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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه فرایندهای شناختی (حافظه کاری و بازداری پاسخ) در افراد وابسته به
متآمفتامین بود.پژوهش حاضر از نوع علی–مقایسهای است .جامعه پژوهش کلیه افراد وابسته به متآمفتامین
و افراد غیروابسته به مواد در شهر ایالم بودند .روش نمونهگیری پژوهش حاضر به شیوه دردسترس و نمونه
پژوهش شامل  93نفر وابسته به متآمفتامین ،و  93نفر از افراد عادی بود .از آزمون رنگ-واژه استروپ(نوع
رایانهای) برای ارزیابی بازداری پاسخ و برای ارزیابی حافظه کاری نیز خرده آزمون فراخنای ارقام حافظه
وکسلر(نوع رایانهای) مورد استفاده قرار گرفت .دادهها با روش آماری واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل
شد .نتایج نشان داد عملکرد افراد وابسته به متآمفتامین درمؤلفه های فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای
ارقام معکوس با گروه بههنجار تفاوت معناداری دارد .همچنین عملکرد افراد وابسته به متآمفتامین در
بازداری پاسخ تفاوت معناداری با گروه بههنجارداشت ولی در مؤلفههای زمان واکنش همخوان و زمان
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واکنش ناهمخوان و مؤلفه های بدون پاسخ ناهمخوان تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد .نتایج
پژوهش نشان داد که وابستگی به متآمفتامین تأثیر معناداری بر حافظه کاری و بازداری پاسخ افراد وابسته
دارد.

واژگان کلیدی:بازداری پاسخ ،حافظه کاری ،وابستگی به مت آمفتامین ،واکنش همخوان،
واکنش نا همخوان.

