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چکیده
مقدمــه: اســتفاده مزمــن از مــواد مخــدر بــا طیــف گســترده ای از نواقــص عصب شــناختی همــراه اســت. در ایــن 
ــه روز کــردن  ــا هــدف مقایســه یکــی از کارکردهــای عصب شــناختی یعنــی کارکــرد ب راســتا، مطالعــه حاضــر ب
ــادون و  ــا مت ــان ب ــاک(، تحــت درم ــن و تری ــواد )هروئی ــدگان م ــوءمصرف کنن ــروه س ــه گ ــال، در س ــه فع حافظ

بهنجــار، صــورت گرفــت.
روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــات علی-مقایســه ای بــود. از مراجعــه کننــدگان کلینیک هــای تــرک اعتیــاد 
ــه روش نمونه گیــری هدفمنــد تعــداد 90 نفــر در ســه گــروه ســوءمصرف کننده  شــهر شــیراز در ســال 1394، ب
مــواد )30 نفــر(، تحــت درمــان بــا متــادون )30 نفــر( و بهنجــار )30 نفــر( انتخــاب شــدند. تمامــی آزمودنی هــا، 
تکلیــف بــه روز کــردن حافظــه فعــال و مقیــاس تــالش ذهنــی صــرف شــده، را تکمیــل نمودنــد. عملکــرد در ایــن 
تکلیــف از دو بعــد کارآمــدی پــردازش و اثربخشــی عملکــرد مــورد بررســی قــرار گرفــت. داده هــا بــا اســتفاده از 
نســخه 23 نرم افــزار آمــاری SPSS، تحلیــل واریانــس چندمتغیــری و آزمــون تعقیبــی توکــی مــورد تحلیــل قــرار 

. فتند گر
یافته هــا: نتایــج حاکــی از تفــاوت معنــادار بیــن ســه گــروه در کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال بــود. بــه 
ــه دو گــروه دیگــر  ــردازش بهتــری نســبت ب ایــن صــورت کــه گــروه بهنجــار اثربخشــی عملکــرد و کارآمــدی پ
داشــت و گــروه تحــت درمــان بــا متــادون نســبت بــه گــروه ســوءمصرف کننــده اثربخشــی عملکــرد و کارآمــدی 

پــردازش بهتــری داشــت.
ــای  ــه ج ــی ب ــرات منف ــراد اث ــناختی اف ــای عصب ش ــر کارکرده ــادآور ب ــواد اعتی ــرف م ــری: مص نتیجه گی
ــواد، در  ــده م ــوءمصرف کنن ــروه س ــه گ ــبت ب ــادون نس ــا مت ــان ب ــت درم ــروه تح ــه گ ــی ک ــذارد. از آنجای می گ
کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال، عملکــردی اثربخش تــر داشــتند، ایــن یافته هــا، جــای امیــدواری می دهــد 
ــه دنبــال  ــوان ب ــد همیشــگی نباشــد و می ت ــه روز کــردن می توان ــر کارکــرد ب ــرات مــواد مــورد بررســی ب کــه اث

ــد. ــرار دهن ــد ق ــورد تأکی ــص را م ــن نقای ــه ای ــود ک ــدی ب ــی مفی مداخله هــای درمان

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی 
همدان محفوظ است.

DOI: 10.21859/hums-23039

تاریخ دریافت مقاله: 1395/02/26
تاریخ پذیرش مقاله: 1395/06/08

واژگان کلیدی:
حافظه فعال

اثر بخشی عملکرد
کارآمدی پردازش
سوء مصرف مواد

مقاله پژوهشی
دوره 23، شماره 3، پاییز 95

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مقدمه
یکــی از مشــکالت بهداشــتی، درمانــی و اجتماعــی جهــان امــروز مــا، 
ســوء مصــرف مــواد اســت، ایــن مفهــوم، بــه الگــوی غیرانطباقــی از 
ــرر در  ــه مشــکالت مک ــه منجــر ب ــه می شــود ک ــواد گفت مصــرف م
ارتبــاط بــا جســت و جــوی مــواد و مصــرف مــداوم آن، و پیامدهــای 
زیانبــاری کــه مجموعــه ای از پیامدهــای شــناختی، رفتــاری و 
هیجانــی اســت، می شــود ]1[. در تحقیقــات بــه دســت آمــده روزانــه 
پانصــد نفــر از جوانــان کشــور مــا مبتــال بــه اختــالل وابســتگی بــه 
مــواد می شــوند و جمعیــت وابســتگان بــه مــواد هــر ده ســال دو برابر 
می شــود، از طرفــی درصــد باالیــی از کســانی کــه موفــق بــه تــرک 
ــار شــده و خســارت  ــی مجــدداً گرفت ــد از مدت ــاد می شــوند بع اعتی

ــد ]2[. ــه وارد می کنن ــات جامع ــه امکان ــده ای را ب فزاین
ــر کارکردهــای جســمانی،  ــواد، آســیب های جــدی ب ســوء مصــرف م
ــد  ــراد دارد. تخریــب ایــن کارکردهــا می توان اجتماعــی و شــناختی اف
ــواد  ــال ســوءمصرف م ــه دنب ــه ب ــی باشــد ک ــا آســیب مغزی ــراه ب هم
ایجــاد می شــود. آســیب مغــزی و نقص هــای عصــب شــناختی 
همــراه بــا ســوءمصرف مزمــن مــواد مخــدر و داروهــا، اهمیــت نظری و 
بالینــی اساســی دارد ]3[. در منابــع تحقیقاتــی یکــی از مســائل مطرح، 
بررســی اثــرات مــواد مخــدر بــر کارکردهــای عصب روان شــناختی افراد 
اســت. وابســتگی بــه مــواد مخــدر، موجــب آســیب هایی در عملکــرد 
شــناختی مخصوصــاً در کارکردهــای اجرایــی از جملــه؛ کنتــرل 
بــازداری ]4-6[، انعطاف پذیــری شــناختی ]3, 4, 7[، حافظــه ]8-
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ــر  ــناختی، تأثی ــص ش ــن نقای ــود. ای ــری ]14[ می ش 13[، تصمیم گی
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 
ــی،  ــراد می باشــد ]15-19[. کارکردهــای اجرای ــن گــروه از اف ــود ای ع
ــخ  ــاب پاس ــأله، انتخ ــل مس ــزی، ح ــل؛ برنامه ری ــای از قبی کارکرده
مناســب از بیــن پاســخ های مختلــف، نشــان دادن رفتــار مناســب بــا 
توجــه بــه تغییــر شــرایط، تغییــر دادن پاســخ ها بــر اســاس بازخــورد، 
انعطــاف پذیــری شــناختی و تصمیم گیــری را شــامل می شــود ]20[.
ــط  ــه توس ــت ک ــتم هایی هس ــی از زیرسیس ــی یک ــای اجرای کارکرده
بدلــی ]21[ در مــدل ســه جزئــی حافظــه فعــال، مطــرح شــد. در ایــن 
ــتم  ــه زیرسیس ــامل س ــال ش ــه فع ــه حافظ ــود ک ــرض می ش ــدل ف م
اســت: حلقــه واج شــناختی )phonological loop(، صفحــه ثبــت 
ــزی  ــی مرک ــی )visuospatial sketchpad( و اجرای دیداری-فضای
)Central executive(. حلقــه واج شــناختی شــامل پــردازش 
ــی،  ــرح دیداری-فضای ــه ط ــی ک ــت در حال ــنیداری اس ــات ش اطالع

