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چكيده
هدف :جايگاه زنان داراي همسر معتااد ،با توجه به مسائل فردي آناان و نقشهايي كاه در برابار همسار،
فرزنادان و جامعاه دارناد ،از حساسيت خاصي برخوردار است و توجه ويژه به اين گروه ضروري است.
پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش تاب آوري بر كاهش استرس ادراک شده و مشکالت
ارتباطي در زنان داراي همسر معتاد در حا ترک ،بود .روش :روش پژوهش نيمه آزمايشي با طرح
پيش آزمون ،پس آزمون با گروه گواه و پيگيري  4ماه بوده است .انتخاب نمونه از بين زنان داراي همسر
معتاد در حا ترک كه از خدمات مركز ترک اعتياد توحيد اصفهان در تابستان  0386بهره برده بودند،
صورت گرفت .از بين  78زن داراي همسر معتاد ،تعداد  21نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفي
در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند .ابزار گردآوري دادهها مقياس استرس ادراک شدهوپرسشنامه
مهارتهاي ارتباطي بود .يافته ها :نتايج نشان داد كه مداخله تاب آوري باعث كاهش نمرههاي استرس
ادراک شده و مشکالت ارتباطي در گروه آزمايش شد .يافتهها بعد از دو ماه نيز پ ايدار بودند .نتيجهگيري:
ميتوان نتيجه گرفت آموزش تاب آوري يك روش مؤثر است كه ميتواند استرس و مشکالت ارتباطي را
در اين زنان كاهش دهد.
کليد واژه ها :تاب آوري ،استرس ادراک شده ،مشکال ت ارتباطي ،همسر معتادين
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مقدمه

وابسااتگي به مواد در پنجمين راهنماي تشااخيصااي و آماري اختالالت رواني با عنوان اختال
اعتيادي و مرتبط با مواد معرفي شاده اسات (انجمن روانپزشکي آمريکا  )4103 ،0و يکي از
مهمترين مشاااکالت زنادگي بشااار به حسااااب ميآيد (الندلهم  )4103 ،4و به عنوان دومين
اختال شااي رواني از آن ياد مي شاود (ساادوک و سااادوک  .)4106 ،3اختالالت اعتيادي و
وابساااتگي باه مواد ،منجر باه مشاااکالت جسااامااني (ترمااين  ،2و همکاران )4106 ،و رواني
(آگراوا  ،بودني و لينسااکي  )4104 ،5قابل توجهي شاااده و مشاااکالت زيادي را براي فرد و
جاااماعااه ايجاااد مي كنااد (كالين  4106 ،6هاااروپ و كاااتاااالنو  .)4106 ،7افزون بر آن،
سوءمصرف و اعتياد بااه مااواد تغييار دهناده خلاق و رفتاار ،يکاي از باارزترين آسايبهااي
روانااااي و اجتماعي اساات كه به راحتي مي تواند بنيااااان زناااادگي فااااردي ،خااااانوادگي،
اجتماااعي و فرهنگااي يااك كشور را سست كناد از اين رو ،اماروزه اعتيااد ياك ماشکل
ساااالمتي و بهداشااات عماااومي در سرتاسااار جهاااان محسوب ميشود و به ندرت مي توان
72

درگيااااار نباشاااااااد (زرين كلك .)0388 ،به همين دليل پژوهشهاي زيادي بر روي علل
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كشاوري را پيدا كرد كه با مشکل سوءمصرف مااااواد تغيياااار دهنااااده خلقوخو و رفتااااار
شاروع و راهبردهاي پيشااگيري و درمان اعتياد بر روي خانوادههاي درگير اعتياد انجا گرفته
اساات (مككانل ،ممتوويك و ريچاردسااون  .)4102 ،8يافتهها يي كه نشااان ميدهند ،مقدار
زيادي از وقت دادگاهها به اين افراد اختصاااص داده شااده اساات از اين رو ،بررساايها در
ايران نشاااان داده  80درصاااد از افرادي كاه درخواسااات طالق داده اناد باه دليال اعتياااد
همسران شان بوده است (محمدخاني)0388 ،
افزون بر آن ،اين اختالالت با بساااياري از مشاااکالت جااادي پزشاااکي ،روانپزشاااکي،
خااااانوادگي ،شااااغلي ،قانوني ،معنوي و اخالقي نيز رابطه دارد بهطوري كه سوءمصرف مواد
نه تنها باعث درد و رنج فرد مصارفكننااااده مي شود ،بلکه بار و آسيب فراواني بر خانواده و
5. Agrawal, Budney, & Lynskey
6. Klein
7. Harrop, & Catalano
& 8. McConnell, Memetovic,
Richardson,