مقدمه
اعتیاد به دارو یا مواد در سراسر جهان امری معمول است که منجر به مشکالت جدی میشود
(ری و کسیر .) 1339 ،8با وجود افزایش دانش در زمینه اثرات مضر مواد ،استفاده از آن در
سراسر جهان در حال افزایش است (گابر ،سیلور و یوگلن تاد .)1332 ،1امروزه در میان همهی
داروها ،متآمفتامین 9بهطور برجسته استفاده میشود (کالچستین ،نوتن و گرین )1339 ،9و
سوء مصرف آن به صورت همه گیر و جهانی در حال افزایش است (مردیس ،جاف ،لی و
ساکسون .)1335،5استفاده طوالنی این ماده با آسیبهای شناختی (سیمون ،دین ،کوردوا،
مونترسو و الندن13836،؛ پالوس و همکاران1331 ،؛ گونزالس و همکاران1339 ،؛ شتی و
همکاران1383 ،؛ نورداهل و همکاران )1339 ،وعصب روانشناختی(2کوینتون و یاماتو،1
 )1336از جمله آسیب به حافظه گذشتهنگر ،عملکرد اجرایی(3اسکات و همکاران)1332 ،
و حافظه کاری (فو و تم )1381 ،همراه است که در طول استفاده آشکار شده و بعد از ترک
باقی میماند(نورس 83و همکاران.)1389 ،
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این آسیبها ممکن است حاصل اثرات اختالل در چندین سیستم نوروترانسمیتری در
قشر مغز باشد (کوینتون و یاماتو ،)1336،8از جمله این سیستمها میتوان به سیستمهای
نورآدرنرژیک ،دوپامینرژیک (جانسون و همکاران ،)1336 ،سروتونرژیک و
گلوتامینرژیک اشاره کرد (مردیس و همکاران)1335 ،؛ که باعث اختالل در جسم مخطط،
قشر سینگوالی پیشین ،قشر پیش پیشانی(دیدویسون ،لی ،الینود1335 ،؛ دیدویسون و
همکاران )1338 ،و کاهش حجم هیپوکامپ در افراد میگردد(اریکاب 1و همکاران)1388 ،
و بعد از دوره طوالنی ترک باقی میماند( آکیاما .)1388،9آمیگدال ممکن است در نقص
شناختی مشاهده شده در افراد وابسته به متآمفتامین دخیل باشد که می تواند درتصمیمگیری
(پالوس ،تاپرت ،اسچوکیت ،)1335 ،9حافظه کاری (چنج و همکاران )1331 ،و اجبار در
استفاده مداوم از مواد (البمن ،یوسل ،پنتلیز )1339 ،5نقش داشته باشد .همچنین کاهش
دوپامین در قشر پیش پیشانی موجب اختالالت شناختی در کارکردهای اجراییمیشود
(لوسیانا ،نلسون )8331،6که گستره وسیعی از فرآیندهای شناختی و تواناییهای رفتاری نظیر
توانایی حلمسئله ،2توجه ،استدالل ،1سازماندهی ،3برنامهریزی (علیزاده ،)1336 ،بازداری
پاسخ و حافظه کاری 83را در بر میگیرد .مطالعات نشان داده افراد وابسته به متآمفتامین در
حافظه کاری (جانسون و همکاران )1336 ،و بازداری پاسخ (نستور ،قهرمانی ،مونتروسو،
الندن )1388 ،88نقایصی نشان میدهند .بازداری پاسخ به عنوان منع عمدی رفتار جاری یاخود
بخودی ،تعریف میشود .میتوان گفت بازداری پاسخ با قطع دارو مرتبط است ،زیرا پاسخ
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شرطیشده سریع جستجو برای دارو ممکن است بهوسیله مکانیسم مشابهی مانند بازداری
پاسخهای حرکتی رخ دهد(فیالمور.)1339 ،8
نقص بازداری پاسخ ممکن است بهطور خاص با وابستگی به متآمفتامین و
نابهنجاریهایی در نواحی پیشانی وعقدههای پایهای افراد وابسته شامل سطوح پایین
انتقالدهندههای عصبی دوپامین و سروتونین ارتباط داشته باشد(اسکین1وهمکاران1338 ،؛
ولکو 9وهمکاران .)1338 ،اختالل بازداری یا ناتوانی در بازداری پاسخ بهگونهای مناسب
محصول فرایندهای حافظه کاری است (راپورت9و همکاران .)1338 ،مطالعات نشان داده
متآمفتامین باعث آسیبهایی در کارکردهای اجرایی ازجمله حافظه کاری (کالچستین و
همکاران )1339 ،میشود.
با توجه به آسیب حافظه کاری و بازداری پاسخ بهعنوان مهمترین کارکردهای اجرایی
قشر پیش پیشانی در افراد وابسته به متآمفتامین ،این مطالعه در نظر دارد تا حافظه کاری و
بازداری پاسخ را در افراد وابسته مورد پژوهش قرار دهد .لذا سؤال اساسی پژوهش حاضر
این است که آیا افراد وابسته به متآمفتامین در مقایسه با افراد غیروابسته ،عملکرد
ضعیفتری در انجام تکالیف مربوط به حافظه کاری و بازداری پاسخ نشان میدهند؟

روش پژوهش
این پژوهش از نوع پسرویدادی (علی -مقایسهای) است .جامعه آماری متشکل از افراد
وابسته به متآمفتامین و افراد بهنجار شهر ایالم بود .نمونه پژوهش حاضر شامل  63نفر (93
نفر وابسته به متآمفتامین و  93نفر از افراد عادی) بود .آزمودنیها با روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند .افراد وابسته از مراکز ترک اعتیاد ایالم انتخاب شدند و پس از موافقت
کتبی برای شرکت در پژوهش با در نظر گرفتن مالکهای ورود و خروج مورد بررسی قرار
گرفتند.
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مالکهای ورود به گروههای مورد مطالعه شامل موارد زیر میباشد )8 :داشتن دست کم
سواد راهنمایی  )1قرار داشتن در طیف سنی  18تا  93سال  )9تشخیص وابستگی بر اساس
مالکهای )9 DSM-IV-TRمدت زمان مصرف متآمفتامین حداقل 8-83سال باشد )5
میزان ماده مصرفی  1-5گرم در هفته باشد.
مالکهای خروج شامل موارد زیر میباشد )8 :دارا بودن مالکهای تشخیصی سایر
اختالالت روانپزشکی بر طبق  )1 DSM-IV-TRاستفاده همزمان متآمفتامین با سایر مواد
 )9بیماری طبی و نورولوژیکی مثل سکته مغزی یا اختالل تشنج.
ابزارها

