
 ـي، پژوهشــي دانشـگاه علــوم پزشــکي زنجـــانـي علمـ ــهـمجل

 ٢٨ تا ٢٠صفحات , ١٣٩٥مرداد و شهريور , ١٠٤ي  شمـاره, ٢٤ي  ره دو

  
بستگي به هاي زندگي بر كاهش اضطراب و افسردگي افراد داراي وا تاثير آموزش مهارت

  مواد افيوني 
  ۲ صادقي جهان، اصالن١، دکتر افسانه صبحي١دکتر مسعود حجازي

  masod1357@yahoo.com     زنجان واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمي ،يتيعلوم تربی  دانشکده گروه روان شناسی، :ي مسوول نويسنده
  ۵/۷/۹۴ : پذيرش    ۲۵/۳/۹۴: دريافت

  
  چكيده

 يهـا  ت روشيـ ن امـر امکـان موفق  ي برخوردار است و همـ ييوع باالي از شيوني به مواد افي وابستگيا در افراد دارياختالالت روان :نه و هدف يزم
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كـاهش آسـيب شـهر      افراد داراي وابستگي به مواد افيوني بودند كه به مركز گـذري    ی نفر، شامل كليه   ٩٠ آماري به تعداد     ی جامعه :يروش بررس 

 پس آزمون با - طرح پيش آزموناروش پژوهش از نوع آزمايشي، ب. در اين پژوهش روش نمونه گيري، در دسترس بود      . نمودند ميمراجعه  زنجان  
 ٨هاي زندگي براي گروه آزمايش به مدت   اضطراب بك و افسردگي بك بود و آموزش مهارتی گيري، پرسشنامه ابزار اندازه . باشد گروه كنترل مي  

  . تحليل كوواريانس استفاده شدها از  منظور تحليل داده به.  دقيقه اي به اجرا درآمد٩٠جلسه 
  . مرحله پس آزمون كاهش يافته استهاي پژوهش بيانگر آن است كه ميانگين نمرات اضطراب و افسردگي گروه آزمايش در  تهياف :ها افتهي
هاي زندگي در كاهش اضطراب و افسردگي افراد داراي وابستگي به مواد افيوني اثـر بخـش    توان نتيجه گرفت كه آموزش مهارت   مي :يريجه گ ينت

  . استفاده شوديونيوابسته به مواد اف افراد ي کاهش اختالالت رواني برايموزشآ يك روش بوده و مي تواند به عنوان
  هاي زندگي مهارت ،وابستگي به مواد افيوني، اضطراب، افسردگي: گان كليديواژ

  
 مقدمه

ـ اد بـه مـواد      ي، اعت يشناس دگاه علم روان  يامروزه از د        ک ي
ات و مطالعـات   ي بر اساس ادب   .شود  ي محسوب م  يرواناختالل  

ا چنـد  يـ ک ين به مواد مخدر،  ي درصد معتاد  ۹۰ن، حدود   يشيپ
ن اخـتالالت   يتـر  ز دارند که مهـم    يگر ن ي د ياختالل روانپزشک 

ــامل ــ: ش ــتالالت خلق ــمان (ياخ ــ-ک ي ــتالالت )وي دپرس ، اخ
   ).۱(باشـند   ي مـ  يت ضـد اجتمـاع    ي و اختالل شخص   ياضطراب

  
  
  

  
 همچـون  يانپزشـک  اختالالت روي باالوعي شياريمطالعات بس 

را نـشان   مـاران وابـسته بـه مـواد         ي در ب  ياضطراب و افـسردگ   
 ي ممکـن اسـت نـشان از درمانـدگ        يافسردگ ).۲  و ۳( اند داده

  ي انجام رفتارها  ي برا ين امر به عنوان مانع    ين باشد که ا   يمعتاد
 يا  از منـابع مقابلـه  يريـ گ ا بهـره ياد و   ي مبارزه با اعت   يموثر برا 

   .شـود   يننـدگان مـواد محـسوب مـ       ک  موجود در سوء مـصرف    
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 به مواد ممکن اسـت عامـل   يا وابستگ ي سوء مصرف    نيهمچن
ا به عنوان   يا پس از آن بوده و       ياد  ي در دوره اعت   يبروز افسردگ 

هـا     محسوب شود چرا که اغلب پـژوهش       ي از افسردگ  يامديپ
ـ  يالکل(ن معتادان ي در ب يزان افسردگ يدهند م   ينشان م  ا مـواد  ي
 اگر چه ).۴( است يعمومت يشتر از جمعيرابر بچهار ب) مخدر

ـ م بـودن اعت ادر مـورد تـو   ـ و، آچـووا و  ياد و افـسردگ ي نت سي
، ي افـسردگ  يهـا   در معتـادان بـا نـشانه      «: ، معتقدند که  )۱۹۹۶(

ـ آکه   نين ا يياغلب تع   از يامـد ي بـه عنـوان پ   يا حالـت خلقـ    ي
 ييت را بازنما  ي محروم يها  ا نشانه يمصرف دارو به شمار رفته      

ـ   ي اول ي روان يماريک ب يکه   نيا ا يکند،   يم شـود    يه محسوب م
: باشد که   ين نکته م  ي که مشهود است ا    يزياما چ » دشوار است 

