فصلنامه اعتياد پژوهي سوءمصرف مواد ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،بهار 6931
Quarterly Journal of Research on Addiction, Vol. 11, No. 41, Spring 2017

مقاله
پژوهشي
Research
Article

اثربخشي گروه درماني با رويكرد تحليل ارتباط متقابل ) (TAبر کاهش شدت
اعتياد بيماران زن تحت درمان با متادون
سيده حميده نقيبي ،0ا النبي خزائي ،0فاطمه خزائي ،3يوسف رنجبر

تاريخ دريافت0345/14/14 :

سودجاني 4
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چكيده
هدف :پژوهش حاضر ،بررسي اثربخ ي گروه درماني با رويکرد تحليل ارتباط متقابل ) (TAبر كاهش
شدت اعتياد بيماران زن تحت درمان با متادون بود .روش :طرح تحقيق ،شبه آزماي ي از نوع پيش آ زمون و
پس آزمون با گروه گواه بود .جامعه آماري ،شامل تمامي زنان وابسته به موادمخدر بودند كه درسا 0345
براي درمان به يکي از مراكز ترك اعتياد ،در شاااهرم اااهد مراجعه نموده بودند و با اساااتفاده از روش
نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند .تعداد  41نفر از بيماران زن تحت درمان با متادون بهطور تصادفي در
دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند و از ابزارهاي شاخ

شدت اعتياد و پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت

شناختي استفاده گرديد .برنامه مداخله گروه درماني با رويکرد تحليل ارتباط متقابل بر روي گروه آزمايش
به صورت گروهي به مدت  01جلسه  0ساعته (در هر هفته يك جلسه) انجا شد .يافته ها :نتايج ن ان د اد
كه ابع اد شدت اعتياد بين دو گروه ،تفاوت معناداري داشت ( .)P<1/110همچنين تحليل متغيرها به تفکيك
بيانلر آن بود كه در ابعاد وضعيت روان پزشکي ،مصرف مواد و مصرف الکل تفاوت در سطح ()P<1/110
معنادار بود .نتيجهگيري :با توجه به نتايج تحقيق چنين به نظر مي رسد كه گروه درماني با رويکرد تحليل
ارتباط متقابل بر كاهش شدت اعتياد بيماران زن تحت درمان با متادون ،مؤثر است.
کليدواژه ها :رويکرد تحليل ارتباط متقابل ،شدت اعتياد ،متادون
 .0نويساانده مساائو  :كارشااناسااي ارشااد روانشااناسااي باليني ،دان االاه آزاد اسااالمي واحد تربتجا  ،تربتجا  ،ايران ،پساات
الکترونيكNaghibi1991@gmail.com :
 .0كارشناس ارشد م اوره ،دان لاه علو پزشکي زاهدان ،زاهدان ،ايران
 .3كارشناس ارشد روانشناسي باليني ،دان لاه آزاد اسالمي واحد تربتجا  ،تربتجا  ،ايران
 .4كارشاناساي ارشاد روانشاناساي ،عضاو باشلاه پژوهش گران جوان و نخبلان دان لاه آزاد اسالمي واحد شهركرد ،شهركرد،
ايران

اثربخشي گروه درماني با رویکرد تحليل ارتباط متقابل ) (TAبر...

مقدمه
0

اعتياد به موادمخدر  ،يکي از م اااکالت بهداشااتي و اجتماعي قرن حاضااار اساات كه
مهم ترين دغدغه فکري و يکي از ناگوارترين آسيبهاي اجتماعي به شمار ميرود .اعتياد
نه تنها منجر به آساايبهاي شااديد و عميق جساامي و رواني در فرد مبتال ميگردد ،بلکه
باعث آساايبهاي اجتماعي متعدد نظير طالق ،بزهکاري و بيکاري هم ميشااود .مطالعات
زيادي ن ااان داده اساات كه اغلب بيماران دچار سااوءمصااارف مواد به طور همزمان به
بيماريهاي جسااامي متعددي مبتال هساااتند .همچنين ،اين افراد با احتما مرگ و مير
بي اتري مواجه هساتند ،به نحوي كه افراد دچار سوءمصرف مواد به طور متوسط  03/4سا
كمتر از ديلران عمر ميكنناد (نياكفرجاا  ،ممتازي ،جعفري و خساااروي .)0340 ،كتاب
راهنماي ت اااخيصاااي و آماري اختالالترواني نساااخه چهار تجديدنظر شاااده ،0اعتياد را
بهعنوان اللوي ناساااازگار از مصااارف يك ماده شااارح ميدهد كه از لحاظ باليني منجر به
اختالالت يا افسااردگي قابل مالحظهاي ميشااود .اين بيماري با مصاارف يك ماده شااروع
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شااده و با گذشاات زمان و به علت وابسااتلي بدن به آن ادامه مييابد به گونهاي كه فرد
شارايط عادي و روزانه خود را داشته باشد به ناچار مجبور است كه از آن استفاده كند و با
گذشات زمان ،رفتار جستجوگرانه مواد حالتي اجباري پيدا كرده و به علت تأثيرات سمي
طوالني مواد بر عملکرد مغز ،دامنه وسااايعي از بدكاركرديهاي رفتاري ،روانشاااناختي،
اجتماعي و فيزيولوژيکي را ايجاد ميكند كه مانع از انجا رفتار و عملکرد طبيعي در
خانواده ،محيط كار و در ساطح وسايعتر در جامعه ميشود (سادوك و سادوك .)0117 ،3
موادمخادر در اغلاب موارد به مقدار زياد يا در دوره اي طوالني تر از آنچه كه مورد نظر
اساات ،مصاارف ميشااود .تمايل مداو يا تالشهاي ناموفق براي كاهش يا كنتر مصاارف
مواد وجود دارد .زمان زيادي صااارف فعاليتهاي الز براي به دسااات آوردن موادمخدر
(مانند مالقات با پزشاااکان مختلف و يا رانندگي در مساااافتهاي طوالني) ،اساااتفاده از
3. Sadock, & Sadock

