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تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر رضایتمندی زناشویی افراد معتاد
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کله 4

چکیده
هگدف از پژوهش حاضر تاثیر درما شناختی -رفتاری بر رضایتمندی زناشویی در افراد معتاد بود .جامعه
مورد مطالعه شامل کلیه افراد معتاد مرکز متادو درمانی ترک اعتیاد شهرستا قروه (نیکو سالمت) در سا
 2390بود .این پگژوهگش نیمه رزمایگشی از نوع پیگش رزمو گ پس رزمو با گروه کنتر بود .جامعه مو رد
مطالعه شامل  222نفر افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز متادو درمانی ترک اعتیاد نیکو سالمت شهرستا
قروه در سا  2390بود 06 .نگفگر از افراد معتاد متاهل با استفگاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخگاب و
به صورت تصادفی به دو گروه رزمایش و کنتر تقسیم شدند .گروه رزمایش  23جلسه روا درمانی رفتار-
شناختی را به صورت گروهی د ریافت کردند ،اما گروه کنتر تحت هیچگونه رموزشی قرار نررفت .جهت
جمع روری اطالعات از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد و جهت تحلیل دادهها ازرمارتوصیفی
(میانرین ،انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده شد .نتایج نشا داد که میانرین نمرات
خرده مقیاسهای رضایتمندی زناشویی (رضایت از شخصیت همسر ،سطو ارتباط ،حل تعار

 ،رضایت از

اوقات فراغت ،رابطه جنسی ،احساسات و عالئق مربوط به خویشاوندا و دوستا ) در پس رزمو گروه
رزمایش به طور معنا داری از میانرین نمرات پس رزمو در گروه کنتر باالتر بود .نتیجهگیری می شود که
با توجه به اهمیت سطو رضایتمندی زناشویی در دوره ترک مواد ،مراکز ترک اعتیاد میتوانند با ارائه
درما شناختی -رفتاری به افزایش سطو رضایتمندی زناشویی افراد چه در زما ترک و چه پس از ترک
مواد کمک کنند.
کلید واژه ها :درما شناختی -رفتاری ،رضایت زناشویی ،اعتیاد
 .2نویسگگگنگگده مسگگگئو  :مربی گروه روانشگگگنگگاسگگگی ،دانشگگگرگگاه پی گام نور ،تهرا  ،ایرا  .پسگگگگت الکترونیگگک:
M ohamad_khaledian22@yahoo.com

 .0دانشیار گروه مدیریت ،دانشراه علوم انتظامی امی ن ،تهرا  ،ایرا
 .3استادیار گروه روانشناسی ،دانشراه تبریز ،تبریز ،ایرا
 .4مربی گروه علوم تربیتی ،دانشراه پیام نور ،تهرا  ،ایرا
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مقدمه

در حا حاضگگر اختال های مصگگرف مواد و پیامدهای ناخوشگگایند ناشگگی از ر یکی از
مهم ترین مشگگکالت سگگالمت عمومی در سگگراسگگر جها به شگگمار میرود (بروکی میال ،
کمرزرین و زارع .)2393 ،اعتیاد یکی از مشگگکالت اسگگاسگگی جامعه اسگگت ،مشگگکلی که
میلیو ها زندگی را ویرا و سگگگرمایههای کال ملی را صگگگرف هزینه مبارزه ،درما و
صگگدمات ناشگگی از ر مینماید .هر روز شگگمار زیادتری از افراد به مصگگرف مواد روی
میرورنگد و دچگار پیگامدهای بدنی ،روانی ،فرهنری ،خانوادگی ،اقتصگگگادی و اجتماعی
میشگوند .کشگور ما به دالیل فرهنری ،برخی باورهای نادرسگت و شرایو ویژه جغرافیایی
(هم جواری با یک کشگگور بزرگ تولیدکننده مواد افیونی) دارای شگگرایو مناسگگبی برای
روی رورد جوانا به اعتیاد است (عاشوری ،مالزاده و محمدی.)2367 ،
امروزه مشگکل اعتیاد معضگلی اسگت که حتی رمار مسگگتندی حاکی از پژوهش عملی

شگگیخی ،حافظ نیا و کارگری .)2393 ،اگر میانرین بعد خانوار را در ایرا پنج نفر در نظر
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مصگگرف موادمخدر حاکی از نارگاهی از ابعاد واقعی این مشگگکل اسگگت (عیسگگی زادگا ،
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درباره تعداد معتادا و اشگگکا ر در دسگگترس نیسگگت .گسگگتره برروردها در مورد شگگیوع

بریریم حداقل 22میلیو نفر در معر

گرایش به اعتیاد قرار دارند .اگر هر فرد حداقل

 2222توما صگرف موادمخدر کند خسگارت وارده به کشگور در هر روز دو میلیارد توما
خواهد بود 95 .درصگد معتادین را مردا و  5درصگد را زنا تشکیل میدهند .میانرین سنی
 26سگالری برای شروع موادمخدر زنح خطری برای جامعه است .این پدیده از جنبههای
بسگیار زیادی بر زندگی ،سگالمتی افراد ،توسگعه سگیاسی و اقتصادی اثر میگذارد (به نقل از
عیسگی زادگا و همکارا  .)2393 ،پژوهشهای اخیر بر عوامل خطرسگاز و سگببشگناسگگی
چنگدگانه اعتیاد متمرکز شگگگدهاند .اگرچه بر عوامل اجتماعی در گرایش به موادمخدر
تأکید بسگیار میشگود اما سگوءمصگرف مواد می تواند با فرایندهای زیسگتی و روا شگگناختی
همراه باشد.