آزمون حافظه کاری وکسلر (نوع رایانهای) :نوع رایانهای خردهمقیاس فراخنای ارقام
مقیاس هوش وکسلر است که برای اندازهگیری حافظه کاری از آن استفاده شد .فراخنای
ارقام ،خرده مقیاس حافظه کاری چهارمین ویراست مقیاس هوشی وکسلر است که از دو
قسمت تشکیل شده است :فراخنای ارقام روبه جلو و فراخنای ارقام معکوس.
ضریب پایایی درونی مقیاس حافظه کاری وکسلر بسیار باال و دارای ضریب اعتبارباالتر
از  33میباشد .اعتبار آزمون –پسآزمون این تکلیف با ضریب اعتبار 13-13
میباشد(چونگ .)1333 ،در ایران در پژوهشی که توسط سائد ،روشن و مرادی (،)8916
انجام گرفت میزان پایایی این آزمون با روش آلفای کرنباخ  ./29و با روش نیمهکردن./25
به دست آمد.
آزمون رنگ -واژه استروپ (نوع رایانهای) :این آزمون بر اساس زبان برنامهنویسی
دلفی آماده شده است .در شکل رایانهای این آزمون دو مرحله وجود دارد :مرحله اول:تمرین
و شناخت رنگها و جای صفحهکلید است .مرحله دوم :در این مرحله تعداد  91کلمه رنگی
همخوان و  91کلمه ناهمخوان به شرکت کننده نمایش داده میشود .منظور از کلمات
همخوان ،یکسان بودن رنگ کلمه با معنای کلمه است و منظور از کلمه ناهمخوان ،متفاوت
بودن رنگ کلمه با معنای کلمه است .محققان بر این باورند که تکلیف رنگ – واژه (مرحله
دوم آزمایش) انعطافپذیری ذهنی ،تداخل و بازداری پاسخ را اندازهگیری میکند .اعتبار
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این آزمون از طریق بازآزمایی در دامنهای از  3/13تا  3/38گزارش شده است(لزاک،
هاویسون و لورینگ .)1339 ،
روند اجرای پژوهش :در این پژوهش ،پس از هماهنگی با اداره کل بهزیستی استان
ایالم 93 ،نفر از افرادی که معیارهای تشخیص وابستگی به متآمفتامین داشتند از چند مرکز
ترک اعتیاد(میالد ،امید فردا و ابتکار) شهر ایالم انتخاب شدند .دو گروه وابسته به
متآمفتامین و بههنجار بر اساس سن ،جنس و تحصیالت همتا شدند .ابتدا از آزمودنیها
شرح حال گرفته شد ،سپس آزمون حافظه کاری وکسلر اجرا گردید و پس از ده دقیقه
استراحت بر اساس آزمون رنگ  -واژه استروپ مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافتههای پژوهش
شرکت کنندههای مورد مطالعه در دو گروه پژوهش (وابسته به متآمفتامین ،افراد بههنجار)
قرار داشتند .میانگین سن دو گروه به ترتیب نشان داد که میانگین سنی افراد وابسته به
متآمفتامین  29/30و افراد بههنجار  11/93میباشد .نتایج نمرات در حافظه کاری و
بازداری پاسخ برای دو گروه مورد بررسی در جدول یک ارائه شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد عملکرد گروهها در آزمون حافظهی کاری و بازداری پاسخ
گروهها

حافظه کاری
بازداری پاسخ

وابسته

بهنجار

میانگین( انحراف استاندارد)

