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 با دارنده نگه درمان تحت افراد و اپیوئید ترکیبات به وابستگان در مواد مصرف ولع مقایسه
  متادون
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  5ابهریان حسنی پیمان

  
  چکیده

 مهمی نقش مصرف ولع واست  اپیوئیدها به وابستگی در درمانی هاي روش ترین مهم از یکی دونمتا با دارنده نگه درمان :زمینه
 درمان تحت افراد و مواد کنندگان مصرف در مصرف ولع میزان مقایسه مطالعه این هدف. دارد مواد به وابستگی عود در

  .بود متادون با دارنده نگه
 انتخاب اي خوشه صورت هب اپیوئید، به وابستگی تشخیصی معیارهاي با ردم آزمودنی 120 مقطعی، مطالعه این در :ها روش
 سن، نظر از گروه دو. گرفتند قرار درمان انتظار لیست و متادون با درمان تحت نفره 60 گروه دو در کنندگان شرکت. شدند

 آیساپ، پرسشنامه ودنیآزم هر براي .شدند همتاسازي مواد مصرف روش و مواد مصرف هاي سال تحصیالت، تأهل، وضعیت
 ولع سنجش پرسشنامه اي، لحظه مصرف ولع سنجش پرسشنامه مصرف، ولع خودگزارشگري مواد، از محرومیت میعال فرم

 واریانس تحلیل و مستقل T هاي آماري آزمون با ها . دادهگردید تکمیل مصرف ولع تصویري پرسشنامه و اي دوره مصرف
)ANOVA (کمک  بهSPSS 15 شد. حلیلت و تجزیه 

 ترکیبات کننده مصرفتر از گروه  دار کماطور معن به متادون با دارنده نگه درمان تحت گروه در مواد مصرف ولع میانگین :ها یافته
  ).>01/0P((کنترل) بود  اپیوئید
 در مهمی نقش اندتو می موضوع این .شود می داروها و مواد نسبت به ولع کاهش باعث متادون با دارنده نگه درمان :گیري نتیجه

  .باشد داشته عود از پیشگیري
  اپیوئید ترکیبات متادون، با دارنده نگه درمان مصرف، ولع :ها کلیدواژه
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 ،تهران وتوانبخشی بهزیستی علوم دانشگاهی، روانپزشکگروه   .4

 تهران ,اعتیاد مطالعات ملی مرکز ،شناختی ارزیابی آزمایشگاه  .5

  تهران پزشکی علوم دانشگاه,اعتیاد مطالعات ملی مرکز ،بالینی دپارتمان  .6
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   0831-8249353کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه، گروه روانشناسی، تلفن:  دار مکاتبات: عهده *
Email: Azitachehri@yahoo.com 

  مقدمه
 از کیی افیونی شبه مواد و افیونی مواد به وابستگی

  ).1( است جامعه بزرگ عضالتم

 صورت به را آن مواد، به وابستگی تعریف در امروزه
 بر کنترل عدم آن ههست در که نمایند، می تصویر سندرمی

   موجب کنترل عدم این که اي گونه به گیرد می جاي رفتار
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  ).2( گردد می جامعه یا اطرافیان یا فرد به خسارت
 و مزمن يبیمار یک عنوان به مواد به وابستگی

 شرایطی در اغلب عودها. است شده شناخته عودکننده
 مصرف که زیانباري آثار به نسبت بیمار که دهد می رخ

 گذارد، می اجتماعیش کارکردهاي و روان و تن به مواد
 به میل کنترل در ناتوان را خود اما بوده، واقف کامالً

 بیماران ناباوري باعث که موضوعی ابد،ی می مواد مصرف
  ).3( است گردیده شناختی علوم پژوهشگران کنجکاوي و

 ترین مهم از (Craving) مصرف ولع مفهوم طورکلی هب
 به وابستگی دانش در توجه مورد شناختی هاي زیرساخت

 مصرف به بازگشت عامل ترین مهم عنوان به و بوده مواد
 دارد قرار مواد به وابستگی مرکزي هسته جایگاه در مواد

)3.(  
 مواد مصرف براي تمایل عنوان به را مواد فمصر ولع
 هتجرب« جزء وجود اساس این بر که کنند می تعریف
 (subjective  experience) آگاهانه فردي تجربه ای» فاعلی

  ).4( دهد می تشکیل را پدیده این اصلی ههست
 ترین مهم از کیی MMT یا متادون با دارند نگه درمان

