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رويدادي ،يادآوري لحظاتي از گذشته است ،اين نوع حافظه
بيشتر در مطالعاتي که روي مبتاليان آلزايمر و دمانس انجام
شده است ،مورد بررسي قرار گرفت] .[7بر اساس مطالعات
اينستين 9و مک دنيل ،[۹]5حافظهي گذشتهنگر مؤلفه
حافظهي آيندهنگر است که به توانايي نگهداشتن اطالعات
اصلي در مورد کارها و چيزهاي ديگر اشاره دارد.حافظهي
گذشتهنگر يادآوري وقايع و اطالعات مربوط به گذشته
است] .[3يکي از اختالالت شايع و در عين حال ناشناخته
اختالل وسواسي-جبري است.اين اختالل به وسيله افکار و
اعمال وسواسي شناخته ميشود؛ مشکل اصلي بيماران مبتال
به وسواس اين است که با وجود انجام يک عمل بارها آن
را انجام ميدهند.به نظر ميرسد که در فرآيند پردازش
اطالعات مبتاليان به وسواس ،در بخش حافظه نارسايي
هايي وجود داشته باشد که باعث مي شود اين افراد با وجود
انجام دادن يک فعاليت در يادآوري و اطمينان ازانجام آن
دچار مشکل شوند.اکسنر ،4النگ ۱و همکارانش][51وقتي
مشاهده کردند که مبتاليان به اختالل وسواسي-جبري
ممکن است در يادآوري انجام يک عمل با مشکل مواجه
شوند؛ تحقيقات آنها روي حافظهي آيندهنگر متمرکز
شد.مشاهدات باليني نشان ميدهند که تکانههاي وسواسي
با اين جنبه آگاهي آينده در حافظه افراد مبتال به اختالل
وسواسي_جبري ارتباط دارد و اينکه مبتاليان به اختالل
وسواسي_جبري بيشتر در مورد تکاليف مربوط به حافظهي
گذشتهنگر نگران هستند و دست به اعمال وسواسي
ميزنند؛ مثال آيا در يا شير اجاق گاز را بستهاند يا از اين
قبيل موارد .اختالل اسکيزوفرني نيز يک اختالل
موروثي][55و آسيب روانشناختي است که با نقايص خفيف
تا متوسط در بسياري از حيطههاي شناختي ،شامل توجه،
زبان ،کارکردهاي اجرايي و حافظه در ارتباط است
][ 9،5،4،55،59،55که اين نقص ميتواند به علت آسيب
جدي در قطعه گيجگاهي مياني و کورتکس پيشپيشاني
باشد] .[54،5۱نوع ديگر از حافظهي گذشتهنگر بر يادآوري
اطالعات ،معاني و مفاهيمي که در طول زمان به دست
آمده است ،اشاره دارد] .[57بيماران مبتال به اختالل

