
 
  

  
  

ش سازگاری زناشویی همسران های ارتباطی بر افزایاثر بخشی آموزش مهارت
  مرد در شهر اصفهان معتادان و پیشگیری از بازگشت معتادان

  
       2دکتر زهرا درویزه ، 1 اعظم شامحمدی قهساره

  3دکتر مه سیما پورشهریاری
  چکیده

بر  ،4رفتاری - با رویکرد شناختی ،های ارتباطی آموزش مهارتین پژوهش به اثربخشی ا :طرح مساله 
  . ردازدپ می دان و پیشگیری از عود معتادانمیزان سازگاری زناشویی همسران معتا

با دو گروه آزمایش و کنترل انجام شده و  که است 5شبه تجربی حاضر، پژوهشی بررسی :روش
از  ،)جلسه 8ای ارتباطی به مدت ه های مهارت آموزش(ضمن استفاده از متغیر آزمایشی 

 نمونۀ مورد نظر. است استفاده شده ماه 2 به فاصلۀ ،2و پس آزمون  1پس آزمون  آزمون، پیش
حال  مرد انتخاب شد که در ، از میان همسران معتادانگیری در دسترسنهبا استفاده از نمو پژوهش

به مرکز ترک  ،)1386دین تا تیرماه از فرور(ماه  4در مقطع زمانی  ،اتمام مراحل ترک خود بوده
 .ه استاعتیاد بهزیستی اصفهان مراجعه کرده و نمرات سازگاری زناشویی آنها زیر حد میانگین بود

نیز  های به دست آمده در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده. )انحراف استاندارد زیر میانگین 1(
 ،پژوهشابزار . استفاده شد) دوخی( زمون معناداریآ مکرر و هایاز روش تحلیل واریانس با اندازه

زناشویی، همبستگی دونفری،  رضایت( با چهار مؤلفۀ ،)1979(6سازگاری زناشویی اسپانیرمقیاس 
 از برای سنجش بازگشت به مصرف معتادانو  بوده است )محبت زناشویی ابراز ی ونفر دوتوافق 

  .داستفاده ش ، 7»تست آزمایشگاهی تشخیص سریع«
 ،سازگاری کلی در ،های ارتباطیحاکی از آن است که آموزش مهارت ،به دست آمده نتایج :ها یافته

 ،محبت نفری و ابراز های توافق دوهای ارتباطی بر مؤلفههمچنین آموزش مهارت ،هتأثیر مثبت داشت
های ؤلفهاما در م یاد شده منجر شد،های  یک از شاخص به افزایش هر تأثیر مثبت نشان داد و

پیشگیری از بازگشت  همچنین در. نفری تأثیر مثبتی مشاهده نشد رضایت زناشویی و همبستگی دو
ولی از لحاظ  بود  آزمایش بیشتر از گروه ،گروه کنترلنیز تعداد بازگشت به مصرف در مرد  معتادان

  . نبودآماری معنادار 
با رویکرد  ،های ارتباطیآموزش مهارت نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که ،در کل :نتایج

  .مرد مؤثر است ر سازگاری زناشویی همسران معتادانب ،رفتاری - شناختی
، اعتیاد8زناشویی رفتاری، سازگاری-شناختی ارتباطی، رویکرد هایمهارت :ها کلید واژه
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  نویسندۀ مسؤول -عمومیکارشناس ارشد روانشناسی .1
  دانشیار و عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا. 2
  دانشگاه الزهرا دیار و عضو هیأت علمی گروه مشاورۀاستا. 3

 
4.  Cognitive - Behavioral  Approach 
5 . Quasi- Experimental 
6 . Spanier 
7 . Rapid Test 
8 . Marital Adjustment 
9 . Addiction 
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  مقدمه
بین اعضای اصلی و مهم جامعه بوده و برقراری ارتباط سالم و درست،  نهاد ،خانواده     
 .خانواده کوچکترین جزء اجتماع است. مهمترین عامل سالمت و ثبات خانواده است آن

لماً اجتماعی است سالم و شرط مس ،باشد های سالم تشکیل شدهاجتماعی که از خانواده
تالش برای  ،، این است که افراد آن سالم باشند و بهبود وضع اجتماعهاخانواده سالمت

  )1379؛ ترجمه بیرشک، 1ستیر. (است مهمترین موضوعات از آن افراد بهبود خانواده و
به صورت  ،دریافتند که رفتار کالمی مثبت در همسران ،)1989(2گاتمن و کارکوف      

  )2003؛ ٣به نقل از اسکیلینگ( .همزمان با رضایت زناشویی رابطه دارد
 بیش از .ناتوانی در برقراری ارتباط است ،کنند ترین مشکلی که زوجین بیان میرایج     
خود بیان  رابطۀاصلی در  مسألۀاین مشکالت را به عنوان  ،درصد زوجین آشفته 90
  ) 1384؛ ترجمه تبریزی، 4برنشتاین( .کنند می

لی همچون رفتارها و مورد مسایدر ،های درماندهزوج ،)1979(های گاتمن طبق بررسی     
          هایبا زوج ،ارسال پیام های حل مشکل وها، شیوۀ پرداختن به بحثالعمل عکس
های همچنین زوج .ها بیشتر جنبۀ منفی داردالعملعکس و بودهدرمانده متفاوت غیر 

. وندر به شکایت متوسل می شدر روابط خود نسبت به گروه غیر درمانده، بیشت ،درمانده
  )1377؛ ترجمه سهرابی، برنشتاین(
مشکالت، تنش و کشمکش زیاد در خانواده است،  بروز از جمله عواملی که باعث      

کند چنین بیان می ،)1383( قوانلو. است های معتادانمیان خانواده وجود روابط آشفته در
شود که زنان ابراز شده و سبب می موجب دلسردی زنان در زندگی ،که اعتیاد مردان

از باشند، روابط عاطفی خود را با شوهرانشان به حداقل برسانند، و  محبت کمتری داشته
کنند، که به دنبال آن ناسازگاری زوج های ارتباطی محدودی در روابط خود استفادهمهارت

با های ارتباطی بنابراین با توجه به عدم شناخت کافی زنان از مهارت. دشوتشدید می

                                                 
1. Satir 
2. Gottman & Karkoff 
3. Schiling 
4. Bornstein 
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 برای مقابلۀ ،هااعتیاد در خانواده ع مسألۀشیوهمسرانی که اعتیاد دارند و همچنین 
  .آموختن نحوۀ صحیح ارتباط برای آنها ضرورت دارد ،زاسازگارانه با موقعیت تنش

که بسیاری از  نشان داده ،در رابطه با روابط زن و شوهر انجام شده هایپژوهش     
مصرف در زمینۀ سوء. جتماعی دارندهای روانی اریشه ،تالالت روانی عاطفیمشکالت و اخ

ین، ناتوانی در بیان احساسات، فقدان عزت نفس پای ،عامل چهارمواد نیز مشخص شده که 
. دنارتباط دار ،)مصرف مواد(تأثیرپذیری اجتماعی با مشکل  مهارتهای ارتباطی و

  )1380کاویان،(
حل مشکل (اظ مقیاس های معتادان را از لحر پژوهشی خانوادهنیز د ،)1378(منشئی      

 ،)کارآیی عمومی عاطفی، مشارکت عاطفی، کنترل رفتار و دهیپاسخ ها و ارتباطی، نقش
ناکارآمدی و وجود مشکل در عملکرد دهندۀ  نشان نتایج. مورد بررسی قرار داده است

های شوم اجتماعی است، ه اعتیاد از پدیدهی کبنابراین از آنجای. بوده است ادانخانوادۀ معت
بلکه اطرافیان و بستگان فرد را نیز در معرض  ،نه تنها بر روی زندگی فرد معتاد تأثیر دارد

اینکه عدم رضامندی همسر معتاد و کیفیت و کمیت رضامندی فرد  .دهد قرار میآسیب 
ی که به ایجاد یهاوشر ۀبه تالش در جهت ارائ ،کندهمسر او چگونه تغییر می معتاد و

