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 چکیده 

 و های اجتماعیارزش در میر، تقلیل و مرگ میزان کیفیت زندگی، افزایش کاهش واسطه به مخدر مواد مصرف سوء امروزه

 بر را مخربی تأثیرات و گرفته است قرار روان سالمت با مرتبط موضوعات از مهمترین مجرمانه؛ یکی رفتارهای افزایش و اخالقی

 بسیار هایهزینه بیماری این و پیامدهای داشته همراه به فردی بین و شناختی، اجتماعی، خانوادگیجسمانی، روان سالمت

کاهش الن فرنک بر  یکردبا رو یدرمانروانمطالعه تأثیر پژوهش حاضر با هدف  .گذاشت خواهد جای بر هابرای دولت را گزافی

پیش  نوع از نیمه آزمایشیروش پژوهش  شد.انجام ساکن مراکز ترک اعتیاد زنجان سال  45تا  40زنان در  ینولع مصرف هروئ

 1398در سال مراکز ترم اعتیاد شهر زنجان افراد ساکن در  کلیهشامل  یآمار بود. جامعه پس آزمون با گروه کنترل -آزمون

صورت در دسترس و به  گیری با روش نمونهبودند که مذکور  نفر از معتادان 30پژوهش شامل  یندر ا ینمونه آماربودند. 

( استفاده شد. 2002) پرسشنامه ولع مصرف فرانکن و همکارانتصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از 

الن فرنک بر  یکردبا رو ینشان داد روان درمان یجد. نتااستفاده ش یانسکووار یلپژوهش از آزمون تحل های داده یلبه منظور تحل

 .بوداثربخش  زناندر  ینولع مصرف هروئ کاهش

 

 ینولع مصرف هروئ، الن فرنک یکردرو، یدرمانروانواژگان کلیدي: 
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 مقدمه 

 و های اجتماعیارزش در میر، تقلیل و مرگ میزان کیفیت زندگی، افزایش کاهش واسطه به مخدر مواد مصرف سوء امروزه

 بر را مخربی تأثیرات و گرفته است قرار روان سالمت با مرتبط موضوعات از مهمترین مجرمانه؛ یکی رفتارهای افزایش و اخالقی

 بسیار هایهزینه بیماری این و پیامدهای داشته همراه به فردی بین و جسمانی، روان شناختی، اجتماعی، خانوادگی سالمت

 نیاز متناسب با هایدرمان اعتیاد باالی شیوع (. میزان1391و همکاران، کیانی گذاشت ) خواهد جای بر هابرای دولت را گزافی

 هایدرمان کارگیری به و اعتیاد متخصصان بسیار هایتالش رغملیکن علی و کندمی ناپذیراجتناب و مهم بسیار را بیماران

 و مغزی هایدر سیستم انسان، تغییر بودن )پیچیده جمله من مختلف دالیل به بنا را درمان که روزآمد؛ عاملی مختلف

 شیوه آن، بودن جبری پدیدآیی اعتیاد، وسواسی محیط و وابسته، بستر فرد سیستم حمایتی و خانوادگی هورمونی، محیط

، 1باشد )روزنبرگمی درمان از پس ها و عودکند، لغزشمی مواجه مشکل با مصرف( مدت و مقدار مواد، شدت، از افراد اجتناب

2016.) 

ناپذیر، رفتارهای های مقاومتهایی همچون رفتارهای اجباری، وسوسهکه با ویژگی ای استاعتیاد بیماری پیچیده   

جستجوگرانه مواد و مصرف مداوم آن حتی در شرایطی که پیامدهای منفی بسیاری برای فرد به همراه دارد، مشخص می شود. 

