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چکیده
هدف :هدف از م طال عه حاضرررر سر ررر اثرسخشررر ا ماب می ن سر رشیر

تع هد سر

اس س گاب سه مواا سوا .روش پژوهش:

رژ هش

ت صمیمگیری تکان ش

افکا خواک ش

نیمه آزمایشررر سا طرح ریشآزموب ،رسآزموب ریگیری سا گر ه گواه سوا جامعه آما ی
 1700نفر از زناب مرااب اسس ه سه مواا مراجعهکننده سه مراکز ا ماب وءمصرف مواا شهر
ررا ی سواند که رس از غرسالگری سه صررو ه هدفمند  30نفر سه عنواب نمونه ان خاب ا ا
گر ه آزمایش ( 15نفر) گواه ( 15نفر) سه صو ه ت صااف جایگزین شدند .اسزا های رژ هش
مقیاس تکانش گری راتوب ،ا انفو ا سا ه ( )1995مقیاس افکا خواک ش سک ()1961
تعهد می ن سر س س ه ا مان هیز همکا اب
سوا .گر ه آزمایش ه شت جل سه ا ماب رشیر
( )1999ا ا یافت کرا گر ه گواه ا حالت ان ظا قرا گرفت؛ اااهها سا ا ر فااه از ا یانس
اندازههای مکر تحلیل شرررد .یافتهها :ن ایج نشررراب ااا ،ا ماب می ن سر رشیر

گیری :ا ماب می ن سر رشیر

شرررد ( .)P=0/01نتیجه

تعهد اهیرای منا ررر سرای کاهش تکانشرررگری افکا

خواکش زناب مرااب اسس ه سه مواا ا ت م تواب از آب سه عنواب یک شیوه مداخله مؤثر
ا فااه کرا.

کلیدواژهها :رشیر

تعهد ،تصمیمگیری تکانش  ،افکا خواکش  ،وءمصرف مواا

شارا (الک ر نیک ) 2717-2430
http://Aftj.ir

ا ه  | 2شما ه  2ریار 270-283 |6
تاسس اب 1400
نوع مقاله :پژوهشی

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
درون متن:

(قرسانزااه ،حافظ  ،راشا اح شامزااه)1400 ،

تعهد سر

کاهش تصرررمیمگیری تکانشررر ( )P= 0/036 ،F=4/87نمره افکا خواکشررر (،F=5/02
 )P= 0/033مؤثر سوا این تأثیر ا مرحله ریگیری رایدا گزا

خانوااه ا مان کا سرای

در فهرست منابع:

قرسانزااه ،مج ی  ،.حافظ  ،فرییا ،.راشا ،ضا،.
اح شامزااه ،رر ین .)1400( .اثرسخش ا ماب
تعهد سر تصمیمگیری
می ن سر رشیر
تکانش افکا خواکش زناب مرااب اسس ه
سه مواا .فصلنامه خانوااه ا مان کا سرای2(2 ،
ریار .270-283 :)6
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مقدمه
خانوااه از مهمترین اصل ترین گر ههای نخس ین ا ت که سیش از ایگر هم ایاب خوا ،محل سرای
شکلگیری شخصیت رایهگشا ی سنیابهای فرای سه شما م ا .سر این ا اس هرگونه تحول ا نظام
خانوااه تغییری ا مسیر جامعهرشیری فرا محسوب م شوا مسیر زندگ فرا ا اگرگوب م کند (حق
نجف اصل .)1398،که یک از این تحواله اع یاا یک از اعضای خانوااه ا ت ،اع یاا 1سه مواا مخد  ،یک
از مسائل مهم ا جامعه از گس راهترین عوامل خطرزا ا الم ا ت که م تواب آب ا از منظر عوامل
کرا (ا جمند قجو  ،علیلو ،خانجان  ،سخش رو
اج ماع سر
زیستشناخ  ،ابشناخ
ایج موجوا ا یک زندگ فرا مع اا
ا ری .)1398،اع یاا سه مواا مخد سسیا ی از ف ا های طییع
ا مخ ل م کند ا فرا هیچ تمایل سرای ررااخ ن سه تفریحاه الم فعالیتهای طییع ساق نم گشا ا.
سهطو ی که فرا از نظر ان هموا ه ا گیر تهیه مصرف مواا مخد یا پری کرا ا ه تشنگ رس از
مصرف مواا مخد ا ت .ا سسیا ی از موا ا ا زمینه تغییر ف ا  ،سیما اب حال توأم سا ا وگرای تراید
اا ند .آناب خواهاب تغییر هس ند .ممکن ا ت توانای انجام آب ا ااش ه ساشند االیل علل خوس ا سرای
تغییر سرم شما ند ،م اانند سه آب نیاز اا ند سه هدف هم خواهند ید اما شر ع ا ماب ا تا ماهها سه
فیر زآساای،
تأخیر م اندازند اینجای ا ت که فکر سیما م وقف م شوا (قا م  ،حید ی ،قا م
 .)1393ا این حالت ممکن ا ت اچا ا آمیخ گ افکا شوند از آنجای که این افکا سهصو ه مزاحم
اندب
سواه تفکرات ناخوا ه ،ناخوشایند غیرقاسل کن رل س معنا هس ند اح مال اا ا موجیاه آ ی
سه خوا یا ایگراب ا فراهم آ ا (سساک نژاا ،ز گر حاتم رسزه .)1392 ،افکا مزاحم ا کنا ف ا مصرف
مواا ممکن ا ت مشکالت ا ا ه عامل سا ایگراب سه جوا آ اه اشوا یهای سین فرای ایجاا کند.
تجرسه اشوا یهای سین فرای موج فقداب تعامل سین فرای موفقیتآمیز م شوا که تجرسه این حالت
ممکن ا ت فرا ا اچا یاس ناامیدی گرایش سه مت ف ا آ ی سه خوا ،خواکش  ،وءمصرف مواا
افت عملکرا شوا (تق لو شکری.)1390 ،
از طرف خواکش یک از مهمترین عوامل مرگ ا جهاب ا ت اقدام سه خواکش ا سز گساالب تیدیل
سه مسئله المت عموم گرایده .سغرنج سواب این مسئله زمان سرجس هتر م شوا که آما ها حاک از نرخ
فزاینده افکا تال های ناموفق خواکش ا ت سرخ محققین شیوع اقدام سه خواکش ا نوجواناب ا
 50تا  100سا سیش ر از خواکش های منجر سه فوه آناب م اانند ( یلد .)2014،ط چند اهه گشش ه
تحقیقاه سسیا ی سا محو یت خواکش انجام شدهاند که ن ایج آبها نشاب م اهند خواکش سا عوامل خطر
وءمصرف مواا مرتیط ا ت
خانوااگ
چندگانه زیستشناخ  ،ابشناخ  ،اج ماع
(نو ان وفت .)2017،ا مطالعاه انجام شده شواهد سسیا ی حاک از جوا ا تیاط قوی سین اخ الاله خلق ،
ایر آ ی های
ایکوتیک شخصیت سا خواکش سه ا ت آمده ا ت ا حال که ا تیاط سین خواکش
ان از جمله اخ الاله اضطراس توجه کم ری سه خوا ،جل نمواه ا ت (گااه کاترین .)2012،مطاسق
سا آنچه گف ه شد سا توجه سه اینکه این افراا خواهاب تغیر هس ند ممکن ا ت توانای انجام آب ا نیز
ااش ه ساشند لشا م توانند االیل علل خوس ا نیز سرای تغییر سرشما ند چرا که م اانند سه آب نیاز اا ند
1. Addiction
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اما م أ فانه شر ع ا ماب ا تا ماهها سه تأخیر م اندازند این اقیقا جای ا ت که فکر سیما م وقف شده
اچا تصمیمگیریهای تکانش شده تصمیماه عجوالنهای همانند ترک یاسوی م گیرند که نه تنها ن ایج
ا ا ر ندا ا سلکه ا سازگشت اچا عوا حش ناک م شوند (مظفری همکا اب.)1396 ،
توجه سر انعطافرشیری
سه نظر م د ا مابهای موج وم شناخ  -ف ا ی سا تأکید سر ذهن آگاه
ابشناخ ا سازتوان افراا اسس ه سه مواا مخد مؤثر ساشد (مظفری همکا اب .)1396 ،از جملهاین
توجه آگاه
تعهد 1که ا اقع ترکیی از شیوههای رشیر
ا مابها م تواب سه ا ماب می ن سر رشیر
همراه سا تعهد تغییر ف ا ا ت اشا ه کرا؛ این یکرا سه افراا م آموزا سه جای چالش سا افکا شاب آبها
ا سد ب قضا ه سپشیرند هدف این ا ت که افراا سیاموزند تا ا ز های زندگ شاب ا شنا ای کنند سر
تعهد یک مداخله
ا اس آبها طرح اقدام عمل سریزند (هیز همکا اب )2008 ،ا ماب می ن سر رشیر
ابشناخ ا ت که اهیراهای می ن سر ذهن آگاه رشیر ا همراه سا اهیراهای می ن سر تعهد
تغییر ف ا سهمنظو افزایش انعطافرشیری ابشناخ  2سه کا م گیرا (هیز ،لوین ،رال یالراجا ،یلش
ریس و لو.)2013 ،
تعهد ،نج انسابها  3یشه ا انعطافنارشیری ابشناخ  4اا ا که سه
از منظر ا ماب می ن سر رشیر
6
یله آمیخ گ شناخ  5اج ناب تجرسهای ایجاا م شوا .اج ناب تجرسهای ،تال سه منظو کن رل
یا تغییر تجا ب ا ن  7مانند افکا  ،احسا اه ،خاطراه یا احسا اه سدن آزا اهنده سواه زمان اتفاق
م اف د که فرا تمایل سرای حفظ ا تیاط خوا سا این تجا ب ا ن ا ندا ا ریو ه تال م کند که سه
تعهد ،مقاسله سا
نوع آبها ا کن رل کراه یا از آبها های یاسد .هدف اصل ا ا ماب می ن سر رشیر
اج ناب تجرسهای سه کمک افزایش انعطافرشیری ابشناخ  8ا فرا م ساشد (نو یاب ،صدیق آقای ،
تعهد ا اخ الاله ابرزشک مرتیط
 .)1394ن ایج رژ هشها حاک از اثرسخش ا ماب می ن سر رشیر
سا افزایش خطر خواکش از قییل ا ههای افسراگ  ،اخ الاله خو اب ،اخ الل شخصیت مرزی (ا کاس
همکا اب ،)2018 ،ریشگیری از اقدام مجدا خواکش (لوما یلت ،)2012 ،کاهش افکا خواکش ،
ابشناخ (ا کاس همکا اب ،)2014 ،کاهش افکا خواکش (آسیا  ،مکوندی،
ناامیدی رریشان
سخ یا رو  ،ناا ی حافظ 1397 ،؛ شجاع زند ،احمدی کوشک  ،)1397 ،ا رس اضطراب افراا اسس ه
سه مواا (محمدی قاا ی ،)1397،کاهش عوا (تامراای نیک ی ،)1395 ،عملکرا خانوااه (نو ان
یا
همکا اب )1394 ،سوا .سه طو کل سا توجه سه عوا ض م عدا سهداش  ،ابشناخ  ،اج ماع
اع یاا تهدید المت اج ماع ا از جهاه گوناگوب (مشک همکا اب )1394 ،همچنین اثرسخش ا ماب
تعهد سد حوزههای مخ لف رژ هش حاضر سا هدف آزموب فرضیههای زیر انجام شد:
می ن سر رشیر

