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Abstract
Aims: Opiate addiction is a chronic illness associated with depression. Since the 
prevalence of depression among addicts causes more drug use and makes drug 
rehabilitation treatment more difficult, the aim of this study was to evaluate 
the effect of psychodrama on the treatment of depression in improved addicts. 
Materials & Methods: The present study is a semi-experimental model with pre-
test and post-test design and control group. The statistical population consisted of 
improved addicts from Shiraz city who referred to Partou center. From the 60 people 
who had successfully detoxified by the specialist physician and scored the highest 
on the Beck Depression Inventory, 30 were selected and assigned to experimental 
and control groups. In the experimental group, 15 patients received psychodrama 
treatment for 12 sessions and the control group received no treatment. After the 
intervention, the  two groups again responded to Beck Depression Inventory and 
data were analyzed using SPSS-20 software and statistical method of analysis of 
covariance. Differences were considered significant at p<0.05.
Findings: The results of this study showed that psychodrama treatment 
significantly reduces the level of depression and emotional, cognitive, and physical 
symptoms of depression at the level of p<0.001 in improved addicts.
Conclusion: The treatment of psychodrama reduces the rate of depression and 
its symptoms in improved addicts and is likely to prevent the recurrence of this 
disease.
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چکیده
ــالل  ــا اخت ــه ب ــی اســت ک ــاری مزمن ــی بیم ــواد افیون ــه م ــاد ب ــداف: اعتی اه
افســردگی همــراه اســت. بــا توجــه بــه شــیوع افســردگی در ایــن بیمــاران کــه 
ــاد  ــرک اعتی ــان و ت ــه مصــرف و ســخت تر شــدن درم ــل بیشــتر ب ــث تمای باع
می گــردد ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی اثــر ســایکودرام بــر درمــان افســردگی 

بیمــاران بهبودیافتــه از ســوءمصرف مــواد انجــام گردیــد.
ــا طــرح پیــش و  ــی ب ــوع نیمــه تجرب ــا: مطالعــه حاضــر از ن ــواد و روش ه م
ــا گــروه کنتــرل می باشــد. جامعــه آمــاری آن شــامل بیمــاران  پس آزمــون و ب
ــوده  ــه نم ــو مراجع ــی پرت ــز درمان ــه مرک ــه ب ــود ک ــیراز ب ــهر ش ــه ش بهبودیافت
ــم زدایی از  ــص، س ــک متخص ــط پزش ــه توس ــر ک ــا 60 نف ــن آن ه ــد. از بی بودن
آن هــا بــا موفقیــت انجــام و بــا اجــرای پرسشــنامه افســردگی بــک بیشــترین 
نمــره را کســب کــرده بودنــد، 30 نفــر انتخــاب و در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل 
ــدت 12  ــه م ــان ســایکودرام را ب ــش، درم ــروه آزمای ــر در گ ــد. 15 نف ــرار گرفتن ق
ــد. بعــد از  ــی دریافــت نکردن ــه درمان جلســه دریافــت و گــروه کنتــرل هیچ گون
مداخلــه درمانــی، 2 گــروه مجــزا بــه پرسشــنامه افســردگی بــک پاســخ دادنــد و 
داده هــای حاصــل بــا نرم افــزار  SPSS 20 و روش آمــاری تحلیــل کوواریانــس 
ــه شــد. ــاداری اختــالف داده هــا در ســطح p>0/05 در نظــر گرفت ــز و معن آنالی

ــادار  ــان ســایکودرام باعــث کاهــش معن ــه درم ــج نشــان داد ک ــا: نتای یافته ه
میــزان افســردگی و نشــانه های عاطفــی، شــناختی و جســمانی افســردگی در 

ــردد. ــه می گ ــاران بهبودیافت ــطح p>0/001 در بیم س
نتیجه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه درمــان ســایکودرام باعــث کاهــش 
میــزان افســردگی و نشــانه های آن در بیمــاران بهبودیافتــه از اعتیــاد می شــود 

