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 چکیده

های مقابله شناختی رفتاری و برنامه اثربخشی آموزش مهارتپژوهش حاضر با هدف تعیین 

شدت وابستگی، انگیزش درمان، تحمل  ،پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش ولع مصرف

طرح آزمایشی و روش پژوهش حاضر  آشفتگی و عالیم روان شناختی افراد وابسته به مواد انجام گرفت.

که در نیمه وابستگی به مواد  دارایکلیه افراد  باشد. پس آزمون با گروه کنترل می -آن پیش آزمون

جامعه آماری پژوهش حاضر را به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل مراجعه کردند،  1394اول سال 

از بین جامعه آماری فوق انتخاب  ایخوشهنفر از این افراد به شیوه نمونه گیری  60عداد تتشکیل داد. 

های مقابله ای در سه گروه مهارت در مرحله بعد اعضای نمونهشرکت کردند. شده و در پژوهش 

( و گروه کنترل n=20آگاهی )یری از عود مبتنی بر ذهن(، گروه پیشگn=20شناختی رفتاری )

(20=nبه تصادف جایگزین شد )وابستگی، تحمل آشفتگی، . سپس آزمونهای ولع مصرف، شدت ند

مداخالت   شد سپس انگیزش درمان و سالمت روانی روی هر سه گروه  به عنوان پیش آزمون اجرا

زمایشی اجرا و در نهایت هر سه گروه به آزمونهای ذکر شده به عنوان پس آهای درمانی روی گروه

و آزمون چندمتغیری ریانس زمون کواآ. داده های بدست آمده نیز با استفاده از ندآزمون پاسخ داد

شدت وابستگی به مواد فقط درمان  کاهشدر . نتایج نشان داد که تحلیل شدتجزیه تعقیبی بنفرونی 

باشد ولی در کاهش ولع مصرف هر دو روش اثر آگاهی اثربخش میپیشگیری از عود مبتنی بر ذهن

روش درمان به یک اندازه مؤثر  در افزایش بازشناسی دوباشند. در ارتباط با انگیزش درمان بخش می

های آگاهی مؤثرتر از روش آموزش مهارتبرداری پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنولی در گام اندبوده

روش درمانی به در تحمل آشفتگی و عالیم روان شناختی نیز هر دو  بود. ای شناختی رفتاری مقابله

ای های مقابلههای آموزش مهارتگیری روشبکارنتایج این مطالعه لزوم یک اندازه مؤثر بودند. 

های مکمل درمان آگاهی را به عنوان روششناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن

 کنند. نگهدارنده متادون برای افراد تحت درمان وابستگی به مواد پیشنهاد می

   

 

 

 
 

 



Effectiveness the triaing of cognitive behavioral coning skills 

and mindfulness based relaps prevention in reduction of 

craving and dependanve severity in people with substance 

dependancy 

 Sajjad basharpoor 
Abstract 

The current reaseach was conducted in order to invetigating effectiveness the triaing of 

cognitive behavioral coning skills and mindfulness based relaps prevention in reduction 

of craving, dependanve severity, treatment motivation, distress tolerance annd mental 

symptoms in people with substance dependancy. The research method of this study was 

experimental and its design was pretest-posttest with control group. The whole people 

with substance dependency were referring to Ardabil centers of addiction treatment in f 

half of 1393 year, comprised statistical population of this research. sixity people from 

this society were selected by cluster sampling and participated in this study. In the next 

stage, subgects were assigned randomly to three groups of cognitive-behavioral coping 

skills (n=20); mindfulness based relapse prevention (n=20) and control group (n=20). 

Then, the questiopnnaire of craving, denpendency severity, distress tolerance, treatment 

motivation and SCL-90 as conducted as pretest, then, threraputic intervensions was 

conducted on experimental groups. Ultimately, three groups responded to listed tests as 

post test. The gathered data was analyzed by multivariate covariance and benferony 

posthoc tests. The results showed that in reducing dependency severity, the  

mindfulness-based relapse prevention was only effective, but in reducing the craving, 

the both methos were effective. In relation to teatment motivation, two methods was 

equally effective in recognition but in step taking, the  mindfulness-based relapse 

prevention was more effective than cognitive-behavioral coping skills training. The two 

theraputic methods was eually effective on distress tolerance and psychological 

symptoms. The results of this study suggest the need to use methods of cognitive-

behavioral coping skills and mindfulness based relapse prevention programs as 

complementary methods for the treatment of sunstance dependence. 

Key words: cognitive-behavioral coping skills, mindfulness based relapse prevention, 

dependency severity, craving, treatment motivation, distress tolerance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه
های وابسته به مصرف ماده استوار است که باا زایی از رفتارتشخیص اختالل مصرف ماده بر پایۀ الگوی آسیب

هاای دارو گردد. کنترل مختل، اختالل اجتماعی، مصرف پرخطر و ماالکچهار خوشه از عالیم زیر مشخص می

تار از آنهاه در یر بیشتر، طی مادت طاوینیای را با مقادشناختی. منظور از کنترل مختل آن است که فرد ماده

آغاز در نظر داشته است، مصرف کند یا ممکن است وجود تمایل مستمر برای قطع یاا تعادیل مصارف مااده را 

های ناموفقی برای کاهش یا توقف مصرف داشته است یا زمان زیاادی عنوان کرده و شاید گزارش کند که تالش

از اثرات آن ماده صرف نماید و در بعضای ماوارد، اخاتالیت شادیدتر مصارف را برای تهیه، مصرف، و یا رهایی 

زند. اشتیاق با احساا  فوریات و یاا یاک تمایال های روزانه فرد پیرامون مواد دور میمواد، تقریبا تمام فعالیت

ارد باا کند و ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتاد اماا بیشاتر احتماال دقوی برای مصرف ماده تظاهر پیدا می

قرارگیری فرد در مکانی که ماده قبالً از آن تهیه و یا در آن مصرف شده بروز نماید. منظور از اختالل اجتمااعی 

های شغلی تحصیلی  و آن است که مصرف مکرر مواد ممکن  است فرد را از ایفای وظایف عمده مربوط به نقش

ت پایدار یا مکرر اجتماعی یا بین فردی ایجااد و یاا یا خانوادگی باز دارد و فرد ممکن است به رغم وجود مشکال

هاای مهام اجتمااعی، شاغلی، یاا تشدید شده  بر اثر ماده به مصرف ادامه دهد. همهنین ممکن اسات فعالیات

تفریحی به دلیل مصرف ماده رها شده و یا کاهش یابند. در حالت مصرف پرخطر ماده نیز فرد ممکن است ماده 

هایی از نظر جسمانی خطر آفرین مصرف نماید؛ به عالوه مصرف ماده ممکن است وقعیترا به صورت مکرر در م

به رغم آگاهی فرد از مشکل جسمانی یا روانشناختی مکرر یا پایداری که احتماای باا مااده ایجااد و یاا تشادید 

من روانپزشاکی شده، ادامه پیدا کند. خوشه مالکهای دارو شناختی نیز شامل دو نشانه تحمل و ترک است )انج

(.2013آمریکا،   

کند. عالوه بر این، اعتیااد باه ماواد باا ساایر اخاتالیت روانای عالیم فوق مشکالت جدی برای فرد ایجاد می

همبودی دارد. بنابراین باید درمان افراد مبتال به اختالیت مصرف مواد چند وجهی یا چند بعدی باشد. معماویً 

درصاد معتاادان، بازگشات باه  90کوتاه مصرف ماده را کنار بگذارناد، اماا در  افراد می توانند برای مدت زمانی

اختالل سوء مصرف مواد دوباره روی می دهد. بنابراین، برنامه درمانی موفق، عالوه بر کمک باه درمانجویاان در 

مورد نیاز باه جهت کنار گذاشتن مصرف مواد، باید بتواند به پدیده بازگشت مجدد اختالل نیز بپردازد و در این 

درمانجویان کمک کند. آموزش مهارتهای مقابله ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بار ذهان 

در برناماه اناد. باشند که برای این منظور طراحی شادههای درمان شناختی رفتاری میآگاهی دو مورد از برنامه

چون برقراری ارتباط، حل مسئله، مدیریت هیجان، ابراز  ای شناختی رفتاری مهارتهاییآموزش مهارتهای مقابله

ای زا بکار بگیرند در این روش مداخلاهشود تا برای مقابله با هیجانات استر وجود و ... با افراد آموزش داده می



از  زا مقابله کنند. در برنامه پیشگیریبه درمانجویان یاد می دهند تا با هیجانات منفی، استر  و عوامل استر 

آگاهی برای مقابله با ولع مصارف های مراقبه ذهنآگاهی نیز عالوه بر آموزش روانی از تمرینعود مبتنی بر ذهن

شود. و افکار مزاحم مرتبط با مواد استفاده می  

با توجه شیوع بایی عود اعتیاد در افراد تحت و اهمیت مداخالت رفتااری شاناختی در درماان اعتیااد، پاژوهش 

های مقابله شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عاود مبتنای بار اثربخشی آموزش مهارت تعییندف حاضر با ه

شدت وابستگی، انگیزش درمان، تحمل آشفتگی و عالیم روان شناختی افاراد  ،ذهن آگاهی در کاهش ولع مصرف

  وابسته به مواد انجام گرفت.

