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Evaluation of Different Dimensions of Attentional
Functions of Opium Abusers with Short- or Long-Term
Abstinent Periods

Objective: Substance abusers have deficit in attention. Primacy and recency of drug
abuse and attentional deficit have always been open to discussion. One way of evaluating
this subject is to evaluate abusers with long- and short-term abstinent. The purpose of the
present study was to compare attentional functions of addict with short-term and longterm abstinent. Method: In this cross-sectional study, 60 opium abusers in their abstinent
periods participated from one NGO. They were divided into two groups of short-term (less
than 6 months) and long-term (above 6 months) abstinent, and were compared through the
Stroop, the Continuous Performance, and the Shifting Attention tests. Data were analyzed
through Independent T Test with SPSS Software (version 17). Results: The reaction time
of the third stage of the Stroop Test was significantly higher among the long-term than the
short-term abstinent group (P<0.05). Long-term abstinent group had higher performance
in sustaining attention (P<0.05) and shifting attention (P<0.05). There were no differences
in preservation error in both groups (p>0.05). Conclusion: Based on these findings, we
conclude that duration of abstinent is effective in attentional functions, and remediation of
cognitive functions does occur after abstinent.
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مقدمه

افراد مص��رف کننده اوپيوم نق��ص در کارکردهاي توجهي

دارند(هس��تر1و گاروان .)2004 ،2ح��ال آيا اين نقص در اثر

مصرف ايجاد ش��ده اس��ت يا خود اين نقص ب��ه طور اوليه
موجب گرايش فرد به مصرف شده است ،مورد سوال است.
از آنجايي که پژوهشگران با افرادي سروکاردارند که مصرف
کننده بوده و نقص کارکرد توجهي دارند ،بررسي اين تقدم و

تأخر در مطالعات انساني امکان پذير نيست .يک راه بررسي
اين موض��وع مطالعه افراد با دوره ه��اي کوتاه و بلند پرهيز

اس��ت .به عبارت��ي ديگر ارتباط مدت مص��رف و پرهيز مي

تواند روشنگر اين موضوع باشد.

ب��ا توجه به اث��رات زيانبخش مصرف مواد در ابعاد زيس��ت
ش��ناختي ،روانشناختي و اجتماعي و مش��كالت درمان آن،

تحقيقات زي��ادي براي روش��ن ش��دن مكانيزمهاي عصبي
دخيل در پيش��رفت و تداوم اعتياد انجام ش��ده كه برخي از
آنها مربوط به تاثير اعتياد بر سيستمهاي كاركردي مغز است

كه در اعتياد مزمن و برگشت پذير دخيلند و پيشرفت اعتياد

به طور مستقيم به اختالل در يكي از اين سيستمهاي پاداش،
انگيختگي و کارکردهاي شناختي مربوط است(موهن ،3يائو4و

کارون .)2004 ،5پژوهش��هاي انجام شده در اين خصوص با
استفاده از فنون تصويربرداري و آزمونهاي نوروسايكولوژي

نش��ان دادند كه مواد به طور شديدي در شبكه هاي عصبي-

روان��ي عدم تعادل ايج��اد كرده و منجر ب��ه كاهش فعاليت
مناط��ق مغزي مس��ئول فرايندهاي ش��ناختي از جمله رواني
کالمي ،حافظه كاري ،س��رعت پ��ردازش اطالعات ،حافظه

كه به ص��ورت ارادي در رفتارهاي هدفمند دخيل اس��ت و

تمام رفتارهاي هدفمند در يك سطح نيازمند کارکرد اجرايي

است (آرديال  .)2008 ،فرايندهاي کارکرد اجرايي كه بيش از
9

بقيه در ارتباط با مصرف مواد مورد توجه است شامل كنترل

توجه،كنت��رل بازداري و نظ��ارت رفتاري اس��ت .مطالعات
تصويربرداري و عصب روان ش��ناختي نشان داده اند افراد

معتاد س��وگيري توجه به محركه��اي مرتبط با مواد ،بازداري
ضعي��ف و ارزيابي نادرس��تي از رفتاره��اي پرخطر خويش
دارند و اين نقايص ش��ناختي خود پيش بيني كننده پيشرفت
اعتياد و احتمال بازگشت به مصرف است (وردجوگارسیا