ــد. ــردازش می کن ــداری را پ ــات دی اطالع
ــی  ــای اجرای ــت کارکرده ــداد و ماهی ــورد تع ــی در م ــون توافق تاکن
ــا  مرکــزی وجــود نــدارد. هــر چنــد در یــک تحلیــل متغیــر نهفتــه ب
ــد،  ــر می کن ــی را درگی ــای اجرای ــه کارکرده ــی ک ــتفاده از تکالیف اس
ســه کارکــرد اســتخراج شــد ]22[. ایــن ســه کارکــرد ارتبــاط 
ــا  ــر ب ــان دیگ ــط محقق ــه توس ــد ک ــی دارن ــا کارکردهای ــی ب نزدیک
رویکردهــای متفــاوت اســتفاده می شــد. کارکــرد اول کارکــرد بــازداری 
)inhibition( اســت کــه شــامل بــه کار بــردن توجــه بــرای جلوگیری 
ــف، اســت.  ــا تکلی ــط ب ــخ های غیرمرتب ــا پاس ــا ی از تداخــل محرک ه
بــازداری قطعــه پیــش پیشــانی مغــز را بیــش از هــر ناحیــه دیگــری 
 )shifting( درگیــر می کنــد. دومیــن کارکــرد، کارکــرد تغییــر کــردن
ــود،  ــامل می ش ــه را ش ــر توج ــر دادن انعطاف پذی ــه تغیی ــد ک می باش
بــه صورتــی کــه توجــه بــر محــرک مرتبــط بــا تکلیــف کــه در حــال 
حاضــر اهمیــت دارد، متمرکــز باقــی می مانــد. 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 
ــانه  ــوند. نش ــر می ش ــت، درگی ــی اس ــکنج جلوی ــامل ش ــه ش ــز ک مغ
کلیــدی تخریــب ناحیــه پیشــانی، پاســخ های درجاماندگــی یــا تکــرار 

ــت. ــان اس ــخ های یکس پاس
ــه روز کــردن )updating( اســت کــه   ســومین کارکــرد، کارکــرد ب
ــامل  ــال" را ش ــه فع ــای حافظ ــی بازنمایی ه ــردن و بازبین ــه روز ک "ب
می شــود. ایــن کارکــرد اساســاً مرتبــط بــا انــدوزش موقتــی اطالعــات 
اســت و بنابرایــن حافظــه کوتــاه مــدت را، نســبت بــه کنتــرل توجــه، 
ــات،  ــل اطالع ــازی منفع ــره س ــرای ذخی ــد. ب ــر می کن ــتر درگی بیش
ــی  ــه ای، در حال مناطــق پیش حرکتــی قطعــه پیشــانی و قطعــه آهیان

ــش پیشــانی  ــات مناطــق پی ــال اطالع ــره ســازی فع ــرای ذخی ــه ب ک
ــد ]23[. ــزارش نموده ان ــانی را گ ــه پیش ــی، قطع ــتی جانب پش

بیشــتر مطالعاتــی کــه در حیطــه تأثیــر و رابطــه ســوءمصرف مــواد بــر 
ــازداری و تغییــر  کارکردهــای اجرایــی، انجــام شــده اســت، دو بعــد ب
ــی  ــد دیگــر یعن ــورد بع ــد، در م ــرار داده ان ــورد بررســی ق ــردن را م ک
ــه صــورت خــاص، بررســی  ــال ب ــردن حافظــه فع ــه روز ک ــرد ب کارک

اندکــی صــورت گرفتــه اســت.
کارکــرد بــه روز کــردن اطالعــات ورودی را بــرای ارتبــاط بــا تکلیــف 
ــای  ــپس آیتم ه ــد و س ــذاری می کن ــی و رمزگ ــرا بازبین ــال اج در ح
موجــود در حافظــه فعــال را از طریــق جایگزین ســازی اطالعــات 
ــط،  ــی و غیرمرتب ــات قدیم ــای اطالع ــه ج ــر ب ــر و جدیدت مرتبط ت
ــدی اســت  ــت فرآین ــرد در حقیق ــن کارک ــد ]24[. ای اصــالح می نمای
کــه در طــی آن محتــوای حافظــه بــرای انطبــاق بــا داده هــای ورودی 
ــاده  ــی س ــامل جایگزین ــد ش ــر می توان ــن تغیی ــد، ای ــر می نمای تغیی
ــه روز کــردن  ــز ب ــات موجــود و نی ــه جــای اطالع ــات ورودی ب اطالع
ــد  ــد، باش ــات جدی ــا اطالع ــاس مقایســه ب ــر اس ــی ب ــات قدیم اطالع
]25[. پنــج عملیــات ذهنــی متمایــز بــرای بــه روز کــردن در حافظــه 
ــات،  ــتن اطالع ــار گذاش ــذاری، کن ــود: رمزگ ــام ش ــد انج ــال بای فع
ــرور  ــات و م ــردن اطالع ــب ک ــد، مرت ــات جدی ــردن اطالع ــره ک ذخی
کــردن ]26[ و همچنیــن یکــی از مؤلفه هــای کارکــرد بــه روز کــردن 
جانشــین ســازی اطالعــات جدیــد بــه جــای اطالعــات قدیــم اســت 
ــدی دارد ]7,  ــش کلی ــناختی نق ــری ش ــر انعطاف پذی ــن ام ــه در ای ک
ــه نظــر  ــد از حافظــه ب ــن بع ــای ای ــه کارکرده ــه ب ــا توج 22, 27[. ب
می رســد کــه ایــن کارکــرد، متغیــر مهمــی بــرای افــراد ســوء مصــرف 
کننــده مــواد، چــه در مرحلــه ای کــه هنــوز مصــرف کننــده هســتند و 
چــه در مرحلــه درمــان و چــه مرحلــه بعــد از تــرک، باشــد. مخصوصــاً 
در مرحلــه درمــان و پیشــگیری از عــود توانایــی بــه روز کــردن حافظــه 
ــا اطالعــات جدیدتــر، و کنــار گذاشــتن اطالعاتــی از حافظــه فعــال  ب
ــد.  ــته باش ــی داش ــش مهم ــد نق ــتند می توان ــد نیس ــر مفی ــه دیگ ک
ــود در  ــی موج ــای احتمال ــه نقص ه ــرورت دارد ک ــدا ض ــن ابت بنابرای
کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال در افــراد مبتــال بــه ســوءمصرف 
مــواد مــورد بررســی قــرار گیــرد. از آنجایــی کــه گســترده ترین 
ــان  ــدر، درم ــواد مخ ــه م ــاد ب ــرای اعتی ــده ب ــتفاده ش ــان اس درم
ــده متــادون اســت ]28[، بررســی مقایســه ای شــدت  تحــت نگاهدارن
ــرف  ــراد مص ــردن در اف ــه روز ک ــرد ب ــی در کارک ــای احتمال نقص ه
کننــده و افــراد تحــت درمــان بــا متــادون ضــروری بــه نظــر می رســد. 
بررســی ایــن موضوعــات عــالوه بــر کمــک بــه فهــم مکانیســم های زیر 
بنایــی بدکارکردی هــای عصــب شــناختی در افــراد ســوءمصرف کننــده 
ــرای ایــن گــروه از  ــی ب مــواد، در خلــق و انتخــاب رویکردهــای درمان

