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  دهيچک
 را با شکست مواجه يباشد که اقدامات درمان ي مرتبط با مصرف مواد ميها اد، ولع و نشانهي اعتيها ن مولفهيزتري از چالش برانگيکي :نه وهدفيزم

ش يبه قشر پ) tDCS( ق جمجمهي از طرميان مستقيک با جري تحري اثربخشين مطالعه بررسيهدف از ا .شود ه و منجر به عود مصرف مواد ميکرد
  .وم بودي توجه در مردان وابسته به اپيري سوگيها بر ولع مصرف مواد و نشانه) LDLPFC(  چپي جانبي خلفيشانيپ

 در يريـ گ صـورت نمونـه    نفر به٤٤تعداد . پس آزمون و گروه کنترل بود  -ش آزمون ي با طرح پ   يشيک مطالعه شبه آزما   يق  ين تحق يا :يروش بررس 
ش، ي گروه آزماي برايقبل از شروع مداخله درمان . قرار گرفتند )  نفر ٢٢(و کنترل   )  نفر ٢٢(ش  يدو گروه آزما    در يطور تصادف  دسترس انتخاب و به   

   جلـسه ١٠ يش طـ يگـروه آزمـا  . جان مـورد آزمـون قـرار گرفتنـد    ي استروپ هيوتري ولع مصرف مواد و آزمون کامپ يها هر دو گروه با پرسشنامه    
 گـروه  ي بـرا يپس از خاتمه طـرح درمـان  . افت نمودندي مغز را دريکيک الکتريآمپر تحر يلي م٢موالتور با باشدت  ي توسط دستگاه است   يا هقي دق ٢٠

هـا بـا اسـتفاده از آمـار      جان قرار گرفتنـد و داده ي استروپ هيوتري ولع مصرف مواد و آزمون کامپيها ش، هر دو گروه مورد آزمون پرسشنامه يآزما
  . ل شدنديره تحلي چند متغسانيل کوواريو آزمون تحل يفيتوص

ـ    يآنـد  tDCS کـه  ج نشان داد  ي نتا :ها افتهي   يري چـپ موجـب کـاهش سـطح ولـع مـصرف و کـاهش سـوگ        ي جـانب ي پـشت يشانيـ ش پ ي قـشر پ
 در نمـرات پـس   ،ش و کنتـرل ي دو گـروه آزمـا  يها ين آزمودنيو ب.وم شده بوديش نسبت به گروه کنترل، در افراد وابسته به اپ يتوجه در گروه آزما   

 ).>٠٠١/٠P( ي وجود داشتمعنادارآزمون تفاوت 
نه کاهش ولع مصرف مواد ي در زميحات مهمي تلو، چپي جانبي پشتيشانيش پي قشر پيآند tDCS هاي اين پژوهش  براساس يافته:يريجه گينت

ـ ني جهت اسـتفاده در کل ي موثريوه درمانين شعنوا وم داشته و به   ي توجه در افراد وابسته به اپ      يري سوگ يها  نشانه يو بهبود  ـ  درمـان اعت يهـا  کي اد ي
  .گردد يه ميتوص
   توجه، ولع مصرفيري، سوگtDCSوم، ياد به اپياعت:  كليديگانواژ
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  مقدمه
 مـزمن و عـود کننـده    يک اختالل مغز  ي به مواد    يوابستگ     

 ياري بس يها نهيماران و کل جامعه را متحمل هز      يباشد که ب   يم
ـ به ب ). ١( کند يم  يتگکـا وابـس  ي امريپزشـک  ان انجمـن روان  ي

) يجـسمان  (يکـ يزي و ف  ي رفتـار  يمواد از دو مفهوم وابستگ     به
ـ  بـر فعال  ي رفتار يدر مفهوم وابستگ  . برخوردار است  ت مـواد  ي

ـ  مـصرف پاتولوژ   ي و شواهد مربوط بـه الگـو       يابي د يـ ک تاک ي
 ي بـه اثـرات جـسمان      ي جـسم  يکه وابستگ  يدر حال ،  شود يم

ـ . گـردد  يمتعدد مصرف مـواد اطـالق مـ        يها دوره  عـالوه، ه  ب
 از عالئـم  يا  مجموعـه  ،مـواد   بـه  ي وابـستگ  يژگـ ين و يتـر  مهم

 است که با وجود مواجهه با       يشناخت  و روان  يرفتار ،يشناخت
مـصرف کننـده     از اسـتعمال مـواد،  يمشکالت قابل توجه ناش   

 از  ييقت الگـو  يدر حق . دهد يهمچنان به استفاده از آن ادامه م      
  تحمـل، ی دهيـ مصرف مکرر وجود دارد که معموال به بروز پد   

 شـود  ي مصرف مـواد منجـر مـ       ي اجبار يت و رفتارها  يمحروم
ـ  بـه مواد،ولـع      ي وابـستگ  يهـا   از تجربه  يکي ).٢( ا وسوسـه   ي
 ،ي در تـداوم وابـستگ  يديـ ک مفهـوم کل يعنوان   باشد که به   يم

ـ ولع تجربه خودآگاه تما .سوء مصرف و عود نقش دارد   ل بـه  ي
ـ  ولـع    ها نشان داده کـه     ين بررس يهمچن. مصرف مواد است   ا ي

) ٣(ب برسـاند  ي فرد آسـ ي توجهيها تواند به کانال يوسوسه م 
. شود ي توجه ميري به نام سوگ   يا دهيب منجر به پد   ين آس يکه ا 
 ي آن کانال توجهی لهيوسه  است که ب   يا دهي توجه پد  يريسوگ

بر خالف   ابد،ي جهت م  ي ارزشمند شخص  يها به سمت محرک  
 يريسـوگ ). ٤( دارنـد  ده گـرفتن آنهـا  ي در نادينکه افراد سع  يا

ـ  در تقو  يتوجه نقش مهم    ت، تـداوم و عـود انـواع مختلـف         ي
 ي بهنجار و نابهنجار ازجمله سوءمصرف مـواد، بـاز         يرفتارها

 آن با وجود    ي است که در ط    يا دهي توجه، پد  يريسوگ. کند يم
 توجـه   يرويده گرفتن محرک، تمام ن    ي ناد ي فرد برا  يها تالش

هـا نـشان     قت، پـژوهش  يحقدر ).٥(ابد  ي يبه سمت آن سوق م    
 توجه افراد وابسته به مواد کـه تحـت درمـان            يرياند سوگ  داده

