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چکیده
اعتیاد باعث ایجاد مشکالت بسیاری برای فرد معتاد و خانواده او میشود ،به طوری که خانواده فرد معتااد ا
مشکالت بیشتری رنج میبرند .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آمو ش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان
و کیفیت ندگی نان دارای همسر معتاد بود .روش پژوهش ا نوع نیمه آ مایشای باوده و ا طار پایش-
آ مون – پسآ مون با گروه کنترل استفاده شاد .اامعاه آمااری ایان پاژوهش را ناان دارای همسار معتااد
مرااعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر رشت در سال  0131تشکیل میدهند 11 .نفار باا اساتفاده باه روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آ مایش و گواه گمارده شدند (01
نفر برای هر گروه) .گروه آ مایش در  8السه آمو ش ذهن آگاهی شرکت کردند ،درحالیکه گروه کنترل
هیچ مداخلهای دریافت نکرد .ا مقیاس تنظیم هیجان و پرسشنامه کیفیت ندگی بارای اماآ آوری دادههاا
استفاده شد .دادههای امآ آوری شده با استفاده ا نرم افزار  SPSSنسخه  08و به شایوه تحلیال کواریاانس
تحلیل شدند .نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس آ مون گروه آ ماایش و کنتارل تفااوت معنااداری
واود دارد و آمو ش ذهن آگاهی به طور معناداری مواب افزایش تنظیم هیجان و کیفیت ندگی در نان
دارای همسر معتاد شده است ( .)P>1/10لذا انجام مداخالت بر اساس ایان رویکارد مایتواناد در افازایش
بهزیستی هیجانی و کیفیت ندگی این نان مفید باشد.
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مقدمه
اعتیاد واقعیتی است که در حو ه مشکالت خانوادگی محسوس بوده و ا مصادیقی است
که به عملکرد خانواده خلال وارد نماوده و لطماات فاراوان اسامی و روانای در اعضاا
خانواده پدید میآورد (محمادی فار ،طاال ی و ط اط اايی .)0183 ،اعتیااد ناه تنهاا بار روی
ندگی فرد معتاد تأثیر دارد ،بلکه اطرافیان و بستگان وی و مهمتر ا هماه همسار وی را نیاز
در معرض آسیب قرار میدهاد و روابا

