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 های تنظيم شناختی هيجان بركاهش ولع مصرف مواد و دلزدگی زناشويی درآموزش گروهی توانش ثيرأت اثربخشی

 مبتال به اختالل مصرف مواد محرک هلمردان متأ
 7مرتضی ذاكری ،1سعيد ايمانی

Effectiveness training cognitive emotion regulation skills in reducing drug 

craving and marital disturbance in men with substance use stimulant disorder 
Saeed Imani1, Morteza Zakeri2 

 چكيده

ی و تواند بنیان زندگی فردی، خانوادگکه به راحتی می اجتماعی است های روانی واعتیاد و سوء مصرف مواد یکی از بارزترین آسیب زمينه:

است که آیا تنظیم  . اما مسئله اینانددادههای مختلفی را نشان خشی تنظیم شناختی هیجان بر متغیربها اثرشپژوه فرهنگی یك کشور را سست کند.

  ؟گذار باشدتيثیر هل مبتال به اختالل مصرف مواد محرکدان متيتواند بر ولع مصرف مواد و دلزدگی زناشویی در مرشناختی هیجان می

مردان  رهای تنظیم شناختی هیجان بر کاهش ولع مصرف مواد و دلزدگی زناشویی دروهی توانشبا هدف اثربخشی آموزي گ این پژوهش هدف:

امعه ج آزمون با گروه گواه بود.آزمون و پسآزمایش از نوع پیشاین پژوهش نیمه روش: .مبتال به اختالل مصرف مواد محرک انجام شدهل متي

 81عداد تبهزیستی شهر رشت بودکه  کننده به مرکز مشاوره خانوادهمواد محرک مراجعه هل مبتال به اختالل مصرفيآماری شامل کلیه مردان مت

قرار داده شدند. هر دو گروه قبل و ( نفر 00)و آزمایش  (نفر 00) در دو گروه گواه دسترس انتخاب و به طور تصادفیگیری در نفر به روي نمونه

( پاسخ دادند. گروه آزمایش 0112( و مقیاس دلزدگی زناشویی )پاینز، 0118، و همکاران یت)را های ولع مصرف موادبعد از مداخله، به پرسشنامه

گونه دریافت کردند و گروه گواه هیچ( 0810؛ به نقل از رحمانی و هاشمیان، 2112)گروس، ای آموزي تنظیم شناختی هیجان دقیقه 11جلسه  01

داد که آموزي  نتایج نشان ها:يافته مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.چندمتغیره  نسها باروي تحلیل کواریاای دریافت نکرد. دادهمداخله

  (.>10/1P) شده استهای تنظیم شناختی هیجان به طور معناداری باعث کاهش ولع مصرف مواد و دلزدگی زناشویی گروهی توانش

 دلزدگی و صرفم ولع کاهش برای مناسبی آوردروی تواندختی هیجان میهای تنظیم شناهای این پژوهش توانشبا توجه به یافته گيری:نتيجه

 اعتیاد، دلزدگی زناشویی، ولع مصرف، تنظیم شناختی هیجان واژه كليدها: .باشد محرک مواد به وابسته افراد در زناشویی

Background: Addiction and substance abuse is one of the most significant psychological and social 

impairments that can easily undermine the foundation of a country's individual, family, and cultural life. 

Studies have shown the effectiveness of cognitive emotion regulation on a variety of variables. But the 

question is, can cognitive emotion regulation affect drug craving and marital distress in married men with 

Stimulants use disorder? Aims: The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of cog native 

emotion regulation skills training in reducing substance abuse craving and marital distress in men with 

stimulant disorder. Method: This research was carried out based on a pre-test and post-test quasi-experimental 

design.the statistical population consisted of all married men with disruptive drug abuse disorder referring to 

family counseling centers in Rasht.Asammple of 30 were selected by available sampling method and 

randomly assigned tocontrol and experimental groups. method to determine entry and exit rates. After the end 

of treatment sessions craving tests and Marital disturbance were used to collect information. Data were 

analyzed using covariance analysis )P<0/05). Results: The results showed that training cognitive emotion 

regulation skills significantly reduced craving and Marital disturbance. Conclusions: According to the finding 

of this study, emotional regulation cognitive skills can be a suitable therapeutic approach to reducing the 

craving and Marital disturbance in addicts to stimulants. Key Words: Adiction, marital disturbance, craving, 

cognitive emotion regulation 
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 مقدمه

