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اعتیاد و عملکردهای شناختی

علیرضا

مارد پور 2

چکیده
سوءمصرف مواد و اعتیاد به مواد در سطو جها به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است و رشد بی رویه
آ به گونه ای بوده که به عنوا مشکل اصلی پزشکی قلمداد شده و نررانی سیاستگزارا و مجریا قانو
را به دنبا داشته است .وضعیت تاسف بار اپیدمی اعتیاد جامعه را به شدت تهدید میکند .جهت رویارویی
با این مشکل و کاهش صدمات و تبعات ناشی از آ  ،ضروری است تا اطالعات جامعی از زوایای مختلف
این پدیده به دست آید .موادمخدر از لحاظ گونه متنوع بوده و به همین دلیل آسیبهای متنوعی را به دنبا
داشته است .یکی از این آسیبها ،اختال در عملکردهای مغزی در افراد مبتال به سوءمصرف مواد است.
وابستری به مواد موجب آسیبهایی در عملکرد شناختی می شود .عملکرد شناختی معیوب نیز نتایج درمانی
ضعیف را به دنبا دارد .مروری بر پژوهشها نشا داد که عملکردهای شناختی در افراد وابسته به مواد
ضعیف تر از افراد عادی است .مصرف انواع موادمخدر ،آثار منفی بر روی مغز مصرفکننده دارد و میتواند
مان ع از برگشت فرد بیمار به زندگی عادی ،حتی با وجود طی دوره ای از پرهیز از مواد شود .شناسایی و فهم
تغییرات شناختی می تواند عالوه بر کمک به درا بهتر مشکل ،به ارائه راهکارهای مختلف درمانی نیز منجر
شود .بنابراین ،توجه به عملکردهای شناختی و بازتوانی شناختی در افرا د وابسته به مواد میتواند به پیامدهای
بهبودی و درمانی بهتری منجر شود.
کلیدواژه ها :اعتیاد ،عملکرد شناختی
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مقدمه

انجمن روانپزشگکی آمریکا ،سگوءمصگرف مواد را الروی نامتناسگب و ناسازگارانه استفاده از
موادمخگدر می دانگد کگه موجب پریشگگگانی ،مشگگگکالت رفتاری و اختال قابل مالحظه بالینی
میشگگگود (هگابیگل  2و همکگارا  .) 0222،اعتیاد حالتی اسگگگت که باعی مصگگگرف پی در پی یا
نامتناسگگب ماده مخدر در فرد میشگگود .در نتیجه اعتیاد ،تحریکپذیری سگگلو های عصگگبی
افزایش یافته و در نتیجه برای بازگشگگت به حالت تعاد  ،داروی بیشگگتری مورد نیاز اسگگت و
شگخ

در پی مصگرف مکرر مادهای خاص به آ وابسگته می شود (آزاد مرزآبادی ،کرمینیا،

سگلیمانی و غالمی فشگارکی .) 2390 ،اعتیاد یک بیماری مزمن اسگت که با جستجو و استفاده
اجبگاری موادمخگدر و مشگگگکگل کنتر مصگگگرف آ بگا وجود عواقگب زیانبار آ مشگگگخ
می شگگود .تصگگمیم اولیه برای مصگگرف موادمخدر برای اکثر افراد عملی داوطلبانه اسگگت ،اما
اسگگگتفگاده مکرر موادمخگدر می توانگد تغییراتی را در مغز ایجگاد کنگد که توانایی کنتر خود
افراد را بگه چگ الش بکشگگگد و با توانایی افراد برای مقاومت در برابر میل شگگگدید به موادمخدر
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تداخل کند (موسگسگه ملی سگوءمصگرف مواد  .)0226 ،0اعتیاد نوعی بیماری زیسگتشناختی،
روا شگگگنگاختی و اجتمگاعی و از جملگه بگارزترین آسگگگیبهای روانی -اجتماعی محسگگگوب
می شگگگود کگه بگه راحتی می توانگد بنیگا زندگی فردی ،خانوادگی و فرهنری یک کشگگگور را
سگگگسگگگت و پویگایی هگای انسگگگانی آ را به مخاطره اندازد (شگگگریعتی ،ایزدیخواه ،مولوی و
صگگگالحی2390 ،؛ خیگاطیپور ،قربگا شگگگیرودی و خلعتبری .) 2319 ،با وجود سگگگابقه دیرینه
اختالالت مرتبو با مصگرف مواد ،این مسگئله در سگا های اخیر به یک معضگل جهانی ت بدیل
شگگده اسگگت و پیامدهای زیانباری برای فرد ،خانواده و جامعه دارد (رحیمیا بوگر ،طباطبایی
و طوسگگگی0224 ،؛ صگگگحرائیا  ،شگگگریفیا  ،امیدوار و جوادپور0222،؛ احمد ،خالقی و خا ،
.)0229
اعتیگاد بگه موادمخدر تهدیدی جدی برای سگگگاختارهای فرهنری ،بهداشگگگتی ،اجتماعی و
اقتصگگگادی اسگگگت و تعگاد و توسگگگعه جوامع را بر هم میزند و منابع انسگگگانی ،اقتصگگگادی و
اجتماعی بسگیاری را هدر میدهد .اعتیاد همچنین باعی تغییر تفکر ،احسگاس و رفتار میشگود
2. National Institute on Drug abuse

1. Habil
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و می توانگد بگه راحتی زنگدگی ،خگانواده و جگامعگه فرد را نگابود کند (نوریپور ،زادهمحمدی،
دسگگترسگگی و سگگرگلزایی0224 ،؛ درکه ،کرامتی و امیری .)2390 ،کمتر پدیدهای را می توا
یگافگت کگه همانند اعتیاد ،جوامع بشگگگری را مورد تهدید قرار داده باشگگگد .با وجود خطرات و
عوارض ناشگی از اعتیاد ،هر روزه بر شگگمار قربانیا این دام مرگبار افزوده میشگود و مشگگاهده
صگگحنههای هولناا آ هنوز نتوانسگگته به عنوا هشگگداری جدی برای اجتناب سگگایر افراد به
ویژه قشگگر جوا جامعه تلقی شگگود .اعتیاد بحرانی اجتماعی محسگگوب میشگگود که اگر به آ
رسگگگیدگی نشگگگود ،انواع و اقسگگگام انحرافات ،بیماریها و مشگگگکالت فردی و اجتماعی را در
آینگده ای نزدیگک بگه دنبگا خواهد داشگگگت (نوری پور و همکارا 0224 ،؛ خالدیا .)2390 ،
یکی از مشگگگکالتی کگه برای افراد معتگاد بگگه وجود میآیگد اختال در عملکردهگای مغزی و
شگگگناختی اسگگگت .پژوهش ها بر نقش مواد در آسگگگیب عملکردی نواحی مختلف مغز اشگگگاره
دارنگد .مصگگگرف مواد مهارتهایی از قبیل حل مسگگگئله ،برنامهریزی ،سگگگازماندهی ،یادگیری
مطگالگب جگدید ،تواناییهای فضگگگایی-بینایی ،انعطافپذیری شگگگناختی و مهارتهای به یاد
سگگپاری را دچار اختال می کند (آردیال ،روزلی و اسگگترام واسگگر  .)2992 ،2همچنین نسگگخه

مصگگرف مواد یک تغییر زیربنایی در مدارهای مغزی به وجود میآورد که ممکن اسگگت بعد
از سگمزدایی هم باقی بماند (انجمن روانپزشگکی آمریکا  .) 0223 ،3بنابراین ،برای پیشریری و
درما اختال سگگگوءمصگگگرف مواد ،در نظر گرفتن مدارهای مغزی و عملکردهای اجرایی و
شناختی مغز و اثر مواد بر این مدارها امری الزم و ضروری است.
عملکردهای اجرایی
کارکردهای اجرایی از جمله نیروهایی اسگگگت که از بدو تولد در کودا وجود دارد و با
رشگد کودا این نیرو نیز رشگگد میکند .در سگگن  20سگگالری کارکردهای اجرایی کودا،
3. American Psychiatric Association

1. Ardila, Rosselli & Strumwasser
2. The Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, Fifth
)Edition (DSM-5
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عملکردی همچو بزرگسگگاال دارد .مغز دارای دو نوع کارکرد شگگناختی اسگگت .مورد او
کگارکردهگای مبتنی بر قگانو اسگگگت کگه تفکر و عملکرد فرد را تنظیم و کنتر میک ند و به
عنوا کارکردهای اجرایی شگگگناخته می شگگگود .دیرری کارکردهای غیرقانونمند اسگگگت که
مبتنی بر هیجانات ،امیا  ،شگناخ ت اجتماعی و عوامل تاثیر گذار موقعیتی است .کارکردهای
اجرایی را می توا به عنوا توانایی انعطافپذیری شگگناختی و مدیریت عناصگگر مداخلهکننده
در رفگتگگارهگگای هگگدفگگرا و پگیگشبگینی پیگگامگگدهگگای نگگاشگگگی از یگگک عملکرد تعریف
کرد.کگارکردهگای اجرایی مجموعهای از تواناییهای برتر سگگگازما دهی و یکپارچهسگگگازی
هسگگتند که در سگگطو عصگگبی -آناتومیکی با مسگگیرهای مختلف تعامل عصگگبی همچو قشگگر
پیشپیشگگانی در ارتباط اسگگت و شگگامل پیشبینی و ایجاد اهداف ،برنامهریزی ،خودتنظیمی و
نظگارت بر اهگداف ،اجرا و بگازخورد موثر برنگامهها و حافظه کاری میشگگگود (آردیال0221 ،؛
لزاا 2995 ،2؛ بگه نقگل از بیرامی و همکگارا  .) 2394 ،توافق دقیقی در مورد تعگداد و ماهیت
عملکردهگای اجرایی مغز وجود نگدارد .امگا در یگک تحلیگل بگه طور ضگگگمنی بگه وجود سگگگه
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کارکرد در این زمینه اشاره شده است که عبارتند از:
 -2بگازداری  :0این کگارکرد قطعگه پره فرونتگا مغز را بیشگگگتر از هر نگاحیه دیرری در مغز
درگیر می کند و شگامل اسگتفاده از توجه به منظور جلوگیری از محرا و پاسخهای نامرتبو
با تکلیف است.
 -0تغییر کرد  :3این کارکرد نشگا دهنده ویژگی انعطافپذیری شگناختی است و به این
صگگورت اسگگت که توجه را بر تکلیفی که در حا حاضگگر اهمیت دارد متمرکز نره میدارد.
این کارکرد قطعه آهیانه ای ،فرونتا و مغز میانی را درگیر میکند.
 -3بگه روز کرد  :4این کگگارکرد اشگگگاره بگه ،بگه روز کرد اطالعگات حگگافظگه دارد .این
کارکرد مرتبو با ذخیره موقت اطالعات اسگگت .بنابراین ،حافظه کوتاه مدت را بیشگگتر درگیر
میکنگد .برای ذخیرهسگگگازی اطالعات نیز قطعههای آهیانهای ،فرونتا و پرهفرونتا را درگیر
می کنگد .این کگارکرد بگه این صگگگورت عمگل می کنگد که اطالعات جدید ورودی را برای به
3. Shifting
4. Updating

