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Introduction: This research sets out to study executive
functions in the schizophrenic patients with negative and
positive symptoms and a healthy group on the Wisconsin
Card Sorting Test (WCST), as an index of frontal lobe
functions. Method: For this purpose, 32 healthy people
and 32 schizophrenic patients was selected the Scale for
Assessment of Negative Symptoms (SANS) and Scale for
Assessment of Positive Symptoms (SAPS) were carried
out on schizophrenic patients. Results of these scales
indicated that 14 patients had negative and 18 patients had
positive symptoms. WCST were administrated for the
samples. Data were analyzed by MANOVA. Findings:
results indicated that groups had significant differences in
all five scales (Eta square=0/401, P=0/001, F (2, 61) =5/38).
Groups in number of categories scale (P<0/002), numbers
of trials for success on the first category (P<0/027), total
trials related to attention shift (P<0/013), the time of
necessary for succeeds on the first category (P<0/001) and
numbers of perseverative errors (P<0/001) had significant
differences. Schizophrenic patients, in compare with
control group, significantly had a low function, but
functional differences between two groups of positive and
negative symptoms were not significant. Conclusion: Also
the time of necessary for succeeds on the first category
firstly was used in this study. The findings of this study are
consistency with hypothesis of executive dysfunction of
frontal lobe and indicates that schizophrenic patients act
weaker in hypothesis testing, current behavior inhibition
and speed data processing.

 این پژوهش با هدف مطالعه کارکردهای اجرایی در بیماران:مقدمه
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.دادهها ضعیفتر عمل میکنند

اسکیزوفرنیک دارای علائم مثبت و منفی و یک گروه سالم در آزمون
 بهعنوان شاخصی از کارکرد لوب،)WCST( دستهبندی کارت ویسکانسین
 نفری از افراد92  برای این منظور یک گروه: روش. انجام گرفت،فرونتال
 نفری از بیماران اسکیزوفرن که بر اساس مقیاسهای92 سالم و یک گروه
 نفر دارای11 ،)SAPS( ) و علائم مثبتSANS( اندازهگیری علائم منفی
 آزمون. انتخاب شدند، نفر دارای علائم مثبت بودند11 علائم منفی و
 دادهها با استفاده از تحلیل.) روی هرکدام از گروهها اجرا شدWCST(
 نتایج نشان: یافتهها.واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
دادند که گروهها در هر پنج ملاک تعداد قاعدههای کشفشده
 تعداد کوششهای انجامشده برای رسیدن به قاعده اول،)P<0/002(
 زمان،)P<0/019(  مجموع تلاشهای مربوط به تغییر توجه،)P<0/020(
) و تعداد پاسخهای درجاماندگیp<0/001( رسیدن به قاعده اول
 بیماران اسکیزوفرنیک.) با همدیگر تفاوت معنیداری داشتندp<0/001(
در مقایسه با گروه کنترل در همه مقیاسها بهطور معنیداری عملکرد
 ولی تفاوت عملکرد بین دو گروه دارای علائم مثبت و منفی،پایینی داشتند
 مقیاس مقدار زمان صرف شده برای رسیدن به: نتیجهگیری.معنیدار نبود
 یافتههای این پژوهش در.قاعده اول اولینبار در این پژوهش مطرح شد
راستای فرضیههای مربوط به وجود بدکارکردی در کارکردهای اجرایی
لوب فرونتال در بیماران اسکیزوفرنیک همسو بوده و نشان میدهند که این
 و سرعت پردازش، بازداری رفتارهای معمول،بیماران در آزمون فرضیهها

 آزمون دستهبندی کارت ویسکانسین، کارکردهای اجرایی:واژگان کلیدی
. لوب فرونتال، اسکیزوفرنی،)WCST(

E-mail: javanmardhossein@yahoo.com
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مقدمه
اسکیزوفرنی یک اختلال روانپزشکی جدی و یک

