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چکيده

مقدمه: مطالعات پيش��ين نش��ان داده اند که کارکردهاي شناختي و هيجاني در اعتياد دچار آس��يب جدي مي شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسي 
مقایسه اي حافظه شرح حال و سطوح تكانش گري در افراد مبتالبه اعتياد مواد محرک، افيوني، سيگار و بهنجار بود.

روش بررســي: پژوهش حاضر از نوع توصيفي و بر مبناي طرح هاي علي مقایس��ه اي اس��ت. در روند انتخاب اعضاي نمونه با روش نمونه گيري 
هدفمن��د، 30 نف��ر مبتالبه اعتياد مواد محرک، 30 نفر مواد افيوني، 30 نفر س��يگاري و 30 نفر بهنجار با لحاظ کردن مالکه اي ورود وخروج، اخذ 
 ، Barratt رضایت آگاهانه و همتاسازي در متغيرهاي جمعيت شناختي وارد پژوهش شدند. براي گردآوري داده ها از پرسش نامه هاي تكانشگري
حافظه آینده نگر و فرم اطالعات جمعيت ش��ناختي اس��تفاده شد. اطالعات جمع آوري شده با استفاده از روش هاي آمار توصيفي )فراواني، درصد، 

ميانگين و انحراف استاندارد( و تحليل واریانس چند متغيره با نرم افزار آماري SPSS-22  مورد تجزیه  تحليل قرار گرفتند.
 يافته ها: یافته ها نش��ان داد که ميانگين هر س��ه گروه داراي اعتياد مواد محرک، افيوني و س��يگاري، در حافظه آینده نگر )دامنه اي از P< 0/01  تا
 P< 0/05( و تكانش گري )دامنه اي از P< 0/01  تا P< 0/05( در مقایس��ه با گروه بهنجار با تفاوت معناداري بيش��تر بود، هم چنين ميانگين گروه 
مبتالب��ه اعتي��اد مواد محرک در ابعاد حافظه آینده نگر [ گذش��ته کوتاه مدت )P< 0/01( و آینده بلندم��دت )P< 0/01( [ و ابعاد تكانش گري [عدم 
برنامه ری��زي )P< 0/05(، تكانش گ��ري ش��ناختي )P< 0/01( و تكانش گري کل )P< 0/01( [ با تفاوت معناداري نس��بت به گروه مواد افيوني و 

سيگاري بيشتر بود. در هيچ کدام از ابعاد حافظه آینده نگر و تكانش گري، بين گروه مواد افيوني و سيگاري اختالف معناداري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بر مبناي یافته هاي پژوهش حاضر مي توان چنين اس��تنباط کرد که کارکرد حافظه آینده نگر و س��طوح تكانش گري که از جمله عوامل 
مهم عصب روان ش��ناختي و ش��خصيتي در اعتياد هستند، با توجه به نوع ماده مصرفي فرد، به صورت معناداري متفاوت است که لزوم مداخالت 

اختصاصي بر حسب نوع اعتياد را آشكار مي سازد.
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مقدمه

اصط��الح اعتی��اد به حالت بیمارگون��ه ي مصرف دارو ی��ا انجام رفتاري 
خاص اطالق مي شود که با بدکارکردي هاي رواني- اجتماعي و احساس 
غیرقابل کنت��رل ولع مصرف به شكلي اجبارگون��ه، همراه است )1(. در 
ده��ه ي اخیر توج��ه به کارکرده��اي شناختي در مبح��ث اعتیاد رشد 
چشم گی��ري داشته اس��ت. نتایج چندین مطالعه نش��ان داده است که 
مصرف مزمن مواد افیوني باعث کاهش فعالیت نواحي مغزي مسئول در 

کنترل شناختي و توجه، کاهش ظرفیت حافظه ي کاري، انعطاف ناپذیري 
شناختي و آسیب به کارکردهاي شناختي مانند یادگیري و کارکردهاي 
اجرای��ي مي شود )2(. بدکاري حافظه نی��ز نقش مهمي در عود مصرف 
دارد )3(. مصرف سیگار به عنوان یكي دیگر از مشكالت مربوط به طیف 
اخت��الالت اعتیاد، از مهم ترین مشك��الت سالمت در عصر حاضر است. 
مص��رف سیگار به دلیل صدم��ات بي شماري که به ف��رد و جامعه وارد 
مي آورد )مانند بیماري هاي قلبي عروقي، سرطان و بیماري هاي ریوي( 
نیازمن��د توج��ه هر چه بیشت��ر در حوزه ي شناخت بیشت��ر این پدیده 
اس��ت. در مطالع��ات پیشین به ارتباط مصرف مزم��ن سیگار و احتمال 
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بیشت��ر ابتال به زوال عقل اشاره ش��ده است. در پژوهش هاي دیگري نیز 
به تأثیرات منفي سیگار بر حافظه ي دیداري و کالمي، حافظه ي کاري، 

کارکردهاي اجرایي و حافظه ي آینده نگر اشاره شده است )4(.
در اف��راد مصرف کننده ي مواد محرک نیز ب��ه نقص بخش هاي مختلف 
حافظ��ه مانند کارکردهاي اجرای��ي و فرایند پ��ردازش اطالعات اشاره 
ش��ده اس��ت )5(. مطالعات متعدد ب��ه تأثیرات منفي م��واد محرک بر 
حافظه ي کالم��ي حافظه کاري و حافظه ي آینده نگ��ر )6( پرداخته اند. 
هم��ان گونه ک��ه در سطور فوق ذکر ش��د، از توانایي ه��اي شناختي و 
روان عصب شناخت��ي ک��ه در فرایند اعتیاد با آسی��ب روبه رو مي شود، 
حافظ��ه آینده نگ��ر اس��ت. حافظه ي آینده نگ��ر یك توانای��ي شناختي 
براي ی��ادآوري فعالیت هایي است که بای��د در زمان هاي تعیین شده اي 
در آین��ده انجام شوند. فراموش کردن قرار مالق��ات، پست یك نامه یا 
قرار مالقات پزشكي، همگ��ي مثال هاي خوبي براي حافظه ي آینده نگر 
هستند. حافظه ي آینده نگر جنبه ي مهمي از حافظه ي روزانه است و در 
واق��ع توانایي یادآوري چیزهایي است که به خاطر سپرده ایم. حافظه ي 
آینده نگ��ر اهمیت زیادي در کارکرد موفق زندگ��ي روزمره ي ما دارد و 
افراد را ق��ادر مي سازد تا رفتارهاي روزانه ش��ان را براي کسب موفقیت 
جهت بدهند )7(. بنابراین مي توان گفت که در فرآیند اعتیاد، حافظه ي 
آینده نگر به عنوان یكي از جنبه هاي مهم شناختي دچار نقص مي شود 
و ب��ر همین اساس ه��دف این پژوهش مقایسه حافظ��ه ي آینده نگر در 

