(مقالۀ پژوهشی)

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی ،رضایت از زندگی و
تنظیم خلق معتادان مرد شهر اهواز
سوران رجبی ،1یوسف دهقانی ،2فروغ ریاحی ،3فرزاد الهیاری
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چكيده

-0دانشيار گروه روانشناسي.

زمينه و هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان مبتني بر كيفيت زندگي بر
-2استادیار گروه روانشناسي.
شادكامي ،رضایت از زندگي و تنظيم خلق معتادان مرد شهر اهواز انجام شده است.
 -0دانشيار گروه روانپزشکي.
 -4كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي .روش بررسی :طرح پژوهش از نوع پيشآزمون-پسآزمون با گروه آزمایش و گواه مي-
باشد .جامعۀ آماري شامل معتادان مراجعهكننده به كلينکهاي ترک اعتياد اهواز بوده است
كه از ميان آنها به شيوۀ نمونهگيري خوشهاي تعداد  03نفر كه از لحاظ شادكامي و
رضایت از زندگي یک انحراف معيار از ميانگين كمتر بودند ،بهعنوان نمونه انتخاب و به-
صورت تصادفي در دو گروه آزمایش و كنترل جایگزین شدند .گروه آزمایش  8جلسه
0و -2گروه روانشناسي ،دانشکده علوم
تحت درمان مبتني بر كيفيت زندگي به شيوۀ گروهي قرار گرفتند ،اما گروه كنترل هيج
تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه خليج فارس
مداخلهاي دریافت نکردند .ابزار این پژوهش شامل پرسشنامۀ شادكامي آكسفورد و
بوشهر ،ایران
پرسشنامۀ تنظيم خلق گرانسفکي و همکاران بود كه شركتكنندگان در مرحلۀ پيشآزمون
-0گروه روانپزشکي ،دانشگاه علوم و پسآزمون به سؤاالت آن پاسخ دادند .از روشهاي آماري توصيفي و كواریانس جهت
پزشکي جندي شاپور اهواز ،اهواز ،ایران .تجزیه و تحليل اثربخشي درمان مبتني بر كيفيت زندگي استفاده شد.
 -4روانشناسي عمومي.
یافتهها :نتایج حاصل نشان داد كه ميان گروه آزمایش و كنترل از لحاظ متغير شادكامي،
رضایت از زندگي و تنظيم خلق تفاوت معناداري وجود دارد ( .)P<3/330ميزان شادكامي،
رضایت از زندگي و تنظيم خلق در گروه آزمایش در پسآزمون بهطور معناداري بيش از
*
گروه كنترل بود.
نویسنده مسئول:
گروه روانشناسي ،اداره مشاوره و خدمات نتيجهگيري :درمان مبتني بر كيفيت زندگي كه از تركيب روانشناسي مثبتنگر و با رویکرد
روانشناختي ،دانشگاه علوم پزشکي جندي شناختي-رفتاري شکل گرفته ،ميتواند شادكامي ،رضایت از زندگي و تنظيم خلق افراد
معتاد را افزایش دهد.
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
تلفن33080000330200 :

کليد واژگان :درمان مبتني بر كيفيت زندگي به شيوۀ گروهي ،شادكامي ،رضایت از زندگي،
Email:
 farzadallahyari34@yahoo.comتنظيم خلق ،معتادان.
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مقدمه
با نگاهي واقعبينانه به مسألۀ اعتياد و سوء مصرف

