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توجه به این اشاره دارد که هنگام رقابت چندین محرك در کسري سوگیري پیش: فده
تواندیماز ثانیه، بدون هشیار شدن محتواي محرك براي تصرف توجه، کدام محرك 

به "توجهسوگیري پیش"توجه فرد را به خود جلب کند. ادبیات پژوهشی اهمیت 
کننده را تأیید تركۀ مصرف و همچنین عود افراد ادامي مرتبط با اعتیاد در هامحرك

توجه افراد کنند. در پژوهش حاضر، اصالح سوگیري توجه در کاهش سوگیري پیشمی
در این روش:تعمیم ابزاري (به استروپ) و محرکی بررسی شد.نیهمچنسیگاري و 

ة سیگار (کنترل و اصالح سوگیري توجه) با استفاده از کنندمصرفمطالعه، دو گروه 
ي واژه و تصویر از نظر میزان سوگیري توجه هامحركو استروپ با دات پروبافزارنرم

- آزمون، پس) در سه مرحلۀ پیشهیثانیلیم200توجه () و سوگیري پیشهیثانیلیم600(
ي خنثا امداخلهآزمون آزمون و پسآزمون و پیگیري سنجیده شدند. گروه کنترل بین پیش

توجه با فرآیند اصالح سوگیري توجه گروه اصالح سوگیري کهیدرحالدریافت کرد، 
آزمون حاکی از آن است که مداخالت در پسهاافتهی:هاافتهیمورد مداخله قرار گرفت.

آزمون و پیگیري آزمون و پیگیري سوگیري توجه استروپ و پستوجه، پسسوگیري پیش
است.شدهي جدید باعث تفاوت معنادار دو گروه هامحركسوگیري توجه به 

نتایج نشان داد که اصالح سوگیري توجه در سه سطح کاهش سوگیري ي: ریگجهینت
تعمیم دبخشینوتواندیمتوجه، تعمیم ابزاري و تعمیم محرکی مؤثر است. این مهم پیش

.باشدکنندگانشرکتاین مداخالت به زندگی واقعی 
- سوگیري پیشدات، آزمایۀ استروپ، آزمایۀ پروباصالح سوگیري توجه،ها:دواژهیکل

.توجه، تعمیم ابزاري، تعمیم محرکی

Pre-attentional Bias Modification in Smokers: Generalization to a New
Stimulus and Task Paradigm

Introduction: Pre-attentional bias happens when several stimuli compete to grasp
attention in fraction of a second, and without a conscious experience one stimulus attracts
the attention. The existing literature has emphasized on the importance of pre-attentional
bias as a potential cue-related factor in the process of drug addiction when abuse and
relapse take place. This investigation was an attempt to propose attentional bias
modification as a tool to decrease pre-attentional bias and to generalize it to a new
stimulus and task (stroop test) paradigm among cigarette smokers. Method: Two groups
of cigarette smokers (control and attentional bias modification) were enrolled to have their
attentional bias (600 ms) as well as pre-attentional bias (200 ms) measured in response to
the stimuli such as words and pictures using dot-probe and Stroop tasks. Between pre-test
and post-test, the control group received a neutral training, while the attentional bias
modification group subjected an attentional bias modification training. Results: Findings
indicated a significant difference between the two groups on post-test in terms of both
attentional and pre-attentional bias when Stroop task was used upon attentional bias to
novel cues in post-test and follow up. Conclusion: This study demonstrated the efficient
generalization of attentional bias modification training in decreasing pre-attentional bias
in a new stimulus and task paradigm. It seems the attentional bias modification training
can potentially be generalized into the real life context.

Keywords: Attentional bias modification, Dot-probe task, Stroop task, Pre-attentional
bias, Generalization to new stimuli, Generalization to new task.
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مقدمه
نیکوتینبهيحدودتاافراددرصد20از آنجا که تقریبأ

اخــتاللتــرینشــایعیوابســتگی دارنــد، ایــن وابســتگ
،DSM-IVاسـاس بـر .شودمیمحسوبیپزشکروان
هـر روز حاضـر حالدرکهیکسانازدرصد85تقریباً

.)1(هستندنیکوتینبهیوابستگدچارکشند،میگاریس
درصد3/27شیوع مصرف سیگار در دانشجویان ایرانی 

6/12درصد؛ زنـان:  4/35تخمین زده شده است (مردان:
.)2(درصد) 

روزه، در ارتبــاط بــا اعتیــاد بــه انــواع مــواد مخــدر،  امــ
سوگیري توجه به متغیري کلیـدي تبـدیل شـده اسـت.     

دهند که سـوگیري توجـه بـه    ها نشان مینتایج پژوهش
هــاي مــرتبط بــا مــواد، پیامــدهاي درمــان را در محــرك

-3(کنـد  ی مینیبشیپکنندگان مواد مختلف سوءمصرف
کننـدگان سوءمصـرف مصرفزانیمهرچههمچنین .)8

اسـت دتریشدزینتوجهشانيریسوگ،باشدبیشترمواد
کننـده پـس از درمـان،    به عالوه افراد سوءمصـرف .)9(

هاي مرتبط بـا مـواد سـوگیري    هفارغ از نوع آن، به نشان
با توجه بـه نقـش   .)10, 7(دهند توجه کمتري نشان می

ــالح و     ــت اص ــن اس ــه، ممک ــوگیري توج ــدي س کلی
ي آن در پیشـگیري از عـود بتوانـد بـه نتـایج      کاردست

در دو توجـه يریسـوگ صـالح درمانی مطلوبی برسد. ا
و سـیگار  )14-11, 8(حوزة مرتبط با اعتیـاد بـه الکـل    

تمـام مطالعـات فـوق    .صورت گرفتـه اسـت  )16, 15(
انـــد کـــه اصـــالح ســـوگیري توجـــه در نشـــان داده

باعث تغییر معنادار میزان آن شده است،کنندگانشرکت
هنوز در این حـوزه ابهامـات و نواقصـی وجـود     اگرچه

دارد. ادبیات پژوهشی به ویژه در سه حوزة تأثیر اصالح 
اصـالح  توجه، تعمـیم سوگیري توجه بر سوگیري پیش

هـاي سـنجش سـوگیري    سوگیري توجه به سایر آزمایه
ي هـا محـرك توجه و تعمیم اصالح سوگیري توجه بـه  

-در اصالح سوگیري توجه با ابهام و سؤالنشدهاستفاده
هاي بدون پاسخ رو به روست.

