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Abstract
Aim and Background: Today, substance use disorders and their serious consequences are associated with many
serious medical and psychiatric problems. In this regard, the present study was conducted to compare the
effectiveness of positivist psychotherapy and reality therapy on cognitive disorder and relapse anxiety in
addicted patients.
Methods and Materials: The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design and
control group. The study population included all addicts undergoing treatment referred to specialized clinics for
substance abuse treatment in Kerman in 2020. Among them, 45 (24 males and 21 females) were selected by the
purposive sampling method and randomly assigned to three groups: 15 in the first experiment, 15 in the second
experiment, and 15 in the control group. The first experimental group received a positivist psychotherapy
intervention and the second experimental group received William Glasser reality therapy - each treatment - in 8
sessions of 90 minutes (2 sessions per week) as a group; The control group was placed on a waiting list for two
months to receive the most effective intervention. In order to collect data, Mason et al.'s (1994) Cognitive
Disorder and Anxiety Return Questionnaire was used to collect data. Fisher's analysis of covariance and post hoc
tests were used to analyze the data.
Findings: Findings showed that both positivist psychotherapy and reality therapy are effective in reducing
cognitive disturbance and relapse anxiety in addicts; However, there was a significant difference between the
effectiveness of these two treatments on reducing cognitive disturbance and relapse anxiety (P<0.001).
Conclusions: Based on the findings of the study, it can be concluded that positivist psychotherapy is more
effective than reality therapy on cognitive disturbance and return anxiety to the addicts under treatment. Tarab
returned to the addicts under treatment.
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مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبتگرا و واقعیت درمانی بر آشفتگیی شفخایگی و ارفبرا
بازگشفت به مواد معگادان تحت درمان
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زمینه و هدف :امروزه اختالالت مصرف مواد و عواقب وخيم آن با بسياری از مشکالت جدی پزشکی و روانپزشکی رابطه دارند که در همين راستا
پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبتگرا و واقعيت درمانی بر آشفتگی شناختی و اضطراب بازگشـت به مواد معتادان تحت درمان
انجام شد انجام شد.
مواد و روشها :روش پژوهش نيمهآزمایشی با طرح پيشآزمون و پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعه پژوهش شامل تمامی معتـادان تحـت درمـان
مراجعهکننده به کلينيکهای تخصصی درمان سوءمصرف مواد شهر کرمان در سال  1311بودند .از بين آنها  54نفر ( 25مرد و  21زن) به روش نمونه-
گيری هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفی در سه گروه 14 ،نفر آزمایش اول 14 ،نفر آزمایش دوم و  14نفر در گروه کنترل ،گمارده شدند .گروه آزمایش
اول ،مداخله رواندرمانی مثبتگرا و گروه آزمایش دوم ،واقعيت درمانی ویليام گالسر را -هر درمان -در  8جلسه  19دقيقهای (هر هفتـه  2جلسـه) بـه-
صورت گروهی ،دریافت کردند؛ گروه گواه به مدت دو ماه در ليست انتظار جهت دریافت کارآمدترین مداخله قرار گرفت .بهمنظور جمعآوری اطالعـات از
پرسشنامههای آشفتگی شناختی ماسون و همکاران ( )1115و اضطراب بازگشت به مواد محقق ساخته ،استفاده شد .جهت تحليل دادهها از آزمـونهـای
تحليل کوواریانس و تعقيبی فيشر ،استفاده شد.
یافتهها :یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که هر دو روش رواندرمانی مثبتگرا و واقعيت درمانی بر کاهش آشفتگی شناختی و اضطراب بازگشـت
به مواد معتادان اثربخش میباشند؛ اما تفاوت معناداری بين اثربخشی این دو شيوه درمانی بر کاهش آشفتگی شـناختی و اضـطراب بازگشــت بـه مـواد
معتادان وجود داشت (.)P<9/991
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش میتوان نتيجه گرفت که رواندرمانی مثبتگرا اثربخشتر از واقعيت درمانی بر آشفتگی شـناختی و
اضطراب بازگشـت به مواد معتادان تحت درمان ،میباشد.
واژههای کلیدی :رواندرمانی مثبتگرا ،واقعيت درمانی ،آشفتگی شناختی ،اضطراب ،اعتياد.
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اعتياد یکی از آسيبهـای اجتمـاعی اسـت کـه در همـه جوامـع
انسانی شایع بوده و امروزه نيـز بـاوجود گـرر زمـان و تحـوالت
ساختاری عظيمی که در دنيا حاصل شده است ،همچنان یکی از
معضلهای مهم در بيشتر کشورهای جهان محسـوب مـیشـود
( .)1ساالنه مصرف انواع مواد مخدر در سراسر جهان علت مرگ
حدود  349هزار نفر و باعث آسيب جسمی و روانی هزاران نفر از
افرادی میشود که تجربه مصرف مواد مخدر را هرگز نداشتهانـد
( .)2اعتياد در بين مردان و زنـان بـا شـتاب روزافزونـی در حـال
افزایش است؛ اگرچه مردانی فرصتهای بيشتری برای دسـتيابی
به مواد و اختالل مصرف آن را دارند ،ولی قابليـت دسترسـی بـه
مواد برای زنان نيز افـزایش یافتـه اسـت و حـدود  19درصـد از
مصرفکنندگان مواد مخدر را زنان تشکيل میدهند (.)3
