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چکیده

Abstract
Introduction: Drug use and involvement with its
harmful effects are major challenges for most
societies.The extent of this destruction is so much
that it affects not only the individual but also the
social relationships of friends, family, education
and work. Marijuana is a prevalent drug among
young people and its consumption has grown
more in youth rather than cigarettes and alcohol.
The aim of this study was to compare the visual
memory of marijuana dependents to normal
individuals.
Method: The present study was a causalcomparative study which was performed on two
groups of marijuana and normal individuals by
available sampling method. The statistical
population of this study was all individuals with
marijuana consumption in Tehran who referred to
addiction treatment centers from May to August
2017. The sample consisted of 30 marijuana users
and the group of 30 normal individuals who were
selected from adolescent addicts who were
matched in terms of age, sex and education with
the marijuana group. To test the visual memory
function, the Ray-Ostrrieth Complex Figure Test
was used.
Results: The results showed that marijuanadependent people had more problems in visual
memory and scored lower scores in all three
stages of testing compared to the normal group.
Conclusion: Regular use of marijuana has many
defects and cognitive impairments in the
performance of visual memory. These types of
defects can be considered in rehabilitation
programs intended to improve the conditions of
addicts and treat them, and seek to design
appropriate programs to reduce them.
Keywords: Marijuana, Dependency, Visual
Memory, Addiction.

مقدمه :مصرف مواد و درگیری با اثرات مخرب آن از چالش-
های بزرگ اکثر جوامع است .گستره این تخریب به حدی است
که نه تنها بر خود فرد بلکه بر ارتباطات اجتماعی فرد از دوستان و
خانواده تا محل تحصیل و شغل را تحت تأثیر قرار میدهد .ماری
جوانا یکی از موادی است که در بین جوانان شایع بوده و نسبت
به سیگار و الکل رشد بیشتری در مصرف میان جوانان داشته
است .پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد حافظهی دیداری
در افراد وابسته به ماری جوانا با افراد بهنجار انجام شد.
روش :طرح پژوهش حاضر علی -مقایسهای بود که به روش
نمونهگیری در دسترس روی دو گروه افراد وابسته به ماری جوانا
و بهنجار انجام شد .جامعهی آماری این پژوهش کلیه افراد وابسته
به ماری جوانای شهر تهران بودند که در بازهی زمانی اردیبهشت
تا مرداد سال  6931به مراکز ترک اعتیاد مراجعه مینمودند .نمونه
آماری شامل 93نفر وابسته به ماری جوانا و گروه مقایسه شامل
 93نفر از افراد عادی بودند که از میان همراهان مراجعین به
مراکز ترک اعتیاد انتخاب شدند و از لحاظ سن ،جنس و
تحصیالت با گروه افراد وابسته به ماری جوانا همتاسازی شدند.
برای سنجش عملکرد حافظه دیداری آزمون تصویر پیچیده ری-
استریث مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که افراد وابسته به ماری جوانا مشکالت
بیشتری در حافظهی دیداری داشتند و نمرات پایینتری در هر
سه مرحلهی اجرای آزمون نسبت به گروه بهنجار کسب کردند.
نتیجهگیری :مصرف منظم ماری جوانا ،نقایص و آسیبهای
شناختی فراوانی در عملکرد حافظه دیداری برای فرد به همراه
دارد .میتوان در برنامههای توانبخشی که برای بهبود شرایط
معتادان و درمان آنها در نظر گرفته میشود به این نوع از نقایص
توجه داشت و در صدد طراحی برنامههایی مناسب برای کاهش
آن بود.
واژههای کلیدی :ماری جوانا ،وابستگی ،حافظه دیداری ،اعتیاد.

