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 چکیده

د افیـونی، مبـتال بـه عـود و          و سوگیری توجه در افراد وابسته به مـوا        مصرف مواد    رابطه بین وسوسه     بررسی پژوهش حاضر با هدف      :هدف
 .کرده انجام شده است ترک
کرده با دامنه سنی   مرد ترک30 مرد مبتال به عود و 30سی مرد وابسته به مواد افیونی، رویدادی است،  در این بررسی که از نوع پس :روش

انگیز  نامه عقاید وسوسه کمک پرسش ودند، بهبر پایه متغیرهای سن، میزان تحصیالت و نوع ماده مصرفی همتاسازی شده بکه  سال 60 تا 18
 . دات ارزیابی شدند و آزمایه پروب

 کـه ایـن یافتـه     بـود   های مربوط به مواد       زمان واکنش نسبت به واژه    با   ) >01/0p(دار   ی معن  منفی و  دارای همبستگی  میزان وسوسه    :ها یافته
دار   نین سه گروه از نظر میـزان وسوسـه بـا یکـدیگر تفـاوت معنـی                چ  هم. گویای وجود همبستگی بین میزان وسوسه و سوگیری توجه است         

 .  )>001/0p (داشتند
 .بین میزان وسوسه و سوگیری توجه، همبستگی وجود دارددر افراد وابسته به مواد افیونی،  :گیری نتیجه

 
 ، مواد افیونیوسوسه، سوگیری توجه، وابستگی به مواد :کلیدواژه

 
 مقدمه

اســت  1 وسوســهوابســتگی بــه مــواد،هــای  یکــی از تجربــه
کــه ) 1992، 5؛ کوســتن1996، 4 و التــام3مــوآک، 2آنتــون(

و  سوءمصرف وابستگی،در تداوم کلیدی  مفهومعنوان یک  به
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، بـه نقـل از فـرانکن،        2000(رامونـد   د). 1997،  1؛ اوریت 1999
 5، نیـاز 4، تمایالت3ها تکانه ،2خواستنمعنی  وسوسه را به) 2003

وسوسـه تجربـه خودآگـاه      . اسـت  دانستهمصرف  یا اجبار برای    
 ،8 و جنسن  7، وایر 6کرون ،فرانکن ( مصرف مواد است    به تمایل
زیربنـای  عنـوان    وسوسه را بـه   بهداشت،  جهانی  سازمان  ). 2000
دانسـته  ، از دسـت دادن کنتـرل و عـود           ابستگی به مواد  و شروع
 نشـان   1980 و 1970هـای     هـا در دهـه      برخی بررسی البته   .است
مــاً منجــر بــه عــود لزوت و ســنی وسوســه مقدمــه عــودانــد  داده
ایـن  ،  بـه هـر حـال     ). 2000دراموند،  ؛  1990،  9تیفانی (شود نمی

نفـی  وابسـتگی بـه مـواد را        ارتبـاط وسوسـه بـا رفتـار         ها    بررسی
 .دنکن نمی

وسوســه، توجــه را در افــراد کــه  انــد نشــان دادههــا  بررســی
 11؛ سایت 1996  و تیفانی،  10 بنیتو -کپدا(نماید   وابسته مختل می  

ــورد ــایت1994، 12و هوف ــونتی؛ س ــو13، م ). 1994، 14 و روهنس
عنــوان مؤلفــه شــناختی وسوســه در نظــر   بــه15ســوگیری توجــه

 16واتـرز (وسوسه باشـد    ل  ئوشود و یا ممکن است مس      گرفته می 
بـا   .)1998،  20 و کوتبرت  19، برادلی 18؛ النگ 2000،  17و فیرابند 
سـوگیری  (و شـناخت    ) وسوسـه  (هـا   هیجانمیان  رابطه  توجه به   
و توانند تمرکز  هیجانی می های    توان گفت که حالت     می) توجه

ــوده  ــدیل نم ــه را تع ــز  ،توج ــه نی ــدهای توج ــی فرآین ــد  م توانن
سـوگیری توجـه    چنین    هم. عدیل نمایند فرآیندهای هیجانی را ت   

های مربوط بـه مـواد، عـود و وسوسـه را تعـدیل               نسبت به نشانه  
 ). 2003فرانکن،  (کند یم