)1. Acceptance Commitment Therapy (ACT
2 Psychological flexibility
3. human suffering
4. psychological inflexibility
5. cognitive fusion
6. experiential avoidance
7. privateexperiences
8. psycological flexibility
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تعهد سر تصمیمگیری تکانش ا اسس گاب سه مواا مؤثر ا ت.
تعهد سر افکا خواکش ا اسس گاب سه مواا مؤثر ا ت.

روش پژوهش
رژ هش نیمه آزمایش سا طرح ریشآزموب ،رسآزموب سا گر ه گواه مرحله ریگیری سوا؛ جامعه آما ی
مطالعه حاضر اسس گاب سه مواا مراجعهکننده سه مراکز ا ماب وءمصرف مواا شهر ا ی م ساشند که
مطاسق سا آما ا یاف از علوم رزشک تعداا آبها  1700نفر سوا که رس از غرسالگری سا رر شنامه تکانشگری
افکا خواکش  30نفر سه شیوه هدفمند ان خاب ا ا گر ه آزمایش ( 15نفر) گواه ( 15نفر) سه صو ه
ا سه رژ هش :جنسیت زب یا مرا ،مراجعهکننده سه یک از مراکز
تصااف جایگزین شدند .مالکهای
ترک اع یاا شهر ا ی جهت ترک ،ن  25سه ساال ،م أهل سواب ،ااش ن واا ایپلم سه ساال ضایت آگاهانه،
عدم ا یافت ا ه آموزش یا ابا مان غیر از ا ماب فعل  .مالکهای خر ج :غییت سیش از ا جلسه
ا ا ه ،عدم تمایل سه ااامه ا ه
ابزارهای پژوهش
 .1مقیاس تکانش گری بارت .رر شنامه تو ط راتوب ،ا انفو ا سا ه ( )1995ا اصل سا  30ؤال
اخ ه شده که ا هنجا ایران (جا ید همکا اب )1391 ،سه  25ؤال تقلیل یاف ه ه مؤلفهی عدم
ا اندازه م گیرا .ضری ا مطالعه فسات ،
تکانش گری شناخ
سرنامه یزی ،تکانش گری حرک
سا ه ( )2001ی  763اانشجوی ا ه کا شنا  ،ضری آلفای کر نیاخ این
گل  ،آکوا ی
مقیاس 0/79ضری اع یا سازآزمای سافاصله ا ماه 0/89،سه ا ت آمد .ا ایراب سرای نخس ین سا
اخ یا ی همکا اب ( )1387اع یا رایای این مقیاس ا سه ترتی  0/83 0/75گزا کراند .جا ید،
یژگ های اب نج این مقیاس سر ی
محمدی حیم ( )1391نیز ا رژ هش ساهدف سر
 259اانشجوی اانشگاه شیراز ،آلفای کر نیاخ  0/81ساز آزمای  0/77ا گزا کراند.
 .2مقیاس سنجش افکار خودکشي .مقیاس افکا خواکش سک ( )1961یک اسزا خوا نج  19ؤال
م ساشد .این رر شنامه سه منظو آشکا ازی اندازهگیری شده نگر ها ،ف ا ها طرح یزی سرای ا تکاب
سه خواکش ا ط هف هی گشش ه تهیه شده ا ت .مقیاس افکا خواکش سک سا آزموبهای ا اندا ا
شدهی سالین افسراگ گرایش سه خواکش همیس گ ساالی ااش ه ا ت .ضرای همیس گ اامنها
از  0/90سرای سیما اب سس ری  0/94سرای سیما اب ا مانگاه سوا .همچنین این مقیاس سا ؤال خواکش
افسراگ سک از  0/58تا  0/69همیس گ ااشت سه عال ه سا مقیاس ناامیدی سک رر شنامه افسراگ سک
آلفای کر نیاخ
از  0/64تا  0/75همیس گ ااشت .این مقیاس اا ای رایای ساالی ا ت .سا ا فااه از
آزموب – سازآزموب رایای آزموب  0٫54سه ا ت آمده ا ت.
ضرای  0٫87تا  0٫97سا ا فااه از
ای
(منیع ااخل فایل) ا رژ هش سر ی  100نفر آزموان مشکر سا اامنه ن  19تا  28ال اع یا
این مقیاس ا مو ا ا زیاس قرا اااند .ن ایج سه ا ت آمده نشاب ااا که مقیاس سک سا مقیاس افسراگ
آلفای کر نیاخ سراسر سا
آزموب گلدسرگ  0٫76همیس گ ااشت ،همچنین اع یا مقیاس سا ا فااه از
ا نیمه  0٫75سه ا ت آمد.
 0٫95از
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 .3بسته درمان مبتني بر پذیرش و تعهد .ا رژ هش حاضر ا ماب می ن سر رشیر

