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Abstract
Background:
Drug addiction is one of the most common social harms throughout the world and the country of Iran, in particular. The worst effect of
addiction occurs when the head of family is afflicted. This phenomenon has a negative impact on the family, especially the afflicted person's
wife. Many researches about addiction have been carried out in recent years. Their results revealed social, psychological and physical harms.
This study aims to analyze the effectiveness of “group counseling by cognitive-behavioral approach” on comparative strategies and
assertiveness skills in the women with addicted spouse.
Methods:
The research method is semi-experimental with pretest – posttest one as well as control group. The sample composed of 20 women who were
20-35 years old with poor education level and addicted husbands. These individuals were attending the drug addiction clinic in Gharchak
Varamin center for the first time. These samples were chosen by simple sampling. Among all addiction centers, Gharchak Varamin center
was selected randomly in order to conduct the study. Among the addicted spouses, twenty persons were selected randomly. The attending
women were tested in two groups composed of 10 persons. The instruments applied were Lazaros and Folkman comparative strategies
questionnaires and GambrilRichi assertiveness inventory. The selected sample completed these questionnaires. Ten cases of the samples
were assigned as the examination group (N=10) and the others were kept in the control group (N=10) randomly. The examination group
received ten counseling sessions. Two weeks later, the post-test was applied for two groups at the end of sessions.
Results:
covariance analysis results indicated that cognitive - behavioral group counseling has an effect on comparative strategies and assertiveness
skills (p<0.001) in women with addictive spouses. The obtained results also showed that group counseling by cognitive-behavioral
approach leads to increase self-controlling fields, problem solving, Positive reappraisal, searching social support and responsibility
(p<0.001). On the other hand, the approach leads to decrease coping strategies of confronting, avoid doing and getaway-avoidance in women
with addicted spouses (p<0.001).
Conclusions:
The obtained results revealed that cognitive-behavioral group counseling cause's comparative strategies to change in women with
addicted spouse and while increasing their assertiveness skill. Cognitive- behavioral group counseling tries to develop life skills
and increase the compatibility of a person with his/ her environment and its challenges. It makes person ready to deal with the
others effectively. By conducting this research, it is clear that cognitive-behavioral group counseling approach can have a positive
effect on increasing coping skills and assertiveness in women who have addicted spouses.
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مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط اسفند ماه 13۹۵

اثربخشی «مشاورٔه گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری» بر راهبردهای مقابلهای و ابرازوجود
زنان دارای همسر معتاد

 .1کارشناس ارشد مشاورٔه مدرسه ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران؛
 .۲دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران؛

 .3کارشناس ارشد مشاورٔه مدرسه ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران؛
 .4دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
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چکیده
هدف:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی «مشاورٔه گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری» بر راهبردهای مقابلهای و ابراز وجود زنان همسر معتاد انجام شد.

روش بررسی:

روش پژوهش نیمهآزمایشی و از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعٔه آماری ،تمامی زنان دارای همسر معتادی بودند که برای درمان اعتیاد همسرانشان ،به مراکز

ترک اعتیاد استان تهران مراجعه کردند .نمونه شامل  ۲۰نفر از همسران مردان معتادی که اولینبار به مرکز ترک اعتیاد قرچک ورامین مراجعه کردهاند ،بوده که در ردٔه سنی - 3۵

 ۲۰سال و تحصیالت زیردیپلم بودند .نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد .ابزارهای سنجش ،پرسشنامههای راهبردهای مقابلهای الزاروس و فولکمن و

ابراز وجود گمبریل ریچی بودند که افراد نمونه به این پرسشنامهها پاسخ دادند .سپس بهصورت تصادفی ده نفر از آنها در گروه آزمایش و  1۰نفر دیگر در گروه کنترل قرار
جلسه مشاورٔه گروهی شرکت کردند .دو هفته بعد از اتمام جلسات ،پسآزمون برای هر دوگروه اجرا شد.
ٔ
گرفتند .گروه آزمایش در 1۰

یافتهها:

نتایج تحلیل کواریانس بیانگر این بود که مشاورٔه گروهی شناختی-رفتاری بر راهبردهای مقابلهای و ابراز وجود زنان دارای همسر معتاد تأثیر دارد (.)p>۰٫۰۰1
نتیجهگیری:

یافتههای بهدستآمده نشان داد که جلسات مشاورٔه گروهی شناختی-رفتاری میتواند باعث تغییر راهبردهای مقابلهای در زنان دارای همسر معتاد شود و همچنین باعث افزایش
مهارت ابراز وجود در آنان شده است.

