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 چکیده 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تحمل آشفتگی، اضطرار مثبت و منفی، تنظیم هیجان و 

روش این کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد وابسته به مواد انجام گرفت. 

ر نیمهه دکه وابستگی به مواد  دارایکلیه افراد همبستگی بود. توصیفی و از نوع طرح پژوهش 

جامعهه آمهاری پهژوهش مراجعه می کردند مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل  به 1391دوم سال 

نفر از این افراد به شیوه نمونهه گیهری شوشهه ای انت ها   120دادند. تعداد حاضر را تشکیل 

نامه های جمعیت شناشتی، تحمهل آشهفتگی، اضهطرار شده و بعد از مصاحبه بالینی به پرسش

، نظم جویی شناشتی هیجان، کنترل هوشمند، شدت وابسهتگی و ولهع مصهرف مثبت و منفی

پاسخ دادند. داده های بدست آمده نیز با استفاده از آزمونههای همبسهتگی پیرسهون و تحلیهل 

نتایج نشان داد که شدت وابستگی به مواد  تحلیل شد.به شیوه گام به گام رگرسیون چند گانه 

مقیاس تحمل آشفتگی رابطه منفی،  ولی با اضطرار منفهی  با میزان تحمل، جذ  و نمره کلی

رابطه مثبت معنی داری دارد. ولع مصرف ماده نیز تحمل، ارزیابی، جذ ، تنظیم و نمهره کلهی 

مقیاس تحمل آشفتگی  رابطه منفی ولی با اضطرار منفی و اضطرار مثبت  رابطه مثبت معنهی 

درصد واریانس ولع مصرف به صورت  31د که داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز آشکار کر

شهدت نتایج هبستگی همچنین نشان داد کهه معکوس توسط تحمل آشفتگی تبیین می شود. 

وابستگی به مواد با ماللت شویشتن و ماللت دیگران رابطه مثبت دارد، ولع مصرف نیز با ماللت 

ابطه منفی و با ماللهت شویشتن، نش وار گری، فاجعه سازی، کنترل توجه و کنترل هوشمند ر

دیگران رابطه مثبت داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیهز نشهان داد کهه نظهم جهویی شهناشتی 

درصهد از واریهانس ولهع  34درصد واریانس شهدت وابسهتگی و  37هیجان و کنترل هوشمند 

با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت ولع مصرف بهه عنهوان یه  . مصرف را تبیین می کنند

هم در عود اعتیاد، آموزش مهارتهای تنظیم هیجان و مهارتهای مقابله با عاطفه منفی به عامل م

ویژه افزایش قدرت مقابله با آشفتگی در کنار درمانهای معمول سوء مصرف و وابستگی به مواد 

 به درمانجویان معتاد پیشنهاد می شود.  

تنظهیم هیجهان، کنتهرل  تحمل آشفتگی، اضطرار مثبهت، اضهطرار منفهی،واژه های کلیدی: 

 هوشمند، شدت وابستگی، ولع مصرف، وابستگی به مواد

 
 

 

 مقدمه

وابستگی به مواد به معنای تمایل شدید فرد به ادامه مصرف ی  ماده می باشد به طوری که 

وابستگی به عنوان ی  سندرم بالینی با جنبه های رفتاری، شناشتی و فیزیولوژیکی باعث می شود 

. اعتیاد را می توان به عنوان ی  حالت پایدار واد را به رفتارهای دیگر ترجیح دهدکه فرد مصرف م
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تعریف کرد که در آن ظرفیت فرد برای تنظیم رفتارهای اجباری جستجوی دارو کاهش می یابد 

 (.  2001، 1ن و مالینکامبدون اینکه شطر پیامدهای منفی جدی این رفتار در نظر گرفته شود )های

اعتیاد به مواد ی  معضل مهم سالمت عمومی به حسا  می آید، بر اساس برآوردهای  وابستگی یا

، 2اسمیلیون نفر سوء مصرف کننده مواد محرک هستند )سامه 6/22موجود فقط در ایاالت متحده 

تعداد وابستگان میلیون نفر می رسد و  190(. تعداد مصرف کنندگان مواد در سطح جهان به 2010

میلیون نفر است و این دامنه وسیع شود  2-5ر اساس منابع رسمی کشورمان بین به مواد م در ب

 (. 1381حاکی از ناآگاهی از مقدار واقعی مشکل می باشد )ممتاری، 

-ههای پیشگیری و بازتوانی زیادی برای اعتیاد طراحی و اجرا شدباتوجه به آمارهای فوق برنامه

 چنان باال استهم ر افرادی که سابقه ترک داشتند،د ولی متاسفانه آمار اعتیاد شصوصاً است؛

تجربه بالینی ثابت کرده است که افراد معتاد انگیزش کمتری نسبت به درمان  (.2012، 3)نیلسن

دارند و در صورت درمان موفق نیز ولع مصرف به میزان زیادی در آنها مشاهده می شود و عامل 

بازگشت مجدد مبتالیان به مراکز  رسداین به نظر میبنابراصلی عود مصرف در آنها تلقی می شود. 

 شیلی باالییهای کنترل از اثرب شی های درمانی و برنامهدهد که روشنشان می بازپروری، -درمانی

 (.  2010، 4)نستیزی برشوردار نیستند

 مصرف به بازگشت شده، مش ص های  بازدارندهتالش طی که اعتیاد مهم هایجنبه از یکی

 منفی شامل فرآیند ی  یعنی (.1997 ،5)اسکو  باشدمی مصرف قطع از ایدوره از پس مواد

-ضعیف ولی جدید مواد مصرف یا مصرف مقدار صورت افزایش به یا مواد مصرف به مجدد بازگشت

اعتیاد  به فرد مجدد آوری روی از اینشانه رفتاری که و حرکات انجام یا و مصرف ترک علیرغم تر

 .است

هها نشهان بررسهی(. 1997، 6)کرنهی دهندمی نشان را اعتیاد عود باالی ، شیوعفم تل تمطالعا

)روزن،  شهونددچهار عهود مهی گیرنهد،معتادانی که تحت درمان قرار میدرصد  90  تا 20دهندمی

افراد معتهاد بهیش از  بر اساس آمارهای موجود،(. 2006،  7بوفوارت، ویندت، برین ، یونگ وکرک

کنند و این حاکی از آن است کهه میهزان عهود بهه طهور به مراکز بازپروری مراجعه می بار 3الی  2

 (.1389نیا، آشوندزاده، حیدری و شریف؛ 1389آلوستانی،  و)حجتی  چشمگیری باال است

                                                 
1. Hyman  &  Malenka 
2. SAMHSA 
3. Nielsen  
4 . Nastyzayy 

5. Schaub 

6. kearney 

7. Rozen, Waart, Windt, Yong & Kerkbof  
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ه در وهش ها از نقش عواطف منفی و چگونگی کنترل آن در امر پیشگیری و مدشلژنتایج برشی پ

، بررسهی ارتبهاط تحمهل آشهفتگی هدف پژوهش حاضر نند. بر این اساسافراد معتاد حمایت می ک

راد بها اضطرار مثبت و منفی، تنظیم هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع مصرف در اف

   وابستگی به مواد می باشد.

 

 بیان مسئله

منفهی  شواهد نشان می دهند که سوء مصرف و سایر مشکالت مرتبط بها دارو  بها تجربهه عواطهف

ی مههم ارتباط دارند و اجتنا  از حاالت عاطفی منفی در افراد معتاد به عنوان ی  عامل برانگیزاننده

(. امها اصهطالح 2012، 1برای استمرار مصرف مواد به حسا  می آید )کایزر، میلیچ، لینهام، شهارنیگو

زه ای چند وجههی عاطفه منفی فقط در حاالت عاطفی منفی شالصه نمی شود، بلکه این اصطالح، سا

بوده که حاالت هیجانی منفی )چون غمگینی، ششم و غیره ( و ویژگیهای ش صهیتی باثبهاتی چهون 

روان رنجوری از جمله وجوه آن می باشند، در چشم اندازی وسیع نسبت به عاطفه منفی، ی  عامهل 

ت آشهفتگی مفید در بررسی علل مشکالت مصرف دارو می تواند چگونگی پاس دهی افراد به احساسا

باشد. تحمل آشفتگی به چگونگی پاسخ دهی افراد به عاطفه منفی گفته  2یا اصطالحاً تحمل آشفتگی

شود که اطالعات اضافی دیگری فراتر از آگاهی فرد از میزان عواطهف تجربهه شهده را  در بهر مهی می

حاالت درونهی گیرد. این رفتار پاسخ عاطفی سودمندی است که به عنوان توانایی ش ص برای تحمل 

