننده درمان نگهدارنده متادون که طي  6ماهه
دوم سال  1398به مراکﺰ ترک اعتياد مشهد مراﺟعه کردند ،به روش در دسترس انتخاب شدند .بدیﻦصورﺕ

1. randomized clinical trial testing integrated 12-Step facilitation
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که پس از اعالم فراخوان ﺟهت شرکت در ﺟلساﺕ مداخلهاي ،از بيماران داوطلب پيشآزمون به عمﻞ آمد.
سپس شرکتکنندگاني که داراي پایيﻦتریﻦ نمراﺕ در خودتنظيمي شناختي هيجاني و داراي معيارهاي ورود
و خروج از پژوهش بودند ،تعداد  60نفر بهصورﺕ گمارش تصادفي در دو گروه آزمایش (گروهدرماني
مبتني بر پذیرش و تعهد و گروهدرماني فراشناخت) و یک گروه کنترل ﺟایگﺰیﻦ شدند.
معيارهاي ورود عبارﺕاند از:
 .1سوءمصرف مواد و مراﺟعه داوطلبانه به مراکﺰ درماني نگهدارنده متادون شهر مشهد ﺟهت ترک مواد
 .2عدم ابتال به اختالالﺕ شناختي و شخصيتي شدید
 .3عدم شرکت همزمان در مداخالﺕ روانشناختي دیگر
 .4دارا بودن سﻦ حداقﻞ  18تا  40سال
 .5داشتﻦ مدرک تحصيلي حداقﻞ دیپلم
 .6رضایت آگاهانه به شرکت در ﺟلسههاي درمان
معيارهاي خروج عبارﺕاند از:
 .1عدم رضایت به ادامه شرکت در ﺟلساﺕ
 .2وقوع حوادث پيشبينينشده (بستري ،مرگ و )...
 .3عدم شرکت در ﺟلساﺕ درمان بيش از سه ﺟلسه
 .4عدم برخورداري از شرایط ﺟسمي یا روحي مناسب براي اتمام پاسخدهي به پرسشنامهها و نقص در
تکميﻞ پرسشنامهها بهگونهاي که در نتيجه تأثير منفي بگذارد.
ابزارهای پژوهش
 -1پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان)CERQ( 1

پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان گارنفسکي و کرایج ) (Garnefski & Kraaij, 2007یک ابﺰار 18
مادهاي است و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنيدگيزاي زندگي
در اندازههاي پنج درﺟهاي از ( 1هرگﺰ) تا ( 5هميشه) برحسب  9زیر مقياس به ایﻦ شرح ميسنجد :خود
سرزنشگري؛ دیگر سرزنشگري؛ تمرکﺰ بر فکر /نشخوارگري؛ فاﺟعه نمایي (فاﺟعهآميﺰ پنداري)؛ کماهميت
شماري؛ تمرکﺰ مجدد مثبت ،ارزیابي مجدد مثبت؛ پذیرش؛ تمرکﺰ مجدد بر برنامهریﺰي .حداقﻞ و حداکثر

)1. cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ
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نمره در هر زیرمقياس به ترتيب  2و  10است و نمره باالتر نشاندهنده استفاده بيشتر فرد از آن راهبرد شناختي
محسوب ميشود.
راهبرد شناختي تنظيم هيجان در پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان به دو دسته کلي راهبردهاي انطباقي
(سازشیافته) و راهبردهاي غيرانطباقي (سازشنایافته) تقسيم ميشوند .زیرمقياسهاي کم اهميت شماري،
تمرکﺰ مجدد مثبت ،ارزیابي مجدد مثبت ،پذیرش و تمرکﺰ مجدد بر برنامهریﺰي؛ راهبردهاي سازش یافته و
زیرمقياسهاي خود سرزنشگري ،دیگر سرزنشگري ،تمرکﺰ بر فکر /نشخوارگري و فاﺟعهنمایي؛ راهبردهاي
سازش نایافته را تشکيﻞ ميدهد ()Besharat, 2016
 -2پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

