
 

  
  
  
  
  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨پاييز  ١٥سال چهارم شماره 

  

هاي  توجه نسبت به محرك  بررسي رابطة بين مدت مصرف و ترك در سوگيري
  وسوسه انگيز مربوط به مواد افيوني

  

  استاد گروه روانشناسي، دانشگاه تبريز -تقي گروسي فرشي دكتر مير
  گروه روانشناسي، دانشگاه تبريز دانشيار -عليلودكتر مجيد محمود

   )ي مسئول نويسنده( کارشناس ارشد روانشناسي باليني از دانشگاه تبريز -کيومرث ارجمند قجور
    ج

  

   چکيده
هاي نظري عمده در رابطه با سوءمصرف و وابستگي به مواد افيوني، سوگيري توجه     يکي از بحث

بين مدت  ةهدف پژوهش حاضر، بررسي رابط. باشدواد افيوني ميهاي مربوط به م نسبت به محرک
انگيز مربوط به مواد افيوني در دو  هاي وسوسه مصرف و ترک در سوگيري توجه نسبت به محرک

اي  مقايسه ـ  طرح پژوهش حاضر از نوع علّي . کرده بود گروه از افراد وابسته به مواد افيوني و ترک
کرده انتخاب شدند و هر دو  فرد ترک ۳۰ فرد وابسته به مواد افيوني و ۳۰  بدين منظور،. باشد مي

مورد » دات پروب«ي  شناختي همتاسازي شده و توسط آزمايه گروه از لحاظ متغيرهاي جمعيت
نتايج حاکي از  .گرفت نتايج براساس ضريب همبستگي پيرسون مورد تحليل قرار. ارزيابي قرارگرفتند

در  هاي مربوط به مواد و ترک مواد و سوگيري توجه نسبت به محرکآن بود که بين مدت مصرف 
که با افزايش مدت مصرف،  هزارم ثانيه، رابطه وجود دارد، طوري ۵۰۰ي کلمات به مدت  هيحالت ارا

ها بيشتر دهند و زمان واکنش در آن افراد وابسته به مواد افيوني، سوگيري توجه بيشتري نشان مي
شود و  کرده از ميزان سوگيري توجه کاسته مي زايش مدت ترک در افراد ترکو بالعکس با اف است 

 . باشدها کمتر از گروه وابسته به مواد افيوني مي زمان واکنش در آن
  

  . وابستگي به مواد، سوگيري توجه :يكليدواژگان 
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و نمايي اين اطالعات  باز يشيوه ي كسب اطالعات از جهان، روانشناسي شناختي با نحوه
دهـي   ي استفاده از آن به منظـور جهـت   ي آن و شيوه ي ذخيره تبديل آن به دانش، نحوه

 فرآينـدهاي  ي سـتره گ سراسـر  شـناختي روانشناسـي . كـار دارد  و به توجه و رفتار ما سر
، توجـه،   هـا  طـرح  از احساس گرفتـه تـا ادراك، بازشناسـي   : گيرد برمي روانشناختي را در

ــه ذهنــي ، تصويرســازي ، تفكــر مفهــوم يــادگيري، حافظــه، تشــكيل ،  ســپردن خــاطر، ب
  .دهد مي هاي رفتار را تحت پوشش قرار ي ميدان همه و  و فرآيندهاي رشد ها هيجانزبان،

مدل «شود، از سوي روانشناسان شناختي پذيرفته مي هايي كه معموالً يكي از مدل
ردازش اطالعات مطرح هاي پ دو سوال مهمي كه توسط مدل. است» ۱پردازش اطالعات

مراحلي كه طي آن  -۱: ، عبارتند از شناسان شناختي است ، و موضوع بحث روان شده
به چه شكلي اطالعات در ذهن انسان ارايه  - ۲ اند؟ و  ، كدام شود اطالعات پردازش مي

  ).۱۳۷۱سولسو، (گردد؟ مي

» ۲ي توجهسوگير«هاي مربوط به اعتياد،  هاي نظري عمده در نظريهيکي از بحث
اند که پردازش اطالعات  عوامل شناختي در وابستگي به مواد افيوني نشان داده. باشد مي

 ،۳دن هات ون(مرتبط با مواد افيوني درافراد وابسته با سوگيري توجه همراه است 
ها  اولويت» ۴يافته گزيني سامان تر بر«سوگيري در اين جا براي توصيف هر نوع   ).۱۹۹۷

ها كه  گيرد، به ويژه آن دسته از اولويت گيري مورد استفاده قرار مي در جهت تصميم
اين . دهندگزينش يا واگزينش اطالعات داراي معناي هيجاني را تحت تاثير قرار مي