1. American psychiatric Association
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جامعه نيز تحميل ميكند (گلدشاتاين ،فالکنر و وكرلي  .)4103 ،0در چنين شرايطي ،زن ،در
نقش همساار ،در اماان تاارين نهاااد اجتماااعي ،يعنااي خاانواده ،باا آسيبهاي جدي مواجه
ميشود .در شرايطي كه محيط خانه مأمن امنيااات ،آراماااش و آساااايش است در هراس و
ناامني به سار ميبرد .آسايبهاي ناشاي از زندگي با فرد معتاد گاه آنقدر عميااااق ميشود كه
عالوه بر تحمل عوارخ اعتياد ،همسار نيز در معرخ اساترس و مشاکالت روانشناختي قرار
ميگيرد (ناعمي .)0382 ،پر واضاح اسات كه اعتياد ساارپرسات خانواده بر همساار مرد معتاد،
تأثيرات منفي برجاي ميگذارد .جايگاه زنان داراي همسار معتاااااد ،با توجه به مسااائل فردي
آناااان و نقشهايي كاااه در برابااار همسااار ،فرزنااادان و جامعاااه دارناااد ،از حساسيت خاصي
برخورد ار است و توجه ويژه به اين گروه ضروري است .در سا هاي گذشااااته ،تحقيقات و
بررسايهاي متنوعي دربارۀ مساائل و مشاکالت زنان داراي همسار معتاد صورت گرفته است.
آمارها حکايت از آسايبهاي جسمي ،رواني و اجتماعي اين افراد دارد بااااه اياااان معنااااي
كااه هرچه زنان داراي همسر معتاد از حمايت اجتماعي كمتري بهرهمند شاااوند ،از ساااالمت
رواناي پايينتري برخوردار خواهند شد (حميدي.)0388 ،
با توجه به در نير گرفتن ضعفها و كمبودهايي كااه در كاااركرد خاااانوادههاااي زناااان
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و آسيبپذير (مانناااد انتقاد ،سرزنش ،تحقير و پرخاشگري) ديده ميشود و ساااطح پااااييني
از همااادلي بااااروز ميكند اينگونه روابط منفي استفاده از مهارتهاي حلمسئله را كاهش
ميدهاد (ناعمي .)0382 ،از ساااوي ديگر مشاااکالت ارتباطي در چنين خانوادههايي بسااايار
شاااي اساات و همين امر باعث ميشااود كه آنها نتوانند منيور خود را بهدرسااتي به ديگران
تفهيم كنناد (محماديفر ،طاالبي ،طباطبايي .)0388 ،از اين رو يکي از عوامل اساااترس زاي
جدي كه همساران معتادين با آن روبهرو هساتند ،ضعف ارتباطي است (محمدخاني.) 0388 ،
اين مشااکالت ارتباطي ،مي تواند به صااورت پرخاشااگري ،افسااردگي ،تعارضااات شااديد،
جروبحث و خشاونت كالمي و جسامي نمايان شود .اين مشکالت باعث ميشود راهکارهاي
1. Goldstein, Faulkner, & Wekerle,
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داراي همسااار معتااد باه وجود ميآيد ،ارتباطات نادرساااتي بين زوجين شاااکل ميگيرد و
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ساااازگااري كااهشياافتاه ،آساااتانه تنش و تابآوري پايين بيايد (محمديفر و همکاران،
 .)0388با در نير گرفتن اين حقيقت كه اسااترس باالي همسااران معتاد و مشااکالت ارتباطي
آنها تأثير منفي در فرآيند ترک معتادين ايجاد ميكند (لوپرينزي ،پراسااااد ،اساااچرودر و
ساااود  ،)4100 ،0پيشبيني ميشاااود مداخلههاي زودهنگا مؤثر براي حمايت از معتادان در
حاا ترک ،از پ يامدهاي منفي اساااترس و مشاااکالت ارتباطي كه همساااران معتادين دارند،
جلوگيري كناد .از جملاه اين ماداخالت كه مي تواند اساااترس همساااران معتادين را تعديل
كرده و بر بهبود ارتباط آنها با همسااران شااان در جهت بهبودي و ترک مؤثر باشااد ،مداخله
مبتني بر آموزش تابآوري است (ناعمي.)0382 ،
تابآور ي شااش متغير توانايي فرد در برقراري تعاد زيسااتي-رواني در شاارايط بحراني
اسات افراد تابآور نسابت به موقعيت ،آگاه و هشايارند ،احساسات و هيجانهاي خود را به
شااايوه ساااالم مديريت ميكنند در واق تابآوري به اين مسااائله ميپردازد كه زن عليرغم
قرار گرفتن در مع رخ فشااارهاي شااديد و عوامل بحراني حاصاال از اعتياد همساار ،ميتواند
74

مشااکالت پيش رو غلبه كند و به موفقيت نائل شاااود (مهدي و حقايق .)0386 ،پژوهشهاي
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توانش اجتمااعي خود را در كناار هميااري جهات كماك باه ترک همسااار ،بهبود داده و بر
اخير در مورد تاابآوري عوامال مختلفي را نشاااان ميدهاد كاه از افراد در مقاابال تأثيرات
منفي موقعياتهااي زندگي محافيت ميكند .اخيراً ،تابآوري به عنوان يك مفهو مهم در
روانشاناساي ساالمت پديدار شده و پژوهشگران به بيان و شفافسازي اينكه چگونه افراد
به صاورت مطلوب به اتفاقات و شارايط دشاوار پاسخ ميدهند ،ميپردازند (بنت ،آدن ،برو ،
ميتکل و ركيدن  .)4101 ،4از اين رو ،در پژوهش آروالو ،پرادو و آمارو  )4101( 3اساااترس
باه طور قاابال توجهي باا اعتيااد به مواد مخدر در خانوادههاي داراي عضاااو معتاد مربوط بود.
بنابراين پاساخ مناساب به استرس و شرايط تنشزا در اين خانوادهها تا حدود زيادي مي تواند
از تأثير عوامل اسااترسزا بر سااالمت ساااير اعضاااي خانواده بکاهد .بررساايها نشااان دادهاند
چناانچاه افراد باه راهبردهااي مقاابله اي كارآمد مجهز نباشاااند و توانايي كمي براي درک
2. Bennett, Aden, Broome, Mitchell,
& Rigdon,
3. Arevalo, Prado, & Amaro

