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هیجان و اعتیاد :یک مطالعه مروری
حامد کاشانکی ،2رضا رستمی ،0فاطمه دهقانی

آرانی 3

چکیده
اعتیاد همواره تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است که یکی از این عوامل مشکالت هیجانی است .بر اساپ
پژوهشهای اخیر ،اعتیاد به عنوا بعد تاریک هیجا شناخته می شود .هدف اصلی از مطالعه حاضر ،بررسی
رابطه هیجا و اعتیاد بود .این هدف کلی به سه هدف بررسی نقش فرآیندهای تنظیم هیجانی و تاثیر آ ها
در انواع اعتیاد ،بررسی نقش ابراز ،پردازش و سرکوب هیجا در اعتیاد و بررسی ارتباط انواع هیجا بامواد
در افراد وابسته به مواد تقسیم شده است .به منظور دستیابی به این اهداف ،از مقاالت معتبری استفاده شد که
به بررسی ارتباط بین هیجا و اعتیاد پرداخته بودند .مطالعه مروری حاضر عالوه بر پرداختن به نقش تنظیم و
ابراز هیجا  ،نمود انواع هیجا در اعتیاد را نیز با استفاده از مروری بر مقاالت متعدد بررسی کرد .همچنین
به اثربخشی درما های مبتنی بر تنظیم هیجا نیز اشاره شده است .در نهایت ،این مطالعه یک روش درمانی
موثر را برای کاهش آسیب ناشی از اعتیاد از طریق طرز یک مد روند هیجا در رابطه با شروع اختال
اعتیاد ارائه کرد .مد مداخالت پیشریرانه و درمانی سیستماتیک در اختال مصرف مواد با توجه به نقش
هیجا ارائه شده است .مطابق با این مد  ،تنظیم هیجا با در نظر گرفتن ابعاد زیستی ،روانی و اجتماعی نقش
مهمی در پیشریری از اعتیاد دارد .بنابراین با آموزش تنظیم هیجا از کودکی و نوجوانی میتو ا از روی
آورد آ ها به سوء مصرف مواد جلوگیری کرد.
کلیدواژه ها :هیجا  ،اعتیاد ،تنظیم هیجا

 .2دانشجوی دکتری روا شناسی سالمت دانشراه تهرا  ،تهرا  ،ایرا
 .0استاد روا شناسی دانشراه تهرا  ،تهرا  ،ایرا
 .3نگویسگگگنگگده مسگگگئگو  :اسگگگتگگادیگگار روا شگگگنگگاسگگگی دانشگگگرگگاه تگهگرا  ،تهرا  ،ایرا  .پسگگگگت الکترونیگگک:
f.dehghani.a@ut.ac.ir
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مقدمه

هیجگانگات دائم تولیگد و سگگگبگب پیونگد داد افراد بگه یکدیرر میشگگگوند .هیجانات ،ما را در
تعگامالت اجتمگاعی هگدایگت و به ما برای مراقبت از یکدیرر کمک می کنند .به همسگگگرما
عشگگگق می ورزیم؛ بگه خاطر از دسگگگت داد دوسگگگتما  ،غمرین و یا از همکارما عصگگگبانی
میشگگویم .هیجانات ،روابو ،خواسگگتهها و نیازهای ما را شگگگکل میدهند و زمانیکه رابطه به
مشگگکل می خورد ،برای حل آ فعا میشگگوند .با این وجود ،هیجانات ممکن اسگگت درسگگت
تنظیم نشگگوند و این نقطه آغاز مشگگکالت اسگگت به طوریکه امروزه این نکته که مشگگکالت
تنظیم هیجا  2کلید اصگلی اختالالت روانی و روا تنی اسگت مورد پذیرش اکثر متخصصا
سگگالمت روا اسگگت (گروچی ،تیونی ک و فردریکسگگو و جاب  .)0225 ،0از کارکردهای
گسگگگترده و متنوع هیجگانگات می توا بگه آگگاه کرد افراد از فرآینگدهای پویای بینفردی و
درو فردی ،تسگگهیل تصگگمیمگیری سگگازنده و بهبود پاسگگخهای رفتاری اشگگاره کرد .تنظیم

روا شگگناختی نیز اهمیتی اسگگاسگگی دارد .منظور از تنظیم هیجا فرآیند هشگگیار و ناهشگگیاری
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تکرار اشگگتباهات ،بهبودی و سگگگالمت روانی و جسگگمانی اسگگگت .نقش هیجا در درما های
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هیجا مهارتی آموختنی اسگت و در عصگر حاضگر راهرشگای مسیر انتخابهای صحیو ،عدم

اسگگگت کگه در آ بگه زما و طو مدت تکانه ،نوع تکانه ،و چرونری ابراز و تجربه آ توجه
میشود (بروکمن ،سیاروشی ،پارکر و کاشدا .)0224 ،3
هیجانات همانطور که می توانند مفید باشگند و سگگبب تسگگهیل فرآیندهای روانی و ارتباطی
شگوند ،می توانند آسگیبرسگا نیز باشند .منظور از آسیب ،عدم تناسب هیجا با بافت ،شدت
و دوام نامتناسگب اسگت .شگور  )2997( 7به عنوا سگردمدار مبانی عصگبشناختی دلبستری ،5
بیگا میکنگد کگه درمگا  ،یک فرآیند هیجانی و نه عقالنی اسگگگت .زمانیکه هیجانات مراجع
در جلسگگگه درمگا خگاموش اسگگگت ،تنهگا دفاعها تقویت می شگگگود .البته تقویت دفاعها برای
مراجعگا بگا ظرفیگت پگایین هیجگا می تواند در کوتاهمدت موثر باشگگگد .افراد دارای ظرفیت
& 3. Brockman, Ciarrochi, Parker,
Kashdan
4. Schore
5. neurobiology of attachment

1. emotion regulation
2. Grecucci, Theuninck,
Frederickson, & Job

حامد کاشانکي و همکاران

پگایین تحمگل هیجگا منفی ،دچگار بینظمی در رفتگار می شگگگوند (کیوث ،ریکاردی ،تیمپانو،
میشگگل و اسگگمیت  ) 0222 ،2و با پرداختن به مصگگرف الکل و رفتارهای مخرب قصگگد تسگگکین
هیجگا منفی خویش را دارنگد .بگا این وجود این رفتگارهگا در کوتاهمدت موثر واقع می شگگگود
(الزاروپ  .)2992 ،0شگگواهد حاکی از ار تباط بین تنظیم هیجانی و اختالالت مختلف اسگگت.
نق

در نظمبخشگگی هیجانی عاملی محوری در چندین مد آسگگیبشگگگناسگگی روانی برای

اختالالتی مانند اختال اضگگطراب فراگیر ،اختال شخصیت مرزی ،اختال افسردگی عمده،
اختال دوقطبی ،اختال اضگگگطگراب اجتمگگاعی ،اختالالت خورد و اختالالت مرتبو با
سوءمصرف مواد و الکل به شمار میآید (کرینگ و اسلو )0222 ،3
با وجود اثر کوتاهمدت سگگرکوب هیجا به وسگگیله مصگگگرف مواد ،این روش کنتر  ،با
آسگگیب های جسگگمانی و روانی متعددی همراه اسگگت .احسگگاپ لذت یا آرامش بعد از انجام
یک رفتار آسگگیبزا تحت عنوا اختالالت کنتر تکانه شگگناخته میشگگود که با مشگگکالت
خودمهگارگری  7همراه هسگگگتنگد .افراد با نق

