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مسالوکردهتركمعتادمعتاد،مرداندرنگرو گذشتهنگرندهیحافظه آسهیمقا
4پور، خلیل اسماعیل3، حسن اکبرزاده*2، داود اکبرزاده1صالح قنبري

ز،یتبر،بریزتی، واحددانشگاه آزاد اسالم،یروانشناسگروه 2؛ رانیا،زیتبرقات،یواحد علوم و تحقی،دانشگاه آزاد اسالم،یروانشناسگروه 1
.رانیاز،یتبرز،یدانشگاه تبر،یگروه روانشناس4؛ رانیاز،یتبر،تبریزی، واحددانشگاه آزاد اسالم،یحقوق اسالمیگروه فقه و مبان3؛رانیا

1/6/93:پذیرشتاریخ 19/4/93تاریخ دریافت:

مقدمه:
و یاجتماع،یروان،یجسميماریبکیاعتیاد 

). اعتیاد یکی از مشکالت اساسی در 1است (يمعنو
وویرانرازندگیهاجامعه است؛ مشکلی که میلیون

درمانمبارزه،ه يهزینصرفراملیکالنهايسرمایه
. روزانه شمار زیادي کندمیآنازناشیهايآسیبو

و دچار پیامدهاي دهآورياز افراد به مصرف مواد رو
و اجتماعی ناشی از يفرهنگی، اقتصادجسمانی، روانی، 

شوند. کشور ما نیز بنا به برخی دالیل فرهنگی، یآن م
خاص، وضعیت یباورهاي اشتباه و موقعیت جغرافیای

.)2براي روي آوردن جوانان به اعتیاد دارد (یمناسب
خطر مصرف مواد مخدر و سوء مصرف امروزه

در مواد در نسل جوان روندي صعودي پیدا نموده و

نتیجه سالمت روانی این قشر را با خطر جدي مواجه 
جدي به دنبال هايبیاز آسیکیییساخته است. از سو

مغزي و بیمغزي است. آسبیسوء مصرف مواد، آس
موادهمراه با سوء مصرف مزمن شناختیهاينقص

نیدارد. ایاساسینینظري و بالتیمخدر و داروها، اهم
سوء مصرف مواد مختلف به بهانیدر مبتالهابیآس

.)3(شودیمدهدیمتفاوتهايشکل
مؤید اثرگذاري مواد اعتیادآور ياریبستحقیقات

شناختی هستند. هايیبر مغز و در نتیجه اثر بر روي توانای
) و نگرندهی(حافظه آندهیانجام کارها در آيادآوری
از) نگرکارها در گذشته (حافظه گذشتهيادآوری

). حافظه 4(باشدیروزمره ممهم حافظهايهمهارت

چکیده:
جدي به دنبال هايبیاز آسیکیاست و يو معنویاجتماع،یروان،یجسميماریبکیاعتیاد زمینه و هدف:

درنگرو گذشتهنگرندهیحافظه آسهیپژوهش حاضر مقایمغزي است. هدف اصلبیسوء مصرف مواد، آس
.بودسالموکردهتركمعتادمعتاد،مردان
نفر 35نفر معتاد ترك کرده و 32نفر معتاد، 35) تعداد ی(مقطعیلیتحل- یفیمطالعه توصنیر ادبررسی:روش

استفاده نگرندهآیونگرگذشتهحافظهپرسشنامهازهادادهيگردآوريطور هدفمند انتخاب شدند. براه بمعتاد،ریغ
.استفاده شدیتوکیبیزمون تعقو آرهیغچند متانسیوارلیاز آزمون تحليآمارلیتحلي. برادیگرد

نگرندهیمعتادان، معتادان ترك کرده و افراد سالم در عملکرد حافظه آنیپژوهش نشان داد که بجینتا:هاافتهی
؛ وجود نداردداريی معنتفاوتنگراما در عملکرد حافظه گذشته؛)P>05/0وجود دارد (يداری تفاوت معن

از معتادان ترك کرده و شتریدر معتادان بنگرندهیحافظه آنیانگینشان داد که میتوکیبیآزمون تعقجینتانیهمچن
.)P>05/0(استيافراد عاد

افزایش طول مدت اعتیاد باعث تخریب بیشتر حافظه آینده نگر شده و در نتیجه ترك اعتیاد نیبنابرا:يرگیجهینت
.سازدرا مشکل تر می