انگيزۀ اساسي و مهم براي مصرف مواد است ،و نتایج

مواد ،بهراحتي درميیابيم كه سوء مصرف مواد قرنها وجود

تحقيق شيفمن ( )0000( )Shiffmanنشان داد كه مصرف

داشته و اكنون نيز هيچ كشوري نيست كه از شيوع و

دخانيات موقعي بيشتر ميشود كه افراد عصباني ،مضطرب،

گسترش آن در امان مانده باشد .كشور ما نيز به دالیل خاص

غمگين یا پریشانتر ميشوند( .)0هنگاميكه فرد براي

جغرافيایي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،شرایط مستعدي را

مصرف مواد تحت فشار قرار ميگيرد ،مدیریت مؤثر

براي روي آوردن جوانان به اعتياد و گرایش روزافزون به

هيجانها باعث ميشود كه فرد در موقعيتهایي كه خطر

مصرف مواد روانگردان دارا است .بهویژه با كاهش سن

مصرف مواد باالست ،از راهبردهاي مقابلهاي مناسب استفاده

اعتياد و رواج آن ميان جوانان ( ،)0ضرورت چارهاندیشي

كند .افرادي كه تنظيم خلق باالیي دارند ،در پيشبيني

بيشتر احساس ميشود .بر همين اساس ،یکي از تالشهاي

خواستههاي دیگران توانایي بيشتري دارند .آنها فشارهاي

مسؤوالن نظام بعد از پيروزي انقالب اسالمي مبارزۀ جدي

ناخواستۀ دیگران را درک و هيجانهاي خود را بهتر مهار

با مواد روانگردان است؛ هرچند كه در ابتدا مبارزه با این

ميكنند و در نتيجه در برابر مصرف مواد ،مقاومت بيشتري

مشکل اساسي بهصورت برخورد قانوني بوده است ،اما به-

نشان ميدهند ( .)4در مقابل ،افرادي كه تنظيم خلق پایين-

دليل ناكارآمد بودن روشهاي قانوني ،در سالهاي اخير

تري دارند ،براي مقابله با هيجانهاي منفي خود ،اغلب به

توجه به سوي درمان و پيشگيري از اعتياد از طریق شناخت

سوي مصرف مواد كشيده ميشوند( .)0بهعالوه ،تنظيم

عوامل بهوجود آورنده و استفاده از روشهاي علمي

خلقي با توانایي ذهني بيشتر براي پردازش اطالعات

معطوف شده است .بهنظر ميرسد با وجود مطالعات زیادي

اجتماعي همراه است؛ این توانمندي ميتواند به افراد كمک

كه طي چند سال اخير در مورد شناخت ،پيشگيري و درمان

كند تا درک بهتري از پيامدهاي منفي و زیانبار مصرف مواد

سوء مصرف مواد مخدر صورت گرفته  ،هنوز تا رسيدن به

داشته باشند و بنابراین در برابر فشارهاي رواني و اجتماعي

هدف نهایي بهویژه در طيف درمان راه بسيار طوالني در

براي مصرف مواد موفقتر عمل كنند ( .)0نتایج پژوهشهاي

پيش است؛ چرا كه مقولۀ اعتياد ،پدیدهاي چندبعدي و

مختلف نشان ميدهد كه ظرفيت افراد در تنظيم مؤثر

چندعاملي است .بهعبارتي ،عوامل بيولوژیک ،دارویي و

هيجانها بر شادماني روانشناختي ،جسماني و بين فردي

اجتماعي-رواني در آن سهيم هستند .از آنجایي كه اقدام به

تأثير ميگذارد ( .)7در گذشته ،روانشناسي بهجاي توجه به

مصرف مواد مخدر پدیدۀ پيچيدهاي است كه عوامل متعدد

هيجانات مثبت از جمله شادكامي و رضایت از زندگي

فردي ،فرهنگي و اجتماعي در بروز آن نقش دارند ،كاربرد

بيشتر بر هيجانات منفي مثل اضطراب و افسردگي تمركز

برنامۀ آموزشي مهارتهاي مقاومت در برابر سوء مصرف

ميكرد .اگرچه حتي امروز محتواي تعدادي از كتابها و

مواد باید با تأكيد بر مدلهاي تغيير رفتار انجام گيرد (.)02

مقاالت علمي بر درد و رنج انساني تأكيد دارد تا شادماني و

یکي از عوامل مهم و مؤثر بر گرایش افراد به سوء مصرف

لذت ،ليکن در چند دهۀ اخير ،عالقۀ بسياري از محققان و

مواد ،كژكاركردي در طرحوارههاي هيجاني است .تنظيم

نویسندگان به سوي لذت ،شادماني و رضایت از زندگي

خلق بهعنوان یکي از عوامل روانشناختي ،مورد توجه

معطوف شده است .شادكامي بهعنوان یکي از متغيرهاي

بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است .تنظيم خلق یک

موجود در روانشناسي مثبت عبارت است از مقدار ارزش
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مثبتي كه یک فرد براي خود قایل است ( .)8این سازه دو

نشخوار فکري انتظار ميرود كه در صورت اثربخش بودن

جنبه دارد :یکي ،عامل عاطفي كه نمایانگر تجربۀ عاطفي

درمان مبتني بر كيفيت زندگي در بهكارگيري و تنظيم این

هيجاني شادي ،خشنودي ،سرخوشي و سایر هيجانهاي

راهبردها و شادكامي و رضایت از زندگي نسبت به افراد

مثبت است ،و دیگري ،ارزیابي شناختي رضایت از

معتادي كه بدون شروع این دورۀ درماني بسر ميبرند در

قلمروهاي مختلف زندگي كه بيانگر شادكامي و بهزیستي

سطحي باالتر قرار گيرند .در نتيجه این سؤال پيش ميآید

رواني ميباشد ( .)0همچنين دانير (،)0007( )Diener

كه بهكارگيري درمان مبتني بر كيفيت زندگي بر شادكامي،

شادكامي را نوعي ارزشيابي فرد از خود و زندگياش ميداند

رضایت از زندگي و تنظيم خلق معتادان چه تأثيري دارد؟

و مواردي از قبيل خشنودي از زندگي ،هيجان و خلق مثبت،
فقدان افسردگي و اضطراب را شامل ميشود ( .)03با وجود