 

 بیان مسئله
های شناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی است که نشان می ای از نشانهویژگی اصلی اختالل مصرف مواد، مجموعه

دهد )انجمن روانپزشکی آمریکاا، دهند فرد با وجود مشکالت قابل مالحظۀ مرتبط با مواد مصرف مواد را ادامه می

(. مصرف مواد و اعتیاد به آن هنوز هم یک مشکل مهم سالمت عمومی می باشد؛ بطوریکه فقط در ایالات 2013

متحده آمریکا بطور تخمینی 22/6 میلیون مصرف کنناده ماواد محارک وجاود دارد )سامهساا1، 2011(. طباق 

، شایوع مصارف ماواد همهناان در (2015) دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحاد گزارش جهانی

سرتاسر جهان ثابت است. تخمین زده می تا  15درصد از افراد  5کمی بیش از  -میلیون نفر  246شود که تعداد 

  یک ماده مخدر مصرف کرده باشند. 2013سال در سرتاسر جهان در سال  64

ویژگی مهم اختالیت مصرف مواد، تغییر اساسی در مدارهای مغزی است کعه امکاان دارد بعاد از مسامومیت 

رفتاری ایان تغییارات مغازی زدایی ادامه یابد، مخصوصاً در افرادی که به اختالیت شدید مبتال هستند. تأثیرات 

ممکن است در برگشت های مکرر و اشتیاق شدید به داور در مواقعی که افراد با محرکهای مرتبط با دارو مواجاه 

مدت بهباود یابناد. بارای های درمانی بلندمی شوند، آشکار شوند. این تأثیرات مداوم دارو مکن است در اثر روش

اعتیاد به نیکوتین، الکل و مواد افیونی درمانهای پزشکی وجاود دارد )پاوتنزا2 و همکااران، 2011(. ولای بارای 

برخی مواد دیگر از جمله کوکائین )سوفوگلو و کوساتین3، 2006(، متاآمفتاامین )هیال4 و ساوفوگلو، 2007( و 

( درمان ثابت شده پزشاکی وجاود نادارد. از آنجاا کاه پیامادهای درماان 2010کانابیس )سوفوگلو و همکاران، 

پزشکی برای اعتیاد چندان رضایت بخش نیست درمانهای رفتاری مؤثری نیز بوجود آمدهاند )کاارول و آنکاین5، 

2005؛ دوترا6 و همکاران، 2008( که در میان آنها درمانهاای دارای قاویترین ساطم حمایات تجربای مادیریت 

وابستگی7 )که در آن پرهیز8 یا سایر پیامدهای انتخاب شده با مشاوقهایی تقویات مای شاوند()پتری9، 2006(، 

                                                 
1. SAMHSA 
2. Potenza 
3. Sofuoglu and Kosten 
4. Hill 
5. Carroll and Onken 
6. Dutra 
7. contingency management 
8. abstienence 
9. Petry 



مصاحبه انگیزشی10 )که در آن برای ارتقای انگیزش و تحت کنترل درآوردن ظرفیات فارد بارای تغییار از یاک 

سبک مصاحبه خاص و غیر داورانه11 استفاده می شود()میلر12، 1985( و درماان شاناختی رفتااری )کاه در آن 

؛ مااریت 1994آموزش داده می شود( )کارول و همکاران، برای کاهش مصرف مواد راهبردها و مهارتهای خاصی 

و جورج13، 1984(،  میباشد. بر خالف اختصاصی بودن اثرات اکثر درمانهای پزشکی برای داروهای سوء مصارف 

شده )برای مثال متادون یا بوتروفورفین برای وابستگی به مواد افیونی مؤثر بوده و اثر کمی  بر مصارف کوکاائین 

باشاند. بارای مانهای رفتاری دارای اعتبار تجربی بر طیف وسیعی از اختالیت مصرف مواد اثر بخش میدارد(، در

مثال درمان شناختی، مدیریت وابستگی و مصاحبه انگیزشی بر اختالیت مصرف الکل، کانابیس و کوکائین ماؤثر 

 تشخیص داده شدهاند )لوسیئر14 و همکاران، 2006؛ دوترا و همکاران، 2008(. 

-مهارتباشد. ای شناختی رفتاری میهای درمان شناختی رفتاری آموزش مهارتهای مقابلهاز مهمترین مؤلفه

های روانی اجتماعی افراد آموزش هایی هستند که برای افزایش تواناییرفتاری، مهارت ای شناختیهای مقابله

های زندگی روبه رو شود. هدف از تضیات وکشمکشمؤثر با مقسازند تا به طور شوند و فرد را قادر میداده می

زننده به گیری از رفتارهای آسیباجتماعی و در نهایت پیشیهای روانیافزایش توانمندها رتآموزش این مها

سازد تا در رابطه با سایر انسانها، ها فرد را قادرمیبهداشت و ارتقای سطم سالمت روانی افراد است. این توانایی

-رهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و موجب ارتقای رشد شخصی و اجتماعی و پیشجامعه، ف

(. 1382پرور، )نیکگردد اجتماعی گیری از مشکالت روانی   

کوبر، کرو ، میخائیل، هارت و اوشنر15 )2010( در مطالعهای با هدف تنظیم ولع مصرف با استفاده از 

بلند مدت سیگار کشیدن،  به این نتیجه رسیدند که تمرکز بر پیامدهای راهبردهای شناختی در افراد سیگاری

ولع مصرف را به طور معنی داری کاهش میدهد. چیناوه16)2012( با بررسی اثربخشی آموزش مهارت مقابله-

گردد. ای حل مسئله دریافت که آموزش حل مسئله منجر به بهبود سازگاری اجتماعی در نوجوانان می

روسکایفل17)2013( با آموزش مهارتهای اجتماعی شناختی رفتاری بر گروهی از بیماران سرپایی اسکیزوفرنی 

شناسی روانی، آشفتگی داری در عالئم آسیبهای معنیهای گروه آزمایش بهبودینشان دادند که آزمودنی

قایسه با گروه گیری اجتماعی، ارتباط میان فردی و کیفیت زندگی در ماجتماعی، شناخت اجتماعی، کناره

کنترل داشتند. هانت و میگنوگنا18)2013( نیز به این نتیجه رسیدند که فراوانی و کیفیت استفاده از مهارتهای 

بخشی بیشتر درمان افسردگی ای دارد و باعث اثرشناختی رفتاری بر پیامدهای درمانی افسردگی نقش واسطه

میگردد. کراتنماچر19 و همکاران )2014( با بررسی ارتباط راهبردهای مقابلهای با سالمت روانی در نوجوانان 

مدار و ای مسئلهدارای والدین مبتال به سرطان به این نتیجه رسیدند که بین میزان استفاده از مهارتهای مقابله

                                                 
10. motivational interviewing 
11. nonjudgmental  
12. Miller 
13. Marlatt and George 
14. Lussier 
15. Kober, Kross, Mischel, Hart & Ochsner 
16. Chinaveh 
17. Rus-Calafell 
18. Hundt & Mignogna 
19. Krattenmacher 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813015668
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920996412006470
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005789412001177
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005789412001177
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399912002802


( به تاثیر 1385زاده )سالمت روانی این کودکان ارتباط مثبت وجود دارد. در پژوهش مظاهری، باغبان و فاتحی

داری داشته است.آموزش گروهی رفتاری و رفتاری شناختی بر عزت نفس دانشجویان تاثیر معنی  

یافته های نوروبیولوژیکی از این فرض حمایت می کنند که مراقبه آگاهی و روشهای فرعی جایگزین برای 

( مطرح 1994رمر )(. همانطوری که گراو  و فا2002دهد )ماریت، رفتار اجباری وخالی از فکر را افزایش می

آگاهی به معنی آگاه شدن از عوامل برانگیزاننده و محرک ولع مصرف... و  در زمینه اعتیادها، ذهن "کردند

انتخاب انجام کاری دیگری است که می تواند ولع مصرف را بهبود بخشد یا از آن پیگیری نماید. بر اسا  این 

-ای متشکل از سرنخلی متداول هستند، سیستم پیهیدههای ولع مصرف که در اعتیاد خیسازی، پاسخمفهوم

ناپذیر )تجربه ذهنی ولع مصرف( و انتظارات پیامد مثبت برای اثرات دهی شناختی انعطافهای محیطی و پاسخ

مطلوب مواد و یا انگیزش برای پرداختن به رفتار اعتیادی بعدی برای کاهش عاطفه منفی یا عالئم ترک ایجاد 

آگاه ممکن سازد. مراقبه ذهنیت مثبت و منفی برای شروع یا مصرف مداوم مواد فراهم میکنند که تقومی

دهی، این است با فراهم ساختن آگاهی فراگیر و پذیرش پاسخ مقدماتی ولع بدون قضاوت، تحلیل یا واکنش

ز عود به سیستم را مختل کند. بر اسا  این مفهوم سازی، پژوهش های دو دهه اخیر مربوط به پیشگیری ا

اند و برنامه پشیگری از عود آگاهی تلفیق شدههای مبتی بر ذهنعنوانی درمانی برای وابستگی به مواد با تکنیک

مبتنی بر ذهنآگاهی20 را بوجود آوردهاند. هدف این برنامه پیشگیری ایجاد آگاهی و پذیرش افکار، احساسات 

آگاهی به عنوان یک راهبرد های ذهنه کارگرفتن مهارتآگاهی و بهای ذهندرونی و بیرونی از طریق تمرین

های پرخطر است. آموزش درباره ولع مصرف و دستورالعمل کاربست ای مؤثر در رویارویی با موقعیتمقابله

-های روانآگاهی برای تجربه ولع مصرف یک ابزار اساسی در ارتقای آگاهی و پذیرش واکنشمهارتهای ذهن

( دریافتند افرادی که برنامه پیشگیری از عود 2009ی ترک مواد است. باون و همکاران )شناختی و فیزیولوژیک

کنند. نتایج مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت می کنند به دنبال درمان سطم ولع مصرف کمتری گزارش می

ان ( نشان داد که عامل تغییر ولع مصرف به دنبال درم2013مطالعه ویتکیویتز، باون، دوگال  و هیو )

شود. پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی تغییری است که در پذیرش، آگاهی و نگرش غیر داورانه ایجاد می

نتایج هیو، کولینز و ماریت21 )2013( نیز نشان داد که آزمودنیهای معتاد دارای تحمل اشفتگی پایین که 

شفتگی آمودنی های داری تحمل آزبه برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن اگاهی دریافت کردند، نسبت 

داری در پیامدهای منفی مربوط به مصرف پایین که درمان معمولی مصرف مواد را دریافت کردند، کاهش معنی