10

و پرزگارسیا 2007 ،؛ استوارد .)2008 ،
12

11

اخت�لال در كاركرده��اي كنترل ش��ناختي به وي��ژه ناتواني

در ب��ازداري افكار تكرار ش��ونده مربوط ب��ه مواد و افزايش

توج��ه به اين محركها منجر به رفتارهاي جس��تجوي مواد و

افزايش احتمال عود مصرف حتي پس از س��الها پرهيز از آن
مي گردد(سولوويج  ،ميشي و فاکس .)1991 ،
13

14

15

از آنجايي كه بيشترين درصد مربوط به احتمال عود ،وسوسه
فرد معتاد در برابر نشانه هاي محيطي مرتبط با مواد است ،براي
مقابله با عاليم بيروني و نش��انه هاي تحريك كننده محيطي،

مطالعه مكانيزمهاي زير بنايي آن که شامل فرآيند هاي عصب

ش��ناختي و گذرگاههاي مغزي ،ضروري مي باش��د .بنابراين
در پژوهش��هاي جديدت��ر عالوه بر عوامل ذكر ش��ده ،تأكيد

بيش��تري بر نقش مغز به عنوان جايگاه پردازش نش��انه هاي

محيطي تحريك كننده ولع مصرف صورت گرفته اس��ت .به
همين دليل امروزه يكي از بحث هاي مهم در زمينه وابستگي

دراز مدت ،برنامه ري��زي ،پردازش انتخابي ،انعطاف پذيري

ش��ناختي ،تمركز توجه به تكاليف پيچيده مي گردد(برادي،6

گري 7و توليور.)2011 ،8

از بين انواع كاركردهاي شناختي ،کارکردهاي اجرايي بيش

از بقيه تحت تاثير مواد است .کارکرد اجرايي ،فرايندي است
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به مواد و س��وء مصرف ،مكانيس��م هاي نورو بيولوژي زير

س��ابق ًا مصرف کننده بودن��د و از دوره ترك كامل آنها يكماه

علي الخصوص فرآيندهاي ش��ناختي مانند انواع كاركردهاي

از بي��ن مراجع��ه كنندگان به يک انجمن م��ردم نهاد معتادان

بناي درمان وابستگي به مواد و بازگشت دوباره آن مي باشد،
توجهي كه در نتيجه مصرف طوالني مدت مواد دچار اختالل
گشته و درمان آنرا پيچيده تر مي سازند.

سوليوان ،1روزنبلوم ،2ليم 3و ففرباوم 4در افراد مصرف کننده

الي  3س��ال مي گذشت و به روش نمونه گيري در دسترس
انتخاب ش��دند .دو گروه نمونه بر اس��اس زم��ان پرهيز که

توسط آزمودني ها گزارش مي شد در پرسشنامه خصوصيات

دموگرافيك تفكيك ش��ده ،بدينگونه ك��ه افرادي كه از دوره

الکل نشان دادند که دوره هاي يک ،دو و دوازده ماهه پرهيز

پرهيز آنها يك الي شش ماه گذشته در گروه معتادان با پرهيز

فضايي ،توجه و هماهنگي حرکتي گردد.

ماه (تا حدود  3س��ال) است و هيچ سابقه مصرف مجدد در

مي تواند موجب بهبود ي��ادآوري غير کالمي ،توانايي بينايي

کوتاه مدت و گروهي كه مدت زمان پرهيز آنها بيش از شش

كاركرده��اي توجهي مورد نظر مطالعه حاضر ش��امل توجه

اي��ن زمان نداش��ته ،به عنوان معتادان ب��ا پرهيز بلند مدت به

6

از هدف پژوه��ش به صورت داوطلبانه به پرسش��نامه ها و

انتخاب��ي( 5توانايي حفظ و نگه��داري منابع توجهي بر روي

يك محرك خاص و حذف محركهاي مزاحم) ،توجه انتقالي

ش��مار رفته اند .اي��ن افراد پس از جل��ب رضايت و آگاهي

(توانايي تفسير منابع توجهي از يك محرك به محرك ديگر)

آزمونهاي نوروس��ايكولوژيك پژوهش پاسخ دادند .نتايج به

روي يك محرك خاص) مي باشد.