گیری  تگی دارد که این امر منجر به شکلانجامد، بسارتباط و نفوذ به دنیای معتاد می
  ) 1384همکاران،  عرفانیان و( .شوداحساساتی مثبت در فرد معتاد می

برخورد با  ترین شیوۀکند که مناسببیان می ،)1989( 1در این خصوص استانتون     
به روند و، فرد معتاد در پرداختن به مسائل ا این است که عالوه بر ،برای درمان معتادان

 الگوهای رفتاری خانوادۀ است که بر و عالوه بر این الزم هداو توجه ش انوادۀاعتیاد و خ
  )1378به نقل از آقابخشی، . (معتاد نیز دقت کافی شود

های فتاری از روشر -درمیان رویکردهای درمانی برای خانواده، رویکرد شناختی      
اعتقادات هر  باورها، تفکرات، انتظارات وهای ذهنی، است که با توجه به برداشت یمؤثر

ی برد و پس از توان به نحوۀ ارتباط زوجین پفرد و تأثیر آن بر رفتارهای روزمره، می
های کار بردن شیوهمایی و تصحیح مشکالت شناختی و به با راهن ،گذاربررسی عوامل تأثیر

                                                 
1. Stanton  
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برنشتاین؛ . (ارتباط صحیح و مناسب برای افراد ایجاد کرد ،رفتاری، ارتباطی و حل مسأله
  )1380ترجمۀ نائینی و منشئی، 

 ،هاها و زوجاعتقاد دارند که خانواده ،رفتاری - درمانگران رفتاری و شناختی خانوادۀ     
بنابراین . تای رفتاری آموختنی اسالگوه های خود هستند واً تحت تأثیر محیطصرف

در ازدواج درمانی . جا کردتر جابهتوان با رفتارهای سازگارانهرفتارهایی با کارکرد بد را می
ای را مشخص های رفتاری ویژهتوانند هدفدرمانی، درمانگران و خانواده می و خانواده

ران درمانگ. گیرند ابی کنند و الگوهای جدیدی را فراالگوهای زمان حال را ارزی ،کنند
آنها به  نگرند،افکار، اعمال قابل مشاهده را می رفتاری فراتر از تمرکز صرف بر -شناختی

 ای برای روبروفنون ویژه و روش و گویند توجه دارندود و دیگران میکلماتی که افراد به خ
. اندریزی نمودهشوهر و دیگر اعضای خانواده طرح شدن با افکار غیرمنطقی زن،

           این رویکردها به افکار و  .طولی هستند رفتاری، خطی و -ختیرویکردهای شنا
. باشدکنند مربوط میهای منطقی اهدافی را دنبال میفتارهای افرادی که به شیوهر سر

. شودنمی های خاص خود دیدهانه و با ویژگیخانواده به صورت یک سیستم جداگ
  )1378نژاد، ؛ به نقل از نوابی1992 ١توماس(
  

  : رفتاری به شرح زیر است -های درمان شناختی هدف
          که چگونه آموزند ها میبه خانوادهو  کنندالگوهای زمان حال را ارزیابی می -1

  .های رفتاری و یا فکری خود را ارزیابی کنندتعامل
ها، تبادل مسأله، شایستگیهای ارتباطی، حلمهارت ،مانند ،الگوهای جدید سازگاری -2

          ها را آموزش کنترل تعارض ها ونقش ن و مذاکره دربارۀ قواعد،بست رفتاری، قرارداد
 .دهندمی

 .دهندرفتار ناسازگارانه را تضعیف و یا کاهش می -3
دهند و در حفظ آن آورند، ارائه میالگوهای تقویت را که تقابل اشتراکی به وجود می -4

 )1378نژاد، بی؛ ترجمۀ نوا2کارلسون( .کوشندمی
  

                                                 
1. Thomas 
2. Carlson 
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  فرایند درمان 
 - تیدرمانگر شناخ. درمان شامل تحلیل و ارزیابی روشنی از کارکرد خانواده است     

، در سراسر فرایند درمان، در پایان خالل نخستین جلسهدر  ،رفتاری پیش از آغاز درمان
، از ارزیابی گیردمی انجامی که ماهها پس از خاتمۀ درمان یهاگیریدرمان و اغلب در پی

خانواده  به ،الگوی نقشدرمانگر به عنوان یک متخصص تعلیم و تربیت و . کنداستفاده می
ا شناختی را راهبردهای رفتاری ی د،ندهد که چگونه روابط خود را ارزیابی کنآموزش می

ین ا. دند و از منابع خود برای تقویت روابط خانوادگی استفاده کننکاربر برای ایجاد تغییر به
  )1378نژاد، کارلسون؛ ترجمۀ نوابی. (کار وظیفۀ معلم و الگوی یاددهی است

  
  1های ارتباطیآموزش مهارت

ها، احساسات و تمایالت در ارتباطیم تا اندیشه همهای مختلف با ما هر روز به گونه     
دوه، احترام خود را نشان دهیم و رنج، ان خود را به یکدیگرمنتقل کنیم، میزان عالقه و

هر نوع ارتباط اعم  .گذاریمبودلی خود را با دیگران در میان شک و د شادمانی، خرسندی،
شده برای یک منظور خاص، فعال  از ساده و پیچیده، عمدی و یا غیر عمدی، کلی یا طرح

ترین وسیله برای دستیابی به نتایج مثبت و ارضای نیازها و تحقق یا غیرفعال، عمده
های ارتباطی ما بیانگر میزان توانایی و اعتماد به نفس مهارت. ای ماستبخشیدن به آرزوه

، ٢کول. (دشوهمچنین باعث افزایش میزان احترام و ارزش ما نزد دیگران می ،ما بوده
  )1379ترجمۀ کارکیا، 

 ایجاد ها برایاین مهارت .آیندهای ارتباطی، توانایی اختصاصی به شمار میمهارت     
تواند با استفاده از آنها در زمان انتقال پیام به طوری که انسان می ،هستند رابطه ضروری

بنابراین  ،دنعمل کن کامل و کافیبه شکلی  ،)یعنی همسر به همسر(به شخص دیگر 
که  را های مهارتی، مهارتها و یا نقصهایعنی موقعیت ،درمانگر باید به ارزیابی رفتار بپردازد

های مهارت هدف برنامه. ها مربوط هستند تعیین کنداطی زوجمشکالت ارتب پیوسته به

                                                 
1 .Communication  Skills  Training 
2. cole 
3. Goldsmith  & Mcfall 
 



  
  
  
  
  اعتیاد پژوهی   8

  
  

آموزشی، هم افزایش عملکرد مربوط به تکلیف است و هم بر افزایش کفایت عمومی انسان 
  )1377برنشتاین؛ ترجمۀ سهرابی، . (دنمایهای مختلف زندگی توجه مییتدر موقع

آموزی های مهارتبرنامه ،اندردهاشاره ک ،)1975( 1فالگونه که گلداسمیت و مکهمان     
های فرد ترین تالشکنند و وقتی که صادقانههای آموزشی مثبت درمان تأکید میبر جنبه

دهندۀ وجود یک نقص گیرد، نشانبه عنوان رفتار ناسازگارانه، مورد قضاوت قرار می
     ن زوج اتفاقهای ارتباطی که بینقص. مهارتی وابسته به موقعیت در گنجینۀ رفتاری اوست

به این معنا که هنگام صحبت با  ،های خاص دارندافتد، وابستگی زیادی به موقعیتمی
ها و ل تعارضبیشتر احتمال دارد که موقع بحث برای ح دهند وافراد غریبه روی نمی

منشاء نقص هر چه باشد، آموزش مناسب در زمینۀ کسب  .شوندها مشاهده اختالف
برنشتاین؛ ترجمۀ . (کندسعۀ رفتارهای ارتباطی مؤثر کمک به زوج در توتواند می ،مهارت

  )1377 سهرابی،
د که آموزها میبه زوج ،رفتاری و شناختی های ارتباطی درمانگرانآموزش مهارت     