ماه دوره پیگیری نشان دادند 4مواد طی   

تگی دهند که عود اعتیاد در وابسته به مواد بای است و ولع مصرف، تحمل پایین آشفشواهد موجود نشان می

و مشکالت سالمت روانی از علل عمده عود هستند. با توجه به اهمیت اعتبار یابی مداخالت درمانی اثر بخش بر 

عود اعتیاد پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا آموزش مهارتهای مقابله ای شناختی 

بر شدت وابستگی، ولع صرف، تحمل رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن اگاهی می توانند 

شناختی افراد وابسته به مواد اثر بخش باشند؟آشفتگی، انگیزش درمان و عالیم روان  

 

                                                 
20. Mindfulness based relapse prevention 
21. Hsu, Collins & Marlatt 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460312003620


 اهمیت و ضرورت پژوهش
وابستگی به مواد یک اختالل مزمن، عود کننده و پیهیده است که طی آن، مصرف ماواد باا وجاود پیامادهای 

الملل و کشاور وابستگی به مواد از مشکالت عمده در سطم بین .(2012ا، )جیلوهیابد آمیز ادامه میمنفی فاجعه

هاا و ما است، زیرا از یک سو سالمت جامعه را مورد تهدید قرار داده و از سوی دیگر با بسیاری از جرائم و جنایت

اساا  بار، مای گیاردتحت تأثیر قرار ها ارتباط دارد و در اثر آن سالمت اقتصاد، ارتباطات و اشتغال افراد بیماری

)سامهساا،  میلیون نفر سوء مصرف کننده مواد محارک هساتند 6/22برآوردهای موجود فقط در ایایت متحده، 

رساد و در ایاران نیاز آماار رسامی میلیون نفر می 190تعداد مصرف کنندگان مواد در سطم جهان به  (.2011

(. 1391)ممتاازی،  باشادسال می 18ین سنی این افراد اند که میانگمعتادان کشور را دو میلیون نفر اعالم کرده

سال گذشته روند کلای آن  40که طی به طوری ؛دهندآمارهای موجود میزان مصرف مواد مخدر را بای نشان می

های پیشگیری و بازتوانی زیاادی بارای باتوجه به آمارهای فوق برنامه (.2011رو به افزایش بوده است )واسیلیوا، 

همهناان  در افرادی که ساابقه تارک داشاتند، ولی متاسفانه آمار اعتیاد خصوصاً است؛هاحی و اجرا شداعتیاد طر

بای است )نیلسون22، 2012(، بر اسا  آمارهای موجود، افراد معتاد بیش از 2 الای 3 باار باه مراکاز باازپروری 

مراجعه می )حجتی و همکااران،  ری بای استبه طور چشمگیاعتیاد که میزان عود ، این امر نشان می دهد کنند

20دهندها نشان میبررسی (.2010  شونددچار عود می گیرند،معتادانی که تحت درمان قرار میدرصد  90 تا 

(. در2006)روزن، وارت، ویندت، یونگ و کیرکبوف،  بارهدرموارد آنها   اغلب  دخو اعتیاد ترک  ایند، دارن تردید   

ودشمی باعث احسا  دودلی و تردید نباشند درمان درصدد سرعت به آنها  خاود  درماان باه هرگاز حتای یاا 

همه دندیشنانی از جمله هااین  تارکش افراد معتاد بارای انگیز به مربوط مشکالت  تاماب، ) مای باشاد اعتیااد 

1999).  
 تجربه بالینی نیز ثابت کرده است که افراد معتاد اشتیاق کمتری نسبت به درماان دارناد و در صاورت درماان

موفق نیز ولع مصرف به میزان زیادی در آنها مشاهده می شود و عامل اصلی عود مصرف در آنها تلقی مای شاود. 

از آنجا معمویً افراد معتاد به دییلی چون ولع مصرف، تحمل پایین آشفتگی، انگیازش پاایین درماان و ساالمت 

ای آماوزش مهارتهاای مقابلاه ای شاناختی روانی ضعیف دچار عود اعتیاد می گردند، لذا تعیین اثر بخشی روشه

رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند گام  مهمی در حل مشکل عود اعتیاد و تکمیل 

درمان در این افراد باشد. با توجه به نبود یک مداخله روان شناختی مدون در ایران برای افرادی که تحت درماان 

قرار می گیرند انجام این پژوهش می تواناد گاامی ماؤثر در جهات تکمیال ماداخالت های پزشکی مصرف مواد 

 اعتیاد در ایران باشد.  

 

 هدف کلی
آگاهی های مقابله ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنتعیین اثربخشی آموزش مهارت

یزش درمان و سالمت روانی افراد وابساته باه بر شدت وابستگی، ولع مصرف، انگیزش درمان، تحمل آشفتگی، انگ

 مواد 

 

                                                 
22. Nielsen 



 اهداف جزئی
-ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بار ذهانهای مقابلهآموزش مهارتتعیین اثربخشی  (1

 آگاهی بر شدت وابستگی افراد وابسته به مواد 

-یشگیری از عود مبتنی بار ذهانای شناختی رفتاری و برنامه پهای مقابلهتعیین اثربخشی آموزش مهارت (2

 آگاهی بر ولع مصرف افراد وابسته به مواد 

-ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهانهای مقابلهتعیین اثربخشی آموزش مهارت  (3

 آگاهی بر تحمل آشفتگی افراد وابسته به مواد 

-و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بار ذهانای شناختی رفتاری های مقابلهتعیین اثربخشی آموزش مهارت (4

 آگاهی بر انگیزش درمان افراد وابسته به مواد.  

ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنای بار ذهان های مقابلهتعیین اثربخشی آموزش مهارت (5

 شناختی افراد وابسته به مواد آگاهی بر عالیم روان

 

های پژوهشفرضیه  

ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهان آگااهی بار شادت مقابلههای آموزش مهارت (1

 وابستگی افراد وابسته به مواد تأثیر تأثیر دارند.   

ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی بر ولع مصرف آموزش مهارتهای مقابله (2

 افراد وابسته به مواد تأثیر دارند. 

ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهان آگااهی بار تحمال موزش مهارتهای مقابلهآ  (3

 آشفتگی افراد وابسته به مواد تأثیر دارند.  

ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگااهی بار انگیازش آموزش مهارتهای مقابله (4

 دارند.   درمان افراد وابسته به مواد تأثیر

آگاهی بر عالیام روان ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآموزش مهارتهای مقابله (5

 شناختی افراد وابسته به مواد تأثیر دارند.  

 



هاتعاریف نظری و عملی مفاهیم فرضیه  

ای از عالئم جموعهپزشکی آمریکا عالئم وابستگی به مواد را مانجمن روان شدت وابستگی به مواد:

شناختی، رفتاری و فیزیولوژیک دانسته است که بر اسا  آن فرد علی رغم داشتن اختالیت مرتبط به مواد 

مصرف آن را ادامه می دهد. در چنین مواردی، الگویی برای مصرف وجود دارد که معمویً منجر به تحمل، 

(. در این پژوهش از 2013ن پزشکی آمریکا، محرومیت و رفتاری اجباری برای مصرف می شود )انجمن روا

شاخص شدت وابستگی برای اندازه گیری شدت وابستگی به مواد که شدت وابستگی به مواد را در مقیا  

  فاصله ای اندازه می گیرد استفاده شد.

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

، پرخاشگری و افسردکی را در پی خوابیاشتهایی، اضطراب، بیچون ضعف، بیناختی و بدنی فراوانی همروانش

دارد )انستیتو ملی سوء مصرف مواد23، 1996(. وسوسه مصرف مواد به طور کلی به عنوان تجربه ذهنی از 

سایتی،شیفمن، تیفانی، مارتین، شادل24 ،2000 ( یک پدیده چند بعدی متشکل از (تمایل به مصرف مواد 

. در این پژوهش  برای اندازه (2003فرانکن، های شناختی، عاطفی، نوروبیولوژیکی تعریف شده است )جنبه

)ساموزا و همکاران،  گیری ولع مصرف در یک مقیا  فاصله ای از فرم کوتاه مقیا  کوتاه ولع مصرف مواد 

( استفاده شد. 1995  

های تجربی آزارنده ایی مقاومت و در عین حال تجربه کردن حالتتحمل آشفتگی به توانتحمل آشفتگی: 

توانند به راحتی رنج و ناراتی خود را (. افرادی که تحمل باییی دارند می2005شود )سیمونز و گاهر، گفته می

نی تحمل نمایند، در حالی که افراد دارای توانایی ضعیف در این متغیر موقع رنج و آشفتگی به رفتارهای جبرا

می پردازند. در این پژوهش برای اندازه گیری میزان تحمل آشفتگی از مقیا  تحمل آشفتگی استفاده شده 

دهد. ای از تحمل آشفتگی بدست میای در مقیا  فاصلهاست که نمره  

کند، بنابراین انگیزش انگیزش فرآیندی درونی است که رفتار را نیرومند و هدایت می انگیزش درمان:

(. 2009)یحیی،  ها استها و هیجانکلی برای مشخص کردن زمینه مشترک بین نیازها، شناخت اصطالحی

پذیری و انگیزش درمان اولین گام  برای شروع هر نوع مداخله درمانی به حساب آمده و به عنوان مسوولیت

وظیفه شناسی درمانجو توصیف شده است )بکمن25، 1980(. انگیزش درمان در این پژوهش به وسیله مقیا  

شده ای اندازه گیری ( در مقیا  فاصله1996مراحل آمادگی برای تغییر و انگیزش درمان میلر و تونیگان )

 است.