 -6کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -2نویسنده مسئول :استادیار ،گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
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روانی نسخه پنجم ( )DSM-5اختالل مصرف کانابیس
یکی از اختالالت زیر مجموعه اختالالت مرتبط با
کانابیس(ماری جوانا) می باشد .این اختالل الگوی مصرف
مشکل آفرین ماری جوانا که سبب ناراحتی و یا تخریب
چشمگیر بالینی در طول دوره زمانی  62ماهه با حداقل دو
مورد از موارد روبرو را شامل می شود .6 :مصرف ماری
جوانا یا مدت مصرف بیشتر از قبل شود  .2وجود تمایل
مستمر و تالش های ناموفق در توقف یا کنترل مصرف .9
زمان زیادی برای کسب ،مصرف و یا رهایی از اثرات ماده
صرف شود  .4ولع و تمایل قوی و فوریت برای مصرف .5
مصرف از ایفای وظایف عمده شغلی ،تحصیلی و خانوادگی
جلوگیری کند  .1با وجود مشکالت پایدار و مکرر اجتماعی
و بین فردی مصرف ادامه یابد  .1قطع یا کاهش فعالیت
های مهم شغلی ،اجتماعی و تفریحی به دلیل مصرف ماری
جوانا  .8مصرف مکرر ماری جوانا در موقعیت هایی که از
نظر جسمانی خطر ساز است  .3مصرف ماریجوانا به رغم
آگاهی از وجود مشکل جسمانی یا روانشناختی مکرر یا
پایداری که احتماال با این ماده ایجاد و یا تشدید شده ادامه
پیدا می کند .63 .تحمل که یا به صورت نیاز به افزایش
مقدار ماری جوانا و یا کاهش اثر ماری جوانا با همان میزان
مصرف قبلی  .66محرومیت که یا به صورت سندروم خاص
محرومیت ماری جوانا و یا برای رهایی یا پرهیز از عالئم
محرومیت ماری جوانا یا ماده دیگری مصرف کند(.)4
استفاده از ماریجوانا قدمتی  5333ساله دارد .فرهنگهای
چینی و هندی اولین کسانی بودند که خواص این گیاه را
تشخیص دادند و پس از قرن پنجم میالدی ،مسافران،
معاملهگران و ماجراجویان این ماده را به ایران آوردند .می
توان از برگ و یا عصارهی گیاهی آن به صورت دود کردن،
خوردن و یا احتراق بخارات آن استفاده کرد(.)8
ماریجوانا به برگهای خشک و گلهای گیاه شاهدانه
اشاره دارد که شامل تعداد زیادی از کانابینوئیدهای زیستی
فعال میباشد .گونهها و زیر گونههای مختلفی از شاهدانه
وجود دارد .پس از فرآوری این برگ از ماده ی استخراج
شده برای ایجاد لذت استفاده می کنند( .)3در میان تمامی
موارد روش دود کردن به شکل سیگار از حالتهای دیگر
همچون تبخیر و یا خوراکی مرسومتر است( .)63کانابینوئید
ها مولکولهای فعال زیستی هستند که به گیرندههای بدن

مقدمه
امروزه بیشتر جوامع در معرض آثار سوء مصرف مواد قرار
دارند که بر جنبه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی تأثیر گذاشته است .گستره ی تخریب مصرف مواد
و وابستگی به آن ،چنان وسیع و عمیق است که نه تنها
خود فرد مصرف کننده ،بلکه تمام شبکه های اجتماعی از
خانواده و دوستان تا محیط های تحصیلی و شغلی را تحت
تأثیر قرار می دهد .امروزه این عارضه در میان افراد جوان
شیوع بیشتری پیدا کرده است .به طوری که در امریکا
ماری جوانا بیشترین شیوع مصرف در میان نوجوانان و
جوانان را دارد و از هر  61دبیرستانی در امریکا یک نفر به
طور روزانه به مصرف ماری جوانا میپردازد که با وجود
کاهش مصرف الکل و دخانیات در دو دههی گذشته،
مصرف ماریجوانا نسبتا پایدار مانده است()6و در اکثر
تحقیقات بر افزایش میزان مصرف مواد در جمعیت
دانشجویی و جوان تاکید شده است(.)2
اختالل مصرف مواد ،اثرات بازدارنده بر رشد و شکوفایی فرد
و جامعه دارد و تهدیدی جدی و نگران کننده است .به
طوری که در حال حاضر همه جوامع ،هزینه قابل توجهی را
در نتیجه خسارتهای ناشی از اختالل مصرف مواد متقبل
می شوند( .)9اختالل مصرف مواد را تداوم مصرف ماده از
سوی فرد به رغم مشکالت چشمگیر مرتبط با ماده می
دانند( .)4اختالل مصرف مواد هزینه های اجتماعی و
اقتصادی گزافی از طریق اثرات مخرب خود بر سالمت
افراد ،افزایش جرم و جنایت و مرگ و میر در جامعه تحمیل
کرده است و در نتیجه به یک تهدید بزرگ برای جوامع
تبدیل شده است( .)5دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر
سازمان ملل متحد ،اخیرا در گزارشی اعالم کرده است که
ایران دارای بیشترین افراد وابسته به مواد نسبت به جمعیت،
در بین کشورهای جهان است .در تأیید این ادعا سازمان
بهزیستی کشور نیز اعالم نمود که رشد مصرف مواد در
کشور ساالنه حدود  %8است .در حالی که جمعیت کشور
ساالنه حدود  %2/1رشد میکند .بنابراین تعداد افراد وابسته
به مواد ساالنه بیش از  9برابر جمعیت رشد می نماید(.)1
یکی از انواع مواد که پر مصرف ترین ماده مخدر غیر
قانونی جهان نیز می باشد کانابیس یا همان ماری جوانا
است( .)1بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت
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عملکرد همراه است .افرادی که به طور مکرر ماریجوانا
مصرف میکنند مشکالت شناختی بیشتری را گزارش می
دهند( .)61اختالالت شناختی ناشی از مصرف ماریجوانا
دارای توان بالقوهای است تا بر پیشرفت تحصیلی ،عملکرد
حرفهای ،عملکرد اجتماعی( )61و فعالیتهای روزانه تأثیر
بگذارد و ممکن است به تداوم رفتار اعتیادآور کمک
کند(.)69
مطالعات نشان داد مصرفکنندگان ماریجوانا میزان
یادگیریشان در لیست کلمات نسبت به افراد عادی کاهش
داشته و همچنین انعطافپذیری و استقامت کمتری نیز
داشتهاند و همچنین حافظه و توجه به طور معنیداری در
افرادی که به طور متوسط  24سال ماریجوانا مصرف کرده
اند ضعیفتر از افرادی است که به طور میانگین ده سال
است که ماریجوانا مصرف کردهاند .نتایج نشان داد که
کمبود حافظه با اختالل یادگیری ،حفظ و بازیابی وجود
دارد( .)68همچنین مصرف ماریجوانا بیش از  23سال با
کاهش هوش ( ،)IQعملکرد اجرایی ،حافظه ،سرعت
پردازش ،استدالل ادراکی و درک کالمی همراه است(.)61
ماری جوانا عملکرد اجرایی ،حافظه ،توجه و یادگیری را
تحت تأثیر قرار میدهد و سبب تغییرات ظریفی در شناخت،
ساختار و عملکرد مغز بزرگساالن میشود(.)63
ادراک دیداری فرآیندی است که طی آن اطالعات بینایی
مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .در این روند ،بینایی با
دادههای حسی دیگر و تجارب گذشته یکپارچه میگردد
( .)23برای اینکه فرد بتواند فعالیتهای روزمره زندگی خود
را به خوبی انجام دهد ،نیاز به پردازش اطالعات بینایی دارد
و درصورتی که ادراک دیداری در فررد دچار مشکل شود
عملکرد او در فعالیت های روزمره زندگی مثل غذا خوردن،
لباس پوشیدن ،رانندگی ،تعامالت اجتماعی ،اشتغال،
خواندن ،نوشتن و غیره دچار اشکال میشود( .)26حافظه
دیداری یک توانایی برای شناسایی موضوعها و حوادث
دیده شده قبلی ،بدون وابستگی به درونداد های مربوط به
حافظهی کالمی است؛ زیرا دروندادهای بینایی زیر بخش
هایی از تصاویر شبکهای مشخص و معین هستند .این
تصاویر نیاز به ذخیره شدن در حافظه دارند که در مراحل
زمانی مختلف با رویدادهای جدید مورد مقایسه قرار