گروه هاي متفاوت مصرف مواد مي باشد.
از دیگ��ر متغیره��اي مرتب��ط با آسیب پذی��ري، تشدید، ت��داوم و عود 
اعتی��اد تكانش گري1  اس��ت. پژوهش ه��اي متعدد ارتب��اط معناداري 
بی��ن تكانش گ��ري و اعتیاد نش��ان داده اند )2(. در ی��ك تعریف جامع، 
تكانش گ��ري را مي توان به صورت ترجیح پاداش ه��اي فوري، تمایل به 
ماجراجوی��ي، جست وجوي حس هاي نو، یافتن راه هاي ساده دست یابي 
به پاداش و زمان واکنش کوتاه فردي تبیین نمود. تكانش گري به عنوان 
یك سازه ي شخصیتي چندبعدي که مكانیزم هاي زیربنایي نوروبیولوژي 
دارد، هست��ه ي آسیب شناسي اخت��الالت سوءمصرف مواد است و نقش 
قدرتمن��دي در پیش بیني مشكالت در بین مصرف کنندگان مواد مخدر 
دارد )8(. تكانش گري هم چنین به عنوان سازه ي شخصیتي چندبعدي که 
مكانیزم ه��اي زیربنایي نوروبیولوژي دارد تعریف شده است. تكانش گري 
را از اعم��ال زیرقشري مغز و آمیگ��دال دانسته اند. این سیستم در واقع 
مرب��وط به رفتارهای��ي است که منجر به دریافت پ��اداش سریع، بدون 
درنظرگرفتن عواقب بلند مدت آن مي شود )9(. اهمیت تكانش گري در 
سال ه��اي اخیر به دلیل مطرح شدن سیستم هاي پردازشي سطح باال2 و 
سطح پایین3 و شناخته شدن تكانش گري به عنوان یكي از پردازش هاي 
سیست��م رو به باال، آشكارشده است )10(. به نظر مي رسد تكانش گري، 
ع��الوه بر ای��ن که یكي از عوامل ابتال به اعتی��اد است، مي تواند یكي از 
عوام��ل تداوم دهن��ده سوءمصرف و هم چنین یك��ي از عوامل مخل در 

1. impulsivity
2. top-down
3. bottom-up

فرایند ترک باش��د )11(. در پژوهش هاي قبل��ي ارتباط تكانش گري و 
هیجان خواهي به اثبات رسیده است و از طرفي مصرف مواد محرک خود 
موج��ب افزایش هیجان خواهي مي ش��ود )Winhusen .)12 و همكاران 
)13( در پژوهشي بر روي افراد داراي اعتیاد به مواد محرک نشان دادند 
ک��ه این افراد از میزان باالي تكانش گ��ري برخوردارند و مصرف مواد و 

عود مصرف با تكانش گري در این افراد رابطه ي مستقیمي داشت.
تكانش گري با نقص هایي در حافظه کاري، کارکردهاي اجرایي و حافظه 
آینده نگ��ر همراه است. اگرچه تاکن��ون پژوهش هاي کمي به رابطه بین 
تكانش گ��ري و حافظه آینده نگر پرداخته اند ام��ا دالیلي وجود دارد که 
بی��ان مي کند این دو عامل با یكدیگ��ر در ارتباط اند. در مطالعات قبلي 
مشخص ش��ده است که افراد داراي تكانش گ��ري باال، مشكالت اساسي 
در کارکرده��اي اجرایي و حافظه کاري دارند که همین متغیرها نقشي 
محوري در حافظه آینده نگر دارند )5(. حافظه کاري با پاسخ هاي درست، 
برنامه ری��زي و بازبیني پاسخ ه��ا و کارکردهاي اجرایي با کنترل توجه و 
برنامه ری��زي در حافظ��ه آینده نگر نقش دارند )7(. ب��ا توجه به مطالب 
ذکرشده شناخت هرچه بیشتر وضعیت حافظه آینده نگر و تكانش گري 
در ان��واع اعتیاد مي تواند ما را در طراحي هر چه تخصصي تر برنامه هاي 
درمان��ي و پیشگیري یاري نمای��د و  ما را در درک و شناخت تفات ها و 
تشابه��ات وضعیت روان شناختي انواع اعتیاد یاري نماید، ازین رو هدف 
پژوه��ش حاضر مقایسه حافظه آینده نگر و سطوح تكانش گري در افراد 

مبتالبه اعتیاد مواد محرک، مواد افیوني، سیگاري و افراد بهنجار بود.

روش بررسي

پژوه��ش حاض��ر از منظر زمان��ي گذشته نگر، در بعد ه��دف بنیادي و 
ب��ه لحاظ گ��ردآوري داده ها از طرح هاي علي مقایس��ه اي مي باشد. در 
فرآین��د انتخاب نمون��ه، با مراجعه به کلینیك هاي ت��رک اعتیاد استان 
تهران در سه  ماهه ي پایاني سال 1393، با احتساب میانگین نمونه هاي 
پژوهش ه��اي قبلي که در مطالعات این حوزه با طرح هاي علي مقایسه 
اي انج��ام شده بودند، تعداد 120 نفر )4 گروه، هر گروه شامل30 نفر( 
بدی��ن شرح انتخاب گردیدند:30 ف��رد مبتالبه اعتیاد مواد محرک )23 
نف��ر مصرف کننده ي آمفتامین و 7 نف��ر مصرف کننده ي کوکایین(، 30 
ف��رد مبتالبه اعتیاد مواد افیوني )24 نف��ر مصرف کننده تریاک و 6 نفر 
مصرف کننده مورفین(، 30 نفر مصرف کننده سیگار )در فرایند انتخاب 
اعض��اي گروه سیگ��اري، به فردي سیگاري اط��الق مي شد که در حال 
حاضر، صرف نظر از تاریخچه ي مصرف سیگار، در خالل یك ماه گذشته 
روزان��ه بی��ش از 10 نخ سیگار مص��رف مي کرد( و 30 ف��رد بهنجار به 
روش نمونه گی��ري هدفمند انتخاب شدن��د. مالک هاي ورود به گروه ها 
بدی��ن شرح بود: 1- گ��روه اعتیاد مواد افیوني و مح��رک: حداقل سن 
18 س��ال، گذراندن دوره ي سم زدایي، حداقل سواد خواندن و نوشتن و 
ع��دم وجود اختالل روان پزشكي دیگر 2- گ��روه سیگاري: حداقل سن 
18 س��ال، حداق��ل سواد خواندن و نوشتن، ع��دم مصرف مواد محرک، 
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عدم مصرف مواد افیوني و عدم تشخیص اختالل روان پزشكي 3- گروه 
بهنج��ار: حداقل سن 18 سال، عدم مصرف سیگ��ار، عدم مصرف مواد 
مح��رک، عدم مصرف مواد افیوني و عدم تشخیص اختالل روان پزشكي 
و م��الک هاي خ��روج از پژوهش نیز شامل بیم��اري جسمي و مصرف 
داروه��اي روان پزشكي ب��ود. گروه ها بر مبناي حداکث��ر همتاسازي در 
متغیرهاي سن، تحصیالت، اشتغال و تأهل انتخاب شدند؛ بدین صورت 
ک��ه ابتدا گروه مواد محرک و افیوني انتخاب گردید و سپس با حداکثر 
همتاس��ازي در متغیرهاي جمعیت شناخت��ي، از میان افراد سیگاري و 
بهنج��ار نی��ز نمونه گیري انج��ام گردید. الزم به ذک��ر است که تمامي 
افراد نمونه با جلب رضایت کامل وارد پژوهش گردیدند. براي گردآوري 
داده ه��ا از پرسش نامه ي سنجش حافظه ي مربوط به آینده، پرسش نامه 
تكانش گري بارت و فرم اطالعات جمعیت شناختي استفاده شد. پس از 
جم��ع آوري اطالعات، براي تجزیه  و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 
SPSS-22 از روش هاي آمار توصیفي )فراواني، درصد، میانگین و انحراف 

