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چكيده
هدف :مصرف شيشه كاركردهاي مغزي و شناختي را مختل ميكند و ول شديدي در مصرف كننده ايجاد
مي كند .پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير مداخالت مبتني بر اللوي ماتريکس در تغيير منب كنتر و
كاهش ول و گرايش به مصرف شيشه انجا شد .روش :روش پژوهش نيمه آزمايشي و طرح پيش آزمون-
پس آزمون با گروه گواه بود .از بين مردان معتاد به شيشه تحت درمان در كلينيك ترک اعتياد در شهر رشت
 01نفر به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و به طور تصادفي و مساوي در گروههاي آزمايش و گواه
جايلزين شدند .مداخالت مبتني بر اللوي ماتريکس 4جلسه گروهي براي آزمودنيهاي گروه آزمايش
اجرا شد و براي گروه كنتر هيچ برنادر گروه آزمايش انجا شد .در پايان منب كنتر  ،ول مصرف و تمايل
به اعتياد در هر دو گروه دوباره اندازهگيري شد (پس آزمون) و داده ها با استفاده از تحليل كواريانس
چندمتغيره تحليل شد .يافته ها :نتايج نشان داد كه مداخالت مبتني بر اللوي ماتريکس ميتواند منب كنتر
مصرفكنندگان شيشه را تغيير دهد و ول مصرف و تمايل به اعتياد را كاهش دهد ( .)P>1/10نتيجهگيري:
نتايج پژوهش شواهدي را پيشنهاد مي كند كه مداخالت مبتني بر اللوي ماتريکس روش آموزشي -درماني
مناسبي براي تغيير منب كنتر و كاهش ول مصرف و تمايل به مصرف شيشه باشد .کليدواژه ها :اللوي
ماتريکس ،منب كنتر  ،ول مصرف ،مصرف شيشه
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مقدمه

در حا حاضار درمان مواد محرک از جمله شايشااه از مشاکل ترين درمانهاي ساوءمصاارف
مواد اساات .براي درمان ،بر اساااس مدت ،مقدار ،نوع و روش مصاارف ممکن اساات فرد نياز
باه درماان دارويي به صاااورت بساااتري يا سااارپايي داشاااته باشاااد .بعد از آن كه اختالالت
روان پزشاااکي بيمار مورد بررساااي و درمان قرار گيرد ،به دنبا آن آموزش خانواده ،آموزش
مهاارت هااي بهبودي اولياه و پيشاااليري از باازگشااات و رفتاار درمااني بااياد انجاا شاااود
(مارگولين ،بيتل ،اوليور و اوانت  .)0110 ،0نتايج پژوهشاي نشااان داد كه  %01تا  %01معتاداني
كه تحت درمان شاايشااه قرار ميگيرند ،دچار عود مي شااوند .مرور مطالعات گذشااته نشااان
ميدهاد ،اثربخشاااي درماانهااي نلهادارناده دارويي ،بدون مداخلههاي رواني -اجتماعي ،به
علت اطالعات دارويي  0پايين و ميزان باالي ريزش  3ضااعيف ميباشااند .مصاارف شاايشااه از
ساا  0364در بين جوانان ايراني رايج شاده اسات (ابهري )0366 ،و مصرف اين مواد در بين
جواناان ايراني و معتاادين ترک كرده رو باه افزايش اسااات (ناارنجيها .)0366 ،به گزارش
170

4

جهان وجود دارد (گريبوت و داودارد .)0101 ،
متآمفتامين يك ماده محرک غي رقانوني اساات كه به صااورت مصاانوعي تهيه ميشااود.
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دفتر مصارف دارو و جر ساازمان ملل متحد ( 05 ،)0116ميليون مصرفكننده آمفتامين در

در ايران عمدتا با نا شاايشااه شااناخته مي شااود .شاايشااه ماده قوي و تقويت كننده مربت رفتار
اسات (وجتانلا ،خالکيتس ،فيسنلروند و پارسونز  .) 0114 ،5تغييرات آناتوميکي و تغييرات
رواني پااياداري در حين مصااارف اين ماده و به دنبا قط اي جاد ميشاااود (باوا ،جاكوبوس،
مااحمود ،يااناگ ،و تاپرت  .) 0100 ،8به موازات افزايش ميزان يا طو مصااارف ماده ،اثرات
تشاديد شااده و به دنبا آن افسااردگي ،اضااطراب شااديد ،خوابآلودگي ،انزوا ،تعارضهاي
بين فردي ،وساوساه مواد و حتي روانپريشاي آشکار ميشود .مصرف شيشه مي تواند موجب
از دسات دادن حافيه ،بروز پرخاشالري و مشاکالت رواني ،ساوء تغذيه و مشاکالت شااديد
5. Wegtanga, Khalkitis, Fischgrund,
& Parsons
6. Bava, Jacobus, Mahmood, Yang,
& Tapert

1. Margolin, Beitel, oliver, & Avants
2. compliance
3. dropout
4. Grebot, & Davdard

اصغر جعفری و ساتي نژادمحمد

دندان شااود .سااوءاسااتفاده از متآمفتامين به افزايش انتقا بيماريهاي عفوني ،مانند هااتيت
و ايدز كمك ميكند ( ورديجو ،توريبيو ،اوروزكو ،پيونت ،و پرز-گارسيا .)0101 ،0
لينتون  )0116( 0در پژوهشاااي بر روي مصااارف كنندگان مواد مخدر دريافت كه از ميان
عوامال مؤثر در ساااوءمصااارف مواد ،ول مصااارف نقش مهم تري در پادياده باازگشااات و
وابساتلي به مواد دارد .ول مصارف ،يك ميل غيرقابل كنتر براي مصرف مواد است ،ميلي
كه اگر برآورده نشااود دردهاي روان شااناختي و بدني فراواني همنون ضااعف ،بياشااتهايي،
اضاطراب ،بي خوابي ،پرخاشالري و افسااردگي را در پي دارد .ول يا وساوسااه ،اولين مرحله
بيماري اعتياد به شايشاه اسات كه با بار او مصارف شروع ميشود .ادامه مصرف آسيبه اي
بيشتري در ابعاد جسماني و رواني بيمار ايجاد ميكند (محمدي.)0303 ،
شاروعكنندههاي ول مصارف ،محلها ،اشاخاص ،اشيا ،موقعيتها و يا شرايط دروني و
بيروني هسااتند كه ميل به وسااوسااه را در معتادان در حا بهبودي زنده ميكنند (ني ك فرجا ،
ممتازي ،جعفري و خسااروي .)0300 ،افزون بر اين اورين  3و همکاران ( )0100در پژوهشااي
به اين نتيجه رسايدند كه ويژگيهاي شاخصايتي و سط ثبات عاطفي و كانون كنتر افراد با

