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اثربخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل بر افزایش امید در دختران
نوجوان تحت درمان با متادون
یوسف رنجبر سودجانی ،2زهرا سعیدی ،0عباس میرزائی

3

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل بر افزایش امید در
دخترا نوجوا تحت درما با متادو انجام شد  .این پژوهش نیمه رزمایشی از نوع پیش رزمو -پس رزمو
با گروه کنتر بود .بدین منظور 32 ،نفر از دخترا نوجوا تحت درما با متادو به صورت هدفمند انتخاب
شدند .ر ها به طور تصادفی در دو گروه  25نفره کنتر و رزمایش جایرزین شدند .گروه کنتر و رزمایش
پرسشنامه امید اسنایدر را در پیش رزمو و پس رزمو تکمیل کردند .مداخله گروه درمانی با رویکردتحلیل
ارتباط متقابل روی گروه رزمایش به مدت  22جلسه  0ساعته و در هر هفته یک جلسه انجام شد.گروه کنتر
در لیست انتظار قرار گرفت .دادهها با استفاده از رزمو تحلیل کوواریانس تکمتغیره تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها نشا داد که گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل میزا نمره امید در گروه رزمایش را به
شکل معناداری افزایش داد .نتایج پیشنهاد داد که این نوع درما میتواند در جهت افزایش امید دخترا
نوجوا تحت درما با متادو در نظر گرفته شود.
کلیدواژه ها :تحلیل ارتباط متقابل ،امید ،اعتیاد ،متادو

 .2نویسنده مسئو  :باشراه پژوهشررا جوا و نخبرا  ،واحد شهرکرد ،دانشراه رزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایرا  .پست
الکترونیکyusef137205@gmail.com :

 .0کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشراه رزاد اسالمی واحد قوچا  ،قوچا  ،ایرا
 .3کارشناس ارشد ،گروه روا شناسی ،واحد سمنا  ،دانشراه رزاد اسالمی ،سمنا  ،ایرا
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مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر ،یکی از مشگگکالت بهداشگگتی و اجتماعی قر حاضگگر اسگگت .اعتیاد
مهم ترین دغدغه فکری و یکی از ناگوارترین رسیبهای اجتماعی به شمار میرود .اعتیاد
نه تنها منجر به رسگگیبهای شگگدید و عمیق جسگگمی و روانی در فرد مبتال میشگگود ،بلکه
رسگگیبهای اجتماعی متعدد نظیر طالق ،بزهکاری و بیکاری را هم در پی دارد .اغلب افراد
دچار سگگگوءمصگگرف مواد به طور همزما به بیماریهای جسگگمی و روانی متعددی مبتال
هسگگتند .افراد دچار سگگوءمصگگرف مواد بهطور متوسگگو  23/8سگگگا کمتر از دیررا عمر
میکننگد (نیگکفرجام ،ممتازی ،جعفری و خسگگگروی .) 2392 ،دالیل مختلفی برای وابسگگگته
شگگگد فرد بگه مواد وجود دارد .برخی از افراد فقو بگه دلیگل کنجکاوی ،برخی به دلیل بهبود
عملکرد ورزشگی و یا کاهش اسگترس و یا رهایی از احسگگاسگات ناخوشگایند مصگگرف مواد را
شگگروع میکنند (برگل  .)0225 ،2ر اهنمای تشگگخیصگگگی و رماری اختالالت روانی ،اعتیاد را

شگگده و با گذشگگت زما و به علت وابسگگتری بد به ر ادامه مییابد بهگونهای که فرد
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اختالالت یا افسگگردگی قابل مالحظهای میشگگود .این بیماری با مصگگرف یک ماده شگگروع
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بگهعنوا الروی ناسگگگازگار از مصگگگرف یک ماده شگگگرز میدهد که از لحاظ بالینی منجر به