میانگین( انحراف استاندارد)

فراخنای ارقام رو به جلو

)9/32(8/51

)5/39(8/15

فراخنای ارقام معکوس

)9/93(8/62

)9/22(8/39

جمع فراخنای ارقام

)2/92(1/22

)83/23(9/99

زمان آزمایش همخوان(ثانیه)

)53/83(3/19

)99/32(5/19

زمان آزمایش ناهمخوان(ثانیه)

)59/89(3/13

)92/83(6/85

خطا همخوان

)1/89(8/18

)3/33(8/31

خطا ناهمخوان

)89/12(5/22

)1/12(9/38
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بدون پاسخ همخوان

)3/13(8/13

)3/32(3/15

بدون پاسخ ناهمخوان

)8/13(8/26

)3/59(3/29

تعداد صحیح همخوان

)95/32(1/39

)92/39(3/33

تعداد صحیح ناهمخوان

)9/59(6/39

)99/63(9/89

)8393/39(838/61

)316/82(836/93

)8321/93(812/39

)363/33(889/93

)81/59(6/95

)1/99(9/82

زمان واکنش همخوان(میلی
ثانیه)
زمان واکنش ناهمخوان(میلی
ثانیه)
نمره تداخل

در مؤلفه فراخنای ارقام رو به جلو ،میانگین افراد وابسته به متآمفتامین  9/32و در گروه
غیروابسته  5/39است .در مؤلفه فراخنای ارقام معکوس ،میانگین افراد وابسته به متآمفتامین
 9/93و در گروه غیروابسته  9/22میباشد .در مؤلفه تعداد صحیح در محرکهای همخوان
و ناهمخوان میانگین وانحراف استاندارد افراد غیروابسته باالتر از افراد وابسته به متآمفتامین
میباشد ،یعنی افراد غیروابسته در محرکهای همخوان و ناهمخوان خطای کمتری نشان
دادهاند.
به منظور تعیین این که در کدام یک از متغیرهای وابسته بین گروههای مورد بررسی
تفاوت معنیدار وجود دارد ،از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد .بدین منظور
نتایج مربوط به حافظه کاری در جدول دو و نتایج مربوط به بازداری پاسخ در جدول سه
آمده است.
از این رو با توجه به تعدد متغیرهای وابسته برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس
چندمتغیری استفاده شد ،لذا ابتدا به منظور اطمینان از رعایت پیشفرض این آزمون (منظور
برابری کوواریانس متغیرهای وابسته در تمامی سطوح متغیر مستقل) از آزمون باکس استفاده
شد که نتایج آن حاکی از رعایت این مفروضه بود ( .)P<3/35در گام بعدی با توجه به
مقدار (=3/291المبدای ویکلز،P>3/338،

51 (=83/839و

= 3/161 ،F)8مجذور ایتا)،

مشخص شد که بین افراد وابسته به متآمفتامین و عادی در متغیر حافظه کاری به عنوان متغیر
ترکیبی وابسته تفاوت معناداری وجود دارد .همانطور که در جدول دو مشاهده میشود،
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تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته به تنهایی با استفاده از آلفای میزان شدهی بنفرونی
( )α =3/315بیانگر آن است که بین افراد عادی و وابسته در فراخنای ارقام رو به جلو(, 3/38
< )F=13/82 Pو فراخنای ارقام معکوس( )F=1/512 , P<3/38تفاوت معناداری وجود
دارد؛بطوریکه میزان حافظه کاری در افراد عادی نسبت به افراد وابسته به متآمفتامین بیشتر
میباشد.
جدول  .2نتايج مقايسه فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس افراد وابسته و عادی
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