سـازد چـون    يتر مـ    ، درمان را دشوار   ياد و افسردگ  يب اعت يترک
کند  ي م يا درماندگ ي يني، غمگ يدي احساس نوم  ي که فرد  يوقت

 مالحظات چند از به ي است که ن   ياد او کار دشوار   يمقابله با اعت  
ـ       ي بنابرا .جانبه و مداوم دارد    اد و  يـ ن اعت ين با دانـستن ارتبـاط ب

ــسردگ ــاهياف ــشخي، آگ ــال ت ــاذ ي از احتم ــه و اتخ ص دوگان
 را يتـوان بهبـود   يمدهند  ي که دو جنبه را پوشش م يمالحظات

  ).۵ و ۶( ل نموديتسه
هـا کـه     يي از توانـا   يا  مجموعه«:  عبارتند از  ي زندگ يها  مهارت

 مثبـت و  يه رفتارهاي و اراي روان يابله موثر با فشارها   نه مق يزم
سـازند   يها، فرد را قادر م يين توانا ي ا .»آورند  يد را فراهم م   يمف
رنـد و بـدون لطمـه    ي خود را بپذي نقش اجتماع يها  تيولومس

هـا، انتظـارات و مـشکالت     گـران، خواسـت   يزدن به خود و د    
گران به وجـود    ي که در ارتباط با د     يژه در مشکالت  يوه  روزانه ب 

ــ ــآ يم ــوثر ي ــکل م ــه ش ــوديد ب ــرو ش ــشگران و .  روب پژوه
ر مثبــت ي، تــاثي و علــوم رفتــاريشناســ نظــران روان صــاحب

ـ  را در پي زندگيها  مهارت  و کـاهش مـصرف مـواد،    يريشگي
ت اعتمـاد بـه     ي، تقو ي هوش يها  ييها و توانا    تياستفاده از ظرف  

ـ ، پ )برداشـت از خـود    (پنـداره     ت خـود  ينفس، تقو  از  يريشگي
ـ  ا يماري و ب  ي و خودکش  ي پرخاشگرانه، افسردگ  يرفتارها دز ي
ـ مورد تا  ، مـا را قـادر   ي زنـدگ يهـا  ت مهـار .انـد  د قـرار داده   يي

 و ي واقعييمان را به توانايها ها و ارزش  دانش، نگرشسازد يم
 را  يچـه کـار   «رد کـه    ياد بگ يد  ي با يهر کس . ميل کن ي تبد ينيع
ـ » جـام دهـد  د انجام دهـد و چگونـه آن کـار را ان          يبا  يريادگي

 احساس ما را در مورد خود و    ي زندگ يها  مهارتز  يآم  تيموفق
 کـه  يرييـ ن بـا تغ  يعالوه بر ا  . دهد  ير قرار م  يثاتحت ت  گرانيد

آورد برداشـت و      ين مهارت در انـسان بـه وجـود مـ          يکسب ا 
 يهـا  ن مهـارت يبنـابرا . ابـد ي ير مييز از او تغ   يگران ن ينگرش د 

 ت بهداشـت  يـ سترش و تقو   از عوامـل عمـده گـ       يکي يزندگ
 ي اساسـ  ی ل مذکور، مسئله  يت به مسا  يبا عنا . )۷(  است يروان
 ي زنـدگ  يهـا   ا آموزش مهـارت   ين است که آ   يق ا ين تحق يدر ا 

 بـه   يتگ وابس ي دارا  افراد يش اضطراب و افسردگ   موجب کاه 
  شود؟ ي ميونيمواد اف

  
  بررسيروش 

ع  موضوع، از نوتي ماهروش پژوهش باتوجه به اهداف و        
ـ -ش آزموني، با طرح پ يشيآزما  ي پس آزمون با گروه کنترل م

 بـه عنـوان   ي زنـدگ يق آموزش مهارت هـا ين تحق يدر ا . باشد
ر وابسته در يعنوان متغه  بير مستقل و اضطراب و افسردگ    يمتغ

  .نظر گرفته شده است
ـ  شـامل کل  نفـر ۹۰ به حجم     پژوهش، ي آمار ی جامعه ه افـراد  ي

 کاهش ي بودند که به مرکز گذريوني به مواد اف ي وابستگ يدارا
روش . نمودنـد يشهر زنجـان مراجعـه مـ     ) DIC مرکز( بيآس

 از ن صـورت يبـد . در دسـترس اسـت  به صورت   ،  يريگ نمونه
 براساس نمرات تست اضـطراب      که نفر ۳۰ موردنظر،   ی جامعه

 ۱۴ اضطراب و باالتر از ي برا۸نمره باالتر از (  بکيو افسردگ
  شرکت در پژوهش بودند    يط برا ي، واجد شرا  )ي افسردگ يبرا
توســط و ف، ميــخف بــا ســطح ي اضــطراب و افــسردگيدارا(

ـ  و انتخاب شـدند  ) ديشد   گـروه   بـه دو   يصـورت تـصادف   ه   ب
  .ن شدنديگزي جاکنترلش و يآزما

 اضطراب ی  پرسشنامهدر پژوهش حاضر از : پژوهشيابزارها
 . افراد استفاده شد يابي ارز ي بک برا  يبک و پرسشنامه افسردگ   
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ــشنامهپ ــک ی رس ــطراب ب  BAI(Beck Anxiety(  اض

