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 Introduction: With the increasing use of computers and the Internet, computer game addiction
 has been suggested as a new psychiatric disorder. Much evidence has shown that at the level
 of neural circuits, computer game addiction is similar to drug addiction, although there
 are very few studies comparing brain functions. The present study aimed to compare cold
 executive functions between people addicted to gaming, patients addicted to drugs (Heroin
 and methamphetamine), and normal people. Materials and Methods: The sample consisted
 of 180 men (45 subjects in 4 groups of heroin-addicted patients, methamphetamine-addicted
 patients, people addicted to computer games, and normal people) who were selected by the
 available sampling method. N-back test, continuous performance test, and Passat test were
 used to determine visual working memory, sustained attention, and auditory working memory.
 Multivariate variance analysis and univariate variance analysis were used for data analysis.
 Results: The results showed that the values of visual working memory, sustained attention,
 and auditory visual working memory in substance-dependent groups were significantly lower
 compared to normal and game-dependent groups. Conclusion: It seems that the game-dependent
 group is completely similar to the normal group in terms of cold executive functions, and there
is no similarity between the game-dependent group and the substance-dependent groups.s
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چــــــــكيد  ه

واژه هاي کلیدي:

1- بازی های ویدئویی
2- اختالالت مرتبط با مواد

3- حافظه، کوتاه مدت

ــوان  ــه ای به عن ــای رایان ــازی ه ــه ب ــاد ب ــت، اعتی ــا و اینترن ــه ه ــتفاده از رایان ــش اس ــا افزای ــه: ب مقدم
یــک اختــالل روانپزشــکی جدیــد مطــرح شــده اســت. شــواهد زیــادی نشــان داده اســت کــه در ســطح 
ــه  ــت، اگرچ ــدر اس ــواد مخ ــه م ــاد ب ــابه اعتی ــه ای مش ــای رایان ــه بازی ه ــاد ب ــی، اعتی ــای عصب مداره
ــدف  ــا ه ــر ب ــه حاض ــود دارد. مطالع ــز وج ــای مغ ــه عملکرده ــورد مقایس ــی در م ــیار کم ــات بس مطالع
ــدر  ــواد مخ ــه م ــاد ب ــاران معت ــازی، بیم ــه ب ــاد ب ــراد معت ــن اف ــرد بی ــی س ــای اجرای ــه کارکرده مقایس
)هروئیــن و مــت آمفتامیــن( و افــراد عــادی انجــام شــد. مــوادوروشهــا: نمونــه شــامل 180 مــرد 
)45 نفــر در 4 گــروه بیمــاران معتــاد بــه هروئیــن، بیمــاران متامفتامیــن، افــراد معتــاد بــه بــازی هــای 
ــن  ــرای تعیی ــری در دســترس انتخــاب شــدند. ب ــه روش نمونه گی ــه ب ــود ک ــادی( ب ــراد ع ــه ای و اف رایان
ــون عملکــرد  ــون N-back، آزم ــدار و حافظــه کاری شــنیداری از آزم ــداری، توجــه پای حافظــه کاری دی
ــد  ــس چن ــل واریان ــا از تحلی ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــد. ب ــتفاده ش ــات اس ــون پاس ــته و آزم پیوس
ــر  ــه مقادی ــان داد ک ــج نش ــا: نتای ــد. یافتهه ــتفاده ش ــره اس ــک متغی ــس ت ــل واریان ــره و تحلی متغی
حافظــه  کاری دیــداری، توجــه پایــدار و حافظــه کاری دیــداری شــنیداری در گروه هــای وابســته بــه مــواد 
ــری: ــود. نتیجهگی ــر ب ــی داری کمت ــور معن ــازی به ط ــه ب ــته ب ــادی و وابس ــای ع ــا گروه ه ــه ب در مقایس
ــروه  ــابه گ ــاًل مش ــرد کام ــی س ــای اجرای ــر کارکرده ــازی از نظ ــه ب ــته ب ــروه وابس ــد گ ــر می رس به نظ
ــه مــواد وجــود نــدارد. ــازی و گــروه وابســته ب ــه ب عــادی اســت و هیــچ شــباهتی بیــن گــروه وابســته ب
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مقدمه
ــتفاده از  ــت و اس ــف نیس ــرای تعری ــانی ب ــوم آس ــاد1 مفه اعتی
ایــن اصطــالح بســیار بحث انگیــز می باشــد، امــا بــا ایــن 
حــال هــر گونــه وابســتگی بــه یــک مــاده یــا فعالیــت را اعتیــاد 
از  بازی هــای رایانــه ای، یکــی  بــه  می داننــد )1(. اعتیــاد 
مهمتریــن اعتیادهــای رفتــاری اســت کــه اخیــرا مــورد توجــه 
بســیاری از محققــان و متخصصــان بالینــی قــرار گرفتــه اســت. 
ــه ای  ــا تکان ــه ای اســتفاده مفــرط ی ــه بازی هــای رایان ــاد ب اعتی
ــا  ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــای ویدئوی ــر و بازی ه از کامپیوت
 ،5-DSM زندگــی روزمــره تداخــل ایجــاد کنــد )2(. براســاس
اختــالل اعتیــاد بــه بازي هــاي رایانــه ای عبارتســت از اســتفاده 
ــردن در  ــرکت ک ــراي ش ــت ب ــده از اینترن ــود کنن ــرر و ع مک
ــه منجــر  ــي ک ــه صورت ــان، ب ــا دیگــر بازیکن ــب ب ــا، اغل بازي ه
ــا  بــه آســیب یــا ناراحتی هــاي قابــل توجــه بالینــي گــردد و ب
5 معیــار )یــا بیشــتر( در طــی یــک دوره یــک ســاله مشــخص 
مي شــود. معیارهــاي تشــخیصي ایــن اختــالل شــامل اشــتغال 
ــل  ــرك، تحم ــم ت ــا، عالی ــه بازي ه ــد ب ــش از ح ــی بی ذهن
ــردن(،  ــازي ک ــه ب ــتر ب ــان بیش ــرف زم ــال ص ــوان مث ــه عن )ب
ــه  ــا، ادام ــه مندی ه ــایر عالق ــرل، از دســت دادن س ــدم کنت ع
ــرات خلقــي  ــازی علیرغــم تبعــات منفــی آن، تغیی ــه ب دادن ب
ــم مشــابه از  ــاي مه ــط، شــغل و جنبه ه و از دســت دادن رواب
ــن  ــباهت هایی را بی ــات، ش ــراً مطالع ــت. )3(. اخی ــي اس زندگ
ــکل  ــواد و ال ــرف م ــاز مص ــه س ــی زمین ــای عصب ــزم ه مکانی
ــف  ــری را توصی ــای کامپیوت ــت و بازی ه ــه اینترن ــاد ب و اعتی
ــرداری  ــات تصویرب ــر مطالع ــع ب ــرور جام ــک م ــد )4(. ی کردن
عصبــی انجــام شــده در زمینــه اعتیــاد بــه اینترنــت و 
ــازي  ــه ب ــاد ب ــه اعتی ــد ک ــان می ده ــه ای نش ــای رایان بازي ه
عصبــي  مدارهــاي  مولکولــي،  ســطح  در  رایانــه ای  هــاي 
و ســطح رفتــاري هماننــد اختــالل مصــرف مــواد اســت.

