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ABSTRACT 

 

AIMS: Substance abuse incurs huge social costs in society and leads to significant 
clinical distress in individuals. One of the most widely used drugs in recent years is 
methamphetamine. One of the major challenges for people with substance abuse 
disorders is recurrence or relapse. The aim of this study was to determine the role of 
withdrawal self-efficacy, craving and attention bias in predicting relapse in individuals 
with methamphetamine abuse. 

MATERIALS & METHODS: This descriptive-correlational study was performed on all 
individuals with substance abuse disorder (methamphetamine) who referred to 
addiction treatment centers in Ardabil, Iran, between October and February of 2019. A 
total of 172 individuals were selected by available sampling method. Data were 
collected using the Macleod's Dot Probe test, Short scale of substance abuse, Wright's 
relapse prediction questionnaire, and the Brahmson's Addiction Self-Efficacy 
Questionnaire. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise 
regression analysis using SPSS 21 software. 

FINDINGS: The results showed that craving and bias of attention had a significant 
positive relationship with relapse and withdrawal self-efficacy had a significant 
negative relationship with relapse (p<0.01). The results of regression analysis also 
showed that withdrawal self-efficacy with components could predict 22%, craving 24% 
and attention bias 13% of relapse changes (p<0.01). 

CONCLUSION: Withdrawal self-efficacy, craving and attention bias play an important 
role in predicting relapse of substance users and the results of the present study can be 
used in the prevention and treatment of people with substance abuse disorder. 
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 مقاله اصیل دسترسی آزاد

 افراد عود ینیبشیپ در توجه یریسوگ و مصرف ولع ترک، یخودکارآمد نقش
 نیمتامفتام مصرف سوء به مبتال

  PhD 1یمانینر محمد ،PhD 1حاجلو نادر ،PhD *1 بشرپور سجاد ،PhD 1فرد یطاهر نایم
 .رانیا ل،یاردب ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده ،یشناسروان گروه 1

 

 چکیده

 

ی نیبال یشانیبه پرو منجر  کندتحمیل می را برای افراد و جامعه بسیاری یهانهیهز سوءمصرف مواداهداف: 
 از یکی. است متامفتامین اخیر، هایسال درواد مخدر م ترینپرمصرف از یکیشود. قابل توجه در افراد می

هدف پژوهش حاضر تعیین . است مصرفیا بازگشت  عود مواد، مصرف اختالل دارای افراد مهم هایچالش
متامفتامین  سوءمصرفبینی عود افراد مبتال به نقش خودکارآمدی ترک، ولع مصرف و سوگیری توجه در پیش

 .است

مواد  مصرف سوءتمامی افراد مبتال به اختالل  در همبستگی است -پژوهش توصیفی این ها: و روش مواد
مراجعه کرده  1398ماه سال که به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل در فاصله زمانی مهرماه تا بهمن)متامفتامین( 

 هادادهگیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری نفر از این افراد به روش نمونه 172تعداد بودند، انجام شد. 
نامه پرسش و رایت عود ینیبشینامه پپرسش ،کوتاه ولع مصرف مواد اسیمق ،ون دات پروب مک لوداز آزم

ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برامسون استفاده شد. داده ادیترک اعت یخودکارآمد
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند SPSS 21 افزارگام به گام در قالب نرم

نتایج نشان داد که ولع مصرف و سوگیری توجه با عود ارتباط مثبت معنادار و خودکارآمدی ترک با : هاافتهی
(. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی ترک p<01/0) داشتعود ارتباط منفی معناداری 

 توانستنداز تغییرات عود را  درصد 13درصد و سوگیری توجه  24درصد، ولع مصرف  22ها همراه با مؤلفه
 (.p<01/0) کنندبینی پیش

متامفتامین  کنندهمصرفبینی عود افراد خودکارآمدی ترک، ولع مصرف و سوگیری توجه در پیش: یریگجهینت
توان مواد می سوءمصرفگیری و درمان افراد مبتال به اختالل ند و از نتایج پژوهش حاضر در پیشنقش مهمی دار
 استفاده کرد.
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 275      نیمتامفتام مصرف سوء به مبتال افراد عود ینیبشیپ در توجه یریسوگ و مصرف ولع ترک، یخودکارآمد نقش

