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 بررسي زمينه هاي كاربرد مصاحبه انگيزشي در درمان معتادان ايراني

 يدقربانيجم             

  كارشناس ارشد علوم تربيتي      

 مركز مطالعات، پژوهش و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر

  :چكيده

بحـث  ، در توضـيح ايـن م  )1991(ميلر و رالينك . كامل نيست ” انگيزش” تالش براي درمان، بدون در نظر گرفتن بحث 
بيشتر از اين كـه  داراي مقاومـت، ارادة   (اظهار مي دارند كه اغلب معتادان به طور ذاتي در مورد تغيير، احساس دوگانه اي دارند

حالت آمادگي يـا آمـاده بـودن بـراي تغييـر      «اين نويسندگان انگيزش را به عنوان ). ضعيف، يا از لحاظ شخصيتي معيوب باشند
  .»اين حالت، از زماني به زمان ديگر و از موقعيتي به موقعيت ديگر تغيير كند تعريف كرده اند كه ممكن است

ارائـه  -بـراي تغييـر   -بيمار » انگيزش«، الگوي جامعي را براي مفهوم پردازي )1992(پروچاسكا، دي كلمنت و نوركراس 
يا پـيش  (مرحله غفلت و نا آگاهي  -1: ت ازآنان،  الگويي شش مرحله اي را براي تغيير پيشنهاد كرده اندكه عبارت اس. داده اند
مرحله ماندن در  -5مرحله عمل يا اقدام،  -4، ) آمادگي(مرحله تصميم گيري براي تغيير  -3مرحله تفكر و تأمل،  -2، )از تأمل

  ).38: 1380بك، رايت، نيومن و ليس،(مرحله بازگشت به اعتياد -6و ) نگهداري(ترك 
درمان رفتارهاي اعتيادي، درصورتي كه هم مراجع و هم درمانگر بر يك مرحلـة  «) 1986(به نظر پروچاسكا و دي كلمنت 

شيوه اي است كـه بيشـترين تـأثير را در     "مصاحبه انگيزشي"در اين ميان، . »تغيير تمركز كنند، مي تواند به آرامي پيش برود
و رالينك ) 1983(اين روش كه براي اولين بار توسط ميلر در واقع، . ايجاد انگيزه براي درمان معتادان يا تغيير رفتار داشته است

و » شناخت مشكالت بالقوه«، است كه از طريق )محوري –با رويكرد مراجع (توصيف شد، يك روش مشاوره رهنمودي ) 1991(
  .، به مراجع كمك مي كند)با هدف تغيير رفتار(» كشف و رفع احساس دودلي و ترديد او«

به تفاوت هاي رويكرد مصاحبه انگيزشـي بـا   » كاربرد مصاحبه انگيزشي در درمان معتادان « يف در اين مقاله، ضمن توص
همچنين ، پنج اصل عمومي مصـاحبه  . مواجهه ، آموزش مهارت و رويكرد غير دستورالعملي اشاره شده است –سه رويكرد انكار 

  . انگيزشي و انواع رويكردهاي آن مورد بررسي قرار گرفته است
نوين است برتوانايي هاي مشاوره اي تكيه دارد و تالش مي شود تا نگرش بيمار   كل، در اين نوع مصاحبه كه نسبتاً به طور

اين رويكرد، بويژه در كساني كه هنوز آماده تغيير نيسـتند  . بدون مواجهه ، نسبت به منافع و زيان هاي ادامه مصرف، تغيير يابد
در واقع، هدف اصلي اين رويكرد درماني، بر طرف كردن احساس دودلي مراجعـان  . مؤثر است و يا درباره اين تغيير ترديد دارند،

  .»و تشويق آنها به بيان نگراني ها و داليل شخصي شان براي تغيير رفتار اعتيادي است
ايـن نتيجـه   ، "كاربرد مصاحبه انگيزشي در درمان معتادان ايراني"بنابراين، بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در زمينه 

حاصل مي شود كه از يك سو، به دليل جاري فقدان يك رويه نظام مند درماني و از سوي ديگر، به لحـاظ غالـب بـودن درمـان     
براي درمان اعتياد در كشور، درمانگران اعتيادي در سطح وسيع ) روان شناختي(هاي دارويي نسبت به درمان هاي غير دارويي 

  .نداز اين رويكرد استفاده نمي كن

 مصاحبه انگيزشي، مراحل تغيير، درمان معتادان، انگيزش :كليد واژگان
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      مقدمه 

اگر اعتياد همچنان گناه يا خطاي فرد تلقي مي شد، ديگر . الگوهاي بيماري به داليل تاريخي از اهميت زيادي برخوردارند
ت، بيشـتر مـردم تنهـا را ه حـل  مشـكل معتـادان را       در آن صور. دليلي وجود نداشت كه تمهيدات درماني براي او فراهم شود

به اين تربيت، اميدي براي افرادي كه به مشكالت سوءمصـرف مـواد دچـار مـي     . مي دانستند) از جمله، زنداني كردن(مجازات 
اري اين مسأله مهمترين عامل انتخاب يكي از سه خط مشي سياستگزاري براي جرم دانستن اعتياد،  بيمـ . شدند، وجود نداشت

اما، . معتادان است كه هنوز در ايران به سرانجام مشخصي نرسيده است) يا هردو(محسوب كردن آن و يا مجرم و بيمار شمردن 
جدا از اهميت تاريخي الگوي بيماري است، مراجعاني كه  اعتيادشان را به عنوان بيماري مي پذيرنـد اغلـب بـراي مشـاركت در     

به معناي آن است كه ديگـر الزم نيسـت    "براي بعضي مراجعان، مفهوم بيماري ظاهرا. ي رسنددرمان خود با انگيزه تر به نظر م
به عبارت ديگر مي توان . احساس گناه و شرمساري كنند و ،در نتيجه، مانعي رواني از سر راه ترك اعتيادشان برداشته مي شود

تـوجيهي   يـا ر ژنتيكي در برابر بيماري آسيب پذيرند و گفت كه نظريه بيماري، براي آناني مناسب است كه فكر مي كنند از نظ
  .داشته باشندپزشكي عمده  -براي كساني كه مشكالت زيستي است

 1"انگيـزه "در سال هاي اخير بيشتر به آن دسته از برنامه هاي درماني توجه شده اسـت كـه در آنهـا موضـوع      به طور كل،     

معتادان به الكل و مواد مخدر اغلب در باره ترك اعتيـاد  . 2)1991لر و رالينك، مي(مراجع از اهميت خاصي برخوردار بوده است 

د معتادان به سرعت درصدد درمان برنيايند يـا حتـي هرگـز بـه     وباعث مي ش 3دلياين ترديد و احساس دو. خويش ترديد دارند
درمان شـوند،  امـا خيلـي زود از ايـن فكـر      عده اي ديگر از معتادان نيز به اين نتيجه مي رسند كه بايد . نينديشند خود درمان

كوشند كه خـود را تغييـر دهنـد، امـا پـس از       بسياري نيز به طور جدي مي. ها مي كنندرمنصرف مي شوند و فرايند درمان را 
و  "انگيـزه "همه اينها مشـكالت مربـوط بـه ايجـاد     . مدتي عهد و پيمان خويش را مي شكنند و مصرف مواد را از سر مي گيرند

اين در حالي است كه معتادي بـا پشـت سرگذاشـتن مشـكالت     ). 1999، 4دنيس، ل، توماس(آن براي ترك اعتياد است  حفظ
اعم از دوري راه،  نوبـت   مربوط به انگيزه و رسيدن به مرحله اقدام براي ترك، با نبودن امكانات مناسب درماني در سطح كشور،

 …غيير مداوم كارشناسان، مسؤوالن و درمانگران خبـره در مراكـز درمـاني و    هاي چند ماهه،  ضعيف بودن نظام تحويل دارو، ت
  . مواجه  مي شود

تـرك اعتيـاد را از دسـت مـي     » انگيـزه «مراجعاني را كه  ،از سوي ديگر،  هميشه اين طور بوده است كه درمانگران باليني
درمـان از ادامـه شـركت در آن سـرباز مـي زنـد، ايـن        مام توقتي مراجعي پيش از ا به عبارت ديگر، معموالً. دهند، مقصر بدانند

اما، بتازگي هر چه بيشتر معلوم شده اسـت كـه برنامـه    . بدانند نه برنامه درمان را گرايش ديده مي شود كه مراجع را تقصير كار
           افزايش انگيزةيد اجتماعي با -ند و يكي از هدف هاي روشن درمانِ روانينهاي درماني انعطاف ناپذير، به اين مشكل دامن مي ز

مطلب فوق را مي توان به طور ديگري نيـز  ). 1997، 8؛ راپاپورت1992، 7تاريكچو ري 6كلمنت ، دي5ميلر، زوبن(باشد  مراجع
شرايط بيروني نيز حايز اهميـت   كه بلند نه فقط ويژگي ها و خصوصيات شخصي مراجعان در انگيزه او مؤثر «:تعبير كرد و گفت

طبق اين الگوي نظري، ديدگاه مراجع قابل احترام است و بايد با آنها همدلي و همنوايي كرد تا خودشـان از بـين چنـد    بر . »اند
  .گزينه درماني يكي را انتخاب كنند

 يا تغيير رفتار معتادان  تأثير را در ايجاد انگيزه براي درمان ين شيوه اي است كه بيشتر 9"مصاحبه انگيزشي"در اين ميان،     

كه   - "چرخه تغيير"يا  10"مراحل تغيير"ابتدا به ، براي فهم بهتر كاربرد اين شيوه درمانيبه همين منظور،  . داشته است آنان

  .دشومي اشاره اي مختصر – كلمنت پيشنهاد شده است   و دي 11اسكاچتوسط پرو
4- Dennis.L . Thombs 3-Ambivalent 2- Miller & Rollnick 1- Motivation 

8-Rappaport 7-Rychtarik 6-Diclement 5-Zweben 

 11-Prochaska 10-Stage of Change 9- Motivational Interviewing (MI) 

  احل تغيير در رفتار اعتياديمر

) 1992(اسكا و همكارانش چدر اين زمينه،  پرو. ، يكي از نكات بسيار مهم در درمان معتادان ايراني است”انگيزه” موضوع 

معرفي كرده اند كه نشان مي دهد تا نشان دهند چگونه افراد رفتاري نامطلوب را تغيير مي دهند و يا  1الگوي فرانظري يك
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نظريه اي جداگانه اي نيست، بلكه  "مراحل تغيير"با وجود اين، الگوي . عادت هاي رفتاري جديد را در خود به وجود مي آورند
 مي توانند ،متخصصي موجود تا توضيح دهد افراد چگونه، با كمك يا بدون كمك چارچوبي است براي سازماندهي نظريه ها

  . خود را تغيير دهند
. اين الگو، براي درمانگران و پژوهشگران بسيار جالب بوده است، زيرا ساختاري براي درك انگيزه مراجـع فـراهم مـي آورد   

) در آنهـا وجـود دارد   _پـس از درمـان    _تمـال بازگشـت   مشكالت رفتاري كـه اح (استفاده از اين روش در مورد بيماري هاي 

، ترك )1991كلمنت و ديگران،  دي(، ترك سيگار  )1996، 2اسپرينگر -برادلي(وابستگي دارويي در درمان ايدز : مختلفي نظير
اسـكا و  چوپر(و نـاراحتي روانـي   ) 1985اسـكا و دي كلمنـت،   چپرو(، كنتـرل وزن  )1991كلمنت،  دي( مواداعتياد به الكل يا 

  .نيز مثبت ارزيابي شده است) 1983، 3نوركراس
بـر اسـاس   (بويژه براي دسته بندي بيماران در برنامـه هـاي درمـاني     "تغييرمراحل "پژوهش ها نشان داده اند كه الگوي 

رنامـه هـاي   اظهار كرده انـد كـه بسـياري   از ب   ) 1992(كلمنت  اسكا و ديچپرو. نيز مفيد بوده است) شان براي تغيير آمادگي
اجتماعي و همچنين درمان طبي، نتايج رضايت بخشي در پي نداشته اند؛ زيرا در آنها، اين فرض بـديهي شـمرده    -درمان رواني

در واقـع، در برنامـه ريـزي    . جديد از انگيزه زيادي براي مشاركت در درمان خود برخوردارنـد ) يا بيماران(مي شود كه مراجعان 
جعان، در بسياري از اختالل هاي ااما، واقعيت اين است كه اغلب مر. يزه مراجع ناديده گرفته مي شودموضوع انگ "درمان معموال

برآورد كـرده انـد از   ) 1992(كلمنت  اسكا و ديچپرو. رفتاري و طبي، در آغاز درمان، انگيزه زيادي براي تغيير يا درمان ندارند
درصد آنها در هنگام ورود به درمان اين آمادگي را دارنـد كـه    15ا ت 10 اًميان افرادي كه مشكالت بهداشتي جدي دارند، تقريب

  .براي بهبود وضع خود دست به كاري بزنند
نيز بر مشـكالت انگيزشـي   » كاربرد مصاحبه انگيزشي در درمان معتادان ايراني« بررسي و مطالعه نگارنده مقاله در زمينه 

اين زمينه بيانگر اين مهم است كه نگرش معتادان   ايراني بر تأثير كم رويكـرد  مطالعه انجام شده در . معتادان، صحه مي گذارد
اين مسأله ،به  نوبه خود، مهمترين عامل فقدان انگيزه در معتادان . هاي درماني و ناتواني درمانگران در درمان اعتياد تأكيد دارد

داشـتن بصـيرت در بـاره ايـن     . گر در ايران شده اسـت  از سوي ديشبه گروه هاي درمان اعتياد از يك سو و رشد بدون مطالعه 
نظيـر  (عوامل مي تواند در باالبردن كيفيت درمان، درك بهتر انگيزه مراجع و اسـتفاده بهينـه از حمايـت گـروه هـاي مردمـي       