ــده  ــک بیمــاری مزمــن و عودکنن ــواد2 ی اختــالالت مصــرف م
ــه  ــه ب ــرد و جامع ــرای ف ــادی را ب ــای زی ــه هزینه ه ــت ک اس
همــراه دارد )5(. اختــالل مصــرف مــواد در DSM5 بــه صــورت 
مجموعــه ای از نشــانه های شــناختی، رفتــاری و فیزیولوژیکــی 
تعریــف می شــود کــه فــرد بــا وجــود مشــکالت قابــل مالحظــه 
ــم  ــی مه ــد. ویژگ ــه می ده ــرف را ادام ــواد، مص ــا م ــط ب مرتب
ــزی  ــای مغ ــی در مداره ــر اساس ــواد تغیی ــرف م ــالل مص اخت
اســت کــه ممکــن اســت حتــي بعــد از مســمومیت زدایی ادامــه 
ــط  ــای مرتب ــرض محرك ه ــرد در مع ــه ف ــی ک ــه و هنگام یافت
بــا مــواد قــرار دارد باعــث بازگشــت مکــرر و میــل شــدید بــه 
دارو شــود )3(. اعتیــاد بــه طــور فزاینــده ای بــه عنــوان یــک 
اختــالل مغــزی مزمــن و عــود کننــده مــورد توجــه قــرار گرفته 
اســت کــه باعــث ایجــاد آســیب های عصــب روان شــناختی از 
جملــه آســیب بــه کارکردهــای اجرایــی می شــود )6(. کارکــرد 
اجرایــی3 یــک سیســتم چنــد بعــدی اســت کــه پردازش هــای 

ــری  ــاف پذی ــه کاری، انعط ــه، حافظ ــون توج ــه همچ چندگان
شــناختی، نظــارت، رفتــار معطــوف بــه هــدف و تصمیم گیــری 
ــاك  ــرار می دهــد. همــان طــور کــه میی ــورد رســیدگی ق را م
و فریدمــن4 )2012( تعریــف کــرده انــد عملکردهــای اجرایــی 
هســتند  عمومــی  کنتــرل  مکانیزم هــای  از  مجموعــه ای 
ــد  ــاط دارن ــز ارتب ــال مغ ــره فرونت ــس پ ــا کرتک ــب ب ــه اغل ک
 .)7( می کننــد  تنظیــم  را  انســان  شــناخت  و  عملکــرد  و 
ــن  ــز بی ــی تمای ــرد اجرای ــی در عملک ــای اصل ــی از بحث ه یک
کنتــرل عاطفــی یــا پــاداش )یعنــی گــرم( در مقابــل شــناخت 
صــرف )یعنــی ســرد( می باشــد )8( که اخیــراً در ادبیــات نظری 
ــی  ــرد اجرای ــت )9(. عملک ــرده اس ــدا ک ــور پی ــی ظه و تجرب
ــه  ــوند ک ــناختی می ش ــای فراش ــامل عملکرده ــه ش ــرد5 ک س
درگیــر در پردازش هایــی هماننــد حــل مســاله، برنامــه ریــزی، 
ــرد  ــند و عملک ــوم می باش ــری مفه ــکل گی ــی و ش خودتنظیم
اجرایــی گــرم6 شــامل هماهنگــی شــناخت بــا انگیزش/هیجان، 
کنتــرل هیجــان، تکانشــگری و تصمیــم گیــری می شــود. 
ــداری  ــاد و نگه ــد در ایج ــی می توان ــرد اجرای ــص در عملک نق
ســوء مصرف مــواد نقــش داشــته باشــد )10(. بــه عنــوان 
مثــال نقــص عملکــرد اجرایــی در ســنین پاییــن مصــرف مــواد 
ــن  ــرد در بی ــه عملک ــد. مقایس ــی می کن ــده را پیش بین در آین
ــراد  مصــرف کننــدگان مــواد، بســتگان فامیــل غیرمعتــاد و اف
ــد  ــی می توان ــرد اجرای ــص در عملک ــد نق ــان می ده ــالم نش س
یــک اندوفنوتایــپ شــناختی مرتبــط بــا آســیب پذیری نســبت 
ــی  ــرد اجرای ــص در عملک ــد )11(. نق ــواد باش ــرف م ــه مص ب
ــی  ــر بالینــی و پایبنــدی درمان ــج بدت ــا عــود، نتای همچنیــن ب
ــات  ــدید در صدم ــده تش ــاهده ش ــاط دارد، مش ــف ارتب ضعی
عملکــرد اجرایــی در طــول پرهیــز اولیــه می توانــد منجــر بــه 
ــرد  ــی در عملک ــات نشــان داده ناتوان ــود )12(. مطالع ــود ش ع
ــی  ــته اصل ــوان هس ــه عن ــخ ب ــازداری پاس ــوع ب ــی از ن اجرای
ــده  ــه نشــان دهن ــه می شــود )13( ک ــا در نظــر گرفت اعتیاده
رفتارهــای وســواس گونــه جســتجوی مــاده و مدیریــت ضعیــف 
در هنــگام دیــدن نشــانه هــای مرتبــط بــا اعتیــاد اســت )14(. 
ــای  ــن جنبه ه ــتفاده از fMRI ارتباطــی را بی ــا اس ــات ب مطالع
ســرد عملکــرد اجرایــی و فعالیت هــای غیــر طبیعــي سیســتم 
ــن  ــد. در ای ــان داده ان ــواد نش ــه م ــته ب ــراد وابس ــزی در اف مغ
ــا  ــش ی ــاده افزای ــن م ــات ســوءمصرف کنندگان از چندی مطالع
کاهــش غیرطبیعــی را در نواحــی DLPFC، OFC، گیجگاهــی-

ــه کاری  ــک های حافظ ــرای تس ــن اج ــه در حی ــه و مخچ آهیان
ــری  ــای انعطاف پذی ــک ه ــخ )16( و تس ــازداری پاس )15( و ب
شــناختی )17( نشــان داده انــد. دیــده شــده اســتفاده طوالنــی 
از کوکائیــن بــا صدمــات شــناختی در بیشــتر حوزه هــای 
عملکــرد اجرایــی گــرم و ســرد از جملــه توجــه پایــدار، 
ــاط دارد  ــری ارتب ــه کاری و تصمیم گی ــخ، حافظ ــازداری پاس ب
ــی  ــای اجرای ــداری در عملکرده ــص پای ــن نواق )18(. همچنی

1 Addiction
2 Substance Use Disorders
3 Executive Function

4 Miyake & Friedman
5 Cool Executive Performance
6 Hot Executive Performance
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در اســتفاده کننده هــای مــواد افیونــی، متآمفتامیــن یــا الــکل 
دیــده شــده اســت )12(. دیــده شــده نقــص در تصمیــم گیــری 
ــاط دارد  ــدد دارو ارتب ــود مج ــر ع ــری در براب ــیب پذی ــا آس ب
ــرداری نشــان داده بیمارانــی کــه  )19(. دیگــر شــواهد تصویرب
 VMPC دچــار صدمــات ســاختاری و عملکــردی در کرتکــس
ــر  ــد خط ــت، بودن ــری اس ــر در تصمیم گی ــه درگی ــه ناحی ک
باالتــری در عــود مجــدد دارو داشــتند )20(. مقایســه دو گــروه 
افــراد عــادی و اســتفاده کنندگان مفــرط اینترنــت نشــان داده 
ــا مکانیزم هــای  ــی ب ــد اســتفاده مفــرط از بازی هــای اینترنت ان
غیرعــادی عصــب زیســتی در نواحــی OFC، اســترایتوم و 
نواحــی حســی کــه بــا کنتــرل تکانــه، پــردازش پــاداش نمایش 
بدنــی تجــارب قبلــی همــراه هســتند، ارتبــاط دارد. همچنیــن 
ــه  اســتفاده کنندگان مفــرط تکانشــگری بیشــتری را نســبت ب
ــگری  ــازی و تکانش ــدت ب ــن ش ــتند و بی ــرل داش ــروه کنت گ
ــا  ــراد ب ــده شــده اف ــه دســت آمــد )21(. دی ارتبــاط مثبتــی ب
اعتیــاد بــه اینترنــت صدماتــی را در توانایــی کنتــرل اجرایــی در 
مقایســه بــا گــروه کنتــرل داشــتند )22(. دانــگ7 و همــکاران 
ــی در  ــای ویدئوی ــادان بازی ه ــدند در معت ــه ش )2013( متوج
ــی دچــار مشــکل  ــرد اجرای ــه تســک اســتروپ عملک پاســخ ب
می باشــد کــه بیشــتر بیانگــر اهمیــت کنتــرل تکانــه و 
بــازداری رفتــاری ضعیــف در ایــن گــروه می باشــد )23( .