Journal of Police Medicine Volume 10, Issue 4, Fall 2021 

 مقدمه
مصرف مواد مشخص ء از سو ییبه عنوان الگواختالل مصرف مواد 

به روش  ایگردان بدون نسخه شود که با استفاده از مواد روانیم
رف مواد [. شیوع اختالل مص1]شود یم زیاز نسخه تجو ریغ یگرید

رصد و در میان بزرگساالن د 2/23ساله، 18-25در میان بزرگساالن 
 ،شدههای انجام[. طبق بررسی2درصد است ] 9/8ساله و باالتر، 26

متامفتامین است  ،های اخیردر سال وادترین میکی از پر مصرف
مشکل مهم  کیهمچنان به عنوان  نیمفتاماستفاده از مت[. ا3]

های جدی پزشکی و کیفری شده که نگرانیمطرح  یعموم سالمت
 کینفر حداقل  ونیلیم 324تا  162 نیدر جهان، ب .کرده استایجاد 

اند. استفاده کرده یرقانونیماده مخدر غ کیبار در سال گذشته از 
 ینگران کیآور و ادیاعت اریبس یشناختمحرک روان کی متامفتامین

های مهم افراد دارای سوء یکی از چالش [.4]است  رانیدر ا یبهداشت
مصرف مواد عود است که پژوهشگران و متخصصان حیطه اعتیاد با 

 خطر عود در بین افراد وابسته به متامفتامین[. 5آن درگیر هستند ]
که شیوع استفاده از با سابقه ترک، بسیار باالتر است. به طوری

مهم در جهان متامفتامین و بازگشت به مواد یکی از موضوعات 
 [.6]کنونی تبدیل شده است 

یکی دیگر از متغیرهایی که در افراد مبتال به اختالل مصرف 
تواند نقش مهمی داشته باشد، خودکارآمدی ترک است. مواد می
Zhang [ در یک پژوهش کیفی به این نتیجه 7و همکاران ]
بستگی ند که افراد دارای خودکارآمدی باال، میزان اعتیاد و وااهرسید

کنند. گیرند و خودکنترلی خود را بیشتر برآورد میخود را دست کم می
در مقابل، افراد دارای خودکارامدی پایین، میزان وابستگی خود به 

کنند و خودکنترلی خود را ضعیف ارزیابی مواد را بیشتر برآورد می
 اندبیشتری نسبت به گروه دیگر داشته کنند. این افراد، سابقه عودمی

کنند و آن را به خود و بیشتر عود را به عنوان شکست تفسیر می
[ به این نتیجه 8]  Skarbekو  Morrell،Cohenدهند. اسناد می

ند که خودکارآمدی پایین با افزایش شدت عالیم ترک اهرسید
ای پویا بین خودکارآمدی و عالیم ترک نیکوتین مرتبط است و رابطه

 نیکوتین وجود دارد. 
ترین تهدید یک بیمار در حال بهبودی و عامل اصلی عود، بزرگ

ولع مصرف است و اگر به طور دقیق کنترل و شناخته نشود؛ برای 
ساز بوده و ممکن است مصرف مجدد کننده و آشفتهگیج فرد بسیار

داده نشان  یافراد سيگار بررسی بر روی[. 9را در پی داشته باشد ]
كننده عود مصرف سيگار یبينپيش تواندمی كه ولع مصرف است

عامل  ک، ولع مصرف به عنوان يیت بالين. در مطالعا[10باشد ]
گزارش شده  عوددر استفاده از مواد مخدر و  مهمكننده یبينپيش
 [.11] است

همچنین سوگیری توجه منجر به افزایش مصرف مواد و 
 مصرف مواد [. افراد با اختالل سوء12گردد ]تدوام مصرف مواد می

های مرتبط با مواد ممکن است یک سوگیری توجه نسبت به نشانه
های مرتبط، سوگیری توجه شامل توجه و داشته باشند. در پژوهش

های خنثی های مرتبط به مواد نسبت به محرکحفظ توجه به نشانه
رفتار مصرف مواد مواد همراه است بیشتر است. سوگیری توجه با 

های های متامفتامین با شاخصانهبین سوگیری توجه به نش[. 13]
 Field [.14] بالینی اعتیاد همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد

 ،Marhe  وFranken [15در پژوهشی به این نتیجه رسید ]ند که اه
سوگیری توجه با ولع مصرف ارتباط معناداری دارد و نوسانات لحظه 

عود و مصرف به لحظه در سوگیری توجه ممکن است باعث تمایل به 
 مواد شود.
مصرف متامفتامین در  بودن مشکل سوءشایعتوجه به با 

