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Abstract
Aim and Background: Alexithymia is prevalent in several psychological disorders, including depression, posttraumatic stress disorder and substance use disorder. Due to the prevalence of alexithymia and interpersonal
problems among people with substance use disorder, this study aimed to determine the effectiveness of
Acceptance and Commitment Therapy on alexithymia and interpersonal problems in men with substance use
disorders.
Methods and Materials: The method of the present study was quasi-experimental with pre-test, post-test design
and two-month follow-up with control group. The statistical population was men with substance abuse who in
2019 had referred to private addiction treatment centers in Tehran for treatment. Two centers were chosen for
convenience and among them 42 subjects who fill informed consent were selected and randomly assigned in
experimental and control group. Data were collected by Bagby et al.'s Toronto Alexithymian Scale (1994) and
Barkham et al.’s Inventory of Interpersonal Problems (1996) in three stages of evaluation. The research findings
were finally analyzed using repeated measure analysis of variance test using SPSS software version 22.
Findings: The results of data analysis showed that acceptance and commitment therapy was effective on
alexithymia and interpersonal problems (p<.05). In addition, the results of the follow-up phase also showed that
the effectiveness of acceptance and commitment therapy on alexithymia and interpersonal problems in men with
substance use disorder was consistent.
Conclusions: According to these results, addiction therapists can use acceptance and commitment therapy to
reduce mood disorders and interpersonal problems in people with a history of addiction.
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اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر ناگویی خلقی و مشکالت بین فردی مرردان دارای اخرلال
مصرف مواد
بهشته طهماسبی زاده ،1شیرین کوشکی  ،2محترم نعمت طاوسی  ،3محمد اورکی

4

چکیده

زمینه و هدف :ناگویی خلقی شیوع باالیی را در چندین اختالل روانی ازجمله اختالالت افسردگی ،اختالل استرس پس از سانحه و اختالل مصرف مواد
نشان میدهد .با توجه به شیوع ناگویی خلقی و مشکالت بین فردی در میان افراد مبتال به اختالل مصرف مواد ،پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی
درمان پذیرش و تعهد بر ناگویی خلقی و مشکالت بین فردی مردان مبتال اختالل به مصرف مواد انجام شد.
مواد و روشها :روش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری دوماهه با گروه کنترل بود .جامعه آماری مردان مبتال به
مصرف مواد بودند که در سال  5331به کلینیکهای خصوصی ترک اعتیاد شهر تهران جهت درمان مراجعه کرده بودند .دو مرکز بهصوورت در دسوترس
انتخاب شد و از این میان  42نفر که رضایت آگاهانه داشتند انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل جوایگزین شودند .دادههوا
بهوسیله مقیاس ناگویی خلقی تورنتو بگبی و دیگران ( )5334و مشکالت بین فردی بارخام ،هاردی و استارتوپ ( )5331در سه مرحله ارزیابی جمعآوری
گردید .یافتههای پژوهش درنهایت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت.
یافتهها :نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد درمان پذیرش و تعهد بر ناگویی خلقی و مشکالت بین فردی اثربخش بوده اسوت (.)p>5/51
همچنین نتایج مرحله پیگیری نشان داد که اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر ناگویی خلقی و مشکالت بین فردی مردان مبتال به اختالل مصرف موواد
پایدار بوده است.
نتیجهگیری :با توجه به این نتایج ،روانشناسان و متخصصینی که در حوزه درمان اعتیاد و اختالالت مصرف مواد فعالیت میکنند ،میتواننود از درموان
پذیرش و تعهد برای کاهش ناگویی خلقی و مشکالت بین فردی در افراد دارای اختالل مصرف مواد استفاده نمایند.
واژههای کلیدی :ناگویی خلقی ،مشکالت بین فردی ،درمان پذیرش و تعهد ،اختالل مصرف مواد.
ارجاع :طهماسبی زاده بهشته ،کوشکی شیرین ،نعمت طاوسی محترم ،اورکی محمود .اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر ناگویی خلقی و مشککت
فردی مردان دارای اختتل مصرف مواد .مجله تحقیقات علوم رفتاری 5333؛ .155-151 :)4(51