ش يانـد، افـزا     کـه تـرک کـرده      يگارياند و افراد سـ     قرار گرفته 

 اسـت  ي بعـد يعودهـا   کننـده ينيب شيش پين افزاي و ايابد  يم
ن ولع ي بيدهد که ارتباط عل ير نشان ميج مطالعات اخ ينتا ).٦(

 يريدر واقـع سـوگ  ). ٧(جـه وجـود دارد      تو يري و سوگ  يذهن
ا يـ شـود و   ي ولع در نظر گرفته م     يعنوان مولفه شناخت   توجه به 

 ريمطالعـات تـصو   ).٣(  ممکن است مـسئول ولـع باشـد     يحت
  توجه و ولـع يري در سوگ ير مغز ي درگ ي نواح ،ي عصب يبردار

 يکيولـوژ يزي فيشناسـ  بيدر آسـ  . نشان داده است  يرا به خوب  
ـ ولع   گـداال،  يشـامل هـسته آکـومبنس، آم       يک شـبکه عـصب    ي

ـ     يا  حدقـه  يشانيـ ش پ ي، قشر پ  يت قدام ينگوليس ش ي و قـشر پ
 يدرمـان وابـستگ   در. )٨( مـشارکت دارد  ي جانب ي پشت يشانيپ

به كار  يشناخت  و روان  يي دارو يها مواد انواع مختلف درمان    به
ـ  از جديکـ ياما   .گرفته شده است     درمـان، يهـا  ن روشيتردي

ـ م ازطر يان مـستق  يک با جر  يروش تحر  ) tDCS(ق جمجمـه    ي
ـ که   باشد يم بـدون درد و مطمـئن       ،ير تهـاجم  يـ ک روش غ  ي

ـ توانـد تحر   يرسـد مـ    ي است که به نظر مـ      يک مغز يتحر ک ي
 اختالالت  ي برا يعنوان درمان  به ل کند و  يرا تعد ي   قشر يريپذ

  .)٩( به کار برده شود يپزشک روان
ـ  و ح  يمطالعات انـسان    tDCS نـشان داده اسـت کـه در      يواني

ـ  ي را افزا  ي قشر يريک پذ ي تحر ،يک آند يتحر دهـد در    يش م
ـ  تحر يک کاتد يکه تحر  يحال  را کـاهش    ي قـشر  يريک پـذ  ي

قـادر  اما   آشکار است،  نا tDCSق  يسم دق ياگرچه مکان . دهد يم
 ي و آتش نوروني قشريريک پذي تحريطور متفاوت هاست که ب

ک يـ ک را بـه     ين تکن ير قرار دهد و ا    يخته را تحت تاث   يخودانگ
 .ل کندي تبديپزشک  رواني هايماري درمان بيابزار جذاب برا

 آن جهـت درمـان      يي بـر توانـا    ي مثبت مبن  يها  گزارش يبرخ
ـ را اعت ينسون و اخ  ي پارک يماري و ب  يافسردگ ـ  ي خـصوص   هاد و ب

 القـا  يهـا   جهـت کـاهش نـشانه   tDCS .سم وجـود دارد  يالکل
طبـق   .)١٠( شـود  ي غذا و الکـل اسـتفاده مـ     ي ولع برا  ی کننده
نـه کـارکرد مغـز انـسان در        ين روش، در زم   يقات متعدد ا  يتحق

 به مواد مخـدر و بحـث ولـع     ياد و وابستگ  يخصوص عود اعت  
 قرار ي علمی ار جامعهي در اخت  يا مصرف مواد اطالعات ارزنده   



  و همكاران دكتر محسن داداشي 
 

 ١٣٩٦آذر و دي , ١١٢ي  شماره, ٢٥ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

61 

عنـوان خـط     بـه  اد،يدر حال حاضر درمان اعت     ).١١(است  داده  
ـ  ماننـد ا   ي رفتـار  يهـا  يمـار يه ب ياول دفاع در جنگ عل     دز و  ي

 در  ين مـشکالت سـالمت عمـوم      يتـر   از مهـم   يکيت و   يهپات
 مـشکالت  يا نـده يطـور فزا  هرود و ب يسراسر جهان به شمار م    

بـا مـرور     ).١٢(وجـود آورده اسـت      ه   جامعه ب  ي را برا  ياديز
 ی افت کـه مداخلـه    يتوان در  يمنه پژوهش   يشي و پ  ي نظر يمبان

توانـد   ي در شناخت رفتار م    رييها و تغ   يژگي با و  يغزک م يتحر
 از ولع مصرف مـواد و       يريشگي پ ي برا ي مناسب يمان در ی وهيش
وم در  يـ وم در افراد وابسته به اپ     ي از عوارض اپ   ي ناش يها بيآس

ـ بـا توجـه بـه نقـش بن        . دوران درمان باشد   ـ  ز يهـا  اني  -يستي
ـ عنوان عامل مقدم در شـکل گ        به يکيولوژيزيف  ي وابـستگ  يري

ر و تحول در ييجاد تغيم با ا  ي ارتباط مستق  ی واسطهه  و ب  مواد، به
ق در  يـ رسد کـه تحق    يبه نظر م    در مغز،  يستم عصب يساختار س 

ت يد در اولوي بايستم عصبي بر مغز و سي مبتن يها نه درمان يزم
  .رديقرار گ
با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر   و   ن منظور يبه هم 

ـ م از طر  يان مستق يک با جر  ي تحر ي اثربخش يبا هدف بررس   ق ي
  چـپ  ي جـانب  ي خلفـ  يشانيـ ش پ يبه قشر پ  ) tDCS( جمجمه

)LDLPFC (     توجه يري سوگ يها بر ولع مصرف مواد و نشانه 
  . وم انجام گرفتيدر افراد وابسته به اپ

  
  يروش بررس

 شـبه آزمايـشي از      يها   پژوهش  پژوهش حاضر در حيطه        
ش و کنتـرل    يش آزمون، پس آزمون بـا دو گـروه آزمـا          ينوع پ 

 در پايگـاه    IRCT2017061233946N2و با شـماره      انجام شد 
 پـژوهش   ي آمـار  ی  جامعه . ايران ثبت گرديد   ي باليني كارآزماي

 سـال  ٤٥ تـا  ٢٥ن ين سنيوم بي افراد وابسته به اپ  ی هيحاضر، کل 
مراکز درمـان سوءمـصرف مـواد      به٩٥ تا ٩٤ که در سال  بودند
ژوهش حاضـر بـه     پ های نمونه .بودندجار مراجعه کرده    يشهر ب 

پزشـک انتخـاب و      دسترس توسط روان   در   يريگ روش نمونه 
 وم بودند ي به اپ  ي وابستگ يها  افراد تحت درمان که واجد مالک     