رضگایتمندی زناشویی انطباق بین وضعیت موجود فرد در روابو زناشویی با وضعیت
مورد انتظار اسگت .رضگگایتمندس از ازدواج یکى از اصگلى ترین عوامل تعیینکننده کیفیت
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زندگى و سگگالمت روا هر فرد اسگگت و بر میزا رضگگایت از زندگى و حتى بر میزا
دررمد ،موفقیت تحصگگیلى و رضگگایت از شگگغل تأثیر مىگذارد .ناسگگازگارس در روابو
زوجین موجگب اختال در روابو اجتمگگاعى ،گرایش بگگه انحرافگگات اجتمگگاعى و افو
ارزشهاس فرهنرى در بین زوجین مىشگگود .کاهش رضگگایتمندس خطر جدس جدایى را
به دنبا دارد به ویژه اگر خطر پرخاشگررس فیزیکى ( تنبیه بدنى) بین زوجین وجود داشته
باشگد .شگمارس از عوامل در موفقیت یا شگگکسگت روابو زناشگویى نقش دارند .یکى از این
عوامل نحوه برقرارس ارتباط اسگت .ارتباط یک عنصگر اصگلى و ضگرورس اسگت که همه
تعامالت انسگگا را تحت تأثیر قرار مىدهد و یک عامل مهم در رضگگایت زناشگگویى و
کیفیت روابو زوجین اسگگت (خواجه الدین ،ریاحى و ایزدس مزیدس .)2392 ،اعتیاد تحت
تأثیر باورها و نررشهای افراد اسگگت .مصگرف مواد تحت تاثیر نررشگی اسگت که فرد به
مواد دارد .شگگکلگیری نررش مثبت یا منفی ناشگگی از ترکیب دانش ،اطالعات ،باورها و
عواطف نوجوانا درباره مواد اسگگت .نررش به مواد دارای مؤلفههای شگگناختی ،عاطفی و
فرد درباره سگگازگار بود مصگگرف مواد با سگگبک زندگی ،باورهای فرد درباره نتایج منفی
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مصگرف موادمخدر ،الزام و مقید بود به عدم اسگتفاده از موادمخدر ،نررش منفی به اعتیاد
و معتاد ،برخورد فعا با مسگگگأله اعتیاد و اجتناب از موادمخدر اسگگگت (تاجری ،احدی و
جمهری .)2392 ،نررش نگاکگاررمد می تواند به عنوا یک عامل رسگگگیبپذیر ،احتما
گرایش به سگوءمصرف مواد را افزایش دهد و در نتیجه درما شناختی -رفتاری برای این
افراد مؤثر به نظر میرسد.

درما گروهی بسگگته به اهداف ،رویکردهای مختلفی دارد .از جمله رویکردهای رایج
در گروه درمانی ،رویکرد شگناختیرفتاری اسگت که برای دامنه وسیعی از مشکالت به کار
برده شگگده اسگگت .بر اسگگاس نظریه شگگناختی-رفتاری ،وابسگگتری به موادمخدر مانند سگگایر
رفتارها ،متشکل از یک سلسله رفتارهای یاد گرفته شده است که از طریق تقلید از الروها
در اثر پی برد به نتایج ماده مخدر رموخته میشگگود .بنابراین ،مهم ترین هدف درما ر
اسگگت که پیشریندهای مهم را شگگناسگگایی و روشهای مؤثر تسگگلو بر ر ها را به مراجع
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رموزش دهد .در این درما بر شگگیوههای مدیریت خلق منفی و اضگگطراب و کنتر خشگگم
تاکید میشگگود .مطالعات نشگگا داده اسگگت که از میا مداخالت روانشگگناختی صگگورت
گرفته ،رویکرد شگناختی-رفتاری از جمله اثربخش ترین رویکردها است و نقش مهمی در
کاهش عود از طریق کاهش اضگگطراب و افسگگردگی ،بهبود روابو با اطرافیا و افزایش
عزت نفس داشته است (مومنی ،مشتاق و پور شهباز.)2390 ،
یکی از روشهایی که امروزه در کنار درما های پزشگگگکی به کار میرود ،درما
شگناختی-رفتاری است .این شیوه درمانی از تلفیق رویکردهای شناختی و رفتاری به وجود
رمده اسگت .رویکرد شگناختی-رفتاری بر مد روانی-رموزشگی منظم استوار است و بر نقش
تکلیف ،واگذار کرد مسگگگئولیت به درمانجو برای پذیرش نقش فعا در جلسگگگات درما و
بیرو از ر و اسگگگتفگاده از انواع راهبردهگای شگگگنگاختی و رفتگاری برای بوجود رورد تغییر
تگاکیگد دارد .این روش درمانی بیشگگگتر بر این فر

اسگگگتوار اسگگگت که بازسگگگازی اظهارات

داده میشگگگود ر هگا را قگادر می سگگگازد کگه رفتارهای تازه و جدیدی را تمرین کنند (کوری
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به عمل دررورد بینشهایی اسگگت که به تازگی کسگگب شگگدهاند .تکالیفی که به درمان جویا
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شگخصگگی فرد به بازسگازی در رفتار و خلق او منجر می شگگود .در این رویکرد درمانی تاکید بر

