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ABSTRACT
AIMS: The commission of some crimes has increased in recent years with the number of
abusive women. Having a quality of life and psychological flexibility can help prevent these
crimes. This study aimed to evaluate the effectiveness of solution-focused therapy on the
quality of life and psychological flexibility of abusive women with addiction readiness.
MATERIALS & METHODS: This is a quasi-experimental study with a pretest-posttest design
with a control group. The abusive women who were referred to the Welfare Center of
Khuzestan, Iran in Shushtar city formed the statistical population of the present study in
2021. To screen abusive women with addiction readiness, Zargar et al. (2006) Addiction
Readiness Questionnaire was used with a validity of 0.45 and a reliability of 0.90, and 30
people with the highest score were selected among the 200 abusive women who completed
this questionnaire. Samples were randomly assigned to experimental (n=15) and control
(n=15) groups and responded to the WHO Quality of Life Questionnaire-Short Form with 0.81
validity and 0.84 reliability and Psychological flexibility of Dennis and Vander Wall (2010)
with 0.75 validity and 0.74 reliability. Experimental group participants received eight
sessions of one and a half hours of the solution-focused therapy program (Grant, 2011). Data
were analyzed using multivariate analysis of covariance with SPSS 22 software.
FINDINGS: The mean age of 15 female participants in the experimental group was 32.7± 2.8
and in the control group was 33.4±2.6 years, which ranged from 22 to 37 years. The scores of
quality of life and psychological flexibility of the experimental group in the post-test were
higher than the scores of the control group. The results of multivariate analysis of covariance
showed a significant difference in the scores of the two groups (p=0.003; F=5.53; Pillayi
trace=0.51). According to the obtained F values for post-test of quality of life (70.66) and
psychological flexibility (55.16) and their significance level (p<0.001), it was observed that
treatment was the solution and was able to increase the quality of life and psychological
flexibility of abusive women with addiction readiness.
CONCLUSION: Solution-focused therapy is an effective way to improve the quality of life and
psychological flexibility of abusive women with addiction readiness.
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اهداف :با افزایش تعداد زنان بد سرپرست در سالهای اخیر ،زمینه ارتکاب برخی جرایم نیز افزایش یافته
است .لذا برخورداری از کیفیت زندگی و انعطافپذیری روانشناختی میتواند از بروز این جرایم جلوگیری کند.
بنابراین پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان راهحلمحور بر کیفیت زندگی و انعطافپذیر ی روانشناختی
زنان بدسرپرست با آمادگی اعتیاد انجام شد.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه
آماری پژوهش حاضر را تمامی زنان بدسرپرست مراجعه کننده به مرکز بهزیستی استان خوزستان شهرستان
شوشتر در سال  1400تشکیل دادند .با هدف غربال کردن زنان بدسرپرست دارای آمادگی اعتیاد ،از پرسشنامه
آمادگی اعتیاد زرگر و همکاران ( )1385با روایی  0/45و پایایی  0/90استفاده شد و از  200زن بدسرپرستی که
این پرسشنامه را تکمیل کرده بودند 30 ،نفر با باالترین نمره ،انتخابشدند .نمونهها در دو گروه آزمایش (15