.نگر، معتاد، معتاد ترك کرده، افراد سالمندهیحافظه آحافظه گذشته نگر،هاي کلیدي:واژه
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انجام يبه خاطر سپردن برایشناختیینگر تواناندهیآ
). 5(باشدیمندهیزمان ها در آیاعمال خاص در برخ

که به خاطر آوردن با حافظه گذشته نگرسهیدر مقا
نگر ندهآیحافظهشود،یگذشته ما مربوط ميدادهایرو

. شودیمندهیآيصدهاقيمربوط به حافظه ما برا
يامدهایپندهیبه خاطر آوردن انجام کارها در آییتوانا
به عنوان مثال، عدم ؛عملکرد روزمره ما دارديبرایمهم

شرکت در قرار مالقات ایبه خاطر آوردن خوردن دارو 
در بر داشته باشد. يجداریعواقب بستواندیمیپزشک

نگر،گذشتهبا حافظهسهیدر مقانگر،ندهیحافظه آ
یزندگيما براییتواناکنندهنییتعنتریمهمتواندمی

).6مستقل باشد (
ايکه رابطهدهدینشان ميمتعددقاتیتحق

مت یاکسيدلنیمت-4و3(يمصرف اکستازنیب
(به خاطر نگرندهی) و اختالالت در حافظه آنیآمفتام

عیاز وقاخاطراتی(نگر) و گذشتهيادآوریسپردن 
يکمبودهان،ی) و با توجه به ا7گذشته) وجود دارد (

نیدارد؛ بنابراطمداوم ارتبادنیکشگاریبا سییاجرا
جهینگر احتماالً به عنوان نتندهیکاهش عملکرد حافظه آ

در نیهمچن؛)8شده است (ینیبشیپدنیکشگاریس
و همکاران نشان دادند که خوردن Heffernanیقیتحق

در حافظه ین منجر به بروز اختالالتشراب در نوجوانا
.)5شود (ینگر روزمره مندهیآ

Heishman و همکاران در پژوهشی نشان دادند
اثراتتوانندمیگردانکه مصرف انواع مواد روان

داشتهافرادشناختیعملکردوحافظهرويبرزیانباري
و همکاران در پژوهشی نشان دادند Solowij). 9باشد (

کنندگان مواد اختالل هایی را در حافظه که مصرف 
رمزگردانی، ذخیره، مکانیسم بازیابی و دستکاري نشان 

و همکاران Noe). در پژوهشی که توسط 10می دهند (
انجام شد، نتایج نشان داد که فرایندهاي شناختی معتادان 

و Tronsonدیگر قیی). در تحق11داراي اختالل است (
صرف کنندگان مواد مخدر همکاران نشان دادند که م

.)12اختالل هایی در حافظه خود دارند (

یناتوانایادیاز علل برگشت اعتیبخشابراینبن
فرد معتاد از پزشک و يرویبه عدم پتواندیدر ترك م

حافظه بیدرمان مربوط شود که در اثر تخرندیفرا
پژوهش اتیکوتاه به ادبی. نگاهردگییصورت م
که اغلب مطالعات دهدیحافظه نشان مو ادیدرباره اعت

نوع کیحافظه (و نه یبر عملکرد کلادیاثر اعتیقبل
اثر نهزمیدراما؛اندکردهیخاص) را بررسه يحافظ

و نگرندهیبر انواع مختلف حافظه مانند حافظه آادیاعت
مطالعات یطالعات کم بوده و فقط برخمنگر،گذشته

يادآوریعملکرد افراد در یرا بر چگونگریمتغنیاثر ا
در اغلب ،طرفیاز. اندکردهیروزمره بررسفیتکال

- اختالالت عصبسهیموجود فقط به مقاقاتیموارد، تحق
کنترلهايبا گروهمصرف کنندگاننیبشناختیروان

نیاایکه آآوردیسؤال را به ذهن منایکهاندپرداخته
شده است ادجینقص در عملکرد حافظه در اثر مصرف ا

فرد به شیموجب گراهینقص به طور اولنیخود اای
نیشده است؟ بنابراادیبرگشت مکرر به اعتایمصرف و 

حافظه سهیبر این اساس هدف پژوهش حاضر مقا
ن ترك کرده معتادامعتادان،درگرنو گذشتهنگرندهیآ

.و افراد سالم است

:بررسیروش
نوع از یلیتحل-یفیپژوهش توصروش

آماري پژوهش حاضر ه يبود. جامعايسهیمقا-یعل
ترك کرده و نیمعتادین، جامعه معتاده يسه دسته جامع

آماري معتادین، ه يافراد سالم است. جامعه يجامع
اداعتیتركمراکزبهکنندهشامل معتادین مراجعه

