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Abstract
The present study was conducted with the aim of
investigating the efficacy of neurofeedback on
executive functions in people with opioid use disorder.
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It was an applied and quasi-experimental study with a
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pretest and posttest design and a control group. The
statistical population of the study included subjects  این پ ژوهش.اجرایی افراه هارای سوء مصرف مواه افیونی انجام گرفت
who had gone to Shafa addiction treatment clinic in از نوع ااربرهی و شبهآزمایشی با طرح پ یشآزم و و پ آزم و ب ا
Bushehr city in 2020. The number of 29 male subjects  جامعۀ آم اری پ ژوهش ش امم مراجع هانن دگا ب ه.گروه انترل بوه
with opioid use disorder was divided into two 29 . واقع هر شهر بوش هر ب وه1399 الینیک ترک اعتیاه شفا هر سال
experimental groups (number = 14; mean age = 43.79; نفر از مرها هارای سوءمصرف م واه افی ونی ب هص ور نوون هگی ری
standard deviation = 9.8) and a control group (number ،43/79  می انگین س ن،14 هدفون د هر هو گ روه آزم ایش (تع داه
= 15; averageage= 44.60; standard deviation = 8.6), ،44/60  می انگین س ن،15 ) و انت رل (تع داه9/8 انحراف معی ار
which were left to chance. Prior to the application of  پیشآزمو قبم از اعوال.) به تصاهف گوارهه شدند8/6 انحراف معیار
training, the pretest was administered using the Iowa )TOL( ) و ب ر نن دIGT( آموزش به اوک آزمو های قوار آی وا
Gambling Task (IGT) or the Tower of London Test
به ترتیب برای اندازهگیری توانایی تصویمگیری و برنامهریزی هریاف ت
(TOL) to measure decision-making and planning
 بالفاص له پ آزم و از، پ از اعو ال آم وزش نوروفی دبک.ش د
ability. After the application of the neurofeedback
م
 یافتههای بههستآمده با استفاهه از تحلی.شرات انندگا گرفته شد
training, a posttest was administered to the
participants. The results of multivariate analysis of  نش ا هاه آم وزشSPSS24 اوواری ان چن دمت یره و ن رماف زار
covariance using SPSS-26 software showed that نوروفیدبک هر توانایی تصویمگیری موجب ترجیح بهتر هر انتخابهای
neurofeedback training had a significant effect on  روش م راور ب ر توان ایی، هر مااب م. اس ت0/783 افراه با اندازۀ اث ر
decision-making ability, leading to better preference in
 نتایج پژوهش حاض ر نش ا.برنامهریزی تفاو معناهاری را نشا نداه
participants’ decisions with an effect size of 0.783. In میههد آموزش بهاوک نوروفیدبک میتواند بر توانایی تص ویمگی ری
contrast, the aforementioned method showed no اثرگرار باشد و میتوا از این روش ب رای ا اهش طررپ ریری اف راه
significant difference in planning ability. The results
.هارای سوءمصرف مواه افیونی استفاهه اره
of the present study indicate that neurofeedback
 توان ایی، توان ایی تص ویمگی ری، نوروفی دبک:واژههااای کلیادی
training can have an effect on decision-making ability
. سوءمصرف مواه افیونی،برنامهریزی
and that this method can be used to reduce risk-taking
in people with opioid use disorder.
Keywords: Neurofeedback, Decision-Making Ability,
Planning Ability, Opioid Use Disorder.
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مقدمه
اعتیاه سالهاست به معضلی اجتواعی تبدیم شده است .براساس گزارش جهانی سازما ملم هر سال 2020
هربارۀ مواه مخدر ،هر سال  ،2018حدوه  269میلیو نفر هر سراسر جها حداقم یکبار هر سال

گرشته مواه مخدر مصرف ارههاند (هامنه 166 :میلیو تا  373میلیو نفر) .این ماونه به  5/4هرصد
از جوعیت جهانی  15تا  64سال (هامنه 3/3 :تا  7/5هرصد) مربوط است اه تاریباً از هر  19نفر  1نفر
را نشا میههد .براساس گزارش مراز آمار ایرا  ،1399هر سال  1396تعداه افراه پریرششده هر مرااز
مجاز هرما و ااهش آسیب اعتیاه به مواه مخدر و روا گرها  981،738نفر بوهه است .این آمار به تفکیک
سازما نظار انندۀ شامم وزار بهداشت ،هرما و آموزش پزشکی  536،338نفر ،سازما بهزیستی اشور
 391،313نفر هر مرااز هونتی و غیرهونتی و سازما زندا ها و اقداما تأمینی و تربیتی اشور فاط هر مرااز
هونتی  54،087نفر است.

هر هو ههۀ گرشته ،تحایاا بهطور فزایندهای از هیدگاه اعتیاه بهمنزنۀ یک بیواری م زی حوایت
ارهه است (ونکو ،اوب و مکلال  .)2016 ،سندرم وابستگی 1بهاوک پدیدههای شناطتی و
فیزیونوژیکی پ از مصرف مکرر مواه از جوله مصرف مداوم مواه مخدر با وجوه آگاهی از عواقب
منفی آ مشخص میشوه (سبوند ،مونر ،گاربسو ،شارنت و هاینز .)2021 ،اعتیاه هوچنا یک مشکم
جهانی است و بار قابمتوجهی را بر سالمت عوومی تحویم میاند.
سه مخدر اعتیاهآور برجسته از هیدگاه بهداشت عوومی ،تنبااو ،انکم و مواه افیونی هستند (اوب،
 .)2021اعتیاه به مواه افیونی را میتوا بهعنوا اجبار هر جستوجوی ماهۀ مخدر ،از هست هاه
انترل هر ااهش مصرف و ظهور حانت هیجانی منفی هرصور جلوگیری از هسترسی به ماهۀ مخدر
تعریف اره (اوب .)2020 ،این طباه از مواه مجووعهای را تشکیم میههند اه از گیاه طشخاش به
6
هست آمده است و آثار ضد هره هاره .ترایباتی مانند تریاک ،2مرفین ،3هرویین ،4ادئین 5و مپریدین
مپریدین 6بهصور مستایم یا بهوسیلۀ ترایبا شیویایی از شیرۀ طشخاش به هست میآیند.
اصرالح افیو از این جهت هر منابع تخصصی برای این گروه از مواه استفاهه میشوه اه بهاوک
تأثیرا آثار متاابلی اه با گیرندههای افیونی هاره ،بر م ز اثر میگراره (بهرامی احسا .)1393 ،

