فصلنامه روانشناسی کاربردی ،سال  ،3شماره  ،)74( 7پاییز 7-24 ،3735
Journal of Applied Psychology, Vol. 9, No. 3 (35), Fall 2015, 7-25
ISSN: 2008-4331

اثربخشی الگوی ماتریکس در مقایسه با الگوی مراحل تغییر بر
خودتنظیمی و تداوم تغییر در مردان وابسته به آمفتامین
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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین اثربخشی الگوی ماتریکس در مقایسه با الگوی مراحل تغییر بر خودتنظیمی و
تداوم تغییر در مردان وابسته به آمفتامین بود .روش :روش پژوهش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و
یک گروه گواه ،پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری و جامعه آماری  727مرد مراجعهکننده به مرکز ترک
اعتیاد رازی طب در تهران طی تابستان  3737بود .از میان آنها  54نفر به روش در دسترس انتخاب و
بهصورت تصادفی به سه گروه تقسیم شد .ابزار پژوهش مقیاس سنجش تغییر دیکلمنته و پروچاسکا ،2004
پرسشنامه مشکالت خودتنظیمی هیجانی گراتز و رومر ( ،)2005الگوی سرپایی عمقی ماتریکس 2002 ،و
الگوی مراحل تغییر والسکوئز 2003 ،بود که طی  35جلسه  30دقیقهای در هفته یکبار اجرا و برای تحلیل
آماری از روش اندازهگیری مکرر استفاده شد .یافتهها :نتایج حاکی از اثربخشی هر دو الگو بر کاهش
مشکالت خودتنظیمی هیجانی و افزایش تداوم تغییر بود ولی الگوی ماتریکس بر خودتنظیمی و الگوی
مراحل تغییر بر تداوم تغییر اثر بیشتری را نشان داد .نتیجهگیری :پیشنهاد میشود متخصصان بالینی از
الگوی ماتریکس برای کاهش مشکالت خودتنظیمی و از الگوی مراحل تغییر برای افزایش تداوم تغییر یا
به عبارتی از هر دو الگو استفاده کنند ،تا احتمال عود کاهش یابد.

کلیدواژهها :آمفتامین ،الگوی ماتریکس ،الگوی مراحل تغییر ،خودتنظیمی
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مقدمه
در میان موادی که مورد سوء مصرف واقع میشوند ،مواد آمفتامین و متا مفتامین 3بیشترین توان
ایجاد آسیبهای شناختی-رفتاری-اجتماعی و زیستشناختی را دارند .طبقه آمفتامین شامل همه
مواد محرک است که ساختمان آنها از فنیل اتیل آمین (آمفتامین و متا مفتامین) جانشین است
و میتوانند وابستگی و سوء مصرف ایجاد کنند (مک کتین ،آدرین و روهان.)2037 ،
درمانهای در دسترس برای سوءمصرف مواد طبقه آمفتامین محدود و میزان موفقیت طوالنی
مدت آنها ضعیف است (منصوریه ،محمودعلیلو ،رستمی و هاشمی .)3733 ،اخیراً اکثر مسئولین
مراکز ترک سوءمصرف مواد و خدمات سالمت روان ،رویکردهای جدیدی را در حمایت از ترک مواد
گسترش دادهاند تا یک تعریف نتیجه محور از بهبودی ارائه دهند که بر طبق آن بهبودی بهعنوان
فرایندی از تغییر تعریف شده باشد که در طی آن افراد وابسته به مواد برای ارتقاء سالمت و
بهزیستی خودشان تالش میکنند (ماهر و مقدم .)3782 ،این تعریف از بهبودی ،فرایندهای درون
فردی از قبیل افزایش خودتنظیمی هیجانی ،2رشد و تغییر مداوم را که احتماالً برای بهبودی
طوالنی از مواد مهم هستند پررنگ میکند (والت ،استیونز و جیسون.)2032 ،
خودتنظیمی هیجانی ارتباط نزدیکی با مصرف مواد دارد .خودتنظیمی مهارتی است که بر
تواناییهای فرد برای تحمل امیال و نیازهای ارضانشده تأثیر میگذارد ،ناامیدی و شکستهای آنها
را کنترل میکند و آنها را در جهت موفقیت هدایت میکند (ماگار ،فیلیپس و هوسای.)2008 ،
افرادی که خودتنظیمی بیشتری داشته باشند کیفیت زندگی و سالمت روان بیشتری دارند
(میراحمدی ،احمدی و بهرامی.)3730 ،
از طرف دیگر تغییر بهمعنای دگرگونی از حالتی به حالتی دیگر است .در رواندرمانی ،تغییر
بهمعنای دگرگونی برنامهریزی شده و هدفمند جهت نیل به رفتارها و حالتهای مطلوب بهشمار
میرود .تداوم تغییر 7در ترک اعتیاد ،یعنی فرد برای نگهداری دراز مدت تغییرات تالش میکند.
نگهداری تغییر نه بهمعنای نبود تغییر ،بلکه بهمعنای تداوم تغییر است (پروچاسکا.)2008 ،
برای بررسی متغیرهای مرتبط با ترک اعتیاد همچون خودتنظیمی و تداوم تغییر ،الگوی مراحل
تغییر 5و درمان سرپایی عمقی ماتریکس 4از جمله الگوهای درمانی اعتیاد هستند که بر این متغیرها
نیز تأکید دارند .در الگوی مراحل تغییر ،که توسط پروچاسکا و دیکلمنته ( )2004در مورد ترک
مواد ،تدوین و ارائه شده است ،خودتنظیمی با بررسی میزان غلبه بر وسوسه درمانجو به انجام رفتار
1. Amphetamine & Meta-Amphetamine
2. emotional self-regulation
3. change maintenance
)4. stages of change (SOC
)5. matrix intensive outpatient model (IOP
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مشکلساز و میزان خودداری از انجام آن رفتار در برابر وسوسهها ارزیابی میشود (گریفتین و
بوتوین .)2003 ،همچنین درمان مبتنی بر سرپایی عمقی یا الگوی ماتریکس مداخله مختص
وابستگی به مواد محرک است که توسط متخصصان مؤسسه ماتریکس بهعنوان روشهای تجربی
موثر بر پرهیز از مواد تهیه شده است و در مجموعه مداخلههای موفق سرپایی برای درمان وابستگی
به آمفتامینها قرار میگیرد (راهنمای ماتریکس2002 ،؛ نقل از براتی سده و هاشمی میناباد،
.)3733
درباره مداخلههای مبتنی بر درمان سرپایی عمقی نیز در مقایسه با سایر شیوههای درمانی ،در
برخی پژوهشهای بررسی شده و نتایج این پژوهشها مبنی بر تضمین مفید بودن آن بوده ،و
کفایت آن مناسب برآورد شده است (اوبرت ،پینل ،ریبرت ،وندراسلوت و زیبن .)2002 ،بهعنوان
مثال در مطالعه تجربی میشل ،شیرلی ،دونالد ،وندی ،آلکس ،جورج و همکاران ( )2037اثربخشی
درمان سرپایی عمقی با درمان سرپایی استاندارد افراد مورفینی تحت درمان بهوپره با نورفین
مقایسه شد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که هر دو گروه بهبود قابل توجهی را در همه شاخصهای
درمانی از جمله وابستگی به کوکایین ،عالقه به درمان ،کیفیت زندگی نمرههای شدت اعتیاد و
رفتارهای پرخطر در طول  2ماه درمان نشان دادند؛ اما تفاوت معناداری بین اثربخشی درمانهای
سرپایی عمقی و سرپایی استاندارد بر شاخصهای برونداد درمانی؛ حتی بعد از کنترل معیارهای
وابستگی به کوکایین در پیشآزمون بین دو نوع درمان مشاهده نشد.
لطفیکاشانی ،مجتبایی و علیمهدی ( )3732نیز در بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری،
درمان نگهدارنده با متادون و درمان به سبک کنگره  20دریافتند درمان شناختی-رفتاری در
متغیرهای روابط بین فردی ،افسردگی و اضطراب از اثربخشی مناسبی برخوردار است و نتایج بیانگر
بهبود پرهیز از مواد ناشی از مداخلههای کوتاه مدت بود .بنا بر ضرورت انجام پژوهشی که
نشاندهنده تمایز اثربخشی الگوهای درمانی متفاوت باشد و روش موثرتر را برای مصرفکنندگان
آمفتامین مشخص نماید ،پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دو الگوی مبتنی بر مراحل تغییر
و سرپایی عمقی بر کاهش مشکالت خودتنظیمی و تداوم تغییر اجرا و فرضیههای زیر آزمون شد.
 .3میزان اثربخشی مداخلهها مبتنی بر الگوی مراحل تغییر و الگوی سرپایی عمقی در کاهش
مشکالت خودتنظیمی هیجانی در مردان وابسته به آمفتامین متفاوت است.
 .2میزان اثربخشی مداخلهها مبتنی بر الگوی مراحل تغییر و الگوی سرپایی عمقی در بهبود تداوم
تغییر در مردان وابسته به آمفتامین متفاوت است.
 .7تفاوت بین اثربخشی دو الگو بر خودتنظیمی و تداوم تغییر در مطالعه پیگیری پایدار میماند.
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روش

روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری سه ماهه همراه با
گروه گواه و جامعه آماری  727نفر مرد مراجعهکننده خود معّرف به مرکز درمانی طب رازی در
تابستان  3737بود که از میان آنها  54نفر به روش نمونهگیری در دسترس بعد از غربالگری
انتخاب شد .معیارهای ورود بهپژوهش شامل وابستگی به آمفتامین ،کسب نمره پایین در تداوم
تغییر و نمره باال در مشکالت خودتنظیمی هیجانی ،و معیارهای خروج شامل داشتن سابقه جرم،
داشتن مشکالت روانپریشی ،افسردگی به تشخیص روانپزشک و پزشک درمانگاه بود .ابتدا بر اساس
پرسشنامه غربالگری مقیاس سنجش مراحل تغییر ،حدود  24نفر در مرحله آمادگی برای تغییر
مشخص سپس  54نفر از افرادی که برای شرکت در آزمایش ،رضایت داشتند بهطور تصادفی در
دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین شدند .یک گروه آزمایشی در الگوی سرپایی عمقی و
گروه آزمایشی دیگر در الگوی مراحل تغییر به مدت  35جلسه ،هفتهای یک جلسه  30دقیقهای
مداخله را دریافت کردند و گروه گواه مداخلهای دریافت نکرد.
ابزار پژوهش
 .1مقیاس سنجش تغییر .مقیاس سنجش تغییر دانشگاه رودآیلند3توسط پروچاسکا و دیکلمنته
( )2004ساخته شده و دارای چهار خردهمقیاس و  72سوال بسته پاسخ  4گزینهای لیکرتی از
ال موافق =  ،3تا کامالً مخالف =  4است .مرحله پیش از تأمل با سوالهای ،27 ،37 ،33 ،4 ،3
کام ً
73 ،23 ،22؛ مرحله تأمل برای تغییر با سوالهای 25 ،23 ،33 ،34 ،32 ،8 ،5 ،2؛ مرحله اقدام
برای تغییر با سوالهای  70 ،24 ،20 ،35 ،30 ،7 ،7و مرحله تداوم تغییر با سوالهای ،32 ،3 ،2
 72 ،28 ،27 ،22 ،38سنجیده میشود .پایایی آزمون با محاسبه آلفای کرونباخ 0/77 ،تا 0/73
گزارش شده است (پروچاسکا و دیکلمنته .)2004 ،ویژگیهای روانسنجی مقیاس سنجش تغییر
در مورد نمونه جوانان معتاد ایرانی بررسی و پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/82
و روش تنصیف  0/73گزارش شده است که نشانگر پایا بودن مقیاس در نمونه معتادان ایرانی است.
روایی محتوایی مقیاس از طریق نظرسنجی از متخصصان اعتیاد بررسی و  0/72گزارش شده است
(جعفری .)3787 ،در پژوهش حاضر برای سنجش متغیر تداوم تغییر در مراحل پسآزمون و
پیگیری سوالهای مرحله تداوم تغییر بهکار رفت و نیز ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 0/73
بهدست آمد.