1. Lezak
2. Inhibition
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کگارگیری در فعالیتها بازبینی و رمزگذاری می کند و در نهایت اگر تضگگگادی بین اطالعات
جدید و قدیم وجود داشگگت اصگگالز مینماید .این اصگگالز می تواند شگگامل جایرزین کرد
اطالعگات و بگه روز کرد اطالعگات قگدیمی بگاشگگگد .این فراینگد اصگگگالز در پنج گام انجام
می شگگود که عبارتند از :رمز گذاری ،کنارگذاشگگتن اطالعات ،ذخیره اطالعات جدید ،مرتب
کرد اطالعگات و بررسگگگی و مرور آ هگا (ژانگگ  2و همکگارا 0225 ،؛ میگاا و فریدمن ،0
 .) 0220یکی از کگارکردهگگای بگگه روز کرد  ،جگایرزین کرد اطالعگات جگگدیگد بگگه جگگای
اطالعگات قگدیم اسگگگت کگه در این فراینگد ،انعطگگافپگذیری شگگگنگاختی نقش کلیگدی دارد.
فرایندهایی چو تمرکز ،توجه ،برنامهریزی،کنتر افکار و رفتار ،سگگازماندهی اسگگتدال و
حافظه که خاسگتراه مغز اسگت از جمله کارکردهای شگناختی هسگتند که انسا به واسطه این
فرایندها می تواند فعالیتهای هوشگمندانه داشگته باشگد .گاتری در پژوهشی که در سا 0229
انجام داد وظایف زیر را به عنوا وظایف کارکردهای اجرایی مطرز کرد:
• کنتر و هماهنری رفتار
• برنامهریزی اهداف
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• انعظاف پذیری و جهتگیری رفتار آینده
• انجام امور به طور موفقیتآمیز در زندگی روزمره
کارکردهای اجرایی این وظایف را به کمک یک سگگری کارکردها و نیروهای مهم از
جمله حافظه فعا  ،انعطافپذیری ،بازداری پاسگگگخ ،اسگگگتدال  ،برنامهریزی و توجه انجام
میدهد (علیزاده2315 ،؛ فیروزی ،ایراهیمی قوام و درتاج.)2392 ،
حاافظه :حافظه از جمله کنشهای شگگگناختی اسگگگت که نقش مهمی در انریزش ،رفتار،
فراینگدهگای هیجگانی و مهارتهای انسگگگانی ایفا می کند .هر نوع بدتنظیمی و بدکارکردی در
حافظه می تواند به عنوا زمینهای برای اختال دیرر کارکردهای شگگناختی باشگگد .در تفسگگیر
تمگامی اتفاقات و رویدادها حافظه نقش حیاتی دارد چرا که تمامی فرایندهای ذخیرهسگگگازی
2. Miyake & Friedman

1. Zhang
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تجگارب ،خگاطرات و اطالعگات برای آ کگه در آینگده مورد اسگگگتفگاده قرار گیرند به آ نیاز
دارنگد .توانگایی تولیگد و بگازیگابی آموختگهها و خاط رات ،زیربنای تمامی جنبههای شگگگناخت
هسگگگتند ،چرا که انسگگگا را برای زیسگگگتن یاری میدهند (گروم  .)2999 ،2به طور کلی حافظه
مکانیسگگگمی برای کدبندی ،ذخیره سگگگازی و فراخوانی دوباره اطالعات ذخیره شگگگده اسگگگت.
تقسگگگیم بنگدی هگای مختلفی از حگافظگه بگه عمل آمده اسگگگت .حافظه بر حسگگگب مدت زما
نرهگداری اطالعگات بگه دو نوع حگافظگه کوتگاه مگدت و بلنگدمدت تقسگگگیم میشگگگود .حافظه
کوتگاه مگدت اطالعگات را برای مگدت زمگانی کوتاه نرهداری میکند ولی حافظه بلندمدت با
اطالعاتی سگگر و کار دارد که از چند دقیقه تا سگگگراسگگگر عمر باید در حافظه نرهداری شگگگوند
(سگگگیف2314 ،؛ به نقل از بیرامی و همکارا  .)2394 ،یکی دیرر از دسگگگته بندیهای حافظه،
تقسگگیم آ به حافظه صگگریو و حافظه ضگگمنی اسگگت .پیتر گراف و دنیل شگگاختر ،2915( 0
 )2917از جمله محققانی هسگگتند که در دو دهه اخیر بیش از دیررا در مورد حافظه ضگگمنی
در مقایسگگگه با حافظه صگگگریو مطالعه و تحقیق انجام دادهاند .حافظه صگگگریو یا آشگگگکار به
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حافظهای اطالق می شگگود که مسگگتلزم یادآوری هوشگگیارانه و ارادی از تجربیات و یادگیری
قبلی باشگگگد ،در حالیکه در حافظه ضگگگمنی یا پنها  ،تجربه و یادگیری قبلی عملکرد حافظه
را تسگگگهیل میکند ،بدو آ که یادآوری هوشگگگیارانه و آگاهانهای در کار باشگگگد .به عبارت
دیرر حافظه ضگگمنی ،غیرعمدی ،خودکار و نیز ناآگاهانه اسگگت در حالیکه حافظه صگگریو،
ارادی (عمدی) و قوی (پویا) است (گراف و شاختر2917 ،؛ .)2915
انعطافپذیری :انعطافپذیری شگگناختی اشگگاره به توانایی تغییر مفاهیم شگگ ناختی برای
سگگازگار شگگد با محیو در حا تغییر دارد .انعطافپذیری شگگناختی از جمله کارکردهای
اجرایی مغز اسگگت .افرادی که از این توانایی برخوردار هسگگتند ،به گونهای صگگحیو و مثبت
می توانند چارچوب فکری خود را بازسگگگازی کنند ،از تابآوری بیشگگتری برخوردارند و
می تواننگد موقعیتهای چالش برانریز را بهتر درا کرده و بپذیرند (دنیس و واندوا ،3
.)0222
3. Dennis & Vander Wal

1. Groome
2. Graf & Schacter

عليرضا ماردپور

بازداری پاسا ::لوفتیز ( )0229بازداری پاسگخ کارکردهای اجرایی را ،شگاخصی برای
«چرونگه» و «چه وقت» انجام داد عملکردهای رفتاری عادی توصگگگیف کرد .از دیدگاه
گگارنر ( )0229بگازداری بگه افراد برای برنگامهریزی اهداف ،خودگردانی ،بازداری پاسگگگخ
نامناسگگب ،انعطافپذیری و رفتار آیندهمدارکمک میکند .بازداری پاسگگخ از طریق بازداری
رویداد غالب ،ایجاد فرصگت تامل در تصگگمیمگیری برای پاسگخ داد یا ادامه پاسگگخ و حفظ
دوره تگامل ،سگگگبب اجرای کارآمد وظایف کارکردهای اجرایی دیرری نظیر خودتنظیمی،
سگگازماندهی ،حافظه کاری ،برنامهریزی و حل مسگگئله می شگگود .کارکردهای اجرایی صگگحیو
سگبب ایجاد و سگاخت یک پاسگخ کنتر شده و هدفمند می شوند (به نقل از علیزاده 2315 ،؛
فیروزی و همکارا .)2392 ،
اساتدالل :کارکردهای اجرایی و استدال دو جنبه از هوش هستند و به واسطه عملکرد
قطعگه فرونتگا بگا یکگدیرر ار تبگاط دارند .هر دو سگگگاختار به طور قابل مالحظهای با یکدیرر
همپوشگی دارند ،اما تمایز بین آ ها نامشگگخ

و ناپیدا اسگگت .برا اسگگتدال را نوعی راهبرد

مسگگئلهگشگگایی در مرحله عملیات صگگوری میداند که طی آ کودا با یک نظریه کلی

برنامهریزی :لزاا ،هگاویسگگگو و لورینگ  ) 0224( 2کارکرد اجرایی برنامهریزی را به
عنوا توانایی شگگناسگگایی و سگگازماندهی مراحل و عناصگگر مورد نیاز برای انجام یک قصگگد یا
رسگگید به یک هدف تعریف کردهاند .داوسگگو و گوایر ( )0224نیز برنامهریزی را توانایی
تدوین نقشگگگه راه برای رسگگگید به هدف یا تکمیل تکلیف بیا میکنند .برنامهریزی در
بردارنده توانایی تصگگمیمگیری در مورد تعیین اولویت میباشگگگد .به طور کلی برنامهریزی،
توانایی ایجاد و بسگو راهبردها برای تکمیل یک کار اسگگت (به نقل از علیزاده2315 ،؛ لزاا
و همکارا 0224 ،؛ فیروزی و همکارا .)2392 ،
توجاه :انسگگگا در زمینگه انتخگاب ،گزینش و تغییر محراهایی که در پیرامو او قرار
گرفتگهانگد و بر او تگاثیر میگگذارند ،توانایی محدودی دارد .به همین دلیل انسگگگا برای انجام
1. Lezak, Howieson & Loring
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این اقدامات و زیسگتن ،نیازمند فرایند شگناختی بسیار حیاتی توجه است .توجه مجموعهای از
سگگگاز وکگارهگا و فراینگد انتخگاب و گزینش اسگگگت کگه با توجه به ظرفیت محدود مغز برای
پردازش اطالعات ،امکا تصگگگمیم و انتخاب درسگگگت و مناسگگگب را به مغز میدهد .ا ولین و
اسگگگاسگگگی ترین عملکرد توجه ،پردازش و انتخاب کرد محراها از میا ادراکات دیداری
اسگگگت کگه بیانرر توجه دیداری اسگگگت و به فرد اجازه میدهد که به صگگگورت گزینشگگگی به
رویدادها یا نواحی خاصگگی در محیو دیداری توجه کند .توجه تقسگگیم شگگده ،عالی ترین نوع
توجه اسگگگت که در آ افرا د توانایی تمرکز بر بیش از یک جنبه از موضگگگوع یا رویداد را در
یگک زما دارند .نوع دیرر توجه که پایه و اسگگگاس تمامی عملکردهای توجه اسگگگت ،توجه
انتخابی نامیده شده است (استرنبرگ 0226 ،2؛ هنیک و سالو .)0224 ،0
سوءمصرف مواد و عملکردهای شناختی
کگارکردهگای اجرایی ،اعمگالی هسگگگ تنگگد کگه رفتگارهگگای پیچیگده را در طی زمگگا از طریق
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برنگامگهریزی ،تصگگگمیمگیری و کنتر واکنش ،هگدایگت میکننگد .این توانمندی موجب به
کارگیری راهبردهای شگناختی انعطافپذیر و سگازگارانه می شود (سید محمودی و اصغری،
 .) 2390مصگگگرف موادمخگدر و بگه خصگگگوص شگگگیشگگگه بگا ایجگاد آسگگگیب در عملکرد لوب
پگیگشپیشگگگگانی موجگگب اختال در عملکرد اجرایی و انعطگگافپگگذیری شگگگنگگاختی افراد
مصگرفکننده میشگود .به نظر میرسد ضعف در عملکردهای اجرایی مانند حل مسئله ،اجرا
و ارزیابی راهحلها که سگگطوز باالی شگگناختی محسگگوب میشگگوند باعی میشگگود که افراد
مصگگرفکننده در کنتر ولع مصگگرف و اتخاذ راه حل مناسگگب در کنتر آ ناکارآمد بمانند
(کگادت و بیسگگگاگنو 0226 ،3؛ بیرامی و همکارا 2394 ،؛ قاسگگگمی ،کیانی ،زرهپوش ،ربیعی و
وکیلی .) 2392 ،موادمخگدر بگا اثرگگذاری بر انتقا دهندههای عصگگگبی باعی تخلیه پایانههای
دوپگامینی در جسگگگم مخطو ،افزایش آزادسگگگگازی سگگگروتونین و نوراپی نفرین و خروج
گلوتامات از درو سگلو می شگگود .این امر سگگبب ایجاد تغییرات عملکردی در مغز شگگده و
مشگگگکالت شگگگناختی ایجاد میکند (الندکویسگگگت  .)0225 ،4عالوه بر این ،عملکرد بازداری
3. Cadet & Bisagno
4. Lundqvist