& 1. Loprinzi, Prasad, Schroeder,
Sood
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هيجانهاي خود و ديگران داشااته باشااند ،در برخورد با اسااترسها و بحرانهاي حاصاال از
اعتياد يکي از اعضااااي خانواده ،توان كمتري خواهند داشااات .همچنين ،مشاااکالت رفتاري
بيشااتري را به صااورت پرخاشااگري ،افسااردگي ،اسااترس و اضااطراب نشااان خواهند داد
(مواليي يسااااولي و عبدي 0382 ،رحيمي ،حساااين ثابت و ساااهرابي )0385 ،اما برنامهها و
مداخلههاي درماني گسااتردهاي جهت ارتقا كارك رد افراد وابسااته به مواد و خانوادههاي آنان
اساااتفااده شاااده اسااات .در پژوهش حاضااار به آموزش جلساااات تابآوري ،جهت ارتقاء
تابآوري زنان داراي همسران وابسته به مواد پرداخته شده است.
آموزش مهارتهاي تابآوري اشاااره به يك فرآيند شااناختي رفتاري دارد كه تنوعي از
پاساخهاي بدي ل و بالقوه را براي مقابله با شارايط مشااکلسااز فراهم ميكند و امکان انتخاب
بهترين و مؤثرترين پاسااخهاي بديل را افزايش ميدهد (گلدشاااتاين و همکاران )4103 ،از
اين رو ،افااراد مي توانند تحااات آماااوزش قااارار گيرناااد تاااا ظرفيااات تابآوري خود را با
آموختن برخي مهارتها افااا زايش دهناااد و باااا واكااانش مناساااب در برابااار اساااترس،
رويدادهاي ناخوشاااايند و دشاااواريها را تغيير دهند و بر مشاااکالت منفي محيط غلبه كنند
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(جليلينيکو ،خرامين ،قااسااامي جوبناه و محمادعليپور .)0382 ،تاابآوري قاابليت فرد در
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پژوهشها نشاان دادهاند افرادي كه تابآوري پاييني دارند آسايبپذيرترند و فاقد جسااارت،
انگيزه تشاويق و راهبردهاي الز براي تغيير شرايط تنشزا هستند (شاره )4100 ،و مشکالت
خود را باه صاااورت مباالغااهآميز بزرگ كرده و خود را قرباااني حوادث ميدانناد همچنين
اغلب زنان داراي همسار معتاد از اختال رواني رنج ميبرند و از زناااادگي خااااود ناراضياند
(كيشار ،الكشاامي ،پانديت و راگورا  .)4103 ،4افزون بر آن ،گساترش احساااسااات مثبت از
طريق آموزش ،تابآوري را به صاورت مسااتقيم افزايش ميدهد و به صاورت غيرمسااتقيم به
سااازگاري و مقابله با مسااائل كمك ميكند (جعفري روشاان ،احمدي و اسااالمي.)4105 ،
تاابآوري نشاااانگاان اساااترس ،اضاااطراب ،و افساااردگي را كااهش ميدهد (مداحيفرد،
2. Kishor, Pandit, & Raguram
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رحيمي ،كاظميظريف و فتاحي مقد  .)4102 ،گلوريااااااا و اساااتينهارت ( )4102گزارش
دادند كه در ايران ،مطالعات مربوط به اعتياد عمدتاً متمركز بر شااايوع ،ناااوع ماااواد ،نگااارش
نسااابت باااه مصرف مواد و عوامل پيشبين خطرساز يا محافيت كننده و ضعف مهارتهاي
زناااادگي و بعضااً به آزمون گذاشاتن مداخلههاي روان شاناختي و دارويي بوده اسات .بيشتر
پژوهشهاااي مااداخلاه اي در كشاااور بر فرد بيماار تمركز دارد و آنهااايي كااه در ساااطح
خاانوادههاا انجااا ميشاااونااد ،از نوع رويکردهاااي خاانواده درمااني بوده اسااات .كمتر از
روشهايي كه راهکارهاي عيني و عملياتي ارائه كند اسااتفاده شااده اساات لذا اين پژوهش
براي پاسخ به اين سؤا كه آيا آماااوزش گروهي تابآوري باااار ميزان استرس و مشکالت
ارتباطي زناان داراي همسر معتاد شهر اصفهان مؤثر است؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
اين پژوهش از طرحهاي نيمهآزمايشااي و كاربردي اساات كه بهصااورت پيشآزمون و
76

عضاويت گروهي اجرا شاد .انتخاب نمونه از بين زنان داراي شااوهر معتاد در حا ترک كه
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76

پسآزمون با گروه گواه به همراه پيگيري دوماهه و با اساااتفاده از گزينش تصاااادفي
از خدمات ترک اعتياد توحيد در شااهر اصاافهان در تابسااتان  0386بهره برده بودند صااورت
گرفت .در اين تحقيق از روش نمونهگيري در دسااترس اسااتفاده شااد به اين صااورت كه از
بين  061زن داراي شاااوهر معتااد در حا ترک كه براي كمك و حمايت همسااارانشاااان
همراه باا آنها به كلينيك ترک اعتياد توحيد مراجعه كرده بودند ،با رعايت اصااال رازداري
و همکاري با رضاايت درخواسات شاد تا به پرسشنامههاي استرس ادراک شده و مشکالت
ارتبااطي پااساااخ دهند و پس از غربا گري اوليه  78نفر نمره باال در اساااترس و مشاااکالت
ارتبااطي كساااب كردناد كاه از اين بين باا توجاه به مالکهاي ورود به پژوهش كه شاااامل
داشاتن حداقل مدرک تحصايلي ديالم ،نداشاتن سابقه بيماري و تحت درمان نبودن (دارويي
و رواندرمااني) و رضاااايات مکتوب براي شاااركات در طرح و مالکهاي خروج شاااامل
درياافت رواندرماني هم زمان با آموزش ،مصااارف داروهاي روانپزشاااکي ،ساااابقه بيماري
رواني ،بيمااري جساااماني بارز و غيبت بيش از دو جلساااه بود  21نفر انتخاب و به صاااورت