 براي علمی مستدل دشواه بر مبتنی درمان هاي روش
  ).5( آید می حساب به افیونی مواد به وابستگی

 طوالنی عمر نیمه با) صناعی( سنتیکی اپیوئید متادون،
 داخل صورت هب که است ساعت 12-100 بین متفاوت و

 آن از لیکن است، استفاده قابل وریدي و عضالنی
 مواد به وابستگان براي دارنده نگه درمان یک عنوان به
 قابل جذب و طوالنی عمر نیمه پایه بر خوراکی رتصو هب

  ).6( شود می استفاده اطمینان
 براي مقاوم و شدید میل یک توان می را مصرف ولع
 برآورده مواد به میل این اگر که کرد تعریف مواد مصرف

 ضعف، مانند بدنی و روانشناختی هاي رنج نشود
 دگیافسر و پرخاشگري خوابی، بی اضطراب، ،اشتهایی بی
  ).7( دارد پی در را

 عین در و مصرف ولع مستقل نسبتاً ماهیت به توجه با
 آن هدور طول مواد، به وابستگی شدت با آن ارتباط حال

 هاي تفاوت وجود همچنین درمان، به گویی پاسخ میزان و

 از آگاهی مصرف، ولع القاي پذیرش در بسیار فردي میان
 در آن ییراتتغ و جو درمان افراد در مصرف ولع شدت

 ها، درمان کارایی سنجش براي تواند می درمان هدور طی
 به نیاز و درمان موفقیت میزان گویی پیش راستاي در

  ).8( برساند یاري درمانگران به روانشناختی، مداخالت
 کارشناسان توسط متعددي هاي پژوهش و تحقیقات

 در مصرف ولع موضوع و شده  انجام مصرف ولع نهزمی در
  ).4( قرار گرفته است تأکیدمورد  مواد به ابستگیو عود

 هکنند بینی پیش عنوان به شخصیتی خصوصیات همچنین
بررسی  مواد به وابستگان در مصرف میزان براي مهمی

دهد که  . نتایج مطالعات مختلف نشان می)4(شده است 
 در مهم فاکتوري تواند می مختلف شناختی جمعیت عوامل

  ).4( باشد مواد به وابسته افراد صرفم ولع میزان بینی پیش
 تداوم در مصرف ولع هتجرب اهمیت که این به نظر

 قرار یدیتأ مورد بسیاري هاي پژوهش در مواد به وابستگی
 درمان وگسترده روزافزون هاستفاد به توجه با ،)4( گرفته

 مواد، به کنندگان مصرف سوء ترك براي متادون هدارند نگه
 که افرادي و درمان تحت افراد در مصرف ولع میزان لزوم
 اند، نگرفته قرار متادون با دارنده نگه درمان تحت هنور

  .شود می احساس
 درمان موفقیت میزان بررسی براي پژوهش این در ما

 مصرف ولع گوناگون ابعاد سنجش از متادون با دارنده نگه
 افراد گروه دو در را مصرف ولع میزان و کردیم استفاده

 که افرادي و (MMT) متادون با دارنده نگه ندرما تحت
 ندشتدا مواد مصرف سوء و نبودند درمان تحت هنوز

  .کردیم مقایسه
  

  ها روش و مواد
 هجامع. گرفت انجام مقطعی روش به ما پژوهش

 دارنده نگه درمان تحت اپیوئیدي مواد به وابستگان ،آماري
 لیست در اپیوئیدي مواد کنندگان مصرف و متادون با

  .بود تهران استان در درمان انتظار
 و وسیع بسیار ما موردنظر هجامع که این به توجه با

 هاي کلینیک و زندان را گیري نمونه واحد بود، گسترده
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 صورت هب را مرکز چند گرفته، نظر در اعتیاد ترك
 موردنظر هاي نمونه سپس و نموده انتخاب ساده تصادفی

 انتخاب مراکز نای بین از تصادفی صورت هب را خود
 میان از اي خوشه گیري نمونه صورت هب ها نمونه لذا. کردیم
 در اعتیاد ترك هاي کلینیک و تهران استان هاي زندان
  .گردید انتخاب تهران اطراف هاي شهرستان و مرکز سطح

 هاي بررسی به توجه با پژوهش این در نمونه حجم
 در نهمکارا و اختیاري توسط که تهران استان در قبلی
  .گردید تعیین است، گردیده انجام 1387 و 1383 سال

