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مردان متأهل مبتال به اختالل مصرف مواد محرک
7

 مرتضی 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
 خانوادگی و، اعتیاد و سوء مصرف مواد یکی از بارزترین آسیبهای روانی و اجتماعی است که به راحتی میتواند بنیان زندگی فردی:زمينه
 اما مسئله این است که آیا تنظیم. پژوهشها اثربخشی تنظیم شناختی هیجان بر متغیرهای مختلفی را نشان دادهاند.فرهنگی یك کشور را سست کند
شناختی هیجان میتواند بر ولع مصرف مواد و دلزدگی زناشویی در مردان متيهل مبتال به اختالل مصرف مواد محرک تيثیرگذار باشد؟
 این پژوهش با هدف اثربخشی آموزي گروهی توانشهای تنظیم شناختی هیجان بر کاهش ولع مصرف مواد و دلزدگی زناشویی در مردان:هدف
 جامعه. این پژوهش نیمهآزمایش از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه بود: روش.متيهل مبتال به اختالل مصرف مواد محرک انجام شد
81 آماری شامل کلیه مردان متيهل مبتال به اختالل مصرف مواد محرک مراجعهکننده به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی شهر رشت بودکه تعداد
 هر دو گروه قبل و. نفر) قرار داده شدند00(  نفر) و آزمایش00( نفر به روي نمونهگیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه گواه
 گروه آزمایش.) پاسخ دادند0112 ،) و مقیاس دلزدگی زناشویی (پاینز0118 ، به پرسشنامههای ولع مصرف مواد (رایت و همکاران،بعد از مداخله
) دریافت کردند و گروه گواه هیچگونه0810 ،؛ به نقل از رحمانی و هاشمیان2112 ، دقیقهای آموزي تنظیم شناختی هیجان (گروس11  جلسه01
 نتایج نشان داد که آموزي: يافتهها. دادهها باروي تحلیل کواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.مداخلهای دریافت نکرد
.)P<1/10( گروهی توانشهای تنظیم شناختی هیجان به طور معناداری باعث کاهش ولع مصرف مواد و دلزدگی زناشویی شده است
 با توجه به یافتههای این پژوهش توانشهای تنظیم شناختی هیجان میتواند رویآورد مناسبی برای کاهش ولع مصرف و دلزدگی:نتيجهگيری
 تنظیم شناختی هیجان، ولع مصرف، دلزدگی زناشویی، اعتیاد: واژه كليدها.زناشویی در افراد وابسته به مواد محرک باشد
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
Corresponding Author: m_zakeri94@yahoo
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برای افراد معتاد به وجود میآید اختالل در عملکردهای مغزی و