ــردد. ــاری می گ ــن بیم ــود مجــدد ای ــع ع ــق مان ــن طری ــااًل از ای و احتم
کلیدواژه ها: سایکودرام، افسردگی، اعتیاد.
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مقدمه
ــی و  ــی اجتماع ــکالت اصل ــی از مش ــدی یک ــواد اپیوئی ــرف م مص
بهداشــتی در بســیاری از نقــاط دنیــا بخصــوص ایــران می باشــد[1]. 
اعتیــاد یــک بیمــاری روانــی اجتماعــی ، مزمــن و معمــواًل همــراه با 
یــک اختــالل روانپزشــکی دیگــری اســت کــه از مصــرف غیرطبیعــی 
ــره  ــیش و غی ــاک، حش ــکل تری ــد ال ــواد مانن ــی م ــاز برخ و غیرمج
ناشــی می شــود و باعــث ایجــاد وابســتگی روانــی یــا فیزیولوژیــک 
ــاری  ــن بیم ــردد. ای ــواد می گ ــن م ــوءمصرف ای ــه س ــال ب ــرد مبت ف
در عملکردهــای جســمانی، روانــی و اجتماعــی فــرد مصرف کننــده 
ــی و  ــالالت خلق ــر اخت ــی نظی ــرات نامطلوب ــادآور تاثی ــواد اعتی م
ــدود  ــه در ح ــوری ک ــذارد  به ط ــای می گ ــر ج ــردگی ب ــژه افس به وی
60 تــا 50  درصــد ایــن بیمــاران از اختــالل افســردگی اساســی و در 
ــروزه  ــد[2]. ام ــج می برن ــی رن ــالل جزئ ــز از اخت ــد نی ــدود 10 درص ح
ــن مشــکالت جوامــع انســانی معضــل و مســئله  یکــی از بزرگ تری

اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و نفــوذ روزافــزون آن در میــان نســل جــوان 
اســت کــه ســالمت جامعــه، خانــواده و فــرد را بــه خطــر می انــدازد 
ــی،  ــغلی، خانوادگ ــردی، ش ــای ف ــن کارکرده ــت رفت ــث از دس و باع
اجتماعــی و فیزیولوژیــک بیمــار می گــردد[3]. در پژوهشــی توســط 
ــاال و  ــردگی ب ــن افس ــد بی ــخص گردی ــال 1389 مش ــری در س اکب
ــود  ــی داری وج ــت و معن ــه مثب ــاد رابط ــه اعتی ــت ب ــرش مثب نگ
دارد بــه طــوری کــه هرچــه قــدر افســردگی بیشــتر باشــد، گرایــش 
ــرل  ــردگی و کنت ــود[4]. افس ــتر می ش ــز بیش ــاد نی ــه اعتی ــبت ب نس
هیجانــات نقــش اساســی در ایجــاد بیمــاری اعتیــاد کــه بســیاری 
ــوده  ــر نم ــا را درگی ــر دنی ــف در سراس ــع مختل ــال جوام ــراد فع از اف
ــا  ــرادی ب ــادآور اف ــواد اعتی ــدگان م ــوءمصرف کنن ــت دارد[5]. س اس
ــاآرام و افســرده می باشــند[6].  ــن، مضطــرب، ن اعتمادبه نفــس پایی
ســایکودرام یکــی از روان درمانی هــای گروهــی اســت کــه در درمــان 
بیماری هــای مزمــن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و به عنــوان 
ترکیبــی از روان درمانــی، مهارت هــای اجتماعــی و هــم چنیــن  
نمایــش مشــکالت روانــی در نظــر گرفتــه می شــود کــه در آن اعضــا 
گــروه بازیگــر نبــوده و همــه پرده هــای نمایشــی فی البداهــه 
می باشــند و از روی هیــچ متنــی نیــز قرائــت نمی گــردد و در 
ــد[7].  ــازی می کنن ــود را ب ــی خ ــای خصوص ــروه دنی ــا گ ــل اعض اص
ــه  ــایکودرام ب ــوزش س ــه آم ــه 12 جلس ــت ک ــده اس ــان داده ش نش
دانــش آمــوزان پســر باعــث کاهــش معنــادار پرخاشــگری در آنــان 
می شــود[8]. نتایــج یــک بررســی نشــان داد کــه ســایکودرام باعــث 
کاهــش میــزان اضطــراب و افزایــش خودگردانــی هیجانــی در دانش 
ــایکودرام  ــه س ــد ک ــان داده ان ــات نش ــود[9]. مطالع ــوزان می ش آم
و  رفتارهــای گوشــه گیرانه  افســردگی،  میــزان  باعــث کاهــش 
ــن  ــالت بی ــش  تعام ــث افزای ــن باع ــردد و هم چنی ــراب می گ اضط
ــود  ــده می ش ــران دی ــران بح ــه در دخت ــای ابرازگون ــردی و رفتاره ف
به طــوری کــه آن هــا به راحتــی هیجانــات منفــی و تجــارب آســیب 
خــود را بیــان می دارنــد[10]. در یــک مطالعــه نشــان داده شــد 
ــه روش ســایکودرام باعــث کاهــش میــزان  ــه درمانــی ب کــه مداخل
افســردگی و افزایــش ســالمت عمومــی در افــراد می شــود[11]. 
نتایــج حاصــل از مطالعــات نشــان داده انــد کــه ســایکودرام باعــث 
کاهــش پرخاشــگری، بهبــود مهارت هــای اجتماعــی، افزایــش 
ــالالت  ــود اخت ــازمانی، بهب ــورد س ــادکامی، بازخ ــود و ش ــراز وج اب
روان پریشــی و اســکیزوفرنی می شــود[12-16]. نشــان داده شــده 
ــس  ــش عزت نف ــث کاهــش وزن و افزای ــه ســایکودرام باع اســت ک
افزایــش  ضمــن  ســایکودرام  می شــود[17].  چــاق  کــودکان  در 
ــز  ــوزش نی ــت آم ــراد تح ــی اف ــای اجتماع ــر مهارت ه ــس ب عزت نف
ــر مثبــت دارد[15]. نتایــج حاصــل از یــک مطالعــه بیانگــر تأثیــر  اث
ــان  ــگری در نوجوان ــزان پرخاش ــش می ــر کاه ــایکودرام ب ــت س مثب
ــی  ــای درمان ــری روش ه ــد به کارگی ــر می رس ــه نظ ــد[18]. ب می باش
ــه  ــند، ب ــی باش ــن آگاه ــر ذه ــی ب ــه مبتن ــود ک ــری از ع پیش گی
ــن  ــی و هم چنی ــای داروی ــی درمان ه ــم گیری اثربخش ــکل چش ش
ــواد  ــه م ــته ب ــاران وابس ــان بیم ــناختی را در درم ــی ش رفتاردرمان
ــزان  ــش  می ــث افزای ــن باع ــد و  هم چنی ــش می ده ــی افزای افیون
ــج  ــود[19]. نتای ــز می ش ــاران نی ــروه از بیم ــن گ ــی  ای ــالمت روان س
یــک تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه درمــان شــناختی - رفتــاری 
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و روش ذهــن آگاهــی در بهبــود ســالمت روان و کاهــش افســردگی 
و اضطــراب مصرف کننــدگان کــراک مؤثــر اســت[21,20].  در زمینــه 
مداخله هــای درمانــی در ســوءمصرف الــکل و مــواد در حیطــه 
دارودرمانــی و روان درمانــی، تالش هــای فراوانــی بــه ثبــت رســیده 
اســت کــه می تــوان بــه درمان هــای شــناختی - رفتــاری[22] و 
پیشــگیری از بازگشــت مبتنــی بــر ذهــن آگاهی  اشــاره کــرد[24,23].  
بررســی ها نشــان می دهنــد 20 تــا 90 درصــد ســوءمصرف کننــدگان 
مــواد اعتیــادآور کــه تحــت درمــان قــرار می گیرنــد، دچــار بازگشــت 
ــاالی ســوءمصرف  ــار بســیار ب ــه آم ــا توجــه ب ــذا ب میشــوند[19].  ل
ــک  ــران از ی ــه در ای ــا ازجمل ــر دنی ــدر در سراس ــواد مخ ــدگان م کنن
ــر  ــان از ســوی دیگ ــن آن طــرف و شــیوع بیمــاری افســردگی در بی
ــدن  ــخت تر ش ــواد و س ــرف م ــه مص ــتر ب ــل بیش ــث تمای ــه باع ک
ــرات  ــه اث ــت ب ــا عنای ــردد و ب ــاد می گ ــرک اعتی ــان و ت ــد درم رون
ــردگی  ــالل افس ــان اخت ــه در درم ــی ک ــیاری از داروهای ــی بس جانب
ــی  ــدف بررس ــا ه ــش ب ــن پژوه ــد ای ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
اثــر ســایکودرام بــر میــزان افســردگی بیمــاران ســوءمصرف کننــده 