امروزه اختالالت مصرف مواد و عواقب وخيم آن با بسياری از
مشکالت جدی پزشکی ،روانپزشکی ،خانوادگی ،شغلی ،قانونی،
مال ،معنوی و اخالقی رابطه دارنـد ( .)5در ميـان عوامـل روان-
شـناختی مختلـ مطرحشـده بـرای اعتيـاد ،اخـتالالت دسـته
اضـطرابی ،از اهميـت ویـژهای برخوردارنـد ( .)4طبـق تعریـ
راهنمای تشخيصی و آماری بـرای اختاللهـای روانـی ،ویژگـی
اصلی اختالل اضطراب مرتبط با مصرف مـواد عبـارت اسـت از:
مجموعهای از عالئم شناختی -رفتاری و فيزیولوژیکی که نشان
میدهند فرد بهرغم مشکالت مهمی که برایش به وجود میآیـد
همچنان به مصرف ،مـواد ادامـه مـیدهـد ( .)6نتـای مطالعـات
بيانگر آن است که افراد دچـار سوءمصـرف مـواد مخـدر ،دارای
نشانگان اضطراب از ميزان باالتری از نشـانگان ولـع مصـرف را
نسبت به گروه بدون اضطراب ،رن مـیبرنـد ( .)8 ,7همچنـين،
گویلــوت و همکــاران ( )1در مطالعــات خــود نشــان دادنــد کــه
اضطراب باعث ایجاد مشکالت روانپزشکی مـرتبط بـا اعتيـاد و
افزایش شدت مصرف مواد مخدر در بيماران سـرپایی مبـتال بـه
اختالالت مصرف مواد افيونی میشود.
از متغيرهای دیگری که بـر نقـش آن در سـوءمصـرف مـواد
مخدر تأکيد شده اسـت ،آشفتگی شناختی است ( .)6 ,5آشفتگی
شناختی ،با نشانههایی مانند اضطراب ،افسـردگی و حالـتهـای
روانپزشکی دیگر مشخص میشود ( .)19مطالعـات نشـان داده
است افراد معتاد نسـبت گـروه عـادی از آشـفتگی روانشـناختی
بيشتری رن میبرند ( .)11 ,5بارتون و همکـاران ( )12معتقدنـد
افرادی که تحمل توانـایی تحمـل ابهـام و سرسـختی شـناختی
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بيشتری دارند کمتر به گـرایش سوءمصـرف مـواد مخـدر دچـار
میشوند .همچنين ،ميدوهاز و همکاران ( )13معتقدند توجه بـه
عملکردهای شناختی و بازتوانی شناختی در افراد وابسته به مواد
میتواند به پيامدهای بهبودی و درمانی بهتری منجر شود.
مرور مطالعات گرشته نشان میدهد ،اثربخشـی درمـانهـای
نگهدارنده دارویی ،بدون مداخالت روانی اجتماعی ،به علت تأکيد
صرفاً دارویی موفقيت چندانی نداشته است ( .)15ازاینرو ،به نظر
میرسد در مراکز بازپروری و کاهش آسيب به درمانهای روان-
شناختی جهت تغيير نگرش سوءمصرف مواد ،نيز بيشتر باشد؛ لرا
ضرورت توجه به درمانهای روانشناختی و غيردارویـی بـيش از
بيش احساس میشود .در چند دهه اخير پژوهشهـای متعـددی
در مورد اثربخشی رواندرمانیها انجام شده است و نتای نشـان
داده است که برخی از روشهای رواندرمانی در درمان اعتياد به
مواد مخدر و اختالالت روانشناختی همبـود بـا آن موفـق بـوده
است ،ازجمله این درمانها میتوان به رواندرمـانی مثبـتگـرا و
واقعيت درمانی ،اشاره کرد.
رواندرمانی مثبتگرا که توسـط سـليگمن ( ،)1118طراحـی
شده است که بر افزایش ساختارهای روانشناختی مثبـت تأکيـد
میکند و این سـاختارها (ماننـد خـوشبينـی و تـأثير احساسـات
مثبت) با نتای متعـدد سـالمتی همـراه اسـت ( .)14در حقيقـت
مداخلههای مثبت عالوه بر افـزایش افکـار ،هيجـانهـا و رفتـار
مثبت بر افزایش توانمندیها و فضيلتهای انسانی تأکيـد دارنـد
که امکان دستیابی به موفقيت را برای فرد و جامعه فراهم مـی
آورد ( .)16روانشناسی مثبتگرا در دهـه اخيـر ،روی آوردن بـه
کنشورزیهـای مثبـت ،تجربـههـای مثبـت و نيرومنـدیهـای
سازشیافته انسانی مانند خوشبينـی ،شـادکامی ،شـو طبعـی و
غيره ،بهطور فزایندهای در حـال گسـترش اسـت و درمـانهـا و
آموزشهای مبتنی بر روانشناسی مثبت نيز جای خـود را یافتـه
است ( .)17آموزش مهارتهای مثبتنگری به افراد برای کنترل
و تغيير افکار منفی یا نادرسـت مـیتوانـد تأثيرگـرار باشـد (.)18
پژوهشها بر روی متغيرهای روانشناختی افراد دچار سوءمصرف
مواد مخدر نشان داده است که این درمان بر کاهش ولع مصرف
و پيشگيری از عود معتادان به مواد افيونی ()11؛ ارتقای سـبک-
های مقابلهای ()29؛ و افزایش کيفيت زندگی ( )21اثربخش بوده
است.
واقعيت درمانی یکی از متغيرهای اسـت کـه در حـوزه روان-
شناسی در راه توصي انسان ،تعيين قوانين رفتـاری و چگـونگی
رسيدن به رضایت و خوشبختی محسوب میشود ( .)22واقعيـت
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روش این پژوهش نيمهآزمایشی با طرح پيشآزمون و پسآزمون
و گروه کنترل بود .جامعه پژوهش شامل تمامی معتـادان تحـت
درمان مراجعهکننده به کلينيکهای تخصصی درمان سوءمصرف
مواد شهر کرمان در سال  1311بودند .از بين آنها  54نفـر (25
مرد و  21زن) به روش نمونهگيری هدفمند انتخاب و بهصـورت
تصادفی در سه گروه 14 ،نفر آزمایش اول 14 ،نفر آزمـایش دوم
و  14نفر در گروه کنترل ،گمـارده شـدند .مـالکهـای ورود بـه
پژوهش عبارت بودنـد از :معتـادین مصـرفکننده موادمخـدر بـر
اساس معيارهای پنجمين ویراست راهنمای تشخيصـی و آمـاری
اختالالت روانی ،دچـار بودنـد .تشـخيص ایـن اخـتالل و سـایر
اختاللهای همراه به این صورت بود که به هنگام اولين مراجعه
بيماران به مرکز بـرای دریافـت خـدمات درمـانی ،توسـط یـک
روانشناس بر اسـاس مـالکهـای تشخيصـی انجـام مـیشـد،
انتخاب بيمارانی که  39تـا  69روز از دوره درمـانی آنهـا مـی-
گرشت تا محقق قادر شود روند بهبودی این افراد را در درازمدت
و از طریق ارتباط با پرستار و پزشک معـال مـورد بررسـی قـرار
دهد ،داشتن حداقل  24و حداکثر  69سال ،داشتن سواد خوانـدن
و نوشتن ،تحـت درمانهـای دارویـی بـودن و عـدم ابـتالء بـه
اختالالت روانپزشکی نظيـر اخـتالالت روانپریشـی ،هـریانی،
کنترل تکانه و اختالالت ارگانيـک (بـه تشـخيص روانپزشـک
پژوهش) .مالکهای خروج شامل :غيبت بيش از  2جلسه و عدم
تمایل به ادامه همکاری در جهت شرکت در پژوهش ،بود .هر دو
