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Abstract
Due to the increasing problems and consequences of addiction such as divorce and the need
for intervention and education in this category, this study investigated the effect of dialectical
behavior therapy skills training on shame, cognitive flexibility and marital adjustment of
women with addicted spouses of quitting. Therefore, among women present in the NARANAN family groups in Isfahan, 30 of them who met the inclusion criteria were selected and
randomly divided into control and experimental groups, they answered questionnaires of
Shame )Cohen, Wolf, Panter and Insko, 2010(, Marital Adjustment (Spanier, 1979) and
Cognitive Flexibility (Dennis and Vanderwall, 2010) on two occasions (before and after the
intervention). Then, the experimental group received 90 minutes of group training based on
dialectical behavior therapy skills for 14 sessions once a week. During this period, the control
group did not receive any training. Finally, the obtained data were analyzed using univariate
analysis of covariance by SPSS-22 software. The results showed that dialectical behavior
therapy skills as a group was effective on the level of shame and marital adjustment in the
experimental group compared to the control group (P <0.01) but had no effect on their
cognitive flexibility compared to the control group (P>0/05). The results show that group
dialectical behavior therapy skills can reduce the shame of women with addicted spouses of
quitting and lead to improved marital adjustment in them.
Keywords: addiction, cognitive flexibility, sham, skills dialectical behavior therapy, marital
adjustment, women with spouses quitting addiction
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چکیده
باتوجهبه مشکالت و پيامدهاي روزاَفزون اعتياد ازجمله طالق و لزوم مداخله وآموزش دراینباره ،این پژوهش به بررس ي ت ث ير
آموزش مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي بر شرم ،انعطافپذیري ش ناختي و س ازااري زناش ویي زن ان داراي همس ر معت اد
درحالِترک پرداخته است .بدینمنظور ،از بين زنان حاضر در اروههاي خانوادههاي نار-آنان در سطح ش هر اص فهان 30 ،نف ر
از آنان که شرایط ورود به پژوهش را داشتند ،بهشيوۀ دردس تر

انتا اش ش دند و ب هص ورت تا ادفي در دو ا روه کنت رل و

آزمایش امارده شدند .این افراد  2مرتبه (پيش و پس از مداخله) به پرسشنامههاي شرم (کوهن و همکاران ،)2010 ،س ازااري
زناشویي (اسپانير )1979 ،و انعطافپذیري شناختي (دنيس و ون دروال )2010 ،پاس خ دادن د .س پس اف راد ا روه آزم ایش 14
جلسه آموزش مرتبط با مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي را هفتهاي یک بار بهمدت 90دقيقه دریافت کردند؛ اما افراد ا روه
کنترل ،مداخلهاي را دریافت نکردند .در نهایت ،دادههاي حاص

ب ا روش تحلي

کواری انس ت کمتغي ره ب هوس يلۀ ن رماف زار

 SPSS-22تحلي شد .یافتهها نشان داد آموزش مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي بهشيوۀ اروهي بر ميزان شرم و س ازااري
زناشویي اروه آزمایش در مقایسه با اروه کنترل ،مؤ ر بوده است ()P>0/01؛ اما بر ميزان انعطافپذیري شناختي آنان نسبت
به اروه کنترل ا ري نداشته است ( .)P<0/05نتایج حاص نشان ميدهد آموزش مهارتهاي رفتاردرماني دی الکتيکي ب هش يوۀ
اروهي ميتواند از ميزان شرم زنان داراي همسر معتاد درحالترک بکاهد و موجب افزایش سازااري زناشویي آنان شود.
واژگان کلیدی :اعتياد ،انعطافپذیري شناختي ،سازااري زناشویي ،شرم ،مه ارته اي رفتاردرم اني دی الکتيکي ،همس ران
معتادان درحالِترک
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مقدمه

خط ر مواج ه کن د .س ازااري زناش ویي ب ا عناص ري

خانواده از دیرباز ت اکنون ،ب هعن وان کوک کت رین

همچون رضایت زناشویي ،توافق کلي ،ميزان ما احبت

نم ود جامع ه و زن داي جمع ي ش ناخته م يش ود و از

و همراه ي ب ا یک دیگر و رض ایتبا شب ودن رواب ط

ميش ود و انس جام آن ح ا ز

جنسي زوج ين تش ریح ميش ود و ب هط ور عم ده ب ه دو

و دامون .)1990 ،1پدیدۀ اعتياد و

ویژاي تداوم و خش نودي اش اره دارد (پورمحمدرض ا،

مارف مواد مادر یکي از عمدهترین مسا لي است ک ه

پهلوان و نجفيفرد .)1393 ،مطالعات م رتبط ،ح اکي از

ميتواند شالودۀ خانواده را ب ا آس يب و مش ک روب هرو

آن است که اعتياد ب هط ور محسوس ي م يتوان د ت داوم

کند .اعتياد از ماادیقي اس ت ک ه ب ه عملک رد خ انواده

زنداي زناشویي را با بح ران مواج ه س ازد .طب ق آم ار،

خل وارد ميکند و لطمات ف روان جس مي و روان ي در

34درصد از طالقهاي کش ور ناش ي از اعتي اد و مس ا

اعض اي خ انواده ب هوی ژه همس ران پدی د م يآورد

مرتبط با مواد مادر و 60درصد عل درخواس ت ط الق

(محمدخاني.)1388 ،

ازسوي زنان ،بهدلي اعتياد و مشکالت اقتاادي ناشي از

راهه اي اون ااوني حف
اهميت است (آلدو

از اساسيترین مشکالت و مس ا لي ک ه اعتي اد ب راي
همسران به وجود ميآورد ،ميتوان به برهمزدن تعادل و

آن (دریافتنکردن نفقه) مطرح شده است (پورقاس مي،
.)1389

ت وازن موج ود در س اختار خ انواده اش اره ک رد؛ ازای ن

مطالعات دیگر درای نب اره نش ان م يده د همس ران

جهت که اعتياد ميتواند مسئوليتها و وظایف مرتبط ب ا

اف راد معت اد ب هدلي

فش ار کاره اي من زل ،مش کالت

نقش و جایگاه اجتماعي ف رد (عم دتاً م رد) را ب هعن وان

اقتاادي مرتبط با بيکاري همسر ،یکن واختي زن داي،

یکي از ارکان اصلي خانواده بر هم زند (کرمي ،ا رام و

نداشتن رابطۀ صميمانه و موارد مش ابه دیگ ر در مع ر

غربي )1389 ،و بهط ور ج دي ب ر اعض اي خ انواده ،ب ه

بيانگيزاي ،خلق منف ي و تحری کپ ذیري ق رار دارن د

خاوص همسر ا ر بگذارد .پژوهشها دراینب اره نش ان

(هيتچنس .)2011 ،5درواق  ،آنها مجبورند مسئوليتهاي

ميدهد بروز اعتياد در مردان با اعمال خشونت بيش تر در

بيش تري (اش تغال بي رون از خان ه) را ب راي حف

عن ان

خانواده [بهویژه همس رآزاري] م رتبط اس ت (جاه دي،

خانواده برعهده بگيرند و این بهخوديِخود تعارض ات و

ط ال پس ند و رحيمي ان ب وار1395 ،؛ ص ادقي فس ایي،

نارضایتيهاي بيش تري ب راي آن ان ب ههم راه م يآورد و

جهاندار الشکي و کالنت ري )1399 ،و ازجمل ه ع واملي

دستیابي به سازااري زناشویي بهينه ب ين زوج ين را ب ا

است که بهطور مستقيم ب ا رخ داد ط الق در خ انوادهه ا

مش ک و دش واري بيش تري روب هرو ميکن د (رفيع ي و

مرتبط است (بلوم ،نيلز و تاکر.)1985 ،2

همکاران.)1393 ،

در این بين ،از اصليترین مسا لي که با اعمال اعتي اد

همچنين ،باتوج هب ه اینک ه ما رف م واد ما در در

در خانه محتم است ،ب روز اختالف ات زناش ویي اس ت

افراد جزء رفتارهاي بزهکارانه محسوش ميشود و ازنظر

(اس توور و اس پينک )2012 3و اعتي اد ازجمل ه ع واملي

جامعه پدیدهاي با قبح اجتم اعي باالس ت ،خ انوادهه اي

است که ميتواند سازااري زناشویي 4بين زوج ين را ب ا

افراد مبتال به اعتي اد ب ا فش ارها و ت نشه اي دوکن داني
(درون و بيرون خانه) مواجه هستند و از راههاي ماتل ف

1

Aldose, & Duman
Bloom, Niles & Tatcher
3 Stover & Spink
4 Marital adjastment
2

Hitchens

5

تث ير آموزش مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي بر شرم ،انعطافپذیري شناختي و....

3

اميد مقامي و همکاران

سعي در پنهانکردن این پدیده از دیگران دارن د؛ ازای ن

تواند بازاشت دوباره داشته باشد .پژوهشه ا درايب اره

رو ،طبيعي است که اعضاي خانواده ،بهویژه همس ر ف رد

نشان ميدهد درمجموع  50تا 60درصد اف راد در فاص لۀ

معتاد تنش و اضطراش بيشتري را تجرب ه کن د و دربراب ر

 6ماه پ س از اق دام ب ه ت رک ،ص رفنظ ر از ن وع م ادۀ

شرم و خجال ت بيش تري را نش ان ده د

مارفي ،ویژايهاي فردي و ن وع ت رخيص ،ش روع ب ه

دیگران احسا

(فري و همکاران2008 ،؛ منچري و همکاران.)1392 ،

مارف دوبارۀ مواد ميکنن د (م ک ل الن و همک اران،4

شرم ازجمله مهمترین هيجانهاي خودآا اه اس ت و

 .)2005برهميناسا  ،ماهيت م زمن پدی دۀ اعتي اد م ي

ف رد از خ ود ،بهزیس تي و

ناامي دي و درمان داي را ب ه

ت ث ير بس زایي ب ر احس ا

تواند بارها و بارها احس ا

آس يبپذیري از اختالله اي روان ي و شاا يت دارد

دیگر افراد خانواده ،بهویژه همسر انتقال دهد و به او ای ن

و همک اران .)2015 ،1ای ن هيج ان دردن اک ب ا

را بدهد که موقعيت حاضر تغييرناپ ذیر اس ت و

(ماتو

تجربۀ احسا

و ادراکهاي منفي همچ ون خوارش دن،

بيارزششمردن و ناتواني هم راه اس ت و ف رد در ح ين

احسا

تالش براي بهبود زندايشان بيفای ده اس ت (مظف ري،
حسيني و طباطبایي راد.)1396 ،

تجربۀ این احسا  ،خا ومت بس يار زی ادي را ب ا خ ود

دراینزمينه ،یکي از عواملي که ميتواند آش فتگي و

حس ميکند .ايلبرت و ميلز2002( 2؛ بهنق از اویس،

احسا

درمانداي را در ای ن همس ران م دیریت کن د،

فری را و من د  )2018 ،3دو مؤلف ۀ درون ي و بيرون ي را

ميزان انعطافپذیري شناختي 5آنان است .انعطافپذیري

شرم معرفي م يکنن د.