ثیرات سمی طوالنی مدت مصرف آن بر عملکرد مغز، منجر به دامنه وسیعی از بد کارکردی های أمصرف در طی زمان و تتداوم 

رفتاری، روان شناختی، اجتماعی و فیزیولوژیکی شده که مانع از انجام رفتار و عملکرد طبیعی معتادان در خانواده، محیط کاری 

میلیون نفر سوء  6/24(. بر اساس برآوردهای موجود در ایاالت متحده 1420، 2و در سطحی وسیع تر در جامعه می شود )لشنر

(. مصرف 2015، 3پیتر و همکارانمیلیون از این افراد دچار اختالل روانی هستند ) 9/8مصرف کننده مواد مخدر هستند که 

ف مواد را از سر می گیرند )مک مصر روز مجدداً 90کنندگان مواد پس از سم زدایی و ورود به دوره های توان بخشی، طی 

(. از اصلی ترین علل این حالت، ولع مصرف است. ولع مصرف در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری 2009، 4کی

اختالالت روانی نیز به عنوان یکی از مالکهای اساسی در اختالل مواد مورد توجه قرار گرفته است. ولع مصرف یکی از 

ترین مباحثی است که در علم اختالل های اعتیادی با آن مواجه هستیم. ولع مصرف به عنوان محرک پرفشارترین و دنباله دار

بابر اصلی در اختالل مصرف مواد که تنظیم کارآمد آن با مصرف کمتر و پیامدهای مطلوب تداعی شده است محسوب می شود )

 (.3201، 5و همکاران

 نشان را زیادی خطر فاکتورهای باشدمی از درمان قبل سطح به کننده مصرف فرد بازگشت که عود روی فرآیند تحقیقات   

 ولع مصرف، شامل عوامل این باشند. می درمان از پس مصرف مواد از ایواسطهبی هایبینپیش رسدمی نظر به دهد کهمی

 باشند )هنز و می پرخطر هایموقعیتدر  ناکارآمد ایمقابله هایمهارت و انگیزش، خودکارآمدی منفی، عاطفه فکری، نشخوار

 هیجانی، بعد )بعد چندبعدی است مصرف هستند، ولع بعدی تک عمدتاً که خطر عود عوامل بین (. از2006همکاران، 

 می عود و وابستگی تداوم با ایارتباط پیچیده دارای و مصرف اصلی بعد سایکوفیزیولوژیکال(؛ هسته و رفتاری بعد شناختی،

 قدرتمندی طور به اضطرار شدید، و میل یا وسوسه یک از ذهنی تجربه یک به عنوان و (2010و همکاران،  )ویتکنز باشد

 قرار هدف مورد (.1395پیرنیا و همکاران، کند )می بینی پیش مصرف سوء مورد داروهای برای تمام را مواد مصرف به بازگشت

 رفتاری یا متادون( با دارنده درمان نگه یا ولع کاهش برای نالترکسون مثال )برای صورت دارویی به عود خطر فاکتورهای دادن

 درمان یک عنوان به متادون اثربخشی و دارد اولویت قرار در مواد سوءمصرف محققین برای مقابله ای( هایمهارت )آموزش

بهزیستی روانی،  و سالمتشناختی،  روان وضعیت مدت پرهیز، بهبود طول مخدر، افزایش مواد مصرف درمان دارویی؛ در

 افسردگی و بهبود اضطراب و مصرف از ناشی میر و مرگ رفتارهای پرخطر، کاهش مصرف، کاهش با مرتبط هایجرم کاهش

                                                        
1- Rosenberg 
2- Leshner 
3- Petter & et al 
4- McKay 
5- Babor & et al 
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 های روانیمداخله دارویی، بدون نگهدارنده هایدرمان اثربخشیولیکن  (.1395حدادی و همکاران، ) است شده اثبات

-روان هایاز درمان استفاده موضوع این که باشدمی ضعیف ریزش، میزان باالی و پایین دارویی اطاعت علت به اجتماعی،

 (.1397حسینیان، کند ) می ناپذیر اجتناب مهم و بسیار را اعتیاد درمان برای شناختی

 کننده ومحافظت عوامل و خطر عوامل دیدگاه دارد: وجود موادمصرف  از پیشگیری به نسبت دیدگاه دو حاضر حال در    

