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Background and Objective: Hope therapy as a positive psychological
intervention can be helpful in reducing the psychological problems in
addicted people. Therefore, the present study was conducted with the aim of
investigating the effectiveness of group hope therapy on quality of life and
resilience in addicted women.
Materials and Methods: This semi-experimental study was conducted on
30 addicted women who referred to the Rehabilitation Center of Varavard,
Tehran, Iran, using the pretest-posttest design and a control group. The
participants were divided into experimental and control groups based on the
obtained scores regarding the quality of life and resilience. The data were
collected using the World Health Organization Quality of Life and ConnorDavidson Resilience Scale. Data analysis was performed by analysis of
covariance in SPSS, version 20.
Results: According to the results, the mean quality of life (F=54.42, P<0.01)
and resilience (F=7.02, P<0.01) significantly increased in the intervention
group at the posttest stage. Nonetheless, no significant difference was
observed in the control group in this regard.
Conclusion: As the findings indicated, group hope therapy could improve
the quality of life and resilience in the addicted women. In addition, this
therapy could enforce the addicted people to achieve the positive selfconcept and actualize their positive potential ability. Consequently, the
mental health professionals are recommended to use this intervention along
with other pharmaceutical and non-pharmaceutical therapies to improve the
quality of life and resilience in the addicted women.
Keywords: Addictive Behavior; Hope Therapy; Quality of Life; Resilience;
Women
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مقاله پژوهشی

اثربخشی امیددرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تابآوری زنان معتاد
زینب دهقانی ،1آناهیتا خدابخشی

کوالئی*،9
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1306/92/90 :
تاریخ پذیرش مقاله1306/93/22 :
تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :پژوهشهاي انجامشده نشان میدهند که امید درمانی میتواند بهعنوان مداخله روانشناسی
مثبتگرا به کاهش مشکالت روان شناختی افراد کمک نماید؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی
آموزش امیددرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تابآوري زنان معتاد انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمهتجربی از نوع پیشآزمون -پسآزمون همراه با گروه کنترل بود
که با مشارکت  39زن معتاد از کمپ شهرک وردآورد تهران انجام شد .در این مطالعه افراد مورد بررسی بهطور
تصادفی و براساس کسب نمره پایین در کیفیت زندگی و تابآوري انتخاب و به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم
شدند .گفتنی است دادهها نیز با استفاده از پرسشنامههاي کیفیت زندگی فرم کوتاه ()QOL: Quality of Life
و تابآوري  Connorو  )CD-RISC: Connor-Davidson Resilience Scal( Davidsonجمعآوري
گردید .همچنین این دادهها با استفاده از روش آماري کوواریانس در نرمافزار  SPSS 20تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :براساس نتایج این مطالعه ،میانگین نمرات کیفیت زندگی ( )F=42/22 ،P<9/91و تابآوري
( )F=7/92 ،P<9/91در مرحله پس آزمون در گروه آزمون افزایش معناداري را نشان داد؛ اما این تغییرات در
گروه کنترل معنادار نبود.
نتیجه گیری :براساس نتایج این مطالعه می توان گفت که آموزش امیددرمانی گروهی سبب افزایش امید
و کیفیت زندگی در زنان معتاد و همچنین افزایش حرمت ،خودپنداره مثبت و تقویت و تشویق براي
بالفعل درآوردن توانایی هاي بالقوه مثبت در فرد می شود؛ بنابراین به درمانگران و متخصصان بهداشت روانی
توصیه می شود که از این مداخله در کنار سایر درمان هاي دارویی و غیردارویی براي ارتقاي سطح کیفیت
زندگی و تاب آوري در برابر استرس زنان معتاد استفاده نمایند.
واژگان کلیدی :امید درمانی؛ تابآوري؛ رفتارهاي اعتیادآور؛ زنان؛ کیفیت زندگی

