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 مقدمه -5-5

ک  وابستگي باشد؛ ب  طوریب  معنای تمايل شديد فرد ب  ادامۀ مصرف يک ماده مي 5وابستگي ب  مواد

شود ک  فرد، مصرف های رفتاری، شناختي و فيزيولوژکي، باعث ميب  عنوان يک سندرم باليني با جنب 

 مسايل از مواد يكي (. موضوع2850ملي سالمت آمريكا،  موسس مواد را ب  رفتارهای ديگر ترجيح دهد. )

فيزيولوژيک،  و سياسي اجتماعي، مختلف اقتصادی، هایجنب  از ک  است المللي بين سطح در جدی و مهم

مدت (. در واقع، مصرف طوالني5930غالمي و شاره، ) است کرده معطوف خود ب  را مختلفي هاینگاه

کننده يا وابست  تنها تاثير سوء در وضعيت اقتصادی و اجتماعي شخص مصرفمواد، با ايجاد وابستگي، ن  

؛ ب  نقل 5332، 2کند )وراگای ايفا ميگذارد، بلك  در تفاهم خانوادگي نيز نقش تعيين کنندهب  مواد مي

، های شخصيآميز زيادی مانند: نابودی دارايي(. اعتياد، با رفتارهای مخاطره5902از فاضلي و مولوی، 

ای مانند ايدز و افزايش کنندههای سرايتافزايش خشونت، افزايش رفتارهای جنسي پرخطر و بيماری

 (. 5938کريمي و نيكنامي، اختالالت رواني ارتباط دارد )

انگيزش کمتری نسبت ب  درمان دارند و در صورت  ،تجرب  باليني ثابت کرده است ک  افراد معتاد

ي عود مصرف در آنها شود و عامل اصل  ميزان زيادی در آنها مشاهده ميب 9درمان موفق نيز ولع مصرف

 ب  يا مواد مصرف ب  مجدد بازگشت منفي شامل یفرآيندولع مصرف، (.  2858، 0)نستيزیشود تلقي مي

 و حرکات انجام يا و مصرف ترک عليرغم ترضعيف ولي جديد مواد مصرف يا مصرف مقدار صورت افزايش

دشواری در  از سوی ديگر، .(5331 ،1اسكوب) اعتياد است ب  فرد مجدد آوری روی از ای نشان رفتاری ک 

سطح . (2858، 1، يكي از عوامل مهم ديگر در بافت اختالالت مصرف مواد است )لوربرگ6تنظيم هيجان

وع مصرف ، در شرستهاها و مديريت آنمؤثر با هيجان ۀپايين تنظيم هيجان ک  ناشي از ناتواني در مقابل

  فرد برای مصرف مواد از ک(. هنگامي2859، 0کوپتز، لوجوئز، وايرس و کوروگالنسكيمواد نقش دارد )

 دهدخطر سوء مهصرف را کاهش مي ت،گيرد، مديريت مؤثر هيجاناسوی همساالن تحت فشار قرار مي

، برای مقابل  با در تنظيم هيجان مشكل دارنددر مقابل، کساني ک  (. 2880، 3ن)ترينيداد و جانسو

ب  تبع  همچنين(. 2858، 58کوبر) شوندمنفي خود، عموماً ب  سوی مصرف مواد کشيده مي اتهيجان

آيد. از جمل  بارزترين اين در افراد وابست  ب  مواد ب  وجود مينيز هايي شناختي وابستگي ب  مواد، نارسايي

های مهم يكي از تواناييدر اين افراد است. ها، افزايش رفتارهای تكانشوران  و فاقد کنترل نارسايي

باشد. مطالعات مختلف، دوام رفتار استفاده از دارو و مشكالتي ک  مي 55هوشمنمدشناختي، کنترل 

                                                
1. Substance dependence 
2. Wragg 
3. Craving 
4 . Nastyzayy 

5. Schaub 
6
. Emotional regulation 

7. Lorberg 
8. Köpetz1, Lejuez, Wiers & Kruglanski 
9. Trinidad & Janson 
10. Kober 
11. Effortful control 
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گلداشتاين دانند )مربوط مي تي از دارو دارند، ب  اين متغيربسياری از افراد در مقاومت در برابر استفادۀ عاد

بر سازگاری  مصرف موادسوء دهد مينشان همچنين مطالعات (. 2880، ؛ ری و سينها2855و ولكوف، 

منفي گذاشت  و باعث پيامدهايي چون ابتال ب  اختالالت خلقي و اضطرابي در تاثير  افراد اجتماعي و رواني

. بر اين اساس (2886، 5بوفشود )روزن، وارت، ويندت، برينک، يانگ و کرکبين افراد  وابست  ب  مواد مي

توان در نظر گرفت ک  ب  طور کلي، وابستگي ب  مواد يكي از عوامل بسيار مهم در کاهش سالمت مي

ها روب  از همين رو و ب  دليل مشكالت متعددی ک  افراد وابست  ب  مواد با آن روانشناختي در افراد است.

 شود.راد مطرح ميای خاص از مشكالت اين افهای درماني مختلف با تأکيد بر جنب رو هستند، شيوه

های شناختي ک  در درمان اختالالتي گوناگون از جمل  درمان وابستگي ب  مواد کاربرد يكي از روش

است. يكي از مفاهيم اصلي ک  در  2است، آموزش خود دستوردهي کالمي از مايكنبام خود را نشان داده

د بهبود يافت  ب  حالت قبلي و مقابل  با اين نوع درمان مورد نظر است، کار بر روی جلوگيری از بازگشت فر

(. در اين زمين ، پژوهش 5306، 0؛ مايكنبام2851، 9افكاری است ک  در روند عود و بازگشت هستند )تجدا

شناختي ( ک  با استفاده از درمان خود دستوردهي، سالمت روان2889) 1کالر و دنتساسمن، سان، مک

تواند گويای دوسال  مورد مطالع  قرار دادند، مي 6ح پيگيرانۀافراد وابست  ب  مواد را پس از يک طر

 بودن اين درمان در رابط  با وابستگي ب  مواد باشد.کاربردی

شناختي نظير ولع هايي روانمؤلف با توج  ب  کاربرد اين درمان در زمينۀ وابستگي ب  مواد و اهميت  

 روند درمانمهم در  يب  عنوان عوامل اختيشنمصرف، تنظيم هيجان، کنترل هوشمند و سالمت روان

وابستگي ب  مواد، پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش خود دستوردهي کالمي بر اختالل 

 بهبود ولع مصرف، تنظيم هيجان، کنترل هوشمند و سالمت روانشناختي افراد وابست  ب  مواد انجام گرفت.

 بیان مسأله -2-5

ي مزمن، عودکننده و پيچيده است ک  طي آن مصرف مواد با وجود پيامدهای اختاللوابستگي ب  مواد، 

(.  اين اختالل يكي از مشكالت عمدۀ سالمت عمومي و 2852جيلوها، يابد )آميز ادام  ميمنفي فاجع 

ها ها، جنايتاجتماعي است؛ زيرا از يک سو سالمت جامع  را تهديد کرده و از سوی ديگر با بسياری از بزه

( و پيامدهای رواني، رفتاری و اجتماعي زيادی ب  دنبال 2889مدني و عمادی، ها ارتباط دارد )بيماریو 

ميليون نفر، سوء  6/20(. براساس برآوردهای موجود تنها در اياالت متحده 2882احمدی و معتمد، دارد )

ان نيز آمار رسمي معتادان (. در اير2859دفتر مبارزه با مواد و جرايم، کنندۀ مواد محرک هستند )مصرف

با (. 5932طاهری، سال است ) 50اند ک  ميانگين سني اين افراد کشور يک و نيم ميليون نفر اعالم کرده

های پيشگيری و بازتواني زيادی برای اعتياد طراحي و اجرا شده است؛ ولي توج  ب  آمارهای فوق، برنام 

                                                
1
. Rozen, Waart, Windt, Brink, Yong & Kerkbof 

2. Meichenbaum 
3. Tejeda 
4. Meichenbaum 
5.Sussman, Sun, McCuller & Dent 
6. Follow up 
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(. 2858پيشينۀ ترک دارند، همچنان باالست )ناستيزای، متأسفان  آمار اعتياد ب  ويژه در افرادی ک  

کنند؛ اين بار ب  مراکز بازپروری مراجع  مي 9الي  2براساس آمارهای موجود، افراد وابست  ب  مواد بيش از 

دهد ميزان عود اعتياد ب  طور چشمگيری باالست )روزن، وارت، ويندت، برينک، يونگ، نكت  نشان مي

باشد )برلين، سينگلتون و كي از عوامل بسيار مؤثر در عود اعتياد، ولع مصرف مي(. ي2886بوف، کرک

تجرب  ي و ميزان استرس تهای روانشناخمحيط، ويژگيعوامل مربوط ب   زمين ،(.در اين 2859، 5هيشمن

. (2859و همكاران،  2شده در عود اعتياد نقش اساسي دارند )شيفمن، دانبر، کرشنر، لي، تيندل، اندرسون

زا و اين باور ک  مصرف الكل و مواد نتايج مطلوبي را در پي بنابراين ناتواني در رويارويي با عوامل استرس

ساالدين، گری، الروو، شوند )اندازی ولع مصرف در فرد وابست  ب  مواد ميراه های پاي ،خواهد داشت