)1. University of Rhode Island Change Assessment (URICA
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 .2پرسشنامه مشکالت خودتنظیمی هیجانی .3این پرسشنامه توسط گراتز و رومر ()2005
برای سنجش مشکالت تنظیم هیجانی تهیه شده که دارای  72سوال چندبعدی لیکرتی پنج
درجهای برای محاسبه نمره کل و شش خردهمقیاس است که نمره کل بین  72تا  380قرار
میگیرد .نمرههای باال بیانگر مشکالت تنظیم هیجانی بیشتر و یا ضعف در خودتنظیمی هیجانی
است .عالوه بر نمره کل ،شامل نمره شش خردهمقیاس است که عدم پذیرش هیجانها با سوالهای
 23 ،24 ،27 ،23 ،32 ،33زیرمقیاس اهداف با سوالهای  77 ،22 ،20 ،38 ،37زیرمقیاس تکانهها
با سوالهای 72 ،27 ،25 ،33 ،35 ،7؛ زیرمقیاس آگاهی با سوالهای 75 ،37 ،30 ،8 ،2 ،2؛
زیرمقیاس استفاده از راهبردها با سوالهای  72 ،74 ،73 ،70 ،28 ،22 ،32 ،34و زیرمقیاس وضوح
در هیجانها با سوالهای  3 ،7 ،4 ،5سنجیده میشود .این پرسشنامه عالوه بر این تنظیم هیجانی
مشکل در تنظیم هیجانی را نیز ارزیابی میکند؛ اما بیشتر بر مشکلهای خودتنظیمی متمرکز است
(گراتز و رومر .)2005 ،گراتز و رومر ( )2005در بررسی روایی و پایایی پرسشنامه همبستگی درونی
آلفای کرونباخ مقیاس را برای نمره کل  ،0/37عدم پذیرش هیجانها  ،0/84رفتارهای هدفمحور
 ،0/83کنترل تکانهها  ،0/82ضعف در آگاهی هیجانی  ،0/80عدم دستیابی به راهبردها  0/88و
وضوح هیجانها 0/85؛ همچنین پایایی مقیاس را با روش ضریب همبستگی آزمون -بازآزمون بعد
از هشت هفته برای نمره کل  ،0/88عدم پذیرش هیجانها  ،0/23رفتارهای هدفمحور ،0/23
کنترل تکانهها  ،0/47ضعف در آگاهی هیجانی  ،0/28عدم دستیابی به استراتژیها  0/23و وضوح
هیجانها  0/80گزارش کردهاند .در ایران خانزاده ،سعیدیان ،حسین چاری و ادریسی ()3733
پایایی مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ برای شش خردهمقیاس بین  0/22تا  0/88و پایایی
بازآزمون آن را در دامنه بین  0/73تا  0/33گزارش کردهاند .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه
در پژوهش حاضر برابر با  0/84محاسبه شد.
 .3برنامه درمانی مداخله مبتنی بر الگوی مراحل تغییر .در این پژوهش برای اجرای جلسهها
از راهنمای مداخلههای مبتنی بر الگوی مراحل تغییر (والسکوئز2003 ،؛ ترجمه نورانیپور)3782 ،
مبتنی بر کتاب گروه درمانی معتادان :راهنمای شیوه درمانی مراحل تغییر استفاده شد .در رابطه
با اعتبار ،روایی و اهمیت الگوی مراحل تغییر برای درمان اعتیاد ،پژوهشها نشان دادهاند درطول
سی سال گذشته کمتر الگویی را میتوان یافت که بهاندازه الگوی تغییر رفتار بر درمان اعتیاد تاثیر
گذاشته باشد (گریفتین و بوتوین .)2003 ،این برنامه در  35جلسه  30دقیقهای بهصورت گروهی
بهشرح زیر اجرا شد.

