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Abstract
Purpose of current study was to research effectiveness
of matrix therapeutic model on emotion regulation and
relapse in methamphetamine abusers. current research
was considered a semi-experimental research project,
with pretest, posttest and control group. The population
included all methamphetamine abusers whom were
visited in three outpatient treatment centers in 8th
district of Tehran. Altogether, semi structured addiction
severity interview (ASI) was conducted on 71 patients
whom visited these centers in order to determine the
criteria of entering the study. Among 31 people who
met the criteria, randomly 15 people were assigned to
experimental group and 15 to control group. All the
participants filled in addiction severity index (ASI) and
emotion regulation difficulties questionnaire (DERS).
Matrix therapeutic sessions were held twice a week for
the experimental group and no particular intervention
took place for control group. In the meantime, urine
morphine and methamphetamine tests were applied to
patients by the centers nurses once a week and without
previous notice and was recorded in the file. findings
show that in terms of emotion regulation skills there
are no significant differences between experimental
and control group but the difference has been
significant in terms of relapse behavior. Conclusion:
matrix therapeutic method is not effective on
improving emotion regulation but it can very well
decrease relapse behaviors in patients.
Keywords: matrix therapeutic model, emotion
regulation, relapse behavior, methamphetamine abusers

 بررسي اثربخشي مدل درماني ماتريکس بر بهبود،هدف اين پژوهش
 پژوهش.تنظیم هیجانات و لغزش سوءمصرفکنندگان متآمفتامین بود
 با طرح پیشآزمون و،حاضر از جمله طرحهاي پژوهشي نیمهآزمايشي
 جامعه شامل تمامي سوءمصرفکنندگان.پسآزمون با گروه کنترل بود
۸ متآمفتامین بودند که به سه مرکز درمان سرپايي اعتیاد در منطقۀ
 بیمار مراجعهکننده به اين7۱  در مجموع با.تهران مراجعه نموده بودند
مراکز مصاحبه نیمه ساختاريافته شدت اعتیاد براي تعیین معیارهاي ورود
 نفري که شرايط ورود به پژوهش را دارا۳۱  از.به پژوهش انجام شد
 نفر به گواه گمارده۱۵  نفر به گروه آزمايش و۱۵  بهطور تصادفي،بودند
 تمامي شرکتکنندگان قبل و پس از درمان شاخص شدت اعتیاد.شدند
 براي گروه.و پرسشنامه دشواريهاي تنظیم هیجانات را کامل نمودند
 دقیقه۹۰ آزمايش جلسات درماني ماتريکس هفتهاي دو بار به مدت
 در ضمن.برگزار شد و براي گروه گواه مداخله خاصي صورت نگرفت
 بدون اعالم قبلي، هفتهاي يکبار،تست ادرار مرفین و متآمفتامین
 يافتهها.توسط پرستاران مراکز از بیماران گرفته و در پرونده ثبت شد
نشان ميدهند که از نظر مهارت تنظیم هیجان بین میانگین گروه
 اما اين،آزمايشي و کنترل در پسآزمون تفاوت معنيداري وجود ندارد
 مدل درماني ماتريکس بر.تفاوت براي رفتار لغزش معنيدار بوده است
 اما ميتواند بهخوبي رفتار لغزش،بهبود تنظیم هیجانات مؤثر نیست
.بیماران را کاهش دهد
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مقدمه
سوءمصرف مواد امروزه بهعنوان آسیبي جدي براي امنیت و سالمت جامعه تلقي ميشود (کازانگاو همکاران،
 .)۲۰۱۲از بین موادي که مورد سوءمصرف قرار ميگیرند ،متآمفتامین بهعنوان مادهاي شديداً اعتیادآور ،مشکلي
گسترده و جدي در بسیاري از کشورها محسوب ميشود (ترکیلماز۲۰۱۰ ،؛ پرز و همکاران .)۲۰۰۸ ،اين ماده پس از
کانابیس ،رايج ترين ماده غیرقانوني مورد استفاده در جهان است (دفتر سازمان ملل متحد در زمینه مواد مخدر و
جرائم ،)۲۰۱4 ،۱و طبق آمار موجود ،بیش از  ۳۵میلیون نفر در جهان اين ماده را مصرف ميکنند (تالوزي و
همکاران .)۲۰۰۸ ،در ايران نیز ،شواهد حاکي از افزايش سريع و گستردة مشکالت مربوط به مصرف متآمفتامین
در سالهاي اخیر است (ضرغامي۲۰۱۱ ،؛ مهرجردي .)۲۰۱۳ ،فهم دقیق اثرات درازمدت مصرف متآمفتامین ،گام
