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مقدمه :پژوهش حاضر با هدف مقایسه سیستمهای بازداری/فعالسازی رفتاری ،سبکهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و
نارساییهای شناختی در بیماران مبتال به اختالالت اسکیزوفرنی و افسردگی ،و افراد بهنجار صورت گرفت.
روش کار :روش پژوهش توصیفی و از نوع علی-مقایسهای بود که جامعه آماری آن شامل کلیه بیماران مرد مبتال به اختالالت
اسکیزوفرنی و افسردگی ( 62بیمار) بیمارستانهای ایثار و فاطمی شهر اردبیل در بهار سال  1312بود .نمونه پژوهش  30بیمار
اسکیزوفرنیک و  30بیمار افسرده بود که به روش کلشماری انتخاب شده و با  30فرد بهنجار مقایسه شدند .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامه سیستمهای بازداری/فعالسازی رفتاری کارور و وایت ( ،)BAS/BISپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (،)CER
و پرسشنامه نارساییهای شناختی ( )CFQبرادبنت و همکاران استفاده شد .دادههای بهدست آمده با روشهای آماری خیدو ،تحلیل
واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی  LSDبا  SPSS-18تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که گروه بهنجار حساسیت سیستم فعالسازی بیشتر و حساسیت سیستم بازداری کمتری از بیماران اسکیزوفرن
و افسرده دارند ( ،)P > 0/02اما بین بیماران اسکیزوفرن و افسرده تفاوتی در حسایت سیستمهای فعالسازی و بازداری وجود ندارد
( .)P < 0/02افراد بهنجار بیشتر از سبکهای تنظیم هیجان مثبت ،و بیماران اسکیزوفرنیک و افسرده نیز بیشتر از سبکهای تنظیم
هیجان منفی استفاده میکنند ( .)P > 0/02درنهایت بیماران اسکیزوفرنیک نارساییهای شناختی بیشتری از بیماران افسرده دارند ،و
بیماران افسرده نیز نسبت به افراد بهنجار دچار نارسایی شناختی میباشند (.)P > 0/02
نتیجه گیری :این یافتهها نشان میدهند که سیستمهای مغزی/رفتاری ،تنظیم هیجان و نارساییهای شناختی احتماالً نقش مهمی
در آسیبشناسی اختالالت اسکیزوفرنی و افسردگی دارند و میتوانند اهداف درمانی مهمی در درمان و توانبخشی این بیماران باشند.
واژگان کلیدی :سیستم فعالساز رفتاری ،سیستم بازداری رفتاری ،راهبردهای مثبت تنظیم هیجان ،راهبردهای منفی تنظیم هیجان،
نارساییهای شناختی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
نیست .یکی دیگر از اختالالت روانی که باالترین شیوع طول عمر (حدود
 11درصد) را در بین اختالالت روانی دارد اختالل افسردگی اساسی
است ( . )2اختالل افسردگی اساسی یک بیماری کالسیک در طبقه
اختالالت افسردگی را نشان میدهد که با دورههای مجزای حداقل 2
هفتهای مشخص میشود و تغییرات واضح در عاطفه ،شناخت ،و
کارکردهای عصبی ،نباتی و بهبودهای بین دورهای را شامل میشود (.)1
اختالالت انگیزشی و شخصیتی نقش مهمی در توصیف معاصر از
اسکیزوفرنی ،به خصوص عالیم منفی ،مانند فقدان احساس لذت ،بی
ارادگی ،و فقدان معاشرت اجتماعی ،که به شدت با نتیجه ضعیف درمان

اختالل روانی نشانگانی است که با اختالل بالینی قابل مالحظه در
شناخت ،تنظیم هیجان ،یا رفتار فرد مشخص میشود و کژکاری در
فرایندهای روانشناخی  ،زیستی ،یا رشدی زیربنای عملکرد روانی را
منعکس میکند ( .)1یکی از شایعترین اختالالت روانی وخیم اختالل
اسکیزوفرنی است که ماهیت اساسی آن هنوز روشن نشده است و به
همین دلیل گاهی سندرم نامیده میشود .هرچند که اسکیزوفرنی به
مثابه یک بیماری واحد توصیف میشود ،احتماالً مرکب از یک گروه
اختالالتی است که سببشناسی ناهمگونی داشته ،و بیمارانی را شامل
میشود که تظاهرات بالینی ،پاسخ درمانی و سیر بیماری آنها یکسان
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از طرفی دشواری در تنظیم شناختی هیجان به عنوان مکانیسم توصیفی
احتمالی در رابطه بین حساسیت سیستم بازداری/فعالسازی رفتاری و
آسیبشناسی روانی پیشنهاد شده است ( .)16همچنین مشخص شده
است که تمام اختالالت محور یک و نیمی از اختالالت محور دو با نقص
در تنظیم هیجان همراه هستند ( . )11پنجمین راهنمای تشخیصی و
آماری اختالالت روانی نیز نقص یا اختالل در تنظیم هیجان را در کنار
اختالل در شناخت و یا رفتار ،یکی از عناصر ضروری در تعریف اختالل
روانی معرفی میکند ( .)1این باور وجود دارد که طیف گستردهای از
نواقص و مشکالت تنظیم هیجانی در اسکیزوفرنی وجود دارد ( )18و
تنظیم هیجان در اسکیزوفرنی ممکن است آغازگر بینش جدیدی نسبت
به این اختالل باشد ( )18 ,14که در آن ناپایداری خلقی ممکن است
یکی از ویژگیهای برجستهای باشد که اختالل اسکیزوفرنی را تشکیل
میدهند ( .)18هیجان در تمام اختاللهای عاطفی نیز نقش بسزایی
دارد؛ به طوری که ناهماهنگی هیجانی در تمام اختاللهای محور یک
و نیمی از اختاللهای محور دو بروز میکند ( )11و بسیاری از اختالالت
روانشناختی به وسیله دشواری در تنظیم هیجان مشخص و توصیف
میشوند ( .)20همچنین یکی از نشانههای عمده و اساسی اختالل
افسردگی کاهش هیجانهای مثبت و افزایش هیجانهای منفی است؛
عاطفه منفی پایدار و کاهش مزمن عاطفه مثبت (که در اثر ناتوانی در
تنظیم هیجان میتواند ایجاد شود) نیز ویژگی و مالک اصلی در
تشخیص افسردگی است ( .)21برخی از مولفان نیز افسردگی را یک
اختالل ناشی از تنظیم هیجان مختل دانسته ( )22 ,21و دورههای
افسردهساز را پیامد بدکارکردیهای تنظیم هیجان میدانند (.)23
براساس این دیدگاه ،عالیم افسردگی ،پیامد شکست افراد در تنظیم
سازگارانه هیجان در نظر گرفته شده است .پژوهشهای تجربی هم،
نقص در تنطیم هیجان را هم در اختالل اسکیزوفرنی ( )24 ,18و هم
در اختالل افسردگی ( )22-20 ,18نشان دادهاند .مطالعات مذکور نشان
دادهاند که بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی و افسردگی نسبت به
افراد بهنجار بیشتر از راهبردهای تنظیم هیجان ناسازگارانه استفاده
میکنند .اما این مطالعات به مقایسه سبکهای تنظیم هیجانی بیماران
مبتال به اختالل اسکیزوفرنی و افسردگی نپرداختهاند .درنهایت مشخص
نیست که آیا اختاللهای مختلف با استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان
خاص همراه است ،و اینکه آیا این دشواریها ویژگیهای پایدار و اصلی
این اختالالت هستند؟ همچنین اسکیزوفرنی و سایر بیماریهای روانی
شدید به عنوان اختالالت عصبی-شناختی مورد توجه قرار گرفتهاند
( )22و نقص در کارکردهای نوروسایکولوژیک و عصبی-شناختی از سوی
عدهای از محققان مشخصه محوری اسکیزوفرنی ( )26و از مولفههای
عمده و اساسی افسردگی ( )21قلمداد شدهاند .نقایص نوروسایکولوژیک
و شناختی از قبیل نقص در توجه ،حافظه ،انعطافپذیری شناختی و
کارکردهای اجرایی از نقایص شایع در بیماران مبتال به اختالالت
سایکوتیک و خلقی است که عمدتاً در تشخیص و حتی درمان این
اختالالت مورد غفلت واقع میشوند؛ درحالیکه ،در دیدگاههای نوین در
سطح تئوریک این نقایص به عنوان شاخصهای آسیبپذیری درنظر
گرفته میشوند  .فرض بر این است که این نقایص با جنبههای مختلف
کیفیت زندگی و توانایی عملکرد اجتماعی و سازگارانه بهطور معنیداری
مرتبط هستند و از طرف دیگر نیز این نقایص شناختی با اختالالت
نوروآناتومیک مرتبط هستند لذا در سببشناسی جدید این اختالالت را