– روانی هایآسیبمصرف مواد و اعتیاد یکی از مهمترین 

 نجها سراسر در جوانان و هاخانواده گیرگریبان که است اجتماعی

 فتاریر بالینی، هاینشانه با ناهنجاری اعتیاد یك (.0812نوری، ) است

ل اجتماعی و روانشناختی از معوا آن، ایجاد در که است شناختی و

شناختی و داروشناختی از طرف دیگر یك طرف و عوامل زیست

نقش دارند. عوامل اجتماعی بیشتر در شروع مصرف و عوامل زیست 

 (.0812 منش،شناختی در ادامه وابستگی مطرح هستند )باهنر و نیك

اعتیاد اختاللی با عود مزمن است که با رفتارهای برانگیختگی 

 ن ووی مواد علی رغم پیامدهای منفی آن همراه است )میلتوجستج

(. امروزه مسئله مواد 0812حسنی،  و پور، مرادیعلی ،2102اوریت، 

ر پزشکی در سراساختالالت مربوط به روان ترینشایعاعتیادآور از 

ده دنیای کنونی تبدیل ش هایبحران مهمترینجهان است و به یکی از 

ثبات سیاسی، اقتصادی و ساختار اجتماعی است که سالمت، رفاه، 

، دادخواه، کند )دوستیانکشورهای مختلف جهان را تهدید می

در مقایسه با  0(. اعتیاد به مواد محرک0812 اعظمی، بهمنی، آهوان و

روانشناختی مختل کننده روانی  هایویژگیدیگر انواع اعتیاد دارای 

(. اعتیاد و 0812 ،حسنی ، سعیدپور وپورو رفتاری بیشتری است )علی

اجتماعی  - روانی هایآسیبسوء مصرف مواد یکی از بارزترین 

 بنیان زندگی فردی، خانوادگی و فرهنگی تواندمیاست که به راحتی 

انسانی آن را به مخاطره اندازد  هایپویایییك کشور را سست و 

 لذا از میان ابعاد (.0812 ،صالحی خواه، مولوی و، ایزدی)شریعتی

نقش مهمی در  2یند اعتیاد، ولع مصرفآگوناگون درگیر در فر

بازگشت مجدد بیمار پس از درمان و حفظ موقعیت سوء مصرف و 

وابستگی به مواد دارد. در فرآیند درمان پس از رسیدن به حالت 

ده گردان دیپرهیز، میل شدیدی برای تجربه دوباره اثرات ماده روان

 مصرف به بازگشت زمینه در را هاآن تواندموضوع می این. شودمی

ونه، ک و یر کند )آوانتز، مارگولین، کوستنپذره مواد آسیبدوبا

(. بر طبپ راهنمای 0810کافی،  و پور سید موسایی، موسوی، 0110

تشخیصی وآماری اختالالت روانی )نسخه پنجم( ولع )کشش ذهنی 

شکل به مقوی به مصرف یك ماده( احتماالً توسط اغلب افراد مبتال 

وست،  ،0110دروبز،  و  )تیفانی شودمیوابستگی به مواد تجربه 

(. یکی از مشکالتی که 0812بهمنی،  و  حیدری، محمدی، 2112

                                                           
1. Stimulus Addiction 
2. drug craving 

اختالل در عملکردهای مغزی و  آیدمیبرای افراد معتاد به وجود 

ها بر نقش مواد در آسیب عملکردی نواحی شناختی است. پژوهش

از قبیل حل مسئله،  هاییمهارتمصرف مواد  مختلف مغز اشاره دارند.

 ضاییف هایتواناییبرنامه ریزی، سازماندهی، یادگیری مطالب جدید، 

 دچار ار یادسپاری به هایمهارتپذیری شناختی و بینایی، انعطاف -

 ماردپور، ،0110 واسر، استرام روزلی و آردیال،) کندمی اختالل

یم ه بین نقص در تنظدوطرف باطارت که است داده نشان شواهد(. 0812

هیجان و مصرف مواد مخدر وجود دارد. نقص در تنظیم هیجان 

و افزایش مصرف  کندمیبینی افزایش مصرف مواد مخدر را پیش

ال به افراد مبت کندمیبینی مواد نیز نقص در تنظیم هیجان را پیش

اختالالت سوء مصرف مواد در توجه به اطالعات هیجانی، ادراک 

در بطن  هاهیجان، پردازي درست و مدیریت مطلوب آنهاید صح

 هادشواریاین  هایی مواجه هستند.روابط بین فردی نیز با دشواری

زای های استرسکه فرد در رویارویی با موقعیت شودمیباعث 

 گیری و انتخاب رفتار صحید را اززندگی توانایی تحلیل، تصمیم

 و  ایایافته کشیده شوند )اژهدست داده و به سوی رفتار سازي ن

 (.0812، حاتمی، حسنی، محمد خانی و قنبری زرندی ، 0812لواسانی 

 که هاییکه فرد در موقعیت شودمیباعث  هاهیجانتوانایی مدیریت 

 استفاده مناسب ایمقابله راهبردهای از باالست، مواد مصرف خطر

(. 0810 یرانی،م مرادی و برهانی، ،2112 جانسون، و ترینیداد) کند

تحقیقاتی ارتباط بین تنظیم شناختی هیجان و سوء  هاییافتهبرخی 

ی د. نجفی، محمدمصرف مواد و وسوسه مصرف را به تصویر کشیدن

( در پژوهش خود نشان دادند دشواری در 0812عبدللهی ) فر و 

ها، مشکل در تحمل پریشانی و تمایالت هیجان مدیریت هیجان

، براگینگافراد سوء مصرف کننده مواد است.  خواهانه، از مشکالت

( نشان دادند که استفاده 2102گارنفسی ) و هویز من، ویجك، کرایج

سازگارانه در تنظیم شناختی هیجان، مانند پذیري و  8از راهبردهای

تمرکز مثبت، با غلبه بر مشکالت هیجانی همراه بوده است. نتیجه 

ا همدیریت صحید هیجان به قادر که افرادی دهدتحقیقات نشان می

 های تشخیصیدر برابر رخدادهای روزمره نیستند، بیشتر نشانه

دهند و کیفیت زندگی در این افراد افت اختالالت روانی را نشان می

اکسلرود،  (. در مطالعه2111ای خواهد داشت )کلبر، قابل مالحظه

هیجان و  جویی( که به بررسی نظم2100پریلتیکوا، هولتزمن و سینها )

