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شناختی و کارکرد اجرایی در افراد معتاد به مواد مخدر، محرک و غیر  یریپذانعطافمقایسه  
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 *2، زهرا کارگر 1سید محمود طباطبایی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریز، ایرانگروه فیزیولوژی،  1
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریز، ایران؟ دانشجوی کارشناسی ارشد 2

 

 چکیده 

محرک و غیر معتاد انجام شناختی و کارکرد اجرایی در افراد معتاد به مواد مخدر،  یریپذانعطافتعیین تفاوت  باهدفپژوهش حاضر 
معتاد به  و گروهنفر  50 معتاد به مواد مخدرگروه ) نفر 150تعداد  کنندگانشرکت ی بود.اسهیمقا -پژوهش حاضر علیشد. روش 

مراجعین مراکز درمان سرپایی و اقامتی معتادان به  بودند که از میان (نفر از افراد غیر معتاد 50و نمونه عادی  نفر 50مواد محرک 
. ابزارهای پژوهش انتخاب شدندغیر تصادفی هدفمند  یریگنمونهبه روش  1395نیمه اول سال  مواد مخدر و محرک شهر تبریز در

شناختی و  یریپذانعطاف ندنشان داد هاافتهی ند.واژه استروپ بود–و آمون رنگ های ویسکانسین کارت یبنددستهآزمون 
نتیجه گرفت وابستگی به مواد  توانیمبنابراین  ؛مخدر، محرک و غیر معتاد متفاوت بودند کارکردهای اجرایی در افراد معتاد به مواد

 -فضایی یهاییتوانا، یادگیری مطالب جدید، یدهسازمان، یزیربرنامه مسئلهدر عملکرد شناختی از جمله حل  ییهابیآسموجب 
 .شودیمشناختی  یریپذانعطافبینایی و 

 کارکرد اجرایی؛ معتاد به مواد مخدر، مواد محرک ی شناختی؛ریپذانعطاف: هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر، بیماری روانی عود کننده و مزمنی است که با اختالالت انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری توام است 
را  مصرف مواد ء(. پنجمین مجموعه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ویژگی مهم اختالل سو2010 ،جولیو  )داالس، دیوید

مصرف، هنوز به مصرف ء داند که افراد با وجود مشکالت قابل توجه مرتبط با سووجود یکی از عالیم شناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی می
کند که اختالل سوء مصرف مواد یک تغییر زیربنایی در مدارهای مغزی را ) صی مطرح میدهند. همچنین این مجموعه تشخیآن  ادامه می

که ممکن است بعد از سم زدایی هم این تغییرات باقی بمانند )راهنمای تشخیصی و  آوردبه ویژه در افراد با اختالالت شدید( بوجود می
کنند که استفاده حاد و مزمن از های نظری پیشنهاد میل متعارف و مکانیسمن مشاهدات بالینی، عقی(. بنابرا2013آماری اختالالت روانی، 

 (.2005کند )لوندکوئیست، مواد روانگردان عملکرد شناختی افراد را مختل می
 ءگردد که بر نقش آن در اعتیاد به سوهای عملکرد شناختی محسوب میهای اجرایی یکی از موثرترین فراینددر این راستا، کارکرد 

های برتر سازمان دهی و های اجرایی مجموعه ای از توانایی(. کارکرد2005، گاسبارینیمصرف مواد تاکید شده است ) لیورز، لجیو، آبناولی و 
در ارتباط بوده  های مختلف تعامل عصبی همچون قشر پیش پیشانیآناتومیکی با مسیر –یکپارچه سازی هستند که در سطح عصبی 

ریزی، خودتنظیمی و نظارت بر اهداف، اجرا و بازخورد موثر ( و شامل پیش بینی و ایجاد اهداف، برنامه1998ویسکرانتز،  و  )رابرت، رابین
( که برای فعالیت مستقل، هدفمند و سازگاری موفقیت آمیز حیاتی اند. الگوهای شناختی 1995ها، حافظه کاری و غیره هستند ) لزاک، برنامه

های متفاوت، بر ها و زیر مؤلفهی تعریفی این الگوها به رغم ارائهکارکردهای اجرایی ارائه شده است. در همهی گوناگونی در زمینه
-مختاری، یاریاری، حسنپیچیدگی و اهمیت کارکردهای اجرایی برای بروز رفتار انطباقی در برابر تغییر شرایط محیطی تأکید شده است )