1. Strenberg
2. Henik & Salo

عليرضا ماردپور

پاسگگگخ نیز از جمله فعالیتهای وابسگگگته به کارکرد قشگگگر فرونتا و عقدههای پایهای اسگگگت.
مصگگگرف مواد با دامنهای از نابهنجاریها در این مناطق همراه اسگگگت .بنابراین ،می توا انتظار
داشگگت که افراد مصگگگرف کننده مواد ،در عملکرد بازداری پاسگگخ نیز دچار مشگگگکل باشگگگند
(چگانگگ  2و همکگارا  .) 0220 ،مصگگگرف مواد بگا تغییرات درازمگدت مغز مرتبو اسگگگت و
سگگگاختارها و مسگگگیرهای پردازش پاداش ،یادگیری ،حافظه و کنتر شگگگناختی را دچار نق
می کنگد و موجگب تکگانشگگگرری و اختال در توانگایی تصگگگمیمگیری میشگگگود .اختال در
تصگمیمگیری با اختال در حافظه کاری مرتبو است .این موضوع می تواند مصرفک نندگا
مواد را برای رفتارهای پرخطر مسگگتعد کند (هیلما و دروبس 0220 ،0؛ سگگیه جانی ،اورکی و
زارع .) 2390 ،اختال شگگناختی در معتادا به موادمخدر ممکن اسگگت ناشگگی از تاثیر مسگگتقیم
مواد بر مغز و اثرگگذاری بر سگگگیسگگگتمهگای مغزی و قطعگههای فرونتا و ه یپوکامپ باشگگگد.
آگاهی شگگناختی ،احسگگاسگگات و تجارب ما را در بر میگیرد و تجربه شگگناختی یا فرایندهای
کنتر و تنظیم شگگگنگاخگت یکی دیرر از فراینگدهگای فراشگگگنگاختی اسگگگت کگه تفکر را در
موقعیگتهای حل مسگگگئله و تصگگگمیمگیری هدایت می کند و عملکرد بهتر حافظه را به دنبا

برای شگگخ

به ارمغا می آورد که معطوف به راهبردهای فراشگگناختی اسگگت .به همین دلیل

فردی کگه در رابطگگه بگا این مولفگگه دانش بیشگگگتری دارد بگه هنرگگام اسگگگتفگاده از راهبردهگگای
فراشگگگناختی ،نظارت کامل تری داشگگگته و با توجه به ماهیت تکلیف ،کارآمدترین راهبرد را
انتخاب می نماید .چنین فردی به طور پیوسگگته عملکرد خود را بازبینی نموده و جهت رسگگید
بگه هگدف ،در صگگگورت لزوم راهبرد خود را تغییر میدهد .دانش شگگگخ

درباره راهبردهای

شگناختی با عملکرد بهتر تصگمیم گیری در ارتباط اسگت .اطالعات ناشگی از شگناخت اغلب به
صگگورت احسگگاسگگات ذهنی تجربه میشگگوند و می توانند بر رفتار اثرگذار باشگگند .فرد دارای
دانش شگگناختی ضگگعیف ،بر دانسگگتهی خود آگاهی ندارد و نمی تواند از کارکردهای اجرایی

2. Hillman & Drobss

1. Chang
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درسگت اسگتفاده کند .بنابراین ،به احتما زیاد بیشگتر دچار سوءمصرف مواد میشود (گولد ،2
0222؛ لو  0و همکارا 0223 ،؛ به نقل از فرهادی و همکارا .)2395 ،
ضگگگعف در کگارکرد اجرایی سگگگبب می شگگگود که افراد به هنرام برخورد با موقعیتهای
پرخطر اقدام به رفتارهای کنتر نشگده و پرمخاطره از جمله سگوءمصگرف مواد کنند .ضگگعف
در کگارکرد اجرایی همچنین سگگگبگب می شگگگود که افراد در برخورد با یک مشگگگکل و یا در
رسگید به هدف ،قادر به اسگتفاده از شگیوههای مختلف جهت حل آ مشکل نباشند و نتوانند
هگدفهگای مطلوب تری که تقویت کننده هسگگگتند را برگزینند .به عبارت دیرر ضگگگعف در
کارکرد اجرایی سگگگبب می شگگگود که افراد انعطافپذیری شگگگناختی الزم جهت حل مسگگگئله
هنرام مواجهه با مشگکل را نداشگگته باشگند .آ ها همچنین نمی توانند از راهبردهای حل مسگگئله
دیرری به غیر از مصگگرف مواد اسگگتفاده کنند .همچنین احتما دارد که بعد از شگگکسگگت در
یک هدف مهم شگخصگی ،فرد به سگمت موادمخدر به عنوا جانشین تقویتکننده آ هدف
جهگتگیری کند ،چرا که افرادی که انعطافپذیری شگگگناختی پایینی دارند هنرام مواجهه با
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شگگگکسگگگت در رسگگگیگد به هدف ،نمی توانند هدفهای مطلوب تری را جایرزین یا راههای
دیرری را برای رسگگگیگد بگه هما هدف انتخاب کنند ،در نتیجه به دل یل ناکامی و درماندگی
برای رهایی از فشگارهای روانی شگکسگت ،به سگمت مصرف مواد گرایش پیدا میکنند (شیخ
االسالمی ،کیانی ،احمدی و سلیمانی.)2395 ،
بگه طور کلی می توا اذعا داشگگگت که اعتیاد یک بیماری مزمن و عودکننده اسگگگت که
در آ خاطرات ناسگگگازگار مبتنی بر مواد ،زمینه تد اوم جسگگگتجوی مواد ،رفتارهای اعتیادی و
بازگشگگتهای ناهشگگیار را فراهم می کند .مصگگرف مواد منجر به ایجاد خاطرات ناسگگازگار در
زمینگه اثرات مواد و محراهگای محیطی می شگگگود و این تگداعی خگاطرات می توانگد کنتر
رفتگاری برای رفتار جسگگگتجوی مواد ،اعما کند .به عبارت دیرر در اعتیاد شگگگاهد یادگیری
انحرافی عادت های محرا و پاسگخ وابسگته به خاطرات و اعما جسگتجوی مواد با پیامدهای
آ ها هسگگتیم .این فرایند تحت عنوا سگگوگیری حافظه اعتیادی مطرز میشگگود .سگگوگیری
حگافظگه ممکن اسگگگت از سگگگه راه در مصگگگرف مواد و عود دخگالت کند )2 :ثبات رفتارهای
2. Lu

1. Gould

عليرضا ماردپور

اعتیادی ممکن اسگگگت ن تیجه افزایش آگاهی از حضگگگور نشگگگانههای مربوط به مواد در محیو
باشگگد .این فرایند خودکار باعی میشگگود که این نشگگانهها زودتر پردازش شگگوند )0 .زمانی که
نشگگانه های مربوط به مواد در محیو وجود داشگگته باشگگند به طور خودکار پردازش میشگگوند و
دور کرد توجه از این نشگانهها دشگوار است ) 3 .محدودیت ظرفیت توجه و تمرکز خودکار
روی نشگگگانگههای مربوط به مواد ،اختال در پردازش سگگگایر نشگگگانهها را در محیو کار در پی
دارد .بگا ادامگه مصگگگرف مواد ،کمبود یگادگیری و یگادگیری نگاق

بگا عگدم انعطگافپگگذیری

شگگگنگاختی همراه می شگگگود .این عوامگل به همراه ناسگگگازگاریهایی که قبالً ایجاد شگگگدهاند،
مسگیرهای ارتباطی با مصگرف مواد ایجاد می کنند که به نوبه خود باعی تشگدید حفظ مصرف
مواد و اعتیاد میشگگود (کاتلو و گولد 0226 ،2؛ فرانکن  0و همکارا 0223 ،؛ به نقل از حسگگنی
و قگائگگدنیگای جهرمی .) 2390 ،در اختالالت اعتیگگادی مگگا بگگا آسگگگیگگب بگگه حگگافظگه کگاری و
کگ ارکردهگای اجرایی مواجگه هسگگگتیم کگه این فعگالیتها مربوط به بخشهای فرونتا و پره
فرونتا مغز می باشگگگد .پیامد طبیعی آسگگگیب به این نواحی اختال در کارکردهای شگگگناختی
اسگت که با مصگرف مواد ایجاد می شگود .یکی از این کارکردها استفاده از زبا و تکلم است