مصـرف مـواد و       در از سه راه  سوگیری توجه ممکن است     
ثبـات رفتارهـای اعتیـادی ممکـن        نخسـت،    .کنـد دخالت  عود  

واد های مربوط به مـ   است نتیجه افزایش آگاهی از حضور نشانه      
این فرآیند خودکار باعـث مـی شـود کـه ایـن             . در محیط باشد  

هــای   زمــانی کـه نشـانه  ،دوم. تــر پـردازش شـوند  زودنشـانه هـا   
طـور خودکـار      بـه  داشته باشند، وجود  در محیط   مربوط به مواد    

دشـوار   هـا  و دورکـردن توجـه از ایـن نشـانه         شوند    میپردازش  
 روی   تمرکـز خودکـار     و  محدودیت ظرفیت توجه   ،سوم .است
را  هـا  نشـانه سـایر  در پردازش اختالل   ،موادهای مربوط به     نشانه

    ).2003فرانکن، (کار در پی دارد در محیط 
 توانـد   میمربوط به مواد  های    نشانه نسبت به سوگیری توجه   

، 21لـوبمن (داشته باشـد    دنبال    را به  مواداجباری  مصرف  فرآیند  
فـــرانکن و ؛ 2000، 24، برادلـــی و دیکـــین23، مـــوگ22پیتـــرز

 ،های توجـه    آزمایه درزمان واکنش طوالنی    . )2000همکاران،  
بازتـاب   ممکـن اسـت      مربـوط بـه مـواد،      هـای   نشـانه  در حضور 

، 28 و مونتز  27، سیر 26گالسر،  25مودل(باشد    مواد حضور وسوسه 
، 32 و هنـدریکز   31، هـافمن  30، وانـدرمیر  29فرانکن، دهان ؛  1992
 ).1998،  37 و برگـر   36 هال ،35لوچید،  34، میکالیان 33؛ رید 1999

ــاران   ــرانکن و همک ــی ) 2000(ف ــدر بررس ــار  ۀرابط ــین افک  ب
وسواسی درباره کوکائین، مصرف کوکائین و سوگیری توجه        

میـل بـه    نـد کـه     مرتبط با کوکائین نشـان داد     های    واژهنسبت به   
طور مثبت با زمان واکنش نسبت بـه         مصرف پس از آزمایش به    

 1. دارندبستگی های مرتبط با دارو هم نشانه
بررسـی دو فرضـیه انجـام شـده         بـا هـدف     پژوهش حاضـر    

 مربوط بـه    یبین سوگیری توجه نسبت به محرک ها       -1 :است
میـزان وسوسـه در      -2 . وجـود دارد   یمواد و وسوسـه همبسـتگ     

، افراد مبـتال بـه عـود و افـراد تـرک              مواد افیونی  وابسته به افراد  
 .باشد کرده متفاوت می

 
  روش

ها در    آزمودنی. استاز نوع پس رویدادی     پژوهش حاضر   
 افـراد   و افراد مبتال به عود   ،  افراد وابسته به مواد افیونی      گروه سه

مـردان بسـتری و     آمـاری    جامعـه  .بررسـی شـدند    ،کـرده  ترک
که بودند  آن  وابسته به مواد افیونی و افراد مبتال به عود          سرپایی  
وری دولتـی    به مراکز بـازپر    1382های شهریور تا بهمن      طی ماه 

از  .بستری شـده بودنـد    و  و خصوصی شهر شیراز مراجعه کرده       
  نفـر افـراد    30ی و افراد وابسته به مواد افیون     نفر   30 فرادااین  بین  

بـر اسـاس تشـخیص      هـا     ایـن گـروه    .شدندانتخاب  مبتال به عود    
پایـه  بـر   ساختاریافته    هنیم  مصاحبه بالینی  ،چنین روانپزشک و هم  

 دو نفر کارشناس ارشـد      توسط DSM-IVمعیارهای تشخیصی   
ی، افراد وابسـته بـه مـواد افیـون         .شدند بالینی انتخاب    یروانشناس