گروه ازنظر جنس ،سن و تحصيالت ،همتاسازی شدند .بـهتمامی
شــرکتکننــدگان ،اطمينــان خــاطر در مــورد محرمانــه مانــدن
اطالعات و تحليل گروهی دادهها ،ارائه شد.
پرسشنامه آشفتیی شنایتی ( :)CIQاین پرسشـنامه
توسط ماسون ،کالریگ و جکسـون ( ،)1115باهـدف بررسـی و
ارزیابی ميزان آشفتگی شناختی تدوین شـده اسـت و شـامل 15
گویه میباشد ( .)28روش نمرهگراری پرسشنامه بهصورت بلـه
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درمانی گالسر بر اساس تواناییهای شرکتکنندگان در تمرکز بر
نيازهایشان از طریق فرایندهای عقالنی و منطقی تأکيد دارد .در
این دیدگاه گالسر پن نياز اساسی را مطرح میکنـد و آنهـا را
بهعنوان عوامل تأثيرگرار بر سازگاری افراد بازشناسی میکند .از
دیدگاه گالسر افراد تصوراتی را جهت ارضای این نيازهای ذاتی
خود در ذهنشان خلق میکنند ( .)23اصطالح گالسر برای این
تصـویرها آلبـوم عکـس شخصـی نـام دارد .آلبـوم تصـویرهای
شخصی دنيایی است که ما در آن زندگی میکنيم و آرزوهایمان
را در آن برآورده میسازیم .عالوه بر این گالسر معتقد است که
رفتـار شـامل چهارعنصـر فعاليـت احساسـات ،فيزیولـوژی و
احساساتمی باشد ( .)25واقعيت درمانی کمک میکند تا بياموزیم
چه دیگران دوستمان داشته باشند و یا نداشته باشند؛ برای اینکه
احساس ارزشمندی کنيم؛ باید رفتاری مثبت ،خوشایند و مطـابق
با معيارهای پریرفتهشـده از خـود نشـان دهـيم .بـرای احسـاس
ارزشمندی باید یاد بگيریم هنگامیکه رفتارمان نادرسـت اسـت؛
خود را ارزیابی کنيم و هنگامیکه رفتارهایمان درست اسـت؛ بـه
خــود افتخــار کنــيم ( .)24پــژوهشهــا در زمينــه بــهکــارگيری
رواندرمانی مثبتگرا بر روی متغيرهای روانشناختی افراد دچـار
سوءمصرف مواد مخدر نشان داده است که این درمان بر کاهش
اضطراب ترککنندگان مواد مخدر با متـادون ( ،)26 ,6اثـربخش
بوده است .همچنين ،جاللی و قادری ( ،)27در مطالعه خود نشان
دادند که واقعيت درمـانی ،مداخلـهای مناسـب در جهـت درمـان
عالئم خلقی معتادان ،است.
باتوجه به آنچه بيان شد و با در نظر داشـتن اینکـه آشـفتگی
شناختنی و اضطراب نقش تعيينکنندهای در سالمت روان افـراد
با اختالل سوءمصرف مواد مخدر دارند و شــيوع زیــاد اعتياد در
دنيــا و در کشــور مــا ( )2و تأثيــــرات نــامطلوب آن بــــر روی
کارکــرد فــردی ،اجتماعــی و خانوادگی افراد مبتالبه اعتيـاد و
شــواهد متعــددی کــه در رابطـــه بـــا کـارایی درمانهـای
مثبتگرا و واقعيت درمانی بر کاهش اختالالت روانشـناختی در
افراد دچار اختالل سوءمصرف مواد مخـدر وجـود دارد ،ضـرورت
بررسی اثربخشی این شيوه درمانی در این جامعه را توجيه مـی-
کند .از سویی دیگر ،در ارتباط با برتری هریک از این روشهای
درمانی مرکور (رواندرمانی مثبتگرا و واقعيت درمانی) نسبت به
یکدیگر ،مشخص نيست که در شرایط یکسان کدامیـک از ایـن
روشهای درمانی در مقایسه بـا یکـدیگر بـر کـاهش آشـفتگی
شناختی و اضطراب بازگشـت به مواد معتادان تحت درمان ،تأثير
بيشتری دارند؛ بنابراین ،در این مطالعه پژوهشگر درصدد بـود تـا
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– خير است (پاسخ بلی ( )1امتياز و خير ( .))9هر چه ایـن امتيـاز
باالتر باشد ،بيانگر ميزان آشفتگی شناختی باالتر فرد خواهد بـود
و بالعکس .الزم به ذکر است که آشفتگی شناختی یکی از عالئم
غيربالينی ابتال بـه اسـکيزوتای ی مـیباشـد .نمـره بـين  9تـا :4
آشفتگی شناختی پایين است ،نمره بين  4تا  :7آشفتگی شناختی
متوسط است و نمره باالتر از  :7آشـفتگی شـناختی بـاال ،اسـت.
برای تعيين پایایی بازآزمایی ،تعداد  53نفر بهصـورت نمونهگيری
داوطلـــــــب انتخاب و س س در فاصله  5هفته دوباره آزمایش
شـدند .همچنين ،ضـریب پایـایی آشـفتگی شــناختی  9/47بـه
دست آمد .در این پژوهش بهمنظور بررسی همسانی درونی ابـزار
از روش آلفای کرونبا استفاده شد که ميزان آن  ،9/71بهدسـت
آمد.
پرسشنامه اضطراب بازگشات به مصرف مواد :این
پرسشنامه محقق سـاخته در  12گویـه باهـدف سـنجش ميـزان
اضـطراب بازگشــت بــه مــواد طراحـی شــد .روش نمــرهگــراری
پرسشنامه بهصـورت طيـ ليکـرت  5درجـهای ( =9غلـط=1 ،
تاحدی درست =2 ،نسبتاً درست و  =3کامالً درست) اسـت .هـر
چه نمره شـرکتکننـده بـاالتر باشـد ،بيـانگر ميـزان اضـطراب
بازگشت به مواد بـاالتر فـرد خواهـد بـود و بـالعکس .بـهمنظور
اعتبارســنجی ایــن پرسشــنامه ،روایــی آن بــه تأیيــد  4نفــر از
متخصصان روانشناسی رسيد .برای این منظور از فرمول الوشه
استفاده شد که ميزان آن  ،9/89بهدست آمـد .همچنـين ،جهـت
سنجش پایایی این ابزار از روش لوپ استفاده شد .روش لوپ که
به روش حرف سؤال نيز معروف است ،یکی از روشهایی اسـت
که از طریق آن میتوان گویههـایی کـه باعـث کـاهش پایـایی
آزمون میشود را شناسایی کرد .در این شـيوه همسـانی درونـی
گویهها سنجيده میشود و گویـههـایی کـه از همسـانی درونـی
مناسبی برخوردار نيستند از روند تحليل حرف میشـوند .در ایـن
رابطه ،نتای نشان داد که تمامی گویـههـای ایـن پرسشـنامه از
همسانی درونی مناسبی برخوردار بودنـد و آلفـای کرونبـا کـل
پرسشنامه  ،9/81بهدست آمد.
بعد از اجرای پيشآزمونها ،افراد گروه آزمایش اول ،مداخله
رواندرمانی مثبتگرا کویليـام ( )21را در  8جلسـه  19دقيقـهای
(هر هفته  2جلسه) بهصورت گروهی ،دریافـت کردنـد؛ خالصـه
محتوای جلسات در جدول  ،1ارائه شده است .گروه آزمایش دوم،
واقعيت درمانی ویليام گالسـر ( )23را در  8جلسـه  19دقيقـهای
(هر هفته دو جلسه) بهصورت گروهی دریافـت کردنـد؛ خالصـه
محتوای جلسات در جدول  ،2ارائه شده است .گروه گواه به مدت