مقدمه
امروزه پدیده وابستگی و سوء مصرف مواد افیونی از معضالت
بزرگ در جهان است که پس از بحران هستهاي ،افزایش جمعیت
و آلودگی محیط زیست ،چهارمین بحران در جهان میباشد ].[1
یکی از مسائلی که طی چند دهه اخیر جامعه بشري را گرفتار
کرده است ،مصرف مواد مخدر میباشد .با وجود اینکه تصور
میشود مصرف مواد پدیدهاي مردانه است؛ اما در دهه گذشته
تعداد مصرفکنندگان زن رو به افزایش بودهاند .اگرچه آمار دقیقی
از مصرف مواد مخدر توسط زنان در ایران در دسترس نمیباشد؛
اما برخی از پژوهشها مصرف  0/6درصدي را در این گروه نشان
میدهند ،یعنی به ازاي هر  2مرد یک زن درگیر مصرف مواد
مخدر میباشد ].[2
نتایج مطالعات حاکی از آن است که زنان مصرفکننده مواد
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مخدر ،بیشترین معضالت و مشکالت جسمانی ،اجتماعی و روانی
دیگر را بهعنوان گروه آسیبپذیر خواهند داشت .ازجمله این
معضالت میتوان به تنفروشی و کیفیت پایین زندگی ]،[3
رعایتنکردن رفتارهاي بهداشتی ،سوء تغذیه ] ،[2سرقت،
مشکالت زناشویی و کیفیت پایین خواب اشاره کرد ] .[4اعتیاد
متأثر از تعامل عوامل زیستشناسی ،اجتماعی ،روانشناختی و
فرهنگی میباشد و میزان باالي همبستگی این بیماري با
اختالالت روانپزشکی همچون :افسردگی ،اضطراب و اختالالت
شخصیت ،تأثیرات شدیدي بر کیفیت زندگی و سالمت بیماران
بر جاي میگذارد ].[6-2
گفتنی است کیفیت زندگی سازه اي است که از نیمه دوم
قرن بیستم مورد توجه نظریه پردازان شاخه هاي مختلف علوم
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اجتماعی ،مطالعات توسعه و مدیران و کارگزاران سیاست
اجتماعی قرار گرفته است .گفتنی است توجه به این سازه
تحت تأثیر آشکارشدن پیامدهاي منفی حاصل از فرآیند
صنعتی شدن سیاست هاي متمرکز بر رشد اقتصادي و تحول
در رویکردهاي نظري و سیاست هاي عملی توسعه بوده است.
امروزه کیفیت زندگی در بین تمامی افراد به شکلهاي متفاوت
و مختلف تسري یافته است .این پدیده را با ارزشهاي مثبتی
همچون :شادي ،موفقیت ،سالمتی و رض ایتمندي مرتبط
دانسته اند و آن را مفهومی معرفی نموده اند که بر درک افراد
از اثراتی که حوادث یا تجربیات بر زندگی شان میگذارد بنا
شده است .این پدیده میزان رضایتمندي را در حوزههاي
اساسی زندگی افراد یا در ابعادي که براي آن ها تصور میشود
نشان میدهد ] . [0در پژوهش ها به طور آشکار مشاهده شده
است که مصرف مواد سبب کاهش کیفیت زندگی افراد معتاد
میشود ].[19،11
از طرف دیگر ذکر این نکته الزم است که تابآوري افراد
باعث سازگاري مؤثر با عوامل خطر میشود .همچنین نتایج
پژوهشهاي انجام شده نشان داد که برخی از افراد تابآور ،پس
از رؤیارویی با موقعیت هاي دشوار زندگی دوباره به سطح
معمولی عملکرد خود باز می گردند و حتی عملکرد برخی از افراد
پس از رویارویی با ناکامیها و مصیبت ها ،نسبت به گذشته ارتقا
مییابد ].[12
با افزایش تابآوري در برابر سوء مصرف مواد ،میتوان از
گرایش به اعتیاد بهطور مؤثر پیشگیري کرد و از هزینهها و بار
این آسیب کاست و زمینه ایجاد محیطی سالم را فراهم نمود که
در سایه آن ،توسعه پایدار صورت گیرد .بر این اساس هرچه
شناخت افراد از فرآیند تابآوري بیشتر شود ،برنامهها بهصورت
پیشگیرانه ،هدفمند و مؤثرتر میتوانند سبب افزایش سطح کیفی
زندگی و امید به بهبودي در افراد شوند ].[13
امروزه براي درمان افراد معتاد از مداخلههاي روانشناختی
متعددي استفاده میشود ،با وجود این در درمانهاي روانشناختی
از دیدگاههاي روانشناسی مثبت همچون امید درمانی کمتر