انسان متصل میشوند .انسان به طور طبیعی نوعی از
کانابینوئیدها را تولید میکند .هر دو مولکولهای
کانابینوئیدی طبیعی و مصنوعی میتوانند این گیرندههای
آندوکانابینوئیدی و انسانی را درگیر کنند و فعالیت
بیولوژیکی داشته باشند .کانابینوئید حاصل از ماریجوانا
دارای خواص درمانی است به همین دلیل از ماریجوانا به
عنوان یک دارو نیز استفاده میکنند .ماریجوانا ترکیبی
پیچیده از بیش از  233نوع کانابینوئید و سایر ملکولهاست.
در طی چند دهه گذشته ،پرورش انتخابی گونه ماریجوانا
موجب افزایش غلظت کانابینوئید در گیاه شده که منجر به
اثر بیشتر روانگردان و افزایش خطر عوارض جانبی آن می-
شود .برای مصارف درمانی روشهای غیر دود کردنی
ماریجوانا گسترش یافته و رو به رشد است(.)3
ترکیبات کانابینوئیدی فعال به گیرندههای آندوکانابینوئیندی
بدن متصل میشود که در سراسر بدن یافت میشوند .دو
گیرندهی غدد درونریز آندوکانابینوئیندی وجود داردCB1 :
که در مغر و سیستم عصبی است و  CB2موجود در سیستم
ایمنی بدن( )66را ایجاد میکند که اثرات متفاوت روان
شناختی و دارویی کانابینوئیدها به دلیل تفاوت ساختار
شیمیایی آنهاست .امروزه دو نوع از کانابینوئید بیشترین
توجه را به خود اختصاص داده است .6 :کانابیدیل()CBD
 .2دلتا( .)8مصرف منظم ماریجوانا فرد را دچار تغییرات
شناختی و همچنین تغییرات ساختاری و عملکردی میکند.
تغییرات ریخت شناختی ناشی از سوء مصرف ماریجوانا در
نهایت بر سازماندهی و عملکرد مغز تأثیر می گذارد(.)62
ماریجوانا دارای اثرات جانبی حاد و بلند مدت است( )69و
احتمال بروز روانپریشی را در افراد حساس و مستعد بیشتر
می کند( .)64اثرات عصب شناختی ماری جوانا به شدت
متفاوت است و می تواند با نقص عصب شناختی ،کاهش
انگیزه و فعالیت ،توهم یا عالئم اختالالت روان پریشی
مانند اسکیزوفرنی همراه باشد(.)65
میر و همکاران در یک فراتحلیل نشان دادند که مصرف
ماری جوانا در بزرگساالن نقص قابل توجهی را در
یادگیری ،حافظه ی کاری و توجه به وجود می آورد که
ممکن است با ترک مصرف این مشکالت برطرف شود.
همچنین نشان دادند که استفاده دائمی از ماری جوانا با
کاهش شدید توانایی عصب شناختی در حوزه های مختلف