1. Drug addiction
2. Diagnostic and statistical manual
)of mental disorder (DSM IV
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موادمخدر (مانند سايلار ك ايدن پ ات سرهم) و يا براي بهبود يافتن از عوارض آن ميشود.
فعاليتهاي اجتماعي ،شااغلي و يا تفريحي مهم به دليل سااوءمصاارف افراطي مواد كاهش
مييابد .سااوءمصاارف مواد و ادامه آن ،با وجود آگاهي داشااتن از م اااکالترواني و يا
فيزيکي مداو يا عود كننده ديده ميشااود ،كه به دليل مصاارف بيرويه مواد اساات (رنجبر
سودجاني ،شريفي و خزائي.)0345 ،
وابساااتلي و اعتيااد باه ساااوء مصااارف موادمخادر به صاااورت قابل توجهي در جهان رو به
گساترش اسات .دفتر موادمخدر و جرائم سازمان ملل  0در سا  0101ميالدي ،افراد وابسته به
سااوء مصااارف موادمخدر در جهان را بيش از  001ميليون نفر برآورد كرده اسااات .در ايران
آمار و ارقا متفاوت و بعض ااً متناقضااي از ميزان گسااتردگي و شاايوع اعتياد به سااوءمصاارف
موادمخدر وجود دارد .طبق گزارش وزارت بهداشااات در ساااا  ،0340تعداد معتادان دائمي
در ايران كه مصاارف روزانه موادمخدر دارند بين دو ميليون تا دو ميليون و دويساات هزار نفر
اسااات (خبرگزاري فارس .) 0340 ،برآورد ساااتاد مبارزه با موادمخدر رياسااات جمهوري در
فروردين  0340از ميزان شايوع اعتياد در ايران ،يك ميليون و 305هزار نفر بوده اسات و گفته
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ميشااود حدود 711هزار مصاارفكننده تفنني را نيز مي توان به اين رقم اضااافه كرد (پورتا
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حکايت از اين دارد كه از كل معتادان ك ااور  5درصااد را زنان ت ااکيل ميدهند و در طرح
ارزيابي ساوءمصارف مواد در ساا  0341اين رقم به  4درصاد رسايده بود .بر اساس پژوه ي
كه در سااا  0344در ميان زنان معتاد شااهر تهران انجا شااده ،علل شااروع به مصاارف مورد
ارزياابي قرار گرفتاه اناد .در اين مطااالعاه ،انليزه حاادود نيمي از اين زنااان ( 47/4درصاااد)
«الغري» عنوان شاده اسات« .افزايش تمركز»« ،كنجکاوي»« ،افزايش قدرت جنسي» از ديلر
داليل پر بساامد اين مطالعه بوده اسات « .افزايش حافظه و ساير قواي ذهني»« ،كارايي بي تر » ،
«افزايش انرژي»« ،شااب بيداري» در مرتبههاي بعدي قرار گرفتهاند و در نهايت «ترك ساااير
1. United Nations Office on Drugs

and Crime
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سااتاد پي االيري از موادمخدر .) 0343 ،همچنين ،برآورد سااتاد مبارزه با موادمخدر رياساات
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موادمخدر»« ،افسااردگي»« ،شااادابي پوساات»« ،اضااطراب» از ديلر داليل آغاز مصاارف ذكر
شاااده اناد (نوري ،رفيعي ،ناارنجيهاا ،بااغساااتااني ،كيومرثي و همکااران .)0344 ،با توجه به
وجهاه جهااني تحوالت و تغييرات اجتماعي و اثرگذاري برخي وجوه فرهنلي ك اااورهاي
غربي در مقيااس جهااني ،مرور نتاايج برخي پژوهش هااي انجا شاااده در اين حوزه خالي از
فايده نيساات .براساااس برخي از اين مطالعات نيروهاي منفي گروه همساااالن ممکن اساات
رفتاار دختران و زناان را بيش از رفتاار پساااران و مردان تحات تاأثير قرار دهاد .از نقطاه نظر
نابساااماني هاي رواني ،رابطه بين اختال ف اااررواني پس از سااانحه و اعتياد ممکن اساات در
بين زنان و دختران قوي تر از اين رابطه در بين پساااران و مردان باشاااد (براون  .)0103 ،0ميزان
مصااارف مواد مخادر در بين نوجواناان دختر و پسااار بطور بسااايار نلرانكنندهاي نزديك به
يکساان شادن اسات .بر اساس برخي پژوهشها ورود دختران جوان نسبت به پسران جوان در
اعتياد هروئين ،پي اااي گرفته اسااات (كوهن  .)0340 ،0اگرچه اساااتفاده زنان از موادمخدر و
الکل در حا افزايش اساات ،اختالفهاي جنساايتي عمده اي هنوز در اين زمينه وجود دارد.
284

را ن اااان مي دهناد و زودتر از آنان پيامدهاي منفي (از نقطه نظر پزشاااکي) را تجربه مي كنند.
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زمانيكه زنان سااوءمصاارف مواد را آغاز ميكنند ،نساابت به مردان سااريع تر گرايش به اعتياد
همچنين ،عواملي كاه خطر اعتيااد را براي زناان بهدنبا دارد با عوامل خطر در مردان متفاوت
اسااات .همچنين ،عواملي كاه خطر اعتيااد را براي زنان به دنبا دارد با عوامل خطر در مردان
متفاوت اساات و در مقايسااه با مردان ،موانع درمان در زنان ممکن اساات اختالالترواني را به
همر اه داشاااتاه بااشاااد (چيرينو ،بريني ،كاامبياازو ،و مازا 0114 ،3؛ ترجمه پيرمردي.)0340 ،
شااااخ

مهم ديلر اساااتفاده زنان از موادمخدر ،محل جغرافيايي اسااات .اللوهاي مختلف

ساوءمصارف موادمخدر ،به در دساترس بودن اين مواد بسااتلي دارد .تركيب عوامل ژنتيکي،
روان شاناختي و اجتماعي برخي زنان را نسابت به اعتياد از ديلر زنان آسايبپذيرتر ميسازد.
محققاان توافق دارناد كاه برخي از افراد ضاااعف ژنتيکي و فردي نسااابات باه اعتيااد دارنااد.
دختران و زناان مصااارف كنناده موادمخدر و الکل از نوجواني تا ساااالخوردگي تحت تأثير
1. Brown
2. Cohen
3. Chirino, Berini, Kambiazo, Mazza

سيده حميده نقيبي و همکاران

روابط در زندگي شااان قرار دارند (براون .)0110 ،در زمي نه شاادت مصاارف والتون -موس و
مك كا  ) 0114( 0به اين نتيجه رساايدند كه ميزان ولع مصاارف باالتر در معتادان به الکل ،با
باالتر بودن نمره شادت مصارف الکل در پرساشنامه شااخ

شادت اعتياد همراه است .در

پژوه اي توساط دا  ،هالساتين و سااب  ) 0100( 0نتايج ن ان داد شدت عالئم گروهي كه در
ساانين پايين مصااارف الکل داشاااتند ،بيش از گروهي بود كه در سااانين باال مصااارف الکل
داشااتند .عالوه بر اين ،گروه مصاارف زود هنلا در سااطوح تکان االري ،هيجانخواهي و
پرخاشالري نسابت به گروه مصارف دير هنلا  ،نمرات باالتري كسااب نمودند .تفاوت ميان
اين دو گروه باه لحاظ تکان ااالري ،حتي پس از كنتر اثر پرخاشااالري معنادار باقي ماند.
نتاايج پژوهش مکري اختيااري؛ عادالتي و گنجلااهي ( ) 0347حاكي از آن بود كه برخي از
عوامل جمعيتشااناختي مي توانند عوامل مهمي در پيشبيني ميزان ولع مصاارف معتاد باشااند
كه خود از ابعاد مورد توجه در انحراف از فرآيند درمان اسااات و طو دوره ساااوءمصااارف
مواد بيانلر ساااير تبديل يك رفتار تکان اااي به يك رفتار جبري در فرآيند پي ااارفت اعتياد
است.

