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 چکیده   

  روش:روند تغییرات هیجانی، ارتباطی در پنج سال اول ورود به کمپ در معتادان انجاا  داد   نییتع این پژوهش با هدف :هدف

مردان سوء مصرف کننده مواد مراجعه کنناده باه  یهیکل آماری جامعه .و تحقیق توصیفی همبستگی بود روندروش پژوهش تحلیل

و باا دادند  انتخاا  دسترس در گیرینمونه روش به نفر 150 ها تعدادآن بین از هک بودند 1397در سال  لیکمپ دهرستان اردب

ماورد نفر  30هر سال اول ورود به کمپ در معتادان بررسی دد لذا در  هیجانی و ارتباطی در پنج سال تغییراتتوجه به اینکه روند 

-و پرسشنامه( 1978در سال ) زنکیو آ زنکیزاکرمن، آخواهی هیجان یپرسشنامه به هر آزمودنی مقیم کمپ مطالعه قرار گرفتند 

همبساتگی  آمااری روش ه از  نماودار واساتفاد باا هااداده  پاسا  دادناد(1992هادسون در سال ) ویوالتر دبلی ارتباطات خانواده 

خاواهی در که کمپ باعث ثابا  نگاه داداتن هیجاان بود آن از حاکی هاداده تحلیل نتایج ها:یافته  ی پیرسون تحلیل ددگشتاور

ورود  هاایدود؛ اما تاثیر منفی روی ارتباطات خانوادگی فرد معتاد داد   نتیجه همبستگی نشان دادکه بین تعداد سالمعتادان می

های ورود به کمپ و ارتباطات خانواده همبساتگی مببا  و خواهی ارتباط معنادار وجود ندارد ولی بین تعداد سالبه کمپ و هیجان

 معنادار وجود دارد 
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 مقدمه

ها اند، اما صنعتی ددن و تغییر ساختار زندگی انسانبشر وجود دادته های اجتماعی همواره در طول تاری گرچه برخی آسیب

سوز دهرت یافته اس ،  ها بادیم  سوء مصرف مواد نیز که به بالی خانمانسبب دده که داهد بروز ددید برخی از این آسیب

  که به نوعی با این پدیده درگیر توان یافامروزه به یکی از معضالت بزرگ جوامع بشری تبدیل دده اس  و کمتر کشوری را می

ای از دیوع مصرف مواد مخدر مواجه دده در دو سه دهه اخیر، جهان با آمارهای تکان دهنده ( et al, 2014 Stevens)نبادد 

میلیون نفر  246دود که در مجموع (، تخمین زده می2015) 1اس   طبق گزارش جهانی دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل

)جزینی،  اندمصرف کننده مواد مخدر بوده 2013ساله سراسر جهان در سال  15-64نفر بین سنین  20نفر از  1یا  (2/5)

فرد با  دهدهای دناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی اس  که نشان میای از نشانهویژگی اصلی اختالل مصرف مواد مجموعه ( 1394

توان به عنوان یک حال  پایدار تعریف کرد دهد  اعتیاد را میصرف مواد را ادامه میی مرتبط با مواد، موجود مشکالت قابل مالحظه

که خطر پیامدهای منفی جدی  یابد  بدون اینجوی دارو کاهش میوکه در آن ظرفی  فرد برای تنظیم رفتارهای اجباری جس 

-یفرد مبتال به مواد م یکیولوژیزیو ف یروان یث وابستگباع  ادیاعت ( 22013این رفتار در نظر گرفته دود )انجمن روانشناسی آمریکا،

که  ادیمنظور از واژه اعت  (Angelis, 2015) گذاردیم ینامطلو  بر جا راتیتاث یو اجتماع  یروان ،یو در عملکرد جسم دود

 ای یلحاظ روانکه قطع مصرف به رسد ای میاز مصرف عنوان دده که فرد به مرحله یاس ، حالت یوابستگ یمعادل واژه علم

متغیر  د،عتیاا یشافزا بر ارثرگذا یمتغیرهااز  یکی  (1389 ،یمقد  و مالزه،هزارهزایییمشکل دده بادد )ناست اریبس یجسم