ــد. ــام گردی ــد انج ــرک نموده ان ــواد را ت ــتفاده از م ــه اس ــواد ک م

مواد و روش ها
ــرح  ــی دارای ط ــه آزمایش ــات نیم ــوع مطالع ــر از ن ــش حاض پژوه
ــت  ــش اس ــرل و آزمای ــروه کنت ــا دو گ ــون ب ــون و پس آزم پیش آزم
کــه در بهــار ســال 1396 انجــام گردیــد. جامعــه آمــاری ایــن 
مطالعــه شــامل بهبودیافتــگان ســوءمصرف مــواد مخــدر شــهر 
شــیراز بــود کــه بــه روش نمونه گیــری بــه شــیوه هدفمنــد از بیــن 
ــاب  ــهر انتخ ــن ش ــو در ای ــی پرت ــز درمان ــه مرک ــدگان ب مراجعه کنن
ــرادی  ــر از اف ــه ایــن مرکــز 60 نف ــدگان ب شــدند. از بیــن مراجعه کنن
ــر پزشــک متخصــص اعصــاب و روان، از حــدود دو  ــه تحــت نظ ک
ــود  ــا موفقیــت انجام شــده ب مــاه قبــل  ســم زدایی از بــدن آن هــا ب
و هیچ گونــه دارویــی نیــز دریافــت نمی داشــتند و بــا تکمیــل 
ــن  ــی موافقــت خــود را جهــت شــرکت در ای ــرم رضایت نامــه کتب ف
مطالعــه ، اعــالم نمــوده بودنــد و همچنیــن بــا اجــرای پرسشــنامه 
ــر  ــد، 30 نف ــرده بودن ــب ک ــره را کس ــترین نم ــک بیش ــردگی ب افس
ــرار  ــرل ق ــه روش همگــن در دو گــروه آزمایــش و کنت انتخــاب و ب
گرفتنــد. 15 نفــر در گــروه آزمایــش، 12 جلســه درمــان ســایکودرام 
ــت  ــه 2 جلســه 2 ســاعته دریاف ــه و در هــر هفت ــدت 6 هفت را در م
کردنــد و گــروه کنتــرل هیچ گونــه درمانــی دریافــت نکردنــد. در ایــن 
ــر  ــا در ه ــیت آزمودنی ه ــت جنس ــی وضعی ــع فراوان ــه، توزی مطالع
ــرل و تجربی،شــامل 13/3 درصــد زن و 86/7 درصــد  ــروه کنت دو گ
مــرد بــود. هم چنیــن در هــر دو گــروه 26/67 درصــد از آزمودنی هــا 
20 تــا 25 ســال و 40 درصــد 25 تــا 30 ســال و 33/33 درصــد 
ــد از  ــن 33/33 درص ــتند. هم چنی ــن داش ــال س ــا 35 س ــز30 ت نی
ــم،  ــر دیپلــم و دیپل افــراد گــروه کنتــرل دارای مــدرک تحصیلــی زی
ــم، 46/67 لیســانس و 13/33 درصــد دارای  6/67 درصــد فوق دیپل
مــدرک تحصیلــی فوق لیســانس و باالتــر بودنــد به عــالوه 26/67 از 
افــراد گــروه تجربــی دارای مــدرک تحصیلــی زیــر دیپلــم و دیپلــم، 
ــد دارای  ــانس و 6/67درص ــم، 53/33 لیس ــد فوق دیپل 13/33درص
ــه  ــن مطالع ــد. در ای ــر بودن ــی فوق لیســانس و باالت ــدرک تحصیل م

