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   مقدمه -1- 1

ماهیت اساسی آن هنوز روشن نشده ترین اختالالت روانی وخیم است که یکی از شایع 1اسکیزوفرنی

شود و بر اساس ویراست پنجم دستنامه تشخیصی و آماري است و به همین دلیل گاهی سندرم نامیده می

عنوان یک بیماري شود. اگرچه اسکیزوفرنی به)، طیف اسکیزوفرنی را شامل میDSM-5اختالالت روانی (

شناسی ناهمگونی داشته گروه اختالالتی است که سببشود ، اما احتماالً ترکیبی از یک واحد توصیف می

ها یکسان نیست ی، پاسخ درمانی  و سیر بیماري آنگیرد که تظاهرات بالینو بیمارانی را در بر می

طور خالصه اسکیزوفرنی، اختالل فکر و خلق ناآرام به ).1394؛ رضاعی، 2015، 2(سادوك، سادوك و روئیز

شود. صورت دشواري در حفظ و تمرکز توجه و تشکیل مفاهیم آشکار میاست. این اختالل فکر، به

تواند به برداشت ها و عقاید غلط، مشکالت عظیم در درك واقعیت، زبان و ابراز هیجانی همچنین می

و  4طیف اسکیزوفرنی DSM-5براساس  ).1385؛ سیدمحمدي، 2007، 3بیانجامد (روزنهان و سلیگمن

پریشی دیگر و اختالل اسکیزوتایپی ر، شامل اسکیزوفرنی، اختالالت روانپریشی دیگاختالالت روان

  اند:مشخص شدهزمینه  5یی در یک یا چند مورد از هاشود. این اختالالت با ناهنجاري(شخصیت) می

)، و 7از جمله کاتاتونیحرکتی بسیار آشفته یا نابهنجار ((گفتار) آشفته، رفتار  ، تفکر6، توهمات5هاهذیان

شود. عالیم مثبت عالیم این بیماري به دو دسته عالیم مثبت و عالیم منفی تقسیم می شانه هاي منفی.ن

ها، رفتارهاي عجیب و غریب و توان به توهمات، هذیانکارکردي رفتار است و از آن جمله مینشانه بیش

شامل عاطفه سطحی، فقر ي کمبود و نقص رفتاري است، تفکر مختل اشاره کرد. عالیم منفی نیز که نشانه

برخی  باشد.هاي شناختی میهاي توجه و نقصانگیزگی، فقدان احساس لذت، نقصارادگی، بیگفتار، بی

                                                
1 Schizophrenia 
2 Sadock & Ruiz 
3 Rosenhan & Seligman 
4 Schizophrenia specturm 
5 Delusions 
6 Hallucinations 
7 Catatonic 
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ها بیشتر از اند که مردان بیشتر از زنان ممکن است دچار عالئم منفی شوند و زنمطالعات نشان داده

ري داشته باشند (سادوك و همکاران، مردان ممکن است قبل از شروع بیماري کارکرد اجتماعی بهت

  ).1394رضاعی، ؛ 2015

، حافظه 3، حافظه  فعال2، کارکرد اجرایی1هاي توجهبیماران دچار اسکیزوفرنی معموالً در حوزه

اي از بیماران بهره هوش دهند. هر چند درصد قابل مالحظه، کژکاري شناختی خفیفی بروز می4رویدادي

توانست در غیاب بیماري انجام مبتال به اسکیزوفرنی احتماالً نسبت به آنچه می طبیعی دارند، اما هر بیمار

رسد که تخریب شناختی از همان دوره اول اختالل وجود داشته و دهد، کژکاري شناختی دارد. به نظر می

  ).1394رضاعی، ؛ 2015مانند (سادوك و همکاران، عمدتاً در طول مسیر اولیه بیماري ثابت می

هاي باالتر توجه (توجه انتخابی و ت توجه یکی از کارکردهاي اساسی توجه است که جنبهنگهداش

هاي مناسب و حتی هاي شناختی و توانایی تشخیص و انتخاب محركتوجه تقسیم شده)، ظرفیت

 رسد این فرایند در بیماران مبتال بهبه نظر می )، که1994، 5(پوسنر دهدخودآگاهی را تحت تأثیر قرار می

هاي عصب ـ روان شناختی را به خصوص در حوزه توجه، محققان مختلف، نقص .اسکیزوفرنی معیوب است

  ).1994و همکاران،  6اند (کنوندر بیماران مبتال به اسکیزوفرنی گزارش کرده

حافظه یکی از فرایندهاي عالی شناختی انسان است که از طرفی با ادراك و توجه در ارتباط است و 

). ساختن راهبردهاي جدید، 1383باشد (کرمی نوري، گر با حل مسأله و تفکر درگیر میاز طرف دی

افتد. اطالعات وارده از حل مسائل ریاضی، درك خواندن و غیره همه در حافظه کاري اتفاق میمحاسبه راه

لر و کند (زیگحافظه حسی با اطالعات ذخیره شده در حافظه دراز مدت، ترکیب و شکل جدیدي پیدا می

  ).1389، به نقل از قلی زاده، باباپور، رستمی، بیرامی، پورشریفی، 2007، 7آلیبالی

هاي مختلف زندگی افراد از اهمیت بسزایی دلیل ارتباط تنگاتنگ با جنبهحافظه کاري و توجه به

بهبود باشد و رویکرد عمده براي برخوردارند. این کارکردها در بیماران اسکیزوفرن مزمن دچار نقص می

                                                
1 attention 
2 executive functions 
3 working Memory 
4 episodic 
5 Posner 
6 Kannon 
7 Zigler & Alibali 
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پریشی بهترین پاسخ را روي این نقایص، دارودرمانی است. با توجه به این مسئله که داروهاي ضدروان

عالئم مثبت اسکیزوفرنی (توهم، هذیان و اختالل تفکر) دارند، اما بر عالئم منفی (انزوا طلبی، عدم اراده، 

تواند دن به دارودرمانی به تنهایی نمیگذارند، اکتفا کرتفاوتی، نقص شناختی و ...) تأثیر کمتري میبی

هاي غیردارویی یک نیاز روزافزون و بخشی را به همراه داشته باشد؛ درنتیجه نیاز به درماننتایج رضایت

هاي غیردارویی، استفاده از روش تحریک الکتریکی مستقیم باشد. یکی از این درمانمورد توجه می

) روشی غیرتهاجمی است DCStاي (ریکی مستقیم فراجمجمه) است. تحریک الکتDCSt( 1ايفراجمجمه

شود و با میلی آمپر) بر پوست سر وارد می 2تا  5/0که طی آن جریان الکتریکی مستقیم ضعیفی (

ها و استفاده از آن تغییرات بلندمدت در قطبیت قشر مغز در پی دپوالریزاسیون و هیپرپالریزاسیون نورون

الکتریکی، نقاطی از سر با  شود. به عبارتی دیگر، در این نوع تحریکایجاد می هاي عصبی،تأثیر برگیرنده

جایی که ). از آن2009گیرند (سادوك و همکاران، هاي ضعیف الکتریکی هدف قرار میاستفاده از جریان

tDCS شدت بر روي پوست سر از طریق الکترودهاي کاتدي و آندي ـ هاي کمشامل به کارگیري جریان

تواند کارکرد را بازداري (کاتدي) یا تسهیل (آندي) نماید ه به جهت جریان ـ است، قطبیت میبست

در بهبود عملکردهاي شناختی بیماران پارکنسیون، افسردگی اساسی  tDCS ).2015(سادوك و همکاران، 

ایی و نیز و نیز افراد سالم استفاده شده و همچنین در مورد بیماران اسکیزوفرن در کاهش توهمات شنو

با توجه به موارد مطرح شده، هدف پژوهش حاضر، تعیین  کاهش ولع مصرف سیگار مؤثر بوده است.