مصرف مواد و اعتیاد یکی از مهمترین آسیبهای روانی –

شناختی است .پژوهشها بر نقش مواد در آسیب عملکردی نواحی

اجتماعی است که گریبانگیر خانوادهها و جوانان در سراسر جهان

مختلف مغز اشاره دارند .مصرف مواد مهارتهایی از قبیل حل مسئله،

است (نوری .)0812 ،اعتیاد یك ناهنجاری با نشانههای بالینی ،رفتاری

برنامه ریزی ،سازماندهی ،یادگیری مطالب جدید ،تواناییهای فضایی

و شناختی است که در ایجاد آن ،عوامل اجتماعی و روانشناختی از

 -بینایی ،انعطافپذیری شناختی و مهارتهای به یادسپاری را دچار

یك طرف و عوامل زیستشناختی و داروشناختی از طرف دیگر

اختالل میکند (آردیال ،روزلی و استرام واسر ،0110 ،ماردپور،

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

 .)0812شواهد نشان داده است که ارتباط دوطرفه بین نقص در تنظیم

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

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

اعتیاد اختاللی با عود مزمن است که با رفتارهای برانگیختگی

افزایش مصرف مواد مخدر را پیشبینی میکند و افزایش مصرف

جستجوی مواد علی رغم پیامدهای منفی آن همراه است (میلتون و

مواد نیز نقص در تنظیم هیجان را پیشبینی میکند افراد مبتال به

اوریت ،2102 ،علیپور ،مرادی و حسنی .)0812 ،امروزه مسئله مواد

اختالالت سوء مصرف مواد در توجه به اطالعات هیجانی ،ادراک

اعتیادآور از شایعترین اختالالت مربوط به روانپزشکی در سراسر

صحید آنها ،پردازي درست و مدیریت مطلوب هیجانها در بطن

جهان است و به یکی از مهمترین بحرانهای دنیای کنونی تبدیل شده

روابط بین فردی نیز با دشواریهایی مواجه هستند .این دشواریها

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

باعث میشود که فرد در رویارویی با موقعیتهای استرسزای

کشورهای مختلف جهان را تهدید میکند (دوستیان ،دادخواه،

زندگی توانایی تحلیل ،تصمیمگیری و انتخاب رفتار صحید را از

بهمنی ،آهوان و اعظمی .)0812 ،اعتیاد به مواد محرک 0در مقایسه با

دست داده و به سوی رفتار سازي نایافته کشیده شوند (اژهای و

دیگر انواع اعتیاد دارای ویژگیهای روانشناختی مختل کننده روانی

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

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

توانایی مدیریت هیجانها باعث میشود که فرد در موقعیتهایی که

سوء مصرف مواد یکی از بارزترین آسیبهای روانی  -اجتماعی

خطر مصرف مواد باالست ،از راهبردهای مقابلهای مناسب استفاده

است که به راحتی میتواند بنیان زندگی فردی ،خانوادگی و فرهنگی

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

یك کشور را سست و پویاییهای انسانی آن را به مخاطره اندازد

برخی یافتههای تحقیقاتی ارتباط بین تنظیم شناختی هیجان و سوء

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

مصرف مواد و وسوسه مصرف را به تصویر کشیدند .نجفی ،محمدی

گوناگون درگیر در فرآیند اعتیاد ،ولع مصرف 2نقش مهمی در

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

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

مدیریت هیجانها ،مشکل در تحمل پریشانی و تمایالت هیجان

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

خواهانه ،از مشکالت افراد سوء مصرف کننده مواد است .براگینگ،

پرهیز ،میل شدیدی برای تجربه دوباره اثرات ماده روانگردان دیده

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

میشود .این موضوع میتواند آنها را در زمینه بازگشت به مصرف

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

دوباره مواد آسیبپذیر کند (آوانتز ،مارگولین ،کوستن و کونه،

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

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

تحقیقات نشان میدهد افرادی که قادر به مدیریت صحید هیجانها

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

در برابر رخدادهای روزمره نیستند ،بیشتر نشانههای تشخیصی

قوی به مصرف یك ماده) احتماالً توسط اغلب افراد مبتال به مشکل

اختالالت روانی را نشان میدهند و کیفیت زندگی در این افراد افت

وابستگی به مواد تجربه میشود (تیفانی و دروبز ،0110 ،وست،

قابل مالحظهای خواهد داشت (کلبر .)2111 ،در مطالعه اکسلرود،

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

پریلتیکوا ،هولتزمن و سینها ( )2100که به بررسی نظمجویی هیجان و

1.
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اثربخشی تيثیر آموزي گروهی توانشهای تنظیم شناختی هیجان بر...

اثربخش است؟

فراوانی سوءمصرف مواد در زنان مبتال به سوء مصرف مواد پرداخته
اند به این نتیجه رسیدهاند که نظمجویی هیجان بهبود یافته نه تنها

فرضيههای پژوهش

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

فرضیههای پژوهش عبارت بودند از:

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

 .0آموزي توانش های تنظیم شناختی هیجان بر ولع مصرف مواد
در مردان متيهل مبتال به اختالل مصرف مواد محرک مؤثر است.

افراد معتاد نقایصی را در تنظیم شناختی هیجان و شیوههای حل مسيله

 .2آموزي توانشهای تنظیم شناختی هیجان بر دلزدگی زناشویی

نسبت به افراد عادی نشان میدهند که توجه به آن میتواند در

مردان متيهل مبتال به اختالل مصرف مواد محرک مؤثر است.

پیشگیری و درمان اعتیاد مؤثر باشد.

