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Abstract
Introduction: The harmful effects of personal, social, and cultural dependence as part of addiction to
cannabis have led the community to prevent and stop the recurrence of this drug abuse. Therefore, this
study aimed at investigating the effectiveness of cognitive self-management education on improving selfidentification needs (autonomy, competence and perceived relationship) of patients with cannabis abuse.
Methods: The present study was a semi-experimental research with a pre-test-post-test design and control
group. The sample consisted of 40 subjects, who were randomly selected from those referred to Dezful
Health Care Detention Center and were randomly assigned to intervention and control groups (each group
with 20 participants). The intervention group received eight 90-minute sessions of cognitive dyslexis
training and the control group was placed on the waiting list. The groups completed the scale of selfdiagnostic needs of Syribo et al. in the pre-test and post-test phases. Data were analyzed by Multivariate
Analysis of Covariance (MANCOVA) and single-variable (ANCOVA), using the SPSS-21 software.
Results: The results of covariance analysis showed a significant difference between the two groups. In other
words, cognitive self-censorship education has been effective in improving the self-determination needs
(autonomy, competence, and perceived association) of patients with cannabis abuse (P < 0.05).
Conclusions: Regarding the effect of cognitive self-censorship training on improving self-determination
needs (autonomy, competence, and perceived communication), it is recommended that patients with
hashish abuse should work with relevant authorities and psychologists in the field of addiction to develop
methods for increasing the self-determination needs of patients with cannabis abuse.
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چکیده

مقدمه :آثار و نتایج زیانبار و مخرب فردی ،اجتماعی و فرهنگی وابستگی و اعتیاد به حشیش سبب شده است تا کادر درمانی جامعه
برای پیشگیری ،ترک و جلوگیری از عود مصرف این ماده مخدر اقدام کنند .لذا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش
خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیینگری (خودمختاری ،شایستگی و ارتباط ادراک شده) بیماران وابسته به حشیش انجام
شد.
روش کار :مطالعه حاضر یک تحقیق نیمهتجربی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل میباشد .نمونـه پـژوهش شامل 01
آزمـودنی بـود که به صورت تصادفی ساده از بین افرادی که به کمپ ترک اعتیاد تحت نظر بهزیستی شهرستان دزفول مراجعـه کردند
انتخاب شدند و بـه صـورت تصـادفی در گـروههـای مداخله و کنترل (هرگروه  21نفر) ،گمارده شـدند .گروه مداخله  8جلسه 31
دقیقهای تحت آموزش خوددلسوزی شناختی قرار گرفت و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت .گروهها مقیاس نیازهای
خودتعیینگری سوریبو و همکاران در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل نمودند .دادهها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره
( )MANCOVAو تک متغیره ( )ANCOVAو به کمک نرم افزار  SPSS-21تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنیداری بین دو گروه نشان داد .به عبارت دیگر آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهبود
نیازهای خودتعیین گری (خودمختاری ،شایستگی و ارتباط ادراک شده) بیماران وابسته به حشیش مؤثر بوده است (.)P > 1/10
نتیجه گیری :با توجه به تأثیر آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری (خودمختاری ،شایستگی و ارتباط
ادراک شده) بیماران وابسته به حشیش توصیه میشود ،مسئولین مربوطه در حوزه اعتیاد ،روانشناسان و پرستاران مربوط به حوزه
اعتیاد از روش مذکور برای برای افزایش نیازهای خودتعیین گری بیماران وابسته به حشیش استفاده کنند.
واژگان کلیدی :حشیش ،خوددلسوزی شناختی ،نیازهای خودتعیینگری
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
است و قطع کردن آن نیازمند سالها تالش و برنامهریزی در تمام
زمینههاست ( .)1اختالالت سوء مصرف مواد از رایجترین مشکالت
روانپزشکی است که از تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی مثل
نابهنجاریهای رشدی و وضعیت نامساعد روانی -اجتماعی ناشی
میشوند ( .)2انجمن روانپزشکی آمریکا ( ،)9عالئم وابستگی به مواد را
شامل مجموعهای از عالئم فیزیولوژیکی ،رفتاری و شناختی میداند که
بر اساس آن فرد علیرغم داشتن اختالالت وابسته به مواد ،مصرف آن