مقدمه
در عصر حاضر که عصر ارتباطات ناميده ميشود بيشک
يکي از عوامل موثر در زندگي روزمره ،داشتن حافظهي
مناسب و توانايي يادآوري اموري است که ميبايست براي
کسب موفقيت آنها را به خاطر داشت .حافظه مقولهاي
جذاب و در عين حال مرموز است و با وجود اينکه بارها
مورد تحقيق و مطالعه قرار گرفته است ،همچنان وجوه
بسياري از آن در پرده ابهام قرار دارند .بر اساس نظريات
متفاوت حافظه انواع گوناگوني دارد و تقسيم بندي حافظه بر
اساس جهت زماني درسالهاي اخيرتوجه محققان[[5،5را به
خود جلب نموده است که از انواع آن حافظهي
آيندهنگر5وگذشتهنگر 5ميباشد.با توجه به اينکه انسان
موجودي اجتماعي است و حيات و بقايش وابسته به جامعه
است ،بنابراين حافظهي آيندهنگر يعني توانايي يادآوري
اموري که در آينده ميبايست به آنها رسيدگي شود؛ عاملي
حياتي براي امور روزمره و البته ايجاد و حفظ روابط
اجتماعي ميباشد.حافظهي آيندهنگر بيانگر توانايي بخاطر
داشتن انجام يک تکليف از پيش تعيين شده در آينده
ميباشد] .[9حافظهي آيندهنگر ميتواند بر حسب ماهيت به
سه نوع تقسيم شود که عبارتند از :الف)حافظهي آيندهنگر
زماني :به معني انجام يک عمل خاص در زمان معين يا در
يک بازهي زماني خاص؛ ب)حافظهيآيندهنگر رويدادي :به
معني انجام يک عمل خاص هنگامي که رويداد يا واقعهي
خاصي پيش ميآيد و ج)حافظهي آيندهنگر عملکردي به
معني انجام يک عمل خاص پس از اتمام تکليف ديگري
است] .[5حافظهي آيندهنگر براي زندگي روزمره بسيار
اهميت دارد؛ به عنوان مثال ،يادآوري قرار مالقات با پزشک
يايادآوري گرفتن تماس تلفني خاصي در زمان معين و
يادآوري خوردن دارو و فراموشي اينگونه موارد ميتواند
عواقبي دربرداشته باشد] .[4حافظهي آيندهنگر از حافظهي
گذشتهنگر مجزاست؛ به يادآوردن اينکه من ديروز با مادرم
صحبت کردم يک شکل از حافظهي گذشتهنگر است.در
حافظهي گذشتهنگر ،نگاه به عقب داريم ،حافظهي
گذشتهنگر اشاره دارد به حافظه و يادآوري افراد از وقايعي
که در گذشته اتفاق افتادهاند] .[۱حافظهي گذشتهنگر
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اسکيزوفرني داراي نقايصي در حافظه کالمي،حافظهي
کاري _کالمي و حافظهي گذشتهنگر وآيندهنگر ميباشند.
مطالعات تجربي نشان ميدهند نقايص شناختي در
اسکيزوفرني کامالً متداول بوده و اين اختالل حتي تا
74درصد دربيماران مبتال به اسکيزوفرني مشاهده
ميشود] .[5۹نقايص حافظه يکي از نافذترين اختاللهاي
شناختي در اسکيزوفرني ميباشد] .[53تاکنون بسياري از
مطالعات شناختي متمرکز بر توجه و عملکرد اجرايي بوده و
تعداد بسيار اندکي به نقايص احتمالي حافظهي آيندهنگر و
گذشتهنگر در اين اختالالت رواني پرداخته اند].[51
مطالعات انجام شده در اين زمينه ،مربوط به آزمودنيهاي
مزمن است؛ بيماران مراحل اوليه سايکوز در هر زمينهي
حافظهي آيندهنگر ،از افراد بهنجار ضعيفتر عمل ميکنند.
حافظهي آيندهنگر رويداد محور ظاهراً مستقل رخ ميدهد؛
اما در مقابل نقايص حافظهي آيندهنگر زمان محور (حداقل
بخشي از آن) ،پيامد ثانويه نقايص حافظه کاري است].[5
مختلشدن همزمان هر دو حافظه در دورهي اول
اسکيزوفرني ،شايد حاکي از اين باشدکه اختالل در
حافظهي آيندهنگر جزئي از اختالل شناختي فراگير ناشي از
بيماري است] .[5نقص حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر در
بيماران اسکيزوفرني نقصي چند بعدي(وابسته به نقايص
ديگر کارکردهاي شناختي) است] .[55اگرچه نقش
حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر در گذراندن زندگي بسيار
کليدي است و نقايص آن ميتواند عواقب زيانباري داشته
باشند ولي تاکنون مطالعات اندکي به اين مقوله پرداختهاند و
زوايا و ابعاد گوناگون آن همچنان تا حد زيادي ناشناخته
باقي ماندهاند .پژوهش حاضر مي تواند ضمن افزايش دانش
نظري در مورد اختالل وسواس فکري/عملي و اختالل
اسکيزوفرني ،آغازي باشد براي مطالعات بيشتر در
زمينههاي شناختي اين دو اختالل .بر همين اساس پژوهش
حاضر در پي پاسخ به چگونگي تفاوت بين حافظهي
آيندهنگر و گذشتهنگر در افراد مبتال به اختالل اسکيزوفرني،
وسواس فکري /عملي و افراد بهنجار است.
روش

