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Abstract
Aims: Given the importance of quality of life among addicts for more effective
treatment, this research was designed to assess the effectiveness of acceptance
and commitment therapy on quality of life in patients undergoing methadone
maintenance therapy.
Materials & Methods: The present study was a semi-experimental design with
control group. The study population was all addicts under Methadone maintenance
treatment (MMT) in addiction treatment clinics in Isfahan in 2017. Through cluster
sampling, one center was selected. With target sampling 24 people were chosen,
and divided randomly into control and experimental groups. Intervention based
on acceptance and commitment was held to the experimental group for 8 sessions.
The control group did not receive any intervention. Quality of life Questionnaire
(WHOROL-BREF, 1996) was used in both groups in pretest and post–test. Data
analyzed by spss software V-23, and One-variable covariance analysis.
Findings: ANCOVA analysis results showed the effectiveness of treatment in
increasing the quality of life in the experimental group compared with the control
group.
Conclusion: Acceptance and commitment treatment techniques is effective in
quality of life of patients.
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اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
کیفیت زندگی بیماران تحت درمان نگهدارنده با
متادون

چکیده

اهــداف :بــا توجــه بــه اهمیــت کیفیــت زندگــی در بیــن معتــادان جهــت درمــان
مؤثرتــر ،هــدف از ایــن پژوهــش بررســی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر
کیفیــت زندگــی بیمــاران تحــت درمــان نگهدارنــده بــا متــادون بــود.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه آزمایشــی بــا گــروه کنتــرل
بــود .جامعــه موردمطالعــه تمــام معتــادان تحــت درمــان نگهدارنــده بــا متــادون
در کلینیکهــای تــرک اعتیــاد شــهر اصفهــان در بهــار  1396بودنــد .از طریــق
نمونهگیــری خوشــه ای تصادفــی یــک مرکــز انتخــاب و بــا روش هدفمنــد تعــداد
 24نفــر انتخــاب و در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل گمــارش تصادفــی شــدند .مداخلــه
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــه مــدت  8جلســه بــرای گــروه آزمایــش برگــزار شــد ،و
گــروه گــواه هیــچ مداخلــه ای دریافــت نکردنــد .پرسشــنامه کیفیــت زندگــی ســازمان
بهداشــت جهانــی ( )1996در دو مرحلــه پیشآزمــون و پسآزمــون اجــرا شــد.
دادههــا از طریــق نرمافــزار  SPSS 23مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد ،و از آزمــون تحلیــل
کوواریانــس تــک متغیــره جهــت تجزیهوتحلیــل دادههــا اســتفاده شــد.
یافتههــا :نتایــج حاصــل از تحلیــل کوواریانــس نشــان داد کــه بیــن گــروه
آزمایــش و گــواه پــس از اجــرای مداخلــه ،در کیفیــت زندگــی تفــاوت معنــاداری
وجــود داشــت (.)p>0/017
نتیجهگیــری :تکنیکهــای درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر کیفیــت
زندگــی بیمــاران تحــت درمــان بــا متــادون مؤثــر اســت.
کلیدواژههــا :درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ( ،)ACTکیفیــت زندگــی ،درمــان
نگهدارنــده با متــادون.
تاریخ دریافت1396/06/26 :
تاریخ پذیرش1397/03/02 :
*نویسنده مسئولajmoo2016@gmail.com :

مقدمه
وابســتگی و ســوءمصرف مــواد از مهمتریــن مشــکالت
عصــر حاضــر اســت کــه گســترش جهانــی پیداکــرده اســت و
هــر روز برشــمار قربانیــان مصــرف مــواد افــزوده میشــود[.]1
ســوءمصرف مــواد تغییردهنــده خلقوخــو ،رفتــار و یکــی
از بارزتریــن آســیبهای روانــی – اجتماعــی اســت کــه
وابســتگی بــه آن اختاللــی پیچیــده بــا علــل زیســتی ،روانــی،
اجتماعــی و معنــوی اســت .درواقــع در هــم تنیدگــی عوامــل
زیســتی ،روانــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
ایــن معضــل را بــه یکــی از پیچیدهتریــن مشــکالت فــردی،
خانوادگــی و اجتماعــی تبدیــل کــرده اســت[ .]2عالمــت اصلــی
وابســتگی بــه مــواد مجموع ـهای از عالئــم شــناختی ،رفتــاری
و فیزیولوژیکــی اســت کــه طــی آن فــرد بــا وجــود داشــتن
مشــکالت قابلمالحظــه مرتبــط بــا مصــرف مــواد ،همچنــان
بــه مصــرف ادامــه میدهــد .بنابرایــن وابســتگی داروئــی ،هــم
از منظــر جســمانی و هــم از نظــر روانــی بایســتی مدنظــر قــرار
گیــرد .در منابــع پزشــکی بیشــتر بــر جنبــه جســمانی وابســتگی
تأکیــد شــده اســت[ .]3اعتیــاد و عــوارض ناشــی از آن در زمــره
مهمتریــن معضــات جامعــه بشــری بــه شــمار میآینــد.