یکی از بالهای خانمان سوز که آفتی بر پیکر جوامع بشری است مسأله
اعتیاد است که قدرت تفکر ،خالقیت ،توان ،کوشش و سازندگی را از
انسانها میگیرد .اعتیاد امروزه به یکی از جدیترین معضالت جامعه
بشری بخصوص در کشورهای در حال توسعه که جمعیت جوان باال و
در مقابل نیز فقر و بیکاری باالیی دارند تبدیل شده است که این پدیده
خود منجر به پیدایش فقر و بیکاری و مهمتر از آن بروز مشکالت مکرر
شغلی ،اجتماعی و قانونی میشود و این سیکل معیوب همواره در جریان
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فرآیند توقف سو مصرف مواد و پایان دادن بــه روابــط بــا همســاالن
معتــاد بهشدت استرسآور است و نیازمند منابع و روابط حمایتی جدید
و افزایش اعتماد بهنفس در آنها میباشد .همچنین جایگاه ،اهمیت و
تأثیرگذاری خوددلسوزی در عرصههای گوناگون زندگی و لزوم اهمیت
به افزایش مؤلفههای سالمت روان در افراد وابسته به حشیش برای
جلوگیری از عود دوباره به مواد مخدر و همچنین کمبود شواهد پژوهش
داخلی در حیطه مداخالت خوددلسوزی در بیماران به طور عام و در
افراد وابسته به حشیش به طور خاص ،نباید از نظر دور بماند .بنابراین
پژوهش حاضر به هدف بررسی اثربخشی آموزش خوددلسوزی شناختی
بر بهبود نیازهای خودتعیینگری بیماران وابسته به حشیش طراحی و
اجرا شده است.

را ادامه میدهد .در چنین مواردی الگویی از مصرف وجود دارد که منجر
به تحمل ،محرومیت و رفتار اجبار برای مصرف میشود ( .)0حشیش
بهعنوان گستردهترین ماده قاچاق در سراسر دنیا و رایجترین ماده مورد
سوء مصرف که اکثرا آن را یک ماده بیضرر میشناسند؛ عالوه بر خطر
وابستگی و مضرات جسمی غیرقابل انکار ،عالئم روانی شدید آن مثل
شنیدن صداهای غیر واقعی ،صحبتهای نامربوط و رفتارهای غیر عادی،
اضطراب و افسردگی در عرض چند دقیقه شروع میشود و بسته به
میزان مصرف چند ساعت طول میکشد ( .)0آمار رسمی ایران در سال
 2111مصرفکنندگان حشیش را  11درصد مصرفکنندگان مواد
مخدر برآورد کرده است ( .)1بیماران وابسته به حشیش معموال از خود
رفتارهای پرخاشگرانه و خشونتبار بروز میدهند .در طول سالیانی که
اعتیاد به صورت یک مشکل اجتماعی و فردی درآمده است ،از روشهای
مختلفی برای ترک و اعتیاد استفاده شده است .برخی از این روشها
اثرات مثبت ،برخی اثرات منفی و برخی بیتأثیر بودهاند ( .)1در گذشته
اکثر پژوهشها بر نقش متغیرهای روانشناختی منفی در بیماران ،از
جمله افراد وابسته به مواد تأکید داشتند و بر اساس آن اغلب
فعالیتهای حرفهای نیز با توجه به تأثیر متغیرهای منفی ،مانند عاطفه
م نفی و نظایر آن در جهت سازگاری بیماران صورت میپذیرفت .اگر
چه چنین رویکردهایی هنوز هم ادامه دارد و پاسخگوی مشکالت
روانشناختی افراد است اما در دهههای اخیر رشد روزافزونی در عالقه
متخصصین به تأکید بر نقش جنبههای مثبت متغیرهای روانشناختی
در افراد وابسته به مواد دیده میشود .یکی از سازههای مثبت و مهم
رویکرد حاضر که توجه روانشناسان را به خود جلب کرده خوددلسوزی
و آموزش آن میباشد ( .)8برخی از پژوهشگران خوددلسوزی را به
معنی پذیرش احساسات آسیبپذیر ،مراقبت و مهربانی نسبت به خود،
درک و فهم و نگرش غیرارزیابانه نسبت به نارساییها و شکستهای
خویش و بازشناسی تجربیات رایج فرد ،تعریف میکنند ( .)3شواهد
نشان میدهد افرادی که از خوددلسوزی باالتری برخوردارند ،شایستگی
ادراک شده بیشتری در زندگی دارند و در مقابله با رویدادهای منفی از
تالش و تحمل بیشتری برخوردارند ( .)11آموزش خوددلسوزی باعث
افزایش خودمختاری و شایستگی ادراک شده میشود؛ چون موجب
میشود افراد احساس وجود و ارتباط مناسب کنند و در نتیجه به لحاظ
هیجانی آرام شوند و همچنین آموزش خوددلسوزی شناختی
پیشبینیکننده قوی برای شدت نشانههای افسردگی و بهبود میزان
تابآوری و معناگرایی است ( .)11تأثیر آموزش خوددلسوزی در دامنه
نسبتا وسیعی از اختالالت ،از جمله افسردگی مورد مطالعه قرارگرفته و
اثربخشی آن ثابت شده است ( .)12در مطالعهای با عنوان اثربخشی
خوددلسوزی بر افسردگی مصرفکنندگان مواد ،به این نتیجه رسیدند
که این آموزش بر میزان افسردگی آنان بهطور معناداری نسبت به گروه
کنترل مؤثر بوده است ( .)19پژوهشگران در مطالعهای دریافتند که
آموزش خوددلسوزی شناختی بر میزان نیازهای خودتعیینگری و سطح
باورهای مثبت و منفی فرد تأثیر میگذارد .نتایج این تحقیق نشان داد
که افرادی که تصویر بدنی منفی از خودشان دارند بیشتر دچار افسردگی
و اضطراب میشوند و عملکرد منفی شغلی و تحصیلی داشتهاند.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که در زنان وابسته به هروئین
تصویر بدنی منفی باعث کاهش رضایت از زندگی در همسران این افراد
شده است ( .)10در مورد ضرورت انجام این پژوهش میتوان گفت