3.Strategy 
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 فراوانی سوءمصرف مواد در زنان مبتال به سوء مصرف مواد پرداخته

 تنها نه یافته بهبود هیجان جویینظم که اندرسیدهاند به این نتیجه 

. بود طمرتب مواد نیز مصرف سوء فراوانی با بلکه بهبود مزاج موجب

 داد نشان( 0810) جعفرنیا و نمایی مهدی فرد، مدنی مطالعات همچنین

له يل مسح هایشیوهافراد معتاد نقایصی را در تنظیم شناختی هیجان و 

تواند در که توجه به آن می دهندمینسبت به افراد عادی نشان 

 باشد. مؤثرپیشگیری و درمان اعتیاد 

 هدف دیگر مداخالت مرتبط با افراد وابسته به مواد محرک،

 دلزدگی زناشویی اشد.ب تواندمی، این افراد 0کاهش دلزدگی زناشویی

کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر است که با احساس 

زینی تفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگعالقگی و بیبیگانگی، بی

عواطف منفی به جای عواطف مثبت همراه است )کایزر، 

(. از عوامل بین فردی 0810زوار،  و اسماعیلی، اسدی کیانی،،0112

رازگری اب های ابرازگری هیجان است.وهبر دلزدگی زناشویی شی مؤثر

های اصلی هیجان به نمایش بیرونی لفهؤهیجان به عنوان یکی از م

ی شود )حسنهیجان بدون توجه به ارزي یا شیوه تجلی آن اطالق می

(. هیجان و تنظیم هیجان در رضایت زناشویی نیز 0812و شاهقلیان، 

 تيثیرتحت  (. روابط زناشویی همیشه2102است )چانگ،  مؤثر

 ماید.نهیجانات زوجین قرار گرفته، تنظیم هیجان نقش حیاتی ایفا می

در  ندتوامیهایی است که لفهؤنظم جویی شناختی هیجان یکی از م

گذار در يثیرتگذار باشد و نقش اساسی و تيثیرکیفیت روابط زناشویی 

 همدانی ؛2102 هاس و لونسون، )بالچ، کیفیت زندگی زناشویی دارد

ارتباط مسقیمی با روابط  مؤثرتنظیم هیجان  .(0811 قربان جهرمی،و 

رضایت بخش زناشویی در تمام ابعاد و از جمله روابط بهتر جنسی 

(. وقتی هیجانات مثبت و محبت بین 2100همراه بوده است )بوتلر، 

-جویی به شکل صحید خود اتفاق میهمسران ابراز شود و خود نظم

و هنگامی که صمیمیت در رابطه وجود  امدانجمیافتد، به صمیمیت 

دارد، اما زمانی که ارتباط به صورت تدافعی، سرد و بدون احساس 

 و احتمال دلزدگی شودمیخالی از صمیمیت باشد رابطه تضعیف 

 رادی،م کنش و پور، خويتقی فر،)امیدی شودمیزناشویی بیشتر 

سخ پا سؤاله این (. در این راستا، تحقیپ حاضر در نظر دارد، ب0810

دهد که درمان گروهی تنظیم شناختی هیجان تا چه حد بر کاهش ولع 

مصرف مواد و دلزدگی زناشویی در افراد وابسته به مواد محرک 

                                                           
1. Marital disturbance 

 اثربخش است؟

 های پژوهشفرضيه

 های پژوهش عبارت بودند از:یهفرض

. آموزي توانش های تنظیم شناختی هیجان بر ولع مصرف مواد 0

 است. مؤثرمبتال به اختالل مصرف مواد محرک  تيهلمدر مردان 

های تنظیم شناختی هیجان بر دلزدگی زناشویی . آموزي توانش2

 است. مؤثرمبتال به اختالل مصرف مواد محرک  متيهلمردان 

 روش

آزمون، پس آزمایشی از نوع پیشطرح نیمه روي پژوهش،

 يهلادین مرد متآزمون با گروه گواه بود. جامعه این پژوهش کلیه معت

تی مشاوره خانواده بهزیس کننده به مرکزوابسته به مواد محرک مراجعه

نفر به  81که از این میان تعداد بود  0811در نیمه دوم سال  رشت شهر

ورود وخروج  یهاگیری در دسترس و با توجه به مالکروي نمونه

گروه  نفر در 00به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از این تعداد 

 نفر در گروه گواه به طور تصادفی گمارده شدند. 00آزمایش و 

، سال 21-20معیارهای ورود به پژوهش شامل مذکر بودن، دامنه سنی 

تن داش حداقل بودن، متيهلمصرف مواد محرک )شیشه، کریستال(، 

تحصیالت سیکل، رضایت افراد بودو معیارهای خروج از پژوهش نیز 

فیونی، نداشتن اختالالت روانی مزمن و شامل عدم مصرف مواد ا

 11جلسه  01برای گروه آزمایش  غیبت در جلسات درمانی بود.