(.  افراد به شیوه های 2010، 3ناشوشایند تعریف شده است )زوولینسکی، ووجانووی ، برنشتاین، لیرو

م تلف سازگارانه یا ناسازگارانه با عواطف منفی شود کنار می آیند، پژوهش های قبلی نشان داده اند 

ه آن با مشهکالت مصهرف که هم میزان عواطف منفی تجربه شده و هم روشهای متفاوت پاسخ دهی ب

مواد ارتباط دارند. پژوهش نشان داده است که عهدم تحمهل آشهفتگی نقهش مهمهی در رشهد و دوام  

(. افراد با تحمل باالی آشفتگی قادرند حاالت 2010، 4مصرف مواد دارد )لیرو، زولونیسکی و برنشتاین

آشفتگی برای تسکین تجربیات  روان شناشتی منفی را تحمل نمایند، در حالیکه افراد با تحمل پایین

(. پهژوهش هها 2005، 5آزاردهنده درونی گرایش دارند به رفتارهای جبرانی بپردازند )سیمونز و گاهر

و  6نشان می دهند که سطوح باالی عدم تحمهل آشهفتگی بها سهطوح بهاالی مصهرف مهواد )برانهدون

                                                 
1. Kaiser,  Milich, Lynam & Charnigo 
2. distress tolerance 
3. Zvolensky, Vujanovi, Bernstein & Leyro 
4. Leyro, Zvolensky & Bernstein  
5. Simons & Gaher  
6. Brandon 
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، 1ووجانویه ، برنشهتاین و لیتهز(، شطر فزاینده ابتال  و رشد اشتالالت مصرف مواد )2003همکاران، 

 (  ارتباط دارد. 2005و همکاران،  2( و شطر فزاینده عود مصرف مواد )داوترز2011

اسهت  3متغیر دیگری که نوع پاسخ ش ص به عواطف منفی آنرا به وجود می آورد، اضهطرار منفهی

تکهانش وری، بهه  (. اضطرار منفی به عنوان ی  مؤلفهه2006، 4)لینام، اسمیت، وایت ساید و سایدرز

تمایل ش ص نسبت به انجام رفتار تکانه ای در شرایط تجربه احساسات آشفتگی گفته می شود. ایهن 

متغیر در پژوهش های قبلی با تعداد از رفتارهای مشهکل آفهرین نظیهر عالپهم پرشهوری )آنسهتیس، 

زی مرضهی ) ( و قمهار بها2010، 6(، رفتار جنسی پرشطر )سیمونز و اسهمیت2007، 5سیلبی، جوینر

( ارتباط داشته است. همچنین اضطرار منفهی رابطهه پایهداری بها مصهرف و 2008، 7فیشر و اسمیت

مشکالت مرتبط با مواد داشته است. این متغیر با مصرف الکهل و مشهکالت مهرتبط بها آن )سهیتلس، 

غیهر ( و مصهرف 2003، 9(، سیگار کشیدن )میلر، فلوری، لینهام، لیوکفیلهد2010، 8سایدر و اسمیت

 ( نیز ارتباط داشته است. 2012قانونی دارو )سیتلس و همکاران، 

بر اساس شواهد موجود می توان گفت که عاطفه منفی به واسطه عدم تحمهل آشهفتگی و اضهطرار 

منفی با مصرف مواد رابطه دارد، ولی پژوهش نشان داده اند که عاطفه مثبت هم در اعتیاد نقش دارد، 

بیشتری تجربه می کنند، به احتمال بیشتری در رفتارهای پرشطهر درگیهر  ی مثبتافرادی که عاطفه

می شوند، به عبارت دیگر افرادی که به دلیل مصرف مواد عاطفه مثبت بیشتری کسب مهی کننهد در 

آینده نیز به احتمال بیشتری این مواد را به دالیل لذت طلبی جستجو می کننهد. پهژوهش ههایی در 

وجود دارد که حاالت هیجانی مثبت را به تفاوت های فهردی در اعمهال حوزه روان شناسی ش صیت 

اشاره دارد به تمایهل شه ص بهه انجهام رفتارههای  11نسبت می دهند. صفت اضطرار مثبت 10بی پروا

پرشطر در شرایط تجربه عواطف مثبت شدید. این متغیر می تواند رفتارهای مشکل زایی چون چاقی، 

 (. 2008جنسی پرشطر را پیش بینی کند )سایدر و اسمیت،  مصرف مواد و الکل و رفتارهای

آشکار است که فرایندهای عاطفی به تنهایی نمی توانند اعتیاد را تبیهین کننهد، یافتهه ههای روان 

شناسان فیزیولوژی  نشان داده است که دو عامل نوروبیولوژیکی هست که زیر بنای اعتیاد می باشند: 

                                                 
1. Vujanovic, Bernstein & Litz 
2. Daughters 
3. Negative Urgency 
4. Lynam,  Smith, Whiteside & Cyders 
5. Anestis, Selby & Joiner 
6. Simons, Maisto & Wray 
7. Fischer & Smith 
8. Settles,Cyders & Smith 
9. Miller, Flory, Lynam & Leukefeld 
10. rash action 
11. positive urgency 
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مدار پیش  -2ده مدار پاداش بوده و با عاطفه و انگیزش ارتباط دارد، مدار لیمبی  که تشکیل دهن -1

پیشانی که بازداری رفتارهای مربوط به جستجوی مهواد، تفکهر بهه مهواد و غیهره را بهر عههده دارد و  

بازدارنده رفتارهای فرد در مواقع اضطرار مثبت و منفی و تنظیم کننده هیجانهای فهرد مهی باشهد. از 

کنندگان داپمی مواد گزارش می کنند که مصرف مواد در تسکین حهاالت عهاطفی  آنجایی که مصرف

منفی آنها اثر ب ش است، بنابراین مصرف مواد ممکن است به عنوان ی  راهبرد تنظیم هیجان جهت 

میلههر، ووجانوویهه  و -؛ بههون2004، 1کههاهش حالههت هیجههانی آزارنههده باشههد )بههارلو، آلههن و چههوآت

د در معرض شطر باالی اشتالالت مصرف مواد رفتارههای باثبهات و تنظهیم (. افرا2008، 2زوولینسکی

(. 1990، 3شده هیجانی اندکی نسبت به افراد در معرض شطر کمتر نشان می دهند )شهدلر و بهالک

بنابراین می توان گفت که تنظیم ضعیف هیجان ی  پیش زمینه مهم برای اشتالالت مصرف مواد می 

مطالعهه انجهام شهده در ارتبهاط بها آسهیب  114(. در فراتحلیلهی از 0720و همکاران،  4باشد )مزیچ

شناسی روانی و راهبردهای تنظیم هیجان آشکار شد که نش وارگری و سرکو  هیجان بها اشهتالالت 

مصرف مواد ارتباط دارند در حالیکه راهبرهای ارزیابی مجهدد و پهذیرش بها مصهرف مهواد رابطهه ای 

(. در کل نتایج این مطالعات نشهان مهی دهنهد کهه 2010، 5ما، اشویزرهوکس -نداشتند )آلداپو، نولن

 شطر مصرف مواد ممکن است به وسیله تفاوت های فردی در توانایی تنظیم عاطفه پیش بینی گردد.     

عواطهف مهی باشهد. کنتهرل  6یکی دیگر از تجلیات رفتاری مدار پهیش پیشهانی کنتهرل هوشهمند

خ غالب جهت انجام ی  پاسخ غیر غالب گفته می شهود، کنتهرل هوشمند به تونایی سرکو  ی  پاس

هوشمند میزان کنترلی است که ش ص بر تکانه ها و هیجاناتش دارد و توانایی تمرکز و تغییر توجه را 

(. نشان داده شده است که شودکنترلی پهایین 2003، 7در بر می گیرد )رودبارت، الیس، ریودا، روسنر

وابستگی به تنباکو در دوره بزرگسالی را پیش بینهی مهی کنهد )کهوکینن،  هیجانات در دوره نوجوانی

رفتاری است کهه  -(. تنظیم عاطفه ی  مؤلفه مهم بازداری زدایی عصبی 2002، 8کینونن و پولکینن

 (. 2007سوء استفاده بعدی از مواد را پیش بینی می کند )میزیچ و هکاران، 

به عنوان ویژگی ههای کلیهدی بسهیاری از نظریهه ههای  وجود اشتالل در کنترل اجرایی و بازداری

اعتیاد به شمار می روند، این نظریات دوام رفتار استفاده از دارو و  دشواری ای که بسیاری از افراد در 

                                                 
1. Barlow, Allen & Choate 
2. Bonn-Miller,  Vujanovic & Zvolensky 
3. Shedler & Block 
4. Mezzich 
5. Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer 
6. effortfull control  
7. Rothbart, Ellis,Rueda & Posner 
8. Kokkonen,  Kinnunen & Pulkkinen 
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و همکهاران،  1مقاومت در برابر استفاده عادتی از دارو دارند را به این متغیرها ارتباط داده اند) اویریهت