از همان اول بروز (و حتی قبل از آن) را مشخص

نشانگان نامتجانس است که با گوناگونی در بین

کنند و این نقصها شامل حوزههای توجه ،حافظه

افراد مبتلا و با گوناگونی در دوره بیماری مشخص

کارکردی ،عملکردهای اجرائی و حافظه بازشناسی

میشود (بوردا .)2012 ،1این بیماری حدود یک

میشوند (پنتلز ،گلد و باچانان.)2000 ،

درصد از جمعیت را تحت تأثیر قرار میدهد

ر اجی و مولسانت
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( ) 2001بیماران

(اورولانا و اسلاوچوفسکی .)2019 ،2بهصورت

اسکیزوفرنیک را در طول زندگیشان بررسی کردند

بالینی اسکیزوفرنی با باورها و تجربههای غیرطبیعی

و دریافتند که نشانههای آسیب در عملکرد اجرائی

و تخریب احساسی و هیجانی و به همان اندازه

و توانایی تجسمی و سیالی کلامی با فقدان آسیب

تخریبهای رفتاری و اجتماعی مشخص میشود

در حافظه ،توجه ،حافظه فعال در ارتباط است.

(ژابلن اسکای .)1332 ،9بر اساس مدلهای رشدی

بهطور کلی وود ( )2003معتقد است که اسکیزوفرنی

عصبی آسیب بهوسیله اثر تعاملی رشد اولیه با

با آسیب در چهار حوزه اصلی شناختی همراه

رسش بعد از بلوغ مغز به وجود میآیند و علائم

است :توجه ،حافظه فعال ،یادگیری کلامی و

بالینی اسکیزوفرنی را تولید میکنند که با بروز

عملکردهای اجرائی .گفته میشود این نقصها

بیماری ثابت باقی میماند .دیگر محققان مسیر

بهطور طبیعی در حال پیشروی نیستند ،بلکه بعد ًا

هرس نورونها را که بهصورت آشکار رخ میدهد

بسیار رشد یافته آشکار میشوند و با گذشت زمان

و ممکن است که آسیب نتیجه پیامد نقص رشد

به سمت بدتر شدن ادامه مییابند.

عصبشناختی باشد را مورد ملاحظه قرار میدهند

قشر ارتباطی مغز که حدود  12درصد قشر

(پنتلز و بارنز .)1331 ،1برخی دیگر از پژوهشهای

مغز انسان را تشکیل میدهد ،با ارتباط بسیار

آسیبشناختی در مورد این اختلال به نابهنجاریهای

وسیع و پیچیده خود ،اعمال بسیار مهمی همچون

عصب کالبدشناختی و عصب کارکردشناختی

تفکر ،استدلال ،قضاوت ،تجرید و تجزیه و تحلیل

پرداختهاند (اورولانا و اسلاوچوفسکی.)2019 ،

را انجام میدهد .در قسمت خلفی لوب فرونتال و

یافتههایی از این دست تأیید میکنند که در

به عبارت دیگر درست در جلوی شیار مرکزی،

نورسایکولوژیکی

شکنج پیشمرکزی قرار دارد که جزئی از قشر

برجسته هستند و میتوانند همه مراحل بیماری را

حسی ـ حرکتی و منشاٴ بروز حرکتهای ارادی

این

بیماری،

نقص های

1. Borda
2. Orellana & Slachevsky
3. Jablensky
4. Pantelis, Gold & Barnes
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است ،به جر این شکنج ،باقیمانده لوب فرونتال
5. Rajji & Mulsant

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب ـ روانشناسی ،سال اول ،شماره ( ،1پیاپی  ،)2پاییز 1931

جزء قشر ارتباطی یا تداعی محسوب میگردد که

به عنوان شاخصی از استدلال انتزاعی ،تشکیل

ناحیه پره فرونتال نیز نامیده میشود .وسعت این

مفهوم و راهبردهای واکنشی نسبت به پی آیندهای

ناحیه در گونههایی که مغز بزرگتری دارند ،بیشتر

متنی در حال تغییر ،مطرح شد (بارسلو.)2001 ،9

است .مثلاً این ناحیه در انسان و تمام شامپانزهها،

چند سال بعد میلنر )1319( 1نیز که یک

نسبت به سایر گونهها ،وسعت بیشتری دارد .این

نوروسایکوژیست بود  WCSTرا بهعنوان آزمونی

ناحیه بااینکه هیچ دستگاه حسی اصلی را در خود

برای ارزیابی کارکرد لوب فرونتال معرفی کرد.