ل هیجان براساس پروتک شناختی تنظیم های توانش آموزي ایدقیقه

 هیچ گواه گروه مدت این طی در. گردید ( اجرا2112گروس )

به صورت  هایکه آزمودناین از پس. نکرد دریافت یامداخله

صادفی در هر دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند، در هر دو ت

مه بینی از بازگشت مواد و پرسشناآزمون پرسشنامه پیشگروه پیش

دلزدگی زناشویی اجرا شد. پس از پایان جلسات برای گروه آزمایش 

ت بینی از بازگشآزمون پرسشنامه پیشو گروه گواه در مرحله پس

 زناشویی اجرا گردید.مواد و پرسشنامه دلزدگی 

روي مداخله: آموزي تنظیم شناختی هیجان: تنظیم شناختی 

دقیقه آموزي داده شد.  11جلسه و هر جلسه به مدت  01هیجان در 

)به نقل از رحمانی و  2112این روي درمانی توسط گروس در سال 

( ارائه شده است.0810هاشمیان، 
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 (0810؛ به نقل از رحمانی و هاشمیان، 2112)گروس، یجان. خالصه جلسات درمانی تنظیم شناختی ه0جدول

 توضیحات جلسات

 را بیاموزیم؟ هامهارتمعرفی کلی آموزي نظم جویی شناختی هیجان، بیان منطپ و مراحل مداخله، ضرورت تنظیم هیجان، چرا باید این  اول

 کنند.یمها به ما کمك یجانهلیه و ثانویه، همه های اویجانههای درست در مورد هیجانات کدامند؟ مروری بر یدگاهد دوم

 سوم
ه بو معرفی هیجان، هیجان نرمال و هیجان مشکل آفرین، خودآگاهی هیجانی، رویدادهای برانگیزاننده هیجان، شناسایی و نامگذاری و برچسب زدن آموزي 

 های مختلفیجانهاحساسات، تمایز میان 

 و روانشناختی، عوامل موفقیت در تنظیم هیجان شناسایی هیجان در حالت فیزیکی چهارم

 پذیری هیجانی در فردی هیجانی خود، خودارزیابی با هدف شناسایی میزان آسیبهاتجربهخودارزیابی با هدف شناخت  پنجم

 ششم
ی بین فردی هامهارتحل مسئله، آموزي  خودارزیابی با هدف شناسایی از راهبردهای تنظیمی فرد، جلوگیری از انزوای اجتماعی و اجتناب، آموزي راهبرد

 )گفتگو، اظهار وجود و حل تعارض(

 ی توجههامهارتمتوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی، آموزي  هفتم

 هشتم
 نهاآی غلط و اثرات هایابیارزی از افکار، عقاید و خاطرات( در تولید، نگهداری، افزایش و کاهش پاسخ هیجانی، شناسایی امجموعهنقش ذهن )پردازي ذهنی و 

 ی هیجانی، آموزي راهبرد باز ارزیابیهاحالتروی 

 نهم
ی هیجانی. مهارت آموزی، اصالح رفتار از طریپ هاحالتارزیابی: شناسایی میزان و نحوه استفاده از راهبرد بازداری و بررسی پیامدهای هیجانی آن. موجهه: ایجاد 

 ه هیجانی، آرمیدگی، تعدیل پاسخ هیجانی و عمل معکوسی محیطی. آموزي تخلیهاکنندهتغییر تقویت 

 های طبیعی خارج از جلسهیطمحی آموخته شده در هامهارتارزیابی میزان نیل به اهداف، کاربرد  دهم
 

 

 ابزار

بینی از باز گشت رایت: یك مقیاس خود سنجی پرسشنامه پیش

ه توسط است ک( 0118)الی ارائه شده توسط رایت و همکاران ؤس 20

گودرزی به فارسی ترجمه شده است. هر سؤال شامل یك موقعیت 

فرضی است که شدت نیرومندی میل به مصرف مواد در آن موقعیت 

. هر کدام سنجدیخاص و احتمال مصرف مواد در آن موقعیت را م

، لیکرت یااز این دو قسمت در هر سؤال بر اساس مقیاس پنج درجه

( 0832در پژوهش مهرابی و همکاران ). گیردیم 2-1بین  یانمره

قابلیت اعتماد محاسبه شده برای این مقیاس با اجرا بر روی کرونباخ 

و برای خرده مقیاس میزان میل  12/1برای خرده مقیاس میزان وسوسه 

 محاسبه شده است. 11/1

پرسشنامه دلزدگی پاینز: مقیاس دلزدگی زناشویی یك ابراز 

گیری میزان ( برای اندازه0112اینز )خودسنجی است که به وسیله پ

 20دلزدگی زناشویی در بین زوجین طراحی شده است. این پرسشنامه 

جز اصلی از پا افتادن جسمی، عاطفی و روانی  8گویه دارد و دارای 

ی ادرجهگذاری این پرسشنامه بر اساس طبف هفت نمره است.

ده است. برخی ( تنظیم ش1نمره ( تا همیشه )0نمره لیکرت از هرگز )

(. 2118شود )پاینز، یمگذاری ها به صورت معکوس نمرهاز پرسش

برای یك دوره یك ماهه،  31/1بازآزمون  - ضریب پایایی آزمون

ثبات  ماهه بود. 2برای یك دوره  22/1ماهه،  2برای یك دوره  12/1

تا  10/1با ضریب آلفای کرونباخ بین  هایدرونی برای بیشتر آزمودن

( ضریب 0832) یدینو (.0830 ترجمه شاداب، ؛ود )پاینزب 18/1

 32/1نفری  221آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در یك نمونه 

 گزاري کرد.