ارتبگاط کالمی آ ها مختل شگگگده و نمی توانند شگگگبکه حمایت اجتماعی برای خود به وجود
بیگاورنگد .این موضگگگوع می تواند در یک چرخه معیوب باعی افزایش مصگگگرف در این افراد
شود (پورتر 0220 ،3؛ الزهرانی و السید 0229 ،4؛ میلر و والیس .)0229 ،5
توجگه پایه اصگگگلی و بنیادی بسگگگیاری از عملکردهای شگگگناختی اسگگگت .از این رو وجود
نقگای

و کمبودهگایی در فراینگد توجگه بگاعگی می شگگگود کگه برخی فراینگدهگای درمانی در

توانبخشگگگی سگگگوءمصگگگرف کنندگا مواد موثر واقع نشگگگود .آدمی در زندگی روزمره به طور
مسگگگتمر نیگاز به انجام کارهای پیچیده ای دارد که بسگگگته به مقتضگگگای کار و اهداف آ نیاز به
توجگه و تمرکز کگافی دارد .انجگام داد تمگام فعگالیتها در طو روز از فعالیتهای حرکتی
4. Al-zahrani & Elsayed
5. Miller & Wallis

1. Kutlu & Gould
2. Franken
3. Porter
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سگگگاده تا فعالیتهای ذهنی پیچیده در درجه او نیاز به توجه دارد .این امر نشگگگا دهنده این
اسگگگت که عملکرد شگگگناختی توجه ،نقش اسگگگاسگگگی و تعیینکننده در تمامی فعالیتها ایفا
می کنگد .بنگابراین ،نق

در عملکرد توجه ،فعالیت سگگگایر فرایندهای شگگگناختی را نیز مختل

می کنگد و اثرات مخربی بر کلیگگه امور زنگدگی روزانگگه فرد بر جگای میگگذارد (صگگگفرزاده،
صگگگبگاحی و محمودی خورندی .)2394 ،سگگگوگیری توجه پدیدهای اسگگگت که در طی آ با
وجود تالش هگای فرد برای نگادیگده گرفتن محرا ،تمام نیروی توجه به سگگگمت آ سگگگوق
می یابد .فیلد و میلر ( ) 0221معتقدند که عامل اصگلی در سگوگیری توجه در مصرفکنندگا
مواد مح را ،فرایندهای شگگرطی شگگد کالسگگیک اسگگت که باعی می شگگوند فرد با توجه و
پردازش اطالعات محیطی مرتبو با مصگگگرف و نادیده گرفتن سگگگایر اطالعات در چرخه ولع
مصگگگرف بمگاند .بنابراین ،در رویکردهای پدیدارشگگگناختی در تداوم رفتاری اعتیاد ،اعتقاد بر
این اسگگت که عوامل زیسگگتی و محیطی در ارتباط با یکدیرر اعتیاد را در افراد به جلو میبرند
(به نقل از صگگالحی فدردی و ضگگیایی2319 ،؛ قاسگگمی و همکارا  .)2392 ،بر اسگگاس الروی
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رابینسگگو و بریج ،سگگوگیری توجه منعکس کننده فعالیت نظام حسگگاسگگیت مشگگوق اسگگت .به
طوری که ابتدا سگگوگیری نسگگبت به نشگگانههای مواد توسگگو این نظام تعدیل میشگگود ،سگگپس
پردازش شگناختی محراهای مواد ،باعی برجسگته شگد این نشگانهها میشگگود .در نتیجه این
نشگگگانگه هگا توجه را به خود جلب کرده و رفتارهای گرایشگگگی را افزایش میدهند .تمامی این
فرایندها به صگگورت ناخودآگاه اتفاق می افتد .افراد مبتال به سگگوءمصگگرف مواد ترجیحا تمایل
بگه محراهگای مرتبو بگگا مواد دارنگگد و بگه نظر میرسگگگگد کگه این محراهگگا را بهتر از
محراهگای خنثی مورد پردازش قرار میدهنگد (فرانکن و همکگگارا 0222 ،؛ بگه نقگگل از
حسگگگنی و قگائگدنیگای جهرمی .) 2390 ،آسگگگیب به برخی از نواحی مغزی باعی اختال توجه
می شگگگود کگه یکی از این نواحی ،نگاحیه پیشگگگانی -مخططی اسگگگت .افراد وابسگگگته به مواد در
تکگالیفی کگه نیگاز بگه توجه دارد ،حواسپرت به نظر میرسگگگند و مشگگگکالت زیادی در حفظ
توجگه در تکگالیف دیگداری از خود نشگگگا میدهند .مغز افراد وابسگگگته به مواد در مقابل افراد
بهنجار فعالیت کمتری در نواحی دیداری قدامی و مناطق پیشپیشگگگانی قدامی نشگگگا میدهد
کگه خود مبین کگگاهش توانگگایی این افراد برای جلوگیری یگگا بگگازداری از پردازش اطالعگگات

عليرضا ماردپور

نگامرتبو با تکالیف اسگگگت (میلهام 0220 ،2؛ به نقل از حداد و همکارا  .)2393 ،عالوه براین،
این افراد معموالً خوداشگتغالیهایی راجع به مصگرف مواد و وسگوسگه مصگرف مواد دارند که
احتمگاالً باعی اختال در پردازش اطالعات این افراد میشگگگود و توجه آ ها را از فعالیتی که
انجام میدهند ،منحرف می کند (غالمرضایی ،حسینی رمقانی ،پناهی و قلی پور.)2395 ،
مروری بر پژوهش های انجام شده
در زمینه اختالالت شگناختی و سگوءمصگرف مواد مطالعات گوناگونی انجام شده که در ادامه
بخشگگی از آ ها ذکر میگردد .اصگگغری ،دژکام و آزاد فالز ( )2311در پژوهشگگی به بررسگگی
مقایسگه کنشوری عصگب -روا شناختی در معتادا و افراد عادی پرداختند .به همین منظور
 45نفر را در قالب دو گروه مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند که از نظر زما
واکنش بین معتادا و افراد عادی تفاوت معنیداری وجود داشگگگت .ن تایج تحقیق نشگگگا داد
کگه زما واکنش سگگگاده در بین مصگگگرف کنندگا مواد افیونی نه تنها نسگگگبت به افراد عادی
کندتر اسگت بلکه این کندی زما واکنش سگاده در بین مصرفکنندگا هروئین در مقایسه

مصگگگرف کنندگا هروئین نه تنها در مقایسگگگه با افراد عادی بلکه در مقایسگگگه با هم نیز تفاوت
داشگتند و این تفاوت هم در بعد بینایی و هم در بعد شگنوایی معنیدار بود .پزواس و همکارا
( ،2991بگه نقگل از اصگگگغری و همکگارا  )2311 ،نشگگگا دادنگد که مواد افیونی باعی کاهش
حجم قشگری و بطنی مغز میشود .می توا نتیجه گرفت که ممکن است مواد افیونی مختلف
(تریگاا-هروئین)آسگگگیگبهگای متفگاوت مغزی ایجگاد کنگد و ا حتمگا دارد به علت همین
آسگگیبها باشگگد که زما واکنش گروههای مصگگرفکننده مواد افیونی تفاوت معنیداری با
هم دارند.

1. Milham
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فرهگادی ،فرهودیگا  ،زرین دسگگگت و محمدی مسگگگنن ( )2311در پژوهشگگگی مروری به
بررسگگی کانابیس و عملکرد عصگگبی -شگگناختی پرداختند و به این نتیجه رسگگیدند که عملکرد
عصگبی-شگناختی در مصرف کنندگا کانابیس مختل است .امینی ،علیزاده و رضایی ()2319
در پژوهشگگی به مقایسگگه کارکردهای اجرایی-عصگگب شگگناختی در بزرگسگگاال معتاد به مواد
افیونی بگا افراد عگادی پرداختنگد .بگه همین منظور  76نفر را در قگالب دو گروه مورد بررسگگگی
قرار دادنگد و بگه این نت یجگه رسگگگیگدنگد که تفاوت معناداری از نظر کارکردهای اجرایی میا
افراد عادی و معتاد وجود دارد و افراد معتاد عملکرد ضگگگعیف تری داشگگگتند .بزرگیا  ،زارع،
خرامین و انجمروز ( ) 2392در پژوهشگگی به مقایسگگه عملکرد شگگناختی افراد مبتال به اعتیاد و
افراد عگادی در آزمو هوش وکسگگگلر بزرگسگگگاال پرداختنگد .بگه همین منظور  222نفر را در
قالب دو گروه مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که در تمام خرده آزمو های
عملی و کالمی بگه اسگگگتثنگای حگافظه ،عملکرد گروه بیمار به طور معناداری پایینتر از گروه
سگگالم بود .قاسگگمی و همکارا ( )2392در پژوهشگگی به بررسگگی تفاوتهای سگگوگیری توجه،
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عملکرد اجرایی و زمگگا واکنش در مصگگگرف کننگگدگگگا آمفتگامین در مقگایسگگگگه بگا افراد
غیرمصگرف کننده مواد پرداختند .به همین منظور  33نفر از مصگرفکنندگا شگیشه و  39فرد
عادی را از شگگگهر بهارسگگگتا اصگگگفها مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند که
مصگگگرف کننگدگگا شگگگیشگگگه از لحاظ تعداد خطا با افراد عادی تفاوت دارند .در زمینه زما
واکنش نیز مصگگرف کنندگا شگگیشگگه کمترین زما و بیشگگترین میزا خطا را داشگگتند .سگگید
محمودی و اصگگگغری ( ) 2390در پژوهشگگگی بگه بررسگگگی اثرات مصگگگرف مواد اعتیگادآور بر
کارکردهای عصگگب-روانشگگناختی معتادا شگگهر شگگیراز پرداختند .به همین منظور  229نفر را
در قگالگب دو گروه مورد بررسگگگی قرار دادنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد کگه بین گروههای
مصگگرف کننده مواد با گروه کنتر در حافظه کوتاه مدت ،توا یادگیری ،یادآوری تاخیری،
بازشگگناسگگگی و پیریری هدف با یکدیرر تفاوت داشگگگتند .سگگگیهجانی و همکارا ( )2390در
پژوهشگی به بررسگی طو مدت مصگرف متامفتامین و اختالالت توجه پایدار در سگوءمصرف
کننگدگگا متامفتامین پرداختند .به همین منظور  022نفر را مورد بررسگگگی قرار دادند و به این
نتیجه رسگگگیدند که بین نتایج و عملکرد آزمودنیها در توجه و طو مدت مصگگگرف شگگگیشگگگه

عليرضا ماردپور

رابطه منفی وجود دارد .آزمودنیهای با مدت مصگگرف طوالنی تر خطای ارائه پاسگگخ بیشگگگتر،
زمگا واکنش طوالنی تر و پاسگگگخ صگگگحیو کمتری داشگگگتند .این محققا نتیجه گرفتند که
سگگوءمصگگرف شگگیشگگه منجر به آسگگیبهای مغزی و نقای

توجه میشگگود و می تواند نتایج

درمانی نامطلوب را در پی داشگگته باشگگد .لذا به کارگیری روشهای توانبخشگگگی عملکردهای
شناختی می تواند کارآیی درما را افزایش دهد.

