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Abstract
Evaluation and measurement of parameters associated with methamphetamine craving can be a
valuable tool in the management and intervention programs related to methamphetamine use and
dependence. We believe that quantitative electroencephalography (EEG) have brought about a
revolution in identification the neurologic infrastructure of craving processing. This study has been
conducted aimed to design and develop a new method to measure baseline craving in
methamphetamine-dependent patients using EEG signals in neurofeedback therapy for separation of
the three modes of low, medium, and high craving. For this purpose, 10 methamphetamine abusers
were selected by available method in terms of age, sex and IQ. All patients received 10 sessions of
neurofeedback therapy with alpha-theta protocol. During the period of treatment with neurofeedback,
before and 60 minutes after each training session, at rest state, on Pz, for 2 minutes and 10 seconds
EEG was recorded. To labeling EEG signals we have used Desire for Drug Questionnaire (DDQ).
After collecting the required data from signals, time, frequency and nonlinear features were extracted.
Then by calculating the linear correlation coefficient of the two variables and variance analysis on
three levels optimized and effective features were selected. Finally, using fuzzy classifier, those features
were separated into three classes of low, medium and high craving. According to the results,
separation accuracy of EEG signals in three classes by K-fold Cross-Validation (KCV)method was
96.67% and test data was 75.15%. This study showed in addition to estimating baseline craving in
methamphetamine abusers by quantifying EEG we can optimize the number of training sessions for
participants.
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چکیده
ارزیابی و اندازهگیری پارامترهای مرتبط با ولع مصرف مت آمفتامین میتواند ابزاری ارزشمند در برنامههای درمانی و مداخلهای برای
سوءمصرف کنندگان بهشمار آید .باور ما بر این است که کمّیسازی سیگنال الکتروانسفالوگرام ( )EEGمیتواند انقالبی را در شناخت
زیرساختهای عصبی مرتبط با پردازش ولع مصرف به ارمغان آورد .بنابراین هدف این مطالعه ،طراحی و ارائة روشی جدید برای
سنجش ولع مصرف در بیماران وابسته (یا معتاد) به متآمفتامین با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرام ( )EEGدر روند نوروفیدبک
برای تفکیک میان سه حالتِ میل به مصرف خفیف ،متوسط و شدید است .برای اجرای این مطالعه 53 ،سوءمصرف کنندة متآمفتامین
انتخاب شدند که در مرکز اجتماع درمان مدار در شهر مشهد نگهداری میشدند و تحت درمان نوروفیدبک توسط یک روانپزشک قرار
داشتند .تمام بیماران در  53جلسه درمان نوروفیدبک با پروتکل آلفا -تتا حضور داشتند .در طول دورة درمان بانوروفیدبک ،قبل و بعد
از هر جلسة آموزش EEG ،ثبت شد .برای برچسب زدن سیگنالهای مغزی از پرسشنامة سنجش ولع مصرف متآمفتامین

DDQ

استفاده شد .ویژگیهای زمانی ،فرکانسی و آشوبگونة سیگنال  EEGاستخراج شد و با استفاده از تحلیل همبستگی ،ویژگیهای بهینه
و تأثیرگذار انتخاب شده و به طبقهبندی کنندة فازی داده شد .صحّت تفکیک مبتنیبر ویژگیهای منتخب برای دادة آموزش  %26.63و
برای دادة آزمایش  %31.51بهدست آمده است .از مزایای قابل توجه روش ابداعی این تحقیق ،عالوه بر تخمین ولع مصرف پایه در
سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین با استفاده از کمیسازی سیگنال ،EEGمیتوان به بهینهسازی تعداد جلسات آموزش برای
شرکتکنندگان در فرآیند درمانی نوروفیدبک اشاره کرد.
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 -4مقدمه

