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خواهی و عود مصرف در بیماران وابسته به اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایندی گروس بر هیجان

 مواد مخدر
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 چکیده 

اعتیاد به مواد مخدر سبب شده است تا کادر درمانی  بار و مخرب فردی، اجتماعی و فرهنگی وابستگی و  آثار و نتایج زیان مقدمه:

جامعه برای پیشگیری، ترک و جلوگیری از عود مصرف مواد مخدر اقدام کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم 

 خواهی و عود مصرف در بیماران وابسته به مواد مخدرهست.هیجان بر هیجان

جامعه آماری کلیه مردان دچار سوءمصرف   با آزمون و گروه کنترل  پس  - آزمون  آزمایشی با طرح پیشنیمهاین مطالعه    روش پژوهش: 

نفر از آنان در دو گروه آزمایش    3۰گیری تصادفی ساده تعداد  با استفاده از روش نمونه بودند.  13۹۹مواد مخدر شهر تبریز در سال  

ای آموزش تنظیم هیجان قرار گرفتند؛ اما گروه  دقیقه  ۹۰جلسه    1۰آزمایش تحت  گرفتند. گروه   نفر( قرار  1۵نفر( و کنترل )  1۵)

( رایت  RPSبینی از بازگشت به مواد )( زاکرمن و مقیاس پیشSSS-Vخواهی )انتظار باقی ماند. از مقیاس هیجان کنترل در لیست

 استفاده شد.  SPSS-24کوواریانس چندمتغیره با  تحلیل وتحلیل اطالعات ازمنظور گردآوری اطالعات استفاده شد. برای تجزیهبه

(در ۰۰1/۰(و عود مصرف )۰۰3/۰خواهی ) کنترل در هیجان ها تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آزمایش و: یافتههایافته  
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 : مقدمه

(  4(، روانشناختی )3(، با ابعاد زیست شناختی )2(، به عنوان یک اختالل روانپزشکی )1های جهانی )وابستگی به مواد مخدر از بحران

اختالالت    1اساس تعریف راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی (. بر  6( یکی از مشکالت عصر حاضر است )55و اجتماعی )

گرفتن در معرض سموم و زهرها  مرتبط با مواد شامل اختالالتی است که با سوءمصرف داروها و مخدرها، عوارض جانبی داروها یا قرار

(، اضطراب و ۹)2(، پرخاشگری8تنظیم هیجان )  دشواری در (. افراد وابسته به مواد مخدر، مشکالت زیادی را از جمله7ارتباط دارند )

( )   3(، شادکامی 4افسردگی   توجه 1۰پایین  )  4(، سوگیری  پایین4)  و  زندگی (  بر  تجربه می ( 1)  ۵بودن سطح کیفیت  افزون  کنند. 

 (. 12خواهی باالست )پذیری در سوءمصرف و وابستگی به مواد مخدر، سطح هیجانیکی از عوامل مهم در آسیب ها این

های متنوع، جدید و پیچیده و همچنین تمایل به پذیرش خطرات جسمی، روانی و  خواهی به صورت نیاز به تجارب و هیجانهیجان

ها خواهی به صورت صفتی که ویژگی آن جستجوی هیجان(. هیجان 11است )گونه تجارب تعریف شدهاجتماعی برای دستیابی به این

ها است،  پیچیده و شدید و میل اقدام به خطرهای جسمانی، اجتماعی، قانونی و مالی به خاطر خود این تجربهو تجربه متنوع، تازه،  

افرادی ماجراخواه(. هیجان13است )تعریف شده از تکرار و یکنواختی خسته، کسل، بیجو و برونها،  قرار حوصله و بی گرا هستند، 

خواهی در افراد وابسته به مواد مخدر از هر دو  (. میزان هیجان3انگیزند )نوع و هیجانشوند و در جستجوی تجارب جدید، تازه، متمی

آوردند مصرف مواد را در خواهی میجنس نسبت به گروه سالم به طور معناداری باالتر است و معتادانی که نمره باالتری در هیجان

بین مهم برای سوءمصرف خواهی یک پیشاست که، هیجاناده شده(. در یک پژوهش دیگر نشان د14کنند ) تری تجربه می سنین پایین