و اختالل عملکردی همراه است ،دارد ( .)3اختالل افسردگی اساسی نیز
میتواند توسط کاهش در رفتار گرایشی ،از طریق نقص انگیزشی و یا
فقدان تقویت مثبت و افزایش رفتار اجتنابی (مانند انزوای اجتماعی)
توصیف شود ( .)4در واقع مطالعات با جمعیت بالینی بزرگسال ،با
استفاده از چارچوب نظریه حساسیت به تقویت ( RST:
 ،)Reinforcement Sensitivity Theoryنشان داده است که
افسردگی با حساسیت سیستم فعالساز رفتاری ( BAS:
 )Behavioral Activation Systemپایین و سیستم بازداری
رفتاری ( )BIS: Behavioral Inhibition Systemباال همراه
است (.)2
نظریه حساسیت به تقویت که در دهههای اخیر ،در مطالعه طیف
وسیعی از آسیبشناسی روانی به کار گرفته شده است یک چارچوب
سودمند برای درک اختالالت انگیزشی و شخصیتی در انواع اختالالت
روانی منجمله اختالل اسکیزوفرنی و افسردگی است .نظریه حساسیت
به تقویت که یک تبیین عصبروانشناختی از سیتمهای عمده و پایه
شخصیت فراهم آورده است به طور فزایندهای بهعنوان فراهم کننده یک
چارچوب یکپارچه برای نوروبیولوژی شخصیت ،به رسمیت شناخته شده
است ( .)6که درنتیجه آن توجه تجربی قابل توجهی جلب کرده است.
جدیدترین نسخه نظریه حساسیت به تقویت ( )8 ,1سه سیستم
عصبروانشناختی عمده را فرض کرده است ،که عبارتند از :سیستم
جنگ-گریز-انجماد ()FFFS: Fight-Flight-Freeeze System
که توسط تمام اشکال محرک آزارنده (شامل محرکهای آزارنده و بدون
پاداش) فعال میشود؛ سیستم فعالساز رفتاری ( )BASکه توسط همه
اشکال محرکهای اشتهاآور (شامل محرکهای پاداش دهنده و بدون
تنبیه) برانگیخته میشود؛ و سیستم بازداری رفتاری ( )BISکه توسط
همه حاالت در تعارض با هدف ،بین  BASو  FFFSفعال میشود (.)6
گری با درنظر گرفتن این سه سیستم مغزی/رفتاری نظریه حساسیت
به تقویت را مطرح کرد که به اعتقاد وی غلبه و فعالیت هریک از این
سیستمها در فرد ،به حالتهای هیجانی متفاوتی چون ترس ،اضطراب
و زودانگیختگی منجر میگردد و شیوههای رویارویی و واکنشهای
متفاوتی را نیز در برمیگیرد ( .)1همچنین حساسیت بیش از حد و یا
افراطی سه سیستم  BIS ،BASو  FFFSآسیب شناسی روانی را
پیشبینی میکند ( .)10 ,1پژوهشهایی نیز که در این راستا صورت
گرفتهاند نشان دهنده اهمیت سیستمهای بازداری/فعالسازی رفتاری
در اختالالت روانی مختلف ،بهخصوص اسکیزوفرنی و افسردگی هستند.
بهعنوان مثال  Reddyو همکاران نشان دادند که نمرات بسیار باال یا
پایین در  BISهر دو به عنوان حد افراطی ،با نقص در انگیزههای
اجتماعی بیماران مبتال به اختالالت اسکیزوفرنی ،مرتبط است (.)11
محققان دیگر ( )14-12نیز دریافتند که افراد مبتال به اسکیزوفرنی در
مقایسه با افراد عادی حساسیت  BISباالیی دارند .همچنین نشان داده
شده است که تفاوتی بین افراد مبتال به اسکیزوفرنی و عادی در
حساسیت  BASوجود ندارد ( .)14پژوهشهایی نیز به مقایسه بیماران
افسرده و افراد بهنجار پرداخته و دریافتند که بیماران مبتال به اختالل
افسردگی اساسی حساسیت  BISباالیی دارند ( .)12 ,2مطالعه دیگری
نیز نشان داد که حساسیت باالی  BISاضطراب–افسردگی مخلوط ،و
حساسیت پایینتر  BASنیز عالیم افسردگی بیلذتی را پیشبینی
میکند (.)10
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افسردگی به صورت کلشماری (با توجه به تعداد کم بیماران
اسکیزوفرنی و افسرده بستری شده) انتخاب و با  30فرد بهنجار که از
میان مالقات کنندگان بیماران به روش در دسترس انتخاب شده بودند،
مورد مقایسه قرار گرفتند .با توجه به اینکه  2نفر از افراد جامعه 3 ،نفر
از بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی و  2نفر از بیماران مبتال به
اختالل افسردگی اساسی ،مالکهای ورود به نمونه را نداشتند از مطالعه
کنار گذاشته شدند .مالکهای ورود داشتن وضعیت تثبیت شده (عدم
نوسانات شدید در وضعیت روانی ،جهتیابی کامل نسبت به زمان ،مکارن
و شخص ،توانایی برقرای رابطه کالمی و مشارکت در پژوهش) ،مدت
زمان بستری حداقل  10روز ،و عدم دریافت الکتروشوک بود .بیماران
زن به دلیل تعداد بسیار کم (فقط در بخش روانپزشکی بیمارستان
فاطمی) و عدم دسترسی به آنها بهدلیل مسائل اداری ،مورد مطالعه
قرار نگرفتند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته ،شامل
اطالعات دموگرافیک :سن ،تحصیالت ،وضعیت اقتصادی ،و وضعیت
تأهل که همگی برپایه خودگزارشی بیماران سنجیده میشد ،و همچنین
از ابزارهای پرسشنامه سیستمهای بازداری/فعالسازی رفتاری
( BIS/BAS: Behavioral Inhibition and Activation
 ،)Systems questionnaireپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
CERQ:
Cognitive
Emotion
( Regulation
 )Questionnaireگارنفسکی ،پرسشنامه نارساییهای شناختی
( )CFQ: Cognitive Failures Questionnaireبرادبنت و
همکاران ( )1182استفاده شد.
پرسشنامه سیستمهای بازداری/فعالسازی رفتاری کارور و وایت
( )1114به منظور ارزیابی تفاوتهای فردی در حساسیت سیستمهای
بازداری و فعالسازی رفتاری ،توسعه یافت ( .)31این پرسشنامه دارای
 20سؤال است که فعالیت سیستم بازداری رفتاری ( 1سؤال) را به وسیله
خرده مقیاس حساسیت به تنبیه ،و فعالیت سیستم فعالسازی رفتاری
را به وسیله سه خرده مقیاس حساسیت به پاداش ( 2سؤال) ،سائق
( 4( )Driveسؤال) ،و جستجوی سرگرمی ( 4سؤال) ،مورد ارزیابی قرار
میدهد .آزمودنیها به این سؤاالت در مقیاس لیکرت  4درجهای از 1
(کامالً نادرست) تا ( 4کامالً درست) پاسخ میدهند .ثبات درونی بازداری
رفتاری  0/12و روایی افتراقی آن با اضطراب  0/22گزارش شده است
( .)31همچنین ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای بازداری و فعال
سازی نیز به ترتیب  0/18و  0/81گزارش شده است ( .)31در یک
مطالعه ایرانی ضریب آلفای خرده مقیاسهای این مقیاس را در دامنه
 0/62تا  0/13گزارش کردهاند ( .)31ضریب آلفای کرونباخ این
پرسشنامه در پژوهش حاضر برای کل مقیاس  0/633به دست آمد که
نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه میباشد .پرسشنامه تنظیم
شناختی هیجان یک پرسشنامه چندبعدی میباشد که به منظور
شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی افراد بعد از تجربه موقعیتها و
حوادث منفی ساخته شده است .این پرسشنامه یک ابزار خودسنجی 36
سوالی میباشد که  1راهبرد تنظیم شناختی هیجان متفاوت ،شامل
تمرکز مثبت مجدد/برنامهریزی (،)34 ,32 ,31 ,23 ,12-13 ,6-4
ارزیابی مثبت/دیدگاه وسیعتر (سوالهای  22 ،24 ،22 ،16 ،1و ،)33
سرزنش خود (سوالهای  10 ،1و  ،)28سرزنش دیگران (,21 ,18 ,1
 ،)36نشخوار فکری ( ،)30 ,21 ,11 ,12 ,3فاجعهآمیز کردن (,11 ,8
 )32 ,26و پذیرش ( ،)21 ,20 ,11 ,2را در یک طیف لیکرت  2درجهای

