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چکیده

Abstract
The purpose of this study was to determine the effectiveness of

 هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر:هدف

schema therapy on depression and relapse in heroin-dependent

 روش این: روش.افسردگی و عود در مردان وابسته به هروئین بود

men. Method: This research was a semi-experimental design

 پس آزمون با گروه کنترل-پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون

with pretest-posttest design with control group. To perform this
research among people who visited the Tehran addiction
treatment clinic in the months of October-February 2017, 40

 برای انجام این پژوهش از بین افرادی که در فاصله ماه های مهر تا.بود
 به کلینیک ترک اعتیاد در شهر تهران مراجعه کرده6931 بهمن ماه سال

detainees were selected and randomly assigned to two

 مرد وابسته به هروئین04 ،بودند و دوره سم زدایی را کامل کرده بودند

experimental groups (20) and a control group (20). In this

 نفر) و04( انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش

study, the experimental group received the Yang Scheme

 گروه آزمایش برنامه، در این مطالعه. نفر) گمارده شدند04( گروه کنترل

Program for 10 sessions of 90 minutes, while the control group

 دقیقه ای دریافت34  جلسه64 طرحواره درمانی یانگ را برای مدت

was on the waiting list for the treatment. Participants completed

کردند در حالیکه افراد گروه کنترل در لیست انتظار برای دریافت این

a Beck Depression Inventory and a urine test to measure the

 شرکت کنندگان پرسشنامه افسردگی بک و آزمایش.درمان قرار گرفتند

substance in the pre-test and post-test phase. Analysis of

ادرار برای سنجش مواد را در مرحله پیش آزمون و پس آزمون کامل

covariance was used to analyze the data. Results: The results

. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.کردند

showed that in the post-test stage, schema therapy could

 طرحواره درمانی، نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون:یافتهها

significantly reduce depression and relapse rate in men with
heroin dependence compared to control group. Conclusion:

توانست افسردگی و میزان عود مردان مبتال به وابستگی به هروئین را

Schema therapy as a leading method in the field of cognitive-

: نتیجه گیری.به شکل معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش دهد

behavioral therapy has therapeutic benefits for heroin addicts

طرحواره درمانی بعنوان یک روش پیشرو در حوزه درمان های شناختی

and is effective in reducing the relaps problem.

ـ رفتاری واجد مزایای درمانی برای وابستگان به مصرف هروئین بوده و
.در کاهش مشکل عود موثر است
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مقدمه
اعتیاد بیماری روانی عود کننده و مزمنی است

می کنند ،عوامل روانی است .پژوهشها حاکی

که به اختالل های انگیزشی شدید و فقدان

از آن است که عوامل شخصیتی متعددی در

کنترل رفتاری منجر میشود ،حدود 9/0

گرایش به مصرف مواد وجود دارند (کرامر،0

میلیارد نفر از مردم جهان مواد مخدر مصرف

0449؛ نیکل و ایگل .)0441 ،9یکی از عواملی

می کنند و بیش از  60درصد مرگ و میرها

که در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر دارای

مربوط به اعتیاد است (جوپ و دالی.)0460 ،6

اهمیت است ،نقش طرحوارههای ناسازگار

سوء مصرف مواد از جمله اپیوئیدها در حال

اولی ه 0است .به باور یانگ طرحوارههای

حاضر نیز یکی از مشکالت مهم سالمت

ناسازگار اولیه ،ساختارهای شناختی عمیقی

عمومی است ،این مسئله میتواند اثرات

شامل باورهایی در مورد خود ،دیگران و

مخربی در سطح فردی و اجتماعی داشته باشد

محیط هستند که از ارضاء نشدن نیازهای اولیه

(مکری ،اختیاری ،گنجگاهی و نادری.)0442 ،

به ویژه نیازهای هیجانی در دوران کودکی

برخی از مشکالت سوء مصرف مواد در سطح

سرچشمه میگیرند .این طرحواره ها اطالعات

فردی عبارتند از :کاهش انگیزه ،اختالل در

مربوط به رابطه بین فرد و محیط را تحربف و

تفکر و کارکردهای شناختی ،اختالالت خلقی

افکار خودکار منفی را فعال می کنند و در

از جمله افسردگی ،مشکالت جسمانی،

نهایت نگرش ها و پردازش شناختی نابهنجار

بزهکاری ،شکست تحصیلی ،و مشکالت در

را در پی دارند .طرحوارههای ناسازگار اولیه،

روابط بین فردی (زرگر ،کاکاوند ،جاللی و

الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیری

صلواتی .)6934 ،مطالعات اخیر در زمینه

هستند که از خاطرات ،هیجان ها و

شیوع سوء مصرف مواد بخصوص اپیوئیدها

احساسهای بدنی و شناخت واره ها تشکیل

نشان دهنده این است که سوء مصرف مواد در

شده اند و با جنبه های مخرب تجاراب دوران

ایران یک مشکل در حال گسترش است

کودکی افراد گره خوردهاند و به شیوه ای

(زرگر و همکاران .)6934 ،عود اعتیاد به

سازمان یافته در سراسر زندگی در قالب

مصرف مجدد مواد بر اساس یک الگوی منظم

الگوهایی تکرار میشوند (نظری و همکاران،

پس از ترک و سم زدایی گفته می شود که

.)6930

موجب وابستگی بیشتر فرد به مواد در آینده

برومت )0442( 5با بررسی  606نفر از

می گردد (نوروزی و بینازاده ،نادری و

بیماران سرپایی درمان با نگهداری متادون

صفاتیان .)6920 ،از موارد مهمی که محققان
در بحث جلوگیری از عود مجدد اعتیاد مطرح
1. Jupp, B., & Dalley, J. W
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2. Cramer
3. Nickel & Egle
)4. Early Maladaptive Schemas (EMSs
5. Brummett
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دریافت که طرحواره های ناسازگار اولیه با

مجدد مصرف مواد را به همراه داشته اند.