مهمي در ارائه درمانهاي مؤثر در خصوص سوءمصرف اين ماده است (پرز و همکاران .)۲۰۰۸ ،پژوهشها نشان
ميدهند که مصرف مداوم متآمفتامینها با اختالالت درازمدت در خلق و عملکردهاي شناختي همراه است
(کروک شانک و داير۲۰۰۹ ،۲؛ ناکاما و همکاران .)۲۰۰۸ ،مصرف مقادير اندک متآمفتامین ،اگرچه خلق را بهبود
ميبخشد (پروت و همکاران۲۰۱۱ ،؛ کیرکپاتريک و همکاران ،)۲۰۱۲ ،اما سوءمصرف مقادير بیشتر اين ماده در
درازمدت با آشفتگيهاي خلقي مرتبط است (لندن و همکاران ،)۲۰۰4 ،و به نظر ميرسد اين تأثیرات مخرب با
قطع ناگهاني مصرف ،تشديد ميشود (پک ،شاپتا ،روترامفولر ،ريبک ،بیرمن .)۲۰۰۵ ،مناطق مغزي مرتبط با
هیجانات ،نسبت به مصرف مکرر مواد حساس هستند و اين امر آسیبپذيري فرد را نسبت به تجربه هیجانات
منفي و متعاقباً عود مصرف مواد افزايش ميدهد (شاهام ،ارب و استوارت۲۰۰۰ ،؛ لي موآل و کوب .)۲۰۰7 ،تأکید
عمده پژوهشها در زمینه عود ،بر کسب آگاهي بیشتر درباره عوامل پیشبیني کننده لغزش بوده است و اطالعات
در اين خصوص ميتواند در درمان و جلوگیري از لغزشهاي آتي مورد استفاده قرار گیرد (ويتکويتز و وو.)۲۰۱۰ ،
يکي از عوامل پیشبیني کنندهي عود در مصرف متآمفتامین ،اختالالت هیجاني و شناختي است که براي
ماهها پس از قطع مصرف ،ادامه پیدا ميکند (راوسون ،گنزالس و برتن .)۲۰۰۲ ،مطالعات نشان ميدهند که افراد
سوءمصرف کننده مواد هنگام تجربه هیجانات منفي بیشتر مستعد مصرف مجدد مواد هستند (چايلدرس و همکاران،
۱۹۹4؛ گلد اسمیت ،ترن ،اسمیت ،هاو ،)۲۰۰۹ ،و در اين میان سوءمصرف کنندگان آمفتامین از جمله بیماراني
هستند که از مهار هیجاني ضعیف و رفتارهاي تکانهاي بیشتري برخوردارند (کافي ،گلدسکي ،ساالدي و بريدين،
 .)۲۰۰۳تنظیم هیجاني مقولهاي مشتمل بر :الف) آگاهي و درک هیجانات ،ب) پذيرش هیجانات ،ج) توانايي کنترل
رفتارهاي تکانشي و رفتار کردن مطابق با اهداف مطلوب در مواجهه با هیجانات منفي ،و د) توانايي استفاده از
راهبردهاي تنظیم هیجاني متناسب با موقعیت ،بهمنظور نیل به اهداف شخصي و خواستههاي موقعیتي تعريف
ميشود (گراتز و رومر .)۲۰۰4 ،سطوح باالي هیجانپذيري مانند تکانشگري ،بهعنوان عامل آسیبپذيري فرد در
برابر سوءمصرف مواد شناخته شده است که ميتواند منجر به عود مصرف و شکست در درمان شود (بکارا۲۰۰۵ ،؛
راجرز و رابینز۲۰۰۱ ،؛ مولر و همکاران۲۰۰۱ ،؛ وولکو و فولر .)۲۰۰۰ ،در اين شرايط ،عدم شناخت و مهار نامناسب
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هیجانات ،ميتواند میزان مقاومت افراد در مقابل نشانههاي محیطي تحريککننده و هیجانآور را کاهش داده و
آنها را بیش از پیش به مصرف مجدد مواد سوق دهد (گلداسمیت۲۰۰۸ ،؛ آلدائو ،نولن-هوکسیما واسچو،)۲۰۱۰ ،
لذا بین دشواري در بازشناسي و مهار هیجانات با میزان مقاومت افراد در برابر نشانههاي محیطي مصرف مواد و در
نهايت فرجام درمان ،رابطه معکوس وجود دارد (اعظمي ،سهرابي ،برجعلي و چوپان .)۲۰۱4 ،البته نقص در تنظیم
هیجانات يکي از چندين متغیر میانجي درماني محسوب ميشود که با فرجام درمان و رفتار لغزش ارتباط دارد
(گلداسمیت۲۰۰۸ ،؛ آلدائو ،نولن-هوکسیما واسچو .)۲۰۱۰ ،اين امر درمانگران اين حوزه را با چالش جدي براي
شناسايي و مقابله با متغیرهاي تأثیرگذار بر فرجام درمان مواجه ساخته و ميسازد؛ اما به هر نحو بهبود تنظیم
هیجاني ميتواند در کاهش سوءمصرف مواد مؤثر واقع شود (اکسلرود ،پرپلتچیکوا ،هولتزمن و سینها.)۲۰۱۱ ،
به دلیل آنکه راهکارهاي دارويي در درمان متآمفتامین ،اثربخشي محدودي را به بار داشته؛ اين امر
مداخالت روان شناختي را درمان انتخابي در اين حوزه قرار داده است (لي و راوسون .)۲۰۰۸ ،در بین اين مداخالت،
درمان شناختي ـ رفتاري جزو رويکردهاي امیدبخش در درمان سوءمصرف متآمفتامین و وابستگي است (راوسون
و همکاران )۱۹۹۵ ،مدل درماني ماتريکس ،يک رويکرد رواني ـ اجتماعي  ۱6هفتهاي است که در درمان وابستگي
به مواد استفاده ميشود (راوسون و همکاران .)۱۹۹۵ ،اين مدل درماني ،شبکهاي از روشهاي درماني مربوط به
رويکردها و انجمنهاي درماني مختلف را تشکیل داده اما ساختار اجرايي آن همانند درمان شناختي رفتاري است
(راوسون و همکاران .)۱۹۹۵ ،ماتريکس ،تلفیقي از درمان شناختي -رفتاري ،انجمن معتادان گمنام ،گروه پیشگیري