  ي کاري افراد مبتال به اسکیزوفرنی مزمن بود. در بهبود توجه و حافظه tDCSاثربخشی 

  بیان مسأله -1-2

تحریف شده و اختالل در اسکیزوفرنی یک اختالل روانی وخیم است که در آن ادراك فرد از واقعیت 

آید. عالیم بیماري در تمامی ابعاد رفتاري، شناختی، هیجانی و وجود میتفکر، رفتار، عاطفه و انگیزش به

شود. نشانه هاي مثبت بیماري قبالً در فرد وجود نداشته ولی اکنون به وجود جسمانی بیمار ایجاد می

کند. عالئم مثبت که عالئم اضافی هم ا قطعی میآمده است. وجود عالیم مثبت، تشخیص اسکیزوفرنی ر

ها، توهمات، افزایش تکلم و رفتارهاي عجیب و غریب است. عالئم شوند شامل شل شدن تداعینامیده می

منفی یا کمبودي هم عبارتند از: کندي یا سطحی شدن عاطفه، فقدان تکلم و یا فقر محتواي تکلم، عدم 

                                                
1 Transcranial Direct Current Stimulatian 
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هاي شناختی و ستگی، فقدان انگیزش، نبود احساس لذت و نقصرعایت نظافت شخصی، بهداشت و آرا

  ).1394؛ رضاعی، 2015سادوك و همکاران، توجه (

وجود داشته و عمدتاً هاي شناختی از جمله نقایصی است که از دوره اول اختالل اسکیزوفرنی تخریب

ست که در افراد مبتال به توجه یکی از کارکردهاي شناختی ا مانند.در طول مسیر اولیه بیماري ثابت می

هاي است و به مؤلفه مبهمدر اصطالح عمومی توجه، یک سازه پیچیده و  .شوداسکیزوفرنی دچار نقص می

نگهداشت توجه یا ، به دست گرفتن ابتکار عمل یا متمرکز شدن : گوناگونی اشاره دارد که عبارتند از

؛ 1996، 1دنکال(انتقال توجه و  وجه انتخابیبازداري پاسخ نسبت به محرك هاي نامربوط یا ت، مراقبت

هایی ). همه ما نیازمند مکانیزم2002و همکاران،  3یوس؛ ری1991؛ میرسکی و همکاران، 1989، 2میرسکی

-کنیم هستیم، تا بتوانیم یک سري از محركهایی که دریافت میبندي انبوه اطالعات و محركبراي دسته

اصطالح از صافی شناختی یا گزینشی خود بگذرانیم که ردازش کنیم و بهها را نادیده بگیریم، یکسري را پ

پذیر، حساس و مقاوم است. اما در افراد مبتال به اسکیزوفرنی صافی توجه دچار مشکل این صافی انعطاف

تواند توجه خود و در نتیجه افکار و گفتارش را کنترل کند و در نهایت تمرکز شود و در نتیجه فرد نمیمی

به رابطه بین  براي اولین بار) 1913کرپلین ( ).2007شود (روزنهان و سلیگمن، دن براي وي مشکل میکر

اختالل توجه بیماران مبتال به اسکیزوفرنی و رفتار نابهنجار آنها اشاره کرد. از آن زمان به بعد، تحقیقات 

توجه یا مراقبت دچار مشکل  تجربی متعددي نشان دادند که بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در نگهداشت

 ؛1994، 5کورنبالت و کیلپ ؛1993؛ براف، 8919و همکاران،  4کورنبالتمثال  می باشند (به عنوان

گرین و همکاران،  ؛1999؛ نوشترالین، 1998هینریچ و همکاران،  ؛1997؛ کور و همکاران، 1996، 6گرین

 و 10گوریسن ؛2005همکاران،  و 9آندرو ؛2004و همکاران،  8پروتئو ؛2003، 7شارما و آنتونو ؛2000

                                                
1 Denckla 
2 Mirsky 
3 Riccio 
4 Cornblatt 
5 Keilp 
6 Green 
7 Sharma & Antonove 
8 Prouteau 
9 Andreou 
10 Gorissen 
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؛ به نقل از حسنی و 2006و همکاران،  ؛ النگدن2005و همکاران،  1النگدن ؛ بوزیکاس،2005همکاران، 

  ).2007فرد، هادیان

جا براي مدت کوتاهی اندوخته حافظه کاري، نظامی با ظرفیت محدود است که اطالعات در آن

کند و بلندمدت تعامل دارد و از اطالعات حافظه بلندمدت استفاده میشوند. این حافظه با حافظه می

کند. ساختن راهبردهاي جدید، تر به حافظه بلندمدت، منتقل میاطالعات را براي اندوزش طوالنی

افتد. در ارتباط با حل مسائل ریاضی، درك خواندن و غیره همه در حافظه کاري اتفاق میمحاسبه راه

زننده به کارکردهاي هاي مختلف افراد سالم و یا افراد مبتال به اختالالت روانی آسیبروهحافظه کاري در گ

-هاي بسیاري صورت گرفته است که بیشتر این تحقیقات با مطالعات مربوط به توجه همشناختی پژوهش

در افراد  هایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته حاکی از نقایص حافظهپوشانی دارند. نتایج پژوهش

  باشد.مبتال به اسکیزوفرنی می

طور کلی، رویکرد عمده در درمان اسکیزوفرنی دارودرمانی است که جهت افزایش کارکرد درمان به

پریشی بهترین پاسخ را روي عالئم مثبت ترکیب شود. اما داروهاي ضدروان درمانیتواند با انواع روانمی

تفاوتی، نقص فکر) دارند و بر عالئم منفی (انزوا طلبی، عدم اراده، بیاسکیزوفرنی (توهم، هذیان و اختالل ت

تواند نتایج تنهایی نمیگذارند؛ درنتیجه اکتفا کردن به دارودرمانی بهشناختی و ...) تأثیر کمتري می

هاي غیردارویی بخشی را جهت بهبود توجه و حافظه کاري  به همراه داشته باشد و نیاز به درمانرضایت