در تنظیم هیجا بیش از دیررا در رفتارهایی

مانند سگوءمصگرف مواد جهت کنتر هیجا منفی ،اسگتفاده میکنند (ا ورباخ ،آبال و رینرو ،5
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 .) 0224در نتیجگه اعتیگاد بگه عنوا نق

در خودمهگارگری و یگک اختال مرتبو بگا هیجگگا

است.
اعتیاد الروی مشگگکل سگگاز مصگگرف مواد اسگگت که منجر به اختال و آشگگفتری میشگگود.
اعتیاد به عنوا یک اختال عود کننده ،شگگگامل عالئم بالینی به شگگگرز زیر میشگگگود :تمایل
م ضگاعف و شگدید برای مصگگرف مواد ،خودمهارگری مختل و عدم تنظیم هیجانی و واکنش
پذیری نسگبت به اسگگترپ .از مهم ترین کارکردهای شگگناختی که در اثر سگگگگوءمصگگرف مواد
دچگار اختال میشگگگود ،می توا بگه کگارکرد هگای اجرایی اشاره کرد .کارکردهای اجرایی
مربوط به فرایند کنتگگگگر شناختی چندبعدی هسگگتند که شامل توانایی ارزیابی ،سازماندهی و
دستیابی به اهداف است .رشگگگگد تگنگظگیم هی جگگانی بگگه طور قوی توسو چندین هسته از
3 .Kring & Sloan
4. self-control
5. Auerbach, Abela & Ringo

1. Keough, Riccardi, Timpano,
Mitchell, & Schmidt
2. Lazarus
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که آ ها را دچار اضگگگطراب و افسگگگردگی کند ،درگیر می شگگگوند و از راهبردهای خطرناک
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کارکردهای اجرایی مثل کنتر توجه ،بازداری رفتارهای نامناسگگب ،تصگگگگگمیمگیگگگگگری و
دیرگگگر فرآیندهای شناختی سطو باال حمایت شده است ( تاتنهگگگام ،هری و کیسی .)0222 ،2
تنظیم هیجا مهارتی آموختنی اسگت و در عصر حاضر راهرشای مسیر انتخابهای ص حیو،
عدم تکرار اشگگتباهات ،بهبودی و سگگالمت روانی و جسگگمانی اسگگت .قسگگمت قشگگر قدامی
سگگگینرولیگت  0نقش اسگگگاسگگگی در هر دو مد تنظیم هیجانی دارد .افزایش تحریک پذیری
هیجگانی ،مواجهگه قبلی بگا مواد و عگدم ظرفیگت تنظیم هیجگانی هر سگگگه پیشبینیکننده قوی
سوءمصرف مواد هستند (تانگ ،پوسنر ،رزبارت و وولکو .)0225 ،3
بگا توجگه بگه اهمیگت نقش تنظیم هیجگانی در اعتیگاد ،ابتگدا بگه مگد هگای تنظیم هیجانی به
همراه پژوهشهای انجام شگگده پرداخته میشگگود .سگگپس به پژوهشهایی اشگگاره میشگگود که
نقش تنظیم هیجگانی در اعتیگاد را بررسگگگی کردهانگد .در همین راسگگگتا پژوهشهای مرتبو با
نحوه ابراز هیجگانی و به صگگگورت عینی انواع هیجانات در افراد دچار اعتیاد وارسگگگی و بعد از

نتیجگهگیری با بهرهگیری از مقاالت و تحلیل نتایج و انسگگگجامبخشگگگی به آ ها ،مد نظری و
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قرار میگیرند .درنهایت با توجه به شگگگواهد ذکر شگگگده در این پژوهش ،در قسگگگمت بح
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آ پژوهشهای مرتبو با اثربخشگگی درما های مبتنی بر تنظیم هیجا بر اعتیاد ،مورد اشگگگاره
و

عملیاتی هیجا و اعتیاد برای متخصصا سالمت روا و درما گرا ارائه میشود.
مدل های تنظیم هیجان :مدل گروس و لینهان
گروپ  )2991( 7فرآینگدهگای تنظیم هیجگانی را فرآینگدهگای اثرگذار بر زما  ،تجربه و نوع
بروز هیجگگا می دانگد .در مگد تنظیم هیجگگا گروپ ،پنج راهبرد وجود دارد کگگه افراد از
طریق آ ها هیجانات خویش را تنظیم می کنند .این پنج راهبرد ،پنج صگفت مشگترک فرآیند
تنظیم هیجگا هسگگگتنگد که عبارتند از انتخاب موقعیت ،اصگگگالز موقعیت ،گسگگگترش توجه،
ارزیگابی مجگدد شگگگنگاختی و تعدیل پاسگگگخ (گروپ .) 0220 ،به طور کلی از نظر گروپ دو
راهبرد کلی در تنظیم هیجگا بگهکار گرفته می شگگگوند .این دو راهبرد دربرگیرنده راهبردهای
3. Tang, Posner, Rothbart, & Volkow
4. Gross

& 1. Tottenham, Herii, Voss, Glover,
Casey
2. Anterior Cingulate Cortex
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قبل از وقوع موقعیت مولد هیجا و راهبردهای بعد از موقعیت مولد هیجا هسگگگتند .گروپ
( ) 2991راهبردهگایی کگه قبگل از وقوع هیجگا بگه کگار گرفتگه میشگگگونگد را موثر تر می داند.
راهبردهای پیشگین ،قبل از بروز حادثه فعا و هنرام حادثه سگبب تعدیل ابراز و تجربه هیجا
می شگگوند .در مد تنظیم هیجا گروپ ،مهم ترین راهبرد ،انتخاب موقعیت اسگگت .منظور از
انتخاب موقعیت ،موقعیتهایی اسگگگت که موجب هیجانات مثبت و منفی میشگگگود .افراد با
بگهکگارگیری راهبرد انتخگاب موقعیت می توانند نشگگگخوار فکری را متوقف و از مهارت های
افزایش توجه اسگگتفاده کنند (اسگگمارت ،پیتر و بیر  .)0225 ،2براسگگاپ دیدگاه گروپ ،اعتیاد
به موادمخدر ی ک راهبرد پس از حادثه برای تنظیم هیجا محسگگگوب میشگگگود که پیامدهای
مخربی دارد .نتایج پژوهشگگی با عنوا اثربخشگگی آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مد گروپ
بر میزا سگگگازگگاری اجتمگاعی و عاطفی مردا نشگگگا داد که هیجا ها نقش موثری بر میزا
سگگگازگگاری فرد در زمینگههگای مختلف فردی ،خانوادگی و اجتماعی دارند و برنامه مبتنی بر
اصگگالز و تعدیل هیجا  ،راهبردهای انطباقی را تقویت میکند و سگگازگاری شگگخصگگی را در
زمینههای مختلف بهبود میبخشد (کریمی فر ،دینپرور ،روزاالمینی و بشارت.)2395 ،

محیو اجتمگگگگاعی نامطلوب است .بر طبق این مد  ،اختال شگگخصگگیت مرزی بر اثر کمبود
روابو نزدیک با مراقبگ گا در کگگگودکی یگگگا پاسخرو نبود آ ها به وجود میآید که به دنبا
آ توانگگگگایی فگگگگرد در تنظگگگیم موثر هیجگگا هگگا تخریگگب میشگود .براساپ این دیدگاه،
مشگگگ گکالت تنظیم هیجا یک ساختار چند وجهی اسگگگ گت و بگگگگگه شکل فقدا آگاهی یا
پگگذیرش هیجگگانی و شکست در اسگگتفاده از راهبردهگای تنظیم هیجا نشا داده میشود (به
نقل از کو ،کوری ،متکاف و فیتزپاتریگگگگک و گودویل  .)0225 ،0لینها این نظریه را بر این
اساپ بنیا گذاشت کگگگگگه افراد دارای اختال شگگخصگگیت مرزی قادر به شگگناختن تجارب
هیجگانی خویش نیسگگگتند و تحمل ناکامی و طرد از جانب افراد مورد عالقه خویش را ندارند.
& 2. Kuo, Khoury, Metcalf,
Fitzpatrick, Goodwill

