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 نسیم تندرستیفصلنامه 
  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري

 61تا  53، صفحات 1395 بهار، 4، شماره 4دوره 

  
اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیري از عود و کیفیت 

  زندگی افراد معتاد
  

  2کامران امیریان، *1شهرام مامی

  
  15/12/1394  تاریخ پذیرش:  12/10/1394  تاریخ وصول:       

  چکیده
پـژوهش حاضـر بـا هـدف     . اسـت  الزم جانبه همه براي پیشگیري از عود و ارتقاء کیفیت زندگی افراد معتاد مداخله :هدف و زمینه

  بررسی اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیري از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد شهر ایالم صورت گرفت. 
باشـد جامعـه آمـاري کلیـه     گیري با گروه کنترل میآزمون و پیآزمون، پسآزمایشی، طرح پیش: روش پژوهش نیمهبررسیروش 

نفري آزمایش و  15نفر انتخاب و در دو گروه  30گیري در دسترس مراجعین مرد مراکز ترك اعتیاد شهر ایالم بود. که با روش نمونه
مـاه   3آزمـون و  آزمون، پسجلسه درمان گروهی تنظیم شناختی هیجان دریافت کردند. پیش 9کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 

کیفیـت زنـدگی    نامـه و پرسـش  (CBQ)انگیـز  نامه عقاید وسوسهها با استفاده از پرسشبعد پیگیري براي هر دو گروه اجرا شد. داده
)SF36.گردآوري شدند (  

آزمـون و پیگیـري نسـبت بـه      تک متغیري نشان داد که بین میانگین نمرات عود در پس: نتایج پژوهش با تحلیل کواریانس هایافته
  داري داشتند. آزمون در گروه آزمایش کاهش معناداري وجود دارد و در متغیر کیفیت زندگی افزایش معناپیش
در باال بردن سـالمت روانـی افـراد    توان گامی توان نتیجه گرفت که با آموزش تنظیم شناختی هیجان می: بنابراین میگیرينتیجه

  معتاد برداشت. 
  آموزش تنظیم شناختی هیجان، عود، کیفیت زندگی، معتادان واژگان کلیدي:

  
  

  1مقدمه
 سوء تأثیر تنها نه اعتیاد ایجاد با مخدر مواد مصرف طوالنی مدت

 مـواد یـا   کننـده شخص مصـرف  اجتماعی و اقتصادي وضعیت در

 و روان روي اي نیـز تعیـین کننـده   نقـش  گـذارد، بلکـه  معتاد می
  ).1(دارد  افراد هیجانات
اي ناآگاهانـه  و آگاهانـه  راهبردهـاي  شـامل همـه   هیجـان  تنظیم
هـاي هیجـانی،   مؤلفـه  کـاهش  و افزایش، حفـظ  براي که شودمی

 سوي از .شودبرده می کار به هیجانی پاسخ یک و شناختی رفتاري

 و منفـی  کنترل هیجانات و کاهش معناي به هیجان دیگر، تنظیم
  ).3(است  هیجانات از مثبت استفاده نحوه
 بـا  مـؤثر  مقابله در ناتوانی از ناشی که هیجانی تنظیم پایین سطح

دارد  مـواد نقـش   مصـرف  شروع در هاستآن مدیریت ها وهیجان

                                                
شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم، ایالم، ایراناستادیار روان. 1  
   Email: Shahram.mami@yahoo.com (نویسنده مسؤول)*  
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم، ایالم، ایران ،شناسی عمومیدانشجوي دکتري روان .2
   
 

 ساختن آرام و از: تسکین است هیجانات، عبارت مؤثر ). مدیریت4(

 کنتـرل  خشم، اعمال خودکنترلی، مدیریت ناراحتی، هنگام به خود

 سایه از مناسب، جلوگیري مکان و زمان در هیجانات ابراز ها،تکانه

 مسـأله،  حـل  توانـایی  و قضـاوت  روي بر منفی افکندن هیجانات

 کلی طور ). به5خود ( به گذاشتن ارزش و ناکامی، پذیرش تحمل

شـود: پـذیرش،   بحـث مـی   هیجـان  تنظـیم  روش شش از معموالً
 منظـور  سرکوب. فکر و مجدد، اشتغال مسئله، برآورد اجتناب، حل

شـود،  گرفته مـی  نظر ذهن آگاهی در از اغلب شکلی که پذیرش از
جزئیـات، بـدون    بدون و ساده صورت به افکار از هریک بر آگاهی
 و افکـار، احساسـات   روش ایـن  در و اسـت  محور حال و قضاوت
  ).6شوند (هستند، پذیرفته می که گونهها همانحس

