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 بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری معتادان تحت درمان

 2آقامحمديان شعربافحمیدرضا ،  1فهیمه شهرزادنیا

 کارشناس ارشد روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد. ایران-1

  دکتری روانشناسی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-2

 چکیده 

است. روش  هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری معتادان تحت درمان

 ، کليه معتادان تحت درمانجامعه آماری پس آزمون با گروه کنترل است.  -تحقيق شبه آزمایشی از نوع پيش آزمون این 

نفر از آنها به  93بود که از این ميان تعداد 1931مراجعه کننده به کلينيک ترک اعتياد راد شهر مشهد در بازه زمانی زمستان 

ی جمع برا و آزمایش تقسيم شدند. کنترلصورت دردسترس انتخاب و پس از بررسی مالک های ورود و خروج، به دو گروه 

مبتنی بر ن مادراستفاده گردید. پس از اجرای پيش آزمون، آموزش ( 1933)پرسشنامه پرخاشگری اهواز از آوری داده ها 

به گروه آزمایش ارایه گردید. برای تحليل داده ها از روش تحليل کواریانس استفاده شد.  ساعته 2جلسه  8طی تعهد ش و پذیر

(. در نتيجه P <30/3) گری معتادان تحت درمان اثربخش بوده استآموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشنتایج نشان داد 

در کلينيک های ترک اعتياد و محيط های آموزشی گام موثری در جهت کاهش می توان با آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد 

 برداشت. پرخاشگری معتادان تحت درمان 

 .ن تحت درمان، معتاداپرخاشگری، آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهدکلیدواژه ها: 
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 مقدمه 

صرف  سوء  و اعتياد پدیده شکل  عنوان به مواد م ست  شده  شناخته  دنيا همه برای روزافزون و فراگير م  مواد به اعتياد .ا

  های ویرانگری که چرا اند؛ نهاده نام سااوز هسااتی بالی آن به که اساات ای پدیده نابسااامانی ،اجتماعی، عنوان به مخدر

سياری  سرکوب  ساز  زمينه آن از حاصل  (.  1،2311گردد)فيست و فيست   می اخالقی و فرهنگی هنجارهای و ش هاارز از ب

 گوناگونی مشکالت روانشناختی   وجود مطالعات، که طوری به است  و مزمن عودکننده روانی بيماری یک مخدر، مواد به

شانه های  چنان که کرده اند، گزارش معتاد افراد در اعتياد را شی،  روان ن ضطراب،  پری سردگی،  ا سهای    اف شگری، تر  پرخا

پژوهش  طی هستند که  مشکالتی  جمله از استرس  و پارانوئيدی افکار عملی،-فکری وسواس  و جسمانی  شکایات  مرضی، 

 (.2312داشته اند )حيدری و همکاران، ارتباط مواد مخدر مصرف به وابستگی با مختلف های

شان  مطالعات شارهای  به خصوص  جوامع، اجتماعی شاخص های  با اعتياد که داده اند ن می  مرتبط آن، در موجود روانی ف

 سمت  به را او می تواند و می اندازد خطر به را انسان  روانی سالمت  اجتماعی، فشارهای  و استرس ها  وجود واقع در .باشد 

 راه فرد که صورتی  در بنابراین دهد؛ سوق  مخدر مواد مصرف  سوء   :مانند پرخطری رفتارهای انجام و روانی اختالالت

شااد  خواهد جدیدتری مشااکالت دچار باشااد، الزم مهارت های فاقد و باشااد نياموخته را اسااترس ها با مقابله صااحي 

 (.2313)رحيمی،

 حوزه از یکی پرخاشااگری یکی از رفتارهای پر خطری که این قشاار را تهدید می کند بروز خشااونت و پرخاشااگری اساات.