Fمقدار

فراخنای ارقام رو به جلو

51/38

8

51/38

*13/82

فراخنای ارقام معکوس

11/38

8

11/38

*1/512

**p<0/005, *p<0/001
نتایج مربوط به بازداری پاسخ در جدول سه آمده است .با توجه به تعدد متغیرهای وابسته
برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد ،لذا ابتدا به منظور
اطمینان از رعایت پیشفرض این آزمون (منظور برابری کوواریانس متغیرهای وابسته در
تمامی سطوح متغیر مستقل) از آزمون باکس استفاده شد که نتایج آن حاکی از رعایت این
مفروضه بود (.)P<3/35
در گام بعدی با توجه به مقدار (=3/138المبدای ویکلز51( =85/591 ،P>3/338،و ،F)8
=3/233مجذور ایتا) ،مشخص شد که بین افراد وابسته به متآمفتامین و عادی در متغیر
بازداری پاسخ بهعنوان متغییر ترکیبی وابسته تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول .3نتايج مقايسه متغیرهای بازداری پاسخ افراد وابسته و عادی
مجذورات

مجموع

درجه آزادی

مجذورات

گروه

میانگین

اثر

Fمقدار

منابع تغییر

زمان آزمایش همخوان(ثانیه)

596/382

8

596/382

*1/238

زمان آزمایش ناهمخوان(ثانیه)

