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و افراد گروه شاهد بود.
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مقدمه
سوءمصرف مواد یک مشکل اساسی در سالمت عمومی
است که میلیونها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر خود قرار
داده و هزینههای سنگین مالی و اجتماعی را بر جوامع و
خانوادهها تحمیل کردهاست ( .)1اعتیاد یک ناهنجاری روانی
اجتماعی است که از مصرف غیرطبیعی و غیرمجاز برخی مواد
مانند الکل ،تریاک و حشیش ناشی شده و باعث وابستگی روانی
یا فیزیولوژی فرد وابسته به مصرف مواد میشود .این وابستگی
در عملکرد جسمی ،روانی و اجتماعی فرد مصرفکننده اثرات
مضری بر جای میگذارد و در موارد شدید حتی زندگی فردی و
اجتماعی وی را بهصورت جدی تهدید میکند (.)2
در ایران معمولترین مواد مصرفی ،مواد افیونی و شبه
افیونی میباشد .در یک مطالعه زمینهیابی ملی شیوع اختالالت
مصرف مواد غیرمجاز  %2/1طبق مالکهای DSM-IV1
گزارش شد که بیانگر  %1/2میلیون مصرفکننده مواد در ایران
است ( .)3در تحقیقات بهدست آمده ،روزانه  500نفر از جوانان
کشور به اختالل وابستگی به مواد مبتال میشوند ،جمعیت
وابستگان به مواد هر  10سال دو برابر میشود و سن شروع
اعتیاد در کشور بهطور متوسط به زیر  15سال رسیدهاست ،از
طرفی درصد باالیی از کسانی که موفق به ترک اعتیاد میشوند
بعد از مدتی مجددا گرفتار شده و خسارت فزایندهای را به
امکانات جامعه وارد میکنند (.)4
متخصصان حوزه اعتیاد از روشهای درمانی مختلفی مانند
دارودرمانی (متادون ،بوپرونورفین و غیره) و رواندرمانی استفاده
میکنند .مهمترین درمان دارویی مشخصشده برای افرادیکه
مصرف هروئین و مواد افیونی داشتهاند ،درمان نگهدارنده با
متادون 2است که یکی از گستردهترین درمانهای وابسته به
مواد مخدر است .مصرف روزانه متادون خوراکی ،نشانههای
ناشی از ترک را مهار میکند ،باعث کاهش توانایی عود با
مسدود کردن سرخوشی ناشی از هروئین میشود و نتایج
سالمت عمومی را بهبود میبخشد (.)5
مدارک و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد مصرف
طوالنیمدت مواد افیونی (مخدرها) مانند هروئین و متادون با
طیف وسیعی از نقصهای شناختی همراه است ،اختالل در توجه
و عملکردهای حافظه و سطوح باالی شناخت مثل کارکردهای
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اجرایی و تصمیمگیری برای مصرفکنندگان هروئین گزارش
شدهاست ( .)6عملکرد اجرایی بهعنوان ظرفیت مغز انسان در
نظر گرفته میشود و شامل ظرفیت سازماندهی ،خودتنظیمی،
ادراک ،افکار ،هیجانها ،انعطافپذیری شناختی ،برنامهریزی و
حل مسئله است .تأثیرات عملکرد اجرایی میتواند به قدری زیاد
باشد که ما آن را بهعنوان یکی از پایههای تمام اختالالت
موجود در  DSMقلمداد میکنیم ( .)7عملکردهای شناختی-
اجرایی (ECF) 3با توانایی نظارت و تغییر رفتار ارتباط دارند.
عملکردهای شناختی و اجرایی به افراد کمک میکنند تا در
فعالیتهای معطوف به هدف ،شرکت کنند و شامل رفتارهای
مهمی مانند برنامهریزی ،سازماندهی ،حل مسئله ،تصمیمگیری،
نوآوری و خودتنظیمی رفتاری ،حافظه فعال و انگیزش میشود
که با مدارهای پیچیده قشری لوب فرونتال و سایر نقاط مغزی
ارتباط دارد (.)8
عملکردهای اجرایی ارتباط زیادی با عملکرد روانشناختی در
حوزههایی مانند عملکرد شغلی ،روابط با اعضای خانواده و
رضایت از زندگی دارد ( .)10 ،9در یک مطالعه همتاسازی شده
 Darkeو همکاران نشان دادند که افراد تحت درمان با متادون
بهصورت معناداری در حوزههای عصبروانشناختی مانند
پردازش اطالعات ،توجه ،حافظه دیداری کوتاهمدت ،حافظه
دیداری به تأخیرافتاده ،حل مسئله و حافظه کالمی بلند مدت
نسبت به گروه کنترل عملکردهای پایینتری داشتند (.)11
همچنین تکانشگری باال در هنگام حل مسئله و خطاهایی در
هنگام تکمیل تکلیفهایی که نیاز به کنترل پاسخ (کنترل
تکانشگری) دارند نیز در افراد مصرفکننده مواد دیده شدهاست
(.)12
نتایج مطالعه دیگری نشان داد که بیماران تحت درمان با
متادون در مواردی مانند تسلط کالمی ،4عملکردهای اجرایی و
حافظه فعال نسبت به گروه کنترل ،عملکردی پایینتر دارند
( .)13تحقیقات عصب روانشناختی 5نیز اظهار میکنند که افراد
تحت درمان با متادون در حوزه توجه ،حافظه و پردازش
اطالعات مشکل دارند ( .)14این تحقیقات عالئم هیجانی این
افراد را هنگام اجرای آزمون در نظر نگرفتهاند ،در حالیکه این
عالئم با عملکردهای اجرایی رابطه مستقیم دارند .با توجه به
این امر مهم ،به نظر میرسد که نیاز به تحقیقاتی باشد که

