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چکیده
این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی  -رفتاری مدل ماتریکس با و بدون هیپنوتیزم بر اضطراب و افسردگی
بیماران وابسته به متامفتامین انجام شده است .این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون است .در این
پژوهش  26مرد وابسته به متامفتامین که به صورت غیر تصادفی از بین مراجعین در دسترس انتخاب شدند ،به شکل تصادفی
در دو گروه آزمایشی  13نفر قرار داده شدند .این افراد که حداقل  18ماه از سوءمصرفشان به این ماده میگذشت به مدت دو
هفته تحت درمان بستری با داروهای روانپزشکی قرار گرفتند و پسازآن با معیارهای ورود به پژوهش تحت رواندرمانی قرار
گرفتند .در گروه آزمایشی  1درمانجویان به مدت  24جلسه تحت رواندرمانی به شیوه شناختی – رفتاری مدل ماتریکس قرار
گرفتند و گروه آزمایشی  2طی  24جلسه تحت رواندرمانی ماتریکس هیپنوتیزمی هم زمان قرار گرفتند .در هر دو گروه
بیماران با پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر یک هفته قبل از شروع رواندرمانی و همچنین بالفاصله
بعد از پایان جلسات مورد ارزیابی قرار گرفتند .دادهها به کمک روش آماری کوواریانس ،کای دو و آزمون  Uمان  -ویتنی برای
هر دو گروه مستقل تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که درمان مدل ماتریکس به طور معناداری در کاهش اضطراب و افسردگی
بیماران وابسته به متامفتامین تحت درمان موثر است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی – رفتاری مدل
ماتریکس در بهبود اضطراب و افسردگی بیماران همزمان با افزوده شدن درمان هیپنوتیزمی افزایش مییابد.
واژههای کلیدی :ماتریکس ،هیپنوتیزم ،اضطراب ،افسردگی ،متامفتامین.
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مقدمه
موضوع مواد مخدر یکی از مسائل مهم و جدی در سطح بینالمللی است که از جنبههای مختلف اقتصادی اجتماعی سیاسی و
فیزیولوژیک نگاههای مختلفی را به خود معطوف کرده است (کلدی )1387،ارتباط مصرف مواد و رفتارهای اعتیاد آمیز با سایر
انحرافها و کژ رفتاریها از یکسو و از سوی دیگر پیوند ناگسستنی آن با مشکالتی نظیر انواع اختالالت روانی فرار از منزل
پرخاشگری خشونت در رفتارها ی اجتماعی دزدی و ارتکاب بزه افت و بیعالقگی به تحصیل اقدام به خودکشی و فحشا همه و
همه اشاره به اهمیت توجه دوباره و عمیق به این مسئله دارد (بوالهری وهمکاران .)1385،تا قبل از این دانشمندان با رنج
فراوان و در سایههایی از افسانهها ی قدرتمند و باورهای اشتباه ،به مطالعه ماهیت اعتیاد ،میپرداختند و تصور میشد ،افراد
مبتالبه سوءمصرف مواد و اعتیاد ،وجدانی معیوب داشته و فاقد قدرت اراده هستند .این دیدگاهها ،پاسخ جامعه را به سوءمصرف
مواد شکل داده و اعتیاد را بهعنوان یک شکست اخالقی و نه یک مشکل بهداشتی و سالمتی ،تحت درمان قرار دادند ،بهگونهای
که منجر به شکلگیری برخوردی تنبیهی بهجای فعالیتها ی پیشگیرانه و درمانی شدند .امروزه در سایه تغییر اساسی در درک