 به که 1آورینام تاب به است ایویژگی کنندهعوامل محافظت از یکی .زندگی هایآموزش مهارت و هنجارها اصالح دیدگاه

دارد )محمدی و همکاران،  اشاره کنندهناراحت یا زاساستر یک رویداد تجربه پس از طبیعی، کارکرد به بازگشت فرد فرایند

 و ارتباطی مهارت مهربانی، و همدلی تفاهم، انعطاف، اجتماعی )مانند : کفایت1دارند:  اصلی ویژگی چهار آورتاب (. افراد1390

 )هویت، : خودگردانی3خالق(؛  و انتقادی جویی، تفکریاری ریزی،برنامه مسأله )مانند حل هایمهارت: 2طبعی(؛  شوخ

معنویت(  و بینی خوش )هدفگیری، آینده به بینیخوش و : هدفمندی4وظایف( و  بر تسلط و خودآگاهی خودکارآمدی،

 با آمیزموفقیت سازگاری پیامد یا توانایی یک فرایند، را آوریتاب (1991) ماستن و (. گارمزی1395و همکاران،  سلیمی)

 شرایط در روانی -زیستی تعادل برقراری در فرد آوری، توانمندیتاب دیگر بیان به دانند.می انگیزچالش و زااسترس شرایط

 شده اثبات هاآن اختالالت اثربخشی از ایگسترده طیف برای اخیرا که هاییدرمان (.1397 ،نیکنام و همکاران) است دشوار

 اثربخشی روان درمانی با رویکرد النهای درمان گیرند می قرار استفاده مورد درمانگران توسط روان گسترده طور به و است

باشند. درمان ریتم بین فردی و اجتماعی بر روی تثبیت ریتم روزانه ریتم بین فردی و اجتماعی میدرمان  با تأکید بر فرنک

کند که بهتر فرد تمرکز دارد. داشتن یک روال ثابت در روز به فرد کمک میبیدار شدن و غذا خوردن  مثل زمان خوابیدن،

توانند به جریان ثابت از غذاخوردن، خوابیدن و ورزش کردن میخلقش را مدیریت کند. افراد با اختالل روانی، با برقراری یک 

(. ریتم اجتماعی درمان برای تنظیم روال روزانه و تأکید بر لینک 1394و همکاران،  محمدخانیمیزان زیادی بهبود پیدا کنند )

(. با 2015کز دارد )فرانک، به خلق و خوی بوده؛ و روابط بین فردی برای تأکید بر ارتباط میان روحیه و حوادث زندگی تمر

 ولع مصرفکاهش درمانی با رویکرد الن فرنک بر آیا رواناست که ، سؤال اصلی تحقیق این مطالب شرح باالتوجه به این 

 اثربخش است؟زنان هروئین در 
 

 روش تحقیق 
ساکن جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد بود.  4کنترل گروه با( 3پس آزمون–پیش آزمون) 2نیمه آزمایشی تحقیقروش این 

 ماده یک مصرف سوء دچار یکسال گذشته طول در حداقل که تشکیل دادند 1398در سال مراکز ترم اعتیاد شهر زنجان در 

گیری در دسترس و به با روش نمونهند که تشکیل دادمذکور  نفر از معتادان 30را نمونه آماری در این پژوهش  هروئین بودند.

. گرفته هر دو گروه دو بار مورد اندازه گیری قرار بود ک. این طرح از دو گروه آزمودنی تشکیل شده تصادفی انتخاب شدندشکل 

اندازه گیری اول با اجرای یک پیش آزمون و اندازه گیری دوم با یک پس آزمون انجام گرفت. محقق برای تشکیل گروه ها با 

های ورود در  مالککرد. جایگزین ، نیمی از آزمودنی ها را در گروه اول و نیمی دیگر را در گروه دوم تصادفیش استفاده از رو

 ساکن شهر (4، مواد مصرف یک سال سابقه حداقل( 3، سال 45تا  40سن بین ( 2مؤنث،  جنسیت( 1این پژوهش شامل: 