ــه اپ ،)٢( ــسته ب ــروه واب ــ در گ ــد ي ــرار گرفتن ــ. وم ق ن يهمچن
ت يز به روش در دسترس و با رعا     ي گروه کنترل ن   يها يآزمودن
 ورود به مطالعه    يارهايمع.  انتخاب شدند  ي همتاساز يها مالک
ـ  بـه اپ   يه و وابـستگ   يـ ص اول يتشخ :شامل وم، عـدم ابـتال بـه       ي

کنتـرل تکانـه و اخـتالالت       ،ياني هـذ  -يشياختالالت روان پر  
 و حداکثر سـن     ٢٥ دارا بودن حداقل سن      ، مرد بودن  ،کيارگان
 در زمـان ورود بـه   يشي ضدروان پري عدم استفاده داروها ،٤٥

، تحـت درمـان بـودن    )رپناه نبودنس يب(درمان، داشتن خانواده  
مـار  يو موافقت ب   )التيحداقل تحص (با متادون ، باسواد بودن      

 پس از انتخـاب و      .يت کتب يجهت شرکت در پژوهش و رضا     
در گروه آزمايش و كنترل، پيش آزمـون         ها  يجايگزيني آزمودن 

ي فرانکن و همکـاران و اسـتروپ   ا لحظه مصرف ولع سنجش
 بعد از اجـراي پـيش آزمـون،         ،)۱۳-۱۶(  به عمل آمد   يجانيه

ـ تحر( گروه آزمايش در معرض متغير مستقل    يها  يآزمودن ک ي
  .قرار داده شدند) يا قهي دق٢٠ جلسه ١٠ به مدت يمغز
به قـشر   ) tDCS( ق جمجمه يم از طر  يان مستق يک با جر  يتحر

ستم يبراساس س) LDLPFC(  چپي جانب ي خلف يشانيش پ يپ
 يک آندي مورد تحرF3 ي ه نقط٢٠-١٠ يالملل ني بيم بنديتقس

ـ ا. انجام شد  موالتور يک بـا اسـتفاده از دسـتگاه اسـت    يـ ن تحر ي
 ي جلسه برا١٠ ي آمپر و طيلي م٢قه و باشدت ي دق٢٠مدت  به

اي  ش صورت گرفت اما روي گروه كنترل مداخلـه        يگروه آزما 
 يهـا   ي از آزمـودن   ادر پايان اجراي طرح، مجدد    . انجام نگرفت 
 ولـع  سـنجش  پـس آزمـون  ) شيزمـا کنتـرل و آ   (هر دو گروه    

 يجــانياي فــرانکن و همکــاران و اســتروپ ه لحظــه مــصرف
  .عمل آمد به

ـ  بـا محور يا پرسشنامه سنجش ولـع مـصرف لحظـه       ت ولـع  ي
 توســط فــرانکن و يزشــيک حالـت انگ يــعنــوان  مـصرف بــه 

 ي  ولع مـصرف مـواد را در لحظـه      کهد  ي گرد يهمکاران طراح 
ـ  ا .دهـد  يحال مورد سنجش قرار مـ       ١٤شنامه شـامل    ن پرسـ  ي

ل يل تماورد، عامل ا يگ ي عامل را در بر م     ٣باشد که    يپرسش م 
 ١٤ و   ١٢،  ٢،  ١ و قصد به مصرف مـواد کـه شـامل سـواالت           
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ا بـاور بـه   ي يت منف يل به مصرف و تقو    ي عامل دوم م   ،باشد يم
د است کـه    اوم و کسب لذت همزمان با       يرفع مشکالت زندگ  

و عامل سوم لـذت و   باشد ي م١١، ٤،  ٧،  ٩،  ٥شامل سواالت   
 را در بـر    ١٣،  ١٠،  ٨،  ٦،  ٣شدت فقدان کنتـرل کـه سـواالت         

. ن شده است  ي تدو ٣ تا   -٣ از   يا  درجه ٦اس  ين مق يا. رديگ يم
ـ  که ولع ز  ييها  به تناسب ولع خود به پرسش      يآزمودن  را يادي

 موافقت کامل ي که به معن٣ ي نهيکند با انتخاب گز يمنعکس م 
ر ي سـ  -٣دن ولع نمرات به سـمت       با سوال و به تناسب کم ش      

ـ  مخالفت کامـل     ي به معن  -٣ ي نهيکند که گز   يم ا عـدم ولـع     ي
 ي به صورت معکوس نمره گذار٨ و ٣ يها  لذا سوال،باشد يم
 ي مولفه با هـم دارا     ٣ن  يان ذکر است که ا    يشا). ١٣( شوند يم

ـ  يهمـسان .  هـستند  يي باال يهمبستگ ـ  ا يهـا   مولفـه  ي درون ن ي
 و همکــاران در سـوء مــصرف  ير مکـ يپرسـشنامه در بررســ 

ن بـه  ي از جمله کراک، هروئ  يونيکنندگان انواع مختلف مواد اف    
 و در سوء مصرف کنندگان مت درصد ٧٩ و   درصد ٨٩ب  يترت

  باشدي مدرصد ٨١  ودرصد ٦٥، درصد ٧٨ب ين به ترتيآمفتام
ـ  سه عامل پرسـشنامه ن     ييايزان پا يو م  ز در آزمـون بـازآزمون     ي

ـ پرسشنامه به ترت   ـ  محاسـبه گرد   ۱/۴  و ۴/۵،  ۱/۷ب  ي  ).١٤( دي
 اسـتروپ   يوتري توجه از آزمون کـامپ     يريجهت سنجش سوگ  

ن آزمون مربـوط بـه اسـترس و فـشار           يا.  استفاده شد  يجانيه
د يکا و توجه افراد تي شناختيها  است که بر جنبه يشگاهيآزما

 مداخلـه / رتيت مغـا يـ ن گزارش منتشر شده از موقع    يدارد اول 
 مربوط به هر يها د رنگ کلمات را که واژهيا مثال، فرد بيبرا(

ـ ، بگو سـت ا  گر نوشته شـده   يرنگ با رنگ د     در مـاربورگ  ) دي
اشـکال  . )١٥( ناخ ثبت شـد يک رادلف جيشگاه اريآلمان، آزما 

بـدون در  . ف شده اسـت ين آزمون در منابع توص   ي از ا  يمختلف
شود،  ي از آزمون که در هر مطالعه انتخاب م        ينظر گرفتن شکل  