1. Smart, Peters,& Baer
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مرتبو با سوءمصرف مواد حاصگگگگل تعامگگگگل عوامل زیستی مرتبو بگگا بد تنظیمی هیجانی و
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مد روانی  -اجتماعی لینهگگگگا ( )2993بیا میکند که مشگکالت اختالالت شخصیت
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ناتوانی افراد مبتال به اخگگگتال شخصگگ گیت مگگ گرزی در ادغام تجارب هیجانی عشق و خشم و
نمود آ در روابو بین فردی باع

میشگگ گود کگگگگه آ ها با عدم تعاد هیجانی مواجه شوند و

تجربه هیجا هگگگگگگای نامتعاد در آ ها منجر به خصگگگومت و پرخاشگگگرری ،تکانشگری و
سوءمصگرف مواد شگگود .محتوای جلسگگات لینها برای کاهش بدکارکردی تنظیم هیجانی به
ش رز زیر است (نیکسو ،بوهز  2و لینها .)0227 ،
 -2جلسه او  :چرا باید این مراحل را بیاموزیم (شروع توجه به درو و خودآگاهی)
 -0جلسه دوم :آموزش مهارتهای شناخت خود
 -3جلسه سوم :آموزش مهارتهای شناخت خود
 -7جلسگگه چهارم :نامگذاری هیجا ها ،شگگناخت اسگگطورهها (موقعیت ها و افراد منجر به
هیجا در فرد)
 -5جلسگگگه پنجم :توجگه به ذهن خردمند ،ذهن هیجانی و پاسگگگخهای هر دو مد ذهن به

 -4جلسگگگه هفتم :آموزش مهگارت کاهش آسگگگیب (کاهش سگگگوءمصگگگرف مواد ،بهبود
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 -5جلسه ششم :استفاده از مهارتهای حل مساله در مهار هیجا

سال  ،5شماره  ،81تابستان 8931

موقعیتهای هیجانی (تقویت هنر خودمشاهدهگری یا ذهنآگاهی)

خواب ،بهبود تغذیه و انجام تمرین ورزشی)
 -1آموزش مهارتهای دوری از ذهن غرقشده در هیجا
 -9تسلو بر دنیای ذهنی و پیشروی به سوی اهداف
 -22آگاهی هیجانی و عمل کرد مناسگگب هنرام مواجه شگگد با تجارب هیجانی مثبت
و منفی (آگاهی به خشم ،عشق ،گناه ،غم)
 -22کاربرد مهارتهای حل مساله هنرام بروز هیجانات
 -20مرور جلسات و تمرین
در پژوهشگگگی آشگگگکگار شگگگد کگه اجرای تکنیگکهای تنظیم هیجانی لینها برای درما
اختالالت تنظیم هیجانی همراه با سگگوءمصگگرف مواد در زنا موثر واقع میشگگود و با کاهش
عالئم مصگگگرف همراه اسگگگت (تقیزاده ،قربگانی و صگگگفگارینیگا .)2397 ،به طور کلی تمامی
1. Neacsiu, & Bohus

حامد کاشانکي و همکاران

مگد هگای تنظیم هیجگا بگا تمرکز بر آگاهی هیجانی ،شگگگناخت هیجا در بد  ،کنتر ابراز
نگاسگگگالم هیجگانگات و اسگگگتفگاده از راهبردهای مهار هیجا سگگگعی بر این دارند تا عالوه بر به
حداقل رسگگاند آسگگیبهای ناشگگی از غرق شگگگد در هیجانات و رفتارهای مخرب ،به افراد
راهبردها ی موثری را آموزش دهند که سگگگبب شگگگود از هیجانات خویش به شگگگیوه سگگگالمی
استفاده کنند.
نقش تنظیم هیجانی در اعتیاد
یکی از نشگگانههای اثربخشگگی پیوند ایمن در جلوگیری از اعتیاد ،ایجاد توانایی تنظی م هیجانی
در افراد اسگت .به عبارتی دیرر کسگی که ظرفیت تنظیم هیجانی دارد ،قادر اسگت احسگاسات
خود را بشگگناسگگد ،تجربه کند و به صگگورت سگگالم ابراز کند (گروپ .)0225 ،در پژوهشگگی
مشگخ

شگگد که در دسگگترپ بود مادر و الروی روابو با تنظیم هیجانی ارتباط مثبتی دارد.

در این پژوهش کگه بگه نقش سگگگبگک های دلبسگگگتری و انواع اعتیاد در زنا و مردا پرداخته
بود ،مشگگخ

شگگگد که رفتارهای اعتیادی (قمار و بازی) و اعتیاد به مواد (دارو و الکل) باهم

ضگگگعیف بگا پگدر و مگادر اعتیگاد بگه اینترنگگت ،قمگار و اعتیگگاد بگه بگازی را پیش بینی میکنگگد.
تفاوتهای جنسگیتی نشگا داد که وابسگتری به مادر و دوستا در زنا بیشتر است در حالیک ه
وابسگگگتری بگه قمار و بازی ویدئویی در مردا بیشگگگتر اسگگگت (اسگگگتیوز ،جارقی ،مارکوپ،
گونزالس و گریف  .)0224 ،2براین اسگگگاپ میتوا گفگت که الروی مصگگگرف مواد ،هما
الروی روابو بگا والگدین اسگگگت کگه بگه صگگگورت نامطلوب ادامه پیدا کرده اسگگگت .در واقع
وابسگتری به مواد ریشگه در وابسگتری ناسگالم به والدین دارد و مواد قرار اسگت هما کاری را
کگه والگدین برای بیمگار انجگام نگداده بودنگد (تنظیم هیجگانی) بگه طور موقگ ت انجگام دهگد .بگگه
عبگارتی دیرر ،اسگگگتفاده از بازیهای کامپیوتری نوعی تنظیم هیجانی کوتاهمدت در مردا و
اعتیاد به اینترنت و وابسگگگتریهای ناسگگگالم به والدین و دوسگگگتا در زنا  ،نوعی دفاع در برابر
1. Estevez, Jáuregui, Marcos,
González, & Griffiths
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دلبسگگگتری بگه پگدر و مگادر بگا اعتیگاد به اینترنت و اعتیاد به بازی رابطه منفی دارد .دلبسگگگتری
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رابطگه مثبگت معنگاداری دارنگد .مشگگگکالت تنظیم هیجگانی بگا انواع اعتیگاد رابطگه مثبتی دارد.
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تجارب منفی گذشگگته در روابو با والدین یا مراقبا اسگگت .در واقع تنظیم هیجانی از توانایی
درونی سازی مادر ایمن و تکیه کرد به او در شرایو بحرانی نشات میگیرد.
فرضگیه خوددرمانی خانتزیا  2نشگا میدهد که مصگرف مواد به دنبا ایجاد یک احساپ
ناخوشگگگایند رخ میدهد .درنتیجه مصگگگرف هیچ مادهای اتفاقی نیسگگگت .براسگگگاپ فرضگگگیه
خگانتزیگا  ،افراد پرخگاشگگگرر و پر از نفرت و کینگه ،از حشگگگیش برای کگاهش این هیجانات
اسگگگتفاده می کنند در حالیکه افراد افسگگگرده خو از کوکائین برای کاهش خلق منفی اسگگگتفاده
میکنند .افراد الکلی با مصگگرف الکل بر ترپ خود از نزدیکی هیجانی و رابطه صگگمیمی غلبه
میکننگد (خگانتگازیگا  .) 0220 ،براسگگگاپ این فرضگگگیگه ،مصگگگرف مواد یک راه حل درمانی
آسگ گیبزا اسگگگت .اعتیاد از دیدگاه عصگگگب شگگگناختی ،بر هم خورد تعاد انتقا دهندههای
عصگگبی بر اثر عدم تنظیم هیجانی اسگگت .ما بعد از هر خلق باال خلق پایینی خواهیم داشگگت و
این نشگا دهنده وضگعیت طبیعی از بد ما اسگت .بنابراین هیچ خوشی بدو عوارض ن خواهد