هاي غیردارویی که به عنوان روشی مکمل یکی از این درمان باشد.ز روزافزون و مورد توجه میک نیای

) است. تحریک tDCSاي (باشد، استفاده از روش تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهمورد توجه می

تقیم ) روشی غیرتهاجمی است که طی آن جریان الکتریکی مسtDCSاي (الکتریکی مستقیم فراجمجمه

شود و با استفاده از آن تغییرات بلند مدت در قطبیت قشر مغز در پی ضعیفی بر پوست سر وارد می

شود. به عبارتی دیگر، هاي عصبی، ایجاد میها و تأثیر برگیرندهدپوالریزاسیون و هیپرپالریزاسیون نورون

گیرند یف الکتریکی هدف قرار میهاي ضعالکتریکی نقاطی از سر با استفاده از جریان در این نوع تحریک

شدت بر روي پوست هاي کمشامل به کارگیري جریان tDCSجایی که از آن ).2009(سادوك و همکاران، 

تواند کارکرد را سر از طریق الکترودهاي کاتدي و آندي ـ بسته به جهت جریان ـ است، قطبیت می

با استفاده از  ). در زمینه پژوهش2015اران، بازداري (کاتدي) یا تسهیل (آندي) نماید (سادوك و همک

                                                
1 Longdon 
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هاي ) در کاهش نشانهtDCS( ايفراجمجمه، اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم tDCSدستگاه 

موجب کاهش  tDCSبر اساس نتایج که  بررسی شده است افسردگی افراد مبتال به اختالل افسردگی

 . همچنین)1394(اکبري، طالبی و آشتیانی،  شودمیهاي افسردگی افراد مبتال به افسردگی اساسی نشانه

 را بر حافظه کاري بررسی کردند که نتایج بیانگر 1) تأثیر آموزش نوروفیدبک1389زاده و همکاران (قلی

) که به 1395پژوهش ارجمندنیا و همکاران ( .استآموزش نوروفیدبک بر حافظه کاري  دار تأثیر معنی

که  کردبر افزایش حافظه فعال کودکان مبتال به اختالل ریاضی پرداختند، مشخص  tDCS تأثیر  بررسی

tDCS 2منجر به افزایش حافظه فعال در این گروه از کودکان شده است. هوي، بیلی، آرنولد و فیتزگرالد 

د بر فعالیت گاما و حافظه کاري در اسکیزوفرنیا پرداختن tDCS) در پژوهش خود به بررسی تأثیر 2015(

ممکن است با تثبیت عملکرد عصبی طبیعی گاما، حافظه کاري را در  tDCSو به این نتیجه رسیدند که 

  اسکیزوفرنی افزایش دهد.

با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در زمینه بهبود توجه و حافظه کاري در افراد مبتال به 

ي اثربخشی مزمن و نیز خأل پژوهشی در زمینهویژه افراد مبتال به اسکیزوفرنی اختالالت روانی مزمن و به

tDCS بهبود توجه و حافظه افراد اسکیزوفرن، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که  بر

ي کاري افراد مبتال بهبود توجه و حافظه تواند بر) میtDCSاي (آیا تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه

  به اسکیزوفرنی مزمن مؤثر باشد؟

  اهمیت و ضرورت پژوهش -1-3

باشد، به این معنی که از هر می %1العمر تقریباً اسکیزوفرنی یک اختالل شدید روانی با شیوع مادام

درصد  05/0نفر در طول زندگی خود به اسکیزوفرنی مبتال خواهد شد. ساالنه قریب به  1نفر، تقریباً  100

رغم شدت این اختالل، تقریباً فقط گیرند و علیقرار میاز کل جمعیت ایاالت متحده آمریکا تحت درمان 

گیرند. شیوع اسکیزوفرنی در مردان و زنان نیمی از تمام بیماران مبتال به اسکیزوفرنی تحت درمان قرار می

مساوي است، ولی شروع و سیر بیماري در دو جنس تفاوت دارد. اسکیزوفرنی در مردها زودتر از زنان 

سالگی، شامل حال بیش از نیمی  25ن بستري در بخش روانپزشکی در سنین کمتر از شود. اولیشروع می

شود. با توجه به شیوع این اختالل، تخمین زده از مردان و فقط یک سوم زنان مبتال به اسکیزوفرنی می

                                                
1 Neurofeedback 
2 Hoy, Bailey, Arnold & Fitzgerald 
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از  هاي مالی ناشی از اسکیزوفرنی در ایاالت متحده،اجتماعی زیان -شود که عوامل فرهنگی و اقتصاديمی

ها نیز بیشتر است. عوامل سهیم در ایجاد این زیان اقتصادي مجموع خسارات حاصل از تمام سرطان

شود؛ اختالالت شدید و دیرپایی در اثر این چشمگیر، به این قرارند: این بیماري از اوایل زندگی شروع می

-هاي بیمارستانی دارند و مراقبتآیند؛ مبتالیان به این بیماري نیاز زیادي به مراقبتبیماري به وجود می

، توانبخشی و خدمات حمایتی، الزمه درمان این بیماري است. پیدایش داروهاي مؤثر هاي مداوم بالینی

ها، موجب تغییري آشکار پریشی و تغییر نگرش جامعه نسبت به درمان بیماران روانی و حقوق آنضدروان

وجود حتی در صورت تجویز داروهاي وفرنی شد. باایندر الگوي بستري کردن بیماران مبتال به اسکیز

درصد  60تا  40پریشی، احتمال بستري مجدد در عرض دو سال پس از اولین بستري حدود ضدروان

از کل  %16کنند و هاي روانی را اشغال میهاي بیمارستاناز کل تخت %50است. این بیماران حدود 

  ).2015دهند (سادوك و همکاران، رمان قرار دارند، تشکیل میبیماران روانپزشکی را که به شکلی تحت د

- هاي کالن درمانی و مشکالت اقتصادي که براي شخص بیمار به بار میاسکیزوفرنی عالوه بر هزینه

کند، زیرا بیماران مبتال به اسکیزوفرنی آورد، فشار روانی زیادي را نیز برخانواده این بیماران تحمیل می

واسطه یا با همراهی خود بینش ندارند و معموالً اولین مراجعه به مراکز درمانی به نسبت به بیماري

ها مجبورند سالیان طوالنی از بیمار خود مراقبت کنند و گیرد. همچنین خانوادهها صورت میخانواده آن

بر بیمار در طی مراحل درمان او را یاري کرده و با وي مدارا کنند. بنابراین یک درمان مؤثر عالوه 

  اسکیزوفرن، خانواده او را هم از رنج و مشقت نجات خواهد داد.