ف يعنــوان تکــاله تــوان بــ ي نــوع اســتروپ را مـ يهــا آزمـون 

ازمند پردازش يف نين تکالي در نظر گرفت، چرا که ا     يا  مداخله
در حضور عامل منحرف کننده     ,  ناهمخوان يها  محرک يانتخاب

  ). ١٦(  خودکار هستنديها  فعال پاسخيان بازداريتوجه و در م
مون  مربوط در آزيرهاي و متغيشناخت روان  عصبيها يژگيو

هـا،    خواندن نام رنـگ  يآزمون استروپ سرعت نسب    :استروپ
 مربـوط بـه رنـگ کـه واژه        يها  رنگ کلمات، و نام رنگ واژه     
ـ تکل. سنجد يست، را ميرنگ با رنگ واژه همخوان ن    ف آخـر  ي

. ديايق ب ين است که فرد بر مشکل محرک خواندن فا        يازمند ا ين
ـ نام »اثر استروپ «ر  ي مغا يا  ت مداخله ين موقع يا . شـود   يه مـ  دي

ـ  ا ييانگر اعتبار و روا   ي صورت گرفته ب   يها پژوهش ن آزمـون  ي
  ). ١٥(اند   درصد گزارش نموده٩٣ آن را ييايبوده و پا

 )SPSS(افـزار   ها با استفاده از نـرم    ل داده يه و تحل  يجهت تجز 
ـ م (يفي آمـار توصـ    يها از شاخص  ١٩نسخه   ن، انحـراف   يانگي

ـ انس چند متغيکوارل يو آزمون تحل ) يوانار، درصد، فرا  يمع ره ي
  .استفاده شد

  
 افته هاي

آزمون  ها با استفاده از    انسي وار يدر پژوهش حاضر همگن        
ها با اسـتفاده از آزمـون کـالموگروف          ن و نرمال بودن داده    يلو

ــم ــK-S رنوفياس ــدي بررس ــا.  ش ــ ينت ــشان داد همگن  يج ن
ـ وار بــر اســاس . وجـود دارد هــا  هــا و نرمـال بــودن داده  انسي

ار سـن   يـ ن و انحـراف مع    يانگي م ١  مندرج در جدول   اطالعات
 و در   ٥٤/٤ و   ١٥/٣٦ب  يـ ش بـه ترت   يها در گروه آزما     يآزمودن

ن ين از بيهمچن. باشد ي م٨٨/٣ و ٣١/٣٥ب يگروه کنترل به ترت
ش در پژوهش شرکت داشتند يعنوان گروه آزما   که به  ي نفر ٢٢

در . باشـد   ي سـال مـ    ٤١ن سن   يشتري سال و ب   ٢٨ن سن   يکمتر
 سال ٤٢ن سن يشتري سال و ب٢٨ن سن يز، کمتريوه کنترل ن گر

  .باشد يم
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  ها يار سن آزمودنين و انحراف معيانگي م:١ جدول
  يمقدار معنادار  ن سنيشتريب  ن سنيکمتر  اريانحراف مع  ين سنيانگيم  گروه

    ٤١  ٢٨  ٥٤/٤  ١٥/٣٦  شيآزما
  ٥١٣/٠  ٤٢  ٢٨  ٨٨/٣  ٣١/٣٥  کنترل
    ٤٢  ٢٨  ١٦/٤  ٧٣/٣٥  کل

  
ــدول    ــدرج در ج ــات من ــاس اطالع ــر اس ــ٢ب ــرادي از ب   ن اف

 نفـر کمتـر از      ٣ يش و کنترل بـا همتاسـاز      يهر دو گروه آزما   
ـ  نفـر د   ٥،  )٧٣/٢٢(کل  ي نفر س  ٥،  ) درصد ٦٣/١٣(کل  يس پلم ي
ــوق د ٥، )٧٣/٢٢( ــر ف ــ نف ــر ٤و ) ٧٣/٢٢(پلم ي ) ١٨/١٨( نف
ـ    يل ـ  . باشـند  يسانس و باالتر م ـ   يو همچن ن افـراد گـروه     ين از ب

ـ    ٥، تعداد   ي و کنترل با همتاساز    شيآزما  ٥-١ن  ي نفر مصرف ب
ــال  ــد٧٣/٢٢(س ــ ٥، ) درص ــصرف ب ــر م ــال ٦-١٠ن ي نف    س

ـ   ٦، ) درصـد ٧٣/٢٢(  ٢٧/٢٧( سـال  ١١-١٥ن ي نفـر مـصرف ب
)  درصــد٢٧/٢٧( ســال ١٥ ي نفــر مــصرف بــاال٦و ) درصــد
 . داشتند

  
  مصرف و مدت زمان  التيها بر اساس سطح تحص يتوزيع فراواني آزمودن: ٢جدول 

  گروه کنترل  گروه آزمايش
  سطح تحصيالت

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  ٦٣/١٣  ٣  ٦٣/١٣  ٣  کمتر از سيکل

  ٧٣/٢٢  ٥  ٧٣/٢٢  ٥  سيکل
  ٧٣/٢٢  ٥  ٧٣/٢٢  ٥  ديپلم

  ٧٣/٢٢  ٥  ٧٣/٢٢  ٥  فوق ديپلم
  ١٨/١٨  ٤  ١٨/١٨  ٤  ليسانس و باالتر

 
  گروه کنترل  گروه آزمايش

  مدت زمان مصرف
  درصد  فراواني  ددرص  فراواني

  ٧٣/٢٢  ٥  ٧٣/٢٢  ٥   سال٥- ١
  ٧٣/٢٢  ٥  ٧٣/٢٢  ٥   سال١٠- ٦
  ٢٧/٢٧  ٦  ٢٧/٢٧  ٦   سال١٥- ١١

  ٢٧/٢٧  ٦  ٢٧/٢٧  ٦   سال١٥باالي 
  ١٠٠  ٢٢  ١٠٠  ٢٢  کل

  
ن نمره کل ولع    يانگي، م ٣بر اساس اطالعات مندرج در جدول       

ـ       ي گـروه ازمـا    يمصرف مواد برا   ش يش و کنتـرل در مرحلـه پ
زمـون  آ؛ و در مرحلـه پـس        ٧٧/٣١ و   ٧٢/٣٠ب  يرتآزمون به ت  

ـ  باشد ي م٧٧/٢٩ و  ٤٥/٢٢ب  يترت به ن نمـره  يانگيـ ن ميو همچن
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ـ        ي گروه ازمـا   ي برا يتداخل خنث  ش يش و کنتـرل در مرحلـه پ
زمـون  آ؛ و در مرحله پس      ٠٩/١٠٠ و   ٢٢/١٠٤ب  يترت آزمون به 