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بــا توجــه بــه پژوهشهــا عوامــل فــردی ماننــد اختــاالت و
بیمار یهــای روانــی ازجملــه اضطــراب و افســردگی از عوامــل
اعتیــاد هســتند[ .]4ســوءمصرف مــواد ،اختــال مزمــن و
عودکننــدهای اســت کــه شــروع و تــداوم آن متأثــر از تعامــل
عوامــل مختلــف ژنتیکــی ،روانــی -اجتماعــی و محیــط اســت.
رویکردهــای درمانــی بــرای وابســتگی بــه مــواد ،بســته بــه
الگــوی مصــرف و فراهــم بــودن نظامهــای حمایتــی روانــی
– اجتماعــی و بــا توجــه بــه ویژگیهــای خــاص بیمــاران
متفــاوت اســت .در زمینــهٔ درمــان تقســیمبندیهای متفاوتــی
بــرای اهــداف درمانــی وجــود دارد معمــو ًال ایــن اهــداف بــر ســه
ایــده تأکیــد دارنــد )1 :قطــع وابســتگی جســمی بــه مــواد)2 ،
قطــع وابســتگی روانــی و کاهــش پیامدهــای غیــر جســمی
ناشــی از مصــرف مــواد و مشــکالت وابســته بــه آن و )3
پیشــگیری از عــود مجــدد بیمــاری[ .]5تابهحــال درمانهــای
متعــدد دارویــی و روانشــناختی بــرای اعتیــاد بــه وجــود آمــده
اســت .از میــان درمانهــای دارویــی ،متــادون یــک درمــان
بســیار پرکاربــرد اســت .متــادون یــک مــاده افیونــی مصنوعــی
و یــک آگونیســت اســت کــه پــس از مصــرف باعــث ایجــاد
سرخوشــی ،بــیدردی و ســایر اثــرات مصــرف مــواد شــبیه
افیونــی میشــود .ایــن روش درمانــی در ســال  1965توســط
ونســال دول و نیــس ونــدر معرفــی شــد[ .]6مصــرف ایــن دارو
از راه دهانــی اســت کــه مقــدار ثابــت آن مانــع ایجــاد سرخوشــی
شــدید بــه وجــود آمــده از هروئیــن میشــود .درمــان نگهدارنــده
بــا متــادون فوایــد زیــادی بــه همــراه دارد ازجملــه اینکــه
مصــرف مــواد غیرقانونــی را کاهــش میدهــد ،زندگــی م ّولــد
را ممکــن میســازد و بــه زندگــی بیمــار ثبــات میبخشــد و در
آخــر رفتارهــای پرخطــر بهویــژه تزریــق مشــترک را کــه همــراه
بــا خطــر انتقــال ایــدز و هپاتیــت اســت ،کاهــش میدهــد .ایــن
دارو نیــز درصورتیکــه خودســرانه و بــدون برنامــه درســت و
تحــت نظــر پزشــک مصــرف شــود میتوانــد وابســتگی جســمی
بــه همــراه داشــته باشــد البتــه وابســتگی جســمی ایــن دارو از
ســایر مــواد مخــدر کمتــر اســت .همچنیــن حالــت سرخوشــی
کمتــری ایجــاد میکنــد .نیمهعمــر متــادون  24-26ســاعت
میباشــد 12 .ســاعت بعــد از تجویــز دوز ابتدایــی نیمــی از
متــادون در خــون باقــی میمانــد و دوز دوم بــه آن اضافــه
میگــردد ،نتیجــه ایــن عمــل افزایــش قابلتوجــه در میانگیــن
ســطح متــادون بــدون افزایــش در دوز آن اســت .ایــن فرآینــد
تجمــع ادامــه مییابــد تــا بعــد از  3-5روز نیمهعمــر دارو
بــه ســطح پایــداری در خــون میرســد[ .]7البتــه ایــن نکتــه
نیــز مــورد توجــه اســت کــه توجــه بــه جوانــب روانشــناختی
در درمــان اعتیــاد نقــش مهمــی در کاهــش عــود آن ،ریــزش
بیمــاران از درمــان و افزایــش ســطح تحمــل بــرای تــرک شــده و
باعــث بهبــود عالئــم روانشــناختی برانگیزاننــده فــرد بــه ســمت
مصــرف در طــول درمــان میشــود .ازجملــه عوامــل مهــم در
ایــن راســتا توجــه بــه کیفیــت زندگــی افــراد تحــت درمــان بــا
نگهدارنــده بــا متــادون اســت.
