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خالصه
مقدمه
اعتیاد به عنوان یكي از مهمترین مشكالت اجتماعي ،اقتصادی و بهداشتي قرن حاضرشناخته شده است که
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پیش احساس ميشود لذا پژوهش حاضر به بررسي اثربخشي درمان متمرکز بر شفقت بر سبک دلبستگي،
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روش کار
پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشي از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود  .جامعه آماری
این پژوهش ،کلیه مردان مبتال به سوء مصرف مواد مخدر بودند .نمونه شامل  30نفر از مردان سوء مصرف
کننده مواد مخدر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه  15نفره آزمایش و
کنترل جای گرفتند .گروه آزمایش ،درمان متمرکز بر شفقت را دریافت کردند ولي گروه کنترل هیچ
درماني دریافت نكردند .ابزار گرد آوری دادهها ،پرسشنامه سبک دلبستگيهازن و شاور ( ،)1987سازگاری
زناشویي اسپانیر  ) 1976 ( DASو سازگاری اجتماعي کالیفرنیا  ) 1953 ( CPIبود و با استفاده از نرم
افزار آماری  SPSS-23و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت به طور معناداری بر سبک دلبستگي ،سازگاری زناشویي و
سازگاری اجتماعي در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر مؤثر بوده است (  ) p<0.001و اندازه اثر
بدست آمده در این مطالعه برابر با  0/453بود که حاکي از آن است  45/7درصد تفاوت در نمرههای پس
آزمون متغیرهای سبک دلبستگي ،سازگاری زناشوئي و سازگاری اجتماعي آزمودنيهای گروه آزمایش به
اثربخشي درمان متمرکز بر شفقت مربوط است.
نتیجهگیری
بر اساس یافتههای این پژوهش  ،درمان متمرکز بر شفقت درمان مؤثری برای رفع مشكالت فردی و
اجتماعي سوء مصرف کنندگان مواد مخدر است و انجام مداخالت بر اساس این رویكرد ميتواند در بهبود
روابط آنها با خانواده و دیگر ارتباطات اجتماعي شان مؤثر باشد لذا استفاده از این درمان در مراکز درماني
برای اینگونه بیماران و بیماراني با دیگر انواع بیماری و اختالالت روان ميتواند در بهبود و ارتقای سالمت
و بهزیستي جامعه مؤثر واقع شود.
کلمات کلیدی
درمان متمرکز بر شفقت ،سبک دلبستگي ،سازگاری زناشویي ،سازگاری اجتماعي
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