شيوا تقيپور و همكاران

تصااادفي در دو گروه آزمايش ( 41نفر) و گواه ( 41نفر) جايگزين شاادند .ساااس در سااالن
انتيار مركز ترک اعتياد توحيد ،گروه آزمايش به مدت  8جلسااه گروهي و به مدت دو
ماه بهصورت جلسات 81دقيقهاي هفتهاي يك جلسه در روزهاي جمعه اجرا شد.
روش اجرا
پس از انتخاب نمونهها ،بهصاورت تصاادفي در گروههاي آزمايش و گواه جايگزين شدند.
ماد ماداخلاه تابآوري براي گروه آزمايش در  8جلساااه بهصاااورت هفتگي در مركز
خدمات ترک اعتياد اجرا شاد و گروه گواه برنامه و آموزش خاصاي را دريافت نکردند از
اين رو به دليل مسااائل اخالقي به گروه گواه تعهد داده شااد كه پس از پايان جلسااههاي گروه
آزمايش ،آنها نيز تحت مداخله قرار ميگيرند .بالفاصاااله پس از اتما جلساااات درماني
پسآزمون و  4ماه پس از آن نيز مرحله پيگيري در مورد هر دو گروه انجا شااد .برنامه
آموزش مؤلفههاي تابآوري از  8جلسااه رساامي تشااکيل شااده بود .اين برنامه برگرفته از
برنامه هندرسااون و ميلسااتين ،كروتز اساات كه در سااا  0887جهت ايجاد مدارس امن در
ايااالت متحاده آمر يکاا باه اجرا درآمد .محتواي جلساااات آموزش در جدو  0ارائه شاااده

77

است.

77

و آشنا كردن آنها با

ساده اي از تاب آور ي ،ارائه ارتباط تابآوريوسالمتروانرابيان

تاب آوري و قوانين

شد.

شركت در كارگاه
دو

آگاهي نسبت به

ارائهي تعريف ساده اي از خودآگاهي ،معرفي مؤلفههاي اصلي

توانمنديهاي خود و

خودآگاهي ،شناسايي نقاط ضعف و قوت خود توسط شركت -

تقويت عزتنفس

كنندگان ،خودآگاهي نسبت به اهداف ،رسيدن به درکروشني از
عزت نفس و علل و عوامل مؤثر بر آن و تقويت آن ،پي بردن به
اهميت و تأثير عزت نفس در زندگي ،شناسايي ضعفهايخود،و
برطرف كردن آنها.

سو

ارتباط مؤثر و برقراري

ارائهي تعريف ساده اي از ارتباط ،آموختن برقراري ارتباطصحيحبا

روابط اجتماعي

همسران ،پي بردن به اهميت همسر خود و درستي برقرار كنند -در
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جلسات

جدول :7محتواي جلسات برنامه آموزش تابآوري
هدف
موضوع

بررسي اثربخشي آموزش تابآوری بر ...

جدول :7محتواي جلسات برنامه آموزش تابآوري
هدف

جلسات

موضوع

چهار

تعيين هدف و چگونگي

در ابتداي جلسه از شركتكنندگان خواسته شد كه مفهو هدفرا

دستيابي به آن

بهسادگي بيان كنند .انواع اهداف كوتاهمدت را از هم تميز دهندو

زندگي خود به اهميت ارتباط با همسر ،آموزش برقراري ارتباطبا
پدر به فرزندان خود.

در بهكارگيري تواناييهاي خود اعتماد به نفس كسب كنندو قادر
شوند براي رسيدن به هدف خود برنامهريزي كنند.
پنجم

تصمي مگيري و حل مسئله معيارهاي صحيح يك تصميم خوب را بيان كنند .اهميت و ارزش
يك تصميم درست در زندگي را توضيح دهند .عواقب و نتايج
تصميمات را پيشبيني كنند .عادت كنند در تصميمگيريها باهمسر
و فرزندان مشورت كنند .درست تصميم بگيرند .مراحل حليك

مسئله را به طور ساده بياموزند .در مورد مسئله تفکر كنند .شركت-
كنندگان بتوانند مشکالت خود را حل كنند و براي آنها راه حل
ارائه دهند و به خودكارآمدي برسند.

78

ششم

مسئوليتپذيري

در محيط مركز بازتواني يا خانواده در كنار همسر خود عهده دار

78
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تعريف ساده اي از مسئوليتپذيري ارائه دهند .مسئوليتكوچکيرا
شوند .ارائهي خصوصيات فرد مسئوليتپذير.

هفتم

مديريت خشم ،مديريت

مفهو خشم ،اضطراب و استرس را به صورت ساده بيان كنند.

اضطراب و استرس

نشانههاي خشم ،اضطراب و استرس را نا ببرند .علل و پيامدهاي
خشم ،اضطراب و استرس را بيان كنند .روشهايمديريت استرس
را ياد بگيرند و بتوانند به ديگران ياد بدهند.

هشتم

پرورش حس معنويت و

بتوانند معنويت را از مذهب تميز دهند .از حس معنويت خود به

ايمان

عنوان يك عامل انگيزشي جهت كمك به ترک همسر استفاده
كنند .به آينده خوشبين و اميدوار شوند .به بيهمتايي خود اعتقاد
پيدا كنند.

ابزار
 -0پرساشنامه اساترس ادراک شاده :اين پرساشنامه توساط كوهن ،كامارک و مرملساتين
( ) 0883تهيه شاااد و اساااترس عمومي ادراک شاااده در طي يك ماه گذشاااته و نيز افکار و
احساااسااات درباره حوادث تنشزا ،مهارگري ،غلبه و كنار آمدن با اسااترسهاي تجربه شااده

