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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 pretest 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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 97یوسف آفرینی و سیدابراهیم حسینی

بررسی اثر سایکودرام بر درمان افسردگی
بیماران بهبود یافته از سوءمصرف مواد مخدر

چکیده

اهــداف :اعتیــاد بــه مــواد افیونــی بیمــاری مزمنــی اســت کــه بــا اختــال
افســردگی همــراه اســت .بــا توجــه بــه شــیوع افســردگی در ایــن بیمــاران کــه
باعــث تمایــل بیشــتر بــه مصــرف و ســختتر شــدن درمــان و تــرک اعتیــاد
میگــردد ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی اثــر ســایکودرام بــر درمــان افســردگی
بیمــاران بهبودیافتــه از ســوءمصرف مــواد انجــام گردیــد.
م ـواد و روشهــا :مطالعــه حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش و
پسآزمــون و بــا گــروه کنتــرل میباشــد .جامعــه آمــاری آن شــامل بیمــاران
بهبودیافتــه شــهر شــیراز بــود کــه بــه مرکــز درمانــی پرتــو مراجعــه نمــوده
بودنــد .از بیــن آنهــا  60نفــر کــه توســط پزشــک متخصــص ،ســمزدایی از
آنهــا 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
قــرار گرفتنــد 15 .نفــر در گــروه آزمایــش ،درمــان ســایکودرام را بــه مــدت 12
جلســه دریافــت و گــروه کنتــرل هیچگونــه درمانــی دریافــت نکردنــد .بعــد از
مداخلــه درمانــی 2 ،گــروه مجــزا بــه پرسشــنامه افســردگی بــک پاســخ دادنــد و
دادههــای حاصــل بــا نرمافــزار  SPSS 20و روش آمــاری تحلیــل کوواریانــس
آنالیــز و معنــاداری اختــاف دادههــا در ســطح  p>0/05در نظــر گرفتــه شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه درمــان ســایکودرام باعــث کاهــش معنــادار
میــزان افســردگی و نشــانههای عاطفــی ،شــناختی و جســمانی افســردگی در
ســطح  p>0/001در بیمــاران بهبودیافتــه میگــردد.
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان داد کــه درمــان ســایکودرام باعــث کاهــش
میــزان افســردگی و نشــانههای آن در بیمــاران بهبودیافتــه از اعتیــاد میشــود
و احتمــا ًال از ایــن طریــق مانــع عــود مجــدد ایــن بیمــاری میگــردد.
کلیدواژهها :سایکودرام ،افسردگی ،اعتیاد.
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مقدمه
مصــرف مــواد اپیوئیــدی یکــی از مشــکالت اصلــی اجتماعــی و
بهداشــتی در بســیاری از نقــاط دنیــا بخصــوص ایــران میباشــد[.]1
اعتیــاد یــک بیمــاری روانــی اجتماعــی  ،مزمــن و معمــو ًال همــراه با
یــک اختــال روانپزشــکی دیگــری اســت کــه از مصــرف غیرطبیعــی
و غیرمجــاز برخــی مــواد ماننــد الــکل تریــاک ،حشــیش و غیــره
ناشــی میشــود و باعــث ایجــاد وابســتگی روانــی یــا فیزیولوژیــک
فــرد مبتــا بــه ســوءمصرف ایــن مــواد میگــردد .ایــن بیمــاری
در عملکردهــای جســمانی ،روانــی و اجتماعــی فــرد مصرفکننــده
مــواد اعتیــادآور تاثیــرات نامطلوبــی نظیــر اختــاالت خلقــی و