از اعتیاد دارویی ،ما قادر به پاسخ مؤثرتری به این مشکل شدهایم (ریزینو .)2018 ،از سویی برخـی از مطالعـات نـشان میدهد
که حداقل  2نفر از  3بیماری که جهت قطﻊ مصرف مواد اقدام کردهاند پس از شـش ماه بازگشت داشتهاند (لوسچار و همکاران،
 )2020به همین منظور در حال حاضر درمان اعتیاد ،خﻂ اول دفاع در جنﮓ بر علیه بیماریهـای رفتـاری ،مانند ایدز و
هپاتیت یکی از مهمتـرین مشـکالت سـالمت عمـومی در سراسـر جهـان به شمار میرود (کاپالن و سادوک.)2008،
داروهایی که اخیراً برای درمان وابستگی به مت آمفتامین مورد مطالعه قرارگرفتهاند شامل رسپریدون ،االنزاپن ،گاباپنتین،
میرتازاپین ،آتوموکستین ،کارودیلول ،کلونیدین ،بوپروپیون ،پرازوسین ،توپیرامات ،ریو استیمکمیم ،سرترالین ،الپروزالم،
کلونازپام ،دپاکین ،سیتالوپرام میباشند .اگرچه هنوز مستندات کافی برای تهیه پروتکلهای درمان دارویی مت آمفتامین وجود
ندارد ،اما به نظر میرسد حداقلی از شواهد پژوهشی جهت ایجاد امیدهای جدی در مؤثر بودن داروهای معرفیشده وجود دارد
(اختیاری.)1388 ،
از طرفی بیشتر معتادین نگرش ناسالمی نسبت به خود دارند .در بین معتادان اختالل های شخصیت ضداجتماعی ،افسردگی و
اضطراب شایﻊترین اختاللهای روانپزشکی است .خصوصیات شخصیتی مرزی و ضداجتماعی ،پارانوئید و اسکیزوتایپال،
پرخاشگر -منفعل ،وابسته ،اجتنایی و اسکیزوئیدی در مردان معتاد شیوع دارد (جزایری و همکاران)1383 ،؛ که این نیز در
دالیل ولﻊ و سرانجام عود قابلبررسی و کنترل است .اختالالت خلقی و در رأس آن افسردگی ازجمله شایﻊترین اخـتالالت
محور اول همراه بـا اعتیـاد بـراسـاس نـسخه پنجم تجدیـدنظر شـده راهنمـای تشخیـصی ـ آمـاری اختالالت روانی میباشد.
شـیوع اخـتالل افـسردگی اساسـی در ایـن افـراد حـدود  50-60درصـد و اختالل افسردگی جزئی نزدیک به  10درصد
میباشد (محمدی و همکارانُ  .)2020افسردگی بیشتر از اختاللهای روانی دیگر در بین معتادان رواج دارد و در بین
اختاللهای خلقی و اضطراب ،افسردگی اساسی و اختالل اضطراب منتشر ،شایﻊ میباشد (پرویزی و همکاران .)1380 ،بیماران
وابسته به متامفتامین از عالئم ترکشان ،کاهش خلق بوده (دییر و کرویسشانک  )2005،و مداخالت درمانی در 2هر مدلی باید با
جهتگیری تخفیف عالئم افسردگی همراه باشد چراکه علت عود بسیاری از بیماران گریز از عالئم کاهش خلق میباشد.
همچنین پژوهشها نشان داده است که بین مصرف مواد و بهداشت روانی ،انواع اختاللهای و ناسازگاریها رابطه وجود دارد.
ازجمله این پژوهشها بیان میکنند که استرس بهعنوان یکی از علل گرایش به مصرف مواد مخدر است ،نیز بین استرس با ولﻊ
مصرف رابطه آماری مﺜبت و معنیداری وجـود دارد (پورسید موسایی ،موسوی و کافی .)1391،در تحقیقی از موسائی ،موسوی
و کافی ( )1391با نام مقایسه و رابطه بین استرس با ولﻊ مصرف در وابستگان به مواد افیونی و صنعتی مشخص شد که استرس
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میتواند عامل پیشبینی کننده مهمی بـرای میـزان ولـﻊمصرف در وابستگان به مواد باشد .ازآنجاکه اعتیاد یک بیماری جسمی