شناختي به توان ایي تغيي ر آمای هه اي ش ناختي ب همنظ ور

در مؤلفۀ اول که با عنوان شرم دروني ش ناخته ميش ود،

سازااري با محرکهاي درحالتغيير محيطي اشاره دارد

توج ه ف رد ب ر خ ودش متمرک ز ميش ود و خ ود را

(زون و و همک اران )2010 ،6و مي زان ارزی ابي ف رد از

و ارزی ابي ميکن د و

توانایي کنترل شرایط است که این ارزی ابي در موقعي ت

مؤلفۀ دوم که به شرم ازجانب بيرون از خ ود توج ه م ي

هاي ماتلف قاب تغيير است (تقيزاده و فرماني.)1392 ،

و فک ر م يپ ردازد ک ه در ه ن

پژوهشها نش ان م يده د همس ران اف راد معت اد در

دیگران کطور به نظر م يآی د (ازنظ ر دیگ ران کگون ه

مواجهه با ح مشکالت و تعارض ات پ يش رو ،ب هوی ژه

بهعنوان مؤلفههاي اصلي احسا

بيکفایت ،معيوش ی ا ب دْ احس ا
ش ود ب ه ای ن احس ا

دیده م يش ود) .در خ انوادهه ایي ک ه ب ا پدی دۀ اعتي اد

تعارضات بينف ردي بيش تر از س بکه اي ح

سروکار دارند ،هر دو مؤلفۀ شرم جریان دارد؛ بهط وري

منف ي و آس يبپ ذیر مث

که شرم بيروني بهواسطۀ ضدارزشبودن و قبح اجتماعي

عابانيت بهره ميبرند و در ح

اعتياد و شرم دروني بهدلي رسيدن به احسا

تع ار

انتق اد ،س رزنش ،تحقي ر و
مس ا و مش کالت از

بيکفایتي

هم دلي کمت ري برخوردان د (ش اهمحمدي قهس اره،

و بيارزشي در تعار هاي متع دد ب ا ف رد معت اد تجرب ه

درویزه ،و پورشهریاري1387 ،؛ صادقي .)1390 ،عموماً

ميشود.

این همسران در موقعيتهاي تنشزا به نش اوار فک ري،

عالوهبراین ،باید توجه داشت پدیدۀ اعتي اد ،م اهيتي

اجتناش از موقعيت و یا درمانداي بهط ورکلي روي م ي

مزمن دارد و فرد مارفکننده حتي پس از ت رک ،م ي
1

4

2

5

Matos, Pinto-Gouveia, Gilbert, Duarte, & Figueiredo
Gilbert & Miles
3 Gois , Ferreira & Mendes

Mcellan, Mckay, Forman, Caccaiola, & Kemp
Cognitive flexability
6 Zong, Cao, Shi, Wang, & Yan
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4

آورند (احساني1385 ،؛ باقري و سهرابي )1396 ،و ای ن

زاه دي )1397 ،و رویک رد جدی دي اس ت ک ه لينه ان

در حالي است که داشتن رفتارهایي اینکن ين و اس تفادۀ

( )1993برمبناي تنظ يم هيجان ات ش ک داده اس ت ک ه

مکرر از این ش يوهه ا ب راي رف و رج وع مش کالت ب ا

فراايرت رین و تجربيت رین رویک رد درم اني در تنظ يم

اس ت.

عواطف ،ب هوی ژه ب راي اف راد داراي اخ تالل شاا يت

1

مرزي تاکنون بوده است (ب وهس و همک اران.)2013 ،3

( )1991نش ان م يده د اف رادي ک ه ازلح اش ش ناختي

ای ن درم ان بهص ورت اختااص ي ب راي آم وزش

انعطافناپذیرند ،هنگام ناراحتي به نشاوار فک ري روي

مهارتهاي تنظيم عواطف سازاارانه طراحي شده است

ميآورند و نيرو و توان شناختيش ان را ب ر نش اوار ک ه

و رفتارهایي را هدف قرار ميده د ک ه نتيج ۀ بينظم ي

پاساي تکراري و غيرسودمند براي فرد اس ت ،متمرک ز

هيج اني هس تند (س ليماني ،خ داوردي و قاس مزاده،

ميکنند.

 .)1393ای ن رویک رد ،ب ه بي ان که ار مؤلف ۀ مداخل هاي

انعطافپ ذیري ازلح اش ش ناختي در تع ار

درهم ينراس تا ،نت ایج پ ژوهش م ارتين ،ارن و ب ون

برهميناسا  ،باتوجهبه مشکالت متع دد ک ه پدی دۀ

ميپ ردازد ک ه ش ام

ه نآا اهي و تحم

پریش اني

اعتياد براي همسر و اعضاي خانواده به بار م يآورد و از

بهعنوان مؤلفههاي مبتنيبر پ ذیرش ،و تنظ يم هيج اني و

راههاي ماتلف آنان را بهسمت آسيب س وق م يده د،

کارآمدي بينف ردي ب هعنوان مؤلف ههاي مبتن يب ر تغيي ر

استفاده از روشهاي آموزشي و مداخالت درماني براي

اس ت (ب وهس و همک اران  )2013و قابلي ت اج راي

این اروه از افراد مرباش است و حتي براي پيشگيري

اروهي را نيز دارد.

از عواقب آتي آن ضروري ب ه نظ ر م يآی د .یافت هه اي
پژوهشي متعدد بر این اروه هدف (همسران و فرزن دان
فرد معتاد) حاکي از کاهش آس يب در ای ن اف راد اس ت
(شاهمحمدي قهس اره ،دروی زه ،و پورش هریاري1397 ،؛
ترني2015 ،2؛ صادقي ،آ ري و ارجي .)1395 ،در این
بين ،رفتاردرماني دیالکتيکي ازجمله درمانه اي ن وین و
م داخالت روانش ناختي اس ت ک ه ب راي ح

ای ن

مشکالت استفاده ميشود (مظفري ،حس يني و طباطب ایي
راد .)1396 ،ای ن مداخل ه در دامن ۀ نس بتاً متن وعي ب راي
درمان سایر اختالالت استفاده شده است و پژوهشگران،
مطالعات اس تردهاي درب ارۀ آن انج ام دادهان د (م امي،
ابراهيميان و سلطاني.)1395 ،

رفتاردرم اني دی الکتيکي جایگ اه مطل وبي در درم ان
اختالالت مرتبط با مارف مواد دارد (مظف ري ،حس يني
و طباطب ایي راد)1396 ،؛ ب هطوريک ه برخ ي مراک ز
درماني سرپایي مرتبط با م واد ،اس تفاده از مه ارته اي
رفتاردرماني دیالکتيکي را براي تعدی سوءمارف مواد
آغاز کردهان د .مه ارته اي آم وزشدادهش ده در ای ن
رویک رد درم اني بيش تر ب راي مس ا لي همچ ون ع ود،
مهارتهاي شناسایي محرکها ،کنترل مي

و م دیریت

احساس ات خس تهکنن ده ب ه ک ار م يرون د (کریچن ر،4
 .)2014یافتههاي پژوهشي حاکي از ا رباشي این درمان
در کاهش وابستگي و کنت رل ا رات سوءما رف م واد

رفتاردرم اني دی الکتيکي یک ي از درمانه اي م و
سوم درزمينۀ درمان اختالالت رفت اري اس ت (بهرام ي و

Martin, Oren, & Boone
Terni

بررس ي پيش ينۀ پ ژوهش نش ان ميده د ام روزه

1
2

مانند کاهش رفتاره اي خ ودتاریبي و مي

ب راي ع ود

Bauhs, Dyer, Priebe, Kruger, Kleindienst
Kirchner

3
4

اميد مقامي و همکاران
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دارد (دیم ف 1و لينه ان2008 ،؛ ری زوي و همک اران،2

روش

2011؛ روبيسون و الکزاکوسکي.)2015 ،3

جامعۀ آماري ،نمونه و روش نمونهايري

5

همچنين ،یافتۀ پژوهشي مرتبط با ا رباش ي ای ن درم ان

روش این پژوهش ،نيمهآزمایشي با اروه آزمایش و

در نزدیکان افراد مارفکننده [بهویژه همسران] ح اکي

کنترل همراه ب ا پ يشآزمون پسآزم ون اس ت .جامع ۀ

از ا رباشي این درمان ب ر ت اشآوري و تنظ يم هيج اني

آم اري ای ن پ ژوهش ش ام زن ان داراي همس ر معت اد

آنان است (خردمند.)1393 ،

ش رکتکنن ده در اروهه اي خ انوادۀ نار انان (انجم ن

باتوج هب ه نق ش ش رم ،س ازااري زناش ویي و

جهاني براي کساني که تح تت ث ير اعتي اد ف رد دیگ ري

انعطافپذیري ش ناختي و ت ث يري ک ه ای ن مؤلف هه ا در

قرار ارفتهاند) در شهر اصفهان بود ک ه از ب ين آن ان 44

کاهش عوام خطرساز رواني و جسمي دارند و باتوج ه

نفر بهروش هدفمند (دردَستر ) انتااش شدند که پ س

به تناسب محت واي رفتاردرم اني دی الکتيکي در ارتق اي

از احراز شرایط ورود و خرو  ،درنهای ت  30نف ر ب اقي

س ازااري ،ب ا نظ ر ب ه اینک ه ت اکنون پژوهش ي ب هط ور

ماندند و بهصورت تاادفي در دو اروه کنترل ( 15نفر)