ۀ سـوگیري توجـه، بـه مطالعـۀ     مطالعـ محققان عالوه بر 
انـد.  دهتوجه و سوگیري به آن نیـز عالقـه نشـان دا   پیش

برخی مطالعـات حـاکی از آن اسـت کـه وقتـی فـردي       
قـدر آنگیـرد، اگـر محـرك    تصمیم به ترك اعتیـاد مـی  

طوالنی ارائه شود که وي بتواند هشیارانه از آن اجتنـاب  
مـدت محـرك   کند، اجتناب توجه، امـا بـه ارائـۀ کوتـاه    

که کنترل ارادي بر سیسـتم تـوجهی خـود    توجه)(پیش
. در مطالعـۀ تـاون   )17(دهـد  مـی سوگیري نشان ندارد،

500هـاي بسـتري در ارائـۀ    نیز الکلی)18(شند و دوکا 
هاي مرتبط با الکل اجتناب توجه نشان یۀ محركثانیلیم

مـاران یبکننـد کـه   پیشنهاد مـی )9(دادند. فیلد و ککس 
تـالش دربراي درمان خـود استممکندایاعتبهمبتال
یتـوجه ينـدها یفرآوذهنـی ۀوسوسـ یفرونشانبراي

. کننـد اسـتفاده یاجتنابیشناختيراهبردهاازيرارادیغ
نشـان یالکلـ مـاران یبۀمطالعـ گیرنـد کـه   آنها نتیجه می

تواننـد انـد مـی  شـده درمانیخوببهکهيافراددهدمی
يریسوگترآهستههايمؤلفهدرراخودتوجهيریسوگ

درامـا ،کننـد کنتـرل یخوببه) ترطوالنیمحركۀارائ(
بـه  قادر به این کار نیسـتند. خودکاروعیسرهايمؤلفه

با ارائۀ مواجههدات درنظر برخی محققان با ابزار پروب
هـاي مواجهـه درسوگیري توجه، امامدت،محرك کوتاه

.)9(شـود میيریگدازهانسوگیري قطع توجهترطوالنی
در نتیجه ممکن است آنچه اصطالحاً اصـالح سـوگیري   

ی افراد به رهایی از توجه دهجهتشده، توجه نامیده می
در کـه یدرحـال هـاي مـرتبط بـا مـواد باشـد،      به محرك

هاي با مدت زمان کمتر، سوگیري توجـه همچنـان   ارائه
هـایی کـه در   باقی بماند. متأسفانه پژوهشخوردهندست

-، سـوگیري پـیش  اندرفتهکاربهاصالح سوگیري توجه 
انـد. لـذا پـژوهش    توجه را نسـنجیده و اصـالح نکـرده   

حاضر بر آن بود تا ایـن مهـم را بررسـی کنـد کـه اگـر       
اصالح سوگیري توجه مطابق معمول (ارائـۀ محـرك در   

در میزان توانیمود، آیا ) انجام شهیثانیلیم500بیش از 
توجه تغییري ایجاد کرد؟ پاسـخ بـه ایـن    سوگیري پیش

توجـه نقـش   سؤال کلیدي است چـون سـوگیري پـیش   
.)17(مهمی در عود بیماران دارد 

يبـرا اد،یاعتهمواضطراباتیادبدرپژوهشگران هم
ۀارائــتوجــه ازهیــاوليریــگجهــتيریســوگســنجش

بـر اسـاس  .کنندمیاستفادههیثانیلیم200تا50محرك
ـ پایادراکـ هـاي پـژوهش درکه،فرضنیمنطق ا بـا هی
نشـانۀ کیـ کـه یهنگامه،شدشنهادیپسادههايمحرك

يکننـدگان بـرا  شـرکت است،شدهحاضرسادهيدارید
ـ ثانیلیم50حدودبهکلدرنشانهبهتوجهشانانتقال هی

سـاده يداریدنشانۀکیازتوجهشانقطعبرايو)19(
کیدرکهگریدنشانۀکیيسوبهآنمجددتیهداو

150بـه دسـت کـم  ،داردوجـود متفاوتییفضامکان
کنندمیشنهادیپجینتاکل،در. )20(دارندازینهیثانیلیم

حاضرهمبادهیچیپنسبتاًمحركجفتکیکهیهنگام
ـ باشـده مشاهدهیتوجهيریسوگشوند،می ازیناشـ دی

ــدا ــۀاولتیه ــهی ــتهتوج ــوددانس ــون،ش ــدرچ کی
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يگـر یدتوجـه انتقال،هیثانیلیم200یزمانچهارچوب
ينگهـدار دريریسـوگ اسـتنباط بـراي . سـت ینممکن
ـ ازکـل درپژوهشـگران توجه، مـدت  درمحـرك ۀارائ
. کننـد مـی استفادهترطوالنیایهیثانیلیمیک هزارزمان

ــین  ــامهمچن ــهیهنگ ــک ــركۀارائ ــترمح 200ازبیش
ـ توجـه ییجاجابهيبرایکافاست، زمانهیثانیلیم نیب

يریسـوگ ،عـالوه بـه .داردوجـود مختلفهايمحرك
ه جابــآنيروتوجــهکــهيدیــجدمحــركبــهتوجــه
توجـه ينگهداريریسوگازیانعکاسعنوانبه،جاشده

ـ ا. اسـت ییشناسـا قابـل محـرك آنبه دودرمنطـق نی
، ایست لدیفو)21(ز، ویرس و فیلد کریماسکنمطالعۀ

. بـا توجـه بـه    استشدهتأیید)22(وود، برادلی و مگ 
ــذ ــات م ــنجش  ادبی ــراي س ــژوهش حاضــر ب کور، در پ

توجه و توجه، به ترتیب، از ارائۀ محرك بـه مـدت   پیش
استفاده و نمرات برآینـد  هیثانیلیم600و هیثانیلیم200

توجه و توجه (در هر دو به عنوان نمرات سوگیري پیش
دات و استروپ) تعریف شد.آزمایۀ پروب
انگیزترین موضوعات مربـوط بـه اصـالح    یکی از بحث

که گرددیمسوگیري توجه، به ابزارهاي سنجش آن باز 
ازشیباستروپوداتپروبهايدر این میان به آزمایه

ـ ابـه نظـر برخـی    .شـده اسـت  توجـه ابزارهـا ریسا نی
ازیمتفـاوت هـاي مؤلفـه کـدام هراستممکنهاهیآزما

تجمـع ،داتپـروب مـثالً ؛کننـد يریـ گانـدازه راتوجه
یهنگامسیگار را،بامرتبطهايمحركییفضا-يدارید

بـی مشـابه هـاي نشـانه ادراكباتوجهتصرفيبراکه
. گیـرد مـی اندازهکنند،میرقابتمواد يمحتواارتباط با

یفرونشـان ییتوانـا ،شـده لیتعـد اسـتروپ کـه یدرحال
سـیگار بـا مرتبطییمعناهاينشانهاریاختیبيندهایفرآ
و همکـاران  لـد یفهمچنین بـه نظـر  .)11(سنجد میرا
رایانتخـاب توجـه مختلـف هايجنبهابزارهانیا،)23(

ممکنمحركعیسرۀارائباداتپروبمثالً،. سنجندمی
احتمـال  کهیدرحالبسنجد،راتوجهییابتدارییتغاست
.باشـد حسـاس توجهقطعدربیتخربهاستروپدارد

رسد که این دو ابزار دقیقاً یک مؤلفۀ مشـترك  به نظر می
کنند.گیري نمیاندازهاز توجه را 

-از آنجا که سوگیري توجه با استفاده از آزمایـۀ پـروب  
انـد تـا   شـود، پژوهشـگران بـر آن بـوده    دات اصالح می