جامعه و مشکالت اجتماعی و فردی ناشی از آن ضروری است که 
اقداماتی انجام شود. درمان  ،در جهت پیشگیری و بهبود این افراد

بار سوء مصرف متامفتامین و پیشگیری مناسب از این پدیده زیان
های درمانی و امکاناتی و اهد شد که هزینهجامعه باعث خو

همچنین اقدامات نیروی انتظامی در این زمینه کمتر شده و باعث 
گردد. با های اجتماعی و انتظامی میجلوگیری از هدر رفتن سرمایه

شناختی همچون سوگیری توجه و توجه به اینکه متغیرهای عصب
خودکارآمدی هم متغیرهای مرتبط با عود )مانند ولع مصرف و 

بینی میزان بازگشت و مصرف توانند نقش مهمی در پیشترک( می
دوباره در افراد وابسته به متامفتامین باشد؛ به این دلیل پژوهش 

بینی عود افراد یشحاضر با در نظر گرفتن متغیرهای مهم در پ
صدد تعیین نقش متغیرهای مذکور در میزان و کننده درمصرف

وابسته به متامفتامین است. پژوهش حاضر با تمایل به عود افراد 
هدف تعیین نقش ولع مصرف، خودکارآمدی ترک و سوگیری توجه 

 بینی عود افراد مبتال به سوءمصرف متامفتامین انجام شد.در پیش
 

 هاروش و مواد
 جامعه است. همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش طرح
 مواد مصرف اختالل به مبتال افراد تمامی شامل پژوهش این آماری
د شهر اردبیل در فاصله زمانی مهرماه تا اعتیا ترک مراکز به که بودند
 پژوهش برای نمونه اندازه بودند. کرده مراجعه 1398 سال ماهبهمن
 مرد نفر 175 تعداد مورگان جدول با مطابق که بود نفر 320 حاضر
 در گیرینمونه روش به )متامفتامین( مواد مصرف اختالل به مبتال

سال،  20-60؛ دامنه سنی ورود هایمالک شدند. انتخاب دسترس
 ،DSM-5 هایمالک اساس بر مواد مصرف سوء اختالل تشخیص
 مصرف سابقه بودن دارا حداقل سواد خواندن و نوشتن و داشتن

 یا شدید روانی بیماری داشتن؛ خروج معیارهای وبود  متامفتامین
 خلق بر ثیرگذاراز داروهای تأ استفاده وشنوایی، بینایی هایبیماری

ها و عدم تمایل به ادامه حضور در نامه، عدم تکمیل پرسشخو و
 زیر هاینامهپرسش و آزمون از هاداده آوریجمع برای .بودمطالعه 
 شد: استفاده

 شدهاصالح نسخه ،یافزارنرم آزمون این پروب: دات آزمون
 ارائه Tata و Macleod، Mathews توسط که است اصلی آزمون
 جای به، توجه سوگیری بررسی جهت آزمون این در است. شده
 نقطه و تصاویر .ه استشد استفاده مواد به مربوط تصاویر از هاواژه
 تثبیت نقطه از متریسانتدو  فاصله با شکل مستطیل کادر دو در

اجرای این آزمون،  برای .ه استشد ارائه نمایش، صفحه مرکزی
 کادر نخست .ردیگیم قرار رایانه از متریسانت 50 صلهآزمودنی به فا

 .شوندیم ارائه ثانیه هزارم 500 مدت برای )+( تثبیت نقطه و خالی
 برای نمایش صفحه تثبیت نقطه راست و چپ در چهره دو سپس
 باید آزمودنی .شوندیم ارائه ثانیه هزارم 200 مدت به ناهشیار حالت

 صفحه روینما جهت کلیدهای دادن فشار با )ستاره(، نقطه دیدن با
 این بر ودهد  نشان را شدهد رایانه، جهت نقطه )ستاره( ظاهرکلی
 تم ثانیه ثبهزار یک تا را آزمودنی واکنش زمان و پاسخ رایانه پایه،

 پوراعتماد و خطیبی ،دهقانی توسط ایران در آزمون این [.16] کندیم
بررسی گردیده است که پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ در تمام 

بوده است. برای محاسبه روایی نیز  90/0های آزمون باالی نوبت
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 و همکاران فرد طاهری     276