 و زندانیان جمعیت دو از آزمودنی 120 شامل نمونه
 60 که صورت این به بود اپیوئید مواد به وابسته غیرزندانیان

 انتظار لیست در که غیرزندانیان و زندانیان میان از آزمودنی
MMT مانجویاندر میان از دیگر آزمودنی 60 و داشتند قرار 
 6 که )نفر 30 هرگروه( MMT تحت غیرزندانی و زندانی

  .شدند انتخاب گذشت می ها آن درمان شروع از ماه
 وضعیت تحصیالت، سطح جنس، نظر از گروه دو
 و مواد مصرف روش ،مواد مصرف هاي سال تأهل،

 متادون مصرفی دوز .شدند همتاسازي شغلی وضعیت
 دوز میزان و وزانهر گرم میلی 35 تقریبا زندان براي

 کاهش براساس روزانه گرم میلی 60کلنیک براي مصرفی
، گردید تعیین پزشک توسط مواد از محرومیت عالیم
  .بود اپیویید ترکیبات مصرفی مواد که این ضمن

 معیارهايشامل دارا بودن  پژوهش به ورود معیارهاي
DSM-IV-TR مواد به وابسته شخص آن براساس که 

 و جسمی جدي بیماري نداشتن شد، می داده تشخیص
 و افسردگی مواد، به وابستگی از غیر به روانپزشکی
 و ضرب قتل، دلیل به محکومیت هسابق نداشتن اضطراب،

 و یافته سازمان جنایات و مسلحانه سرقت جدي، شتم
 به مربوط مزاحم متغیرهاي کنترل خاطر به اي حرفه

 ضد مرزي، شخصیت اختالل مانند شخصیت اختالالت
 اختالالت همچون محوریک اختالالت و اجتماعی

  .بود هذیانی و سایکوتیک
 فرم و کرده شرکت معارفه هجلس در ها آزمودنی

  .نمودند امضا را مطالعه در شرکت نامه رضایت

 :بود زیر موارد شامل پژوهش از خروج معیارهاي
 از خروج هاجاز یعنی داشتند آزاد حکم که زندانیانی

 با ارتباط برقراري و زندان محوطه رد تردد و زندان
 و قصاص حکم که یزندانیان همچنین. داشتند را دیگران
  روانشناختی هاي بیماري از که هایی نمونه و داشتند اعدام

 عوامل این تأثیر دلیل به ،بردند می رنج جدي جسمی و
 حذف مواد مصرف ولع بر جدي مزاحم متغیرهاي عنوان به

 از داشتند شیشه به وابستگی که یکسان همچنین. گردیدند
  .گردیدند خارج ما پژوهش
 اختصاري نام با مواد مصرف سوء درمان هپروند ابتدا

ISAP )منظور به) اینکاس مواد مصرف سوء نیمرخ 
 اثربخشی ارزشیابی و الزم اطالعات مند نظام آوري جمع

. گردید تکمیل ها آزمودنی هدربار درمان مداخالت
 هاي ویژگی سنجش پرسشنامه یک ساپآی پایه پرسشنامه
روایی صوري  با مواد مصرف سوء وشناختی  جمعیت

)Face Validity( متخصصین گروه نظر براساس باال 
 آوري جمع منظور به که است ابزاري آیساپ. باشد می

 و مراقبت ریزي برنامه براي الزم اطالعات مند نظام
 رفمص اختالالت درمان مداخالت اثربخشی ارزشیابی

  ).9( است شده طراحی کشور در مواد
 براي مواد از محرومیت میعال فهرست سپس
 احساسات شامل فهرست این. گردید پر ها آزمودنی
 یا آزمون اجراي لحظه در آزمودنی که روانی و جسمی

 میعال همچنین و بود کرده تجربه آن از قبل ساعت 24
 این. بود گر مصاحبهگزارش شده توسط  اي مشاهده قابل

 در شده مطرح مواد از محرومیت میعال براساس فهرست
 قرار استفاده مورد و طراحی ،روانپزشکی مرجع هاي کتاب

  .)10( فترگ
  اي لحظه مصرف ولع سنجش پرسشنامه

(DDQ=Desire for Drug Questionnaires) با که 
 در( انگیزشی حالت بک عنوان به مصرف ولع محوریت

 است گردیده هیارا همکاران و فرانکن توسط) حال زمان
 اي لحظه ولع اصلی عامل سه که .است پرسش 13 شامل