(1. difficulties in emotion regulation scale (DERS
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جلسه اول .هدف این جلسه غربالگری و ارزیابی اولیه افراد بهطور انفرادی و ایجاد فضایی امن و
آرام برای اعضاء بود .در این جلسه ارزیابی اولیه انجام  ،تاریخچه مصرف گرفته شد ،سپس دالیل
ترک هر یک از اعضاء جهت شناسایی انگیزه آنها برای ترک جستجو و در مورد انگیزه و تاثیر آن
بر ترک بحث شد.
جلسه دوم .هدف جلسه دوم ارائه مفهوم فرایند تغییر و الگوی مراحل تغییر بود و بیشتر در
مورد افزایش انگیزه برای ترک بحث شد .همچنین در مورد پیامدهای مصرف در مقایسه با گذشته
و آینده استداللهای علمی صورت گرفت و تمرین قضاوت و تصمیمگیری فردی در مورد ترک
انجام شد؛ بهطوریکه هدف فرایند تغییر بر افزایش انگیزه و ایجاد توان تصمیم ترک متمرکز بود.
جلسه سوم .در این جلسه عالوه بر تکرار بحث در مورد الگوی مراحل تغییر ،تمرینهای
تصمیمگیری بررسی شد .هدف فرایند تغییر در این جلسه افزایش خودآگاهی در مورد هیجانها،
افکار و رفتارهای مرتبط با اعتیاد و توان مقایسه خود با معیارهای سالمت و دوران پاکی بود.
جلسه چهارم .هدف این جلسه عالوه بر افزایش خودآگاهی هیجانی-رفتاری بر تقویت
خودکنترلی متمرکز بود .همچنین به فنون شناسایی برانگیزاندهها پرداخته شد .هدف فرایند تغییر
در این جلسه مهار محرک برانگیزاننده و خودکنترلی یا خودتنظیمی بود که به افراد آموزش داده
شد.
جلسه پنجم .هدف این جلسه تقویت کالمی ،اجتماعی اقدامهای موفقیتآمیز مراجعین برای
غلبه بر وسوسهکنندهها یا برانگیزانها بود و هدف فرایند تغییر بر مدیریت تقویت متمرکز بود.
جلسه ششم .تمرکز این جلسه بر ارتباط بین محرک و پاسخ بود؛ و بر اهداف فرایند تغییر برای
شرطیسازی تقابلی و مدیریت تقویت درباره مقابله با محرکها تأکید شد.
جلسه هفتم .در این جلسه بهعنوان حد وسط درمان ،تمرینهای جلسههای گذشته در مورد
شناسایی و کنترل افکار ،مهار محرک ،شرطیسازی تقابلی و مدیریت تقویت مرور و بر اهداف
فرایند تغییر بر تعمیق تغییرات بهوجود آمده و تحکیم عادتهای جدید تمرکز شد.
جلسه هشتم .در این جلسه عالوه بر مهار محرکهای برانگیزاننده ،به شرطیسازی تقابلی درباره
رفتارهای اعتیادی و نحوه مدیریت آنها ،و نیز به واکنش احتمالی بعد از شکست درمانی اشاره
شد.
جلسه نهم .هدف این جلسه تعهدسپاری مجدد بعد از وقوع یک لغزش یا وسوسه برای مصرف
بود .تعهدسپاری بهمعنی پایبندی فرد مصرفکننده به نتایج درمانی موفق یا ناموفق اطالق میشود
که بر طبق آن اتکا بهخود و انتظار از خود برای مقابله با وسوسه مورد نظر است .هدف فرایند تغییر
در این جلسه آزادسازی خود بهمعنای استفاده از نیروی بالقوه درونی بود.
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جلسه دهم .در این جلسه عالوه بر تمرینهای آزادسازی درونی و شخصی ،به بحث در حمایت
اجتماعی یا نیروهای جمعی و گروهی در کسب کمک پرداخته شد .هدف فرایند تغییر در این
جلسه گسترش روابط یاورانه با دوستان سالم و خانواده و جامعه بود.
جلسه یازدهم .هدف جلسه شناسایی نیازها و منابع اجتماعی برای آینده بود تا از طریق آن افراد
بتوانند به گسترش روابط اجتماعی نائل شوند .هدف فرایند تغییر تعمیق آزادسازی اجتماعی بود.
جلسه دوازدهم .ارائه آگاهی و آموزش برنامه مقابله چند منظوره به مراجعین جهت استفاده از
تمام توان شخصی و اجتماعی هدف این جلسه بود .مقابله چند منظوره شامل پیشبینی
موقعیتهای خطر آفرین بهصورت شخصی و گروهی جهت آمادگی برای مقابله با اعتیاد بود.
جلسه سیزدهم .جلسهها برای آمادگی به پایان دادن به گروه مرور شد .هدف فرایند تغییر در
این جلسه افزایش خودتنظیمی هیجانی و مقابله با مشکلهای درونی و بیرونی راه انداز اعتیاد بود.
جلسه چهاردهم .در این جلسه مباحث مطرح شده در طول درمان جهت تعمیق تغییرهای
درمانی نتیجهگیری و مباحث دوره درمانی جمعبندی و اختتام درمان اعالم شد .ارزیابی پس از
درمان انجام گرفت و رضایت برای حضور در جلسه پیگیری از همه افراد گرفته شد.
 .1ساختار درمان ماتریکس سرپایی عمقی .در این پژوهش برای اجرای جلسهها از راهنمایی
مداخله الگوی سرپایی عمقی مؤسسه ماتریکس (2002؛ ترجمه براتی سده و هاشمی میناباد،
 )3733بر اساس کتاب راهنمای عملی درمان سرپایی چند جانبه اختاللهای مصرف مواد محرک
«درمان چندجانبه سرپایی مواد محرک» استفاده شد .نتایج این مطالعهها مبنی بر تضمین مفید
بودن آن بوده ،و کفایت آن مناسب و کافی برآورد شده است (اوبرت و همکاران .)2002 ،این برنامه
در  35جلسه  30دقیقهای بهصورت گروهی بهشرح زیر اجرا شد.
جلسه اول .هدف این جلسه غربالگری و ارزیابی اولیه افراد بهطور انفرادی و ایجاد فضای امن و
آرام بود .ارزیابی اولیه انجام و تاریخچه مصرف گرفته شد ،سپس مهارتهای بهبودی اولیه و توقف
چرخه باطل مصرف مواد توصیف شد.
جلسه دوم .هدف این جلسه آموزش فنون شناسایی وسوسه کنندههای بیرونی و آغازگر مصرف
بود که بر اساس آن تکالیف تحلیل رفتار ارائه شد.
جلسه سوم .در این جلسه وسوسهکنندههای درونی آغازگر مصرف و نیز عوامل هیجانی یا
بینظمیهای هیجانی بهعنوان راهانداز وسوسه مصرف شناسایی شد.
