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 مقدمه - 1- 1

اختالل روانی
1

ظیم هیجان، یا رفتار فرد مشخص بالینی قابل مالحظه در شناخت، تننشانگانی است که با اختالل  

نجمن روان (اکند اي عملکرد روانی را منعکس میشناخی، زیستی، یا رشدي زیربنشود و کژکاري در فرایندهاي روانمی

پزشکی آمریکا
2

تالالت سایکوتیک و نوروتیک بندي سنتی اختالالت روانی را به دو دسته اخطبق یک تقسیم ).2013، 

شود در آن ارتباط فرد با واقعیت مختل میشود که در مل میکنند؛ اختالالت سایکوتیک اختالالتی را شابندي میتقسیم

ماند. اختالالت طیف اسکیزوفرنی جزو اختالالت د با واقعیت دست نخورده باقی میرحالی که در اختالالت نوروتیک رابطه ف

  شود.ز جزو اختالالت نوروتیک محسوب میسایکوتیک و اختالالت افسردگی نی

است که ماهیت اساسی آن هنوز روشن نشده است و به  رنیاسکیزوف اختالل ترین اختالالت روانی وخیمیکی از شایع

شود، احتماال شود. هرچند که اسکیزوفرنی به مثابه یک بیماري واحد توصیف میسندرم نامیده می همین دلیل گاهی

شود که تظاهرات بالینی، شناسی ناهمگونی داشته، و بیمارانی را شامل میمرکب از یک گروه اختالالتی است که سبب

و روئیز سادوك ها یکسان نیست (سادوك،پاسخ درمانی و سیر بیماري آن
3

). یکی دیگر از اختالالت روانی که 2015، 

درصد) را در بین اختالالت روانی دارد اختالل افسردگی اساسی است (سادوك و  17باالترین شیوع طول عمر (حدود 

). اختالالت انگیزشی و شخصیتی نقش مهمی در توصیف معاصر از اسکیزوفرنی، به خصوص عالیم منفی، 2015همکاران، 

اس لذت، بی ارادگی، و فقدان معاشرت اجتماعی، که به شدت با نتیجه ضعیف درمان و اختالل عملکردي مانند فقدان احس

(بالنشارد، کرینگ، هوران، و گور همراه است، دارد
4

تواند توسط کاهش در رفتار نیز می اختالل افسردگی اساسی. )2011، 

ایش رفتار اجتنابی (مانند انزواي اجتماعیو یا فقدان تقویت مثبت و افز 6، از طریق نقص انگیزشی5گرایشی
7

توصیف شود  )

روزنهان و سلیگمن(
8

  ). 1390؛ ترجمه سیدمحمدي، 1995، 

کار گرفته شده  شناسی روانی به، در مطالعه طیف وسیعی از آسیبهاي اخیرکه در دهه یتنظریه حساسیت به تقو

جمله اختالل در انواع اختالالت روانی من یک چارچوب سودمند براي درك اختالالت انگیزشی و شخصیتی است

هاي عمده و روانشناختی از سیتم) که یک تبیین عصبRST( 9به تقویت ي حساسیتنظریهاسکیزوفرنی و افسردگی است. 

ي یک چارچوب یکپارچه براي نوروبیولوژي عنوان فراهم کنندهاي بهي شخصیت فراهم آورده است به طور فزایندهپایه

(کینز، رادمارکو و کویز ه رسمیت شناخته شده استشخصیت، ب
10

؛ به نقل از کور2013، 
11
آن توجه  نتیجه) که در2016،

ناتانحساسیت به تقویت (گري و مک نظریه تجربی قابل توجهی جلب کرده است. جدیدترین نسخه
12
- ور و مک؛ ک2000،
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) FFFS( 2انجماد-گریز-سیستم جنگه عبارتند از: روانشناختی عمده را فرض کرده است، ک) سه سیم عصب2012، 1ناتان

 3ساز رفتاريسیستم فعالشود؛ هاي آزارنده و بدون پاداش) فعال میکه توسط تمام اشکال محرك آزارنده (شامل محرك

)BASشود؛ و هاي پاداش دهنده و بدون تنبیه) برانگیخته می(شامل محرك آورهاي اشتهااشکال محرك ) که توسط همه

 (کور، شودفعال می  FFFSو  BASي حاالت در تعارض با هدف، بین) که توسط همهBIS( 4م بازداري رفتاريسیست

) نظریه حساسیت به تقویت را مطرح BASو  BISو FFFS( رفتاريا درنظر گرفتن این سه سیستم مغزي/). گري ب2016

هاي هیجانی متفاوت، چون ترس، اضطراب و به حالتها در فرد، کرد که به اعتقاد وي غلبه و فعالیت هریک از این سیستم

). 2000ناتان،(گري و مک گیردهاي متفاوتی را نیز در برمیهاي رویارویی و واکنشگردد و شیوهزودانگیختگی منجر می

 نیز )2014( نقص دارند. ملیک، شارپ و آلفانو BISاند که بیماران اسکیزوفرنیک در ) نشان داده2014( 5ردي و همکاران

دارند  BISمبتال به اختالل افسردگی اساسی، نسبت به گروه کنترل سالم، نمرات بسیار باالیی در  بیماران نشان دادند که