اعتیاد در جهان یکی از معضالت بزرگ در راستاي فروپاشی نظام 
رود. آمارهـاي منتشـره از سـازمان    خانواده و اجتماع به شـمار مـی  

ي کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحـد،  بهداشت جهانی و برنامه
مـواد در سـطح جهـان     ي تولید و مصرفحاکی از افزایش فزاینده

است و از مهمترین مشکالت سالمت عمومی در سراسر جهان به 
  ).7رود (شمار می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 … شناختی هیجان بر پیشگیرياثر بخشی آموزش تنظیم  نسیم تندرستی فصلنامه /54

 
کننـدگان  دفتر پیشگیري از جرم و مواد سازمان ملل شمار مصـرف 

 5میلیون نفر یـا   200ساله،  64-15موجود مواد را در بین جمعیت 
-فدرصد کل جمعیت برآورده کرده است. در ایران نیز شمار مصر

کنندگان مواد حدود سه میلیـون نفـر بـرآورده شـده اسـت. مـواد       
  ).  8افیونی بیشترین مواد مصرفی در ایران است (

 به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مـواد مخـدر، نـرخ شـیوع    
ها در جمعیت عمـومی در  گردانمخدر و رواناعتیاد و مصرف مواد

بخش اعظمی از  .باشدنفر می 1325000سطح کشور ایران حدود 
ــراد جــوان تلقــی مــی  درصــد  45شــوند. درواقــع حــدود ایــن اف

 39تـا   30درصد نیز بین  30سال و حدود  29کنندگان زیر مصرف
سال سن دارند. به عالوه طبق نتایج شیوع شناسـی کـه در سـال    

 18صورت گرفته، شیوع اعتیاد بین کودکان زیر  91و  1380هاي 
سال  19تا  15می معتادان بین درصد و در جمعیت عمو 100سال 

  ).9نیز سه درصد رشد داشته است (
 چندان نه مدت از معتاد، پس درصد باالیی افراد که این به توجه با

روي  مخـدر مـواد  طـوالنی از تـرك و درمـان، دوبـاره بـه سـوي      
 بـا  دائمـاً  و هسـتند  سردرگم هنوز ترك از بعد افراد آورند. اینمی

 در شـوند، کـه  رو مـی  بـه  رو موادمخـدر  از مجدد وسوسه استفاده

شـود بـه   منجـر مـی   مواد از استفاده مجدد به موارد اکثر در نهایت
اند نبوده موفق ها چنداندرمان اکثر تقریباً حال به تا و همین دلیل

، بدون توجهنداشته چندانی تأثیر عود میزان کاهش و در  اند طبیعتاً

  ).10است ( یافتهمیکاهش  موفقیت احتمال مهم عوامل این به
متغیرهاي تأثیرگذار بر پدیدآیی، تـداوم و درمـان اعتیـاد متعـدد و     

هاي بـالینی چنـدین متغیـر را بـه منزلـه      متفاوت هستند. پژوهش
اند. یکی از ایـن  ي اعتیاد معرفی کردهبین در زمینهمتغیرهاي پیش

متغیرها کیفیت زندگی است که بنـا بـه تعریـف سـازمان جهـانی      
درك افراد از موقعیت خـود در زنـدگی از نظـر فرهنـگ      بهداشت،

سیستم ارزشی که کامالً فردي بوده و براي دیگران قابل مشاهده 
نیست و براي درك افراد از جنبه هاي مختلف زندگی شان استوار 

   ).11است (
موضـوعاتی   تمـام  تـأثیرات  بررسـی  بـه  کیفیـت زنـدگی   مطالعات

 افـزایش  و معنـا در زنـدگی   سـطح  رفـتن  باال باعث که پردازدمی

گـردد. بهزیسـتی   افراد می زندگی شرایط تناسب و خوشی و شادي
 گیرد: برمی در را هاي زیرحیطه که است بعدي اي چندسازه روانی

 به بهزیستی داراي فردي، افراد بین عاطفه، شناخت، رفتار، روابط

  ).12(برخوردارند  نیز اجتماعی از تعامل و کننداعتماد می دیگران
کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدي و پویا اسـت کـه بـا گذشـت     

کند. کیفیت زندگی افـراد معتـاد   زمان و بسته به موقعیت تغییر می
بواسطه بیمـاري از طریـق تغییـر در ارتباطـات فـردي و کـاهش       

گیـرد.  اشتیاق در برقراري ارتباطات اجتماعی تحت تأثیر قـرار مـی  
دل مثبت با سایرین است که بـه  اساس حمایت اجتماعی ایجاد تعا