اکرم ریاحی نیا و یدهللا صفری

بگیرد و در تالش برای جلوگیری از سرزنش خود باقي بماند

اعتیاد ابتالی اسارت آمیز فرد به ماده یا دارویي مخدر است

شفقت نتیجه عكس ميدهد (.)8گیلبرت1به استفاده از این سازه

که او را از نظر جسميو رواني به خود وابسته ساخته و کلیه

در جلسات درمان اقدام کرد و در نهایت درمان متمرکز بر

رفتارهای فردی و اجتماعي او را تحت شعاع قرار ميدهد و به

شفقت 2را مطرح ساخت .اصول پایه این درمان به این موضوع

عنوان مهمترین آسیب اجتماعي ،جامعه انساني را مورد هجوم

اشاره ميکند که افكار ،عوامل ،تصاویر و رفتارهای بیروني که

قرار داده است ( .)1شیوع مصرف مواد مخدر ،نابودی

به افراد آرامش ميدهند دروني شوند و در این صورت ،ذهن

زندگيها ،مشاغل و مهارتها ،آلوده شدن مدارس ،افزایش

انسان همان گونه که نسبت به عوامل بیروني واکنش نشان

جرایم و هزینههای گزاف اقتصادی در تمام زوایا است .به همین

ميدهد و آرامش ميیابد ،در مواجهه با عوامل دروني نیز آرام

دلیل بسیاری از مردم این پدیده را تهدید کننده حیات و امنیت

شود ( )9و از احساسات دردناک خود اجتناب نكرده و آنها را

اجتماعي دانستهاند ( .)2با توجه به هزینههای مبارزه با مواد و

سرکوب نكنند ( .)10در تمرینهای خود  -شفقتي بر تن آرامي،

عوارض جسميو رواني آن و عدم انگیزه سوء مصرف کنندگان

ذهن آراميو ذهن آگاهي تأکید ميشود که نقش بسزایي در

برای بهبودی که صرفا جهت رفع خماری درمان دارویي دریافت

آرامش ذهن فرد ،کاهش استرس و افكار خود آیند منفي خواهد

ميکنند ميتوان گفت که این نوع درمان نتیجه مطلوبي در پي

داشت (  .)11 - 9پژوهشها نشان ميدهد که شفقت به خود با

نداشته باشد .بررسيها نشان ميدهد بسیاری از این سوء مصرف

سبک دلبستگي افراد در ارتباط است (  )12و دلبستگي ایمن

کنندگان دچار عود ميشوند و اثربخشي این درمان ،بدون

سطوح باالتر خود شفقت گری را در میان بزرگساالن پیش بیني

مداخلههای رواني  -اجتماعي ،موفقیت چنداني نداشته باشند و به

ميکند .از جمله عوامل مستعد کننده افراد به اعتیاد عوامل

درمانهای روانشناختي بیشتر نیاز باشد ،لذا ضرورت توجه به

زیست شناختي ،روان شناختي ،اجتماعي و خانوادگي به ویژه

درمانهای روانشناختي بیش از پیش احساس ميگردد (.)3

سبک دلبستگي است ( .)13-14سبک دلبستگي یک پیوند

در زمینه اعتیاد تاکنون روشهای مختلفي به کار گرفته شده

محبت عمیق و پایدار است که فردی را به فرد دیگر مرتبط

است انواع روشهای دارو درماني ،روان درماني ،مشاوره،

ميکند و رابطه عاطفي پایدار میان دو انسان است (.)15

مددکاری ،خانواده درماني و زوج درماني ( )4و یكي دیگر از

سبکهای دلبستگي روشهای مواجهه فرد را با موقعیتهای

این درمانها که ميتواند مؤثر باشد درمان متمرکز بر شفقت

استرس زا متاثر ميسازد و نوع سبکهای دلبستگي ابتال به

است .خود – شفقتي به عنوان سازه ای سه مؤلفه ای شامل

اختاللهای مصرف مواد را تحت تأثیر قرار ميدهد (.)16

مهرباني با خود در مقابل قضاوت کردن خود ،اشتراکات انساني

تحقیقات نشان ميدهد که افراد دلبسته ایمن مشكالت سازگاری

در مقابل انزوا و ذهن آگاهي در مقابل همانند سازی افراطي

کمتر و افراد دلبسته نا ایمن دارای مشكالت رفتاری بیشتر و

تعریف شده است ( .)5خود مهرباني ،به معني داشتن نگرشي

توانایي سازگاری کمتری هستند ( .)17از نقطه نظر دلبستگي،

امیدوارانه و درک کننده نسبت به خود ،به جای نگرش منفي

سوء مصرف مواد را مي توان به عنوان یک راهبرد غیرفعال

است .ذهن آگاهي ،در چارچوب خود شفقتي نیازمند آن است

مصنوعي و تالشي برای مقابله با دلبستگي ناایمن ،کاهش

که شخص دیدگاهي متعادل نسبت به احساسات منفي داشته

آشفتگي هیجاني و تعدیل روابط بین فردی ادراک کرد و

باشد .انسانیت مشترک شامل به رسمیت شناختن این است که

دلبستگي ناایمن را به صورت قابل توجهي با سوء مصرف مواد

انسان ناقص است و این که ما در درد و رنجهایمان تنها نیستیم

مرتبط یافت ( .)18هر چه افراد دارای سبک دلبستگي ایمن و

( .)6زماني که درد و رنج بدون هیچ تقصیری از طرف خود

شفقت به خود باالتر باشند احتمال بهزیستي روانشناختي در آنها

شخص رخ ميدهد و زماني که درد و رنج ناشي از اشتباهها،

باالتر است و شفقت به خود این بهزیستي را پیش بیني کند (.)19

شكستها و یا ضعف شخصي خود شخص باشد ،شفقت اهمیت
پیدا ميکند ( .)7با این حال اگر فرد نقاط ضعف خود را نادیده

Gilbert
Compassion Focused Therapy
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همچنین نتایج ارتباط معناداری را بین شفقت به خود با