بررسی کنند که آیا این اصالح در سنجش بـا اسـتروپ   
واقع، اگر مداخلۀ انجام شده با شود؟ در نیز منعکس می

دات باعـث تغییـر نمـرات ایـن آزمایـه در      آزمایۀ پروب
آزمون و پیگیـري شـود، بـه تغییـر نمـرات آزمایـۀ       پس

استروپ هیجانی نیز خواهد انجامید؟ به بیان دیگـر، بـه   
کاهش نمرات سوگیري توجه آزمایـۀ اسـتروپ، بـدون    

ه از ایـن  اعمال مداخلۀ اصالح سوگیري توجه، با استفاد
گویند. معناي چنین تعمیمی می"تعمیم ابزاري"هیآزما

هـاي مختلـف   این است کـه مداخلـه توانسـته در جنبـه    
شـک نشـان از اثربخشـی    توجه تغییر ایجاد کند که بـی 

بیشتر این مداخله دارد. در مطالعـات فیلـد و همکـاران    
و اسـکن میکـرز و   )16(، فیلد، دوکا و همکـاران  )11(

-ب، تعمیم اصالح سوگیري توجه با پرو)14(همکاران 
ــتروپ    ــه در اس ــوگیري توج ــزان س ــر می ــه تغیی دات ب

علـت  دیشـا ، )11(نینجامید. به نظـر فیلـد و همکـاران    
ـ اناپـذیري ابـزاري ایـن باشـد کـه      تعمیم ـ آزمانی هـا هی
اسـت ممکـن کهسنجندمیراتوجهمختلفهايمؤلفه

. با وجود این، باشندنداشتهگریکدیباییباالیهمبستگ
شـده  که تغییر در سوگیري توجه سـنجیده رودیمانتظار 

آزمایۀ اسـتروپ نیـز   دات حداقل تا حدودي بر با پروب
ي قطعـی در ایـن زمینـه    ریـ گجهینتتأثیر بگذارد؛ اگرچه

ي بیشتر است.هاپژوهشنیازمند 
هاي پژوهش حاضر این است که آیا سؤالیکی دیگر از 

دات فقط بـه  اصالح سوگیري توجه با استفاده از پروب
شود که در اصـالح سـوگیري از   هایی مربوط میمحرك

پـذیر  ها نیز تعمـیم و یا به سایر محركشدهاستفادهآنها 
است؟ به عبارت دیگر، آیـا تغییـرات احتمـالی نمـرات     

-هایی رخ میآزمون و پیگیري فقط در مورد محركپس
-اند و یا به محركکه در طول مداخله استفاده شدهدهد

یابند. از آنجا کـه هـدف   هاي مشابه جدید نیز تعمیم می
تغییـر گـرایش تـوجهی    مداخلۀ اصالح سوگیري توجه، 

ها در محیط واقعی است، اگر این تعمـیم  فرد به محرك
صورت گیرد، قابلیت تأثیرات این اصالح سـوگیري در  

به بیان عملیاتی، محیط واقعی زندگی بیشتر خواهد بود.
هاي جدیدي به تفاوت معنادار محرك"تعمیم محرکی"

آزمون و پیگیري دو گروه آزمـایش و کنتـرل   که در پس
آزمون و مداخله گیرند، اما در پیشمورد استفاده قرار می

شـود. در مطالعـات فیلـد و    انـد گفتـه مـی   به کار نرفتـه 
و اسـکن  )16(، فیلد، دوکـا و همکـاران   )11(همکاران 

، در اصـالح سـوگیري توجـه،    )14(میکرز و همکـاران  
مشـاهده نشـد.   نشـده استفادههاي دهی به محركتعمیم

وزکـر یماسـکن پـژوهش دراین در حـالی اسـت کـه    
پــس از اصــالح ســوگیري توجــه، ،)21, 8(همکــاران

هاي جدید نیز تعمـیم یافـت.   سوگیري توجه به محرك
نیــز اثــر تعمــیم بــه )11(در مطالعــۀ فیلــد و همکــاران 
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هاي جدید فقط در گـروه گـرایش (و نـه گـروه     محرك
بـه توجهيریسوگاجتنابگروهدراجتناب) دیده شد. 

امـا کـاهش یافـت،  نیتمـر درشـده ارائـه هـاي محرك
توجـه يریسـوگ شیافـزا دیجدهايمحركکس بهبرع

ي قطعی در این زمینـه  ریگجهینتاز آنجا که .شدهمشاهد
نیازمند مطالعات بیشتر است، پژوهش حاضر به بررسی 

به طور کلـی، هـدف ایـن    تعمیم محرك پرداخته است.
توجه با استفاده از ه، بررسی اصالح سوگیري پیشمطالع

دات بـه  اصالح از پروباصالح سوگیري توجه، تعمیم 
یی هـا محـرك استروپ و در نهایت تعمـیم اصـالح بـه    

هاست که در اصالح سوگیري توجه از آنها استفاده نشد
است.

ابزار پژوهش
اسـتفاده مـورد يابزارهـا ازیکیدات:آزمایۀ پروب-1

ابـزار نیااز.است"داتپروبآزمایۀ"پژوهشنیادر
آناصـالح يبراهموتوجهيریسوگسنجشيبراهم

ابتـدا بـراي ثابـت کـردن محـل توجـه       . شودمیاستفاده
آزمودنی، یک عالمت + در وسط صفحه رایانه ظـاهر و  

طـور بـه . سـپس  دشـو یمناپدید هیثانیلیم500پس از 
کـه  و یـا تصـویر)  واژهیـک جفـت محـرك (   یتصادف
،داردسیگار ارتباطبهدیگريواستخنثیکیيمحتوا
ها در سمت راسـت و  یکی از محرك.شدخواهدظاهر

شود.دیگري در سمت چپ (به طور تصادفی) ظاهر می
ـ ثانیلـ یم600زمان مشخص (در ایـن مطالعـه   ازپس هی

ـ ثانیلـ یم200براي سنجش سوگیري توجـه و   بـراي  هی
ـ ناپدمحـرك دوتوجه)،سنجش سوگیري پیش بـه ودی

و رو بـه  باالبهرو(پیکانکیمحركدوازیکیيجا
.شودمیظاهر) پایین
دات استفاده ۀ حاضر از سه حالت آزمایۀ پروبمطالعدر 

توجـه، در زمـان ارائـۀ    شد. براي سنجش سوگیري پیش
ـ ثانیلیم200محرك  جفـت  10جفـت محـرك (  20، هی
جفت تصویر) به کار رفت. براي اینکه تمـام  10واژه و 

-حاالت به طور مسـاوي رعایـت شـود (سـیگار چـپ     
-پیکان راست/ سیگار راسـت -پیکان چپ/ سیگار چپ

پیکان راست)، هـر کـدام از   -پیکان چپ/ سیگار راست
ي هـا پاسـخ چهار مرتبه تکرار و سـپس  هامحركجفت 

ــر ــرعیس ــیم100از ت ــثانیل ــوالنو هی ــریط 3000از ت
. نمـرات  شـدند حذف شدهمحاسبهاز میانگین هیثانیلیم