مستقيم این رویکرد درماني را بر روي ش رم ،س ازااري

و آزمایش ( 15نفر) جاياذاري شدند .ازجمله ش رایط

زناش ویي و انعطافپ ذیري ش ناختي همس ران معت ادان

ورود ميتوان به بودن در ا روهه اي نار انان ،تمای

و

درحالترک بررسي نکرده اس ت ،ای ن موض وعْ ه دف

رضایت ب ه ش رکت در پ ژوهش ،داش تن ح داق س واد

پژوهش حاضر قرار ارفت .برهميناسا  ،این پ ژوهش

خواندن و نوشتن ،متثه بودن و زنبودن اشاره کرد و از

به بررسي ا رباشي آم وزش مه ارته اي رفتاردرم اني

شرایط خرو ميت وان ب ه تمای نداش تن ب ه ش رکت در

دیالکتيکي بر شرم ،سازااري زناشویي و انعطافپذیري

پژوهش و ابراز آن به درمانار پ س از ش روع پ ژوهش

ش ناختي همس ران معت ادان درح الترک درقال ب س ه

(حتي در بين جلسات) و حضورنداشتن در بيش از ی ک

فرضيه پرداخت که شام موارد زیر است:
 .1آموزش مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي ب ر ش رم
همسران معتادان درحالترک مؤ ر است؛
 .2آم وزش مه ارته اي رفتاردرم اني دی الکتيکي ب ر
سازااري زناشویي همسران معتادان درح الترک م ؤ ر
است؛
 .3آم وزش مه ارته اي رفتاردرم اني دی الکتيکي ب ر
انعطافپذیري ش ناختي همس ران معت ادان درح الترک
مؤ ر است.

سوم جلس ات درم اني (غيب ت ب يش از  4جلس ه) اش اره
کرد .درادامه ،افراد حاضر در پژوهش یک ب ار پ يش از
انجام آموزش و یک ب ار پ س از آن ب ه پرسش نامهه اي
4

سازااري زناش ویي (اس پاینر  ،)1979 ،ش رم (ک وهن و
5

همکاران  )2011 ،و انعطافپ ذیري ش ناختي (دن يس و
6

ون دروال  )2010 ،پاس خ دادن د .در ای ن ب ين ،ا روه
آزمایش بهمدت  14جلسه ،ی ک ب ار در هفت ه  90دقيق ه
مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي لينهان ( )1993را ب ه
صورت آم وزش دیدن د و در ای ن م دت ،اف راد ا روه
کنترل در فهرست انتظار بودند و هيچ آموزش ي در ای ن
مدت دریافت نکردند.

1

4

2

5

Dimeff,
Rizvi, Dimeff, Skutch, Carroll
3 Robison S, Luczakowsky

Spanier
Cohen, Wolf, Panter and Inesco
6 Dennis and Vanderwall
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ابزار

در ایران (سلطاني و همکاران )1392 ،ضرایب اعتبار

پرسشنامۀ انعطافپذیري شناختي()CFI

1

مقي ا

بازآزم ایي ک

را  0/71و خ ردهمقي ا ه اي

این پرسشنامه را دنيس و وندروال ( )2010س اختهاند

ادراک ،کنت رلپ ذیري ،ادارک ازین هه اي ماتل ف و

و ابزار خودازارش ي کوت اه 20س ؤالي اس ت ک ه ب راي

ادراک توجي ه رفت ار را ب هترتي ب  0/72 ،0/55و 0/57

سنجش نوعي از انعطافپذیري شناختي به ک ار م يرود

ازارش کردهاند .در ایران ب رخالف مقي ا

اص لي ک ه

ک ه در موفقي ت ف رد ب راي ک الش و ج ایگزیني افک ار

تنها دو عام ب ه دس ت آم د ،پرسش نامۀ انعطافپ ذیري

ناکارآم د ب ا افکارکارآم دتر الزم اس ت .ش يوۀ نم ره

شناختي داراي سه عام ادراک کنت رلپ ذیري ،ادراک

7درج هاي ليک رت اس ت و

ازینههاي ماتلف و ادراک توجيه رفت ار اس ت .روای ي

ت الش دارد ت ا س ه جنب ه از انعطافپ ذیري ش ناختي را

همگراي آن با پرسشنامۀ تاشآوري برابر  0/67و روای ي

بسنجد که شام موارد زیر است:

همزم ان آن ب ا پرسش نامۀ افس رداي ب ک ( )IIبراب ر ب ا

اذاري آن براسا

مقيا

الف) مي به درک موقعي ته اي س ات ب هعن وان

 -0/50ب ود (س لطاني و همک اران .)1392 ،همس اني

موقعي ته اي قاب کنت رل؛ ش) توان ایي درک کن دین

دروني این پرسشنامه در پژوهش حاضر ب ا روش آلف اي

توجيه جایگزین براي رویدادهاي زنداي و رفتار انس ان

کرونبا بهميزان  0/88براي انعطافپذیري ک به دست

ج ایگزین ب راي

ها و ) توانایي ایج اد کن دین راهح
موقعيتهاي سات.

آمد.
پرسشنامۀ شرم

ای ن پژوهش گران ب ا انج ام پژوهش ي ،ب راي ای ن

2

ابزار ان دازهايري ش رمْ مقي ا

ک وهن و همک اران

پرسشنامه ساختار عاملي ،روایي همگرا و روایي همزمان

( )2011اس ت ک ه  8اوی ه دارد .در ای ن مقي ا ،

ادراک

سناریوهایي دربارۀ موقعيته ایي ک ه اف راد در زن داي

ازینههاي ماتلف و ادراک توجيه رفتاري ب ه یک دیگر

روزمره با آنها مواجه ميشوند و واکنشهاي آنها به این

در نظ ر ارفتن د و

ه ميش ود .ای ن پرسش نامه از

مناسبي ازارش کردهاند و نشان دادند دو عام
خيلي نزدیکاند و آنها را یک عام

بنابراین ،عام کنترل بهعنوان خردهمقي ا

موقعيته ا ارا

دوم در نظ ر

شرکتکننداان ميخواهد ک ه خ ود را در آن موقعي ت

ارفته شد .روایي همزم ان ای ن پرسش نامه ب ا پرسش نامۀ

تا ور کنن د و مي زان احتم ال واک نش خ ود را در ای ن

افسرداي بک ( )IIبرابر با  -0/39و روایي همگراي آن

پ نجدرج هاي (اص الً  1ت ا

با مقيا

انعطافپذیري ش ناختي م ارتين و راب ين 0/75

شرایط بر روي یک مقي ا

خيلي زیاد  )5مشاص کنند .تحلي

ع املي س ازنداان

بود .این پژوهشگران پایایي ب هروش آلف اي کرونب ا را

ای ن پرسش نامه نش ان ميده د ش رم متش ک از دو

براي ک مقيا  ،ادراک کنترلپذیري و ادراک ازین ه

زیرمقي ا

خوداَرزی ابي منف ي (اوی ۀ  1ت ا  )4و رفت ار

هاي ماتل ف ب هترتي ب  0/91 ،0/91و  0/84و ب ا روش

کنارجویانه (اوی ۀ  5ت ا  )8اس ت .نم رۀ  24نقط ۀ ب رش

بازآزم ایي ب هترتي ب  0/75 ،0/81و  0/77ب ه دس ت

پرسشنامه است که نمرات کمتر از  24نش اندهندۀ ش رم

از س لطاني و

کم و نمرات بيش تر از  24نش اندهندۀ ش رم زی اد اس ت

آوردند (دنيس و وندروال2010 ،؛ ب هنق
همکاران.)1392 ،

cognitive flexibility inventory

1

the Guilt and shame proneness scale (GASP

2

اميد مقامي و همکاران
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7

(ک وهن و همک اران .)2011 ،پای ایي ای ن پرسش نامه در

ترتيب برابر با  0/90 ،0/81 ،0/94و  0/73ازارش ش ده

پژوهش هاشمي و همکاران ( )1396بهميزان  0/79ب راي

اس ت ( ن ایي و برات ي .)1379 ،همس اني درون ي ای ن

مؤلفۀ شرم به دس ت آم ده اس ت .همس اني درون ي ای ن

پرسشنامه بهروش آلفاي کرونبا در این پ ژوهش ب راي

پرسشنامه با روش آلفاي کرونبا در پژوهش حاض ر ب ه
ميزان  0/57به دست آمد.
پرسشنامۀ سازااري زناشویي
مقيا

روش اجرای پژوهش

1

سازااري زناش ویي (اس پانير )1979 ،اب زاري

است که بهصورت استرده در پ ژوهشه اي م رتبط ب ا
زو ها استفاده شده است .این مقي ا

 32س ؤال دارد و

براي ارزیابي کيفيت رابطۀ زناش ویي ازنظ ر زن و ش وهر
یا زوجي به کار ميرود که با یکدیگر زنداي م يکنن د
و براي محاسبۀ نم رۀ ک

م يت وان س ازااري کل ي در

یک رابطۀ صميمانه را ارزیابي کرد .تحلي
پرسش نامه نش ان م يده د ای ن مقي ا

ع املي ای ن

ابع اد رض ایت،

همبستگي ،توافق و ابراز محبت را ميسنجد .دامنۀ نم رۀ
ک بين ص فر ت ا  151ق رار دارد و نم رات ب االتر نش ان
دهندۀ سازااري بهتر است .اویهه اي  16ت ا  23و  31و
 32خردهمقيا
خردهمقيا

رضایت دونفري و اویهه اي  24ت ا 28

همبستگي دونفري و اویههاي ،5 ،3 ،2 ، 1

 8تا  15خردهمقيا

تواف ق دونف ري و اوی هه اي ،6 ،4

 30 ،29خردهمقيا

ابراز محبت را ميسنجد .روایي این

پرسشنامه در ابت دا ب ا روش روای ي محت وا بررس ي ش ده
است .مقيا

سازااري زناش ویي ب ا ق درت تميي زدادن

زو هاي متثه و مطلقه در هر سؤال روایي قاب قب ولي
را براي اروهها ب ه دس ت آورده اس ت .ای ن مقي ا

از

روایي همزمان نيز برخوردار است .آلفاي کرونبا نمرۀ
ک مقيا

س ازااري زناش ویي ب همي زان  ،0/96بي انگر

همساني دروني درخورِتوجه این مقيا

ک مقيا

سازااري بهميزان  α 0/92به دست آمد.

