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چکیده
مقدمــه :اســتفاده مزمــن از مــواد مخــدر بــا طیــف گســتردهای از نواقــص عصبشــناختی همــراه اســت .در ایــن
راســتا ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه یکــی از کارکردهــای عصبشــناختی یعنــی کارکــرد بــه روز کــردن
حافظــه فعــال ،در ســه گــروه ســوءمصرف کننــدگان مــواد (هروئیــن و تریــاک) ،تحــت درمــان بــا متــادون و
بهنجــار ،صــورت گرفــت.
روش کار :ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــات علی-مقایسـهای بــود .از مراجعــه کننــدگان کلینیکهــای تــرک اعتیــاد
شــهر شــیراز در ســال  ،1394بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد تعــداد  90نفــر در ســه گــروه ســوءمصرفکننده
مــواد ( 30نفــر) ،تحــت درمــان بــا متــادون ( 30نفــر) و بهنجــار ( 30نفــر) انتخــاب شــدند .تمامــی آزمودنیهــا،
تکلیــف بــه روز کــردن حافظــه فعــال و مقیــاس تــاش ذهنــی صــرف شــده ،را تکمیــل نمودنــد .عملکــرد در ایــن
تکلیــف از دو بعــد کارآمــدی پــردازش و اثربخشــی عملکــرد مــورد بررســی قــرار گرفــت .دادههــا بــا اســتفاده از
نســخه  23نرمافــزار آمــاری  ،SPSSتحلیــل واریانــس چندمتغیــری و آزمــون تعقیبــی توکــی مــورد تحلیــل قــرار
گر فتند .
یافتههــا :نتایــج حاکــی از تفــاوت معنــادار بیــن ســه گــروه در کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال بــود .بــه
ایــن صــورت کــه گــروه بهنجــار اثربخشــی عملکــرد و کارآمــدی پــردازش بهتــری نســبت بــه دو گــروه دیگــر
داشــت و گــروه تحــت درمــان بــا متــادون نســبت بــه گــروه ســوءمصرف کننــده اثربخشــی عملکــرد و کارآمــدی
پــردازش بهتــری داشــت.
نتیجهگیــری :مصــرف مــواد اعتیــادآور بــر کارکردهــای عصبشــناختی افــراد اثــرات منفــی بــه جــای
میگــذارد .از آنجایــی کــه گــروه تحــت درمــان بــا متــادون نســبت بــه گــروه ســوءمصرف کننــده مــواد ،در
کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال ،عملکــردی اثربخشتــر داشــتند ،ایــن یافتههــا ،جــای امیــدواری میدهــد
کــه اثــرات مــواد مــورد بررســی بــر کارکــرد بــه روز کــردن میتوانــد همیشــگی نباشــد و میتــوان بــه دنبــال
مداخلههــای درمانــی مفیــدی بــود کــه ایــن نقایــص را مــورد تأکیــد قــرار دهنــد.

مقدمه
یکــی از مشــکالت بهداشــتی ،درمانــی و اجتماعــی جهــان امــروز مــا،
ســوء مصــرف مــواد اســت ،ایــن مفهــوم ،بــه الگــوی غیرانطباقــی از
مصــرف مــواد گفتــه میشــود کــه منجــر بــه مشــکالت مکــرر در
ارتبــاط بــا جســت و جــوی مــواد و مصــرف مــداوم آن ،و پیامدهــای
زیانبــاری کــه مجموعــهای از پیامدهــای شــناختی ،رفتــاری و
هیجانــی اســت ،میشــود [ .]1در تحقیقــات بــه دســت آمــده روزانــه
پانصــد نفــر از جوانــان کشــور مــا مبتــا بــه اختــال وابســتگی بــه
مــواد میشــوند و جمعیــت وابســتگان بــه مــواد هــر ده ســال دو برابر
میشــود ،از طرفــی درصــد باالیــی از کســانی کــه موفــق بــه تــرک
اعتیــاد میشــوند بعــد از مدتــی مجــددا ً گرفتــار شــده و خســارت

فزاینــدهای را بــه امکانــات جامعــه وارد میکننــد [.]2
ســوء مصــرف مــواد ،آســیبهای جــدی بــر کارکردهــای جســمانی،
اجتماعــی و شــناختی افــراد دارد .تخریــب ایــن کارکردهــا میتوانــد
همــراه بــا آســیب مغزیــی باشــد کــه بــه دنبــال ســوءمصرف مــواد
ایجــاد میشــود .آســیب مغــزی و نقصهــای عصــب شــناختی
همــراه بــا ســوءمصرف مزمــن مــواد مخــدر و داروهــا ،اهمیــت نظری و
بالینــی اساســی دارد [ .]3در منابــع تحقیقاتــی یکــی از مســائل مطرح،
بررســی اثــرات مــواد مخــدر بــر کارکردهــای عصبروانشــناختی افراد
اســت .وابســتگی بــه مــواد مخــدر ،موجــب آســیبهایی در عملکــرد
شــناختی مخصوصــاً در کارکردهــای اجرایــی از جملــه؛ کنتــرل
بــازداری [ ،]6-4انعطافپذیــری شــناختی [ ،]7 ,4 ,3حافظــه [-8

غالمرضایی و همکاران
 ،]13تصمیمگیــری [ ]14میشــود .ایــن نقایــص شــناختی ،تأثیــر
زیــان بــاری بــر کیفیــت زندگــی ،روابــط خانوادگــی ،موقعیــت شــغلی
دارد و همچنیــن ایــن کارکردهــای عصــب شــناختی متغیــر میانجــی
مهمــی بــرای درمــان افــراد ســوءمصرف کننــده مــواد و پیشــگیری از
عــود ایــن گــروه از افــراد میباشــد [ .]19-15کارکردهــای اجرایــی،
کارکردهــای از قبیــل؛ برنامهریــزی ،حــل مســأله ،انتخــاب پاســخ
مناســب از بیــن پاس ـخهای مختلــف ،نشــان دادن رفتــار مناســب بــا
توجــه بــه تغییــر شــرایط ،تغییــر دادن پاسـخها بــر اســاس بازخــورد،
انعطــاف پذیــری شــناختی و تصمیمگیــری را شــامل میشــود [.]20
کارکردهــای اجرایــی یکــی از زیرسیســتمهایی هســت کــه توســط
بدلــی [ ]21در مــدل ســه جزئــی حافظــه فعــال ،مطــرح شــد .در ایــن
مــدل فــرض میشــود کــه حافظــه فعــال شــامل ســه زیرسیســتم
اســت :حلقــه واجشــناختی ( ،)phonological loopصفحــه ثبــت
دیداری-فضایــی ( )visuospatial sketchpadو اجرایــی مرکــزی
( .)Central executiveحلقــه واج شــناختی شــامل پــردازش
اطالعــات شــنیداری اســت در حالــی کــه طــرح دیداری-فضایــی،
اطالعــات دیــداری را پــردازش میکنــد.
تاکنــون توافقــی در مــورد تعــداد و ماهیــت کارکردهــای اجرایــی
مرکــزی وجــود نــدارد .هــر چنــد در یــک تحلیــل متغیــر نهفتــه بــا
اســتفاده از تکالیفــی کــه کارکردهــای اجرایــی را درگیــر میکنــد،
ســه کارکــرد اســتخراج شــد [ .]22ایــن ســه کارکــرد ارتبــاط
نزدیکــی بــا کارکردهایــی دارنــد کــه توســط محققــان دیگــر بــا
رویکردهــای متفــاوت اســتفاده میشــد .کارکــرد اول کارکــرد بــازداری
( )inhibitionاســت کــه شــامل بــه کار بــردن توجــه بــرای جلوگیری
از تداخــل محرکهــا یــا پاســخهای غیرمرتبــط بــا تکلیــف ،اســت.
بــازداری قطعــه پیــش پیشــانی مغــز را بیــش از هــر ناحیــه دیگــری
درگیــر میکنــد .دومیــن کارکــرد ،کارکــرد تغییــر کــردن ()shifting
میباشــد کــه تغییــر دادن انعطافپذیــر توجــه را شــامل میشــود،
بــه صورتــی کــه توجــه بــر محــرک مرتبــط بــا تکلیــف کــه در حــال
حاضــر اهمیــت دارد ،متمرکــز باقــی میمانــد .بــرای تغییــر دادن توجه
دیــداری قطعــه آهیانــه و مغــز میانــی ،در حالــی کــه بــرای تغییراتــی
کــه بــر بعــد اجرایــی بیشــتر تأکیــد دارنــد ،احتمــاالً قطعــه پیشــانی
مغــز کــه شــامل شــکنج جلویــی اســت ،درگیــر میشــوند .نشــانه
کلیــدی تخریــب ناحیــه پیشــانی ،پاسـخهای درجاماندگــی یــا تکــرار
پاســخهای یکســان اســت.
ســومین کارکــرد ،کارکــرد بــه روز کــردن ( )updatingاســت کــه
"بــه روز کــردن و بازبینــی بازنماییهــای حافظــه فعــال" را شــامل
میشــود .ایــن کارکــرد اساسـاً مرتبــط بــا انــدوزش موقتــی اطالعــات
اســت و بنابرایــن حافظــه کوتــاه مــدت را ،نســبت بــه کنتــرل توجــه،
بیشــتر درگیــر میکنــد .بــرای ذخیــره ســازی منفعــل اطالعــات،
مناطــق پیشحرکتــی قطعــه پیشــانی و قطعــه آهیان ـهای ،در حالــی