 را کنترل و منفی تقویت مصرف، قصد و تمایل عنیی
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 ها پاسخ از طیفی روي به را خود پاسخ آزمودنی. سنجد می
  .دهد می قرار مخالف کامالً تا افقوم کامالً بین

 طیف انتهاي دو به آزمودنی پاسخ که مقدار هر
 را آزمودنی افقتوم یا مخالفت شدت باشد تر نزدیک

  .شود می گذاري نمره+ 3 تا -3 از که دهد می نشان
 اصلی عامل سه براي نباخوکر آلفاي با داخلی ثبات

. است گردیده محاسبه0/ 37 و 84/0 ،81/0 ترتیب به ابزار
 بازآزمون -آزمون در نیز پرسشنامه عامل سه پایانی میزان

 اختیاري، توسط 4/1و  5/4 ،7/1 رتیبت به پرسشنامه
  ).11( گردید محاسبه همکاران و ابهریان حسنی

 گرفته کار هبدر مطالعه حاضر  که دیگري هپرسشنام
  ای اي دوره مصرف ولع سنجش پرسشنامه شد،

Obsessive Compulsive  Drug Use Scale  (OCDUS) 
 فکر یک عنوان به مصرف ولع محوریت با که بود

 ولع و شده طراحی همکاران و فرانکن وسطت وسواسی
 گذشته هفته مثالً زمانی هدور یک طول در را مصرف

 عامل سه که دارد پرسش 12 پرسشنامه این .سنجد می
 به میل مواد، مصرف به مربوط افکار یعنی ولع اصلی

 و افکار برابر در مقاومت و مصرف کنترل و مصرف
 ها پاسخ .سنجد می را مواد مصرف براي ها تصمیم

 گذاري عالمت سؤال با متناسب و اي گزینه 5 صورت هب
  .متغیر است 0-5 بین و شود می

 و اختیاري توسط ابزار این پایانی و داخلی ثبات
 اعتبارسازي 1386-87 سال در همکاران و ابهریان حسنی
 الفاي با که داخلی ثبات که صورت این به .گردید

 به OCDUS ملعا سه براي شد گیري اندازه نباخوکر
 عامل سه ییپایا میزان. بود 41/0و  84/0، 90/0ترتیب

 و میل ،افکار( مؤلفه سه براي ترتیب به OCDUS پرسشنامه
و  1/5، 0/11 پرسشنامه بازآزمون –آزمون در) مقاومت

  ).11( گردید محاسبه 6/2
 براي که نیز مصرف ولع سنجش تصویري پرسشنامه

 هاي نشانه يکارگیر به با مصرف ولع شدت سنجش
 رود می کار هب معتادان در مصرف ولع ایجادکننده تصویري
  .گردید استفاده

 تصویر 10 که باشد می تصویر 12 شامل آزمون این
 نشان آزمودنی به تصاویر دارد، خنثی تصویر 2 و اصلی
 تا تصاویر این که شود می پرسیده او از و شود می داده
 آزمودنی. کند مصرف عول ایجاد او در تواند می اندازه چه

 داده نشان او به آزمونگر توسط که کشی خط روي
 خیلی« تا» وجه هیچ به« از را خود ولع میزان شود، می

  .کند می مشخص» زیاد
 به توجه با شده، بندي درجه 0-100 از کش خط پشت

 پشت به مراجعه با آزمونگر فرد، شده مشخص هنقط
 شاخص( کند می یادداشت را 0-100 بین عددي کش خط

 مصرف ولع میزان هکنند مشخص عدد این ،)بصري آنالوگ
  .است فرد

 و همکاران اختیاري توسط 1387 سال در آزمون این
 و ساخت عنوان تحت پژوهش در آن کارایی و ساخته
 در مصرف ولع ارزیابی تصویري آزمون پنج کارایی

  ).11( است گردیده یدأیت اپیوئیدي معتادات
  
  ها یافته
 دو در که داشتند شرکت مرد 120 ،مطالعه این در
 درمان انتظار در نفر 60( گرفتند قرار نفري 60 گروه

  ).متادون با دارنده نگه درمان نفرتحت 60 و متادون
 30 و زندان از را نفر 30 گروه هر در نفر 60 این از

  .کردیم انتخاب اعتیاد ترك هاي کلنیک از را نفر
 تحصیالت، أهل،ت وضعیت سنی، نظر از گروه دو

