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  110صفحه:   تعداد      10/12/1388التحصيلي:

سوء مصرف کنندگان مواد، مهارتهاي هوشياري فراگير،  ها:کليد واژه

 فراشناخت، تنظيم هيجان و رفتار بين فردي. 

ي مزمن و چکيده: سوء مصرف مواد مخدر و وابستگي به آن يک پديده

عود کننده است که با آسيب هاي شديد جسمي، مالي، خانوادگي و 

ي  مهارتهاي وهش حاضر با هدف تعيين رابطهاجتماعي همراه است. پژ

هوشياري فراگير، فراشناخت و تنظيم هيجان با رفتار بين فردي سوء 

ي ي آماري پژوهش شامل کليهمصرف کنندگان مواد انجام شد. جامعه

ي مواد به مراکز ترک اعتياد شهرستان مراجعين سوء مصرف کننده

سوء مصرف کننده ي مواد  نفر 100ي اين پژوهش اردبيل بود. نمونه

ها بود که به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده

ي فراشناخت، ي مهارتهاي هوشياري فراگير، پرسشنامهاز پرسشنامه

مقياس تنظيم هيجان و شاخص رفتار بين فردي استفاده شد. جهت تجزيه 

ستگي پيرسون و تحليل اطالعات حاصل از پژوهش، از روش هاي ضريب همب

و ضريب رگرسيون چند متغيري استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که 

بين مهارت هاي هوشياري فراگير و شاخص رفتار بين فردي رابطه ي 

( وجود دارد. بين فراشناخت و P  ،42/0 =r <001/0مثبت معني دار )

(  P ،34/0- =r<01/0شاخص رفتار بين فردي رابطه ي منفي معني دار )

( و  r=37/0بدست آمد. همچنين راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان)

( با شاخص رفتار بين فردي r=-32/0راهبردهاي منفي تنظيم هيجان)

نتايج تحليل رگرسيون چند  (.P< 01/0ي معني داري داشتند)رابطه

درصد واريانس مربوط به شاخص  36حدود متغيري نشان داد که که 

اي فراشناخت، مهارت هاي هوشياري رفتار بين فردي توسط متغيره

اين  شود.فراگير، راهبردهاي مثبت و منفي تنظيم هيجان تبيين مي

با توجه به نقش هاي پژوهشي ديگر همسويي دارد. نتايج با يافته

مهارتهاي هوشياري فراگير، فراشناخت و راهبردهاي تنظيم هيجان در 

کرد که اين توان بيان رفتار بين فردي سوء مصرف کنندگان مي

متغيرها نقش مهمي در پيشگيري از سوء مصرف مواد دارند و با طراحي 

هاي آموزش مهارتهاي هوشياري فراگير، مهارتهاي فراشناختي و برنامه

توان رفتار بين فردي آنها را بهبود راهبردهاي تنظيم هيجان مي

 بخشيد. 
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 مقدمه

تنوع و عوارض ناشي از آن ، افزايش مصرف مواد مخدر   

ف مواد . مصراستيكي از حادترين مشكالت بهداشتي جوانان 

در سالهاي اخير و يكي  ترين معضالت بشريمخدر يكي از جدي

باشد و تا به حال هيچ هاي انساني ميترين پديدهاز پيچيده

 انسان را به چالش نخوانده است. اندازهاين به اي پديده

ها و پايه و سابقه استيبدر تاريخ بشر  وع آنيزان شيم

گيري برد و پيشيل ميي انساني را به تحلهاي جامعهبنيان

-روشها و تكنيك ،هاي متعدداز آن نيازمند كاربرد تئوري

سرعت انتشار مصرف  (.1994، 1باشد)آواالكانتيهاي متنوع مي

روه سني است و به مواد مخدر در جوانان باالتر از هر گ

افزايش سوء مصرف مواد  1970تا  1960ي خصوص در طي دهه

وهاي ممنوعه در ميان مصرف دار 1992يافت و از سال 

 (.2002و همکاران،  2دياسنجوانان افزايش يافته است)

اي چند هزار ساله دارد. مصرف مواد در كشور ما سابقه   

 400ياك كه به از اولين احكام مربوط به ممنوعيت مصرف تر

شود كه عوارض آن صدها سال گردد، روشن ميميسال پيش بر

ا به خود جلب كرده است. است كه توجه مسئولين مملكتي ر

باالترين ميزان مصرف در طول قرن اخير كشور ما داراي 

 (. 1384موقر و همکاران، يميرحمواد افيوني در جهان است)

-رد توجه روانمصرف مواد مخدر يك موضوع خاص مو سوء   
شناسان باليني و روانپزشكان است، چرا كه اين مسئله 

ت در اقشار مختلف جامعه داراي عواقب سوء و منفي بلند مد

امروزه مشكل سوء مصرف مواد مخدر چنان (. 1999، 3کاراست)

ي عصر به عنوان يكي از چهار بحران عمدهشدت يافته كه 

ط زيست و فقر، از حاضر در كنار تهديد اتمي، آلودگي محي

 (. 1380ستاد مبارزه با مواد مخدر، آن ياد مي شود)

سوء  ياسيو س ي، اجتماعيختشنا، روانيعوارض متعدد بهداشت

 يهيمصرف مواد سالمت جامعه را به خطر انداخته است، بد

مورد  يد اطالعات و دانش داخليتول يطين شراياست که در چن

-، برنامهيگذاراستيدر بهبود س ياساس يتواند نقشياز مين
 د.يفا نمايو انجام مداخالت ا يزير

ک سو يمواد از ، رفتار سوء مصرف 4بر اساس نظر بندورا   

روابط  يت در حوزهيد و تقوي، تقليبردارالگو يلهيبوس

 ر عوامليگر تحت تأثيد يود و از سوشيآموخته م يردفنيب

 يفرد يشناختها و باورها يهمچون خودکارآمد يفرددرون

تار سوء مصرف مواد در فر يو يدهيرد. به عقيگيقرار م

ان و همساالن مربوط ن، دوستينقش خصوصًا والد يان الگوهايم

مثبت و موافق  يها و باورهاگر به نگرشياست، و از طرف د

 يادراک شده ييز تواناينقش در مورد مواد و ن يالگوها

                                                 
1- Avalanti       2-  Sneed            3- Carr            4- Bandura 
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 يا امتناع از مصرف مواد بستگيمصرف  ينوجوان برا

 (. 1986بندورا، دارد)

(، رفتار سوء 1991)1ا، دونوعا و کاستدگاه جسرياز د   

تعامل  يجهيآموخته شده نت ينوان رفتارمصرف مواد به ع

ک ي ي، وقتياست. بنا به نظر و يفردنيو ب ين عوامل فرديب

ن، احساس يينفس پاهمچون عزت ييهايژگيبا و و جوان نوجوان

 يها، باورها و نگرشيروني، منبع کنترل بييطرد و جدا

قرار  يها و افرادتيمل با موقعامثبت نسبت به مواد در تع

هستند،  مصرف مواد يق کنندهيا تصديکننده ب يترغ دارد که

 رد. يگيشتر در معرض سوء مصرف مواد قرار ميب

، يآگاه، خودنفس باالهمچون عزت ييرهايت متغيتقو   

 و حفظ روابط سالم و يمسئوالنه، توان برقرار يريگميتصم

را و جوان نوجوان  يتواند مهارت و آمادگيابراز وجود م

سوء  دخطر)مانن يهاتيمؤثر با عوامل و موقع يدر مقابله 

)کاپالن و همکاران، به نقل از مصرف مواد( ارتقا دهد

 . (1378ان، يطارم

سوء  يشناختل يتحلژه در يممکن است ارتباط و 2فراشناخت

دگاه يبه مواد داشته باشد. از د يمصرف مواد و وابستگ

ع يح سراصال يمؤثر برا يلهيک وسي، مصرف مواد يفراشناخت

 ييهامانند احساسات، افکار و خاطره يشناخت يدادهايرو

  .(1999، 3)توناتواستا نامطلوب يآزارنده 

 يشناخت يدادهايم رويافراد معتاد کمتر قادر به تنظ   

و  ياهداف اختصاص يريگيمختلف هستند و در پ يو روان

عدم  يآنها برا يل قويشوند، تمايمداخله دچار ضعف م

مختل  يفراشناخت ياز باورها يد بازتابيتن شاشيکنترل خو

مصرف مواد  يبرا يديکل يزهيک انگي 4جانيم هياست. تنظ

(، در واقع 1997، 6زين؛ خانت1985، 5ويلز و شيفمنباشد)يم

کنندگان اغلب مصرفشان را به مسکن بودن مواد نسبت مصرف

ن گزارشات ي(، همچن1986، 8برگر؛ اسپيل1971، 7فريسدهند)يم

شود يشتر ميب يات موقعياند که مصرف دخاننشان داده يمهم

-يشان ميا پرين ي، مضطرب، غمگيکه اشخاص عصبان

 (.1993، 10؛ شيفمن1974، 9روسل، پتو و پاتلشوند)

 يعلم يدر جامعه 11ريفراگ ياريهوش است که چندين سال   

را به خود معطوف نموده است و به عنوان  ياديتوجه ز

ده از توجه بدست آم يلحظه از تجربهلحظه به  يآگاه

موجود  يتجربه ها يرش بدون داوريهمراه با پذ هدفمند،

ر يفراگياري(. امروزه هوش3020، 12زين-شود)کاباتيف ميتعر

                                                 
1- Jesser, Donovan & Casta        2- metacognition                  3- toneatto               4- emotion regulation                    

5- Wills & Shifman                     6- Khantzian                        7- Frith                     8- Spielberger                                       

9- Russel، Peto & Patel              10- Shiffman                         11- mindfulness                          

12- kabba-Zinn                          13- Ligh، bowen & marlatt   14- Grossman, Niemann, Schmidt & Wallach                                                                
 
 

 
  

 

 
 

 
   

 

           
     

 
 

 



 

 
4 

شتر يوارد مباحث مربوط به سوء مصرف مواد شده است، و ب

-يآن را در درمان اختالل سوء مصرف مواد بکار م

، (. از نظر گروسمن2005، 1تچ، باون، و ماراليرند)ليگ

لحظه به لحظه از  ي(، آگاه2004)2ت و واالچيمان، اسمين

ط فراهم ياز مح يتر و مؤثرتراحساس زنده يتجارب زندگ

 شود.يشتر در فرد ميکند که منجر به حس کنترل بيم

ن ارتباااط يااين هاادف از پااژوهش حاضاار تعيبنااابرا   

 يجان)منفيم هينظر، فراشناخت و تيفراگ ياريهوش يمهارتها

سوء مصرف کنناادگان ماواد  ين فرديب يو مثبت( با رفتارها

 باشد.يم

 

 ان مسألهيب

اي به چه زاويه صرف نظر از اينكه از 3سوء مصرف مواد   

هاي جسمي،  بيآسست مزمن كه ا ايآن نگاه كنيم، پديده

به دنبال  ياديزرواني، اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي 

جدي در كنشهاي ه شخص درگير را دچار افت دارد. به طوري ك

سوء مصرف مواد،  4TR-IV-SMDدر  كند.فردي و اجتماعي مي

مواد که به مسائل مکرر و  يانطباقريمصرف غ يالگو

خطرناک، و  يهاتينامطلوب )مثاًل مصرف در موقع يامدهايپ

ف شده يگردد، تعري( منجر ميو شغل ي، اجتماعيمسائل قانون

يكي از معضالت مهم  حاضرمواد در حال  سوء مصرف است.

