
 
 

٤٢٥  

 مقاله پژوهشي 

  درمان متادون  با توأم جانيه يشناخت ميتنظ يآموزش راهبردها ياثربخش
  مواد سوءمصرفمردان با  يزندگ تيفيبر بهبود ک

  
  ٥بهروز کارگر ،٤يخيامک شيس ،٣ران قادرپوريس ،٢عيمن يليکائيفرزانه م ،١زادگان يسيع يعل

 
  07/04/1393تاریخ پذیرش  03/02/1393تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 ميتنظـ  يآمـوزش راهبردهـا   يپزشـک  يهـا  درمـان به همراه با  ها از مداخله يکيالزم است.  جانبه همهمواد مداخله  سوءمصرفدر درمان  :هدف و نهيزم شيپ
به همراه با مصرف متادون  جانيه يشناخت ميتنظ يراهبردها ياثربخش يپژوهش بررس نياست که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از ا جانيه يشناخت
  .بود هياروم در شهرمواد  سوءمصرفمردان مبتال به  يزندگ تيفيک شيبر افزا
مواد تحـت درمـان بـا     سوءمصرفمبتال به  مرد ٣٢شامل  با گروه کنترل بود. نمونه آزمون پس -آزمون شيپو از نوع  يشيپژوهش آزما ني: طرح او روش مواد

 .تحت درمان با متادون بودند گروهشدند. هر دو  قرار دادهنفر)  ١٦) و کنترل (نفر ١٦( يشيساده انتخاب شدند و در دو گروه آزما يتصادف وهيمتادون بود که به ش
از  هـا  داده يآور جمـع  يکـرد. بـرا   افتيرا در جانيه يشناخت ميتنظ يساعته آموزش راهبردها ميون کيجلسه  ١٢تادون گروه آزمايش عالوه بر درمان با م اما

  .استفاده شد انسيکووار از روش ها داده ليوتحل هيتجز يفرم کوتاه و برا يزندگ تيفيک نامه پرسش
افـراد گـروه آزمايشـي     يها نمرهروابط بين فردي، سالمت فيزيكي و ملزومات زندگي  ازجملهكيفيت زندگي  يها اسيمقنشان داد كه در خرده  جي: نتاها يافته

در گـروه آزمـايش    يزنـدگ  تيـ فيک شيموجب افـزا  جانيه يشناخت ميتنظ يبرنامه آموزش راهبردها اجراي گروه گواه بود. يها نمرهمعناداري باالتر از  طور به
  .گرديده است

 ي وهيشـ بـه   هـا  جـان يه ميو تنظـ  حيابراز صـح  ي نحوهمواد است و آموزش  کننده مصرفسوءاز مشکالت افراد  يکي ها جانيه ميدر تنظ ي: دشواريريگ جهينت
واقـع   مـؤثر  يو ملزومات زنـدگ  يکيزيسالمت ف ،يفرد نيروابط ب يها مؤلفهدر  خصوص به يزندگ تيفيک شيو افزا ها آندر کاهش مشکالت  تواند يم يشناخت
  .گردد

 متادون ،جانيه يشناخت ميتنظ يراهبردها ،يزندگ تيفيمواد، ک سوءمصرف :ها دواژهيکل

  
 ١٣٩٣ مرداد، ٤٢٥-٤٣٤ ، صمپنج شماره، پنجميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۴۴-۳۲۷۷۰۹۸۸ه، تلفن: ياروم يه، دانشگاه علوم پزشياروم: آدرس مکاتبه

Email: s.sheikhi@umsu.ac.ir 

  

                                                
  هيدانشگاه اروم يروانشناس اريدانش ١
  هيدانشگاه اروم يروان شناس اريدانش ٢
  يعموم يارشد روان شناس يکارشناس يدانشجو ٣
  )مسئول سندهينو( ،هياروم يدانشگاه علوم پزشک شناسي، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت، روان ارياستاد ٤
  يپزشک عموم ٥

 مقدمه
 عمده معضالت از يکي ادياعت و مخدر مواد مصرف مسئله

 اجتماعي و رواني زيستي، مختلف يها جنبه که است امروز جهان

 مدت طوالني مصرف .است داده قرار خود يرتأث تحت را ها انسان

 و روان رويبر  اي کننده يينتع نقش ،اعتياد ايجاد با مخدر مواد
 مهم مسئله کي به ادياعت ). امروزه١( دارد افراد هاي يجانه

 و مداخالت ازمندين که است شده ليتبد يعموم بهداشت

 عوامل بر شتريب اخير يها پژوهش). ٢است ( يمقتض يها برنامه

 بر اگرچه .اند شده متمركز چندگانه شناسي سبب و خطرساز

 اما ،شود يم بسيار تأكيد مواد به گرايش در اجتماعي يها عامل

 نيز شناختي روان و زيستي يندهايآفر با تواند يم سوءمصرف

 ).٣(باشد مرتبط
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 و همکارانزادگان  يعيس يعل  ... اثربخشي آموزش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان توأم با درمان
 