گروه توس��ط آزمون آماري تي مستقل مورد تجزيه و تحليل

و توجه پاي��دار( 7توانايي حفظ و نگهداري منابع توجهي بر

دست آمده از هريك از آزمونها به منظور مقايسه عملكرد دو

حال با توجه به ضرورت بررس��ي كاركردهاي توجهي در

قرار گرفت .ابزار هاي مورد استفاده عبارت بودند از:

مصرف ،پژوهش حاضر به بررسي دقيق انواع كاركردهاي

اي��ن پرسش��نامه به وس��يله پژوهش��گر و به منظ��ور تعيين

افراد با پرهيز کوتاه مدت و بلند مدت و نقش آنها در عود
توجهي ش��امل توجه انتخابي ،توجه انتقالي ،توجه پايدار

در دو گ��روه مصرف کنندگان اوپيوم با پرهيز کوتاه مدت
و بلند مدت پرداخته است.

 -1پرسشنامه خصوصيات دموگرافيك

مش��خصات جمعيت ش��ناختي آزمودنيها مانند سن ،جنس،
تحصي�لات ،وضعيت تأهل و ش��غل به منظ��ور انتخاب دو

گروه حتي االمكان همسان و هم چنين تعيين سابقه مصرف

روش
پژوهش حاضر يك طرح مقطعي– مقايسه اي است كه طي

 -2پرسشنامه سالمت عمومي

ابزارهاي عصب شناختي مورد بررسي قرار گرفته ،بدينوسيله

رواني توسط گلدبرگ 8و هيلر )1979( 9به منظور غربالگري

آن ان��واع كاركردهاي توجهي افراد دو گروه نمونه توس��ط
تفاوت عملكرد دو گروه در آزمونهاي مورد استفاده از طريق

مقايسه مورد بررسي قرار گرديد.

جامع��ه آماري پژوهش حاضر ش��امل معتاداني هس��تند که
مصرف را ترک نموده اند .نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش

ش��امل دو گروه مس��تقل ( 30نفر در هر گروه) از افرادي که

و دوره ترك مصرف تهيه گرديده است.

پرسشنامه ي سالمت عمومي براي بررسي وضعيت سالمت

در س��طح مراقبت ه��اي اوليه ارائه ش��د و داراي  4مقياس

فرعي اس��ت و ه��ر مقي��اس  7پرس��ش دارد .مقياس هاي
6- Shifting Attention
7- Sustain Attention
8- Goldberg
9- Hiller

1- Sullivan
2- Rosenbloom
3- Lim
  4- Pfefferbaum
5- Selective Attention
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مذکور عبارتند از  :مقياس عالئم جسماني ،1عالئم اضطرابي

و  0/97گزارش کردند.

و اخت�لال خ��واب ،2کارکرده��اي اجتماعي ،3افس��ردگي.4

 -4آزمون انتقال توجه

 0/55و ضراي��ب پايايي خ��رده مقياس ها را بي��ن  0/42تا

توجه انتقالي اس��ت .در پژوهش حاضر نوع رايانه اي آزمون

حکيمي راد .)1388 ،پاش��ا و همکاران اعتبار پرسشنامه را با

بين محرکهايي با ابعاد گوناگون (رنگ و ش��کل) بوده است.

چونگ 5و اس��پرز 6ضراي��ب پايايي کلي اين پرسش��نامه را

 0/47گزارش کرده اند (همتي المردلو ،دهشيري ،شجاعي و

اس��تفاده از آلفاي کرونباخ و تصنيف به ترتيب  0/95و 0/89

گزارش کردند (پاشا ،صفرزاده و مسحاک .)1386 ،ملکوتي
و هم��کاران ضرايب پايايي مطلوب اع��م از آلفاي کرونباخ

( ،)0/94تصني��ف ( ،)0/86آزمون -بازآزمون ( )0/6را براي
سالمندان ايراني گزارش کردند (ملکوتي ،ميرعرب زاده ،فتح
آبادي ،صلواتي ،کهاليي و همکاران)1385،
 -3آزمون استروپ

آزم��ون انتقال توجه يك مدل آزمايش��گاهي براي س��نجش
مورد استفاده قرار گرفت و فرد ملزم به جابجايي توجه خود

ب��ه اين صورت که طي مراحل پش��ت س��ر هم يک محرک
با رنگ و ش��کل ثابت (دايره قرم��ز) و دو محرک با رنگ و

ش��کل متغير (دايره و لوزي به رنگهاي قرمز و آبي) به طور
تناوبي به آزمودني نش��ان داده شده و از فرد خواسته ميشود