 (.  14باشد )مواد می

(. عود به 14خواهی، خود عاملی مهم برای عود مجدد به سوءمصرف مواد مخدر است )همچنین بر اساس نتایج یک پژوهش، هیجان

باشد. لغزش و عود در اعتیاد به  دوره ترک آن عمل می معنای ناتوانی و شکست در تداوم یک تغییر رفتاری و آغاز رفتار به دنبال یک 

(. با این  1۵افتد )استفاده جنسی در کودکی و مشکالت زناشویی اتفاق میفردی همچون افسردگی و سوءدالیل مختلف فردی و بین

نی مختلف پس از آغاز، حین و پس های زماخواهی در افراد معتاد و میزان باالی عود بیماران اعتیاد در دوره حال، میزان باالی هیجان

هایی باشند که اوال از اثربخشی باالیی برخوردار بوده و ثانیاً میزان از درمان موجب گردیده محققین و درمانگران در جستجوی درمان

افراد   تواند نقش مهمی در کاهش مشکالتعود کمتری نشان دهند. آموزش تنظیم هیجان یکی از مداخالت روانشناختی است که می

 (. 16باشد ) وابسته به مواد مخدر داشته

در مطالعات متعددی به نقش و تأثیر تنظیم هیجان بر عود مصرف مواد اشاره کرده اند. درمطاله های که توسط ساز، سزنتاگوتای و 

ی قرار گرفته است. یافته  (کرده اند. انجام گرفته، اثرات راهبردهای تنظیم هیجان مختلف بر عود مصرف مواد  مورد بررس17)  6هافمن 

برای کاهش تنش منفی(،   یا خنثی  )ایجاد تفسیر مثبت  برآورد مجدد  یا  ارزیابی  باز  پژوهش نشان میدهد که تکنیکهای  این  های 

 اثربخشی بیشتری نسبت به تکنیکهای پذیرش و سرکوب )بازداری( برای عود مصرف مواد دارند.  

 
1  -diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-5 
2 - aggression  
3 - happiness 
4 - attentional bias 
5 - quality of life 
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(. فرونشانی  18است )تعریف شده  4و ارزیابی مجدد شناختی   3م هیجان به عنوان فرونشانی ، تنظی  2، گروس 1بر اساس نظریه فرایندی 

دادن شناخت درباره موقعیت هیجانی  )سرکوب( شکلی از راهبردهای متمرکز بر پاسخ است و ارزیابی مجدد شناختی، به معنای تغییر

(. بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد، از آنجا که یکی از عوامل  19کند ) است و از دانش به عنوان یک سیستم تولید هیجان استفاده می

خواهی است و در تحقیقات مختلف به طور مکرر وجود این خصیصه به ساز سوءمصرف مواد و عود مصرف ویژگی هیجانمهم زمینه

التری دارند، بیشتر به سوء مواد و خواهی بااست و افرادی که میزان هیجانعنوان عامل خطر برای سوءمصرف به مواد مخدر ذکر شده

کنند، لذا سوال پژوهش این است که آیا آموزش تنظیم هیجان مبتنی  آمیز مانند عود مصرف گرایش پیدا می سایر رفتارهای مخاطره

 خواهی و عود مصرف در بیماران وابسته به مواد مخدر موثر است؟بر مدل فرایندی گروس بر هیجان

 : روش پژوهش

در این پژوهش جامعه    د.آزمون و پیگیری با گروه کنترل بو  پس  -آزمون  حاضر از نوع نیمه آزمایشی بر اساس طرح پیش پژوهش  

نفر  بصورت نمونه گیری   3۰بودند، که از بین اینها ،  13۹۹آماری تمامی  مردان دچار سوءمصرف مواد مخدر شهر تبریز در سال  

نفر( قرار گرفتند.از فرمول کوکران برای   1۵نفر( و کنترل )  1۵ی در دو گروه آزمایش )تصادفی انتخاب و این افراد به صورت تصادف 

+ حجم نمونه را /-۵/۰ی خطای  و حاشیه  ۵/۰،  انحراف استاندارد  ۹۵/۰حجم جامعه نامعلوم استفاده شد. بر این اساس با اطمینان  