کــه بــرای ذخیــره ســازی فعــال اطالعــات مناطــق پیــش پیشــانی
پشــتی جانبــی ،قطعــه پیشــانی را گــزارش نمودهانــد [.]23
بیشــتر مطالعاتــی کــه در حیطــه تأثیــر و رابطــه ســوءمصرف مــواد بــر
کارکردهــای اجرایــی ،انجــام شــده اســت ،دو بعــد بــازداری و تغییــر
کــردن را مــورد بررســی قــرار دادهانــد ،در مــورد بعــد دیگــر یعنــی
کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال بــه صــورت خــاص ،بررســی
اندکــی صــورت گرفتــه اســت.
کارکــرد بــه روز کــردن اطالعــات ورودی را بــرای ارتبــاط بــا تکلیــف
در حــال اجــرا بازبینــی و رمزگــذاری میکنــد و ســپس آیتمهــای
موجــود در حافظــه فعــال را از طریــق جایگزینســازی اطالعــات
مرتبطتــر و جدیدتــر بــه جــای اطالعــات قدیمــی و غیرمرتبــط،
اصــاح مینمایــد [ .]24ایــن کارکــرد در حقیقــت فرآینــدی اســت
کــه در طــی آن محتــوای حافظــه بــرای انطبــاق بــا دادههــای ورودی
تغییــر مینمایــد ،ایــن تغییــر میتوانــد شــامل جایگزینــی ســاده
اطالعــات ورودی بــه جــای اطالعــات موجــود و نیــز بــه روز کــردن
اطالعــات قدیمــی بــر اســاس مقایســه بــا اطالعــات جدیــد ،باشــد
[ .]25پنــج عملیــات ذهنــی متمایــز بــرای بــه روز کــردن در حافظــه
فعــال بایــد انجــام شــود :رمزگــذاری ،کنــار گذاشــتن اطالعــات،
ذخیــره کــردن اطالعــات جدیــد ،مرتــب کــردن اطالعــات و مــرور
کــردن [ ]26و همچنیــن یکــی از مؤلفههــای کارکــرد بــه روز کــردن
جانشــین ســازی اطالعــات جدیــد بــه جــای اطالعــات قدیــم اســت
کــه در ایــن امــر انعطافپذیــری شــناختی نقــش کلیــدی دارد [,7
 .]27 ,22بــا توجــه بــه کارکردهــای ایــن بعــد از حافظــه بــه نظــر
میرســد کــه ایــن کارکــرد ،متغیــر مهمــی بــرای افــراد ســوء مصــرف
کننــده مــواد ،چــه در مرحلـهای کــه هنــوز مصــرف کننــده هســتند و
چــه در مرحلــه درمــان و چــه مرحلــه بعــد از تــرک ،باشــد .مخصوصـاً
در مرحلــه درمــان و پیشــگیری از عــود توانایــی بــه روز کــردن حافظــه
بــا اطالعــات جدیدتــر ،و کنــار گذاشــتن اطالعاتــی از حافظــه فعــال
کــه دیگــر مفیــد نیســتند میتوانــد نقــش مهمــی داشــته باشــد.
بنابرایــن ابتــدا ضــرورت دارد کــه نقصهــای احتمالــی موجــود در
کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال در افــراد مبتــا بــه ســوءمصرف
مــواد مــورد بررســی قــرار گیــرد .از آنجایــی کــه گســتردهترین
درمــان اســتفاده شــده بــرای اعتیــاد بــه مــواد مخــدر ،درمــان
تحــت نگاهدارنــده متــادون اســت [ ،]28بررســی مقایس ـهای شــدت
نقصهــای احتمالــی در کارکــرد بــه روز کــردن در افــراد مصــرف
کننــده و افــراد تحــت درمــان بــا متــادون ضــروری بــه نظــر میرســد.
بررســی ایــن موضوعــات عــاوه بــر کمــک بــه فهــم مکانیسـمهای زیر
بنایــی بدکارکردیهــای عصــب شــناختی در افــراد ســوءمصرف کننــده
مــواد ،در خلــق و انتخــاب رویکردهــای درمانــی بــرای ایــن گــروه از
افــراد ،تأثیــر شــایان توجهــی میتوانــد داشــته باشــد.
نکتــه دیگــر کــه ایــن مطالعــه ســعی در بررســی آن نمــود ،بررســی
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عملکــرد از دو بعــد کارآمــدی پــردازش و اثــر بخشــی عملکــرد بــود.
ایــن تمایــز برآمــده از نظریــه کنتــرل توجهــی (Attentional
 )Control Theoryآیزنــک و همــکاران ( ]23[ )2007اســت .فــرض
اساســی ایــن نظریــه تمایــزی اســت کــه بیــن کارآمــدی پــردازش
( )Processing efficiencyو اثربخشــی عملکرد (Performance
 )effectivenessگذاشــته میشــود .اثــر بخشــی عملکــرد بــه
کیفیــت عملکــرد و ســطح صالحیــت فــردی بــر میگــردد و غالب ـاً از
طریــق دقــت عملکــرد یــا تعــداد پاسـخهای صحیحــی کــه آزمودنــی
بــه تکلیــف مــورد نظــر میدهــد ،ارزیابــی میشــود .کارآمــدی
پــردازش بــر اســاس میــزان تــاش ذهنــی یــا مقــدار زمــان صــرف
شــده توســط فــرد بــرای انجــام تکلیــف تعریــف میشــود .یعنــی
زمانــی کارآمــدی پــردازش بــاال اســت کــه افــراد بتواننــد ســطح باالیی
از عملکــرد را بــا اســتفاده از منابــع نســبتاً کــم بدســت آورنــد .فــرد
میتوانــد عملکــردی اثربخــش داشــته باشــد ولــی کارآمــدی پــردازش
مناســبی نداشــته باشــد [.]23
بــا توجــه بــه اهمیــت مــوارد فــوق الذکــر ایــن مطالعــه بــا هــدف
مقایســه کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال ،از دو بعــد کارآمــدی
پــردازش و اثربخشــی عملکــرد ،در بیــن ســه گــروه ســوء مصــرف
کننــده مــواد مخــدر (هروئیــن و تریــاک) ،گــروه تحــت درمــان بــا
متــادون و گــروه بهنجــار ،انجــام شــد.
روش کار