 هايافته

ولع  ییرهاتوصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( متغ یهاآماره

ها و نوع آزمون در مصرف و دلزدگی زناشویی به تفکیك گروه

 ست.ارائه شده ا 2جدول 
 آزمونپس آزمون،نتایج آمار توصیفی در مراحل پیش. 2جدول

 پس آزمون پیش آزمون گروه متغیر

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 ولع مصرف
 12/8 28/ 22 21/2 31/011 آزمایش

 83/2 08/011 83/2 08/011 گواه

 دلزدگی

 زناشویی

 10/0 88/20 31/2 18/31 آزمایش

 81/0 22/31 81/0 22/31 گواه

 
 

دهد میانگین و انحراف معیار پیش یمنشان  2همانطور که جدول 

و در  21/2و  31/011آزمون متغیر ولع مصرف در گروه آزمایش 

باشد. میانگین وانحراف معیار پس یم 83/2و  08/011گروه گواه 

روه و در گ 12/8و  22/28آزمون متغیر ولع مصرف در گروه آزمایش 

ن آزموباشد. میانگین و انحراف معیار پیشیم 83/2و  08/011گواه 

و در گروه  31/2و  18/31متغیر دلزدگی زناشویی در گروه آزمایش 

 آزمونباشد و میانگین و انحراف معیار پسیم 81/0و  222/31گواه 

و در گروه  10/0و  20/ 82متغیر دلزدگی زناشویی در گروه آزمایش 

به منظور تعیین اثربخشی آموزي  باشد.یم 81/0و  22/31گواه 
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های تنظیم شناختی هیجان در ولع مصرف مواد و دلزدگی توانش

ها با استفاده از روي دادههای پژوهش یهفرضو آزمون  زناشویی

بتدا پیش در ا مورد بررسی قرار گرفت. چند متغیره تحلیل کوواریانس

یج فرض اول نتاپیش تحلیل کوواریانس بررسی شد. در یهافرض

ها در متغیرهای وابسته آزمون لوین برای همگنی واریانس گروه

 F>221/1نتایج نشان داد که واریانس ولع مصرف مواد ) بررسی شد.

 ،10/1<P( و دلزدگی زناشویی )003/1<F  ،10/1<P در دو گروه )

ن ها در متغیرهای وابسته همگو بنابرین واریانس گروه با هم برابرند

ها در دو گروه گواه و آزمایش مراعات شده بوده و یکسانی واریانس

 .باکس استفاده شدفرض دوم از آزمون اماست. برای بررسی پیش

 هایسینتایج نشان داد که این آزمون معنادار نیست و بنابرین ماتر

ذا این ل ها یکسان است،وابسته در طول گروه یرهایکوواریانس متغ

های واریانس که شرط همگنی ماتریس دشوینتیجه حاصل م

فرض پیش (.P>10/1) کواریانس به درستی رعایت شده است

همگونی شیب رگرسیون از طریپ تعامل متغیر ولع مصرف مواد با 

 =102/0F( و متغیر دلزدگی زناشویی )=102/2F=  ،112/1Pگروه )

 ،113/1P=آزمون مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج ( در مرحله پس

هم از ها دادهایت از برقراری این مفروضه داشت. نرمال بودن حک

ویلك مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان  –طریپ آزمون شاپیرو 

 هامفروضه(. بنابراین P>10/1ها بود )دهنده نرمال بودن توزیع داده

رعایت شده و استفاده ازکواریانس چند متغیره بالمانع بود. برای 

در متغیر ولع مصرف مواد، از تحلیل  فاوتبررسی الگوهای ت

 استفاده شد. 8جدول کواریانس تك متغیری به شرح 

پس از  (=10/1P<  ،108/0821F) 8جدول نتایج با توجه به 

آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و گواه در های ییشتعدیل نمره

ر پژوهش مبنی ب اول معنادار است، بنابرین فرضیه 10/1سطد آلفای 

های تنظیم شناختی هیجان بر کاهش ولع آموزي گروهی توانش یرتيث

 هنتایج تحلیل کواریانس گرو .گیردیقرار م ییدمصرف مواد مورد تي

نشان  2های آزمایشی و گواه در متغیر دلزدگی زناشویی در جدول 

داده شده است.
 

 مواد مصرف لعو بر هیجان شناختی تنظیم هایانشتو گروهی آموزي اثربخشی برای متغیری تك کوواریانس تحلیل نتایج. 8جدول

 اندازه اثر معناداری F میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات منابع

 0/13 118/1 318/01 211/000 0 211/000 آزمونپیش

 - 11/1 108/0821 800/02211 0 800/02211 گروه

 - - - - 81 111/282202 خطا
 

 

 زناشویی زدگیدل بر هیجان شناختی تنظیم هایتوانش گروهی آموزي اثربخشی برای متغیری تك وواریانسک تحلیل نتایج. 2جدول

 اندازه اثر معناداری F میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات منابع

 1/13 111/1 220/82 282/220 0 282/220 آزمونپیش

 - 11/1 333/2212 113/01088 0 113/01088 گروه

 - - - - 21 111/010288 خطا
 

 