ــد داشــته باشــد. ــی می توان ــایان توجه ــر ش ــراد، تأثی اف
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. 
 Attentional( ایــن تمایــز برآمــده از نظریــه کنتــرل توجهــی
Control Theory( آیزنــک و همــکاران )2007( ]23[ اســت. فــرض 
ــردازش  ــدی پ ــن کارآم ــه بی ــزی اســت ک ــه تمای ــن نظری اساســی ای
 Performance( و اثربخشــی عملکرد )Processing efficiency(
effectiveness( گذاشــته می شــود. اثــر بخشــی عملکــرد بــه 
کیفیــت عملکــرد و ســطح صالحیــت فــردی بــر می گــردد و غالبــاً از 
طریــق دقــت عملکــرد یــا تعــداد پاســخ های صحیحــی کــه آزمودنــی 
بــه تکلیــف مــورد نظــر می دهــد، ارزیابــی می شــود. کارآمــدی 
ــا مقــدار زمــان صــرف  ــر اســاس میــزان تــالش ذهنــی ی ــردازش ب پ
ــی  ــود. یعن ــف می ش ــف تعری ــام تکلی ــرای انج ــرد ب ــط ف ــده توس ش
زمانــی کارآمــدی پــردازش بــاال اســت کــه افــراد بتواننــد ســطح باالیی 
ــد. فــرد  ــع نســبتاً کــم بدســت آورن ــا اســتفاده از مناب از عملکــرد را ب
می توانــد عملکــردی اثربخــش داشــته باشــد ولــی کارآمــدی پــردازش 

مناســبی نداشــته باشــد ]23[.
ــدف  ــا ه ــه ب ــن مطالع ــر ای ــوق الذک ــوارد ف ــت م ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
مقایســه کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال، از دو بعــد کارآمــدی 
ــرف  ــوء مص ــروه س ــه گ ــن س ــرد، در بی ــی عملک ــردازش و اثربخش پ
ــا  ــان ب ــروه تحــت درم ــاک(، گ ــن و تری ــواد مخــدر )هروئی ــده م کنن

ــروه بهنجــار، انجــام شــد. ــادون و گ مت

روش کار
ــی  ــه عل ــک مطالع ــناختی، ی ــاظ روش ش ــر از لح ــه حاض مطالع
ــواد  ــدگان م ــرف کنن ــروه مص ــه گ ــه س ــت ک ــه ای اس مقایس
ــادون  ــا مت ــان ب ــراد تحــت درم ــن(، اف ــاک و هروئی مخــدر )تری
ــد  ــر دو بع ــته از نظ ــر وابس ــک متغی ــار را در ی ــروه بهنج و گ
ــا هــم مقایســه  ــردازش( ب ــر بخشــی عملکــرد و کارآمــدی پ )اث
ــراد  ــی اف ــامل تمام ــش ش ــن پژوه ــاری ای ــه آم ــد. جامع می کن
ســوءمصرف کننــده مــواد و تحــت درمــان بــا متــادون بــا دامنــه 
ســنی 18 تــا 45 ســال کــه در فصــول پاییــز و زمســتان 1394 
بــه مراکــز تــرک اعتیــاد تحــت نظــارت دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــد. شــهر شــیراز، مراجعــه نمودن
شــیوه نمونه گیــری 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 30 نفــر( انتخــاب شــدند.
مالک هــای ورود بــه مطالعــه بــرای هــر ســه گــروه عبــارت بــود 
از ســن بیــن 18 تــا 45 ســال، حداقــل ســواد پنجــم ابتدایــی و 
جنســیت مــرد. عــالوه بــر ایــن مالک هــا بــرای هــر گــروه نیــز 

مالک هــای خاصــی در نظــر گرفتــه شــد.

مالک هــای 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 
    (DSM-5)شــده راهنمای تشــخیصی و آمــاری اختالالت روانــی
ــل  ــال کام ــک س ــوق ی ــواد ف ــرف م ــل دوره مص ]29[، حداق
ــاه  ــان قطــع مصــرف، بیشــتر از ســه م شمســی باشــد، و از زم
ــد دارای تســت ادرار  ــراد بای ــن اف ــن ای نگذشــته باشــد، همچنی
منفــی مورفیــن و متــادون باشــند. مالک هــای ورود گــروه 
تحــت درمــان متــادون: شــخص در زمــان اجــرای طــرح بــه جــز 
مصــرف متــادون هیــچ گونــه مصرف مــواد اعتیــاد آوری نداشــته 
باشــد. حداقــل 6 مــاه تحــت درمــان متــادون باشــد و فــرد دارای 
تســت ادرار مثبــت از نظــر متــادون و تســت ادرار منفــی از نظــر 
مورفیــن باشــد. مالک هــای ورود گــروه بهنجــار: عــدم مصــرف 

مــواد اعتیــاد آور و مخــدر در طــول زندگــی.
ــه از  ــا ک ــه آزمودنی ه ــرای کلی ــه ب ــروج از مطالع ــای خ مالک ه
طریــق مصاحبــه بالینــی مــورد بررســی قــرار گرفتند عبــارت بود 
ــا از دســت دادن هشــیاری، وجــود  ــه ســر ی ــه ب از: ســابقه ضرب
اختــالالت روانــی محــور I و II، وجــود نقــص بینایــی یــا کــور 
ــن  ــه ممک ــکی ک ــای پزشکی/روان پزش ــرف داروه ــی، مص رنگ
اســت بــر عملکــرد شــناختی اثــر بگــذارد، شــرکت آزمودنی هــا 

ــی. در روان درمان
در ایــن مطالعــه از تکلیــف بــه روز کــردن حافظه فعــال و مقیاس 