نفر) و کنترل ( 15نفر) بهصورت تصادفی جایگزین شدند و به پرسشنامههای کیفیت زندگی سازمان بهداشت
جهانی-فرم کوتاه با روایی  0/81و پایایی  0/84و انعطافپذیری روانشناختی  Dennisو Vander Wall
( )2010با روایی  0/75و پایایی  0/74پاسخ دادند .شرکتکنندگان گروه آزمایش ،هشت جلسه یک ساعت و
نیم ،برنامه راهحلمحور ( )2011 ،Grantرا دریافت نمودند .دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس
چندمتغیری با نرمافزار  SPSS 22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :میانگین سنی  15شرکتکننده زن در گروه آزمایش  32/7±2/8سال و در گروه کنترل 33/4±2/6
سال بود که دامنه سنی از  22تا  37سال را شامل میشد .نمرات کیفیت زندگی و انعطافپذیری روانشناختی
گروه آزمایش در پسآزمون بیشتر از نمرات گروه کنترل بود .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیر ی
حکایت از تفاوت معنادار ی در نمرات دو گروه داشت (p=0/003؛ F=5/53؛ =0/51اثر پیالیی) .با توجه به
مقادیر  Fبهدستآمده برای پسآزمون کیفیت زندگی ( )70/66و انعطافپذیری روانشناختی ( )55/16و سطح
معناداری آنها ( )p>0/001مشاهده شد که درمان راهحل محور اثربخش بود و توانست کیفیت زندگی و
انعطافپذیری روانشناختی زنان بدسرپرست با آمادگی اعتیاد را افزایش دهد.
نتیجهگیر ی :مداخله راهحلمحور روشی مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی و انعطافپذیر ی روانشناختی زنان
بدسرپرست با آمادگی اعتیاد است.
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توانایی سازگاری با محرکهای محیطی در حال تغییر است و به
دلیل ایجاد تعادل بین حوزههای مختلف زندگی نقش مؤثری در
افزایش سالمت و کیفیت زندگی دارد [ ،]16میتواند عاملی در کم
کردن اثرات وسوسه مصرف مواد مخدر باشد .افراد انعطافپذیر در
مواجهه با موقعیتها و رویدادهای چالشانگیز ابتدا آنها را
میپذیرند ،سپس چهارچوب فکری خود را به صورت مثبت
بازسازی میکنند و درنهایت با تابآوری تالش میکنند تا از
راهکارهای سازگار برای مقابله با آنها استفاده کنند [.]17
انعطافپذیری روانشناختی به عنوان یکی از جنبههای مهم
عملکرد اجرایی ،توانایی انطباق کارآمد با تغییرات تعریفشده
است [ .]18افرادی که از میزان باالتری از انعطافپذیری
روانشناختی برخوردار هستند ،نشانگان تعارض کمتری را تجربه
میکنند [.]19 ،16
یکی از رویکردهایی که میتواند برای بهبود کیفیت
زندگی و انعطافپذیری روانشناختی زنان بدسرپرست مورد
استفاده قرار گیرد ،درمان راهحلمحور است .مشاوران راهحلگرا ادعا
میکنند که این روش تغییر سریع و پایدار و همچنین درجه باالیی
از رضایت مشتری را فراهم میکند [ .]20رویکرد راهحلمحور،
تکنیکهای مسئلهمحور آموزش داده شده در پزشکی و مخصوصا
روانپزشکی را که انتظار میرود تنها از طریق درک و بررسی
مشکالت صورت گیرد ،از طریق ابعاد فزاینده ارائه میدهد .درمان
راهحلمحور مدلی مبتنی بر شایستگی است که به جای مشکالت و
نقصهای گذشته ،به مراجعان نسبت به آیندهامید داده و نقاط
قوت آنها را هدایت میکند [ .]21در درمان کوتاهمدت هیچ راهحل
تشخیصی ،بهبود بینش و تجزیه و تحلیل گذشته وجود ندارد .در
عوض ،آنها مراجع را به توجه و اقدامات مختلف تشویق میکنند.
درمانگران راهحلمحور به مراجعان خود کمک میکنند تا در مورد
آنچه ممکن است متفاوت باشد ،فکر کنند .پس از شناسایی
راهحل ،مراجعان و درمانگران گام به گام به سمت آن حرکت
میکنند [ .]22این یک رویکرد مبتنی بر قابلیت است که به جای
تمرکز بر رفتارهای مسئلهای ،بر ایجاد راهحل تمرکز دارد.
تواناییهای مراجعین در جلسه درمان بر اساس تمرکز بر تعامالت
و یافتههای مثبت و غیرمشکالت شناسایی میشود و مقاومت
مراجعان در جلسه درمان به دلیل متمرکز شدن بر روی نکات
مثبت (آنچه باید افزایش یابد) در عوض توجه و تمرکز بر نقصها
کاهش مییابد [.]23
نتایج پژوهشها نشان میدهد که درمان راهحلمحور
میتواند بر تابآوری و بهزیستی [ ،]24اضطراب و افسردگی [،]25
سرزندگی و تابآوری [ ،]26خودکارآمدی و کیفیت زندگی زنان