اس ت .همس اني

دروني ابعاد رضایت ،همبستگي ،توافق و ابراز محبت ب ه

در ابتدا با کند تن از سراروهه اي انجم ن نار آنان
در شهر اصفهان ،ماتار آشنایي صورت ارفت و پ س
از ارا ۀ توضيحات و روند پ ژوهش ،ق رار ب ر برا زاري
جلسهاي براي توضيح به خ انوادهه ا ش د .پ س از انج ام
این جلسه ،افراد متمای به شرکت در پ ژوهش ب تن ام
شدند و پس از بررسي شرایط ورود به پژوهش به مرک ز
مش اورۀ ص فاهان (مک ان برا زاري جلس ات درم اني)
دعوت شدند .فراین د نمون هاي ري ب هم دت دو هفت ه از
اواسط مهرماه  98تا پایان مهرماه  98زم ان ب رد .پ س از
آن ،افراد منتاب (اروه آزمایش) در ط ول  14هفت ه از
ابت داي آب ان  98ت ا هفت ۀ اول اس فندماه  98در جلس ات
درماني که ب هص ورت اروه ي (طب ق راهنم اي اج راي
رفتاردرم اني دی الکتيکي لينه ان ( ))1993ب ود ،هفت هاي
یک بار بهمدت  90دقيقه شرکت کردن د و اف راد ا روه
کنترل در فهرست انتظار باقي ماندند و آموزشي در ای ن
مدت دریافت نکردند؛ اما پس از اتمام آموزش همانن د
ا روه آزم ایش ازطری ق رفتاردرم اني دی الکتيکي
مهارتها را آموختند .در این ا نا ،افراد شرکتکننده در
پ ژوهش ه م در ابت دا و ه م در انته اي پ ژوهش ب ه
پرسشنامههاي سازااري زناشویي ،شرم و انعطافپذیري
شناختي پاسخ دادند .درنهایت ،دادههاي جم آوريشده
با استفاده از تحلي کواریانس تکمتغي ره ب هوس يلۀ ن رم
اف زار  spss-22تحلي

محت واي جلس ات آموزش ي در ج دول  1آورده ش ده
است.

Dyadic adjustment scale in marital therapy

1

ش د .درادام ه ،ب هط ور ماتا ر
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جدول  .1مروری مختصر بر محتوای جلسات آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی
جلسات

محتوا

جلسۀ اول

جهتايري (تعيين موقعيت)
هن آااهي (شرح سه حالت هني و آموزش مهارت کيستي)

جلسۀ دوم
جلسۀ سوم

تحم پریشاني (منحرفکردن هن با مهارتهاي  ACPEETSو تسکين خود با حوا

جلسۀ کهارم

تحم پریشاني (آموزش رهایي از بحران )IMPROVE

جلسۀ پنجم

تحم پریشاني (آموزش مهارت پذیرش)

جلسۀ ششم

هنآااهي (آموزش مهارت کگونگي)

جلسۀ هفتم

کارآمدي بين فرد (آموزش مهارت )GIVE

جلسۀ هشتم

کارآمدي بينفردي (آموزش مهارت )DEARMAN

جلسۀ نهم

کارآمدي بينفردي (آموزش مهارت )FAST

جلسۀ دهم

پنجاانه)

هنآااهي (آموزش مهارت هن آااهي پيشرفته)
تنظيم هيجان (آموزش مهارت )PLEASEMASTER

جلسۀ یازدهم
جلسۀ دوازدهم

تنظيم هيجان (مهارت کاهش رنج هيجاني با خلق تجارش مثبت ،برقراري روابط ،هنآااهبودن از نگران ي و ردش دن از
رنج هيجاني)

جلسۀ سيزدهم

تنظيم هيجان (آموزش مهارت تغيير هيجانات با عم متضاد مرتبط با هيجان کنوني)

جلسۀ کهاردهم

خاتمه

یافتهها

م رتبط ب ا ض ریب همبس تگي پيرس ون متغيره اي س ن و

اف راد حاض ر در پ ژوهش ازلح اش متغيره اي

تحا يالت ب ا متغيره اي ش رم ،س ازااري زناش ویي و

دموارافيک همچون سن و تحايالت بررسي ش دند؛ ب ه

انعطافپذیري شناختي در جدول  2ازارش ش ده اس ت.

ط وريک ه مي انگين و انح راف اس تاندارد س ن ا روه

درادامه ،مي انگين و انح راف اس تاندارد نم رات اف راد دو

آزمایش  )6/68( 46/53و اروه کنت رل  )6/74( 44/31و

اروه آزمایش و کنترل برحسب متغيره اي پ ژوهش ني ز

ميانگين تحايالت اروه آزمایش برابر با )2/80( 10/86

در جدول  3آورده شده است.

و اروه کنترل  )1/08( 11/37به دس ت آم د .یافت هه اي
جدول  .2مقادیر ضریب همبستگی بین متغیرهای سن و تحصیالت (به سال) با متغیرهای پژوهش
متغيرها

شرم

سازااري زناشویي

انعطافپذیري شناختي

سن

تحايالت

سن

0/17

-0/33

-0/21

1

-0/18

تحايالت

0/37

-0/21

0/02

-0/18

1

همانطور که یافتههاي جدول نشان ميدهد ،ضریب

 -0/21 ،0/37و  0/02است .بنابر یافتهها بهدلي ميزان

همبستگي متغير سن با متغيرهاي شرم  ،0/17سازااري

همبستگي پایين (زیر  )0/6ميتوان افت که متغيرهاي

زناشویي  -0/33و انعطافپذیري شناختي  -0/21است

سن و تحايالت در روند پژوهش بر متغيرهاي

و این مقادیر براي متغير تحايالت با متغيرهاي شرم،

بررسيشده ا ر تداخلي ندارد و به کنترل ا ر آن بر

سازااري زناشویي و انعطافپذیري شناختي بهترتيب

متغيرهاي پژوهش نياز نيست.

تث ير آموزش مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي بر شرم ،انعطافپذیري شناختي و....
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جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای شرم ،انعطافپذیری شناختی و سازگاری زناشویی برای دو گروه افراد
حاضر در پژوهش
کنترل

آزمایش
متغیر

مرحله

ميانگين

انحرافمعيار

ميانگين

انحراف معيار

شرم

پسآزمون

25/40

2/66

29

3/68

انعطافپذیري شناختي

پسآزمون

95/20

16/66

96/20

6/01

سازااري زناشویي

پسآزمون

101/13

24/95

92/33

18/21

یافتههاي مرتبط با رعایت این پيشفر

همانطور که یافتههاي جدول  3نشان ميده د مي انگين

ها براي متغير ش رم

نمرات افراد ش رکتکنن ده در پ ژوهش در متغي ر ش رم در

نشان ميدهد همساني واری انسه ا در دو ا روه ب راي ای ن

پسآزمون براي ا روه آزم ایش 25/40و ب راي کنت رل 29

متغير برقرار است ( )P>0/63 ،f 0/23و رد نشد؛ اما پ يش

است .همچنين ،ميانگين انعطافپذیري شناختي براي ا روه

ف ر

نرم ال ب راي ا روه آزم ایش (،f 0/79

آزمایش  95/20و براي کنترل  96/20در پسآزمون است.

 )P>0/014برقرار نيست؛ ولي همچنان ب راي ا روه کنت رل

همچن ين ،در متغي ر س ازااري زناش ویي مي انگين ا روه

برقرار است ( )P>0/62 ،f 0/95و رعایت ش ده اس ت ک ه

آزم ایش و کنت رل در پسآزم ون ب همي زان  101/13و و

باتوجهبه برابربودن تع داد اف راد در دو ا روه م يت وان

 92/33است.

همچنان از آزمونهاي پارامتری ک به ره ب رد (مول وي،

بهمنظور آزمون فرضيهه اي پ ژوهش ب راي کنت رل ا ر

.)1386

پيشآزمون از روش تحلي کواریانس ت کمتغي ره اس تفاده
شد .پيش از آن ،پيشفر

توزی

درادامه ،نتایج حاص

هاي پ ژوهش ازجمل ه همس اني

از آزمون فرضيۀ اول مبنيبر

ا رباشي آموزش مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي

واریانسها (آزمون لوین) و توزی نرم ال دادهه ا (آزم ون

بر شرم همسران معتادان درحالترک در جدول  4آورده

شاپيرو ویلک )25ب راي آزم ون فرض يۀ اول بررس ي ش د.

شده است.