ینآماري معتاده ي، جامع1392در سال زیشهرستان تبر
شده در يامل معتادین بستردر دوره ترك، ش

1392در سال زیشهرستان تبرادیترك اعتهايکمپ
که بر اساس گذشت حداقل یک ماه از بستري شدن در 
مرکز و اینکه هیچ گونه مواد اعتیادآوري تجویز نشده 

سال از زمان شروع 5بود و بر اساس گذشت حداقل 
شامل افراد سالم، يآماره ياعتیاد انتخاب شدند و جامع
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(سن، شناختیتیجمعهايیافراد سالم داراي ویژگ
نیمعتاد از اه يجنس و تحصیالت) مشابه با افراد نمون

معتادان به صورت هدفدار ه ي. نمونباشندیشهرستان م
و زیاز بین مراجعین به مراکز ترك اعتیاد شهرستان تبر

افتگانیدر حال ترك از کمپ نجات نینمونه معتاد
افراد ه ي) انتخاب شدند. نمونگریدشی(روجانیآذربا

با دو گروه مذکور يسالم به صورت هدفدار با همتاساز
و با کنترل متغیرهاي سن و تحصیالت از بین افراد عادي 

پژوهش، با در نظر نیدر اییانتخاب شدند. از سو
هر برايها،پرسشنامهیگرفتن احتمال نامعتبر بودن برخ

و پس از انیدند که در پاشانتخابنفر 35گروه 
نفر 32اد، معتنفر35ها،پرسشنامهیو بررسگذارينمره

یباققیدر تحقمعتاد،رینفر غ35معتاد ترك کرده و 
شدند.سهیماندند و مقا
حافظهپرسشنامهازهادادهيگردآوريبرا

استفاده شد. این آزمون یک گرنندهآیونگرگذشته
و Crawfordکه توسط آزمون مداد کاغذي است 

16ساخته شده است و داراي 2003همکاران در سال 
سؤال است و آزمودنی به هر سؤال براساس یک مقیاس 

یک زیريابزار دارانای. دهدمیپاسخايپنج درجه
ونگرآینده/نگرمقیاس اصلی با عنوان حافظه گذشته

ازکهداردعمومیحافظهعنوانباکلیمقیاسیک
توسطآزمونپایایی. آیدمیبدستهاآنمجموع
کرونباخ) در مقیاس آینده نگر، آلفاي(درونیهمسانی

) به ترتیب یگذشته نگر و مقیاس کلی (حافظه عموم
.)6(اندگزارش کرده89/0، 84/0، 80/0برابر 

و هتجزیمنظوربههادادهياز گردآورپس
. دیاده گرداستفSPSSآماريافزارنرمازهادادهلیتحل
رهیچند متغانسیوارلیاز آزمون تحليآمارلیتحليبرا

.استفاده شدیتوکیبی(مانوا) و آزمون تعق

:هاافتهی
نیانگیم،شناختیتیجمعهايیژگینظر واز

سن شرکت کنندگان در پژوهش در گروه معتادان 
36/40و افراد سالم 56/41، معتادان ترك کرده 08/40

افراد %39معتادان ترك کرده و %40ان، معتاد%42بود. 
.)1سالم مجرد بودند (جدول شماره

هلأمشخصات جمعیت شناختی گروه هاي مورد بررسی به تفکیک سن، میزان تحصیالت و وضعیت ت:1جدول شماره

هاگروه
هامتغیر

افراد سالممعتادان ترك کردهمعتادان

36/40±56/4127/10±08/4009/11±04/10*سن شرکت کنندگان (سال)
%40%42%40داراي تحصیالت دیپلممیزان تحصیالت

%31%32%32کاردانی و کارشناسی
%20%20%21کارشناسی ارشد و دکتري

%39%40%42مجردهلأوضعیت ت
%61%60%58هلأمت

انحراف معیار می باشد.±داده ها به صورت میانگین*

معتادان، معتادان نیله که بمسأنیسنجش ايبرا
از انواع حافظه کیترك کرده و افراد سالم در کدام 

رهیچند متغانسیوارلیاز تحل؛تفاوت وجود دارد

انسیوارلیتحلیاصلهاياستفاده شد. مفروضه
نشان داد که در آزمون باکس، مفروضه يریمتغچند