طلبند و برخی بسیار کم و تعدادی در بادد  که افراد به میزان متفاوتی از آن برخوردارند  برخی بسیار هیجانخواهی میهیجان

ها زنند  آندس  آوردن سطح برانگختگی بهینه دس  به کارهای مختلفی میه خواه برای بگیرند  افراد هیجانرار میمیان این دو ق

کنند، نه به دلیل اینکه بر دیگران تاثیر بگذارند، بلکه به دنبال تحریک هستند )خانجانی و همکاران، با افراد مختلفی معادرت می

خواهی با گرایش به سم  مواد مخدر بیان کردند که افراد دارای ( در تبیین رابطه هیجان1390ابوالقاسمی )(  کیامرثی و 1390

پذیرتر هستند  تر، در گرایش به مواد مخدر، آسیبساز رفتاری قویسوء مصرف مواد احتماال به دلیل برخورداری از سیستم فعال

خواهی باال تمایل بیشتری به مصرف دهد، افراد دارای هیجانش میکه مواد مخدر میزان انگیختگی را افزای همچنین با توجه به این

-طلبی در افراد معتاد نسب  به افراد عادی باالتر بوده و همچنین هیجاندهد که سطح هیجانمواد نشان می دهند  و این نشان می

( 2014و همکاران ) 3ایااگئنیفراگوئال، مارگومز  اس،یگلسیا(  1396بادد )قبادزاده و همکاران، بین گرایش به اعتیاد میطلبی پیش

 جیبه سم  مواد مخدر و الکل وجود دارد  نتا شیو گرا خواهیجانیه نیب یو معنادار میکه رابطه مستق اند؛دهیرس جهینت نیبه ا

داده اس  ( نشان 1395) ینیو حس ،یفخار ،یریام ،محمدخانی لو،داه(، جهان1395) ییجمالو ییو رضا یمحمدخان هایپژوهش

 یو ابوالقاسم یامرثیدر پژوهش ک نیبه مصرف مواد اس   همچن شیگرا هایکنندهینبیشیپ  نیتراز مهم یکی خواهیجانیکه ه

 هایجانیه ییافراد معتاد در دناسا  ابدییم شیاستعداد سوء مصرف مواد افزا خواهیجانیه شی( نشان داده دد که با افزا1390)

دچار  گرانیبا د تگریمبب ، سازنده و هدا یارتباط عاطف یدر برقرار دودیهستند که باعث م یکالتدچار مش گرانیخود و د

به عالوه    (Thorberg and lyvers, 2005مواد مخدر اس  ) یها به سوآن شیدوند که خود عامل گرا هایییناهنجار
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ب تاثیرات منفی روی ارتباطات فرد معتاد با خانواده و ( معتقدند که اعتیاد موج2011) 2هیتچنز  (،2013و همکاران ) 1الالگونا

فرا گرفته که  یانطباق هایعبارت اس  از رفتار 3یو ارتباط یاجتماع  یهامهارت دود فردی با دیگران میحساسی  در روابط بین

 دارد، یمنف امدیپ  که ییز رفتارهامبب  بروز دهند و ا هایبا افراد مختلف روابط متقابل دادته بادند، واکنش سازدیفرد را قادر م

اف   ،یناسازگار ،یمانند بزهکار ییباعث بروز رفتارها یاجتماع  هایضعف در مهارت ( 1393 و همکاران، ینی)مع دیاجتنا  نما

ئله کنند، این مسکسانی که مشکل سوء مصرف مواد پیدا می ( 1386 همکاران، و زاده)قاسم دودیم ادیمصرف مواد و اعت ،یلیتحص

ها تاثیر دهد  در عین حال، هم این نظا دان را تح  تاثیر قرار میدود بلکه تمامی نظا  اجتماعیفقط به خوددان محدود نمی

اس  دود خانواده ترین نظا  به رفتار معتادان دناخته میمتقابل بر حفظ یا حله این مشکل دارند  نظامی که عنوان نزدیک

 همه اش در هندوپیشر ماهی  لیلد به که یدآمی ردما به نیو روا جسمی ریبیما یک دعتیاا  (1393)صدرالسادات و همکاران، 