روش

هدف دیگر مداخالت مرتبط با افراد وابسته به مواد محرک،
کاهش دلزدگی زناشویی ،0این افراد میتواند باشد .دلزدگی زناشویی

روي پژوهش ،طرح نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون ،پس

کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر است که با احساس

آزمون با گروه گواه بود .جامعه این پژوهش کلیه معتادین مرد متيهل

بیگانگی ،بیعالقگی و بیتفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی

وابسته به مواد محرک مراجعهکننده به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی

عواطف منفی به جای عواطف مثبت همراه است (کایزر،

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

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

روي نمونهگیری در دسترس و با توجه به مالکهای ورود وخروج

مؤثر بر دلزدگی زناشویی شیوههای ابرازگری هیجان است .ابرازگری

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

هیجان به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی هیجان به نمایش بیرونی

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

هیجان بدون توجه به ارزي یا شیوه تجلی آن اطالق میشود (حسنی

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

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

مصرف مواد محرک (شیشه ،کریستال) ،متيهل بودن ،حداقل داشتن

مؤثر است (چانگ .)2102 ،روابط زناشویی همیشه تحت تيثیر

تحصیالت سیکل ،رضایت افراد بودو معیارهای خروج از پژوهش نیز

هیجانات زوجین قرار گرفته ،تنظیم هیجان نقش حیاتی ایفا مینماید.

شامل عدم مصرف مواد افیونی ،نداشتن اختالالت روانی مزمن و

نظم جویی شناختی هیجان یکی از مؤلفههایی است که میتواند در

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

کیفیت روابط زناشویی تيثیرگذار باشد و نقش اساسی و تيثیرگذار در

دقیقهای آموزي توانش های تنظیم شناختی هیجان براساس پروتکل

کیفیت زندگی زناشویی دارد (بالچ ،هاس و لونسون2102 ،؛ همدانی

گروس ( )2112اجرا گردید .در طی این مدت گروه گواه هیچ

و قربان جهرمی .)0811 ،تنظیم هیجان مؤثر ارتباط مسقیمی با روابط

مداخلهای دریافت نکرد .پس از اینکه آزمودنیها به صورت

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

تصادفی در هر دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند ،در هر دو

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

گروه پیشآزمون پرسشنامه پیشبینی از بازگشت مواد و پرسشنامه

همسران ابراز شود و خود نظمجویی به شکل صحید خود اتفاق می-

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

افتد ،به صمیمیت میانجامد و هنگامی که صمیمیت در رابطه وجود

و گروه گواه در مرحله پسآزمون پرسشنامه پیشبینی از بازگشت

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

مواد و پرسشنامه دلزدگی زناشویی اجرا گردید.

خالی از صمیمیت باشد رابطه تضعیف میشود و احتمال دلزدگی

روي مداخله :آموزي تنظیم شناختی هیجان :تنظیم شناختی

زناشویی بیشتر میشود (امیدیفر ،تقیپور ،خويکنش و مرادی،

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

 .)0810در این راستا ،تحقیپ حاضر در نظر دارد ،به این سؤال پاسخ

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

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

هاشمیان )0810 ،ارائه شده است.

مصرف مواد و دلزدگی زناشویی در افراد وابسته به مواد محرک

Marital disturbance

1.
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جدول .0خالصه جلسات درمانی تنظیم شناختی هیجان (گروس2112،؛ به نقل از رحمانی و هاشمیان)0810 ،
جلسات

توضیحات

اول

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

دوم

دیدگاههای درست در مورد هیجانات کدامند؟ مروری بر هیجانهای اولیه و ثانویه ،همه هیجانها به ما کمك میکنند.

سوم

آموزي و معرفی هیجان ،هیجان نرمال و هیجان مشکل آفرین ،خودآگاهی هیجانی ،رویدادهای برانگیزاننده هیجان ،شناسایی و نامگذاری و برچسب زدن به
احساسات ،تمایز میان هیجانهای مختلف

چهارم

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

پنجم

خودارزیابی با هدف شناخت تجربههای هیجانی خود ،خودارزیابی با هدف شناسایی میزان آسیبپذیری هیجانی در فرد

ششم

خودارزیابی با هدف شناسایی از راهبردهای تنظیمی فرد ،جلوگیری از انزوای اجتماعی و اجتناب ،آموزي راهبرد حل مسئله ،آموزي مهارتهای بین فردی
(گفتگو ،اظهار وجود و حل تعارض)