جلسه چهارم .درباره الگوی شناخت شیمی بدن در دوره بهبودی و مشکلات شایع درمان برای
ارزیابی دقیق تغییرهای درونی و تفکیک آنها از عوامل هیجانی جهت کنترل عادتها بحث شد.
جلسه پنجم .در این جلسه اجزای روان شامل فکر ،احساس و رفتار تبیین شد و درباره چگونگی
تأثیر آنها بر آغاز مصرف مواد در گذشته و آینده بحث شد.
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جلسه ششم .در این جلسه به برخی از عوامل همچون بیحوصلگی ،خستگی و دلتنگی که در
زمان حال و یا آینده ممکن است موجب تحریک میل به مصرف شود اشاره و برای جلوگیری از
این بینظمیهای هیجانی و حالتی راهکارهای تغییر رفتار و گسترش سبک زندگی سالم ارائه شد.
جلسه هفتم .در این جلسه در مورد اهمیت اشتغال و بهبودی ،مشغولیت و سرگرمی سالم که
سبک سالمت محور را تضمین میکند صحبت شد و مراجعین تشویق شدند تا برای تعمیق تغییرات
بهوجود آمده وارد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی شوند.
جلسه هشتم .در این جلسه بهعنوان حد وسط درمان که احتمال میرود مراجعان معتاد دچار
لغزش یا وسوسه شوند و در مورد صداقت و رو راستی بههنگام لغزش صحبت شد تا بتوانند با
آگاهی از این وسوسهها از لغزش پیشگیری کنند و همچنین اعتماد و اتکا خود را بهدرمان و
درمانگر افزایش دهند.
جلسه نهم .هدف این جلسه در راستای پیشگیری از لغزش ،تأکید بر پاکی و پرهیز کامل یا
همیشگی بود؛ تا به پایداری و تحکیم پاکی بهوجود آمده نائل شوند.
جلسه دهم .در این جلسه فنون درمان تغییر افکار و باورهای غیرمنطقی و ناکارآمد در مورد
مصرف مواد ارائه و آموزش داده شد .عالوه بر این در مورد توجیه بازگشت و شناسایی علل بازگشت
به مصرف ،آموزش پیشگیری از بازگشت از طریق پیشبینی فکر ،وسوسه و میل صحبت شد.
جلسه یازدهم .در این جلسه آمادگی قبلی و تأثیر آنها بر جلوگیری از بازگشت بهمصرف مواد
تشریح و نیز کمکگیری از دیگران بههنگام احتمال لغزش یا بازگشت بهمصرف آموزش داده شد.
جلسه دوازدهم .در این جلسه نحوه آشنایی با گروههای خودیار آموزش داده شد و شرکت در
آنها توصیه شد.
جلسه سیزدهم .در این جلسه راهکارها جمعبندی و برنامه مقابله چند منظوره شامل پیشبینی
موقعیتهای خطرآفرین و تدوین راهکار مناسب درونمحور و اجتماع محور ارائه شد.
جلسه چهاردهم .در این جلسه مباحث مطرح شده در طول درمان جهت تعمیق تغییرات درمانی
نتیجهگیری و مباحث دوره درمانی جمعبندی و اختتام درمان اعالم شد .ارزیابی پس از درمان
انجام و رضایت برای حضور در جلسه پیگیری از همه افراد گرفته شد.
شیوه اجرا .بعد از غربالگری افراد بهطور انفرادی ،با استفاده از مقیاس سنجش تغییر ،از بین
واجدین شرایط ورود به درمان که شامل واقع بودن در مرحله آمادگی برای تغییر ،وابستگی به
آمفتامین و سن جوانی بود؛ پرسشنامهها در مرحله پیش آزمون به روش خودسنجی بهطور متوالی
در طی چهار مرحله غربالگری ،پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری از خرداد تا دی ماه  3737توسط
آزمودنیها تکمیل و سپس دو شیوه درمانی در دو گروه آزمایشی در مرکز رازی طب منطقه هفت
شهر تهران اجرا شد .گروه گواه مداخله پس از اتمام پژوهش طی  7جلسه تحت درمان قرار گرفت.
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یافتهها
میانگین سنی گروه سرپایی عمقی برابر با  ،23گروه الگوی مراحل تغییر برابر  27و گروه گواه برابر
 28و انحراف معیار گروهها بهترتیب برابر  4/77 ،2/87و  5/22بود .میانگین مدت زمان اعتیاد
درگروه سرپایی عمقی  7/20سال ،گروه مراحل تغییر  5/47سال و گروه گواه  5سال و انحراف
معیار گروهها بهترتیب برابر  3/73 ،3/27و  2بود .تحصیالت اعضاء گروه حداقل ابتدایی تا حداکثر
دکتری با انحراف معیار  3/38بود که  58درصد اعضاء گروه سرپایی عمقی تحصیالت زیر لیسانس
و  42درصد لیسانس و باالتر؛ گروه مراحل تغییر  40درصد زیر لیسانس و  40درصد لیسانس و
باالتر؛ و در گروه گواه  44درصد زیر لیسانس و  54درصد تحصیالت لیسانس و باالتر داشتند .از
لحاظ وضعیت تأهل در کل  57درصد افراد مجرد و  47درصد متأهل بودند که در گروه سرپایی
عمقی  43درصد متأهل و  53درصد مجرد ،در گروه مراحل تغییر  55درصد متأهل و  42درصد
مجرد ،در گروه گواه  75درصد متأهل و  22درصد مجرد بودند .از نظر وضعیت شغلی اعضاء در کل
 74درصد بیکار و  24درصد شاغل بودند .بهاین ترتیب که  73درصد گروه سرپایی عمقی بیکار و
 23درصد شاغل ،گروه مراحل تغییر  55درصد بیکار و  42درصد شاغل و در گروه گواه نیز 22
درصد بیکار و  78درصد شاغل بودند .میانگین درآمد کل  54نفر حدود  2میلیون تومان بود.
جدول  1شاخصهای توصیفی خودتنظیمی و تداوم تغییر سه گروه در سه مرحله ارزیابی
گروهها
پیگیری
پسآزمون
پیشآزمون
متغیر
وابسته
میانگین انحراف معیار میانگین انحرافمعیار میانگین انحراف معیار
37/42
84/20 37/75
83/47
30/73
خودتنظیمی الگوی سرپایی عمقی 332/22
30/35
83/37
7/50
88/47
4/34
302/82
الگوی مراحل تغییر
4/75
307/27 4/23
307/20
7/28
302/47
گروه گواه
5/73
70/22
5/72
73/37
7/05
تداوم تغییر الگوی سرپایی عمقی 22/50
7/22
78/20
7/02
77/37
2/28
27/77
الگوی مراحل تغییر
7/58
24/34
2/72
22/77
2/82
22/02
گروه گواه