شدت اعتیاد رابطه دارند .شقاقی و همکاران

طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش

( )0466نیز نشان دادند که معتادان از سطوح

بوجود آمده ،درمانی نوین و یکپارچه است که

باالی طرحواره های ناسازگار اولیه رنج می

عمدتاًبراساس بسط وگسترش مفاهیم و روش

برند .اویسی ( )6936در پژوهشی با هدف

های درمان شناختی ـ رفتاری کالسیک بنا شده

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در مردان

است .طرحواره درمانی ،اصول و مبانی مکتب

وابسته و غیر وابسته به مواد اپیوئیدی شهر

های شناختی ـ رفتاری ،دلبستگی گشتالت،

زاهدان نشان داد ،افراد وابسته به مواد در

روابط شی ،سازنده گرایی و روان کاوی را در

حوزههای طرحوارهای بریدگی ،خودگردانی و

قالب یک مدل درمانی و مفهومی ارزشمند

عملکرد مختل و گوش به زنگی ،نمره باالتری

تلفیق کرده است (یانگ و همکاران.)6923 ،

داشته و تفاوت آنها با افراد غیر وابسته

طرحواره درمانی می تواند درمان انتخابی برای

معنیدار است .اختالالت خلقی و در راس آن

بسیاری از اختالالت روانشناختی بویژه

افسردگی از جمله شایع ترین اختالالت همراه

اختالالت خلقی و برای بیماران با مشکالت

با سومصرف مواد است (هاسین 6و همکاران،

منشی دیرپا مانند اختالالت شخصیت باشد.

 .)0440افسردگی ممکن است نشان از

عالوه بر این برای درمان مجرمان جنایی و

درماندگی در معتادین باشد که این امر به

همچنین درمان و پیشگیری از عود در بین

عنوان مانعی برای انجام رفتارهای موثر برای

مصرف کنندگان مواد نیز گزینه مناسبی است

مبارزه با اعتیاد و یا بهره گیری از منابع مقابله

(یانگ و همکاران .)0449 ،در این روش

ای موجود در سوء مصرف کنندگان مواد

درمانگران با استفاده از راهبردهای شناختی،

محسوب میشود (دوالن 0و همکاران.)0442 ،

عاطفی ،رفتاری و بین فردی در مبارزه با

شیوع اختالل افسردگی اساسی در این افراد

طرحواره ها با بیماران هم پیمان می شوند و

حدود  54تا  14درصد و اختالل افسردگی

بیماران را به شیوه همدالنه با دالیل و

جزئی نزدیک به  64درصد است (ایلگن 9و

ضرورت تغییر روبرو می کنند (یانگ و

همکاران.)0442 ،

همکاران .)0449 ،پژوهش های مختلف نشان

تاکنون روش های درمانی مختلفی بر

داده اند که طرحواره درمانی می تواند باعث

روی بیماران مبتال به اختالل های اعتیادی

کاهش شدت طرحواره های ناسازگار گردد

صورت گرفته است ،اما هر یک از این شیوه

(جهانگیری و همکاران6930 ،؛ تاجیک زاده و

ها تا حدودی موثر بوده اند و عود و بازگشت

همکاران6930 ،؛ جعفری و همکاران.)6930 ،
همچنین پیشینه مطالعاتی ارتباط طرحواره

1.Hasin
2 .Dolan
3. Ilgen

درمانی و افسردگی را نشان داده اند که

00
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طرحواره درمانی باعث کاهش معنادار

پژوهش شامل تمامی مردان وابسته به هروئین

افسردگی گردید (لی و همکاران0465 ،؛ تی

که در فاصله ماه های مهر ماه تا بهمن ماه

تاو0465 ،؛ رینر و همکاران0460 ،؛ هیوبرز

سال  6931که به کلینیک ترک اعتیاد در شهر

0466 ،؛ عاشوری6930 ،؛ زره پوش و

تهران مراجعه کرده بودند و دوره سم زدایی

همکاران6936 ،؛ منتظری و همکاران،

را کامل کردند ،بود .از بین کلینیک های ترک

و

اعتیاد کلینیک جمعیت آفتاب و نمونه ای با

همکاران ( )0465بیانگر آن است که طرح

حجم  34نفر با کمک روش نمونه گیری

واره های ناسازگار اولیه با افسردگی رابطه

تصادفی در جامعه در دسترس انتخاب شدند.

مثبت داشته و وجود طرحواره های ناسازگار

سپس با استفاده از مصاحبه بالینی مبتنی بر

اولیه اسیب پذیری فرد برای اختالالت روانی

راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی

را افزایش می دهد.