171

تمايل به مصاارف مواد مخدر رابطه وجود دارد .منب كنتر يك ويژگي اساات كه بر اساااس

171

دارند و احتما بروز رفتارهاي ناساازگارانه مانند اعتياد در آنان بيشاتر اسات (شاهابي.)0367 ،
در مورد روش هااي درمااني فعلي براي درماان اعتيااد و كااهش مصااارف مواد ،مي توان
گفات كاه بيشاااتر اين روش هااي درمااني باه صاااورت محدود و تك بعدي به درمان اعتياد
پرداختاه اند و بيشاااتر تا پايان فرآيند درمان بيمار را همراهي ميكنند .اكرر درمانهاي رواني-
اجتماعي جديد و موفق براي اجتناب يا مقابله با وسااوسااه مصاارف مواد سااعي ميكنند كه از
طريق افزايش انليزش در فرد و ياا از طريق آموزش و تمرين شااايوههااي جادياد رفتاري از

2. Linton
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آن افراد احسااااس ميكنناد چقادر بر موقعيت ها توانايي كنتر دارند و داراي دو بعد دروني
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مصااارف مواد جلوگي ري كنناد و معموال به صاااورت چندوجهي بوده و تنها به قط اعتياد و
جلوگيري از مصرف اكتفا نميكنند.
انساااتيتو كااليفرنياا نخساااتين بار اللوي ماتريکس  0را براي درمان بيماران و خانوادههاي
آنان تدوين كرد .براي درمان اختالالت ناشاااي از وابساااتلي به شااايشاااه ،الز اسااات بيمار
مهاارتها اي الز براي حال مشاااکالت را يااد بليرد تا بعد از اتما درمان بتواند از پس حل
مشاااکالتش برآيد .در طو دوره درمان ،در جلساااات درماني پيرامون مباحث و مهارت هاي
اوليه بهبودي ،و مباحث پيشااليري از عود با بيماران كار ميشااود (كفراشااي .)0360 ،اللوي
درمااني ماااتريکس فقط باه انج اا جلساااات درمااني ختم نمي شاااود بلکاه باا بهره گيري از
آموزش هاا و انجاا تمريناات در خااناه و محيط زنادگي و كاار ادامه مي يابد .درمانلر اعتياد
ماانناد ياك مربي ،پاا به پاي بيمار اعتياد ،روش و مهارتهاي علمي براي بهبود بيماري اعتياد
را بااه مراج خود آموزش مي دهاد و اين مساااير را براي ياك دوره درماااني طوالني ادامااه
ميدهد تا مطملن شاااود بيمار به تمامي مهارتها و ابزارهاي الز براي حفم بهبودي دسااات
172
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يافته است.
در اين روش درماني سااعي مي شااود تا بيمار بتواند از توان واقعي خود به تدريج اسااتفاده
كرده و ساااط آماادگي رواني و عملکردهاي رواني خود را در جريان درمان افزايش دهد و
از پتاانسااايال دارو باه عنوان كماك كننده مکمل اساااتفاده كند .در اين روش درماني پرهيز
تادريجي ،تقويات حوزههاي عملکرد رواني ،اجتماعي و حرفهاي مورد هدف قرار مي گيرد،
تاا نسااابات باه خود و بيمااري اش بينش پيادا كرده و مزايااي پرهيز را درک كند (كارخانه،
 .) 0300باه طور كلي ماداخالت درمااني مااتريکس در محورهاي زير صاااورت ميپذيرد كه
به نوعي مزيت اللوي درماني ماتريکس را نساابت به ساااير روشهاي درماني اعتياد نشااان مي
دهد:


افزايش اطالعاات كمي و كيفي بيمااار و اطرافياان در مورد اعتياااد ،نحوه ايجااد و
چلونلي درمان آنها

1. Matrix

اصغر جعفری و ساتي نژادمحمد


آموزش مهااارت هاااي پيشاااليري از عود و مااديرياات موارد احتماالي لغزش و
روشهاي پاک ماندن



آموزش مهارت هاي پيشليري از ايجاد ول مصرف و كنتر ول ايجاد شده



آموزش مهاارتهااي زندگي ساااالم و پاک نيير برنامهريزي ،ارتباط با ديلران ،و
تفريحات سالم



اصالح مشکالت رواني ،معنوي و استرسهاي همراه اعتياد



مديريت درمان اختالالت جسماني همراه بيماري اعتياد.

از آنجايي كه اعتياد يك بيماري اسااات كه پيامدهاي زيساااتي ،رواني و اجتماعي زيادي
باه دنبا دارد و اغلب برنامههاي درماني ،كاهش يا قط مصااارف دارو را هدف اصااالي خود
قرار ميدهند و بيماران وابسااته به مواد مشااکالت فراواني دارند ،معموال اين افراد به مصاارف
دوبااره مواد باازگشااات مي كنناد .بادين ترتياب ،برنااماه درمااني ناه تنهاا بايد كاهش و قط
مصاارف دارو را هدف قرار دهند ،بلکه بايد متغيرهاي روان شااناختي مرتبط و مهم در ارتباط
با شااروع و ادامه مصاارف مواد را نيز در نير بليرد .همننين افراد داراي سااوءمصاارف مواد