-می گزارش افراد توسط که هستند، شناختیروان مشکالت ذهنی هایجلوه عالیم :شناختیروان عالیم

                                                 
23. National Institute on Drug Abuse 
24. Sayette, Shiffman,  Tiffany, Martin & Shadel 
25. Rockville که 



 یا وقوع به میل که سیستم یک حالت در غییریت یا رخداد هر وقوع معنی به یونانی ریشۀ از: 1 عالمت،. شوند

 در: 2. باشد آن کنندة بینی پیش یا حاکی تواندمی لذا و شودمی گفته باشد، داشته را دیگری حالت تغیر

 است، فرد بیمارگون حایت در تغییرات وجود از حاکی را آن بتوان که رویدادی عنوان به بالینی، روانشناسی

 از ایفاصله مقیا  یک در شناختیروان عالیم گیریاندازه برای پژوهش این در(. 3137 پورافکاری،) دانست

  استفاده شد.(SCL-90-R)آزمون تجدید نظر شدة  فهرست عالیم 90 سئوالی26 

یهامهارت شناختی رفتاری: ی مقابلههامهارتآموزش  ای شناختیمقابله  ،یرفتار  هامهارت  و توانمندی 

ستند کههای شناختی رفتاری ه ها و مشکالت زندگی توسط افراد بکار مقابله و فایق آمدن بر گرفتاری برای 

.شوندیمبرده  یهاییتوانا هامهارتاین   سازندیم قادر را فرد هستند که اجتماعی روانی  با  مؤثر طور به تا 

هایکشمکش و مقتضیات دفد. هشو رو روبه زندگی  هامهارت آموزش این از  دیتوانمن افزایش   روانی های

 است. افراد روانی سالمت ارتقای سطم و بهداشت به آسیب زننده رفتارهای از گیریپیش در نهایت و اجتماعی

ای خودآگاهی، ی مقابلههامهارتای شناختی رفتاری، ی مقابلههامهارتدر این پژوهش منظور از آموزش 

توسط ه و استر  بود ک هاجانیهعزت نفس، مدیریت برقراری ارتباط مؤثر، برقراری ارتباط بین فردی، ارتقای 

ارگونر، تکینالپ و آکوک27 )2004( با هدف ارتقای مهارتهای مقابلهای شناختی رفتاری طراحی شده طی 8 

جلسه یک ساعته انجام  2هفته و در هر هفته  4 . اجرای این برنامه آموزشی در طیشودیمجلسه آموزش داده 

.ردیگیم  

(: پیشگیری از عود مبتنی بر ذهنآگاهی، MBRDپیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی28)

(29 ادغام میکند. پیشگیری RPبرنامهای است که تمرینهای مراقبۀ ذهنآگاهی را با پیشگیری سنتی از عود )

 ، یک مداخلۀ شناختی رفتاری است که برای کمک به پیشگیری یا مدیریت عود برای مراجعانیسنتی از عود

MBRDطراحی شده که بخاطر مشکالت رفتار اعتیادآور دنبال درمان هستند.  نیز به عنوان یک برنامۀ  

سرپایی پس از دورة مواقبت برای حمایت از استمراز دستاوردهای درمان و پرورش سبک زندگی پایدار برای 

 2فتگی گروه درمانی  جلسه ه 8این روش درمانی شامل هشت جلسه درمانی  باشد.افراد تحت بازپروری می

: هدایت خودکار و 1که محتوای هر هدام از جلسات نیز به ترتیب شامل موارد زیر است جلسۀ  باشدساعته می

: ذهن 4: ذهن آگاهی در زندگی روزمره؛ جلسۀ 3: آگاهی از عوامل برانگیزان و  ولع؛ جلسۀ 2عود؛ جلسۀ 

: مشاهده تفکرات به عنوان تفکرات؛ 6اهرانه؛ جلسۀ : پذیرش و عمل م5آگاهی در موقعیتهای پرخطر؛ جلسۀ 

: حمایت اجتماعی و تمرین مداوم )بوئن، چاول و 8: تعادل مراقبت از خود و سبک زندگی؛جلسۀ 7جلسۀ 

  (.2011ماریت، 

                                                 
26. symptoms checklist 90 revised (SCL-90 R) 
27. Erguner-Tekinalp  & Akkok 
28. Mindfulness-based relapse prevention 
29. relapse preventio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب نظری و مطالعه منابع مربوط به تحقیق

 اختالالت مصرف مواد
ه مواد )اعتیاد( و سوء مصرف مواد در ویراست چهارم راهنمای تشخصیصی آنهه قبالً تحت عناوین وابستگی ب

حال حاضر در ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالیت  و آماری اختالیت روانی مطرح بود، در

(30 تحت عنوان اختالیت مصرف مواد مطرح شده است. امروزه از واژهی اعتیاد به عنوان یک DSM-5روانی )

شود، با وجود این؛ کاربرد این واژه در بسیار از کشورها برای توصیف مشکالت تشخیصی استفاده نمی اصطالح

تر اختالل مصرف ماده شدید مربوط به مصرف عادتی و اجباری مواد متداول است. با این وجود؛ اصطالح خنثی

ی و مزمن مواد، به کاربرد جهت توصیف دامنه وسیع اختالیت، از نوع خفیف تا حالت شدید از مصرف اجبار

شود و واژه اعتیاد از اصطالح شناسی تشخیصی رسمی اختالل مصرف مواد در می DSM-5 حذف شده است،  

ICD-10چرا که تعریف مبهم است و با معانی بالقوه منفی همراه است و در  -ی روانگردان استفاده میاز ماده 

(.2013شود )انجمن روانپزشکی آمریکا،   

DSM-5در گیرد: وابستگی رفتاری که در آن رای توضیم وجوه وابستگی دو مفهوم مورد استفاده قرار میب 

شود. وابستگی جسمی که عمدتا بر گونه تأکید میهای فرد برای دستیابی دارو و الگوی مصرف بیماربر فعالیت

ی ا کاهش مقدار مادهعالیم ترک و تحمل تأکید دارد. ترک یک وضعیت فیزیولوژیک است که به دنبال قطع ی

ی مصرفی دچار عالیم رفتاری یا جسمانی گردد. یعنی فرد به دنبال قطع یا کاهش مقدار مادهمصرفی ایجاد می

شود. در حالی که؛ تحمل عبارت است از وضعیتی که در آن اثرات رفتاری یا فیزیولوژیکی یک مقدار ثابت می

                                                 
30 . Daignostic & Statistical manual of Mental disorders (DSM) 



عبارت دیگر، تحمل یعنی کاهش تدریجی اثر یک ماده، در این یابد. به ی روانگردان به مرور کاهش میماده

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

ویژگی اصلی اختالل مصرف یک ماده، مجموعه ای از عالیم شناختی، رفتاری، و فیزیولوژیکی است که نشان 

د به رغم مشکالت چشمگیر مرتبط با ماده است. بعضی عالیم در برخی ی تداوم مصرف ماده از سوی فردهنده

طبقات کمتر بارز هستند، و در موارد اندکی تمام عالیم وجود ندارند )مانند عالیم محرومیت برای اختالل 

مصرف سیکلیدین(. همهنین، ویژگی مهم اختالیت مصرف مواد، بایخص در مبتالیان به اختالیت شدید، بروز 

یر اساسی در مدارهای مغزی است که ممکن است پس از سم زدایی باقی بمانند. اثرات رفتاری این تغییرات تغی

های های مکرر و ولع شدید نسبت به مواد در هنگام مواجه فرد با محرکمغزی ممکن است به صورت عود

اینگونه اثرات پایدار مواد مفید  های درازمدت درمانی برایمرتبط با مواد نمایان شوند. البته ممکن است رویکرد

 باشند.

های وابسته به مصرف ماده ی الگوی آسیب زایی از رفتاردرمجموع، تشخیص اختالل مصرف ماده بر پایه

های متعلق به مالک توان چنین فرض کرد که مالکاستوار است. جهت سازماندهی بهتر، می A در قالب چهار  

های دارو شناختی قرار گرفته اند. در اجتماعی، مصرف پرخطر و مالکگروهبندی کلی کنترل مختل، اختالل 

ی مصرف ماده را در مقادیری بیشتر یا برای مدت زمان طوینی تر از تمایل این میان، کنترل مختل در زمینه

ی خود مصرف نمایند )مالک یک(. فرد ممکن است وجود تمایل مستمر برای قطع یا تعدیل مصرف ماده اولیه

های ناموفقی برای کاهش یا توقف مصرف داشته است )مالک دو(. عنوان کرده و شاید گزارش کند که تالشرا 

فرد ممکن است زمان زیادی را برای تهیه، مصرف، و یا رهایی از اثرات آن ماده صرف نماید )مالک سه(. در 

زند ی فرد پیرامون مواد دور میانههای روزبعضی از موارد، اختالیت شدیدتر مصرف مواد، تقریبا تمام فعالیت

کند و ممکن است در هر )مالک چهار(. با احسا  فوریت و یا یک تمایل قوی برای مصرف ماده تظاهر پیدا می

زمانی اتفاق بیفتد اما بیشتر احتمال دارد با قرارگیری فرد در مکانی که ماده قبال از آن تهیه و یا در آن مصرف 

ه؛ مشخص شده است که ولع شامل شرطی سازی کالسیک است و با فعال شدن شده بروز نماید. بعالو

ساختارهای خاص مغزی مربوط به پاداش همراه است. برای کناکنش در زمینه ولع بایستی از فرد سوال نمود 

که آیا تا به حال زمانی بوده که چنان احسا  فوریت قدرتمندی برای مصرف مواد پیدا کند که نتواند به هیچ 

رود چرا که ممکن است سئله دیگری بیاندیشد میزان ولع کنونی اغلب جهت ارزیابی پیامد در زمان به کار میم

ای از دور در شرف وقوع باشد.نشانه  

(. مصرف مکرر مواد ممکن  7تا  5های شود )مالکدومین گروه مالک ها به اختالل اجتماعی مربوط می

(. به 5های شغلی تحصیلی  و یا خانوادگی باز دارد )مالک ط به نقشاست فرد را از ایفای وظایف عمده مربو

عالوه فرد ممکن است به رغم وجود مشکالت پایدار یا مکرر اجتماعی یا بین فردی ایجاد و یا تشدید شده  بر 



های مهم اجتماعی، شغلی، یا تفریحی به (. همهنین ممکن است فعالیت6اثر ماده به مصرف ادامه دهد )مالک 

(. در این راستا فرد ممکن است جهت مصرف ماده از 7دلیل مصرف ماده رها شده و یا کاهش یابند )مالک 

گیری نماید.های خانوادگی و تفریحات کنارهفعالیت  

(. در این حالت فرد ممکن است ماده را 9و8های ها تعلق دارد )مالکبندی مالکمصرف پرخطر ماده به گروه

(. به عالوه مصرف ماده 8هایی از نظر جسمانی خطر آفرین مصرف نماید )مالک یتبه صورت مکرر در موقع

ممکن است به رغم آگاهی فرد از مشکل جسمانی یا روانشناختی مکرر یا پایداری که احتمای با ماده ایجاد و یا 

نیست، بلکه (. البته مسئله اصلی در ارزیابی این مالک وجود مشکل 9تشدید شده، ادامه پیدا کند )مالک 

 ناتوانی فرد از پرهیز از مصرف ماده به رغم مشکل ایجاد شده است.