دو ماه در ليست انتظار جهت دریافت کارآمـدترین مداخلـه ،قـرار
گرفت.
یالصه محتوای جلسات رواندرماانی مثباتگارا
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کویلیام ()21
جلســــــه اول :معارفه ،بيان قوانين و مقررات و توضيحات
اجمالی پيرامون تفکر و مثبت اندیشـــی .حـــداقل  29مـــورد از
افکاری که به ذهنشان میآید را یادداشت کنند و بگویند مثبت یا
منفی است.
جلسه دوم :مرور جلسه قبل و بررسی تکالي  ،مفاهيم اصـلی
در مثبت اندیشی (شناخت احساس ،افکار ،رفتار و بـاور زیربنـایی
آن) ،شناسایی عالئم و نشانههای مثبت اندیشی ،تجزیـهوتحليل
دیدگاه افراد .سه شخص مهـم در زنـدگی خـود را نـام ببرنـد و
بررسی کنند هرکدام چه باور مثبت یـا منفـی بـه آنهـا منتقـل
کردهاند.
جلسه سوم :ارائه توضيح تکميلی در مورد چرخه فکر ،احساس
و رفتار ،آموزش روشهای مبارزه با افکار منفی ،روشهای تغيير
دادن تصاویر ذهنی ،استفاده از زبان و سخنان آموزنده به همـراه
مثال .شش مورد از تحری های شناختی خود را یادداشت کرده و
س س سعی کنند فکر متعادلتری را جایگزین آن کنند
جلسه چهارم :از نواندیشيدن درباره باورهـا ،حفـر رفتارهـای
مثبت ،آموزش روشهای ارتقای عزتنفس به همـراه مثـال .در
مورد ویژگیهای مثبت خود بيندیشند و حداقل سه ویژگی مثبت
در خورد کش کنند
جلسه پنجم .توضيح راههـای خـوشبينی ،ایجـاد سرخوشـی،
ایجــاد اعتمادبــهنفس و هــدفگزینی .یکــی از موفقيــتهــای
خاطرهانگيز خود را با دوستانشان در ميان بگرارند
جلسه ششم :کنترل احساسات و عواط (دور کردن احسـاس
گناه ،کنترل خشم ،مقابله با اضطراب ،اجتناب از حسادت ،توضيح
کوتاه ابراز وجود) ،توضيح انواع سبکهـای ارتبـاطی بـه همـراه
مثال .فهرستی از حقوقهای شخصیشان را بنویسند.
جلسه هفتم :آموزش گامهای اساسی ابراز وجود ،نه گفتن بـه
همراه تمرین و مثال :تکلي  :تمرینهایی بهعنوان درخواست یـا
خواسته داده شد و قرار شد جـوابهـا و بازخوردهـای مناسـب را
تمرین کرده و یادداشت کننـد .بـرای افـزایش رابطـه بـا مثبـت
اندیشها چه کارهایی میتوانند ،انجام دهند؟
جلسه هشـتم :ایجـاد محـيط مثبـت و سـبک زنـدگی سـالم
(ورزش ،تغریه ،خواب ،فعاليت لرتبخش) ،حفر سـالمتی و اثـر
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آن در مثبتگرایی ،مقابل با مشکالت روزمره زندگی .جمعبنـدی
و اجرای پسآزمونها .تمرین تمام تکنيکهای مؤثر.
یالصه محتوای جلسات واقعیت درماانی گالسار