از عود و مداخالت خانوادگي است که اهداف اصلي آن عبارتاند از )۱ :قطع مصرف مواد )۲ ،يادگیري مسائل مهم
در حوزه اعتیاد و عود )۳ ،آموزش به افراد خانواده )4 ،آشنايي با برنامههاي خودياري ،و  )۵نظارت هفتگي بر تست
ادرار و مصرف الکل (راوسون و گنزالس و برتن .)۲۰۰۲ ،پژوهشها نشان دادهاند که روش ماتريکس در کاهش
عود مصرف ،افزايش ماندگاري درمان و کاهش عالئم خلقي مؤثر است (اقبالي ،زارع ،بختیاري ،منیرپور و گنجعلي،
۲۰۱۳؛ راوسون و همکاران .)۲۰۰4 ،در بین ساير مدلهاي روانشناختي در درمان متآمفتامین ،اين روش پرهیز
بیشتري را در طي دوره درمان نشان داده است (راوسون و همکاران)۲۰۰4 ،؛ اما با وجود پرهیز از مصرف ،سوء-
مصرفکنندگان آمفتامین همچنان در مقايسه با بیماران مصرفکننده ساير مواد ماندگاري کمتر در درمان ،هیجان
پذيري بیشتر و کنترل بازداري کمتري دارند (فاکس ،اکسلورد ،پالیوال ،اسلیپر و سینها ،)۲۰۰7 ،که بدين ترتیب
ميتوان پیشبیني نمود که با گذر زمان بیشتر در معرض عود قرار گیرند .اين نکته دشواري درمان سوءمصرف-
کنندگان متآمفتامین را نشان ميدهد و لزوم توجه به متغیرهاي تأثیرگذار بر فرجام درمان را بیش از پیش براي
درمانگران نمايان ميسازد .وقتي اين بیماران در موقعیتهايي قرار ميگیرند که نقايص هیجاني و شناختيشان به
چالش کشیده ميشود ،مستأصل از تحلیل موقعیت هیجاني ،شناختي و واکنشدهي مناسب ،تنها گزينه مديريت
هیجاني را مصرف مواد مييابند (گلداسمیت۲۰۰۸ ،؛ آلدائو ،نولن-هوکسیما واسچو .)۲۰۱۰ ،لذا شناسايي خالءهاي
روشهاي درماني براي پوشش به نیازها و نقايص مراجعان بهعنوان مهمترين اقدام درمانگران در تدوين طرحهاي
درماني مؤثرتر محسوب ميشود .نیازهايي که بهعنوان متغیرهاي تأثیرگذار بر فرجام درمان ،در هر مرحلهاي از
درمان ظاهرشده و ممکن است عليرغم وضعیت درماني خوبي که بیمار دارد ،او را مجدداً مستعد برگشت به
مصرف مواد سازد (دبورا ،کارول و رابرت.)۲۰۰۱ ،
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در سالهاي اخیر ،تعدادي از پژوهشگران تلفیق ساير رويکردهاي درماني به مداخالت شناختي رفتاري را پیشنهاد
کردهاند .پژوهشگران بر اين باورند که بهکارگیري روشهاي درماني ديگر در کنار درمان اصلي ميتواند توانايي
مقابلۀ بیمار را در کنار آمدن با وسوسه و نشانههاي ترک (بهعنوان شاخص اصلي تداوم مصرف) در اين بیماران
افزايش دهد (ويتفیلد .)۲۰۰6 ،بااينحال ،قبل از اضافه نمودن هر روش درماني ديگر به مدل ماتريکس ،ابتدا
بايستي مطالعاتي در خصوص چگونگي تأثیرگذاري اين مدل درماني بر متغیرهاي تأثیرگذار انجام شود که در حال
حاضر اين مطالعات بسیار محدود و همچنان تحقیقات در نشان دادن يک تصوير سازگار از اثربخشي آن ناتوان
است (راوسون ،ابرت ،مک کان و ماري نلي-کاسي .)۱۹۹۳ ،کارول ( )۱۹۹6بیان ميکند که با توجه به دانشي که
در مورد اثربخشي درمان پیشگیري از لغزش و عود ترديد وجود دارد ،نیاز به ارزيابي تجربي اين نوع مداخالت و
بررسي متغیرهاي میانجي تأثیرگذار بر نتايج درمان احساس ميشود .متغیرهاي میانجي در بدترين حالت ميتوانند
فرد را به مصرفکننده دائمي مواد تبديل کنند (دوران ،مک چارجیو و کوهن .)۲۰۰7 ،بنابراين ،پژوهش حاضر
بهمنظور بررسي اثربخشي مدل درماني ماتريکس بر تنظیم هیجانات و رفتار لغزش در سوءمصرفکنندگان مت-
آمفتامین انجام شده است .فرضیات اين پژوهش عبارتاند از -۱ :روش درماني ماتريکس تنظیم هیجانات را در
مصرفکنندگان شیشه بهبود ميبخشد؛ و  -۲روش درماني ماتريکس میزان لغزش در سوءمصرفکنندگان شیشه را
کاهش ميدهد.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است.
پژوهش حاضر از جمله طرحهاي پژوهشي
جامعه شامل تمامي مردان سوءمصرفکنندگان شیشه است که در نیمه اول سال  ۱۳۹۳جهت درمان و بازتواني به
سه مرکز سرپايي درمان اعتیاد در شهر تهران مراجعه نمودند .گروه نمونه مشتمل بر  ۳۱نفر از اين افراد بود که در
غالب دو گروه  ۱۵نفري (گروه آزمايش) و  ۱6نفر (گروه کنترل) در پژوهش شرکت داده شدند .میانگین سن
شرکتکنندگان در گروه آزمايش و گواه به ترتیب  ۳۲/۵و  ۳۱/۵و همچنین میانگین مدتزمان مصرف  ۹4/4و
 7۲/۲ماه و میانگین تعداد دفعات اقدام به ترک در اين گروهها نیز به ترتیب  4/47و  ۳/4بود .اطالعات
جمعیتشناختي آزمودنيها به تفکیک گروه آزمايش و کنترل در جدول  ۱آورده شده است.
نیمهآزمايشي،۱