ناشاویی را دراار بحارانهاایی نظیار فرساودگی

ناشویی و همچناین طاالع عااطفی و قاانونی مایکناد و ا کیفیات نادگی باه طاور قابال
مالحظهای میکاهد (نادری ،افتخار و آمال اده .)0188 ،همچنین اایگاه نان دارای همسر
معتاد با تواه به مسايل فردی آنان و نقشهایی که در مقابال همسار ،فر نادان و اامعاه
دارند ا حساسیت خاصی برخوردار است (محمدی فر و همکاران.)0183 ،
مطالعه پیشینه پژوهشی نشان میدهد که نان دارای همسار معتااد باه لحاا مؤلفاههاای
روان شناختی ،هیجانی ،ناشویی و به طور کلی کیفیت نادگی در وضاعیت مطلاوبی قارار
ندارند .به طور مثال یافتههای یک مطالعه نشان میدهد که درصد قابل تواهی ا معتاادان و
همسرانشان ا ناسا گاری ناشویی رنج میبرند (رحیمی پور ،خانکه ،فالحای ،فرهودیاان و
فرضی .)1101 ،همچنین در پژوهشای دیگار نتاایج نشاان داد کاه همساران افاراد معتااد ،در
معرض اختالالت روانشناختی همچون افسردگی و اضطراب میباشند (کیشور ،الکشامی و
پاندیت .)1101 ،0در پژوهشی دیگر نتایج نشان داد کاه ناان دارای همسار معتااد باه گوناه
معناداری ا مشکالت شخصی و ارت اطی بیشتری در مقایساه باا ناان عاادی رناج مایبرناد
(محمدخانی .)0188 ،نارضایتی هیجانی اولین شکل ا نارضایتی اسات کاه در ناان دارای
همسر معتاد ایجاد میشود (پیرسرايی .)1112 ،پژوهش حسنی ،تاج الدینی ،قايدنیا اهرمی و
فرمااانی شهرضااا ( )0131نشااان داد نااان دارای همساار معتاااد ،باارای ماادیریت هیجااانهااای
برخاسته ا موقعیتهاای تانش ا ا راه ردهاای تنظایم شاناختی -هیجاانی نامناسا ی اساتفاده
میکنند که میتواند آنهاا را در معارض مشاکالت روانشاناختی و آشافتگیهاای ناشاویی
1. Kishor, Lakshmi & Pandit
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بیشتر قرار دهد .برخورداری ا مهارتهای سا نده تنظیم هیجاان همچاون ار یاابی مجادد،
کمک ا دیگران ،توسعه دیدگاه و پذیرش ،باه افاراد کماک مایکناد کاه بهتار بتوانناد باا
رالشهای تهدید کننده بهزیستی هیجانی ،مقابله کارآمد کنند (افتخاری ،ولنر و ویجیال،0
1113؛ برکینگ و واپرمن .)1101 ،1تنظیم هیجانی را مایتاوان اازو مهاارتهاایی در نظار
گرفت که به افراد در مدیریت بهتر هیحانات کمک اساسی میکند .در واقآ فارد مایتواناد
بر اینکه ره هیجانی را در ره مانی و رگونه ابرا کند تا حدی کنترل داشه باشاد و بتواناد
واکنشهای هیجانی خود را تعدیل کند (گراس .)1111 ،1در نتیجه باه احتماال کمتاری بار
اثر موااه با رویدادهای اساترسآور نادگی ،ساالمت هیجاانیاش باه خطار مای افتاد و ا
آشفتگی های هیجاانی همچاون افساردگی ،اضاطراب ،خشام و پرخاشاگری کمتاری رناج
میبرد (افتخاری و همکاران.)1113 ،
همچنین اعتیاد افاراد متأهال تاأثیر منفای بار کیفیات نادگی کلیاه اعضاای خاانواده باه
خصوص همسران دارد (رحیمی پور و همکاران1101 ،؛ کیشور و همکااران .)1101 ،نتاایج
پژوهش نجفی ،ضرابی ،کافی و نظیمی ( )0181که به منظور مقایسه کیفیات نادگی ناان
دارای همسر معتاد با گروه شاهد صورت گرفت ،نشان داد نان دارای همسار معتااد عالیام
اسمانی ،اضطراب و بیخوابی و افسردگی بیشتری را نس ت به گروه شاهد نشان مایدهناد.
همرنین بطور معنیداری میزان اعتماد باه نفاس و رضاایت ناشاویی در گاروه ناان دارای
همسر معتاد به مواد نس ت به گروه شاهد کمتر میباشد .کیفیت ندگی به ادراک هر فرد ا
رفاه و رضایت ا ان ههای مختلف ندگی اطالع میگردد (کاپالن و رایز .)1112 ،1به نظر
میرسد که بخشی ا نقشی که هر فرد به طور معمول در خانواده متعهد است به دلیل اعتیااد
یکی ا اعضای خانواده مورد غفلت قرار میگیرد .به طور مثال به دلیل اعتیاد شوهر ،ارت اا
او با همسرش بی اثر میشود .ممکن است که بین آنها احترام متقاابلی وااود نداشاته باشاد،
1. Eftekhari, Zoellner & Vigil
2. Berking & Wupperman
3. Gross
4. Kaplan & Ries
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تمایلی به گوش دادن به یکدیگر و تواه و ارضای خواساتههاا و نیا هاای یکادیگر نداشاته