ست  هایی سخ  عنوان به که ا شود     تهدید برابر در رفتاری پا شده در نظر گرفته می  شکالت      .درک  شگری از جمله م پرخا

شود  به            سياری از مشکالت ارتباطی و اختالل های شخصيتی را موجب می  ست که اگر به صورت افراطی درآید، ب رفتاری ا

شایع ترین مشکالت معتادان تحت درمان و از دالیل مهم ارجاع آنان به مراکز روان    2همين دليل خشم و پرخاشگری   یکی از 

شوارتزمن         ستاک،لدینگان و  سربين، ا ستوری،  ست )مارتين ا شاوره ا ( معتقد است که واژه  1331بارون ) (.2311، 9درمانی و م

ه به معنای پيش رفتن و نزدیک شاادن به مشااتق شااده ک Aggrediپرخاشااگری زیر مجموعه اختالل ساالوک  از ریشااه التين 

                                                           
Feist J, Feist JG 1 

2. aggression  
3 . Martin-storey, serbin., stackLedingham & Schwartzman,. 
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هدفی می باشد اما روانشناسان اجتماعی پرخاشگری را مشتمل بر رفتارهایی می دانند که فرد به خود یا دیگران آزار جسمانی         

وارد می کند. به عبارت دیگر پرخاشگری یعنی تحميل عمدی برخی از شکل های صدمه و آسيب به خود یا دیگران)یعقوبی       

 (.1933اران، و همک

پرخاشگری عملی است که قصد آزار رسانی به دیگری را دارد. این موضوع به طور گسترده ای مطالعه شده است زیرا اثرات           

 (. 2312تحصيلی، اجتماعی و روانشناختی آن به خوبی پيش بينی کننده رفتارهای ضد اجتماعی  در آینده است )کله ورلی ، 

 ا به دو بخش مسلط تقسيم کرده اند: مستقيم  و غير مستقيم . نظریه های مختلف، پرخاشگری ر

 

 

 

پرخاشگری فيزیکی: مجموعه ای از رفتارهای آشکار است که هدفشان صدمه یا آسيب به شخص دیگر، تمایل به صدمه زدن 

که پرخاشگری (. تحقيقات انجام شده بيان کرده اند 2312، 1یا حمله کردن به دیگری و نزاع کردن)جنگيدن( است)کارین

فيزیکی در دوره های مختلف رشد اتفاق می افتد، در سال های اوليه زندگی پدیدار می شود و در بين بيشتر کودکان رواج 

 (.2312دارد، اما در طول پيش دبستانی و سال های اول مدرسه به تدریج کاهش می یابد)کله ورلی، 

ادن و ناسزاگویی، تهدید دیگران و سخنان توهين آميز به دیگران   پرخاشگری کالمی: فرد با رفتارهای آشکاری چون فحش د  

 (.1933؛ به نقل از رحيمی احمدآبادی، آقا محمدیان، مدرس غروی، کارشکی، 1388آسيب می زند)هافه، 

ست. درمان مبتنی         سی قرار گرفته ا شکالت معتادان تحت درمان مورد برر شيوه های درمانی زیادی برای کاهش م تاکنون اثر 

ش  ها تالشااود و در آنرفتاری موج سااوم یکی از راههای موثر، شااناخته می –های شااناختی بر پذیرش و تعهد به عنوان درمان

 شود به جای تغيير شناخت ها، ارتباط روان شناختی فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد     می

. هدف این شاايوه درمانی، کمک به افراد برای دساات یابی به یک زندگی ارزشاامندتر و هاسااتترین نوع این درمان، از رایج

ست و شش فرایند مرکزی دارد که به انعطاف پذیری روان       شناختی ا رضایت بخش تر از طریق افزایش انعطاف پذیری روان 

( بافتار    ۴ظه لحظه های زندگی     ( تماس با لح  9( نا هم آميزی شاااناختی   2( پذیرش  1شاااوند و عبارتند از:    شاااناختی منجر می 

شتن     شتن خوی سازی ارزش ها( و     (0انگا شن  شش مولفه را می توان در دو حيطه فرایندهای ذهن   1رو ( تعهد / پایبندی. این 

                                                           
1.  Karin 
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،  سااينیحآگاهی و تغيير رفتار دسااته بندی کرد، فرایندهایی که در ترکيب با هم انعطاف پذیری شااناختی را ایجاد می کنند ) 

193۴.) 

