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Abstract
Background and objective: Addiction is a disorder that involves complex relations with cognitive functions. Individuals with history of
substance dependence often suffer from impairments in cognitive functions. The present study evaluates the effect of Methadone maintenance
treatment (MMT) on cognitive functions of opioid-dependent patients.
Methodology: This research is an ex-post facto one. The study population consisted of all opioid-dependent patients and patients undergoing
Methadone maintenance treatment in central prison of Hamedan. Convenience sampling was used to recruit 30 participants from among
methadone- maintained patients, 30 opium-dependent patients as well as 30 non-dependent participants as the control group. The research
instruments were Wechsler Memory Scale (WMS-III) and Stroop test. Analysis of variance (ANOVA) and Tuckey test were used to analyze
the data.
Results: The results show no statistically significant difference between methadone-maintained participants and non-dependent participants on
Wechsler Memory Scale (p<0.001). Yet, both aforementioned groups were significantly different from opioid-dependent group (p<0.001). On
Stroop test, the participants in the control group scored significantly higher than the participants in methadone-treatment group and the opiumdependent group in subscales of congruent error, incongruent error, congruent reaction time, incongruent reaction time (p<0.001).
Conclusion: It can be concluded that Methadone maintenance treatment improves selective attention in opioid-dependent patients.
Keywords: Addiction, Methadone Maintenance Treatment, Opium Substance (Narcotics), Cognitive Functions.
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چکیده

زمینه و هدف :اعتیاد به مواد در انسان بهعنوان فرآیندی پیچیده در مغز در نظر گرفته میشود که در طی آن عوامل شناختی همچون ناتوانایی در کنترل رفتار فردی در برابر انگیزٔه

قوی مصرف مواد ،مباحث بسیار مهمی تلقی میشوند .لیکن پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان نگهدارنده با متادون بر کارکردهای شناختی مصرفکنندگان موادمخدر

افیونی در زندان همدان انجام شد.

روشبررسی :پژوهش حاضر از نوع مطالعات علیمقایسهای بود .نمونٔه آماری شامل  ۳۰نفر از افراد گروه تحت درمان با متادون ۳۰ ،نفر از افراد وابسته به موادمخدر افیونی و

 ۳۰نفر از افراد گروه شاهد که در طول زندگی هیچگونه موادمخدری مصرف نکردهاند ،به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل آزمون حافظٔه
وکسلر و آزمون استروپ بوده و دادهها بهوسیلٔه تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی تجزیهوتحلیل شدند.

یافتهها :یافتهها نشان داد در آزمون حافظٔه وکسلر ،گروه شاهد با گروه تحت درمان با متادون تفاوت معناداری نداشتند ،اما هر دو گروه شاهد و گروه تحت درمان با متادون با

گروه وابسته به موادمخدر افیونی تفاوت معناداری داشتند ( .)p<۰٫۰۰1همچنین یافتهها حاکی از آن است که بین توجه انتخابی گروههای بررسیشده در آزمون استروپ در زمان
واکنش در هر دو مرحلٔه همخوان و ناهمخوان و همچنین در خطای واکنش در هر دو مرحلٔه همخوان و ناهمخوان ،تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p<۰٫۰۰1بین گروه شاهد

و دو گروه تحت درمان با متادون و گروه وابسته به موادمخدر افیونی در زمان واکنش در هر دو مرحلٔه همخوان و ناهمخوان و همچنین در خطای واکنش در هر دو مرحلٔه همخوان
و ناهمخوان تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p<۰٫۰۰1همچنین بین گروه تحت درمان با متادون و گروه وابسته به موادمخدر افیونی در زمان واکنش در هر دو مرحلٔه همخوان
و ناهمخوان و همچنین در خطای واکنش در هر دو مرحلٔه همخوان و ناهمخوان تفاوت معناداری وجود دارد (.)p<۰٫۰۰1

نتیجهگیری :نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که درمان نگهدارنده با متادون بر بهبود کارکردهای شناختی (حافظه و توجه انتخابی) افراد وابسته به موادمخدر تأثیرگذار

است.