 هنـوز   ،بـرای ایـن اخـتالل بـوده        DSM-IVهـای    دارای مالک 
_______________________________________ 
1- Everitt   2- wanting  
3- urges   4- desires 
5- need   6- Kroon 
7- Wiers   8- Jansen 
9- Tiffany   10- Cepeda-Benito     
11- Sayette   12- Hufford      
13- Monti  14- Rohsenow 
15- attentional bias   16- Waters  
17- Feyerabend    18- Lang  
19- Bradley  20- Cuthbert 
21- Lubman   22- Peters  
23- Mogg   24- Deakin  
25- Modell   26- Glaser 
27- Cyr    28- Mountz 
29- de Han  30- Van der Meer 
31- Haffmans  32- Hendriks 
33- Reid   34- Mickalian 
35- Delucchi  36- Hall 
37- Berger 



 

بـرای  معیـار در نظـر گرفتـه شـده           .اقدام به ترک نکرده بودنـد     
شدن  پس از سپری   روز   90آغاز مصرف مواد   مبتال به عود     افراد

 کـرده  افـراد تـرک    از    نفـر  30افزون بر این،    . بود از زمان ترک  
ــه مــردان از ایــن گــروه . ندانتخــاب شــدگــواه عنــوان گــروه  ب

های شهریور تـا     اند و طی ماه     درمان موفق داشته   کهکرده   ترک
شـهر  ) NA (1هـای شـبانه معتـادان گمنـام      در گروه1382بهمن  

 مالکی که برای این   . شدند انتخاب   ،شیراز شرکت کرده بودند   
 روز از زمان ترک آنهـا       90شدن   سپری شدافراد در نظر گرفته     

منظـور   بـه و    انجـام شـد    در دسـترس  بـه روش    گیری   نمونه. بود
میـزان   ،سنپایه  ها بر    مام گروه شناختی، ت  کنترل اثرات جمعیت  

  بــا یکــدیگر)مــواد افیــونی( و نــوع مــاده مصــرفی تحصــیالت
 . همتاسازی شدند

 :ر گردآوری شدند زیهایکمک ابزار ها به داده
 نامه  این پرسش  :)CBQ( 2انگیز نامه عقاید وسوسه   پرسش -1

یک مقیاس خودسنجی است که عقاید مربوط به وسوسه مواد          
 ماده است که هر کـدام       20و دارای    )1993بک،   (سنجد  میرا  

از کــامالً مخــالف تــا کــامالً (ای   درجــه1-7در یــک مقیــاس 
آن ی یـ جش پایـایی و روا   برای سن  .شوند  میبندی   درجه )موافق

ای وابستگی به مواد افیونی،     ه  دارای مالک  نفره   30یک گروه   
 ،بـرای بررسـی پایـایی    . نامه ارزیابی شـدند     کمک این پرسش    به

  آلفـای کرونبـاخ    محاسبه ضـریب همسـانی درونـی بـر حسـب          
بـا توجـه بـه      . کار برده شـد     به) 81/0( 3تنصیفروش  و  ) 84/0(

نـه همبسـتگی میـزان وسوسـه و         انجام شـده در زمی    های    بررسی
 و  مـودل (های مربوط به مـواد       سوگیری توجه نسبت به محرک    

 و ؛ فـــرانکن2002،  و همکـــاران4رمناهـــ؛ 1992 همکـــاران، 
ــاران ــی روا )2000 ،همک ــرای بررس ــ، ب ــش ی ــن پرس ــه  ی ای  نام

کار برده       نفر به  30بر روی   ) -28/0(ضریب همبستگی پیرسون    
 .شد

انتقـال  بررسـی   آزمایـه بـرای      ایـن : 5دات  پـروب آزمایه   -2
 شــده اســتســاخته توجــه بینــایی و ســنجش ســوگیری توجــه 

ای   ویـژه هـای    در این برنامه، مکـان    . )2001،  7 و دوکا  6تونشند(
مربع مستطیل روی صفحه کـامپیوتر طراحـی شـده           وسیله دو  به

 یـک نقطـه مرکـزی     .  یکی در راست و دیگری در چپ       ؛است
. ن نقطه ثابت، وجـود دارد در وسط صفحه، به عنوا  +) عالمت  (

  و دنشـو  زمـان ظـاهر مـی      طـور هـم    بـه واژه  ها دو    داخل مستطیل 
جـای  ) *(ناپدیـد شـده و یـک محـرک هـدف            واژه  سپس دو   

بـار   40در دو گـروه     ها    واژه. شود  ها نشان داده می     واژهیکی از   
در هر گروه، یک ترکیب از هر دو محرک دو          . شوند ه می یارا