291/382

8

291/382

*88/398

خطا همخوان

11/182

8

11/182

*83/913
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خطا ناهمخوان

8393/933

8

8393/933

*38/119

بدون پاسخ همخوان

1/362

8

1/362

*3/199

بدون پاسخ ناهمخوان

6/662

8

6/662

**9/693

تعداد صحیح همخوان

51/382

8

51/382

*11/633

تعداد صحیح ناهمخوان

1819/362

8

1819/362

*39/912

839891/182

8

839891/182

*1/311

852116/933

8

852116/933

**6/933

8593/853

8

8593/853

*63/663

زمان واکنش همخوان(میلی
ثانیه)
زمان واکنش ناهمخوان(میلی
ثانیه)
نمره تداخل

**p<0/05*p<0/001

همانطور که در جدول سه مشاهده میشود ،تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته به تنهایی
با استفاده از آلفای میزان شدهی بنفرونی ( )α =3/339بیانگر آن است که بین افراد عادی و
وابسته درمؤلفههای بازداری پاسخ تفاوت معنیداری دارد.یافتهها نشان داده که وابستگی به
متآمفتامین بر مؤلفههای بازداری پاسخ از جمله زمان آزمایش ،تعداد خطا ،تعدادصحیح در
محرکهای همخوان و ناهمخوان تأثیر معنادار دارد که این مقادیر برای زمان آزمایش
همخوان ( ،)F=1/238 ,P<3/3395زمان آزمایش ناهمخوان ( ،)F=88/398 ,P<3/3395تعداد
خطای همخوان ( ،)F=83/913 ,P<3/3395تعداد خطای ناهمخوان (,P<3/3395
 ،)F=38/119بدون پاسخ همخوان ( ،)F=3/199 ,P<3/3395تعداد صحیح همخوان
( ،)F=11/633 ,P<3/3395تعداد صحیح ناهمخوان ( ،)F=39/912 ,P<3/3395نمره تداخل
( )F=63/663, P<3/3395میباشد .در مورد تأثیر وابستگی به متآمفتامین بر روی مؤلفههای
بدون پاسخ ناهمخوان ،زمان واکنش همخوان و زمان واکنش ناهمخوان شاهد عدم تفاوت
نمره میانگین این مؤلفههای بازداری پاسخ در دو گره وابسته و غیروابسته هستیم.
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه فرایندهای شناختی (حافظه کاری و بازداری پاسخ) در افراد
وابسته به متآمفتامین و افراد عادی بود .نتایج این مطالعه نشان داد که عملکرد افراد وابسته
به متآمفتامین در مقایسه با افراد غیروابسته در حافظه کاری ضعیفتر میباشد که با یافتههای
(وندرپالس و همکاران1333 ،؛ ماهونی و همکاران1383 ،؛ کینگ و همکاران1383 ،؛
زکریایی و همکاران1381 ،؛ راسوت و همکاران1388 ،؛ ادوارت و همکاران)1381 ،
هماهنگ و با نتایج پژوهش چونگ ( )1333ناهماهنگ میباشد .در پژوهش چونگ هیچ
تفاوت معناداری در عملکرد آزمودنیها در خردهآزمون فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای
ارقام معکوس مشاهده نشد .دلیل این تفاوت میتواند به خاطر مقدارمادهی مصرفی
آزمودنیها یا حجم نمونه پژوهش باشد .بطور کلی میتوان بیان کرد که یافتههای این
پژوهش از این عقیده که مواجهه مزمن با متآمفتامین میتواند منجر به نقایص شناختی
پایدار در انسان معتاد به متآفتامین شود ،حمایت میکند.
بچرا و مارتین( )1339با مطالعه روی افراد وابسته به الکل ،کوکایین و متآمفتامین به این
نتیجه دست یافتند که عملکرد افراد در تکالیف حافظه کاری پایینتر از سطوح نرمال
میباشد ،آنها معتقدند که نقصی که افراد وابسته به مواد در تکالیف حافظه کاری نشان
میدهند مربوط به مؤلفه عامل اجرایی مرکزی حافظه کاری میباشد.
محققان نشان دادند مدار جسم مخطط -پیشانی در تکالیف حافظه کاری بسیار با اهمیت
میباشد ،آسیبهای ساختاری به مدار جسم مخطط  -پیشانی در نتیجه مصرف متآمفتامین
باعث حواسپرتی و باال رفتن حافظه انتخابی از طریق بازداریزدایی قشر پیش پیشانی میشود
و در نتیجه منجر به کاهش توان این مدار در جریان چالشهای حافظه کاری میگردد
(راسوت و همکاران.)1388 ،
عملکرد افراد وابسته به متآمفتامین در خردهمقیاس ارقام رو به جلو حافظه کاری پایینتر
از گروه غیروابسته بود که این نتیجه با نتایج پژوهش کینگ و همکاران ( )1383هماهنگ
میباشد .همچنین در این پژوهش فراخنای ارقام معکوس افراد وابسته به متآمفتامین نسبت
به افراد غیروابسته پایین بود ،که با نتایج پژوهش (سیمون و همکاران )1333 ،همخوان بود.
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استفاده مزمن از متآمفتامین با تخریب عصبی شناختی(جانسون و همکاران1336 ،؛