ها ممكن است ما را به اين انگاره برساند كه افراد وابسته به مواد  پردازي گونه نظريه
انگيز را بيشتر  هاي وسوسه ت مربوط به محركافيوني احتمال بيشتري دارد كه اطالعا

 گزيـنند يا در بـرخي از اختـالالت روانشناختي ماننـد اضطراب و افـسردگي كه افـراد بر
  هاي هيجاني منفي هستند، احتمال بيشتري دارد كه اطالعات هماهنگ با مستعد حالت

  

  

  

2- attention bias 
4- systematic preference 

1- information processing model 
3- Van den hout 
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تواند در بسياري از مراحل پردازش  گزينشي از اين دست مي. خلق منفي را برگزينند
پردازش محرك برجسته به طور عمده ). ۱۳۸۰كالرك، (دهد  اطالعات هيجاني روي

 ).۲۰۰۵ تيفاني و همكاران،(گردد  ماهيت خودكار داشته و به ندرت توسط افراد كنترل مي

 ،۱شيفر(مصرف مواد با يكديگر در ارتباطند ءنقص شناختي، سوگيري توجه و سو
گيري توجه در اختالالت مختلف وابستگي  ره وجود سو با در  مطالعات متعددي). ۲۰۰۷

) ۱۹۸۱، ۳؛ باور۲۰۰۳، ۲به نقل از فرانكن آلپورت؛(» الكل«به مواد مثل وابستگي به 
) ۲۰۰۰فرانكن و همكاران، (» كوكائين«و ) ۱۹۹۷ران، ستورمارک و همكا(» نيكوتين«

ه دست آمده كه افراد وابسته به مواد در درگيري با ـجه بين نتيه و اـصورت گرفت
هاي نظري عمده اكنون يكي از بحث. شوندمي هط به مواد با مشكل روب هاي مربومحرك

آيندهاي شناختي مثل صرف مواد كسب اطالعات در مورد فرءوابستگي و سو ي در زمينه
رابينز و همكاران، به نقل از  ؛۲۰۰۰و همكاران،  ۴ارنشتين(باشد  حافظه و توجه مي

 ).۱۳۸۴ ان،يرحمان

پردازاني که به بررسي چگونگي رابطه شناخت و هيجان در ايجاد بسياري از نظريه
ي  جنبه تواند با هر دو اند که هيجان مي اند، بدين نتيجه رسيده برانگيختگي پرداخته

 اعتقاد دارند) ۱۹۹۴( ۵براي مثال، ولز و متيوس. انتخابي و سوگيري توجه مرتبط باشد
شود که سوگيري توجه انتخابي با  هاي هيجاني موجب مـي که تهديد ناشي از آشـفتگي

ي  برخي محققين نيز با مطرح کردن يک نظريه. هاي منفي ديگر همراه شود محرک
ي يک  خي اختالالت روانپزشکي، برانگيختگي را به منزلهعمومي در مورد اضطراب و بر

  .اند که نقش آن در سوگيري توجه مهم اما مبهم است ي اساسي دانسته مؤلفه

  هايي تـوجه اي وجـود دارد كه افراد به طور انتخابي به نشانـه شواهد قـابل مالحـظه 

  
  

 

2- Franken 
4- Ornstein 

1- Schafer 
3- Bower 
5- Wells & mathews 
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، همكارانستورمارك و  (ي هيجاني آنها در ارتباط است  جسته كنند كه با موضوعات بر مي
كنند  بيني مي هاي مشوق وابستگي به مواد، پيش نظريه ). ۱،۱۹۹۰داگليش و واتز ؛۱۹۹۷

گردد، جذاب و خواستني شده و توجه را به خود  محركي كه با مصرف مواد همراه مي
. شودبخاطر چنين محركي، براي افراد، برجستگي انگيزشي ايجاد مي. جلب مي نمايد

در اين . سازي شود تواند به عنوان سوگيري توجه مفهومها مي اشتغال ذهني با اين نشانه
ه و توجه  فرآيند، تمايل به محرك مربوط به مواد بيشتر شده، محرك برجسته گرديد

،  شود بنابراين جلب نموده و جذاب ميمحركي كه توجه را . نمايدبيشتري دريافت مي
رابينسون و  (نمايد  طرف هدف خاص هدايت مي  گرايش را افزايش داده و رفتار را به

 ).۱۳۸۴ ان،ي، به نقل از رحمان۲بريدچ

پردازاني که به بررسي چگونگي رابطه شناخت و هيجان در ايجاد  بسياري از نظريه
ي  تواند با هر دو جنبه اند که هيجان مي يدهاند، بدين نتيجه رس برانگيختگي پرداخته

انتخابي و تمرکز توجه مرتبط باشد و سوگيري پردازش اطالعات هماهنگ با خلق و 
گرداني محرک هماهنگ با آن هيجان  افزايش سطح هر هيجان، با سوگيري پردازش رمز