تــالش ذهنــی صــرف شــده برای انجــام تکلیف اســتفاده شــد.
تکلیــف بــه روز کــردن حافظــه ایــن تکلیــف را حســینی رمقانــی 
ــردن حافظــه  ــه روز ک ــف ب ــا تکلی ــق ب ــکاران ]30[ منطب و هم
ــن تکلیــف  ــد. ای ــه نموده ان در مطالعــات گذشــته ]31-33[ تهی
ــن 24 کارت، 8 کارت  ــه از ای ــر 24 کارت، ک ــت ب ــتمل اس مش
مربــوط بــه تصاویــر اســت کــه در هــر کارت تصویــر، 15 تصویــر 
بــه صــورت ســتونی چیــده شــدند. و 16 کارت دیگــر، کارت هــای 
لغــات هســتند کــه هــر دو کارت لغــات، متعلــق بــه یــک کارت 
ــات  ــر دو کارت لغ ــه ه ــت ک ــر اس ــل ذک ــتند. قاب ــر هس تصوی
ــر  ــات متناظ ــداد لغ ــر تع ــر از نظ ــک کارت تصوی ــه ی ــوط ب مرب
بــا تصاویــر متفــاوت هســتند و همچنیــن ترتیــب لغــات موجــود 
ــا در کارت  ــا آنه ــر ب ــر متناظ ــب تصاوی ــا ترتی ــات ب در کارت لغ
تصاویــر یکــی نیســت )ایــن دو ویژگــی مانــع از تمرکــز آزمودنــی 
ــده و  ــر کنن ــات پ ــداد لغ ــود(. تع ــی می ش ــر خاص روی تصاوی
لغــات همخــوان بــا تصاویــر در 16 کارت لغــات بــه ایــن صــورت 
ــر و 3 لغــت  ــا تصاوی ــد کــه در 8 کارت، 9 لغــت متناظــر ب بودن
پرکننــده، و در 8 کارت دیگــر، 7 لغــت متناظــر بــا تصاویــر و 5 
کلمــه پرکننــده گذاشــته شــدند. لغاتــی کــه متناظــر بــا تصاویــر 
ــر  ــای پ ــن کلمه ه ــد. ای ــده می نامن ــر کنن ــات پ ــتند را لغ نیس
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ــه روز  ــل ب ــد عم ــه بای ــی را ک ــی ماده های ــدار کل ــده مق کنن
کــردن روی آن هــا انجــام شــود را افزایــش می دهــد و همچنیــن 
ترکیــب بهتــری از آنچــه فــرد در زندگــی روزمــره خــود پــردازش 

می کنــد، را ارائــه می دهــد ]30[.
شــیوه اجــرا بــه ایــن صــورت اســت کــه کارت مربــوط بــه تصاویر 
در جلــو آزمودنــی گذاشــته می شــود و آزمونگــر بــا صــدای بلنــد 
ــه  ــر کلم ــد )ه ــا را می خوان ــتون کلمه ه ــود در س ــات موج لغ
ــر  ــا تصاوی ــات شــنیده شــده را ب ــد لغ ــی بای ــه( و آزمودن 2 ثانی
متناظــر بــا آن هماهنــگ کنــد )بــه آن تصویــر اشــاره کنــد(. بــا 
ــرای  ــه اینکــه هــر کارت تصویــر دو کارت لغــت دارد، ب توجــه ب
هــر کارت تصویــر کــه جلــوی آزمودنــی اســت دو کوشــش اجــرا 
ــد  ــد بع ــته می ش ــی خواس ــش اول از آزمودن ــود. در کوش می ش
ــماره  ــت ش ــده در کارت لغ ــده ش ــای خوان ــه کلمه ه ــاره ب از اش
ــوده و  ــات ب ــت لغ ــا در فهرس ــام آن ه ــه ن ــری ک ــه تصوی 1، س
موقعیــت آن هــا در باالتریــن قســمت ســتون تصاویــر بوده اســت 
ــماره 2،  ــت ش ــش دوم، کارت لغ ــد، و در کوش ــادآوری کن را ی
ــه  ــود ک ــته می ش ــی خواس ــده و از آزمودن ــی خوان ــرای آزمودن ب
ایــن بــار ســه تصویــر کــه موقعیــت آن در پایین تریــن قســمت 

ســتون تصاویــر اســت را یــادآوری کنــد.
ــش  ــش دو کوش ــروع آزمای ــل از ش ــه قب ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
ــش  ــدف آزمای ــه ه ــی متوج ــه آزمودن ــن ک ــرای ای ــی ب تمرین
ــر  ــل از ه ــش قب ــرای آزمای ــول اج ــود. در ط ــرا می ش ــود اج ش
ــت را  ــدام موقعی ــه ک ــه می شــود ک ــی گفت ــه آزمودن کوشــش ب

ــد. ــادآوری کن ــد ی بای

نمره گذاری
یــادآوری صحیــح )correct recall( منظــور تعــداد آیتم هــای 

ــود ــادآوری ش ــش ی ــر کوش ــه در ه ــت ک ــی اس صحیح
ــت  ــی اس ــور آیتم های ــوری )Immediate recall( منظ ــادآوری ف ی
ــاًل در  ــد. مث ــود می آورن ــه وج ــازی را ب ــی از فعال س ــه ســطح پایین ک
کوشــش مربــوط بــه یــادآوری ســه تصویــر کــه در باالتریــن قســمت 
ــمت  ــن قس ــه در پایین تری ــی ک ــرار دارد، آیتم های ــر ق ــتون تصاوی س
ســتون تصاویــر قــرار دارنــد چــون از معیــار تعیینــی مــا فاصلــه زیادی 
ــی در  ــادآوری چنیــن آیتم های ــوراً فرامــوش شــوند. و ی ــد ف ــد بای دارن

حقیقــت نوعــی خطــا محســوب می شــود.
یــادآوری تاخیــری )Delayed recall(: منظــور آیتم هایــی اســت که 
ســطح باالیــی از فعالســازی را بــه وجــود می آورنــد، یعنــی موقعیــت 
آنهــا نزدیــک بــه موقعیــت تصاویــری اســت کــه بایــد یــادآوری شــود.
ــر  ــه تصوی ــر از س ــادآوری کمت ــور ی ــا )omissions(: منظ حذف ه