   وجود ندارد. BASاما تفاوتی بین دو گروه در 

از طرفی دشواري در تنظیم هیجان
6

 )ERDین حساسیت سیستم ) به عنوان مکانیسم توصیفی احتمالی در رابطۀ ب

شناسی روانی پیشنهاد شده است (بیجتبییر، بک، کالیس و واندریکنساز رفتاري و آسیبداري و فعالباز
7

تنظیم  ).2009، 

شود دار تعریف میاي از فرایندهاي مسئول براي حفظ تعادل بهینه انگیختگی عملکردهاي هدفعنوان مجموعههیجان به

(گراس
8

نسوما النگ، و؛ به نقل از اودرسکول، 2001، 
9

جورمن و گوتلیب). 2014، 
10
) معتقدند که افسردگی یک 2010( 

تواند ایجاد اختالل ناشی از تنظیم هیجان مختل است و کاهش مزمن عاطفه مثبت (که در اثر ناتوانی در تنظیم هیجان می

ان را در اي تنظیم هیجباشد. همچنین ادبیات پژوهشی نقش واسطههاي اصلی در تشخیص افسردگی میشود) جزو مالك

(کومپار، زاربو، شونین، گوردون، و مارکونیدهد  گیري و ایجاد افسردگی نشان میشکل
11

. نقص در تنظیم )2014، 

شناسی عنوان شده است (بالنشارد و همکاران، هیجانی در بیماران اسکیزوفرنیک نیز به عنوان یک عامل مهم در آسیب

2011.(  

اند شناختی مورد توجه قرار گرفته- روانی شدید به عنوان اختالالت عصبی هاياسکیزوفرنی و سایر بیماري همچنین

رمپفر و همکاران(
12

اي از محققان شناختی از سوي عده- ) و نقص در کارکردهاي نوروسایکولوژیک و عصبی2006، 

باتاچريمشخصه محوري اسکیزوفرنی (
13
و بوردیکماهون، هاي عمده و اساسی افسردگی (روسو، ) و از مولفه2015 ،

14
، 

هاي تنظیم هاي مغزي/رفتاري، شیوهاند. با توجه به مطالب فوق هدف پژوهش حاضر مقایسه سیستم) قلمداد شده2015

  هاي نوروسایکولوژیک در بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی، اختالل افسردگی، و افراد بهنجار بود.هیجان و بدکارکردي
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  بیان مسأله - 2- 1

ناخت، هیجان، درك و یا سایر پاتولوژي متغیر اما عمیقا گسلنده است که شسندرم بالینی با پسیکو زوفرنی یکاسکی

). در پنجمین ویراست راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت 2015گیرد (سادوك و همکاران، هاي رفتاري را فرا میجنبه

ها، توهمات، یک یا چند مورد از پنج زمینه هذیاندر هایی با نابهنجاري 2) اختالالت طیف اسکیزوفرنیDSM-5( 1روانی

پزشکی آمریکا، انجمن روانشود (هاي منفی مشخص میسیار آشفته یا نابهنجار، و نشانهتفکر (گفتار) آشفته، رفتار حرکتی ب

و ار آشفته، گفتها، توهمات، تفکر/هاي مثبت (شامل هذیاني نشانههاي اسکیزوفرنی را به دو دسته). معموال نشانه2013

ارادگی، نقص انگیزش، عدم راز هیجانی، فقدان احساس لذت، بیهاي منفی (شامل کاهش ابرفتار حرکتی نابهنجار) و نشانه

ها، فرد شود که درآناي را شامل میهاي نشانهدوره 3اختالل افسردگیکنند. جتماعی، و فقدان گفتار) تقسیم میمعاشرت ا

نامیده  4شود. عنصراساسی این اختالل، خلق غمگین بسیار باالست که ماللتغمگین می معموالً دستخوش خلق به شدت

هاي اي از دوره). اختالل افسردگی اساسی بدون سابقه1394؛ ترجمه سیدمحمدي، 2014 ،5شود (هالجین و ویتبورنمی

ي طول بکشد. بیماري که دچار دورهاقل دوهفته ي افسردگی اساسی باید حدهد. دورهدمانیا، مختلط، یا هیپومانی رخ می

اقل چهارعالمت از فهرستی شامل تغییرات اشتها و وزن، تغییرات خواب و شود، باید حدیافسردگی اساسی تشخیص داده م

 ي مرگ یا خودکشی را هم داشته باشدگیري، و افکارعودکنندهفعالیت، فقدان انرژي، احساس گناه، مشکل در تفکرو تصمیم

   ).2015(سادوك وهمکاران، 

اي و هاي اجتماعی، حرفههاي از عرصهاي هدفمند در طیف گستردهی با نقص در آغاز و تداوم فعالیتاسکیزوفرن

) و اعتقاد براین است که این مشکالت تا حد زیادي ناشی از 2011زندگی مستقل همراه است (بالنشارد و همکاران، 

)؛ بنابراین اختالالت انگیزشی نقش مهمی در توصیف معاصر از 2014مکاران، اختالل در انگیزش است (ردي و ه

ارادگی، و فقدان معاشرت اجتماعی، که به شدت با مانند فقدان احساس لذت، بیاسکیزوفرنی، به خصوص عالیم منفی 