باشند (پیرسرايی .)1112 ،ناان دارای همسار معتااد عاالوه بار اماور خاناهداری و تربیات
فر ندان ناگزیر هستند مسايل مالی و سرپرستی خانواده را نیز بر عهده بگیرناد و همچناین
در معارض اناواع آسایبهاای ساو مصارف ماواد مخادر نیاز مایباشاند (محمادی فار و
همکاران0183 ،؛ پورموحد ،یاسینی ،دهقانی وعسکری .)1101 ،نان دارای همسار معتااد،
متحمل فشارهای یادی هستند .نان به دلیل نقشی که به عنوان مراق ت کننده ا فرد همسر
معتاد خود ایفا میکنند ،تحت فشار و محادودیت هساتند .آنهاا ممکان اسات کاه باا عادم
حمایت خانواده اصلی ،انتظارات مالی و سر نش به خاطر اعتیاد همسر موااه شوند (سینق،0
.)1101
یکی ا مداخالتی که میتواند در به ود تنظیم هیجان و افازایش کیفیات نادگی نقاش
مهمی داشته باشد ،آمو شهای م تنی بر ذهن آگاهی است .ذهان آگااهی باه معناای توااه
هدفمند ،در اینجا و هم اکنون ،و غیر قضاوت گونه نس ت به تجارب لحظاه باه لحظاه اسات
(گهارت .)1101 ،1در ذهن آگاهی به آنها آموخته میشوند که به اای انکار و رد تجاارب
ناخوشایند که ازو مهارتهای غیر ساا نده تنظایم هیجاانی محساوب مایگاردد ،آنهاا را
همانطور که هستند بپذیرند و نس ت باه خودشاان و واکانشهایشاان باه تجاارب ناخوشاایند
آگاه باشند (کرین .)1113 ،1همچنین به افراد در آمو ش ذهن آگاهی آموخته میشاود کاه
با انجام تمریناتی مثل تمرکز بر تنفس ،وارسی بدن ،مراق ه نشسته ،نسا ت باه هار ناوع فکار،
احساس ،هیجان که در آنها واود دارد و نمایاان مایشاود آگااه باشاند .ایان تمارینهاا باه
ندگی رو مره نیز تعمیم پیدا میکند و بر کیفیت ندگی فرد تأثیر مث ت مایگاذارد راون
فرد به این بینش مای رساد کاه در صاورت وااود رویادادهای ناخوشاایند ،همچاون اعتیااد
همسر ،به اای برخورد واکنشی و ناسا گار که منجر به بدتر شدن وضعیت میشاود حاالتی
ا پذیرش و آگاهی لحظه به لحظه را در خود پارورش دهناد ،در نتیجاه بهتار مایتوانناد باا
1. Singh
2. Gehart
3. Crane
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رالشهای ندگی مقابله کارآمد کنند (گهارت1101 ،؛ کرین .)1113 ،نتاایج پاژوهشهاا
نیز نشان دادهاند که آمو ش ذهن آگاهی با کاهش عوامل تهدیاد کنناده ساالمت روانای و
هیجانی همچون افساردگی ،اضاطراب ،اساترس (هاامن ،ساایر و ویات )1101 ،0و افازایش
مولفههای روانشناسی مث ات نگار همچاون بهزیساتی ،شاادکامی و سرساختی هماراه اسات
(کریشنا )1101 ،1و میتواند بر به ود تنظیم هیجان وارتقا کیفیت ندگی افراد تاأثیر مث ات
داشته باشد .در ارت ا با اثربخشی آمو ش ذهن آگاهی بر به ود عملکرد نان دارای همسار
معتاد ،یافتههای پژوهش قاسمی اوبنه ( )0131نشان داده است که آمو ش ذهن آگاهی باه
طور معناداری بر کاهش فرسودگی ناشویی و ابعادن آن یعنی خستگی اسمانی ،خساتگی
روانی و خستگی هیجانی نان دارای همسر مؤثر است .یافتههای پژوهشی دیگر کاه توسا
باقر نژاد و موسوی ( )0131صورت گرفت ،نشانگر آن است که آماو ش ذهان آگااهی بار
افزایش تاب آوری روانشناختی و سا گاری ناشویی نان دارای همسر معتاد مؤثر است.
در ایران مطالعات مربو به اعتیاد بیشتر بر برآوردهای شیوع ،نوع مواد مصرفی ،نگارش
به مصرف مواد و عوامل پیش باین ،خطار ساا یاا محافظات کنناده و ضاعف مهاارتهاای
ناادگی در افااراد در معاارض خطاار اعتیاااد و گهگاااه بااه آ مااون قاارار دادن مداخلااههااای
روانشناختی در مقایسه با درمان دارویی متمرکز بوده است ،این درحالی است که مطالعاات
مربو به خانواده و به ویژه همسران این افراد کمتر مورد تواه پژوهشاگران ایرانای و حتای
خارج ا ایران قرار گرفته است .با این حال مطالعات پژوهشی بسیاری بر آثار مخرب اعتیااد
بر خانواده متمرکز بودهاند (محمدخانی .)0188 ،ا سوی دیگر آماو ش ذهان آگااهی در
به ود بسیاری ا مؤلفههای روانشناختی و هیجانی و به طور کلی کیفیات نادگی مایتواناد
مؤثر و مفید باشد .بنابراین هدف ا پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آمو ش ذهان آگااهی
در تنظیم هیجان و کیفیت ندگی نان دارای همسر معتاد است.