1. dependence syndrome
2. opium
3. morphine
4. heroin
5. codeine
6. meperidine
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شواهد عصبشناطتی ،اهویت بداارارهی عصب روا شناطتی 1و بهطور طاص ناص هر
اارارههای شناطتی-اجرایی 2را برای هرک بهتر ماونۀ اعتیاه نشا هاهه است (هومینگز ساالس ،هیاز
باتانرو ،نوزانو روطاس و ورهطو گارسیا .)2016 ،مناطق م زی و فرایندهای عصبی اه زمینهساز اعتیاه
هستند ،با موارهی از قبیم اارارههای شناطتی ،از جوله آ هایی اه با یاهگیری ،حافظه و استدالل
مشخص میشوند ،هوپوشانی زیاهی هارند .تأثیر ماهۀ مخدر هر این مناطق طی مراحم اونیۀ
سوءمصرف ،سبب ایجاه ارتباطا ناسازگارانۀ قوی بین مصرف ماهۀ مخدر و محرکهای محیری
میشوه اه موکن است زمینهساز ونع مصرف هر آینده و رفتارهای جستوجوگرانه برای ماهۀ مخدر
باشد .با اهامۀ مصرف ماهۀ مخدر ،ناایص شناطتی ایجاه میشوه اه هشواری ترک هائوی را تشدید
میاند (گوند .)2010 ،تحایاا بهطور فزایندهای مؤید آ است اه افراه وابسته به مواه افیونی هر
ماایسه با افراه غیر مصرفاننده ،هر عولکره م ز اطتالل هارند .بداارارهیها بهویژه هر حوزۀ حافظه
و اارارههای اجرایی از جوله حافظۀ ااری ،برنامهریزی ،انترل تکانه و تصویمگیری مشاهده شدهاند
(نوبر و هوکارا  .)2012 ،شاید بتوا از مهمترین اارارههای اجرایی م ز به توانایی تصویمگیری و
برنامهریزی اشاره اره.
تصویمگیری رفتار و فعانیت اساسی انسا هر زندگی روزمره است .مسئلۀ اصلی و هدف
تصویمگیری این است اه چگونه میتوا از میا هوۀ انتخابهای احتوانی گزینۀ مناسبی را یافت
اه نیاز موره نظر انسا را برآورهه اند (سا  ،ژو و نین .)2020 ،توانایی برنامهریزی نیز بهعنوا
سازما ههی شناطتی رفتار هر زما و مکا  ،هر شرایری تعریف شده است اه برای بههستآوره یک هدف،
برطی مراحم بهطور مستایم به سوت آ هدف هدایت نویشوند (اوو  .)1997 ،وانایی حم مسئله یک