روند، در شمار میگاه اصلی درمان اسکیزوفرنی بهپریشی تکیهدر این میان اگرچه داروهاي ضدروان

توانند بهبود بالینی را تقویت اجتماعی، می -هاي روانیگرفته معلوم شده، مداخلههاي صورتپژوهش

شود که هیچ رویکرد درمانی به تنهایی براي مقابله با ا از طرفی پیچیدگی اسکیزوفرنی سبب میکنند. ام

این اختالل چندوجهی کفایت نکند، درنتیجه براي اکثر بیماران مبتال به اسکیزوفرنی، ترکیبی از داروهاي 

ي تماعی از جملهاج - هاي روانیشود. درمانهاي مکمل غیر دارویی تجویز میپریشی و درمانضدروان

هاي عملی و هاي اجتماعی، خوداتکایی، مهارتهاي غیردارویی هستند که به منظور افزایش قابلیتدرمان

  ).2015روند (سادوك و همکاران، روابط بین فردي در بیماران اسکیزوفرن به کار می

دهاي اجرایی و چه پیش از این نیز ارائه شد، حافظه کاري، توجه و سایر کارکربا توجه به آن

شناختی مسئول کنترل هوشیاري و تفکر در شناختی، ساختارهاي مهمی هستند که با فرایندهاي روان

  کنند.هاي هوشی به انسان کمک میباشند و در زندگی و انجام تکالیف روزمره و کنشعمل، مرتبط می
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توانایی کمتري در یک فرد با حافظه کاري ضعیف یا با داشتن نقایصی در کارکردهاي شناختی 

خاطرآوردن اطالعات موجود در حافظه بلندمدت، نسبت به فردي با حافظه کاري سالم رمزگردانی و یا به

خواهد داشت. چنین فردي شاید به سختی بتواند بر یک تکلیف یا مشکل تمرکز و توجه کند و در نهایت 

  مشکل را حل کند.

اد زندگی دخالت دارند و کاهش توانایی فرد در واضح است که کارکردهاي شناختی در تمامی ابع

هاي اجتماعی، شغلی، تحصیلی و تواند موجب اختالل در عملکرد مؤثر در زمینهتوجه و حافظه کاري می

گیر افراد مبتال به اسکیزوفرنی مزمن ، نقص مسأله که یکی از مشکالت گریبان ... شود. با توجه به این

هاي دارویی بر نقایص شناختی تأثیرات که درماندرنظرگرفتن این توجه و حافظه کاري است و با

هاي غیردارویی مؤثر براي بهبود توجه و حافظه کاري بیماران موردانتظار را ندارند، جستجوي درمان

هاي غیردارویی، روش تحریک الکتریکی جریان رسد. یکی از این درماناسکیزوفرن الزم به نظر می

تواند در بهبود می tDCSدهنده این است که ها نشانباشد. پژوهش) میtDCS( ايمستقیم فراجمجمه

هاي افسردگی افراد مبتال به اختالل افسردگی اي که باعث کاهش نشانهبیماران روانی مفید باشد، به گونه

الم همچنین قادر است، توجه و حافظه کاري را هم در افراد س tDCS). 1394شود (اکبري و همکاران، می

) و هم در افراد داراي اختالل ریاضی (ارجمندنیا و همکاران، 2013، 2و بالکونی 2012، 1(جون و هان

  ) بهبود بخشد.1395

-تواند بهیک روش درمانی ارزان، آسان و ایمن است، نتایج این پژوهش می tDCSکه دلیل اینبه

هاي درمانی بر بیماران و سطه هزینهواهزینه و ایمن، فشارهاي اقتصادي که بهعنوان یک راهکار کم

کاهش دهد. در نهایت با  شود و نیز مسایل اجتماعی و مشکالت ناشی از آن را،ها وارد میخانواده آن

هاي توانند کارکرد بهتري در زمینهبهبود توجه و حافظه کاري، افراد مبتال به اسکیزوفرنی مزمن می

  اشند و زندگی بهنجارتري را تجربه کنند.اجتماعی، شغلی، خانوادگی و ... داشته ب

                                                
1 Jeon & Han 
2 Balconi 
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  اهداف پژوهش -1-4

  هدف کلی -4-1- 1

بهبود توجه و حافظه کاري  رب) tDCSاي (تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه

  افراد مبتال به اسکیزوفرنی مزمن.

  اهداف جزئی - 4-2- 1

بهبود توجه افراد مبتال به  رب) tDCSاي (تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه) 1

 اسکیزوفرنی مزمن.

بهبود حافظه کاري افراد  رب) tDCSاي (تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه) 2

  مبتال به اسکیزوفرنی مزمن.

 هاي پژوهشفرضیه - 1-5

بهبود توجه افراد مبتال به اسکیزوفرنی  رب) tDCSاي (روش تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه) 1

 مزمن تأثیرگذار است.

بهبود حافظه کاري افراد مبتال به  رب) tDCSاي (روش تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه) 2

  اسکیزوفرنی مزمن تأثیرگذار است.

  تعاریف نظري و عملی متغیرها -1-6

  اسکیزوفرنی - 1- 6- 1

هاي آن غالباً در دوران رفتاري است که نشانه –ي مغزي اسکیزوفرنیا نوعی بیمار تعریف نظري:

). اسکیزوفرنی بر اساس 1385مقام فراهانی و همکاران، کند (قائمنوجوانی یا اوایل بزرگسالی بروز می

هاي محیط مشخص هایی در قلمرو ادراك، پردازش و پاسخ به محركفقدان تماس با واقعیت و بروز ضایعه

  ).1995، 1هاي متمایزکننده اسکیزوفرنی هستند (کامرو منزوي شدن ویژگی شود. توهم، هذیانمی

                                                
1 Comer 
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خیص روانپزشک و مصاحبه بالینی بوده شمنظور از اسکیزوفرنی در این مطالعه ت تعریف عملیاتی:

  است.

  )tDCSاي (تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه -2- 6- 1

 2تا  5/0یکی مستقیم ضعیفی (روشی غیرتهاجمی است که طی آن جریان الکتر تعریف نظري:

شود و با استفاده از آن تغییرات بلندمدت در قطبیت قشر مغز در پی میلی آمپر) بر پوست سر وارد می

 tDCSشود. مکانیزم اثر هاي عصبی، ایجاد میها و تأثیر برگیرندهدپوالریزاسیون و هیپرپالریزاسیون نورون

سلول عصبی را  tDCSهاي عصبی است؛ در واقع عمل در سلولتحریک (آند) یا بازداري (کاتد) پتانسیل 

هاي درمانی از پیش تعیین شده و بر بر اساس پروتکل  tDCSکند. وادار به فعالیت یا عدم فعالیت می

دست آوردن نتیجه موردنظر، دو الکترود، یکی شود. براي بهاساس نقشه مغزي و مناطق برودمن اجرا می

فعالیت) و دیگري قطب منفی (کاتد: بازداري فعالیت) از طریق یک پد اسفنجی  قطب مثبت (آند: تحریک