استفاده شده است ] .[2امید درمانی از نظریه امید Schneider
گرفته شده است و ریشه در درمانهاي شناختی -رفتاري ،راهحل
مدار و درمان داستانی یا روایتی دارد ] .[12در ابتدا از این درمان
بیشتر در گروههاي بالینی دیگر بهویژه مبتالیان به سرطان استفاده
میشد ] .[14امید درمانی یکی از سازههاي کارآمد و مهم در
روانشناسی است ] .[16این درمان بر تغییر در سطوح شناختی و
تفکر راه حل محور متمرکز است ] .[17مطالعات نشان دادهاند که
امید ارتباط بسیار نزدیکی با خوشبینی ،احساس کنترل و انگیزه
دستیابی به اهداف شخصی دارد ].[12
با توجه به اندکبودن مطالعات انجامشده در حیطه اعتیاد و
نیاز زنان معتاد به حمایتهاي روانشناختی ،اجتماعی و عاطفی
و نظر به اینکه امیددرمانی راهگشاي شیوهاي نوین و مثبتنگر
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نسبت به انسان و توانمنديهاي اوست؛ بنابراین مطالعه حاضر با
هدف تعیین اثربخشی آموزش امید درمانی گروهی بر کیفیت
زندگی و تابآوري زنان معتاد انجام شد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیشآزمون-
پس آزمون همراه با گروه کنترل بود .جامعه آماري این پژوهش
تمام زنان معتاد کمپ شهرک وردآورد تهران در سال 1302
بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .گفتنی است در
ابتدا 64 ،نفر برگزیده شدند و از بین این افراد 29،نفر که نمرات
پایینی در پرسشنامه هاي کیفیت زندگی و تاب آوري داشتند،
وارد این مطالعه شدند .درادامه ،افراد به طور تصادفی به دو گروه
مداخله ( 14نفر) و کنترل ( 14نفر) تقسیم گردیدند (شکل
 .)1معیارهاي ورود به این پژوهش شامل رضایت آگاهانه فرد
از حضور در دوره ،سن  29تا  34سال در زنان ،داشتن مدرک
دیپلم یا سطحی از سواد که بتواند مداخله ها را درک کند،
تکالیف خانگی مربوط را بنویسد و گزارش کتبی از آن ارائه
نماید و نداشتن بیماري جسمانی و روانی حاد بود .همچنین در
این پژوهش ،غیبت بیش از دو جلسه از جلسات درمانی و
شرکت همزمان در یک برنامه درمانی یا آموزش روانی دیگر،
به عنوان معیار خروج از پژوهش تعیین شده بود .در انجام این
پژوهش ،مالحظات اخالقی ازجمله :محرمانگی پرسشنامهها،
رضایت آگاهانه و خروج داوطلبانه شرکتکنندگان از پژوهش
رعایت گردید.
گفتنی است براي شرکتکنندگان گروه آزمون براساس
پروتکلهاي موجود 2 ،جلسه دوره آموزشی مؤلفههاي امید
درمانی گروهی ] [12به مدت  09دقیقه طی  2ماه در محل کمپ
برگزار گردید (جدول  .)1شرکتکنندگان گروه کنترل در این
مدت هیچ آموزشی دریافت نکردند و یک هفته پس از اتمام
جلسات از اعضاي هر دو گروه خواسته شد تا پرسشنامههاي
پسآزمون را تکمیل نمایند.
در این مطالعه دادهها با استفاده از پرسشنامههاي کیفیت
زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL: World Health
 )Organization Quality of lifeو تابآوري  Connorو
CD-RISC: Connor-Davidson Resilience ( Davidson
 )Scalجمع آوري گردید .گفتنی است براي سنجش کیفیت
زندگی از فرم کوتاه  26سؤالی پرسشنامه سازمان جهانی
بهداشت ( )WHOQOL-26استفاده شد .این فرم شامل 26
سؤال و  2خرده مقیاس سالمت جسمانی ( 7سؤال) ،سالمت
روانی ( 6سؤال) ،روابط اجتماعی ( 4سؤال) و سالمت محیط (2
سؤال) است که درمجموع ،کیفیت زندگی کلی و سطوح سالمت
عمومی را در بر میگیرد .همچنین نمرهگذاري سؤاالت در
مقیاس لیکرت  4گزینه اي (اصالً ،کم ،در حد متوسط ،زیاد،
خیلی زیاد) می باشد .این پرسشنامه در مطالعات داخلی ،روایی
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دهقانی و همکار