الف) بررسی اثر پاداشی و تقویتی مواد :در این روش ،برای

شیشه یا متآمفتامین 6کریستال (بلور) شده ،ترکیبی محرک از

مثال میتوان ترجیح دریافت مواد را با دریافت مبالغ پولی

خانوادة مواد آمفتامینی است که در آزمایشگاههای صنعتی

مختلف مقایسه کرد؛

ساخته میشود و متأسفانه در چند سال اخیر رواج زیادی در
بین جوانان ایرانی یافته است ] .[6طبقِ آمار رسمی اعتیاد از

ب) خود مصرفی مواد :در این روش ،مدت زمانی که طول

ایران] [6که به صورت ارزیابی سریع وضعیت 6در سطح

میکشد تا آزمودنی در محیط آزاداما زیر نظر متخصصان،

کشوری انجام شده ،فراوانی مصرف کنندگان شیشه 6/5

اولین مصرف را داشته باشد ،بهترین معیار ارزیابی ولع

درصد کل مصرف کنندگان مواد بوده است .مصرف شیشه

مصرف است؛

اغلب وابستگی جسمی و روانی شدیدی در فرد ایجاد میکند؛
به طوری که شخص پس از چندبار مصرف ،در اکثر اوقات
میل شدیدی برای مصرف مجدد آن احساس میکند] .[6ولع
شدید و اجتناب ناپذیر بیمار به ادامة مصرف مواد ،بهعنوان
ریشة اصلی عود و شکستهای درمانی شناختهشده است]

ج) سنجش پاسخهای فیزیولوژیک :مانند میزان هدایت
پوستی و تغییرات ضربان قلب و فشار خون و نیز بازتاب
از جا پریدن؛
د) ارزیابی پاسخهای نوروبیولوژیک :با استفاده از روشهای

[3و] .[4مفهوم ولع مصرف مواد ،3که یکی از مهمترین

تصویربرداری مغزی  fMRI4یا بررسی تغییرات امواج

زیرساختهای شناختی مورد توجه در دانش اعتیاد است و تا

مغزی بهصورت QEEG5؛

کنون تعاریف گوناگونی از آن ارائهشده است ،با رویکردهای
متفاوتی بررسیشده است .تقریباً تمام این تعاریف شامل
مفهوم گرایش شدید به مصرف مواد هستند .در این راستا،
سنجش و اندازهگیری دقیق ولع مصرف مواد اهمیت بسیاری
دارد؛ اگرچه اجرای آن با مشکالت زیادی همراه است که به-
طور عمده ریشه در تعریف ولع مصرف و ویژگیهای آن ،به-

ه)بررسی رفتارهای بیان هیجانی :برای مثال ،بررسی حاالت
هیجانی چهره در زمان ولع مصرف؛
و) ارزیابی ولع مصرف مواد با استفاده از ارزیابی
پردازشهای شناختی مرتبط :در این حوزه ،دو ابزار
اصلی یعنی آزمونهای سنجش کالمی و غیر کالمی (بر

عنوان یک تجربة ذهنی ،شخصی دارند].[5
مطالعات مختلف با وجود مشکالت موجود ،روشهای

اساس یادگیری و یادآوری بهتر مفاهیم مرتبط با اعتیاد) و

مختلفی برای سنجش و ارزیابی ولع مصرف مواد پیشنهاد

توجه تقسیم یافته (میزان سوگیری توجه به موارد مرتبط

کردهاند] [1که دو روش اصلی و پرکاربرد آن ،روشهای

با القای ولع مصرف) مطرح هستند.

کالمی و غیرکالمی هستند .روش کالمی در واقع همان
ابزارهای سنجش گزارشگر است که بهصورت پرسشنامههای
گزارش ولع مصرف پایهای در بازههای زمانی مختلف یا به
صورت سنجش میزان القاپذیری در اثر ارائة محرکهای القای
ولع مصرف میباشد .روشهای غیر کالمی عبارتاند از]:[1

ولع مصرف را میتوان به دو روش ارزیابی کرد .میزان ولع
مصرف کلی فرد در حال حاضر یا در بازة زمانی مشخص،
ولع مصرف پایه است .روش دوم ،میزان القاپذیری فرد در
ایجاد ولع مصرف است؛ به این معنا که ولع مصرف فرد را تا
چه میزان میتوان تحریک کرد .دربارة ولع مصرف پایه در
سوءمصرف کنندگان متآمفتامین 53 ،مقاله بین سالهای