 ).۱۹۸۱باور، (همراه است 

را براي سنجش اين که آيا  ۴آزمون استروپ ۲۰۰۱  در سال ۳شارما، آلبري وکوک
آيا اين که  کنند وهاي مربوط به الکل توجه مي بيماران الکلي به طور انتخابي به محرک

که نتايج حاکي از اين بود كه . ، به کار بردند زمان واکنش با گروه کنترل متفاوت است
ز کلمات در افراد الکلي زمان واکنش براي پاسخ به رنگ کلمات مربوط به الکل بيشتر ا

  ).۱۹۹۰، ۵گري(خنثي بود 

اي انجام دادند که هدف اصلي آن بررسي  مطالعه   ۲۰۰۱   الـدر س ۶تونشند و دوکا
  متفاوت عمل اين موضوع بود که آيا افراد الکلي در توجه به الکل نسبت بـه گروه کنترل

  

  

2- Robinson & Berridge 
4- stroop test 
6- Townshend & Duka 

1- Dulgleish & Watts 
3- Sharma & Albery & Cook 
5- Gray 
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گيري استفاده شد و سو» ۱دات پروب«آزمايه  براي انجام اين تحقيق، از. يا خير كنند مي
نتايج حاكي . شدخير در پاسخ به تصاوير و كلمات سنجيده ميتوجه با توجه به زمان تأ

هاي مربوط به الكل وجود  ركاز آن بود كه در افراد الكلي سوگيري توجه نسبت به مح
، توجه معتادين به سمت  دارند هاي شناختي كه بيان مي اين امر از نظريه داشت و
عالوه بر اين، در اين تحقيق . كند شود حمايت مي هاي مربوط به مواد كشيده مي محرك

ي كنون ترك نكرده بودند، سوگيري بيشتر افراد مبتال به عود نسبت به افراد الكلي كه تا
همين نتايج طي تحقيقي مشابه . هاي مربوط به مواد نشان دادند را نسبت به محرك

وجود سوگيري توجه نسبت . نيز به دست آمده است) ۱۹۹۳(وهمكاران  ۲توسط الوي
و  ۴، مگ)۱۹۹۷(و همكاران  ۳، جانسن)۱۹۸۱(به كلمات مربوط به الكل توسط باور 

 .نيز به اثبات رسيده است )۲۰۰۱(و شارما و همكاران ) ۲۰۰۳(همكاران 

دات تصويري را براي سنجش سوگيري  آزمايه پروب) ۲۰۰۳(و همكاران  ۵برادلي
 دات تصويري از پروب) ۲۰۰۰(كاران ـمو ه ۶توجه در افراد سيگاري به كار برده و لوبمن

براي نشان دادن سوگيري توجه نسبت به تصاوير مربوط به مواد درافراد وابسته به مواد 
  . سوگيري توجه در اين افراد بود دهنده نتايج هر دو تحقيق نشان. ي استفاده كردندافيون

 ن با توجه به مباحث فوق، هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطة بين مدتيا بنابر
انگيز مربوط به مواد هاي وسوسه توجه نسبت به محرك  مصرف و ترك در سوگيري

هاي زير در اين  باشد و فرضيه ي و ترک کرده ميگروه وابسته به مواد افيون افيوني در دو
  :گردد پژوهش مطرح مي

زمان واکنش به کلمات محرک ( سوگيري توجه بين مدت مصرف مواد افيوني و -۱
  .رابطه وجود دارد) هزارم ثانيه ۵۰۰در 
  زمان واکنش به کلمات محرک در (سوگيري توجه  بين مدت ترک مواد افيوني و -۲
  

  

2- Lavy 
4- mogg 
6- Lubman  

1- probe dote task 
3- Johnsen 
5- Bradley 
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  .وجود دارد  رابطه) هزارم ثانيه ۵۰۰

  روش

    آماريي و نمونهجامعه 
بيماران  ي، شامل كليه افراد وابسته به مواد افيوني»  آماري يجامعه «در پژوهش حاضر 

 ر واد مخدر هستند كه دسال با اختالل وابستگي به م ۶۵تا  ۱۸مذكر بستري و سرپايي 
پروري  هاي ترك اعتياد و مراكز بازبه كلينيك ۱۳۸۶بهار  و ۱۳۸۵طي زمستان سال 

،  اند و يا دراين مراكز دژ مراجعه كرده هاي تكاب و شاهين دولتي و خصوصي شهرستان
، از بين اين  هاي معتبر انجام يافته در اين زمينه با استناد به پژوهش.  اند بستري شده

اين گروه از افراد براساس تشخيص .  نفر وابسته به مواد افيوني انتخاب گرديدند ۳۰افراد
، توسط يک  DSM-IVبراساس  باليني ساختارنايافته ة، مصاحب پزشك و همچنين روان