شيوا تقيپور و همكاران

را مي سااانجاد .همچنين ،عوامال خطرزا در اختال هاي رفتاري را بررساااي ميكند و فرايند
روابط تنشزا را نشااان ميدهد .در پژوهش حاضاار نسااخه  02گويهاي آن به كار برده شااد.
نمرهگذاري بر اسااااس مقياس ليکرت پنج درجها ي هيچ= ،1كم= ،0متوساااط= ،4زياد=  3و
خيلي زياد=  2ميباشااد .شااايان ذكر اساات كه در مورد سااؤا هاي مثبت (،6 ،7 ،8 ،01 ،03
 ) 2 ،5امتيازات به طور معکوس محاساابه ميشااود .در كل دامنه نمرهها بين صاافر تا  56اساات
(هااشااامي و پيمااننياا .) 0384 ،ضاااراياب آلفااي كرونبااا در دامناهاي از  1/82تاا  1/86در
دانشاااجوياان باه دسااات آمده اسااات (كوهن و همکاران .) 0883 ،روايي محتوايي برگردان
فارساي آن توساط ده تن از اسااتيد صااحبنير دانشگاه علو پزشکي مشهد تأييد شده است
(هاشااامي و پيماننيا .)0384 ،در اين پژوهش ضاااريب آلفايكرونباا با  21نفر از زنان داراي
همسران معتاد 1/84 ،به دست آمد.
-4پرساشنامه مشاکالت ارتباطي :از آنجايي كه پرساشنامهاي جهت سانجش مشکالت
ارتباطي زنان داراي همسار معتاد وجود نداشات پژوهشگران با مرور مقاالت و كتب مرتبط،
مصااحبه با زنان داراي همسار معتاد در حا ترک ،پرساشنامهاي  45سؤالي را كه مربوط به

79

مشاااکالت موجود در برقراري ارتباط با همسااار معتاد بود تهيه كردند .دامنه پاساااخدهي

79

روايي از "روايي محتوا" اساتفاده شد .پرسشنامه براي  5نفر از اساتيد اين حوزه ،يك نفر
روانپزشااك ،دو درمانگر اعتياد و يك مددكار اجتماعي ارسااا شااد تا دربارۀ محتواي
پرساشنامه اظهار نير كنند .با جم بندي موارد ذكر شاده و اعما تغييرات پرسشنامه از
سااوي دو نفر از متخصااصااين بازبيني شااد تا اصااالحات نهايي صااورت گيرد همچنين
شااواالت بهگونهاي تنييم شااد كه به راحتي از سااوي افراد با سااطوح سااني و تحصاايلي
مختلف قابل درک باشاااد .ضاااريب آلفاي كرونباا  1/88به دسااات آمد .ضاااريب اعتبار
بازآزمايي پس از دو هفته ،در گروه  41نفري  1/82به دست آمد.
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پنجدرجهاي (هميشااه تا هرگز) اساات .نمرات كمتر از  45ميزان مشااکل ارتباطي در حد

بررسي اثربخشي آموزش تابآوری بر ...

يافتهها
از نير ميزان تحصاايالت زنان داراي همسااران معتاد شااركتكننده در پژوهش  2نفر داراي
مدرک تحصاايلي ديالم 01 ،نفر داراي مدرک كارداني 41 ،نفر داراي مدرک ليساااانس و 6
نفر داراي مدرک فوقليسااانس بودند .همچنين مدتزمان مصاارف مواد همساارانشااان  8نفر
بين  0تا  3ساا  44 ،نفر  3تا  6ساا و  8نفر بيش از  6ساا مصارف داشتند كه از اين بين 01
نفر باا مصااارف زير  0گر  06 ،نفر  0تاا  4گر و  02نفر  4گر و بااالتر و همگي اعتيااد بااه
مصااارف ترياک داشاااتند .ميانگين (انحرافاساااتاندارد) ساااني اين زنان در گروه آزمايش
 )4/37( 34/51سااا و گروه گواه  )3/23( 32/11سااا بود .آمارههاي توصاايفي متغيرهاي
مورد مطالعه به تفکيك گروهها و نوع آزمون در جدو  4ارائه شده است.
جدول :2آماره هاي توصيفي استرس ادراک شده و مشكالت ارتباطي به تفكيز گروه ها و ن وع آزمون

پيش آزمون
متغيرها

80

ادراک شده
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80

استرس

گروهها

ميانگين

انحراف -
استاندارد

پس آزمون
ميانگين

انحراف -
استاندارد

پيگيري
ميانگين

انحراف -
استاندارد

آزمايش

28/25

2/12

24/45

3/64

24/35

3/21

گواه

28/15

3/85

27/71

3/65

28/11

3/74

مشکالت

آزمايش

27/61

3/16

38/76

2/11

21/14

3/71

ارتباطي

گواه

26/45

3/64

25/85

3/27

26/41

3/25

نمودار ميانگين نمرات اساااترس ادراک شاااده و مشاااکالت ارتباطي در نمودار ذيل ارائه
شدهاند.

شيوا تقيپور و همكاران

براي تحليل دادهها ميبايساتي از تحليل كواريانس چند متغيري استفاده شود .يکي از
مفروضااههاي اين تحليل بررسااي همساااني ماتريس واريانس –كواريانس ميباشااد .نتايج
آزمون باكس حکايت از برقراري اين مفروضااه داشاات (M =44/16, F=0/76, P <1/15

باكس) .مفروضااهي ديگر اين تحليل برابري واريانسهاي خطاساات .نتايج آزمون لون
نشااان داد در اسااترس ادراک شااده ( )F=1/77, P <1/15و مشااکالت ارتباطي (P <1/15

 )F=1/26,مفروضااه همگني واريانسهاي خطا برقرار اساات .مفروضااه مهم ديگر همگوني
ضارايب رگرسايون اسات .الز به ذكر اسات كه آزمون همگوني ضارايب رگرسايون از
طريق تعامل اساااترس ادراک شاااده و متغير مساااتقل (روش درمان) در مرحله پسآزمون
( )F=1/33, P <1/15و مشاااکالت ارتبااطي و متغير مساااتقال (روش درمااان) در مرحلااه
پسآزمون ( ) F=1/68, P <1/15مورد بررسااي قرار گرفت نتايج حکايت از برقراري اين
مفروضاه داشت .براي بررسي توزي جامعه (نرما بودن دادهها) ،از آزمون كولموگروف-
اسااميرنف ،اسااتفاده شااد كه نتايج حکايت از نرما بودن توزي داشاات .بنابراين تحليل
كواريانس چندمتغيري انجا شااد و نتايج حکايت از تفاوت دو گروه در تركيب خطي