ن نمره تـداخل    يانگين م يهمچن. دوب  ٥٠/٩٥ و   ١٨/٧٥ب  يترت به

ـ    يزماآ گروه   يبرا يجانيه ش آزمـون  يش و کنترل در مرحلـه پ
ب يترت زمون بهآ؛ و در مرحله پس ٣٦/١٣١ و ٥٠/١٣٦ب يترت به

  .بود ٣٦/١٢٨ و ٨١/١٠٨
  

  يجانيهاي توصيفي مربوط به پرسشنامه ولع مصرف مواد و آزمون استروپ ه شاخص: ٣ جدول

   )=٢٢n( گروه کنترل   )=٢٢n(ش يگروه آزما

  يانگينم  زمان/ ر يامتغ
  )انحراف معيار (

  ميانگين
  )انحراف معيار (

  يمقدار معنادار

  ٢٦٠/٠  ٦٨/٩) ٣٥/١(  ١٨/٩) ٥٩/١ ( ش آزمونيپ
  ل و قصديتما

  ٠٠١/٠  ٦٨/٨) ٩١/١( ٨١/٥) ٠٨/٢(  پس آزمون
 ٩٢٠/٠  ٨٦/١٠) ٨٠/١(  ٨١/١٠) ٥٠/١( ش آزمونيپ

  ل به مصرفيم
 ٠٠١/٠  ٥٠/١٠) ٧٩/١(  ٥٠/٨) ٤٢/٢(  پس آزمون

لذت و شدت فقدان  ٢٣٠/٠  ٢٢/١١) ٥٤/١(  ٧٢/١٠) ١٦/١(  ش آزمونيپ
 ٠٠٢/٠  ٥٩/١٠) ٤٣/١(  ١٣/٨) ٥٥/١(  پس آزمون  کنترل

 ٣٥٠/٠  ٧٧/٣١) ٨٧/٣(  ٧٢/٣٠) ٥٧/٣( ش آزمونيپ
  نمره کل

 ٠٠١/٠  ٧٧/٢٩) ٠٣/٤(  ٤٥/٢٢) ٧٤/٤(  پس آزمون

 ٧٢٠/٠  ٠٩/١٠٠) ٨١/٤٣(  ٢٢/١٠٤) ١٧/٥٧(  ش آزمونيپ  ينمره تداخل خنث

 ٠٠١/٠ ٥٠/٩٥) ٠٢/٤٦(  ١٨/٧٥) ٩٥/٤٤(  پس آزمون  

 ٧٨٠/٠  ٣٦/١٣١) ٩٥/٤٩(  ٥٠/١٣٦) ٣٤/٤٧( ش آزمونيپ  يجانينمره تداخل ه

 ٠٠١/٠  ٣٦/١٢٨) ٤٢/٤٩(  ٨١/١٠٨) ٩٤/٤١(  پس آزمون  

  
ـ      ي نشان م  ٤ جدول   يها داده ش يدهد که با کنترل اثر نمـرات پ

ـ   ـ تـرل در متغ   ش و کن  ين دو گـروه آزمـا     يآزمون، ب ـ ر جدي   يدي
ـ که از ترک      ولـع   يهـا   نمـرات پـس آزمـون مولفـه        يب خطـ  ي
ــه مــصرف ــواد ب ــوان متغ م ــسته حاصــل شــده، يرهــايعن    واب

  لکــز، ي ويالمبــدا=٣٩/٠( وجــود دارد يتفــاوت معنــادار 
٠٠١/٠ , P<٣/٣٧  (=٦٠/١٨(F  .( ـ ن بـا کنتـرل اثـر    يو همچن

ـ تغش و کنتـرل در م     ين دو گروه آزما   يش آزمون، ب  ينمرات پ  ر ي
   نمـــرات پـــس آزمـــونيب خطـــيـــاز ترک  کـــهيديـــجد

   يرهــاي بــه عنــوان متغيجــانياســتروپ ه  آزمــونيهــا مولفـه 
 وجـــود دارد يوابـــسته حاصـــل شـــده، تفـــاوت معنـــادار

  ). F)٢/٣٩( =٥١/٩>P , ٠٠١/٠ لکز،ي ويالمبدا=٦٧/٠(
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  ش و کنترلي توجه در دو گروه آزمايريسه ولع مصرف موادو سوگي جهت مقايريانس چندمتغيل کوواريج تحلينتا: ٤ جدول
 اندازه اثر يمقدار معنادار Fمقدار   خطاdf هي فرضdf مقدار  نام آزمون

  لکزي ويالمبدا
  )ولع مصرف مواد(

٦٠/٠ ٠٠١/٠ ٦٠/١٨ ٣٧ ٣ ٣٩/٠ 

 لکزي ويالمبدا
 ٣٢/٠ ٠٠١/٠ ٥١/٩ ٣٩ ٢ ٦٧/٠  ) توجهيريسوگ(

  
ــه داده  ــه ب ــا توج ــا ب ــدول يه ــل از ج ــو  ٥  حاص ــه منظ   ر ب

ــمقا ــر  ي ــت ه ــروه از جه ــسه دو گ ــهي ــا ک از مولف ــع يه    ول
ـ      ي نتـا  ،مصرف مـواد     هـا نـشان     ين آزمـودن  يج آزمـون اثـرات ب

ــ ــده يم ــ ن ــه ب ــودنيد ک ــا ين آزم ــا يه ــروه آزم   ش وي دو گ
 کنترل در نمرات پس آزمون هر سه مولفه ولع مـصرف مـواد          

ت يـ ل به مصرف و تقو  يل و قصد به مصرف مواد، م      ي تما يعني
ــ ــذت و يمنف ــادار   ، ل ــاوت معن ــرل تف ــدان کنت ــدت فق    يش

سه دو گروه   ين به منظور مقا   يو همچن  )>٠٠١/٠P(وجود دارد   
ـ از جهت هـر         يجـان ي آزمـون اسـتروپ ه     يهـا  ک از مولفـه   ي

ـ نـشانگر ا   طور جداگانه،  هب ـ      ي   يهـا   ين آزمـودن  ين اسـت کـه ب
ــا ــروه آزم ــر  يدو گ ــون ه ــس آزم ــرات پ ــرل در نم   ش و کنت

ــتروپ ه  ــون اس ــه آزم ــانيدو مولف ــي يج ــداخل يعن ــره ت    نم
ــ ــداخل ه يخنثـ ــره تـ ــاني و نمـ ــادار يجـ ــاوت معنـ    ي تفـ

