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Background & Objectives: Sustained attention deficit is one of the major
cognitive complications caused by schizophrenia. Psychosis could influence
the severity of sustained attention deficit in these patients. This study aimed
to compare the level of sustained attention in patients with schizophrenia
and non-psychotic major depression with healthy individuals.
Materials and Methods: In this study, 30 schizophrenic and 30 nonpsychotic major depression patients were selected via available sampling
from the referrals of Hafez and Ibn Sina hospitals in Shiraz, Iran. After
patient matching, the normal group, consisting of 30 healthy individuals, was
selected via random sampling from the employees of the aforementioned
hospitals. After diagnosis by a psychiatrist and structured clinical interviews
based on DSM-IV (SCID-I) by a clinical psychologist, the subjects were divided
into three groups. Sustained attention of the subjects was measured using
continuous performance test (CPT).
Results: Schizophrenic patients had a weaker performance on all the
variables of CPT compared to non-psychotic major +depression patients and
the normal group (P<0.001). In addition, there was a significant difference
between the two patient groups in all three variables of the test (P<0.001),
and sustained attention deficits were observed to be more severe among
schizophrenic subjects.
Conclusion: According to the results of this study, deficits observed in
schizophrenic patients on CPT could be significantly associated with
the presence of psychosis, which is considered as the specific profile of
schizophrenia. Furthermore, given the level of sustained attention deficit in
each group, early positive or negative prognosis could be obtained during the
initial stages of these mental disorders.
Keywords: Continuous performance test (CPT), Non-psychotic major
depression, Schizophrenia, Sustained attention
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سابقه و هدف :نگهداری توجه بهعنوان یکی از نقایص شناختی عمده در اختالل اسکیزوفرنیا
مطرح شده است .وجود روانپریشی در این بیماران ،میتواند بر میزان نقص نگهداری توجه
تأثیرگذار باشد .هدف از این پژوهش ،مقایسه نگهداری توجه در بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا،
افسردگی اساسی بدون روانپریشی و افراد بهنجار است.
مواد و روشها :در این پژوهش 30 ،بیمار مبتال به اسکیزوفرنیا و  30بیمار مبتال به افسردگی
اساسی بدون روانپریشی به روش نمونهگیری در دسترس ،از بین بیماران مراجعهکننده به
درمانگاههای بیمارستان حافظ و ابنسینا در شهر شیراز انتخاب شدند .گروه بهنجار نیز به تعداد
 30نفر پس از همتاسازی با گروههای بیمار ،از میان کارکنان مراکز درمانی ذکرشده به شیوه
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .آزمودنیها بر اساس تشخیص روانپزشک و انجام مصاحبه
بالینی ساختاریافته بر اساس  )SCID-I( DSM-IVتوسط یک روانشناس بالینی ارزیابیشد و
در سه گروه قرار گرفتند .نگهداری توجه آزمودنیها بهوسیله آزمون عملکرد پیوسته ()CPT
ارزیابی گردید.
یافتهها :بیماران اسکیزوفرنیا در مقایسه با بیماران افسرده بدون روانپریشی و آزمودنیهای
بهنجار ،در تمام متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته ،بهطور معناداری ضعیفتر عمل کردند
( .)P>0/001همچنین ،بین دو گروه بیمار در هر سه متغیر این آزمون ،تفاوت معناداری وجود
داشت ( )P>0/001و بیماران اسکیزوفرنیک نقص بیشتری را در نگهداری توجه نشان دادند.
نتیجهگیری :آسیب بیشتر بیماران اسکیزوفرنیا در آزمون عملکرد پیوسته ،میتواند بهطور
عمدهای با روانپریشی مرتبط باشد که ممکن است بهصورت نیمرخ اختصاصی اسکیزوفرنیا
مطرح شود .همچنین ،با توجه به میزان نقص در نگهداری توجه در هر گروه از بیماران ،میتوان
پیشآگهی مثبت یا منفی را در ابتدای امر تشخیص داد.
س