 مصرف روش و مواد مصرف هاي سال شغلی، وضعیت
  .شدند همتاسازي مواد

 و سال 33 کنندگان شرکت سن متوسط ،گروه دو در
 مصرف شروع سن میانگین. بود سال 21-60 سنی دامنه
 در مصرف هنحو و 5/3±5/0 مصرف مدت ،30±2 مواد

   .)1(جدول  بود تدخینی گروه دو
 حسب بر اي لحظه مصرف ولع هاي شاخصادامه،  در
 DDQ ابزار هوسیل هب که کننده شرکت مختلف هاي گروه

  .شد گذاشته نمایش به شود می سنجیده
   شاخص سه میانگین گروه، دو هاي میانگین همقایس با
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 در منفی تقویت تمایل -کنترل عنیی اي لحظه مصرف ولع
 معناداري میزان به دیگر گروه از درمان انتظار لیست گروه

 درمان رسد می نظر به. بود باالتر درمان تحت گروه از

 ولع کاهش باعث زیادي میزان به متادون با دارنده نگه
 سه هر کاهش این و شود می درمان تحت افراد در مصرف

  .)1(نمودار  گیرد می بر در را مصرف ولع همؤلف
  

  درمان متادون (کلینیک /زندان) انتظار لیست و ندرما تحت گروه در شده همتاسازي متغیرهاي درصد و فراوانی -1 جدول

 متغیرها

  متادون درمان انتظار لیست
 کلینیک/زندان

  متادون درمان تحت
 کلینیک/زندان

P value  
 

 درصد فروانی درصد فروانی

  وضعیت
 تأهل

 6/76 46 6/71 43 دائم ازدواج

 3/18 11 6/16 10 مجرد < 05/0

 5 3 6/11 7 متارکه

 تتحصیال

 30 18 3/28 17 ابتدایی

05/0 > 
 35 21 45 27 راهنمایی

 3/28 17 3/28 14 دبیرستان

 6/6 4 3/3 2 دانشگاهی

  وضعیت
 شغلی

 70 42 6/66 40 بیکار و زندانی
05/0 > 

 30 18 3/33 20 نامنظم آمد در وقت نیمه– وقت تمام شغل داراي

 بیماري
 روانی

 3/93 56 95 57 ندارد سابقه
05/0 > 

 6/6 4 5 3 دارد

 بیماري
 جسمانی

 6/96 58 3/93 56 ندارد سابقه
05/0 > 

 3/3 2 6/6 4 دارد

  

  

  ها گروه برحسب مصرف ولع هاي شاخص همقایس - 1 نمودار
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 آزمودنی گروه چهار براي واریانس تحلیل انجام با
 بین که دش مشخص مصرف ولع کنترل شاخص براي

 وجود دارد تفاوت مختلف هاي گروه هاي میانگین
)01/0P=.(  

 بررسی شاخص واریانس تحلیل و تجزیه خالصه
 تفاوت که شده  داده نمایش مصرف ولع منفی تقویت
  .)=01/0P( باشد می معنادار درصد 99 سطح در ها میانگین

 و تمایل شاخص واریانس تحلیل و تجزیه خالصه
 میان تفاوت که دهد می نشان  مصرف ولع مصرف قصد

 باشد می دارامعن درصد 99 اطمینان سطح در وهیگر
)01/0P=(.  

هاي ولع مصرف بر  که شاخص 1باتوجه به نمودار 
 چهارگروه برايها به نمایش در آمده است  حسب گروه

 تمایل و منفی تقویت، کنترل هاي شاخص براي آزمودنی
 در). 1(نمودار  گردید انجام واریانس تحلیل تفکیک به

 ها گروه هاي میانگین بین که گردید مشخص آزمون این
 سطح در F ترتیب به( شود می مشاهده معنادار تفاوت
 لذا )بود 3/43و  7/36، 7/16 از عبارت %95 اطمینان

 توکی (post  hoc) تعقیبی آنالیز از آزمون تکمیل براي
 شاخص براي توکی آزمون نتایج که، گردید استفاده

 2/65و  20، 02/8 یبترت به تمایل و منفی تقویت، کنترل
 99 سطح در ها گروه همه میان تفاوت شد مشخص که بود

  . است دارامعن درصد
 حسب بر وسواسی افکار هاي صشاخ 2 نمودار

 سنجیده OCDUS ابزار هبوسیل که مختلف هاي گروه
 اصلی عامل سه که است شده گذاشته نمایش به میشود