بدين صورت كه اگر تشخيص .  انتخاب گرديدند  شناسي باليني نفر كارشناس ارشد روان
، جهت اجراي ابزار  ، فرد به عنوان آزمودني وان بودپزشك همخ شناس و روان روان

افراد ترك . شد ، در غير اين صورت، آزمودني كنار گذاشته مي گرديدسنجش انتخاب مي
اند  و در طي  آميز داشته ي افراد مذكري كه ترك كرده و درمان موفقيت كرده از كليه

هاي  شهرستان) NA( »۱عتادان گمنامـم «در انجمن  ۱۳۸۶هار ـو ب ۱۳۸۵زمستان 
هاي  پژوهشدژ شركت كرده بودند، انتخاب گرديدند و با استناد به  تكاب و شاهين

باشند و مالكي كه براي اين  نفر مي ۳۰معتبر انجام يافته در اين زمينه، تعداد اين افراد 
روز از زمان ترك آنها سپري   ۹۰بود بدين شرح است كه  شده افراد در نظر گرفته

  .هاي وابستگي به مواد نباشند و داراي مالك باشد شده

  به منظور .است »  گيري در دسترس نـمونه«گيري تـحقيق حاضر از نوع  روش نـمونه
  

  

 1- narcotic anonymous(NA) 
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ي  اساس سن، سطح تحصيالت و نوع ماده ها بر شناختي، تمام گروه كنترل اثرات جمعيت
  .سازي شدند متابا يكديگر  ه) مواد افيوني(مصرفي 

  گيریاندازهابزارهاي 

  :هاي زير استفاده شده است در پژوهش حاضر از ابزار

ارزيابي سوگيري توجه و انتقال توجه   براي» داتپروب« ي آزمايه :داتي پروب آزمايهـ ۱
ابزار پژوهش در اين . گيرد بينايي توسط روانشناسان شناختي مورد استفاده قرار مي

،  )۲۰۰۲( ۱، ارمن )۲۰۰۱(، تونشند و دوكا  )۱۹۹۷(مارك  اد از ستورتحقيق  به استن
ي  آزمايه) ۱۳۸۴(و رحمانيان و همکاران ) ۲۰۰۳ (و مگ و همكاران ) ۲۰۰۳(فرانكن 
در . تدوين گرديده است »۲فلش«اي  اين آزمايه توسط برنامه رايانه. باشد دات مي پروب

مربع مستطيل روي صفحه كامپيوتر دو  ةهاي مخصوصي به وسيلاين برنامه، مكان
+) عالمت(يك نقطه مركزي . ، يكي در راست و ديگري در سمت چپ طراحي شده است
ها دو كلمه به طور هم  داخل مستطيل. ، وجود دارد به عنوان نقطه ثابت در وسط صفحه،
جاي يكي از (*) سپس دو كلمه ناپديد شده و يك محرك هدف . شود زمان ظاهر مي

كلمه محرك مانند ترياک، سرنگ و  ۲۰(كلمه  ۴۰در اين آزمايه . گردد هر ميكلمات ظا
طراحي شده است كه هر جفت كلمه چهار بار در ) كلمه خنثي مانند چراغ، ماشين  ۲۰

محرك هدف يك بار جايگزين كلمه مربوط به مواد و يك . شوند طول آزمايش تكرار مي
  .گردد بار جايگزين كلمه خنثي مي

 :آيد، چهار نوع كوشش مختلف براي هر جفت كلمه به وجود مي بنابراين

كلمه مربوط به مواد و  ـ ۲ دو در سمت چپ کلمه مربوط به مواد و محرك هدف هرـ ۱
هدف  كلمه مربوط به مواد در سمت چپ و محرك ـ۳ دو در سمت راست محرك هدف هر
  .در سمت چپ كلمه مربوط به مواد در سمت راست و محرك هدفـ ۴ در سمت راست
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دو محرك  در هر گروه، يك تركيب از هر. شوندمي يهكوششي ار ۴۰كلمات در دو گروه 
گردد، يك دفعه محرك هدف جايگزين كلمه مربوط به مواد شده و يك  ه مييدو بار ارا

ها، به اين ترتيب، در نيمي از كوشش. شوددفعه محرك هدف جايگزين كلمه خنثي مي
محرك هدف جايگزين كلمه مربوط به مواد، و نيمي ديگر، محرك هدف جايگزين كلمه 

ها كلمه مربوط به مواد در سمت شود؛ و به همين ترتيب در نيمي از كوشش خنثي مي
 يةترتيب ارا. شوديـه مئربوط به مواد در سمت راست اراـچپ و نصف ديگر كلمه م