روش بررسی

این ،شادكامي نشانۀ فقدان افسردگي نيست؛ بلکه نشاندهندۀ

پژوهش حاضر ،از نوع پژوهشهاي نيمهتجربي با

وجود شماري از حالتهاي شناختي و هيجاني مثبت است

پيشآزمون_پسآزمون و گروه كنترل ميباشد .متغير مستقل،

( .)03با توجه به اینکه شادكامي و رضایت از زندگي در

درمان مبتني بر بهبود كيفيت زندگي ( )QOLTبود كه فقط

مورد از متغيرهایي است كه طي سالهاي اخير مورد توجه

در گروه آزمایش ،اعمال شد و تأثير آن بر نمرات پسآزمون

قرار گرفته و در پژوهشهاي اخير بهعنوان پيشبينهاي

افراد گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ،مورد مقایسه قرار

سالمت روان در معتادان شناخته شده است ( ،)00بنابراین

گرفت .جامعۀ پژوهش حاضر را كليۀ معتادان مراجعهكننده

افزایش شادكامي و رضایت از زندگي در معتادان ميتواند

به كلينيکهاي ترک اعتياد شهر اهواز در سال  0002تشکيل

احتمال ترک را در این گروه از بيماران افزایش دهد .طي

ميداد .جهت تعيين حجم نمونه ،ابتدا به شيوۀ نمونهگيري

سالهاي گذشته ،برنامههاي درماني مختلفي براي درمان

خوشهاي از بين كلينيکهاي ترک اعتياد شهر اهواز تعداد

اعتياد معرفي شده است ،اما همچنان شاهد عدم موفقيت

سه كلينيک انتخاب شد .سپس از ميان مراجعهكنندگان به

برخي بيماران در این برنامههاي درماني هستيم .شاید دليل

این كلينيکها تعداد  87نفر به پرسشنامهها پاسخ دادند .از

آن این است كه توجه بيش از حد به عواطف منفي و بهبود

بين این افراد ،تعداد  43نفر كه كمترین ميزان شادكامي و

عالیم در معتادین ،رواندرمانگران را از توانایيها و نقاط

رضایت از زندگي -یک انحراف معيار كمتر از ميانگين

مثبت بيماران رواني از جمله بيماران وابسته به مواد بازداشته

نمونه را داشتند -جهت حضور در جلسۀ توجيهي دعوت

است .در این راستا درمان مبتني بر كيفيت زندگي

شدند .بعد از جلسۀ توجيهي  03نفر از شركتكنندگان

( )QOLTمدلي است كه بهدنبال ایجاد بهزیستي ذهني و

موافقت كردند در پژوهش شركت كنند و سپس بهصورت

رضایت از زندگي ميباشد ،بر اساس این رویکرد درماني،

تصادفي به دو گروه آزمایش و كنترل ،تقسيم شدند .دامنۀ

 00حيطۀ اصلي زندگي از طریق مدلي  0راهه كه

سني آزمودنيها بين  00تا  02سال بود .ميانگين سني گروه

(Condition, Attitude, Standards, Importance,
) Others, ,CASIOناميده ميشود ،مورد بررسي قرار
ميگيرد ( .)02با توجه به نقش تنظيم خلق ،شادكامي و
رضایت از زندگي در بهبود وضعيت رواني افراد و ارتقاي
شادكامي روانشناختي و سالمت روانشناختي و كاهش

آزمایش  ،02/8انحراف استاندارد آن  ،7/4ميانگين سني
گروه كنترل  ،00/7و انحراف استاندارد  8بود.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامۀ
شادكامي آكسفورد ( Oxford Happiness Inventory-
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 )OHIبود .این ابزار در سال  0080توسط آرگایل