ثبت نام

ارزیابی شده از نظر صالحیت شرکت در مطالعه (تعداد )64
خارج شده از مطالعه (تعداد )34
عدم احراز معیارهاي ورود(تعداد )14
عدم تمایل به شرکت در پژوهش(تعداد )19
سایر دالیل(تعداد )19

تخصی

نمونه تصادفی شده(تعداد )29

جایگزین تصادفی

در گروه مداخله(تعداد )29

تخصی

در گروه شاهد(تعداد )29

عدم دریافت مداخله(تعداد )29

دریافت مداخله(تعداد )29
جایگزین تصادفی
تکمیل دوره آموزش(تعداد )14

تکمیل شرکت در مطالعه(تعداد )14

عدم ادامه مداخله(تعداد )4

انصراف از شرکت در مطالعه(تعداد )4
جایگزین تصادفی

آنالیزشده (تعداد )14

آنالیزشده (تعداد )14

شکل  :1فلوچارت نحوه انتخاب شرکتکنندگان گروه آزمون و کنترل و فرآیند مداخله
جدول  :1خالصه جلسات آموزش مبانی امید درمانی در بین شرکتکنندگان گروه آزمون
جلسه

موضوع جلسه

هدف

روش

اول

آشنایی ،بیان قوانین کار و گروه

برقراري رابطه و آموزش خوب گوشدادن

استفاده از روش معارفه دو نفره ،روش بحث و گفتگو

دوم

معرفی مبانی امید

بررسی مبانی امید در زندگی

باورهاي غیر منطقی ،استفاده از جمالت امیدبخش و
تکالیف زندگی

سوم

یافتن امید در زنان

کمک به زنان براي درک مؤلفههاي امید

مصاحبه مبتنی بر امید و نوشتن نمونهاي از زندگی خود

چهارم

امیدافزایی

خلق روشهاي روشن حل مسأله

روش استفاده از داستان زندگی

پنجم

تقویت و ایجاد قدرت

تعیین اهداف درمانی امیدبخش

آشنایی با روش هدفگزینی Seligman

ششم

قدرت اراده

بایدها و نبایدها

فن جستجوي داستانهاي امیدوارانه

هفتم

اطمینانبخشی براي رفع
مشکالت

حفظ امید در زنان

کاربرد چرخه آگاهی

هشتم

پایاندهی به آموزش امید

جمعبندي و مرور آموختهها

تکلیف نگارش خودگوییهاي مثبت

و پایایی مطلوبی داشته و در پژوهش نجات و همکاران ضریب
همسانی درونی این پرسشنامه  9/79گزارش شده است ].[10
درخور ذکر است در این پژوهش براي اندازهگیري تابآوري
در برابر استرس از پرسشنامه تابآوري  Connorو Davidson
استفاده گردید .این مقیاس ،داراي  24گویه است و سازه
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تابآوري را در اندازههاي  4درجهاي لیکرت میسنجد .هر عبارت
براساس یک مقیاس لیکرت بین ( 1کامالً نادرست) و ( 4همیشه
درست) نمرهگذاري میشود و دامنه نمرهگذاري آن 24-124
است .گفتنی است این پرسشنامه در مطالعه محمدي و همکاران
براي استفاده در ایران انطباق یافته و پایایی آن با روش همسانی
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گزارش شده است .میزان همگنی واریانسها نیز با استفاده از
شیب خطوط رگرسیون نمرات کیفیت زندگی (،P>9/94