واژه محـرک هـدف جـایگزین       بـار    یـک    ؛دگـرد  ه مـی  یبار ارا 
خنثـی  واژه  محرک هدف جـایگزین     بار   و یک    موادمربوط به   

 محـرک هـدف     ،هـا  به این ترتیب، در نیمی ازکوشش     . شود می
 دیگـر، جـایگزین   یمربـوط بـه مـواد، و در نیمـ     واژه  جایگزین  

واژه هــا  در نیمــی از کوشــشچنــین  هــم .شــود مــی خنثــیواژه 
  سـمت  دیگـر، در  نیمـی    مربوط بـه مـواد در سـمت چـپ و در           

. )2003، 9 و هـوور 8مـگ، برادلـی، فیلـد    (شـود  ه مییراست ارا 
ها ثابت بوده ولی ترتیب      آزمودنیهمۀ  ها در    ه گروه یترتیب ارا 

تصـادف   هـا، بـرای هـر آزمـودنی بـه          ه کوشش درون گروه   یارا
 1   .شود انجام می

محـرک  ه  یـ زمان صرف شـده، از لحظـه ارا       در این بررسی    
زمــان تــا فشــار دادن دکمــه توســط آزمــودنی  )ســتاره(هــدف 
 به محرک مربوط به مـواد در        تر زمان واکنش سریع  و   ،واکنش

شده تعریف سوگیری توجه  یمقایسه با واکنش به محرک خنث
 .بود ثانیه هزارم 500محرک ه ی زمان ارادر این حالت ؛است

نامـه   هـا در پرسـش     ای کـه آزمـودنی     نمرهکمک    بهوسوسه  
 .، سنجیده شدنددست آورد بهگیز ان عقاید وسوسه
 15 بـا صـفحه نمـایش        10یک رایانه دستی  کمک   آزمون به 

در طـی   .  پیکسل اجرا شـد    600×800 11اینچ و قدرت تشخیص   
 تـا از بـروز      ،و فعال داشـت   پیوسته  حضور   آزمایشگر آزمایش،

هـر   .کنـد گیـری   پـیش ندادن  پاسخ   یاهرگونه پاسخ تصادفی و     
 50 آزمـودنی در فاصـله    . شدن  آزموفردی  صورت   آزمودنی به 

نشسـت و     مـی  یصفحه نمایش رایانه بر روی صندل      متری سانتی
واژه دو  : شـد  ه مـی  یـ دستور کار به این صورت به آزمـودنی ارا        

 جای یکی از    ،درنگ   و پس از آن بی     شد روی صفحه ظاهر می   
کـه بـر حسـب      گرفـت     قرار مـی  ) *(یک عالمت ستاره    ها    واژه

د چپ یا راست صفحه کلیـد فشـار          کلی بایست  ، می جای ستاره 
شد که   ه می ی یک کار تمرینی ارا    ،از آموزش پس  . شد  داده می 

 جفـت   10 کوشـش    20در ایـن    . بـود  کوشـش    20دربرگیرنده  
مربوط به  های    واژهکدام از    که هیچ  نددش بار تکرار می   دوواژه  
پایـان  از  پـس   . ندشد ه نمی ی و در آزمایش اصلی ارا     نبودندمواد  
هـر  . کـرد  دنبـال مـی   درپی    پی کوشش را    80نی   آزمود ،تمرین

در وسط صفحه بـه مـدت       (+) نقطه ثابت   پدیدار شدن   تالش با   
 یـک نقطـه ثابـت،     ناپدیدشـدن   پس از   . شد میآغاز   ، ثانیه یک

_______________________________________ 
1- narcotic anonymous   
2- Craving Beliefs Questionnaire  
3- split-half  4- Ehrman 
5- Prob Dot Task  6- Townshend 
7- Duka   8- Field 
9- Houwer  10- note book 
11- resolution 



 

ــهواژه جفــت  ــه روی صــفحه هــزارم 500مــدت  ب ــدار  ثانی پدی
در سمت راست نقطـه ثابـت       ها    واژه، یکی از    بارهر  . گردید می

هـا    واژهکـه    هنگـامی . گرفـت   سمت چپ قرار می    و دیگری در  
ظاهر ) *(محرک هدف   ها،    واژهشدند جای یکی از      میناپدید  