بهعنوان اختالل مغزی مطرح مینمایند ( .)28نارساییهای شناختی
یکی از مهمترین مولفههای عملکرد شناختی محسوب میشود که بر
نقش این عملکردها در اختالالت اسکیزوفرنی و افسردگی تاکید شده
است .نارساییهای شناختی بهعنوان ناتوانی در انجام تکالیفی تعریف
شده که ممکن است فرد بهطور معمول قادر به انجام آنها باشد.
بهعبارتی نارسایی شناختی سازهای چندبعدی است که شامل خطا در
شکل دادن به اهداف ،خطا در فعالسازی طرحوارهها و خطا در اندازه
کنشها است ( .)30 ,21همچنین بسیاری از پژوهشگران در این مورد
که نارساییهای شناختی شامل حواسپرتی ،مشکالت مربوط به حافظه،
اشتباهات سهوی و عدم یادآوری اسامی است ،اتفاق نظر دارند (.)31
پژوهشهای متعددی نقص در تواناییهای شناختی را در بیماران مبتال
به اختالل اسکیزوفرنی و افسردگی نشان دادهاند .به عنوان مثال،
 )26( Bhattacharyaنشان داد که بیشترین حوزههای شناختی تحت
تأثیر قرار گرفته در اختالل اسکیزوفرنی عبارتند از یادگیری کالمی،
سرعت روانی حرکتی ،حافظه کاری ،و گوش به زنگی ،حافظه دیداری،
حل مساله ،سیالیت کالمی ،و کارکردهای اجرایی .همچنین بیماران
مبتال به اختالل اسکیزوفرنی در حافظه ( ،)32بازداری پاسخ ( )33و
انعطافپذیری شناختی ( )34که جزو کارکردهای شناختی اصلی
محسوب میشوند ،دارای نقص و بدکارکردی میباشند .نواقص شناختی
غالباً در بیمارانی که از اختالالت افسردگی رنج میبرند نیز مشاهده و
گزارش شده است و با نتیجه ضعیف از درمان ارتباط دارد ( )32و هر
دوی خلق پایین و اختالل عصبی–شناختی با عملکرد روانی اجتماعی
ضعیف همراه بوده و مرتبط است .پژوهشهای پیشین نیز نقص در
کارکردهای شناختی را در بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی
نشان داده است .به عنوان مثال  Egerhaziو همکاران ( )36نشان
دادند که کارکردهای اجرایی ،حافظه ،و توجه در بیماران مبتال به
اختالل افسردگی اساسی دچار اختالل میشود .یک مطالعه طولی نیز
نشان داده که تمرکز ضعیف ،حافظه ضعیف ،و دشواری در تصمیمگیری
عالیم رایج در بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی هستند و اغلب
در افرادی که در مالکهای بالینیشان بهبود نشان میدهند هم پابرجا
باقی میمانند ( .)21با توجه به اهمیت متغیرهای سیستمهای
مغزی/رفتاری ،تنظیم شناختی هیجان و نارساییهای شناختی در
آسیبشناسی اختالالت روانی و خالءهای پژوهشی موجود ،این مطالعه
با هدف مقایسه سیستمهای مغزی/رفتاری ،راهبردهای تنظیم هیجان و
نارساییهای شناختی در بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی ،اختالل
افسردگی اساسی و افراد بهنجار انجام شد.