ها، براي هر  كوشش درون گروه ئةوده ولي ترتيب اراها ثابت ب ها در تمام آزمودنيگروه
  . گيرد آزمودني به صورت تصادفي صورت مي

هاي وابستگي به مواد افيوني را  سنجش پايايي اين ابزار با سي نفر افرادي که مالک
 روايي صوري و. را نشان داد/.  ۷۱دارا بودند به کمک روش بازآزمايي، ضريب همبستگي

 .  ييد شده استأچند تن از اساتيد روانشناسي ت مکمحتوايي آن به ک

 DSM-IV نايافته براساس ي باليني ساختار مصاحبه : ي باليني ساختار نايافته مصاحبه -۲

بدين صورت كه اگر . شناسي باليني صورت گرفت و توسط يك نفر كارشناس ارشد روان 
ودني جهت اجراي پزشك همخوان بود، فرد به عنوان آزمشناس و روانتشخيص روان

 .گرديدابزار سنجش انتخاب مي

  شرايط و روش اجراي پژوهش

قدرت «اينچ و  ۱۵با صفحه نمايش » ۱رايانه دستي«دات توسط يك ي پروب آزمايه 
در طي آزمايش آزمايشگر حضور مداوم و فعال . پيكسل اجرا شد ۶۰۰×۸۰۰ »۲تشخيص

هر آزمودني به صورت . کند گيري  سخ جلوگونه پاسخ تصادفي و عدم پا داشت، تا از بروز هر
نمايش رايانه  متري صفحهسانتي ۵۰ي  آزمودني در فاصله. گرفت  انفرادي مورد آزمون قرار

  :شدبه آزمودني ارائه مينشست و دستور كار به اين صورت  بر روي صندلي مي
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، جاي يكي از كلمات يك عالمت  فاصله بعد از آنشود، بال دو كلمه روي صفحه ظاهر مي
شود كه بر حسب جاي ستاره كليد چپ يا راست صفحه كليد را   ظاهر مي )∗(ستاره 

در . كوشش بود ۱۰شد كه شامل  بعد از آموزش، يك كار تمريني ارايه مي. فشار دهيد
مربوط به  شدند كه هيچ كدام از كلمات بار تكرار مي جفت كلمه يک ۱۰كوشش  ۱۰اين 

كوشش  ۸۰بعد از اتمام تمرين، آزمودني . شد مواد نبودند و در آزمايش اصلي ارائه نمي
در وسط صفحه كامپيوتر ) +(هر تالش با ظهور نقطه ثابت . كرد را بدون وقفه دنبال مي

پس از محو نقطه ثابت، يك جفت كلمه به مدت يک دوم . شد ثانيه شروع مي ۱به مدت 
هر دفعه، يكي از كلمات در سمت راست . گرديد روي صفحه ظاهر مي) هنيم ثاني(ثانيه 

شدند  وقتي كه كلمات ناپديد مي. گرفت نقطه ثابت و ديگري در سمت چپ قرار مي
محرك هدف روي صفحه باقي . شد ظاهر مي) *(جاي يكي از كلمات محرك هدف 

داد،  كليد را فشار نمي ثانيه آزمودني ۲اگر تا . ماند تا آزمودني كليد را فشار دهد مي
  . شد كلمه بعدي ظاهر مي جفت

  ها روش تجزيه و تحليل داده

افزار  کارگيري نرم هاي پژوهش به منظور تجزيه و تحليل نتايج، با به توجه به فرضيه با
هاي توصيفي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده  عالوه بر آماره SPSS-11.5اي  رايانه

  . شده است

  هايافته

ها را بر اساس وضعيت تأهل،  خصوصيات جمعيت شناختي آزمودني ۱ي  ل شمارهجدو
  .دهد شغل، سطح تحصيالت و جنس نشان مي
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  ها بر اساس عوامل دموگرافيکهاي توصيفي براي آزمودني داده )۱(شماره  جدول
 هوگر

عوامل 
  دموگرافيک  

وابسته به 
مواد 
  افيوني

درصد   فراواني
 درصد  نيفراوا  ترک کرده  فراواني

  فراواني
تعداد کل 

  گروه ۲در 

  ۲۹  %۴۳  ۱۳  مجرد  %۵۴  ۱۶  مجرد  وضعيت تاهل
  ۳۱  %۵۷  ۱۷  متاهل  %۴۶  ۱۴  متاهل