Inventory:   ل شـده  ينه تـشک ي گز۲۱آزمون اضطراب بک از
 يريگ است و شدت اضطراب نوجوانان و بزرگساالن را اندازه         

 و ين آزمون توسط بـک و همکـاران جهـت بررسـ      ي ا .کند يم
ـ  هـر    .ه شـده اسـت    يم اضطراب ته  ي شدت عال  يابيارز ک از  ي

ـ  از عال  يکين آزمون   ي ا يها ماده م يـ عال( ع اضـطراب  يم شـا  ي
 ۳ تـا  ۰ن آزمون براساس   يا.  کند يف م يرا توص )  هراس يذهن

ـ      يا شود و حـداکثر نمـره      ي م يگذار نمره دسـت  ه  کـه در آن ب
  .د استي اضطراب شدی  بوده که نشان دهنده۶۳د يآ يم

هـا و درمـان از    يص گـذار يم اضطراب در تـشخ    ي عال يابيارز
ـ  هرچنـد مق   .ت برخوردار اس  يت خاص ياهم ـ  زيهـا  اسي  يادي

ـ  ايبررسـ د آمـده اسـت   ي مختلف پد يها دگاهيباتوجه به د   ن ي
 ي در مفهوم سـاز    يدهد که احتماال مشکالت    ينشان م  ها اسيمق

توجـه   با. ها وجود دارد  آنيروش شناخت يها يژگي و و  ينظر
 ی پرسشنامه) ۱۹۹۰( رون بک و همکارانشين مشکالت آ يبه ا 

 يطـور اختـصاص     کردند که به   يرا معرف ) BAI( اضطراب بک 
مطالعـات   .سـنجد  ي را در افراد م    ينيم اضطراب بال  يشدت عال 

 ييـ ن پرسشنامه از اعتبار و روا     يدهند که ا   يانجام شده نشان م   
ب يضـر ( آننـي    درو يب همـسان  يضر.  برخوردار است  ييباال
ک هفته ي ی  به فاصله  يي اعتبار آن با روش باز آزما      ،۹۲/۰) آلفا
پنج . ر استي متغ۷۶/۰ تا ۳۰/۰ آن از يا  مادهي و همبستگ۷۵/۰

ن ي اي براي و عامليصي سازه، تشخ، محتوا، همزمانيينوع روا 
 يي کـارآ  ی  نـشان دهنـده    يده شده است که همگ    يآزمون سنج 

 .)۸( باشد ي شدت اضطراب ميريگ ن ابزار در اندازهي ايباال

 BDI(Beck Depression(  بـک ي افسردگی پرسشنامه

Inventory : يها ماده BDI     ـ  اصـوال بـر پا  مـشاهده و    ی هي
ـ  مايان ب ي متداول در م   يها ها و نشانه   ص نگرش يتلخ  يران روان

 ماده مـرتبط    ۲۱ن آزمون در مجموع از      يا. اند ه شده يافسرده ته 
 يشود و هنگام اجرا از آزمودن      يل م ي مختلف تشک  يها با نشانه 

ـ ها را براسـاس      ن نشانه يشود شدت ا   يخواسته م    سايـ ک مق ي
 ييهـا  نهيها با زم   پرسش.  کند ي درجه بند  ۳ تا   ۰ از   يا  درجه ۴

ــاتوان ــساس نـ ــد احـ ــاه، يماننـ ــساس گنـ ــست، احـ  و شکـ
تها ارتباط   خواب، و از دست دادن اش      ي، آشفتگ يريپذ کيتحر

ـ  تکمي است و بـرا    ين آزمون از نوع خودسنج    يا .دارند ل آن ي
شـتن  هـا دا   درک مادهيبرا. قه زمان الزم است   ي دق ۱۰ تا   ۵ن  يب

 ی دامنـه .  اسـت ي کـاف ۶ا ي ۵ خواندن در سطح کالس    ييتوانا
امـا تنهـا در     .  قـرار دارد   ۶۳ تـا حـداکثر      ۰ن حداقل   يها ب  نمره

دسـت    بـه  ۵۰ تـا    ۴۰ يهـا   نمره يد افسردگ يار شد يسطوح بس 
 و افراد يني افراد افسرده از نظر بالی طور معمول نمره به. ديآ يم

ـ  ۱۲مار در دامنـه     ير ب يناسازگار غ  ـ ا .رديـ گ ي قـرار مـ   ۴۰ا   ت ن ي
 سـنجش   ي برا يک ابزار خود گزارش ده    يعنوان   پرسشنامه به 

 بـه کـار     يا  به شکل گـسترده    ي وابسته به افسردگ   يها شناخت
ن پرســشنامه از يــ عبــارت موجــود در ا۲۱ .شــود يگرفتــه مــ

. دست آمده است   ماران افسرده به  ي ب ي نوع يها  نشانه ی مشاهده
ت گـزارش شـده     يدت وضع ک برحسب ش  يها هر    ن عبارت يا