  (.2852، 9دوسانتيس، آپادهيايا

، يكي از عوامل مهم ديگر در بافت اختالالت مصرف مواد جانتنظيم هياز طرف ديگر، دشواری در 

ها و مؤثر با هيجان ۀسطح پايين تنظيم هيجان ک  ناشي از ناتواني در مقابل. (2858است )لوربرگ، 

(. 2859کوپتز، لوجوئز، وايرس و کوروگالنسكي، ، در شروع مصرف مواد نقش دارد )ستهامديريت آن

 ت،گيرد، مديريت مؤثر هيجانامواد از سوی همساالن تحت فشار قرار مي  فرد برای مصرف هنگامي ک

در تنظيم هيجان در مقابل، کساني ک  (. 2880ن، )ترينيداد و جانسو دهدخطر سوء مهصرف را کاهش مي

کوبر، ) شوندمنفي خود، عموماً ب  سوی مصرف مواد کشيده مي ات، برای مقابل  با هيجانمشكل دارند

کنند ک  مصرف مواد در تسكين حاالت عاطفي کنندگان دايمي گزارش ميجايي ک  مصرفاز آن(. 2858

ها ممكن است ب  عنوان يک راهبرد تنظيم هيجان اين عادت آن ،ها اثربخش است، بنابراينمنفي آن

؛ بارلو، آلن و 2880، 0ميلر، ووجانوويک و زوولينسكيجهت کاهش حالت هيجاني آزارنده باشد )بون

 (. 2880، 1چوآت

آيد. از هايي شناختي در افراد وابست  ب  مواد ب  وجود ميب  تبع وابستگي ب  مواد، نارساييهمچنين 

بنا ب  ها، افزايش رفتارهای تكانشوران  و فاقد کنترل در اين افراد است. جمل  بارزترين اين نارسايي

فوکس های عود مصرف است )کنندهبينيترين پيشتحقيقات، کاهش شديد کنترل شناختي، يكي از مهم

باشد. مطالعات مختلف، دوام ميهوشمند های مهم شناختي، کنترل (. يكي از توانايي2880و همكاران، 

رفتار استفاده از دارو و مشكالتي ک  بسياری از افراد در مقاومت در برابر استفادۀ عادتي از دارو دارند، ب  

(. کارکردهای کنترل 2880؛ ری و سينها، 2855تاين و ولكوف، گلداشدانند )اين متغيرها مربوط مي

کردن يک پاسخ غالب نظير رفتار کند ک  شخص ب  باطلاجرايي و بازداری، ب  ويژه زماني اهميت پيدا مي

 (. 2886سارتر و همكاران، کند )های دارويي نياز پيدا ميمصرف دارو در واکنش ب  سرنخ

                                                
1. Berlin, Singleton & Heishman 
2. Shiffman, Dunbar, Kirchner, Li, Tindle & Anderson 
3. Saladin, Gray, Carpenter, LaRowe, DeSantis & Upadhyaya 
4.Bonn-Miller,  Vujanovic & Zvolensky 
5. Barlow, Allen & Choate 
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ک  مصرف مواد مخدر با افزايش اختالالت رواني و کاهش سالمت  دهدمينشان همچنين مطالعات 

 بر سازگاری اجتماعي و رواني مصرف موادسوء  .(2858مومي در جامع  رابطۀ مستقيم دارد )ناستيزای، ع

منفي گذاشت  و باعث پيامدهايي چون ابتال ب  اختالالت خلقي و اضطرابي در بين افراد  وابست  تاثير  افراد

توان در نظر گرفت ک  ب  طور کلي، وابستگي . بر اين اساس مي(2886شود )روزن و همكاران، ميب  مواد 

از همين رو و ب  دليل  ب  مواد يكي از عوامل بسيار مهم در کاهش سالمت روانشناختي در افراد است.

ختلف با تأکيد بر های درماني مها روب  رو هستند، شيوهمشكالت متعددی ک  افراد وابست  ب  مواد با آن

 شود.ای خاص از مشكالت اين افراد مطرح ميجنب 

رسد گي ب  مواد وجود دارد. ب  نظر ميهای درماني متفاوتي برای درمان وابستروشبا همۀ اين احوال، 

دهد ک  د. مرور مطالعات گذشت  نشان ميدارنده باشهای نگ بر درمانترين تأکيد در حال حاضر بيش

های رواني، ب  علت تأکيد صرفاً دارويي، موفقيت ی نگهدارندۀ دارويي، بدون مداخل مان هااثربخشي در

دارنگي زيادی ي ک  براساس تحقيقات از توان نگ هاييكي از الگو(. 5900 ،)حدادی چنداني نداشت  است

يمار جهت   بر کمک ب  بکرفتاری است -در افراد وابست  ب  مواد برخوردارند، الگوی درماني شناختي

ساز و درمان اختالالت روانشناختي های خطرای الزم ب  منظور مديريت موقعيتمقابل های کسب مهارت

ب   ، از آنرفتاری -مطالعات انجام شده پيرامون اثربخشي رويكرد شناختي بيشترهمراه، تمرکز دارد. 

؛ 2886؛ ترافتون، 2889اميت، )اند اختالل وابستگي ب  مواد ياد کردهعنوان رويكردی موثر در درمان 

فرض بر اين است ک  (. 2،2883وينگارت ؛2883، 5گاورن نقل از مکب  ؛ 2883؛ کاکويال، 2880، موزر

مواد، باورهای ناکارآمدی دارند ک  در شروع، دوام و پايداری وابستگي شان ب  مواد مهم  ب  افراد وابست 

تادان( است ک  با وجود )مع زش اين نكت  ب  بيمارانرفتاری، آمو-هستند؛ بنابراين هدف درمان شناختي

توانند چگونگي تعبير و مون خودکنترل داشت  باشند اما ميهای دنيای پيراند بر تمام جنب توانآن ک  نمي

های شناختي، ارند، کنترل کنند؛ زيرا در نظري شان وجود درداختن ب  چيزهايي را ک  در محيطتفسير و پ

 .شوندامل اصلي نگهداری رفتار محسوب ميتي، عهای شناخفرآيند

های شناختي ک  در درمان اختالالتي گوناگون از جمل  درمان وابستگي ب  مواد کاربرد يكي از روش

 کالمي خود دستوردهي است، آموزش خود دستوردهي کالمي از مايكنبام است. آموزشخود را نشان داده

های شناختي فقدان يا نقصان فرايند ۀنتيج ،رفتار نابهنجار ،نآ دردرماني است ک  ای از شناخت گون 

-هايي ک  برای اين افكار انجام ميها و بازداریتوج  ب  اين خودگويي ،های فردگوييخودمناسب از جمل  

يكي از مفاهيم اصلي ک  در اين نوع درمان مورد نظر است، کار بر روی جلوگيری از شود.  فرض مي دهد،

رد بهبود يافت  ب  حالت قبلي و مقابل  با افكاری است ک  در روند عود و بازگشت هستند )تجدا، بازگشت ف

( ک  با استفاده از 2889کالر و دنت )(. در اين زمين ، پژوهش ساسمن، سان، مک5306؛ مايكنبام، 2851

پيگيرانۀ دوسال  شناختي افراد وابست  ب  مواد را پس از يک طرح درمان خود دستوردهي، سالمت روان

بودن اين درمان در رابط  با وابستگي ب  مواد باشد. اين تواند گويای کاربردیمورد مطالع  قرار دادند، مي

                                                
1 . McGovern 
2 . Weingard 
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گروه پژوهشي، همچنين همين درمان را مجدداً در رابط  با پيشگيری از وابستگي ب  مواد نيز مورد بررسي 

بودن اين درمان در هر دو زمينۀ پيشگيری و نيز کاربردی ها، نشان ازاند ک  نتايج تحقيقات آنقرار داده

 (.2882ساسمن و همكاران، )د و بازگشت ب  مصرف مجدد مواد است جلوگيری از عو

بودن معضل وابستگي ب  مواد، تالش جدی جهت درمان افراد مبتال ب  با توج  ب  فراگير بودن و مزمن

شده، اثربخشي های ب  کار گرفت دهد ک  درماننشان ميشود. شواهد موجود اين اختالل نياز ديده مي

اند مجدداً ب  مصرف مواد روی چنداني نداشت  و تعداد زيادی از افرادی ک  دورۀ درماني خود را تمام کرده

وجود اختالالتي در فرآيندهای تنظيم هيجان و  شود.ها هر روز تشديد ميآورده و ولع مصرف در آن

هايي ک  لذا پژوهش در زمينۀ درمان ب  مواد است.  وابستافراد ز ديگر معضالت کنترل هوشمند نيز ا

بتواند گامي در رفع اين مشكل باشد ضروری است. مطالعات موجود بيانگر اين موضوع است ک  آموزش 

ای برخوردار بوده خود دستوردهي کالمي در رابط  با اختالالت رواني مختلف، از تأثيرات اميدوارکننده

ست. تعدادی پژوهش نيز با استفاده از اين آموزش درماني در زمينۀ وابستگي ب  مواد انجام گرفت  است ا

گون  ک  گفت  بودن آن در زمينۀ اين اختالل رواني است. اما هماندهندۀ کاربردیک  اين موضوع نشان

  ب  مواد با استفاده از ها تنها ب  موضوع پيشگيری و جلوگيری از عود در افراد وابستشد، اين پژوهش

اند. ولع مصرف و رفتارهای تكانشي، خأليي تحقيقاتي در زمينۀ آموزش خود دستوردهي کالمي پرداخت 