 -شیرین کوشکی
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 -5دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت ،دانشکده روانشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -4دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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علوم رفتاری

مقدمه
در طووول دهووه گذشووته نقووش نوواگویی خلقووی در اخووتالالت
سوءمصرف و رفتارهای اعتیادی توجوه پژوهشوگران را بوه خوود
معطوف کرده اسوت ( .)5نواگویی خلقوی از نواتوانی در شوناخت
احساسات ،ناتوانی در توصیف احساسوات و جهوتگیوری فکوری
برونی تشکیل شده است ( .)2تیلور ،باگبی و پوارکر ( )3بور ایون
باورند که افوراد دارای نواگویی خلقوی هیجاناتشوان را از طریوق
رفتارهای اجباری تنظیم میکنند .نقص در تنظیم هیجانها ،فرد
را برای اختالل خوردن ،سوءمصرف مواد ،رفتارهوای تکانشوی و
برونریزی و قماربازی مرضی مستعد میسازد (.)4
مشکل دیگری که افراد دارای ناگویی خلقی با آن درگیرنود
مشکالت بین فوردی اسوت ( .)1مشوکالت بوین فوردی شوامل
الگوهای تکراری در روابط بین فوردی اسوت کوه ممکون اسوت
منجر به تعامل ناکارآمد از طریق راهبردهای مقابله و پاسخهوای
ناسازگار شود ( .)1مشاهدات بالینی در مورد عملکرد بوین فوردی
بیماران دارای ناگویی خلقی نشان داده است کوه ایون افوراد بوه
تبعیت اجتماعی و اجتناب از تعارض گرایش دارند و تمایل دارنود
تا با دیگران به شیوههوای يیرهمدالنوه ،سورد یوا کنوارهگیوری،
نزدیک شوند .این افراد از روابط نزدیک اجتماعی اجتنواب موی-
کنند و اگر مجبور به برقراری رابطه شوند تالش میکنند تا خود
را وابسته نشان دهند که این نوع رابطه سطحی است ( .)1افوراد
با سطوح باالی ناگویی خلقی به علت ناتوانی در شناخت و دادن
پاسخ صحیح به موقعیتهای هیجانی در ایجاد روابوط اجتمواعی
صمیمی و سالم دشواری نشان میدهند ( .)7نواگویی خلقوی بوه
همراه مشکالت بین فردی نظیر وجود مشکل در موردمآمیوزی،
جراتورزی ،حمایتگری و پرخاشگری موجب آشفتگی روانوی در
افراد میشوند( .)1پژوهشها نشان میدهد کوه مشوکالت بوین
فردی با عوامل بین فردی و نتایج درمان رابطه مستقیم دارند(.)3
پژوهش ( )55نشان داده است که عوامل بوین فوردی بیشوتر بوا
سطوح خطرناک مصرف مواد و عود مرتبط اسوت .موک کورادی
( )55نشان داده است که پیچیودگی رابطوه میوان عملکورد بوین
فردی و درمان اختالل سوءمصرف مواد ،مستلزم پوژوهشهوای
بیشتری است.
درمان پذیرش و تعهد ترکیبوی از پوذیرش ،نهون آگواهی و
ارزشهای بنیادی در فرایند درمان است تا بتواند انعطافپوذیری
روانشناختی که شامل قدم به عقب برداشتن و بهصورت آگاهانه
به تجارب درونی (مانند افکار ،احساسات و حواس بدنی و )...نگاه