جدول  3تفاوت در میانگینهای دو گروه آزمایش را در مرحله پسآزمون و پیگیری در مقایسه با
پیشآزمون نسبت به گروه گواه نشان میدهد.
جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف در مورد توزیع طبیعی بودن نمرههای پسآزمون
سطح معناداری
درجه آزادی
آماره
متغیرها
0/330
54
0/552
مشکالت خودتنظیمی
0/847
54
0/202
تداوم تغییر
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در جدول  2بر اساس عدم معناداری نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای هر دو متغیر ،میتوان
نتیجه گرفت که شرط توزیع طبیعی نمرهها در پسآزمون رعایت شده است.
جدول  .3نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانسهای نمره های پسآزمون متغیرها
F
درجه آزادی  2سطح معناداری
درجه آزادی 3
متغیرها
0/387
50
2
3/74
مشکالت خودتنظیمی
0/278
50
2
0/737
تداوم تغییر

در جدول  7بر اساس عدم معناداری نتایج آزمون لوین برای هر دو متغیر ،میتوان نتیجه گرفت که
شرط برابری واریانسهای سه گروه در پسآزمون رعایت شده است.
جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر برنامههای مداخله بر متغیرهای وابسته در بین گروهها
متغیرها

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزای

میانگین مجذورات

F

مجذور اتا

خودتنظیمی

پیشآزمون
گروهها
واریانس خطا
مجموع
پیشآزمون
گروه ها
واریانس خطا
مجموع

335/082
2374/23
2584/83
5834/382
2/73
3303/84
472/23
2583/77

3
2
73
52
3
2
73
52

335/082
3027/25
27/77

7/05
**32/74

0/07
0/52

2/73
375/37
35/28

0/52
**24/07

0/03
0/72

تداوم تغییر

*

P<0/04**P< 0/03

از جدول  5استنتاج میشود با کنترل اثر تکرار که معنادار نبود ،تفاوت معناداری در بین گروهها،
بین مقادیر متغیرهای وابسته در پسآزمون نسبت به پیشآزمون بهوجود آمده است .این نتیجه
بیانگر اثربخشی مداخلهها در گروههای آزمایشی است .این اثر از طریق عامل گروهی وارد شده و
مقدار اثر آن بهوسیله مقدار اتا قابل مشاهده است؛ که بیشترین مقدار اِتا یا ضریب تأثیر برای تداوم
تغییر =  0/72است .لذا بر اساس این نتایج ،فرضیه اول پژوهش مبنی بر تفاوت معنادار بین اثربخشی
درمان با الگوی مراحل تغییر و سرپایی عمقی بر خودتنظیمی و همچنین فرضیه دوم پژوهش نیز
مبنی بر تفاوت معنادار بین اثربخشی الگوی سرپایی عمقی و مراحل تغییر تأیید میشود.
جدول  .5همسانی واریانسهای پسآزمون متغیرها در سه گروه با آزمون کرویت موخلی

منبع
گروه
32

موخلی
0/32

خی دو
28/32

درجه آزادی
4

سطح معناداری
0/28
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طبق نتایج جدول  4با توجه به عدم معناداری نتایج آزمون موخلی فرض کرویت و مفروضه همگنی
ماتریس کوواریانس دادهها میان گروهها رعایت شده است.
جدول .6تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برای مقایسه نمرههای سه مرحله در گروههای آزمایش
متغیرها

منبع تغییرات

مفروضه کرویت
خودتنظیمی

گرین هاوس-گیرز

هایان-فیلد
حدپایین
مفروضه کرویت
تداوم تغییر

گرین هاوس-گیرز

هایان-فیلد
حدپایین

مجموع مجذورات درجه آزای

5
7/27
7/42
2
8
4/02
2/54
3

832/85
832/85
832/85
832/85
33287/72
33287/72
33287/72
33287/72

میانگین مجذورات

F

مجذور اتا

205/23
253/40
223/33
508/52
3530/33
2223/22
3753/34
3328/72

2/72
2/72
2/72
2/72
332/33
332/33
332/33
332/33

0/33
0/33
0/33
0/33
0/84
0/84
0/84
0/84

جدول  2نشان میدهد تفاوت بین میانگین هر دو متغیر خودتنظیمی و تداوم تغییر در سه مرحله
معنادار است .بنابراین جهت مقایسه گروهها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
جدول  .7آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه میانگین پسآزمون و پیگیری با پیشآزمون
گروه ها

