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اثربخشي درمان هيجان مدار بر افزايش صميمت زناشويي معتادان تحت درمان با متادون و 

 همسرانشان در مركز تصميم

 
 ∗محمد شاه كرمي 

   **سيروس مرادي زاده
  *** رامين رحيمي داربيد

  **** رضا مرداني
 ***** مهدي بهرامي

 

 ايران بويژه و جهان افراد از مالحظه اي قابل تعداد رواني، و جسماني بيماري يك عنوان به عتـياد  ا:مقدمه و هدف

 بي شك .مي باشد جامعه و خانواده شان كننده، مصرف افراد براي فاجعه يـك  مـواد  مـصرف . اسـت  سـاخته  مبـتال  را
 كه مي شود بيشتر زماني وجودم وضعيت زايي آسيب. اعتـياد بـر زندگـي زناشـويي بيـشترين تاثيـر مخرب را دارد      

 اثربخشي درمان هيجان مدار بر هدف از پژوهش حاضر. يابند مي آگاهي همسرشان وضعيت از معتاد افراد همـسران 
 . مي باشد1392افزايش صميمت زناشويي معتادان تحت درمان با متادون و همسرانشان در مركز تصميم، در سال 

يش با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل مي باشد كه ابتدا پـژوهش حاضـر يك تحقيق نيمه آزما   : روش
 نفر از افراد تحت درمان با متادون و همسرانشان انتخاب شده و سپس به صورت 20بـه صـورت در دسـترس تعداد        

 60 جلسه 9تـصادفي بـه دو گـروه آزمـايش و كنترل تقسيم شدند، گروه ازمايش تحت درمان هيجان مدار به مدت      
) ترجمه ثنايي( سوالي صميمت زناشويي واكر      17قه اي درمـان دريافـت كـردند، سـپس دو گروه به پرسشنامه               دقـي 

در آخر داده ها با ازمون تحليل كواريانس مورد تجزيه . پاسـخ دادنـد و گروه كنترل هيچگونه درماني را دريافت نكرد      
 .و تحليل قرار گرفتند

ين دو گروه كنترل و آزمايش نشان داد، نتايج اين پژوهش نشان داد كه              نتايج پژوهش تفاوت معناداري را ب      :نـتايج 
  ).p<0/001(درمان هيجان مدار موجب  افزايش صميمت افراد تحت درمان و همسرانشان مي شود 

اعتياد موجب فروپاشي زندگي زناشويي مي شود، افراد تحت درمان با متادون، اكثرا از زندگي زناشويي خود                 : بحـث 
آنها صميميتي كه در ابتداي زندگي داشته اند را، ديگر حس نمي كنند و اكنون كه در پروسه درمان                 . ستندناراضي ه 

درمان هيجان مدار مي تواند موجب افزايش صميمت        . قـرار دارنـد، نيازمـند صميمت بيشتر از همسران خود هستند           
 .افراد تحت درمان و همسرانشان گردد

 .، صميمت زناشويي، افراد تحت درمان با متادوندرمان هيجان مدار : هاكليدواژه
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