 1400 پاییز، 4، شماره 10 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

های افسردگی و ها با نمرات زیرمقیاسنمرات توجه آزمودنی
مورد بررسی قرار گرفته که در سطح  DASSاضطراب و استرس آزمون 

038/0p= ضریب آلفای کرونباخ آزمون در . [17] معنادار بوده است
 محاسبه شد. 82/0پژوهش حاضر 

این آزمون یک ابزار  مواد: مصرف ولع کوتاه اسیمق
و همکاران در سال   Somozaآیتمی است که توسط8خودگزارشی 

صرف مواد را در طراحی شده و مدت، فراوانی و شدت ولع م 1995
، کم= 3، کمی زیاد= 4ای )خیلی زیاد= نقطه5یک مقیاس لیکرت 

نوع  5و  1االت ئوگیرد. س( اندازه میصفر، هیچ= 1، خیلی کم= 2
 2االت ئودهد. سوابستگی اولیه و ثانویه افراد به مواد را نشان می

دست ع و نمره کلی مقیاس ولع مصرف بهبا هم جم 8تا  6و  4تا 
 32ع مصرف بین صفر تا آید. دامنه نمرات افراد در مقیاس ولمی

دهنده ولع مصرف بیشتر است که هر چه نمرات باالتر باشد، نشان
های است و بالعکس. این مقیاس همبستگی باالیی با مقیاس

گزارش  88/0شدت اعتیاد نشان داده و ضریب آلفای کرونباخ آن نیز 
چنین در پژوهشی ضریب آلفای کرونباخ این . هم[18]شده است 

نامه . همبستگی این پرسش[19]گزارش شده است  78/0نامه پرسش
دست آمد که به 75/0با مقیاس شدت اعتیاد در پژوهش حاضر 

. ضریب پایایی این بوددهنده روایی همگرا بود و نشاندار امعن
 به دست آمد. 83/0مقیاس در پژوهش حاضر 

 اسیمقنامه پرسشاین  :(PRQ) عود ینیبشیپنامه پرسش
 تیموقع کی شاملسئوال  هر و است یالئوس45 یخودسنج

 این کنند. تصور آن در را خود دیبا کنندگانشرکت که شودیم
 :شودیم قسمت دو شامل و شده طراحی Write توسطنامه پرسش
 آن در مصرف مالاحت خاص، تیموقع در لیم یرومندین شدت
صفر  شامل یادرجه پنج اسیمق کی در تسئواال همه .تیموقع

 یگذارنمره (،یقو یلیخ) 4 و (یقو) 3 ،(متوسط) 2 ،(چیه)
 صفر نیب نمره بود. خواهد 180 حداکثر و صفر نمره حداقل .شوندیم
 ،90 تا 60 نیب هنمر است. فیضع بازگشت، ینیبشیپ زانیم، 60 تا
 زانیم ،90 از باالتر نمره است. متوسط بازگشت، ینیبشیپ زانیم
 ماریب 40 یبرا کرونباخ یآلفا [.20] است یقو بازگشت، ینیبشیپ

 یبرا و 94/0 وسوسه زانیم اسیمقخرده یبرا افتهیبهبود
 یهمبستگ است. شده محاسبه 97/0 لیم زانیم اسیمقخرده
 است شده گزارش r =85/0 مذکور اسیقمخرده دو نیب آمدهدستبه
 دست به 69/0 حاضر پژوهش درنامه پرسش این پایایی ضریب [.21]

 .آمد
 منظور به (:QASQ) ادیاعت ترک یخودکارآمدنامه پرسش

 ترک یخودکارآمدنامه پرسش از مواد ترک یخودکارآمد یبررس
 زانیم یبررس جهت کهنامه پرسش نیا شد. استفاده ادیاعت

 Bramson توسط مخدر مواد به وابسته انیمددجو در یخودکارآمد
حل  .است هیگو 16 شامل ست،ا گرفته قرار استفاده مورد و یطراح

مقیاس این  ، چهاروجود و ارتباطگیری، ابراز مسأله، تصمیم
ای و با گزينه7صورت  به ی افرادها. پاسخنامه هستندپرسش

 -2قطعًا خیر  -1شود: گذاری مینمرهاستفاده از مقیاس لیکرت 
 -6شاید بله  -5توانم بیان کنم نمی-4شاید خیر  -3احتمااًل خیر 
تا  16نامه بین قطعًا بله. دامنه نمرات این پرسش -7احتمااًل بله 

