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  مقدمه - 1-1

ته ار گرفمورد مطالعه قرحافظه یکی از کنش هایی است که از ابتداي شروع روان شناسی تجربی 

 ه ز : حافظرتند اجلب کرده اندعبااست. جنبه ها یا شکل هایی از حافظه که دقت روان شناسان را به خود 

ع انوا بازشناسی، حافظه ي یادآوري، حافظه ي لغت، حافظه ي اعداد، حافظه ي تصاویر، حافظه ي

  ).1389غیره ( گنجی، مختلف تصاویرحسی، حافظه ي کوتاه مدت، حافظه ي بلندمدت و

(دوره اي) به وسیله ي یک نوع بیان خاص، به عنوان آگاهی، یادآوري  خاطرات اپیزودیک

مشخص می شوند، که به آزمودنی اجازه می دهند که وقایع گذشته را به طور ذهنی به یاد  هشیارانه،

متکی  4ر فرآیند هاي سازندهبیاورد. آن ها یک تولید دوباره ي تحت اللفظی وقایع گذشته نیستند، بلکه ب

، یک آسیب خاصی از یاد آوري هشیارانه را به نمایش می 1هستند. بیماران مبتال به اسکیزوفرنی

). مطالعات اخیر در مورد حافظه ي افراد مبتال به بیماري اسکیزوفرنی، 2002، 2گذارند(هورون و دانیون

(ناهشیار)  می بیند، اما حافظه ي ضمنی (هشیار) آسیب نشان داده است که عملکرد حافظه ي آشکار

). این فرضیه که 1999 ،9، پایرر8، روبرت7، ویالرد6،آمادو5، دانیون4برتت ،3آسیب نمی بیند(کایزز

اسکیزوفرنی با یک نقص در عملکرد حافظه ي هشیار همراه است، اما حافظه ي ناهشیار(خودکار) آسیب 

                                                
1 schizophrenia 
2 Huron& Danion 
3 Kazes 
4 Kazes 
5 Danion 
6 Amado 
7 Willard 
8 Robert 
9 Poirer 
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ناآلوده  فرآیند هاي حافظه ي هشیار کنترل شده و حافظه نمی بیند به وسیله یک روش برآورد حافظه ي 

تفکیک در یک آزمون وظیفه ي  -ي ناهشیار خودکار، امتحان شده است( به عنوان مثال: روش فرآیند

استفاده آگاهانه ي کنترل شده ي حافظه  به طور معنی دار و منفی با عالیم مثبت  تکمیل ساقه).

وفرنی به طور متفاوت بر فرآیند  دو نوع حافظه تاثیر می گذارد: بر اسکیزوفرنی همبستگی داشت. اسکیز

  می کند. رهاحافظه ي هشیار کنترل شده آسیب می رساند ولی حافظه ي ناهشیار خودکار را 

معلوم شده است که اختالالت چند گانه ي توجه ي انتخابی یافته شده در بیماران مبتال به 

استفاده از باشد. نویسندگان این امکان را با   می تواند ثانویه  ش حسیبراي اختالالت پرداز ،اسکیزوفرنی

امیده شده است، بررسی مرتبط حافظه ي حسی شنوایی که منفی بودن ناجور ن -شاخص بالقوه ي رویداد

  ).1995، 1آمریکا روانپزشکی انجمنکردند(

بیماران مبتال به مولتیپل نشان داده اند که اختالالت شناختی در  عصب شناختی–بررسی هاي روان 

کاهش عصب روان شناختی به طور منظم در  ،به ویژه ،)٪65تا 45شایع هستندMS(2 ، )اسکلروزیس(

 ،عملکرد اجرایی و ادراکات بصري فضایی ،سرعت پردازش اطالعت ،توجه ،اندازه گیري اخیر حافظه

کوتاه مدت و ضمنی) حفظ و جنبه هاي معین حافظه(ظرفیت  ،زبان ،رخ می دهد. در عوض هوش کلی

مقدار و محل بیماري ماده سفید در نیمکره مغز در  با به شدت ،و نوع اختالل شناختی درجهمی شوند. 

