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 چکیده 

خود دلسوزی شناختی در کاهش ولع مصررف، شردت وابسرتگی و  درمانهدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی 

-پریشآن طرر  و پذیری شناختی مردان وابسته به مواد بود. روش پرژوهش حاضرر آزمایشری افزایش انعطاف

هرای ی آماری پژوهش را کلیه مردان وابسته به مواد سراکن کم آزمون با گروه کنترل بود. جامعهپس-آزمون

نفرر بره  30عداد دادند که از میان آنها، تتشکیل  1395روزی ترک اعتیاد شهر اردبیل در نیمه اول سال شبانه

( بره صرورت تصرادفی 15( و گرروه کنتررل)15ای انتخراب و در دو گرروه آزمرایش )گیری خوشرهروش نمونه
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ولری گرروه جلسه آموزش داده شرد  8به مدت  خود دلسوزی شناختیدرمان  جایگزین شدند. به گروه آزمایش

ها از مقیاس کوتاه ولع مصرف، ری دادهآوهیچ آموزشی دریافت نکرد. برای جمعکنترل در فعرست انتظار بود و 

با اسرتفاده  آوری شدههای جمعپذیری شناختی استفاده شد. دادهنامه انعطافشاخص شدت وابستگی و پرسش

از آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری)مانکوا( تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد کره بعرد از کنتررل 

، P< 000/0) آزمررون دو گررروه در ولررع مصرررفمعنرراداری بررین میررانگین پسآزمررون، تفرراوت اثرررات پیش

42/72=Fشدت وابستگی ،) (02/0 >P، 06/236=Fو انعطاف )(01/0پذیری شرناختی >P ،93/112=F )

پذیری شناختی و خود دلسوزی شناختی بر افزایش انعطاف درمانوجود داشت، نتایج این مطالعه نشان داد که 

توان از آموزش خود دلسوزی شرناختی در شدت وابستگی به مواد موثر است. بنابراین میکاهش ولع مصرف و 

 بهبود پیامدهای درمان اختالالت مصرف مواد استفاده کرد.

پذیری شناختی، افراد خود دلسوزی شناختی، ولع مصرف، شدت وابستگی، انعطاف های کلیدی:واژه

 وابسته به مواد

 

 

 

 

 تقدیر و تشکر

مواد  سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مسئوالن محترمدر این مجال فرصت را غنیمت شمرده و از 

ین طر  و همچنین از کلیه مددجویان کم  ترک اعتیاد آزادی که در تهیه و تدوین ا استان اردبیل مخدر

 . ما برایشان آرزومندیاند تشکر و قدردانی نموده از خداوند منان صحت و سالمتی رنهایت همکاری را داشته
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 مقدمه -1-1

های قابل توجه اقتصادی، اجتماعی و شخصی به مواد، یک نگرانی جدی بالینی، همراه با هزینه 1وابستگی

، 2رسان بررای سرالمتی را در پری دارد )گراترل و تولرلاست که سطو  باالیی از رفتارهای خودمخرب و آسیب

 نراتوان شرود. احتمراالً(. وابستگی به مواد با مصررف مکررر مرواد و عرود برگشرت کننرده مشرخص می2010

)فیرل، شرااارد، فیتزقرالرد، باشرد  3شناختی یا اعتیرادترین پیامد مصرف مکرر مواد ایجاد وابستگی روانکننده

هرر سراله بسریاری از افرراد وابسرته بره مرواد از طریرم پیامرد مسرتقیم و  .(4،2010یوکل، لوبمان و برادشراو

(. وابسرتگی بره مرواد 2007، 5وینبررق و برالر دهند )مارتین،غیرمستقیم مصرف مواد جان خود را از دست می

شناختی همراه با الگویی از مصرف مکرر ماده است که منجرر بره برروز مجموعه عالئم شناختی، رفتاری و روان

 (.2000، 6موسسه ملی سوء مصرف مواد مخدرشود )تحمل، ترک و اعمال اجباری می

ترررین عوامررل ه عنرروان یکرری از مهمبرر 7هررای پرریش بررالینی و بررالینی، ولررع مصرررفبراسرراس پژوهش

( عرراملی کرره  2011، 8شررود )بررریس، سررینها و هیلینررفبینرری کننررده بازگشررت برره مررواد محسرروب میپیش

( . ولررع مصرررف 2000، 9هررای درمررانی شررناخته شررده اسررت ) کررافمنبرنامهریشرره اصررلی عررود و شکسررت

تنظریم کارآمرد آن، برا شرود کره عامل مهمی در شکسرت پرهیرز و بازگشرت بره مصررف مرواد محسروب می

(. در اکثررر تعرراریف، ولررع مصرررف 2014، 10مصرررف کمتررر و پیامرردهای مطلرروب تررداعی شررده اسررت )کرروبر

، 11شررود )ویتکیررویتز، بررون، دوقلرروس و هسرروبرره صررورت عالقرره ذهنرری برره اثرررات یررک مرراده تعریررف می

زی غیرر آن (که این احسراس بسریار نیرومنرد و خواسرتن فروری مرواد، هرگونره تمرکرز فکرر برر چیر2013

ترروان ولررع مصرررف را برره صررورت میررل (. در کررل می2010، 12 هررورمس و روزیررنسررازد )را غیررر ممکررن می

                                                           
1. dependence 

2. Gratz & Tull  

3. addiction 

4. Feil, Sheppard, Fitzgerald, Yucel, Lubman & Bradshaw 

5. Martin, Weinberg & Bealer 

6. National institute on drug abuse 

7. craving 

8. Breese , Sinha & Heilig 

9. Kaufman 

10. Kober 

11. Witkiewitz, Bowen, Douglas & Hsu 

12. Hormes & Rozin 



12 
 

شرناختی هرای روانبرای مصرف مرواد تعریرف کررد، کره اگرر ایرن میرل بررآورده نشرود، رنج خارج از کنترل

)اروکرری،  پرری داردقررراری، پرخاشررگری و افسررردگی را در اشررتهایی، اضررطراب، بیو برردنی ماننررد ضررعف، بی

در فراینررد درمرران معتررادان، پررس از رسرریدن برره حالررت پرهیررز، میررل  (.1392مکررری، کیررایی ضرریابری، 

شررود. بنررابراین تشررخیص و درمرران ایررن گررردان دیررده میشرردیدی برررای تجربرره دوبرراره اثرررات مرراده روان

(. 2005 ،13)زیکلررر پدیررده بررالینی برره عنرروان، یکرری از عوامررل شکسررت درمرران دارای اهمیررت اسررت

، و همکرراران ای طرروالنی دارد )اورکرریدر مررورد ارتبرراط مفهرروم ولررع مصرررف و اعتیرراد سررابقه پررژوهش

1392 .) 

اسررت. وابسررتگی برره مررواد بررا  تحمررل و وابسررتگی از مشررکالت عمررده دیگررر افررراد دارای مصرررف مررواد

یامررد مصرررف ترین پشررود. احتمرراالً نرراتوان کننرردهمصرررف مکرررر مررواد و عررود برگشررت کننررده مشررخص می

توانررد وابسررتگی می (.2010)فیل و همکرراران،شررناختی یررا اعتیرراد باشرردمکرررر مررواد ایجرراد وابسررتگی روان

پررذیری در نررواحی مختلررف ارزیررابی گررردد. ایررن پدیررده ناشرری از افررزایش تحریک 14توسررس سررندرم ترررک

مصرررف مررداوم مررواد مخرردر بررا برررانگیختن  (.1996، 15)سرریموناتا سیسررتم عصرربی مرکررزی اسررت

های عصرربی و شرربکه16هرراهای سازشرری، تغییرررات کوترراه مرردت و نیررز مانرردگار در عملکرررد نورونکانیسررمم

هایی از کننررد. ایجرراد تحمررل، وابسررتگی و حسرراس شرردن نمونررهایجرراد می 17گررردانحسرراس برره مررواد روان

وابسررتگی برره مررواد دارای دو (. 2001، 18)ویلیررامس، کریسررتی و مررانزونی های سازشرری هسررتندمکانیسررم

باشررد پررس از قطررع سررریع مررواد می 19ی آن سررندرم محرومیررتبعررد جسررمی و روانرری اسررت کرره مشخصرره