  (.1393آبادی و عبداللهی،  
 آنها از را محیطی تغییرات با سازگاری به نیاز که زندگی جدید شرایط و موقعیتها در نمایدمی کمک به افراد شناختی پذیری انعطاف

 به احتمالی مشکالت و مسائل حل برای خود هایتوانایی از و کرده درک را جدید شرایط این و شوند سازگار تر آسان و تر منعطف ، طلبدمی
 می سازگار جدید شرایط و محیطی تغییرات با تر، سخت و دیرتر دارند کمتری پذیری انعطاف که افرادی مقابل در کنند استفاده مطلوب نحو
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 تر نامنعطف و تر سخت محیطی تغییرات برابر در و نداشته را مشکالت و مسائل حل توانایی مطلوب نحو به زندگی بحرانی مواقع در و شوند
 (. 1393کرد)شادمان سادات محله،  خواهند عمل

روان شناختی همراه است  -اند که استفاده طوالنی مدت از مواد مخدر با سطوح باالیی از نقایص عصب مطالعات مختلفی نشان داده
ئین عملکرد پایینی ( در پژوهشی مطرح کردند که معتادان وابسته به هرو2013) ، ژو ، بچارا و سویان، لی، خیائو (.1977همکاران، و  )گرانت

( دریافتند که بین 1997در تکالیف حافظه کاری در مقایسه با افراد گروه کنترل نشان دادند. همچنین در پژوهشی مک کتین و ماتیک )
ر ( د1985شدت وابستگی به آمفتامین و عملکرد ضعیف در تکالیف آزمون حافظه وکسلر رابطه معنی داری وجود دارد. در این رابطه میلر )

پژوهشی به مقایسه افراد مصرف کننده مورفین و هروئین مزمن و افراد عادی در زمینه حافظه عملکردی، حافظه فضایی ، برنامه ریزی و 
دار وجود دارد، گرچه نوع اختالل در  یعملکرد دو گروه در زمینه های مختلف با افراد عادی تفاوت معندر تولید توالی پرداخت و دریافت که 

( نقایص شناختی بین دو گروه معتادان تحت 2000) ویچزداروی مصرفی متفاوت بوده است. در پژوهشی دارک، سیمز، مک دونالد و دو نوع 
درمان با متادون و افراد عادی را مقایسه کرده و گزارش نمودند که افراد تحت درمان با متادون عملکرد ضعیف تری در تکالیف آزمون دسته 

 و مقیاس حافظه وکسلر کسب کردند. نسینهای ویسکابندی کارت
ها به نقش آن در اعتیاد اشاره شده عوامل عصب روان شناختی از اهمیت باالئی برخوردارند )فاکس، در میان عواملی که در بررسی

ساله، برنامه ریزی، (. چرا که وابستگی به مواد موجب آسیب هایی در عملکرد شناختی ازجمله حل م2005تالی، مالیسون، اندرسون و کریک، 
شود )آردیال و بینایی، انعطاف پذیری شناختی و مهارت های به یادسپاری می -های فضایی سازمان دهی، یادگیری مطالب جدید، توانایی

(. تغییرات فیزیولوژیک و ساختاری در قسمت های مختلف مغزی نشان داده است که آسیب در کارکردهای اجرایی از 2007همکاران، 
در این رابطه مطابق با مطالب مطرح شده تحقیقات متعددی  (.1389صه های مصرف مواد و الکلیسم است )امینی، علیزاده و رضایی مشخ

مقایسه انعطاف پذیری پژوهش حاضر  هدف های شناختی هستند. بنابراینموید اثر گذاری مواد اعتیاد آور بر مغز و در نتیجه اثر روی توانایی
 اجرایی در افراد معتاد به مواد مخدر، محرک و غیر معتاد است. شناختی و کارکرد

 

 روش

 شرکت کنندگان
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مراجعین مراکز درمان سرپایی و  مقایسه ای می باشد.  -توصیفی و از نوع علی پژوهش حاضر 