مطالعــه حاضــر از لحــاظ روششــناختی ،یــک مطالعــه علــی
مقایســهای اســت کــه ســه گــروه مصــرف کننــدگان مــواد
مخــدر (تریــاک و هروئیــن) ،افــراد تحــت درمــان بــا متــادون
و گــروه بهنجــار را در یــک متغیــر وابســته از نظــر دو بعــد
(اثــر بخشــی عملکــرد و کارآمــدی پــردازش) بــا هــم مقایســه
میکنــد .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل تمامــی افــراد
ســوءمصرف کننــده مــواد و تحــت درمــان بــا متــادون بــا دامنــه
ســنی  18تــا  45ســال کــه در فصــول پاییــز و زمســتان 1394
بــه مراکــز تــرک اعتیــاد تحــت نظــارت دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهر شــیراز ،مراجعــه نمودنــد.
شــیوه نمونهگیــری دو گــروه ســوءمصرف کننــده مــواد مخــدر
و تحــت درمــان بــا متــادون بــه شــیوه هدفــدار از بیــن مراجعــه
کننــدگان بــه مراکــز تــرک اعتیــاد ،و گــروه بهنجــار بــه صــورت
تصادفــی از بیــن همراهــان مراجعــه کننــدگان بــرای تــرک بــه
ایــن مراکــز (در هــر گــروه  30نفــر) انتخــاب شــدند.
مالکهــای ورود بــه مطالعــه بــرای هــر ســه گــروه عبــارت بــود
از ســن بیــن  18تــا  45ســال ،حداقــل ســواد پنجــم ابتدایــی و
جنســیت مــرد .عــاوه بــر ایــن مالکهــا بــرای هــر گــروه نیــز
مالکهــای خاصــی در نظــر گرفتــه شــد.
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مالکهــای ورود گــروه ســوء مصــرف کننــدگان مــواد :تشــخیص
وابســتگی بــه مــواد (هروئیــن و تریــاک) و وجــود حالــت بهبــود
اولیــه ،بــر اســاس معیارهــای پنجمیــن ویراســت تجدیــد نظــر
شــده راهنمای تشــخیصی و آمــاری اختالالت روانــی)(DSM-5
[ ،]29حداقــل دوره مصــرف مــواد فــوق یــک ســال کامــل
شمســی باشــد ،و از زمــان قطــع مصــرف ،بیشــتر از ســه مــاه
نگذشــته باشــد ،همچنیــن ایــن افــراد بایــد دارای تســت ادرار
منفــی مورفیــن و متــادون باشــند .مالکهــای ورود گــروه
تحــت درمــان متــادون :شــخص در زمــان اجــرای طــرح بــه جــز
مصــرف متــادون هیــچ گونــه مصرف مــواد اعتیــاد آوری نداشــته
باشــد .حداقــل  6مــاه تحــت درمــان متــادون باشــد و فــرد دارای
تســت ادرار مثبــت از نظــر متــادون و تســت ادرار منفــی از نظــر
مورفیــن باشــد .مالکهــای ورود گــروه بهنجــار :عــدم مصــرف
مــواد اعتیــاد آور و مخــدر در طــول زندگــی.
مالکهــای خــروج از مطالعــه بــرای کلیــه آزمودنیهــا کــه از
طریــق مصاحبــه بالینــی مــورد بررســی قــرار گرفتند عبــارت بود
از :ســابقه ضربــه بــه ســر یــا از دســت دادن هشــیاری ،وجــود
اختــاالت روانــی محــور  Iو  ،IIوجــود نقــص بینایــی یــا کــور
رنگــی ،مصــرف داروهــای پزشکی/روانپزشــکی کــه ممکــن
اســت بــر عملکــرد شــناختی اثــر بگــذارد ،شــرکت آزمودنیهــا
در رواندرمانــی.
در ایــن مطالعــه از تکلیــف بــه روز کــردن حافظه فعــال و مقیاس
تــاش ذهنــی صــرف شــده برای انجــام تکلیف اســتفاده شــد.
تکلیــف بــه روز کــردن حافظــه ایــن تکلیــف را حســینی رمقانــی
و همــکاران [ ]30منطبــق بــا تکلیــف بــه روز کــردن حافظــه
در مطالعــات گذشــته [ ]33-31تهیــه نمودهانــد .ایــن تکلیــف
مشــتمل اســت بــر  24کارت ،کــه از ایــن  24کارت 8 ،کارت
مربــوط بــه تصاویــر اســت کــه در هــر کارت تصویــر 15 ،تصویــر
بــه صــورت ســتونی چیــده شــدند .و  16کارت دیگــر ،کارتهــای
لغــات هســتند کــه هــر دو کارت لغــات ،متعلــق بــه یــک کارت
تصویــر هســتند .قابــل ذکــر اســت کــه هــر دو کارت لغــات
مربــوط بــه یــک کارت تصویــر از نظــر تعــداد لغــات متناظــر
بــا تصاویــر متفــاوت هســتند و همچنیــن ترتیــب لغــات موجــود
در کارت لغــات بــا ترتیــب تصاویــر متناظــر بــا آنهــا در کارت
تصاویــر یکــی نیســت (ایــن دو ویژگــی مانــع از تمرکــز آزمودنــی
روی تصاویــر خاصــی میشــود) .تعــداد لغــات پــر کننــده و
لغــات همخــوان بــا تصاویــر در  16کارت لغــات بــه ایــن صــورت
بودنــد کــه در  8کارت 9 ،لغــت متناظــر بــا تصاویــر و  3لغــت
پرکننــده ،و در  8کارت دیگــر 7 ،لغــت متناظــر بــا تصاویــر و 5
کلمــه پرکننــده گذاشــته شــدند .لغاتــی کــه متناظــر بــا تصاویــر
نیســتند را لغــات پــر کننــده مینامنــد .ایــن کلمههــای پــر
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کننــده مقــدار کلــی مادههایــی را کــه بایــد عمــل بــه روز
کــردن روی آنهــا انجــام شــود را افزایــش میدهــد و همچنیــن
ترکیــب بهتــری از آنچــه فــرد در زندگــی روزمــره خــود پــردازش
میکنــد ،را ارائــه میدهــد [.]30
شــیوه اجــرا بــه ایــن صــورت اســت کــه کارت مربــوط بــه تصاویر
در جلــو آزمودنــی گذاشــته میشــود و آزمونگــر بــا صــدای بلنــد
لغــات موجــود در ســتون کلمههــا را میخوانــد (هــر کلمــه
 2ثانیــه) و آزمودنــی بایــد لغــات شــنیده شــده را بــا تصاویــر
متناظــر بــا آن هماهنــگ کنــد (بــه آن تصویــر اشــاره کنــد) .بــا
توجــه بــه اینکــه هــر کارت تصویــر دو کارت لغــت دارد ،بــرای
هــر کارت تصویــر کــه جلــوی آزمودنــی اســت دو کوشــش اجــرا
میشــود .در کوشــش اول از آزمودنــی خواســته میشــد بعــد
از اشــاره بــه کلمههــای خوانــده شــده در کارت لغــت شــماره
 ،1ســه تصویــری کــه نــام آنهــا در فهرســت لغــات بــوده و
موقعیــت آنهــا در باالتریــن قســمت ســتون تصاویــر بوده اســت
را یــادآوری کنــد ،و در کوشــش دوم ،کارت لغــت شــماره ،2
بــرای آزمودنــی خوانــده و از آزمودنــی خواســته میشــود کــه
ایــن بــار ســه تصویــر کــه موقعیــت آن در پایینتریــن قســمت
ســتون تصاویــر اســت را یــادآوری کنــد.
قابــل ذکــر اســت کــه قبــل از شــروع آزمایــش دو کوشــش
تمرینــی بــرای ایــن کــه آزمودنــی متوجــه هــدف آزمایــش
شــود اجــرا میشــود .در طــول اجــرای آزمایــش قبــل از هــر
کوشــش بــه آزمودنــی گفتــه میشــود کــه کــدام موقعیــت را
بایــد یــادآوری کنــد.