است برقرارانسیکووار-انسیوارسیماتریکسانی



و همکارانصالح قنبري معتادمرداندرنگرو گذشتهنگرندهیحافظه آ

57

)35/2=P(نشان داد که نیآزمون لوجینتان،یهمچن؛
) و هم P ،11/3=F=04/0(نگرهم در حافظه آینده
مفروضه ) P ،26/2=F=03/0در گذشته نگر (

لذا، ؛در سه گروه برقرار استهاانسیواریکسانی
از یکیحداقل در يداری عنمتفاوتهاگروهنیب

؛داردوجود) نگرگذشتهونگرانواع حافظه (آینده
معتادان، معتادان ترك کرده و نیانگیمنبیبنابراین

ی معنتفاوتنگردر عملکرد حافظه آیندهيافراد عاد
اما در عملکرد حافظه ؛)P>05/0وجود دارد (داري

وجود ندارد (جدول داريی معنتفاوتنگرگذشته
).2ه ارشم

به منظور مشخص کردن تفاوت ییسواز
یتوکیبیاز آزمون تعقنگرندهیظه آدر حافهانیانگیم

استفاده شد که نتایج نشان داد در عملکرد حافظه 
عادي با افراد يداری معتادان، تفاوت معننگر،ندهیآ
)01/0<P ،69/3=Fنگرندهیاما، حافظه آ؛) دارند

نگر ندهیآفظهو حامعتادان با معتادان ترك کرده
يداری وت معنتفايمعتادان ترك کرده با افراد عاد

در معتادان نگرندهیحافظه آنیانگیندارد. در واقع م
به ای) است؛ 86/17(ياز افراد عادشتری) ب54/21(

در معتادان نگرندهیمربوط به حافظه آيخطاهایعبارت
.باشدی(سالم) ممعتادریاز افراد غشتریب

کیک گروه در حافظه عمومی و انواع آننمرات شرکت کنندگان به تفمقایسه میانگین:2جدول شماره

گروه ها
متغیرها

*Pافراد سالممعتادان ترك کردهمعتادان

69/35003/0±01/3874/8±06/4013/10±39/11حافظه عمومی
04/0**86/17±53/1990/3±54/2155/5±25/5نگرحافظه آینده

83/1703/0±47/1815/4±06/1924/6±99/4نگرحافظه گذشته
بر اساس آزمون تعقیبی توکی در حافظه P>01/0**بر اساس آزمون تحلیل واریانس چند متغیره؛*

.انحراف معیار می باشد±داده ها به صورت میانگینبین معتادان با افراد عادي؛ نگر آینده

بحث:
مطالعه با هدف بررسی و مقایسه حافظه این

افرادوردهکتركمعتادان،درنگرآیندهونگرگذشته
نیمطالعه نشان داد که بنیاجنتای. گرفتانجامسالم

در عملکرد يداری تفاوت معنيمعتادان و افراد عاد
حافظه در نایعملکرداما،؛داردوجودنگرآینده

نینداشت. ایتفاوترده،معتادان با معتادان ترك ک
افراد سالمایمعتادانریحافظه در معتادان ترك کرده با غ

گفت توانیمینداشت. به عبارتيداری تفاوت معنزین
شتربیمعتاداندرنگرمربوط به حافظه آیندهيکه خطا

با هاافتهینیبود. اياز معتادان ترك کرده و افراد عاد
Quednow)، 13(مکارانو هMackingerتحقیقات جینتا

.) همسو است14و همکاران (

فظه گفت که در حاتوانیمنییتبدر
بر روي ژهیبه و؛شودمیتمرکزگذشتهبرنگر،گذشته

که تجربه کردهییدادهایروادآوريیمردم در ییتوانا
یکه قبالً آموخته اند. برعکس، در زندگیدانشایاند

بر یکه مبتنمداریکاروسرايبا حافظهشتریروزمره ب
به منظور ادآوريیگرا است که در آن، ندهیحافظه آ

انجام کارها در يادآوری). 6م اعمال با قصد است (انجا
کارها در گذشته يادآوری) و نگرندهی(حافظه آندهیآ

مهم حافظه روزمره هاي(حافظه گذشته نگر) از مهارت
خود فیکه مردم از حافظه ضعی). زمان7(باشدیم

بهمعموالًهاآنتیمعموالً شکاکنندیمتیشکا
افراد آشنا، صیعدم تشخروزمره ویشناختيخطاها
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قبل اتفاق يکه روزهایمهميدادهایرویفراموش
از يگریدر خانه و موارد دایمحل اشیافتاده، فراموش

يخطاهاهايجنبهنی. چنشودیمربوط ملیقبنیا
بوده و مربوط به یواقعيایحافظه تحت عنوان حافظه دن