نفر از  50بود. نمونه تحقیق حاضر برای گروه معتاد به مواد مخدر  1395اقامتی معتادان به مواد مخدر و محرک شهر تبریز در نیمه اول سال 
به مواد مخدر شهر تبریز ؛ برای گروه معتاد به مواد محرک  مراجعه کنندگان سرپایی یا اقامت داده شده در مراکز نگهداری میان مدت معتاد

نفر  50نفر از مراجعه کنندگان سرپایی یا اقامت داده شده در مراکز نگهداری میان مدت معتاد به مواد محرک شهر تبریز و نمونه عادی   50
خدر و محرک همگن شده باشند، بود. روش نمونه برداری از افراد غیر معتاد که به لحاظ میانگین سنی و تحصیالت با گروه معتاد به مواد م

 تحقیق حاضر به روش هدفمند بود. 

 ابزار 
 پرکاربردترین و ترین از اصلی یکی ویسکانسین های کارت دسته بندی : آزمونهای ویسکانسینآزمون دسته بندی کارت( 1

 توانایی شناختی و انعطاف پذیری انتزاعی، تفکر مفاهیم، تشکیل های توانایی و کارکرد آن طریق از و است شناختی -روان عصب ابزارهای

( 1948آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین توسط گرانت و برگ )میگیرد.  قرار و ارزیابی سنجش مورد شناختی دستگاه دادن تغییر
کند )کاواالرو، کاودینی، محیطی ارزیابی می ساخته شده است و توانایی انتزاع و تغییر راهبردهای شناختی را در پاسخ به بازخوردهای

های متفاوت )مثلث، ستاره، صلیب و دایره( و رنگهای کارت غیر متشابه با شکل 64(. این آزمون متشکل از 2003میسترتاو همکاران، 
بندی در نگ را به عنوان اصل دستهشود. آزمونگر ابتدا رکارت الگو در مقابل آزمودنی قرار داده می 4مختلف است. برای اجرای آزمون ابتدا 

ها را یک به یک در زیر چهار کارت الگو قرار گیرد بدون آنکه این اصل را به آزمودنی اطالع دهد و از وی می خواهد بقیه کارتنظر می
بندی دسته 10الی دهد. بعد از هر کوشش به آزمودنی گفته می شود جایگذاری وی صحیح است یا خیر. اگر آزمودنی بتواند به طور متو

ابد و اصل بعدی شکل خواهد بود. تغییر اصل فقط با تغییر دادن الگوی بازخورد بلی و خیر یبندی تغییر میصحیح انجام دهد اصل دسته
ار شود. اصل بعدی تعداد است و بعد سه اصل به ترتیب تکرشود. بدین ترتیب پاسخ صحیح قبلی در اصل جدید پاسخ غلط تلقی میانجام می

آزمون دسته بندی بندی کند. طبقه را به طور صحیح دسته 6شود که آزمودنی بتواند با موفقیت شوند. زمانی آزمون متوقف میمی
ویسکانسین را می توان به چندین روش نمره گذاری کرد. رایجترین شیوه نمره گذاری، ثبت تعداد طبقات به دست آمده و خطای 
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جایگذاری صحیح متوالی اطالق می شود که  10ه دست آمده به تعداد دوره های صحیح یا به عبارت دیگر درجاماندگی می باشد. طبقات ب
این تعداد در دامنه ای از صفر تا شش که در این حالت آزمون طبیعتا متوقف می شود، قرار می گیرد. مواقعی که آزمودنی بر طبق اصل 

نین زمانی که در اولین سری، در دسته بندی بر یک حدس غلط اولیه پافشاری کند، موفقیت آمیز قبلی دسته بندی را ادامه دهد و همچ
اعتبار این  (.2009ی پیشانی است )نیهوس و بارسل، های اصلی فعالیت قطعهخطای درجاماندگی وجود دارد، این آزمون یکی از شاخص

(. پایایی این آزمون بر اساس ضریب 1995است )لزاک،  گزارش شده 86/0آزمون برای نقایص شناختی به دنبال آسیبهای مغزی باالی 
 (. 1994گزارش شده است )نادری،  85/0( و در نمونه ایرانی با روش باز آزمایی 1991استرائوس،  و )اسپیرن 83/0توافق ارزیابی کنندگان 

درحال حاضر  پذیری شناختی ابداع کرد.و انعطاف  برای ارزیابی توجه (1935 )این آزمون را استروپ : واژه استروپ -آزمون رنگ( 2
خواندن  آزمون از سه کارتاین انواع کارتی و رایانه ای این آزمون وجود دارد که در این پژوهش از نوع رایانه ای استفاده می شود. 