   گیرند.که با محلول رسانا خیس گردیده است، بر روي سر قرار می

جلسه به مدت  10) طی tDCSاي (روش تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه تعریف عملیاتی:

  راست) و کاتد بر روي شانه چپ قرار گرفته است.پیشانی (پیش p2Fدقیقه اجرا شد. آند در قسمت  20

  توجه -3- 6- 1

توجه، ). 1991(سولسو،  توجه یعنی تمرکز ذهنی و روانی بر وقایع ذهنی یا حسی تعریف نظري:

بازداري پاسخ نسبت به محرك ، نگهداشت توجه، متمرکز شدنکه شامل است  مبهمیک سازه پیچیده و 

؛ میرسکی و 1989؛ میرسکی، 1996دنکال، ( باشدمی نتقال توجهاو  هاي نامربوط یا توجه انتخابی

  . )2002یو و همکاران، س؛ ری1991همکاران، 

منظور از توجه در این پژوهش، نمره اي بود که هر آزمودنی در آزمون مربعات  تعریف عملیاتی:

  بود.اي گیري این متغیر فاصلهکرد. مقیاس اندازهکسب می 1پیرون - دار تولوزدنباله

                                                
1 Attention Test-Toulouse-Pieron 
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  حافظه کاري - 4- 6- 1

یک سامانه ذهنی است که وظیفه اندوزش و پردازش موقتی اطالعات را براي انجام  تعریف نظري:

، 1ي شناختی نظیر فهمیدن، استدالل کردن و یادگیري به عهده دارد (بادلییک رشته از تکالیف پیچیده

   ).1390نقل از اسدزاده، ؛ به1986

حافظه کاري در این پژوهش، نمره اي بود که هر آزمودنی در آزمون منظور از  تعریف عملیاتی:

  اي بود.نیز فاصله گیري این متغیرکرد. مقیاس اندازه) کسب می1980( 2حافظه کاري دانیمن و کارپنتر

 

                                                
1 Baddely 
2 Daneman & Carpenter 
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  مقدمه  -2-1

در این فصل به تعریف اختالل اسکیزوفرنی و مروري بر توجه و حافظه کاري بیماران اسکیزوفرنی 

پردازیم و سپس روش مداخله مورد استفاده در این نوع پژوهش، یعنی کاربرد دستگاه تحریک می

شود و نهایتاً سوابق پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط ی) توصیف مtdesاي (الکتریکی مستقیم فراجمجمه

  مطرح شده و در پایان جمع بندي مطالب صورت می گیرد.

  تعریف اختالل اسکیزوفرنی - 2-2

ترین اختالالت روانی وخیم است که ماهیت اساسی آن هنوز روشن نشده اسکیزوفرنیا یکی از شایع

و بر اساس ویراست پنجم دستنامه تشخیصی و آماري  شوداست و به همین دلیل گاهی سندرم نامیده می

عنوان یک بیماري شود. اگرچه اسکیزوفرنی به)، طیف اسکیزوفرنی را شامل میDSM-5اختالالت روانی (

شناسی ناهمگونی داشته شود ، اما احتماالً ترکیبی از یک گروه اختالالتی است که سببواحد توصیف می

گیرد که تظاهرات بالینی، پاسخ درمانی  و سیر بیماري آن ها یکسان نیست و بیمارانی را در بر می

طور خالصه اسکیزوفرنی، اختالل فکر و خلق ناآرام است. این اختالل به ).2015(سادوك، سادوك وروئیز، 

تواند به شود. همچنین میصورت دشواري در حفظ و تمرکز توجه و تشکیل مفاهیم آشکار میفکر، به

ها و عقاید غلط، مشکالت عظیم در درك واقعیت، زبان و ابراز هیجانی بیانجامد (روزنهان و برداشت 

پریشی دیگر، شامل اسکیزوفرنی، و اختالالت روان 1طیف اسکیزوفرنی DSM-5براساس  ).2007سلیگمن، 

در هایی ريشود. این اختالالت با ناهنجاپریشی دیگر و اختالل اسکیزوتایپی (شخصیت) میاختالالت روان

، تفکر(گفتار) آشفته، رفتار حرکتی 1، توهمات2هذیان ها مشخص شده اند: زمینه 5یک یا چند مورد از 

  )، و نشانه هاي منفی.2بسیار آشفته یا نابهنجار ( از جمله کاتاتونی

                                                
1 Schizophrenia specturm 
2 Delusions 
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واند تها میها : عقاید ثابتی هستند که با وجود شواهد مغایر ، قابل تغییر نیستند. محتواي آنهذیان

-منشی. هذیانانواع موضوعات را در بر داشته باشد ، مثل گزند و آسیب، ارجاعی، جسمانی، مذهبی، بزرگ

شوند که غیرقابل قبول باشند و براي همتایان همان فرهنگ ها در صورتی عجیب و غریب انگاشته می

به اینکه یک نیروي قابل درك نباشند و از تجربیات زندگی عادي حاصل نشده باشند ، مانند عقیده 

هاي فرد دیگري را جایگزین آن کرده است بدون اینکه هاي درونی فرد را برداشته و اندامبیرونی ، اندام

هایی که عجیب و غریب نیستند ، این عقیده اي از هذیانهرگونه زخمی را برجاي گذاشته باشد. اما نمونه

  اي براي آن وجود ندارد.دلیل قانع کنندهاست که فرد تحت نظر پلیس قرار دارد ، در حالی که 

توهمات: توهمات، تجربیات شبه ادراك هستند که بدون محرك بیرونی روي می دهند ، آن ها 

هاي بهنجار برخوردارند و تحت کنترل ارادي نیستند . واضح و روشن هستند، از نیرو و تأثیر ادراك

توهمات شنیداري در اسکیزوفرنی و اختالالت  توانند در هر رسانه حسی روي دهند ، اماتوهمات می

  مربوط بسیار شایع هستند.

شود. امکان تفکر (گفتار) آشفته: تفکر آشفته ( اختالل فکر صوري) معموالً از گفتار فرد استنباط می

هاي سست و نامنسجم). جا شود (انحراف افکار یا تداعیدارد فرد از یک موضوع به موضوع دیگر جابه

ربط باشند (حاشیه اي بودن). به سؤاالت ممکن است به طور غیر مستقیم ربط داشته یا کامالً بیجواب ها 

شدت آشفته باشد که تقریباً غیرقابل درك بوده و از نظر ساختار چنان بهندرت ، ممکن است گفتار آنبه

  پریشی دریافتی شباهت داشته باشد (گسیختگی یا ساالد کلمه).زبانی به زبان

ر حرکتی بسیار آشفته یا نابهنجار (از جمله کاتاتونی): رفتار حرکتی بسیار آشفته یا نابهنجار رفتا

-بچگانه تا سراسیمگی غیرقابل پیش» حماقت«هاي مختلف آشکار سازد که از تواند خود را به شیوهمی