و روانی است و بیماریهای جسمی و روانی ،استرسهایی را به وجود میآورد که افراد بهمنظور کاهش این فشارها به استعمال
مواد روی میآورند و ناتوانی در رویارویی با عوامـل استرسزا و ایـن بـاور کـه مصـرف الکل و مواد نتایج مطلوبی را در پی
خواهد داشت پایه گسترش و روی آوردن به مصرف مواد است و انــواع استرسهای اجتمــاعی ،اقتصــادی و روانشناختی در
زمینهسازی و بروز اعتیاد نقش دارنـد (سـموعی ،ابراهیمـی ،حسـن زاده و رفیعی )1379 ،بنابراین اثر کاهش استرس در
افزایش اثربخشی درمان اهمیت دارد.
از سویی مرور مطالعات گذشته نشان میدهد ،اثربخشی درمانهای نگهدارنـده دارویی ،بـدون مداخلههای روانی اجتماعی به
علت اطاعت دارویی پایین و میزان باالی ریزش ضعیف میباشد (روزن 3و همکــاران .)2008 ،از یکسو انجمن روانپزشکی
آمریکا ( )2000درمانهای روانی اجتماعی را از مؤلفههای اساسی هر نوع برنامه درمانی سوءمصرف مواد در نظرمیگیرد .چراکه
وجوه روانشناختی از عوامل عمده در بازگشت بیماری اعتیاد محسوب شده و پژوهشها نشان میدهد در درمان و پیشگیری از
بازگشت سوءمصرف مواد ،حالتهای هیجـانی منفی و مﺜبت ،میل و وسوسه از مهمترین عوامل خطرساز بازگشت میباشند
(مارلت و دونوان  )2005،که مستلزم ورود به 4درمانهای روانشناختی جهت آمادهسازی افراد برای مهار حاالت یاد شده
میباشد .در فرآیند درمان معتادان ،پس از رسیدن به حالت پرهیز ،میل شدیدی برای تجربه دوباره اثرات ماده روانگردان دیده
میشود .این احساس ممکن است از چند ساعت پس از شروع درمان تا روزها و ماهها پس از پایان آن دیده شود .تشخیص و
درمان این پدیده بالینی بهعنوان یکی از عوامل شکست درمان دارای اهمیت است (ابرامز 2000 ،؛ زیکلر  )2005 ،همچن5ین در
بررسی سببشناسی سوءمـصرف مواد و بازگشت به رفتارهای اجباری محققــان و نظریهپردازان مختلف ،نقص در تنظیم
هیجان ،تحمـل پـایین نـاراحتی ،اجتناب هیجانی (هـایز ،لوما و باند  )2006،سوگیری نسبت به  7نشانههای مـواد،
خودکارامـدی پایین ،نقص مهارتهای مقابلهای (مارلـت  )1985 ،را مؤثر میدانند .بنـ 8
ابراین در درمـان و پیشگیری از بازگشت
سوءمصرف مواد استفاده از روشهایی که بتوانند در این مشکالت مؤثر باشـند ضروری است و به نظر میرسد بنا به پژوهش-
های انجامشده مدلهای شناختی -رفتاری میتواند اثربخشی درمان را افزایش دهد (اورکی و مطبوعی .)1391،این در حالی
ا ست که برای وابستگی به مت آمفتامین و هرگونه دیگر وابستگی به مواد (آنچنان که برای هیچ بیماری دیگر) درمان قطعی به
مفهوم عدم بازگشت بیماری وجود ندارد اما با این حال در سالهای اخیر ترکیبی از درمانهای دارویی و رواندرمانی برای
درمان و در حقیقت کنترل وابستگی بیماران به کار گرفتهشده است که ماتریکس و هیپنوتراپی از آن جملهاند .در سالهای
اخیـر پیشرفتهای زیادی در زمینه درمان اختالالت مصرف مواد ایجاد شده است که از جمله آن میتوان به مواردی همچون
مداخالت دارویی ،روانشناختی و اجتماعی اشاره نمود .سوءمصرف مت آمفتامین در درازمدت منجر به عالئم اختالل روانی