حسگگنی و قائدنیای جهرمی ( ) 2390در پژوهشگگی به بررسگگی سگگوگیری حافظه صگگریو و
ضگگمنی در افراد مبتال به سگگگوءمصگگگرف مواد افیونی ،ترا کرده و افراد بهنجار پرداختند .به
همین منظور  75نفر را در قالب سگگه گروه مورد بررسگگی قرار دادند .تحلیل دادهها نشگگگا داد
که افراد مبتال به سگگگوءمصگگگرف مواد افیونی و ترا کرده در مقایسگگگه با افراد بهنجار دارای
سگگگوگیری حگافظگه ضگگگمنی هسگگگتنگد ،در حگالی کگه در حگافظه صگگگریو فقو افراد مبتال به
سگوءمصگرف مواد افیونی سگوگیری نشا دادند .این محققا نتیجهگیری کردند که ش ناسایی
فرایندهای حافظه صگگگریو و ضگگگمنی حاکم بر اعتیاد می تواند تلویحات کاربردی مطلوبی در
زمینه تشخی

 ،درما و پیشریری از سوءمصرف مواد داشته باشد.

بهشگتی را مورد بررسگی قرار داد و به این نتیجه رسگید که ارتباطی بین تصمیمگ یری پرخطر و
کگارکردهگای توجگه پگایگدار ،انتخگابی و انتقگالی و حگافظگه کگاری وجود نگدارد .در مقابل بین
کگارکردهگای کنتر مهگاری و تصگگگمیمگیری پرخطر ارتباط معنیداری وجود دارد .نجا تی
( )2390دلیگل عگدم ارتبگاط معنیدار بین کگارکردهگای توجهی و تصگگگمیمگیری پرخطر را
مربوط به خاسگگتراه آناتومیک متفاوت آنا دانسگگته اسگگت .به نحوی که کارکردهای توجهی
در قشگگر پیشپیشگگانی خلفی خارجی و تصگگمیمگیری و کنتر مهاری هر دو در قشگگر میانی
داخلی پیش پیشگانی هدایت میشگوند .بر اساس یافتههای این پژوهش کنتر مهاری پیشبین
مناسگگبی برای تصگگمیم گیری پرخطر اسگگت و اثربخشگگی تقویت آ بر کاهش تصگگمیمگیری
پرخطر برای پژوهشهای آتی توصیه میشود.
صگگگگالحی و همکگارا ( ) 2390در پژوهشگگگی بگگه مقگگایسگگگگه کگگارکردهگگای اجرایی در
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مصگرف کنندگا شگیشه ،هروئین و افراد بهنجار پرداختند .به همین منظور  75نفر را در قالب
سگگه گروه مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که مصگگرف شگگیشگگه و هروئین در
سگیسگتمهای فرونتااستریاتا به خصوص قشر پره فرونتا و کارکردهای عصب روا ش ناختی
(عملکردها ی اجرایی) نقای

بیشگگگتر و درازمدت نشگگگا میدهند .این محققا نتیجه گرفتند

که می توا برنامههای توانبخشگی شگناختی تخصگصی برای آماده سازی این افراد جهت ورود
دوباره به زندگی فردی ،شغلی و اجتماعی طراحی نمود.

حداد ،خسگروی ،نجفی و صگباحی ( )2393در پژوهشگی به مقایسه عملکرد توجه در افراد
وابسگگگتگه و غیروابسگگگتگه بگه متگامفتامین پرداختند .به همین منظور  62نفر را در قالب دو گروه
مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند که عملکرد افراد وابسگگگته به متامفتامین در
متغیرهگای توجگه انتخگابی مبتنی بر گزینش پاسگگگخ ،موقعیتهای معتبر و نامعتبر نشگگگانهدهی
فضگایی (که توجه دیداری را می سگنجند) و توجه انتخابی مبتنی بر شناسایی محرا با گروه
غیروابسگگته به متامفتامین تفاوت معنادار دارد .در مجموع نتایج نشگگا داد که متامفتامین اثرات
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قابل توجهی بر تضعیف عملکرد توجه میگذارد.
فگدایی ،بیرگدلی و میالدی گرجی ( )2393در پژوهشگگگی بگه بررسگگگی ارزیگابی عملکرد،
حگافظگه کگاری و حافظه آیندهنرر در افراد وابسگگگته به متامفتامین و ترا کرده پرداختند .به
همین منظور  62نفر را در قالب دو گروه مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که
افراد وابسگگته به متامفتامین و ترا کرده در مقایسگگه با اف راد غیروابسگگته در حافظه آیندهنرر و
حگافظگه کاری ،عملکرد پایین تری داشگگگتند .ن تایج نشگگگا داد که افراد وابسگگگته به متامفتامین
مشگگگکالتی را در تکنیکهای مربوط به یادآوری آینده نرر تجربه کردند و ترا متامفتامین
موجب بهبود برخی فرایندهای شناختی گردید.
اسگگکندری ،بیردلی ،رضگگایی ،فدایی و منتظری ( ) 2394در پژوهشگگی به بررسگگی ارزیابی
عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسگگخ در افراد وابسگگته به متامفتامین و افراد عادی پرداختند.
به همین منظور  62نفر را در قالب دو گروه مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند
کگه عملکرد افراد وابسگگگتگه بگه متگامف تامین در مولفههای فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای
ارقگام معکوس بگا گروه بهنجگگار تفگاوت معنگاداری دارد .همچنین عملکرد افراد وابسگگگتگه بگگه

عليرضا ماردپور

متامفتامین در بازداری پاسگگخ تفاوت معناداری با گروه بهنجار داشگگت .ن تایج پژوهش نشگگا
داد که وابسگگتری به متا مفتامین تأثیر معناداری ب ر حافظه کاری و بازداری پاسگگخ افراد وابسگگته
دارد.

صگگفرزاده و همکارا ( ) 2394در پژوهشگگی به مقایسگگه عملکرد توجه در سگگوءمصگگرف
کننگدگگا هروئین و افراد بهنجگگار پرداختنگد .بگه همین منظور  62نفر را در قگگالگب دو گروه
مگورد بگررسگگگی قرار دادنگگد و بگگه این نتیجگگه رسگگگیگگدنگگد کگگه بین عملکرد توج گه گروه
سگگگوءمصگگگرف کننگده هروئین بگا افراد بهنجگار تفاوت معناداری وجود دارد .این محققا در
نهگایگت نتیجگهگیری کردنگد کگه سگگگوءمصگگگرف هروئین اثرات نگامطلوبی بر عملکرد توجگه
سگوءمصگرف کنندگا هروئین برجای میگذارد .نق

در عملکرد توجه آسگیبهای زیادی

به زندگی روزمرهی فرد و فعالیتهای او وارد می سگگازد .لذا ،توصگگیه میشگگود که اقدامات و
تدابیر درمانی مطلوبی برای افراد سگگوءمصگگرف کننده هروئین در جهت رفع و کاهش نقای
عملکرد توجه طراحی گردد.
احمدی و بزاز منصگف ( ) 2394در پژوهشگی به بررسی کارکردهای شناختی اجرایی مغز

غیرسگگگیرگاری از نظر کگارکردهگای شگگگناختی اجرایی مغز در آزمو های ردیابی و فراخنای
اعگداد وکسگگگلر تفاوت معناداری وجود دارد .می توا گفت که اسگگگتعما سگگگیرار منجر به
آسگگگیبهای قطعه پیشگگگانی مغز میشگگگود و می تواند نتایج درمانی نامطلوب را در پی داشگگگته
باشگگد .لذا به کارگیری روشهای توانبخشگگی عملکردهای شگگناختی می تواند در پیشگیری و
درما افراد سیراری مورد توجه قرار گیرد.

محمدزاده و واحدی ( )2394در مطالعه ای مروری به بررسگگی عوارض جسگگمانی و روانی
ناشگی از سگوءمصگرف آمفتامین پرداختند و نتیجه گرفتند که از نظر آسیبهای ر وانشناختی،
مصگگگرف دوزهگای بگاالتر یگا مگداوم با اختالالت سگگگایکوتیک ،خلقی و نقای

در عملکرد

شگگناختی و وابسگگتری همراه اسگگت .قنبری ،اکبرزاده ،اکبرزاده و اسگگماعیل پور ( )2394در
پژوهشگگگی به مقایسگگگه حافظه آینده نرر و گذشگگگته نرر در مردا معتاد ،معتاد ترا کرده و
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سگگگالم پرداختنگد .بگه همین منظور  35فرد معتگاد 30 ،فرد ترا کرده و  35فرد غیرمعتگاد را
مورد بررسگگگی قرار دادنگد .یگافتگه هگا حاکی از این بود که بین معتادا  ،معتادا ترا کرده و
افراد سگگگالم در عملکرد حگافظگگه آینگدهنرر تفگاوت معنیداری وجود دارد امگا در عملکرد
حافظه گذشگگتهنرر تفاوت معناداری وجود نداشگگت .بنابراین افزایش طو مدت اعتیاد باعی
تخریب بیشتر حافظه آیندهنرر شده و در نتیجه ترا اعتیاد را مشکل تر میسازد.
بیرامی و همکگگارا ( ) 2394در پژوهشگگگی بگه بررسگگگی عملکرد شگگگنگاختی در معتگگادا
سگگگوءمصگگگرف کننده مواد ،معتادا تحت درما با متادو و افراد بهنجار پرداختند .به همین
منظور  202نفر را در قالب سگگگه گروه مورد بررسگگگی قرار دادند .نتایج نشگگگا داد که عملکرد
گروه سگوءمصرفکننده مواد نسبت به گروه تحت درما با متادو و افراد عادی و همچنین
عملکرد گروه تحت درما با متادو نسگگبت به گروه عادی در آزمو ویسگگکانسگگین و مقیاس
حافظه وکسگگلر تفاوت معنیدار داشگگت .همچنین خطای درجاماندگی درگروه تحت درما
بگا متگادو و افراد عگادی تفگاوت معنیدار نداشگگگت .می توا گفت که مصگگگرف مزمن مواد
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روا گردا موجب آسگیب نواحی متعدد مغزی همچو قشگر پیش پیشانی و هیپوکامپ شده
و در نتیجگه باعی اختال در کارکردهای شگگگناختی میگردد .مقتدایی ،نوروزی و انصگگگاری
شگگگهگیگگدی ( ) 2395در پگژوهشگگگی بگگه ارزیگگابگی کگگارکردهگگای نوروپسگگگیکولوژیگگک در
مصگگگرف کننگدگگا مواد با توجه به نوع ماده مصگگگر فی ،مدت مصگگگرف و تحصگگگیالت افراد
پرداختند .به همین منظور  222مصگگرف کننده مواد را مورد بررسگگی قرار دادند و یه این نتیجه
رسگیدند که مصگرف مواد پیشبین مناسبی برای کارکردهای اجرایی بود .مصرف موادمخدر
موجب تغییر سگاختار و عملکرد نواحی مغزی به خصگوص قشر فرونتا و پره فرون تا شده و
در نتیجگه بگاعگی نق

