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Abstract  
Background: One of the main challenges in methadone maintenance treatment is relapse and lack 
of sustainability on treatment. Therefore, considering the effective factors in this regard and 
reducing it through psychological interventions as an adjunct to medication is necessary.  
Objective: The current study aimed to determine the effectiveness of communication skill training 
based on cognitive-behavioral model on communication patterns and recurrent relapse in drug 
dependent couples. 
Methods: This study was a quasi-experimental intervention with pretest-posttest and control group 
in 2013 which carried on 40 couple referred to public addiction treatment center of Qazvin city. 
These people had troubled communication patterns and were selected using convenience sampling 
and were divided into two groups of intervention and control, randomly. Two groups were assessed 
by relapse prediction scale (RPS) and structured clinical interview for DSM (SCID-I) for men and 
communication pattern questionnaire (CPQ) for couples in pre and post-test. Intervention group 
received 9 two hours sessions of communication skill training based on cognitive-behavioral model. 
Data were analyzed using Levin and Box tests and multivariate analysis of covariance 
(MANCOVA).  
Findings: The difference between the intervention and control groups in the constructive 
communication pattern with 51% (p<0/05), in mutual avoidance pattern with 61% (p<0/0001) and 
in the demand / withdraw pattern with 45% (p<0/05) was statistically significant. Also, the 
difference between the two groups in the rate of relapse with 64% (p<0/0001) was statistically 
significant. 
Conclusion: According to the findings it seems group training of communication skill based on 
cognitive-behavioral model can improve the communication patterns in drug-dependent couples, as 
well as prevents relapse in men.  
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بر  رفتاري –هاي وابسته به مواد مخدر براساس مدل شناختیثر به زوجؤتأثیر آموزش ارتباط م
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چکیده 

 این مورد و کاهشثر در ؤعوامل م به توجه ،لذا .است بر درمان ماندگاري عدم و لغزش متادون، با دارندهنگه درمان عمده هايشچال از یکیزمینه: 
 .است عنوان مکمل دارودرمانی ضروريبه شناختیروان هايمداخله وسیله به آن

بر الگوهاي ارتباطی و عود  رفتاري -هاي وابسته به مواد مخدر براساس مدل شناختیتعیین تأثیر آموزش ارتباط مؤثر به زوج مطالعه به منظور هدف:
 مجدد انجام شد.
کننده به زوج مراجعه 40بر روي  1392در سال ، آزمون با گروه شاهدپس -آزموني نیمه آزمایشی با طرح پیشامداخله مطالعهاین ها: مواد و روش

صـورت  بـه  انتخاب وگیري در دسترس دار ارتباطی داشتند و به روش نمونه الگوهاي مشکلمراکز دولتی ترك اعتیاد شهر قزوین انجام شد. این افراد 
و مصاحبه بـالینی   RPS)(پذیري بازگشت به مصرف مواد بینی مقیاس پیش نامهپرسشدو گروه با  .و شاهد تقسیم شدند دو گروه مداخلهتصادفی به 

مداخلـه  آزمون ارزیابی شدند. گروه ها در مراحل پیش و پسبراي زوج(CPQ) نامه الگوهاي ارتباطی براي مردان و پرسش SCID-I)( یافته ساختار
 و بـاکس ، لـوین  هاي آمـاري آزمونها با داده .را دریافت کردند رفتاري -گروهی نحوه ارتباط مؤثر براساس مدل شناختیآموزش ساعتی  2 جلسه 9

 تحلیل شدند. )MANCOVA(چندمتغیري  تحلیل کوواریانس
) p>0001/0( 61/0)، در نمره الگوي اجتناب متقابل با p>05/0( 51/0تفاوت بین دو گروه مداخله و شاهد در نمره الگوي ارتباط سازنده با ها: یافته

) p>0001/0( 64/0دار بود. همچنین تفاوت بین دو گروه در نمره میزان عود با ) از نظر آماري معنیp>05/0( 45/0گیري با تقاضا/کنارهو در الگوي 
  دار بود.از نظر آماري معنی

رفتاري  -هاي وابسته به مواد مخدر براساس مدل شناختیرسد آموزش گروهی نحوه ارتباط مؤثر به زوجنظر میها، بهبه یافته با توجه گیري:نتیجه
 شود. الگوهاي ارتباطی و پیشگیري از عود مواد در مردان می بهبودموجب 