(افسردگی ،اضطراب ،پارانویید ،وسواس و )...میشود و فرد برای رهایی از این عالئم ممکن است به مصرف مجدد روی آورد.
پرواضح است در چنین شرایطی کاهش میزان وسوسه که اولین پدیده مهم در عود بوده و عالئـم و نشانههای روانی نظیر
اضطراب و افسردگی کـه نقـش عمدهای در ولﻊ یا وسوسه بـه مـواد و بازگـشت بـه سـمت مـصرف دارنـد از چالشهای اصلی
درمانها ی دارویی و غیر دارویی خواهد بود .با توجه به اینکه ولﻊ و برخی از اختاللهای از قبیل اضطراب و افسردگی در اثر
تحریفهای شناختی و برانگیزاننده های این بد شناختی ها بروز میکند و پژوهشهای پیشین توانسته با رویکردهای درمانی
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جدید به کنترل و درمان اضطراب و افسردگی این بیماران بپردازد ،لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی -
رفتاری مدل ماتریکس با و بدون هیپنوتیزم بر اضطراب و افسردگی بیماران وابسته به متامفتامین بود.
روش
روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون بود .جامعه آماری ما شامل کلیه سوءمصرف کنندگانی مرد با
محدوده سنی  20تا  40سال و تحصیالت حداقل سوم راهنمایی که جهت درمان به مرکز بستری گام کلینیک شهر قائمشهر
مراجعه کردند .مراجعهکنندگان همگی دو هفته تحت درمان بستری با داروهای اعصاب و روان قرار داشتند و پس از پشت سر
گذاشتن دوره سم زدایی واردتحقیق شدند از جامعهی آماری ،طبق پرونده پزشکی و مصاحبه اولیه تعداد  40نفر به شیوه
نمونهگیری غیر تصادفی انتخاب شدند .سپس بر اساس نمرات پیشآزمون پرسشنامههای اشپیل برگر و بک که واجد عالئم
اضطراب و افسردگی (به ترتیب حداقل نمره  42در نمره کلی  53به باال در اضطراب حالت و  54به باال در اضطراب صفت که
نشانگر اضطراب متوسﻂ به باال میباشد و نمره  28به باال در پرسشنامه افسردگی بک که نشاندهنده افسردگی متوسﻂ به باال
است) بودند ، ،در دو گروه  13نفرِ به شکل تصادفی قرار گرفتند . ...معیارهای ورود شامل افراد همگی مرد ،بین  20 -40سال
که طبق معیارهای DSM5-وابسته به مصرف شیشه بوده  2 ،هفته قبل شروع درمان تحت بستری جهت سم زدایی مصرف
شیشه بودند .در مصاحبه بالینی هیچکدام تشخیص عالئم سایکوتیک نداشته باشند  .تست ادرار در شروع درمان منفی باشد،
همچنین نمره بک آزمودنیها طبق خود گزارش دهی حداقل نشاندهنده افسردگی نمره باالی  28و تست اشپیل برگر آنها
نیز سطحی از اضطراب متوسﻂ به باال یعنی نمره باالی  53را نشان دهد .هیچکدام از بیماران همزمان تحت رواندرمانی و
مشاوره نبودهاند .و خانوادههای بیماران طی دوره درمان بستری  4جلسه تحت آموزش و مشاوره قرار گرفتند .معیارهای خروج
از تحقیق :بروز اختالالت سایکوتیک ،عدم شرکت در جلسات بیش از دو بار ،عدم تمایل مراجﻊ به ادامه شرکت در پژوهش
.درمانجویان به مدت  24جلسه (هفتهای دو جلسه) و سه ماه تحت درمان قرار داشتند .هر جلسه  45تا  60دقیقه برای
درمانجویان گروه ماتریکس و گروه ماتریکس با هیپنوتیزم بود .درمانجویان یک هفته قبل از شروع تحقیق چکلیستها را پر
کردند و در ادامه:

آزمون های اضطراب اشپیل برگر ، STAI9افسردگی بک پیش و پسآزمون و بعد از  3ماه پیگیری درمان؛ انجام گردید و
جلساتدرمانی برای هر دو گروه توسﻂ یک درمانگر انجام شد .گروه آزمایش (1ماتریکس) :ر؛ جلسه رواندرمانی به مدت  45تا
 60دقیقه ماتریکس  24جلسه؛ گروه آزمایش ( 2ماتریکس با هیپنوتیزم) :جلسه رواندرمانی به مدت 45تا  60دقیقه
ماتریکس و هیپنوتیزم  24جلسه  .در هر دو گروه تعداد سه درمانجو از هر گروه در طی درمان از درمان خارج شدند .از این
درمانجویان تنها پیشآزمون گرفته شد و به دلیل نبود نتیجه پسآزمون این درمانجویان و بیاعتبار شدن نتیجهگیری در
 SPSSنمرات پیشآزمون این افراد از بررسی آماری کنار گذاشته شد .دالیل و زمان خروج درمانجویان از گروه آزمایشی :1
نفر اول :در جلسه دوم درمان به علت دوری مسافت تا مرکز درمان از ادامه درمان انصراف داد . .نفر دوم :عالقه به شرکت در
درمان و پژوهش را به جهت اینکه روش ماتریسی او را به یاد مواد میاندازد درحالیکه تمایل داشت هرگز راجﻊ به بیماریاش با
او صحبت نشود از دست داد و جلسه چهارم از درمان بیرون رفت .نفر سوم :این درمانجو که تا جلسه  16درمان پیش آمد
ورود به شرایﻂ شغلی جدیدش که بسیار هم برایش حائز اهمیت بود و با زمان درمانش تداخل داشت علت خروج از درمانش
عنوان کرد.
دالیل و زمان خروج درمانجویان از گروه آزمایشی  : 2نفر اول :بعد از برگزاری جلسه توضیحات هیپنوتیزمی و انجام عمیق
سازی دیگر در جلسات شرکت نکرد و از دادن هرگونه توضیح هم اجتناب ورزید .نفر دوم :این درمانجو مشکالت عمده در
9