مهار ااتسابی مهم اجتواعی و ویژگی شخصیتی است اه بهطور قابمتوجهی بر سازگاریهای
اجتواعی افراه و موفایت آ ها هر زندگی روزمره تأثیر میگراره .این مهار بهصور گسترهه هر حم
مشکال پیشآمده هر زندگی استفاهه میشوه .این امر به فره اوک میاند تا بر مشکال غلبه اند
و به اهدافی هست یابد اه زندگی او را سانمتر و پربارتر اند (فیرینچیک و گورها  .)2019 ،مصرف
ماهۀ مخدر هارای یک نر زوهگرر با پیامدهای منفی طوالنیمد است؛ بنابراین ،استفاهه مکرر از
مخدرها عواقبی منفی هاره و اطتالل هر ساز و اارهای شناطتی زیربنای تصویمگیری را نشا
میههد .این اطتالل هر ااراره شناطتی را میتوا هر سه مرحله از جوله اونویتبندی هر گزینههای
تصویمگیری ،عوم انتخاب شامم انگیزه ،طوهتنظیوی و فرایندهای مهاری و فرایند بازطوره شامم
یاهگیری تاویتی را شرح هاه (ورهطو گارسیا ،چانگ ،استا  ،یوسم و نند  .)2018 ،براساس توصیفا
1. neuropsychological deficits
2. cognitive-executive functions
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ذارشده مخدرها اثرا متفاوتی بر م ز میگرارند .مرانعا تصویربرهاری ت ییرا عصبی-شیویایی 1و
اارارهی 2را هر م ز افراه معتاه به مواه مخدر نشا هاهه است اه بینشی نوین هربارۀ سازواارهای
زمینهای اعتیاه فراهم آورهه است.
تحایاا عصبی-شیویایی نشا هاهه است افزایش هوپامین 3بهصور سریع و مادار زیاه با اثرا
تاویتاننده هر سوءمصرف مواه 4ارتباط هاره ،اما پ از سوءمصرف مزمن و هر حین ترک ،ااراره
هوپامین به میزا فراوانی ااهش یافته و این امر با اطتالل ااراره هر مناطق پیشپیشانی 5از جوله
قشر اوربیتوفرونتال 6و شکنج سینگونیت 7هوراه است (ونکو ،فونر و ونگ .)2003 ،تحایاا بسیاری
هربارۀ مواه افیونی و بههنبال آ انشهای رفتاری معلول آ انجام شده است؛ برای مثال هر سال
 2017ژائو ،نی ،هو ،وو و نو مرانعهای با استفاهه از پتانسیم وابسته به رویداه 8انجام هاهند و
ناهنجاریهایی هر پاسخهای رفتاری و عصبی هربارۀ ماونۀ قوار هر معتاها هوریگزین از هرویین را
نشا هاهند .بهطورالی یافتههای این مرانعه مؤید آ بوه اه معتاها هوریگزین از هرویین به طرر
و اطتالل هر تصویمگیری انرباقی توایم هارند؛ زیرا آ ها حتی پ از اسب امتیازا منفی قابمتوجه
هوچنا به انتخاب گزینههای مخاطرهآمیز اهامه میههند و برای جلوگیری از طرر نویتوانند به
راهبرهی ایون ت ییر مسیر ههند .این روند غیرعاهی هر تصویمگیری برای طررپریری و جستوجوی
فوری پاهاش موکن است با انتظار و ارزیابی غیرعاهی پاهاش هر معتاها هوریگزین از هرویین هوراه
باشد اه طررپریری و تکانشگری باالی آ ها را توضیح میههد.
گلدشتاین و ونکو ( )2011چندی از فرایندهای مرتبط با قشر پیشپیشانی را اه موکن است هر
اعتیاه مختم شوند ،برمیشوارند؛ برای مثال ،فرایند انگیزش اه تحریکشد  ،ابتکار ،پایداری و
تالش برای هستیابی به اهداف را هر بر میگیره ،هچار بداارارهی میشوه .این به نوبه طوه میتواند
انگیزۀ فزایندهای را برای بههستآوره ماهۀ مخدر ایجاه اند و هر ماابم انگیزۀ فره برای اهداف
هیگر ،هدفوندی و اوشش را ااهش میههد .از نواحی م زی اه احتوال هاره هر این اطتالل ناش
هاشته باشند ،میتوا به قشر پیشپیشانی طلفی جانبی ،9قشر اوربیتوفرونتال ،قشر پیشپیشانی
1. neurochemical
2. functional
3. dopamine
4. drug abuse
5. prefrontal regions
6. orbitofrontal cortex
7. cingulate gyrus
)8. Event-Related Potential (ERP
)9. Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC
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شکوی میانی 1و قشر سینگونیت قدامی 2اشاره اره .تحایاا بسیاری نشا هاهه است ناحیۀ قشر
پیشپیشانی طلفی جانبی و قشر پیشپیشانی شکوی میانی هر افراه هارای سوءمصرف مواه مخدر
میتوانند هچار اطتالل هر ااراره شوند (برای مثال نین و هوکارا 2018 ،؛ چنگ و هوکارا .)2015 ،
هرما و توا بخشی افراه هارای سوءمصرف مواه مخدر نیازمند روشهای گوناگونی است .هر طول
سانیهای اطیر روشهای غیرتهاجوی 3از جوله تحریک انکتریکی فراجوجوهای 4م ز ،تحریک
م ناطیسی فراجوجوهای 5م ز و نوروفیدبک 6ایجاه شدهاند .این روشها به صور های متفاوتی
اعوال اثر میانند .ثبت نوار م زی 7نشا هاهه است م ز به شرطیسازی عامم و االسیک واانش
نشا میههد .به این روش انکترو آنسفانوگرافی بیوفیدبک 8و هر سالهای اطیر نوروفیدبک گفته
میشوه (شرنین و هوکارا  .)2011 ،اموا م زی هر فراان های متفاوتی روی میههند؛ برطی از
12
آ ها سرعت زیاهی هارند و برطی نیز آهسته هستند .این اموا بهصور سنتی هنتا ،9تتا ،10آنفا ،11بتا
و گاما 13نامگراری شدهاند و براساس چرطه هر ثانیه یا هرتز 14اندازهگیری میشوند (هووند.)2011 ،
تحایاا زیاهی به ماونۀ تأثیرگراری مواه افیونی مانند هرویین بر اموا م زی انجام شده است (برای
مثال هو و هوکارا 2017 ،؛ پونونینا و هیویدف .)2004 ،هر طول سه ههۀ گرشته انکترو آنسفانوگرافی
بیوفیدبک هربارۀ افراه هارای سوءمصرف مواه استفاهه شده است .این روش به هوراه سایر روشهای
هرمانی بهاار رفته و موکن است هر افزایش نتایج طاص هرمانی مفید واقع شوه (سوااهتزه ،انو و
تروهو .)2008 ،با توجه به اینکه مرانعا نشا هاههاند سوءمصرف هر مخدرهای مختلف هر ارتباط با
ناهنجاری هر اموا م زی متفاو است ،اطتصاص یک روش نوروفیدبک یکسا برای توام سوءهای
مصرف مواه نامناسب است؛ بنابراین برای هستیابی به نتایج بانینی مؤثر الزم است پروتکم طاص
هرمانی نوروفیدبک با اطتالل طاصی از مصرف مواه تنظیم شوه (راس .)2013 ،رویکره پژوهش حاضر
)1. Ventromedial Prefrontal Cortex (vmPFC
)2. Anterior Cingulate Cortex (ACC
3. non-invasive methods
)4. Transcranial Electrical Stimulation (TES
)5. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS
)6. Neurofeedback (NFB
)7. Electroencephalography (EEG
8. eeg biofeedback
9. delta
10. theta
11. alpha
12. beta
13. gamma
)14. Hertz (Hz
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نیز به پیروی از این هیدگاه به بررسی تأثیر نوروفیدبک هر نواحی قشر پیشپیشانی شکوی میانی و
قشر پیشپیشانی طلفی جانبی پرهاطته و به این سؤال پاسخ هاهه است اه آیا آموزش بهاوک
نوروفیدبک میتواند به توانبخشی تواناییهای تصویمگیری و برنامهریزی هر افراه هارای سوءمصرف
مواه افیونی اوک اند؟
روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
این پژوهش ااربرهی و بهصور شبهآزمایشی با طرح پیشآزمو و پ آزمو با گروه انترل انجام شد.
جامعۀ آماری پژوهش حاضر مراجعهانندگا به الینیک ترک اعتیاه شفا هر شهر بوشهر هر سال  1399بوهند.
از این میا  29 ،نفر (گروه تحت آموزش  14نفر و گروه انترل  15نفر) از افراه واجد شرایط به روش
نوونهگیری هدفوند انتخاب شدند .مالکهای وروهی پژوهش به این شرح بوه اه هوه شراتانندگا
ساباۀ مصرف روزانه به مد حدوه پنج سال مواه افیونی (هرویین و تریاک) را هاشتند .افراه مراور حدوه
شش ماه ساباۀ پاای هاشتند و هیچ ماهۀ مخدری مصرف نکرهه بوهند .روش مصرف افراه بهصور تدطینی
بوه .هوۀ شراتانندگا راستهست و از هید طبیعی برطورهار بوهند .معیارهای طرو شراتانندگا نیز
نداشتن ساباۀ مشکال روا شناطتی و ساباۀ مصرف مخدرهای محرک بوه .هوچنین وروه و طرو از
مرانعه به طواستۀ طوه شراتانندگا بوه.

شیوۀ اجرای پژوهش
توضیحا اامم هر باب روند و سازواار اجرایی پژوهش به افراه هاهه شد و از شراتانندگا رضایتنامه
گرفته شد .از گروه تحت آموزش و انترل بهاوک آزمو قوار آیوا برای سنجش توانایی تصویمگیری و
آزمو بر نند برای اندازهگیری توانایی برنامهریزی پیشآزمو گرفته شد .بعد از اعوال آموزش بالفاصله
پ آزمو گرفته شد .حایاا زیاهی نشا هاهه است ناحیۀ قشر پیشپیشانی طلفی جانبی و قشر

پیشپیشانی شکوی میانی هر افراه هارای سوءمصرف مواه مخدر میتوانند هچار اطتالل هر ااراره
شوند (برای مثال نین و هوکارا 2018 ،؛ چنگ و هوکارا  .)2015 ،بشارپور ،حیدری و مونوی هر
سال  2019نشا هاهند میا اارارههای اجرایی و هوتوانی 1قشری هر باندهای تتا ،آنفا و بتا هر
نواحی پیشانی نیوکرۀ چپ ،هوتوانی قشری باندهای آنفا و بتا هر مناطق پیشانی نیوکرۀ راست و
هوتوانی قشری باند آنفا بین مناطق پیشانی هو نیوکره رابرۀ مثبت وجوه هاره.
هوچنین مرانعۀ آ ها نشا هاه هوتوانی قشری باندهای آنفا ،بتا و تتا بین مناطق پیشانی چپ و
1. coherence
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راست و هوتوانی قشری باندهای بتا و تتا هر مناطق پیشانی چپ اارارههای اجرایی را پیشبینی
میانند .این نتایج نشا میههد فعانیت معوول قشر پیشانی ،بهویژه نیوکرۀ چپ ،با اارارههای
اجرایی و انترل شناطتی مرتبط است .به این ترتیب هستورانعوم هرمانی پژوهش حاضر بهصور مونتاژ
هوقربی 1انجام شد .انکتروه ااتیو براساس سیستم  ،10-20هر ناحیۀ  FPzبرای اعوال اثر بر ناحیۀ قشر
پیشپیشانی شکوی میانی و انکتروه رفرن نیز هر ناحیۀ  F3برای تأثیر بر ناحیۀ قشر پیشپیشانی طلفی
جانبی گراشته شد .آموزش بهاوک افزایش باند بتا ( )15-18و ااهش باند آنفا ( 20 ،)8-12جلسه بهمد
 30هقیاه بهصور یک روز هر میا انجام شد.
شراتانندگا آموزش را روی یک صندنی راحت اه قابلیت جابهجایی نداشت ،هریافت ارهند .تا حد
امکا  ،اتاقی اه هر آ پژوهش انجام گرفت ،از وجوه صداهای مزاحم پاکسازی شد .روش آموزش به این
صور بوه اه بههنیم رعایت هستورانعومهای بهداشتی بهسبب شیوع ویروس ارونا و سالمتی افراه،
شراتانندگا به فاصلۀ  30هقیاه از یکدیگر به الینیک مراجعه میارهند و آزمایشگر با هستکش و ماسک
و رعایت فاصلهگراری به اعوال روند پژوهش پرهاطت .بههنیم طوالنیشد روند پژوهش به هوراه رعایت
موازین بهداشتی برای انگیزش و تشویق افراه از تاویت پونی استفاهه شد.