استاندارد( و آمار استنباطي )تحلیل واریانس چند متغیره( استفاده شد.

ابزارهاي پژوهش
فرم اطالعات جمعیت شناخت��ي: این پرسش نامه ي محقق ساخته براي 
کس��ب اطالعاتي مانند س��ن، تحصیالت، وضعیت اقتص��ادي، اشتغال، 

تأهل، نوع ماده مصرفي و ... استفاده شد.
 [(PRMQ) The :پرسش نام��ه ي سنج��ش حافظه ي مرب��وط به آین��ده
ب��راي   Prospective and Retrospective Memory Questionnaire]:

ارزیابي حافظه مربوط به آینده، از آزمون سنجش حافظه ي آینده نگر و 
گذشته نگر که Smith و همك��اران )14( آن را تنظیم کرده اند استفاده 
شد. در این پرسش نامه، در مورد حافظه ي آینده نگر، مقیاس هاي مرتبط 
ب��ا سرنخ هاي محیطي ی��ا دروني مدنظر قرارگرفته اس��ت که آزمودني 
ب��ا پاسخ به آن ها در م��ورد توانایي حافظه ي آینده نگ��ر خود اطالعات 
ارزشمندي مي دهد. این پرسش نامه از 16 سؤال در چهار خرده مقیاس 
تشكیل شده که به ترتیب شامل؛ حافظه ي آینده نگر کوتاه مدت، حافظه ي 
آینده نگ��ر بلندمدت، حافظه گذشته نگر کوتاه مدت و حافظه گذشته نگر 
بلندم��دت است. هرکدام از ای��ن خرده مقیاس ه��ا به تناسب نوع سرنخ 
ی��ادآوري محیطي یا دروني بررسي شده اند. نمره گذاري این پرسش نامه 
ب��ر اساس مقیاس لیكرت و به ترتیب از زیاد به کم )5،4،3،2،1( است، 
نمرات  فرد در دامنه کمترین نمره )16( و بیشترین )80( قرار مي گیرد. 
پایایي آزمون توسط هم ساني دروني )آلفاي کرونباخ( در مقیاس آینده 
نگ��ر، گذشته نگر و مقیاس کلي )حافظه عمومي( به ترتیب برابر 0/80، 
0/84 و 0/89 گ��زارش شده اس��ت. در این پژوه��ش از نسخه ترجمه 
  Poursharifi و  Zahednezhad ، Poursharifi شده و هنجاریابي شده
استف��اده شده اس��ت، این مولفان ضرایب آلف��اي کرونباخ براي حافظه 
گذشت��ه نگر، آیندگر نگ��ر و مقیاس کلي را به ترتی��ب 0/77، 0/81 و 

0/88 گزارش نمود اند)15(
 [(BIS-11) Barratt impulsivity scale]: پرسش نام��ه تكان��ش گ��ري

نسخه یازدهم مقیاس تكانشگ��ري به  وسیله Barratt ساخته شده است 
)16(. ای��ن پرسش نام��ه 30 م��اده دارد و فرد باید به ه��ر یك از آن ها 
در یك مقیاس چهاردرج��ه اي )1- هیچ گاه/به ندرت؛ 2- گاهي اوقات؛ 
3- اغلب؛ 4- بیشت��ر اوقات/همیشه( پاسخ دهد. این مقیاس سه عامل 
تكان��ش گري شناختي/توجه��ي )تصمیم گیري ه��اي شناختي سریع(، 
تكانش گ��ري حرکتي )عمل ک��ردن بدون فك��ر( و بي برنامگي )فقدان 
آینده نگ��ري یا جهت یابي آن��ي( را ارزیابي مي کند. 11 ماده از 30 مادة 
این مقیاس نمره گذاري معكوس مي شوند )30 ،29 ،20 ،15 -12 ،10-

7 ،1(. کمترین و بیشترین نمره در مقیاس مذکور به ترتیب 30 و 120 
اس��ت. Patton و همكاران )17( در پژوهشي ب��ه تعیین روایي و اعتبار 
مقیاس تكانش گ��ري Barratt پرداختند که میزان روایي و اعتبار آن را 
به ترتی��ب 87% و 79% گزارش نمودند. در ایران نیز براي نخستین بار 
Ekhtiari و همكاران )18( با ترجمه نسخه اصلي Barratt و به کارگیري 

آن ب��راي افراد سالم و مصرف کنندگان مواد افیوني، روایي و اعتبار این 
پرسش نامه را به ترتیب 75% و 83% گزارش نمودند.

پژوهش گ��ران ابت��دا با اخذ مج��وز از سازمان بهزیست��ي و توان بخشي 
است��ان تهران به منظور اجراي پژوهشي تحت عنوان بررسي مقایسه اي 
حافظ��ه ي آینده نگر و سطح تكانش گري در اف��راد مبتالبه اعتیاد مواد 
محرک، م��واد افیوني، سیگار و افراد بهنجار، ب��ا مراجعه به مرکز ترک 
اعتیاد درم��ان اجتماع مدار وردیج استان ته��ران و کلینیك هاي ترک 
اعتی��اد شهر تهران )منطق��ه 2( و انتخاب اعضاي نمونه بر اساس هدف 
پژوه��ش، کسب رضایت از شرکت کنندگان و توضیح فرآیند پژوهش به 
آن ها، پرسش نامه هاي سنجش حافظه ي مربوط به آینده و تكانش گري 
را بی��ن آن ها توزیع کردند. در طول م��دت پاسخ دهي شرکت کننده ها، 
پژوهش گ��ر حضور فعال داشت تا از بروز پاسخ هاي تصادفي )پاسخ دهي 
سریع و بدون تمرکز، اتمام زوردتر از موعد مقرر( جلوگیري نماید و در 
صورت لزوم به پرسش هاي آن ه��ا پاسخ دهد. گروه بهنجار نیز از میان 
کارکن��ان دانشگ��اه خوارزمي تهران با لحاظ ک��ردن مالک هاي ورود و 
خروج و حداکثر همتاسازي درمتغیرهاي جمعیت شناختي با گروه هاي 