81

متغيرها داشاات (=1/85مجذور اتا =1/12, F=012/10, P >1/110,المبداي ويلکز) .به منيور

81

متغيرها

ميانگين مجذورات

آماره F

معناداري

اندازه اثر

توان آماري

استرس ادراک شده

065/37

01/40

1/112

1/30

1/86

مشکالت ارتباطي

372/26

08/35

1/110

1/26

1/88

همانگونه كه در جدو  3مشاااهده ميشااود آموزش تابآوري بر هر دو متغير اسااترس
ادراک شده و مشکالت ارتباطي موثر بوده است.
براي بررسااي بقاي اثربخشاااي نيز ميبايساااتي از تحليل كواريانس چند متغيري با نمرات
پيگيري اسااتفاده شااود .نتايج تحليل حکايت از تفاوت معنادار تركيب خطي متغيرها در دو
گروه داشااات (= 1/71مجاذور اتاا = 1/32, F= 35/08 , P<1/110,المبداي ويلکز) .براي
بررسي الگوهاي تفاوت از تحليل كواريانس تك متغيري به شرح جدو  2استفاده شد.
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بررسي الگوهاي تفاوت از تحليل كوواريانس تك متغيري به شرح جدو  3استفاده شد.

بررسي اثربخشي آموزش تابآوری بر ...
جدول :4نتايج تحليل کواريانس تز متغيري براي بررسي الگوهاي تفاوت بقاي اثربخشي بر متغيرها

متغيرها

ميانگين مجذورات

آماره F

معناداري

اندازه اثر

توان آماري

استرس ادراک شده

206/14

38/35

1/1115

1/51

0/11

مشکالت ارتباطي

281/11

41/83

1/1115

1/35

1/88

هماانگوناه كاه در جادو  2مشااااهده ميشاااود تاثير آموزش تابآوري بر هر دو متغير
استرس ادراک شده و مشکالت ارتباطي داراي بقا بوده است.
بحث و نتيجهگيري
هدف پژ وهش حاضار بررسااي اثربخشاي آموزش تابآوري بر كاهش اسااترس و مشااکالت
ارتباطي در همساااران معتادين در حا ترک شاااهر اصااافهان بود .بر اسااااس نتايج پژوهش،
مداخله تابآوري در اساااترس و مشاااکالت ارتباطي موثر بوده اسااات .نتايج اين پژوهش با
نتاايج مهادي و حقاايق ( ،)0386رحيمي و همکااران ( ،)0385نااعمي ( ،)0382ماككانل و
همکااران ( ،) 4102گلورياا و اساااتينهااارت  ،) 4102( 0گلاادشاااتااين و همکاااران (،)4103
تابآوري از طريق تغيير در شاااناخت ،خوشبيني ،حذف باورهاي نادرسااااااااات و ارتقاي
گفت آماااوزش تابآوري باااا اساااتفاده از مهارتهاي ارتباااااطي ،خودآگاهي ،حلمسئله،
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82

مداحيفرد و همکاران ( ) 4102و جعفري روشاان و همکاران ( )4105همسااوساات .آموزش

كنتر رفتاار ،كماك خواهي ،خوش بيني ،حااذف بااورهاااي غلط ،همااااااادلي ،و قاادرت
تصاميمگيري قادر است تفکر اميدوارانه و هدفدار را در زنان داراي همسر معتاد افاااازايش
دهاد و از اين طريق باه ارتقااي ساااالمات روان و بهبود مهاارت تاابآوري و ارتبااطي آنان
كمك كند (ناعمي.)0382 ،
در اين ارتبااط مي توان گفات ،تاابآوري ،تنها پايداري در برابر آسااايبها يا شااارايط
تهديدكننده و حالتي انفعالي در رويارويي با شاارايط خطرناک نيساات .بلکه شااركت فعا و
سااازنده در محيط پيراموني خود اساات و توانمندي فرد در برقراري تعاد زيسااتي  -رواني،
در شارايط بحراني اسات .يکي از اين شارايط بحراني گرايش به ساوءمصارف مواد همسر يا

1. Gloria, & Steinhardt,

شيوا تقيپور و همكاران

عضاااوي از خاانواده اسااات (مهادي و حقايق .)0386 ،در تبيين اين يافته مي توان گفت كه
مهاارتهااي ارتبااطي و حالمسااائلاه يکي از مؤلفاههااي الز اماا ناه كاافي جهت افزايش
تاابآوري اسااات .نبود شااارايط ديگر از جملاه پذيرش ،مسااائوليتپذيري ،نحوه برقراري
ارتباط ،كنتر اساترس ،افزايش شادكامي و بهزيستي از داليل گرايش همسر به سوءمصرف
مواد بوده و غنيساااازي و مهارتآموزي زنان به عنوان بازوي كمکي همساااران جهت ترک
يکي از راهکاارهاي مؤثر ميباشاااد .از طرف ديگر مي توان اين مسااائله را مدنير قرارداد كه
آموزش اين مهارتها كه نوعي مهارت شاناختي و رفتاري اساات در كنار افزايش تابآوري
مي تواند به همسران كمك كند (ناعمي.)0382 ،
افزون بر آن ،از طريق آموزش مهاارت هاي تابآوري ،همساااران ياد ميگيرند چگونه با
بهكارگيري مهارت حل خالق مساائل مشاکالت و تعارضاات بين فردي خود با همسرشان را
حل كنند .در حل تعارضااات درونگروهي و خانوادگي موفق باشااند .بدين ترتيب به ش اکل
اثربخش تري بتوانناد بر مشاااکالت زندگي خود فائق آمده و با همساااران در حا ترک خود
رابطه بهتري برقرار كنند .همچنين فنوني كه در مهارت حل خالق مساائله آموخته ميشاااوند