در ایﻦ شيوه درماني ،تالش ميشود تا بهﺟاي تغيير شناختها ،ارتباط روانشناختي فرد با افکار و احساساتش
افﺰایش یابد .در پژوهش حاضر ،ایﻦ مداخله درماني بر اساس پروتکﻞ درماني ویلسون و گيفورد و بتﻦ )2004( 1بود
که توسط دکتر فرهاد اصغري استادیار گروه علوم تربيتي دانشگاه گيالن ( ،)1394تدویﻦ شده است.
در پژوهش قنبري ،توزندهﺟاني و نجاﺕ ( )1398تأیيد روایي محتوایي بسته درماني و تطابق آن با
اهداف پژوهش مشخص شده است .یازده ﺟلسه طي سه ماه ،هر هفته یک ﺟلسه  90دقيقهاي که بسته درماني
مورد استفاده به شرح زیر خالصه شده است:
ﺟدول  :1پروتکﻞ درمان مبتني بر پذیرش و تعهد ()ACT
جلسات
ﺟلسه اول
ﺟلسه دوم

موضوعات
(آماده شدن براي شروع) کسب رضایت مراﺟﻊ ،تشریح مراحﻞ درمان ،توضيح در رابطه با ابﺰار پژوهشي
و تکميﻞ پرسشنامهها توسط آزمودنيها.

(آگاهي نسبت به هﺰینههاي مصرف) آگاه شدن مراﺟﻊ نسبت به تأثيراﺕ سوءمصرف مواد در زندگياش،
استفاده از استعارههایي مانند صورﺕبرداري ،پاک کردن گﻞوالي از ليوان.

(مواﺟهه با سيستم :نااميدي خالق) القاي وضعيت نااميدي خالق با توﺟه به تالش مخرب براي به دست
ﺟلسه سوم

آوردن زندگي مطلوب از طریق کنترل تجربه خصوصي ،بررسي تاریخچه تالشهاي صورﺕ گرفته براي
تغيير ،بيان راهحﻞ به عنوان بخشي از مشکﻞ.

(مسئله اصلي ،کنترل هيجاناﺕ افراطي است)؛ مشکﻞ کنترل هيجاناﺕ است ،درک کامﻞ مشکﻞ و نه لﺰوماً
ﺟلسه چهارم

انجام اقدامي متفاوﺕ در لحظه حال قانون  95%در مقابﻞ  ،%5معرفي قانون اگر چيﺰي را نخواهي داشته
باشي ،آن را خواهي داشت ،استفاده از استعاره دروغسنج.

ﺟلسه پنجم

(تمایﻞ هيجاني) معرفي تمایﻞ به عنوان یک ﺟایگﺰیﻦ ،تفاوﺕ تمایﻞ به عمﻞ کردن از تمایﻞ به احساس

1. Wilson, Gifford, Batten
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کردن ،تأکيد بر ایﻦ نکته که تمایﻞ نميتواند یک برنامه اساسي کنترل باشد ،ارتباط برقرار کردن بيﻦ
هﺰینه عدم تمایﻞ و ارزیابي ارزشها.

ﺟلسه ششم

(تمایﺰ فرد از برنامهریﺰي) بسياري از رفتارها خودکار هستند ،ایﻦ رفتارها برنامهریﺰي شدهاند ،هميشه نباید به
دنبال یافتﻦ دليﻞ بود .شما افکار و احساساتشان نيستيد ،گسترش چشماندازي نسبت به خود ،فراتر از ارزیابي.
(موانﻊ پذیرش هيجاني) معرفي تحتاللفظي بودن ،معرفي قراردادهاي کالمي :برچسب زدن به افکار و

ﺟلسه هفتم

احساساﺕ به عنوان افکار و احساساﺕ ،نه آنچه آنها ميگویند ،استفاده از استعارههایي مانند هيوالي سوار
بر اتوبوس پطروس فداکار.

(حرکت از پذیرش هيجاني به سمت تغيير رفتار) تمایﺰ ميان انتخاب و تصميم ،شناسایي ویژگيهاي عمﻞ
ﺟلسه هشتم

همسو با اهداف عمﻞ کردن در مقابﻞ تالش کردن ،تمایﻞ به عنوان یک انتخاب و یک عمﻞ ،استفاده از
استعارههایي مانند گداي دم در کودک کجخلق و سعي در مقابﻞ عمﻞ.