ت و در مردان بيش از زنان اس آناجتماعي است و ميزان 

 (.5،1992يابد)جانستون اين امر با افزايش سن شدت مي

از جرم و کنترل مواد سازمان  يريشگيدفتر پ   

ت ين جمعيکنندگان مواد را در ب، تعداد  مصرفUNODC(6(ملل

درصدکل  5ا يون نفر يليم 200، ساله سراسر جهان 15 – 16

، آن درصد( 4ون نفر )يليم 16ت برآورد نموده است که يجمع

 يون نفر مصرف کنندهيليم 11و  7يونيمواد اف يمصرف کننده

ز تعداد مصرف کنندگان مواد يران نيدر اباشند. يمن يهروئ

 ون نفر برآورد شده است. مواديليم 3/3تا  8/1ک به ينزد

، 8يباشند) مکريران ميدر ا ين مواد مصرفيشتريب يونياف

2002.)    

و  وادو درمان سوء مصرف م يريشگيپ درک، يتالش برا   

د شود که چرا افراين سؤال شروع ميبا ا يروان يهايماريب

ر بر عوامل خطرساز و ياخ يپژو هشهاکنند؟ يمصرف م مواد

 ياگرچه بر عاملها .اندچندگانه متمرکز شده يشناسسبب

شود، اما سوء -يار ميد بسيش به مواد تأکيدر گرا يجتماعا

                                                 
 
 {ج
1-  Substance abuse        2- Diagnostic and statictical manual of mental disorde         3- Johnston                                     

4- United Nations office for odug control and  crime                                                   5- Opioid user 

6- Mokri                         7- Glantz                                     
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ز ين يو روانشناخت يستيز يندهايتواند با فرايمصرف م

   .(1992، 1گالنتزارتباط داشته باشد)

-نيوجود دارند که روابط ب ياديز يروانشناخت يرهايمتغ
دهند ير قرار ميگان مواد را تحت تاثسوء مصرف کنند يفرد

 يو مهارتها يجانيم هيفراشناخت، تنظش ن پژوهيدر اکه 

     رند. يگيقرار م يمورد بررسر يفراگ ياريهوش

ان ساوء يااسات کاه در جر ييرهاياز متغ يکيفراشناخت    

( 1979) 2باه اعتقااد فاالول گردد.يمصرف مواد مخدر مختل م

، يابيااست کاه در ارز يشناخت ينديا فرايدانش  فراشناخت

کرد شاناختا کنترل شناخي ينيبازب  يت مشارکت دارد و عمل

    کند.يم ميرا تنظ
 يهاالياتحل باا ياژهياممکن است باه طاور و فراشناخت   

افراد وابسته به مواد مخدر ارتباط داشته باشاد.  يشناخت

ع يرات سرييسوء استفاده از مواد تغ يدگاه فراشناختياز د

ا يمانند احساسات، افکار  يشناخت يدادهايدر رو يداريمعن

 نگارداروان يآورد. مواد مخدر و داروهاايخاطرات بوجود م

مثاال،  يمًا )بارايرا مساتق يشاناخت يدادهايممکن است رو

دردنااک و  يهااشاناختز از ياگر اجتنااب وجاد آرامش، يا

مثال احسااس  يم)براير مستقيغ ا به طوريو  (يجاد آگاهيا

 راتييان تغيدهد. اتحت تاثير قرار  (يبهت زدگ و يدلبستگ

 حاصل يمثبت و منف يهات کنندهيممکن است حاصل تقو يشناخت

به عاالوه، اساتفاده از ماواد  از مصرف مواد مخدر باشند.

را در  ينه تنها ممکن است باورها و انتظارات مثبتا مخدر

بوجود آورد، بلکه باعث  نگردامورد اثر مواد مخدر و روان

-ماي ياختشن يامدهايپ يبدست آوردن دانش و آگاهي درباره
ل به يکه تما يهنگام ژهي، به وشوند. عدم مصرف مواد مخدر

و  ياختصاصا يباورهاا آن در فرد وجود دارد ممکن است باا

ماارتبط  يشااناخت يادهادياار رويتااأث نگاارش در مااورد

ن يااز ا يحاک يمعدود ي(. شواهد پژوهش1999توناتو، باشد)

د دارنا يترمصرف کنندگان مواد فراشناخت مختلاست که سوء 

 يبراناد)يبيم يجد يآنان صدمه يفردنيجه روابط بيو در نت

،  يامرثياو ک ي، احمادي؛ ابوالقاسام1999مثال، توناتو، 

1386.)  

از  يکاايبااه عنااوان  نجااايم هير تنظااياااخ يدر سااالها   

از پژوهشاگران  ياري، مورد توجه بسايروانشناخت يرهايمتغ

؛ 1998،  4؛ شااته1995، 3مانمثاال گل يبراقرار گرفته است)

-ينشاان ما يادي(. شواهد ز2000، 5يور، کاروسو و سالويما

ت در ياا عادم موفقيات ياباا موفق يجانيم هيدهند که تنظ

                                                 
 

1- Flavell               2- Goleman                    3- Schutte                  4- Mayer، Caruso & Salovey  

5- Schutte، Malou، Thorsteinsson، Bhullar & Rooke                     6- Jakobson  

7- Parker، Taylor، Eastabrook، Schell & Wood                              8- Gross                                                      

9- Thompson                                                                                                  
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و، تورستنسون، مرتبط است)شاته، مال يمختلف زندگ يهاحوزه

 حااال نياا(. بااا ا2008،  2؛ جاکوبساان2007، 1بااوالر و روک

ساوء  باا يجانيم هيارتباط تنط يبه بررس ياندک يپژوهشها

لااور، يمثااال پااارکر، ت يبراانااد)مصاارف مااواد پرداختااه

      (.2008، 3وود وک، شلاستابر

عرياف به صاورت فراينادهايي تتوان تنظيم هيجان را مي   

توانند بر اينكه چه هيجااني كرد كه از طريق آن افراد مي

داشته باشند و چگوناه آنهاا را تجرباه و ابااراز كنناد، 

تقاد ( نياز مع1994)5پسونتام (. 4،9981تأثير بگذارند)گروس

فراينادهاي دروناي و  ياست كه تنظايم هيجاان باه منزلاه

و تغيياار  ي اساات كااه مساائوليت كنتاارل، ارزيااابيبيروناا

واكنشهاي عاطفي فرد را در مسير تحقق يافتن اهداف او بر 

از  يکاه ناشا يجاانيم هين تنظاييساط  پاا عهده دارناد.

ت آنهاسات، يريدا و ماجانهيله مؤثر با هبدر مقا يناتوان

و 6؛ پااارکر1995دارد)گلماان، نقااش  در شااروع مصاارف مااواد

 يمصرف مواد از ساو يکه فرد برا ي. هنگام(2008، همكاران

خطر  جانهايت مؤثر هيريرد، مديگيار متحت فشار قر همساالن

جانها باعاث يت هيريمد ييدهد. توانايسوء مصرف را کاهش م

خطر مصرف ماواد باالسات،  که ييتهايکه فرد در موقعشود يم

کاه  يمناسب استفاده کند. افاراد يامقابله ياز راهبردها

 يهااخواساته ينايبشيدارناد، در پا ييبااال يجانيه تنظيم

ناخواساته  يارهادارند. آنها فشا يشتريب يين تواناگرايد

و  کنناديخود را بهتر مهار ما يجانهايهمساالن را درک و ه

-ينشاان ما يشتريمقاومت ب جه در برابر مصرف مواديدر نت

که يکسااان ،(. در مقاباال2002، 7داد و جانسااونياانيتردهند)

 يجانهاايمقابله باا ه يرادارند، ب ينييپا يجانيم هيتنظ

-يده ماايمصاارف مااواد کشاا يخااود، عمومااًا بااه سااو يمنفاا

        (.2004 8داد، آنگر، چو و جانسون،ينيترشوند)

ب يدر آسا يجانيم هيتنظ يت قابل مالحظهيدر مجموع، اهم   

ن ياا يبررسان، ينشده اسات. بناابرا برجسته يروان يشناس

مصارف کننادگان رفتارهااي باين فاردي  تواند دريم ريمتغ

 مؤثر داشته باشد.  يمواد، نقش

سوء  ين فرديروابط ب با ديگر مرتبط يرهاياز متغ يکي   

 اسات. 9ريافراگ ياريهوشا يمهارتهاا ،مصرف کنندگان مواد

توجاه آگاهاناه  هوشياري فراگير را (1995)10براون و ريان

و كيفيات خاصاي از هشاياري و به حال و يا در حال زيستن 

هوشاياري  .انادربه لحظه به لحظه تعرياف كاردهتج توجه و

توجاه باه هادف در  يشايوهتوجه متمركز بر آگاهي)فراگير 
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1- Parker                                     2- Trinidad & Janson                      3- Trinidad، Unger، Chou & Janson         