طي مراحل پش��ت س��ر هم توجه خود را صرفا به يک بعد
محرک ارائه شده (رنگ يا شکل) متمرکز سازد .بدين ترتيب

باي��د محرکهاي متغير را با محرک ثابت مقايس��ه کرده و در

اي��ن آزمون ک��ه يک��ي از پرکاربردتري��ن آزمون هاي توجه

هر مرحله هر چه سريعتر محرک همشکل يا همرنگ (بسته

کاس��ميديس ،8کيوس��وغلو 9و کاراواتوس )2006 ،10آزمون

سرعت تغيير بعد مورد توجه در هر مرحله آزمودني مرتكب

است .در پژوهش حاضر نوع رايانه اي آزمون استروپ مورد

آزمون عبارتن��د از :خطاي درجاماندگي (تكرار يك پاس��خ

انتخابي يا توجه متمرکز و بازداري پاس��خ است (بازيکاس،7
استروپ يك مدل آزمايشگاهي براي سنجش توجه انتخابي
اس��تفاده قرار گرفت .ب��ه اينصورت كه اس��امي چهار رنگ
اصلي به فرد نش��ان داده مي ش��د و فرد باي��د كليد همرنگ

را هر چه س��ريعتر روي صفحه کليد فش��ار دهد .در مرحله
اول اس��امي رنگها با جوهر مشکي نش��ان داده مي شود .در
مرحله دوم اس��امي رنگها با جوهر همرنگ خودش��ان ارائه

مي گردد .در مرحله س��وم رنگها ب��ا جوهير غير همرنگ با

معني آنها نوش��ته مي شد و فرد بايد معني کلمه را مهار و به
رنگ جوهر جواب مي داد .ش��اخص هاي مورد سنجش اين
آزم��ون عبارتند از :خطا و ميانگين زمان واكنش آزمودني در

برابر پاسخهاي صحيح براي هر يک از مراحل سه گانه فوق.

قديري ،جزايري ،عشايري و قاضي طباطبايي ( )1385پايايي
بازآزمايي هر سه کوشش اين آزمون را به ترتيب 0/83 ،0/6
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ب��ه قانون تکليف) را با محرک ثابت انتخاب کند .با توجه به

خطاي در جاماندگي مي شود .شاخصهاي مورد سنجش اين

پي��ش آموخته به مح��رك جديد) و ميانگي��ن زمان واكنش
آزمودني در برابرتغيير محركها.
 -5آزمون عملكرد مداوم

آزمون معتبري است که از آن براي يافتن اختالل در عملکرد

توجه مداوم و نقايص بازداري استفاده مي شود (کورنبالت

11

و مالهوت��را2001 ،12؛ گوکالس��ينگ13و هم��کاران.)2000 ،
آزمون عملكرد مداوم يك مدل آزمايش��گاهي براي سنجش

توجه پايدار اس��ت .در اين آزمون يك سري اعداد با فاصله
8- Kosmidis
9- Kiosseoglou
10- Karavatos
11- Cornblatt
12- Malhotra
13- Gokalsing

1- Somatic symptoms
2- Anxiety and sleep disorder
3- Social Function
4- Depression symptoms
5- Chung
6- Sperz
7- Bozikas
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گاهي با يكديگر متفاوتند .نمونه با مشاهده جفت اعدادي كه

یافتهها
نتايج حاصل از بررس��ي مشخصات دموگرافيك نمونه هاي

فاصله روي صفحه کليد) را فش��ار دهد .ش��اخصهاي مورد

ش��باهت دو گروه در اين ويژگيها و تاييدي بر كنترل مناسب

زماني معين به صورت جفت ظاهر ش��ده كه گاهي يكسان و

به صورت يكسان مي باشند ،هر چه سريعتر بايد هدف (کليد
س��نجش اين آزمون عبارتند از :خطاي حذف (فش��ار ندادن
كلي��د هدف در برابر محرك مورد نظر) ،خطاي اعالم كاذب
(فشار دادن كليد در برابر محرك غير هدف) و ميانگين زمان
واكنش پاس��خهاي صحيح آزمودني دربرابر محركها .حسني
و هاديان فر ( )1386پايايي اين آزمون را از طريق بازآزمايي

ب��راي قس��مت هاي مختلف ،بي��ن  0/59ت��ا  0/93گزارش

کرده اند(به نقل از کريمي علي آباد و همکاران.)1389 ،

پژوهش حاضر در جدول ش��ماره  1آمده است كه حاكي از

متغيرهاي مداخله گر مي باش��د .جدول ش��ماره  2نوع ماده

مصرفي را به تفکيک گروه ها نشان مي دهد.