٤٢٦  

 تنظيم). ۴(هستند ياتيح ياجتماع روابط يبرا ها جانيه 

 هتوج مورد ،يشناخت روان متغيرهاي از يكي عنوان به نهيجا

 نشان زيادي مطالعات ).٥است ( قرارگرفته پژوهشگران از بسياري

 در موفقيت عدم يا موفقيت با هيجاني تنظيم كه دهند يم

 را جانيه ميتنظ). ٦( است مرتبط زندگي مختلف، يها حوزه

 افراد آن، قيطر از که کرد فيتعر ييندهايفرا صورت به توان يم

 تجربه را نآ وقت وچه باشد داشته يجانيه چه که نيا بر توانند يم

 در ندهيفزا يا گونه به هيجان ميتنظ ).٧(بگذارد ريتأث کند ابراز و

 اند داده نشان مختلف شواهدو  واردشده رواني آسيب الگوهاي

 حوادث برابر در هيجاني يها پاسخ مديريت به قادر كه افرادي

 و افسردگي همچون ييها اختالل است ممكن نباشند، روزمره

 كارآمد ميتنظ كه است اين بر اعتقاد). ٨ند(ينما تجربه را اضطراب

 كيفيت ،يشناخت روان شادماني کننده نييتع، هيجاني يها تجربه

 و تجربه ي نحوه بر هيجان ت واس باال رواني بهداشت و برتر زندگي
 ).٩(گذارد يم تأثير هيجاني تجارب يتجلّ

 و کنند يم ميرا تنظ شانيها جانيه مختلفي يها وهيش به افراد
 يشناخت ميتنظ يراهبردها از استفاده ،ها روش نيتر متداول از يکي

 يشناخت يندهايفرا جان،يه يشناخت ميتنظ يراهبردها .است

 به زانندهيبرانگ و آور جانيه اطالعات تيريمد يبرا افراد که هستند

 فرآيندهاي منزله به ها جانيه راستا نيا در ).١٠( رنديگ يم کار

 تغيير و ارزيابي کنترل، مسئوليت که است بيروني و دروني

 عهده بر او اهداف يافتن ر تحققيمس در را فرد عاطفي يها واکنش

 در را فرد تواند يم ها جانيه ميدر تنظ نقص و اشکال هرگونه و دارد

 سازد ريپذ بيآس اضطراب و افسردگي چون رواني يها اختالل برابر

 مالمت شامل جانيه يشناخت ميتنظ متفاوت راهبرد ٩). ١٠(

 بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد تمرکز ،ينشخوارگر رش،يپذ ش،يخو

 و يساز فاجعه ،يريپذ دگاهيد مثبت، مجدد يابيارز ،يزير برنامه
 که دهند يم نشان شواهد ).١١مطرح شده است( گرانيد مالمت

 و خود دانستن مقصر ،ينشخوارگر مانند يشناخت يراهبردها

 يها جنبه ريسا و يافسردگ با مثبت صورت به يانگار فاجعه

 رينظ ييراهبردها در ،نکهيا ضمن ،باشد يم همبسته يشناخت بيآس
 ).١٢،١٣(است يمنف يهمبستگ نيا ،مثبت مجدد يابيارز

 مفهوم کي يسالمت ،يجهان بهداشت سازمان فيتعر به با توجه

 شود مشخص ديبا جامعه در آن يابيارز يبرا نيبنابرا؛ است ينسب

 منظور نيبد و است ازين مورد يبهداشت يها مراقبت نوع چه ارائه

 امروزه .شود شناخته و يبررس جامعه افراد يازهاين ابتدا است الزم

 مراقبت، تحت افراد يسالمت سطح ارتقاء و ازهاين نيتأم يبرا

 تيفيک). ١٤(دهند يم قرار يموردبررس را ها آن يزندگ تيفيک

 ادراک از است عبارت يجهان بهداشت سازمان فيتعر طبق يزندگ

 در که يارزش ستميس و فرهنگ عرصه در يزندگ تيوضع از دافرا

 مرتبط مهم امور و ارهايا،معهاهداف،انتظار باکه  کنند يم يزندگ آن

 طور به يبهداشت حوزه قاتيتحق در رياخ يها سال يط). ١٥(است

 يها برنامه ريتأث اريمع عنوان به يزندگ تيفيک از يا ندهيفزا

 اهداف از يکي امروزه که يطور به گردد يم استفاده يبهداشت

). ٢٠،١٦( باشد يم مارانيب يزندگ تيفيک بهبود ت،مراقب يها برنامه
 به ادياعت يروان و يجسم يامدهايپ که اند داده نشان ها پژوهش

 کننده مصرف افراد در يزندگ از تيرضا و يزندگ تيفيک کاهش

 ،يشناخت ستيز يها يازمندين،معتاد افراد). ٢١(شود يم منجر مواد
 سالم افراد با سهيمقا در که دارند يجانيه و ياجتماع،يشناخت روان

 دستگاه يابيارز يمحققان،چگونگ اعتقاد به هستند متفاوت

 ييباال تياهم از يمنف حادثه با شدن روبرو هنگام در فرد يشناخت

 دوطرفه يتعامل از يناش افراد يروان سالمت). ٢٢( است برخوردار

 يشناخت ميتنظ يراهبردها از يخاص انواع از استفاده انيم

). ٢٣( است زا تنش تيموقع از درست يابيارز و ها جانيه
 تا کند يم کمک افراد به ها جانيه يشناخت ميتنظ يراهبردها

 وهيش نيا .ندينما ميتنظ را يمنف يها جانيه و ها يختگيبرانگ

 ميمستق رابطه يروان يها بروز اختالل اي شرفتيپ رشد، با ميتنظ
 از نانآ يفکر يالگو يبازساز در افراد به ،دگاهيد نيا در). ٢٤(دارد