نمره گذاری
یــادآوری صحیــح ( )correct recallمنظــور تعــداد آیتمهــای
صحیحــی اســت کــه در هــر کوشــش یــادآوری شــود
یــادآوری فــوری ( )Immediate recallمنظــور آیتمهایــی اســت
کــه ســطح پایینــی از فعالســازی را بــه وجــود میآورنــد .مثــ ً
ا در
کوشــش مربــوط بــه یــادآوری ســه تصویــر کــه در باالتریــن قســمت
ســتون تصاویــر قــرار دارد ،آیتمهایــی کــه در پایینتریــن قســمت
ســتون تصاویــر قــرار دارنــد چــون از معیــار تعیینــی مــا فاصلــه زیادی
دارنــد بایــد فــورا ً فرامــوش شــوند .و یــادآوری چنیــن آیتمهایــی در
حقیقــت نوعــی خطــا محســوب میشــود.
یــادآوری تاخیــری ( :)Delayed recallمنظــور آیتمهایــی اســت که
ســطح باالیــی از فعالســازی را بــه وجــود میآورنــد ،یعنــی موقعیــت
آنهــا نزدیــک بــه موقعیــت تصاویــری اســت کــه بایــد یــادآوری شــود.
حذفهــا ( :)omissionsمنظــور یــادآوری کمتــر از ســه تصویــر
اســت ،صــرف نظــر از درســت یــا غلــط بــودن تصویــر.
طبــق تحقیقــات گذاشــته [ ،]33 ,32تعــداد آیتمهــای صحیــح

یــادآوری شــده حاکــی از کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعال اســت و
خطاهــای ورود (یــادآوری تاخیــری) بیشــتر انعــکاس دهنــده کارکــرد
بــازداری حافظــه فعــال اســت .پایایــی ایــن آزمــون بــا اســتفاده از روش
آزمــون – بازآزمــون کــه بــر روی یــک گــروه  45نفــری از دانشــجویان
دانشــگاه شــیراز بــه فاصلــه یــک هفتــه اجــرا گردیــد برابــر بــا  0/85به
دســت آمــد [ .]30در ایــن پژوهــش بــرای بــه دســت آوردن روایــی این
آزمــون ،از روایــی افتراقــی اســتفاده شــد ،بــه ایــن صــورت کــه عملکرد
دو گــروه از افــراد مبتــا بــه افســردگی اساســی و افــراد بهنجــار در
آزمــون بــه روز کــردن بــا یکدیگــر مقایســه گردیــد ،کــه نتایــج حاکــی
از عملکــرد ضعیفتــر گــروه مبتــا بــه افســردگی ،و در نتیجه مناســب
بــودن روایــی آزمــون بــه روز کــردن حافظــه فعــال بــود.
در ایــن مطالعــه از مقیــاس درجــه بنــدی میــزان تــاش ذهنــی بــرای
ســنجش میــزان تــاش ذهنــی اعمــال شــده (کارآمــدی پــردازش)
بــرای انجــام تکلیــف بــه روز کــردن ،اســتفاده شــده اســت ،ایــن ابــزار
را بــه عنــوان یــک اندازهگیــری خودگزارشــی مناســب از میــزان
تــاش ذهنــی توصیــف کردهانــد .از آزمودنیهــا خواســته شــد تــا
میــزان تــاش ذهنــی را کــه صــرف انجــام تکلیــف نمودهانــد بــا
مشــخص کــردن عالمتــی بــر روی پیوســتار تخمیــن بزننــد .ایــن
مقیــاس جنبـهای انتزاعــی از میــزان تــاش فــرد را مــورد ارزیابــی قرار
میدهــد .روایــی ایــن آزمــون را زجســترال از طریــق تمایــز میــزان
تــاش ذهنــی صــرف شــده در دو گروهــی کــه مســائل پیچیــده
هوشــی و مســائل ســاده ریاضــی را حــل میکردنــد ،مطلــوب گــزارش
نمــوده و همچنیــن پایایــی آزمــون بازآزمــون را  0/88گــزارش نمودنــد
[ ،]34پایایــی در جمعیــت ایرانــی آن نیــز از روش آزمــون بــاز آزمــون،
مقــدار همبســتگی برابــر بــا  0/86بدســت آمــده اســت [.]35
رونــد اجرای پژوهــش :محــل گرفتن آزمــون و انجــام مصاحبــه ،در
اتــاق مربــوط بــه روانشــناس مرکــز بــود .بعــد از انتخــاب آزمودنیهــا،
بــر اســاس مصاحبــه بالینــی و توجــه بــه مالکهــای ورود و خــروج،
هــدف از انجــام پژوهــش و اصــل محرمانــه بــودن اطالعــات بــرای
هــر آزمودنــی ،شــرح داده و ســپس از آنهــا رضایــت کتبــی بــرای
شــرکت در پژوهــش گرفتــه میشــد .در مرحلــه بعــد ،پــس از اعــام
آمادگــی آزمودنــی ،ابتــدا تکلیــف مربــوط بــه کارکــرد بــه روز کــردن
اجــرا میشــد ،و پــس از اتمــام تکلیــف ،مقیــاس اندازهگیــری تــاش
ذهنــی صــرف شــده در جلــو آزمودنــی گذاشــته و از آنهــا درخواســت
میشــد کــه میــزان تــاش ذهنــی کــه بــرای تکلیــف مــورد نظــر
صــرف کردهانــد را روی مقیــاس عالمــت بزننــد.
نتایــج بــا اســتفاده از ویرایــش  23نرمافــزار آمــاری  SPSSمــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد ،شــاخصهای آمــار توصیفــی ،نتایــج
آزمــون  Kolmogorov–Smirnovو  ،Levenو آزمــون تحلیــل
واریانــس چنــد متغیــری (مانــوا) و آزمــون تعقیبــی توکــی ،در ادامــه
ارائه شد.
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یافتهها
جــدول  ،1فراوانــی و درصــد آزمودنیهــای هــر گــروه را بــه تفکیــک
ســن ،تحصیــات ،تأهــل ،و اشــتغال آنــان نشــان میدهــد .جــدول
 ،2میانگیــن و انحــراف معیــار ،آزمودنیهــای هــر ســه گــروه در
تعــداد یادآوریهــای مربــوط بــه تکلیــف بــه روز کــردن و میــزان
تــاش ذهنــی صــرف شــده در ایــن تکلیــف را نشــان میدهــد.

بــرای اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس ،فــرض نرمــال بودن
توزیــع بــا اســتفاده از آزمــون ،Kolmogorov–Smirnov
مــورد آزمــون قــرار گرفــت آزمــون Kolmogorov– z
 Smirnovهــر ســه گــروه در نمرههــای متغیــر وابســته،
معنــادار نشــد کــه بــدان معنــی اســت کــه توزیــع ایــن گروههــا
بــا توزیــع نرمــال تفــاوت معنــاداری نــدارد .بــرای اســتفاده
از آزمــون تحلیــل واریانــس چندمتغــری بایــد روابــط بیــن
متغیرهــای وابســته خطــی باشــد کــه در ایــن مطالعــه ایــن
فــرض نیــز مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفــت .ضریــب
همبســتگی بیــن متغیرهــای وابســته بیــن ( 0/44تــا  )0/26بــه
دســت آمــد ،که حاکــی از همبســتگی متوســط بیــن متغیرهای
وابســته میباشــد .و در نهایــت مفروضههــای برابــری واریانــس
بــا آزمــون  ،Levenهمگنــی ماتریسهــای واریانــس بــا

اســتفاده از آزمــون  Mباکــس مــورد آزمــون قــرار گرفــت ،کــه
ســطح معنــاداری آمــاره  Fبزرگتــر از  0/05بــود ،کــه حاکــی
از عــدم تفــاوت معنــادار میــان واریانسهــای متغیــر وابســته
بــود.
پــس از اطمینــان از اینکــه دادههــای مــورد بررســی شــرایط
اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس را دارنــد ،از آزمــون تحلیل
واریانــس چندمتغیــری اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول
 ،3آورده شــده اســت .جــدول  ،3کــه نتایــج آزمــون تحلیــل
واریانــس چندمتغیــری را نشــان میدهــد حاکــی از ایــن اســت
کــه اثــر معنــاداری بــرای عامــل عضویــت گروهــی وجــود دارد.
ایــن اثــر چندمتغیــری نشــان میدهــد کــه بیــن ســه گــروه در
مؤلفههــای اثربخشــی عملکــرد (یــادآوری صحیــح ،یــادآوری
تأخیــری ،یــادآوری فــوری و حــذف) و کارآمــدی پــردازش
(میــزان تــاش ذهنــی صــرف شــده) تفــاوت معنــاداری وجــود
دارد ( = 0/14 ،F = 27/22،P > 0/001ضریــب المبــدای
ویلکــز = 0/62 ،انــدازه اثــر) .بــرای مشــخص نمــودن تفــاوت
ســه گــروه در هــر یــک از مؤلفههــای اثربخشــی عملکــرد و
کارآمــدی پــردازش ،نتایــج آزمــون اثــرات بینگروهــی در
جــداول  4و  ،5آورده شــده اســت.

جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونهها به تفکیک گروهها

تحصیالت

فراوانی

بهنجار

درصد

تحت درمان متادون

فراوانی

درصد

فراوانی

سوء مصرف کننده

درصد

ابتدایی

4

13/3

7

23/3

6

20

سیکل

7

23/3

7

23/3

8

26/7

دیپلم

11

36/7

13

43/3

14

46/7

لیسانس

8

26/7

3

10

2

6/7

سن
18-23

7

23/3

5

16/7

5

16/7

24-29

8

26/7

10

33/3

11

36/7

30-34

7

23/3

8

26/7

9

30

35-40

8

26/7

7

23/3

5

16/7

تأهل
مجرد

14

46/7

18

60

16

53/3

متأهل

16

53/3

9

30

11

36/7

مطلقه

0

0

3

10

3

10

اشتغال
بیکار
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6

20

9

30

11

36/7

آزاد

15

50

17

56/7

15

50

کارمند

7

23/3

3

15

3

10

محصل

2

6/7

1

3/3

1

3/3

غالمرضایی و همکاران
جدول  :2میانگین و انحراف معیار شرکتکنندگان هر گروه در نمرات مربوط به تکلیف به روز کردن و میزان تالش ذهنی
تعداد

انحراف معیار

میانگین

یادآوری صحیح
تحت درمان متادون

30

31/2

6/53

بهنجار

30

35/5

6/4

سوء مصرف کننده مواد

30

26/7

5/6

یادآوری تاخیری
تحت درمان متادون

30

11

5/26

بهنجار

30

7/5

5/18

سوء مصرف کننده مواد

30

14/3

5/41

یادآوری فوری
تحت درمان متادون

30

3/8

2/7

بهنجار

30

3/7

2/3

سوء مصرف کننده مواد

30

4/3

2/7

حذف
تحت درمان متادون

30

2/1

1/7

بهنجار

30

1/6

1/6

سوء مصرف کننده مواد

30

2/6

2/07

تالش ذهنی
تحت درمان متادون

30

60/1

4/45

بهنجار

30

50

3/47

سوء مصرف کننده مواد

30

69/5

4/42

جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه سه گروه درمؤلفههای اثربخشی عملکرد و کارآمدی پردازش
ارزش آماری

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

F

سطح معناداری

اندازه اثر

آزمون اثر پیالیی

1/06

10

168

18/93

0/001

0/53

آزمون المبدای ویلکز

0/14

10

166

27/22

0/001

0/62

آزمون اثر هتلینگ

4/55

10

164

37/33

0/001

0/69

آزمون بزرگترین ریشه روی

4/21

5

84

70/85

0/001

0/80

نام آزمون

نتایــج جــدول  ،4حاکــی از آن اســت آمــاره  Fبــرای دو نمــره پــردازش را میســنجید ( F = 172/2و ،)P > 0/001
از نمــرات آزمــون یعنــی یــادآوری صحیــح ( F = 14/92و معنــادار اســت .بعــد از معنــادار شــدن آزمــون  Fبــرای
 )P > 0/001و یــادآوری تأخیــری ( F = 12/04و  > 0/001مشــخص کــردن تفــاوت بیــن تــک تــک گروههــا بــا هــم،
 )Pبــه روز کــردن کــه اثربخشــی عملکــرد را میســنجید و از آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده شــد ،کــه نتایــج آن در
همچنیــن بــرای تــاش ذهنــی صــرف شــده کــه کارآمــدی جــدول  5آورده شــده اســت.
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جدول  :4نتایج تحلیل واریانس برای آزمون اثرات بین گروهی در مؤلفههای اثربخشی عملکرد و کارآمدی پردازش
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

یادآوری صحیح
بین گروهی

1152/86

2

576/43

درون گروهی

3359/63

87

38/61

کل

4512/5

89

یادآوری تأخیری

F

سطح معناداری

14/92

0/001

12/4

بین گروهی

693/8

2

346/9

درون گروهی

2433/8

87

27/97

کل

3127/6

89

یادآوری فوری

0/46

بین گروهی

6/46

2

3/23

درون گروهی

606/43

87

6/9

کل

612/9

89

حذف

2/04

بین گروهی

14/02

2

7/01

درون گروهی

297/63

87

3/42

کل

311/65

89

تالش ذهنی

172/20

بین گروهی

5707/22

2

2853/611

درون گروهی

1441/66

87

16/57

کل

7148/88

89

0/001

0/63

0/135

0/001

نتایــج جــدول  ،5حاکــی از ایــن اســت کــه ســه گــروه در بعــد در بعــد کارآمــدی پــردازش کــه از طریــق میــزان تــاش ذهنی
اثربخشــی عملکــرد در کارکــرد بــه روز کــردن بــا یکدیگــر صــرف شــده ،ســنجیده شــد نتایــج جــدول  ،5حاکــی از ایــن
تفــاوت معنــاداری دارنــد .بــه ایــن صــورت کــه گــروه بهنجــار اســت کــه گــروه بهنجــار از نظــر کارآمــدی پــردازش تفــاوت
هــم از گــروه تحــت درمــان متــادون ( )P > 0/02هــم از معنــادار بــا گــروه ســوءمصرف کننــدگان مــواد ( )P > 0/001و
گــروه ســوءمصرف کننــدگان مــواد ( )P > 0/001در یــادآوری گــروه تحــت درمــان متــادون ( ،)P > 0/001دارنــد .بنابرایــن
صحیــح و هــم در یــادآوری تأخیــری ،عملکــرد اثربخشتــری افــراد گــروه ســوءمصرف کننــدگان مــواد و افــراد تحــت درمــان
دارنــد .همچنیــن بیــن دو گــروه تحــت درمــان متــادون و بــا متــادون از نظــر کارآمــدی پــردازش ضعیفتــر هســتند.
گــروه ســوء مصــرف کننــده مــواد ،در یــادآوری صحیــح ( 0/01همچنیــن بیــن دو گــروه ســوء مصــرف کننــدگان مــواد ،و
>  )Pو یــادآوری تأخیــری ( ،)P > 0/04تفــاوت معنــاداری گــروه تحــت درمــان بــا متــادون از نظــر کارآمــدی پــردازش
وجــود دارد بــه ایــن صــورت کــه گــروه تحــت درمــان متــادون تفــاوت معنــاداری وجــود دارد ( .)P > 0/001بــه ایــن صــورت
عملکــرد اثربخشتــری از گــروه ســوء مصــرف کننــدگان کــه گــروه ســوءمصرف کننــدگان مــواد ،کارآمــدی پــردازش
ضعیفتــری نســبت بــه گــروه تحــت درمــان متــادون دارنــد.
مــواد ،دارنــد.
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غالمرضایی و همکاران
جدول  :5نتایج آزمون تعقیبی توکی بین گروهها در آزمون به روز کردن
تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