-فرد احساس تعلق داشتن و افزایش اعتماد به نفس را هدیه مـی 
  ).13بخشد (

 فرآینـدهایی  به صورت توانرا می هیجان با توجه به اینکه تنظیم

 چـه  بـراي اینکـه   تواننـد آن، افـراد مـی   از طریـق  که کرد تعریف

 کننـد، تـأثیر   ابراز و تجربه را آنها چه وقت و باشند داشته هیجانی

 بیرونی و درونی فرآیندهاي به منزله بگذارند. و مدیریت هیجانات

 فرد عاطفی هايواکنش تغییر و مسئولیت کنترل، ارزیابی که است

 و اشکال هرگونه و دارد عهده بر او اهداف مسیر تحقق یافتن در را
 روانی اختالالت برابر در را فرد تواندهیجانات می در تنظیم نقص

  ).14سازد ( پذیرآسیب اضطراب و چون افسردگی
تـا   کنـد کمـک مـی   افـراد  به هیجانات شناختی تنظیم راهبردهاي
شـیوه   نماینـد. ایـن   تنظـیم  را هاي منفیهیجان ها وبرانگیختگی

مسـتقیم   رابطـه  هاي روانیاختالل بروز یا رشد، پیشرفت با تنظیم
 از آنـان  الگـوي فکـري   زيبازسا در افراد دیدگاه، به این دارد. در

  ).15شود (کمک می شناختی بازسازي طریق
 فرد براي توانائی عدم و مخدر مواد سوءمصرف به وابستگی پدیده

 افراد هاي درمانی برايبرنامه بیشتر موفقیت عدم و وابستگی قطع

 کنار در مجدد و شروع عود احتمال همچنین و دیگر سوي از معتاد

 بیشـتر  کـه  اسـت  باعـث شـده   جوامع در مخدر مواد عرضه عامل

 گـرایش  اولیـه  سمت پیشگیري به مخدر مواد با هاي مقابلهبرنامه

 ي پدیـده  مصرف موادمخدر به اقدام که آنجایی ). از16کند ( پیدا
 در اجتمـاعی  و فردي، فرهنگـی  متعدد عوامل که اي استپیچیده

در  مقاومتهاي مهارت برنامه آموزشی دارند، کاربرد نقش آن بروز
 انجـام  رفتـار  هاي تغییرمدل بر با تأکید باید مواد سوءمصرف برابر

  ).17گیرد (
بـه   اعتیـاد  روانـی  و جسمی پیامدهاي اند کهداده ها نشانپژوهش
کننـده  مصـرف  افـراد  در زندگی از رضایت و زندگی کیفیت کاهش
شـناختی،   هـاي زیسـت  معتاد، نیازمنـدي  شود. افرادمنجر می مواد
سالم  افراد با مقایسه در که دارند هیجانی و شناختی، اجتماعیروان

دسـتگاه   ارزیـابی  محققـان، چگـونگی   اعتقـاد  بـه  هستند متفاوت
باالیی  اهمیت از منفی حادثه با شدن روبرو هنگام در فرد شناختی
  ).21است ( برخوردار
 تنظـیم  داشت کـه  اذعان توانفوق می مطالب به توجه با بنابراین

 و سوءمصرف مـواد  هاي اساسیهسته از هیجانی تجارب ناکارآمد
کمـک   هیجـان  تنظـیم  بـه  هیجـانی  است. دانش مصرف وسوسه
این  به هاي مربوطتوانایی باید مطلب، افراد این به توجه کند. بامی

دهند.  پرورش عمل هاي آن، دردانش از استفاده منظور به را سطح
 احتمـال  ندارنـد، بـه   را دشـان هـاي خو تنظـیم  توانایی که افرادي

 ).22گیرنـد ( قـرار مـی   محیطـی  عوامـل  تـأثیر  بیشـتري تحـت  

 افـراد  مشـکالت  از ها یکـی هیجان تنظیم در درمجموع، دشواري

 در شکسـت  بـه  منجـر  مسئله این و است مواد سوءمصرف کننده

مـواد   کننـده  سوءمصـرف  افراد هیجانی و حاالت عاطفی مدیریت
تنظـیم   اثربخشی آمـوزش  حاضر پژوهش بنابراین، هدف. شودمی

زندگی مردان معتـاد   پیشگیري از عود و کیفیت هیجان بر شناختی
   باشد.در شهر ایالم می
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 55/  شهرام مامی و کامران امیریان 1395 بهار/  4/ شماره  4دوره 
 