پژوهش حاضر درصدد  لذاشد. کاربرد اين روش درماني در ارتباط با اختالل وابستگي ب  مواد ديده مي

کالمي مايكنبام در بهبود ولع مصرف، تنظيم  ک  آيا آموزش خود دستوردهي بودگويي ب  اين سؤال پاسخ

 شناختي افراد وابست  ب  مواد مؤثر است؟هيجان، کنترل هوشمند و بهبود سالمت روان

 اهمیت و ضرورت تحقیق -9-5

تا  51درصد از کل جمعيت بين  2/1ميليون نفر ) 218کنندگان مواد در سطح جهان ب  تعداد مصرف

توسط سازمان مواد مخدر اعالم شد  5911ق آمار رسمي ک  در سال رسد. در ايران طبسال( مي 60

ميليون معتاد در کشور بود. بر اساس ارزيابي سوء مصرف مواد در ايران ک  توسط  2تا  2/5حاکي از وجود 

سازمان بهزيستي، بخش پيشگيری و برنامۀ کنترل مواد سازمان ملل انجام شده است، شيوع شكل جديد 

د ب  خصوص مواد مخدر بين يک تا دو درصد متغير بوده است. آمار رسمي ک  در سال سوء استفاده موا

سال اعالم کرده  51اعالم شد، معتادان کشور را حدود يک و نيم ميليون نفر و با ميانگين سني  5935

خدر، زنند )ستاد مبارزه با مواد ماست ک  البت  آمارهای غيررسمي، رقمي بسيار بيش از اين را تخمين مي

سال  08ک  در طي ب  طوری ؛دهند(. آمارهای موجود، ميزان مصرف مواد مخدر را باال نشان مي5935

 (.2855گذشت  روند کلي آن رو ب  افزايش بوده است )وسيلوا، 

عوارض بسيار جدی اعتياد بر سالمت فرد، زندگي خانوادگي، اقتصاد، امنيت و رشد فرهنگي جامع ، 

خوردن ثبات سياسي و تهديد روند دموکراسي در جوامع، است. مهار توسع ، بر هم بسيار گسترده و عميق

از  (.2886، 5شود )ميسميح، فرامرزی، هوالکويياز عوارضي است ک  ب  معضل اعتياد نسبت داده مي
                                                
1. Meysamieh, Faramarzi & Holakouei 
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مبلغ  مطرح بوده و نيز ،گذاران سالمتهای سياستدرمان اعتياد همواره ب  عنوان يكي از دغدغ طرفي، 

های اين در حالي است ک  درمان .داده است خود اختصاص  اعتبارات بخش سالمت را ب بل توجهي ازقا

ب  عنوان يک  ،ميزان باالی عود سوء مصرف مواد اند وآميز نبودهکنوني مصرف مواد، چندان موفقيت

 استجويان ايجاد نموده  هايي را در درمان مددمشكل اساسي در اين خصوص مطرح بوده و چالش

گيرند، دچار معتاداني ک  تحت درمان قرار مي 38%تا  28دهد %ها نشان مي(. بررسي2883، 5)دستگرد

های اصلي ها، در حال حاضر کاهش ميزان عود، يكي از چالششوند. با توج  ب  اين يافت عود مي

 (.2889، 2باشد )واالسيدرمانگران و بيماران در زمينۀ درمان مصرف مواد مي

بسياری را مي توان يافت ک  تمايل ب  قطع مصرف مواد مخدر دارند   ،افراد وابست  ب  مواديان در م

با موفقيت  ترک راۀ دور ها معموالًآن انجامد.ب  شكست مي ۀ،ها برای قطع مصرفهای مكرر آنولي تالش

 ،ي بعد از اينك  فردحت ،بنابراين. گردندمدتي ب  شرايط گذشت  باز مياز گذارند اما بعد پشت سر مي

فرد  توان اميدوار بود ک  مصرف مواد را از سر نگيرد.نمي، نمايدبرای مدتي طوالني قطع مي مصرف مواد را

رسد و شرايطي ب  ب  سرعت ب  اوج مصرف مي ،پس از آغاز مجدد مصرف مواد مخدر وابست  ب  مواد،

ب  دليل  افراد وابست  ب  موادكن است تعدادی از کند و ممقبل از قطع مصرف پيدا مي ۀمراتب بدتر از دور

(. يكي از 2883، 9)محسني و ريماز دهندبجان خود را از دست  ،آوردن مجدد ب  مصرف مواد مخدر روی

ای چندبعدی ک  متغيرهای مهم در عود وابستگي ب  مواد، ولع  مصرف است؛ يک تجربۀ شخصي و پديده

س خوشايند يا غلب  بر يک احساس ناخوشايند، آميخت  است آوردن يک احسابا ميل و هوس ب  دست

تواند تحت است ک  ولع مصرف مي (. تجربيات باليني و مطالعات مختلف نشان داده2883، 0)روزنبرگ

تاثير عوامل مختلف از قبيل شرايط اجتماعي، فشارهای رواني و اضطراب قرار گيرد )آلترمن، هال، 

(. ب  اين ترتيب، بررسي عوامل القاء ولع مصرف و مطالع  بر 5338، 1النپورتيل،سيرلس، هوالهن و مكلي

 گرفتنرنظ در بدون درمان يابد و از سوی ديگر، تالش برایهای کنترل و مهار آن اهميت ميروی روش

هايي های شناختي در درمان و خودگويي. بحثنيست کاملهای اين افراد، های شناختي و خودگوييثبح

های شناختي، ب  مدت طوالني پروراند، در درمانکردن ميذهن خود برای چگون  رفتار و عمل ک  فرد در

ک  درمانجو مشارکت خود را در شناسان ب  عنوان يک راهبرد مؤثر و اساسي، بر احتمال اينب  وسيل  روان

 (.5313)مايكنبام،  درمان حفظ کند و در راستا با اهداف درمان پيش برود، مورد مشاهده قرار گرفت  است

آميز فرايند درماني، کردن موفقيتبنابراين، با توج  ب  شكست درمانجويان وابست  ب  مواد در سپری

های مثبت و کاربردی، بر ولع مصرف و سالمت گوييهای کالمي و آموزش خودشناسايي نقش خودگويي

تارهای اعتيادی در افراد وابست  ب  شناختي معتادان پس از ترک ب  عنوان عناصر اصلي درمان رفروان

تواند گام مهمي در جهت شناسايي ارتقای دانش نظری در حوزۀ درمان اعتياد ب  حساب آيد. مواد، مي

                                                
1. Dshtgrd 
2. Wallace 
3.Mohseni & Rimaz 
4. Rosenberg 
5. Alterman, Hall, purtill, Searles, Holahan& Mclellan 



8 

 

های مداخل  در وابستگي ب  مواد، کمک فراواني تواند در طراحي روشعالوه بر اين، نتايج اين پژوهش مي

 بكند.

 اهداف پژوهش -4-5

 ولع مصرف افراد وابست  ب  مواد. کاهششي آموزش خود دستوردهي کالمي در بختعيين اثر -

 تعيين اثر بخشي آموزش خود دستوردهي کالمي در بهبود تنظيم هيجان افراد وابست  ب  مواد. -

 تعيين اثر بخشي آموزش خود دستوردهي کالمي در بهبود کنترل هوشمند افراد وابست  ب  مواد. -

شناختي افراد وابست  ب  موزش خود دستوردهي کالمي در بهبود سالمت روانتعيين اثر بخشي آ -

 مواد.

 های پژوهشفرضیه -1-5

 در اين پژوهش، فرضيات زير مطرح بودند:

 ولع مصرف افراد وابست  ب  مواد مؤثر است. کاهشآموزش خود دستوردهي کالمي در  -5

 وابست  ب  مواد مؤثر است. آموزش خود دستوردهي کالمي در بهبود تنظيم هيجاني افراد -2

 آموزش خود دستوردهي کالمي در بهبود کنترل هوشمند افراد وابست  ب  مواد مؤثر است. -9

 آموزش خود دستوردهي کالمي در بهبود سالمت روانشناختي افراد وابست  ب  مواد مؤثر است. -4

 

 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم  -6-5

 : وابستگی به مواد -5

DSM-5ا بر تعريف بن :تعریف نظری
دهد ک  وابستگي ب  مواد يعني عادت کردن و زماني روی مي 5

گيرد و کنترل استفاده از آن ماده های اجباری در پيش ميآوردن مادۀ مورد نظر، رفتارفرد برای ب  دست

مواد شود. افراد وابست  ب  دهد؛ فرد وابست  ب  مواد کسي است ک  ب  اين حالت دچار ميرا از دست مي

اجتناب  -2احساس مثبت ناشي از مصرف آن و  -5توانند استفاده از ماده را متوقف کنند ب  دو دليل: نمي

 از مورد س  حداقل ماه ، 52 دورۀ يک در اگر همچنينشدن مصرف آن. از احساس منفي ناشي از متوقف

 مبتال وابستگي ب  مواد ریبيما ب  فرد، شود، نمايان کند مي مصرف مخدر مواد ک  فردی در زير عاليم

 -9وسوس ،  يا مشغوليخود -2، 2تلورانس يا بدن شدن ترمقاوم -5از:  عبارتند عاليم اين. است شده