285

هر چند در درمان نلهدارنده با متادون ،اين دارو جايلزين مناساابي به خصااوص براي

285

مخل درمان همچون شادت مصارف و به تبع آن كاهش لغزش بيماران به خصوص زنان و
افزايش ماندگاري آنها در دوره پرهيز از مواد ،در كنار درمان نلهدارنده ،از مداخالت
غيردارويي نيز اساااتفااده شاااود .يکي از اين مداخالت غير دارويي ،تحليل ارتباط متقابل

3

اسات كه براي ن اان دادن روابط ساالم بين فردي و رشد تواناييهاي درون فردي افراد مؤث ر
اسات (موراكامي  4و همکاران .) 0112 ،اين نظريه تصاويري از سااختار روانشناختي انسانه ا
ارائاه ميدهاد و باه ماا كماك ميكناد تاا درياابيم انساااانها چلونه عمل و رفتار ميكنند و
همچنين نظرياه اي براي ارتبااطات فراهم ميآورد (جونز و اساااتوارت  ،5ترجمه دادگساااتر،
2. Murakami
5. Joines & Stewart

1. Walton-moss & McCaul
2. Dom, Hulstijn & Sabbe
)3. Transactional Analysis (TA
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كاهش مصاارف موادمخدر محسااوب ميشااود اما به نظر ميرسااد تأثيرات اين دارو با
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 .) 0372تحليل رفتار متقابل اولين بار توساااط اريك برن  ) 0421( 0معرفي شاااد كه بعد از آن
مقبوليت زيادي در موقعيتهاي رواندرماني پيدا كرده اسااات و مي تواند در ارتقاء ساااالمت
رواني افراد مؤثر بااشاااد (باه نقال از :موراكاامي و همکاران0112 ،؛ بوث  .)0117 ،0برن ،اين
درمان را بر اسااس چهار ساطح مختلف طبقهبندي كرده است )0 :كنتر اجتماعي :اولين
گا بهبود مراجع ،كنتر رفتارهاي ناسااالم در بافت اجتماعي اساات ،حتي اگر او هنوز
احسااس بدي در مورد م اکالت خود داشته باشد؛  )0بهبود عالئم :نه تنها مربوط به كنتر
رفتار فرد ميباشااد ،بلکه احساااس رهايي از سااردرگمي و اضااطراب را نيز در بر دارد؛ )3
درمان انتقالي :در اين مرحله ،مراجع از حمايت درمانلر برخوردار اساات و او را به عنوان
والادي حماايتلر كناار خود ميياابناد ،و باا تکياه بر اين انتقا مي تواند خودش را از
نمايشنامهاي كه در مسااير تحو به دساات خودش نوشااته اساات ،آزاد سااازد؛  )4درمان
نمايشنامه :در پايان درمان مراجع داراي يك بالغ يکاارچه ميشااود كه مي تواند درمانلر
دروني خود را براي درمان انتقالي ،غالب سااازد .او هم اكنون مي تواند به طور دائم دور از
286

مي تواند در رابطه با واقعيت جاري به طور مسااتقل احساااس ،فکر و عمل كند (اكبري،
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نمايشنامه خود حركت كند و در نتيجه خود را فردي مساائو و ماهر درك ميكند كه
خانجاني ،پورشااريفي ،عليلو و عظيمي .)0340 ،باوجود بررساايهاي متعدد در منابع داخل و
خارج از ك ااور ،تاكنون پژوهش علمي در رابطه با اثربخ ااي گروهدرماني با رويکرد ت حليل
ارتبااط متقاابال ) (TAبر كااهش شااادت اعتيااد بيماران زن تحت درمان با متادون گزارش
ن اااده و تنها مي توان به برخي از پژوهشهاي اندك مرتبط اشااااره نمود .كاليتون و دانبر

3

( )0447در مطاالعاه اي ن اااان دادند كه كاربرد تحليل رفتار متقابل در برنامه پي اااليري از
الکل ،براي افرادي كه در حا مسااتي رانندگي ميكنند ،موجب كاهش مصاارف الکل
ميشااود .طبق اين پژوهش ،در ميزان عود به مصاارف الکل ،درمان با روش تحليل رفتار
متقاابال هيچ تفاوتي با ديلر برنامههاي درماني ندارد .كافي ،مالزاده اسااافنجاني ،نوري و
صاااالحي ( )0341در مطاالعهاي با عنوان ،اثر بخ اااي گروهدرماني به روش تحليل رفتار
3. Clayton & Dunbar

1. Eric Berne
2. Booth

سيده حميده نقيبي و همکاران

متقابل بر پي اليري از عود افراد سامزدايي شده ن ان دادند كه گروهدرماني به روش تحليل
رفتار متقابل ممکن اسات از لحاظ وساوساه مصارف مواد در افراد سامزدايي شده مؤثر باشد
و مي تواند مورد توجه متخصاصان قرار گيرد .يکي از قوي ترين استدال ها در تحليل رفتار
متقابل اين اساات كه گروه تجربه زندهاي را فراهم ميآورد كه اعضااا ،آن را با خود به
خانواده ،دوسااتان و جامعهاي كه در آن زندگي ميكنند ،انتقا ميدهند (نوابينژاد.)0343 ،
باا توجاه باه اهميات رويکرد تحليال رفتاار متقابل در بهبود مهارتهاي درون فردي و
بينفردي افراد و نيااز جاادي مراكز درمااني اعتياااد باه برنااماههاااي رواندرمااني و باه ويژه
گروهدرماني واندك بودن پژوهشهايي كه به بررسااي اثربخ ااي روشهاي درماني گروهي،
مبتني بر رويکرد تحليال ارتبااط متقاابال بر كاهش شااادت اعتياد بيماران زن تحت درمان با
متادون پرداخته باشااند ،پژوهش حاضاار با هدف بررسااي اثربخ ااي گروهدرماني با رويکرد
تحليل ارتباط متقابل ) (TAبر كاهش شااادت اعتياد بيماران زن تحت درمان با متادون انجا
شاااد .در حقيقات دوره درمااني باا رويکرد تحليال رفتاار متقاابال در يك زمينه گروهي كه
درآن اعضااا مي توانند طرح و دسااتورعمل زندگي خود را كه از خاطرات اوليهشااان ن ااأت