72

سال  ،66شماره ( 6پیاپی ،)46بهار 6938

مجله روانشناسی بالینی

تهران مراجعه کردند .نمونهی انتخابی از این جامعه  93مرد
وابسته به ماری جوانا بود که به روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند .گروه مقایسه به صورت تصادفی از
میان همراهان مراجعان انتخاب شدند و از لحاظ سن ،جنس
و تحصیالت با گروه وابسته به مواد همتاسازی شدند.
مالکهای ورود شرکتکنندگان شامل دارا بودن مالک
های تشخیصی نسخهی پنجم راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی برای اختالل مصرف کانابیس با تشخیص
روانشناس بالینی ،حداقل دورهی مصرف ماده یک سال و
حداکثر یک ماه سابقهی ترک ماده بود .مالکهای خروج
نیز ابتالی به بیماریهای روانپزشکی مانند سایکوز،
اختالالت اضطرابی و خلقی و مصرف سایر مواد مخدر در
طول یکسال گذشته بود.
ابزار
 -6آزمون تصویر پیچیدهی ری-استریث :در سال 6342
برای اولین بار این آزمون توسط ری پیشنهاد شد و توسط
استریث سنجیده شد و بهبود یافت .آزمون ری-استریث
شامل دو کارت  Aو  Bمی باشد و هر کدامشان بسته به
نیاز آزمون گیرنده به صورت جداگانه مورد استفاده قرار می
گیرند .در این پژوهش کارت  Aمورد استفاده قرار گرفت
که شامل  68بخش ادراکی است و برای افراد  1ساله و
باالتر قابل استفاده است .بعد از انتخاب یکی از دو نوع
کارت ،آزمون در سه مرحله اجرا میشود -6 .مرحلهی کپی
یا رونگاشت از شکل و به این صورت اجرا میشود که
کارت مورد نظر را در جهت درست مقابل آزمودنی قرار می
دهیم ،یک مداد به او میدهیم و از او میخواهیم دقیقا
همانند آن شکلی که در کارت قرار دارد را بر روی کاغذ
سفید رسم کند .در این مرحله نحوهی فعالیت ادراکی
آزمودنی و روش رسم او مورد بررسی قرار می گیرد .آنچه
در این مرحله مورد ارزیابی قرار میگیرد حافظهی دیداری
فوری فرد است -2 .سه دقیقه بعد از انجام مرحلهی اول به
آزمودنی استراحت میدهیم و در این سه دقیقه آزمودنی
نمیتواند کارت را مشاهده کند ،و از او می خواهیم این بار از
حفظ طرح کارت را بر روی کاغذ رسم کند .در این مرحله
که تولید اطالعات به صورت حفظی انجام میشود محدوده
و صحت حافظهی دیداری کوتاه مدت آزمودنی مورد
سنجش قرار میگیرد -9 .در این مرحله به آزمودنی 23

میگیرند .بدون فهم و ادراک شناخت دیداری ،این تصاویر
تنها مجموعهای از انواع رویدادها و صحنههایی هستند که
قادر به یادآوری آن ها نخواهیم بود؛ بنابراین حافظه دیداری
برای نگهداری و ثبت اطالعات ،ضروری است( .)22بازیابی
اطالعات در حافظه ی دیداری کوتاه مدت بسیار اندک
است ومعموال اطالعات بعد از  93ثانیه در صورت عدم
انتقال به حافظهی بلند مدت دیداری ناپدید میشوند.
حافظهی بلند مدت بر خالف حافظهی دیداری کوتاه مدت
ظرفیت ذخیرهی باال و تمرکز و توجه نیرومند برخوردار
است .این نوع از حافظه قابلیت ذخیرهی صحیح هزاران
بخش متنوع را دارد()29و میتواند پس از ذخیرهسازی
اطالعات را به یاد آورد(.)24
در زمینه اثرات ماری جوانا بر شناخت و همچنین ساختار و
عملکرد مغز به دلیل عوامل متعدد و متداول و همچنین
ناهمگونی قابل توجه در یافته ها و همچنین عواقب طوالنی
مدتی که بر سیستم عصبی مرکزی می گذارند که به خوبی
مشخص نشده ،نیازمند بررسی جامع تری می باشد(25
و .)62حافظه یکی از بنیانهای یادگیری ،تفکر ،خالقیت و
برنامهریزی است که رفتار روزمره را تشکیل میدهد .همه
رفتار های اجتماعی ما به حافظه نیاز دارند .انسان به تعداد
حواس خود حافظه دارد و بدون حافظه خود قادر نیست با
استفاده از عالئم و زبان با دیگران رابطه برقرار کند .آداب و
رسوم خانوادگی را اجرا کند ،چهره دوستان را از یکدیگر
بازشناسد و حتی راه خانه خود را بیاید( .)21بدین منظور با
توجه به اهمیت شناخت بیشتر تأثیرات ماری جوانا بر انواع
حافظه و همچنین عدم سنجش زمان و عملکرد واکنش
انواع حافظه در جامعه ایرانی مصرف کننده ماری جوانا و
افراد بهنجار و وجود خالء در شناخت تأثیرات شناختی ماری
جوانا ،هدف این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد حافظه
ی دیداری در افراد وابسته به ماری جوانا و افراد بهنجار می
باشد.
روش
طرح پژوهش :طرح پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسه
ای است.
آزمودنیها :جامعهی آماری گروه اول ،شامل تمامی
مردان وابسته به ماریجوانا بود که در بازهی زمانی
اردیبهشت تا مرداد  6931به مراکز درمانی اعتیاد شهر
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دوم و همچنین آزمون دوم و سوم ،سعی شد ذهن شرکت
کنندگان مشغول فعالیت رفتاری دیگری شود تا به مرور
الگوی ترسمی در ذهن خود نپردازند.
یافتهها
یافتههای پژوهش حاضر در دو بخش توصیفی و استنباطی
ارائه شده است .قبل از ارائه یافتهها همتا بودن دو گروه به
لحاظ سن و تحصیالت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج
در جدولهای  6و  2ارائه شده است.
میانگین (انحراف معیار) سنی گروه افراد وابسته به ماری
جوانا  )1/12( 28/13سال و گروه بهنجار )1/68( 23/36
سال بود .چنانچه مشاهده میشود تفاوت دو گروه به لحاظ
سن معنادار نیست.