 يابيارز جهيدرنت). ٢٥(شود يم کمک يشناخت يبازساز قيطر

 برداشت اطالعات، کمبود ليدل به تيموقع از نادرست يشناخت

 يشناخت يراهبردها فرد ،و نادرست يرمنطقيغ اعتقادات اي اشتباه
  .نديگز يبرم زا يدگيتن تيموقع با روبرو شدن يرا برا خود

 سوءمصرف درصد ٩٠ از شتريب که دهد يم نشان قتيحق

 كه اند داده نشان مختلف مطالعات). ٢٦( هستند مرد مواد کنندگان

 رواني يها مداخله بدون دارويي، ي دارنده نگه يها درمان اثربخشي

 ،ريزش باالي ميزان و پايين دارويي تاطاع تعلّ به اجتماعي،
 داشت اذعان توان يم فوق مطالب به توجه با بنابراين .است ضعيف

 سوءمصرف اساسي يها هسته از هيجاني تجارب ناكارآمد ميتنظ كه

 کمک جانيه ميتنظ به يجانيه دانش .است مصرف وسوسه و مواد

 نيا به مربوط يها ييتوانا ديباد افرا مطلب، نيا به توجه با. کند يم
 .دهند پرورش عمل در ،آن يها دانش از استفاده منظور به را سطح

 يشتريب احتمال به ندارند، را خودشان يها ميتنظ ييتوانا که يافراد
 مداخالتي جهيدرنت ).۲۷(رنديگ يم قرار يطيمح عوامل ريتأث تحت

 دارند، تأكيد هيجان جويي نظم راهبردهاي مديريت و تعديل بر كه

 بروز و بازگشت از پيشگيري درمان، در مهمي نقش توانند يم

 ،درمجموع .باشند داشته يزندگ تيفيک شيافزا نيهمچن و وسوسه
 سوءمصرف افراد مشكالت از يكي ها جانيه تنظيم در دشواري

 حاالت مديريت در شكست به منجر مسئله اين و است مواد كننده

 بنابراين، .شود يم مواد كننده سوءمصرف افراد هيجاني و عاطفي
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 ۱۳۹۳ مرداد، ۵، شماره ۲۵دوره   اروميه مجله پزشکي
  

٤٢٧  

 جانيه يشناخت ميتنظ يراهبردها ياثربخش حاضر پژوهش هدف

  .باشد يم متادون با درمان تحت مردان يزندگ تيفيک شيافزا بر
 

  مواد و روش کار 
و  آزمون شيپ يشيآزما يها پژوهشطرح پژوهش حاضر از نوع 

 آموزش ياجران پژوهش يدر ا با گروه کنترل است. آزمون پس

و  مستقل ريمتغ عنوان به جانيه يشناخت ميتنظ يراهبردها
 هيکل ؛ وشد گرفته نظر در وابسته ريمتغ عنوان به يزندگ تيفيک

 هياروم شهردر  متادون با درمان تحت مواد سوءمصرف يدارا مردان
بود  عبارتز ين پژوهش ي نمونهند. بودن پژوهش يا يآمار جامعه

 متادون با درمان تحت مواد که سوءمصرف يمرد دارا نفر ٣٢از

موضوع و  يتحت بررسه افراد يکل يالزم به ذکر است برا .ندبود
 مشخصاتفرم  کننده شرکتروش اجرا شرح داده شد و افراد 

 ،تأهل وضعيت سن، خانوادگي، نامو  نام شامل( دموگرافيک
 .نمودند تکميل را پژوهش در شرکت نامه تيرضا) و تحصيالت

 سنعبارت بود از:  پژوهش در شرکت براي افراد ورود يها مالک

 حداقل ،ييابتدا پنجم تحصيالت حداقل دارا بودن ،سال ٢٠ باالي

 دارنده نگه درمان از مكرر استفاده و مواد از كامل پرهيز ماه ٢

 ادرار تست طريق از پرستار توسط ز کامليپرهصحت  بود. متادون

 ابتال زياز پژوهش ن خروج يها مالک .شد يم مشخص درمانگاه در

 در يپزشک روان يها درمان اخذ مزمن، يا حاد جسمي بيماري به

 يها آموزش دريافت سابقه و گردان روان مواد مصرف ،مطالعه زمان

نمونه  نوع ازن پژوهش يا يريگ نمونه روشد. بودن رفتاري -شناختي
 جهت يدرمان پرونده يدارا کهبود  يافراد شامل و بود دسترس در

 نفر ١٦ تعداد تصادفي طور به ها آنان يم از .بودند متادون با درمان

 .گرفتند قرار انتظار ليستز در ين گريد نفر ١٦ و آزمايش گروه در
 و شد ميتنظ يآموزش جلسات دستورالعمل ش،يآزما شروع از قبل

 ديگرد اجرا گروه هردو يرو )يزندگ تيفيک پرسشنامه( آزمون شيپ
 اجرا ش،يآزما گروه يرو هفته ١٢ مدت به يآموزش برنامه ،سپس و

 افتيدر يآموزش گونه چيهن مدت يدر ا گواه گروهاما افراد ؛ شد

 .ديگرد اجرا آزمون پس گروه هردو يروند. سپس نکرد
  :ابزار پژوهش

 يزندگ تيفيک اسيمقن پژوهش؛ يا يابزار سنجش اصل

 ٢٦ از پرسشنامه نيا .بود(QoLWHO)يجهان بهداشت سازمان

 سالمت بهداشت، با مرتبط يها حوزه که است شده ليتشک ماده

 مؤلفه چهار. کند يم يبررس را طيمح و ياجتماع روابط روان،
 يزندگ يمعن ،يزندگ ملزومات :از اند عبارت يزندگ تيفيک اسيمق