جای نمیدهد ،اما از تمام آنها اطلاعات دریافت

استاس و نایت ( )2002نیز آن را بهعنوان آزمونی

میکند و هر دستگاه حسی ،اطلاعات خود را به

جهت سنجش تشکیل فرضیه مطرح کردند.

قسمت ویژهای در آن گسیل میدارد (بحیرائی،

پژوهشها نشان دادهاند که در تغییرات مقولهای

 .)1911به دسته مهمی از این فرآیندها کارکردهای

در  ،WCSTکرتکس پرهفرونتال جانبی فعال

اجرایی گفته میشود.

میشود (کونیشی 2و همکاران  ،1333بنقل از

کارکردهای اجرایی شامل دامنه گستردهای از

بارسلو .)2001 ،همچنین مطالعات تصویرسازی

فرآیندهای درگیر در انجام رفتارهای معطوف به

کارکردی از مغز ،از نقش اساسی لوبهای

هدف میباشند .این فرآیندها شامل عملکرد

فرونتال در انجام این تکلیف حمایت کردهاند و

بازداری ،انعطافپذیری ذهنی و برنامهریزی هستند.

بیماران دچار ضایعات لوب فرونتال ،خطاهای

این رفتارها به شبکههای قشری چندگانه شامل مناطق

درجاماندگی 1بیشتر مرتکب میشوند و به قواعد

قشری پیش پیشانی ،مناطق تداعی خلفی بخصوص

کمتری دست پیدا میکنند (لزاک 0و همکاران،

قشر پشتی و جانبی پیش پیشانی وابسته هستند.

 .)2001این یافتهها نشان میدهند که ممکن است

انعطافپذیری خودانگیخته مخصوصاً به قشر پیشانی

تغییرات مقولهای به فرونشانی پاسخهای درجاماندگی

وابسته است (وود ،آلن و پنتلس .)2003 ،ممکن

بستگی داشته باشند که در طی آن فرضیه جدید

است نقص در کارکردهای اجرایی مشکل اساسی

میتواند کشف شود.

در اسکیزوفرنی باشد (فریدمن و بروان.)2011 ،1

برخی مطالعات نشان میدهند که بیماران

گرانت و برگ )1311( 2آزمون دستهبندی

اسکیزوفرنیک در مقولات  WCSTعملکرد ضعیفی

کارتهای ویسکانسین ( )WCSTرا بهعنوان یک

دارند و نسبت به افراد بهنجار خطاهای بیشتری را

آزمون نوروسایکولوژیک و شاخصی از آسیب لوب

مرتکب میشوند (گرین 1و همکاران ،1332 ،اِوره

فرونتال طراحی و تدوین کردند .درواقع WCST

1. Freedman & Brown
2. Grant & Berg

3. Barceló
4. Milner
5. Konishi
6. Perseveration
7. Lezak
8. Green
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و همکاران .)2001 ،توانایی اندازهگیری انتزاع و