خضریان و همکاران /مقایسه عملکردها و عالئم هیجانی بین بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و گروه شاهد

(:)SCID-I
قبل از مرحله ارزیابی و برای رعایت معیارهای ورود و خروج
و بهمنظور ارزیابی اختالالت مصرف مواد (شامل وابستگی و
سوء مصرف مواد) از مصاحبه بالینی ساختاریافته راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی ( )SCID-Iاستفاده میشود
( SCID .)15بهطور گسترده برای تشخیص محور  Iبر اساس
 DSM-IVتوسط متخصصان بالینی و آموزشدیده اجرا
میشود .مطالعات نشان دادهاند که  SCIDتشخیصهای پایایی
برای بیشتر اختالالت روانپزشکی ایجاد میکند ( .)16این ابزار
برای تشخیص اختالالت اخیر مصرف مواد و در طول عمر و
همچنین برای تشخیص اختالالت همبود (اختالالت سایکوز
مانند اسکیزوفرنی ،اختالل هذیانی و غیره ،همچنین اختالالت
خلقی شایع افسردگی ،اضطراب و وسواس فکری-عملی)
وابستگی به مواد استفاده میشود .خصوصیات روانسنجی نسخه
فارسی آن نیز در ایران توسط شریفی و همکاران بررسی شده
است که نتیجه پایایی آزمون و آزمون مجدد برای اختالل
افسردگی جهت تشخیص طول عمر  ،0/82حمله اخیر ،0/83
همچنین روایی آن از طریق ضریب  0/49 ،κمشخص گردید که
نشاندهنده خصوصیات روانسنجی مناسب برای جمعیت ایرانی
است (.)17

روش کار
برای انجام این پژوهش مقطعی ،در سال  ،1397از بین
بیماران مراجعهکننده به کلینیکهای ترک اعتیاد شهر کاشان
 40نفر و همچنین  40نفر از افرادی که سابقه مصرف مواد
مخدر را نداشتند ،به عنوان گروه شاهد ،با روش نمونهگیری
هدفمند و پس از اخذ رضایتنامه کتبی ،وارد مطالعه شدند.
معیارهای ورود عبارت بودند از :رضایت مراجع تحت درمان با
متادون حداقل به مدت سه ماه (برای گروه تحت درمان با
متادون) ،سن بین  18 -45سال ،مرد باشند و تحصیالت دوره
ابتدایی را گذارنده باشند .معیارهای خروج نیز عبارت بودند از:
ابتال به بیماریهای اعصاب و روان ،داشتن سابقه ضربه به سر
که منجر به بیهوشی شده باشد ،عدم توانایی کار با کامپیوتر.
تمام شرکتکنندگان در پژوهش ،توسط تیم روانشناسی و
روانپزشکی این مراکز با استفاده از مصاحبه بالینی ساختاریافته
برای غربال اختالالت شایع روانپزشکی (اختالالت سایکوز مانند
اسکیزوفرنی ،اختالل هذیانی و غیره و همچنین اختالالت خلقی
شایع افسردگی ،اضطراب و وسواس فکری-عملی) مورد بررسی
قرار گرفتند .پس از انتخاب نمونهها ،هر دو گروه به لحاظ سن،
وضعیت تحصیلی ،وضعیت تأهل ،وضعیت شغل و جانبیسازی
مغزی (نیمکره مغزی غالب در افراد) همتاسازی شدند .بهعالوه
برای بررسی همگنی متغیرهای اسمی در دو گروه تحت درمان
با متادون و شاهد ،آزمون لوین انجام شد .همچنین به هر یک از
شرکتکنندگان اطمینان دادهشد که در صورت عدم تمایل به
ادامه شرکت در پژوهش ،می توانند از مطالعه خارج شوند.
ابزارهای مورد پژوهش شامل فرم مشخصات دموگرافیک،
مصاحبه بالینی ساختاریافته محور ،I-آزمون دستهبندی کارتهای
ویسکانسین ،آزمون برج لندن و مقیاس افسردگی ،اضطراب و
استرس.)DASS-42(1