ابزار سنجش
2
دستگاه پروکامپ )proComp2( 2
این پژوهش بهاوک هستگاه پرواامپ  2ساطتهشده هر شرات تا

تکنونوژی 3هر ااناها انجام شد.

نوروفیدبک روشی هرمانی مبتنی بر شرطیسازی عامم است اه هر آ مراجعا بازطوره صوتی یا
بصری برای تاویت یا مهار فراان های اموا م زی طاصی هریافت میانند .آموزش نوروفیدبک با
اوک به افراه هر ت ییر انگوهای اموا م زی و ت ییر برطی جنبههای عولکره عصبی ،سبب افزایش
انعرافپریری عصبی 4میشوه اه میتواند هر هرما اطتالال مصرف مواه مفید باشد (شپاره،
 .)2015مرانعا زیاهی هربارۀ تأثیرگراری نوروفیدبک هر مرانعا هاطلی و طارجی انجام شده است؛
برای مثال ههاانی آرانی ،رستوی و ناهعلی  2013به بررسی اثربخشی این روش هرمانی بر اطتالل
وابستگی به مواه افیونی پرهاطتند و نشا هاهند میتوا نوروفیدبک را بهمنزنۀ مکولی هوراه
هاروهرمانی هر هرما اطتالل وابستگی به مواه افیونی استفاهه اره.

1. bipolar
2. ProComp2
3. thought technology
5. neuroplasticity
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آزمون قمار آیوا )IGT(1
توانایی تصویمگیری بهاوک نسخۀ رایانهای آزمو قوار آیوا (فارسی) مؤسسۀ تحایاا علوم
رفتاری -شناطتی سینا اندازهگیری و برای اونین بار از سوی بکارا ،هاماسیو ،هاماسیو و اندرسو هر
سال  1994ارائه شد .پیش از شروع این آزمو  2000 ،امتیاز (هر آزمو اصلی هالر) به آزموهنی قرض
هاهه و از او طواسته میشوه هر  100اوشش طراحیشده هر نرمافزار ،میزا امتیاز (پول) بیشتری جوع
اند .تکلیف آیوا شامم چهار هسته اار است اه انتخاب هریک از هسته اار ها میزانی از سوه و
زیا را به هوراه هاره؛ یعنی با انتخاب هرادام از هسته اار ها موکن است آزموهنی میزا طاصی
برنده یا برعک بازنده شوه .هسته اار ها هر مرانعا مختلف به اسامی متفاوتی معروفاند ،اما با
استناه به مرانعۀ اصلی بکارا و هوکارا بیشتر آ ها را با حروف انگلیسی هسته اار های A, B, C,
 Dنامگراری ارههاند .هسته اار های  Aو  Bپاهاش بیشتری به هوراه هارند (بیش از  100امتیاز)،
اما ضرر آ ها نیز بیشتر است .هر ماابم هسته اار های  Cو  Dهربرهارنده پاهاش اوی هستند
(معووالً  50امتیاز) ،اما جریوه و ضرر آ ها نیز به نسبت اوتر است؛ بنابراین فره با انتخاب آ ها
مادار امتیاز بیشتری بعد از چند اوشش به هست میآوره .به آزموهنی هر قانب هستورانعوم گفته
میشوه برطی از هسته اار ها بهتر از بایه است (طداهاهی ،ساعد امید و امانی .)1393 ،مؤنفههای
آزمو بهصور هقیق بهاوک رایانه محاسبه شدند .این مؤنفهها شامم پاهاش ام ،جریوۀ ام ،امتیاز
ام و نورۀ طانص ام (ترجیح انتخابهای طوب) است .آرام و هوکارا هر سال  2019به بررسی
آزمو قوار آیوا از منظر تاریخی ،پایههای علوی و مرانعا تصویربرهاری عولکرهی پرهاطتند و
طاطرنشا ارهند قوار آیوا ابزاری مفید هر ارزیابی فرایند تصویمگیری است و طی هو ههه استفاهه از
آ بهطور قابمتوجهی تکامم یافته است .اطتیاری و بهزاهی هر سال ( 1380مرانعه انف) ،بررسی
جامعی هربارۀ آزمو قوار آیوا انجام هاههاند .هوچنین هر مرانعهای اه هر سال ( 1380مرانعه ب)
انجام شد ،نشا هاهند نتایج آزمو قوار آیوا میتواند منعک انندۀ تفاو بینفرهنگی باشد؛ به این
صور اه هر هو بررسی نشا هاهند میا نسخههای مختلف این آزمو و نسخۀ اصلی هانشگاه آیوا،
تفاو معناهاری وجوه نداره .با این حال تأاید میانند نتایج این آزمو با سایر مرانعا منتشرشده
تفاو فاحشی را نشا میههد .آ ها معتادند سازما های شناطتی افراه موره مرانعه (و احتواالً سایر
گروههای ایرانی) صرفنظر از مادار ،به هوری از گزند گرایش هارند .اطتیاری ،بهزاهی ،جنتی و مکری
( )1383هانشآموزا پسر هبیرستانی را به هو گروه مجزا تاسیم ارهند .آ ها آزموهنیها را بهاوک
نسخۀ فارسی ساههشدۀ آزمو قوار هانشگاه آیوا آزموهند .نتایج آ ها مؤید آ بوه اه افراه به هفعا باطت
)1. Iowa Gambling Task (IGT
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اوتر هر میا اار هایی اه مااهیر یکسانی از باطت با هفعا متفاو را هر بر هاشتند ،توایم نشا هاهند.
هوچنین از هیدگاه آ ها این مرلب میتواند نشا ههندۀ راهبرههای متفاو هر تصویمگیری مخاطرهآمیز
باشد.
1