هفتم
هشتم
نهم

متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی ،آموزي مهارتهای توجه
نقش ذهن (پردازي ذهنی و مجموعها ی از افکار ،عقاید و خاطرات) در تولید ،نگهداری ،افزایش و کاهش پاسخ هیجانی ،شناسایی ارزیابیهای غلط و اثرات آنها
روی حالتهای هیجانی ،آموزي راهبرد باز ارزیابی
ارزیابی :شناسایی میزان و نحوه استفاده از راهبرد بازداری و بررسی پیامدهای هیجانی آن .موجهه :ایجاد حالتهای هیجانی .مهارت آموزی ،اصالح رفتار از طریپ

دهم

تغییر تقویت کنندههای محیطی .آموزي تخلیه هیجانی ،آرمیدگی ،تعدیل پاسخ هیجانی و عمل معکوس
ارزیابی میزان نیل به اهداف ،کاربرد مهارتهای آموخته شده در محیطهای طبیعی خارج از جلسه

ابزار

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

پرسشنامه پیشبینی از باز گشت رایت :یك مقیاس خود سنجی

گزاري کرد.

 20سؤالی ارائه شده توسط رایت و همکاران ( )0118است که توسط

يافتهها

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

آمارههای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهای ولع

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

مصرف و دلزدگی زناشویی به تفکیك گروهها و نوع آزمون در

خاص و احتمال مصرف مواد در آن موقعیت را میسنجد .هر کدام

جدول  2ارائه شده است.
جدول .2نتایج آمار توصیفی در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون

از این دو قسمت در هر سؤال بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت،
متغیر

نمرهای بین  2-1میگیرد .در پژوهش مهرابی و همکاران ()0832

گروه

پیش آزمون
میانگین

قابلیت اعتماد محاسبه شده برای این مقیاس با اجرا بر روی کرونباخ
برای خرده مقیاس میزان وسوسه  1/12و برای خرده مقیاس میزان میل
پرسشنامه دلزدگی پاینز :مقیاس دلزدگی زناشویی یك ابراز

معیار

میانگین

انحراف
استاندارد

آزمایش

011/31

2/21

28/ 22

8/12

گواه

011/08

2/83

011/08

2/83

دلزدگی

آزمایش

31/18

2/31

20/88

0/10

زناشویی

گواه

31/22

0/81

31/22

0/81

ولع مصرف

 1/11محاسبه شده است.

انحراف

پس آزمون

خودسنجی است که به وسیله پاینز ( )0112برای اندازهگیری میزان
دلزدگی زناشویی در بین زوجین طراحی شده است .این پرسشنامه 20

همانطور که جدول  2نشان میدهد میانگین و انحراف معیار پیش

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

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

است .نمرهگذاری این پرسشنامه بر اساس طبف هفت درجهای

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

لیکرت از هرگز (نمره  )0تا همیشه (نمره  )1تنظیم شده است .برخی

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

از پرسشها به صورت معکوس نمرهگذاری میشود (پاینز.)2118 ،

گواه  011/08و  2/83میباشد .میانگین و انحراف معیار پیشآزمون

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

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

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

گواه  31/222و  0/81میباشد و میانگین و انحراف معیار پسآزمون

درونی برای بیشتر آزمودنیها با ضریب آلفای کرونباخ بین  1/10تا

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

 1/18بود (پاینز؛ ترجمه شاداب .)0830 ،نویدی ( )0832ضریب

گواه  31/22و  0/81میباشد .به منظور تعیین اثربخشی آموزي
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اثربخشی تيثیر آموزي گروهی توانشهای تنظیم شناختی هیجان بر...

توانشهای تنظیم شناختی هیجان در ولع مصرف مواد و دلزدگی

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

زناشویی و آزمون فرضیههای پژوهش دادهها با استفاده از روي

 )P=1/113 ،در مرحله پسآزمون مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج

تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا پیش

حکایت از برقراری این مفروضه داشت .نرمال بودن دادهها هم از

فرضهای تحلیل کوواریانس بررسی شد .در پیشفرض اول نتایج

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

آزمون لوین برای همگنی واریانس گروهها در متغیرهای وابسته

دهنده نرمال بودن توزیع دادهها بود ( .)P<1/10بنابراین مفروضهها

بررسی شد .نتایج نشان داد که واریانس ولع مصرف مواد (F<1/221

رعایت شده و استفاده ازکواریانس چند متغیره بالمانع بود .برای

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

بررسی الگوهای تفاوت در متغیر ولع مصرف مواد ،از تحلیل

با هم برابرند و بنابرین واریانس گروهها در متغیرهای وابسته همگن

کواریانس تك متغیری به شرح جدول  8استفاده شد.