مانـد تـا آزمـودنی       محرک هدف روی صفحه باقی می     . شد می
اگـر تـا دو ثانیـه آزمـودنی کلیـد را فشـار            . کلید را فشـار دهـد     

 ایـن   انجـام  از   پـس . شـد  داد جفت کلمه بعـدی ظـاهر مـی         مین
پاسـخ  نامـه عقایـد وسوسـه انگیـز          پرسـش به  مودنی  آزمون، آز 

  .داد می
هـای     نفر افرادی کـه مـالک      30پایایی این ابزار با     سنجش  

ــک      ــه کم ــد ب ــونی را دارا بودن ــواد افی ــه م ــتگی ب روش  وابس
 روایـــی .  را نشـــان داد74/0بازآزمـــایی، ضـــریب همبســـتگی 

 کمــک چنــد تــن از اســتادان روانشناســی تأییــد  صــوری آن بــه
 .شد

کمک آزمون تحلیـل واریـانس، آزمـون تعقیبـی            ها به   هداد
 .توکی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردیدند

 
 ها یافته

هـا  بـر      شناختی آزمودنی  جمعیتهای    ویژگی 1جدول  در  
ــزان  و ســنحســب   در . نشــان داده شــده اســت تحصــیالتمی

معیـار زمـان واکـنش نسـبت بـه            میـانگین و انحـراف     2جدول   
 500ه  یـ های خنثی در مـدت ارا       به مواد و واژه   های مربوط     واژه

 گـروه آزمـودنی نشـان    سهبرای های وسوسه  نمرههزارم ثانیه و   
 .داده شده است

 
و مصرف مواد در سـه گـروه        شناختی   جمعیتهای    ویژگی -1جدول  

 ها  آزمودنی

میزان  سن
 تحصیالت

مدت 
مصرف 

 )سال(
مدت 

 )ماه(ترک 

 فراوانی گروه

 میانگین
انحراف (
 )عیارم

 میانگین
انحراف (

 )معیار

 میانگین
انحراف (

 )معیار

 میانگین
انحراف (

 )معیار

وابسته 
 به مواد

30 
63/31 

)97/7 ( 
80/9 

)76/3 ( 
50/7  

)51/6( 
 ــ

مبتال 
 به عود

30 
73/31 

)14/8 ( 
00/10 

)06/3( 
77/6  

)60/4( 
70/6  

)78/2( 
 ترک
 کرده

30 
57/31 

)73/5 ( 
77/9 

)01/3( 
 07/9 
)39/5( 

 56/11 
)32/6( 

هـا بـه     میانگین و انحـراف معیـار زمـان واکـنش آزمـودنی          -2جدول
 ها ه واژهیهای گوناگون ارا تلحا

کلمات محرک 
)ms500( 

کلمات خنثی 
)ms500( نمرات وسوسه 

 گروه
 میانگین

 )انحراف معیار(
 میانگین

 )انحراف معیار(
 میانگین

 )انحراف معیار(

 وابسته به مواد
 

 عودمبتال به 
 

 کرده ترک

90/543 
)48/140( 

13/527 
)29/95 ( 

13/451 
)59/89 ( 

13/575 
)23/146 ( 

93/563 
)01/105 ( 

73/450 
)65/93 ( 

30/83 
)09/20( 

43/86 
)96/19( 

57/64  
)51/18( 

 
هـای    زمان واکنش نسـبت بـه واژه      این بررسی نشان داد که      

 همبستگیدارای   هزارم ثانیه    500ه  یمربوط به مواد در مدت ارا     
و زمان واکنش نسـبت      )p  ،28/0- =r>01/0(دار   معنی منفی و 
میـزان وسوسـه    بـا    -17/0های خنثـی دارای همبسـتگی         به واژه 
دهنـده همبسـتگی میـان میـزان وسوسـه و             این یافته نشان  . است

باشد، به بیان دیگر با افزایش میزان وسوسه،         سوگیری توجه می  
کـاهش یافتـه و در      هـای محـرک       زمان واکنش نسبت بـه واژه     

 .یابد یری توجه افزایش میگنتیجه سو
مقایسه میزان وسوسه در سه گروه مورد بررسی به کمـک           

داری میـان سـه گـروه         طرفه تفاوت معنـی     تحلیل واریانس یک  
که این یافته در تأیید      )001/0p<  ،89=df  ،61/10=F(نشان داد   