[ ،]27خودکنترلی [ ،]29 ،28بهزیستی و سازگاری [ ]30اثر داشته
باشد .بنابراین با توجه به خسارات جبرانناپذیر و فشارهای روانی
ناشی از بدسرپرستی (گرایش به خیانت ،طالق عاطفی ،مشکالت
در فرزندپروری و غیره) و نقش مهم زن در تأمین بهداشت روانی
خانواده ،اهمیت و ضرورت توجه متخصصین و خانواده درمانگران
در درمان مشکالت زناشویی و در نتیجه آن افزایش امنیت
اجتماعی بیش از پیش احساس میشود .با توجه به اهمیت
کیفیت زندگی و انعطافپذیری روانشناختی ،انجام مداخالت
آموزشی در این زمینه ضروری و مهم به نظر میرسد .مطالعه
حاضر با هدف اثربخشی راهحل محور بر کیفیت زندگی و
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خانواده ،کوچکترین واحد اجتماعی است که در سالمت و تداوم
جامعه نقش بسیار زیادی دارد .میتوان خانواده را به عنوان یک
سیستم اجتماعی تعریف کرد که از افرادی تشکیل شده است که
به یکدیگر وابستگی احساسی و هیجانی دارند و دارای گذشته
مشترکی ،همراه با تالش برای رفع نیازهای اعضای خانواده هستند
[ .]1در اکثر جوامع ،اصلیترین و محوریترین عضو خانواده ،پدر
است که مسئولیت سرپرستی و مدیریت خانواده را بر عهده دارد .به
همین دلیل ،مفهوم بیسرپرستی و بدسرپرستی در اغلب تعاریف
به معنی فقدان پدر در خانواده تعریف میشود [ .]2در سالهای
اخیر تعداد زنان بدسرپرست که گاه به تنهایی و گاه در عین حضور
مردان بزرگسال با شرایط ویژه ،مسئولیت اقتصادی خانواده را بر
عهده دارند ،بسیار افزایش یافته است؛ به طوری که برخی آمارها
نشان میدهند که این گروه از زنان سرپرستی نزدیک به ده درصد
خانوادههای ایرانی را بر عهده دارند [ .]3طوالنیمدت شدن فشارها
برای زنانی که احساس میکنند از حمایت اجتماعی چندانی
برخوردار نیستند و زندگی آنها دستخوش بحران و نابسامانی شده
است ،گاه زمینه ارتکاب اعمالی که از نظر اجتماع مورد تأیید
نیست و حتی گاهی جرم محسوب میشود را تسهیل میسازد؛ به
این دلیل که ممکن است این افراد را زودتر به نتیجه برساند [.]4
حمایت از زنان بدسرپرست به عنوان قشر آسیبدیده جامعه ،به
این خاطر که از وجود حمایتهای اجتماعی بهرهمند نیستند و هر
آسیبی به این زنان منجر به آسیب در اساس و بنیاد خانواده و
جامعه میگردد ،از ضرورت ویژهای برخوردار است .جوامعی که در
آن زنان دچار بیماری باشند ،آیندهای به جز نابودی ،نابسامانی و
فالکت نخواهد داشت .تحقیقات نشاندهنده گرایش به اعتیاد در
میان زنان بیسرپرست و بدسرپرست است [ .]5افزایش گرایش به
مواد ،منجر به رفتارهای مضر مانند خیابانگردی ،ولگردی ،استرس
در ایفای وظایف خانوادگی ،تکدیگری و رفتارهای انحرافی
میشود .به ویژه در موارد اعتیاد زنان ،منجر به انحراف جنسی و
فحشا میشود [ .]6گزارشهای مربوط به جنسیت و سوء مصرف
مواد مخدر نشان میدهند که زنان حدود  10درصد از
مصرفکنندگان مواد مخدر را تشکیل میدهند [.]7
زنان به خاطر ایفای نقش مادر بودن و تربیت فرزندان
در صورتی که مرتکب عمل غیرقانونی یا خالف هنجارهای
اجتماعی شوند ،اثرات منفی بسیار زیادی در خانواده و به دنبال آن
در تربیت نسل آیندهساز جامعه دارند [ ]8و همین امر بر کیفیت
زندگی آنها تأثیر فراوانی به جای میگذارد .بر اساس تعریف گروه
کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی [ ،]9کیفیت زندگی ادراک
فرد از موقعیت زندگی خود در بافت سیستم فرهنگی و ارزشی
است که در آن زندگی میکند و در ارتباط با اهداف ،انتظارات،
معیارها و عالیق وی است [ .]10کیفیت زندگی به نوعی بیانگر
وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه است [ .]11کیفیت
زندگی نشاندهنده آسایش و آرامش ناشی از رضایت یا عدم
رضایت از جنبههای مختلف زندگی است [ ]12و نتایج پژوهشها
نشان میدهد که بسیاری از حیطههای کیفیت زندگی با سالمت
روان همبستگی معناداری دارند [.]13-15
وسوسه ،احساس میل و گرایش به محرکی خوشایند را
بیان میکند .بنابراین انعطافپذیری روانشناختی که به معنای