به منظور ارزيابي همس��اني دو گروه در متغيرهاي زمينه اي
سن و دوره مصرف مواد و تاييد عدم همساني آنها در مدت
زمان ترك مصرف ،از آزمون تي مستقل استفاده شد كه نتايج

آن در جدول زير آمده اس��ت و حاكي از عدم وجود تفاوت
معنادار ميان دو گروه در متغيرهاي سن و دوره مصرف مواد

جدول  -1میانگین و انحراف معیار مشخصات دموگرافیک گروه های مورد مطالعه و نیز همسانی متغیرهای زمینه ای
گروه پرهیز کوتاه مدت گروه پرهیز بلند مدت

مشخصات دموگرافیک
سن (سال)
دوره مصرف مواد
دوره پرهیز
مدت زمان مصرف سیگار
مقدار سیگار مصرفی در هفته

ارزیابی همسانی دو گروه (تی مستقل)

میانگین  ±انحراف
معیار

میانگین  ±انحراف
معیار

آمار تی

سطح معنا داری

32/90 ± 6/07

35/63 ± 9/41

-1/336

0/187

11/73 ± 5/60

13/17 ± 8/50

-0/771

0/444

25/50 ± 8/88

2/47 ± 1/75

15/615

0/000

11/33 ± 6/96

10/93 ± 7/10

0/22

0/826

5/93 ± 4/67

4/30 ± 2/93

1/62

0/111

جدول  -2مقایسه خرده مقیاسه ای پرسش نامه سالمت عمومی در دو گروه
پرسشنامه سالمت عمومی
عالئم جسمانی
عالئم اضطرابی و اختالل خواب
کارکرد اجتماعی
مقیاس افسردگی

پرهیز بلند مدت

پرهیز کوتاه مدت

میانگین  ±انحراف معیار میانگین  ±انحراف معیار

آزمون تی مستقل
آمار تی

سطح معنا داری

1/40 ± 1/65

0/83 ± 0/98

1/613

0/11

3/17 ± 2/81

2/63 ± 2/93

0/719

0/47

8/97 ± 3/52

7/53 ± 3/48

1/584

0/11

0/97 ± 1/58

0/90 ± 2/85

0/112

0/91
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( )P<0/05و در نتيجه همس��ان بودن آنهاست ،در حاليكه با

جدول ش��ماره  3کارايي آزمون هاي عصب شناختي در دو

تف��اوت معنادار دارند ( .)P>0/05بهعالوه محاس��به نمرات

ب��ه عنوان ش��اخص توجه انتخابي تنها در مرحله س��وم اين

توجه به هدف پژوهش دو گروه به لحاظ دوره ترك مصرف
حاصل از هر يک از خرده مقياسهاي پرس��شنامه سالمت

گروه مورد بررس��ي را نش��ان مي دهد.در آزمون اس��تروپ
آزم��ون تف��اوت معن��اداري در ميانگين زم��ان واکنش افراد