آزمودني ها :در پژوهش حاضر تعداد  91بيمار مبتالبه
اختالل اسکيزوفرني  91،بيمار مبتالبه اختالل
وسواسي_جبري و  91فرد بهنجار به شيوه نمونهگيري در
دسترس انتخاب شدند .نمونهي بيماران از بخش
روانپزشکي و کلينيک هاي روانشناسي و مشاوره خانواده و
مطب روانپزشکان شهرستان شاهرود در بازهي زماني پاييز
و زمستان  5935انتخاب شده و بر اساس مصاحبه
ساختاريافته  SCID 5تشخيص اختالل اسکيزوفرني يا
اختالل اختالل وسواسي-جبري براي آنها ثبت شد .به
منظور افزايش روايي دروني 5پژوهش ،براي انتخاب
آزمودنيها ،معيارهاي ورود به شرح زير در نظر گرفته شد:
سواد خواندن و نوشتن حداقل در سطح راهنمايي ،عدم
وجود بيماريهاي جسماني،عدم ابتال به ساير اختاللهاي
محور يک يا دو (DSM-IV)9؛ سنين بين  5۹تا  ،41عدم
ابتالي آزمودنيها به بيماري ديابت و اختالالت غدد درون-
ريز ،مشکوک نبودن آزمودنيها به عقبماندگي ذهني،
راست دست بودن آزمودنيها ،نداشتن فاميل درجه اول
بيمار مبتال به اسکيزوفرني در گروه افراد بهنجار و بيماران
مبتال به اختالل وسواس فکري عملي و عدم ابتالي
همزمان به اختالل اسکيزوفرني و اختالل وسواسي_جبري.
عالوه بر اين ،افراد بهنجار افرادي بودند که بر اساس
گزارش شخصي و مصاحبه باليني سابقه مراجعه به روان-
پزشک يا روانشناس و ابتال به اختالل روانشناختي خاص
را دارا نبوده و در خويشاوندان درجه اول بيمار رواني
نداشتهاند .در انتخاب بيماران اگر تشخيص صورت گرفته بر
اساس مصاحبه با تشخيص روانپزشک همخوان بود ،فرد
براي مطالعه انتخاب ميشد ،در صورتيکه تشخيصها
ناهمخوان بودند فرد از مطالعه کنار گذاشته ميشد.
ابزار
مقياس حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر يک مقياس
خودگزارشي است که توسط اسميت و همکاران در سال
 5111گسترش يافت.اين پرسشنامه داراي  5۱گويه راجعبه
نقصهاي مختلف حافظه است که شامل دو زير مجموعه
است؛ يکي روي حافظهي گذشتهنگر و ديگري روي

طرح پژوهش :طرح پژوهش حاضر در زمره پژوهشهاي
علي_مقايسهاي قرار ميگيرد.

1. Structured Clinical Interview for DSM Disorders
2. internal validity
3 .Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders
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تحليلهاي واريانس چند متغيري و آزمونهاي تعقيبي
توکي استفاده شد که نتايج آنها در جدول  5و  9درج شده
است.
دادههاي جدول  5نشان ميدهد که در هر دو متغير
حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر بين بيماران مبتال به
اختالل اسکيزوفرني ،بيماران مبتال به اختالل وسواس
فکري /عملي و افراد بهنجار تفاوت معنادار وجود دارد منبع
اين تفاوتها از طريق آزمونهاي تعقيبي توکي در جداول 9
و  5بيان شده است.
دادههاي جدول  9نشان مي دهد که حافظه آينده نگر افراد
بهنجار بهتر از بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني و
بيماران مبتال به اختالل وسواس فکري /عملي است.
همچنين حافظهي آيندهنگر بيماران مبتال به اختالل
وسواس فکري /عملي بهتر از بيماران مبتال به اختالل
اسکيزوفرني ميباشد.
دادههاي جدول  5نشان مي دهد که حافظهي آيندهنگر
افراد بهنجار و بيماران مبتال به اختالل وسواس فکري/
عملي بهتر از بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني است
ولي در حافظهي آيندهنگر بيماران مبتال به اختالل
وسواسفکري/عملي و افراد بهنجار تفاوت معنادار وجود
ندارد.