در طــی ســه دهــه اخیــر توجــه بــه کیفیــت زندگــی بهعنــوان
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مواد و روش ها
پژوهــش حاضــر از نــوع مداخلــهای بــا دو گــروه ،شــامل
گــروه دریافتکننــده مداخلــهٔ مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد و
گــروه گــواه بــود .ایــن پژوهــش دارای کــد اخــاق بــه شــماره
 1396.45.IR.IAU.NAJAFABAD.RECاســت .جامعــه آمــاری
شــامل کلیــه مصرفکننــدگان متــادون در بهــار ســال 1396
در شــهر اصفهــان بــود .بــا روش نمونهگیــری خوشــهای
تصادفــی ،یــک مرکــز تــرک اعتیــاد انتخــاب ،و بــا روش
نمونهگیــری تصادفــی از بیــن مراجعهکننــدگان بــه مرکــز
تعــداد  24نفــر مصرفکننــد ٔه متــادون انتخــاب و بهصــورت
قرعهکشــی در گــروه آزمایــش (گــروه تحــت درمــان مبتنــی
بــر پذیــرش و تعهــد) و گــواه گمــارش شــدند 8 .جلســه
آموزشــی بــرای گــروه آزمایــش برگــزار شــد .الزم بــه ذکــر اســت
در ایــن مــدت گــروه گــواه فقــط تحــت متــادون درمانــی بــوده
و مشــاورههای رایــج در مرکــز مشــاوره را دریافــت کردنــد.
پــس از جلســات آموزشــی ،بــرای هــر دو گــروه پسآزمــون
بــه عمــل آمــد .معیارهــای ورود و خــروج بــه مطالعــه عبــارت
بودنــد از :مصــرف حداقــل یکســاله متــادون ،دامنــه ســنی
بیــن  20تــا  50ســال ،مذکــر بــودن ،حداقــل ســواد دیپلــم،
عــدم برخــورداری از اختــاالت روانپزشــکی (بــا اســتفاده
از مصاحبــه بالینــی) .تعــداد جلســات شــامل  8جلســه
دوســاعته بــود کــه بهصــورت هفت ـهای یــک بــار برگــزار شــد.
خالصــه جلســات اجراشــده در جــدول  1نشــان دادهشــده
اســت .بهمنظــور تجزیهوتحلیــل دادههــا از نرمافــزار SPSS
 23و از آزمــون تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــره اســتفاده
شــد.
ابزار:
دوره  ،24شامره  ،3تابستان 1397
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یــک عامــل مهــم در ارزیابــی نتایــج درمانــی و اثربخشــی درمــان
در بیمار یهــای جســمانی و روانــی افزایــش پیداکــرده اســت[.]8
کیفیــت زندگــی بــه روشهــای گوناگــون تعریفشــده اســت.
ســازمان بهداشــت جهانــی کیفیــت زندگــی را بهعنــوان ادراک
فــرد از وضعیــت زندگــی در عرصــه فرهنــگ و سیســتم ارزشــی
کــه فــرد در آن زندگــی میکنــد در ارتبــاط بــا اهــداف ،انتظــارات،
معیارهــا و امــور تلقــی میکنــد[ .]9درمجمــوع کیفیــت زندگــی
دارای ابعــاد مختلــف فیزیکــی – روانــی و اجتماعــی اســت کــه
گســتره وســیعی از طیــف زندگــی فــرد را در بــر میگیــرد .تأثیــر
ایــن ابعــاد روی کل کیفیــت زندگــی بــه درک منحصربهفــرد هــر
شــخص وابســته اســت .کیفیــت زندگــی مفهومــی اســت کــه
بیانگــر تأثیــرات روحــی ،جســمی ،روانــی و اجتماعــی بیمــاری
بــر روی زندگــی روزمــره فــرد بیمــار اســت کــه بــه میــزان
قابلتوجهــی نیــز بــر رضایــت شــخصی و موفقیــت وی در زندگــی
نیــز تأثیــر میگــذارد .یکــی از مــوارد بســیار مهمــی کــه ارزیابــی
کیفیــت زندگــی در آن مطــرح میشــود ســوءمصرف مــواد اســت.