گروهي مبتني بر كيفيت زندگي قرار گرفت .جلسات درماني

( )Argyloو لو ( )Luتهيه شده است و بهصورت

بهمدت  03دقيقه بوده است .موضوع جلسات هفتگي

چهارگزینهاي از صفر تا سه نمرهگذاري ميشود .این

بهترتيب زیر بود )0 :جلسۀ اول :آموزش مدل كيفيت

پرسشنامه داراي  20سؤال ميباشد ( .)00عليپور و نورباال

زندگي ،شامل :آموزش مدل پنجراهه  ،CASIOتکميل

( ،)0078پایایي این پرسشنامه را به روش آلفاي كرونباخ

نيمرخ كيفيت زندگي بهصورت فردي ،توافق بر حوزههاي

 3/00و با روش دو نيم كردن  3/02و با روش بازآزمایي

مهم از بين  00حوزۀ مشخصشده در مدل مبتني بر كيفيت

 3/70گزارش كردهاند .همچنين در بررسي روایي صوري

زندگي )2 .جلسۀ دوم :بررسي نقش عزت نفس در بهزیستي

پرسشنامه از  03كارشناس نظرخواهي شد كه همگي توان

ذهني و سالمت رواني شامل :تعریف عزت نفس بر اساس

سنجش شادكامي را توسط این آزمون تأیيد كردند ( .)04در

مدل درمان مبتني بر كيفيت زندگي ،آموزش و ارائۀ تکليف

این پژوهش ،پایایي این پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ

«یادداشت موفقيت» براي اجرا در منزل ،آموزش اصول

 3/00بهدست آمده است .همچنين در این پژوهش از

رسيدن به عزت نفس شامل خودپذیري ،بسط روابط

پرسشنامۀ تنطيم خلق گرنفسکي و همکاران ()2330

اجتماعي سودبخش ،یاري رساني ،آموزش و ارائۀ تکنيک

استفاده شد ،كه  00آیتم دارد ( .)00پاسخگویي به هر یک از

( BATتوجه به نعمتها) جهت تکميل در منزل .آموزش

آیتمهاي آن بهصورت مقياس ليکرت پنجدرجهاي

استفاده از «ليست توانایيها»)0 .جلسۀ سوم :ارتباط شادكامي

(=0تقریباً هرگز ،تا  =0هميشه) ميباشد .این پرسشنامه

با سالمت رواني و جسماني شامل :بررسي عادات غلط در

داراي  0زیرمقياس است .پنج زیرمقياس این پرسشنامه

مورد سالمتي ،آموزش تمرین «سبد تخم مرغ» ( Basket of

سبکهاي تنظيم هيجان شناختي سازگار ،و چهار زیرمقياس

 )Eggsجهت تکميل در منزل ،آموزش برنامۀ ششمرحلهاي

دیگر سبکهاي تنظيم هيجان شناختي ناسازگار هستند .در

كنترل عادات ،مطابق با دستورالعمل درمان مبتني بر كيفيت

بررسي مشخصات روانسنجي آزمون ،گارنفسکي و

زندگي ،آموزش برنامهریزي روزانه ( Day Applied

همکاران ( ،)2330پایایي آزمون را با استفاده از ضریب

) ،)Planning,( DAPاصل «پذیرش چيزهایي كه نمي-

آلفاي كرونباخ بهترتيب برابر  3/87 ،3/00و  3/00بهدست

توانيم تغيير دهيم» )4 .جلسۀ چهارم :آشنایي با نقش اهداف،

آوردند .روایي ساختاري و پایایي این مقياس در ایران با

ارزشها و زندگي معنوي در رضایت از زندگي شامل:

استفاده از تحليل عامل تأیيدي مورد تأیيد قرار گرفته و

مشخص كردن فلسفۀ زندگي ،اجراي تمرین هدفیابي،

پایایي آن با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ براي هر كدام

آموزش تکنيک نمایشنامۀ زندگي (،)Vision Quest

از زیر مقياسها مابين  3/04تا 3/82گزارش شده است

كاركردهاي مذهبي و معنوي بودن ،آشنایي با اصول تعيين

(.)00

هدف )0 .جلسۀ پنجم :جایگاه ارتباط در آموزش مهارت-
پس از انجام نمونهگيري بهگونهاي كه گفته شد در

هاي مبتني بر كيفيت زندگي شامل :آموزش انگارههاي

جلسۀ پيشآزمون ،شركتكنندگان به سؤاالت آزمون

اصلي ارتباط در آموزش مبتني بر كيفيت زندگي ،آموزش

شادكامي آكسفورد و تنظيم خلق پاسخ دادند .پس از آن

مهارتهاي ارتقاي رضایت خاطر از ارتباط ،آموزش فن

افراد بهصورت تصادفي در دو گروه آزمایشي و كنترل قرار

نامهنگاري  0و  ،2آشنایي و آموزش استفاده از فرهنگ لغات

داده شدند .گروه آزمایش بهصورت هفتگي تحت درمان

احساسات )0 .جلسۀ ششم :جایگاه یادگيري در درمان مبتني
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بر كيفيت زندگي شامل :آموزش مراحل پنجگانه جهت

كه این مقدار ،بعد از مداخله در مرحلۀ پسآزمون به 00/40

افزایش یادگيري (در حيطههاي مورد عالقه) ،آموزش

افزایش پيدا كرده است .در گروه كنترل ،ميانگين نمرات

مهارتهاي مطالعه و یادگيري )7 .جلسۀ هفتم :تعيين

رضایت از زندگي در مرحلۀ پيشآزمون ،برابر  8/2است كه

جایگاه بازي و تفریح در شادكامي شامل :آموزش تفاوت

در مرحلۀ پسآزمون به  7/2كاهش پيدا كرده است .همچنين

بين «فعاليتهاي باید و خواستن» ،مشخص كردن بازيهایي

ميانگين نمرات تنظيم خلق گروه آزمایش در مرحلۀ پيش-

كه باعث تخریب كيفيت زندگي ميشود ،بررسي رابطۀ

آزمون ،برابر  030/2است كه این مقدار ،بعد از مداخله در

شادي و تفریح ،گامهاي مؤثر براي برقراري عادت كردن به

مرحلۀ پسآزمون به  003/0افزایش پيدا كرده است .در

بازي و تفریح ،آموزش و ارائۀ تکليف ليست بازيها جهت

گروه كنترل ،ميانگين نمرات تنظيم خلق در مرحلۀ پيش-

تکميل در منزل )8 .جلسۀ هشتم :دریافت بازخورد از

آزمون ،برابر  032/80است كه در مرحلۀ پسآزمون به

آموزش كيفيت زندگي و پيشگيري از عود شامل :آموزش

 030/40افزایش پيدا كرده است.