روابط بین حمایت اجتماعي و رفاه و آسایش ذهني نقش

سبکهای دلبستگي اضطرابي و اجتنابي نشان ميدهند (.)20

میانجیگری دارد و تاثیر مثبتي بر سالمت و رفاه و آسایش ذهني

سبک دلبستگي یكي از عوامل شخصي است که بر همسازی و نا

دارد ( .)30همچنین شفقت به خود موجب افزایش امنیت و

همسازی زنا شویي تاثیر دارد ( .)21سازگاری زناشویي در طول

سازگاری اجتماعي یا مهارتهای روابط بین فردی در افراد شده

زندگي زوجین به وجود ميآید و الزمه آن انطباق سلیقهها،

است ( .)31از این رو این پژوهش در نظر دارد که تأثیر درمان

شناخت صفات شخصیتي ،ایجاد قواعد رفتاری و شكل گیری

متمرکز بر شفقت را بر سبک دلبستگي ،سازگاری زناشویي و

الگوهای مراوده ای است و یک فرایند تكاملي میان زن و شوهر

سازگاری اجتماعي در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر مورد

است ( .)22بین سوء مصرف مواد مخدر و بروز مشكالت

بررسي قرار دهد.

خانوادگي و زناشویي ارتباط مستقیميوجود .شواهد پژوهشي
نشان ميدهد که خانوادههای سوء مصرف کننده مواد  ،معموال
عمكردهای گوناگون و چالشهای متعددی در زمینههای
سازگاری زوجین و رضایت از زندگي دارند .همچنین زندگي

روش کار
پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشي از نوع پیش آزمون
– پس آزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری این

زوجین سوء مصرف کننده مواد مخدر بیشتر از زوجین غیر سوء

پژوهش شامل کلیه مردان مبتال به سوء مصرف مواد مخدر بود.