Quasi- experimental

۱۹۲

۱.
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جدول  -1اطالعات جمعیتشناختی گروه آزمایش و کنترل
متغیرها
متغیر
وضعیت تأهل
وضعیت
تحصیلی

آزمایش
وضعیت
مجرد
متأهل
جداشده
زيرديپلم
ديپلم
فوقديپلم

فراواني
۸
۳
4
۳
۹
۳

درصد
۵۳.۳
۲۰
۲6.7
۲۰
6۰
۲۰

کنترل
فراواني
6
۲
7
6
۸
۱

متغیرها

درصد
4۰
۱۳.۳
46.7
4۰
۵۳.۳
6.7

متغیر
وضعیت
اجتماعي
اقتصادي
وضعیت شغلي

آزمایش
وضعیت
پايین
متوسط
باال
بیکار
نیمهوقت
تماموقت

فراواني
6
۹
۰
۱۰
۵
۰

درصد
4۰
6۰
۰
66.7
4۳.۳
.

کنترل
فراواني
۹
6
۰
۱۰
۲
۳

درصد
6۰
4۰
۰
66.7
۱۳.۳
۲۰

ابزار
شاخص شدت اعتیاد يک مصاحبه بالیني /پژوهشي نیمهساختاريافته است که عالوه بر
شاخص شدت
ارزيابي وضعیت مصرف الکل و مواد ،شـش حـوزه ديگـر شـامل وضـعیت طبي ،اشتغال ،خانوادگي/اجتماعي،
قانوني ،روانپزشکي و تاريخچه خانوادگي مصرف مواد و اختالالت روانپزشکي را نیز مورد ارزيـابي قرار ميدهد
(مـک لـالن ،کـاکوئیال ،آلتـرمن ،ريکـون و کـاريز .)۲۰۰6 ،اين مقیاس شدت مصرف مواد و حوزههاي مـرتبط
بـا آن را در دو چارچوب زماني در طول عمر و وضعیت اخیر مورد ارزيابي قرار داده که وضعیت اخیر شامل سؤاالتي
در مورد  ۳۰روز اخیر است .معموالً از اين ابزار بـراي ارزيـابي مصـرف مـواد در بـدو ورود بـه درمــان ،در طــي
و پــس از درمــان اســتفاده ميشود .در اين مطالعه براي بررسي وضعیت بالیني بیماران ،از ويرايش پنجم
شاخص شدت اعتیاد (مکلـالن و همکاران )۱۹۹۲ ،استفاده شده است .اين پرسشنامه توسط پژوهشگران
آموزشديده ،بهصورت رودررو با بیماران اجرا ميشود .اين شاخص در هر بخش ،يک نمره کلي ترکیبي ( )۰-۱به
دست ميدهد و چگونگي وضعیت فرد در آن بخش را درجهبندي ميکند ،بهنحويکه هرچه وضعیت فرد در طي
 ۳۰روز يا  6ماه گذشته در ابعاد بالیني مختلف بهتر باشد ،نمره پائینتر از  ۰/۵و هرچه وضعیت بدتر باشد نمرات
باالتر از  ۰/۵دريافت خواهد نمود .ويژگيهاي روانسنجي اين ابزار حاکي از پايايي و اعتبار باالي آن است
(مکلـالن ،کوشـنر ،متزگـر ،پیتـرز ،اسـمیت۱۹۹۲ ،؛ لﺌونهارد ،مـولوي ،گاسـتفرنـد و شـوارتز.)۲۰۰۰ ،
پژوهش حاضر از نسخه تعديلشده شاخص شدت اعتیاد اسـتفاده شد که در معاونت امور فرهنگي و پیشـگیري
سـازمان بهزيسـتي تعديليافته است تا منطبق با ويژگيهاي بومشناختي کشـور ايران باشد.
مقیاس دشواریهای تنظیم هیجانی :۲اين مقیاس براي ارزيابي دشواريهاي موجود در تنظیم هیجان
ساخته شده است و داراي  ۳6آيتم و  6خردهمقیاس است .خردهمقیاسها عبارتاند از -۱ :عدم پذيرش پاسخهاي
هیجاني( ۳گرايش به داشتن پاسخهاي ثانوي منفي به هیجانات منفي يا عدم واکنش به پريشاني) -۲ .دشواريهاي
اعتیاد:۱

۱.

)Addiction severity index (ASI
)Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS
۳
). Non-acceptance of emotional responses (NONACCEPT
۲.

۱۹۳
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دست زدن به رفتار هدفمند( ۱دشواريهاي تمرکز کردن و به اتمام رساندن تکالیف به هنگام تجربه کردن
هیجانات منفي) -۳ .دشواريهاي کنترل تکانه( ۲دشواري در کنترل رفتار هنگام تجربه هیجانات منفي) -4 .فقدان
4
آگاهي هیجاني( ۳گرايش به توجه کردن و شناسايي هیجانات) -۵ .دسترسي محدود به راهبردهاي تنظیم هیجاني
(باور به اينکه کارهاي اندکي وجود دارند که ميتوانند براي تنظیم کردن هیجانات به شکل مؤثر به هنگام آشفتگي
انجام داد) -6 .فقدان شفافیت هیجاني( ۵میزان آگاهي افراد از هیجاناتشان و شفافبودن اين هیجانات براي فرد)
(گراتز و رومر .)۲۰۰4 ،پاسخ آزمودني به هر آيتم بهصورت تقريباً هرگز تا تقريباً همیشه در دامنهاي از يک تا پنج
قرار دارد و نمرات باالتر نشاندهنده دشواري بیشتر در مقوله تنظیم هیجانات است .نتايج مربوط به بررسي پايايي،
نشان مي دهد که اين مقیاس داراي همساني دروني باال (کل مقیاس  ،)α= ۰/۹۳خردهمقیاس عدم پذيرش (۰/۸۵
= ،)αخردهمقیاس اهداف ( ،)α= ۰/۸۹خردهمقیاس تکانه ( ،)α= ۰/۸6خردهمقیاس آگاهي (،)α= ۰/۸۰
خردهمقیاس راهبردها ( )α= ۰/۸۸و همچنین براي خردهمقیاسها ( ۰/6۹براي عدم پذيرش ۰/6۹ ،اهداف۰/۵7 ،
تکانه ۰/6۸ ،آگاهي ۰/۸۹ ،راهبردها و  ۰/۸۰شفافیت) است .در رابطه با روايي نیز بررسيها نشانگر روايي سازه و
پیشبین کافي براي اين مقیاس است (گراتز و رومر )۲۰۰4 ،همچنین پايايي همساني دروني فرم ترجمهشده به
فارسي اين مقیاس ،طي يک مطالعه مقدماتي بر روي  4۸دانشجوي دانشگاه فردوسي و علوم پزشکي مشهد (۳۱
زن و  ۱7مرد) مورد محاسبه قرار گرفت .نتايج اين مطالعه همساني دروني بااليي را براي کل مقیاس ( )α= ۰/۸6و
همچنین  ۰/7۵براي خردهمقیاس عدم پذيرش ۰/74،اهداف ۰/76 ،تکانه ۰/6۳ ،آگاهي ۰/74 ،راهبردها و ۰/۸۵
شفافیت ،در يک نمونه ايراني نشان داد (علوي.)۱۳۸۸ ،
روش اجرا
براي انتخاب گروه نمونه با  7۱بیمار مراجعهکننده به اين مراکز (مرکز اول  ۲6نفر ،مرکز دوم  ۲۱نفر و مرکز سوم
 ۲4نفر) براي شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد .سپس اين افراد از نظر معیارهاي ورودي (همتاسازي) مورد
بررسي قرار گرفت .اين معیارها عبارتاند از:
 مصرف متآمفتامین بهنحويکه بتوان بر اساس معیارهاي پنجمین ويراست درسنامه آماري وتشخیصي اختالالت روانپزشکي ،6تشخیص سوءمصرف يا وابستگي به آمفتامین براي آنها داده شود.
 مصرف غالب متآمفتامین نسبت به ساير مواد حداقل به مدت  6ماه نداشتن عالئم روانپزشکي جدي :منظور محققان از اين مورد نداشتن عالئم روانپريشي بارز (همانندتوهم و هذيان) ،عالئم اضطرابي خاص (همانند بيقراري) و افسردگي عمیق بود .به همین منظور