ي واکـنش  هـا زمـان سوگیري توجه از تفریـق میـانگین   
در دو حالت (هنگامی کنندهشرکتي صحیح هاکوشش

که پیکان به جاي محرك مرتبط با سیگار و هنگامی کـه  
. در ) بـه دسـت آمـد   شـد یمبه جاي محرك خنثا ظاهر 

ي هـا محـرك نتیجه نمرات مثبت، سـوگیري توجـه بـه    
مــرتبط بــا ســیگار و نمــرات منفــی اجتنــاب توجــه از  

داد.ي مرتبط با سیگار را نشان میهامحرك
ي آزمایه به هایژگیوۀ همبراي اصالح سوگیري توجه، 

توجه مشابه حالت سنجش سوگیري پیششدهگرفتهکار 
ي هـا محركایگزین بود، با این تفاوت که پیکان فقط ج

-پیکان راست/ سـیگار راسـت  -ه (سیگار چپشدخنثا 
بود. هیثانیلیم600ۀ محرك نیز ارائپیکان چپ) و زمان 

-از آنجا که در این شرایط، هر محرك دو بار تکرار مـی 
ــار تکــرار شــد تــا تعــداد   شــود، هــر حالــت نیــز دو ب

مشـابه حالـت سـنجش باشـد.     شـده ارائـه ي هـا محرك
ي هـا محـرك همچنین براي سنجش سوگیري توجه بـه  

مشابه حالـت سـنجش سـوگیري    هایژگیوجدید، تمام 
محـرك،  20توجه بود، با این تفاوت که بـه جـاي   پیش

محرك جدید (پنج جفت واژه و پنج جفت تصویر) 10
بود.هیثانیلیم600به کار رفت و زمان ارائۀ محرك نیز 

نیاردکهيگریدابزارشده:یۀ استروپ تعدیلآزما-2
کـه بودشدهتعدیلاستروپآزمایۀبه کار رفت،مطالعه

در. شداستفادهاز آن توجهيریسوگسنجشفقط براي
کیـ محرك،دوزمانهمشدنظاهريجابهآزمایهنیا

دوازیکـ یبـا کـه محركنیاکهشودمیظاهرمحرك
ایـ خنثاسـت ا، یـ دوشمیدادهشینماقرمزویآبرنگ

بـدون کـه اسـت نیایآزمودنفیتکل. سیگاربامرتبط
بـه . کنـد مشخصراآنرنگمحرك،يمحتوابهتوجه
یحاالتتعدادتاشداستفادهرنگدوفقط ازلیدلهمین

ـ باآنهانیبازیآزمودنکه مشـابه کـرد، مـی انتخـاب دی
.باشدداتپروبآزمونحاالتتعداد

پژوهش براي سنجش سوگیري توجه، از آزمایـۀ  در این 
واژة 10واژه (20استروپ استفاده شـد؛ بـدین منظـور    

10تصــویر (20واژة مــرتبط بــا ســیگار) و 10خنثــا و 
کـه بـا دو   تصویر مرتبط بـا سـیگار)  10تصویر خنثا و 

شوند، بـه کـار رفـت. در    رنگ (آبی و قرمز) همایند می
واژه) دو بـار و بـه   این آزمایه هر محـرك (تصـویر یـا    

بـار بـا رنـگ قرمـز     بار با رنگ آبی و یکتصادف یک
. دادیمـ کوشش را تشکیل 80نمایش داده شد که جمعاً 

ـ ثانیلیم600زمان ارائۀ محرك براي هر کوشش  بـود.  هی
هـاي  نمرات سوگیري توجه به وسـیلۀ تفریـق میـانگین   

بـه  کننـده شـرکت ي صحیح هاکوششي واکنش هازمان
هاي مرتبط با سیگار به دست خنثا و محركهايمحرك
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ــه   آمــد. در نتیجــه، نمــرات مثبــت، ســوگیري توجــه ب
ي مرتبط با سـیگار و نمـرات منفـی، اجتنـاب     هامحرك

داد.ي مرتبط با سیگار را نشان میهامحركتوجه از 

روش
این پژوهش در چارچوب طرح آزمایشی به انجام رسید 

ة کننـد مصرفجامعۀ آماري آن شامل دانشجویان پسر و
سیگار دانشگاه شیراز بـود. در ایـن پـژوهش از طریـق     

نفـر انتخـاب و بـه روش    40ي در دسـترس  ریـ گنمونه
نفر) در یکی از دو گـروه  20تصادفی و برابر (هر گروه 

کنتــرل و اصــالح ســوگیري توجــه جــاي داده شــدند.  
گذشت حداقل سـه  ي ورود به پژوهش بود از: هامالك

؛ عدم وابسـتگی  هایآزمودنماه از مصرف روزانۀ سیگار 
-DSMهـاي  اسـاس مـالك  بر(دیگر ادآوریاعتبه مادة 

IV-TR( ؛ مصرف روزي یک نخ سیگار حداقل در یک
مــاه اخیــر؛ داشــتن بینــایی طبیعــی (بــه ویــژه نداشــتن  

بـه عنـوان   بـودن ( کوررنگی) و در نهایت فارسی زبـان  
زبان اول).

را کامـل کردنـد و   نامهتیرضافرم کنندگانشرکتابتدا 
سپس به فـرم اطالعـات دموگرافیـک پاسـخ دادنـد. در      

دات بـا زمـان ارائـۀ    ها بـا آزمایـۀ پـروب   ادامه، آزمودنی
و آزمایۀ استروپ بـا زمـان ارائـۀ    هیثانیلیم200محرك 
آزمون). روز سنجیده شدند (پیشهیثانیلیم600محرك 

دو روز پیاپی اصالح سـوگیري توجـه بـا    بعد، به مدت 
ــروب  ــتفاده از پ ــرك   اس ــۀ مح ــان ارائ ــا زم 600دات ب

ـ ثانیلیم مجـدداً اعمـال و در روز بعـد (روز چهـارم)    هی
توجه بـا هـر دو آزمایـۀ    سنجش سوگیري توجه و پیش

) هیثانیلیم200دات () و پروبهیثانیلیم600استروپ (
ـ    انجام شد (پس ات نتـایج دو  آزمـون). بـراي بررسـی ثب

هفته بعد نیز سنجش نهایی به عمل آمـد (پیگیـري). در   
ــۀ پــروب مرحلــ دات ۀ اصــالح ســوگیري توجــه، آزمای

مشـابه حالـت سـنجش    کـامالً به گروه کنترل،شدهارائه
بود؛ بدین معنا که پیکان همچنان به طور برابر به جـاي  

، در شـد یمـ ي خنثا و مرتبط با سـیگار ظـاهر   هامحرك
حالی که در گروه اصالح سوگیري توجه، پیکان همواره 

گرفت.ي خنثا قرار میهامحركبه جاي 
اصـالح،  دات (در تمام موارد اسـتفاده از آزمایـۀ پـروب   

توجـه) بـه   سنجش، سوگیري توجـه و سـوگیري پـیش   
وسط صـفحه  +کنندگان گفته شد که به عالمت شرکت