دقیقه استراحت میدهیم و از او میخواهیم بار دیگر بر
اساس آنچه در حافظهی خود در تصویر کارت به یاد دارد
تصویر مشاهده شده را رسم کند( .)21با این آزمون می
توان بین افراد مبتال به آسیب دیدگی مغزی ،اختاللهای
روانی و افراد بهنجار افتراق قائل شد .عملکرد کلی آزمودنی
از مقایسهی عملکرد فرد در سه مرحلهی آزمون ری-
استریث به دست میآید .به این صورت که از مرحلهی اول
آزمون میتوان ساختیابی ادراکی آزمودنی ،عملکرد حافظه
ی فوری و توان رشد ترسیمی را مورد بررسی قرار داد و در
مرحله ی دوم آن سطح کارکرد حافظهی دیداری کوتاه
مدت آزمودنی مورد سنجش قرار داد و در انتها نیز از
مرحلهی سوم آزمون به حافظهی دیداری بلند مدت
آزمودنی دست یافت( .)28در سال  6989پناهی ضریب
روایی مالکی آزمون ری-ایتریث را  3/53و ضریب اعتبار
آن را  3/12محاسبه و گزارش نمود .ناظری هم در سال
 6989ضریب روایی مالک این آزمون را  3/53و ضریب
اعتبار بازآزمایی را  3/14به دست آورد .در پژوهش فوق
ضریب پایایی آزمون  3/11محاسبه شد(.)23
روند اجرای پژوهش :در این پژوهش آزمودنیها به
طور در دسترس انتخاب شد و پس از همتاسازی از نظر
سن ،جنسیت و تحصیالت از هر دو گروه  93نفره آزمون
ری-استریث گرفته شد .پژوهش به صورت انفرادی صورت
گرفت و در ابتدا پس از توضیح پژوهش و هدف آن و نیز
حق فرد در انصراف از پژوهش در هر مرحله ،از آزمودنی
خواسته شد تصویر کارت را بر روی کاغذ  A4کپی کند و از
این مرحله برای ارزیابی حافظهی حسی استفاده شد .بعد از
این مرحله برگهی کپی شده و کارت که حاوی تصویر بود
از آزمودنی گرفته شد و بعد از  9دقیقه از او خواسته شد بر
اساس آنچه در حافظهی خود تصویر کارت را بر روی برگه
ی  A4ترسیم کند که برای سنجش حافظه ی کوتاه مدت
آزمودنی مورد استفاده قرار می گیرد و در انتها نیز بعد از 23
دقیقه از او خواسته می شود از حافظهی خود بار دیگر آنچه
در کارت دیده بود را ترسیم کند که از این مرحله برای
سنجش حافظه بلند مدت استفاده میشود .الزم به ذکر
است از یک تکلیف بیربط و همچنین پذیرایی در زمان 23
دقیقهای استراحت بین مرحلهی دوم و سوم صورت گرفت.
همچنین در هر دو زمانهای استراحت بین آزمون اول و

جدول )1میانگین و انحراف معیار سن به تفکیک دو گروه
سن
اختالف
گروه وابسته گروه غیر وابسته میانگین
sig
t
میانگین
میانگین
3/811 3/645
3/96
92/01
92/10
جدول )2وضعیت دو گروه به لحاظ تحصیالت
دیپلم و پایینتر کارشناسی کارشناسی ارشد
گروه
9
01
02
وابسته
غیر وابسته

02

00

0

چنانچه در جدول  2مشاهده میشود توزیع فراوانی براساس
تحصیالت در دو گروه نشان میدهد که دو گروه همتا
هستند.
یافتههای توصیفی شامل میانگین و انحراف متغیرهای
پژوهش به تفکیک دو گروه در جدول  9ارائه شده است .به
عنوان مثال میانگین زمان واکنش حافظه حسی به تفکیک
برای گروه وابسته و غیر وابسته برابر با  2/16و  2/19می
باشد .همچنین میانگین عملکرد حافظه حسی به تفکیک
برای گروه وابسته و غیر وابسته برابر با  99/61و 94/11
می باشد.
به منظور مقایسه دو گروه از تحلیل واریانس چند متغیره
استفاده شد .ابتدا پیشفرضهای تحلیل واریانس چند
متغیره مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون کولموگروف
اسمیرنف نشان میدهد که پیشفرض نرمال بودن
متغیرهای پژوهش رعایت شده است (جدول .)4