کلیدواژهها :اعتیاد ،درمان نگهدارنده با متادون ،موادمخدر افیونی ،کارکردهای شناختی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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یاراحمدی۲

۱

مقدمه

دادند که نارساییهای ادراکی با مصرف هروئین ارتباط تنگاتنگی دارد،
معتادان به هروئین به مراتب تعداد بیشتری از خطای درجاماندگی و

امروزه مسئلٔه اعتیاد پا را از مرزهای بهداشت و درمان فراتر نهاده و به

چرخش در انجام طراحی طرحها و استفادٔه محدود از فضای کاغذ در

بحران اجتماعی و پدیدهای شوم و خانمانسوز تبدیل شده است.

مقایسه با افراد عادی را نشان میدهند.

سوءمصرف موادمخدر یکی از مسائل بحثبرانگیز است که در حوزٔه

درمان نگهدارنده با متادون یکی از اقدامهای پراهمیت و کلیدی است

روانشناسی و جامعهشناسی نظر متخصصان را به خود جلب نموده
است .بهطوریکه به یقین میتوان گفت امروزه استفادٔه روزافزون از

از عود انجام میشود که امکان عدم استفاده از مواد غیرقانونی را برای

مواد اعتیادآور یکی از معضالت بزرگ و پیچیدٔه جوامع انسانی شده

ال نیاز به تزریق را منتفی میسازد .مصرف منظم
بیمار فراهم آورده و عم ا

است .این پیچیدگی از آنجا ناشی میشود که اعتیاد به موادمخدر یک

و درازمدت داروی متادون خود از عود مجدد مصرف غیرقانونی

معضل زیستی ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است و نمیتوان

پیشگیری میکند .بهدنبال این درمان دارویی عموماً وضعیت روانی و

به اعتیاد به موادمخدر فقط از یک دیدگاه توجه کرد ،چرا که در این

جسمانی و عملکرد اجتماعی افرادی که متادون مصرف میکنند بهبود

صورت همان طور که تجربه نشان داده است ،موفقیت چندانی حاصل

مییابد و احتمال یافتن کار تمام وقت در این افراد بیشتر است (.)11

نخواهد شد .بهعبارتدیگر ،اعتیاد به موادمخدر بهعنوان یکی از

باتوجه به مطالب ذکرشده ،تالش بر آن است که با دسترسی به اطالعات

چالش های بزرگ در جوامع بشری ،دارای ابعاد و زوایای پیدا و پنهان

بیشتر ،زوایای جدیدی از تأثیرات مواد یادشده بر کارکردهای شناختی

بسیاری است .بههمیندلیل این مسئله از جنبههای مختلفی قابل تأمل

و سیستمهای مغزی مصرفکنندگان مواد مشخص شود .لیکن باتوجه

و بررسی است که هم عوامل بهوجود آورندٔه زیاد و هم پیامدهای منفی

به موارد گفته شده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر درمان نگهدارنده با

زیادی را در پی دارد ( .)1اعتیاد ،شرایط مزمن و پیشروندهای است

متادون ( )MMTبر کارکردهای شناختی مصرفکنندگان موادمخدر

که با ویژگیهایی همچون رفتارهای اجبارگونه ،ولع غیرقابلکنترل،

افیونی پرداخت.

رفتارهای جستجوگرانه مواد و مصرف مداوم آن با وجود پیامدهای
زیان بار اجتماعی ،روانی ،جسمی ،خانوادگی و اقتصادی که به همراه