، اضررطراب و اسررهال همررراه اسررت. کرره 20پررذیری عصرربیکرره بررا عالیمرری ماننررد دردهررای عضررالنی، تحریک

 (.2003، 21)گریتس، لسکر و ونسازد فرایند ترک را مشکل می

                                                           
1.  Zikler 

2.  Withdrawal syndrome 

3.  Simonata 

4.  Neuronal function 

5.  Psychedelic 

6.  Williams, Christie & Manzoni 

7.  Withdrawal syndrome 

8.  Nervousirritability 

9.  Gerrits, Lesscher & Van 
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رفتارهررا و تمررایالت اجبرراری افررراد وابسررته برره  توانررد در نقطرره مقابررلمرری پررذیری شررناختیانعطاف

پررذیری داشررته باشررد. انعطاف مررواد قرررار گیرررد کرره مرری توانررد اهمیررت زیررادی در کرراهش ولررع مصرررف

شررناختی یررک عملکرررد منحصررربه فرررد، صررفت بررارز یررا توانررایی شررناخت کلرری اسررت کرره برره فرررد اجررازه 

شررناخت خررود را تغییررر دهررد و هنگررام  پررذیرهای چندگانرره را باررذیرد، برره طررور انعطافدهررد ایرردهمی

طررورکلی، توانررایی  برره (.2014، 22)جررانکو، وتررریچ و راپررو تغییرررات محیطرری الگوهررای پاسررد عررادی بدهررد

هررای در حررال تغییررر محیطرری، عنصررر اصررلی برره منظررور سررازگاری بررا محرک 23های شررناختیتغییررر آمایرره

بعضرری از پژوهشررگران (، 24،2010ل)دنیس و ونرردرواپررذیری شررناختی اسررتدر تعرراریف عملیرراتی انعطاف

انرد پرذیری شرناختی را میرزان ارزیرابی فررد در مرورد قابرل کنتررل برودن شررایس تعریرف کردهنیز  انعطاف

و  25)زانرر ، کررااو، کررااو، شرری، وانرر ، یرران کنرردهررای مختلررف تغییررر میکرره ایررن ارزیررابی در موقعیت

رنررد، از توجیهررات جررایگزین اسررتفاده پررذیر داافرررادی کرره توانررایی تفکررر انعطاف (.2010همکرراران، 

هررای چررالش انگیررز یررا کننررد و موقعیتکننررد، برره صررورت مثبررت چررارچوب فکررری خررود را بازسررازی میمی

پررذیر نیسررتند از نظررر روانشررناختی پذیرنررد و نسرربت برره افرررادی کرره انعطافزا را میهای اسررترسرویررداد

دهررد شررواهدی وجررود دارد کرره نشرران میبررر ایررن اسرراس (. 2011، 26)فلیرراس آوری بیشررتری دارنرردترراب

هررای روانرری ای از ناراحتیپذیری در طیررف گسررتردهپررذیری شررناختی بررا بهزیسررتی روانرری و آسرریبانعطاف

در تحقیقرری بررر ( 1991)27جسررور، نررووان و کوسررتا(. 1393زاده و هاشررمی،)فاضررلی، احتشررامرابطرره دارد

افررراد تکانشرری برروده و در معررر  خطررر و  روی افررراد وابسررته برره مررواد برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره ایررن

تری کسرب پرذیری شرناختی افرراد وابسرته بره مرواد نمرره پرایینخطرپذیری قررار دارنرد. در عامرل انعطاف

الر، )سررل پررذیری شررناختی بررا سرروء مصرررف مررواد دارددهنده رابطرره منفرری انعطافکننررد کرره نشررانمی

ایسرره بررا افررراد عررادی برره طررور معنرراداری افررراد وابسررته برره مررواد در مق (.2000، 28نلسررون و یررورک

پررذیری کمتررری دارنررد یعنرری ایررن افررراد مایلنررد کرره دیرردگاه خررود را حفرر  نماینررد و تمایررل برره انعطاف

                                                           
1. Johnco, Wuthrich & Rappee 

2.  cognitive sets 

3. Dennis & Vander Wal 

4. Zong , Cao , Cao , Shi , Wang & Yan 

5. PHillips 

6. Jessor, Donovan &Costa 

7. Cellar, Nelson, & Yorke 
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های عراطفی خیلری محردودی پذیرش عقایرد جدیرد ندارنرد و امرور آشرناتر را بیشرتر تررجی   داده و پاسرد

 (.1997، 29)بالیس دارند

های درمانی متعددی بر روی افراددارای وابستگی به مواد صورت گرفته اسرت و هرر یرک از تاکنون شیوه

اند. در این میان، ها تا حدودی اثرگذار بوده و عدم بازگشت مجدد سوء مصرف مواد را به همراه داشتهاین شیوه

مورد توجه فعاالن سالمت اسرت خرود  از بین رویکردهای روانی اجتماعی که در زمینه درمان وابستگی به مواد

خود دلسوزی شامل مراقبت کردن و دلسوزی کردن نسبت بره خرود در مواجهره برا  است. 30دلسوزی شناختی

مهربران  -1باشرد:که شامل سه عنصرر اصرلی می(. 2008 ،31)نف های ادراک شده استها و یا نارساییسختی

وجه مشترک انسانی و تشرخیص ایرن کره درد و  -2شده  کفایتی ادراکبودن و درک خود در مواقع رنج یا بی

 -هرای شخصریآگراهی متعرادل از هیجان -3ناپذیر تجربه مشترک انسانی هستندو های اجتنابناکامی، جنبه

)نف، رود )نه اجتناب( بدون اغراق، نمایش و ترحم به خود با احساس و فکرهای دردنراک یعنی توانایی مواجهه

کنرد ترا احسراس امنیرت، خود دلسوزی باال به دلیل این کره بره افرراد کمرک می. (2007، 32پاتریکو کیرک

شناختی همراه است و از افرراد در مقابرل اسرترس داشته باشند با بهزیستی روان 33پیوستگی و آرامش هیجانی

پذیر، مراقبت و مهربانی نسربت بره و به معنی پذیرش احساسات آسیب( 2009، 34)نف و وان کندحمایت می

های خویش و بازشناسی تجربیرات رایرج ها و شکستود، درک و فهم و نگرش غیر ارزیابانه نسبت به نارساییخ

با بررسی تاثیر خود دلسوزی ( 2011)36. وندام، شاارد، فورسیت و ارلیوین(35،2010)راس شودفرد، تعریف می

وی بررای سرالمت روانری اسرت. بینی کننده قهای آسیب روانی دریافتند که خود دلسوزی پیشبر شدت نشانه

ورن، سمرز، وایت، کوئتز، لیری و همکاران در پژوهشی بر روی بیماران به این نتیجه رسیدندکه بعد از کنتررل 

ی مهمری بررای عاطفره منفری، عاطفره مثبرت، بینری کننردهشناختی، خود دلسوزی پیشمتغیرهای جمعیت

خود دلسروزی شرناختی (. 1391پور و نریمانی، القاسمی، تقی)به نقل از ابوسازی درد و ناتوانی درد بود فاجعه

                                                           
8. Blais 

1. cognitive self-compassion training 

2. Neff 

3. Neff, Rude & Kirkpatrick 

4. Emotionalserenity 

5. Neff  & Vank 

6. Raes 

7. Van Dam, Sheppard, Forsyth &Earleywine 
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؛ وودروف، کلرس، ارنکراف، کرولری، 2013، 37)ازیسریل و اکبرا بینی سرالمت روانری داردنقش مهمی در پیش

به این نتیجه دست یافتند کره ( 1393) نیا و نریمانی(. بشرپور، عطادخت، خسروی2013، 38هینمان و هیرس

بینی انگیزش درمان و آمادگی بررای تغییرر افرراد وابسرته بره دلسوزی به خود در پیشخودکنترلی شناختی و 

مواد نقش دارد. درمان متمرکز بر آموزش خود دلسوزی شناختی در میان افرادی که از مشکالت سالمت روانی 

کننرد، در کراهش مشرکالت برنرد و در جلسرات درمران خرود دلسروزی شرناختی شررکت مریمزمن رنج می