 ،0226ترجمگه سگگگیگد محمگدی .) 2367 ،فعگالیت اصگگگلی درما شگگگناختیرفتاری یادگیری
مهگارتهگای جگدیگد و به کار برد این مهارتها در جلسگگگات درما و در منز به صگگگورت
تکگالیف خانری و در شگگگرایو زندگی واقعی میباشگگگد .فنو شگگگناختی ،با ورهای مربوط به
دارو و افکگگار خودرینگدی را کگه در کشگگگشهگگا و هوسهگا نقش دارنگد ،مورد توجگگه قرار
می دهنگد در حگالی کگه فنو رفتگاری بر اعمگالی تمرکز دارنگد کگه از نظر علّی بگا فراینگدهای
شناختی در تعامل هستند.
درمگا گرا شگگگنگاختی-رفتگاری به زوجین کمک میکنند تا نسگگگبت به مشگگگاهده
شگگناختهایشگگا به ارزشگگیابی فعا تری بپردازند ،روی اصگگالز تعاملهای رفتاری منفی به
منظور پرورش شگگناختها و هیجا های مثبت در مورد یکدیرر کار کنند و به مطرز
کرد مسگائل زناشگویی خود در مورد تجربیات هیجانی بازداری شده بپردازند تا بتوانند در
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محیطی رضگگایت بخش تر ،روابو زناشگگویی را تجربه کنند (اپسگگتین و باکوم  .)0220 ،2در
واقع درما شگناختی-رفتاری برای زوجین به صورت یک درما کیفی منظم است که در
ر اثرات متقابل شگگناختها ،رفتارها و هیجا های زوجین بررسگگی میشگگود و به منظور
بهبود کیفیت ارتباط ،موارد مشکل رفرین هدف تغییر قرار میگیرند (باکوم .)0222 ،0
در سگا های اخیر پیشگگرفتهای زیادی در زمینه درما اختالالت مصگرف مواد ایجاد
شگده اسگت .همچنین گزارشهای مختلف اثربخشگی درما شناختی-رفتاری و برتری ر
در مقایسگگه با عدم درما  ،درما دارویی به تنهایی یا درما های غیراختصگگاصگگی و نیز
اثربخشگگی حداقل برابر ر با سگگایر مداخالت روا شگگناختی در درما اختالالت مختلف
مرتبو با اعتیاد در جمعیتهای مختلف ارائه شده است .مک هاگ ،هیرو و اتو )0222( 3
نشگا دادهاند که تکنیکهای شناختی-رفتاری به تنهایی و یا همراه با درما دارویی نقش
مهمی در مدیریت اضطراب و افسردگی و رابطه با اطرافیا دارد و باع

افزایش رضایت

فرد از سگطو زندگی خویش میشگگود .عالوه بر این دریسگن و هولو  )0222( 4به این نتیجه
رسگیدهاند که اثربخشگی درما شناختی-رفتاری بر تمامی جوانب زندگی فرد اثر گذاشته و

روا مصگگرفکنندگا کراک نشگگا داد که درما شگگناختی-رفتاری بر بهبود سگگالمت روا
و کاهش افسگردگی و اضگطراب مصگرفکنندگا کراک مؤثر اسگت .نتایج پژوهش عیسگی
زادگا و همکارا ( )2393با موضگگگوع اثربخشگگگی درما شگگگناختی-رفتاری و مداخالت
دارویی بر افزایش خودکاررمدی و بهبود کیفیت زندگی مردا با سگگوءمصگرف مواد نشگگا
داد کگگه درمگگا شگگگنگگاخگتی-رفتگگاری می توانگگد همراه بگگا مگگداخالت دارویی در میزا
خودکاررمدی و بهبود کیفیت زندگی افراد وابسگگته به سگگوءمصگگرف مواد اثرگذار باشگگد.
نتگایج پژوهش بروکی میال و همکارا ( )2393با موضگگگوع اثربخشگگگی درما شگگگناختی-

رفتاری بر بهبود راهبردهای مقابلهای و عالئم اعتیاد در بیمارا وابسگگته به مواد نشگگا داد که
3. McHugh, Hearon & Otto
4. Driessen & Hollon

1. Epstein & Baucom
2. Baucom
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و اسگگمعیلی ( )2393با عنوا اثربخشگگی درما شگگناختی -رفتاری و ذهنرگاهی بر سگگالمت
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در افزایش رضگایت از زندگی تاثیر معنادار دارد .نتایج پژوهش قمری گیوی ،نادر ،سگواری
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درما شگگناختی-رفتاری بر بهبود راهبردهای مقابلهای و بهبود سگگالمت روانی و جسگگمانی
بیمارا وابسگگگته به موادمخدر مؤثر اسگگگت .نتایج پژوهش عاشگگگوری و همکارا ( )2367با
موضگگگوع اثربخشگگگی درما گروهی شگگگناختی-رفتاری بر بهبود مهارتهای مقابلهای و
پیشگگریری از عود در افراد معتاد نشگگا داد که درما گروهی شگگناختی-رفتاری بر بهبود
سبکهای مقابلهای و پیشریری از عود افراد معتاد مؤثر است.

با توجه به بررسگیهای انجام شگده ،به نظر میرسگد که  2تا  22درصگد از معتادانی که
تحت درما قرار میگیرند ،دچار عود میشگگوند (دباغی ،اصگگغرنژادفرید ،عاطف وحید و
بوالهری .)2367 ،مرور مطالعات گذشگگته نشگگا میدهد که اثربخشگگی درما های نرهدارندة
دارویی ،بدو مداخلههای روانی اجتماعی موفقیت چندانی ندارند (روز  ،ویندت ،یانح
و کرکبوف  .)0228 ،2لذا اهمیت مسگگأله از اینجا شگگروع میشگگود که مراکز بازپروری و
کاهش رسگیب ،به درما های روا شگناختی برای تغییر نررش سوءمصرف کنندگا مواد،

پیشگگریری از عود ،الروی درمانی شگگناختی-رفتاری اسگگت (میلر ،ویلبور و هتما .)0223 ،0
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احسگگاس میشگگود .زیرا یکی از الروهای مداخله روانشگگناختی برجسگگته در درما اعتیاد و