کلیدواژهها :مشاورٔه گروهی شناختی-رفتاری ،راهبردهای مقابلهای ،مهارت ابراز وجود ،زنان دارای همسر معتاد

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  4٫۰بینالمللی (https://creativecommons.org/licenses/by-
 )nc/4.0/deed.faمنتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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*ناصر حیدری ،۱کاوه صیدمرادی ،۲حدیث چراغیان ،۳یونس

دوستیان۴

1

مقدمه

بهگونهای که به حقوق افراد دیگر نیز احترام گذاشته شود (.)۷

اعتیاد به مواد مخدر یکى از آسیب هاى اجتماعى بسیار شایع در
جهان معاصر و از جمله ایران است ،بهگونهاى که اگر ادعا شود
اعتیاد به مواد مخدر یکى از بحرانهاى اصلى دنیاى کنونى است و
به صورت معضل جهانى روز درآمده ،اغراقى صورت نگرفته است.
از اثرات بسیار مخرب و مضر اعتیاد ،اعتیاد سرپرست خانواده
میشود .جایگاه زنان دارای همسر معتاد باتوجه به مسائل فردی
آنان و نقش هایی که در مقابل همسر ،فرزندان و جامعه دارند از
حساسیت خاصی برخوردار است .توجه ویژه به این گروه ضروری
به نظر میرسد .در سالهای اخیر تحقیقات و بررسیهای متنوعی
در رابطه با مسائل و مشکالت زنان دارای همسر معتاد صورت
گرفته است که آمارها حکایت از آسیبهای جسمی ،روانی و
اجتماعی آنان دارد ( .)1در رابطه با روابط زن و شوهر،
پژوهشهای انجامشده نشان دادهاند که بسیاری از مشکالت و
اختالت روانی ،ریشه های روانی اجتماعی دارند .در زمینٔه سوء
مصرف مواد نیز مشخص شده که چهار عامل ،عزتنفس اندک،
ناتوانی در بیان احساسات ،فقدان مهارتهای ارتباطی و
تأثیرپذیری اجتماعی با مشکل مصرف مواد ،ارتباط دارند (.)۲
لئوناردو و روبرتر ،خانوادههای نابسامان ،ازجمله خانوادههای معتاد
را در زمینٔه ارتباطات مخرب چنین ذکر کردهاند :همسران سوء
مصرفکننده ،تمایل دارند که بیشتر ارتباط منفی و آسیبپذیر ،مثل
انتقاد ،سرزنش ،تحقیر و عصبانیت از خود نشان دهند و در حل
مسائل خانواده سطح پایینی از همدلی را ابراز کنند .روابط منفی،
استفاده از مهارتهای حل مسئله ،مثل بحث باز و تشویق را
کاهش میدهد و زوجهایی که یکی از آنها مصرفکنندٔه الکل یا
مواد باشد ،در مقایسه با زوجهای دیگر ،کمتر درگیر حل مسائل و
مشکالت میشوند؛ بنابراین آموزش مهارتهای زندگی به این افراد
میتواند بسیار کمککننده باشد ( .)3از دیدگاه الزاروس و
فولکمن ،مقابله عبارت است از :تالشذهای فکری ،هیجانی و
رفتاری فرد که هنگام روبهرو شدن با فشارهای روانی
بهمنظورغلبهکردن ،تحملکردن یا به حداقل رساندن عوارض
استرس به کار گرفته میشود .مهارت مقابله با استرس دارای مفهوم
وسیع و مؤلفههای متعدد شناختی رفتاری است ( .)4بهطورکلی
مقابله بهعنوان کوششهایی بهمنظور افزایش تطابق فرد با محیط یا
تالش هایی برای جلوگیری از پیامدهای منفی شرایط فشارزا
توصیف شده است ( .)۵یکی دیگر از مشکالتی که گریبانگیر
بسیاری از افراد جامعه میشود ،عدم صراحت در بیان و قاطعیت
در رفتار است .ابراز وجود به معنای ارائٔه پاسخهای مختلف و
تصمیمگیریهای انعطافپذیر در موقعیتهای پیشبینینشده است