 ،7و روتیانینن ؛6کویستو ؛5هماالینن؛4ک بررسی که توسط (سینالدر ی ).1995 ،3ارتباط است(راو

                                                
1 American Journal of Psychiatry   

2 Multiple sclerosis   

3 Rao  

4 Seinela              

5 Hamalainen    

6 Koivisto 

7 Ruutianinen 
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رد نیاز براي استفاده ناخودآگاه از عصبی مو هاي به عمل آمده نشان داده شده است که سیستم ،)2002

  نمی رسد که خراب باشند. نظر به ،حتی در بیماران با نقص در ظرفیت شناختی کلی ،حافظه

به عمل آمده است نتیجه گرفته  ،)2013( 4و رید 3بارتز ؛2اکرت ؛ 1یک بررسی که توسط گرانتدر 

 يحوادث گذرا ،ستند. سندرم دردشده است که عالیم حسی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس شایع ه

عالیم تنفسی و سر گیجه به طور معنی داري در بیماران مبتال به  ،خستگی ،5هیرمیت-پدیده ي ال ،عصبی

رده اند. مولتیپل اسکلروزیس بیشتر از گروه کنترل وجود داشتند و به بروز عوارض ذهنی کمک ک

باید شامل عالیم حسی به عنوان نقاط  MSران آزمایش هاي بالینی آینده براي ارزیابی درمان در بیما

  باشند. ،بیماري نهان عوارضپایانی ثانویه براي توقف این مخزن پ

در یک بررسی در زمینه ي حافظه و هشیاري در بیمارن مبتال به  ،)2009( 7و مولین 6يسوخا

نایی تقسیم شود که به آلزایمر نتیجه گرفتند که: حافظه ي انسان می تواند به فرآیند هاي یادآوري و آش

آن ها با یک مرور مختصر مناطق مغز که از تجربه ي  د.جنبه هاي مختلف عملکرد حافظه کمک می کن

پیشنهاد می کنند که کمبود هاي حافظه و آگاهی دیده شده در بیماري  ،هشیار حافظه حمایت می کند

ک اولویت براي تحقیق در آینده می تواند به عنوان کمبود در هشیاري خودکفا درك شود. ی ،آلزایمر

است که از این سازه ي قوي در برنامه هاي پژوهشی بررسی و مداخالت توانبخشی و دارویی استفاده 

شود. در یک بررسی که در ارتباط با حافظه ي هشیار و نا هشیار در بیماران مبتال به آلزایمر توسط 

                                                
1 Grant  

2 Eckert 

3 Bartz 

4 Reed   

5 Lhermitte᾽s  phenomenon        

6 Souchay     

7 Moulin    



5 
 

ین نتیجه به دست آمد که  عملکرد آزمودنی هاي ا ،انجام شد ،)1998( 2رین ؛سینال ؛1پورتین ؛کویستو

داراي بیماري آلزایمر در شرایط ورود و پایان یکسان بود و هیچ نشانی از یادآوري کنترل شده (هشیار) 

در حالیکه حافظه ي خودکار (ناهشیار) مثل اول محفوظ  ،براي واژه هاي مطالعه شده وجود نداشت

انشناختی را براي تمایز بین فرآیند حافظه ي خودکار و کنترل رو - یک حمایت عصبنتایج مانده بود. 

   شده فراهم می کنند.