عموم��ي و مقايس��ه نتايج حاص��ل با اس��تفاده از آزمون تي

مشاهده ميگردد( )P>0/05و مقايس��ه ميانگينها حاکي از

در دو گروه نش��ان نداد و بيانگر همساني دو گروه از جهت

در گروه معتادان با پرهيز کوتاه مدت ميباش��د .الزم به ذکر

مس��تقل ،تفاوت معناداري را در هيچ يک از خرده مقياسها

سالمت عمومي ميباشد(.)P<0/05

بيش��تر بودن زمان واکنش آزمودنيه��ا به محرکهاي هدف

جدول  -2آزمون تی مستقل جهت مقایسه کارکردهای توجهی در دو گروه
متغیرهای شناختی

پرهیز بلند مدت

پرهیز کوتاه مدت

میانگین  ±انحراف معیار میانگین  ±انحراف معیار

آزمون تی مستقل
آمار تی

سطح معنا داری

آزمون استروپ
تعداد خطای مرحله 1

0/69 ± 1/03

0/33 ± 0/66

1/578

0/120

تعداد خطای مرحله2

0/6 ± 1/24

0/3 ± 0/59

1/188

0/24

تعداد خطای مرحله3

1/67 ± 1/90

4/65 ± 8/85

-1/716

0/092

زمان واکنش در مرحله1

0/971 ± 0/12

1/07 ± 0/30

-1/506

0/138

زمان واکنش در مرحله2

0/856 ± 0/11

0/935 ± 0/25

-1/407

0/166

زمان واکنش در مرحله3

1/24 ± 0/25

1/48 ± 0/49

-2/146

0/037

آزمون عملکرد مداوم
میانگین زمان واکنش

0/394 ± 0/037

0/422 ± 0/033

-2/538

0/015

خطای ارتکاب

6/36 ± 6/47

4/64 ± 3/25

1/225

0/227

خطای حذف

21/42 ± 12/02

25/9 ± 14/32

-1/118

0/269

آزمون انتقال توجه
میانگین زمان واکنش

0/701 ± 0/144

0/975 ± 0/416

-3/382

0/002

تعداد پاسخ های درست

160/65 ± 29/56

139/38 ± 35/07

2/401

0/02

3/02 ± 2/61

2/78 ± 4/24

0/249

0/805

خطای در جا ماندگی

اس��ت که تفاوت معناداري در خرده مقياس ديگر مش��اهده

زمان واکنش در گروه معتادان با پرهيز کوتاه مدت ميباشد.

در آزمون عملکرد مدارم ،تف��اوت معنادار در ميانگين زمان

ديگر مشاهده نگرديد ( .)P<0/05کارکردهاي توجه انتقالي،

نگرديد(.)P<0/05

واکن��ش دو گروه بود و مقايس��ه ميانگينها بيانگر باال بودن
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الزم به ذکر اس��ت که تفاوت معناداري در دو خرده مقياس

نش��اندهنده تفاوت معنادار در ميانگين زم��ان واکنش افراد
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ميباشد ( )P>0/05و تفاوت معناداري در خرده مقياس ديگر

معتاد بالفاصله پس از ترك نس��بت به افراد عادي و افراد با

در تعداد پاس��خهاي درست وجود دارد و حاکي از عملکرد

دال بر مهارگس��يختگي آنها و رفتار تكانه اي مي باشد .با اين

مشاهده نشده است( ،)P<0/05اگرچه تفاوت معناداري نيز

بهتر در گروه معتادان با پرهيز بلند مدت است (.)P>0/05

ترك طوالني تر ،پاسخهاي سريعتر و خطاي بيشتر داشتند كه
حال نتايج اين فرضيه به معناي عدم وجود رابطه بين مصرف

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتايج آزمون اس��تروپ و معنادار ش��دن اختالف

رفتاري (کوب2و مول )2006 ،3نيس��ت زيرا هر دو گروه به

مرحله س��وم ،زمان واکنش به محرک هاي ديداري به عنوان

ع��دم تاثير دوره پرهيز بر عملکردهاي عصب روانش��ناختي

بين ميانگين محاس��به شده براي ش��اخص زمان واکنش در
ش��اخصي از توجه انتخابي ميان دو گروه متفاوت است ،در
حاليكه ميان دو گروه از لحاظ شاخص ديگر يعني تعداد خطا

تفاوت معني داري مش��اهده نشده است .اکثر پژوهش هاي
اخي��ر در حوزه اعتياد بر اثرات طوالني مدت مواد بر مس��ير

ه��اي عصبي انواع توجه و کارکرد هاي اجرايي تاکيد دارند.
براي مثال مصرف حش��يش منجر به اختالالتي در استفاده از

منابع توجهي و مكانيزمهاي ارزيابي محرك ها مي گردد كه به
دنبال آن توانايي پردازش اطالعات كاهش مي يابد (سولويچ،

ميچي و فاکس .)1991 ،همچنين سولويج و فوكس(،)1995
توجه انتخابي را در مصرف كنندگان طوالني مدت حش��يش
در دوره هاي پرهيز مورد بررسي قرار داده و دو معيار نشان

دهنده اجزا متمايز توجه را كه تحت تأثير مصرف حش��يش

مي باشند ،آشكار ساخته اند .معيار اول ،توانايي تمركز توجه
و تصفيه اطالعات نامربوط اس��ت که در پژوهش حاضر نيز
با اس��تفاده از خطاي استروپ مورد بررس��ي قرار گرفت و

ديگري س��رعت پردازش اطالعات اس��ت ك��ه در پژوهش
حاض��ر به صورت زم��ان واكنش مورد بررس��ي قرار گرفته

است.