یافتهها
در جدول شماره  ،1شاخصههای توصـيفی (ميـانگين و انحـراف
استاندارد) گروههای آزمـایش و کنتـرل در متغيرهـای آشـفتگی
شناختی و اضطراب بازگشت به مواد در دو مرحله پيشآزمـون و
پسآزمون ،ارائه شده است.
قبل از ارائه نتای تحليل آزمون کوواریانس ،پيشفرضهـای
آزمـونهـای پارامتریـک سـنجيده شد .نتای آزمون نرمال بودن
کلموگروف– اسميرنوف متغيرهای آشفتگی شناختی و اضـطراب
بازگشت بـه مـواد ،نشـان داد کـه توزیـع دادههـا نرمـال اسـت
( .)P>9/94همچنين ،نتای آزمون لوین جهت بررسـی تسـاوی
واریانس گروهها در مؤلفههای متغيرهای وابسته پـژوهش نشـان
داد که سـطح معنـاداری بهدسـتآمده بزرگتـر از  9/94اسـت،
بنابراین گروههای آزمایش و کنترل ازنظر پراکندگی نمرات ایـن
متغيرها در مرحله پيشآزمـون یکسـان هسـتند .جهـت بررسـی
همگن بودن ماتریس واریانس -کوواریانس متغيرهای آشـفتگی
شناختی و اضـطراب بازگشـت بـه مـواد ،از آزمـون ام –بـاکس،
استفاده شد که نتای نشـان داد پـيشفـرض برقـراری همگنـی
کوواریانس برای متغير آشـفتگی شـناختی ( M= 7/16و9/318
= )Pو اضطراب بازگشت به مـواد ( M= 17/84و،)P= 9/139
رعایت شده است.
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جدول .1شایصههای توصیفی متغیرهای آشفتیی شنایتی و اضطراب بازگشت به مواد
اضطراب بازگشت به مواد
آشفتگی شناختی
مرحله
گروه
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
5/89
21/79
1/49
8/99
پيشآزمون
رواندرمانی مثبتگرا
4/99
23/49
1/59
4/49
پسآزمون
3/69
27/79
1/69
7/7
پيشآزمون
واقعيت درمانی
5/39
23/49
1/19
4/19
پسآزمون
4/19
32/49
1/59
8/19
پيشآزمون
کنترل
4/59
39/69
1/49
7/19
پسآزمون
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()23
جلسه اول :معارفه و آشنایی ،بيان اهداف خـود از شـرکت در
پژوهش ،با مفهوم واقعيت درمانی .یادداشت شدت آرزوی زندگی
و اهميت آنها در یک پيوستار 199-1
جلسه دوم :آشنایی افراد با کنتـرل بيرونـی و درونـی و روان-
شناسی جدید .یادداشت افکار و احساسات.
جلسه سوم :بحـث در مـورد  4نيـاز بنيـادین (بقـا ،عشـق و
تعلقخاطر ،آزادی ،پيشرفت و تفریح) .پاسخ بـه ایـن سـؤال کـه
مصرف مواد مخدر کدامیک از نيازهای بنيـادین را بـرای آنهـا
تأمين میکرد؟
جلسه چهارم :آگاهی از توانمندیهای خود ،کسب واقـعبينـی
در مورد جهان ،آشنایی با شدت نيازهای بنيادین خود .یادداشـت
اینکه در حال حاضر از چه طریقی به هيجانات منفی خود پاسـخ
میدهد؟
جلسه پنجم :کنترل و تغيير رفتار با تأکيد بر چهار مؤلفه اصلی
واقعيت درمانی (عمل ،فکر ،احسـاس و نشـانههـای جسـمانی)،
آموزش ماشين رفتار در انسان .انجام تکلي جلسه قبل.
جلسه ششم :تعری مفهوم دنيای کيفی ،اضـطراب ،خشـم و
افسردگی از دیدگاه نظریه انتخاب .آیا مصرف مواد مخدر آنها را
بهجایی که دوست داشتند؛ میبرد؟
جلسه هفتم :تعری مفهوم مسئوليتپریری ،برنامهریزی برای
رفتار مسئوالنه ،تعری احساس کفایت و ارزشـمندی .پاسـخ بـه
چهار سؤال .1 :چه میخواهند؟  .2رفتارشان آنها را به کجا می-
برد؟  .3آیا آنها را به خواستهیشان نزدیـک مـیکنـد؟ و  .5آیـا
رفتارهای فعلی آنها مطلوب است؟
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جلسه هشتم :جمعبندی و مرور مطالب پيشين ،توضيح مفهوم
کنترل درونی و بيرونی توضيح داده شد .سـ س ،پایـان جلسـات
اعالم و پسآزمون اخر شد .تمرین تمام تکنيکهای مؤثر.
روش آماری
بهمنظور تحليل دادههای پژوهش حاضـر از روشهـای آمـار
توصــيفی شــامل ميــانگين و انحــراف اســتاندارد و روشهــای
استنباطی از آزمونهای تحليل کوواریانس و تعقيبی فيشر بـا
استفاده از نرمافزار  SPSS-25صورت گرفت.
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از آزمون تحليل کوواریانس استفاده کند.