Methamphetamine

1

Rapid Assessment Situation

6

Drug Craving

3

Functional Magnetic Resonance Imaging
Quantitative Electro Encephalography

4
5
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مهدی ذوالفقارزاده کرمانی ،ارزیابی میزان ولع مصرف پایه در بیماران وابسته به مت آمفتامین با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرام

 6111و  6111در سایت کتابخانة ملی آمریکا نمایهشده است؛

(شیشه) بزرگسال  51-66ساله و ساکن در مرکز اجتماع

اما در زمینة تخمین ولع مصرف پایه در سوءمصرف کنندگان

درمان مدار شهر مشهد است که تحت درمان نوروفیدبک با

متآمفتامین با استفاده از سیگنال  EEG6و در حد جستجوی

پروتکل آلفا-تتا و زیر نظر روانپزشک قرار دارند .کمترین

مؤلفان ،مقالهای منتشر نشده است].[5تحقیقات قبلی در زمینة

نمرة  IQآنها برابر با  71بود .مشخصههای جمعیت شناختی

EEG

(سن ،مدت زمان مصرف و مدّت زمان پاکی) در جدول 6

تأثیرات ناشی از مواد مخدر متآمفتامین بر سیگنال

حیوانات ،بر استخراج ویژگی در حوزة فرکانس از سیگنال

ارائه شدهاند .آموزش نوروفیدبک براساس پروتکل درمانی

 EEGمتمرکز شدهاند .کاهش دامنه طیف توان در تمام

آلفا-تتا در ناحیة ( PZواقع در منطقة آهیانهای قشر مخ) ،در

باندهای فرکانسی  EEGمشاهدهشده است ][7و] .[8طراحی

یک دورة درمانی 61جلسهای (به مدت  6هفته ،هر هفته 5

و آزمایش ابزارهای جدید برای سنجش میزان ولع در مصرف

جلسة

دستگاه

کنندگان متآمفتامین ،موضوع مهمی است که با توجه به

( )FlexCompInfinitiTMصورت گرفته است.

افزایش مصرف کنندگان متآمفتامین در ایران به توجه

نوروفیدبک با پروتکل آموزش آلفا-تتا شامل ثبت فعالیت

بیشتری نیاز دارد .از طرفی با توجه به الگوی مصرف دورهای

امواج باند آلفا و تتا در سیگنال  EEGاست؛ در وضعیتی که

متآمفتامین و سایر مواد محرک ،این امکان وجود دارد که

فرد در حالت استراحت و با چشمان بسته میباشد .این فرآیند

ولع مصرف این ماده صرفاً لحظهای بوده و بررسی آن در افق

با پخش موسیقیهای دلنشین ،همچون صدای برخورد امواج

زمانی حال و در این مورد خاص از سوءِمصرف مواد ،بسیار

با ساحل و صدای جریان رودخانه ،همراه است .متناسب با

کارآمد است .این در حالی است که میتوان با تخمین ولع

تقویت باند تتا نسبت به باند آلفا ،صدای قالب (آیا منظور

مصرف پایه در سوءمصرف کنندگان متآمفتامین با استفاده از

غالب است؟) بین صدای برخورد امواج با ساحل و صدای

سیگنال  ،EEGرفتار را از مبدأ شکلگیری آن ،یعنی مغز،

جریان رودخانه تغییر میکند .هدف از تغییرات امواج آلفا و

مطالعه کرده و تغییرات لحظهای رفتار را همزمان کمّی کرد؛

تتا ،بیشینه سازی نرخ تتا به آلفا است ] .[1افزایش نرخ تتا به

درحالیکه دیگر سیگنالهای سایکوفیزیولوژیکی ،ناشی از

آلفا در حالت چشم بسته ،شاخصی از وضعیت فرد در حالت

اثرات ثانویة سیستم اعصاب خودکار هستند.