سال، مصرف مواد مخدر، حداقل تحصیالت راهنمایی    4۹تا    22بودن، دامنه  نفر تعیین شد. معیارهای ورود به پژوهش شامل مذکر30

و رضایت افراد بود. همچنین انصراف فرد از جلسات درمانی و غیبت بیش از دو جلسه در آموزش تنظیم هیجان از معیارهای خروج از  

ت گروه کنترل در لیست انتظار  ای آموزش تنظیم هیجان قرار گرفتند؛ در این مد دقیقه  ۹۰جلسه    1۰پژوهش بود. گروه آزمایش تحت  

آزمون به عمل آمد. در این تحقیق از آمار گروه درمانی قرار داشتند. بعد از اتمام جلسات درمانی از هر دو گروه در شرایط یکسان پس

جرای تحلیل توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس چندمتغیره( آزمون استفاده شد. همچنین قبل ا

برای   7ها، آزمون ام باکس برای همگنی واریانس    6بودن، آزمون لوین برای نرمال   ۵ویلکز  –های آن شامل آزمون شاپیرو  مفروضه

 SPSSها برنامه  استفاده شد. نرم افزار تحلیل داده  ۹و همخطی چندگانه    8کوواریانس، شیب خط رگرسیون   - های واریانس  ماتریس

 بود. 24نسخه 

 

 

 

 
1 process model of emotion regulation 

2 Gross 

3 suppression 
4 cognitive reappraisal 

5 shapiro-wilk 

6 levene's test 
7 box M 
8 homogeneity of regression 
9 multicollinearity 
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 خالصه جلسات درمانی تنظیم هیجان اقتباس از گروس  .1جدول  

Summary of thrilling therapy sessions Adapted from Gross 

 محتوی جلسه  جلسه 

ها  معرفی کلی آموزش تنظیم هیجان، بیان منطق و مراحل مداخله، ضرورت تنظیم هیجان، چرا باید این مهارت 1

 را بیاموزیم؟  

ها به ما کمک  های اولیه و ثانویه، همه هیجانهای درست در مورد هیجانات کدامند؟ مروری بر هیجاندیدگاه 2

 کنند. می

نرمال و هیجان مشکل 3 آفرین، خودآگاهی هیجانی، رویدادهای برانگیزاننده آموزش و معرفی هیجان، هیجان 

 های مختلف. زدن به احساسات، تمایز میان هیجانبرچسبهیجان، شناسایی و نامگذاری و  

 شناسایی هیجان در حالت فیزیکی و روانشناختی، عوامل موفقیت در تنظیم هیجان.  4

پذیری هیجانی  های هیجانی خود، خودارزیابی با هدف شناسایی میزان آسیبخودارزیابی با هدف شناخت تجربه ۵

 در فرد. 

سایی از راهبردهای تنظیم هیجان فرد، جلوگیری از انزوای اجتماعی و اجتناب، آموزش  خودارزیابی با هدف شنا 6

 های بین فردی )گفتگو، اظهار وجود و حل تعارض(. راهبرد حل مسئله، آموزش مهارت 

 های توجه.کردن نشخوار فکری و نگرانی، آموزش مهارتمتوقف 7

افکار، عقاید و خاطرات( در تولید، نگهداری، افزایش و کاهش پاسخ  ای از  نقش ذهن )پردازش ذهنی و مجموعه 8

 های هیجانی، آموزش راهبرد باز ارزیابی. های غلط و اثرات آنها روی حالتهیجانی، شناسایی ارزیابی 

مواجهه:   ۹ آن.  پیامدهای هیجانی  بررسی  و  بازداری  راهبرد  از  استفاده  نحوه  و  میزان  ایجاد  ارزیابی: شناسایی 

 های محیطی. های هیجانی. مهارت آموزی، اصالح رفتار از طریق تغییر تقویت کنندهحالت

اهداف،   1۰ ارزیابی میزان نیل به  آموزش تخلیه هیجانی، آرمیدگی، تعدیل پاسخ هیجانی و عمل معکوس دهم 