با لزوم  10(. تحمل مالک 11و10های شماره ها هستند )مالکهای داروشناختی آخرین گروه مالکمالک

ر افزایش قابل توجه مقدار  مصرفی ماده جهت نیل به اثر دلخواه و یا کاهش بارز اثر در هنگام مصرف مقدا

شود. درجه پیدایش تحمل در بین افراد مختلف و نیز در میان مواد گوناگون  بسیار معمول ماده مشخص می

 (31 را در بر گیرد.CNGمتغییر بوده و ممکن است طیفی از اثرات دستگاه عصبی مرکزی )

ده در های خونی و یا بافتی یک ما( سندرومی است که در هنگام افت غلظت11محرومیت یا ترک )مالک 

پیوندد. با بروز عالیم محرومیت در بین بدن فردی باسابقه مصرف سنگین و طوینی مدت آن ماده به وقوع می

ها های جداگانه ای برای هر یک از گروهطبقات )مختلف( مواد بسیار متغییر بوده و از این رو، مجموعه مالک

(.2013اند )انجمن روانپزشکی آمریکا، ارائه شده  

 

ی مصرف مواد تاریخچه  
ی خشخاش از زمان تاریخ مکتوب بشر بر انسان شناخته شده است. آوری و تخدیری شیرهخاصیت خواب

آدمی از آغاز زندگی خود همواره در جستجوی راهی برای فرار از رنجها و دردهای خود بود، خیلی زود افیون و 

ی خشخاش را شناخت و به کار برد.   شیره  

گونه که از بخش نامیدند، آنین اقوامی بودند که تریاک را شناختند و آن را گیاه شادیسومریان از کهن تر

آید مردم بابل، مصر و روم از دیرباز نه تنها تریاک را می شناختند بلکه آن را کشت های باستانی برمینوشته

اند.     کرده و به خواص تخدیری آن نیز گاهی اشاره داشتهمی  

ی جایگاه اصلی تریاک مصر بوده است، چرا که مصریها از قدیم خشخاش را کشت و شیرهشود که گفته می

آن را مصرف مینمودهاند و آن را تبائیکا32 )مشتق از واژهی تبس33، شهری که خشخاش کشت میشده است( 

ران خود ار آن شناخته و در درمان بیمانامیدند. پزشکان هندی و یونانی نیز تریاک را در دوران باستان میمی

گرفتند. بقراط و تئوفرات شاگردان ارسطو نیز مواد افیونی را برای پیشگیری و درمان اسهال و دیگر بهره می

                                                 
31 . Center neurvus system 
32. Thebaica     
33. Thebes   



سال پیش با اثرهای ضد درد و خواص دارویی افیون آشنا بوده  4000نمودند. اروپائیان نیز از دردها تجویز می

 اند.     

اروهای ضد درد و مسکن و داروهای جانشین که بتوانند خواص تریاک را از انجا که تا قرن نوزدهم بشر به د

ی ساخت آنها پیشرفت بسیار کمی داشته است. تریاک در خود داشته باشند، دسترسی نداشته و در زمینه

شد، در برابر سم و مارگزیدگی مقاوم بوده است، سردرد مزمن، تهوع و ی دردها شناخته میداروی همه

ها، های دستگاه ادراری، تبو گرفتگی نفس، کولیک، یرقان، سفت شدن طحال، سنگ، شکایت سرگیجه، کری

 جذام، مشکالت مخصوص زنان، مالیخولیا و طاعون را درمان میکرده است)اوکلی34، 1972(. 

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

میالدی است، گزارش یک پزشک انگلیسی مشغول به کار در شهر لندن بوده است که از مصرف  1701ه سال ب

زیاده از حد تریاک سخن گفته است. به نظر می رسد که در هیچ کجا نسبت به مصرف تریاک تا اواخر قرن 

 حاضر نگرانی وجود نداشته است.   

ر دستر  قرار داشته، پزشکان این ماده را به آزادی و تریاک در کشورهای غربی به آسانی د 19در قرن 

شده و در یک ی طبقات اجتماعی مصرف میبدون هیچ محدودیتی تجویز می کردند. این ماده در میان همه

ی آن برای دردها و دوره که مصرف آن بیشتر گزارش گردیده بود، به نظر می رسد که کاربرد گسترده

با اختراع سرنگ در اواسط قرن نوزدهم و کاربرد آن در تزریق مواد برگرفته از ناراحتیهای زنان بوده است. 

های تریاک، به معتادان این ماده فزونی یافت. برای نمونه تنها در میان سربازان آمریکایی در جریان جنگ

نقل از احسان ؛ به 1996نفر به این ماده معتاد شده بودند)دائره المعارف بریتانیکا،  400000داخلی آمریکا، 

(.     1382منش و همکاران،   

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

بسیاری از پزشکان وجود داشت که اگر مواد افیونی از طریق وریق تزریق شود، اعتیاد به وجود نخواهد آمد. از 

رن نوزدهم گسترش این مواد افیونی در میان افراد مطرود جامعه از قبیل قماربازان، زنان سوی دیگر در پایان ق

هرجایی، خالفکاران و مجرمین، این مواد با جرم و خالف بیشتر ارتباط یافت تا هدفهای درمانی و پزشکی. در 

-ین کشوری و بینآغاز قرن بیستم سوء مصرف مواد مخدر به یک مشکل اجتماعی و جهانی تبدیل شد و قوان

(.  1382المللی بیشماری برای کنترل قاچاق و مصرف مواد مخدر وضع گردید.)احسان منش و همکاران،   

 

ی مواد در ایرانتاریخچه  
آید، گذرد. آنهه که از شواهد تاریخی بر میاز 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 نشده است.  ایرانیان باستان با تریاک  

محمد ذکریای رازی و ابن سینا از اولین کسانی بودند که به خواص دارویی تریاک آشنا شدند و آن را برای 

بوده است و پس از  اند. از آنجا که در ایران پیش از اسالم نوشیدن الکل رایجبردهدرمان بیماران خود به کار می

رفته است، در برخی نقاط ایران مصرف حشیش و اسالم نوشیدن الکل مخالف با شعایر دینی به شمار می

(.1972تریاک به عنوان یک داروی اولیه گسترش یافته است)اوکلی،   

                                                 
1. Oakley                               
 

  



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

ی خود ادامه داده و اساساً مشکلی کرده اند، به کار روزمرهبوده است. بسیاری از مردمی که تریاک مصرف می

ی فعالیتهای اجتماعی و خانوادگی خود نداشته اند. افزون بر آن تولید، فروش و مصرف آن جرم تلقی در زمینه

(.   1998شدند)سازمان جهانی بهداشت، د نمیکردند، از جامعه طرنشده، افرادی که از آن استفاده می  

ی نوزدهم ی اعتیاد به مواد به ویژه اعتیاد و کاربرد نابجای تریاک در ایران از ربع سوم سدهبه هر روی مسئله

رسید که اعتیاد به آن بسیار کم آغاز شده است. پیش از آن گرچه تریاک در ایران در دستر  بوده، به نظر می

(  1977ونی و سیاسی، )فز بوده است  

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

میالدی در مورد چگونگی اعتیاد در  1629دست آمده است، برای نمونه تاورنیه جهانگرد فرانسوی در سال 

انیان استعمال تریاک است که حب کرده و می خوردند. ابتدا سر های بد و حیرت انگیز ایرایران نوشت: از عادت

کشد دیگر رسانند و هنگامی که کار به اینجا میسنجاق و بعد کم کم آن را زیاد کرده تا به حد فندق می

(.        1382؛ به نقل از احسان منش و همکاران، 1366نمایند)کریم پور، جرأت ترک آن را پیدا نمی  

ی صفویه نیز مصرف تریاک در ایران نشان می دهد که خوردن تریاک به عنوان دارو در دوره بررسی تاریخ

گیرد و مصرف مواد مخدر در دربار کم با گذشت زمان مصرف مواد مخدر فزونی میافزایش یافته است. ولی کم

ب به مخالفت با صفوی آنقدر رواج می یابد که برخی از پادشاهان آن زمان همهون شاه عبا  و شاه طهماس

خیزند.  میآن بر  

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

کم با گسترش روابط اقتصادی سیاسی با کشورهای اروپایی و افزایش تجارت شد. کماطراف تهران نیز کشت می

ع یافت و به صورت یک مشکل اجتماعی مطرح گردید.    تریاک، مصرف مواد افیونی در ایران شیو  

جنس خوب تریاک ایران شناخته شد وتجارت مهمی بین ایران و انگلیس ایجادگردید،  1870پس از سال 

به قدری درآمد زیاد به دست آمد و به علت خرید تریاک ایران توسط انگلیس، کشاورزان از کشت گندم دست 

های زیر کشت گندم را به زیر کشت خشخاش بردند. پس از انقالب مشروطه نکشیدند و بخش زیادی از زمی

ی دوم مجلس شورای ملی، قانون تحدید تریاک به تصویب ی اعتیاد به تریاک، در دورهباتوجه به اهمیت مسئله

اقدام  بینی شده بود که متأسفانه فرصتای هم برای ترک اعتیاد پیشی هفت سالهرسید. در این قانون برنامه

قانون انحصار تریاک و مجازات مرتکبین قاچاق مواد افیونی و  1307عمل در آن زمینه پیدا نشد. در سال 

تولید و توزیع غیر قانونی آن تصویب شد. به این ترتیب توزیع و فروش تریاک در انحصار دولت درآمد و یک 

 برنامه ی ده ساله برای ترک اعتیاد در نظر گرفته شد.  