مصرف کننده مواد مخدر به طالق و جدایي منجر ميشود (.)23

از آنجایي که نمونه با حجم بزرگ مستلزم صرف هزینههای

نتایج پژوهشها نشان ميدهد که آموزش شفقت به خود منجر به

انساني ،مالي و نیروی انساني است برای پژوهشهایي از نوع

افزایش نگرشهای صمیمانه و کاهش میل به طالق در زنان

آزمایشي حجم نمونه حداقل  30نفر برای هرگروه توصیه

شده است ( )24و بین شفقت به خود و حفظ رابطه در مردان و

ميشود ( .)32لذا در پژوهش حاضر نمونه گیری از طریق در

زنان رابطه مثبت وجود دارد ( )25و با تعهدات زناشویي در

دسترس و به تعداد  30نفر از میان کلینیکهای ترک اعتیاد

ارتباط است و آن را پیش بیني ميکند (.)26

انتخاب شدند که این افراد با شرایط مرد بودن و متأهل بودن،

سازگاری اجتماعي ،به عنوان یكي از انواع سازگاری ،به

وابسته به مواد مخدر بودن ،نداشتن بیماری رواني حاد ،نداشتن

معنای تطابق با مقتضیات اجتماعي ،رعایت اصول و قوانین جامعه

مشكل جسميو حرکتي و نیز بدون دریافت هیچگونه مشاوره

و کارایي در تماسهای اجتماعي است ( )27و خانواده به عنوان

روانشناختي وارد درمان شدند و در صورت بروز حادثه یا اتفاق

نهاد اصلي اجتماع است که پایه اصلي برای سایر نهادهای

خاصي در طول درمان و غیبت بیش از دو جلسه آنها از درمان

اجتماعي بوده و یكي از عواملي که عملكرد و پویایي خانواده را

خارج ميشدند .سپس به صورت تصادفي در دو گروه 15 ،نفر

تحت تاثیر قرار ميدهد مسئله اعتیاد در خانوادههاست که

گروه آزمایش و  15نفر گروه کنترل ،قرار گرفتند ،برای هر دو

موجب افزایش مشكالت رواني و اجتماعي در اعضای خانواده

گروه پیش آزمون بعمل آمد وگروه آزمایش  8جلسه  90دقیقه

ميشود و همه ابعاد زندگي ،سالمتي فرد ،خانواده و جامعه را به

ای درمان متمرکز بر شفقت را طي  8هفته متوالي دریافت

خطر مياندازد و ميتواند تاثیر عمیقي روی اعضای خانواده افراد

کردند .در پایان پس آزمون

گرفته شد و برای رعایت

سوء مصرف کننده مواد داشته باشد ( .)28از آنجا که رفتار

مالحظات اخالقي پس از اتمام دوره اجرای پژوهش ،گروه

انسان تحت تأثیرعوامل شخصیتي ،خانوادگي و اجتماعي است،

کنترل شكل رایج آموزش را دریافت کردند .با استفاده نرم افزار

قرار گرفتن سوء مصرف کنندگان در موقعیتهای استرس زا

 SPSS - 23و روش تحلیل کوواریانس ،دادهها مورد بررسي و

موجب رفتار غیرانطباقي و ناسازگاری عاطفي واجتماعي آنان

تحلیل قرار گرفتند.

مي گردد .این امر ضرورت مداخالت روان شناختي را به منظور
رساندن سوء مصرف کنندگان به سازگاری الزم ایجاب مي
نماید ( .)29نتایج پژوهشها نشان ميدهد که شفقت به خود در
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کل  ،0/81مقیاس رضایت زناشویي  ،0/68همبستگي زناشویي

پرسشنامه سبک دلبستگی:

 ،0 /81توافق زناشویي  0/77و ابراز محبت  0/78به دست آمد

پرسشنامه سببک دلبسبتگيهبازن و شباور ) 1987 (3یبک

(.)35

آزمون  15سوالي است که سه سبک دلبستگي ایمن ،اجتنبابي و

پرسشنامه سازگاری اجتماعی:

دوسوگرا را در مقیاس لیكرت از ( 1خیلي کم تا خیلي زیباد ) 5

پرسشنامه سازگاری اجتماعي کالیفرنیا 1953 5یک آزمون

ميسنجد ،پنج ماده مربوط به سبک دلبسبتگي ایمبن ،پبنج مباده

 90سوالي است که  6زیر مقیاس را ميسنجد ( قالبهای

مربوط به ناایمن /اجتنابي و پنج ماده مربوط به ناایمن /دوسبوگرا

اجتماعي ،مهارتهای اجتماعي ،گرایش ضد اجتماعي ،روابط

ميباشد .روایي و پایایي  :در پژوهشي ،پایایي کل این پرسشبنامه

خانوادگي ،روابط مدرسه ای ،روابط اجتماعي ) هر مقیاس 15

را  0/81و پایایي با آلفای کرونباخ را  0/87ببه دسبت آوردنبد و

سوال دارد پاسخ سواالت فقط دارای دو گزینه بله و خیر است و

روایي آن را در حد مطلوب گزارش دادند .روایي همزمبان ایبن

باید یک گزینه را انتخاب کنند .نمره گذاری به صورت صحیح

پرسش نامه برای دلبستگي بزرگساالن به ترتیبب ،ایمبن (،)./79

 -غلط بوده ( غلط نمره صفر و به گزینه درست نمره یک داده

ناایمن اجتنابي ( )./84و نباایمن دوسبوگرا ( )./87گبزارش شبده

ميشود) و در پایان تمامينمرات با هم جمع ميشوند  .روایي و

است (.)33

پایایي :در پژوهشي روایي این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت

پرسشنامه سازگاری زناشویی:

و پایایي آن نیز با روش بازآزمایي  0/652به دست آمده است و

پرسشنامه سازگاری زناشویي اسپانیر 1976 4یک آزمون 32

مورد تایید است (.)36

سوالي است و چهار بعد را ميسنجد ( رضایت زناشویي،
همبستگي زناشویي ،توافق زناشویي و ابزار محبت ) .سواالت به

نتایج

صورت طیفي هستند و فرد برای هر کدام از سواالت از بین

با استفاده از جدولهای توزیع فراواني ،میانگین و انحراف

گزینههایي که به صورت طیف هستند پاسخ خود را انتخاب

معیار ،تحلیل توصیفي انجام شد و برای تجزیه تحلیل استنباطي از

ميکند .سواالت  16،17،18،19،20،21،22،23،31،32مربوط به

روشهای تحلیل کواریانس استفاده شد که نتایج به دست آمده

بعد رضایت زناشویي سواالت  24،25،26،27،28مربوط به

در زیر آمده است.