حفظ تجگارب مثبگت در دلبسگگگتری اولیه دارند و از طرفی ظرفیت مواجهه با تجارب منفی یا

Vol. 5, No. 18, Summer 2018

360

براسگگگاپ این پژوهش می توا نتیجه گرفت آدمهایی که همواره سگگگعی بر حفظ خلق باال یا

سال  ،5شماره  ،81تابستان 8931

بود و خلق باال با خلقی پایین همراه خواهد شگگگد و این قانو طبیعت اسگگگت (کوب .)0225 ،0

خلق منفی را نگدارنگد ،برای مقگابلگه بگا این هیجگانات به مصگگگرف مواد روی میآورند .عدهای
می خواهنگد رونگد هیجانات مثبت خود را همواره حفظ کنند و عدهای از هیجانات منفی فرار
می کننگد و همین مکگانیسگگگم مقگابله ،تبدیل به شگگگیوه سگگگازگاری مخرب بدنشگگگا با زندگی
میشود.
تقی زاده ،قربگانی و صگگگفاری نیا ( )2397در پژوهشگگگی با عنوا اثربخشگگگی تکنیکهای
تنظیم هیجگگانی رفتگاردرمگانی دیگگالکتیگک بر راهبردهگای تنظیم هیجگا زنگا بگگا اختالالت
شگگخصگگیت مرزی و اختال سگگوء مصگگرف مواد به این نتیجه دسگگت یافتند که رفتار درمانی
دیگالکتیگک نمرات را در راهبردهای منفی تنظیم هیجانی در زنا مبتال به همبودی اختالالت
شگگخصگگیت مرزی و سگگوءمصگگرف مواد کاهش داد .بازبینی نمودارهای اثربخشگگی و اندازه اثر
بیگانرر کگگاهش معنگگادار راهبردهگگای تنظیم هیجگگانی منفی (شگگگگامگگل مالمگگت خویشگگگتن،
2 . Koob

1. Khantzian

حامد کاشانکي و همکاران

نشگگگخوارفکری ،مالمگت دیررا و فاجعه انراری) در شگگگرکت کنندگا بود .تکنیکهای
تنظیم هیجگا نی در کگاهش اسگگگتفگاده از راهبردهگای تنظیم هیجگگانی منفی (شگگگامگل مالمگگت
خویشگتن ،نشگخوارگری ،مالمت دیررا و فاجعه انراری) موثر است و می تواند برای درما
زنا با همبودی اختال شگخصگیت مرزی وسگوءمصرف مواد استفاده شود .احمدی ،سهرابی
و برجعلی ( )2394پژوهشگگگی بگا عنوا ت عیین اثربخشگگگی آموزش تنظیم هیجا مبتنی بر مد
گراپ بر ارزیابی مجدد و فرونشگگگانی هیجانی سگگگربازا با اختال مصگگگرف مواد افیونی انجام
دادند .این پژوهش از نوع نیمه آزمایشگگگی و بهصگگگورت پیشآزمو  -پسآزمو با گروه گواه
انجام شگگگده اسگگگت .جامعه آماری پژوهش را کلیه سگگگربازا با اختال مصگگگرف مواد افیونی
تشگگگکیگل میدادنگد کگه در درمگانرگاه هوانیروز کرمگا تحت درما نرهدارنده متادو بودند.
نتایج تحقیق نشگگا داد که آموزش تنظیم هیجا  ،افزایش ارزیابی مجدد و کاهش فرونشگگانی
هیجانی را در پی داشگگگته اسگگگت .با توجه به یافتهها می توا گفت که آموزش تنظیم هیجا با
افزایش راهبرد سگگگازگگارانگه (ارزیگابی مجگدد) و کاهش راهبرد ناسگگگازگارانه تنظیم تجارب
هیجانی (فرونشانی) ،می تواند زمینه را برای بهبود اختال مصرف مواد افیونی فراهم سازد.

کردهانگد کگه سگگگطو پگایین تنظیم هیجگانی کگه ناشگگگی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجا ها و
مدیریت آنهاسگت در شگروع مصرف مواد نقش دارد .دشواری در مدیریت هیجا ها ،مشکل
در تحمل پریشگگانی و تمایالت هیجا خواهانه ،از مشگگکالت افراد سگگوءمصگگرفکننده مواد
اسگت و این مسگئله منجر به شگکست در مدیریت حاالت عاطفی و هیجانی این افراد میشود.
همچنین ،اهمیت قابل مالحظه تنظیم هیجانی در آسگگیب شگگناسگگی روانی این افراد برجسگگته
اسگگت .رهبریا  ،محمدی ،عباسگگی و سگگلیمانی ( )0224در پژوهشگگی تحت عنوا مشگگکالت
تنظیم هیجگا و اسگگگتعگداد ابتال بگه اعتیگاد در جمعیگت ایرانی به این نتیجه دسگگگت یافتند که
دسگترسگی محدود به راهبردهای تنظیم هیجا پیشبینی کننده استعداد به اعتیاد بود .است عداد
منفعالنه به اعتیاد به وسگگیله آگاهی هیجانی و دسگگترسگگی محدود به راهبردهای تنظیم هیجا
پیشبینی شگگدند .بر این اسگگاپ آموزش راهبردهای تنظیم هیجا در پیشگگریری وابسگگتری به
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نجفی ،محمگگدی فر و عبگگدالهی ( ) 2397در یگک پژوهش مروری بگه نقش مؤلفگه هگگای
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مواد ضگگگروری اسگگگت .مدنی فرد ،نمایی و جعفر نیا ( )2395در پژوهشگگگی با عنوا مقایسگگگه
تنظیم شگگگناختی هیجا و شگگگیوه های حل مسگگگاله در افراد وابسگگگته به مواد اپیوئیدی و افراد
بهنجگار بگه این نتیجه دسگگگت یافتند که ا فراد معتاد از قابلیت تنظیم شگگگناختی هیجا کمتری
نسگگبت به افراد عادی برخوردارند و در مقایسگگه با افراد عادی کمتر از شگگیوههای سگگازنده در
حل مسگگاله اسگگتفاده میکنند .ا سگگماعیلی نسگگب ،اندامی خشگگک ،آزرمی و ثمر رخی ()2393
در پژوهشگگگی تحگت عنوا نقش پیشبینی کننگدگی دشگگگواری در تنظیم هیجگگا و تحمگگل
پریشگانی در اعتیادپذ یری دانشگجویا به این نتیجه دسگت یافتند که دشواری در تنظیم هیجا
و مولفگه هگای آ  34/5درصگگگد از اعتیگاد پگذیری را پیشبینی کردنگد و در میگا مولفگههگگا،
شگگفافیت نقش قوی تری داشگگت .می توا بیا کرد که در حوزه پیشگگریری از وابسگگگتری به
مواد ،آموزش دانشجویا در زمینه بهبود تنظیم هیجانات می تواند کمک کننده باشد.