  .، مؤثر باشد...)و 60معتادان گمنام، كنگره
در اينجا، هر يك از   اين مراحل و ). 1992لمنت، ك اسكا و ديچپرو(الگوي مراحل تغيير از پنج مرحله تشكيل مي شود  

ذكر اين نكته مهم است كه پيشرفت بيمار در اين مراحـل  ممكـن   . كاربردهاي درماني آن را در درمان معتادان شرح مي دهيم
با ايـن   .بيماراني كه به سه مرحله آخر مي رسند، اغلب بازگشتي به دو مرحله نخست دارند. است به شكلي خطي صورت نگيرد

كه عود بيماري  يا بازگشت به اعتياد در بيشتر بيماران پس از يكـي دو بـار، ديگـر اتفـاق     دارند حال، پژوهش ها حكايت از اين 
بيشتر اوقات، ميزان بازگشت به اندازه اي نيسـت كـه بيمـاران بـه      ،به عبارت ديگر). 1992كلمنت،  اسكا و ديچپرو(نمي افتد 

ند و اين خود بافرد در حين درمان اشتباهات خود را در مي يا از به نظر مي رسد كه بسياري. ز گردنداول درمان با ههمان مرحل
  .سبب مي شود كه عود بيماري يا بازگشت به اعتياد، پس از مدتي  كمتر اتفاق افتد

  
3-Norcross  2-Bradly – Springer  1-Transtheoretical   

  

   مرحله غفلت و ناآگاهي

تصميم نگرفتـه اسـت در آينـده اي قابـل پـيش      فرد ، مرحله اي است كه هنوز  1پيش از تأملنا آگاهي يا غفلت و مرحله 
 دي( اغلب افرادي كه در اين مرحله قرار دارند هنوز رفتار خود را مشكل آفرين نمي دانند. بيني براي تغييررفتار خود اقدام كند

، "با رفتار نادرست خود سـرخوش هسـتند  "كساني كه  به عنوان ن مرحله،افراد در اي از  )1996(رالينك و بل ). 1991كلمنت، 
 دوستان، خانواده يا كارفرماي فرد كه ناظر بر رفتارهاي او هستند، رفتارهـاي وي اطرافيان نظير با اين حال، ديگر . كنند ميياد 
ترين برانگيزنده هـاي معتـادان بـراي تـرك     جالب توجه اين كه، اين اطرافيان در ايران نيز از جمله مهم.دار مي دانند مشكلرا 

  .هستند
بعضي افرادي كه در ايـن مرحلـه   . در قبول آن ختم نمي شود "مقاومت  "اعتياد و "انكار "در اين مرحله، قضيه فقط به  

رفتارشـان   آنها فكر مي كنند كه اقـدام بـراي اصـالح   . ندارندنادرستشان  تارهيچ اطالعي از خطرات ناشي از رف "قرار دارند اصال
سر انجام، بعضي از افراد در همين مرحله  پيش از تصميم گيري براي درمان، براي مشكل خويش دليـل  . خيلي دير شده است
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كلمنـت،   دي("تو كه فقط يك بار زندگي مي كني تحمل درد و رنج چـه حاصـلي دارد؟   ": مي گويند "تراشي مي پردازند، مثال
1991.(  

ه كار ياري رساني مربوط مي شوند، باور غلط زير در مورد درمان بيماراني كه در مرحله بي در تخصص هايي كه به نوعي ب
تصميمي ونينديشيدن به مشكل خودهستند، وجود دارد كه هر چه مشكل بهداشتي يا رفتاري فردي جدي تر مي شـود، بـراي   

 ،بـراي بعضـي از   "بيشـتر   "در واقـع،  كمـك   . اشدكمك به او آموزش، درمان يا رويارويي با بيمار نيز بايد شديدتر و جدي تر ب
زيانبار باشد، و يا به طور كل ممكن است از هر كمكـي بـه آنهـا غفلـت      قرار دارند، ممكن است عمالً مرحله بيماراني كه در اين

 مي دهدصورت گرفته است، نشان  درماني كوتاه مدتدر هر حال، پژوهش هايي كه در باره مداخالت ). 1991كلمنت، دي(شود
ـ به اندازه درمان هاي جدي و بسيار مداخله گرانه، نتيجه بخش بوده و از عدم ارا ،كه همين مداخالت درماني اندك ه خـدمات  ي

ايـن مسـأله بـويژه زمـاني     ). 1997مصرف الكل و الكليسـم،   ؛ مؤسسه ملي سوء1991ميلر و رالينك، (درماني نيز مؤثرتر است 
در بيمـار   ايجاد انگيزه براي تعهد به تغيير و درمان ،)كوتاه مدت(هدف عمده مداخله درماني مصداق بيشتر پيدا    مي كند كه 

  .باشد
دراين مرحله، شايد بهترين اقدام، فعال ساختن برنامه هاي كاهش تقاضا با هدف آگاه ساختن معتادان ايراني از خطرات 

به عبارت ديگر، هنوز . م و سازمان يافته صورت نگرفته استناشي از رفتار نادرستشان باشد، اقدامي كه تاكنون به طور منسج
طرح جامعي در زمينه پيشگيري از اعتياد تدوين نشده و آنچه در برنامه ملي مبارزه با اعتياد پيش بيني شده است، از پشتوانه 

 1991كه درسال (ي به عنوان مثال، استفاده از رهنمودهاي چنين رويكرد. مطالعاتي و تحقيقاتي كافي برخوردار نيست
  .و حتي  ساير يافته هاي پژوهشي در زمينه رويكردها نيز در بطن برنامه ديده نمي شود) پيشنهاد شده است

  

  مرحله تفكر وتأمل 

، در ايـن  "معمـوال . كننـد  ، مرحله اي است كه بسياري از معتادان مدت هاي مديد در آن توقف مي 2تأملتفكر و مرحلة 

سود "بيماران اغلب ). 1991كلمنت،  دي(را تحليل مي كند  اقدام به درمان خود 3 "سود و زيان "رده  مرحله فرد به طور گست
ان در يك لحظه، منافع اين كار را پيش خود تصـور مـي   نآ. درمان يا تغيير رفتارشان را مدام سبك و سنگين مي كنند "و زيان

، فرد معتاد تمايـل  )بر خالف مرحله قبل(در اين مرحله . مي دهند كنند و در لحضه اي ديگر زيان هاي آن را مورد بررسي قرار
كلمنت و  براي مثال، دي. وي هر گونه اقدام براي درمان را به تأخير مي اندازد  دليبه تغيير و اصالح خود دارد، اما احساس دو

  كه  -دويست سيگاري را ) 1985(اسكا چپرو
  

3-Risk – reward analysis  2-Contemplation  1-Precontemplation  

  
ان در باره شـروع   آندر طول اين مدت نظر كه و دريافتندند تگرفبه مدت دو سال زير نظر   -در مرحله تفكر و تأمل قرار داشتند

  .به اصالح رفتار، هيچ تغييري نكرده است

. و ملزم به ايـن كـار نمـي بيننـد     1دهبه عبارت ديگر، افراد در اين مرحله مايل به تغيير خود هستند، اما هنوز خود را متع
يـا بـا تغييـر زمـان     ) اما عمل نكردن به آنهـا (آنان اين عدم التزام را با رفتارهايي مانند پرس و جو كردن در باره راه هاي درمان 

اظهـار مـي كنـد    ) 1991(دي كلمنـت  . نشان مـي دهنـد   -فقط براي اين كه در جلسات حضور نيابند  -جلسات شروع درمان 
االن وقـت خـوبي    "مثالً قرار دارند اغلب داليلي از اين است مي آورند كه ) تأمل در باره شروع درمان(كه در اين مرحله  افرادي

  ).195ص ( "براي شروع برنامه درمان نيست
بـراي حركـت بـه سـوي      -است  كه در اين مرحله متوقف شده -آن است كه معتاد را يچالش اصلي براي درمانگر اعتياد

مرتبط ه شده بايد از نظر شخصي با وضعيت فرد ي، نخست، اطالعات ارابراي اين منظور. تشويق كند) مرحله آمادگي(عد مرحله ب

چگونه مي توان اينكه  يا  2براي عالقمند كردن معتاد به كوكائين دادن اطالعاتي در باره جمعيت الكلي هاي بي نام ،الًباشد؛ مث

بايد بـه او   مثالً(تغيير رفتار را گوشزد كرد  دوم، بايد مزيت هاي درمان يا. ناسب نيستصحيح وم ، ماند 3"پاك" مدتي طوالني
 الًمـث (، نه اين كه معتاد را از عواقب رفتارهـايش بترسـانيم   )"هايت را براي خريدن كوكائين هدر نده ديگر اين قدر پول": گفت

توجه به منافعي كه ترك اعتيـاد در  ). "ه زندان ختم مي شودبه قلب يا ريه ات آسيب مي رساني يا سرانجام كارت ب"يم كه يبگو
به طور كل، از پيام هايي كه ترس معتاد را بر مي . معتادي باشد كه در اين مرحله قرار داردبراي  خوبي بر دارد، مي تواند مشوق

؛ بـه عبـارت ديگـر،    دهـد  مـي  بشدت كـاهش  را وا 4 كارآمدي، بايد اجتناب كرد؛ چراكه خود )ترفندهاي هراس برانگيز(انگيزد 
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براي  ترك اعتياد، "به او اين طور بفهمانده كه ديگر   اًترساندن معتاد مي تواند او را نسبت به اصالح خودش بدبين كند و تلويح
  ."خيلي دير شده است

  

  )تغيير رفتار گيري برايتصميم يا مرحله (مرحله آمادگي 

 دي وا اسـك چپرو(را اصـالح كنـد    خـود  آينده اي نزديك، رفتار اعتيـادي ، معتاد تصميم مي گيرد در 5در مرحله آمادگي
بـراي مـدتي كوتـاه در     الًمعتاد، معمو. تصميم معتاد به اين كار اغلب با تغييرات  جزئي رفتار نمايان مي شود  ).1992كلمنت، 

مرحلـه  به مرحلـه بعـد، يعنـي     اًلزوم معتادي كه در اين مرحله به محك زدن تغيير رفتار خود مي پردازد،. اين مرحله مي ماند
بـه  موجـب بازگشـت معتـاد    شدن با موانع ترك اعتياد، ممكن است  رو  هب رو). 1991كلمنت،  دي(سوق داده نمي شود  عمل

  .شود مرحله قبل
التشان بررسي نظرهاي معتادان و خانواده هاي آنان در زمينه نيازها، مسائل و مشك« در اين زمينه ، يافته هاي حاصل از  

، بيانگر )1378: امور فرهنگي و روابط عمومي ستاد(نفر از افراد نيازمند خدمات حمايتي انجام گرفته است  4050كه در مورد » 
اعالم آمادگي معتادان ايراني براي ترك اعتياد خود است، اين در حالي است كه هيچ گونه پاسخ درخـوري بـه فراخـوان روابـط     

ي شد با برنامه اي از پيش تعيين شده، خيل عظيم معتادان عالقمند به ترك را با كمك درمانگر به چه بسا م. عمومي داده نشد
كمـك بـه معتـاد     براي وظيفه درمانگر مهم ترين  ،در اين مرحله اشاره مي كند كه) 1991(كلمنت  دي. مرحله عمل سوق داد

بسياري از معتاداني كه تصـميم بـه   . عمل تدارك ببيندمرحله  براي ورود بهآن است كه او را تشويق كند برنامه اي واقع بينانه 
يـا   تشخيص نمـي دهنـد   ،با آنها مواجه خواهند شد) ورود به درمان(ترك اعتياد گرفته اند دشواري هايي را كه در مرحله عمل 

ها يا پاسـخ هـاي الزم بـراي     در برنامه اي واقع بينانه، اين موانع از پيش مشخص مي شوند و راه حل. مي گيرند  را ناديده آنها
  .آنها از قبل تعيين مي شوند

  
4 –Self – efficacy  3-Sobriety  2-Alcoholics Anonymous (AA)  1-Commitment  

      5-Preparation (or detemination)  

  مرحله عمل 

ـ اد مي كوشـد رفتـار   در اين مرحله، معت. "اجراي برنامة درمان": عبارت است از يا اقدام براي ترك 1 مرحله عمل ا محـيط  ي
شده چند نكته را در باره اين مرحله متذكر ) 1992(كلمنت  اسكا و ديچپرو. فائق آيدخود را تغيير دهد تا بر مشكل اعتيادش 

  : اند كه در زير مي آيد
ظر بر روند بسيار محسوس است و توجه افرادي كه از بيرون نا "اصالح يا تغيير رفتار اعتيادي در مرحله عمل، معموال

تغييـر   "اقدام معتاد براي  -غلط  هب -همه مردم و از جمله خود متخصصان، اغلب . جلب مي كندبه خود تغيير هستند 

و تمهيـداتي را  درمان در نتيجه، اقدامات الزم براي آماده كردن معتاد براي . اشتباه مي گيرند "خودتغيير"را با  "رفتار

 .پس از كوشش معتاد ضروري است ناديده گرفته مي شودكه براي حفظ تغييرات حاصل شده 

در زندگي شان تغيير و اصالح رفتار اعتيادي را شروع كرده  "معتاداني كه براي استمداد نزد درمانگر مي آيند، گاهي قبال
در مطالعات  همچنين. اند؛ بهره گيري از درمان اعتياد ممكن است فقط بخشي از تالش هايشان براي ترك اعتياد بوده باشد

گوناگون معلوم شده است كه معموالً بعضي مراجعان روزها يا حتي هفته ها پيش از مراجعه براي درمان، خودشان مصرف دارو 

، اينها مراجعاني هستند كه نظر مثبت )1991(كلمنت  به اعتقاد دي). 1995و ديگران، 3 ، سابل2ميستو(را كنار گذاشته اند 

ناميد و به طرزي  4 "ايجاد درد سر بدون مراجعان  "جلب مي كنند؛ در واقع، مي توان آنان را درمانگر را نسبت به خود 