با توجه به نتای تحليـل کوواریـانس چنـدمتغيری جـدول ،2
امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است و محقق مجاز است تا

جدول  .2تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای بررسی اثر گروه بر آشفتیی شنایتی و اضطراب بازگشت به مواد

آشفتگی شناختی

9/16
9/93
39/74
39/74
9/66
9/33
1/18
1/18

234/71
234/71
234/71
234/71
19/55
19/55
19/55
19/55

1
1
1
1
1
1
1
1

9/991
9/991
9/991
9/991
9/991
9/991
9/991
9/991

9/16
9/16
9/16
9/16
9/66
9/66
9/66
9/66

شــناختی و اضــطراب بازگشــت بــه مــواد در مرحلــه پسآزمــون
پرداخته شده است.

در جدول شماره  ،3به تحليـل کوواریـانس چنـدمتغيره تـأثير
رواندرمانی مثبتگرا و اضطراب بازگشت به مـواد بـر آشـفتگی

جدول  .3تحلیل کوواریانس چندمتغیره تأثیر رواندرمانی مثبتگرا و واقعیت درمانی بر آشفتیی شنایتی و اضطراب بازگشت به مواد در
متغيرها

مرحله پسآزمون
df
ميانگين مجرورات
مجموع مجرورات
25/89
1
25/89

F
11/78

سطح معناداری
9/991

Eta2
9/52

گروه

52/56

1

52/56

33/86

9/991

9/44

خطا

33/86

27

1/24

-

-

-

پيشآزمون

697/92

1

697/92

119/41

9/991

9/89

گروه

131/21

1

131/21

23/19

9/991

9/57

خطا

158/39

27

4/21

منبع تغييرات
پيشآزمون
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اضطراب بازگشت
به مواد

اثر پيالیی
الندای ویلکز
اثر هتيلينگ
بزرگترین ریشهروی
اثر پيالیی
الندای ویلکز
اثر هتيلينگ
بزرگترین ریشهروی

ارزش

F

df

سطح معنیداری

اندازه اثر

آشفتگی شناختی

باتوجه به نتای جـدول  ،3بـا کنتـرل اثـر پـی آزمـون ،بـين
ميانگين نمرات پسآزمون گروههای آزمایش و گروه کنتـرل در
متغير آشفتگی شناختی تفاوت معنـیداری وجـود دارد (= 9/44
2و p< 9/991و  .)F = 33 /86بـهعبارتدیگر ،رواندرمـانی
مثبتگرا و واقعيت درمانی باعث کاهش آشفتگی شناختی هر دو
گروه آزمایش شده است .لرا میتوان گفت 9/44 ،از تفاوتهـای
فردی در نمرات پسآزمون آشفتگی شـناختی مربـوط بـه تـأثير
رواندرمانی مثبتگرا و واقعيت درمانی است .همچنين ،با کنترل
اثر پيشآزمون ،بـين ميـانگين نمـرات پسآزمـون گـروههـای
آزمایش و گروه کنترل در متغيـر اضـطراب بازگشـت بـه مـواد
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تفاوت معنیداری وجـود دارد ( 2= 9/57و  p< 9/991و /19
 .)F =23بهعبارتدیگر ،رواندرمانی مثبتگرا و واقعيت درمـانی
باعث کاهش اضطراب بازگشت به مواد هـر دو گـروه آزمـایش
شده است .لرا میتـوان گفـت 9/57 ،از تفـاوتهـای فـردی در
نمرات پسآزمون اضطراب بازگشت بـه مـواد مربـوط بـه تـأثير
رواندرمانی مثبتگرا و واقعيت درمانی ،است.
بــهمنظــور بررسـی تفــاوت اثربخشــی دو شــيوه درمــانی بــر
متغيرهای آشفتگی شناختی و اضطراب بازگشت به مواد از آزمون
تعقيبی فيشر ( )LSDاستفاده شد که نتای در جدول شـماره ،5
ارائه شده است.
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اضطراب بازگشت به مواد

مجله تحقیقات علوم رفتاری

زمستان  ،1011دورهی  /11شماره 0

جدول  .0آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسه اثربخشی دوشیوه درمانی بر آشفتیی شنایتی و اضطراب بازگشت به مواد