که به مشکالتی در توانند در هر نوع رفتار هدفمند مورد توجه قرار گیرند بینی گسترش دارد. مشکالت می

  شوند.انجام دادن فعالیت هاي زندگی روزمره منجر می

پذیري به محیط است. این رفتار از مقاومت در برابر رفتار کاتاتونیک ، افزایش محسوس در واکنش

گرایی) تا حفظ کردن وضع اندامی خشک، نامناسب یا عجیب و غریب تا فقدان کامل دستورات (منفی

-تواند فعالیت حرکتی بیحرکتی (اللی و بهت) گسترش دارد. این رفتار همچنین می هاي کالمی وپاسخ

                                                                                                                                              
1 Hallucinations 
2 Catatonic 
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هاي کاتاتونیک غیر هدف و مفرط را بدون علت آشکار، دربرگیرد (برانگیختگی کاتاتونیک). نشانه

  هاي جسمانی دیگر نیز روي دهند.توانند در اختالالت روانی و بیمارياختصاصی هستند و می

اي از بیماري مرتبط با اسکیزوفرنی را توجیه هاي منفی بخش قابل مالحظهفی: نشانهنشانه هاي من

هاي ارادگی، اما نشانهاند: کاهش ابراز هیجانی و بیکنند. دو نشانه منفی در اسکیزوفرنی خیلی برجستهمی

  منفی دیگر شامل فقدان گفتار ، فقدان احساس لذت و فقدان معاشرت می باشد.

  : DSM-5اي تشخیص اسکیزوفرنی بر اساس مالك ه -2-3

A ماهه  1اي در طول دوره : دو مالك زیر (یا تعداد بیشتر)، هریک براي مدت زمان قابل مالحظه

  ) باشد:3) یا (2)، (1وجود دارد (یا کمتر اگر با موفقیت درمان شده باشد). حداقل یکی از این ها باید (

 ها هذیان

 توهمات

 گفتار آشفته (مثل انحراف گفتار یا گسیختگی مکرر) 

 رفتار بسیار آشفته یا کاتاتونیک 

 ارادگی)هاي منفی (یعنی کاهش ابراز هیجانی و بینشانه

B اي از شروع اختالل ، سطح عملکرد در یک یا چند زمینه عمده، : براي مدت زمان قابل مالحظه

خصی به طور مشخصی زیر سطحی است که قبل از شروع حاصل فردي یا مراقبت شمانند کار، روابط میان

شده است (یا در صورتی که شروع در کودکی یا نوجوانی باشد ، ناتوانی در رسیدن به سطح مورد انتظار 

  فردي، تحصیلی یا شغلی وجود دارد).عملکرد میان

C  ماه  1ماهه باید حداقل  6یابند. این دوره ماه ادامه می 6: عالیم مداوم اختالل، حداقل به مدت

را برآورده کنند  Aها را در برداشته باشد (یا کمتر، اگر با موفقیت درمان شده باشد) که مالك نشانه

ها را شامل باشد. در هاي مقدماتی یا باقیمانده نشانههاي مرحله فعال) و ممکن است دوره(یعنی نشانه

هاي منفی یا با دو یا م اختالل ممکن است فقط با نشانههاي مقدماتی یا باقیمانده ، عالیطول این دوره

به شکل ضعیف شده وجود داشته باشند (مثل عقاید عجیب و  Aتعداد بیشتري نشانه ثبت شده در مالك 

  غریب، تجربیات ادراکی غیر عادي).
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D فی پریشی منتهاي روان: اختالل اسکیزوافکتیو و اختالل افسردگی یا دوقطبی همراه با ویژگی

اند، یا هاي مرحله فعال روي نداده) هیچ دوره افسردگی یا مانیک به طور همزمان با نشانه1اند، زیرا (شده

هاي مرحله فعال روي داده باشند، در بخش کمتري از کل مدت هاي خلقی در مدت نشانه) اگر دوره2(

  هاي فعال و باقیمانده بیماري وجود داشته است.دوره

E  ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد (مثل سوء مصرف مواد مخدر، دارو) یا بیماري : این اختالل

  جسمانی دیگر نیست.

F  اگر سابقه اختالل طیف اوتیسم یا اختالل ارتباط با شروع کودکی وجود داشته باشد، تشخیص :

هاي الزم بر نشانهشود که هذیان ها و توهمات برجسته ، عالوه اضافه اسکیزوفرنی فقط در صورتی داده می

ماه (یا کمتر اگر با موفقیت درمان شده باشد) وجود داشته باشند  1دیگر اسکیزوفرنی نیز حداقل به مدت 

  )2015پزشکی آمریکا ، (انجمن روان

  شیوع اختالل اسکیزوفرنی  -2-4

درصد می باشد اما تنوع  7/0تا  3/0نرخ شیوع اسکیزوفرنی در طول عمر تقریبا  DSM-5بر اساس 

اي بسته به نژاد و قومیت در کشورهاي مختلف و منشأ جغرافیایی مهاجران و فرزندان آن ها گزارش شده

). شیوع اسکیزوفرنی در مردان و زنان مساوي است، ولی 2013وجود دارد (انجمن روان پزشکی آمریکا، 

شود . وع و سیر بیماري در دو جنس متفاوت است . اسکیزوفرنی در مردان زودتر از زنان شروع میشر

سالگی است . شروع اسکیزوفرنی قبل  25-35سالگی و در زنان ،  10-25بیشترین سن شروع در مردان 

ن بیشتر از زنان اند که مرداسالگی بسیار نادر است . برخی مطالعات نشان داده 60سالگی یا بعد از  10از 

ها بیشتر از مردان ممکن است قبل از شروع بیماري کارکرد ممکن است دچار عالئم منفی شوند و زن

). میزان بروز اسکیزوفرنی در بین افراد فقیر سه 2015اجتماعی بهتري داشته باشند (سادوك و همکاران، 

(نسبت بیماران اسکیزوفرنیک در جمعیت برابر بیشتر از افراد ثروتمند است، درحالی که میزان شیوع آن 

  ).2007در هر لحظه از زمان) هشت برابر بیشتر است (روزنهان و سلیگمن ، 
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  سبب شناسی اختالل اسکیزوفرنی  -2-5

  نظریه هاي بیولوژیک  - 1- 2-5

ها عوامل ژنتیک : احتمال ابتال به اسکیزوفرنی در افرادي که یکی از بستگان درجه اول آن - الف

تر اثر ژنتیک از مطالعات باشد. بسیاري از محققان براي بررسی دقیقبرابر می 10وفرن است ، تقریبا اسکیز

درصد، اما در دوقلوهاي  44کنند. نرخ همگانی اسکیزوفرنی در دوقلوهاي همسان دوقلوها استفاده می

لوهاي همسان به این درصد است. اگر علت اسکیزوفرنی کامال ژنتیک باشد، وقتی یکی از دوق 12ناهمسان 