اهمیت نظري و کاربردي ). با وجود 2011نتیجه ضعیف درمان و اختالل عملکردي همراه است، دارد (بالنشارد و همکاران، 

اختالالت انگیزشی در اسکیزوفرنی، دانش و آگاهی اندکی درباره مبانی روانشناختی و نوروفیزیولوژیک اختالل انگیزشی 

) و درك ما از آن 2014،  8؛ به نقل از هورن، واین، ماتیس، میلر، و گرین2010، 7؛ مدالیا و بریک2008، 6وجود دارد (بارچ

هاي مشترکی دارند که شامل وجود غم، پوچی، یا ویژگی 9تمام اختالالت افسردگی ).2014همکاران،  محدود است (ردي و

ر توانایی عمل کردن فرد تاثیر اي بطور قابل مالحظهییرات جسمانی و شناختی است که بهپذیر، همراه با تغخلق تحریک

رصد در جمعیت بزرگسال (کسلر، چیو، دملر، د 6/16، با شیوع در طول عمر 10گذارند. اختالل افسردگی اساسیمی

)، یک بیماري کالسیک 1394؛ ترجمه سید محمدي، 2014ورن، ؛ به نقل از هالجین و ویتب2005مریکانگاس، و والترز، 

شود و تغییرات واضح اي مشخص میهفته 2هاي مجزاي حداقل با دوره دهد کهبقه اختالالت افسردگی را نشان میدر ط

                                                
1 .Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
2 .Schizophrenia Spectrum Disorders 
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پزشکی آمریکا، انجمن روانشود (اي را شامل میو بهبودهاي بین دوره 1نباتی–هاي عصبیناخت، و کارکردعاطفه، شدر 

هاي هاي خلقی یا هیجانی، نشانهی وجود دارد که عبارتند از نشانه). عمال چهار نوع نشانه در اختالل افسردگ2013

ر برانگیختگی باهم فرق دارند، اما افراد افسرده مشکل زیادي هاي جسمی. افراد از نظهاي انگیزشی، و نشانهشناختی، نشانه

است. چنین بیمارانی نمی توانند حتی خود را به  “ادهفلج ار”در حالت شدید، عدم شروع پاسخ،  براي شروع فعالیت دارند.

). تمرکز 1390؛ ترجمه سیدمحمدي، 1995انجام کارهایی که براي زندگی ضروري هستند وادارند (روزنهان و سلیگمن، 

هاي اولیه و اصلی ناتوان کننده است که توسط ویژگی اصلی این بوده است که اختالل افسردگی اساسی، یک بیماري ذهنی

تواند توسط کاهش در اختالل افسردگی اساسی میشود. لیکن از دست دادن عالقه و لذت مشخص میخلق افسرده و یا 

یا فقدان تقویت مثبت و افزایش رفتار اجتنابی (مانند انزواي اجتماعی) نیز و  2رفتار گرایشی، از طریق نقص انگیزشی

)، RSTتوصیف شود. در واقع مطالعات با جمعیت بالینی بزرگسال، با استفاده از چارچوب نظریه حساسیت به تقویت (

ک چارچوب ی). 2014، 3باال همراه است (ملیک، شارپ، و آلفانو BISپایین و  BASنشان داده است که افسردگی با 

هاي نظریه سیستم و افسردگی اسکیزوفرنی اختالالت در هاي شخصیتیو ویژگی هاي انگیزشیسودمند براي درك اختالل

) است که نظریه 2000، 4ناتانآسیب شناسی روانی گري (گري و مک ط با انگیزش و هیجان، شخصیت وعصبی مرتب- روانی

هاي همچنین در دهه هاي اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.سال ) نام دارد و درRST( حساسیت به تقویت

نظریه شناسی روانی به کار گرفته شده است. گري  اخیر نظریه حساسیت به تقویت، در مطالعه طیف وسیعی از آسیب

)، سیستم BAS(ساز رفتاري /رفتاري از جمله سیستم فعالحساسیت به تقویت را با در نظر گرفتن سه سیستم مغزي

غلبه و فعالیت هریک از این ) مطرح کرد که به اعتقاد وي FFFS( انجماد- گریز-)، و سیستم جنگBISبازداري رفتاري (

هاي رویارویی گردد و شیوهس، اضطراب و زودانگیختگی منجر میهاي هیجانی متفاوت، چون ترها در فرد، به حالتسیستم

ناتان، نظریه حساسیت به تقویت (گري و مک ).2000ناتان، گیرد (گري و مکمی هاي متفاوتی را نیز در برو واکنش

زمینه حساسیت به  BASکند. می ) معتقد است که این سه سیستم نوروبیولوژیکی حساسیت به تقویت را کنترل2000

هاي مثبت مانند لذت، سرخوشی، نبرانگیزاننده در ارتباط با هیجاهاي رفتار گرایشی و انگیزه براي محركپاداش، راهنماي 

هاي ناخوشایند، هم رفتار اجتناب از محرك FFFSهاي  ناب از تنبیه) است. برانگیزانندهامید و آرامش (و همچنین اجت

شود، به فعال می FFFSو  BASبه هنگام تعارض بین  BISشرطی مرتبط با ترس است. در نهایت م غیرشرطی و ه

ذاتا با اضطراب  BISشود؛ به همین خاطر ید شناسایی شود، مدام بازداري مینگامی که تهدطوري که رفتار گرایشی، ه