ی پزشکی ی ارز به منظور استفادهشی از تریاک تولید شده را به مردم و بخش دیگری را برای تهیهدولت بخ

این انحصار و  1320و دارویی در اختیار کشورهای اروپایی قرار می داد تا اینکه با فرا رسیدن حوادث سال 

واد افیونی و اعتیاد به آن کنترل محدود هم از بین رفت. طی سالهای جنگ دوم جهانی و پس از آن، قاچاق م

رواج بیشتری یافت تا آنکه به دنبال اقدامات سازمان ملل متحد، تشکیل انجمن مبارزه با الکل و تریاک و برخی 

شود که با تصویب قانون منع کشت مشخص میی جدیدی از مبارزه با اعتیاد افیونی آغاز میعوامل دیگر دوره

 شود. 



کشت خشخاش و جلوگیری از مصرف غیر پزشکی تریاک از تصویب  قانون منع 1334در بهمن سال 

ی معتادان گذرد. اهمیت این قانون در آن بود که برای نخستین بار وزارت بهداری را مسئول مسئلهمجلس می

های مکشوفه برای درمان معتادان معین نمود. این برنامه به دییلی ای از محل تریاکدهد و نیز بودجهقرار می

جمله وسعت کشور و پراکندگی جمعیت، فساد دستگاه حکومتی، وجود دو همسایه ی خشخاش کار در از 

دولت  1348ی درمانی موفق، این اقدام موفق نبود. پس از چندی در سال شرق و غرب کشور و نبود برنامه

ه طبق آن قانون منع کشت خشخاش را لغو و به جای آن قانون کشت محدود خشخاش را به تصویب رساند ک

وزارت تعاون و امور روستایی مأموریت یافت تا به افرادی اجازه دهد که به کشت محدود خشخاش اقدام کنند و 

های پیشگیری شود. در مورد درصد از درآمد دولت از تریاک، صرف درمان معتادان و برنامه 80مقرر گردید که 

ای به ی آنها مهیا نبود و افزون بر آن چون عدهمعتادان هم تصمیم گرفته شد چون وسایل درمانی برای همه

ی هروئین بود، تحت علل بیماریهای جسمی و کهولت سن قادر به ترک نبودند، همهنین مانعی در راه اشاعه

ی تریاک داده شد، به این ترتیب برای نخستین بار معتاد رسمی در کشور به شرایطی با صدور کوپن سهمیه

وپن از این قرار بود که اویً در امتحان ادرار ثابت شود که شخص متقاضی معتاد وجود آمد. شرایط صدور ک

است، ثانیاً عدم توانایی فقط به جهت کهولت یا یک بیماری جسمی قابل قبول باشد. رویدادهای سالهای بعد 

(. ایران 1359ی مطلوبی ندارد)ضرابی، ی صدور کوپن به صورتی که انجام گرفت نتیجهنشان داد که برنامه

در مورد مواد روان  1971در مورد مواد مخدر، همهنین پیمان سال  1961یکی از امضا کنندگان قرار داد 

 گردان بوده است.     

ی مبارزه با مواد مخدر در کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای فعال خاور نزدیک و خاور میانه در زمینه

های درمانی و کنترلی، بررسیها نشان داده ین کوششها و خط مشیسازمان ملل شناخته شده است. علیرغم ا

 اند که مشکل اعتیاد به مواد مخدر در ایران هنوز جدی است)اسپنسر و اگاهی35، 1991(.        

ی کنترل مواد مخدر به کمترین سطم رسید و و چندی پس از آن کنترل دولت در زمینه 1357در سالهای 

باره فزونی گرفت، به شکلی که مزارع بزرگ خشخاش در برخی از مناطق کشور یکی از تولید و توزیع تریاک یک

های گروهی کشاورزان گردید.  زمینه  

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

ملی علیه مصرف مواد مخدر آغاز گردید و چند ماه ی یک مبارزه 1358ویژه تریاک بودند. از این رو در سال 

تری یافت و برای قاچاقهیان مواد مخدر تا مجازات اعدام پیش بینی ی گستردهپس از آن این مبارزه دامنه

 گردید.    

، به نقل از احسان منش و 1984وند و همکاران، ی چگونگی اعتیاد)دالبررسیهای انجام شده در زمینه

( نشان داد که مصرف هروئین بیشتر در میان ساکنین شهرها و مصرف تریاک در 1378کریمی کیسمی، 

درصد معتادان، مصرف هروئین رادر  80ساکنین مناطق روستایی رواج داشته است. این بررسی نشان داد که 

(. 1991سالگی یا پس از آن آغاز کرده اند)اسپنسر و آگاهی،  20سن   

شدید مجازات مرتکبین جرایم و مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی، با تصویب قانون ت 1359در سال 

دولت در پی شدت عمل و استفاده از اهرمهای درمانی برآمده، اما نه تنها از افزایش جرایم مواد کاسته نشد 

                                                 
1- Spencer & Agahi 



مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به  1367بلکه حتی به محدود شدن این جرایم نیز نیانجامید. در سال 

این قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر را با  33ی ماده نمود، ماده 35یب قانون مبارزه با مواد مخدر در تصو

های زیر نمود: بازپروری، شمار زیادی از اعضا تأسیس نمود. این ستاد تالش در سیاست گذاری در زمینه

تبلیغات مربوط به امر مبارزه با اعتیاد درمان، نگهداری معتادین، پیشگیری از گرایش به مواد مخدراعتیاد آور، 

در قانون یاد شده اصالحاتی انجام شد و وظایف ستاد  1376به مواد مخدر، کنترل مواد و قاچاق آن در سال 

 مبارزه با مواد مخدر را اعالم نمود.       

ری از برنامه های ساله ایران و عراق، کنترل مواد مخدر همانند بسیا 8گفتنی است که با زبانه کشیدن جنگ 

های انجام شده ای از کوششاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت تحت تأثیر قرار گرفت و بخش عمده

پیرامون مبارزه با اعتیاد و کنترل مواد مخدر، دستاورد درخور توجهی را در پی نداشت. در حال حاضر زیان و 

شود و ایران نیز یکی میلیارد تومان برآورد می 700 خسارت ناشی از سوء مصرف مواد مخدردر کشور نزدیک به

از نزدیکترین و سودآورترین مسیرهای انتقال هروئین و تریاک تولید شده در افغانستان به بازارهای غرب به 

(.  1382رود)احسان منش و همکاران، شمار می  

   

 میزان شیوع مصرف مواد 
شیوع مصرف مواد مخدر در کشورهای مختلف متفاوت است. بین 16 تا 29 سالگی در ویلز36 انگلستان 

درصد، اکستازی  4درصد، قاچاق جادویی  6درصد، ال ا  دی  9درصد، آمفتامین  24شیوع مصرف کانابیس 

4 درصد، کوکائین 3 درصد، مواد تبخیر شونده و سایر مواد 10 درصد گزارش شده است)پالسهرت37 و 

(.            2001همکاران،   

 2تا  2/1توسط سازمان مواد مخدر اعالم شد حاکی از وجود  1377طبق آمار رسمی که در سال  در ایران

میلیون معتاد در کشور بود. بر اسا  ارزیابی سوء مصرف مواد در ایران که توسط سازمان بهزیستی، بخش 

ه مواد بخصوص ی کنترل مواد سازمان ملل انجام شده است، شیوع شکل جدید سوء استفادپیشگیری و برنامه

 3761000نشان داد که  1380مواد مخدر بین یک تا دو درصد متغیر بوده است. پژوهش انجام شده در سال 

نفر سوء  2547000ی مواد افیونی غیر قانونی)تریاک، شیره و بوپرونورفین( وجود دارد که نفر مصرف کننده

(.        1384اند)وزیریان، مصرف یا وابستگی داشته  

عالم طبق ا  UNODC میلیون نفر تخمین زده شده  185تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر جهان حدود 

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

آمفتامینها، 7 میلیون نفر مصرف کنندهی اکستازی38(XTC)، 13 میلیون نفر مصرف کنندهی کوکائین، 13 

مربوط به آمفتامین ها  2000ی مواد افیونی هستند. بیشترین رکورد مصرف در سال میلیون نفر مصرف کننده

(.1382ی محمد علی ذکریایی، ؛ ترجمه2001باشد)ابادینسکی،می  

 15–16دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد سازمان ملل، تعداد مصرف کنندگان مواد را در بین جمعیت 

درصد(  4میلیون نفر) 16درصد کل جمعیت برآورد نموده است که  5میلیون نفر یا  200جهان،  ساله سراسر

                                                 
1. Plasschaert  
 

   



باشند. در ایران نیز تعداد مصرف ی هروئین میمیلیون نفر مصرف کننده 11ی مواد افیونی و آن، مصرف کننده

شترین مواد مصرفی در ایران میلیون نفر برآورد شده است. مواد افیونی بی 3/3تا  8/1کنندگان مواد نزدیک به 

    (.2002باشند)مکری، می
  

روان گردانانواع مواد   
 الکل39

» الکل یکی از شایعترین مواد مورد سوء مصرف در دنیاست. سوء مصرف و وابستگی به الکل اغلب با عنوان 

صی در ی اختصای سیستم عصبی مرکزی است و گیرندهشود. الکل تضعیف کنندهنامیده می« الکلیسم 

های غشاء نورونی است. مسمومیت با سیستم عصبی مرکزی ندارد و فعالیت آن از طریق مداخله در سیستم

الکل منجر به رفتار نامناسب جنسی و پرخاشگری، نا استواری خلقی، اختالل در قضاوت، گفتار نامفهوم، راه 