  ). >٠٠١/٠P(وجود دارد 
  

  ش و کنترلي توجه در گروه آزمايريسه ولع مصرف مواد و سوگيها جهت مقا ين آزمودني اثرات بيها ج آزمونينتا: ٥جدول 
  يشاخص آمار

  ريمتغ
مجموع 
 مجذورات

 يدرجه آزاد
ن يانگيم

 مجذورات
 Fمقدار 

دار مق
 يمعنادار

 اندازه اثر

 ل و قصديتما ٤٩/٠ ٠٠١/٠ ٢٤/٣٨ ٦٩/٥٢ ١ ٦٩/٥٢
 ٣٠/٠ ٠٠١/٠ ٩٠/١٦ ٧٢/٣٨ ١ ٧٢/٣٨  ل به مصرفيم

لذت و شدت فقدان 
 کنترل

٤٠/٠ ٠٠١/٠ ٦٣/٢٦ ٢٣/٤٩ ١ ٢٣/٤٩ 

 ينمره تداخل خنث ٢٤/٠ ٠٠١/٠ ٠٧/١٣ ٨١/٦١٨٢ ١ ٨١/٦١٨٢

 ٢٣/٠ ٠٠١/٠ ٥٦/١٢ ٥٦/٦١٤٤ ١  ٥٦/٦١٤٤  يجانينمره تداخل ه

  
ــوع داده ــا در مجم ــداول يه ــل از ج ــاک) ٣-٥ ( حاص  از يح

 چپ در ي جانبي پشتيشانيش پي قشر پي آند tDCSياثربخش
 توجـه در گـروه      يريکاهش سطح ولع مصرف و کاهش سوگ      

وم يـ ش نسبت بـه گـروه کنتـرل، در افـراد وابـسته بـه اپ               يآزما
  .باشد يم

  بحث 
ـ      ج پژوهش حاضر نشان     ينتا       ش يداد با کنترل اثر نمرات پ

 که از   يدير جد يش و کنترل در متغ    ين دو گروه آزما   يآزمون، ب 
 ولع مـصرف مـواد   يها  نمرات پس آزمون مولفه   يب خط يترک
 وجود ي وابسته حاصل شده، تفاوت معنادار    يرهايعنوان متغ  به
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 دو گـروه    يهـا   ين آزمودن يو در ادامه نشان داده شد که ب        دارد
پس آزمـون هـر سـه مولفـه ولـع          در نمرات  ش و کنترل  يآزما

ل بـه  يـ ل و قـصد بـه مـصرف مـواد، م    ي تمايعنيمصرف مواد  
، لذت و شدت فقـدان کنتـرل تفـاوت          يت منف يمصرف و تقو  

 ي که در هر سه مولفه فوق برا       ي وجود دارد؛ به نحو    يمعنادار
گـروه کنتـرل در مرحلـه        ش نسبت به  ي گروه آزما  يها  يآزمودن

.  کمتر بوده اسـت  يطور معنادار  ن نمرات به  يانگيپس آزمون، م  
ش ي قشر پ  ي آند tDCS ي از اثربخش  يج فوق حاک  ين نتا يبنابرا

 چپ در کـاهش سـطح ولـع مـصرف در        ي جانب ي پشت يشانيپ
وم يـ ش نسبت به گروه کنترل، در افراد وابسته بـه اپ   يگروه آزما 

  .باشد يم
  شريفي فردشاد و همکاران،    يها ج پژوهش يج حاضر با نتا   ينتا
پـژوهش   .)١٧-١٩( باشـد  ي همخوان مـ   يپور، مطالعه همت  يعل

اثـر بخـشي تحريـك قـشر پـيش           شريفي فردشاد و همکاران   
 جانبي از روي جمجمه بـا اسـتفاده از جريـان      -پيشاني خلفي 

  را نـشان داد    هـروئين مسقيم الكتريكي بر ميزان ولع مـصرف        
  درمان بـه   يز اثربخش ي ن يپور و همت  يعل  از مطالع  يبخش. )۱۷(

ــا جريکــيک الکتريــروش تحر ــ مغــز ب ــستقي  يم از رويان م
د يين را تايبر کاهش ولع مصرف مت آمفتام  (tDCS)جمجمه

  ). ١٨ و١٩( کرده است
  و همکاران نشان دادند که تحريك الكتريكـي فـرا          يميرحسين
 ر داردياي بر كاهش اضطراب ناشي از درمان اعتياد تاث       جمجمه

اند که   لعه خود اذعان داشته   فکتائوس و همکاران در مطا     ).٢٠(
ـ نـه تحر  ير در زم  ي اخ يها در سال  ـ  ناح يکـ يک الکتر ي ـ  ي ش يه پ

 مغز در ارتباط بـا ولـع مـصرف الکـل،            ي جانب -ي خلف يشانيپ
مطالعـات   نين و مت آمفتاميجوانا، کراک، کوکائ يگار، ماريس

 در درمــان و يچــالش اصــل.  صــورت گرفتــه اســتياريبــس
ف مـواد، بهبـود فنـون        و سـوء مـصر     ي از وابـستگ   يريگ شيپ

 يشانيـ ش پي قشر پـ يستم بازداريت سي با هدف تقو  يا مداخله
لـذا،  ). ٢١(  به مـصرف دارو اسـت  ابتالان افراد در خطر     يدر م 
 ي  القـا کننـده  يهـا   نـشانه ي لهيک ولع بـه وسـ   يقات تحر يتحق

ن ي حل ا  ي برا يديتواند کل  ي م ي مغز يها مصرف مواد و پاسخ   
رغم يـ ن باورنـد عل يمکاران بر ا ک و ه  يمار ).٢٢(مشکل باشد   

ـ  ِاعمـال تحر   ي بـرا  ي گوناگون يها نکه روش يا ک بـه جهـت     ي
ـ      کن، در اکثـر مطالعـات  يکاهش ولـع مـصرف وجـود دارد، ل

tDCS    ند ولع مصرف مواد ين منطقه درفرآ  يمشخص شده که ا
عنـوان    بـه ي جـانب -ي خلف يشانيش پ يه پ ينقش دارد و لذا، ناح    

 د استفاده قرار گرفته اسـت     ک، مور ي تحر ي معمول برا  ی هيناح
ه يـ ن ناح ي ا ،ي کارکرد ي عصب نگار  يها افتهيبر اساس    .)٢٣(

ـ  کـه بـا س   ياز مغز به سبب در دسترس بـودن و ارتبـاط           ستم ي
 در کنتـرل ولـع در سـوء مـصرف و        يک دارد، نقش جد   يمبيل