متغیرها
آشفتگی شناختی

گروه اول

گروه دوم

اختالف میان دوگروه

() A

()B

()A-B

رواندرمانی مثبتگرا

واقعیت درمانی

2/05

5/88

5/50

2/05

5/47

5/50

واقعیت درمانی

کنترل

7/33

5/22

5/50

رواندرمانی مثبتگرا

واقعیت درمانی

2/02

5/20

5/50

02/00

5/80

5/50

2/82

5/22

5/50

به مواد
واقعیت درمانی

کنترل

باتوجه به نتای جدول  ،6مـیتـوان گفـت بـين رواندرمـانی
مثبتگرا و واقعيت درمانی ،رواندرمانی مثبتگرا اثـربخشتـر از
واقعيت درمانی بر کاهش آشفتگی شناختی و اضطراب بازگشـت
به مواد مخدر افراد معتاد تحت درمان بود.
بحث و نتیجهگیری
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پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی رواندرمانی مثبـتگرا و
واقعيت درمانی بر آشفتگی شناختی و اضطراب بازگشـت به مواد
معتادان تحت درمان انجام شد.
یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که رواندرمانی مثبت-
گرا بر کاهش آشفتگی شـناختی و اضـطراب بازگشـت بـه مـواد
معتادان ،اثربخش بود .این یافته بـا نتـای مطالعـات بهبهـانی و
سرداری ( ،)11پرزور و همکاران ( )21و کدیور و همکاران (،)29
در زمينه اثربخشی رواندرمانی مثبـتگـرا بـر کـاهش آشـفتگی
روانشناختی ،کاهش ولع مصـرف و پيشـگيری از عـود ،ارتقـای
سبکهای مقابلهای و افزایش کيفيت زندگی بيماران دچار سوء-
مصرف مواد مخدر ،همسو بود .در تبيين این یافتـههـا مـیتـوان
گفت که در رواندرمانی مثبتگـرا ،درمـانگر بـهجای تمرکـز بـر
آسيبشناسی ،بر این عقيده است که با تأکيد بر مقاومت درونی،
مکانيسمهای دفاعی و مثبت اندیشی میتواند به انسانها کمک
کرد تا با شرایط زندگی پيچيده ،دشوار و استرس و اضـطرابآميز
و با فقدانها و دردها سازگار شوند و از آنها نجـات یابنـد (.)39
در رواندرمانی مثبتگرا ،مراجع بهجای تأکيد بر درد و رن مـی-
آموزد که چگونه میتوان شاد بود و چگونه میتوان به اميدواری
دست یافت که این موضوع در افراد با وابستگی به موادمخدر بـه
جهت کاهش ميزان آشفتگی شناختی که رن میبرند ،میتوانـد
دارای اهميــت زیــادی باشــد؛ زیـرا اســتفاده مــداوم افــراد دچــار
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سوءمصرف مواد مخدر از نشانههای آشفتگی شـناختی همچـون
بزرگنمایی ،سرزنش خود ،تعميم کلی و احساس تنهایی ،موجب
تشدید و استمرار واکنشهای هيجانی منفی میشـود و باعـث -
میشود تا آنها بهجای واکنش مناسب به مشکل ،با آشـفتگی و
تشویش با آن روبهرو شوند کته این تأثير منفی بر سـالمت روان
آنها میگرارد .رواندرمانی مثبـتگـرا ،کـه روی نقـاط قـوت و
احساسات مثبت تمرکز دارد ،نهتنها به افراد ابـزاری مـیدهـد تـا
بتوانند به سطح مطلوب رفاه ،بدون در نظر گرفتن شـرایط خـود
برسند ،بلکه آنها را قادر میسازد تا به این درک برسند چگونـه
با بهرهگيری از اميد ،خوشبينی ،انعطـافپـریری ،نوعدوسـتی و
غيره به بهترین وجه از پس مشکالت برآینـد کـه ایـن امـر بـه
کاهش نشـانههـای آشـفتگی شـناختی آنهـا کمـک مـیکنـد.
سليگمن ( )31معتقدند ،آموختن اینکه پس از هر شکست ،چگونه
مسير افکار خود را به سمت خـوشبينـی سـوق دهـيم ،مهـارتی
دائمی به ما میدهد تا بتوانيم بر افسردگی و نااميدی غلبه نمایيم
و از سالمت بيشـتری برخـوردار باشـيم .وقتـی افـراد در حالـت
هيجانی مثبت باشند نسبت به زمانی که در حالت هيجانی خنثی
یا منفی قرار دارند ،با سرعت بيشتری یاد مـیگيرنـد و عملکـرد
فکری (ذهنی) آنها پيشرفت کرده ،بهبود مـییابـد و الگوهـای
فکری منفی و اضطراب در آنهـا کـاهش مـییابـد .همچنـين،
رواندرمانگری مثبتگرا باعث ایجاد احساسات و هيجانات مثبت
در مراجع میشود و موقعی که مراجع ایـن هيجانـات را در خـود
احساس میکند ،میتواند احتماالت و امکانات بيشـتری در نظـر
بگيــرد کــه نتيجــه آن ،افــزایش احســاس توانمنــدی و کــاهش
هيجانات منفی مانند اضطراب است .تجربه هيجانات مثبـت اثـر
گســتردهای دارد کــه اصــوالً در نقطــه مقابــل اضــطراب اســت.
همچنين ،توجه به رویکرد غالب ایـن برنامـه کـه باعـث ایجـاد
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اضطراب بازگشت