تعهد سر ا اس

رر تکل ا مان هیز همکا اب ( )1999تد ین ا هشت جلسه سه مده  90اقیقه سه صو ه هف گ سه
شرح زیر اجرا شد:
جلسه ا ل .ا جلسه ا ل اعضای گر ه سه همدیگر معرف شدند ا مانگر ضمن معرف خوا ،اهداف
نجش کل انجام شد ا این جلسه
قوانین گر ه ا سیاب کرا ،سرقرا ی اسطه ا مان صو ه گرفت
ریشآزموب از نیز گرف ه شد.
تعهد آشنا شدند ،نقش ا ماب اکت ا تنظیم
جلسه ا م .شرکتکنندگاب سه طو کل سا ا ماب رشیر
هیجاب ،ف ا های تکانش چگونگ تأثیر آب ا کاهش مصرف مواا توضیح اااه شد.
جلسه وم .یا ی سا قواعد ا مابجو سا ا فااه از «ناامیدی خالقانه» ا فااه از تمثیل«مرای ا چاه»
«کشا ز االغ» انجام تمریناه.
اهیراهای ناکا آمد
جلسه چها م .ا این جلسه کن رل سه عنواب مشکل اصل توضیح اااه شد سه سر
ها کراب آبها سا ا فااه از تمرین تکنیکها ،ا ائه تمثیل «ا غ نج» ررااخ ه شد.
نقش آب ا یا ی سا مشکاله ررااخ ه شد رشیر سه عنواب
جلسه رنجم .سه توضیح مفهوم رشیر
جایگزین اج ناب تجرسهای سا انجام تمرین تکنیکها ا ا ائه تمثیل «ا کفه تراز » معرف شد.
جلسه ششم .خوا سه عنواب ساف ا توضیح اااه شد ایجاا احساس م عال از خوا سا ا فااه از تمرین
تکنیکها تمثیل «صفحه شطرنج» ا ائه شد.
ذهن آگاه سا ا فااه از تمرین تکنیکها
جلسه هف م .ا این جلسه مفاهیم همجوش شناخ
تمرین شیر تمرین ی اخانه اجرا شد.
جلسه هش م .مفهوم شن ازی ا ز ها سا ا فااه از کا سرگ ا ز ها توضیح اااه شد؛ چگونگ ایجاا
تعهد سه اعمال ا زشمند سا ا فااه از تمرین مرا م تشییع جنازه تمثیل« :خو اب کل ی » انجام شد
ا ان ها ضمن مر مح وای جلساه ریشین رسآزموب گرف ه شد.
شیوه اجرا .ند اجرای رژ هش سه این شکل سوا که رس از گما

تصااف شرکتکنندگاب سه ا گر ه

آزمایش یک گر ه گواه ،سا ا فااه از رر شنامههای تکانشگری سا ه افکا خواکش سک ریشآزموب
تعهد ط هشت جلسه  90اقیقهای سهصو ه هف های یک جلسه
اجرا شد .پس گر ه آموز رشیر
تحت آموز قرا گرف ند گر ه گواه ا این مده هیچگونه آموزش ا یافت نکراند .رس از رایاب جلساه
آموزش  ،هر ا گر ه ا مرحله رسآزموب ا مرحله ریگیری سه رر شنامههای رژ هش را خ اااند .ا
تحلیل آما ی اااهها ا طح توصیف از میانگین انحراف معیا ا طح ا نیاط نیز از تحلیل ا یانس
سراسری ا یانسها پس آزموب تعقیی
مخ لط سا اندازههای تکرا شده رس از عایت ریشفرض نرمالی
سنفر ن سرای مقایسه ا سها گر هها ا فااه شد؛ اااهها از طریق نرمافزا  SPSSنسخه سیست چها م
تحلیل شد.
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یافتهها
میانگین انحراف معیا ن زناب  )3/54( 34/18مرااب  )4/44( 37/50سرای شرکتکنندگاب گر ه آزمایش
میانگین انحراف معیا ن زناب  )2/80( 32/77مرااب  )3/56( 37/86سرای گر ه گواه سوا .میانگین
انحراف معیا مده زماب مصرف مواا سرای گر ه آزمایش  )1/87( 4/77ال گر ه گواه  )1/65( 4/10ال
سوا.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرههای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تصمیمگیری
تکانشي و افکار خودکشي
ریشآزموب

م غیرها
گر ه
تصمیمگیری
تکانش
افکا خواکش

میانگین

ریگیری

رسآزموب

انحراف
ا اندا ا

میانگین

انحراف
ا اندا ا

میانگین

انحراف
ا اندا ا

گر ه آزمایش
گر ه گواه

82/53
80/07

4/00
3/77

64/53
78/73

2/72
3/53

64/14
78/94

2/34
3/61

گر ه آزمایش
گر ه گواه

28/26
26/06

1/83
3/17

18/66
27/26

2/35
2/34

18/10
27/64

2/08
2/70

یاف ههای جد ل  1میانگین انحراف ا اندا ا نمرههای ریشآزموب رسآزموب نمراه تصمیمگیری تکانش افکا
خواکش اسس گاب سه مواا سه تفکیک ا گر ه آزمایش گواه ا نشاب م اهد .همچنین میانگین انحراف معیا
ریشآزموب رسآزموب نمراه تصمیمگیری تکانش افکا خواکش اسس گاب سه مواا سه تفکیک گر ههای آزمایش
گواه ا جد ل ا ائه شد.
جدول  .2نتایج آزمون مفروضههای آماری برای متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه

شاپیرو-ویلک
Z
معنااا ی

تصمیمگیری

آزمایش
گر ه

0/92
0/91

0/17
0/13

افکار خودکشي

آزمایش
گر ه

0/90
0/87

0/09
0/07

تکانشي

آزمون لوین
F
معنااا ی
0/07
0/44

0/78
0/51

χ
مقدا
2

4/78
5/99

موخلي
W
طح
موخل
معنااا ی
0/87
0/90

0/059
0/062

ن ایج جد ل  ،2نشاب م اهد آزموب کولموگراف-ا میرنف حاک از سرقرا ی شرط توزیع طییع نمرهها
ن یجه آزموب لوین نیز نشاب اهنده سرقرا ی شرط همسان ا یانسها ا م غیرهای رژ هش (تصمیمگیری
افکا
تکانش افکا خواکش ) ا ت .همچنین آما ه  Wموخل سرای م غیرهای تصمیمگیری تکانش
خواکش ا طح  0/05معن اا ا ت .این یاف ه نشاب م اهد که ا یانس تفا هها ا سین طوح م غیر
اسس ه سهصو ه معن اا ی م فا ه ا ت؛ سناسراین ریشفرض کر یت عایت شده ا ت؛ ا ااامه سرای تفسیر
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ن ایج آزموب اثرهای ا ب آزموان ها سرای ا م غیر تصمیمگیری تکانش
ا فااه شد.

افکا خواکش از این آما ه

جدول  .3تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مکرر در سه مرحله
اجزاء

منابع
تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجموع

نسبت F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

مجذورات
تصمیمگیری

مراحل مداخله
مراحل × گر ه
گر ه

236/63
203/02
419/39

2
2
1

118/31
101/51
419/39

1/72
1/47
4/87

0/18
0/23
0/036

0/06
0/05
0/15

افکار

مراحل مداخله
مراحل × گر ه
گر ه

480/26
121/68
683/37

2
2
1

240/13
60/84
683/37

2/83
0/71
5/02

0/06
0/49
0/033

0/09
0/02
0/15

تکانشي

خودکشي

ن ایج جد ل  3نشاب م اهد که تعامل مراحل سا گر ه آزمایش ا ه مرحله اندازهگیری ا نمره تصمیم
گیری تکانش ( )P= 0/036 ،F=4/87سا اندازه اثر  0/15سر نمره افکا خواکش ( )P= 0/033 ،F=5/02سا
اندازه اثر  0/15مؤثر سواه ا ت.
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبي بنفروني در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
شاخصهای آماری