داراي اعتیاد انتخاب گردیدند، 

يافته ها

در ج��دول 1 خصوصیات جمعیت  شناختي و توصیفي آزمودني ها ارائه 
شده است. الزم به ذکر است، متغیر تحصیالت بر مبناي تعداد سال هاي 

تحصیل رسمي محاسبه گردید.
هم��ان گون��ه که در ج��دول 1 مشاهده مي شود میانگی��ن سني گروه 
م��واد افیون��ي 8/4±30/1 از گ��روه هاي دیگر بیشتر اس��ت. در متغیر 
تحصیالت گروه بهنجار 3/6±13/59 بیشترین میانگین را دارد. فراواني 
و درص��د فراواني متغیرهاي وضعیت تاهل و اشتغال نیز در جدول 1 به 
ص��ورت کامل قابل مشاهده است. در ادامه ب��ه منظور بررسي مفروضه 
همت��ا بودن گروه هاي مورد پژوه��ش در خصوصیات جمعیت شناختي، 

وحيد نجاتي و همكاران
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ب��راي بررسي تفاوت ها در متغیرهاي سن و تحصیالت از آزمون تحلیل 
واریان��س یك راهه )ANOVA( و براي بررس��ي تفاوت ها در متغیرهاي 
وضعی��ت تاهل و اشتغال از آزمون مرب��ع کاي )x2 ( استفاده شد. نتایج 
 P > 0/05( آزم��ون تحلیل واریان��س یك راهه ب��راي متغیرهاي س��ن
,118,3(=1/48( F( و تحصی��الت )1/23, P > 0/05=)F )118,3(، و 
 , P > 0/05( براي متغیره��اي وضعیت تاهل x2 ه��م چنین نتایج آزمون
3(= 2/64( x2( و اشتغ��ال )4/09 , P > 0/05 =)x2 )3(، نش��ان دادن��د 
ک��ه گروه هاي مورد پژوهش از لحاظ متغیرهاي جمعیت شناختي سن، 
تحصی��الت، تاه��ل و اشتغال تفاوت معناداري با ه��م ندارند، به عبارت 

دیگر گروه ها همتاسازي شده اند.
ج��دول 2 میانگین و انحراف استان��دارد ابعاد متغیر حافظه ي آینده نگر 
در چهار گروه اعتیاد به مواد محرک، مواد افیوني، سیگار و افراد بهنجار 

را نشان مي دهد.
در ادام��ه دامنه آزمون ه��اي لوی��ن )P> 0/05 ؛ 0/06-0/13 =)116، 
F )3( و کالموگ��رف/ اسمیرن��ف )P> 0/05 ؛ 0/12-0/07( ب��ه عنوان 
پیش فرض هاي آزم��ون تحلیل واریانس چند متغی��ره، بیانگر هم ساني 
واریانس ه��ا و نرمال بودن توزیع متغیرها بودند. هم چنین نتایج آزمون 
M باکس ]P >  0/01؛ F )30 ،36995/97(=1/81( نشان داد که فرض 
همگني ماتریس ه��اي واریانس-کوواریانس در گروه هاي مورد پژوهش، 
به عنوان یك��ي از پیش فرض هاي اساسي آزم��ون تحلیل واریانس چند 
متغی��ره، برقرار است؛ بنابراین مي توان براي تحلیل آماري از این آزمون 

استفاده کرد.
 Partial , )η2 (= 0/27[ نتیجه آزم��ون  چند متغیري المبداي ویلك��ز
 Wilks’= 0/40 F ,)12 ،299/26(= 10/47 ؛ P> 0/001 Eta Squared

Lambda( معن��ادار ش��ده است و این نتیجه بیانگ��ر آن است که چهار 

گروه مورد پژوهش حداق��ل برمبناي یكي از خرده  مقیاس هاي حافظه 
آینده نگر تفاوت معناداري باهم دارند، ولي این آزمون مشخص نمي کند 
که ک��دام گروه ها با یكدیگر تفاوت معنادار دارن��د. ضریب ایتا یا همان 
حج��م اث��ر نیز  0/27 به دست آمده اس��ت و بیانگر آن است که متغیر 
حافظه آینده نگر م��ي تواند 27 درصد از واریانس تفاوت بین گروه هاي 

مورد پژوهش را تبیین کند.

در جدول 3 نتایج آزمون اثرات بین گروهي براي بررسي تفاوت گروه ها 
در ابعاد حافظه آینده نگر و حجم اثر هرکدام را به تفكیك نشان مي دهد. 
ب��ه عنوان مثال در ست��ون  F مربوط به مولفه آین��ده کوتاه مدت عدد 
***34/73 بیانگ��ر آن است که تفاوت گروه ها ب��ر مبناي این متغیر در 

سطح یك هزارم معنادار است.
پ��س از معن��ادار شدن نتیج��ه آزمون تحلی��ل واریان��س چندمتغیره، 
به منظ��ور بررسي تف��اوت گروه ها از آزمون تعقیبي شف��ه استفاده شد. 
این آزم��ون نشان مي دهد ک��ه نتایج به دست آم��ده از آزمون تحلیل 
واریان��س چندمتغیره، ناشي از تف��اوت در کدام گروه  ها است. جدول 3 
نتای��ج آزمون تعقیبي شفه براي بررسي تفاوت گروه ها در متغیر حافظه 
آینده نگر و ابعاد آن را نشان مي دهد. اعداد درون جدول، بیانگر اختالف 
میانگی��ن گروه هایي است که در راستاي سط��ر و ستون عدد موردنظر 
ق��رار دارند. به عنوان مثال عدد **4/73 در م��ورد متغیر حافظه آینده 
کوتاه م��دت بیانگر آن است ک��ه میانگین گروه مواد مح��رک به اندازه 
4/73 واح��د از میانگین گ��روه مواد افیوني بیشتر است و با توجه به دو 
عالمت ستاره )**( ای��ن اختالف در سطح یك صدم معنادار است. هم 
چنین در مورد متغیر حافظه آینده کوتاه مدت در ستون اول رو به روي 
گ��روه بهنجار عدد **5/93- مشاهده مي شود؛ این عدد بیانگر آن است 
ک��ه میانگین گروه بهنجار 5/93 از گروه مواد محرک کمتر است و این 

تفاوت در سطح یك صدم معنادار مي باشد.
نتای��ج آزمون تعقیبي شفه نشان مي دهد ک��ه در حافظه آینده نگر کل، 
میانگین گ��روه داراي اعتیاد به مواد محرک، با تفاوت معناداري نسبت 
ب��ه سه گروه دیگر بیشتر است. هم چنین میانگین گروه اعتیاد به مواد 
افیون��ي و سیگاري با تف��اوت معناداري نسبت به گ��روه بهنجار بیشتر 
اس��ت. بین گروه سیگاري و گروه مواد افیون��ي تفاوت معناداري وجود 

ندارد.
در حافظ��ه آین��ده کوتاه مدت نیز، میانگین گ��روه داراي اعتیاد به مواد 
مح��رک، با تفاوت معناداري نسبت به سه گ��روه دیگر بیشتر است. در 
ای��ن مقیاس، بین گروه اعتیاد به مواد افیوني با افراد سیگاري و بهنجار 
تف��اوت معناداري مشاهده نشد. هم چنین نتایج نشان داد که میانگین 

گروه سیگاري با تفاوت معناداري، نسبت به گروه بهنجار بیشتر است.