 در ها تميآ نيا از هرکدام .يفرد نيب روابط،يکيزيف سالمت
ن يا نيچن هم. است شده ذکر جداگانه صورت به مذکور پرسشنامه
 يعامل ليتحل يبررس جهت معلم ٥٠٤ يرو ران بريدر ا پرسشنامه

 حاضر پژوهش در آمده به دست ييايپا). ٢٨به اجرا درآمده است (
 .بود ٧٩/٠ با برابر ديمحاسبه گرد کرونباخ يآلفا روش با که زين

  آموزش داده شد: ريز صورت به جانيه يشناخت ميتنظ يراهبردها

  جانيه يشناخت ميتنظ يها مهارت آموزشي پروتكل يمحتو
 حاتيتوض هدف جامعه به شده داده آموزش يشناخت يراهبردها و يرفتار يها مهارت جلسات

 هدف جامعه از آزمون شيپ ياجرا- اول
 يموزشآ دوره از يکل يفيتوص و يساز مفهوم ارائه-

 يآموزش دوره موضوع انتخاب منطق و ليدال -
 جلسات نيقوان انيب -
 

 اعضا سؤاالت به ،شتريب زهيانگ جاديا و ابهام رفع جهت در

 شد داده پاسخ

 مثبت يها جانيه از آگاهي و آموزش جانيه فيتوص- دوم
 فرد بر يرگذاريتأث وهيش و هيثانو و هياول يها جانيه انواع-
 و هيثانو و هياول يها جانيه صيتشخ يعمل کارگاه-
 يفرد فيتکال-

 يها جانيه شيپا و رفتارها يبررس :(home work) ارائه
 و جانيه مخصوص برگه در نآ نوشتن و هيثانو و هياول

 گروه به ارائه

 ،يشناخت روان يستيبهز با نآ و ارتباط جانيه ميتنظ فيتوص- سوم
 جانيه يبخش در نظم يشناخت يراهبردها و يرفتار يها مهارت شناخت-
 راهبردها و ها مهارت ييشناسا و صيتشخ کارگاه-

 يراهبردها و ها مهارت صيتشخ :)يف خانگي(تکلارائه
 گروه به بازخورد ارائه و هفته در خود يرفتار و يشناخت

 ندهيآ جلسه در
 سالم يها جانيه موانع بر غلبه مهارت آموزش کارگاه- چهارم

 گرانيد سرزنش و خود سرزنش يمنف يراهبردها با مقابله-
 اي و خود ،فرد که يموارد نوشتن :)يف خانگي(تکل ارائه

 جلسه در گروه به ارائه و است کرده سرزنش را گرانيد

 ندهيآ
 هيجاني يميخودتنظ در ياجتماع -يشناخت عوامل فيتوص- پنجم

 آن راتيتأث و يپندار زيآم فاجعه يمنف يشناخت راهبرد با مقابله و يبررس کارگاه-
 شيپا و رفتارها يبررس :)يف خانگي(تکل ارائه

 شده تجربه موارد يپندار زيآم فاجعه بر يمبتن يها جانيه

  ندهيآ جلسه در گروه به ارائه و
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 زادگان و همکاران يعيس يعل  ... اثربخشي آموزش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان توأم با درمان
 

٤٢٨  

 حاتيتوض هدف جامعه به شده داده آموزش يشناخت يراهبردها و يرفتار يها مهارت جلسات
 يشناخت و يجسم يريپذ بيآس کاهش يها راه موزشآ- ششم

 با مقابله يها روش و آن يمنف و مثبت ابعاد و رشيپذ يشناخت راهبرد يبررس-

 آن يمنف ابعاد

 انگريب موارد و رفتارها يبررس :)يف خانگي(تکلارائه

 ارائه و هفته طول در انيمنف ابعاد و رشيپذ راهبرد

 ندهيآ جلسه در گروه به بازخورد
 مثبت يها جانيه شيافزا يها راه موزشآ- هفتم

 نآ راتيتأث و يذهن نشخوار يمنف راهبرد با مقابله و يبررس کارگاه-
 رفتار کي حداقل روزانه انجام :)يف خانگي(تکل ارائه

 با مقابله ها فن از استفاده و مثبت جانيه تجربه جهت

 جلسه در گروه به بازخورد ارائه و هفته در يذهن نشخوار

 ندهيآ
 قضاوت بدون جانيه به توجه موزشآ- هشتم

 نآ يمنف و مثبت ابعاد و مثبت مجدد توجه راهبرد يبررس-
 ها جانيه شيپا و رفتارها يبررس :)يف خانگي(تکل ارائه

 رفتارها و اتيتجرب به مجدد مثبت توجه و قضاوت بدون

 در گروه به بازخورد ارائه و مخصوص برگه در نآ ثبت و

 ندهيآ جلسه
 ها جانيه با شدن روبرو مهارت آموزش- نهم

 يجانيه التيتما برعکس کردن عمل-
 نآ مثبت راتيتأث و يزير برنامه به مجدد توجه يشناخت راهبرد يبررس-