2

دارد ،مشخص میشود (.)۲

روش بررسی

با توجه به موضوع پژوهش از روش پسرویدادی استفاده شد .جامعٔه

اعتیاد به مواد در انسان بهعنوان فرآ یندی پیچیده در مغز در نظر گرفته

آماری پژوهش تمامی افراد وابسته به موادمخدر افیونی و بیماران تحت

میشود که در طی آن عوامل شناختی از قبیل ناتوانی در کنترل رفتار

درمان نگهدارنده با متادون در سال  1۳۹۴در زندان مرکزی همدان

فردی در برابر انگیزٔه قوی مصرف مواد بهعنوان مباحث بسیار مهمی

بودند .مالک هایی که جهت ورود شرکت کنندگان در سه گروه مدنظر

تلقی میشود ( .)۳در میان عواملی که در بررسیها به نقش آن در اعتیاد

قرار گرفت شامل :جنسیت مرد ،سن  1۸تا  ۴۰سال و حداقل مدرک

اشاره شده ،عوامل عصبروانشناختی از اهمیت باالیی برخوردارند

تحصیلی سیکل بود .در گروه افراد وابسته موادمخدر افیونی و گروه

( .)۴چرا که وابستگی به مواد ،موجب آسیبهایی در عملکرد شناختی

تحت درمان متادون ،نوع مصرف مواد شیشه بوده است .مالکهای

از جمله حلمسئله ،برنامهریزی ،سازماندهی ،یادگیری مطالب جدید،

ورود شرکتکنندگان وابسته به موادمخدر افیونی براساس معیارهای

تواناییهای فضایی-بینایی ،انعطافپذیری شناختی و مهارتهای

 ،DSM-5تشخیص وابستگی به موادمخدر افیونی و حداقل دورٔه

بهیادسپاری میشود (.)۵

مصرف مواد فوق یکسال کامل و دارای تست ادرار مثبت از نظر مرفین

پژوهش انجام شده با استفاده از آزمون نوروسایکولوژی نشان داد که

بود که این گروه ،از بند قرنطینه انتخاب شدند .این افراد به اتهام

مواد بهطور شدیدی در شبکههای عصبیروانی عدم تعادل ایجاد کرده

استعمال موادمخدر در بازداشت به سر میبردند و از زمان ورود آنها

و منجربه کاهش فعالیت مناطق مغزی مسئول فرآیندهای شناختی از

به زندان بیش از یک روز نمیگذشت .مالکهای ورود شرکتکنندگان

جمله :حافظٔه کالمی ،حافظٔه کاری ،سرعت پردازش اطالعات ،حافظٔه

گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون ،شخص در زمان اجرای طرح

درازمدت ،برنامهریزی ،پردازش انتخابی ،انعطافپذیری شناختی،

بهجز مصرف متادون ،هیچگونه مواد اعتیادآور و مخدر مصرف نکرده،

تمرکز و توجه به تکالیف پیچیده میگردد ( .)۶کسانی که در کارکرد

حداقل زمان از شروع مصرف متادون  ۶ماه و دارای تست ادرار مثبت

اجرایی اختالل دارند ،کمتر در برنامٔه درمانی میمانند و با احتمال

از نظر متادون و تست ادرار منفی از نظر مرفین بوده که این گروه ،از بند

بیشتری برنامٔه درمانی را ترک میکنند ( .)۷افراد مصرفکنندٔه الکل،

متادونتراپی انتخاب شدند؛ مالکهای شرکتکنندگان گروه شاهد:

نیکوتین و هروئین به محرکهای مرتبط با مواد ،سوگیری توجهی دارند.

عدم مصرف مواد اعتیادآور و مخدر در طول زندگی بود که این گروه از

تغییر در فرآیند شناختی بهویژه در زمان وسوسه ،چشمگیرتر و

بند مالی انتخاب شدند .معیارهای خروج :ضربٔه سر با ازدستدادن

برجستهتر به نظر میرسد ( .)۸تحقیقات نشان دادهاند که اگرچه

هوشیاری ،ابتال به صرع ،وجود اختالالت روانیمحور یک و دو و

بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون بهطور معناداری در مقایسه

مصرف داروهای تجویزی مؤثر بر سیستم عصبی مرکزی بوده است .با

با بیماران مصرفکنندٔه مواد غیرقانونی در مقیاسهای حافظٔه فعال و

توجه به این مالکها ،حجم جامعٔه سه گروه به ترتیب ۹۰ ،۸۰ ،۸۳

تصمیمگیری عملکرد قویتری دارند ،این بیماران در مقایسه با گروه

نفر به دست آمد  .براساس جدول مورگان و با توجه به اینکه پژوهش از

شاهد عادی ،ممکن است در مقیاسهای روانشناختی ،دارای عملکرد

نوع نیمهآزمایشی بوده از طریق نمونهگیری در دسترس از هر گروه ۳۰

ضعیفتری باشند ( .)۹در پژوهشی اسکینر و همکاران ( )1۰نشان

نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند ،ابزار گردآوری اطالعات به