جدول  .4نتایج آزمون کواریانس تکمتغیره برای متغیر شرم در بین دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون
مجموع

درجۀ

ميانگين

مقدار

سطح معني

توان

ضریب

مجذورات

آزادي

مجذورات

آماره

داري

آماري

اتا

پيشآزمون

شرم

0/163

1

0/163

0/019

0/01

0/15

0/01

اروه

شرم

86/75

1

86/75

10/02

0/01

0/86

0/26

متغيرها

همانطور که نتایج جدول  4نشان ميده د ش رم در

ا رباشبودن مداخلۀ صورتارفته بر ميزان شرم زنان

زنان داراي همسر معت اد درح الترک ب ا مي زان آم ارۀ

داراي همسر معتاد درحالترک در اروه آزمایش

 )P>0/01( ،f 10/02در دو اروه آزم ایش و کنت رل

نسبت به اروه کنترل (بدون مداخله) است؛ ازاینرو،

داراي تف اوت معن يدار اس ت؛ ب هط وريک ه مي انگين

فرضيۀ اول پژوهش مبنيبر ا رباشي مهارتهاي

تع دی ش دۀ ا روه آزم ایش  28/83و ا روه کنت رل

رفتاردرماني دیالکتيکي بر شرم همسران معتادان

 25/56در پسآزمون است که این نتيجه حاکي از

درحالترک تثیيد شد.
Shapiro-Wilk
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درادامۀ آزمون فرض يهه اي پ ژوهش ،نت ایج م رتبط ب ا

تعداد افراد در دو اروه (مولوي ،)1386 ،همچنان ميت وان

آزم ون پ يشف ر ه اي پ ژوهش مرب و ب ه فرض يۀ دوم

از آزمون پارامتریک تحلي کواری انس ت کمتغي ره ب راي

پژوهش ،حاکي از عدمتثیيد (رد) آزمون همساني واریانس

آزمون فرضيۀ دوم پژوهش مبنيب ر ا رباش ي مه ارته اي

ه ا ب راي متغي ر انعطافپ ذیري ش ناختي (،f 14/19

رفتاردرماني دیالکتيکي بر انعطافپذیري شناختي همس ران

توزی نرم ال ب راي ای ن

معتادان درحالترک بهره برد .نتایج حاص ازآزم ون ای ن

 )P<0/01و برقراري پ يشف ر

فرضيۀ اخير در جدول  5آورده شده است.

متغي ر در ه ر دو ا روه آزم ایش و کنت رل اس ت (0/96
و 0/84 ،f 0/97و )P>0/84؛ ازاینرو ،باتوجهبه برابربودن

جدول  .5نتایج آزمون کواریانس تکمتغیره برای متغیر انعطافپذیری شناختی در بین دو گروه با کنترل اثر پیش
آزمون
مجموع

درجۀ

ميانگين

مقدار

سطح معني

توان

ضریب

مجذورات

آزادي

مجذورات

آماره

داري

آماري

اتا

پيشآزمون

انعطافپذیري شناختي

2567/08

1

2567/08

37/96

0/01

0/99

0/62

اروه

انعطافپذیري شناختي

9/60

1

9/60

0/14

0/70

0/06

0/006

متغيرها

همانط ور ک ه یافت هه اي ج دول  5نش ان م يده د

در آخر ،براي بررسي آزمون فرضيۀ س وم پ ژوهش،

انعطافپ ذیري ش ناختي در زن ان داراي همس ر معت اد

پ يشف ر ه اي پ ژوهش مرب و ب ه آزم ون همس اني

درحالترک با مي زان آم ارۀ  )P<0/05( ،f 0/14در دو

واری انسه ا (ل وین) و توزی

نرم ال دادهه ا

اروه آزمایش و کنترل تفاوت معنيدار ندارد؛ بهطوري

(شاپيرو ویلک) ب راي متغي ر س ازااري زناش ویي ني ز

که ميانگينهاي تعدی شده در پسآزم ون ب راي ا روه

ح اکي از برق راري آزم ون

بررسي شد و نت ایج حاص

همس اني واری انسه ا (،f 0/80

آزمایش  96/27و براي ا روه کنت رل  95/13اس ت ک ه

لوین براي پ يشف ر

این نتيجه حاکي از ا رباشنبودن مداخلۀ صورتارفت ه

 )P<0/37و برقراري آزمون شاپيرو ویلک براي توزی

بر ميزان انعطافپذیري شناختي زنان داراي همسر معت اد

نرم ال دادهه ا در ه ر دو ا روه ب وده اس ت (0/94و

درحالترک در اروه آزمایش نس بت ب ه ا روه کنت رل

 0/60 ،f 0/91و )P<0/11؛ ازاینرو ،یافتههاي مرتبط با

(ب دون مداخل ه) اس ت .ازای نرو ،فرض يۀ دوم پ ژوهش

آزمون فرضيۀ سوم پ ژوهش مبن يب ر ا رباش ي مه ارت

مبنيبر ا رباشي مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي ب ر

ه اي رفتاردرم اني دی الکتيکي ب ر س ازااري زناش ویي

انعطافپذیري ش ناختي همس ران معت ادان درح الترک

همسران معتادان درحالترک در جدول  6آورده شد.

تثیيد نشد.
جدول  .6نتایج آزمون کواریانس تکمتغیره برای متغیر سازگاری زناشویی در بین دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون
متغيرها
پيشآزمون

سازااري زناشویي

مجموع

درجۀ

ميانگين

مقدار

سطح معني

توان

ضریب

مجذورات

آزادي

مجذورات

آماره

داري

آماري

اتا

536/76

1

536/76

4/52

0/04

0/53

0/17

تث ير آموزش مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي بر شرم ،انعطافپذیري شناختي و....

سازااري زناشویي

اروه

1628/77

1
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1628/77

13/74

0/01

121

0/94

0/70

همانطور که یافتههاي جدول  6نشان ميدهد ،نتایج

( ،)1396ص ادقي ،آ ري و ارج ي ( ،)1395خردمن د

از آزم ون فرض يۀ س وم ب راي متغي ر س ازااري

( ،)1393ش اهمحمدي قهس اره ،دروی زه و پورش هریاري

زناشویي پس از کنترل ا ر پيشآزمون در اروه مداخل ه

( ،)1387عرفاني ان تق وایي ،اس ماعيلي و ص الحپ ور

ب ا مي زان آم ارۀ  )P>0/01( f 13/74نس بت ب ه ا روه

( ،)1384نقدي و همکاران ( )1396و نعمتي ،محمديفر

کنترل تفاوت معنيدار دارد؛ بهط وريک ه مي انگينه اي

و خالدیان ( )2017هماهنو است؛ ام ا باتوج هب ه آنک ه

تعدی شده براي اروه آزمایش در پسآزم ون 102/59

نتایج پژوهشي مرتبط ک ه ب هط ور دقي ق انعطافپ ذیري

و براي اروه کنترل  90/87است که این نتيجه حاکي از

ش ناختي ای ن ا روه از اف راد (زن ان داراي همس ر معت اد

ا رباشبودن مداخلۀ صورتارفته بر مي زان س ازااري

درحالترک) را سنجيده باشد ،یافت نش د و پ ژوهشه ا

زنان داراي همسر معتاد درحالترک در اروه آزم ایش

در این حيطه بيشتر انعطافپ ذیري ش ناختي خ ود اف راد

نسبت به اروه کنترل (بدون مداخله) است؛ بنابراین ،مي

معتاد را بررسي کردند ،پيشينۀ پژوهشي ک ه بت وان ب ا آن

ت وان اف ت فرض يۀ س وم ای ن پ ژوهش مبن يب ر ت ث ير

تثیيدنش دن فرض يۀ دوم پ ژوهش حاض ر مبنيب ر

آم وزش مهارته اي رفتاردرم اني دی الکتيکي ب ر

ا رباشنب ودن آم وزش مه ارته اي رفتاردرم اني

سازااري زناشویي همسران معتادان درح الترک تثیي د

دیالکتيکي بر ميزان انعطافپذیري ش ناختي زن ان داراي

شد.

همسر معت اد درح الترک اخي ر را ب هط ور دقي ق قي ا

حاص

بحث و نتیجهگیری

کرد ،در دستر

نيست و ميت وان اف ت ای ن پ ژوهش

همانطور که نتایج یافتهها نشان داد آموزش مه ارت

جزء ناستين پژوهشها در بررسي مؤلفۀ انعطافپ ذیري

هاي رفتاردرماني دی الکتيکي توانس ته مي زان ش رم زن ان

شناختي در زنان داراي همسر معتاد درح الترک اس ت؛

داراي همس ر معت اد درح الترک را ک اهش ده د و

ازاینرو ،یافتۀ اخير در انتها فقط تبيين ميشود.

همچن ين ،س ازااري زناش ویي آن ان را اف زایش ده د

در تبيين یافتههاي این پژوهش در تثیي د فرض يۀ اول

()P>0/05؛ ولي بر مي زان انعطافپ ذیري ش ناختي ای ن

مبنيب ر مؤ رب ودن آم وزش مه ارته اي رفتاردرم اني

اف راد م ؤ ر نب وده اس ت ( .)P<0/05یافت هه اي حاص

دیالکتيکي بر شرم زنان داراي همسر معتاد درح الترک

مرتبط ب ا تثیي د فرض يۀ اول مبن يب ر ا رباش ي آم وزش

ميتوان اشاره کرد که همسران افراد معتاد هنگ امي ک ه

مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي بر ميزان شرم زن ان

از وضعيت اعتياد همسرانشان مطل ميشوند ،دکار تنش

داراي همسر معتاد درح الترک ب ا یافت هه اي پژوهش ي

و آسيب ميشوند و اول ين واکنش ي ک ه اغل ب آن ان از

عزی زي ( ،)1388لطيف ين ژاد ( )1390و کاش انکي و

خود نش ان م يدهن د ،درخواس ت ف وري از همسرش ان

کشميري ( )1398هماهنو اس ت .همچن ين ،یافت هه اي

براي ترک و برارداندن شرایط به حالت قبلي است؛ اما

پژوهشي مرتبط با تثیيد فرضيۀ دوم مبنيبر تث ير آموزش

آنچه مح رز اس ت ،اعتي اد پدی دۀ ی کش به و تا ادفي

مه ارته اي رفتاردرم اني دی الکتيکي ب ر س ازااري

نيست و حالتي مزمن و عودکننده دارد .کهبس ا ک ه ای ن

زناش ویي زن ان داراي همس ر معت اد درح الترک در

افراد بهدرخواستِ همسرشان بارها اقدام به ت رک کنن د،

پ ژوهش حاض ر ب ا نت ایج پژوهش ي دیگ ر ،همچ ون

اما موفق نشوند .این مسئله خود موجب ميشود همسران

آقایوس في و همک اران ( ،)1397ب اقري و س هرابي

و تنش باالیي ق رار

افراد معتاد روزانه در معر

استر
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ايرند و وضعيت هني و رواني آنان دکار مشک ش ود

همسر) ،شيوههاي مؤ ر تنظيم هيجان همچون پ ذیرش را

(پارسافر و یزدخواستي.)1393 ،

تمرین کنند.