 ييج همـسو  يلذا از نتا  ). ١١و٢٤(کند   يفا م ي به مواد ا   يوابستگ
ـ  برد کـه ناح يتوان پ يکر شده، م ذ ن مطالعه با مطالعات   يا  ي هي
 با ولـع مـصرف مـواد در ارتبـاط           ي جانب -ي خلف يشانيش پ يپ

ه مورد هدف بوده ين ناحين مطالعات ايچرا که در اکثر ا . است
ن قشر مغز موجب کاهش ولع مصرف       ي ا يکيک الکتر يو تحر 

 اثـرات  ين روش ورايلوا و همکاران ايبه زعم داس .شده است 
.  شـناخت و رفتـار دارد      ي بر رو  يديرات شد ، اث يکيولوژيزيف

 و يب سـاختار ي به دارو معلوم شده است که بـا آسـ      يوابستگ
صورت کاهش  ه   مرتبط است که ب    يشانيش پ ي قشر پ  يکارکرد

 نقـش   PFCلذا،  . رسد ي به اوج خود م    يشانيت پ ي در فعال  يکل
فا ين اييوم و کوکا  يدن، الکل، اپ  يگار کش ي را در ولع به س     ياتيح
ه در  يـ ن ناح يـ ت ا يطور خاص، ولع با باال رفتن فعال       ه ب .کند يم

 با  PFCن  ي بنابرا ،باشد ي دارو، مرتبط م   يها ش نشانه ين نما يح
ـ از ا . و مدار پاداش مغـز ارتبـاط دارد  يي اجرا يها کنش ن رو ي

tDCS ي آند DLPFC    هـا    از پردازش  ياري را جهت بهبود بس
واد و   بـه مـ    يافتـه در وابـستگ    ي کـاهش    ي شناخت يها و کنترل 

ن کاهش احتمـال بازگـشت بـه اسـتفاده از مـواد مـورد         يبنابرا
  ).٢٥( دهند ياستفاده قرار م

ــا ــينت ــرات ب ــون اث ــ ين آزمــودنيج آزم ــه ب ن يهــا نــشان داد ک
ش و کنترل در نمرات پس آزمون       ي دو گروه آزما   يها  يآزمودن

ـ ي يجـان ي آزمون استروپ ه   ی هر دو مولفه    نمـره تـداخل     يعن
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ن يا.  وجود داردي تفاوت معنادار يجاني و نمره تداخل ه    يخنث
 ي بــود کــه در هــر دو مولفــه فــوق بــرايا  بــه گونــه تفــاوت

ش نسبت به گروه کنتـرل در مرحلـه         ي گروه آزما  يها  يآزمودن
.  کمتر بوده اسـت  يطور معنادار  ن نمرات به  يانگيپس آزمون، م  

ـ   ي آند Tdcs ي از اثربخش  يج فوق حاک  ين نتا يبنابرا ش ي قشر پ
 توجه در گـروه     يري چپ در کاهش سوگ    ي جانب ي پشت يشانيپ

ـ  نسبت بـه گـروه کنتـرل در افـراد وابـسته بـه اپ               يشيآزما وم ي
 .باشد يم

 مطالعه سلطاني نـژاد، نجـاتي و        يها افتهيافته فوق،   يهمسو با   
اختياري نشان داد تحريك آند بر روي شكنج پيشاني تحتـاني           

هدف هاي   راست، دقت مهار را در مرحله اجراي مهار محرك        
لذا، تحريك الكتريكي  .دهد طور معناداري افزايش مي   پيشين به 

مستقيم از روي جمجمه بر روي شكنج پيشاني تحتاني راست         
)rIFG ( ،افــراد داراي نــشانگان نقــص توجــه و بــيش فعــالي

هـاي هـدف پيـشين     تواند كنترل مهاري را در مهار محـرك      مي
توجه نسبت   سوگيري   ی به عالوه، مقايسه  ). ٢٦( بهبود ببخشد 

هاي وسوسه انگيز مربوط بـه مـواد افيـوني در بـين              به محرک 
گروه کنترل، ترک کرده و وابسته بـه مـواد نـشان داده کـه در                

هـاي مـواد افيـوني در گـروه          سوگيري توجه نسبت به محرک    
هاي خفيف و شديد و همچنين افـراد   ش و مصرف کننده  يآزما

 ،وجـود دارد  ترک کرده با فاصله زماني کوتـاه مـدت تفـاوت            
گروه کنترل داراي وسوسه و سوگيري توجه کمتـري     همچنين  

 و  يپـژوهش قاسـم   ). ٢٧(هـاي ديگـر بودنـد        نسبت به گروه  
روان  -بـا هـدف مقايـسه عملکردهـاي عـصب      نيـز   همکاران  

بـا افـراد    ) مصرف کنندگان شيشه  (شناختي در بين افراد معتاد      
ر مقايسه با  عادي نشان داد که افراد معتاد در آزمون استروپ د         

در . افراد عادي از لحاظ تعداد خطـا تفـاوت معنـاداري دارنـد          
هـا نـشان داد کـه افـراد معتـاد             زمان واکنش نيز يافتـه     ی زمينه

. کمتــرين زمــان واکــنش و بيــشترين ميــزان خطــا را داشــتند 
از ) آزمـون اسـتروپ  (همچنين، دو گروه در سـوگيري توجـه        

تند، ولـي از لحـاظ   لحاظ تعداد خطا با يکديگر تفـاوتي نداشـ      

 ).٢٨( زمان، بين دو گـروه، تفـاوت معنـاداري وجـود داشـت          
نه بررسي رابطه بين ي و همکاران در زم   ي فرش يپژوهش گروس 

هـاي   مدت مصرف و ترک در سوگيري توجه نسبت به محرک 
وسوسه انگيز مربـوط بـه مـواد افيـوني در دو گـروه از افـراد             

 داد کـه بـين مـدت        وابسته به مواد افيوني و ترک کرده نـشان        
هـاي   محـرک  مصرف و ترک مواد و سوگيري توجه نسبت بـه         

 هـزارم  ٥٠٠مربوط به مواد در حالت ارايه کلمـات بـه مـدت           
ثانيه، رابطه وجود دارد، طوري که با افـزايش مـدت مـصرف،           
افراد وابسته به مواد افيـوني، سـوگيري توجـه بيـشتري نـشان         

و بـالعکس بـا      سـت ها بيـشتر ا    دهند و زمان واکنش در آن      مي
افزايش مدت ترک در افراد ترک کرده از ميزان سوگيري توجه 

ها کمتر از گـروه وابـسته        شود و زمان واکنش در آن      کاسته مي 
  ).٢٩( باشد به مواد افيوني مي