و سپس جهت پیکان ارائـه شـده توجـه و بـا بیشـترین      
سرعت ممکن جهت پیکان را بـا اسـتفاده از کلیـدهاي    

کیبورد مشـخص کننـد. همچنـین در مـوارد اسـتفاده از      
کنندگان خواسته شد به رنـگ  آزمایۀ استروپ، از شرکت

ــا   ــا قــاب تصــویر) توجــه و ب محــرك (رنــگ واژه و ی
تفاده از کلیـدهاي کیبـورد،   بیشترین سرعت ممکن با اس
.رنگ مورد نظر را تعیین کنند

هاافتهی
دو گروه مستقل مشخص شد کـه  tبا استفاده از آزمون 

ي هـا محـرك توجـه بـه   دو گروه از نظر سوگیري پـیش 
دات و آزمـون آزمایـۀ پـروب   مرتبط با سـیگار در پـیش  

آزمون سـوگیري توجـه در اسـتروپ    نیزدر مرحلۀ پیش
ي دو هـا تفـاوت ی بررسـ تفاوت معناداري ندارند. براي 
-توجـه در مراحـل پـس   گروه در نمرات سوگیري پیش

دات، پس از بررسـی و  آزمون و پیگیري با آزمایۀ پروب
، از دو آزمون تحلیل کوواریانس هافرضشیپتأیید تمام 

ـ   استفاده شد؛ یکـی بـراي پـس    راي آزمـون و دیگـري ب
آزمـون دو گـروه،   پیگیري. بـراي مقایسـۀ نمـرات پـس    

آزمون به عنوان متغیر همگـام بـراي کنتـرل    نمرات پیش
آزمون به کار رفـت.  هر گونه تفاوت احتمالی و اثر پیش

توجه ي توصیفی نمرات سوگیري پیشهاآماره1جدول 
تأثیرات 2آزمون را به تفکیک دو گروه وجدول در پس

بیـانگر آن اسـت   2. جدول دهدیمگروهی را نشان بین
آزمـون تفـاوت   توجه دو گروه در پسکه سوگیري پیش

؛ بدین معنـا کـه   )p=001/0و F=46/52معناداري دارد (
توجه گروه اصـالح سـوگیري توجـه در    سوگیري پیش

آزمون به طور معناداري کمتر از گروه کنترل است.پس
توجـه دو گـروه در   ۀ نمرات سوگیري پـیش سیمقابراي 

مجـدداً دات، زمان پیگیري با اسـتفاده از آزمایـۀ پـروب   
-این بار نمرات پسآزمون تحلیل کوواریانس اجرا شد. 

آزمون به عنوان متغیـر همگـام بـراي کنتـرل هـر گونـه       
جـدول  تفاوت احتمالی و اثر تکرار آزمون به کار رفت. 

توجـه را در  ي توصیفی نمرات سوگیري پیشهاآماره1
گروهی آثار بین2پیگیري به تفکیک دو گروه و جدول 

بیانگر آن است که دو گـروه  2جدول . دهدیمرا نشان 
در سوگیري توجـه پیگیـري تفـاوت معنـاداري ندارنـد      

)93/2=F 09/0و=p(.
ي نمـرات سـوگیري توجـه دو    هـا تفـاوت ی بررسبراي 

آزمـون و پیگیـري بـا اسـتفاده از     گروه در مراحـل پـس  
تروپ، پــس از بررســی و تأییــد تمــام    آزمایــۀ اســ 

، دو آزمون تحلیل کوواریانس به کا رفـت؛  هافرضشیپ
آزمـون و دیگـري بـراي پیگیـري. بـراي      یکی براي پس
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آزمـون  آزمون دو گروه، نمرات پـیش مقایسۀ نمرات پس
به عنوان متغیر همگام بـراي کنتـرل هـر گونـه تفـاوت      

1جـدول  آزمـون بـه کـار رفـت.     احتمالی و اثـر پـیش  
آزمون ي توصیفی نمرات سوگیري توجه در پسهاآماره

-نیز آثار بین2استروپ را به تفکیک دو گروه و جدول 
حاکی از آن است که 2. جدول دهدیمگروهی را نشان 

آزمون استروپ تفـاوت  دو گروه در سوگیري توجه پس
؛ بدین معنا کـه  )p=001/0و F=71/48معناداري دارند (

آزمایۀ اسـتروپ، سـوگیري توجـه گـروه     در پیگیري با
آزمون به طور معنـاداري  اصالح سوگیري توجه در پس

کمتر از گروه کنترل است.
ۀ نمرات سوگیري توجه دو گـروه در زمـان   سیمقابراي 

آزمـون  مجـدداً پیگیري با اسـتفاده از آزمایـۀ اسـتروپ،    
این بـار بـراي کنتـرل هـر     تحلیل کوواریانس اجرا شد. 

-احتمالی و اثر تکرار آزمون، نمـرات پـس  گونه تفاوت 
1جـدول  آزمون به عنوان متغیر همگام بـه کـار رفـت.    

ي توصیفی نمرات سوگیري توجه در پیگیري بـا  هاآماره
نیـز  2جـدول  آزمایۀ استروپ را به تفکیک دو گروه و

بیـانگر آن  2. جـدول  دهـد یمـ گروهی را نشان آثار بین
یگیري بـا آزمایـۀ   است که دو گروه در سوگیري توجه پ

ــد (   ــاداري دارنـ ــاوت معنـ ــتروپ تفـ و F=31/39اسـ
001/0=p(    ؛ بدین معنا که در پیگیـري از طریـق آزمایـۀ

استروپ، سوگیري توجه گروه اصالح سـوگیري توجـه   
به طور معناداري کمتر از گروه کنترل است.

براي بررسـی اثـر تعمـیم محرکـی نیـز آزمـون تحلیـل        
مکرر به کار رفـت کـه در آن   هاي گیريواریانس اندازه

-آزمـون و پیگیـري بـه عنـوان متغیـر درون     نمرات پس
گروهی و دو گروه کنترل و اصالح سوگیري توجـه بـه   

1جـدول  گروهی در نظر گرفته شـدند.  عنوان متغیر بین
آزمون ي توصیفی نمرات سوگیري توجه در پسهاآماره

ي جدید را به تفکیـک دو  هامحركو پیگیري نسبت به 
نیـز نتـایج آزمـون تحلیـل واریـانس      3روه و جـدول  گ

. نتـایج حـاکی از   دهدیمهاي مکرر را نشان گیرياندازه
-آن است که المبداي ویلکز براي عامل زمان یعنی پـس 

) و تعامـل عامـل   p=30/0و F=06/1آزمون و پیگیري (
) غیرمعنادار اسـت. p=40/0و F=71/0زمان در گروه (

کرویت و عـدم بـرآورد سـطح    با توجه به نتایج آزمون
هاس گیسر استفاده شد. نتـایج  معناداري، از بخش گرین

آمده است.3گروهی نیز در جدول آزمون بین
شود که دو زمـان  مالحظه می3با توجه به نتایج جدول 

آزمــون و پیگیــري در میــزان ســوگیري توجــه بــه پــس
هاي جدید تفاوت معناداري ندارند. همچنین بین محرك