Spielberger state- trait anxiety inventory
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امکان نشستن در جلسه به جهت بیقراری و بیحوصلگ ی را معیار خروجش از درمان در جلسه سوم عنوان کرد .این درمانجو
در جلسه دوم جهت بررسی بالینی به روانپزشک ارجاع شد و روند درمان دارویی برای ایشان شروع شد .بااینحال در جلسه
بعد از امکان عدم حضور در ادامه سخن به میان آورد .نفر سوم :این درمانجو در جلسه  8درمان از تحقیق خارج شد .او دلیل
خروجش از طرح را مسائل اقتصادی در تردد عنوان کرد .درمانجویانی که از طرح پژوهشی بیرون رفتن از جهت خروج از
طرح بنا به مشخصات فوق نیز همبستگی داشتند و تفاوت معناداری در خروج این افراد مالحظه نشد.
پرسشنامه افســردگی بك :پرسشنامه افسردگی توسﻂ بک و همکاران در سال  1996جهت سنجش افسردگی تهیه شد.
این ابزار شامل  21سؤال بود که آزمودنی یکی از چهار گزینه را که نشاندهنده شدت افسردگی است ،انتخاب میکند .به هر
سؤال نمرهای بین  0تا  3اختصاصیافته و کل پرسشنامه دامنهای از نمرات  0تا  63خواهد داشت .نمره بین  18تا  1فاقد
افسردگی یا کمترین حد 18-28 ،افسردگی خفیف 29- 35 ،متوسﻂ و نمره بین  36-63افسردگی شدید میباشد .بک و
همکاران بار دیگر در سال  1996ضریب اعتبار باز آزمائی آزمون در فاصله یکهفتهای را  %93به دست آوردند .در مورد روایی
پرسشنامه افسردگی بک نیز پژوهشهای مختلفی انجامشده است .میانگین همبستگی پرسشنامه افسردگی بک با مقیاس
درجهبندی روانپزشکی همیلتون ) ،(HRSDمقیاس خود سنجی زونﮓ ،مقیاس افسردگی ، MMPIمقیاس صفات عاطفی
چندگانه افسردگی و ‐ ،SCL90بیش از  ٪60است .در داخل کشور قاسمی و همکاران همسانی درونی باالیی (آلفای کرونباخ
 )0/87و پایایی بازآزمون ( )r=0/74را برای اعتباریابی این پرسشنامه به دست آوردند.
پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر  :STAIپرسشنامه حالت – صفت اشپیل برگر ( )STAIاین پرسشنامه شامل  40گزینه
خود گزارشی است و اضطراب فراگیر را میسنجد 20 .گزینه اول حالت و  20گزینه بعدی صفت اضطراب را میسنجد؛ یعنی
بهطورکلی شخص چه احساسی دارد .پرسشنامه حالت – صفت اشپیل برگر از میزان اعتبار و پایایی زیادی برخوردار است.
سؤاالت مربوط به اضطراب حالت در طیف لیکرت چهارگزینهای نمرهگذاری میشوند که عبارتاند از :بههیچوجه ،گاهی ،عموماً،
خیلی زیاد؛ و سؤاالت مربوط به اضطراب صفت نیز به همان صورت  4گزینهای نمرهگذاری میشوند که عبارتاند از :تقریب ًا
هرگز ،گاهی اوقات ،بیشتر اوقات و تقریباً همیشه .آزمودنی باید احساس خود را دربارهی هر ماده با یک مقیاس  4درجهای
ارزیابی کند .شاخصهای روانسنجی ضریــب اعتبــار این ســیاهه از روش باز آزمایی بین  ./73تا  ./86گزارششده اســت.
این ســیاهه با ســایر مقیاسهای ســنجش اضطراب مانند مقیاس اضطراب آشــکار تیلور همبستگی خوبی دارد که نشانگر
روایی مالکی این ابزار است .ضرایب همبستگی بهدستآمده بین  ./75تا /. 85گزارششده است (شریفی )1376 ،هنـجاریابی
سیاههی اضـطراب حـالت ـ صـفت در ایـران عبدلی ( )1384در یک پژوهش اکتشافی ـ توصیفــی بــه بررســی شاخصهای
روانسنجی و هنجاریابی سیاهه  STAIدر دانش آموزان مقطﻊ دبیرســتان شــهر کرمانشــاه پرداخته است .در این پژوهش،
برای بررسی همسانی درونی از محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده که بر اساس آن ،ضرایب اعتبار قابلتوجهی
بهدستآمده است.
در این پژوهش کلیه دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS_21مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .در بررسی توصیفی دادهها
شاخصهای آماری مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش محاسبه گردید .در بخش آمار استنباطی از آزمونهای تحلیل
کوواریانس چند متغیره ،تحلیل کوواریانس یک متغیره ،آزمون کای دو و آزمون  Uمان  -ویتنی استفاده گردیده است .سپس با
بهرهگیری از تکنیکهای آماری و تصمیمگیری که با روش پژوهش و نوع متغیرها سازگاری دارند ،دادههای جمﻊآوریشده،
تحلیل شدند.
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یافتهها
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش دو گروه در پیشآزمون
گروه