واژههای کلیدی :نگهداری توجه ،اسکیزوفرنیا ،افسردگی اساسی بدون روانپریشی و آزمون
عملکرد پیوسته.
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مقاله پژوهشی

مقدمه

تحقیقات نشان دادهاند که بیماران مبتال به اسکیزوف رنی،

یکی از ویژگ یهای اصلی این بیماران است .از جمله این

نقایص م یتوان به آسیب در نگهداری توجه ،توجه انتخابی،

عملکردهای اج رایی ،حافظه کالمی و پردازش اطالعات اولیه
اشاره کرد .این نقایص از زمان  )1919( Kraepelinو

Bleuler

( )1950بهعنوان بخشی از اختالل اسکیزوف رنی دانسته شده

است ( Kraepelin .)1این بیماری را ناشی از اختالالت توجه

م یدانست و معتقد بود که در این بیماران نوعی تمایل

غیرقابلکنترل ب رای توجه به القائات خارجی و نوعی ناپایداری
توجه وجود دارد (.)2

 Broadbentدر سال  1958نخستین نظری ه منسجم را

درباره توجه ارائه داد .او توجه را نتیج ه یک سیستم پردازش

اطالعات با ظرفیت محدود دانست؛ ولی )1975( Posner

اعالم کرد که توجه ،یک مفهوم واحد نیست؛ بلکه بهعنوان

حوزه پیچیدهای از اطالعات مطرح میشود .از سوی دیگر،

عنوان شد که توجه بهطور معمول به جهتدار بودن و انتخابی
بودن فرآیندهای ذهنی گفته میشود که بر آن اساس ،این
فرآیندها سازمان مییابند ( .)3در مجموع ،میتوان دو مفهوم

برای توجه مدنظر قرار داد :در مفهوم اول ،توجه به انتخاب
اطالعات برمیگردد .انتخاب محرکی که مهم است و این
محرک در پاسخهای بعدی تأثیر تأثیرگذار است .در مفهوم
دوم ،توجه به تمرکز شدید روی یک کار برمیگردد؛ طوری

که میزان پردازش را به حداکثر میرساند .ممکن است بیماران
در یکی از موارد ذکرشده غیرعادی باشند ( .)4پژوهشگران

دیگر به چهار جنبه در توجه اشاره کردهاند که عبارت است از
متمرکز شدن ،نگهداری توجه یا مراقبت ،بازداری پاسخ نسبت

به محرکهای نامربوط یا توجه انتخابی و انتقال توجه (.)5

نگهداری توجه یا مراقبت ،یکی از کارکردهای اصلی

توجه است که بر جنبههای باالتر توجه (توجه انتخابی و
تقسیمشده) ،ظرفیتهای شناختی ،توانایی تشخیص و

انتخاب محرکهای مناسب و حتی آگاهی نسبت به خود

و طرد واژههای کلیدی از میان مجموعه واژگان مرتبط است
که این انتخاب در واژهها ،درواقع نوعی تشخیص پاسخ است
( .)4در تحقیقی مشخص شده است که نقص در نگهداری

توجه ،بازداری پاسخ و طول مدت بیماری ،میتواند سطح

کارکرد کلی بیمار را پیشبینی کند (.)7

یکی از رایجترین ابزارها برای ارزیابی بدکارکردی توجه در

بیماران اسکیزوفرنی ،آزمون عملکرد پیوسته

(Continuous

 )Performance Testاست .این آزمون بیشتر در ارزیابی

بالینی توجه مستمر و مراقبت استفاده میشود ( .)8الگوی
پایه در این آزمون شامل توجه انتخابی یا مراقبت در پاسخ

به محرک خاص است که بهصورت اتفاقی و با فراوانی کمتر
به وقوع میپیوندد ( .)3آزمون عملکرد پیوسته ابتدا توسط
 Raslvaldو همکاران ( )1956برای مطالعه مراقبت تهیه
شد و پس از آن ،نسخههای متعددی از این آزمون ساخته

شده است .هرچند این آزمون نوعهای گوناگونی دارد ،همه
آنها توانایی افراد در متمایز کردن محرک هدف از محرک