ــب مطــرح شــده، شــواهد پژوهشــی متعــددی  براســاس مطال
بیانگــر اختــالل در انــواع کارکردهــای اجرایــی بیمــاران 
ــز در  ــیعی نی ــای وس ــتند و پژوهش ه ــواد هس ــه م ــته ب وابس
ــه گســترش  ــا توجــه ب ایــن زمینــه انجــام شــده اســت؛ امــا ب
کاربــرد کامپیوتــر و اینترنــت در ســال هــای اخیــر و بــه 
تبــع افزایــش گرایــش بــه بازی هــای رایانــه ای در بیــن 
ــوان  ــه عن ــه ای ب ــازی رایان ــه ب ــاد ب ــان، اعتی ــان و جوان نوجوان
یــک اختــالل اعتیــاد رفتــاری بــه تازگــی مــورد توجــه 
متخصصــان بالینــی قــرار گرفتــه اســت. پژوهش هــا در زمینــه 
ــب  ــی عص ــبب شناس ــژه س ــه وی ــه ای ب ــازی رایان ــالل ب اخت
ــالل  ــا اخت ــا و شــباهت های آن ب شــناختی و بررســی تفاوت ه
ــر  ــتند. ب ــاب هس ــدود و کمی ــیار مح ــواد بس ــه م ــتگی ب وابس
ــه واحــدی  ــچ مطالع ــوز در هی ــع، هن ــرور جام ــک م اســاس ی
ــدار و حافظــه  ــی ســرد از قبیــل توجــه پای کارکردهــای اجرای
ــای  ــه بازی ه ــته ب ــراد وابس ــداری در اف ــنیداری و دی کاری ش
رایانــه  ای و بیمــاران وابســته بــه موادمقایســه نشــده اســت. چــه 
ــای  ــن نقص ه ــباهت ای ــزان ش ــق می ــدن دقی ــکار ش ــا آش بس
شــناختی در افــراد وابســته بــه بــازی و افــراد وابســته بــه مــواد 
بتوانــد در طراحــی پروتکل هــای درمانــی ســودمند بــرای 
ــده باشــد.  ــد در حــال گســترش کمک کنن ــن اختــالل جدی ای
ــص در  ــا نق ــه آی ــود ک ــرح می ش ــش مط ــن پرس ــن، ای بنابرای
ــای  ــه بازی ه ــته ب ــراد وابس ــرد در اف ــی س ــای اجرای کارکرده
ــه مــواد اســت؟ از ایــن رو،  آنالیــن مشــابه بیمــاران وابســته ب
هــدف پژوهــش حاضــر مقایســه کارکردهــای اجرایــی ســرد در 

ــته  ــاران وابس ــا بیم ــه ای ب ــای رایان ــه بازی ه ــته ب ــراد وابس اف
بــه مواد)هروئیــن و متآمفتامیــن( و گــروه بهنجــار اســت.

مواد و روش ها 
پژوهــش حاضــر از نــوع پژوهش هــای علــی- مقایســه ای 
اســت. جامعــه آمــاری گــروه بیمــاران وابســته بــه مــواد شــامل 
تمامــی مــردان وابســته بــه مــواد مراجعه کننــده )بــا تحصیالت 
ــا  ــنی 18 ت ــف س ــانس و طی ــر لیس ــم و حداکث ــل دیپل حداق
ــای  ــی کرمانشــاه و کلینیک ه ــه بیمارســتان فاراب 30 ســال( ب
تــرك اعتیــاد در ســطح شــهر کرمانشــاه در ســال 1396-97 
بودنــد؛ جامعــه آمــاری گــروه وابســته بــه بازی هــای رایانــه ای 
ــا  ــه ای )ب ــای رایان ــه بازی ه ــته ب ــردان وابس ــی م ــامل تمام ش
تحصیــالت حداقــل دیپلــم و حداکثــر لیســانس و طیــف 
ســنی 18 تــا 30 ســال( مراجعه کننــده بــه کافینت  هــای 
گیــم و کلینیک هــای روان شناســی در ســطح شــهر کرمانشــاه  
97-1396 بودنــد. افــراد بهنجــار شــامل افــرادی بودنــد 
قبیــل  جمعیت شــناختی)از  ویژگی هــای  لحــاظ  بــه  کــه 
ــه  ــر مطالع ــای دیگ ــا گروه ه ــیت( ب ــالت و جنس ــن، تحصی س
حاضــر همتــا شــدند. تعــداد کل نمونــه 180 نفــر بودنــد و هــر 
ــه  ــاران وابســته ب ــای بیم ــود )گروه ه ــر ب ــروه شــامل 45 نف گ
هروئیــن، بیمــاران وابســته بــه متآمفتامیــن، افــراد وابســته بــه 
بازی هــای رایانــه ای و بهنجــار(. اعضــای هــر گــروه بــه شــیوه 
ــا  ــاری خــاص آنه ــای آم ــری در دســترس از جامعه ه نمونه گی
ــی در  ــی کاف ــت بینای ــان از دق انتخــاب شــدند. جهــت اطمین
تکالیــف آزمایشــی شــرکت کنندگان شــامل افــرادی می شــدند 
ــه کوررنگــی8 نداشــتند.  کــه بینایــی آنهــا نرمــال و هیــچ گون

معیارهــای ورود گــروه وابســته بــه مــواد عبارتنــد از تشــخیص 
ــواد، نداشــتن مصــرف  ــه م ــالل وابســته ب ــی( اخت ــه )اصل اولی
مــواد ســایر مــواد مخــدر بــرای هــر کــدام از گروه هــای 
ــت  ــدت تح ــر، م ــال اخی ــول یکس ــواد در ط ــه م ــته ب وابس
درمــان گرفتــن )دوره تــرك( حداقــل 5 مــاه. همچنیــن، 
ــه کمــک تشــخیص بالینــی  ــاد ب ــا اعتی اختالل هــای همــراه ب
توســط روان پزشــک و روان شــناس بالینــی تشــخیص داده شــد 
ــه  ــکی از مطالع ــدید روان پزش ــای ش ــد اختالل ه ــراد واج و اف
ــه  ــته ب ــروه وابس ــای ورود گ ــدند.  معیاره ــته ش ــار گذاش کن
بازی هــای رایانــه ای عبارتنــد از تشــخیص اولیــه )اصلــی( 
اختــالل بازی هــای رایانــه ای، حداقــل ســابقه یــک ســال 
ــات  ــتر اوق ــه ای در بیش ــای رایان ــه بازی ه ــدید ب ــتگی ش وابس
ــواد. همچنیــن، اختالل هــای همــراه  روز، عــدم ســوءمصرف م
ــخیص  ــک تش ــه کم ــه ای ب ــای رایان ــه بازی ه ــاد ب ــا اعتی ب
بالینــی توســط روان پزشــک و روان شــناس بالینی و پرسشــنامه 
ــراد  ــد و اف ــخیص داده ش ــه ای تش ــای رایان ــه بازی ه ــاد ب اعتی
واجــد اختالل هــای شــدید روان پزشــکی از مطالعــه کنــار 
گذاشــته شــدند. مالك هــای ورود افــراد بهنجــار شــامل 
عــدم ســابقه بیمــاری روان پزشــکی در خــود و بســتگان 