نامه با استفاده قرار گرفته است. در پژوهشی اعتبار این پرسش 112
نامه با یی این پرسشاز روایی محتوا و نظر متخصصان و پایا
مطرح شده است  82/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 

میزان پايايی و اعتبار محتوايی و صوری اين مقیاس مناسب [. 22]

شده است گزارش  90/0ضريب آلفای کرونباخ  از طریقاين مقیاس 
دست به 69/0این مقیاس در پژوهش حاضر [. ضریب پایایی 23]

 آمد.
اجرای پژوهش به این صورت بود که به منظور بررسی روند 

متغیرهای پژوهش بعد از دریافت نامه معرفی از دانشگاه، به مرکز 
ها مراجعه بهزیستی استان اردبیل جهت دریافت مجوز اجرا در کمپ

کردیم. سپس بعد از هماهنگی با مسئول مراکز ترک اعتیاد به آنجا 
ابقه مصرف متامفتامین بودند، مراجعه کرده و افرادی که دارای س

 اسیمقها، ابتدا به پس از اخذ رضایت از آزمودنیشناسایی شدند. 
نامه پرسش، عود ینیبشینامه پپرسش، کوتاه ولع مصرف مواد

 پاسخ دادند.و آزمون دات پروب  ادیترک اعت یخودکارآمد
ی نیبال مصاحبه و شد اجرا فردی صورت ها بهنامهپرسش
 استفاده روانپزشکی اختالالت به ابتال معد بررسیی برا افتهیساختار

 شد.
 سازمان ایحرفه اخالقنامه بر اساس نظام :یاخالق مالحظات

 اجرای از قبل ایران، اسالمی جمهوری مشاوره و شناسیروان
 شد ارائه پژوهش اجرای هدف خصوص در الزم توضیحات پژوهش،

 حاضر، پژوهش نتایج بودنمحرمانهو بعد از جلب اعتماد افراد درباره 
 پاسخ و مطالعه را سئواالت دقت به که شد درخواست هاآزمودنی از

 هیچ پژوهش در شرکت که شد داده اطمینان هاآزمودنی به دهند.
 نام و نام دریافت بدون آزمون و هانامهپرسش و ندارد پیامدی

 است ذکر به الزم .شد انجام اسامی کدگذاری روش با و خانوادگی
 است شناسیروان رشته دکتری نامه انیپا از برگرفته مقاله نیا که
 تاریخ در و گرفته اردبیل پزشکی علوم دانشگاه از را اخالق هیدییتأ که
 شد. تصویب IR.ARUMS.REC.1398.246کد  با 13/5/1398

 متغیرهای بین روابط بررسی منظور به آماری: تحلیل و تجزیه
 به عود بینیپیش منظوربهو  پیرسون همبستگی ضریب از پژوهش
 تحلیل از مصرف ولع و توجه سوگیری ترک، خودکارآمدیه وسیل

ی برا شد. استفاده SPSS 21 افزارنرمدر قالب  گام به گام رگرسیون
 استفاده اسمیرنوف کولموگراف آزمون از هاداده بودننرمال بررسی
 .شد
 

 هایافته
از مطالعه ها نامهپرسشها به دلیل عدم تکمیل از نمونهسه نفر 

 مصرف سوء به مبتال مرد 172 از که داد نشان نتایج خارج شدند.
 درصد( 2/55) نفر 95 مجرد، درصد( 1/33) نفر 57، متامفتامین

 مردان سنی میانگین بودند. مطلقه درصد( 6/11) نفر 20 و متأهل
ترک  خودکارآمدی نمرات میانگین بود.سال  76/7±54/35
 توجه سوگیری (،61/13±33/6) مصرف ولع (،15/15±63/51)
 .(1بود )جدول  (23/147±10/45) عود و (77/89±49/553)

 و مصرف ولع بین کهداد  نشان پیرسون همبستگی نتایج همچنین
 عود و توجه سوگیریو همچنین بین  (r=46/0) مواد مصرف عود

 بین و داریامعن مثبت همبستگی (r=35/0) مواد مصرف
 داریامعن منفی همبستگی، (r=-37/0) عودو  ترک خودکارآمدی

 اسمیرنوف کولموگراف آزموننتایج  (.1؛ جدول p<01/0)شت دا وجود
 ؛بود تربزرگ 05/0 از متغیرها تمامی برا اداریمعن سطح که داد نشان
 ترتیب این به وبود  شدهرعایت نیز توزیع بودننرمال مفروضه لذا