Depression Anxiety Stress Scale- 42

آزمون دستهبندی کارت ویسکانسین)WCST( 2
این آزمون ،یکی از آزمونهای مربوط به عملکرد اجرایی
است که تفکر انتزاعی و توانایی تدوین راهبردهای حل مسئله
در پاسخ به تغییر محرک یا تغییر وضعیت را ارزیابی میکند.
همچنین این آزمون ،یک آزمون نوروسایکولوژی میباشد که به
کارکردهای مرتبط با لوب پیشپیشانی بهخصوص انعطافپذیری
شناختی میپردازد .در این آزمون روند اجرای آن به شرکتکننده
توضیح داده میشود؛ به این صورت که ابتدا  4کارت اصلی
آزمون (شامل :یک مثلث قرمز ،دو ستاره سبز ،سه صلیب زرد و
چهار دایره آبی) در باالی مانیتور بهطور ثابت و تا پایان اجرای
آزمون نمایش داده میشوند .تعداد  64کارت دیگر با ترتیب
کامال تصادفی و یکی یکی در کنار صفحه نمایش داده میشود
و آزمودنی باید بر حسب یکی از الگوهای رنگ ،شکل و تعداد،
کارت تصادفی را زیر چهار کارت اصلی قرار دهد .هنگامی که
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عالوه بر عملکردهای شناختی و اجرایی نقش عالئم هیجانی را
نیز در نظر بگیرند .هدف این پژوهش ،بررسی عملکردهای
اجرایی و عالئم هیجانی بیماران تحت درمان نگهدارنده با
متادون و مقایسه آنها با افراد گروه شاهد است.

مصاحبهی بالینی ساختار یافته اختالالت محور

I
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یک کارت نمایش داده میشود ،آزمودنی باید تصمیم بگیرد که
این کارت در زیر کدام کارت اصلی قرار میگیرد .با کلیک کردن
موس کامپیوتر روی جای خالی در پایین هر کدام از چهار کارت
اصلی ،بالفاصله بعد از پاسخ آزمودنی ،فیدبک صحیح یا غلط
روی صفحه نمایش به شکل درست 1و نادرست 2ظاهر میشود.
آزمودنی باید تالش کند تا الگوی حاکم بر آزمون را که شامل
چینش بر اساس رنگ ،شکل و تعداد است را پیدا کند .در ابتدا
الگوی رنگ حاکم است .سپس الگو به شکل و تعداد تغییر
خواهد کرد که آزمودنی باید این الگوها را تشخیص داده و
کمترین میزان خطا را برای خود ثبت کند .توانایی تغییر واکنش
به علت ناآگاهی از ارتباط بین محرکها ،با استفاده از درصد
خطاهای درجازدگی )WCST-P( 3اندازهگیری میشود .توانایی
توجه و اجتناب از حواسپرتی ،با استفاده از درصد خطاهای
بدون درجاماندگی ( )WCST-NPاندازهگیری میشود .توانایی
استفاده از اطالعات جدید و تجارب قبلی ،با استفاده از تعداد
طبقاتی که بهصورت صحیح تکمیل شدهاند ()WCST-CC
اندازهگیری میشود .چگونگی دستهبندی نخستین طبقه ،توانایی
طرحریزی یک درک منطقی ) )WCST-1stCATرا اندازه-
گیری میکند .توانایی تفکر منطقی نیز با استفاده از درصد
پاسخهای ادراکی ) )WCST-%CONCاندازهگیری میشود
(.)18

مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرسDASS - ( 42-

)42
این مقیاسها از  42عبارت مرتبط با عالئم عواطف منفی
(افسردگی ،اضطراب و استرس) تشکیل شدهاست .خرده مقیاس
افسردگی شامل عباراتی است که خلق ناشاد ،فقدان اعتماد به
نفس ،ناامیدی ،بیارزش بودن زندگی ،فقدان عالقه برای
درگیری در امور ،عدم لذت بردن از زندگی و فقدان انرژی و
توانمندی را میسنجد .خرده مقیاس اضطراب دارای عباراتی
است که میکوشد تا برانگیختگی فیزیولوژیک ،ترسها و
اضطرابهای موقعیتی را مورد ارزیابی قرار دهد و خرده مقیاس
استرس عباراتی چون دشواری در دستیابی به آرامش ،تنش
عصبی ،تحریکپذیری و بیقراری را در بر میگیرد (.)20
آزمودنی باید پس از خواندن هر عبارت ،شدت (فراوانی)
عالمت مطرحشده در آن عبارت را که در طول هفته گذشته
تجربه کرده با استفاده از یک مقیاس  4درجهای (بین صفر تا )3
درجهبندی کند .در این مقیاس ،عدد صفر به معنای آن است که
آزمودنی در طول هفته گذشته ،عالمت را اصال تجربه نکرده
است؛ عدد  1به معنای تا حدی تجربه شده ،عدد  2به معنای تا
حد زیادی تجربه شده و عدد  3به معنای خیلی تجربه شده
است .هر کدام از مقیاسها دارای  14پرسش میباشد و نمره هر
یک از سه خرده مقیاس با جمع عبارات متعلق به کلیه عبارات
آن خرده مقیاس حاصل میشود Lovibond .ضرایب همسانی
درونی (آلفای کرونباخ) سه خرده مقیاس افسردگی ،اضطراب و
استرس را به ترتیب  0/81 ،0/91و  0/89گزارش کردهاند.
ضریب همبستگی بین خرده مقیاس افسردگی  DASSبا

آزمون برج لندن)TOL( 4
این آزمون را نخستین بار شالیس برای ارزیابی یکی از
کارکردهای اجرایی مغز یعنی برنامهریزی (که به عملکرد لوب
پیشپیشانی حساس است) مطرح کرد .در این مطالعه ،از نگاشت
کامپیوتری آزمون استفاده میشود .شیوه نمرهگذاری در این
آزمون به این صورت است که بر مبنای اینکه فرد در چه
کوششی مسأله را حل نماید به او نمره تعلق میگیرد .بدین
ترتیب ،زمانی که یک مسأله در کوشش اول حل شود  3نمره،
زمانی که در کوشش دوم حل شود  2نمره و زمانی که در
کوشش سوم حل شود  1نمره و زمانی که سه کوشش به
شکست منجر شود نمره صفر به فرد داده میشود .نتایج نهایی
که در هر مرحله بهوسیله کامپیوتر ثبت میشود ،به قرار زیر
1

Correct
Incorrect
3
Wisconsin card sorting test - Perseverative
Errors
4
Tower of London
2
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است )1 :تعداد حرکات انجام شده بهوسیله آزمودنی در هر یک
از چهار بخش هر مرحله )2 ،زمان برنامهریزی که عبارت است
از فاصله زمانی بین ارائه تکلیف روی صفحه و لمس اولین حلقه
بهوسیله آزمودنی و  )3زمان تفکر بعدی یا زمان اجرای آزمون
که عبارت است از فاصله زمانی بین لمس اولین حلقه و اتمام
تکلیف .برنامهریزی و زمان تفکر بعدی نیز در هر یک از چهار
بخش هر مرحله گزارش و در نهایت میانگین تعداد حرکات،
میانگین زمان برنامهریزی و میانگین زمان تفکر نیز ثبت و نشان
داده میشود .نمره کل در این آزمون ،جمع امتیازهای حاصله از
 12مسئله است .حداکثر نمره در این آزمون  36است .هرچه
نمره فرد در این آزمون بیشتر باشد ،نشاندهنده عملکرد اجرایی
بهتر آزمودنی است (.)19