(. کارکردهای کنترل اجرایی و بازداری به 2008، 3، لی و سینها2011، 2و وولکوو ؛ گولدشتاین2007

ویژه زمانی اهمیت پیدا می کنند که ش ص به باطل کردن ی  پاسخ غالب نظیر رفتهار مصهرف دارو 

و همکاران  5(. آهارونوویچ2006و همکاران،  4در واکنش به سرنخ های دارویی نیاز داشته باشد )سارتر

( گزارش کردند که نارسایی های شناشتی در مصرف کنندگان کوکاپین و کانهابیس 2008و  2006)

با پاس دهی ضعیف آنها به درمانهای رفتاری همراه می باشد. در مطالعهه ای روی مصهرف کننهدگان 

قرار گرفته بودند، آنهایی که درمان را کامل نکرده بودند به شناشتی رفتاری کوکاپین که تحت درمان 

معنی داری در سنجه های آزمایشگاهی توجه، حافظه، توانایی فضایی، سرعت، دقت، کارکرد کلی  طور

و مهارت شناشتی ضعیف تری در مقایسه با کامل کنندگان درمهان داشهتند )آبرانهوویچ و همکهاران، 

2006 .) 

م بر اساس شواهد موجود می توان گفت که میزان عواطف منفی و مثبت و همچنین چگونگی تنظی

و نوع پاس دهی به عواطف بر بررسی علل مصرف مواد به ویژه عود اعتیهاد از اهمیهت قابهل تهوجهی 

برشورداند و بررسی این جنبه های مهم کارکرد عاطفی و شناشتی می تواند راهبرد موفقیهت آمیهزی 

فهوق  (. به توجهه بهه مهوارد2010، 6برای افزایش کارآمدی درمان اشتالالت اعتیادی باشد )سافوگلیو

تحمل آشفتگی، اضطرار مثبت و منفهی، در صدد پاس گویی به این سوال است که آیا پژوهش حاضر 

 ارتباط دارد؟ تنظیم هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد وابسته به مواد 

  

  

  

  اهمیت و ضرورت تحقیقاهمیت و ضرورت تحقیق

ط در ایاالت متحهده آمریکها بهه اعتیاد به دارو ی  مشکل جدی سالمتی عمومی است بطوریکه فق

(. در 2011، 7میلیون نفر از داروها به صورت غیر مجاز مصرف می کنند )سامهسا 6/22طور ت مینی 

میلیون معتهاد وجهود دارد و ایهن میهزان نیهز در حهال  2کشور ما نیز طبق آمارهای رسمی بیش از 

د یا اطرافیان دست بهه گریباننهد، میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکل اعتیاد شو 11افزایش است، 

                                                 
1. Everitt 
2. Goldstein  & Volkow 
3. Li and Sinha 
4. Sarter 
5. Aharonovich 
6. Sofuoglu  
7. SAMHSA 
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متأسفانه کشور ما به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی مواد م در بهه اروپها و بهاز شهدن مرزههای 

 (.  1383آسیای مرکزی بیش از پیش آلوده شده است )ممتازی، 

شواهد همه گیر شناسی و مطالعات بالینی نشان می دهند که یه  ارتبهاط قهوی بهین اشهتالالت 

اطفی و مصرف مواد وجود دارد. افراد مبتال به برشهی مشهکالت عهاطفی چهون اشهتالالت شلقهی و ع

اضطرابی میزان باالیی از اشتالالت مصرف مهواد را بهه صهورت همبهود دارنهد )مرگانگهاس، دایرکهر و 

 2(.  از طرف دیگر، عالپم عاطفی هم در افراد دارای اشهتالالت اولیهه مصهرف مهواد1998، 1اسزاماری

شاهده شده است، حتی مطالعاتی پیشنهاد می کنند که اشتالالت مصرف مواد ممکن است در رشد م

(. این اشتالالت همچنین با طیف وسیعی 2006، 3اشتالالت عاطفی نقش علّی داشته باشند )شانکیت

ر از نارسایی در تجربه و ابراز هیجانات حتی حضور عالپم قابل مالحظه بالینی مرتبط هسهتند )آگهیال

(. به طور شالصه همبودی اشتالالت مصرف مواد بها بهدکارکردی ههای عهاطفی 2008، 4دی آکروس

امری آشکار بوده و این امر دارای کاربردهای ضمنی درمانی و نظری مهمی برای مت صصهین درمهان 

 رفتارهای اعتیادی است. 

 شهتالالت مصهرفبرشی مطالعات پیشنهاد می کنند که تجربه بیشتر عاطفه منفی وجه مشهترک ا

مصهرف  در پیش بینهیمواد و اشتالالت عاطفی است. نتایج مطالعات جدیدی نیز آشکار کرده اند که 

ه پاسه ی چمشکل زای مواد، نباید فقط به سطوح عاطفه منفی توجه شود، بلکه توجه به اینکه افراد 

چهه  تعداد انجهامبه احساسات منفی به ویژه آشفتگی دارند، و در حاالت عاطفی مثبهت و منفهی اسه

واند است می ت رفتاری را دارند و میزان توانایی شناشتی آنها در کنترل این عاطفه منفی به چه میزان

طالعهات، معلی رغم این در ارتقای دانش ما از اعتیاد و طراحی مدل های اثر ب ش درمان مهم باشد. 

مهورد  مهواد را بهه طهور جهامع مدل های مربوط به رفتار اعتیادی،  نقش عاطفه در اشتالالت مصرف

 بررسی قرار نداده اند. 

و  ان دارنهدعالوه براین تجربه بالینی ثابت کرده است که افراد معتاد اشتیاق کمتری نسبت به درم

ی عهود در صورت درمان موفق نیز ولع مصرف به میزان زیادی در آنها مشاهده می شود و عامل اصهل

نوان دو سی عوامل عاطفی و شناشتی مرتبط با ولع مصرف به عمصرف در آنها تلقی می شود، لذا برر

 باشد.   متغیر اصلی در درمان و عود اعتیاد می تواند گامی مؤثر در جهت بهبود مداشالت اعتیاد

 

                                                 
1. Merikangas, Dierker & Szamari 
2. primary substance use disorders 
3. Schuckit 
4. Aguilar de Arco 
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 اهداف تحقیق

 اهداف کلی: 

ارتباط تحمل آشفتگی، اضهطرار مثبهت و منفهی، تنظهیم هیجهان و کنتهرل  تعیین  -

 و ولع مصرف در افراد وابسته به موادبا شدت وابستگی هوشمند 

تعیین  نقش تحمل آشهفتگی، اضهطرار مثبهت و منفهی، تنظهیم هیجهان و کنتهرل  -

 هوشمند در شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد وابسته به مواد

 

 اهداف جزئی

 تعیین ارتباط تحمل آشفتگی با شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد  -

 مل آشفتگی با ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مواد تعیین ارتباط تح -

تعیین ارتباط اضطرار مثبت و منفی با شدت وابستگی به مواد در افهراد وابسهته بهه  -

 مواد 

 تعیین ارتباط اضطرار مثبت و منفی با ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مواد  -

 افراد وابسته به مواد تعیین ارتباط تنظیم هیجان با شدت وابستگی به مواد در -

 تعیین ارتباط تنظیم هیجان با ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مواد  -

 تعیین ارتباط کنترل هوشمند با شدت وابستگی به مواد افراد وابسته به مواد  -

 تعیین ارتباط کنترل هوشمند با ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مواد  -

ر مثبهت و منفهی، تنظهیم هیجهان و کنتهرل تحمهل آشهفتگی، اضهطراتعیین نقش  -

 شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد  در هوشمند 

تحمهل آشهفتگی، اضهطرار مثبهت و منفهی، تنظهیم هیجهان و کنتهرل تعیین نقش  -

 هوشمند می توانند ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مواد 

 

 فرضیه های تحقیق

 : بودنددر این پژوهش فرضیات زیر مطرح 

 تحمل آشفتگی با شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد ارتباط دارد.  -1

 لع مصرف مواد در افراد وابسته به مواد ارتباط دارد. با وتحمل آشفتگی  -2

 اضطرار مثبت و منفی با شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد ارتباط دارد.  -3
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 رد. رف مواد در افراد وابسته به مواد ارتباط دابا ولع مصاضطرار مثبت و منفی  -4

 د. تنظیم هیجان با شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد ارتباط دار -5

 تنظیم هیجان با ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مواد ارتباط دارد.  -6

  کنترل هوشمند با شدت وابستگی به مواد افراد وابسته به مواد ارتباط دارد. -7

 کنترل هوشمند با ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مواد ارتباط دارد.  -8

می تواننهد تحمل آشفتگی، اضطرار مثبت و منفی، تنظیم هیجان و کنترل هوشمند  -9

 شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد را پیش بینی کنند.