 (1394) کیاسریبشرپور و حسینی(. 2014، 39)بریس، توما، گیانفرانت، هانلین و چن شناختی موثر استروان

آگراهی رابطره نشان دادند که خطر استفاده از مواد با مهربانی نسبت به خود، تجربره مشرترک انسرانی و ذهن

ود در برابرر اسرتفاده از مرواد منفی ولی با انزوا رابطه مثبتی دارد. این نتایج از نقش حفاظتی دلسروزی بره خر

بنابراین هدف این تحقیم تعیین تاثیر درمان خود دلسوزی شناختی در کاهش ولرع مصررف،  کنند.حمایت می

 پذیری شناختی افراد وابسته به مواد بود.شدت وابستگی و افزایش انعطاف

 پژوهش اهمیت و ضرورت -1-2

اری و شناختی بوده کره در ایجراد آن، عوامرل اجتمراعی و های بالینی، رفتاعتیاد یک نابهنجاری با نشانه

ی از طرف دیگر نقش دارند. عوامرل اجتمراعی دارو شناختشناختی و طرف و عوامل زیست یک ازی شناختروان

ی پزشرکروانی وابسرتگی مطرر  هسرتند )انجمرن شرناختی در ادامرهبیشتر در شروع مصرف و عوامل زیست

مواد یک معضل مهم سالمت عمومی بره حسراب مری آیرد، براسراس برآوردهرای  (. اعتیاد به2013، 40آمریکا

کنندگان میلیون نفر سوءمصرف کننده مواد محرک هستند. تعداد مصرف 6/22موجود فقس در ایاالت متحده، 

رسد و در ایران نیز آمار رسمی معتادان کشرور را دو میلیرون نفرر میلیون نفر می 190مواد در سط  جهان به 

های جسرمی، که آسیب (1393باشد )بشرپور و عباسی، سال می 18اند که میانگین سنی این افراد م کردهاعال

روانی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد؛ به طوری که شخص درگیر را دچار افرت جردی در کنشرهای فرردی و 

مسرائلی اسرت کره  جملره از(. ترک مصرف مواد مخردر 1393قلیلو، ابوالقاسمی و زاهد، کند )الهاجتماعی می

ها بوده است. ترک های آنمواد و خانواده سوءمصرفمسئولین و همچنین خود مبتالیان به  توجه موردهمواره 

                                                           
8. Ozyesil & Akba 

9. Woodruff, Glass, Arnkoff, Crowley, Hindman & Hirsc hhorn 

1. Breines, Thoma, Gianferante, Hanlin, Chen & Rohleder 

2. American Psychiatric Association 
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 از پسی آن است. جسمانی مواد مخدر چندان مشکل نیست بلکه مشکل اصلی، بازگشت مجدد و شروع دوباره

توان امیدوار بود که مصررف مرواد والنی قطع نماید نیز نمیرا برای مدت ط مواد مخدرینکه فرد معتاد، مصرف ا

مراه دوبراره  6درصد از افراد، در کمترر از  80دهد بیماری تا که آمارها نشان مییطوربهمخدر را از سر نگیرد 

باشرد مشرکل اصرلی (. ترک جسمانی موادمخدر مشکل اصرلی نمی2004، 41کند )ویتکیویتز و مارالتعود می

کنندگانی که قصد عاری شردن از (. برای مصرف1390باشد )میرزایی، وع دوباره مصرف مواد میبازگشت و شر

اسرت. همچنرین  مرواد مخردریره علراه دراز و تالشی سرخت زدایی فقس آغاز یکاین مواد را داشته باشند سم

ترسری او بره مراده مواد در مراکز ترک اعتیاد و بازپروری تنها باعث عردم دس سوءمصرف مبتالبهنگهداری فرد 

شود. این موضوع به معنای ترک قطعی مواد مخدر نیست، بعد از مرخصی از این مراکز، فرد با عوامل مخدر می

دهرد؛ کره دوباره سروق می مواد مخدرمصرف نابجای  طرفبهیابد که او پس از یک مدت گوناگونی مواجهه می

عی، وضعیت خانواده، تمراس برا آشرنایان و نداشرتن اجتما-این امر تحت عوامل زیادی مانند وضعیت اقتصادی

 اخالقری، اجتماعی، خانوادگی، فردی، مخرب و زیانبار منفی، نتایج و (. آثار1392)طراحی،  هستدرآمد معین 

 و هرای آنران خرانواده و معتاد افراد تا است شده سبب مواد به اعتیاد و وابستگی سوءمصرف، و فرهنگی معنوی

 روان مثرل افرراد متخصرص از و کننرد اقردام بازگشرت از جلروگیری و تررک پیشگیری، برای جامعه مسؤوالن

 پیشررفته کشورهای در اخیر هایبخواهند. در سال یاری اجتماعی مددکاران و مشاوران شناسان،روان پزشکان،

 را مختلفی فنون و راهکارها ها،روش ها،مدل ها،درمانی نظریه و آموزشی مؤسسات و روانی بهداشت متخصصان

شرواهد  اند.کرده تجربه و آزمایش ابداع، اعتیاد ترک از پس بازگشت پیشگیری از و اعتیاد درمان و پیشگیری در

های درمانی مشکل دارند دهد که این افراد در پذیرش تجربهکننده مواد نشان میمربوط به درمان افراد مصرف

دانند. این عوامل دلیلی بر ناتوانی خود در ادامه دادن آن می های مربوط به فرایند درمان را به عنوانو دشواری

هرای معمرول وابسرتگی بره مرواد را آشرکار لزوم ارایه درمان مبتنی بر پذیرش به عنوان مکملی بررای درمران

هایی طبم آنچه که گفته شد وابستگی به مواد، ولع مصرف و انعطاف ناپذیری شناختی از جمله مولفهسازد. می

تواند با افرزایش عرود اعتیراد آورد و این میدر افراد وابسته به مواد مشکالت و مسائلی را به وجود می است که

گذارد و سبب کاهش مشکالت ناشری از ها تاثیر میهایی که بر این مولفههمراه باشد. لذا مطالعه بر روی درمان

                                                           
3. Witkiewitz  &  Marlatt   
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پذیری، بخشش، اختی با تاکید بر مسئولیترسد. درمان خود دلسوزی شنها باشد، ضروری به نظر میاین مولفه

های سوء اعتیراد در افرراد وابسرته بره تواند سبب کاهش عالئم و نشانهپذیرش مسائل و دلسوزی و همدلی می

هدف این تحقیم تعیین تاثیر درمران خرود دلسروزی شرناختی در کراهش ولرع مصررف، شردت مواد شد، لذا 

 بود. فراد وابسته به موادپذیری شناختی اوابستگی و افزایش انعطاف

 اهداف تحقیق -1-3

 اهداف اصلی  -1-3-1

دلسرروزی شررناختی در کرراهش ولررع مصرررف، شرردت وابسررتگی و افررزایش تعیررین ترراثیر درمرران خود -

 پذیری شناختی افراد وابسته به موادانعطاف

 اهداف فرعی  -2-3-1

 وابسته به مواددلسوزی شناختی در کاهش ولع مصرف افراد درمان خودتعیین تاثیر  -

 دلسوزی شناختی در کاهش شدت وابستگی افراد وابسته به موادتعیین تاثیر درمان خود -

 پذیری شناختی افراد وابسته به مواددلسوزی شناختی در افزایش انعطافتعیین تاثیر درمان خود -

 فرضیات تحقیق -1-4

 اد تاثیر دارد.دلسوزی شناختی در کاهش ولع مصرف در افراد وابسته به موخوددرمان  -

 دلسوزی شناختی در کاهش شدت وابستگی افراد وابسته به مواد تاثیر دارد.درمان خود -

 پذیری شناختی افراد وابسته به مواد تاثیر دارد.دلسوزی شناختی در افزایش انعطافدرمان خود -

 تعاریف مفهومی متغیرها -1-5

درمانی است های درمانی و روانروششناختی یکی از دلسوزیخود درماندلسوزی شناختی: خود -

پذیری و احساس ارزشمند که در آن همدلی، همدردی و دلسوزی، پذیرش و تحمل مسائل، مسئولیت