1. Hofmann, Sawyer & Witt
2. Krishna
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ا نوع نیمه آ مایشی است که ا طر گروهای پایشآ ماون -پاس-
آ مون با گروه کنترل استفاده شده است .اامعه آمااری در پاژوهش حاضار را ناان دارای
همسر معتاد به مواد مخدر مرااعه کننده برای دریافت خادمات درماانی و مشااورهای بارای
همسر معتادشان به مراکز ترک اعتیاد وابسته به مرکز بهزیستی شهر رشات در نایم ساال دوم
 0131تشااکیل ماایدهنااد .در ایاان مطالعااه  11ن دارای همساار معتاااد کااه پااس ا فراخااوان
پژوهشگران م نی بر تشکیل یک دوره آمو شی اهت کاهش مشکالت ناشویی ،داوطلب
شاارکت پااژوهش شااده و در پرسشاانامه کیفیاات ناادگی و مقیاااس تنظاایم هیجااان نماارات
پایینتری کسب کرده بودند به شیوه هدفمند و در دسترس انتخاب گردیدناد و باه صاورت
تصادفی در دو گروه آ مایش و کنترل (هر گروه  01نفر) قرار گرفتند.
معیارهای ورود به پژوهش ع ارت بودند ا قرار داشاتن در دامناه سانی  ،11-11تکمیال
فرم رضایت نامه درمان ،عدم داشتن اختالالت حاد روانشناختی ،متقاضی طالع ن ودن ،عدم
دریافت خدمات مشاوره و روانشاناختی در خاارج ا الساات درماان و حاداقل یاک ساال
سابقه اعتیاد همسر .در این پژوهش به منظور اعمال متغیر مستقل ،گروه آ مایش در  8السه
 011دقیقهای آمو ش ذهن آگاهی به شیوه گروهی شرکت کردند ،درحالیکه گروه کنتارل
هیچ مداخلهای دریافت نکرد .ق ل ا ااارای متغیار مساتقل (آماو ش ذهان آگااهی) پایش
آ مون انجام گرفت .پس ا اارای متغیر مستقل مجدداً پرسشنامههای تحقیق در اختیاار دو
گروه قرار گرفت .همچنین نتایج حاصل ا هر گروه آ مایش ،با گروه کنترل مورد مقایساه
قرار گرفت .برای شرکت کنندگان توضیح داده شد که السات آمو شی به شایوه گروهای
به اهت کمک به آنها برای به ود کیفیت ندگی و مهارتهای تنظیم هیجان آنها تادارک
دیده شده است و هم به دلیل انجام یک کاار پژوهشای اسات .بادین ترتیاب موضاوع اخاذ
رضایت آگاهانه مطر گردید و تمامی شرکت کنندگان باا رضاایت کامال وارد پاژوهش
شدند .همچنین بعد ا اتمام السات آمو ش گروهای و ااارای پاس آ ماون در دو گاروه