 
 وابستگی به مواد مخدررفتاري، عود،  -ارتباط، درمان شناختی  ها:کلیدواژه

 

 
 

:مقدمه 
مشـکالت   تـرین مهم از مواد مصرف ءوسو  وابستگی     
ه افـزود  آن قربانیـان  شمار بر روز هر که ستاحاضر عصر
 بـا  عودکننـده  و مـزمن  اختاللـی  ،این معضـل ) 1(شود.می

ی اصـل  عالمـت . است تبازگش و يبهبود مکرر هايدوره
ي رفتـار  شناختی، میعال از ايمجموعه، مواد به تگیوابس

ن داشـت  وجـود  بـا  فـرد  آن طـی  که است فیزیولوژیکیو 
ن همچنـا  مواد، مصرف با مرتبط مالحظه قابل التمشک

  )2(د.دهمی ادامه مصرف به

یکـی از رویکردهـاي    ،دارنـده بـا متـادون   درمان نگه     
شناخته شده جهت درمان و کاهش آسـیب وابسـتگی بـه    

هـاي عمـده در درمـان       است. یکـی از چـالش   مخدرمواد 
میـزان کـم مانـدگاري بـر      دارنده با متادون، لغـزش و نگه

 98 شـده،  انجـام  هـاي پـژوهش  براسـاس  )3(.درمان است
 درمـان،  اول سـال  در اگـر  مـواد  بـه  وابسـته  افراد درصد

گیـري  پی شناختیهاي رواندرمان باهمراه  را دارودرمانی
بنابراین  )4(کرد.خواهند شروع را مواد مجدد مصرف ،نکنند
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مصرف مواد و عـود  به با توجه به ماهیت مستعد بازگشت 

ریزي یک برنامه درمانی که ترکیبـی  طرح ،در این بیماران
شـناختی باشـد، امـري    هـاي روان از دارودرمانی و مداخلـه 

 )3(شود.بسیار حیاتی محسوب می

شــناختی مهــم در اي روانیکــی از الگوهــاي مداخلــه     
 -درمان اعتیاد و پیشگیري از عود، الگوي درمان شـناختی 
اي رفتاري مارالت است. در این الگـو بـر نقـش فراینـده    

شـناختی  هاي روانگیري و تداوم اختاللشناختی در شکل
کوشد با دستکاري سیستم شـناختی  تأکید شده است و می

فرد (ایجاد تغییر در تفکر معیوب و باورهـاي ناسـازگارانه)   
زننده را کـاهش و کنتـرل   آسیبهاي هیجانی خود واکنش

 )5(افــزایش دهــد. ،فــرد را در رویــارویی بــا مــوارد لغــزش
جـو در موقعیـت   برحسب این الگـو، هنگـامی کـه درمـان    

هـاي  گیـرد، در صـورت فقـدان پاسـخ    پرخطري قرار مـی 
  آمــدي وي کــاهش اي مناســب، احســاس خودکــارمقابلــه

یابد و انتظارهاي مثبتی در زمینه اثرات مصرف مواد در می
گیرد که این وضعیت به لغزش و خطر شکل میموقعیت پر

   )3(شود.عود منجر می
زناشویی عبارت از فرایندي است کـه طـی آن   ارتباط      

صورت کالمـی در قالـب گفتـار و چـه       زن و شوهر چه به
، حالـت  دادن، مکـث کالمی در قالـب گـوش  صورت غیربه

مختلف با یکدیگر به تبادل احساسات و  هايژستچهره و 
هـاي نگریسـتن بـه سـاختار     پردازند. یکـی از راه افکار می

هـاي  کانـال به الگوي ارتباط زوجین یعنـی  ، توجه خانواده
 بـه ارتباطی است که از طریق آن زن و شوهر با یکـدیگر  

 )6(پردازند.تعامل می
وفـور در یـک   هاي ارتباطی که بهبه آن دسته از روش     

شود و در افتند الگوهاي ارتباطی گفته میخانواده اتفاق می
شود که هـر  درونی اطالق میروابط زناشویی به الگوهاي 

   )7و6(آورد.زوج با خود به روابط زندگی زناشویی می
الگوهــاي ارتبــاطی  ارتبــاطی و هــايفقــدان مهــارت     

 هـاي بـین  در بستر خـانواده، بسـیاري از تعـارض    ناکارآمد
دهد و با عود مصرف رابطه تنگاتنگی فردي را افزایش می

   مـواد رنـج    مصـرف بیمارانی کـه از اخـتالل سـوء    ) 3(دارد.