83

فرد را قادر ميكنند كه در شاناساايي و حل مشااکالت روزمره زندگي به نحو موفقيتآميزي

83

ياافتااه هاا مي توان گفاات كاه تاااب آوري باا افزايش عواطف مثباات و كااهش عواطف و
احساااسااات منفي ،مقابله با شاارايط دشااوار زندگي را سااهل تر كرده و توانايي چيره شاادن بر
مشااکالت را افزايش ميدهد .اين امر مي تواند اسااترس را كاهش دهد .پژوهشها نيز نشااان
دادهاناد كاه تواناايي تاابآوري مي تواناد به افراد كمك كند تا هيجانات مثبت بيشاااتري را
تجرباه كنند (مهدي و حقايق .)0386 ،مشااااركت زنان داراي همساااران معتاد در حا ترک
در برنامه آموزش تابآوري موجب شاااده تا آنها براي رويارويي با اساااترس باال احسااااس
توانمندي بيشااتر داشااته و با مشااکالت پيشبيني نشااده خوشبينانهتر مواجه ش اوند .به عالوه با
برخورد مسائلهمدارانه با مشاکالت ترک اعتياد همسارانشاان ،به ارتقاء سالمت روان خود در
ابعاد مختلف كمك كنند (رحيمي و همکاران .) 0385 ،همچنين مداخالت آموزشاااي مبتني
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بر تاابآوري باه روياارويي مؤثرتر اين زناان باا عوارخ منفي مراقبات و حماايت از ترک
همسارانشاان منجر ميشااود .با آموزش راهکارهاي رويارويي با مشاکالت ناشااي از ترک به
كاهش مشاکالت جساامي و رواني همساارانشااان در كاهش عود كمك ميكنند .مشاااركت
فعا اين زنان در برنامههاي حمايت گر ،با كاهش فشاااار مراقبتي و حمايتي ،ارتقاء ساااالمت
رواني و معنوي ،بااعاث تجرباه روياارويي مؤثرتر باا عوارخ منفي ميشاااود .مشااااركت در
گروههاي حمايتگر مي تواند مصااداق توانمندساااز ي مراقبين براي رويارويي با مشااکالت
مراقبت از همسااران در حا ترک باشااد (ناعمي .)0382 ،اين زنان با تابآوري باالتر به طور
مؤثرتري قادر به اسااتفاده از مکانيساامهاي سااازگاري هسااتند و قادر به ارائه حمايت بهتر از
همساااران شاااان باه هنگاا ترک مواد ميبااشاااناد ( لوپرنيزي و همکاران .)4100 ،همچنين
تاابآوري باه عنوان ياك عاامال مقااو دروني عمال كرده ،باا افزايش توان حالمسااائله و
افزايش انگيزه فرد براي مقابله با مشااکالت ناشااي از ترک همساارشااان ،به اين زنان كمك
ميكناد كه بتوانند اساااترس را تعديل نمايند .در واق توانمندي ناشاااي از تابآوري به زنان
84

تعااد مثبات را براي فرد مهياا ميكناد .تماا اين توانمناديهاا باه افراد كمك ميكنند تا با
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تابآور امکان مديريت شااارايط دشاااوار و اساااترسزاي زندگي را ميدهد .امکان رشاااد و
شارايط ترک همسارانشاان راحتتر برخورد كرده و در هنگا بروز مشاکالت با حلمس ئله
آرامش دروني بيشتر با مشکالت پيشرو كنار آيند (رحيمي و همکاران.)0385 ،
آموزش تاابآوري كاه آموزش راههااي جلاب حماايت اجتماعي را نيز در بردارد ،توان
كنتر محيط و ارتباط مؤثر با ديگران را مقدور ميساااازد .همين امر موجب ميشاااود افراد
تاب آور در شااارايط دشاااوار زندگي حمايت اجتماعي بيشاااتري دريافت كنند .در نتي جه بار
اسااترس آنها كاهش مييابد و راحتتر مي توانند در هنگا ترک با همساارانشاااان ارتباط
برقرار كنناد ( جليلي نيکو و همکااران .)0382 ،همچنين تاابآوري بااعث ايجاد راهبردهاي
كناار آمدن و سااااز وكارهاي دفاعي بهتر در افراد ميباشاااد .افراد با تابآوري باال در مقابل
رويادادهاي اساااترسزا با خوشبيني ،ابراز وجود و اعتماد به نفس برخورد ميكنند .در نتيجه
رويادادهاا را قاابال كنتر ميبينناد .نگرشهااي خوشبي ناانااه ،پردازش اطالعاات را مؤثرتر
ميسااازد و فرد راهبردهاي مقابلهاي بيشااتري را به كار ميگيرد و توان كنار آمدن با شاارايط

شيوا تقيپور و همكاران

دشاااوار افزايش مييااباد و تنش را كاهش ميدهد .بنابراين تابآوري انعطافپذيري فرد را
افزايش ميدهد و اين ويژگي باعث افزايش ساااازگاري افراد با شااارايط مختلف ميشاااود.
همچنين تااب آوري باا كااهش هيجانات منفي ،ساااالمت روان افراد را افزايش داده و ميزان
رضااااياتمندي از زندگي نيز افزايش مييابد (مهدي و حقايق .)0386 ،بر طبق نير لوپريزي
و همکااران ( )4100تواناايي حال كردن مشاااکالت ،توانايي حل تعارخ و توانمند بودن در
مهاارتهاي ارتباطي از ويژگيهاي بارز افراد تابآور ذكر شاااده اسااات .مطالعه اساااکات
( )4103نيز ارتبااط بين تاب آوري و فشاااار مراقبتي را در مطالعه خود بررساااي كردند .نتايج
مطاالعاات آنان نشاااان داد كه مرا قبين غيررسااامي كه نمره تابآوري باالتري دارند ،فشاااار
مراقبتي ناشااي از مراقبت را كمتر تجربه ميكنند .به عالوه نتايج مطالعات آنان نشااان داد كه
مراقبيني كه اطالعات بيشاتري درباره اعتياد و شارايط ترک آن دارند ،فشار مراقبتي كمتري
تجرباه ميكننااد و تواناايي حال كردن مشاااکالت و مهاارت هاا ي حال تعاارخ باه عنوان
ويژگيهاي بارز در افراد تابآور ذكر شده است.
بناابراين آموزش تابآوري باعث ميشاااود كه افراد در مواجهه با ناماليمات و تغييرات