4- Mindfulness skills                  5- Brown & Ryan                           6-  Kabat & Zinn                                       

7-Gunaratance                            [[8-  McCracken                                9- Marnatt 
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( و 2003، 1زيان -باشاد)كاباتماي حال و بدون داوري(زمان 

دهد به آنچاه کاه ين امکان را ميفرد ااست که به  يمهارت

افتااد کمتاار واکاانش نشااان يدر هاار لحظااه اتفااا  ماا

 هوشياري(. 1387، ي؛ به نقل از عبد2002، 2)جاناراتانسدهد

تواند بهزيساتي فارد را فراگير)توجه آگاهانه به حال( مي

هوشياري فراگيار باا  انددادهنشان  هاافزايش دهد. پژوهش

-و باا خاوش معكوس دارد يرابطه متخصو و ، خشمنژنديروان

(. 2003 دارد)براون و ريان، مثبتبيني و عزت نفس ارتباط 

همچنين مشخص شده است كه آموزش هوشياري فراگير در كااهش 

ماد و نشاخوار ي، اضطراب، بي خوابي، نگارش ناكارآافسردگ

-مي پيشگيريفكري مؤثر است، و از عود افسردگي و اضطراب 

باراي پيشاگيري از عاود اعتيااد و  .(3،2007)مك كراكنكند

از مهارتهااي هوشاياري فراگيار توان مي ،مجدد موادمصرف 

 (.1387، ي؛ به نقل از عبد2004 ،4)مارناتنموداستفاده 

پاسخگويي به اين سؤال است  در صددحاضر پژوهش  لذا   

ري هاي تنظيم هيجاني، مهارتهاي هوشياكه آيا متغير

رهاي بين فردي سوء مصرف فراگير و فراشناخت با رفتا

 كنندگان مواد ارتباط دارند؟  

 

   پژوهش تيضرورت و اهم

پاا را  يروانا-يبهداشات ياد از مرزهايامروزه اعت   

ل شده است. يتبد يک معضل بزرگ اجتماعيفراتر نهاده و به 

و  ي، فرهنگايدر کشور ما عالوه بر عوامال متعادد اجتمااع

ر يمسا درقارار گارفتن  ،دهين پديل در ايدخ يخيبعضًا تار

 يان اصالياکاه از قربان است باعث شده قاچا  مخدر يجهان

-استيوه ها و سيش م.يا به شمار رويسوء مصرف مواد در دن
 يو مال يهنگفت انسان يهانهياعمال شده که با صرف هز يها

اد يادر کنتارل اعت يوبز دستاورد مطلين ،همراه بوده است

در جهات  يشتريب تالشد يبا رسديلذا به نظر منداشته است. 

 .صورت پذيردن موضوع يا يشناخت علم

قابال  يز منابع معتبر علمايو ن يمراکز درمان يتجربه   

ک ساال يااد در يزان عود اعتيمنشان داده است كه  اعتماد

ان، يري)وزباشادمايدرصاد  90بااالتر از  يايپس از سم زدا

ملال ن از جرم و کنترل مواد ساازما يريشگيدفتر پ(. 1384

سراسار  نوجواناانمصرف کننادگان ماواد را در سوء  تعداد

باه  رانيادر اگزارش کارده اسات.  ون نفريليم 200جهان، 

خااص  يدگياچين موضاوع پيا ،يتيد بافت جوان جمعل وجويدل

ن درسات آن يايتب و يياست. لاذا شناساادا کردهيپخود را 

در  رساد.يباه نظار م يمناسب ضارور يحلهاراهافتن ي يبرا

تاا  8/1ک باه يامصرف کنندگان مواد نزدتعداد سوء ران يا

هاا و يبررس(. 2002، يمکر)است ون نفر برآورد شدهيليم 3/3
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ت ياان جمعيسوء مصرف مواد در م ينهيموجود در زم يآمارها

ر يامصارف ماواد غحاكي از ايان اسات كاه  يجوان دانشگاه

ش باوده يرو به افازا 90 يدهه از جوانانان يدر م يقانون

 يتلقا يجاد ، مصرف مواد مخدر را خطارجواناناكثر  و است

با توجه باه افازايش شايوع مصارف . (2002، يمکر)كنندينم

هااي و صارف هزيناهمواد به ويژه در نوجوانان و جواناان 

در هنگفت براي مبارزه با قاچا  و مصرف مواد و درمان آن 

اين زمينه  هاي اخير و حساسيت موضوع، انجام پژوهش درلسا

 اي برخوردار است. از اهميت قابل مالحظه

در  يکما يلايخ ينکه تاکنون پژوهشهايبا توجه به ا   

م يو تنظا يفراشاناخت يجهان در ارتباط باا نقاش باورهاا

ن يمعتااد يفاردن ير در روابط بايفراگ ياريو هوش يجانيه

کشاور  ينيدر مراکز باال يقيکنون تحقانجام شده است و تا

 يوهش ضارورن پژيرفته است، انجام اطه صورت نگن رابيدر ا

ش يت و افزايتواند موجب تقويم نيرسد و ايو مهم به نظر م

ن با توجه باه يگردد. همچن اعتياد يروان يب شناسيعلم آس

 ياريو هوشا يجاانيم هي، تنظايفراشاناخت ينکه باورهاايا

ن يحفظ و تداوم مشکالت ب ،در ابتال يار مهمير نقش بسيفراگ

ظر الزم  يقااتيتحقچنين ارد، انجام ن ديمعتاد يفرد باه ن

 . رسدمي

محققان در  ين پژوهش ضمن راهگشا بودن برايج اينتا   

ساتاد  يماورد اساتفاده يتواند باه صاورت عملاينده، ميآ

قرار  يو آموزش ينيمبارزه با مواد مخدر کشور، مراکز بال

هوشاياري عدم توجاه تحقيقاات باه نقاش متغيرهااي رد. يگ

ردي شناخت و تنظيم هيجان بر رفتارهاي بين فافراگير، فرا

-مايز ين هاي مهم اين پژوهشمصرف كنندگان مواد، از ضرورت
 باشد. 

 اهداف پژوهش 
 يف کلاهدا

ر، فراشناخت يفراگ ياريهوش ين ارتباط مهارتهاييتع -1 

ساوء  ين فرديب يبا رفتارها و مثبت( ي)منفجانيم هيو تنظ

 مصرف کنندگان مواد. 

ني رفتارهااي باين فاردي از طرياق مهارتهااي بيپيش -2

 و مثبت( ي)منفهوشياري فراگير، فراشناخت و تنظيم هيجاني

 و تعيين سهم هريك از آنها.

 

 اهداف اختصاصي

)و مهارتهااي هوشاياري فراگيارن يتعيين ارتبااط با -1

رفتارهاي بين فردي در سوء مصرف كنندگان  و آن( يهامؤلفه

 مواد.

 وآن(  يهاا)و مؤلفاهن فراشاناختتعيين ارتبااط باي -2

 رفتارهاي بين فردي در سوء مصرف كنندگان مواد.
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 يهاا)و مؤلفاهمثبت تعيين ارتباط بين تنظيم هيجاني -3

 رفتارهاي بين فردي در سوء مصرف كنندگان مواد.و  آن(

 يهاا)و مؤلفاهيمنف ن ارتباط بين تنظيم هيجانيتعيي -4

 رف كنندگان مواد.و رفتارهاي بين فردي در سوء مصآن( 

 

 فرضيه هاي تحقيق

رفتارهاي بين فردي  بين مهارتهاي هوشياري فراگير و -1

 مثبت وجود دارد.ي رابطهمواد  سوء مصرف كنندگاندر 

اي بين فردي در رفتارهو  مشاهده کردن يهمؤلفن ي( ب1-1

 وجود دارد.ي مثبت مواد رابطه سوء مصرف كنندگان

اي بين فاردي در رفتاره وردن ف کيتوص يمؤلفهن ي( ب2-1

 وجود دارد.ي مثبت مواد رابطه سوء مصرف كنندگان

ردي رفتارهاي باين فاو ارانه يعمل هش يمؤلفهن ي( ب3-1

 وجود دارد.ي مثبت رابطه مواد در سوء مصرف كنندگان

اي باين رفتارهاو رش بدون قضاوت يپذ يمؤلفهن ي( ب4-1 

 وجود دارد.ي مثبت همواد رابط فردي در سوء مصرف كنندگان

بين فراشاناخت و رفتارهااي باين فاردي ساوء مصارف  -2

 منفي وجود دارد.ي رابطه مواد كنندگان

ردي رفتارهاي بين فاو  ياعتماد شناخت يمؤلفهن ي( ب1-2

 وجود دارد.ي منفي سوء مصرف كنندگان مواد رابطه

و  يمثبات در ماورد نگرانا يباورهاا يمؤلفاهن ي( ب2-2

ي منفاي ردي سوء مصرف كنندگان مواد رابطهين فرفتارهاي ب

 وجود دارد.