 پژوهش شامل: یندر ا های خروج مالک. همچنین مصرف ولع در پرسشنامه برش نقطه باالتر از مصرف ولع نمره (5زنجان و 

( 4، مواد مصرف کمتر از یک سال سابقه حداقل( 3، سال 45 سال و سن باالتر از 40 سن پایین تر از( 2ذکر، م جنسیت( 1

الزم به ذکر است که بود.  مصرف ولع در پرسشنامه برش نقطه پایین تر از مصرف ولع نمره( 5، زنجان خارج از ساکنین شهر

برای جمع آوری داده های مورد نیاز از  آگاهانه داشتند. یتو رضا یلدر پژوهش، تما یشرکت و همکار یمورد پژوهش برا زنان

 پرسشنامه و بسته آموزشی شرح زیر استفاده شد: 

                                                        
1- resiliency 
2- semi-pilot 
3- pre-test plot-then test 
4- control group 
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اخته شده است. ( س2002برینک )سوالی توسط فرانکن، هندریکس و واندن  14این پرسشنامه : پرسشنامه ولع مصرف مواد   

لت ع؛ اما به ی گیردماین پرسشنامه از مقیاس میل به الکل مشتق شده است که برای وابستگان به هروئین مورد استفاده قرار 

رده ارای سه خدرده و کتوانایی سنجش کلی مواد، بعدها در سنجش ولع سایر مواد به کار رفت. این ابزار ولع کنونی را بررسی 

اس  اس مقین پرسشنامه بر اسای اس میل به مصرف مواد، تقویت منفی و کنترل ادراک شده بر ولع مصرف می باشد.مقی

لع ویل کمتر نشانه م موافق( می باشد. نمره گذاری از یک تا هفت می باشد. نمره کم مخالف تا کامالً تایی )کامالً 7لیکرت

، 1 االتواد )سواالت سه خرده مقیاس میل به مصرف مؤاست. س رف موادولع مصو نمره بیشتر نشانه میل بیشتر  مصرف مواد

( می 13و  10 ،8، 6، 3سؤاالت ) ( و کنترل ادراک شده بر ولع مصرف11و  7، 5، 4 (، تقویت منفی )سواالت14و  12، 2

قیاس ای میل به ده مو برای خر 85/0( اعتبار کلی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ 2002فرانکن و همکاران ) باشد.

زارش کردند. در گ 75/0و  80/0، 77/0مصرف و قصد مصرف مواد، تقویت منفی و کنترل ادراک شده بر مصرف مواد به ترتیب 

کنندگان  ، مصرف96/0( مقدار آلفای کرونباخ کلی برای مصرف کنندگان تریاک 1391) پژوهش موسایی، موسوی و کافی

ن مصرف کنندگان هروئی ،94/0مصرف کنندگان هروئین کشیدنی  و90/0تامین مصرف کنندگان متآمف، 95/0 کراک

لفای آ( 1389در پژوهش مکری و همکاران ) گزارش شده است. 98/0 و برای مصرف کنندگان تزریقی 94/0 استنشاقی

دراک شده بر مصرف الفه کنترل ؤبرای م 92/0لفه تقویت منفی و ؤبرای م88/0 لفه میل به مصرف موادؤو برای م 90/0کرونباخ

 به شد.محاس 83/0 کرونباخ یبا روش آلفادر این پژوهش پایایی این پرسشنامه  مواد این پرسشنامه به دست آمد.
در گروه ( 2005آموزش مفاهیم روان درمانی بصورت گروهی بر اساس رویکرد الن فرنک ): درمانی با رویکرد الن فرنکروان   

اختالالت  دالیل بروز یخچهتاریه تمرکز بر اول مرحله) که شامل شدخواهد ی انجام ساعت 2 جلسه 4به مدت  مورد مطالعه

بازبینی  ی، مرحلهاجتماع یها یتمر مجدد یمرکز بر سازماندهمتوسط  ، مرحلهدرمان یبرا منطقی هاییجاد راهو ا یعاطف