زمان و گروه تعامل معناداري وجود ندارد. با ایـن  عامل
حال، دو گروه کنترل و اصالح سوگیري توجه در میزان 

هاي جدید تفاوت معنـاداري  ركسوگیري توجه به مح
دهـد  نشان می1هاي ذکر شده در جدول دارند. میانگین

هـاي  سوگیري توجه نسبت به محـرك که گروه اصالح 
به عبارت دیگر، ؛ جدید نیز سوگیري توجه کمتري دارد

ها)( به تفکیک گروهمیانگین، انحراف استاندارد و فراوانی-1جدول 
فراوانیانحراف استانداردمیانگینگروه

توجه آزمون سوگیري پیشپیش
داتپروب

65/3030/720کنترل
60/2939/520اصالح سوگیري توجه

توجه آزمون سوگیري پیشپس
داتپروب

10/2261/420کنترل
55/1039/520اصالح سوگیري توجه

توجه پیگیري سوگیري پیش
داتپروب

70/2035/420کنترل
00/1288/520اصالح سوگیري توجه

آزمون سوگیري توجه پیش
استروپ

40/3713/520کنترل
15/3900/820اصالح سوگیري توجه

آزمون سوگیري توجه پس
استروپ

60/2117/420کنترل
85/1252/320اصالح سوگیري توجه

65/2293/520کنترلپیگیري سوگیري توجه استروپ
65/919/420اصالح سوگیري توجه

آزمون سوگیري توجه به پس
هاي جدیدمحرك

10/2120/420کنترل
70/1060/620اصالح سوگیري توجه

پیگیري سوگیري توجه به 
هاي جدیدمحرك

25/2188/420کنترل
20/1264/520اصالح سوگیري توجه
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هاي جدید نیـز تعمـیم   اصالح سوگیري توجه به محرك
یافته است، درحالی که در گروه کنترل چنـین تعمیمـی   

شود.دیده نمی

يریگجهینتبحث و 
اولین یافته حـاکی از آن اسـت کـه دو گـروه در میـزان      

آزمـون تفـاوت معنـاداري    توجـه در پـس  سوگیري پیش
-توجه گروه کنترل در پـس دارند. نمرات سوگیري پیش

آزمون به طور معناداري بیشتر از گروه اصالح سوگیري 
که اصـالح سـوگیري   دهدیمتوجه است. این امر نشان 

توجه ي پیشباعث کاهش معنادار سوگیرتواندیمتوجه 
توجـه  ، سـوگیري در سـطح پـیش   مطالعـه شود. در این 

) با اسـتفاده از اصـالح سـوگیري توجـه     هیثانیلیم200(
ح شد. هدف این بود که مشخص ) اصالهیثانیلیم600(

توجـه را نیـز بـا همـان     سوگیري پـیش توانیمشود آیا 
مکانیسم اصالح سـوگیري توجـه اصـالح کـرد؟ دلیـل      
اهمیت این هدف نتایج برخی مطالعات بـود کـه نشـان    

ند افـرادي کـه در سـطح توجـه سـوگیري نشـان       دادیم
, 17, 9(نـد توجه سـوگیري دار ، در سطح پیشدهندینم
استنباط کـرد کـه   توانیمبه طور تلویحی در واقع.)18

تواندیمتوجه همچون آتش زیر خاکستر سوگیري پیش
باعث عود افراد شود. از این منظر، ضـروري اسـت کـه    
عالوه بر تمرکز بـر اصـالح سـوگیري توجـه، اصـالح      

اگرچه تاکنون توجه نیز مدنظر قرار گیرد. سوگیري پیش
ي هـا افتـه مطالعاتی از این دست انجام نشده است، اما ی

ایــن حــوزة جدیــد دبخشیــنوتوانــدیمــمطالعــهایــن 
و نیـز حـاکی از کـارایی ایـن روش اصـالح      هاپژوهش

سوگیري براي جلوگیري از عود و همچنـین کمـک بـه    
ترك بهتر بیماران باشد.

کـاهش  به عالوه، در ایـن پـژوهش، میـزان مانـدگاري     
ي مـرتبط بـا   هـا محـرك توجه نسبت بـه  سوگیري پیش

سیگار بررسی شد که نتایج برخالف انتظـار پژوهشـگر   
در هـا گـروه توجـه  نشان داد که نمرات سوگیري پـیش 

پیگیري تفاوت معناداري ندارد. 
توجـه و  بـه نقـش پـیش   تواندیمیکی از دالیل این امر 

-پـیش سوگیري توجه به آن مربوط باشد. از آنجـا کـه  
دارد ممکـن اسـت در برابـر    توجه خاصیت ناهشـیارانه 

و در نتیجه در طول زمان به بازگشت بـه  ترمحکمتغییر 
حالت قبلی تمایل بیشتري داشته باشد. با وجود این، به 

کـه ،10/0دلیل به دست آمدن سطح معناداري کمتـر از  
، ایـن احتمـال وجـود    شـود یممرزي خوانده اصطالحاً

و بـا افـزایش   هاپژوهشري نتایج در سایر دارد که پیگی
جلسات اصالح سـوگیري توجـه و یـا افـزایش حجـم      
نمونه پایدار بماند. همچنین اگـر در اصـالح سـوگیري    

ـ ثانیلـ یم200را در هـا محـرك توجه بتوان ارائـه داد  هی
توجــه)، ممکــن اســت نتــایج اصــالح ســوگیري پــیش(

متفاوتی به دست آید.
حاضـر ایـن اسـت کـه آیـا      هاي پژوهشیکی از سؤال

توانـد یمـ دات اصالح سوگیري توجه با آزمایـۀ پـروب  
ي کـار دسـت نمرات سوگیري توجه در استروپ را نیـز  

داتتوجه پروبو پیگیري سوگیري توجه استروپ و سوگیري پیشآزمون هاي پسدر موقعیتگروهی آزمون آثار بین-2جدول 
درجۀ SSمنبع

آزادي
MSF سطح

معناداري
ضریب 

اتا
آزمون سوگیري پس

داتتوجه پروبپیش
76/53176/5320/214/005/0آزمونپیش

43/1280143/128046/52001/058/0گروه
-پیگیري سوگیري پیش

داتتوجه پروب
40/155140/15566/601/015/0آزمونپس

33/68133/6893/209/007/0گروه
آزمون سوگیري توجه پس

استروپ
72/0172/004/082/0001/0آزمونپیش

05/746105/74671/48001/056/0گروه
پیگیري سوگیري توجه 

استروپ
03/45103/4573/119/004/0آزمونپس

99/1017199/101731/39001/051/0گروه

هاي جدیدآزمون و پیگیري سوگیري توجه براي محركهاي پسدر موقعیتگروهی گروهی و درونآزمون آثار بین-3جدول 
SSدرجۀ آزاديMSFضریب اتاسطح معناداري

61/13161/1306/130/002/0آزمون و پیگیري)عامل زمان (پس
11/9111/971/040/001/0* گروهتعامل زمان 