رفتارهااي باين و  يشاناخت يخودآگااه يمؤلفه نيب (3-2

 وجود دارد.ي منفي ردي سوء مصرف كنندگان مواد رابطهف

 يريدر مورد کنترل ناپذ يمنف يباورها ين مؤلفهيب( 4-2

ردي ساوء مصاارف كننادگان رفتارهاي بين فاو  افکار و خطر

  وجود دارد.ي منفي اد رابطهمو

از باه افکاار يادر ماورد ن يياورهاب يمؤلفهن ي( ب5-2

ردي ساوء مصارف كننادگان ماواد رفتارهاي بين فاو کنترل 

 وجود دارد.ي منفي رابطه

و رفتارهاي بين فاردي ساوء مثبت بين تنظيم هيجاني  -3

 مثبت وجود دارد.ي رابطه مواد مصرف كنندگان

ردي سوء مصرف رش و رفتارهاي بين فيپذ يمؤلفهن ي( ب1-3

 وجود دارد.ي مثبت كنندگان مواد رابطه

توجه مثبت مجدد و رفتارهاي بين فردي  ين مؤلفهيب( 2-3

 وجود دارد.ي مثبت ابطهسوء مصرف كنندگان مواد ر

مثبات و رفتارهااي باين  يابياارزباز يمؤلفهن ي( ب3-3

 وجود دارد.ت ي مثبردي سوء مصرف كنندگان مواد رابطهف
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خااود قاارار دادن و  يقاايحق يدر جااا يمؤلفااهن ي( باا4-3

ي ردي سوء مصرف كننادگان ماواد رابطاهرفتارهاي بين ف

 وجود دارد.مثبت 

و  يزيااتوجااه مجاادد بااه برنامااه ر يمؤلفااهن ي( باا5-3

ي ردي سوء مصرف كننادگان ماواد رابطاهرفتارهاي بين ف

 وجود دارد.مثبت 

ردي ساوء و رفتارهاي بين فا يبين تنظيم هيجاني منف -4

 وجود دارد. يمنفي مصرف كنندگان مواد رابطه

کردن و رفتارهاي بين  يقبت بار تليمص يمؤلفهن ي( ب1-4

 وجود دارد. يي منفابطهفردي سوء مصرف كنندگان مواد ر

گران و رفتارهاي باين يمقصر دانستن د يمؤلفهن ي( ب2-4

 وجود دارد. ينفي مردي سوء مصرف كنندگان مواد رابطهف

ردي مقصر دانستن خود و رفتارهاي بين ف يمؤلفهن يب 3-4

 وجود دارد. يي منفسوء مصرف كنندگان مواد رابطه

ردي تمرکز بر تفکر و رفتارهاي بين فا يمؤلفهن ي( ب4-4

 وجود دارد. يي منفسوء مصرف كنندگان مواد رابطه

 

 سؤال تحقيق

ي فراگياار، مهارتهاااي هوشاايار كااداميك از متغيرهاااي -1

، يمنف يجانيم هيفراشناخت، تنظيم هيجاني مثبت و تنظ

فردي را در سوء مصرف كنندگان مواد پيش  رفتارهاي بين

   باشد؟ كند و سهم هر يك چقدر ميبيني مي

 رهايمتغ ياتيو عمل يف نظريتعار

منظور از سوء مصرف مواد مخدر، مصارف : سوء مصرف مواد   

 ي، عاطفي، روانيجسم يانهايكه زاست  يمخدر يهر نوع ماده

كند. به يگران وارد ميا ديكننده  به شخص مصرف ياجتماع و

كنترل، بدون  ا تحتيممنوع  يب مصرف هرگونه مادهين ترتيا

متحادد، سازمان ملال )شودي، سوء مصرف شمرده ميهدف درمان

ن پاژوهش، يکنندگان مواد در ا (. منظور از سوء مصرف1950

سوء مصرف مواد باه مرکاز تارک  که به علت باشنديم يکسان

 كنند. اد مراجعه ميياعت

ا يا( فراشناخت داناش 1979): به اعتقاد فالولفراشناخت   

ا کنتارل يا يني، بازبيابياست که در ارز يشناخت ينديفرا

کناد.  يم مايرا تنظ يشناخت مشارکت دارد و عملکرد شناخت

اسات کاه  يازان نمرهين پژوهش ميمنظور از فراشناخت در ا

 -تيااولز و کارترا)فراشااناخت يدر پرسشاانامه يآزمااودن

گياري ايان يااس انادازهکنند. مقيافت ميدر (2004، 1هاتون

 اي است. متغير فاصله

                                                 
1- wells &  CCeerrttwwrriigghhtt--HHaattttoonn                                              22--  KKeennttuucckkyy  IInnvveennttoorryy  ooff  MMiinnddffuullnneessss  SSkkiillllss            

3- Bear، Smith & Allen                           
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ي فراگياار را بااراون و هوشاايار هوشييياري فراگييير:   

و توجه آگاهانه به حال و يا در حاال زيساتن  (1995ريان)

ي لحظاه باه لحظاه تجربه كيفيت خاصي از هشياري و توجه و

از هوشياري فراگيار منظور  در اين پژوهش اند.تعريف كرده

مهارتهااي  ياي است كه آزماودني در پرسشانامهميزان نمره

 ( 2004، 2)باي يار، اساميت و آلان1يکنتوک فراگيرهوشياري 

 اي است. گيري اين متغير فاصلهكند. مقياس اندازهكسب مي

به  ( تنظيم هيجان را1994)تامپسون: تنظيم هيجان   

فرايندهاي دروني و بيروني تعريف كرده است كه  يمنزله

مسئوليت كنترل، ارزيابي، و تغيير واكنشهاي عاطفي فرد 

ن يدر ارا در مسير تحقق يافتن اهداف او بر عهده دارند. 

در  ياست که آزمودن ياجان نمرهيم هيپژوهش منظور از تنظ

 (2001، 3گارنفسكي و همكاران) نجايه يم شناختيتنظ اسيمق

 اي است. گيري اين متغير فاصلهمقياس اندازهآورد. يبدست م

 ييبه رفتارهاا  4ين فرديب يرفتارها بين فردي: رفتار   

 رو راارتباطاات موفاق و رودر يشود کاه شاالوده يگفته م

ن يادر ا. (1999کساون، ي، ساندرز و ديدهند)هارجيل ميتشک

اسات کاه  يانماره ين فارديبا يرفتارهااپژوهش منظور از 

بدست  (5،1983)ديويسين فرديب يريپذدر شاخص واکنش يآزمودن

 اي است.هگيري اين متغير فاصلآورد. مقياس اندازهيم
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تحقيق يپيشينه  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 مقدمه
ابه يكي از غم در جهان امروز مصرف مواد مخدر به مث   

زيستي، رواني و اجتماعي  يهاجنبهها، ديژترين ترانگيزا

سازد. مصرف طوالني بسياري از انسان ها را متأثر مي زندگي

مدت مواد مخدر با ايجاد اعتياد نه تنها تأثير سوء در 

-يا معتاد ميوضعيت اقتصادي و اجتماعي شخص مصرف كننده 
 ايندههم خانوادگي نيز نقش تعيين كنگذارد، بلكه در تفا
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، يو مولو ي، به نقل از فاضل1992، 1كند)وراگايفا مي

تفا  گير اكثريت قريب به ا(. اين معضل ديرين دامن1382

ي جوامع به طور روز افزوني كشورهاست و تقريبًا در كليه

گيرد، چنانكه برخي از نويسندگان يكي از مشكالت قرباني مي

واد مخدر و م جدي و حاد جوامع امروزي را مصرف روز افزون

عصر »ي اخير را دانند و چند دههداروهاي روانگردان مي

  .(1379، ينياماند)نام گذاري كرده« دارو

                        

                                                                 اعتياد چيست؟
ي اعتياد عبارت از تعلق يا تمايل غير طبيعي و مداوم   

بت به بعضي از مواد مخدر پيدا است كه برخي از افراد نس

غير  يمنظور از اعتياد استفاده ،كنند، به عبارت ديگرمي

د مصرف كننده يا طبي و مكرر از داروست كه به ضرر خو

  (.1388 افكاري، به نقل از ناص ،رپوباشد)ديگران مي

به  از وابستگي امروزه در محافل دانشگاهي به جاي اعتياد

شود، هر چند كه در ميان مردم اين مواد نام برده مي

بيماري اعتياد و خود بيمار معتاد شناخته شده است. 

مشكالت متعدد ناشي  یبيمار وابسته به مواد عليرغم تجربه

لگوي از مصرف مواد قادر بر قطع آن نيست. مصرف مواد يك ا

 گونه است كه بروز عالئمرفتاري ناسازگارانه و بيمار

ي در رفتاري، رواني، شناختي و جسمي به اختاللهاي بالين

             شود.يفرد مصرف كننده منجر م

ن يبه ا2(WHO)بهداشت يسازمان جهان يالديم 1964در سال    

 يعلم يک واژهياد و معتاد ياعت يد که واژهيجه رسينت

 يست و به جايبرخوردار ن يست و از دقت و وضوح کافين

، ييو عادات دارو يياد داروياعت يهاز واژهاستفاده ا

 DSM-IVشد. در حال حاضر در  يمعرف ييدارو يوابستگ يواژه

 ياز ماده ICD-10 ماده و در يدارو از واژه يواژه يبه جا

 شود. يروانگردان استفاده م

دو مفهوم مورد  ي  وجوه وابستگيتوض يبرا  DSM-IVدر

که در آن بر  يرفتار يرد: وابستگيگياستفاده قرار م

گونه ماريمصرف ب يکسب دارو و الگو يفرد برا يتهايفعال

م ترک و يکه عمدتًا بر عال يجسم يشود. وابستگيد ميتأک

ک است که به يولوژيزيت فيک وضعيد دارد. ترک يتحمل تأک

گردد. يجاد ميا يمصرف يا کاهش مقدار ماده يدنبال قطع 

دچار  يمصرف يمقدار مادها کاهش يفرد به دنبال قطع  يعني

 شود. يم يا جسماني يم رفتاريعال

ا ي يکه در آن اثرات رفتار يتيتحمل عبارت است از وضع   

روانگردان به مرور  يک مقدار ثابت مادهي يکيولوژيزيف

                                                 
1- Wragg 

2- World Heakth Organization  
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 يجيکاهش تدر يعنيگر، تحمل يابد. به عبارت دييکاهش م

زان يم به همان يابيدست ين صورت برايک ماده، در اياثر 

 از ماده است. يشترياز به مصرف مقدار بياثر، ن

عبارتند از:  يوابستگ يبرا DSM-IV يصيتشخ يهامالک   

قابل  يک ماده که به ناراحتيمصرف  ير انطباقيغ يالگو

شتر( از يا بيشود و با سه تا )يمنجر م ينيبال يمالحظه

-يدهد، تظاهر ميم يماه رو 12 يدر ط ير که زمانيم زيعال
 کنند. 