آرامش عمیق ،مانند مرحلة اول خواب ،مدیتیشن یا هیپنوتیزم،

در یک جمعبندی ،میتوان هدف اصلی این مطالعه را طراحی

است].[61

و ارائة ابزاری برای سنجش ولع مصرف پایه در بیماران

دقیقهای)

61

با

استفاده

از

فرآیند

جدول .-0مشخصه های جمعیت شناختی آزمودنی ها

وابسته به متآمفتامین با استفاده از  EEGدر روند نوروفیدبک

مدت مصرف(سال)

مدت پاکی(ماه)

سن

متغیر

تعداد

دامنه

میانگین

دامنه

میانگین

دامنه

میانگین

و تفکیک میان سه حالت ولع مصرف خفیف ،متوسط و شدید

61

66-45

35.3

6-8

4.8

6-4

6.6

دانست.
از تمام شرکت کنندگان در قبل و  11دقیقه بعد از هر جلسة

 -6مواد و روشها

آموزش نوروفیدبک و در وضعیت استراحت ،سیگنال مغزی

 -4-6جامعه تحقیق و روش نمونهگیری

ثبتشده است .برای جمعآوری دادههای مرتبط با ولع مصرف
DDQ6

برای اجرای این تحقیق ،مجموعهای از  61بیمار بزرگسال

و عالمت گذاری سیگنالهای مغزی از پرسشنامة

ارزیابی میشود .این  61بیمار به شیوة در دسترس از نظر

برای سوءمصرف کنندگان متآمفتامین (به زبان فارسی)

متغیرهای سن ،جنس و هوش انتخاب شدند .جامعة مورد

استفاده شد .برای این منظور ،آزمون سنجش ولع مصرف برای

مطالعه متشکل از بیماران مرد معتاد به مادة مخدر متآمفتامین

بیماران در هر جلسه قبل و  11دقیقه بعد از مداخله انجام شد.

1

2

Electroencephalography

Desire for Drug Questionnaire
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 -6-6اندازهگیری ولع مصرف پایه

نرم افزار دستگاه ارائه شدهاست ،سیگنالهای ثبتی از یک فیلتر

برای جمعآوری دادههای مرتبط با ولع مصرف ،از پرسشنامة

پایینگذر با فرکانس قطع  35هرتز و یک فیلتر باالگذر با

سنجش ولع مصرف  DDQاستفاده شد .پرسشنامة  DDQبا

فرکانس قطع  6هرتز عبور داده شدند .سپس با روش

هدف ارزیابی چند بُعدی پدیدة ولع مصرف ،در افق زمانی

آستانهگذاری آرتیفکتهای حرکتی و چشمی با دامنة زیاد به

فرانکن6

شکل قلّهها و درّههای ایجاد شده ،از دادهها حذف شده و در

از پرسشنامة مرتبط با ولع مصرف الکل  DAQ6اقتباسشده

نهایت باحذف نمونه از انتها،دادهها همطول شدند .شکل ،6

است].[66این پرسشنامه ،سه عاملی و با مقیاس نمره گذاری

نمونهای از سیگنال  EEGثبتشده در حالت استراحت و با

 7درجهای لیکرت است .سه زیرمقیاس اصلی این پرسشنامه

چشمان بسته است.

حال ،در مصرف کنندگان مواد افیونی است که توسط

عبارتاند از :تمایل و قصد به سوء مصرف مواد ،تقویت منفی
و کنترل ] .[1مطالعات توانسته است پایایی و اعتبار این ابزار
را در سنجش شدت ولع مصرف در بیماران وابسته به مواد
مخدرِ کراک ،هروئین و متآمفتامین ثابت کند ]66و .[66نقش
پایایی و روایی شکل فارسی این ابزار در ایران در سنجش
شدت ولع مصرف در بیماران وابسته به مادة مخدر
متآمفتامین ،مطالعه و تأیید شده است ]5و.[63