روش کار
پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسهای بود که در آن اختالالت
اسکیزوفرنی و افسردگی متغیرهای مستقل ،و سیستمهای
مغزی/رفتاری ،تنظیم هیجان و نارساییهای شناختی متغیرهای وابسته
بودند .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران مرد مبتال به
اختالالت اسکیزوفرنی ( 33نفر) و افسرده ( 32نفر) بستری در
بیمارستانهای فاطمی و ایثار شهر اردبیل (تنها بیمارستانهای
روانپزشکی شهر اردبیل) در بهار  1312بودند .از میان بیماران بستری
در بیمارستانهای روانپزشکی شهر اردبیل ،تمامی بیماران ،شامل 30
نفر بیمار مبتال به اختالل اسکیزوفرنی ،و  30نفر بیمار مبتال به اختالل

10

عطادخت و مجدی

است ( .)40آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/864به
دست آمد .برای اطمینان از صحت تشخیص اختالالت اسکیزوفرنی و
افسردگی از همه آزمودنیها یک مصاحبه بالینی برمبنای مالکهای
تشخیصی  DSM-5به عمل آمد .در صورتی که تششخیصها توسط
مصاحبه تأیید نمیشدند نمونه مورد نظر از مطالعه خارج میشد .برای
جمعآوری دادهها ابتدا مجوزهای الزم کسب و هماهنگیهای الزم با
بیمارستانها صورت گرفت .سپس بعد از توضیح مختصری در رابطه با
اهداف پژوهش به بیماران و کسب رضایت آنها پرسشنامهها به صورت
انفرادی و با نظارت محقق ،بعد از ارائه کامالً روشن و واضح دستورالعمل
و نحوه پاسخدهی ،توسط خود آزمودنیها پاسخ داده میشد و در صورت
لزوم محقق سوالها را با وضوح بیشتر برای آزمودنی شرح میداد .نحوه
گردآوری داده ها در گروه بهنجار نیز به همین منوال بود .دادههای به
دست آمده از بیماران با استفاده از آزمونهای آماری خیدو ،تحلیل
واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی  LSDو به کمک نرمافزار آماری
 SPSS-18تجزیه و تحلیل شدند.

از هرگز =  1تا همیشه =  2میسنجد؛ که دو راهبرد اول راهبردهای
تنظیم شناختی مثبت و پنج راهبرد بعدی راهبردهای تنظیم شناختی
منفی هستند ( . )38این پرسشنامه قابل استفاده برای جمعیت بالینی
(افراد دارای اختالل روانی) و بهنجار میباشد  .مطالعات زیادی بر روی
این پرسشنامه انجام شده است که نتایج همه آنها داللت بر روایی و
پایایی مناسب این پرسشنامه دارند ( .)31 ,38ویژگیهای روانسنجی
این پرسشنامه در پژوهش ربیعی و همکاران ( )31محاسبه شده است
که در آن مقادیر آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی (با فاصله زمانی 4
هفته) برای عامل کلی به ترتیب  0/88و  0/81به دست آمده و برای
زیر مقیاسها نیز به ترتیب در دامنه  0/63تا  0/81و  0/11تا 0/82
گزارش شده است .در مطالعه مذکور پرسشنامه از روایی صوری مناسبی
برخوردار بوده است ( . )31در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ
برای کل پرسشنامه  0/108به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب
این پرسشنامه است .پرسشنامه نارساییهای شناختی در سال 1182
ساخته شده است و به طور گستردهای در مطالعات خودارزشیابی
فرایندهای شناختی مورد استفاده قرار میگیرد ( .)30این پرسشنامه
 22ماده دارد و آزمودنی به این آیتمها به صورت یک مقیاس پنج
درجهای (از هرگز =  0تا همیشه =  )4پاسخ میدهد .این پرسشنامه
چهار مؤلفه دارد که عبارتند از حواسپرتی ( 1ماده) ،نارساییهای حافظه
( 1ماده) ،اشتباهات سهوی ( 1ماده) و عدم یادآوری اسامی ( 2ماده).
در یک بررسی پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0/11
و پایایی آزمون-بازآزمون آن در یک فاصله  2ماهه  0/82گزارش شده
است ( .)30اعتبار بازآزمایی و آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه در
یک پژوهش ایرانی به ترتیب برابر  0/84و  0/11و در حد مطلوبی بوده

یافتهها
در پژوهش حاضر  30بیمار مبتال به اختالل اسکیزوفرنی با میانگین و
انحراف معیار سنی  30 ،32/13 ± 8/04بیمار مبتال به اختالل افسردگی
اساسی با میانگین و انحراف معیار سنی  34/06 ± 6/20و  30فرد
بهنجار با میانگین و انحراف معیار سنی  32/36 ± 1/01شرکت کرده
بودند .اطالعات دموگرافیک نمونههای پژوهش به تفکیک گروهها در
جدول  1آمده است.