اجتماعی مثبت بهمنظور دفاع از حق یا رسیدن به حق است (.)۸
در این زمینه تحقیقات گوناگونی انجام شده است ،محمدخانی در
پژوهشی با عنوان بررسی مسائل و مشکالت روانی اجتماعی زنان
دارای همسر معتاد پی برد که زنان دارای همسر معتاد،
اعتمادبهنفس کمی دارند ،اکثر آن ها با ضعف و سطح عملکرد
پایین فردی و اجتماعی شناخته شدهاند و دچار افسردگی و آشفتگی
روانیاند ( .)1همچنین یارمحمدی در پژوهشی از نوع توصیفی و
تحلیلی باعنوان آموزش مهارتهای زندگی برای پیشگیری از
اعتیاد ،با مرور مطالعات انجامشده در زمینٔه آموزش مهارتهای
زندگی از سال ( 13۷۶-13۸۷حدود  4۰پژوهش) عنوان نمود:
آموزش مهارتهای زندگی ،مهارت خودکنترلی ،جرأتمندی ،کنترل
استرس ،حل مسئله و تصمیمگیری ،خودآ گاهی را در فرد ارتقا
میدهد و در پیشگیری از اعتیاد مؤثر است ( .)۹همچنین بالسین و
همکاران طی پژوهشی دربارٔه آموزش مهارتهای زندگی (ارتباطی)
برروی  ۶۷خانواده نتیجه گرفتند که آموزش مهارتهای زندگی
(ارتباطی) تأثیر مثبتی بر ارتقای رابطه داشته و میتواند در
دراز مدت تغییرات رفتاری مطلوبی را در زوجین به وجود آورد.
باتوجه به پژوهشهای انجامشده و نقش مؤثر زنان دارای همسر
معتاد در میزان تابآوری شوهرانشان در برابر مصرف مواد مخدر،
مسئلٔه اساسی پژوهش این است که آیا مشاورٔه گروهی با رویکرد
شناختی-رفتاری میتواند در راهبردهای مقابلهای زنان دارای همسر
معتاد مؤثر باشد یا خیر؟ و آیا مشاورٔه گروهی با رویکرد شناختی-
رفتاری میتواند در ابراز وجود زنان دارای همسر معتاد مؤثر باشد
یا خیر؟ باتوجه به نیاز جدی مراکز درمانی اعتیاد به برنامههای
رواندرمانی و مشاوره و اندکبودن پژوهشهایی که بهمنظور کمک
به زنان و خانوادههای افراد معتاد انجام شدهاند ،پژوهش حاضر با
هدف بررسی اثربخشی مشاورٔه گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری
بر راهبردهای مقابله ای و ابراز وجود زنان دارای همسر معتاد انجام
شده است.
آموزش این مهارتها بر اساس اصول شناختی-رفتاری است .در
میان رویکردهای درمانی برای خانواده ،رویکرد شناختی-رفتاری از
روشهای مؤثری است که باتوجه به برداشتهای ذهنی ،باورها،
تفکرات ،انتظارات و اعتقادات هر فرد و تأثیر آن بر رفتارهای
روزمره ،میتوان به نحؤه ارتباط زوجین پی برد و پس از بررسی
عوامل تأثیرگذار ،با راهنمایی و تصحیح مشکالت شناختی و
بهکاربردن شیوههای رفتاری ،ارتباطی و حل مسئله ،ارتباط صحیح
و مناسب برای افراد ایجاد کرد (.)۲