ســوءمصرف مــواد بــا پیامدهــا و عواقــب زیــادی همــراه بــوده و
شـ ً
ـدیدا بــر ســامتی جســمانی ،روانــی ،روابــط اجتماعــی وزندگــی
روزمــره فــرد اثــر میگــذارد .عــاوه بــر ایــن ســبک نامناســب
زندگــی فــرد از عوامــل ســوقدهنده فــرد بــه ســمت مصــرف مــواد
میباشــد[ .]10ازجملــه عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی ،میــزان
انعطافپذیــری افــراد اســت .از درمانهــای مطــرح و مؤثــر بــر
میــزان انعطافپذیــری درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد اســت.
درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ( )Actنوعــی درمــان
شــناختی – رفتــاری مبتنــی بــر زمینــه گرایــی عملکــردی
اســت و ریشــه در نظریــه جدیــدی در مــورد زبــان و شــناخت
دارد کــه نظریــه چهارچــوب رابطههــای ذهنــی نامیــده
میشــود .در درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد فــرض بــر
ایــن اســت کــه انســانها بســیاری از احساســات ،هیجانــات
یــا افــکار درونیشــان را آزارنــده میداننــد و پیوســته ســعی
دارنــد ایــن تجــارب درونــی را تغییــر داده یــا از آنهــا رهایــی
یابنــد .ایــن تالشهــا بــرای کنتــرل بیتأثیــر بــوده و بهطــور
متناقــض منجــر بــه تشــدید احساســات ،هیجانــات و افــکاری
میشــود کــه فــرد در ابتــدا ســعی داشــت از آنهــا اجتنــاب
کنــد[ Act .]11،12شــش فرآینــد مرکــزی دارد کــه منجــر بــه
انعطافپذیــری روانشــناختی میشــوند ،ایــن شــش فرآینــد
کــه عبارتنــد از پذیــرش در مقابــل اجتنــاب ،ناهمجوشــی در
مقابــل آمیختگــی شــناختی ،خــود بهعنــوان زمینــه در مقابــل
خــود مفهومســازی شــده ،ارتبــاط زمــان حــال در مقابــل غلبــه
گذشــته و آینــده مفهومســازی شــده ،تصریــح ارزشهــا در
مقابــل عــدم صراحــت ارزشهــا و ارتبــاط بــا آنهــا و تعهــد
در مقابــل منفصــل بــودن[ .]13درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و
تعهــد دارای دو بخــش ذهــن آگاهــی و عمــل و تجربــه در
زمــان حــال اســت و بــه افــراد آمــوزش داده میشــود کــه
بــا پذیــرش احساســات و هیجانــات و خــودداری از اجتنــاب
تجربــی ،در لحظــه حــال و اکنــون زندگــی کــرده و بهتــر بــا
وسوســههای مصــرف خــود مقابلــه کننــد[ .]14تابهحــال

تحقیقــات زیــادی بــه تأثیــر درمانهــای شــناختی رفتــاری
و طــر حواره درمانــی[ ]15،16،17در افزایــش اثربخشــی متــادون
درمانــی و کاهــش عــود انجامشــدهاند .همچنیــن از درمــان
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد در کاهــش افســردگی ،اضطــراب و
[]18،19،20،21،22،23،24
افزایــش شــادی در بیمار یهــای مختلــف
و کیفیــت زندگــی[ ]25،26انجامشــده اســت .امــا اثربخشــی
درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــرای بیمــاران تحــت درمان
بــا متــادون کمتــر بــکار گرفتهشــده اســت ،و در رابطــه باکیفیــت
زندگــی آنهــا پژوهشــی یافــت نشــد .بــا توجــه بــه آنکــه آمــار
اعتیــاد رو بــه افزایــش بــوده و پدیــده اعتیــاد همانگونــه
کــه بهعنــوان بــای قــرن از آن یادشــده عــاوه بــر هزینــه
مالــی فــراوان ،اثــرات زیــادی بــر همــه جوانــب زندگــی فــرد
میگــذارد ،بنابرایــن نیــاز بــه مداخــات عمیــق و چندوجهــی
احســاس میشــود .بنابرایــن بــا توجــه بــه جدیــد بــودن درمــان
 Actو نیــاز مراکــز درمــان تــرک اعتیــاد بــه برنامههــای درمانــی
بخصــوص بــرای افزایــش بهبــود کیفیــت زندگــی بیمــاران
تحــت درمــان نگهدارنــده بــا متــادون ،پژوهــش حاضــر باهــدف
بررســی اثربخشــی درمــان  Actبــر کیفیــت زندگــی افــراد تحــت
درمــان بــا متــادون طراحیشــده اســت.