خصوص همسـر  برند، اغلب در روابط خود با دیگران بهمی
  )8(هاي باالیی دارند.آشفتگی

ها با تأکیـد بـر مهـارت ارتبـاط     برنامه آموزش مهارت     
جاي درمان، بر یـادگیري (چگـونگی غنـی کـردن     مؤثر به

د نزدیک خود و گـوش  ابرازي، درك خود و افرارابطه، خود
تواند بـراي  آموزش ارتباط مؤثر می) 9(کند.دادن) تأکید می

صورت مؤثر در زمان حال و حل صدمات و عمل کردن به
هـاي زنـدگی در آینـده اسـتفاده     مواجه شدن بـا شکسـت  

 ) 10(شود.
ها، درگیر کـردن همسـر فـرد    همچنین بنا بر پژوهش     

شـناختی  هـاي روان وابسته بـه مـواد در درمـان و مداخلـه    
 )8و3و2(شود.تر درمان میموجب اثربخشی بیش

بنابراین با توجه به نیاز جدي مراکز درمانی اعتیاد بـه       
درمـانی و      ویـژه گـروه  هـاي مختلـف، بـه   استفاده از روش

درمانی پژوهش حاضر با هدف تـأثیر آمـوزش ارتبـاط    زوج
س مـدل  هاي وابسته بـه مـواد مخـدر براسـا    مؤثر به زوج

 رفتاري بر الگوهاي ارتباطی و عود انجام شد. -شناختی
 
هامواد و روش: 

پـس از کسـب    اي نیمه آزمایشیاین پژوهش مداخله     
بـه  دانشگاه علوم پزشـکی قـزوین   مجوز از کمیته اخالق 

آزمـون بـا   پـس آزمـون  با طرح پیش 8488/20/28 شماره
(مردان وابسته زوج  40 بر روي 1392گروه شاهد در سال 

کـه بـه منظـور تـرك      هـا) به مواد افیونی و همسـران آن 
مصرف مواد مخدر به مراکز دولتی تـرك اعتیـاد (درمـان    

) شهر قزوین مراجعـه  MMT دارنده با متادون یا مرکزنگه
درصـد   90با توجه به این که بـیش از   انجام شد. ، کردند

بـر روي   کنندگان به این مراکز مرد بودند، مطالعـه مراجعه
مرد وابسـته   کننده نفر مراجعه 500 از بین ها انجام شد.آن
   نامـه الگوهـاي ارتبـاطی،    پرسـش مـواد بـا اسـتفاده از    به 

 ت الگوهاي ارتباطی، انتخاب شدند. هاي داراي مشکالزوج
در پژوهش حاضر منظـور از الگوهـاي ارتبـاطی، سـه          

/ تقاضـا الگوي ارتباطی (سازنده متقابل، اجتنابی متقابـل و  
 )7() بود.1984گیري) کریستنسن و ساالوي (کناره



 ی                                                       پژوهش/ مقاله 1395 آذر و دي)، 88(پی در پی 5، سال بیستم، شماره مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین                                                       46 

  
ا به این پژوهش عبارت بودنـد  ههاي ورود زوج مالك     
سال، حداقل یـک سـال زنـدگی     45تا  18داشتن سن از: 

(جهـت تکمیـل    تحصیالت حداقل سیکل مشترك، میزان
  -نامــه، انجــام تکــالیف و درك مفــاهیم شــناختیپرســش

پریش در زمـان   روان رفتاري) و عدم مصرف داروهاي ضد
هـاي ورود بـراي مـردان    ورود به برنامه درمـانی. مـالك  

وابسـتگی بـه    عبارت بودند از: وجود معیارهاي تشـخیص 
راهنمـاي تشخیصـی و    ویرایش چهارممواد افیونی بر پایه 

 بـالینی  مصـاحبه  و(DSMIV)  روانـی ي اهآماري اختالل
سپري کردن بیش از یک ماه  )13(،(SCID-І)ساختاریافته 