مصگگرفکننده تحمل مصگگرف نکرد ر را ندارد و برای ر که بتواند شگگرایو عادی و
روزانه خود را داشگته باشگد به ناچار مجبور اسگت که از ر اسگتفاده کند .با گذشت زما ،
رفتار جسگتجوگرانه مواد حالتی اجباری پیدا میکند .به علت تأثیرات سمی طوالنی مواد بر
عملکرد مغز ،دامنگه وسگگگیعی از بگدکگارکردیهای رفتاری ،روا شگگگناختی ،اجتماعی و
فیزیولوژیکی به وجود میرید که مانع از انجام رفتار و عملکرد طبیعی در خانواده ،محیو
کار و در سگگگطو وسگگگیع تر در جامعه می شگگگود (سگگگادوک و سگگگادوک  .)0222 ،0پدیده
سگوءمصگرف مواد ،جدا از هزینههای سگگرسگامرور اجتماعی ،اقتصگگادی و بهداشگتی بر جامعه
(گونزالز و سگگگمبر  0228 ،3؛ رنجبر سگگگودجگانی ،خزانی ،سگگگعیگدی و عقیلی2392 ،؛ دادفر،
سگگاالریا  ،قضگگگاییپور ابرقویی و کاظمی2392 ،؛ صگگگابری زفرقندی و باقری یزدی)2393 ،
3. Gonzalez &Cbemer

1. Bergle
2. Sadock & Sadock

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

مفاهیم ضمنی فراوانی دارد.
بگا توجگه بگه وجهگه جهگانی تحوالت و تغییرات اجتمگاعی و اثرگگگذاری برخی وجوه
فرهنری کشگگگورهای غربی در مقیاس جهانی ،مرور نتایج برخی پژوهشهای انجام شگگگده در
این حوزه خگالی از فگایگده نیسگگگت .بر اسگگگاس برخی از این مطگالعگات نیروهای منفی گروه
همسگگاال ممکن اسگگت رفتار دخترا و زنا را بیش از رفتار پسگگرا و مردا تحت تأثیر قرار
دهگد .از نقطگه نظر نابسگگگامانیهای روانی ،رابطه بین اختال اسگگگترس پس از سگگگانحه و اعتیاد
ممکن اسگگت در بین زنا و دخترا قوی تر از این رابطه در بین پسگگرا و مردا باشگگد .برخی
عوامل فردی مانند دوره نوجوانی ،صگگفات شگگخصگگیتی ،اسگگتعداد ارثی و اختالالت روانی و
برخی عوامل اجتماعی مانند رشگگفتری سگگازما خانواده ،دوسگگتا و محل سگگکونت از جمله
عوامگل مؤثر بر پگدیگده اعتیگاد تلقی می شگگگوند (عباسگگگی ،تازیکی و مرادی .)2385 ،دخترا
وابسگته به مواد در مقایسگه با دیرر دخترا  ،مسگائل و معضگالت روانی بیشتری دارند .مشخ
شگده اسگت که اختالالت افسگردگی و اضگطراب شگایع ترین بیماری در نزد دخترا وابسته به
مواد بگه مواد اسگگگت (حجتی .) 2392 ،اگر چگه اسگگگتفگاده زنگا از موادمخدر و الکل در حا

سگگگوءمصگگگرف مواد را رغاز میکنند ،نسگگگب ت به مردا سگگگریع تر گرایش به اعتیاد را نشگگگا
می دهنگد و زودتر از مردا پیگامدهای منفی (از نقطه نظر پزشگگگکی) را تجربه میکنند .عوامل
خطر اعتیگاد برای زنا با عوامل خطر در مردا متفاوت اسگگگت .همچنین موانع درما در زنا
ممکن اسگگگت اختالالت روانی را به همراه داشگگگته باشگگگد (چیرینو ،برینی ،کامبیازو و مازا ،2
0222؛ ترجمه پیرمردی ،سگگگعید .)2380 ،اعتیاد عزتنفس فرد را تهدید کرده و رینده فرد را
تحگت تگأثیر قرار میدهگد .یکی از پیگامدهای اعتیاد کنارهگیری فرد بیمار از جامعه و کاهش
میزا شگگادکامی و امیدواری وی اسگگت (کرمی و اعتمادی فرد2389 ،؛ بادفر ،صگگفوی رذری
و سعادت.)2392 ،
& 1. Chirino, Berini, Cambiazo
Maza

Vol. 4, No. 16, Winter 2018
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امیگدواری به عنوا فرایند تفکر درباره اهداف شگگگخ