در کگارکردهگای نوروپسگگگیکولوژیگک این نواحی میشگگگود .نجاتی،

حسگگگنی ،علیپور ،سگگگعیگدپور و بداقی ( ) 2395در پژوهشگگگی به بررسگگگی مقایسگگگهای حافظه
آینده نرر و سگگگطوز تکانشگگگرری در افراد مبتال به اعتیاد مواد محرا ،افیونی ،سگگگیراری و
بهنجگار تهرا پرداختنگد .بگه همین منظور  202نفر را در قالب چهار گروه مورد بررسگگگی قرار
دادنگد .نتگگایج نشگگگا داد کگگه میگگانرین هر سگگگه گروه دارای اعتیگاد مواد محرا ،افیونی و
سگگیراری ،در حافظه آیندهنرر و تکانشگگرری در مقایسگگه با گروه بهنجار با تفاوت معناداری
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بیشگگگتر بود .همچنین میگانرین گروه مبتالبگه اعتیگاد مواد محرا در ابعگاد حگافظگه آینده نرر
(گذشگگته کوتاهمدت و آینده بلندمدت) و ابعاد تکانشگگرری (عدم برنامهریزی ،تکانشگگرری
شگناختی و تکانشگرری کل) با تفاوت معناداری نسگبت به گروه مواد افیونی و سیراری بیشتر
بود .در هیچ کدام از ابعاد حافظه آیندهنرر و تکانشگگرری ،بین گروه مواد افیونی و سگگیراری
اختالف معناداری مشگاهده نشگد .این محققا بر اسگاس این نتایج استنباط کردند که کارکرد
حافظه آیندهنرر و سگگگطوز تکانشگگگرری که از جمله عوامل مهم عصگگگب روا شگگگناختی و
شگگخصگگیتی در اعتیاد هسگگتند ،با توجه به نوع ماده مصگگرفی فرد ،به صگگورت معناداری متفاوت
بود که لزوم مداخالت اختصاصی بر حسب نوع اعتیاد را آشکار میسازد.

غالمرضگگگایی و همکارا ( ) 2395در پژوهشگگگی به مقایسگگگه کارکرد به روز کرد حافظه
فعا در سگگه گروه سگگوءمصگگرف کنندگا مواد (هروئین ،تریاا) ،تحت درما با متادو و
بهنجار پرداختند .به همین منظور  92نفر را در قالب سگگگه گروه مورد بررسگگگی قرار دادند و به
این نتیجه رسگگیدند که تفاوت معناداری بین سگگه گروه در کارکرد به روز کرد حافظه فعا
وجود داشگگگت .بگه این صگگگور ت کگه گروه بهنجار اثربخشگگگی عملکرد و کارآمدی پردازش

و همکارا ( )2395در پژوهشگی به پیشبینی گرایش به مصگرف مواد بر اسگگاس سگیسگگتمهای
فعا سگگگاز و بازدارنده رفتاری ،انعطافپذیری شگگگناختی و تحمل آشگگگفتری در دانشآموزا
پرداختنگد .بگه همین منظور  055دانش آموز را بررسگگگی کردنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیدند که
انعطاف پذیری شگگناختی با مصگگرف مواد رابطه منفی دارد .رضگگایی ،بیردلی و مکوندحسگگینی
( )2396در پ ژوهشگگگی به بررسگگگی اثربخشگگگی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار ،حافظه
آینگده نرر و بگازداری پگاسگگگخ مصگگگرف کننگدگگا مزمن متگامفتگامین در اوایگل دوره پرهیز
پرداختنگد .بگه همین منظور  42فرد معتگاد را کگه در اوایگل دوره بهبود خود بودند را بررسگگگی
کردنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد کگه آموزش مگدیریگت هدف ،بهبود معنادار توجه پایدار،
حافظه آینده نرر و بازداری پاسخ را در سوءمصرف کنندگا متامفتامین به همراه دارد.
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دارا ،سگیمز ،مک دونالد و ویکز  ) 0222( 2در پژوهشگی به بررسگی اختال شگناختی در
بیمگارا مصگگگرف کننگده متگادو پرداختند .به همین منظور  32بیمار دریافت کننده متادو و
 32فرد سگالم را مورد بررسگی قرار دادند و به این نتیجه رسگیدند که مصرفکنندگا متادو
در حیطگه های پردازش اطالعات و توجه ،حل مسگگگئله ،حافظه کالمی کوتاهمدت و بلندمدت
و حافظه کوتاه مدت بصگگری در مقایسگگه با گروه کنتر عملکرد پایین تری داشگگتند .راجرز و
رابینز  ) 0222( 0در پژوهشگگگی مروری بگه بررسگگگی نق

هگگای عصگگگب شگگگنگاختی مرتبو بگگا

سگگوء مصگگرف مزمن مواد پرداختند و به این نتیجه رسگگیدند که اختال در حافظه ،توجه و به
طور کلی کگارکردهای اجرایی با سگگگوءمصگگگرف مواد مرتبو اسگگگت .ارنسگگگت  3و همکارا
( ) 0222در پژوهشگگی به بررسگگی اثر نیکوتین بر فعالیت مغزی در حین عملکرد حافظه کاری
پرداختند .به همین منظور  22فرد سگگیراری و  22فردی که قبالً سگگیرار مصگگرف میکردند را
مورد بررسگگگی قرار دادنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیگدند که بین دو گروه از نظر عملکرد حافظه
کگاری تفگاوت وجود دارد و عملکرد حگافظگه کاری در افراد سگگگیراری کاهش داشگگگت اما
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عملکرد افراد تراکرده بهبود یافته بود .راپلی  4و همکارا ( )0226در پژوهشگگی به بررسگگی
عملکرد شگگگنگاختی در اوایگل ترا پرداختند و به این نتیجه رسگگگیدند که بیمارا وابسگگگته به
موادمخگدر بگه طور معنگاداری نسگگگبگت بگه گروه کنتر در حافظهکاری و عملکرد اجرایی و
هوش سگگگیگا پگایین تر بودنگد .هاروی ،سگگگلما  ،پورتر و فرامپتو  )0227( 5در پژوهشگگگی به
بررسگگگی ارتباط بین مصگگگرف کانابیس و شگگگناخت پرداختند .به همین منظور  72نفر را مورد
بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که افراد مصگگرف کننده منظم کانابیس ،عملکرد
ضگگعیف تری در کارکردهای شگگناختی ،توجه ،حافظه کاری و یادگیری داشگگتند .الزهرانی و
السگید ( ) 0229در پژوهشگی به بررسگی اثر سگوءمصرف مواد و وابستری به آ بر کارکردهای
عصگگگب روا شگگگناختی یک نمونه از مصگگگرف کنندگا پرداختند .به همین منظور  254نفر را
در قالب دو گروه مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که عملکردهای شگگناختی
در افراد مصگگگرفکننگده پایین تر از افراد عادی بود .واندر پالس ،کرو  ،وا د ویلدنبرگ،
4. Rapeli
& 5. Harvey, Sellman, Porter
Frampton

1. Darke, Sims, Mcdonald & Wickes
2. Rogers & Robbins
3. Ernst
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ترانل و بچارا  ) 0229( 2در پژوهشگگی به بررسگگی نق

کنتر اجرایی در افراد وابسگگته به مواد

پرداختنگد .بگه همین منظور  235نفر را مورد بررسگگگی قرار دادنگد و به این ن تیجه رسگگگیدند که
افراد وابسگگگتگه بگه کوکگائین و آمفتگامین در تصگگگمیمگیری ،حگافظگهکاری و انعطافپذیری
شگگناختی نق

داشگگتند .اسگگکوئیرلیا ،جاکوباس و تاپرت  )0229( 0در پژوهشگگی به بررسگگی

تاثیر سگوءمصگرف مواد در مغز پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سوءمصرف مواد بر رشد
سگگگیسگگگتمهای م غزی و کارکردهای آ اثر دارد .بارتولومیو ،هولروید و هفرنا  )0222( 3در
پژوهشگگی به بررسگگی این موضگگوع پرداختند که آیا اسگگگتفاده از کانابیس بر حافظه آیندهنرر
جوانگا اثر دارد .بگه همین منظور  92نفر را در قالب دو گروه مورد بررسگگگی قرار دادند .نتایج
حاکی از این بود که تفاوت معنیداری در شگگکسگگت در حافظه آیندهنرر وجود نداشگگگت .با
این حگا مصگگگرف کننگدگگا کگانگابیس بگه طور قگابگل توجهی عملکرد پایین تری در حافظه
آیندهنرر داشگگتند .هانسگگن  4و همکارا ( )0222در مطالعه ای طولی به بررسگگی شگگناخت در
نوجوانگا مصگگگرفکننگده مگاری جوآنا پرداختند .به همین منظور  42نفر را در قالب دو گروه
بررسگگگی کردند و به این نتیجه رسگگگیدند که مصگگگرف کنندگا ماری جوآنا یادگیری زبانی،

سگرعت پردازش روانی در معتادین مصگگرفکننده مواد مخدر و متامفتامین در مقایسگگه با افراد
عادی پرداختند .به همین منظور  075نفر را در قالب سگگگه گروه مورد بررسگگگی قرار دادند و به
این نتیجگه رسگگگیگدند که گروه معتادا در عملکردهای اجرایی پایین تر از افراد بهنجار بودند.
کوزاتو ،روئیز ،وا د ویلدنبرگ و هومل  ) 0222( 5در پژوهشگگگی به این نتیجه رسگگگیدند که
گروه مصگگگرف کننگده مواد نسگگگبت به گروه عادی عملکرد ضگگگعیف تری در حافظهکاری و
انعطافپذیری شگگگناختی داشگگگتند .گنزالز  6و همکارا ( ) 0220در پژوهشگگگی به بررسگگگی اثر
مصگگرف کانابیس بر عملکرد عصگگبروانشگگناختی و تکانشگگرری جوانا پرداختند .به همین
4. Honson
5. Colzato, Ruiz, Van den
wildenberg & Hommel
6. Gonzalez