51/1891151/189135/410001/052/0گروه
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نشان دادند کـه از ایـن نظـر بـین دو     هاافتهکند یا نه؟ ی
آزمـون  گروه تفاوت معناداري وجود دارد. نمـرات پـس  

ســوگیري توجــه گــروه کنتــرل در اســتروپ بــه طــور  
معناداري بیشتر از گروه اصالح سوگیري توجه بود. این 

حاکی از آن است که اصالح سوگیري توجـه بـا   هاافتهی
دات توانسته است روي نمـرات سـوگیري   آزمایۀ پروب

ي هاپژوهشتوجه در استروپ تأثیر بگذارد. این یافته با 
و اسـکن  )16(، فیلد و همکـاران  )11(فیلد و همکاران 

سـت. در پـژوهش   انـاهمخوان )14(میکرز و همکاران 
، اصالح سوگیري توجـه فقـط در   )11(فیلد و همکاران 

در یـک  کنندهشرکتجلسه و تمام مطالعه براي هر یک
ۀ حاضـر  مطالعـ روز صورت گرفـت، در حـالی کـه در    

اصالح سوگیري توجـه در دو جلسـه و دو روز پیـاپی    
ي ابرجسـته نقـش  تواندیمانجام شد. بدون شک تکرار 

اشـته باشـد. همچنـین    ددر تحکیم اصالح و تعمـیم آن  
روي افراد معتاد به الکل بود که ممکن است آنهاۀمطالع

نتوان نتایج آن را با سیگار مقایسه کرد. بـه هرحـال، بـه    
عـدم تعمـیم   د علـت یشـا )11(نظر فیلـد و همکـاران   

توجهمختلفهايمؤلفهابزارهانیاکهباشدنیاابزاري 
هـم بـا زیـادي یهمبستگاستممکنکهسنجندمیرا

ۀ فیلـد و همکـاران   مطالعـ . از طرفـی، در  باشـند نداشته
از تـر کوتاهنیز میزان اصالح سوگیري توجه بسیار )16(

ــ ــه،   مطالع ــه در آن مطالع ــوري ک ــه ط ــود؛ ب ۀ حاضــر ب
که بـا یـک جلسـه اصـالح     کنندیمپژوهشگران مطرح 

ۀ مطالعـ ي مورد انتظار را مشاهده کرد. هامیتعمتوانینم
، عـالوه بـر آنکـه روي    )14(اسکن میکرز و همکـاران  

انجام شد، تعمیم ابزاري بـه ابـزاري جـز    اهیالکلگروه 
ي هـا افتـه ؛ از ایـن رو تفـاوت ی  دیسـنج یمـ استروپ را 

ناشی از تفـاوت ابزارهـا   توانیمحاضر با آن مطالعه را
دانست.
رخـداد تعمـیم ابـزاري    بـه چنـد دلیـل    مطالعـه در این 

؛ یکی افزایش تعـداد جلسـات اصـالح    شدیمی نیبشیپ
شـد آثـار   بود که باعث مـی سوگیري توجه به دو جلسه 

ي ایجــاد کنــد. دلیــل دیگــر اینکــه، در آزمایــۀ تــريقــو
اسـتفاده دات ي پروبهامحركاز همان قاًیدقاستروپ 

. دادیمـ بود و این همسـانی دو آزمایـه را افـزایش    شده
دلیل مهم دیگر، ارائۀ هـر دو حالـت واژه و تصـویر بـه     

به ادبیـات  عنوان محرك براي اولین بار بود که دلیل آن 
-پژوهشی متفاوت این دو حالت ارائۀ محـرك بـاز مـی   

علـت  )24(گردد. براي مثال، به نظر لوبمان و همکارن 
بهتر بودن استفاده از تصاویر به جاي واژگان این اسـت  

شناختی تصاویر بیشتر از واژگان است. بـا  که روایی بوم
ازاسـتفاده ، )25(این حال، به نظر فـدردي و همکـاران   

ــاو ــریتص ــدر اگ ــانتوان ــحییبازنم ــلازیحیص عم
،باشـد داشـته یعیطبطوربهمصرفدرکنندگانشرکت
ۀ وسوسـ وي توجـه ریسـوگ نیبارتباطدراستممکن
يسـاز یشخصمواقعنیادرکهکندعملفیضعذهنی

. فرض پژوهشـگر ایـن بـود    استیمناسبۀنیگزمحرك
شاید با استفاده از هر دو حالت واژه و تصویر بتـوان  که

مشکالت استفاده از یکی از این حـاالت بـه تنهـایی را    
تري رسید. این عوامل ممکن رفع کرد و به نتایج مطمئن

یۀ حاضـر داشـته   فرضـ است نقش چشمگیري در تأیید 
باشند.

پیش از این، به دلیل شکسـت تعمـیم ابـزاري، پیشـنهاد     
هايمؤلفهکدامهراستممکنابزارهانیاشده بود که 

، یینایبپروبمثالً. کننديریگاندازهراتوجهازیمتفاوت
کـه مشـابه هاينشانهادراكباتوجهتصرفکهیهنگام
تجمـع کننـد، مـی رقابـت ندارندموادبامرتبطيمحتوا

مـواد را بـا مرتبطهايمحركبهنسبتییفضا-يدارید
ییتوانـا شـده لیتعداستروپکهیدرحال. دریگمیاندازه

مـرتبط ییمعناهاينشانهاریاختیبيندهایفرآیفرونشان
و همکـاران  لـد یفهمچنـین .)11(سـنجد  میراموادبا
توجـه مختلـف هـاي جنبهابزارهانیاکهمعتقدند)23(

ـ بـا یینایبپروبمثالً. سنجندمیرایانتخاب عیسـر ۀارائ
ـ تغاسـت ممکنمحرك بسـنجد، راتوجـه ییابتـدا ریی
قطـع دربیـ تخربـه اسـت ممکناستروپکهیدرحال
ي از ابهرهاحتماالًهرچند این تبیین .باشدحساستوجه

واقعیت برده است، اما با وجود این نباید تـا بـدان حـد    
ـ باشد که مانع تعمیم ابـزاري شـود. ی   ۀ حاضـر نشـان   افت

نقش عوامل دیگري همچون توانیمکه حداقل دهدیم
در تبیین شدهارائهي هامحركمدت زمان اصالح و نوع 

ي پیشـین بـه   هـا پـژوهش در کـه عدم تعمیم ابزاري را،
دانست.تردست آمده بود، برجسته

ۀافتـ همچنین، نتایج پیگیري پس از یک هفتـه، همـان ی  
آزمون است؛ بدین صـورت کـه تفـاوت دو    ۀ پسمرحل

نمرات سوگیري توجه گروه کنتـرل  گروه معنادار است.
در پیگیري در استروپ به طور معناداري بیشتر از گروه 
اصالح سوگیري توجه بود؛ بدین معنا کـه شـاید روش   
مطالعاتی حاضر (استفاده از دو جلسه اصالح سـوگیري  

ي مشابه در ابزارهاي مختلـف و  هامحركتوجه، کاربرد 
کاربست واژه و تصویر براي ارائۀ محرك) نـه فقـط در   
تعمیم ابزاري اصالح سوگیري توجه، بلکه به طور کلـی  
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ی داشته باشد.توجهقابلدر پایداري نتایج نقش 
هاي پژوهش حاضر این بود کـه آیـا   یکی دیگر از سؤال