ج فـرا  ينتـا  ).۹( شـود  ي مـ ي نمره گـذار ۳ تا ۰مار از يتوسط ب 
) BDI(  بـک يل انجام شده در مورد پرسـشنامه افـسردگ      يتحل
 تـا  ۷۳/۰ن ي آن بي درونيب همساني از آن است که ضر    يحاک
 ييل از باز آزماصب اعتبار حايضر. است/ ۸۶ن يانگي با م۹۳/۰

 ۴۸/۰ت در دامنه ي و نوع جمعن دفعات اجرايبرحسب فاصله ب
 کـه   ي مشابه ياسهاين آزمون با مق   ي ا نيمچنه . قرارداد ۸۶/۰تا  

نـشان   را   ي متوسط يکنند، همبستگ  ي م يبند  را درجه  يافسردگ
   .)۱۰( داده است
ــوا ــارتيمحتـ ــوزش مهـ ــسات آمـ ــا  جلـ ــدگيهـ   ي زنـ

ـ     ی ، معارفـه  يي خوش آمـد گـو     : اول ی جلسه   ي خـود و معرف
   ضـــرورت،خودشـــانتـــک تـــک افـــراد گـــروه توســـط 

ـ تعر ،ي زنـدگ  يها آموزش مهارت   ،ي زنـدگ  يهـا  ف مهـارت  ي
خالصه بـه    و اشاره    ي زندگ يده مهارت اصل   ي معرف ،خچهيتار

ــداف آن ــا، تع اه ــيه ــاوي ــسات آ ين عن ــان جل ــدهين و زم   .ن
ـ  تعر ،ي آموزش مهـارت خـود آگـاه       : دوم ی جلسه ود ف خـ  ي

 يهـا  يگژي، و  افراد تاب آور   يها يگژي و ، عزت نفس و   يآگاه
  .يد خودآگــاهيــشناســند و فوا ي کــه خودشــان را مــيفــرادا
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، موانع يف همدلي تعر-يرت همدلا آموزش مه : سوم ی جلسه
ژه گوش دادن فعـال  يوه  ب ي همدل يها ن روش يتر ، مهم يهمدل
  يد همدليو فوا

 -لها و حل مـس    يريگ مي آموزش مهارت تصم   : چهارم ی جلسه
ـ ، اهم يريم گ ي، مراحل تصم  يريگ ميف تصم يتعر ـ فوات و   ي د ي

ـ ، تعريريـ گ ميکسب مهـارت تـصم    له، اف مهـارت حـل مـس   ي
ـ     تيفعال  له ضـرورت دارد   ا حـل مـس    ي کـه بـرا    يهـا و مراحل

 ممکــن، انتخــاب راه يهــا  راه حــلی هيــله، ارااف مــسيــعرت(
  ). مناسب و اجرايها حل

   ارتبـاط مــوثر و  ي آمـوزش مهــارت برقـرار  : پـنجم ی جلـسه 
ـ       يمهارت ا  ـ  تعر -ين فـرد  يجاد و حفـظ روابـط ب    مهـارت في

    ارتبــاط مــوثري در برقـرار ي اصــليهــا  سـبک ،ارتبـاط مــوثر 
و ) سبک پرخاشگرانه، سبک منفعالنه و سبک جرأت مندانـه        (

ـ   يـ شناخت عناصر ارتبـاط تعر     ، ين فـرد يف مهـارت روابـط ب
  .ر و فوايـد روابـط بـين فـردي         مـوث  ين فـرد  يت روابط ب  ياهم

 - آموزش مهارت تفکـر خـالق و تفکـر نقـاد         : ششم ی جلسه
د تفکـر خـالق،   يـ ف مهارت تفکر خـالق، اهـداف و فوا      يتعر

 يهـا  ف مهارت تفکـر نقـاد، راه     ي تعر ،تيت خالق ي تقو يها راه
  .د تفکر نقاديت تفکر نقاد، فوايتقو

ـ  تعر -هـا  جـان ي آموزش مهارت مقابله با ه     : هفتم ی جلسه ف ي
م بـروز خـشم،     يف خشم، عال  يها، تعر  جانيمهارت مقابله با ه   

ت و کنتـرل    يري مـد  يهـا  وهيشم، ش  خ یعلل بروز خشم، اجزا   
  .خشم
ـ     : هشتم ی جلسه  تعريـف   - اسـترس  ا آموزش مهارت مقابله ب

ف مهارت مقابله بـا اسـترس، منـابع اسـترس و            يتعر استرس،
 يهـا  وهي مقابله بـا اسـترس و شـ        يزا، راهبردها  عوامل استرس 

  . سازگارانهيا مقابله
  آمدبه عمل ) پس آزمون ( يابيروه ارز در آخر جلسه از افراد گ     

 ي قدردان ين دوره آموزش  يخاطر شرکت در ا    و از همه اعضا به    
  .شد

  
  ها افتهي

ــدا داده      ــ و ســپس تجزيفي توصــيهــا در ابت ــه و تحلي ل ي
 ).۱جـدول  (ه شـده اسـت    يـ ات پـژوهش ارا   ي فرضـ  ياستنباط

  

  ش و پس آزموني نمرات اضطراب در پيفي توصيها  داده:۱ جدول
  ريمتغ  پس آزمون  ش آزمونيپ