 های طبیعی خارج از جلسه.شده در محیطهای آموختهکاربرد مهارت

 مطالعه حاضر ابزارهای زیر به کار رفتند: رای ب

توسط زاکرمن، آیزنک و آیزنک ساخته شده است. این مقیاس، ابزار جدیدی است که   (V-SSS1 )مقیاس هیجانخواهی زاکرمن 

مقیاس یک   این  است.  تدارک گردیده  و  تهیه  ارزشیابی صفت هیجانخواهی  زمینه  روانشناسان در  و  استفاده متخصصان  منظور  به 

صیف کلی از صفت هیجانخواهی با سنجش چهار عامل فرعی )هیجانخواهی، تجربهطلبی، گریز از بازداری و ماللپذیری( را به دست  تو

 
1 Sensation Seeking Scale-V 
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ماده دو جزئی است که در هر ماده،    4۰ماده مقیاس در نظر گرفته شده است. این مقیاس شامل    1۰میدهد و برای هر یک از عاملها  

 .خواهی فرد است و جزء دوم، حالت عکس را دارد ان هیجانیکی از دو جزء، بیان کننده میز

 .گزارش کردند  86/۰تا    83/۰همسانی درونی خرده مقیاسهای شکل پنجم مقیاس )شکل کنونی( را در دامنه  (  2۰زاکرمن و همکاران )

کردند. فتحی و مهرابیزاده    گزارش  6۹/۰تا    48/۰همسانی درونی خرده مقیاسهای شکل پنجم مقیاس را در دامنه  (  21ریدوی و راسل )

به دست آمد که در    6۹/۰در این پژوهش ،مقدار ضریب آلفای کرنباخ     .گزارش دادند  73/۰همسانی درونی مقیاس را  (  2۵هنرمند )

 شده همخوانی دارد.سطح قابل قبولی است و تحقیقات انجام

بازگشت یک مقیاس خودسنجی  2)  2  رایت   1بینی از بازگشت به موادمقیاس پیش (  1۹۹3،  3)رایت 4۵(: مقیاس پیش بینی 

 ی شود که آزمودنی باید خود را در آن تصور کند. این مقیاس شامل دو قسمت می شود: سوالی است و هر سوال شامل یک موقعیت م

 احتمال مصرف در آن موقعیت، ب( شدت نیرومندی میل در موقعیت خاصالف(

شامل هیچ= ای  درجه  پنج  مقیاس  یک  در  سواالت  شوند.  4قوی،  - 3=متوسط،  2=ضعیف،  1،  ۰همه  گذاری می  نمره  قوی  =خیلی 

  4۵( ترجمه شده است. به منظور سنجش پایایی، پرسشنامه توسط پژوهشگر بر روی یک جامعه  138۰گودرزی)پرسشنامه توسط  

نفره دارای مالکهای وابستگی به مواد اجرا شد. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای قسمت اول پرسشنامه که میل به مصرف مواد  

 محاسبه شد.  63/۰ل مصرف و لغزش را می سنجد و برای قسمت دوم که احتما ۵8/۰را می سنجد برابر با 

ماده ای می باشد که هر ماده در بردارنده موقعیتها یا حالتهایی است که برای یک فرد وابسته    4۵این آزمون دارای دو خرده مقیاس  

گردد. آزمودنی بر اساس به مواد که در دوران ترک مواد قرار دارد، می تواند باعث ایجاد وسوسه و به تبع آن، میل به مصرف مواد  

( اعتبار محاسبه شده برای این  1383( به این آزمون پاسخ می دهد. در پژوهش مهرابی و همکاران)4-۰طیف لیکرت)با نمره گذاری  

  بیمار وابسته به مواد در دوره بهبود اولیه و با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس میزان   4۰مقیاس با اجرا بر روی  

محاسبه شده است، همبستگی به دست آمده بین دو خرده مقیاس مذکور با    ۹7/۰و برای خرده مقیاس میزان میل    ۹4/۰وسوسه  

 (. p=0/001( نیز از لحاظ آماری، رابطه معناداری را نشان می دهد)r=0/85استفاده از روش همبستگی پیرسون)

 