7 Dong
8 Color-Blindness
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ــکی،  ــای روان پزش ــه داروه ــرف هرگون ــدم مص ــه اول، ع درج
عــدم وابســتگی بــه اینترنــت و بازی هــای رایانــه ای بــود. 
ــرای هــر ســه گــروه  ــه ب ــه مطالع معیارهــای ورود مشــترك ب
ــه  ــل ضرب ــوژی )از قبی ــکالت نورول ــتن مش ــدم داش ــامل ع ش
نرمــال،  بینایــی  بیولوژیکــی جــدی،  مغــزی، صــرع،...( و 
ــم و  ــل دیپل ــالت )حداق ــال، تحصی ــا 30 س ــن 18 ت ــن بی س
حداکثــر لیســانس( و رضایــت بــرای شــرکت در پژوهــش بــود. 
ــامل  ــروه ش ــه گ ــر س ــرای ه ــه ب ــروج از مطالع ــای خ معیاره
عــدم همــکاری در طــول انجــام تکالیــف شــناختی بــود. 

ابزار پژوهش
پرسشــنامه جمعیت  شــناختی: این پرسشــنامه شــامل اطالعات 
ــالت،  ــزان تحصی ــن، می ــل س ــه مث ــناختی پای ــت ش جمعی
ســابقه بســتری، ســابقه دریافــت شــوك، مــدت زمــان ســپری 
شــده از دریافــت تشــخیص روان پزشــکی و مصــرف داروهــای 
اخیــر بــود. همچنیــن شــامل پرســش هایی از قبیــل تاریخچــه 
ــزی و  ــه مغ ــل ضرب ــی )مث خالصــه ای از شــرایط نوروبیولوژیک
ــه  ــه و ب ــن پرسشــنامه جهــت غربالگــری اولی ــود. ای تشــنج( ب
منظــور کنتــرل معیارهــای ورود بــه پژوهــش حاضــر طراحــی 
ــراز  ــه و اح ــت آگاهان ــتن رضای ــورت داش ــراد در ص ــد. اف ش
معیارهــای ورود، مجــوز شــرکت در پژوهــش حاضر را داشــتند.

پرسشــنامه اعتیــاد بــه بازی هــای آنالیــن9: پرسشــنامه  اعتیــاد 
ــون  ــت و پیرام ــه اس ــامل 26 گوی ــن ش ــای آنالی ــه بازی ه ب
ــن طراحــی  ــا اســتفاده از بازی هــای آنالی مشــکالت مرتبــط ب
شــده اســت )24(. هــر گویــه ایــن مقیــاس در یــک طیــف پنــج 
ــا »همیشــه« نمره گــذاری می شــود و  درجــه ای از »هرگــز« ت
نمــره آن از 18 تــا 90 متغیــر اســت. نمره باالتــر در این مقیاس 
نشــان دهنــده ســطوح بــاالی اعتیــاد بــه بازی هــای رایانــه ای 
اســت. نظــری و همــکاران )25( ویژگی هــای روانســنجی ایــن 
پرسشــنامه را مــورد بررســی قــرار دادنــد؛ بــرای بررســی پایایی 
ابــزار از روش هــای همســانی درونــی و پایایــی بازآزمایــی 
ــه  ــنامه 0/85 ب ــن پرسش ــاخ ای ــای کرونب ــد. آلف ــتفاده ش اس
ــانی  ــزار از همس ــن اب ــد ای ــان می ده ــه نش ــد ک ــت آم دس
درونــی قابــل قبولــی برخــوردار اســت. آلفــای کرونبــاخ خــرده 
ــه دســت  ــا 0/86 ب مقیاس هــای پرسشــنامه نیــز بیــن 0/60 ت
ــات  ــزار، اطالع ــی اب ــی بازآمای ــور بررســی پایای ــه منظ ــد. ب آم
حاصــل از دو بــار اجــرای پرســش نامــه بــه فاصلــه یــک هفتــه 
ــتگی 0/81  ــب همبس ــه ضری ــت ک ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس م
ــن  ــی بازآزمایــی مناســب پرسشــنامه اســت. ای حاکــی از پایای
پرسشــنامه صرفــاً همــراه بــا مصاحبــه بالینــي بــراي غربالگــري 
ــد.  ــتفاده ش ــازي اس ــه ب ــته ب ــراد وابس ــه اف ــخیص اولی و تش
آزمــون ان بــک :تکلیــف ان بــک نخســتین بــار در ســال 1985 
ــرای  ــون ب ــن آزم ــت. ای ــده اس ــي ش ــر10 معرف ــط کرچن توس
ــد  ــرد. رون ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــی حافظــه کاری م ارزیاب