استفاده از فرم استرسهاي شخصي و چکليست اضطراري

همچنين بهمنظور بررسي همگني واریانسها از آزمون

عود بهمنظور حفظ نتایج درمان و پيشگيري از عود ،دریافت

لوین استفاده شد .جدول  2نتایج آزمون لوین را بهمنظور

بازخورد در خصوص آموزش مبتني بر كيفيت زندگي،

تعيين همگني واریانسهاي گروه كنترل و آزمایش نشان

مروري بر مدل  CASIOو تأیيد بر استفاده از آن در تمام

ميدهد.
همانطور كه در جدول  2مالحظه ميشود تفاوت

زندگي.
پس از هشت جلسه آموزش ،همۀ افراد نمونه به

معناداري در واریانس نمرات پسآزمون دو گروه آزمایش و

شکل عمومي در یک جلسه پسآزمون مجدداً به سؤاالت

كنترل وجود ندارد .بنابراین فرض همگني واریانسها

پاسخ دادند .دادههاي بهدست آمده مورد تجزیه و تحليل

رعایت شده است.

قرار گرفت .بهمنظور تجزیه و تحليل دادهها از تحليل

جهت بررسي اثر مداخلۀ آزمایشي ،تحليل كوواریانس

واریانس چندمتغيري با استفاده از نسخۀ  08نرمافزار SPSS

چندمتغيري مانکوا ( )MANCOVAبر روي نمرههاي

استفاده شد.

پسآزمون ،با كنترل پيشآزمون پژوهش (شادكامي ،رضایت
از زندگي و تنظيم خلق) انجام گرفت .جدول  0نتایج تحليل
كوواریانس چندمتغيري را روي نمرههاي پسآزمون ،با

یافتهها
همانطور كه در جدول  0نشان داده شده است؛
ميانگين نمرات شادكامي گروه آزمایش در مرحلۀ پيش-
آزمون ،برابر  04/0است كه این مقدار ،بعد از مداخلۀ

كنترل پيشآزمون نشان ميدهد.
مندرجات جدول  0نشان ميدهد كه بين گروه آزمایش و
كنترل از لحاظ متغيرهاي وابسته در سطح  P>3/330تفاوت

درماني در مرحلۀ پسآزمون به  00افزایش پيدا كرده است.

معناداري وجود دارد .بر این اساس ميتوان بيان داشت كه

در گروه كنترل ،ميانگين نمرات شادكامي در مرحلۀ پيش-

دست كم در یکي از متغيرهاي وابسته (شادكامي ،رضایت از

آزمون ،برابر  02/00است كه در مرحلۀ پسآزمون به 00/00

زندگي و تنظيم خلق) بين دو گروه تفاوت معناداري وجود

افزایش پيدا كرده است .همچنين ميانگين نمرات رضایت از

دارد .براي بررسي نقطۀ تفاوت ،تحليل كوواریانسهاي یک-

زندگي گروه آزمایش در مرحلۀ پيشآزمون ،برابر  0/0است

راهه در متن مانکوا روي متغيرهاي وابسته انجام گرفت كه
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نتایج حاصل از آن در جدول  4ارائه شده است .جدول 4

بنابراین فرضيههاي پژوهش مبتني بر اثربخشي درمان مبتني

نتایج حاصل از تحليل كوواریانس یکراهه در متن مانکوا را

بر كيفيت زندگي بر افزایش شادكامي ،رضایت از زندگي و

براي مقایسۀ ميانگين پسآزمونهاي هر دو متغير وابسته

تنظيم خلق معتادان شهر اهواز تأیيد ميشوند .بهعالوه،

(شادكامي ،رضایت از زندگي و تنظيم خلق) با كنترل پيش-

ضریب اندازۀ اثر نشان ميدهد كه  74درصد تفاوت دو

آزمونها ،در گروههاي آزمایش و كنترل نشان ميدهد.

گروه در مرحلۀ پسآزمون از نظر متغير شادكامي و 70

نتایج مندرج در جدول  4نشان ميدهد كه تحليل

درصد تفاوت دو گروه در مرحلۀ پسآزمون از نظر متغير

كوواریانس یکراهه در متغيرهاي شادكامي ( F=74/20و

رضایت از زندگي و  00درصد تفاوت دو گروه در مرحلۀ

 ،)P>3/330رضایت از زندگي ( F=47/88و  )P>3/330و

پسآزمون از نظر متغير تنظيم خلق ،مربوط به مداخلۀ

تنظيم خلق ( F=00/24و  )P>3/330معنادار ميباشد.

آزمایشي است و توان آماري برابر  0ميباشد.

جدول  :9مقایسۀ ميانگين و انحراف معيار نمرات شادکامی ،رضایت از زندگی و تنظيم خلق دو گروه در مراحل پيشآزمون ،پسآزمون
گروه

تعداد

پيشآزمون
ميانگين

شادكامي
رضایت از زندگي
متغير
تنظيم خلق

پسآزمون

انحراف معيار ميانگين

انحراف معيار

آزمایش

00

04/0

8/48

00

7/00

كنترل

00

02/00

7/80

00/00

02/0

آزمایش

00

0/0

0/0

00/40

0/7

كنترل

00

8/2

2/07

7/2

2/00

آزمایش

00

030/2

00/32

003/0

0/07

كنترل

00

032/80

02/08

030/40

0/07

جدول  :5آزمون لوین براي همسانی واریانسها در متغير شادکامی ،رضایت از زندگی و تنظيم خلق
متغير