1. Vander Plas, Crone, Van den
wildenberg, Tranel & Bechara
2. Squeglia, Jacobus & Tapert
& 3. Bartholomew, Holroyd
Heffernan
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منظور  232نفر را در قالب دو گروه مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند که بین
دو گروه از نظر عملکرد حگگافظگه تفگاوت وجود داشگگگت و عملکرد افراد مصگگگرف کننگگده
ضگگگعیف تر بود ولی از نظر تکگانشگگگرری تفاوتی بین دو گروه وجود نداشگگگت .جاکوباس و
تاپرت  ) 0224( 2در پژوهشگگگی مروری به بررسگگگی اثر کانابیس بر مغز نوجوانا پرداختند و به
این نتیجه رسگیدند که مصگرف کانابیس بر تواناییهای شناختی مثل توجه و حافظه و سرعت
پردازش اطالعگات اثر دارد و موجگب کاهش این توانمندیها می شگگگود .دی ،کاهلر ،آهر و
کالرا  ) 0225( 0در پژوهشگگگی به بررسگگگی عملکرد اجرایی و مصگگگرف الکل پرداختند و به
این نتیجگه رسگگگیدند که بین بدکارکردی عملکردهای اجرایی و مصگگگرف الکل رابطه وجود
دارد .هگاگن  3و همکگارا ( ) 0226در پژوهشگگگی بگه بررسگگگی کارکردهای اجرایی در بیمارا
مبتال به سگگگوءمصگگگرف مواد پرداختند .به همین منظور  251نفر را در قالب دو گروه بررسگگگی
کردند و به این نتیجه رسگگگیدند که عملکرد شگگگناختی گروه معتاد پایین تر از گروه عادی بود.
کادت و بیسگگاگنو ( ) 0226در پژوهشگگی به بررسگگی پیامدهای عصگگب روا شگگناختی مصگگرف
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مزمن مواد پرداختند و به این نتیجه رسگیدند که مصگرفکنندگا مواد به مرور دچار نقایصی
در عملکردهگای شگگگنگاختی مغز میشگگگوند .کاتال و گولد  )0226( 4در پژوهشگگگی مروری به
بررسگگگی تگاثیر سگگگوءمصگگگرف مواد بر هیپوکامپ و یادگیری و حافظه افراد وابسگگگته به مواد
پرداختند و به این نتیجه رسگگگیدند که مصگگگرف مواد بر بخشهایی از مغز از جمله هیپوکامپ
تاثیر داشت ه و متعاقب آ فرایند یادگیری و حافظه را هم تحت تاثیر قرار میدهد.
نتیجهگیری
مسگئله اعتیاد در جها امروز از مسگائل مهم اجتماعی اسگت که در بیشگتر کشگورها به صورت
مشگگکل عمده و فراگیری مطرز شگگده اسگگت .کشگگور ما نیز از این آسگگیب اجتماعی در اما
نمانده اسگگگت و هر روز در گو شگگگه و کنار کشگگگور شگگگاهد قربانی شگگگد افرادی در دام مواد
اعتیادآور هسگگتیم .سگگوءمصگگرف مواد را باید یکی از بارزترین مشگگکالت زیسگگتی-روانی-
اجتمگاعی دانسگگگت کگه می توانگد بگه راحتی بنیگا زنگگدگی فردی ،خگگانوادگی ،اجتمگگاعی و
3. Hagen
4. Kutlu & Gould

1. Jacobus & Tapert
2. Day, Kahler, Ahern & Clark
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فرهنری یگک فرد و جگامعگه را سگگگسگگگت نموده و در معرض فروپگاشگگگی قرار دهد .اعتیاد و
سگگگوءمصگگگرف موادمخگدر به عنوا یک مسگگگئله اجتماعی ،پدیدهای اسگگگت که همراه با آ
توانگایی جگامعگه در سگگگازمگا یابی و حفظ نظم موجود از بین میرود و باعی دگرگونی های
سگاختاری در نظام اقتصگادی ،اجتماعی ،سگیاسی و فرهنری در یک جامعه میشود .در جامعه
امروز ما ،موادمخدر در ظاهر یک مشگگکل اجتماعی ر نموده اسگگت .این آسگگیب اجتماعی
تعگداد زیگادی از مردم را تحگت تأثیر قرار داده و به طور روز افزونی در حا تعامل با سگگگایر
آسگیبهای اجتماعی و تبدیل شگد به یک تهدید اسگاسی و ساخت شکن است (مقتدایی و
همکگارا  .)2395 ،بگا گسگگگترش تولیگد و مصگگگرف موادمخدر و همچنین ،کشگگگف و تولید
غیرقگانونی مواد روا گردا ترکیبی جگدیگد در بسگگگیگاری از نقاط جها  ،پیشبینی می شگگگود
تولید ،قاچاق و مصگرف موادمخدر و عوارض جسگمی ،روانی ،اجتماعی و اقتصگادی ناشی از
آ  ،به عنوا یکی از مشگگکالت عمده جهانی در قر بیسگگت و یکم ادامه یابد .سگگوءمصگگرف
مواد مسگائلی را از قبیل افزایش خطر آسگیب و مرگ ،افزایش رفتارهای پرخطر جنسی ،ابتال
به بیماریهایی چو ایدز ،مسگائل و مشگکالت تحصیلی و آسیبهای مغزی و شناختی را در

سگگیسگگتم عصگگبی فرد مصگگرفکننده میگذارد .مصگگرف طوالنی مدت مواد از طریق آسگگیب
زد بگه نواحی مختلف مغزی منجر بگه تخریگب عملکرد بخشگگگیهگای مرتبو با فعالیتهای
شگگناختی می شگگود و خود این اختالالت شگگناختی نیز باعی افزایش مصگگرف مواد میشگگوند.
مصگگگرف مواد از طریق نق

در کنتر تکگانگه ،احتما رفتار جسگگگتجوگرانه مواد را افزایش

میدهگد و بگاعی تضگگگعیف ظرفیت افراد برای شگگگرکت در برنامههای درمانی و توانبخشگگگی
می شگگگونگد (راجرز و رابینز0222 ،؛ حگداد و همکارا  .)2393 ،به عبارت دیرر می توا گفت
که چرخه اعتیاد ،چرخه پیچیده ای اسگگگت که از یک سگگگو ،فرایندی نوروفیزیولوژیکی و از
سگگوی دیرر فرایندی روا شگگناختی دارد .این تغییرات نوروفیزیولوژیکی و روا شگگ ناختی،
پیگامگدهگگای عصگگگب -روا شگگگنگاختی (از جملگه اختال در توجگگه ،تمرکز و بگه طور کلی
عملکردهای اجرایی مغز) را به دنبا خواهد داشگگگت (اصگگگغری و همکارا  .)2311 ،اختال
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در عملکرد شگناختی افراد مصگرف کننده مواد ،عامل مهمی در نتیجه درما اسگگت به ویژه که
درمگا اصگگگلی در سگگگوءمصگگگرف مواد ،درمگا شگگگناختی -رفتاری اسگگگت .این افراد نیاز به
برنگامگههگای مختلف درمگا برای بهبود توجگه و انعطگافپگذیری شگگگنگاختی دارنگد .بنابراین،
اختالالت شگگناختی به عنوا عواملی که مانعی بر سگگر راه درما هسگگتند باید مورد توجه قرار
گیرند و نیاز اسگگت که نحوه ارزیابی مصگگرف کنندگا مواد در ابتدای هر برنامه درمانی مورد
تجگدیگد نظر قرار گیرد .الزم اسگگگت عملکرد شگگگناختی افراد معتاد با اسگگگتفاده از روشهای
مختلف عصگگب -روا شگگناختی مورد بررسگگی قرار گیرد .همچنین روانپزشگگکا باید اثرات
مواد مختلف را در عملکردهای شگگناختی بیمارا در نظر بریرند (الزهرانی و السگگید.)0229 ،
بگه طور کلی می توا گفت که گسگگگترش مصگگگرف مواد در جامعه خطری جدی اسگگگت که
ضگرورت اتخاذ برنامه و سگگیاسگگتهای اثرگذار را بیش از پیش نمایا میسگگازد .کاهش سگگن
شگگگروع مصگگگرف مواد ،افزایش مصگگگرف مواد صگگگنعتی در بین زنگا  ،کودکا و نوجوانا ،
افزایش عوامگگل خطرآفرین پیرامو جوانگگا و نوجوانگگا  ،مشگگگکالت موجود بر سگگگر راه
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برنگامگههگای پیشگگگریری ،گرا بود درمگا و عگدم رغبگت مصگگگرفکننگدگا به طی کرد
مراحگل درمگا و عود مجگدد بیمگاری بعگد از درمگا  ،آگگاهی پگائین خانوادهها و مشگگگکالت
فرهنری از جملگه چگالشهگای فراروی خانوادهها و متعاقب آ جامعه ،طی سگگگا های آینده
خواهد بود  .بر این اسگگاس در نظر گرفتن عواملی که افراد را به سگگمت مصگگرف مواد سگگوق
میدهگد و پیشگگگریری از آ بگاید جزء ضگگگروری برنامههای امروز برای پیشگگگریری و درما
اعتیاد باشگگد .عالوه بر این هما طور که در پژوهشهای موجود در این زمینه ذکر شگگد ،یکی
از آسگگیب های جدی به دنبا سگگگوءمصگگرف مواد ،آسگگگیب مغزی اسگگت .آسگگگیب مغزی و
اختالالت شگناختی همراه با سگوءمصگرف مواد ،اهمیت نظری و بالینی اسگاسی دارد؛ چرا که
این آسگیبهای نسگبتاً پایدار در سگیسگتم مغزی می تواند به عنوا مانعی بر سر راه درما عمل
کنگد و از عوامگل عود مجدد مصگگگرف مواد باشگگگد .در مجموع با توجه به افزایش روز افزو
مصگگرف مواد و به خصگگوص مواد صگگنعتی در جامعه امروز ،بررسگگی عوارض روانی ناشگگی از
مصگرف مواد ضگروری به نظر میرسگد .بنابراین پیشگرفت در پیشگریری و درما سوءمصرف
مواد و اعتیگاد نیگاز بگه درا کگاملتری از اهمیت اختال شگگگناختی در شگگگروع و حفظ رفتار
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مصگرف مواد دارد و پژوهش در این زمینه به منظور پیشگریری از سگوءمصرف مواد ضروری
است.
منابع
احمدی ،عزت اله و بزاز منصف ،فاطمه ( .) 2394بررسی کارکردهای شناختی اجرایی مغز در مردهای
سیراری و غیرسیراری شهر تبریز :یک گزارش کوتاه .مجله دانشراه علوم پزشکی رفسنجا 24 ،
(.123-122 ،)9
اسکندری ،کوروش ،بیردلی ،ایما اله؛ رضایی ،علی محمد؛ فدایی ،عاطفه و منتظری ،محمد صادق
( .) 2394ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متامفتامین و افراد عادی.
فصلنامه مطالعات روا شناسی بالینی.62-76 ،)02(6 ،
اصغری ،محمد جواد؛ دژکام ،محمود و آزاد فالز ،پرویز ( .)2311مقایسه کنش وری عصب -روا