  انحراف استاندارد  نيانگيم  انحراف استاندارد  نيگانيم
  ۳۶/۶  ۴۷/۱۶  ۲۳/۱۱  ۱۳/۲۴  يشيگروه آزما

  ۰۳/۸  ۰۷/۲۵  ۶۰/۹  ۸۰/۲۴  كنترلگروه 
  

هاي  دست آمده از شاخص براساس نتايج به :ت اضطرابيوضع
توان چنين عنوان نمود كه ميانگين دو گروه كنترل        مي يتوصيف

 تفاوت زيادي نـدارد ولـي    پيش آزمون  ی و آزمايش در مرحله   

 متغيـر  ی  پـس آزمـون تغييـر محـسوس در نمـره          ي در مرحله 
 پيش آزمون و نيز نسبت بـه پـس     ی اضطراب نسبت به مرحله   

  ).۲جدول  (آزمون گروه كنترل ايجاد شده است
  

  ش و پس آزموني در پي نمرات افسردگيفي توصيها  داده:۲جدول 
  ريمتغ  پس آزمون  ش آزمونيپ

  انحراف استاندارد  نيانگيم  نحراف استانداردا  نيانگيم
  ۵۶/۱۱  ۶/۲۲  ۵۹/۱۲  ۰۰/۲۸  يشيگروه آزما

  ۳۲/۸  ۱۳/۳۰  ۸۹/۹  ۶۷/۲۶   كنترلگروه
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ــع ــسردگيوض ــ  :يت اف ــايج ب ــاس نت ــده از ه براس ــت آم دس
چنين عنوان نمود كـه ميـانگين        توان هاي توصيفي مي   شاخص

 پـيش آزمـون تفـاوت    ی دو گروه كنترل و آزمايش در مرحلـه  

 پس آزمون تغييـر محـسوس در    ی زيادي ندارد ولي در مرحله    
و نيـز    متغير افسردگي نسبت به مرحلـه پـيش آزمـون            ی نمره

   ).۲جدول ( آزمون گروه كنترل ايجاد شده است نسبت به پس
  

  رنفياسم - ها بااستفاده از آزمون کولموگروف ع دادهي نرمال بودن توزي بررس:۳ جدول
  رنفياسم - آزمون کولموگروف

  ريمتغ
  معناداريسطح   يدرجه آزاد  مقدار

  يافسردگ  ۱۶۵/۰  ۱۵  ۱۸۷  شيگروه آزما
  ۱۵۰/۰  ۱۵  ۱۹۰  كنترلگروه 

  ۱۶۱/۰  ۱۵  ۱۸۸  شيگروه آزما

يمتغ
  ر

  اضطراب
  ۲۰۰/۰  ۱۵  ۱۴۴  كنترلگروه 

  
ـ  تحق يهـا  هي فرض يبررس    نرمـال بـودن    يبررسـ : الـف : قي
ــتوز ــا ع دادهي ــ :ه ــ ) ۳(دول ج ــشان م ــطح  ين ــه س ــد ک   ده

ــ ــ يادارمعن ــروه يه ــدام از گ ــسردگ  چ ک ــرات اف ــا در نم   يه
جه گرفت يتوان نت يپس م. ستي ن۰۵/۰و اضطراب کوچکتر از 

ــه توز ــک ــرات از توي ــزع نم ــ ي ــاوت معن ــال تف   يدار يع نرم
  بـه عبـارت   . بودن نمـرات برقـرار اسـت       شرط نرمال   و ندارد

ــر توزيد ــگ ــسردگ  ي ــه در اف ــروه نمون ــرات گ ــال نيع نم   رم
  .باشد يم

  
 ها ي آزمودنيانس نمرات درون گروهي کواري همگني بررسين برايج آزمون لوي نتا:۴ جدول

  يادارعنسطح م  F dF1  dF2 مقدار  رييمتغ
  /۱۳۴  ۲۸  ۱  ۳۸/۲  يافسردگ

  /۴۶۱  ۲۸  ۱  /۵۹۹  اضطراب
  

ــ: ب ــيبررس ــ کواري همگن ــي ــرات درون گروه   يانس نم
ن در ي لـو Fکـه مقـدار   دهـد    ينشان م ) ۴(جدول   :ها يآزمودن

ـ  =۰۵/۰Qسطح   ـ  باشـد پـس مفر    يدار نمـ   ي معن  يوضـه همگن
  .ها برقرار است انسيکوار

  
  ونيب رگرسي شي همبستگي بررس:۵جدول 

  يادارعنسطح م  يدرجه آزاد  F مقدار  ريمتغ
  /۱۸۴  ۱  ۸۶/۱  قي و گروه تحقيتعامل افسردگ

  /۱۰۰  ۱  ۷۴/۷  قيتعامل اضطراب و گروه تحق
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  ) ۵(جــدول  :ونيب رگرســي شــي همبــستگيبررســ: ج
   =ds/۰۵ در ســـطح Fدهـــد کـــه مقـــدار    ينـــشان مـــ 

  ون برقـرار   يگرسـ رب  يوضـه شـ   فرباشـد پـس م     يدار نمـ   يمعن
  .باشد يم

  