جدول  :1توزیع فراوانی و درصد ویژگیهای دموگرافیک به تفکیک  3گروه
متغیرها
سطوح

گروه اسکیزوفرنی
فراوانی

درصد

گروه افسرده
فراوانی

گروه بهنجار

درصد

فراوانی

P

درصد
0/183

تحصیالت
ابتدایی
سیکل

1
6

23/3
20

1
6

23/3
20

1
2

30
16/1

دیپلم

11

36/1

1

30

10

33/3

کارشناسی

6

20

8

26/1

6

20
0/122

وضعیت اقتصادی
پایین

1

23/3

6

20

1

30

متوسط

13

43/3

13

43/3

11

36/1

باال

10

33/3

11

36/1

10

33/3
0/111

شغل
بیکار

8

26/1

8

26/1

1

23/3

کارگر

1

23/3

8

26/1

1

23/3

آزاد

10

33/3

1

30

10

33/3

کارمند

2

16/1

2

16/1

6

20
0/126

وضع تأهل
مجرد

12

20

14

46/1

14

46/1

متأهل

12

20

16

23/3

16

23/3
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گروهها تفاوت معنیدار وجود دارد از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد
که نتایج آن در جدول  4آمده است .طبق مندرجات جداول  3و  4هردو
گروه بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی و افسردگی حساسیت باالیی
در سیستم بازداری رفتاری ( )BISنسبت به افراد بهنجار دارند (0/001
>  )Pاما بین بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی و افسردگی در
حساسیت  BISتفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P < 0/02در سیستم
فعالساز رفتاری (( )BASبه جز خرده مقیاس سائق) نیز افراد بهنجار
حساسیت بیشتری از بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی و افسردگی
دارند ( .)P > 0/001اما بین بیماران مبتال به اسکیزوفرنی و بیماران
مبتال به افسردگی (به جز در خرده مقیاس سائق) تفاوتی در حساسیت
سیستم  BASوجود ندارد ( .)P < 0/02در سبکهای تنظیم هیجانی
نیز افراد مبتال به اختالل اسکیزوفرنی و افسردگی نسبت به افراد بهنجار
از سبکهای تنظیم هیجان ناسازگارانه بیشتر و از سبکهای تنظیم
هیجان سازگارانه کمتر استفاده میکنند ( .)P > 0/001درنهایت
بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی نسبت به بیماران مبتال به اختالل
افسردگی اساسی ،و بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی نیز نسبت
به افراد بهنجار نارساییهای شناختی بیشتری دارند (.)P > 0/02

برای تعیین وضع یت اقتصادی ،در سه سطح باال ،متوسط ،و پایین ،از
خودگزارشی استفاده شده است .جدول  1عالوه بر اطالعات دموگرافیک
نمونه مورد مطالعه ،نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین گروهها
(اسکیزوفرنیک ،افسرده ،و بهنجار) از لحاظ این متغیرها وجود ندارد
( .)P < 0/02قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چند
متغیری ،جهت رعایت فرضهای آزمون ،از آزمونهای باکس و لوین
استفاده شد و شرط همگنی ماتریسهای واریانس/کوواریانس رعایت شد
(.)P < 0/02
نتایج جدول  2نشان میدهد که هر سه شاخص آماره مالک آزمون در
مورد تفاوت گروههای اسکیزوفرنیک ،افسرده و بهنجار ،در سطح
 P >0/001معنیدار است .مجذور اتا نیز نشان میدهد که تفاوت بین
سه گروه ،با توجه به متغیرهای وابسته ،در مجموع معنیدار است .نتایج
جدول  3نشان میدهد که بین سه گروه اسکیزوفرنی ،افسرده و بهنجار
تفاوت معناداری در حساسیت سیستمهای مغزی/رفتاری ،سبکهای
تنظیم هیجان و نارساییهایی شناختی وجود دارد.
از آنجا که نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت موجود در متغیرهای
پژوهشی را به صورت کلی نشان میدهد ،جهت تعیین اینکه بین کدام

جدول  :2نتایج آزمونهای معناداری مانووا برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای وابسته
 dfفرضیه

 Dfخطا
128/00

P
0/001

0/282

0/001

0/636

0/001

0/683

نام آزمون

مقدار

اثر پیالی

1/16

F
11/01

20/00

المبداویکلز

0/13

13/63

20/00

126/00

اثر هتلینگ

4/31

16/21

20/00

124/00

مجذور اتا

مقدار (.)Value

جدول  :3میانگین و انحراف معیار ،و نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره سیستمهای مغزی/رفتاری ،تنظیم هیجان و نارساییهای شناختی گروهها
متغیرها

گروه اسکیزوفرنی
M

گروه افسرده

گروه بهنجار

سیستم بازداری رفتاری

21/20

SD
4/42

M
21/30

SD
3/22

M
11/61

P

Eta

SD
3/18

> 0/001

0/166

پاسخدهی به پاداش

10/10

3/30

13/63

3/38

16/61

2/26

> 0/001

0/246

سائق

8/23

3/68

11/23

2/21

1/11

2/13

0/001

0/131

جستجوی سرگرمی

1/21

2/24

8/31

2/48

10/83

2/11

0/001

0/121

تنظیم هیجانی سازگارانه

36/81

10/11

38/21

1/26

21/61

6/81

> 0/001

0/210

تنظیم هیجانی ناسازگارانه

12/33

6/61

61/43

8/62

60/61

10/41

> 0/001

0/181

حواسپرتی

23/41

2/80

11/11

2/33

10/21

3/81

> 0/001

0/236

مشکالت حافظه

11/13

4/10

12/10

3/61

8/36

2/81

> 0/001

0/223

اشتباهات سهوی

16/40

4/01

14/43

4/12

6/63

2/31

> 0/001

0/282

عدم یادآوری اسامی

4/10

1/11

4/40

1/88

1/63

1/01

> 0/001

0/448

62/20

14/22

23/10

13/61

21/20

1/28

> 0/001

0/286

نارسایی شناختی کل
میانگین ( .)Mانحراف معیار (.)SD
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عطادخت و مجدی

جدول  :4آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسه دوبه دوی گروهها در سیستمهای مغزی/رفتاری ،تنظیم هیجان و نارساییهای شناختی
اسکیزوفرنی/افسرده