روانشناختی از یک طرف به روشن شدن ماهیت

انعطافپذیری شناختی ازجمله امتیازات WCST

عصب روانشناختی این بیماران و نیز روشنگری

است (هیتون .)1339 ،1نحوه اجرا و نمرهگذاری

در مورد کارکرد مغز منجر میشود و از طرف

این آزمون انعطافپذیری بیشتری دارد و برخی

دیگر به روشن شدن رابطه مغز و رفتار کمک

پژوهشگران تا  12نمره نیز برای آن گزارش

خواهند کرد.
مطالعه حاضر که قصد دارد بدکارکردی

کردهاند (اِوره و همکاران.)2001 ،
نمره ملاکهای مختلفی در پژوهشها

لوبهای فرونتال با بررسی کارکردهای اجرایی در

موردبررسی قرار گرفتهاند ،ولی در هیچکدام به

بیماران اسکیزوفرنی را موردتوجه قرار دهد ،به

سرعت و زمانبندی موفقیت در مقولات WCST

هدف مقایسه عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرن

اشارهای نشده است .به نظر میآید با توجه به

و یک گروه کنترل در  ،WCSTبهعنوان شاخصی

نتایج برخی پژوهشها (مثل حسنی)1911 ،

از برخی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال ،انجام

سرعت پردازش در مغز اسکیزوفرنها در تکالیفی

میگیرد .به عبارت دقیقتر هدف این پژوهش

که نیاز به درک تازگی ،عدم حتمیت ،انتخاب و

مقایسه نمرات این دو گروه در ملاکهای تعداد

فائق آمدن به سبک پیشفرض و سبک وابسته به

قاعدههای کشفشده ،تعداد کوششهای انجام شده

محرک دارند ،آهسته تر از آزمودنی های سالم

برای رسیدن به قاعده اول ،تعداد پاسخهای

نشان داده شده است؛ بنابراین شاید یک بیمار

درجاماندگی ،مجموع زمان صرف شده برای رسیدن

اسکیزوفرن به کشف چند قاعده موفق شود ،ولی

به قاعده اول و مجموع تلاشها برای تغییر توجه،

مدتزمان مورد نیاز او جهت این کشف خیلی

بهعنوان فرآیندهای زیربنایی کارکردهای اجرایی ،بود.

بیشتر از یک فرد سالم باشد ،بهویژه این مقدار
زمان در مورد قاعده اول بهراحتی قابل بررسی است.
اگرچه فرضیه «لوب فرونتال» و کاربرد
آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین در مورد
بیماری اسکیزوفرنی تاریخچه طولانی و باارزش
دارد ،ولی به نظر میآید هنوز پژوهشهای زیادی
لازم است تا بتوانند به درک دقیق ما از این
پدیده ها کمک نمایند .مطالعه کارکردهای
نوروسایکولوژیک

مبتلایان

به

اختلال های
1. Heaton
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روش
آزمودنیها 92 :نفر بیمار مبتلا به اسکیزوفرن با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس از این
جامعه و  92نفر فرد سالم نیز بهعنوان گروه کنترل
که ازنظر سن ،جنس و تحصیلات با گروه آزمایشی
همتا شده بودند انتخاب شدند .جنسیت نصف
هرکدام از گروهها زن و نصف دیگر مرد بودند.
آزمودنیها طوری انتخاب شدند که هیچکدام
دانش قبلی در مورد تکلیف نداشته باشند.
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ابزار

آزمایشگر بدون اطلاع او آن را عوض میکند.

آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین

آزمون تا زمانی که  1قاعده (به ترتیب رنگ،

( :)WCSTدر این پژوهش از فرم  11تایی آزمون

شکل ،تعداد و رنگ) به دست آید یا تمام 11

 WCSTاستفاده شد 11 .کارت این آزمون از 1

کارت مورد استفاده قرار گیرند ادامه پیدا میکند

نوع کارت دارای اشکال مختلف (صلیب ،دایره،

(رمپفر .)2001 ،برای رسیدن به قاعده ،آزمودنی

مثلث یا ستاره) تشکیل شدهاند که ازنظر رنگ و

فقط میتوانست  92تلاش انجام دهد ،در غیر این

تعداد باهم متفاوت هستند .هر کارت دارای یکی

صورت قاعده عوض میشد و کارت محرک

از رنگهای قرمز ،آبی ،زرد ،یا سبز است و تعداد

بعدی با قاعده جدید مورد توجه میگرفت.