۱

) . Difficulties engaging in goal directed behaviour (GOALS
). Impulse control difficulties (IMPULSE
۳
). Lack of emotional awareness (AWARE
4
). Limited access to emotion regulation strategies (STRATEGIES
۵
). Lack of emotional clarity (CLARITY
)6 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5
۲

۱۹4
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-

روانپزشک و روانشناسان بالیني ،بهطور جداگانه مصاحبه بالیني را با اين افراد انجام و در صورت
دريافت تشخیص از مطالعه کنار گذاشته شدند.
عدم مصرف همزمان داروي متادون و الکل :پس از بررسي بیماران از نظر اين معیارها نهايتاً  ۳۱نفر
شرايط ورود به پژوهش را دارا بودند که در غالب  ۲گروه  ۱۵نفري آزمايش و کنترل وارد پژوهش
شدند .در ابتدا تمام شرکتکنندگان شاخص شدت اعتیاد و پرسشنامه دشواريهاي تنظیم هیجانات را
کامل کردند (مرحله پیشآزمون) .در مرحله دوم که  ۳ماه به طول انجامید ،مداخله ماتريکس براي
گروه آزمايش اجرا شد و گروه کنترل فقط جلسات کوتاهي براي بررسي نتايج آزمايش ادرار با
روانشناس داشتند و هیچ مداخلهاي روي آنها صورت نگرفت .در اين مرحله  ۵نفر از گروه کنترل و ۳
نفر از گروه آزمايش به دلیل تمايل به استفاده از درمان جايگزين از پژوهش حذف شدند .در مرحله
سوم (پسآزمون) مجدداً شاخص شدت اعتیاد و مقیاس دشواريهاي تنظیم هیجانات بالفاصله پس از
اتمام مداخله توسط هر دو گروه آزمايش و کنترل بود .الزم به ذکر است که تست ادرار متآمفتامین،
هفتهاي يکبار ،بدون اعالم قبلي توسط پرستاران مراکز از بیماران گرفتهشده و در پرونده ثبت ميشد.
شايانذکر است اين درمان پس از مرحله پسآزمون ،براي گروه کنترل نیز اجرا شد.
جدول  -2خالصه حتوای اصلی جلسات درمانی ماتریکس اینکاس
جلسات

جلسه ۱
جلسه ۳
جلسه ۵
جلسه 7

محتوای جلسه

جلسات
جلسه ۲
جلسه 4
جلسه 6
جلسه ۸

جلسه ۹
جلسه ۱۱
جلسه ۱۳

چرا مواد را ترک ميکنیم؟ (ترازوي تغییر)
سیر بهبودي
شروعکنندههاي دروني
مشکالت عمده بهبودي :کاهش انرژي و
توان
وسوسه
راههاي نادرست برخورد با وسوسه
احساس بيحوصلگي و افسردگي

جلسه ۱۰
جلسه ۱۲
جلسه ۱4

جلسه ۱۵
جلسه ۱7
جلسه ۱۹
جلسه ۲۱
جلسه ۲۳

جلوگیري از عود :فعالیتهاي مستعد کننده
شرم و گناه
انگیزه براي بهبودي
پاکي کامل
پیشگیري عود و جلوگیري از آن

جلسه ۱6
جلسه ۱۸
جلسه ۲۰
جلسه ۲۲
جلسه ۲4

محتوای جلسه
شروعکنندهها (عوامل برانگیزاننده ،تلنگرها)... ،
شروعکنندههاي بیروني
مشکالت عمده بهبودي :بياعتمادي خانواده
مشکالت عمده بهبودي :مصرف نابجاي دارو و مواد
ديگر بهعنوان جايگزين
با وسوسه چه بايد کرد؟
افکار ،احساسات و رفتارهاي زمینهساز مصرف
جلوگیري از عود :فعالیتهاي جلوگیرنده
کار و بهبودي
مشغول ماندن
راستگويي
روابط جنسي اعتیادگونه
زرنگ باشید نه قوي