 ،همراه با انریزه برای حرکت به

سمت اهداف (تفکر عاملی) و روشهای دست یابی به اهگگداف ( تفکگگرگگگگذرگاهی) تعریف
شده است .بزرگساال و کودکا با امیدواری باال می توانند روشهای دسگگگتیگگگابی ب یشتری
را برای اهگگداف خود ایجگگاد کننگگد  .افراد بگگا امیگدواری پگائین ،نگه احتمگگا پیگگدا کگگگگگگرد
راهحگگگلهگگگا ی ممکگگگن بگگگرای اهگگگداف خگگگود را دارند و نه انریزه بیشتری برای رسید به
اهداف .در نت یجه احتما گرایش به مواد در افراد با امیدواری کم ،بیشگگتر اسگگت (اسگگنایدر و
لوپز  .)0221 ،2امیگدواری می توانگد رونگد رویگارویی بگا نگامالیمگات زندگی را رسگگگا کند و
ک یفیت زنگگدگی را ارتقگگگاء دهد (چیمیگگگک و نکوالیچاک  .)0222 ،0اسنایدر ( )2992معتقد
است که افراد امیدوار در رویگگگگارویی بگگگگا شگگگگرایو استرسزا به صورت فعا تری برخورد
میکنند و از راهبردهگ گای مقابلگگگهای بهتگگگری استفاده میکنند .یگگگالوم  )2995( 3امیگگگد را بگگگه
عنگگگوا یک عنصر اساسی در فرریند درما مشخ

می کند .افگگگراد بگگگه هنرگگگام درمگگگا

با توجه به شگگرایو یک فرد وابسگگته به مواد در جامعه ،پایین تر بود میزا امید در وی چندا
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اعتمگگگگاد بگگه نفگگس ،خودکاررمگگدی باال و بهزیگگستی افگگراد میشود (بریرویگگت .) 0222 ،2
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معموالً شگگگرایو مبهمی دارند و در مورد رینده تردید دارند .امیدواری باال باعگگگب تقویگگگت

دور از ذهن نیسگگت .بنابراین باید برای افزایش امید شگگرایو زندگی وی را تغییر داد .در اینجا
این پرسگگگش مطرز میشگگگود که برای ا فزایش امید این افراد چه اقدامی مفید اسگگگت که در
نهگایگت شگگگرایو زندگی فرد تغییر کند؟ در این رابطه یکی از مداخالت غیر دارویی ،تحلیل
ارتباط متقابل  5اسگگگت که در روابو سگگگالم بینفردی و رشگگگد تواناییهای درو فردی افراد
مؤثر اسگگت (موراکامی  2و همکارا  .) 0222 ،این نظریه تصگگویری از سگگاختار روا شگگناختی
انسگگگا هگا ارائگه میدهگد و بگه مگا کمگک میکنگد کگه دریابیم انسگگگا ها چرونه عمل و رفتار
میکنند (جونز و اسگتوارت  ،1ترجمه دادگسگتر .) 2312 ،تحلیل رفتار متقابل اولین بار توسگگو
اریک بر  ) 2922( 8معرفی شگگگد که بعد از ر مقبولیت زیادی در موقعیتهای روا درمانی
)5 .Transactional Analysis (TA
6. Murakami
7. Joines & Stewart
8. Eric Berne