                                                
1 .  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fifth edition (DSM-5) 
2. Tolerance 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSxJjy36bNAhVBsxQKHc7aAhIQFggwMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDiagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders&usg=AFQjCNFsEuIle4upBFS6xGqSeClTk3CBgw&sig2=MvldxvSJPF-vVhIy60uSEw
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 های نشان  بروز -6خطرناک و عواقب وجود با ادامۀ مصرف -1کنترل،  دادندست از -0مصرف،  افزايش

 (.2859)انجمن روانشناسي آمريكا، خماری 

 5930در تابستان  ک  بود يانکس ،حاضر پژوهش درافراد وابست  ب  مواد  از منظور :تعریف عملیاتی

 .بودند روزی ترک اعتياد شهر اردبيل تحت درمان قرار گرفت های شبان ب  علت وابستگي ب  مواد در کمپ

 آموزش خود دستوردهی کالمی: -2

رفتار  ،درماني است ک  براساس آنای از شناخت گون  ،کالمي خود دستوردهي آموزش تعریف نظری:

 ،های فرد برای خودشگوييخودفقدان يا نقصان فرايندهای شناختي مناسب از جمل   ۀنابهنجار، نتيج

شود. فقدان فرايندهای  فرض مي دهد،هايي ک  برای اين افكار انجام ميها و بازداریگوييتوج  ب  اين خود

و فرايندهای شناختي خود را ب  طور مناسبي تنظيم کند. نتواند رفتار  فردشود  شناختي باعث مي

تا ب  درک  آموزند مي فردالگو ب   ۀاز طريق آموزش مستقيم و مشاهد ،در طي فرايند درمان ،بنابراين

-با استفاده از کالم دروني، ب  خوديا کردن ميانجي کالمي مناسب برای حل آن دست يابد مسئل  و پيدا

رفتاری قصد دارد ک  باورهای  -(. اين درمان شناختي5908ن و هاديان فرد،)نجاريا کنترلي برسد

های جديدی را در آنها رشد دهد. اين درمان ب  هيچ شخص ديگر ناسازگارانۀ افراد را تعديل کند و مهارت

برای آموزش وابست  نيست، بلك  در واقع ب  خود شخص وابست  است. آموزش خود دستوردهي کالمي 

 (.5313را دگرگون کند )مايكنبام،  "هم  از من متنفرند "ند ک  باورهايي چونکتالش مي

 5از برنام  آموزش خود دستوردهي کالمي کيربای و گريمليپژوهش  اين در تعریف عملیاتی:

جلس  شامل  0مرحل  بر اساس نظريۀ مايكنبام، ترتيب يافت  است. اين  0( استفاده شد ک  طي 5306)

. خودرهنمودی 0. راهنمايي آشكار بيروني 9سازی شناختي، . مدل2. انتخاب تكليف، 5اين مراحل است: 

-. مدل1. تمرين فرد در مورد خودرهنمودی آشكار، 6سازی خودرهنمودی آشكار ضعيف، . مدل1آشكار، 

 . تمرين فرد در مورد خودآموزی دروني.0سازی خودآموزی دروني، 

 ولع مصرف: -9

های آورده نشود، رنجقابل کنترل برای مصرف مواد است، ميلي ک  اگر بر يک ميل غير تعریف نظری:

، پرخاشگری و افسردگي را در خوابياشتهايي، اضطراب، بيروانشناختي و بدني فراواني همچون ضعف، بي

(. وسوسۀ مصرف مواد، ب  طور کلي ب  عنوان تجربۀ ذهني 5336، 2پي دارد )انستيتو ملي سوء مصرف مواد

چند بعدی متشكل  ۀ(، يک پديد 2888، 9مايل ب  مصرف مواد )سايتي،شيفمن، تيفاني، مارتين، شادلاز ت

 (.2889های شناختي، عاطفي و نوروبيولوژيكي تعريف شده است )فرانكن، از جنب 

                                                
1. Kirby & Grimley 
2. National Institute on Drug Abuse 
3. Sayette, Shiffman, Tiffany, Martin& Shadel 
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ای، از فرم کوتاه گيری ولع مصرف در يک مقياس فاصل در اين پژوهش  برای اندازه تعریف عملیاتی: 

 ( استفاده شد.5331 ،5، ديرنفوث، گولد، اسميت، ميزينسكيس و کوهن)ساموزا ولع مصرف مواد مقياس 

 تنظیم هیجان:  -4 

تنظيم هيجان عبارت است از فرآيند منحصر ب  فردی ک  تجربۀ هيجان را جهت تعریف نظری: 

ب  تقاضاهای  شناختي در پاسخکند و ب  حاالت فيزيكي و روانرسيدن ب  پذيرش اجتماعي تعديل مي

گون  بيان کرد ک  اين مفهوم ب  روند توان اين(. مي2886، 2شود )هوانگدروني يا بيروني مربوط مي

(. 2883، 9های هيجاني اشاره دارد )چمبرز، گولن و النتعديل يک يا چندجنب  از تجربۀ عاطفي يا پاسخ

حفظ، تعديل و تغيير وقوع، شدت يا ( تنظيم هيجان را ب  عنوان فرآيند ايجاد، 2882)0فريک و موريس

کنند ک  شناختي تعريف ميها و فرآيندهای روانمدت احساسات دروني و هيجانات مرتبط با انگيزش

 گيرند.اغلب ب  منظور انجام يک هدف صورت مي

 ای، از در اين پژوهش برای اندازه گيری متغير تنظيم هيجان در يک مقياس فاصل  تعریف عملیاتی: 

 ( ساخت  شده است،2885) 1هوننتوسهط گارنفهسكي، کهراج و اسهپي ن ک مقياس تنظيم شناختي هيجا

  استفاده شد.

 کنترل هوشمند:  -1

پذيری مثبت و منفي تعريف تنظيمي هيجانکنترل هوشمند ب  عنوان توانايي خودتعریف نظری: 

ل توانايي برای بازداری رفتار ب  صورت کند و شامشده است. اين توانايي در طول دورۀ کودکي رشد مي

سازی و تمرکز ارادی يا سازی رفتار در زمان مورد نياز، کنترل فعالهوشمند )کنترل بازداری( و فعال

 (.2889باشد )رودبارت، اليس، ريودا و پوسنر، دادن توج  )کنترل توج ( ميتغيير

کنترل هوشمند، از مقياس فرم کوتاه در اين پژوهش برای اندازه گيری ميزان  تعریف عملیاتی:

 .ده شدپرسشنام  خلق و خوی بزرگسال استفا

  شناختی:روان سالمت -6

 ب  ابتال از پيشگيری ۀوسيل ب  روان سالمت ايجاد ،رواني بهداشت کلي طور ب  تعریف نظری:

 برگشت از ناشي عوامل از پيشگيری زودرس، تشخيص آن، بروز موثر ملاعو کنترل رواني، های بيماری

 (.5906 فرد، ميالني) است انساني صحيح روابط برقراری در سالم محيط ايجاد و رواني هایبيماری

                                                
1. Somoza, Dyrenforth, Goldsmith, Mezinskis & Cohen 
2. Hwang 
3.Chambers, Gullone & Allen 
4. Frick & Morris 
5. Garnefski, Kraaij & Spinhoven 
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 ازای، شناختي در مقياس فاصل روان سالمت گيریدر اين پژوهش برای اندازه تعریف عملیاتی:

 (5313) 5هيلير و گلدبرگ توسطن ک  آ سوالي 20 فرم (،GHQشناختي )روان سالمت ۀنامپرسش

  ت، استفاده شد.اس شده ساخت 

 

 

                                                
1 .Goldberg & Hiller 



 

 

 

 دوم:فصل 

 پژوهش پيشينهو مباني نظري 

 



 

 

 تعریف وابستگی به مواد -5-2

وابستگي ب  مواد عبارت است از تعلق يا تمايل غيرطبيعي و مداومي ک  برخي افراد نسبت ب  بعضي از 

ستگي ب  مواد، استفادۀ غيرطبّي و مكرر از داروست ک  ب  کنند؛ ب  عبارت ديگر، منظور از وابمواد پيدا مي

 (.  5900؛ ب  نقل از ناصح، 5901باشد )پورافكاری، کننده يا ديگران ميضرر خود مصرف

شد اما امروزه در محافل دانشگاهي ب  جای اعتياد، از پيش از اين وابستگي ب  مواد، اعتياد خوانده مي

شود؛ هر چند ک  در ميان مردم، اين بيماری همچنان اعتياد و خودِ بيمار، وابستگي ب  مواد نام برده مي

رغم تجربۀ مشكالت متعدد ناشي از مصرف مواد، قادر معتاد شناخت  شده است. بيمار وابست  ب  مواد علي

، ب  قطع آن نيست. مصرف مواد، يک الگوی رفتاری ناسازگاران  و بيمارگون  است ک  ب  بروز عاليم رفتاری

و عباسي،  بشرپور) شودکننده منجر ميهای باليني در فرد مصرفرواني، شناختي و جسمي ب  اختالل

5939)            . 