122

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال هفتم ،شمارة  ،21تابستان 1315

آ مایش و کنترل ،به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش ،برای گروه کنترل نیاز الساات
آمو ش ذهن آگاهی برگذار گردید .به منظور امآ آوری دادهها ا ابزار یر استفاده شد:
فرم کوتاه پرسشنامة کیفیت زندگی ساازمان هااانی بادا ات :1ایان پرسشانامه دارای 16
سؤال است که به ار یابی رهاار بعاد کیفیات نادگی افاراد مایپاردا د کاه ع اارتاناد ا :
سالمت اسمی ،ساالمت روانشاناختی ،روابا ااتمااعی و محای ااتمااعی .باا اماآ ایان
مؤلفهها نمره کل به دست میآید و نمره باالتر نشانگر کیفیات نادگی ادراک شاده بیشاتر
میباشد  .آ مودنی دراه موافقت خود را با در یاک طیاف لیکارت (کمتارین نماره باه هار
سؤال  0و بیشترین نمره  1تعلق میگیرد) مشاخ

کناد .در ایاران در پژوهشای کاه توسا

نصیری و همکاران ( )0181انجام شد ،این پرسشنامه به فارسی ترامه شد و روایی و پایاایی
آن نیز برای فرهنگ ایرانی معت ر گز ارش شاده اسات .پایاایی ایان پرسشانامه باا اساتفاده ا
روش با آ مایی و ضریب آلفای کرون اخ به ترتیب  1/62و  1/81گزارش شده اسات (نقال
ا نظری ،خدادادی سنگده ،ثنايی و آل وکردی.)0130 ،
مقیاس تنظیم هیجانی :در پژوهش حاضر برای بررسی تنظیم هیجانی ا خرده مقیاس تنظایم
هیجانی مقیاس خودسنجی هوش هیجاانی شاوت -کاه توسا شاوت و همکااران در ساال
 0338ساخته شد ،استفاده شده است .آ مودنی دراه توافق یا مخالفت خود را باا هار املاه
در یک مقیاس پنج گزینهای لیکرت که ا کامالً مخاالفم ( )0تاا کاامالً ماوافقم ( )1اسات،
انتخاب میکند .این خرده مقیاس مقیاس دارای ده سؤال میباشد و نمره بیشتر نشانگر تنظیم
هیجانی بیشتر میباشد .این خرده مقیاس به تنهایی در پژوهشهای مختلف و معت ر در ایاران
استفاده شده است و اعت ار آن باال گزارش شده است .به طور مثاال محمادخانی ،صاادقی و
فر اد ( )0131در پژوهشی پایایی این خارده مقیااس را باا اساتفاده ا روش ضاریب آلفاای
کرون اخ  1/31گزارش کرده اند .در پژوهشی دیگر که توس قاسمی اوبنه ،موسوی ،ظنای
پور و حسینی صدیق ( )0131انجام شده است پایایی این خرده مقیاس با اساتفاده ا ضاریب
آلفای کرون اخ  1/23محاس ه گردیده است.
1. World Health Organization Quality Of Life Brief Scale
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در پژوهش حاضر هدف محقق استفاده ا آمو ههای م تنی بر ذهن آگاهی باوده اسات.
برای رسیدن به این هدف ا یک پروتکل تلفیقی که م تنی بر دو اریان عمده ذهن آگااهی
یعنی کاهش استرس م تنی بر ذهن آگااهی ( )MBSRو شاناخت درماانی م تنای بار ذهان
آگاهی ( )MBCTاست ،استفاده شده اسات (ون ساون ،نیکلیاک ،پااو و پااور.)1100 ،0
برنامه منظم السات آمو ش ذهن آگاهی به این ترتیب بود:
السه اول :معرفی شرکت کنندگان ،ارايه توضیحاتی در ماورد اعتیااد و تاأثیر اعتیااد بار
خانواده و اعضای آن ،تمرین خوردن کشمش ،بحث درباره اینکه بسیاری ا مردم باه شایوه
ذهن ناآگاهانهای ندگی میکنند و اغلب باه آنچاه انجاام مایدهناد توااه ای نمایکنناد،
تمرین تمرکز بر تنفس و وارسی بدن.
السه دوم :تمرین وارسی بدن ،دعوت ا شرکت کنندکان در ارت ا با صح ت دربااره
تجربههایشان ا تمرینات ذهن آگاهی ،بررسی موانآ ،بحث در ارت اا برخای ویژگایهاای
ذهن آگاهی همچون غیر قضاوتی بودن و یا رها کردن ،تمرین افکاار و احساساات ،تمارین
مراق ه نشسته با تمرکز بر تنفس.
السه سوم :تمرین کوتاه دیدن و یا شنیدن ،مراق ه نشسته با تمرکز بر تنفس و حسهاای
بدنی ،فضای تنفس سه دقیقهای ،تمرین حرکات آگاهانه بدن.
السه رهارم :مراق ه نشسته با تواه به تنفس ،بدن ،صداها و افکاار (باه اصاطال مراق اه
نشسااته بااا رهااار مؤلفااه اصاالی) ،بحااث درباااره اسااترس و واکاانشهااای معمااول افااراد بااه
موقعیتهای دشوار و نگرشها و واکنشهای اایگزین ،راه رفتن آگاهانه.
السه پنجم :تمرین مراق ه نشسته با تواه به تنفس ،بدن ،صداها ،و افکاار ،بحاث دربااره
اذعان و پذیرش واقعیت موقعیت حاضار هماانطور کاه هسات ،تمارین ساری دوم حرکاات
آگاهانه بدن.
السه ششم :فضای تنفس سه دقیقهای ،بحث درباره افکار ما اغلب محتوای اغلب واقعی
نیست.
1. Van Son, Nyklicek, Pop & Pouwer
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السه هفتم :تمرین مراق ه نشسته و آگاهی با (باه هار ریازی کاه لحظاه باه لحظاه وراد
هشیاری میشود) ،بحث درباره بهترین راه بارای مراق ات ا خاود ریسات ،تمارین بررسای
فعالیتهای رو انه خوشایند در برابر نا خوشایند و یادگیری برنامه ریزی بارای فعالیاتهاای
خوشایند ،تمرین مراق ه عشق و مهربانی.
السه هشتم :تمرین وارسی بدنی ،بحث ا آنچه تاا کناون آموختاهایاد ،اساتفاده کنیاد،
ار یابی آمو ش ،ارايه منابآ بیشتر.
دادههای امآ آورش شده با استفاده ا نارم افازار آمااری  SPSSنساخه  08و باه شایوه
تحلیاال کواریااانس یااک متغیااره ( )ANCOVAدر سااطح معناااداری  1/10تجزیااه و تحلیاال
شدند.

یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر  11ن دارای همسر معتاد با میانگین سنی  16/21شرکت کردند .اادول
شماره  ،0اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای پژوهش
آ مایش
پیش آ مون
متغیر

میانگین

انحراف
معیار

کنترل
پس آ مون

میانگین

انحراف
معیار

پیش آ مون
میانگین

انحراف
معیار

پس آ مون
میانگین

انحراف
معیار

تنظیم هیجان

11/31

1/33

12/11

1/21

11/01

0/01

11/81

0/31

کیفیت ندگی

16/11

0/31

60/61

1/22

11/11

1/11

11/31

1/31

با تواه به نتایج ادول  ،0مشاهده میشود که بین نمرات پیش آ مون گروه آ مایش و
کنترل تفاوت رشمگیری واود ندارد .همچنین افزایش در نمرات پس آ مون تنظیم
هیجان و کیفیت ندگی گروه آ مایش در مقایسه با گروه کنترل بیشتر است .اهت رعایت
پیش فرضهای آ مون کوواریانس ا آ مون لون استفاده شد .با تواه به میزان  fمشاهده
شده تنظیم هیجان و کیفیت ندگی در سطح  1/11معنادار ن وده ( ،(p>1/11بنابراین
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واریانس تنظیم هیجان و کیفیت ندگی در بین اعضای شرکت کننده (گروه آ مایش و
گروه کنترل) متفاوت نیست و واریانسها با هم برابرند .نتایج تحلیل کواریانس در
ادولهای  1و  1ارايه شده است.
جدول  .2تحلیل کوورایانس تک متغیره جهت بررسی تنظیم هیجان
من آ تغییرات

مجموع مجذورات

دراه آ ادی

میانگین مجذورات

F

معنی داری

پیش آ مون

02/66

0

02/66

0/12

1/11

گروه

008/10

0

008/10

3/11

1/11

خطا

108/11

02

01/81

کل

01332

11

همانگونه که در ادول  ،1دیده میشود ،تفاوت بین میانگین نمارات تنظایم هیجاان در
مرحله پس آ مون بعد ا کنترل نمرات پیش آ مون در دو گروه آ ماایش و کنتارل ،معنای
دار است .بدین معنی که آماو ش ذهان آگااهی بار افازایش تنظایم هیجاان (, SIG= 1/11
 )F= 3/11مؤثر است.
جدول  .3تحلیل کوورایانس تک متغیره جهت بررسی کیفیت زندگی
من آ تغییرات

مجموع مجذورات

دراه آ ادی

میانگین مجذورات

F

معنی داری

پیش آ مون

12/12

0

12/12

1/13

1/12

گروه

018/11

0

018/11

01/10

1/11

خطا

111/31

02

01/02

کل

66112

11

همانگونه که در ادول  ،1دیده میشود ،تفاوت بین میانگین نمرات کیفیت ندگی در
مرحله پس آ مون بعد ا کنترل نمرات پیش آ مون در دو گروه آ ماایش و کنتارل ،معنای
دار است .بدین معنی که آمو ش ذهن آگاهی بار افازایش کیفیات نادگی (, SIG= 1/11
 )F= 01/10مؤثر است.
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آمو ش ذهن آگاهی در تنظیم هیجان و کیفیت ندگی
نان دارای همسر معتاد صورت گرفته است .یافتههای حاصل ا پژوهش نشان داد که
آمو ش ذهن آگاهی در تنظیم هیجان و کیفیت ندگی نان دارای همسر معتاد تأثیر گذار
بوده است .یافتههای این پژوهش را میتوان همسو با نتایج سایر پژوهشهای انجام شده در
نظر گرفت که نشان دادهاند آمو ش و مداخالت م تنی بر ذهن آگاهی در به ود تنظیم و
مدیریت سا نده هیجان (رومر ،ویلسون و رالینز1101 ،0؛ نورمن ،اندرسون و سگال،1
1101؛ گالدن و گراس )1101 ،1و در نتیجه افزایش کیفیت ندگی (کاویانی ،حاتمی و
شفیآ آبادی0182 ،؛ ون سون و همکاران1101 ،؛ اسچیردا ،نیکوالس و پراکاش1101 ،1؛
الندر  ،نیکلیک ،دیجکسمن ،فاتتیجن و کولن )1101 ،1مؤثر است.
در توایه این یافته میتوان بیان کرد که ذهن آگاهی ،آگاهی هماه اان اه ای اسات کاه
به پهنای ذهنی وسیآ و با و پذیرش هیجانات و پدیدههای فیزیکی ،هماان طاور کاه اتفااع
می افتند ،کمک میکند ،درنتیجه آمو ش ذهان آگااهی ،ناان دارای همسار معتااد کاه ا
مشکالت روانی و هیجانی خاصی در رنج هستند ،پذیرنده احساسات و نشانههای فیزیکای و
روانی خود بوده و باا کنتارل افکاار و هیجاناات و پاذیرش ایان احساساات ،ساطح کیفیات
ندگی و هیجانات مث ت آناان به اود ماییاباد (باراون و رایاان .)1111 ،6باا افازایش ذهان
آگاهی ،قدرت تنظیم هیجان و خود مدیریتی در فرد افزایش یافته و به شکل کاامالً مساتقیم
فرد هیجانات خود را تنظیم کرده و سطح کیفیت مث ت ندگی آنان تغییر کرده است .ذهان