ــر. ــودن تصوی ــط ب ــا غل اســت، صــرف نظــر از درســت ی
طبــق تحقیقــات گذاشــته ]32, 33[، تعــداد آیتم هــای 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 45 نفــری از دانشــجویان 
دانشــگاه شــیراز بــه فاصلــه یــک هفتــه اجــرا گردیــد برابــر بــا 0/85 به 
دســت آمــد ]30[. در ایــن پژوهــش بــرای بــه دســت آوردن روایــی این 
آزمــون، از روایــی افتراقــی اســتفاده شــد، بــه ایــن صــورت کــه عملکرد 
ــراد بهنجــار در  ــه افســردگی اساســی و اف ــال ب ــراد مبت ــروه از اف دو گ
آزمــون بــه روز کــردن بــا یکدیگــر مقایســه گردیــد، کــه نتایــج حاکــی 
از عملکــرد ضعیف تــر گــروه مبتــال بــه افســردگی، و در نتیجه مناســب 

بــودن روایــی آزمــون بــه روز کــردن حافظــه فعــال بــود.
در ایــن مطالعــه از مقیــاس درجــه بنــدی میــزان تــالش ذهنــی بــرای 
ــردازش(  ــدی پ ــی اعمــال شــده )کارآم ــالش ذهن ــزان ت ســنجش می
بــرای انجــام تکلیــف بــه روز کــردن، اســتفاده شــده اســت، ایــن ابــزار 
ــزان  ــب از می ــی مناس ــری خودگزارش ــک اندازه گی ــوان ی ــه عن را ب
ــا  ــد ت ــته ش ــا خواس ــد. از آزمودنی ه ــف کرده ان ــی توصی ــالش ذهن ت
ــا  ــد ب ــف نموده ان ــام تکلی ــرف انج ــه ص ــی را ک ــالش ذهن ــزان ت می
ــن  ــد. ای ــن بزنن ــتار تخمی ــر روی پیوس ــی ب ــردن عالمت ــخص ک مش
مقیــاس جنبــه ای انتزاعــی از میــزان تــالش فــرد را مــورد ارزیابــی قرار 
ــزان  ــز می ــق تمای ــترال از طری ــون را زجس ــن آزم ــی ای ــد. روای می ده
ــده  ــائل پیچی ــه مس ــی ک ــده در دو گروه ــرف ش ــی ص ــالش ذهن ت
هوشــی و مســائل ســاده ریاضــی را حــل می کردنــد، مطلــوب گــزارش 
نمــوده و همچنیــن پایایــی آزمــون بازآزمــون را 0/88 گــزارش نمودنــد 
]34[، پایایــی در جمعیــت ایرانــی آن نیــز از روش آزمــون بــاز آزمــون، 

ــا 0/86 بدســت آمــده اســت ]35[. ــر ب مقــدار همبســتگی براب
رونــد اجرای پژوهــش: محــل گرفتن آزمــون و انجــام مصاحبــه، در 
اتــاق مربــوط بــه روانشــناس مرکــز بــود. بعــد از انتخــاب آزمودنی هــا، 
ــر اســاس مصاحبــه بالینــی و توجــه بــه مالک هــای ورود و خــروج،  ب
ــرای  ــات ب ــودن اطالع ــه ب ــل محرمان ــش و اص ــام پژوه ــدف از انج ه
ــرای  ــی ب ــت کتب ــا رضای ــپس از آنه ــرح داده و س ــی، ش ــر آزمودن ه
شــرکت در پژوهــش گرفتــه می شــد. در مرحلــه بعــد، پــس از اعــالم 
آمادگــی آزمودنــی، ابتــدا تکلیــف مربــوط بــه کارکــرد بــه روز کــردن 
اجــرا می شــد، و پــس از اتمــام تکلیــف، مقیــاس اندازه گیــری تــالش 
ذهنــی صــرف شــده در جلــو آزمودنــی گذاشــته و از آنهــا درخواســت 
ــر  ــورد نظ ــف م ــرای تکلی ــه ب ــی ک ــالش ذهن ــزان ت ــه می ــد ک می ش

ــد. ــت بزنن ــاس عالم ــد را روی مقی صــرف کرده ان
ــورد  ــاری SPSS م ــزار آم ــش 23 نرم اف ــتفاده از ویرای ــا اس ــج ب نتای
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد، شــاخص های آمــار توصیفــی، نتایــج 
ــل  ــون تحلی ــون Kolmogorov–Smirnov و Leven، و آزم آزم
واریانــس چنــد متغیــری )مانــوا( و آزمــون تعقیبــی توکــی، در ادامــه 

ارائه شد.
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یافته ها
جــدول 1، فراوانــی و درصــد آزمودنی هــای هــر گــروه را بــه تفکیــک 
ــان نشــان می دهــد. جــدول  ســن، تحصیــالت، تأهــل، و اشــتغال آن
ــروه در  ــه گ ــر س ــای ه ــار، آزمودنی ه ــراف معی ــن و انح 2، میانگی
ــزان  ــردن و می ــه روز ک ــف ب ــه تکلی ــوط ب ــای مرب ــداد یادآوری ه تع

ــد. ــف را نشــان می ده ــن تکلی ــی صــرف شــده در ای ــالش ذهن ت
بــرای اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس، فــرض نرمــال بودن 
 ،Kolmogorov–Smirnov ــون ــتفاده از آزم ــا اس ــع ب توزی
Kolmogorov– z مــورد آزمــون قــرار گرفــت آزمــون

Smirnov هــر ســه گــروه در نمره هــای متغیــر وابســته، 
معنــادار نشــد کــه بــدان معنــی اســت کــه توزیــع ایــن گروه هــا 
ــتفاده  ــرای اس ــدارد. ب ــاداری ن ــاوت معن ــال تف ــع نرم ــا توزی ب
ــن  ــط بی ــد رواب ــری بای ــس چندمتغ ــل واریان ــون تحلی از آزم
ــن  ــه ای ــن مطالع ــه در ای ــد ک ــی باش ــته خط ــای وابس متغیره
ــب  ــت. ضری ــرار گرف ــد ق ــی و تأیی ــورد بررس ــز م ــرض نی ف
همبســتگی بیــن متغیرهــای وابســته بیــن )0/44 تــا 0/26( بــه 
دســت آمــد، که حاکــی از همبســتگی متوســط بیــن متغیرهای 
وابســته می باشــد. و در نهایــت مفروضه هــای برابــری واریانــس 
بــا آزمــون Leven، همگنــی ماتریس هــای واریانــس بــا 

اســتفاده از آزمــون M باکــس مــورد آزمــون قــرار گرفــت، کــه 
ســطح معنــاداری آمــاره F بزرگ تــر از 0/05 بــود، کــه حاکــی 
ــر وابســته  ــای متغی ــان واریانس ه ــادار می ــاوت معن ــدم تف از ع