همبستگي دونفره یا همبستگي زناشویي و سواالت
 1،2،3،5،8،9،10،11،12،13،14،15مربوط به توافق دونفره یا
توافق زناشویي است و سواالت  4،6،29،30مربوط به بعد ابراز
محبت است .روایي و پایایي :اسپنیر اعتبار این مقیاس را در کل
نمرات  0.96بر آورد کرده است که نشان دهنده همساني دروني

جدول  -1توزیع فراواني آزمودنيها برحسب سن در
گروه آزمایش و کنترل
گروه آزمایش
دامنه سني

گروه کنترل

فراواني

درصد

فراوان
ی

درصد

21-29

5

33/3

1

6/7

خوب تا عالي برآورده کرده که عبارتند از :مقیاس رضایت

30-34

4

26/7

7

46/7

35-39

1

6/7

5

33/3

زناشویي  ،0/94همبستگي زناشویي  ،0/81توافق زناشویي ،0/90

قابل توجهي است .همساني دروني خرده مقیاسها رو نیز بین

ابراز محبت  .0/73همچنین روایي سازه ای و محتوایي این

40-48

5

33/3

2

13/3

کل

15

100.0

15

100.0

مقیاس را مطلوب و مورد تایید گزارش نمود ( . )34در پژوهشي
دیگر به منظور تعیین ضریب پایایي ،روش بازآزمایي روی
نمونه متشكل از  15زوج اجرا شد .ضریب همبستگي در نمره
Hazen and shaver
)Spanir (DAS

3
4

)California (CPI

5
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جدول  - 2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها

کنترل

آزمایش
انحراف

میانگین

میانگین

معیار
سبک دلبستگي
سازگاری زناشویي
سازگاری اجتماعي

تعداد

انحراف
معیار

پیش آزمون

43/73

7/76

41/80

10/19

15

پس ازمون

45/93

8/43

41/86

8/74

15

پیش آزمون

96/13

26/92

88/00

29/40

15

پس آزمون

109/73

22/68

93/20

29/68

15

پیش آزمون

49/33

5/12

49/53

8/33

15

پس آزمون

50/66

6/82

50/00

7/63

15

جدول - 3نتایج آزمون لوین جهت برابری کواریانسهای خطا
F

متغیرهای وابسته
پس آزمون سبک دلبستگي

df1

0/612

Sig

df 2

1

28

0/386

پس آزمون سازگاری زناشوئي

0/007

1

28

0/935

پس آزمون سازگاری اجتماعي

0/320

1

28

0/576

نتایج جدول  3برابری واریانسهای خطای پس آزمونهای

 0/05است ،ميتوان گفت که واریانس خطای دو گروه با

متغیرها را بین دو گروه آزمایشي و کنترل نشان ميدهد .از آنجا

همدیگر برابر بوده و تفاوتي بین آنها مشاهده نشده است .بنابراین

که سطح معناداری آماره  Fبرای پس آزمون سه متغیر بزرگتر از

شرط یكساني واریانسها در گروهها برای این متغیر وجود دارد.

جدول  - 4نتایج معناداری تحلیل کواریانس بر سبک دلبستگي ،سازگاری زناشویي و سازگاری اجتماعي

مدل
گروه

نام آزمون

مقدار

F

فرضیهdf

خطا df

P

مجذور اتا

اثر پیالیي

0/909

82/830

3/000

25/000

0/000

0/909

المبدا ویلكز

0/091

82/830

3/000

25/000

0/000

0/909

اثر هتلینگ

9/940

82/830

3/000

25/000

0/000

0/909

بزرگترین ریشه خطا

9/940

82/830

3/000

25/000

0/000

0/909

اثر پیالیي

0/707

4/736

6/000

52/000

0/001

0/353

المبدا ویلكز

0/299

6/908

6/000

50/000

0/000

0/453

اثر هتلینگ

2/326

9/305

6/000

48/000

0/000

0/538

بزرگترین ریشه خطا

2/318

20/090

3/000

26/000

0/000

0/699

 -2896اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سبک دلبستگی  ،سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی در سوء مصرف کنندگان

اکرم ریاحی نیا و یدهللا صفری

نتایج بدست آمده از جدول  4نشان ميدهد که درمان

 45/7درصد تفاوت در نمرههای پس آزمون متغیرهای سبک

متمرکز بر شفقت به طور معناداری بر سبک دلبستگي سازگاری

دلبستگي ،سازگاری زناشوئي و سازگاری اجتماعي

زناشویي و سازگاری اجتماعي در سوء مصرف کنندگان مواد

درمان متمرکز

آزمودنيهای گروه آزمایش به اثربخشي
برشفقت

مخدر مؤثر بوده است ( .)P <0/001مضافاً اندازه اثر بدست

است.