استفاده کنند، بالفاصله » من«سازنده داشته باشند، از عبارت  یهاگوش بدهند، درخواست
مثبت، بازخورد مثبت تکمیلی به همسر خود بدهند و از  یژۀار وپس از انجام یک رفت

کالمی یکدیگر رفتار کالمی و غیر  ها و عبارات توضیحی برای اطمینان یافتن ازپرسش
  ) 1378نژاد، کارلسون؛ ترجمۀ نوابی. (استفاده کنند

ک واضحی از انتقال و در ،کنندالگوهای ارتباط مؤثر استفاده می ای ازوقتی خانواده     
اثر مهمی بر اعضاء  ،نوع نظام خانواده و الگوهای ارتباطی آن .دنو قصد هر پیام دار محتوا

 قدرت انتخاب و را شخصیت، یادگیری، توسعه، ابقاء اعتماد به نفس،زی ،خانواده دارد
گیری منطقی افراد خانواده، همه به نوع اطالعات و نحوۀ انتقال اطالعات بین تصمیم

پیام را  ،است که فرستنده مند آنارتباط مؤثر در خانواده نیاز .انواده وابسته استاعضای خ
معنی و مقصود پیام را  ،گیرنده ،به عبارتی ،واضح بفرستد و بازخورد صحیح داشته باشد

فرآیندی است مداوم که در آن فرستنده و  ،بنابراین ارتباط مؤثر در خانواده ،درک کند
  )همان منبع. (دنال دخالت داشته باشگیرنده باید به طور فع
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رابطه با افرادی که از زندگی زناشویی رضایت بیشتری دارند، دامنۀ محدودی از  در     
این افراد زندگی شاد و مقاومت بیشتری در  .اختالالت روانپزشکی حاد گزارش شده است

، 2001؛ 3لفورد، ها1978؛ 2، گاره1998؛ 1برادبوری( .مقابل اتفاقات منفی زندگی دارند
  )2001به نقل از هالفورد  1997، 5و مارکمن 4کلی

 7باکومبه نقل از اسکلینگ و  1993 6ریستنسون، الیر، هویک(همین راستا  در      
 ، رابطۀبا رضایت زناشویی ،دریافتند که رفتارهای ارتباطی مثبت همسران ،)2003

برای ضعف و سالمت جسمی  ،ادهپریشانی و نارضایتی در خانو ،در مقابل. همزمان دارد
به نقل از  1999، هالفورد ؛1993و همکاران  ٨کوئی(  .خانواده و فرزندان عامل خطر است

  )2001هالفورد و ساندرز 
ر وضعیت های ارتباطی را بداشتن یا نداشتن مهارت ،)1995( 9ناکوتری و راجرز      

فاقد شرایط الزم است، چگونگی وجود ارتباطاتی که  .دانند سازگاری زناشویی مؤثر می
 .کند می شدیدتهای ناسازگاری را در بین زوجین  یا روابط مشروط، زمینهو  روابط مبهم

  )1385 به نقل از احسانی،(
عدم ارتباط صحیح بین  ،های معتادانجمله خانواده از ،امانهای نابسدر خانواده     

 ،)1988( 10لئونارد و روبرتر ،رتباط مخربا در زمینۀ. هایی را به همراه داردآسیب ،زوجین
  :اندبیان داشته

مثل  ،پذیر رند که بیشتر ارتباط منفی و آسیبتمایل دا ،کنندههمسران سوءمصرف     
سعی  ،انتقاد، سرزنش، تحقیر و عصبانیت را نشان دهند و زمانی که همسر مصرف کننده

 ،این نوع از روابط منفی. ندکز میهمدلی را ابرا سطح پائینی از ،دارد مشکلی را حل کند
. دهدز و تشویق را کاهش میمثل بحث با ،های حل مسأله مثبتاستفاده از مهارت

                                                 
1 . Bradbury 
2 . Gore 
3 . Holford 
4 . Kelly 
5 . Markman 
6 . Christensen & Layer & Heavey 
7. Baucom 
8 . Coie & et al 
9 . Nakotery & Rogers 
10 . Leonard  & Roberter 
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و مسائل  کمتر درگیر حل ا مصرف کنندۀ الکل و یا مواد باشد،که یکی از آنه هایی زوج
ا در ممکن است تمایلش ر ،غیر سوءمصرف کننده زوج. دیگر های د تا زوجنشومشکالت می
کنند که بینی میزیرا آنها پیش ،ل از دست بدهد و تسلیم شودبا حل مسای درگیرشدن
: ، موضوعات مهم از قبیلکندوقتی این الگو ادامه پیدا میمنفی خواهد بود و  ،نتیجۀ بحث

امور مالی خانواده، صمیمت جنسی و تصمیمات در مورد ادارۀ فرزندان حل نشده باقی 
  ) 1385به نقل از احسانی، . (تر استاب آسانزیرا اجتن ،ماندمی

های به خصوص برای خانواده ،آموزشی دهد که یک برنامۀدرمانی نشان می مداخالت     
سودمندی بیشتری داشته  ،اندپرخطر که رضایت زناشویی کم و افسردگی بیشتری داشته

فظ رضایت در جهت نگهداری و ح ،هابا هدف کمک به خانواده ،پژوهش حاضر .است
و  1اسکیلینگ ،در پژوهشی طولی .ریزی شده استزناشویی و کاهش میزان جدایی طرح

 یمرد را مطابق با برنامۀ آموزش 38زن و  39های ارتباطی مهارت ،)2003(همکارانش 
RPEP5 )ها برای مردان، یافتهاند مورد بررسی قرار داده ،)برنامۀ پیشگیری و ارتقاء رابطه ،

های افزایش در ارتباطات مثبت و کاهش خطر در آشفتگی اطات منفی،کاهش در ارتب
در مورد زنان نیز افزایش در ارتباط مثبت را  را نشان داد و مردان خانوادۀناگهانی در 
های ناگهانی خطر افزایش استرس ،این نکته بود که حل مسأله مبین ،نتایج. گزارش کرد

 ،)2007(و همکاران  2ر پژوهشی که یالسینهمچنین د. دهدمردان را کاهش می زنان و
 داوطلب در دو گروه آزمایش و خانوادۀ 67های ارتباطی را بر آموزش مهارت ،اندانجام داده

آزمون در  نمرات پس. اند هکنترل با پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار داد
داد و در گروه  ها نشانرا نسبت به آموزش مهارت هاژوهش، گرایش و جذب خانوادهپ

ها تأثیر وی نشان داد که آموزش یافتۀ نتایج. ه شدمعناداری باالیی نشان داد ،آزمایش
مدت منجر به تغییرات رفتاری در زوجین  تواند در درازمثبتی بر ارتقاء رابطه داشته و می

درمانی و حفظ سالمت نیز پژوهشی با هدف زوج ،)2001(و همکاران  3زولجیک. شود
درمانی بر روی روابط خانوادگی  این برنامۀ. اند انجام داده های معتادانبر روی خانوادهروان 

خورد مثبت در درون خانواده و باز ،بهبودی در ارتباط بین همسران وتمرکز داشته 
                                                 

1 . Schiling and et al 
5 . Prevention and Relationship Enhancement Program 
1 . Yalcin and et al 
2 . Zoljic  and et al 
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تحقیق و بررسی  این ، نتیجۀهمچنین بهتر شدن کیفیت ارتباط بین همۀ اعضای خانواده
  .بوده است

های از ضعف معتادان، خانوادۀکه کیفیت زندگی زناشویی در  ییاز آنجا بنابراین     
و از سوی دیگر  ماند ناکام می ،انتظارات زن ها واز یک سو خواسته بسیاری برخوردار است،
این پژوهش به آموزش نحوۀ ارتباط . دیابشدت می) مصرف مواد(مشکل اساسی زوجین 

دهد که آیا و این موضوع را مورد بررسی قرار می زنانی که همسران معتاد دارند پرداخته
        و روند ترک و پایداری در پاکی را تسهیل  آموزش در رضایت زناشویی زوج مؤثر بوده

   . کند یا خیرمی
  

  ها فرضیه
رفتاری بر میزان سازگاری زناشویی  -های ارتباطی با رویکرد شناختیآموزش مهارت -1