-می تاثیر صخصو یندر ا اس که پایگاهی لیناوسیستم خانواده  و ازدندامی خطر بهرا  جامعهو  ادهخانو د،فر سالمت ،ندگیز دبعاا

 Arcidiacono etبادد )می دمعتا دفر انندزفرو  لدینواهمسر، روی  هیژو رطو به مواد فمصر ءسو منفی اتتاثیر به عالوه د،پذیر

al, 2009  )( در پژوهشی 1392سیار و اقلیما )ییدر توانامعتاد از لحاظ کارکرد خانواده ریغ  مردان معتاد و نیب ند کهنشان داد 

نترل رفتار تفاوت معناداری وجود دارد و و ک یعاطف یختگیآم ،یعاطف یدهنقش، پاس  فاییبرقراری ارتباط، ا ییحل مسئله، توانا

 ابعاد مردان معتاد نمرات کمتری کسب نمودند  یدر تمام

کنند؛ دلیل این بینی استفاده میروند برای پیشها از روش تحلیلهپژوهی و چه در دیگر حوزبسیاری از محققین چه در حوزه آینده

یکی از  4روند(  تحلیل1393ها مواجه خواهیم دد )عباسی و همکاران، امر آن اس  که در بررسی هر موضوعی همیشه با روند

توان گیری دده و میبینی اس  و بر مشاهده و ثب  کارکرد و فعالی  گذدته یک عامل خاص هدفهای پیشترین روشمتداول

و اقدامات تکرار دونده در طول زمان  موضوع را به آینده تعمیم داد  تحلیل روندها مبتنی بر ارزیابی تجربی چند پدیده یا معیارها

یابد  در های زمانی اس  که با نظم ثاب  کاهش و افزایش میهایی در سریاس   روند خود به معنای میل و حرک  به سوی ارزش

سی روند ها را بدانیم مشخص دود  با بررخواهیم آینده آنروند سعی بر آن اس  که روند تغییرات پارامترهایی که میروش تحلیل

یک ی هایی در مورد آیندهبینیها، پیشتوان از طریق برخی تحلیلها، میتغییرات این پارامترها در گذدته و وضعی  فعلی آن

 ,P.V. Ho et al کند )روند چگونگی تغییرات در طول زمان را بررسی می(  در واقع تحلیل1386)منزوی،  پارامتر ارائه کرد

لب فوق، این پژوهش درصدد اس  که به بررسی روند تغییرات هیجانی و ارتباطی در پنج سال اول ورود به با توجه به مطا ( 2018

های هیجانی و ارتباطی در پنج سال اول ورود به روند تغییرات ویژگی که کمپ در معتادان بپردازد؛ و سوال اصلی پژوهش این اس 

 کمپ در معتادان چگونه اس ؟
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 روش

 ی رگی ه و روش نمونهجامعه، نمون

مردان سوء   یه یکل یآمار یپژوهش جامعهاین  دراس    یهمبستگ یفیتوص  قیو تحق روندلیپژوهش تحل نیروش انجا  ا      

نفر به روش  150تعداد یجامعه آمار نیاز ببادد  می1397در سال  لیکننده مواد مراجعه کننده به کمپ دهرستان اردبمصرف

در پنج سال اول ورود به کمپ در  یو ارتباط یجانیه راتییروند تغ نکهیبا توجه به اددند و  س انتخا در دستر یرگینمونه

مختلف مراجعه دد و  هایبه کمپ برای انجا  این پژوهش  نفر مورد مطالعه قرار گرفتند 30لذا در هر سال  ؛دد یمعتادان بررس

نفر مورد مطالعه قرار  30ددند و هر سال  میاقام  متفاوت در کمپ تقس یسابقه ینفر نمونه به پنج گروه از افراد دارا 150

به  لیافراد موجود آن عده که تما نیمشابه( ددند  از ب بایبا هم همگن )تقر التیگرفتند  و هر گروه از نظر جنس، سن، تحص

  ل تکمی  محقق حضور در را خانوادهو ارتباطات خواهیجانیه هایتا پرسشنامه دد درخواس  دادتند،سواالت پرسشنامه  لیتکم