جدول 1ـ خصوصيات جمعيت شناختي آزمودني ها به تفکيک گروه

گروه

اشتغالتاهلتحصيالتسن

ميانگين)انحراف 
ميانگين)انحراف استاندارد(استاندارد(

تعداد )درصد(تعداد )درصد(

شاغل           بيکارمجرد              متاهل

18 )60%(12 )40%(12 )40%(18 )60%(13/41 )4/3(27/9 )7/3(مواد محرک

19 )63%(11 )37%(17 )57%(13 )43%(11/83 )4/8(30/1 )8/4(مواد افیوني

17 )57%(13 )43%(14 )47%(16 )53%(12/71 )5/2(28/6 )6/9(سیگار

19 )63%(11 )37%(15 )50%(15 )50%(13/59 )3/6(27/3 )7/5(گرو ه بهنجار

بررسي مقایسه اي حافظه ي آینده نگر و سطوح تكانش گري در افراد مبتال به اعتياد مواد محرک، افيوني ...



261

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 22، شماره  4،   زمستان 95 

در حافظه آینده بلندمدت، میانگین گروه اعتیاد به مواد محرک و اعتیاد 
به مواد افیوني با تفاوت معناداري نسبت به گروه بهنجار بیشتر است. در 

بین هیچ کدام از گروه هاي دیگر تفاوت معناداري مشاهده نشد.

در حافظ��ه گذشته کوتاه مدت، میانگی��ن گروه اعتیاد به مواد محرک با 
تفاوت معن��اداري نسبت به گروه اعتیاد به مواد افیوني و بهنجار بیشتر 
اس��ت. میانگین گروه اعتیاد به مواد افیوني و گروه افراد سیگاري نیز با 

ــيگار و  ــتاندارد متغير حافظه ي آينده نگر در چهار گروه اعتياد به مواد محرک، مواد افيوني، س جدول 2ـ ميانگين و انحراف اس
افراد بهنجار

انحراف استانداردميانگينتعدادگروهمتغير

3014/572/81مواد محرک

309/832/02مواد افیونيآينده كوتاه مدت

3010/972/68سیگاري

308/631/87بهنجار

309/973/47مواد محرک

309/072/23مواد افیونيآينده بلندمدت

308/301/82سیگاري

307/302/17بهنجار

3013/133/17مواد محرک

3010/203/23مواد افیونيگذشته كوتاه مدت

3011/072/65سیگاري

308/071/70بهنجار

3010/832/15مواد محرک

309/102/29مواد افیونيگذشته بلندمدت

308/602/47سیگاري

307/971/81بهنجار

3048/507/85مواد محرک

3038/204/87مواد افیوني

3038/935/44سیگاريحافظه آينده نگر كل

3031/973/25بهنجار

جدول 3ـ اثرات بين گروهي براي بررسي تفاوت گروه ها در ابعاد حافظه آينده نگر

مجذور اتا ) F)η2ميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمتغير

0/47***590/533196/8434/73آينده كوتاه مدت

0/14***115/55335/826/16آينده بلندمدت

0/31***396/373132/1217/38گذشته كوتاه مدت

0/20***136/09345/369/41گذشته بلندمدت

0/53***4191/6731397/2244/51حافظه آينده نگر كل

* =P< 0/05**     =P< 0/01***    =P< 0/001

وحيد نجاتي و همكاران



262

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 22، شماره  4،   زمستان 95 

تفاوت معناداري نسبت به گروه بهنجار بیشتر است. در این مقیاس بین 
گروه سیگاري با گروه بهنجار تفاوت معناداري وجود ندارد.

در حافظه گذشته بلندمدت، میانگین گروه داراي اعتیاد به مواد محرک، 
با تفاوت معناداري نسبت به سه گروه دیگر بیشتر است. در این مقیاس 

بین هیچ کدام از گروه هاي دیگر تفاوت معناداري مشاهده نشد.
 Partial Eta ,)η2(= 0/41[ نتیج��ه آزمون  چند متغیري المبداي ویلكز
 Wilks’=  0/21  F  ,)12  ،299/26(=  28/04 ؛   P>  0/001 Squared

Lambda( بیان گ��ر آن اس��ت ک��ه چهار گ��روه م��ورد پژوهش حداقل 

برمبن��اي یكي از خرده مقیاس هاي تكانش گ��ري تفاوت معناداري باهم 
دارن��د، ولي ای��ن آزمون مشخص نمي کند که ک��دام گروه ها با یكدیگر 
تفاوت دارند. ضریب ایتا یا همان حجم اثر نیز 0/41 به دست آمده است 
و بیان گر آن است که متغیر تكانش گري مي تواند 41 درصد از واریانس 

تفاوت بین گروه هاي مورد پژوهش را تبیین کند.
در ج��دول 3 اثرات بین گروهي متغیرهاي پژوهش و حجم اثر هرکدام 
از آن ه��ا به تفكیك نشان داده مي شود. در جدول 3 نتایج آزمون اثرات 
بین گروهي براي بررسي تفاوت گروه ها در ابعاد تكانش گري و حجم اثر 
هرکدام را به تفكیك نشان مي دهد. به عنوان مثال در ستون  F مربوط 
ب��ه مولفه عدم برنامه ریزي ع��دد ***34/20 بیان گر آن است که تفاوت 

گروه ها بر مبناي این متغیر در سطح یك هزارم معنادار است.
پ��س از معن��ادار شدن نتیج��ه آزمون تحلی��ل واریان��س چندمتغیره، 