 مواد دگانکنن مصرف براي مقاومت و میل افکار، یعنی ولع
 درمان تحت گروه افراد از بیشتر انتظار لیست گروه در
  .باشد می

 سه در (ANOVA) راهه یک واریانس تحلیل با
 مصرف به مربوط افکار شاخص براي ولع اصلی شاخص

 کنترل و مصرف به میل شاخص و =79/115f با مواد
 و افکار برابر در مقاومت شاخص و f=75/99 با مصرف
 که شد داده نشان f=101 با مواد مصرف براي ها تصمیم
 و درمان تحت گروه دو بین هاي میانگین بین تفاوت
 باشد می دارامعن اطمینان درصد 99 سطح در کننده مصرف

)01/0P<(.  
 تعقیبی آزمون نیز وسواسی افکار هاي شاخص براي

  .                                                گردید انجام توکی

  

  

مختلف هاي گروه برحسب وسواسی افکار هاي شاخص همقایس - 2 نمودار
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  مختلف هاي گروه حسب بر القایی تصاویر میانگین مقایسه -3 نمودار
  
 هاي گروه برحسب القایی تصاویر میانگین همقایس با

 ولع میزان که شد مشخص آمده 3 نمودار در که مختلف
 مصرف ولع سنجش تصویري پرسشنامه هوسیل هب که

 دریافت براي انتظار لیست گروه در شود می سنجیده
 متادون درمان تحت گروه افراد از بیشتر دارنده نگه درمان

  .باشد می
 شد مشخص)  ANPVA( راهه یک واریانس تحلیل با

 معنادار درصد 99 اطمینان سطح در ها میانگین تفاوت که
  .باشد می

  
  بحث

 مواد مصرف ولع میزان که داد نشان مطالعه این نتایج
 بودند، متادون با دارنده نگه درمان تحت که گروهی در
 مخدر مواد که خود همتاي گروه از معناداري میزان به

  .کمتراست ،کردند می مصرف
 متادون هدارند نگه درمان تأثیر عنوان تحت اي مطالعه

 زهرا توسط هروئین و تریاك به معتادان روانی سالمت بر
 شیراز شهر در 1384 سال در همکاران و نسب عارف
 در را MMT از استفاده پژوهش این نتایج. گرفت انجام

 را ها آن روانی سالمت بر آن مثبت تأثیر و معتادان درمان
  ).12( بودحاضر  پژوهش با همسو که داد نشان

 همکاران و راد الهام خانم توسط اي مطالعه همچنین
 استرس اثر بین پیش بررسی عنوان تحت 1388 سال در

 مصرف ولع میزان بر اي مقابله هاي سبک و شده ادراك
 انجام متادون با دارنده نگه درمان تحت افراد بین در مواد

 درمان که داد نشان پژوهش این هاي یافته. گرفت
 مواد مصرف ولع میزان کاهش در متادون با دارنده نگه

حاضر  پژوهش هاي یافته با نتایج این که باشد می مؤثر
  ).13( باشد می وهمس

 تأثیر آن در که شد انجام 2010 سال در پژوهشی
 که افرادي در را متادون درصدي 50 روز یک افزایش

 دوز که افرادي با مقایسه در گیرند می را متادون پائین دوز
 مصرف ولع میزان در را کنند می دریافت را متادون باالي

  .کردند بررسی ها آزمودنی خلق و
 متادون میزان افزایش که داد نشان سیبرر این نتایج

 تأثیر آنان خلق بر ولی ندارد تأثیر ولع میزان کاهش در
 دوز کاهش و افزایش خود همطالع در ما که دارد مثبت

  ).14( نکردیم بررسی را متادون
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 متادون متنوع دوزهاي تأثیر والد گرین 2002 سال در
 در چنینهم). 15( سنجید را ها آزمودنی ولع میزان بر را

 1999 در همکاران و اُوکس و دوسِ توسط که اي مطالعه
 هایی آزمودنی در مواد مصرف ولع الگوهاي گرفت انجام

 با را بودند متادون با دارنده نگه درمان تحت که
 این که نمودند، مقایسه محرك عنوان هب دکسترومورامید

 لعو میزان در را متادون با دارنده نگه درمان اهمیت مطالعه
 بود ه حاضرمطالع با همسو که داد نشان مواد مصرف

 در آن مورد در مطالعه و مصرف ولع اهمیت ).16(
 که اي مطالعه در. خورد می چشم به متعددي تحقیقات