ستون  4و  سطر 6محرک را نشان میدهد که در  24هرکارت . تشکیل شده است (D( و خواندن رنگ دایره)C(، نامیدن رنگ)W)واژه
محرک ها، کلمه ها، رنگ های قرمز،آبی ، سبز و زرد نوشته شده است. در این قسمت فقط از آزمودنی  Wتنظیم شده اند. روی کارت 

دایره های رنگی )قرمز، آبی، سبز و زرد(  Cخواسته می شود تا واژه هایی  را که با رنگ های مختلف نوشه شده است را بخواند. کارت 
نام رنگ ها با رنگی متفاوت ) مثال وازه قرمز برای  D . در این مرحله آزمودنی می بایست رنگ دایره ها را بگوید. در کارتنشان می داد

زمان واکنش و  رنگ آبی( نوشته شده است. که در این مرحله از آزمودنی خواسته می شود تا رنگ واژه ها را بدون توجه به نام آنها بگوید.
است و  24تا  0دامنه نمره بین  (.1382گودرزی، سپاسی و عالقبندراد، درا ر سه کارت ثبت میشود )تهرانی دوست،خطای آزمودنی روی ه

،  آزمون این پیرامون شده انجام پژوهشهای است. انعطاف پذیری شناختیتعداد خطاهای بیشتر نشان دهنده اختالل باالتر در توجه و 
گزارش شده است  85/0تا  72/0اعتبار این آزمون بین (. 2004باشد )بارون،  می کودکان و گساالندر بزر آن مناسب روایی و اعتبار نشانگر

  .(1394بهاری، )

 شیوه اجرا
بعد ازانتخاب گروه نمونه، با توجه به خاص بودن موضوع اطالعاتی درباره اهداف پژوهش به شرکت کنندگان ارائه شد و به آن ها 

اطالعات این پژوهش محرمانه خواهند ماند. سپس پرسشنامه های پژوهش ارائه شد و داده های به دست آمده  توضیح داده شد که تمام
 تجزیه و تحلیل شدند.

 

 نتايج  

خالصه شده  1های توصیفی متغیرهای پژوهش در سه گروه غیر معتاد، معتاد به مواد مخدر و معتاد به مواد محرک در جدول شاخص
مفروضه های تحلیل واریانس، نرمال بودن توزیع متغیر و همسانی ابتدا تحلیل قبل از  نفر بود. 50تعداد شرکت کنندگان در هر گروه  است.

 و آزمون تعقیبی انجام شد.نشان داد مفروضه ها برقرار است. بنابراین تحلیل واریانس که نتایج  واریانسها برررسی گردید
 

 1جدول                                                     

 د متغیرهای پژوهشحراف استاندارنمیانگین و ا                                                

 M SD گروه متغیر

 کارکرد اجرایی
 7/1 28/1 غیر معتاد

 87/2 48/2 معتاد به مواد مخدر

 51/4 46/10 عتاد به مواد محرکم

 انعطاف پذیری شناختی
 58/1 58/1 غیر معتاد

 05/1 05/1 معتاد به مواد مخدر

 32/1 32/1 عتاد به مواد محرکم

 
؛ p=01/0) بین کارکرد اجرایی در افراد معتاد به مواد مخدر، محرک و غیر معتاد تفاوت وجود داردنتایج تحلیل واریانس نشان داد 

45/118=F)شناختی در افراد معتاد به مواد مخدر، محرک و غیر معتاد تفاوت وجود دارد . بین انعطاف پذیری(01/0=p 09/27؛=F).  برای
غیر گروه بین یافتن منشا تفاوت در گروهها آزمون تعقیبی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد در کارکرد اجرایی تفاوت 
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نیز تفاوت  انعطاف پذیری شناختی(. در p= 05/0معنادار است )محرک  معتاد به مواد و   به مواد مخدر معتادمحرک، و معتاد به مواد و  معتاد
 (.p= 05/0معنادار است )محرک  معتاد به مواد و   معتاد به مواد مخدرمحرک، و معتاد به مواد و  غیر معتادبین گروه 

 

 بحث

معتاد انجام معتاد به مواد مخدر، محرک و غیر و کارکرد اجرایی در افرادپذیری شناختی حاضر با هدف تعیین تفاوت انعطاف پژوهش
ته موید این است معتاد تفاوت وجود دارد. این یافمعتاد به مواد مخدر، محرک و غیر پذیری شناختی در افرادنتایج، بین انعطاف بر اساسشد. 