( ب  اين نتيج  رسيد ک  واژۀ اعتياد و معتاد، WHO) ميالدی سازمان جهاني بهداشت 5360در سال 

های اعتياد ب  جای استفاده از واژهباشد و يک واژۀ علمي نيست و از دقت و وضوح کافي برخوردار نمي

دارويي و عادات دارويي، واژۀ وابستگي دارويي معرفي شد. در حال حاضر در ويراست پنجم راهنمای 

ICD-10نيز ب  جای واژۀ دارو، از واژۀ ماده و در  DSM-5تشخييصي و آماری اختالالت رواني
از مادۀ  1

ک  دو طبقۀ  عمل کرده ، ب  اين صورتخود جديد ندیبدر طبق  DSM-5شود. روانگردان استفاده مي

اختالالت مرتبط با »را حذف و يک طبقۀ واحد ب  نام  "وابستگي ب  مواد"و  "مصرف موادوءس"مستقل 

  .را جايگزين آنها کرده است «2اعتيادآور و مواد

و  های شناختي، رفتاریای از نشان ويژگي اصلي اختالل مصرف مواد، مجموع DSM-5در 

دهد فرد با وجود مشكالت قابل مالحظۀ مرتبط با مواد، مصرف شود ک  نشان ميفيزيولوژيكي دانست  مي

بر تشخيص اختالل مصرف مواد بر الگوی  ،DSMدهد. در مجموع در اين ويراست ها را ادام  ميآن

ای را با ارد فرد، مادههای مرتبط با مصرف آن تأکيد شده است. براساس اين کتاب، امكان دبيمارگون رفتار

تر از آنچ  در آغاز در نظر داشت  است مصرف کند. امكان دارد فرد مقاديری بيشتر، طي مدت طوالني

های ناموفق متعددی کردن مصرف مواد ابراز کند و بگويد تالشدادن يا تنظيمتمايل مداومي را ب  کاهش

كن است فرد، وقت زيادی را صرف ب  دست دادن يا قطع مصرف ب  خرج داده است. ممرا برای کاهش

يافتن از تأثيرات آن کند. در برخي موارد، اختالالت مصرف مواد شديدتر، آوردن مواد، مصرف مواد يا بهبود

 (.2859چرخد. )انجمن روانپزشكي آمريكا، های روزانۀ فرد، بر محور مواد ميتقريبا تمام فعاليت

                                                
1. International Classification of Diseases 
2.Substance-related and addictive disorders 



 

کننده ممكن است کند ک  مصرف مواد عودبيان مي DSM-5، در زمينۀ اختالل در عملكرد اجتماعي

کردن تعهدات نقش عمده در محل کار، مدرس  يا خان  منجر شود. امكان دارد فرد با آوردهب  ناتواني در بر

شود، ب  فردی مداوم يا مكرر ک  در اثر تأثيرات مواد ايجاد يا تشديد ميوجود مشكالت اجتماعي يا ميان

های مهم اجتماعي، شغلي يا تفريحي ممكن است ب  علت مصرف مواد رها ادام  دهد. فعاليتمصرف مواد 

-ها ب  منظور مصرف مواد کنارههای خانوادگي و سرگرميشوند يا کاهش يابند. امكان دارد فرد از فعاليت

 (.2859گيری کند )انجمن روانپزشكي آمريكا، 

ست ک  ممكن است شكل مصرف مواد عودکننده در آميز مواد بيانگر اين موضوع امصرف مخاطره

ای باشد ک  از لحاظ جسماني خطرناک هستند. موضوع اصلي هنگام ارزيابي اين هايي ب  گون موقعيت

-کردن از مصرف مواد با وجود مشكلي ک  ايجاد ميمالک، وجود مشكل نيست بلك  ناتواني فرد در پرهيز

 (.2859کند است )انجمن روانپزشكي آمريكا، 

 سابقۀ مصرف مواد -2-5-5

آدمي ک  از آغاز زندگي خود همواره در جستجوی راهي و  دارد طوالني بسيار سابق  مخدر مواد مصرف

ها و دردهای خود بود، خيلي زود افيون و شيرۀ خشخاش را شناخت و ب  کار برد. برای فرار از رنج

 مورد متنوع هایتصور ب  را آن مختلف واماق ک  دهدمي نشان تاريخي ازمنابع آمده بدست اطالعات

 سال 1888) ميالد از قبل سال هزار 1 ب  متعلق گلي هایلوح  (.5919 ،5کوهن) دادندمي قرار استفاده

 مزايای از و پرداخت  خشخاش کشت ب  ک  هستند اقوامي ترينکهن از سومريان ک  دهدمي نشان( لقب

 سال صدها ،آشوری پزشكان. دناميدنمي «بخششادی» گياه را آن ک  طوری ب  ؛دان جست سود آن دارويي

 نقاشي و طرح صورت ب  آثار برخيهمچنين د. بودن برده پي ترياک دارويي خواص ب  مسيح ميالد از پيش

. مصريان آن را دارد وجود باستان مصر و روم نواحي در قبل سال 0888 ب  مربوط خشخاش با رابط  در

-کوزه شوديم گفت ناميدند. شده است( مي، شهری ک  خشخاش کشت مي9واژۀ تبس)مشتق از  2تبائيكا

 در ک  (قبل سال 9188) يحمس ميالد از قبل سال 5188 حدود يعني مفرغ دوره اواخر ب  متعلق های

 اين تااست  بوده شراب يا درآب محلول ترياک داری نگ منظور ب  احتماالً ،تاس شده ساخت  قبرس

 قبل سال 5112 در مصری پزشكان ک  بخشيسود و نافع داروهای در. دشو صادره مصر ب  ،رمخد ۀفرآورد

 ،اهسك  برروی را خشخاش گرز هاآن حتي و است شده ياد ترياک از مكرراً ،کردندمي تجويز ميالد از

 از هاآن آگاهي ۀنشان ک  اندکرده حک رومي هایمجسم  و هاتابوت روی جواهرات ،ييونان یاهسفالين 

 دراساطير کوکنار يا خشخاش تخم ازميالد، قبل سال 5188 در ،يتاريخ شواهد طبق. تاس ترياک خواص

                                                
1. Cohen 
2. Thebaica     
3. Thebes   



 

 مجسم جواني شكل ب  را خواب خدای بيشتر ،يوناني دراساطير. است بوده خواب سمبل ،رومي و يوناني

 (. 5919 کوهن،)د دار دست ب  کوکنار ازگل ایدست  ک  کنندمي

شناخت  و در درمان بيماران خود ار آن بهره و يوناني نيز ترياک را در دوران باستان ميپزشكان هندی 

اند. بقراط و تئوفرات، شاگردان ارسطو نيز مواد افيوني را برای پيشگيری و درمان اسهال و ديگر گرفت مي

دارويي افيون آشنا  سال پيش با اثرهای ضدّدرد و خواص 0888نمودند. اروپائيان نيز از دردها تجويز مي

 بوده اند.     

از آنجا ک  تا قرن نوزدهم، بشر ب  داروهای ضدّدرد و مسكن و داروهای جانشين ک  بتوانند خواص 

ها پيشرفت بسيار کمي داشت  ترياک را در خود داشت  باشند، دسترسي نداشت  و در زمينۀ ساخت آن

رابر سم و مارگزيدگي مقاوم بوده است، سردرد شد؛ در باست، ترياک، داروی همۀ دردها شناخت  مي

های شدن طحال، سنگ، شكايتمزمن، تهوع و سرگيج ، کری و گرفتگي نفس، کوليک، يرقان، سفت

کرده است ها، جذام، مشكالت مخصوص زنان، ماليخوليا و طاعون را درمان ميدستگاه ادراری، تب

 (. 5312، 5)اوکلي

ی اعتياد ب  ترياک در دست نيست. تنها سندی ک  و سندی در زمين  گون  اطالعاتبا وجود اين، هيچ

ميالدی است، گزارش يک پزشک انگليسي مشغول ب  کار در شهر لندن بوده است  5185مربوط ب  سال 

رسد ک  در هيچ کجا نسبت ب  مصرف ک  از مصرف زياده از حد ترياک سخن گفت  است. ب  نظر مي

 گراني وجود نداشت  است.   ترياک تا اواخر قرن حاضر ن

ترياک در کشورهای غربي، ب  آساني در دسترس قرار داشت  است؛ پزشكان اين ماده را ب   53در قرن 

شده و کردند. اين ماده در ميان همۀ طبقات اجتماعي مصرف ميآزادی و بدون هيچ محدوديتي تجويز مي

رسد ک  کاربرد گستردۀ آن برای دردها و ظر ميدر يک دوره ک  مصرف آن بيشتر گزارش گرديده بود، ب  ن

های زنان بوده است. با اختراع سرنگ در اواسط قرن نوزدهم و کاربرد آن در تزريق مواد برگرفت  ناراحتي

-از ترياک، ب  معتادان اين ماده افزوده شد. برای نمون ، تنها در ميان سربازان آمريكايي در جريان جنگ

؛ ب  نقل از 5336نفر ب  اين ماده معتاد شده بودند )دائره المعارف بريتانيكا،  088888های داخلي آمريكا، 

ها در وريد (. با گسترش کاربرد سرنگ در تزريق مواد و ورود مستقيم آن5902احسان منش و همكاران، 

وريد در ابتدا اين ايدۀ نادرست در ميان بسياری از پزشكان وجود داشت ک  اگر مواد افيوني از طريق 

تزريق شود، اعتياد ب  وجود نخواهد آمد. از سوی ديگر در پايان قرن نوزدهم، گسترش اين مواد افيوني در 

ميان افراد مطرود جامع  از قبيل قماربازان، زنان هرجايي، خالفكاران و مجرمين، اين مواد با جرم و خالف 

بيستم سوء مصرف مواد مخدر ب  يک بيشتر ارتباط يافت تا هدف های درماني و پزشكي. در آغاز قرن 

                                                
1. Oakley 



 

شماری برای کنترل قاچاق و المللي بيمشكل اجتماعي و جهاني تبديل شد و قوانين کشوری و بين

 (.  5902مصرف مواد مخدر وضع گرديد )احسان منش و همكاران، 

 تاریخچۀ مواد در ایران -2-5-2

گذرد. آنچ  ک  از شواهد تاريخي بر ادی نمياز آشنايي ايرانيان با ترياک و مواد مشتق از آن، زمان زي

آيد، ايرانيان باستان با ترياک آشنا نبوده اند، در اوستا و ادبيات باستاني هم نامي از آن برده نشده مي

 است. 