بوده و یکسانی واریانسها در دو گروه گواه و آزمایش مراعات شده

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

است .برای بررسی پیشفرض دوم از آزمون امباکس استفاده شد.

تعدیل نمرههای ییشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و گواه در

نتایج نشان داد که این آزمون معنادار نیست و بنابرین ماتریسهای

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

کوواریانس متغیرهای وابسته در طول گروهها یکسان است ،لذا این

تيثیر آموزي گروهی توانشهای تنظیم شناختی هیجان بر کاهش ولع

نتیجه حاصل میشود که شرط همگنی ماتریسهای واریانس

مصرف مواد مورد تيیید قرار میگیرد .نتایج تحلیل کواریانس گروه

کواریانس به درستی رعایت شده است ( .)P<1/10پیشفرض

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

همگونی شیب رگرسیون از طریپ تعامل متغیر ولع مصرف مواد با

داده شده است.

جدول .8نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری برای اثربخشی آموزي گروهی توانشهای تنظیم شناختی هیجان بر ولع مصرف مواد
منابع

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

000/211

0

000/211

01/318

1/118

13/0

گروه

02211/800

0

02211/800

0821/108

1/11

-

خطا

282202/111

81

-

-

-

-

جدول .2نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری برای اثربخشی آموزي گروهی توانشهای تنظیم شناختی هیجان بر دلزدگی زناشویی
منابع

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

220/282

0

220/282

82/220

1/111

13/1

گروه

01088/113

0

01088/113

2212/333

1/11

-

خطا

010288/111

21

-

-

-

-

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

مؤثر است؛ بنابرین فرضیه اول پژوهش تيیید میشود .این نتیجه در

نمرههای پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و گواه در سطد

راستای یافتههای قبلی باهنر و نیكمنش ( ،)0812میلتون و اوریت

آلفای  1/1 0معنادار است ،بنابرین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تيثیر

( ،)2102دوستیان و همکاران ( ،)0812علیپور و همکاران (،)0812

آموزي گروهی توانش های تنظیم شناختی هیجان بر کاهش دلزدگی

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

زناشویی مورد تيیید قرار میگیرد.

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

بحث و نتيجهگيری

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

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزي گروهی توانشهای

مواد میتوان به این نکته اشاره کرد که در واقع راهبردهای تنظیم

تنظیم شناختی هیجان بر ولع مصرف مواد و دلزدگی زناشویی در

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

مردان متيهل وابسته به مواد محرک بود .یافته اول پژوهش نشان داد

رفتار سازي یافته و همچنین پیشگیری از هیجانهای منفی و رفتارهای

که آموزي گروهی تنظیم شناختی هیجان بر کاهش ولع مصرف مواد

سازي نایافته محسوب میشود (گارنفسکی ،بون و کرایج.)2112 ،
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همچنین در توجیه این یافتهها میتوان به این نکته اشاره کرد که تنظیم

نشیبهای زندگی بروز میکند (پاینز و نیل .)2100 ،آموزي تنظیم

هیجان و مخصوصاً راهبرد مثبت بازآریایی شناختی هیجانها ،باعث

هیجان باعث افزایش سازگاری زناشویی زوجین دچار تعارض

کاهش احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت و رفتار سازگارانه

زناشویی میگردد (ولیپور شیخی و میردریکوند .)0812 ،تنظیم

افراد میشود (گروس .)2118 ،افرادی که قادر به مدیریت صحید

هیجان باعث کاهش سطد دلزدگی ،کاهش خستگی جسمی ،کاهش

هیجاناتشان در برابر رویدادهای روزمره نیستند ،بیشتر نشانههای

خستگی عاطفی و کاهش خستگی روانی میگردد (بالی ،گلپور و

تشخیصی ،اختاللهای درونی سازی از قبیل افسردگی و اضطراب را

معدنی .)0810 ،نتایج پژوهش محمدی ،اژهای و غالمعلی لواسانی

نشان میدهند (نولن ،هواکسما و ویسکو .)2113 ،تنظیم ناکارآمد

( )0811نشان داد که آموزي رویکرد هیجانمدار در کاهش دلزدگی

تجارب هیجانی از هستههای اساسی سوءمصرف مواد و وسوسه است.