  ه اوليانس در مورد فرضيل کواريج تحلي نتا:۶جدول 

  يعيشاخص منابع طب
مجموع 
  يدرجات آزاد  معذورات

ن يانگيم
  ب اتايضر  يادارعنسطح م  Fقدار م  مجذورات

  ۲۲۲/۰  /۰۱  ۷۲/۷  ۱۷/۳۲۷  ۱  ۱۷/۳۲۷  شاثرهمپرا
  ۳۱۵/۰  /۰۰۲  ۴۲/۱۲  ۳۵/۵۲۶  ۱  ۳۵/۵۲۶  اثرگروه
        ۳۵/۴۲  ۲۷  ۴۹۵/۱۱۴۳  خطا

          ۲۹  ۳۷/۲۰۲۵  ح شدهيجمع کل تصح
  
  

 در کـاهش اضـطراب   ي زندگيها آموزش مهارت  :)۱( هيفرض
ـ  به مـواد اف    ي وابستگ يافراد دارا   يبـرا  . اثـربخش اسـت    ينوي
ـ ه از آزمـون تحل    ين فرضـ  يآزمون ا  ـ انس  يـ ل کوار ي  طرفـه  کي

)ANCOVA (  باتوجـه بـه     .ر استفاده شـده اسـت     يبه شرح ز
ــا داده ــدول يه ــدار ) ۶( ج ــات آزاد=۴۲/۱۲Fمق ــا درج    ي ب

جـه  يتـوان نت   يلذا م . باشد يادار م  معن =۵/۰aدر سطح   ) ۲۷او  (
ر ي اضطراب تاث بر کاهشي زندگيها گرفت که آموزش مهارت

 يهـا  ر آمـوزش مهـارت    يدهد کـه تـاث     يمقدار اتا نشان م   . دارد
. باشـد  ي درصـد مـ  ۵/۳۱ بر کاهش اضطراب به انـدازه     يزندگ
. گـردد  ير مـ  ينـان تـاث   ي درصد اطم  ۹۵ق با   ين فرض تحق  يبنابرا

دهد کـه   ينشان م كنترل   ش و ين دو گروه آزما   يانگي م ی سهيمقا
ـ پـس آزمـون کـاهش پ    ي ش در مرحله  ين گروه آزما  يانگيم دا ي

 يزندگ يها توان گفت که آموزش مهارت    يپس م . کرده است 
  .شود ي مموجب کاهش اضطراب

  

  

  ه دوميانس در مورد فرضي کوارج تحليلي نتا:۷جدول 

  راتييشاخص منابع تغ
جمع 

  مجذورات
  يدرجات آزاد

ن يانگيم
  مجذورات

  ب اتايضر  يادارعنسطح م  F مقدار

  ۰۷۵/۰  ۱۴۹/۰  ۲۰۵/۲  ۴۹/۲۱۴  ۱  ۴۹/۲۱۴  شاثر همپرا
  ۱۴۹/۰  ۰۳۸/۰  ۷۴/۴  ۵۴/۴۶۱  ۱  ۵۴/۴۶۱  اثرگروه
  ۲۹/۹۷  ۲۷  ۸۴/۲۶۲۶  خطا

    ۲۹  ۹۷/۳۲۶۶  ح شدهيجمع کل تصح
      

  
 ي در کـاهش افـسردگ     ي زندگ يها آموزش مهارت ) ۲(ه  يفرض

ـ  به مـواد اف    ي وابستگ يافراد دارا   يبـرا  . اثـربخش اسـت    يوني
ـ     ين فرضـ  يآزمون ا  ـ انس  يـ ل کوار ه از آزمـون تحلي ک طرفـه   ي

)ANCOVA (  بـا توجـه بـه       .ر استفاده شده است   يبه شرح ز

ــا داده ــدول يه ــدار ) ۷( ج ــا د=۷۴/۴Fمق ــات آزاد ب    يرج
تـوان   يلـذا مـ  . باشـد  يدار م ي معن=۰۵/۰aدر سطح  ) ۲۷ و   ۱(
 برکــاهش ي زنــدگيهــا جــه گرفــت کــه آمــوزش مهــارتينت

ـ    يمقدار اتا نشان م    .ر دارد ي تاث يافسردگ ر آمـوزش   ياثدهد که ت
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 درصـد  ۹/۱۴ به اندازه   ي کاهش افسردگ   بر ي زندگ يها مهارت
ـ نـان تا  ي درصـد اطم   ۹۵ق بـا    ين فرض تحق  يبنابرا .باشد يم د يي
كنتـرل  ش و   يدو گـروه آزمـا    نمرات  ن  يانگيسه م يمقا. گردد يم

 پس  ی ش در مرحله  يگروه آزما نمره  ن  يانگي که م  دهد مينشان  
وان گفت که آمـوزش     ت يپس م  .دا کرده است  يآزمون کاهش پ  

  . شود ي مي موجب کاهش افسردگي زندگيها مهارت
  

  بحث 
ـ  پـژوهش، بـا مقا     يها افتهيج  ينتا      ـ م ی سهي ن نمـرات   يانگي

ـ     ي دو گروه، ب   اضطراب پس از آموزش    ن دو  يانگر تفـاوت در ب
زان اضطراب مـشاهده    ي در م  يباشد و تفاوت معنادار    يگروه م 