 (.2009، 42گیرد )گیلبرتبودن مورد آموزش قرار می

                                                           
3. Gilbert 
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 ولع مصرف را به صورت تجربه فردی )فاعلی( اصرار یا میل به مصرف مواد تعریف: ولع مصرف -

دانند که (. به عبارتی احساس قوی و خواستن فوری چیزی می2013کنند )ویتکویتز و همکاران، می

 (. 2010سازد )هورمس و روزین، هرگونه تمرکز فکر بر غیر آن را غیرممکن می

باشد به مواد به معنای تمایل شدید فرد به ادامه مصرف یک ماده میوابستگی به وابستگی به مواد:  -

های رفتاری، شناختی و فیزیولوژیکی باعث طوری که وابستگی به عنوان سندرم بالینی با جنبه

توان به عنوان یک حالت شود که فرد مصرف مواد را به رفتارهای دیگر ترجب  دهد. اعتیاد را میمی

یابد در آن ظرفیت فرد برای تنظیم رفتارهای اجباری جستجوی دارو کاهش میپایدار تعریف کرد که 

 (.2001، 43بدون اینکه خطر پیامدهای منفی و جدی این رفتار در نظر گرفته شود )هایمن و مالینکا

پذیری شناختی یک فرآیند شناختی محور است، یعنی یک سری انعطافپذیری شناختی: انعطاف -

ریزی و حمایت از رفتار معطوف به هدف. فرآیند سازی اطالعات برای برنامهاز کارکردهای یکاارچه

؛ 2000، 44تواند یک مسئله جدید را از ابتدا تا انتها حل کند )ویزبرودای که طی آن فرد میپیچیده

 (2010ووالرد، 

 تعاریف عملیاتی متغیرها-1-6

یک ای جلسه 8ی پژوهش برنامهسوزی شناختی در این دلمنظور از خود شناختی:دلسوزیخود -

 ای دو جلسه بود.، هفتهساعت و نیمه

ای از فرم کوتاه گیری ولع مصرف در یک مقیاس فاصلهدر این پژوهش برای اندازه ولع مصرف: -

( 1995) 45مقیاس ولع مصرف مواد سوموزا، دیرینفورث، گولداسمیت، میزین اسکیث و کوهن

 استفاده شده است.

گیری شدت وابستگی به مواد در یک مقیاس در این پژوهش برای اندازه مواد:وابستگی به شدت  -

 ای استفاده شده است.گویه 5ه مقیاس شدت وابستگی ای از فرم کوتافاصله

                                                           
1. Hyman & Malenka 

2. Weisbrod 

3. Somoza, Dyrenforth, Goldsmith, Mezinskis & Cohen 
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پذیری شناختی در یک مقیاس گیری انعطافدر این پژوهش برای اندازهپذیری شناختی: انعطاف -

 ( استفاده شده است.2010) دنیس و وندروالختی پذیری شناای از فرم کوتاه انعطاففاصله

 ها مروری بر واژه -1-7

پردازیم که در حیطه مطالعات اعتیاد و در این بخش به بررسی برخی از اصطالحات تخصصی می

این  شنایی باآه است؛ اختالالت مصرف مواد کاربرد زیادی دارند و در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفت

 تواند فهم تمیز بسیاری از مطالب را سهولت بخشد.میها واژه

های نوین، کلمه وابستگی جایگزین واژه اعتیاد شده است که همان مفهوم آنگونه که گذشت، در رویکرد

-ICDمصرف مواد دارد در کند، که قرابت معنایی باالیی با سوءتر مطر  میتر و صحی را به شکلی دقیم

آرزوی شدید یا احساس اجبار برای "ها( نشانگان وابستگی به صورت المللی بیماریبندی بین)طبقه 4610

شود )آذر و نوحی، تعریف می "مصرف ماده مخدر که به صورت مهار نشدنی به جستجوی این ماده تظاهر کند

-های مصرف مواد طبقهمصرف مواد به عنوان اختاللوابستگی به مواد و سوء DSM-IV-TR(. در 1387

هایی از قبیل: تحمل، ترک، های تشخیصی خاص خود را دارد. مالکشود که هر یک از آنها مالکدی میبن

-های ناموفم برای کاهش یا قطع مصرف از مالک-تر از مقدار مورد نظر و تالشمصرف مواد بیشتر و یا طوالنی

های قابل مالحظه ی و دردسرشود؛ اما زمانی که مصرف مواد منجر به ناتوانهای اساسی وابستگی محسوب می

ای از تحمل، مطلوب جسمانی، قانونی و اجتماعی شود )یعنی هیچ نشانههای نادر زمینه انجام وظیفه و پیامد

شود )انجمن مصرف یاد میگونه وجود ندارد( از آن به عنوان سوءمحرومیت و یا الگویی از مصرف اجبار

(. ولی با توجه به این که حد مرز مشخصی 1392یاس، آوادیس؛ ترجمه نیکخو و 2000روانازشکی آمریکا، 

این دو مالک تشخیصی در هم ادغام شده و با هم  DSM-5بین این دو حوزه وجود نداشت، بنابراین در 

را تشکیل دادند؛ اما برخی از صاحب نظران بر این باورند که این « اختالل مصرف مواد»ای به نام طبقه

-رو توصیه میباشد، از اینا هیچ گونه منفعت آشکاری نداشته بلکه دارای معایبی نیز میسازی نه تنهیکاارچه

همچنان پایدار باشد « مصرف موادسوء»و « وابستگی به مواد»گذاری بین افتراق ICD-10کنند که همسو با 

ک تشخیص بر (. ولی با توجه به اینکه در مطالعه حاضر، مال1393راد، ؛ ترجمه منصوری2013)فرانسس، 

                                                           
46 . international classification of diseases  (ICD) 
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شود؛ چرا که اختالل مصرف مواد به کاربرده می»های فوق اصطال  رو بجای واژهاست، از این DSM-5اساس 

رسد، تفکیک اختالل مصرف مواد به سه طبقه خفیف، متوسس و شدید بتواند جایگزین مناسبی به نظر می

 های پیشین باشد.بندیبرای طبقه

شود که نوعی مقاومت های مصرف مواد شناخته میهای اختاللمتبه عنوان یکی از شاه عال "تحمل"

بدنی یا بافتی در مقابل اثر ماده است که فرد برای رسیدن به اثرات قوی اولیه، مجبور است که مقادیر بیشتر از 

ه جهت رسیدن ب "نیاز به افزایش محسوس مقدار ماده"(. به عبارتی 1387مواد را استعمال کند )آذر و نوحی، 

یا تأثیر دلخواه است که ممکن است خود را به صورت کاهش چشمگیر تأثیر ماده بر اثر مصرف  47مسمومیت

(. با افزایش 1393محمدی، ؛ ترجمه سید2013مدام و یکسانی از ماده نشان دهد )انجمن روانازشکی امریکا، 

بینی ظاهر مشخص و قابل پیشهای نسبتًا تحمل، هرگاه مصرف مواد متوقف یا کاهش یابد، برخی از نشانه

یانس و نیکخو، ؛ ترجمه آودیس2006معروف است )لیندزی و پاول،  "48نشانگان ترک"شود که به می

(؛ که مصرف مواد )یا موادی که ارتباط نزدیکی با آنها دارند( برای تسکین یا اجتناب از آنها مورد 1392

 (.1393محمدی، ؛ ترجمه سید2013گیرد )انجمن روانازشکی امریکا، استفاده قرار می

مسمومیت  شود؛ای است که در اثر مصرف اخیر یکی از مواد ایجاد میسازگارانهمسمومیت نیز رفتار نا

 دار مصرف،حاصل از مواد مختلف در میان افراد متفاوت متغیر بوده، که ممکن است به عواملی از قبیل: مق

 (.1376؛ ترجمه سمیعی و رفیعی، 1996پالن، شرایس محیطی و شخصیت افراد وابسته باشد )کا

که وقتی دود، تزریم، نوشیده، استشاق، یا به صورت "دانند را نیز فرآورده شیمیایی می 49ماده یا مواد

محمدی، ؛ ترجمه سید2003)هالجین و ویتبورن،  "دهدقرص مصرف شود، خلم یا رفتار فرد را تغییر می

1390.) 