مرحلۀ شاخص

F

درجۀ آزادي صورت

درجۀ آزادي مخرج

معناداري

شادكامي

پسآزمون

3/340

0

28

3/820

رضایت از زندگي

پسآزمون

0/20

0

28

3/27

تنظيم خلق

پسآزمون

0/20

0

28

3/27
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جدول  :3نتایج حاصل از تحليل کواریانس چندمتغيري بر روي ميانگين نمرههاي پسآزمون شادکامی ،رضایت از زندگی و تنظيم خلق
گروههاي آزمایش و کنترل
مقدار

F

 dfفرضيه

 dfخطا

اندازۀ اثر

توان آماري

سطح معناداري

اثر پيالي ()Pillai Trace

3/782

27/42

0

20

3/782

0

P>/3330

المبداي ویلکز ()Wilks’ Lambada

3/208

27/42

0

20

3/782

0

P>/3330

اثر هتلينگ ()Hoteling’s Trace

0/07

27/42

0

20

3/782

0

P>/3330

بزرگترین ریشۀ روي ()Roy’s Largest Rot

0/07

27/42

0

20

3/782

0

P>/3330

نام آزمون

جدول  :4نتایج حاصل از تحليل کواریانس چندمتغيري بر روي ميانگين نمرههاي پسآزمون شادکامی ،رضایت از زندگی و تنظيم خلق
گروههاي آزمایش و کنترل
متغير

مجموع مجذورات

درجۀ آزادي

ميانگين مجذورات

F

اندازۀ اثر

توان آماري

سطح معناداري

شادكامي

7007/08

0

7007/08

74/20

3/74

0

P>3/330

رضایت از زندگي

030/70

0

00/70

47/88

3/700

0

P>3/330

تنظيم خلق

2038/4

0

2038/4

00/24

3/00

0

P<3/330

بحث
این پژوهش با هدف اثربخشي درمان مبتني بر كيفيت

آنجا كه درمان مبتني بر كيفيت زندگي تلفيقي است از درمان

زندگي بر شادكامي ،رضایت از زندگي و تنظيم خلق معتادان

شناختي و روانشناسي مثبتنگر ،بنابراین افزایش شیادكامي

شهرستان اهواز انجام شد .بررسي فرضيههاي پژوهش ،نشان

و رضایت از زندگي یکي از اهداف مهم این رویکرد درماني

ميدهد كه درمان مبتني بر كيفيت زندگي ،شادكامي ،رضایت

اسییت كییه اییین هییدف هییم در پییژوهش حاضییر و هییم در

از زندگي و تنظيم خلق معتادان گروه آزمایش را در مقایسه

پژوهشهاي دیگر میورد تأیيید قیرار گرفتیه اسیت .در ایین

با گروه كنترل ،افزایش داده است.

راستا پژوهش حاضر مبنیي بیر اثربخشیي درمیان مبتنیي بیر

نظر به اینکه تاكنون پژوهشیي مبنیي بیر بیهكیارگيري

كيفيت زندگي بر حيطههاي سالمت روان ،همسو بیا یافتیه-

درمان مبتني بر كيفيت زندگي در جامعۀ معتادان انجام نشده

هاي حميد ،وطینخیواه ،مهرابیيزاده هنرمنید ( ،)00پیاداش

است ،بنیابراین در ایین بخیش بیه آن دسیته از درمیانهیاي

( ،)23قاسمي ( )20ميباشد .از آنجایي كه یکي از حيطههاي

مرتبطي پرداخته ميشیود كیه بیهمنظیور مداخلیه در جامعیۀ

مورد بحث در درمان مبتني بر كيفيت زندگي ،بعد اهیداف و

معتادان انجام شده است .نتایج پژوهش حاضر با یافتیههیاي

زنییدگي معنییوي اسییت؛ نتییایج پییژوهش محمییدي ،اكبییري،

پژوهش محمدي ،اكبري ،حاتمي ،مکري ،كاویاني ،سیليماني

حاتمي ،مکري ،كاویاني ،سیليماني و صیحت ( ،)07كیه بیه

و صییحت ( ،)07تبریییزي ،جزایییري و بابییایي ( ،)18كییه بییه

بررسي روان درماني معنوي در مبتالیان به اختالل وابسیتگي

بررسي مداخالت روانشیناختي در حيطیۀ درمیان شیناختي

به مواد اپيودي پرداختند ،نشان داد كه روش درمیان معنیوي

رفتاري بر سالمت روان معتادان پرداختند ،همسیو اسیت .از

موجب كاهش مشکالت رواني نظير افسیردگي و اضیطراب
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شده و كيفيت زندگي را بهبود ميبخشد و روند منفي شیدن