ﺟلسه نهم

(ارزشها و اهداف) معرفي بسته سنجش ارزشها ،معيﻦ کردن تکليف سنجش ارزشها براي مراﺟﻊ ،انجام
تکليف سنجش ارزشها توسط مراﺟﻊ ،درمانگر و مراﺟﻊ در مورد ارزشهاي هر حوزه گفتگو ميکنند.

(پذیرش مسئوليت براي تغيير) پذیرش در راستاي اقدام مؤثر ،بحث در مورد تفاوﺕ ميان درد و آسيب
ﺟلسه دهم

(تروما) ،تمایﻞ به کنارهگيري از نقش قرباني ،سرزنش در مقابﻞ توان واکنش بازنگري شده ،استفاده از
استعاره پریدن ،کبریت درون مخﺰن بنﺰیﻦ و علت تامه ﺟرم.

(گسترش تمایﻞ هيجاني به زندگي واقعي :تعهد دادن و پایبندي) تعهد رفتاري و پایبندي به آن ،تمام کردن
ﺟلسه یازدهم

کار ناتمام ،بخشش و پذیرش خود ،دالیﻞ احتمالي همان علتها ئيست ،تمایﻞ مداوم ،انجام تمریﻦ مانند
تمریﻦ نقش معکوس ،بخشش و پذیرش خود.

 -3پروتکل درمان فراشناخت

در ایﻦ شيوه درماني ،درمان فراشناختي را بهصورﺕ گروهي ،در ده ﺟلسه یک ساعت و نيم به مدﺕ
دو ماه دریافت کردند که ساختار ایﻦ ﺟلساﺕ بر اساس الگوي فراشناختي ولﺰ مبتني بر نقایص فراشناختي به
شرح زیر طراحي شد.
ﺟدول  :2پروتکﻞ درمان فراشناخت
موضوعات

جلسات

خوشآمد گویي ،بحث راﺟﻊ به مکان برگﺰاري ،تعداد ﺟلساﺕ ،طول دوره و مدﺕزمان هر ﺟلسه ،مطرح
ﺟلسه اول

کردن قوانيﻦ و مقرراﺕ گروه ،معرفي و آشناسازي اعضا ،توضيح در رابطه با ابﺰار پژوهشي و تکميﻞ
پرسشنامهها توسط آزمودنيها.
بيان خالصه محتواي ﺟلسه قبﻞ با کمک اعضاء ،توضيح راﺟﻊ به ایﻦکه الگوي فراشناختي ،فنون ذهﻦ

ﺟلسه دوم

آگاهي انفصالي ،آموزش توﺟه و به تعویق انداختﻦ نگراني چيست و ارائه نمودار آن ،ارائه تکليف و تأکيد
بر انجام تکليف ،دریافت بازخورد.
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بحث راﺟﻊ به باورهاي فراشناختي مثبت و باورهاي فراشناختي منفي و تمریﻦ آن ،آموزش تکنيک ذهﻦ
ﺟلسه سوم

آگاهي گسليده و آزمایش سرکوب-عدم سرکوب تمریﻦ تکنيک به تعویق انداختﻦ توﺟه متمرکﺰ بر
باورهاي کنترلناپذیري
دریافت بازخورد از ﺟلسه قبﻞ ،مرور تمریﻦ و تکليف ﺟلسه قبﻞ (نمونه باورهاي فراشناختي مثبت و منفي)،

ﺟلسه چهارم

چالش با باورهاي فراشناختي مثبت و منفي ،آموزش فﻦ به تعویق انداختﻦ نگراني ،آموزش و تمریﻦ فﻦ
هدایت فراشناختي