 .مؤثر است
 رفتاری بر میزان رضایت زناشویی، –های ارتباطی با رویکرد شناختیرتمهاآموزش  -2

  .ابراز محبت مؤثر است توافق زناشویی، همبستگی زناشویی و
رفتاری بر پیشگیری از بازگشت  –های ارتباطی با رویکرد شناختی آموزش مهارت -3

 .به مصرف مؤثر است ادانمعت
  

  روش پژوهش
و  2آزمونپس، 1آزمونآزمون، پسرح پیشبا ط ،آزمایشیاین پژوهش به صورت شبه      

. مرد بودند گروه از همسران معتادان دو ،ی پژوهشهاآزمودنی. با گروه کنترل انجام شد
به عنوان گروه  ،آموزش دیدند و گروه دیگر ،های ارتباطی یک گروه با روش آموزش مهارت

ی به عنوان متغیرمستقل اعمال شد های ارتباطآموزش مهارت. کنترل در نظرگرفته شدند
قبل از آموزش،  ،آزمونپیش. یر وابسته بودسازگاری زناشویی به عنوان متغمیزان  و

  .ماه پس از آموزش انجام شد دو، 2آزمون، بعد از آموزش و پس1آزمون پس
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  هاآزمودنی
 4طی  ،که برای درمان اعتیاد بودند مردی همسران معتادان ،آماری پژوهش جامعۀ     
بهزیستی شهر اصفهان مراجعه  به مرکز بازتوانی معتادان ،)1386فروردین تا تیر ماه (ماه 
    کنندههای مراجعه، از بین زوجگیری در دسترساز روش نمونه ،نمونه پژوهش. اندکرده

پس از اجرای . بود باشندزدایی میبه مرکز ترک اعتیاد که همسران آنها در حال سم
       زناشویی آنها زیر حد میانگین بودسازگاری  نفر از افرادی که نمرۀ 30، آزمونپیش

 بهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به روش نمونه ،)انحراف استاندارد زیر میانگین 1(
های آموزش مهارت(متغیرمستقل  ،سپس. گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند دو

بازگشت به مصرف  ،به دلیل ریزش در گروهها( بر گروه آزمایش اعمال شد ،)ارتباطی
نفر تحت آموزش  9تعداد  ،هاها و در نتیجه عدم دسترسی به آزمودنیهمسران آزمودنی

سات آموزشی به مدت جل. و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند) .قرار گرفتند
فته یک جلسه های بعدی هر هجلسه و در هفته 2اول  ، در هفتۀسهجل 8، ماه شامل 2

و همچنین طول مدت  ایش و کنترل از لحاظ تحصیالت، سنهر دو گروه آزم. (برگزار شد
  ).ازدواج همتا شدند

  
  روش مداخله

در این طرح پژوهشی مورد استفاده قرارگرفت، به  ،که برای آموزش ارتباطای برنامه     
این برنامه . اجرا شد) مرد برای همسران معتادان(ساعته  2 جلسۀ 8ر متوسط در طول طو

که از اصول  استرفتاری  -شناختی بر اساس مدل ارتباطی تعاملی و برمبنای نظریۀ
در سه بعد تنظیم و کند پیروی می ،)1993( ١جکوبسونو ای کوردوا  آموزش سه مرحله

  :شده است
  )دهضرورت و اهمیت ارتباط و برقراری ارتباط صحیح در خانوا: (بیان اهمیت ارتباط -1
از ها، ابرذیرش، بیان نیازها و خواستهپدادن، همدلی، های گوشمهارت( :برنامه آموزش -2

  )حل مسأله محبت، نکات مثبت و منفی رابطه و

                                                 
1 . Cordova & Jacobson 
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فی که در با انجام تکالی ،ها دهنده، توسط آزمودنی شدۀ آموزش مطالب ارائه(: بازخورد -3
  ).ته شدبه بحث و تبادل نظر گذاش ،شد تعیین می هر جلسه

  
  ابزار پژوهش

پیش آزمون و پس آزمون  استفاده در این پژوهش که در مرحلۀاز ابزارهای مورد  ییک     
  ،)1976( 2است که توسط اسپانیر DAS1مقیاس سازگاری زن و شوهر  ،به کار برده شد

کنند به منظور سنجش سازگاری بین زن و شوهرها و یا هر دو نفری که با هم زندگی می
  .یم شده استتنظ
برای ارزیابی کیفیت زناشویی از نظر زن  که سوالی است 32 یابزار ،(DAS)مقیاس      

نشان  ،تحلیل عاملی. رود به کار می کنندیا هر دو نفری که با هم زندگی می ،شوهر و
رضایت : از این چهار بعد عبارتند .سنجدچهار بعد رابطه را می ،دهد که این مقیاس می

 ،نمرۀ کل مجموع نمرات. 6و ابراز محبت 5، توافق زناشویی4همبستگی زناشویی ،٣زناشویی
 نشان دهندۀ سازگاری بیشتر و رابطۀ ،=X 101نمرات میانگین  .است 151تا  از صفر

  )1379ثنائی، . (دهندۀ سازگاری کمتر استنشان ،تر از میانگینبهتر و نمرات پایین
نفر را که با همسر  218 ،(DAS) ایی این مقیاس، برای محاسبۀ رو)1976(اسپانیر      

 ،در این مقایسه. مقایسه کردنفر که طالق گرفته بودند  94کردند با  خود زندگی می
گروهی که با همسران خود  8/114گروه طالق گرفته و  07/7(ه میانگین نمرات دو گرو

و در  بود) > P 001/0در سطح (نشان دهندۀ تفاوت معناداری  ،)کردند زندگی می
برای درک . به دست آمد) > P 001/0در سطح (داری های فرعی نیز تفاوت معنا مقیاس

سازگاری  زمینۀتواند در می ،(DAS) های مقیاس سازگاری زناشوییاینکه آیا اندازه
. قراردادارزیابی  های این دو مقیاس را موردشاخصباید ، گیرد زناشویی مورد پذیرش قرار

با همسرشان زندگی  های افرادی کهدر بین پاسخ ،های این دو مقیاسهمبستگی اندازه

                                                 
2 . Dyadic Adjustment Scale 
3 . Spanier 
3 . Dyadic  Satisfaction (DS) 
4 . Dyadic  Cohesion (D  coh) 
5 . Dyadic  Consesus (D  con) 
6 . Affectional  Expression (AE) 
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به دست  ،)>001/0Pدرسطح ( 88/0اسخ های افراد طالق گرفته بین پ و 86/0کردند  می
  .آمد
برآورد کرده که نشان  96/0اعتبار این مقیاس را در کل نمرات  ،)1976(اسپانیر      

ها را نیز بین خرده مقیاس ،مسانی درونیه. ستهمسانی درونی قابل توجهی ا دهندۀ
  :خوب تا عالی برآورد کرده که عبارتند از 

و ابراز  90/0: وافق زناشویی، ت81/0: ، همبستگی زناشویی94/0: مقیاس رضایت زناشویی
  )1383به نقل از عباسی، . (73/0: محبت

این پرسشنامه و از اجرای همزمان  ،برای تعیین روایی ،)1381(در پژوهش مالزاده      
نفر از  76برای  ،درصد 75قابلیت اعتماد  با، سازگاری زناشویی الک واالس امۀشنپرس
آلفای کرونباخ که برای این . درصد به دست آمد 90های نمونه،های مشابه با زوجزوج

  .درصد است 94امه به دست آمده پرسشن
ن ضریب پایایی پرسشنامه، در پژوهش خود به منظور تعیی ،)1381( زاده حاج ابول     

. زوج  اجرا کرد 15ای متشکل از روی نمونه ،با فاصلۀ زمانی یک هفته را روش بازآمایی
ضریب . از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد ،برای بررسی میزان همبستگی نمرات

فرعی اول ، مقیاس 81/0 در نمرۀ کل ا،بار اجر همبستگی بین نمرات زنان و مردان طی دو
به  78/0فرعی چهارم  و مقیاس 77/0، مقیاس فرعی سوم 81/0دوم ، مقیاس فرعی 68/0