نتایج یک پژوهش نشگگا داد که در افراد دارای اعتیاد به ترتیب اختالالت شگگخصگگیت

میدهد که افراد دارای اعتیاد با توجه به اضگگطراب باال ،نیازمند یادگیری اسگگتفاده از دفاعهای
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تنظیم و آگگاهی هیجگانی تفگاوت دارنگد (دی پیرو ،بنزی و مگاددو  .)0225 ،2این نکته نشگگگا

سال  ،5شماره  ،81تابستان 8931

ضگداجتماعی ،مرزی و خودشگیفته بیشتر است و آ ها تنها در محدودیت دسترسی به راهکار

پخته و سگگازنده مانند عقالنیسگگازی و سگگپس اسگگتقال عاطفی و انسگگجام هسگگتند .اثربخشگگی
گروه های  NAدر واقع انعکاسگی از همین موضوع است که سیستم تنظیم هیجانی این افراد
یا هما سگیسگتم دلبستری آ ها در گذشته ،در این گروهها فعا و جایرزین روش وابست ری
ناسگگالم به مواد میشگگود .دو بعد آگاهی هیجانی و تحمل آشگگفتری از ابعاد تاثیرگذار تنظیم
هیجانی بر مصگگرف مواد هسگگتند .به عبارتی افراد دچار اعتیاد ظرفیت ابهام و در همآمی ختری
هی جگانی را نگدارنگد و برای فرار از تعگارض و ابهگام بگه مصگگگرف مواد روی میآورنگد .از این
منظر ،مصگگرف مواد مانع ماند فرد در تعارض و ابهام خواهد شگگد و از ظرفیتسگگازی روانی
و بگدنی برای تحمل هیجانات در هم آمیخته ،جلوگیری خواهد کرد .تنظیم هیجانی در واقع
به فرآیند هشگ گیار و ناهشگگگیاری اشگگگاره دارد که به وسگگگیله آ هیجانات منفی و مثبت در فرد
تنظیم می شگود در حالیکه دفاع فرآیندی اسگت که به صگورت هشیارانه به کار برده میشود و
1. Di Pierro, Benzi, & Madeddu

حامد کاشانکي و همکاران

فرد بگه وسگگگیلگه آ  ،هی جگانگات در هم آمی ختگه و آشگگگفتری را کگاهش میدهگد .بر اسگگگاپ
پژوهشهای اخیر تنظیم هیجانی ناسگالم با خشگکی  2و آشگوب  0در به کارگیری مکانیسمهای
دفاعی ارتباط دارد (سگگیرا  .)0225 ،3براسگگاپ پژوهشهای اخیر ،فرآیندهای نظم بخشگگی
هیجانی شگامل بهشگیاری ،خودمهارگری و خودشگناسگی انسجامی هستند (کاشانکی ،قربانی و
حاتمی .)2395 ،همچنین صگفت اضگطراب همراه با آسگیب سگوپرایرو  7در اختال وسواسی
جبری و صگفت اضگطراب همراه با شگکنندگی  5در اختال شگخصیت وابسته ،موجد بیشتری ن
میزا تغییرات در مقابل هیجانات می شگود (کشگگاورز ،رسگگتمی ،قربانی و رحیمینژاد.)2394 ،
با توجه به اینکه در پژوهش کشگگگاورز و همکارا ( ) 2394از ارزیابی پویشگگگی شگگگخصگگگیت
اسگگتفاده شگگده بود ،می توا گفت که زیربنای شگگخصگگیتی اعتیاد نیز بیشگگتر به هما سگگیسگگتم
دلبستری آسیب دیده و تنظیم هیجانی وابستهگونه در اختال شخصیت وابسته ش بیه است.
تجربه و ابراز هیجانات در اختالل مصرف مواد
یکی از مهم ترین مشگگگکالت افراد دارای اعتیاد به الکل و مواد در نق

هیجا از مهم ترین این کارکردها اسگگگت .تعامالت مناسگگگب اجتماعی به

تشگخی

دهند رفتار جامعهپسگند و مناسبی خواهند داشت .پژوهشهای اکمن  5نشا داد که

شگش هیجا بنیادی (خشگم ،انزجار ،ترپ ،شگادی ،غم و تعجب) را از بیا چهرهای افراد در
سگگگرتگاسگگگر دنیا می توا به خوبی تشگگگخی

داد و این شگگگش هیجا در اکثر پژوهشهای

روا شگناسگی ،مورد تائید پژوهشگررا اسگت (اکمن .)0225 ،مشگکالت تشگگخی

هیجا با

شگگگدت و طو مصگگگرف مواد مختلف از جملگه الکگل ،اپیوئیگدهگا ،اکسگگگتگازی ،کوکگگائین،
متاآمفتامین و حشگگیش ارتباط دارد (کورنیچ  4و همکارا  .)0223 ،بر اسگگاپ یک فراتحلیل،
پژوهشهگای متمرکز بر سگگگنجش حاالت چهره معموالً به دو شگگگیوه این سگگگنجش را انجام
داده اند .در شگیوه او فرد با مشگگاهده سگلسگگله تصگاویر ،حاالت هیجانی مختلف را تشگگخی
5. fragility
6. Paul Ekman
7. Kornreich

1. rigidity
2. Chaos
3. Siegel
4. superego pathology
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اسگگت .تشگگخی

کارکردهای هیجانی
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میدهد .در شگگگیوه دوم یکی از  5هیجا انتخاب و میزا ابراز چهرهای هیجا و تغییرات آ
گزارش می شگگگود .در این فراتحلیگگل ،دادههگای  472نفر مصگگگرف کننگگده مواد و  531فرد
غیر معتاد و سگالم که از سگا  0222به بعد جمع آوری شگده بود ،بررسگی شگدند و نتایج نشا
داد که بازشگناسگی هیجانات افراد مصرف کننده الکل و مواد مختل است و این پردازشهای
چهره ،تفاوت معناداری با افراد سگگالم دارد (کاسگگتالنو  2و همکارا  .)0225 ،با توجه به اینکه
بازشگگناسگ گی هیجانات چهره با پردازشهای شگگگناختی اجتماعی ،مهارتهای روا شگگگناختی،
توسگگگعگه روابو اجتماعی و کارکردهای روا شگگگناختی ارتباط دارد ،ارزیابی این ویژگی در
افراد دارای اعتیگاد می توانگد تمرکز درمگا هگا و مداخالت را به سگگگمت پردازشهای هیجانی
این افراد سگوق دهد تا آ ها قادر شگگوند به مرور کارکردهای روا شگگناختی خود را به دسگگت
بیاورند و روابو بهبودیافتهای شگکلدهند .متخصگصگا باید به بازشناسی هیجانات چهره افراد
دچار اعتیاد توجه ویژهای داشگگته باشگگند .مصگگرف مواد می تواند سگگبب شگگود توانایی افراد در
تشگگگخی
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هی جگانگات چهره دیررا مختل شگگگود ،پس بازآموزی مهارتهای بازشگگگناسگگگی

هیجانات در طو مسیر درمانی افراد دچار اعتیاد می تواند موثر واقع شود.
پژوهشگی دیرر با هدف بررسگی تشگخی