. باشـد  ي درصد م۵/۳۱زه اندا ش به يشد و کاهش در گروه آزما     
 ي زنـدگ  يهـا  تجه گرفت که آمـوزش مهـار      ي توان نت  يپس م 

ن يـ دسـت آمـده از ا    هج ب ينتا .شود يموجب کاهش اضطراب م   
  از پژوهـشگران همـسو اسـت     ي برخـ  يهـا  افتـه يپژوهش بـا    

تـوان گفـت آمـوزش       ين موضـوع مـ    يـ ن ا يدر تبي  ).۲و۳و۱۱(
ـ ز. دگـذار  ير م يثا در کاهش اضطراب ت    ي زندگ يها مهارت را ي

. ت اسـت  ي موقع ينيب شي از نداشتن مهارت و پ     ياضطراب ناش 
گـران  ي رفتـار د   ی  بر نحوه  يتناگر ما ارزشمند بودن خود را مب      

اگر مـردم بـا مـا خـوب     . ميا  مرتکب شده  ي اشتباه بزرگ  ميبدان
هـا   م و اگر آنيکن ي و خشم مي احساس افسردگ  برخورد نکنند 

ـ ک يبا ما خوب باشند، احـساس اضـطراب مـ          ـ ز. مين را فکـر   ي
ـ    نآم اگر چه    يکن يم  يها در حال حاضر با ما خوب هـستند ول

ـ تنها راه ب. ن طور نباشد ينده ا يممکن است در آ    رون آمـدن از  ي
  .شتن استيرش خوين دام پذيا

 را  يماري ب يش آگه ي پ يم مصرف مواد و اضطراب    ااختالالت تو 
ـ    يطور بارز خطـر خودکـش      هبدتر کرده و ب    مـاران  ين ب ي را در ب

ـ   يک قطب ي ي اساس يبتال به افسردگ  م  بـاال  ي و اخـتالل دو قطب
ـ ان ب يـ طـه طارم  ن راب يدر ا  .)۱(برند   يم ـ  ي  از  يکـ ي کنـد    يان م
ـ يهــا يمـار يب  کــه احتمــال مـصرف، ســوء مــصرف و  ي روان

.  اسـت  يآورد، اخـتالالت اضـطراب     ي را به وجـود مـ      يوابستگ

ز  ايي رهاي براي روانيها يمارين نوع بيان به اي از مبتاليبعض
 خود و کسب آرامش ممکن است به استفاده از يرنج و ناراحت  
 يهـا  مـوزش مهـارت   آ ين اثر بخـش   ي همچن يو .مواد بپردازند 

د نموده ييا را در کاهش اضطراب و سوء مصرف مواد ت      يزندگ
ن پژوهش نشان داد آموزش    ي ا يها افتهي يطور کل  هب .)۷( است

هش شود که اضطراب فـرد کـا       ي موجب م  ي زندگ يها مهارت
ز اثـر  يتواند برکاهش مصرف مواد ن  يابد و کاهش اضطراب م    ي

تر از مـداخالت    د و مـوثر   ي مف يريجه گ ي نت يبخش باشد و برا   
، ي، اعتقـاد  يل فرهنگـ  ي مانند مـسا   يد عوامل مهم  ي با يآموزش
ـ  افراد مدنظر قرارگي و خانوادگي، فرد ي، اقتصاد ياجتماع  .ردي
ـ  می سهي پژوهش با مقايها افتهيج ينتان  يهمچن ن نمـرات  يانگي

ـ  پس از آزمون دو گـروه ب       يافسردگ ـ   اانگر تفـ  ي ن دو  يوت در ب
 مـشاهده   يدگزان افسر يدر م ري  داباشد و تفاوت معنا    يگروه م 

 ي زنـدگ ياه جه گرفت که آموزش مهارتيتوان نت ي پس م .شد
ن يـ دسـت آمـده از ا   هج بينتا .شود ي ميموجب کاهش افسردگ 

 وهشگران همسو اسـت   گر از پژ  ي د يبرخ يها افتهيپژوهش با   
 ي زنـدگ  يها  آموزش مهارت  ياثر بخش  نييتب ).۱۰ و۱۲ و۱۳(

توانـد بحـث شـود کـه         ين صورت م  ي بد يدر کاهش افسردگ  
.  و مـصرف مـواد، دو طرفـه اسـت    ي احساس افسردگ ی رابطه

 فـرار و    يتواند باعث شود که فـرد بـرا        ي م ياحساس افسردگ 
ـ  آورد و اعت   ين، به مصرف مواد رو    يتسک ف مـواد   اد و مـصر   ي

د و به حالت خـود      ي را تشد  يتواند احساس افسردگ   يمخدر م 
ک يـ ن دو حالـت بـه صـورت        يدر واقع ا  . ل کند يرانگر تبد يو
کا ي در آمريا مطالعه.  کننديد ميگر را تشديکديوب يکل معيس

 کـه مـصرف   يکـسان   درصـد از ۵۰ تا ۱۵ن ينشان داده است ب  
ـ  ا در ).۱۴( د هستن يمواد مخدر دارند دچار افسردگ     ن راسـتا   ي

 ۴/۴۲ نـشان دادنـد کـه حـدود          يافقه و همکاران در پژوهـش     
ش بـه  يال به سوء مصرف مـواد قبـل از گـرا   تدرصد از افراد مب  