بــرای اندازه گیــری میــزان افســردگی از پرسشــنامه افســردگی  
بــک  کــه شــامل 21 گــروه ســؤال اســت اســتفاده گردیــد. 21 
مــاده ایــن میــزان در کل شــامل 94 ســؤال به صــورت عبــارات 
ــک عالمــت خــاص  ــه ی ــوط ب ــا مرب ــدام از ماده ه ــه هرک ــی ک ترتیب
در  آزمــون  ایــن  در  اســت.  تنظیم شــده  می باشــد،  افســردگی 
ــی  ــخص کننده یک ــه مش ــر، ک ــای موردنظ ــک از ماده ه ــر ی ــر ه براب
ــده  ــته ش ــه نوش ــا 6 جمل ــت، 4 ت ــردگی اس ــی افس ــم مرض از عالئ
ــه  ــدیدترین وج ــا ش ــن ت ــر خفیف تری ــب بیانگ ــه ترتی ــه ب ــت ک اس
بایــد جمله هــای  آزمودنی هــا  و  اســت  آن خصیصــه موردنظــر 
ــر بیشــترین  ــه بیانگ ــه ای را ک ــد و جمل ــت بخوان ــاده را به دق ــر م ه
ــخص  ــه دور آن مش ــره ب ــیدن دای ــا کش ــت ب ــی او اس ــت فعل حال
کنــد. روایــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه در مهروموم هــای مختلــف 
ــن بررســی  ــه و اثبات شــده اســت[24]. در ای ــورد بررســی قرارگرفت م
ــی،  ــه: آمادگ ــه مرحل ــامل س ــه ش ــر جلس ــایکودرام در ه ــرای س اج
اجــرا، مشــارکت و پایــان بــود. عملکــرد کارگــردان در ایــن مطالعــه 
بــر اســاس چهــار نقــش تحلیل کننــده، تولیدکننــده، درمانگــر و 
ــئله اش را در  ــه مس ــردی ک ــا ف ــت ی ــود. پروتاگونیس ــروه ب ــر گ رهب
ــا  ــردان و ی ــط کارگ ــه توس ــدای مرحل ــد در ابت ــرح می کن ــروه مط گ
ــن  ــز در ای ــار نی ــد. حض ــد ش ــاب خواه ــه انتخ ــورت داوطلبان به ص
مطالعــه، بیمــاران شــرکت کننده بودنــد. در طــی جلســات از فنــون 
مضاعــف، وارونگــی نقــش، فــن آینــه، تکنیــک فرافکنــی در آینــده، 
ــا  ــن ب ــد و هم چنی ــتفاده گردی ــکوفایی اس ــن خودش ــی و ف تک گوی
توجــه بــه خصوصیــات اعضــا و گــروه، مهــارت در برقــراری ارتبــاط، 
ــی  ــی و غیرکالم ــورت کالم ــات به ص ــروز دادن هیجان ــارت در ب مه
ــگاه  ــد. آن ــن داده ش ــا تمری ــرل آن ه ــات و کنت ــناخت احساس و ش
روش ســایکودرام بــه مــدت 12 جلســه برگــزار گردیــد و مجــددًا از دو 
گــروه کنتــرل و آزمایــش، آزمــون  بــه عمــل آمــد. ســپس داده هــای 
ــانه های  ــردگی و نش ــزان افس ــا می ــاط ب ــده در ارتب ــت آم ــه دس ب
شــناختی، عاطفــی و جســمانی آن در هــر دو گــروه در مراحــل 
 SPSS 20  پیش آزمــون و پس آزمــون بــا اســتفاده از نرم افــزار
ــالف  ــاداری اخت ــز و معن ــس آنالی ــل کوواریان ــاری تحلی و روش آم

ــد. ــه ش ــر گرفت ــطح p>0/05 در نظ ــا در س داده ه

یافته ها
ــون  ــه پیش آزم ــه در مرحل ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــای ای داده ه
ــناختی و  ــی، ش ــانه های عاطف ــردگی، نش ــزان افس ــن می میانگی
جســمانی آن در گــروه آزمایــش بــه ترتیــب از 30/67، 13، 12/67 
ــس  ــه پ ــه 60/62، 6/16، 7/67و 2/40 در مرحل ــب ب ــه ترتی و 5  ب
از درمــان کاهــش یافــت. امــا در گــروه کنتــرل میانگیــن میــزان 
افســردگی، نشــانه های عاطفــی، شــناختی و جســمانی آن در 
ــب از 27/93، 11/40، 10/40و 6/13  ــه ترتی ــون ب ــه پیش آزم مرحل
ــون  ــه پس آزم ــدار 73/47، 67/28, 10/11و 6/07 در مرحل ــه مق ب
تغییــر یافــت. هم چنیــن در ایــن مطالعــه نتایــج آزمــون باکــس 
ــه  ــن ب ــود )p>0/05 و F= 0/71( و ای ــادار نب ــاری معن ــاظ آم ازلح
ــس  ــای کواریان ــی ماتریس ه ــرض همگن ــد پیش ف ــای تائی معن
پس آزمــون   F میــزان  بــه  توجــه  بــا  به عــالوه  می باشــد. 
جســمانی  و  شــناختی  عاطفــی،  نشــانه های  و  افســردگی 
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ــک  ــب 08/65, 1/28, 1/1و 0/47 و درجــه آزادی ی ــه ترتی ــه ب آن ک
ــن در  ــون لوی ــه آزم ــد ک ــان داده ش ــه آزادی دو 28 نش 1 و درج
افســردگی و مؤلفه هــای آن معنــادار نمی باشــد،  پس آزمــون 
ــر و  ــا براب ــاداری ، واریانس ه ــدم معن ــه ع ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
ــدار F و  ــه مق ــه ب ــا توج ــد. ب ــد گردی ــدی تائی ــج بع ــی نتای پایای
ــه  ــد ک ــه گردی ــووا مالحظ ــاخص های مانک ــاداری ش ــطح معن س
ــی، دارای  ــق گروه ــه تعل ــه ب ــا توج ــا ب ــی متغیره ــب خط ترکی
ــا(  ــذور ات ــون )مج ــر آزم ــدازه اث ــند. ان ــادار می باش ــاوت معن تف
نشــان داد کــه درمــان مبتنــی بــر ســایکودرام بــر میــزان افســردگی 
ــت و  ــته اس ــر داش ــدر تأثی ــواد مخ ــوءمصرف م ــگان س بهبودیافت
ــون  ــج پس آزم ــاری )1( برخــوردار اســت. نتای ــوان آم ــون از ت آزم
 ،df=1 ،F =64/93( نشــانه های عاطفــی بــا توجــه بــه نــوع گــروه
p ≤ 0/001( معنــی دار بــود. بنابرایــن بــا توجــه بــه این کــه  میــزان 
ــت،  ــوده اس ــایکودرام(0/72 ب ــر مستقل)س ــه متغی ــر مداخل تأثی
ــذا ســایکودرام موجــب کاهــش نشــانه های عاطفــی افســردگی  ل
ــج  ــواد مخــدر شــده اســت. نتای ــگان ســوءمصرف م در بهبودیافت