یکي دیگر از حيطههاي مورد بررسي در درمان مبتني

تست مورفين را تسریع میيكنید .همچنیين نتیایج پیژوهش

بر كيفيت زندگي ،كنترل یا مدیریت استرس است و در این

طباطبایي ( )22كه به بررسیي تیأثير گیروه درمیاني دینیي و

راستا از تکنيکهاي ثبت استرسهاي روزانه ،تکنيک دروغ-

معنوي بر كيفيت زندگي و افسردگي بيماران وابسته به میواد

سنج و توجه به توانایيهاي خود استفاده شد .همسو با

پرداخته ،نشانگر آن بود كه گروه درماني دیني و معنیوي بیر

یافتههاي پژوهش حاضر در این قسمت (مدیریت استرس و

متغيرهاي پژوهش شامل كيفيت زندگي و افسردگي بيمیاران

شادكامي) ،باباميري و وطنخواه ( )0000در پژوهشي با

وابسته به میواد تیأثير مثبیت داشیته اسیت .همچنیين نتیایج

عنوان «بررسي رابطۀ سبکهاي مقابله با استرس ،افکار

پژوهش رییاحي و همکیاران ( )20بيیانگر آن اسیت كیه در

خودآیند منفي و اميدواري با شادكامي افراد معتاد مراجعه-

بررسي رابطیه بیين سیالمت روانیي و جهیتگيیري دینیي،

كننده به كلينيکهاي ترک اعتياد» كه به بررسي عوامل مرتبط

متغيرهاي ميزان حمایت اجتماعي ،ميزان خوشبيني ،جهت-

با رضایت زندگي و شادكامي در افراد معتاد پرداختند ،به

گيري دروني و جهتگيري بيروني دیني بر سیالمت روانیي

این نتيجه رسيدند كه سبک مقابله مسأله مدار بيشترین سهم

دانشجویان ،تأثير مثبت داشته است .این یافتیههیا ،بیا نتیایج

را در پيشبيني شادكامي در افراد معتاد دارد .هر چه كه افراد

پژوهش حاضر ،هماهنیگ اسیت .درمیان مبتنیي بیر كيفيیت

احساس كنترل دروني نسبت به احساس كنترل بيروني داشته

زندگي ،یکي از حوزههاي بسيار مهم و ارزشمند در داشیتن

باشند از رضایت زندگي بيشتري برخوردارند ( .)00از

رضایت از زندگي بهتر را نقش ارزشها ،اهداف و یا زندگي

آنجایي كه در تکنيک "ثبت استرسهاي روزانه" و "دروغ-

معنوي ميداند؛ چنانكه در طول جلسات آزمودنيهیا فیرا -

سنج" تالش ميشود كه به افراد با انجام دادن تکليفهاي

گرفتند كه چگونه بين اهداف معنوي و غيیر معنیوي خیود،

مربوطه حس كنترل داده شود ،از این طریق ميتواند در

تفاوت قایل شوند و به این بينش رسيدند كه در طیول روز،

افزایش رضایت از زندگي و شادكامي مؤثر بوده باشد.

نياز است كه بخشهایي از زمان خیود را بیراي ارزشهیاي

یکي دیگر از متغيرهاي مورد بررسي در این پژوهش،

خود قرار دهند و با آفرینش دوبیاره «نقشیۀ زنیدگي ( Life

تنظيم خلق بود .یافتههاي پژوهش حاضر در خصوص تأثير

 )Scriptو یا طرحوارههاي فکري جدید به یک جهیانبينیي

درمان مبتني بر كيفيت زندگي بر تنظيم خلق معتادان با

منسجم دربارۀ خیود و جهیان برسیند و بیه كیاركرد اصیلي

پژوهش تریند ،آگر ،كو و جانسون ( )0همسو است .بهطور

معنویت یعني خوشبيني ،اشراف پيدا كردند .در این ارتباط،

كلي ،تنظيم خلق ،بهعنوان پردازشهاي دروني و بيروني

نصيري و همکاران ( )0087در پژوهشي مشخص كردند كه

مسؤول براي بازبيني ،ارزشيابي و تعدیل واكنشهاي

بين معناداري زندگي با اميد ،شیادي و رضیایت از زنیدگي،

هيجاني ،تعریف ميشود ( ،)20بهعبارت دیگر ،تنظيم خلق

همبستگي مثبت و معنادار و با افسیردگي ،همبسیتگي منفیي

به تاكتيکهایي اطالق ميشود كه افراد استفاده ميكنند تا

وجود دارد و معناداري زندگي ميتواند باعث افزایش شادي

واكنشهاي هيجانيشان را اصالح و تعدیل كنند .با توجه به

و رضایت از زندگي شود .یعني بهعبیارت دیگیر ،معنیاداري

كارهاي انجامشده ميتوان به این موضوع اشاره كرد كه

زندگي بهگونهاي غير مستقيم و در تماس با اميید میيتوانید

واكنشپذیري باالتر و راهبردهاي تنظيم خلق منفي باالتر،

سبب افزایش شادي و رضایت از زندگي شود (.)20

احتمال سوء مصرف مواد را باال ميبرد .بهعالوه ،دشواري
در بازشناسي هيجانها و نارسایي در برقراري رابطۀ عاطفي
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با دیگران منجر به سوء مصرف مواد در افراد ميشود.
هنگاميكه فرد براي مصرف مواد تحت فشار قرار ميگيرد،
مدیریت مؤثر هيجانها باعث ميشود كه فرد در موقعيت-