کلــی تکلیــف بــر ایــن قــرار اســت کــه دنبالــه ای از اعــداد بــه 
ــی  ــه می شــود و آزمودن ــی ارائ ــه آزمودن ــه گام ب صــورت گام ب
بایــد بررســی کنــد کــه آیــا عــدد ارائــه شــده فعلــی بــا محــرك 
ــا  ــون ب ــن آزم ــر. ای ــا خی ــی دارد ی ــل از آن همخوان n گام قب
مقادیــر مختلــف n صــورت مــی پذیــرد کــه بــا افزایــش میــزان 
ــه از  ــن مطالع ــزوده می شــود. در ای ــف اف ــر دشــواری تکلی n ب
ســه ســطح 1، 2 و n 3 اســتفاده شــده اســت. بدیــن ترتیــب 
در تکلیــف back )n-1=1( آخریــن عــدد ارائــه شــده بــا عــدد 
ــن  ــف back n-2=2، آخری ــود، در تکلی ــه می ش ــی مقایس قبل
عــدد ارائــه شــده بــا 2 عــدد قبــل مقایســه شــده، و در تکلیــف 
ــل  ــدد قب ــا 3 ع ــده ب ــه ش ــدد ارائ ــن ع back )n-3=3(، آخری
ــواع  ــه ان ــت ک ــی از آن اس ــات حاک ــود. مطالع ــه می ش مقایس
ــری در  ــه کارگی ــت ب ــی قابلی ــه خوب ــف ب ــن تکلی ــف ای مختل
مطالعــات آزمایشــگاهی حافظــه کاری و ســایر کنش هــای 
شــناختی نظیــر هــوش ســیال را دارد چنانکــه کیــن11 و 
ــه  ــون ب ــن آزم ــی ای ــد روای ــزارش می کنن ــران )26( گ دیگ
عنــوان شــاخص ســنجش عملکــرد حافظــه کاری بســیار قابــل 
 back ــري قبــول اســت. در مطالعــه حاضــر از نســخه کامپیوت
-1 اســتفاده شــده اســت کــه در آن 120 عــدد شــامل ارقــام 
ــي  ــه زمان ــا فاصل ــي ب ــه تصادف ــورت نمی ــه ص ــه ب ــا ن ــک ت ی
ــوند.  ــي ش ــر م ــگر ظاه ــه نمایش ــز صفح ــر مرک ــه ب دو ثانی
 :)PASAT(آزمــون گام بــه گام جمــع بنــدي توالــي شــنیداري
ــه بیشــتر  ــف شــناختي اســت ک ــک تکلی ــون پاســات12 ی آزم
اطالعــات،  پــردازش  ســرعت  و  فرآینــد  بررســي  بــراي 
ــات در  ــردازش اطالع ــزان پ ــت و می ــه، ظزفی ــداري توج نگه
ــال  ــول13 در س ــط گراون ــه  توس ــي رود ک ــه کار م ــه ب حافظ
1977 تهیــه و تدویــن شــد. آزمــون پاســات شــامل 61 عــدد 
ــي 3  ــل زمان ــي و در فواص ــکل صوت ــه ش ــه ب ــد ک ــي باش م
ــود  ــته مي ش ــي خواس ــود. از آزمودن ــي ش ــش م ــه اي پخ ثانی
ــرا در حافظــه خــود نگــه  ــدد، آن ــس از شــنیدن هــر ع ــه پ ک
ــرده و  ــع ک ــنود، جم ــه مي ش ــدي ک ــدد بع ــا ع ــته و ب داش
حاصــل جمــع آن را بالفاصلــه اعــالم نمایــد. نمــره ایــن 
ــا 60(  ــت )از 1 ت ــاي درس ــخ ه ــداد پاس ــاس تع ــون براس آزم
ــون  ــازي آزم ــه روش دونیمه س ــار ب ــردد. اعتب ــي گ ــن م تعیی
0/96 و آلفــاي کرونبــاخ برابــر 0/9 محاســبه شــده اســت )27(. 
آزمــون عملکــرد مــداوم: ایــن آزمــون در 1956 توســط رازولــد 
و همــکاران تهیــه شــد. هــدف آزمــون، ســنجش حفــظ توجــه، 
ــودن، توجــه و تمرکــز اســت. در  ــه زنــگ ب مراقبــت، گــوش ب
تمــام فرم هــاي ایــن آزمــون، آزمودنــي بایــد بــراي مدتــي توجه 
خــود را بــه یــک مجموعــه محــرك نســبتا ســاده، دیــداري یــا 
ــدف،  ــرك ه ــور مح ــگام ظه ــد و در هن ــب کن ــنیداري جل ش
ــه دهــد. در آزمــون  ــا فشــار یــک کلیــد، پاســخ خــود را ارائ ب
ــه  ــرك ارائ ــه، در کل 150 مح ــن مطالع ــده در ای ــتفاده ش اس
مــي شــود کــه 20 درصــد آنهــا محــرك هــدف )محرکــي کــه 

9 Problematic Online Gaming Questionnaire
10 Kerechner
11 Kane
12 Paced Auditory Serial Addition Test
13 Gronwell
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آزمودنــي بایــد بــه آن پاســخ دهد( اســت. مــدت زمــان ارائه هر 
محــرك 200 هــزارم ثانیــه و فاصلــه ارائــه بیــن هــر دو محــرك 
1 ثانیــه اســت. متغیرهــاي ایــن ازمــون عبارتســت از خطــاي 
حــذف )فشــار نــدادن کلیــد هــدف در برابــر محــرك هــدف(، 
ــر  ــرك غی ــر مح ــد در براب ــار دادن کلی ــکاب )فش ــاي ارت خط
هــدف(، زمــان واکنــش )میانگیــن زمــان واکنــش پاســخ هاي 
صحیــح در برابــر محــرك برحســب هــزارم ثانیــه( )28(. 

یافته ها

ــراد  در ایــن مطالعــه ابتــدا ویژگی هــای جمعیــت شــناختی اف
ــرای تحلیــل داده هــا از  مــورد بررســی قــرار گرفــت ســپس ب
روش تحلیــل واریانــس چنــد متغیــری و تحلیــل واریانــس تک 
متغیــره اســتفاده گردیــد. تحلیــل آزمــون ها بــا اســتفاده از نرم 
ــناختی  ــای جمعیت ش ــد.  ویژگی ه ــام ش ــزار SPSS 24 انج اف
ــه  ــته ب ــروه وابس ــن، گ ــه هروئی ــته ب ــروه وابس ــه )گ کل نمون
ــروه  ــه ای و گ ــای رایان ــه بازی ه ــروه وابســته ب ــن، گ متامفتامی
بهنجــار( در جــدول 1 و جــدول 2 گــزارش شــده اســت. همــان 
طــور کــه در جــدول 1 و جــدول 2 مشــاهده می شــود، میــان 
گروه هــای وابســته بــه مــواد )هروئیــن و متآمفتامیــن(، گــروه 
وابســته بــه بــازی و گــروه بهنجــار از لحاظ تحصیــالت، وضعیت 
ــدارد.  تاهــل و ســن هیــچ تفــاوت آمــاری معنــاداری وجــود ن

جــدول 3 شــاخص های توصیفــی مربــوط بــه متغیرهــای توجــه 

پایــدار )خطــای ارتــکاب، خطــای حــذف، نمــره کلــی بــازداری 
و زمــان واکنــش( و حافظــه کاري دیــداري و حافظــه کاري 
شــنیداري را در گــروه وابســته به بــازی، گروه وابســته هروئین، 
ــه شیشــه  و گــروه بهنجــار نشــان می دهــد. گــروه وابســته ب

بــرای مقایســه چهــار گــروه در متغیرهــای حافظــه کاري 
واریانــس  تحلیــل  آزمــون  از  پایــدار  توجــه  و  دیــداری 
چهــار  مقایســه  بــراي  شــد.  اســتفاده  متغیــری  چنــد 
آزمــون  از  شــنیداری  کاری  حافظــه  لحــاظ  بــه  گــروه 
آمــاري تحلیــل واریانــس تــک متغیــري اســتفاده شــد.

ــري  ــس چندمتغی ــل واریان ــون تحلی ــتفاده از آزم ــل از اس قب
بــرای حافظــه دیــداری پیــش فــرض هــای آن بررســی 
شــد. نتایــج آزمــون باکــس بیانگــر همســانی ماتریــس 
 ،P<0/05( ــود ــته ب ــای وابس ــس متغیره ــس – کوواریان واریان
M=13/10 ،F=1/42 باکــس( و نتیجــه آزمــون لویــن نیــز 
حاکــی از برقــراری مفروضــه برابــری واریانس هــای خطــا 
 ،)F  )3 و   176(  =2/10  ،)P<0/05(( پاســخ  )صحــت  بــود 
زمــان واکنــش))P<0/05(،0/73= )176 و F )3(. بنابرایــن 
کاربردآزمــون تحلیــل واریانــس چنــد متغیــری بالمانــع 
بــود. نتایــج آزمــون معنــاداری تحلیــل واریانــس چنــد 
متغیــری نشــان داد کــه اثــر گــروه بــر ترکیــب خطــی 
ــز،  ــدا ویکل ــود )0/10=المب ــی دار ب ــته معن ــای وابس متغیره
F=127/30  ،P> 0/0001 و 0/70= مجــذور اتــا(. مجــذور 

جدول 1- ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک گروه ها

جدول 2- ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک گروه ها
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جدول 3- شاخص های توصیفی حافظه فعال دیداري، حافظه فعال شنیداري و توجه پایدار به تفکیک گروه ها
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2020

ــد  ــاوت 70 درص ــن تف ــزان ای ــه می ــد ک ــان می ده ــا نش ات
اســت؛ یعنــی 70 درصــد واریانــس مربــوط بــه اختــالف بیــن 
گروه هــا در تاثیــر متقابــل متغیرهــای وابســته می باشــد.