 شمند می تواننهدتحمل آشفتگی، اضطرار مثبت و منفی، تنظیم هیجان و کنترل هو -10

 ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مواد را پیش بینی کنند.

 

 ه هاتعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم فرضی

الپم ی از عاانجمن روان پزشکی آمریکا عالپم وابستگی به مواد را مجموعه  وابستگی به مواد:

رتبط مالت رغم داشتن اشتالشناشتی، رفتاری و فیزیولوژی  دانسته است که بر اساس آن فرد علی 

عموالً مکه  به مواد مصرف آن را ادامه می دهد. در چنین مواردی، الگویی برای مصرف وجود دارد

، ریکامنجر به تحمل، محرومیت و رفتاری اجباری برای مصرف می شود )انجمن روان پزشکی آم

د که بستگی به مواشاشص شدت وابستگی برای اندازه گیری شدت وا(. در این پژوهش از 2000

  شدت وابستگی به مواد را در مقیاس فاصله ای اندازه می گیرد استفاده شد.

-آورده نشود رنجی  میل غیر قابل کنترل برای مصرف مواد است، میلی که اگر بر ولع مصرف:

، پرشاشگری و شوابیاشتهایی، اضطرا ، بیچون ضعف، بیهای روانشناشتی و بدنی فراوانی هم

(. وسوسه مصرف مواد به طور کلی 1996، 1دکی را در پی دارد )انستیتو ملی سوء مصرف موادافسر

(  2000، 2سایتی،شیفمن، تیفانی، مارتین، شادل(به عنوان تجربه ذهنی از تمایل به مصرف مواد 

روبیولوژیکی تعریف شده است وهای شناشتی، عاطفی، نی  پدیده چند بعدی متشکل از جنبه

. در این پژوهش  برای اندازه گیری ولع مصرف در ی  مقیاس فاصله ای از فرم (2003فرانکن، )

 ( استفاده شد. 1995)ساموزا و همکاران،  کوتاه مقیاس کوتاه ولع مصرف مواد 

تحمل آشفتگی به توانایی مقاومت و در عین حال تجربه کردن حالت های تحمل آشفتگی: 

افرادی که تحمل باالیی دارند می توانند به  (.2005گاهر،  تجربی آزارنده گفته می شود )سیمونز و

                                                 
1 -National Institute on Drug Abuse 
2 - Sayette, Shiffman,  Tiffany, Martin &Shadel 
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راحتی رنج و ناراتی شود را تحمل نمایند، در حالیکه افراد دارای توانایی ضعیف در این متغیر موقع 

رنج و آشفتگی به رفتارهای جبرانی می پردازند. در این پژوهش برای اندازه گیری میزان تحمل 

تگی استفاده شده است که نمره ای در مقیاس فاصله ای از تحمل آشفتگی از مقیاس تحمل آشف

 آشفتگی بدست می دهد. 

اشاره دارد به تمایل ش ص به انجام رفتارهای پرشطر در  1صفت اضطرار مثبت اضطرار مثبت:

شرایط تجربه عواطف مثبت شدید. این متغیر می تواند رفتارهای مشکل زایی چون چاقی، مصرف 

در این (. 2008فتارهای جنسی پرشطر را پیش بینی کند )سایدر و اسمیت، مواد و الکل و ر

)لینهام و  پژوهش برای اندازه گیری اضطرار مثبت  در مقیاس فاصله ای از مقیاس رفتار تکانه ای 

  ( استفاده شد.2006همکاران، 

انجام  اضطرار منفی به عنوان ی  مؤلفه تکانش وری، به تمایل ش ص نسبت به: منفیاضطرار 

رفتار تکانه ای در شرایط تجربه احساسات آشفتگی گفته می شود )لینام، اسمیت، وایت ساید و 

در این پژوهش برای اندازه گیری اضطرار منفی  در مقیاس فاصله ای از مقیاس  (.2006، 2سایدرز

 ( استفاده شد.2006)لینهام و همکاران،  رفتار تکانه ای 

بارت است از فرایند منحصربه فردی که تجربه هیجان را جهت تنظیم هیجان عتنظیم هیجان: 

رسیدن به پذیرش اجتماعی تعدیل می کند و به حاالت فیزیکی و روانشناشتی در پاسخ به 

تقاضاهای درونی یا بیرونی مربوط می شود. تنظیم هیجان به توانایی فهم هیجانات و تعدیل تجربه و 

در این پژوهش برای اندازه گیری راهبردهای تنظیم (. 2001ابراز هیجانات اشاره دارد )گروس،

نامه نظم جویی شناشتی هیجان )گارمفسکی، کراجی و هیجان در مقیاس فاصله ای از پرسش

 ( استفاده شد. 2002، 3اسپین هاون

کنترل هوشمند به عنوان توانایی شود تنظیمی هیجان پذیری مثبت و منفی هوشمند:  کنترل

ین توانایی در طول دوره کودکی رشد می کند و  شامل توانایی برای بازداری تعریف شده است. ا

رفتار به صورت هوشمند )کنترل بازداری( و فعال سازی رفتار در زمان مورد نیاز، کنترل فعال سازی 

، 4)رودبارت، الیس، ریودا و پوسنرو تمرکز ارادی یا تغییر دادن توجه )کنترل توجه( می باشد

ن پژوهش برای اندازه گیری میزان کنترل هوشمند از مقیاس فرم کوتاه پرسشنامه در ای (.2003

  شلق و شوی بزرگسال استفاده شد که کنترل هوشمند را  در مقیاس فاصله ای اندازه می گیرد.

                                                 
1. positive urgency 
2. Lynam,  Smith, Whiteside & Cyders 
3. Garnefski, Kraaij & Spinhoven 
4. Rothbart,  Ellis, Rueda & Posner 
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 چهار چوب نظری و مطالعه منابع مربوط 

                                   اعتیاد چیست؟                              

اعتیاد عبارت از تعلق یا تمایل غیر طبیعی و مداومی است که برشی از افراد نسبت به بعضی از 

ی غیر طبی و مکرر از داروست که به کنند، به عبارت دیگر، منظور از اعتیاد استفادهمواد پیدا می

   (.1388اری، به نقل از ناصح، )پورافک باشدضرر شود مصرف کننده یا دیگران می
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 رهر چند که د شود،امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از وابستگی به مواد نام برده می

م اد علیرغه موبمیان مردم این بیماری اعتیاد و شود بیمار معتاد شناشته شده است. بیمار وابسته 

گوی طع آن نیست. مصرف مواد ی  الی مشکالت متعدد ناشی از مصرف مواد قادر بر قتجربه

های ه اشتاللمی برفتاری ناسازگارانه و بیمارگونه است که بروز عالپم رفتاری، روانی، شناشتی و جس

 شود.            بالینی در فرد مصرف کننده منجر می

ی اعتیاد و به این نتیجه رسید که واژه1(WHOمیالدی سازمان جهانی بهداشت) 1964در سال 

-ی علمی نیست و از دقت و وضوح کافی برشوردار نیست و به جای استفاده از واژهاد ی  واژهمعت

ویراست  ی وابستگی دارویی معرفی شد. در حال حاضر درهای اعتیاد دارویی و عادات دارویی، واژه

ی ی دارو از واژهبه جای واژه( 2IV-SMD)چهارم راهنمای تش ییصی و آماری اشتالالت روانی

 شود. ی روانگردان استفاده میاز ماده ICD-10ده و در ما

گیرد: وابستگی یمبرای توضیح وجوه وابستگی دو مفهوم مورد استفاده قرار   DSM-IVدر

ود. شمی گونه تأکیدرفتاری که در آن بر فعالیتهای فرد برای کسب دارو و الگوی مصرف بیمار

ست اژی  ل تأکید دارد. ترک ی  وضعیت فیزیولووابستگی جسمی که عمدتاً بر عالیم ترک و تحم

ا کاهش یقطع  گردد. یعنی فرد به دنبالکه به دنبال قطع یا کاهش مقدار ماده ی مصرفی ایجاد می

 شود. ی مصرفی دچار عالیم رفتاری یا جسمانی میمقدار ماده

ی دهت ماثاب تحمل عبارت است از وضعیتی که در آن اثرات رفتاری یا فیزیولوژیکی ی  مقدار

 ، در اینماده یابد. به عبارت دیگر، تحمل یعنی کاهش تدریجی اثر ی روانگردان به مرور کاهش می

 صورت برای دستیابی به همان میزان اثر، نیاز به مصرف مقدار بیشتری از ماده است.