یادآوری صحیح
متادون
بهنجار

4/33

1/6

0/02

سوء مصرف کننده

4/33

1/6

0/019

بهنجار
سوء مصرف کننده

8/76

1/6

0/001

یادآوری تأخیری
متادون
بهنجار

3/5

1/36

0/03

سوء مصرف کننده

3/3

1/36

0/04

بهنجار
سوء مصرف کننده

6/8

1/36

0/001

تالش ذهنی
متادون
بهنجار

10/16

1/05

0/001

سوء مصرف کننده

9/33

1/05

0/001

بهنجار
سوء مصرف کننده

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه نقایــص عصبشــناختی کــه بــه
طــور ویــژه در اینجــا تأکیــد روی کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه
فعــال بــود ،در ســه گــروه ســوء مصــرف کننــدگان مــواد مخــدر
(هروئیــن و تریــاک) ،گــروه تحــت درمــان بــا متــادون ،و گــروه
بهنجــار ،انجــام شــد .نتایــج بدســت آمــده حاکــی از ایــن اســت
کــه ســه گــروه در بعــد اثربخشــی عملکــرد و کارآمــدی پــردازش بــا
یکدیگــر تفــاوت معنــاداری دارنــد ،بــه ایــن صــورت کــه بیــن گــروه
بهنجــار و دو گــروه ســوءمصرف کننــدگان مــواد و تحــت درمــان بــا
متــادون تفــاوت معنــاداری مشــاهده شــد ،کــه ایــن تفــاوت در جهــت
عملکــرد اثربخشتــر و کارآمدتــر در گــروه بهنجــار بــود .همچنیــن
گــروه تحــت درمــان متــادون بــه طــور معنــاداری اثربخشــی عملکــرد
و کارآمــدی پــردازش بهتــری نســبت بــه گــروه ســوءمصرف کنندگان
مــواد داشــتند.
ایــن یافتــه کــه عملکــرد حافظــه فعــال در گــروه تحــت درمــان
متــادون از گــروه بهنجــار ضعیفتــر ولــی از گــروه ســوءمصرف
کننــدگان مــواد بهتــر اســت ،میتوانــد در راســتای یافتههــای
تحقیقــات کریمیــان بافقــی و همــکاران [ ،]8قنبــری و همــکاران [،]9

19/5

1/05

0/001

ارام و همــکاران [ ]11و ســیمون و همــکاران [ ]12باشــد .همچنیــن
ایــن یافتــه کــه افــراد دو گــروه در کارکــرد حافظــه فعــال ضعیفتــر از
گــروه بهنجــار هســتند بــا یافتههــای یــان و همــکاران [ ،]3کریمیــان
بافقــی و همــکاران [ ،]8قنبــری و همــکاران [ ،]9هنــری و همــکاران
[ ]10همخــوان اســت.
چندیــن توضیــح احتمالــی بــرای یافتههــای آســیب شــناختی در
افــراد مصــرف کننــده مــواد مخــدر و متــادون وجــود دارد .نقایــص
آســیب شــناختی در معتــادان بــه مــواد مخــدر ممکــن اســت ناشــی
از تأثیــر مســتقیم ســوءمصرف مــواد مخــدر باشــد .افــراد مصــرف
کننــده مــواد مخــدر ماننــد هروئیــن و تریــاک ،و افــراد تحــت درمــان
بــا متــادون ،در تکالیــف حافظــه نمــرات پایینتــری میگیرنــد.
ایــن موضــوع کــه مــواد مخــدر بــر اثــر عبــور از ســد خونــی مغــزی
مســتقیماً بــر دســتگاه عصبــی مرکــزی تأثیــر میگــذارد ،در مطالعات
آزمایشــگاهی روی حیوانــات مــورد تأییــد قــرار گرفتهانــد .تحقیقــات
نشــان دادهانــد کــه مــواد مخــدر بــر هیپوکامــپ کــه نقــش اساســی
در شــکلگیری حافظــه دارد و همچنیــن بــر آمیگــدال جانبــی کــه
در تحکیــم و تثبیــت حافظــه نقــش دارد ،اثــر میگــذارد [.]13 ,3
همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه در راســتای تحقیقاتــی اســت کــه
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مصــرف هروئیــن باعــث ،تداخــل شــیمی عصبــی و اختــال عملکــرد
نواحــی مغــز شــامل ،نواحــی تگمنتــال جانبــی ،هســتههای آکومبــن،
آمیگــدال ،و کرتکــس پــره فرونتــال کــه در نتیجــه مصــرف کننــدگان
مــواد مخــدر ماننــد هروئیــن و تریــاک در کارکردهــای اجرایــی شــامل
بــازداری ،انعطــاف پذیــری ،توجــه و حافظــه میشــود [.]6-4
همچنیــن تببینــی کــه برآمــده از نظریــه کنتــرل توجــه آیزنــک و
همــکاران [ ]23بــرای آســیب دیــدن کارآمــدی پــردازش و اثربخشــی
عملکــرد در کارکــرد بــه روز کــردن در افــراد ســوء مصــرف کننــده،
میباشــد ایــن اســت ایــن نظریــه دو سیســتم توجهــی متعامــل یعنــی
سیســتم هدفگــرا و سیســتم محرکگــرا ،را فــرض میکنــد .هــر دو
سیســتم مســئول فراینــد کنتــرل توجــه هســتند .سیســتم هدفگــرا
از اهــداف جــاری ،انتظــارات ،و دانــش فــرد متأثــر میشــود و
مســئول کنتــرل کــردن پــردازش ارادی توجــه اســت ،کارکردهــای
ایــن سیســتم توســط قطعــه پیشپیشــانی مغــز انجــام میگیــرد.
سیســتم محرکگــرا بــه وســیله ویژگیهــای محــرک ،هدایــت
میشــود .کارکردهــای ایــن سیســتم توســط قطعــه گیجگاهــی-
آهیانــهای و کرتکــس پیشــانی شــکمی ،انجــام میگیــرد .سیســتم
محرکگــرا ،محیــط را بــرای محــرک تهدیــدزا مــورد بررســی قــرار
میدهــد .تحــت شــرایط غیرتهدیــد کننــده ،ایــن دو سیســتم یعنــی
سیســتم هدفگــرا و سیســتم محرکگــرا ،در حالــت تعــادل هســتند،
امــا در شــرایطی کــه افــکار تهدیدکننــده غیرمرتبــط بــا تکلیــف
فعالمیشــود ،سیســتم محرکگــرا بــر سیســتم هدفگــرا غلبــه
پیــدا میکنــد .ایــن تغییــر تعــادل بــه نفــع سیســتم محرکگــرا بــه
ایــن خاطــر انجــام میگیــرد کــه فرآینــد بررســی تهدیــد تســهیل
شــود و عکــس العملهایــی بــرای کاهــش تهدیــد برنامهریــزی و
اجــرا شــود .نظریــه پــردازان کنتــرل توجــه فــرض میکننــد کــه
تغییــر منابــع بــه ســمت سیســتم توجهــی محرکگــرا باعــث کاهــش
منابــع در دسترســی میشــود کــه میتوانســت توســط سیســتم
توجهــی هدفگــرا بــرای کنتــرل ارادی توجــه بــه کار گرفتــه شــود
[ .]23بــه ایــن صــورت کــه افــکار غیــر مرتبــط بــا تکلیــف ،منابــع
شــناختی در دســترس بــرای انجــام تکلیــف مــورد نظــر ،را بــه کار
میگیــرد ،در نتیجــه فــرد را مجبــور بــه اســتفاده از راهبردهــای
جبرانــی ماننــد افزایــش تــاش ذهنــی و افزایــش زمــان الزم بــرای
انجــام تکلیــف میکنــد ،کــه نتیجــه ایــن وضعیــت آســیب دیــدن
کارآمــدی پــردازش ولــی ثابــت مانــدن اثربخشــی عملکــرد اســت،
ســناریو بعــدی وقتــی بــه وجــود میآیــد کــه تکلیــف مــورد نظــر
تقاضاهایــی در حیطــه توجــه داشــته باشــد و خودگوییهــا یــا افــکار
غیرمرتبــط بــا تکلیــف آنقــدر زیــاد باشــد ،کــه حتــی راهبردهــای
جبرانــی کــه کارکــرد انگیزشــی نیــز دارنــد ،نتوانــد باعــث حفــظ
اثربخشــی عملکــرد شــود کــه در ایــن وضعیــت اثــر بخشــی عملکــرد
و کارآمــدی پــردازش بــا هــم آســیب میبینــد [ .]36از آنجایــی کــه
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افــراد ســوء مصــرف کننــده یــا افــراد تحــت درمــان متــادون معمــوالً
خــود اشــتغالیهایی راجــع بــه مصــرف مــواد ،وسوســه بــه ســمت
مــواد ،مســائل مربــوط بــه مــواد در زندگــی خانوادگــی و شــخصی
خــود دارنــد [ ]37پــس احتمــاالً ایــن افــکار باعــث اختــال در
پــردازش اطالعــات مربــوط بــه تکلیــف در حــال اجــرا میشــود .و
در نتیجــه ایــن شــرایط عملکــرد فــرد در دو بعــد کارآمــدی پــردازش
و اثربخشــی عملکــرد در کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال دچــار
اختــال میشــود.
از محدودیتهــای ایــن پژوهــش میتــوان بــه عــدم آگاهــی از
کارکردهــای شــناختی افــراد قبــل از شــروع بــه مصــرف مــواد ،و
اســتفاده از گــروه نمونــه جنســیت مذکــر بــه عنــوان تنهــا گــروه
مــورد بررســی ،اشــاره نمــود.
نتیجهگیری
ایــن موضــوع کــه افــراد تحــت درمــان متــادون میتواننــد عملکــرد
بهتــری نســبت بــه گــروه ســوء مصــرف کننــدگان مــواد مخدر داشــته
باشــند ،میتوانــد امیــدوار کننــده باشــد .بــه ایــن صــورت کــه چنیــن
بهبــودی کــه افــراد گــروه ســوءمصرف کننــدگان بتواننــد در کارکرد به
روز کــردن حافظــه فعــال ماننــد افــراد بهنجــار عمــل کننــد ،احتمــاالً
بعــد از یــک دوره طوالنــی تــرک متــادون ایجــاد شــود [ .]38پــس
اثــر مــواد مخــدر کــه در اینجــا منظــور تریــاک ،هروئیــن و متــادون
اســت ،بــر کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال میتوانــد همیشــگی
نباشــد .از آنجایــی کــه یکــی از مولفههــای اصلــی کارکــرد بــه روز
کــردن ،انعطــاف پذیــری شــناختی اســت [ ]7بــه ایــن صــورت کــه
فــرد بتوانــد محرکهــای موجــود در حافظــه فعــال را بــا محرکهــای
جدیــد جایگزیــن کنــد ،بــدون اینکــه اصــراری بــر اســتفاده مــداوم از
محرکهــای قدیمــی موجــود در حافظــه فعــال داشــته باشــد ،پــس به
نظــر میرســد ســودمند خواهــد بــود اگــر از رویکردهــای درمانــی کــه
بــه طــور ویــژه بــر افزایــش انعطافپذیــری شــناختی در فــرد توجــه
میکننــد ،در کنــار درمانهــای رایــج پزشــکی بــرای ایــن گــروه از
افــراد اســتفاده نمــود .همچنیــن ایــن دو گــروه از افــراد میتواننــد بــه
طــور کلــی از بیشــتر برنامههــا و درمانهــای مبتنــی بــر آمــوزش و
بازآمــوزی مهارتهــای شــناختی از جملــه مهارتهــای توانبخشــی،
حافظــه و حــل مســأله ســود ببرنــد.
سپاسگزاری
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد کــه از کلیــه مشــارکتکنندگان
و مســئولین کلینیکهــای تــرک اعتیــاد شــهر شــیراز ،کــه در انجــام
ایــن پژوهــش همــکاری کردنــد ،کمــال تشــکر و قدردانــی را داشــته
باشــند .ضمن ـاً هیچگونــه تعــارض منافــع مرتبــط بــا ایــن مطالعــه
بیــن نویســندگان وجــود نــدارد.