  ندینما

 ابزار  

 1خواهی پرسشنامه هیجان

و  زنکیکه توسط زاکرمن، آ خواهیجانیپرسشنامه ه ،یاحتمال راتییتغ یابیاطالعات و ارز آوریجمع یپژوهش برا نیدر ا

وال دو پاس  ممکن دارد که سوال که هر س 40( ساخته دده مورد استفاده قرار خواهد گرف  که دامل 1978در سال ) زنکیآ

 1بادد،  یکی دیفرد اس  و جزء دو  حال  عکس را دارد اگر پاس  داده دده در کل یخواهجانیه زانیم کنندهانیاز دو جزء ب یکی

-جانیدهنده ه که نمرات باالتر نشان باددیم 40تا  0و دامنه نمرات  از  دودیبه آن داده م ازیامت 0صورت  نیا ریو در غ  ازیامت

از  زیگر ،(3،11،16،17،20،21،23،28،38،40) 2یطلبجییته اسیمق خرده چهار یپرسشنامه دارا نیاس   ا شتریب خواهی

نسب  به   یو حساس ،(4،6،9،10،14،18،19،22،26،37) 4یطلبتجربه ،(1،12،13،25،29،30،32،33،35،36) 3یبازدار

 ن یب زین اسیسوال اس  و دامنه نمرات هر خرده مق 10کدا  دامل اس  که هر  (2،5،7،8،15،24،27،31،34،39) 5ی کنواختی

( و 0/85) زداییی(، بازدار0/81) انهی(، ماجراجو0/87) زدگیجانیه هایاسیدر خرده مق یاعتماد درون  یو قابل باددیم 10تا  0

 .( گزارش دده اس 0/88) پذیریو مالل یکنواختینسب  به   یحساس

 6واده پرسشنامه ارتباطات خان

این داخص بر روی افراد بزرگسال  اس   هیگو 25 ی( ساخته دد و دارا1992در سال ) 7هادسون  ویتوسط والتر دبل اسیمق نیا

 ی برا یداخص روابط خانوادگ دود سال به باال که سواد خواندن و نودتن دارند و اختالل دناختی ددیدی ندارند، اجرا می 12

و سطح سالم  خانواده  نیوالد هایدارند و مهارت گریکدیخانواده در روابط خود با  یکه اعضا یتددت و مقدار مشکالی رگیاندازه

پرسشنامه به  گذاری  نمرهرودیبه کار م یمداخالت هایمتمرکز بر خانواده و برنامه ای یفرد هاینه یدر زم یزمان فواصلو در طول 
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 یلیاوقات«، »خ یکم«، »برخیلیبه ندرت«، »خ یلیوق «، »خ چی»ه ایهنهیگز یکه برا باددیم یانقطه 7 کرتیل فیصورت ط

های دماره و گویه  دودیدر نظر گرفته م1،2،3،4،5،6،7 ازاتیامت بیرتبه ت شه«»همی اوقات«،»اکبر ها«،وق 

، ثبات %95ی آلفا نیانگیپرسشنامه با م نیادوند  گذاری میبه صورت معکوس نمره 1،2،4،5،8،14،15،17،18،20،21،23

  ددهیرا نشان م 65/ 3 زانیبا م نپایی العادهاستاندارد فوق  یو خطاباال العاده فوق  یدرون

 

 :هایافته

 خواهی و ارتباطات خانواده متغیرهای هیجانابعاد های توصیفی مربوط به داده:  1جدول

 انحراف معیار میانگین هاخرده مقیاس متغیر

 خواهیهیجان

 88/1 68/4 طلبیتهیج

 42/1 13/5 گریز از بازداری

 10/2 90/4 طلبیتجربه

 86/1 10/5 پذیریمالل

 

 خانوادهارتباطات

 22/5 26/13 درک متقابل خانوادگی

 04/7 60/16 وابستگی خانوادگی

 23/20 60/46 انسجا  خانوادگی

 

-جانیجدول در ابعاد ه جی  بر اساس نتادهدیده را نشان مخانواارتباطات و خواهیجانیمربوط به ابعاد ه یفیتوص هایداده 1جدول

و   13/5 بیبه ترت یاز بازدار زیگر اریو انحراف مع نیانگی،  م1/ 88و  68/4 بیبه ترت طلبیجییته اریو انحراف مع نیانگیم ،خواهی