نتيجهگيري
بهطور كلي ،گروه درماني مبتني بر كيفيت زندگي یک

هایي كه خطر مصرف مواد باالست ،از راهبردهاي مقابلهاي

رویکرد كلنگر است كه به سالمت روان در بافت زندگي

مناسب استفاده كند .افرادي كه تنظيم هيجاني باالیي دارند،

روزمره اهميت ميدهد و سعي دارد تا تمامي ابعاد مرتبط با

در پيشبيني خواستههاي دیگران توانایي بيشتري دارند .آنها

این دو عامل را در بافت كيفيت زندگي اصالح كند .سازمان

فشارهاي ناخواستۀ دیگران را درک و هيجانهاي خود را

بهداشت جهاني نيز سالمت رواني را حالتي از بهزیستي

بهتر مهار ميكنند و در نتيجه در برابر مصرف مواد مقاومت

ميداند كه در آن افراد ،درک واقعي از توانایيهاي خود

بيشتري نشان ميدهند .همچنين افرادي كه تنظيم هيجاني

دارند و ميتوانند با استرسهاي روزمرۀ زندگي خود مقابله

پایينتري دارند ،براي مقابله با هيجانهاي منفي خود ،اغلب

كنند و بهصورت ثمربخش و مؤثر كار كنند و در جامعۀ

بهسوي مصرف مواد كشيده ميشوند ( .)0 ،4در درمان

خود نقش داشته باشند.

مبتني بر ارتقاي كيفيت زندگي از مهارتهایي استفاده مي-

از محدودیتهاي این پژوهش این است كه این

شود كه ميزان استفادۀ افراد را از راهبردهاي تنظيم هيجان

پژوهش بر روي معتادین مراجعهكننده به كلينيکهاي شهر

مثبت افزایش ميدهد ،از جمله این مهارتها افزایش آگاهي

اهواز انجام شد .این پژوهش صرفاً بر روي مردان انجام شد

و مدیریت استرس بوده است .تکنيکهاي كيک شادماني و

و بهتر است بهمنظور تعميم بهتر نتایج این پژوهش در

توجه به نعمتها در افراد حس آگاهي از خود ایجاد ميكند

شهرهاي دیگر كشور و بر روي زنان نيز انجام شود.

كه این به خودي خود موجب افزایش توجه به توانایي خود

همچنين بهدليل هنجار نشدن این بستۀ آموزشي ،بعضي از

ميشود و از تأكيد فرد به ضعفهاي خود ميكاهد .از طرف

مفاهيم آن با فرهنگ جامعۀ ایران منطبق نبوده كه بهتر است

دیگر ،افزایش آگاهي منجر به افزایش آگاهي افراد از

بررسيهاي آینده معطوف به هنجار آن در ایران نيز گردد.

هيجانات خود ميشود و آنها را نسبت به هيجانات خود

بنابراین در پژوهشهاي آتي پيشنهاد ميشود كه از این بسته

واقف ميسازد .این امر از طریق مهارت ليست احساسات

در جوامع آماري دیگر مانند زنان معتاد ،بيماران خاص،

در درمان مبتني بر كيفيت زندگي به آزمودنيها آموزش داده

گروههاي معتاد استفاده شود .همچنين پيشنهاد ميشود كه

شد .همچنين در تکنيک دروغسنج و ثبت استرسهاي

بهمنظور نيل به نتایج بهتر این بستۀ آموزشي بر اساس

روزانه به آزمودنيها آموزش داده ميشود كه چگونه منابع

موقعيت فرهنگي و بومي جامعۀ ایراني هنجار شود.

استرس خود را مدیریت و با آنها مقابله كنند .استرسهاي
محيطي منجر به حاالت هيجاني منفي شده و در نتيجه
احتمال كشش معتادین به مواد را افزایش ميدهد .معتادین با
یادگيري اصول كنترل استرس ميتوانند با شيوههاي مقابله-

قدردانی
بدین وسيله از كليه همکاراني كه در تهيه و تدوین
این مقاله با ما همکاري كرده اند تشکر مي نمایيم.

اي كارآمد به مدیریت استرس خود و در نتيجه مدیریت
هيجانات خود بپردازند.
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Abstract
Background and Objective: The purpose of this research was
study the efficacy of quality of life group therapy on happiness, life
satisfaction and emotional regulation of addict men.
Subjects and Methods: The research method was semiexperimental with pre-post and control group. The sample
consisted of 30 addict males who referred to withdrawal clinics in
Ahvaz who acquiring one standard deviation below the mean in
happiness scale. Then randomly divided in to experimental and
control groups. We used 8 sessions of quality of life group therapy
in experimental group but the control group did not receive any
intervention. The instrument was Oxford Happiness Inventory and
Garnefski Emotional regulation scale.
Results: A significant difference between two groups in happiness,
life satisfaction and emotional regulation (P<0.001).The rat of
happiness(P<0.001, F=74.26) life satisfaction(P<0.001 ,F=47.87)
and emotional regulation(P<0.001,F=31.24) in experimental group
in comparison with pretest and control group was significantly
higher.
Conclusion: According to results of this research quality of life
therapy as the combined of positive psychology and cognitive
behavioral therapy can increase the rate of happiness, life
satisfaction and emotional regulation of addict men.
Key words: Quality of life group therapy, Happiness, Life
satisfaction, Addict men.
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