شود: الف( يشخص مر ميک از موارد زيتحمل که با هر  -1

دن به يرس يک ماده برايار باالتر ير بسياز به مقادين

 ير دلخواه؛ ب( کاهش قابل مالحظهيا تأثي( يت )مستيمسموم

 مصرف همان ماده.  ير با ادامهيتأث

لف( سندرم اشود: ير مشخص ميک از موارد زيترک با هر  -2

ا يخاص مشخص است؛ ب( همان ماده ) يهر ماده يه براترک ک

م ترک مصرف ياز عال يريا جلوگيرفع  يمشابه( برا يماده

 شود. يم

تر از يطوالن ياشتر و دورهيب ريماده غالبًا به مقاد -3

 شود. ينچه که مورد نظر است، مصرف مآ

ا کنترل مصرف يکاهش  يناموفق برا يهاا تالشيم يل دايم -4

 ده وجود دارد. ما

ده به دست آوردن ما يالزم برا يتهايدر فعال ياديوقت ز -5

 يهايا رانندگيمثال، مراجعه به پزشکان مختلف  يبرا)

 ييا رهاي( ين طوالنيمثال، تدخ يبرا(، مصرف ماده )يطوالن

 شود. ياز آثار ماده صرف م

و  ي، شغليمهم اجتماع يتهايه فعالبه خاطر مصرف ماد -6

 شود. يا کنار گذاشته ميافته يکاهش  يحيتفر

تمر به وجود مشکالت مس يرغم آگاهيمصرف مواد عل يادامه -7

که از مصرف مواد  يا روانشناختي يجسم يا عود کنندهي

 يشود )برايد ميمصرف آن تشد يجهيا در نتيشده  يناش

 يناش يرغم وجود افسردگين عليمصرف کوکائ يمثال، ادامه

ن موضوع که يرغم شناخت ايا مصرف الکل علين، ياز کوکائ

)انجمن ابد(ي يمصرف آن شدت م يبا ادامه يزخم گوارش

 . (1994کا، يامر يروانپزشک

 

  مصرف مواد مخدر يخچهيتار

خ يخشخاش از زمان تار يرهيش يريو تخد يآورت خوابيخاص

از آغاز  يمکتوب بشر بر انسان شناخته شده است. آدم

فرار از رنجها و  يبرا يراه يجودر جست موارهخود ه يزندگ

خشخاش را  يرهيون و شيزود اف يليخود بود، خ يدردها

    شناخت و به کار برد.
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اک را يابودناد کاه تر ين اقاواميان از کهن تاريسومر   

گوناه کاه از ، آندنديبخش نامياه شاديشناختند و آن را گ

وم از د ماردم بابال، مصار و رياآيمبر يباستان يهانوشته

شاناختند بلکاه آن را کشات  ياک را ميرباز نه تنها تريد

      اند.اشاره داشته يز گاهيآن ن يريکرده و به خواص تخديم

اک مصر بوده است، چرا يتر يگاه اصليشود که جايگفته م   

آن را مصرف  يرهيم خشخاش را کشت و شيها از قديکه مصر

 يشهر ،2تبس ياز واژهمشتق ) 1کاياند و آن را تبائنمودهيم

و  يپزشکان هند دند.يناميم شده است(يکه خشخاش کشت م

شناخته و در ياک را در دوران باستان ميز ترين يوناني

گرفتند. بقراط و يماران خود ار آن بهره ميدرمان ب

 يرا برا يونيز مواد افيتئوفرات شاگردان ارسطو ن

نمودند. يز ميگر دردها تجويو درمان اسهال و د يريشگيپ

ضد درد و  يش با اثرهايسال پ 4000ز از يان نياروپائ

      ون آشنا بوده اند.ياف ييخواص دارو

ضد درد و  ياز انجا که تا قرن نوزدهم بشر به داروها   

اک را در ين که بتوانند خواص تريجانش يمسکن و داروها

ساخت آنها  ينهينداشته و در زم يخود داشته باشند، دسترس

دردها  يهمه ياک دارويداشته است. تر يار کميشرفت بسيپ

مقاوم بوده است،  يدگيشد، در برابر سم و مارگزيشناخته م

ک، ينفس، کول يو گرفتگ يجه، کريسردرد مزمن، تهوع و سرگ

، يدستگاه ادرار يهاتيرقان، سفت شدن طحال، سنگ، شکاي

ون را ا و طاعيخوليها، جذام، مشکالت مخصوص زنان، مالتب

  .(1972، 3ي)اوکلکرده استيدرمان م

 ينهيدر زم يچ گونه اطالعات و سندين هيبا وجود ا   

که مربوط به  يست. تنها سندياک در دست نياد به ترياعت

مشغول به  يسيک پزشک انگلياست، گزارش  يالديم 1701 سال

اده از حد يکار در شهر لندن بوده است که از مصرف ز

چ کجا نسبت يرسد که در ه ياست. به نظر ماک سخن گفته يتر

وجود نداشته  يقرن حاضر نگراناک تا اواخر يبه مصرف تر

    است.

در دسترس  يبه آسان يغرب ياک در کشورهايتر 19در قرن    

چ يو بدون ه ين ماده را به آزاديقرار داشته، پزشکان ا

طبقات  يان همهين ماده در ميکردند. ا يز ميتجو يتيمحدود

 شتريک دوره که مصرف آن بيشده و در يمصرف م يجتماعا

آن  يد که کاربرد گستردهرس يده بود، به نظر ميگزارش گرد

با اختراع  .بوده استزنان  يهايدردها و ناراحت يبرا

ق مواد يسرنگ در اواسط قرن نوزدهم و کاربرد آن در تزر

افت. ي ين ماده فزونياک، به معتادان ايبرگرفته از تر

ان يدر جر ييکايان سربازان آمريونه تنها در منم يبرا

                                                 
 

 

1- Thebaica                              2- Thebes                                3- Oakley                               
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ن ماده معتاد شده ينفر به ا 400000کا، يآمر يداخل يهاجنگ

؛ به نقل از احسان 1996کا، يتانيبودند)دائره المعارف بر

      (.1382منش و همکاران، 

 

م يق مواد و ورود مستقيا گسترش کاربرد سرنگ در تزرب   

ان ينادرست در م يدهين ايا د در ابتدايآنها در ور

از  يونياز پزشکان وجود داشت که اگر مواد اف ياريبس

اد به وجود نخواهد آمد. از يق شود، اعتيق تزريق وريطر

 يونين مواد افيان قرن نوزدهم گسترش ايگر در پايد يسو

زنان  ،قماربازانل يمطرود جامعه از قب ان افراديدر م

ن مواد با جرم و خالف يان، ي، خالفکاران و مجرمييهرجا

در آغاز  .يو پزشک يدرمان يافت تا هدفهايشتر ارتباط يب

و  يک مشکل اجتماعيستم سوء مصرف مواد مخدر به يقرن ب

 يشماريب يالمللنيو ب ين کشوريل شد و قوانيتبد يجهان

)احسان د.يکنترل قاچا  و مصرف مواد مخدر وضع گرد يبرا

   (.1382منش و همکاران، 

 

رانيمواد مخدر در ا يخچهيتار  

اک و مواد مشتق از آن يان با تريرانيا يياز آشنا   

-يبر م يخيگذرد. آنچه که از شواهد تارينم ياديزمان ز
اک آشنا نبوده اند، در يان باستان با تريرانيد، ايآ

 از آن برده نشده است.  يهم نام يات باستانياوستا و ادب

بودند که  ين کسانيز اولنا ايو ابن س يراز يايمحمد ذکر

درمان  ياک آشنا شدند و آن را برايتر ييبه خواص دارو

ران ياز آنجا که در ا اند.بردهيماران خود به کار ميب

ج بوده است و پس از اسالم يدن الکل رايش از اسالم نوشيپ

رفته است، يبه شمار م ينير ديدن الکل مخالف با شعاينوش

ک ياک به عنوان يش و تريشران مصرف حينقاط ا يدر برخ

 (.1972، يافته است)اوکليه گسترش ياول يدارو

ف گسترده ين طيگزيران جايز در اياک نيبه کار بردن تر   

بوده  يو بهداشت يپزشک يبرآورده نشده يازهاياز ن يا

کرده اند، به ياک مصرف ميکه تر ياز مردم يارياست. بس

 ينهيدر زم يمشکل خود ادامه داده و اساساً  يکار روزمره

خود نداشته اند. افزون  يو خانوادگ ياجتماع يتهايفعال

که  ينشده، افراد يد، فروش و مصرف آن جرم تلقيبر آن تول

شدند)سازمان يکردند، از جامعه طرد نمياز آن استفاده م

    (.1998بهداشت،  يجهان

ژه ياد به مواد مخدر به وياعت يمسئله يبه هر رو   

ران از ربع سوم ياک در ايتر يکاربرد نابجا اد وياعت

اک در يش از آن گرچه تري. پشده استنوزدهم آغاز  يسده

اد به آن يد که اعتيرسيران در دسترس بوده، به نظر ميا

   (1977، ياسيو س يار کم بوده است)فزونيبس
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با مواد و عادات مصرف  ييزان آشنايم ياطالعات در باره   