گروهها

تفاوت

متغیرها

اسکیزوفرنی/بهنجار

SE

P

1/03

0/82

میانگینها

میانگینها
> 0/001

0/123

*-4/33

0/83

> 0/001

*-3/03

0/83

> 0/001

> 0/001

-1/23

0/18

0/028

1/41

0/18

0/01

*-1/21

0/62

0/013

*2/41

0/62

*-20/80

2/12

> 0/001

*-11/10

2/12

پاسخدهی به پاداش

-1/30

0/83

سائق

*-3/00

0/18

جستجوی سرگرمی

-0/10

0/62

0/12

-1/10

2/12

0/431

تنظیم

*3/83

1/03

میانگینها
*3/63

سیستم بازداری رفتاری

تنظیم هیجانی سازگارانه

SE

P

تفاوت

SE
1/03

0/20

هیجانی

تفاوت

افسرده/بهنجار
P
0/001

> 0/001
> 0/001

-1/30

2/21

0/268

*8/13

2/21

0/001

*1/43

2/22

> 0/001

*4/30

1/31

0/001

*12/10

1/31

> 0/001

*12/10

1/31

> 0/001

مشکالت حافظه

*2/63

0/13

0/006

*1/36

0/13

> 0/001

*6/14

0/13

> 0/001

اشتباهات سهوی

*1/16

0/14

0/031

*1/16

0/14

> 0/001

*1/80

0/14

> 0/001

عدم یادآوری اسامی

0/20

0/41

0/236

*3/26

0/41

> 0/001

*2/16

0/41

> 0/001

*2/16

0/41

0/002

*32/30

3/21

> 0/001

*22/10

3/21

> 0/001

ناسازگارانه
حواسپرتی

نارسایی شناختی کل

خطای استاندارد (.)SE

بحث
حساسیت به پاداش ،راهنمای رفتار گرایشی و انگیزه برای محرکهای
برانگیزاننده در ارتباط با هیجانهای مثبت مانند لذت ،سرخوشی ،امید
و آرامش (و همچنین اجتناب از تنبیه) است ( )10و در نتیجه حساسیت
پایین آن میتواند به عدم دریافت هیجانهای مثبت و سرخوشی بخش
و درنهایت افسردگی منجر شود .همچنین  BASپایین به عنوان یک
صفت آسیبپذیری و  BISباال یک ویژگی حالت مانند برای افسردگی
میباشد.
دومین یافته پژوهش حاضر نشان داد که بیماران مبتال به اختالالت
اسکیزوفرنی و افسردگی نسبت به افراد بهنجار کمتر از راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان سازگارانه و بیشتر از راهبردهای تنظیم هیجان
ناسازگارانه استفاده میکنند .اما در استفاده از راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان سازگارانه و ناسازگارانه تفاوتی بین بیماران مبتال به
اختالل اسکیزوفرنی و اختالل افسردگی وجود نداشت .این یافته با
یافتههای یافتههای ( )24 ,18 ,14مبنی براینکه افراد مبتال به
اسکیزوفرنی در تنظیم هیجانهایشان دچار نقص بوده و نسبت به گروه
کنترل از راهبردها تنظیم هیجان شناختی سازگارانه کمتر و از
راهبردهای تنظیم هیجان شناختی ناسازگارانه بیشتر استفاده میکنند؛
یافتههای ( )22 ,20 ,18مبنی بر استفاده بیشتر بیماران افسرده از
راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان ،همخوان میباشد .در تبیین این
یافته میتوان گفت زمانی که افراد اسکیزوفرنیک با محرکهای هیجانی
مواجه میشوند ،اغلب گزارشهایی به شدت ناخوشایند ارائه میدهند
که بسیار شدیدتر از گزارشهای افراد بدون اسکیزوفرنی است ( )24که
این امر میتواند ناشی از ناتوانی افراد اسکیزوفرنیک در ارزیابی ،و
شناخت ناد رست بیماران مبتال به اسکیزوفرنی از محرکهای خوشایند
و ناخوشایند باشد .از سوی دیگر بسیاری از افراد مبتال به اسکیزوفرنی
تعبیر و بیان هیجان ناسازگارانهای نشان دادهاند که این امر نیز ممکن
است پردازشهای هشیارانه و ضمنی هیجانها را دربر بگیرد ( )18به
عبارتی افراد اسکیزوفرنیک به دلیل نقصهایی که در فرایندها و