                                                           
1. inoxication 

2. withdrawal syndrome 

3. substance 
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 ایران تاریخچه مواد مخدر در -1-8

گذرد. ایرانیان باستان با تریاک آشنا  نبودند. از آشنایی ایرانیان با تریاک و مشتقات آن زمان زیادی نمی

ینا و زکریای رازی نخستین کسانی بودند که به خواص داروئی تریاک پی بردند و آن را برای درمان سابن

دن الکل رایج بوده است و پس از گرایش به اسالم، بردند. در ایران پیش از اسالم نوشیبیماران خود به کار می

فر، نیا و ایمانی)آقا یوسفی، صفاری شده استمصرف الکل مغایر با شعائر اسالمی و احکام دین تلقی می

های تجاری انگلیس تریاک را از خاور دور به ایران آوردند. تاورنیه (. در قرن هفدهم میالدی کشتی1394

انگیز ایرانیان، های بد و حیرتاز عادت»نویسد: ( در مور چگونگی اعتیاد در ایران می1629)جهانگرد فرانسوی 

ترک پیدا  جرئتکشد دیگر ینجا میاکه کار به یهنگامخوردند و استعمال تریاک است که حب کرده و می

و  اسعبشاهی صفویه افزایش چشمگیری داشته است. طوری که کنند. خوردن تریاک در دورهنمی

به مخالفت با آن برخاستند. شاید به همین دلیل و تحت تأثیر جو حاکم بود که صائب تبریزی به  طهماسبشاه

کند: ترک افیون را عالجی بهتر از تقلیل نیست گونه اشاره میی تریاک و چگونگی ترک آن اینمسئله

میلیون 5/1نزدیک به  1328در سال ترک کن یاران افسون کار را. بر اساس برآورد دولت ایران  اندکاندک

% جمعیت 7کردند. این رقم ها تریاک یا شیره مصرف می%  آن98نفر در ایران معتاد وجود داشته است که 

دولت تصمیم به ممنوعیت کشت خشخاش  1344در سال داده است. میلیونی آن زمان را تشکیل می 21

نفر بود. در  400000کاهش شمار معتادان به رقم  1345گرفت و نتیجه مستقیم  این تصمیم در اوایل سال 

برای درمان و کنترل  دومنظورهگرفته شد و طرحی یشپگذاری جدیدی در ایران در سیاست 1969سال 

یررسمی تقسیم غاعتیاد به تصویب رسید. طبم این خس مشیء جمعیت معتادان به دو گروه معتادان رسمی و 

کردندو ظاهراً شانس کمی برای سال بودندکه عمدتاً تریاک مصرف می 60شدند. گروه اول معتادان باالی 

ترک و بازتوانی داشتند. برای رفع نیاز این گروه، تصمیم گرفته شد کشت محدود خشخاش در اراضی تحت 

قانونی در کشور اجرا ی معتادان غیربخشتوانی جامع درمان و نظارت دولت آغاز شود و برای گروه دوّم برنامه

االول یعرب 12ی دوّم مجلس شورای مّلی قانون تحدید تریاک در تارید ود. پس از انقالب مشروطه در دورهش

قانون انحصار تریاک و مجازات مرتکبین قاچاق مواد افیونی و تولید و 1307به تصویب رسید. در سال1329

های جن  دوّم جهانی این ( و طی سال1320قانونی آن تصویب شد. با شروع جن  دّوم جهان )توزیع غیر
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قانون منع کشت خشخاش و جلوگیری از مصرف  1344انحصار و کنترل محدود هم از بین رفت. در بهمن 

ی معتادان شد و پزشکی تریاک از تصویب مجلس گذشت. در این قانون وزارت بهداری مسئول مسئلهغیر

دولت قانون منع 1348عین گردید. در سال های مکشوفه برای درمان معتادان مای هم از محل تریاکبودجه

% از 80کشت خشخاش را لغو و بجای آن قانون کشت محدود خشخاش را به تصویب رساند و مقرر گردید که 

، ازآنپسو چندی 1357های پیشگیری شود. در سالدرآمد دولت از تریاک، صرف درمان معتادان و برنامه

باره افزایش یکبهین سط  رسید و تولید و توزیع تریاک ی مواد مخدر به کمترینهدرزمکنترل دولت 

% از کل جمعیت ایران معتاد به مواد 5چشمگیری یافت. بر پایه برآورد مقامات رسمی جمهوری اسالمی ایران 

ی ملّی علیه مصرف مواد مخدر آغاز شد و برای مبارزه1358یژه تریاک بودند. بنابراین در سال وبهمخدر 

و  جرائمبا تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین  1359بینی شد. در سال مجازات اعدام پیشقاچاقچیان آن 

 تنهانههای درمانی برآمد، اما از اهرم استفادهمواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی، دولت در پی شدت عمل  

مجمع  1367در سال  هم نینجامید. جرائمکاسته نشد بلکه حتی به محدود کردن این  جرائماز افزایش 

 (.1392)بهاری،  ماده کرد 35تشخیص مصلحت نظام اقدام به تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در 

 میزان شیوع مصرف مواد  -1-9

سرتاسر  مصرف مواد همچنان در وعیدفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، شطبم اعالم 

 64تا  15د درصد از افرا 5از  شیب )کمینفر  ونیلیم 246که تعداد  شودیزده م نیجهان ثابت است. تخم

-نفر مصرف ونیلیم 27ماده مخدر مصرف کرده باشند. حدود  کی 2013در سرتاسر جهان در سال  (سال

و  ونیلیم 1کنند. حدود یم میاز آنان مواد را تزر یمین باً یساز مواد مخدر هستند که تقرکنندگان مشکل

-یه نظر مبکردند. یم یزندگ یو یبا اچ آ 2013کنند، در سال یم میکه مواد تزر یاز افراد هزار نفر 650

 شتریزنان ب کهیلها را مصرف کنند، درحانیو آمفتام نیکوکائ س،یاز زنان کاناب شتریرسد که مردان سه برابر ب

  .(2015 ،مواد مخدر یگزارش جهانکنند )یها را سوءمصرف مو مسکن یزیتجو یداروها

 مصرفتعاریف و مفاهیم ولع -1-10

های فراوانی جهت نیل به تعریف جامع و کامل ی گذشته، تالشهایی که در طول چند دههاز جمله واژه

جلساتی از سوی  1991و  1954باشد. برای مثال در سال مصرف میدر پی داشته است، میل شدید یا ولع
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ه اشتراکی در رابطه با برگزار شد تا ب "سوءمصرف ایاالت متحدهموسسه ملی "و  "سازمان بهداشت جهانی"

بعدی و ه، چند(. اما ماهیت پیچید1393مصرف دست یابند )به نقل از یاوری بافقی و اسماعیلی، تعریف ولع

 مصرف موجب شد که تا کنون تعاریف متعددی ارائه شود.متغیر ولع

( باقی ماند 1992) ICD-10های تشخیصی در مصرف به عنوان یکی از مالکبا این وجود، ولع

( فاقد این مالک تشخیصی بود؛ ولی با 2000) DSM ،TR-IV-DSM(، در حالی که 2001، 50)دراموند

( نیز به 2013) DSM-5مصرف در های انجام شده، به ویژه در یک دهه گذشته، ولعتوجه به کثرت پژوهش

 صرف مواد مورد توجه قرار گرفت.های مهای اساسی در اختاللعنوان یکی از مالک

دند که به مصرف، بر الکل و کوکائین متمرکز بوها در زمینه تعریف، توصیف و تبیین ولعنخستین تالش

علی( ه شخصی )فامصرف به صورت تجربمرور به مواد افیونی و سایر مواد جریان پیدا کرد. در اکثر تعاریف، ولع

حساس بسیار ا(؛ به عبارتی 2013شود )ویتکویتز و همکاران، تعریف میاجبار )اصرار( یا میل به مصرف مواد 

سازد ن میدانند که هر گونه تمرکز فکر بر غیر آن )مصرف مواد( را غیر ممکقوی و خواستن فوری چیزی می

واد ممصرف را به صورت میل خارج از کنترل برای مصرف توان ولع(. در کل می2010)هورمس و روزین، 