173

در ياك اللوي خااص رواني -اجتمااعي قرار نميگيرناد و تاثير عوامل زيساااتي -اجتماعي

173

داراي مشااکالت متعددي هسااتند ،آموزش مهارتها ،با توجه به ويژگيهاي فردي ،فرهنلي
و خانوادگي متناسااب هر كدا از مراجعان از اهميت بااليي برخوردار اساات .بنابراين هدف
درماان ،نباايد فقط كاهش و يا ترک مصااارف مواد در جريان درمان باشاااد ،بلکه در فرآيند
درماان بااياد مهارتهايي را به افراد آموزش داد كه حتي مدتها پس از ختم درمان نيز براي
او مفياد بااشاااناد .در اللوي درمااني مااتريکس آموزش مهاارتها جايلاه خاصاااي دارد و
بيماران با فراگيري مهارتهاي امتناع از پذيرش شاايشااه ،حلمساالله ،كنتر خشاام ،ارتباط
موثر و رفتارهاي قاطعانه ،ياد مي گيرند در برابر وساااوساااه مقاومت كرده ،از موقعيتهاي
پرخطر اجتناب كنند و به افراد اصاراركننده نه بلويند و با فراگيري تکنيكهاي شااناختي به
1. Rawson
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بااياد از دريناه گرايشهااي رواني فرد باه مصااارف مواد بلاذرد (راوساااون  0و همکاااران،
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بيماران كمك مي شاود در كوتاه مدت توجه خود را از افکار برانليزاننده شايشاه دور سااازند
و در درازمادت نيز باا اين افکاار باه چاالش برخي زناد و در مجموع باه كماك تکنياكهااي
شااناختي -رفتاري و با افزايش سااط خويشااتنداري از عود جلوگيري ميكند (راوسااون و
همکاران)0104 ،
بر اين اسااااس اللوي درمااني ماتريکس در چارچوب مداخالت ظريف روانشاااناختي
براي حداقل دو جلساااه در هفته براي يك دوره ساااه ماهه تدوين شاااده اسااات (سااايمونز ،0
 .) 0110از اين رو پژوهش حااضااار باا هادف مطاالعه تاثير روش درماني ماتريکس در تغيير
منب كنتر و كاهش ول و گرايش به مصرف شيشه در مردان تحت درمان انجا شد.
روش
جامعه ،نمونه ،و روش نمونهگيري
روش پژوهش نيماهآزماايشاااي و از نوع پيشآزمون-پسآزمون بااا گروه گواه بود .جاامعااه
174
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آماري پژوهش مردان داراي اعتياد به شاايشااه و تحت درمان دركلينيكهاي ترک اعتياد در
شااهر رشاات بودند كه تعداد آنان  51نفر بود .به روش نمونهگيري هدفمند و بر اساااس نمرات
افراد در پرسااشنامههاي تمايل به اعتياد و ول مصاارف ،معتاداني كه در ه ر دو آزمون نمرات
بااليي داشاتند 01 ،نفر به صاورت تصاادفي انتخاب و به طور تصاادفي و مسااوي در دو گروه
 01نفره آزمايش و گواه جايلزين شااادند .چون اين افراد در كلينيك ترک اعتياد بساااتري
بودناد تاا پايان مداخالت هيچ افت نفرات وجود نداشااات و مالکهاي خروج عبارت بودند
از :ابت ال باه بيمااري جسااامااني و رواني خااص با توجه به اطالعات موجود در پرونده درماني،
درياافات درماان دارويي ،عد تمايل به انجا تمرينهاي آموزشاااي و درماني اللوي درماني
ماتريکس.
روند اجرا
بعاد از انتخااب نمونه و گروهبندي تصاااادفي پرساااشنامههاي تمايل به اعتياد ،منب كنتر و
ول مصااارف (پيشآزمون) به افراد هر دو گروه ارائه شاااد و برنامه درماني ماتريکس در 04
1. Simons

اصغر جعفری و ساتي نژادمحمد

جلساه  0سااعته به صاورت گروهي براي گروه آزمايش اجرا شد و گروه گواه هيچ برنامها ي
دريافت نکرد .بعد از اتما جلسااات دوباره تمايل به اعتياد ،منب كنتر و ول مصاارف ار دو
گروه مورد سااانجش قرار گرفات (پسآزمون) .محتواي ماداخلاه باه تفکيك جلساااات در
جدو  0ارائه شده است.
جدول :7خالصه جلسات درماني ماتريكس
جلسه

اهداف جلسه

0

ايجاد رابطه حسنه ،چرا مواد

معرفي افراد توسط خودشان به ساير اعضا بررسي رفتارهاي ورودي كالمي و

را ترک ميكنم (ترازوي

غيركالمي شركتكنندگان ،ترغيب شركتكنندگان به تعيين جنبههايخوشايند

تغيير)

فعاليتهاي انجا شده

اوليه و ظاهرا مربت مصرف مواد مشخ

كردن دوا اثرات جنبههاي خوشايند

مصرف مواد و عوارض ناشي از ترک مواد تکليف :تعيين مهمتريندليلترک
مواد.
0

3

بررسي شروعكنندههاي

بحث پيرامون شروعكننده هاي دروني و بيروني مصرف مواد ،متوقف كردن

(عوامل برانليزاننده،

وسوسه ها ،تمرين :مطرح كردن برانليزاننده هاي مصرف مواد ،اظهارنمودنآنها

تلنلرهاي) مصرف مواد

و كاركردن روي تصميمگيري براي متوقف كردن شروعكنندهها.

بررسي تکليف ،توصيف

تشري  4مرحلهي سير بهبودي (مراحل عالئم جسماني ،پرهيز اوليه ،پرهيز

مراحل سير بهبودي و تمرين

طوالني ،بازگشت به زندگي روزمره) تکليف :تشويق افراد براي به بحث

آن
كنندههاي ب يروني مصرف

بيروني مصرف مواد توسط هر شركتكننده ،شناسايي شروع كنندههاي پرخطر

مواد
5

بررسي تکليف ،شروع

توضي شروع كنندههاي دروني مصرف مواد ،تمرين :ليست شروع كنندههاي

كننده هاي دروني مصرف

دروني مصرف مواد و شناسايي شروع كننده هاي پرخطر دروني توسط هر

مواد
8

بيروني به وسيله هر شركتكننده.

شركت كننده.