آسیب  FFFSو  BAS ،BISمرتبط بوده و با عواطف منفی همراه است. حساسیت بیش از حد و یا افراطی سه سیستم 

، 6ي، کیمبرل، میچل، و کواپیلگر- ؛ به نقل از هانت، نلسون1999، 5کند (پیکرینگ و گريبینی میشناسی روانی را پیش

هوك، آلیمان، و )، شولتن، ون2006( 8در این راستا هوران، کرینگ، و بالنشار ).2003، 7؛ جانسون، ترنر، و ایواتا2007

اند که افراد مبتال به اسکیزوفرنی در مقایسه ) نشان داده2011( 10و اشتراوس، ویلبور، وارن، آگوست، و گلد )2006( 9کان

                                                
1 .Neurovegetative 
2 .Motivation deficits 
3 .Mellick, Sharp & Alfano 
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وجود ندارد. نتایج  BASباالیی دارند ولی تفاوتی بین افراد اسکیزوفرن و عادي در حساسیت  BISعادي حساسیت  با افراد

وان حد افراطی، با نقص هر دو به عن BIS) نیز نشان داد که نمرات بسیار باال یا پایین در 2014مطالعه ردي و همکاران (

دهد که ) نشان می2006( 1مزا و همکاران-یافته پنتواست. همچنین  هاي اجتماعی افراد اسکیزوفرنیک، مرتبطدر انگیزه

BAS باشد درحالی که فسردگی میپذیري براي اپایین به عنوان یک صفت آسیبBIS است.  2مانندباال یک ویژگی حالت

 اختالالت در BISو  BASهاي مختلف، تحقیقات بیشتري براي روشن شدن نقش هاي پژوهشبا توجه به گوناگونی یافته

  افسردگی الزم است که صورت گیرد. اسکیزوفرنی و

فظ و یا اي از راهبردهاي شناختی و رفتاري هشیار و ناهشیار است که جهت کاهش، حشامل گستره 3تنظیم هیجانی

) و به عنوان فرایند آغاز، حفظ، تعدیل، یا تغییر در بروز، شدت یا 2007گیرد (گراس، افزایش یک هیجان صورت می

ریف استمرار احساس درونی و هیجانی مرتبط با فرایندهاي اجتماعی، روانی و فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد تع

). مشخص شده است که نیمی از اختالالت محور یک و تمام اختالالت محور دو با نقص در 2010، 4شود (ویم و پینامی

نیز نقص یا  DSM-5). همچنین 2008، 6؛ به نقل از آمستادر1997، 5تنظیم هیجان همراه هستند (گراس و لوینسون

در تعریف اختالل روانی معرفی  اختالل در تنظیم هیجان را در کنار اختالل در شناخت و یا رفتار، یکی از عناصر ضروري

تري، ؛ فریمن گا2001، 7اي از پژوهشگران (براي مثال موریسون). عده2013پزشکی آمریکا، انجمن روانکند (می

؛ موریسون و 2014؛ به نقل از اودرسکول و همکاران، 2003، 9؛ بنتال و سواربریک2002، 8کویپرس، فولر، و ببینگتون

، و ارزیابی مجدد 12، اجتناب تجربی11) نقش راهبردهاي تنظیم هیجان شناختی گسترش توجه راهبردي2007، 10ولز

  اند.به وضوح در مدل شناختی نشان دادهمثبت سایکوتیک را  را در شروع و نگهداري پریشانی مرتبط با عالیم 13شناختی

- هایی به شدت ناخوشایند ارایه میرششوند، اغلب گزاهاي هیجانی مواجه مینی که افراد اسکیزوفرنیک با محركزما

همچنین  ).2013، 14هاي افراد بدون اسکیزوفرنی است (هوران، هاجکاك، واین، و گریندهند که بسیار شدیدتر از گزارش

هاي اند که این امر ممکن است پردازشاي نشان دادهتعبیر و بیان هیجان ناسازگارانه بسیاري از افراد مبتال به اسکیزوفرنی

). در میان عالیم منفی اسکیزوفرنی، کاهش ابراز 2014ها را دربر بگیرد (اودرسکول و همکاران، یارانه و ضمنی هیجانهش

شد) و به عنوان یک ویژگی اصلی در به آن اشاره می 16به عنوان عاطفه سطحی DSM-IV(که قبال در  15هیجانی

شدت و گستردگی کمتري ها را با مبتال به اسکیزوفرنی هیجاندهد که افراد ی در نظر گرفته شده است، نشان میاسکیزوفرن

اختالل نشان دهند (کرینگ و الیس ها نیز نی همچنین ممکن است در درك هیجانکنند. افراد مبتال به اسکیزوفرتجربه می
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هاي هنجار، هیجاندهد که افراد مبتال به اسکیزوفرنی، نسبت به گروه کنترل بهاي پژوهشی نیز نشان می). یافته2013، 1

عالیم ها و توهمات (ست ارتباط نزدیک بیشتري با هذیانکنند، که این امر ممکن انفی با سطوح باالتري را تجربه میم

اي از ین باور وجود دارد که طیف گسترده). به همین دلیل ا2010، 2یزوفرنی) داشته باشد (کوهن و مینورمثبت اسک