پژوه��ش حاض��ر تف��اوت معن��ي داري را مي��ان دو گروه
از لح��اظ ق��درت ب��ازداري نش��ان داد .اين يافته ب��ا نتايج

(لوندکويس��ت )2005, 1همسو است ،آنها در بررسي تفاوت
بين معتادان با طول دوره پرهيز متفاوت نشان دادند كه افراد

ي��ا آمادگي براي وابس��تگي ب��ه مواد و اخت�لال در بازداري
يک اندازه در کارکردهاي مرتبط با بازداري دچار مشکل اند.
اعم از ياداوري و رديابي نيز در طي يک دوره يکساله پرهيز
نشان داده ش��ده است (مدينا ،4شر ،5ش��فر ،6آرمسترانگ 7و

دير .) 8به نظر مي رس��د آزمون هاي مورد استفاده در مطالعه

مدينا و همکاران از دقت کمي براي استخراج بهبود شناختي

پس از دوره پرهيز داش��ته اسنت و آزمونهايي که زمان پاسخ
که ش��اخصي از سرعت پردازش اس��ت را در تکاليف نسبتا
پيچيده شناختي مورد اس��تفاده مي نمايند مي توانند شواهد

مناسب تري براي اين موضوع فراهم نمايند.

يافت��ه ها نش��ان داد عملکرد گروه با پرهي��ز کوتاه مدت در

آزم��ون عملکرد م��داوم پايين تراز عملكرد گ��روه با پرهيز
بلند مدت اس��ت با توج��ه به اينكه خطاي ح��ذف و زمان
واكنش با نقص توجه و خطاي ارتكاب با تكانشگري مرتبط

مي باش��د .انجمن روانپزش��کي آمريکا ،اختالالت وابسته به

مواد را در طيف اختالالت مرتبط با تکانش��گري دسته بندي
كرده اس��ت .بنابرين يافته هاي اين فرضيه در راستاي نظريه

هايي ق��رار مي گيرند که بر رابطه كنترل بازداري ضعيف و

وابستگي به مصرف مواد تاکيد دارند (کوب و مول .)2006،

اختالل در بازداري پاس��خ در جريان رويارويي با نشانه هاي
مرتبط با مواد ،به عنوان ويژگي بارز اعتياد حتي پس از سالها
6- Schafer
7- Armstrong
8- Dyer

1- Lundqvist
2- Cobalt
3- Mohl
  4- Medina
5- Shear
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پرهيز باقي مي ماند(گلدشتاين 1و همکاران  .)2007،بررسي

عملكرد مشابه افراد در ميزان خطاي درجاماندگي آزمون نيز

عملکردهاي ش��ناختي پش از پرهيز نش��ان داد نقصان توجه

تا حدودي با اين نتايج همسوس��ت .همچنين اكثر مطالعات

.)1995

از افكار مربوط به مصرف مواد را در رفتار جس��تجوي مواد

ش��نيداري ارتباطي با دوره پرهيز از کانابيس ندارد(سولويج،

مربوط به انتقال توجه نقش ناتواني در دور نگه داشتن توجه

يافته ها نش��ان داد عملک��رد گروه با پرهي��ز کوتاه مدت در

و ع��ود مصرف تأييد كرده اند .ن��ا تواني در انتقال توجه در

مدت است اگرچه ميان دو گروه از لحاظ شاخص هاي ديگر

ثبت مي باش��د و اين خطا در موقعيت هاي پر خطر آس��يب

آزم��ون انتقال توجه پايين تراز عملك��رد گروه با پرهيز بلند
آزمون انتقال توجه يعني تعداد خطاي در جاماندگي تفاوت
معني داري مش��اهده نش��د .اين يافته با مطالع��ه آنتونيو 2و

آزمون هاي سنجش آن به صورت خطاي در جاماندگي قابل
پذيري فرد را در برابر عود اعتياد بيشتر مي کندكه در پژوهش

حاضر در دوگروه به يك ميزان باالست.

ميگويل )2007( 3همسوست .اين محققين در پژوهش خود

بر اس��اس يافه هاي اين پژوهش مصرف کنندگاني که پرهيز

در کارکرد هاي توجه انتقالي به وس��يله آزمون دس��ته بندي

دارند .حال آيا اين ضع��ف در کارکرد هاي توجهي به دليل

تفاوت قابل توجهي بين گروه وابس��ته به مواد و گروه کنترل
کارت هاي ويسکانسين نشان دادند.