خضریان و همکاران /مقایسه عملکردها و عالئم هیجانی بین بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و گروه شاهد

مقیاس افسردگی بک ( )0/69بود که این یافته را میتوان در
حمایت از اعتبار سازه خرده مقیاس افسردگی  DASSتفسیر
کرد .بهعالوه ،ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس اضطراب
 DASSو چهار مقیاس ،مقیاس چهار وجهی اضطراب ()FASQ
و نمره کلی این مقیاسها  0/91گزارش شد (.)21
دادهها جمعآوری شده و وارد نرمافزار  SPSSنسخه 24
شدند .متغیرهای اسمی دو گروه با استفاده از آزمون کای دو با
هم مقایسه شدند .از آزمون  tمستقل نیز برای مقایسه سایر
متغیرهای پژوهش در دو گروه تحت درمان با متادون و گروه
شاهد استفاده شد.
نتایج
در این پژوهش تعداد  80نفر شرکتکننده حضور داشتند که
همگی آنها مرد بودند .تمامی افراد شرکتکنندگان در این
تحقیق مرد بودند .سن شرکتکنندگان از  23تا  45سال بود و
میانگین سن در گروه تحت درمان با متادون  32/07سال بود و
همچنین میانگین سن در افراد گروه شاهد  30/50بود و
میانگین سن دو گروه تفاوت معناداری نداشت .سایر متغیرهای
دموگرافیک بر حسب فراوانی و درصد در جدول  1آمده است.

جدول  .1توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه در گروههای متادون و گروه شاهد بر حسب متغیرهای دموگرافیک
متغیرها

وضعیت

درمان با متادون (درصد)

شاهد (درصد)

2χ

p-value

وضعیت تأهل

مجرد

(15 )37/5

(22 )55

2/46

0/11

متأهل

(25 )62/5

(18 )45

دیپلم و پایینتر

(32 )80

(27 )67/5

باالتر از دیپلم

(8 )20

(13 )32/5

شاغل

(33 )82/5

(29 )72/5

بیکار

(7 )17/5

(11 )27/5

چپ

(33 )82/5

(35 )87/5

راست

(7 )17/5

(5 )12/5

میزان تحصیالت
وضعیت شغلی
جانبی سازی مغزی

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت /دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1399
408

1/61
1/14
0/39

0/20
0/28
0/53

Downloaded from journal.jmu.ac.ir at 19:14 +0330 on Thursday January 28th 2021

نتایج حاصل از آزمون  tمستقل جهت مقایسه متغیر برنامه-
ریزی در بین دو گروه تحت درمان با متادون و گروه شاهد
نشان داد که میانگین نمره افراد گروه شاهد بهصورت معناداری
از میانگین نمره گروه تحت درمان با متادون باالتر است
( ،)p>0/001همچنین مدت زمان انجام آزمون در افراد گروه
شاهد نسبت به گروه تحت درمان با متادون بهطور معنیداری
کمتر بود .در این جدول همچنین نشان داده شده که افراد تحت
درمان با متادون در متغیرهای انعطافپذیری شناختی و حل
مسئله نسبت به گروه شاهد ،عملکرد ضعیفتری دارند .میزان
پاسخهای غلط در گروه تحت درمان با متادون نسبت به گروه
شاهد بهصورت معناداری بیشتر است .میزان خطای درجاماندگی
نیز در گروه تحت درمان با متادون بهصورت معنادار بیشتر از
گروه شاهد است ،ولی دو گروه در خطای غیر از درجاماندگی با-
هم تفاوت معنادار نداشتند (جدول  .)2همچنین با توجه به نمودار
شماره  1یافتهها نشان دادند که افراد گروه شاهد نسبت به افراد
تحت درمان با متادون عالئم هیجانی (افسردگی ،اضطراب و
استرس) کمتری را تجربه میکنند.
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جدول  .2نمرات میانگین و انحراف معیار آزمون های عملکرد اجرایی در دو گروه تحت درمان با متادون و شاهد
میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