سال و  10تا  2آمیز با متادون، طول اعتیاد  درمان موفقیت
مطالعـه   هـاي خـروج از  داشتن عود بیش از دوبار. مـالك 

ــه اخــتالل  ــتال ب ــی،  هــاي روان شــامل اب پریشــی، دوقطب
 براسـاس A و  B اي اخـتالل شخصـیت کالسـتر    تجزیـه 

DSM IV .و بیماري شدید بدنی بود 
زوج انتخاب شده به صورت تصادفی بـه دو گـروه    40     

  زوج). 20مداخله و شاهد تقسیم شدند (هر گروه 
نسبت بـه موضـوع   کنندگان پس از آگاه کردن شرکت     

ــژوهش، ــداف پ ــه و اه ــودن محرمان ــات و  ب ــباطالع   کس

هاي جلسه گروه مداخله براي شرکت در نامه کتبی،رضایت
درمانی به صـورت زوج (زن و مـرد) دعـوت شـدند و      گروه

 هاي درمانی بعدي باقی ماند. گروه شاهد در انتظار مداخله
اي یـک   صـورت گروهـی هفتـه   هاي آموزش بـه جلسه    

بهمـن   22بیمارسـتان   MMTساعتی در مرکـز   2جلسه 
قزوین طی دو ماه براي گـروه مداخلـه برگـزار شـد. ایـن      

شناس ارشد اجرا شد که مراحـل   درمان توسط دو نفر روان
ــاري و  -نظــري و عملــی پیشــرفته درمــان شــناختی  رفت

هاي زندگی را تحـت سرپرسـتی گذرانـده بودنـد و      مهارت
ها را نیـز داشـتند. در    به کار بالینی با افراد معتاد و زوجتجر

شـناختی   گونه مداخله رواناین مدت افراد گروه شاهد هیچ
را دریافت نکردند و فقط تحت درمان با متادون و معاینـه  

 .پزشک قرار داشتند
ابزارهــاي مــورد اســتفاده در ایــن پــژوهش، مقیــاس      
، (RPS)بینـی پـذیري بازگشـت بـه مصـرف مـواد        پیش

بـالینی  مصـاحبه   و )CPQ(ارتبـاطی   نامه الگوهايپرسش
 بود. (SCID-І)ساختاریافته 

بینی پذیري بازگشـت بـه مصـرف مـواد      مقیاس پیش     
(RPS)      توسط رایت بـه منظـور ارزیـابی میـزان احتمـال 

برگشت به مواد در بیماران وابسته به آن تهیه شد. نسـخه  
سـؤال دارد کـه هـر سـؤال شـامل       50 اصلی این مقیاس

هایی است که معموالً میل به مصرف کوکایین یـا   موقعیت
) ایـن  1383مهرابی و همکاران ( )11(انگیزد. کراك را برمی

سؤال آن را  45آزمون را متناسب با مواد افیونی بازبینی و 
نتخاب کردند که طبق طیـف لیکـرت از صـفر تـا چهـار      ا

دهـی   اسـاس پاسـخ  شـود. در مجمـوع بـر    گذاري مـی  نمره
توان نـوع مقابلـه، میـزان اشـتیاق و احتمـال       آزمودنی می

بینی کـرد. پایـایی    بازگشت مجدد به مصرف مواد را پیش
درصـد   94اولیه این آزمون در خرده مقیاس میزان اشتیاق 

دسـت آمـده بـین    صد و همبستگی بهدر 97و میزان میل 
 )4(است. شده گزارش درصد 85 دومهاي قسمت اول و نمره
کــه بــراي      )CPQ(نامــه الگوهــاي ارتبــاطی پرســش     

کـار گرفتـه شـد،    ها  بـه  گیري الگوهاي ارتباطی زوجاندازه
 9گـویی   سؤالی و داراي مقیاس پاسخ 35نامه پرسشیک 
کریستنسـن و سـاالوي   اي لیکرتی است که توسـط   درجه

ها را  نامه رفتار زوجاین پرسش )10() تهیه و اجرا شد.1984(
سـنجد شـامل:      مـی تعـارض زناشـویی     گانه در مراحل سه

آید  وجود میها به هنگامی که مشکلی در روابط زوج -الف
مشـکل ارتبـاطی     مدت زمانی کـه دربـاره   -سؤال)، ب 4(