بـا  ي مـرتبط  هـا محـرك تأثیر اصالح سوگیري توجه به 
ي هـا محركبه کنندگانشرکتسیگار بر سوگیري توجه 

نشـده اسـتفاده مرتبط با سیگار کـه در فرآینـد اصـالح    
ي این مطالعـه نشـان   هاافتهپذیر است؟ یبودند نیز تعمیم

آزمون و چـه  که دو گروه از این نظر چه در پسدهدیم
آزمـون و  در پیگیري تفاوت معناداري دارند. نمرات پس

ي هـا محـرك ه کنترل در سوگیري توجه به پیگیري گرو
جدید به طور معناداري بیشتر از گروه اصالح سوگیري 

آزمـون نیـز اصـالح    در پـس دهدیمتوجه بود که نشان 
بـه  کننـدگان شـرکت سوگیري توجه بـر زمـان واکـنش    

نیـز  هامحركي جدید تأثیرگذار بوده و به این هامحرك
تعمیم یافته است.

همکارانوزکریماسکني هاپژوهشیج با نتاافتهاین ی
خـوان اسـت. از   هم)8(، اسکن میکرز و همکاران )21(

اثـر تعمـیم بـه    )11(اران ۀ فیلد و همکـ مطالعطرفی در 
نـه گـروه   (هاي جدیـد فقـط در گـروه گـرایش     محرك

توجـه يریسوگاجتنابگروهدراجتناب) مشاهده شد. 
امـا کـاهش یافـت،  نیتمـر درشـده ارائههايمحركبه

دیـ جدهـاي محـرك بهتوجهيریسوگشیافزابرعکس
. در واقع تعمیم صورت گرفته مورد انتظـار  شدمشاهده

پژوهشگران نبود. همچنین در مطالعـات فیلـد، دوکـا و    
-تعمیم)14(و اسکن میکرز و همکاران )16(همکاران 

در اصـالح سـوگیري   نشـده استفادههاي دهی به محرك
توجه مشاهده نشـد. همـان طـور کـه در مـورد تعمـیم       

بـا  هـا جنبهابزاري مطرح شد، این دو پژوهش از برخی 
آنهـا، عـدم   نیتـر مهـم مطالعۀ حاضر تفاوت دارنـد کـه   

ر دو حالت واژه و تصویر و نیز اختصـاص  استفاده از ه
فقط یک جلسه به اصالح توجه بود. بـه ویـژه بـه نظـر     

که اصـالح سـوگیري توجـه در بـیش از یـک      رسدیم
جلسه اهمیت وافـري دارد، چـون وجـه اشـتراك ایـن      

، اسکن میکـرز  )21(همکارانوزکریماسکنبا مطالعه
در استفاده از اصـالح سـوگیري توجـه    )8(و همکاران 
همین است.

یی که به طـور کلـی از پـژوهش حاضـر     هاافتهیکی از ی
ي صورت گرفتـه اسـت. ایـن    هامیتعم، شودیماستنباط 

در سه جنبه رخ داد: تعمیم ابزاري، محرکـی و  هامیتعم
یـابی نتـایج   توجـه. ایـن تعمـیم   اصالح توجه بـه پـیش  

دهـد یمـ باشد، چون نشـان  دوارکنندهیامبسیار تواندیم
در محیط واقعـی زنـدگی   تواندیمشدهانجاممداخالت 

کارایی داشـته باشـد و بـه خـوبی بـه      کنندهمصرففرد 
عالوه، اگرچه نتایج پیگیري زندگی واقعی تعمیم یابد. به

ها حامل این ها و سؤالفقط یک هفته بود، بیشتر فرضیه
-بود که نتـایج داراي پایـداري قابـل   دوارکنندهیامنتیجۀ 

قبولی است.
ي مهـم پـژوهش حاضـر،    هاافتههمچنین یکی دیگر از ی
توجه است. همان طور کـه پـیش   اصالح سوگیري پیش

به شـکل  تواندیمتوجه از این اشاره شد، سوگیري پیش
عاملی پنهان باعث عود افراد در حال ترك و ترك شـده  

بـراي مـداخالت   هـا دغدغـه نیتـر مهـم باشد. یکـی از  
اصـالح  توانـد یمـ تـرك  حـال دربراي افراد رومندترین

ي حاضـر  هـا افتـه توجه این افراد باشـد. ی سوگیري پیش
توجه پرداخته فقط از یک جنبه به اصالح سوگیري پیش

است. این مطالعه نشان داده که اصالح سوگیري توجـه  
توجه نیز شود. این باعث اصالح سوگیري پیشتواندیم

از جهـت کـارایی ایـن مداخلـه بسـیار      توانـد یمـ یافته 
ي هاپژوهشباشد. یکی از پیشنهادها براي دوارکنندهیام

توجـه بـا   به آزمون اصالح سوگیري پیشتواندیمآینده 
توجه باشـد. در واقـع،   ستفاده از اصالح سوگیري پیشا

به جاي اسـتفاده از زمـان ارائـۀ    اصالح سوگیري،براي 
ـ ثانیلـ یم600محرك  ـ ثانیلـ یم200از زمـان ارائـه   هی هی

استفاده شود.
متأسـفانه  پژوهش حاضر با محدودیت نیز مواجـه بـود.   

ۀ زنـان  جامعـ به علت موانع بسیاري که در دسترسی بـه  
ــرف ــدکمص ــیگار در نن ــة س ــژه  جامع ــه وی ــی، ب ۀ ایران

ۀ جامعـ فقـط از  مطالعـه دانشگاهی، وجود دارد، در این 
مشکالت متعـدد در  همچنین، وجود مردان استفاده شد.

دره، امکان بیش از یک هفته پیگیري را نداد، مطالعاین 
لـذا کـم دو مـاه بـود.   ی که ترجیح پژوهشگر دستحال

ــنهاد  ــپیش ــودیم ــده  ش ــات آین ــگران در مطالع پژوهش
توجـه را بـا اسـتفاده از مداخلـۀ اصـالح      سوگیري پیش
توجه اصالح کننـد. همچنـین عـالوه بـر     سوگیري پیش

یی که در این پژوهش وجـود داشـت،   هاتیمحدودرفع 
استفاده از هر دو گروه زنان و مردان و اسـتفاده  یعنی با 

یج، بـراي بررسـی ثبـات نتـا    بلندمـدت ي هـا يریگیپاز 
ي پژوهش حاضر از جمله تعمیم ابـزاري،  هاجنبهبسیاري از 

ــیش   ــوگیري در پ ــالح س ــی و اص ــیم محرک ــه در تعم توج
بررسـی شـود.   مجدداًي متفاوت اختالالت اعتیادي هانمونه

شود از سایر مـداخالت اصـالح سـوگیري    ضمنا توصیه می
و سـپس بررسـی تعمـیم    AACTPتوجه، همچـون روش  
دات نیز استفاده شود.ابزاري به آزمایۀ پروب
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