ــه  ــود در هم ــاهده می ش ــدول 4 مش ــه در ج ــور ک ــان ط هم
مولفــه هــای حافظــه کاري دیــداري بیــن چهــار گــروه تفــاوت 
ــا،  ــن تفاوت ه ــتر ای ــي بیش ــراي بررس ــود دارد. ب ــادار وج معن
ــس  ــون پ ــي توکــي اســتفاده شــد. آزم ــس تعقیب ــون پ از آزم
ــروه  ــزان صحــت پاســخ گ ــه می ــي نشــان داد ک ــي توک تعقیب
ــه  ــن ب ــن و متآمفتامی ــروه هروئی ــا گ ــه ب ــار در مقایس بهنج
 P=0/0001( ــن ــروه هروئی ــود )گ ــتر ب ــي داری بیش ــور معن ط
 .))MD=50/82 و P=0/0001(متآمفتامیــن ،)MD14=46/51 و
ــا  ــه ب ــازي در مقایس ــروه ب ــخ گ ــت پاس ــزان صح همچنین،می
ــتر  ــي داری بیش ــور معن ــه ط ــن ب ــن و متآمفتامی ــروه هروئی گ
بــود )گــروه هروئیــن)P=0/0001 و MD=45/70(، متآمفتامیــن 
)P=0/0001 وMD=50((. همچنیــن، آزمــون توکــي زمــان 
واکنــش نشــان داد کــه میــزان زمــان واکنــش گــروه بهنجــار 
بــه  متآمفتامیــن  و  هروئیــن  گروه هــاي  بــا  مقایســه  در 
 P=0/002( طــور معنــي داری کمتــر بــود )گــروه هروئیــن
-59/56 و   P=0/001( متآمفتامیــن   ،)MD=-57/30 و 

=MD((. همچنیــن، میــزان زمــان واکنــش گــروه بــازي 
بــه  متآمفتامیــن  و  هروئیــن  گروه هــاي  بــا  مقایســه  در 
ــن)P=0/037 و  ــروه هروئی ــود )گ ــر ب ــي داری کمت ــور معن ط
.))MD=-45/58و  P=0/025( متآمفتامیــن   ،)MD=-43/31

ــه  ــرای توج ــري ب ــس چندمتغی ــل واریان ــام تحلی ــل از انج قب
پایــدار پیــش فــرض هــاي آزمــون بررســي شــد. نتایــج آزمــون 
باکــس بیانگــر همســانی ماتریــس واریانــس– کوواریانــس 
 )M box=23/74 ،F=1/27 ،P<0/05( متغیرهــای وابســته بــود

ــه  ــراری مفروض ــی از برق ــز حاک ــن نی ــون لوی ــه آزم و نتیج
 ،P<0/05( ــکاب ــای ارت ــا بود)خط ــای خط ــری واریانس ه براب
 =2/52  ،P<0/05( حــذف  F(، خطــای   )3 و   176(  =  1/08
)176 و 3( F(، زمــان واکنــش)P<0/05، 0/52= )176 و 3( 
F(.بنابرایــن کاربــرد آزمــون تحلیــل واریانــس چنــد متغیــری 
ــس  ــل واریان ــاداری تحلی ــون معن ــج آزم ــود. نتای ــع ب بالمان
چنــد متغیــری نشــان داد کــه اثــر گــروه بــر ترکیــب خطــی 
ــز،  ــدا ویکل ــود )0/70=المب ــی دار ب ــته معن ــای وابس متغیره
مجــذور  اتــا(.  مجــذور   =0/12 و   P=0/770  ،P>  0/001
ــد  ــاوت 12 درص ــن تف ــزان ای ــه می ــد ک ــان می ده ــا نش ات
ــه اختــالف بیــن  ــوط ب اســت؛ یعنــی 12درصــد واریانــس مرب
گروه هــا در تاثیــر متقابــل متغیرهــای وابســته می باشــد.

همــان طــور کــه در جــدول 5 مشــاهده می شــود تنهــا 
ــون  ــش آزم ــان واکن ــذف و زم ــاي ح ــای خط ــه ه در مولف
ــود  ــي دار وج ــاوت معن ــروه تف ــار گ ــن چه ــدار بی ــه پای توج
داشــت. بــراي بررســي بیشــتر ایــن تفاوت هــا، از آزمــون 
ــي  ــس تعقیب ــد.آزمون پ ــتفاده ش ــي اس ــي توک ــس تعقیب پ
ــار  ــروه بهنج ــذف گ ــاي ح ــزان خط ــه می ــان دادک ــي نش توک
ــور  ــه ط ــن ب ــن و متآمفتامی ــاي هروئی ــا گروه ه ــه ب در مقایس
و   P= هروئیــن)0/0001  )گــروه  بــود  کمتــر  معنــي داری 
 .))MD=-5/80 و   P=0/0001( متآمفتامیــن   ،)MD=-5/16
ــه  ــازي در مقایس ــروه ب ــذف گ ــاي ح ــزان خط ــن، می همچنی
ــي داری  ــور معن ــه ط ــن ب ــن و متآمفتامی ــاي هروئی ــا گروه ه ب
 ،)MD=-3/84 و  P=0/0001(هروئیــن )گــروه  بــود  کمتــر 
همچنیــن،   .))MD=-4/44و  P=0/0001( متآمفتامیــن 
ــان  ــزان زم ــه می ــش نشــان داد ک ــان واکن ــي زم ــون توک آزم
ــن  ــاي هروئی ــا گروه ه ــه ب ــار در مقایس ــروه بهنج ــش گ واکن
و متآمفتامیــن بــه طــور معنــي داری کمتــر بــود )گــروه 

جدول 4- تحلیل واریانس تک متغیره برای مقایسه میانگین نمرات گروه ها در هر یک از متغیرها )حافظه کاري دیداري(

جدول 5- تحلیل واریانس تک متغیره برای مقایسه میانگین نمرات گروه ها در هر یک از متغیرها )توجه پایدار(

14 Mean Difference
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 P=0/001(متآمفتامیــن ،)MD= -29/20 و P= 0/003(هروئیــن
ــروه  ــش گ ــان واکن ــزان زم ــن، می و MD=-30/42((. همچنی
ــه  ــن ب ــن و متآمفتامی ــاي هروئی ــا گروه ه ــه ب ــازي در مقایس ب
ــن )P=0/016 و  ــروه هروئی ــود )گ ــر ب ــي داری کمت ــور معن ط
.))MD=-25/69 و  P=0/01( متآمفتامیــن   ،)MD=  -  24/47

روش  از  پاســات  آزمــون  داده هــاي  تحلیــل  بــراي 
نتیجــه  شــد.  اســتفاده  راهــه  یــک  واریانــس  تحلیــل 
آزمــون لویــن نیــز حاکــی از برقــراری مفروضــه برابــری 
.)F )3 1/91 = )176 و ،P<0/05( واریانس هــای خطــا بــود