نسخه پنجم ( ،)0469 ،DSM.5و پرسشنامه

 .)6936به عنوان مثال مطالعات لی

پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد

طرحواره یانگ ( 04 )6934نفر از بین افراد

طرحواره محور که درمانی نوین در زمینه

یاد شده انتخاب شده و به صورت تصادفی

اختالالت مزمنی همچن اعتیاد به مواد مخدر

در گروه های آزمایش و کنترل ( 04نفر برای

است ،سعی دارد اثربخشی این رویکرد را بر

گروه آزمایش و 04نفر برای گروه کنترل)

افسردگی و عدم عود در این بیماران بررسی

بکارگمارده شدند .معیارهای ورود عبارت

کن د .لذا با توجه به اینکه طرحواره درمانی،

بودند از :دریافت تشخیص وابستگی به

درمانی موثر و مفید در زمینه بیماری های

هروئین با عود اعتیاد توسط روان پزشک،

مزمن است؛ به درمانگران در زمینه درمان

مای ل بودن به شرکت در جلسات درمانی،

افراد وابسته به مواد کمک خواهد کرد ،در

عدم ابتالء به اختالل های روان پزشکی جدی

نتیجه اهمیت و ضرورت پژوهش مشخص

دیگر (نظیر اسکیزوفرنی ،اختالل وسواس ،و

است .بنابراین پژوهش حاضر با هدف

اختالالت شخصیتی) و عدم ابتالء به اختالل

بررسی اثر طرحواره درمانی بر کاهش میزان

نورولوژیک ،عدم ابتال به عقب ماندگیهای

مردان وابسته به

ذهنی ،عدم مصرف الکل ،سطح تحصیالت

افسردگی

و عود در

هروئین طراحی گردید.

حداقل اول متوسطه ،حداقل سن  62و
حداکثر  50سال ،عدم مصرف داروهای ضد

روش

ولع یا سم زدایی.

طرح پژهش حاضر نیمه آزمایشی بود .در این

پروتکــل درمــانی جلســات برگرفتــه از

پژوهش ،از طرح پیش آزمون پس آزمون با

اصول طرحـواره درمـانی یانـگ و همکـاران

گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماری این

( )0449بوده که توسـط روان شـناس بـالینی

01
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آموزش دیده اجرا گردید .طرحواره درمـانی،

موجود با طرحواره سالم بحث و گفتگو شد.

اصول و مبانی مکتب های شناختی ـ رفتاری،

در جلسه سـوم تکنیـک هـای شـناختی مثـل

دلبســتگی گشــتالت ،روابــط شــیء ،ســازنده

آزمـون اعتبـار طرحـواره ،تعریـف جدیـد از

گرایی و روان کـاوی را در قالـب یـک مـدل

شواهد تأیید کننده طرحواره موجود و ارزیابی

درمانی و مفهومی ارزشمند تلفیق کرده است.

مزایا و معایب سبک های مقابله ای آمـوزش

در این مدل ،ردپای طرحواره ها با تاکیـد بـر

داده شد .در جلسه چهارم مفهـوم بزرگسـال

روابط بین فردی بیمـار از زمـان کـودکی تـا

سالم در ذهـن بیمـار تقویـت شـد ،نیازهـای

زمان حال دنبال ،می شود و با به کـار گیـری

هیجــانی ارضــا نشــده آنهــا شناســایی و

ایــن مــدل بیمــاران مــی تواننــد مشــکالت

راهکارهای بیرون ریختن عواطف بلوکه شده

شخصیتی خـود را بـه صـورت نـا همخـوان

آموزش داده شد .در جلسـه پـنجم برقـراری

ببیننــد و در نتیجــه ،بــرای رهــا شــدن از

ارتباط سالم و گفتگوی خیـالی آمـوزش داده

مشــ کالت انگیــزه بیشــتری پیــدا میکنــد.