2

که با تزلزل و تردید اضطرابآمیز در موقعیتهای اجتماعی
مغایرت دارد ( .)۶به اعتقاد النگ و جاکوبوسکی؛ ابراز وجود

روش بررسی

این پژوهش از نوع پژوهشهای نیمهآزمایشی است که با طرح
آزمایشی پیشآزمون پسآزمون و گروه کنترل به انجام رسید .جامعٔه

شامل اصرار و پافشاری بر حقوق فردی و بیان افکار ،احساسات و

آماری پژوهش ،تمامی زنان دارای همسر معتادی بودند که برای

باورها بهصورت مستقیم ،صادقانه و بهطریقی مناسب است،

درمان اعتیاد همسرانشان ،به مراکز ترک اعتیاد استان تهران مراجعه
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است که بر تمامی اعضای خانواده و از همه مهمتر همسر ،گذاشته

همچنین ابراز وجود ویژگی رفتاریای است که مشخصٔه آن رفتار

داشتند .نمونهگیری با استفاده از روش تصادفی ساده انجام شد.

اجتماعی( :مواد  )4۵ ،4۲ ،31 ،۲۲ ،1۸ ،۸تالشهایی که در

ابتدا از بین مراکز ترک اعتیاد استان تهران ،مرکز ترک اعتیاد قرچک

جستجوی کسب حمایتهای اطالعاتی و هیجانی هستند؛

انتخاب شد .سپس با مراجعه به این مرکز و ارائٔه معرفینامٔه
دانشگاه ،این مرکز موافقت خود را در زمینٔه اجرای پژوهش اعالم

به حداقل رساندن اهمیت موقعیت است؛ گریز-اجتناب( :مواد ،۵

نمود .سپس از بین لیست همسران افراد معتاد مراجعهکننده به این

 )۵۹ ،۵۷ ،4۷ ،4۰ ،33 ،1۶ ،11تفکر آرزویی و تالشهای

وه تصادفی ساده انتخاب شدند.
مرکز تعداد  ۲۰نفر به شی ٔ

رفتاری جهتگریز یا اجتناب از مشکل است؛ مسئولیتپذیری:

شرکتکنندگان در پژوهش بعد از اجرای پیشآزمون بهصورت

(مواد  )۵1 ،۲۹ ،۲۵ ،۹تالشهایی بهمنظور پذیرش نقش خویش

تصادفی در دو گروه  1۰نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند .گروهها

در مشکل همواره با تالش در جهت قراردادن هر چیز در جای

براساس سن و میزان تحصیالت همتا شدند .گروه کنترل در انتظار

درست است .ضریب پایایی برای پرسشنامٔه راهبردهای مقابلهای

ماند و جلسات مشاورٔه گروهی برای گروه آزمایش در  1۰جلسٔه ۶۰

الزاروس-فولکمن در نمونهای  1۹۶نفری حدود  ۰٫۹۰شد ().11

دقیقهای به اجرا گذاشته شد .سپس دو هفته بعد از پایان آموزش،

شیؤه اجرا :شرح جلسات بدین قرار بود :جلسٔه اول ،هدف:

بار دیگر شرکتکنندگان دو گروه آزمایش و کنترل ،توسط

برقراری رابطٔه خوبی میان مشاور و اعضای گروه ،آشنایی آنها با

پرسشنامههای مهارت مقابلهای الزاروس و فولکمن و نیز ابراز

قواعد گروه ،اجرای پیشآزمون؛ جلسٔه دوم ،هدف :آشنایی بیشتر با

وجود گمبریل ریچی ارزیابی شدند.