شود توجه و حافظه و بهت یا اغما می ی چشم )نیستاگمو (، اختالل دررفتن نامتعادل، حرکت غیر ارادی کره

(.   1385پورافکاری،  ترجمه؛ 2007، سادوک)کاپالن و   
 

 داروهای محرک

الف( آمفتامین40: آمفتامینها گروهی از داروها هستند که از نظر ساختمانی با ناقلهای عصبی نوراپی نفرین، 

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

ها اغلب برای بهبودی کارآیی، کاهش خواب و ایجاد سرخوشی مورد استفاده قرار می گیرند و معموًی آمفتامین

ها های طوینی از این مواد استفاده می کنند. مصرف طبی آمفتامینورزشکاران، دانشجویان و رانندگان مسافت

خواب آلودگی، چاقی و برخی از موارد افسردگی مقاوم به درمان است. وابستگی روانی  شامل پرتحرکی کودکان،

ها باعث خونریزی مغزی بر اثر افزایش ها ممکن است به سرعت ظاهر شود. مسمومیت با آمفتامینبه آمفتامین

؛ ترجمه 2007)کاپالن و سادوک، شود شدید فشار خون، آریتمی قلبی، دلیریوم، تشنج، اغما و مرگ می

(.   1385پورافکاری،   

 
           
کافئین را میتوان از منابع مختلفی مانند قهوه، چای، سودای کافئینی، داروهای دردزای 41 ب( کافئین:

ی وزن بدست بدون نسخه و داروهای سرماخوردگی، داروهای ضد خواب آلودگی یا محرک یا داروهای کاهنده

ر پی مصرف آن در روز ظاهر شوند عبارتند از: ناآرامی، عصبانیت، هایی که ممکن است دآورد. نشانه

نظمی جریان تفکر و گفتار، تپش قلب یا ربطی یا بیخوابی، پر ادراری، کشیدگی عضالنی، بیبرانگیختگی، بی

های خستگی ناپذیری و بیقراری روانی حرکتی است. گرچه مقدار زیادی از کافئین نظمی ضربان قلب، دورهبی

تواند ضربان قلب را افزایش دهد ولی مقادیر اندک آن می تواند باعث کندی نبض شود )انجمن روانپزشکی  می

(.        2000آمریکا،   

                                                 
 1. alcohol                                         
 
 

2. amphetamine     
41. caffeine   



 

ج( کوکائین42: کوکائین مادهای طبیعی است که از گیاه کوکا بدست میآید و به شکلها و ترکیبات گوناگون 

های کوکائین مانند باز ا، کوکائین هیدرو کلراید و آلکا لوئیدهای کوکا، خمیر کوکمصرف می شود )مانند برگ

آزد و کراک( که قدرت آن به علت درجات مختلف خلوص و سرعت آغاز تأثیرات آن متفاوت است. به دلیل 

رسد. دقیقه برای حفظ حالت نشئه نیاز به مصرف مکرر آن ضروری به نظر می 50تا  30عمر کوتاه آن تقریباً 

شود و شامل یک یا بیش از یکی از آغاز می« نشئه»یا « اوج»کوکائین معمویً با یک احسا   مسمومیت با

گرایی، بیش فعالی، بیقراری، موارد است: شنگولی همراه با نیرومندی بدنی یا ذهنی، معاشرتی شدن یا جمع

تالل در قضاوت گوش به زنگ بودن، حساسیت میان فردی، پر حرفی، اضطراب، خودبزرگ پنداری، خشم و اخ

گیری و در موارد مسمومیت مزمن و یا وخیم، افت عاطفی یا هیجانی همراه با خستگی یا غمزدگی و کناره

ی مصرف کوکائین انواع مختلفی از بیماری های جسمانی ممکن است ظاهر شوند. اجتماعی. با توجه به شیوه

غلب دچار سینوزیت، التهاب و خونریزی مخاط کنند اکسانی که کوکائین را از راه بینی)استنشاق( مصرف می

کنند در معرض خطر عوارض شود. اشخاصی که کوکائین را دود میی بینی آنها سوراخ میبینی شده و دیواره

های پوششی مجرای تنفسی قرار دارند )مانند سرفه، بونشیت و التهاب بافت ریوی بر اثر تحریک و التهاب بافت

کنند معمویً مانند کسانی که به مواد افیونی وابسته هستند عالئم و آثار ین تزریق میبینی(. افرادی که کوکائ

(43 که ناشی از تزریقهای مکرر و  (HIVسوزن در ساعد یا بازوی آنان وجود دارد. ویرو  نقص ایمنی انسان

ه کوکائین معموًی با افزایش بی بند و باری جنسی است با وابستگی به کوکائین رابطه دارد. همهنین وابستگی ب

ی اشتهاست)انجمن روانپزشکی عالئم کاهش وزن و سوء تغذیه همراه است زیرا کوکائین دارای عوارض کاهنده

(. 2000آمریکا،   

 

 مواد توهم زا

ی این گروه از شوند. سر دستهای از مواد هستند که موجب ایجاد تغییراتی در خلق و خو و ادراک میدسته 

(44 است. تحمل نسبت به این دارو خیلی سریع و پس از 3 تا 4 روز مصرف مداوم پدید LSDمواد ال.ا .دی)

آید و با قطع آنها عالئم ترک ظاهر نمی شود اما وابستگی زاها بوجود نمیآید. وابستگی جسمانی به توهممی

تواند پدید آید. شروع اثرات مصرف روانی می LSD هار ساعت پس از دهد، در دو تا چدر یک ساعت روی می 

یابد. این آثار عبارتند از: تغییرات رفتاری یا روانی ) ساعت دوام می 14تا  8مصرف به اوج می رسد و معمویً 

اضطراب، واکنش پنیک، تر  از دیوانگی، افکار پارانوئید، اختالل در قضاوت، رفتارهای خودآزارانه و حتی 

آمیزی به صورت عیت، توهم، خطای حسی، حسخودکشی(، اختالل ادراکی )مسخ شخصیت، مسخ واق

ها یا دیدن صداها(، تحریک سیستم خودمختار )لرزش، تعریق، تپش درآمیختن ادراکات مثل شنیدن رنگ

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

 

                                                 
42. cocain 
43. Human Immunodeficiency Virus              

1- Lysergic acid dyethlamide                    



 حشیش45

های گیاه شاهدانه را قطع کرده و خشک کنند و به صورت سیگار ها و ساقههای فوقانی، جوانهاگر برگ

ی گویند. حشیش از ترشحات صمغ مانند و خشک شدهبپیهند، محصول بدست آمده را ماری جوانا یا بنگ می

های گیاه است و روغن حشیش از اسانس متراکم و تقطیر شده ی حشیش های زیرین برگها و بخشجوانه

های اخیر نوع دیگر بسیار قوی حشیش به نام سنسیمیال در آسیا، هاوایی و کالیفرنیا ید. در سالآبدست می

کنند ولی ممکن است آن را بلعیده و گاهی نیز ی حشیش را معموًی دود میتولید شده است. ترکیبات خانواده

ییرات رفتاری یا روانی ی مسمومیت با حشیش وجود تغمخلوط با چای یا غذا مصرف کنند. مهمترین مشخصه

شوند. به طور ی بالینی است که طی مصرف حشیش یا اندکی پس از آن ظاهر میناسازگار و قابل مالحظه

هایی مانند شنگولی شود و به دنبال آن نشانهآغاز می« نشئه»یا « اوج»معمول مسمومیت با یک احسا  

ی کوتاه مدت، خواب آلودگی، اختالل در حافظه مورد و خود بزرگ پنداری، آرامش،های بیهمراه با خنده

اختالل در قضاوت، ادراک حسی تحریف شده، اختالل در عملکردهای حرکتی و احسا  کند شدن زمان ظاهر 

-شوند. تقریباً در یک سوم اشخاصی که به طور منظم )یعنی روزانه یا تقریباً هر روز( حشیش مصرف میمی

(.2000)انجمن روانپزشکی آمریکا، شوداب یا تحریک پذیری مشاهده میکنند انواع خفیف افسردگی، اضطر  

 
 فنسایکلیدین46

شود. تحمل به های کریستال، گردفرشته و صلم نیز خوانده میای صناعی است و به نامفن سایکلیدین ماده

شود ولی وابستگی آید و وابستگی فیزیکی به طور کلی ایجاد نمیسایکلیدین بوجود میتدریج نسبت به آثار فن

سایکلیدین وجود تغییرات ناسازگاری رفتاری ی اصلی مسمومیت با فنروانی شایع است. مهمترین مشخصه

حرکتی که در جریان مصرف  -ناپذیری، بیقراری روانیبینیاست )مانند پرخاشگری، تهاجم، تکانشگری، پیش

ات با دو یا بیش از دو مورد از عالئم زیر همراه شوند(. این تغییرسایکلیدین یا اندکی پس از آن ظاهر میفن

است که طی یک ساعت پس از مصرف دارو )یا اگر با روش دود کردن، استنشاق یا تزریق وریدی مصرف شود 

حسی شوند: نیستاگمو  عمودی یا افقی، فشار خون بای یا تپش قلب، بیدر مدت زمان کمتر از آن( ظاهر می

)انجمن ناهماهنگی حرکتی، نارساگویی عضوی، تشنج ها یا اغما و تیزی شنوایی یا کاهش پاسخدهی به درد،

(.2000روانپزشکی آمریکا،   

 

 مواد استنشاقی

های چرب و معطر موجود در موادی مانند بنزین، چسب، مواد استنشاقی عبارتند از: استنشاق هیدروکربن

-های مختلفی استفاده میمسموم کننده از شیوهای. برای استنشاق بخارهای های افشانهتینرهای رنگ و رنگ

ی آغشته به مواد مورد نظر را به دهان یا به بینی نزدیک کرده و بخارهای آن را ای پارچهشود. معمویً از تکه

گویند. همهنین ممکن است مواد را داخل یک پاکت می« هن و هن کردن»استنشاق می کنند که به این کار 

-می« کیسه کردن»ستیکی قرار داده و گازهای داخل آن را استنشاق کنند که به آن ی پالکاغذی یا کیسه