 یه، مرحلهآموخته شده در درمان اول یها یکتکن از طریقاعتماد به نفس  یجادو ا یاجتماع یدجد یها یتمر یتتمرکز بر تقو

ها، پس از انتخاب آزمودنیبدین صورت بود که  روش اجرای پژوهش می باشد. و بررسی نتایج یدکاهش تعداد دفعات بازد نهایی

ولع مصرف فرانکن آنها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در مرحله پیش آزمون پرسشنامه 

با استفاده از روش روان درمانی الن فرانک جلسات روان درمانی برای گروه در بین آنان پخش و تکمیل گردید. ( 2003)

برگزار گردید و برای گروه کنترل جهت تعیین میزان اثربخشی متغییر مستقل ساعت(  2جلسه )هر جلسه  4به مدت آزمایش 

( بری گروه آزمایش توزیع شد. همچنین به 2003) ولع مصرف فرانکنپرسشنامه پایان مجداً در  هیچ مداخله ای انجام نشد.

 از آزمون، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی نمودار، جداولمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری 

استفاده  2رنوفیسما -آزمون کالموگروفضمن این که برای بررسی نرمال بودن داده ها از  استفاده شد. 1یانسکووارتحلیل 

 گردید.

 

  یافته ها
 شود. در این بخش، یافته های پژوهش گزارش می

 اسمیرنف -آزمون کولموگروفبررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از  .1 جدول

متغیرها     سمیرنفا -کولموگروف گروه ها  معنی داریسطح    

 

 ولع مصرف

 

 

832/0 پیش آزمون   493/0  

802/0 پس آزمون  540/0  

دهد  است که نشان می 05/0ی هر دو متغیر بزرگتر از اسمیرنف برا -نتیجه آزمون کولموگروف .1 بر اساس داده های جدول   

 توزیع داده ها در متغیرها نرمال می باشد.

                                                        
1- Analysis of Variance 
2- Kolmogrov-Smirnov 
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 استاندارد متغیرهاي پژوهشمیانگین و انحراف نتایج  .2 جدول

 آزمونپس آزمونیشپ گروه متغیر

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین  
 

 44/3 13/29 58/3 00/44 آزمایش گروه  ولع مصرف

 71/2 93/28 48/2 20/28 کنترلگروه 

 44/3و   =13/29Mگروه آزمایش در متغیر ولع مصرف ) آزمونپسدهد که؛ میانگین نمره یمنشان  2 های جدولیافته   

SD= یشپ( نسبت به نمره میانگین( 00/44آزمونM=   58/3و SD= کاهش یافته است. در رابطه با میانگین نمرات )

برابری برای بررسی  در هر دو متغیر یاد شده، تفاوت قابل توجهی مشاهده نشد. آزمونیشپگروه کنترل با نمرات  آزمونپس

 شده است. استفاده باکس آزمون اماز آزمون آزمایش و کنترل  هایماتریس کواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه
 هاي واریانس/کوواریانس در متغیرهاي پژوهشآزمون باکس براي شرط همگنی ماتریس .3 جدول

 داریسطح معنی F باکسآماره ام متغیر

 338/0 12/1 65/3 ولع مصرف

دار نیست و شرط گردد، بر اساس آزمون باکس که برای متغیرهای پژوهش معنیمالحظه می 3 همانطور که در جدول     

 (.BOX= 65/3و  P ،12/1=F=338/0های واریانس/کوواریانس به درستی رعایت شده است )همگنی ماتریس

 . ستا های آزمایش و کنترل گزارش شدهگروههای خطای متغیرهای پژوهش در بررسی همگنی واریانس. 4 در جدول   
 جدول 4. نتایج بررسی همگنی واریانسهاي خطاي متغیرهاي تحقیق در گروهها

 داریسطح معنی لوین Fآماره  متغیر

 653/0 20/0 ولع مصرف

های متغیرها در گروههای خطای آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانسF دهد که آماره نشان می 4 های جدولیافته   