شد .در جلسه ششم تکنیک های تجربی مثل

درمانگران با استفاده از راهبردهای شـناختی،

تصویر سازی ذهنـی موقعیـت هـای مشـکل

عاطفی ،رفتاری و بـین فـردی ،در مبـارزه بـا

آفرین و رویارویی بـا مشـکل سـازترین آنهـا

طرحواره ها با بیماران هم پیمان می شـوند و

آمـوزش داده شـد .در جلسـه هفـتم رابطـه

بیماران را بـه شـیوهی همدالنـه بـا دالیـل و

درمانی ،رابطه با افراد مهـم زنـدگی و نقـش

ضــرورت تغییـر روبــرو مــی کننــد (یانــگ و

بازی کردن آموزش داده شد .در جلسه هشتم

همکاران .)0449،گـروه آزمـایش تحـت 64

به تمرین رفتارهای سالم از طریق ایفا نقش و

جلسه  34دقیقـه ای روش طرحـواره درمـانی

انجام تکـالیف مـرتبط بـا الگوهـای رفتـاری

قرار گرفتند و گروه کنترل در لیسـت انتظـار

جدید آموزش داده شد .در جلسه نهم مزایا و

قـرار گرفـت .جزئیـات مداخلـه در گـروه

معایب رفتارهای سالم و ناسالم مورد بررسـی

طرحواره درمانی به تفکیک جلسات به شـرح

قرار گرفت و راهکارهایی برای غلبه بر موانع

زیر بود .در جلسه اول پس از آشنایی و ایجاد

تغییر رفتار آموزش داده شد .در جلسه دهـم

رابطـه حسـنه ،اهمیـت و هـدف طرحـواره

مطالب جلسات قبل به صورت اجمالی مرور

درمانی بیان و مشـکالت مراجعـان در قالـب

و راهکارهای یادگرفتـه شـده تمـرین شـد و

رویکرد طرحواره درمانی صورت بنـدی شـد

سپس پس آزمون اجرا شـد .پـس از گذشـت

و پیش آزمون اجرا شد .در جلسه دوم شواهد

دو ماه از اتمام جلسـات افـراد هـر دو گـروه

عینی تأیید کننده یا رد کننده طرحواره ها بـر

مورد آزمایش قرار گرفتند و میزان عود آن ها

اساس شواهد زندگی فعلـی و گذشـته مـورد

مشخص شد.

بررسی قرار گرفت و پیرامون جنبه طرحواره
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ابزار های مورد استفاده در پژوهش:

( 9برای شدیدترین وضعیت آن عالمت)

پرسشنامه طرحواره یانگ -فرم کوتاه

است .مجموع نمرات این پرسشنامه بین  4تا

(یانگ 7338 ،؛ یانگ و همکاران:)7889 ،

 19متغیر است و به ترتیب ،بیانگر خفیف

یک ابزار اندازه گیری

ترین تا شدیدترین درجه احساس آن عالمت

پرسشنامه یانگ

خودگزارشی به منظور سنجش طرحواره ها

است .بک و همکاران ( )6322ضریب ثبات

است .این پرسشنامه دارای  25آیتم می باشد

درونی آن را  4/20تا  4/30و آلفای کرونباخ

و  65طرحواره را در  5حوزه مشخص می

آن را  4/26گزارش کرده اند .موسوی و

نماید .فرم کوتاه بیشتر در پژوهشها به کار

همکاران ( )6925نیز روایی و پایایی این

میرود ،زیرا وقت کمتری برای تکمیل آن

پرسشنامه را به ترتیب  4/20تا  4/22گزارش

صرف می شود .پژوهش های متععدی

کرده اند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای

خصوصیات روانسنجی این پرسشنامه را

کرونباخ این پرسشنامه  4/30به دست آمد.

مورد تایید قرار داده اند (استوپا 6و همکاران،

سنجش میزان عود :در این پژوهش پاک

0446؛ ولبورن 0و همکاران .)0440 ،در ایران

بودن مراجع از هرویین بعنوان دلیل عدم عود

یوسفی و شیرباغی ( )0464خصوصیات

او در نظر گرفته شد .برای این منظور از

روانسنجی نسخه فارسی این پرسشنامه را

آزمودنی خواسته می شد یک آزمایش ادرار

مورد تایید قرار دادند .آنان دو روش آلفای

انجام دهد که درکنار این آزمایش با انجام

کرونباخ و دو نیمه کردن را به کار بردند و در

یک مصاحبه بالینی با مراجع بازگشت (عود)

کل نمونه ضریب آلفای کرونباخ و دونیمه

یا عدم بازگشت( عود) وی تشخیص داده می

کردن به ترتیب  33و  21درصد ،در دختران

شد .روش دیگر مصرف داروی آنتاگونیست

 22و  20درصد و در پسران  20و  26درصد

اپیوم (مانند نالترکسون) است که عالئم ایجاد

بوده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای

شده در فرد پس از مصرف داروی مذکور

کرونباخ این پرسشنامه  4/23به دست آمد.

نشان می دهد که آیا فرد مورد نظر به مصرف

پرسشنامه افسردگی بك و همکاران

مواد برگشته یا نه؟

( :)7339این پرسشنامه شامل  06جمله است.
هر گروه از عبارات (شامل  0جمله) یک جنبه

یافتهها

از عالئم افسردگی را می سنجد که از لحاظ

یافته های توصیفی پژوهش حاضر شامل

شدت آن عالمت درجه بندی شده اند .نمره

میانگین و انحراف معیار در جدول  6ارائه

جمالت بین صفر(برای فقدان آن عالمت) تا

شده است.

1. Stopa
2 .Welburn
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جدول  .7میانگین و انحراف معیار نمرات افسردگی گروه آزمایش و کنترل به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون
متغیرها
افسردگی

گروه
آزمایش
کنترل

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

93/90

5/62

پس آزمون

00/22

0/94

پیش آزمون

04/64

5/19

پس آزمون

93/21

1/50

همانطور که جدول  6نشان می دهد ،میـانگین

و تایید قرار گرفت .به عنوان مثال مقادیر آماره

و انحراف معیـار نمـرات افسـردگی در گـروه

آزمون شاپیروویک جهت بررسی فرض نرمال

آزمــایش در پــیش آزمــون  93/90و  5/62در

بودن توزیع متغیرها حاکی از نرمال بودن

پس آزمون  00/22و  0/9می باشد .میانگین و

توزیع متغیرها در گروه آزمایش و کنترل می

انحراف معیار نمرات در گروه کنترل در پـیش

باشد ( .)P= 4/33از مفروضه های دیگر مهم

آزمون  04/6و  5/19در پـس آزمـون  93/21و

تحلیل کوواریانس ،همگنی واریانس است،

 1/50است.