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمهتجربی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با
گروه کنترل میباشد .جامعه آماری این شامل کلیه مردان وابسته به
حشیش شهرستان دزفول است که در تابستان سال  1931به کمپ
ترک اعتیاد تحت نظارت بهزیستی مراجعه کردند .روش نمونهگیری در
این پژوهش به صورت تصادفی ساده بود ،بدینصورت که از میان جامعه
مورد نظر با رعایت مالکهای ورود و خروج به صورت تصادفی ساده 01
نفر انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر
گروه  21نفر) جایگزین شدند( .از آنجاییکه پژوهش حاضر دارای یک
گروه مداخله و یک گروه کنترل میباشد ،با فرض یک اندازه اثر بزرگ
( ،)f = 1/0حداقل حجم نمونه برای دستیابی به توان  1/1به وسیله
جدول کوهن  21نفر برای هر گروه بهدست آمد) .قبل از شروع درمان،
رضایت آگاهانه آزمودنیها برای شرکت در پژوهش به صورت کتبی اخذ
شد .مالکهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :جنسیت مذکر ،سن 18
تا  01سال ،داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،رضایت به شرکت
داشتن در این پژوهش ،نداشتن مالکهای تشخیصی دیگر برای
اختالالت بارز روانپزشکی و عدم مصرف هرگونه داروی روانپزشکی.
مالکهای خروج نیز عبارت بودند از :غیبت بیش از دو جلسه در جلسات
درمانی ،انجام ندادن تکالیف ،عدم همکاری و ابتال به بیماریهای شدید
روانپزشکی .ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس نیازهای
خودتعیینگری (خودمختاری ،شایستگی و ارتباط ادراک شده) بود که
دو گروه مداخله و کنترل آن را در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
تکمیل نمودند .این مقیاس دارای  21سؤال و سه خرده مقیاس میباشد
که در یک طیف لیکرت  1درجهای طراحی شده است .حداقل امتیاز
ممکن  21و حداکثر  101خواهد بود .پایایی خرده مقیاسهای
خودمختاری ،شایستگی و ارتباط ادراک شده با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ به ترتیب  1/81 ،1/80و  1/83بدست آمد .روایی مالکی خرده
مقیاسهای خودمختاری ،شایستگی و ارتباط ادراک شده به ترتیب
 1/11 ،1/19و  1/19بدست آمد ( .)10ضریب پایایی خرده مقیاسهای
خودمختاری ادراکشده ،شایستگی ادراکشده و ارتباط ادراکشده در
این مطالعه به ترتیب  1/13 ،1/81و  1/81بدست آمد .مداخالت طی
 8جلسه بر اساس پکیچ آموزش خوددلسوزی شناختی نف برای گروه
مداخله به اجرا درآمد .به این صورت که در هر هفته دو جلسه به صورت
پشت سر هم به مدت  31دقیقه برگزار گردید .شرح جلسات در جدول
 1آمده است .دادهها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره

01

غضنفری و همکاران

( )MANCOVAو تکمتغیره ( )ANCOVAو به کمک نرم افزار
 SPSS-21تجزیه و تحلیل شدند.
جدول  :1مراحل آموزش خوددلسوزی شناختی
مراحل

هدف

محتوا

اول

ارزیابی

ارزیابی میزان افسردگی ،توصیف و تبیین افسردگی و عوامل مرتبط با نشانههای آن ،مفهومسازی آموزش خوددلسوزی شناختی و بیان
هدف آموزش.

دوم

آموزش همدلی

آموزش در جهت درک و فهم این که افراد احساس کنند که امور را با نگرش همدالنه دنبال کنند.

سوم

آموزش دلسوزی و همدردی

شامل آموزش در جهت شکلگیری و ایجاد احساسات بیشتر و متنوعتر در ارتباط با مسائل افراد برای افزایش مراقبت کمک و توجه به
سالمتی است.

چهارم

آموزش بخشایش

آموزش درباره پذیرش اشتباهات و بخشیدن خود به خاطر اشتباهات در جهت سرعت بخشیدن به ایجاد تغییرات.

پنجم

آموزش پذیرش مسائل

آموزش درجهت پذیرش تغییرات پیشرو و سپس توانایی تحمل شرایط سخت و چالش برانگیز با توجه به متغیر بودن روند زندگی و مواجه
شدن افراد با چالشهای مختلف.

احساسات

ششم

آموزش رشد
ارزشمند و متعالی

هفتم

آموزش مسئولیتپذیری

هشتم

آموزش و تمرین مهارتها

شامل آموزش افراد در جهت ایجاد احساسات ارزشمند در خود تا بتوانند برخورد مناسب و کارآمدی با محیط داشته باشند.
آموزش مسئولیتپذیری مؤلفه اساسی آموزش خوددلسوزی است که بر اساس آن آزمودنیها یاد میگیرند تفکر خودانتقادی داشته باشند
تا بتوانند دیدگاهها و احساسات جدیدی که کارآمدتر هستند را در خود ایجاد کنند.
مرور و تمرین مهارتهای ارائه شده در جلسات گذشته در جهت کمک به آزمودنیها تا بتوانند به روشهای مختلف با شرایط متفاوت
زندگی خود مقابله کنند.

یافتهها
با توجه به یافتههای جدول  0نتایج تحلیل کواریـانس تکمتغیـره نشان
داد که؛ بین بیماران وابسته به حشیش در دو گروه مداخله و کنترل از
نظر خودمختاری ادراک شده تفـاوت معنیداری وجـود دارد (1/111
>  .)F = 20/01 ،Pبــهعبــارت دیگــر ،آموزش خوددلسوزی شناختی
باعث افزایش خودمختاری ادراک شده آزمودنیهای گـروه مداخله
نسبت به گروه کنترل در مرحلـه پـسآزمـون شـده است .تأثیر این
مداخله بر افزایش خودمختاری ادراک شده  %93است .یعنی  93درصد
نمرات کل واریـانس باقیمانـده مربوط به تأثیر مداخله است .توان آماری
 33/0درصـد هم حاکی از دقت آمـاری بـاال مـیباشـد .بین بیماران
مبتال به حشیش در دو گروه مداخله و کنترل از نظر شایستگی ادراک
شده تفـاوت معنیداری وجـود دارد (.)F = 91/13 ،P > 1/111
بــهعبــارت دیگــر ،آموزش خوددلسوزی شناختی باعث افزایش
شایستگی ادراکشده آزمودنیهای گـروه مداخله نسبت به گروه کنترل
در مرحلـه پـسآزمـون شـده است .تأثیر این مداخله بر افزایش
شایستگی ادراک شده  %00است .یعنی  00درصد نمرات کل واریـانس
باقیمانـده مربوط به تأثیر مداخله است .توان آماری  33درصـد هم
حاکی از دقت آمـاری بـاال مـیباشـد .بین بیماران مبتال به حشیش در
دو گروه مداخله و کنترل از نظر ارتباط ادراک شده تفـاوت معنیداری
وجـود دارد( .)F = 21/08 ،P > 1/111بــهعبــارت دیگــر ،آموزش
خوددلسوزی شناختی باعث افزایش ارتباط ادراکشده آزمودنیهای
گـروه مداخله نسبت به گروه کنترل در مرحلـه پـسآزمـون شـده
است .تأثیر این مداخله بر افزایش ارتباط ادراکشده  %03است .یعنی
 03درصد نمرات کل واریـانس باقیمانـده مربوط به تأثیر مداخله است.
توان آماری  33/0درصـد هم حاکی از دقت آمـاری بـاال مـیباشد.