آزمون برج لندن ()TOL

توانایی برنامهریزی بهاوک نسخۀ رایانهای آزمو بر نند مؤسسۀ تحایاا علوم رفتاری-شناطتی
سینا اندازهگیری شد (طداهاهی ،مشهدی و امانی .)1393 ،آزمو بر نند را برای اونین بار شانی
هر سال  1982معرفی اره .حراتهایی اه شراتاننده انجام میهاه ،با ادگراری توپهای رنگی
قرمز ،سبز و آبی و میلههای  2 ،1و ( 3اوچکترین تا بزرگترین) ثبت میشوه؛ بنابراین برای مثال،
راهحم صحیح برای مسئلۀ  1میتواند بهصور قرمز به سوت میلۀ  1و سبز به سوت میلۀ  2ثبت
شوه .اگر موقعیت نهایی هر تعداه معین حداقم حراتهای قانونی بههست آید ،توانی حراا هرست
ارزیابی میشوه .برای هر مسئله سه اوشش مجاز است اه هرصور موفقنشد هر آ ها ،نورۀ صفر
برای مسئله منظور میشوه .امتیاز ام ،مجووع امتیازهای اسبشده هر هر  12مسئله است .حدااثر
نورۀ موکن برای آزمو  36است .معیارهای زمانی اه بهطورالی استفاهه شدهاند ،شامم ،تأطیر یا
زما برنامهریزی است اه متشکم از ثانیههای بین معرفی یک مسئله و شروع اونین حرات آزمایش
است و زما اجرا اه تعداه ام ثانیهها از زما شروع اونین حرات یک اوشش تا پایا حرات نهایی
آ اوشش است (اریکوریا  ،بارتاک و گی .)1994 ،این آزمو هارای روایی سازه طوب هر سنجش
برنامهریزی و سازما ههی افراه است .میا نتایج این آزمو و آزمو های ماز های پروتئوس
هوبستگی  0/41گزارش شده است .پایایی این آزمو موره قبول و  0/79گزارش شده است (به نام
از طداهاهی ،مشهدی و امانی .)1393 ،مؤنفههای آزمو شامم زما آزمایش ،زما تأطیر ،زما ام،
تعداه طرا و نتیجه بهاوک رایانه محاسبه شدند .اابری چرمهینی ،سجاهینژاه ،شفیعیتبار و سپهوند هر
سال  1397ناش عولکره شناطتی بازهاری و برنامهریزی را هر توایم به اعتیاه نوجوانا بررسی ارهند .برای
سنجش توانایی برنامهریزی از آزمو بر نند استفاهه شد .نتایج آ ها نشا میههد افراهی اه توایم
اوتری به اعتیاه هاشتند ،عولکره بهتری را هر آزمو بر نند نشا هاهند .رویکره الی برنامه و مداطله

آموزشی پژوهش حاضر هر جدول  1توصیف شده است.

)1. Tower of London (TOL
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جدول  .1رویکرد کلی برنامه و مداخلۀ آموزشی نوروفیدبک
مراحل
اول
هوم
سوم
چهارم
پنجم

اقدامات
هعو و توضیح اامم روند تحایق به شراتانندگا احتوانی برای هوکاری هر پژوهش هاهه شد.
اطالعا جوعیتشناطتی جوعآوری شدند.
پیشآزمو بهاوک آزمو های قوار آیوا و بر نند گرفته شد.
هستورانعوم آموزشی پژوهش بهاوک افزایش باند بتا ( )15-18و ااهش باند آنفا ( )8-12هر نواحی ) vmPFC (FPzو
) 20 ،DLPFC (F3جلسه به مد  30هقیاه بهصور سه روز هر هفته انجام شد.
پ آزمو بهاوک آزمو های قوار آیوا و بر نند اجرا شد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
هاهه های جوع آوری شده با استفاهه از تحلیم اوواریان چندمت یره و نرمافزار  SPSS24بررسی شدند.
مشخصا جوعیت شناطتی ،هاهه های توصیفی و استنباطی هر ذیم گزارش گرهیده اند.

یافتهها
مشخصا جوعیتشناطتی به تفکیک گروهها هر جدول  2آمده است.
جدول  .2مشخصات جمعیتشناختی
مشخصات جمعیتشناختی
رهههای سنی (تعداه)
40-30
سن (میانگین و انحراف معیار)
50-40
50+
راهنوایی و متوسره
هیپلم و فوقهیپلم
سرح تحصیال (تعداه)
 +فوقهیپلم
مادار سال مصرف (میانگین و انحراف معیار)
مادار ماه عدم مصرف (میانگین و انحراف معیار)
مادار هفعا مصرف
وضعیت تأهم
وضعیت ش لی
آشنایی با رایانه

گروهها
نوروفیدبک (تعداه )14
)9/8( 43/79

انترل (تعداه )15
)8/6( 44/60
3
10
2
8
5
2

4
7
3
7
6
1
)1/350( 5/41
)1/963( 6/07
روزانه
هوگی متأهم
هوگی شاغم
هر حد قابم قبول
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شاطصهای توصیفی مربوط به مت یرهای پژوهش هر گروه نوروفیدبک و انترل طی هو مرحلۀ
پیشآزمو و پ آزمو هر جدول  3آمده است.
جدول  .3شاخصهای آماری آزمونهای قمار آیوا و برج لندن به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون
گروه نوروفیدبک
آزمونها