اركان و همکاران نشان داد كه تحريك آنـدي سـبب             پژوهش
هاي صحيح شده و     كاهش زمان واكنش و افزايش تعداد پاسخ      

  ).٣٠( شود ب بهبود حافظه كاري ميموج
 در ي توجـه نقـش مهمـ   يري، سـوگ ي نظـر يبا توجه بـه مبـان     

 بهنجــار و يت، تــداوم و عــود انــواع مختلــف رفتارهــايــتقو
 يزمـان ). ٥(کننـد    ي م ينابهنجار ازجمله سوءمصرف مواد، باز    

 مربـوط بـه مـواد مخـدر         يهـا   محرک يکه انحراف توجه برا   
را کـه   ييتواند ساز و کارها ي توجه م يريشود، سوگ  يشروع م 

در  ).٣١(فعال سـازد    را  انجامند   يت به مصرف مواد م    يدر نها 
کنندگان مـواد    شود که مصرف   ي توجه باعث م   يريواقع، سوگ 
ط ي مربوط به مـواد در محـ  يها افراد از محرک ی   هينسبت به بق  

 يز بـرا يـ ن حفظ پره  يشوند و بنابرا   تر آگاه  آسان رامون خود يپ
به عالوه، پردازش خودکار محرک مربـوط  . ر است آنها دشوارت 

ختـه و ممکـن اسـت       يشده را برانگ   ي شرط يها به مواد، پاسخ  
ش ي خودکار مـصرف مـواد را افـزا        يا الگوها يل به مصرف    يم

 بـر   يدياثرات شـد   tDCSوه  يبه زعم محققان، ش   ). ٣٢(دهد  
ـ ناح.  شناخت و رفتـار دارد     يرو  -ي خلفـ  يشانيـ ش پ ي پـ  ی هي

 يکـ ي در مغز ارتباط دارد که توجه      يي اجرا ياه  با کنش  يجانب
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ـ لذا، تحر .  است يي اجرا يها از ابعاد کنش   ـ  ايکـ يک الکتر ي ن ي
 يهـا  ها و کنتـرل   از پردازش ياريه از مغز جهت بهبود بس     يناح

 توجـه مـورد اسـتفاده    يري و از جمله سوگ    يجاني و ه  يشناخت
  ). ٢٥(دهد  يقرار گرفته و آن رفتار را کاهش م

  يريرسـد روش مـذکور بـا کـاهش سـوگ           ي نظر م  ن، به يبنابرا
 بـه مـواد و احتمـال عـود را           يتوجه در مصرف مواد، وابستگ    

 يهـا   از پژوهش ياريز مانند بس  ين پژوهش ن  يا .دهد يکاهش م 
   از ي بـوده اسـت کـه بـه برخـ     ييهـا  تي محـدود يگـر دارا يد

   ي بـرا يريـ گيعـدم انجـام مطالعـات پ   :شـود  يهـا اشـاره مـ    آن
نـد  يدشوار و زمان بر بـودن فرا  ن روش،ي ا  اثر يداري پا يبررس

ــرا  ــوز ب ــذ مج ــراياخ ــشنامهي اج ــدن   پرس ــدود ش ــا، مح    ه
ـ  پژوهش فقط به مردان معتاد وابـسته بـه اپ  ي آمار ی جامعه وم ي

ر قابـل  يـ جـار و غ ياد ب ي درمان اعت  يها کينيمراجعه کننده به کل   
ــان معتــاد،يهــا افتــهيم بــودن يتعمــ ــه جامعــه زن    پــژوهش ب

مـشكالت مربـوط بـه انگيـزه و     ت كه به علت  الزم به ذكر اس   
تعمـيم   ،پـژوهش  يهـا  ها در تكميل پرسـشنامه      يدقت آزمودن 
ـ  و ي اجتمـاع  يهـا  ر گـروه  ينتايج به سـا    مـصرف کننـدگان   ا ي

ــرد      ــورت گيـ ــاط صـ ــا احتيـ ــد بـ ــواد بايـ ــف مـ   .مختلـ
  
  يريجه گينت

 يآنـد  tDCS ،هاي اين پژوهش در مجموع براساس يافته      
نه ي در زم  يحات مهم ي چپ تلو  ي جانب ي پشت يشانيش پ يقشر پ 

 توجـه  يري سـوگ يها  نشانهيکاهش ولع مصرف مواد و بهبود 
ـ در افراد وابسته به اپ      ي درمـان  ی وهيعنـوان شـ    وم داشـته و بـه     ي

ـ ني جهت استفاده در کل    يموثر ـ  درمـان اعت   يهـا  کي ه ياد توصـ  ي
  .گردد يم
  

  تقدير و تشکر
انــشجوي ي د       ايــن مقالــه حاصــل بخــشي از پايــان نامــه

باشـد کـه در مورخـه     کارشناسي ارشد روانشناسي بـاليني مـي    
 ب بـه تـصوي    ٦٢٦٢٠٧٠١٩٤٢٠٦٤ با کـدپايان نامـه       ٣٠/٤/٩٤

کميته پژوهش دانـشکده علـوم تربيتـي و روانـشناسي، گـروه             
رسـيده  دانشگاه آزاد اسالمي واحـد زنجـان        وانشناسي باليني   ر

  .است
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Background and Objective: Among the most challenging component of addiction are the craving and the 

cues related to the drug abuse which have made the treatment actions ineffective, thus resulting relaps. The 

aim of this study is to examine the effectivness of anodal transcranial direct current stimulation(tDCS) over 

left dorsolateral prefrontal cortex on drug craving and attentional bias  symptoms in opium addictied males. 

Materials and Methods: This was a Quasi-experimental work with pretest-posttest design. 44 patients were 

selected through convenient sampling and were randomly assigned into two exprimental and control groups. 

Before the treatment, both groups were tested through craving questionnaire and cmputerized emotional 

stroop test.The experimental group received a 20 minute electrical stimulation of the brain by stimulator with 

the intensity of 2 mA for 10 sessions. Aa the end, both groups were tested through craving questionnaire and 

cmputerized emotional stroop test and the data were analysed with MANCOVA and ANCOVA. 

Results: The results showed that tDCS anodic left dorsolateral prefrontal cortex decreased craving level and 

reduced attentional bias in the experimental group compared to the control group in opium addicted males. 

(p<0/001). There was a significant difference between control and experimental groups. 
Conclusion: The findings of this study could have important implications as regards drug craving reduction 

and attentional bias improvement in opium addicted males. Therefore,this treatment could be utilized in 

clinics for opium addicted males.  
 

Keywords: Opium, Transcranial direct current stimulation(tDCS), Attentional bias, Drug craving 