پس آزمــون نشــانه های شــناختی بــا توجــه بــه نــوع گــروه 
)p ≤ 0/001 ،df=1 ،F = 65/13( معنــی دار می باشــد لــذا بــا توجــه 
بــه میــزان تأثیــر مداخلــه متغیــر مستقل)ســایکودرام( کــه 0/72 
ــانه های  ــش نش ــب کاه ــایکودرام موج ــن س ــت، بنابرای ــوده اس ب
شــناختی افســردگی در بهبودیافتــگان ســوءمصرف مــواد مخــدر 
ــون نشــانه های جســمانی  ــج پس آزم شــده اســت. به عــالوه نتای
 ≤ 0/001 ،df=1 ،F = 68/01( ــروه ــوع گ ــه ن ــا توجــه ب افســردگی  ب
p( معنــی دار بــوده اســت لــذا بــا توجــه بــه میــزان تأثیــر مداخلــه 
ــوده اســت، بنابرایــن  متغیــر مســتقل )ســایکودرام(  کــه 0/73 ب
ــردگی  ــمانی افس ــانه های جس ــش نش ــب کاه ــایکودرام موج س
ــج  ــواد مخــدر شــده اســت. نتای ــگان ســوءمصرف م در بهبودیافت
 ،F = 94/35( ــروه ــوع گ ــه ن ــه ب ــا توج ــردگی ب ــون افس پس آزم
≥ p( معنــادار بــوده اســت. لــذا بــا عنایــت بــه   0/001 ،df=1
ــه 0/79  ــایکودرام(  ک ــر مستقل)س ــه متغی ــر مداخل ــزان تأثی می
بــوده اســت، بنابرایــن ســایکودرام موجــب کاهــش افســردگی در 
بهبودیافتــگان ســوءمصرف مــواد مخــدر شــده اســت )جــدول1(.

جدول1( آزمون تحليل كواريانس تك متغيره براي تعيين تاثیر سایکودرام بر افسردگی و مولفه های آن

مجموع منابع تغییر
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
سطح Fمجذورات

توان مجذور اتامعناداري
آماري

گروه

197/441197/4464/930/0010/721پس آزمون عاطفی

187/631187/6365/130/0010/721پس آزمون  شناختی

59/52159/5268/010/0010/731پس آزمون  جسمانی

1257/7411257/7494/350/0010/791پس آزمون افسردگی

بحث 
ــث  ــایکودرام باع ــوزش س ــه آم ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
شــناختی  عاطفــی،  نشــانه های  و  افســردگی  میــزان  کاهــش 
و جســمانی آن در بهبــود یافتــگان ســوءمصرف مــواد مخــدر 
ــا ایجــاد عالئمــی چــون درماندگــی، مانعــی  می گــردد. افســردگی ب
ــه ای  ــع مقابل ــری از مناب ــاد و بهره گی ــرک اعتی ــا ت ــه ب ــرای مقابل ب
ــج  ــه نتای ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ــوب می ش ــود محس موج
ــی  ــالالت خلق ــان اخت ــه، درم ــد ک ــا نشــان داده ان برخــی پژوهش ه
همــراه بــا اعتیــاد ممکــن اســت شــروع و عــود مجــدد آن را کاهــش 
دهــد[26,25].  نشــان داده شــده اســت کــه ســایکودرام باعــث 
کاهــش میــزان افســردگی و پیش گیــری از عــود در مــردان وابســته 
بــه مــواد افیونــی می شــود[27]. هــم ســو بــا نتایــج مطالعــه 
حاضــر در یــک بررســی دیگــر نشــان داده شــد کــه اســتفاده از روش 
درمانــی ســایکودرام باعــث کاهــش اختــالل افســردگی در بیمــاران 
مبتــال می گــردد[28].  در بررســی رضائیــان پــور و همــکاران در ســال 
ــزان   ــر ســایکودرام در کاهــش می ــز نشــان داده شــد کــه اث 1996 نی
ــا  ــی و ی ــکی به تنهای ــای روانپزش ــر درمان ه ــتر از اث ــردگی بیش افس
همــراه بــا روش هــای دیگــر درمانــی می باشــد[29].   در یــک مطالعــه 
دیگــر نیــز مشــخص گردیــد کــه ســایکودرام هماننــد گــروه درمانــی 
ــه ایــن بیمــاری  ــاد در مــردان مبتــال ب در پیش گیــری از عــود اعتی
مفیــد اســت[30].  نشــان داده شــده اســت کــه ناتوانــی در کنتــرل 