غالمرضایی و همکاران
Reference
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

275

Yucel M, Lubman DI. Neurocognitive and neuroimaging evidence
of behavioural dysregulation in human drug addiction: implications for diagnosis, treatment and prevention. Drug Alcohol Rev.
2007;26(1):33-9.DOI: 10.1080/09595230601036978 PMID:
17364834
Hadiyan Mobarakeh R, Nouri A, Malekpour M. [psychodrama and
addiction]. J Psychother Novelties. 2010;16(55):47-66.
Yan WS, Li YH, Xiao L, Zhu N, Bechara A, Sui N. Working memory
and affective decision-making in addiction: a neurocognitive comparison between heroin addicts, pathological gamblers and healthy
controls. Drug Alcohol Depend. 2014;134:194-200.DOI: 10.1016/j.
drugalcdep.2013.09.027 PMID: 24268669
Brand M, Roth-Bauer M, Driessen M, Markowitsch HJ. Executive
functions and risky decision-making in patients with opiate dependence. Drug Alcohol Depend. 2008;97(1-2):64-72.DOI: 10.1016/j.
drugalcdep.2008.03.017 PMID: 18485620
Bickel WK, Jarmolowicz DP, Mueller ET, Gatchalian KM, McClure
SM. Are executive function and impulsivity antipodes? A conceptual
reconstruction with special reference to addiction. Psychopharmacology (Berl). 2012;221(3):361-87.DOI: 10.1007/s00213-012-2689-x
PMID: 22441659
Yang L, Xu Q, Li S, Zhao X, Ma L, Zheng Y, et al. The effects of
methadone maintenance treatment on heroin addicts with response
inhibition function impairments: Evidence from event-related potentials. J Food Drug Anal. 2015;23(2):260-6.DOI: 10.1016/j.
jfda.2014.06.002
Lendinez C, Pelegrina S, Lechuga MT. Age differences in working
memory updating: the role of interference, focus switching and substituting information. Acta Psychol (Amst). 2015;157:106-13.DOI:
10.1016/j.actpsy.2015.02.015 PMID: 25756938
Karimian Bafghi B, AliPur A, Zare H, Nahrvanyan P. [Cognitive abilities (concentration, problem solving, Explicit and impicit memory)
addicts and healthy]. J Social Welfare 2011;11(42):469-82.
Ghanbari S, Akbarzadeh D, Akbarzadeh H, Esmailpour K. Comparison of prospective and retrospective memory in addicted men, have
left addicts, and healthy individuals. J Shahrekord Univ Med Sci.
2015;17(2):54-60.
Henry PK, Umbricht A, Kleykamp BA, Vandrey R, Strain EC, Bigelow GE, et al. Comparison of cognitive performance in methadone
maintenance patients with and without current cocaine dependence.
Drug Alcohol Depend. 2012;124(1-2):167-71.DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2011.12.009 PMID: 22266090
Parsegian A, Glen WB, Jr., Lavin A, See RE. Methamphetamine
self-administration produces attentional set-shifting deficits and
alters prefrontal cortical neurophysiology in rats. Biol Psychiatry.
2011;69(3):253-9.DOI: 10.1016/j.biopsych.2010.09.003 PMID:
21051037
Simon SL, Dean AC, Cordova X, Monterosso JR, London ED. Methamphetamine dependence and neuropsychological functioning:
evaluating change during early abstinence. J Stud Alcohol Drugs.
2010;71(3):335-44. PMID: 20409426
Luo YX, Xue YX, Shen HW, Lu L. Role of amygdala in drug memory. Neurobiol Learn Mem. 2013;105:159-73.DOI: 10.1016/j.
nlm.2013.06.017 PMID: 23831499
Barry D, Petry NM. Predictors of decision-making on the Iowa Gambling Task: independent effects of lifetime history of substance use
disorders and performance on the Trail Making Test. Brain Cogn.
2008;66(3):243-52.DOI: 10.1016/j.bandc.2007.09.001 PMID:
17942206
Garland EL, Froeliger B, Howard MO. Mindfulness training targets
neurocognitive mechanisms of addiction at the attention-appraisal-emotion interface. Front Psychiatry. 2014;4:173.DOI: 10.3389/
fpsyt.2013.00173 PMID: 24454293
Marhe R, Franken I. Error-related brain activity as a biomarker for
cocaine relapse. Neuropsychopharmacology. 2014;39(1):241.DOI:
10.1038/npp.2013.245 PMID: 24317318
Marhe R, Luijten M, van de Wetering BJ, Smits M, Franken IH. Individual differences in anterior cingulate activation associated with attentional bias predict cocaine use after treatment. Neuropsychopharmacology. 2013;38(6):1085-93.DOI: 10.1038/npp.2013.7 PMID:
23303067
Marhe R, van de Wetering BJ, Franken IH. Error-related brain activity
predicts cocaine use after treatment at 3-month follow-up. Biol Psy-