5. craving
2. amphetamine
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کوردن را ایجوواد کنوود ( .)52بووا کواربرد ایوون درمووان در اخووتالل
سوءمصرف مواد ،موراجعین بیشوتر راههوای پوذیرش و راههوای
آگاهانه مرتبط با تجارب درونی را یاد میگیرند تا اینکوه درگیور
مصرف مواد (در پاسخ به وسوسه 5یا فرار از هیجان منفی) باشند.
بهعالوه به علت طبیعت فراتشخیصی این درموان مویتوانود بوه
شکل مؤثری بر سایر مشکالت روانشناختی معموول هموراه بوا
سوءمصوورف مووواد ماننوود افسووردگی و اضووطراب نیووز ت ثیرگووذار
باشد( .)53پژوهشها نشان میدهد کوه انعطوافناپوذیری روان-
شووناختی طیووف وسوویعی از مشووکالت روانشووناختی ازجملووه
سوءمصرف مواد را پیشبینی میکند ( .)54پوژوهشهوا در دهوه
گذشته تو ثیر درموان پوذیرش و تعهود را بور درموان اخوتالالت
متفاوت سوءمصرف موواد ماننود سویگار کشویدن ،مصورف چنود
ماده ای ،اپیوم و آمفتامین 2را بررسوی کوردهانود ( .)53گیفوورد و
دیگران ( ،)51ت ثیر درمان مبتنی بر پذیرش -تعهد روی مصورف
مواد در درمانجویان درمان نگهدارنده با متادون در سوء مصرف-
کننده چند ماده مخدر را گزارش دادهاند ،که در مقایسه با درموان
نگهدارنده با متادون به تنهایی ،درمان مبتنی بر پوذیرش -تعهود
 51هفتهای همراه درمان نگهدارنده با متادون به مصورف کمتور
افیون و مصرف کمتر کل موواد مخودر در پیگیوری شوشماهوه
منتهی شد.
اهمیت ایجاد راهبردهای پیشگیری و درمان مؤثر ،بویشوک
سالها است که بر همگان روشن شده است .باوجود تالشهوای
روزافزونی که در راسوتای پیگیوری و درموان سوءمصورف موواد
صورت میگیرد ،همچنان شاهد انتشار آمارهای فزاینده از سووی
سازمان جهانی بهداشت و انجمن روانپزشکی آمریکوا در زمینوه
شیوع سوءمصرف مواد و مشکالت وابسته به آن هسوتیم (.)51
درمان مبتنی بر پذیرش-تعهود بور نهون آگواهی و راهبردهوای
پذیرش ت کید میکند تا بر محرکهای درونی رفتار مصرف مواد
مانند وسوسه ،آشفتگی و یا افکار استفاده از مواد تو ثیر بگوذارد و
درنتیجه کمتر منجر به مصورف شوود ( .)52هودف اصولی ایون
درمان ایجاد انعطافپذیری روانشناختی است که به افراد اجوازه
میدهد تا با برقراری ارتباط با شرایط فعلی خوود ،آن را ارزیوابی
کنند ( .)57این درمان بر پذیرش ناراحتی درونی ت کید میکنود و
با ایجاد روشی جدید ،آگاهانه و انعطافپوذیر بوا تجوارب درونوی
ارتباط برقرار میکند ()51؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین
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اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر ناگویی خلقی و مشکالت بین
فردی انجام شده است.