 به گرفت انجام 2013 سال در همکاران و دهقانی توسط
 تحت بیماران روي نوروفیدبک درمانی نقش بررسی
، پرداختند بوپرونوروفین یا و نمتادو با دارنده نگه درمان

 روش یک عنوان به نوروفیدبک اثربخشی از مطالعه این
 اهمیت ).17( کند می حمایت دارو همراه به مکمل درمانی

 عاطفه و مثبت عاطفه با که شده کشیده جا آن تا ولع میزان
 نتایج که طوري به، است کرده پیدا ارتباط هم افراد منفی

 با افراد که داد نشان 2013 در انهمکار و اشالف مطالعه
 هاي سرنخ با مواجهه در بارزي طور به باال منفی عاطفه
 در این. داشتند بیشتري ولع میزان الکل و سیگار با مرتبط
 مواجهه در باال مثبت عاطفه میزان با افراد که بود حالی

 بیشتر اجتناب میزان سیگار و الکل با مرتبط هاي سرنخ با
 را مصرف ولع مطالعه اهمیت ،موضوع این که دادند نشان

  ).18( مینماید نمایان
 و اختیاري دکتر آقاي توسط فراوانی مطالعات

 گردیده انجام مواد مصرف ولع موضوع روي بر همکاران
 عنوان هب مصرف ولع از ها آن ههم در که) 9و  8، 4( است
 با. است شده اشاره مواد به وابستگی عود مرکزي ههست

 ولع به توجه رسد می نظر به حاضر پژوهش نتایج به توجه
 نهزمی تواند می متادون با دارنده نگه از استفاده و مصرف

 از. نمایند ایفا اجتماعی معضل این در را خوبی پژوهشی
 عنوان به زنان وجود عدم مطالعه این مهم هاي محدودیت

 مصرف سوء به مبتال زنان تعداد زیرا بود، نمونه جمعیت
 در متادون درمان تحت زنان و است تر کم جامعه در مواد

 حذف ه حاضرمطالع در زنان لذا نداشت وجود زندان
 نیز زنان از بعدي مطالعات در شود می پیشنهاد که شدند

  .شود استفاده خود جامعه در
 بود طولی همطالع امکان عدم ،دیگر هاي محدودیت از

 يباال ریزش ،کار سختی باال، هزینه علت به زیرا
 در آنان تعهد عدم و کنندگان مصرف سوء هاي نمونه

 گرفت انجام مقطعی بصورت مطالعه ،مطالعه در شرکت
 نتایج ،طولی صورت هب مطالعه انجام صورت درلذا 
  .آید می دست هب تري مهم و تر دقیق

 و زا استرس شرایط خاطر به زندان محیط برآن عالوه
 درمانی آل دهای محیط ،خود فرد به منحصر هاي محدودیت

  .باشد نمی
 در یکسان کامالً گروه چهار به دسترسی عدم همچنین

 از فراوان شخصیتی هاي تفاوت دلیل به اعتیاد حوزه
 هاي محدودیت از .بود ه حاضرمطالع دیگر هاي محدودیت

 حتی و مواد به دسترسی ،روانشناختی پروفایل دیگر
 باشد می کلنیک و زندان در گروه دو درمان به دسترسی

 بتوان شاید بیشتر نمونه حجم با بعدي مطالعات در که
  .گرفت بهتري نتایج

 این هاي محدودیت از متادون دوز کنترل عدم همچنین
  .بود مطالعه

 در بلکه مطالعه این در فقط نه که دیگر محدودیت
 تعداد کند می ایجاد مشکل اعتیاد هحوز مطالعات تمام
 باعث که است آنها هدربار پرسش هنحو و متغیرها زیاد

 و متغیرها کدگذاري و کردن خالصه بندي طبقه دشواري
  .گردد می آماري آنالیزهاي همچنین

  
  گیري نتیجه

 مصرف ولع کاهش باعث متادون با دارنده نگه درمان
 هاستفاد و اهمیت به توجه با. شود می داروها و مواد به

 با و دموا ترك براي متادون با دارنده نگه درمان روزافزون
 هواسط یک عنوان به مواد مصرف ولع که مدعا براین تکیه
 مصرف، به بازگشت و مواد مصرف سوء ادامه در مهم
 نقش تواند می موضوع این لذا کند، می عمل قطع از پس
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 تحقیق با همچنین، باشد داشته عود از پیشگیري در مهمی
 با آن ارتباط از توان می آن ابعاد و ولع زمینه در بیشتر

 سود درمان در اپیویید به وابسته افراد روانشناختی عوامل
  .جست

 
References  
1. Nakhai Sistani R. [Molecular genetics in addiction medicine (Persian)]. Quarterly Journal of Addiction  

2008;1(3):24-9. 
2. Ekhtiari H, Ganjgahi H, Hassani Abharian P, Mokri A, Daneshmand R, Tabatabaii H, et al. [Distinctive neuro 

cognitive aspect of cue-induced craving in treatment seeker and non-treatment seeker heroin smokers in    
fMRI study homogenous regions in fMRI for drug craving studies (Persian)]. Quarterly Journal of Addiction. 
2008;2(2):19-20. 