اشکال روی یک کارت نیز از یک تا چهار فرق

یافتهها

میکند .هیچکدام از کارتها عین هم نیستند.
برای اجرای آزمون چهار کارت محرک (یک
مثلث قرمز ،دو ستاره سبز ،سه صلیب زرد و چهار
دایره آبی) به ترتیب از چپ به راست جلو
آزمودنی قرار میگیرند .بقیه کارتها بهعنوان
کارتهای پاسخ در اختیار آزمودنی قرار میگیرند
و از او خواسته میشود هرکدام از کارتها را که
فکر میکند درست است در زیر کارتهای
محرک قرار دهد .این عمل از کارت محرک
سمت چپ (یک مثلث قرمز) شروع میشود .بعد
از گذاشته شدن هر کارت ،درست یا غلط بودن
انتخاب آزمودنی ،فقط با بیان جملات «درست
است» یا «غلط است» از سوی آزمایشگر اعلام
میشود .آزمایشگر در ذهن خود به ترتیب یکی از
سه قاعده (رنگ ،شکل ،تعداد) را در نظر میگیرد
(لزاک و همکاران )2001 ،و پاسخهای آزمودنی را
بر اساس قاعده در نظر گرفته شده ،ارزیابی
میکند .برای هر قاعده اگر آزمودنی توانست ده
کارت را بهطور متوالی درست انتخاب کند،

به علت اینکه نتایج نشان داد که گروههای دارای
علائم منفی و مثبت تفاوت معنی داری در
هیچکدام از ملاکهای موردسنجش در WCST

نداشتند ،در این مقاله نیازی به گزارش نتایج آنها
دیده نشد .به همین جهت فقط نتیجه مقایسه دو
گروه اسکیزوفرن و سالم ارائه میشود.
نتایج توصیفی در مورد سن دو گروه نشان
دادند که آزمودنیهای گروه بیماران اسکیزوفرنیک
و گروه سالم ازنظر سنی تفاوت معنیداری با هم
دیگر نداشتند .میانگین سنی گروه آزمایشی 93/9و
گروه کنترل  91بودند و بر اساس آزمون  ،tتفاوت
معنیداری بین میانگینهای سنی گروهها مشاهده
نشد .همچنین سطح تحصیلات گروهها نیز همتا
بودند.
برای مقایسه عملکرد گروه بیماران
اسکیزوفرنیک و گروه سالم در مقیاسهای مورد
بررسی  ،میانگین نمرات هر گروه محاسبه شد
(جدول شماره .)1
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد بیماران اسکیزوفرنیک ( 23نفر) و سالم ( 23نفر) در پنج مقیاس موردبررسی
میانگین

انحراف استاندارد

مقیاسها
اسکیزوفرن

2/2200

1/21191

سالم

9/2919

0/10120

اسکیزوفرن

21/0111

13/20011

سالم

0/1219

1/31192

اسکیزوفرن

2/1102

1/91910

سالم

9/2919

2/10211

اسکیزوفرن

21/0111

21/21100

سالم

99/2119

12/31131

اسکیزوفرن

11/0000

12/03912

سالم

12/0200

1/11130

تعداد قاعدهها:
تلاشها برای رسیدن به قاعده اول:
زمان لازم برای رسیدن به قاعده اول:
تغییر توجه:
مجموع در جاماندگیها:

برای مقایسه تفاوت میانگین گروه بی ماران

بررسی  ،از آزمون معنی داری  tبرای گروه های

اسکیزوفرنیک و گروه سالم در مقیاسهای مورد

مستقل استفاده شد (جدول شماره .)2

جدول  .2نتایج آزمون  tتفاوت میانگین نمونه بیماران اسکیزوفرنیک و سالم در پنج ملاک WCST