1. Snyder & Lopez
2. Chimick & Nekolaichak
3. Yalom
4. Brairwaite
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پیداکرده اسگگت و می تواند در ارتقاء سگگالمت روانی افراد مؤثر باشگگد (موراکامی و همکارا ،
0222؛ بوث  .)0221 ،2بر  ،این درما را بر اسگگاس چهار سگگطو مختلف طبقهبندی کرده
اسگگت )2 :کنتر اجتماعی :اولین گام بهبود مراجع ،کنتر رفتارهای ناسگگگالم در بافت
اجتماعی اسگت ،حتی اگر او هنوز احسگاس بدی در مورد مشگکالت خود داشگته باشگگد؛ )0
بهبود عالئم :بهبود عالئم نه تنها مربوط به کنتر رفتار فرد اسگگت ،بلکه احسگگاس رهایی از
سگگگردرگمی و اضگگگطراب را نیز در بردارد؛  )3درما انتقالی :در این مرحله ،مراجع از
حمایت درمانرر برخوردار اسگگگت؛  )2درما نمایشنامه :در پایا درما  ،مراجع دارای
یک بالغ یکپارچه میشگگگود و می تواند درمانرر درونی خود را بر درما انتقالی ،غالب
سگگگازد .کالیتو و دانبر  )2991( 0در مطالعه ای نشگگگا دادند که کاربرد تحلیل رفتار متقابل
در برنامه پیشگریری از الکل ،موجب کاهش مصگرف الکل میشود .طبق این پژوهش ،در
میزا عود به مصگگگرف الکل ،درما با روش تحلیل رفتار متقابل هیچ تفاوتی با دیرر
برنگامههای درمانی ندارد .نقیبی ،خزائی ،خزائی و رنجبر سگگگودجانی ( )2392در مطالعهای با
بیمگارا ز تحگت درمگا بگا متگادو نشگگگا دادند که گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط
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متقابل بر کاهش شگگدت اعتیاد بیمارا ز تحت درما با متادو  ،مؤثر اسگگت .کافی ،مالزاده
اسگگفنجانی ،نوری و صگگالحی ( )2388در مطالعهای با عنوا اثربخشگگی گروهدرمانی به روش
تحلیل رفتار متقابل بر پیشگریری از عود افراد سگمزدایی شده نشا دادند که گروهدرمانی به
روش تحلیل رفتار متقابل ممکن اسگگت از لحاظ وسگگوسگگه مصگگرف مواد در افراد سگگمزدایی
شگده مؤثر باشگد و می تواند مورد توجه متخصصا قرار گیرد .یکی از قوی ترین استدال ها
در تحلیل رفتار متقابل این اسگت که گروه تجربه زندهای را فراهم میرورد که اعضاء ر
را بگا خود به خانواده ،دوسگگگتا و جامعهای که در ر زندگی می کنند انتقا می دهند
(نوابینژاد .)2383 ،با توجه به اهمیت رویکرد تحلیل رفتار متقابل در بهبود مهارتهای
درو فردی و بینفردی افراد و نیگاز جگدی مراکز درمگانی اعتیاد به برنامههای روا درمانی و
به ویژه گروهدرمانی ،پژوهش حاضگگگر با هدف بررسگگگی اثربخشگگگی گروهدرمانی با رویکرد
2. Clayton & Dunbar

1. Booth
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تحلیل ارتباط متقابل بر افزایش امید در دخترا نوجوا تحت درما با متادو انجام شد.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
طرز این تحقیق رزمگایشگگگی ،از نوع پیش رزمو -پس رزمو بگگا گروه کنتر بود .در این
پژوهش ،متغیر وابسته (امیدواری ) ،قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل (رویکرد تحلیل ارتباط
متقابل) ،اندازهگیری شگگد .جامعه رماری این پژوهش شگگامل کلیه دخترا نوجوا شگگهرکرد
در سگگگا  2395بود که برای درما به یکی از مراکز ترک اعتیاد زنا  ،در شگگگهر شگگگهرکرد
مراجعگه کرده بودنگد .بگه منظور انجام نمونهگیر ی ،ابتدا لیسگگگتی از مراکز ترک اعتیاد زنا با
همکاری اداره کل بهزیسگگتی اسگگتا چهارمحا و بختیاری تهیه و از طریق قرعهکشگگی ،یکی
از مراکز انتخاب و  82نفر از رزمودنیها به صگگگورت هدفمند به پرسگگگشنامه امید اسگگگنایدر
پاسگگخ دادند .سگگپس  32نفر از دخترا نوجوا که کمترین نمرات را داشگگگتند ،انتخاب و به
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صگگگورت تصگگگادفی به دو گروه  25نفره رزمایش و کنتر گمارده شگگگدند .مالکهای ورود
گروه نمونه عبارت بود از -2 :افراد وابسگگته به مواد که بر اسگگاس معیارهای پنجمین ویراسگگت
راهنمای تشگگخیصگگی و رماری اختالالت روانی دچار وابسگگتری به مواد بودند .تشگگخی