همچنين ،نتایج پژوهشي نيز ح اکي از تجرب ۀ عال م

بنابراین ،ميت وان اف ت ش رکت اف راد در جلس ات

افسرداي و اضطراش در این اف راد (زن ان) اس ت .ک ون

آموزش مهارته اي رفتاردرم اني دی الکتيکي ب ه زن ان

این افراد عمدتاً از احساس ات ناخوش ایند خ ود اجتن اش

داراي همسر معتاد درحالترک یاري رساند تا ب ه ج اي

ميکنن د و ب هدنب ال ح ذف ای ن احساس ات ناخوش ایند

واک نشنش اندادن ب ه ش رم خ ودْ آن را مش اهده کنن د،

هستند ،شيوههاي متعددي را براي حذف یا ف رار از ای ن

احساساتشان را بپذیرند و رفتارشان را ب هش يوۀ م ؤ ر (ی ا

احساسات به کار ميايرند (کيشور ،پان دات و راا رام،

متناسب با موقعيت) تغيير دهن د .همچن ين ،ای ن اف راد ب ا

 )2013و این شيوهها بهمرور به تغيير سبک زنداي آن ان

ص رف
ِ

و تجربۀ احسا

شرم و کنارهايري بيشتر منجر ميشود؛

یادايري مشاهدۀ احساسشان ب هعن وان احس ا
(تقاير کسي نيست که این احس ا

وج ود دارد) نگ اه

بن ابراین ،آم وزش و م داخالت رفت اري همچ ون

بدون قضاوت و همدالنه به همسر را بيشتر تجرب ه کنن د.

رفتاردرماني دی الکتيکي ک ه دربردارن دۀ مجموع هاي از

پس ازایننظر ،نتایج حاص مربو به تثیي د فرض يۀ اول

مهارتهاست ،ميتواند در این مقوله بسيار ی اريبا ش

مبن يب ر ا رباش ي آم وزش مه ارته اي رفتاردرم اني

باشد .براي مثال ،مهارتهاي مبتنيب ر ه نآا اهي ک ه

دی الکتيکي ب ر مي زان ش رم زن ان داراي همس ر معت اد

یکي از مؤلفهه اي اساس ي در رفتاردرم اني دی الکتيکي

درحالترک قاب درک و تبيين است.

است ،به افراد شرکتکننده در پژوهش یاري ميرس اند

براي تبي ين نت ایج حاص

از یافت هه اي پ ژوهش در

ت ا ب ه ج اي ايرک ردن در اذش ته و آین ده و ب ه ج اي

تثیيد فرضيۀ سوم ،مبنيبر مؤ ربودن آموزش مهارتهاي

قضاوت آنچ ه در درون و بيرونش ان م يا ذرد [ک ه ب ه

رفتاردرم اني دی الکتيکي ب ر س ازااري زناش ویي زن ان

ش رم درون ي و بيرون ي منج ر م يش ود]

داراي همسر معتاد درحالترک ميتوان افت که پدیدۀ

درلحظهزیستن و ارتبا بدون قضاوت با درون و بي رون

اعتياد ازجمله آسيبهایي است که ع وار

آن تنه ا ب ه

خود را تمرین کنند.

خود فرد دراير در اعتياد ختم نميش ود؛ بلک ه زن داي

ایجاد احس ا

باتوجهبه آموزش مهارتهاي تنظيم هيجان که یک ي

اطرافيان و بستگان او نيز بهشدت تحتتث ير آن قرار م ي

دیگ ر از مه ارته اي تثکيدش ده در رفتاردرم اني

ايرد .براي نمونه ،اعتياد پدر م يتوان د یک ي از عوام

دیالکتيکي است ،افراد با حضور در جلسات درماني ی اد

پيشبينيکنن دۀ مي زان رغب ت فرزن دان ب ه اعتي اد باش د

ارفتن د ک ه از راهاَن دازهاي هيجان ات خ ود در لحظ ۀ

(ش هنا ،ش الچي و احم دي1396 ،؛ برس الو ،دی ویس و

اکنون آااه شوند [بهویژه از هيجان ات ناخوشایندش ان]،

شولتز .)2003 ،1همچن ين ،اعتي اد که ارکوش و س اختار

هيجاناتش ان را ن اما ذاري کنن د ،هيجان ات خ ود و

خ انواده را دارا ون م يس ازد و در تغيي ر نقشه اي

همسرش ان را درک کنن د و بتوانن د ب هش يوهاي م ؤ ر

اجتماعي افراد نقش بسزایي دارد (مسعود و ا

س حر،2

هيجاناتشان را ابراز کنند .مهارته اي تنظ يم هيج ان ب ه

)2014؛ بهاونهاي که ساختار خانواده را ميتواند ه م از

آن ان آم وزش داد ت ا ب ه ج اي اس تفاده از ش يوهه اي

درون و هم از بيرون دکار بدکارکردي کن د .مطالع ات

ناکارآمد تنظيم هيجان (مث سرکوبي هيجانات ،اجتناش
از تجرب ۀ هيجان ات و خودسرزنش گري و س رزنش

Breslau, Davis & Schultz
Masood & Us Sahar
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دربارۀ نق ش اعتي اد ب ر ک ارکرد خ انواده ح اکي از آن

تاشآوري و تنظيم هيجاني آنان حکایت دارد؛ بهط وري

است ک ه ارتب ا اعتي اد ب ا ک ارکرد خ انواده پيچي ده و

که زنان داراي همسر معتاد ،پ س از دریاف ت م داخالت

دوسویه است؛ بدیناونه که نهتنها پدیدۀ اعتياد ميتواند

مبتنيبر رفتاردرماني دیالکتيکي توان ایي تنظ يم هيج اني

ب ه تغيي ر عملکرده اي خ انواده منج ر ش ود ،بلک ه ن وع

بهتري را نسبت به اروه کنترل از خ ود نش ان دادهان د و

کارکرد خانواده نيز ميتواند خود یکي از عوام ت داوم

تاشآوري آنان نيز پس از دریافت این آم وزش ب هط ور

دهندۀ اعتياد در خانواده شود (شهنا ،شالچي و احم دي،
 .)1396براي مثال ،الگوي ارتباطي و سبک رواب ط ب ين
فردي در خانواده یکي از رکنهاي اساسي در پ رداختن
به مسا مرتبط با کناراذاشتن اعتياد است (فيش ،م ایر
و پيس ت ،2015 ،1دی دارلو و پ ورعلي )2016 ،و س طح
رضایتمندي همسر ازجمله عواملي است ک ه ب هش دت
تحتتث ير اعتياد قرار ميايرد.
یافتههاي پژوهشي دراینب اره نش ان م يده د مي زان
رضایتمندي زوجين دراير اعتياد (زن یا م رد) در س طح

محسوسي بهبود یافته است (خردمند.)1393 ،
بن ابراین ،م يت وان اش اره ک رد ک ه رفتاردرم اني
دی الکتيکي ب ا تمرک ز ب ر احساس ات و ت نشه ایي ک ه
همسران در زنداي با سبک اعتياد تجربه ميکنن د ،م ي
تواند از ميزان حساسيت هيجاني و ميزان واکنشپ ذیري
هيجاني این افراد بکاهد و تجربۀ احساس ات و هيجان ات
را در این افراد متع ادل کن د .همچن ين ،آن ان را از غلب ۀ
هيجان و اتاا تاميمات مبتن يب ر هيج ان برح ذر دارد
(همچون پرخاشگري ،درايري لفظي و ت رک من زل) و

متوسط و پایينتر از افراد عادي قرار دارد و بين رضایت

با آموزش مهارتهاي ه نآا اهي و تحم

زناش ویي معت ادان ب ا همسرانش ان ع واملي ک ون س ن،

تجربۀ ماندن در وضعيت هن خردمند را افزایش دهد و

اس ت (عرفاني ان

ب ه اتا ا تا ميمات م ؤ ر در زم ان مناس ب [پ س از

تقوایي ،اسماعيلي و صالحپور .)1384 ،ب راي نمون ه ،در

فروکشي حاالت هيجاني] منج ر ش ود .درمجم وع ،م ي

مطالعۀ اختااصي که ب ر مي زان س ازااري زناش ویي در

توان ماندن در وضعيت هن خردمند و اتاا تاميمات

بين زوجيني که یک ي از آن ان داراي اعتي اد ب ود (اکث راً

کارآمد را ازجمله عوام افزاین دۀ س ازااري زناش ویي

مردان) انجام شد ،نتایج نشان داد 82درصد از معت ادان و

این همسران در نظر ارف ت؛ ازای نرو ،نت ایج حاص

از

همسرانش ان ناس ازاار هس تند و تنه ا 18درص د از آنه ا

تثیي د فرض يۀ س وم پ ژوهش حاض ر مبن يب ر ا رباش ي

سازاارند (رحيمپور و همک اران .)2012 ،ع الوهب رآن،

آم وزش مه ارته اي رفتاردرم اني دی الکتيکي ب ر

تحايالت و نوع م ادۀ ما رفي دخي

نتایج پژوهشي که ميزان سازااري و تاشآوري همسران
افراد معتاد را (عضو اروهه اي خودی اري) بررس ي م ي
کند ،نشان ميدهد که تاشآوري و سازااري زناش ویي
در بين این افراد کمتر است ( صادقي ،آ ري و ارج ي،
.)1395
یافتههاي پژوهشي م رتبط ب ا ت ث ير آم وزش مه ارت
هاي رفتاردرماني دیالکتيکي در نزدیکان اف راد ما رف
کننده [بهویژه همسران] نيز از ا رباشي این آم وزش ب ر