03

مجله روان شناسی بالینی

گروه
وابسته
غیر
وابسته

سال  ،66شماره ( 6پیاپی ،)46بهار 6938
جدول)3میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه
عملکرد حافظه
زمان واکنش بر حسب دقیقه
آماره
حافظه حافظه کوتاه حافظه بلند
حافظه حافظه کوتاه حافظه بلند
مدت
مدت
حسی
مدت
مدت
حسی
61/33
21/21
99/61
5/63
9/62
2/16
میانگین
1/36
4/36
9/34
6/25
6/64
3/14
انحراف معیار
23/23
96/93
94/11
9/12
2/64
2/19
میانگین
9/68
2/69
6/43
3/18
3/59
3/43
انحراف معیار

بین دو گروه به لحاظ ترکیب خطی متغیرهای پژوهش وجود
دارد .به منظور مقایسه دو گروه در مؤلفههای زمان حافظه و
عملکرد حافظه تحلیل واریانس تک متغیره انجام شد که
نتایج در جدول  1ارائه شده است.

نتایج آزمون باکس به منظور برررسی برابری ماتریس
کوواریانس ها حاکی از عدم برقراری پیش فرض بود(ام
باکس برابربا  .)P<3/35،F ،3/64 ،6/61همچنین پیش
فرض برابری واریانسها خطا با استفاده از آزمون لوین مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول  5ارائه شده است.

جدول  )5نتایج آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانسها

جدول  )4پیشفرض توزیع نرمال متغیرها
کواموگروف اسمیرنف معناداری
متغیر
3/555
3/132
حافظه حسی (زمان)
3/166
3/151
حافظه کوتاه مدت (زمان)
3/492
3/862
حافظه بلند مدت (زمان)
3/922
3/624
حافظه حسی (عملکرد)
3/555
3/139
حافظه کوتاه مدت (عملکرد)
3/143
3/133
حافظه بلند مدت (عملکرد)

متغیر
حافظه حسی (زمان)
حافظه کوتاه مدت (زمان)
حافظه بلند مدت (زمان)
حافظه حسی (عملکرد)
حافظه کوتاه مدت (عملکرد)
حافظه بلند مدت (عملکرد)

F

3/111
6/65
6/26
3/811
9/13
9/83

معناداری
3/615
3/38
3/31
3/681
3/364
3/364

با توجه به مطالب جدول  1دو متغییر زمان واکنش حافظه
بلند مدت و عملکرد حافظه حسی ،کوتاه مدت و بلند مدت
بین گروه وابسته و گروه افراد بهنجار تفاوت معنادار مشاهده
شد.

با توجه به برقراری پیشفرضها آزمون تحلیل واریانس چند
متغیره انجام شد و مقدار المبدای ویلکز برابر با F ،3/85
برابر با  61/39به دست آمد .با توجه به سطح معناداریP
کوچکتر از  3/336نتایج حاکی این دارد که تفاوت معناداری

جدول )6نتایج تحلیل واریانس تک متغیره به منظور مقایسه دو گروه در متغیرهای پژوهش
معناداری
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
متغیر
F
3/94
3/85
3/91
6
3/91
حافظه حسی (زمان)
3/62
6/89
6/46
6
6/46
حافظه کوتاه مدت (زمان)
3/3336
28/89
54/46
6
54/46
حافظه بلند مدت (زمان)
3/339
64/81
13/68
6
13/68
حافظه حسی (عملکرد)
3/3336
23/25
963/65
6
963/65
حافظه کوتاه مدت (عملکرد)
3/3336
45/83
6213/29
6
6213/29
حافظه بلند مدت (عملکرد)

تحقیقات سنتی در زمینهی حافظه بر شناسایی سیستم های
جداگانه و بررسی مراحل مختلف پردازش حافظه متمرکز
بودند( .)24مطالعات دیگری ارتباط بین مصرف ماریجوانا در
بارداری و ایجاد مشکالت شناختی ،یادگیری و رفتاری در
کودکان و نوجوانان را نشان میدهد( .)96مطالعات تصویر
برداری ساختاری نشان میدهد اختالالت رشدی مشخصی