  روش بررسی
آزمون آزمون، پسآزمایشی و از نوع طرح پیشروش پژوهش نیمه

ي آمـاري  گیري با گروه کنترل اسـتفاده شـده اسـت. جامعـه    و پی
نندگان به مراکز ترك اعتیـاد در سـال   کي مراجعهپژوهش را کلیه

نفر از افراد معتـاد   30دهند. تعداد در شهر ایالم تشکیل می 1395
گیري  در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمـایش و  با روش نمونه

نفري که از لحاظ سن، اشتغال و تحصیالت همتاسازي  15کنترل 
 هـاي مثـل مصـرف موادمخـدر    شدند. و همچنـین داراي مـالك  

حشیش، تریـاك، شیشـه و کـراك)، جنسـیت مـذکر، دارا بـودن       (
، DSM-Vهـاي  تشخیص اختالل سومصرف مواد براساس مالك

-سـال، رضـایت و موافقـت  شـرکت     40الـی   18محدوده سـنی  
کننــدگان بــراي حضــور در پــژوهش، میــزان تحصــیالت در حــد 
خواندن و نوشتن، عدم وجود اخـتالالت همبـود روانپزشـکی کـه     

قبت جدي و فوري است، عدم وجود اخـتالالت همبـود   نیازمند مرا
جسمی که نیازمند مراقبت جدي و فوري است، عدم دریافت سایر 

شناختی، حداقل بار سومی باشد که مراجع اقدام به مداخالت روان
ترك مواد مخدر کرده است. و آمـوزش تنظـیم شـناختی هیجـان     

  روي گروه آزمایش اجرا شد. 
براي سنجش عود مجـدد   ):CBQ(انگیز نامه عقاید وسوسهپرسش

انگیـز اسـتفاده   نامه عقاید    وسوسهاعتیاد در افراد معتاد از پرسش
شد. که هدف آن سنجش میزان افکار و خیاالت مربوط به مـواد و  

-شوند. ایـن پرسـش  وسوسه مصرف را که پس از ترك تجربه می
 20ي سـنجد و دارا ي مـواد را مـی  نامه باورهاي مربوط به وسوسه

اي (از کـامالً  درجـه  7گویه اسـت کـه هرکـدام در یـک مقیـاس      
شـوند. روایـی و اعتبـار    گـذاري مـی  مخالف تا کامالً موافق) نمـره 
  نامه گزارش شده است. مناسبی براي این پرسش

خرده مقیاس  8ماده و  36داراي ): SFنامه کیفیت زندگی (پرسش
ش بـه  عملکرد جسمی، سـالمت عمـومی، محـدودیت ایفـاي نقـ     

دالیل جسمانی، محدودیت ایفاي نقـش بـه دالیـل عـاطفی، درد     
باشـد کـه در دو   بدنی، عملکرد اجتماعی، نشاط، سالمت روانی می

شـود  بخش مجموع ابعاد روانی و مجموع ابعاد جسمانی تقسیم می
را دارد کـه امتیـاز بـاالتر نشـان      100تا  0بعد امتیاز  8هر کدام از 

شد. تحلیل همخوانی داخلی نشان داد به بادهنده عملکرد بهتر می
 sf-36نامـه  هاي پرسش) سایر مقیاسα=%65جز مقیاس نشاط (

ــایی در محــدوده   ــا  %77از حــداقل ضــریب اســتاندارد پای  %90ت
نامـه بـا فاصـله    بازآزمون ایـن پرسـش   -برخوردارند. پایایی آزمون

بدسـت آمـده    %78و ضریب آلفاي کرونبـاخ   %75زمانی دو هفته 
  است.

 ها پیش از درمـان: هاي روانی و سرند آنارزیابی همبودي اختالل
تـا   SCID-IIو  SCID-Iیافته براساس ساختانجام مصاحبه نیمه

مشخص شود اگر بیمار مشکالت حـاد روانشـناختی دارد از طـرح    
  حذف شود.