مقیاسها

T

df

سطح معنیداری

تفاوت میانگینها

تعداد قاعدهها

2/121

12

0/000

1/2119

تلاشها برای رسیدن به قاعده اول

2/191

12

0/011

10/0122

زمان لازم برای رسیدن به قاعده اول

2/122

12

0/010

2/1219

تغییر توجه

2/120

12

0/011

11/1902

مجموع در جاماندگیها

2/112

12

0/099

2/2200

همچنان که نتایج آزمونهای آماری نشان میدهند

قاعده اول به زمان ( )t = -2/12, p<0/02و به

تفاوت معنیداری بین میانگین نمرات گروهها در

تعداد تلاشهای ( )t = 2/11, p< 0/02بیشتری

هرکدام از مقیاسهای موردبررسی وجود دارد .بر

نیاز داشتند ،مجموع تلاشهای مربوط به تغییر

اساس نتایج ،گروه بیماران اسکیزوفرنیک در

توجه آنان بیشتر بود ( )t = 2/ 23, p<0/01و

مقایسه با گروه کنترل به قواعد کمتری دست

تعداد پاسخهای درجاماندگی بیشتری نشان میدادند

یافتند ( ،) t =9/ 01 , p<0/ 001برای رسیدن به

(.)t = -2/11, p<0/0 2برای نمایش عینی تفاوت
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گروهها از نمودار استفاده شده است که نمودار 1

اساس میانگین پنج مقیاس مورد مطالعه در کنار

عملکرد هرکدام از گروهها را بهصورت عینی بر

همدیگر نشان میدهد.
60

50

40
تعداد ق اعده ها
تعداد تال شه ا براي رس
يدن ب ه ق اعده اول

ميانگين

30

20

م جموع درجام ان يه ا
زمان رسيدن ب ه اولي ن

10

ق اعده
تغيير توج ه

0
ABNORMAL

NORMAL

سالم و بيمار

نمودار  .1نمودار عملکرد آزمودنیهای سالم و اسکیزوفرنیک در آزمون ویسکانسین

نتیجهگیری و بحث
مهمترین هدف این پژوهش بررسی تفاوت در

تمایلات درجاماندگی که در اسکیزوفرنها

عملکرد گروه بیماران اسکیزوفرنیک و گروه سالم

دیده میشود و نتایج این پژوهش نیز نشان

در کارکردهای اجرایی موردسنجش در  2مقیاس

دهنده آن است ،شبیه به نتایج ی است که در بد

ویسکانسین ،یعنی  . 1تعداد قاعده ها  . 2 ،تعداد

کارکردی های اجرایی مربوط به آسیبهای لوب

تلاش ها برای رسیدن به قاعده اول .9 ،مجموع

فرونتال مشاهده میشود (اوره و همکاران.)2009 ،

درجاماندگیها .1 ،زمان لازم برای رسیدن به قاعده

یک فرضیه تبیینی برای این نقص یا نقصهای

اول و  . 2تغییر توجه ،به عنوان شاخص هایی از

مشابه این است که توانایی بازداری شناختی این

کارکردهای اجرایی بود.

بیماران آسیبدیده است (جوانمرد .)1932 ،یک

نتایج نشان دادند که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی

رابطه مشابه دیگر در بررسی عملکرد بیماران

بهطور معنیداری در قاعدههای کمتری موفقیت به

اسکیزوفرنیک در آزمون استروپ 1به دست آمد

دست میآورند و نسبت به گروه سالم ،خطاهای

که نشان میداد این بیماران در فرونشانی پاسخها

درجاماندگی بیشتری مرتکب میشوند .همچنین

مشکل دارند (لاپلانته 2و همکاران .)1332 ،فرونشانی

نسبت به گروه کنترل به تلاشها و زمان بیشتری

درجاماندگی باعث بهتر شدن انتخاب ،بالبداهگی

جهت رسیدن به قاعده اول نیاز دارند .علاوه بر این

و ایجاد فرضیه میشود (استاس و نایت.)2001 ،

نمره تغییر توجه آنان بهطور معنیداری با گروه
کنترل تفاوت دارد.

1. Stroop test
2. Laplante
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نتیجه مقایسه نمرات تعداد قاعدههای موفق
و تعداد تلاشها برای رسیدن به قاعده اول در بین

محرکهای نامناسب نیز موردتوجه قرار گیرد
(استاس و نایت.)2001 ،

بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و گروه سالم نشان

در مورد مقیاس مقدار زمان صرف شده برای

داد که در این مقیاس ها مبتلایان به اسکیزوفرنی

رسیدن به قاعده اول نیز تفاوت معنیداری بین

بهطور معنیداری ضعیف عمل میکنند و این در

آزمودنیهای اسکیزوفرنیک و سالم مشاهده شد.