مراجعاني كه ترك اعتياد را خودشان از پيش شروع كرده اند، اغلب به آن علت براي مشاوره . مداوايشان كرد 5“ معجزه آسا ”
تأييد متخصصان و ) 2(صد دارند اعتيادشان را ترك كنند، خود را در برابر همه متعهد سازند كه ق) 1(مراجعه مي كنند كه 

درصدد برآمده اند تا ديگران حمايتشان كنند و به اعتماد به نفس آنها ) 3(ديگران را براي برنامه ترك اعتيادشان كسب كنند، 
  .)1991كلمنت،  دي(عده اي از بيرون روند ترك اعتيادشان را زير نظر داشته باشند ) 4(بيفزايند و 

معتقد است از اولين وظايف درمانگران براي كمك به مراجعاني كه خودشان مرحله عمـل را شـروع   ) 1991(كلمنت  دي
مي توان آنان را با گروه هايي از هم سـن   "مثال(آن است كه راه هايي را براي ارتقاي خود كارآيي پيش رويشان نهند  ،كرده اند

و در صورت امكان موانع اداري را كه مانع از پيشرفت شـان مـي شـود از    ) ا ساختو سال هايشان كه حمايت كننده باشند، آشن
يعنـي مـواد   (ماه رفتار خود را كنترل كرده اند  6روز تا  1در واقع، مي توان افرادي كه توانسته باشند بين . سر راه آنان بر دارند
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مـاه تـرك مـي     6در اين صورت، پس از . اند، قرار دادرا در دسته معتاداني كه مرحله عمل را شروع كرده ) ه باشنددرمصرف نك
  .نايل آمده اندماندن در ترك مرحله  توان گفت كه آنان به مرحله بعد، يعني

 
  ترك  در   ماندنمرحله 

كوشـد تـا    ، معتاد به تالش خود براي جلوگيري از اعتياد دوباره ادامه مي دهد و مي)نگهداري( 6ماندن در ترك در مرحله
را مرحلـه اي ايسـتا نمـي     ادامه ترك) 1992(كلمنت  اسكا و ديچپرو. ايي را كه در درمان داشته است، تثبيت كندمؤفقيت ه

بـا  . كمتر مـي شـود   و با گذشت زمان، خطر بازگشت به اعتياد كمتر. رفتار مي نامند تغيير   ادامه تالش براي  دانند بلكه آن را
در اين مرحله، مهـم تـرين وظيفـه درمـانگر تهيـه طرحـي بـراي        . وجود دارد وجود اين، احتمال رجعت به مرحله قبل هميشه

تأثيرات ناشي از نقض تعهـد   "در اين طرح، بايد احتمال . آماده مي شود با كمك معتاداست كه  پيشگيري از بازگشت به اعتياد
  ددانيز مد نظر قرار را  "مواد معتاد به خودداري از مصرف

  از جمله احساس -اين تأثيرات همان واكنش هاي هيجاني منفي و شديد معتاد  ،اقعو در. دكرو براي آن فكري  
  
   

  
4-Easy Clients  3-Sobell  2-Maisto  1-Action  

    6-Maintenance  5-Miracle Cures  

  .و مصرف اندك مواد  به وجود مي آيد1"لغزش "هستند كه در بسياري از آنان با يك بار  -ناكامي
در او  اميـدي  را براي خود بيش از حد بزرگ مي كند و اين موجب احساس يأس و    نا دمواه رتاد مصرف دوبا، معرتيبت ينبه ا

از سرگيري دوباره و   به "اين واكنش هاي هيجاني، به نوبه خود به كاهش خود كارآيي معتاد منجر مي شود و معموال. مي شود
آن اسـت كـه بسـياري از    » تـأثيرات نقـض خويشـتنداري   «ار زيانبـار  يكي از پيامد هـاي بسـي  . ي انجامدم مواد شديدتر مصرف

فراينـد   -حتـي بـدتر از آن   -يا  مي كنند و  را پنهانمواد مصرف دوباره مشروب يا  يا مراجعان، بدون احساس ناراحتي يا شرم،
آموخت كه چگونه بايد در صورت  در برنامه پيشگيري از بازگشت به اعتياد، بايد با واقع بيني به مراجع. درمان را قطع مي كنند

، واكنش نشان دهد يا  از چه راه هايي مي تواند دوباره بهبودي خود را بـه دسـت   مواديا يك بار مصرف دوباره الكل يا » لغزش«
  . آورد

همان طور كـه مالحظـه مـي شـود      .را دور مي زنند تغيير مي شود كه چگونه افراد مراحلمالحظه زير2” چرخه تغيير”در
د است، در اين چرخه گنجانده نشـده  فردرباره مشكل ) پيش از تأمل(ه نخست كه نشانگر مرحله ايستاي غفلت و ناآگاهي مرحل
ميلر ورالينـك،  (بيشتر معتادان پيش از مؤفق شدن در ترك اعتياد نهايي، چندين بار اين مراحل را پشت سر مي گذارند . است

1991.(  
  

  ترك اعتياد براي هميشه                                                                                                    

  

  

   

   

  

  

 مرحله غفلت و ناآگاهي
 )پيش از تأمل(       

 
  

  .لمنت پيشنهاد كرده اندك اسكا و ديچتغيير كه پرو اي الگوي شش مرحله: نمودار چرخه تغيير

 

  ترك مرحله ماندن در    مرحله بازگشت    

  )نگهداري(               به اعتياد       

  

مرحله عمل                      مرحله    

يا اقدام        مرحله        تأملتفكر و 

  تصميم گريي                    

  براي تغيري
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صورت الزم خواهد  تالشي براي سرعت بخشيدن به حركت معتاد در پيمودن اين مراحل تعريف كنيم، در آن گر درمان راا
بـا دقـت بررسـي     -مي شـود  ه يكه در آن اين خدمات به فرد ارا -بود هم راهبرد هاي كمك به مراجع و هم محيط اجتماعي را

 معتـاد ت ديگري نظير كنترل قهري و قانوني نيز بر انگيزه موضوعا. دنكنيم؛ خدمات درماني در خالء اجتماعي صورت نمي گير
كه بايد به روش كاهش آسيب (از موضوعات پيچيده تر ديگر، نحوه كمك به مراجعان مشكل آفرين يا سركش  .بي تأثير نيستند

شـيوه هـاي    موضوعات اضطراري ديگـري نيـز در  . و راه هاي جديد تأمين هزينه هاي خدمات درماني است) به آنان كمك كرد
بـه عنـوان مثـال، مشـاركت      .شـود  و تأثيرشان بر انگيزه معتاد بررسي دگيردرماني امروزي وجود دارند كه بايد مورد توجه قرار 

علمي سازمان هاي غير دولتي و همكاري نيروهاي انتظامي در سوق دادن معتادان به درمان از يك سـو و تـأمين هزينـه هـاي     
  .از سوي ديگر، از جمله مهمترين اقدامات ايجاد انگيزه در ايران خواهند بود) ت بيمهتحت پوشش صنع(خدمات درماني 

2-Wheel Of Change  1-Laps  

  تعريف مصاحبه انگيزشي

در ) 1983( كـه ميلـر آن را نخسـتين بـار    مصاحبه انگيزشي از تجربه درمان معتادان به الكل گرفتـه شـده اسـت     مفهوم
مفاهيم  و رويكردهاي بنيادين مصـاحبه انگيزشـي بعـدها بـا جزئيـاتي بيشـتري در       . صيف كردتو روان درماني رفتاريفصلنامه 

، آنچه ايـن اسـناد از آن بـي بهـره انـد،      با وجود اين .ندگسترش يافت   )1991(خصوص رويه هاي باليني توسط ميلر و رالينك 
  .تعريف روشني از مصاحبه انگيزشي است

بـا  ( رهنمـودي مشـاوره   روشيـك   انگيزشـي  مصاحبه«: ، اين است كهارائه كرده اند از مصاحبه انگيزشيك كه ميلر و رالين  يجديدترين تعريف
اين روش، در مقايسه با مشاوره  .كمك مي كند مراجع بههدف تغيير رفتار  با  احساس دودلي و از طريق كشف و رفع كهاست ) يمراجع محور رويكرد

اسـت و  احساس دودلي و ترديـد مراجـع   بررسي و حل و فصل  درمانهدف اصلي  ، به عبارت ديگر .داردبدون رهنمود، تمركز و هدف مندي بيشتري 
  .»با هدف ايجاد تغيير در رفتار مراجع اين روش را دنبال مي كندمشاور 

به طور كل، مصاحبه انگيزشي روشي خاص است كه به مردم براي شناخت مشكالت بالقوه شان و اقـدام بـراي حـل آنهـا     
بويژه براي افرادي كه تمايلي به تغيير خود ندارند و همچنين بـراي رفـع احسـاس دودلـي، روشـي       ، اين روش. مي كندكمك 

در واقع، اين روش درمان سعي دارد به فرد كمك كند تا احساس دودلـي وترديـد خـود را رفـع و در     . مناسب و  سودمند است
حتـي  . براي برخي از مردم بيشتر يك ضرورت محسوب مي شود "شيبه انگيزحمصا"استفاده از . جهت تغيير خود حركت كند

  . مي توانند از اين روش بهره ببرند ،آنهايي كه يك بار شكست خورده اند
حاصل مهارت ها و منابعي هستند كه نياز به تغييـر   ،ديگر موانع تغيير كه از طريق انگيزه هاي متعارض به وجود مي آيند

مصـاحبه  "بـا وجـود ايـن كـه     . اغلب معتادان نياز به تقويت انگيزشي كوتاه مدت دارند  ،ه عبارت ديگرب. را به تأخير مي اندازد 
همـوار كـردن راه   بـا هـدف   (بسـزايي   اهميتازگشايشي براي تغيير به عنوان فقط مقدمه و سرآغاز درمان است ولي  "انگيزشي

به عبارت  .درماني نمي تواند  در نقش  مرجع قدرت  ظاهر شودمشاور در اين رويكرد در واقع، . برخوردار است) درمان در آينده
من به عنوان يك متخصص به شما مي گويم كه چگونـه مـي توانيـد بـه     « كه  يان اين جمله  اجتناب كندبمشاور بايد از ديگر، 

نـه آنچـه كـه توسـط      بگيرد يعني بايد توسط مراجع( در اين روش مسؤوليت تغيير به عهده مراجع است. »زندگي تان برگرديد
بنابراين مراجعـان مختـار   « ). به مراجع كه تغيير كند بيان مي شود”يا اجازه دهيم ” درمانگران در قالب مي توانيم انجام دهيم 

كه درمانگران قادر به كمك نيستند و  به آن معني نيستاين مسأله ضرورتاً . هستند كه از درمانگران  مشاوره  بگيرند يا نگيرند
اين زمينه ناتوانند،  بلكه بر عكس، برخي تحقيقات حاكي از آن است كه آزاد بودن مراجع در انتخاب درمان،  تأثير بـااليي  يا در 

مورد توجه درمانگران بوده است و مكرراً در گزارش هاي خـود بـه   كه همواره اين آن چيزي است . در ميزان پذيرش تغيير دارد
  .آن اشاره كرده اند

در . به انگيزشي بيشتر ترغيب كننده هستند تا اجباري؛ بيشتر حمايتي هستند تا جنجالي و پر سرو صداراهبردهاي مصاح
در واقع، هـدف اصـلي، افـزايش    . دتغيير مراجع ايجاد كنبراي راهبردهاي مصاحبه انگيزشي مشاور سعي مي كند فضاي مثبتي 

. نه اين كه به طور سطحي از بيرون بـه او تحميـل شـود    جود آيدبه و انگيزه دروني مراجع است، تا جايي كه تغيير از درون فرد
اين مراجع است كـه   مصاحبه  انگيزشي، اين رويكرد به معني دقيق كلمه كاربردي است؛ چرا كه دركه  مي توان گفت ،بنابراين

  .اين كه درمانگر او را به اين كار وادار كند نهاز حق  خود براي تغيير دفاع مي كند 
مشاوره مراجع محوري است و در قالب آن رويكرد انجام مبتني بر از راهبردهاي متنوعي استفاده مي شود كه برخي از آنها  ،انگيزشي در مصاحبه

با وجود اين، مصاحبه گرهاي انگيزشي بـا يـك احسـاس     .منفعل تر به نظر مي رسداين روش در مقايسه با روش هاي پرخاشگرانه تر، بعضاً . مي گيرد



  ٢٥

مداخله كردن در روش هاي خاصي كه فاقد لحظات  از زمان درستي مل، راهبردهاي روشني را براي رسيدن به هدف دنبال مي كنند و دركرضايت كا
  .مشخص هستند، دارند

  

  تفاوت مصاحبه انگيزشي با سه روش ديگر

مصـاحبه انگيزشـي در جـدول    مواجهه بـا رويكـرد    -برخي از جنبه هاي متضاد رويكرد انكار : 1مواجهه  –رويكردهاي انكار 

  :خالصه شده است 1شماره 

   

  تضادهاي بين مواجهه ناشي از انكار و مصاحبه انگيزشي: 1جدول شماره 

 مواجهه -رويكرد انكار رويكرد مصاحبه انگيزشي

تأكيد  به مراجع ” زدن برچسب”بر درمصاحبه انگيزشي  ••••

ـ ” الكليسم ” مشكلتأييد به نظر مي رسد : نمي شود  ر يا ديگ

  ؛ براي بروز تغيير غير ضروري باشد برچسب ها

ر اين رويكرد بر انتخاب شخص و پـذيرش مسـؤوليت   د ••••

  ؛ براي تصميم گرفتن درباره رفتار آينده تأكيد مي شود

درمانگر بر اساس ارزيابي عيني خود دست به هـدايت و   ••••

راهنمايي مراجع مي زند، اما بر اسـتنباط مراجـع از مسـائل    

  ؛ ردخود نيز تأكيد دا

به نظر مي رسد مقاومت يك نوع رفتار بين فردي اسـت   ••••

  ؛كه از رفتار درمانگر متأثر شده است 

در اين روش مقاومت و بازتاب در مقابل هـم قـرار مـي     ••••

  ؛ گيرند

بـين درمـانگر    ،بر اساس داده ها و قابليت پذيرش آنهـا  ••••

توافـق   )مراجع درباره اهداف درمان و راهبردهاي  تغييـر (و

درك محيط دروني مراجع و پذيرش اهداف . دصورت مي گير

  .در اين زمينه حياتي استنيز 

  :تأكيد جدي بر پذيرش مشكل توسط مراجع ••••

صحه گذاشتن بر تشخيص مشكل كه به نظر مي رسـد بـراي    ••••

  ؛ تغيير ضروري است

كه انتخاب شخصـي،  است تأكيد بر آسيب شناسي شخصيت  ••••

  ؛قضاوت و كنترل را كاهش مي دهد

دركي كه از نشانه هاي مشكل فـرد   مي كند بادرمانگر سعي  ••••

  ؛ مراجع را در پذيرش تشخيص متقاعد سازد ،دارد

  