محمد زکريای رازی و ابن سينا از اولين کساني بودند ک  ب  خواص دارويي ترياک آشنا شدند و آن را 

اند. از آنجا ک  در ايران پيش از اسالم، نوشيدن الكل رايج بوده بردهخود ب  کار ميبرای درمان بيماران 

رفت  است، در برخي نقاط ايران است و پس از اسالم نوشيدن الكل مخالف با شعاير ديني ب  شمار مي

 (.5312مصرف حشيش و ترياک ب  عنوان يک داروی اولي  گسترش يافت  است )اوکلي، 

 ب . تاس بوده هند از و نادرشاه لشكر سربازان طريق از ايران ب  ترياک ورود ک  برآنند ننويسندگا برخي

 و است نداشت  وجود ايران در ميالدی 53 قرن اوايل و50 قرن اواخر تا کتريا کشيدن، نمحققا اين ۀگفت

 آن، تشاران در گانگانبي بعدها و آورده ارمغان ب  هند از را آن نادر سربازان، بار نخستين برای قوی ظنّ ب 

 شروع ندک دمعتق محققين از بسياری تعداد اما(. 5990، آذرخش)د انهبرد کار ب  را تدبير و کوشش نهايت

 بعضي ،آنان نظر ب  ک  آنجا تا است بوده صفوي  نشاها دورۀ در، ايران در خواریترياک گسترش آورسرسام

(. اطالعات دربارۀ ميزان آشنايي با مواد و 5960 ي،حسين انقربد )انبوده معتاد هم سلسل  اين پادشاهان از

های جهانگردان غربي ب  دست آمده است؛ برای نمون ، تاورني  عادات مصرف ايرانيان، عمدتاً از نوشت 

های بد و ميالدی در مورد چگونگي اعتياد در ايران نوشت: از عادت 5623جهانگرد فرانسوی در سال 

کم آن را خوردند. ابتدا سر سنجاق و بعد کم، استعمال ترياک است ک  حب کرده و ميانگيز ايرانيانحيرت

کشد، ديگر جرأت ترک آن را پيدا رسانند و هنگامي ک  کار ب  اينجا ميزياد کرده تا ب  حد فندق مي

لو و بندی، قطبي، محمدخاني، عليپور، قلع ؛ ب  نقل از احسان منش، بخشي5966کنند )کريم پور، نمي

 ديدن ايران از ق .ه 5801 سال در ک  شرقي هند انگليسي کمپاني جراح و طبيب وزير(. 5902همكاران، 

 و «کننديم مصرف ترياک شوند کيفور بخواهند وقت هر هاايراني» نويسدمي خود مۀسفرنا در است، کرده

 و نمايند پيدا ناراحتي ک آن بدون کنند استفاده ماده اين از زيادی مقدار توانندمي ند معتادانکمي اضاف 

 طلبيسلط  گسترش برای نيز هايانگليس (.5912ی، اسعد)د کننمي اپيد مستي ب  شبي  حالتي هاآن

 51 قرن درد. انداشت  ايران جمل  از مختلف کشورهای در ترياک استعمال ترويج در مهمي نقش ،خود

 اکثر و کردند هدي  درباريان ب  و دهرآو ايران ب  دور رخاو از را مضر متاع اين انگليس تجاری هایکشتي

 ايران در خشخاش کشت ترياک، کمبود و معتادان تعداد گسترش علت ب  تدريج ب  ؛ساختند معتاد را آنان

 در ک  يافت توسع  حدی ب ، کشور جنوبي و مرکزی قسمت در آن کشت سپس و شد آغاز يزد درحوالي



 

 معتاد ترياک ب  ،رمذکو آفت وخيم عواقب از خبربي وکشاورزان يانيوستار. شد ايجاد کمبود غالت کشت

-. برخي تاريخگرديدمي تجويز نيز نوزاد اطفال ب  حتي مسكن داروی عنوان ب  ترياک ک  آنجا تا شدند

 درگويند نويسان ميدانند. اين تاريخه. ق مي 5261نويسان، کشت ترياک برای اولين بار در ايران را سال 

 انحصار در آن فروش و خريد و شدمي محسوب دربار تجمالت از ترياک کشيدن ،قاجاري  سلطنت زمان

 تشويق ترياک کشيدن ب  را مردم نيز انگليس ايادی ،دوران اين در. بود کشور درآمد منابع از يكي و دولت

 نقش ،قاجار دوران در مردم ماندگيعقب و ناآگاهي و ترياک تجارت از حاصل  سرشار درآمد. کردندمي

پس از انقالب  (.5913، زمان تاج) است کرده ايفا ترياک استعماری سياست گسترش جهت در ثریؤم

مشروط  با توج  ب  اهميت مسألۀ اعتياد ب  ترياک، در دورۀ دوم مجلس شورای ملي، قانون تحديد ترياک 

بيني شده بود ک  متأسفان  اعتياد پيشای هم برای ترک ب  تصويب رسيد. در اين قانون، برنامۀ هفت سال 

قانون انحصار ترياک و مجازات مرتكبين قاچاق  5981فرصت اقدام عمل در آن زمين  پيدا نشد. در سال 

مواد افيوني و توليد و توزيع غيرقانوني آن تصويب شد. ب  اين ترتيب، توزيع و فروش ترياک در انحصار 

ترک اعتياد در نظر گرفت  شد.  دولت، بخشي از ترياک توليد شده  دولت درآمد و يک برنامۀ ده سال  برای

را ب  مردم و بخش ديگری را برای تهيۀ ارز ب  منظور استفادۀ پزشكي و دارويي در اختيار کشورهای 

اين انحصار و کنترل محدود هم از بين  5928داد تا اينك  با فرا رسيدن حوادث سال اروپايي قرار مي

ی جنگ دوم جهاني و پس از آن، قاچاق مواد افيوني و اعتياد ب  آن، رواج بيشتری يافت هارفت. طي سال

تا آنك  ب  دنبال اقدامات سازمان ملل متحد، تشكيل انجمن مبارزه با الكل و ترياک و برخي عوامل ديگر 

 شود. ميشود ک  با تصويب قانون منع کشت، مشخص دورۀ جديدی از مبارزه با اعتياد افيوني آغاز مي

قانون منع کشت خشخاش و جلوگيری از مصرف غيرپزشكي ترياک از تصويب  5990در بهمن سال 

مجلس گذشت. اهميت اين قانون در آن است ک  برای نخستين بار، وزارت بهداری را مسئول مسئلۀ 

. اين برنام  های مكشوف  برای درمان معتادان معين شدای از محل ترياکمعتادان قرار داده و نيز بودج 

ب  داليلي از جمل  وسعت کشور و پراکندگي جمعيت، فساد دستگاه حكومتي، وجود دو همسايۀ 

کار در شرق و غرب کشور و نبود برنامۀ درماني راهبردی، موفق نبود. پس از چندی در سال خشخاش

ب  تصويب ، دولت قانون منع کشت خشخاش را لغو و ب  جای آن قانون کشت محدود خشخاش را 5900

رساند ک  طبق آن، وزارت تعاون و امور روستايي مأموريت يافت تا ب  افرادی اجازه دهد ک  ب  کشت 

درصد از درآمد دولت از ترياک، صرف درمان معتادان و  08محدود خشخاش اقدام کنند و مقرر گرديد ک  

ل درماني برای همۀ آنها های پيشگيری شود. در مورد معتادان هم تصميم گرفت  شد چون وسايبرنام 

های جسمي و کهولت سن، قادر ب  ترک نبودند، ای ب  علل بيماریمهيا نبود و افزون بر آن، چون عده

همچنين مانعي در راه اشاعۀ هروئين بود، تحت شرايطي، با صدور کوپن، سهميۀ ترياک داده شد؛ ب  اين 

آمد. شرايط صدور کوپن از اين قرار بود ک  اوالً ترتيب، برای نخستين بار معتاد رسمي در کشور ب  وجود 

در امتحان ادرار ثابت شود ک  شخصِ متقاضي معتاد است، ثانياً عدم توانايي فقط ب  جهت کهولت يا يک 



 

های بعد نشان داد ک  برنامۀ صدور کوپن ب  صورتي ک  بيماری جسمي قابل قبول باشد. رويدادهای سال

المللي در راستای ايران قرارداد بين 5365(. در سال5913ارد )ضرابي، انجام گرفت نتيجۀ مطلوبي ند

 در مورد مواد روانگردان را امضاء کرد. 5315مبارزه با مورد مواد مخدر و همچنين پيمان سال 

درصد از کل جمعيت ايران معتاد ب  مواد  1بر پايۀ برآورد مقامات رسمي جمهوری اسالمي ايران،  