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جلسه معرفی اعضا ،انجام پیشآزمون ،توضیح مختصری در مورد روش
درمانی
اول
جلسه توضیح درماندگی خالق ،کسب راهکارهای فعلی و ایجاد انگیزه برای
تغییر آنها به راهکارهای جدید
دوم
جلسه معرفی کنترل بهعنوان مشکل ،شناسایی راههای متداول کنترل رفتار و
سوم احساسات و بررسی تأثیر این روش

جلسه آگاهی و پذیرش ،آموزش ذهن آگاهی
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جلسه خالصه ای از جلسات قبل ،ایجاد تعهد ،اجرای پس آزمون

هشتم

اقتباس از  :ایزدی و عابدی ()1393

پرسشــنامه کیفیــت زندگــی :پرسشــنامهٔ کیفیــت زندگــی ســازمان
بهداشــت جهانــی یــک پرسشــنامهٔ  26ســؤالی اســت کــه کیفیــت
زندگــی کلــی و عمومــی فــرد را میســنجد .ایــن آزمــون در ســال
 1996توســط گروهــی از کارشناســان ســازمان بهداشــت جهانــی و بــا
گزینههــای فــرم  100ســؤالی ســاخته شــد .ایــن پرسشــنامه داری 4
زیــر مقیــاس و یــک نمــر ٔه کلــی اســت .ایــن زیــر مقیاسهــا عبارتنــد
از :ســامت جســمی ،ســامت روان ،ســامت اجتماعــی ،ســامت
محیــط اطــراف و یــک نمــر ٔه کلــی .در ابتــدا یــک نمــر ٔه خــام بــرای
هــر زیــر مقیــاس بــه دســت میآیــد کــه بایــد از طریــق یــک فرمــول
بــه نمــرهای اســتاندارد بیــن  0تــا  100تبدیــل شــود .نمــره باالتــر
[]27
نشــاندهند ٔه کیفیــت زندگــی بیشــتر اســت .نجــات و همــکاران
پایایــی پرسشــنامه را  0/81گــزارش کردنــد.
یافتهها
یافتههــای توصیفــی نشــان داد کــه میانگیــن ســنی
شــرکتکنندگان در گــروه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد
 40ســال و در گــروه گــواه  37ســال بــود .بیشــترین فراوانــی
تحصیــات در هــر دو گــروه دیپلــم بــود 62 .درصــد از گــروه
آزمایــش و  70درصــد از گــروه گــواه شــاغل بودنــد .میانگیــن
تعــداد ســالهای مصــرف در گــروه تعهــد و پذیــرش 2ســال
و  5مــاه و در گــروه کنتــرل  2ســال و  8مــاه بــود .میانگیــن
و انحــراف معیــار کیفیــت زندگــی دو گــروه بــه تفکیــک
پیشآزمــون و پسآزمــون در جــدول  2نشــان دادهشــده
اســت.
نتایــج جــدول  3نشــان میدهــد میانگیــن نمــرات کیفیــت
زندگــی در گــروه آزمایــش در مرحلــه پسآزمــون نســبت بــه
گــروه گــواه تغییــر قابلمالحظــه ای داشــته اســت.
بــا اســتفاده از آزمــون کولموگــروف – اســمیرونف نرمــال بودنــد
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کیفیت
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کنترل

دادههــا بررســی و نتایــج حاکــی از برقــراری ایــن پیشفــرض
داشــت ( ،)p<0/05همچنیــن نتایــج آزمــون لــون نشــان دهنــده
یکســانی واریانسهــا در متغیــر پژوهــش بــود ( .)p<0/05نتایــج
تحلیــل همگنــی شــیب رگرســیون نشــان داد کــه تعامــل متغیــر
همــراه (پیشآزمــون) و وابســته (پسآزمــون) در ســطوح عامــل
(گروههــای آزمایــش و گــواه) معنــادار نیســت ( .)p<0/05بنابرایــن
فــرض همگنــی شــیب رگرســیونها نیــز رعایــت شــده اســت.