حافظهي آيندهنگر متمرکز ميشود و هر دو زير مقياس
داراي اعتباربااليي است] .[59در پژوهش حاضر از نسخهاي
که توسط صالحي سال  5935در جامعه ايراني هنجاريابي
شده و مقدار آلفاي کرونباخ آن 1/۹9ميباشد استفاده شد.
روند اجراي پژوهش :پس از برآورده شدن مالکهاي
ورود و مسجل شدن تشخيص آزمودنيها ،پژوهشگران با
کسب رضايت آگاهانه و توضيح فرآيند پژوهش ،مقياس
حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر را بر روي آنها اجرا مي-
کردند .اجراي آزمون در يک اتاقي که شرايط مناسب روان-
سنجي را دارا بود ،انجام ميشد .به منظور کنترل واکنش-
هاي فيزيولوژيک و هيجاني ،آزمايش براي تمام آزمودنيها
در بين ساعات  3تا  55قبل از ظهر انجام شد.
پس از جمعآوري اطالعات و نمرهگذاري مقياس حافظه
آينده نگر و گذشته نگر  ،دادهها با استفاده از نرمافزار رايانه-
اي SPSS-18مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در تجزيه و
تحليل اطالعات ،عالوه بر شاخصهاي آمار توصيفي ،از
تحليل واريانس چند متغيري ( 5)MANOVAو آزمونهاي
تعقيبي توکي استفاده شد.
يافته ها
جدول 5ميانگين و انحراف معيار گروههاي بيماران مبتال به
اختالل اسکيزوفرني ،بيماران مبتال به اختالل وسواسي
فکري /عملي و بهنجار در متغيرهاي حافظهي آيندهنگر و
گذشتهنگر نشان ميدهد.بهمنظور بررسي مقايسه حافظهي
آيندهنگر و گذشتهنگر در سه گروه بيماران مبتال به اختالل
اسکيزوفرني ،بيماران مبتال به اختاللوسواس فکري /عملي
و افراد بهنجار با توجه به همبسته بودن متغيرهاي پژوهش
از تحليل چندمتغيري واريانس استفاده شد .نتيجه آزمون M
باکس (P<1/15؛  )F )۱، 5۹۹۱55/77( =5/55نشان
داد که ماتريس کواريانس متغيرهاي وابسته در گروهها
همسان است و ميتوان از تحليل واريانس چندمتغيري
استفاده نمود .نتيجه آزمون چند متغيري المبداي ويلکز
( P> 1/115؛  )F )5 ،575( = 5/۱۹معنادار بود .معنادار
بودن اين آزمون نشان ميدهد که در ابعاد حافظهي
آيندهنگر و گذشتهنگر بين سه گروه تفاوت معنادار وجود
دارد ،ولي اين معناداري مشخص نميکند که گروهها در
کدام ابعاد با يکديگر تفاوت دارند .براي اين منظور از
)1. Multivriat Analysis of Variance (MANOVA
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جدول)8آمارههاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه به تفکيک گروهها
متغیرها

حافظه آيندهنگر

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني

91

55/5۱

4/19

بيماران مبتال به اختالل وسواسي وسواسي_جبري

91

54/49

4/5

بهنجار

91

5۹/۹

5/7۹

بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني

91

55/5

۱/۱9

بيماران مبتال به اختالل وسواسي_جبري

91

5۹/5

4/75

بهنجار

91

91/9

4/5۱

بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني

91

5۱/4۱

3/7۱

بيماران مبتال به اختالل وسواسي_جبري

91

49/79

3/53

بهنجار

91

43/5

3/15

حافظه
گذشتهنگر
نمرات پرسشنامه
حافظه

جدول  )4نتایج تحليل واریانس چندمتغيري براي بررسي حافظهي آیندهنگر و گذشتهنگر در سه گروه آزمودني
درجه

متغیر

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

حافظه آيندهنگر

بين گروهي
درون گروهي

۱۱1/1۱
555۱/59

5
۹7

حافظه گذشتهنگر

بين گروهي
درون گروهي

49۱/۱
911۱/9

5
۹7

آزادي

سطح

مجذور اتا

معناداري

]2[η

1/54
1/9۹

میانگین مجذورات

F

54/۹5
991/19

/7۹
55

1/115

5۱۹/9
95/44

/7۱
7

1/115

جدول  )3نتایج آزمون تعقيبي توکي مربوط به متغير حافظهي آیندهنگر
عضويت گروهي عضويت گروهي