علوم رفتاری

مواد و روشها
روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیشآزموون ،پوسآزموون و
پیگیری دوماهه بود .در این پژوهش جامعه آماری افراد مبتال بوه
مصرف مواد بود که در سال  5331به کلینیوکهوای خصوصوی
ترک اعتیاد شهر تهران مراجعه کرده بودند .نمونه این مطالعه بوا
روش نمونهبرداری در دسترس از کل افراد مراجعهکننده به مراکز
ترک اعتیاد انتخاب شده است .از این میان تعداد  42نفر از افوراد
مراجعهکننده به کلینیکهای ترک اعتیاد تهوران کوه تمایول بوه
همکاری و رضایت آگاهانه داشتند با توجه به مالکهای ورود و
خروج ،در این پژوهش انتخاب شدند .مصاحبه بالینی و پرسشنامه
اطالعات جمعیت شناختی ،مقیاس تکانشگری بوارات و مقیواس
تحمل آشوفتگی بورای هرکودام از شورکتکننودگان بوه شوکل
جداگانه تکمیل شد که بهعنوان دادههای پیشآزموون قورار داده
شد و به شکل تصادفی در دو گروه تقسویم شودند .موالکهوای
ورود به نمونه شامل مواردی از قبیول ،گسوتره سونی  25توا 41
سال ،داشتن رضایت آگاهانه ،واجد مالکهای وابستگی به موواد
مخوودر (بوور اسوواس مووالکهووای  ،)DSM-5داشووتن حووداقل
تحصیالت سیکل ،عدم استفاده از مواد محرک و تووهمزا ،عودم
وجود اختالالت روانی و نشانگان سوایکوتیک ،شودت مصورف و
قرار داشتن تحت درمان دارویی با آگونیسوتهوا و موالکهوای
خروج از نمونه شامل عدم حضور در جلسات درموان بیشوتر از 2
جلسه و مثبت بودن آزمایش ادرار در طول جلسات درموان بوود.
سپس فرایند درمان طبوق پروتکولهوای پیشونهادی اجورا شود.
درمان پذیرش و تعهود نیوز در جلسوات  35دقیقوهای هورروز در
هفته با محتوای یکسان برای جلوگیری از دسوت دادن جلسوات
برای اعضای گروه برگزار شد .در آخرین روز درمانها نیز مجدداً
ابزارها توسط اعضا پر شدند و از اطالعات آنها بهعنووان پوس-
تست استفاده شد .پس از گذشت  2مواه جهوت انجوام پیگیوری
مجدداً همان ابزارها توسط گروه نمونه پژوهش تکمیول شود .از
آزمون تحلیل واریانس مکرر و آزمونهای تعقیبی متناسب بورای
پیگیری تفاوتها استفاده شد.
برای گردآوری اطالعات از فرم اطالعات جمعیوت شوناختی
پیشنهادی بهزیسوتی اسوتفاده شود و اطالعواتی از قبیول سون،
تحصیالت ،وضعیت ت هل ،تاریخچه مصرف مواد ،شدت مصرف،
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اقدامات پیشین برای درمان ،سابقه رفتارهوای پرخطور ،وضوعیت
طبی و روانپزشکی و وضعیت خانوادگی و اجتمواعی بوه دسوت
آموود .مقیوواس نوواگویی خلقووی تورنتووو بگبووی و دیگووران ( )53و
مشکالت بین فردی بارخوام ،هواردی و اسوتارتوپ ( )25نیوز دو
پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق بودند.
مقیاس ناگویی خلقی تورنتو :مقیواس نواگویی خلقوی
تورنتو  25مادهای توسط بگبی و همکاران ساخته شده و نواگویی
خلقی را در سه زیرمقیاس دشوواری در شناسوایی احساسوات (7
ماده) ،دشواری در توصویف احساسوات ( 1مواده) و جهوتگیوری
تفکر بیرونی ( 1ماده) میسنجد .طیف پاسخدهی به مادهها طیف
لیکرت  1درجهای از کامالٌ مخوالف (نموره  )5توا کوامالً موافوق
(نمره  )1است ( .)53ویژگیهوای روانسونجی مقیواس نواگویی
خلقی تورنتو 25-در پژوهشهای متعدد بین فرهنگی ت یید شوده
است .در نسخه فارسی مقیاس ناگویی خلقی تورنتو ،25-ضرایب
آلفای کرونباخ برای ناگویی خلقی کل و سه زیرمقیاس دشوواری
در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و جهوت-
گیووری تفکوور بیرونووی بووه ترتیووب  5/71 ،5/12 ،5/11و 5/72
محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است .اعتبار
بازآزمایی این مقیاس در یوک نمونوه  17نفوری در دو نوبوت بوا
فاصله چهار هفته از  5/15تا  5/17بورای نواگویی خلقوی کول و
زیرمقیاسهای مختلف ت یید شد .نتایج تحلیل عاملی ت ییدی نیز
وجود سه عامل دشوواری در شناسوایی احساسوات ،دشوواری در
توصیف احساسات و جهوتگیوری فکوری بیرونوی را در نسوخه
فارسی مقیاس ناگویی خلقوی تورنتوو 25-ت ییود کردنود( .)25در
پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای دشواری در شناسایی
احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و بورای سوبک تفکور
بیرونی به ترتیب  5/11 ،5/75و  5/11و برای مقیاس کل 5/73
به دست آمد.
مقیاس مشکت بین فردی :فرم  32موادهای مقیواس
مشکالت بین فردی ،یک ابزار خودگزارشدهی است کوه مواده-
های آن در رابطه با مشکالتی است که افوراد بوهطورمعموول در
روابط بین فردی تجربه میکنند .این فرم توسط بارخام ،هواردی
و استارتوپ ( )25بهعنوان یک نسخه کوتواه از فورم اصولی 527
مادهای بهمنظور استفاده در خدمات بالینی طراحی شد .این فورم
بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی فرم  527مادهای و بوا در نظور
گرفتن چهار مادهای که بیشترین بار عاملی را در هر زیرمقیواس
دارند ،به دسوت آمود .ایون مقیواس دارای  1زیرمقیواس اسوت:
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مسئله؛ استفاده از استعاره بچه .جلسوه چهوارم :بحوذ پوذیرش/
تمایل تجربهای؛ جایگزین کردن کنترل با تمایل .جلسوه پونجم:
بیان گسلش و فاصله گورفتن از افکوار و احساسوات؛ اسوتفاده از
استعاره شطرنج .جلسه ششم :آموزش نهون آگواهی و بوودن در
زمان حال؛ استفاده از استعاره گدا .جلسه هفتم :شناسایی و تمایز
ارزشها و اهداف و اعمالی که اعضا را در راستای ایون ارزشهوا
سوق میدهد .جلسه هشتم :مرور تموام مطالوب و اسوتعارههوای
جلسات قبل.
یافتهها
در این بخش ابتدا یافتههوای توصویفی در جودول  5نشوان داده
شده است و سپس با بررسی پیشفرضهای تحلیل واریانس بوا
اندازهگیری مکرر ،یافتههای استنباطی مطرح میشوند و یافتههوا
تجزیهوتحلیل میگردند.
همانطور که در جدول  5نشوان داده شوده اسوت ،بوین دو
گروه در میانگین نمرات ناگویی خلقی و مشوکالت بوین فوردی
تفاوت وجود دارد .برای بررسی معناداری این تفاوتها ،از آزمون
تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده مویشوود .ابتودا بوه
بررسی پیشفرضهای ایون آزموون پرداختوه شود .پویشفورض
تساوی کوواریانسها در تمامی متغیرهای وابسته بوین دو گوروه
درمان پذیرش و تعهود و کنتورل رعایوت شوده بوود (.)p<5/51
نتایج حاصل از آزمون لووین در خصوو پویشفورض تسواوی
واریانسهای نمرات ناگویی خلقی ،مشکالت بوین فوردی ،در دو
گروه درمان پذیرش و تعهد و گروه کنترل نشان داد واریانسهوا
دو گروه در دو متغیر ناگویی خلقی و مشکالت بین فردی همگن
هستند ( .)p<5/51نتایج آزمون کرویت ماچلی نیز معنادار بود که
برای اصالح درجات آزادی از آزمون کرویت گرین هاوس گوایزر
استفاده شد.
با توجه به نتایج جدول  2در مقادیر میتوان گفت اثر اصولی
زمان ،اثر تعاملی زمان و گروه و اثر اصلی گروه برای هوم متغیور
ناگویی خلقی و هم مشکالت بین فردی معنادار هسوتند .نموودار
 ،5روند تغییرات متغیرهای ناگویی خلقی و مشکالت بین فوردی
را در بین دو گروه در سه مرحله ارزیابی نشان میدهد.