هدف پژوهش حاضر مقایسه سیستمهای مغزی/رفتاری ،راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان و نارساییهای شناختی در بیماران مبتال به
اختالل اسکیزوفرنی ،اختالل افسردگی اساسی و افراد بهنجار بود .اولین
یافته پژوهش نشان داد که هردو گروه بیماران مبتال به اختالل
اسکیزوفرنی و افسردگی حساسیت باالیی در سیستم بازداری رفتاری
( )BISو حساسیت کمتری در سیستم فعالساز رفتاری نسبت به افراد
بهنجار دارند .اما بین بیماران اسکیزوفرنیک و افسرده به جز در خرده
مقیاس سائق ،تفاوت معناداری در حساسیت سیستم  BASو BIS
بین دو گروه بیمار وجود ندارد .این یافته با یافتههای ( )11-4مبنی
براینکه بیماران اسکیزوفرنیک حساسیت  BISباالیی نسبت به افراد
بهنجار دارند؛ و یافته ( )12 ,2مبنی براینکه بیماران افسرده ،نسبت به
گروه بهنجار ،نمرات باالیی در  BISدارند همخوان؛ و با یافتههایی مبنی
براینکه تفاوت معناداری بین حساسیت  BASبیماران اسکیزوفرنیک و
بهنجار وجود ندارد ( ، )41 ,14و این یافته که بیماران مبتال به
اسکیزوفرنی نسبت به بیماران افسرده حساسیت  BISکمتری دارند
( ،)42ناهمخوان است .در تبیین این یافتهها میتوان گفت سطوح
افراطی (باال یا پایین) حساسیت  BIS ،BASتمایل به رابطه با
نشانههای آسیبشناختی دارند .بهعبارتی ترکیب ویژه حساسیت
 BAS/BISبا گونه خاصی از آسیبشناختی رابطه دارد .در نظریه گری
 BASبا زود انگیختگی و  BISبا اضطراب و افسردگی و همچنین
رفتارهای بازدارنده مانند کنارهگیری اجتماعی مرتبط میباشد .همچنین
براساس نظریه حساسیت به تقویت ،شخصیت بهنجار و نابهنجار در
امتداد یک پیوستار قرار دارند .بنابراین افرادی که در قطبهای انتهایی
سیستم فعال ساز و بازداری رفتاری قرار میگیرند با احتمال بیشتری
در معرض توسعه عالیم آسیب شناختی قرار دارند .بعالوه بدکارکردی و
ناهماهنگی در هر یک از سیستمهای مغزی/رفتاری یا تعامالت آنها
میتواند به نشانهها یا عالیم رفتاری نابهنجار منجر شود ( .)16همچنین
در چهارچوب نظریه حساسیت به تقویت ( BAS )RSTزمینه
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را در قسمتهای مختلف مغز بیماران مبتال به اسکیزوفرنی ،مانند
نابهنجاریهای لوب پیشانی ( ،)43کاهش حجم مخ ( ،)32قشر
سینگولیت ( )34و بیماران مبتال به افسردگی اساسی ،مانند نابهنجاری
قشر پیشپیشانی ( ،)2لوب پیشانی-آهیانهای ( )44و سیستم
فرونتولیمبیک ( )42که منجر به نقایص شناختی متعددی میشوند را
نشان داده است .همه این مطالعات نشان دهنده یک نقص ساختاری در
لوبهای پیشانی و گیجگاهی ،به ویژه در نیمکره چپ مغز بیماران مبتال
به اختالالت اسکیزوفرنی و افسردگی است که منجر به بروز اختالالت و
نارساییهای شناختی مختلف و متعددی در بیماران مبتال به این
اختالالت میشود .درنهایت با توجه و آگاهی به اینکه هیچ پژوهشی
خالی از نقص و محدودیت نیست پژوهش حاضر نیز محدودیتهایی
دارد که به قرار زیر میباشند .جامعه پژوهش حاضر محدود به بیماران
مرد ،به ویژه بیماران مرد بستری بود که تعمیم یافتهها را به بیماران
مؤنث و بیماران سرپایی محدود میکند .همچنین به دلیل تعداد کم
بیماران مرد مبتال به اختالل اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی بستری
شده در دو بیمارستان روانپزشکی شهر اردبیل ،که تنها بیمارستانهای
روانپزشکی این شهر هستند ،ناگزیر تعداد نمونه مورد مطالعه در
پژوهش حاضر نیز کم بود .بنابراین پیشنهاد میشود که تعمیم یافتهها
به دیگر بیماران با احتیاط صورت گیرد؛ و در پژوهشهای آتی از
نمونههای مؤنث و سرپایی و با تعداد بیشتر استفاده شود .از دیگر
محدودیتهای پژوهش حاضر عدم ارزیابی و کنترل تأثیر احتمالی
داروهای مصرفی بیماران بر متغیرهای مورد مطالعه بود .لذا پیشنهاد
میشود که در مطالعات آینده با استفاده از تدابیری خاص ،مانند
تقسیمبندی بیماران به گروههای متفاوت از لحاظ مصرف و عدم مصرف
دارو ،طول مدت مصرف دارو و نوع داروی مصرفی ،تأثیر احتمالی داروها
نیز مطالعه و کنترل شود .درنهایت ویژگیهای بالینی اختالالت نظیر
شدت بیماری ،طول مدت و اپیزود بیماری کنترل نشدهاند ،که پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی به این موارد نیز توجه شود؛ بهطوری که
شدت ،مدت و اپیزود اختالل بیماران مشخص شده و در گروه
همگنتری قرار گیرند.

تواناییهای شناختی دارند در ساماندهی محرکهای هیجانی به صورتی
که مطلوب ارزیابی و تنظیم شوند دچار مشکل و اختالل میشوند .افراد
مبتال به اسکیزوفرنی در درک هیجانها نیز اختالل نشان میدهند ()18
و نسبت به افراد بهنجار ،هیجانهای منفی با سطوح باالتری را تجربه
میکنند ،که این امر ممکن است ارتباط نزدیک بیشتری با هذیانها و
توهمات (عالیم مثبت اسکیزوفرنی) داشته باشد ( .)2ناتوانی در درک
هیجانها میتواند به استفاده از شیوههای تنظیم منفی و عدم استفاده
از شیوههای مثبت تنظیم هیجان دامن زند .و تجربه هیجانهای منفی
در سطوح باال میتواند سیستمهای هیجانی و شناختی فرد را که در
تنظیم هیجان دخیلند درهم بریزد .همچنین یکی از نشانههای عمده و
اساسی اختالل افسردگی کاهش هیجانهای مثبت و افزایش
هیجانهای منفی است؛ عاطفه منفی پایدار و کاهش مزمن عاطفه مثبت
نیز ویژگی و مالک اصلی در تشخیص افسردگی است ( .)21افراد مبتال
به اختالل افسردگی به هنگام مواجه شدن با رویدادهای ناخوشایند
زندگی که منجر به پدیدآیی هیجانهای ناخوشایند در افراد میشود
بهجای الحاق معانی مثبت به آن رخداد منفی یا نسبی قلمداد کردن
رویداد و اندیشیدن درباره نحوه برخورد و مقابله با آن رویداد ،به
خودسرزنشی و مقصر قلمداد کردن خود میپردازند و مدام درباره
احساسات و افکار وابسته به آن رخداد به تفکر و نشخوار فکری
میپردازند .همچنین افراد افسرده رویدادها را مصیبتبار و فاجعهآمیز
تلقی کرده و آنها را قطی و حل نشدنی تلقی میکنند .در نهایت ،برخی
از مولفان افسردگی را یک اختالل ناشی از تنظیم هیجان مختل دانسته
( )22 ,21و دوره هایافسرده ساز را پیامد بدکارکردیهای تنظیم
هیجان میدانند ( .)23براساس این دیدگاه ،عالیم افسردگی ،پیامد
شکست افراد در تنظیم سازگارانه هیجانهایشان در نظر گرفته شده
است.
آخرین یافته پژوهش حاضر نشان داد که بیماران مبتال به اختالل
اسکیزوفرنی نسبت به بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی ،و
بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی نیز نسبت به افراد بهنجار
نارساییهای شناختی بیشتری دارند .این یافته نیز با یافتههای (,26
 )34-32که نقص در کارکردهای شناختی و عصبی-شناختی را در
بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی نشان دادهاند و یافته ( )36 ,21که
نقص در که نقص در کارکردهای شناختی و اجرایی و عصبی-شناختی
را در بیماران مبتال به اختالل افسردگی نشان دادهاند همخوان بوده و
از آنها حمایت میکند .در تبیین این یافته باید گفت که اختالل در
کارکردهای شناختی ،از جمله اختالل در حافظه ،در  12الی  82درصد
بیماران مبتال به اختالالت اسکیزوفرنی گزارش شده است (.)43
همچنین حدود  20تا  12درصد از کل بیماران افسرده دچار نوعی
اختالل شناختی هستند و شکایت شایع این بیماران مختل شدن تمرکز
و حافظه است ( .)2همچنین بیماران مبتال به اسکیزوفرنی ( )26و
افسردگی ( )36در آزمونهای مختلف در سراسر طیف وسیعی از
کارکردهای شناختی و اجرایی مانند توجه ،توجه انتخابی و پایدار،
حافظه ،حافظه کاری ،حافظه و یادگیری کالمی و غیر کالمی ،حافظه و
یادگیری دیداری ،سرعت پردازش اطالعات ،سرعت روانی حرکتی،
انعطافپذیری شناختی ،برنامهریزی و سازماندهی ،حل مساله پیچیده
و مرکب ،و بازداری پاسخ ( ،)36 ,32 ,26نسبت به افراد بهنجار ،یک
اختالل تعمیم یافته نشان دادهاند .مطالعات متعددی نیز نواقص مختلفی