و  86/1و  10/5 بیبه ترت یریپذمالل اریو انحراف مع نیانگی، م10/2و 90/4 بیبه ترت طلبیتجربه اریو انحراف مع نیانگی، م42/1

 اریو انحراف مع نیانگیم  ،22/5و26/13 بیبه ترت یخانوادگدرک متقابل اریو انحراف مع نیانگیدر ابعاد ارتباطات خانواده م

  دبادیم 23/20و  60/46 بیبه ترت یانسجا  خانوادگ اریو انحراف مع نیانگی، م04/7و  60/16 بیبه ترت یخانوادگی وابستگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نمودار نشان داده دد   روی هاآن هایمولفه رزی و خانوادهو ارتباطات خواهیجانیه یرهایمتغ راتییپژوهش ابتدا روند تغدر این 

  انجا  دد ریسال ورود به کمپ و هر متغ نیارتباط ب یبررس یبرا رسونیپ  یگشتاور یسپس از آزمون همبستگ

 

خواهی در پنج سال اول ورود به کمپ در معتادانهای هیجانلفهروند تغییرات زیرمو :1نمودار  

 

پذیری را در پنج سال اول طلبی، ماللطلبی، گریز از بازداری، تجربهخواهی دامل تهییجهای هیجانروند تغییرات زیرمولفه 1نمودار

بادد  و روند تغییرات ( می53/2پنجم )در سال( و 13/3اول )طلبی در سالمیانگین تهییج دهد ورود به کمپ در معتادان نشان می

( و سال پنجم 80/3اول )ی گریز از بازداری، سالدهد  و برای زیرمولفهدر ابتدا سیر نزولی و سپس یک روند ثاب  را نشان می

بادد  و روند تغییرات در ابتدا سیر ( می06/2پنجم )( و سال43/2اول )طلبی در سالبادد  و برای تجربه( و دارای نوسان می10/4)

بادد  و روند ( می06/3پنجم )( و سال50/2اول )پذیری در ساللدهد  و برای زیرمولفه مالنزولی و سپس سیر صعودی را نشان می

های که روند زیرمولفهدهد دهد  به طور کلی نمودار نشان میتغییرات در ابتدا سیر نزولی و سپس سیر صعودی را نشان می

پذیری دارای بیشترین نمره ها، گریز از بازداری و ماللپنج سال در معتادان دارای نوسان اس  و بین زیر مولفهدر  خواهیهیجان

 د نبادمی

 

خواهیضرایب همبستگی پیرسون بین سال ورود  به کمپ و ابعاد هیجان : 2جدول   

 پذیریمالل طلبیتجربه ز بازداریگریز ا طلبی تهییج خواهیابعاد هیجان

 *205/0 -031/0 035/0 -113/0 سال ورود به کمپ

n 150 150 150 150 

sig 168/0 671/0 711/0 012/0 

*P< 05/0  



( در =205/0rپذیری با سال ورود به کمپ در معتادان )خواهی، تنها ماللهای هیجاندهد که بین مولفهنشان می 2نتایج جدول 

یابد  ولی در پذیری در معتادان افزایش میهای ورود به کمپ میزان ماللصد معنادار اس ؛ یعنی با افزایش تعداد سالدر 95سطح 

 خواهی با سال ورود به کمپ ارتباط معنادار وجود ندارد های هیجانسایر مولفه

 

 

 معتادان ه کمپ درخانواده در پنج سال اول ورود بهای ارتباطات: روند تغییرات زیرمولفه2نمودار

 

 
 

 

خانواده دامل درک متقابل خانودگی، وابستگی خانوادگی، انسجا  خانودگی را در پنج های ارتباطاتروند تغییرات زیرمولفه 2نمودار 

( 96/12پنجم )( و در سال86/11اول )دهد  میانگین درک متقابل خانوادگی در سالسال اول ورود به کمپ در معتادان نشان می

اول ( و برای انسجا  خانوادگی در سال 30/18پنجم )( و سال13/14اول )ی وابستگی خانوادگی، سالبادد  و برای زیرمولفهیم