بــود.
ــورد بررســی شــرایط  ــای م ــه داده ه ــان از اینک ــس از اطمین پ
اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس را دارنــد، از آزمــون تحلیل 
واریانــس چندمتغیــری اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول 
ــل  ــون تحلی ــج آزم ــه نتای ــدول 3، ک ــده اســت. ج 3، آورده ش
واریانــس چندمتغیــری را نشــان می دهــد حاکــی از ایــن اســت 
کــه اثــر معنــاداری بــرای عامــل عضویــت گروهــی وجــود دارد. 
ایــن اثــر چندمتغیــری نشــان می دهــد کــه بیــن ســه گــروه در 
ــادآوری  ــح، ی ــادآوری صحی ــرد )ی ــی عملک ــای اثربخش مؤلفه ه
ــردازش  ــدی پ ــذف( و کارآم ــوری و ح ــادآوری ف ــری، ی تأخی
)میــزان تــالش ذهنــی صــرف شــده( تفــاوت معنــاداری وجــود 
المبــدای  ضریــب   =  0/14  ،F  =  27/22،P  >  0/001( دارد 
ــاوت  ــودن تف ــرای مشــخص نم ــر(. ب ــدازه اث ــز، 0/62 = ان ویلک
ــرد و  ــی عملک ــای اثربخش ــک از مؤلفه ه ــر ی ــروه در ه ــه گ س
کارآمــدی پــردازش، نتایــج آزمــون اثــرات بین گروهــی در 

جــداول 4 و 5، آورده شــده اســت.

جدول 1: ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ها به تفکیک گروه ها
سوء مصرف کنندهتحت درمان متادونبهنجار

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
تحصیالت
413/3723/3620ابتدایی
723/3723/3826/7سیکل
1136/71343/31446/7دیپلم

826/731026/7لیسانس
سن

18-23723/3516/7516/7
24-29826/71033/31136/7

30-34723/3826/7930
35-40826/7723/3516/7

تأهل
1446/718601653/3مجرد

1653/39301136/7متأهل
00310310مطلقه

اشتغال
6209301136/7بیکار
15501756/71550آزاد

723/3315310کارمند
26/713/313/3محصل
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جدول 2: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان هر گروه در نمرات مربوط به تکلیف به روز کردن و میزان تالش ذهنی

انحراف معیارمیانگینتعداد

یادآوری صحیح

3031/26/53تحت درمان متادون

3035/56/4بهنجار

3026/75/6سوء مصرف کننده مواد

یادآوری تاخیری

30115/26تحت درمان متادون

307/55/18بهنجار

3014/35/41سوء مصرف کننده مواد

یادآوری فوری

303/82/7تحت درمان متادون

303/72/3بهنجار

304/32/7سوء مصرف کننده مواد

حذف

302/11/7تحت درمان متادون

301/61/6بهنجار

302/62/07سوء مصرف کننده مواد

تالش ذهنی

3060/14/45تحت درمان متادون

30503/47بهنجار

3069/54/42سوء مصرف کننده مواد

جدول 3: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه سه گروه درمؤلفه های اثربخشی عملکرد و کارآمدی پردازش

اندازه اثرسطح معناداریFدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهارزش آمارینام آزمون

1/061016818/930/0010/53آزمون اثر پیالیی

0/141016627/220/0010/62آزمون المبدای ویلکز

4/551016437/330/0010/69آزمون اثر هتلینگ

4/2158470/850/0010/80آزمون بزرگترین ریشه روی

نتایــج جــدول 4، حاکــی از آن اســت آمــاره F بــرای دو نمــره 
ــح )F = 14/92 و  ــادآوری صحی ــی ی ــون یعن ــرات آزم از نم
ــری )F = 12/04 و 0/001 <  ــادآوری تأخی P > 0/001( و ی
ــنجید و  ــرد را می س ــی عملک ــه اثربخش ــردن ک ــه روز ک P( ب
ــدی  ــه کارآم ــی صــرف شــده ک ــالش ذهن ــرای ت ــن ب همچنی

 ،)P  >  0/001 و   F  =  172/2( می ســنجید  را  پــردازش 
معنــادار اســت. بعــد از معنــادار شــدن آزمــون F بــرای 
ــم،  ــا ه ــا ب ــک گروه ه ــک ت ــن ت ــاوت بی ــردن تف ــخص ک مش
ــج آن در  ــه نتای ــد، ک ــتفاده ش ــی اس ــی توک ــون تعقیب از آزم

ــت. ــده اس ــدول 5 آورده ش ج
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جدول 4: نتایج تحلیل واریانس برای آزمون اثرات بین گروهی در مؤلفه های اثربخشی عملکرد و کارآمدی پردازش

سطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

14/920/001یادآوری صحیح

1152/862576/43بین گروهی

3359/638738/61درون گروهی

4512/589کل

12/40/001یادآوری تأخیری

693/82346/9بین گروهی

2433/88727/97درون گروهی

3127/689کل

0/460/63یادآوری فوری

6/4623/23بین گروهی

606/43876/9درون گروهی

612/989کل

2/040/135حذف

14/0227/01بین گروهی

297/63873/42درون گروهی

311/6589کل

172/200/001تالش ذهنی

5707/2222853/611بین گروهی

1441/668716/57درون گروهی

7148/8889کل

نتایــج جــدول 5، حاکــی از ایــن اســت کــه ســه گــروه در بعــد 
ــر  ــا یکدیگ ــردن ب ــه روز ک ــرد ب ــرد در کارک ــی عملک اثربخش
تفــاوت معنــاداری دارنــد. بــه ایــن صــورت کــه گــروه بهنجــار 
ــم از  ــادون )P > 0/02( ه ــان مت ــت درم ــروه تح ــم از گ ه
گــروه ســوءمصرف کننــدگان مــواد )P > 0/001( در یــادآوری 
ــری  ــادآوری تأخیــری، عملکــرد اثربخش ت صحیــح و هــم در ی
ــادون و  ــان مت ــت درم ــروه تح ــن دو گ ــن بی ــد. همچنی دارن
گــروه ســوء مصــرف کننــده مــواد، در یــادآوری صحیــح )0/01 
ــاداری  ــاوت معن ــری )P > 0/04(، تف ــادآوری تأخی < P( و ی
وجــود دارد بــه ایــن صــورت کــه گــروه تحــت درمــان متــادون 
عملکــرد اثربخش تــری از گــروه ســوء مصــرف کننــدگان 

ــد. مــواد، دارن

در بعــد کارآمــدی پــردازش کــه از طریــق میــزان تــالش ذهنی 
صــرف شــده، ســنجیده شــد نتایــج جــدول 5، حاکــی از ایــن 
ــردازش تفــاوت  اســت کــه گــروه بهنجــار از نظــر کارآمــدی پ
معنــادار بــا گــروه ســوءمصرف کننــدگان مــواد )P > 0/001( و 
ــد. بنابرایــن  گــروه تحــت درمــان متــادون )P > 0/001(، دارن
افــراد گــروه ســوءمصرف کننــدگان مــواد و افــراد تحــت درمــان 
ــتند.  ــر هس ــردازش ضعیف ت ــدی پ ــر کارآم ــادون از نظ ــا مت ب
ــواد، و  ــدگان م ــرف کنن ــوء مص ــروه س ــن دو گ ــن بی همچنی
ــردازش  ــادون از نظــر کارآمــدی پ ــا مت ــان ب گــروه تحــت درم
تفــاوت معنــاداری وجــود دارد )P > 0/001(. بــه ایــن صــورت 
ــردازش  ــدی پ ــواد، کارآم ــدگان م ــوءمصرف کنن ــروه س ــه گ ک
ــد. ــه گــروه تحــت درمــان متــادون دارن ــری نســبت ب ضعیف ت
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جدول 5: نتایج آزمون تعقیبی توکی بین گروهها در آزمون به روز کردن