3

4

پوردل و سودانی

انعطافپذیری روانشناختی زنان بدسرپرست با آمادگی به اعتیاد،
انجام شد.

مواد و روشها

جلسه

هدف

خالصه جلسه

اول

شناسایی ،کنجکاوی و
ارتباط رهبر با گروه

شناخت اعضای گروه با یکدیگر و با رهبر ،معرفی
برای گروه ،بیان چارچوب اساسی برنامه کار و
هدفهای جلسه ،انجام یک پیشآزمون

ایجاد ساختارهای ذهنی
مشترک از مسئله و هدف
دوم توسط اعضا و رهبر و
شناسایی ترجیحات برای
آینده
مشارکت ،خلق امید و
برجسته کردن موقعیتها
مروری اجمالی بر مباحث جلسه قبل ،بررسی تکالیف
سوم و استثناهای گذشته ،پیدا
و ارائه تشویق ،پرسیدن سئواالت استثنا ،ارائه تکلیف
کردن استثناها (گذشته و
حال)
مروری اجمالی بر مباحث جلسه قبل ،بررسی تکالیف
پیدا کردن استثناها
و ارائه تشویق ،تکلیف شگفتیآفرین ،پرسیدن سوال
چهارم
(ادامه)
معجزهای و گوی بلورین ،ارائه تکلیف
مروری بر جلسات قبلی ،بررسی تکلیفها و ارائه
تقویت ،پرسیدن سئوالهایی که منجر به کشف
کشف راهحلها
پنجم
راهحلها میشود ،پرسیدن پرسش سازگارانه ،ارائه
تکلیف
مروری اجمالی بر مباحث جلسه قبل ،بررسی تکالیف
و ارائه تشویق ،پرسیدن سوال مقابلهای ،پرسیدن
ششم شناسایی راهحلها (ادامه)
تکنیک پیشفرض ،تکلیف پیشبینیکننده ،ارائه
تکلیف
مروری اجمالی بر مباحث جلسه قبل ،بررسی تکالیف
و ارائه تقویت و تعریف ،پرسیدن سئواالتی از این
قبیل (چه بهبودی به دست آمده؟) ،آشنایی با
تقویت استثناها
هفتم
تکنیک کار مشابه این کار را بیشتر انجام بده ،آشنایی
با تکنیک کار مشابه این کار را کمتر انجام بده ،ارائه
تکلیف
مروری بر جلسات قبل ،بررسی تکلیفها و ارائه
تقویت مثبت ،گرفتن بازخورد از مراجعین ،پرسیدن
سئواالت مقیاسی ،قدردانی از تالشها و فعالیتهای
پایان
هشتم
مراجع ،برجسته کردن تغییرات اتفاق افتاده ،اجرای
پسآزمون
مروری خالصهوار از مباحث جلسه قبل ،پرسیدن
سواالت مقیاسی ،پرسیدن پرسش معجزهای ،ارائه
تکلیف
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جدول  )1محتوای جلسات مشاوره راهحلمحور []36