بحث
مصرف مکرر و طوالنی مدت ماریجوانا عملکرد شناختی
افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .در مورد ماریجوانا،
اطالعات زیادی نشان داد که مصرف مکرر ماریجوانا پیامد
های عصبی ،رفتاری در برخی افراد داشته است(.)93
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سطح حافظه حسی ،حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت
شده است.
نتایج پژوهش به دست آمده با پژوهش ایورسن()95؛
کوئیکفال و کروکفورد( )91همسو است که هیپوکامپ ،قشر
پیشپیشانی و مخچه شامل تراکم باالیی از گیرندههای
کانابینوئید هستند و نقش مهمی در شناخت دارند .برخی
مطالعات تأثیر منفی مصرف مداوم ماریجوانا که با اثر
گذاری بر پیشپیشانی و هیپوکامپ اثر مخربی بر حافظه
میگذارد را بیان داشتند که با نتایج به دست آمده در این
پژوهش هماهنگ است(.)68
بنابراین قابل باور است که استفاده دائمی از مواد ماریجوانا
می تواند به طور بالقوه منجر به نقص عصب شناختی شده و
بر ساختار و عملکرد مغز تأثیر بگذارد(.)91
همچنین پژوهشها نشان داده است مصرف باالی ماری
جوانا در طی دورهی  68ماهه سبب بروز هوش پایین،
عملکرد شناختی ضعیف و تأثیر مخرب بر روی حافظه می
شود()91که پیامد دیگر آن ضعف در حافظه کاری میباشد
( )98و همچنین سبب تأثیر بر عملکرد حافظه در تمام
سطوح آن میشود( )93و در حافظهی کاری فضایی فرد
دچار مشکل میشود( )43و میتواند در نوجوانان در تمامی
ابعاد حافظه مشکالتی را ایجاد کند که خوشبختانه یافتهها
نشان از برگشتپذیر بودن نقصهای حاصل از مصرف
ماریجوانا در نوجوانان دارد(.)46
در تبیین نتایج پژوهش حاضر میتوان به پژوهش گیلمن و
همکاران اشاره کرد که بر طبق آن مصرف ماری جوانا سبب
تغییر در حجم هیپوکامپ چپ ،ضخامت قشر درونی نیمکره
راست ،پل گیجگاهی و بخش جانبی لب پس سری می-
شود( )42که ماریجوانا به سبب تأثیرگذاری بر هیپوکامپ و
سایر ساختارهای درگیر در حافظه باعث تفاوت معنادار گروه
بهنجار و مصرف کننده ماریجوانا در حافظه بلند مدت می
شود.
میتوان در تبیین کاهش عملکرد کنش انواع حافظه
شواهدی از کاهش قابلیت عملکرد در طول زمان بین قشر
سینگولیت قدامی و دو ناحیه از لب پیشانی(قشر خلفی جانبی
پیشپیشانی چپ و قشر قدامی جانبی پیشپیشانی) به عنوان
میانجی در عملکرد اجرایی در نوجوانان مبتال به اختالل
مصرف کانابیس مشاهده میشود که علت را میتوان در

بین مصرفکنندگان ماریجوانا و افراد سالم در حجم
هیپوکامپ و ماده خاکستری مغز وجود دارد .همچنین
تغییرات ساختاری در سایر نقاط مغز نیز جای بحث دارد.
مطالعات عملکرد عصبی مغز نشان میدهد مصرف ماری
جوانا الگوی فعالیت مغز را تغییر میدهد( .)62یافتهها نشان
دهندهی افزایش تعداد مصرفکنندگان ماریجوانا به ویژه در
نوجوانان است و احتمال تجربه کردن ماریجوانا قبل از 68
سالگی در افراد بیشتر شده است( .)92نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داد بین عملکرد حافظهی حسی ،کوتاه مدت و
بلند مدت دیداری گروه وابسته به ماریجوانا و افراد بهنجار
در آزمون حافظهی دیداری ری-استریث تفاوت معناداری
وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد بین وابستگان به ماری
جوانا و افراد بهنجار در زمان واکنش حافظه حسی و کوتاه
مدت تفاوت معنادار وجود نداشت اما در زمان واکنش حافظه
بلند مدت بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت .بررسی
ظرفیت حافظه کاری اهمیت فوق العادهای در روانشناسی
شناختی دارد زیرا حافظهی کاری بر اساس عملکرد شناختی
کلی تبیین میشود .گرچه محدودیت ظرفیت حافظه کاری
به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته است اما مبدا آن هنوز
موضوع بحث در محافل علمی است .اخیرا نقش حافظه
دیداری در تعدیل ظرفیت ذخیره سازی حافظه کاری به
صورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است و ما نیز
به بررسی ظرفیت حافظهی دیداری در افراد عادی و مصرف
کنندگان ماریجوانا پرداختیم( )99این بدان معنی است که
ماریجوانا به سبب کاهش ظرفیت حافظه دیداری سبب
اخالل و کاهش ظرفیت حافظه کاری و به دنبال آن کاهش
عملکرد آن میشود.
نگاه به اعتیاد و وابستگی در دههی اخیر شاهد تغییرات
فراوانی شده است که این مشکل از منظر بسیاری از
متخصصان به عنوان مشکلی مغزی در نظر گرفته میشود
که باعث تغییرات فراوانی در ساختار و کارکرد مغز می-شود
و همچون بیماریهای مغزی عملکرد نواحی مختلف مغز را
نیز تحت تأثیر قرار میدهد که این آسیبها و مشکالت در
عملکردهای مختلف فرد قابل مشاهده است .که این نقایص
و آسیبها میتواند کارکردهای روزانه زندگی فردی و
اجتماعی را با مشکل روبرو کند( )94که همسو با نتایج این
پژوهش است که ماریجوانا سبب کاهش عملکرد در هر سه
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گفتنی است نقایص شناختی تأثیر سوء و شدیدی بر تمامی
بخشهای زندگی اعم از فردی و اجتماعی میگذارد و فرد را
در تمامی زمینهها با مشکل مواجه میکند .برای شناسایی
مشکالت شناختی به درمانی مناسب نیاز است تا بتواند سبب
بهبود نسبی در این بیماران شود .از جمله محدودیتهای این
پژوهش میتوان به این موضوع اشاره کرد که به دلیل اینکه
جامعهی آماری این مطالعه را مردان تشکیل میدادند نمی-
تواند نتایج به دست آمده از این مطالعه را به زنان نیز تعمیم
داد و به پژوهشگران توصیه میشود در پژوهشهای آینده در
وهله اول در نمونه بزرگتری به بررسی کارکردهای شناختی
بپردازند تا قابلیت تعیمیمپذیری نتایج پژوهش افزایش یابد،
همچنین کارکردهای شناختی زنان را در زمینه سوء مصرف
ماریجوانا مورد بررسی قرار دهند و از این طریق بتوان
عملکردهای شناختی زنان را نیز در این زمینه مورد بررسی
قرار داد .همچنین عدم بررسی تأثیر مدت زمانی که فرد
مصرف کننده ماریجوانا بوده و تأثیر ماریجوانا در طول
زمان بر کارکردهای انواع حافظه از دیگر محدودیتهای
پژوهش به شمار میآید .در مطالعهی حاضر به طور خاص
به بررسی عملکرد حافظهی دیداری در هر سه بخش حسی،
کوتاه مدت و بلند مدت در افراد وابسته به ماریجوانا پرداخته
شد .به همین دلیل پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده به
بررسی عملکردهای شناختی در مورد گروههای هدف دیگر
پرداخته شود.
منابع