تفاوت میانگین ها

)(j

)(i-j

خطاي استاندارد

سطح معناداري

اسکيزوفرني اختالل وسواسي_جبري
بهنجار

-9/9۱۱
-۱/۱99

5/95
5/95

1/195
1/115

وسواسوسواسي_جبري اسکيزوفرني
بهنجار

9/9۱۱
-9/5۱۱

5/95
5/95

1/195
1/193

بهنجار اسکيزوفرني
اختالل وسواسي_جبري

۱/۱99
9/5۱۱

5/95
5/95

1/115
1/193

جدول  )2نتایج آزمون تعقيبي توکي مربوط به متغير حافظهي گذشتهنگر
عضويت گروهي
()i

اسکيزوفرني
اختالل وسواسي_جبري
بهنجار

عضويت گروهي
)(j

تفاوت میانگینها
)(i-j

خطاي استاندارد

سطح معناداري

اختالل وسواسي_جبري
بهنجار

-9/۹1
-4/31

5/95
5/45

1/195
1/115

9/۹1
-5/5

5/45
5/45

1/115
1/945

4/3
5/5

5/45
5/45

1/115
1/945

اسکيزوفرني
بهنجار
اسکيزوفرني
اختالل وسواسي_جبري
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همکاران][94که به بررسي تفاوت ميان حافظهي
گذشتهنگر با حافظهي آيندهنگر در بيماران مبتال به اختالل
اسکيزوفرني(در ماهيت و مکانيزمهاي زيربنايي آنها مثل
شکلگيري هدف ،نگهداري هدف ،جستجوي نشانه
يادآوريکننده و اجراي هدف)پرداختند دريافتند که اين
بيماران در تمام تکاليف مربوط به حافظهي آيندهنگر و
گذشتهنگر بسيار ضعيفتر از نمونه بهنجار عمل نمودند.
همچنين نتايج اين پژوهش با مطالعهي هنري9
،رندل،5کليگل 4و آلنگاسن [9۱]۱که به بررسي اين موضوع
پرداختندکه آيا نقص حافظهي آيندهنگر در بيماران مبتال به
اختالل اسکيزوفرني ،نقصي اوليه است يا نشانهاي از
اختالل اسکيزوفرني ميباشد ،همخواني دارد .در اين مطالعه
تمام بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني ،بدون توجه به
نوع تکليف حافظهي آيندهنگر ارائه شده از نمونه بهنجار
عملکرد ضعيفتري داشتند .همچنين اين يافته با يافتههاي
مطالعات عصب شناختي که بر روي بيماران مبتال به
اختالل اسکيزوفرني انجام شده بود که بيان ميکردند که
بيماران اسکيزوفرني به علت نقص در قطعه پيشپيشاني که
منطقه اصلي در اجرا و نظارت عملکرد حافظه ميباشد ،
حافظهي آيندهنگر ضعيفتري از افراد بهنجار دارند،
مطابقت داشت [97].اين يافتهها کامالٌ از نظريه برگس7
وهمکاران و وودز ۹و همکاران که بيان مي دارد افرادي که
دچار آسيب در قطعه پيشاني و پيشپيشاني هستند ،داراي
نقايصي در حافظهي آيندهنگر نيز ميباشند ،حمايت
مينمايند؛ زيرا بر اساس مطالعات بسياري که روي امواج
مغزي و ساختمان مغز بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني
انجام شدهاند ،اين افراد داراي نقايصي در قطعه پيشاني و
پيشپيشاني ميباشند] .[9۹اين پژوهش در راستاي نظريه
نقص حافظه در بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني و
بيماران مبتال به اختالل وسواسي_جبري در حوزهي وسيعي
از حافظه به نام حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر انجام شده
است .اين نتايج نشان داد که مشکالت بيماران مذکور در
حوزهي نقص حافظهي آنها است و ما اگر بتوانيم