ولوراتو و ای را در پی دارد )آدهای روانشناختی و جسمانی عدیدهد، که اگر برآورده نشود رنجتعریف کر

که  د؛ در حالیدانمی "تجربه آگاهانه میل به استفاده از مواد"( نیز ولع را 2001(.دراموند )2005همکاران، 

دخیل  مصرفر فرآیند ولعنیز، دآگاهانه انگیزشی تهیه و مصرف مواد را نظران عوامل نابرخی از صاحب

لی نظیر، وان به عوامتوند، ابهریان و اختیاری، زیر چاپ(. تعدد تعاریف ارائه شده را میدانند )نقل از معارفمی

ختلف، به مهای های مختلف، برداشت متفاوت از ولع در میان افراد و فرهن مصرف در زمانمتغیر بودن ولع

وتاه بر کوجود دارد نسبت داد؛ که پس از مروری مصرف یین پدیده ولعلفی که در تبهای مختویژه رویکرد

صرف مهای ولعها و مدلهای مصرف مواد، به بررسی برخی از مهمترین این رویکردنقش ولع در اختالل

 پردازیم.یم

                                                           
1. Drummond 
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 های مصرف موادمصرف و اختاللولع -1-11

را به صورت بیماری مزمن، عود کننده و همراه امروزه اغلب مردم اختالل مصرف مواد )وابستگی به مواد( 

دانند؛ که تا حدودی درمان این عارضه را به معضلی بزرگ مبدل ساخته است. آنگونه های متمادی میبا لغزش

های زدایی و ورود به دورهمصرف کنندگان پس از سمهای پژوهشی گویای آن است، بسیاری از سوءکه گزارش

، 54و لینچ 53، پاتاپیس52، فرانکلین51کیگیرند )مکددًا مصرف مواد را از سر میروز مج 90توانبخشی، طی 

 (.1393بیگی و همکاران، ؛ به نقل از نیکبخت، امیرآبادی، علی2006

ی عود کنندهبینیمصرف به عنوان یکی از مهمترین پیشبالینی و بالینی ولعهای پیشبراساس پژوهش

(؛ که اغلب از آن به عنوان 2001؛ دراموند، 2011، 57لیجو هی56ها، سین55شود )بریسبازگشت( محسوب می

)انجمن  "الوقوع باشدزیرا ممکن است عالمتی از بازگشت قریب"شود، شاخص موفقیت درمانی یاد می

؛ به نقل از 1998، 59الیکو جوری 58؛ سینگلتون1393محمد، ، ترجمه سید2013کا، روانازشکی امری

شود که مصرف به عنوان محرک اصلی در اختالل مصرف مواد محسوب می(. ولع7200، 61و آمودیا 60ایالسون

ها مبین آن (. یافته2014، 62های مطلوب تداعی شده است )کابرتنظیم کارآمد آن، با مصرف کمتر و پیامد

و  65، ماالیک64کویز، ویت63وافیهای روانی، از قبیل: مصرف سیگار )ایلزامصرف با سایر فشاراست که ولع

(، تکانشگری )مکری و همکاران، 1391موسایی، موسوی و کافی، سید(، استرس )پور2013همکاران، 

های هیجانی ناسازگارانه واره( و طر 1391جعفری و حسنی، گیری توجه )رحمانیان، میر(، سوء1387

(، و 1393اتمی، قابل کنترل بودن و سرزنش( رابطه مثبت )معصومی، حسنی و ح)نشخوار ذهنی، گناه، غیر

                                                           
1. Mckay 

2. Franklin 

3. Patapis 

4. Lynch 

5. Breese 

6. Sinha 

1. Heilig 

2. Singleton 

3. Gorelick 

4. Eliason 

5. Amodia 

6. Kober 

7. Elwafi 

8. Witkiewitz 

9. Mallik 
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های مربوطه( در افراد با اختالل مصرف مواد رابطه منفی دارد همچنین با تحمل آشفتگی )و کلیه زیر مقیاس

 (.1393پور و عباسی، )بشر

-بخش، به کاهش یا مدیریت در ولعهای دارویی و روانشناختی نویدبا توجه به اینکه بسیاری از درمان

های توصیفی، مداخالتی نیز با (؛ بنابراین در کنار پژوهش2013تز و همکاران، اند )ویتکویمصرف متمرکز شده

های پژوهشی گویای این است هدف کاهش در یکی از مهمترین عوامل عود مصرف صورت گرفته است. گزارش

رف ی مشتقات اپیوئیدی از ولع مصی متادون، در مقایسه با گروه مصرف کنندهکه افراد تحت درمان نگهدارنده

آگاهی (؛ همچنین مداخالت مبتنی بر ذهن1392کمتری برخوردارند )چهری، میرزایی، خزایی و همکاران، 

(، 1391؛ کیانی و همکاران، 1393پور و همکاران، ؛ مارد2013، 66؛ دانتر2013)ویتکویتز و همکاران، 

-وردیمیرزائی، اهللاهی، هناحمدپ) 67ایهای مقابله(. آموزش مهارت1391پذیرش و تعهد )کیانی و همکاران، 

( بر 1388نژاد و اکبری زردخانه، ( و درمان شناختی رفتاری )حدادی، رستمی، رحیمی2013پور و همکاران، 

 اند.بخش گزارش شدههای مصرف مواد، اثرکاهش ولع در اختالل

 مصرفهای ولعنظریه -1-12

بعدی ولع موجب شده است، تا چندمصرف گذشت، ماهیت پیچیده و آنگونه که در بخش تعریف ولع

-های پدیدارهای متفاوتی در توصیف و تبیین این پدیده مورد استفاده قرار گیرد؛ رویکردها یا مدلنظریه

)آدولوراتو و  72ایگیرنده -، زیست شیمیایی71شناختیزیست -، روانی70، شناختی69سازی، شرطی68شناختی

شوند که در ( و انگیزشی از جمله مدلهایی محسوب می1999؛ تیفانی، 2005؛ دراموند، 2001همکاران، 

 پردازیم.ترین آنها میاند؛ که به بررسی برخی از شناخته شدهادبیات پژوهشی مطالعات گوناگون ذکر شده

                                                           
10. Kelly D Daunter 

11. coping skills 

1. phenomenological Model 

2. conditioning Model 

3. cognitive Theory 

4. psychobiological 

5. biochemical- receptorial 
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 شناسیالگوی پدیدار -1-12-1

حاصل  مصرف، بیشتر از آنکه یک مدل تبیینی باشد، توصیفی است؛ کهشناختی به ولعرویکرد پدیدار 

قوت این دیدگاه را نیز در  کنندگان است. نقطههای انجام شده در جوامع بالینی از مصرفمصاحبه و مشاهده

مصرف به عنوان شاه عالمت (. در این مدل ولع2001دانند )دراموند، توجیهی که به تجارب انسان دارد می

شناختی به ولع، مدل آخرین رویکردهای پدیدار(. 2005شود )آدولوراتو و همکاران، رفتار اعتیادی شناخته می

های ( است؛ در این دیدگاه شباهت2001؛ به نقل از دراموند، 1992) 73توصیفی مودال، گالسر، کایر و مانتز

براساس این مدل، ولع یا اشتیاق  مورد توجه قرار گرفته است. 74اجباری -ای بین اعتیاد و اختالل وسواسنشانه

تواند شود؛ از طرفی مصرف مواد در این مدل نیز، میصورت داشتن وسواس مشخص می ذهنی برای مواد، به

های مصرف مواد باشد. آنها همچنین بر این باورند که هماوشی ی رفتار اجباری در اختاللدهندهنشان

 شناسی مشترک در هر دو اختالل باشد.تواند دلیلی برای سببهای عصبی، میگذرگاه

-زمینه ولع هایی درشناختی در کمک به تولید فرضیههای پدیداررند که هر چند رویکردبرخی بر این باو

ای خود ههای پیشنهادی این مدل را برای آزمودن فرضیهمصرف مفید واقع شده است؛ با این وجود، ابزار

 .(2001موند، راکرد )دهای رفتاری قابل آزمون ضرورت پیدا میدانند. بنابراین، گرایش به نظریهناکافی می

 سازیهای شرطیرویکرد -1-12-2

سازی در زمینه اعتیاد از کارهای کالسیک فیزیولوژیست روسی ایوان پاولوف های شرطیمبنای نظریه