به نظر مي رسد مقاومت ناشي از انكار، يكي از ويژگـي هـاي    ••••

  : است كه در مواجهه به كار مي رودمراجع شخصيتي 

در مقابـل هـم    مناقشه و مجازات با مقاومت ،در اين رويكرد ••••

  ؛ قرار مي گيرند

اهداف درمـان و راهبردهـاي تغييـر توسـط     اين رويكرد در  ••••

درمانگر براي مراجع تعيين شده است ؛ به نظر مي رسـد مراجـع   

  .ناتوان در تصميم گيري است و يا آن را انكار مي كند

 

  

  رويكردها ي آموزش مهارت

رويكرد اين . است 2موزش مهارترويكرد آ ،دومين رويكرد عمومي مشاوره كه با مصاحبه انگيزشي تفاوت و تضادهايي دارد

فـرض كـه مراجـع    ايـن  راهبردهاي آموزش مهارت بـا  . دارد 3”شناختي -رفتاري”درمان را در بيشترين كاربرد) آموزش مهارت(
تأكيـدمي  در اين رويكرد بر آموزش مراجع  .مي شود) از مراحل چرخه تغييريكي (آماده ورود به مرحلة عمل  ،انگيزه تغيير دارد

 ).چرايـي تغييـر  (اجبـاري احسـاس   براي تغيير خـود   اين كهنه  ياد بگيردكردن را ي اين كه مراجع بايد چگونه تغيير يعن شود؛

خاص يـاري   هاي ،راهنمايي4حد بااليي از رهنمود تجويزي خالف رويكرد مصاحبه انگيزشي، غالباً در رويكرد آموزش مهارت بر
با وجود اين ، مصاحبه انگيزشي مي تواند نقش آمـاده  . رين ها استفاده مي كندتكاليف و تم، رساني، دستورالعمل ها، آموزش ها

      متمـايز  هـا  هر چند كه رويكرد آموزش مهارت به راحتي از سـاير رويكرد  .سازي مراجع براي دريافت آموزش مهارت را ايفا كند
شـده   مطـرح ا رويكرد مصـاحبه انگيزشـي   بآموزش مهارت كليدي  بين روش  برخي از تضادهاي، 2 در جدول شماره .مي شود

 :است
4-Prescriptive  3-Cognitive – Behavioral  2-Skill - Traning  1-Confrontation– denial approaches   

  مصاحبه انگيزشي و  تضاد هاي بين رويكرد هاي آموزش مهارت: 2جدول شماره 

 رويكرد آموزش مهارت رويكرد مصاحبه انگيزشي

اصول و راهبردهاي خـاص بـراي ايجـاد      زا ،در اين روش •••• فرض بر اين است كه بـراي مراجـع انگيـزة     ،در اين رويكرد ••••
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  ؛انگيزه تغيير در مراجع استفاده مي شود

  

كه برچسـبي   برداشت هاي مراجع از شرايط او بدون اين ••••

به وي زده شود ويا از او انتقاد خاصي بشود، بررسـي و بـه او   

  ؛منعكس مي گردد

راهبردهاي تغيير كه از طرف مراجع و ديگر افراد مهم به  ••••

  فراخوانده مي شود؛ كار مي رود،

 ،مسؤوليت روش هاي ايجاد تغيير به عهده مراجع اسـت  ••••

 هاي ديگـر نه اين كه از طريق آموزش، الگوسازي ويا فراينـد 

  گيرد؛ انجام

بـه طـور معمـول از طريـق      1 فرايندهاي حل مسأله اي ••••

  .مراجع فراخوانده مي شود

 

راهبردها مستقيم نيسـتند و از ايجـاد   در اين روش د شود؛ ايجا

  ؛انگيزه استفاده مي شود

براي شناسايي و تغيير شرايط نـا    يتالش هاي ،در اين روش ••••

  ؛مساعد صورت مي گيرد

  

  ؛در اين روش راهبردهاي مقابله اي خاص مشخص مي شود ••••

  

تجربـه مسـتقيم رفتـار     و الگوسـازي  اين رويكرداز طريق  ••••

  ؛آموزش داده مي شود مقابله اي

  

اي خـاص   در رويكرد آموزش مهارت، راهبردهاي حل مسأله ••••

  .نيز به مراجع آموخته مي شود

 
  

  رويكردهاي غير مستقيم 

. اضافه شده اسـت  2زشي روشي است كه به برخي از ديدگاه ها و راهبردهاي توصيف شده توسط كارل راجرزگيمصاحبه ان

  )  3ماننـد روش اصـالت وجـود   (نتي پيروان راجرز، همانند ساير رويكرد هاي غير مسـتقيم  اما از چندين جهت با دو رويكرد س

غيـر  ، كه يـك روش نسـبتاً    4با وجود اين، روش مصاحبه انگيزشي مي تواند كامالً به عنوان رويكرد مراجع محوري. تفاوت دارد
براي مثال، هدف تغيير (روشني را دنبال مي كندخاص هدف  رمشاور به طو ]در اين رويكرد[. است، توصيف شوددستورالعملي 

و به طور منظم راهبردهايي را براي رسيدن بـه آن هـدف بـه    ) مصرف مشروب و كاهش مسايل مرتبط با الكل را دنبال مي كند

ر بـه طـو   5 ههمدالنـ در ايـن رويكـرد بازنمـايي    . خود را ارائه مي كنـد   همچنين مشاور پسخوراند و مشورت هاي. كارمي گيرد
از اين گذشته، مـا بـه   . اي ندارند در حالي كه  ديگران به اين مسأله توجه شوداستفاده  ،انتخابي در تقويت موارد بديهي مراجع

ا اين كه منفعالنـه بـه   يبه طور فعال كارمي كند  )با توجه به عوامل موجد ناراحتي و اختالف( طور اجمالي درباره اين كه مشاور
 )مستقيم(دستورالعملي تفاوت هاي بين رويكرد غير ، خالصه اي از  3در جدول شماره . دهد، بحث مي كنيم گوش آنچه مراجع مي گويد

  :مصاحبه انگيزشي مطرح شده استرويكرد و 

  

  

  

  

  

  
4-Client - Centerd  3-Existenial  2-Carl Rogers  1-Problem – Solving proceses  

      5-Empathic Reflection  

  

  

  اختالف، تضادهاي بين رويكردهاي غير مستقيم و مصاحبه انگيزشي :3جدول شماره 

  

 رويكرد غير مستقيم رويكرد مصاحبه انگيزشي
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به طور مـنظم مراجـع در جهـت ايجـاد انگيـزه تغييـر        ••••

  ؛راهنمايي مي شود

استنباط كرده  هامشاور آنچه كه از توصيه ها و پسخوراند ••••

  ؛است را به مراجع پيشنهاد مي كند

همدالنه به طور انتخابي استفاده مي شود و در ي بازنماي از ••••

مورد توجـه قـرار    )در مراجع(فرايندهاي بديهي و آشكار  ،آن

  ؛مي گيرد

در (چگونگي ايجاد و رشد تفاوت در افزايش انگيزه تغيير  ••••

 .مي شود بررسي) مراجع

پيروي از موضوعاتي كه مراجع مشخص مي كند و مشـاوره   ••••

  ؛مستقيم با او

به مراجـع   خود هايپسخوراند و ل توصيه هامشاور از تحمي ••••

 ؛اجتناب مي كند

  ؛همدالنه به طور تصادفي استفاده مي شودبازنمايي از  ••••

  

تضادها و هيجانات مراجع در شرايط كنوني اش بررسي مي  ••••

 .شود

 

  

 پنج اصل عمومي مصاحبه انگيزشي

كه تا است مشخص شده  - محسوب مي شود كه زير مجموعه مصاحبه انگيزشي -اكنون پنج حيطه اصلي از اصول باليني 
ابـراز   -1: ايـن اصـول عبارتنـد از    . به نظر مي رسد طرح شده است متفاوت) 1983(حدودي از آنچه براي اولين بار توسط ميلر

حمايت  -5وشكستن مقاومت مراجع  -4اجتناب از بحث و مناقشه  -3  ايجاد تعارض يا اختالف در وضعيت مراجع -2همدلي  
  :پرداخته شده استخالصه اي از اين اصول به  در زير .دكارآمدي مراجعاز خو

 ابـراز . اين روش درمانگري، يكي از ويژگي هاي قابل تعريف و ضروري مصاحبه انگيزشي است : 1يهمدلابراز ) اصل اول
احبه انگيزشـي از آن بهـره   گوش دادن را  از ابتدا به كار مي گيرد و در تمام فرايند مصانعكاس تكنيك  ، روشي است كهيهمدل

بـه  ) شرايطي كه موجب تسهيل تغيير فـرد مـي شـود، ب   ) الف: از قبيل  يشامل موارد  - به طور اجمالي - اين اصل . مي برد
امري كـامالً   ،بروز احساس دودلي وترديد) گوش دادن اساس اين اصل را تشكيل مي دهند، و جانعكاس كارگيري كامل مهارت 

  .مان مصاحبه انگيزشي محسوب مي شودطبيعي در روند در

در اين اصل زماني انگيزه تغيير براي افراد ايجـاد مـي    :در وضعيت مراجع  2اختالفات ايجاد تعارض  يا  ) اصل دوم 
در واقع اين اختالف به آگاهي و اطـالع از  ) 1985ميلر، (او ديده شودآتي شود كه اختالف بارزي بين رفتار كنوني فرد و اهداف 

كه  [   3اجتناب –يعني وضعيتي شبيه به تعارض خواستن . يط كنوني فرد با آنچه مي خواهد به آن برسد، مربوط مي شودشرا
پـيش   ]   مي شود و بـرعكس  ،در آن فرد در صورت گرايش به آنچه مي خواهد ، دچار اضطراب از دست دادن آنچه ترك كرده

زياد شود كه مراجـع  اندازه اي  ي تعارض  تاوفاصله بين دو س آن است كه در مصاحبه انگيزشي هدف ، به عبارت ديگر. مي آيد
 ،اطالع و آگاهي از پيامدهاي ناشي از تغييـر اهميـت دارد  ) الف :در اين روش ،بنابراين. مجبور به انتخاب يكي از دو تمايل گردد

بايد  ]از اين طريق[ مراجع ) مهم خواهد بود و جبراي انگيزه تغيير  ،اختالف بين رفتاركنوني فرد با اهداف مهم او در زندگي) ب
 .داليلي براي تغيير خود پيدا كند

 
  

  3-Approach – Avoidance Conflict  2-Develop Discrepancy  1-Express empathy  

اين روش . در اين اصل، اجتناب مشاور از بحث و مناقشه اهميت زيادي دارد:  1اجتناب از بحث و مناقشه )اصل سوم 

هـدف   ، دقيـق تـر    بـه عبـارت   . شبيه است، موجب بروز واكنش مقاومت در مراجع مي شود 2كه بيشتر به يك مواجهه ماليم
مي تـوان گفـت ،    ، بنابراين. معمول مصاحبه انگيزشي اجتناب از رويكردهايي است كه موجب بروز مقاومت در مراجع مي شود

. نوع و مسير راهبردهاي خود را تغيير دهـد  ه با آن ، بايدهاجوگر هنگام ممقاومت يك روش مقابله توسط مراجع است كه درمان
 به رفع اين شبهه ،اين اصل. در واقع اين مراجع است كه بايد مشكل خود را تشخيص دهد و يا نسبت به تشخيص آن اقدام كند

مي كند؛ از سوي ديگـر، برچسـب زدن    كمك -متهم مي شوند  دنويا مقاومت يا معتاد ب كه معموالً مراجعان به واكنش انكار -
را  مـي  اصل سـوم  به طور كل  .نيز بيشتر اوقات افزايش مقاومت را به همراه دارد تا اين كه روشي براي ايجاد انگيزه تغيير باشد

ن به طور كل محافظت كرد )محافظت و مراقبت از مراجع است، ب خالف بحث و مناقشه بر) الف: خالصه كردموارد زيردر  توان
بروز واكنش مقاومت در مراجع نشانه اي است كه بر اساس آن ) ي مي شود، جواز مراجع باعث به وجود آمدن حالت دفاعي در 

خـود  «آن كه مراجع از طريـق  توجه به برچسب زدن به مراجع ، بدون ) د و درمانگر بايد راهبردهاي درماني خود را تغيير دهد
  .است ببرد ، غير ضروري شپي به مشكل »سنجي
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مفاهيم متضاد هم نيستند، امـا   ،بي ميلي و احساس دودلي و ترديد :مراجع 4مقاومت حركت در جهت  ) اصل چهارم
تحميل  ]جدا از آنچه مراجع پذيرفته[و اهداف جديدي را هامشاورنبايد نظر ،بنابراين. د،نبايد توسط درمانگر پذيرفته و درك شو

ديدگاه هاي جديد باشد و پيشنهادها و توصيه هاي جديـد را خـود مـورد    و ي اطالعات بلكه، مراجع خود بايد در جستجو. كند
  ] .داشته باشد عي در متقاعد كردن مراجعسمشاور  نبايد  ، در واقع[   توجه قرار دهد