هیجانــات منقــی باعــث اســتفاده از راهبردهــای نامناســب هیجانی 
می گــردد و از آنجــا کــه ســوءمصرف کننــدگان مــواد مخــدر و بیماران 
در حــال تــرک افــرادی آشــفته می باشــند لــذا ممکــن اســت بــرای 
مقابلــه بــا مشــکالت خویــش بــه مصــرف مجــدد مــواد روی آورنــد، 
ــه نتایــج حاصــل از مطالعــات روان شــناختی  ــا توجــه ب بنابرایــن ب
کــه بــه تأثیــر مثبــت تنظیــم هیجــان بــر بهبــود ســالمت جســمانی 
و بــر بهزیســتی روان شناســی اشــاره دارنــد[31]، احتمــااًل در پژوهــش 
ــتوار  ــو اس ــه گفتگ ــر پای ــاس آن ب ــه اس ــایکودرام ک ــز س ــر نی حاض
ــن  ــا دســت یافت ــی و ب ــات منف ــرل هیجان ــق کنت می باشــد، از طری
ــث  ــود باع ــات موج ــات و احساس ــت، درک هیجان ــش مثب ــه بین ب
بهبــود افســردگی و نشــانه های جســمانی، عاطفــی و شــناختی آن 
شــده اســت و لــذا می توانــد در پیش گیــری از مصــرف مجــدد 
ــد  ــرک نموده ان ــی را ت ــواد افیون ــرف م ــه مص ــی ک ــواد در بیماران م
مؤثــر باشــد. نشــان داده شــده اســت کــه آمــوزش ســایکودرام باعــث 
ــه  ــه ب ــا توج ــود[32]. ب ــادکامی می ش ــس و ش ــش اعتمادبه نف افزای
ــش  ــس در کاه ــات و اعتمادبه نف ــت هیجان ــوزش مدیری ــه آم آن ک
ــدر  ــواد مخ ــده م ــراد مصرف کنن ــود در اف ــگیری از ع ــزش و پیش لغ
ــایکودرام  ــز س ــر نی ــه حاض ــااًل در مطالع ــذا احتم ــت[33] ل ــر اس مؤث
نشــانه های  بهبــود  باعــث  اعتمادبه نفــس  افزایــش  طریــق  از 
افســردگی در بیمــاران در حــال تــرک مــواد مخــدر شــده اســت. در 
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مجمــوع بــا توجــه بــه داده هــای حاصــل از مطالعــات کــه بــه تأثیــر 
ــاران  ــود بیم ــاری در کاهــش ع ــت درمان هــای شــناختی- رفت مثب
ــر  ــه تأثی ــت ب ــا عنای ــن ب ــد و همچنی ــاره دارن ــه اش ــورد مطالع م
ــزش پیشــرفت در عرصه هــای  ــش انگی ــه درمان هــا در افزای این گون
ــا از  ــود ت ــه می ش ــاران، توصی ــل از بیم ــن قبی ــی ای ــف زندگ مختل
ــراد مجــرب و کارآزمــوده  ــی و توســط اف ایــن روش در مراکــز درمان
و در راســتای کاهــش عــود اعتیــاد و افزایــش انگیــزش پیشــرفت 
در بیمــاران ســوءمصرف کننــده، اســتفاده گــردد[34]. غمگینــی، 
اضطراب،خلــق پاییــن و افســردگی از عوامــل عمــده عــود مصــرف 
در بیمارانــی اســت کــه اقــدام بــه تــرک مــواد نموده انــد[35] و 
ــایکودرام  ــه س ــد ک ــان داده ش ــر نش ــش حاض ــه در پژوه ــا ک از آنج
ــوزش  ــااًل از روش آم ــذا احتم ــردد ل ــردگی می گ ــود افس ــث بهب باع
ــاران  ــرف در بیم ــود مص ــگیری از ع ــوان در پیش ــایکودرام می ت س
تــرک نمــوده اســتفاده نمــود. یکــی از روش هــای درمانــی مؤثــر در 
درمــان بیمــاری اعتیــاد و پیشــگیری از عــود بیمــاری اســتفاده از 
ــا توجــه  ــذا ب ــاری اســت[36] ل ــی شــناختی – رفت روش هــای درمان
بــه آن کــه در پژوهــش حاضــر نیــز ســایکودرام بــا داشــتن تاثیــرات 