و تمایز هیجانات در افراد وابسته به حشیش در

دورا ترک انجام شگگگد .در ا ین پژوهش 32،مرد وابسگگگته به حشگگگیش انتخاب شگگگدند .آ ها
حگداکثر یگک مگاه بود کگه در دورا ترک بودنگد و مصگگگرفی نگداشگگگتنگد .گروه کنتر نیز
دربرگیرنگده  32مرد سگگگالم بود .از هر دو گروه آزمو تشگگگخی
تمایز هیجانات چهره گرفته شگد .در این پژوهش مشگخ
تشگخی

هیجگانات چهره و آزمو

شد که افراد وابسته به حشیش در

و تمایز هیجانات در طو ترک مشگگکل دارند .همچنین هنرام تشگگخی

هیجانات

منفی در مقگایسگگگه بگا گروه کنتر  ،بسگگگیگار بگدتر عمل میکنند در حالیکه هنرام تشگگگخی
هیجانات مثبت مشگگکلی نداشگگتند (بایرچی  0و همکارا  .)0225 ،این پژوهش نشگگگا داد که
مشگکالت تشگخی

و تمایز هیجانات در افراد وابسته به حشیش همچنا در دورا ترک ،به

خودی خود بگاقی می مگانگد و ترک سگگگبگب تغییر این اختال هیجگانی در آ هگا نمیشگگگود.
می توا براسگگگاپ این پژوهش بگه مشگگگکالت هیجگانی افراد وابسگگگته به موادمخدر در قبل از
2. Bayrakçı

1. Castellano

حامد کاشانکي و همکاران

مصگرف اشگگاره داشگگت .در واقع افراد وابسگگته به مواد ،قبل از اعتیاد ،دارای اختالالت هیجانی
از جمله تشگگگخی
تشگگخی

و تمایز هیجانات هسگگگتند .می توا با مشگگگاهده و غربالرری تسگگگتهای

و تمایز هیجا در سگگنین پایی نتر که فرد هنوز به مواد مخدر روی نیاورده اسگگت از

احتمگا مصگگگرف مواد او در آینگده مطلع شگگگد و اقگدامات الزم مانند مراقبتهای کنترلی و
آموزشهای مبتنی بر بازشگناسگی هیجانات از هما سگنین برای افراد مسگتعد مصگگرف (دارای
مشگکالت بازشگناسگی هیجانات) را بهکار گرفت .در پژوهشگی دیرر ،بعد از سنجش شدت و
دوام مواد و سگگنجش بازشگگناسگگی هیجانات چهره ،روابو نوع ماده و شگگدت ماده مصگگرفی با
بازشگناسگی هیجا خاص مانند خشگم ،غم ،تعجب ،شادی ،ترپ و انزجار تائید شد (فرناندز-
سگگرانو ،لوزانو ،پرز-گارسگگیا و ورداژو –گارسگگیا  .)0222 ،2نتایج این پژوهش نشگگا داد که
مدت و مقدار مصگگرف حشگگیش با عدم بازشگگناسگگی خشگگم و ترپ ،مدت و مقدار مصگگرف
کوکائین با عدم بازشگگناسگگی خشگگم ،انزجار ،ترپ و غم و مدت و مقدار مصگگرف هروئین با
عدم بازشگناسگی خشگم و ترپ رابطه داشگت .همچنین مقدار مصرف متادو با عدم بازشناسی
عدم بازشگناسگی خشگم و مقدار مصگرف الکل با عدم بازشگناسگی خشگگم ،انزجار و ترپ رابطه
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دارد .عدم درک هیجانات دیررا به نوعی نشگگگا دهنده عدم تشگگگخی
اسگگگت .یعنی افرادی کگه قگادر نیسگگگتنگد هی جگانگات دیررا را تشگگگخی

هیجانات خویشگگگتن
دهنگد در درک و

نامرذاری هیجانات خودشگا نیز مشگکل دارند .یکی بود جایراه عصگب شناختی بازشناسی
هیجانات مختلف با شگگدت و زما مصگگرف مواد نشگگا میدهد در صگگورتیکه این توانایی به
افراد دارای اعت یگاد آموختگه شگگگود و آ ها بتوانند هیجانات خویش را نامرذاری کنند و آ ها
را نیز در دیررا به درسگگتی تشگگخی

دهند ،می توانند مسگگیر عادتی مصگگرف اعتیاد خود را

تعدیل کنند و درما شگگوند .اهمیت بازشگگناسگگی هیجا خشگگم نشگگا میدهد که افراد دارای
اعتیاد ،معموالً سگرکوبرر خشگگم هسگگتند و توانایی تشگگخی

آ را در خود و دیررا ندارند.

به عبارتی دیرر ،این افراد برای تنظیم هیجا خشگگم به مواد روی میآورند .افزایش ظرفیت
1. Fernández-Serrano, Lozano,
Pérez-García, & Verdejo-García
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ترپ و تعجب ،مدت مصگرف متادو با عدم بازشگگناس گی خشگم ،مدت مصگگرف اکسگگتازی با
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تجربه خشگگم در افراد دچار اعتیاد سگگبب میشگگود که آ ها قادر به تجربه این هیجا شگگوند و
بتوانند مسگگیر مغزی مصگگرف مواد را با شگگناخت و درک این هیجا تغییر دهند .افراد دارای
اعتیاد معموالً در تشگگخی

و نامرذاری هیجانات مثبت مشگگکلی ندارند ولی آنچه مهم تلقی

میشگود عدم ظرفیت برای مواجه شگد با ترپها و خشمها است که سبب میشود این افراد
در بازشناسی هیجانات با مشکل مواجه شوند.
هیجگا ابرازشگگگده  2نیز بگا عود انواع مشگگگکالت روا شگگگنگاختی از قب یگل اسگگگکیزوفرنی،
افسگگردگی و مشگگگکالت خورد پس از درما ارتباط دارد (آمارشگگا و ونکاتاسگگگوبرامانیا ،0
 .)0220الزم به ذکر اسگگت هیجا ابراز شگگده با ابراز هیجانی که یکی از مولفههای سگگالمت
روا اسگت ،متفاوت اسگت .یک پژوهش که با هدف بررسگگی اثر هیجا ابراز شگگده بر درما
افراد دارای اعت یگاد به هروئین ،که اقدام به درما نرهدارنده با متادو کرده بودند ،نشگگگا داد
که جدا از مصگگرف هروئین و آمفتامین ،افسگگردگی و جو انتقادی خانوادگی بیمارا  ،نقشگگی

احتما بیشگگتری نسگگبت به خانوادههای سگگالم عود یا بازگشگگت اعتیاد را نشگگا میدهند (لی،
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هیجا ابراز شگگده باال ،خصگگومت ،جو انتقادی و دارای نررش های مخرب رشگگد میکنند به
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اسگگاسگگی در درما داشگگت .به عبارتی معتادانی که در خانوادههای دارای درگیری هیجانی با

وانگگ ،تگانگ ،لیو و بل  .)0225 ،3این پژوهش نشگگگا داد که ابراز مهارگسگگگیخته هیجا یا
هیجا کاذب در خانوادهها با اعتیاد مرتبو اسگگگت .ابراز هیجانی مهارگسگگگیخته در مقابل ابراز
سگگگالم هیجگا یگا هیجگا سگگگالم قرار میگیرد .خیلی از اوقگات هی جگانگات جنبه دفاعی پیدا
میکنند و به صگگورت نا سگگگالم ابراز میشگگگوند .نقش مهم خودمهارگری تحتعنوا بازداری
تکگانگههگا و بگه تعویق انگداختن هیجگانگات در اینجا پررنگ میشگگگود .به عبارتی دیرر ،افراد
دارای خودمهگارگری هی جگانی می تواننگد هی جگانات کاذب خود را به تعویق بی ندازند و ک نتر
بهتری روی این هی جانات داشگگته باشگگند؛ درنتیجه نیاز به مواد برای سگگرکوب و رهایی از درد
هیجا در آ ها کمتر خواهدشد.