بحث
نتايج پژوهش حاضرنشان داد که بيماران مبتال به اختالل
اسکيزوفرني و اختالل وسواسي_جبري ،عملکرد
ضعيفتري در آزمون حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر نسبت
به گروه بهنجار دارند.مطالعات بسيار زيادي بر نقايص
شناختي بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني و اختالل
وسواسي_جبري متمرکز شدند] .[5،5،55،54،5۱اختالالت
شناختي به عنوان ويژگي اصلي اختالل اسکيزوفرني،شناخته
ميشوند .پژوهشهاي بسياري گزارش نمودندکه نقايص
شناختي در نوجوانان ،بيماران حاد و مزمن مبتال به اختالل
اسکيزوفرني ،مشاهده شدند][57،5۹،53،91،95که اين نتايج
با نتايج به دست آمده پژوهش حاضر همسو مي باشد .با
توجه به اختالف ميانگينها ،به نظر ميرسد که افراد بهنجار
در متغير حافظهي گذشتهنگر و آيندهنگر از بيماران مبتال به
اختالل اسکيزوفرني ،نمرات باالتري به دست آوردهاند.
يکي از نقايص شناختي عمده در اختالل اسکيزوفرني و
اختالل وسواسي_جبري  ،نقايص حافظه بويژه در حافظهي
آيندهنگر و گذشتهنگر ميباشد .مطالعات بسيار زيادي بر
نقايص حافظه بيماران اسکيزوفرني متمرکز شدند و همگي
نشان دادند که بيماران اسکيزوفرني ،داراي انواع نقايص در
عملکردحافظه بودند] [95،99در مطالعه ديگري که توسط
دير 5و دير[95]5انجام شد به بررسي زيربناهاي عصب
شناختي حافظهي آيندهنگر و نقايص آن در بيماران
اسکيزوفرني پرداختند .اختالل عملکرد حافظهي آيندهنگر
در بيماران اسکيزوفرني نشانگر ناتواني چند بعدي براي به
عمل آوردن يک هدف ميباشد .اين پژوهش نيز دريافت
که نقص حافظهي آيندهنگر در بيماران مبتال به اختالل
اسکيزوفرني ،نقصي چند بعدي(وابسته به نقايص ديگر
کارکردهاي شناختي) بود] [95که اين يافته را ديگر
مطالعات مشابه تاييد نمودند [به عنوان مثال،وانگ و
همکاران .[94،اين همخواني ميتواند بيانگر اين مساله
باشد که احتماالً بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني کالً
در عملکرد شناختي نسبت به افراد عادي عملکرد
ضعيفتري نشان ميدهند و شايد علت اين امر نامتقارن
بودن نيمکرهي مغز آنها باشد .در مطالعهي وانگو و

3. Henrey
4.Rendel
5.Kligle
6.Alengason
7.Burgess
8.woods

1 1.Red Deer UB
2 2.Red Deer Aa
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اسکيزوفرني در حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر ضعيفتر از
بيماران مبتال به اختالل وسواسي_جبري عمل ميکنند .با
توجه به اختالف ميانگينهاي حاصل از آزمون تعقيبي
توکي ،به نظر ميرسد که بيماران مبتال به اختالل
اسکيزوفرني در متغير حافظهي آيندهنگر وگذشتهنگر از
بيماران مبتال به اختالل وسواسي_جبري نمرات باالتري به
دست آوردهاند .طي بررسيهاي انجام شده پژوهش
همخوان يا ناهمخواني در اين رابطه يافت نشده ،ولي در
رابطه با نتيجهي به دست آمده در اين پژوهش ميتوان
گفت که شايد علت اين باشد که سير اختالل اسکيزوفرني
بر تمام حيطههاي شناختي اين بيماران تأثير مخربي بر
جاي ميگذارد؛ ولي در اختالل وسواسي_جبري اين طور
نيست.بنابراين بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني در
حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر ضعيفتر از بيماران مبتال به
اختالل وسواسي_جبري عمل ميکنند .نتايج حاصل از اين
پژوهش نشان داد که بين عملکرد حافظهي آيندهنگر و
گذشتهنگر بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني ،بيماران
مبتال به اختالل وسواسي_جبري و افراد بهنجار تفاوت
وجود دارد .به اين معنا که نمرات حافظهي آيندهنگر و
گذشتهنگر بيماران مبتال به اختالل اسکيزوفرني و بيماران
مبتال به اختالل وسواسي_جبري به طور معناداري ضعيفتر
از افراد بهنجار بود.مصاحبه و برقراري ارتباط با بيماران
مبتال به اختالل اسکيزوفرني بسيار دشوار و در برخي مواقع
غيرممکن بود .يافتن بيماران اسکيزوفرني که پيش از انجام
آزمون دارو مصرف نکرده باشند ،بسيار دشوار بود و باعث
کاهش حجم نمونه شدکه حجم نمونه باعث محدوديت در
تعميم نتايج اين مطالعه شد .محدوديتهاي اجرايي نيز
براي انجام مطالعه حاضر وجود داشتند.برقراري ارتباط با
بيمار و کسب اطالعات دقيق از وي،مصاحبه با بيمار و
تشخيصگذاري توسط هم روانپزشک و هم روانشناس
باعث ايجاد خستگي در بيماران شده و ميزان همکاري آنها
را کاهش داد؛ لذا توصيه ميشود در پژوهشهاي آتي اين
محدوديتها مد نظر قرار گيرد .
همچنين تمرکز روي سودمندي آموزش راهبردهاي تقويت
حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر و تمرينهاي ارتقا دهندهي
اعتماد شناختي به عنوان تکانههاي درمان اختالل
وسواسي_جبري و در نظر گرفتن نقش تعديلکنندهي