های خطای این متغیرها در دهد که واریانسمیها نشان این یافته .باشددار نمیمعنی( 20/0ولع مصرف )متغیر پژوهش برای 

 باشد.ها همگن میگروه
 داري تحلیل کوواریانس براي متغیرهاي پژوهشنتایج آزمون معنی .5 جدول

درجه آزادی  F مقدار نام آزمون

 هافرضیه

 خطای

 درجه آزادی

P مجذور اتا 

 39/0 002/0 00/25 1 00/8 39/0 اثر پیالیی

 39/0 002/0 00/25 1 00/8 61/0 المبدای ویلکز

 39/0 002/0 00/25 1 00/8 64/0 اثر هتلینگ

 39/0 002/0 00/25 1 00/8 64/0 بزرگترین ریشه خطا

شمارد. این ها قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس را مجاز میآزمون دهد که سطوح معناداری همهنشان می 5 نتایج جدول     

های مورد مطالعه در مرحله پس آزمون حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت دهند که در گروهنتایج نشان می

ر ضریب همبستگی بین . مجذور اتا )که در واقع مجذو=المبدای ویلکز(P ،00/8=F ،61/0<002/0معناداری وجود دارد )

دهد که تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهایی وابسته در مجموع متغیرهای وابسته و عضویت گروهی است( نشان می

درصد واریانس مربوط به اختالف بین دو گروه ناشی از تأثیر  39درصد است. یعنی  39/0معنادار است و میزان این تفاوت 

 باشد. یمتقابل متغیرهای وابسته م
 رگرسیون هايیبهمگنی شخطی بودن و  .6 جدول

 مقدار احتمال F مجذورات نیانگیم درجه آزادی مجذورات مجموع منبع تغییر
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 209/0 66/1 17/11 1 34/22 ولع مصرف

   70/6 29 50/167 خطا

فرض، از یشپخط رگرسیون است. جهت بررسی این یبشی آزمون تحلیل کوواریانس، بررسی همگونی هامفروضهیکی از    

های خطوط رگرسیون موازی هستند و یبشدهد یمنشان  6 نمودار پراکنش خط رگرسیون بهره گرفته شد. مندرجات جدول

در  ونیرگرسی همگن فرضتوان گفت که یمرو ینا از(. <05/0Pیگر معادله همگنی شیب رگرسیون معنادار نیست )دعبارتبه

 بنابراین استفاده از روش تحلیل کوواریانس مجاز است. ؛است برقرارهمه متغیرها 

 درمانی با رویکرد الن فرنک بر افزایش ولع مصرف هروئین در مردان اثربخش است.وانفرضیه: ر   

 بر کاهش ولع مصرف در مردان   درمانی با رویکرد الن فرنکآموزش روان. نتایج تحلیل کوواریانس جهت تعیین اثربخشی 7 جدول
منبع 
 تغییرات

 مجموع تغیر وابستهم
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 نیانگیم
 مجذورات

 
F 

 سطح
 دارییمعن

ضریب 
 اتا

توان 
 آماری

 912/0 345/0 036/0 37/10 65/352 1 65/352 ولع مصرف گروه

 036/0P˂ ،37/10 =Fآزمون، بین نمره ولع مصرف )یشپدهد با کنترل نمرات یمنشان  7 ی جدولهادادهی که طورهمان   

آموزش روان درمانی با رویکرد الن یعنی ؛ داری مشاهده شدیمعن( در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت = اندازه اثر 345/0 و

ر وابسته را درصد واریانس متغی 34توانسته است  وشده یشآزماگروه  آزمونپسباعث کاهش نمره ولع مصرف مردان در فرنک 

برابر نتایج  درمانی با رویکرد الن فرنک بر کاهش ولع مصرف در مردان اثربخش است.روانتوان گفت یمبنابراین ؛ تبیین کند