این

اختال و سگگگایر اختال هگا ی همراه به این صگگگورت بود که به هنرام اولین مراجعه بیمارا به
مرکز برای دریافت خدمات درمانی ،توسگو یک پزشک یا روا شناس بر اساس مالک ها ی
 ،DSM-5مالکهگای تشگگگخیصگگگی انجام میشگگگد؛  -0انتخاب بیمارانی که  32تا  22روز از
دوره درمانی ر ها میگذشگگگت  -3مصگگگرف روزانه متادو ؛  -2داشگگتن سگگگن بین  20تا 29
سگگگگا  .مالک هگگای خروج عبگگارت بودنگگد -2 :ابتال بگگه اختال روا پریشگگگی جگگدی؛ -0
ضداجتماعی بود ؛ -3ناکامی در سمزدایی.
ابزار
پرسگشنامه امید اسگنایدر :این پرسگشنامه توسگو اسگنایدر و همکارا ( )2992سگاخته شگده
اسگگت .برای تکمیل این پرسگگشنامه  0تا  5دقیقه وقت الزم اسگگت .این پرسگگشنامه شگگامل
20سگگگؤا چهار گزینهای اسگگگت و طیف گزینهها از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم را در بر
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می گیرد .عبگارت  22 ،1 ،5 ،3انحرافی هسگگگتنگگد و بنگابراین بگگه ر نمره ای تعلق نمی گیرد.
عبگارت  20 ،22 ،9 ،0مربوط بگه زیر مقیگاس عگاملی و عبارت  8 ،2 ،2 ،2مربوط به زیر مقیاس
راهبردی اسگگگت (به نقل از اسگگگنایدر .)0220 ،پایایی رزمو با روش بازرزمایی  2/82گزارش
شگگده اسگگت (اسگگنایدر و لوپز .)0221 ،همسگگانی درونی زیر مقیاس عاملی  2/12تا  2/12و زیر
مقیاس راهبردی  2/23تا  2/82گزارش شگگگده اسگگگت (اسگگگنایدر .)0220 ،این پرسگگگشنامه با
پرسگگشنامههای خوشبینی ،انتظار دسگگت یابی به هدف و عزتنفس همبسگگتری  2/52تا 2/22
دارد (اسگگگنایدر .)0222 ،در پژوهشگگگی که توسگگگو گلزاری (2382؛ به نقل از بیجاری ،قنبری
هاشگگمربادی ،رقا محمدیا شگگعرباف و همایی شگگگاندیز )2388 ،روی  222دانشرموز دختر
شهر تهرا انجام شد ،ضریب رلفای کرونباد مقیاس امید اسنایدر  2/89به دست رمد.
روش اجرا بگه این صگگگورت بود کگه پس از اخگذ مجوزهگای الزم از اداره کل بهزیسگگگتی
اسگگگتگا چهگارمحا و بختیاری و انتخاب رزمودنی ها ،پیشرزمو امید اسگگگنایدر روی نمونه
اجرا و به صگگگورت تصگگگادفی در دو گروه کنتر ( 25نفر) و رزمایش ( 25نفر) جای گرفتند.
بگه کلیگه رزمودنی هگا اطمینگگا خگاطر در مورد رعگایگت مالحظگات اخالقی و محرمگانگه بود

در حگالی کگه روی گروه کنتر هیچ مگداخلگهای صگگگورت نررفگت .در پایا هر جلسگگگه نیز
تکگالیفی بگه ر هگا داده میشگگگد و در جلسگگگه بعدی ،تکلیف داده شگگگده مورد بررسگگگی قرار
میگرفت .پس از پایا جلسگگگات ،پسرزمو روی هر دو گروه اجرا شگگگد و نتایج دو گروه
مورد تجزیگه و تحلیگل قرار گرفت .محتوای طرز جلسگگگات درمانی روی گروه رزمایش در
جدو  2به طور خالصه ارائه شده است.
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جدول  :9رح جلسات مداخله گروهدرمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (مطابق با تحقیقات
ترکان9331 ،؛ برن ،ترجمه فصیگ)9331 ،
طرز جلسات درما

جلسه

بعد از معارفه ،قوانین و مقررات گروهی توسو مشاور ارائه شد .استفاده از پیامهای کالمی و غیرکالمی،
2

تحلیل ساختاری ساده حاالت شخصیتی (بالغ ،والد ،کودک) .از مراجعین خواسته شد تا شرز مخت صری از
وضعیت و تاریخچه زندگی خود و چرونری برقراری روابو بینفردی ،به صورت شفاهی (در این جلسه)
و کتبی (در جلسه رتی) ارائه دهند.

0

بررسی تکالیف جلسه قبل ،توضیو نوازش (نوازشهای مثبت و منفی ،شرطی و غیر شرطی ،کالمی و
غیر کالمی و با منبع درونی و بیرونی) اجرای تکنیک برای مشخ

کرد نظام نوازشی ،داد تکالیف.