  .دست آمد
که  بود 1»تست آزمایشگاهی تشخیص سریع«یگری که مورد استفاده قرار گرفت ابزار د     

تست تشخیصی کیفی برای ( .رودبه کار می برای سنجش بازگشت به مصرف معتادان
های برای تشخیص پزشکی و سایر تشخیص است کهاری تعیین مورفین در نمونۀ ادر

  )بروشور معرفی تست(  .شودای در شرایط آزمایشگاهی استفاده میحرفه
  

  ها تجزیه و تحلیل داده
میزان سازگاری بر ،رفتاری-اختیهای ارتباطی با رویکرد شنآموزش مهارتبرای آزمون      

از آمار  ،)ابراز محبت ستگی زناشویی ورضایت زناشویی، توافق زناشویی، همب( زناشویی

                                                 
1 . Rapid Test 
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آزمون پیشگیری از بازگشت  های تکراری و برایاستنباطی؛ تحلیل واریانس با اندازه
  .است استفاده شده) خی دو( مرد از آزمون معناداری معتادان

  نتایج توصیفی گروه آزمایش و کنترل در شاخص سازگاری زناشویی کل:  1 ۀجدول شمار

      و  1آزمـون  هـای پـس  در هـر بخـش از نمـره    ،شـود، میـانگین  جدول فوق مشاهده میدر 
ر گـروه کنتـرل   د 2آزمـون  و پـس  1آزمـون  نسبت به پس ،در گروه آزمایش 2آزمون پس

  . تاثر ارتقاء سطح گروه آزمایش مشهود اس افزایش داشته و
  توصیفی دو گروه آزمایش و کنترل در شاخص رضایت زناشویی نتایج:  2ۀجدول شمار

  2س آزمونپ  1س آزمونپ  یش آزمونپ  روهگ
 آزمایش

آموزش (
مهارتهای 
  )ارتباطی

انحراف  میانگین  تعداد
انحراف  میانگین  تعداد معیار

انحراف   میانگین  تعداد معیار
  معیار

9  77/26  89/8  9  22/29  24/9  9  11/34  01/5  

  40/4  27  8  16/5  12/25  8  51/5  12/26  8 کنترل

  
  آمار توصیفی دو گروه آزمایش و کنترل در شاخص همبستگی دو نفری نتایج: 3 ۀجدول شمار

  2س آزمونپ 1س آزمونپ یش آزمونپ  روهگ

 آزمایش
آموزش (

مهارتهای 
  )ارتباطی

انحراف  میانگین  تعداد
انحراف  میانگین  تعداد  معیار

انحراف   میانگین  تعداد  معیار
  معیار

9  11/10  11/6  9  88/10  92/5  9  66/13  60/3  

  08/5  87/12  8  41/2  87/8  8  07/6  9  8  کنترل

در  2آزمون و پس 1آزمون میانگین نمرات پس ،شودمشاهده می) 2 ۀشمار(در جدول 
 در شاخص همبستگی دو نتایجنسبت به گروه کنترل افزایش داشته و  ،گروه آزمایش

که میانگین دو گروه در این شاخص تفاوتی با هم  دهد مینشان ) 3 ۀجدول شمار( نفری
  . ندارند

  2س آزمونپ  1س آزمونپ  نیش آزموپ  روهگ
  آزمایش

آموزش (
مهارتهای 
  )ارتباطی

انحراف   میانگین  تعداد
  معیار

خطای معیار 
انحراف   میانگین  تعداد  میانگین

  معیار
خطای معیار 
انحراف   میانگین  تعداد  میانگین

  معیار
خطای معیار 
  میانگین

9  66/83  26/22  42/7  9  11/92  17/21  05/7  9  104  09/16  36/5  

  95/4  14  62/76  8  07/6  23/18  44/66  9  77/7  33/23  77/77  9  کنترل
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  ج آمار توصیفی دو گروه آزمایش و کنترل در شاخص توافق زناشویینتای :4 ۀجدول شمار
  2س آزمونپ  1س آزمونپ  یش آزمونپ  روهگ

 آزمایش
آموزش (

مهارتهای 
  )ارتباطی

انحراف  میانگین  تعداد
انحراف  میانگین  تعداد معیار

انحراف   میانگین  تعداد معیار
  معیار

9  77/37  88/9  9  88/43  17/10  9  77/45  59/7  

  64/8  25/34  8  03/14  75/29  8  59/13  87/34  8 کنترل
  

  ج آمار توصیفی دو گروه آزمایش و کنترل در شاخص ابراز محبتنتای :5 ۀجدول شمار
  2س آزمونپ  1س آزمونپ  یش آزمونپ  روهگ

 آزمایش
آموزش (

مهارتهای 
  )ارتباطی

انحراف  میانگین  تعداد
انحراف  میانگین  تعداد معیار

انحراف   میانگین  تعداد معیار
  معیار

9  22/7  20/1  9  8  65/1  9  66/8  39/2  

  64/1  12/6  8  25/2  25/5  8  50/2  37/7  8 کنترل
  

نسـبت   ،2آزمون پسو  1آزمون دهد که میانگین گروه آزمایش در پسج نشان مینتای     
 ،)4ۀ جـدول شـمار  ( .نفـری افـزایش داشـته اسـت     به گروه کنترل در شـاخص توافـق دو  

دهد که میانگین نمـرات گـروه آزمـایش در    نشان می ،همچنین نتایج شاخص ابراز محبت
 .درگروه کنترل افزایش داشته اسـت  2و  1آزمون نسبت به میانگین پس 2و  1 آزمونپس

  )5 ۀجدول شمار(
  
  ن رفتـاری بـر میـزا    -های ارتباطی با رویکرد شـناختی  آموزش مهارت : 1شماره  ضیۀفر

  .مرد مؤثر است سازگاری زناشویی همسران معتادان
  گروهی و بین گروهی برای گروه کنترل و آزمایش  آزمون اثرات درون: 6ۀ جدول شمار

  در شاخص کل سازگاری زناشویی
  اداریسطح معن  F  میانگین مجذورات  Df  منابع

  هاتست
  گروه خطا× هاتست

2  
2  
30  

90/676  
11/404  
64/250  

70/2  
61/1  

08/0  
21/0  

 1  بین گروه خطا
15 

77/3876 
87/624 20/6  02/0  
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، نشـان  در شـاخص کـل سـازگاری زناشـویی     ،گروهـی های عوامـل درون آزمون نتایج     
و همچنـین اثـر    هـا یعنـی تسـت   ،گروهـی  برای اثرات درون ،)F )70/2دهد که مقدار  می

  .باشدنمی معنادار ،05/0در سطح کمتر از  ،ها و گروهتعاملی تست
اثـر معنـاداری    ،دهد که اثر گروه به عنوان عامل بین گروهـی نشان می نتایجهمچنین      
تـوان نتیجـه   بنابراین مـی . قرار دارد P >05/0در سطح معناداری  ،F=20/6چرا که  ،است

، در 1فرضـیه  (  تفاوت معناداری وجـود دارد  ،نظر تأیید آموزشگرفت که بین دو گروه از 
  ).ید واقع شدزناشویی در بین دو گروه مورد تأی شاخص کل سازگاری

زان رفتـاری و میـ   -های ارتباطی بـا رویکـرد شـناختی    آموزش مهارت : 2شماره  فرضیۀ
  .مرد مؤثر است رضایت زناشویی همسران معتادان

  
  در شاخص رضایت زناشویی ،گروهی برای دو گروه گروهی و بینرات درونآزمون اث: 7ۀ جدول شمار

  معناداریسطح  F  مجذورات میانگین Df  منابع

  هاتست
  گروه× هاتست

  خطا

2  
2  
30  

32/81  
22/44  
01/30  

71/2  
47/1  

08/0  
24/0  

  بین گروه
  خطا

1  
15  

61/198  
89/76  58/2  12/0  

  
هـا  یعنـی تسـت   ،روهـی گ عوامـل درون  ایجنتـ  ،رابطه با شاخص رضـایت زناشـویی  در      
71/2=F  بنابراین  ،دهدنشان می 08/0را در سطح معناداریF ما در سـطح   محاسبه شدۀ

