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 ياد و افراد عاديافراد مبتال به اعتشناختي سه عملکرد يمقا
  در آزمون هوش وکسلر بزرگساالن

  
  ۳دايت اله انجم روزه ، *۲ني خراميرعليش،۱حسين زارع ، ۱نازنين بزرگ يان

 
 واحد علوم  اسالميدانشگاه آزاد ۳شناسي،   دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، دانشكده پزشكي، گروه روان۳،روانشناسي گروه  دانشگاه پيام نور تهران،۱

    حقوق، گروه علوم انسانيتحقيقات اهواز، دانشكده 
  

  ۱۷/۵/۱۳۹۱ :     تاريخ پذيرش   ۲۴/۲/۱۳۹۱: تاريخ دريافت

  چكيده 
  

سه يـ امقهدف اين مطالعه . است آن يق بر مغز و کارکردهايرات عميثأتمواد مخدر  از مصرف ين عوارض ناش يتر از مهم :  و هدف  زمينه
  .بزرگساالن بود  وکسلر يزمون هوشآ در ياد و افراد عاديماران مبتال به اعتي ب شناختيعملکرد

  
  و در دسترس انتخـاب شـدند  يريگ روش نمونه فرد سالم به ۵۰و اد يمار مبتال به اعتي ب۵۰اي  ـ مقايسه مطالعه علين يادر  :روش بررسي 

  . شدندل يه و تحلي تجزتي مستقل آماري   با آزمونها داده .شدند يابيزبا استفاده از آزمون هوش وکسلر بزرگساالن ار
  
تـر از گـروه سـالم     نيي پـا يدار يطـور معنـ  ه مـار بـ  ي حافظه عملکرد گروه ب    يبه استثنا  مي و کال  ي عمل يها  تمام خرده آزمون   در: ها افتهي

 و ۳۸/۳۹±۵۶/۷، ۵۶/۷±۳۸/۸۵ ؛بيسالم به ترتنمره افراد گروه و کل   مي، کاليبهره هوش عملمعيار نمرة  ميانگين و انحراف. )>۰۵/۰p(بود
  .)p=۰۰۱/۰( بود۶۶/۷۵±۶/۷ ، ۲۲/۳۲±۹/۶ ،۵۴/۷۶±۹۱/۶ به ترتيب؛ ماري گروه بدرو  ۵۱/۹±۱۸/۸۳

  
  افـراد ي دار عملکـرد شـناخت  يد و معنـ يتوان گفت مصرف مواد مخدر باعث کـاهش شـد       ميهاي اين مطالعه،      بر اساس يافته  : يريگ جهينت

  .شود مي
  

  ، آزمون وکسلرياد، مواد مخدر، عملکرد شناختياعت: يدي کليواژه ها
  
  شناسي رواندانشگاه علوم پزشکي، دانشكده پزشكي، گروه  ياسوج، شيرعلي خرامين،دكتر : نويسنده مسئول*

Email: sapootang@yahoo.com  
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  مقدمه