 )F=9/36و تابآوري ( )F=9/14 ،P>9/94در دو گروه تعیین
گردید .براساس نتایج آزمون  ،Leveneواریانس نمرات
پس آزمون کیفیت زندگی و تابآوري در دو گروه کنترل و
آزمون همگون بود .همچنین با توجه به معناداري اثرات پیالیی
و ویلکس المبدا ( )Wilks Lambdaبراي متغیر مستقل
(گروه) ،عمل آزمایشی بر متغیرهاي وابسته اثر معناداري داشته
است ( .) P<9/91براساس این یافته ها مشاهده شد که
تفاوت هاي موجود بین میانگینهاي پیش آزمون و پس آزمون
در گروه آزمون ،تنها نتیجه خطا نبوده اند .همچنین تأثیر امید
درمانی گروهی در این یافته ها مشاهده گردید .مجذور اتاي
سهمی براي اثر گروه ( ) 9/61نشان دهنده تأثیر قابل توجه امید
درمانی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و تاب آوري زنان
معتاد است.
در جدول  ،2نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري ارائه شده
است که مقادیر  Fبراي اثر متغیر مستقل (گروه) بر کیفیت
زندگی ( )F=42/22 ،P<9/91و تابآوري (،P<9/91
 ) F=7/92به لحاظ آماري معنادار است .گفتنی است امید
درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تابآوري تأثیري قابل توجه
دارد .با مقایسه میانگینها در مرحله پیشآزمون و پسآزمون
معلوم شد که در گروه آزمون ،نمره کیفیت زندگی و تابآوري
پس از امید درمانی گروهی افزایش معناداري داشته است.

درونی  9/20و روایی آن به شیوه تحلیل عاملی برابر  9/27گزارش
گردید ].[29
در این مطالعه داده ها با استفاده از آزمون آماري کوواریانس
چند متغیري ( MANCOVA: Multivariate Analysis of
 )Covarianceو در نرم افزار  SPSS 20تجزیه و تحلیل شد.
گفتنی است براي بررسی فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل
کوواریانس چند متغیري استفاده شد .همچنین بهمنظور اطمینان
از برقراري پیشفرضهاي تحلیل کوواریانس چند متغیره از
آزمون  Kolmogorov- Smirnovبراي بررسی نرمالیتی،
استفاده شد.
یافتهها
براساس یافتههاي بهدست آمده ،میانگین سنی شرکت-
کنندگان در پژوهش 32/33 ،سال با انحراف معیار  3/4بود.
شاخ هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش شامل کیفیت زندگی
و تابآوري در جدول  2ارائه شده است .با توجه به این جدول
مشخ شد که در گروه آزمون ،نمرات پسآزمون کیفیت
زندگی و تاب آوري نسبت به گروه کنت رل افزایش داشته است.
همچنین مقایسه شهودي تغییر نمرات پسآزمون -پیشآزمون
دو گروه نشان می دهد که تغییرات در گروه آزمون چشمگیرتر
بوده است.
یافتههاي مربوط به تحلیل کوواریانس چند متغیري براي
بررسی اثر عمل آزمایشی بر متغیرهاي وابسته در جدول 3