تبـاطی در سـه   مشـکل ار  -سؤال) و ج 18شود ( بحث می
  خرده مقیاس الگـوي ارتبـاطی سـازنده متقابـل، اجتنـابی     

  )12( سؤال). 13گیري ( متقابل و تقاضا/کناره
هـاي   ) اعتبار خرده مقیاس1993کریستنسن و هیوي (     

تـا   50نامه را به روش آلفاي کرونباخ برابـر بـا   این پرسش
همسانی درونـی ایـن مقیـاس     درصد به دست آوردند. 78
ي مردان و زنان در این خرده مقیاس بـه ترتیـب برابـر    برا
 )10(.شده استدرصد گزارش  84و  81

) میزان پایایی و روایی 1386مهر و همکاران ( خجسته     
نامه را در شهر اهواز بررسی کردند و آلفاي کرونباخ پرسش
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محاسـبه شـد و روایـی همگـرا      73/0تا  60/0نامه پرسش

ها به ترتیب سازنده متقابـل   مقیاسکدام از خرده  براي هر
 47/0گیـري   و تقاضـا/کناره  39/0، اجتنابی متقابـل  46/0

 )12(محاسبه  شد.
 تشخیص براي )SCID-I( ساختاریافته بالینی مصاحبه     

ــتالل ــک اخ ــور ی ــاي مح ــکیروان ه ــاحبه و پزش اي  مص
بـا اسـتفاده از   در ایران پایایی این ابزار  .پذیر است انعطاف
گـزارش   95/0بازآزمون با فاصله یک هفته  -آزمونروش 

آزمون   ترجمه شده  ه و روایی محتوایی و صوري نسخهشد
شناسی بالینی تأییـد شـده    سه تن از اساتید روان  به وسیله

 )13(است.
هاي گروهـی مطـابق بسـته آموزشـی     محتواي جلسه     

رفتاري و شامل موارد زیـر   -ارتباط مؤثر به شیوه شناختی
 )15و14().1(جدول شماره  بود

 ريـپذی یـبین شـاي پیـه اده از مقیاسـارزیابی با استف     
 ه ـی در دو مرحلـاي ارتباطـه الگوهـنامت و پرسشـبازگش

هاي گروهـی) از هـر دو   (قبل از آغاز و بعد از پایان جلسه
  هـت کـر اسـل ذکـد. قابـام شـد انجـمداخله و شاهگروه 

تنهـا در   پذیري بازگشت به مصرف مـواد بینی پیشمقیاس 
هم در  نامه الگوهاي ارتباطیپرسش کننده و مردان شرکت

افزار نرم استفاده از باها زنان انجام شد. داده مردان و هم در
21SPSS  واریانس کو باکس و تحلیل ،هاي لوینآزمون و

 تحلیل شدند. تجزیه و )MANCOVA( چند متغیري
 
هایافته: 

هــاي هــاي مربــوط بــه فرضــیهقبــل از تحلیــل داده     
هـا بـا آزمـون بـاکس     پژوهش، مفروضه همگنی واریانس

(box) دسـت داري بهبا توجه به سطح معنیشد و  بررسی 
/.)، ماتریس کواریانس در دو گروه متقـارن بـود.   25آمده (

هـا بـا اسـتفاده از    همچنین نتایج آزمون همگنی واریـانس 
ــه   ــروه مداخل ــوین در دو گ ــون ل ــه     آزم ــاهد در مرحل و ش

ارتبـاطی   هـاي الگوهـاي  را براي متغیر Fآزمون، مقدارپس
بازگشت بـه  گیري و سازنده، اجتنابی متقابل و تقاضا/کناره

 36/1و  36/0، 48/1، 32/0 به ترتیب برابر بامصرف مواد 
گروه بود  واریانس دودهنده عدم تفاوت بیان کرد که نشان

 .بودرعایت شده  هاو مفروضه همگنی واریانس
 

 

 هاموضوع و محتواي آموزشی جلسه -1جدول 

 هامحتواي آموزشی جلسه هاموضوع جلسه

 آزمونآشنایی و پیش اول:
کننده، آشنایی  فقط در مردان شرکت پذیري بازگشتبینی پیشمقیاس  ونامه اطالعات فردي انجام پرسش ،آمدگویی خوش