 يتـوان الگـو    مـي  را    مخـدر  سوء مضرف مواد  

د که منجـر بـه      يمصرف دارو نام   ير عاد يناهنجار و غ  

 افت  ؛نهيگردد و در چهار زم     مي ينيدار بال  ياختالل معن 

 روزمــره، رفتــار خطرنــاک، ي و زنــدگيعملکــرد شــغل

 خـود را نـشان      ي و مـشکالت اجتمـاع     يمشکالت قانون 

  .)۱(دهد مي

 و اد به عنـوان مـواد مخـدر       يله اعت ئامروزه مس 

 ک مـشکل يـ  بـه صـورت   ا سوء مصرف مواد  ي داروها،

  منتـشره از يآمارهـا . درآمـده اسـت    ريـ فراگ  و يجهان

خـصوص سـازمان    بـه    يالمللـ  ني بـ  يها  سازمان يسو

 و  مـواد مخـدر    يتـه کنتـرل جهـان     يکم ،يبهداشت جهان 

ن يامصرف  نده  يش فزا يافزا  از يحاک ونسکويسازمان  

ن يتنهـا تفـاوت موجـود بـ        .سطح جهان اسـت    مواد در 

 ي مـصرف  يالگـو  در  مختلف، ي سن يها کشورها و رده  

ن يـ ست که گسترش ايده نيچ کس پوش  يه بر .ست ا آنها

  و ياقتـصاد  ،ي اخالقـ  يادهـا يشه بن يـ ر هشه بـ  يروند ت 

 درون دچـار  آن را از زنـد و  مـي ک جامعـه    يـ  ياجتماع

ن يـ ا .دانکـش  مـي ت بـه انحطـاط      ينها کند و در   ميفساد  

چ يکنـد کـه هـ      مـي  ييچنـان خودنمـا    مشکل امروزه آن  

  .)۲(آن بداند  مصون ازامالًک تواند خود را مي نيکشور

 بــا يت بــشريـ  از جمعييامـروزه درصــد بــاال 

به عنـوان نمونـه   . هستندبان ياد دست به گر يمشکل اعت 

 ۲۰۰۷ دارو و سـالمت در سـال   يش مل يمايبر اساس پ  

 سـال   ۱۲ بـاالتر از     ييکـا يمرآون  يـ لي م ۹/۱۹ک به   يدنز

ماننـد؛   ير قـانون  يـ  غ يبـار دارو   کيـ حداقل  ) درصد۸(

مـواد  ن، ين، کـراک، هـروئ  يش، کوکائيا، حش  جوان يمار

ک مــاه قبــل از يــ ي در طــيتــوهم زا و مــواد استنــشاق

ر  يعـوارض چـشمگ  . )۳( مـصرف کـرده بودنـد     يبررس

 از مـصرف  ياشـ ن ي و فرد  ي، روان ي، اجتماع ياقتصاد

ن مشکل به عنـوان  يده است که ا شمواد امروزه  باعث     

 قـرار   ي مـورد توجـه جـد      ي از مشکالت مهم بشر    يکي

 مـصرف مـواد      ء از سـو   يان عوارض ناش  يدر م . رديگ

 از  يژه عملکـرد شـناخت    يـ وه  عوارض مربوط به مغز ب    

  .)۱( برخوردار بوده استيا ژهيتوجه و

 از وجــود اخــتالل در يمطالعـات متعــدد حــاک  

 افــراد مــصرف کننــده مــواد مخــدر يستم شــناختيــس

سه افـراد مـصرف   يمقا كه به   ي در پژوهش  .)۴(باشد مي

نه ي در زم  ين مزمن و افراد عاد    يوئ و هر  نيکننده مورف 

  يد تـوال  يـ  تول  و يزي، برنامه ر  يي فضا يحافظه عملکرد 

 يهـا  نـه يافتند که عملکرد دو گروه در زم   يدر،  پرداختند

گرچه نوع اخـتالل    .  متفاوت است  يافراد عاد  مختلف با 

 .)۵( متفــاوت بــوده اســتي مــصرفيدر دو نــوع دارو

در  يکـرد شـناخت   ق عمل يـ ب عم يژه تخر يوه  ن امر ب  يهم

  ي در مورد مصرف کنندگان مزمن داروهايها پژوهش

 مثــل ينــين و مرفيا آمفتــاميــن يکوکــائماننــد؛ محــرک 

به ديگر  يدر پژوهش. )۶و۷(ن گزارش شده است   يهروئ

 گان درمـان نگـه     رندين، گ يسه افراد ترک کننده مرف    يمقا

گان بـه   مراجعه کننده(ر معتاد ي و افراد غ   دارنده متادون 

افـت  يافتند که گروه در   يدره شد و    پرداخت) ک درد ينيکل

 اخـتالل در    ي دارا يدار يکننده متـادون بـه طـور معنـ        

 يها  بوده و گروه اول وسوم در رتبه       يعملکرد شناخت 

مطالعـه ديگـري    جه در   ين نت يهم ).۸( قرار داشتند  يبعد

 يريادگيـ کـاهش حافظـه،     . )۹(ز گزارش شـده اسـت     ين
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 پاسـخ، عملکـرد   کوموتور، کنتـرل ي، سـرعت سـا   يکالم