بــا توجــه بــه برقــراری پیشفرضهــا تحلیــل کوواریانــس تــک
متغیــری انجــام شــد و نتایــج حکایــت از معنــاداری تفــاوت دو گــروه
داشــت .نتایــج در جــدول  3ارائــه گردیــده اســت.
نتایــج جــدول  3نشــان میدهــد بیــن گروههــا بــا کنتــرل
جدول  )3نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه دو گروه در متغیر کیفیت زندگی
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پیشآزمــون در نمــرات کیفیــت زندگــی تفــاوت معنــیدار وجــود
دارد ( .)p<0/05ایــن نتیجــه بدیــن معنــی اســت کــه درمــان مبتنــی
بــر پذیــرش و تعهــد باعــث افزایــش کیفیــت زندگــی در افــراد تحــت
درمــان نگهدارنــده بــا متــادون شــده اســت.
بحث
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر
پذیــرش و تعهــد بــر کیفیــت زندگــی بیمــاران تحــت درمــان نگهدارنده
بــا متــادون بــود .نتایــج نشــان داد کــه بیــن نمــرات پیشآزمــون
و پسآزمــون افــراد تحــت درمــان نگهدارنــده بــا متــادون تفــاوت
معنــاداری وجــود داشــت ،و افزایــش نمــرات کیفیــت زندگــی بعــد از
اجــرای درمــان پذیــرش و تعهــد در مقایســه بــا گــروه گــواه مشــاهده
شــد ،کــه خــود مؤیــد اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد
بــود .مؤمنــی و همــکاران[ ،]8پیترســون و ایفــرت[ ،]25پیترســون و
ایفــرت[ ،]26نریمانــی ،علمــداری و ابوالقاســمی[ ،]28محبــت بهــار،
اکبــری ،ملکــی و مــرادی[ ]29در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه
درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر کیفیــت زندگــی مؤثــر اســت
کــه بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر همراســتا میباشــد .امــا نتایــج
تویینــگ[ ]13نشــان داد کــه  Actدر مقایســه بــا  CBTاز تأثیــر کمتــری
برخــوردار بــوده اســت؛ کــه ناهمســو بــا نتایــج ایــن پژوهــش اســت.
همچنیــن نتایــج گنزالــس و همــکاران[ ،]10کیانــی پــور[ ،]30هیــز و
همــکاران[ ،]31اســتات و همــکاران[ ]32حاکــی از تأثیــر قابلتوجــه
فرایندهــای احساســی و شــناختی بــر مصــرف مــواد ،و کارآیــی بالقــو ٔه
مداخــات مبتنــی بــر پذیــرش بــرای مشــکالت مربــوط بــه مصــرف
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جلسه درک اهمیت زندگی مبتنی بر ارزش ،درک عملکرد اهداف در تولید یک
چهارم زندگی سالم ،تهیه چارت ارزشها در حوزههای اصلی

جدول  )2میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک مراحل پژوهش

 250اکرم دهقانی و صدیقه رضایی

فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

نتیجهگیری
بــا توجــه بــه یافتههــا نتیجــه گرفتــه میشــود درمــان مبتنــی
بــر پذیــرش و تعهــد بــر کیفیــت زندگــی بیمــاران تحــت درمــان بــا
متــادون مؤثــر اســت و از ایــن شــیوه درمانــی در کلینیکهــای تــرک
اعتیــاد میتــوان بهــره گرفــت.
تشــکر و قدردانــی :از تمامــی شــرکتکنندگان در پژوهــش و
پرســنل مرکــز تــرک اعتیــاد آرمیــن کمــال سپاســگزاری را داریــم
تأییدیــه اخالقــی :در تمامــی مراحــل پژوهــش مالحظــات اخالقــی
کار بــا شــرکتکنندگان رعایــت شــد.