غیر هدف در مجموعهای از محرکها را ارزیابی میکنند.
گونههای مختلف از این آزمون مانند شنوایی ،بینایی و حسی
– بدنی وجود دارد؛ ولی آزمون عملکرد پیوسته بینایی در

مطالعه بیماران مبتال به اسیکزوفرنی رایجتر است (.)9

بهطورکلی ،تحقیقات تجربی متعددی نشان دادهاند که

بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد بهنجار ،در

مجموعهای از تستهای عصب-روانشناختی از جمله آزمون
عملکرد پیوسته ،بهطور معناداری عملکرد پایینتری داشت ه و
در نگهداری توجه دچار مشکل بودهاند ( Demeter .)10-17و
همکاران نیز دریافتند که بیماران اسکیزوفرنی نسبت به افراد

سالم ،عملکرد کلی کاهشیافتهای در تکلیف نگهداری توجه
داشته و به محرکهای مزاحم موجود در آزمون نگهداری
توجه ،آسیبپذیر بودهاند ( .)18مطالعات بعدی نشان داد که

نقص این عملکرد ،همزمانی که بیمار بهطور فعال روانپریش
و هم هنگامی که در بهبودی است ،بروز میکند (.)19-24
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38

مبتال به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی با عالئم روانپریشی،

این نقایص ،میتواند برای طراحی برنامههای توانبخشی

در این آزمون با استعداد روانپریشی رابطه دارد و بیماران
در مقایسه با افسردگی اساسی بدون روانپریشی عملکرد
ضعیفتری داشتند ( .)23مطالعات بیشتر نشان میدهد

که اختالل در آزمون عملکرد پیوسته در بیماران مبتال به

اسکیزوفرنی ،نسبت به بیماران مبتال به اختالل اسکیزوافکتیو
و اختالالت عاطفی عمده ( )24و بیماران مبتال به اختالل

افسردگی بیشتر است ()26 ،25؛ اما در مطالعه جدید

Holt

و همکاران ،اگرچه هم بیماران اسکیزوفرنی و هم افسرده در

مقیاسهای توجه ،حافظه کاری و برنامهریزی آسیب دیده

بودند ،بین دو گروه در متغیرهای توجه و حافظه کاری تفاوت
معناداری وجود نداشت (.)27

توجه ،در هر گروه از بیماران و تمرکز درمان در جهت بهبود

اجتماعی و شغلی بیماران مفید باشد .همچنین ،به دلیل
اینکه مطالعات چندانی در این زمینه در نمونههای بالینی
در ایران صورت نگرفته است ،تحقیق حاضر به بررسی این
موضوع خواهد پرداخت که آیا بیماران مبتال به اسکیزوفرنی،

افسردگی اساسی بدون روانپریشی و افراد بهنجار ،تفاوت
معناداری در نگهداری توجه دارند؟ همچنین ،مقایسه میزان

نقص نگهداری توجه در بین دو گروه بیمار نیز از اهداف این

پژوهش است.

مواد و روشها

در پژوهشی 41 ،بیمار مبتال به اسکیزوفرنی 22 ،بیمار

این پژوهش توصیفی و از لحاظ روششناختی از نوع علّ ی

مبتال به اختالل عاطفی دوقطبی بدون روانپریشی و 22

مبتال به اختالل اسکیزوف رنیا ،افسردگی اساسی بدون روان

مبتال به افسردگی اساسی بدون روانپریشی 22 ،بیمار

– مقایس های است که در آن 3 ،گروه آزمودنی شامل بیماران

بیمار اختالل عاطفی دوقطبی همراه با روانپریشی ،با نسخه

پریشی و اف راد بهنجار مقایسه شدند .جامعه آماری دو گروه

پیوسته آزمایش شدند .نتایج نشان داد که همه گروه بیماران

حاالت روانپریشی) م راجعهکننده به درمانگاه بیمارستانهای

نسبت به گروه بهنجار در عملکرد نگهداری توجه نقص دارند.