 : یافته ها

 :قرار زیر است تحصیالت و مدت ازدواج بهپراکندگی آزمودنیها برحسب سن، 

درصد   3/33از نظر تحصیالت   .سال بودند  37/31±76/6سال، با میانگین    41تا    22سنی    ٔ  هآزمودنی های مورد مطالعه دارای دامن

مجرد،  درصد    7/36درصد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر بودند. همچنین از لحاظ وضعیت تاهل    1۰درصد دیپلم و    3/۵3سیکل،  

 
1 Predicting Relapse Scale (PRS 

2 Write 
3 -Whright 
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 3/3درصد محرکها و    ۵۰درصد انواع اپیوئیدها،    3/43درصد مطلقه بودند. از لحاظ نوع ماده مصرفی هم    3/13درصد متأهل و    7/46

 .درصد توهمزاها را مصرف می کردند

 . میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل 2جدول  

Table 2. Mean and standard deviation of research variables in experimental and control groups 

 گروه کنترل گروه آزمایش  متغیرهای وابسته

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 6۰/1۰ ۹3/1۰ 73/8 87/1۰ میانگین  هیجان طلبی

 3۵2/1 7۹۹/۰ ۰33/1 743/۰ انحراف معیار

 ۵3/7 8۰/7 87/4 47/7 میانگین  تجربه طلبی

 ۹1۵/۰ 676/۰ 12۵/1 ۵16/۰ انحراف معیار

 6۰/3 8۰/3 87/2 ۰۰/4 میانگین  ماجراجویی

 632/۰ ۵61/۰ ۹1۵/۰ ۵3۵/۰ انحراف معیار

 67/3 8۰/3 73/2 8۰/3 میانگین  تنوع طلبی

 488/۰ 414/۰ ۵۹4/۰ 414/۰ انحراف معیار

 ۰۰/86 ۰7/87 ۹3/66 ۰7/83 میانگین  میزان وسوسه 

 127/۵ ۰11/3 2۵۰/4 6۰۵/4 انحراف معیار

 33/84 ۵3/8۵ 13/72 ۰۰/86 میانگین  میزان میل 

 ۵3۰/4 226/3 8۵۵/8 ۰3۵/2 انحراف معیار

 

آزمون را نشان  آزمون و پسخواهی و ولع مصرف در گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیشمعیار هیجان میانگین و انحراف  2جدول  

ویلکز استفاده شد که که هر دو گروه آزمایش و    - بودن( از آزمون شاپیرو  بودن )نرمالفرض توزیع طبیعیبررسی پیش دهد. برای  می

(. نتایج  P>۰۵با آزمون لوین بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت )  1ها فرض همگنی واریانس( مورد تایید بود. پیشP>۰۵کنترل )

،  sig=167/۰دار نبود )کوواریانس از لحاظ آماری معنی  - دیگر این آزمون یعنی تساوی واریانس  آزمون باکس جهت بررسی پیش فرض  

باشد. نتیجه آزمون  های واریانس و کوواریانس می ( و این به معنی برقراری مفروضه تساوی ماتریس F=2۹4/1و    47۹/3۵ام باکس=  

 
1  -homogeneity of variance 
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داری اثر تعامل  نشان داد که سطح معنی1گنی شیب خط رگرسیون هم برقرار بود. همچنین  ۰۰1/۰کرویت بارتلت در سطح معناداری 

از  گروه و متغیر همپراش بزرگ از آنجایی که تعامل بین متغیرهای وابسته و همپراش غیرمعنادار مشاهده شد،  می  ۰۵/۰تر  باشد. 