287

ميگيرد در تعاامال باا يکديلر تجربه كنند ،بهترين درمان انتخابي براي افراد تحت درمان با

287

جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
طرح تحقيق مورد اسااتفاده در اين پژوهش به صااورت شاابهآزماي اااي باطرح پيشآزمون-
پسآزمون باا گروه گواه ميبااشاااد .جاامعه آماري پژوهش ،شاااامل تمامي زنان وابساااته به
موادمخادر بودناد كاه در مااههااي او مهرمااه تاا پايان آذرماه  0345براي درمان به يکي از
مراكز ترك اعتيااد ،در شاااهر م اااهاد مراجعه نموده بودند .به منظور انجا نمونهگيري ،ابتدا
ليساتي از مراكز ترك اعتياد زنان با همکاري اداره كل بهزيساتي اساتان خراسان رضوي تهيه
و به روش نمونهگيري تصااادفي ساااده (از طريق قرعهك ااي) ،يکي از مراكز انتخاب شااد و
 41نفر از افراد به صاورت هدفمند ،به پرسااشنامه شااخ

شاادت اعتياد ) (ASIمك ليالن
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متادون است (كافي و همکاران.)0341 ،

اثربخشي گروه درماني با رویکرد تحليل ارتباط متقابل ) (TAبر...

و همکااران ( )0440پااساااخ دادناد .سااااس  41نفر از زناني كه باالترين نمرات را داشاااتند،
انتخاب گرديدند و به صااورت تصااادفي به دو گروه  01نفره آزمايش و گواه گمارده شاادند.
معيارهاي ورود زنان گروه نمونه عبارت بود از:
 -0معتاادين مصااارف كننده موادمخدر بر اسااااس معيارهاي چهارمين ويراسااات راهنماي
ت ااخيصااي و آماري اختالالت رواني تجديد نظر شااده دچار بودند .ت ااخي

اين اختال و

ساااير اختال هاي همراه به اين صااورت بود كه به هنلا اولين مراجعه بيماران به مركز براي
دريافت خدمات درماني ،توساط يك پزشاك يا روانشاناس بر اساس مالكهاي ت خيصي
انجا ميشااد؛  -0نداشااتن بيماريهاي روانپزشااکي خاص از قبيل انواع روانپري ااايها يا
اختال هاي ساالوك؛  -3انتخاب بيماراني كه  31تا  21روز از دوره درماني آنها ميگذشاات
تا محقق قادر مي شاااد روند بهبودي اين افراد را در دراز مدت و از طريق ارتباط با پرساااتار و
پزشاك معالج مورد بررساي قرار دهد؛  -4مصرف روزانه متادون؛  -5داشتن سن حداقل 05
ساااا و حاداكرر  51ساااا  ،تحصااايالت حداقل ابتدايي و حداكرر كارشاااناساااي و داراي
288

روند اجرا
روش اجرا به اين صاااورت بود كه پس از اخذ مجوزات الز از اداره كل بهزيساااتي اساااتان
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تركهاي ناموفق در گذشته.

خراساان رضاوي و انتخاب شركتكنندگان ،پيشآزمون شاخ

شدت اعتياد برروي آن ه ا

اجرا و به صااورت تصاااادفي در دو گروه گواه ( 01نفر) و آزمايش ( 01نفر) جاي گرفتند .به
افراد اطميناان خااطر در مورد رعايت مالحظات اخالقي محرمانه بودن اطالعات داده شاااد و
گروه آزماايش ،ماداخلاه گروهدرمااني با رويکرد تحليل ارتباط متقابل را به مدت جلساااهي
دوسااعتي دريافت نمود .محتواي جلساات درماني بر روي گروه آزمايش در جدو شاماره0
به طور خالصه ارائه شده است.

سيده حميده نقيبي و همکاران
جدول :5طرح جلسات مداخله گروهدرماني با رويكرد تحليل ارتباط متقابل ((TA

طرح جلسات درمان

جلسات

گروه بعد از معارفه ،قوانين و مقررات گروهي توساط م ااور ارائه شد .فرايند درمان استفاده از پيا هاي
0

كالمي و غيركالمي ،تحليل ساااختاري ساااده حاالت شااخصاايتي (بالغ ،والد ،كودك) بود .از مراجعين
خواساااته شا اد تا شااارح مختصاااري از وضاااعيت و تاريخچه زندگي خود و چلونلي برقراري روابط
بينفردي ،به صورت شفاهي (در اين جلسه) و كتبي (در جلسه آتي) ارائه دهند.
بررسي تکاليف جلسه قبل ،توضيح نوازش (نوازشهاي مربت و منفي ˚ شرطي و غير شرطي ˚ كالمي

0

و غير كالمي و با منبع دروني و بيروني) و اجراي تکنيك براي م ااخ

كردن نظا نوازشااي ،دادن

تکاليف خانلي.
تکاليف اعضاي گروه مورد بررسي قرار گرفت و م اور توضيح مختصري در خصوص كتاب وضعيت
3

آخر و چهار حالت رواني ارئه كرد .فرآ يند درمان در اين جلسه وجود قواعد و نقش قواعد ارتباطي در
مورد احترا به خود ،ديلران ،دوسااتان نحوه ابراز وجود بود .ارائه تکليف (رساام اگوگرا بر اسااااس
تحليل ساختاري پيچيده).

4

بررسي تکليف جلسه قبل .در اين جلسه اعضاي گروه با نقش اللوهاي ارتباطي در زندگيهاي شخصي
و اجتماعي آشنا شدند .آموزش نوازش ،روابط متقابل مکمل و متقاطع از مداخالت اين جلسه بود.
بررساي تکليف جلسه قبل ،بازنوازي هاي غيرارادي دوران كودكي (من كودك) و وضعيتهاي اساسي

5

زندگي به طور كامل ت اريح شاد .هركدا از اعضاي گروه دو صفحه از كتاب بازي هاي رواني (اريك
برن) را قرائت كردند ،ساس بازنوازي هاي حالت من والديني با زباني ساده همراه با مرا انجا شد.