  ۳۰  %۵۰  ۱۵  بيکار  %۵۰  ۱۵  بيکار  شغل
  ۳۰  %۵۰  ۱۵  شاغل  %۵۰  ۱۵  شاغل

  تحصيالت

  ۳۱  %۵۴  ۱۶  زير ديپلم  %۵۰  ۱۵  زير ديپلم
ديپلم و 
 فوق ديپلم

ديپلم و   ۴۰%  ۱۲
  ۲۴  %۴۰  ۱۲  لمفوق ديپ

ليسانس و 
ليسانس و   %۱۰  ۳  باالتر

  ۵  %۶  ۲  باالتر

  -  -  -  زن  -  -  زن  جنس
  ۶۰  %۱۰۰  ۳۰  مرد  %۱۰۰  ۳۰  مرد

 

      
ميانگين و انحراف معيار دو گروه را از لحاظ وضعيت سني و مدت  ۲ي  جدول شماره

ه سال و مدت مصرف و ترک مواد به ترتيب ب. دهد مصرف و ترک مواد افيوني نشان مي
  .گرديدماه در رايانه ثبت مي

  

دو گروه آزمودني از لحاظ وضعيت سني و مدت مصرف و ترک  ي مقايسه )۲( شماره جدول
  افيوني  مواد

ها   شاخص   
 گروه

 ميانگين
 سن

 انحراف معيار
)ميانگين(  

ميانگين مدت 
)سال( مصرف  

انحراف معيار 
)ميانگين(  

 ميانگين مدت
)ماه( ترک  

 انحراف معيار
)ميانگين(  

۲۷/۳۲ وابسته به مواد افيوني  ۱۴/۸  ۲۵/۷  ۲۱/۶  - - 
۶۵/۳۲ ترک کرده  ۷۳/۱۰  - - ۷۶/۱۴  ۴۲/۷  
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 ها به حاالت مختلف ميانگين و انحراف معيار زمان واکنش آزمودني ۳ي  جدول شماره در
  .شود کلمات مشاهده مي يارائه

  

ية ها به حاالت مختلف ارا مودنييانگين و انحراف معيار زمان واکنش آزم )۳( شماره جدول
  کلمات

  ها شاخص                
  گروه

  محرک  کلمات
)ms ۵۰۰(  کلمات  انحراف معيار  

  انحراف معيار  )ms۵۰۰(خنثي 

  ۳۴/۱۴۶  ۶۱۹  ۳۸/۱۴۰  ۴۳/۵۸۹  وابسته به مواد افيوني
  ۶۵/۹۹  ۴۹۶  ۸۲/۹۵  ۶۳/۴۹۶  ترک کرده

  

ي بين مدت مصرف مواد  ي اول تحقيق مبني بر رابطه به منظور بررسي فرضيه
از ضريب ) هزارم ثانيه ۵۰۰زمان واکنش به کلمات محرک در (افيوني وسوگيري توجه 

نشان داده  ۴ي  دست آمده در جدول شمارهه نتايج ب. همبستگي پيرسون استفاده شد
  .شده است

  

مواد  مصرف  متغيرهاي مدت ي بين رابطه  ون برايپيرس ضريب همبستگي )۴(شماره  جدول
  و سوگيري توجه

 يدرجه  متغيرها
سطح   تعداد  آزادي

ميزان   آزمون  آلفا  داريمعني
  نتيجه  همبستگي

مدت مصرف 
 مواد افيوني و
  سوگيري توجه

  /.+۸۷  دو دامنه  ۵%  ۹۵%  ۳۰  ۲۹
فرض صفر رد و 

فرض خالف 
  شود پذيرفته مي

  

دهد که ميزان همبستگي بين دو متغير مدت  نشان مي ۴هاي جدول  نتايج داده
مصرف مواد افيوني در افراد وابسته به مواد افيوني و زمان واکنش به کلمات محرک 

. دار است درصد معني ۵باشد که اين ميزان همبستگي در سطح آلفاي  مي  /.+ ۸۷
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صد اطمينان در ۹۵شود و با  شود و فرض خالف پذيرفته مي بنابراين فرض صفر رد مي
توان گفت که بين مدت مصرف مواد افيوني و سوگيري توجه در افراد وابسته به مواد  مي

داري  وجود دارد و هر چه زمان مصرف مواد بيشر  معني ي قوي مستقيم و افيوني رابطه
  .شود باشد، زمان واکنش به کلمات محرک بيشتر مي

 بين مدت ترک مواد افيوني وي  ي دوم تحقيق مبني بر رابطه براي بررسي فرضيه
از ضريب ) هزارم ثانيه ۵۰۰زمان واکنش به کلمات محرک در (سوگيري توجه 

  . درج شده است ۵ي  اين نتايج در جدول شماره. همبستگي پيرسون استفاده شد

ي بين مدت ترک مواد و سوگيري  ضريب همبستگي پيرسون براي رابطه )۵( شماره جدول
  توجه