بادد  و روند تغییرات برای هر سه مولفه ابتدا سیر صعودی و سپس سیر نزولی و دارای ( می33/53پنجم )( و در سال63/37)

 س  انسجا  خانوادگی )همبستگی خانوادگی( انمره مربوط به مولفه  دهد  و بیشتریننوسان را نشان می

 

ضرایب همبستگی پیرسون بین سال ورود  به کمپ و ابعاد ارتباطات خانواده :3جدول  

 انسجا  خانوادگی وابستگی خانوادگی درک خانوادگی ابعاد ارتباطات خانواده

 **264/0 *182/0 106/0 سال ورود به کمپ

n 150 150 150 

sig 197/0 026/0 001/0 

                                          *p<                                        05/0 **p< 01/0  



ی  مولفهزیردهد که بین مولفه درک خانوادگی و سال ورود به کمپ ارتباط معنادار وجود ندارد  ولی بین نشان می 3 نتایج جدول

درصد اطمینان و بین انسجا  خانوادگی با سال ورود به کمپ  95( در سطح =182/0rبا سال ورود به کمپ )خانوادگی وابستگی

(264/0r= در سطح )درصد اطمینان ارتباط معنادار وجود دارد  99 

 

گیریبحث و نتیجه  

معتادان تغییر زیادی حاصل نشده خواهی های ورود به کمپ در هیجانروند نشان داد که با افزایش تعداد سالبررسی نتایج تحلیل

ها، گریز از بازداری بین زیر مولفهدهد و دارای روندی ثاب  اس   ولی اس ؛ یعنی سال اول تا پنجم تغییر چشمگیری را نشان نمی

اس   به پذیری دارای بیشترین نمره بودند  عامل گریز از بازداری بیانگر جس  و جوی هیجان از خالل معادرت با دیگران و مالل

هایی چون کند که فرد آزادی و عد  بازداری را از خالل فعالی خواهی را توصیف میرسد که این عامل تیپ سنتی هیجاننظر می

-های جنسی به دس  میهای خاص، قمار و ارتباطگردان، درک  در مهمانینودیدن مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر و روان

کننده و کاری یکنواخ ، مالقات با افراد کسلی بیزاری فرد از تجربیات تکراری، مانند برنامهکنندهعکسپذیری منآورد  و عامل مالل

( نشان دادند که 1390دود  خانجانی و همکاران )تواند از آن بگریزد، تعریف میقراری بیش از حد در درایط ثابتی که فرد نمیبی

و  طلبیعتنو ،پذیریلجویی، مالاماجر آن دامل یهاسمقیایرز کلی و هیاخونیجاه در دیعاو  دمعتا وهبینگرداری معنی تفاوت

دو    نددبو باالتر دیعا ادفرا به نسب  هیاخونهیجا یهاسمقیایرزکلی و  هیاخوهیجاندر  دمعتا ادفرو ا خواهی وجود دارد هیجان

اند، نسب  به افرادی که مدتی طوالنی الکل دروع کردهی که مصرف الکل را به تازگی ادفرا نشان دادند که (2006و همکاران )

خواهی باال در توان گف  که متغیرهایی از جمله هیجانها میخواهی باالیی دادتند  در تبیین این یافتهکردند، هیجانمصرف می

ها باالتر به مصرف مواد در آن خواهی باالیی دارند میلدود؛ زیرا افرادی که هیجانافراد منجر به گرایش به مصرف مواد مخدر می

خواهی و اعتیادپذیری رابطه مبب  و معنادار وجود داد ؛ ( بین هیجان1397زاده و فرزاد )اس   به عالوه در پژوهش حسن

یابد  و دود، اعتیاد پذیری در معتادان در حال ترک افزایش میخواهی بیشتر میهمبستگی مبب  بیانگر این اس  که وقتی هیجان

بینی کند  ولی در این پژوهش با زدایی دده پیشتواند بازگش  مجدد را  در مردان سمخواهی میرات باال در مقیاس هیجاننم

دان نرمال و در طی پنج سال ثاب  بود که داید دلیلی بر خواهیخواهی معتادان، میزان هیجانتوجه به تاثیر کمپ روی هیجان