1. Roemer, Williston, & Rollins
2. Norman, Anderson & Segal
3. Goldin & Gross
4. Schirda, Nicholas & Prakash
5. Lenders, Nyklicek, Dijksman, Fonteijn & Koolen
6. Brown & Ryan
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آگاهی میتواند آگاهی عمیقتر و مدیریت هیجان نس ت به احساساات و افکاار را افازایش
دهد ،استرس را کاهش دهد ،و سالمتی را به ود ب خشد (بروان ،رایان و کرسول.)1112 ،0
آمو ش ذهان آگااهی ،یکای ا روشهاای درماانی م تنای بار کااهش اساترس و روان
درمانی است که با آمو ش به افرادی که ا استرس باالیی بر خوردار هساتند همچاون ناان
دارای همسر معتاد ،کنترل احساسات و هیجانات موا ات فراهم آمدن ندگی باا کیفیات و
آرامش بیشتر میشود .همچنین دیده شد که این آمو ش کاهش درد ،اضطراب و پریشاانی
روان شناختی را به دن ال دارد که ایان ماوارد در نادگی باا فارد دارای همسار معتااد دیاده
میشود .شناخت درمانی م تنی بر ذهن آگاهی ،نشانههای اضاطراب و افساردگی را کااهش
میدهد که با کاهش استرس در ندگی شخصی ،کیفیت ندگی و ساطح هیجاناات مث ات
فرد باال میرود .آمو ش کاهش استرس م تنی بر ذهان آگااهی در به اود بهزیساتی ،به اود
کیفیت خواب و کیفیت ندگی باال ،لذت بردن ا ندگی مؤثر بوده است ( تل.)1118 ،1
آمو ش ذهن آگاهی باه باه دلیال ساا و کاار نهفتاه آن همچاون مشااهده گاری بادون
داوری ،افزایش آگااهی و حضاور در لحظاه حاال ،پاذیرش و خاودداری ا ااتنااب ،فارد
تواناایی مقابلااه باا شاارای پار استرساای همچاون ناادگی باا فااردی معتااد را پیاادا مایکنااد.
مهارتهای ذهن آگاهی پیش بینی کننده رفتار خود تنظیمی و حاالت هیجانی مث ت اسات
که این امر رضایت فردی را بااال مایبارد و کیفیات نادگی را ارتقاا مایبخشاد .هار راه
آگاااهیهااای فاارد ا باورهااای خااود ،فرایناادهای فکااری ،اندیشااههااا ا طریااق یااادگیری
مهارتهای ذهن آگاهی بیشاتر باشاد ،بهتار و ودتار مایتواناد موقعیاتهاای گونااگون را
ار شاایابی کنااد و عملکاارد مناساا ی را در پاایش گیاارد و کمتاار احتمااال دارد در تصاامیم
گیریهای خود به مشکل برخورد کند.
با تواه به تأثیر آمو ش ذهن اگاهی میتوان به این نکته اشاره کرد که این آماو ش باه
تکنیکهای مهمی ا امله ذهن آگاهی متمرکاز بار تانفس ،وارسای بادن و مراق اه مجهاز