خطای استاندارد

سطح معناداری

مجله تحقیقات علوم رفتاری

پاییز  ،1011دورهی  /11شماره 0
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هيجانات مثبت (شادی ،قدردانی ،آرامش ،عالقه ،اميد ،افتخـار و
غيره) و ارتقاء آگاهی افراد نسبت به توانمندیهایشان میشـود و
باعث کاهش ميزان اضطراب در فـرد مـیشـود .در ایـن رابطـه،
مطالعات نشان داده است که ایجاد هيجانهای مثبـت در افـراد
که از تمرینها و مفروضههای اصلی روانشناسی مثبتگرا است
به خنثی کردن اثر هيجانهـای منفـی ،ایجـاد و افـزایش منـابع
شخصی ،ارتقای تابآوری روانشناختی ،افزایش سالمت جسمی
و روانشناختی و همچنين ،ایجاد بستر الزم برای بالندگی انسان
منجـر مـیشـود ( .)33 ,32بـر اسـاس ایـن رویکـرد ،افـزایش
توانمندیها ،هيجانهای مثبت ،تعهد و معنا ،هم زندگی را شادتر
و غنیتر میسازد و هم باعث کاسته شدن اضطراب و استرس در
فرد میشود.
یافته دیگر حاصل از پژوهش نشان داد که واقعيت درمانی بر
کاهش آشفتگی شناختی و اضطراب بازگشت به مـواد معتـادان،
اثربخش بود .این یافته با نتـای مطالعـات فرهـادی و همکـاران
( ،)6چراغی و داووردی ( ،)1316سليمانی و بابایی ( )26و جاللی
و قادری ( ،)27در زمينه اثربخشی واقعيـت درمـانی بـر کـاهش
اضطراب ترککنندگان مواد مخدر با متادون ،کـاهش طرحـواره
ذهنی افراد مصـرفکننده مـواد مخـدر و درمـان عالئـم خلقـی
معتادان ،همسو است .در تبيين این یافتهها مـیتـوان گفـت کـه
واقعيت درمانی تالشی است که به فرد کمک کند بهجای کنترل
بيرونی ،نظریه انتخاب یا روانشناسی کنترل درونی را برگزیند و
قبول کند که تنها خود فرد میتواند برای خـودش کـاری انجـام
دهد و هيچکس بدون اجازه او نمیتواند ،چنين کاری کنـد (.)35
در طول جلسات واقعيت درمانی بيمـاران مـیآموزنـد کـه بـرای
دیگران اهميّت دارند ،عقایدشان بهحساب مـیآیـد و لـرت فکـر
کردن و گوش دادن به دیگران را تجربه میکنند و از این واهمه
ندارند که عقاید خود را به علت طرد شدن بيان نکنند ،همين امر
باعث میشود آنان از برآورده شدن نيازهای اساسی خویش لرت
ببرند که نتيجـه آن افـزایش رضـایت از زنـدگی و خشـنودی و
کاهش آشفتگی شـناختی و نشـانههـای آن همچـون؛ احسـاس
تنهایی و بروز واکنشهای هيجانی منفی در افـراد دچـار اعتيـاد،
است .در جلسات واقعيت درمانی سعی بر ایـن بـود تـا ارضـای
نيازهای اساسی برای بيماران به شکل صحيحی ،آمـوزش داده
شود تا بتوان بر اساس آن عزتنفس ازدسترفته فـرد بـازگردد.
تمرکز این درمان بر زمان حال و تفهيم این نکته به اشخاص بود
که آنها اساساً کنشهای خود را در تالش برای ارضای نيازهای
اساسی انتخاب میکنند .اگر موفق بـه ایـن کـار نشـوند رنـ و
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اضطراب میبرند و باعث رن دیگران نيز میشوند .درواقع ،عدم
موفقيت در دستيابی به نيازهای اساسی است که سبب میشـود
رفتار شخص از هنجارها عدول کند .از طرفی واقعيـت درمـانی
روشی است که بر مسئوليتپریری و رفتار کنونی افراد تأکيد دارد
و احساس مثبت را یک امر اختياری میداند؛ بنابراین ،ازآنجاکـه
تمرکز بر بعد مسئوليت ،هسته اصلی کار تعليم و تربيـت و روان-
درمانی در واقعيت درمانی است ،مـیتـوان گفـت کـه واقعيـت
درمانی میتواند در یادگيری رفتارهای مسـئوالنه در فـرد مـؤثر
باشد و درنتيجه از شدت اضطراب بازگشت به مواد افـراد بکاهـد
(.)26
نتای حاصل از آزمون تعقيبی فيشر نشان داد که رواندرمانی
مثبتگرا اثربخشتر از واقعيت درمـانی بـر آشـفتگی شـناختی و
اضطراب بازگشـت به مواد معتادان تحت درمـان ،مـیباشـد .در
تبيين این یافته میتوان گفت که در رواندرمانی مثبتگرا ،توجه
ویژهای به بنا نهادن توانمندیها و هيجانهـای مثبـت معتـادین
تحت درمان دارد و حس معنا در زندگی آنان را بهمنظور کـاهش
آسيبشناسی روانی و تقویت شـادی ،افـزایش مـیدهـد .روان-
شناسان مثبتگرا ،هيجانها و خاطرات مثبـت را در بحـثهـای
خود با درمانجویان راهاندازی کرده و به آنها توجه میکننـد .در
رواندرمانی مثبتگرا تأکيد بر شناسایی و تقویـت نقـاط قـوت و
مثبت همراه است و مثبت نگـری عامـل افـزیش اعتمادبـهنفس
است .ازاینرو ،در کاهش آشفتگی شناختی و اضطراب بازگشـت
به مواد مؤثرتر است .در واقعيت درمانی تأکيد روی رفتاری است
که در زمان حال و اکنون روی دهد و به تاریخچـه روانـی فـرد
درگرشته کاری ندارد ،اما در رواندرمانی مثبتگرا علیرغم تأکيد
بر زمان حال ،خاطرات آزارنده گرشـته بـا تکنيـکهـای خـاص
تخليه میشـوند .واقعيـت درمـانی ،مسـئوليتپـریری را مفهـوم
محوری و اساسی واقعيت درمانی تلقی میکند ( )26درصورتیکه
در رواندرمانی مثبتگرا ،شناسایی نقاط قوت و تقویت و توسـعه
آنها را محور اساسی میداند .واقعيت درمانی فرایندمحور اسـت
ولی رواندرمانی مثبـتگـرا ،تکنيـک محـور اسـت .در واقعيـت
درمانی ابتدا تأکيد بر عمل است ولی در رواندرمـانی مثبـتگـرا
ابتدا بر شناسایی نقاط قوت و استعدادها کـه بيشـتر کـار بـا بعـد
مثبت افکار است و بعد طراحی برنامه خاص برای عملی کردن و
اجرای توانمندیهاست ( .)25رواندرمانی مثبـتگرا در معتـادین
تحت درمان سبک تبيينی خوشبينانـه و مثبـتنگـر را افـزایش
میدهد از اینرو ،کمتر احتمال دارد که بـه هنگـام رویـارویی بـا
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رواندرمانی مثبـتگرا و واقعيـت درمـانی بـر کـاهش آشـفتگی
شناختی و اضطراب بازگشـت به مواد معتادان اثربخش میباشند؛
 درمـانی و، پيشنهاد میشود که در مراکـز تـرک اعتيـاد،بنابراین
 درمـانگران از تلفيـق ایـن دو درمـان در جهـت درمـان،مشاوره
اختالالت همبود با اعتياد استفاده کنند تـا بتـوان بـا بـه تجربـه
 زمينـة،گراشتن نتای این روشهای درمانی بر سـایر اخـتالالت
کـاربردیتـر کـردن ایـن درمانهـا را از طریـق پشـتوانه قـوی
.پژوهشی و تجربی فراهم کرد

،رویدادهای استرسزای عمده زندگی به ضع سالمت جسمانی
. دچار شد، اضطراب افسردگی و نااميدی،آشفتگی
این پژوهش همچون سایر بـا محـدودیتهـایی روبـرو بـوده
است؛ ازاینبين میتوان به اسـتفاده صـرف از پرسشـنامه جهـت
جمعآوری اطالعات اشاره کرد که ممکن است افراد در پاسخ بـه
.سؤاالت آن صـداقت و دقـت کامـل را بـه خـرج نـداده باشـند
 این مطالعه بر روی معتادان تحت درمان انجام شد؛ لرا،همچنين
در تعميم نتای این پژوش به سـایر افـراد و معتـادان بـا شـرایط
 ایـن پـژوهش فاقـد مرحلـه، همچنـين. باید احتياط کـرد،دیگر
 چون تغييرات در کارکرد روانـی افـراد مبـتال.پيگيری بوده است
 وارسی این،سوءمصرف مواد مخدر نيازمند زمانی طوالنیتر است
 نيازمند تحقيقـاتی، تغييرات آن تأیيد شد، که در پسآزمون،تغيير
در آینده اسـت کـه بتواننـد تغييـرات رفتـاری را در دورن زمـانی
.طــوالنیتــر و مکــرر پــس از خاتمــه درمــان نيــز وارســی کنــد
 نتــای ایــن پــژوهش نشــان داد کــه هــر دو روش،درمجمــوع

تقدیر و تشکر
-در پایان برخورد الزم میدانيم تا از تمامی بيماران دچار سوء
مصرف مواد مخدر که ما را در اجرای این پژوهش یاری
. کمال قدردانی را به عمل آوریم،رساندند
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