] [ DOI: 10.30505/11.1.11

این مطالعه کاربردی با روش نیمهآزمایشی و طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش حاضر را
تمامی زنان بدسرپرست مراجعهکننده به مرکز بهزیستی استان
خوزستان شهرستان شوشتر در سال  1400تشکیل دادند .با هدف
غربالکردن زنان بدسرپرست دارای آمادگی اعتیاد ،از ابزار آمادگی
اعتیاد زرگر و همکاران [ ]31استفاده شد .با توجه به حداقل تعداد
نمونه در پژوهشهای آزمایشی [ ،]32از  200زن بدسرپرستی که
این ابزار پژوهشی را کامل کرده بودند 30 ،نفر که نمره باالتر از 54
در این پرسشنامه داشتند [ ،]31انتخاب و در گروههای 15نفره
آزمایش و کنترل ،بهصورت تصادفی جایگزین شدند .مالکهای
ورود در این پژوهش ،فاصله سنی بین  20تا  40سال ،داشتن
حداقل تحصیالت سوم راهنمایی ،نداشتن مشکالت جسمانی و
روانی ،عدم دریافت درمان روانپزشکی یا درمان با هر رویکرد
درمانی دیگر در حداقل شش ماه قبل از اجرای پژوهش و تکمیل
فرم رضایتنامه کتبی جهت حضور در انجام پژوهش بود.
مالکهای خروج نیز ابتال به اختالالت سایکوتیک بر اساس
مصاحبه بالینی ،مصرف داروهای روانپزشکی ،غیبت بیش از دو
جلسه مداخله و عدم تمایل به ادامه شرکت در فرآیند اجرای
پژوهش بود .سایر ابزارهای مورد استفاده در پژوهش ،پرسشنامه
انعطافپذیری روانشناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان
بهداشت جهانی-فرم کوتاه بود.
پرسشنامه آمادگی اعتیاد زرگر و همکاران ( :)1385مقیاس
آمادگی به اعتیاد در سال  1992توسط  Weedو  Butcherتنظیم
شده است و کوششهایی در جهت تعیین روایی آن در ایران انجام
شده است .پرسشنامه حاضر ،مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد
است که با توجه به شرایط اجتماعی-روانی جامعه ایرانی توسط
زرگر تنظیم شد [ .]31این ابزار از دو عامل ساخته شده و دارای 36
سئوال و  5ماده دروغسنج است .طیف نمرهگذاری بین صفر (کامال
مخالف) تا سه (کامال موافق) با نقطه برش 54است .نمره باال
بهمنزله آمادگی بیشتر به اعتیاد است .در پژوهش زرگر و همکاران
[ ]31روایی مالکی این مقیاس بررسی و تأیید شده است .روایی
سازه نیز از طریق همبستهکردن آن با مقیاس 25مادهای فهرست
عالئم بالینی 0/45 ،محاسبه شده است که معنیدار است .اعتبار
مقیاس نیز با روش آلفای کرونباخ  0/90محاسبه شده که در حد
مطلوب است [.]31
پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی :این پرسشنامه توسط
 Dennisو  Vander Wallدر سال  2010ساخته شده و مشتمل بر
 20سئوال است که برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و
غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر
انعطافپذیر به کار میرود .این پرسشنامه بر اساس مقیاس
هفتدرجهای لیکرت است که از امتیاز خیلی مخالفم ( )1تا خیلی
موافقم ( )7درجهبندی شده است .نمرههای باالتر نشاندهنده
انعطافپذیری روانی بیشتر است .حداقل نمره  20و حداکثر نمره
 140است [ .]33اعتبار همزمان این پرسشنامه با پرسشنامه
افسردگی بک برابر با  -0/39و درستیآزمایی همگرایی آن با