تأثیرگذاری ماریجوانا بر نورونهای بخش کانابینوئید مغز
دانست( .)91مصرفکنندگان ماریجوانا قابلیت اتصال
کارکردی مغز کمتری نسبت به افراد بهنجار داشتند که این
نشان از کاهش عملکرد مغزی آنها دارد .علت این تغییرات را
میتوان در تغییرات عملکرد زیر ساختهای عصبی
دوپامینرژیک مغز مصرفکنندگان ماریجوانا جستجو کرد؛
به این صورت که دادههای حاصل از نشر پوزیترون ()PET
نشان داد مصرف زیاد ماریجوانا سبب افزایش رهاسازی
دوپامین در نخاع و ستون فقرات شده و باعث کاهش نسبی
دسترسپذیری دوپامین در گیرندههای دوپامینرژیک مغز می
شود( .)49به این ترتیب مصرف طوالنی مدت ماریجوانا
سبب کاهش اتصال کارکردی مغز شده و عملکرد کلی قشر
پیشانی و هیپوکامپ را کاهش میدهد( .)44کاهش فعالیت
گیرنده دوپامین  D2سبب کاهش متابولسم مغز در قشر
سینگولیت قدامی ،قشر جانبی پیشانی و قشر خلفی جانبی
پیشانی چپ ( )DLPFCرا کاهش میدهد( .)45پایین بودن
متابولیسم در این مناطق لب پیشانی عملکرد شناختی و
تصمیمگیری را دچار اختالل میکند .نقش فعالیت قشر
سینگولیت قدامی در زمان انتخاب پاسخ تحریکآمیز ،کنترل
مهار کننده ،توجه و دیگر فرآیندهای حافظه تأیید شده
است( .)41قشر جانبی پیشانی نیز که در مصرف ماریجوانا
تحت تأثیر قرار میگیرد در ارزیابی پاداش ،انگیزه ،کششها
و همچنین محرک تقویت و بازداری و مهار پاسخهای
هیجانی نقش آفرینی میکند پس دور از انتظار نیست اگر
مصرف طوالنی مدت ماریجوانا سبب تأثیر بر گیرندههای
آنها شده و کارگرد این کنشهای شناختی را تحت تأثیر قرار
دهد( )41و آسیب آن سبب تخریب تداعیهای آموخته
شده( )48عملکرد شناختی و به طور خاص عملکرد کنش
حافظه را تحت تأثیر قرار میدهد.
با توجه به پژوهشهای قبلی و نتایج پژوهش حاضر می
توان اینگونه تبیین نمود که اصلیترین علت کاهش
عملکرد حافظه حسی ،کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر ماری
جوانا بر بخشهای مختلف قشر پیشنایی ،قشر گیجگاهی و
بعضی از بخشهای مرتبط با حافظه دیداری در قشر پس
سری و مهمتر از همه تأثیر بر گیرندههای قشر سینگولیت
قدامی میباشد که به طور کلی عملکرد و زمان واکنش را در
انواع حافظه با مشکل مواجه میکند.
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