به منظ��ور بررسي تف��اوت گروه ها از آزمون تعقیبي شف��ه استفاده شد. 
این آزم��ون نشان مي دهد ک��ه نتایج به دست آم��ده از آزمون تحلیل 
واریان��س چندمتغیره، ناشي از تف��اوت در کدام گروه ها است. جدول 3 
نتای��ج آزمون تعقیبي شفه براي بررسي تفاوت گروه ها در متغیر تكانش 
گ��ري و ابع��اد آن را نشان مي دهد. اعداد درون ج��دول بیانگر اختالف 
میانگی��ن گروه هایي است که در راستاي سط��ر و ستون عدد موردنظر 
ق��رار دارند. به عنوان مثال عدد *1/73 در مورد متغیر عدم برنامه ریزي 
بیانگر آن است ک��ه میانگین گروه مواد محرک به اندازه 1/73 واحد از 
میانگی��ن گروه مواد افیوني بیشتر است و با توجه به عالمت ستاره )*( 
این اختالف در سطح پنج صدم معنادار است. هم چنین در مورد متغیر 
ع��دم برنامه ریزي در ست��ون اول روبه روي گروه بهنج��ار عدد *6/07- 
مشاهده مي ش��ود؛ این عدد بیانگر آن است ک��ه میانگین گروه بهنجار 
6/07 از گروه مواد محرک کمتر است و این تفاوت در سطح پنج صدم 

معنادار مي باشد.
گ��روه نتایج آزمون تعقیبي شفه نشان مي دهد که در تكانش گري کل، 
میانگین گ��روه داراي اعتیاد به مواد محرک، با تفاوت معناداري نسبت 
ب��ه سه گروه دیگر بیشتر است. هم چنین میانگین گروه اعتیاد به مواد 
افیون��ي و سیگاري با تف��اوت معناداري نسبت به گ��روه بهنجار بیشتر 
اس��ت. بین گروه سیگاري و گروه مواد افیون��ي تفاوت معناداري وجود 

ندارد.

جدول 4ـ نتايج آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه حافظه آينده نگر و ابعاد آن در چهار گروه

بهنجارسيگارمواد افيونيمواد محرکگروه هامتغير

حافظه آينده كوتاه مدت

مواد محرک
مواد افیوني

سیگار
بهنجار

—
-4/73**
-3/60**
-5/93**

4/73**
—

1/13
-1/20

3/60**
-1/13

—
-2/33**

5/93**
1/20

2/33**
—

حافظه آينده بلندمدت

مواد محرک
مواد افیوني

سیگار
بهنجار

—
-0/90
-1/67

-2/67**

0/90
—

-0/77
-1/77*

1/67
0/77
—

-1/00

2/67**
1/77*
1/00
—

حافظه گذشته كوتاه مدت

مواد محرک
مواد افیوني

سیگار
بهنجار

—
-2/93**

-2/07
-5/07**

2/93**
—

0/87
-2/13*

2/07
-0/87

—
-3/00**

5/07**
2/13*

3/00**
—

حافظه گذشته بلندمدت

مواد محرک
مواد افیوني

سیگار
بهنجار

—
-1/73*

-2/23**
-2/87**

1/73*
—

-0/50
-1/13

2/23**
0/50
—

-0/63

2/87**
1/13
0/63
—

حافظه آينده نگر كل

مواد محرک
مواد افیوني

سیگار
بهنجار

—
-10/30**
-9/57**
-16/53**

10/30**
—

0/73
-6/23**

9/57**
-0/73

—
-6/97*

16/53**
6/23**
6/97*

—

* =P< 0/05**     =P< 0/01***    =P< 0/001
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در متغیر عدم برنامه ریزي، میانگین گروه داراي اعتیاد به مواد محرک، 
با تفاوت معناداري نسبت به سه گروه دیگر بیشتر است. در این مقیاس، 
ه��م چنین میانگین گ��روه اعتیاد به مواد افیون��ي و سیگاري با تفاوت 
معناداري نسبت به گروه بهنجار بیشتر است. بین گروه سیگاري و گروه 

مواد افیوني تفاوت معناداري وجود ندارد.

در تكانش گري حرکتي، میانگین گروه داراي اعتیاد به مواد محرک، با 
تف��اوت معناداري نسبت به سه گروه دیگر بیشتر است. در این مقیاس، 
ه��م چنین میانگین گ��روه اعتیاد به مواد افیون��ي و سیگاري با تفاوت 
معناداري نسبت به گروه بهنجار بیشتر است. بین گروه سیگاري و گروه 

مواد افیوني تفاوت معناداري وجود ندارد.
در تكانش گري شناختي، میانگین گروه اعتیاد به مواد محرک با تفاوت 
معن��اداري نسبت به گروه اعتیاد ب��ه مواد افیوني و بهنجار بیشتر است. 
میانگی��ن گروه اعتیاد به مواد افیوني و گروه افراد سیگاري نیز با تفاوت 
معن��اداري نسبت به گروه بهنجار بیشتر است. در این مقیاس بین گروه 

سیگاري با گروه بهنجار تفاوت معناداري وجود ندارد.

بحث 

از یافته ه��اي این پژوهش، میزان تكانش گري باالي افراد مبتالبه اعتیاد 
م��واد محرک در مقایسه با افراد بهنجار ب��ود که هم سو با پژوهش هاي 
Leland  و همك��اران )19( و Vonmoos و همك��اران )20( اس��ت، هم 

چنین تكانش گري باالي افراد سیگاري در مقایسه با افراد بهنجار هم سو 
ب��ا پژوهش Lee  و همك��اران )11( و تكانش گري باالي افراد مبتال به 
اعتی��اد مواد افیون��ي در مقایسه با گروه بهنجار نی��ز هم سو با پژوهش 
Bernstein  و همكاران )21( است.Su  و همكاران )22( در پژوهشي بر 

روي 200 مصرف کنن��ده مواد محرک و گروهي متشكل از افراد بهنجار 
نش��ان دادند که ای��ن افراد در مقایس��ه با افراد ع��ادي از میزان باالي 
تكانش گري برخوردارن��د. تكانش گري از مهم ترین دالیل آسیب پذیري 
در مقاب��ل مصرف مواد محرک شناخته  شده است، از طرفي رابطه بین 
تكانش گ��ري و اعتیاد به مواد محرک را دوسوی��ه بیان نموده اند )21(. 
تكانش گ��ري را از اعم��ال زیرقشري مغ��ز و آمیگ��دال دانسته اند. این 
سیست��م در واقع مربوط به رفتارهایي است که منجر به دریافت پاداش 

سریع، بدون درنظرگرفتن عواقب بلند مدت آن مي شود )7(.
اف��راد سیگ��اري داراي تكانش گ��ري ب��اال در مقایسه با اف��راد بهنجار 
ل��ذت بیشت��ري از سیگ��ار کس��ب مي کنن��د. تكانش گ��ري در واق��ع 
از ریسك فاکتوره��اي ش��روع مص��رف سیگ��ار اس��ت، حت��ي در میان 
مصرف کنندگان سیگ��ار، افرادي که داراي تكانش گري باالیي بودند در 
هنگ��ام ترک مشكالت بیشتر و ولع مص��رف باالتري را گزارش کرده اند 