۲
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که در راستای اهداف کاهش آسیب ،کاهش مصرف مواد و پیشگیری

شرح ذیل است:

آن در نتیجه تأثیری ندارد .مرحلٔه دوم این تست اجرا است .در این

آزمون حافظٔه وکسلر :این آزمون بهصورت انفرادی اجرا میشود .هفت

مرحله  ۴۸کلمٔه رنگی همخوان و  ۴۸کلمٔه رنگی ناهمخوان 1نمایش

خردهآزمون آن عبارتند از :آزمون اطالعات شخصی و معلومات

داده میشود .مجموعاً  ۹۶کلمٔه رنگی همخوان و ناهمخوان بهصورت

عمومی ،آزمون آگاهی به زمان و مکان ،آزمون کنترل ذهنی ،آزمون

تصادفی و متوالی روی صفحه مانتیور نمایش داده میشود و آزمودنی

یادآوری کلمات دوتایی .با این آزمون بهطورکلی میتوان یادگیری و
بهخاطرآوری فوری ،تمرکز و توجه ،جهتیابی و به خاطرآوری حافظٔه

محرک بر روی مانیتور  ۲ثانیه و فاصلٔه بین ارائٔه دو محرک ۸۰۰هزارم

درازمدت را به دست آورد .نمرٔه کل حافظه از جمع  ۷خردهآزمون

ثانیه است .شاخصهای سنجش این آزمون عبارتند از :خطا و میانگین

محاسبه میشود که این نمره بهرٔه حافظه ) (Q.Mخواهد بود .این

زمان واکنش آزمودنی در برابر پاسخهای صحیح در دو مرحلٔه همخوان

اطالعات به تمایز اختالالت ساختاری و کنشی حافظه کمک میکند

و ناهمخوان .نجاتی و شریفاصغری ( )1۶در مطالعٔه خود با عنوان

( .)1۲همسانی درونی این آزمون برای نمرههای خردهمقیاس اولیه و

بررسی ابعاد مختلف کارکردهای توجهی مصرفکنندگان اوپیوم با دورٔه

همٔه گروههای سنی در دامنٔه  ۰٫۷۴تا  ۰٫۹۳قراردارد ( .)1۳اورنگی

کوتاه یا بلند پرهیز از مواد ،روایی این آزمون را بین  ۰٫۷۲تا ۰٫۸۵

( )1۴پایایی آزمون را به روش بازآزمایی در فواصل زمانی بهطور

گزارش کردهاند.

متوسط چهار تا شش هفته ،در دامنٔه  ۰٫۴1تا  ۰٫۶۰گزارش کردند.

روشهای تجزیهوتحلیل دادهها :اطالعات جمعآوریشده در این

همچنین اورنگی با استفاده از روش بازآزمایی برای خردهآزمونها و

پژوهش به کمک روشهای آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی

ترکیبها ضریب پایایی این آزمون را در دامنٔه  ۰٫۲۸تا  ۰٫۹۸گزارش

تحلیل شدند .همچنین برای آزمودن دادهها از روش تحلیل واریانس و

کرد .خدادادی به نقل از حسینزاده ملکی و همکاران ( )1۵در پژوهش

آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .جهت پردازش اطالعات بهدستآمده

خود با عنوان هنجاریابی مقیاس تجدیدنظرشدٔه حافظٔه وکسلر ،روایی

در این پژوهش از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

این آزمون را از طریق همبستگی با سایر آزمونهای حافظه مناسب

مالحظات اخالقی :رعایت مسائل اخالقی و تضمین حقوق انسانی

گزارش کرده است.