پریش اني،

س ازااري زناش ویي زن ان داراي همس ر معت اد
درحالترک ،قاب تبيين و درک است.
درنهای ت ،در تبي ين یافت ۀ پژوهش ي مرب و ب ه رد
فرض يۀ دوم پ ژوهش ک ه بي انگر تث يرنداش تن آم وزش
مهارتهاي رفتاردرماني دی الکتيکي ب ر انعطافپ ذیري
شناختي زنان داراي همسر معتاد درحالترک است ،م ي
توان افت اارک ه اخي راً انعط افناپ ذیري ش ناختي در
پژوهشهاي عابروانشناختي بهشک هاي ماتلف در
افراد معتاد با اصطالح درجامانداي بهکرات مطالعه شده

Fish, Maier & Priest
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است و نتایج مطالعاتي متعددي همچون پ ري و الرن س

ب رهميناس ا  ،باتوج هب ه مطالع ات انج امش ده،

( )2017و اارسيا و همکاران ( )2015به ظه ور کاس تي

همسران افراد معتاد در تفکيک و تمایز خود از دیگ ران

هایي در عملکرده اي ش ناختي ای ن اف راد ازجمل ه ح

[بهویژه همسر] با مشک مواجهاند؛ ب هط وريک ه ا ویي

مس ئله ،برنام هری زي ،س ازمانده ي ،ی ادايري مطال ب

وابستۀ همسر خود هستند (نظمي .)1390 ،در تثیيد افت ۀ

جدید ،توانایي فضایي بينایي ،انعطافپذیري ش ناختي و

اخير نتایج پژوهشي نشان ميده د همس ران اف راد معت اد

مه ارته اي ب هیادس پاري ا ع ان کردهان د (اردی ال و

ابهام هویت دارند و همواره درون خود اضطراش زیادي

همک اران ،)2007 ،مطالع هاي م رتبط ب ا بررس ي

را تجربه ميکنند (اس کوون2000 ،؛ ش کيبایي)1385 ،؛

انعطافپذیري ش ناختي در همس ران اف راد معت اد یاف ت

بنابراین ،باتوجهبه همجوشي احسا

و فکر در این افراد

نشد .ب ااینح ال ،باتوج هب ه اس ترداي نت ایج پژوهش ي

و ازطرف ي انعطافپ ذیري ش ناختي ک م در خ ود اف راد

مرتبط با انعطافناپ ذیري ش ناختي در اف راد معت اد ،م ي

معتاد ،به نظر م يآی د ني از ب ه هماهن وک ردن خ ود ب ا

توان نتایج حاص از پژوهش حاضر را بدیناون ه تبي ين

شرایط موجود (نوعي از تغيير آمایۀ شناختي) یا احسا

کرد.

نياز به تغيير شرایط (ارزیابي ميزان توانایي کنترل محيط)

برحس ب یافت هه اي پژوهش ي یک ي از مس ا و
مشکالتي که در خانوادههاي دراير در اعتياد ب هک رات
دیده ميشود ،نداشتنِ تمایزیافتگي خویشتن 1افراد است

باتوجهبه تجربۀ مکرر احس ا

ناک امي و درمان داي در

این افراد ،اتفاق نميافتد.
محتم است عمق تجربۀ احسا

درمانداي در ای ن

(اسکوون .)2000 ،طبق دی دااه رویکرده اي سيس تمي

همسران آنکنان باال باشد که فرد آسيبدیده از اعتي اد،

خانواده (بو ن) یکي از معضالت و مش کالتي ک ه اف راد

اقدامي نکند و یا ممکن است به این باور بني ادي رس يده

در شرایط طاقتفرسا باقي ميمانند و نميتوانند خ ود را

باشد که تغييري حاص نميشود .ازاینلحاش ،به نظر مي

از این شرایط برهانند ،نبودِ تمایزیافتگي خویشتن اس ت.

رسد انتظ ار ب راي نم ود ا ر درم اني درجه ت اف زایش

تمایزیافتگي خویشتن که ب ه توان ایي اف راد ب راي ایج اد

انعطافپذیري شناختي به زمان بيشتري نياز دارد و بيشتر

تعادل ب ين ص ميميت و اس تقالل در روابطش ان ب ا اف راد

ب ه مي زان تجرب هه اي مثب ت ی ا بازس ازيش دۀ اف راد در

و

زنداي روزمره وابسته است .افراد ش رکتکنن ده ،زن ان

دیگ ر اش اره دارد و ب ه ایجادکنن دۀ تع ادل ب ين عق

هيجان در افراد شناخته ميشود؛ بهویژه زماني که آنان با
موقعيتهاي برانگيزانندۀ استر

داراي همسر معتاد درحالترک بودند؛ بنابراین ،ب هدلي

و اضطراش مقابل ه م ي

نداشتنِ بات شرایط بيروني [درحال ترک یعني احتم ال

کنند .تمایزیافتگي خویشتن که ب هط ور مبس وطي ب ه دو

ع ود ،ول ما رف و بازاش ت مج دد وج ود دارد] و

از فکر در خود

نداش تنِ اطمين ان و اعتم اد ب ه ای ن موقعي ت در خ ود

مقولۀ ميزان شناسایي و تفکيک احسا
فرد و تفکيک احسا

و فک ر خ ود از احس ا

و فک ر

همسران [ترک ر نميدهد ،اميدي نيست و ]...ب هدلي

دیگران اشاره دارد ،در تعيين حدود و مرزهاي هوی ت و

تجارش تلخ پيشين (دستِکم داشتنِ تجربۀ یک بار عود

شاايت افراد بسيار بااَهمي ت و اساس ي اس ت (ب و ن،2

ما رف ب اتوج هب ه آنک ه ج زء ا روهه اي خودی اري

1998؛ بهنق از آقایوسفي و همکاران.)1395 ،

نار آنان بودن د) نت ایج حاض ر م رتبط ب ا رد فرض يۀ دوم
مبنيبر تث يرند نداشتن آموزش مهارتهاي رفتاردرم اني

self-differentiation
Bowen
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دیالکتيکي بر انعطافپذیري شناختي زنان داراي همس ر

مواد .فالنامۀ مطالع ات روانشناس ي ب اليني،)23(6 ،

معتاد درحالترک قاب درک و تبيين است.

.79-61

درمجموع ،ارکه پدیدۀ اعتياد در بين همس ران م ي

آقایوس في ،ع.؛ ش ریفي س اکي ،ش.؛ احم دي ،ه .و

توان د هيجان ات ناخوش ایندي ایج اد کن د و رفتاره اي

کریمي ،ر .)1397( .تث ير آموزش برنامۀ غنيس ازي

ناکارآم دي را باع ش ش ود ،ای ن اف راد ب ا دریاف ت

ارتب ا ب ينف ردي ب ر رض ایت زناش ویي همس ران

م داخالت مبتن يب ر مه ارته ا (همچ ون رفتاردرم اني

معت ادین .دوفا لنامۀ علمي پژوهشي روانشناس ي

دیالکتيکي) ميتوانند از پویایيهاي درون ي خ ود آا اه

باليني و شاايت (دانشور رفتار).49-56 ،)1(16 ،

شوند و عامليتشان را در این پویایيهاي درون ي اف زایش

ب اقري ،م .و س هرابي ،ف .)1396( .مقایس ۀ ا رباش ي

دهن د و ب ا غن يک ردن خزان ۀ رفت اري خ ود ،از پ س

روشه اي ت رک اعتي اد« ،دارودرم اني» و «درم ان

مشکالت زنداي خود برآیند و کارآمدي خود را ارتق ا

شناختيرفتاري» بر ميزان سازااري با همسر خانواده

دهند .بنابراین ،پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آینده به

ه اي داوطلب ان ت رک .فا لنامۀ اعتي ادپژوهي،

آسيبپذیريهاي دیگرِ همسران و فرزندان این افراد هم

.271-265 ،)41(11

از نگاه دیالکتيکي و هم از نگاه دیگر رویکرده ا توج ه

ي ،ف .و زاه

بهرام

دي ،ي .)1397( .ا رباش

ي

شود .همچنين ،در پژوهشي مج زا ب ه بررس ي متغيره اي

رفتاردرماني دیالکتيکي اروهي بر اف زایش امي د ب ه

مربوطه در مردان داراي همسر معتاد نيز پرداخته شود.

زن داي و ت اشآوري م ادران کودک ان اس تثنایي.

از محدودیتهاي این پژوهش این است که نتایج

فرهنو مشاوره و رواندرماني.189-171 ،)35(9 ،

حاص را نميتوان به همسران زنان داراي اعتياد تعميم

پارسافر،

 .و یزدخواستي ،ف .)1395( .بررسي روابط

داد .همچنين ،ميتوان تعميم نتایج را به همسران افراد

علّي بين نقشهاي جنس يتي ت اشآوري ،سرس اتي،

معتاد غيرشرکتکننده در اروههاي خودیاري نار آنان

درمانهاي آموختهشده و دلبستگي در همسران افراد

با محدودیت مواجه دانست .عالوهبرآن ،تعميم نتایج به

معتاد .مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان،)4(12 ،

همسران افراد معتاد در شهرهاي دیگر بهغير از شهر

.69-92

اصفهان با محدودیت مواجه است.

پورمحمدرضاي تجریشي ،م.؛ پهلواننشان،

 .و نجفي

ف رد .)1393( . ،رابط ۀ باوره اي غيرمنطق ي و
منابع

سازااري زناشویي زوجين ش هر اص فهان .فا لنامۀ

احس اني پيل هرود ،ه .)1385( .بررس ي ا رباش ي زو

علمي پژوهشي رفاه اجتماعي.193-179 ،)53(14 ،

درماني رفتاري ب ر س ازااري زناش ویي در مرک ز

تق يزاده ،م .و فرم اني ،ا .)1392( .بررس ي نق ش

ب ازتواني معت ادین .پای اننام ۀ کارشناس ي ارش د

انعطافپ ذیري ش ناختي در پ يشبين ي نومي دي و

مشاوره ،دانشگاه الزهرا.