مهارتهای مقابله با استرس و راهبردهای مقابلهای؛ جلسٔه سوم،

ابزار پژوهش :باتوجه بهاینکه متغیرهای این پژوهش عبارت

هدف :آشنایی با ماهیت تعاملی A-B-C؛ جلسٔه چهارم ،هدف:

بودند از  :راهبردهای مقابلهای و ابراز وجود ،برای اندازهگیری هر

آشنایی با مهارت ابراز وجود؛ جلسٔه پنجم ،هدف :آشنایی با

یک از متغیرهای مذکور ابزارهای جداگانهای استفاده شد که

تأثیرات همهجانبٔه استرس و آموزش مهارت مقابله با خشم و

عبارتند از .1 :پرسشنامٔه ابراز وجود  (AI)-این پرسشنامه توسط

عصبانیت؛ جلسٔه ششم ،هدف :یادگیری استفاده از حساسیتزدایی

گمبریل و ریچی ( ،)1۹۷۵ساخته شده و دارای چهل سؤال است

تصوری و رویارویی مثبت و تخلیٔه هیجانی؛ جلسٔه هفتم ،هدف:

کننده موقعیتی است که آزمودنی درجٔه نگرانی
ٔ
( .)1۰هر سؤال ،بیان

یادگیری مهارتهای «بله و نه» گفتن و مسئلهگشایی؛ جلسٔه هشتم،

و احتمال پاسخ خود را در قبال هر سؤال مشخص میسازد .درجٔه

هدف :یادگیری سه مهارت دیگر برای افزایش مهارت ابراز وجود؛

ناراحتی ذهنی بهمیزان و شدت اضطراب و ناراحتی آزمودنی در

جلسٔه نهم ،هدف :آموزش تاکتیکهای تأثیرگذاری مطلوب و

مواجهه با این موقعیتها اشاره دارد و نرخ بروز رفتار به چنین

نامطلوب؛ جلسٔه دهم ،هدف :آموزش مهارت مذاکره و گفتگو .در

رفتارهایی اشاره میکند .هر سؤال  ۵گزینه دارد که بهصورت خیلی

پایان جلسات پسآزمون برای هر دو گروه اجرا شد.

زیاد= ،۵زیاد= ،4متوسط= ،3کم= ۲و خیلی کم= ،1نمرهگذاری

3

میشود ،اعتبار عاملی مادههای مختلف مقیاس بین  ۰٫3۹تا ۰٫۷۰

در این پژوهش در بخش تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها از میانگین

و ضریب پایایی آن  ۰٫۸1گزارش شده است ()1۰؛  .۲پرسشنامٔه
راهبردهای مقابلهای الزاروس-فولکمن -این پرسشنامه برگرفته از
نظریات الزاروس-فولکمن در زمینٔه هیجان و استرس و مقابله
است .این آزمون چکلیست راههای مقابلهای بوده که شامل ۶۶
سؤال است .این پرسشنامه توسط الزاروس و فولکمن ()1۹۸3
تهیه شده و توسط بشردوست تجلی و مالزادٔه شاهرودی (،)13۷3
به فارسی ترجمه شده است ( .)11هشت مقیاس آن که بهترتیب

و انحراف استاندارد استفاده شد .در بخش استنباطی از آزمون
تحلیل کواریانس چندمتغیره ) ،(MANCOVAبرای اثربخشی
مشاورٔه گروهی شناختی-رفتاری بر راهبردهای مقابلهای زنان دارای
همسر معتاد و تحلیل کواریانس یکمتغیره ) (ANCOVAجهت
بررسی اثربخشی مشاورٔه گروهی شناختی-رفتاری بر مهارتهای
ابراز وجود زنان دارای همسر معتاد استفاده گردید.

جدول  .1مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در پژوهش به تفکیک (گروه
آزمایش و گروه کنترل)

عبارتند از :خویشتنداری( :مواد )۶3 ،۶۲ ،۵4 ،43 ،3۵ ،14 ،1۰

گروهها

تالشهایی که احساسات و اعمال افراد را تنظیم میکند؛ مقابلٔه

مشخصات دموگرافیک
ابتدایی
میزان تحصیالت
سیکل
دیپلم

رویارویگر( :مواد  )4۶ ،34 ،۲۸ ،1۷ ،۷ ،۶که تالشهایی
پرخاشگرانه و مستقیم جهت تغییر موقعیت بوده و درجاتی از
خصومت و خطرطلبی را ارائه میدهد؛ حل مدبرانه مسئله( :مواد
 )۵۲ ،4۹ ،4۸ ،3۹ ،۲۶ ،1تالشهای اندیشمندانٔه مشکلمدار
جهت تغییر موقعیت است؛ باز برآورد مثبت( :مواد ،۲3 ،۲۰ ،3
 )۶۰ ،۵۶ ،3۸ ،3۶تالشهایی است که با تمرکز بر رشد شخصی،