بهویــژه افســردگی بــر جــای میگــذارد بهطــوری کــه در حــدود
 60تــا  50درصــد ایــن بیمــاران از اختــال افســردگی اساســی و در
حــدود  10درصــد نیــز از اختــال جزئــی رنــج میبرنــد[ .]2امــروزه
یکــی از بزرگتریــن مشــکالت جوامــع انســانی معضــل و مســئله
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و نفــوذ روزافــزون آن در میــان نســل جــوان
اســت کــه ســامت جامعــه ،خانــواده و فــرد را بــه خطــر میانــدازد
و باعــث از دســت رفتــن کارکردهــای فــردی ،شــغلی ،خانوادگــی،
اجتماعــی و فیزیولوژیــک بیمــار میگــردد[ .]3در پژوهشــی توســط
اکبــری در ســال  1389مشــخص گردیــد بیــن افســردگی بــاال و
نگــرش مثبــت بــه اعتیــاد رابطــه مثبــت و معنــیداری وجــود
دارد بــه طــوری کــه هرچــه قــدر افســردگی بیشــتر باشــد ،گرایــش
نســبت بــه اعتیــاد نیــز بیشــتر میشــود[ .]4افســردگی و کنتــرل
هیجانــات نقــش اساســی در ایجــاد بیمــاری اعتیــاد کــه بســیاری
از افــراد فعــال جوامــع مختلــف در سراســر دنیــا را درگیــر نمــوده
اســت دارد[ .]5ســوءمصرف کننــدگان مــواد اعتیــادآور افــرادی بــا
اعتمادبهنفــس پاییــن ،مضطــرب ،نــاآرام و افســرده میباشــند[.]6
ســایکودرام یکــی از رواندرمانیهــای گروهــی اســت کــه در درمــان
بیمار یهــای مزمــن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بهعنــوان
ترکیبــی از روان درمانــی ،مهارتهــای اجتماعــی و هــم چنیــن
نمایــش مشــکالت روانــی در نظــر گرفتــه میشــود کــه در آن اعضــا
گــروه بازیگــر نبــوده و همــه پردههــای نمایشــی فیالبداهــه
میباشــند و از روی هیــچ متنــی نیــز قرائــت نمیگــردد و در
اصــل اعضــا گــروه دنیــای خصوصــی خــود را بــازی میکننــد[.]7
نشــان دادهشــده اســت کــه  12جلســه آمــوزش ســایکودرام بــه
دانــش آمــوزان پســر باعــث کاهــش معنــادار پرخاشــگری در آنــان
میشــود[ .]8نتایــج یــک بررســی نشــان داد کــه ســایکودرام باعــث
کاهــش میــزان اضطــراب و افزایــش خودگردانــی هیجانــی در دانش
آمــوزان میشــود[ .]9مطالعــات نشــان دادهانــد کــه ســایکودرام
باعــث کاهــش میــزان افســردگی ،رفتارهــای گوشــهگیرانه و
اضطــراب میگــردد و همچنیــن باعــث افزایــش تعامــات بیــن
فــردی و رفتارهــای ابرازگونــه در دختــران بحــران دیــده میشــود
بهطــوری کــه آنهــا بهراحتــی هیجانــات منفــی و تجــارب آســیب
خــود را بیــان میدارنــد[ .]10در یــک مطالعــه نشــان داده شــد
کــه مداخلــه درمانــی بــه روش ســایکودرام باعــث کاهــش میــزان
افســردگی و افزایــش ســامت عمومــی در افــراد میشــود[.]11
نتایــج حاصــل از مطالعــات نشــان دادهانــد کــه ســایکودرام باعــث
کاهــش پرخاشــگری ،بهبــود مهارتهــای اجتماعــی ،افزایــش
ابــراز وجــود و شــادکامی ،بازخــورد ســازمانی ،بهبــود اختــاالت
روانپریشــی و اســکیزوفرنی میشــود[ .]16-12نشــان داده شــده
اســت کــه ســایکودرام باعــث کاهــش وزن و افزایــش عزتنفــس
در کــودکان چــاق میشــود[ .]17ســایکودرام ضمــن افزایــش
عزتنفــس بــر مهارتهــای اجتماعــی افــراد تحــت آمــوزش نیــز