در اين پژوهش از ويرايش چهارم پروتکل درماني ماتريکس اينکاس (مکري )۱۳۹۰ ،استفاده شده است و مجريان،
روانشناسان تائید شده توسط معاونت درمان منطقه مربوطه براي اشتغال در مراکز ترک اعتیاد بودند که دوره
آموزشي درمان ماتريکس اينکاس را گذرانده بودند .مداخله حاضر مدلي التقاطي از ترکیب رويکرد شناختي-
رفتاري با برنامه پیشگیري از عود ،آموزش رواني ،برنامه معتادان گمنام و رويکردهاي خانوادگي بود .در اين روش
چهارچوبي براي درگیرکردن مصرفکنندگان مواد محرک (مثل شیشه و کوکايین) در درمان فراهمشده و آنها
۱۹۵
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براي مقابله مؤثرتر و ترک موفقیتآمیز آماده ميشوند .بیماران موضوعات مهمي درباره ترک و عود ياد ميگیرند،
راهنمايي دريافت ميکنند و از سوي درمانگران ماهر حمايت ميشوند ،با برنامههاي خودياري آشنا ميشوند
(راوسن و همکاران .)۱۹۹۵ ،اين درمان شامل  ۲4جلسه است .جلسات درماني ماتريکس هفتهاي  ۲روز بهطور
انفرادي و به مدت  ۹۰دقیقه براي شرکتکنندگان گروه آزمايش برگزار شد .در اين روش درماني در پايان هر
جلسه تکالیفي به مراجع داده ميشود و درمان به خارج از اتاق درمان نیز هدايت ميشود .خالصهاي از محتواي
اصلي جلسات در جدول  ۲ارائه شده است.
یافتهها
براي مقايسه آزمودنيها در دشواري تنظیم هیجاني در پیشآزمون بین دو گروه آزمايش و کنترل با استفاده از
آزمون  tمستقل انجام گرفت و نتايج نشان داد که میانگین دشواري تنظیم هیجاني در دو گروه آزمايش و کنترل
تفاوت معناداري نداشت ( df=۰/۹۱۱و  P=۲۸و  )t= -۰/۱۱۳و هیچيک از خرده آزمونها نیز داراي تفاوت
معنادار در دو گروه نبودند .از يافتههاي بهدستآمده تاکنون به اين نتیجه ميرسیم که دو گروه آزمايش و کنترل
کامالً باهم همتا بوده و چنانچه در پسآزمون تفاوتي بین دو گروه ايجاد شود ناشي از انجام درمان موردنظر است.
جدول  -3نتایج آزمون  tمقایسه گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون
برای مقیاس شدت اعتیاد
خرده آزمونها
وضعیت پزشکي
وضعیت شغلي
وضعیت مصرف مواد و الکل
وضعیت حقوقي
وضعیت خانوادگي
وضعیت رواني
حمايت اجتماعي

گروهها

میانگین

انحراف معیار

آزمايش

۰/۳۹

۰/۱4

کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل

۰/4۰
۰/6۵
۰/67
۰/7۱
۰/۱7
۰/46
۰/4۱
۰/۳7
4۵
۰/6۱
۰/۵۹
۰/7۱
۰/7۱

۰/۱۲
۰/۱6
۰/۱۹
۰/۱6
۰/۱۵
۰/۱4
۰/۱۸
۰/۱۳
۰/۲۱
۰/۰۹
۰/۰6
۰/۰۹
۰/۱۲

آماره t

درجات آزادی

سطح معناداری

۰/۲74

۲۸

۰/7۸

۰/۳۱4

۲۸

۰/7۵

-۰/۱۱۸

۲۸

۰/۹۱

۰/۸۰۱

۲۸

۰/4۳

۱/۲۲۸

۲۸

۰/۲۳

۰/4۵7

۲۸

۰/6۵

۰

۲۸

۱

با توجه به اينکه تعدادي از آزمودنيها در طي مطالعه افت کردند ،وضعیت اين آزمودنيها نیاز به بررسي دارد،
به ويژه در مورد گروه آزمايش .در ابتدا براي بررسي مجدد همتا بودن گروه آزمايش و کنترل افرادي که افت نکرده
بودند ،در متغیر تنظیم هیجاني در پیشآزمون مقايسه شدند .آزمون  Uمان ويتني نشان داد که تنظیم هیجاني
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گروه آزمايش با گروه کنترل تفاوت معناداري ندارد ( p=۰/۳۹دو دامنه و  N2= ۱۰و  N1= ۱۲و  .)U= ۳۳/۵۰اين
نتايج براي همه خرده آزمونهاي تنظیم هیجاني نیز تکرار شد .در همین راستا ،با استفاده از آزمون Uمن ويتني ۳
نفري که از گروه آزمايش که افت کرده بودند ،در متغیرهاي شاخص شدت اعتیاد و همچنین دشواري تنظیم
هیجاني با ساير اعضاي گروه ( ۱۲نفر باقیمانده) مقايسه شدند .طبق جدول  ۳نتايج نشان داد که اين آزمودنيها از
لحاظ سن ،مدتزمان مصرف مواد ،تعداد دفعات اقدام به ترک و خردهمقیاسهاي شدت اعتیاد بهجز وضعیت شغلي
تفاوت معنادار نداشتند .همچنین در اين آزمودنيها از نظر دشواري تنظیم هیجاني نیز تفاوت معناداري ديده نشد
( .)U=۱۲,P=۰/۱۹۱اين دادهها امکان آزمون فرضیهها را عليرغم افت آزمودني امکانپذير ميسازد.
براي محاسبه تغییرات در بهبود تنظیم هیجاني اختالف بین پیشآزمون و پسآزمون محاسبه گرديد و
پسآزمون Uمان ويتني نشان داد که تفاوت در دو گروه معنادار نیست ( p=۰/7۵دو دامنه و  N2= ۱۰و N1= ۱۲
و  .)U= ۲۲/۵۰اين نتايج براي همه خردهمقیاسها بهجز خردهمقیاس ششم يعني فقدان شفافیت هیجاني نیز تکرار
شد نتايج حاصل از اين آزمون در جدول  4آمده است.
جدول  -4نتایج آزمون  Uمان ویتنی مقایسه گروه آزمایش و کنترل
در خردهمقیاسهای بهبود تنظیم هیجانی
خردهمقیاس
آماره  Uمان-
ویتنی
سطح
معناداری