بررسي تکليف ،مشکالت

توضي وقاي و مشکالت مرتبط با خانواده كه در سير بهبودي خلل ايجاد مي-

عمده در بهبودي :0اعتماد

كنند ،به بحث گذاشتن مواردي از بياعتمادي خانواده و بررسي آن درباره

خانواده

شركتكنندگان ،تمرين :تشويق شركتكنندكان به شناسايي بياعتمادي و
چلونلي ايجاد آن ،احساسي كه در آنان ايجاد ميكند و پاسخي كه به آنمي-
دهند.

7

بررسي تکليف ،مشکالت

توضي مشکالت و موان بهبودي مانند نداشتن انرژي و توان كار و فعاليت،كم

عمده در بهبودي :0كاهش

آوردن و تخليه شدن انرژي و نقش آن ها در گرايش افراد به سمت مصرفمواد،

انرژي و توان

تمرين :ثبت روزانه ميزان انرژي طي يك هفته.
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گذاشتن تجارب خود در مراحل سير بهبودي ،مشخ

كردن عالئم عمدهخود.

175

تاثير مداخالت مبتني بر الگوی ماتریكس در تغيير منبع کنترل و...
جدول :7خالصه جلسات درماني ماتريكس
فعاليتهاي انجا شده

جلسه

اهداف جلسه

6

بررسي تکليف ،مشکالت

توضي مشکالت و موان بهبودي مانند مصرف خودسرانه ساير داروها،مضرات

عمده در بهبودي :3مصرف

آنها ،انليزه هاي افراد از مصرف ،تمرين :ثبت روزانه داروهاي استفادهشده طي

نابجاي دارو و مواد به عنوان

يك هفته.

جايلزين
0

بررسي تکليف ،توصيف

توضي وسوسه مصرف مواد ،بررسي مشکل وسوسه در هفته گذشته بر حسب

وسوسه به عنوان يك

كي ،كجا و چلونه؟ بررسي باورها ،حاالت رواني و احساسات ناراحتكننده

برانليزاننده مصرف مواد

افراد در هنلا وسوسه مصرف مواد ،تمرين :يادداشت كردن مواردوسوسهخود
تا جلسه بعدي.

01

بررسي تکليف ،با وسوسه چه

بررسي ديدگاه ها و راهکارهاي افراد در هنلا وسوسه ،ارائه و توصيف

بايد كرد؟

راهکارهاي كلي دوري از وسوسه ،ارائه تکليف به اعضا در مورد برانليزانندهها
و راهکارهاي مقابله با آنها.

00

بررسي تکليف ،راههاي
نادرست برخورد با وسوسه

176

00
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176

نادرست افراد در برخورد با وسوسه شناسايي و تجربه آنان بررسي شد.

بررسي تکليف ،افکار،

توضي درباره افکار ،احساسات و رفتارهاي پيشسازنده مصرف مواد .بررسي

احساسات و رفتارهاي پيش -

افکار ،احساسات و رفتارهاي پيش ساز مصرف مواد در افراد و بحث در مورد

ساز مصرف
03

توضي و بحث درباره راه هاي نادرست برخورد با وسوسه ،تکليف :راههاي

آنها.

بررسي تکليف ،احساس بي -

توضي درباره برخي از احساس هاي ناخوشايند و هيجان هاي منفي ناشي ازقط

حوصللي و افسردگي

مصرف مواد ،بررسي هيجان ها و احساسات درباره شركتكنندگان و بحث در
مورد واكنش هاي آنان در چنين شرايطي ،تشويق افراد به انجا فعاليتهاي
تفريحي و نشاط بخش در سير بهبودي.

04

بررسي تکليف ،جلوگيري از

توضي و هشدار درباره اين كه عود به مصرف مواد يكدفعه اتفا نميافتد و

عود :شناسايي فعاليتهاي

بيشتر وقتها كمكم و در اثر غفلت افراد مي ياشد .ارائه و توضي درباره فعاليت-

جلوگيرنده از عود

هاي منيم بازدارنده عود مانند ورزشكردن و معاشرت با بستلان و دوستان.
تکليف :فعاليت هاي خاص جلوگيرنده از عود در افراد.

05

بررسي تکليف ،جلوگيري از

توضي و هشدار درباره فعاليت هاي مستعدكننده عود به مصرف مواد شناسايي

عود :فعاليتهاي مستعدكننده

برخي از فعاليت هاي مستعدكننده عود در شركتكنندگان و تشري نقش آنها

عود

در عود به مصرف مواد ثبت اجتناب از فعاليت هاي مستعدكننده عود به وسيله
شركتكنندگان در هر هفته.

08

بررسي تکليف ،كار و سير
بهبودي

توضي در خصوص نقش جنبه هاي مربت و منفي شاغل بودن و بيکاربودن در
سير ب هبودي ،كمك به شركتكنندگان جهت ايجاد تعاد بين كار و درمان.

اصغر جعفری و ساتي نژادمحمد
جدول :7خالصه جلسات درماني ماتريكس
فعاليتهاي انجا شده

جلسه

اهداف جلسه

07

بررسي تکليف ،شر و گناه

06

بررسي تکليف ،مشغو

بحث مزيت هاي فعا بودن و مشغو ماندن با مرد در تماس بودن و انجا

ماندن

كارهاي متنوع تکليف :گزارش ساعات شبانه روز در  3روز گذشته ،برنامهريزي

توضي درباره احساس هاي منفي شر و گناه افراد نسبت به خانواده ،شناسايي
احساسهاي منفي شركت كنندگان در حا حاضر نسبت به خانواده ،بررسي
فعاليت ها و اقداماتي كه براي جبران احساس هاي شر و گناه در نير دارند.
تکليف :از شركت كنندگان خواسته شد دو فعاليت ساده جبراني انجا دهند و
جلسه بعد گزارش كنند.