سال  ،4شماره  ،44تابستان 4931

نیاز ضگروری دارند .بنابراین ،ضگگرورت توجه به درما های شگناختی-رفتاری بیش از پیش

درما شگگگناختی-رفتاری مجموعهای از روشهای مداخله رفتاری و شگگگناختی را در بر
میگیرد که با اسگتفاده از ر ها می توا شناختهای غلو وناکاررمد فرد معتاد را شناسایی
و تصگحیو کرد و با تغییر مهارتهای سگگازش ،رثار سگودمندی روی فرد برذارد .در درما
شگگگناختی-رفتاری می توا کمبودهای موجود در گنجینه رفتاری و مهارتهای اجتماعی
فرد را به نحوی بازسگگازی و تقویت کرد که او مجبور نباشگگد در مواجهه با موقعیتهای
خطررفرین یا بحرانی ،به سوءمصرف مواد پناه ببرد (لیت ،کاد و کابالکورمیر .)0229 ،3
رمار اعتیاد رو به افزایش اسگگت و پدیده اعتیاد هما گونه که به عنوا بالی قر از
ر یاد شگگده اسگگت عالوه بر هزینه مالی فراوا  ،اثرات زیادی بر همه جوانب زندگی فرد
میگذارد .بنابراین ،مداخالت صگگورت گرفته باید عمیق و چند وجهی باشگگند .این نکته
2. Miller, Wilbourne & Hettema
3. Litt, Kadden & Kabela-Cormier

& 1. Waart, Windt, Brink, Yong
Kerkbof

محمد خالدیان و همکاران

مورد تاکید اسگت که توجه به جوانب روانشگناختی در درما اعتیاد نقش مهمی در کاهش
عود ،کاهش ریزش بیمارا از درما و افزایش سگطو تحمل برای ترک میشود .با در نظر
گرفتن موارد فوق انجام مداخالت روانشگناختی به منظور بهبود رضگایتمندی زناشویی امری
ضگگگروری اسگگگت .داشگگگتن اطالعات پیرامو درما شگگگناختی-رفتاری می تواند در انجام
فرریندهای پزشگگکی و روانشگگناسگگانه جهت بیمارا نیازمند مثمرثمر باشگگد و رضگگایتمندی
زناشگویی را بهبود بخشگد .با توجه به رنچه ذکر شگگد سگوا اصگلی پژوهش حاضگگر این بود که
ریا درما شناختی -رفتاری بر رضایتمندی زناشویی افراد معتاد مؤثر است؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

این پگگژوهگگش نیمه رزمایگگگشی از نوع پیگگش رزمو گ گ پس رزمو با گروه کنتر بود .جامعه
مورد مطگالعه شگگگامل  222نفر افراد معتاد متاهل مراجعه کننده به مراکز متادو درمانی ترک
اعتیاد نیکو سگگالمت شگگهرسگگتا قروه در سگگا  2390بود 06 .نگگگگفگگگگر از افراد معتاد متاهل با
روا درمانی رفتاری-شگناختی را به صگورت گروهی و ب ر اسگاس دسگتور العمل فری ()2364

سال  ،4شماره  ،44تابستان 4931

دریگافت کردند ،اما گروه کنتر تحت هیچگونه رموزشگگگی قرار نررفتند .جهت جمعروری
اطالعات از پرسگگشنامه رضگگایت زناشگگویی انریچ اسگگتفاده شگگد .مالکهای ورود عبارت
بودند از :رضگایت افراد انتخاب شگده به شگرکت در جلسگات درما  ،وابستری به موادمخدر،
داشگتن پرونده در کلینیک ترک اعتیاد نیکوسالمت ،دارا بود حداقل تحصیالت راهنمایی
و حضگگگور بیش از یگک ماه در کلنیک .مالکهای خروج عبارت بودند از مبتال بود به
یگک اختال یگا بیمگاری دیرر ،تحگت درمگا بود بگه خگاطر اختال یگا بیماری و شگگگرکت
همزما در درما های دیرر.
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ابزار

پرسگشنامه رضگایت زناشگویی انریچ  :2این ابزار ،یک پرسگشگنامه  225سگئوالی است و از 22
خرده مقیاس با عناوین تحریف ررمانی ،رضگایت زناشگویی ،مسگائل شگخصیتی ،ارتباط ،حل
تعگار  ،مدیریت مالی ،فعالیتهای اوقات فراغت ،رابطه جنسگگگی ،فرزندا و فرزندپروری،
خانواده و دوسگگتا و جهت گیری مذهبی تشگگکیل شگگده اسگگت .سگگئواالت این پرسگگشنامه به
وسگگیله یک مقیاس لیکرت  5گزینهای با نمره صگگفر تا  4اندازهگیری میشگگود .با توجه به نوع
نمرهگذاری پرسگشنامه ،نمرات باالتر نشگا دهنده رضگایتمندی بیشگتر پاسگخ دهندگا است
(اسگرار و حق شگگناس .)2364 ،در مطالعه حاضگگر از فرم کوتاه این پرسگشنامه اسگگتفاده شگگده
اسگگگت (فراسگگگت2362 ،؛ شگگگمایی .)2363 ،در فرم کوتاه به سگگگواالت نمره بین  2تا  5تعلق
میگیرد و حداکثر نمره این پرسگشنامه  035اسگگت ،نمرههای کمتر از  32نشگانرر نارضگگایتی
شگدید همسگرا از روابو زناشگویی اسگت و نمرههای باالتر از  72نشانرر رضایت فوق العاده

رابطه جنسگگی ،احسگگاسگگات و عالئق مربوط به خویشگگاوندا و دوسگگتا اسگگت .کلیه خرده
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مقیاس رضگایت از شگخصگیت همسگر ،سطو ارتباط ،حل تعار  ،رضایت از اوقات فراغت،

سال  ،4شماره  ،44تابستان 4931

همسگرا از روابو زناشگویی اسگت (شگعاع کاظمی .)2398 ،مقیاس  47سوالی دارای  8خرده

مقیاسهای این پرسگگشنامه زوجهای راضگگی و ناراضگگی را از هم متمایز میکند و این نشگگا
میدهگد کگه این پرسگگگشنگامگه از روایی مالک خوبی برخوردار اسگگگت (پاداش و همکارا ،
 .)2392ضگگریب رلفای کرونبا فرم  47سگگوالی این پرسگگشنامه در پژوهش سگگلیمانیا 2/95
و در پژوهش احمد زاده  2/72به دسگگت رمده اسگگت (شگگعاع کاظمی .)2398 ،محتوای درما
گروهی شناختی گ رفتاری در جدو  2ارائه شده است.