جدول  :9میانگین و انحراف استاندارد نمره کیفیت زندگی و تابآوري در گروه آزمایش و کنترل
پیشآزمون
متغیر

پسآزمون

انحراف

کمترین

بیشترین

استاندارد

نمره

نمره

کیفیت زندگی

34/49

6/03

27

49

41/21

تابآوری

36/62

6/72

22

43

32/31

میانگین

میانگین

انحراف

کمترین

بیشترین

استاندارد

نمره

نمره

2/29

36

67

4/37

39

20

جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیري کیفیت زندگی و تابآوري
ارزش

اثر
پیشآزمون کیفیت

پیالیی

9/76

زندگی

ویلکس المبدا

9/22

پیالیی
ویلکس المبدا
پیالیی
ویلکس المبدا

9/22
9/42
9/61
9/30

پیشآزمون تابآوری
گروه (متغیر مستقل)

F

 dfمفروض

 dfخطا

سطح معناداری

اندازه اثر

19/09

2

24

<9/991

9/76

3/12

2

24

9/934

9/22

4/27

2

24

<9/991

9/61

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیري کیفیت زندگی و تابآوري
منبع اثر
گروه

39

وابسته

SS

df

MS

آماره F

سطح معناداری

اندازه اثر

کیفیت زندگی

1191/44

1

1191/44

22/42

<9/991

9/72

تابآوري

240/40

1

240/40

7/92

<9/991

9/21
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دهقانی و همکار

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش امید درمانی
گروهی بر کیفیت زندگی و تابآوري زنان معتاد انجام شد .نتایج
این پژوهش نشان داد که امیددرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و
تابآوري زنان معتاد در گروه آزمون مؤثر بوده است .گفتنی است
یافتههاي پژوهش حاضر با نتایج برخی مطالعات انجامشده درباره
اثربخشی گروهدرمانی بر سایر متغیرهاي روانشناختی همسو
میباشد .نتایج یک پژوهش که بهمنظور بررسی اثربخشی امید
درمانی گروهی بر تصویر بدنی و رضایت جنسی مردان انجام شد،
نشان داد که تصویر بدنی مردان و رضایت جنسی آنها بعد از
انجام مداخلههاي درمانی بهتر شد ] .[21نتایج دیگر مطالعات نیز
نشان داد که امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و کاهش
نشانههاي افسردگی در بیماران مصرفکننده متادون مؤثر بوده
است ][22-24؛ بنابراین در تبیین این یافته میتوان گفت که در
مشاوره گروهی بر پایه امید درمانی به مراجعان آموزش داده
میشود تا اهداف مهم و قابلیت دستیابی به آنها را در نظر بگیرند.
گفتنی است داشتن هدف و امید به دستیابی آن ،به زندگی فرد
معنا میبخشد و او را در مسیر خاصی قرار میدهد .همچنین فرد
یاد میگیرد به جاي تمرکز بر تفکرات تکراري و موهوم ،به هدفی
خاص و در دسترس بیندیشد .گفتنی است کیفیت زندگی
مفهومی پیچیده ،کلی و چندجانبه است که عالوه بر برداشت
ذهنی فرد ،به شرایط جسمانی و اجتماعی او نیز بستگی دارد
] .[21،26از این رو ،بهنظر میرسد که براي بهبود اعتیاد الزم
است مداخله طوالنیمدت و همهجانبه صورت گیرد که نهتنها بر
جنبه روانی بیمار؛ بلکه بر ابعاد جسمانی ،اجتماعی و محیطی نیز
متمرکز باشد .این امر به نوبه خود میتواند در افزایش بهزیستی
روانشناختی و کیفیت زندگی زنان معتاد نقش داشته باشد.
از سوي دیگر ،امید و تابآوري نیز با یکدیگر مرتبط هستند؛
به این صورت که آموزش امید درمانی گروهی بر تابآوري نیز
تأثیرگذار میباشد .گفتنی است این پژوهشها در سایر گروههاي
بالینی انجام شده است؛ بهعنوان مثال ،نتایج این مطالعه نشان داد
که امید درمانی گروهی بر تابآوري و معناجویی مادران داراي
کودک معلول جسمی -حرکتی مؤثر بوده است ] .[12امید درمانی
با حفظکردن عاطفه منفی در سطح پایین ،فایده حمایتی براي
افراد دارد و سبب بهبود سازگارانه فرد میشود .همچنین یک
ارتباط پویا بین امید ،استرس و هیجانها وجود دارد که در افراد
با امید باال ،استرسها تقلیل مییابد؛ بنابراین آنها نیز به شیوهاي
بهتر از مشکالت هیجانی رهایی مییابند و درنتیجه ،رضایت آنها
از زندگی افزایش مییابد ] .[27،22براساس یافتههاي بهدست
آمده میتوان اظهار داشت که امید پیشبینیکننده خوب و