بیمار مبتال به اسکیزوف رنی ( 12مرد و  18زن) و  30بیمار

مبتال به اسکیزوفرنی ،بیماران با اختالل عاطفی دوقطبی همراه

نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.

روانپریشی بود ( .)11برخالف مطالعه فوق ،در تحقیقی دیگر

مراکز درمانی ذکر شده بودند که تعداد  30نفر ( 12مرد و

افراد بهنجار ،در همه آزمونهای مرتبط با توجه و عملکردهای

به دلیل اینکه تحقیقات نشان داده است که این نقایص در

نامبهم آزمون عملکرد پیوسته و نسخه مبهم آزمون عملکرد

بیمار شامل همه بیماران اسکیزوف رنی و افسرده اساسی (بدون

بهغیراز گروه بیماران افسرده اساسی بدون روانپریشی،

حافظ و ابنسینا شهر شی راز بودند .از میان این بیماران30 ،

شدیدترین اختالل در عملکرد ،به ترتیب مربوط به بیماران

افسردگی اساسی بدون روانپریشی ( 11مرد و  19زن) به روش

با روانپریشی و بیماران با اختالل عاطفی دوقطبی بدون

جامعه آماری افراد بهنجار نیز شامل کارکنان و کارکنان

مشاهده شد بیماران مبتال به افسردگی اساسی در مقایسه با

 18زن) از آنها بهطور تصادفی انتخاب شدند .گفتنی است

اجرایی عملکرد ضعیفتری داشتند (.)28

خویشاوندان بیماران نیز مشاهده میشود ( ،)30 ،29امکان

با توجه به تحقیقات پیشین ،به نظر میرسد شدت

استفاده از آنها وجود نداشت.

نقص در نگهداری توجه میتواند تحت تأثیر وجود داشتن

مالک انتخاب بیماران در دو گروه ،تشخیص روانپزشک

باشد؛ اما تعدادی از مطالعات نتایج متناقضی را ارائه دادهاند

DSM-IV (Structured Clinical Interview for DSM-

یا نداشتن عالئم روانپریشی ،نیمرخهای متفاوتی داشته

که نیاز به بررسی بیشتر را ضروری میکند .این مسئله نیز

و انجام مصاحبه بالینی ساختاریافته بر اساس معیارهای
) IV) (SCIDتوسط یک روانشناس بالینی بود.

SCID-I
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از سوی دیگر ،پژوهشگران دریافتند که عملکرد نابهنجار

گفتنی است که شناخت نقایص شناختی از قبیل نگهداری

کار میرود .در مطالعهای که توسط بسکو و همکاران انجام

استفاده شد .این فرم که از طریق رایانه اجرا میشود ،دارای

تشخیصگذاری اختاللهای محور  Iبر اساس  DSM-IVبه

روانی آزمایش شد .آنها به این نتیجه رسیدند که این مصاحبه

میتواند برای تضمین یک تشخیص پایا و دقیق استفاده
شود SCID-I .چندین ویژگی دارد که ابزارهای پیشین فاقد

آن بودند و این ویژگیها سبب سهولت استفاده از آن در

پژوهشهای روانپزشکی شد .برای نمونه ،دلیل در برداشتن
بخشهای گوناگون به پژوهشگران این توانایی را میدهد تا
طبقات تشخیصی عمده غیر مرتبط با مطالعه خود را حذف

کنند ( .)31در مطالعهای که درباره سوءمصرف کنندگان مواد
انجام شد ،تشخیصهایی که با استفاده از  SCIDداده شدند،

نسبت به مصاحبههای بالینی بدون ساختار از روایی باالتری
برخوردار بودند ( .)32در نهایت ،اگر تشخیص مطرحشده بر
اساس مصاحبه با تشخیص روانپزشک همخوان بود ،فرد

براي مطالعه انتخاب میشد.