این پیش فرض با استفاده از آزمون لوین انجام

جهت آزمون فرضیه این پژوهش با توجه به

شد با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری

نوع طرح پژوهش که از نوع پیش آزمون ـ

برای افسردگی معنادار نبود ،پیش فرض

پس آزمون با گروه کنترل می باشد ،از روش

همگنی واریانس تائید شد (.)P= 4/42

تحلیل کوواریانس استفاده شد (دالور)6925 ،

همچنین وجود همگنی شیب های رگرسیون

که خالصه نتایج آن در جدول شماره  0ارائه

نیز مورد تائید قرار گرفت ( )P= 4/0و

شده است .قابل ذکر است که پیش فرض های

مشخص شد که بین متغیرهای مورد پژوهش

استفاده از تحلیل کوواریانس نیز مورد بررسی

رابطه خطی وجود دارد.

جدول  .7نتایج های تحلیل کوواریانس برای بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی
F

متغیرهای

منابع

مجموع

درجه

میانگین

وابسته

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

افسردگی

اثر آزمون

04/10

6

04/10

2/00

اثر گروه

026/96

0

095/15

16/34

خطا

644/64

04

04/21

سطح معنی

اندازه

توان

داری

اثر

آزمون

4/64

4/442

4/425

4/446

4/216

4/33

همان طور که جدول  0نشان می دهد ،نتایجی

 P< 4/45تفاوت معنی دار وجود دارد .بعالوه

افسردگی (،F)0 ،04( = 16/34

اندازه اثر نشان می دهد که حدود  21درصد

 )P>4/446به دست آمد می توان بیان کرد که

از تفاوت دو گروه در مرحله پس آزمون از

بین این دو گروه از لحاظ آماری در سطح

نظر افسردگی مربوط به درمان طرحواره

که برای
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درمانی در گروه آزمایشی می باشد و این به

مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج ارائه شده در

این معنی است که آموزش طرحواره درمانی

جدول  9اطالعات به دست آمده از گروه های

در کاهش افسردگی مبتالیان وابسته به هروئین

آزمایشی و کنترل را در مرحله پیگیری نشان

بوده است.

می دهد.

در مرحله پیگیری نیز شرکت کنندگان
مجددا در زمینه بازگشت یا عدم بازگشت
جدول  .9فراوانی و در صد میزان عود گروههای آزمایشی وگواه
گروهها

گروه آزمایشی

گروه گواه

مجموع

متغیر
پرهیز

60

0

60

%190

%64/50

%96/02

2

62

00

%912

%230

%12/50

63

63

92

./644

4/644

4/644

بازگشت
مجموع

برای بررسی معناداری تفاوتهای بدست

میزان پرهیز در گروه آزمایشی  19درصد و

آمده در بین گروههای یاد شده این نتایج با

میزان پرهیز گروه کنترل  64و نیم درصد

کمک آزمون خی دو مورد تحلیل قرار گرفت.

است .برای بررسی معنی داری تفاوت

چنانچه در جدول  9مالحظه میشود دو نفر

درصدهای پرهیز و عود

مقدار خی دو

هنگام انجام آزمایش مصرف مواد در آزمایش

( )66/96محاسبه شد که نتایج جدول 5

شرکت نکردند و میزان پرهیز و بازگشت 92

تفاوت معنی داری را نشان می دهد (در

نفر باقیمانده مورد محاسبه قرار گرفت.

سطح . )P= 4/40

بنابراین نتایج در جدول  0نشان می دهد که
جدول  .4نتایج آزمون خی دو برای میزان بازگشت در گروههای درمانی
متغیر

مقدار خی دو

درجه آزادی

سطح معنا دار

بازگشت (عود)

66/96

6

4/46

بنابراین میتوان گفت بین میزان بازگشت

بازگشت در گروه تحت طرحواره درمانی

در گروههای آزمایشی نسبت به گروه کنترل

نسبت به گروهی که این مداخله را دریافت

کمتر بود .به عبارتی میتوان گفت میزان

نکردند ،کمتر بود .بنابراین بر اساس نتایج
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بدست آمده ،طرحواره درمانی هم باعث

ناکارآمد فردی است (کالرک 0و همکاران،

کاهش افسردگی و هم میزان عود در افراد

 .)6333افسردگی را می توان حاصل طرحواره

وابسته به هروئین شد.

ها دانست .بنابراین تعدیل طرحواره های
ناسازگار افراد افسرده می تواند به اصالح

نتیجه گیری و بحث

سوگیری های شناختی و در نتیجه درمان

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی

افسردگی منجر شود .از نظر یانگ و همکاران

طرحواره درمانی بر افسردگی و عود در افراد

( ،)0449چون طرحواره درمانی بر عمیق ترین

وابسته به هروئین بود .نتایج نشان داد که

سطح شناخت تاکید دارد ،از این رو به دنبال

طرحواره درمانی توانست میزان افسردگی را

آن است که هسته مرکزی مشکل را اصالح

به شکل معنی داری در افراد وابسته به مواد

نماید و این عمل از میزان موفقیت باالیی در

کاهش دهد .این نتیجه با مطالعات پیشین (لی

کاهش عالئم مانند اضطراب و افسردگی و

و همکاران0465 ،؛ تی تاو ،0465 ،رینر و

جلوگیری از برگشت آن نیز برخوردار است.