زناشویی و میل به طالق آزمودنیهای گروه مداخله مؤثر بوده ،بدین

دانش هیجانی به تنظیم هیجان کمك میکند .با توجه به این مطلب

ترتیب که که زوجهایی که مشکالتی در زندگی دارند به مراتب

افراد باید تواناییهای مربوط به این سطد را به منظور استفاده از

ارتباط کمتری در زندگی زناشویی تجربه میکنند ،آنها نسبت به هم

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

بیگانه میشوند و به مراتب از هم فاصله میگیرند .کاهش بروز هیجان

با عنوان اثربخشی آموزي تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود

در زندگی آنها منجر به فاصله از هم و صدمه در دلبستگی آنها نسبت

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

به شریك زندگی خود میشود .در نتیجه با داشتن آگاهی در زمینه

نمرات عود در پسآزمون و پیگیری نسبت به پیشآزمون در گروه

تنظیم شناختی هیجان و استفاده از توانشهای سازگارانه تنظیم

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

شناختی هیجان در مردان متيهل مبتال به به مواد محرک میتوانند

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

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

هیجانها یکی از مشکالت افراد سوءمصرف کننده مواد است و

دلزدگی زناشویی کاهش مییابد .از جمله محدودیتهای این

آموزي نحوهی ابراز صحید و تنظیم هیجانها به شیوه شناختی

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

میتوانند در کاهش مشکالت آنها و افزایش کیفیت زندگی به

محرک میباشد .بنابرین پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی

خصوص در مؤلفههای روابط بین فردی ،سالمت فیزیکی و ملزومات

متغیرهای پژوهش در جنس مؤنث و در معتادان مواد افیونی نیز اجرا

زندگی مؤثر واقع گردد؛ که به نظر میرسد ضعف در عملکردهای

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

اجرایی مانند حل مسئله ،اجرا و ارزیابی راهحلها که سطوح باالی

مورد استفاده ودرپژوهش های آتی اثربخشی این پکیج درمانی با سایر

شناختی محسوب میشوند باعث میشود که افراد مصرفکننده در

رویآوردهای روان درمانگری مورد مقایسه قرار گیرد.

کنترل ولع مصرف و اتخاذ راهحل مناسب در کنترل آن ناکارآمد

منابع

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

امیدیفر ،حنانه؛ تقیپور ،ابراهیم؛ خويکنش ،ابوالقاسم و مرادی ،ایوب

یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که آموزي گروهی توانش

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

های تنظیم شناختی هیجان در مردان متيهل وابسته به مواد محرک

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

توانسته است به کاهش دلزدگی زناشویی بیانجامد؛ بنابرین فرضیه دوم

باهنر ،محمد و نیكمنش ،زهرا ( .)0812بررسی مقایسهای طرحوارههای

پژوهش نیز تيیید میگردد .این یافته با نتایج مطالعات امیدیفر و

ناسازگار اولیه و سبكهای مقابلهای در زندانیان وابسته و غیر

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

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

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

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

دلزدگی زناشویی میتوان به این نکته اشاره کرد که دلزدگی

تنظیم هیجان بر کاهش سطد دلزدگی زن و شوهر افراد مراجعه

زناشویی به علت مجموعهای از توقعات غیرمنطقی و غیرواقع بینانه،

کننده به مرکز بهزیستی شهر ری .مجله مطالعات روانشناسی و

گذر از هیجانات ،بیدقت و بیتوجه بودن زوجین نسبت به هم و

علوم تربیتی.001-021 ،)2( 02 ،

نیازهای یکدیگر ،بیان نکردن احساسات و نیازها به یکدیگر و فراز و
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اثربخشی تيثیر آموزي گروهی توانشهای تنظیم شناختی هیجان بر...