 150عدد فارسی بهعنوان محرک است .از این تعداد 30

محرک ( 20درصد) بهعنوان محرک هدف هستند .فاصله

ارائه دو محرک  500میلی ثانیه و زمان ارائه هر محرک 150

میلیثانیه است .در این آزمون ،افزون بر نمره کلی پاسخ
درست ،دو خطای حذف و ارائه پاسخ نمرهگذاری میشود.
خطای حذف هنگامی روی میدهد که آزمودنی به محرک

هدف پاسخ ندهد و نشاندهنده این است که آزمودنی در

استنباط محرک دچار مشکل است .این نوع خطا بهعنوان
مشکل در نگهداری توجه تفسیر میشود و بیانگر بیتوجهی

به محرکهاست .خطای ارائه هنگامی روی میدهد که

آزمودنی به محرک غیرهدف پاسخ میدهد .این نوع پاسخ
ضعف در بازداری تکانهها را نشان میدهد .پس از اتمام

آزمون ،نتایج عملکرد آزمودنی بهصورت کارنامه بر روی
صفحهنمایش رایانه ثبت میشود (.)33

افزون بر این ،معیارهاي دیگري مانند نداشتن تشخیص

ضریب اعتبار این آزمون از طریق بازآزمایی ،با فاصله

بیشفعالی و نقص توجه ،آسیب مغزي ،عقبماندگی ذهنی

قسمتهای گوناگون در دامنهای بین  0/59تا 0/93

همزمان اختالل مصرف مواد و الکل ،نداشتن صرع ،اختالل

و دمانس نیز در انتخاب بیماران موردنظر قرار گرفتند .هر

دو گروه بیمار ،حداقل به مدت  2سال و حداکثر  3سال
درمان میشدند .میانگین طول مدت بیماری در بیماران

اسکیزوفرنی و افسرده بدون روانپریشی ،به ترتیب 32/85
و  29/22ماه بود.

زمانی  20روزه درباره  43دانشآموز دبستانی ،برای
بهدستآمده است که همه ضرایب در سطح  0/001معنادار

بودند .همچنین ،روایی مطلوبی از طریق رواییسازی مالکی
برای این آزمون گزارش شده است ( .)33در این پژوهش نیز
برای اطمینان بیشتر از اعتبار تست ،از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد .ضرایب بهدستآمده برای قسمتهای گوناگون

آزمودنیهاي گروه بهنجار از طریق انجام مصاحبه

در دامنه  0/62تا  0/88قرار داشت که نشاندهنده اعتبار

روانپزشک یا روانشناس و ابتال به اختالل روانشناختی

دادههای بهدستآمده از این آزمون با استفاده از نرمافزار

بالینی انتخاب شدند که در این مصاحبه ،سابقه مراجعه به
و نیز آسیب مغزي و اختالل عصبی خاصی وجود نداشت.

همچنین ،هیچ یک از خویشاوندان درجه اول آنها نیز به
بیماري روانی مبتال نبودند .به منظور کنترل تأثیرات جمعیت

شناختی ،همه گروهها بر اساس سن ،جنس و سطح تحصیالت
با یکدیگر همتاسازی شدند.

مناسب آزمون است.

 SPSSنسخه  16تجزیهوتحلیل شد .از آمار توصیفی برای
تعیین میانگین و انحراف معیار متغیرهای آزمون عملکرد

پیوسته استفاده شد و بهمنظور بررسی معناداري ،تفاوت
میانگین گروهها تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی
توکی به کار گرفته شد.
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آزمودنیها از فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته ()CPT
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یک مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته است که برای

در این پژوهش ،برای اندازهگیری نگهداری توجه

39

40
متغیرها

بیماران اسکیزوفرنی
( n=30انحراف معیار)

بیماران افسرده اساسی بدون روانپریشی
( n=30انحراف معیار)

افراد بهنجار
( n=30انحراف معیار)

)6/65( 13/23

)6/81( 7/93

)3/11( 2/73

پاسخ درست

)11/12( 125/32

خطای ارائه

)6/60( 11/43

خطای حذف

)9/79( 135/32

)4/49( 146/64
)2/10( 3/04

)4/88( 6/75

بدون روانپریشی و افراد بهنجار در متغیرهای آزمون عملکرد

نتایج

میانگین و انح راف معیار سه گروه آزمودنی ،در متغیرهای

جمعی تشناختی سن و سطح تحصیالت بررسی شد.
میانگین سنی بیماران اسکیزوف رنی  37/27با انح راف معیار