، کنترل پاسخ نـامربوط،  ي شناختيريل پذ ي، تعد يياجرا

 مختلف مورد يها  در پژوهشيادآوري وتمرکز، توجه  

د در  ي از اخـتالل شـد     يج حاک ي و نتا   قرار گرفت  مطالعه

ماران مصرف کننده مواد مخـدر   يگروه ب  ن موارد در  يا

  .)۱۰ـ۱۵(بوده است

ق قـات متعـدد هنـوز توافـ       يرغم وجود تحق   يعل

 در   مخـدر  نه نقش مـصرف مـواد     يدر زم  مي عمو ينسب

وجود مـشکالت   .  وجود ندارد  يستم شناخت يب س يتخر

 متفـاوت   ي و کمبود افراد نمونه و ابزارها      يکيمتدولوژ

از ). ۱۶(ه است شدن توافق   يکار رفته مانع از انجام ا     ه  ب

هـا    گونه پـژوهش  ني خالء اايرانگر در کشور    يطرف د 

نه ي در زم همه جانبه   يپژوهشملموس بوده و تا کنون      

گـزارش نـشده    مخـدر    مـصرف مـواد      ياثرات شـناخت  

هــدف ايــن مطالعــه مقايــسه عملکــرد شــناختي  . اســت

بيماران مبتال به اعتياد و افراد عادي در آزمون هوشي  

  .وکسلر بزرگساالن بود

  