نتیجهگیری
با توجه به غلبه سیستم بازداری رفتاری در بیماران مبتال به اختالل
اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی و با در نظر گرفتن کارکرد این سیستم،
که سیستم اضطراب نیز نام داشته و به محرکهای ترسآور ذاتی پاسخ
میدهد ( ،)6بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی و افسردگی اغلب در
حال تجربه اضطراب ،بازداری رفتاری ،اجتناب غیرفعال ،و گوش به زنگی
هستند و بالتبع تنش و آشفتگی مفرطی را تجربه و تحمل میکنند و
در برابر محرکهای آزارنده آسیبپذیرترند .بنابراین در مراقبت و
نگهداری از این بیماران باید محیطی عاری از تنش و محرکهای آزارنده
فراهم کرد .و برای افزایش فعالیتهای دارای لذت و تسط ،و کاهش
اضطراب و افسردگی ،اجتناب و بازداری رفتاری آنها میتوان از تکنیک
فعالسازی رفتاری ،بهعنوان یک روش درمانی کارآمد استفاده کرد.
استفاده بیشتر این بیماران از سبکهای تنظیم هیجان شناختی منفی
و ناسازگارانه منجر به افزایش تجربه هیجانهای منفی ،مانند افسردگی،
اضطراب و خشم ،در این بیماران شده و به پریشانی و ناراحتی
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عطادخت و مجدی

 تنظیم هیجانی و، از درمانهای فعالسازی رفتاری،استاندارد و متداول
 چنین درمان چند بعدیای.توانبخشی شناختی نیز استفاده شود
احتماالً حداکثر کارایی و سرعت را در درمان و بهبودی این بیماران
.خواهد داشت

روانشناختی آنها دامن زده و روابط آنها با مراقبین و اعضای خانواده
.را دچار مشکل میکند
یکی از راههایی که بتوان هیجانهای منفی این بیماران را کاهش داده
و بهبودی آنها را تسریع کرد استفاده از درمانهای هیجان محور است
که با آموزش روشهای تنظیم هیجانی سازگارانه به بهبودی این بیماران
 که از نواقص هستهای در، در نهایت نواقص شناختی. کمک میکند
 با تحت تأثیر قرار،اختاللهای اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی است
، مانند برنامهریزی و سازماندهی،دادن توانمندیهای عالی بیماران
استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در تنظیم هیجانها و
 و سایر کارکردهای عالی شناختی به تداوم و پیشرفت اختالل،رفتارها
 بنابراین ترمیم نواقص و نارساییهای شناختی.این بیماران دامن میزنند
این بیماران میتواند جلوی پیشرفت بیشتر اختالل را گرفته و زمینهساز
 با توجه به موارد مذکور و یافتههای پژوهش حاضر.بهبودی آنها شود
پیشنهاد میشود که در درمان بیماران مبتال به اختالالت اسکیزوفرنی
 عالوه بر استفاده از درمانهای دارویی و روانشناختی،و افسردگی اساسی

سپاس گزاری
نویسندگان سپاسگزاری خود را از معاونت پژوهشی دانشگاههای محقق
 و همچنین بیماران و پرسنل،اردبیلی و علوم پزشکی اردبیل
بیمارستانهای فاطمی و ایثار شهر اردبیل که متحمل زحمت شدهاند
.ابراز میدارند

تضاد منافع
نویسندگان این مقاله اعالم میدارند که هیچ گونه تضاد منافعی در
.نگارش این مقاله وجود ندارد
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Abstract
Introduction: This study aimed to compare the inhibition/activation behavioral systems, positive
and negative cognitive emotion regulation strategies and cognitive failures in patients with
schizophrenia disorder, depression disorder and normal individuals.
Methods: The method was a descriptive and causal-comparative study and the statistical population
included all male patients (n=65) with schizophrenia and depression in Isar and Fatemi Hospitals in
Ardabil city in 2016. Thirty schizophrenic patients and 30 depressed patients were sampled by the
census method and were compared with 30 normal subjects. Data were collected using the Carver
and White’s behavioral inhibition and activation questionnaire (BIS/BAS), Garnefski’s cognitive
emotion regulation questionnaire (CERQ) and cognitive failures questionnaire (CFQ). Then, the
data were analyzed using chi-square, multivariate analysis of variance and LSD by the SPSS18
software.
Results: The results showed that normal subjects had more sensitivity than depressed and
schizophrenic patients in a behavioral activation system and also both depressed and schizophrenic
patients had more sensitivity than normal people in a behavioral inhibition system (P < 0.05).
However, no significant difference was found between depressed and schizophrenic patients in a
behavioral activation system and behavioral inhibition system sensitivity (P > 0.05). In the emotion
regulation strategy, normal people used adaptive emotion regulation, and depressed and
schizophrenic patients used maladaptive emotion regulation styles. Finally, schizophrenia patients
had cognitive failures more than depressed patients, and depressed patients had deficits more than
normal people (P < 0.05).
Conclusions: These findings show that brain/behavioral systems, emotion regulation and cognitive
failures play an important role in pathology of schizophrenia and depression disorders and can be
an important therapeutic target in the treatment and rehabilitation.
Keywords: Behavioral Activation System, Behavioral Inhibition System, Positive Emotion
Regulation Strategies, Negative Emotion Regulation Strategies, Cognitive Failures
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