پیشآزمون-

پیشآزمون -پیگیری

پسآزمون -پیگیری

پسآزمون

تصمیمگیری تکانش
افکا خواکش

تفا ه
میانگین

انحراف
ا اندا ا

تفا ه
میانگین

انحراف
ا اندا ا

تفا ه
میانگین

انحراف
ا اندا ا

2/70
2/15

1/01
0/93

2/80
1/90

1/10
0/74

0/03
0/25

0/41
0/18

ا جد ل  4ن ایج آزموب سنفرین نشاب م اهد تفا ه میانگین نمراه تصمیمگیری تکانش افکا خواکش
( )P=0/001سین مراحل ریشآزموب سا رسآزموب ریگیری معنااا ا ت؛ اما تفا ه میانگین سین رسآزموب
ریگیری ا هیچ یک از م غیرهای رژ هش معنااا نیست که سیانگر آب ا ت که ن ایج حاصل ا مرحله
ریگیری سازگشت نداش ه اثر مداخله رایدا سواه ا ت.
بحث و نتیجهگیری
تعهد ( )ACTسر تصمیمگیری تکانش
اثرسخش ا ماب می ن سر رشیر
مطالعه حاضر سا هدف سر
تعهد سر مؤلفههای
افکا خواکش اسس گاب سه مواا انجام شد .مطاسق سا ن ایج ا ماب می ن سر رشیر
ا آمیخ گ افکا -عمل اسس گاب سه مواا مؤثر ا ت .این یاف ه سا ن ایج مطالعاه تامراای نیک ی (،)1395
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نو یاب ،صدیق آقای ( ،)1394ی جونن کا هونن ( )2018همسو همخواب م ساشد .ا تییین ن یجه
م تواب سر ا اس ایدگاه شنیدمن ( )1993گفت که ا خواکش هدف همیشه مرگ نیست ا سسیا ی
از مواقع خوا ه فرای که اقدام سه خواکش م کند رایاب اااب سه ا ا ان ا ت ،اما سرای سسیا ی از
آها این اقعیت ااه که احساسهای سد تا اسد ا ام ندا ا ،ا میاب شیکهای از احسا اه ا اناک ا ا ،نج،
مالل ،ا ماندگ  ،ناامیدی احساس گناه گم م شوا؛ سناسراین چنانچه فرا خواکش گرا اس دا آگاه الزم
ا سه ا ت سیا ا که نج ان همیشگ نیست پس سه ا کمک شوا سه جای قضا ه منف سه این
تعهد) خواکش گرای ا
نجها ،تنها نظا هگر آب ساشد (یک از اهداف مهم ا ماب می ن سر رشیر
تعهد سا ا فااه از تکنیکهای ا مان
سد ب خطر رشت رگشا ا ،سر این ا اس ا ماب می ن سر رشیر
خوا زمینه کاهش رنهاب کراب نا اح ها اطالعاه شرمآ شخص ا فراهم م آ ا سه این صو ه که سر
یاف ن تأکید م کند .جوا چنین
ی ا عا هها ،ا ز ها ،معنا ا زندگ  ،نج ایدب ا ال نج رر
آمیخ گ  ،گسلش
ا ز های افراا سهکا گیری ا عا ههای مرسوطه ا ت سر
تأکیدهای (سر
انجام تمرینهای سرای گسلش سا ا فااه از ا عا ه موج م شوا که فرا از افکا مرسوط سه نا اح ها
اطالعاه شرمآ شخص ) خوا ناتواب ازی نیز افکا خواکش (احسا اه ا اناک ا ا ،نج ،مالل،
تعهد از توانای خوس ا
ا ماندگ  ،ناامیدی احساس گناه) های یاسد .چرا که ا ماب می ن سر رشیر
مها نگر ها اا اکاه فرا ا سراسر ریشامدهای ا رسزای زندگ سرخو اا ا ت (هیز همکا اب.)2013 ،
تعهد سا تأکید سر رشیر افکا  ،هیجاناه احسا اه سه جای اج ناب یا
همچنین ا ماب می ن سر رشیر
رکوب آبها سه این افراا م آموزا تا سه زندگ ا زشمند سپراازند .افز ب سر این ،ف ا خواکش گرا گ سه
عنواب نهای ترین یله سرای اج ناب از تجا ب ابشناخ ا اناک ا نظر گرف ه م شوا (لو ما
ا نشاب م اهد زیرا افراا سه
یلش ،)2012 ،همچنین ،این امر یک شکل افراط از آمیخ گ شناخ
معنای اقع کلمه فکر م کنند که زندگ آبها ا ز زندگ ندا ا (هیز ،لوما ،ساند ،ما واا لیلیس.)2006،
همچنین ا تییین اثرسخش ا ماب اکت سر کاهش تصمیمگیری تکانش م تواب سه مفهوم مهم ذهن
آگاه سه عنواب یک از فرایندهای مهم ا ماب می ن سر رشیر تعهد اشا ه کرا .ذهن آگاه تکانشگری
مک
سا جوا اینکه یژگ های مش رک اا ند ،ا عین حال تفا ههای ا ا ا عملکرا اا ند (مو ف
کیلوپ )2012،ا حال که هر ا سر زماب حال تمرکز اا ند ،اما نحوه تمرکزشاب سا هم م فا ه ا ت .ذهن
آگاه سر ماهیت گش ای همه چیز نیز سر نقش ا ز آگاه از اقداماه که شامل توجه ،مشاهده توصیف
یک تجرسه سد ب قضا ه ا ت تأکید اا ا .تکانشگری نشاباهنده تمرکز سیش از حد ا زماب حال ا ت که
سه افراا اجازه نم اهد سه اندازه کاف ریامد اقداماه خوا ا مالحظه کنند؛ سناسراین ذهن آگاه سه منظو
افزایش آگاه از ا ز ها تر یج اقداماه مطاسق سا ا ز های انیال شده عمل م کند .ا حال که
تکانشگری سه این امر م رراازا که یک فرا سد ب فکر کراب ا سا ه عواق طوالن مده ،چه احسا ات ا
تجرسه م کند .ذهن آگاه م تواند سه افزایش آگاه از افکا خواکا کمک کند ،سناسراین توانای فرا ا
سرای ا نظر گرف ن ریامدهای سالقوه اقداماه قیل از ا گیر شدب ا آبها افزایش م اهد .عال ه سر این،
افزایش آگاه ممکن ا ت منجر سه سهیوا خوانظماه شوا که هنگام مواجه شدب سا تکانههای ناگهان
شدید سرای ا گیر شدب ا ف ا های که ممکن ا ت ریامد منف ااش ه ساشند ،ضر ی ا ت .همچنین
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ابا مان

م تواب گفت از ایدگاه ا ماب می ن سر تعهد رشیر  ،محد ا شدب گزینههای ف ا ی ،قل
ا ت.
ا این رژ هش افراا اسس ه سه مواا گزینههای منعطفتر ساا امتری ا سرای ف ا خوا که می ن سر
ا ز هایشاب ا ت ،ان خاب کراند ،سناسراین ا راتژیهای نظیر ذهن آگاه رشیر ا ا ماب می ن سر
تعهد رشیر م تواند ساعث کاهش تکانشگری سه یژه ف ا های نظیر وءمصرف مواا شوا (ایفره
فو ث  .)2011،ا نهایت م تواب ن یجه گرفت که ا ماب می ن سر تعهد رشیر سه عنواب یک ا ماب نورا
مداخله وامند سرای زناب مرااب اسس ه سه مواا ا زمینه کاهش ف ا های تکانش افکا
یک
خواکش ا ت؛ سناسراین سهکا گیری مفاهیم عناصر اصل  ACTا سیما اب می ال سه اخ الل مصرف ،نقش
یک زندگ آبها اا ا .از
مهم انکا نارشیری ا افزایش المت ان همچنین سهیوا کیفیت زندگ
محد ایتهای رژ هش حاضر م تواب عدم توانای ا کن رل تمام م غیرهای مزاحم اشا ه کرا ممکن
ا ت آزموان ها تحت تأثیر شرایط که از کن رل رژ هشگر خا ج سواه ا ت قرا گرف ه ساشند .از طرف سا
توجه سه جامعه آما ی رژ هش ،ا تعمیم ن ایج رژ هش سه ایر افراا ساید جوان اح یاط ا عایت کرا.
تصمیم تکانش سه
ریشنهاا م گراا ا رژ هشهای آت اثرسخش ا ماب اکت سر افکا خواکش
تفکیک نوع مصرف همچنین ا جامعه غیر سالین انجام شوا ن ایج سا رژ هش حاضر مو ا مقایسه قرا
تعهد ،سرنامههای سه منظو سهیوا
گیرا ،همچنین ریشنهاا م شوا سا ا فااه از ا ماب می ن رشیر
اسط ز جین می ال سه وءمصرف مواا خانوااههای این افراا تد ین اجرا شوا.
موازین اخالقي
اصول اخالق ازاا ی ،ا فااه از اااهها فقط ا ا ای اهداف رژ هش ،اخ یا کامل شرکتکنندگاب سرای
انصراف از ااامه حضو ا رژ هش اطالع ان ا صو ه ا خوا ت شرکتکنندگاب از ن ایج آموز
گر ه گواه رس از اتمام آموز ا گر ه آزمایش نیز ا رژ هش از آغاز تا ان ها عایت شده ا ت.
سپاسگزاری
از مدیراب مراکز ترک اع یاا شهر ا ی
پا گزا ی م شوا.