يک مبارزۀ ملي علي  مصرف مواد مخدر آغاز گرديد و  5910ک بودند. از اين رو در سال مخدر ب  ويژه تريا

تری يافت و برای قاچاقچيان مواد مخدر تا مجازات اعدام چند ماه پس از آن، اين مبارزه دامنۀ گسترده

 بيني گرديد.    پيش

 مدت ب  ایهدور و لغو مجاز معتادان ترياک يۀسهم آن طبق ک  تصويب شد قانوني 5913 ماه خردادر د

 ب  عهدۀ ک  بگير سهمي معتادان بازگيری 5913 ماه شهريور درپايان. شد مقرر اعتياد ترک عنوان ب  ماه 6

 درآذرماه نيز معتادان ساير بازگيری و رسيد اتمام ب  بود ترياک سهيم  وکنترل توزيع عامل هایدرمانگاه

 مجرم، معتاد و جرم، اعتياد ،پس آن از و رسيد پايان ب  درمان ۀماه 6 قانوني مهلت اتمام از پس 5913

 قرار مخدر مواد دادسرای اختيار و مسئوليتۀ درحوز دانامعت مسألۀ ب  رسيدگي ن،قانو بنابر و شد شناخت 

 دادسرای نظر تحت ک  معتاداني برای بازپروری هایبرنام  اجرای جهت الزم طرح ،ستاد اين و گرفت

مجمع  5961(. در سال 5961 ادرنگ،) نمود اراي  و تهي  شدندمي دارینگ  مربوط  کزمرا در انقالب

اين قانون،  99ماده نمود، مادۀ  91تشخيص مصلحت نظام، اقدام ب  تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر در 

گذاری در ستاد مبارزه با مواد مخدر را با شمار زيادی از اعضا تأسيس نمود. اين ستاد تالش در سياست

آور، های زير نمود: بازپروری، درمان، نگهداری معتادين، پيشگيری از گرايش ب  مواد مخدر اعتيادزمين 

در قانون  5916تبليغات مربوط ب  امر مبارزه با اعتياد ب  مواد مخدر، کنترل مواد و قاچاق آن. در سال 

 خدر را اعالم نمود.يادشده اصالحاتي انجام شد و وظايف ستاد مبارزه با مواد م

سال  ايران و عراق، کنترل مواد مخدر همانند بسياری از  0کشيدن جنگ گفتني است ک  با زبان 

-ای از کوششهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي توسط دولت تحت تأثير قرار گرفت و بخش عمدهبرنام 

در ورد درخور توجهي را در پي نداشت. های انجام شده پيرامون مبارزه با اعتياد و کنترل مواد مخدر، دستا

 و بيمار عنوان ب  معتاد بلك ، شودنمي نگاه جرم و مجرم منظر ب  اعتياد و معتاد ب  های گذشت طي سال

-روش ک  شودمي نگريست  بيماری عنوان ب  ،باشدمي جهاني مسألۀ و بحران چهار جزو اکنون ه ک  اعتياد

 (.5908، زاده ونقي فراهاني زاده محمد) است يافت  گسترش آن درمان برای رواني و دارويي های

با تمام اين اوصاف و با وجود اينك  کشور ايران ب  عنوان يكي از کشورهای فعال خاور نزديک و خاور 

های درماني و کنترلي آن در سازمان ميان  در زمينۀ مبارزه با مواد مخدر و کوشش در راستای خط مشي



 

اند ک  مشكل اعتياد ب  مواد مخدر در ايران هنوز جدی ها نشان دادهست اما بررسيملل شناخت  شده ا

 (.        5335، 5است )اسپنسر و اگاهي

، ب  نقل از احسان منش و کريمي 5300وند، شده در زمينۀ چگونگي اعتياد )دالهای انجامبررسي

ين شهرها و مصرف ترياک در ( نشان داد ک  مصرف هروئين، بيشتر در ميان ساکن5910کيسمي، 

درصد معتادان، مصرف هروئين را  08ساکنين مناطق روستايي رواج داشت  است. اين بررسي نشان داد ک  

 (. 5335سالگي يا پس از آن آغاز کرده اند )اسپنسر و آگاهي،  28در سن 

هزار  51ش از ساالن  ب  بيدر حال حاضر، زيان و خسارت ناشي از سوء مصرف مواد مخدر در کشور، 

آمارهای موجود، ميزان مصرف مواد مخدر را باال (. 2858رسد )هاديان مبارکي، نوری، ملک پورميليارد مي

سال گذشت ، روند کلي آن رو ب  افزايش بوده است )وسيلوا،  08ک  در طي ب  طوری ؛دهندنشان مي

2858.) 

 میزان شیوع مصرف مواد  -2-5-9

UNODCمواد مخدر و جرم سازمان ملل ) طبق اعالم دفتر مقابل  با
( تعداد مصرف کنندگان مواد 2

سال( تخمين زده شده  60تا  51درصد از کل جمعيت بين  2/1ميليون نفر ) 218مخدر جهان حدود 

کنندۀ ميليون نفر مصرف 50کنندۀ حشيش و ميليون نفر، مصرف 520است ک  از اين تعداد حدود 

ميليون  59کنندۀ کوکائين و ميليون نفر مصرف 20، 9کنندۀ اکستازیصرفميليون نفر م 3ها، آمفتامين

باشد مربوط ب  حشيش مي 2859کنندۀ مواد افيوني هستند. بيشترين رکورد مصرف در سال نفر مصرف

 (. 2859)دفتر مقابل  با موادمخدر و جرم سازمان ملل، 

 2/5اد مخدر اعالم شد حاکي از وجود توسط سازمان مو 5911در ايران، طبق آمار رسمي ک  در سال 

ميليون معتاد در کشور بود. بر اساس ارزيابي سوء مصرف مواد در ايران ک  توسط سازمان بهزيستي،  2تا 

بخش پيشگيری و برنامۀ کنترل مواد سازمان ملل انجام شده است، شيوع شكل جديد سوء استفاده مواد 

اعالم شد،  5935ير بوده است. آمار رسمي ک  در سال ب  خصوص مواد مخدر بين يک تا دو درصد متغ

سال اعالم کرده است ک  البت   51معتادان کشور را حدود يک و نيم ميليون نفر و با ميانگين سني 

(. 5935زنند )ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمارهای غيررسمي، رقمي بسيار بيش از اين را تخمين مي

سال گذشت   08ک  در طي ب  طوری ؛دهندد مخدر را باال نشان ميآمارهای موجود، ميزان مصرف موا

-ترين مواد مصرفي در ايران مي(. مواد افيوني بيش2855روند کلي آن رو ب  افزايش بوده است )وسيلوا، 

  (.5935باشد )ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

                                                
1. Spencer & Agahi 
2. United Nations Office on Drugs and Crime 
3. XTC 



 

 گردانانواع مواد روان -2-5-4  
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مصرف در دنياست. سوء مصرف و وابستگي ب  الكل اغلب با واد مورد سوءترين مالكل يكي از شايع

کنندۀ سيستم عصبي مرکزی است و گيرندۀ اختصاصي شود. الكل، تضعيفناميده مي« الكليسم»عنوان  

های غشاء نوروني است. در سيستم عصبي مرکزی ندارد و فعاليت آن از طريق مداخل  در سيستم

ب  رفتار نامناسب جنسي و پرخاشگری، نااستواری خلقي، اختالل در قضاوت، مسموميت با الكل منجر 

ارادی کرۀ چشم )نيستاگموس(، اختالل در توج  و حافظ  و رفتن نامتعادل، حرکت غيرگفتار نامفهوم، راه

 (.   5901؛ ترجم  پورافكاری، 2881شود )کاپالن و سادوک، بهت يا اغماء مي

 داروهای محرک -2

-های عصبي نوراپيها گروهي از داروها هستند ک  از نظر ساختماني با ناقل: آمفتامين2تامينالف( آمف

آمفتامين آمفتامين و متانفرين و دوپامين مربوطند. ترکيبات آن شامل متيل فنيديت، دکسترونفرين، اپي

-ستفاده قرار ميها اغلب برای بهبودی کارآيي، کاهش خواب و ايجاد سرخوشي مورد اهستند. آمفتامين

کنند. های طوالني از اين مواد استفاده ميگيرند و معموالً ورزشكاران، دانشجويان و رانندگان مسافت

آلودگي، چاقي و برخي از موارد افسردگي مقاوم ها شامل پرتحرکي کودکان، خوابمصرف طبي آمفتامين

ها عت ظاهر شود. مسموميت با آمفتامينها ممكن است ب  سرب  درمان است. وابستگي رواني ب  آمفتامين

شود باعث خونريزی مغزی بر اثر افزايش شديد فشار خون، آريتمي قلبي، دليريوم، تشنج، اغما و مرگ مي

 (.5901؛ ترجم  پورافكاری، 2881)کاپالن و سادوک، 

روهای دردزای توان از منابع مختلفي مانند قهوه، چای، سودای کافئيني، داکافئين را مي9 ب( کافئين:

آلودگي يا محرک يا داروهای کاهندۀ وزن بدست خواببدون نسخ  و داروهای سرماخوردگي، داروهای ضد

هايي ک  ممكن است در پي مصرف آن در روز ظاهر شوند عبارتند از: ناآرامي، عصبانيت، آورد. نشان 

ظمي جريان تفكر و گفتار، تپش قلب نربطي يا بيادراری، کشيدگي عضالني، بيخوابي، پربرانگيختگي، بي