ﺟلسه پنجم
ﺟلسه ششم
ﺟلسه هفتم
ﺟلسه هشتم
ﺟلسه نهم
ﺟلسه دهم

دریافت بازخورد از ﺟلسه قبﻞ ،بحث پيرامون تکاليف خانگي ،آموزش و تمریﻦ تداعي آزاد ،ارائه تکليف
خانگي ،دریافت بازخورد.
استفاده از تکنيک رویارویي و ﺟلوگيري از پاسخ متمرکﺰ بر باورهاي اطمينان بخشي ،تکنيک متمرکﺰ
کردن مجدد توﺟه بر نشانههاي ایمني ،آموزش و تمریﻦ آزمایش ضد منﻊ بازداري ،ارائه تکليف خانگي.
دریافت بازخورد از ﺟلسه قبﻞ ،مرور تکاليف خانگي ،آموزش و تمریﻦ فﻦ تجویﺰ ذهﻦ سرگردان ،آموزش
تمریﻦ تکليف ببر ،ارائه تکليف ،دریافت بازخورد.
آموزش تکنيک ایجاد تغيير در پایش تهدید متمرکﺰ بر باورهاي خودآگاهي ،استفاده از تکنيک اسناددهي
مجدد کالمي و رفتاري متمرکﺰ بر باورهاي خطر
دریافت بازخورد از ﺟلسه قبﻞ ،مرور تکاليف خانگي ،آموزش و تمریﻦ فﻦ حلقه کالمي ،آموزش تمریﻦ
تکليف فﻦ کودک متمرد ،ارائه تکليف ،دریافت بازخورد و پاسخ به سؤالهاي مطرح شده توسط اعضاء
آموزش تکنيک بررسي شواهد مخالف و آماده کردن اعضا براي شناسایي موانﻊ موﺟود در بهکارگيري
تکنيکها و در نهایت نتيجهگيري

در نهایت دادههاي بهدست آمده از اﺟراي پژوهش ،با استفاده از روشهاي آمار توصيفي (نمودار،
ميانگيﻦ و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (تحليﻞ واریانس با اندازهگيري مکرر و آزمون بنفروني) ﺟهت
اثربخشي و ماندگاري گروههاي درمان ،به کمک نرمافﺰار  SPSS-24مورد تجﺰیهوتحليﻞ آماري قرار گرفت.
یافتهها
ميانگيﻦ سني در گروههاي درمان پذیرش و تعهد ،فراشناختي و کنترل به ترتيب  34/80 ،32/15و 33/25
بود .تحليﻞ واریانس یکراهه نيﺰ نشان داد که تفاوﺕ معناداري ميان گروهها از لحاظ سﻦ وﺟود ندارد
( 65 .)F=1/125 ،p<0/05درصد شرکتکنندگان گروه درمان پذیرش و تعهد 80 ،درصد شرکتکنندگان
گروه درمان فراشناختي و  55درصد افراد گروه کنترل مرد بودند ،نتایج آزمون خيدو نشان داد گروهها از
لحاظ ﺟنسي همگﻦ بودند ( 60 .)χ2=2/85 ،p<0/05درصد شرکتکنندگان گروه درمان فراشناختي
تحصيالﺕ دیپلم 40 ،درصد فوقدیپلم و باالتر داشتند 55 .درصد افراد گروه پذیرش و تعهد دیپلم و  45درصد
فوقدیپلم و باالتر بودند 70 .درصد شرکتکنندگان گروه کنترل دیپلم و  30درصد فوقدیپلم باالتر داشتند.
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آزمون خي دو نشان داد که گروهها از لحاظ تحصيلي همگﻦ هستند ( .)χ2=0/987 ، p<0/05ميانگيﻦ
و انحراف متغيرهاي پژوهش در ﺟدول  3گﺰارششده است.
ﺟدول  :3شاخصهاي توصيفي راهبردهاي سازگار و ناسازگار تنظيم هيجان در گروههاي آزمایشي و کنترل
فراشناختی