مقیاس انعطافپذیری روانشناختی  Mazeninو 0/75 ،Robin
بهدست آمده است [ .]33آلفای کرونباخ دادههای این پرسشنامه
در پژوهش فاضلی ،احتشامزاده و شیخشبانی [ 0/75 ،]34بهدست
آمده است .در این پژوهش آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای
ادراک گزینههای مختلف ،ادراک کنترلپذیری و ادراک توجیه رفتار
به ترتیب  0/55 ،0/72و  0/57بهدست آمد .میزان قابلیت اعتماد
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل نیز
 0/74بهدست آمد.
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی-فرم کوتاه :این
پرسشنامه  26سئوالی در سال  1996توسط سازمان بهداشت
جهانی ساخته و در کشورهای مختلف بررسی شده است .این ابزار
جنبه های مثبت و منفی کیفیت زندگی را در چهار حیطه اصلی
سالمت جسمانی ،سالمت روانشناختی ،روابط اجتماعی سالمت
محیط زندگی میسنجد .نمرهگذاری سئواالت بر اساس درجهبندی
پنجدرجهای لیکرت (از کامال موافقم تا کامال مخالفم) است که
نمره یک درک منفی و کم و نمره پنج درک مثبت و باال را نشان
میدهد .مشخصات روانسنجی نسخه ایرانی این پرسشنامه
نشان داده است که میتوان از این پرسشنامه در فرهنگ ایرانی
استفاده کرد .در زبان فارسی ،ضریب پایایی بازآزمایی در فاصله
دوهفته در چهار ُبعد  0/75تا  0/84بود [.]35
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جلسات درمان کوتاهمدت راهحلمحور برگرفته از نظریه
راهحلمحور  ]36[ Grantو یادگیری درمان راهحلمحور لوتس
[ ،]37برای گروه آزمایش در هشت جلسه یک ساعت و نیم به
شیوه گروهی و گام به گام و با توالی هر هفته یک جلسه ،با ارائه
تکالیف هفتگی و تمرینات منظم توسط درمانگر اجرا شد.
شرکتکنندگان گروه گواه تا پایان پژوهش مداخلهای دریافت
نکردند و در لیست انتظار برای دورههای درمانی بعدی قرار گرفتند.
این دوره به صورت سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهی،
تمرین و تکلیف خانگی (کارگاهی) برگزار شد .خالصه روند اجرای
جلسات درمان راهحلمحور در جدول  1ارائه شده است.
مالحظات اخالقی :به منظور رعایت اصول اخالقی
پژوهش برای گروه گواه بعد از پژوهش جلسات درمانگری گذاشته
شد .همچنین در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونههای
پژوهش اطمینان داده شد .این پژوهش با شناسه اخالق
 EE/99.3.02.24953/scu.ac.irثبت شد.
تجزیه و تحلیل آماری :برای آزمون فرضیه در رابطه با
کیفیت زندگی و انعطافپذیری روانشناختی از تجزیه و تحلیل
کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .در تجزیه و تحلیل
کوواریانس رعایت بعضی مفروضهها از قبیل نرمالبودن توزیع
دادهها ،همسانی ماتریسهای واریانس-کوواریانس و همگنی
واریانسهای خطا بررسی شد.

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری حکایت از
تفاوت معناداری در نمرات دو گروه داشت (p=0/003؛ F=5/53؛
=0/51اثر پیالیی) .بهعبارتدیگر ،نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس
چندمتغیری نشان داد که درمان راهحل محور بر ترکیب خطی
متغیرهای وابسته مؤثر بود و تفاوت معناداری بین گروهها وجود
داشت .با توجه به مقادیر  Fبهدستآمده برای پسآزمون کیفیت
زندگی ( )70/66و انعطافپذیری روانشناختی ( )55/16و سطح
معناداری آنها که کوچکتر از  0/05بود (جدول  ،)4مشاهده شد که
درمان راهحل محور اثربخش بود و توانست کیفیت زندگی و
انعطافپذیری روانشناختی زنان بدسرپرست با آمادگی اعتیاد را
افزایش دهد.
جدول  )4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت بررسی اثر درمان در
پسآزمون متغیرهای اصلی
منبع
تغییرات
گروه

خطا

مجموع

متغیر

گروه

میانگین

انحراف معیار

سن

آزمایش
کنترل

32/7
33/4

2/8
2/6

آزمایش

10/12

3/47

کنترل

10/25

3/17

مدت ازدواج
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انعطافپذیری
روانشناختی