اثــر مثبــت دارد[ .]15نتایــج حاصــل از یــک مطالعــه بیانگــر تأثیــر
مثبــت ســایکودرام بــر کاهــش میــزان پرخاشــگری در نوجوانــان
میباشــد[ .]18بــه نظــر میرســد بهکارگیــری روشهــای درمانــی
پیشگیــری از عــود کــه مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی باشــند ،بــه
شــکل چشــمگیری اثربخشــی درمانهــای دارویــی و همچنیــن
رفتاردرمانــی شــناختی را در درمــان بیمــاران وابســته بــه مــواد
افیونــی افزایــش میدهــد و همچنیــن باعــث افزایــش میــزان
ســامت روانــی ایــن گــروه از بیمــاران نیــز میشــود[ .]19نتایــج
یــک تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه درمــان شــناختی  -رفتــاری

مواد و روش ها
پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات نیمــه آزمایشــی دارای طــرح
پیشآزمــون و پسآزمــون بــا دو گــروه کنتــرل و آزمایــش اســت
کــه در بهــار ســال  1396انجــام گردیــد .جامعــه آمــاری ایــن
مطالعــه شــامل بهبودیافتــگان ســوءمصرف مــواد مخــدر شــهر
شــیراز بــود کــه بــه روش نمونهگیــری بــه شــیوه هدفمنــد از بیــن
مراجعهکننــدگان بــه مرکــز درمانــی پرتــو در ایــن شــهر انتخــاب
شــدند .از بیــن مراجعهکننــدگان بــه ایــن مرکــز  60نفــر از افــرادی
کــه تحــت نظــر پزشــک متخصــص اعصــاب و روان ،از حــدود دو
مــاه قبــل س ـمزدایی از بــدن آنهــا بــا موفقیــت انجامشــده بــود
و هیچگونــه دارویــی نیــز دریافــت نمیداشــتند و بــا تکمیــل
فــرم رضایتنامــه کتبــی موافقــت خــود را جهــت شــرکت در ایــن
مطالعــه  ،اعــام نمــوده بودنــد و همچنیــن بــا اجــرای پرسشــنامه
افســردگی بــک بیشــترین نمــره را کســب کــرده بودنــد 30 ،نفــر
انتخــاب و بــه روش همگــن در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل قــرار
گرفتنــد 15 .نفــر در گــروه آزمایــش 12 ،جلســه درمــان ســایکودرام
را در مــدت  6هفتــه و در هــر هفتــه  2جلســه  2ســاعته دریافــت
کردنــد و گــروه کنتــرل هیچگونــه درمانــی دریافــت نکردنــد .در ایــن
مطالعــه ،توزیــع فراوانــی وضعیــت جنســیت آزمودنیهــا در هــر
دو گــروه کنتــرل و تجربی،شــامل  13/3درصــد زن و  86/7درصــد
مــرد بــود .همچنیــن در هــر دو گــروه  26/67درصــد از آزمودنیهــا
 20تــا  25ســال و  40درصــد  25تــا  30ســال و  33/33درصــد
نیــز 30تــا  35ســال ســن داشــتند .همچنیــن  33/33درصــد از
افــراد گــروه کنتــرل دارای مــدرک تحصیلــی زیــر دیپلــم و دیپلــم،
 6/67درصــد فوقدیپلــم 46/67 ،لیســانس و  13/33درصــد دارای
مــدرک تحصیلــی فوقلیســانس و باالتــر بودنــد بهعــاوه  26/67از
افــراد گــروه تجربــی دارای مــدرک تحصیلــی زیــر دیپلــم و دیپلــم،
13/33درصــد فوقدیپلــم 53/33 ،لیســانس و 6/67درصــد دارای
مــدرک تحصیلــی فوقلیســانس و باالتــر بودنــد .در ایــن مطالعــه
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بــرای اندازهگیــری میــزان افســردگی از پرسشــنامه افســردگی
بــک کــه شــامل  21گــروه ســؤال اســت اســتفاده گردیــد21 .