ــار  ــن چه ــود بی ــاهده می ش ــدول 6 مش ــه در ج ــور ک همان ط
گــروه تفــاوت بــه لحاظ حافظــه کاري شــنیداري تفــاوت معنادار 
وجــود دارد. بــراي بررســي بیشــتر ایــن تفــاوت، از آزمــون پــس 
تعقیبــي توکــي اســتفاده شــد. آزمــون پــس تعقیبــي توکــي 
نشــان داد کــه حافظــه کاري شــنیداري در گــروه بهنجــار 
ــور  ــه ط ــن ب ــن و متآمفتامی ــاي هروئی ــا گروه ه ــه ب در مقایس
معنــاداری قویتــر اســت )گــروه هروئیــن)P=0/0001 و 19/76 
=MD(، متآمفتامیــن )P=0/0001 و MD=20/20(. همچنیــن، 
حافظــه کاري شــنیداري در گــروه بازي در مقایســه بــا گروه هاي 
هروئیــن و متآمفتامیــن بــه طــور معنــاداری قویتــر اســت )در 
ــن )P=0/0001 و MD=18/89(، در  ــروه هروئی ــا گ ــه ب مقایس
.))MD=19/33 و P=0/0001( مقایســه بــا گــروه متآمفتامیــن

بحث و نتیجه گیری

هــدف از مطالعــه حاضــر مقایســه کارکردهــای اجرایــی ســرد 
ــواد و  ــه م ــاران وابســته ب ــا بیم ــازي ب ــه ب ــراد وابســته ب در اف
افــراد بهنجــار بــود. کارکردهــای اجرایــی ســرد بــا اســتفاده از 
آزمــون ان بــک بــراي ارزیابــي حافظــه دیداری،آزمــون عملکرد 
پیوســته بــرای ارزیابــی توجــه پایــدار و آزمــون پاســات بــرای 
ــج  ــت. نتای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــه کاری م ــی حافظ ارزیاب
نشــان داد کــه بــه لحــاظ کارکردهــای اجرایــی ســرد از 
ــدار و حافظــه کاری  ــداری، توجــه پای قبیــل حافظــه کاری دی
ــازی  ــه ب ــراد وابســته ب شــنیداری بیــن دو گــروه بهنجــار و اف
ــا  ــی کــه بیــن گــروه بهنجــار ب ــدارد. در حال ــی وجــود ن تفاوت
گروه هــای افــراد وابســته بــه مــواد و گــروه وابســته بــه بــازی 
ــون  ــه آزم ــر س ــواد در ه ــه م ــته ب ــراد وابس ــای اف ــا گروه ه ب

تفــاوت معنــادار قابــل مشــاهده اســت. بــه عبــارت دیگــر، نتایج 
پژوهــش حاضــر نشــان دادکــه بــه لحــاظ کارکردهــای اجرایــی 
ــای  ــا گروه ه ــاس ب ــواد در قی ــه م ــته ب ــای وابس ــرد گروه ه س
وابســته بــه بــازی و بهنجــار بــه شــدت دچــار نقــص هســتند.

مطالعاتــی کــه همســو بــا مطالعــه حاضــر بودنــد بیــان 
ــاد  ــا اعتی ــراد ب ــادی و اف ــرکت کنندگان ع ــن ش ــتند بی داش
اینترنــت تفاوتــی وجــود نــدارد )30 ،29(. حتــی مطالعاتــی از 
ــای  ــه بازی ه ــج را مطــرح می ســازند ک ــن نتای ــن دســت ای ای
ــه  ــا از جمل ــی توانایی ه ــود در برخ ــب بهب ــری موج کامپیوت
ــوند )32  ــه کاری می ش ــا حافظ ــردازش و ی ــرعت پ ــه، س توج
ــه دســت آمــده از دیگــر مطالعــات  ــج ب ــر اســاس نتای ،31(. ب
بــه نظــر می رســد وجــود متغیرهایــی همچــون ســن و 
هــوش مانــع از بــروز تاثیــرات مخــرب در افــراد بــا اعتیــاد بــه 
ــده  ــان داده ش ــه نش ــد )33(. چنانچ ــه ای باش ــای رایان بازی ه
بزرگســاالن در مقایســه بــا افــراد جوانتــر نواقــص معنــی داری 
ــد  ــان می دهن ــر نش ــطح باالت ــناختی س ــای ش را در مهارت ه
)34( و یــا دیــده شــده نوجوانــان پســر بیــن ده تــا 19 ســال 
ــیب  ــار آس ــد دچ ــی کنن ــازی م ــرف ب ــادی ص ــان زی ــه زم ک
می شــوند )35(. در مطالعــه حاضــر گــروه ســنی انتخــاب 
ــال  ــنی 22 س ــن س ــا میانگی ــوان ب ــراد ج ــه اف ــده در طبق ش
ــدم آســیب شــناخت  ــل ع ــد یکــی از دالی ــه می توان ــد ک بودن
ــه  ــه ک ــن یافت ــن ای ــد. همچنی ــر باش ــه حاض ــرد در مطالع س
ــت  ــراه اس ــه کاری هم ــف در حافظ ــا ضع ــواد ب ــه م ــاد ب اعتی
ــی  ــه دســت آمــده از مدل هــای حیوان ــا یافته هــای ب همســو ب
اســت کــه نشــان می دهــد مســمومیت عصبــی ناشــی از 
ــپ  ــای هیپوکام ــن در نورون ه ــه کوکائی ــواد از جمل مصــرف م
ــود  ــه کاری می ش ــیب در حافظ ــب آس ــال موج ــری فرونت و پ
)36(. مطالعــات تصویربــرداری نشــان داده انــد افــراد بــا مصرف 
مــواد از جملــه کوکائیــن در پاســخ بــه تســک های مربــوط بــه 
 inferior و dorsolateral prefrontal حافظــه کاری در نواحــی
parietal cortex ، فعالیــت کمتــری را نشــان می دهنــد )37(. 

ــد،  ــر نبودن ــه حاض ــا مطالع ــو ب ــه همس ــد ک ــی بودن مطالعات
ایجــاد  بــا  بازی هــا  از مطالعــات مدعی انــد  ایــن دســته 
ســبک زندگــی بــی تحرکــی موجــب کاهــش غیرمســتقیم در 
ــان  ــات بی ــن مطالع ــه ای ــوند )32(. از جمل ــا می ش توانایی ه
داشــتند افــراد بــا اختــالل اینترنــت دچــار صدماتــی در 