آزمودنیها یکی از مسائل عمدهای بود که در پژوهش حاضر صورت

آزمون استروپ :از این آزمون برای سنجش توجه انتخابی یا توجه

گرفت .در ابتدای کار اخذ رضایت آگاهانه از آزمودنیهایی که در

متمرکز استفاده شد .آزمون را استروپ در سال  1۹۳۵برای ارزیابی

پژوهش شرکت بودند و اینکه در هر مرحله از پژوهش میتوانند از ادامٔه

توجه انتخابی یا متمرکز و انعطافپذیری شناختی از طریق پردازش

آن انصراف دهند .همچنین به افراد تضمین داده شد که اطالعاتی که از

دیداری ابداع کرد .در این پژوهش از نوع رایانهای آزمون استروپ

آزمودنیها به دست میآید بهصورت محرمانه باقی خواهد ماند.

استفاده شد که از دو مرحله به شرح زیر تشکیل شده است :اولین مرحله

۳

نامیدن رنگ است که در آن از آزمودنی درخواست میشود دایرٔه رنگی

یافتهها

اطالعات گردآوریشده با استفاده از روش تحلیل واریانس و آزمون

را که در یکی از  ۴رنگ قرمز ،آبی ،زرد و سبز به تناوب بر روی مانیتور

تعقیبی توکی تحلیل شدند .خالصٔه نتایج تحلیل واریانس در جدول 1

کامپیوتر نشان داده میشود ،با یکی از حروفی که بر روی صفحهکلید

و نتایج تعقیبی آزمون توکی حافظٔه وکسلر در جدول  ۲ارائه شده است.

با بر چسب رنگی معرف همان رنگ مشخص شده است ،نشان دهد.
هدف از مرحلٔه اول آموزش روش انجام تست به آزمودنی است و انجام

جدول  .1نتایج تحلیل واریانس گروهها در آزمون حافظٔه وکسلر
آزمون
آزمون حافظٔه وکسلر

گروه

میانگین

انحراف معیار

شاهد

۷۳٫۷۳

۴٫۲۹

تحت درمان نگهدارنده با متادون

۴۰٫۲۸

۶٫۸۹

وابسته به موادمخدر افیونی

۲۴٫1۰

1۰٫۳۳

مقدار p

F
۵۹٫۳۷۶

>۰٫۰۰1

جدول  .۲نتایج آزمون تعقیبی توکی بین گروهها در آزمون حافظٔه وکسلر
تفاوت میانگینها

مقایسٔه گروهها
گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون
با گروه وابسته به موادمخدر افیونی

1۶٫1۷۷

۲٫۰1۵

>۰٫۰۰1

1۹٫۶۳

1٫۹۰۸

>۰٫۰۰1

۳٫۴۶

۲٫۰1۵

۰٫۲۰۵

گروه شاهد
با گروه وابسته به موادمخدر افیونی
گروه شاهد
با گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون

Incongruent

خطای استاندارد

مقدار ()P

1.

۳
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حافظٔه شنیداری ،آزمون حافظٔه اعداد ،آزمون حافظٔه بینایی و آزمون

فقط با تأکید بر رنگ بدون درنظرگرفتن معنی باید رنگ مرتبط را
براساس برچسب روی حروف صفحهکلید ،فشار دهد .زمان ارائٔه هر

باتوجه به جدول  ،1تفاوت معناداری بین حافظٔه گروههای بررسیشده

در مقایسه با گروه موادمخدر افیونی در آزمون حافظٔه وکسلر وجود دارد

(تحت درمان نگهدارنده با متادون ،وابسته به موادمخدر افیونی و گروه

( .)p<۰٫۰۰1همچنین در حافظٔه افراد گروه شاهد در مقایسه با گروه

شاهد) در آزمون حافظٔه وکسلر وجود دارد (،F=۵۹٫۳۷۶

وابسته به موادمخدر افیونی ( )p<۰٫۰۰1تفاوت معناداری در آزمون

 .)p<۰٫۰۰1عالوهبراین نتایج آزمون تعقیبی توکی در جدول  ۲نشان

حافظٔه وکسلر وجود دارد ،اما حافظٔه گروه شاهد با گروه تحت درمان

میدهد تفاوت معناداری در حافظٔه افراد گروه تحت درمان با متادون

نگهدارنده با متادون ( )p=۰٫۲۰۵تفاوت معناداری نشان نداد.