ویژگیهای جمعیتشناختی دو گروه مداخله و کنترل بر حسب فراوانی
مطلق در جدول  2آمده است .بر اساس یافتههای جدول  9میانگین و
انحراف استاندارد گروه کنترل در پسآزمون به ترتیب برای نیازهای
خودتعیینگری (خودمختاری ادراکشده 11/21 ،و 0/10؛
شایستگیادراک شده 10/31 ،و  0/10و ارتباط ادراکشده 21/80 ،و
 )0/08میباشد .همچنین میانگین و انحراف استاندارد گروه مداخله در
پسآزمون به ترتیب برای نیازهای خودتعیینگری (خودمختاری ادراک
شده 20/31 ،و 9/31؛ شایستگی ادراک شده 28/03 ،و  2/00و ارتباط
ادراک شده 21/21 ،و  )9/91میباشد .پیش از تحلیل دادهها با روش
تحلیل کوواریانس ،پیشفرضهای این روش تحلیل بررسی شد .نتایج
آزمون شاپیرو -ویلکز حاکی از فرض نرمال بودن واریانسها بود .نتایج
آزمون لوین جهت برابری واریانسها نشـان داد کـه در تمام متغیرهای
مورد مطالعه تساوی واریانسها برقرار است .همچنین نتایج آزمون M
باکس جهت بررسی پیشفرض همگنی ماتریس واریانس – کوواریانس
در پسآزمون نشان داد که این پیشفرض نیز برقرار است .بنابراین با
توجه به رعایت شدن مفروضهها ،اجرای تحلیل کواریانس مجاز میباشد.
با توجه به جدول  0نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد
پس از حذف اثر پیشآزمون خودمختاری ،شایستگی و ارتباط بین
نیازهای خودتعیینگری افراد وابسته به حشیش گروه آزمایش و گواه
تفاوت معناداری وجود دارد .مقدار مجذور اتای عضویت گروهی 1/19
بهدست آمده است که در سطح  1/1111معنیدار است که نشاندهنده
تأثیرات مداخله بر بهبود نیازهای خودتعیینگری است .توان آماری برابر
با  1/33به دست آمده که ن شانگر کفایت حجم نمونه برای این تحلیل
است .برای مشخص شدن این کـه از لحــاظ کــدام متغیــر بــین دو
گــروه تفــاوت وجــود دارد ،تحلیل کواریانس تک متغیره انجام گرفت.
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جدول  :2مشخصات جمعیتشناختی گروههای مداخله و کنترل
شغل

وضعیت تأهل
گروه متأهل مجرد

تحصیالت

بیکار

کارمند

آزاد

زیر دیپلم

دیپلم

لیسانس و باالتر

مداخله 7 13

3

9

8

1

1

1

کنترل 6 11

11

9

1

8

0

1

جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد گروههای مداخله و کنترل در متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون
کنترل

گروه
موقعیت
متغیرها

مداخله
پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

میانگین

انحراف استاندرد

میانگین

انحراف استاندرد

میانگین

انحراف استاندرد

میانگین

انحراف استاندرد

خودمختاری ادراکشده

11/90

0/20

11/21

0/10

11/12

0/19

20/31

9/31

شایستگی ادراکشده

10/19

9/00

10/31

0/10

10/10

0/02

28/03

2/00

ارتباط ادراکشده

13/01

0/92

21/80

0/08

18/10

0/31

21/21

9/91

نیازهای خودتعیینگری

جدول  :1نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره نمرات پسآزمون ابعاد نیازهای خودتعیینگری در گروههای مداخله و کنترل
ضریب