تکالیف اعضای گروه مورد بررسی قرار گرفت و مشاور توضیو مختصری در خصوو کتاب وضعیت رخر
3

و چهار حالت روانی ارائه کرد .فرر یند درما در این جلسه وجود قواعد و نقش قواعد ارتباطی در مورد
احترام به خود ،دیررا  ،دوستا نحوه ابراز وجود بود .ارائه تکلیف

2

بررسی تکلیف جلسه قبل ،در این جلسه اعضای گروه با نقش الروهای ارتباطی در زندگیهای شخصی و
اجتماعی رشنا شدند .رموزش نوازش ،روابو مت قابل مکمل و متقاطع از مداخالت این جلسه بود.
بررسی تکلیف جلسه قبل ،بازنوازیهای غیرارادی دورا کودکی (من کودک) و وضعیتهای اساسی
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5

زندگی به طور کامل تشریو شد .هرکدام از اعضای گروه دو صفحه از کتاب بازیهای روانی (اریک بر )
را قرائت کردند ،سپس بازنوازیهای حالت من والدینی با زبانی ساده همراه با مثا انجام شد.
از اعضاء خواسته شد مشغولیتهای ذهنی که با ر مواجه هستند را بیا کنند .این مشغولیتها میتواند
دوری از خانواده ،اطاعت بی چو و چرا ،زندگی گروهی و  ...باشد .فرر یند درما رموزش بازنوازی حالت

2

من بالغ بود و از اعضاء خواسته شد در مورد مشغولیتها و تعامل خود با دیررا بحب و تباد نظر کنند.
در این جلسه رموزش روابو پنها و رفتار متقابل مضاعف و نیز تکلیف همراه با چند مثا از روابو پنها
ارائه شد.
در ابتدای جلسه تکلیف جلسه قبلی بررسی شد .رموزش چهار وضعیت وجودی ،شفای کودک درو از

1

مداخله درمانی از موضوعات این جلسه بود .در ا ین جلسه سعی شد اعضای گروه به تجزیه و تحلیل
حالتهای (کودک -بالغ -والد) بپردازند .ارائه الروی رفتاری متقابل مکمل و متقاطع انجام شد.

8
9
22

بررسی تکالیف ،بازدارندهها و سوق دهندهها و تأثیر ر ها در روابو ،بیماریهای شخصیت یعنی طرد،
داد تکلیف.
بررسی تکالیف ،شناسایی پیش نویس و اجرای نمایشنامه زندگی و کار بر روی تصمیمگیری مجدد،
داد تکلیف.
معرفی سه بخش مغز و تأثیر ر در روابو ،چرونری رسید به روابو سالم ،پاسخگویی در مورد
ابهامات و ارزیابی معیار درما و جلسات درمانی ،اجرای پسرزمو .
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یافتهها

رمگارههگای توصگگگیفی امید در پیش رزمو و پسرزمو به تفکیک گروهها در جدو  0ارائه
شده است.
جدول  :2آمارههای توصیفی امید به تفکیک گروهها

گروه

رزمایش

کنتر
میانرین

انحراف معیار

میانرین

انحراف معیار

پیشرزمو

21/28

5/52

22/28

8/93

پسرزمو

22/52

1/29

02/05

5/25

جهت بررسگی اثربخشگگی مداخله بر امید از تحلیل کوواریانس میبایسگگتی اسگگتفاده شگگود.
یکی از مفروضگگههای این تحلیل برابری واریانسهای خطا اسگگت .نتایج رزمو لو حکایت
از برقراری این مفروضگگگه داشگگگت ( .)p> 2/25همچنین مفروضگگگه دیرر نرمگا بود توزیع
نمرات اسگگگت که نتایج رزمو کولموگروف اسگگگمیرنف حکایت از برقراری این مفروضگگگه
داشت ( .)p> 2/25بنابراین تحلیل کوواریانس به شرز جدو  3انجام شد.
جدول  :3نتایج تحلیل کو واریانس تکمتغیری برای بررسی اثربخشی مداخله بر افزایش ام ید