متغیر

گروه

راهبردهاي سازگار

پيشآزمون

23/3

تنظيم هيجان

پسآزمون

28/08

کنترل

پذیرش و تعهد

انحراف

ميانگيﻦ

انحراف

ميانگيﻦ

انحراف

استاندارد
4/118

24/9

استاندارد
2/77

21/85

استاندارد
3/558

4/053

31/45

2/823

19/95

2/897

پيگيري

28/08

3/867

32/35

2/974

19/48

2/895

راهبردهاي ناسازگار

پيشآزمون

24/45

4/273

25/00

3/77

24/05

4/524

تنظيم هيجان

پسآزمون

17/35

4/271

12/5

2/782

24/15

4/966

پيگيري

17/00

4/577

12/2

2/419

24/2

4/819

ميانگيﻦ

نتایج آزمون شاپيرو-ویلک نرمال بودن دادهها و آزمون لویﻦ مفروضه همگني واریانسهاي
راهبردهاي سازگار تنظيم هيجان (p =0/126و )F=2/147و راهبردهاي ناسازگار تنظيم هيجان ( p =0/775و
 )F=0/257را تأیيد کرد .نتایج نشان داد که همگني ماتریس واریانس-کوواریانس براي راهبردهاي سازگار
تنظيم هيجان ( p =0/429و  F=1/018و  )Box’s M= 13/226و راهبردهاي سازگار تنظيم هيجان (=0/058
pو F=1/708و  )Box’s M= 22/102محقق شده است ( .)p<0/05فرض کرویت براي متغيرها برقرار نبود؛
بنابرایﻦ ،براي گﺰارش در بخش اثراﺕ درونگروهي از اصالح گرینهاوس گيﺰر استفاده شد .تجﺰیه و تحليﻞ
واریانس آميخته در ﺟدول  4گﺰارششده است.
ﺟدول  :4نتایج تحليﻞ واریانس براي تفاوﺕهاي درونگروهي و بيﻦ گروهي
مجموع

میانگین

متغیرها

منبع تغییرات

راهبردهاي

آزمون

413/408

سازگار

عضویت گروهي

2595/608

2

تنظيم هيجان

آزمون× عضویت گروهي

615/208

2/42

254/209

راهبردهاي

آزمون

1743/6

1/266

1377/694

247/432

ناسازگار

عضویت گروهي

1740/133

2

870/067

19/706

0/001

تنظيم هيجان

آزمون× عضویت گروهي

1098/067

2/531

433/815

77/913

0/001

مجذورات

df

انداز

F

p

1/21

341/648

67/736

0/001

0/543

1297/804

46/375

0/001

0/619

50/4

0/001

0/639

0/001

0/813
0/409
0/732

مجذورات

ه اثر
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بر اساس ﺟدول  4نمراﺕ راهبردهاي سازگار تنظيم هيجان در بخش درونگروهي شامﻞ آزمون
( p=0/001و )F=67/736و تعامﻞ آزمون*گروه ( p=0/001و )F=50/40در گروههاي موردمطالعه در سه مرحله
اندازهگيري معنادار است .همچنيﻦ در بخش بيﻦ گروهي تفاوﺕ ميانگيﻦ ( p=0/001و )F=46/375در
گروههاي موردمطالعه معنادار بود .نمراﺕ راهبردهاي ناسازگار تنظيم هيجان در بخش درونگروهي آزمون
( p=0/001و )F=247/430و تعامﻞ آزمون*گروه ( p=0/001و )F=77/913و بخش بيﻦ گروهي (p=0/001

و )F=19/706در گروههاي مورد مطالعه در سه مرحله اندازهگيري معنادار بود ( .) p >0/01با توﺟه به معنادار
شدن  Fانجام مقایسههاي پس از تجربه ضروري به نظر ميرسد؛ بنابرایﻦ ،از آزمون تعقيبي بنفروني ﺟهت بررسي
مقایسهاي گروههاي درمان با گروه کنترل استفاده شد و نتایج آن در ﺟدول شماره  5گﺰارششدهاست.
ﺟدول  :5آزمون تعقيبي بنفروني
متغیر