برای بررسی ایـن نکتـه کـه تفـاوت          .  پژوهش است  دومفرضیه  
باشد از آزمون تعقیبـی تـوکی        ها می  دیده شده بین کدام گروه    

این مقایسه تفاوت نمرات افراد وابسته به مـواد         . بهره گرفته شد  
 .)01/0p<  ،73/17=T(دار نشان داد      کرده را معنی    و افراد ترک  

کـرده    چنین تفاوت نمرات افراد مبتال به عود و افـراد تـرک             هم
ــی ــود دار  معن ــراد  ). 001/0p< ،87/21=T(ب ــاوت نمــرات اف تف

 .دار نبود وابسته به مواد و افراد مبتال به عود معنی
 دو گـروه افـراد      آزمون آماری تعقیبی توکی نشان داد کـه       

و افــراد مبــتال بــه عــود ) 01/0p< ،73/17=T(وابســته بــه مــواد 
)001/0p<  ،87/21=T (  میزان وسوسه باالتری نسبت بـه      دارای

. دار اسـت  تفـاوت موجـود معنـی   باشـند و   مـی کرده  افراد ترک 
چنین، با وجود باالتر بودن میزان وسوسه در افـراد مبـتال بـه               هم

عود نسبت بـه افـراد وابسـته بـه مـواد افیـونی، تفـاوت موجـود                  
 .دار نبود معنی

 و  تـرک بین طول مـدت     که  چنین نشان داد      هماین بررسی   
 داردوجـــود  ارد ی همبســـتگی منفـــی و معنـــمیـــزان وسوســـه



 

)01/0p<، 42/0-=r(طوری که هرچـه مـدت تـرک بیشـتر            به ؛
 .باشد میزان وسوسه کمتر است

 
 بحث
 بـین سـوگیری     داری یهمبسـتگی منفـی و معنـ      ین بررسی   ا

هرچـه زمـان واکـنش      به بیـان دیگـر      . توجه و وسوسه نشان داد    
مربوط به مواد کمتر باشد، سوگیری توجه بیشـتر         واژه  نسبت به   

یافتـه بـا    ایـن   . یابـد  زایش مـی  بوده و در نتیجه میزان وسوسه افـ       
ارتبـاط بـین وسوسـه و سـوگیری      .استسو   هم های پیشین   یافته

ــر   ــه ب ــوی  توج ــه الگ ــانپای ــه) 1990( یتیف ــت  توجی ــذیر اس . پ
 شود، شخص وابسته بـه      یکه رفتار مصرف مواد بازدار     هنگامی

 بنابراین، میزان وسوسه افزایش .ندک میاحساس نیاز به آن مواد  
هـای   افزایش سـوگیری توجـه نسـبت بـه نشـانه     یابد و باعث    یم

 در  یوسوسـه نقـش مهمـ     از ایـن رو،     . شـود  مربوط به مواد مـی    
 ).جا همان(دارد  توجه یرفتار مصرف مواد و افزایش سوگیر

کننده احساس خواستن و      به مواد، وسوسه بیان    یدر وابستگ 
افـزایش  بـا   گرایش به محرک خوشایند اسـت و ایـن گـرایش            

همـراه  را در پـی دارد    خود افزایش وسوسه    سوگیری توجه که    
 و  4، ایـدون  3یننسـت ؛ اور 1993،  2هات دن  و وان  1یالو( باشد  می

، ســوگیری نســبت بــه    افــزون بــر ایــن  ).2000، 5بالــداچینو
های مربوط به مواد، هیجـان مصـرف مـواد را افـزایش              محرک

 . )2000فرانکن و  همکاران،  (دهد یم
بطه بین وسوسه، حساسیت    به را ) 1993 (7 و بریج  6رابینسون

 و افـزایش    یدوپامینرژیـک لیمبیـک میـان     اندازه سامانه   بیش از   
بـه  . انـد  کـرده  های مربوط به مواد اشاره     توجه نسبت به محرک   

 ی مسیرهای عصبی مشـترک    ، توجه یآنها وسوسه و سوگیر   باور  
 توجه باعث افـزایش وسوسـه       یبنابراین، افزایش سوگیر  . دارند
را  توجه   ی افزایش سوگیر  ،یش وسوسه افزابرعکس  و  شود    می