مربوط

آمده در این مطالعه برابر با  0/453بود که حاکي از آن است
جدول  - 5نتایج معناداری تحلیل کواریانس و معنادری  Fبر سبکهای دلبستگي ،سازگاری زناشویي و سازگاری اجتماعي
d

متغیر وابسته

SSE

پس آزمون سبک دلبستگي

3550/74

1

سازگاری زناشوئي

7266/75

1

7266/75

سازگاری اجتماعي

5441/11

1

544/11

159/60

سبک دلبستگي

662/852

2

331/426

5/857

0/008

سازگاری زناشوئي

9213/927

2

4606/963

9/194

0/001

0/405

سازگاری اجتماعي

550/205

2

275/103

8/070

0/002

0/374

سبک دلبستگي

1527/848

2

56/587

سازگاری زناشوئي

13529/94

سازگاری اجتماعي

920/461

مدل

P

مجذور اتا

MS

F

3550/74

62/749

0/008

0/699

14/501

0/001

0/140

0/000

0/855
0/303

f

گروه

7
2

501/10

خطا

7
2

34/091

7

بر مبنای یافتههای برگرفته از جدول  5به دلیل آنكه سطح

سالمت جسماني و رواني ميشود همسو است .شفقت به خود در

معناداری محاسبه شده از آلفای  0/001کوچكتر است ،بنابراین

رابطه سبکهای دلبستگي با پذیرش و رشد خود ،کیفیت روابط

مقدار  Fبرای پس آزمون سبک دلبستگي (Partial 2η=0/303

میان فردی مؤثر است و دلبستگي ایمن مهرباني و پذیرش نسبت

؛ P >0/001؛  ،)F =5/857و برای پس آزمون سازگاری

به خود را تسهیل ميکند (.)38

زناشوئي(Partial 2η=0/405؛ P <0/001؛  ،)F =9/194و پس

وقتي شخصي به ضعفهای شخصي اش نگاه ميکند و

آزمون سازگاری اجتماعي (Partial 2η=0/374؛ P <0/001؛

آنها را مورد بررسي قرار ميدهد شفقت به خود ،وی را در برابر

 ،)F =8/070و معنادار ميباشد ؛ از این رو ميتوان اظهار داشت

خود – ارزیابي اضطرابي حمایت ميکند و افزایش شفقت به

که درمان متمرکز بر شفقت بر سبک دلبستگي ،سازگاری

خود با افزایش در دیگر نشانههای سالمت روان همبسته ميشود

زناشوئي و سازگاری اجتماعي سوء مصرف کنندگان مواد

افرادی که سطوح باالتر دلبستگي اضطرابي دارند خود انتقادگر

مخدر موثر بوده است.

ميشوند و توسط پریشانيهایشان بیشتر احساس سنگیني ميکنند
و احتماال خودشان را دوست ندارند و تجارب منفي شان را

بحث

اغراق ميکنند و در تفكر و احساسهای دردناکشان غرق

مداخالت درمان متمرکز بر شفقت بر سبک دلبستگي مؤثر

مي شوند این یافته با پژوهشي که رابطه دلبستگي اضطرابي و

است و نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش ( )37که نشان

شفقت به خود در میان نوجوانان و بزرگساالن را نشان ميدهد

ميدهد شفقت به خود در روابط بین دلبستگي و سالمت رواني

هماهنگ است به طوری که بیان ميکند اگر افراد در محیطي

و جسمينقش مؤثری دارد و موجب بهبود روابط دلبستگي و

تربیت شوند که مراقبان از هر لحاظ رسیدگي کنند این توانایي
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ارتباط با خود را دلسوزانه گسترش ميدهند و این گونه ميشود