1. Enrich

محمد خالدیان و همکاران
جدول :5محتوای درمان گروهی شناختی ا رفتاری
جلسه
جلسه مقدماتی

جلسگه او

محتوای جلسات
رمادهسازی و تعیین اهداف ،رشنایی با افراد گروه ،اجرای پیش رزمو .
مگروری بر تکلیف قبل از درما ؛ سخنرانی رموزشی :الف :خوشرمدگویی ،ایجاد انریزه ،مروی بر ساختار
جلسات و قوانین اصلی؛ تمرین :اقدام برای شناخت یکدیرر؛ سخنرانی رموزشی ،ب :تفکر و احساس؛ قدیس
بود  ،معیارهایی که ما برای خود و دیررا تعیین می کنیم ،ت مرین ررمیدگی تخیلی هدایت شده؛ تکلیف
برای جلسه رینده.

جلسگه دوم

مگرور تکلف جلسه او ؛ سخنرانی رموزشی الف :دسته بندی باورها؛ شناخت تعار های شایع؛ شناخت
چرخههای تعامل منفی؛ سخنرانی رموزشی ب :اضطراب ،خشم بیمارگونه ،شناسایی افکار خودریند؛ تمرین:
افکار خودریند مرتبو با گروه درمانی؛ سخنرانی رموزشی ج :مقاومت در برابر درما ؛ تمرین :شناسایی
مقاومتها ی احتمالی و روشها ی پیشریری از ر ها؛ تمرین ررمیدگی؛ تعیین تکلیف برای جلسة رینده.
مگرور تکلیف جلسة قبل؛ سخنرانی رمگوزشی الف :تزریق فکر؛ تمر ین تزریق فکر؛ مطرز نمود معایب

جلسگة سگوم

جلسگة چهگارم

موادمخدر؛ سخنرانی رموزشی گگ رشنایی با روش پیکا عمودی؛ تمرین :پیکا عمودی؛ ررمیدگی؛ تعیین
تکلیف برای جلسة بعد.
مرور تکلیف جلسة قبل؛ سخنرانی :رموزشی الف :مرور پیکا عمودی ،پیکا عمودی پیشرفته؛ تمرین ادامة
پیکا عمودی؛ سخنرانی رموزشی ب  :انواع باورها؛ تمرین :دسته بندی باورها؛ تعیین تکلیف برای جلسة بعد.
مرور تکلیف جلسة قبل؛ سخنرانی رموزشی الف :تهیة فهرست اصلی باورها؛ شناخت نیازها؛ تمر ین :شروع

جلسگة پنجگم

فهرست اصلی باورها؛ سخنرانی رموزشی ب :نقشهها ی شناختی؛ سخنرانی رموزشی؛ تعیین تکلیف برای هفتة
رینده.

رینده.
جلسگة هفتگم

مرورتکلیف جلسة قبل؛ سخنرانی رموزشی الف :تحلیل سودمندی؛ تمرین :تحلیل سودمند بود ؛ سخنرانی
رموزشی ب :تحلیل همسانی؛ تمرین تحلیل همسانی؛ تعیین تکلیف برای هفتة رینده.

جلسگة هشتگم
جلسگة نهگم

مرور تکلیف جلسة قبل؛ سخنرانی رموزشی الف :تحلیل منطقی؛ تمرین :تحلیل منطقی؛ سخن رانی رموزشی
ب :ادامة تحلیل منطقی؛ تمرین :تحلیل منطقی؛ تکلیف برای جلسة بعد.
مرور تکلیف جلسة قبل؛ سخنرانی رموزشی الف :تهیة سلسه مراتب؛ تمرین :تهیة حداقل یک سلسه مراتب؛
سخنرانی رموزشی ب :باورمخالف؛تمرین :شروع به ایجاد باورهای مخالف؛ تکلیف برای جلسة بعد.
مرورتکلیف جلسة قبل؛ سخنرانی رموزشی الف :تغییر ادراکی؛ تمرین :تکمیل برگههای تغییر ادراکی؛

جلسگة دهگم

سخنرانی رموزشی ب :بازداری قشری اختیاری؛ تمرین :بازداری قشری اختیار ی در یک گروه بزرگ؛
تکلیف برای هفتة رینده.
مرور تکلیف جلسةقبل؛ سخنرانی رموزشی الف :تنبیه خود ،خود پاداشدهی؛ تمرین :تنبیه خود ،خودپاداش

جلسگة یازدهگم

دهی؛ سخنرانی رموزشی ب :روشها ی نرهدارنده؛ تمرین :تدوین یک طرز نرهدارنده؛ تعیین تکلیف برای
هفتة رینده.

جلس گة دوازدهگم

مرور تکلیف؛ مرور برنامه؛ برنامها ی برای پیریری وارزیابی پس از درما ؛ برنامة اختتامیه ،اج رای پس رزمو .
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جلسگة ششگم

مرور تکلیف جلسة قبل؛ سخنرانی رموزشی الف :باورها را میتوا تغییر داد؛ تمرین :تهیّة فهرس ت از
باورهایی که در تاریخ بشر و در زندگی خود شرکت کنندگا  ،تغییرکرده اند؛ سخنرانی رموزشی ب :رزمو
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یافتهها

دامنه سگگگنی گروه نمونه  05 – 43سگگگا بود .شگگگاخ

های توصگگگیفی نمرات رضگگگایتمندی

زناشویی گروه نمونه به تفکیک گروه و نوع رزمو در جدو  2ارائه شده است.
جدول .5آماره های توصیفی خرده مقیاس های رضایتمندی زناشویی به تفکیک گروه ها
و نوع آزمون
متغیرها