 سـطح   ،های مربوط به مـواد     بر این، محرک  افزون  . در پی دارد  
 9 بـادامی  یهـا   هسـته   و 8سـینگوالر شکنج  در  ویژه    بهدوپامین را   

 مربـوط بـه     یهـا  محـرک سـوی   توجه فرد را به     و  افزایش داده   
  ).2003فرانکن، (د ننمای مواد جلب می

 کـه سـه گـروه در میـزان          ددانشـان   های ایـن بررسـی        یافته
افراد وابسته به مواد    دارند و   دار   معنیوسوسه با یکدیگر تفاوت     

و افراد مبتال به عود میزان وسوسـه بـاالتری را نسـبت بـه افـراد                 
بر این، افراد مبتال به عود نسبت       افزون  . ترک کرده نشان دادند   

ایـن   را تجربه کردند، اما  یبه افراد وابسته به مواد وسوسه بیشتر      
 .دار نبود معنیتفاوت 

افـراد وابسـته بـه مـواد و     ) 1993(رابینسـون و بـریج      باور  به  
افراد مبتال بـه عـود بـرخالف افـراد تـرک کـرده تـوان نادیـده                  

ایـن امـر افـزایش      . های مربوط بـه مـواد را ندارنـد         گرفتن نشانه 
را و وسوسه مصرف مـواد      را در پی داشته     ها    نشانه یتمرکز رو 

افراد وابسته به مواد افیونی و افراد مبتال به عود  . دهد  میافزایش  
هــای مربــوط بــه مــواد رفتارهــای گرایشــی  نســبت بــه محــرک

دهند کـه ایـن رفتارهـا بـا افـزایش وسوسـه               را بروز می   یبیشتر
از سـوی   . )1998،  11، روهسـنو و بینکـوف     10نیورا (همراه است 

مصرف  یها تکانهپایان رسیدن    به یکرده برا  ، افراد ترک  دیگر
دهنـد کـه باعـث        بیشتری را نشـان مـی      ی اجتناب یمواد، رفتارها 

افراد مبتال بـه    چنین    هم .گردد میآنان  کاهش میزان وسوسه در     
 مربـوط بـه مـواد       یهـا  عود بیش از افراد وابسته به مواد با نشـانه         

 را تجربـه    ی بنابراین، میزان وسوسـه بیشـتر      ؛شوند یبرانگیخته م 
ی را نسبت بـه ایـن عالیـم نشـان            توجه بیشتر  یکرده و سوگیر  

 1   ).1990تیفانی،  (دهند یم
میـزان سـوگیری   هـای آینـده    شـود در بررسـی     پیشنهاد مـی  
و پـس  راهکارهای درمانی ار بردن   ک پیش از به  توجه و وسوسه    

امکـان کنتـرل دقیـق مـدت      در این بررسی    . از آن ارزیابی شود   
واد و  مصرف و میزان ماده مصـرفی توسـط افـراد وابسـته بـه مـ               

انجـام بررسـی بـر      چنـین      هـم  . وجود نداشـت   افراد مبتال به عود   
 .کنـد     ها را به مـردان محـدود مـی           یک جنس، تعمیم داده    یرو

هـای آینـده هـر دو جـنس مـورد             شـود در بررسـی      پیشنهاد مـی  
 .بررسی قرار گیرند

 
 سپاسگزاری

های ارزشمند آقای دکتر محمدعلی گودرزی        از راهنمایی 
لیــه مســئولین و کارکنــان بیمارســتان رازی، از ک. سپاســگزاریم

کـوی زهـرا، مراکـز بـازتوانی و تـرک اعتیـاد              مرکز بهزیسـتی  
هـا را     گـردآوری داده   نگین، حیات سبز و کوشش کـه امکـان        

هـای   چنـین، از گـروه     هـم . شـود   میسر نمودند سپاسگزاری مـی    
 .گردد قدردانی می) NA(شبانه معتادان گمنام 

 
؛ 23/12/1383 : دریافت نسخه نهایی   ؛16/8/1383:دریافت مقاله 
 7/2/1384:پذیرش مقاله

_______________________________________ 
1- Lavy    2- Van den Hout  
3- Ornstein   4- Iddon  
5- Baldacchino   6- Robinson  
7- Berridge   8- cingulate gyrus 
9- nucleus amygdalus 10- Niaura  
11- Binkoff 
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