خود اعتباری بیشتر و تجربههای آشفتگي کمتر و حس بهزیستي

که دلبستگي ایمن سطوح باالتر خود شفقت گری را در

بهتری در روابطشان گزارش ميدهند و در پي بهبود جنبههای

بزرگساالن پیش بیني ميکند ( .)12شفقت به خود با سبک

آسیب زای رابطه خود هستند .این انعطاف پذیری هیجاني و

دلبستگي افراد در ارتباط است (  )40- 39لذا نتایج پژوهش

تعادلي که به وسیله شفقت به خود در فرد به وجود ميآید باعث

حاضر با نتایج این پژوهشها همسویي دارد .آموزش شفقت به

ميشود که فرد در برابر مشكالت و تعارضهای رابطه خود،

خود به دلیل اینكه مسبب شفقت خود به پذیرش ،مهرباني و عدم

پاسخهای سازنده تری ارائه دهد و در نتیجه باعث رشد سالمت

قضاوت همسر ميشود موجب ميشود زوجین در هنگام تجربه

روان شناختي در روابط بین فردی شود ( .)41همچنین شفقت به

شكست و ناتواني ،با هم صمیمیت بیشتری داشته باشند ،خود

خود موجب بهبود سازگاری زناشویي ميشود ( )42و با

تنظیميمثبتي از خود نشان دهند و نگرشهای صمیمانه باالیي را

رضایت زناشویي رابطه دارد و ميتواند یک جایگزین سالم برای

القا کنند .افراد ميآموزند که تخلیه هیجاني مناسبي با شفقت

ایجاد تغیر باشد و به سالمت این رابطه اضافه کرده ( )43وآن را

ورزی داشته باشند ،نحوه تفكر و رفتار را نسبت به خودشان

پیش بیني کند ( .)44نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش ( )45که

شناسایي کنند و این سبب ميگردد شناختها ،احساسات و

نشان ميدهد که شفقت به خود سالمت اجتماعي و سازگاری

واکنشهای خود را نسبت به حالت هیجاني و ارتباط با همسر

اجتماعي را در زنان مطلقه افزایش داده است و باعث ميشود

خود ارتقا دهند و با نگریستن به طرف روشن قضایا و مشكالت

فرد در موقعیتهای تعارضي با دیگران سازش بیشتری از خود

بین شخصي زناشویي و ادراک بیشتر همسر ،ارتباط

نشان ميدهند ،در حالي که افراد فاقد شفقت خود نميتوانند این

صمیميبیشتری با همسر خود برقرار سازند و این نوع آموزش بر

سازش را داشته باشند ( )46و همچنین با پژوهشي که نشان

برداشت از رفتار همسر و درک باالتر ،بروز هیجان شادی و

ميدهد شفقت به خود در بهبود سازگاری روانشناختي و حمایت

کاهش تعارضات در زندگي زناشویي اثربخش بوده است،

اجتماعي مؤثر است ( )47همسو است .خود شفقت ورزی اثرات

بنابراین خود شفقت ورزی ميتواند یک راهبرد تنظیم هیجان در

تجارب منفي را با قالب بندی مجدد شناختي – هیجاني تضعیف

نظر گرفته شود که در آن از تجربه هیجانهای آزار دهنده و

ميکند و تعادل بین تجارب مثبت و منفي را به نفع شرایط و

نامطلوب جلوگیری نميشود بلكه تالش ميشود تا احساسات به

موقعیت مثبت تحت تأثیر قرار ميدهد (  .) 48شفقت به خود در

صورتي مهربانانه مورد پذیرش واقع شوند ،بنابراین احساسات

سازگاری افرادی که دچار شكست روابط عاشقانه شدهاند تأثیر

منفي به احساسات مثبت تغییر ميکنند و فرد راه حل جدیدی

دارد ( )49و بین شفقت به خود حمایت اجتماعي و حس تعلق و

برای مقابله پیدا ميکند ( .)24شفقت به خود با رضایت از

انعطاف پذیری همبستگي مثبت قابل توجهي وجود دارد (.)50

زندگي رابطه مثبت دارد .افراد خود شفقت ورز احساس بهتری

از این رو بین نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای عنوان شده

نسبت به خود دارند و رضایت بیشتری از روابط بین فردی را

هماهنگي وجود دارد .لذا استفاده از این روش درماني همانند

تجربه ميکنند .نگرش حمایت گرایانه نسبت به خود دارند که

دیگر فعالیتهای درماني در این بیماران مؤثر است.