راهبردهاي
سازگار تنظيم

رویکردهاي
درمان

هيجان
مراحﻞ

رویکردهاي
راهبردهاي

درمان

ناسازگار تنظيم
هيجان

مراحﻞ

مقایسه جفتی

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

p

فراشناختي-پذیرش و تعهد

*3/083-

0/966

0/007

فراشناختي –کنترل

*6/058

0/966

0/001

پذیرش و تعهد –کنترل

*9/142

0/966

0/001

پيشآزمون –پسآزمون

*3/142-

0/369

0/001

پيشآزمون –پيگيري

*3/283-

0/386

0/001

پسآزمون –پيگيري

0/142-

0/141

0/958

فراشناختي-پذیرش و تعهد

*3/033

1/213

0/046

فراشناختي –کنترل

*4/533-

1/213

0/001

پذیرش و تعهد –کنترل

*7/567-

1/213

0/001

پيشآزمون –پسآزمون

*6/500

0/402

0/001

پيشآزمون –پيگيري

*6/700

0/403

0/001

پسآزمون –پيگيري

0 /2

0/167

0/71

نتایج ﺟدول  5نشان ميدهد تفاوﺕ ميانگيﻦ گروه درمان فراشناختي با پذیرش و تعهد معنادار است؛
بنابرایﻦ ،ميتوان گفت دو روش درماني در افﺰایش نمراﺕ راهبردهاي سازگار تنظيم هيجان و کاهش
راهبردهاي ناسازگار تنظيم هيجان مؤثر بودهاند ،بيﻦ اثربخشي درمان فراشناختي با پذیرش و تعهد بر نمراﺕ
راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان پس از درمان و پيگيري سهماهه تفاوﺕ وﺟود دارد .مقایسه ميانگيﻦها نشان
ميدهد درمان پذیرش و تعهد در تغيير نمراﺕ راهبردهاي تنظيم هيجان مؤثرتر عمﻞ کرده است .تفاوﺕها از
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پسآزمون به پيگيري معنادار نيستند ( .)p <0/05به ایﻦ معنا که اثراﺕ درماني در طول زمان ثباﺕ داشتهاند؛
بنابرایﻦ ،ميتوان نتيجه گرفت اثربخشي درمان فراشناختي با پذیرش و تعهد بر راهبردهاي سازگار و ناسازگار
تنظيم هيجان در طول زمان ثباﺕ دارد.

نمودار  :1مقایسه ميانگيﻦ راهبردهاي سازگار تنظيم هيجان در سه مرحلهي اندازهگيري براي گروههاي مورد مطالعه