289
289

از اعضاء خواسته شد در مورد م غوليت هاي ذهني كه با آن مواجه هستند را بيان كنند .اين م غوليتها

خود با ديلران بحث و تباد نظر كنند .در اين جلساه آموزش روابط پنهان و رفتار متقابل مضااعف ،و
نيز تکليف همراه با چند مرا از روابط پنهان ارائه شد.
در ابتداي جلساه تکليف جلساه قبلي بررسي شد .آموزش چهار وضعيت وجودي ،شفاي كودك درون
7

از مداخله درماني يه و تحليل حالتهاي ا ين جلسه سعي شد اعضاي گروه به تجزيه و تحليل حالتهاي
(كودك -بالغ -والد) باردازند .ارائه اللوي رفتاري متقابل مکمل و متقاطع ).)CROS

4
4
01

بررساي تکاليف ،بازدارندهها و ساوق دهندهها و تأثير آنها در روابط ،بيماريهاي شاخصيت يعني طرد،
دادن تکليف
بررساي تکاليف ،شاناساايي پيشنويس و اجراي نمايشنامه زندگي و كار برروي تصميم گيري مجدد،
دادن تکليف.
معرفي سااه بخش مغز وتاثير آن در روابط ،چلونلي رساايدن به روابط سااالم ،پاسااخگويي در مورد
ابهامات و ارزيابي معيار درمان و جلسات درماني ،اجراي پسآزمون.
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مي تواناد دوري از خاانواده ،اطااعات بي چون و چرا از فرماندهها ،زندگي گروهي و  ...باشاااد .فرآيند

اثربخشي گروه درماني با رویکرد تحليل ارتباط متقابل ) (TAبر...

ابزارها
 -0پرسااشنامه ويژگيهاي جمعيت شااناختي :اين پرسااشنامه در بردارنده اطالعاتي همچون
سان ،ساطح تحصايالت ،وضاعيت ساکونت ،وضعيت تأهل ،شغل ،نوع مواد مصرفي ،روش
مصارف ،طو مدت مصارف و ساابقه درمان بوده كه توسط مصاحبهگر طي مصاحبه تکميل
ميگرديد.
 -0شاااخ

شاادت اعتياد  :0اين مقياس به منظور گردآوري اطالعاتي در خصااوص كيفيت

زندگي فعلي بر گذشاته بيماران و بررساي وضاعيت بالينيشان در حوزههاي مختلف ابداع
شاااده اسااات (ليانگ  0و همکاران .) 0114 ،شااااخ

در هر بخش ،يك نمره كلي تركيبي

( )1-0باهدسااات ميدهاد و چلونلي وضاااعيات فرد در آن بخش را درجاهبنادي مي كند.
داراي  002ساؤا اسات كه هفت وضعيت پزشکي ( 4پرسش) ،اشتغا ( 00پرسش) ،قانوني
( 07پرساش) ،خانوادگي ( 03پرساش) ،روانپزشاکي ( 03پرسش) ،مصرف مواد و مصرف
الکل ( 07پرساش)) را در بيماران طي ساي روز گذشااته ،يك سااا گذشاته و طي دوران
290

ها در رابطه با پيشبيني ميزان اثربخ ااي مداخالت درماني در جريان
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عمر را ارزياابي ميكناد .ماك ليالن  3و همکااران ( ) 0440معتقادناد كه اين مقياس يکي از
قوي ترين شاااخ

ترك اعتيااد اسااات .ريساااکون و همکااران (0112؛ باه نقال از مکري و همکاران)0347 ،
همبساتلي مربتي را ميان نمرات خردهمقياسهاي شادت اعتياد و ت اخي

وابستلي به مواد،

مطابق با پنجمين راهنماي آماري و ت اخيصااي ن ااان دادهاند .نتايج بيانلر اين بوده كه نمرات
شااخ

اعتياد مي تواند وابساتلي به مواد را با حساسيت  %45تعيين كند .مك ليالن ( ) 0440

همبساااتلي دروني را در خصاااوص نمراتي كاه مصااااحبهگر در رابطه با شااادت اعتياد ارائه
مايدهااد 1/74-1/44 ،گزارش كرده اساااات .برياات  4و همکاااران ( )0444در بررساااي
ثبات پذيري شاااخ

شاادت اعتياد در يك مطالعه طولي دوسااااله گزارش دادند كه نمرات

حاصااال از اين مقياس در طو زمان ،ثابت باقي ميمانند .اعتبار و روايي نساااخه فارساااي
شااخ

شادت اعتياد توساط مركز ملي مطالعات اعتياد بررساي شده كه نتايج همبستلي
3. Mc Lellan
4. Britt

1. Addiction Severity Index
2. Ling

سيده حميده نقيبي و همکاران

دروني و اعتبار بازآزمايي مناساابي را ن ااان داده اساات .در پژوهش حاضاار آلفاي كرونباخ
براي خردهمقياسهاي وضاعيت پزشاکي ،اشاتغا  ،قانوني ،خانوادگي ،روانپزشکي ،م صرف
مواد ،مصاارف الکل ،و شاااخ

كل به ترتيب برابر ،1/43 ،1/41 ،1/44 ،1/44 ،1/45 ،1/44

 ،1/40و  1/44به دست آمد.
يافتهها
ميانلين (انحراف اساتاندارد) سان شاركتكنندگان در گروه آزمايش  )7/14(04/44سا  ،و
در گروه گواه  ) 03/10(34/40ساا بود .ميانلين طو دوره مصرف مواد (انحرافاستاندارد)
در گروه آزماايش  )2/44(03/11ساااا و در گروه گواه  )03/03(04/41ساااا بود .ميانلين
فااصاااله زماني از آخرين بار مصااارف (انحراف اساااتاندارد) در گروه آزمايش )0/00(0/44
ساااعت و در گروه گواه  ) 0/12(3/45ساااعت بود .ميانلين نمره محروميت از مواد (انحراف
اساااتاااناادارد) در گاروه آزماااياش  )03/24(50/51و در گروه گواه  )00/03(04/45بود.
آمارههاي شدت اعتياد به تفکيك گروهها و نوع آزمون در جدو  0ارائه شده است.
جدول :2آماره هاي توصيفي مولفه هاي شدت اعتياد به تفكيک گروه ها و نوع آزمون

1/54

1/50

1/44

1/54

1/50
1/00

متغيرها

گروهها

وضعيت اشتغا

آزمايش

1/57

گواه

1/50

1/54

آزمايش

1/00

1/00

1/04

گواه

1/03

1/00

1/03

1/03

وضعيت

آزمايش

1/20

1/03

1/25

1/00

خانوادگي

گواه

1/54

1/00

1/21

1/00

وضعيت روان -

آزمايش

1/74

1/04

1/24

1/04

پزشکي

گواه

1/05

1/04

1/54

1/04

وضعيت مصرف

آزمايش

1/02

1/10

1/01

1/12

مواد

گواه

1/00

1/14

1/07

1/17

وضعيت مصرف

آزمايش

1/33

1/15

1/04

1/14

الکل

گواه

1/01

1/15

1/05

1/12

وضعيت پزشکي

آزمايش

1/34

1/12

1/42

1/44

گواه

1/32

1/17

1/45

1/40

وضعيت قانوني
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ميانلين پيش -

انحراف استاندارد

ميانلين پس -

انحراف استاندارد

291

اثربخشي گروه درماني با رویکرد تحليل ارتباط متقابل ) (TAبر...