آزمایش 1

آزمایش 2

شاخص
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

اضطراب حالت

64/40

8/618

62/20

9/636

اضطراب صفت

61/80

10/560

62/80

9/773

افسردگی

47/60

5/582

46/60

5/296

همانگونه که در جدول  1مالحظه میگردد ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش دو گروه در پیشآزمون نشان
دادهشده است .در مرحله پیشآزمون میانگینهای متغیرهای پژوهش در دو گروه تقریباً باهم برابرند.
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش دو گروه در پسآزمون
گروه

آزمایش 1

آزمایش 2

شاخص
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

اضطراب حالت

25/30

5/078

33/40

3/688

اضطراب صفت

24

2/789

35/10

3/755

13/80

2/781

14/60

3/307

افسردگی

در جدول  ،2میانگین ،انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در دو گروه نشان دادهشده است .بین میانگینهای متغیرهای
پژوهش در دو گروه تفاوت وجود دارد که معناداری این تفاوت در بخش آمار استنباطی بررسی میگردد.
جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش دو گروه در آزمون پیگیری ( 3ماه بعد از پایان درمان)
گروه

آزمایش 1

آزمایش 2

شاخص
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

اضطراب حالت

27/30

4/832

36

4/497
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اضطراب صفت
افسردگی

25/90

2/998

37/30

4/373

15

2/582

15

2/160

در جدول  ،3میانگین ،انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در دو گروه نشان دادهشده است .بین میانگینهای متغیرهای
پژوهش در دو گروه تفاوت وجود دارد که معناداری این تفاوت در بخش آمار استنباطی بررسی میگردد.
جدول  :4نتایج آزمون تعامل بین گروه ها

مجذور اتای

منبﻊ

متغیر ها

مجموع مجذورها

Df

مجذور میانگین

F

Sig.

گروه

اضطراب حالت

459/065

1

459/065

27/854

0/0001

0/635

اضطراب صفت

578/752

1

578/752

37/342

0/0001

0/700

اضطراب حالت

263/703

16

16/481

اضطراب صفت

247/981

16

15/499

خطا

سهمی

با توجه به جدول  4نتایج زیر بدست میآید:
تفاوت اضطراب حالت در دو گروه ( )F=27.854; df=1; P=0.0001معنادار می باشد.
تفاوت اضطراب صفت در دو گروه ( )F=37.342; df=1; P=0.0001معنادار میباشد
جدول :5نتایج آزمون تحلیل واریانس یك راهه

مجموع مجذورها

Df

میانگین مجذورها

گروه

0/045

1

0/045

خطا

97/118

17

5/713

کل

4602/000

20

F

Sig.