همه عزیزاب شرکتکننده ا رژ هش حاضر شرکت کراند

مشارکت نویسندگان
این مقاله سرگرف ه از اله اک ری نویسنده ا ل ا اانشگاه آزاا ا الم
ا مراحل مخ لف انجام این اله تد ین ا ال مقاله نقش ااش هاند.
تعارض منافع
سنا سر اعالم نویسندگاب ،حام مال

تعا ض ا منافع نداش ه ا ت.

احد اهواز ا ت همه نویسندگاب
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پرسشنامه تکانشگری
کامال
مخالف

مخالف

موافق

کامال
موافق

عیا ه

4

3

2

1

.من سرای کا هایم سا اقت سرنامه یزی م کنم

1

4

3

2

1

.کا هایم ا سد ب فکر انجام م اهم

2

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

.آید

ایف

سه نظر من هرچه ریش آید خو

3

افکا مخ لف ا ذهنم م آیند م

4

. ا مو ا فرم سرنامه یزی م کنم،مدهها قیل از ف ن سه مسافره

5

.ند

.م توانم تمرکز کنم
.سنشینم

سه اح

6

.سه طو منظم سرنامه یزی م کنم

7

سرای مده طوالن نم توانم سد ب جن

8

.ا مو ا مسائل مخ لف سه اقت فکر م کنم

9

جو
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10

سرای امنیت شغل ام سرنامه یزی م کنم.

11

سد ب فکر کراب حرف م زنم.

1

12

ا ت اا م اجع سه مسائل ریچیده فکر کنم.

1

13

مرت شغلم ا تغییر م اهم.

1

2

1

2

3

1

2

3

4

16

سالفاصله سد ب فکر کراب ا یک لحظه عمل م کنم.

1

2

3

4

17

اهل تفکر تأمل هس م.

1

2

3

4

18

هنگام خرید ،سد ب اقت سالفاصله چیزی ا خریدا ی م کنم.

1

2

3

4

19

کا ی ا که شر ع م کنم ح ما تمام م کنم.

1

2

3

4

20

مشکاله مسائل ا سا آزمایش خطا حل م کنم.

1

2

3

4

21
22

خرجم سیش از اخلم ا ت.
خیل تند ریع حرف م زنم.

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

24

سیش ر سه حال عالقه اا م تا آینده.

1

2

3

4

25

سرای آینده سرنامه یزی م کنم.

1

2

3

4

14

خیل

15

ق

ق

23

ریع سالفاصله عمل م کنم.
م خواهم سرای حل مسائل فکر کنم ،ز ا خس ه م شوم.

اجع سه چیزی فکر م کنم افکا مزاحم رراکندهای سه ذهنم م آیند.

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

3

4
4

***
پرسشنامه افکار خودکشي
)1

 -0به زندگي خود بسیار عالقهمند هستم.
-1عالقهی من سه زندگ کم ا ت.
-2عالقهای سه زندگ ندا م.

)2

 - 0دوست دارم زنده باشم.

 -1کم میل سه مراب ا من جوا هست.
 -2ا ت اا م سمیرم.
)3

 -0اصرار من برای زندگي کردن بیشتر از مردن است.

 -1سرای من زندگ کراب مراب تقرییا یکساب ا ت.
 -2اصرا من سرای مراب سیش ر از زندگ کراب ا ت.
)4

 – 0هنگامي که در شرایط دشوار و خطرناک قرار مي گیرم سعي مي کنم جان خود را حفظ کنم.

 -1هنگام که ا شرایط اشوا ساشم سرایم مهم نیست که زنده سمانم یا سمیرم.
 -2هنگام که ا شرایط اشوا ساشم سرای حفظ جانم هیچ کوشش نم کنم.
)5

 – 0هیچ میلي به خود کشي ندارم.

 -1کم تمایل سه خواکش اا م.
 -2میل شدیدی سه خوا کش اا م.
)6

–0زمان کوتاهي به فکر خودکشي مي افتم که به سرعت از ذهنم مي گذرد.

 -1گاه کم سیش سه فکر خواکش م اف م.
 -2مده های طوالن فکر خواکش ا ا ذهنم اا م.
)7

 – 0بندرت درباره ی خودکشي فکر مي کنم.