رفتاری با درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر خود کارآمدی

برهانی ،عبداهلل؛ مرادی ،علیرضا و میرانی ،روژین ( .)0812اثربخشی
راهبردهای نظمجویی هیجان در بهبود کارکردهای اجرایی

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

معتادان بهبود یافته مراکز کاهش آسیب .فصلنامه اعتیاد پژوهی،

علیآبادی ،خدیجه؛ رجبیان ده زیر ده و در تاج ،فریبا ( .)0810بررسی
رابطه بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و

.010-210 ،)20(00

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشآموزان .دوماهنامه

بیرامی ،منصور؛ محمدزادگان؛ رضا؛ موحدی ،یزدان؛ قاسم بکلو ،یونس؛
محمدیاری ،قاسم و طهماسبپور ،مالك ( .)0812بررسی عملکرد

راهبردهای آموزي در علوم پزشکی.820-801 ،)0(01 ،

شناختی در معتادان سوء مصرفکننده مواد ،معتادان تحت درمان

علیپور ،فرشید؛ سعیدپور ،صابر و حسنی ،جعفر ( .)0812بررسی هیجان

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

خواهی در افراد مبتال به اعتیاد جنسی ،اعتیاد به محرکها ،اعتیاد

پورسیدموسایی ،سیده فاطمه؛ موسوی ،سید ولیاهلل و کافی ،سید موسی

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

( .)0810مقایسه و رابطه بین استرس با ولع مصرف در وابستگان به
مواد افیونی و صنعتی .فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوء مصرف مواد،

علیپور ،فرشید؛ مرادی ،علیرضا و حسنی ،جعفر ( .)0812اثربخشی درمان
اجتماعمدار بر کارکردهای اجرایی و حافظه شرح حال در افراد

.1-03 ،)22(2

دارای اعتیاد به مواد محرک .فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف

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

مواد.81-02 ،)80(1 ،

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

عیسیزادگان ،علی؛ میکائیلی منیع ،فرزانه؛ قادرپور ،سیران؛ شیخی ،سیامك

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

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

مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع و عود مصرف در بیماران سوء

شناختی هیجان توام با درمان متادون بر بهبود کیفیت زندگی مردان

مصرف مواد تحت درمان با متادون .فصلنامه اعتیاد پژوهشی،

با سوء مصرف مواد ،مجله پزشکی ارومیه.220-282 ،)0(20 ،
فاضل همدانی ،نغمه و قربان جهرمی ،رضا ( .)0811اثربخشی گروه درمان

.31-012 ،)28(00
دوستیان ،یونس؛ دادخواه ،اصغر؛ بهمنی ،بهمن؛ آهوان ،مسعود و اعظمی،

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

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

صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر ،مجله علوم

مارالت بر کاهش عود در افراد وابسته به مواد افیونی ،پژوهشهای

روانشناختی120-108)11(01 ،

مشاوره.01-30،)21(08 ،

کیانی ،احمدرضا؛ اسدی شیشهگران ،سارا؛ اسماعیلی ،فریبا و زوار ،مجید

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

( .)0810پیشبینی دلزدگی زناشویی بر اساس ابرازگری هیجانی و

یوسف ( .)0818بررسی هیجانخواهی در افراد مبتال به اعتیاد

اسنادهای زناشویی در افراد متيهل مراجعهکننده به مراکز بهزیستی

جنسی ،اعتیاد به محرکها ،اعتیاد به مواد افیونی و افراد بهنجار.

شهر اردبیل .پژوهشهای مشاوره.10-03 ،)01(00 ،

مجله علوم پزشکی دانشگاه مازندران.080-083 ،)020(20 ،

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

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

تنظیم شناختی هیجان و شیوههای حل مسيله در افراد وابسته به مواد

هیجان بر عالئم اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر .فصلنامه

اپیوئیدی و افراد بهنجار .مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت،

مطالعات روانشناختی.23-28 ،)8(02 ،

.21-31 ،)8(8

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

مامی ،شهرام و امیریان ،کامران ( .)0810اثربخشی آموزي تنظیم شناختی

الگوی روابط ساختاری فعالیت سیستمهای مغزی رفتاری ،احساس

هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد .فصلنامه

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

نسیم تندرستی.08-20 ،)02(2 ،

سوء مصرفکننده .فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف مواد،

محمدی ،محمد؛ اژهای ،جواد و غالمعلی لواسانی ،مسعود (.)0811
اثربخشی آموزي رویکرد هیجانمدار بر دلزدگی زناشویی و میل

.011-082،)00(22

به طالق در زوجها .مجله روانشناسی.822-813 ،)2(22 ،

شریعتی ،محمدابراهیم؛ ایزدیخواه ،زهرا؛ مولوی ،حسین و صالحی،
مهرداد ( .)0812مقایسه اثربخشی گروه درمانی به شیوه شناختی -
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