گروه

آزمون
زمان واکنش مرحلٔه همخوان

زمان واکنش مرحلٔه ناهمخوان

خطای واکنش مرحلٔه همخوان

خطای واکنش مرحلٔه ناهمخوان

میانگین

انحراف معیار

شاهد

۳٫1۹

۰٫۶۳

تحت درمان نگهدارنده با متادون

۲٫۵۹

۰٫۷۵

وابسته به موادمخدر افیونی

1٫۵۶

۰٫۵۴

شاهد

۳٫1۷

۰٫۵۴

تحت درمان نگهدارنده با متادون

۲٫۵۸

۰٫۸۳

وابسته به موادمخدر افیونی

1٫۷۴

۰٫۶۲

شاهد

۲٫۹۲

۰٫۶۰

تحت درمان نگهدارنده با متادون

۲٫۵۳

۰٫۶1

وابسته به موادمخدر افیونی

1٫۸۵

۰٫۶۰

شاهد

۲٫۵۴

۰٫۴۸

تحت درمان نگهدارنده با متادون

۲٫۲۶

۰٫۵۰

وابسته به موادمخدر افیونی

1٫۸1

۰٫۵۹

مقدار p

F
۵۳٫۳۵۹

۳۷٫۴1۵

۲۵٫۲۷۲

1۵٫۸۷1

>۰٫۰۰1

>۰٫۰۰1

>۰٫۰۰1

>۰٫۰۰1

باتوجه به یافتههای جدول  ،۳آمارٔه  Fمحاسبهشده تفاوت معناداری

( )p<۰٫۰۰1 ،F=۳۷٫۴1۵و در دو مرحلٔه خطای همخوان

بین توجه انتخابی گروههای بررسیشده در آزمون استروپ در دو مرحلٔه

( )p>۰٫۰۰1 ،F=۲۵٫۲۷۲و ناهمخوان ()p<۰٫۰۰1 ،F=1۵٫۸۷1

زمان واکنش همخوان ( )p<۰٫۰۰1 ،F=۵۳٫۳۵۹و ناهمخوان

وجود دارد.

جدول  .۴نتایج آزمون تعقیبی توکی بین گروهها در مرحلٔه زمان واکنش آزمون استروپ
تفاوت

خطای

میانگینها

استاندارد

-1٫۰۲۴

۰٫1۶۸

>۰٫۰۰1

شاهد با گروه وابسته به موادمخدر افیونی

-1٫۶۲۵

۰٫1۵۹

>۰٫۰۰1

شاهد با گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون

-۰٫۶۰1

۰٫1۶۸

۰٫۰۰۲

-۰٫۸۳۸

۰٫1۷۵

>۰٫۰۰1

شاهد با گروه وابسته به موادمخدر افیونی

-1٫۴۲۸

۰٫1۶۶

>۰٫۰۰1

شاهد با گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون

-۰٫۵۸۹

۰٫1۷۵

۰٫۰۰۳

مقایسه میانگین گروهها
گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون با گروه وابسته به
زمان واکنش مرحلٔه
همخوان

موادمخدر افیونی

گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون با گروه وابسته به
زمان واکنش مرحلٔه
ناهمخوان

موادمخدر افیونی

مقدار p

نتایج تعقیبی توکی بهدستآمده در جدول  ۴نشان میدهد تفاوت

همچنین این جدول تفاوت معنادار در زمان واکنش افرد گروه شاهد در

معناداری در زمان واکنش مرحلٔه همخوان ( )p<۰٫۰۰1و زمان واکنش

مقایسه با دو گر وه تحت درمان با متادون و گروه وابسته به موادمخدر
افیونی را در دو مرحلٔه همخوان و ناهمخوان نشان داده است

مرحلٔه ناهمخوان ( )p<۰٫۰۰1افراد گروه تحت درمان نگهدارنده با

(.)p<۰٫۰۰1

متادون در مقایسه با گروه وابسته به موادمخدر افیونی وجود دارد.