مؤلفهها

قوار آیوا
بر نند

پاهاش
ام
جریوۀ
ام
امتیاز ام
نورۀ ام
زما
آزمایش
زما
تأطیر
زما ام
تعداه طرا
نتیجه

پیشآزمون
انحراف
میانگین
معیار

گروه کنترل

پسآزمون
انحراف
میانگین
معیار

میانگینهای
تعدیمشده

پیشآزمون
انحراف
میانگین
معیار

پسآزمون
انحراف
میانگین
معیار

میانگینهای
تعدیمشده

9782/14

332/593

9246/43

129/294

9258/575

9880/00

306/943

9943/33

254/156

9931/997

8375/00

739/152

7464/29

405/813

7483/026

8521/67

528/970

8606/67

501/557

8589/176

1407/14
-11/29

554/217
13/304

1782/14
10/14

369/957
5/172

1775/549
9/657

1358/33
-15/20

392/641
12/278

1336/67
-17/73

501/949
10/166

1342/821
-17/280

377/00

184/727

341/64

134/549

303/759

301/20

172/593

336/67

186/277

372/025

271/86

108/166

288/14

123/305

266/891

285/20

103/773

273/80

94/025

293/635

648/86
20/71
27/71

240/582
8/203
3/049

629/78
19/86
28/36

202/456
8/457
3/272

570/649
18/416
28/916

586/40
15/00
29/53

208/168
6/153
2/503

610/47
18/60
28/20

228/899
8/007
3/075

665/661
19/945
27/678

از آنجا اه هر این تحایق از تحلیم اوواریان چندمت یره استفاهه شد ،برای بررسی مفروضههای آ از
آزمو های زیر استفاهه شد .نتایج نرمالبوه مت یرها بهاوک آزمو شاپیرو-ویلک نشا هاه توزیع هاههها هر
هوۀ مت یرها هر پیشآزمو و پ آزمو بهنجار است .هوچنین برای بررسی هوگنی واریان ها از آزمو
نو استفاهه و تأیید شد و فرض هوگنی شیبهای رگرسیو نیز هر مت یرها رعایت شده است.
تحلیم اوواریان چندمت یره با هدف تأثیر روش آموزشی نوروفیدبک هر آزمو های قوار آیوا و بر نند
انجام شد .اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر هاتلینگ و بزرگترین ریشهروی هر آزمو قوار آیوا F 50/721
سرح معناهاری  P 0/000هر سرح اوتر از  0/05معناهار است .معناهاری این آزمو ها نشا میههد حداقم
هر یکی از مؤنفههای تصویمگیری میا میانگینهای نورا پ آزمو گروه انترل و نوروفیدبک تفاو
معناهاری وجوه هاره .هرماابم ،تحلیم اوواریان چندمت یره هر آزمو بر نند  F 1/323سرح معناهاری
 P 0/295هر سرح اوتر از  0/05معناهار نیست .معناهارنبوه این آزمو نشا میههد بهطورالی آموزش
نوروفیدبک بر هیچیک از مؤنفههای برنامهریزی تأثیری نداشته است .هر جدول  4نتایج مربوط به این
موضوع آمده است اه مت یر مستام بر ادام یک از مت یرهای آزمو قوار آیوا و بر نند تأثیر هاشته است.
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جدول  .4نتایج آزمون کوواریانس چندمتغیرۀ مربوط به آزمون قمارآیوا و برج لندن
آزمونها

متغیرهای
وابسته
پاهاش ام

جریوۀ ام
قوارآیوا
امتیاز ام
نورۀ طانص
ام
زما آزمایش

زما تأطیر

بر نند

زما ام

تعداه طرا

نتیجه

منبع اثر
گروه
طرا
ام
گروه
طرا
ام
گروه
طرا
ام
گروه
طرا
ام
گروه
طرا
ام
گروه
طرا
ام
گروه
طرا
ام
گروه
طرا
ام
گروه
طرا
ام

مجموع
مجذورات
3202863/598
35415/298
8641568/617
203347/053
1322499/778
189010/409
5124/582
56/664
25716/031
10570/015
3946/961
9654/653
49812/452
19186/676
12/911
46/032
8/451
6/804

درجۀ
آزادی
1
25
29
1
25
29
1
25
29
1
25
29
1
23
29
1
23
29
1
23
29
1
23
29
1
23
29

F

90/437

42/497

6/997

سطح
معناداری
0/000

0/000

0/014

اندازۀ اثر
0/783

0/630

0/219

90/437

0/000

0/783

2/433

0/132

0/096

0/409

2/596

0/280

1/242

0/529

0/121

0/601

0/277

0/017

0/101

0/012

0/051

هوا طور اه نتایج جدول  4نشا میههد نتایج آزمو اوواریان چندمت یره هر مؤنفههای آزمو قوار
آیوا ،پاهاش ام ( P<0/05 n2 0/783و  ،)F )1،25( 90/437جریوۀ ام ( P<0/05 n 0/630و 42/497
( ،)F )1،25امتیاز ام ( P<0/05 n2 0/219و  )F )1،25( 6/997و نورۀ طانص ام (ترجیح انتخابهای طوب)
( P<0/05 n2 0/783و  )F )1،25( 90/437اثر گروه معناهار است .هر مؤنفههای آزمو بر نند تفاو
معناهاری میا گروهها وجوه نداره.
نتایج ماایسههای گروهی آزمو قوارآیوا بهاوک آزمو بونفرونی نشا میههد هر مت یرهای پاهاش ام
(نوروفیدبک ،اطتالف میانگین  ،-673/421انترل ،اطتالف میانگین  ،673/421سرح معناهاری ،)0/000
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جریوۀ ام (نوروفیدبک ،اطتالف میانگین  ،-1106/150انترل ،اطتالف میانگین  ،1106/150سرح
معناهاری  ،)0/000امتیاز ام (نوروفیدبک ،اطتالف میانگین  ،432/728انترل ،اطتالف میانگین
 ،-432/728سرح معناهاری  ،)0/014نورۀ طانص ام (نوروفیدبک ،اطتالف میانگین 26/937؛ انترل،
اطتالف میانگین  ،-26/937سرح معناهاری  )0/000تفاو معناهاری بین هو گروه وجوه هاره .یافتهها
نشا میههند گروه نوروفیدبک هر توانایی تصویمگیری عولکره بهتری از گروه انترل هاشته است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به اثربخشی نوروفیدبک بر تواناییهای تصویمگیری و برنامهریزی هر افراه هارای سوءمصرف
مواه افیونی (هرویین و تریاک) پرهاطته است .برای اندازهگیری تواناییهای تصویمگیری و برنامهریزی
بهترتیب از آزمو های قوار آیوا و بر نند استفاهه شد .هوا طور اه یافتههای پژوهش نشا میههند،
افزایش باند بتا و ااهش باند آنفا بر توانایی برنامهریزی هر هیچادام از مؤنفههای آزمو تأثیری نداشت ،اما
هر ماابم اعوال آموزشهای مراور بر توانایی تصویمگیری و ریسکپریری افراه هر مؤنفههای پاهاش ام،
جریوۀ ام ،امتیاز ام و نورۀ طانص ام (ترجیح انتخابهای طوب) تفاو معناهاری را نشا هاه.
افراه هارای سوءمصرف مواه با پدیدهای به نام اطتالل قوار بازی 1مواجه هستند .قواربازی شامم به طرر
انداطتن چیزی باارزش به امید هستیابی به چیزی ارزشوندتر است .ویژگی اصلی این اطتالل ،رفتار قواربازی
مکرر و مستوری است اه اهداف شخصی ،طانواهگی یا حرفهای را به مخاطره میاندازه (انجون روا پزشکی
2
آمریکا .)1396 ،مرانعا عصب زیستشناطتی ارتباط ساطتارها و مدارهای اورتیکو -استریاتو -نیوبیک
را هر آسیبشناسی 3این اطتالل نشا هاهه است .اطتالل قواربازی بهمنزنۀ اطتالل اعتیاه نسخۀ پنجم