ت اشآوري در دانش جویان .روانشناس ي ش ناختي،

آقایوس في ،ع.؛ اورک ي ،م.؛ قرب اني . ،و مهدی ه ،م.
( .)1395تعي ين مي زان رفتاردرم اني دیالکتي ک ب ر
اف زایش تمایزی افتگي خویش تن در زن ان مب تال ب ه
همبودي اختالالت شاايت م رزي و سوءما رف

.67-75 ،)2(1

ن ایي ،ش .و برات ي .)1379( . ،مقي ا ه اي س نجش
خانواده و ازدوا  .تهران :بعثت.

تث ير آموزش مهارتهاي رفتاردرماني دیالکتيکي بر شرم ،انعطافپذیري شناختي و....

جاه دي ،ن.؛ ط ال پس ند،
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 .و رحيمي ان ب وار ،ا.

شاهمحمدي قهس اره ،ا.؛ دروی زه ،ز .و پورش هریاري ،م.

( .)1395رواسازي فهرست وارسي شریکان زنداي:

( .)1387ا رباشي آموزش مهارتهاي ارتب اطي ب ر

اندازهايري مشکالت تجرب هش دۀ اعض اي خ انوادۀ

اف زایش س ازااري زناش ویي همس ران معت ادان و

سوءما رفکنن داان م واد ما در .مجل ۀ

پيشگيري از بازاشت معتادان مرد در شهر اص فهان.

اعتيادپژوهي.232-211 ،38 ،

اعتيادپژوهي.1-26 ،

خردمند ،ه .)1393( .ا رباشي رفتاردرم اني دی الکتيکي

ش کيبایي. ،؛ اس ماعيلي ،م .و کرم ي ،ا.)1385( .

بهشيوۀ اروهي بر تاشآوري و تنظيم هيج اني زن ان

بررسي تث ير آم وزش خودمتمایزس ازي ب ر ک اهش

ب ا همس ر سوءما رفکنن دۀ م واد .پای اننام ۀ

مشکالت رواني زنان مطلق ۀ ته ران در س ال ،1385

کارشناس ي ارش د دانش کدۀ عل وم تربيت ي و

فالنامۀ روانشناسي و علوم تربيتي.

روانشناسي ،دانشگاه فردوسي مشهد.

شهنا ،م.؛ ش الچي ،ش .و احم دي ،ع .ا .)1396( .نق ش

دس تگردي ،م.؛ رس تگار ،م .و واح دي ،ر.)1397( .

دشواري در تنظيم هيجان بهعنوان متغي ر مي انچي در

بررس ي اخ تالالت روان ي بع د از ت رک اعتي اد در

تبي ين رابط ۀ ک ارکرد خ انواده و ارض اي نيازه اي

بيماران مراجعهکننده به مراکز ترک اعتي اد در ش هر

بني ادین روانش ناختي ب ا اعتيادپ ذیري .فا لنامۀ

بجن ورد ،شش مين هم ایش علمي پژوهشي عل وم

اعتيادپژوهي سوءمارف مواد.249-229 ،)42(11 ،

تربيت ي و روانشناس ي ،آس يبهاي اجتم اعي و

صادقي ،ح .)1390( .همراه یک اسير «کگ ونگي رفت ار

فرهنگي ایران ،تهران ،انجمن توسعه و ت رویج عل وم

صحيح با معتاد» .نجفآباد :انااراالمام المنتظر.

و فنون بنيادین.

صادقي ،ح.؛ آ ري ،و .و ارجي ،ي .)1395( .مقایس ۀ

رفيعي ،ح .؛ فتحي ،ل.؛ نوري ،ر.؛ اکبری ان ،م.؛ ن ارنجي

تاشآوري و سازااري زناشویي ب ين زن ان ش رکت

ها ،ه.؛ کاردواني ،ر ،.و س اداتي ،ا .)1393( .بررس ي

کنن ده (آالن الي) ب ا زن ان غيرش رکتکنن ده

و تبعات اعتياد همسر ازطریق مقایس ۀ زن ان

(غيرآالنالي) در جلسات اروههاي خودیاري اس تان

عادي و زنان داراي همسر معتاد ،مطالعات اجتم اعي

اصفهان .پنجمين همایش ملي روانشناسي ،مشاوره و

عوار

روانشناختي زنان.194-171 ،)2(12 ،
س ليماني ،م.؛ خ داوردي ،ت .و قاس مزاده ،ع.)1393( .
ا رباشي رفتاردرماني دیالکتيکي ب ر ک اهش مي زان

م

ددکاري اجتم

اعي.9-1 ،

.https://civilica.com/doc/728223
صادقي فسایي،

.؛ جهاندار الشکي ،ز .و کالنتري ،ع.

پرخوري و افس رداي بيم اران زن مب تال ب ه اخ تالل

( .)1399واکاوي اعتياد مردان متثه در یک مطالعۀ

پرخوري افراطي .مجلۀ علمي س ازمان نظ امپزش کي

کيفي .مطالعات راهبردي زنان.88-63 ،)87(22 ،

جمهوري اسالمي ایران.22-14 ،)1(32 ،

صادقي ،م .و کریم ي ،ف .)1397( .ا رباش ي مداخل ۀ

س ليمي بجس تاني ،ح.؛ کوراون د ،و .و یونس ي. ،

سرمایۀ روانش ناختي ب ر انعطافپ ذیري ش ناختي و

( .)1394ا رباش ي آم وزش خ وددلگرمس ازي ب ر

ت اشآوري اف راد معت اد .وی ژهنام ۀ اعتي ادپژوهي،

س المت روان زن ان داراي همس ر معت اد .فا لنامۀ

.83-103 ،)48(12

اعتيادپژوهي سوءمارف مواد.77-67 ،)34(9 ،

عرفاني ان تق وایي ،م.؛ اس ماعيلي ،ح .و ص الحپ ور ،ح.
( .)1384بررس ي کمّ ي و کيف ي رض ایت زناش ویي
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معت ادان و همس ران آنه ا در مراجع هکنن داان ب ه

مواد :م روري نظ ري و پژوهش ي .فا لنامۀ س المت

کليني ک درم ان و ت رک اعتي اد .فا لنامۀ اص ول

اجتماعي و اعتياد.130-111 ،)13(4 ،

مولوي ،ح .)1386( .راهنماي عملي  spss-14در علوم

بهداشت رواني27(7 ،و.121-115 ،)28

عزی زي ،ع .)1388( .ا رباش ي ا روه درم اني

رفتاري .اصفهان :پویش اندیشه.

رفتاردرماني دیالکتيک در پيشگيري از عود و بهبود

نظمي .)1390( . ،بررسي تث ير اروه درماني تفکيک ي

مهارتهاي تنظيم هيجاني و تحم آش فتگي اف راد

در ه م وابس تگي و تمایزی افتگي خ ود زن ان داراي

وابسته به مواد افي وني .پای اننام ۀ کارشناس ي ارش د.

همس ر معت اد شهرس تان اندیمش ک .پای اننام ۀ

دانشگاه عالمه طباطب ایي ،دانش کدۀ عل وم تربيت ي و

کارشناس ي ارش د .دانش گاه اه واز .دانش کدۀ عل وم

روانشناسي.

تربيتي و روانشناسي.

کاش انکي ،ح .و کش ميري ،م .)1398( .بررس ي نق ش

نق دي ،ه.؛ ح اتمي ،م.؛ کي امنش ،ع .و ن وابين ژاد ،ش.

شرم و اناه در سالمت روان :مقالۀ م روري .روی ش

( .)1396ه مس نجي ت ث ير زو درم اني متمرک ز ب ر

روانشناسي (نشریۀ علمي).216-205 ،)5(8 ،

هيجان با درماناري سيستمي مسئلهمدار در تعار

کرم ي. ،؛ ا رام ،ک .و غریب ي ،م .)1389( .مقایس ۀ

زناشویي همسران مردان تح ت درم ان وابس تگي ب ه

بهداشت رواني و کارایي خ انواده ب ين خانوادهه اي

مواد .فالنامۀ مشاوره و رواندرماني خانواده،)1(7 ،

معت ادان ش رکتکنن ده و غيرش رکتکنن ده در

.44-23

جلسات اروههاي خودیاري ،فالنامۀ اعتي ادپژوهي
سوءمارف مواد.34-23 ،)15(4 ،

هاشمي،

.؛ درتا  ،ف.؛ سعديپور ،ا ،.و اسدزاده ،ح.

( .)1396الگوي س اختاري احساس ات ش رم و ان اه

لطف ي کاش اني ،ف .و وزی ري ،ش .)1392( .ا رباش ي

براسا

شيوههاي فرزندپروري والدین :نقش واسطه

رفتاردرم اني دیالکتي ک ب ر ک اهش عال م اخ تالل

اي س بکه اي دلبس تگي .فا لنامۀ علمي پژوهشي

شاايت مرضي .اندیشه و رفتار.38-27 ،)28(7 ،

روانشناسي کاربردي.493-475 ،)4(11 ،

م امي ،ش.؛ ابراهيمي ان ،ش .و س لطاني ،ش.)1395( .
ا رباش ي رفتاردرم اني دی الکتيکي ب ر عال م
افسرداي ،اضطراش و اس تر

در بيم اران مب تال ب ه

اختالل بياشتهایي عابي :مورد پژوهي کهار بيم ار.
مجلۀ پزشکي اروميه.44-33 ،)5(27 ،
محم

دخاني ،و .)1388( .ابع

اد مش

کالت

شااي ارتباطي زن ان داراي همس ر معت اد :کش م
ان دازي ب ه برنام ۀ توانباش ي همس ران مبتالی ان ب ه
اعتياد .اعتيادپژوهي.48-29 ،)9(3 ،
مظف ري،

.؛ حس يني،

 . .و طباطب ایي راد ،ا.

.

( .)1396رفتاردرماني دیالکتيکي و اخ تالل ما رف
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