پیش رزمو

پس رزمو

پیش رزمو

پس رزمو

میانرین

5/72

8/68

5/84

5/85

انحراف معیار

2/0

2/95

2/25

2/22

میانرین

6/43

9/5

6/57

6/72

انحراف معیار

2/26

2/20

2/3

2/07

میانرین

9/22

22/27

6/68

2/9

انحراف معیار

2/66

2/99

2/77

2/76

میانرین

9/5

22/57

9/38

9/43

انحراف معیار

2/00

2/28

2/02

2/09

میانرین

6/57

9/84

6/38

7/56

انحراف معیار

2/94

2/65

2/00

2/29

احساسات و عالئق مربوط به

میانرین

6/43

9/72

6/40

6/43

خویشاوندا و دوستا

انحراف معیار

2/20

2/24

2/00

2/94

رضایت از شخصیت همسر
سطو ارتباط
حل تعار
رضایت از اوقات فراغت
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شاخ

گروه کنتر

رابطه جنسی

ابتدا برای بررسگگی پیش فر

همرنی واریانسهای خطا ازرزمو لو اسگگتفاده شگگد .این

رزمو برای هیچ کگد ام از متغیرهگا معنی دار نبود لگذا این پیش فر
بررسگی فر

همرنی ماتریس کواریانسها از رزمو ام باکس اسگتفاده شد و نتایج حکایت

از برقراری پیش فر
پیش فر

رعگگایگت شگگگد .برای

داشگگت ( M=2/482 , F = 2/999 , P < 2/25باکس) .برای بررسگگی

نرما بود توزیع از رزمو شگگگاپیرو -ویلکز اسگگگتفاده شگگگد که نتایج حکایت از

نرمگا بود توزیعها داشگگگت .در بررسگگگی همرنی شگگگیب رگرسگگگیو نیز نتایج حکایت از
برقراری پیش فر

داشگگت ( .)F = 0/29 ،P < 2/25باتوجه به برقراری پیش فر ها تحلیل

کوواریانس چند متغیری انجام شگگگد که نتایج حکایت از معناداری داشگگگت ( =2/665اندازه
اثر =2/225 ،F = 29/320 ،P > 2/225 ،المبدای ویلکز) .در اصگگل  66درصگگد واریانس متغیر

محمد خالدیان و همکاران

ترکیبی توسگگو عضگگویت گروهی افراد مورد مطالعه تبیین می شگگود .برای بررسگگی الروهای
تفاوت از تحلیل کوواریانس تک متغیری به شرز زیر استفاده شد.
جدول .2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی الگوهای تفاوت
میانرین مجذورات

F

Sig

مجذور اتا

متغیرها
رضایت از شخصیت همسر

7/97

33/36

2/222

2/805

سطو ارتباط

7/34

09/97

2/222

2/8

حل تعار

7/240

23/56

2/222

2/4

رضایت از اوقات فراغت

6/72

02/22

2/222

2/5

رابطه جنسی

5/25

03/74

2/222

2/54

احساسات و عالئق مربوط به خویشاوندا و دوستا

22/83

33/86

2/222

2/83

مندرجات جدو  3نشگگگا میدهد که درما شگگگناختی-رفتاری در هر شگگگش زیرمقیاس
مؤثر بوده است.
بحث و نتیجهگیری

معتاد بود .نتایج نشگا داد که درما شگناختی -رفتاری بر ارتقا و بهبود رضگایتمندی زناشگویی
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افراد معتگاد مؤثر بود .این نتیجگه بگا یافتههای عاشگگگوری و همکارا ( ،)2367قمری گیوی و
همکگارا ( ،) 2393عیسگگگی زادگگا و همکگارا ( ،)2393بروکی میال و همکارا (،)2393
مک هاگ و همکارا ( ،)0222دریسگن و هولو ( )0222همسگو اسگگت .بر اسگاس نتایج به
دسگت رمده از تحلیل یافتههای پژوهش ،می توا گفت که درما شناختی -رفتاری باع
افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی در افراد معتاد میشگگود .از دالیلی که برای این
اسگگتنباط می توا رورد این اسگگت که رگاهی افراد از تأثیرات عواطف منفی بر سگگالمت
روا ر ها و مزایای داشگتن زندگی شگاد ،باع

میشگود که برای کاهش عواطف منفی و

در نتیجه افزایش عواطف مثبت در خود ،انریزه پیدا کرده و تالش کنند .همچنین همین
رگاهی باع

باال رفتن تمایل ر ها برای انجام تکالیف خانری و تمرین فنو فراگرفته

در جلسگات درمانی میشگگود و می تواند منجر به افزایش رضگایتمندی در افراد شگود .بر طبق
درما شگگناختی -رفتاری ،تفکرات مثبت و منطقی جایرزین تفکرات منفی و غیرمنطقی و
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تحریفات فکری میشگود و سگعی میشگود با رموزش شگیوه صگحیو به چالش کشید این
افکار ناکاررمد و جایرزینی ر با افکار مثبت ،نحوه تفکر و ادراک فرد اصگگالز شگگود که
این افکار مثبت هم می توانند تبیینی برای نتایج این پژوهش باشگد .همچنین درما شناختی -
رفتاری می تواند بر باورهای غلو و شگناخت غیر واقع بینانه معتادین نسگبت به سوءمصرف
مواد تگاثیر برگذارد و ر هگا را تغییر دهگد .بی تردیگد کسگگگب درما همراه با رموزش
مهارتهای مقابله سگگالم ،احسگگاس خویشگگتنداری ،خودکاررمدی و خوداتکایی را تقویت
میکند .می توا نتیجه گرفت که تغییر معناداری در تمایل به مصگگرف مواد و عواملی از
قبیل خودپنداره ،مهارتهای خودکنترلی ،مهارتهای اجتماعی ،کانو کنتر و نررش
نس گبت به مصگگرف مواد ایجاد شگگده اسگگت .اجرای مداخلههای روا شگگناختی با تمرکز بر
اصگالز سگبکهای اسنادی ،چالش با باورهای غیرمنطقی ،ررامسازی ،رمورش مهارتهای
مقابلهای ازجمله راهبردهای درمانی مبتنی بر رویکردهای شگگناختی -رفتاری اسگگت که نه