کنند. این الت فقط از یک راه حل استفاده میارند و در برابر مشکپذیری شناختی مشکل دکننده مواد محرک در انعطافکه بیماران مصرف
پذیری شناختی پیشانی موجب اختالل در انعطاف-مواد بخصوص مواد محرک با ایجاد آسیب در عملکرد لوب پیشمصرف  نتیجه نشان داد

( مبنی بر اینکه نقص در 2009( و سالو و همکاران )2008(، هومر و همکاران )2007های بایسی و الندن )شود. این یافته با یافتهدر افراد می
کنندگان مزمن مواد وجود دارد، هماهنگ است. همچنین این نقایص عملکرد شناختی و نابهنجاری ساختاری لوب جلوی پیشانی در مصرف

هایی را در لوب یزوفرنیا که آسیبهایی مانند اسکپیشانی و اختالل-هایی را در عملکرد قشر پیشدر افراد غیروابسته به مواد که آسیب
های توجه، ( نشان دادند مصرف مواد، حوزه2002( مشابه است. پائو و همکاران )2006فرونتال دارند )شاد، تامینگا، کلوم، هاس و کشاوان، 

 .باشدکند که با نتایج پژوهش حاضر همسو میپذیری را مختل میکنترل تکانه و انعطاف
با مناطق مغزی درگیر در حافظه و یادگیری  کنند مصرف مزمن مواد مخدرهای اخیر مطرح میبرخی نظریهدر تبیین این یافته 

 ( مرتبط است.2010و هیپوکامپ ) لو، زاو، کانگ و همکاران، ( 2009،  ، خی، شوآ، خی، فو، لی، فان، ما و لیهمچون قشر فرونتال )یانگ

له مواد مخدر از طریق تاثیر بر روی نواحی هیپوکامپی و ساختارهای قشر پیش پیشانی مختل یعنی با توجه به فرایندهای شناختی که به وسی
شوند، نشان داده شده است مواد مخدر ممکن است فرایند آپوپتسیس )مرگ سلولی برنامه ریزی شده( و بازداری نوروژنز )تشکیل بافت می

   (.2012 ،عصبی( را افزایش دهد )نیبرگ
کارکرد اجرایی در افراد معتاد به مواد مخدر، محرک و غیرمعتاد تفاوت وجود دارد. یافته به دست آمده با نتایج پائو  نتایج بین بر اساس

(، بالیز 2003(، آهارانویچ و همکاران )1389(، ورجو و گارسیا )به نقل از امینی، 2005(، بوال )2002(، بوال، رابینز و رابرتز )2002و همکاران )
(، صالحی، افشار، 1392ی، کالرک، مهتا، جویز و کینگ )به نقل از صالحی، افشار، مقتدایی، تسلیمی، سالمت و ابراهیمی،(، پاسیت2008)

( 2010(، کرین )1993( و الوی و واندنهوت )2000(، دارک سیمس، نس دونالد و ویچیز )1392مقتدایی، تسلیمی، سالمت و ابراهیمی )
 باشد. ( غیرهمسو می1391ه پوش، ربیعی و وکیلی )همسو و با نتایج قاسمی، کیانی، زر

( و اسپکا، فینک بینر، لودمان، 2002(، مینتزر و استیتزر )2007گارسیا )-گارسیا و پرز-های وردجوها با یافتههمچنین این یافته
(، 1387اصغری، دژکام، آزاد فالح )(، 1391(، نریمانی )2005(، الندوکوئیست )2011(، الفونسو و همکاران )2000لیفرت،کلویگ وگاستپار )

(، سیمون و همکاران 2010(، سیمون و همکاران )1384(، رحمانیان و همکاران )1993(، الوی و واندنهوت )2006پروسر و همکاران )
(، فیشبین 2002) های پائو و همکاران( همسو و با یافته2008( و فیلد و کوکس )2009و همکاران ) (، سالو2007(، سالو و همکاران )2000)