 اثرات ارتباط مؤثر در زندگیبا قوانین، اهداف برنامه و بررسی اعضاي گروه با هم و با رهبر گروه، آشنایی اعضاي گروه 

و تأثیر نقش فکر بر نحوه ارتباط و ایفاي نقش نحوه اثر تفکر و الگوهـاي   A  ،B  ،Cتعریف ارتباط و ارتباط مؤثر، آموزش  آموزش ارتباط مؤثر و نقش فکر دوم:
 تأکید بر انجام تکلیف خانگی، دریافت بازخورد، هاه سؤالپاسخ بارتباطی بر ارتباط، 

در ارتباط، ، خودآگاهی با توجه به نقش عوامل درونی در ارتباط، نقش خطاهاي شناختی موانع ارتباطمروري بر جلسه قبل،  خطاهاي شناختی خودآگاهی وآشنایی با آموزشسوم: 
 شرفتیپ زانیکاربرگ م لی، تکمجلسهارایه تکلیف، بازخورد 

ارتبـاط   ،هـا  گـوش دادن فعـال، مهـارت بـازگویی شـنیده      مهـارت توجـه مثبـت،    ،تکـالیف بررسی  مروري بر جلسه قبل و هاي ارتباطیمهارت آموزشچهارم: 
 شرفتیپ زانیکاربرگ م لیتکمارایه تکلیف، بازخورد از جلسه، هاي نحوه صحبت کردن (نحوه گفتگو)،  مهارت غیرکالمی،

 و همدلی هابیان احساس آموزشپنجم: 
 ه تکلیف و بازآموزي جلسه قبـل، ایهمدلی، ار ها و بیان نیازها، مهارت ابراز احساس ،تکالیفبررسی مروري بر جلسه قبل و 

 شرفتیپ زانیکاربرگ م لیتکم، بازخورد جلسه، شرفتیپ زانیکاربرگ م لیتکم

ـ ارا ،روش حـل مسـأله   ،مهارت ابراز وجود ،تکالیفبررسی مروري بر جلسه قبل و  ششم: حل مسأله  لیـ ه تکلیـف، بـازخورد از جلسـه، تکم   ی
 شرفتیپ زانیکاربرگ م

هاي کنـار آمـدن بـا فـرد خشـمگین (بـا تأکیـد بـر همسـر           مدیریت خشم، روش تکالیف،بررسی مروري بر جلسه قبل و  هفتم: مدیریت خشم
 شرفتیپ زانیکاربرگ م لیتکم ،خشمگین)، بازخورد، ارایه تکلیف

بـازخورد از   ،مهارت ایجاد وقفه، ارایـه تکلیـف   ،تکالیف، مهارت حل تعارض و روش مذاکرهبررسی مروري بر جلسه قبل و  هشتم: حل تعارض
 شرفتیپ زانیکاربرگ م لیجلسه، تکم

 آزموننهم: تمرین و پس
ـ ، تکمهـاي آموختـه شـده    تمـرین مهـارت   ،هـا پاسخ به سؤالتکالیف، بررسی مروري بر جلسه قبل و   زانیـ کـاربرگ م  لی

 ها)(براي زوج نامه الگوهاي ارتباطیپرسش (براي مردان) وپذیري بازگشت بینی مقیاس پیش ، اجرايشرفتیپ
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آزمون متغیرهـاي  هاي مداخله و شاهد در پسبین گروه     

داري وجود داشت. آزمون تفاوت معنیوابسته با کنترل پیش
یکـی از متغیرهـاي   توان بیان کرد کـه در  این اساس می بر

گیري تقاضا/کناره متقابل، (سازنده، اجتنابی ارتباطی الگوهاي
آزمون بـین گـروه شـاهد و    و بازگشت به مصرف مواد) پس

ضـریب انـدازه اثـر نشـان      داشت. داري اوت معنیتف مداخله

روه مربـوط بـه مداخلـه    درصـد تفـاوت دو گـ    68/0د که دا
 .)2آزمایشی بود (جدول شماره 

آزمـون متغیـر   هاي مداخلـه و شـاهد در پـس   بین گروه     
گیري متقابل، تقاضا/کنارهالگوهاي ارتباطی سازنده، اجتنابی 