دیدگاه هکای ( :)12جلسوه اول :آشونایی اعضوای گوروه بوا
یکدیگر ،بیان منطق و اهداف درمان ،بیوان چهوارچوب و قواعود
شرکت در گروه ،صحبت در مورد شناسایی فکر ،احساس ،عالئم
بدنی ،میل و خاطرات .جلسه دوم :شوناخت کارهوایی کوه بورای
کاهش یا اجتناب از رویدادهای درونی و اضطراب انجام میدهند
و سنجش اثربخشی آنها (درماندگی خالق)؛ استفاده از اسوتعاره
افتادن در چاه .جلسه سوم :معرفوی کنتورل بوهعنووان مشوکل و
3.assertiveness and hard to sociable
4.to be supportive
1.to be aggressive
1.to be open
7.considering
1.dependency
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صراحت و مردمآمیزی ،3مشارکت و حموایتگری ،4پرخاشوگری،1
گشودگی ،1در نظر گرفتن دیگران 7و وابستگی به دیگران 1است.
ضریب آلفای کرونباخ برای فرم  32موادهای در دامنوه  5/75توا
 5/15است ( .)25فتح و دیگران ( )22بوهمنظوور بررسوی روایوی
پرسشنامه مشکالت بین فردی 32 -مادهای از روایوی سوازه (بوا
استفاده از تحلیل عامل اکتشافی بوا چورخش متمایول) اسوتفاده
کردهاند .در پژوهش آنها همبسوتگی هور عامول بوا نموره کول
مقیاس برای ابعاد صوراحت و موردمآمیوزی ،گشوودگی ،در نظور
گرفتن دیگران ،پرخاشگری ،حمایتگری و مشارکت و وابسوتگی
بووه ترتیووب برابوور  5/72 ،5/13 ،5/51 ،5/35 ،5/15و  5/15بووه
دست آمد .درنهایت نتایج این تحلیل منجر به استخراج  1عامول
(صراحت و موردمآمیوزی ،گشوودگی ،در نظور گورفتن دیگوران،
پرخاشگری ،حمایتگری و مشارکت و وابستگی شد ( .)22فوتح و
دیگران ( )22بهمنظور بررسی اعتبار مقیاس مشکالت بین فردی
از روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونبواخ بهوره
گرفتنوود .ضووریب آلفووای کرونبوواخ بوورای عواموول صووراحت و
مردمآمیزی ،گشوودگی ،در نظور گورفتن دیگوران ،پرخاشوگری،
حمایتگری و مشارکت و وابستگی به ترتیب برابر با ،5/13 ،5/13
 5/13 ،5/75 ،5/13 ،5/15و برای نموره کول مقیواس  5/12بوه
دست آمد .در پژوهش حاضر نیز ضوریب آلفوای کرونبواخ بورای
عوامل صراحت و مردمآمیزی ،گشودگی ،در نظر گرفتن دیگران،
پرخاشگری ،حمایتگری و مشارکت و وابستگی به ترتیوب ،5/73
 5/11 ،5/13 ،5/73 ،5/15 ،5/11و برای نمره کل مقیاس 5/15
به دست آمد.
پروتکل درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اساس
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علوم رفتاری

جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای موردمطالعه در دو گروه
کنترل
پذیرش و تعهد
مرحله ارزیابی
متغیر
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
57/25
75/11
54/15
75/17
پیشآزمون
ناگویی خلقی

پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

41/47
15/17
11/12
17/11

1/57
55/45
55/44
55/17

13/17
15/54
13/42
13/21

57/51
55/33
55/51
3/14

جدول  .2تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر جهت مقایسه تغییر نمرا
فرض کرویت
آزمون موچلی
متغیرها

ناگویی خلقی

مشکالت بین فردی

زمان
تعامل زمان و گروه
گروه
زمان
تعامل زمان و گروه
گروه

F

p

5/37

5/173

کرویت فرض شده
کرویت فرض شده

>5/555

گرین هاوس گایزر
گرین هاوس گایزر

5/53

نمودار  .1تغییرا

نمرا

متغیر ناگویی خلقی و مشکت
df

MS

F

p

اندازه اثر

2
2
5
5/553
5/553
5

2455/73
2211/54
3512/17
53/33
525/1
135/1

75/52
11/77
51/13
5/74
52/51
5/33

>5/555
>5/555
>5/555
5/415
>5/555
5/547

5/13
5/12
5/23
5/52
5/23
5/51

ناگویی خلقی و مشکت

همانطور که در نمودار  5نشان داده شده است و با توجه به
یافتههای گوزارششوده در جودول  ،2بوین دو گوروه در مرحلوه
پسآزمون و پیگیری در متغیرهای ناگویی خلقی و مشکالت بین
فردی مردان مبتال به اختالل مصرف مواد تفاوت معناداری وجود
دارد .همچنین بین دو گروه در این مراحل نیز تفواوت معنواداری
وجود دارد .ازاینرو ،میتووان گفوت درموان پوذیرش و تعهود در
کاهش ناگویی خلقی و مشکالت بین فوردی موردان مبوتال بوه
ناگویی خلقی و مشکالت بین فردی اثربخش است.