شکل ( -)4تصویر نمایشداده شده به آزمودنیها

 -9-6اندازهگیری  EEGو پیش پردازش
در طول دورة درمان ،سیگنال  EEGدر منطقة میانی آهیانه ،Pz
در شروع و پایان هر جلسه و برای درمان در حالت استراحت
( )Pre-Training & Post-Trainingبه مدت  6دقیقه و 61
ثانیه و با استفاده از دستگاه ( )FlexCompInfinitiTMبا نرخ

شکل ( -)2سیگنال الکتروانسفالوگرام ثبتشده با چشم بسته

 651نمونه در ثانیه ثبت شد .الزم به ذکر است پیش از ثبت
دادههای حالت استراحت ،برای رسیدن به ثبتهای مشابه و
در وضعیّت یکسان عالوه بر یکسانسازی شرایط محل ثبت
داده (نور ،دما و صدای محیط) ،تصویری مشابه به تمام افراد
در حالت استراحت و با چشمان بسته نشانداده شد (شکل )6
و از آنها خواسته شد تا لحظاتی ،آنگونه که درمانگر توضیح
میدهد ،به عکس بنگرند .در هنگام ثبت نیز از افراد خواسته
شد تا در طول ثبت داده ،در ذهن خود مشغول به شمارش
اعداد از  6باشند؛ به این ترتیب تمام بیماران از نظر تفکرات و
فعالیت ذهنی تا حدود زیادی در شرایط مشابهی قرار خواهند
داشت .بهعنوان پیش پردازش و براساس پیش فیلتری که در
Franken
Desire for Alcohol Questionnaire

1

 -1-6استخراج ویژگی از سیگنال  EEGو انتخاب
ویژگیهای بهینه
پس از جمعآوری دادههای مورد نیاز ،ویژگیهای خطی و
غیرخطی از سیگنالهای  EEGاستخراج شدند.عالوهبر
ویژگیهای زمانی ،از توان نسبی باندهای آلفا و تتا،
بُعدهمبستگی ،بُعد فرکتال وآنتروپیشانون بهعنوان ویژگیهای
فرکانسی و آشوبگونه استفاده شد .برای نرمال کردن
ویژگیها از رابطة ( )6استفاده شد.
)(6

2Ýs − Ýs max − Ýs min
Ýs max − Ýs min

= Ynorm

که  ،Ynormمقدار دامنة نسبی است و در محدودة ][-6 ،6
قرار میگیرد Ýs .مقدار دامنة مورد نظر برای نرمال کردن از

2
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ویژگی مورد نظر است و  Ýs maxو  Ýs minبهترتیب

آمفتامین ،ضریب همبستگی بین دو متغیر محاسبه شد .رعایت

بزرگترین و کوچکترین دامنة محاسبهشده از ویژگی مورد

پیشفرضهای تحلیل همبستگی برای تمامی  1ویژگی با

نظر است.

نمرات ولع مصرف متآمفتامین با استفاده از آزمون شاپیرو–
ویلک 4بررسی شد .معنیداری در آزمون بیانگر این مطلب بود

 -6-6طبقهبندی و اعتبارسنجی
هدف نهایی در هر مسألة شناسایی الگو ،تفکیک مجموعهای
از نمونهها به دو یا چند دستة مختلف است .هدف این تحقیق
نیز تفکیک سیگنالهای مغزی در سه حالت میل به مصرف
خفیف ،متوسط و شدید است .در روشهای دستهبندی با
معلّم از یک مجموعه دادة برچسب خورده بهعنوان مجموعة

که توزیع همزمان دو متغیر نرمال است؛ به این منظور برای
محاسبة ضریب همبستگی بین دو متغیر ،از ضریب همبستگی
توالی پیرسن 5استفاده شد .میزان معناداری نتایج همبستگی
خطی میان هر ویژگی و نمرات پرسشنامة سنجش ولع -
مصرف ،در جدول ( (6آمده است.