 
 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و مولفه هایش -1شماره  شکل

صلی آن تقویت انعطاف           ست؛ بلکه هدف ا سات آزارنده ني سا شکل یا فراوانی افکار و اح هدف درمان پذیرش و تعهد تغيير 

ضااای   تپذیری روان شااناختی اساات. توانایی تماس با لحظه لحظه های زندگی و تغيير و ت بيت رفتار اساات، رفتاری که به مق  

امروزه عالوه بر پرهيز از مواد در معتادان به مواد مخدر، به پيامدهای انواع روش   موقعيت، همسااو با ارزش های فرد می باشااد.

 های درمانی اعتياد نيز 

شان می دهد که متادون می تواند کيفيت عملکرد و کيفيت زندگی، وضعيت         شایانی می شود. یافته های این پژوهشها ن توجه 

روان پزشکی و سازگاری عمومی بيماران درمان شده را برای یک دوره طوالنی مدت افزایش دهد. با این همه نتایج پژوهش     

شان داده       ها در مورد تأثير درمان نگهدارنده متادون بر ست، به عنوان م ال بعضی پژوهش ها ن سالمت روانی معتادان متناقض ا

است که در مقایسه با جمعيت عمومی، معتادان تحت درمان متادون سط  باالیی از مشکالت سالمت روانی را نشان دادند، و        

 اک را اختالل های  

 

 

ضطراب و خشونت را تجربه کرد      سردگی و ا به نقل از خدایاری فرد و 2330ه اند )پليس و همکاران ، خلقی و عاطفی مانند اف

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدبر پرخاشاااگری گروه آزمایش  ( دریافتند 1930صااامدی روشااان و جعفری) (.193۴همکاران، 

ند این نوع درمان بر بهبود کيفيت زندگی و        2312اثربخش بوده اسااات. همننين کيانی و همکاران)    (  در پژوهشااای دریافت

 ملکرد افراد موثر می باشد.ع

از نظرگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شااایع ترین و قدرتمند ترین موانع اجرای عمل متعهدانه، افکار خود آیند و واکنش   

های هيجانی ) از قبيل تردید از خویشتن، ترس از شکست، احساس آسيب پذیری، اندیشناکی، اضطراب، خاطرات دردناک(        

ست. در واقع،   شود.         ا شوند، ظاهر  ست حتی هنگامی که افراد با موانع بيرونی و محيطی مواجه می  شناختی ممکن ا موانع روان

کنند، در دراز مدت نيز توانایی ساااازگاری بهتری با       ای و درمانگری شااارکت می   های مداخله   دانش آموزانی که در برنامه   
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ند، دارای روابط صاااميمی     يت خود دار ند و   وضاااع با افراد هسااات بت  تری  يدا می     نگرش م  به دیگران پ بت  ند   کنتری نسااا

پذیرش و تعهد بر کاهش         1930دوساااتی و همکاران)  (.1،1338)فوکس با عنوان اثربخشااای درمان مبتنی بر  ( در پژوهشااای 

شااهر تهران دریافت درمان  21نفره از دانش آموزان دبيرسااتانهای منطقه  93پرخاشااگری در دانش آموزان بر روی یک گروه 

 د.ها ش خشم و خصومت آزمودنی تعهد در گروه آزمایش باعث کاهش پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کالمی،پذیرش و 

دختر   آموزان( در پژوهشاای با عنوان اثربخشاای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشااگری دانش193۴عبداللهی و ایروانی)

غير  شيوه گروهی باعث کاهش پرخاشگری و مؤلفه های آن )به  دبيرستان شهرکرد دریافتند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به   

( در پژوهشی با عنوان تاثير آموزش گروهی مبتنی بر  1930اکبری و همکاران ) از پرخاشگری کالمی( در دختران بوده است.  

پذیرش               هد و  ند آموزش گروهی مبتنی بر تع کاران نشاااان داد جان خواهی رزمی  پذیرش بر پرخاشاااگری و هي هد و   برتع

 پرخاشگری و هيجان خواهی رزمی کاران موثر می باشد.