 (، ناهمخوان است.1387و همکاران )به نقل از اصغری، دژکام و آزاد فالح، 
( نشان دادند 2011(، وان هولست و اسچیلت )2007گارسیا )-گارسیا و پرز-(، وردجو2011(، هیمن )2011های لویس )نتایج پژوهش

ای که اخیراً شود. فرضیهکنندگان میبه کارکردهای اجرایی مصرفمصرف مواد مخدر باعث تخریب نواحی پیش پیشانی و در نتیجه آسیب 
-در خصوص کارکردهای اجرایی افراد وابسته به مواد مورد بحث واقع شده بر نقش آسیب در کارکردهای اجرایی در اعتیاد به مواد تاکید می

های مصرف یب در کارکردهای اجرایی از مشخصههای مختلف مغزی نشان داده است آسکند. تغییرات فیزیولوژیک و ساختاری در قسمت
ریزی، حافظه کاری، کنترل هیجان، های برنامهها و فعالیتای در مهارتکارکرد اجرایی، نقش برجسته .(1388مواد و الکلیسم است )امینی، 

رجاماندگی، نقص در شروع و ناتوانی در کند. اختالل در کارکردهای اجرایی در برگیرنده دمهار، انتقال و همچنین شروع و پیگیری ایفا می
؛ نبس، به نقل از پنتالیس، جیدلسکی، ساالدین و 2003های نامناسب از عوارض شایع اعتیاد شناختی است )اریکسون و همکاران، مهار پاسخ

مصرف کننده مواد به ویژه  های روانشناختی بیشتر در بیماراندهد آسیبرسد بهترین تبیین نتیجه حاضر نشان می(. به نظر می2002بک، 
 گذارد. های روزانه این افراد تاثیر میهای شناختی بر فعالیتدر کارکردهای اجرایی است و از این رو، آسیب
( معتقدند مصرف مواد مانند کوکائین، بر ساختارهای مغزی که 2004، به نقل از گاراوانا، 2003در همین راستا، ماتوچیک و همکاران )

های متابولیکی و ساختاری در گذارد. در این راستا، مشخص شده مصرف مکرر کوکائین، با ناهنجاریفتار نقش دارند، تاثیر میدر کنترل ر
گذارند. همچنین مشخص شده مصرف کنندگان نواحی از جمله لوب قطعه پیش پیشانی که نقش به سزایی در کنترل اجرایی دارند، اثر می

دهند )اسکالفینی و همکاران، به های ارزیابی سطح کارکرد اجرایی نشان میروانشناختی متعددی در آزمون های عصبدائمی کوکائین، نقص
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توان اظهار کرد از آنجایی که اختالل در عملکردهای اجرایی با به وجود آمدن (. در تبیین یافته به دست آمده می2004نقل از گاراوانا، 
وءمصرف کنندگان مواد در کنترل خود مشکل دارند، امکان دارد که اختالل در عملکرد اجرایی مشکالتی در کنترل خود مرتبط بوده و س

 نقش مهمی در ایجاد کنترل ناپذیری مصرف مواد داشته باشد.
روبرو بوده است. نتایج پژوهش به نمونه مورد بررسی قابل تعمیم است و در تعمیم آن به سایر  هاییپژوهش حاضر با محدودیت

های کارکرد اجرایی و شود شاخصباشد. پیشنهاد میصادفی محدودیت دوم پژوهش حاضر میتگیری غیرباید احتیاط کرد. نمونه هاگروه
 .ای مورد بررسی قرار گیردکننده مواد به صورت مقایسههای مختلف مصرفهای آتی در گروهژوهشپذیری شناختی در پانعطاف
 انجام و نتایج با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.هایی دیگر هایی روی نمونهپژوهش

پذیری شناختی به معتادان بخصوص معتادان مهارت حل مساله جهت تقویت انعطافگردد ساس یافته پژوهش حاضر پیشنهاد میبر ا
حرک که جهت ترک به های اجرایی برای معتادان به مواد مخدر و مهایی در زمینه تقویت کارکردآموزش مواد محرک آموزش داده شود.

هایی در زمینه کنند، داده شود. همچنین برای معتادان به مواد مخدر و محرک در حال ترک آموزشراکز اقامتی یا سرپایی مراجعه میم
 تقویت حافظه کاری داده شود. 
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