آموزشی برای تنظیم پارامترهای طبقهبندی کننده استفاده

با توجه به نتایج بهدست آمده ،مقدار ضریب همبستگی خطی

میشود .به عبارت دیگر ابزار طبقهبندی ،فضای ورودی و

میان نتایج پرسشنامه  DDQبا نسبت توان تتا به توان آلفا

خروجی مسأله و ارتباط بین آنها را از روی یک سری دادة

 T/Aو مقدار بُعد فرکتال  F.D.با  611نمونه ،بهترتیب برابر با

آموزشی یاد میگیرد .در این تحقیق از طبقهبندی کنندة با

 -1/165و  -1/381میباشد و سطح معنیدار محاسبهشده

نظارت بر اساس طراحی سیستم فازی با استفاده از توابع

برابر با  P< 1/16است؛ درنتیجه فرض صفر ،رد میشود.

،MATLAB

میتوان گفت که بین نتایج نمرات ولع مصرف متآمفتامین،

 genfis26توسط

نرمافزار)7.10.0(R2010a

استفادهشده است .در توابع  genfis2برای مدلسازی دادهها،

ویژگیهای  T/Aو  F.D.استخراجشده از سیگنال

تولید ساختار سیستم فازی با استفاده از روش خوشه یا

،همبستگی معکوس و معنیداری وجود دارد.

EEG

بیکاهشی 6آموزش داده میشود؛ به این مفهوم که برای

جدول ( -)6نتایج بررسی میزان همبستگی خطی میان نتایج

استخراج قواعد ،ابتدا با استفاده از روش کاهش خوشهها

پرسشنامه  DDQو هر ویژگی
ویژگی

نماد

ضریب همبستگی

Mean

1.166
1.117

مراکز خوشهها را یافته و در ادامه تعداد قواعد مورد نیاز و

تعداد

توابع عضویت پیشین محاسبه شده و با استفاده از روش

6

متوسط سیگنال EEG

6

انحراف معیارسیگنال EEG

Std

3

مُد یا نمای سیگنال EEG

Mode

1.668

فضای ویژگی ارائه میشود] .[65در این مطالعه سیستم فازی

4

توان نسبی باند تتا

PT

-1.68

5

توان نسبی باند آلفا

PA

1.66

پیشنهادی به ازای شعاع نفوذ نرمال شدة  66 ، 1/6قاعدة فازی

1

نسبت توان تتا به توان آلفا

PT/A

*

-1.165

ت
تخمین زده و استخراج شد .برای اعتبارسنجیِ سیستم شناخ ِ

7

بُعد همبستگی سیگنال EEG

C.D

-1.135

طراحیشده از روش اعتبارسنجی متقابل  KCV3استفادهشده

8

بُعد فرکتال سیگنال EEG

F.D

*

-1.381

1

آنتروپی سیگنال EEG

Ent

1.663

کمترین مربعات خطا ،تخمینی از معادلة هر قاعده بهدست
میآید .درنهایت یک ساختار فازی ،شامل قواعد فازی در کل

است.

*

P<1.16

 -9یافتهها و بحث

در شکلهای  3و ،4نمودار مقادیر  T/Aو  F.D.برحسب

برای بررسی وجود رابطة معنادار بین نتایج ویژگیهای

تغییرات نمرة ولع مصرف به همراه تخمین معادلة خط

استخراجشده از سیگنالهای  EEGو نمرات ولع مصرف مت-

رگرسیون رسمشده است .همچنین تغییرات نتایج محاسبهشده

1

Generate Fuzzy Inference System2
Subtractive Clustering
3 K-fold Cross-Validation
2

Shapiro–Wilk test
Pearson's correlation coefficient

4
5
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از دو ویژگی با استفاده از آنالیز آماری  ANOVAدر  3سطح،

نتایج صحت تفکیک سیگنالهای مغزی برای سه کالس در

نشان داد که نتایج در هریک از ویژگیها در سطح اول تا

دسته ویژگیهای برتر به کمک طبقهبندی کنندة فازی با

سطح سوم بهطور معنیداری ( )P<0.01تغییر کرده است.