درجه  متغيرها
ديآزا  

 سطح  تعداد
داريمعني ميزان  آزمون آلفا 

 همبستگي
 نتيجه

مدت ترک مواد افيوني 
سوگيري توجه و  ۲۹ ۳۰ ۹۵%  ۵%  

دو 
-/.۸۶ دامنه  

فرض صفر رد و فرض 
شود ميخالف پذيرفته  

  

دهد که ميزان همبستگي بين دو متغير مدت  نشان مي  ۵هاي جدول  نتايج داده
منفي و غيرمستقيم است که اين  ةست و نوع رابطا -/.۸۶ترک مواد وسوگيري توجه 

باشد، بنابراين فرض صفر رد  دار مي درصد معني ۵ميزان همبستگي در سطح آلفاي 
درصد  ۹۵شود و با  دار بودن رابطه پذيرفته مي شود و فرض خالف مبني بر معني مي

ت محرک توان گفت که بين مدت ترک مواد افيوني و زمان واکنش به کلما اطمينان مي
ي منفي قوي وجود دارد و هر چقدر مدت ترک مواد افيوني  رابطه) سوگيري توجه (

 .شود بيشتر باشد، از ميزان سوگيري توجه کاسته مي
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  گيريو نتيجه بحث

بين مدت مصرف و ترک را در سوگيري توجه نسبت به  ةاين پژوهش در کل رابط
دو گروه وابسته به مواد افيوني و ترک انگيز مربوط به مواد افيوني در  هاي وسوسهمحرک

  .کرده مورد بررسي قرار داده است

، نتايج نشان داد که بين مدت مصرف و سوگيري  ي اول پژوهش در ارتباط با فرضيه
انگيز مربوط به مواد افيوني در افراد وابسته به مواد  هاي وسوسهتوجه نسبت به محرک
افزايش مدت مصرف مواد افيوني، افراد وابسته  به طوري که با. افيوني رابطه وجود دارد

   .دهند هاي مربوط به مواد سوگيري بيشتري را نشان مي نسبت به محرک

هاي مربوط به  افراد وابسته به مواد افيوني نسبت به محرک) ۱۹۹۸(به اعتقاد موگ  
مصرف دهند که اين رفتارها، با افزايش مدت  مواد رفتارهاي گرايشي بيشتري را بروز مي

توان اذعان داشت  و برپايه نتايج تحقيقات قبلي مي. با افزايش وسوسه نيز همراه است
ي مصرف مواد بيشتر باشد، ميزان سوگيري توجه نسبت به  که هر چقدر ميزان وسوسه

اين نتيجه با نتايج لوبمن وهمکاران  .گردد هاي مربوط به مواد نيز بيشتر مي محرک
قل از ـه نـمکاران، بـدريچ و هـ، دي)۲۰۰۲(مکاران ـرمن و ه، ا)۱۹۹۲( ۱، مودل)۲۰۰۰(

) ۲۰۰۳؛ به نقل از فرانکن، ۱، گيلبرت)۱۹۹۹، ۲۰۰(، فرانکن و همکاران )۲۰۰۳فرانکن، 
  .باشد همسو مي

ي دوم پژوهش، نتايج نشان داد که افراد ترک کرده نسبت به  در ارتباط با فرضيه
در حالي که در افراد . دهند متري نشان ميهاي مربوط به مواد سوگيري توجه ک محرک

وجود سوگيري توجه نسبت به  .باشد وابسته به مواد افيوني اين سوگيري بيشتر مي
، )۱۹۹۳(هاي مربوط به مواد در افراد وابسته به مواد توسط رابينسون و بريدج  نشانه
  ظام ـن اليتعـف ةدـکنن عکسـمن» توجه وگيريـس«ها ـبرطبق الگوي آن. دـي شـبين پيش
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هاي  به طوري که در ابتدا سوگيري نسبت به نشانه. باشد مي» مشوق -حساسيت«
هاي  ، سپس پردازش شناختي محرک مربوط به مواد توسط اين نظام تعديل گرديده

را  ها توجه بنابراين، اين نشانه. گردد مربوط به مواد، باعث برجسته شدن اين نشانه مي
دهند، به طوري که ناديده گرفتن  به خود جلب کرده و رفتارهاي گرايشي را افزايش مي

 هاي مصرف مواد هـراي خاتمه دادن به تکانـکرده ب در مقابل افراد ترک. آنها مشکل است
دهند که اين امر باعث کاهش ميزان  افيوني، رفتارهاي اجتنابي بيشتري را نشان مي

و بر طبق الگوي اين . گردد به دنبال آن سوگيري توجه ميي مصرف مواد و  وسوسه
باشد، در افراد  مي» مشوق - حساسيت«ي فعاليت نظام  کننده پژوهشگران که منعکس

انگيز توجه کمتري را به خود  هاي وسوسه، محرک ترک کرده و  در دوران ترک مواد
 . شود استه مينمايند و با افزايش مدت ترک از ميزان سوگيري توجه ک معطوف مي