   بررسيروش

 از نفر ۵۰تعداد  يا سهيمقاـ  ي علمطالعةدر اين  

اد يـ  تـرک اعت   يهـا  کيني کننده به کل   معتاد مراجعه  افراد

پـس از اخـذ    بودنـد  يل بـه همکـار    يکه ما اسوج  يشهر  

 در دسترس  يريگ ونهمق نياز طررضايت كتبي از آنان   

 شـامل؛  انتخـاب افـراد معتـاد        يها  مالک . شدند انتخاب

 يهـا   از مواد مخـدر و دارا بـودن مـالک         يکياد به   ياعت

 انجمــن  ي و آمــاريصيــ تشخي راهنمــايصيــتشخ

 يبرا) د نظر شدهيچاپ چهارم تجد(کاي آمر يوانپزشکر

شتر از شـش مـاه،      ي ب يماريسوء مصرف مواد، طول ب    

 يماريگونه درمان و عدم دارا بودن ب       چيافت ه يعدم در 

 افـراد  انتخاب يبرا.  بودگري ديا پزشک ي و   يروانپزشک

ماران به روش   يگان ب ي از همسا  نفر ۵۰تعداد معتاد، ريغ

بــا . )۱۷(شــدند انتخــاب ينــيزه گي همــسايريــگ نمونــه

از ( منـزل  يکـ ي در نزد  يمار و بررس  يمراجعه به منزل ب   

ــا   ــرف ت ــر ط ــزل۸ه ــام    و ) من ــرفتن تم ــر گ ــا در نظ ب

 ماري به ب ن فرد يتر کيمار، نزد يک ب يمشخصات دموگراف 

 مار انتخابي بيات  به عنوان همتا ين خصوص ياز نظر ا  

 داشــتن ســابقه .نــدگرفت  و مــورد آزمــون قــرار شــده

 باعـث حـذف   ي روانيها يماريمواد مخدر و ب   مصرف

  .افراد سالم شدفرد از گروه 

 افـراد نمونـه از      ي سنجش عملکرد شناخت   يبرا

بزرگـساالن  هـوش وکـسلر     د نظـر شـده      يـ تجدآزمون  

به  ۱۹۹۵ن آزمون در سال   يا. شد استفاده   )چاپ سوم (

د نظـر  يـ  و فـرم تجد منتـشر شـد  د وکسلر   يوي د وسيله  

ن يا). ۱۸(د ي  به چاپ رس ۱۹۸۸ آن در سال     ييشده نها 

سـنجد و    مـي هـوش را     مـي  و کال  يآزمون دو بعد عملـ    

 ۵و   مـي اس کال ي مق ۶شامل؛  ازده خرده آزمون    ي يدارا

 اطالعـات   يخـرده آزمـون هـا     . باشـد  مي ياس عمل يمق

، لغات، محاسـبه، درک مطلـب و        ي، حافظه عدد  يعموم

ــو تکم مــي هــوش کال،هــا شــباهت م ير، تنظــيل تــصاوي

 يسيـ  مکعب، الحاق قطعات و رمـز نو       يراحر، ط يتصاو

 ياس داراي هر خرده مق.دهند ميل ي را تشکيهوش عمل

هـر فـرد   . باشـد  ميک نمره استاندارد يک نمره خام و  ي

 هبهر ک هوشي،  ي کالم هبهر ک هوش ي يت دارا يدر نها 

  ).۱۹(باشد مي ي کلهبهر ک هوشي و يعمل
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ــض ــژوهشيدر بع ــا  از پ ــي تحليه ــل يل  عوام

ن يشتريب. ن آزمون گزارش شده است    ي ا ي برا يمتعدد

بر وجـود سـه عامـل درک و     انجام گرفته    يها پژوهش

نه لغات و   يها، گنج  ، شباهت ياطالعات عموم ( ميفهم کال 

م ير، تنظـــيل تـــصاويـــتکم (ي، ســازمان ادراکـــ )درک

 از ييو رهـا )  مکعب و الحـاق قطعـات    ير، طراح يتصاو

در  .)۱۸(اند د کرده يکأت) محاسبه و حافظه  (يحواس پرت 

ن يـ  اييايـ  و پايـي  از روا يقات متعـدد حـاک    يتحقضمن  

  ). ۱۸(ندباش ميران يا و ايآزمون در سراسر دن

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

  )۲( تـي مـستقل    هاي آماري    و آزمون  )SPSS )۱افزار    نرم

  .تجزيه و تحليل شدند

     