ریق رسم نمودار پراکندگی  از ط   2بودن شود. خطیبنابراین فرض همگنی شیب خط رگرسیون برای متغیرهای پژوهش پذیرفته می

پیش که  آنجایی  از  استفاده فرضبررسی شد  چندمتغیره  کوواریانس  تحلیل  از  پژوهش  فرضیه  بررسی  به  ادامه  در  بودند.  برقرار  ها 

 آمده است.  4و  3است که نتایج آن در جدول شده

های  است. نتایج موید آن است که بین گروه  ( معنادارF=447/2۰و    Sig=۰۰1/۰بیانگر آن است که المبدای ویلکز )  3نتایج جدول  

از لحاظ پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس خواهی و ولع مصرف با کنترل پیشآزمون هیجان آزمایش و کنترل 

درصد   8/87دهد که  ایجاد شده است و ضریب تاثیر نشان می توان گفت که تفاوت معناداری حداقل در یکی از متغیرهای وابستهمی

تفاوت دو گروه مربوط به مداخلة آزمایشی است. بعد از این، به بررسی این موضوع باید پرداخته شود که آیا هریک از متغیرهای وابسته  

از آزمون تحلیل کواریانس چند   پذیرفته است یا خیر؟ بدین منظور  اثر  از متغیر مستقل )آموزش تنظیم هیجان(  به طور جداگانه 

 ارائه شده است.  4اده شده است که نتایج آن در جدول متغیره استف

 خواهی و ولع مصرف آزمون هیجانهای چند متغیره پس. نتایج آزمون3جدول  

Table 3. Results of multivariate tests after the excitement and craving test 

 توان آماری  ضریب تاثیر معنی داری Fآزمون  مقدار نوع آزمون 

 ۹۹۹/۰ 878/۰ ۰۰1/۰ 447/2۰ 878/۰ اثر پیالیی 

 ۹۹۹/۰ 878/۰ ۰۰1/۰ 447/2۰ 122/۰ المبدای ویلکز 

 ۹۹۹/۰ 878/۰ ۰۰1/۰ 447/2۰ 217/7 اثر هتلینگ 

 ۹۹۹/۰ 878/۰ ۰۰1/۰ 447/2۰ 217/7 ترین ریشه روی بزرگ
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 خواهی و ولع مصرف هیجانآزمون  نتایج اثرات بین آزمودنی نمرات پس  -4جدول  

Table 4- Results of the effects between the subjects, the scores of the post-test of excitement and 

craving 

مجموع  متغیرهای وابسته

 مجذورات

توان   ضریب تاثیر معناداری Fآماره  درجه آزادی 

 آماری

 8۹8/۰ 342/۰ ۰۰3/۰ 42۰/11 1 ۹78/13 هیجان طلبی

 ۹۹۹/۰ 614/۰ ۰۰1/۰ ۹88/34 1 ۵23/34 تجربه طلبی

 616/۰ 2۰2/۰ ۰28/۰ ۵67/۵ 1 727/2 ماجراجویی

 ۹۹7/۰ ۵3۰/۰ ۰۰1/۰ 816/24 1 282/4 تنوع طلبی

 ۹۹۹/۰ 788/۰ ۰۰1/۰ 684/81 1 628/1۹34 میزان وسوسه 

 ۹۹۹/۰ 677/۰ ۰۰1/۰ 21۰/46 1 371/1۵66 میزان میل 

 

طلبی (، تجربهF=42۰/11و    Sig=۰۰3/۰طلبی )شود استفاده از آموزش تنظیم هیجان بر هیجانمشاهده می   - 4چنانچه در جدول  

(۰۰1/۰=Sig    ۹88/34و=F( ماجراجویی   ،)۰28/۰=Sig    ۵/ ۵67و=Fتنوع  ،)( وسوسه  F=816/24و    Sig=۰۰1/۰طلبی  میزان   ،)

(۰۰1/۰=Sig    684/81و=F( و میزان میل )۰۰1/۰=Sig    21۰/46و=F  )آزمون تاثیر دارد. بنابراین فرض پژوهش مبنی  در مرحله پس

 خواهی و ولع مصرف موثر است تایید شد.  بر اینکه آموزش تنظیم هیجان بر هیجان

 : بحث و نتیجه گیری

بود.  خواهی و عود مصرف در بیماران وابسته به مواد مخدرهدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر هیجان

داد. این   آزمون نشانخواهی و عود مصرف در مرحله پسکنترل در هیجان ها تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آزمایش و یافته

به ) دستنتیجه  چوپان  و  اعظمی  برجعلی،  تحقیقات  نتایج  با  )22آمده  قهستانی  عرب  و  چوپان  اعظمی،  برجعلی،  (، جاللوند،  23(، 