تفـاوت   آزمـون بـا کنتـرل پـیش   و بازگشت به مصرف مواد 
 ).  3شماره  (جدول داري وجود داشتمعنی

 
 

 آزمون الگوهاي ارتباطی و بازگشت به مصرف موادآزمون مانکوا بر روي میانگین پس -2جدول 
    

    
 
 
 
 

 
 

 گیري متقابل و تقاضا/کناره اجتنابی آزمون الگوهاي ارتباطی سازنده،هاي پسمیانگین نمره -3جدول
 مانکوابا استفاده از آزمون 

 
الگوي 

 ارتباطی

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داريمعنی

اندازه 

 اثر

نده
ساز

 

 05/0 19/0 76/1 92/5 1 92/5 آزمونپیش

 51/0 05/0 95/3 26/13 1 26/13 گروه

  53/3 32 28/107 خطا

بل
تقا

ی م
تناب

اج
 

 043/0 23/0 45/1 86/4 1 86/4 آزمونپیش

 61/0 0001/0 86/51 28/144 1 28/144 گروه

  78/2 32 02/89 خطا

اره
/کن

ضا
تقا

ري
گی

 

 011/0 55/0 35/0 51/1 1 92/5 آزمونپیش

 45/0 05/0 68/5 06/24 1 06/24 گروه

  34/4 32 55/135 خطا

واد
ف م

صر
ه م

ت ب
گش

باز
 

 022/0 40/0 72/0 38/2 1 38/2 آزمونپیش

 64/0 0001/0 16/23 60/76 1 60/76 گروه

  30/3 32 82/105 خطا

 

 مقدار نام آزمون
 یا نسبت  Fنسبت 

 هاتفاوت واریانس

درجه آزادي 

 هافرضیه

درجه آزادي 

 خطا

سطح 

 داريمعنی
 اندازه اثر

 گروه

 68/0 0001/0 29 4 72/15 68/0 اثر پیالیی

 68/0 0001/0 29 4 72/15 31/0 المبداي ویلکز

 68/0 0001/0 29 4 72/15 16/2 اثر هتلینگ

 68/0 0001/0 29 4 72/15 16/2 ترین ریشه رويبزرگ
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  گیري:بحث و نتیجه  

آموزش ارتباط مؤثر با رویکـرد  مطالعه حاضر نشان داد      
هـا از  رفتاري موجب افزایش میزان اسـتفاده زوج  -شناختی

الگوي ارتباط سازنده متقابل و کاهش اسـتفاده از الگوهـاي   
همچنـین میـزان    و اجتنابی متقابل شدگیري و تقاضا/کناره

بسیار کاهش کننده مواد بازگشت بیماران سوءمصرفعود و 
 . یافت
   ) دریافتنــد کــه بــین   1393همکــاران ( اعتمــادي و     

نحوه کارگیري الگوهاي ارتباطی و بههاي ارتباطی و مهارت
هـاي  عد مهـارت پنج بهمه . حل تعارض رابطه وجود داشت

د ارتبـاط،  ارتباطی (قاطعیت در کالم، بینش نسبت به فراینـ 
 دادن) بــا صــمیمیت گـوش  و درك پیـام، کنتــرل عواطــف 
 همـه  همچنـین ند. شتدار دایزناشویی همبستگی مثبت معن

متقابـل، اجتنـابی متقابـل و     (سازنده ابعاد الگوهاي ارتباطی
زناشویی همبستگی  گیري) در زنان با صمیمیتکناره/تقاضا

ند. بین هر پنج سبک حـل تعـارض، بـه جـز     شتدار دایمعن
ی سبک اجتنابی نیز با صـمیمیت زناشـویی زنـان همبسـتگ    

 )10(.شتدار وجود دایمعن
درمــانی داد کــه زوج) نشــان 1392مطالعــه جاویــدي (     

محور که آموزش نحوه برقـراري ارتبـاط یکـی از     -هیجان
، موجب بهبود الگوهاي بود هاهاي اصلی مداخله آنشاخص

تـر زوج از سـبک الگـوي    کارگیري بـیش تعاملی از جمله به
ــل  کــاهش اســتفاده از و هایشــان در تعامــلســازنده متقاب

 )16(شد.گیري الگوهاي اجتناب متقابل و تقاضا/کناره
) در پژوهشی به این نتیجـه رسـید کـه    1387شیرالی (     