.شودیمیشناختيهاتیفقحافظه روزمره و عدم مو
افراد وابسته به مواد و افراد Latvalaاعتقاد به

مبتال به عود، بر خالف افراد ترك کرده توان نادیده 
گرفتن نشانه هاي مرتبط با مواد را ندارند. این امر 
منجر به افزایش تمرکز روي نشانه ها و محرك هاي 
مبتنی بر مواد گشته و وسوسه مصرف مواد را افزایش 

به مواد مخدر، یک نوع بستگیامی دهد و از سویی و
اختالل انگیزشی است که به علت بلوکه شدن 
مدارهاي عصبی مربوط به حافظه و یادگیري به وجود 
می آید و در واقع مطالعات تصویربرداري مغزي بر 
روي افراد وابسته به مواد مخدر نشان داده اند که 
الگوي فعالیت مغز و کیفیت ماده سفید که مرتبط با 

و حافظه هستند، در این افراد نسبت به افراد توجه 
.)15عادي متفاوت است (

و یادآوري یکی از عوامل موثر بر حافظه
است که در پیروي در الگوي پیروي بیمار از درمان

آن الگو، حافظه و درك بیمار به عنوان دو عامل 
یر بر أثاساسی که به صورت غیر مستقیم از طریق ت

صورت مستقیم بر ه نین برضایت از درمان و همچ
به هر میزان که افراد یی). از سو16ثیر دارند (تأپیروي 

از حافظه بهتر و خطاي حافظه کمتري برخوردار 
شود یمشتریباشند، میزان پیروي از درمان در آنان ب

از علل یکه بخشرسدیبه نظر منیبنابرا؛)12(

تواند به عدمیدر ترك میناتوانایادیبرگشت اعت
درمان مربوط ندیفرد معتاد از پزشک و فرايرویپ

.ردگییحافظه صورت مبیشود که در اثر تخر

:گیرينتیجه
و عدم امکان یتصادفيریامکان نمونه گعدم

عدم امکان نیو همچنیمطالعه معتادان بر حسب ماده مصرف
مطالعه معتادان بر حسب سابقه و طول مدت مصرف از 

شودیمشنهادیپنیهش بود؛ بنابراپژونیاهايتیمحدود
بر انواع حافظه مطالعه شود، اثر زینینوع ماده مصرفریثأت

مطالعه شود و از معتادان زن استفاده زینفطول مدت مصر
مشخص شد که عملکرد نکهیشود. از سویی با توجه به ا

توان با یاست، مفینگر در معتادان ضعندهیحافظه آ
بههاحافظهنیامیترميش برامرتبط و تالهايآموزش
نایبهوباشندآشناخودضعفباکهکردکمکمعتادان

) ادیبه هدف (ترك اعتدنیرسوانعاز میکیضعف بعنوان 
درمانگران زتجویوهااز آموزشيرویآگاه شوند و با پ

وبگذارندسرپشتتررا راحتادیترك اعتندیخود، فرا
بنابراین ؛بکاهندایبرهند و ادعتیابهدوبارهبرگشتخطراز

اعتیادبرنگرگذشتهونگرشناسایی فرایندهاي حافظه آینده
کاربردي مطلوبی در زمینه تشخیص، تلویحاتتواندمی

.درمان و پیشگیري سوء مصرف مواد داشته باشد

:و قدردانیتشکر
کلیهازدارندبر خود الزم مینویسندگان

کردند،حمایتراماتحقیقیناانجامدرکهافرادي
.نمایندقدردانیوتشکر
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Background and aims: Addiction is a physical, mental, social and spiritual illness and one of
the serious damages following substance abuse is brain injury. The main aim of the present study
was to compare of prospective and retrospective memory in addicted males, have left addicts,
and healthy.
Methods: The study was a descriptive study. 35 addicted, 32 have left addicts, 35 healthy selected
by purposive sampling. Prospective and retrospective memory questionnaire (PRMQ) was used for
data collecting. Data were analyzed using of multivariate (MANOVA) and Turkey test.
Results: There were significant differences in prospective memory performance between
addicts, have left addicts, and healthy (P<0.05), but there was no significant difference in
retrospective memory performance. Turkey test results also showed that prospective memory
score mean more than in addicts and have left addicts, and healthy(P<0.05).
Conclusion: The increase duration of addiction causes prospective memory destruction and
therefore makes it more difficult to quit addiction.

Keywords: Retrospective memory, Prospective memory, Addict, Have left addicts, Healthy
individuals.