رفتاری کمک میکند که رزمودنیها شگگگیوههای کاهش یا تغییر واکنشهایشگگا را یاد
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پایبندی به توصگگگیههای درمانی هم کمک میکند .می توا گفت که درما شگگگناختی-
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تنها پیامدهای عاطفی منفی افراد وابسگته به مواد را تخفیف میبخشد بلکه به افزایش سطو

بریرند ،این یادگیری احتماالً توجه فرد را نسگبت به وضگعیت و نوسگانات روزمره تسگگهیل
میکنگد .درما شگگگناختی-رفتاری اسگگگنادهای منفی را تغییر میدهد و به این وسگگگیله روابو
زوجین را بهبود می بخشگگد .در این رویکرد از طریق راهبردهای بازسگگازی شگگناختی به تغییر
الروهای فکری نادرسگت و تحریفهای شناختی زوجین پرداخته میشود و همین امر باع
ا فزایش رضگگایتمندی زوجین و حتی درما و ترک اعتیاد نیز میشگگود (پاداش ،فاتحی زاده،
عگابگدی و ایزدیخواه .)2392 ،درما شگگگناختی-رفتاری هم به حوزه شگگگناختی (اطالعات و
دانش) ،هم بگه حوزه عگاطفی (احسگگگاسگگگات ،ارزشهگا و نررشهگا) و هم بگه حوزه رفتگگاری
(مهگارتهگای ارتبگاطی و تصگگگمیمگیری) مربوط می شگگگود ،لگذا به نظر میرسگگگد که درما
شگگگناختی -رفتاری با افزایش سگگگطو اطالعات و دانش جنسگگگی و حتی بهبود نررش زوجین
نسگبت به مسگائل جنسگی می تواند در افزایش رضایت جنسی افراد مؤثر واقع شود .در راستای
مسگگائل جنسگگی بصگگورت عامیانه این ذهنیت وجود دارد که مصگگرف موادمخدر می تواند در
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توانمندی و افزایش توا جنسگی مؤثر باشگد و همین ذهنیت و شگناخت معیوب ممکن است
مصگگگرف مواد مخگدر در افراد را تشگگگدیگد کنگد .درما شگگگناختی -رفتاری با تغییر نررش و
عواطف و شگناخت می تواند این ذهنیت و شگناخت معیوب را تغییر داده و شناخت و نررش
مثبت را جایرزین کند و منجر به کاهش مصگرف مواد و حتی افزایش رضگایت جنسی شود.
رضگگگایت انسگگگا از زندگی تحت تاثیر ابعاد گوناگونی اسگگگت .پژوهشهای مختلف نشگگگا
داده انگد که رضگگگایت زناشگگگویی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد .در درما شگگگناختی-
رفتاری به مراجعین تکلیف داده می شگگود و خود مراجعین تالش میکنند تا افکار منفی خود
را شگگناسگگایی نمایند و افکار مثبت را جایرزین نمایند .افراد با تغییر در نررش و عاطفه ،تغییر
اولویگتهگا و تقویگت حیطگههگایی کگه در گگذشگگگتگه مورد توجگه نبودهانگد بگاعگ

افزایش

رضایتمندی زناشویی و حتی امید بیشتر در کاهش مصرف مواد و ترک اعتیاد میشوند.
پژوهش حاضگگر محدود به شگگهرسگگتا قروه بوده اسگگت و لذا باید در تعمیم این یافتهها
احتیگاط نمود .عگدم امکگا حضگگگور زوجین در جلسگگگات درمگا از دیرر محگدودیگتهای
کارگاههای رموزشگی برگزار و مسگئولین ،متخصگصا و دست اندرکارا جامعه برنامه مدو
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پژوهش حاضگگر بود .پیشگگنهاد می شگگود برای رشگگناسگگازی افراد جامعه با اعتیاد و عوار

و جامعی را برای کاهش مصگگرف مواد در جامعه تدوین کنند .نتایج پژوهش حاضگگر عالوه
بر کگاربردی بود برای پیشگگگریری از اعتیگاد افراد ،فایده بسگگگیاری برای مشگگگاورا خانواده،
درمانررا  ،روانپزشکا و حتی خانوادهها و زوجین دارد.
تشکر و قدردانی

از مسگگئوال کلینیک ترک اعتیاد نیکو سگگالمت قروه و تمام شگگرکتکنندگا در پژوهش
تشکر و قدردانی میشود.
منابع
اسگرار ،صگدیقه و حق شگناس ،حسگن ( .)2364بررسگگی اعتبار و روایی پرسگشنامه رضگگایتمندی
زوجین انریچ در گروهی از متأهلین دارای مشگکل زوجی و بدو مشگکل زوجی در شیراز،
خالصه مقاالت کنرره پژوهشهای روانپزشکی و روانشناسی در ایرا
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بروکی میال  ،حسن؛ کمرزرین ،حمید و زارع ،حسین ( .) 2393اثربخشی درما شناختی -رفتاری

بر بهبود راهبردهای مقابلهای و عالئم اعتیاد در بیمارا وابسگگته به مواد ،فصگگلنامه اعتیاد
پژوهی سوءمصرف مواد.243-255 ،)32(6 ،
تاجری ،بیوک؛ احدی ،حسگن و جمهری ،فرهاد ( .) 2392بررسی تاثیر درما شناختی رفتاری بر