 باقی مصرف ی  مادهبرای وابستگی عبارتند از: الگوی غیر انط DSM-IV های تش یصیمالک

ی در که زمان یم زیرشود و با سه تا )یا بیشتر( از عالی بالینی منجر میکه به ناراحتی قابل مالحظه

 کنند. دهد، تظاهر میماه روی می 12طی 

ی  ماده  شود: الف( نیاز به مقادیر بسیار باالترحمل که با هر ی  از موارد زیر مش ص میت -1

ی مهادا ی تأثیر بار دل واه؛  ( کاهش قابل مالحظهبرای رسیدن به مسمومیت )مستی( یا تأثی

 مصرف همان ماده. 

 ی شاصشود: الف( سندرم ترک که برای هر مادهرک با هر ی  از موارد زیر مش ص میت -2

-یصرف می مشابه( برای رفع یا جلوگیری از عالیم ترک ممش ص است؛  ( همان ماده )یا ماده

 شود. 

 . شودصرف میتر از آنچه که مورد نظر است، مای طوالنیتر و دورهر بیشماده غالباً به مقادی -3

 کاهش یا کنترل مصرف ماده وجود دارد.  های ناموفق برایمیل دایم یا تالش -4

                                                 
1. world heakth organization  
2. daignostic and statistical manual of mental disorders(DSM) 
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زشکان ر فعالیتهای الزم برای به دست آوردن ماده )برای مثال، مراجعه به پوقت زیادی د -5

ر ماده ز آثااماده )برای مثال، تدشین طوالنی( یا رهایی  های طوالنی(، مصرفم تلف یا رانندگی

 شود. صرف می

ذاشته گف ماده فعالیتهای مهم اجتماعی، شغلی و تفریحی کاهش یافته یا کنار به شاطر مصر -6

 شود. می

ی جسمی یا عود کننده ی مصرف مواد علیرغم آگاهی به وجود مشکالت مستمر یاادامه -7

، مثال شود )برایی مصرف آن تشدید میصرف مواد ناشی شده یا در نتیجهروانشناشتی که از م

اشت غم شنی مصرف کوکاپین علیرغم وجود افسردگی ناشی از کوکاپین، یا مصرف الکل علیرادامه

ی یابد()انجمن روانپزشکی ی مصرف آن شدت ماین موضوع که زشم گوارشی با ادامه

 (. 2000امریکا،

 

 ی مصرف مواد تاریخچه

اشته ی شش اش از زمان تاریخ مکتو  بشر بر انسان شنآوری و ت دیری شیرهشاصیت شوا 

ی شود ردهادشده است. آدمی از آغاز زندگی شود همواره در جستجوی راهی برای فرار از رنجها و 

 ی شش اش را شناشت و به کار برد.   بود، شیلی زود افیون و شیره

-دند، آننامی ب شن اقوامی بودند که تریاک را شناشتند و آن را گیاه شادیسومریان از کهن تری

ک را می ا تریاآید مردم بابل، مصر و روم از دیرباز نه تنههای باستانی برمیگونه که از نوشته

      اند.کرده و به شواص ت دیری آن نیز گاهی اشاره داشتهشناشتند بلکه آن را کشت می

ایگاه اصلی تریاک مصر بوده است، چرا که مصریها از قدیم شش اش را کشت شود که جگفته می

، شهری که شش اش 2ی تبس)مشتق از واژه 1اند و آن را تباپیکانمودهی آن را مصرف میو شیره

شناشته نامیدند. پزشکان هندی و یونانی نیز تریاک را در دوران باستان میشده است( میکشت می

گرفتند. بقراط و تئوفرات شاگردان ارسطو نیز مواد افیونی را ان شود ار آن بهره میو در درمان بیمار

سال پیش با  4000نمودند. اروپاپیان نیز از برای پیشگیری و درمان اسهال و دیگر دردها تجویز می

 اثرهای ضد درد و شواص دارویی افیون آشنا بوده اند.     

روهای ضد درد و مسکن و داروهای جانشین که بتوانند شواص از انجا که تا قرن نوزدهم بشر به دا

ی ساشت آنها پیشرفت بسیار کمی تریاک را در شود داشته باشند، دسترسی نداشته و در زمینه

شد، در برابر سم و مارگزیدگی مقاوم بوده ی دردها شناشته میداشته است. تریاک داروی همه

و گرفتگی نفس، کولی ، یرقان، سفت شدن طحال، است، سردرد مزمن، تهوع و سرگیجه، کری 

ها، جذام، مشکالت م صوص زنان، مالی ولیا و طاعون را های دستگاه ادراری، تبسنگ، شکایت

 (. 1972، 3کرده است)اوکلیدرمان می

                                                 
1. Thebaica     
2. Thebes   

1. Oakley                               
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ی اعتیاد به تریاک در دست نیست. تنها با وجود این هیچ گونه اطالعات و سندی در زمینه

میالدی است، گزارش ی  پزش  انگلیسی مشغول به کار در شهر  1701سال  سندی که مربوط به

لندن بوده است که از مصرف زیاده از حد تریاک س ن گفته است. به نظر می رسد که در هیچ کجا 

 نسبت به مصرف تریاک تا اواشر قرن حاضر نگرانی وجود نداشته است.   

دسترس قرار داشته، پزشکان این ماده را به  تریاک در کشورهای غربی به آسانی در 19در قرن 

ی طبقات اجتماعی مصرف آزادی و بدون هیچ محدودیتی تجویز می کردند. این ماده در میان همه

شده و در ی  دوره که مصرف آن بیشتر گزارش گردیده بود، به نظر می رسد که کاربرد می

ا اشتراع سرنگ در اواسط قرن نوزدهم و ی آن برای دردها و ناراحتیهای زنان بوده است. بگسترده

کاربرد آن در تزریق مواد برگرفته از تریاک، به معتادان این ماده فزونی یافت. برای نمونه تنها در 

نفر به این ماده معتاد شده  400000های داشلی آمریکا، میان سربازان آمریکایی در جریان جنگ

 (.     1382قل از احسان منش و همکاران، ؛ به ن1996بودند)داپره المعارف بریتانیکا، 

ی نادرست با گسترش کاربرد سرنگ در تزریق مواد و ورود مستقیم آنها در ورید در ابتدا این ایده

در میان بسیاری از پزشکان وجود داشت که اگر مواد افیونی از طریق وریق تزریق شود، اعتیاد به 

ن نوزدهم گسترش این مواد افیونی در میان افراد وجود ن واهد آمد. از سوی دیگر در پایان قر

مطرود جامعه از قبیل قماربازان، زنان هرجایی، شالفکاران و مجرمین، این مواد با جرم و شالف 

بیشتر ارتباط یافت تا هدفهای درمانی و پزشکی. در آغاز قرن بیستم سوء مصرف مواد م در به ی  

المللی بیشماری برای کنترل قاچاق و ن کشوری و بینمشکل اجتماعی و جهانی تبدیل شد و قوانی

 (.  1382مصرف مواد م در وضع گردید.)احسان منش و همکاران، 

 

 ی مواد در ایرانتاریخچه

گذرد. آنچه که از شواهد تاری ی از آشنایی ایرانیان با تریاک و مواد مشتق از آن زمان زیادی نمی

آشنا نبوده اند، در اوستا و ادبیات باستانی هم نامی از آن برده آید، ایرانیان باستان با تریاک بر می

 نشده است. 