به دست  يجهانگردان غرب ياز نوشته هاان عمدتًا يرانيا

در سال  يه جهانگرد فرانسوينمونه تاورن يآمده است، برا

ران نوشت: از ياد در اياعت يدر مورد چگونگ يالديم 1629

اک است يان استعمال تريرانيز ايرت انگيبد و ح يهاعادت

دند. ابتدا سر سنجا  و بعد کم کم رخو يکه حب کرده و م

که  يرسانند و هنگاميه تا به حد فند  ماد کرديآن را ز

-يدا نميگر جرأت ترک آن را پيکشد دينجا ميکار به ا

نقل از احسان منش و به ؛ 1366م پور، يند)کرينما

         (.1382همکاران، 

دهد که  يران نشان مياک در ايخ مصرف تريتار يررسب   

ش يز افزايه نيصفو ياک به عنوان دارو در دورهيخوردن تر

کم با گذشت زمان مصرف مواد مخدر کم يولافته است. ي

آنقدر  يصفو دربار مصرف مواد مخدر در رد ويگيم يفزون

از پادشاهان آن زمان همچون شاه  يابد که برخي يرواج م

  زند. يخيمو شاه طهماسب به مخالفت با آن برعباس 

 1267ن بار در سال ياول يران برايدر ا اکيکشت تر   

ن شاه در اطراف يآغاز شده واز زمان ناصرالد يقمر يهجر

 يکم با گسترش روابط اقتصادشد. کميز کشت ميتهران ن

اک، مصرف يش تجارت تريو افزا يياروپا يبا کشورها ياسيس

ک مشکل يافت و به صورت يوع يران شيدر ا يونيمواد اف

     د.يمطرح گرد ياجتماع

ران شناخته شد ياک ايخوب تر جنس 1870پس از سال    

 يد، به قدريجادگرديس ايران و انگلين ايب يوتجارت مهم

ران توسط ياک ايد تريبه علت خراد به دست آمد و يدرآمد ز

 ياديدند و بخش زيکشت گندم دست کش کشاورزان از س،يانگل

 ر کشت خشخاش بردند.ير کشت گندم را به زيز يهانياز زم

اد به ياعت يت مسئلهيپس از انقالب مشروطه باتوجه به اهم

د ي، قانون تحديمل يدوم مجلس شورا ياک، در دورهيتر

 ياهفت ساله يبرنامهن قانون يدر ا د.يب رسياک به تصويتر

شده بود که متأسفانه فرصت  ينيبشياد پيترک اعت يهم برا

قانون  1307در سال  دا نشد.ينه پياقدام عمل در آن زم

و  يونيقاچا  مواد اف نياک و مجازات مرتکبيتر انحصار

ب ين ترتيب شد. به ايآن تصو ير قانونيع غيتوز د ويتول

ک برنامه ياک در انحصار دولت درآمد و يع و فروش تريتوز

   اد در نظر گرفته شد.يترک اعت يده ساله برا ي

د شده را به مردم و بخش ياک تولياز تر يدولت بخش   

و  يپزشک يادهارز به منظور استف يهيته يرا برا يگريد

داد تا  يقرار م يياروپا يار کشورهايدر اخت ييدارو

ن انحصار و کنترل يا 1320دن حوادث سال ينکه با فرا رسيا

و پس از  يجنگ دوم جهان يسالها ين رفت. طيمحدود هم از ب

 يشترياد به آن رواج بيو اعت يونيآن، قاچا  مواد اف
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ل يل متحد، تشکافت تا آنکه به دنبال اقدامات سازمان ملي

 يگر دورهيعوامل د ياک و برخيانجمن مبارزه با الکل و تر

شود که با يآغاز م يونياد افياز مبارزه با اعت يديجد

  شود.يب قانون منع کشت مشخص ميتصو

از  يريقانون منع کشت خشخاش و جلوگ 1334در بهمن سال    

ن يات يگذرد. اهميم ب مجلسياک از تصويتر ير پزشکيمصرف غ

را  ين بار وزارت بهدارينخست يقانون در آن بود که برا

از محل  ياز بودجهيدهد و نيمعتادان قرار م يمسئول مسئله

ن ين نمود. ايدرمان معتادان مع يمکشوفه برا يهااکيتر

ت، يجمع ياز جمله وسعت کشور و پراکندگ يليبرنامه به دال

ش کار در خشخا يه ي، وجود دو همسايفساد دستگاه حکومت

ن اقدام يا موفق، يدرمان يشور و نبود برنامهشر  و غرب ک

دولت قانون منع کشت  1348در سال  يموفق نبود. پس از چند

آن قانون کشت محدود خشخاش را به  يخشخاش را لغو و به جا

 ييب رساند که طبق آن وزارت تعاون و امور روستايتصو

به کشت محدود  اجازه دهد که يافت تا به افراديت يمأمور

درصد از درآمد  80د که يخشخاش اقدام کنند و مقرر گرد

 يريشگيپ يهااک، صرف درمان معتادان و برنامهيدولت از تر

ل يم گرفته شد چون وسايشود. در مورد معتادان هم تصم

و افزون بر آن چون  نبودا يآنها مه يهمه يبرا يدرمان

ن قادر به ترک و کهولت س يجسم يهايماريبه علل ب ياعده

، تحت بودن يهروئ يدر راه اشاعه ين مانعي، همچننبودند

ن ي، به اشداک داده يتر يهيبا صدور کوپن سهم يطيشرا

در کشور به وجود  ين بار معتاد رسمينخست يب برايترت

بود که اواًل در  ن قراريط صدور کوپن از ايآمد. شرا

ًا ياست، ثانمعتاد  يان ادرار ثابت شود که شخص متقاضامتح

قابل  يجسم يماريک بيا يفقط به جهت کهولت  ييعدم توانا

 يبعد نشان داد که برنامه يسالها يدادهاي. روباشدقبول 

 يمطلوب يجهيگرفت نتکه انجام  يصدور کوپن به صورت

از امضا کنندگان قرار  يکيران يا .(1359 ،يندارد)ضراب

در  1971سال  مانين پيدر مورد مواد مخدر، همچن 1961داد 

      مورد مواد روان گردان بوده است.

فعال خاور  ياز کشورها يکيبه عنوان ران ياکشور    

مبارزه با مواد مخدر در  ينهيانه در زميک و خاور مينزد

ن کوششها و خط يرغم ايسازمان ملل شناخته شده است. عل

ها نشان داده اند که ي، بررسيو کنترل يدرمان يهايمش

 يران هنوز جدياد به مواد مخدر در ايعتمشکل ا

         (.1991، 1يو اگاه اسپنسراست)

پس از آن کنترل دولت در  يو چند 1357 يدر سالها   

د و يد و تولين سط  رسيمخدر به کمتر کنترل مواد ينهيزم

که مزارع بزرگ  يگرفت، به شکل يکباره فزونياک يع تريتوز

                                                 
1- Spencer & Agahi 
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 يگروه يهانهياز زم يکيکشور از مناطق  يخشخاش در برخ

   د.يکشاورزان گرد

 5ران يا ياسالم يجمهور يبرآورد مقامات رسم يهيبر پا   

ژه يران معتاد به مواد مخدر به ويت ايدرصد از کل جمع

 يمل يک مبارزهي 1358ن رو در سال ياک بودند. از ايتر

د و چند ماه پس از آن يه مصرف مواد مخدر آغاز گرديعل

ان يقاچاقچ يافت و براي يترگسترده يدامنهن مبارزه يا

     د.يگرد ينيش بيمواد مخدر تا مجازات اعدام پ

وند اد)دالياعت يچگونگ ينهيانجام شده در زم يهايبررس   

، يسميک يمي، به نقل از احسان منش و کر1984و همکاران، 

ن يان ساکنيشتر در مين بيئ( نشان داد که مصرف هرو1378

رواج  يين مناطق روستاياک در ساکنيف ترشهرها و مصر

، درصد معتادان 80نشان داد که  ين بررسيداشته است. ا

از آن آغاز کرده  ا پسي يسالگ 20ن رادر سن يمصرف هروئ

 . (1991 ي،آگاهاسپنسر و اند)

ن يد مجازات مرتکبيب قانون تشديبا تصو 1359ر سال د   

، دولت در يمانو در ينيم و مواد مخدر و اقدامات تأميجرا

برآمده، اما  يدرمان يشدت عمل و استفاده از اهرمها يپ

به  يم مواد کاسته نشد بلکه حتيش جراينه تنها از افزا

مجمع  1367در سال  د.يانجاميز نيم نين جرايدود شدن امح

مواد با ه رزب قانون مبايص مصلحت نظام اقدام به تصويتشخ

قانون، ستاد  نيا 33 يماده نمود، ماده 35مخدر در 

س ياز اعضا تأس ياديمبارزه با مواد مخدر را با شمار ز

ر يز يهانهيدر زم ياست گذارين ستاد تالش در سينمود. ا

از  يريشگين، پيمعتاد ي، درمان، نگهدارينمود: بازپرور

غات مربوط به امر ياد آور، تبليش به مواد مخدراعتيگرا

واد و قاچا  آن کنترل م اد به مواد مخدر،يمبارزه با اعت

انجام شد و  ياد شده اصالحاتيدر قانون  1376در سال 

       ف ستاد مبارزه با مواد مخدر را اعالم نمود. يوظا

ران و ياسااله ا 8دن جناگ ياست که با زبانه کش يگفتن   

 ياز برناماه هاا ياريعرا ، کنترل مواد مخدر همانند بسا

ر قارار يتأث توسط دولت تحت يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد

راماون يانجاام شاده پ يهاااز کوشاش ياگرفت و بخش عماده

اد و کنترل مواد مخادر، دساتاورد درخاور يمبارزه با اعت

 يان و خسارت ناشاينداشت. در حال حاضر ز يرا در پ يتوجه

ارد ياليم 700ک باه يااز سوء مصرف مواد مخدردر کشور نزد

ن و يکتارياز نزد يکايز ياران نيشود و ايتومان برآورد م

شاده د يااک تولين و تريانتقال هروئ يرهاين مسيسودآورتر

)احسان منش روديغرب به شمار م يدر افغانستان به بازارها

   .(1382و همکاران، 

   



 