يـن  كـار درمـانگر ا   ، در واقـع . مي كنـد بررسي  او مشاور همگام با مراجع مشكل را در مسير تغيير ، در مصاحبه انگيزشي
بـا  (بلكه كار او دنبال كردن هر ايده اي  ،مراجع باشد آمدة نيست كه به دنبال پاسخ دادن به تمامي مسايل و مشكالت به وجود 

اين فرض مراجع كه فردي ناتوان در حل مشـكالت  . است كه معموالً توسط مراجع ناديده گرفته مي شود )”......بله ، اما”عبارت 
مقاومـت مراجـع،   حركـت در جهـت    همچنـين . ينش و دست يافتن به ايده هاي مهم تغيير مي يابدخود است ، با پيدا كردن ب

: شامل موارد زيـر مـي شـود   چهارم  اصلكه مي توان گفت  ،به طور كل. متضمن فعاليت مراجع در فرايند درمان و تغيير اوست
برداشـت هـا و   ) ب ؛خوب مـورد اسـتفاده باشـد   واكنش به موقع و سريع به وضعيت مراجع مي تواند به عنوان يك ويژگي ) الف

و بيرون كشيد نه اين كه ابرداشت ها و ادراكات جديد مراجع را بايد از خود ) ج ؛ادراكات مراجع از مشكل را مي توان تغيير داد
جـواب   ،ايـد بپس [   مراجع ، منابع و اطالعات معتبري براي پاسخ دادن به مشكلش ندارد) و د تحميل شودمراجع به از بيرون 

  .] هاي راهگشا را در اختيار او قرار داد

 5بنـدورا (اسـت  تغييـر  خود كارآمدي يكي از عناصر كليدي در انگيزه :مراجع 4حمايت از خود كارآمدي ) اصل پنجم

ده پيش آگهي خوبي از نتايج درمان با رفتارهاي اعتيـادي را نيـز نشـان دا    اين اصل،) 1976، 6رنو؛ راجرز و ميوب1982، 1977

  .)1985و همكاران 1981، 7ليچتن استين كان ديوت و(است 
فردي كه مشكل جدي دارد، به كار  متقاعد كردنيك درمانگر ممكن است يكي از چهار اصل ياد شده را براي  به طور كل،

خود نداشـته باشـد،   اين در حالي است كه اگر فرد نخواهد براي تغيير خود كمك بگيرد  يا اهتمامي براي ايجاد تغيير در . گيرد
   .تالش هاي درمانگر بيهوده خواهد بود

  

4-Support Confrontation  3-Roll With resistance  2-Seft Confrontation  1-Avoid argumentation   

  7-Condiotte & Lichten Stein  6-Mewborn  5-Bandura  

به عنوان عناصر مهـم   2از اميد و ايمان 1 درمانگران در آناصطالح نسبتاً جديدي است كه ” خود كار آمدي”با وجود اين، 

درمـانگر انتظـارات خـود را از شـانس     ).41971، شـاپيرو 1985؛ ميلر،  1973،  3فرانك(ياد مي كنند) طي دوره درمان( تغيير 

. ) 19796ويلي،  ، پاركر، ونيستد،  و1977 5ليك و كينگ(بهبودي مراجع مي تواند با تأثير نيرومند آن در بازدهي درمان بگويد
 كسـب موانـع و   )از عهـده برآيـي  يـا  (برابر رفع خود در  توانياحساس ناكاهش درك مراجع از  ،هدف عمومي مصاحبه انگيزشي

 ).1983ميلر ، ( استموفقيت در تغيير 

بـر  ، ديـدگاه هـاي خـود كارآمـدي    يكي از . هاي متنوعي  از خودكار آمدي مراجع حمايت مي كنند ديدگاه، دراين زمينه
مـورد،  در اين . را انجام دهدنه تنها فرد مي تواند تغيير كند كه بايد اين كار  ،اين زمينهدر . مسئوليت پذيري مراجع تأكيد دارد

مصاحبه انگيزشي بـا اميـدي كـه درمـانگر در آينـده بـه        ،بنابراين. نمي تواند به فرد ديگر كمك كند ]جز خود فرد[هيچ كس  
. بيان درست و مطلوبي نيسـت  ” من مي خواهم تو تغيير كني” اين عبارت كه  ،به عنوان مثال. دمراجع مي دهد، رشد نمي كن

در  ،همچنين. ”تغيير دهيد اگر شما بخواهيد، مي توانم به شما كمك كنم تا خودتان را” شايد مناسب تر اين باشد كه بگوييم ، 
بـه عنـوان مثـال ،    . درمان خود و تغيير كردن ترغيـب شـود  به  ،اين اصل ممكن است مراجع از طريق مشاهده موفقيت ديگران

بـا  ) . 1981 7زوبن و لي(مفيد باشد ، به عنوان الگوي مورد توجه مراجع ، مي تواند  تماس با مراجعاني كه قبالً درمان شده اند 
ا مي كنند و يا داسـتان هـاي   اغلب مشاوران افرادي را كه در تغيير و درمان اعتياد خود موفقيت هايي داشته اند پيد ،اين هدف

 كـه   به طور خالصه مي توان  گفـت  ،بنابراين. تعريف مي كنند ]باهدف ايجاد انگيزه تغيير [موفقيت آميز خاصي را براي مراجع
مهم براي تغييـر   برانگيزندة يك ،اعتقاد به امكان تغيير) الف: مراجع شامل موارد زير مي شود” حمايت از خود كار آمدي” اصل 

اميد داشتن در درمـان، جـايگزين مناسـبي    ) ج نه مشاور؛مسؤوليت انتخاب و انجام تغيير به عهده خود مراجع است ) ب ؛تاس
  .است براي رويكردهاي درماني معتبر
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  مصاحبه انگيزشي ماهيت

در واقـع،   .انجـام آن تمـايز قائـل شـويم     9مصاحبه انگيزشي و فنون 8به اعتقاد ميلر و رالينك،  ضروري است بين ماهيت
متمركز شـده انـد، ماهيـت اصـلي ايـن رويكـرد را         *مصاحبه انگيزشي متخصصان باليني و آموزشگراني كه بر موضوعات فنون

همچنين، تغييراتي كه در فنون رويارويي هاي باليني صـورت گرفتـه اسـت، توجـه بـه تمـايز ايـن فنـون از         . فراموش مي كنند
به هر حال، ماهيت مصاحبه انگيزشي ويژگي پايايي دارد كه  با چند نكته كليدي زيـر  . مصاحبه انگيزشي را دو چندان مي كند

  :توصيف مي شود

، 10رساير رويكردهاي انگيزشـي بـر اجبـا   .كه از بيرون به او تحميل شود ، نه اينباشدانگيزه تغيير بايد از طرف مراجع  -1

) تهديد ناشي از دست دادن شغل يـا خـانواده   براي مثال(  13 يو استفاده از همايندهاي برون12ه مؤثر ه، مواج11متقاعد سازي
د، اما با ماهيت مصاحبه انگيزشي كه بر شناسايي نچنين راهبردهايي ممكن است نقش مؤثري در تغيير داشته باش. تأكيد دارند

  .استوار است، به كلي متفاوت است -با هدف تغيير رفتار -و بسيج كردن ارزش هاي اصلي مراجع
  ترديد، از تضاد بين دو احساس دودلي و .وظيفه مراجع است نه مشاور دودلي، احساسيان و رفع ب -2

4-Shapio 3-Frank 2- Hope and Faith 1-Healers 

8-Spirit 7-Zweben & Li 6-Parker, Winsted & Willi 5-Leak & King 

12-Constructive Conforntation 11-Persuasion 10-Coercin 9-Techniques 

   13-External Contingencies 

پرسشـهاي  -1: گرفته شده است كه عبارتنـد از  QARSاساس رويكرد فنون تعاملي در مصاحبه انگيزشي از سرواژه هاي *
) Reflective listening(انعكاس گوش دادن  -3) Affirmations(تأييد و تصديق كردن  -2) OPEN – ended question(انتهاباز 

  )Summaries(الصه كردن خ -4و
 يكساني” و منفعت سود”ناشي مي شود، كه هر يك از آنها  ) سخت گيري در برابر  سهل گيريبراي  مثال   (رشته عمل 

عناصـر  بـويژه  آشـفتگي هـا، تنـاقض هـا و      بررسـي  از مراجعان هرگز فرصتي برايدر اين ويژگي، برخي به عبارت ديگر، . دارند
از سـوي   اما ،پيدا مي كنيماگر سيگار كشيدن را متوقف كنيم احساس بهتري  "ه اند، براي مثال،نداشت ي خودشخصي تضادها

مراجـع در  وظيفه مشاور اين اسـت كـه بـه    بنابراين، ."ممكن است با افزايش وزن احساس بد و زننده اي در ما ايجاد شود ديگر
شروع تغيير است  براي كه عامل اصلي  - تصميم فتنگراو در جهت  به كمك كند وتضاد و دودلي سوي احساس  دو هربررسي 

  .هاي الزم را پيشنهاد دهد راهنمايي -
 بـروز  متقاعد كـردن مراجـع مبنـي بـر ايـن كـه       .نيست دودليمتقاعد سازي مستقيم روشي مؤثر براي رفع احساس   -3

بديهي است كه اين روش ها  از يـك سـو    اًتقريب با وجود اين، .. هستند، موجب وسوسه تغيير در او مي شود او تغييرات به نفع

، ميلر و 1993، 1ميلر، بنفليد و توني گان(باعث افزايش مقاومت مراجع مي شوند و از سوي ديگر احتمال تغيير را كم مي كنند 
  ).1991رالينك، 
م، مواجهـه  متقاعـد سـازي مسـتقي    .سبك مشاوره به طور معمول آرام  و مبتني بر ايجاد حركت در مراجع اسـت اين  -4

. متضاد با مصاحبه انگيزشي هستند و به طور صريح در اين رويكـرد نهـي شـده اسـت     يمفاهيم 3كردنمناقشه و  2پرخاشگرانه
مأنوس است، مصاحبه انگيزشي به طـور نااميـد كننـده اي، فراينـدي     مشورت دادن صرف،  و همواجه روش براي مشاوري كه با

از  گـاهي اوقـات   راهبردهـاي پرخاشـگرانه تـر،   . صحه مي گذارندنيز  ررسي ها بر اين ادعانتايج ب. منفعل و آرام به نظر مي رسد
  .كه هنوز آمادگيش را ندارند را به تغييراتي سوق مي دهند به راحتي مراجعان، » مقابله با انكار مراجع «طريق 
هـيچ  مصاحبه انگيزشي  .ه مي كندارائ انگيزشي ، رهنموددودليمشاور براي كمك به مراجع درِ بررسي و رفع احساس  -5

ايـن در   مراجعان اين مهارت ها آموزش داده نمي شـود، رفتار را در بر نمي گيرد و به مقابله اي گونه آموزشي براي مهارت هاي 
فـرض كـاربردي در   . ندارند ي با همناسازگار رفتار هيچ گونه مقابله ايمصاحبه انگيزشي و مهارت هاي  دو روشحالي است كه 

 .ترديد يا نداشتن تصميم،  مانع اصلي بروز تغيير است و بايد بر آن غلبه كـرد  احساس دودلي و حبه انگيزشي اين است كهمصا
راهبردهـاي خـاصِ مصـاحبه    . غلبه بر آن، نياز به مداخله بيشتر مانند آموزش مهارت به وجود مي آيـد يك بار با  فقط ،در واقع

با رويكـرد  و در فضاي مشاوره اي آميخته با احترام ، ترديد احساس  دودلي و  زي و رفعبراي فراخواندن، شفاف سا نيز انگيزشي
  .مراجع محوري طراحي شده است

بـه همـين    .مراجع نيست، بلكه ماحصل تعامل  دائم التغيير بين فردي اسـت هاي  ويژگي يكي از  آمادگي براي تغيير  -6
مقاومـت  "همچنين بـه نظـر نمـي رسـد كـه      . و پاسخ بااليي نشان مي دهد دليل، درمانگر به نشانه هاي انگيزشي مراجع توجه
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، در واقـع  .گرفته مي شـود  در نظرپسخوراندي به رفتار درمانگر  به عنوان نيز از جمله ويژگي هاي مراجع باشند، بلكه  4"وانكار
راست و ايـن نشـان مـي دهـد كـه      مقاومت مراجع اغلب نشانه اي از انتظارمفرط درمانگر در خصوص آمادگي مراجع براي تغيي

  .درمانگر بايد راهبردهاي انگيزشي خود را تغيير دهد
در اين  .رابطه اي  تخصصي و حرفه ايتا رابطه درماني بيشتر شبيه به يك رابطه مبتني بر همكاري يا همراهي است   -7

از ايـن  . و پيامدهاي آن احترام مـي گـذارد   رابطه درماني، درمانگر به خود مختاري مراجع و آزادي انتخاب او، در خصوص رفتار
منظر، مصاحبه انگيزشي را نمي توان فني دانست كه بدون توجه به خواست افراد، سعي در ياري رساني داشته است و يـا بـدتر   

 بـه جلسـات مشـاوره رسـمي     "مصاحبه نوعي ارتباط بين فردي است كـه صـرفا   روش ، ايندر واقع. بر روي آنها به كار مي رود

و رويكرد مراجع محوري است كه بر اساس  انگيزشي از رهنمود يبه عبارت ديگر، اين روش يك تركيب ظريف .حدود نمي شودم
براي دستكاري تبديل فني حال، اگر اين روش به يك ترفند يا . فلسفه راهنمايي و درك چگونگي بروز تغيير، شكل گرفته است

  شود، ماهيت اصلي
  

4-Resistance & Denial 3-Argumentation 2- Aggressive Confrontation 1-Benefield & Tonigan 