مــاده ایــن میــزان در کل شــامل  94ســؤال بهصــورت عبــارات
ترتیبــی کــه هرکــدام از مادههــا مربــوط بــه یــک عالمــت خــاص
افســردگی میباشــد ،تنظیمشــده اســت .در ایــن آزمــون در
برابــر هــر یــک از مادههــای موردنظــر ،کــه مشــخصکننده یکــی
از عالئــم مرضــی افســردگی اســت 4 ،تــا  6جملــه نوشــته شــده
اســت کــه بــه ترتیــب بیانگــر خفیفتریــن تــا شــدیدترین وجــه
آن خصیصــه موردنظــر اســت و آزمودنیهــا بایــد جملههــای
هــر مــاده را بهدقــت بخوانــد و جمل ـهای را کــه بیانگــر بیشــترین
حالــت فعلــی او اســت بــا کشــیدن دایــره بــه دور آن مشــخص
کنــد .روایــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه در مهرومومهــای مختلــف
مــورد بررســی قرارگرفتــه و اثباتشــده اســت[ .]24در ایــن بررســی
اجــرای ســایکودرام در هــر جلســه شــامل ســه مرحلــه :آمادگــی،
اجــرا ،مشــارکت و پایــان بــود .عملکــرد کارگــردان در ایــن مطالعــه
بــر اســاس چهــار نقــش تحلیلکننــده ،تولیدکننــده ،درمانگــر و
رهبــر گــروه بــود .پروتاگونیســت یــا فــردی کــه مســئلهاش را در
گــروه مطــرح میکنــد در ابتــدای مرحلــه توســط کارگــردان و یــا
بهصــورت داوطلبانــه انتخــاب خواهــد شــد .حضــار نیــز در ایــن
مطالعــه ،بیمــاران شــرکتکننده بودنــد .در طــی جلســات از فنــون
مضاعــف ،وارونگــی نقــش ،فــن آینــه ،تکنیــک فرافکنــی در آینــده،
تکگویــی و فــن خودشــکوفایی اســتفاده گردیــد و همچنیــن بــا
توجــه بــه خصوصیــات اعضــا و گــروه ،مهــارت در برقــراری ارتبــاط،
مهــارت در بــروز دادن هیجانــات بهصــورت کالمــی و غیرکالمــی
و شــناخت احساســات و کنتــرل آنهــا تمریــن داده شــد .آنــگاه
روش ســایکودرام بــه مــدت  12جلســه برگــزار گردیــد و مجـ ً
ـددا از دو
گــروه کنتــرل و آزمایــش ،آزمــون بــه عمــل آمــد .ســپس دادههــای
بــه دســت آمــده در ارتبــاط بــا میــزان افســردگی و نشــانههای
شــناختی ،عاطفــی و جســمانی آن در هــر دو گــروه در مراحــل
پیشآزمــون و پسآزمــون بــا اســتفاده از نرمافــزار SPSS 20
و روش آمــاری تحلیــل کوواریانــس آنالیــز و معنــاداری اختــاف
دادههــا در ســطح  p>0/05در نظــر گرفتــه شــد.