3. Ekhtiari H, Mokri A, Abharian P, Daneshmand  R, Tabatabaii  H, Alammehrgerdy Z, et al. [The evaluation of  
neurocognitive aspects of cue-induced craving: by using fMRI, subjective psychological tests and objective  
cognitive tasks in heroin smoker before and after one month abstinence (Persian)]. Quarterly Journal of 
Addiction. 2008;2(2):21-28.  

4. Ekhtiari  H. [Neurocognitive basis of drug craving; an overview to evalvation and intervention methods 
(Persian)]. Quarterly Journal of  Addiction. 2008;1(3):90-6.  

5. Calsyn DA, Malcy JA, Saxon AJ. Slow tapering from methadone maintenance in a program encouraging 
indefinite maintenance. J Subst Abuse Treat. 2006;30(2):159-63. 

6. Barnett PG. The cost-effectiveness of methadone maintenance as a health care intervention. Addiction. 
1999;94(4):479-88. 

7. Avants SK, Margolin A, Kosten TR, Cooney NL. Differences between responders and nonresponders to 
cocaine cues in the laboratory. Addict Behav. 1995;20(2):215-24. 

8. Hassani Abharian P, Ekhtiari H. [Attentional bias and its applications in evaluation of drug craving as a 
complex emotional state (Persian)]. Quarterly Journal of Addiction. 2008;2(2):49-62. 

9. Mokri A, Ekhtiari H, Norozi A, Farnam R, Ehterami M, Meshkini B. [An introduction to INCAS substance 
abuse profile (ISAP) (Persian)]. Quarterly Journal of Addiction. 2008;1(4):16-23 . 

10. Sadock B, Sadock V, Ruiz P. Kaplan and Sadock comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. Philadelphia: 
2009;1237-419 . 

11. Hassani Abharian P, Ekhtiari H. [SeIf report questionnaires for drug craving assessment (Persian)]. Quarterly 
Journal of Addiction.  2008;1(4):37-47. 

12. Arefnasab Z, Rahimi  Ch , Mohamadi  N, Babamahmodi  A. [The effect  of  Methadone Maintenance 
Treatment (MMT) on the mental health of opium and heroin addicts (Persian)] . Journal of Iranian   
Psychologist. 2007;4(13):63-52.  

13. Raad E. [Predictor examination of perceived stress and coping styles on rate of drug  craving  among  
individuals   under   methadone  maintenance  treatment (Persian)]. M.A. Thesis in Psychology. Tehran:  
Psychology Faculty. Tehrah University. 2009;55-88. 

14. Strasser J, Wiesbeck GA, Meier N, Stohler R, Dürsteler-Macfarland KM. Effects of a single 50% extra dose of 
methadone on heroin craving and mood in lower- versus higher-dose methadone patients. J Clin 
Psychopharmacol. 2010;30(4):450-4.  

15. Greenwald MK. Heroin craving and drug use in opioid-maintained volunteers: effects of methadone dose 
variations. Exp Clin Psychopharmacol. 2002;10(1):39-46. 

16. de Vos JW, Ufkes JG, van den Brink W, van Brussel GH, de Wolff FA. Craving patterns in methadone 
maintenance treatment with dextromoramide as adjuvant. Addict Behav. 1999;24(5):707-13. 

 17. Dehghani Arani F, Rostami R, Nadali H. [Neurofeedback training for opiate addiction, improvement of 
mental health and craving (Persian)]. Daneshvar (Raftar) Clinical Psychology and Personality. 
2010;17(40):75-84. 

18. Schlauch RC, Gwynn-Shapiro D, Stasiewicz PR, Molnar DS, Lang AR. Affect and craving: positive and 
negative affect are differentially associated with approach and avoidance inclinations. Addict Behav. 
2013;38(4):1970-9.  

 
  