کالچستین و نوتن )1332 ،از جمله آسیب در عملکرد لوب پیشانی (راسوت و همکاران،
1388؛ سالو وهمکاران )1333 ،همراه است .از آن جا که ناحیه اصلی در عملکرد حافظه
کاری ،قشر پیشانی میباشد(بچرا و داماسیو1331 ،8؛ کین وانگل ،)1333 ،بنابراین ،تخریب
عملکرد حافظه کاری در افراد وابسته به متآمفتامین قابل انتظار خواهد بود .پژوهشها نشان
داده افراد وابسته به متآمف تامین در فراخنای ارقام روبه جلو ،ارقام معکوس و آزمونهای
ارزیابی کارکردهای قشر پیشانی عملکرد پایینتری از گروه کنترل دارند(کیونها و
همکاران .)1383،همچنین نتایج نشان داد عملکرد افراد وابسته به متآمفتامین در بازداری
پاسخ تفاوت معناداری با گروه بههنجار داشت (.)p<0.001
آسیبهای شناختی که در نتیجه مصرف متآمفتامین در بسیاری از نواحی مغزی از جمله
جسم مخطط ،قشر پیشانی ،قشر سینگوالی پیشین و آمیگدال مشاهده میشود (دیویدسون،
لی ،الینود )1335 ،ممکن است در دامنه وسیعی از نقایص شناختی در افراد وابسته به
متآمفتامین از قبیل عملکرد ضعیف در تکالیف حافظه کاری ،تصمیمگیری و بازداری
اطالعات نامربوط مشاهده شود (مونترسو ،1آرون ،کوردوا ،9اکسو ،الندن.)1335 ،
تفاوت معناداری بین افراد وابسته به متآمفتامین و افراد غیروابسته در مؤلفههای آزمون
رنگ -واژه استروپ وجود داشت .بررسی عملکرد افراد وابسته به متآمفتامین در مقایسه با
افراد غیروابسته نشان داد که در مؤلفههای زمان آزمایش ،تعداد خطا ،تعداد صحیح در
محرکهای همخوان و ناهمخوان و مؤلفهی تعداد بدون پاسخ در محرک همخوان و مؤلفه
نمره تداخل تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت و عملکرد افراد وابسته به
متآمفتامین در این مؤلفهها ضعیفتر بود .نتایج این پژوهش به طور کلی با نتایج
پژوهشهای (زکریایی و همکاران1381 ،؛ نستور و همکاران1388 ،؛ کینگ و همکاران،
 ،1383سالو و همکاران )1333 ،همخوان و با نتایج پژوهش (وندرپالس و همکاران1333 ،؛
مونترسو و همکاران )1339-1335 ،ناهمخوان است.
1. Bechara & Damasio
2. Monterosso
3. Cordova
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نتایج این پژوهش به طور کلی با نتایج پژوهشهای (نستور و همکاران1388 ،؛ سیمون و
همکاران1333 ،؛ سالو وهمکاران1332 ،؛ کینگ و همکاران ،1383 ،زکریایی و همکاران،
 ،1381سالو و همکاران )1333 ،همخوان است و با نتایج پژوهش (وندرپالس و
همکاران1333،؛ مونترسو و همکاران1335 ،؛ کالچستین و همکاران )1339 ،ناهمخوان است.
وندر پالس و همکاران( )1333در مطالعه خود به بررسی نقایص کارکردهای اجرایی در
افراد وابسته بهمتآمفتامین و کوکایین پرداختند و درپژوهش خود از تکلیف قمار ایوا که
یک تکلیف تصمیمگیری پیچیده میباشد و نیاز به یکپارچگی جنبههای مختلف
کارکردهای اجرایی برای اجرای موفقیتآمیز دارد ،استفاده کردند ،نتایج نشان داد افراد
وابسته در حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی عملکرد ضعیفی دارند اما در بازداری پاسخ
عملکرد نرمالی نشان دادند .بنابراین ،یافتههای این پژوهش با یافتههای باال ناهمخوان است
که دلیل این تفاوت میتواند به خاطر نوع ابزار اندازهگیری یا نوع ماده مصرفی باشد .مونترسو
وهمکاران ( )1335دریافتند که افراد وابسته به متآمفتامین که اخیراً اقدام به ترک کردهاند
عملکرد ضعیفی در بازداری پاسخ دارند اما هیچ تفاوت معناداری بین افراد وابسته و غیروابسته
در زمان واکنش کلی وجود ندارد .همچنین میتوان گفت عملکرد بازداری پاسخ وابسته به
فعالیت کارکردی و بینقصی ساختار قشر پیشانی راست و عقدههای پایهای میباشد.
مطالعات عصبشناختی روی افراد وابسته به متآمفتامین با دامنه وسیعی از نابههنجاریهای
پیشانی /عقدههای پایهای شامل سطوح پایین انتقالدهندهی عصبی سروتونین (چانگ و
همکاران )1331 ،اشاره دارند .لذا میتوان انتظار داشت که عملکرد افراد وابسته به
متآمفتامین نسبت به افراد غیروابسته بهطور کلی در بازداری پاسخ پایینتر باشد.
یکی از محدودیتهای این پژوهش این بود که نمونهی پژوهش حاضر را فقط مردان
شهرستان ایالم تشکیل دادند ،پیشنهاد میشود در نمونه پژوهش درمطالعات آتی از روی
هردو جنس و در سایر جمعیتها باشد.
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