نمودار  :2مقایسه ميانگيﻦ راهبردهاي ناسازگار تنظيم هيجان در سه مرحلهي اندازهگيري براي گروههاي مورد مطالعه
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نتیجه
پژوهش حاضر با هدف تعييﻦ تفاوﺕ اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش و تعهد و درمان فراشناخت بر
راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانه تنظيم شناختي هيجان مواد بيماران مبتال به اختالل مصرف مواد تحت
نگهدارنده با متادون انجام شد .نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر افﺰایش راهبردهاي تنظيم شناختي
هيجان سازگار و کاهش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ناسازگار مؤثر است.
راهکارهاي مداخلهاي متعددي براي درمان وابستگي به مواد مطرح شده است .در ایﻦ ميان با وﺟود
کارآمدي نسبي اغلب شيوههاي درماني در کاهش آسيبهاي ناشي از ایﻦ اختالل و کمک در زمينه بهبودي
آن ،هنوز کاستيهایي وﺟود دارد که به تبﻊ آن مدلهاي نظري ﺟایگﺰیﻦ در حال شکﻞگيري هستند و
درمانهاي ﺟدیدي نيﺰ به کار گرفته شدهاند .نتایج پژوهشها نشان داده گرچه مداخالﺕ دارویي در کاهش
تمایﻞ و درمان اختالالﺕ سوءمصرف مواد مؤثر است؛ با ایﻦ وﺟود ميﺰان تأثير مداخالﺕ مبتني بر افﺰایش
انعطافپذیري روانشناختي و پذیرشمدار بر درمان وابستگي به مواد بهویژه در کاهش احتمال بازگشت
درمان بيشتر است ( .)Lee et al., 2015ﺟهانگيري و همکاران ( )Jahangiri et al., 2018به ایﻦ نتيجه رسيدند
که درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر تنظيم شناختي هيجاني (تمرکﺰ مجدد مثبت ،تمرکﺰ مجدد بر روي
برنامهریﺰي ،ارزیابي مجدد مثبت ،پذیرش و اتخاذ دیدگاه) و خودکارآمدي مقابله با مشکالﺕ در مردان
وابسته به مواد تحت درمان با متادون شهر بجنورد تأثير دارد؛ بنابرایﻦ ،از طریق درمان مبتني بر پذیرش و تعهد
بر خودکار آمدي و تنظيم شناختي هيجان معتادان تحت درمان متادون ميتوان کمک کرد.
در تبييﻦ یافتههاي پژوهش حاضر مبني بر اثربخشي درمان تعهد و پذیرش بر راهبردهاي تنظيم شناختي
هيجان در بيماران مبتال به اختالل مصرف مواد تحت نگهدارنده با متادون ميتوان اذعان کرد که مدیریت هيجانها
بهمنﺰله فرایندهاي دروني و بيروني است که مسئوليت کنترل ،ارزیابي و تغيير واکنشهاي عاطفي فرد را در مسير
تحقق یافتﻦ اعمال او بر عهده دارد و هرگونه اشکال و نقص در نظمﺟویي هيجانها ميتواند فرد را در برابر اشکال
مختلف آسيبشناسي آسيبپذیر سازد ( .)Compas et al., 2017هيجانهاي منفي و موقعيتهایي که آنها را
رشد ميدهند ،موﺟب تالش براي رهایي از آنها توسط افراد ميشوند .براي یک مصرفکننده مواد ،رهایي از
هيجانهاي منفي و اضطراب بهصورﺕ سوءمصرف مواد نمایان ميشود .در واقﻊ هنگاميکه فرد براي مصرف مواد
تحتفشار قرار ميگيرد ،مدیریت مؤثر هيجانها ،خطر سوءمصرف مواد را کاهش ميدهد .توانایي مدیریت
هيجانها باعث ميشود که فرد در موقعيتهایي که خطر مصرف باال است ،از راهبردهاي مقابلهاي مؤثر استفاده
کند ( .)Estévez, Jáuregui, Sánchez-Marcos, López-González, & Griffiths, 2017بهطورکلي پژوهشها
نشاندهنده ایﻦ مطلب هستند که حضور راهبردهاي ناسازگارانه نظم ﺟویي شناختي هيجان آسيبرسانتر از عدم
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وﺟود راهبردهاي سازگارانه است ( .)Aldao, Nolen-Hoeksema, & Schweizer, 2010درمان مبتني بر پذیرش
و تعهد در گروه آزمایش موﺟب کاهش معناداري در نمراﺕ راهبردهاي ناسازگارانهي نظم ﺟویي شناختي هيجان
شد .بهطوريکه نمراﺕ در طي دوازده ﺟلسه آموزشي کاهش قابﻞتوﺟهي نسبت به نمراﺕ پيشآزمون داشتند.
درحاليکه نمراﺕ راهبردهاي ناسازگارانه در گروه کنترل کاهش معناداري نداشت .در واقﻊ تفاوﺕ گروه کنترل
و آزمایش در مورد کاهش راهبردهاي ناسازگارانه معنادار بود .پژوهشهاي تجربي انجام گرفته در ایﻦ زمينه نشان