درستی در تابآوري میباشد .درواقع ،بهنظر میرسد که میزان
امید در سطح تابآوري افراد نقشی مهم و تعیینکننده دارد؛
بنابراین افرادي که آموزش امید دریافت کردند ،ظرفیت تابآوري
و اعتماد به نفس باالتر و سازگاري روانشناختی بهتري دارند و با
اطمینان بیشتري میتوانند بر مشکالت غلبه کنند ].[20
یکی از محدودیتهاي این پژوهش که در بیشتر پژوهشهاي
آزمایشی مشاهده شده است ،تعداد کم آزمودنیها بود .این موضوع
تعمیم نتایج را تا حدي مشکل میکند .همچنین امکانپذیرنبودن
همتاکردن شرکتکنندگان گروه آزمایش و کنترل با توجه به نوع
نگرش نسبت به مصرف مواد قبل از اجراي برنامه مداخلهاي ،امکان
مطالعات پیگیري و استفاده از پرسشنامههاي خودگزارشدهی
میباشد .گفتنی است امکان پاسخهاي غیرواقعی و تحریفشده
توسط آزمودنی در آن وجود دارد .با توجه به اهمیت نقش زن در
خانواده و تأثیر آن بر سالمت خانواده و جامعه و از سوي دیگر،
بهدلیل افزایش مشکالت اعتیاد در زنان ،توجه خاص به این گروه
آسیبدیده حائز اهمیت میباشد؛ بنابراین پیشنهاد میشود در
مطالعات بعدي با نمونههاي بیشتر روي زنان و مردان ،نتایج به
جوامع بزرگتر فرستاده شود .همچنین براي بررسی اثربخشی
درمان ،پیگیري طوالنیمدت صورت گیرد.
نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش گروهی امید درمانی
بر کیفیت زندگی و تابآوري زنان معتاد مؤثر بوده است .اگرچه
تابآوري تا حدي تابع ویژگیهاي شخصیتی و نیز تجربههاي
محیطی افراد است؛ با وجود این ،رواندرمانگران و متخصصان
سالمت روانی میتوانند از مداخلههاي روانشناسی مثبتگرا
همچون :امید درمانی بهصورت گروهی براي رویارویی با وقایع
ناخوشایند در زندگی و ارتقاي کیفیت زندگی زنان معتاد در
کلینیکها و مراکز ترک اعتیاد در کنار درمانهاي دیگر استفاده
نمایند.
تشکر و قدردانی
این پژوهش برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره و
راهنمایی نویسنده اول با کد مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران به شماره 029900423
میباشد .نویسندگان این مطالعه از شرکتکنندگان در پژوهش و
همچنین از مدیران و مسئوالن محترم مرکز کمپ ترک اعتیاد
شهرک وردآورد ،مرکز آموزش امید و سازمان بهزیستی شهر تهران
که در انجام این پژوهش یاري رساندند ،تشکر و قدردانی مینمایند.
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