 برعکس کردن عمل مهارت نيتمر ):يف خانگي(تکل ارائه

 به بازخورد ارائه و مجدد يزير برنامه و يجانيه التيتما

 بعد جلسه در گروه
 مسئله حل مهارت موزشآ- دهم

 نآ مثبت راتيتأث و مثبت يابيارز باز يشناخت راهبرد يبررس -
 شده ادگرفتهي مهارت بستن کار به :)يخانگ في(تکلارائه

 بعد جلسه در گروه به بازخورد ارائه و مورد چند ثبت و
 حيصح راه از يجانيه مشکالت حل يها روش موزشآ ازدهمي

 آن مثبت راتيتأث و دگاهيد اتخاذ مثبت يشناخت راهبرد يبررس -
 شده ادگرفتهي مهارت بستن کار به): يف خانگي(تکلارائه

 ارائه و نآ حل روش و شده حل يجانيه مشکالت ثبت و

 بعد جلسه در گروه به بازخورد
 و يرفتار ناتيتمر روند ادامه جهت در يانيپا يها هيتوص ارائه و آزمون پس ياجرا دوازدهم

 يزندگ و تفکر سبک به ليتبد جهت يشناخت
 

  
 ها افتهي

 ٣٠تا  ٢٠يدر رده سن کنندگان شرکتنفر از  ٩ ،سن برحسب

 ٤١نفر در حدود  ٨و ٤٠ يال ٣١ انيم يدر رده سننفر  ١٥ ،يسالگ
نفر  ١٩الت، تعداد يسطح تحص ازنظرن يهمچن بودند. سال ٥٠ يال

نفر  دو و يرستانينفر سواد دب ١١، ييو راهنما ييسواد ابتدا ها آناز 
 نيانگيم ١ شماره جدول در ادامه، در .بودندپلم يا باالتر از ديپلم يد
 آن يها مؤلفه ريز از کي هر و يزندگ تيفيک ريمتغ اريمع انحراف و

 .گردد يم يبررس کنترل و شيآزما يها گروه از کي هر در
 

 کنترل و شيآزما يها گروه در آن يها مؤلفه ريز و يزندگ تيفيک به مربوط يفيتوص يها شاخص :)١جدول (

 کنترل گروه شيآزما گروه گروه
      
 اريمع انحراف نيانگيم اريمع انحراف نيانگيم آماره

          ريمتغ 
  آزمون پس   آزمون شيپ   آزمون پس   آزمون شيپ   آزمون پس   آزمون شيپ   آزمون پس   آزمون شيپ 

 ملزومات

 يزندگ
٨٠٦/٠ ٠٠٤/١ ٢١ ٥٦/١٧ ٨٠٨/٠ ٨٦٨/٠ ٩٣/٢٥ ٠٦/١٩ 

 ٧٥٦/٠ ٨٤/٠ ٣١/١٧ ٩٣/١٤ ٥٥٩/٠ ٧٥٩/٠ ٢٥/٢٣ ١٨/١٦ يزندگ يمعن
 سالمت

 يکيزيف
٣٥٣/٠ ٦٤٦/٠ ٥٦/١٦ ٨١/١٧ ٣٧٥/٠ ٥٥٣/٠ ٨٧/١٧ ٣١/١٧ 

 نيب روابط
 يفرد

٦٧/٠ ٥١٤/٠ ٥/١٤ ٦٨/١٢ ٣٨١/٠ ٧٠٥/٠ ٠٦/١٨ ٣١/١٣ 

 تيفيک
 يزندگ

٤٨/٧ ٧٦/٨ ٣٧/٦٩ ٦٣ ٦٦/٥ ٠٣/٩ ١٢/٨٥ ٨٧/٦٥ 
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 ۱۳۹۳ مرداد، ۵، شماره ۲۵دوره   اروميه مجله پزشکي
 

٤٢٩  

 يها نمره تفاوت که دهد يم نشان ١ جدول در مندرج نتايج
 هم به بسيار كاربندي در شركت از پيش گروه دو آزمون شيپ

 گروه دو يها نمره بين تفاوت آن پايان از پس ولي ،هستند نزديك

 و پيش يها نمره به رجوع .است يافته چشمگيري افزايش

 در كنترل گروه يها نمره كه است اين از حاكي ها گروه آزمون پس

 گروه در تفاوت اين اام ندارند، هم با چنداني تفاوت ،بررسي نوبت دو

 در آزمون شيپ در ها گروه يها نمره ،نيهمچن .است زياد آزمايش

 و يکيزيف سالمت ،يزندگ يمعنا ،يزندگ ملزومات يها مؤلفه ريز

 انجام از پس اما ؛ندارند هم با يچندان تفاوت يفرد نيب روابط

 با سهيمقا در آزمون پس در شيآزما گروه يها نمره يکاربند

 .دهند يم نشان را يدار يمعن تفاوت آزمون شيپ
 يبرابر ي مفروضه تا است الزم انسيکووار آزمون ياجرا از قبل

ج يبر اساس نتا .شود يبررس يکمک و وابسته ريمتغ يها انسيوار
 يبر برقرار ي) مبنF ،۴۴۳/۰=P=۶۳۱/۰آزمون لون (

، ها انسيوار يو همسان يبيمربوط به نرمال بودن تقر يها فرض شيپ
  انس وجود داشت.يل کووارياستفاده از آزمون تحل يط الزم برايشرا