-شود که یادگیری از طریم فرآیند شرطیشود؛ وی نخستین کسی محسوب می( ناشی می1963 -1848)

شود که در آن، سازی به فرآیندی اطالق میخالصه شرطیسازی کالسیک را مطالعه کرده است. به طور 

-( )محرک خنثی قبل از فرآیند شرطی شدن( که در حالت معمول پاسخی را فرانمیCSمحرک شرطی )

شرطی در غیاب محرک غیر ( راCRهای شرطی )(، پاسدUSشرطی )خواند، پس همایندی با محرک غیر

های مرتبس با ولع الکل و مواد داشته است قش اساسی در نظریهسازی کالسیک نکند. مفهوم شرطیایجاد می

                                                           
6. Modell, Glaser, Cyr & Mountz 

7. obsessive-compulsive Disorder  
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مصرف مطر  شده است که به بررسی برخی از های متعددی است که در جهت تبیین ولعکه نتیجه آن الگو

 پردازیم.آنها می

 الف: مدل ترک شرطی -1-12-2

برای ولع مصرف و عود سازی مدلی را ( نخستین شخصی است که براساس نظریه شرطی1948) 75ویکلر

های محیطی )دیدن سوزن، سرن  و بندی کرده است. به باور او در جریان مصرف مواد، برخی نشانهفرمول

مصرف که به های ترک و به ویژه بت ولعمکان مصرف( در قالب محرک شرطی با جریان مصرف مواد، نشانه

توانند های شرطی مید شرطی شدن، محرکشوند؛ پس از تکمیل فرآینشرطی شناخته میعنوان محرک غیر

دهد. این های ترک و ولع، عود به مصرف مواد را نشان میهای شرطی را فرابخوانند که نشانهبرخی از پاسد

اند، به زبان اسکینری تبدیل تقویت مثبت به تقویت های تجربی نیز تأییدی بر آن گذاشتهمدل را که آزمایش

 .(1393بافقی و اسماعیلی، ؛ به نقل از یاوری76شود )ریکمنمنفی محسوب می

( توسعه پیدا کرد؛ 1990) 77مدل ترک شرطی پس از چندین دهه مجددًا توسس دراموند، کوپر و گالتیر

خواری که کاهش سط  الکل خون در مدل نوین، فر  بر این است که پس از یک دوره سنگین مشروب

(USبه نشانه )شرطی(؛ به طور پی در پی به نشانهزند )پاسد غیردامن میمصرف های ترک و از جمله ولع-

های ترک شود. پس از یک دوره پرهیز که نشانه( تداعی میCSهایی از قبیل تصویر و بوی مشروبات الکلی )

بخواند؛ که همانند نشانگان ترک الکل است. در های شرطی ترک را فراتواند پاسد( میCSکند، )فروکش می

ای از نشانگان ترک است که در قالب ولع شرطی، بخشی از پاسد شرطی ترک مصرف نشانهاین مدل ولع

 ( زیر استنباط کرد.2-1توان به سهولت از الگوی )شکل شود. این مدل را میمحسوب می

 

 

                                                           
1. Wikler 

2. Ryckman 

3. Cooper & Glautier 

 

 های ترک )شامل ولع مصرف(نشانه
 (US) کاهش سط  الکل خون
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 (.1990صرف الکل )دراموند و همکاران، م( مدل ترک شرطی از ولع2-1شکل 

مصرف، های متناقض در زمینه ولع( در تبیین برخی از یافته2000پس از گذشت یک دهه، دراموند )

این مدل، در کنار ولع مرتبس با ترک که همان مدل فوق باشد، از ولع نشانه مدل نوینی از ولع را ارائه داد. در 

 شود.مطر  می 1کند؛ که تفاوت بین این نوع ولع در جدول یاد می 78فراخوانده

 (2000فراخوانده )دراموند،  -: مقایسه ولع ترک و ولع نشانه1-1جدول 

راخوانده ف -ولع نشانه (1990ولع ترک ) 

(2000) 

تقویت شده  اختصاصی اما -نشانه شدت ترک الکل و ترک طوالنی بامرتبط 

 با شدت ترک

اوج تدریجی و کاهش در جریان  زمان جریان

 ها )آهنگی(ها یا ماهترک هفته

پاسد کوتاه به مواجه با نشانه؛ 

 ها )مرحله(ها یا ساعتدقیقه

مرتبط با شدت 

 وابستگی

 بله بله

بینی کننده پیش

 عود

در جریان ترک و دوره پرهیز  جریان ترکفقس در 

 طوالنی

                                                           
1. cue-elicited craving 

 

 (CRمصرف( )ترک شرطی )شامل ولع

 

های الکل )برای مثال دیدن یا بوییدن نشانه

 (CS) نوشیدنی مطلوب(
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رابطه با شرطی 

 شدن

 های الکلپاسد شرطی به نشانه پاسد غیر شرطی به توقف الکل

مصرف، دارموند بر این باور است که این دو نوع های ارائه شده در رابطه با این دو نوع از ولعگذشته از تفاوت

مصرف به دو بندی ایزابل ولعباشد. در طبقهمصرف می( از ولع1995) 79بندی ایزابلولع بسیار شبیه به تقسیم

نامد. فر  جسمانی و دومی را روانشناختی میشود که اولی را ولعتقسیم می 81و نمادین 80نمادین -طبقه غیر

خواری سنگین نمادین با سندرم ترکی در ارتباط است که ناشی از یک مشروب -او بر این است که ولع غیر

گیرد. بنابراین همسو با ست؛ در حالی که ولع نمادین مربوط به دوره هوشیاری و پیش از عود صورت میا

-دیدگاه ایزابل، دراموند نیز بر این باور است که عاملی که بازگشت و عود در طول دوره پرهیز را موجب می

 فراخوانده است. -شود، ولع نمادین یا نشانه

 82د شرطیمدل فرآیند متضاب:  -2-12-1

باشد؛ این نظریه بر می (1974) 84و کوربیت 83مبنای این مدل بر اساس نظریه فرآیند متضاد سولومون

گرایش به حالت طبیعی یا همان  85های فرد براساس فرآیند تعادل حیاتیاین فر  استوار است که هیجان

 خس پایه را دارد. 

تضاد مکند، فرآیند مذکور واکنش هیجانی  بنابراین اگر محرکی حالت هیجانی خاصی را در شخص فعال

د؛ انی وجود داررو برای هر واکنش هیجانی، واکنشی متضاد هیجانگیزد؛ از اینمیجریان هیجانی نخستین را بر

 شود.تر از واکنش نخستین است و به آرامی نیز محو میکه این واکنش متضاد کند

دهد بخش بودن خود را از دست مید لذتبر این اساس، پس از چندی که مصرف یکسانی از موا

گردد؛ که احساسی بخش نخستین میهای لذتمصرف جایگزین حالتهای ترک، از جمله ولع)تحمل(، نشانه

                                                           
1. Isbell 

2. non-Symblic 

3. Symblic 

4. conditioned opponent process model 

5. Solomon 

6 Corbitt 

7. homeostatic 
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شود. بنابراین شخص برای رسیدن به حالت دهنده است و فرآیند متضاد حالت نخستین محسوب میآزار

ه مجددًا گرایش شدید به مصرف مواد یا همان ولع مصرف را دهندهای آزارهیجانی اولیه و فرار از حالت

 (.2001کند )درآموند، احساس می

 86ج: مدل تمایل مواد شرطی -2-12-1

مصرف، اغلب مواقع از تمایل ترک، به ویژه در رابطه با موادی از در این فر  بر آن است که تجربه ولع

های محیطی که به طور مکرر با مصرف مواد و اثرات نهتر است. در این مدل نشابخشها لذتقبیل آمفتامین

مواد را در شخص برانگیزانند  -های شرطی تمایل توانند پاسداند، میشرطی( آن همایند شدهبخش )غیرلذت

-و اکیل 88، دیبیت87کند )استیوارتاندازی میکه آنها را از طریم فرآیند تقویت مثبت برای مصرف مواد راه