دوره  ،24شامره  ،3تابستان 1397
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مــواد میباشــد .مطالعــه گنزالــس و همــکاران[ ]10نشــان داد کــه
درمــان  ACTنســبت بــه  CBTدر طوالنیمــدت از نتایــج بهتــری
برخــوردار بــوده اســت .آنچــه در درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد
اهمیــت دارد ،کاهــش عالئــم تــرک ذهنــی مــواد اســت .ایــن دادههــا
بــر اهمیــت پیشبینــی مددجــو و تــرس از تــرک و ســایر تجربیــات
ناخوشــایند س ـمزدایی تأکیــد دارنــد کــه بهصــورت عالئــم فیزیکــی
مرتبــط بــا اضطــراب خــود را نشــان میدهنــد .هــدف اولیــه در
درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ارائــهٔ روشــی اســت کــه از طریــق
آن ،مــدد جــو بتوانــد بــه رویدادهــای خصوصــی دشــوار ،نــه خــود
ایــن رویدادهــا ،نزدیــک شــود .درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد
طراحیشــده اســت تــا تمایــل مددجــو را بــرای پذیــرش رویدادهــا
و وقایــع خصوصــی دشــوار افزایــش دهــد ،درحالیکــه بــا افزایــش
اقدامــات و کنشهــای مبتنــی بــر ارزش ،درمجمــوع بــا عنــوان
انعطافپذیــری روانــی مورداشــاره قــرار میگیــرد .اکثــر بیمــاران تحت
درمــان نگهدارنـ ِد بــا متــادون اضطــراب و افســردگی خــود را دلیــل بــر
مصــرف باالتــر دوز متــادون و عودهــای مکــرر خــود میداننــد .بــا
توجــه بــه اثــری کــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر اضطــراب
[]18،19،21،22،24،33،34
و افســردگی و ســایر عالئــم روانشــناختی دارد
میتــوان بهبــود عالئــم روانشــناختی را دلیلــی برافزایــش کیفیــت
زندگــی بیمــاران دانســت .در تبییــن نظــری ایــن یافتههــا بایــد بیــان
نمــود آمــوزش تعهــد و پذیــرش کــه متضمــن حــل مســئله شــناختی
رفتــاری ،آگاهــی لحظهبهلحظــه نســبت بــه هیجانــات (ذهــن
آگاهــی) و پذیــرش بیقیدوشــرط ذهــن اســت ،باعــث میشــود کــه
افــراد مهارتهــای موردنیــاز بــرای حــل مشــکالت را در خــود تقویــت
نماینــد .ازآنجاییکــه ایــن بیمــاران دچــار تحریفــات شــناختی و
افــکار ناکارآمــد متعــدد هســتند ،فعــال شــدن ایــن افــکار نهتنهــا
باعــث تمرکــز فــرد بــر روی خــود ،نــا ارزنــده ســازی و ناامیــدی نســبت
بــه آینــده و درنتیجــه کاهــش خلــق میشــود ،بلکــه تأثیــر زیــادی
نیــز بــر روی تشــدید عالئــم میگــذارد .آمــوزش شــیوههای مختلــف
چالــش بــا افــکار غیرمنطقــی و انتخــاب رویکــردی صحیــح نســبت به
مســئله کــه در درمــان تعهــد و پذیــرش ،ناهمجوشــی شــناختی نــام
دارد بــا تأثیــر بــر روی ایــن جنبههــا میتوانــد درنهایــت بــر کیفیــت
زندگــی بیمــاران تحــت درمــان نگهدارنــده بــا متــادون تأثیرگــذار
باشــند .بهطورکلــی ذهــن آگاهــی یکــی از مفاهیــم کلیــدی درمــان
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد میباشــد کــه یافتههــا نشــان داده
اســت مدیریــت اســترس قــادر اســت در کاهــش رنــج روانشــناختی
و ارتقــای کیفیــت زندگــی نقــش مؤثــری داشــته باشــد[ .]31پذیــرش،
فراینــد اصلــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد اســت کــه تعهــد
را تســهیل میکنــد .فرآیندهــای تعهــد شــامل اســتفاده از تمرینــات
تجربـهای و استعارههاســت تــا بــه بیمــاران تحــت درمــان نگهدارنــده
بــا متــادون کمــک کنــد اهدافــی کــه بهطــور هدفمنــد و معنــادار در
زندگیشــان برمیگزیننــد را بهطــور کالمــی بیــان کننــد (یعنــی
ارزشهــا) و بــه تغییــرات رفتــاری پایــدار کــه بــر اســاس ایــن
ارزشهــا هدایــت میشــود ،متعهــد شــوند (یعنــی عمــل متعهدانــه).