یافتهها

گروه آزمایش
تعداد درصد
4۰
۸
4۰
۸
۲۰
4

گروه کنترل
تعداد درصد
3۵
۷
۵۰
1۰
1۵
3

جدول  1میزان تحصیالت آزمودنیها در گروه آزمایش و کنترل را
به تفکیک نشان میدهد .همچنین میانگین سنی آزمودنیها در گروه
آزمایش  ۲۹٫۷و در گروه کنترل  3۰٫۲بود.

معنای مثبت میآفریند و معنایی مذهبی دارد؛ جستجوی حمایت
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ورامین با روش تصادفی و بهشیؤه قرعهکشی برای اجرای پژوهش

دوریجویی( :مواد  )44 ،41 ،۲1 ،1۵ ،13 ،1۲توصیفکنندٔه
تالشهای شناختی برای جداکردن خویش از موقعیت استرسزا و

جدول  .۲شاخصههای توصیفی حیطههای متغیر در راهبردهای مقابلهای و متغیر ابراز وجود در گروه آزمایش و کنترل ،پیشآزمون و پسآزمون
گروه

متغیر

مقابلهای

حیطههای متغیر راهبردهای

جدول  ۲میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون و پسآزمون

شناختی-رفتاری باعث شد که مهارت خودابرازگری و خودآ گاهی

گروههای آزمایش و کنترل را در حیطههای متغیر راهبردهای

در زنان دارای همسر معتاد افزایش پیدا کند .این یافتهها با
یافتههای پورقاسمی که نشان داد آموزش مهارتهای زندگی باعث

مقابلهای و متغیر ابراز وجود نشان میدهد.

جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره و تکمتغیره برای بررسی اثربخشی

افزایش رضایتمندی زناشویی زنان دارای همسر معتاد میشود

مشاورٔه گروهی شناختی-رفتاری بر حیطههای متغیر راهبردهای مقابلهای و ابراز

همسوست ( .)1۲همچنین با پژوهشی که عاشوری و همکاران

وجود

مقابلهای

حیطه های متغیر راهبردهای

ابراز

متغیر های پژوهش
خویشتنداری
رویاروییگری
حل مدبرانٔه مسئله
بازبرآورد مثبت
جستوجوی حمایت
جویی
دوری
اجتماعی
گریز-اجتناب
مسئولیتپذیری
ابراز وجود

مقدار F
1۰٫۸1۶
1۸٫4۷۷
۵3٫43۵
۷3٫۷۶3
۲۲٫۶۲۰
۷1٫۶4۲
۹٫۸۲۵
۲۰٫۶۲۸
۵٫1۶۸

مقدار p
>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1

تحت عنوان اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری در بهبود

ضرایب
۰٫3۸۹
بتا
۰٫۵۲1
۰٫۷۵۹
۰٫۸13
۰٫۵۷1
۰٫۸۰۸
۰٫۰3۶۶
۰٫۵4۸
۰٫۹۹۸

مهارتهای مقابله ای و پیشگیری از عود در افراد معتاد انجام دادند
و به این نتیجه دست یافتند که درمان گروهی شناختی-رفتاری در
بهبود سبکهای مقابلهای و پیشگیری از عود در افراد معتاد مؤثر
است ( )13همخوانی دارد .همینطور این نتایج با یافتههای لیت و
همکاران که نشان دادند مشاورٔه شناختی-رفتاری باعث افزایش
مهارتهای مقابلهای معتادان الکلی میشود و یعنی مشاورٔه