  
  و کنترل يشيدر گروه آزما يت زندگيفيانس نمرات کيل کوواريج تحلينتا ):۲( جدول

  مجذور اتا  يمعنادار Fبيضر  ن مجذوراتيانگيم  يدرجه آزاد  رهايمتغ
  ٣٨٩/٠  ۰۰۱/۰  ٤٧٠/١٨  ١٨٦/٥١٤  ۱  آزمون شيپ

  ۶۶۷/۰  ۰۰۱/۰  ٠٧٧/٥٨  ٧٥٩/١٦١٦  ۱  يت گروهيعضو

  
 يراهبردها آموزش ريتأثانس مربوط به يل کوواريتحلج ينتا 

ارائه شده  ۲در جدول  يزندگ تيفيک بر جانيه يشناخت ميتنظ
ن دو گروه تفاوت يانس نشان داد که بيل کووارياست. آزمون تحل

 آموزش که يطور به) F ،۰۰۱ /۰=P=۴۷۰/۱۸وجود دارد( يدار يمعن

ش يتوانست باعث افزا جانيه يشناخت ميتنظ يراهبردها
ن يش شود. در ايدر گروه آزما يزندگ تيفيکن يانگيم مالحظه قابل
ج جدول يکه نتا طور همان است. شده مهار آزمون شيپ ريتأثل يتحل

 تيفيک يها نمرهمانده  ين باقيانگين ميتفاوت ب دهد يمنشان  ۲
 ريتأثش و کنترل پس از مهار يدر دو گروه آزما ها يآزمودن يزندگ

درصد بوده  ۶۷ يگروه ريتأثن يا زانيم است. معنادار آزمون شيپ
دو  يزندگ تيفيک يها نمرهدرصد تفاوت  ۶۶ گريد عبارت به؛ است

 است جانيه يشناخت ميتنظ يراهبردها آموزش گروه مربوط به
 ،ها مؤلفهر يز يبرا انسيکووار آزمون انجام از قبل ن،يهمچن 
 تيفيک يها مؤلفه ريز از کي هر در ها انسيوار يبرابر نيلو آزمون
 بود نيا از يحاک آزمون نيا از حاصل جينتا .شود يم يبررس يزندگ

 ملزومات يرهايمتغ از کي هر در ها انسيوار يبرابر مفروضه که

، F=۹۲۷/۱(يزندگ يمعنا ،)F ،۴۴۶/۰=P=۵۹۷/۰(يزندگ
۱۷۵/۰=P(، يکيزيف سالمت)۶۵۹/۰=F ،۴۲۳ /۰=P ( نيب روابط و 
 ريتأث يبررس جينتا .است شده تيرعا )F ،۳۲۰ /۰=P=۰۲۲/۱(يفرد

 ريز از کي هر بر جانيه يشناخت ميتنظ يراهبردها آموزش

 ٣ جدول در انسيکووار آزمون قيطر از يزندگ تيفيک يها مؤلفه
  :است شده ارائه

 
  يزندگ تيفيک يها مؤلفه ريز بر جانيه يشناخت ميتنظ يراهبردها آموزش اثر به مربوط انسيکووار ليتحل جينتا ):٣جدول (

 اتا مجذور يدار يمعن سطح Fبيضر مجذورات نيانگيم يآزاد درجه منابع رهايمتغ

 ١٧٨/٠ ٢٥/٠ ٤٦٩/٥ ٤٣١/٤٦ ١ آزمون شيپ يزندگ ملزومات
 ٤١٥/٠ ٠٠٠/٠ ٤٣٩/١٨ ٥٦٣/١٥١ ١ يگروهت يعضو

 ٠٥٣/٠ /٢٤٠ ٤٤٥/١ ٣٤٠/٨ ١ آزمون شيپ يزندگ يمعنا
 ٦١٩/٠ ٠٠٠/٠ ١٥٣/٤٢ ٣٠٣/٢٤٣ ١ يگروهت يعضو

 ٩٤/٠ ١١٢/٠ ٧٠١/٢ ٠٤٩/٥ ١ آزمون شيپ يکيزيف سالمت
 ١٩١/٠ ٠٢/٠ ١٢٤/٦ ٤٤٧/١١ ١ يگروهت يعضو

 ٢٨٢/٠ ٠٠٤/٠ ٢٤٣/١٠ ٠٠٨/٣٣ ١ آزمون شيپ يفرد نيب روابط
 ٥١٨/٠ ٠٠٠/٠ ٩١٧/٢٧  ۰۴۵/۹۰ ١ يگروهت يعضو

 
 گرفتن نظر در با و ٣ جدول در آمده به دست جينتا اساس بر 

 که شود يم مشخص ،هم پراش اي يکمک ريمتغ عنوان به آزمون شيپ

 يزندگ تيفيک شيافزا موجب جانيه يشناخت ميتنظ برنامه ياجرا

، F=۴۳/۱۸(يزندگ ملزومات شامل آن يها مؤلفه ريز از کي هر در
۰۰۱ /۰=P(، يزندگ يمعنا)۱۵/۴۲=F ،۰۰۱ /۰=P(، سالمت 

، F=۹۱/۲۷(يفرد نيب روابط و ) F ،۲ ۰/۰=P=۱۲/۶(يکيزيف
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٤٣٠  