هـاي تنظـیم شـناختی هیجـان: آمـوزش تنظـیم       آموزش مهـارت 
رل هیجانات منفی و عملکرد هیجانی عبارت است از کاهش و کنت

و نحوه استفاده مثبت از هیجانات. در این پژوهش آموزش تنظـیم  
 90جلســه 10) در 2006شــناختی هیجــانی گراتــز و گاندرســون (

ها و پیگیـري  اي آموزش داده شد. هر جلسه با مرور آموزشدقیقه
هاي بعدي درمـان  شد. پس از آن گامنحوه انجام تکالیف آغاز می

از آزمـون   هاي مورد نیاز استخراج واده شد. و نهایتا دادهآموزش د
 SPSS. 20افزار تحلیل کوواریانس تک متغییري  و به واسطه نرم

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

  
  هاي تنظیم شناختی هیجانمرور اجمالی محتواي پروتکل آموزشی مهارت

  جلساتمحتواي   جلسات
  خواهید تغییر دهید؟ وجوه مثبت و منفی تغییر؟ چه قدر اطمینان دارید که تغییر کنید؟مراحل شروع عود، تعهد به تغییر، چه را می  1
  هاي عینیشناسایی کردن افکار خودآیند بیمار، آموزش خطاهاي شناختی با ارائه مثال  2
  هیجاناتت A-B-Cهاي مثبت و منفی، سالمت هیجانی چیست؟، زنجیر توصیف هیجان و آموزش آگاهی از هیجان  3
  شناختی، آموزش سبک زندگی سالمآموزش تنظیم هیجان و ارتباط آن با بهزیستی جسمی و روان  4
  هایی در این زمینهآموزش بازسازي افکار به بیمار، تمرین بازسازي افکار و مثال  5
  اي از سوابق بازگشت به مصرف مواد مخدر، عالئم هشدار بازگشت به مصرف مواد مخدرخالصه  6
  ها و راهبردهاي حل مسأله، تمرین شش مرحله حل مسأله در طی جلسهآموزش تشخیص و شناسایی مهارت  7
  خود تنظیمی هیجانریزي جهت پیشگیري از بازگشت به مصرف مواد مخدر، توصیف عوامل اجتماعی در برنامه  8
  هاي منفی و بازسازي شناختیبررسی پیشرفت و عدم پیشرفت درمان، مرور و تمرین مقابله با هیجان  9
  هاي پیگیريتمرین مراحل حل مسأله، در اختیار قرار دادن ابزارهاي پژوهش، پایان دادن به درمان و تعیین زمان  10
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  هایافته
 34/3با انحراف اسـتاندارد   56/27در گروه آزمایش میانگین سنی 

 46/3بـا انحـراف اسـتاندارد     28/28و گروه کنترل میانگین سنی 
 40/3با انحراف استاندارد  92/27باشد و در کل میانگین سنی می
  باشد.می

) %33/33( 5) نفـر مجـرد و   %67/66( 10در گروه آزمایش داراي 
 7) نفـر مجـرد و   %33/53( 8نفر متأهل هستند و در گروه کنترل 

  باشند.  ) متأهل می67/46%(
) %40نفـر (  6) زیر دیپلم، %20نفر( 3تحصیالت در گروه آزمایش 

) نفر داراي تحصـیالت دانشـگاهی بودنـد و    %40( 60نفر دیپلم و 
) داراي %67/46نفـر (  7) زیر دیـپلم،  %67/26نفر ( 4نترل گروه ک

  ) داراي مدرك دانشگاهی بودند %67/26نفر ( 4دیپلم و 
درصد  67/26درصد بیکار،  89/38میزان اشتغال در گروه آزمایش 

داراي شغل تمام وقـت، در گـروه    67/26داراي شغل نیمه وقت و 
ي شـغل نیمـه   درصـد دارا  33/13درصد بیکارند و  33/53کنترل 
  درصد داراي شغل تمام وقت هستند.   33/33وقت و 

سن افراد آزمایش نشان داد که اولین بار به طور میانگین در سـن  
اند و گـروه کنتـرل   سالگی شروع به سو مصرف مواد کرده 59/21

  اند.  کرده سالگی شروع به اعتیاد 46/19به طور میانگین در سن 
دهد که گروه آزمـایش  تیاد نشان میتعداد دفعات اقدام به ترك اع

 67/46درصـد بـار چهـارم و     33/33ها بـار سـومی،   درصد آن 20
درصد بار پنجم یا بیشتر از پنج باري بود که اقدام به ترك اعتیـاد  

درصد  40ها بار سومی، درصد آن 33/13کرده بودند. گروه کنترل 
ري بـود  درصد بار پنجم یا بیشتري از پـنج بـا   67/46بار چهارم و 

  که اقدام به ترك اعتیاد کرده بودند.
نفـر داراي   1دهد توزیع فراوانی نوع اعتیاد گروه آزمایش نشان می

نفـر   7نفـر شیشـه،    4نفر هـروئین،   2اعتیاد به تریاك و حشیش، 
نفر داراي اعتیاد به تریـاك و حشـیش،    2کراك و در گروه کنترل 