بین فردی

بین فردی

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی ت ثیر درمان پوذیرش و تعهود بور
ناگویی خلقی و مشکالت بین فردی موردان مبوتال بوه اخوتالل
مصرف مواد بود .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که درمان
پذیرش و تعهد بر کاهش نواگویی خلقوی موردان دارای اخوتالل
مصرف مواد اثربخش است .نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای
پیشین همخوان بود (.)21-23
در تبیین ت ثیر درمان مبتنی بور پوذیرش-تعهود بور کواهش
ناگویی خلقی میتوان گفت این روش با ارائه تکنیک پذیرش یوا
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مشکالت بین فردی

پسآزمون

44/53

1/21

75/11

57/52
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بهعنوان زمینه ،ارتباط با زمان حال ،تصریح ارزشها و مشوارکت
در فعالیت ارزشمند از اهداف درمان پوذیرش و تعهود اسوت کوه
درنتیجه همه اینها انعطافپذیری روانشناختی حاصل میشوود.
انعطافپذیری میتواند فرد را از دام افکار ناکارآمد و وسوسه کوه
زمینهساز تکانشگری و مصرف مواد است برهاند ( )35و با ایجاد
انعطافپذیری و تريیب فرد به اقدام و عمل در زمینه ارزشهای
فردی موجوب کواهش تکانشوگری در زنودگی فورد شوود (.)23
کاهش تکانشگری با کاهش مشکالت بین فردی نیز در ارتبواط
است (.)33
با توجه به یافتههای بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت کوه
درمان پذیرش و تعهد بر کاهش ناگویی هیجانی و مشکالت بین
فردی مردان دچار اختالل مصرف مواد اثربخش اسوت .تحقیوق
حاضر محدودیتهای نیز داشت که در تحقیقات آتی بهتر اسوت
جهت کسب نتایج بهتر ،این محدودیتها مرتفع گردد که عبارت
بودند از :عدم امکوان انتخواب تصوادفی ،اسوتفاده از پرسشونامه
خودگزارشی ،تک جنسیتی بودن نمونهها.
تقدیر و تشکر
مقاله حاضر مستخرج از رسالهی دکتری نویسنده اول اسوت کوه
بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی واحود تهوران مرکوزی و
تمام افرادی که در اجرای این تحقق ما را یواری نمودنود کموال
تشکر و قدردانی را دارم.

References
1. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Reduction of Interpersonal
Problems and Experiential Avoidance in University Students. Journal of Research in Behavioural
Sciences. 2017;15(2):168-74.
2. Amin Pur R, Ghorbani M. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on stress
coping strategies in women with ulcerative colitis. GOVARESH. 2015;20(1):34-42.
3. Bagby RM, Parker JDA, Taylor GJ. The Twenty-Item Toronto Alexithymia scale-I: Item selection
and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research. 1994;38(2):23-32.
4. Barkham M, Hardy GE, Startup M. The IIP-32: A short version of the Inventory of Interpersonal
Problems. British Journal of Clinical Psychology. 1996;35(1):21-36.
5. Besharat M. Attachment Styles and Alexithymia. Psychological Research 2010;12(3):63-80.
6. Darvish Baseri L, DashtBozorgi Z. Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and
Commitment on Cognitive Emotion Regulation and Alexithymia of Patients with Type 2 Diabetes.
Journal of Nursing Education. 2017;5(1):7-14.
7. Fath N, Azad Fallah P, Rasool-zadeh Tabatabaei SK, Rahimi C. Validity and Reliability of the
Inventory of Interpersonal Problems (IIP-32). Journal of Clinical Psychology. 2013;5(3):69-80.

151

Downloaded from rbs.mui.ac.ir at 2:19 +0430 on Friday September 17th 2021
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