 
20 

وع مصرف مواد مخدريزان شيم  

مختلف متفاوت است.  يوع مصرف مواد مخدر در کشورهايش   

مصرف وع يانگلستان ش 1لزيدر و يسالگ 29تا  16ن يب

درصد،  6 يدرصد، ال اس د 9ن يدرصد، آمفتام 24س يکاناب

درصد،  3ن يدرصد، کوکائ 4 يدرصد، اکستاز 4 ييقاچا  جادو

درصد گزارش شده  10ر مواد ير شونده و سايمواد تبخ

            (. 2001و همکاران،  2است)پالسچرت

توسط سازمان  1377که در سال  يآمار رسم طبقران يدر ا   

ون معتاد يليم 2/1تا  2از وجود  يمخدر اعالم شد حاک مواد

ران يسوء مصرف مواد در ا يابي. بر اساس ارزبوددر کشور 

کنترل  يو برنامه يريشگي، بخش پيستيکه توسط سازمان بهز

د سوء يوع شکل جديمواد سازمان ملل انجام شده است، ش

 ريک تا دو درصد متغين ياستفاده مواد بخصوص مواد مخدر ب

نشان داد که  1380در سال بوده است. پژوهش انجام شده 

اک، ي)ترير قانونيغ يونيمواد اف ينفر مصرف کننده 3761000

نفر سوء مصرف  2547000وجود دارد که  ن(يره و بوپرونورفيش

         (.1384ان، يرياند)وزداشته يا وابستگي

ن تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر جهاUNODC  طبق اعالم   

ن ين زده شده است که از ايون نفر تخميليم 185حدود 

 33ش و يحش يون نفر مصرف کنندهيليم 147تعداد حدود 

فر مصرف نون يليم 7ها، نيآمفتام يون نفر مصرف کنندهيليم

 يون نفر مصرف کنندهيليم XTC( ،13(3ياکستس يکننده

 يونيافمواد  يون نفر مصرف کنندهيليم 13ن، يائکوک

مربوط به  2000ف در سال ن رکورد مصريشتري. بهستند

 يمحمد عل يترجمه؛ 2001،ينسکيابادباشد)ين ها ميآمفتام

 (.1382، ييايذکر

، ل مواد سازمان مللاز جرم و کنتر يريشگيدفتر پ   

ساله  15–16ت ين جمعيمصرف کنندگان مواد را در ب تعداد

برآورد ت يکل جمع درصد 5ا يون نفر يليم 200سراسر جهان، 

 يآن، مصرف کننده درصد( 4)ون نفريليم 16نموده است که 

-ين ميهروئ يون نفر مصرف کنندهيليم 11و  يونيمواد اف

ک به يز تعداد مصرف کنندگان مواد نزديران نيباشند. در ا

 يونياف ون نفر برآورد شده است. مواديليم 3/3تا  8/1

    (.2002، يمکرباشند)يران ميدر ا ين مواد مصرفيشتريب

  

 انواع مواد مخدر

                                                 
1- welz                   2- Plasschaert                     3- ecstasy                                                                
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 الکل1

ن مواد مورد سوء مصرف در يعترياز شا يکيالکل    

 »به الکل اغلب با عنوان  ياست. سوء مصرف و وابستگيدن

 يستم عصبيس يف کنندهيشود. الکل تضعيده مينام« سم يالکل

 يمرکز يستم عصبيدر س ياختصاص يرندهياست و گ يمرکز

غشاء  يهاستميق مداخله در سيطرت آن از يندارد و فعال

ت با الکل منجر به رفتار نامناسب ياست. مسموم ينورون

، اختالل در قضاوت، يخلق ي، نا استواريو پرخاشگر يجنس

 ير اراديگفتار نامفهوم، راه رفتن نامتعادل، حرکت غ

ا يستاگموس(، اختالل در توجه و حافظه و بهت يچشم )ن يکره

؛ به نقل از 1994همکاران،  شود )کاپالن وياغما م

    (.1376، يپورافکار

 
محرک يداروها  

 الف- آمفتامين2

از داروها هستند که از نظر  يگروه هانيآمفتام   

ن و ينفر ين، اپينفر ينوراپ يعصب يهابا ناقل يساختمان

ت، دکسترو يديل فنيمل متبات آن شاين مربوطند. ترکيدوپام

 يها اغلب براني. آمفتامن هستنديمت آمفتام ن ويآمفتام

تفاده مورد اس يجاد سرخوشيکاهش خواب و ا، ييکارآ يبهبود

ان و يرند و معمواًل ورزشکاران، دانشجويگ يقرار م

کنند.  ين مواد استفاده مياز ا يطوالن يهارانندگان مسافت

کودکان، خواب  يامل پرتحرکها شنيآمفتام يمصرف طب

مقاوم به درمان  يفسردگاز موارد ا يو برخ ي، چاقيآلودگ

ها ممکن است به سرعت نيبه آمفتام يروان ياست. وابستگ

بر  يمغز يزيها باعث خونرنيت با آمفتاميظاهر شود. مسموم

وم، يري، دليقلب يتميد فشار خون، آريش شدياثر افزا

؛ به 1994شود )کاپالن و همکاران، يتشنج، اغما و مرگ م

      (.1376، ينقل از پورافکار

           
 ب- کافئين3

، يمانند قهوه، چا يتوان از منابع مختلفين را ميکافئ   

 يبدون نسخه و داروها يدردزا ي، داروهاينيکافئ يسودا

ا يا محرک ي يضد خواب آلودگ ي، داروهايسرماخوردگ

که ممکن است  ييهان بدست آورد. نشانهوز يکاهنده يداروها

، يند عبارتند از: ناآراممصرف آن در روز ظاهر شو يدر پ

 يدگي، کشي، پر ادراريخوابي، بيختگيت، برانگيعصبان

ان تفکر و گفتار، تپش قلب يجر ينظميا بي يربطي، بيعضالن

 يقراريو ب يريناپذ يخستگ يهاضربان قلب، دوره ينظميا بي

تواند  ين مياز کافئ يادياست. گرچه مقدار ز يحرکت يروان

                                                 
 1-  alcohol                         2- amphetamine                        
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تواند  ير اندک آن ميمقاد يدهد ولش يضربان قلب را افزا

         (.2000کا، يآمر ينبض شود )انجمن روانپزشک يباعث کند
 ج- کوکائين1

-ياه کوکا بدست مياست که از گ يعيطب يان مادهيکوکائ   
مانند شود ) يمصرف مبات گوناگون يها و ترکد و به شکليآ

آلکا د و يدرو کلراين هير کوکا، کوکائيکوکا، خم يهابرگ

ن مانند باز آزد و کراک( که قدرت آن به يکوکائ يهاديلوئ

رات آن متفاوت يعلت درجات مختلف خلوص و سرعت آغاز تأث

 يقه برايدق 50تا  30بًا يل عمر کوتاه آن تقرياست. به دل

-يبه نظر م ياز به مصرف مکرر آن ضروريحفظ حالت نشئه ن
ا ي« اوج»اس ک احسين معمواًل با يت با کوکائيرسد. مسموم

از موارد  يکيش از يا بيک يشود و شامل يآغاز م« نشئه»

 ي، معاشرتيا ذهني يبدن يرومنديهمراه با ن ياست: شنگول

، گوش به زنگ يقراري، بيش فعالي، بييگراا جمعيشدن 

، اضطراب، خودبزرگ ي، پر حرفيان فرديت ميبودن، حساس

ت مزمن يسموم، خشم و اختالل در قضاوت و در موارد ميپندار

ا ي يهمراه با خستگ يجانيا هي يم، افت عاطفيا وخيو 

مصرف  يوهي. با توجه به شياعاجتم يريگو کناره يغمزدگ

ممکن است  يجسمان يها يمارياز ب ين انواع مختلفيئکوکا

)استنشا ( ينين را از راه بيکه کوکائ يظاهر شوند. کسان

مخاط  يزيخونر ت، التهاب وينوزيکنند اغلب دچار سيمصرف م

که  يشود. اشخاصيآنها سوراخ م ينيب يوارهيشده و د ينيب

قرار  يدر معرض خطر عوارض تنفسد ننکين را دود ميکوکائ

بر اثر  يويت و التهاب بافت ريدارند )مانند سرفه، بونش

که  ي(. افرادينيب يمجرا يپوشش يهاک و التهاب بافتيتحر

که به مواد  يانند کسانکنند معمواًل ميق مين تزريکوکائ

ا يوابسته هستند عالئم و آثار سوزن در ساعد  يونياف

که  HIV)2 (انسان يمنينقص اروس يو آنان وجود دارد. يبازو

 يجنس يبند و بار يش بيمکرر و افزا يهاقياز تزر يناش

 ين وابستگين رابطه دارد. همچنيبه کوکائ ياست با وابستگ

ه همراه يکاهش وزن و سوء تغذ ن معموالً با عالئميبه کوکائ

)انجمن اشتهاست يعوارض کاهنده ين دارايرا کوکائياست ز

 (. 2000کا، يآمر يروانپزشک

 

 مواد توهم زا

در  يراتييجاد تغياز مواد هستند که موجب ا يادسته   

 ن گروه از مواديا يشوند. سر دستهيخلق و خو و ادراک م

ع يسر يلين دارو خيا است. تحمل نسبت به 3(LSD)يال.اس.د

 يد. وابستگيآيد ميروز مصرف مداوم پد 4تا  3و پس از 

                                                 
1- caffeine            2- cocain             3- Human Immunodeficiency Virus              
 

 

1- Lysergic acid dyethlamide                    2- Cheras  
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د و با قطع آنها عالئم يآيبوجود نمزاها به توهم يجسمان

د. يد آيتواند پديم يروان يشود اما وابستگ يترک ظاهر نم

دهد، در دو تا يم يک ساعت رويدر  LSDشروع اثرات مصرف 

 14تا  8رسد و معمواًل  يوج مچهار ساعت پس از مصرف به ا

رات يين آثار عبارتند از: تغيابد. اييساعت دوام م

ک، ترس از ي) اضطراب، واکنش پن يا رواني يرفتار

 يقضاوت، رفتارها د، اختالل دريرانوئ، افکار پايوانگيد

، تي)مسخ شخص ي(، اختالل ادراکيخودکش يخودآزارانه و حت

ختن يبه صورت درآم يزيآم، حسيحس يت، توهم، خطايمسخ واقع

تم سيک سيدن صداها(، تحريا ديها دن رنگيادراکات مثل شن

ق، تپش قلب(، اختالل تعادل، افت يخودمختار )لرزش، تعر

؛ به نقل 1994)کاپالن و همکاران،  يو اجتماع يعملکرد شغل

 (.1376، ياز پورافکار

 1شيحش

شاهدانه اه يگ يهاها و ساقه، جوانهيفوقان يهااگر برگ   

چند، محصول يگار بپيرا قطع کرده و خشک کنند و به صورت س

ش از يند. حشيگويا بنگ ميجوانا  يبدست آمده را مار

ن يريز يهاها و بخشجوانه يترشحات صمغ مانند و خشک شده

ر يش از اسانس متراکم و تقطياه است و روغن حشيگ يهابرگ

ار يگر بسينوع د رياخ يهاد. در ساليآيش بدست ميحش يشده 

ا يفرنيو کال ييا، هاوايال در آسيميش به نام سنسيحش يقو

ش را معمواًل دود يحش يبات خانوادهيد شده است. ترکيتول

ز مخلوط با ين يگاهده و يممکن است آن را بلع يکنند وليم

ش يت با حشيمسموم ين مشخصهيا غذا مصرف کنند. مهمتري يچا

 يناسازگار و قابل مالحظه ينا رواي يرات رفتارييوجود تغ

پس از آن ظاهر  يا اندکيش يمصرف حش ياست که ط ينيبال

ا ي« اوج»ک احساس يت با يشوند. به طور معمول مسموميم

مانند  ييهاشود و به دنبال آن نشانهيآغاز م« نشئه»

، يمورد و خود بزرگ پنداريب يهاهمراه با خنده يشنگول

کوتاه مدت، اختالل  يل در حافظه، اختاليآرامش، خواب آلودگ

 يف شده، اختالل در عملکردهايتحر يدر قضاوت، ادراک حس

ک يبًا در يشوند. تقريو احساس کند شدن زمان ظاهر م يحرکت

بًا هر يا تقريروزانه  يعنيکه به طور منظم ) يسوم اشخاص

ا ي، اضطراب يف افسردگيکنند انواع خفيش مصرف ميروز( حش

کا، يآمر ي)انجمن روانپزشکشوديم شاهدهم يريک پذيتحر

2000.) 