راهنوای تشخیصی و آماری اطتاللهای روانی 4جای اطتالل انترل تکانه 5طباهبندی مجده شده
است و اونین و تنها اعتیاه رسوی رفتاری هر اتاب مراور شورهه میشوه .بخشی از استدالل این
طباهبندی مجده این بوه اه مشخص شد اطتالل قواربازی بیشتر از اطتاللهای انترل تکانه یا
اطتالل وسواس اجباری 6شباهتهایی به اطتالل مصرف مواه 7هاره (پوتنزا و هوکارا .)2019 ،
هاماسیو ،1999( 8به نام از فرهنبرگ و سیلورمن )1399 ،بیا میاند برطی مواقع هیجا ،
تصویمگیری را تسهیم میاند .چندین بیوار او با آسیب به نواحی قشر پیشپیشانی شکوی میانی
1. gambling disorder
2. cortico- striato-limbic
3. pathophysiology
)4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5
5. impulse-control disorder
6. obsessive-compulsive disorder
7. substance- use disorders
8. damasio
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مواجه بوهند؛ به هوین هنیم آ ها توانایی استفاهه از عاالنیت هر موقعیتهای شخصی و اجتواعی را
از هست هاهند .وی معتاد است آ آسیب نویگراشت این افراه ارزیابیهای هیجانیای را اه
هربرگیرندۀ نشانگرهای تنی بوه انجام ههند ،بلکه حاال جسوانی نشا میههد آیا پیامدی طاص
طوب طواهد بوه یا نه .گفتنی است این بیوارا میتوانستند هر بافتهای هیگر بهطوبی بیندیشند و هر
برطی مواره نورههای طوبی هر آزمو های شناطتی میگرفتند (هاماسیو1999 ،؛ به نام از فرهنبرگ و
سیلورمن .)1399 ،نی ،نو ،هارژامبو و بکارا هر سال  2010به ثبت تصویربرهاری تشدید م ناطیسی
اارارهی 1شراتانندگا هر حین انجام آزمو قوار آیوا پرهاطتند و نتیجه گرفتند انگوی فعانیتهای
م ز هر حین اجرای آزمو قوار آیوا از چارچوب نظری الی فرضیۀ نشانگر تنی 2پشتیبانی میاند.
مدارهای عصبی از جوله قشر پیشپیشانی طلفی جانبی (برای حافظۀ ااری) ،قشر اینسوال 3و قشر
سنگونیت طلفی( 4برای ابراز حانتهای هیجانی) ،قشر مزیال اربیتوفرونتال ،5قشر پیشپیشانی شکوی
میانی (برای مرتبطشد هو فرایند قبلی) ،جسم مخرط شکوی 6و سینگونیت قدامی /ناحیۀ حراتی
مکوم 7برای اجرای تصویمگیریهای رفتاری هنگام اجرای آزمو قوار آیوا هرگیر میشوند.
بهطورالی مرابق با یافتههای تصویربرهاری عصبی بیشترین اطتالال شناطتی هر اطتالل قوار
بازی به تصویمگیری طرر-پاهاش ،8فرایندهای شناطتی مرتبط با ااراره قشر پیشپیشانی شکوی
میانی نسبت به قشر پیشپیشانی طلفی جانبی مربوط است (پوتنزا .)2014 ،ت ییرا قدر باند بتا هنگام
حانتهای پاهاش و استرس هر مصرفانندگا مواه افیونی میتواند به هرک مراحم ،مصرف بیشازحد/
مسوومیت ،پاهاش منفی و توایم /انتظار اوک اند .با توجه به هوتوانی قشری میا نواحی م زی هر ثبت
 ،EEGمصرفانندگا مواه افیونی بیشارتباطی موضعی را هر باندهای آنفا و بتا نشا میههند اه این انگو
بعد از هو هفته از هوری از مواه ت ییری نویاند .با این حال به نظر میرسد امارتباطی راه هور م زی

آنفا و بتا هر مصرفانندگا افراه مراور هر مراحم اونیۀ پاای بهنجار میشوه (استواره ،می ،آپرل و
باهراا.)2019 ،
پژوهش حاضر نیز با قرارهاه انکتروه ااتیو هر ناحیۀ قشر پیشپیشانی شکوی میانی و انکتروه رفرن
هر ناحیۀ قشر پیشپیشانی طلفی جانبی به توا بخشی افراه پرهاطت .هوا طور اه یافتههای پژوهش نشا
)1. Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI
2. somatic marker hypothesis
3. insula
4. posterior cingulate cortex
5. mesial orbitofrontal
6. ventral striatum
7. supplementary motor area
9. risk-reward decision making
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میههد شراتانندگا تحت آموزش با بازهاری از انتخابهای مخاطرهآمیز به انتخاب اار هایی اه
اوترین جریوه را هاشتند بسنده ارهند و هرنتیجه پول بیشتری به هست آورهند .این یافته مؤید آ است اه
شراتانندگا ترجیح بهتری هر انتخابهای طوه هر ماایسه با گروه انترل هاشتند.