ــتاندارد چهار گروه اعتياد به  جدول 5ـ ميانگين و انحراف اس
مواد محرک، مواد افيوني، سيگار و افراد بهنجار در 

متغير تکانشگري و ابعاد آن

انحراف ميانگينتعدادگروهمتغير
استاندارد

3027/973/02مواد محرک

3026/231/94مواد افیونيعدم برنامه ريزي

3026/061/78سیگاري

3021/902/68بهنجار

3037/873/63مواد محرک

تكانش گري 
3036/171/82مواد افیونيحركتي

3035/072/10سیگاري

3029/272/50بهنجار

3028/932/57مواد محرک

تكانش گري 
3026/231/77مواد افیونيشناختي

3025/522/34سیگاري

3021/932/53بهنجار

3094/775/01مواد محرک

3088/633/12مواد افیونيتكانش گري كل

3086/673/74سیگاري

3073/104/87بهنجار

جدول 6ـ اثرات بين گروهي براي بررسي تفاوت گروه ها در متغير تکانش گري و ابعاد آن

مجذور اتا ) F)η2ميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمتغير

0/47***596/893198/9634/20عدم برنامه ريزي

0/61***1253/623417/8761/56تكانش گري حركتي

0/54***748/423249/4746/04تكانش گري شناختي

0/78***7514/0932504/70138/11تكانش گري كل

* =P< 0/05**     =P< 0/01***    =P< 0/001

وحيد نجاتي و همكاران
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)23(. Whiteside  وLynam  )24( در پژوهش��ي مشخ��ص نمودند که 
مشك��الت تكانش گري در افراد سیگاري، با رفتارهاي خود آسیب رسان 
ک��ه در کوتاه مدت فرد را از تنش رهایي مي کند و منجر به کسب لذت 
مي شود، همراه است که همین امر در طوالني مدت باعث وخیم تر شدن 
اختالل و افزایش پیامدهاي منفي مي شود. تكانش گري باال نیز به عنوان 
عامل��ي براي ایجاد تحمل سریع ب��ه سیگار و جایگزیني مواد مصرفي با 

انواع دیگر مواد اعتیادآور شناخته شده است.
تكانش گري درواقع به عنوان پاسخي سریع و بدون برنامه به محرک هاي 
درون��ي و بیروني که منجر ب��ه لذت مي شود تعریف ش��ده است که در 
ای��ن فرآیند، ف��رد پیامدهاي منفي این رفتاره��ا را در نظر نمي گیرد و 
ارتب��اط زیادي با اختالالتي مانن��د افسردگي دوقطبي، اختالالت طیف 
اعتی��اد و اختالل بیش فعالي کمبود توجه دارد )25(. تكانش گري نقش 
تعیین کننده اي در شروع، ت��داوم و عود اعتیاد دارد. عواملي مانند عدم 
بازداري رفت��اري، پاسخ هاي تكانه اي و انتخاب ه��اي تكانه اي از عوامل 
تكانش گ��ري است که با مصرف مواد محرک رابطه دارد. مواد محرک از 
طرفي خود باعث افزایش تكانش گري در افراد مي شود )26(. در تبیین 
تكانش گري باالي افراد مبتالبه اعتیاد مي توان به عواملي مانند تأثیرات 
اعتی��اد بر حافظه کاري و کارکردهاي اجرای��ي اشاره کرد، تكانش گري 
ب��ا حافظه ي کاري و کارکردهاي اجرای��ي مرتبط است. در واقع کاهش 
ظرفیت حافظه ک��اري با افزایش تكانش گري ارتب��اط دارد و از عوامل 
زمینه س��از افزای��ش تكانش گري اس��ت. در تائید این موض��وع، نتیجه 
مطالع��ات نشان داده است که آموزش حافظ��ه کاري، منجر به کاهش 
تكانش گ��ري شده اس��ت )27(. از دیگر عوامل مرتب��ط با تكانش گري، 

هیج��ان و تنظیم هیجان است. تكانش گري ب��ا تنظیم هیجان معیوب 
مرتبط است و تنظیم هیجان ناکارآمد از نتایج تكانش گري باالست. قشر 
پیش پیشاني و آمیگدال نقش مهم��ي در تنظیم هیجان و تكانش گري 
دارد )28(. هم پوش��ي زیربناهاي زیست��ي تكانش گري و تنظیم هیجان 
مي توان��د چگونگي تأثیر این دو عامل بر یكدیگر را توضیح دهد. آسیب 
به این نواحي مغزي مي تواند منجر به مشكالتي در رابطه با تكانش گري 
و تنظی��م هیجان ش��ود. تكانش گري با هیجان خواه��ي، حساسیت به 
پاداش و ریسك پذیري نیز مرتبط است، در مطالعات قبلي نیز به ارتباط 

بدتنظیمي هیجاني با تكانش گري باال اشاره شده است )29(.
نتایج این پژوهش گرچه نشان مي دهد که تكانش گري در افراد مبتالبه 
اعتی��اد بیشتر از افراد بهنجار است، اما نمي توانیم مشخص کنیم که آیا 
م��واد باعث تكانش گري شده است یا تكانش گ��ري در این افراد قبل از 
مص��رف هم باال بوده است یا ارتباط دوسویه اي بین این دو عامل وجود 

دارد.
از دیگ��ر یافته ه��اي پژوهش حاضر، عملكرد ضعی��ف گروه سیگاري در 
حافظه آینده نگر در مقایسه با افراد بهنجار بود که هم سو با پژوهش هاي 
Rash )30( و  Heffernan، O’Neill و Moss  )4( است. هم چنین نتایج 

بیانگر ضعف گروه مبتالبه اعتیاد مواد محرک در مقایسه با گروه بهنجار 
است که هم سو با پژوهش Bartholomew  و همكاران )31( است.

 برخ��ي از مطالعات نش��ان داده اند ک��ه مصرف سیگار باع��ث افزایش 
کارکردهاي شناختي مانن��د توجه و بازیابي، در مقایسه با افراد بهنجار 
و اف��راد در ح��ال پرهیز اس��ت. گرچه مص��رف سیگار باع��ث افزایش 
کارکردهاي شناختي مي شود، اما این تأثیر مقطعي است و در بلندمدت 

جدول 7- نتايج آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه متغير تکانش گري و ابعاد آن در چهار گروه