خواهی در بیماران وابسته به مواد مخدر  ( همسویی دارد. در تبیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر هیجان24محمدی و مالزاده )

( . نظریه فرایندی تنظیم  2۰است.)توان گفت که، بر اساس مدل کیفیت تولید هیجان، مدل فرایند تنظیم هیجان را ارائه کردهمی

، ارزیابی و پاسخ است؛ به اعتقاد گروس هر مرحله از فرایند تولید هیجان،  هیجان گروس، شامل پنج مرحله شروع، موقعیت، توجه

(. هر  21توانند در نقاط مختلف این فرایند اعمال شوند )کننده هیجان میهای تنظیم دارای یک هدف تنظیمی بالقوه است و مهارت

سری راهبردهای ناسازگار است که در این میان  مرحله از مدل فرایند تنظیم هیجان گروس شامل یک سری راهبردهای سازگار و یک  

کنند. بنابران افرادی که دارای مشکالت هیجانی هستند از راهبردهای ناسازگار مانند نشخوار فکری، اجتناب و غیره بیشتر استفاده می

ت. بنابراین آموزش تنظیم  الزمه مداخله در مشکالت هیجانی اصالح یا حذف راهبردهای ناسازگار و آموزش راهبردهای سازگارانه اس
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خواهی هیجان با حذف راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان و آموزش راهبردهای انطباقی و سازگارانه به افراد معتاد، میزان هیجان

 خواهی در بیماران وابسته به مواد مخدر موثر است.  دهد. لذا منطقی است که آموزش تنظیم هیجان بر هیجانآنان را کاهش می

بر عود مصرف در بیماران وابسته به مواد مخدر می  اثربخشی آموزش تنظیم هیجان  توان گفت تنظیم هیجان  همچنین در تبیین 

های اساسی سوءمصرف مواد، وسوسه و عود مصرف است. دانش هیجانی به تنظیم هیجان کمک ناکارآمد تجارب هیجانی از هسته

های آن، در عمل پرورش دهند.  منظور استفاده از دانشهای مربوط به این سطح را به تواناییکند. با توجه به این مطلب، افراد باید می

گیرند. در مجموع،  افراد معتادی که توانایی تنظیم هیجانات خودشان را ندارند، به احتمال بیشتری تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می 

ه سوءمصرف مواد مخدر است و این مسئله منجر به شکست در مدیریت  ها یکی از مشکالت افراد مبتال بدشواری در تنظیم هیجان

می مواد  سوءمصرف  به  مبتال  افراد  هیجانی  و  عاطفی  ناسازگارحاالت  هیجانی  تنظیم  از  که  کسی  هنگام  استفاده می 1شود.  کند، 

دافش در محیط برسد. تنظیم هیجانی  تواند رفتارهایش را طوری تنظیم کند که بتواند به اهزا نمیی مشکلروبروشدن با یک تجربه

افتد که فرد راهبردهای  تنظیمی هیجانی موقعی اتفاق میاست. بیش  3تنظیمی هیجانو کم   2تنظیمی هیجانناسازگار شامل بیش

که در برابر  تنظیمی هیجان، رفتاری  ی هیجانی جلوگیری به عمل آورد. در کمشدن تجربهگیرد تا از آشکارتنظیم هیجانی را به کار می 

تواند از راهبردهای تنظیم هیجانی مناسب جهت کنترل دهد، اغلب قابل تفکیک از خود هیجان نیست و فرد نمییک هیجان انجام می

بینند، قادر خواهند بود که راهبردهای ناسازگارانه که  رفتارش استفاده کند. زمانی که افراد معتاد آموزش تنظیم هیجان را آموزش می

کنند. لذا منطقی است که  یافته را جایگزین آن می کنند، اصالح کرده و راهبردهای سازشها از آن استفاده میهه با تنشدر مواج

 آموزش تنظیم هیجان بر عود مصرف در بیماران وابسته به مواد مخدر موثر است.