ها و گروه نیـز در سـطح   همچنین اثر تعاملی تست .تواند معنادار باشدنمی ،05/0کمتر از 
  )F= 47/1( .نیست معنادار ،05/0کمتر از 

 ،نبـودن اثـر عوامـل را دارد    گروهـی نیـز حکایـت از معنـادار    آزمون عوامل بین  نتایج     
توان گفت که بین دو گروه در سطح معناداری مورد نظر قرار ندارد و می F= 58/2بنابراین 

، در ایـن مرحلـه از   الـف  بنابراین فرضیۀ. وجود ندارد داری، تفاوت معنااز نظر تأثیر آموزش
  .آزمون نیز مورد تأیید نیست
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ویی رفتاری و میزان همبستگی زناش -های ارتباطی با رویکرد شناختی مهارتآموزش      
  .مرد مؤثر است همسران معتادان

  گروهی برای گروه کنترل وگروهی و بیناثرات درون آزمون:  8 ۀجدول شمار
  آزمایش در شاخص همبستگی زناشویی

  سطح معناداری F میانگین مجذورات df منابع
 هاتست

  هگرو× ها تست
 خطا

2 
2  
30 

70/71 
70/1  
21/21 

38/3  
08/0  

04/0  
92/0  

 بین گروه
 خطا

1 
15 

65/21 
14/35 61/0  44/0  

  
نشان  ،در رابطه با شاخص همبستگی زناشویی ،گروهی آزمون اثرات درون نتایج     
ها معنادار است و اثر گروهی یعنی تستبرای اثرات درون ،F= 38/3 دهد که مقدار می

  .باشدمعنادار نمی 05/0در سطح معناداری کمتر از  ،F= 92/0و گروه  هاتعامل تست
در سطح معناداری  ،F=  61/0دهد که اثر عوامل بین گروهی نشان می نتایجهمچنین      
05/0 < p، توان نتیجه گرفت که بین دو گروه از نظر تأثیر آموزشمعنادار نیست و می، 

  .شودا مورد تأیید واقع نمیم تفاوت معنادار وجود ندارد و فرضیۀ
زان توافق زناشویی رفتاری و می - با رویکرد شناختی ،های ارتباطیآموزش مهارت     

  .مرد مؤثر است همسران معتادان
  

  گروهی برای دو گروه آزمایش و کنترلگروهی و بینآزمون اثرات درون : 9 ۀجدول شمار
  وافق زناشوییشاخص ت در 

  سطح معناداری F وراتمیانگین مجذdf منابع
  هاتست

  گروه خطا× ها تست
2 
2  
30 

89/67 
44/146  
87/71 

94/0  
03/2  

4/0  
14/0  

 بین گروه
 خطا

1 
15 

30/1152 
44/207 55/5  03/0  

را نشان   F/.= 94مقدار  ،شاخص توافق زناشویی ،گروهیهای عوامل درونآزمون نتایج     
هـا و گـروه نیـز    همچنین تعامل تست. ر نیستگروهی معنادادهد که برای اثرات درونمی
03/2 =F 05/0دهد که در سطح معناداری را نشان می < p، باشدمعنادار نمی.  
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دهد که در سطح را نشان می  F=  55/5گروهی آزمون اثرات بین نتایجاز سویی دیگر      
تفـاوت   ،آموزشتوان گفت که بین دو گروه از نظر  بنابراین می .است P > 05/0معناداری 

  .معناداری وجود دارد و آموزش توانسته دو گروه را از هم تفکیک کند
میزان ابراز محبـت   رفتاری بر -های ارتباطی بر اساس رویکرد شناختیآموزش مهارت     

  .مرد مؤثر است همسران معتادان
  

  ترلمایش و کنگروهی برای گروه آزگروهی و بینآزمون اثرات درون: 10 ۀجدول شمار
  در شاخص ابراز محبت

  سطح معناداری  F  میانگین مجذورات Df  منابع

  هاتست
  گروه× هاتست

  خطا

2  
2  
30  

98/2  
1/11  

87/2  
03/1  
85/3  

36/0  
03/0  

  بین گروه
  خطا

1  
15  

28/37  
09/6  11/6  02/0  

  
 ،دهـد گروهی برای شاخص ابراز محبت نشان میآزمون اثرات درون نتایجهمانگونه که      
03/1 =Fهـا و  ها معنادار نیست ولـی تعامـل تسـت   یعنی تست ،گروهی ، برای اثرات درون

    توان گفت که تعاملبنابراین می .قرار دارد ،p >05/0در سطح معناداری  ،F=  85/3گروه 
  .ها و گروه معنادار استتستبین 
که در سطح  ،دهدرا نشان می F= 11/6، گروهی نیزآزمون اثرات بین نتایجهمچنین      

تفاوت  ،بنابراین بین دو گروه از نظر تأثیر آموزش. واقع شده است ،p >05/0معناداری 
  .گیردمورد نظر مورد تأیید قرار می ۀمعناداری وجود دارد و فرضی

رفتـاری بـه    -های ارتباطی بر اساس رویکرد شناختی آموزش مهارت  -3فرضیه شماره 
  .مؤثر است دانسران و پیشگیری از بازگشت معتاهم
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  :گروه آزمایش

آموزش دیده

بازگشت

انصراف

  
  نمودار پیشگیری از بازگشت گروه آزمایش:  1 ۀمودار شمارن

  
  :گروه کنترل

افراد حاضر در گروه 

مرگ

 عدم دسترسی

برگشت

 
  نمودار پیشگیری از بازگشت گروه کنترل:  2 ۀنمودار شمار

  

20%  

20% 60% 

53% 

33% 
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در . از تست آزمایشگاهی استفاده شد ،به سوی مصرف جهت بررسی بازگشت معتادان     
نفر نیـز  بازگشـت    3و  داده نفر از آموزش انصراف 3 ،نفر انتخابی 15 گروه آزمایش از بین

نفـر   1بـرای   ،نفر انتخابی جهت بررسـی  15از  ،داشتند و در گروه کنترل) عود(به مصرف 
 .پذیر نشد به یک نفر نیز امکاننفر بازگشت به مصرف داشتند و دسترسی  5، مرگ رخ داد

، تعـداد ایـن   بازگشت به مصرف از تعداد فراوانی در این فرضیه به دلیل در دسترس بودن(
آمار مربوط به تعداد بازگشـت بـه مصـرف براسـاس منـابع      . است افراد در محاسبات آمده

    ).استدرمانی مرکز ترک اعتیاد 
         

  مرد در دو گروه آزمایش و کنترل برای معتادان) خی دو(ون معناداری آزم: 11 ۀجدول شمار
  سطح معناداری  رجه آزادید  تعداد  مجذور خی

52/0  25  1  47/0  
  

طح معناداری آن و س 52/0برابر با  ،دهد، مجذور خیچنانچه نتایج جدول نشان می     
بنابراین از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین تعداد فراوانی عود . باشد می 47/0برابر با 

  .در دو گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد )بازگشت به مصرف(
  

  گیریبحث و نتیجه
به بیانی دیگـر   ،های زناشویی درمانی استشالودۀ بسیاری از مداخله ،ایعوامل رابطه      

؛ بـه  1رمن و نیسکرنکو. (میان برد ای ازهای رابطهتوان با درمانای را میهای رابطهمشکل
  )1380نقل از برنشتاین و برنشتاین؛ ترجمۀ نائینی و منشئی،

هـای  از زوج ،هـای پریشـان  متغیری مهم برای تمایز زوج ،های ارتباطیمهارت بنابراین     
هـای ارتبـاطی بـر    مهـارت  به تأثیر برنامۀ ،)2007( و همکاران 2یالسین. غیر پریشان است