 

 روش تحقیق 

ی جامعه آمار آزمون با گروه کنترل  نابرابر( اساات.آزمون و پسهای نيمه آزمایشاای )طرپ پيشاین پژوهش از انواع پژوهش

شهر       شامل کليه معتادان تحت درمان مراجعه کننده به کلينيک ترک اعتياد راد  ضر  س   پژوهش حا شهد در بازه زمانی زم تان م

نفر از معتادین تحت درمان مراجعه کننده به کلينيک           93نمونه آماری این پژوهش شاااامل      بودند. نفر  203، که حدود   1931

ترک اعتياد ) راد ( می باشاااد که به صاااورت نمونه گيری دردساااترس و داوطلبانه انتخاب و پس از همتاساااازی در دو گروه 

 نفر( قرار خواهند گرفت. 10نفری( و کنترل ) 10آزمایش )

( در کالس روان درمانی دیگری به طور 9سال باشد.  ۴3تا  93( در رده سنی 2( مرد باشد. 1ش:معيارهای ورود به پژوه

 (سالمت کامل جسمی و حرکتی0( متاهل باشند ۴همزمان شرکت نکند. 

 ( داشتن اختالالت حاد روانی.2جلسه غيبت در جلسات.  9( بيش از 1معيارهای خروج از پژوهش:

 

 

 پرسشنامه پرخاشگري

                                                           
1 Fox 



 

6 
 

ماده است و سه   93ساخته شده است دارای  1933خاشگری اهواز که توسط زاهدی فر، نجاریان و شکرکن در سال مقياس پر 

خرده مقياس با اسامی خشم و غضب، تهاجم و توهين ، لجاجت و کينه توزی است .این پرسشنامه با هدف بررسی و ارزیابی           

 پرخاشگری در افراد مورد استفاده قرار می گيرد.

 و سواالت مربوط به هر مولفه :مولفه ها 

 (1۴تا1خشم و عصبيت )سواالت  .1

 (22تا10تهاجم و توهين)سواالت  .2

 (93تا  29لجاجت و کينه توزی)سواالت  .9

(، به  3ها بایساااتی به یکی از چهار گزینه هرگز)     نمره گذاری پرساااشااانامه: این مقياس به گونه ای طراحی شاااد که آزمودنی         

 ( پاسخ می دادند.9( و هميشه)2(، گاهی اوقات)1ندرت)

 

پایایی و روایی پرساااشااانامه: پایایی این مقياس با روش آلفای کرونبا  برای کل مقياس و خرده مقياس اول، دوم و ساااوم به         

به دساات آمده  %33و  %32،  %3۴، %13گزارش شااده اساات. پایایی بازآزمایی آن نيز به ترتيب  %83و  %30،  %80ترتيب برابر 

 . (1933همکاران،است )زاهدی فر و 

در اين پژوهش براي آموزش ) ح خواهد بود :ين شرابه جلسه(   8تعهد)ش و مبتني بر پذيرن مات درجلسا

 ( استفاده شد(2002)1پذيرش و تعهد درماني از روش پذيرش و تعهد هايس

 جلسات گروه درمانی:

نی  زش رواوا موه، آرا گی اا عضاا ا بط تباد اریجاو ا شناییاول: ارزیابی اوليه و جهت گيری درمانی،بيان استراتژی ها، آجلسة  

 و معرفی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش.

 ق .الاماندگی خد دریجا، اا انهآابی ایت و ارزااتجربيرد وامدر بحث دوم : جلسة

 أله .امسان عنول به کنترن نها بياآنين حاکم بر اقوون و بيری نيای درون و داانيدی ا:معرفم واسسه جل

 ل.کنترای جایگزینی بران ل به عنوای تمایامعرفک، ااناپک و پات حساسارم : معرفی اچها جلسة

م اااة ششاااها  جلسارزش تعيين و ها  ارزش تمرین سنجش ف، هدوت ارزش و معرفی تفا، ا اااهارزش  ی اااپنجم :معرفه جلس

 ا.اهارزش   مناسب با ی لگوهااين اتعي، لاتمایو د ات تعهاماهي:درک 

                                                           
1- Hayse 
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 گاهی .آهن روش ذتمرین زش و مو، آلشای گساتم: معرفاهف  ة اجلس 

 ن پيشگيری از عودمای درمينه بندان زبه جمع عنود واهشتم :معرفی خجلسه 

 