راهبردهايي مؤثر براي برطرف کردن نقص حافظهي
آيندهنگر و گذشتهنگر آنها به کار ببنديم ،ميتوانيم در
کاهش مشکالت آنها نقش بسزايي ايفا کنيم.با توجه به
نتايج به دست آمده در تحليل واريانس چندمتغيري ،و
آزمون تعقيبي توکي مشخص شد که بيماران مبتال به
اختالل وسواسي_جبری در حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر
ضعيفتر از افراد بهنجار عمل ميکنند.با توجه به اختالف
ميانگينها به نظر ميرسد که افراد بهنجار در متغير
حافظهي آيندهنگر و گذشتهنگر از بيماران مبتال به اختالل
وسواسي_جبري نمرات باالتري به دست آوردهاند .بيماران
مبتال به اختالل وسواسي_جبري از نقص حافظهي
آيندهنگر خود ،آگاه هستند؛ بنابراين تالش ميکنند که با
استفاده از راهبردهاي تقويتي ،نقص خود در حافظهي
آيندهنگر را جبران کنند و آن را بهبود دهند] .[93اين يافته
با نتايج تحقيقات متعددي همچون گراف ،[93]5چري 5و
همکاران][51همسو است .وظايف حافظهي گذشتهنگر
مربوط ميشود به يادآوري اطالعاتي که قبالً فرا گرفته
شده است و يا اتفاقاتي که در گذشته رخ داده است .در
تحقيقات ،نقص حافظهي بيماران مبتال به اختالل وسواسي
جبري ابتدا روي حافظهي گذشتهنگر متمرکز شدند.
فرضيهي آنها اين بود که علت رفتارهاي وسواسي در اين
افراد ،ناتواني آنها در به ياد آوردن کاري است که قبالً انجام
دادهاند.
کوهن][55عنوان ميکند که تکانههاي وسواسي معموالً به
صورت مجزا رخ نميدهند و اين افراد اغلب تمايل به نشان
دادن سطوح باالي اضطراب و افسردگي دارند که اين
افزايش در اضطراب و افسردگي ،باعث کاهش عملکرد در
آزمونهاي حافظهي گذشته نگر] [55،59و درتکاليف
حافظهي آيندهنگر][55،54ميشود؛ وقتي بيماران مبتال به
اختالل وسواسي_جبري در مورد کاري که انجام دادهاند ،به
حافظهي آيندهنگرشان اعتماد ندارند ،بنابراين به حافظهي
گذشتهنگرشان روي ميآورند ولي اين حافظهشان هم
ناکامل عمل ميکند يا خوب عمل نميکند ،بنابراين آن کار
را دوباره انجام ميدهند.با توجه به نتايج به دست آمده در
پژوهش حاضر مشخص شد که بيماران مبتال به اختالل
1 1.Graf
2 2.Cherry
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The Comparison of Prospective and Retrospective Memory in Patients
with Schizophrenia, Obsessive Compulsive Disorder (OCD) and
Normal Individuals
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Abstract
Introduction: The purpose of this study is to comparison retrospective memory and prospective
memory in patients with schizophrenia, OCD and normal individuals.
Method: The present research was designed to investigate PM and RM in persons suffering from
obsessive compulsive and schizophrenia disorders and comparing them with normal group. For this
purpose 30 persons with schizophrenia, 30 persons with obsessive compulsive and 30 normal person
selected.
Results: Participants completed PM and RM questionnaire (Smith and colleagues)that normalized in
Iranian population. Results of ANOVA and HSD indicate that group with schizophrenia disorder and
obsessive compulsive disorder performed significantly poorer than normal group in PM and RM.
Conclusion: Results shows that most patients with schizophrenia and OCD have problems in
retrospective and prospective memory.
Keywords: Prospective Memory, Retrospective Memory, Schizophrenia, OCD
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