با وجود اين، برخي رفتارهاي خاص در ماهيت مصاحبه انگيزشي وجود دارنـد كـه مـي    ). 1994، ميلر(خود را از دست مي دهد 
 :توان آنها را به درمانگرآموزش داد كه عبارتند از

  ؛1ژه از طريق انعكاس گوش دادن، بويمراجع سعي در درك چارچوب ذهني -

  تأييد كردن مراجع؛  -
فراخواني و تقويت انتخابي جمالت خود انگيزشي مراجع كه دال بر درك مسـأله، نگرانـي، ميـل وتوجـه بـه        -

  تغيير، و توانايي   تغيير است؛

شـي از پيشـرفتي   كه در مراجـع مقـاومتي نا   درجه آمادگي مراجع براي تغيير و اطمينان از اينر ب 2 تنظار  -
  ناگهاني ايجاد نشود؛

  .مراجع 3 تأكيد بر آزادي انتخاب و خود رهبري  -
نكته حائز اهميت اين است كه شيوه مصاحبه انگيزشي روشي برگرفته از ويژگي هاي فوق و ديگر راهبردهاي خـاص مـي   

تـري از ايـن روش بـالينيرا در چـارچوب     خوانندگان مي توانند توصيف كامـل  . باشد كه آگاهي از آنها سودمند به نظر مي رسد
  )كتاب مصاحبه انگيزشي، تأليف ميلر و رولينك بخوانند  ]2002 [جديد 

  

  رويكرد هاي مصاحبه انگيزشي كارآمد

تغييـر مـي    انگيـزة  مشاور از چه راهبردهايي براي افـزايش  ” با اين سؤال عملي كه انگيزشي كارآمدمصاحبه رويكرد هاي 
هاي خاص كـه   شاز اين منظر ، اگر انگيزه يك رفتار احتمالي محسوب شود، پس توجه به رو. همراه است” تواند استفاده كند؟

 يافتـه هـاي   ضـمن اشـاره بـه    ) 1985(به همين منظور ميلـر . احتمال تغيير رفتار را افزايش مي دهند، منطقي به نظر مي رسد
، هشت راهبرد انگيزشي عمومي را توصيف كرده  دست آمده استبه با انگيزه هاي تغيير و درمان  زمينهپژوهشي زيادي كه در 

اين هشت راهبرد كه به طور خاص با رويكرد هاي كارآمد تركيب شده . است كه در زير به طور اجمالي به آنها پرداخته مي شود
در بر مي گيرد؛ گرچـه   را Hتا    A  ، هشت عنصر اصلي رويكرد مصاحبه انگيزشي كار آمد است كه بر اساس حروف الفبا ازاند

مي شود ولي نكته مهم اين است كه موضوعات عمومي اين راهبردها با يكديگر  پرداختهاز اين راهبردها عرفي در اينجا فقط به م
  :رويكرد منظمي از مصاحبه انگيزشي را فراهم آورده است

  

كـه موجـب تغييـر مـي      است امليكردن ع نصيحت :)Giving  ADIVICE( و راهنمايي دادن نصيحت كردن -1
براي مثـال، راهنمـايي مـنظم و كوتـاه مـدت      . و راهنمايي به موقع مي تواند تغيير متفاوتي ايجاد كندنصيحت در واقع،   .شود

پزشك در افزايش احتمال اين كه بيماران مصرف موادشان را متوقف كنند يا الگوي مصرف شان را تغيير دهند، مؤثر بوده است 

س واال1968و همكارانش،  7،   راسل1983و همكارانش، 6 ، كريستسن1988،  5الوي، ولز و بيرد ؛ 1985ن، و همكارا 4 يككل(
  ). 1924؛ چافتز و همكاران،  1968،  9چافتز(در صد افزايش يافته است  78در صد تا  6و از ) 1988و همكارانش،  8
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 -1:شده است كـه در آن حـداقل بايـد    حاخير تشري و راهنمايي دادن مؤثر از طريق تحقيقات نصيحتعناصر ، به طور كل
از تغييـرات خـاص    -3توصيف شود كه چرا تغيير كردن اهميـت دارد و   -2مشكل يا خطر به روشني بررسي و شناسايي شود، 

  .حمايت شود
  
  

4-Chlick   3-Self – Direction  2-Monitoring   1-Reflective Vistening  

8-Wallace  7-Russell  6-Kristenson  5-Elvy, Wells & Baird 

   9-Chafetz 

دومين  رويكرد انگيزشـي كارآمـد اسـت كـه در جهـت      راهبرد رفع موانع،  ) :Removing Barriers(موانع  رفع  -2
بخواهـد چگـونگي    باشـد و  براي مثال ، ممكن است كسي كه در مرحله تأمـل  . شناسايي ورفع موانع مهم تغيير تالش مي كند

اما احتمال دارد موانع عملي و خاصي مانند هزينه درمان، شرايط رفـت و   .را مورد توجه قرار دهد) درمان (ه عمل ورود به مرحل
دگي يـا نااميـدي مراجـع از    رموجب سرخو... و  آمد، وضعيت مراقبت از كودك، خجالت كشيدن، مدت زمان انتظار براي درمان

صورت گرفت، نشان داد كـه    درمانبعدي ور به موقع مراجع در جلسات نتيجه يك مطالعه كه در زمينه  حض. درمان خود شود

، 1پرو، كين، كرنل وفوي(است  دربه موقع و منظم حاضر شدن وي درجلسات درمان مؤثر منزل مراجع از مراكز درماني، دوري 
با تالش هاي معمولي تري  ممكن است نه فقط در زمان شروع درمان كه) نظير آنچه گفته شد(به طور كل، موانع تغيير ) 1979

كمك هاي مشـاوره انگيزشـي كـار آمـد، شـامل شناسـايي       ، به همين دليل. تداخل پيدا كند نيز  كه براي تغيير به كار مي رود
  .عوامل نا اميد كننده و غلبه بر آن توسط مراجع مي شود

هـر   مكن است براي رفـع موانـع خـاص   بدين ترتيب، م .وظيفه مشاور كمك به مراجع براي رفع موانع تغيير است ،درواقع
گـروه   ويژگي هايدر رفتار مردان در مقابل زنان ،براي مثال، توجه به ويژگي ( ، نياز باشد به ويژگي هر طبقه توجه كنيم گروه 

بـه طـور كـل برطـرف     . )جمعيت هاي مختلف نژادي، مـذهبي  همچين  و  - سالخوردگان يا  جوانان  نظير -هاي سني مختلف
محسوس تري مانند تأخير داشتن، آسـودگي خيـال،    نانعي مانند شرايط رفت و آمد ، وضيعت اقتصادي و حتي موارد كردن موا

كه دسترسي به آنها راحت نيست در مقابـل چگـونگي مراقبـت از كـودك طـي      ... احساس تعلق و وابستگي اقتصادي فرهنگي و
كه كامالً محسـوس هسـتند از جملـه      )براي سالخوردگان(رمان به محل د چگونگي رفت و آمد مراجعان و ) براي زنان(درمان 

  .ويژگي هاي اين راهبرد هستند

برخي افراد دوست دارند كه به آنها دقيقاً گفته شود چه :  )Providing  Choice(فراهم آوردن شرايط انتخاب  -3
احساس مي كند آزادي وي تهديد و يا محدود در واقع، وقتي كه فردي . كاري انجام دهند و يا چه روند مشخصي را دنبال كنند

؛ 1966، 2بـرهم ( -واكـنش  را داشـت  ايـن   مي توان از او انتظار  يا حداقل -واكنش مقاومت از خود نشان مي دهد  شده است،
دست ه ب دركي كه فرد به طور آزادانه از روند مرحله عمل تغيير از طريق انگيزه واقعي  به عبارت ديگر،.  ) 1981، برهم و برهم

ونيسـتد و   4، پـاركر 1980، 1975، 3ديسـي (افزايش مـي يابـد   ، )بدون توجه به اهميت فشارها يا اجبارهاي بيروني ( مي آورد
اطـالع درسـتي از احسـاس     اواست و براي كمك بـه   او مشاور عالقمند به افزايش انگيزه تغيير در  در اين اصل، ) 1979ويلي،

  .شرايط انتخاب ارائه دهد در) او يري و در واقع مسئوليت پذ(آزادي اش 

تأمـل، شـخص   تفكر و همان طور كه قبالً گفته شد در مرحله  ):Decreasing  Desirability(مطلوبيت كاهش  -4
الزم  ،با وجود اين. شرايط قبل از تغيير بررسي مي كند تداوم بخشيدن به ارزش منافع و هزينه هاي تغيير خود را در مقايسه با 

  ،5نم س ويجن(تعادلي برقرار باشد  ، و پذيرش تغيير) شكل را بينيد - quoحالت (وضعيت كنوني يد يعوامل مورد تأ است بين
ه وضعيت تعـادل و  بquo   حالتوضعيت كنوني  ، متضمن انتقال ارزش ها از ياد شدهراهبردهاي انگيزشي در مرحلة ).  1977

  .استافزايش اين ارزش ها در جهت  تغيير اين وضعيت 
 ناشـي از   خطرات ا در ك و برداشتي كه فرد از هزينه ها ياب)  quoحالت  -درسمت وضعيت كنوني ( اين  نوع ارزشگذاري

افـزايش ايـن    در واقع.متمركز است، ضعيت موانعتغيير وقبلي در زمينه    بر بحث  ضوعاين مو ( دارد،  مشخص مي شود تغيير
 نظيـر درك (  وضـعيت كنـوني   يـد يتأ انواع ارزش هاي مورد گردي، به هر حال.).باشد توضعياين  تغيير بايد در جهت ارزش ها 
  يكساني از اهميت )مراجع  - رفتار كنوني -وسوسه شدن  درست از

  
4-Paker  3-Deci  2-Brehm  1-Prue  
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      5-Janis & Man  

، الگوي رفتار مصرف به وسيله ف موادمصر ي است كه به رغم پيامدهاي منفيدرستاين فرض  به عبارت ديگر،. برخوردار است
وجود داشته باشد تا رفتار ضرورتي ندارد كه پيامدهاي مثبت دقيق يا درستي  ، در واقع، ديگر انگيزه هاي مثبت حفظ  شود

 داومتبه اين باور مي رسد كه  ، حاصل مي كندخود فرد برداشت مثبتي از رفتار صرف اين كه به  بنابراين، . اعتيادي ادامه يابد
   .مي شودپاداش  موجب كسب  آن رفتار

  هزينه هاي تغيير              
  )كنونيناشي از وضعيت فوايد (      

  كنونيهزينه هاي وضعيت                                                                                                 
  )فوايد حاصل از تغيير(                                                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  منفعت –تعادل هزينه  ) مل أمرحله ت: 1شكل 

متخصصـان  دربـاره   اسـت كـه درمـانگران و    ده سـال  نزديك به ) :P tacricing Empathy( كردن  تمرين همدلي -5
رفتار حمايت گونه، دلسوز و بـا محبـت بـودن، عالقـه و     داشتن ، به مراجع احترام گذاشتن: ويژگي هاي درمانگر از قبيلاهميت 

مطالبي نوشته  در جلسه درمان،  داشتن روحيه تعهد و مسؤوليت پذيري و توجه فعال ،مراجعدلبستگي داشتن، درك همدالنه 

   .)1967، 5كارخ ترواكس  ، و1971، 4،  سونسون1950،  3؛ مان  1950 2،مل كلم 1981، 1، داوايس1959چافتز، (اند
مقاومـت مراجـع و   با كـاهش سـطح   كه روش همدالنه اند نشان داده  ،آزمايشيتحقيقات مطالعات همبستگي و همچنين 

 ؛1980 ،6ميلـر و تـايلر ووسـت    ؛1989ميلـر و سـاروين،   (در ارتبـاط اسـت     تغيير رفتارپايداري همچنين طيف وسيع تري از 

 )2( .)1981،  8والي ؛1985 7پاترسون و فورگيتچ

با شكسـت مواجـه مـي شـوند      دادن خود گاهي اوقات مردم در تغيير ) : Providing  Feedback(پسخوراند دادن -6
ان مشـكل  ، برايتـ ايستاده ايداگر شما ندانيد كجا به عبارت ديگر، .كرده اندشان دريافت ن آنها پسخوراند كافي از وضعيت چراكه 

،  يكـي از  خوداز وضعيت حاضرمراجع   آگاهي كامل و روشنبه همين دليل، . را طرح ريزي كنيد 6مسيريخواهد بود كه نقشه 
 نيـز نشـان داده اسـت كـه     بررسي هاي كلي به عمل آمده از معتادان بـه الكـل  . است  تغيير ايجاد  براي مهم  انگيزشي عناصر

مصـرف الكـل    ناشي از تغييرات بلند مدت  در اين زمينه، بر ها پژوهشبراي مثال ، نتايج . دچگونه الكل به آنها آسيب مي رسان

  ،  1983وهمكاران ،  9كريستين  سون( صحه مي گذارند
4-Swenson  3-Mann  2-Malcolm  1-Davise  

8-Valle  7-Patterson  6-Taylore & West  5-Truax & Carkh  

      9-Kristenson  

  . )1989ميلر و سويجن، 
در واقـع ، پسـخوراند بايـد بـا معيـار      . تغيير كافي نيستبه در هر حال ، دادن پسخوراند به تنهايي براي سرعت بخشيدن 

كـه چـه بخـواهيم و چـه نخـواهيم      (وضعيت به وجود آمده با معيار هاي شخصي  ،در فرايند خود سنجي. مقايسه شود يشخص
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بنـابراين، اگـر   ). ، چاپ شده توسط ميلر و  براون1986، 1كانفر و گيليك (ي شود مقايسه م) در اثر آن اتفاق خواهد افتادتغيير 
  .نتواند به وي كمك كند” پسخوراند دادن ”رويكرد ممكن است ، شخصي فاقد يك هدف يا معيار روشن باشد

ذيرفته و پدرست مهم اين است كه شخص برداشت  در رويكرد حاضر، ) :Clarifying Goals(اهداف  شفاف سازي  -7
رفتارهاي ضد اجتماعي كه به طور معمول از طرف اجتمـاع  از ممكن است  به عبارت ديگر،. شده اي از مشكل خود داشته باشد