متغیر وابسته
گروه گواه
خودتنظیمی

گروه وابسته

الگوی سرپایی عمقی الگوی مراحل تغییر
گروه گواه
الگوی مراحل تغییر گروه گواه

تداوم تغییر

الگوی سرپایی عمقی الگوی مراحل تغییر
گروه گواه
الگوی مراحل تغییر گروه گواه

پسآزمون -پیشآزمون
تفاوت میانگین

*-2/87
**-22/52
**-34/43
-7/82
**35/42
**38/73

خطای انحراف معیار

2/38
7/57
7/32
3/27
3/30
3/22

پیگیری -پیشآزمون
تفاوت میانگین

**-3/47
**-25/4
**-77/3
-3/55
*7/72
**4/20

خطای انحراف معیار

7/57
7/58
7/85
3/52
3/58
3/27
*

P<0/04**P< 0/03

در جدول  7مشاهده میشود تفاوت بین گروههای آزمایش و گواه معنادار است .مقایسه دو به دوی
گروههای مبتنی بر سرپایی عمقی و مراحل تغییر بیانگر تفاوت معنیدار در میانگین خودتنظیمی
و تداوم تغییر بین دو گروه آزمایش است .همچنین تفاوت اثربخشی دو نوع درمان بر خودتنظیمی
و تداوم تغییر در طول زمان و ارزیابی پیگیری سه ماهه بین گروههای مبتنی بر سرپایی عمقی و
مراحل تغییر نیز پایدار مانده است.
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بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضرر نشران داد هر دو مداخله مبتنی بر الگوی سرپایی عمقی و مراحل تغییر برای
کاهش مشررکالت خودتنظیمی هیجانی و بهبود تداوم تغییر در مردان وابسررته به آمفتامین مؤثر و
این اثر در طی زمان ماندگار هسررتند .این یافته همسررو با نتایج مطالعه سرریت ،فرانچسررکا و کوین
( )2033است که نشان دادند مداخله بر بهبود خودتنظیمی هیجانی و کاهش فراوانی عود مصرف و
تداوم پرهیز از مواد موثر بود و خودتنظیمی بهعنوان عاملی مهم در افزایش کنترل رفتاری بیماران
اعتیاد در نظر گرفته شرد .همچنین با یافته توکلیفرد ،ستوده ،منصوری ،آذردوست ( )3732که به
مقایسرره اثربخش ری گروه درمانی شررناختی-رفتاری و شریوه درمانی ماتریکس در بهبود راهبردهای
مقابلهای و پیشرگیری از عود سروءمصرف کنندگان مواد محرک در معتادان شهر رشت پرداختند و
به این نتیجه رسرریدند که درمان ماتریکس نسرربت به گروه درمانی شررناختی-رفتاری تاثیرگذاری
بیشررتری بر بهبود راهبردهای مقابلهای در بیماران دارد؛ همسررو هسررت .اما با یافتههای میشررل و
همکاران ( )2037ناهمسرو اسرت که بهمقایسره اثربخشری درمان سررپایی عمقی با درمان سرپایی
استاندارد در افراد تحت درمان با بوپره نورفین پرداختند و بهاین نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری
بین اثربخشری درمانهای سرپایی عمقی و سرپایی استاندارد بر شاخصهای برونداد درمانی ،حتی
بعد از کنترل معیارهای وابسررتگی به کوکایین در پیشآزمون ،بین دو نوع درمان وجود ندارد .در
تبیین این ناهمسررویی بین یافتهها میتوان به عواملی همچون تفاوت نمونهها بر اسرراس ماده مورد
سوءمصرف ،شاخصها یا متغیرهای سنجش و نوع درمان مورد استفاده ،اشاره کرد .همچنین بهنظر
چلیسرا ،تلهابَنو و ویسرتا ( )2037استناد کرد که معتقدند اگر چنانچه هدف درمان ،عالج پایدار یا
قطع کامل در کوتاه مدت باشرد ،درمان سروءمصرف مواد محکوم به شکست است .اما اگر اعتیاد به
مواد یک اختالل مزمن و عودکننده در نظر گرفته شود ،درمان آن یک فرایند پیشرونده است.
عالوه بر این اعتقاد هنان ،بدر و فیلیپ ( )2004بر این است که شکست بیشتر برنامههای مربوط
به ترک اعتیاد ممکن است بهخاطر در نظر نگرفتن نقش خودتنظیمی افراد ،بهعنوان عاملی ضروری
در تغییر رفتارهای مضرر همچون اعتیاد باشرد .بر این اساس در نظر گرفتن خودتنظیمی ،یک اصل
کلیدی برای تمایز میان ایجاد و توانایی حفظ یا تداوم تغییر رفتاری بهشررمار میرود که از طریق
تغییر آن میتوان به ترک اعتیاد در افراد وابسته به مواد کمک کرد (مهرابیزاده هنرمند ،کریم نژاد
و خواجه دین.)3737 ،
یافته دیگر پژوهش حاضرر تفاوت اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی سرپایی عمقی و مراحل تغییر
بر تداوم تغییر بود که این یافته همسرو با نتایج هاریوندی ،شیخانی و نوروزی ( )2035است که در
پژوهشری تحت عنوان "اثربخشری درمانهای انگیزشری بر تداوم پرهیز در افراد وابسته به مواد" به
این نتیجه رسیدند که فنون انگیزشی تأثیر زیادی در برانگیختن افراد برای تداوم پرهیز دارد .همسو
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با این یافته مهرابیزاده هنرمند ،کریم نژاد و خواجه الدین ( )2035نیز بهاین نکته اشرراره دارند که
روشهای تغییر مرحلهای ،پیشررنهاد خوبی برای کمک به بیماران وابسررته به مواد و تداوم پرهیز در
آنها اسرت .در الگوی مراحل تغییر رفتار اعتیادی مانند سریگارکشریدن ،مشرروب خوردن ،مصرف
مواد ،قماربازی و جز آن بهعنوان رفتاری در نظرگرفته میشرررود که در هر مرحله از تغییر ،به
درمانها و مداخلههای متنوعی پاسررخ میدهد .گورینی ( )2032در مورد الگوی مراحل تغییر بیان
میکند که افراد چگونه تغییراتی را در خود ایجاد میکنند .اِملی ،جاسچا ،نانی و جوهانس ()2008
معتقدند این الگو بهویژه اشرراره میکند که برای هر مرحله از تغییر باید مداخلههای متفاوتی انجام
شررود .بهطور مثال اکبری و حسررینی ( ،)2035حمیدی و حجت ( )2035و مارک ( )2037در
مقایسره اثربخشری الگوهای درمانی روانشناختی متفاوت بر متغیرهای مرتبط با ترک اعتیاد نتیجه
گرفتهاند هرکدام از درمانها تناسب خاصی با بعضی از گروههای اعتیادی و پرهیز از اعتیاد دارند.
همچنین در الگوی مراحل تغییر که برای ترک سرریگار و الکل تدوین شررده اسررت ،مکانیسررم
فرضری برای تغییر درمانی ،هماهنگ سراختن نظام شرناختی فرد بهصورت نزدیکتری با واقعیت
زندگی او اسررت ،تا مسررئولیت زندگی و تغییرات موردنظر در آن را بپذیرد و کمتر به هیجانها و
کنترل هیجانی تمرکز کند (هاریوندی و همکاران .)2035 ،بهویژه بعضرری فرایندهای درمانی بر
آزادسرازی شرخصری و اجتماعی تأکید دارند که میتواند مانع تنظیم هیجانی شود .بنابراین نقش
تواناییهای شناختی و رفتاری خود مراجع در قبول کردن امکان تغییر توسط خود او هدف درمان
الگوی مراحل تغییر است .یافتههای این پژوهش در راستای مبانی نظری الگوی مراحل تغییر بود
و کاربرد بالینی این یافتهها بر اساس الگوی تبیینی مذکور این است که به اصالح نظام شناختی و
انگیزشری فرد اهمیت بیشرتری داده شود نه اینکه از او خواسته شود تا در مقابله با موقعیتهای
پر خطر از آنها اجتناب کند؛ چون بسرریاری از موقعیتها و هیجانها اجتناب ناپذیرند (ربانی
باوجدان ،ربانی باوجدان ،نیک آذین ،کاویانی و خضری.)3733 ،
تبیین اثربخشی بیشتر الگوی سرپایی عمقی بر کاهش مشکالت خودتنظیمی هیجانی در دوره
پیگیری را میتوان هم به عمیق بودن هیجانها و تأثیرپذیری پایدار و پیشرررونده هیجانها ربط
داد و هم به گسرتردگی و جامع بودن فنون مورد اسرتفاده در الگوی سرپایی عمقی که تلفیقی از
برنامههای شررناختی-رفتاری ،مهارتهای مقابلهای ،آموزش خانواده و گروههای همیار اسررت .در
نتیجه باعث کاهش بیشتر مشکالت هیجانی در این گروه میشود .در تبیین دیگر تفاوت الگوهای
پژوهش حاضررر میتوان گفت که الگوی مراحل تغییر چون از رویکردها ،نظریهها و فنون گوناگون
انگیزشرری ،انسررانگرایانه و حمایتی اسررتفاده میکند (پروچاسررکا و دیکلمنته )2004 ،بنابراین
اثرگذاری آن در مقایسره با درمان سررپایی عمقی که رویکردی مشرکلمدار و متمرکز بر موضوع
ویژهای اسرت ،بر تداوم تغییر بیشرتر و پایدارتر بوده اسرت .این یافته بدین معنی است که الگوی
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مراحل تغییر که الگویی ترکیبی یا تلفیقی محسوب میشود جهت بهبود پاکی و تداوم تغییر افراد
که به باور فرد در مورد شرایسرتگی خود برای مقابله با دامنه وسریعی از خواستههای استرسزا یا
چالش برانگیز گفته میشرود ،مؤثرتر از درمان سررپایی عمقی است که اختصاصی و مسئله محور
است .بنابراین در تصمیمگیری بهمنظور ارتقای تداوم تغییر مردان وابسته به آمفتامین ،که عاملی
تعیینکننده در احسرراس توانمندی برای مقابله مسررتمر با اعتیاد محسرروب میشررود ،میتوان از
الگوی مراحل تغییر بیشررتر سررود برد .همچنین با ایجاد تغییرات هدفمند در تنظیم هیجانی،
شررناختی و رفتاری بر اسرراس الگوی سرررپایی عمقی که الگوی مناسرربی بهنظر میرسررد ،میتوان
نتایج بهتری را در درمان معتادین کسب کرد.
بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش مبنی بر اثربخشی هر دو الگوی مداخله بر کاهش
مشکالت خودتنظیمی و بهبود تداوم تغییر در مردان وابسته به آمفتامین ،پیشنهاد میشود چنین
پژوهشی بر نمونه زنان وابسته به آمفتامین نیز انجام پذیرد تا تعمیمپذیری یافتههای پژوهش حاضر
بر گروه زنان که وابستگی آنها به آمفتامین دالیل متفاوت و الگوی تبیینی متفاوتی با مردان دارد
روشن شود .همچنین با توجه به اثربخشی متفاوت دو الگوی سرپایی عمقی و مراحل تغییر بر
خودتنظیمی و تداوم تغییر در گروه مردان وابسته آمفتامین ،بهتر است این پژوهش در مورد افراد
وابسته به مواد افیونی نیز مطالعه شود تا تناسب مداخلهها بر اساس متغیرهای وابسته بیشتر روشن
شود .در نهایت میتوان پیشنهاد کرد که یافتههای پژوهش حاضر در مراکز ترک اعتیاد میتواند
تناسب درمانی را برای بیماران اعتیاد فراهم آورد و به درمانگران در انتخاب درمان مناسب برای
گروهها کمک کند.
منابع
براتی سِدِه ،فرید .و هاشمی میناباد ،سیدحسن .)3733( .راهنمای درمان ویژه مشاور .درمان سرپایی
عمقی اختالالت مصرف مواد محرک و برنامه ماتریکس .تهران :سازمان بهزیستی.
توکلی فرد ،مهنوش ،.ستوده ،امید ،.منصوری ،سعیده سادات ،.و آذردوست ،بهتاج .)3732( .مقایسه
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان به روش ماتریکس در تغییر راهبردهای مقابلهای و
پیشگیری از عود در سوءمصرف کنندگان مواد محرک .هفتمین کنگره ملی دانش اعتیاد .ایران.
تهران
جعفری ،مصطفی ،.شهیدی ،شهریار ،.و عابدین ،علیرضا .)3787( .مقایسه اثربخشی درمانهای مراحل
تغییر و شناختی-رفتاری بر بهبود تداوم تغییر در نوجوانان پسر وابسته به مواد .پایاننامه کارشناسی
ارشد .رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .دانشگاه
شهیدبهشتی.
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خانزاده ،مصطفی ،.سعیدیان ،محسن ،.حسین چاری ،مسعود ،.و ادریسی ،فروغ .)3733( .ساختار عاملی
و ویژگیهای روانسنجی مقیاس دشواری در نظم بخشی هیجانی .مجله علوم رفتاری .بهار:)3(2 .
.87-32
ربانی باوجدان ،مژگان ،.ربانی باوجدان ،مرجان ،.نیک آذین ،امیر ،.کاویانی ،ناهید ،.و خضری مقدم،
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مقیاس مشکالت تنظیم هیجانی((DERS
سوال