دست آمده با ه نتايج ب. افتد ي اين فرآيندها به صورت ناخودآگاه اتفاق مي کليه
، جانسن و )۲۰۰۳(، موگ و همکاران )۱۹۸۱(، باور )۲۰۰۱(هاي تونشند و دوکا  يافته

، ارمن و )۱۹۹۳(و همکاران  ۲، گراس)۲۰۰۰( ۱فيرايند و ، واترز)۱۹۹۷(همکاران 
همسو ) ۲۰۰۰(، لوبمن و همکاران )۲۰۰۳(ي و همکاران ، برادل)۲۰۰۲(همکاران 

  .باشد مي
يکي از داليل وجود سوگيري توجه بيشتر در افراد وابسته به مواد افيوني پديده 

اين پديده که مبين وجود اختالل در پردازش اطالعات کنوني فرد است، . تداخل است
و يا افراد وابسته به مواد افيوني  O.C.Dمثالً در بيماران شود؛  به داليل متفاوت ايجاد مي

گيرد،  مي ها صورت زماني که فرآيند پردازش اطالعات جديد مانند تعيين رنگ کلمه
 هاي پردازش پيشين يعني درگيري ذهني فرد وسواسي يا وابسته به مواد افيوني با محرک

عامل يک  یدر نتيجه، پردازش جديد به مثابه. برانگيزاننده همچنان در جريان است
   .تر پاسخ دهد ظام شناختي فرد کندشود که ن کند و موجب مي مزاحم عمل مي

  
  

2- Gross 1- Waters & Feyerabend 
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و يا وابسته به مواد افيوني داراي سوگيري  O.C.Dيعني به خاطر اينکه افراد داراي 
ي نخست به محتواي اين  ها هستند، توجه آنها در وهله خودکار نسبت به محرک

شود تا با حداکثر سرعت پاسخ  شود و زماني که از آنها خواسته مي ها معطوف مي محرک
هاي کمتري را  شود و در مقايسه با افراد بهنجار، تعداد محرک دهند، تداخل ايجاد مي

  هاي نسبتاً خنثي تنها يک پردازش  اما از آنجا که در مورد مـحرک. کنند تعيين رنگ مي
شود و اختاللي هم در  ي تداخل ايجاد نمي و پديده) ثانويه پردازش(پذيرد  ميصورت 

  ).۱۳۸۵ فراهاني و همکاران،(گردد  دهي آنها ايجاد نمي سرعت پاسخ
سطح باالي گوش به زنگي : توان به عوامل متعددي مانند عالوه بر موارد ياد شده مي

هاي توجه، ميزان  هاي مربوط به مواد، فقدان توانايي تعديل فرآيند در ارتباط با محرک
 مصرف و صفات شخصيتي را اضافه کرد که نقش مؤثري را در سوگيري توجه ايفا

گيري توجه نقش  نکه سويبا توجه با ا  توان گفت با توجه به موارد ذکر شده مي. کنند مي
ا ناموفق يز يآمتيدرمان موفق ينيب شيو مصرف مجدد و پ ۱مهمي را در ابتال به عود

و  يونيتوجه در افراد وابسته به مواد اف يريپژوهش در ارتباط با سوگق و يدارد، تحق
رسد و با توجه به  يـبه نظر م يضرور يزشکـپ ماران روانـير بياـز سيمبتال به عود و ن

توجه  يرين که در افراد وابسته به مواد سوگيپژوهش و نظر به ا يعمل يهاافتهي
د يمدنظر داشت، تأک يدر مداخالت درمان توانيکه م ياز موارد يکيشود، يم مشاهده

  .  باشديم يبر پردازش شناخت
عدم امکان : مانند يپژوهش حاضر به موارد يها تيتوان از محدود يت ميدر نها

کنترل دقيق مدت مصرف و ميزان ماده مصرفي توسط افراد وابسته به مواد اشاره کرد، 
نداشت، چرا که آنها در انجمن اما مشکل کنترل مدت ترک در گروه ترک کرده وجود 

  .کنندمعتادان گمنام به طور دقيق روزهاي ترک را يادداشت مي

  
  

 1- relapse 
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هاي شناختي دخيل در وابستگي به مواد از  گران بعدي ساير جنبهبهتر است پژوهش
بين  ةجمله سوگيري حافظه و ادراک را مورد بررسي قرار دهند، و يا به بررسي رابط

  .اي شخصيتي و سوگيري توجه بپردازندهويژگي

  

  

  ۱۶/۱۰/۸۶  :ی مقالهی اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۳/۷/۸۷  : ی نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۸/۱۰/۸۷  :تاريخ پذيرش مقاله
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