استفاده از توابع  genfis2و درنظرگرفتن شعاع نفوذ نرمال 1/6

ویژگی طیفی  T/Aدر مقایسه با ویژگی غیرخطی  F.D.از

با روش اعتبارسنجی  ،KCVدر جدول  3ارائه شدهاند.

همبستگی بیشتری برخوردار بوده است؛ درحالیکه سیگنال
 ،EEGماهیتی غیرخطی دارد.

*

جدول ( -)9نتایج اعتبارسنجی در تفکیک سه کالس

در ادامه براساس نتایج بهدست آمده از جدول  ،6دادههای

ویژگیها

مربوط به هر یک از سه کالس با توجه به نمرات پرسشنامة

T/A, F.D.

سنجش ولع مصرف  DDQعالمت گذاری شدند و فضای
ویژگیهای  T/Aو ( F.D.شکل  )5براساس پراکندگی
دادههای هریک از سه کالسِ میل به مصرف کم ،متوسط و
زیاد ،دستهبندی شده است.

صحت دادههای آموزش صحت دادههای آزمایش
11.17

75.65

* K=61گروه آموزش و  K=5برای گروه آزمایش درنظر گرفته شد.

 -1نتیجهگیری
سوءمصرف متآمفتامین با وابستگی جسمی و روانی شدید،
معضل بهداشتی مهمی در ایران و جهان محسوب میشود
] .[6،64ولع شدید و اجتناب ناپذیر بیمار به ادامة مصرف
مواد ،عامل اصلی عود و شکستهای درمانی شناختهشده
است .ولع مصرف ،میل کنترل نشدنی برای مصرف مواد است
که اگر برآورده نشود ،رنجهای روانشناختی و بدنی فراوانی
نتیجه میشود ] .[63بنابراین ارزیابی و اندازهگیری پارامترهای
مرتبط با ولع مصرف متآمفتامین ،میتواند ابزاری مفید در
برنامههای درمانی و مداخلهای برای سوءمصرف کنندگان به-

شکل ( -)9نمودار مقادیر  T/Aبرحسب نمرات

DDQ

شکل ( -)1نمودار مقادیر  F.D.برحسب نمرات

DDQ

شمار آید .تاکنون مطالعات مختلف ،روشهایی برای سنجش
و ارزیابی ولع مصرف مواد پیشنهاد کردهاند که در تمام آنها
روشهای مبتنی بر کالمی و غیرکالمی ] [1مطرح و بهکاربرده
شده که اغلب ،کیفی و براساس اظهارنظر فرد یا پزشک بوده
است .اما طراحی و آزمایش ابزارهای سنجش میزان ولع در
مصرف کنندگان متآمفتامین ،موضوع مهمی است که نظر به
افزایش تعداد مصرف کنندگان متآمفتامین در ایران][6
نیازمند توجه بیشتری است.
هدف این این مطالعه ،طراحی و ارائة روشی جدید برای
سنجش ولع مصرف در بیماران وابسته به متآمفتامین با
استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرام است .به این منظور
ویژگیهای گوناگون زمانی ،فرکانسی و غیرخطی از

شکل ( -)5فضای ویژگیها برای سه دسته

سیگنالهای مغزی استخراج شد و تالش شد تا بتوان هر چه
بهتر سه دسته از ولع مصرف خفیف ،متوسط و شدید را از
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یکدیگر تفکیک کرد .استفاده از سیستم فازی مبتنی بر توابع
 genfis2برای تفکیک دادهها به سه دسته ،به صحت قابل
قبولی منجر شده است (جدول  .)3الزم به ذکر است تخمین
ولع مصرف به متآمفتامین با استفاده از سیگنال  EEGبرای
نخستین بار در این تحقیق انجام شده است .تحقیقات قبلی
اغلب کیفی و براساس اظهار نظر فرد بوده است؛ درحالیکه
روش پیشنهادی این تحقیق ،ابزاری کمّی و مبتنی بر منشأ
رفتاری فرد ،یعنی مغز ،میباشد.
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درمان از مزایای قابل توجه روش ابداعی این تحقیق است.
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