  تند.نفر کراك هس 4نفر شیشه و  6نفر هروئین،  3

 ها): میانگین و انحراف استاندارد متغیر عود و کیفیت زندگی به تفکیک گروه1( جدول

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین هاگروه متغیرها

 عود

 آزمایش
 126 56 23/19 07/95 آزمونپیش
 126 56 48/23 93/78 آزمونپس

 85 30 88/15 73/51 پیگیري

 کنترل
 125 52 08/21 20/94 آزمونپیش
 125 52 96/19 40/95 آزمونپس

 116 57 57/18 67/93 پیگیري

 کیفیت زندگی
 آزمایش

 69 44 77/7 80/56 آزمونپیش
 110 62 65/17 73/80 آزمونپس

 98 84 78/4 60/88 پیگیري

 کنترل
 69 43 55/7 93/59 آزمونپیش
 80 40 93/14 67/62 آزمونپس

  

 آزمونآزمون و پس): نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري عود در پیش2(جدول 

 SS df MS F p  
 004/0 91/9 25/3571 1 25/3571  آزمون
 02/0 98/5 16/2154 1 16/2154  گروه
 20/360 27 19/9725  خطا

      30 00/243271  کل  
تـک  واریـانس  کایج تحلیـل  نتـ  2 شـماره  همانطور که در جـدول 

در  )=F 91/9دهد کـه میـانگین نمـرات عـود (    متغیري نشان می
) و بین میـانگین نمـرات عـود    >004/0pآزمون (آزمون، پسپیش

)98/5F= (   آزمـون، پـس  در دو گروه آزمایش وکنتـرل در پـیش-
  ).>02/0pداري وجود دارد  (آزمون تفاوت معنی
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 آزمون و پیگیري): نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري عود در پپش3(جدول 

 SS df MS F p 
 01/0 77/7 30/1867 1 30/1867  آزمون
 001/0 75/55 98/13402 1 98/13402  گروه
      30 00/180105  کل   41/240 27 97/6490  خطا

تـک  واریـانس  کایج تحلیـل  نتـ  3 شـماره  همانطور که در جـدول 
در  )=F 77/7دهد کـه میـانگین نمـرات عـود (     متغیري نشان می

) و بــین میــانگین نمــرات عــود >01/0pآزمــون، پیگیــري (پــیش

)75/55F=آزمون، پیگیـري  ) در دو گروه آزمایش وکنترل در پیش
  ).>001/0pداري وجود دارد (تفاوت   معنی

  
 آزمونآزمون و پس): نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري کیفیت زندگی در پیش4( جدول

 SS df MS F  p 
 005/0 12/0 85/33 1 85/33 آزمون
 02/0 93/8 15/246 1 15/246 گروه
 72/275 27 41/7444 خطا

 30 00/164153 کل  
     

نتـایج تحلیـل کواریـانس تـک      4 شـماره  همانطور که در جـدول 
 12/0دهد که میانگین نمـرات کیفیـت زنـدگی (   متغیري نشان می

F=005/0آزمون (آزمون، پس) در پیشp< و بین میانگین نمرات (

ــدگی ( ــرل در     =93/8Fکیفیــت زن ) در دو گــروه آزمــایش و کنت
  ).>02/0pداري وجود دارد (آزمون تفاوت معنیآزمون، پسپیش

  

 ): نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري کیفیت زندگی در پیش آزمون و پیگیري5(جدول 

 SS df MS F p 
 05/0 94/2 03/284 1 03/284 آزمون
 001/0 32/52 01/5042 1 01/5042 گروه
   34/96 27 17/2601 خطا
    30 00/180928 کل

  
نتایج تحلیـل کواریـانس تـک متغیـري      5طور که در جدول همان

) در =94/2Fدهد که میـانگین نمـرات کیفیـت زنـدگی (    نشان می
) و بین میانگین نمـرات کیفیـت   >05/0pآزمون (آزمون، پسپیش

آزمـون،  آزمایش وکنترل در پـیش ) در دو گروه =32/52Fزندگی (
  ).>001/0pداري وجود دارد (آزمون تفاوت معنیپس

  یريگ یجهبحث و نت
نتایج نشان داد که آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشـگیري از  

آزمـون و  عـود و کیفیـت زنـدگی افـراد گـروه آزمـایش در   پـس       
پیگیري نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداري داشت. کـه نتـایج   

)، بکـر، سـالیوان و   23نتایج پژوهش هـاي میلـر (   این پژوهش با 
)، 26)، اســکندري و کرمــی (6، آلــداو و همکــاران ()24تترولــت (

باشد. شواهد حـاکی از  ) همسو می30زادگان () و عیسی27دباغی (
عنوان یک رفتار ناشـی از وابسـتگی،    این است که مصرف مواد به