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

کیفیت زندگی
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کیفیت زندگی

290/89

1

70/66 290/89

0/001

0/754

انعطافپذیری
روانشناختی

282/86

1

55/16 282/86

0/001

0/706

94/67

23

-

-

انعطافپذیری
روانشناختی
کیفیت زندگی
انعطافپذیری
روانشناختی

4/11

-

117/94

23

5/12

-

-

-

9637

30

-

-

-

-

9133

30

-

-

-

-

بحث
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان راهحلمحور بر کیفیت
زندگی و انعطافپذیری روانشناختی زنان بدسرپرست با آمادگی
اعتیاد انجام شد .یافته اول پژوهش نشان داد که درمان
راهحلمحور توانست بر کیفیت زندگی زنان بدسرپرست با آمادگی
به اعتیاد اثربخش باشد ،این یافته با پژوهشهای [،]27-30
همسو است .در تبیین این یافته میتوان اینگونه بیان کرد که
درمان راهحلمحور میتواند با کشف آرام استثنائات در زندگی
مراجع ،امیدواری را به وی القا کند تا نزدیکشدن به آینده بهتری
را ببیند .در جریان هر گفتگویی ،درمانگر قصد دارد مراجع را نسبت
به یادآوری خودانگیخته مواقعی که مشکل ،به هر دلیلی رخ نداده
یا کمتر مسئلهساز بوده ،هشیار کند .یکی از راهها برای
مشخصکردن اینکه آیا استثناها تفاوتهایی هستند که منجر به
ایجاد تغییری شوند یا نه ،استفاده از پرسشهای درجهبندی
(پرسشهای مقیاسی) است .این شیوه به ما امکان میدهد تا در
حداقل زمان ممکن ،به هدفی که در نظر داریم ،دست یابیم؛ گویی
مسیر سریعی برای برطرفکردن مشکالت و دستیابی به راهحلهای
مناسب است .در مجموع فنون و تکنیکهای درمان راهحلمحور به
شیوه گروهی موجب گردید تا زنان تفکر و نگرش خود را درباره
مسائل و مشکالت زندگی تغییر دهند و با ایجاد احساس خوب در
مراجعان نسبت به خودشان و با نمایان کردن نقاط قوت و
موفقیتهای آنان تمرکز مراجعان را از مشکل و ضعفهای ناشی
از آن به سمت راهحلهای موجود هدایت کرده و از طریق مراجعان
کمک میشود که خودشان را فردی توانمند ارزیابی کرده و لذا
کیفیت زندگی باالیی داشته باشند.
Journal of Police Medicine
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مقیاس

گروه

پیشآزمون
()M±SD
60/7±66/98
62/7±53/80
76/7±50/12
73/8±33/57

پسآزمون
()M±SD
66/19±46/60
54/10±53/16
83/7±00/66
74/8±66/93

مجموع درجه میانگین
مجذورات آزادی مجذورات

F

سطح اندازه
معناداری اثر

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-08-11

جدول  )2میانگین سن و مدت زمان ازدواج آزمودنیها در دو گروه آزمایش و
کنترل

متغیرهای
وابسته

کیفیت زندگی

یافتهها
میانگین سنی شرکتکنندگان در گروه آزمایش  32/7±2/8سال و
گروه کنترل  33/2±4/6سال بود که دامنه سنی از  22تا  37سال
را شامل میشد (جدول  .)2نمرات کیفیت زندگی و انعطافپذیری
روانشناختی گروه آزمایش در پسآزمون بیشتر از نمرات گروه
کنترل بود (جدول  .)3پیشفرضهای نرمالبودن توزیع دادهها با
آزمون کولموگروف-اسمیرنف ( ،)p<0/05همسانی ماتریسهای
واریانس-کوواریانس (p<0/05؛  ،)F=1/11همگنی واریانسهای
خطا برای متغیر کیفیت زندگی (p<0/05؛  )F=1/92و برای متغیر
انعطافپذیری روانشناختی (p<0/05؛  )F=0/22همگی بررسی و
تأیید شدند.
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پوردل و سودانی

نشریه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی

نکات بالینی و کاربردی در طب انتظامی :با توجه به نتایج این
مقاله میتوان مداخالت راهحلمحور را در مراکز مشاوره نیروی
انتظامی بر روی زنان بدسرپرست برای بهبود کیفیت زندگی و
انعطافپذیری روانشناختی ایشان اعمال کرد.
تشکر و قدردانی :گروه پژوهش بر خود الزم میداند از تمامی
شرکتکنندگان که گروه پژوهش را صمیمانه را در انجام دادن این
پژوهش یاری دادند ،نهایت سپاس و قدردانی را به عمل آورد.
تعارض منافع :بدینوسیله نویسندگان مقاله تصریح مینمایند که
هیچگونه تعارض منافعی در قبال مطالعه حاضر وجود ندارد.
سهم نویسندگان :منصور سودانی ،ارائه ایده و طراحی مطالعه و
تجزیه و تحلیل آماری؛ مژگان پوردل ،جمعآوری داده ،طراحی
مطالعه؛ همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله و بازنگری آن
سهیم بودند و با تأیید نهایی مقاله حاضر ،مسئولیت دقت و صحت
مطالب مندرج در آن را میپذیرند.
منابع مالی :همه هزینههای این پژوهش توسط نویسندگان تأمین
شده است.
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نتیجهگیری
بر پایه یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مداخله
راهحلمحور روشی مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی و انعطافپذیری
روانشناختی زنان بدسرپرست با آمادگی اعتیاد است.