وجود
نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره در جدول  3نشان

میدهد که مشاورٔه گروهی شناختی-رفتاری بر تمام حیطههای
متغیر راهبردهای مقابلهای اثربخش بوده است (.)p>۰٫۰۰1
نگاهی به جدول فوق نشان میدهد که مشاورٔه گروهی با رویکرد
شناختی-رفتاری باعث افزایش حیطههای خویشتنداری ،حل
مسئله ،بازبرآورد مثبت ،جستوجوی حمایت اجتماعی و
مسئولیتپذیری ( )p>۰٫۰۰1و از طرفی سبب کاهش حیطههای
رویاروییگری ،دوریجویی و گریز-اجتناب در زنان دارای همسر
معتاد شده است ( .)p>۰٫۰۰1همچنین نتایج نشان داد که مشاورٔه
گروهی شناختی-رفتاری باعث افزایش مهارتهای ابراز وجود

شناختی-رفتاری باعث شد بهرهگیری از راهبردهای مقابلهای
مسئلهمدار ،بعد از جلسات مشاوره ،بهطرز چشمگیری افزایش یابد
نیز همسوست ( .)14رهسنوف و همکاران نیز در پژوهشی باعنوان
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر افزایش مهارتهای مقابلهای
معتادان انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی-
رفتاری باعث افزایش مهارتهای مقابلهای معتادان میشود که با
نتایج مطالعه حاضر همسو است ( .)1۵شاهمحمدی و همکاران در
تحقیقی که به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی با
رویکرد شناختی-رفتاری بر میزان سازگاری زناشویی همسران
معتادان و پیشگیری از عود معتادان پرداخته بودند ،به این نتیجه
دست یافتند که مهارت ابراز وجود در زنان دارای همسر معتاد

زنان دارای همسر معتاد میشود (.)p>۰٫۰۰1

بسیار کم است و بعد از جلسات آموزشی مهارتهای ارتباطی با

4

رویکرد شناختی-رفتاری ،مهارت ابراز وجود در این افراد افزایش

بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاورٔه گروهی
شناختی-رفتاری بر راهبردهای مقابلهای و ابراز وجود زنان دارای
همسر معتاد انجام شد .یافتهها نشان داد که مشاورٔه گروهی
شناختی-رفتاری باعث تغییر در راهبردهای مقابلهای و افزایش
ابراز وجود در زنان دارای همسر معتاد شده است .یعنی باعث
افزایش راهبردهای مقابلهای خویشتنداری ،حل مسئله ،بازبرآورد
مثبت ،جست وجوی حمایت اجتماعی و مسئولیتپذیری در آنان
شده است و راهبردهای مقابلهای مقابلهٔ رویاروگر ،دوریجویی و
گریز-اجتناب را کاهش داده است .همچنین جلسات مشاورٔه

مییابد ( ،)۲که در تأیید نتایج مطالعه حاضر است؛ بنابراین
مشاورٔه گروهی شناختی-رفتاری باعث تغییر در راهبردهای
مقابلهای و افزایش مهارت ابراز وجود زنان دارای همسر معتاد و
همچنین افراد معتاد شده است .این پژوهش نشان داد که مشاورٔه
گروهی شناختی-رفتاری باعث افزایش راهبردهای مقابلهای
خویشتنداری ،حل مسئله ،بازبرآورد مثبت ،جستوجوی حمایت
اجتماعی و مسئولیتپذیری شده است و راهبردهای مقابلهای
مقابلٔه رویاروگر ،دوریجویی و گریز-اجتناب را کاهش داده است.
کسب مهارتهای حل مسئله و تصمیمگیری و آشنایی با جوانب
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خویشتنداری
رویاروییگری
حل مدبرانٔه مسئله
بازبرآورد مثبت
جستوجوی حمایت اجتماعی
دوریجویی
مسئولیتپذیری
گریز  -اجتناب
ابراز وجود