راستای یک فرضیه تبیینی است که میگوید

این مقیاس در پژوهشهای دیگری مورد بررسی

مبتلایان به اسکیزوفرنی در تشکیل دادن مفاهیم

قرار نگرفته است .ولی به نظر میآید در راستای

انتزاعی مشکل دارند .انعطافپذیری خودانگیخته

پژوهشهایی است که پردازش مغزی بیماران

مخصوصاً به قشر پیشانی وابسته است (وود و

اسکیزوفرنیک را آهستهتر از افراد به هنجار ذکر

از

کردهاند .در تکالیف مختلفی دیده شده است که این

همکاران .)2003 ،انعطافپذیری

یکی

فرآیندهای اساسی کارکردهای اجرایی است.
در مقیاس تغییر توجه نیز تفاوت
معنیداری بین عملکرد مبتلایان به اسکیزوفرنی و

بیماران در مقایسه با افراد بهنجار ،برای شناسایی
محرک هدف ،به زمان طولانیتری نیاز دارند
(حسنی.)1911 ،

نمونه گروه سالم به دست آمد .توانایی توجه و

بهطور کلی میتوان گفت ،همانطور که

تغییر توجه به لوب فرونتال ارتباط داده شده

مطالعات نشان دادهاند لوب فرونتال ،بهویژه بخش

است .خطاهای این مقیاس را میتوان هم در

پره فرونتال آن نقش غالب اجرایی در کنترل

جهت پژوهشهایی که نشان میدهند بیماران

کارکرد عصبی بازی میکند (استاس و نایت،

اسکیزوفرنی دارای ضعف در تغییر توجه هستند،

 ) 2002و مطالعات تصویرسازی ساختاری و

قلمداد کرد و هم به جهت این که بیماران

کارکردی نیز کرتکس پرهفرونتال را بهعنوان مکان

اسکیزوفرنی در این مقیاس نمرات بالاتری آوردند

تغییرات کارکردی و ساختاری در اسکیزوفرنی

و این مقیاس حاوی پاسخهای تصادفی است ،در

معرفی کردهاند (وستریکوف و همکاران .)2000

راستای پژوهشهایی تبیین کرد که نقص در توجه

به دنبال این میتوان مطرح کرد که ممکن است

و حافظه کاری را ویژگی آسیبهای پرهفرونتال و

باور فریدمن و بروان ( )2011مبنی بر اینکه نقص

اسکیزوفرنی نشان دادهاند (سیدمان 1و همکاران،

در کارکردهای اجرایی مشکل اساسی در اسکیزوفرنی

 .)2001همچنین این نقص میتواند بهعنوان مشکلی

است صحیح باشد .اختلال در پیوند و ارتباطات

در کنترل شناختی و حواسپرتی غالب بهوسیله

مدارهای عصبی قشر پره فرونتال و ساختارهای
دیگر مربوط به آن موجب آشفتگیهایی در

1. Seidman

01

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب ـ روانشناسی ،سال اول ،شماره ( ،1پیاپی  ،)2پاییز 1931

کارکردهای اجرایی شود (اورولانا و اسلاوچوفسکی،

عدم کنترل اثرات داروها و زمانبندی نشدن زمان

.)2019

انجام آزمون بر روی آزمودنیها بر اساس دوز و

محدودیتها و پیشنهادها
این پژوهش دارای محدودیتهای بود که ازجمله
آنها میتوان به عدم توجه به متغیر جنسیت در

زمان مصرف داروها بود که اثرات داروها نیز
میتوانستند تغییرات کارکردی بر روی کارکرد
مغز داشته باشند.

بین آزمودنیها اشاره کرد .از محدودیتهای دیگر

تقدیر و تشکر

این پژوهش میتوان به عدم رعایت زمان مناسب

از کادر محترم بیمارستان رازی تبریز در همکاری

به علت تغییرات کارکردی مغز در طول روز بود.

که در اجرای این پژوهش کردند تقدیر و تشکر

همچنین مشکلی دیگری که میتوان اشاره کرد

میشود.
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