 درصـد پـس از     ۱۲اند و تنهـا       بوده ي افسردگ يمواد دچار نوع  
ها،  افتهيبا توجه به   .  شده بودند  يش به مواد دچار افسردگ    يگرا
عنـوان   اد را بـه  يم با اعت  ا تو ياد، افسردگ ين اعت ي از محقق  ياريبس
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 دربـاره  ي دانسته و معتقدند که بحث مداوم   ي اساس لک مشک ي
 و مشکالت سـوء     ياختالالت خلق ص همزمان   ين و تشخ  ييتع

  ).۸و۱۵(وجود دارد مصرف 
  
  يريجه گينت

  رسـد کـه    يپـژوهش بـه نظـر مـ    اين  هاي افتهي با توجه به       
  

ند کـه کمتـر در   ک ي به فرد کمک م   ي زندگ يها آموزش مهارت 
 ي و يرد و کاهش افسردگ   ي قرار گ  ي خلق منف  ی معرض تجربه 

در مجمـوع بـا      .ز اثر بخش خواهـد بـود      يدر کاهش مصرف ن   
ـ  پـژوهش پ  يهـا  افتهيتوجه به    ـ ي ن روش يـ شـود از ا  يشنهاد م

ـ  در مراکـز درمـان اعت      يآموزش ـ اد و پ  ي  از عـود افـراد   يريشگي
   .وابسته به مواد مخدر استفاده شود

  

  
 

References  

1- Kaplan and Sadok. Summary of psychiatry. 

Translated by N. Pourafkari. Tehran Shahr-e-ab 

publications. 2011. 

2- Botvin GJ. Life skills program, midde school 

curriculum, national health promotion assocociate 

inc. Available from: http://www. lifeskillstraining. 

com 

3- Botvin GJ. Life skills Training, princeto Health 

press Inc. 2000. 

4- Hazelden P. Pacts about Addiction and 

Depression” Mental Health Center, Foundation. 

2004. 

5- Lewin. Clinical and theorical aspects of 

depression. In: Calhoun, K.ND AL. Innovative 

treatment methods in psychopathology. 1984. 

6- Lewinsohn P, Arconad M. Behavioral 

treatment of deperession: A social Learning 

approach, InJ.F.Clarkin 8H.I.Glazer (Eds). 1981. 

7- Taromian F. Facts about healthy living without 

drug abuse. Tehran: Tarh-o-Naghsh publications. 

8- Afqheh S, Khalilian A.R. Studying the actors 

associated with addiction in Mazandaran 

province. J Mazandaran Unive Med Sci. 1996; 12: 

25-30. 

9- Beck AT, Steer RA. The psychological 

coporatio: New York. 1984. 

10- Amiri-Barmkuhi A. Teaching life skills 

to reduce depression. Iran Psychol. 2008; 20: 297-

306. 

11- Haj- Amini A. The effect of life skills 

education on adolescents' emotional reactions. J 

Behav Sci. 2008; 3: 263-70. 

12- Levin S. Some suggestions for treating the 

depressed patient, Inw. Gaylin (Ed), The meaning 

of despair. New York: Aronson. 1968. 

13- Lorand S. Dynamics and therapy of 

depressive states In W. Gaylin (Ed.), The meaning 

of despair. 1968. 

14- Momtazi S. Family and Addiction. Zanjan: 

Mahdis Publications. 2003. 

15- Kalin NH, Shelton S. Opiate modulation of 

separation- induced. Distress in non- human 

primates. Brain Res. 1998; 440: 285-920. 

 

 



  و همكارانمسعود حجازي دكتر  
 

  ١٣٩٥مرداد و شهريور , ١٠٤ي  شماره, ٢٤ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

29 

Efficacy of Life Skills Training on Reducing Anxiety and Depression in Drug Dependent 

Subjects 
 

Hejazi M1, Sobhi A1, Sadeghi jahan A1 
1Dept. of Psychology, Faculty of Education, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran. 

 

Corresponding Author: Hejazi M, Dept. of Psychology, Faculty of Education, Islamic Azad University, Zanjan 

Branch, Zanjan, Iran. 

E-mail: masod1357@yahoo.com 

Received: 15 Jun 2015      Accepted: 27 Sep 2015 
 

Background and Objective: Pervasive prevalence of mental disorders among drug dependent individuals 

may reduce the success of treatment for drug addiction. In this study, the effect of life skills training on 

attenuation of anxiety and depression among drug dependent people referred to drop-in centers for harm 

reduction in Zanjan City was investigated.  

Materials and Methods: The population included 90 drug dependent subjects referred to drop-in center for 

harm reduction in Zanjan City. Using convenience sampling method, the researchers took advantage of 

pretest-posttest control group design throughout this study. Beck Anxiety Inventory and Beck Depression 

Inventory were implemented as instruments. Teaching life skills to the experimental group was carried out 

for 8 sessions 90 minutes each. Analysis of covariance in inferential statistics was used to analyze the 

collected data. 

Results: The results exhibited diminution in the experimental group’s post-test anxiety and depression 

scores. 

Conclusion: Life skills training can be valuable in reducing depression among drug abusers and in the 

similar way can be efficient in reducing mental disorders of drug dependent people. 
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