85

زنادگي موفق شاااوناد .آنهاا قادر به اداره كردن و شاااناختن محيط براي غلبه بر فشاااارهاي

85

كااهش ساااالمات رواني در مراقبين خااانوادگي مي توانااد بر وظاايف مراقبتي آنااان اثرات
سااوءگذاشااته و آنان را بيشااتر در معرخ بيماريهاي مزمن مانند بيماريهاي قلبي ،ديابت و
مرگ قرار دهاد .ماداخالت غير دارويي در اين زميناه جهت بهبود ساااالمت روان اين افراد
توصاايه ميشااود زيرا اسااتفاده از برنامه آموزش تابآوري موجب ميشااود تا اين گروه از
افراد آساايبپذير جامعه به طور مؤثرتري قادر به اسااتفاده از مکانيساام سااازگاري باشااند .با
توجه به اين كه زنان داراي همسر معتاد نيازمند حمايت اند ،الز اسااات نهادهااااي اجتمااااعي
مانند بهزيستي ،كميته امداد اما )ره( ،كه مسئوليت حماياااات از قشاااارهاي آساااايبپااااذير
جامعاااه را بر عهده دارند ،به ياري اين افراد بشتابند و با آموزشهاي مناساااب باااه ارتقاا ااي
ساااااالمت روانااااي و تابآوري آنها براي مقابله با شارايط سخت و دشوار زندگي كمك
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زندگي و برآورده كردن ضاروريات آن ميشاوند .آنها قادر به ساازگاري ساري و شااناخت
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كنند .در انجا پژوهش حاضااار محدوديتهايي شااامل نمونهگيري محدود به يك مركز و
همچنين محدود به يك شهر بااااود .بنابراين ،الز است كه در تعميم نتايج در بلندمدت و به
سااااااير جواماااا احتياااااط شا ااااود .با توجه به نتايج به دساات آمده ،پيشاانهاد ميشااود در
پژوهشهاي بعدي آموزش تاب آوري به صااورت زوجي (زن و شاااوهر معتاد) و همچنين بر
روي مردان داراي زناان معتااد صاااورت گيرد و نتاايج آن باا يافتههاي اين پژوهش مقايساااه
شود.
منابع
جليلي نيکو ،سعيد خرامين ،شيرعلي قاسمي جوبنه ،رضا و محمدعليپور ،زينب ( .) 0382نقش
تابآوري خانواده و ذهن آگاهي در اعتياد دانشجويان .ارمغان دانش.357-368 ،)2(41 ،
حميدي ،فريده ( .) 0388بررسي رابطه بين حمايات اجتمااعي و ساالمت رواناي در زناان سرپرست
خانوار در كاركنان ياك دانشاگاه نياامي ،مجلاه روانشناساي نياامي.50-61 ،)3(0 ،
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رحيمي ،كاوه حسين ثابت ،فريده سهرابي ،فرامرز ( .) 0385اثربخشي آموزش تابآوري و
مديريت استرس بر كاهش استرس ادراک شده و تغيير نگرش به مصرف مواد در بين زندانيان
مرد وابسته به مواد .فصلنامه مطالعات روانشناسي باليني.27-62 ،)44(6 ،
زرين كلك ،حميدرضا ( .)0388اثربخشي آموزش مؤلفههاي تابآوري بر كاهش آسيبپذيري

نسبت به اعتياد و تغيير نگرش دانشآموزان نسبت به مصرف مواد .فصلنامه اعتياد پژوهي،
.005-038 ،)00(3
محمدخاني ،پروانه ( .)0388ابعاد مشکالت شخصي -ارتباطي زنان داراي همسر معتاد :چشماندازي
به برنامه توانبخشي همسران مبتاليان به اعتياد .فص لنامه اعتياد پژوهي.07-36 ،)8(3 ،
محمديفر ،محمدعلي طالبي ،ابوالفضل و طباطبائي ،سيد موسي ( .)0388تأثير آموزش مهارتهاي
زندگي بر عملکرد خانواده در زنان داراي همسر معتاد .فص لنامه اعتياد پژوهي.45-21 ،)06(2 ،
مواليي يساولي ،هادي و عبدي ،منصور ( .)0382مقايسه تاب آوري و راهبردهاي مقابله با فشار
رواني در افراد وابسته به مواد و عادي .فصلنامه مددكاري اجتماعي.42-48 ،)0(2 ،
مهدي ،محمدحسين و حقايق ،سيدعباس ( .) 0386اثربخشي آموزش گروهي حل مسئله بر
تابآوري ،رضايت زندگي و راهبردهاي مقابلهاي خانواده افراد مبتال به سوءمصرف مواد.
فصلنامه رويش روانشناسي.063-088 ،)3(6 ،
ناعمي ،علي محمد ( .) 0382اثربخشي آموزش خانواده محور بر سالمت روان و تابآوري زنان
داراي همسر معتاد (مطالعه موردي :سبزوار) .زن در توسعه و سياست.20-54 ،)0(03 ،
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