 در زمینه  ،)1994 ،7پارتاننو  6رینیکاینن ؛5کانونن ؛4جوسماکی ؛3پکانن(در یک بررسی که توسط 

رتبط م - رویداد یمر در یک مطالعه ي عامل بالقوه اختالل حافظه ي حسی شنوایی در بیماران مبتال به آلزا

نتیجه شد که اثر حافظه ي حسی در بیماران مبتال به آلزایمر نسبت به گروه کنترل  ،شنوایی به عمل آمد

  سریع تر زایل می شود. ،سالم همسان شده از نظر سنی

 بــه بیمــاران مبــتال هشیار و پردازش حسی در هدف از پژوهش حاضر ارزیابی حافظه ي هشیار و نا

مــاران بی ســه نــوع حافظــه در ایــن  روزیس و آلزایمر و سپس مقایسه ي ایــناسکیزوفرنی و مولتیپل اسکل

  مورد آزمون می باشد.

  بیان مسئله -1-2

شامل گروه بزرگی ازاختالالت است که معموال داراي بعد پسیکوتیک  8اختالالت اسکیزوفرنی

 ماه طول بکشد، 6زهستند وبا آشفتگی هاي خاص زبان (تکلم)،ارتباط،تفکر،ادراك،عاطفه ورفتارکه بیش ا

                                                
1 Portin   

2 Rinne  

3 Pekkonen           

4 Jousmaki     

5 Kononen     

6 Reinikainen      

7 Partanen    

8 schizophrenia     
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ممکن است  نماید. آشفتگی هاي فکري بادگرگونی درتشکیل دادن مفاهیم مشخص می شود کهتظاهر می

بشود. تغییرات خلق شامل  واقعیت ،ادراکات نادرست وگاهی به هذیان ها وتوهمات منجر به سوء تعبیر

م فهمی با دیگران دوگانگی احساس،کندي احساس،عدم تناسب احساس وازدست دادن همدردي و ه

است. رفتارممکن است به صورت کناره جویی،واپس روي ورفتارعجیب وغریب باشد. این تصویربالینی 

عضوي قابل توجیه نیست. اسکیزوفرنی درکمترازیک درصد جمعیت  –با هیچ یک ازاختالالت روانی 

طبقه بندي درطبقه  . این اختالل ازلحاظ)1991،(به نقل از راو)360:1370رخ می دهد(وهاب زاده، 

ي روان پریشی جاي می گیرد.گرچه تفاوت مهمی با همدیگردارند،اما ویژگی مشترك همه ي آنها این 

 به آشفته تجربه می کند. افراد مبتال "است که فرد ، واقعیت مربوط به دنیا وخود را به صورت شدیدا

دارند و ممکن است  فکرکردن وصحبت کردن به صورت منسجماختالل هاي روان پریشی،مشکل 

تصاویرذهنی یا صداهاي واضحی توجه آنها را منحرف کند واحتماال آزارشان دهد. اختاللی که اکنون آن 

)به عنوان 1873-1809( 1را اسکیزوفرنی می خوانیم ابتدا توسط پزشک فرانسوي، بندیکت مورل

 به طورمنظم تعریف کرد )،آن را1856-1926( 2روانپزشک آلمانی امیل کراپلین و بیماري مشخص شد

  ).1392(سید محمدي،

اسکیزوفرنی یک اختالل روانی است که به طورعمده به وسیله ي ناهنجاري دردرك یا بیان  

 و یا تفکر 3وهذیان هاي پارانوئیدي” صداها“ واقعیت مشخص شده است که معموال فرد خود را درتوهم 

” شکافتن ذهن“غل واجتماع همراه است. این لزوما به گفتار آشفته می بیند واغلب با اختالل معناداردرش

دراختالل هویت تجزیه اي (همچنین به عنوان شخصیت چندگانه یا شخصیت شکافته شده، شناخته شده 

اشاره نمی کند، بلکه افراد مبتال به اسکیزوفرنی مشکالت شدیدي را درتشخیص اینکه چه چیزي  است)

                                                
1 Benedict Morel   

2 Emil Kraeplin              

3 paranoid delusions       
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افراد مبتال به اسکیزوفرنی به اختالل  درمغز” سروصدا“ ی کنند. واقعیت است وچه چیزي نیست، تجربه م

شناختی، کاهش حافظه وازدست دادن توجه منتهی می شود که دریادگیري وعملکرد روزانه دچارمشکل 