ها بـر سـطح سـازگاری زوجـین     دریافتند که آموزش مهارت و سازگاری زناشویی پرداخته
توانـد منجـر بـه تغییـر رفتـاری      مـی  هـا که این آمـوزش  اندآنها بیان کرده. استمؤثر بوده

                                                 
1 . Curman  &  Niskern 
2 . Yalcin 
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های ارتبـاطی  در رابطه با تأثیرآموزش مهارت .اعضای یک خانواده شود در رفتار ،درازمدت
مـرد، چنانچـه    ن سازگاری زناشویی همسران معتـادان رفتاری بر میزا -با رویکرد شناختی

نسبت بـه کسـانی کـه آمـوزش      ،اندهمسرانی که آموزش دیدهبین دهد، ها نشان مییافته
اثـر مثبـت آمـوزش     و نشـان دهنـدۀ   زناشـویی بیشـتری وجـود دارد   اند، سـازگاری  ندیده
  .های ارتباطی برگروه آزمایش است مهارت

 ها به بررسـی نقـش باورهـای   نیز در ارتباط با اهمیت کارکرد خانواده) 1384(اسالمی      
. اسـت  نـده بـه دادگـاه خـانواده، پرداختـه     کنارتباطی و سازگاری زناشویی زوجین مراجعه

دهـد کـه تصـحیح باورهـای ارتبـاطی در پیوسـتگی و سـازگاری        های وی نشان مـی یافته
هایی را مدنظر قرار داده که نسبت به خانواده ،از سویی پژوهش حاضر. زناشویی مؤثر است

شتری روبـرو  بی) روحی و جسمی( خطر ، بابه دلیل وجود مشکل اعتیاد ،های عادیخانواده
در ارتباط با تـأثیر آمـوزش و ارتقـاء سـطح رابطـه در       ،)2001(هالفورد و ساندرز . هستند
نسبت بـه   ،که اگر چه قدرت آمادگی افراد گروه پرخطر اند هنشان داد ،خطرهای پرخانواده

هـای بعـدی نشـان داد کـه     گیـری ها پـائین اسـت ولـی پی   برای این برنامه ،گروه کم خطر
جهـت بهبـودی نشـان     ،آمـوزش  ر، تمایل بهتری برای بـودن در برنامـۀ  پرخط هایخانواده
  .خطر نیز سودمند واقع شده استهای پرها برای خانوادهبنابراین آموزش مهارت. دادند
رفتاری توانسته است اثر  -های شناختیآموزش مهارت ،نتایج پژوهش حاضر بر اساس     

نتایج تحقیق حاضر  شود،و چنانچه مشاهده میمثبت برسازگاری زناشویی همسران داشته 
همچنـین نتـایج فرضـیۀ اخیـر بـا      . فوق همـاهنگی دارد  با نتایج تحقیقات مطرح شده در

 3، زولجیک روماویک)2001( ، هالفورد)1993(و همکاران  2، بکر)1992( 1تحقیقات افارل
همسـویی   ،)2007(همکـاران   و 6و تمپلتـون ) 2006(5لوپ، مکی)2003(4، لوفردا)2001(

  .دارد

                                                 
1. Ofarrell 
2. Bekir 
3. Zoljic Ramovic 
4. Loffreda  
5. Mackillop 
6. Templeton  
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بـر میـزان    ،رفتـاری  -با رویکرد شناختی ،های ارتباطیتأثیرآموزش مهارت در رابطه با     
همسـرانی کـه     واند همسرانی که آموزش دیده بیندهد، رضایت زناشویی، نتایج نشان می

  .اند، تفاوتی از لحاظ رضایت زناشویی وجود نداردآموزش ندیده
 ،رفتـاری  – با رویکرد شناختی ،های ارتباطیآموزش مهارت ثیرتأ همچنین درخصوص     

که بـین همبسـتگی زناشـویی گروهـی کـه       نتایج نشان داد ،بر میزان همبستگی زناشویی
  . اند تفاوتی وجود ندارداند و گروهی که آموزش ندیدهآموزش دیده

شـویی و همبسـتگی   بر میزان رضایت زنا ،های ارتباطیدر رابطه با تأثیرآموزش مهارت     
نکته  اولـین : توان به نکاتی که در صحبتهای همسران وجود داشت اشاره کردمی ،زناشویی

الشـعاع  های زندگی آنها را تحتاعتیاد همسرانشان برنامه که کنندهمسران بیان می ،آنکه
 شـان رضـایت  کرده و در پاکی خود بـاقی بماننـد از رابطـه    است و چنانچه ترک قرار داده

تک بعدی همسـران آنهـا در ایـن     نگاه ،شودبنابراین مالحظه می. خواهند داشت یشتریب
بسـیاری از افـراد    دلیلاین درحالی است که  ،سازدنیاز آنها را به آموزش مرتفع می ،رابطه

های خود بـه  در بررسی ،)1994(گاتمن . ارتباط ضعیف با همسرانشان است ،کنندهمصرف
انتفـاد و   -1 :آنها از جمله ،آشفته وجود دارد مواردی در یک رابطۀ کهدارد این نکته اشاره 

پـذیری در برابـر   عـدم انعطـاف   -4کـردن  دفاعی برخورد  -3تحقیر و سرزنش  -2شکایت 
  ) 1997، ١به نقل از یانگ و النگ( .است همسر

شخصـیت   ،کندمحقق در رابطه با عدم تأیید این دو فرضیه مطرح می ی کهنکته دیگر     
 بـوده و در اثربخشـی آمـوزش    گر مداخله عاملیمراجعین تحت آموزش است که به صورت 

واد، خـانواده بـه   م دۀکنندر پی زندگی با یک مصرف. دهدمقاومت مراجعین را افزایش می
و  ٢بـه نقـل از ریچتاریـک   ( 1990چنانچـه مـوس  . شودسوق داده می سوی آسیب پذیری

و روانی در بـین افـرادی    یگی و آشفتگی های روحافسرد ،کندبیان می ،)1997همکاران؛ 
ایـن   ودهـد  هـا نشـان مـی   میزان استرس را در این خانواده ،کننده دارندکه همسر مصرف

 بـه نظـر   . ازدواج ها روابطی پر از استرس، فشار و نگرانی را برای همسـران بـه همـراه دارد   
توانـد بـا   ای مـی هبـا تشـکیل جلسـات مشـاور     ،هـای شخصـیتی  ژگـی  رسد برخی از ویمی

  .اصالح شودتر ریزی آموزشی دقیق برنامه
                                                 

1.Yong & long 
2. Rychtarik 
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بـین   طی آموزشی که در جهـت ارتقـاء رابطـۀ    ،)1998( ١همچنین مارکمن و هالوگ     
 ،ولـی در یـک سـوم مـوارد     ،ای را مشاهده کردندپیشرفت قابل مالحظه ،همسران داشتند

 ،)1996ل از هالفورد و ساندرز، به نق( .از کیفیت ارتباط مطلوب اثری دیده نشد ،بعدمدتی 
کـه تـأثیر ایـن    ) 1997(و همکـارانش   ٢در این تأثیر منفی درمطالعات ون فلـت  یتوضیح

آنها دریافتند که تحقیقات جهت  .شودمشاهده می ،روش درمانی را مورد بررسی قرار دادند
 )ان منبعهم( .های خاص در افزایش رضایت آنها ناکافی بوده استبررسی نیازهای خانواده

       
های به هم وابسته نقش ،)1996( ٣های مطرح شدۀ اپستین ل نکته آخر اینکه بر اساس مد

همکـاران؛   و ٤داجـن  بـه نقـل از  ( .سازدآنها را در جهت بهبودی مقاوم می ،اعضای خانواده
آن اشاره  نیز به) 2001( و همکاران 5ای است که روتاندا این نکته ،)1383 ترجمۀ رنجگر،

کنـد و حتـی در کنـار وی     در برابـر اعتیـاد حمایـت مـی     شهمسـر از شـوهر  : که اند ردهک
طـی  . کنـد  عمـل مـی   ،شـوهر  کننـدۀ در واقع به عنـوان یـک توانمنـد   . کندمی شهمراهی
مستلزم سازگاری مجـدد بـا    ،تغییر کردن ،آنها نظر از ه،این همسران شد باای که مصاحبه