ضریب المبدای

درجه آزادی

درجه آزادی

پیالیی

ویلکز

خطا

فرضیه

متغیرها
پیشآزمون خودمختاری

1/11

1/29

22

1

3/20

پیشآزمون شایستگی

1/81

1/12

22

1

21/13

پیشآزمون ارتباط

1/10

1/20

22

1

8/89

عضویت گروهی

1/19

1/21

22

1

1/81

F

سطح

اندازه

توان

معناداری

اثر

آماری

1/1111

1/11

1/33

1/1111

1/81

1

1/1111

1/10

1/33

1/1111

1/19

1/33

جدول  :5نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیره خودمختاری ادراکشده ،شایستگی ادراکشده و ارتباط ادراکشده
مجموع مربعات

درجه ازادی

F

P

اندازه اثر

توان آماری

منبع
خودمختاری ادراکشده

103/13

1

20/01

1/111

1/93

33/0

شایستگی ادراکشده

292/81

1

91/13

1/111

1/00

33

ارتباط ادراکشده

132/19

1

21/08

1/111

1/03

33/0

نیازهای خودتعیینگری

بحث
روانی و جسمانی بیماران وابسته به مواد مخدر مؤثر است .یومت ()22
طی پژوهشی با عنوان مقایسه درمان شناختی و رفتاری و درمان مبتنی
بر آموزش خوددلسوزی شاختی به این نتیجه رسید که آموزش
خوددلسوزی شناختی نسبت به درمان شناختی – رفتاری تأثیر مثبت
و معنیدارتری بر میزان افسردگی و معناگرایی بیماران معتاد وابسته به
حشیش و هروئین میگذارد .جانگرت و همکاران در مطالعهای با
موضوع اثربخشی آموزش خوددلسوزی شناختی بر بر افزایش
خودکارآمدی و خودمختاری و ادراک شایستگی و بهبود عالئم اعتیاد
در بیماران وابسته به حشیش به این نتیجه رسیدند که این درمان در
افزایش خودکارآمدی ،خودمختاری و ادراک شایستگی بیماران وابسته
به حشیش مؤثر است ( .)29از دالیل تبیین یافتهها این است که آموزش
خوددلسوزی شناختی باعث میشود که افراد در خود احساس وجود و
ارزشمند بودن را ایجاد کنند و برخورد مناسب و کارآمدی با محیط
داشته باشند و همین احساس ارزشمندی ،وجود ،شایستگی و ارتباط
مناسب با محیط باعث میشود که افراد وابسته به حشیش بعد از سپری
کردن دوره آموزش خوددلسوزی شناختی از لحاظ سطح نیازهای
خودتعیینگری به میزان قابل مالحظهای ارتقا پیدا کنند .از دالیل دیگر
برای تبیین یافتههای این مطالعه این است که دوره آموزش
خوددلسوزی شناختی باعث شکلگیری و ایجاد احساسات بیشتر و