هاي ارتباطی باعث افزایش احسـاس مثبـت   آموزش مهارت
متقابل و  سازنده نسبت به همسر و بهبود الگوهاي ارتباطی

گـوي ارتبـاطی   و ال گیريکاهش الگوي ارتباط تقاضا/کناره
نیـز  محمـدي  شـاه در مطالعـه   )17(شـود. متقابل میاجتنابی 

رفتاري بر  -هاي ارتباطی با رویکرد شناختیآموزش مهارت
میزان سازگاري زناشویی همسران معتـادان و پیشـگیري از   

آموزنـد  هـایی کـه مـی   داد زوجمیلر نشان )15(مؤثر بود.عود 
به صـورت مـؤثر و   هاي خود را ها و اختالفچگونه تعارض

فاقـد چنـین   هـاي  تر از زوجبیش ،کارآمد حل و فصل کنند
 )9(توانند به زندگی مشترك خود ادامه دهند.میهایی مهارت
هاي آمـوزش ارتبـاط بـه    ) دریافت که مداخله2007کربی (

و  له مـؤثرتر زوجین، حل مسـأ هاي مثبت در افزایش تعامل
تـر سـبک الگـوي    گیري بیشکاربهو نیز صمیمیت زوجین 

 )18(شود.میمنجر سازنده متقابل 
د مـردان  توان گفت کـه اعتیـا  ها میدر تبیین این یافته     

ود شـ میتر از سوي زنان و ابراز محبت کمموجب دلسردي 
 رسـاند؛ میها را با شوهرانشان به حداقل روابط عاطفی آنو 
هـاي ارتبـاطی محـدودي در    هـا از مهـارت  طوري که آنبه

کننـد و ناسـازگاري در زوج تشـدید    روابط خود استفاده مـی 
رفتاري بـا توجـه بـه     -شود. در رویکرد درمانی شناختیمی

آن  تـأثیر  هر فرد و هايانتظار هاي ذهنی، باورها وبرداشت
توان به الگوي ارتباطی زوجین پی بـرد.  میبر رفتار روزمره 

ـ الگوهـاي جد  وکـرد  الگوهاي زمان حـال را ارزیـابی    د را ی
  )15(آموزش داد.

هاي ارتباطی باعث ایجاد درك متقابل، فراگیري مهارت     
صمیمیت، حل منطقـی   ،عشق برابري و مساوات در روابط،

تعهد و اطمینـان   ها،هاي موجود در تعاملها و تنشتعارض
هم، همکاري، ارزش قایل شدن براي یکـدیگر و   نسبت به

       )19(شود.ها میپذیري زوجانعطاف واقعی و هايداشتن انتظار
هاي اختصاصی هستند که به ، تواناییهادر واقع این مهارت

هایی که به صورت نمادین به کنند تا در پیامافراد کمک می
    مثبــت و  کفایــت و احســاس، رســانندشــخص دیگــر مــی

بـه عبـارت    )10(نـد. شی را در طرف مقابل ایجـاد کن بخلذت
ده هاي ارتبـاطی مـؤثر اسـتفا   مهارت هرگاه زوجین ازدیگر، 

 )14(.کنندتري را تجربه میتعارض کم ،کنند
-هاي شـناختی بخشی مداخلهنیز اثرها برخی از مطالعه     

کننـدگان مـواد و پیشـرفت    مصرفرفتاري را در درمان سوء
زش و بازگشـت بـه   هاي انطباقی و جلـوگیري از لغـ  مهارت

آمـوزش ارتبـاط مـؤثر بـا شـیوه       )15و11و4(ند.اهمواد نشان داد
فردي هاي بینرفتاري با تأکید بر آموزش مهارت -شناختی

مصرف دارو، پذیرش الگوي جدیـدي  موجب اجتناب فرد از 
ــاعی  ــاي اجتم ــردن از و از رفتاره ــر       دوري ک ــل خط عوام

 )19و15(شود.می

ارتبـاط   رسد آموزش گروهی نحـوه نظر میبهطور کلی به     
هاي وابسـته بـه مـواد مخـدر براسـاس مـدل       مؤثر به زوج

 ی وــالگوهــاي ارتباط بهبـودرفتـاري موجـب  -شناختـی
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