). همچنین نقص در سیستم 2014نواقص و مشکالت تنظیم هیجانی در اسکیزوفرنی وجود دارد (اودرسکول و همکاران، 

  ).2010و مینور، بازداري، در بدتنظیمی هیجانی افراد اسکیزوفرنیک نقش دارد (کوهن 

- موال دستخوش خلق به شدت غمگین میشود که در آنها، فرد معاي را شامل میاختالل افسردگی دوره هاي نشانه

؛ 2014 شود (هالجین و ویتبورن،نامیده می 3شود. عنصر اساسی اختالل افسردگی، خلق غمگین بسیار باالست که مالل

هاي مثبت و اساسی اختالل افسردگی کاهش هیجانهاي عمده و انه). همچنین یکی از نش1394ترجمه سیدمحمدي، 

و کاهش مزمن عاطفه مثبت نیز ویژگی و مالك اصلی در تشخیص  4هاي منفی است؛ عاطفه منفی پایدارافزایش هیجان

هاي عاطفی نقش بسزایی دارد؛ به طوري که ). هیجان در تمام اختالل2010یب، افسردگی است (جورمن و گوتل

هوکسما، و - کند (آلداو، نولنهاي محور دو بروز میهاي محور یک و نیمی از اختاللماهنگی هیجانی در تمام اختاللناه

- هیجان مشخص و توصیف می ). همچنین بسیاري از اختالالت روانشناختی به وسیله دشواري در تنظیم2010، 5شویزر

نین برخی از مولفان افسردگی را یک اختالل ناشی از تنظیم ). همچ2013، 6آوانزتو، جورمن، سیمر، و گوتلیبشوند (دي

-ساز را پیامد بدکارکرديي افسردهها) و دوره2014همکاران،  ؛ کومپار و2010هیجان مختل دانسته (جورمن و گوتلیب، 

عالیم  ). براساس این دیدگاه،2008، 7کافیر- نگ، فیشر، شاله، بوسترلینگ، و تاچدانند (ارینهاي تنظیم هیجان می

با این حال معلوم نیست که آیا هایشان در نظر گرفته شده است. افراد در تنظیم سازگارانه هیجان افسردگی، پیامد شکست

هاي پایدار ها ویژگیهاي مختلف با استفاده از راهبردهاي تنظیم هیجان خاص همراه است، و اینکه آیا این دشوارياختالل

  و اصلی این اختالالت هستند؟

هاي مورد آن مطرح شود. یکی از فرضیه هاي مختلفی درسکیزوفرنی موجب شده است تا فرضیهچیدگی اختالل اپی

انی شدید هاي روافزونی اسکیزوفرنی و سایر بیمارياست. از طرف دیگر به طور روز 8هاي نوروسایکولوژیکرایج، بدکارکردي

) و نقص در کارکردهاي 2006رند (رمپفر و همکاران، گیشناختی مورد توجه قرار می -به عنوان اختالالت عصبی

؛ کیفه و 2006، 9شود (کیفه و همکارانشخصه محوري اسکیزوفرنی قلمداد میشناختی م –نوروسایکولوژیک و عصبی

هاي ). کاهش حجم مغز در قطعه2015ري، ؛ باتاچ2013، 11؛ شاوب، نیوبورن، مویسر، اینگل، و مولر2012، 10هاروي

اي از مغز که مسول بازداري افکار و رفتارهاست، در افراد مبتال به اسکیزوفرنی بسیار برجسته است منطقه پیشانی،پیش

). در طول 1394؛ ترجمه سیدمحمدي، 2014 ؛ به نقل از هالجین و ویتبورن،2005(مولینا، سانز، سارامی، بنیتو، و پالمو، 

که هاي گیجگاهی، قسمتی از مغز هاي پیشانی و لوبر لوبمخ در سرتاسر مغز، مخصوصا دبیماري اسکیزوفرنی، قشر 
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؛ به نقل از 2011هارن و همکاران، دهد (وناي نشان میکنند، نازك شدگی برجستهاطالعات شنیداري را پردازش می

ا اي رهمچنین تغییرات گسترده 1برداري عصبی). تحقیقات تصویر1394؛ ترجمه سید محمدي، 2014ویتبورن،  هالجین و

، تفکر فرد را تحت تاثیر قرار دهند که با ایجاد اختالل در ادغام عملکرد عصبی و شناختیدر ساختارهاي مغزي نشان می

). 1394؛ ترجمه سیدمحمدي، 2014ویتبورن،  ؛ به نقل از هالجین و2010دهند (شنتون، ویتفورد، و کوبیکی، می

مختلف  هايدر زمینه هاي نوروسایکولوژیکی، اختالالتی به اسکیزوفرنی، در انواع آزمونهمچنین افراد مبتال

؛ 2015؛ به نقل از باتاچري، 2000، 3، (کریمن، سیدمن، فاراون، تامی، و تیسونگ2کارکردهاي اجرایی نوروسایکولوژیکی و

؛ 2009 ،4گاتلی، گیلیان، گوف، فاراسون، و سیدمن-؛ مشوالن2012؛ به نقل از کیفه و هاروي، 2004گرین و همکاران، 

). همه این مطالعات 2015باتاچري، ؛ 1394؛ ترجمه سیدمحمدي، 2014؛ هالجین و ویتبورن، 2012، کیفه و هاروي

هاي پیشانی و گیجگاهی، به ویژه در نیمکره چپ مغز بیماران مبتال به شان دهنده یک نقص ساختاري در لوبن

  اسکیزوفرنی است. 