عدم پذيرش
پاسخهاي
هیجاني

دشواريهاي دست
زدن به رفتار هدفمند

دشواريهاي
کنترل تکانه

فقدان آگاهي
هیجاني

دسترسي محدود به
راهبردهاي تنظیم
هیجاني

فقدان
شفافیت
هیجاني

۳۹

۳۹/۵۰

۲۱

۲6/۵۰

۲۰

۱۹/۵۰

۰/7۱7

۰/7۱7

۰/۰6۲

۰/۱۵۲

۰/۰۵۱

*۰/۰4۱

براي مقايسه متغیر دوم يعني تعداد لغزش بیماران در دو گروه آزمايش و کنترل آزمون  Uمان ويتني نمايانگر
تفاوت معنادار بین دو گروه بود ( p=۰/۰۰۱يک دامنه و  N2= ۱۰و  N1= ۱۲و  .)U= ۹/۰۰در واقع نتايج بیانگر
کاهش لغزش در افرادي است که تحت درمان با ماتريکس بودهاند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي اثربخشي مدل درماني ماتريکس بر بهبود تنظیم هیجانات و لغزش
سوءمصرفکنندگان متآمفتامین بود .نتايج پژوهش حاضر نشان داد که مدل درماني ماتريکس بر بهبود نارسايي
در تنظیم هیجانات سوءمصرفکنندگان متآمفتامین مؤثر نبوده ،اما لغزش را در اين افراد کاهش داده است .نتايج
پژوهش حاضر در مورد اثربخشي درمان ماتريکس بر پرهیز و کاهش میزان لغزش در سوءمصرفکنندگان مت-
آمفتامین با نتايج پژوهشهاي (اقبالي و همکاران۲۰۱۳ ،؛ راوسون و همکاران )۲۰۰4 ،همخوان است .از طرفي در
پژوهش حاضر مدل درماني ماتريکس بر بهبود تنظیم هیجانات سوءمصرفکنندگان شیشه مؤثر نبود .پژوهش
۱۹7