پس از تعدیل  =10/1P<  ،333/221 (F) 2 جدول نتایج با توجه به

آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و گواه در سطد های پیشنمره

 یرثپژوهش مبنی بر تيدوم معنادار است، بنابرین فرضیه  1/1 0آلفای 

دگی زآموزي گروهی توانش های تنظیم شناختی هیجان بر کاهش دل

 .گیردیقرار م ییدزناشویی مورد تي

 گيریبحث و نتيجه

های هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزي گروهی توانش

تنظیم شناختی هیجان بر ولع مصرف مواد و دلزدگی زناشویی در 

وابسته به مواد محرک بود. یافته اول پژوهش نشان داد  متيهلمردان 

 ر کاهش ولع مصرف موادکه آموزي گروهی تنظیم شناختی هیجان ب

یجه در این نتشود. یمیید تي؛ بنابرین فرضیه اول پژوهش مؤثر است

(، میلتون و اوریت 0812منش )قبلی باهنر و نیك هاییافتهراستای 

(، 0812پور و همکاران )لی(، ع0812(، دوستیان و همکاران )2102)

(، گروس 2112(، ترینیداد و جانسون )0810کافی ) و موسایی

( 2100(، اکسلرود و همکاران )2102و همکاران ) براگینگ(، 2111)

قرار دارد. در تبیین یافته پژوهش در خصوص کاهش ولع مصرف 

یم تنظ یبه این نکته اشاره کرد که در واقع راهبردها توانیمواد م

 هیجان یك اصل اساسی در شروع، ارزیابی، نگهداشت و سازماندهی

رفتارهای  منفی و هاییجانن پیشگیری از هرفتار سازي یافته و همچنی

(. 2112 ،کرایج، بون و رنفسکیگا) شودیسازي نایافته محسوب م
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نظیم به این نکته اشاره کرد که ت توانیم هایافتههمچنین در توجیه این 

اعث ها، بهیجان و مخصوصاً راهبرد مثبت بازآریایی شناختی هیجان

ه ات مثبت و رفتار سازگارانکاهش احساسات منفی و افزایش احساس

افرادی که قادر به مدیریت صحید  (.2118)گروس،  شودیافراد م

ای هیشتر نشانهب یدادهای روزمره نیستند،روهیجاناتشان در برابر 

ی درونی سازی از قبیل افسردگی و اضطراب را هااختاللتشخیصی، 

رآمد . تنظیم ناکا(2113ویسکو،  نولن، هواکسما ودهند )یمنشان 

وسوسه است.  و مواد سوءمصرف اساسی هایتجارب هیجانی از هسته

ب . با توجه به این مطلکندیدانش هیجانی به تنظیم هیجان کمك م

مربوط به این سطد را به منظور استفاده از  هایییافراد باید توانا

( پژوهشی 0812آن در عمل پروري دهند. مامی و امیریان ) یهادانش

بخشی آموزي تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود با عنوان اثر

و کیفیت زندگی افراد معتاد انجام داد، نتایج نشان داد که بین میانگین 

وه آزمون در گرآزمون و پیگیری نسبت به پیشنمرات عود در پس

، میکائیلی، قادر آزمایش کاهش معناداری وجود دارد. عیسی زادگان

کردند که دشواری در تنظیم  گزاري (0818) کارگر پور، شیخی و

یکی از مشکالت افراد سوءمصرف کننده مواد است و  هایجانه

 شناختی شیوه به هایجانه تنظیم و صحید ابراز یآموزي نحوه

 هب زندگی کیفیت افزایش وآنها  مشکالت کاهش توانند دریم

 زوماتمل و فیزیکی سالمت فردی، بین روابط هایمؤلفه در خصوص

 عملکردهای در ضعف رسدمی نظر به گردد؛ که واقعمؤثر  گیزند

ها که سطوح باالی حلحل مسئله، اجرا و ارزیابی راه مانند اجرایی

ه در کنندکه افراد مصرف شودیباعث م شوندیشناختی محسوب م

د آمآن ناکار حل مناسب در کنترلکنترل ولع مصرف و اتخاذ راه

 (.0812طهماسب پور،  کلو، یاری و)محمدزادگان، موحدی، ب بمانند

 یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که آموزي گروهی توانش

متيهل وابسته به مواد محرک مردان  های تنظیم شناختی هیجان در

فرضیه دوم  ؛ بنابرینتوانسته است به کاهش دلزدگی زناشویی بیانجامد

فر و دیامیاین یافته با نتایج مطالعات گردد. یمیید تيپژوهش نیز 

بالی و (، 2100(، بوتلر و همکاران )2102(، چانگ )0810همکاران )

همسو است. در تبیین یافته پژوهش مبنی بر کاهش ( 0810) همکاران

به این نکته اشاره کرد که دلزدگی  توانیدلزدگی زناشویی م

از توقعات غیرمنطقی و غیرواقع بینانه،  یازناشویی به علت مجموعه

توجه بودن زوجین نسبت به هم و دقت و بیجانات، بیاز هی گذر

و فراز و  به یکدیگر یازهانیازهای یکدیگر، بیان نکردن احساسات و ن

. آموزي تنظیم (2100نیل،  و )پاینز کندیزندگی بروز م هاییبنش

هیجان باعث افزایش سازگاری زناشویی زوجین دچار تعارض 

تنظیم  .(0812دریکوند، میرگردد )ولیپور شیخی و یمزناشویی 

باعث کاهش سطد دلزدگی، کاهش خستگی جسمی، کاهش  هیجان

ور و پگردد )بالی، گلیمخستگی عاطفی و کاهش خستگی روانی 

و غالمعلی لواسانی  یانتایج پژوهش محمدی، اژه(. 0810معدنی، 

مدار در کاهش دلزدگی ( نشان داد که آموزي رویکرد هیجان0811)