 .بود مقدور رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب تحلیل از استفاده
 71/1 برابر واتسون-دوربین آماره مقدار اینکه به توجه با همچنین،
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 277      نیمتامفتام مصرف سوء به مبتال افراد عود ینیبشیپ در توجه یریسوگ و مصرف ولع ترک، یخودکارآمد نقش

Journal of Police Medicine Volume 10, Issue 4, Fall 2021 

 مستقل یکدیگر از خطاها ،بود کمتر 5/2 از و بیشتر 5/1 مقدار از وبود 
 .بود برقرارنیز  خطاها بین استقالل فرض لذا .بودند

 متغیر، گام به گام رگرسیون تحلیلمطابق با نتایج 
؛ 2R=22/0) تعیین ضریب با هامؤلفه با ترک خودکارآمدی

92/11=F) ،22 سطح در کهکرد می بینیپیش را عود تغییرات از درصد 
001/0>p از یک هر جداگانه تأثیر بررسی برای ادامه در .بود دارامعن 

 جز به کهداد  نشان بتا ضرایب ترک خودکارآمدی هایمؤلفه
 مسأله حل هایمولفه وجود، ابراز و گیریتصمیم هایمؤلفه

(413/0-=β 001/0؛>p) ارتباط و (177/0-=β 021/0؛>p) طور به 
 راستای در همچنینکردند.  بینیپیش را عود تغییراتی دارامعن

 رگرسیون مدل، توجه سوگیری و مصرف ولع توسط عود بینیپیش
 حدود (β=-469/0؛ F=80/47؛ 2R=24/0) مصرف ولع که داد نشان
 (β=-356/0؛ F=56/24؛ 2R=13/0) توجه سوگیری و درصد 24

 p<001/0معناداری  سطح با را عود تغییرات از درصد 13 حدود
 .کردند بینیپیش

 
 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر و یفیتوص یهاآماره (1 جدول

 متغیرها
 میانگین

(M±SD) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         1 76/13±55/6 . حل مسئله1
        1 48/0** 79/13±88/5 گیری. تصمیم2
       1 06/0 10/0 60/12±97/5 . ابراز وجود3
      1 35/0** 15/0* 24/0** 48/11±27/4 . ارتباط4
     1 67/0** 57/0** 64/0** 71/0** 63/51±15/15 . خودکارآمدی ترک)کل(5
    1 -38/0** -29/0** -02/0 -22/0** -44/0** 61/13±33/6 . ولع مصرف6
   1 37/0** -39/0* -18/0* -13/0 -30/0 -40/0** 49/553±77/89 . سوگیری توجه7
  1 34/0** 50/0** -31/0** -27/0** -10/0 -14/0 -37** 21/79±46/16 . قدرت امیال8
 1 69/0** 33/0** 36/0** -34/0** -17/0* -04/0 -23/0** -43/0** 04/67±33/18 . احتمال مصرف9
 90/0** 91/0** 35/0** 46/0** -37/0** -24/0** -09/0 -21/0** -44/0** 23/147±10/45 . عود )کل(10

05/0>p* 01/0؛>p** 

 بحث
ترک، ولع مصرف و هدف پژوهش حاضر تعیین نقش خودکارآمدی 

بینی عود افراد مبتال به اختالل سوء مصرف سوگیری توجه در پیش
های پژوهش حاضر نشان داد که بین خودکارآمدی مواد بود. یافته

مصرف مواد ارتباط منفی  ترک و عود افراد مبتال به اختالل سوء
له خودکارآمدی ترک قابل تبیین وسیدرصد عود به 22و  وجود داشت

های حل کارآمدی ترک فقط مؤلفههای خود از بین مؤلفهو  بود
د توانستندار تغییرات عود را میطور معنا ارتباط به و لهمسئ
[ همخوان 8، 7های ]بینی کنند. این یافته با نتایج پژوهشپیش
 Banduraبر اساس دیدگاه پژوهش  ینا یجدر تبیین نتااست. 