یافتهها
دادههــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه در مرحلــه پیشآزمــون
میانگیــن میــزان افســردگی ،نشــانههای عاطفــی ،شــناختی و
جســمانی آن در گــروه آزمایــش بــه ترتیــب از 12/67 ،13 ،30/67
و  5بــه ترتیــب بــه 7/67 ،6/16 ،60/62و  2/40در مرحلــه پــس
از درمــان کاهــش یافــت .امــا در گــروه کنتــرل میانگیــن میــزان
افســردگی ،نشــانههای عاطفــی ،شــناختی و جســمانی آن در
مرحلــه پیشآزمــون بــه ترتیــب از 10/40 ،11/40 ،27/93و 6/13
بــه مقــدار 10/11 ,67/28 ،73/47و  6/07در مرحلــه پسآزمــون
تغییــر یافــت .همچنیــن در ایــن مطالعــه نتایــج آزمــون باکــس
ازلحــاظ آمــاری معنــادار نبــود ( p>0/05و  )F= 0/71و ایــن بــه
معنــای تائیــد پیشفــرض همگنــی ماتریسهــای کواریانــس
میباشــد .بهعــاوه بــا توجــه بــه میــزان  Fپسآزمــون
افســردگی و نشــانههای عاطفــی ،شــناختی و جســمانی
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و روش ذهــن آگاهــی در بهبــود ســامت روان و کاهــش افســردگی
و اضطــراب مصرفکننــدگان کــراک مؤثــر اســت[ .]21,20در زمینــه
مداخلههــای درمانــی در ســوءمصرف الــکل و مــواد در حیطــه
دارودرمانــی و رواندرمانــی ،تالشهــای فراوانــی بــه ثبــت رســیده
اســت کــه میتــوان بــه درمانهــای شــناختی  -رفتــاری[ ]22و
پیشــگیری از بازگشــت مبتنــی بــر ذهــن آگاهی اشــاره کــرد[.]24,23
بررس ـیها نشــان میدهنــد  20تــا  90درصــد ســوءمصرف کننــدگان
مــواد اعتیــادآور کــه تحــت درمــان قــرار میگیرنــد ،دچــار بازگشــت
میشــوند[ .]19لــذا بــا توجــه بــه آمــار بســیار بــاالی ســوءمصرف
کننــدگان مــواد مخــدر در سراســر دنیــا ازجملــه در ایــران از یــک
طــرف و شــیوع بیمــاری افســردگی در بیــن آنــان از ســوی دیگــر
کــه باعــث تمایــل بیشــتر بــه مصــرف مــواد و ســختتر شــدن
رونــد درمــان و تــرک اعتیــاد میگــردد و بــا عنایــت بــه اثــرات
جانبــی بســیاری از داروهایــی کــه در درمــان اختــال افســردگی
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی
اثــر ســایکودرام بــر میــزان افســردگی بیمــاران ســوءمصرف کننــده
مــواد کــه اســتفاده از مــواد را تــرک نمودهانــد انجــام گردیــد.
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بحث
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه آمــوزش ســایکودرام باعــث
کاهــش میــزان افســردگی و نشــانههای عاطفــی ،شــناختی
و جســمانی آن در بهبــود یافتــگان ســوءمصرف مــواد مخــدر
میگــردد .افســردگی بــا ایجــاد عالئمــی چــون درماندگــی ،مانعــی
بــرای مقابلــه بــا تــرک اعتیــاد و بهرهگیــری از منابــع مقابلــهای
موجــود محســوب میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه نتایــج
برخــی پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه ،درمــان اختــاالت خلقــی
همــراه بــا اعتیــاد ممکــن اســت شــروع و عــود مجــدد آن را کاهــش
دهــد[ .]26,25نشــان داده شــده اســت کــه ســایکودرام باعــث
کاهــش میــزان افســردگی و پیشگیــری از عــود در مــردان وابســته