3. Lee, Wang, Tang, Liu, & Bell

1. Expressed Emotion
2. Amaresha, & Venkatasubramanian

حامد کاشانکي و همکاران

اثربخشی تنظیم هیجانی بر اعتیاد
از عالئم اعتیگاد می توا به تمایل مضگگگاعف و شگگگدید برای مصگگگرف مواد یا ولع مصگگگرف،
خودمهارگری مختل (تکانشگگگرری و رفتارهای اجباری) ،عدم تنظیم هیجانی (خلق منفی) و
واکنش شگدید به اسگگترپ اشگگاره کرد .این عالئم با کاهش کارکرد قسگگمت قدامی کرتکس
بیش پیشگگانی و نواحی مجاور آ همراه اسگگت .اعتیاد به طور کلی با کاهش کارکرد شگگگبکه
خودکنترلی مغز مرتبو اسگگت .فعالیت این دو ناحیه ،تنظیم هیجانی را ارتقا میدهد .به همین
دلیل ،بهشگگیاری با افزایش خودمهارگری سگگبب فعالیت بیشگگتر این ناحیه و کنتر رفتارهای
اعتیادآور میشگگود (تانگ  2و همکارا  .)0225 ،نتایج پژوهشگگی نشگگا داد که بهشگ گیاری با
اثربخشگگی بر تنظیم هیجانی و افزایش کارکرد لوب پیشگگانی عامل موثری در کاهش اعتیاد به
تنبگاکو ،الکگل ،کوکگائئین و بسگگگیگاری از رفتگگارهگای مشگگگابگه اعتیگاد اسگگگت کگگه در آ ه گا
خودمهگارگری نقش اسگگگاسگگگی دارد (تگانگگ ،تگانگگ و پوزنر  .)0225 ،0یکی از تبیینهگگای
اثربخشگگی بهشگگیاری ،رسگگاند میزا کورتیزو به حد چالش اسگگگت به طوریکه فرد با بیش
برانری ختری یا کم انریختری به وقایع واکنش نشا ندهد.

کاهش عود سگگوءمصگگرف مواد و الکل اثربخش اسگگت .تمرینهای بهشگگیاری با فراهم کرد
فرصگگت نظارت بر رفتار خود و توانایی غلبه بر ناراحتی ناشگگی از میل شگگدید به مواد ،سگگبب
ماندگاری و اثربخشگ گی درما میشگگگود .به کارگیری بهشگگگیاری در کنار درما های مبتنی بر
ترک اعتیاد ،سگگبب ماندگاری و اثربخشگگی درما به دلیل تاثیر آ بر کیفیت تنظیم هیجانی
میشود.
ارتبگاطهگا و پیونگد عگاطفی بین والگد و فرزنگد ،تاثیر بسگگگیاری در طی کرد موفق مرحله
نوجوانی دارد و بگا کاهش خطرات رفتاری برای نوجوانا همراه اسگگگت .والدین تنش زیادی
در دورا نوجوانی فرزنگدانشگگگا تحمگل میکننگد و این تنش تگا حگدودی واقع بینگانه به نظر
3. Brewer, Elwafi, & Davis

1. Tang, Posner, Rothbart, & Volkow
2. Tang, Tang, & Posner
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اثر مثبگت دارد (بروئر ،الوافی و دیویس  .)0223 ،3همچنین درمگگا مبتنی بر بهشگگگیگاری بر
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اسگتفاده از تمرینهای بهشگیاری در کاهش ولع و رفتارهای منجر به سگوءمصگرف سیرار
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میرسگگد .براسگگاپ پژوهشها ،نوجوانی تا حد زیادی با رفتارهای پرخطر مانند مصگگرف انواع
مواد ،روابو جنسگگی کنتر نشگگده ناشگگی از مصگگرف مواد و مشگگکالت کنتر تکانه ناشگگی از
مصگگگرف همراه اسگگگ ت (گرتز  ،شگگگو  ،انجگل ،تک و و زاندرت  .)0227 ،2بنابراین بافت
خانوادگی مناسگگب و آنچه والدگری بهشگگیار  0نامیده میشگگود تا حد زیادی می تواند عوارض
بلوم را کنتر کنگد و سگگگبگب کنتر بگد رفتاری نوجوانا شگگگود .در یکی از پژوهشها که با
هگدف بررسگگگی اثر فرزندپروری بهوشگگگیار بر رفتارهای پرخطر نوجوانی مانند مصگگگرف مواد
انجام شگد 254 ،نوجوا در بازه سگنی  20- 27به همراه مراقبانشگا شگگرکت کردند .در نهایت
مشگخ

شگد که فرزندپروری بهوشگیار با رفتارهای پرخطر کمتر نوجوا مانند مصگرف مواد

و رابطه جنسگگگی کنت ر نشگگگده همراه اسگگگت .براسگگگاپ این نتایج ،فرزندپروری بهوشگگگیار با
هی جگانگات مثبت و ابراز سگگگالم هیجا رابطه مثبت دارد و مصگگگرف مواد در نوجوانا تا حد
زیگادی توسگگگو فرزند پروری بهوشگگگیار و هیجا مثبت مشگگگترک (رابطه بین والد و فرزند)
پیشبینی میشود (تورپین و چاپلین .)0225 ،3
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اعظمی ،سگگگهرابی ،برجعلی و چوپگا ( )2393در پژوهشگگگی با عنوا اثربخشگگگی آموزش
تنظیم هیجگا مبتنی بر مد گراپ بر کاهش تکانشگگگرری در افراد وابسگگگته به مواد مخدر به
این نتیجه دسگگگت یافتند که آموزش تنظیم هیجا می تواند در کاهش عالئم تکانشگگگرری در
افراد وابسگگگتگه بگه مواد موثر بگاشگگگد  .با توجه به اینکه افراد وابسگگگته به مواد بیشگگگتر در معرض
هیجگانات منفی قرار دارند بنابراین ،در چنین موقعیتهایی احتماال بدو برنامه و به صگگگورت
تکگانشگگگی عمگل می کننگد .بنگابراین ،آموزش تنظیم هیجا به این افراد می تواند میزا کنتر
آ هگا را در چنین موقعیگتهگایی باال ببرد .برجعلی ،اعظمی و چوپا ( )2395در پژوهشگگگی با
عنوا اثربخشگگی آموزش راهبردهای تنظیم هیجا بر کاهش هیجا خواهی در افراد وابسگگته
به مواد مخدر به این نتیجه دسگگگت یافتند که آ موزش تنظیم هیجا به جز مولفه هیجا جویی
و مگاجراجویی ،موجگب کگاهش مولفگههگای تجربهجویی ،بازدار ی زدایی و حسگگگاسگگگیت به
یکنواختی و همچنین متغیر هیجگگا خواهی کگگل میشگگگود .بگگا توجگگه بگگه اینکگگه صگگگفگگت
2. mindful parenting
3. Turpyn, & Chaplin