محمد ذکریای رازی و ابن سینا از اولین کسانی بودند که به شواص دارویی تریاک آشنا شدند و 

اند. از آنجا که در ایران پیش از اسالم نوشیدن الکل بردهآن را برای درمان بیماران شود به کار می

رفته است، در برشی بوده است و پس از اسالم نوشیدن الکل م الف با شعایر دینی به شمار میرایج 

 (.1972نقاط ایران مصرف حشیش و تریاک به عنوان ی  داروی اولیه گسترش یافته است)اوکلی، 

ی پزشکی و به کار بردن تریاک نیز در ایران جایگزین طیف گسترده ای از نیازهای برآورده نشده

ی شود ادامه کرده اند، به کار روزمرهداشتی بوده است. بسیاری از مردمی که تریاک مصرف میبه

ی فعالیتهای اجتماعی و شانوادگی شود نداشته اند. افزون بر آن داده و اساساً مشکلی در زمینه

-نمی کردند، از جامعه طردتولید، فروش و مصرف آن جرم تلقی نشده، افرادی که از آن استفاده می

 (.   1998شدند)سازمان جهانی بهداشت، 
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ی اعتیاد به مواد به ویژه اعتیاد و کاربرد نابجای تریاک در ایران از ربع سوم به هر روی مسئله

رسید ی نوزدهم آغاز شده است. پیش از آن گرچه تریاک در ایران در دسترس بوده، به نظر میسده

 (  1977نی و سیاسی، )فزو که اعتیاد به آن بسیار کم بوده است

ی میزان آشنایی با مواد و عادات مصرف ایرانیان عمدتاً از نوشته های جهانگردان اطالعات در باره

میالدی در مورد  1629غربی به دست آمده است، برای نمونه تاورنیه جهانگرد فرانسوی در سال 

نیان استعمال تریاک است که های بد و حیرت انگیز ایراچگونگی اعتیاد در ایران نوشت: از عادت

رسانند و حب کرده و می شوردند. ابتدا سر سنجاق و بعد کم کم آن را زیاد کرده تا به حد فندق می

؛ به نقل 1366نمایند)کریم پور، کشد دیگر جرأت ترک آن را پیدا نمیهنگامی که کار به اینجا می

 (.        1382از احسان منش و همکاران، 

ی مصرف تریاک در ایران نشان می دهد که شوردن تریاک به عنوان دارو در دورهبررسی تاریخ 

گیرد و کم با گذشت زمان مصرف مواد م در فزونی میصفویه نیز افزایش یافته است. ولی کم

مصرف مواد م در در دربار صفوی آنقدر رواج می یابد که برشی از پادشاهان آن زمان همچون شاه 

 شیزند.  میبه م الفت با آن بر عباس و شاه طهماسب

هجری قمری آغاز شده واز زمان ناصرالدین  1267کشت تریاک در ایران برای اولین بار در سال 

کم با گسترش روابط اقتصادی سیاسی با کشورهای شد. کمشاه در اطراف تهران نیز کشت می

یافت و به صورت ی  مشکل  اروپایی و افزایش تجارت تریاک، مصرف مواد افیونی در ایران شیوع

 اجتماعی مطرح گردید.    

جنس شو  تریاک ایران شناشته شد وتجارت مهمی بین ایران و انگلیس  1870پس از سال 

ایجادگردید، به قدری درآمد زیاد به دست آمد و به علت شرید تریاک ایران توسط انگلیس، 

های زیر کشت گندم را به زیر کشت کشاورزان از کشت گندم دست کشیدند و ب ش زیادی از زمین

ی دوم ی اعتیاد به تریاک، در دورهشش اش بردند. پس از انقال  مشروطه باتوجه به اهمیت مسئله

ای هم ی هفت سالهمجلس شورای ملی، قانون تحدید تریاک به تصویب رسید. در این قانون برنامه

اقدام عمل در آن زمینه پیدا نشد. در سال بینی شده بود که متأسفانه فرصت برای ترک اعتیاد پیش

قانون انحصار تریاک و مجازات مرتکبین قاچاق مواد افیونی و تولید و توزیع غیر قانونی آن  1307

تصویب شد. به این ترتیب توزیع و فروش تریاک در انحصار دولت درآمد و ی  برنامه ی ده ساله 

 برای ترک اعتیاد در نظر گرفته شد.  

ی ارز به منظور ی از تریاک تولید شده را به مردم و ب ش دیگری را برای تهیهدولت ب ش

ی پزشکی و دارویی در اشتیار کشورهای اروپایی قرار می داد تا اینکه با فرا رسیدن حوادث استفاده

این انحصار و کنترل محدود هم از بین رفت. طی سالهای جنگ دوم جهانی و پس از  1320سال 

اد افیونی و اعتیاد به آن رواج بیشتری یافت تا آنکه به دنبال اقدامات سازمان ملل آن، قاچاق مو

ی جدیدی از مبارزه با اعتیاد متحد، تشکیل انجمن مبارزه با الکل و تریاک و برشی عوامل دیگر دوره

 شود. شود که با تصویب قانون منع کشت مش ص میافیونی آغاز می
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 کشت شش اش و جلوگیری از مصرف غیر پزشکی تریاک ازقانون منع  1334در بهمن سال 

مسئول  ری راگذرد. اهمیت این قانون در آن بود که برای ن ستین بار وزارت بهداتصویب مجلس می

ان ان معتادهای مکشوفه برای درمای از محل تریاکدهد و نیز بودجهی معتادان قرار میمسئله

 تگاهمله وسعت کشور و پراکندگی جمعیت، فساد دسمعین نمود. این برنامه به دالیلی از ج

 وفق،می درمانی حکومتی، وجود دو همسایه ی شش اش کار در شرق و غر  کشور و نبود برنامه

و به  دولت قانون منع کشت شش اش را لغو 1348این اقدام موفق نبود. پس از چندی در سال 

 طبق آن وزارت تعاون و امور جای آن قانون کشت محدود شش اش را به تصویب رساند که

قرر مد و روستایی مأموریت یافت تا به افرادی اجازه دهد که به کشت محدود شش اش اقدام کنن

. در یری شودهای پیشگدرصد از درآمد دولت از تریاک، صرف درمان معتادان و برنامه 80گردید که 

ن بر آن افزو ی آنها مهیا نبود ومورد معتادان هم تصمیم گرفته شد چون وسایل درمانی برای همه

اه ری در ای به علل بیماریهای جسمی و کهولت سن قادر به ترک نبودند، همچنین مانعچون عده

رای رتیب بی تریاک داده شد، به این تی هروپین بود، تحت شرایطی با صدور کوپن سهمیهاشاعه

الً در ه اوکپن از این قرار بود ن ستین بار معتاد رسمی در کشور به وجود آمد. شرایط صدور کو

ولت یا ت کهامتحان ادرار ثابت شود که ش ص متقاضی معتاد است، ثانیاً عدم توانایی فقط به جه

پن به ر کوی صدوی  بیماری جسمی قابل قبول باشد. رویدادهای سالهای بعد نشان داد که برنامه

ندگان قرار داد . ایران یکی از امضا کن(1359ی مطلوبی ندارد)ضرابی، صورتی که انجام گرفت نتیجه

 ست.     ادر مورد مواد روان گردان بوده  1971در مورد مواد م در، همچنین پیمان سال  1961

ی مبارزه با مواد کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای فعال شاور نزدی  و شاور میانه در زمینه

های درمانی و کنترلی، ن کوششها و شط مشیم در در سازمان ملل شناشته شده است. علیرغم ای

، 1بررسیها نشان داده اند که مشکل اعتیاد به مواد م در در ایران هنوز جدی است)اسپنسر و اگاهی

1991        .) 

مترین ی کنترل مواد م در به کو چندی پس از آن کنترل دولت در زمینه 1357در سالهای 

ر اش داره فزونی گرفت، به شکلی که مزارع بزرگ شش سطح رسید و تولید و توزیع تریاک یکب

 های گروهی کشاورزان گردید.  برشی از مناطق کشور یکی از زمینه

معتاد به  درصد از کل جمعیت ایران 5ی برآورد مقامات رسمی جمهوری اسالمی ایران بر پایه

رف مواد م در لی علیه مصی می  مبارزه 1358مواد م در به ویژه تریاک بودند. از این رو در سال 

مواد  اقچیانتری یافت و برای قاچی گستردهآغاز گردید و چند ماه پس از آن این مبارزه دامنه

 م در تا مجازات اعدام پیش بینی گردید.    

قل از احسان ، به ن1984وند و همکاران، ی چگونگی اعتیاد)دالبررسیهای انجام شده در زمینه

و  ( نشان داد که مصرف هروپین بیشتر در میان ساکنین شهرها1378منش و کریمی کیسمی، 

درصد  80مصرف تریاک در ساکنین مناطق روستایی رواج داشته است. این بررسی نشان داد که 

 (. 1991اهی، سالگی یا پس از آن آغاز کرده اند)اسپنسر و آگ 20معتادان، مصرف هروپین رادر سن 

                                                 
1- Spencer & Agahi 
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نی و ات تأمیدید مجازات مرتکبین جرایم و مواد م در و اقدامبا تصویب قانون تش 1359در سال 

یم زایش جراز افادرمانی، دولت در پی شدت عمل و استفاده از اهرمهای درمانی برآمده، اما نه تنها 

جمع م 1367مواد کاسته نشد بلکه حتی به محدود شدن این جرایم نیز نیانجامید. در سال 

 33ی ادهمماده نمود،  35ب قانون مبارزه با مواد م در در تش یص مصلحت نظام اقدام به تصوی

ر داد تالش ن ستاین قانون، ستاد مبارزه با مواد م در را با شمار زیادی از اعضا تأسیس نمود. ای

رایش به گی از های زیر نمود: بازپروری، درمان، نگهداری معتادین، پیشگیرسیاست گذاری در زمینه

چاق آن واد و قامترل بلیغات مربوط به امر مبارزه با اعتیاد به مواد م در، کنمواد م دراعتیاد آور، ت

اعالم   در رامدر قانون یاد شده اصالحاتی انجام شد و وظایف ستاد مبارزه با مواد  1376در سال 

 نمود.       