سـوء   در چنين شرايطي بـديهي اسـت كـه   . ياد شودطرد مي شود به عنوان رفتاري طبيعي و حتي ستودني در بين خطا كاران 
  . باشداي از دوستان دائم الخمر ، امري طبيعي و بخشودني  مصرف الكل و پيامدهاي آن در بين مجموعه

موجب دستيابي راحت تر بـه تغييـر    مراجع،  كمك به روشن كردن مجموعه اي از اهدافدر رويكرد شفاف سازي اهداف، 

نايـل  . سد، مهم اين است كه شخص به هدفي واقعي و دست يافتني بربنابراين). 1981، 4، ساري والتام3، شاوو 2الك(مي شود
شخص  از وضـعيت   هر اندازه اما نكته قابل توجه اين است كه  ،شدن به هدف ممكن است بدون سعي و تالش نيز صورت گيرد

بنـابراين اسـتفاده   . بهره ببـرد  مي تواند به هدف خود نزديك يا دور شود و يا از آن به همان ميزان پسخوراند بگيرد كنوني اش 
 .دباشمؤثر بسيار در ايجاد انگيزه تغيير دادن مي تواند خوراندپس و  اهدافشفاف سازي همزمان از 

ابتكـار   ”يعنـي  در اين راهبرد الزم است درباره دو موضوع عمومي درمانگر   :)Active Helping(ياري رساني فعال  -8

درجلسـه درمـان خـود را     براي مثال، اگر مراجعي نوبت حضـور . صحبت شود”لطف و مهرباني كردن زارو اب ”5  عمل درمانگرانه
حذف كرد ، چه مي توان كرد؟ يك راه اين است كه درمانگر منتظر بماند تا مراجع خود احساس مسؤوليت كند و بـراي عـوض   

” اهميت دارد، اين است كه درمانگر بايـد  ”  ياري رساني فعال” در اين رابطه آنچه در راهبرد. كردن وقت مالقاتش تماس بگيرد 
كـه در جلسـه شـركت     استبگويد كه چه اتفاقي افتاده به مراجع دوستانه  مثالً با بياني و  را به كار اندازدخود   ”قوه ابتكار عمل

ايـن   نيـز كاربردي ديگـر   روش. روش  ديگر اين است كه به مراجع تلفن بزند يا دست نوشته اي براي او ارسال كند . ايد كردهن
  ! باره مراجعه مي كند يا نهاست كه  منتظر بمانيد تا ببينيد مراجع دو

اگر  بخواهيد فردي را براي درمـان   ،براي مثال. اشاره داردارجاع دادن متفاوتي به اين رويكرد،  حيطه هاي  برخي از ديگر
ـ   ،ارجاع دهيد، چه كار بايد بكنيد؟ شايد راه بهتر اين باشد كه به مراجع تلفن بزنيد و يا فرد مسؤولي را براي برقراري تماس ه ب

در تحقيقـي ايـن دو   به هيمن منظـور،  . اعزام كنيد؟ البته فكر مرسوم و معمول، دادن نوبت بعدي براي مراجعه است ويمنزل 

درصد و ارجاع دادن مراجع  37 ،نتايج اين تحقيق  نشان داد كه دادن شمارة تلفن  ؛6)1957گوگان،(اقدام  با هم مقايسه شدند 
  .داشته انددر بر درصد  بيشترين ميزان ارجاع دادن را  32با ) ابتكار عملبه كارگيري ( ديگري   درمانگربه 
  هر چند برخي از مشاوران تمايلي به نشان دادن ابتكار عمل ندارند و بيشتر مسؤوليت تغيير را به ، به طور كل     

يا چهار باره،زده شود شانس ادامه مشاوره  ولي اگر يك نامه محبت آميز ساده يا حتي تلفني دوباره، سه باره ،عهده مراجع مي گذارند
و تالش براي تغيير مراجع را بيشتر مي كند؟ به عبارت ديگر، دراين راهبرد اولين هدف به كار گرفتن و نگه داشتن مراجع در فضاي 

ت آميز و درمانگرانه هميشه ابتكار عمل محبدر واقع، . مشاوره است و پس از آن پذيرش مسؤوليت تغيير مي تواند دلگرم كننده باشد
  .داده استاز بي تفاوتي و بي عالقگي بهتر نتيجه 

4-Saari & Latham  3-Show  2-Lock  1-Kanfer & Gaelick  

    6-Kogan  5-Therapeutic Initiative  

  تفاوت هاي مصاحبه انگيزشي با روش هاي مرتبط

  :بررسي كلي

ميلـر و  (معتادان به الكل  1روش بررسي كلي. شأت گرفته اندبرخي از روش هاي مداخله اي خاص از مصاحبه انگيزشي ن 

مرتبط با   -نوعي راهبرد مبتني بر ارزيابي است كه به عنوان مداخله سريع  ، )4،1994، بروكن و اُتن3؛ اسكيپرز2،1989ساروين
و رفتارهاي مرتبط با آن را در  اين روش، ارزيابي جامعي از مراجعان معتاد به الكل. توسعه يافته است –مشكل معتادان به الكل 

راهبرد بررسي كلي به خوبي با ديگر حيطـه هـاي   (بر دارد و از طريق دادن پسخوراند منظم يافته ها به مراجع انجام  مي گيرد 
در ). پسخوراند شخصي واژه با معنايي است كه در مقايسه با برخي منابع معتبر بـه كـار مـي رود   . اين مشكل سازگار شده است

كـه   دارد به هر حال، همواره اين احتمـال وجـود  . كار مي گيردرا به ع، مصاحبه انگيزشي روشي است كه اين نوع پسخوراند واق
همچنين اين احتمال وجـود دارد كـه پسـخوراند حاصـل از     . بتوان، مصاحبه انگيزشي را بدون هر گونه ارزيابي رسمي انجام داد

و شـواهد  ) از طريـق پسـت   "مـثال (دي همچون مصاحبه انگيزشي به مراجع ارائـه داد  ارزيابي را بدون هيچ گونه تعامل ميان فر
  ).1995آگوستينل، براون و ميلر،(است  موجود نيز دال بر مؤثر بودن چنين پسخوراندي در ايجاد در تغيير رفتار
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  ):(METدرمان مبتني بر  انگيزه افزايي 

وه درماني براي افزايش انگيزه معتاد ارايه داده اند تا راه حلـي را بـراي   ويليام ميلر، استفان رالينك و همكارانش  نوعي شي
كـه  (ايـن شـيوه درمـاني   . براي ترك اعتيـاد پيـدا كننـد   و ترديد  يكي از مسائل عمده در درمان معتادان، يعني احساس دودلي

افزايش دارد كه در آن،  هدف مشاوره ت تفاوت جهبا شيوه هاي سنتي از اين ) نيز ناميده مي شود "مشاوره براي ايجاد انگيزه"
  :ميلر و همكارانش در اين زمينه چنين مي گويند. است آمادگي مراجع براي تغيير

تي براي درمان مراجعه مي كنند تا اندازه اي رفتارهاي حـاكي از مقاومـت و   قو "در مجموع، معتادان الكلي عموما

در  بيمار و درمانگر تعامل بين فردي در اثر  "عمدتاكه مي دهند  نشان  از خودشان) نسبت به قبل از اعتياد(انكار را 

گفـتن چيزهـايي كـه    (از اين رو، هدف اصلي در اين شيوه درماني پرهيز از هر چيـزي  . به وجود مي آيد طول درمان

اجـع  رك و پوست كنده بايد گفت مقاومت مر و را مراجع ايجاد كند  است كه مقاومت) انگيزه مراجع را خاموش كند

اكنش نشان و -در برابر  رفتارهاي حاكي از مقاومت  -اين كه شما در مقام يك درمانگر چگونه . مشكل درمانگر است

     . تاس مراجع  انگيزه  هاي اصلي اين روش درماني جديد براي افزايش  ويژگي  دهيد يكي ازمي 

     

تا حد زيادي، در اين شـيوه درمـاني   ). 1995مورگان،  …ميلر(شالوده نظري اين شيوه درماني، الگوي مراحل تغيير است 
در مرحلـه  . توجه اصلي كمك به مراجع براي عبور از مرحله تفكر و  تأمل و رسيدن به مرحله آمادگي براي ترك اعتيـاد اسـت  

معتـاد بـراي    مرحله آمادگي عبارت است از ايجاد آمـادگي در . خود مطمئن نيست) تغيير (تأمل ، مراجع از امكان ترك اعتياد 
و بـراي  مـي نامنـد   "بحران تصميم گيري"حركت از يك مرحله به مرحله بعد را عبور از ) 1995(رالينك و مورگان . ترك مواد

  :تذكر مي دهند پنج نكته را در كار باليني تسهيل عبور از يك مرحله به مرحله بعد،
درمان خود بگيرند،  نزديك مي شـوند و بـاز ايـن     مراجعان پيوسته به مرحله حساسي كه بايد تصميمي قطعي براي – 1 

  .تصميم گيري به بعد مؤكول مي شود
چنانچه مشاور با برخورد خود باعث شود مراجع از لحظه حساس تصميم گيري دور شـود، مراجـع ممكـن اسـت بـه       – 2
  .رجعت كند تر عقب اي  مرحله

  .ترديد و دودلي او شديدتر مي شودهر چه مراجع به مرحله تصميم گيري نزديك تر شود، احساس  – 3
  .جلوتر از او حركت كندمراجع هنگامي مقاومت نشان مي دهد كه مشاور چند گام  -4
 

4-Brokken & Otten  3-Schippers  2-Sovreigne  1-Check  

 
ر خـودش  مقاومت وقتي بروز مي كند كه مشاور بخواهد با حرف و رفتار خود به مراجع بفهماند كه بايـد بـراي تغييـ    – 5

  ).بايد ترك اعتياد كند(اقدام كند 
ميلـر و  (يك راهبرد مهم در اين شيوه درماني تحريك مراجع به بيان گفته هايي است كه انگيزه اش را تقويت مـي كنـد   

رك داليل ت -و نه مشاور  -به عبارت ديگر، شيوه درماني افزايش انگيزه آن گاه مؤثر واقع مي شود كه  مراجع ). 1992ديگران، 
در زير آمده جهت مي دهند براي تغيير مهم ترين اصولي كه تالش مراجع را  برخي از .خود را بر زبان آورد) تغيير رفتار(اعتياد 
  ):1992و ديگران،  …ميلر (است 

  همدلي با مراجع  -1
  . ايجاد و تشديد ناهمخواني بين اعتياد و هدف هاي كلي تر در زندگي، در ذهن مراجع -2
  از بحث و مشاجره در باره اين موضوعات پرهيز -3
  سست كردن مقاومت مراجع  -4
  تقويت خود كارآيي مراجع – 5

شيوه درماني،  همان درمان در معناي سنتي است يا كوششي جديـد   نپرسش جالبي كه پيش مي آيد اين است كه آيا اي

در الگوي طبـي، درمـان متضـمن اقـدامات و     ؟ ستدودل و مردد اتغيير خودش براي ايجاد انگيزه در مراجعي است كه  براي 
كـه بـر   ) METيـا  (شيوه درماني جديـد انگيـزه افزايـي    . شيوه هايي است كه تا حدودي نتيجه آنها ايجاد تغيير در بيمار است

الگوي مراحل تغيير مبتني است، كوششي است براي استمرار بخشيدن به حركت  مراجع،  به سمت تـرك اعتيـاد اسـت؛ ايـن     
ند، انجـام مـي گيـرد، و در    و، با اين اميد كه افراد متوقف شده در مرحله تفكر و  تأمل تشويق به ترك اعتياد خويش شـ حركت

نيـز مـورد    -كه در مرحله قبل از آن يعني مرحله بي اعتنايي به اعتياد خود قـرار دارنـد    - همين حال اكراه و عدم تمايل افراد
نيست، بلكه مي خواهيم به اين نكته اشاره كنيم كه در اين ) MET(شيوه درماني جديد  در اينجا قصدمان انتقاد از. توجه است
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پژوهش هاي اوليـه  ). 1993سابل و تونيتو، (نيز بسيار تأكيد مي شود )  بهبود طبيعي(شيوه بر فرايندهاي تغيير خود به خودي 
تصـور مـي شـد دركـل      "ت بيش از آنچه قـبال ممكن اس) ترك اعتياد شخصي(نشان مي دهند كه خود اصالحي در اين زمينه 

  .جمعيت مرسوم و متداول باشد

ميلـر، زوبـن،   (چهار جلسه منطبق با مداخله بررسي كلي را شامل مي شـود   1به طور كل،  درمان مبتني بر انگيزه افزايي

  MATCHطـرح   اين روش به طور خاص به عنوان يكي از سه مداخله آزمـايش شـده در  ). 1992، 2لمنت و ريچتاريككدي 
ايجاد شده است و يك بررسي باليني همه جانبه از درمان هاي سوءمصرف مواد  و وابسـتگي بـه الكـل را در بـر مـي      ) 1993(∗

اضافه شد  تا بـا قالـب   ”  بررسي كلي”، به  قالب دو جلسه  سنتي )در هفته هاي ششم و دوازدهم (دو جلسه پيگيري نيز . گيرد
در واقـع،  مصـاحبه انگيزشـي روشـي     . ، دو روش درماني قوي تر در اين بررسي همخوان شـود )يجلسه ا 12يا (هفته اي   12

  .برگزيده توسط مشاوران،  در بين تمام درمان هاي مبتني بر انگيزه افزايي است
  

  :مصاحبه انگيزشي كوتاه مدت

ا تشـكيل مـي دهنـد كـه بـراي      ر3 "مصاحبه انگيزشي كوتاه مدت  "برخي از موضوعات راهبردهاي عيني،  پايه و اساس 
، در بافت هاي مراقبت اوليه با معتادان شديد به الكل كـه بـه دنبـال دريافـت     )دقيقه 40حدود (استفاده در يك جلسه درماني 