هرماابم ،برنامهریزی اقدامهای آینده ،با آماههسازی و شبیهسازی ذهنی یکی از باالترین
تواناییهای شناطتی انسا است .هر مرانعا تصویربرهاری و ضایعهای 1به قشر پیشپیشانی طلفی
جانبی-میانی 2نسبت هاهه شده است .عالوه بر این ،ناش اارارهی متوایز هر باب زیر فرایندهای
برنامهریزی به قشر پیشپیشانی طلفی جانبی-میانی چپ و راست نسبت هاهه شده است (هاینز
اوهلر .)2014 ،نیومن ،اارپنتر ،وارما و جاست ( )2003توصیف واضحتری از فعانیت قشرهای
پیشپیشانی و آهیانهای فوقانی 3را ارائه هاهند .آ ها با استفاهه از تصویربرهاری تشدید م ناطیسی
اارارهی نشا هاهند هرحانیاه هر هر هو نواحی چپ و راست ،پیشپیشانی و آهیانهای هر حم مسئله
بهاوک آزمو بر نند هرگیر هستند ،پرهازش صور گرفته هر هو نیوکره میتواند مشخصا
متفاوتی هاشته باشد .اانر ،رام ،اسپریر ،وایلر و آنترینر هر سال  2011مرانعهای را بهاوک
تصویربرهاری تشدید م ناطیسی اارارهی وابسته به رویداه 4انجام هاهند .آ ها از آزمو بر نند
برای اندازهگیری عوق جستوجو (میزا وابستگی متاابم بین مراحم متوانی) و سلسلهمراتب اهداف
(مرحلهای اه ترتیب حانت هدف و اقداما منفره را بهصور مشهوه یا مبهم نشا میههد) استفاهه
ارهند .نتایج آ ها نشا میههد قشر پیشپیشانی طلفی جانبی چپ هر سلسلهمراتب اهداف فعانیت
بیشتری را از عوق جستوجو نشا میههد؛ هرحانیاه نتیجۀ معکوس هر قشر پیشپیشانی طلفی
جانبی راست یافت شد؛ هرنتیجه بهطورالی انگوهای هوجانبه هر فعانیت قشر پیشپیشانی طلفی جانبی
مشاهده میشوه و این موکن است منعک انندۀ ااراره همزما فرایندهای شناطتی طاص باشد اه
این به نوبۀ طوه نشا ههندۀ جانبیشد متفاو است.
هوا طور اه گفته شد ،رویکره پژوهش حاضر نیز آموزش ناحیۀ قشر پیشپیشانی طلفی جانبی
چپ با هدف توا بخشی توانایی برنامهریزی هر افراه هارای سوءمصرف مواه افیونی بوه ،اما هیچادام
از مؤنفههای آزمو بر نند تفاو معناهاری را نشا نداهند .براساس توضیحا قبلی معناهارنبوه
1. lesion studies
)2. Mid-Dorsolateral Prefrontal Cortex (middlPFC
3. superior parietal
4. event-related functional magnetic resonance imaging
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هر توانایی برنامهریزی میتواند به فراان های موره بررسی مرتبط باشد .واقف و برزگر هر سال
 1397تأثیر تحریک انکتریکی متناوب فراجوجوهای 1م ز را بر توانایی برنامهریزی با استفاهه از
آزمو بر نند هر افراه هارای سوءمصرف توأم هرویین و متآمفتامین بررسی و ناحیۀ قشر
پیشپیشانی طلفی جانبی چپ را با استفاهه از مو تتا تحریک ارهند .یافتههای آ ها نشا میههد
افراه مراور هر توانایی برنامهریزی عولکره بهتری بعد از اعوال تحریک هاشتند .هر اهامه،
معناهارنبوه نیز موکن است با مونتاژ پژوهش حاضر مرتبط باشد .هر پژوهش حاضر از مونتاژ هوقربی
استفاهه شد؛ به این صور اه انکتروه رفرن هر ناحیۀ قشر پیشپیشانی طلفی جانبی قرار گرفت .با
توجه به سازواار نوروفیدبک میتوا استنباط اره اه موکن است مونتاژ مراور برای توا بخشی
توانایی برنامهریزی مناسب نبوهه باشد .براساس یافتههای تحایاا ذارشده به نظر میرسد وقتی
ناحیۀ قشر پیشپیشانی طلفی جانبی ،ناحیۀ اصلی موره تحریک قرار میگیره ،نتایج میتواند ت ییر
اند .نااامورا پاالسیوس و هوکارا هر سال  2016تحریک انکتریکی مستایم فراجوجوهای 2م ز را
بر ناحیۀ قشر پیشپیشانی طلفی جانبی اعوال ارهند .آ ها تحریک انکتریکی مستایم فراجوجوهای
م ز ااتوهال را هر قشر پیشپیشانی طلفی جانبی چپ و تحریک انکتریکی مستایم فراجوجوهای م ز
3
آنوهال را هر ناحیۀ قشر پیشپیشانی طلفی جانبی راست هر افراه وابسته به انکم و ارک-اواائین
قرار هاهند .نتایج این پژوهش بهاوک تصویربرهاری انتشار برهار 4سنجیده شد .آ ها افزایش
شاطصهای تصویربرهاری انتشار برهار را هر ارتباط چپ بین قشر پیشپیشانی شکوی میانی و هستۀ
ااومبن  5یافتند .این افزایش پارامترهای تصویربرهاری انتشار برهار با ااهش ونع مصرف پ از
تحریک انکتریکی مستایم فراجوجوهای م ز مکرر ارتباط معناهاری هاشت .مرانعۀ آ ها نشا
میههد تحریک انکتریکی مستایم فراجوجوهای م ز هوجانبه هر ناحیۀ قشر پیشپیشانی طلفی جانبی،
برگشت و ونع مصرف مواه را ااهش میههد و سبب افزایش فعانیت قشر پیشپیشانی شکوی میانی
هر مواجهه با نشانههای مواه میشوه .این ماونه میتواند اهویت زیاهی هر انترل مصرف مواه هر
افراه معتاه باشد.
هوا طور اه بیا شد ،افزایش باند بتا و ااهش باند آنفا میتواند توانایی تصویمگیری را هر ناحیۀ
قشر پیشپیشانی شکوی میانی هر افراه وابسته به مواه افیونی بهبوه بخشد .بهطورالی براساس سرور
پیشین ،هنگامی اه ناحیۀ قشر پیشپیشانی طلفی جانبی بهصور طاص ،مستایم تحریک میشوه و
)1. Transcranial Alternating Current Stimulation (tACS
)2. Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS
3. Crack-Cocaine
)4. Diffusion Tensor Imaging (DTI
)5. Nucleus Accumbens (NACC
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هوچنین بهاوک روشهای بهبوه اموا م زی مانند تحریک انکتریکی متناوب فراجوجوهای م ز
قرار میگیره ،میتوا شاهد نتایج متفاوتی بوه .بهنظر میرسد ارتباط گسترههای هر زیر الیههای
عصبی بین نواحی قشر پیشپیشانی شکوی میانی و قشر پیشپیشانی طلفی جانبی وجوه هاشته باشد؛
از اینرو استفاهه از روش نوروفیدبک و اعوال پروتکمهای مناسب هرمانی به جهت توانبخشی افراه
هارای سوءمصرف مواه مخدر بسیار حائز اهویت است.
پژوهش حاضر با محدوهیتهایی از جوله زما و جنسیت افراه (مره) مواجه بوه .سرح هوش و انترل
مصرف مواه نیز بهصور مصاحبۀ بانینی ارزیابی شد؛ بنابراین پیشنهاه میشوه هر پژوهشهای بعدی به این
نکا توجه الزم شوه .از محدوهیتهای هیگر پژوهش این بوه اه علم ت ییر هر مت یرهای پژوهش میتواند
ناشی از ااهش اضرراب و اثرا هارونوای 1این روش مداطله باشد؛ بنابراین پیشنهاه میشوه هر تحایاا
آینده گروه نوروفیدبک ااذب 2هر طرح تحایق استفاهه شوه .هوا طور اه بیا شد ،مونتاژ هوقربی میتواند
اثرا متفاوتی را اعوال اند .پژوهشهای آتی میتوانند از مونتاژهای متفاو با اعوال آموزش بهاوک
فراان های گوناگو استفاهه انند .براساس یافتههای این پژوهش بهنظر میرسد ناحیۀ قشر پیشپیشانی
طلفی چپ برای تأثیرپریری نیازمند آموزشهای متفاوتی از جوله تاویت باند تتا باشد .هوچنین میتوا
گفت ناحیۀ قشر پیشپیشانی شکوی میانی ناش مهوی را هر فرایند تصویمگیری افراه هارای سوءمصرف

مواه ایفا میاند .به این ترتیب ،تحایاا آینده میتوانند به بررسی ارتباطا عصبی ناحیۀ قشر پیشپیشانی
شکوی میانی با استفاهه از روشهای تحریک و تصویربرهاری م زی با نواحی هیگر از جوله قشر
پیشپیشانی طلفی جانبی راست ،قشر سینگونیت قدامی و سیستم نیوبیک هر افراه هارای سوءمصرف مواه
افیونی بپرهازند.
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