ی از ند بسیارساله ایران و عراق، کنترل مواد م در همان 8گفتنی است که با زبانه کشیدن جنگ 

ی از ادهبرنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت تحت تأثیر قرار گرفت و ب ش عم

 هی را درر توجهای انجام شده پیرامون مبارزه با اعتیاد و کنترل مواد م در، دستاورد درشوکوشش

 700ه بپی نداشت. در حال حاضر زیان و شسارت ناشی از سوء مصرف مواد م دردر کشور نزدی  

پین تقال هروای انشود و ایران نیز یکی از نزدیکترین و سودآورترین مسیرهمیلیارد تومان برآورد می

ن، مکارارود)احسان منش و هو تریاک تولید شده در افغانستان به بازارهای غر  به شمار می

1382  .) 

   

 میزان شیوع مصرف مواد 

 1سالگی در ویلز 29تا  16است. بین  شیوع مصرف مواد م در در کشورهای م تلف متفاوت

درصد، قاچاق جادویی  6درصد، ال اس دی  9درصد، آمفتامین  24انگلستان شیوع مصرف کانابیس 

درصد گزارش  10درصد، مواد تب یر شونده و سایر مواد  3درصد، کوکاپین  4درصد، اکستازی  4

 (.            2001و همکاران،  2شده است)پالسچرت

از وجود  توسط سازمان مواد م در اعالم شد حاکی 1377طبق آمار رسمی که در سال در ایران 

ازمان سه توسط میلیون معتاد در کشور بود. بر اساس ارزیابی سوء مصرف مواد در ایران ک 2تا  2/1

ید کل جدی کنترل مواد سازمان ملل انجام شده است، شیوع شبهزیستی، ب ش پیشگیری و برنامه

ده در شجام مواد ب صوص مواد م در بین ی  تا دو درصد متغیر بوده است. پژوهش ان سوء استفاده

شیره و  ی مواد افیونی غیر قانونی)تریاک،نفر مصرف کننده 3761000نشان داد که  1380سال 

    (.     1384 اند)وزیریان،نفر سوء مصرف یا وابستگی داشته 2547000بوپرونورفین( وجود دارد که 

میلیون نفر ت مین  185تعداد مصرف کنندگان مواد م در جهان حدود UNODC الم طبق اع

میلیون نفر  33ی حشیش و میلیون نفر مصرف کننده 147زده شده است که از این تعداد حدود 

میلیون نفر  XTC( ،13(3یازی اکستمیلیون نفر مصرف کننده 7ها، ی آمفتامینمصرف کننده

                                                 
1. Plasschaert  
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ی مواد افیونی هستند. بیشترین رکورد میلیون نفر مصرف کننده 13ی کوکاپین، مصرف کننده

ی محمد علی ؛ ترجمه2001باشد)ابادینسکی،مربوط به آمفتامین ها می 2000مصرف در سال 

 (.1382ذکریایی، 

جمعیت  ر بیندفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد سازمان ملل، تعداد مصرف کنندگان مواد را د

 16ه کدرصد کل جمعیت برآورد نموده است  5میلیون نفر یا  200جهان، ساله سراسر  15–16

هروپین  یمیلیون نفر مصرف کننده 11ی مواد افیونی و درصد( آن، مصرف کننده 4میلیون نفر)

فر برآورد شده میلیون ن 3/3تا  8/1باشند. در ایران نیز تعداد مصرف کنندگان مواد نزدی  به می

    (.2002باشند)مکری، ترین مواد مصرفی در ایران میاست. مواد افیونی بیش
  

 روان گردانانواع مواد 

 1الکل

غلب با لکل ااالکل یکی از شایعترین مواد مورد سوء مصرف در دنیاست. سوء مصرف و وابستگی به 

ی یرندهگی سیستم عصبی مرکزی است و شود. الکل تضعیف کنندهنامیده می« الکلیسم » عنوان 

اء های غشی در سیستم عصبی مرکزی ندارد و فعالیت آن از طریق مداشله در سیستماشتصاص

لقی، ری شنورونی است. مسمومیت با الکل منجر به رفتار نامناسب جنسی و پرشاشگری، نا استوا

اگموس(، نیست)ی چشم اشتالل در قضاوت، گفتار نامفهوم، راه رفتن نامتعادل، حرکت غیر ارادی کره

افکاری، پور ترجمه؛ 2007، سادوکشود )کاپالن و توجه و حافظه و بهت یا اغما میاشتالل در 

1385   .) 
 

 داروهای محرک

های عصبی ها گروهی از داروها هستند که از نظر ساشتمانی با ناقلآمفتامین: 2آمفتامین -الف

دکسترو آمفتامین و نوراپی نفرین، اپی نفرین و دوپامین مربوطند. ترکیبات آن شامل متیل فنیدیت، 

ها اغلب برای بهبودی کارآیی، کاهش شوا  و ایجاد سرشوشی مورد مت آمفتامین هستند. آمفتامین

های طوالنی از این مواد استفاده قرار می گیرند و معموالً ورزشکاران، دانشجویان و رانندگان مسافت

شوا  آلودگی، چاقی و برشی ها شامل پرتحرکی کودکان، استفاده می کنند. مصرف طبی آمفتامین

ها ممکن است به سرعت ظاهر از موارد افسردگی مقاوم به درمان است. وابستگی روانی به آمفتامین

ها باعث شونریزی مغزی بر اثر افزایش شدید فشار شون، آریتمی قلبی، شود. مسمومیت با آمفتامین

 (.   1385پورافکاری،  ترجمه ؛2007، سادوک)کاپالن و شود دلیریوم، تشنج، اغما و مرگ می

 
           

                                                 
 1. alcohol                                         
 
 

2. amphetamine     
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توان از منابع م تلفی مانند قهوه، چای، سودای کافئینی، داروهای کافئین را می 1:کافئین - 

دردزای بدون نس ه و داروهای سرماشوردگی، داروهای ضد شوا  آلودگی یا محرک یا داروهای 

پی مصرف آن در روز ظاهر شوند عبارتند  هایی که ممکن است دری وزن بدست آورد. نشانهکاهنده

نظمی ربطی یا بیشوابی، پر ادراری، کشیدگی عضالنی، بیاز: ناآرامی، عصبانیت، برانگی تگی، بی

های شستگی ناپذیری و بیقراری روانی نظمی ضربان قلب، دورهجریان تفکر و گفتار، تپش قلب یا بی

تواند ضربان قلب را افزایش دهد ولی مقادیر اندک حرکتی است. گرچه مقدار زیادی از کافئین می 

 (.        2000آن می تواند باعث کندی نبض شود )انجمن روانپزشکی آمریکا، 
 

ها و آید و به شکلای طبیعی است که از گیاه کوکا بدست میکوکاپین ماده :2کوکاپین -ج

، کوکاپین هیدرو کلراید و آلکا های کوکا، شمیر کوکاترکیبات گوناگون مصرف می شود )مانند برگ

های کوکاپین مانند باز آزد و کراک( که قدرت آن به علت درجات م تلف شلوص و سرعت لوپید

دقیقه برای حفظ حالت نشئه  50تا  30آغاز تأثیرات آن متفاوت است. به دلیل عمر کوتاه آن تقریباً 

« اوج»کوکاپین معموالً با ی  احساس رسد. مسمومیت با نیاز به مصرف مکرر آن ضروری به نظر می

شود و شامل ی  یا بیش از یکی از موارد است: شنگولی همراه با نیرومندی بدنی آغاز می« نشئه»یا 

گرایی، بیش فعالی، بیقراری، گوش به زنگ بودن، حساسیت میان یا ذهنی، معاشرتی شدن یا جمع

الل در قضاوت و در موارد مسمومیت فردی، پر حرفی، اضطرا ، شودبزرگ پنداری، ششم و اشت

گیری اجتماعی. با مزمن و یا وشیم، افت عاطفی یا هیجانی همراه با شستگی یا غمزدگی و کناره

ی مصرف کوکاپین انواع م تلفی از بیماری های جسمانی ممکن است ظاهر شوند. توجه به شیوه

لب دچار سینوزیت، التها  و کنند اغکسانی که کوکاپین را از راه بینی)استنشاق( مصرف می

-شود. اش اصی که کوکاپین را دود میی بینی آنها سوراخ میشونریزی م اط بینی شده و دیواره

کنند در معرض شطر عوارض تنفسی قرار دارند )مانند سرفه، بونشیت و التها  بافت ریوی بر اثر 

کنند معموالً مانند ن تزریق میهای پوششی مجرای بینی(. افرادی که کوکاپیتحری  و التها  بافت

کسانی که به مواد افیونی وابسته هستند عالپم و آثار سوزن در ساعد یا بازوی آنان وجود دارد. 