 شود.یمبخش اول فرضیه دوم تأیید  آمدهدستبه
 

  گیريبحث و نتیجه
 مردان اثربخش است. درمانی با رویکرد الن فرنک بر افزایش ولع مصرف هروئین درروان فرضیه:  

 345/0 و 036/0P˂ ،37/10 =Fآزمون، بین نمره ولع مصرف )یشپدهد با کنترل نمرات یمی جدول مربوطه نشان هاداده   

باعث آموزش روان درمانی با رویکرد الن فرنک یعنی ؛ داری مشاهده شدیمعن( در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت = اندازه اثر

؛ درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کند 34توانسته است  وشده یشآزماگروه  آزمونپسرف مردان در کاهش نمره ولع مص

 آمدهدستبهبرابر نتایج  درمانی با رویکرد الن فرنک بر کاهش ولع مصرف در مردان اثربخش است.روانتوان گفت یمبنابراین 

( و 1395(، حدادی و همکاران )1395پیرنیا و همکاران )های پژوهششود. این یافته در راستای یمبخش اول فرضیه تأیید 

( بیان می کند نظریه پردازان یادگیری معتقدند 1990رایگر ) در همین رابطهقرار دارد. ( 2012کرنتزمان و همکاران )

دل ها، رفتارهای رفتارهای وابستگی به مواد شامل یک دسته عادات بد هستند که قابل اصالح و تغییر می باشند. این م

های اجتماعی تا مصرف به را روی یک پیوستار به صورت مصرف مسووالنه یا به صورت مصرف در موقعیت وابستگی به مواد

صورت اعتیاد و مصرف اجباری مورد توجه قرار می دهند. آنها اعتقاد دارند که تمام نقاط روی این پیوستار تحت تأثیر یک 

( معتقد است طبق دیدگاه کالسیک، مصرف مواد و 2009سلسله فرایندهای یادگیری مشابه قرار دارند. همچنین گودوین )

الکل به مدت کوتاه وابسته به احساسات دلپذیری است که پدید می آید. پس از اولین مصرف، شخص اعتماد به نفس باال، 

ی کند. شجاعت در بیان نقطه نظرات، احساس شاد بودن، باال رفتن قوه شعور و ادراک و باال رفتن قوای جسمانی را احساس م

این تغییرات به عنوان یک عامل تقویت کننده مثبت عمل می کنند و طبق اصل مجاورت، فرد مصرف کننده با یادآوری نتایج 

مثبت از مصرف اولیه تمایل دوباره و چندباره به مصرف این گونه مواد پیدا می کند. همچنین این حالت ها با دیگر متغیرهای 

ی شدن در سطح باالتر را پدید می آورند. به مرور زمان بعد از اینکه بدن شخص با مقدار محیطی اطراف همایند شده و شرط

اولیه اش عادت پیدا کرد )پدیده تحمل( برای به دست آوردن تجارب اولیه مقدار مصرف خود را باال می برد تا اینکه از کنترل 

 شخصی خارج شده و شخص در اختیار مواد در می آید. 
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درمانی با رویکرد الن فرنک بر رواننتایج پژوهش نشان داد  یافته های پژوهش، پیشنهادهای زیر ارایه می گردد:با توجه به    

 تعریف مواد مصرف مقاوم برای و شدید میل یک به توان می را مصرف افزایش ولع مصرف هروئین در مردان اثربخش است. ولع

در همین رابطه دارد.  پی در را اشتهاییبی مانند ضعف و بدنی و شناختیروان های رنج نشود برآورده اگر که میلی کرد،

پیشنهاد می شود پیگیرهای الزم و جدی برای معتادانی که از مراکز ترک اعتیاد ترخیص می شوند صورت گیرد. هزینه های 

-به سوی مصرف مواد مخدر می بسیار سنگینی برای بیمارانی که به خاطر عدم درمان ولع مصرف و یا دالیل گوناگون، مجدداً

شود. ترغیب معتادان جهت استفاده از خدمات روانشناختی از سوی خانواده و اطرافیان بسیار مهم و تعیین روند صرف می

 کننده است.   
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