جدول  .۵نتایج آزمون تعقیبی توکی بین گروهها در مرحلٔه خطای آزمون استروپ
مقایسٔه میانگین گروهها
خطای مرحلٔه
همخوان

گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون
با گروه وابسته به موادمخدر افیونی

۴

تفاوت

خطای

مقدار

میانگینها

استاندارد

() p

-۰٫۶۶۸

۰٫1۶۸

>۰٫۰۰1
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جدول  .۳نتایج تحلیل واریانس گروهها در آزمون استروپ

شاهد با گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون

-۰٫۳۹۹

۰٫1۶۰

۰٫۰۳۸

-۰٫۴۵۵

۰٫1۳۹

۰٫۰۰۴

شاهد با گروه وابسته به موادمخدر افیونی

-۰٫۷۳۴

۰٫1۳1

>۰٫۰۰1

شاهد با گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون

-۰٫۳۷۹

۰٫1۳۹

۰٫۰1۵

تحت درمان نگهدارنده با متادون با گروه وابسته به موادمخدر
خطای مرحلٔه
ناهمخوان

افیونی

گروه شاهد در قیاس با گروه وابسته به موادمخدر افیونی و گروه تحت

نتایج تعقیبی توکی بهدستآمده در جدول  ۵نشان میدهد که تفاوت

درمان با متادون از عملکرد بهتری برخوردار بود که با برخی

معناداری در خطای مرحلٔه همخوان افراد گروه تحت درمان نگهدارنده

پژوهشهای انجامگرفته از جمله پژوهش هیمان ( ،)۲۰لویس (،)۵

با متادون در قیاس با گروه وابسته به موادمخدر افیونی وجود دارد

ون هویت و الچیت ( ،)۷پرز و ورجو ( )۲1و اختیاری ،علم مهرجردی

( )p<۰٫۰۰1و در خطای مرحلٔه ناهمخوان هم این دو گروه تفاوت

و همکاران ( )۲۲همسو بود .همچنین با نتایج تحقیق آلفونسو و

معناداری دارند ( .)p=۰٫۰۰۴همچنین این جدول نشان میدهد تفاوت

همکاران ( )۲۳که اظهار میدارند علت کاهش آزمونهای بازداری از

معنادار در خطای مرحلٔه همخوان افرد گروه شاهد در مقایسه با دو گروه

پاسخ ،توجه انتخابی و برنامهریزی در افراد مصرفکنندٔه مواد در قیاس

تحت درمان با متادون ( )p=۰٫۰۳۸و گروه وابسته به موادمخدر افیونی

با افراد عادی ،در آسیبهایی است که به مناطق زیری کورتکس

( )p<۰٫۰۰1و تفاوت معنادار در خطای مرحلٔه ناهمخوان افرد گروه

پیشپیشانی افراد در اثر سوءمصرف مواد وارد میشود ،همسو بود.

شاهد در قیاس با دو گروه تحت درمان با متادون ( )p=۰٫۰1۵و گروه

همچنین بین گروه تحت درمان با متادون و گروه وابسته به موادمخدر

وابسته به موادمخدر افیونی ناهمخوان ( )p<۰٫۰۰1وجود دارد.

4

افیونی در زمان واکنش در هر دو مرحلٔه همخوان و ناهمخوان و
همچنین در خطای واکنش در هر دو مرحلٔه همخوان و ناهمخوان

بحث

تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج حاکی از آن است که درمان

یافتهها نشان داد در آزمون حافظه وکسلر ،گروه شاهد با گروه تحت

نگهدارنده با متادون بر توجه انتخابی مصرفکنندگان موادمخدر افیونی

درمان با متادون تفاوت معناداری نداشته ،اما هر دو گروه شاهد و گروه

تأثیر دارد که با نتایج پژوهشهای صورتگرفته توسط غالمی و

تحت درمان با متادون با گروه وابسته به موادمخدر افیونی تفاوت

اسماعیلی ( )۲۴وردجو و همکاران( )۲۵همسو بود.