هاي ذهنـی، هیجـانی و انگیـزش دارد. سوءمصـرف مـواد      ویژگی
رفتاري ذهنی و هیجانی اسـت زیـرا پـس از یـک دوره تـرك بـا       
تمایالت شدید به مصرف همـراه اسـت، رفتـار سوءمصـرف مـواد      
انگیزشــی زیــرا در مــوارد زیــادي میــل بــه مــواد، بــه رفتارهــاي  

هـا  ). اکثر درمـان 31انجامد (به هدف نمی جستجوي مواد معطوف
بر کاهش راهبردهاي تنظیم هیجان، افـزایش راهبردهـاي مثبـت    

-تنظیم هیجان، افزایش بازشناسی هیجان، کاهش عقاید وسوسـه 
انگیز و همچنین پیشگیري از عود در افراد سوءمصرف کننده مواد 

نـوع   ). نتایج پژوهش حاضر نیز نشـان داد کـه ایـن   6تاکید دارند (
مداخله در پیشگیري در عود مجدد و کیفیت زندگی افراد در حـال  

توان به عنوان روشـی غیـر دارویـی و در    باشد و میترك مفید می
  بازتوانی مبتالیان به مصرف مواد مخدر مؤثر واقع شود. 

فهم پدیده بازگشت و پیشـگیري از آن چالشـی کـه متخصصـان     
. معمـوالً افـراد بـه طـور     حوزه درمان اعتیاد با آن مواجـه هسـتند  
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آورنـد، بلکـه   دلیل به مصرف مواد مجـدد روي نمـی  ناگهانی و بی

شوند و نگرش، عقاید باورهاي و بطور فعال درگیر مصرف مواد می
  ).32انتظاراتشان در این زمینه نقش مهمی دارد (

تنظیم شناختی به توانایی نظارت و تغییر شدت و جهت هیجانـات  
اره دارد. تنظیم هیجـان بـه توانـایی متعـادل     در خود و دیگران اش

ها بـه سـازگاري   کردن هیجانات منفی و حذف تاثیرات مخرب آن
روانشناختی و نیز توانایی حفظ هیجانـات مثبـت کـه ارزش لـذت     

  ).33شود (گرایانه دارد مربوط می
هاي انجام گرفته در ایران و سایر کشورها مبنی بر پـایین  پژوهش

در معتادین است، زیرا در اغلب موارد، اعتیـاد  بودن کیفیت زندگی 
گذارد. بنابراین از آنجایی که بر کیفیت زندگی افراد تأثیر منفی می

هـاي بسـیاري   هـاي معتـادان از ضـعف   کیفیت زندگی در خـانواده 
بخشـد و  برخوردار است، مشکالت اساسی خـانواده را شـدت مـی   

بسـتگان را نیـز    عالوه بر اثرات مخرب بر زندگی فرد، اطرافیان و
  ).  24دهد (در معرض آسیب قرار می

تنظیم هیجان راهبردي است که اشخاص هنگام مواجهه بـا یـک   
برنــد. موقعیــت منفــی، بــراي تعــدیل هیجــان خــود بــه کــار مــی

هاي مناسب در تنظیم هیجـان بـا روابـط سـالمتر، کـارایی      مهارت
هـاي  شغلی و تحصیلی بهینه و با سـالمت جسـمی روزانـه پاسـخ    
کننـد  هیجانی خود را تنظیم نمایند، آشفتگی بیشتري را تجربه می

تواند منجر به سوءمصرف مواد به عنوان راهـی  و این آشفتگی می
  ).35براي کاهش هیجانات شود (

 روي برتوانسته  تنظیم شناختی هیجانگونه که مشاهده شد همان
آزمـون اثـربخش   در مرحله پس کیفیت زندگیپیشگیري از عود و 

شامل ارزیابی فرد از دردهاي در بعد جسمانی  زندگی. کیفیت اشدب
هـاي روزانـه،   جسمانی خود، داشتن انـرژي بـراي انجـام فعالیـت    

هـا  ظاهري، خواب، توانایی انجـام فعالیـت   رضایت فرد از وضعیت
است. بنابراین، توجه به دو نکتـه در ایـن مقولـه الزم اسـت: اول     

جسـمانی او بسـتگی    و ابعـاد آنکه کیفیت زندگی به شـرایط فـرد   
شـرایط   داشته و دوم اینکه کیفیت زندگی به ارزیـابی فـرد از ایـن   