شناختی (زما واکنش) در معتادا و افراد عادی .مطالعات تربیتی و روا شناسی دانشراه فردوسی،
.47-62 ،)2(22
امینی ،فرشته؛ علیزاده ،حمید و رضایی ،امید ( .)2319مقایسه کارکردهای اجر ائی -عصب شناختی در
بزرگساال معتاد به مواد افیونی با افراد عادی .فصلنامه اعتیاد پژوهی.05-37 ،)23(4 ،
آزاد مرز آبادی ،اسفندیار؛ کرمی نیا ،رضا؛ سلیمانی ،شهرود و غالمی فشارکی ،محمد ( .)2390مقایسه

شناختی افراد مبتال به اعتیاد و افراد عادی در آزمو هوش وکسلر بزرگساال  .ارمغا دانش،)5(27 ،
.469-476
بیرامی ،منصور؛ محمد زادهگا  ،رضا؛ موحدی ،یزدا ؛ قاسم بکلو ،یونس؛ محمد یاری ،قاسم و
طهماسب پور ،مالک ( .) 2394بررسی عملکرد شناختی در معتادا سوءمصرف کننده مواد ،معتادا
تحت درما با متادو و افراد بهنجار .فصلنامه اعتیاد پژوهی.03-36 ،)34(9 ،
پیرخائفی ،علی رضا و فخیم یوسفنیا ،بهارا ( .)2395کارکردهای اجرایی مغز در بین معتادا دارای
بازگشت و بدو بازگشت .مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی.92-222 ،)2(24 ،
حداد ،شیما؛ خسروی ،معصومه؛ نجفی ،محمود و صباحی ،پرویز ( .)2393مقایسه عملکرد توجه در
افراد وابسته و غیروابسته به متامفتامین .مجله روا شناسی بالینی.15-93 ،)0(6 ،
حسنی ،جعفر و قائدنیای جهرمی ،علی ( .)2390سوگیری حافظه صریو و ضمنی در افراد مبتال به
سوءمصرف مواد افیونی ،ترا کرده و افراد بهنجار .اعتیاد پژوهی.207-243 ،)06(7 ،
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خالدیا  ،محمد ( .)2390اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روا و عزت نفس افرا د معتاد
به موادمخدر .مجله روا شناسی اجتماعی.2-25 ،)09(1 ،
خیاطی پور ،عاطفه؛ قربا شیرودی ،شهره و خلعتبری ،جواد ( .)2319مقایسه اثربخشی درما ترکیبی

شناختی -رفتاری در گروههای اجتماعمدار و معتادا گمنام بر گرایش به مصرف مواد افیونی .مجله
علمی پزشکی.633-642 ،)6(9 ،
درکه ،بهاره؛ کرامتی ،هادی و امیری ،حسن ( .)2390اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در کاهش
گرایش به مصرف موادمخدر در تهرا  .فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی پایتخت،)3(6 ،
.19-220
رضایی ،مریم؛ بیردلی ،ایما اله و مکوندحسینی ،شاهر ( .)2396اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر
توجه پایدار ،حافظه آینده نرر و بازداری پاسخ مصرف کنندگا مزمن متامفتامین در اوایل دوره
پرهیز .اعتیاد پژوهی.027-006 ،)42(22 ،
سید محمودی ،جواد و اصغری ،محمد جواد ( .)2390اثرات مصرف مواد اعتیاد آور ،بر کارکردهای
عصب -روا شناختی معتادا شهر شیراز .مجله علمی دانشراه علوم پزشکی بیرجند-324 ،)3(02 ،
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سیه جانی ،لیلی؛ اورکی ،محمد و زارع ،حسین ( .)2390طو مدت مصرف متامفتامین (شیشه) و
اختالالت توجه پایدار در سوءمصرف کنندگا متامفتامین .اعتیاد پژوهی.53-66 ،)07(7 ،
شریعتی ،محمد ابراهیم؛ ایزدیخواه ،زهرا ؛ مولوی ،حسین و صالحی ،مهرداد ( .)2390مقایسه اثربخشی
گروه درمانی به شیوه شناختی -رفتاری با درما مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر خودکارآمدی
افراد معتاد .تحقیقات علوم رفتاری.079-011 ،)4(22 ،
شیخ االسالمی ،علی؛ کیانی ،احمدرضا؛ احمدی ،شیال و سلیمانی ،اسماعیل ( .)2395پیشبینی گرایش
به مصرف مواد بر اساس سیستمهای فعا ساز و بازدارنده رفتاری ،انعطافپذیری شناختی و تحمل
آشفتری در دانش آموزا  .فصلنامه اعتیاد پژوهی.229-201 ،)39(22 ،
صالحی فدردی ،جواد و ضیایی ،سلیل ( .)2319فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه به سمت

رفت ارهای اعتیادی :معرفی ،ساخت و کارکرد آزمو استروپ اعتیاد .مجله اصو بهداشت روانی،
.351-319 ،)2(20
صالحی ،مهرداد؛ افشار ،حمید؛ مقتدائی ،کما ؛ تسلیمی ،مهشید؛ سالمت ،منصوره و ابراهیمی ،آسیه

( .) 2390مقایسه کارکردهای اجرایی در مصرف کنندگا شیشه ،هروئین و افراد هنجار .مجله
دانشکده پزشکی اصفها .2379-2392 ،)052(32 ،
صفرزاده ،سمیه؛ صباحی ،پرویز و محمودی خورندی ،زینب ( .)2394مقایسه عملکرد توجه در
سوءمصرف کنندگا هروئین و افراد بهنجار .مجله علوم پزشکی رازی.11-91 ،)201(00 ،
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علی پور ،فرشید؛ مرادی ،علی رضا و حسنی ،جعفر ( .)2394اثربخشی درما اجتماع مدار بر کارکردهای
اجرایی و حافظه شرز حا در افراد دارای اعتیاد به مواد محرا .اعتیاد پژوهی.37-54 ،)35(9 ،

علیزاده ،حمید ( .)2315رابطة کارکردهای اجرایی عصبی شناختی با اختال های رشدی .تاز ههای علوم
شناختی.57-72 ،)4(1 ،
غالمرضایی ،سیمین؛ حسینی دمقانی ،نسرین السادات؛ پناهی ،هادی؛ قلی پور ،محمد ( .)2395مقایسه
کارکرد به روز کرد حافظه فعا در سه گروه سوءمصرف کنندگا مواد (هروئین ،تریاا) تحت

درما با متادو و بهنجار .مجله علمی دانشراه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدا ،
.066-075 ،)3(03
فدایی ،عاطفه؛ بیردلی ،ایما اله و میالدی گرجی ،حسین ( .)2393ارزیابی عملکرد حافظه کاری و

حافظه آینده نرر در افراد وابسته به متامفتامین و ترا کرده .مجله دانشراه علوم پزشکی خراسا
شمالی.162-173 ،)4(6 ،
فرهادی ،علی؛ کرمی ،جهانریر؛ مرادی  ،آسیه؛ مختارپور ،حسن؛ بریا کوله مرز ،محمد جواد؛
محمدی ،امید و یوسفی ،اکرم ( .)2395بررسی نقش نارسایی شناختی و هیجانی در پیش بینی

عضویت در گروههای معتاد و غیر معتاد .فصلنامه علمی -پژوهشی دانشراه علوم پزشکی لرستا ،
.53-66 ،)0(21

معلم.
فیروزی ،ستاره؛ ابراهیمی قوام ،صغری و درتاج ،فریبرز ( .)2392مقایسة کارکردهای اجرایی بر پایة

اضطراب امتحا در دانش آموزا پایة پنجم ابتدایی .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،
.76-15 ،)2(20
قاسمی ،نظام الدین؛ کیانی ،احمدرضا؛ زره پوش ،اصغر؛ ربیعی ،مهدی و وکیلی ،نجمه ( .)2392بررسی
تفاوتهای سوگیری توجه ،عملکرد اجرایی و زما واکنش در مصرف کنندگا آمفتامین در
مقایسه با افراد غیرمصرف کننده مواد .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد.53-64 ،)03(6 ،
قنبری ،صالو؛ اکبرزاده ،داود؛ اکبر زاده ،حسن و اسماعیل پور ،خلیل ( .)2394مقایسه حافظه آیندهنرر
در مردا معتاد ،معتاد ترا کرده و سالم .مجله دانشراه علوم پزشکی شهر کرد.54-62 ،)0(27 ،
محمدزاده ،علی و واحدی ،مجید ( .)2394بررسی عوارض جسمانی و روانی ناشی از سوءمصرف
آمفتامین .فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.79-96 ،)1(0 ،
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فرهادی ،محمدحسن؛ فرهودیا  ،علی؛ زرین دست ،محمدرضا و محمدی مسنن ،کاوه (.)2311
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 ارزیابی کارکردهای.)2395(  مجتبی، عفت و انصاری شهیدی، کما ؛ نوروزی،مقتدایی
 مدت مصرف و،نوروپسیکولوژیک در مصرف کن ندگا مواد با توجه به نوع ماده مصرفی
.41-51 ،)3(2 ، مجله پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری.تحصیالت افراد

 مجله.  ارتباط بین کارکردهای اجرایی مغز با تصمیمگیری پرخطر در دانشجویا.)2390(  وحید،نجاتی
.072-071 ،)4(22 ،تحقیقات علوم رفتاری
 بررسی مقایسه ای.)2395(  الهه، صابر و بداقی، فرشید؛ سعیدپور، جعفر؛ علی پور، وحید؛ حسنی،نجاتی
 سیراری و بهنجار، افیونی،حافظه آینده نرر و سطوز تکانشرری در افراد مبتال به اعتیاد مواد محرا
.057-061 ،)4(00 ،  مجله پزشکی قانونی ایرا.2393 شهر تهرا در زمستا
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