  ها افتهي

 مار و سـالم بـه     يدو گروه ب   افراد   ين سن يانگيم

نتايج نشان داد كه .  بود۱/۲۸±۶ و ۰۶/۲۸ ± ۷/۵ب  يترت

از نظر وضعيت تأهل، سطح سـواد و وضـعيت شـغلي       

داري وجود نداشت و     بين افراد دو گروه اختالف معني     

بـر اسـاس    . افيك همتا بودند  رهاي دموگ   از نظر ويژگي  

ن گروه معتاد ي در بيزان ماده مصرفين م يشتريج ب ينتا

زان مربوط  ين م يو کمتر ) رصدد ۴۴(نيمربوط به هروئ  

) درصـد ۲۰(شه  يـ و ش ) درصـد ۱۲( مخدر ر مواد يبه سا 

  .دبو

بر اساس نتايج حاصله ميانگين نمرات مقيـاس        

 خـرده  ي بـه اسـتثنا  هـا  كالمي در تمامي خرده آزمـون     

داري    در افراد گروه معتاد به طور معني       آزمون حافظه 

ن يانگيـ  مچنـين  هـم ). >۰۵/۰p(كمتر از افراد سالم بـود   

کل در گروه معتـاد و سـالم بـه            ميمره استاندارد کال  ن

تفـــاوت کـــه  بـــود ۴۵ ±۰۶/۹ و ۹۴/۳۴±۱۶/۸ب يـــترت

 . .)>۰۵/۰p(دهد داري را نشان مي معني

ها  در تمام خرده آزمون در مقياس هوش عملي 

وه سـالم بـود و   رتـر از گـ   فيمار ضـع  يعملکرد گروه ب  

ــ  ــده بـ ــيتفـــاوت مـــشاهده شـ دار  ين دو گـــروه معنـ

ن دو گـروه در نمـره       يانگيـ در ضـمن م   . )>۰۵/۰p(بود

ب  يـ مـار بـه ترت  يدر گروه سالم و ب   كل   يعمل استاندارد

 يدار يبود که تفاوت معن     ۲۲/۳۲±۹/۶ و   ۵۶/۷±۳۸/۳۹

نـه  ين نمره گـروه سـالم در زم       يانگيم. دهد  را نشان مي  

                              و کـــــل بـــــه ي، عملـــــ مـــــي کالهبهـــــر هـــــوش

 و ۱۸/۸۳±۵۱/۹ و ۱۴/۸۴±۵۶/۱۰ ،۳۸/۵۸±۳۸/۸ ؛بيترت

ــاريب               ۶۶/۷۵±۶/۷، ۸۲/۷۷±۶۲/۸ ، ۵۴/۷۶±۹/۶ مـــــــــ

ايـن زمينـه   تفاوت دو گروه در همه مـوارد در     ، كه   بود

  .)۱جدول)(>۰۵/۰p(دار بود معني
  

  بحث 
ترين مشکالت    اعتياد به مواد مخدر يكي از مهم      

. روزي اسـت ــــ ي جامعـه بـشر ام  ــــ بهداشت  اجتماعي

عوارض وسيع و همه جانبه مصرف ايـن مـواد باعـث            

ــه ايــن معــضل اجتمــاعي شــده اســت   . توجــه جــدي ب

عوارض شناختي ناشي از مصرف اين مـواد از جملـه           

هـدف  ). ۱-۴(موارد مبهم و سؤال بر انگيز بـوده اسـت      

اين مطالعه مقايسه عملکرد شناختي بيمـاران مبـتال بـه       
ــون   ــادي در آزم ــراد ع ــاد و اف ــسلر  اعتي ــي  وک  هوش

  .بزرگساالن بود

                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 
2-Independent T-Test 
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   و هوش بهره كالمي و عملي وعملي مقياس وکسلر ميمعتاد و سالم در بخش کالمعيار نمرات افراد  ميانگين و انحراف مقايسه : ۱جدول
  

  گروه
  متغير

  داري سطح معني  آماره تي  معتاد  سالم

  /۰۰۰۱  ۱۸/۳  ۶/۶±۷/۱  ۰۴/۸±۹/۱  اطالعات
  /۰۰۰۱  ۶۲/۴  ۶/۵±۹۴/۲  ۸۴/۷±۲۵/۲  درک

  /۰۰۰۱  ۲۸/۴  ۲۸/۷±۶۱/۱  ۷۶/۸±۸۳/۱  محاسبه
  /۰۰۷  ۷۶/۲  ۲۴/۵±۸۵/۱  ۲۴/۶±۸۷/۱  تشابهات

  /۰۷۶  ۷۹/۱  ۷۸/۶±۹۷/۱  ۵/۷±۹/۱  حافظه
  /۰۰۰۱  ۳۴/۸  ۳۴/۳±۱۸/۲  ۶۲/۶±۷۲/۱  لغات

  كالمي؛

  /۰۰۰۱  ۸۳/۵  ۹۴/۳۴±۱۶/۸  ۴۵±۰۶/۹  نمره کل
  /۰۰۱  ۸۴/۳  ۰۸/۵±۵۴/۱  ۲۸/۶±۵۹/۱  رمز نويسي

  /۰۰۵  ۸۶/۲  ۳۸/۶±۰۸/۲  ۷۴/۷±۶۵/۲  تکميل تصاوير
  /۰۰۱  ۴۱/۴  ۹۴/۷±۱۶/۲  ۸۰/۹±۰۵/۲  طراحي مکعب
  /۰۰۶  ۸۴/۲  ۸۴/۶±۳۴/۲  ۱۲/۸±۱۲/۸  تنظيم تصاوير
  /۰۰۱  ۹۰/۳  ۹۲/۵±۸۱/۱  ۴۴/۷±۰۸/۲  الحاق قطعات

  عملي؛

  /۰۰۱  ۹۴/۴  ۲۲/۳۲±۹۱/۶  ۳۸/۳۹±۵۶/۷  نمره کل 
  /۰۰۱  ۶۹/۵  ۵۴/۷۶±۹۱/۶  ۳۸/۸۵±۳۸/۸  کالمي
  /۰۰۱  ۳۱/۴  ۸۲/۷۷±۶۲/۸  ۱۴/۸۶±۵۶/۱۰  عملي