فعاليت هاي جذاب و مفرح در آينده و راهکارهايي براي بهبود كيفيت.
00

بررسي تکليف ،انليزه براي
بهبودي

01

بررسي تکليف ،راستگ ويي

00

بررسي تکليف ،پاكي كامل

00

بررسي تکليف ،روابط

بررسي انليزه افراد در ترک مواد ،بحث درباره انليزه روز او ترک و رشد
تدريجي آن به عنوان يك نکته اساسي.
توضي علل و پيامد دروغگويي به عنوان جز الينفك مصرف مواد كمك به
جرات مندي افراد براي اعتراف صادقانه به دروغها راستگويي كليد اصلي
جلوگيري از عود شناسايي مواردي كه راستگويي درباره آنها دشوار است.
توضي پاكي كامل ،بحث درباره جايلزيني ساير موارد به جاي مصرف مواد
مخدر و نقش آن در افزايش احتما عود ،تشويق شركتكنندگان به پرهيزكامل
از تمامي مواد.
توضي درباره ارتباط روابط جنسي بيمارگونه و اعتياد به مصرف مواد مخدر،
نقش روابط جنسي بيمارگونه در آسيب زدن به بهبودي و زمينهساز عود.

پيشبيني عود و جلوگيري از

توضي درباره قد بعدي ترک مواد (شروع نکردن مجدد) تعريف رفتارهاي

آن

مرتبط با اعتياد تمرين :از افراد خواسته شد رفتارهاي مرتبط با اعتياد ،ترک ،و
افکار ،احساس ها و رفتارهاي مرتبط با مصرف مواد خود را بنويسند.

04

بررسي تکليف ،زرنگ باشيد

نقش اراده و قوي بودن در عود بحث در مور د افراد به ظاهر قوي اماگرفتارمواد

نه قوي

عود در برابر افراد زرنگ و داراي تدبير و دوري كننده از شرايط مصرف و
حاالت پر خطر.
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جنسي اعتيادگونه
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ابزار
-0پرسااشنامه تمايل به اعتياد :اين پرسااشنامه توسااط ميرحسااامي ( )0366طراحي شااده و
داراي  08سااالوا و داراي يك نمره كلي ميباشاااد .هدف كلي آن بررساااي ميزان تمايل به
اعتياد در ساااه بعد اجتماعي ،فردي و محيطي ميباشاااد .اعتبار با روش آلفاي كرونباخ 1/70
گزارش شااده اساات .همننين ضااريب اعتبار بازآزمايي (با فاصااله زماني يك هفته) در نمونه
هنجاري براي مردان و زنان به ترتيب  1/60و  1/64گزارش شااده اسااات (افشااار ،صا اديقي
ارفعي ،جعفري ،و محمدي .)0304 ،در اين پژوهش روايي محتوايي با اساااتفاده از نيرات 5
متخصا

و صااحب نير مکفي ارزيابي شاد .پاساخدهي به سلواالت بر اساس طيف ليکرت

" خيلي كم ،كم ،گاهگااهي ،زيااد و خيليزيااد بوده كاه باه ترتياب نمره  0تا  5به آنها تعلق
ميگيرد .سااالواالت  08 ،04 ،0 ،4باه صاااورت معکوس نمرهگاذاري ميشاااوند .به منيور به
دساات آوردن نمره كلي ،نمرات همه ساالواالت با هم جم ميشااوند .نمره در دامنهي  08تا
 61خواهاد بود و هر چه اين نمره باالتر باشاااد ،بيانلر ميزان تمايل بيشاااتر شاااخ
178
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به اعتياد

خواهد بود.
-0پرسااشنامه منب كنتر را تر :اين پرسااشنامه توسااط راتر طراحي شااده و داراي 00
گوياه بوده كااه هر گوياه داراي يااك جفات جواب الف و ب (الف يااك نمره و ب
صاافرنمره) ميباشااد .نمرات باالتر از  0منب كنتر بيروني و نمرات پايين تر از  0منب كنتر
دروني را نشاااان ميدهد .طالب پور ( )0360اعتبار بازآزمايي در فاصاااله زماني دو ماه را 1/46
تاا  1/63گزارش كرده اسااات .سااالواالت  ،04 ،00 ،04 ،6 ،0و  07انحرافي هساااتنااد و در
نمرهگاذاري باه حسااااب نميآيناد .نمرهگاذاري بر اسااااس مجموع نمرات حاصااال از تما
سواالت به دست ميآيد.
-3پرساشنامه سانجش ول مصارف لحيهاي :اين پرسشنامه توسط فرانکن ،هندريک ز،
ون دن برنيك ( ) 0110تدوين شاد و ول مصارف مواد را در لحيه حا ميسانجد (به نقل از
عليزاده .)0300 ،داراي  04سااالوا و ساااه عامل تمايل و قصاااد ،ميل به مصااارف و لذت ،و
شااادت فقادان كنتر ميبااشاااد .نمرهگاذاري آن به صاااورت ليکرت  8درجهاي از  -3تا 3
ميباشاااد .انت خاب گزينه  3به معني موافقت كامل و گزينه  -3به معني مخالفت كامل و عد

اصغر جعفری و ساتي نژادمحمد

ول اسات .بنابراين نمره باال و مربت به معناي ول بيشاتر ميباشاد .در بررسي عليزاده () 0300
با اسااتفاده از روش همساااني دروني ،ضااريب آلفاي كرونباخ براي سااه عامل اين پرسااشنامه
بر روي سااوءمصاارفكنندگان مواد افيوني از جمله كراک و هروئين به ترتيب ،1/70 ،1/64
 1/60و براي نمره كال  1/68و در ساااوءمصااارفكننادگاان ماتآمفتاامين به ترتيب ،1/76
 1/60 ،1/70به دست آمد.
يافتهها
ميانلين ساني (انحراف اسااتاندارد) سان شااركتكنندگان  )4/01( 36سااا با دامنه  00تا 40
سااا بود .آمارههاي توصااايفي متغيرهاي جمعيتشاااناختي گروهها در جدو  0ارائه شاااده
است.
جدول :2خالصه ويژگي هاي جمعيت شناختي شرکت کنندگان ()n=21
متغيرها
طبقه اقتصادي -اجتماعي

متوسط

7

35

پايين

0

45

پائين تر از ديالم

8

31

ديالم و فو ديالم

01

51

ليسانس

4

01

صفر

00

55

يك بار

7

35

بيشتر از يك بار

0

01

آمارههاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه در جدو  3ارائه شده است.
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باال

4

01
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تحصيالت

سطوح

فراواني

درصد

تاثير مداخالت مبتني بر الگوی ماتریكس در تغيير منبع کنترل و...
جدول :9آماره هاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه به تفكي
متغيرها