معناداری داشتند .نتیجٔه حاصل با برخی از پژوهش انجام گرفته توسط
مینتزر و استیتز ( )۸استرین و همکاران ( )1۷دیویس و همکاران ()1۸

۵

همسو بود .همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش دارک و

نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان نگهدارنده با متادون بر

همکاران ( )1۹که در پژوهش خود نشان دادند بیماران مصرفکنندٔه

کارکردهای شناختی مصرفکنندگان موادمخدر افیونی انجام شد .نتایج

متادون در سرعت پردازش ،توجه دیداریفضایی و آزمونهای

نشان داد که در حافظٔه گروه شاهد و گروه تحت درمان نگهدارنده با

انعطافپذیری شناختی عملکرد ضعیفتری داشتند و در حافظٔه فعال

متادون تفاوتی وجود ندارد و عملکرد حافظٔه هر دو گروه در مقایسه با

و استدالل قیاسی این بیماران ،در مقایسه با مصرفکنندگان در حال

گروه وابسته موادمخدر بهتر است .همچنین درمان نگهدارنده با متادون

پرهیز هرویین ،دقت کمتری دیده شد ،همسو بود .ازطرفدیگر نتایج

باعث بهبود توجه انتخابی در افراد وابسته موادمخدر افیونی میشود

این پژوهش حاکی از آن است که درمان نگهدارنده با متادون بر حافظٔه

ولی تأثیر آن بهاندازٔه عملکرد توجه انتخابی گروه شاهد نشان داده نشد.

مصرفکنندگان موادمخدر افیونی تأثیر دارد .در این راستا نتایج پژوهش

یکی از اهداف این پژوهش ،فهم درمان نگهدارنده با متادون بر

محمودی و اصغری ( )1۲که نشان دادند افراد مصرفکننده متادون،

کارکردهای شناختی دخیل در مصرفکنندگان موادمخدر افیونی است.

در آزمون حافظه در مقایسه با گروه مصرفکنندٔه تریاک و گروه

پژوهش دربارٔه عوامل شناختی مؤثر بر رشد رفتارهای جستجوی مواد،

مصرفکنندٔه نورجیزک نمرٔه بهتری گرفتند ،بدینمعنا که عملکرد گروه

میتواند اطالعات مفیدی دربارٔه چرایی مصرف مواد ،نظام عصبی

متادون بهتر از دو گروه مصرفکنندٔه تریاک و نورجیزک است با نتایج

میانجی در رفتارهای جستجوی مواد و تغییراتی که بهوسیلٔه مواد در

پژوهش حاضر همسو بود .همچنین یافتهها حاکی از آن است که بین

رفتار و ساختارهای مغز و فرآیندهای عصبی ایجاد میشود را فراهم

توجه انتخابی گروههای بررسیشده در آزمون استروپ در زمان واکنش

کند .با توجه به نتایج ارائه شده ،تالش برای دسترسی به اطالعات

هر دو مرحلٔه همخوان و ناهمخوان و همچنین در خطای واکنش در هر

بیشتر ،شناخت بهتری از تأثیرات مواد یادشده بر کارکردهای شناختی

دو مرحلٔه همخوان و ناهمخوان تفاوت معناداری وجود دارد .بین گروه

و سیستمهای مغزی مصرفکنندگان موادمخدر افیونی و طراحی

شاهد و دو گروه تحت درمان با متادون و گروه وابسته به موادمخدر

برنامههای توانبخشی مناسبتر برای آمادهسازی این افراد جهت ورود

افیونی در زمان واکنش در هر دو مرحلٔه همخوان و ناهمخوان و

دوباره به زندگی فردی ،شغلی و اجتماع ضروری به نظر میرسد.

همچنین در خطای واکنش در هر دو مرحلٔه همخوان و ناهمخوان

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی در این زمینه از دیگر شاخصهای

تفاوت معنا داری وجود دارد .نتایج حاکی از آن است که توجه افراد

کارکردهای شناختی استفاده شود.
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تشکر و قدردانی

این پژوهش ما را یاری کردند سپاسگزاریم.

در پایان از پرسنل زندان مرکزی همدان و تمامی کسانی که در انجام
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