پرهیز ،وسگوسگه ،عود ،و تغییر نررش معتادین به شگیشه ،فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی،
.2-09 ،)0(7
پاداش ،زهرا؛ فاتحی زاده ،مریم؛ عابدی ،محمدرضا و ایزدیخواه ،زهرا ( .) 2392بررسی اثربخشی

درما مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضگگگایت زناشگگگویی ،مجله تحقیقات علوم رفتاری،)5(22 ،
.383-370
خواجه الدین ،نیلوفر؛ ریاحى ،فروغ و ایزدس مزیدس ،سکینه ( .) 2392بررسى رابطه بین مهارتهاس
ارتباطى و رضگایتمندس زناشگویى در دانشگجویا متاهل رشگت هاس روا شناسى و مشاوره،
فصلنامه جنتاشاپیر.55-82 ،)0(0 ،
دباغی ،پرویز؛ اصغر نژاد فرید ،علی اصغر؛ عاطف وحید ،محمدکاظم و بوالهری ،جعفر (.)2367
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اثربخشی پیشریری از عود بر پایه ذهن رگاهی در درما وابستری به مواد افیونی و سالمت
روانی ،فصلنامة علمی سوء مصرف مواد.09-44 ،)7(0 ،

شگمایی ،عزیز ا .)2363( ...مقایسگه رضایت زناشویی و سالمت عمومی و بررسی رابطه بین این
دو متغیر در زنا شگگاغل وغیر شگگاغل شگگهر اهواز با کنتر برخی ویژگیهای فردی و
خانوادگی ،پایا نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی ،دانشراه شهید چمرا اهواز.

شگعاع کاظمی ،مهرانریز ( .)2398تاثیر رموزش مؤلفه های کیفیت زندگی بر سازگاری و رضایت
زناشگویی بیمارا سگرطا پسگتا  ،اولین کنفرانس بین المللی فرهنح رسگیب شگناسی روانی و
تربیت ،اردیبهشت .98
عاشگوری ،احمد؛ مالزاده ،جواد و محمدی ،نورا .)2367( ...اثربخشگی درما گروهی شناختی-

رفتاری در بهبود مهارتهای مقابلهای و پیشگریری از عود در افراد معتاد ،مجله روانپزشکی
و روانشناسی بالینی ایرا .062-066 ،)3(4 ،
عیسگی زادگا  ،علی؛ شگیخی ،سگیامک؛ حافظ نیا ،محمد و کارگری ،بهروز ( .)2393اثربخشی
درما شگگگناختی رفتاری و مداخالت دارویی بر افزایش خودکاررمدی و بهبود کیفیت
زندگی مردا با سوءمصرف مواد ،مجله دانشراه علوم پزشکی ارومیه.74-62 ،)2(08 ،
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 بررسگی و مقایسگه منبع کنتر و رضگایت زناشگوئی در بین زنا شگگاغل.)2362(  زهرا،فراسگت
 دانشراه تربیت معلم، چاپ نشده، پایا نامه کارشگناسی ارشد. (معلم) و خانه دار شگهرتهرا
. تهرا
 ترجمه مسگگعود محمدی و رابرت، راهنمای عملی شگگناخت درمانی گروهی.)2364(  مایکل،فری
.)0225 ، انتشارات رشد ( تاریخ انتشار به زبا اصلی:  تهرا،فرنام
 اثربخشی درما.) 2393(  معصومه، حسن و اسمعیلی، مقصود؛ سواری، حسین؛ نادر،قمری گیوی

 فصلنامه سالمت، رفتاری و ذهن رکاهی بر سگالمت روا مصگرفکنندگا کراک-شگناختی
.47-80 ،)4(2 ،اجتماعی و اعتیاد
، ترجمه یحیی سگگگید محمدی، نظریه و کاربسگگگت مشگگگاوره و رواندرمانی.) 0226(  جرالد،کوری
.  نشر ارسبارا: تهرا
 اثر بخشگگی گروه درمانی با رویکرد.) 2390(  عباس، نهاله و پورشگگهباز، فرشگگته؛ مشگگتاق،مومنی
رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادا به مواد افیونی تحت درما نرهدارنده با- شگناختی
.90-79 ،)07(7 ، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، متادو

Vol. 4, No. 14, Summer 2017

4931  تابستان،44  شماره،4 سال

127

Baucom, D. H. (2010). Cognitive- behavioral couple therapy. In K.S.
Dobson, Handbook of cognitive behavioral therapies, 3rdEd. New York:
The Guilford press, p. 411-444.
Driessen, E., & Hollon, S. D. (2011). Motivational Interviewing From a
Cognitive Behavioral Perspective. Cognitive and Behavioral Practice, 18
(1), 70-73.
Epstein, N. B., & Baucom, D. H. (2002). Enhanced cognitive-behavior
therapy for couples: A contextual approach, Washington, DC: American
Psychological Association.
Litt, M. D., Kadden, R. M., & Kabela-Cormier, E. (2009). Individualized
assessment and treatment program for alcohol dependence: Results of an
initial study to train coping skills. Addiction, 104(11), 1837-1848.
McHugh, R. K., Hearon, B. A., & Otto, M. W. (2010). Cognitive Behavioral
Therapy for Substance Use Disorders. Psychiatric Clinics of North
America, 33(3), 511-525.
Miller, W. R., Wilbourne, P. L., & Hettema, J. (2003). What works? A
summary of alcohol treatment outcome research. In R. K. Hester., &W.
R. Miller (Eds.), Handbook of alcoholism treatment approaches: Effective
alternatives (3rd ed., pp. 13–63). Boston.
Roozen, H. G., Waart, R.D., Windt, D., Brink, W., Yong, C.A., & Kerkbof,
A. F. (2006). A systematic review of the effectiveness of naltrexone in the
maintenance treatment of opioid and alcohol dependence. European
Neuropsychopharmacology, 16, 311-323.