های درمان  تری استفاده کنند، در دورهسازگارانهکنندگانی که از راهبردهای تنظیم هیجان  به طور کلی، نتایج نشان داد که سوءمصرف

شوند. بنابراین  کننده دائمی مواد میتر هستند. بر عکس افرادی که قادر به کنترل هیجانات خود نیستند، به احتمال زیاد مصرفموفق

ز وسوسه، عود مصرف و هیجانات  نمودن افراد در حال پرهیز از مواد، اآموزش تنظیم هیجان مبتنی بر نظریه فرایندی گروس با آگاه 

 تواند بهزیستی روانشناختی این افراد را ارتقاء بخشد.  خواهی افراد، میمثبت و منفی همراه با آن و همچنین کاهش میزان هیجان

 : محدودیتهای پژوهش

ممکن است نتایج مربوط به  زجمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به متفاوت نبودن درمانگر و پژوهشگر اشاره کرد که این امر  ا

آزمون و دوره پیگیری بود که   هایی ثابت در دوره پس  پژوهش را تحت تأثیر قرار داده باشد. محدودیت دوم اجرای مکرر پرسشنامه

ممکن است به دلیل ایجاد اثر تمرین، بر نتایج تأثیرگذار بوده باشد. محدودیت سوم میتواند این باشد که ممکن است اجرای فنون 

موزش تنظیم هیجانی  که مستلزم مهارت و تجربه بسیار باالی درمانگر است توسط محقق حتی پس از طی دورههای آموزشی و  آ

مطالعات تفصیلی با کاستی هایی همراه بوده باشد. این محدودیت ها برخورد محتاطانه با یافته ها را ضروری ساخته و الزم است در  

 .ت گیردتعمیم پذیری احتیاط های الزم صور

 
1 emotion maladaptive regulation 

2 regulation-over emotional 

3 regulation-under emotiona 
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 :یشنهادات پژوهشپ

پیشنهاد می شود به منظور واضح تر شـدن اثـرات آموزشی این روش با دقت باالتر، در مطالعات گسترده تری با حجم نمونـه بـاالتر   

های  بـه بررسـی و مقایسـه درمـان مـذکور بـا دیگـر رویکردهـای رایـج پرداخته شود.همچنین پیشنهاد می شود ،مراکز و کلینیک

های فردی زمینه آشنایی با هیجانات، انواع هیجان، نحوه ابراز و کنترل هایی و یا حتی در درمان درمان سوءمصرف مواد با اجرای کارگاه

های برانگیزاننده هیجان را برای افراد تحت درمان فراهم سازند تا هم بتوانند بهتر خود را با محیط زندگیشان  آنها، و شناسایی موقعیت

 گار کنند و هم از مصرف مجدد مواد در هنگام بروز هیجانات ناخوشایند پرهیز نمایند. ساز

 :کاربرد پژوهش

و    کارگاهها  و  شود؛  استفاده  خانواده  آسیبهای  از  پیشگیری  معاونت  و  اعتیاد  ترک  مراکز  در  توان  می  پژوهش  این  های  یافته  از 

فرایندی گروس برای افراد معتاد به مواد مخدر  در کمپ های ترک اعتیاد  همایشهایی در زمینه آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل  

 .، بهزیستی، نیروی انتظامی برگزار شود

 : مالحظات اخالقی

در پژوهش حاضر، پژوهشگر پایبند به رعایت اصول و ارزشهای واالی انسانی و اخالقی شرکت کننده های در پژوهش بوده و با کسب  

تعهد به محرمانه بودن نتایج پژوهش انجام شده است و محقق متعهد شده است که آزمودنیها را از آسیبهای مالی،  رضایت آگاهانه و  

 .جانی و روانی در این پژوهش مصون بدارد. و در طراحی و اجرا و انتشار نتایج پژوهش اصول اخالقی به طور کامل رعایت شده است

 تشکر و قدردرانی

ز دست اندرکاران و مسئوالن مراکز ترک اعتیاد شهر تبریز  که در انجام هر چه بهتر پژوهش نهایت همکاری  بدین وسیله پژوهشگران ا 

از کلیه بیمارانی که با حضور فعال در جلسات امکان اجرای پژوهش حاضر را میسر نمودند، سپاسگزاری می   را داشتند، همچنین 

 .نمایند
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