 ،9/01بیماران افسردگی اساسی بدون روانپریشی  36/51با
انح راف معیار  8/42و اف راد بهنجار  36/93با انح راف معیار

 9/24بود .میانگین سطح تحصیالت (به سال) نیز به ترتیب
در دو گروه بیمار  9/43و  9/23و در اف راد بهنجار  9/71به
دست آمد .جدول  1میانگین و انح راف معیار نم رات سه گروه

آزمودن یها را در متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته (پاسخ

درست ،خطای حذف و خطای ارائه) نشان م یدهد.

بهمنظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت

در عملکرد بیماران مبتالبه اسکیزوفرنی ،افسردگی اساسی

پیوسته (پاسخ درست ،خطای حذف و خطای ارائه) از تحلیل
واریانس یکطرفه و آزمون  Fاستفاده شد .جدول  2نتایج

تحلیل واریانس یکطرفه را برای سه متغیر آزمون عملکرد

پیوسته نشان میدهد.

نتایج جدول  2نشان میدهد که سه گروه آزمودنی،

در هر سه متغیر آزمون عملکرد پیوسته تفاوت معناداری با
یکدیگر دارند ( .)P>0/001بهمنظور بررسی این موضوع که
تفاوت نمایان شده بین کدام گروههاست ،از آزمون تعقیبی
توکی استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  3آمده است.

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،بیماران

اسکیزوفرنی نسبت به بیماران افسرده اساسی بدون

روانپریشی و افراد بهنجار ،در هر سه متغیر بهطور معناداری
عملکرد ضعیفتری داشتند .همچنین ،اختالف میانگین

جدول  :2تحلیل واریانس یکراهه برای متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته در سه گروه آزمودنی

متغیرهای آزمون

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

پاسخ درست

درونگروهی

5597/42

73/23

بین گروهی

1927/23

خطای حذف

خطای ارائه
* P>0/001

بین گروهی
کل

6330/92

3165/46

11928/33

-

درونگروهی

2515/57

31/05

بین گروهی

1282/88

کل

درونگروهی
کل

4442/81
1871/53
3154/32

df
2

81
83

963/61

2

-

83

81

641/39

2

-

83

23/20

81

F
*42/05

*31/02

*27/75
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیها در متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته

41

متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته

خطای حذف

خطای ارائه

-1اسکیزوفرنی

1
-

-2افسرده بدون روانپریشی

-

-1اسکیزوفرنی

-

-3بهنجار

-2افسرده بدون روانپریشی
-1اسکیزوفرنی

-

-2افسرده بدون روانپریشی
-3بهنجار

-0/92
-

-

-3بهنجار

2

*

-

*

-

-

-

5/28
-

*

4/67
-

-

3

*
*

-21/25

-11/32
-

*

11/71

*6/42
-

*

9/57

*4/89
-

* P>0/001

معنادار بین دو گروه بیمار در متغیرهای آزمون عملکرد

است ( .)11افزون بر این ،بروز نق صهای عملکرد توجه در

توجه در دو گروه بیمار ،بیماران مبتالبه اسکیزوفرنی بهطور

حمایت م یکند که نقص نگهداری توجه م یتواند بهعنوان

پیوسته ،نشان میدهد باوجود عملکرد ضعیف نگهداری
معناداری دچار آسیب بیشتری شدند.