های مکرر و افزایش بی بند و باری جنسی که ناشی از تزریق HIV)3 (ویروس نقص ایمنی انسان

کوکاپین معموالً با عالپم کاهش وزن  است با وابستگی به کوکاپین رابطه دارد. همچنین وابستگی به

ی اشتهاست)انجمن روانپزشکی آمریکا، و سوء تغذیه همراه است زیرا کوکاپین دارای عوارض کاهنده

2000 .) 
 

شوند. ای از مواد هستند که موجب ایجاد تغییراتی در شلق و شو و ادراک میدسته :مواد توهم زا

است. تحمل نسبت به این دارو شیلی سریع و پس  4(LSDی این گروه از مواد ال.اس.دی)سر دسته

                                                 
1. caffeine   
2. cocain 
3. Human Immunodeficiency Virus              

1- Lysergic acid dyethlamide                    
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آید و با قطع آنها زاها بوجود نمیآید. وابستگی جسمانی به توهمروز مصرف مداوم پدید می 4تا  3از 

در ی   LSDتواند پدید آید. شروع اثرات مصرف عالپم ترک ظاهر نمی شود اما وابستگی روانی می

ساعت  14تا  8ار ساعت پس از مصرف به اوج می رسد و معموالً دهد، در دو تا چهساعت روی می

یابد. این آثار عبارتند از: تغییرات رفتاری یا روانی ) اضطرا ، واکنش پنی ، ترس از دوام می

دیوانگی، افکار پارانوپید، اشتالل در قضاوت، رفتارهای شودآزارانه و حتی شودکشی(، اشتالل ادراکی 

آمیزی به صورت درآمی تن ادراکات مثل یت، توهم، شطای حسی، حس)مسخ ش صیت، مسخ واقع

ها یا دیدن صداها(، تحری  سیستم شودم تار )لرزش، تعریق، تپش قلب(، اشتالل شنیدن رنگ

 (.   1385پورافکاری،  ترجمه؛ 2007، سادوک)کاپالن و تعادل، افت عملکرد شغلی و اجتماعی 

 

 1حشیش

ورت صند و به های گیاه شاهدانه را قطع کرده و شش  کنا و ساقهههای فوقانی، جوانهاگر برگ

صمغ  گویند. حشیش از ترشحاتسیگار بپیچند، محصول بدست آمده را ماری جوانا یا بنگ می

سانس اهای گیاه است و روغن حشیش از های زیرین برگها و ب شی جوانهمانند و شش  شده

 شیش بههای اشیر نوع دیگر بسیار قوی حد. در سالآیمتراکم و تقطیر شده ی حشیش بدست می

 ا معموالً یش ری حشنام سنسیمیال در آسیا، هاوایی و کالیفرنیا تولید شده است. ترکیبات شانواده

نند. کنند ولی ممکن است آن را بلعیده و گاهی نیز م لوط با چای یا غذا مصرف کدود می

-حظهل مالیرات رفتاری یا روانی ناسازگار و قابی مسمومیت با حشیش وجود تغیمهمترین مش صه

شوند. به طور معمول ی بالینی است که طی مصرف حشیش یا اندکی پس از آن ظاهر می

 ند شنگولیهایی مانشود و به دنبال آن نشانهآغاز می« نشئه»یا « اوج»مسمومیت با ی  احساس 

وتاه کی افظهحشوا  آلودگی، اشتالل در مورد و شود بزرگ پنداری، آرامش، های بیهمراه با شنده

د س کنمدت، اشتالل در قضاوت، ادراک حسی تحریف شده، اشتالل در عملکردهای حرکتی و احسا

ر قریباً هیا ت شوند. تقریباً در ی  سوم اش اصی که به طور منظم )یعنی روزانهشدن زمان ظاهر می

-  یا تحری  پذیری مشاهده میکنند انواع شفیف افسردگی، اضطراروز( حشیش مصرف می

 (.2000)انجمن روانپزشکی آمریکا، شود

 

 2سایکلیدینفن

-های کریستال، گردفرشته و صلح نیز شوانده میای صناعی است و به نامفن سایکلیدین ماده   

آید و وابستگی فیزیکی به طور کلی سایکلیدین بوجود میشود. تحمل به تدریج نسبت به آثار فن

-ی اصلی مسمومیت با فنشود ولی وابستگی روانی شایع است. مهمترین مش صهیایجاد نم

-سایکلیدین وجود تغییرات ناسازگاری رفتاری است )مانند پرشاشگری، تهاجم، تکانشگری، پیش

سایکلیدین یا اندکی پس از آن ظاهر حرکتی که در جریان مصرف فن -ناپذیری، بیقراری روانیبینی

                                                 
1. Cheras 
2. Phencyclidine 
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یرات با دو یا بیش از دو مورد از عالپم زیر همراه است که طی ی  ساعت پس از شوند(. این تغیمی

مصرف دارو )یا اگر با روش دود کردن، استنشاق یا تزریق وریدی مصرف شود در مدت زمان کمتر از 

حسی یا کاهش شوند: نیستاگموس عمودی یا افقی، فشار شون باال یا تپش قلب، بیآن( ظاهر می

)انجمن د، ناهماهنگی حرکتی، نارساگویی عضوی، تشنج ها یا اغما و تیزی شنواییپاس دهی به در

 (.2000روانپزشکی آمریکا، 

 

 مواد استنشاقی

 بنزین، مانند های چر  و معطر موجود در موادیمواد استنشاقی عبارتند از: استنشاق هیدروکربن

ی هایوهی مسموم کننده از شای. برای استنشاق ب ارهاهای افشانهچسب، تینرهای رنگ و رنگ

ی ا به بینیه دهان بی آغشته به مواد مورد نظر را ای پارچهشود. معموالً از تکهم تلفی استفاده می

ویند. گمی« هن و هن کردن»نزدی  کرده و ب ارهای آن را استنشاق می کنند که به این کار 

 ازهایالستیکی قرار داده و گی پهمچنین ممکن است مواد را داشل ی  پاکت کاغذی یا کیسه

یت با ی مسمومگویند. مهمترین مش صهمی« کیسه کردن»داشل آن را استنشاق کنند که به آن 

نند )ما ی بالینی استمواد استنشاقی وجود تغییرات ناسازگار رفتاری یا روانی قابل مالحظه

اعی(. شغلی و اجتم احساسی، اشتالل در قضاوت و عملکردجویی، تهاجم، بیگمگشتگی، ستیزه

نیستاگموس،  ینی(،های بینایی )تاربینی و دوبتغییرات ناسازگار با عالپمی مانند سرگیجه یا اشتالل

 اری،ناهماهنگی حرکتی، رپشه و شنگولی همراه است. عالوه بر این ممکن است توهمات شنید

ات نی، ادراکبیزبینی، ریتدیداری یا بساوایی و سایر اشتالالت ادراکی را داشته باشند )مانند درش

ا مواد بمیت های مسمونادرست و فریبنده و تغییرات در ادراک زمان(. امکان دارد در جریان دوره

قابل  ا گیجیتواند پرواز کند( که به ویژه بهایی )مانند این باور که ش ص میاستنشاقی هذیان

 (.2000ا، )انجمن روانپزشکی آمریکشود، ظاهر شوند ای مش ص میمالحظه

 

  1نیکوتین

دن ار، جویی انواع توتون )مانند سیگتواند با مصرف همهوابستگی به نیکوتین و ترک آن می

 یکوتینی(نرهم متنباکو، انفیه، پیپ یا چپق و سیگار برگ( و با داروهای تجویزی )مانند آدامس یا 

-ز شیوهاشی اصرف با سرعت نها برای ایجاد وابستگی یا ترک مظاهر شود. قدرت نسبی این فراورده

قطع  ی مصرف )دود کردن، بلعیدن، جذ  از راه پوست( و میزان مصرف نیکوتین رابطه دارد.

مالل آور  ساعت پس از آن باعث بروز عالپمی مانند شلق 24ناگهانی یا کاهش مصرف نیکوتین در 

مکن مود. شغیره می یا افسرده، تحری  پذیری، اشکال در تمرکز، بی وابی، اضطرا ، بیقراری و

شند در کمی های مرتبط با مواد در کسانی که سیگاراست اشتالل شلقی و اضطرابی و سایر اشتالل

متداول  یشترباند، مقایسه با افرادی که قبالً سیگاری بوده یا افرادی که هیچگاه سیگار نکشیده

 (.2000)انجمن روانپزشکی آمریکا، باشد
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