گروه

929/981

2

929/981

0/309

2/222

2/921

همانرونه که در جدو  3نشگگگا داده شگگگده اسگگگت مداخله برافزایش نمرات امید گروه
رزمایش مؤثر بوده است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضگگر به منظور بررسگگی اثربخشگگی گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل بر
افزایش امیگد دخترا نوجوا تحگت درمگا متگادو انجگام شگگگد .نتگایج حاصگگگل از تحلیل
دادهها ی پژوهش نشگگا داد که شگگگرکت در جلسگگگات گروهدرمانی با رو یکرد تحلیل ارتباط
متقابل باعب افزایش امیدواری در دخترا نوجوا تحت درما با متادو شگگگده اسگگگت .این
پژوهش از منظر اینکه به بررسگگگی اثربخشگگگی گروهدرمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل بر
افزایش امید دخترا نوجوا تحت درما متادو پرداخته اسگگت ،مطالعهای جدید محسگگوب
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می شگگود که به ندرت مورد پژوهش قرارگرفته شگگده اسگگت .با توجه به اینکه امکا مقایسگگه با
سگایر پژوهشهای مشگابه وجود نداشت به نتایج پژوهشهای مرتبو اشاره میشود .نتای ج این
پژوهش بگا یافتههای برخی از پژوهش های مرتبو با متغیر مسگگگتقل پژوهش (رویکرد تحلیل
ارتباط متقابل) نظ یر نتایج پژوهشهای والتو  -موس و مککا )0222(2؛ دام ،هولسگگگتیجن
و سگگاب )0220( 0؛ کافی و همکارا ()2388؛ پارک )0225( 3؛ راوسگگو  ،0220( 2به نقل از
زارع منرگابگادی و همکگارا )2392،؛ نقیبی و همکگارا ( )2392در زمینه شگگگاخ

شگگگدت

اعتیگاد همسگگگو اسگگگت .در تبیین این یگافتگههگا می توا گفگت که مداخالت گروهی از طریق
افزایش رگگاهی بیمگارا از حگگاالت روانی ،قواعگد و نقش هگای ارتبگاطی ،نحوه ابراز وجود،
رموزش نوازش ،روابو متقگگابگگل مکمگل و متقگاطع و همچنین بگگازنوازی هگای غیرارادی و
وضگعیتهای اسگاسگی زن دگی و اهمیت اعتمادسازی در نزد خانواده ،باعب دوری دخترا از
مصرف موادمخدر و ترک ر میشود.

کند (شگگفیعربادی و ناصگگری .) 2390 ،تجزیه و تحلیل سگگاختاری به منظور باال برد رگاهی
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فرد را به خودشگگناسگگی نائل کند تا بتواند در مواجهه با محیو زندگی به شگگکل مطلوب عمل
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در تبیین هگدف تحلیگل ارتباط متقابل می توا گفت که هدف این درما ر اسگگگت که

مراجعگه کننگده از عملکردهای حالت نفسگگگانی خود و تشگگگویق او به تجربه کرد و حداکثر
اسگگگتفگاده از حگگاالت نفسگگگانی خود در هر شگگگرایطی انجگام می شگگگود .در تجزیگگه و تحلیگگل
نمایشنامهها هدف مشگگخ

کرد برنامه نامطلوب زندگی و کمک به شگگخ

برای خاتمه

داد بگه ر و تعیین برنگامگه جگدیگدی برای زنگدگی اسگگگت ( وولمز ،براو و هیوج؛ ترجمه
عظیمی .) 2382 ،در شگگرایو دشگگوار پس از ترک اعتیاد ،هم احتما بازگشگگت بیماری و هم
احتما عدم پذیرش فرد از سگگوی جامعه وجود دارد .این شگگرایو دشگگوار می تواند زمینهسگگاز
دورههای سگگخت افسگگردگی و کاهش امید در فرد شگگود (مهری نژاد و رجبی مقدم.)2392 ،
تحلیل رفتار متقابل به دلیل اینکه سگعی در موشگکافی داسگتا و پیشنویس زندگی انسا
دارد و در نهایت فرد را از حاالت نفسگگانی رگاه میسگگازد ،می تواند خودرگاهی فرد را
3. Park
4. Rawson