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-08-11

یافته دوم پژوهش نشان داد که درمان راهحلمحور
توانست بر انعطافپذیری شناختی زنان بدسرپرست با آمادگی
اعتیاد اثربخش باشد ،این یافته با یافتههای نصیرنژاد و همکاران
[ ،]30 ،26 ،24همسو است .در تبیین این یافته باید بیان داشت
که بسیاری از مشکالت در زندگی پیامد برداشت اشتباه افراد از
مسائل و موضوعات زندگی است که موجب میشود آنها در
مواجهه با مشکالت و اختالفات ،نه با واقعیت موجود بلکه بر
اساس تصورات خود به واکنش با مسائل بپردازند که چنین
فرآیندی نتیجهای جز افزایش احساسات منفی در افراد در بر
نخواهد داشت .این در حالی است که درمان کوتاه راهحلمحور با
استفاده از روشهایی تالش دارد تا درک زنان از مشکالتشان،
موانع موجود در زندگی و راهحلهایی که ممکن است وجود داشته
باشد ،تغییر یابد و همچنین به آنها کمک کند تا به این شناخت
دست پیدا کنند که هر مشکلی میتواند به دلیل بکارگیری
راهحلهای نادرست باشد یا به این طریق تشدید شود و همچنین
سعی میشود تا دیدگاه آنان نسبت به مشکالت خود و راهحلهای
بهکار گرفته شده و راهحلهای احتمالی دیگر که می تواند سودمند
باشد ،اصالح شود [ ]30و سطح انعطافپذیری زنان افزایش یابد.
مهمترین دالیل اثربخشی طرح درمانی بر
انعطافپذیری روانشناختی ،تغییر میزان اجتناب از طریق کار بر
روی تجارب شخصی اعضا بود .بدین معنا محقق بر اساس یک
سری مثالهای از پیش طراحیشده جلسات را پیش نگرفت؛ بلکه
سعی شد از تمام تجاربی که در گروه جاری بود در انتقال مطالب
استفاده کند .وقتی تکالیف و استعارهها متناسب با مشکالت
شخصی اعضا ارائه شد ،برایشان قابل فهم و پذیرش بود ،بنابراین
میزان اجتناب از تجارب جدید گروهی بسیار افت کرد و درنهایت
انعطافپذیری روانشناختی یعنی توانایی تجربه لحظه حال و به
شیوهای متفاوت فکر کردن در گروه تجربه شد .از طریق
انعطافپذیری روانشناختی به اعضا کمک شد اجازه ندهند
افکارشان انتخابهایشان را محدود کند.
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که درمان راهحلمحور
بر روی ویژگیهای مثبت و عملگرایی تمرکز دارد .بنابراین هر
مراجع مسیر خود را در جهت راهحلی که بر اساس تعریف هدف،
راهبردها ،نقاط قوت و منابع مختص خودش است ،پیدا میکند.
تأکید راهحلمحور بر یادگیری اینکه چه چیزی برای هر فرد مؤثر
است ،باعث شده این رویکرد گزینهای جذاب باشد و بتواند بر

افزایش کیفیت زندگی و انعطافپذیری روانشناختی زنان
بدسرپرست با آمادگی اعتیاد اثربخش باشد.
با توجه به اثربخشی رویکرد راهحلمحور در حل این
مسئلهها چنان که تحقیقات متنوع و پژوهش حاضر بیانگر این
است ،بنابراین پیشنهاد میگردد که آموزش این شیوه درمان در
لیست برنامههای آموزشی زوجدرمانی و خانوادهدرمانی قرار داده
شود تا مشاوران و درمانگران بتوانند با توجه به این رویکردها به
درمان مشکالت زوجها و خانوادهها بپردازند .در ارتباط با
محدودیتهای پژوهش میتوان به ابزارهای غیر بومی و مبتنی بر
فرهنگ غربی اشاره کرد که می تواند نتایج این پژوهش را تحت
تأثیر قرار دهد؛ به همین منظور پیشنهاد میشود ابزارهای مبتنی
بر فرهنگ کشورمان تدوین و هنجاریابی شود .همچنین عدم
وجود مرحله پیگیری به جهت محدودیتهای زمانی و مکانی و
شرایط موجود جامعه که درگیر بیماری کرونا بود ،از دیگر
محدودیت این پژوهش بود.
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