و به آن عادت  های فعلی را پذیرفتهنقش ،ا طی مدتهاآنه های خانواده است زیراسایر نقش
  .بنابراین در مقابل تغییر مقاومند ،اندکرده
هـای حمـایتی   واده و سیسـتم خـان  اقتصـاد  ،از جملـه  ،همچنین تأثیر عوامـل جـانبی       

ضعیف و همچنین عـدم  وضعیت مالی . توان نادیده گرفتها در روند درمانی را نمی خانواده
کنندگان تأثیر داشـته  تواند بر شرایط روحی مراجعهمی ،هر یک از زوجین وادۀحمایت خان

  .باشد
  ، همانگونـه کـه   ق زناشوییبر میزان تواف ،های ارتباطیدر رابطه با تأثیر آموزش مهارت     
 ،ندیـده  نسبت بـه گـروه آمـوزش    ،دیده گروه آموزشباید گفت که دهد،  ها نشان مییافته

  . دارند یبیشتر یتوافق زناشوی

                                                 
1. Hahlweg 
2.Wan Widenfelt 
3. Epstein 
4. Dodgen 
5 . Rotunda And et al 
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بـا هـدف    ،پیشـگیری از پریشـانی زناشـویی    برنامۀ در ،)1993(های مارکمن یریپیگ     
حل مسأله، دریافت کـه پیـام رسـانی کسـانی کـه       های مؤثر پیام رسانی وآموزش مهارت
عملکـرد   ،خشـونت بـین آنهـا بیشـتر و در مقابـل      تـر، تری داشـتند منفـی  عملکرد ضعیف

تری داشتند در سطح باالیی از خشـنودی در ارتبـاط قـرار    سانی مثبتر هایی که پیام زوج
  .گرفتند

هـای ارتبـاطی را در   مهـارت  ،در پژوهشی طولی ،)2001(1و استنلی) 1989(مارکمن      
کـاهش در ارتبـاط منفـی و     ،تحقیقـات آنهـا  . بین زنان و مردان مورد ارزیابی قـرار دادنـد  

رت حــل مســأله و بیــانگر افــزایش قــد ،نتــایج نشــان داد وافــزایش در روابــط مثبــت را 
به نقل از ( .های ناگهانی بوده استهای خطر و استرسگیری زن و مرد در موقعیت تصمیم

  )2001هالفورد و ساندرز، 
 ،ام داده بودنـد انجـ  ،)1984( که هالوگ و همکـارانش  ،رفتاری درمانی در آموزش زوج     

 ،یشتر و رفتارهای منفی کمتری را به دنبال داشـت رفتارهای مثبت ب ،که آموزشدریافتند 
بـه   ،مسأله در گروه آزمـایش  همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که الگوهای آموزش حل

توان اثر مداخالت درمـانی  بنابراین می ،های نرمال و عادی شباهت بیشتری داشتخانواده
  .تجربی را مؤثر دانست

هـای ارتبـاطی بـا سـازگاری     اثـر آمـوزش مهـارت    ،شـی نیز در پژوه ،)1381(پور فقیر     
هـای  نتایج تحقیقات وی نشان داد که بین مهارت .زناشویی را مورد بررسی قرار داده است

گیـری و حـل   های تصـمیم چنین بین مهارتهم با سازگاری زناشوی و ،رفتاری و ارتباطی
یج به دست آمده در پژوهش نتا. باالیی وجود دارد ها و سازگاری زناشویی رابطۀزوج مسألۀ

ایش میـزان توافـق همسـران اسـت و     افـز  حاکی از تأثیر مثبت این آمـوزش بـر   حاضر نیز
  .های انجام شده در این رابطه هماهنگی داردتوان گفت که با پژوهش می

میـزان  بـر   ،رفتـاری  -های ارتباطی با رویکرد شناختیتآموزش مهار خصوص تأثیردر     
 دیـده و گـروه آمـوزش   دهد که بین گروه آمـوزش وهر، نتایج نشان میابراز محبت زن و ش

  . ندیده تفاوت معناداری وجود دارد

                                                 
4 . Stanly 
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 ، در مطالعـۀ خـود بـه بررسـی مشـاورۀ     )1993(افارل  ،ابراز محبت در خصوص مؤلفۀ     
اورۀ ها شـوهران تحـت مشـ   این مشاورهدر  .کندکنندگان الکل اشاره میازدواج سوءمصرف

 ،گـروه اول . های درمانی به سه دسـته تقسـیم شـدند   گروه کل قرار داشتند کهاعتیاد به ال
کـه   بودنـد  افـرادی  ،گـروه دوم  ،افرادی بودند که هیچگونه درمان زناشویی دریافت نکردند

 افـرادی  ،های رفتاری دریافـت کردنـد و گـروه سـوم    وسوسه همراه با مهارت داروهای ضد
 مطالعـۀ  نتـایج . اسات در روابط زناشویی بوده اسـت که تأکید درمان برای آنها، احس بودند

مصرف افراد در گروه سـوم   افارل نشان داد که افزایش در سازگاری زناشویی و کاهش سوء
  )  1385خادمی و روشن، : ؛ ترجمۀ  1به نقل از لوئیس. (بیشتر است

بر پیشگیری رفتاری  -های ارتباطی با رویکرد شناختیدر رابطه با تأثیر آموزش مهارت     
نشـان   ،)2و  1نمودار ( این فرضیه های توصیفییافته ، نتایجمصرف معتاداناز بازگشت به 

اما . متری وجود داردبازگشت به مصرف ک ،نسبت به گروه کنترل ،داد که در گروه آزمایش
از لحـاظ آمـاری معنـادار     ،تفاوت در تعداد فراوانی ،دهد نتایج آماری نشان میهمانطور که 

هـای  هـای قبلـی، حـاکی از تـأثیر آمـوزش مهـارت      های فرضیهچنانچه نتایج یافته. ستنی
هـا   ش تعداد نمونهرود با افزایش مدت زمان و همچنین افزای انتظار می .ارتباطی بوده است
  .دست یافت به نتایجی مثبت

آزمـون  امکـان   ،های آنهابه علت در دسترس نبودن افراد و خانواده ،چنانچه اشاره شد     
 ،مجدد از همسران وجود نداشت، بنابراین براسـاس اطالعـات دریـافتی از مراجـع درمـانی     

  .  آخر محاسبه شد اد افراد بازگشت به مصرف در فرضیۀتعد
. توانـد در مراکـز درمـان و بـازپروری اعتیـاد اسـتفاده شـود       پژوهش حاضر مـی  نتایج     

  .آموزش داده شود ان بیشترهایی با مدت زمدوره درشود همچنین پیشنهاد می
  

                                                 
1  . Lewis  
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  .کارشناسی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ترجمۀ شکوه . (رمان کارآمدخانواده درمانی تضمین د ،)1378(، لوئیس، جودیت .، اسپری، لن.جانکارلسون،  - 
  .سازمان انجمن اولیاء و مربیان: تهران ،)نژاد نوابی

  .ستاد مبارزه با مواد مخدر: تهران. راهنمای پیشگیری از سوء مصرف مواد ،)1380(کاویان، مرجان  - 
  .مترجم: تهران ،)ترجمۀ پروانه کارکیا( فهمیدن و فهماندن و ارتباط مؤثر ،)1379(کول، کریس  - 
رساله  .ای در فرزندان شاهدرابطه سازگاری زناشویی با عوامل شخصیتی و سبکهای مقابله ،)1381(مالزاده، جواد  - 

  .، دانشگاه تربیت مدرسدکتری
های زندگی بر پیشگیری از نقش آموزش مهارت ،)1382(، ولیانی، محبوبه .سموعی، راحله ،.منشئی، غالمرضا - 

دانشگاه . های پیشگیری دیدگان و راهعه مقاالت اولین همایش تبیین علمی بزهمجمو. اعتیاد جوانان شهر اصفهان
  .واحد خوراسگان. آزاد اسالمی اصفهان
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