همکاران0460 ،؛ هیوبرز0466 ،؛ عاشوری،

رینر و همکاران ( ،)0460در یک پژوهش به

 6930زره پوش و همکاران6936 ،؛ منتظری و

این نتیجه رسیدند که طرحواره های ناسازگار

همکاران )6936 ،همسو است.

موجب افسردگی می شوند و برای کاهش

در تبیین نتایج میتوان بیان کرد که بک

افسردگی می توان از طرحواره درمانی استفاده

جنبه مهم از افسردگی را محتوای منفی

کرد .رویکرد طرحواره درمانی ،رویکردی

طرحواره ها و افکار خودآیند منفی درباره

متشکل از رویکردهای شناختی ،رفتاری ،بین

خود ،دنیا و آینده می داند (فری .)6920 ،از

فردی ،دلبستگی و تجربی در قالب یک مدل

سوی دیگر ،بر اساس نظریه طرحواره ،افراد

درمانی یکپارچه است که با استفاده از چهار

داده های مربوط به خویشتن را به اندازه کافی

تکنیک اصلی شناختی ،رفتاری ،رابطه ای و

پردازش می کنند ،ولی داده های ناهمخوان با

تجربی در افراد مضطرب و افسرده عالوه بر

خود را کمتر یا بدتر پردازش می کنند (مور و

زیر سوال بردن طرحواره های ناسازگار که

وینکویست .)0440 6در نتیجه می توان چنین

علت اصلی شکل گیری افکار ناکارآمد و غیر

پنداشت که افراد افسرده داده های مثبت

منطقی است ،از نظر هیجانی باعث تخلیه

خود-ارجاع را از نظام پردازش داده های

عواطف و هیجانات منفی مدفون شده مثل

خویش حذف می کنند و داده های منفی

خشم ناشی از عدم ارضای نیازهای

مرتبط با خویشتن را بهتر به یاد می آورند و

خودانگیختگی و دلبستگی ایمن به دیگران در

این جهت مندی منطبق با طرحواره های

سال های کودکی می شود .همچنین در مدل

1. Mor & Winquist

2. Clark
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شناختی سوء مصرف مواد ،بک و همکاران

 .)0449در حمایت از این فرضیه ،الگوی

( )6339معتقدند که در برخی افراد نوعی

درمانی طرح وار ه محور دو جانبه ) بال،6

آسیب پذیری شناختی نسبت به سوء مصرف

 6332؛ بال و یانگ )0444 ،اعتیاد را اختاللی

مواد ایجاد می شود که در شرایط خاص،

اولیه می داند ،این اختالل همچنین فعال شدن

باورهای شناختی مشخصی فعال می شوند که

طرحواره ها و اجتناب سازگارانه را به عنوان

موجب افزایش احتمال سوء مصرف مواد می

عواملی که زمینه ساز تداوم یا خطر عود ،در

گردند .باورهایی مانند " من نمیتوانم ارتباط

افراد دارای مشکالت معنادار شخصیتی ،معرفی

اجتماعی مناسبی برقرار کنم اگر مواد مصرف

می کند .طرحواره ها ممکن است هسته آسیب

نکرده باشم" در موقعیت های دشوار برای فرد

شناسی و آسیب های روانی باشند .از این رو

فعال شده و موجب افزایش میزان تحمل فرد

اصالح طرحواره ها می تواند راهی برای

در مصرف مواد می گردد .از طرفی رویکرد

دستیابی به بهبود بالینی دیرپا باشد (احمدیان

طرحواره محور ،وابستگی به مواد را به عنوان

گرجی و همکاران.)6922 ،

یک اختالل اولیه شناسایی می کند و فعال

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد

شدن طرحواره های ناسازگار اولیه و اجتناب

که روش مداخله ای طرحواره درمانی ،باعث

ناسازگار را عوامل مهم در افزایش عود مجدد

کاهش عود در مردان وابسته به هروئین می

در میان این افراد می داند .این رویکرد فرض

شود .این نتیجه با مطالعات پیشین (قندهاری و

می کند که استفاده از مواد مخدر می تواند

دهقانی6931 ،؛ تاجیک زاده ،زارع ،نظیری و

رفتاری ناشی از ابراز مستقیم فعالیت طرحواره

افشاری6930 ،؛ یانگ و ماتیال ، 0440، ،علوی

استحقاق و خویشتن داری ناکافی یا فعالیت

و نیکزاد ،6939 ،تاپیا ،داندیو ،لنیور ،اوتیلی،
0

طرحواره های ایثار ،پذیرش جویی و اطاعت

گرای و دلیله  ) 0462 ،در یک راستا بود .در

باشد (یانگ و همکاران .)0449 ،تصور می

تبیین این نتیجه می توان گفتت هروئین یک

شود که سوءمصرف مواد یکی از راهبردهای

ماده اعتیاد آور و از نظر روانشناختی محرک

کنار آمدن است که فرد برای دوری از تأثیر

است که با نرخ باالی افسردگی و مشکالت

منفی طرحواره های ناسازگار برانگیخته شده به

شناختی-هیجانی ارتباط دارد (پرنیان ،بافنده و

کار می برد .هدف طرحواره درمانی این است

شالچی . )6935 ،یکی از مشکالت هیجانی که

که طرحواره های ناسازگار فرد را تعدیل کند و

نقش مهمی در آسیب پذیری نسبت به اعتیاد

به این طریق که به فرد کمک کند تا خود را با

ایفا می کند ،اشتیاق به مصرف مواد و

تجارب جدیدی که طرحواره اصلی را تأیید

اختالالت هیجانی مرتبط با آن است که ناشی

نمی کنند و رفتارهای کنار آمدن انطباقی تر را
ایجاد می کنند ،همساز کند (یانگ و همکاران،
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2. Tapia , Perez-Dandieu , Lenoir , Othily,
Gray, Delile
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از مشکالت تنظیم هیجان در افراد است