بــه مــواد افیونــی میشــود[ .]27هــم ســو بــا نتایــج مطالعــه
حاضــر در یــک بررســی دیگــر نشــان داده شــد کــه اســتفاده از روش
درمانــی ســایکودرام باعــث کاهــش اختــال افســردگی در بیمــاران
مبتــا میگــردد[ .]28در بررســی رضائیــان پــور و همــکاران در ســال
 1996نیــز نشــان داده شــد کــه اثــر ســایکودرام در کاهــش میــزان
افســردگی بیشــتر از اثــر درمانهــای روانپزشــکی بهتنهایــی و یــا
همــراه بــا روشهــای دیگــر درمانــی میباشــد[ .]29در یــک مطالعــه
دیگــر نیــز مشــخص گردیــد کــه ســایکودرام هماننــد گــروه درمانــی
در پیشگیــری از عــود اعتیــاد در مــردان مبتــا بــه ایــن بیمــاری
مفیــد اســت[ .]30نشــان داده شــده اســت کــه ناتوانــی در کنتــرل
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

هیجانــات منقــی باعــث اســتفاده از راهبردهــای نامناســب هیجانی
میگــردد و از آنجــا کــه ســوءمصرف کننــدگان مــواد مخــدر و بیماران
در حــال تــرک افــرادی آشــفته میباشــند لــذا ممکــن اســت بــرای
مقابلــه بــا مشــکالت خویــش بــه مصــرف مجــدد مــواد روی آورنــد،
بنابرایــن بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از مطالعــات روانشــناختی
کــه بــه تأثیــر مثبــت تنظیــم هیجــان بــر بهبــود ســامت جســمانی
و بــر بهزیســتی روانشناســی اشــاره دارنــد[ ،]31احتمــا ًال در پژوهــش
حاضــر نیــز ســایکودرام کــه اســاس آن بــر پایــه گفتگــو اســتوار
میباشــد ،از طریــق کنتــرل هیجانــات منفــی و بــا دســت یافتــن
بــه بینــش مثبــت ،درک هیجانــات و احساســات موجــود باعــث
بهبــود افســردگی و نشــانههای جســمانی ،عاطفــی و شــناختی آن
شــده اســت و لــذا میتوانــد در پیشگیــری از مصــرف مجــدد
مــواد در بیمارانــی کــه مصــرف مــواد افیونــی را تــرک نمودهانــد
مؤثــر باشــد .نشــان داده شــده اســت کــه آمــوزش ســایکودرام باعــث
افزایــش اعتمادبهنفــس و شــادکامی میشــود[ .]32بــا توجــه بــه
آنکــه آمــوزش مدیریــت هیجانــات و اعتمادبهنفــس در کاهــش
لغــزش و پیشــگیری از عــود در افــراد مصرفکننــده مــواد مخــدر
مؤثــر اســت[ ]33لــذا احتمــا ًال در مطالعــه حاضــر نیــز ســایکودرام
از طریــق افزایــش اعتمادبهنفــس باعــث بهبــود نشــانههای
افســردگی در بیمــاران در حــال تــرک مــواد مخــدر شــده اســت .در
دوره  ،24شامره  ،2بهار 1397
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آنکــه بــه ترتیــب 1/1 ,1/28 ,08/65و  0/47و درجــه آزادی یــک
 1و درجــه آزادی دو  28نشــان داده شــد کــه آزمــون لویــن در
پسآزمــون افســردگی و مؤلفههــای آن معنــادار نمیباشــد،
بنابرایــن بــا توجــه بــه عــدم معنــاداری  ،واریانسهــا برابــر و
پایایــی نتایــج بعــدی تائیــد گردیــد .بــا توجــه بــه مقــدار  Fو
ســطح معنــاداری شــاخصهای مانکــووا مالحظــه گردیــد کــه
ترکیــب خطــی متغیرهــا بــا توجــه بــه تعلــق گروهــی ،دارای
تفــاوت معنــادار میباشــند .انــدازه اثــر آزمــون (مجــذور اتــا)
نشــان داد کــه درمــان مبتنــی بــر ســایکودرام بــر میــزان افســردگی