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،۲سال پنجم

حاضر براي مقايسه نتايج پژوهش خود با مطالعات مشابه با محدوديت مواجه است ،چراکه اکثر مطالعات عمدتاً به
بررسي مداخالت درماني مختلف بر میزان عود و پرهیز از مصرف در اين نوع مصرفکنندگان کارکردهاند؛
درحاليکه در مورد تنظیم هیجانات مطالعات بسیار معدودي وجود دارد که آنها نیز در مطالعه خود از روش
ماتريکس بهره نبردهاند .اين در حالي است که اهمیت درمان سوءمصرف آمفتامینها به دلیل مشکالت فراواني که
ايجاد ميکند ،به حدي است که باعث تالش درمانگران و پژوهشگران براي تدوين مدلهاي درماني براي اين
اختالل گرديده است .وجود متغیرهاي میانجي و تأثیرگذار مداخالت درماني را با چالشهاي جديتري مواجه
مي سازد .يکي از اين مشکالت ،ناتواني فرد در مديريت کردن حاالت هیجاني و بروز واکنشهاي تکانشگرايانه
است که در میان سوءمصرف کنندگان متآمفتامین باال است و ميتوان پیشبیني نمود که اين گروه از
مصرفکنندگان به مصرفکننده دائمي مواد تبديلشده و شکستهاي درماني را دائماً تجربه نمايند (وست)۲۰۰6 ،؛
اما تابهحال درماني تخصصي و جامع براي مهار تمامي مؤلفههاي تشکیلدهنده تنظیم هیجان وجود ندارد و کمتر
مداخالت روانشناختي با هدف پیشگیري از رفتار لغزش از طريق کار بر مديريت هیجانات ارائه شده و اساساً بر
ساير متغیرها تمرکز نمودهاند .همانطور که اشاره شد خلق مثبت نیز باورهاي خودکارامدي را افزايش ميدهند و
امکان کاهش وسوسه و لغزش را فراهم ميآورند (قهاري .)۲۰۰7 ،با توجه به تحقیقات انجامشده ميتوان به اين
موضوع اشاره کرد که واکنشپذيري باالتر و راهبردهاي تنظیم هیجان منفي باالتر ،احتمال سوءمصرف مواد را باال
ميبرد (اعظمي و همکاران .)۲۰۱4 ،بهعالوه دشواري در بازشناسي هیجانها و نارسايي در برقراري رابطه عاطفي
با ديگران منجر به سوءمصرف مواد در افراد ميشود.
هنگاميکه فرد براي مصرف مواد تحتفشار قرار ميگیرد ،مديريت مؤثر هیجانها باعث ميشود که فرد در
موقعیتهايي که خطر مصرف مواد باالست ،از راهبردهاي مقابلهاي مناسب استفاده کند (اعظمي و همکاران،
 .)۲۰۱4افرادي که تنظیم هیجاني بااليي دارند ،در پیشبیني خواستههاي ديگران توانايي بیشتري دارند .آنها
فشارهاي ناخواستهي ديگران را درک و هیجانهاي خود را بهتر مهار ميکنند و در نتیجه در برابر مصرف مواد
مقاومت نشان ميدهند .همچنین افرادي که تنظیم هیجاني پايینتري دارند ،براي مقابله با هیجانهاي منفي خود،
اغلب بهسوي مصرف مواد کشیده ميشوند (اعظمي و همکاران .)۲۰۱4 ،يکي از مهمترين تناقضات يافتهها اين
بوده است که با وجود ارتباط بین رفتار لغزش و نارسايي هیجانات ،و هم چنین عدم اثربخشي مدل درماني بر
عملکرد هیجاني فرد ،لغزش کاهش يافته است .اين يافته را همراه با عدم اثربخشي مدل ماتريکس بر تنظیم
هیجانات ميتوان به گونههاي مختلفي تبیین نمود .ابتدا اينکه هیجان پذيري و لغزش در سوءمصرفکنندگان مت-
آمفتامین داراي مکانیزمهاي شکلگیري و تقويتي متفاوتي هستند که بهدرستي شناخته نشدهاند .تبیین ديگر اينکه
زمان اجراي مداخالت اهمیت دارد .بر اساس راهنماي دستورالعمل درماني محرکها (مکري ،)۱۳۹۰ ،تقريباً از ماه
سوم درمان به بعد ،بیماران بیشتر مستعد تجربه هیجانات منفي از جمله خشم و عصبانیت شده و بهراحتي وسوسه
ميشوند ،گويي در آن زمان بیش از هر زمان ديگر به تجربه کردن حاالت فوق آسیبپذير هستند .حتي ارتباط بین
رفتار لغزش و تجربه هیجانات در آن زمان بهتر درک ميشود؛ و از آنجاکه اکثر درمانگران بهمحض ورود بیمار به
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فرايند درمان مداخالت را زودهنگام آغاز ميکنند و به هنگام رسیدن به دوران آسیبپذيري فرد ،هم تعداد جلسات
درماني کمتر و هم محتوا نسبت به اوايل درمان ضعیفتر ميشود ،انتظار ميرود که بیمار نتیجه الزم را از اجراي
مداخله زودهنگام کسب نکند ،درحاليکه اگر مداخله در زمانهايي اجرا شود که بیمار بیشتر به تجربه حاالت منفي
مستعد است ،کارايي متفاوتي مشاهده شود .مطالعات نیز نشان دادند که افراد سوءمصرفکننده مواد هنگام تجربه
هیجانات منفي بیشتر مستعد مصرف مجدد مواد هستند (چايلدرس و همکاران۱۹۹4 ،؛ گلد اسمیت ،ترن ،اسمیت،
هاو .)۲۰۰۹ ،تبیین ديگر اينکه ،تنظیم هیجان گسترهاي وسیع از اجزاي مختلف است که مديريت هر مؤلفه
مستلزم توجه به مکانیزمهاي شکلگیري و درماني است که براي هر مؤلفه متفاوت از ديگري است .مديريت مؤثر
هیجانات عبارت است از -۱ :تسکین و آرام ساختن خود به هنگام ناراحتي -۲ ،اعمال خودکنترلي -۳ ،مديريت
خشم -4 ،کنترل تکانهها -5 ،ابراز هیجانات در زمان و مکان مناسب -6 ،اجتناب از اضطراب ،خشم و افسردگي
مداوم -7 ،اداره کردن ناکاميها و مشکالت اجتنابناپذير زندگي -8 ،جلوگیري از سايه افکندن هیجانات منفي بر
روي قضاوت و توانايي حل مسﺌله -9 ،تحمل ناکامي ،و  -۱۰پذيرش و ارزش گذاشتن به خودمان (کالرک،
۲۰۰۱؛ ترجمه رستمي و نیلوفري .)۱۳۸۹ ،اجراي مدل ماتريکس شايد بتواند براي برخي مؤلفههاي آن مؤثر باشد،
اما بر ساير مؤلفههاي تشکیلدهنده اين گستره بيتأثیر بوده ،لذا توصیه ميشود در مطالعات بعدي اجراي مداخالت
را صرفاً بر روي يک مؤلفه از اين گستره تمرکز کند .از طرفي اين مدل درماني ،تابهحال با هدف تنظیم هیجانات
بهعنوان متغیري میانجي بر رفتار لغزش بکار نرفته ،درحاليکه عدم تحقیقاتي در خصوص يافتن مداخالت
روانشناختي جامع که بتوانند متغیر تنظیم هیجان را براي تداوم بهبودي و پیشگیري از عود هدف قرار دهد ،وجود
ندارد ،و در نهايت اينکه در درمان تنظیم هیجان ،توجه به پیشبیني کنندههاي هیجانات منفي بسیار مهم است
(ريان ،مارتین و داهلن .)۲۰۰۵ ،اين گروه در پژوهش خود نشان دادند که مقصر دانستن خود ،نشخوار فکري،
فاجعهبار تلقيکردن ،ارزيابي منفي و واکنشپذيري بهعنوان معتبرترين پیشبیني کنندههاي هیجانات منفي
معرفيشدهاند .اينکه مدل ماتريکس ميتواند با وجود اهداف مختلفي که دارد به اين اهداف نیز به طور اختصاصي
بپردازد ،در هالهاي از ابهام قرار دارد.
با توجه به اهمیت ارتباط میان عواملي همچون ولع مصرف ،تکانشگري ،هیجانپذيري و مؤلفههاي شدت
اعتیاد بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر نتايج درماني و پیشبیني کنندههاي قوي شکست و موفقیت در درمان،
ضروري است تا بهمنظور کاهش لغزش بیماران ،از بستههاي درماني جامعتر براي مهار يا کنترل اين عوامل
استفاده شود .نتايج پژوهش حاضر اين باور را در میان درمانگران بیش از پیش تائید ميکند که اختالل وابستگي
به مواد را به دلیل دارا بودن مجموعهاي از نارساييهاي عملکردي در خود ،نميتوان تنها با يک شیوة درماني
درمان نمود .همانطور که در اين پژوهش نیز نتايج گوياي اين امر بود .ازاينرو ،تالشها بر بهکارگیري رويکردي
التقاطي در درمان و ارائۀ بستههاي درماني جامعتر که اکثر نیازهاي بیماران را پوشش دهد ،ضروري است .به علت
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موردي بودن اکثر مطالعات پیشین و تعداد بسیار اندک مطالعات آزمايشي يافتههاي پژوهش هاي ديگر داراي
 يکي ديگر از نقاط ضعف در پژوهشهاي پیشین نبود گروه کنترل در.محدوديت در تعمیمپذيري مي باشد
 جزء مطالعات،پسآزمون با گروه کنترل- لذا مطالعه حاضر به دلیل دارابودن طرح پیشآزمون.مداخالت است
آزمايشي نادر در زمینه اثربخشي مدل درماني ماتريکس بر بهبود تنظیم هیجانات و لغزش سوءمصرفکنندگان
.شیشه محسوب ميشود
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