-1گهگاه ا سا ه ی خواکش فکر م کنم.
-2تقرییا همیشه ا سا ه ی خواکش فکر م کنم.
)8

 -0فکر درباره ی خودکشي را قبول ندارم.

 -1فکر ا سا ه ی خواکش
 -2فکر ا سا ه ی خواکش

ا نه قیول اا م نه ا م کنم.
ا قیول اا م.
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 -0اگر قصد خودکشي داشته باشم قادر به کنترل خودم هستم.

 -1مطمئن نیس م که س وانم خوام ا از ا تکاب سه خواکش کن رل کنم.
 -2اگر قصد خواکش ااش ه ساشم قاا سه کن رل خوام نیس م.
)10

 -0به خاطر خانواده ،دوستان ،مذهب و مجروحیت ناشي از خودکشي ناموفق قصد خودکشي ندارم.

مجر حیت ناش از خواکش ناموفق ،نسیت سه اقدام خواکش تا اندازه ای نگراب هس م.
 -1سه خاطر خانوااه ،ا اب ،مشه
مجر حیت ناش از خواکش ناموفق نیس م.
 -2نسیت سه اقدام سه خواکش نگراب خانوااه ،ا اب ،مشه
)11

 –0دلیل اصلي من از اقدام به خودکشي تأثیر گذاشتن بر دیگران است به طوری که به من توجه شود.

 -1منظو من از اقدام سه خواکش فقط تأثیر گشاش ن سر افراا نیست ،سلکه اه حل سرای حل مشکالتم م ساشد.
-2منظو اصل من از اقدام سه خواک فرا کراب از مشکاله ا ت.
)12

 – 0طرح و برنامه خاصي برای اینکه چطور خودکشي کنم ندارم.

کراه ام ،اما ی جزئیاه آب فکر نکراه ام.
 -1اه های خواک ا سر
 -2طرح سرنامه خاص سرای اینکه چطو خواکش کنم ا ذهنم اا م.
)13
 -1ش
 -2ش
)14

– 0به یک روش و یا فرصت مناسبي که خودکشي کنم دسترسي ندارم.
ا که قصد اا م سرای خواکش سه کا سیرم قت زیاای م خواهد من فرصت سکا گیری این
ا سرای خواکش ان خاب کراه ام سرای عمل کراب آب من ظر فرصت منا هس م.
 – 0جرأت یا توانایي اقدام به خودکشي را ندارم.

 -1مطمئن نیس م که جرأه توانای ا تکاب سه خواکش
 -2جرأه یا توانای اقدام سه خواکش ا اا م.
)15

ا ااش ه ساشم.

 – 0گمان نمي کنم که قصد خودکشي داشته باشم.

 -1مطمئن نیس م که سخواهم خواکش کنم.
 -2مطمئنم که خواکش خواهم کرا.
)16

 – 0هیچ وسیله ای برای اقدام به خودکشي آماده نکرده ام.

ایل سرای اقدام سه خواک آمااه کراه ام.
 -1اندک
ایل الزم ا آمااه کراه ام.
 -2تقرییا سرای اقدام سه خواکش
)17

 –0درباره ی خودکشي ام تا کنون مطلبي ننوشته ام.

 -1ا سا ه یااااشت خواکش ام فکر کراه یا شر ع سه نوش ن آب کراه ام ،اما کامل نیست.
 -2یااااشت خواکش ام ا کامل کراه ام.
)18

 – 0در مورد حوادث و مسائل پس از خودکشي هیچ برنام مشخصي ندارم.

 -1ا مو ا حوااث مسائل رس از خواکش تا حد ای سرنامه ها ا مشخص کراه ام.
 -2ا مو ا حوااث مسائل رس از خواکش سطو اقیق سرنامه یزی کراه ام.
 – 0ایگراب از قصد خواکش من آگاه هس ند.
)19
 -1ا مو ا قصد خواکش خوا سه ایگراب چیزی نگف ه ام.
 -2ایگراب از قصد خواک من آگاه نیس ند.

ا ندا م.
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The Effectiveness of Acceptance and Commitment
Therapy (ACT) in Improving Impulsive Decision-Making
and Suicide Ideation in Female and Male Addicts
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Abstract
Aim: The present study aimed to evaluate the effectiveness of acceptance and
commitment therapy (ACT) in improving impulsive decision-making and suicide
ideation of addicts. Methods: The research method was quasi-experimental with a
pretest-post-test design, and follow-up stage with a control group, and its statistical
population consisted of 1700 female and male addicts who visited substance abuse
treatment centers in Sari. After the purposive screening, 30 individuals were selected
as samples and were randomly assigned to experimental (n=15) and control (n=15)
groups. The research tools included Barratt Impulsiveness Scale (BIS) by Patton,
Stanford, & Barratt (1995), and Beck Scale for Suicide Ideation (1961). The
experimental group received eight sessions of acceptance and commitment therapy
based on the treatment package of Hayes et al. (1999), and the control group was put
on the waiting list; Data were analyzed using the repeated-measures analysis of
variance. Results: The results indicated that acceptance and commitment therapy was
effective in reducing impulsive decision-making (F=4.87, P=0.036), and suicide
ideation score (F=0.02, P=0.033), and the effects were stable in the follow-up phase
(P=0.01). Conclusion: Acceptance and commitment therapy was an appropriate
strategy to reduce impulsivity and suicide ideation in female and male addicts and
could be used as an effective intervention.
Keywords: Acceptance and commitment therapy (ACT); Impulsive decision-making;
Suicide ideation; Substance abuse
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