سطح معناداریخطای استانداردتفاوت میانگین

یادآوری صحیح

متادون

4/331/60/02بهنجار

4/331/60/019سوء مصرف کننده

بهنجار

8/761/60/001سوء مصرف کننده

یادآوری تأخیری

متادون

3/51/360/03بهنجار

3/31/360/04سوء مصرف کننده

بهنجار

6/81/360/001سوء مصرف کننده

تالش ذهنی

متادون

10/161/050/001بهنجار

9/331/050/001سوء مصرف کننده

بهنجار

19/51/050/001سوء مصرف کننده

بحث
ــه  ــا هــدف مقایســه نقایــص عصب شــناختی کــه ب مطالعــه حاضــر ب
ــه  ــردن حافظ ــه روز ک ــرد ب ــد روی کارک ــا تأکی ــژه در اینج ــور وی ط
ــدر  ــواد مخ ــدگان م ــرف کنن ــوء مص ــروه س ــه گ ــود، در س ــال ب فع
ــروه  ــادون، و گ ــا مت ــان ب ــت درم ــروه تح ــاک(، گ ــن و تری )هروئی
ــت  ــن اس ــی از ای ــده حاک ــت آم ــج بدس ــد. نتای ــام ش ــار، انج بهنج
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 
ــن  ــود. همچنی ــروه بهنجــار ب ــر در گ ــر و کارآمدت ــرد اثربخش ت عملک
گــروه تحــت درمــان متــادون بــه طــور معنــاداری اثربخشــی عملکــرد 
و کارآمــدی پــردازش بهتــری نســبت بــه گــروه ســوءمصرف کنندگان 

مــواد داشــتند.
ــان  ــت درم ــروه تح ــال در گ ــه فع ــرد حافظ ــه عملک ــه ک ــن یافت ای
متــادون از گــروه بهنجــار ضعیف تــر ولــی از گــروه ســوءمصرف 
کننــدگان مــواد بهتــر اســت، می توانــد در راســتای یافته هــای 
تحقیقــات کریمیــان بافقــی و همــکاران ]8[، قنبــری و همــکاران ]9[، 

ارام و همــکاران ]11[ و ســیمون و همــکاران ]12[ باشــد. همچنیــن 
ایــن یافتــه کــه افــراد دو گــروه در کارکــرد حافظــه فعــال ضعیف تــر از 
گــروه بهنجــار هســتند بــا یافته هــای یــان و همــکاران ]3[، کریمیــان 
بافقــی و همــکاران ]8[، قنبــری و همــکاران ]9[، هنــری و همــکاران 

]10[ همخــوان اســت.
ــناختی در  ــیب ش ــای آس ــرای یافته ه ــی ب ــح احتمال ــن توضی چندی
ــص  ــادون وجــود دارد. نقای ــواد مخــدر و مت ــده م ــراد مصــرف کنن اف
آســیب شــناختی در معتــادان بــه مــواد مخــدر ممکــن اســت ناشــی 
ــرف  ــراد مص ــد. اف ــدر باش ــواد مخ ــوءمصرف م ــتقیم س ــر مس از تأثی
کننــده مــواد مخــدر ماننــد هروئیــن و تریــاک، و افــراد تحــت درمــان 
بــا متــادون، در تکالیــف حافظــه نمــرات پایین تــری می گیرنــد. 
ایــن موضــوع کــه مــواد مخــدر بــر اثــر عبــور از ســد خونــی مغــزی 
مســتقیماً بــر دســتگاه عصبــی مرکــزی تأثیــر می گــذارد، در مطالعات 
آزمایشــگاهی روی حیوانــات مــورد تأییــد قــرار گرفته انــد. تحقیقــات 
نشــان داده انــد کــه مــواد مخــدر بــر هیپوکامــپ کــه نقــش اساســی 
ــر آمیگــدال جانبــی کــه  در شــکل گیری حافظــه دارد و همچنیــن ب
ــذارد ]3, 13[.  ــر می گ ــش دارد، اث ــه نق ــت حافظ ــم و تثبی در تحکی
ــه  ــت ک ــی اس ــتای تحقیقات ــه در راس ــن مطالع ــج ای ــن نتای همچنی
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مصــرف هروئیــن باعــث، تداخــل شــیمی عصبــی و اختــالل عملکــرد 
نواحــی مغــز شــامل، نواحــی تگمنتــال جانبــی، هســته های آکومبــن، 
آمیگــدال، و کرتکــس پــره فرونتــال کــه در نتیجــه مصــرف کننــدگان 
مــواد مخــدر ماننــد هروئیــن و تریــاک در کارکردهــای اجرایــی شــامل 