از خود  یابیارزش یاسخت بر یارهایمعداشتن توان گفت می[ 24]
نابهنجار  یها، به واکنشکننده موادی در افراد مصرفو اشکال افراط
 ینهزم تواندیم ینکه ا انجامدیم هدفییو ب ارزشییو احساس ب

Marlatte [25 ]عود مواد را در فرد فراهم سازد. همانطور که مدل 
 یکیبه عنوان  یناکاف یو احساس کارآمد یـزه، انگه استنـشان داد

بر  ین. همچناستمصرف مواد مطرح  عود سوء یاز عوامل فرد
پرخطر قرار  یتیجو در موقعکه درمان یمدل، هنگام ینحسب ا

مناسب و شبکه  یامقابله یها، به شرط وجود پاسخگیردیم
، به یتوضع ینو ا یابدیم یشاو افزا ی، احساس کارآمدیتیحما

خودکارآمدی در  .دهدیش مرا کاه نوبه خـود احتمال عود
کننده اساسی رفتار افراد های مصرف مواد، تعیینموقعیت
کننده در شرایط عود بالقوه است. خودکارآمدی با افزایش مصرف

کننده برای خودداری از اعتماد و اطمینان و توانمندی افراد مصرف
مصرف در مواجهه با شرایط مصرف احتمال مقاومت در برابر 

 دهد.ر و میل مصرف بعد از دوره ترک را افرایش میاسترس، فشا
یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که ولع مصرف مواد با عود 

و با افزایش میزان ولع مصرف عود  شتداری دااارتباط مثبت معن
درصد عود به وسیله ولع مصرف  24. همچنین یافتنیز افزایش 
و همکاران  Berlinهای . این یافته با نتایج پژوهشبودقابل تبیین 

 یجدر تبیین نتا[ همخوان است. 11و همکاران ] Witkiewitz [؛10]
ولع مصرف نقش مهمی در بازگشت توان گفت پژوهش می ینا

مجدد افراد پس از درمان و حفظ موقعیت سوء مصرف مواد و 
زیستی -شناسی عصبیوابستگی به مواد دارد. از دیدگاه آسیب

شود که اختالل اعتیاد به عنوان یک بیماری مغزی در نظر گرفته می
و بدکارکردی در مدارهای عصبی مربوط به پاداش و انگیزه منجر به 

گردد. ولع یمرفتارهای ناخوشایندی همچون ولع مصرف مواد و عود 
مصرف با افزایش فعالیت قشر کرتکس پرفرونتال هنگام مواجهه با 

دهد که یم[. این عدم تعادل نشان 26واد مرتبط است ]ی مهانشانه
توانایی شناختی برای تنظیم رفتار جستجوی مواد کاهش و خطر 

بنابراین، ولع مصرف به عنوان  یابد.یممصرف مواد افزایش 
میزان تسلط بر  سوء مصرف مواد و با کاهشبرانگیزنده اصلی در 

ود. در نهایت شمدی میمنجر به کاهش خودکارآ میل و وسوسه،
مصرف  سوء شود.مواد میمصرف  ادامه منجر به یینخودکارآمدی پا
منجر به اشتغال ذهنی، انزوا و قضاوت مختل ایجاد  مواد، به دلیل

شود و آمادگی فرد را برای میکاهش مهارت و عملکرد ضعیف 
 [.24] دهدمیکاهش  خودمراقبت از 

سوگیری همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین 
توجه و عود افراد وابسته به متامفتامین ارتباط مثبت وجود دارد و 

درصد عود به وسیله سوگیری توجه قابل تبیین است. این نتیجه  13
[ 15همکاران ] و  Field[ و یافته 14و همکاران ] Liang هایبا یافته

از آنجا  توان گفتمی پژوهش ینا یجدر تبیین نتاهمخوان است. 
فتامین مدت زمان بیشتری در مغز باقی مانده و به همین مامتکه 

باعث تاثیر دلیل، اثرات تحریکی آن ماندگارتر است. همین عامل نیز 
[ و 27شود ]میفرآیندهای شناختی از جمله سوگیری توجه  بر

سوءمصرف کنندگان با کاهش کارکردهای اجرایی به طور خاص 
[. بر 28گردد ]یمب های مرتبط به مواد جلشان به محرکتوجه

افراد وابسته به مواد نسبت [ 29] و همکاران Moggاساس دیدگاه 
 نشانهای مربوط به مواد رفتارهای گرایشی بیشتری را به محرک
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 و همکاران فرد طاهری     278

 1400 پاییز، 4، شماره 10 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

که این رفتارها، با افزایش مدت مصرف با افزایش وسوسه  دهندیم
هر چقدر میزان وسوسه مصرف مواد بیشتر باشد، . نیز همراه است