گروهها

نوع آزمون

تعداد

ميانلين

انحرافاستاندارد

حداقل

حداكرر

گواه

پيشآزمون

01

00/73

3/45

7

06

پسآزمون

01

00/07

0/64

6

07

پيشآزمون

01

00/53

3/71

8

00

پسآزمون

01

8/11

0/30

5

00

پيشآزمون

01

88/87

6/47

44

78

پسآزمون

01

87/33

6/68

48

74

پيشآزمون

01

84/33

7/45

45

78

پسآزمون

01

30/41

4/00

00

50

پيشآزمون

01

86/41

7/67

06

60

پسآزمون

01

86/03

6/17

00

64

پيشآزمون

01

86/53

7/58

06

60

پسآزمون

01

38/03

4/06

06

40

پيشآزمون

01

01/07

0/47

4

01

پسآزمون

01

01/33

0/68

4

00

پيشآزمون

01

01/37

0/45

5

00

پسآزمون

01

8/41

0/00

3

05

پيشآزمون

01

00/10

3/30

8

03

پسآزمون

01

00/04

3/45

8

00

پيشآزمون

01

00/05

3/00

8

05

پسآزمون

01

7/10

0/00

4

08

پيشآزمون

01

04/05

3/06

7

07

پسآزمون

01

04/78

3/65

6

00

پيشآزمون

01

04/64

3/77

8

07

پسآزمون

01

7/03

3/10

5

07

منب كنتر
آزمايش
گواه
گرايش به
مصرف

ول مصرف

آزمايش
گواه
آزمايش

تمايل و قصد

180

مصرف

گواه
آزمايش
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180
تقويت منفي

گواه
آزمايش
گواه

لذت و شدت
فقدان كنتر

گروه ها و نوع آزمون

آزمايش

باراي باررساااي اثربخشاااي درمااان مبتني بر اللوي ماااتريکس در تغيير منب كنتر
ساوءمصارف كنندگان شيشه از تحليل كواريانس تك متغيري به شرح جدو  4استفاده شد.
قبال از انجاا تحليال مفروضاااههااي يکسااااني وارياانسهاا و نرما بودن توزي به ترتيب با
اساتفاده از آزمونهاي لون و شااپيرو و ويلکز بررساي شاد كه نتايج نشان داد اين مفروضه ها
برقرار ميباشند.

اصغر جعفری و ساتي نژادمحمد
جدول : 4نتايج تحليل کواريانس براي بررسي اثربخشي درمان بر متغير منبع کنترل
مجموع

درجه

ميانلين

مجذورات

آزادي

مجذورات

اثر پيشآزمون

005/35

0

005/35

80/15

اثر گروه

57/50

0

57/50

06/47

1/1115

خطا

38/36

06

0/10

-

-

-

كل

0460

00

-

-

-

-

مناب تغيير

آماره F

معناداري

مجذور اتا

1/1115

1/36
1/50

هماانلونه كه در جدو  4مشااااهده ميشاااود ،درمان مبتني بر اللوي ماتريکس مي تواند
منب كنتر معتادان به شيشه را از بيروني به دروني تغيير دهد.
براي بررسااي اثربخشااي درمان مبتني بر اللوي ماتريکس در كاهش گرايش به مصاارف
مواد در سااوءمصاارف كنندگان شاايشااه از تحليل كواريانس تك متغيري به شاارح جدو 5
اسااتفاده شااد .قبل از انجا تحليل مفروضااههاي يکساااني واريانسها و نرما بودن توزي به
ترتيب با اسااتفاده از آزمونهاي لون و شاااپيرو و ويلکز بررسااي ش اد كه نتايج نشااان داد اين
مفروضهها برقرار ميباشند.
جدول : 5نتايج تحليل کواريانس براي بررسي اثربخشي درمان بر کاهش نمرات گرايش به مصرف مواد

اثر گروه

013/40

0

013/40

8/00

1/110

1/50

خطا

506/73

06

00/37

-

-

-

كل

0015/03

00

-

-

-

-

هماانلونه كه در جدو  5مشااااهده ميشاااود ،درمان مبتني بر اللوي ماتريکس مي تواند
گرايش معتادان به مصرف شيشه را كاهش دهد.
براي بررساااي اثربخشاااي درماان مبتني بر اللوي مااتريکس بر كااهش مولفاههااي ول
مصارف از تحليل كواريانس چندمتغيري اساتفاده شد .براي بررسي مفروضه برابري ماتريس
واريانس -كواريانس در متغيرهاي وابسااته در بين گروهها از آزمون باكس اسااتفاده شااد كه
نتاايج نشاااانداد اين مفروضاااه برقرار اسااات ( .) P>1/15براي بررساااي مفروضاااه هملني
واريانسهاي خطا از آزمون لون اسااتفاده شااد كه نتايج نشااانداد مقدار واريانسهاي خطا در
مورد دادههاي مولفههاي ول مصاارفمواد در مراحل مختلف آزمايش در شااركتكنندگان
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اثر پيشآزمون

0017/00

0

0017/00

61/01

1/1115

1/56

مناب تغيير
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مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانلين مجذورات

آماره F

معناداري

مجذور اتا

181

تاثير مداخالت مبتني بر الگوی ماتریكس در تغيير منبع کنترل و...

متفاوت نيسات( .)P>1/15نتايج تحليلكواريانس چندمتغيري نشانداد تركيبخطي مولفهها
در دو گروه تفاوت دارد ( 1/01اندازه اثر  1/300, F 5/105, P<1/15,المبداي ويلکز).
براي بررسااي اللوهاي تفاوت از تحليل كواريانس تكمتغيري به شاارح جدو  8اسااتفاده
شد.
جدول :6نتايج تحليل کواريانس ت

متغيري براي بررسي الگوهاي تفاوت درمان بر مو لفه هاي ولع
مصرف

مجموع

ميانلين

آماره F

معناداري

اندازه اثر

تمايل و قصد مصرف

1/707

0

1/707

5/30

1/10

1/00

تقويت منفي

3/530

0

3/530

00/30

1/1115

1/30

لذت و شدت فقدان كنتر

1/078

0

1/078

5/03

1/10

1/00

مولفهها

مجذورات

درجهآزادي

مجذورات

هماانلوناه كاه در جادو  8مشااااهاده ميشاااود ،در تما مولفهها درمان مبتني بر اللوي
ماتريکس ،باعث كاهش نمرات شده است.
182
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182