& 1. Geurtzen, Scholte, Engels, Tak
van Zundert
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هیجا خواهی یکی از عوامل خطر برای گرایش و عود مجدد به سگگوی مصگگرف مواد اسگگت،
لذا بر اسگگاپ یافته های پژوهش اسگگتفاده از راهبردهای تنظیم هیجا برای کنتر این صگگفت
در افراد وابسته به مواد می تواند موثر واقع شود.
با توجه به آنچه در مورد تنظیم هیجانی ذکر شگگد ،می توا گفت این ویژگی از سگگا های
ابتگدایی زنگدگی شگگگکل میگیرد و تحت تاثیر روابو والد فرزندی رشگگگد میکند؛ درنتیجه
وجود این ویژگی در والدین بس گیار حائز اهمیت اسگگت .به نظر میرسگگد که بین بهشگگیار بود
والگدین و توانگایی تمرکز و مهارگری کودکا رابطه مسگگگتقیمی وجود دارد .به هر میزا که
والدین از تجربیات زما حا خود ،آگاهی بیشگگگتر و شگگگفاف تری داشگگگته باشگگگند میتوانند
تکگانگههگا و رفتگگارهگای خود را نیز بهتر کنتر کننگد .این عمگل در فرآینگد رشگگگد و تربی گت
کودکگا  ،کودکگا را بگه سگگگمگت خودمهارگری و توانایی تمرکز بر روی احسگگگاسگگگات و
تکانههای خود سگگوق میدهد .بنابراین کودکا این والدین گرایش کمتری به مصگگرف مواد
برای تنظیم هیجانات خویش خواهند داشت.

سگگالمت اسگگت (سگگارافینو و اسگگمیت  ،)0227 ،2می توا عوامل شگگکلدهنده اعتیاد را از نراه
هیجگا مدار در سگگگطو زیسگگگتی به اختال در کارکرد لوب پیشگگگانی (نواحی قدامی و قشگگگر
سگگگینروالر) ،در سگگگطو روانی به اختال در تنظیم و بازشگگگناسگگگی هیجانی (آگاهی هیجانی،
خودمهگارگری و عگدم انتخگاب راهکگار تنظیم هیجگانی منگاسگگگب) و در سگگگطو اجتماعی به
(هیجا ابراز شده خانوادگی و فرزندپروری غیربهشیار) خالصه کرد.

1. Sarafino & Smith
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در مطگالعگه حگاضگگگر پژوهشهگای مرتبو بگا هیجا و اعتیاد مرور شگگگد .با توجه به نتایج این
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مشکالت نواحی قدامی و
قشر سینروالر مغز
زیستی

هیجا ابراز شده خانوادگی و
فرزندپروری غیر بهوشیار
اجتماعی

اختالالت تنظیم هیجا و
مشکل در بازشناسی هیجانات

(راهکار غیرمناسب تنظیم
هیجانی و عدم آگاهی
هیجانی)
روانی

شکل  :7تبیین زیستی ،روانی اجتماعی اعتیاد

به طور کلی پژوهشهای بررسگگگیشگگده نشگگگا دادند که افراد دارای اعتیاد همانند دیرر
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افراد ،ظرفیگت آگگاهی و تنظیم هیجانی را دارند ولی قادر به به کارگیری مکانیسگگگم های
سگازنده و سگالم برای کنتر هیجانات خویش نیسگتند و اعتماد کمی به خودشا برای کمک
گرفتن از خویش برای فرونشگگگانی هیجگا دارند .به عبارتی دیرر ،این افراد برای تنظیم
هیجگانی به مواد تکیه میکنند در حالیکه خودشگگگا قادرند این کار را انجام دهند .ادامه
وابسگگتری کودکانه در زما حا نشگگا دهنده یک چرخه پویشگگی آسگگیبزننده در این افراد
اسگگت که مواد نقش سگگوخت رسگگا به ادامه این وابسگگتری ارضگگا نشگگده کودکانه را دارد .این
نکته نشگگگا میدهد که اختالالت مصگگگرف مواد بیش از آنکه با اختالالت مرزی یا ضگگگد
اجتماعی همراه باشگگد با اختالالت دلبسگگتری همراه اسگگت .یعنی این افراد به جای تک یه بر
مهارت های خود برای خودمهارگری یا ابراز هیجا نیازمند مواد هسگگگتند تا بتوانند خودشگگگا
را کنتر و ابراز کننگد .غگافل از اینکه این وابسگگگتری در کنار لذت ،درد هم دارد و با تحمل
و نیگاز بگه دوز بیشگگگتر همراه اسگگگت .بگه همین دلیگل به مرور لذت جای خود را به فرار از درد
می دهد و افراد دچار اعتیاد تنها برای رهایی از درد مصرف خواهند کرد.
حا اگر بخواهیم فرآیند مداخالت اعتیاد را براسگگاپ الروهای مبتنی بر هیجا ترسگگیم

حامد کاشانکي و همکاران

کنیم ،بگایگد به بافت شگگگکل دهنده اعتیاد و فضگگگای خانوادگی مانند فرزند پروری بهشگگگیار و
آموزشهگای متمرکز بر حفظ سگگگالمگ ت هیجگانی خگانواده فرد معتاد توجه کنیم .همچنین به
مداخالت درمانی متمرکز بر آموزش و نامرذاری هیجانات ،تمرینات متمرکز بر بازشگگناسگگی
هیجانات چهره خصگوصگاً خشگم و ترپ و ظرفیت سازی برای تحمل اضطراب در جلوگیری
از تکانشگرری نیز باید توجه شگود .جایرزین کرد راهکارهای سگالم تنظیم هیجانی افزایش
دهنده بهوشگیاری مانند تمرینهای مراقبه به جای مصگگرف مواد نیز حائز اهمیت اسگگت .بینش
هیجانی به منشگا خشگم و ترپ سگرکوب شگده می تواند برای فرد معتاد مفید واقع شگگود .آنچه
در ترک مواد اهمیت دارد عدم بازگشگگت یا عود اسگگت .بر همین اسگگاپ با توجه به آنچه ذکر
شگگد در مد سگگیسگگتماتیک درمانی برای ماندگار شگگد اثرات جلسگگات آموزشگگی و درمانی،
ظرفیت سگگگازی تحمل اضگگگطراب و بازشگگگناسگگگی هیجانات از تمرینهای مراقبه بهره گرفته
می شگگود .تمرین های مراقبه انسگگجام بخش ذهن و بد هسگگتند و سگگبب تداوم و گسگگترش
آگاهیهای هیجانی بیمار به محیوهای شگرطیشگده سگابق می شگود .همچنین تداوم بهشگیاری
سگگگبگب افزایش خودمهگارگری می شگگگود و کنتر و آگگاهی را برای بیمار به دنبا دارد .در

ظرفیتسازی و افزایش

تداوم بهوشیاری

آموزش بازشناسی و تجربه

آگاهی بدنی برای تحمل

به کمک مراقبه

هیجانات بنیادی

اضطراب

(مهار تکانشگری)

(پیشگیری از

عود)

(تجربه و ابراز سالم خشم
و ترس)

شکل  :2مدل مداخالت درمانی سیستماتیک اختالل مصرف مواد با توجه به نقش هیجان

در مجموع می توا نتیجگه گرفگت کگه بررسگگگی عوامل هیجانی مرتبو با گرایش افراد به
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اعتیگاد اهمیت ویژه ای دارد و در حوزه پیشگگگریری از وابسگگگتری به مواد ،آموزش به افراد در
زمینگه بهبود تنظیم هیجگانگات می توانگد کمگککننده باشگگگد .توجه همزما به ابعاد زیسگگگتی،
روانی و اجتماعی در پیشریری از سوءمصرف مواد میتواند بسیار موثر باشد.
منابع
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