شــناختی – رفتــاری، باعــث بهبــود، نشــانه های شــناختی بیمــاران 
ــز در پیشــگیری از  ــی نی ــن روش درمان ــوان از ای شــده اســت، می ت
عــود بیمــاری در افــرادی کــه اقــدام بــه تــرک مــواد مخــدر کرده انــد 
ــه  ــاز ب ــاد نی ــر اعتی ــی نظی ــان بیماری های ــود. در درم ــتفاده نم اس
ــت  ــد و فعالی ــر می باش ــار و درمانگ ــتر بیم ــه بیش ــکاری هرچ هم
ــود مســائل شــناختی در پیشــگیری از عــود  گروهــی به منظــور بهب
ــک  ــه ی ــز ک ــایکودرام نی ــت[37] و س ــر اس ــاران مؤث ــاد در بیم اعتی
فعالیــت گروهــی اســت، می توانــد باعــث بهبــود مســائل شــناختی 
در بیمــاران ســوءمصرف کننــده شــود و بنابرایــن از آن می تــوان در 
ــه نقــش  ــا توجــه ب ــود بیمــاری اســتفاده نمــود. ب پیشــگیری از ع
مؤثــر ســایکودرام در افزایــش میــزان یادگیــری، از آن می تــوان 
در درمــان افســردگی بهــره بــرد، زیــرا کــه بیمــار در گروه هــای 
ســایکودرام می توانــد درنتیجــه تمــاس بــا دیگــران و یــا هــم 
ــج  ــردگی رن ــر از او از افس ــا کمت ــتر و ی ــه بیش ــود ک ــای خ بازی ه
ــزان افســردگی  ــرد کــه در کاهــش می ــاد بگی ــد، مــواردی را ی می برن
او مؤثــر باشــد[38].  در ســایکودرام همانندســازی بــا رهبــر و ســایر 
اعضــا گــروه باعــث تخلیــه روانــی و عاطفــی و کســب بینــش بیشــتر 
از ســایر روش هــای درمانــی می شــود و هم چنیــن منجــر بــه رشــد 
اســتعدادهای ســرکوب شــده و یادگیــری نحــوه رویارویــی بــا 
مشــکالت از طریــق توانمندی هــای موجــود فــرد می شــود کــه ایــن 
ــروز تغییــرات چشــمگیر در زندگــی بیمــار  خــود می توانــد باعــث ب
ــر  ــش حاض ــن در پژوه ــود[39]. بنابرای ــران ش ــا دیگ ــاط او ب و ارتب
نیــز احتمــااًل آمــوزش ســایکودرام بــا افزایــش توانمندی هــای 
ــا مشــکالت خــود، باعــث  ــا نحــوه رویارویــی ب شــخص در رابطــه ب
کاهــش میــزان افســردگی و بهبــود نشــانه های عاطفــی، شــناختی 
و جســمانی آن در بیمارانــی کــه ســوءمصرف مــواد مخــدر را تــرک 
نموده انــد می گــردد. از محدودیت هــای ایــن مطالعــه می تــوان 
ــی  ــر درمان ــا اث ــه ب ــاران در رابط ــیاری از بیم ــی بس ــدم آگاه ــه ع ب
آمــوزش ســایکودرام اشــاره نمــود کــه باعــث تمایــل انــدک بســیاری 
از بیمــاران جهــت شــرکت در ایــن برنامــه درمانــی می گــردد و لــذا 

بــا توجــه بــه اثربخشــی درمانــی ایــن روش پیشــنهاد می گــردد کــه 
نســبت بــه معرفــی اثــر درمانــی ســایکودرام بــه بیمــاران بیــش از 

پیــش تــالش شــود.
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و تحلیــل داده هــا )50%(؛ ســید ابراهیــم حســینی )نویســنده دوم( 

تدویــن مقدمــه، بحــث و جمــع بنــدی )%50(.
منابــع مالــی : ایــن پژوهــش  بــا حمایــت مالــی  حــوزه معاونــت 
پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مرودشــت  انجــام گرفتــه 

اســت.
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