           ). 2010، 1می شوند(لوك ماستین

می گویند  MSکه به آن به اختصار، 2بیماري تصلب چندگانه ي عصبی یا مولتیپل اسکلروزیس

سیستم عصبی مرکزي است که باازبین رفتن غالف میلین اطراف نورون هاي  عصبی نوعی بیماري مزمن 

شکل می گیرد وبه تدریج پیشرفت می کند،بطوریکه مغز،نخاع ونواحی مختلفی که باآن دوقسمت 

ا لکه هایی روي درتماس هستند ،گرفتاراین بیماري می شوند. به بیان ساده براثراین بیماري پالك ها ی

). انجمن  1390(کریمی درمنی، مغزایجاد می شود وقدرت مغز براي اداره کردن بدن ازدست می رود

را شامل یک فرآیند با واسطه ي ایمنی می داند که درآن یک واکنش  MS)،  2014(  3آمریکا MSملی 

مل مغز،نخاع و اعصاب ) که شا CNS( 4غیرطبیعی، سیستم ایمنی بدن را درمقابل سیستم عصبی مرکزي

دقیق آن(پاد تن) ، یاهدف که سلول هاي ایمنی حساس به حمله  5بینایی است قرارمی دهد. آنتی ژن

بوسیله ي بسیاري ازکارشناسان به عنوان واسطه  MSهستند،  ناشناخته باقی مانده است. به همین دلیل، 

  ).  2014،آمریکا، MSن ملی (انجم” خودایمنی“ ي ایمنی درنظرگرفته شده است تا به عنوان 

)یک بیماري خودایمنی پیشرونده ومزمن سیستم اعصاب مرکزي که MSمولتیپل اسکلروز(

مغزونخاع را درگیرمی کند وبه وسیله ي تخریب غالف میلین سلول هاي عصبی باعث ایجاد اختالل 

سال رسیده  20یردرهدایت جریان هاي عصبی والکتریکی می شود. درحال حاضراین بیماري به سنین ز

                                                
1 Luke Mastin 
2 multiple sclerosis (MS)        

3 American multiple sclerosis association www.mymsaa.org       

4 central nervous system (CNS)       

5 antigen                             
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(سلیمانی وحبیبی و بشر نسبت آن به مردان دوبرابراستاست ومیان زنان داراي سیرصعودي می باشد که 

  ).  1391، پور

)، یک اختالل عصبی تخریب کننده است که با زوال شناختی،آسیب AD(  1آلزایمربیماري 

 ؛2تاریوت روانی مشخص می شود( اري ودرعملکرد فعالیت هاي زندگی روزانه، عالیم و نشانه هاي رفت

سالگی به  70احتمال ابتال به آلزایمر بعد از  ).2004 ؛7جرجیل ؛6دونالد ؛5گراهام ؛4گراس برگ ؛3فارلو

، عامل خطرناك در بروز این بیماري افزایش سن است که بنا براین.میزان چشمگیري افزایش می یابد

ه آلزایمر طول عمر کمتري نسبت به زنان دارند این درحالی البته مردان مبتال ب .رابطه مستقیم با آن دارد

سال در مقایسه با مردان این سن بیشتر در معرض ابتال به این بیماري قرار  85است که زنان باالي 

 مزمن مغزي اختالل نوعی پیري، دمانس یا آلزایمر بیماري ).1383(ارجمند، صمدانی فرد، دارند

 و بوده همراه ،خود از مراقبت توانایی و حافظه،هوش بر عمیق اثرات با که است کننده ناتوان و پیشرونده

 ریزي، برنامه عملکرد، اختالل آشنا، افراد یا و مناظر شناخت حرکتی، هاي فعالیت تکلّم،انجام در نقص با

 احتمال حتی یا آلزایمر به ابتال تشخیص . است همراه انتزاعی استدالل و سازماندهی ،آوري نو