بهبودیافتــگان ســوءمصرف مــواد مخــدر تأثیــر داشــته اســت و
آزمــون از تــوان آمــاری ( )1برخــوردار اســت .نتایــج پسآزمــون
نشــانههای عاطفــی بــا توجــه بــه نــوع گــروه (،df=1 ،F =64/93
 )p ≤ 0/001معنـیدار بــود .بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه میــزان
تأثیــر مداخلــه متغیــر مستقل(ســایکودرام) 0/72بــوده اســت،
لــذا ســایکودرام موجــب کاهــش نشــانههای عاطفــی افســردگی
در بهبودیافتــگان ســوءمصرف مــواد مخــدر شــده اســت .نتایــج

پسآزمــون نشــانههای شــناختی بــا توجــه بــه نــوع گــروه
( )p ≤ 0/001 ،df=1 ،F = 65/13معنـیدار میباشــد لــذا بــا توجــه
بــه میــزان تأثیــر مداخلــه متغیــر مستقل(ســایکودرام) کــه 0/72
بــوده اســت ،بنابرایــن ســایکودرام موجــب کاهــش نشــانههای
شــناختی افســردگی در بهبودیافتــگان ســوءمصرف مــواد مخــدر
شــده اســت .بهعــاوه نتایــج پسآزمــون نشــانههای جســمانی
افســردگی بــا توجــه بــه نــوع گــروه (≤ 0/001 ،df=1 ،F = 68/01
 )pمعنـیدار بــوده اســت لــذا بــا توجــه بــه میــزان تأثیــر مداخلــه
متغیــر مســتقل (ســایکودرام) کــه  0/73بــوده اســت ،بنابرایــن
ســایکودرام موجــب کاهــش نشــانههای جســمانی افســردگی
در بهبودیافتــگان ســوءمصرف مــواد مخــدر شــده اســت .نتایــج
پسآزمــون افســردگی بــا توجــه بــه نــوع گــروه (،F = 94/35
 )p ≤ 0/001 ،df=1معنــادار بــوده اســت .لــذا بــا عنایــت بــه
میــزان تأثیــر مداخلــه متغیــر مستقل(ســایکودرام) کــه 0/79
بــوده اســت ،بنابرایــن ســایکودرام موجــب کاهــش افســردگی در
بهبودیافتــگان ســوءمصرف مــواد مخــدر شــده اســت (جــدول.)1
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بــا توجــه بــه اثربخشــی درمانــی ایــن روش پیشــنهاد میگــردد کــه
نســبت بــه معرفــی اثــر درمانــی ســایکودرام بــه بیمــاران بیــش از
پیــش تــاش شــود.
نتیجهگیری
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ســایکودرام در کاهــش میــزان
افســردگی و نشــانههای عاطفــی ،شــناختی و جســمانی افســردگی
در بیمــاران بهبــود یافتــه از ســوءمصرف مــواد مخــدر مؤثــر اســت .

تشــکر و قدردانــی :ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه آقــای
یوســف آفرینی دانشــجوی کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد مرودشــت میباشــد کــه تحــت شــماره  1276439979در
تاریــخ  1395/ 12/20بــه تصویــب رســیده اســت لــذا نویســندگان
مقالــه برخــود واجــب میداننــد تــا از همــکاران حــوزه معاونــت
محتــرم پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مرودشــت کــه در
انجــام ایــن مطالعــه نهایــت همــکاری را داشــتند تقدیــر و تشــکر
نماینــد.
تأییدیــه اخالقــی :در تمــام مراحــل آزمایــش  ،تمــام مالحظــات
اخالقــی رعایــت گردیــد.
تعــارض منافــع :مــوردی از طــرف نویســندگان بیــان نشــده
اســت.
ســهم نویســندگان :یوســف آفرینــی (نویســنده اول) ،جمــع آوری
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 اســامی واحــد مرودشــت انجــام گرفتــه
اســت.