15 Formers

جدول 6- تحلیل واریانس تک متغیره برای مقایسه میانگین نمرات گروه ها در حافظه کاری شنیداری
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ــه  ــرات حافظ ــده نم ــده ش ــند )38(. دی ــه کاری می باش حافظ
ــا اختــالل  ــراد ب ــا و اف ــده در دو گــروه قماربازه ــه دســت آم ب
اینترنــت کمتــر از افــراد عــادی می باشــد )39(. شــواهد نشــان 
می دهنــد کــه تنهــا وجــود تلفــن همــراه هوشــمند شــخصی 
ــد )40(. و  ــرد در حافظــه کاری را کاهــش ده ــد عملک می توان
یــا دیــده شــده هــر چــی شــدت اعتیــاد به بــازی بیشــتر باشــد 
ــه نظــر می رســد  ــز بیشــتر اســت )41(. ب ــب حافظــه نی تخری
ــی  ــرات متفاوت ــناختی تاثی ــای ش ــا در فعالیت ه ــوع بازی ه ن
ــرات  ــا اث ــواع بازی ه ــی از ان ــده برخ ــده ش ــد. دی ــته باش داش
مخربــی بــر روی حافظــه دارنــد در حالــی کــه انــواع دیگــری از 
بازی هــا چنیــن اثراتــی ندارنــد )33(. بــه عنــوان مثــال دیــده 
شــده بــازی کننده هــای بازی هــای اکشــن عملکــرد خوبــی در 
تســک های مربــوط بــه توجــه دیــداری دارنــد )42(. بنابرایــن 
همــه انــواع بازی هــا اثــرات مشــابهی در عملکردهــای اجرایــی 
ــدارد. همچنیــن توجیــه دیگــری کــه وجــود دارد در تشــابه  ن
ــالل  ــا اخت ــراد ب ــده اف ــده ش ــت، دی ــوع در بازی هاس ــا تن و ی
ــالم  ــروه س ــا گ ــه ب ــازندگان15 در مقایس ــته س ــازی از دس ب
عملکــرد حافظــه کاری ضعیفتــری داشــتند )43(، و یــا افــراد 
ــد در  ــرای بازی هــای اکشــن آمــوزش دیدن غیرگیمــری کــه ب
تســک هــای مربــوط بــه توجــه دیداری-فضایــی کــه آموزشــی 
ندیــده بودنــد بهتــر عمــل کردنــد )44(. چنیــن نتایــج خاصــی 
ایــن حقیقــت را آشــکار مــی ســازد صــرف زمــان خیلــی زیــاد 
ــوط  ــی هــای مرب ــد توانای ــوع یکســانی از بازی هــا می توان ــا ن ب
ــد )41(. ــیب کن ــار آس ــه را دچ ــت حافظ ــظ و تقوی ــه حف ب

اعتیــاد عمدتــاً بــا پردازش هــای مربــوط بــه پــاداش و رهایــی 
بــه وســیله  فعالیــت  ایــن  و  دوپامیــن همــراه می باشــد 
ــس  ــد کرتک ــز همانن ــی مغ ــایر نواح ــک و س ــای لیمبی مداره
ــود )45(.  ــام می ش ــینگولیت انج ــی س ــیار قدام ــال و ش فرونت
ــد  ــی همانن ــناختی و انگیزش ــای ش ــن نواحــی در عملکرده ای
ــای  ــن فراینده ــخ و همچنی ــازداری پاس ــرل و ب ــم، کنت تنظی
هیجانــی دخیــل می باشــند. ایــن نواحــی همچنیــن بــه وســیله 
نشــانه های الــکل و دارو فعــال می شــوند کــه شــامل آمیگــدال، 
ــی  ــال کرتکــس، ســینگولیت قدام دورســولترال و اوربیتوفرونت
می باشــند )46(. مطالعــات مربــوط بــه اعتیــاد بازی هــای 
ــازی  ــه ب ــه در نتیج ــرد ک ــم ک ــواهدی را فراه ــی ش ویدئوی
طوالنــی مــدت، سیســتم پــاداش مغــز و دیگــر سیســتم هــای 
ــازداری  ــرل و ب ــت دادن کنت ــطه از دس ــه واس ــز ب ــط مغ مرتب
ــام  ــات انج ــن مطالع ــوند. همچنی ــی می ش ــتخوش تغییرات دس
شــده روی واکنــش پذیــری بــا نشــانه های بــازی، یــک الگــوی 

ــه مــواد نشــان  ــا بیمــاران وابســته ب فعــال ســازی مشــابه را ب
ــه  ــر اینک ــی ب ــود دارد مبن ــواهدی وج ــن ش ــد. همچنی می ده
درمــان دارویــی بــا داروهایــی هماننــد باپروپیــون می توانــد کــه 
ایــن فعالیــت را تغییــر دهــد و فعالیــت مغــزی ناشــی از نشــانه 
در اســتفاده کنندگان بیــش از انــدازه بــازی ویدئویــی را کاهــش 
دهــد همانطــور کــه ایــن اتفــاق در اســتفاده کنندگان وابســته 
ــه نظــر می رســد  ــن ب ــد )2(. بنابرای ــن روی می ده ــه نیکوتی ب
اســتفاده طوالنــی مــدت از سیســتم پــاداش دوپامیــن مغــز در 
نتیجــه بــازی ویدئویــی شــبیه اســتفاده کنندگان مــواد و الــکل 
باشــد )47(، و ایــن می توانــد قابــل قبــول باشــد افــرادی کــه 
معتــاد بــه بازی هــای ویدئویــی هســتند و لــذت زیــادی از آن 
ــزی باشــد. در  ــن مغ ــاد دوپامی ــل انتشــار زی ــه دلی ــد ب می برن
ایــن راســتا می تــوان گفــت شــباهت هــر دو اعتیــاد بــه مــواد 
و اعتیــاد بــه بــازی در شــکلی از لــذت و هیجــان بــاال آن قــرار 
دارد تــا در چارچوبــی از درگیری هــای شــناختی. چنانکــه 
ــد  ــواد می توان ــر خــالف مصــرف م ــازی ب ــی ب ــده شــد حت دی
بهبــود در عملکردهــای شــناختی را بــه همــراه داشــته باشــد. 
ــب  ــوم عص ــای عل ــر پژوهش ه ــد اکث ــر همانن ــش حاض پژوه
شــناختی بــا محدودیت هایــی همــراه اســت. اگرچــه ســعی بــر 
ایــن بــوده اســت کــه در هــر یــک از مراحــل پژوهــش اصــول 
ــتناد  ــل اس ــج قاب ــا نتای ــرد ت ــرار گی ــل ق ــاس عم ــی اس علم
ــال  ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــت آی ــه دس ــش ب ــوع پژوه ــورد موض در م
محدودیت هــای پژوهــش حاضــر قابــل تاکیــد اســت: نخســت، 
ــی  ــای اجرای ــل محدودیت ه ــه دلی ــر ب ــش حاض ــه پژوه نمون
تنهــا شــامل مــردان بــود. از ایــن رو، توصیــه می شــود کــه بــه 
منظــور افزایــش اعتبــار بیرونــی پژوهــش و قابــل تعمیــم بودن 
ــیت  ــر دو جنس ــامل ه ــه ش ــورد مطالع ــای م ــج، نمونه ه نتای
باشــد. دوم، گــروه نمونــه وابســته بــه مــواد در پژوهــش حاضــر 
بــه دلیــل محدودیت هــای اجرایــی، تنهــا شــامل افــراد وابســته 
ــه می شــود  ــن، توصی ــود. بنایرای ــن ب ــه متآمفتامیــن و هروئی ب
ایــن مطالعــه بــر گروه هــای دیگــر وابســته بــه مــواد )از قبیــل 
نیکوتیــن، الــکل، محــرك هــای دیگــر، توهــم زاهــا، ...( انجــام 
ــه  ــه اي مقایس ــای رایان ــه بازی ه ــته ب ــروه وابس ــا گ ــود و ب ش
شــود. ســوم، همــان طــوري کــه پیش تــر اشــاره شــد، آشــنایي 
قبلــي و درگیــري بــا کامپیوتــر در افــراد وابســته بــه بــازي تــا 
ــف  ــام تکالی ــا در انج ــر آنه ــرد بهت ــر عملک ــد ب ــدي مي توان ح
شــناختي اثرگــذار باشــد؛ بنابرایــن، بــراي بررســي دقیــق تــر 
ــن  ــز بی ــردي مغ ــاختاري و کارک ــابه هاي س تفاوت هــا و تش
افــراد وابســته بــه بــازي و بیمــاران وابســته بــه مــواد اســتفاده 
از ابزارهــاي پیشــرفته تــر علــوم اعصــاب پیشــنهاد مي گــردد.
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