اف راد در معرض خطر ابتال به اسکیزوف رنی ،از این موضوع

آسی بشناسی تدریجی در بیماران اسکیزوف رنی مطرح شود.
آن دسته از بیماران اسکیزوتایپال که در طول زمان نقص

بحث

بیشتری را در تکالیف پردازش اطالعات نشان م یدهند ،به

نتایج این پژوهش نشان داد بیماران مبتال به اسکیزوف رنی

لحاظ رفتاری بیشتر تحت تأثیر روانپریشی ق رار خواهند

پیوسته بهطور معناداری ضعی فتر عمل کردهاند .این یافته

خطر باال ب رای روانپریشی و خواهر و ب رادرهای سالم بیماران

 .)18 ،17 ،12این یافته نشاندهنده نقص نگهداری توجه

اسکیزوف رنیا است .این یافته نشان م یدهد نقایص شناختی

در مقایسه با اف راد بهنجار ،در هر سه متغیر آزمون عملکرد

با نتایج تحقیقات پژوهشگ ران دیگر همسویی دارد (-15 ،10
در بیماران اسکیزوف رنی است و همانطور که

Kraepelin

گرفت ( .)34همچنین ،نقایص شناختی اف راد در معرض
اسکیزوف رنیا ،بسیار مشابه به بیماران با نخستین دوره

ممکن است پیش از نخستین دوره اسکیزوف رنیا شکل

مطرح کرده ،م یتوان گفت در این بیماران نوعی تمایل

بگی رند ()35؛ بناب راین ،وجود این نقص م یتواند پی شبینی

توجه وجود دارد .شواهد قطعی وجود دارد که نقص توجه

داد بین بیماران مبتالبه اسکیزوف رنیا و افسردگی اساسی

کنترلناپذیر ب رای توجه به القائات خارجی و نوعی ناپایداری
بهطور پایا ،بیماران مبتال به اسکیزوف رنی را از اف راد بهنجار
متمایز م یکند ( Liu .)15و همکاران بر مبنای تحقیقات

خود ادعا کردند نق صهای موجود در آزمون عملکرد پیوسته،
پی شبینی کنندۀ آسی بپذیری پایا ب رای اختالل اسکیزوف رنی

کننده ابتالی این اف راد در آینده باشد .همچنین ،نتایج نشان

بدون روانپریشی ،در تمام متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته
تفاوتی معنادار وجود دارد و بیماران اسکیزوف رنیک عملکرد

ضعی فتری داشتهاند .این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی

همخوانی دارد (.)26 ،23 ،11
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پاسخ درست

گروهها

اختالف میانگین
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جدول  :3مقایسه میانگینهای متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته سه گروه آزمودنی با آزمون تعقیبی توکی

42

به بیماران افسرده بدون روانپریشی و افراد سالم ،نقص

( .)38وجود خطای حذف که نشاندهنده توجه نداشتن

به اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی با روانپریشی ،نسبت
نگهداری توجه معنادارتری داشتند ( .)23عملکرد ضعیفتر

بیماران اسکیزوفرنیا در این آزمون با استعداد روانپریشی
رابطه دارد و وجود روانپریشی میتواند سبب تخریب بیشتر
توجه در این گروه بیماران شود (.)11

ناتوانی اجتماعی عمیق و در نهایت ،طرد اجتماعی شود
به محرکهای مهم در محیط است و خطای ارائه که نبود
بازداری تکانهها و زودانگیختگی در این بیماران را نشان

میدهد ،این ناتوانی اجتماعی را بهخوبی توضیح میدهد.
 Parkو همکاران ( )40 ،39نشان دادند مشکل در نگهداری

نتایج به دست آمده از مطالعه درباره فرزندان در

توجه ،در شرایط طبیعی زندگی و با وجود محرکهای هیجانی

اسکیزوفرنی متولد شدهاند ،نسبت به کودکان متولدشده از

قرار میدهد؛ بنابراین ،تعیین خط پایه نگهداری توجه این

معرض خطر ،نشان میدهد کودکانی که از مادران مبتال به

مادران مبتال به اختالالت عاطفی ،عملکرد ضعیفتری در این

آزمون داشتند ( )29و نقص در نگهداری توجه و حافظه کاری،

میتواند بهعنوان اندوفنوتایپ بالقوه اسکیزوفرنیا باشد (.)30
در تحقیقی دیگر مشخص شد که نخست ،سرعت عملکرد
توجه و نمره دقت در گروه افسرده با روانپریشی ،نسبت به
افسرده غیر روانپریش بهطور معناداری پایینتر است .دوم