هاي سایکولوژیک و شناختی در طول دورهه بر روي کارکردهاي نوروي گذشته تحقیقات به طور عمددر طول دهه

هاي عمده و لفهاز مو 5شناختی–هاي نوروسایکولوژیک و عصبیاند که بدکارکردياند و نشان دادهافسردگی تمرکز کرده

اي اختالل هعنوان یکی از ویژگیهاي نوروسایکولوژیک، به خوبی بهتالالت افسردگی هستند. بدکارکردياساسی اخ

) و به طور 2015؛ روسو و همکاران، 2014، 6افسردگی اساسی تایید شده است (گریر، ساندرجان، گرانمن، کورین، و تریور

ي حاد، مزمن، و هاشناختی در حالت–هاي عصبیل افسردگی از طریق نقصاي پذیرفته شده است که اختالگسترده

، 8؛ به نقل از هامار و آردال2008، 7سون، مارتونن، سوویسار، و النکویستهنریک- کاستاندا، یولیشود (یوتایمیک مشخص می

؛ راك، 2013، 11؛ ایگرازي و همکاران2012، 10؛ پاپاذکریا و ناردینی2010، 9؛ مک کلینتون، هیوسن، گریر، و کولوم2009

اي ختی عامل و مولفهشنا–هاي عصبی). همچنین بدکارکردي2015مکاران، ؛ روسو و ه2014، 12ولل، و بلکرویزر، رید

اصلی در اختالالت روانی شدید، مانند اختالالت اسکیزوفرنی، دوقطبی، و اختالل افسردگی اساسی است (رمپفر و همکاران، 

   ).2015؛ روسو و همکاران، 2014؛ راك و همکاران، 2013؛ ایگرازي و همکاران، 2012؛ پاپاذکریا و ناردینی، 2006

تالالت افسردگی، محققان از هاي نوروسایکولوژیک و شناختی بیماران مبتال به اخبراي روشن شدن بدکارکردي

اند. در اکثر مطالعات بیماران افسرده وژیک استاندارد شده استفاده کردههاي نوروسایکولهاي مختلف، مخصوصا آزمونآزمون

(الندرو، اند وژیکی متعددي نشان دادهوروسایکولهاي ننسبت به افراد بهنجار بدکارکردي ها،طیف وسیعی از آزموندر 

و  ؛ کاستاندا2005، 14هابرمن، پل، و لیپلو - ؛ پالک2014؛ به نقل از گریر و همکاران، 2001، 13استیلز، و اسلیت ولد
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، 2؛ واگنر و همکاران2012، 1هوگ - ؛ لی، هرمنس، پورتر، و ردبالد2009؛ به نقل از هامار و آردال، 2008، همکاران

؛ 2014؛ راك و همکاران، 2013؛ ایگرازي و همکاران، 2013، 3؛ لیم و همکاران2015ل از روسو و همکاران، ؛ به نق2012

). به طور کلی، نتایج حاصل از مطالعات از این عقیده که کارکردهاي نوروسایکولوژیک در اختالل 2014، 4کرسنز و اولستین

با وجود توجه روز افزون به شود حمایت می کنند. مختل می ودي،افسردگی، از جمله در اوایل بیماري و طول دورة بهب

هاي نوروسایکولوژیک و شناختی در اختالل افسردگی اساسی، هنوز دانش کمی در مورد رویدادهاي بدکارکردي

  ). 2012پیوندند وجود دارد (پاپاذکریا و ناردینی، دگی و اختالل شناختی را به هم میپاتوفیزیولوژیکی که افسر

پیشانی، در هر دو اختالل افسردگی و اسکیزوفرنی دهند که اختالل در قشر پیششناختی نشان می–ص عصبینواق

، 6هاي شناختیدر تغییر و جابجایی توجه و آمایه، ناتوانی 5وجود دارد؛ این نواقص شامل دشواري در شروع پاسخ ارادي

). 1999، 9است (مریام، تاس، هاز، کشوان، و سوینی 8اري، و حفظ اطالعات در حافظۀ ک7بازداري پاسخ نامتناسب با بافت

هاي کیفی در نواقص نوروسایکولوژیکی بیماران اسکیزوفرنیک و افسرده وجود دارد، که از طریق نقص در همچنین شباهت

به ؛ 2012، 12ها ثابت شده است (میالن و همکاراندهاي اجرایی در سراسر این اختالل، و کارکر11، یادگیري کالمی10توجه

ها متفاوت است، و بیشترین ین اختاللبا این حال شدت نواقص نوروسایکولوژیکی در ا ).2015نقل از روسو و همکاران، 

نواقص در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی دیده شده و به نواقص کمتري در بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی اشاره 

هاي که آیا بین سیستم الی که در این پژوهش مطرح بود این بودابراین سو). بن2015شده است (روسو و همکاران، 

هاي نوروسایکولوژیک افراد مبتال به اختالالت طیف اسکیزوفرنی، وانایی تنظیم هیجان، و بدکارکرديرفتاري، تمغزي/