مواد نیز بیشتر  مرتبط باهای سوگیری توجه نسبت به محرکمیزان 
شود کننده مواد میدر نتیجه منجر به عود در افراد مصرف .شودمی
و  تالشهمچنین میزان  این افراد،هیجانات و انتخاب رفتار که 

نیز تحت  ترک مصرف مواد و پرهیز از عود دارد راکه صرف  یکوشش
محدود بودن  ،های مطالعه حاضریتز محدوددهد. امیتأثیر قرار 

و مبتال به سوءمصرف متامفتامین  مطالعه فقط به جنسیت مردان
و تصادفی  عدم کنترل دقیق مدت و میزان مصرف مواد در بیماران

های پژوهش به جوامع بود که تعمیم یافته نبودن روش پژوهش
شود میبنابراین، پیشنهاد کند. آماری دیگر را با مشکل مواجه می

ی اهای مشابهها، پژوهشپذیری یافتهجهت افزایش دامنه تعمیم
 بر روی زنان دارای اختالل مصرف مواد انجام شود.

 

 گیرینتیجه
 میزان افزایش با که گفت توانمی حاضر پژوهش نتایج به توجه با

 مهارت و مسئله حل مهارت متغیرهای خصوصاً  ترک خودکارآمدی
 یابدمی کاهش عود میزان متامفتامین، کنندهمصرف افراد ارتباطی  

 این، بر عالوه شود.می مواد مجدد مصرف به افراد بازگشت مانع و
 که طوریهب دارد؛ مثبت ارتباط عود با توجه سوگیری و مصرف ولع
 به نسبت توجه سوگیری و مصرف ولع و وسوسه میزان افزایش با

 بنابراین، یابد.می افزایش عود میزان، مواد با مرتبط هایمحرک
 هایفرآیند همچنین و ترک خودکارآمدی مصرف، ولع نظرگرفتندر

 توجه، سوگیری جمله از موادسوء مصرف  در دخیل شناختی
 بینیپیش و مجدد مصرف از پیشگیری جهت در مهمی گام توانمی
 جنبه دو از حاضر پژوهش هاییافته .باشد آمیزموفقیت درمان یک

ه رابط بررسی با نظری لحاظ از باشد. مفید تواندمی عملی و نظری
 دارای افراد عود با مصرف ولع و توجه سوگیری ترک، خودکارآمدی

 شناسایی زمینه در موجود دانش به توانمی مواد مصرف اختالل
 کمک ترک دوره طول در مواد مجدد مصرف و عود در مؤثر عوامل
 این نتایج از اعتیاد ترک هایکلینک و هاکمپ، عملی لحاظ از کرد.

 در حاضر پژوهش متغیرهای اهمیت خصوص در توانندمی پژوهش
 اند،کرده مراجعه مواد ترک برای که افرادی موفق درمان و پیشگیری

 .استفاده نمایند
 

 شناسیروان دکتری نامهپایان از برگرفته مقاله این قدردانی: و تشکر
 خود بر حاضر پژوهش نویسندگان وسیلهبدین است. اول نویسنده

 از حاضر، پژوهش در کنندهشرکت افراد همکاری از دانندمی الزم
 انجام سازیزمینه و همکاری خاطر به اردبیل شهر هایکمپ کارکنان

 جهت اردبیل استان بهزیستی کل اداره از چنینهم و پژوهش این
 نمایند. قدردانی صمیمانه وهشژپ انجام مجوز ارائه

 که نمایندمی تصریح مقاله نویسندگان وسیله بدین منافع: تعارض
 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در منافعی تعارض هیچگونه

 ،مطالعه طراحی و ایده ارائه، فردطاهری مینا :نویسندگان سهم
 و ایده ارائه ،بشرپور سجاد ؛هاداده تحلیل و تجزیه ،داده آوریجمع

 تحلیل و تجزیه، نریمانی محمدحاجلو و  نادر؛ مطالعه طراحی
 سهیم آن بازنگری و مقاله اولیه نگارش در نویسندگان همه ها؛داده
 صحت و دقت مسئولیت حاضر، مقاله نهایی دییتأ با همه و بودند

 پذیرند.می را آن در مندرج مطالب
 و پژوهشگران از تیحما صندوق از حاضر پژوهش :یمال منابع

 کرده افتیدر یمال تیحما (98021820) شماره با کشور فناوران
 ت.اس
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