این نگرش با بسیاری از پیامدهای روان شناختي مانند انگیزه
بیشتر برای حل تعارضهای شخصي و بین شخصي و ثبات
زندگي زناشویي ارتباط دارد .قضاوت کردن خود ،احساس انزوا
و نشخوار ذهني فرد با فقدان شفقت به خود ،به طور مستقیم به
کاهش رضایت زناشویي و ناپایداری ازدواج کمک ميکند.
افرادی که دارای همسر خود شفقت ورز هستند رضایت بیشتری
از رابطه زناشویي گزارش ميدهند وقتي تعارضهای افراد دارای
شفقت به خود با همسرانشان حل ميشود ،آنها خود اطمیناني،

نتیجه گیری
بر اساس اهداف این پژوهش و همچنین نتایج به دست
آمده از آن ،درمان متمرکز برشفقت در بهبود سبک دلبستگي
بیماران و نحوه ارتباط آنها با همسر و فرزندانشان و همچنین
ارتباطات اجتماعي و رفع مشكالت بین فردی بیماران تأثیر
بسزایي داشته است و پیشنهاد ميشود به استفاده از این درمان
برای سوء مصرف کنندگان مواد مخدر توجه بیشتری شود و در
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پرسشنامهها و ایجاد هماهنگي تمام افراد برای اجرای درمان از

همه مراکز و درمانگاههایي که به نحوی در درمان اعتیاد و

.جمله محدودیتهای این پژوهش بودند

 این.کمک به این بیماران سهیم هستند از این درمان استفاده شود
درمان ميتواند در سطح وسیع تر و برای گروههای مختلف

تشکر و قدردانی

جامعه و دیگر انواع بیماریها و اختالالت روان نیز استفاده شود

از جناب آقای دکتر یداهلل صفری و جناب آقای تقي آقا

و در اصالح دیگر مسائل و مشكالت در جامعه و ارتقای سالمت

 بیماران و تمام کسانیكه پژوهشگر را در این پژوهش،حسیني

 آشنایي آزمودنيها با پیش.و بهزیستي در جامعه مؤثر واقع شود

.یاری نمودند تشكر مينمایم

 مشكالت شغلي افراد نمونه و اخراج،آزمون و پس آزمون
 تعداد،تعدادی از آنها از مشاغل خود و استرس مرتبط با آن
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Abstract
Introduction: Addiction has been recognized as one of the most important
social, economic and health problems of the present century, that its
consequences are considered as serious threat to human society and the need
to pay more attention is felt. Therefore, this study was performed with aim
to evaluate the effectiveness of compassion-focused therapy on attachment
style, marital adjustment, and social adjustment in drug abusive men.
Methods: The present study was a quasi-experimental pretest-posttest with a
control group. The statistical population was all men with drug abuse. The
sample consisted of 30 men with drug abuse who were selected by available
sampling method and were placed in two groups of experimental and control
(n=15 in each group). The experimental group received compassion-focused
therapy, but the control group did not receive any treatment. Data collection
tools were Hazen & Shaver Attachment Style Questionnaire (1987),
Spaniard DAS Marital Adaptation (1976) and California Social
Compatibility CPI (1953). Data were analyzed by SPSS-23 statistical
software and analysis of covariance.
Results: The results showed that compassion-focused therapy had a
significant effect on attachment style, marital adjustment and social
adjustment in drug abusers (p <0.001) and the effect size in this study was
0.453, which indicates that 45.7% of the difference in the posttest scores of
the variables of attachment style, marital adjustment and social adjustment
of the subjects in the experimental group was related to the effectiveness of
compassion-focused treatment.
Conclusion: Based on the findings of this study, compassion-focused
therapy is an effective treatment to remove the individual and social
problems of drug abusers, and performing the interventions based on this
approach can be effective in improving their relationships with their families
and other social relationships. Therefore, using this treatment in medical
centers for such patients and the patients with other types of diseases and
mental disorders can be effective in improving the health and well-being of
the community.
Keywords: Compassion-focused therapy, Attachment style,

Marital adjustment, Social adjustment
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