۰۰۱/۰=P( در برنامه ريتأث زانيم خصوص، نيا در .است شده 

 که است بوده ٤٢/٠ يزندگ ملزومات ريمتغ يبرا آزمون پس مرحله

 يزندگ يمعنا ريمتغ يبرا ريتأث نيا .است دار يمعن ٠١/٠ سطح در
 ريمتغ در .است دار يمعن ٠١/٠سطح در که است ٦٢/٠ با برابر

 ٠٥/٠ سطح در که است ١٩/٠ با برابر ريتأث نيا يکيزيف سالمت
 ٥٢/٠ مقدار به يريتأث با زين يفرد نيب روابط ريمتغ .است دار يمعن
 .بود دار يمعن ٠١/٠سطح در

 
 يريگ جهينت و بحث
 يراهبردها آموزش ياثربخش يحاضر بررسهدف از پژوهش  

 تحت مردان يزندگ تيفيک شيافزا بر جانيه يشناخت ميتنظ

 ميتنظ يراهبردها آموزش ج نشان داد کهيبود. نتا متادون با درمان
ن يا به است. اثربخش يت زندگيفيش کيدر افزا جانيه يشناخت

ش يدرافزا جانيه يشناخت ميتنظ يراهبردها آموزش که يمعن
ن يا جينتا بوده است. مؤثر يشيآزما يگروها يت زندگيفيک

ن يبوتو يها افتهيبا  ميرمستقيغو  ميمستق صورت به پژوهش
 که دهند يم نشان ها پژوهش ) همسو است.٣٠و ٢٩(وکانتور

 تيرضا و يزندگ تيفيک کاهش به ادياعت يروان و يجسم يامدهايپ
 ميتنظ آموزش .شود يم منجر مواد کننده مصرف افراد در يزندگ از

 يمنف يشناخت ميتنظ از استفاده زانيم کاهش با جانيه يشناخت
 ليقب از جانيه ميتنظ مثبت يشناخت ياز راهبردها استفاده و

 موجب يزير برنامه -مثبت مجدد يابيارز و مثبت مجدد تمرکز
 کنترل احساس فرد که يحالت در .شود يم يزندگ تيفيک شيافرا
 وجود به او در مثبت احساس ينوع دارد، رونيب و درون طيمح بر
  ).٣١( گردد يم يجانيه مشکالت به فرد يابتال مانع که ديآ يم

 گروه در آزمون پس و آزمون شيپ نتايج تحليل در همچنين،

 در شركت با افراد كه شد مشخص حاضر پژوهش كنترلِ و آزمايشي

 بهبود يشناخت جانيه ميتنظ آموزشي يها و کارگاه جلسات

 رسد يم نظر به .دهند يم نشان يزندگ تيفيک در را يا مالحظه قابل

 قالب در هيجاني افشاي با متادون، دارنده نگه درمان تحت افراد كه

 ها گروه داخل در حمايتي منابع بر تكيه با و آموزشي يها کارگاه
 يا مقابله يها فن يادگيري و هيجاني و اطالعاتي حمايت ازجمله

 مشكل بر مبتني يها جانيه توانند يم استرس، با مقابله در مؤثر

 نحو به است، مخدر مواد مصرف از پرهيز همان كه را خود اصلي

 اين در ها پژوهش ديگر با ،يافته، اين .كنند مديريت و اداره مطلوبي

  ).٣٣، ٣٢( است همسو چارچوب
 گروه يها يآزمودن يها نمره كه داد نشان پژوهش، نتايج

 بين روابط شامل که يزندگ تيفيک يها اسيمق خرده در آزمايش

 يمعنادار طور به است فيزيكي سالمت و زندگي ملزومات فردي،
 در كه ييها فن ازجمله .است كنترل گروه در افراد يها نمره از باالتر

 توانايي مهارت ،رديگ يم قرار موردتوجه زندگي يها مهارت آموزش

 از يكي عنوان به فردي بين روابط .است فردي بين مؤثر ارتباط

 مناسب، فردي بين روابط داشتن به زندگي كيفيت يها مؤلفه

 ميزان و ديگران و خود از رضايت زندگي، امور مطلوب انجام توانايي

 مهارت آموزش كه رسد يم نظر به .دارد اشاره اجتماعي حمايت

 حل براي افراد، كه شود يم باعث مؤثر فردي بين ارتباط توانايي

 كه شوند متصل متخصص و مجرب حامي يك به خود، مشكالت

 مواد مصرف ژهيو به مشكالت با مقابله زمينه در را الزم يها تيحما

 شود يم باعث ها آموزش اين همچنين، .دهد يم ارائه فرد به مخدر

 نفس اعتمادبه با و كند عمل مقتدرانه ديگران با برخورد در فرد كه

 يرمنطقيغ يها خواسته با منطقي و مؤثر مقابله توانايي بيشتر،

 ،مؤثر فردي بين روابط آموزش سو، ديگر از .باشد داشته را ديگران
 و رساند يم ياري سازنده و سالم روابط برقراري جهت در را افراد

 ها آن ابزاري و اطالعاتي عاطفي، يها تيحما كه افرادي يراب

 اهميت رساند ياري مشكالت با مؤثر مقابله در فرد به تواند يم

  ).٣٣،٣٤( دارد يا ژهيو
 ميتنظ که کرد اشاره نکته نيا به توان يم ها افتهي نيا هيتوج در