براي بررسااي اثربخ ااي مداخله ميبايسااتي از تحليل كواريانس چندمتغيري اسااتفاده شااود.
يکي از مفروضااههاي اين تحليل برابري واريانسهاي خطاساات .نتايج آزمون لون ن ااان داد
در وضاعيت اشاتغا ( ،)F=1/115, P>1/15وضاعيت قانوني ( ،)F=1/144, P>1/15وضعيت
خاانوادگي ( ،)F=1/04, P>1/15وضاااعيت روانپزشاااکي ( ،)F=1/40, P>1/15وضاااعيت
مصارف مواد ( ،)F=1/43, P>1/15وضاعيت مصارف الکل ( ،)F=1/40, P>1/15و وضعيت
پزشااکي ( ) F=1/110, P>1/15اين مفروضااه برقرار اساات .مفروضااه ديلر برابري ماتريس
وارياانسهاا-كوارياانسهاسااات كه نتايج آزمون باكس حکايت از برقراري اين مفروضاااه
داشاااتM=0/44, P>1/15( .بااكس ) .بناابراين تحليل كواريانس چندمتغيري انجا شاااد و
ناتاااياج حاکاااياات از ماتافاااوت باودن گاروههااا در تركيااب خطي مولفااههااا داشاااات
(= 1/72اندازه اثر =1/24, F=04/10, P<1/110,المبداي ويلکز) .براي بررساااي تفاوتها از
تحليل كواريانس تكمتغيري به شرح جدو  3استفاده شد.
جدول : 9نتايج تحليل کواريانس تک متغيري براي بررسي اثربخشي مداخله بر خردهمقياس هاي
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شاخص شدت اعتياد
متغيرها

ميانلين مجذورات

آماره F

معناداري

توان آماري

وضعيت اشتغا

1/04

0/44

1/04

1/02

وضعيت قانوني

1/10

0/52

1/00

1/34

وضعيت خانوادگي

1/12

0/04

1/02

1/04

وضعيت روان پزشکي

0/42

74/31

1/1115

0

وضعيت مصرف مواد

1/17

07/42

1/1115

0

وضعيت مصرف الکل

1/14

31/40

1/1115

1/44

وضعيت پزشکي

1/10

0/23

1/003

1/35

همانلونه كه در جدو  3م اااهده ميشااود در مولفههاي وضااعيت روانپزشااکي ،مصاارف
مواد ،و مصااارف الکال تفااوت معناادار وجود دارد .باه بيان ديلر مداخله موثر بوده اسااات
(.)P<1/110
بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضااار ،بررساااي اثربخ اااي گروه درماني با رويکرد تحليل ارتباط متقابل بر
كااهش شااادت اعتيااد بيماران زن تحت درمان با متادون در ساااا  0345بود .تحليل يافتهها

سيده حميده نقيبي و همکاران

ن اااان داد كاه ابعاد شااادت اعتياد بين دو گروه آزمايش و گواه ،تفاوت معناداري داشااات.
همچنين تحليال متغيرهاا باه تفکياك ن اااان دهناده اين امر بود كاه از بين خردهمقياسهاي
شاااخ

شاادت اعتياد در ابعاد وضااعيت روانپزشااکي ،وضااعيت مصاارف مواد و وضااعيت

مصااارف الکال تفااوت معنااداري وجود داشااات .اين پژوهش از منظر اينكاه به بررساااي
اثربخ اااي گروه درماني با رويکرد تحليل ارتباط متقابل بر كاهش شااادت اعتياد بيماران زن
تحت درمان با متادون پرداخته اساات ،مطالعه اي جديد و نوآورانه محسااوب ميشااود كه به
ندرت مورد پژوهش قرارگرفته اساات .لذا محقق در مقايسااه آن با ساااير پژوهشها و تفسااير
ياافتاه هاا باا محادوديت جدي روبرو بوده اسااات .لذا ،تنها مي توان به همساااويي نتايج آن با
برخي از پژوهشهااي تاا حدودي مرتبط نظير نتايج پژوهشهاي والتون -موس و مك كا
( ،)0112دا و همکااران (( ،) 0112كاامينر و بولساااون ( ،)0114كامينر و همکاران (،)0110
زائومين و همکااران ( ،)0115پتري ( )0110و راوساااون ( ،) 0110به نقل از زارع منلابادي و
همکاران )0344 ،در زمينه شاااخ

شاادت اعتياد ،اشاااره كرد .در تبيين اين يافتهها مي توان

گفات مااداخالت گروهي از طريق افزايش آگاااهي بيماااران از حاااالت رواني ،قواعااد و

293

نقشهااي ارتبااطي ،نحوه ابراز وجود ،آموزش نوازش ،روابط متقااابال مکمال و متقاااطع و

293

همچنين ياافتاه هاا ن اااان دادناد كاه انادازه اثر رويکرد تحليال ارتبااط متقاابال بر تكتك
خردهمقياس هاي شااخ

شاادت اعتياد به يك اندازه نبوده اساات .بدين ترتيب كه بي ااترين

تأثير را بر خردهمقياسهاي روانپزشااکي ،مصاارف مواد و مصاارف الکل و كمترين تأثير بر
خردهمقياس هاي طبي ،شاااغلي ،حقوقي و خانوادگي بوده اسااات .به نظر ميرساااد دليل آنکه
گروه درماني رويکرد تحليل ارتباط متقابل بي ااترين تأثير بر خردهمقياسهاي روانپزشااکي،
مصاارف مواد و مصااارف الکل را داشااته ،اين اسااات كه ،بهدليل آشااانايي بيماران با افکار،
احساااسااات و رفتارهاي آساايبرسااان باعث برقراي ارتباط سااالم بيماران با اطرافيان شااده و
زميناه ابتالء باه اختال هااي رواني و باه دنباا آن ،لغزشهااي متعادد و باازگ ااات متعدد و
بازگ ااات مجدد به مصااارف موادرا كاهش ميدهد .همچنين بيماران از عوامل راهانداز رفتار

Vol. 11, No. 41, Spring 2017

نزد خانواده ،باعث دوري بيماران زن از مصرف موادمخدر و ترك آن ميشود.