داده است که سوءمصرفکنندگاني که از راهبردهاي نظم ﺟویي هيجان سازگارانهتري استفاده ميکنند ،در دوره
درمان موفقترند و برعکس افرادي که قادر به مدیریت هيجانهاي خود نيستند ،به احتمال زیاد مصرفکننده دائمي
مواد ميشوند (.)Marceau, Kelly, & Solowij, 2018
بنابرایﻦ ميتوان گفت که درمان مبتني بر پذیرش و تعهد با هدف مواﺟهه با وسوسه و هر هيجان
نامطلوب و آگاهي از وﺟود آن و با تأکيد بر پذیرش آنها بدون قضاوﺕ و داوري ،ميتواند موﺟب کاهش
رفتارهاي ناسازگارانه شود .در درمان مبتني بر پذیرش و تعهد ،مفهوم درهمآميختگي یا گسلش شناختي
نشان دهنده ميﺰان تأثيري است که یک فکر (مثالً ميﻞ به مصرف) روي رفتار دارد .رفتار وابسته به بافت و
رفتار وابسته به فکر در پيوستار بيﻦ درهمآميختگي یا گسلش شناختي قرار ميگيرند و وقتي فرد با افکارش
درميآميﺰد نميتواند قضاوﺕ ذهني خودش از واقعيت را از خود واقعيت تميﺰ دهد (.)Rose et al., 2018
از طرفي درمان فراشناختي با آموزش مهارﺕهایي همچون راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان به بيمار موﺟب
پاسخدهي به رخدادهاي دروني به شيوهاي انعطافپذیر و غيرمتمرکﺰ ميشود .فرد از طریق تنظيم شناختي هيجان
یاد ميگيرد که با فاصله گرفتﻦ از افکار و تجربه کردن آنها به شيوه گسليده ميتواند پاسخ ﺟدیدي به
برانگيﺰانندههاي نگراني دهد و در حقيقت درگير فرآیند نگراني نشود .در ایﻦ رویکرد از تنظيم شناختي هيجان به
عنوان وسيلهاي براي متوقف کردن پردازش مداوم بهصورﺕ نگراني استفاده ميشود .همچنيﻦ ﺟهت افﺰایش
کنترل توﺟه نيﺰ استفاده ميشود .همچنيﻦ در تبييﻦ الگوي فراشناختي ميتوان گفت که بهﺟاي چالش با افکار
مﺰاحم و اضطرابزا ارتباط با افکار است که مانﻊ از ایجاد مقاومت با تحليﻞ ادراکي پيچيده ميشود و معتادان را
به ایﻦ سمت هدایت ميکند که افکار مﺰاحم ،الﺰام به عمﻞ ختم نميشوند و صرف ًا یک فکر مﺰاحم را باید به حال
خودش رها کرد و درگير آن نشد که در نتيجه به مصرف مواد براي فرار از افکار و هيجاناﺕ مﺰاحم (نگراني،
اضطراب و افسردگي) کمتر روي بياورند؛ بهعبارﺕدیگر معتادان ميآموزند که رویدادهاي استرسزاي زندگي
را فاﺟعهآميﺰ تلقي نکنند و در مقابﻞ آنها هيچگونه پاسخدهي تالشگرانه شناختي یا رفتاري نشان ندهند که ایﻦ
خود باعث کاهش افسردگي در ایﻦ افراد گردید .ایﻦ آموزهها با استفاده از تکنيکهاي تکليف ببر ،تصویرسازي
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 با توﺟه به نتایج بهدستآمده. تمثيﻞ ایستگاه قطار تمثيﻞ کودک نافرمان و تجویﺰ ذهﻦ سرگردان فراهم شد،ابرها
.ميتوان نتيجه گرفت که درمان گروهي فراشناختي بر تنظيم شناختي هيجان اثر داشته است
 با توﺟه به مطالب مذکور مشخص و تبييﻦ گردید که درمان مبتني بر پذیرش و تعهد و درمان،بنابرایﻦ
فراشناختي بر راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بيماران مبتال به اختالل مصرف مواد تحت نگهدارنده با
متادون اثربخش بوده و با توﺟه به یافتههاي پژوهش مشخص شد که اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش و تعهد
 از محدودیتهاي ایﻦ پژوهش ميتوان به استفاده از ابﺰارهاي خود.و درمان فراشناختي قابﻞتوﺟه است
گﺰارشي مربوط به درمان اشاره کرد که محدودیتي براي تفسير نمراﺕ درمان در ایﻦ پژوهش محسوب
 همچنيﻦ به دليﻞ آنکه ایﻦ پژوهش در نمونهي خاصي اﺟرا شد در نتيجه در تعميمپذیري نتایج درمان.ميشود
باید احتياط شود و در نهایت ماده مصرفي آزمودنيهاي پژوهش شامﻞ شيره و تریاک بوده و افرادي که
 همچنيﻦ پيشنهاد ميشود که دورههاي دیگر درمان همراه.سایر مواد را مصرف ميکنند کنار گذاشته شدند
با دوره پيگيري تکرار شود (ﺟدا از دورهي پيگيري اول) که مشخص شود آیا بعد از گذشت زمان آیا نتایج
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