 ،ها جانيه يشناخت يابيبازارز مثبت راهبرد مخصوصاً و جانيه

 رفتار و مثبت احساسات شيافزا و يمنف احساسات کاهش باعث

 رفتارهاي شدن هماهنگ باعث و )٣٥(شود يم افراد سازگارانه

 بهبود يحتّ و شود يم مثبت يشناخت روان يها حالت و سازگارانه

 نيا به عالقه و ياجتماع،انفرادي يها تيفعال جهت در فردي ييتوانا
 دليل به مواد کننده مصرفسوء افراد). ٣٦( دارد يپ در را ها تيفعال

 بردن كار به در ناتواني جان،يه ميتنظ يها مهارت با آشنايي عدم

 مؤثر يا مقابله راهكارهاي از استفاده عدم ،مؤثر ارتباطي يها فن

 و شوند يم ارتباطي و عاطفي مشكالت دچار ،تيبه موقع وابسته
 نيا ؛ وکنند يم جبران مواد به آوردن روي با را خود روابط در ضعف

 از تيرضا عدم و يزندگ تيفيک کاهش موجب خود نوبه به زين

 استرس با مناسب يا مقابله راهكارهاي چون ها آن .شود يم يزندگ

 حل و موقع به و صحيح يريگ ميتصم يياتوان و هنر و دانند ينم را

 صورت و به شوند يم مشكالت تسليم يآسان به ندارند، را مسئله

دا يپ گرايش مواد به کرده و ياحساس درماندگ رواني و رفتاري
 و ها مهارت آموزش كه رسد يم نظر به بنابراين، .کنند يم

 تواند يم افراد به يشناخت وهيش به جانيه ميتنظ مثبت يراهبردها
 اين زندگي كيفيت سطح ارتقاء و يبخش توان براي مناسبي راهكار

 تجربه زندگي در را مختلفي يها بيآس كه معتاداني ژهيو به افراد

 سطح ارتقاء و يبخش توان باهدف حاضر پژوهش .باشد اند کرده

 آموزش با متادون دارنده نگه درمان تحت معتادان زندگي كيفيت

 .شد انجام هياروم شهرستان در يشناخت جانيه ميتنظ يراهبردها
 اعتياد ترك مركز چندين در ييها پژوهش است که يضرور
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گردد. الزم به  يبررس زين زنان يروآن بر  ياثربخشو  شده انجام
 در .گردد لحاظ يستيبا زين فرهنگي و قوميتي تنوعاشاره است که 

 از بعد هفته دو از پس بالفاصله آزمون پس ارزيابي حاضر، پژوهش

 با است، شده انجام يشناخت جانيه ميتنظ يراهبردها آموزش

 دارد، اهميت بلندمدت در رفتار تغيير درمجموع كه اين به توجه

 طور به .باشند داشته توجه مهم اين به آينده تحقيقات است يضرور

 جانيه ميتنظ يراهبردها آموزش كه رسد يم نظر به خالصه،

 استفاده تقويت باعث ،معتادان ازجمله دهيد بيآس افراد به يشناخت

 سطح ارتقاء و شده مشكالت حل اي بر يا مقابله راهكارهاي از مؤثر

 گرفتن نظر در با نيبنابرا ؛دارد دنبال به را افراد زندگي كيفيت

 انيمتصد و مسئوالن به تواند يم پژوهش اين نتايج ،ها تيمحدود

 يها برنامه طراحان ،درمانگران روان مشاوران، ،نروا بهداشت حوزه
 و باليني روانشناسان ،يشناخت روان مشكالت از پيشگيري

 كند كمك رواني بهداشت ارتقاي يها برنامه تمهيد در پزشکان روان

 و نموده تدوين نهيهز کم و كاربردي عملي، هدفمند، ييها برنامه تا
 سالمت سطح افزايش و اجتماعي يها بيآس كاهش براي ها آن از

  رند.يبهره بگ جامعه رواني
 

 قدرداني و تشکر
 هيريخ موسسه ياجتماع يها بيآس کاهش از مرکز لهيوس نيبد
 مطالعه اين اجراي در كه غربي آذربايجان استان هياروم سبز فرصت

  .ديآ يم عملبه  تشكر و تقدير داشتند را همكاري نهايت
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Abstract 
Background & Aims: In substance use treatment, total intervention is necessary. One of the 
interventions associated with medical treatment is the training cognitive emotion regulation strategies 
that have received less attention. The main objective of this study is to check the effectiveness of 
cognitive emotion regulation strategies on increasing the quality of men’s life treated with methadone 
in Urmia. 
Materials & Methods: In an experimental design with pre-test/post-test with control group paradigm, 
a sample of 32 patient   with hypertension were selected by available sampling method and randomly 
were assigned to two experimental (n=16) and one control groups (n=16). The measurement tool was 
World Health Organization-Quality of life (SF-36) Short term Questionnaire. Each group was in drug 
therapy but the experimental group participated in 12 sessions of training cognitive emotion regulation 
strategies while the control group did not receive any treatment. The mean scores of the two groups 
were compared through analysis of covariance (ANCOVA). 
Results: Based on the findings of this research, it was clear that in subscales of life’s quality, including 
interpersonal relationships, physical health and essentials of life, the scores of experimental group 
were significantly higher than the control groups.  
Conclusions The findings of this study suggest that the difficulties in emotional regulations is one of 
the problems in addict people, and learning how to express emotions regulation correctly and 
cognitively can be effective in reducing problems and improving the quality of life.  
Keywords: Substance abuse, Quality of life, Cognitive emotion regulation strategies, Methadone 
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