پیشآزمون
گروه کنترل
گروه آزمایش
انحراف
میانگین
انحراف
میانگین
۲٫۵۸
۹٫۰۰
1٫۹۵
۹٫۶۰
معیار
معیار
۰٫۹1
۹٫۲۰
1٫۷۵
۸٫۸۰
1٫31
۵٫۲۰
1٫31
۶٫۲۰
1٫۸۸
۷٫۷۰
۲٫۲۹
1۰٫۲۰
1٫۵۹
4٫۹۰
4٫۰۵
۶٫۷۰
۲٫۶۰
1۲٫1۰
۲٫3۶
1۰٫4۰
1٫۵4
4٫۲۰
1٫۰۷
4٫4۰
۲٫۲۰
۹٫۹۰
۲٫4۵
1۲٫۲۰
1۶٫33
1۲۵٫۰۰
1۸٫۰۰
11۶٫3۰

پسآزمون
گروه کنترل
گروه آزمایش
انحراف
میانگین
انحراف
میانگین
۲٫۲3
۸٫1۰
۲٫۹۶
11٫۹۰
معیار
معیار
1٫۷۰
۹٫۷۰
1٫3۲
۶٫۶۶1
۰٫۹۹
4٫۹۰
1٫۵۷
۹٫4۰
1٫۵4
۷٫۸۰
1٫۸3
14٫4۰
1٫34
۵٫4۰
3٫۰۵
1۰٫3۰
1٫۲۶
1۲٫۵۰
1٫۶۶
۷٫1۰1
۲٫3۶
۵٫۰1
۲٫۰۵
۷٫3۰
۲٫34
۹٫۹۶
3٫1۰
1۵٫۸۹
1۵٫۹۰
1۲۲٫۶۰
13٫۷1
13۷٫۷۰

این مهارت ها توانسته است نقش مؤثری در توانایی خانوادٔه افراد

خود برخورد نماید .از آنجاکه بخشی از فرآیند مشاورٔه شناختی-

معتاد برای فائقآمدن بر مشکالت و مسائل روزمره ایفا کند که این

رفتاری یادگیری مهارتهای ضروری برای زندگی است ،در این

است که نشان دادند مداخالت آموزشی مهارتهای زندگی در
افزایش مهارت حل مسئله و روند بهتر حل مسائل و مشکالت

مثبت ،پرداخته شد.این آموزش باعث شد که آنها با منابع تنیدگی

خانوادههای معتاد اثرات مثبت را ارائه میدهد ( .)14،1۶امروزه

و نحؤه مدیریت بهینه آشنا شوند و زمانیکه درگیر بحث میشوند،

علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر شیوههای زندگی،

با استفاده از مهارتهای مدیریت خشم و ارتباط مؤثر ،از نارضایتی

بسیاری از زوجین در رویارویی با مسائل زندگی ،فاقد تواناییهای

بیشتر جلوگیری کنند.

الزم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و

بهعلت اینکه جامعٔه آماری این پژوهش زنان دارای همسر معتادی

مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن دچار مشکل کرده است که

بودند که تحصیالت پایینی داشتند ،پژوهشگر مجبور شد که تا حد

حاصل آن درگیری و عدم رضایت زناشویی و نهایتاً طالق است.

امکان مفاهیم مطرحشده در جلسات مشاورٔه گروهی را سادهسازی

5

نماید که میتوان آن را از محدودیتهای این مطالعه ذکر کرد.

نتیجهگیری

در جمعبندی کلی از یافتههای پژوهش میتوان چنین نتیجه گرفت

6

که مشاورٔه گروهی شناختی-رفتاری با هدف باالبردن مهارتهای
زندگی ،سازگاری فرد را با محیط و چالشهای آن افزایش میدهد و

تشکر و قدردانی

از همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر در حمایت مالی این پروژه
قدردانی میشود.

باعث میشود فرد به گونهای کارآمد و مؤثر با محیط و اطرافیان
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پژوهش با پژوهشهای لیت و همکاران و شمسیخانی ،همسو

پژوهش به یادگیری بحث و مذاکره و مدیریت تنیدگی و هیجانها
به زنان دارای همسر معتاد برای حفظ فضای هیجانی (عاطفی)
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