 نگهدارنده همچـون متـادون توانسـته تـا    هاي درمان. بستگی دارد
حدي برمشکالت جسمانی بیماران وابسته به مواد افیـونی کـه در   

شـوند غلبـه کننـد کـه از جملـه آن      می جریان درمان با آن مواجه
هـاي  فعالیـت  ن به باال بردن توان و انرژي فرد براي انجـام توامی

روزانه، کاهش مشکالت فیزیولـوژیکی ناشـی از مصـرف مـواد و     
جسمانی ترك اشاره کرد. اما بعـد دوم، ارزیـابی   ي هانشانه کاهش

خود است کـه ایـن ارزیـابی بیشـتر جنبـه       فرد از شرایط جسمانی

باشد، ارزیـابی   شناختیفردي که دچار خطاهاي  د.شناختی دارروان
ایـن ارزیـابی در همـه     صحیحی از خود و شرایط موجود نداشته و

تـوان گفـت کـه مـداخالت     خورد. بنـابراین، مـی  چشم می ابعاد به
که تمرکـز اصـلی آن   یجان ه یشناخت یمشناختی و بویژه تنظروان

چـه هیجـانی داشـته باشـد وچـه وقـت آن را       این است که بر که 
جسـمانی کیفیـت زنـدگی     تواند بر بعداست می تجربه و ابراز کند

  فرد نیز اثرگذار باشد. 
شناختی کیفیت زندگی شامل مواردي از قیبل لـذت از  رواندر بعد 

زندگی، احساس معناداري در زنـدگی، قـدرت تمرکـز، رضـایت از     
غمگـین، ناامیـدي، اضـطراب و     خود و تجربه حاالتی مثـل خلـق  

 ، سوءمصـرف یجـان ه یناختشـ  یمافسردگی است. از دیدگاه تنظـ 
مواد یک الگوي رفتاري آموخته شده اسـت کـه از طریـق تجربـه     

یادگیري نقش بسیار مهمی در ایجـاد   فرایندهاي شود وکسب می
مصـرف مـواد    کنـد. اگـر  و تداوم وابستگی به مواد افیونی ایفا مـی 

منجر به کسب نتایج مطلوب مانند داشتن احساس خوب و کاهش 
تواند به عنوان یک شـیوه ترجیحـی بـراي    می تداوم آن تنش شود

درمان، پاك نگهداشـتن بیمـار    هدف این .کسب همان نتایج باشد
   ابراین، تنظـیم شـناختی هیجـان اسـت. بنـ     با اسـتفاده از آمـوزش   

بعد روانی کیفیت زندگی  ها در بهبودتوان گفت که این تکنیکمی
  بیماران اثربخش است.

معتـادان بـه دنبـال نـاتوانی در تـرك،      لذا با توجه به اینکـه اکثـر   
هاي متوالی و مجدد به مواد دارند، حفـظ و ایجـاد روابـط    بازگشت

هاي اجتماعی و ارتقاي کیفیت زنـدگی ایـن   بین فردي و  حمایت
گروه به عنوان یکـی از مهمتـرین معیارهـاي مانـدگاري افـراد در      

و  باشـد. بـا تسـهیل رونـد بـازتوانی     دوران پرهیز و ترك مواد مـی 
هـا و کـاهش   توان سـبب افـزایش کیفیـت زنـدگی آن    درمان می

  .بازگشت مجدد به سوي مصرف مواد شد
محدودیت زمان ارزشیابی، و حجـم نمونـه کـم، جامعـه پـژوهش      

تـوان بـه زنـان    هاي آن را بـا احتیـاط مـی   معتادان مرد است یافته
تعمیم داد. استفاده از ابزار تکمیلی دیگر نظیر مصـاحبه و مشـاهده   

تواند بر غناي اطالعـات بیافزایـد. محـدود    نامه میدر کنار پرسش
  بودن محدوده جغرافیایی به شهرستان ایالم. 

شــود از مصـاحبه در کنــار  هــاي بعـدي پیشــنهاد مـی  در پـژوهش 
نامه استفاده نمود. تخصیص زمان بیشـتر، و حجـم نمونـه    پرسش
-در بـین مصـرف   ر زنـان و مـردان اجـرا،   بطور همزمـان د  بیشتر،

گـردان و موادمخـدر غیرصـنعتی بـه     کنندگان مواد صنعتی و روان
ــرد.     ــه ک ــم مقایس ــا ه ــه را ب ــام داده و نتیج ــزا انج ــورت مج ص

  قدردانی و تشکر
پـژوهش   ایـن  اجراي و تدوین در که افرادي تمامی از وسیله بدین
  .شودمی قدردانی اندداشته نقش
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