اختالل دچار می شود. دیگري نیز باید حتماً مبتال شود؛ اما چنین نیست. اگر عنصر ژنتیکی مهمی در 

ي فرزندان مادر مبتال به اسکیزوفرنی، به اسکیزوفرنی وجود داشته باشد انتظار این خواهد بود که همه

هاي چه با آن مادر و چه دور از او و در خانوادهرو شوند، طور یکسان  با خطر ابتال به اسکیزوفرنی روبه

دهد که آمادگی ژنتیک باز هم با دیگر بزرگ شده باشند . برخی مطالعات فرزند خواندگی جدید نشان می

  ).1392هاي سایکوز را پیش بینی کند (گنجی، کند تا ایجاد نشانهعوامل محیطی تعامل پیدا می

شناسی اسکیزوفرنی ظریه مربوط به عوامل بیوشیمیایی در سببترین نعوامل بیوشیمیایی : مهم -ب

کند، اسکیزوفرنی نتیجه فعالیت بسیار زیاد دوپامنیژیک است . باشد که بیان می، فرضیه دوپامینی می

پریشی مثبت ربط داده آزادسازي مفرط دوپامین در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی به شدت عالئم روان

فرضیات موجود، فزونی سروتونین نیز یکی از علل بروز عالئم مثبت و منفی اسکیزوفرنی شده است. طبق 

تواند منجر به بروز نفرینی میهاي دستگاه عصبی پاداش نوراپیاست. همچنین اضمحالل انتخابی نورون

آنهدونیا (کاهش ظرفیت ارضاي هیجانی و کاهش توانایی تجربه لذت ) که یکی از خصوصیات بارز 

  کیزوفرنی است، شود.اس

هاي مغزي: مقیاس آسیب شناسی عصبی اسکیزوفرنی در درجه اول در دستگاه نابهنجاري -ج

هایی در قشر مخ، تاالموس و ساقه مغز است. اي قرار دارد و شامل نابهنجاريهاي قاعدهلیمبیک و عقده

مختصري کاهش حجم قشر  هاي جانبی و سوم وهاي توموگرافی کامپیوتري به کرات، بزرگی بطناسکن

-هاي گیجاند . همچنین چندین ناحیه مغز از جمله لوبمخ را در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی نشان داده

هاي کالبدشکافی مغز شوند. مطالعات مربوط به نمونهسري دچار کاهش تقارن میگاهی، پیشانی و پس

بادامه)، هیپوکامپ و شکنج پاراهیپوکامپی را نشان بیماران اسکیزوفرنی، کاهش در اندازه نواحی آمیگدال (

-هاي تاالموس و نیز ناهنجاريها در برخی زیر هستهدهد. از طرفی کاهش حجم یا از بین رفتن نورونمی

هاي آناتومیک قشر جلو پیشانی در افراد مبتال به اسکیزوفرنی گزارش شده است. کژکاري در برخی 
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-) در سببEEGهایی در نوار مغزي (چشم و در نهایت ناهنجاري مدارهاي عصبی مغزي و نیز حرکات

  ).2015شناسی اختالل اسکیزوفرنی مطرح شده است (سادوك و همکاران، 

  هاي روان شناختی نظریه -2- 2-5

هاي روانکاوانه : زیگموند فروید بر آن بود که اسکیزوفرنی نتیجه تثبیت در مراحل نظریه - الف

دهد نژندي (نوروز)ها روي میهاي منجر به پیدایش روانن تثبیت زودتر از تثبیتابتدایی رشد است که ای

شود. از دید فروید بروز نقص در ایگو در ایجاد عالیم اسکیزوفرنی و سبب بروز نقایصی در رشد ایگو می

تازه در  نقش دارد. از بین رفتن انسجام ایگو در واقع بازگشت به زمانی است که ایگو هنوز شکل نگرفته یا

هاي درونی مانند امیال جنسی و جا که ایگو بر تفسیر واقعیت و کنترل سائقگیري است . از آنحال شکل

شود. همچنین مارگارت ماهلر معتقد است که گذارد، این اعمال ایگو نیز مختل میپرخاشگري تأثیر می

-آید و کودك نمیمادرش به وجود میهایی است که در ارتباط دوسویه نوزاد و این اختالل نتیجه تحریف

تواند از رابطه تنگاتنگ و وابسته با مادر در مرحله دهانی رشد، رها شود و فراتر رود. در نتیجه هویت فرد 

  رسد.هیچگاه به امنیت نمی

شوند که هنگام بچگی از هاي یادگیري: طبق این نظریه ، افرادي دچار اسکیزوفرنی مینظریه -ب

هاي کنند و واکنشنیز ممکن است مشکالت روحی چشمگیري داشته  باشند ، تقلید می والدینی که خود

فردي بد نیز در بیماران مبتال به آموزند. روابط میانهاي غیر منطقی اندیشیدن را میغیرعاقالنه و روش

و اند (سادوك شود که در کودکی وجود داشتهاسکیزوفرنی به دلیل الگوهاي بد یادگیري پیدا می

هاي سایکوز نقش دارند. سازي در ایجاد نشانهها، یادگیري و شرطی). طبق برخی نگرش2015همکاران، 

-شناسان معتقدند که علت رفتارهاي عجیب افراد مبتال به اسکیزوفرنی این است که با شرطیبعضی روان

  ).1392شوند ( گنجی، سازي عامل تقویت می

هاي فرآیندهاي روانی یا شناختی در ایجاد بعضی نشانه گرا : بدون شک،هاي شناختنظریه -ج

سایکوز نقش دارند، نقص در برخی فرآیندهاي شناختی عادي (مثل توجه) یا سوگیري در پردازش 

شود. سه عامل شناختی هاي سایکوز میاطالعات ( مثل سوگیري در فرآیندهاي اسناد) باعث ایجاد نشانه

  متفاوت مطرح است :
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هاي مرتبط با محیط توانند روي جنبهگاهی مبتالیان به اسکیزوفرنی نمی  : 1توجهی فرآیندهاي) 1

کنند هاي نامربوط با محیط، بیش از حد توجه می)، یا به جنبه2توجهیتمرکز حواس داشته باشند (کم

-آنتوان گفت نقص دارند. بنابراین می 4ها در واکنش توجهیدرصد اسکیزوفرن 50). حدود 3توجهی(بیش

هاي توجهی با کنند. نقص در واکنشها را پردازش نمیهاي محیطی مهم توجه ندارند یا آنها به محرك

توجهی واکنشی هیجانی همبستگی دارد. در مقابل بیشهاي منفی اسکیزوفرنی، مانند انزوا و بینشانه

ربط را فیلتر کند . ي بیهاتواند محركکند و نمیزمانی است که فرد به همه جوانب محیط خود توجه می

هنگام انجام تکالیف شناختی، شود و بهدهند که حواس افراد اسکیزوفرن زود پرت میمطالعات نشان می

کن و نامربوط با تکلیف در حال انجام، ارائه شود ، عملکرد پرتهاي حواسها اطالعات و محركاگر به آن