ی مسمومیت با مواد استنشاقی وجود تغییرات ناسازگار رفتاری یا روانی قابل مالحظهگویند. مهمترین مشخصه

                                                 
45. Cheras 
46. Phencyclidine 



غلی و احساسی، اختالل در قضاوت و عملکرد شجویی، تهاجم، بیی بالینی است )مانند گمگشتگی، ستیزه

های بینایی )تاربینی و دوبینی(، نیستاگمو ، اجتماعی(. تغییرات ناسازگار با عالئمی مانند سرگیجه یا اختالل

ناهماهنگی حرکتی، رئشه و شنگولی همراه است. عالوه بر این ممکن است توهمات شنیداری، دیداری یا 

بینی، ادراکات نادرست و فریبنده و بینی، ریزبساوایی و سایر اختالیت ادراکی را داشته باشند )مانند درشت

هایی )مانند این های مسمومیت با مواد استنشاقی هذیانتغییرات در ادراک زمان(. امکان دارد در جریان دوره

)انجمن شود، ظاهر شوند ای مشخص میتواند پرواز کند( که به ویژه با گیجی قابل مالحظهباور که شخص می

(.2000 روانپزشکی آمریکا،  

 

 نیکوتین47 

ی انواع توتون )مانند سیگار، جویدن تنباکو، انفیه، تواند با مصرف همهوابستگی به نیکوتین و ترک آن می

پیپ یا چپق و سیگار برگ( و با داروهای تجویزی )مانند آدامس یا مرهم نیکوتینی( ظاهر شود. قدرت نسبی 

ی مصرف )دود کردن، بلعیدن، جذب ف با سرعت ناشی از شیوهها برای ایجاد وابستگی یا ترک مصراین فراورده

ساعت پس از  24از راه پوست( و میزان مصرف نیکوتین رابطه دارد. قطع ناگهانی یا کاهش مصرف نیکوتین در 

آن باعث بروز عالئمی مانند خلق مالل آور یا افسرده، تحریک پذیری، اشکال در تمرکز، بیخوابی، اضطراب، 

های مرتبط با مواد در کسانی که شود. ممکن است اختالل خلقی و اضطرابی و سایر اختاللیره میبیقراری و غ

اند، بیشتر کشند در مقایسه با افرادی که قباًل سیگاری بوده یا افرادی که هیهگاه سیگار نکشیدهسیگار می

(.2000)انجمن روانپزشکی آمریکا، متداول باشد  
 مواد افیونی48

های های نیمه صناعی)مانند هروئین( و افیونهای طبیعی )مانند نورفین، افیونمل افیونمواد افیونی شا

مصنوعی دارای عمل شبه مورفین )مانند کدئین، هیدرومورفون، متادون، اکسی کدون، مپریدین و فنتالین( 

ف شده بیش از ی مصراست. مسمومیت با مواد افیونی با تنگی مردمک چشم همراه است )مگر آنکه مقدار ماده

شود( و با یک یا بیش از یک مورد از عالئم زیر حد باشد که به فقدان اکسیژن و اتساع مردمک چشم منجر می

شود: خواب آلودگی یا اغما، گفتار نامفهوم و اختالل در توجه و حافظه. مسمومیت شدید ناشی از مشخص می

نفس، اتساع مردمک چشم، بیهوشی و حتی مرگ مصرف بیش از حد مواد افیونی ممکن است به اغما، کندی ت

منجر شود. اثرات طوینی مدت مواد افیونی عبارتند از: یبوست، کاهش میل جنسی در مردان، نامرتب شدن 

-توجهی به وضعیت بهداشت و سالمتی، کاهش وزن، چرت زدن دائمی، افسردگی، عفونتقاعدگی در زنان، بی

(.2000)انجمن روانپزشکی آمریکا، دی و کزاز در اثر تزریقهای کبهای خطرناک مثل ایدز، عفونت  

 

 مواد آرامبخش، خواب آور یا ضد اضطراب 

ها و خواب آورهای شبه باربیتورات است. این ها، داروهای شبه بنزودیازپینی، باربیتوراتشامل بنزودیازپین

شوند. این داروها طراب تجویز میی داروهایی است که به عنوان خواب آور و ضد اضطبقه از مواد شامل همه

های مصرف مواد های مشابه ناشی از مواد و اختاللتوانند باعث اختاللی مغز بوده و میمانند الکل کند کننده

                                                 
1. nicotin 

1. opiate 



توانند گردند. مقادیر زیاد داروهای آرامبخش، خواب آور و یا ضد اضطراب اگر همراه با الکل مصرف شوند، می

ا این داروها موجب رفتار نامتناسب جنسی یا پرخاشگری، نااستواری خلقی، مرگ آور باشند. مسمومیت ب

)انجمن اختالل در قضاوت، گفتار نامفهوم، راه رفتن نامتعادل، نیستاگمو  و اغما یا بهت زدگی شود

(.2000روانپزشکی آمریکا،   

 

مصرف مواد سبب شناسی  
های روانشناختی، ای هستند. امروزه از مدلههای بسیار پیهیدسوء مصرف و نیز وابستگی به مواد، پدیده

شود. متخصصان این زمینه معتقدند که تعامل عوامل پزشکی، اجتماعی برای فهم این پدیده استفاده می

 ژنتیکی/زیست شناختی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری این پدیده دخالت دارند. 

 -اجتماعی وجود دارد ولی در طبقات اقتصادی -تصادیی طبقات اقسوء مصرف مواد افیونی در همه

شود. بدین ترتیب عوامل اجتماعی وابسته به فقر احتماًی در وابستگی به مواد اجتماعی پایین بیشتر گزارش می

 افیونی نقش دارد. 

ونی های عصبی دوپامینرژیک و نورآدرنرژیک، کم فعالیتی سیستم شبه افیهای انتقال دهندهاختالل سیستم

 درونی با مبنای ژنتیک از عوامل زیست شناختی است که در سبب شناسی ایجاد این اختالل مطرح است. 

میزان بایی توأمان دیده شدن این اختالل با اختالیت روانپزشکی دیگر بر نقش احتمالی اختالیتی مانند 

کند. نی تأکید میاضطراب، افسردگی و مشکالت شخصیتی در سبب شناسی وابستگی به مواد افیو  

های سنتی و رایج، دهند. عدم پذیرش ارزشبرخی صفات شخصیتی خطر سوء مصرف مواد را افزایش می

های اجتماعی و صفات شخصیتی ضد اجتماعی، پرخاشگری شدید، اعتماد به نفس پایین، فقدان مهارت

ی این ویژگیهای خطر آفرین از جمله های زندگیهای ناپخته برای مقابله با استر انطباقی و استفاده از روش

باشند. می  

اجتماعی، فشارهای اجتماعی )مانند عضویت در یک خرده فرهنگ که در آن  -های اقتصادیمحرومیت

ی آشفته و سهولت دسترسی به مواد نیز مهم مصرف مواد شرط پذیرش و کسب حمایت است(، خانواده

-موفقیت تحصیلی و بزهکاری نیز از عوامل خطر محسوب می ی نوجوانی، فرار از مدرسه، عدمهستند. دوره

ی سوء مصرف مواد نیز از اهمیت برخوردار است.شوند. دردهای جسمانی مزمن و تصورات نادرست درباره  

بدین ترتیب وابستگی به مواد افیونی یک اختالل زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی است، عوامل 

-ل مؤثر هستند که در تعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سبب وابستگی میزیادی در ایجاد این اختال

(. 1382شوند)احسان منش و همکاران،   

دهند و الگوهای سوء مصرف مواد نیز سوء مصرف کنندگان مواد یک گروه بسیار ناهمگن را تشکیل می

توان عوامل را معین کرد و می توان انواع مختلف سوء مصرف کنندگان موادبسیار متنوع است. هرچند می

خطر و الگوهای مصرفی خاصی را برای گروههای مختلف برشمرد، اما سوء مصرف مواد امری بسیار فردی 

ی مواد ی پیش بینی خطر را برای یک فرد سوء مصرف کنندهای اجازهی شناخته شدهاست. هیچ مشخصه

ی احتمال وجود خطر، از درصد گروههای جمعیتی های موجود از زمینهدهد. در بهترین حالت، سنجشنمی

اند. حتی رفتار های واحدی دارند و همهنین از انتساب این احتمایت به افراد دیگر مشتق شدهکه مشخصه



بینی کند. زیرا تواند سوء مصرف آینده را به طور کامل پیشمربوط به شروع مصرف مواد غیر قانونی نمی

اند به سطم مصرفی که برای سوء مصرف بالینی تعریف به مصرف مواد کرده اکثریت قاطع کسانی که شروع

های فردی در سبب شناسی سوء مصرف مواد، تحقیقات رسند. به رغم اهمیت درک تفاوتشده است، نمی

؛ ترجمه ی محمدی و 1386ی گروهها تمرکز داشته است)گالنتز و هاتل، موجود بر وجوه اشتراک و مقایسه

 همکاران(. 

دهند که شروع سوء مصرف مواد با عوامل اجتماعی و محیطی همخوانی تحقیقات متعدد نشان می

بیشتری دارد)گالنتز و پیکنز49، 1992(. هرچند در ظاهر واقعیت دیدگاههای زیست شناختی سوء مصرف 

بل میان ی کنش متقارسند، اما سوء مصرف مواد نتیجهکندگان مواد با دیدگاهای محیطی متضاد به نظر می

ماهیت چند عاملی سوء مصرف مواد، تلویحات ضمنی بیشتری در خود دارد.  .شودفرد و محیط او تلقی می

های چندگانه محیطی به مرور زمان از طریق تعامل–روانی با عوامل اجتماعی–تعامل عوامل زیست شناختی

شود، بلکه به تدریج تحول اهر نمیپیوند. این امر به این معناست که سوء مصرف مواد یک شبه ظبه وقوع می

 مییابد و این تکامل براسا  اصول تحول انجام میگیرد)سهی تی50 و گالنتز، 1992(.
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