طرحواره خود سود می برند (یانگ.)0449 ،

(تارتر ،رایدنور ،رینولدز ،هومر و وانیوکوف،6

به عنوان مثال افرادی که با طرحواره نقص و

 .)0465مصرف کننده مواد باورش این است

شرم ،شکست ،رها شدگی ،محرومیت

که این هیجانات منفی و آزاردهنده را نمی

هیجانی ،آسیب دیدگی نسبت به بیماری ،بی

تواند بدون مصرف مواد مدیریت کند و این

اعتمادی و بدرفتاری و دیگر طرحواره ها

مسئله موجب تداوم مصرف مواد و بازگشت

دست و پنجه نرم می کنند برای جلوگیری از

مکرر به آن پس از دوره های ترک و سم

مواجهه با عوامل برانگیزاننده ی طرحواره

زدایی می گردد (خلیل زاده ،میکائیلی و عیسی

خاص خود و احساس های آزار دهنده برآمده

زادگان .)6931 ،تحقیقات نشان داده اند که

از طرحواره شان مانند بی ارزشی و ناتوانی،

ارتباط مستقیمی میان مشکالت تنظیم هیجان،

احساس شکست ،احساس رها شدگی و

خلق منفی و افسردگی و اشتیاق به مصرف

تنهایی ،احساس آسیب دیدگی و اضطراب،

مواد وجود دارد (خلیل زاده و همکاران،

احساس محرومیت هیجانی و درک نشدن،

 .)6931در نتیجه روش های درمانی که

بی اعتمادی و  ...به مصرف مواد به عنوان یک

مهارت های تنظیم هیجان را آموزش می دهند

پاسخ مقابله ای که می تواند شامل اجتناب،

به نظر می رسد ،می توانند از آسیب پذیری

تسلیم و جبران افراطی باشد روی می آورند

نسبت به اعتیاد و عود جلوگیری کنند (تارتر و

(یانگ .)0449 ،با تعدیل طرحواره های

همکاران .)0465 ،بنابراین در راستای تیین

ناسازگار اولیه و آگاهی افراد نسبت به

نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که

طرحواره ها و پاسخ های مقابله ای و یادگیری

طرحواره درمانی با بهبود طرحواره های

پیرامون چگونگی انتخاب رفتارها و پاسخ

ناسازگار اولیه موجب اصالح افکار و باورهای

های سازگارانه تر در زمان برانگیخته شدن

معیوب آنها گشته و در نتیجه میزان عود

طرحواره های ناسازگار و جایگزین کردن آن

کمتری نسبت به گروه کنترل داشته اند .هر

ها به جای مصرف مواد موجب کاهش عود

کدام از طرحواره های ناسازگار اولیه ،به شیوه

در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل

خاص خود ،منجر به شروع مصرف مواد و

بود.

تداوم مصرف در افراد وابسته به مواد می

در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که

شوند ،بنظر می رسد که این افراد از مصرف

طرحواره درمانی بعنوان یکی از مداخله های

مواد به عنوان یک پاسخ مقابلهای در جهت

مبتنی بر درمان شناختی رفتاری با تاکیدی که

رهایی از احساس آزار دهنده و جلوگیری از

بر برطرف نمودن خطا های شناختی وشناخت

مواجهه با موقعیت های برانگیزاننده ی

های معیوب می کند زمینه را برای کاهش

1. Tarter, Ridenour, Reynolds, Homer,
Vanyukov

مشکالت خلقی فراهم آورده و همانگونه که
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مارالت در نظریه پیشگیری از عود به مصرف

جامعه در دسترس بوده و برای تعمیم نتایج

مواد گفته است با کاهش مشکالت هیجانی و

باید جانب احتیاط را رعایت کرد .لذا پیشنهاد

خلقی می تواند بر میزان عود افراد وابسته به

می شود پژوهش های دیگری با احتساب

مواد نیز تاثیر بگذارد .ازجمله محدودیت های

محدودیت های پژوهش حاضر اجرا گردد.

این پژوهش می توان به استفاده تنها از افراد
وابسته به هروئین  ،منحصر بودن به جامعه

تشکر و قدردانی

مردان ومتمرکز بودن بر روی نمونه جستجو

درپایان از مدیر و پرسنل مرکز ترک اعتیاد

کننده درمان اشاره کرد که این عوامل یاد شده

جمعیت آفتاب و همه درمانجویانی که با

میتوانند تعمیم پذیری نتایج را با احتیاط

مشارکت خود زمینه اجرای این پژوهش را

بیشتر مواجه سازد .همچنین جامعه پژوهش

فراهم آوردند ،صمیمانه تشکر می کنم.