قراری رواني حرکتي است. گرچ  مقدار زيادی از ناپذيری و بيهای خستگينظمي ضربان قلب، دورهيا بي

تواند باعث کندی نبض شود )انجمن تواند ضربان قلب را افزايش دهد ولي مقادير اندک آن ميکافئين مي

 (.        2888روانپزشكي آمريكا، 

                                                
1.Alcohol 
2.Amphetamine 
3. Caffeine 



 

ها و ترکيبات آيد و ب  شكلای طبيعي است ک  از گياه کوکا بدست ميکوکائين ماده :5کائينج( کو

های های کوکا، خمير کوکا، کوکائين هيدرو کلرايد و آلكا لوئيدشود )مانند برگگوناگون مصرف مي

ات آن، کوکائين مانند باز آزد و کراک( ک  قدرت آن ب  علت درجات مختلف خلوص و سرعت آغاز تأثير

دقيق  برای حفظ حالت نشئ  نياز ب  مصرف مكرر  18تا  98متفاوت است. ب  دليل عمر کوتاه آن تقريباً 

شود و آغاز مي« نشئ »يا « اوج»رسد. مسموميت با کوکائين معموالً با يک احساس آن ضروری ب  نظر مي

شدن يا ني يا ذهني، معاشرتيشامل يک يا بيش از يكي از موارد است: شنگولي همراه با نيرومندی بد

حرفي، اضطراب، فردی، پربودن، حساسيت ميانقراری، گوش ب  زنگفعالي، بيگرايي، بيشجمع

پنداری، خشم و اختالل در قضاوت و در موارد مسموميت مزمن و يا وخيم، افت عاطفي يا خودبزرگ

وج  ب  شيوۀ مصرف کوکائين، انواع گيری اجتماعي. با تزدگي و کنارههيجاني همراه با خستگي يا غم

های جسماني ممكن است ظاهر شوند. کساني ک  کوکائين را از راهِ بيني )استنشاق( مختلفي از بيماری

ها سوراخ نکنند اغلب دچار سينوزيت، التهاب و خونريزی مخاط بيني شده و ديوارۀ بيني آمصرف مي

ر معرض خطر عوارض تنفسي قرار دارند )مانند سرف ، کنند، دشود. اشخاصي ک  کوکائين را دود ميمي

های پوششي مجرای بيني(. افرادی ک  بورنشيت و التهاب بافت ريوی بر اثر تحريک و التهاب بافت

کنند معموالً مانند کساني ک  ب  مواد افيوني وابست  هستند، عالئم و آثار سوزن در کوکائين تزريق مي

های مكرر و افزايش ک  ناشي از تزريق HIV) )2د. ويروس نقص ايمني انسانساعد يا بازوی آنان وجود دار

بند و باری جنسي است، با وابستگي ب  کوکائين رابط  دارد. همچنين وابستگي ب  کوکائين معموالً با بي

تغذي  همراه است، زيرا کوکائين دارای عوارض کاهندۀ اشتهاست )انجمن عالئم کاهش وزن و سوء

 (.2888آمريكا،  روانپزشكي

 زامواد توهم -9

شوند. سر دستۀ اين گروه ای از مواد هستند ک  موجب ايجاد تغييراتي در خلق و خو و ادراک ميدست 

روز مصرف  0تا  9نسبت ب  اين دارو خيلي سريع و پس از  0است. تحمل 9(LSDاز مواد ال.اس.دی )

ها، عاليم ترک ظاهر نمي آيد و با قطع آنبوجود نميزاها آيد. وابستگي جسماني ب  توهممداوم پديد مي

دهد، در دو در يک ساعت روی مي LSDتواند پديد آيد. شروع اثرات مصرف شود اما وابستگي رواني مي

يابد. اين آثار عبارتند از: ساعت دوام مي 50تا  0تا چهار ساعت پس از مصرف ب  اوج مي رسد و معموالً 

، ترس از ديوانگي، افكار پارانوئيد، اختالل در قضاوت، 1ني )اضطراب، واکنش پنيکتغييرات رفتاری يا روا

رفتارهای خودآزاران  و حتي خودکشي(، اختالل ادراکي )مسخ شخصيت، مسخ واقعيت، توهم، خطای 

                                                
1. Cocain 
2. Human Immunodeficiency Virus 
3. Lysergic acid dyethlamide 
4. Tolerate 
5.Panic 



 

ها يا ديدن صداها(، تحريک سيستم آميزی ب  صورت درآميختن ادراکات مثل شنيدن رنگحسي، حس

ش، تعريق، تپش قلب(، اختالل تعادل، افت عملكرد شغلي و اجتماعي )کاپالن و سادوک، خودمختار )لرز

 (.   5901؛ ترجم  پورافكاری، 2881

 5حشیش -4

های گياه شاهدان  را قطع کرده و خشک کنند و ب  صورت سيگار ها و ساق های فوقاني، جوان اگر برگ

شدۀ مانند و خشکگويند. حشيش از ترشحات صمغميجوانا يا بنگ بپيچند، محصول بدست آمده را ماری

شدۀ حشيش های گياه است و روغن حشيش از اسانس متراکم و تقطيرهای زيرين برگها و بخشجوان 

در آسيا، هاوايي و 2های اخير نوع ديگر بسيار قوی حشيش ب  نام سنسيميالآيد. در سالبدست مي

کنند ولي ممكن است آن را بلعيده ادۀ حشيش را معموالً دود ميکاليفرنيا توليد شده است. ترکيبات خانو

ترين مشخصۀ مسموميت با حشيش، وجود تغييرات و گاهي نيز مخلوط با چای يا غذا مصرف کنند. مهم

رفتاری يا رواني ناسازگار و قابل مالحظۀ باليني است ک  طي مصرف حشيش يا اندکي پس از آن ظاهر 

-شود و ب  دنبال آن، نشان آغاز مي« نشئ »يا « اوج»مسموميت با يک احساس شود. ب  طور معمول، مي

مورد و خود بزرگ پنداری، آرامش، خواب آلودگي، اختالل در های بيهايي مانند شنگولي همراه با خنده

شده، اختالل در عملكردهای حرکتي و حافظۀ کوتاه مدت، اختالل در قضاوت، ادراک حسي تحريف

شوند. تقريباً در يک سوم اشخاصي ک  ب  طور منظم )يعني روزان  يا دن زمان ظاهر ميشاحساس کند

-پذيری مشاهده ميکنند، انواع خفيف افسردگي، اضطراب يا تحريکتقريباً هر روز( حشيش مصرف مي

 (.2888شود )انجمن روانپزشكي آمريكا، 

 9سایکلیدینفن -1

شود. های کريستال، گردِ فرشت  و صلح نيز خوانده ميمای صناعي است و ب  نافن سايكليدين ماده

-آيد و وابستگي فيزيكي ب  طور کلي ايجاد نميسايكليدين بوجود ميتحمل، ب  تدريج نسبت ب  آثار فن

سايكليدين، وجود تغييرات ترين مشخصۀ اصلي مسموميت با فنشود ولي وابستگي رواني شايع است. مهم

 -قراری روانيناپذيری، بيبينيانند پرخاشگری، تهاجم، تكانشگری، پيشناسازگاری رفتاری است )م

شود(. اين تغييرات با دو يا بيش سايكليدين يا اندکي پس از آن ظاهر ميحرکتي ک  در جريان مصرف فن

کردن، از دو مورد از عاليم زير همراه است ک  طي يک ساعت پس از مصرف دارو )يا اگر با روش دود

 شوند: نيستاگموس عمودی يا يا تزريق وريدی مصرف شود، در مدت زمان کمتر از آن( ظاهر مياستنشاق 

                                                
1. Cheras 
2.Sinsemilla 
3. Phencyclidine 
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Current study was conducted in order to determining effectiveness of self-instructional 

training on Craving, Emotional regulation, Effotrful control and Psychological health in 

People with substance dependency. The method of this study was experimental and its 

design was pre-posttest with control group. The whole people with substance dependency 

referred to Ardabil centers addiction treatment in the summer of 1394 comprised statistical 

population of this research (N= 300). Thirty people were selected by cluster sampling 

method from this population and were assigned randomly to experimental and control 

groups (thus, first, by get notified that there are two addiction center in Ardabil, 

Abibeiglou center selected and between the people whom were hospitelized in this center, 

30 people randomly selected). Subjects of experimental group were treated by 8 sessions’ 

therapeutic intervention in 1/5 hours twice a week. Subjects of both groups were evaluated 

by Craving short scale, Cognitive emotion regulation scale, Adult temperment short form 

scale and General health questionnaire in both pre and posttest. The gathered data analyzed 

via multivariate covariance method by using SPSS software. The results of multivariate 

covariance analysis showed that there is significant different between the mean scores of 

experimental and control group in variable Craving, variable Emotion regulation and its 

components: Self-blame, Cathastrophizing, Positive Reappraisal and Rumination, variable 

Effortful control and its components: attention control, inhibition control and activity 

control and variable Psychological health and its components: physical problems, anxiety, 

disturbance in social function and depression (P< 0/05). The results of this study showed 

that self-instructional training is effective on remission of Craving, Emotion regulation, 

Effotrtful control and Psychological health in People with substance dependency. So, 

specialists can use this therapy training as a tool to improve Craving, Emotion regulation, 

Effortful control and Psycological health in this people.
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