0/930 0/008

مجذور اتای سهمی
0/0001

مطابق جدول  ،5تفاوت افسردگی در دو گروه ( )F=0.008; df=1; P=0.930معنادار نمیباشد .به عبارت
دیگر بین بین مدل ماتریکس و ماتریکس با هیپنوتیزم در کاهش افسردگی بیماران وابسته به متامفتامین
تحت درمان تفاوت وجود ندارد.
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بحث
هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان شناختی  -رفتاری مدل ماتریکس با و بدون هیپنوتیزم بر اضطراب و
افسردگی بیماران وابسته به متامفتامین بود .اگرچه تحقیقات کمی در بررسی اثر درمانی  CBHدر اضطراب بیماران وابسته به
مواد انجام شده است اما این نتیجه با بخشی از یافتههای پژوهشهای بیدار و همکاران ( )1388بادله ،فتحی ،آقا محمدیان و
بادله ( )1392هماهنگی دارد.
اگرچه پژوهشهای کمی در این زمینه انجامشده اما تحقیقات حکایت از افزایش اثربخشـی درمانهـای شـناختی – رفتـاری در
تلفیق با هیپنوتراپی دارد .دریک فراتحلیل از کریچ ،مونتگمری و ساپیرستین ( )1995نتایج از افـزایش  70درصـدی اثربخشـی
درمانهای شناختی در التقاط با هیپنوتراپی  CBHبـر اخـتالالت اضـطرابی حکایـت دارد (کـریچ ،مـونتگمری و ساپیرسـتین،
 .)1995این یعنی بین درمانهای شناختی – رفتـاری و هیپنـوتراپی شـناختی – رفتـاری تفـاوت وجـود دارد .در پژوهشـی از
ویلکینسون ( )1981با عنوان اثر هیپنوتراپی بر عالئم روانتنـی بیمـاران وابسـته بـه مـواد آن را در کنتـرل عالئـم اضـطراب و
مشکالت خواب پس از درمان مؤثر گزارش میکند .همچنین در پژوهش دادگر ( )1393که نشان میدهد هیپنوتراپی شـناختی
رفتاری میتواند منجر به کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان شود .در تبیین نتـایج بهدسـتآمده بایـد
گفت که وب و همکاران ( ،)2010تأثیر درمان ماتریکس را بـر تسـریﻊ توقـف مصرف نیکوتین در بـین سـیگاریهای آمریکـایی
آفریقاییتبار موردبررسی و پژوهش قراردادند .یافتهها حاکی از آن است هیپنوتیزم در درمان افسـردگی و حالتهـای آن بسـیار
مؤثر بوده و نتایج بسیار خوبی هم حاصلشده است .هیپنوتیزم درمانی در از بین بردن و یا کاهش حالتهـای افسـردگی ماننـد
بیحالی و بیحوصلگی – بیخوابی – بدخوابی – کابوس شبانه – افکار خودکشی و حتی اقدام به خودکشی – پرخـوری – کـم
خوری – ناامیدی – افکار خشمآلود – بدبینی – احساس ناامیدی – لذت نبردن از زندگی – کاهش تمایالت جنسی – کـاهش
اراده -و گوشهگیری – لذت نبردن از جمﻊ … .بسیار مؤثر بوده است (شامیر و همکاران .)2017 ،هیپنوتیزم کمـک مـی کنـد
که فاکتور انتقادی ذهن در حالت تعلیق در امده و درمان شناختی رفتاری با مقاومت کمتر مواجه شده و اثربخشی بیشـتری بـر
اضطراب و افسردگی داشته با شد همچنین هیپنوتیزم خود با تلقیناتی در خصوص تقویت ایگو و تاب اوری و اعتماد بـنفس مـی
تواند در کنترل بیشتر این عالیم تاثیر گذار باشد (کلبادی نژاد ،جوانشیر ،پوراصغر و آقـایی . )1400 ،محـدودیت ایـن پـژوهش
شامل تعمیم نتایج در مورد زنان باید با احتیاط صورت گیرد به این دلیل که پژوهش حاضر بر روی تنها معتادان مرد اجرا شـده
است .تعمیم نتایج پژوهش باتوجه به نوع ماده مصرفی ،سن شروع ،طــول مــدت مصــرف ،جنســیت ونــوع اخــتالل همـراه
بایستی با احتیاط صورت گیرد .بررسی جامﻊ تر در چگونگی شکل گیری و تداوم اعتیـاد بـه ویـژه روان گـردان هـا در جوانـان.
استفاده از طرح های تحقیقی دو سویه کور که در آن هم آزمودنی ها و هم آزمایشگرها نسبت به جریان پژوهش آگاهی نداشـته
باشند .پیشنهاد می شود برای اثربخشی بیشتر در استفاده از روش هیپنوتراپی شـناختی ،ایـن روش بـرای درمانجویـانی کـه بـا
تست های ارزیابی میزان هیپنوتیزم پذیری نمرات متوسﻂ به باال می گیرند استفاده شود.
تشکروقدردانی
از تمامی بیماران وابسته به متامفتامین که در این پژوهش ما را یاری کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
منابع
تشکروقدردانی
از تمامی دانش آموزان که در این پژوهش ما را یاری کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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