بحث و نتيجهگيري
در اين پژوهش نتيجاه گرفته شاااد كه درمان مبتني بر اللوي ماتريکس در تغيير منب كنتر
سااوءمصاارف كنندگان شاايشااه موثر اساات .اين يافته با نتايج پژوهشهاي باري  )0105( 0و
اصاغري ،كردميزرا و احمدي ( )0300و سااويل ( )0108همسو ميباشد .از آن جاييكه اكرر
مصاارفكنندگان مداو موادمخدر ،اظهار ميدارند كه براي مواجهه با احساااس اضااطراب،
بي حوصااللي ،افسااردگي ،ترس از شااکسااات و بيهدف بودن در زندگي ،هيچ راه ديلري
جز مصاارف مواد مخدر نداشااتند و با عنايت به اين كه اللوي ماتريکس يك روش درماني
سارپايي ،فشارده ،چند وجهي ،و داراي يك سااختار بسايار منيم ميباشد كه براي فرد و
خانواده برنامهريزي ميشاااود و در آن مهارتهايي آموزش داده مي شاااود كه توانايي دروني
فرد را براي مقاابلاه باا اين احسااااساااات نااخوشاااايناد و مواجهه با عوامل دروني و بيروني
برانليزاننده مصارف مواد افزايش ميدهد ،يك روش درماني مناسب براي درمان اعتياد به
انواع مواد محرک ،حشاايش و الکل محسااوب مي شااود .بر اين اساااس آموزش مهارتها با
1. Bari

اصغر جعفری و ساتي نژادمحمد

روش مااتريکس ،بااعاث افزايش كنتر بر عواطف دردناک شاااده و بر تکنيكهايي توجه
مي كنند كه ميل به مصاارف مواد را شااناسااايي و با آنها مقابله ميكنند .اين برنامهها شااامل
يك مد بساايار عالي اسااات كه شااركتكنندگان مي توانند تحمل در برابر سااااير عواطف
منفي شااديد نيير افسااردگي يا خشاام را ياد بليرند .در واق  ،بسااياري از درمانلران اعتياد،
ويژگيهاي مهم روش درماني اللوي ماتريکس را با هم تركيب ميكنند تا روش مفيدي
را براي تغيير رفتار افراد معتاد بهوجود آورند .اين افراد با استفاده از اين روش درماني ،بر
هدفهاي روشاااني براي تغيير دادن تعبير افراد از موقعيت آنها ،تأكيد ميكنند .اين
درمانلران ،سااعي ميكنند به درمانجويان كمك كنند ،مشااکالت جدي را از مشااکالت
خيالي يا اغرا آميز متمايز كنند .آنها به درمانجويان كمك ميكنند تا برداشاااتهاي
خود را از رويدادهاي گذشته ،مسائل جاري و احتماالت آينده تغيير دهند و بتوانند كنتر
خود را بر شاناختها ،عواطف و رفتارهايشان بيشتر گسترش دهند .از طرفي تغيير نلرش،
نوعي توانايي در كنتر هيجانات و مهار آنها محسااوب ميشااود و آموزش مهارتهاي
رواني به روش ماتريکس با تركيب فنون شناختي و رفتاري مي تواند توانايي شناختي افراد

183

را در مقابله با موقعيتهاي خطرآفرين باال ببرد و مهارتهاي رفتاري الز را در مواجهه

183

كنم ،نمي شاااود ......ياا ديلران نمي گذارند "....كار مي شاااود و ساااعي بر آن اسااات كه اين
واژگاان باه "خود ميخواهم ياا نميخواهم "......تباديال شاااوناد .اين تغيير احتماال به بهبود
سااط توانمندسااازي دروني شااركت كنندگان و افزايش تمركز بر نقش خود در گرايش به
اعتياد منجر مي شااود و در نهايت منب كنتر شااركتكنندگان بيشااتر به ساامت دروني ت غيير
پيدا ميكند .همننين نتايج اين پژوهش نشاااان داد كه درمان مبتني بر اللوي ماتريکس ،ول
و گرايش به مصاارف مواد را در سااوءمصاارفكنندگان شاايشااه كاهش ميدهد .اين نتايج با
نتاايج پژوهشهاااي تااجري ،احمادي و جمهري ( ،)0301فرناا ( ،)0301اوركي (،)0301
حدادي ،مطلق ،كشااااورزگرامي ،كمالي ( ،)0303اصاااغري و همکاران ( ،)0300روزنبرگ

0

1. Rosenberg
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باا چنين موقعياتهاايي فراهم آورد .افزون بر اين در بخشاااي از تمرينااات روش درماااني

تاثير مداخالت مبتني بر الگوی ماتریكس در تغيير منبع کنترل و...

( )0104و بك ( )0116همساااو ميباشاااد .حدادي و همکاران ( )0303در پژوهشاااي با عنوان
مقاايساااه پيامدهاي درماني روش ماتريکس بر شااادت اعتياد و ساااالمت روان زنان و مردان
سااوءمصاارفكننده متآمفتامين بر روي  00بيمار پذيرفته شااده در مراكز درماني نلهدارنده
كاه شااارايط حضاااور در پژوهش را دارا بودنااد و باهطور تصاااادفي انتخااب و در دو گروه
جداگانه برحسااب جنساايت (گروه مردان  46نفر و گروه زنان  43نفر) جايلزين شااده بودند،
باه اين نتيجاه رسااايدند كه تفاوت معناداري در هيچ كدا از خردهمقياسهاي شااادت اعتياد
بين زنان و مردان مصارف كنندة شاايشاه پس از درمان مشاااهده نشااد اما اين تفاوت در نمرات
سااالمت رواني مشاااهده شااد .افسااردگي زنان در مقايسااه با مردان كاهش بيشااتري داشااته و
اضااطراب مردان در مقايسااه با زنان كاهش بيشااتري داشاات .همننين نتيجه گرفته شااد كه
درمان ماتريکس در كاهش گرايش به مصرف شيشه موثر است.
آنناه در مورد تبيين تااثير درمان مبتني بر اللوي ماتريکس ،در كاهش ول و گرايش به