گروه مداخله مؤثر بوده، بدین  هاییبه طالق آزمودن زناشویی و میل

که مشکالتی در زندگی دارند به مراتب  ییهاترتیب که که زوج

به هم  کنند، آنها نسبتارتباط کمتری در زندگی زناشویی تجربه می

جان گیرند. کاهش بروز هیو به مراتب از هم فاصله می شوندیبیگانه م

ه از هم و صدمه در دلبستگی آنها نسبت در زندگی آنها منجر به فاصل

نتیجه با داشتن آگاهی در زمینه  در .شودیبه شریك زندگی خود م

های سازگارانه تنظیم تنظیم شناختی هیجان و استفاده از توانش

 دتواننیبه مواد محرک م مبتال به متيهلدر مردان شناختی هیجان 

خطر وقوع اعتیاد و فراوانی سوء مصرف را کاهش داده و به تبع آن، 

 این هایجمله محدودیت از. یابدیدلزدگی زناشویی کاهش م

 مواد هب داشتن بودن واعتیاد مذکر آزمودنی، کم نسبتاً تعداد پژوهش

 بعدی هایپژوهش در شودیم پیشنهاد بنابرین .باشدیم محرک

 و در معتادان مواد افیونی نیز اجرا مؤنثجنس  در پژوهش متغیرهای

 در مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی پژوهش این نتایج از گردد و

مورد استفاده ودرپژوهش های آتی اثربخشی این پکیج درمانی با سایر 

 آوردهای روان درمانگری مورد مقایسه قرار گیرد.روی
 

 منابع
 یوبا مرادی،و  ابوالقاسم کنش،خوي ابراهیم؛ پور،تقی حنانه؛ فر،امیدی

و رابطه خود تنظیمی هیجانی با دلزدگی و مقایسه  (.0810)

 .صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی
 .01-21 (،22)3 ،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

 هایطرحواره یاسهی(. بررسی مقا0812منش، زهرا )نیك و باهنر، محمد

یر و غدر زندانیان وابسته  یامقابله یهاناسازگار اولیه و سبك

 .20-22(، 021)023، ماهنامه اصالح و تربیت .وابسته به مواد

(. اثربخشی آموزي 0810بالی، زینب؛ گل پور، رضا و معدنی، طاهره )

تنظیم هیجان بر کاهش سطد دلزدگی زن و شوهر افراد مراجعه 

مجله مطالعات روانشناسی و کننده به مرکز بهزیستی شهر ری. 
 .001-021(، 2) 02، علوم تربیتی
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(. اثربخشی 0812برهانی، عبداهلل؛ مرادی، علیرضا و میرانی، روژین )

ی اجرایی کارکردهاجویی هیجان در بهبود ی نظمراهبردها

 وهی،فصلنامه اعتیاد پژمعتادان بهبود یافته مراکز کاهش آسیب. 

00(20 ،)210-010. 

 ؛سیون قاسم بکلو، یزدان؛ موحدی، رضا؛ محمدزادگان؛ منصور؛ بیرامی،

بررسی عملکرد  (.0812) مالك پور،طهماسبو  قاسم محمدیاری،

معتادان تحت درمان  کننده مواد،مصرف ءشناختی در معتادان سو

 .28-82 (،82)1، فصلنامه اعتیاد پژوهشی .با متادون و افراد بهنجار

موسی  سید کافی، و اهللپورسیدموسایی، سیده فاطمه؛ موسوی، سید ولی

رابطه بین استرس با ولع مصرف در وابستگان به  و(. مقایسه 0810)

 ،فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوء مصرف مواد .مواد افیونی و صنعتی

2(22،) 03-1. 

کنترل هیجانی  ابرازگری هیجانی، (.0818) مهناز شاهقلیان،و  جعفر حسنی،

 .و دو سوگرایی در ابراز هیجان در دختران فراری و بهنجار
 .001-082 (،01)0 ،روان درمانی ه وفصلنامه فرهنگ مشاور

اثربخشی  (.0812) محمود بهمنی،و  رزگار محمدی، اسداهلل؛ حیدری،

مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع و عود مصرف در بیماران سوء 

 ،فصلنامه اعتیاد پژوهشی مصرف مواد تحت درمان با متادون.

00(28،) 012-31. 

اعظمی،  و ن؛ آهوان، مسعوددوستیان، یونس؛ دادخواه، اصغر؛ بهمنی، بهم

(. اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر مدل 0818یوسف )

 یهاپژوهش ،مارالت بر کاهش عود در افراد وابسته به مواد افیونی
 .01-30(،21)08 ،مشاوره

اعظمی،  و دوستیان، یونس؛ دادخواه، اصغر؛ بهمنی، بهمن؛ آهوان، مسعود

هی در افراد مبتال به اعتیاد خوا(. بررسی هیجان0818یوسف )

 .ها، اعتیاد به مواد افیونی و افراد بهنجارجنسی، اعتیاد به محرک
 .080-083 (،020)20 ،مجله علوم پزشکی دانشگاه مازندران

(. اثربخشی برنامه تنظیم شناختی 0810) کیانوي هاشمیان،و  فریبا رحمانی،

مه فصلنا. هیجان بر عالئم اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر
 .23-28، (8)02 ،مطالعات روانشناختی

 (.0812) محمد حاتمی،و  شهرام محمدخانی، جعفر؛ حسنی، زهرا؛ زرندی،

حساس ا مغزی رفتاری، یهاستمیالگوی روابط ساختاری فعالیت س

دشواری در تنظیم هیجان و وسوسه مصرف مواد در زنان  تنهایی،

 ،سوءمصرف مواد فصلنامه اعتیاد پژوهشی .کنندهسوء مصرف

22(00،)082-011. 