  يافته ها
 پرخاشگريتوصیف متغیر   -1شماره جدول

 گروه کنترل گروه آزمایش متغیر

 پس ازمون پيش ازمون پس ازمون پيش ازمون

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين معيارانحراف  ميانگين

 ۴/22902 99/8113 9/1۴883 9۴/2333 1/00221 13/۴113 ۴/12381 99/3999 خشم و عصبیت

 1/88۴38 13/0999 2/۴1931 18/3113 9/۴929۴ 3/3113 1/83393 13/8333 تهاجم و توهین

 2/13303 13/0999 1/8011۴ 21/3333 1/۴3۴38 3/۴333 2/20321 13/1113 لجاجت و کینه توزي

 0/333۴1 33/3999 0/3۴328 39/2113 9/83321 21/3999 0/003۴3 31/2333 نمره کل

 

 بررسی نرمال بودن  توزیع نمرات در گروه ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنوف-2جدول شماره 
 کنترل آزمايش 

 پس آزمون پيش آزمون آزمون پس پيش ازمون متغیر

ساااااااطااااا    

 معناداری

Z     ساااااااطااااا

 معناداری

Z     ساااااااطااااا

 معناداری

Z     ساااااااطااااا

 معناداری

Z 

نمممممممره کمممل    

 پرخاشگري

912/3 3/210 3/۴29 3/3۴0 3/103 3/980 3/309 3/911 
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سط  معناداری بيش از   ست  می توان نتيجه گرفت که توزیع داده ها    30/3با توجه  به  این که  در پس آزمون  به دست آمده ا

ستفاده      شد در نتيجه می توان از تحليل کوواریانس ا و پيش آزمون در همه متغير ها در دو گروه ازمایش و کنترل  نرمال می با

 نمود.

 

 مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش معنادار پرخاشگری در معتاداناموزش  . تحليل مانکوا بررسی اثر9جدول شماره 

ممممجمممممممو   متغیر

 مجذورات

df            ین گ ن یا م

 مجذورات

F   سممممم ممم

 معناداري

 331/3 92۴/301 9112/001 1 9112/001 خشم و عصبیت

 331/3 10/383 028/332 1 028/332 تهاجم و توهین

نه            جت و کی جا ل

 توزي

301/812 1 301/812 213/۴09 331/3 

 331/3 032/211 28130/۴09 1 28130/۴09 نمره کل

 

برتمام  مبتنی بر پذیرش و تعهد   آموزشبا توجه به ساااط  معناداری به دسااات امده از تحليل مانکوا با کنترل اثر پيش ازمون            

 ( در معتادان تأثير دارد.30331با سط  معناداری ) مولفه های پرخاشگری 

 

  گیريبحث و نتیجه

( ، پيمان و 1930(، صمدی روشن و جعفری )1930دوستی و همکاران)نتایج به دست آمده از این پژوهش با پژوهشهای 

( و فلکسمن و بوند 2311برینگ بورگ و همکاران )(، 2310)و کوپر برتونيهال(، 1930(، اکبری و همکاران )1930همکاران)

 همسو می باشد. (2313)

 اجتماعی انحرافات و مشکالت سایر با آميز اعتياد رفتارهای و مواد مصرف ارتباط در تبيين این فرضيه می توان بيان نمود

 و های واگير بيماری و طالق آزاری، جنسی،کودک تجاوز دیگران، به زدن آسيب خودکشی، خانگی، ،خشونت مانند

 است. گرفته قرار تأیيد مورد ازپژوهشها بسياری در پرخطر رفتارهای سایر
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پرخاشگری  .درک شده در نظر گرفته می شود  تهدید برابر در رفتاری پاسخ عنوان به که است هایی حوزه از یکی پرخاشگری

از جمله مشکالت رفتاری است که اگر به صورت افراطی درآید، بسياری از مشکالت ارتباطی و اختالل های شخصيتی را 

 موجب می

 

  

 

 

 

از دالیل مهم ارجاع آنان به مراکز  یکی از شایع ترین مشکالت معتادان تحت درمان و 1شود  به همين دليل خشم و پرخاشگری

مشتق شده که به معنای  Aggrediروان درمانی و مشاوره است. واژه پرخاشگری زیر مجموعه اختالل سلوک  از ریشه التين 

 پيش رفتن

و نزدیک شدن به هدفی می باشد اما روانشناسان اجتماعی پرخاشگری را مشتمل بر رفتارهایی می دانند که فرد به خود یا  

دیگران آزار جسمانی وارد می کند. به عبارت دیگر پرخاشگری یعنی تحميل عمدی برخی از شکل های صدمه و آسيب به 

 خود یا دیگران.