  اختالالت افسردگی، و بهنجار تفاوت وجود دارد؟

  

   ضرورت و اهمیت پژوهش - 3- 1

وژیکی و سایکوسوشیال فعلی اسکیزوفرنی را به عنوان یک اختالل پیچیده چند بعدي تصور کرده است، مدل نوروبیول

که در آن ناهمگنی و عدم تجانس اسکیزوفرنی با نرخ باالي همایندي اختالالت دیگر به خوبی اثبات شده است (باکلی، 

ثباتی پذیري و بیاین امر به ناچار منجر به تغییر )؛2014؛ به نقل از اودرسکول و همکاران، 2009، 13میلر، لیهر، و کاستل

هاي مختلف شناختی آن از جنبههمین خاطر الزم است تا مبانی سببشناسی اسکیزوفرنی شده است. به در معرفی و نشانه

ختی این شناهاي روانهاي زیستی و هم جنبهی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، مطالعاتی که هم جنبهو به صورت جامع

سعی دارد  سازد. در همین راستا مطالعه حاضر هاي موثرتر هموارروشن ساخته و مسیر را براي درماناختالالت را براي ما 
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اختالالت طیف اسکیزوفرنی و اختالالت افسردگی را مورد مطالعه و  3و نوروسایکولوژیک 2، هیجانی1رفتاريتا مبانی مغزي/

 FFFSو  BAS ،BISاند که حساسیت بیش از حد و یا افراطی سه سیستم نشان داده ار دهد. مطالعات مختلفبررسی قر

گري، کیمبرل، میچل، و - ؛ به نقل از هانت، نلسون1999کند (پیکرینگ و گري، بینی میآسیب شناسی روانی را پیش

ه با افراد بهنجار از حساسیت ). و بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در مقایس2003؛ جانسون، ترنر، و ایواتا، 2007کواپیل، 

BIS ، ین باور ا. همچنین )2014ردي و همکاران،  ؛2011اشتراوس ،  ؛2006باالیی برخوردار هستند (هوران و همکاران

اي از نواقص و مشکالت تنظیم هیجانی در اسکیزوفرنی وجود دارد (اودرسکول و همکاران، وجود دارد که طیف گسترده

اسکیزوفرنی ممکن است آغازگر بینش جدیدي نسبت به این اختالل باشد (اشتراوس و  ). تنظیم هیجان در2014

مکن است ) که در آن ناپایداري خلقی م2014؛ به نقل از او درسکول و همکاران، 2014، 4؛ کلر و کنون2011همکاران، 

، 5بروم، ببینگتون، کوپرز، و فریمندهند (ماروا، ه اختالل اسکیزوفرنی را تشکیل میاي باشد کیکی از ویژگی هاي برجسته

(آسیب  6، با این فرض بالینی که شدت اختالل عاطفیDSM-5واقع ). در2014؛ به نقل از اودرسکول و همکاران، 2014

؛به نقل از اودرسکول و همکاران، 2013، 7شناسی خلقی) ممکن است پیش آگهی و درمان را اطالع دهد (بارچ و همکاران

تشخیصی مجزا از اسکیزوفرنی  به عنوان یک طبقه 8افکتیوو کافی براي اینکه اختالل اسکیزوشواهد مجزا به فقدان )، 2014

   کند.بندي شود اشاره میدسته

ضرورت اتکا بر حیطه نوروسایکولوژي در مطالعات اسکیزوفرنی، به جهت تاکیدي است که بر پیامدهاي ناتوان کننده 

در اختالل  مچنین برخی از محققان دریافته اند که اهمیت عالیم شناختیشود. همی 9شناختی–اختالالت عصبی

-) است. و به هنگام ظهور مرحله پیش، به اندازه دیگر عالیم تشخیصی درجه اول (مثل عالیم مثبت و منفیاسکیزوفرنی

خی از پژوهشگران این هایی از تغییر و افت کارکردهاي شناختی را یافت، به طوري که به نظر برتوان نشانه، می10مرضی

. کارکردهاي )2000 ،11تغییرات باید به عنوان بخشی از عالیم هشدار دهنده براي آغاز بیماري قلمداد شوند (باریر

شود، نخستین آغازگر ال به اختالل اسیکزوفرنی مختل مینوروسایکولوژیک که در حد متوسط تا شدید در بیماران مبت

- ترین اهداف درمانی میدر این بیماران است و یکی از مهمد شغلی، اجتماعی و اقتصادي هاي قابل توجه در عملکرمعلولیت

هایی را براي نشان دادن بیشترین حساسیت به اختالل اي استاندارد نوروسایکولوژیک راههگیريباشد. در این میان اندازه

  سبب شناسی بیماري باشد.   کند که همچنین ممکن است نزدیک بهختی مرتبط با عملکرد را دنبال میشنا

کند بینی میآسیب شناسی روانی را پیش FFFSو  BAS ،BISحساسیت بیش از حد و یا افراطی سه سیستم 

). برخی از مطالعات (به عنوان 2003؛ جانسون و همکاران ، 2007؛ به نقل از هانت و همکاران ، 1999(پیکرینگ و گري، 

؛ ملیک و همکاران 2009، 1؛ بیجتبیر، بک، کالیس، و واندریکن2008، 13ارك و یون؛ زینب2008، 12مثال، کور و مک ناتان