. )1389خاتونی، زهري، ( است هراسناك مراقبان و نزدیکان یا وي براي سالمند، در بیماري چنینوجود

عملکرد بهتري  ،اولین عالمتی است که بروز می کند. با این حال حافظه دور ،حافظه اختالل "معموال

 ز قائلتمی،نسبت به حافظه نزدیک دارد.اختالل در تفکر انتزاعی به صورت کاهش ظرفیت تعمیم دهی

  ،پرخاشگري و جنسیشدن و دلیل آوردن منطقی بروز می کند. همچنین کاهش در کنترل تکانه هاي 

از سوي دیگر مشکالت  هذیان و توهم بروز می کند.  ،نامناسب  و اختالالت  ،تغییرات شخصیتی

                                                
1 Alzheimer’s disease (AD) 
2 Tariot  
3 Farlow  
4 Grossberg  
5 Graham         
6 Donald  
7 Gergel  



9 
 

ور خود را به ارتباطی در این بیماران بسیار شایع است و همین امر باعث می شود که آنها نتوانند منظ

 ،می تواند به صورت ناتوانی در بیان گرسنگی ،درستی به دیگران تفهیم کنند. این اختالل ارتباطی

به علت فقدان ،درد یا نیاز براي استفاده از توالت باشد. هم چنین بروز بی قراري در این بیماران ،تشنگی

  توانایی شناختی می باشد. 

 آستانه تنش پایین بیاید ،سازگاري کاهش یافته این اختالل سبب می شود راهکار هاي

افرادي که به بیماري آلزایمر مبتال هستند  در  ٪90تخمین زده شده است که  ).1389 ،زهري،(خاتونی

موارد مسئولیت مراقبت این افراد به اعضاي خانواده به ویژه زنان  ٪80خانه هاي خود زندگی کرده و در 

همزمان باکاهش توانایی بیمار  ،عنوان می کند که ،)2005( 2دال فریزر ).1،2003واگذار می شود(برادلی

پرخاشگري و  ،افسردگی ،رفتار هاي غیر کالمی مانند بی قراري ،در برقراري ارتباط با مراقبین خود

 ،تهاجم افزایش پیدا می کند و در واقع این رفتارها ناشی از برآورده نشدن نیاز هاي بیمار مانند درد

مشخص شده است  ،)2004( 3نیاز به دستشویی رفتن و غیره است.در مطالعه آگرونین ،تشنگی ،گرسنگی

نقایص شناختی بدتر شده و اختالالت روانشناختی همراه با آن شامل  ،با پیشرفت بیماري آلزایمر که

ار با پریشانی و روان پریشی افزایش می یابد که بر روند ارتباطی بیم ،بی تفاوتی ،افسردگی ،اضطراب

  اطرافیان تاثیر منفی می گذارد.

به صورت هشیار انجام  "حافظه به خاطر آوردن چیزي از گذشته اشاره می کند و این عمل معموال

روانشناسان شناختی از این حافظه ي  ،می گیرد. چون به خاطر آوردن، از فرآیند هاي هشیار بازیابی است

د. حافظه ي ضمنی زمانی آشکار می شود که عملکرد در تحت عنوان حافظه ي آشکار یاد می کنن ،هشیار

یک تکلیف در غیاب یادآوري هشیار، تسهیل می شود و این تسهیل از طریق اثر ترجیحی اندازه گیري 

                                                
1 Bradley      

2 Della FR       

3 Agronin 
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می شود. در فرآیند اثر ترجیحی گره هایی که از طریق انتشار فعالیت، راه اندازي می شوند به طور 

آسانی نسبت به فعالیت هاي بعدي حساس می  ناقصی فعال شده وبه این طریق به

  ).1386(بشرپور،شوند

یف تکال بین حافظه ي کامپیوتروحافظه ي انسان شباهت هایی وجود دارد. هردونوع حافظه باید

ندوزش، یعنی نگهداري ا - 2 مزگردانی، یعنی واردکردن اطالعات به حافظهر -1مشابهی را انجام دهند 