هن ش و ذپذیری هارهکار، از رافتارتغيير ی هارهکارابر وه مانی عالدرتعهد ش و پذیر دیکربا توجه به توضيحات باال رو

نی امنجر به ناتوب از درد جتنااست که ار استواصل این ابر و میکند ده ستفااشناختی ی روان پذیرف نعطاایش افزای اگاهی برآ

شش فرایند اصلی و زیر بنایی ایجاد می شود:  اکت از طریق انعطاف پذیری روان شناختی در د.ندگی میشوزکاهش کيفيت و 

. هر یک از این فرایندها بر عمل زبانی ما 0و عمل متعهد ۴، ارزشها9، ارتباط با زمن حال 2پذیرش، گسلش، خود به عنوان زمينه

 ير گذارند.ثپذیری روان شناختی بر یکدیگر تا -تاثير گذارند و این فرایندها به یکدیگر مرتبط اند و برای تقویت انعطاف

                                                           
1. aggression  
2 -self as a context  
3 - contact with present moment  
4 - values 
5 - commited action 
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ارتباط موثر، باز و غير دفاعی با زمان حال دو ویژگی دارد: نخست اینکه به مراجع آموزش داده ميشود به آننه در محيط 

و در تجربه درونی دارند توجه کرده و آن را مشاهده کند و دیگر اینکه مراجع آموزش می بيند تا آننه وجود دارد را بدون 

ف کند. فنون بسيار زیادی برای جهت دادن مراجع در زمان حال استفاده می شود. تمرینات ذهن قضاوت یا ارزشيابی ، توصي

آگاهی در اکت به منظور توجه مراجع به دنيا استفاده می شود، آنگونه که آن را مستقيماً تجربه می کنند و نه آنگونه که با 

ف ، تعری«با رویدادها بدون قضاوت، در اینجا واکنون ارتباط»فرآورده های ذهنشان ساخته می شود. ذهن آگاهی به صورت 

 شده است .

ساج )  خت. نتایج داپرن ناانفس نوجوت عزی و پرخاشگردر تعهد ش و مبتنی بر پذیرن مادرثر بخشی ( در پژوهشی به ا 1939ن

ن ناآنفس ت عزفتن رباعث باال ده و موثر بون ناانوجوی کاهش پرخاشگردر تعهد ش و پذیرد یکرزش روموآکه ن داد نشا

 ست.ده اخشم موثر بوو خصومت و کالمی بدنی ی پرخاشگرد بعای در اپرخاشگری هاسمقياده خرره بادرست. نتایج ه اشد

( در پژوهشااای با عنوان اثربخشااای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پرخاشاااگری در دانش          1930پيمان و همکاران)  

شگری    آموزان مبتال به اعتياد اینترنتی دریافتن شگری بدنی، پرخا د درمان پذیرش و تعهد در گروه آزمایش باعث کاهش پرخا

 کالمی، خشم و خصومت آزمودنيها شد .اما در گروه کنترل چنين تغييری مشاهده نشد.
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بر کاهش پرخاشگری کالمی  (ACT) ، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد1930صمدی روشن0 شيما و داود جعفری، 

راز، با ، شيسومين کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربيتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سومدانشجویان، 

 .واحد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین-دانشگاه زرقان -کاربردی آذین شوشترهمکاری مشترک دانشگاه علمی 

آموزان دختر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری دانش(. 193۴. )عبداللهی رقيه0 ایروانی محمدرضا

 (.9)12. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی چهارمحال و بختياری. دبيرستان شهرکرد

 و پذیرش بر مبتنی گروهی درمانی روان اثربخشی مقایسه(. 1931. )یعل پورعباس، و نیالد نظام ،یقاسم احمدرضا؛ ،یانيک

(: 2۴)1،یپژوهادياعت فصلنامه. شيشه کنندگان مصرف در هيجان شناختی تنظيم و مصرف ولع ميزان بر آگاهی ذهن و تعهد

23-91. 
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 .133-38، 1، دوره هفتم، شماره روانشناختی
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