 یاد به مواد مخدر بادد  ها به سم  اعتعد  بازگش  مجدد آن

بادد  بررسی نتایج های ورود به کمپ میبا توجه به اینکه در نمودار متغیر ارتباطات خانواده دارای سیر صعودی در راستای سال

 دود  گرا وهای ورود به کمپ بیشتر بشود، مشکالت ارتباطی در معتادان نیز بیشتر میتحلیل روند نشان داد که هرچه تعداد سال

-دغلی و خانوادگی می فردی، روابطمدت متادون باعث بهبود کیفی  روابط بیننشان دادند که درمان طوالنی (2003همکاران )

ماه درمان متادون تغییرات آماری قابل توجهی در بیماران  6( نتایج نشان دادند که پس از 2014) 1دود  ناالسکوکا و کرپیالوسکا

روابط  ،یعملکرد روان یابارزی به( 2001نای  و همکاران )  د عملکرد روانی و اجتماعی در بیماران ددایجاد دده اس  و موجب بهبو

و  یدناختنشان داد که عملکرد روان جینتا پرداختند سوء مصرف مواد  برنامه درمان ولو همساالن در طول سه ماه ا یخانوادگ

دامل ) یارتباط هایمهارت(  معتقدند که معتادان در زمینه 2001) کاران،و هم 2چیکورنر  اف یدر طول سه ماه اول بهبود  یرفتار

 
Nalaskowska & Cierpiałkowska 

Kornereich 



مشارک  فعال فرد را در اجتماع  نهیزم یاجتماع  یهادارا بودن مهارت  هستند هایییکاست یدارا ی(رکالمیو غ  یکالم یهامهارت

از خود بروز دهد   یموثر یاجتماع  هایواکنش ،یواقع یددوار اجتماع  های یبا وضع ییارویدر رو فرد دودیفراهم نموده و باعث م

رابطه  کی ی، حفظ و سازماندهجادیا یو برا کندیم لیبالقوه فرد را به بالفعل تبد هایییتوانا ،یاجتماع  هایدر واقع، دادتن مهارت

الز  را کسب کنند  به  های  پس الز  اس  که معتادان در این زمینه مهارت(1393 و همکاران، ینی)مع باددیم یضرور یانسان

  دراین (Monte et al, 2001نشان داده دده اس  ) مارانیگروه از ب نیدر ا یارتباط هایآموزش مهارت دیاثرات مف کهعالوه این

پرسشنامه یک ابزار خودگزاردی  کهییآنجا ازاس ؛ بنابراین  دده استفادهها آوری دادهپژوهش صرفًا از پرسشنامه برای جمع 

هیجانی و ارتباطی در افراد مقیم در کمپ  ادد، امکان دارد نتایج آن با سوگیری همراه بادد  در ارتباط با روند تغییراتبمی

تحقیقات اندکی انجا  دده اس ، لذا در این مورد از نظر دسترسی به منابع نظری و پژوهشی محدودی  فراوانی وجود داد  و از 

های این تحقیق اس   و اخذ اطالعات و مسائل اجرایی از محدودی  به عالوه ددواری درس   ای ااین لحاظ این پژوهش کار تازه

تر، هایی از این نوع در سطحی گستردهپذیری نتایج پژوهش، پژوهشافزایش تعمیم منظور بههای آتی دود در پژوهشپیشنهاد می

های مناسبی تری بشود چون داخصت روند تغییرات توجه جدیبه مطالعا تر در دهرهای دیگر انجا  پذیرد هایی بزرگبا نمونه

هش فعلی دارای تغییرات  که ارتباطات خانوادگی مطابق پژودهد  نظر به اینای به دس  میبرای بررسی اثربخشی اقدامات مداخله

به روند بهبودی بیمار از  دود از منابع حمایتی مبل خانواده افراد معتاد مقیم کمپ در جه  کمکلذا پیشنهاد می منفی اس ؛

خواهی افراد معتاد در طول اقام  در کمپ پیشنهاد با توجه به عد  تغییر در هیجان  طریق برگزاری جلسات خانواده استفاده بشود

 ها طراحی و اجرا بشود گزاری بر این ویژگیهای مستقیم برای تاثیردود برنامهمی
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