ی پیداکردن ودستیابی به اطالعات خاص به هنگام بازیابی، یعن-3 فاطالعات براي مدت هاي مختل

  ).1389نیاز(سیدمحمدي، 

آشکار، یادآوري هشیارانه و ارادي حقایق و رویداد هاست که با استفاده از آزمون هاي حافظه ي 

ساده ي یادآوري و بازشناسی، اندازه گیري می شود. در مقابل حافظه ي ضمنی، شکل غیر ارادي و 

اهشیار حافظه است، و به دانشی اشاره می کند که در سطح هشیاري نیست و از طریق آزمون هاي ن

بشرپور و  ،ا، ارزیابی می شود(قمريمختلفی مانند آزمون بن واژه ها و تکمیل پاره واژه ه

پردازش حسی شاید اساسی ترین عنصر روانشناختی  ).1،2000به نقل از، شاختر)(138689:،نریمانی

که زیر بناي چگونگی ادراك و واکنش افراد نسبت به محرك هاي محیطی را تشکیل می دهند. باشد 

شواهد جدید نشان می دهد که افراد، اطالعات حسی را به طرق مختلفی پردازش می کنند، به این معنی 

اطالعات حسی دارند(قمري  که برخی افراد در مقایسه با دیگران حساسیت بیشتري نسبت به

در  ،)1388قمري و بشرپور( ).2001، 3و دان 1997، 2به نقل ازآرون و آرون )(18: 1388،وبشرپور

                                                
1 Schacter  

2 Aron & Aron         

3 Dunn    
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 ،و معنایی اطالعات در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی 1یک تحقیقی تحت عنوان مقایسه ي پردازش حسی

  ذکر کرده اند که : ،اساسی و افراد بهنجارافسردگی 

 ،الل که پیچیدگی و ماهیت متناقض آن را تبیین می کنددر جنبه اي از اخت ،در اختالل اسکیزوفرنی

نابهنجاري هایی در پردازش حسی وجود دارد.از یک طرف افراد مبتال به اسکیزوفرنی به عنوان افرادي 

براي مثال مطالعاتی با استفاده از تکنیک  ،به محرك هاي حسی توصیف می شوند 2بیش از حد حساس

در بین افراد مبتال به اختالل اسکیزوفرنی  4ارسایی در دروازه ي حسییک ن 3هایی نظیر بازداري نهفته

به ویژه  براي محرك هایی که فیلتر نشده و از نظر اهمیت به طور مساوي ادراك می  ،آشکار کرده اند

 5در مقابل شواهد متناقض دیگر نشان می دهند که افراد مبتال به اسکیزوفرنی بیش از حد بازداريشوند.

مان واکنش کند تري دارند. مطالعات زیادي که به بررسی پردازش حسی در افراد مبتال به کرده و ز

اجتناب از احساس و ثبت پایین به عنوان پاسخ هاي  ،از حساسیت حسی ،اسکیزوفرنی می پردازند

 قمري و بشرپور توصیفات ،حمایت می کنند. در زمینه ي حساسیت حسی ،متداول در افراد مبتال

در باره ي نارسایی توجهی در افراد مبتال به  ،)1961 ،7و چاپمن 6(به نقل از مک گی )1388:18(

حواس  ،درخشان بودن رنگ ها ،اسکیزوفرنی شامل برخی گزارشات شخصی است که بلند بودن صدا ها

افراد مبتال را توصیف می کنند.نارسایی دروازه حسی که به وسیله تکنیک هایی  پرتی و بی سازمانی در

  و بازداري نهفته اندازه گیري می شود نیز از ناتوانی در فیلتر کردن اطالعات  8یر بازداري پیش از ضربهنظ

                                                
1 Sensory processing 

2 Over sensitive             

3 Latent inhibition  
4 Sensory gating deficit    
5 Over inhibit             
6 Mc Ghie    
7 Chapman      
8 prepulse inhibition 
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