سال یازدهم ،شماره  ،46بهار 6931

همچنين بازنوازيهاي غيرارادي و وضااعيتهاي اساااسااي زندگي و اهميت اعتمادسااازي در

اثربخشي گروه درماني با رویکرد تحليل ارتباط متقابل ) (TAبر...

مصااارف آگااهي ياافتاه و در مورد پياامادهااي لغزش و اهميات اعتماد اطرافيان به آنها در
زندگي آتي و تضاااد ميان زندگي كردن و مصاارف مواد ،بي ااتر تأمل ميكنند .در مورد تأثير
پايين رويکرد تحليل رفتار متقابل بر سااير مقياسهاي شاااخ

شادت اعتياد به نظر ميرسااد

كه دليل اصاالي آن ،عوارض جانبي ناشااي از مصاارف داروي متادون باشااد كه با گذشاات
زمان در برخي از بيماران ظاهر مي شااود و اين عوارض عمدتاّ م ااکالت گوارشااي و جنسااي
ميباشاند .اما به نظر ميرساد تأثير پايين بر خرده مقياس وضعيت خانوادگي به اين دليل است
كاه در رويکرد تحليال ارتبااط متقابل ،مداخله اي بر روي خانواده بيماران صاااورت نلرفته،
در حالي كه خانواده يکي از اركان اصااالي ،در بهبودي بيماران محساااوب ميشاااود .بنابراين
ب رگزاري جلساااات روان آموزشاااي براي خاانوادههاا مي تواناد روابط بيماااران بااا خااانواده،
حمايت از بيماران و اعتمادسااازي در فرايند درمان كمك كند .در مورد تأثير پايين رويکرد
تحليل ارتباط متقابل بر وضاعيت شاغلي بيماران اين است كه اين افراد به دليل داشتن سوابق
ناگوار در گذشاااته مرل ساااابقه بازداشااات و زنداني شااادن ،تعدد تركهاي ناموفق پي اااين،
294

نق

294

زير پاا گاذاشاااتن حقوق ديلران و بيکاري باعث شاااده اند تا اطرافيان ،اعتماد كافي به آنها
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هاي رفتاري از جمله بيثباتي در خلق ،بينظمي و عد تعهد نساابت به شااارايط كاري و

نداشته و همکاري الز را در اين خصوص نداشته باشند.
در بررسااي ويژگيهاي جمعيت شااناختي و سااوءمصاارف مواد در دو گروه آزمايش و گواه
بياانلر اين بود كاه گروه آزمايش زناني با سااان كمتر ،تحصااايالت كمتر ،طو مدت اعتياد
كمتر ،عالئم محروميت از مواد بي اتر و شادت اعتياد بي تر ميباشند .با توجه به طرح تحقيق
و انجا پيشآزمون سااعي در كنتر تفاوتهاي اوليه شااد .البته الز به توضاايح اسااات كه
فاكس  0و همکاران ( ) 0115ن ااان دادند كه طو مصاارف باالتر در معتادان به كوكائين ،با
تجربه ولع مصاارف بي ااتر همراه اساات .اين تناقا در زمينه مصاارف طوالنيتر كوكائين
مي تواند به دليل ماهيت وابساتلي به اين ماده باشاد كه نسابت به مواد افيوني مانند هروئين
وابسااتلي بدني كمتري ايجاد ميكند .نکته ديلري كه مي تواند به توجيه كاهش ميزان ولع
مصاارف با افزايش سااان كمك نمايد .نظريههاي جديد تحليل رفتارهاي معتادان بر پايه
1. Fox

سيده حميده نقيبي و همکاران

تبديل فرايند تکان اااي مصاارف مواد به يك فرايند جبري اساات .بر پايه اين رويکرد،
جنبههاي لذتبخش و پاداش مصاارف مواد در سااير پي اارفت اعتياد ،كاهش يافته و فرد
معتاد درگير فرآيندي وساواسي-اجباري براي كاهش اضطراب ناشي از عد مصرف مواد
ميگردد .همچنين اين بررسااي ن ااان داد كه مصاارف كنندگان هروئين تزريقي كه ولع
مصارف بي ااتري را تجربه ميكنند و نساابت به ن اانههاي مربوط به آن پاسااخگو هسااتند،
عالئم محروميت بي تري را نيز تجربه كردهاند .عالئم محروميت كه به دنبا فاصله افتادن
بين دفعات مصاارف رخ ميدهد ،افزون بر ايجاد ناراحتيهاي بدني و ذهني ،ميل شااديدي
براي مصاارف را در افراد پديد ميآورد و دليل اصاالي بازگ اات در افرادي اساات كه به
صااورت فردي اقدا به ترك ميكنند .با اين وجود در اين زمينه تناقضاااتي وجود دارد.

بررساايها ن ااان دادهاند كه ولع مصاارف تا مدتها پس از درمان نيز ممکن اساات وجود
داشاته باشاد .مکري و همکاران ( ) 0347در بررسي ارتباط ميزان ولع مصرف با ابعاد مختلف
شااادت اعتيااد در معتاادان تزريقي هروئين ن اااان دادند كه برخي از ويژگيهاي جمعيت
شاناختي مانند سان ،جنسايت ،ميزان تحصيالت ،نوع ماده مصرفي ،روش مصرف و سابقه

295

درمانهاي پي ااين مي توانند بر شاادت ولع مصاار ف و به دنبا آن موفقيت درمان تأثير

295

خودشاناساي نائل كند تا بتواند در مواجهه با محيط زندگي مناساب عمل كند (شفيعآبادي و
نااصاااري .) 0340 ،تجزياه و تحليال سااااختااري به منظور باالبردن آگاهي مراجعه كننده از
عملکردهاي حالت نفساااني خود و ت ااويق او به تجربه كردن و حداكرر اسااتفاده از حاالت
نفسااني خود در هرشارايطي ،انجا مي شاود .در تجزيه و تحليل نمايشنامهها هدف م اخ
كردن برنااماه ناامطلوب زندگي و كمك به شاااخ

براي خاتمه دادن به آن و تعيين برنامه

جديدي براي زندگي ميباشاد ( وولمز و همکاران .)0344 ،نظر يه تحليل تبادلي با شاناساندن
والاد ،باالغ و كودك ،انساااان ناشاااناخته براي خوبش را به آگاهي بهتري ميرسااااند و بدين
ترتيب او مي تواند از يوغ اساارت در گذشته ،نجات يابد (ويدووسون .)0343 ،تحليل رفتار
متقابل به دليل اينكه سااعي در موشااکافي داسااتان و پيشنويس زندگي انسااان دارد و

Vol. 11, No. 41, Spring 2017

درتبيين هادف تحليال ارتبااط متقاابال مي توان گفات كاه هادف اين اسااات كاه فرد را به

سال یازدهم ،شماره  ،46بهار 6931

بلذارند.