1 .Walton-Moss & McCaul
2. Dom, Hulstijn & Sabbe

یوسف رنجبر سودجاني و همکاران

تحت تأثیر قرار دهد .تحلیل رفتار متقابل فرد را از حضگگور احسگاسگگات متفاوت در خود و
دیررا رگاه میکند و باعب ایجاد عکسالعملهای مناسگگگب فرد در حضگگگور دیررا
میشگگود .میتوا گفت که نظریه تحلیل رفتار متقابل و رموزش ر میخواهد فرد را به
وجود خصگوصگیات و شخصیت خاو هر فرد در مقابل افراد دیرر واقف کند تا شخ
را به این نتیجه برسگگاند که هرگز بر اسگگاس ظواهر امور تصگگمیم نادرسگگت اتخاذ نکند و در
برابر واقعیات غیر قابل تغییر بتواند تغییرات الزم را در خود ایجاد کند.
بگا توجگه بگه اینکگه زندگی دخترا وابسگگگته به مواد همراه با مشگگگکالت فردی و ار تباطی
اسگگگت ،تأکید بر برقراری ارتباط سگگگالم و منطقی می تواند افراد را به مسگگگیر درسگگگت تخلیه
هیجانات و بروز احسگگاسگگگات هدایت کند .این افراد در جوی سگگگالم ،خوب و تأیید شگگگده،
می توانند با هم بخندند و شگگگاد باشگگگند .پیامهایی را که ر ها ،چه به صگگگورت کالمی و چه به
صگگگورت رفتگاری ابراز میدارنگد خوشگگگایند و ررامبخش اسگگگت .بر طبق نظریه تحلیل رفتار
متقگابگل ،از طریق نوازش می توا دیررا را بگه داشگگگتن احسگگگاس مهم بود  ،سگگگرزندگی،
میپرورانگد و در روابو رنگا عواطف بسگگگیگار عمیق و قوی را بگه وجود می رورد .بنگگابراین،
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افراد به این نتیجه میرسگگند که « من خوب هسگگتم و شگگما هم خوب هسگگتید» و این امر باعب
افزایش عواطف مثبگگت میشگگگود و همیگگاری و اجتمگگاعی بود افراد را افزایش میدهگگد
(سگگگلطگانیزاده .)2382 ،دخترا مصگگگرف کننگگده در فرهنگگگ مگا بگگه راحتی از خگانواده و
دوسگتانشگا طرد می شگوند .دخترا با توجه به مشگکل دررمد و توانایی برای به دسگت رورد
موادمخگدر از راههگای دیرر گگاهی تن بگه کگارهگای ضگگگداخالقی می دهند و به راحتی مورد
اسگگگتفاده سگگگودجویا قرار میگیرند که مسگگگلماً این موضگگگوع باعب افزایش تخریب ر ها
میشگگگود و برگشگگگت ر هگا بگه زنگدگی سگگگالم و امید مجدد را سگگگخت تر میکند (نوری و
همکارا  .)2389 ،دخترا وابسگگگته به مواد که اعتیاد خود را ترک کردهاند ،ممکن اسگگگت به
دلیل دیدگاه جامعه نسگگگبت به ر ها و عوامل دیرر امید خود را از دسگگگت بدهند ،لذا بیشگگگتر
بگایگد مورد توجگه قرار بریرنگد .از جملگه محگدودیگتهای این پژوهش منحصگگگر بود نمونه
پژوهش به دخترا تحت درما با متادو شگگگهر شگگگهرکرد بود که در تعمیمدهی نتایج ر به
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سگگایر اسگگتا ها و جامعه پسگگرا تحت درما باید احتیاط نمود .از محدودیتهای دیرر این
پژوهش عگدم امکگگا پیریری بود .بگا توجگه بگه نتگایج این پژوهش ،رویکرد تحلیگل ارتبگگاط
متقابل می تواند به امیدواری بیشگگگتر افراد کمک نماید .پیشگگنهاد میشگگگود برای جلوگیری از
بگازگشگگگت افراد ترک کرده بگه اعتیگاد ،از رویکرد تحلیگل ارتباط متقابل برای افزایش امید
اسگگگتفگاده شگگگود .همچنین ،اجرای چنین درمگانی برای افرادی کگه بگه تازگی ترک کرده اند
می تواند به بازگشت رنا به زندگی عادیشا کمک نماید.
تشکر و قدردانی
از شگرکت کنندگا در پژوهش ،از مسگگئوال ذیربو اداره کل بهزیسگگتی اسگگتا چهارمحا
و بختیاری و اعضگگای باشگگراه پژوهشگگررا جوا و نخبرا دانشگگراه رزاد اسگگگالمی واحد
شگگگهرکرد که با همکاری صگگگمیمانه ر ها اجرای این پژوهش امکا پذیر گردید ،تشگگگکر و
قدردانی میشود.
منابع
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