بهنجارسيگارمواد افيونيمواد محرکگروه هامتغير

عدم برنامه ريزي

مواد محرک
مواد افیوني

سیگار
بهنجار

—
-1/73*
-1/90*
-6/07*

1/73*
—

-0/17
-4/33**

1/90**
0/17
—

-4/17**

6/07**
4/33**
4/17**

—

تكانش گري حركتي

مواد محرک
مواد افیوني

سیگار
بهنجار

—
-1/70

-2/80**
-8/60**

1/70
—

-1/10
-6/90**

2/80**
1/10
—

-5/80**

8/60**
6/90**
5/80**

—

تكانش گري شناختي

مواد محرک
مواد افیوني

سیگار
بهنجار

—
-2/70**
-3/40**
-7/00**

2/70**
—

-0/70
-4/30**

3/40**
0/70
—

-3/60**

7/00**
4/30*

3/60**
—

تكانش گري كل

مواد محرک
مواد افیوني

سیگار
بهنجار

—
-6/13**
-8/10**
-21/67**

6/13**
—

-1/96
-15/53**

8/10**
1/96
—

-13/57**

21/67**
15/53**
13/57**

—

* =P< 0/05**     =P< 0/01***    =P< 0/001
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باعث نقص هاي اساسي در کارکردهاي شناختي مي شود )32(. درواقع 
نق��ص در کارکردهاي شناختي مانند سوگیري توجه و حافظه کاري در 

این افراد مي تواند عود مجدد مصرف را پیش بیني کند.
حافظ��ه ي آینده نگر ب��ا کارکردهاي اجرای��ي، حافظه ک��اري، انعطاف 
شناخت��ي و توج��ه کنترل ش��ده رابط��ه دارد )30(. در اختالالت طیف 
اعتیاد، با آسیب ب��ه حافظه کاري و کارکردهاي اجرایي روبه رو هستیم 
ک��ه هر دو این عوامل با قشر پیشان��ي و پیش پیشاني مرتبط مي باشند. 
از سویي نیز حافظه ي آینده نگ��ر با قشر پیشاني و پیش پیشاني مرتبط 
اس��ت. درواقع نواحي مغ��زي که کارکردهاي اجرای��ي، حافظه کاري و 
حافظ��ه آینده نگ��ر را شامل مي شوند یكي هستن��د و هم پوشاني دارند. 
استف��اده از مواد محرک آسیب هایي ب��ه کارکردهاي اجرایي، حافظه ي 
معنای��ي و پردازش اطالعات، هوش کالمي و حافظه کاري وارد مي کند. 
تصویربرداري ه��اي مغزي نشان داده است که نقص کارکردهاي اجراي 
در اف��راد داراي اعتیاد با آسیب هایي در قشر پیشاني همراه است )33( 
و از آن جایي ک��ه مطالعاتي نی��ز نشان داده است که حافظه آینده نگر با 
قش��ر پیشاني ارتباط دارد، به همین خاطر مي توان نتیجه گیري کرد که 
حافظ��ه آینده نگر ضعیف افراد داراي اعتیاد، ریشه در نقص کارکردهاي 

اجرایي این افراد دارد )34(.
گرچ��ه نتایج پژوهش نشان مي دهد که اف��راد داراي اعتیاد در مقایسه 
ب��ا گروه بهنجار در حافظه آینده نگر دچار مشكالتي مي باشند، اما هنوز 
مكانیزم ه��اي زیربنایي ای��ن آسیب مشخص نشده اس��ت و احتیاج به 
پژوهش ه��اي بیشت��ري دارد )30(. در تبیین این نتای��ج، در مطالعاتي 
ب��ه تأثیرات اعتیاد ب��ر کاهش حجم قشرهاي مغ��زي و آنتروپي مغزي 
اشاره شده است. در مطالعات قبلي مشخص شده است که کارکرد مغز در 
تكالیف مربوط به حافظه آینده نگر با فعالیت در قشر پیشاني، هیپوکمپ 

و تاالم��وس هم��راه است که همین نواحي مغ��زي در اثر اعتیاد آسیب 
مي بینند. مصرف م��واد محرک باعث کاهش سط��ح انتقال دهنده هاي 
عصب��ي دوپامی��ن و سروتونین و کاهش حجم قشره��اي مغز مي شود. 
مصرف مواد محرک هم چنین باعث کاهش سطح نوراپي نفرین مي شود 
که همین انتقال دهنده نیز در حافظه کاري و کنترل توجه نقش مهمي 

دارد )35(.

نتيجه گيري

نتای��ج پژوهش حاض��ر نشان داد که انواع اعتیاد ب��ه مواد محرک، مواد 
افیون��ي و افراد سیگاري تفاوت معناداري در عملكرد حافظه آینده نگر و 
سطوح تكانش گ��ري داشتند، هم چنین این گروه ها در متغیرهاي ذکر 
ش��ده در مقایسه با افراد بهنجار نیز تف��اوت داشتند، گرچه با توجه به 
نتایج پژوهش حاضر نمي توان رواب��ط علي و معلولي استنباط نمود اما 
نشان مي دهد که انواع اعتیاد با نیم رخ شخصیتي و روان عصب شناختي 
متفاوت��ي همراه است، که ل��زوم توجه هرچه بیشتر ب��ه این تفاوت در 
برنامه ه��اي درماني،  آموزشي و پیشگی��ري را نمایان مي سازد. از جمله 
محدودیت هاي پژوهش حاضر مي توان به تك جنسیتي بودن نمونه ها، 
ابزار ارزیابي خودگزارش دهي و عدم بررسي انواع مواد محرک و افیوني 
اشاره نم��ود پیشنهاد مي شود این محدودیت ه��ا در بررسي هاي آینده 

مورد پژوهش قرار گیرند.

تشكر و قدرداني
از تم��ام عزیزان��ي که ما را در گ��ردآوري اطالعات ای��ن پژوهش یاري 

نمودند کمال قدرداني و تشكر به عمل مي آید.
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Abstract

Background and Aims: Previous studies have shown that addiction can result in serious damage to cognitive and 
emotional functions. The purpose of this study was to compare the levels of prospective memory and impulsivity in 
stimulant addicts, opioid addicts, cigarette smokers and normal individuals.

Methods: The study used a causal-comparative research design. The target population included all of those 
individuals with adoliction to stimulants, opioids and cigarette who were referred to medical centers in Tehran city. 
The subjects included 120 persons (divided in to 4 groups of 30) and were selected through a purposive sampling 
method considering the inclusion and exclusion criteria, informed consent, and matched on demographic variables. 
They completed the Barratt Impulsivity Scale, prospective memory Scale, and demographic Questionnaire. Data 
were analyzed by descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics 
(multivariate analysis of variance).

Findings: The results showed that the mean of impulsivity and prospective memory in the three addict group 
was significantly higher than the normal group. The mean of prospective memory [short-term past, long-term future 
and impulsivity] was significantly higher in stimulant addicts than in the other two groups of addicts. There was 
no significant difference between the group of opiate addicts and cigarette smokers, in prospective memory and 
impulsivity.

Conclusion: Based on the results of this study, it can be deduced that prospective memory and impulsivity are 
important neuropsychological factors in addiction, and depending on the route of usage, have significant differences. 
Hence it is evident that specific interventions, on the basis of type of addiction, will be necessary. 
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