  هوش بهره؛

  /۰۰۱  ۸۸/۴  ۶۶/۷۵±۶/۷  ۱۸/۸۳±۵۱/۹  نمره کل
  

شـناختي افـراد    عملکـرد   اين مطالعه نشان داد،     

 بـوده  افراد سـالم کمتر از  داري    معتاد به صورت معني   

مختل کننده   ياحتمالد وجود اثرات    يؤج م ين نتا يا .است

مـار  ي افـراد ب   يعملکـرد شـناخت    يمصرف مواد بـر رو    

ــاو اســت  ــژوهش ينت ــا تمــام پ ــيهــا ج حاضــر ب  ي قبل

مخــدر مــواد ر يثأانگر تــيــ کــه برد کامــل دايخــوان هــم

 بدون توجـه بـه فرهنـگ و         يمختلف بر عملکرد شناخت   

  .)۵ـ۱۰(است ييايمنطقه جغراف

سه دو گروه در شاخـصه      يج مشابه در مقا   ينتا

ن يانگيـ  م يرتبه عبا . دست آمد ه  ز ب ي ن ي هوش عمل  يها

 و ي عملـ  يمار در تمام خرده آزمون ها     ينمرات گروه ب  

ن نمرات گـروه سـالم   يانگي به طور کل از م    يهوش عمل 

ن امـر نـشانگر   يـ ا.  کمتر بوده اسـت يدار يبه طور معن 

 ياد مصرف بر عملکرد شـناخت  يار ز ي بس ياحتمال ريثأت

 در  موضـوع   ن  يهم. باشد ميافراد مصرف کننده مواد     

 ي کلـ  هبهـر   و هـوش   ي، عملـ  يوش کالمـ  مورد بهره هـ   

ن پـژوهش  يج  اي نتا.دش ده يز د يران و افراد سالم ن    مايب

هماهنـگ و   ساير مطالعات انجام شده در اين زمينـه         با  

ماران مصرف کننده مـواد    ي ب يبه عبارت . هم جهت است  

 يو کلـ    مـي  کال ،ينه عملکـرد هـوش عملـ      يمخدر در زم  

 افـراد سـالم     سه بـا  يـ دچار اختالل قابل مالحظه در مقا     

  .)۵ـ۱۰(اند بوده

  

  گيري نتيجه

تـوان گفـت کـه مـصرف مـواد           مـي  مجموعدر  

 يجاد اختالل در عملکـرد شـناخت  يباعث ا احتماالًمخدر  
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وجــود . شــود مــي يژه عملکــرد هوشــيــوه مــاران بــيب

ن مـواد بعـد    ي ا ير شناخت يثأنه ت يشتر در زم  يقات ب يتحق

د مختلـف بـا وجـو   مخـدر  سه اثر مـواد   ياز ترک  و مقا    

  .ديآ مي يتر به نظر ضرور نمونه بزرگ

  

  تقدير و تشكر

اين مطالعه حاصـل پايـان نامـه كارشناسـي            

دانشگاه پيـام نـور تهـران        شناسي مصوب   روان ارشد

  . بود
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Abstract 

Background and aims: One of the most important side effects of substance abuse and 
dependency is brain dysfunction, especially abnormality in cognitive activities. This study was 
conducted to compare the functions of patients with substance dependency with normal people. 

Methods: In this study, 50 patients with substance dependency were selected using easy sampling 
method and same number of people were selected as the control group, using neighborhood area 
sampling. The WAIS scale was used for assessing the functions of both groups in cognitive 
activities. The data were analyzedusing SPSS software, version 17.  

Results: In all of the WAIS subscales (only Digit span), functions of the patient group were 
significantly less than the normal group. The means and standard deviations of verbal performance 
and total IQs of the normal group were 39.38±7/56, 85.38±8.38, 83.18±9.51 respectively and  
32.22±6.91, 76.54±6.91 and 75.66±7.6 in the patients group. 

Conclusion: The results showed that dependency to substance could affect the function of 
patients in cognitive performances. 

Key words: addiction, substance dependency, cognitive functions, WAIS 
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