 صالحی،و  حسین مولوی، زهرا؛ خواه،ایزدی؛ محمدابراهیم شریعتی،

- تیشناخ مقایسه اثربخشی گروه درمانی به شیوه (.0812) مهرداد

رفتاری با درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر خود کارآمدی 

 .211-233 (،2)00، تحقیقات علوم رفتاری .افراد معتاد

(. بررسی 0810در تاج، فریبا ) و آبادی، خدیجه؛ رجبیان ده زیر دهعلی

اجتماعی مجازی و  یهارابطه بین میزان استفاده از شبکه

. دوماهنامه آموزانراهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش
 .820-801 (،0)01 ،راهبردهای آموزي در علوم پزشکی

(. بررسی هیجان 0812فر )حسنی، جع و صابر ،پور، فرشید؛ سعیدپورعلی

تیاد ها، اعخواهی در افراد مبتال به اعتیاد جنسی، اعتیاد به محرک

مجله علوم پزشکی دانشگاه  .به مواد افیونی و افراد بهنجار
 .080-083 (،020)20 ،مازندران

(. اثربخشی درمان 0812حسنی، جعفر ) و پور، فرشید؛ مرادی، علیرضاعلی

ای اجرایی و حافظه شرح حال در افراد مدار بر کارکردهاجتماع

. فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف دارای اعتیاد به مواد محرک
 .81-02 (،80)1 ،مواد

 خی، سیامك؛ شیرانیس ،میکائیلی منیع، فرزانه؛ قادرپور زادگان، علی؛عیسی

(. اثربخشی آموزي راهبردهای تنظیم 0818کارگر، بهروز )و 

 رمان متادون بر بهبود کیفیت زندگی مردانم با داشناختی هیجان تو

 .220-282 (،0)20 ،مجله پزشکی ارومیه ،با سوء مصرف مواد

اثربخشی گروه درمان  (.0811) رضا قربان جهرمی،و  نغمه فاضل همدانی،

گری به روي تحلیل رفتار متقابل بر نظم جویی شناختی هیجان و 

م مجله علو، صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر
 120-108(11)01 ،روانشناختی

 جیدم زوار،و  فریبا اسماعیلی، سارا؛ گران،اسدی شیشه احمدرضا؛ کیانی،

بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ابرازگری هیجانی و پیش (.0810)

ی کننده به مراکز بهزیستاسنادهای زناشویی در افراد متيهل مراجعه

 .10-03 (،01)00، های مشاورهپژوهش .شهر اردبیل

(. مقایسه 0810جعفرنیا، وحید ) و فرد، مهدی؛ نمایی، محمد مهدیمدنی

مواد  له در افراد وابسته بهيحل مس یهاوهیتنظیم شناختی هیجان و ش

 ،اختپزشکی شنمجله روانشناسی و روان .اپیوئیدی و افراد بهنجار

8(8،) 31-21. 

خشی آموزي تنظیم شناختی (. اثرب0810) کامران امیریان،و  شهرام مامی،

فصلنامه  .هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد
 .08-20 (،02)2، نسیم تندرستی

(. 0811ای، جواد و غالمعلی لواسانی، مسعود )محمدی، محمد؛ اژه

مدار بر دلزدگی زناشویی و میل اثربخشی آموزي رویکرد هیجان

 .822-813(، 2)22سی، مجله روانشنا. هازوجبه طالق در 
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(. بررسی 0810صادقی پویا، فاطمه ) و محمدی، سید یونس؛ ایمانی، سعید

آگاهی در معتادان به مواد محرک و افیونی های ذهنلفهؤمقایسه م

 .222-202 (،8)01 ،دوماهنامه طب جنوب .شهر تهران

. فصلنامه سالمت شناختی ی(. اعتیاد و عملکردها0812ماردپور، علیرضا )
 .28-12 (،00)2 ،اجتماعی و اعتیاد

(. نقص 0812فر، محمدعلی و عبدالهی، معصومه )نجفی، محمود؛ محمدی

 هایعملکرد هیجانی و گرایش به سوء مصرف مواد: نقش مؤلفه

فصلنامه سالمت خواهی. تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان
 .08-23(، 0)2اجتماعی و اعتیاد، 

 تهران: شایع و اشتباه در مورد اعتیاد و مواد. یرهاباو (.0812) ربابه نوری،

 .دانشگاه تهران

(. بررسی اثربخشی 0813اهلل )ولیپورشیخی، زهرا و میردریکوند، فضل

آموزي تنظیم هیجان بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین دچار 

 .12-30(، 0)1، پرستارینشریه روانتعارض زناشویی. 
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