1. Brown, Ryan, & Creswell
2. Zettle
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است و آمو ش این تکنیکها به نان دارای همسر معتاد میتواند میزان تنشهای درونی و
عدم پذیرش مسايل آنان را کااهش دهاد .یارا آناان باا آگااه شادن ا احساساات بادنی و
اسمانی خویش در طی این تکنیکها ،میزان آگاهی خویش را نس ت به مشکالت نادگی
باال برده و این امر منجر به کاهش پیامدهای ناشی ا اعتیااد همسار در درا مادت مایکناد.
یرا آمو ش ذهن آگاهی به تکنیک ذهن آگاهی تنفس مجهاز اسات کاه تکنیاکهاایی ا
ق یل دم و با دم همراه آرامش را در بر دارد که این فرایند بیشتر روی هیجانات و پذیرش و
ابرا آنها متمرکز است که همسو با تنظیم هیجان در حرکت است و ماندگاری حاصال ا
این تکنیک در به ود کیفیت ندگی مؤثر است (قاسمی اوبنه.)0131 ،
نان دارای همسر معتاد به دلیل اعتیاد ممکن است ا هیجانات منفی و مث ت خویش
آگاهی نداشته باشند و هنگام قرار گرفتن در موقعیتهای پر استرس ندگی نتوانند به
خوبی ا هیجانات خود استفاده کنند .یرا مشکالت آنان باعث میشود که آنان در
موقعیتهای ااتماعی ،خود را به صورت منفی ار یابی کنند و کمتر خود را در
موقعیتهای ااتماعی درگیر کنند که آثار منفی آن میتواند به صورت مشکالتی در
کیفیت ندگی ظاهر شود .اما آمو ش ذهن آگاهی در افراد باعث میشود که ا واود
هیجانات منفی و تأثیر منفی آنها بر خویش آگاهی پیدا کنند و با با ار یابی هیجانات در
موقعیتهای مختلف نس ت به سالم نگه داشتن ندگی هیجانی خویش تالش کنند و ا این
طریق میزان مشکالت آنان خصوصاً در حو ه تنظیم هیجان و کیفیت ندگی کاهش
مییابد .تنظیم هیجان با آمو ش ذهن آگاهی در نان دارای همسر معتاد مواب میگردد
که آنان با استفاده درست ا هیجانات ،آگاهی ا هیجانات و پذیرش آنها و ابرا هیجانات
مخصوصاً مث ت در موقعیتهای ندگی ،احساسات منفی خویش را کاهش دهند که به ت آ
آن میزان سا گاری آنها در ابعاد مختلف سا گاری به ود پیدا خواهد کرد و کیفیت
ندگی نیز به سمت سالمت اعضای خانواده تغییر میکند (یوو ،ماتسوموتو و لروکس،0
.)1116
1. Yoo, Matsumoto, & LeRoux
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پژوهش حاضر بر روی نان دارای همسر معتاد شهر رشت در سال  0131انجام شده
است ،و ب اید در تعمیم نتایج حاضر به سایر اوامآ آماری احتیا کرد .پیشنهاد میشود که
پژوهشهایی مشابه در سایر اوامآ آماری به خصوص امعیتهایی که به نوعی درگیر
مشکالت ناشویی و خانوادگی هستند ،انجام شود .همچنین توصیه میشود در مراکز ترک
اعتیاد عالوه بر برنامههای درمانی که برای فرد معتاد در نظر گرفته میشود ،به مشکالت
همسران نیز تواه شود و برنامههای آمو شی و درمانی اهت کاهش مشکالت روانشناختی
و ناشویی آنان ارايه گردد.

منابع
باقر نژاد و موسوی ( .)0131تأثیر آمو ش کااهش اساترس م تنای بار ذهان آگااهی پرتااب
آوری و سا گاری ناشویی نان دارای همسران معتااد .دانشاگاه شایرا  ،کنفارانس
اهانی افقهای نوین در علوم انسانی ،آینده پژوهی و توانمند سا ی.
حسنی ،معجز؛ تاج الدینی ،امراه؛ قايدنیا اهرمای ،علای؛ و فرماانی شهرضاا ،شایوا.)0131( .
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قاساامی اوبنااه ،رضااا .)0131( .اثربخشاای آمااو ش ذهاان آگاااهی در کاااهش فرسااودگی
ناشویی نان دارای همسار معتااد .پایاان ناماه کارشناسای ارشاد مشااوره خاانواده.
دانشگاه خوار می تهران.
قاسمی اوبناه ،رضاا؛ موساوی ،سایدولی الاه؛ ظنای پاور ،آذیان؛ و حساینی صادیق ،ماریم
السادات .)0131( .رابطه بین ذهن آگاهی و تنظایم هیجاان باا تعلال ور ی تحصایلی
دانشجویان .راه ردهای آمو ش در علوم پزشکی.01-0 ،)1(3 ،
کاویانی ،حسین؛ حاتمی ،ندا؛ شفیآ آبادی ،ع داله .)0182( .اثر شاناخت درماانی م تنای بار
ذهن آگاهی بر کیفیت ندگی افراد افسارده (غیار باالینی) .تا هاای علاوم شاناختی.
.18 -13 :)1(01
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باورهای مرکزی ،باورهای مرت

با مواد ،عقایاد وسوساه انگیاز و تنظایم هیجاان باا

با گشت به مصرف مواد ،پژوهش های نوین روانشناختی.080 -011 ،)11(6 ،
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