184

كشاااياده ميشاااود بلکاه فرد مسااال باه فنون مهاارتهاي رفتاري و مقابلهاي مانند آرامش
عضاااالني ،مهاارتهااي حالمسااالله و جربتورزي مي شاااود .بنابراين از يك طرف افکار
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مصارف مواد در سااوءمصاارفكنندگان شاايشااه مي توان به آن اشاااره كرد اين اساات كه در

خودآيند منفي افراد ،به افکار هدفمندي كه با واقعيت عيني سااازگاري بيشااتري دارد ،تبديل
مي شااوند و پردازش شااناختي آنها منطقي تر ميشااود و خطاهاي شااناختي اغرا آميز كم
رناگ مي شاااود .از طرف ديلر ،افراد باا اساااتفااده از تکاليف خانلي ساااازمان يافته و ارائه
باازخوردهااي الز  ،فنون رفتااري را فرا گرفتاه و در محيطهااي طبيعي زنادگي آنهاا را بااه
كااار ماي گايرنااد .همننين از بين رويکردهاااي رواني -اجتماااعي كااه در زمينااه درمااا ن
سااوءمصاارف مواد ارزيابي شاادهاند ،امروزه روشدرماني ماتريکس حمايت تجربي بااليي به
دساات آورده اساات .براي مرا راوسااون و همکاران ( )0104درمان به روش ماتريکس را با
ياك روان درمااني ديلر ،يعني روان درماني بين فردي در بيماران كوكائيني مقايساااه كردند.
در اين مطالعه  00هفتهاي سارپايي 40 ،شاركت كننده كه وابساته به كوكائين شاناخته شدند،
باه طور تصاااادفي در دو گروه قرار گرفتند .يك گروه آزمايشاااي در معرض درمان به روش

اصغر جعفری و ساتي نژادمحمد

ماتريکس و گروه ديلر آزمايشاااي ،در معرض روان درماني بين فردي قرار گرفتند .نسااابت
بيمااراني كه درمان را تا پايان دنبا كردند ،در درمان روش ماتريکس بيشاااتر از روان درماني
بين فردي بود (  % 87در برابر  .) % 36بيمااراني كاه ساااه هفته يا بيشاااتر ،پرهيز از مواد كردند،
در روش درماان روش مااتريکس بيشاااتر از روان درمااني بينفردي بود ( % 43در برابر .)%00
اين يافتهها نشاان ميدهند كه ساوءمصارفكنندگان ،از ساختار و جنبههاي رهنمودي درما ن
روش ماااتريکس بيشاااتر مي تواننااد ساااود ببرنااد .در نتيجااه در پژوهش حاااضااار چون
مصارف كنندگان شايشاه هملي تا جلساه آخر حضور داشتند ،مهارتهاي آموزش داده شده
بر روي آنهاا تااثير گاذاشاااته و احتماال تمرينها و تکاليف را به خوبي انجا دادهاند كه در
نهايت موجب شده ول و گرايش به مصرف شيشه در آنان كاهش يابد.
همننين مي توان گفت كه اگر باذيريم رفتار انساااان از نلرشهاي او نشاااأت ميگيرد و
بااورهااي افراد و حتي ميزان حس ارزشااامنادي كاه انساااان براي خود قاائال اسااات ،روي
واكنشهااي افراد باه موقعياتهااي محيطي در زنادگي آنهاا اثر ميگاذارند ،با توجه به اين
كه ساوآرز و مولينز  )0116( 0معتقدند كه ساط نلرشها و استقال شناختي (عد وابستلي

185

شاناختي و خودمحوري در تفکر) در ساوءمصارف كنندگان مواد پايين اساات ،و چون روش

185

آنان دارد ،به اين دليل روش درماني ماتريکس توانسااته در كاهش ول و گرايش به مصاارف
شااايشاااه تاثيرگذار باشاااد .در اين راهبرد ضااامن آموزش مهارتهاي الز به افراد در جهت
ارتقاي آگاهي و توانايي مقابله با شااارايط كشااااننده به سااامت اعتياد ،منجر به ايجاد نلرش
منفي در آنهاا نسااابات به اعتياد مي گردد .در نتيجه عقايد مربت مرتبط با اعتياد تغيير خواهد
نمود كه يکي از مفاهيم اسااسااي در جلسااات آموزش روش ماتريکس ميباشااد .به طور كلي
نتايج به دسااات آمده از اين پژوهش با يا فته هاي ديلر هماهنگ اسااات .از اين رو بر مبناي
نتاايج اين پژوهش و سااااير پژوهش هااي انجا شاااده و با در نير گرفتن پيشاااينه نيري اين

1. Suarez, & Mullins
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قط مصارف مواد مخدر بيشاتر تأكيد مي گردد و ساعي در تغيير و اصالح باورهاي ناكارآمد
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درماني ماتريکس در يادگيري و تمرين راهبردهاي شاااناختي خاص براي كساااب كنتر و

تاثير مداخالت مبتني بر الگوی ماتریكس در تغيير منبع کنترل و...

تحقيق مي توان تاأثير ماداخلاه هاااي درمااني باه روش مااتريکس را در تغيير منب كنتر و
كاهش ول مصرف و گرايش به مصرف شيشه تأييد نمود.
با توجه به اين كه معتادان به شاايشاااه ،افرادي بسااايار كم حوصاااله و بيطاقت هسا ا تند و
معموال درماان و تغيير زودهنلاا را انتياار دارند ،روش درماني ماتريکس كه نسااابتا طوالني
اسات براي اين دساته از افراد با محدوديت مواجه شاد .پيشانهاد ميشود اللوي ماتريکس به
عنوان يك روش آموزشاي -درماني م ناساب براي تغيير منب كنتر و كاهش ول مصرف و
تمايل به مصارف در ساوءمصارفكنندگان شايشه بهكار گرفته شود و در پژوهشهاي بعدي
تاثير اللوي ماتريکس بر توانمندسااازي روانشااناختي ساااير گروههاي معتادان مورد مطالعه
قرار گيرد.
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