هرگز

0
 .3من در مورد احساساتم آگاه هستم.
0
 .2من به اینکه چگونه احساس میکنم توجه میکنم.
0
 .7هیجانهایم را مغلوب کننده و خارج از کنترل تجربه میکنم.
0
 .5من در مورد اینکه چگونه احساس میکنم ایدهای ندارم.
0
 .4من مشکالتی در ایجاد تغییر در احساساتم دارم.
0
 .2من به احساساتم توجه میکنم.
0
 .7من میدانم که چگونه احساس میکنم.
0
 .8من درباره آنچه که احساس میکنم مراقب هستم.
0
 .3من در مورد آنچه که احساس میکنم سردرگم هستم.
0
 .30وقتی آشفتهام ،هیجانهایم را میشناسم.
0
 .33وقتی آشفتهام ،نسبت به خودم خشمگین میشوم.
0
 .32وقتی آشفتهام ،بهخاطر احساسی که دارم دستپاچه میشوم.
0
 .37وقتی آشفتهام ،مشکالتی در انجام کاری که میخواهم انجام دهم ،دارم.
0
 .35وقتی آشفتهام ،خارج از کنترل میشوم.
0
 .34وقتی آشفتهام ،اعتقاد دارم این حس بهمدت طوالنی باقی خواهد ماند.
0
 .32وقتی آشفتهام ،اعتقاد دارم به احساس افسرده کننده خاتمه خواهم داد.
0
 .37وقتی آشفتهام ،اعتقاد دارم که احساساتم معتبر هستند.
0
 .38وقتی آشفتهام ،در تمرکز برروی چیزی مشکل دارم.
0
 .33وقتی آشفتهام احساس میکنم که خارج ازکنترل هستم.
0
 .20وقتی آشفتهام ،میتوانم هنوز چیزهایی را انجام دهم.
0
 .23وقتی آشفتهام ،بهخاطر احساسی که دارم احساس شرمندگی میکنم.
 .22وقتی آشفتهام ،میدانم که میتوانم روشی برای ایجاد احساس بهتر پیدا کنم0 .
0
 .27وقتی آشفتهام ،احساس میکنم ضعیف هستم.
 .25وقتی آشفتهام ،احساسی شبیه اینکه تحت کنترل رفتارهایم باقی خواهم ماند 0
دارم.
0
 .24وقتی آشفتهام ،بهخاطر حاالتم احساس گناه میکنم.
0
 .22وقتی آشفتهام ،در تمرکز مشکالتی دارم.
0
 .27وقتی آشفتهام ،در کنترل رفتارم مشکالتی دارم.
 .28وقتی آشفتهام ،اعتقاد دارم که هیچ چیزی برای اینکه احساس بهتری در 0
خودم ایجاد کنم وجود ندارد.
0
 .23وقتی آشفتهام ،بهخاطر احساسم تحریک پذیر میشود.
0
 .70وقتی آشفتهام ،شروع به احساس خیلی بد در مورد خودم میکنم.
 .73وقتی آشفتهام ،اعتقاد دارم که غرق شدن در احساسم ،تنها چیزی هست که 0
میتوانم انجام دهم.
0
 .72وقتی آشفتهام ،کنترل بر رفتارم را از دست میدهم.
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0
 .77وقتی آشفتهام ،در تفکر بر روی چیز دیگر مشکل دارم.
 .75وقتی آشفتهام ،زمانی را برای شکل دادن آنچه که واقعاً احساس میکنم 0
اختصاص میدهم.
0
 .74وقتی آشفتهام ،برای داشتن احساس بهتر ،مدت زمانی تنها میمانم.
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***

مقیاس سنجش تغییر
لطفاً احساسی را که در حال حاضر دارید انتخاب کنید نه آنچه را که درگذشته تجربه کردهاید و یا مایلید در آینده داشته باشید.

کامالً مخالف

مخالف

بینظر

25

موافق

0
 .3تا آنجا که به من مربوط میشود هیچ مشکلی ندارم که نیاز به تغییر داشته باشد.
0
 .2من فکر میکنم که احتماالً آمادگی برای مقداری خود-بهبودی را داشته باشم.
 .7من در مورد مشکالتی که در گذشته آزارم می دادند مشغول انجام اقداماتی هستم0 .
0
 .5ممکن است اقدام کردن برای حل مشکلم ارزشمند باشد.
 .4من عامل اصلی مشکل خودم نیستم .بررسی تغییر برای من منطقی بهنظر نمیرسد0 .
 .2در مورد اینکه ممکن است لغزشی ایجاد شود و مشکلی که قبالً آن را تغییر دادهام 0
دوباره عود کند ،نگران هستم بنابراین بهدنبال کمک هستم.
0
 .7سرانجام در رابطه با مشکلم دارم کاری را انجام میدهم.
0
 .8در مورد تغییر چیزهایی در مورد خودم ،فکرکردهام.
 .3من در کارکردن روی مشکلم موفق بودهام .اما مطمئن نیستم که تغییر را نگهدارم0 .
0
 .30بعضی اوقات مشکلم برای من دشوار است ،ولی دارم روی آن کار میکنم.
0
 .33تالش برای تغییر برای من اتالف وقت است ،زیرا این مشکل ربطی به من ندارد.
0
 .32من امیدوارم که بتوانم خودم را بهتر درک کنم.
 .37من حدس میزنم نقایصی دارم ،ولی چیزی نیست که واقعاً الزم باشد تغییر دهم0 .
0
 .35من واقعاً برای تغیر سخت تالش میکنم.
0
 .34مشکلی دارم و واقعاً فکر میکنم که باید روی آن کار کنم
ال انجام داده بودم ،آنطورکه امیدوار بودم پیگیری نمیکنم و 0
 .32من در تغییری که قب ً
میخواهم از بازگشت دوباره مشکل پیشگیری کنم.
 .37هرچند اغلب در تغییرکردن موفق نیستم ،ولی الاقل روی مشکلم دارم کار میکنم0 .
 .38فکر میکردم وقتی مشکلم را حل کردم دیگر از آن رها میشوم ،ولی هنوز گاهی 0
خودم را در تقال با آن میبینم.
0
 .33آرزو داشتم میتوانستم راه حلهای بیشتری برای حل مشکلم پیدا کنم.
0
من تالش برای حل مشکل خود را آغاز کردهام ولی خواهان کمک نیز هستم.
0
 .23شاید فردی یا چیزی بتواند به من کمک کند.
0
 .22ممکن است من نیاز به یک نیروی تقویتکننده داشته باشم.
 .27خود من ممکن است جزئی از مشکلم باشم ،ولی فکر نمیکنم واقعاً اینطور باشد0 .
0
 .25امیدوارم کسی توصیههای خوبی برای من داشته باشد.
0
 .24من واقعاً درباره تغییر کردن دارم کار انجام میدهم.
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 .22این همه بحث روی روانشناسی خستهکننده است .چرا مردم فقط مشکالتشان را 0
نتوانند به دست فراموشی بسپارند.
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0
 .27برای جلوگیری از بازگشت به مشکل خود تقال میکنم.
 .28این احساس ناخوشایندی است ولی فکر میکنم ممکن است بازگشت به مصرف 0
مواد داشته باشم هرچند فکر میکردم مشکل را قبالً حل کردهام.
 .23نگرانیهایی دارم ولی این نگرانیها را دیگران نیز دارند .چه دلیلی دارد که وقت 0
خود را صرف مقابله با آنها کنم.
0
 .70من فعاالنه در مورد مشکل خودم کار میکنم.
0
 .73ترجیح میدهم بهجای تغییر مشکالت خود با آنها کنار بیایم.
0
 .72من برای حفظ وضعیت فعلی مصرف مواد خود به کمک نیاز ندارم.
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