آزمون t

25/80 ± 3/87

29/57 ± 2/84

– 4/96

0/0001

523/743 ± 106/87

451/02 ± 88/96

3/03

0/001

میزان پاسخ های درست

81/3 ± 13/2

87/75 ± 8/98

-2/48

0/01

میزان پاسخ های غلط

46/7 ± 13/2

40/42 ± 8/98

2/48

0/01

میزان پاسخ های غلط از نوع

33/95 ± 10/3

25/57 ± 7/43

4/16

0/001

متغیرها
آزمون برج لندن
زمان اجرای آزمون ( بر حسب ثانیه )

آزمون ویسکانسین

درجاماندگی
میزان پاسخ های غلط از نوع

13/2 ± 6/25

14/85 ± 6/93

-1/11

0/26

غیر درجاماندگی

استرس گروه شاهد استرس گروه متادون اضطراب گروه شاهد اضطراب گروه متادون افسردگی گروه شاهد افسردگی گروه متادون

نمودار .1دو گروه تحت درمان با متادون و شاهد در زیرمقیاسهای پرسشنامه افسردگی ،اضطراب و استرس ()DASS-42

تدریج منجر به تخریب در عملکردهای اجرایی میشوند )2
تخریب کارکردهای اجرایی از ابتدا در بیماران تحت درمان
نگهدارنده با متادون وجود دارد .با توجه به یافتههای پژوهش،
عملکرد اجرایی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مانند
برنامهریزی ،حل مسئله و انعطافپذیری شناختی ضعیفتر از
عملکرد اجرایی افراد گروه شاهد است که پژوهش رجبیان و
همکاران نیز این یافتهها را تأیید میکند ( .)22نتایج آزمون برج
لندن نشان داد که افراد تحت درمان با متادون نسبت به افراد
گروه شاهد بهصورت معناداری میانگین نمرات کمتری گرفتند.
تکالیف مربوط به این آزمون را نیز در مدت زمان بیشتری انجام
دادند که این خود نشان از داشتن مشکل در برنامهریزی و

بحث
بررسی عملکردهای اجرایی ،میزان افسردگی ،اضطراب و
استرس در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و مقایسه
آنها با گروه شاهد نشان داد که بیماران تحت درمان نگهدارنده
با متادون در عملکردهای اجرایی نسبت به افراد گروه شاهد به
صورت معناداری ضعیفتر عمل کردند .همچنین افراد تحت
درمان با متادون ،نسبت به گروه شاهد عالئم هیجانی بیشتری
را تجربه میکنند .این یافتهها نشان میدهد عملکردهای اجرایی
در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مختل شدهاست .دو
احتمال در این زمینه وجود دارد )1 :اختالالت مرتبط با مواد به
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تحت درمان با متادون

شاهد

p-value
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پیشبینی راه حل در این افراد است .این نقص را میتوان به
برخی از ویژگیهای بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون
مانند تکانشگری و تمرکز ضعیف آنها نسبت داد .مطالعه دیگری
نیز نتایج همسو با پژوهش حاضر را نشان داده که افراد تحت
درمان نگهدارنده با متادون در تکالیفی که نیاز به سرعت و
تمرکز دارد ،مشکل دارند (.)23
نتایج آزمون دستهبندی کارت ویسکانسین نشان داد که
افراد تحت درمان با متادون نسبت به افراد گروه شاهد بهصورت
معناداری تعداد پاسخهای درست کمتری دارند و خطاهای آنان
نیز بیشتر است و در بین این خطاها ،افراد تحت درمان
نگهدارنده با متادون به صورت معنادار خطاهای درجاماندگی
بیشتری داشتند که نشاندهنده آن است که هنگام تغییر الگو،
سرعت واکنش کمتری نسبت به تغییر محرک دارند و الگوی
قبلی را دنبال میکنند و بیانگر انعطافپذیری شناختی کمتر
بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون است .مطالعه
 Lundqvistو همکاران نشان داد که افراد تحت درمان
نگهدارنده با متادون نسبت به گروه مصرفکننده مورفین و گروه
کنترل انعطافپذیری شناختی کمتری دارند که با مطالعه حاضر
همسو میباشد ( .)24در حالی که پژوهش محمدزادگان و
همکاران که سه گروه افراد تحت درمان با متادون ،سوء
مصرفکنندگان مواد و افراد گروه شاهد را با هم مقایسه کرد،
تفاوت معنادرای را بین دو گروه تحت درمان با متادون و افراد
گروه شاهد در انعطافپذیری شناختی نشان نداد ( .)25تحقیقات
در مورد انعطافپذیری شناختی نتایج متفاوتی در افراد تحت
درمان با متادون را نشان میدهند ،بنابراین بهنظر میرسد در
این حوزه نیاز به پژوهشهای بیشتری باشد.
عالوه بر عملکردهای اجرایی ،پژوهش حاضر نشان داد که
افراد تحت درمان با متادون نسبت به افراد گروه شاهد میزان
عالئم افسردگی ،اضطراب و استرس بیشتری را تجربه میکنند
که با نتایج پژوهش سلیمانی و همکاران همسو میباشد (.)24
شدت بیشتر این عالئم میتواند به دلیل مشکالت عدیدهای
باشد که افراد تحت درمان با متادون ،با آن درگیر هستند .از
جمله این مشکالت میتوان عودهای مکرر بیماران به مصرف
مواد ،فقر مالی ،گرفتار شدن در مسائل قضایی ،مشکالت