اینکه تفاوت معناداری بین بیماران افسرده روانپریش و

اسکیزوفرنیا وجود نداشت؛ بنابراین ،نقصهای توجه در حالت

روانپریشی نسبت به افسردگی بدون روانپریشی برجستهتر
است ()36؛ اما یافته فوق با نتایج تحقیقات  )27( Holtو

 )37( Suslowو همکارانشان ناهمسوست .این پژوهشگران
یافتند که بین بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا و بیماران افسرده

در مقیاسهای مهارت توجه ،تفاوت معناداری وجود ندارد.

چهرهای بیشتر بروز پیدا میکند و بیمار را بیشتر تحت تأثیر
بیماران ،میتواند به عنوان پیشبینیکننده روانپریشی و نیز

تعیینکننده پیشآگهی میزان بهبود این بیماران و رفتارهای

اجتماعی آنان عمل کند (.)39

سرانجام میتوان نتیجه گرفت که بیماران اسکیزوفرنیک

در آزمونهای نگهداری توجه مانند آزمون عملکرد

پیوسته ،نسبت به افراد بهنجار یا افراد مبتال به اختالالت
دیگر (بدون وجود حاالت روانپریشی) نقایص بیشتری

نشان میدهند .این نقایص بهعنوان هسته نابهنجاریهای
شناختی و در نهایت اجتماعی اسکیزوفرنی عمل میکند

( .)41هرچند نقص در این آزمون در اختالالت دیگر نیز

وجود دارد ،الگوی نقصهای مشاهدهشده در بیماران
اسکیزوفرنی ویژه این افراد است که امکان دارد بهصورت

نیمرخ اختصاصی اسکیزوفرنیا مطرح شود .پیشنهاد میشود

این تناقض ممکن است ناشی از این موضوع باشد که

در پژوهشهای آینده ،برای تکمیل یک نیمرخ شناختی

عالئم راونپریشی داشتند؛ درحالیکه در این مطالعه ،همه

از قبیل آزمون سیالی کالمی ،آزمون اندازهگیری زمان

در تحقیق  Holtو همکاران از  28بیمار افسرده 17 ،نفر
گروه افسرده بدون شاخص روانپریشی بودند .در مطالعه

دوم نیز ،همه بیماران اسکیزوفرنی از نوع پارانویید سرپایی

بودند؛ درصورتیکه در مطالعه اخیر ،تنها چهار بیمار پارانویید
مزمن وجود داشت .افزون بر تفاوت در نمونهها ،استفاده از

ابزارهای گوناگون برای اندازهگیری نگهداری توجه میتواند

سبب نتایج متفاوت شود.

این مسئله ضمنی نیز وجود دارد که آسیب نگهداری

کامل از اسکیزوفرنیا ،دیگر آزمونهای نوروپسیکولوژیک

واکنش ،آزمون حافظه معنایی و آزمون عملکرد انتزاعی به

کار گرفته شود .همچنین دیگر جنبههای شناختی اختالل

اسکیزوفرنیا با انواع اختالالت خلقی و اضطرابی مقایسه
شود .افزون بر این ،تفاوت در میزان آسیب نگهداری توجه،

در زمان دوره فعال و باقیمانده اسکیزوفرنی بهمنظور
تعیین تأثیر انواع درمان در کاهش این نقص نیز قابل

بررسی است.
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تحقیق  Nelsonو همکاران ،نشان داد بیماران مبتال

توجه بهعنوان یک نقص عصبشناختی ،ممکن است موجب

... افسردگی، مقایسه نگهداری توجه در بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا/ اعظم داودی و همکاران
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 نهایت تشکر،سبب همکاري در جمعآوری دادههای پژوهش

.و قدردانی را داشته باشیم

تشکر و قدردانی

بدینوسیله الزم است از مسئوالن و کارکنان

 به،بیمارستانهای ابنسینا و حافظ و بیماران این مراکز
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