ــود ]6-4[. ــه و حافظــه می ش ــری، توج ــازداری، انعطــاف پذی ب
ــک و  ــرل توجــه آیزن ــه کنت ــده از نظری ــه برآم ــی ک ــن تببین همچنی
همــکاران ]23[ بــرای آســیب دیــدن کارآمــدی پــردازش و اثربخشــی 
عملکــرد در کارکــرد بــه روز کــردن در افــراد ســوء مصــرف کننــده، 
می باشــد ایــن اســت ایــن نظریــه دو سیســتم توجهــی متعامــل یعنــی 
سیســتم هدف گــرا و سیســتم محرک گــرا، را فــرض می کنــد. هــر دو 
سیســتم مســئول فراینــد کنتــرل توجــه هســتند. سیســتم هدف گــرا 
از اهــداف جــاری، انتظــارات، و دانــش فــرد متأثــر می شــود و 
ــای  ــردازش ارادی توجــه اســت، کارکرده ــردن پ ــرل ک مســئول کنت
ــرد.  ــام می گی ــز انج ــانی مغ ــه پیش پیش ــط قطع ــتم توس ــن سیس ای
سیســتم محرک گــرا بــه وســیله ویژگی هــای محــرک، هدایــت 
ــی- ــه گیجگاه ــط قطع ــتم توس ــن سیس ــای ای ــود. کارکرده می ش
ــتم  ــرد. سیس ــام می گی ــکمی، انج ــانی ش ــس پیش ــه ای و کرتک آهیان
ــرار  ــورد بررســی ق ــدزا م ــرای محــرک تهدی محرک گــرا، محیــط را ب
می دهــد. تحــت شــرایط غیرتهدیــد کننــده، ایــن دو سیســتم یعنــی 
سیســتم هدف گــرا و سیســتم محرک گــرا، در حالــت تعــادل هســتند، 
ــف  ــا تکلی ــط ب ــده غیرمرتب ــکار تهدیدکنن ــه اف ــرایطی ک ــا در ش ام
ــه  ــرا غلب ــتم هدف گ ــر سیس ــرا ب ــتم محرک گ ــود، سیس فعال می ش
پیــدا می کنــد. ایــن تغییــر تعــادل بــه نفــع سیســتم محرک گــرا بــه 
ــد تســهیل  ــد بررســی تهدی ــه فرآین ــرد ک ــن خاطــر انجــام می گی ای
ــزی و  ــد برنامه ری ــش تهدی ــرای کاه ــی ب ــس العمل های ــود و عک ش
ــه  ــد ک ــرض می کنن ــه ف ــرل توج ــردازان کنت ــه پ ــود. نظری ــرا ش اج
تغییــر منابــع بــه ســمت سیســتم توجهــی محرک گــرا باعــث کاهــش 
ــتم  ــط سیس ــت توس ــه می توانس ــود ک ــی می ش ــع در دسترس مناب
ــه کار گرفتــه شــود  ــرای کنتــرل ارادی توجــه ب توجهــی هدف گــرا ب
ــع  ــا تکلیــف، مناب ــکار غیــر مرتبــط ب ــه ایــن صــورت کــه اف ]23[. ب
ــه کار  ــورد نظــر، را ب ــف م ــرای انجــام تکلی شــناختی در دســترس ب
ــای  ــتفاده از راهبرده ــه اس ــور ب ــرد را مجب ــه ف ــرد، در نتیج می گی
ــرای  ــی ماننــد افزایــش تــالش ذهنــی و افزایــش زمــان الزم ب جبران
ــدن  ــت آســیب دی ــن وضعی ــه نتیجــه ای ــد، ک ــف می کن انجــام تکلی
ــرد اســت،  ــدن اثربخشــی عملک ــت مان ــی ثاب ــردازش ول ــدی پ کارآم
ــورد نظــر  ــف م ــه تکلی ــد ک ــه وجــود می آی ــی ب ــدی وقت ســناریو بع
تقاضاهایــی در حیطــه توجــه داشــته باشــد و خودگویی هــا یــا افــکار 
ــای  ــی راهبرده ــه حت ــاد باشــد، ک ــدر زی ــف آنق ــا تکلی ــط ب غیرمرتب
ــظ  ــث حف ــد باع ــد، نتوان ــز دارن ــی نی ــرد انگیزش ــه کارک ــی ک جبران
اثربخشــی عملکــرد شــود کــه در ایــن وضعیــت اثــر بخشــی عملکــرد 
و کارآمــدی پــردازش بــا هــم آســیب می بینــد ]36[. از آنجایــی کــه 

افــراد ســوء مصــرف کننــده یــا افــراد تحــت درمــان متــادون معمــوالً 
ــه ســمت  ــواد، وسوســه ب ــه مصــرف م خــود اشــتغالی هایی راجــع ب
ــی و شــخصی  ــی خانوادگ ــواد در زندگ ــه م ــوط ب ــواد، مســائل مرب م
ــالل در  ــث اخت ــکار باع ــن اف ــاالً ای ــس احتم ــد ]37[ پ ــود دارن خ
ــود. و  ــرا می ش ــال اج ــف در ح ــه تکلی ــوط ب ــات مرب ــردازش اطالع پ
در نتیجــه ایــن شــرایط عملکــرد فــرد در دو بعــد کارآمــدی پــردازش 
و اثربخشــی عملکــرد در کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال دچــار 

ــود. ــالل می ش اخت
از محدودیت هــای ایــن پژوهــش می تــوان بــه عــدم آگاهــی از 
ــواد، و  ــرف م ــه مص ــروع ب ــل از ش ــراد قب ــناختی اف ــای ش کارکرده
ــروه  ــا گ ــوان تنه ــه عن ــر ب ــیت مذک ــه جنس ــروه نمون ــتفاده از گ اس

ــود. ــاره نم ــی، اش ــورد بررس م

نتیجه گیری
ــراد تحــت درمــان متــادون می تواننــد عملکــرد  ایــن موضــوع کــه اف
بهتــری نســبت بــه گــروه ســوء مصــرف کننــدگان مــواد مخدر داشــته 
باشــند، می توانــد 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 
ــس  ــادون ایجــاد شــود ]38[. پ ــرک مت ــی ت ــک دوره طوالن ــد از ی بع
اثــر مــواد مخــدر کــه در اینجــا منظــور تریــاک، هروئیــن و متــادون 
اســت، بــر کارکــرد بــه روز کــردن حافظــه فعــال می توانــد همیشــگی 
ــه روز  ــرد ب ــی کارک ــای اصل ــی از مولفه ه ــه یک ــی ک ــد. از آنجای نباش
ــه ایــن صــورت کــه  کــردن، انعطــاف پذیــری شــناختی اســت ]7[ ب
فــرد بتوانــد محرک هــای موجــود در حافظــه فعــال را بــا محرک هــای 
جدیــد جایگزیــن کنــد، بــدون اینکــه اصــراری بــر اســتفاده مــداوم از 
محرک هــای قدیمــی موجــود در حافظــه فعــال داشــته باشــد، پــس به 
نظــر می رســد ســودمند خواهــد بــود اگــر از رویکردهــای درمانــی کــه 
بــه طــور ویــژه بــر افزایــش انعطاف پذیــری شــناختی در فــرد توجــه 
ــروه از  ــن گ ــرای ای ــکی ب ــج پزش ــای رای ــار درمان ه ــد، در کن می کنن
افــراد اســتفاده نمــود. همچنیــن ایــن دو گــروه از افــراد می تواننــد بــه 
ــوزش و  ــر آم ــی ب ــا و درمان هــای مبتن ــی از بیشــتر برنامه ه طــور کل
ــای توانبخشــی،  ــه مهارت ه ــناختی از جمل ــای ش ــوزی مهارت ه بازآم

حافظــه و حــل مســأله ســود ببرنــد.

سپاسگزاری
نویســندگان بــر خــود الزم می داننــد کــه از کلیــه مشــارکت کنندگان 
و مســئولین کلینیک هــای تــرک اعتیــاد شــهر شــیراز، کــه در انجــام 
ایــن پژوهــش همــکاری کردنــد، کمــال تشــکر و قدردانــی را داشــته 
ــه  ــن مطالع ــا ای ــع مرتبــط ب ــه تعــارض مناف ــاً هیچگون باشــند. ضمن

بیــن نویســندگان وجــود نــدارد.
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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.
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