ما پي بـرديم كـه مـددكاران مراقبـت اوليـه ، چگـونگي اسـتفاده از        ). 4،1992هيتر رالينك، بل و(كمك نيستند، به وجود آمد 
در نتيجه رالينـك و بـل مجموعـه سـريعي را طراحـي      . را نمي دانند –در  تماس هاي كوتاه مدت پزشكي  -ي مصاحبه انگيزش

بـه هـر حـال،    . كردند و تكنيك هاي عيني را به عنوان شيوه  كاربرد مصاحبه انگيزشي در مالقات هاي كوتاه مدت شكل دادند
دقيقـه اي،  مـي توانـد قابـل      10تـا  5واجه هاي كوتاه مـدت  مسأله حل نشده اين است كه آيا ماهيت  مصاحبه انگيزشي در م

فقط يـك روش  از آن ميان به همين منظور تالش هاي متعددي نيز دراين خصوص صورت گرفته است، كه . استفاده باشد يا نه

  ).2،1995، رالينك، رس و پيل1استوت(تا كنون به وجود آمده است

  :مداخله كوتاه مدت

اين روش  به طور معمـول بـا مصـاحبه انگيزشـي اشـتباه      . هارمين موضوع ابهام بر انگيز استروش مداخله كوتاه مدت، چ

، ميلـر و  4، النگابـاف 3هولـدر (را در اين اشتباه سهيم دانسـت »مشاوره انگيزشي كوتاه مدت«مي شود؛ شايد بتوان معرفي گرفته

معتاداني كه در گروه اول،  : ستالكل متمركز بوده ا چنين مداخالت كوتاه مدتي، بر دو گروه از معتادان به). 1991، 5روبونيس
خواهـان  كـه   هايي را شامل مـي شـود    يالكلگروه دوم محيط هاي پزشكي  ديده شده اند و تقاضايي براي كمك نداشته اند و 

  ).1993بين، ميلر و توني گان، ( بودندكمك در محيط هاي خاص پزشكي 
بنـايي  اه مدت صورت گرفته است كه منجر به شناسايي اجزاي سازنده و زيرتالش هايي براي درك اثر بخشي مداخله كوت

به اسـتفاده از پسـخوراند، مسـؤوليت     »FRAMES« سرواژه هاي . است) 1994 7توسط ميلر وسنچز  FRAMES«6«آن 
يش خـود بسـندگي   پذيري فرد براي تغيير، مشاوره دادن، تهيه فهرستي از موضوعات تغيير، نوعي شيوه همدالنه مشاوره و افـزا 

گرچه برخي از اين مؤلفه ها به وضوح با سبك مصاحبه انگيزشي سازگار ). 1991؛ ميلر و رالينك، 1993ك .ر(مربوط مي شوند 
عـالوه بـر   ). 1993رالينك، كينرسلي و اَستت (چنين سازگاري را نشان نمي دهند ) مانند مشاوره دادن(بعضي از آنها  است، اما

جايي به كار برد كه تعريف، ويژگي ها و ماهيت  مطرح شده در صـفحات پـيش در آن   در  را تنها بايد » مصاحبه انگيزشي«اين 
پيشنهاد ما اين است . بنابراين مصاحبه انگيزشي به طور معمول نبايد با مداخالت كوتاه مدت تداخل پيدا كند. لحاظ شده باشد

به زبـان سـاده   . هدف اصلي،  تمركز بر افزايش آمادگي براي تغيير باشدتفاده شود كه سفقط زماني بايد ا» انگيزش «كه از واژه 
باشـند، اطـالق   ) كوتـاه مـدت  (بخشي از مداخله  ،تدار حرفه اي و مشاوره دادن مستقيمقتر، اگر قانع سازي مستقيم، توسل به ا

باهأ به عنوان مصاحبه انگيزشي ما عالقمنديم از گسترش هر نوع روشي كه اشت. به آن نادرست است» مصاحبه انگيزشي«عنوان 
همچنين حائز اهميت است كه بين تبيين مكانيسم هـاي بـه كـار گرفتـه شـده در      . مي شود، جلوگيري كنيم) ويا آزمون(ارايه 
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و روش هـاي خـاص منبعـث از مصـاحبه     ) كه ممكن است فرايندهاي انگيزشي را در بر بگيرد يـا نگيـرد  (مداخالت كوتاه مدت 
  .ايت از تغيير رفتار طراحي شده است، تفاوت قائل شويمانگيزشي كه با حم

  درمان با استفاده از شيوه مواجهه و تفاوت آن با مصاحبه انگيزشي

از گذشـته تـاكنون   ). 1994فيشر؛ لوئيس و ديگران، (سال هاست كه در مشاوره اعتياد  از شيوه مواجهه استفاده مي شود 
مـي   "تكـذيب يـا انكـار   "هستند و نيز رفتارهاي اعتيادي خويش را  "حقه و كلك"اين نظر وجود داشته است كه معتادان اهل 

اين نظر امروزه نيز، . بنابراين، مواجهه الزم است تا اين الگوي رفتاري و مكانيسم هاي دفاع رواني مالزم با آن از بين بروند. كنند
  :اساتيد حقوق جزايي در اين رابطه بر اين باور است كه به عنوان يكي از ) 1997(تورز   بويژه در محيط هاي قضايي وجود دارد؛

4-Longabaugh  3-

Hold
er  

2-Rees & Pill  1-

Stott  

  7-

Sanc
hes  

6-Frames (Feedback, Responsibility 

Advice, Menu, Empathic, Self - 
Efficacy)  

5-

Rubo
nis  

    

  

و رفتارهاي يك معتاد خالف كار،  تعيين حد و در نظر مأمور بازجويي، مؤثرترين راه براي نظارت بر اعمال 

مرز رفتارهاي پذيرفته شده نسبت به  رفتارهاي غير مجاز، گوشزد كردن پيامدهاي نافرماني به معتادي كـه  

دوره مجازات تعليقي را مي گذراند و اجراي سريع مجازات آن است كه به مركز درماني ارجاع  داده شـود و  

 ).38ص(ل قبول، تهديد به مجازات  شوند در صورت لزوم، در حدي قاب

  
چنين نگرش هايي در آن دسته از مراكز درماني وجود دارد كه به اعمال كنترل بيروني بر معتاد تأكيد مي كنند و مايلنـد  

ن در گذشته، در بعضي برنامه هاي درمان اعتياد، نظير گروه هاي درماني همـي . به نظر برسند "مورد وثوق"در كارشان جدي و 
؛ بسياري از درمانگران اعتياد معتقد بودند مواجهه تنها مهارت مشاوره اي است كه )1997فيشر و هاريسون،(طرز فكر غالب بود 

  ).1994؛ لوئيس و ديگران، 1993دويكو، (براي كار با معتادان به الكل و مواد  ضرورت دارد 
عده اي اين انتقاد را مطرح كرده اند كه . ه تغيير كرده استه مشاوره به شيوه مواجهه در خالل دهه گذشترنظرها نيز در با

  .در اين گونه مشاوره ها برشيوه هاي مواجهه بيش از حد تأكيد مي شود
مشاور و اجتناب مراجع از درمان و متوقف كردن آن  "مستأصل شدن"دو پيامد منفي چنين مشاوره هايي سرخوردگي يا 

ي مثال، در يك مطالعه، الكلي ها به طور تصادفي در دو گروه با دو سبك درماني متفاوت برا). 1997؛ تالف، 1992براون، (است 
در يك گروه، درمان به شيوه مواجهه و رهنمودي صورت مي گرفت و در گروه دوم سعي مي شد انگيزه معتـاد  : قرار داده شدند

مراجعـاني كـه در گـروه    ). 1993بن فيلـد و تونيگـان،   ميلر، (افزايش يابد و او بيشتر به انديشيدن و تأمل كردن وا داشته شود 
نخست قرار داشتند مقاومت بيشتري نشان دادند، كمتر به مشكالت خود واقف و معترف بودند و كمتر سخن از ضـرورت تـرك   

وام نخواهـد  بـراي مـدتي طـوالني د   ) تغيير(به عالوه، اين واكنش ها نشانگر آن بودند كه ترك اعتياد . اعتياد بر زبان مي آوردند
  ). 1993ميلر و ديگران،(يافت 

انگيزه مراجع را كاهش مي دهد؟ در هر يك از نظريه هاي مختلف براي اين مسأله علتي متفاوت ذكـر   ،مواجهه شيوه چرا
در ديدگاه روانكاوانه گفته مي شود هنگامي كه مراجع در حالت مواجهه قرار مـي گيـرد، بـويژه دركسـي كـه خـود       . شده است

بنـابراين،  . دارد، اضطراب به وجود مي آيد و اين به تشديد دفاع رواني كه براي مقابله ضروري اسـت منتهـي مـي شـود     ضعيفي
مي تواند تالشي براي حفاظت از خود او در برابر تهديد باشد؛ همچنين در چنين اوضاعي انتظار مي رود فرد  "مقاومت فرد عمال

براساس ديدگاه تحليل رفتار، مواجهه وضعيتي آزارنده به وجود مي آورد كه شـخص   .پيش از موعد از ادامه درمان منصرف شود
در نظريه خود كارآيي گفته مي شود كه مواجهه مراجع را نسبت به موفقيت درمان بدبين مي . مي كوشد از آن بگريزد "معموال

اي كه مراجع در آن بزرگ شده است  نيز معتاد بـوده  اگر اعضاي خانواده . كند يا از توان او براي مقابله با فشار رواني  مي كاهد
باشند، در آن صورت مواجهه و تعارض مي توانند تجربه هاي تهديد آميزي باشند كه به جاي ترك اعتياد به مصرف بيشتر مواد 

  .ي داشته باشددر نهايت، به نظر نمي رسد استفاده از درمان به شيوه مواجهه براي كمك به معتادان، توجيهي نظر. منجرشوند
به طور خالصه گرچه مصاحبه انگيزشي، به طور معمول در پي مواجهه مراجعان با واقعيت است، ولي به طور كـل از روش  

به بيان دقيق تر، استفاده از مصاحبه انگيزشي در زماني كه درمـانگر كارهـاي زيـر را     . هاي مواجهه پرخاشگرانه تر متفاوت است
  :مي شودانجام مي دهد، پيشنهاد ن



  ٣٧

  مشاجره كردن با شخصي كه مشكل دارد و نياز به تغيير در او احساس مي شود •

كه خودش در انتخاب آن   دخالت داشـته باشـد و يـا     نصيحت كردن يا توصيه دادن مستقيم به شخص،  بدون اين   •
  فعاالنه از آن استقبال كند

  نفعل مراجع مي شوداستفاده از برخورد مقتدرانه يا حرفه اي كه باعث تثبيت نقش م •

  صحبت كردن يا اقدام هايي انحصار طلبانه،  همانند نظام ارايه اطالعات يك طرفه •

  نوعي برچسب تشخيصي را القاء كردن •

  با روش قهري يا تنبيهي رفتار كردن •
  .بديهي است استفاده از تكنيك هاي فوق ناديده گرفتن اساس ماهيت مصاحبه انگيزشي است 

نظام درماني اعتياد در سطح  كشور ديده مي شود، فقدان رويه درماني مشخص و تعريف شده اي براي به طور كل، آنچه در 
به عبارت ديگر، در حال حاضر روش هايي نظير سم زدايي با كمك كلونيدين و يا درمان نگهدارنده متـادون  . درمان اعتياد است

ركسون، بخش عمده درمان دارويـي را تشـكيل مـي دهنـد  كـه      يا بوپرنورفين و همچنين درمان هاي سريع و فوق سريع با نالت
مانند بهزيستي  با كلونيدين و وزرات بهداشت و درمان بـا بهـره گيـري از بوپرنـورفين و     (طيف وسيعي از نظام بهداشتي كشور 

برخـوردار اسـت،    در واقع، آنچه از اهميت بيشـتري . را در مي گيرد) …با استفاده از متادون و (تا مطب خصوصي ) نالتركسون
در اين ميان، درمان هايي غير دارويي همواره مورد بي مهره . غالب بودن درمان هاي دارويي بويژه در مرحله سم زدايي مي باشد

هر چند كه اين بي مهري به طور كل  شامل درمان اعتياد  مي (بوده است و هيچگونه نظام حمايتي براي آن لحاظ نشده است 
است كه خوشبختانه اخيراً در پروتكل هاي درماني بذل توجهي نه چندان جدي به روش هايي نظيـر رفتـار    اين در حالي). شود

شده است ولي متأسـفانه هنـوز جـاي توجـه بـه مباحـث نـويني          …درماني شناختي  اعتياد، خانواده درماني، گروه درماني و 
  .خالي است.. …همچون مصاحبه انگيزشي، هم وابستگي اعتياد و 

طور كل، در درمان اعتياد از يك سو با فقر اطالعات درمانگران رو به رو هستيم و از سوي ديگر، دسترسي به معتادان  به
اين عوامل، در وهله اول، موجب بسنده كردن به درمان دارويي . صرفاً در مرحله عمل يا اقدام براي ترك امكان پذيراست

در مراحل پيش از » مصاحبه انگيزشي« و ،در مرحله دوم، مانع از به كارگيري  معتادان و يا حداقل سم زدايي آنان  شده است
به همين دليل هدف اصلي مقاله حاضر معرفي اين روش مشاوره، به  درمانگراني است كه . تأمل، تأمل و يا آمادگي مي شود

تشويق معتاداني كه انگيزه ترك ندارند نيز  همچنين، از اين رويكرد در ترغيب و. مستقيماً  با مراجعان ترك اعتياد در ارتباطند
مي توان بهره برد، منوط به اين كه ابتدا امكانات ارائه خدمات درماني  متناسب با تعداد معتادان در سطح كشور مهيا شود و 

  .شرايطي ايجاد گردد  كه امكان مراجعه معتادان قبل از مرحله ترك فراهم آيد
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