                                                
1 .Brain / Behavioral 
2 .Emotional 
3 .Neuropsychological 
4 .Kelleher & Cannon 
5 .Marwaha, Broome, Bebbington, Kuipers & Freeman 
6 .Affective disorder 
7 .Barch et all 
8 .Schizoaffective disorder 
9 .Neurocognitive disorder 
10 .Premorbed 
11 .Barrier 
12 .Coor & Mcnaughton 
13 .Zinbarg & Yoon 
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با اختالل افسردگی رابطه داشته و همراه است، و افراد افسرده در  BISاند که سطوح باالي عملکرد نشان داده )2014، 

 FFFSو  BASتی بین این دو گروه در کنند؛ اما تفاوکسب می BISمقایسه با افراد بهنجار گروه کنترل، نمرات باالیی در 

؛ به نقل از ملیک و 2002، 2وجود ندارد. درحالی که نتایج مطالعات دیگر (به عنوان مثال، کاش، روتنبرگ، آرنو، و گوتلیب

پایین جزء جدایی ناپذیر افسردگی  BASدهد که ) نشان می2007، 3گري، و میچل-؛ کیمبرل، نلسون2014همکاران، 

داري با شدت افسردگی رابطه معنی BASت به عنوان یک آسیب پذیري ویژه به کار رود، چون فقط است و ممکن اس

؛ به نقل از ملیک و 2006مزا و همکاران، - ؛ پینتو2002دارد. در نهایت برخی دیگر از مطالعات (مثل کاش و همکاران، 

، هردو BASو هم عملکرد پایین  BISالي ند که هم حساسیت بااه) دریافت2007؛ هانت و همکاران ، 2014همکاران، 

کنند و در آن نقش دارند. با توجه به گوناگونی یافته هاي پژوهش هاي مختلف، تحقیقات بینی میافسردگی را پیش

  در اختالالت افسردگی الزم است که صورت گیرد. BISو  BASبیشتري براي روشن شدن نقش 

کند، پیامدهاي مهمی دنبال مواجهه با استرس کنترل می راد مختلف، بهدرك عواملی که نتایج تنوع سالمتی را در اف

) دارد. ادبیات 5، و درمان تنظیم هیجانی4اي تنظیم هیجان موثر (مثل درمان هیجان محوراي مداخلهبراي توسعه رویکرده

یی را دهد. راهبردهامی ها نشاني و ایجاد افسردگی و سایر بیماريگیراي تنظیم هیجان را در شکلنقش واسطه پژوهشی

رسد که با اشان، به نظر میهاي منفیخصوص تنظیم هیجان کنند، بههایشان استفاده میکه افراد براي تنظیم هیجان

ا اینکه بسیاري از ).  همچنین ب2014اشان، مانند افسردگی، بسیار مرتبط است (کومپار و همکاران، شدت آسیب روانی

آیا  ف می شوند، با این حال مشخص نیست کهوسیله دشواري در تنظیم هیجان مشخص و توصی شناختی بهاختالالت روان

اختالالت روانی مختلف با استفاده از راهبردهاي تنظیم هیجان خاص همراه است، همچنین معلوم نیست که آیا استفاده از 

که در اختالالت متفاوت، چگونگی شدت راهبردهاي تنظیم هیجان خاص در طول تمام اختالالت مشکل ساز است، و یا این

  ). 2013استفاده از راهبرها با شدت عالیم ارتباط دارد ( دي آوانزتو و همکاران ، 

برند مشاهده ی که از اختالالت افسردگی رنج میشناختی غالبا در بیماران-عصبی هاي نوروسایکولوژیک وبدکارکردي

؛ رویزر، 2008، 6بامر، و استیفنز-رتباط دارد (استور، پوتر، آتیکس، ولشو گزارش شده است و با نتیجه ضعیف از درمان ا

شناختی با عملکرد –). هر دوي خلق پایین و اختالل عصبی2014، به نقل از راك و همکاران، 2012، 7الیوت، و ساهاکین

م افسردگی هر یک نقش روانی اجتماعی ضعیف همراه بوده و مرتبط است. بنابراین، اصالح اختالل شناختی و کاهش عالی

مقایسۀ سیستم هاي  حاضرکنند. بنابراین هدف پژوهش یماران مبتال به افسردگی بازي میمهمی در بهبود عملکرد ب

 هاي نوروسایکولوژیک بیماران مبتال به اختالالت طیف اسکیزوفرنی، اختالالتفتاري، تنظیم هیجان، و بدکارکرديرمغزي/

  .افسردگی، و افراد بهنجار بود

 

 پژوهش  اهداف - 4- 1

و افراد  یف اسکیزوفرنی، اختالالت افسردگیبیماران مبتال به اختالالت طرفتاري هاي مغزي/.مقایسه سیستم1

  .بهنجار
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  .و افراد بهنجار یف اسکیزوفرنی، اختالالت افسردگیبیماران مبتال به اختالالت طهاي تنظیم هیجان . مقایسه شیوه2

و افراد  اسکیزوفرنی، اختالالت افسردگیبیماران مبتال به اختالالت طیف نوروسایکولوژیک  هاي. مقایسه بدکارکردي3
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