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مجمــوع بــا توجــه بــه دادههــای حاصــل از مطالعــات کــه بــه تأثیــر
مثبــت درمانهــای شــناختی -رفتــاری در کاهــش عــود بیمــاران
مــورد مطالعــه اشــاره دارنــد و همچنیــن بــا عنایــت بــه تأثیــر
اینگونــه درمانهــا در افزایــش انگیــزش پیشــرفت در عرصههــای
مختلــف زندگــی ایــن قبیــل از بیمــاران ،توصیــه میشــود تــا از
ایــن روش در مراکــز درمانــی و توســط افــراد مجــرب و کارآزمــوده
و در راســتای کاهــش عــود اعتیــاد و افزایــش انگیــزش پیشــرفت
در بیمــاران ســوءمصرف کننــده ،اســتفاده گــردد[ .]34غمگینــی،
اضطراب،خلــق پاییــن و افســردگی از عوامــل عمــده عــود مصــرف
در بیمارانــی اســت کــه اقــدام بــه تــرک مــواد نمودهانــد[ ]35و
از آنجــا کــه در پژوهــش حاضــر نشــان داده شــد کــه ســایکودرام
باعــث بهبــود افســردگی میگــردد لــذا احتمــا ًال از روش آمــوزش
ســایکودرام میتــوان در پیشــگیری از عــود مصــرف در بیمــاران
تــرک نمــوده اســتفاده نمــود .یکــی از روشهــای درمانــی مؤثــر در
درمــان بیمــاری اعتیــاد و پیشــگیری از عــود بیمــاری اســتفاده از
روشهــای درمانــی شــناختی – رفتــاری اســت[ ]36لــذا بــا توجــه
بــه آنکــه در پژوهــش حاضــر نیــز ســایکودرام بــا داشــتن تاثیــرات
شــناختی – رفتــاری ،باعــث بهبــود ،نشــانههای شــناختی بیمــاران
شــده اســت ،میتــوان از ایــن روش درمانــی نیــز در پیشــگیری از
عــود بیمــاری در افــرادی کــه اقــدام بــه تــرک مــواد مخــدر کردهانــد
اســتفاده نمــود .در درمــان بیمار یهایــی نظیــر اعتیــاد نیــاز بــه
همــکاری هرچــه بیشــتر بیمــار و درمانگــر میباشــد و فعالیــت
گروهــی بهمنظــور بهبــود مســائل شــناختی در پیشــگیری از عــود
اعتیــاد در بیمــاران مؤثــر اســت[ ]37و ســایکودرام نیــز کــه یــک
فعالیــت گروهــی اســت ،میتوانــد باعــث بهبــود مســائل شــناختی
در بیمــاران ســوءمصرف کننــده شــود و بنابرایــن از آن میتــوان در
پیشــگیری از عــود بیمــاری اســتفاده نمــود .بــا توجــه بــه نقــش
مؤثــر ســایکودرام در افزایــش میــزان یادگیــری ،از آن میتــوان
در درمــان افســردگی بهــره بــرد ،زیــرا کــه بیمــار در گروههــای
ســایکودرام میتوانــد درنتیجــه تمــاس بــا دیگــران و یــا هــم
باز یهــای خــود کــه بیشــتر و یــا کمتــر از او از افســردگی رنــج
میبرنــد ،مــواردی را یــاد بگیــرد کــه در کاهــش میــزان افســردگی
او مؤثــر باشــد[ .]38در ســایکودرام همانندســازی بــا رهبــر و ســایر
اعضــا گــروه باعــث تخلیــه روانــی و عاطفــی و کســب بینــش بیشــتر
از ســایر روشهــای درمانــی میشــود و همچنیــن منجــر بــه رشــد
اســتعدادهای ســرکوب شــده و یادگیــری نحــوه رویارویــی بــا
مشــکالت از طریــق توانمندیهــای موجــود فــرد میشــود کــه ایــن
خــود میتوانــد باعــث بــروز تغییــرات چشــمگیر در زندگــی بیمــار
و ارتبــاط او بــا دیگــران شــود[ .]39بنابرایــن در پژوهــش حاضــر
نیــز احتمــا ًال آمــوزش ســایکودرام بــا افزایــش توانمندیهــای
شــخص در رابطــه بــا نحــوه رویارویــی بــا مشــکالت خــود ،باعــث
کاهــش میــزان افســردگی و بهبــود نشــانههای عاطفــی ،شــناختی
و جســمانی آن در بیمارانــی کــه ســوءمصرف مــواد مخــدر را تــرک
نمودهانــد میگــردد .از محدودیتهــای ایــن مطالعــه میتــوان
بــه عــدم آگاهــی بســیاری از بیمــاران در رابطــه بــا اثــر درمانــی
آمــوزش ســایکودرام اشــاره نمــود کــه باعــث تمایــل انــدک بســیاری
از بیمــاران جهــت شــرکت در ایــن برنامــه درمانــی میگــردد و لــذا
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