 (. 2001؛ به نقل از دراموند، 1984، 89بوم

 90سازی مشوقد: مدل حساس -2-12-1

های سیستم )گذرگاه مزولیمبیک این مدل بر این فر  اساسی استوار است که برخی از گذرگاه 

اند. در این اند، که در اثر تکرار مصرف حساس شده( در فرآیند جستجو و مصرف مواد مسئول91دوپامینرژیک

-م مشوق انگیزش و پاداش که همان سیستم فوق باشد و سیستمی که در فرآیند اثرات لذتمدل بین سیست

مواد را از هم  "93خواستن"و  "92میل"شود. براساس این تفکیک بخش مواد درگیر است تمیز گذاشته می

 "یلم"با سیستم انگیزشی مشوق حساس شده تداعی شده است و از  "خواستن"دهند؛ به باور آنها افتراق می

باشد، متفاوت است. همچنین براساس این مدل خواستن همیشه با هوشیاری صورت مصرف میکه همان ولع

(. عبارت 2001، 94گیرد؛ بنابراین ممکن است عود بدون آگاهی هوشیار صورت گیرد )رابینسون و بریدجنمی

                                                           
1. conditioned drug- like model 

2. Stewart 

3. de Wit 

4. Eikelboom 

5. incentive sentitization 

6. mesolimbic dopaminergic pathway 

7. liking 

8. wanting 
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های شرطی شدن قابل فرآیندی رو به واسطهکاربرد دارد، از این "95ویژه -بافت"حساس شدن جهت اشاره به 

 تر از بافتی دیگر باشد.تواند در بافتی نیرومندهای تشویقی مواد را میتبیین است؛ بنابراین ویژگی

سازی استوار های شرطیمصرف که عمدتًا بر نظریههای نخستین ولعبندیسازی و فرمولپس از مفهوم

های سازی و نظریههای رفتاری بین مفاهیم شرطیمدل های کالسیک، برخی ازبودند، به تدریج از دل نظریه

مصرف را سرعت بخشید؛ که های شناختی ولعشناختی پیوندی را برقرار کردند که گرایش به سمت تبیین

شود )دراموند، تیفانی، گالنیر و های شرطی محسوب میاز جمله این مدل 96نشانه -پذیریمدل واکنش

 (.2001دراموند، ؛ به نقل از 1995، 97رمیگتون

 مصرفهای شناختی به ولعرویکرد -1-12-3

انقالب "تواند پیامد های مرتبس با ولع مصرف، تا حدود زیادی میدر پژوهش "شناخت"افزایش تأکید بر 

(. این 1999علوم اجتماعی و به ویژه روانشناسی را متأثر کرد )تیفانی،  1970باشد که در دهه  "98شناختی

-های شرطیهای اصلی نظریه( پایه1988) 99جایی بود که حتی افرادی از قبیل رسکورال نفوذ شناختی تا

 سازی را تبیین شناختی کردند.

های شناختی های ولع مصرف تفکیک دو نوع از نظریهپیش از بررسی نقش مفاهیم شناختی بر پژوهش

؛ 100ماعی( و پارادایم علوم شناختیهای یادگیری اجترفتاری )مدل -های شناختیتواند سودمند باشد. مدلمی

در کنترل رفتار نوشیدن  103شخصی -، تقلید و کارآیی102هاه، اسناد101هاهای از قبیل: انتظارمدل اول به سازه

شود گیری تمرکز میتأکید دارد. در حالی که در پارادیم علوم شناخنی به پردازش اطالعات، حافظه و تصمیم

اند، با مصرف تأکید داشته، پژوهشگران بسیاری بر نقش شناخت در ایجاد ولع(. به باور تیفانی1999)تیفانی، 

به طور مشرو  تدوین شده است. از این چهار  ی ولعاین حال تنها چهار مدل از رویکرد شناختی در زمینه
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اثر  رفتاری است؛ در حالی که مدل -زنی شناختی و انتظار پیامد مربوط به رویکرد شناختیمدل، مدل برچسب

 شود.های علوم شناختی محسوب میدوگانه و پردازش شناختی جزء مدل

 104زنی شناختیالف: مدل برچسب -3-12-1

ل ( اساس مد1999؛ تیفانی، 2001؛ دراموند، 2005بسیاری از پژوهشگران )آدولوراتو و همکاران، 

دانند، ( می1962، 107و سینگر 106)شاختر 105شناخت هیجان -زنی شناختی را در نظریه برانگیختگیبرچسب

براساس این تئوری، تجارب هیجانی از تعامل بین برانگیختگی فیزیولوژیکی و تفسیر شناختی از آن انگیختگی 

دهنده کیفیت حالت کند که نشانشود. در واقع تعبیر شناختی یک برچسب هیجانی را فراهم میناشی می

میزان انگیختگی جسمانی تعیین  به واسطههیجانی موجود است؛ براساس این نظریه شدت هیجان نیز 

 شود.می

های نهشود که دیدن نشاگونه استنباط میمصرف اینزنی شناختی ولعبراساس نظریه فوق مدل برچسب

اندازی اههای ذهنی را رتواند به طور شرطی انگیختگی جسمانی و همچنین برخی فرآیندمرتبس با مواد می

کلی کند. برای مثال یک شخص الصورت شرایطی برای مصرف شناسایی می کند که شخص این موقعیت را به

ولع  کند که اعمالی را به واسطه این برچسبمصرف تفسیر میهای جسمانی خود را به صورت ولعواکنش

کنم و می من احساس انگیختگی"شود که کند. به طور ساده تفکر یک شخص الکلی اینگونه بیان میفراهم می

ولع مصرف  ام، بنابراین این احساس من بایدی قرار دارم که به طور معمول در آن الکل نوشیدهدر موقعیت

 (.1999)تیفانی،  "باشد

-زنی باشد، متفاوت از ولعی خواهد بود که نشانهمصرفی که ناشی از برچسب( ولع2000به باور دراموند )

های پژوهشی نیز حاکی از شد. برخی گزارشای از ترک مواد است؛ که در قسمت مدل شرطی به تفصیل بیان 

شود که افراد سیگاری، تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از مصرف در افراد سیگاری زمانی ایجاد میآن است که ولع

                                                           
1. the cognitive labling model 

2. cognition-arousal theory of emotion 

3. Shachter 
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؛ به نقل از دراموند، 1987ترک نیکوتین را به صورت نیاز به سیگار تعبیر و تفسیر کنند )وست و اشنایدر، 

2001.) 

ه علت های پژوهشی از مدل فوق و همچنین ب( به دلیل محدود بودن حمایت1999نی )با این حال تیفا

 شناخت  -یبندی مدل برانگیختگر جهت فرمولمصرف، هر گونه تالش دهای ولعناتوانی در تبیین برخی جنبه
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The effectiveness of cognitive self compassion trianing on 

reducting craving, dependence severity and increasing 

cognitive flexibility in people with substance dependency 

Basharpoor, S (Ph.D), Mohammadi, N (M.A), AsadiShishegaran, S 

(M.A). 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive self 

compassion training on reducting craving, dependence severity and increasing cognitive 

flexibility in people with substance dependency. Themethod of current research 

wasexperimental and its design was pre-test and post-test with control group.The whole 

people with substance dependency referring to Ardabil camps of addiction treatment in 

second half of 2015, comprised statistical population of this research. Thirty people 

from this them were selected by Cluster sampling method, and randomly assigned in 

experimental (15 people) and control (15 people) groups. The experiment group was 

admitted to cognitive self compassion in 8 sessions and the control group was also at 

waiting list and was admitted to no intervention.the short form of the craving scale, 

dependence severity scale and cognitive flexibility questionnairewere used to data 

gathering. The collected data was analyzed by multiple covariance analyze variance 

(MANCOVA). Results showed thatafter controlling pretest effect, there was significant 

differences between two group in posttest means of craving (F=72.42; P< 0.001), 

dependence severity (F=236.06; P< 0.001), and cognitive flexibility (F=122.93; P< 

0.001). the results of this study showd that cognitive self compassion trainnigare 

effectibe on incresing cognitive flexibility and reductingcraving anddependence 

severity.Then,training ofthe cognitive self compassion can be used to improveoutcomes 

of susbtanse use treatment. 

Keywords: cognitive self compassion, craving, dependence severity, cognitive 

flexibility. 
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