پژوهش حاضر با هـدف بررسی اثربخشی آموزش خوددلسوزی شناختی
بر بهبود نیازهای خودتعیینگری بیماران مبتال به حشیش انجام شده
است .یافتـههـای پـژوهش حاضر نشان داد که آموزش خوددلسوزی
شناختی باعث بهبود سطح نیازهای خودتعیینگری گروه مداخله نسبت
بـه گـروه کنترل شده است .برخی پژوهشها بیانگر نقش آموزش
خوددلسوزی شناختی بر افزایش عزت نفس و میزان نیازهای
خودمختاری بیماران وابسته به موادمخدر بوده است .در این پژوهشها
نشان داده شده که آموزش خوددلسوزی شناختی نیازهای خودمختاری
را نسبت به عزت نفس به میزان معنیدارتری افزایش میدهد (.)11 ,11
اثربخشی آموزش خوددلسوزی شناختی در کاهش سوءِ مصرف مواد در
پژوهشهای التز و همکاران ( )18و سیلجر و همکاران ( )13مورد تأیید
قرار گرفته است .شیماتسو و هاریکاوا ( )21در مطالعهای با موضوع
بررسی تأثیر آموزش شناختی -رفتاری و خوددلسوزی بر کاهش
وابستگی به نیکوتین در بیماران مبتالء به فشارخون ،به این نتیجه
رسیدند که این آموزشها موجب کاهش مصرف سیگار در آزمودنیهای
گروه مداخله نسبت به گروه کنترل شده است .سوربیو و همکاران ()21
در مطالعهای با موضوع اثربخشی آموزش خوددلسوزی بر افزایش
خودکارآمدی و بهبود عالئم اعتیاد در بیماران وابسته به مواد به این
نتیجه رسیدند که این آموزش در افزایش خودکارآمدی و بهبود سالمت
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متنوع تر در ارتباط با دیگران جهت افزایش حسِ وجود و شایستگی
میشود که همین احساس شایستگی در روابط با دیگران ،مفید بودن و
احساس وجود کردن ،باعث بهبود سطح نیازهای خودتعیینگری بیماران
مبتال به حشیش میشود .همچنین آموزش خوددلسوزی شناختی باعث
افزایش مسئولیتپذیری عاطفی افراد ،که مؤلفه اساسی آموزش
خوددلسوزی است ،میشود که بر اساس آن آزمودنیها یاد میگیرند
تفکر و بررسی انتقادی فعالیتهای خود داشته باشند تا بتوانند دیدگاهها
و احساسات جدیدی که کارآمدتر هستند را در خود ایجاد کنند و لذا
بیماران مبتال به حشیش با افزایش میزان مسئولیتپذیری عاطفی و
بررسی فعالیتهای خود به این موضوع خواهند رسید که در چه جاهایی
دچار گریز عاطفی شدهاند و همین آگاهی باعث میشود که آنها نسبت
به عواقب مخرب به تعویق انداختن ابراز عواطف فعالیتهای خود آگاهی
پیدا کنند و همین آگاهی باعث میشود که بیماران مبتال به حشیش از
میزان تعللورزی و گر یز از بیان عواطف خویش کاسته و عواطف و
احساسات خود را به موقع و بدون تعویقهای بیدلیل ،بیان کنند تا به
آرامش بیشتری برسند .از دالیل دیگر برای تبیین یافتهها این است که
آموزش خوددلسوزی شناختی از طریق راهبردهایی چـون شناسـایی
هیجانات منفی و نحوه مقابله با آنها ،و برنامـههـای درمـانی اخـتالل
افسردگی که شامل راهبردهای مقابله هیجانمحور از قبیـل ارائــه
پاســخهــای هیجانی مناســب در برابــر اضــطراب ،افسردگی ،گریز
عاطفی ،گریز از دیگران ،جایگاه من تضعیف شده و خیـالپـردازی بـرای
تعــدیل موقعیــت اســتفاده مــیشــود ،موجــب افزایش
همآمیختگی با دیگران و واکنش پذیری عاطفی میگردد.

نتیجهگیری
در مجموع یافتههای این پژوهش نشان داد آموزش خوددلسوزی
شناختی برای بهبود نیازهای خودتعیینگری در بیماران مبتال به
حشیش کامال امکانپذیر میباشد و با انجام این روش درمانی تفاوت
معنیداری در بهبود نیازهای خودتعیینگری بیماران مبتال به حشیش
ایجاد میشود .لذا میتوان اذعان نمود ،بهکارگیری این روش میتواند
نتایج مثبتی بر بهبود عالئم روانی و سالمت روان این افراد داشته باشد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که دارای مرحله پیگیری برای
اثربخشی در طول زمان نبود .همچنین ،نمونههای پژوهش ،بیماران
وابسته به حشیش بودند که تعمیم نتایج به سایر بیماران وابسته به مواد
را اندکی با مشکل مواجه میسازد .بهمنظور افزایش تعمیمپذیری نتایج،
پیشنهاد میشود که پژوهشهای مشابه در مناطق دیگر و با ویژگیهای
جمعیتشناختی متفاوت انجام گیرد.

سپاسگزاری
پژوهش حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده سوم مقاله
میباشد .پژوهشگران بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را افراد
شرکت کننده محترم و مسئولین کمپ ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی
شهرستان دزفول که ما را در انجام پژوهش حاضر یاری نمودند،
صمیمانه ابراز مینمایند.
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