منابع
 -امانی ،احمد؛ ذاکر ،باقر ثنایی؛ نظری ،علی

 -تاجیک زاده ،فخری؛ زارع ،ایرج؛ نظیری،

محمد؛ نامداری پژمان ،مهدی .)6934( .اثر

قاسم؛ افشاری ،رامین .)6930( .تعیین

بخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و

اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر

دلبستگی درمانی در دانشجویان مرحله عقد.

طرحواره های ناسازگار اولیه در مردان تحت

فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده:)0(6 ،

درمان نگه دارنده با متادون .فصلنامه شخصیت

.626-636

و تفاوت های فردی.6-09 :)2(0 ،

 -اویسی ،عباسعلی .)6936( .مقایسه ی طرح

 -جعفری ،اصغر؛ پویا منش ،جعفر؛ قربانیان،

واره های ناسازگار اولیه در مردان وابسته و

ناصر؛ کبیری ،مهسا .)6930( .اثر بخشی طرح

غیر وابسته به مواد اپیوئیدی شهر زاهدان.

واره درمانی در تعدیل طرح واره های ناسازگار

مجله اصول بهداشت روانی-626 :)50(60 ،

اولیه و کاهش حساسیت اضطرابی در

.610

دانشجویان .فصلنامه آموزش و ارزیابی،

 -پرنیان خوی  ،مریم ؛ بافنده قراملکی ،حسن

.23-36 :)00(1

؛ شالچی  ،بهزاد .)6935( .مقایسه ی کارکرد

 -جهانگیری ،محمد مهدی؛ صالحی ،مهدیه؛

توجه پایدار در افراد وابسته به مت آمفتامین،

عشایری ،حسن؛ پاشا شریفی ،حسن.)6930( .

هروئین و افراد عادی .اعتیاد پژوهی-610 .

اثربخشی طرحواره درمانی برتعدیل طرحواره

.602

های ناسازگار اولیه در بیماران وسواس جبری
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مقاوم به درمان .مجله روانشناسی و روان

دانشجویان و تاثیر آن بر افزایش انگیزش

پزشکی شناخت.69-02 :)0(0 ،

پیشرفت آنان .طلوع بهداشت (.66-6 :6 )60

 -خلیل زاده ،نوراله ،میکائیلی ،منیع فرزانه،

 -فری ،م .)6920( .راهنمای علمی شناخت

عیسی زادگان ،علی ( .)6931رابطه مشکالت

درمانی گروهی .ترجمه مسعود محمدی و

تنظیم هیجانی و عاطفه منفی با ولع مصرف با

رابرت فرنام ،تهران :رشد.

توجه به میانجی گری افسردگی .فصلنامه
علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی (:0 )66

 قندهاری ،آرش؛ دهقانی ،اکرم (.)6931اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر باورهای

 -زرگر ،محمد؛ کاکاوند ،علیرضا؛ جاللی،

فراشناختی و کاهش دوز متادون در مردان

محمدرضا؛ صلواتی ،مژگان .)6934( .مقایسه

تحت درمان با متادون .اعتیاد پژوهی (:0 )66

طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای

.621-613

مقابله ای اجتنابی در مردان وابسته به مواد شبه
افیونی و افراد بهنجار .فصلنامه روانشناسی
کاربری.20-13 :6 )5( ،

 منتظری محمدصادق ،کاوه فارسانی ذبیحاهلل ،مهرابی حسینعلی ،شکیبا عباس.)6936( .
بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه

 -زره پوش ،اصغر؛ نشاط دوست ،حمید

و افسردگی در بین دانش آموزان پسر

طاهر؛ عسگری ،کریم؛ عابدی ،محمدرضا؛

شهرستان فالورجان .مجله دانشگاه علوم

صادقی،

هسنیجه

امیرحسین.

(.)6936

اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن
در دانشجویان .مجله تحقیقات علوم رفتاری،
.025-036 :)0(64

پزشکی مازندران .623-622 : )32( 09 ،
 موسوی ،مرضیه؛ محمدخانی ،پروانه؛کاویانی ،حسین؛ دالور ،علی .)6925( .اثر
بخشی زوج درمانی سیستمی رفتاری بر

 -عاشوری ،جمال .)6930( .مقایسه اثربخشی

کارکرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتال به

فراشناخت درمانی و طرحواره درمانی بر

اختالل افسردگی .فصلنامه خانواده پژوهی:0 ،

کاهش عالئم اضطراب و افسردگی دانشجویان

.5-63

پرستاری و مامایی .مجله علمی-پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی اراک.54-16 :)35(0 ،

 نورزوی ،محمدرضا؛ بینازاده ،محمد؛ نادری،شهرام؛ صفاتیان ،سعید .)6920( .خودآموز

 -علوی لنگرودی ،سید کاظم؛ نیکزاد مقدم،

درمان اعتیاد .تهران :انتشارات پیشگامان

مریم ( .)6939اثربخشی درمان شناختی

توسعه.

رفتاری بر کاهش عود اعتیاد به مواد مخدر در

 هالجین ،ریچاردپی؛ ویتبورن ،سوزان کراس.( .)6920آسیب شناسی روانی (دیدگاههای
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