بلند م��دت دارند در کارک��رد هاي توجه��ي کارايي بهتري
فاصله زماني كوتاه از مصرف مواد اس��ت يا به دليل تغييرات

يکي از ساختارهاي مغزي كه درتنظيم انتقال توجه و انعطاف

طوالني مدتي است که در ساختار هاي مغز به دليل مواجهه

اين هس��ته در گير در فرآيند اكتساب و نگهداري راه حلهاي

که يک طرح علي مقايسه اي و مبتني بر مشاهده است نتيجه

پذيري رفتاري نقش��ي اساسي دارد ،هس��ته اكومبنس است.
جديد رفتاري و حذف پاس��خ هاي نامناسب است(فیشبین،4

با مواد ايجاد ش��ده اس��ت؟ با توجه به طرح پژوهش حاضر
گيري مطالعه حاضر محدود به دليل اول است .يعني تفاوت

کروپتسکی ،5فالنی ،6الگارین ،7بوباشو 8و همكاران.)2006 ،

مشاهده شده در شاخص زمان واکنش محصول فاصله زماني

نقش نورون هاي هس��ته اكومبنس در عود مصرف در نتيجه

کونال��ي 10و هم��کاران در مطالعه اي با اس��تفاده از تصوير

همچنين طبق مطالعه گيتز 9و همكاران ( )2003در بررس��ي
رويارويي با محرك هاي مرتبط با مواد ،مش��خص ش��ده كه
نورون هاي هسته اكومبنس پردازش عصبي پايداري در مورد
اين اطالعات نش��ان مي دهند حتي چنانچه مدتي طوالني از
ترك آن گذش��ته باش��د و اين منجر به افزايش احتمال عود

مصرف عليرغم ترك طوالني مدت مي شود .حال با توجه به
اينكه تأثيرات اعتياد آور داروهاي گوناگون بستگي به سيستم
دوپاميني عصب رس��ان به هسته اكومبنس دارد و نقش مهم

اين هس��ته در تنظيم ابعاد انتقال توجه ،تخريب اين كاركرد
توجهي و ضعف عملكرد افراد معتاد در آزمونهاي سنجش آن

دور از انتظار نيس��ت .يافته هاي پژوهش حاضردر خصوص

 38تازههای علوم شناختی ،سال  ،14شماره ]31-40[ 1391 ،1
Advances in Cognitive Science, Vol. 14, No. 1, 2012 38

كوتاه از آخرين مصرف مواد است.

برداري تشديد مغناطيس��ي عملکردي نشان دادند که شبکه

مغزي درگير در فعاليت بازداري در طي انجام تکليف برونرو
در مصرف کنندگان کوکائين با پرهيز کوتاه مدت و بلند مدت

متفاوت است به نحوي که در افراد با دوره پرهيز کوتاه مدت

بخش خلفي خارجي پيش��اني و در افراد با پرهيز دراز مدت

بخش قدامي ش��کنج کمربندي در طي تکليف بازداري فعال
است(کونالي ،فاکس ،نيربنگ ،11شيپانر 12و گاروان.)2012 ،13
8- Bobashev
9- Gitz
10- Connolly
  11- Niernberg
12- Shpanger
13- Garvan

1- Goldstein
2- Antoni
3- Migoil
4- Fishbin
5- Krupitsky
6- Flannery
7- Langevin

داوم زا زیهرپ دنلب ای هاتوک هرود اب مویپوا ناگدننک فرصم یهجوت یاهدرکراک فلتخم داعبا یسررب

يک��ي از محدوديت هاي مطالعه حاضر اين بود که ش��رکت

سپاس��گزاری

عملکرد ش��ناختي گروه با پرهيز بلند مدت مي تواند به دليل

مطالعه تش��کر نمايند و همچنين از داوران محترم مجله تازه

کنندگان عضو يک سازمان مردم نهاد بوده و شايد بهتر بودن
حضور بيش��تر اين افراد در فعاليت هاي اجتماعي نهاد بوده

باش��د و صرفا قطع مصرف دليل بهبود کارکردهاي شناختي
آنها نباشد.

نويسندگان برخود الزم مي دانند از کليه شرکت کنندگان در
هاي علوم شناختي که با رهنمودهاي خود ما را در ويرايش
مقاله ياري نمودند.
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