نتیجهگیری
با در نظرگرفتن کژکاری در عالئم هیجانی و عملکردهای
اجرایی ،پژوهش حاضر ،لزوم تدوین مداخالت مؤثری پیشنهاد
میشود که عملکردهای اجرایی و عالئم هیجانی بیماران تحت
درمان نگهدارنده با متادون را هدف قرار دهد .پژوهش حاضر از
این مفهومسازی حمایت میکند که عملکردهای اجرایی و
تنظیم هیجان بهتر با کاهش عود بیماران تحت درمان
نگهدارنده با متادون مانند کنترل وسوسه مصرف و کاهش
بازگشت به مصرف مواد ،ارتباط دارد .درمانهایی که کژکاری در
تنظیم هیجان و عملکردهای اجرایی را هدف قرار میدهند،
میتوانند برای اختالالت مصرف مواد ،کمک مؤثری باشند.
همچنین بررسی و داشتن اطالعات بیشتر در مورد عملکردهای
اجرایی و هیجانات در بیماران تحت درمان با متادون میتواند به
فهم آسیبشناسی اختالالت مربوط به مصرف مواد کمک کند.
تشکر و قدردانی
حاضر
مطالعه

پژوهشی
اخالق
کد
 IR.KAUMS.MEDNT.REC.1397.016در کلینیکهای
ترک اعتیاد امید و توان شهرستان کاشان انجام شد .بدین وسیله
از گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و
مسئولین فنی این مراکز که در اجرای این مطالعه همکاری
کردند ،کمال تشکر و قدردانی داریم .همچنین از معاونت محترم
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان به خاطر تأمین
منابع مالی تحقیق ،صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد.
تعارض منافع
هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود نداشت.
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خانوادگی ،پایین بودن سطح اجتماعی و نگاه منفی جامعه به این
افراد باشد .از محدودیتهای پژوهش میتوان به در دسترس
نبودن بیماران زن تحت درمان نگهدارنده با متادون ،مقطعی
بودن مطالعه و عدم دسترسی به افرادی که تحت درمان با
متادون نباشند اشاره کرد.
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Abstract
Introduction: Executive function is considered as the capacity of the human brain including the capacity for
organization, cognitive flexibility, planning, problem solving, and so on. Long-term use of opiates such as
heroin and methadone is associated with a wide range of executive functions deficits. The purpose of this
study was to compare cognitive-executive function and emotional symptoms of people whit methadone
maintenance treatment and normal people.
Materials and method: This study is a causal comparative study. The study sample consisted of two groups
of 40 individuals of under methadone maintenance treatment and normal people who were selected by
purposeful sampling. Research tools were: Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Tower of London Test
(TOL) and Depression, Anxiety and Stress Scale-42 (DASS-42). Data were analyzed by SPSS-22 and
independent t-test.
Results: The results showed that there was a significant difference between methadone-treated individuals
and normal people in cognitive flexibility (t= -2.48) and planning (t= -4.96) (p<0.001). The results of
DASS-42 also showed that methadone-treated individuals experience more depressive, anxiety and stress
symptoms than normal people (p <0.05).
Conclusion: Methadone-treated individuals perform poorer than normal people in terms of executive
function, and experience more emotional symptoms. Therefore, these poor performances in the treatment of
these individuals should be considered.
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