19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.

chiatry. 2013;73(8):782-8.DOI: 10.1016/j.biopsych.2012.12.016
PMID: 23374638
Franken IH, van de Wetering BJ. Bridging the gap between the neurocognitive lab and the addiction clinic. Addict Behav. 2015;44:108-14.
DOI: 10.1016/j.addbeh.2014.11.034 PMID: 25500167
Lezak MD, Howieson DB, Bigler ED, Tranel D. Neuropsychological
Assessment. 4th ed. Oxford: Oxford University Press; 2004.
Baddeley A. Working memory: looking back and looking forward.
Nat Rev Neurosci. 2003;4(10):829-39.DOI: 10.1038/nrn1201
PMID: 14523382
Miyake A, Friedman NP. The Nature and Organization of Individual
Differences in Executive Functions: Four General Conclusions. Curr
Dir Psychol Sci. 2012;21(1):8-14.DOI: 10.1177/0963721411429458
PMID: 22773897
Eysenck MW, Derakshan N, Santos R, Calvo MG. Anxiety and
cognitive performance: attentional control theory. Emotion.
2007;7(2):336-53.DOI:
10.1037/1528-3542.7.2.336
PMID:
17516812
Morris N, Jones DM. Memory updating in working memory: The role
of the central executive. British J Psychol. 1990;81(2):111-21.DOI:
10.1111/j.2044-8295.1990.tb02349.x
Zhang T, Mou D, Wang C, Tan F, Jiang Y, Lijun Z, et al. Dopamine
and executive function: Increased spontaneous eye blink rates correlate with better set-shifting and inhibition, but poorer updating.
Int J Psychophysiol. 2015;96(3):155-61.DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2015.04.010 PMID: 25913095
Botto M, Basso D, Ferrari M, Palladino P. When working memory updating requires updating: analysis of serial position in a running memory task. Acta Psychol (Amst). 2014;148:123-9.DOI: 10.1016/j.actpsy.2014.01.012 PMID: 24525166
Ellingson JM, Fleming KA, Verges A, Bartholow BD, Sher KJ. Working memory as a moderator of impulsivity and alcohol involvement: testing the cognitive-motivational theory of alcohol use with
prospective and working memory updating data. Addict Behav.
2014;39(11):1622-31.DOI: 10.1016/j.addbeh.2014.01.004 PMID:
24508184
Mahmoudi S, Javad S, Asghari MJ. [The neuropsychological impacts
of addictive drugs on the addicts in Shiraz]. J Birjand Univ Med Sci.
2013;20(3):295-304.
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual
of mental disorders. 5th ed. Washington, DC: APA; 2013.
Hosseini Ramaghani NS. [Comparison of central executive functional of working memory in people with social anxiety disorder &
normal people in basic & induced anxiety conditions]. Shiraz: Shiraz
University; 2011.
Palladino P, Cornoldi C, De Beni R, Pazzaglia F. Working memory
and updating processes in reading comprehension. Mem Cognit.
2001;29(2):344-54. PMID: 11352218
Carretti B, Cornoldi C, De Beni R, Palladino P. What happens to
information to be suppressed in working-memory tasks? Short and
long term effects. Q J Exp Psychol A. 2004;57(6):1059-84.DOI:
10.1080/02724980343000684 PMID: 15370516
Carretti B, Cornoldi C, De Beni R, Romano M. Updating in working memory: a comparison of good and poor comprehenders. J Exp
Child Psychol. 2005;91(1):45-66.DOI: 10.1016/j.jecp.2005.01.005
PMID: 15814095
Zijlstra FR. Efficiency in work behaviour: A design approach for modern tools: Delft University of Technology; 1993.
Hosseini Ramaghani N, Hadian Fard H, Taghavi S, Aflaksiar A. The
Comparison of Executive Performances in the Girl Students with
Social Anxiety Disorder and Normal Students in Shiraz City. Sci J
Hamadan Univ Med Sci. 2015;22(3):237-47.
Eysenck MW, Derakshan N. New perspectives in attentional control theory. Pers Indiv Diff. 2011;50(7):955-60.DOI: 10.1016/j.
paid.2010.08.019
Franken IH, Kroon LY, Wiers RW, Jansen A. Selective cognitive
processing of drug cues in heroin dependence. J Psychopharmacol.
2000;14(4):395-400. PMID: 11198058
Prosser J, Cohen LJ, Steinfeld M, Eisenberg D, London ED, Galynker, II. Neuropsychological functioning in opiate-dependent subjects receiving and following methadone maintenance treatment.
Drug Alcohol Depend. 2006;84(3):240-7.DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2006.02.006 PMID: 16545923

Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences
No 81, Volume 23, Issue 3

Original Article

The Comparison of Updating Function of Working
Memory in Three Groups of Substance Abusers
(Heroin, Opium), Those Treated with Methadone
and Normal Controls
Simin Gholamrezayee 1, Nasrin Alsadat Hosseini Ramaghani 2,*,
Hadi Panahi 2, Mohammad Gholipour 3
Assistant Professor, Department of Psychology, School of Literature and Humanities,
Lorestan University, Khoramabad, Iran
2
PhD Student in Psychology, Lorestan University, Khoramabad, Iran
3
MA in Education Philosophy & History, Islamic Azad University, Tehran, Iran
1

* Corresponding author:Nasrin Alsadat Hosseini Ramaghani, PhD Student in Psychology, Lorestan University, Khoramabad, Iran. E-mail: nasrin.ramaghani@gmail.com
DOI: 10.21859/hums-23039

Received: 15.05.2016
Accepted: 29.08.2016
Keywords:
Working Memory
Performance Effectiveness
Processing Efficiency
Substance Abuse
How to Cite this Article:
Gholamrezayee S, Alsadat Hosseini Ramaghani N, Panahi H,
Gholipour M. The Comparison
of Updating Function of Working
Memory in Three Groups of Substance Abusers (Heroin, Opium),
Those Treated with Methadone
and Normal Controls. Sci J Hamadan Uni Med Sci. 2016;23(3):266276.DOI: DOI: 10.21859/hums23039
© 2016 Hamadan University of
Medical Sciences.

Abstract
Introduction: Chronic use of opiates is associated with a wide range of neuropsychological
deficits. Therefore, this study aimed to evaluate one of the neuropsychological functions,
updating function of working memory, in three groups, including substance abusers
(heroin and opium), those under treatment with methadone, and normal controls.
Methods: The method of this study was causal-comparative. Ninty individuals in three
groups, including substance abusers (n = 30), those under treatment with methadone (n
= 30), and normal controls (n = 30) were selected from people referred to the addiction
treatment Clinics in Shiraz (2015) with the purposeful sampling method. All subjects were
evaluated regarding working memory updating and self-reported mental effort scale and
the results were analyzed by Multiple Analysis of Variance (MANOVA) test and Tukey
post hoc test with SPSS software (version 23).
Results: The results showed a significant difference between the three groups in the
updating function of working memory; so that effectiveness and efficiency of processing in
the normal group was better than the other two groups and the performance effectiveness
and efficiency of processing in the group under methadone treatment was better than
substance abusers group.
Conclusions: substance abuse has a negative effect on neurological function. Given that
the group of methadone treatment had better performance in the updating function of
working memory than the group of substance abusers, these results provide hope that
the effects of examined drugs on working memory is not permanent and we can look for
psychological interventions to treat these patients and prevent problems recurrence.