گرفتن هاي نامربوط یا نادیدهي یا فیلتر کردن محركدهند. ناتوانی در جداسازبسیار ضعیفی  نشان می

تواند در ایجاد افکار هاي مثبت اسکیزوفرنی، همبستگی زیادي دارد و میهاي انحرافی، با نشانهمحرك

زاده ، نقل از ابراهیم؛ به1392نامنظم و ارتباط نامنظم در افراد اسکیزوفرن عامل مهمی باشد (گنجی 

1395.( 

 ها  مبتال به اسکیزوفرنی پارانوئیديدرصد اسکیزوفرن 50: بیش از  5ادي و تفسیريسوگیري اسن) 2

دهند که در افراد اسکیزوفرن، احتمال گزارش موضوعاتی از شوند. تحقیقات نشان میتشخیص داده می

ن برابر افراد سالم است. بنابرای 20خانه، تحقیقات پلیس، دزدي و پیشنهادهاي جنسی قبیل تهدید صاحب

وجود آمدن باورهاي تعقیب و گزند نقش داشته باشند. بعضی محققان هاي افراد ممکن است در بهتجربه

عقیده دارند که توهمات پارانوئیدي ممکن است نتیجه فرآیندهاي اسنادي غیرعادي باشند. یعنی تمایل 

دهد اسناد انجام می به نسبت دادن  رویدادهاي منفی زندگی به عوامل بیرونی. حداقل کاري که سوگیري

 ).1392شود. (گنجی، این است که باعث تداوم باورها و توهمات پارانوئیدي می

خوانی عاملی مهم در رسد که نقص در نظریه ذهنخوانی (نظریه ذهن) : به نظر مینقص در ذهن) 3

توانند نیات و یا حاالت ذهنی ها نمیایجاد و تداوم باورهاي توهمی در سایکوز است. وقتی اسکیزوفرن

                                                
1 Attention processes 
2 Under attention  
3 Over attention  
4 Orienting response  
5 Attributional and interpretational biases 
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کنند دیگران را حدس بزنند ، ممکن است به تدریج به این باور برسند که دیگران نیات خود را پنهان می

 ).1395زاده، نقل از ابراهیم؛ به1392ها خصمانه است (گنجی، که نیات آنیا این

  فرهنگی - هاي اجتماعینظریه - 3- 2-5

اقتصادي و فرهنگی مورد مطالعه قرار  - طبقات اجتماعیفرنی در تمامی عوامل اجتماعی : اسکیزو) 1

باالتري از اسکیزوفرنی در طبقات پایین اجتماعی و  گرفته و توصیف شده است . در جوامع صنعتی میزان

اقتصادي دیده شده است . این مشاهدات با استفاده از دو فرضیه توضیح داده شده است . فرضیه رانده 

پایین، معتقد است که افراد مبتال به اسکیزوفرنی به طبقات اجتماعی و اقتصادي پایین  شدن به سمت

کنند. در اقتصادي باال را پیدا نمی –شوند و یا به علت بیماري توانایی صعود به طبقات اجتماعی رانده می

جتماعی و هاي تجربه شده توسط اعضاي طبقات امقابل فرضیه سببیت اجتماعی معتقد است که استرس

 ).2003کند (سادوك و سادوك، اقتصادي پایین به پیدایش اسکیزوفرنی کمک می

عوامل خانوادگی : بر اساس بعضی رویکردها، نحوه ارتباط برقرارکردن و حرف زدن والدین و ) 2

از  باشد. همچنین هیجان ابراز شدههاي سایکوز میفرزندان از عوامل خطر درون خانواده براي ایجاد نشانه

-هاي سایکوز ارتباط داشته باشد. اعضاي خانواده معموالً هیجانتواند با بروز مجدد نشانهسوي خانواده می

. ابراز 2جویی زیاد، . انتقاد و عیب1دهند: هاي زیر نشان میهاي خود را نسبت به فرد اسکیزوفرن به شیوه

ناپذیر و غلط در مقابله و هاي انعطافروش. 4. عدم تحمل مشکالت بیمار، 3خصومت از جانب خاانواده، 

ها و رفتارهاي . مقصر دانستن و  سرزنش کردن بیمار به علت نشانه5هاي اسکیزوفرنی، کنارآمدن با نشانه

 ).1392. نسبت دادن رفتار بیمار به عوامل ثابت و کلی (گنجی ، 6مربوط به بیماري و 

  عالیم اسکیزوفرنی  -2-6

مرضی، قبل از مرحله هاي پیشي درباره سیر اسکیزوفرنی، عالئم و نشانههاي نظربنديدر جمع

مرضی، قبل از هاي پیششود. تفاوت این دو در این است که عالیم و نشانهدرآمدي بیماري ظاهر میپیش

 درآمدي جزئی از تغییر و تحولها و عالیم پیشآنکه روند بیماري، خود را بروز دهد وجود دارد، اما نشانه

  خود بیماري است.

نگر و پس از آن که تشخیص اسکیزوفرنی طور گذشتهدرآمدي تقریباً همیشه بهها و عالیم پیشنشانه

گذاشته شد، شناسایی شده و بنابراین چندان معتبر نیستند. چون وقتی که تشخیص اسکیزوفرنی مسجل 

  اري می گردد. با توجه به اینکه اغلب، نگرانه نشانه ها و عالیم اولیه هم دستخوش بیمشد، یادآوري گذشته



 

 
 

Family name:  Rostamzade                                       Name: Nahid 

Title of Thesis: The effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulatian (tDCS) on 
improving Attention and Working memory in  patients with chronic schizophrenia 

Supervisor: A. Atadokht (Ph.D)        
Advisor: S. Basharpoor (Ph.D)        

Graduate Degree:  M.A. 
Major: Psychology                                        Specialty: General 
University: Mohaghegh Ardabili                  Faculty: Educational sciences and Psychology 
Graduation date:  2017.07.02                 Number of pages: 75 

 

Abstract: 
 

The main purpose of the present study was investigating the effectiveness of 
transcranial direct current stimulation (tDCS) on improving attention and working memory 
in patients with chronic schizophrenia. Research method included experimental study with 
pre and post test with control group; patients in the therapeutic and rehabilitation centers of 
Ardebil city were the statistical population. Due to cluster sampling method Tooba 
rehabilitation center selected and 28 participants were assigned randomly to two groups: 
experimental (n=14) and control (n=14). The data were collected using Toulouse Pieron 
Attention test and Carpenter working memory test. The intervention was applied by tDCS 
devise. The data were statistically analyzed using univariate analysis of covariance that 
indicated transcranial direct current stimulation (tDCS) can increase attention and working 
memory in patients with schizophrenia. According these findings transcranial direct 
current stimulation (tDCS) can be effective on improving attention (P < 0.05) and working 
memory (P < 0.001) in patients with chronic schizophrenia. 
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