پذیــرش افــکار شــخصی ،هیجانــات و احساســات بهمنظــور تســهیل
رونــد عمــل متعهدانــهٔ هدایتشــده بــر اســاس ارزشهــا طراحــی
شــدهاند[ ]35اجــرای مداخلــهٔ گروهــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و

تعهــد ،ضمــن فراهــم نمــودن بســتری بهمنظــور پذیــرش هیجانــات،
بــا بهکارگیــری فنــون ذهــن آگاهــی و ســایر روشهــای مبتنــی بــر
پذیــرش و تعهــد بــه آمــوزش بیمــاران تحــت درمــان نگهدارنــده بــا
متــادون بــرای رهایــی از بنــد مبــارز ٔه بیحاصــل و تــاش بــرای
کنتــرل و حــذف عواطــف و تجــارب منفــی میپــردازد و بیمــاران را بــه
پیگیــری ارزشهــا و بــه دنبــال آن تعهــد نســبت بــه عمــل بــر مبنــای
ارزشهــا ترغیــب میکنــد؛ درنتیجــه میتــوان گفــت کــه ایــن امــر
منجــر بــه افزایــش مؤلفههــای کیفیــت زندگــی در بیمــاران تحــت
درمــان نگهدارنــده بــا متــادون میگــردد .متــادون دارای عــوارض
فیزیولوژیکــی از قبیــل وابســتگی فیزیولوژیــک ،تهــوع و اســتفراغ،
ســرگیجه ،احســاس ســبکی در ســر ،تعریــق شــبانه و خســتگی،
کاهــش اشــتها در اوایــل مصــرف ،ضعــف تنفــس ،گــزارش مــوردی
از افــت فشــارخون اســت؛ درنتیجــه پیشبینــی میگــردد کــه افــراد
ســامت جســمانی خوبــی را در طــول درمــان نگهدارنده گــزارش نکنند.
همچنیــن افــرادی کــه در حــال درمــان بــا متــادون (متــادون درمانــی)
هســتند ،احســاس آرامــش و سرخوشــی را بــه حــد ســابق احســاس
نمیکننــد و در مقایســه بــا آرامــش و ســرزندگی ســابق ،هیجانــات
و ســرزندگی و عملکــرد اجتماعــی خــود را پاییــن گــزارش میکننــد.
درمــان مبتنــی بــر تعهــد و پذیرش بــا افزایش ناهمجوشــی شــناختی
و پذیــرش آگاهانــه ،بــه بیمــاران تحــت درمــان نگهدارنــده متــادون
کمــک میکنــد تــا تعامــات و تفکــرات منفــی را بــه روش جدیــدی
تجربــه کننــد ،درنهایــت کنــش منفــی فــرد کاهــش مییابــد .افــراد
یــاد میگیرنــد بــا موقعیتهــا و تفکراتــی کــه قب ـ ًا از آن اجتنــاب
میکردنــد ،درگیــر شــوند و افــکار و احساســات متعاقــب آنهــا را
بپذیرنــد .شفافســازی ارزشهــای ارتباطــی و تعهــد بــرای عمــل
بهصــورت ســازگار بــا ایــن ارزشهــا ،بــه فــرد ایــن فرصــت را میدهــد
تــا بــه شــیوهای عمــل کننــد کــه آنهــا را بــه ســمت رضایــت از زندگــی
و ارتبــاط هدایــت کــرده و بتواننــد اضطــراب فــردی و فیزیولوژیکــی
را کاهــش دهنــد .از محدودیتهــای ایــن پژوهــش عبــارت بــود از
اینکــه ایــن پژوهــش بــرای مــردان تحــت نگهدارنــده بــا متــادون در
شــهر اصفهــان انجــام شــد و در تعمیــم نتایــج بــه گــروه زنــان و دیگــر
شــهرهای کشــور بایــد احتیــاط نمــود .همچنیــن بــا توجــه بــه تــوان
آمــاری بهدســتآمده پیشــنهاد میشــود کــه پژوهشــی بــا حجــم
نمونــه بیشــتر انجــام شــود کــه بررســی زیرمقیاسهــای کیفیــت
زندگــی نیــز میســر شــود .همچنیــن انجــام و مقایســه نتایــج ایــن
پژوهــش در دیگــر گروههــای معتــاد و دیگــر درمانهــای موجــود
بــرای تــرک مــواد توصیــه میشــود.
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