اثربخشي گروه درماني با رویکرد تحليل ارتباط متقابل ) (TAبر...

درنهايت فرد را از حاالت نفساااني و درونيات آگاه ميسااازد ،مي تواند خودآگاهي فرد را
تحت تأثير قرار دهد و باعث افزايش آن شاود به طوري كه فرد را از حضااور احسااسااات
متفاوت در خود و ديلران آگاه ميكند و باعث ايجاد عکسالعملهاي مناسااب فرد در
حضور ديلران ميشود .براي توضيح بي تر مي توان گفت كه نظريهي تحليل رفتار متقابل
و آموزش آن ميخواهد فرد را به وجود خصاوصيات و شخصيت خاص هر فرد در مقابل
افراد ديلر واقف گرداند تا شخ

را به اين نتيجه برساند ،كه هرگز بر اساس ظواهر امور

تصاميم نادرسات اتخاذ نکند و در برابر واقعيات غير قابل تغيير بتواند تغييرات الز را در
خود ايجااد كناد .مي توان اظهاار داشااات كاه ،طرح درمان نلهدارنده با متادون نوعي عالج
قطعي محساااوب ن اااده و حکم نوعي درمااان مقطعي را دارد كاه درآن فرد معتااد تحاات
حمايتهاي طبّي و اجتماعي مورد لزو جهت تربيت و بهبود وضاااع زندگيش قرار ميگيرد
و ت اااويق مي شاااود تا زماني كه درمان برايش مفيد باشاااد ،اين طرح را ادامه دهد .بر همين
اسااااس گروهدرمااني مبتني بر تحليال رفتاار ارتباط متقابل مي تواند در كنار موارد دارويي به
296

وابساااتاه باه مواد افيوني افزايش دهاد .ازجملاه محادوديتهاي اين پژوهش كم بودن نتايج
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عنوان درمااان غير دارويي اثربخش ،توان ترك اعتيااد و كاااهش دفعااات لغزش را در افراد
پژوهش هاي مرتبط با موضاااوع پژوهش ،منحصااار بودن نمونه پژوهش به زنان ،عد پيليري
نتاايج ،عاد برگزاري جلساااات آموزشاااي براي خاانوادههاي زنان نمونه پژوهش ،به شااامار
ميروناد كااه انتظااار ميرود در پژوهشه ااي آتي بااا لحاااظ كردن اين موارد بر قاادرت
تعميمپذيري و غناي اطالعات به دست آمده افزوده شود.
منابع
اكبري ،ابراهيم؛ خانجاني ،زينب؛ پورشاااريفي ،حميد؛ محمود عليلو ،مجيد و عظيمي ،زينب (.)0340
مقايسه اثربخ ي درمان تحليل رفتار متقابل با درمان شناختي -رفتاري در بهبود عالئم مرضي شکست
عاطفي دان جويان .مجله روانشناسي باليني47.-010 ،)05(3 ،
جونز ،ون و اسااتوارت ،يان ( .)0372روشهاي نوين در روانشااناسااي تحليل رفتار متقابل .ترجمه بهمن
دادگستر ،تهران :ن ر اوحدي.

چيرينو ،استفان؛ بريني ،روبرتو؛ كامبيازو ،جياني و مازا ،روبرتو .)0340( .اعتياد به مواد مخدر در آينه رو ابط
خانوادگي  .ترجمه سعيد پيرمردي ،تهران :ن ر هما .

سيده حميده نقيبي و همکاران

رنجبر سودجاني يوسف؛ شريفي ،كبير و خزائي ،ا النبي ( .)0345تأثير آموزش مهارتهاي معنوي بر افکار
اضطرابي دختران نوجوان تحت درمان با متادون .فصلنامه سالمت اجتماعي و اعتياد.000-002 ،)00(3 ،
زارع منلابادي ،حميده؛ خسروي ،صدراله؛ جعفري ندوشن ،علي؛ غياثي ،مهناز و حسيني هنزايي ،اعظم

( .)0344اثربخ ي مصاحبه انليزشي گروهي بر كاهش شدت اعتياد بيماران تحت درمان با متادون.
كنفرانس بين المللي روان ناسي و علو تربيتي ،مؤسسه عالي علو و فناوري خوارزمي ،شيراز ،ايران.
شفيع آبادي ،عبداهلل و ناصري ،غالمرضا ( .)0340نظريههاي م اوره و روان درماني .ويراستار فرزانه طاهري،
چاپ بيستم ،تهران :مركز ن ر دان لاهي.
كافي ،ساايد موسااي؛ مالزاده اساافنجاني ،رحيم؛ نوري ،مرتضااي و صااالحي ،ايرج ( .)0341اثر بخ ااي

گروهدرماني به روش تحليل رفتار متقابل بر پي ليري از عود افراد سمزدايي شده .پژوهشهاي نوين
روانشناختي (روانشناسي دان لاه تبريز).000 -030 ،)03(2 ،
كوهن ،مونيکا ( .)0340م اوره با زنان معتاد  .ترجمه فريده همتي ،تهران :ن ر برگ زيتون.
مکري ،آذرخش؛ حامد ،اختياري؛ عدالتي ،هانيه و گنجلاهي ،حبيب ( .)0347ارتباط ميزان ولع مصرف
با ابعاد مختلف شدت اعتياد در معتادان تزريقي هروئين .مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران،
.044-312 ،)3(04
نوابينژاد ،شکوه ( .)0343نظريههاي م اوره و روان درماني گروهي .تهران :انت ارات سمت.
نوري ،رؤيا؛ رفيعي ،حساان؛ نارنجيها ،هومان؛ باغسااتاني ،احمدرضااا؛ كيومرثي ،عليرضااا؛ قرقلو ،بابك؛
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ديلمي زاده ،عباس؛ اكبريان ،مهدي و قادري ،صالح الدين .)0344( .بررسي روند مصرف مواد محرك
در شهر تهران؛ واحد پژوهش جمعيت تولد دوباره .مؤسسه مطالعات رفتاري و اجتماعي دفتر مبارزه با
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رفتار" .تهران :ن ر سايد برگ.

وولمز ،اساتانلي؛ براون ،مايکل؛ هيوج ،كريساتين ( .)0344خالصه اي از تحليل مبادرات به منظور درك
رفتارهاي انسان  .ترجمه پروين عظيمي ،تهران :ن ر دنياي نو.
ويادووساااون ،ماارك ( .)0343تحليل رفتار متقابل (تحليل تبادلي)  011نکته 011 ،تکنيك .ترجمه زهرا
قلخاني ،چاپ او  ،تهران :انت ارات كتاب ارجمند.
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