 

 

 2نيديکليسافن

                                                 
[[[[ 

1- Phencyclidine  



 

 
24 

 يهااست و به نام يصناع يان مادهيديکليفن سا   

شود. تحمل به يز خوانده ميگردفرشته و صل  نستال، يکر

 يد و وابستگيآين بوجود ميديکليساه آثار فنج نسبت بيتدر

 يروان يوابستگ يشود وليجاد نميا يبه طور کل يکيزيف

ن يديکليسات با فنيمسموم ياصل ين مشخصهيع است. مهمتريشا

، ياست )مانند پرخاشگر يرفتار يرات ناسازگارييوجود تغ

 -يروان يقراري، بيريناپذينيبشي، پيتهاجم، تکانشگر

پس از آن  يا اندکين يديکليساان مصرف فنيکه در جر يحرکت

از دو مورد از  شيا بيرات با دو يين تغيشوند(. ايظاهر م

ا يک ساعت پس از مصرف دارو )ي ير همراه است که طيعالئم ز

مصرف شود  يديق وريا تزرياگر با روش دود کردن، استنشا  

 يستاگموس عموديشوند: نيدر مدت زمان کمتر از آن( ظاهر م

ا کاهش ي يحسيا تپش قلب، بي، فشار خون باال يا افقي

، يعضو ييگو، نارسايحرکت يبه درد، ناهماهنگ يپاسخده

 ي)انجمن روانپزشکييشنوا يزيا اغما و تيتشنج ها 

 (.2000کا، يآمر

 

 يمواد استنشاق

 يهادروکربنياستنشا  هعبارتند از:  يمواد استنشاق   

 ينرهاين، چسب، تيمانند بنز يچرب و معطر موجود در مواد

سموم م ياستنشا  بخارها ي. براياافشانه يهارنگ و رنگ

-شود. معموالً از تکهيتفاده ماس يمختلف يهاوهياز شکننده 
ا به يآغشته به مواد مورد نظر را به دهان  يپارچه يا

کنند که  يرا استنشا  مآن  يک کرده و بخارهاينزد ينيب

ن ممکن است يند. همچنيگويم« هن و هن کردن»ن کار يبه ا

قرار  يکيپالست يسهيا کي يک پاکت کاغذيمواد را داخل 

سه يک»داخل آن را استنشا  کنند که به آن  ياده و گازهاد

ت با مواد يمسموم ين مشخصهيند. مهمتريگويم« کردن

قابل  يا رواني يرات ناسازگار رفتارييوجود تغ ياستنشاق

، تهاجم، ييجوزهي، ستياست )مانند گمگشتگ ينيبال يمالحظه

(. يو اجتماع ي، اختالل در قضاوت و عملکرد شغلياحساسيب

 يهاا اختالليجه يمانند سرگ يرات ناسازگار با عالئمييتغ

 يستاگموس، ناهماهنگي(، نينيو دوب يني)تارب يينايب

ن ممکن است يهمراه است. عالوه بر ا ي، رئشه و شنگوليحرکت

ر اختالالت يو سا ييا بساواي يداري، ديداريتوهمات شن

، ينيبزي، رينيبرا داشته باشند )مانند درشت يادراک

رات در ادراک زمان(. ييبنده و تغيادراکات نادرست و فر

 يت با مواد استنشاقيمسموم يهاان دورهيامکان دارد در جر

تواند پرواز کند( ين باور که شخص مي)مانند ا ييهاانيهذ

شود، ظاهر يمشخص م ياقابل مالحظه يجيژه با گيکه به و

 (.2000کا، يآمر ي)انجمن روانپزشکشوند 
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  1نيکوتين

 يتواند با مصرف همهين و ترک آن ميکوتيبه ن يوابستگ   

پ يه، پيدن تنباکو، انفيگار، جويانواع توتون )مانند س

)مانند آدامس  يزيتجو يگار برگ( و با داروهايا چپق و سي

ها ن فراوردهيا يقدرت نسب( ظاهر شود. ينيکوتيا مرهم ني

 يوهياز ش يت ناشا ترک مصرف با سرعي يجاد وابستگيا يبرا

زان يدن، جذب از راه پوست( و ميمصرف )دود کردن، بلع

ا کاهش مصرف ي ين رابطه دارد. قطع ناگهانيکوتيمصرف ن

مانند  يساعت پس از آن باعث بروز عالئم 24ن در يکوتين

، اشکال در تمرکز، يريک پذيا افسرده، تحريخلق مالل آور 

ود. ممکن است شيره ميو غ يقراري، اضطراب، بيخوابيب

مرتبط با مواد  يهار اختالليو سا يو اضطراب ياختالل خلق

که قبالً  يسه با افراديکشند در مقايگار ميکه س يدر کسان

اند، دهيگار نکشيچگاه سيکه ه يا افراديبوده  يگاريس

 (.2000کا، يآمر ي)انجمن روانپزشکر متداول باشدشتيب

 

 2يونيمواد اف

ن، ي)مانند نورف يعيطب يهاونيفشامل ا يونيمواد اف   

 يمصنوع يهاونين( و افي)مانند هروئيمه صناعين يهاونياف

درومورفون، يه ن،ين )مانند کدئيعمل شبه مورف يرادا

ت ين( است. مسمومين و فنتاليديکدون، مپر يمتادون، اکس

همراه است )مگر آنکه  مردمک چشم يبا تنگ يونيبا مواد اف

ش از حد باشد که به فقدان يه بمصرف شد يمقدار ماده

ش يا بيک يشود( و با يژن و اتساع مردمک چشم منجر مياکس

ا ي يشود: خواب آلودگير مشخص ميک مورد از عالئم زياز 

ت ياغما، گفتار نامفهوم و اختالل در توجه و حافظه. مسموم

ممکن است به  يونيش از حد مواد افياز مصرف ب يد ناشيشد

مرگ  يو حت يهوشياتساع مردمک چشم، ب تنفس، يکند ،اغما

عبارتند از:  يونيمدت مواد اف يمنجر شود. اثرات طوالن

در  يدر مردان، نامرتب شدن قاعدگ يل جنسيبوست، کاهش مي

، کاهش وزن، چرت يت بهداشت و سالمتيبه وضع يتوجهيزنان، ب

-دز، عفونتيمثل اخطرناک  يها، عفونتي، افسردگيزدن دائم

کا، يآمر ي)انجمن روانپزشکقيکزاز در اثر تزر و يکبد يها

2000.) 

 

 ا ضد اضطراب ي، خواب آور مبخشامواد آر

، ينيازپيشبه بنزود يها، داروهانيازپيشامل بنزود   

ن يتورات است. ايشبه بارب يها و خواب آورهاتوراتيبارب

که به عنوان خواب است  ييداروها يطبقه از مواد شامل همه

 ن داروها مانند الکل يا .شونديز ميراب تجوآور و ضد اضط

                                                 
1- nicotin 

2- opiat 
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Abstract:  
Introduction: Substance abuse and dependence are chronic and recurrent phenomenon 

that is associated with extreme physical, financial, domestic and social impairment.  

 The purpose of the present research was to determine the relationship of mindfulness 

skills, metacognition and emotion regulation with interpersonal behavior in substance 

abusers. 

Material and Methods: The Sample consisted of 100 who were selected from among the 

substance abusers that referred to clinical of addiction with drawal through the randomly 

sampled method in the Ardabil city. TTooggeetthheerr  tthhee  ddaattaa  ooff Kentucky Inventory of 

Mindfulness, Meta-cognition Questionnaire,  Emotion cognitive regulation Scale and 

Interpersonal Reactivity Index were use. To analyze of date, Pearson correlation 

coefficient and multiple regression were used. 

RReessuullttss::  TThhee  rreessuullttss  ooff  PPeeaarrssoonn  ccoorrrreellaattiioonn  ccooeeffffiicciieennttss  sshhoowweedd  tthhaatt  mindfulness skills 

(r=.42), metacognition ((rr==--..3344)),,  emotion regulation positive strategies ((rr==..3377))  aanndd  

emotion regulation negative strategies ((rr==--..3322))rreellaatteedd  tt  aarree  interpersonal behavior in 

substance abusers ((PP  <<00..000011)). The  results  of  multiple  regression showed mindfulness 

skills, metacognition, and emotion regulation percent 36 had significant contribute in 

prediction of interpersonal behavior in substance abusers. 

Conclusion: The results are in keeping with findings from other studies, tthhee  rreessuullttss  

iinnddiiccaatteedd  tthhaatt    aass  ffoorr  role of mindfulness skills, metacognition and emotion regulation 

strategies express this variables have  important role in prevention of substance abuse and 

by designing plans for instruction mindfulness skills, metacognition and emotion 

regulation strategies those interpersonal behavior can be improved. 
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