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مقدمه
در دهه های گذشته ،روانشناسی بالینی به عنوان یک رشته درمانی شروع به رشد کرده است .یک جریان
تازه توسعه یافته در آزمونها ،همچنان به افزایش توانایی ما برای تعریف و تبیین کردن کارکرد شناختی
کمک می کند .همچنین پژوهشها الگوهای خاصی از نارسایی های عصب شناختی را برای اغلب اختالالت
عصبی به دست آوردند .مجالت متعددی از نشریات روانشناختی ارائه شده است که به آنها اجازه می دهد تا
نوروسایکولوژیستها این پیشرفت ها را به راحتی پیگیری کنند .در مقایسه با پیشرفت هایی که در تشخیص
وجود دارد پیچیدگی توسعه درمان های ابتکاری و کارآمد برای تعاریف نارسایی های عصب روانشناختی کم
رنگ است .با این حال ،این رشته باید به صورت یک جنبش ،روش های نوین برای درمان بیماران و
پیشرفتهای تشخیصی پیشرفته ای را توسعه دهد .هنگامی که بیماران و اعضاء خانواده آنها در مشاوره پس از
آزمون فراخوانی می شوند ،به طور مرتب بیشتر درخواست های درمانی انجام می شود .در واقع ،پس از
چندین ساعت آزمایش ،پیش بینی معقوالنه ای است که برخی از روش های درمان برای معیارهای شناختی
آنها در دسترس قرار گیرند .بنابراین ،برای رفع نیازهای بیماران  ،پزشکان بالینی باید خدمات را فراتر از
ارزیابی اختالالت شناختی در نظر بگیرند درست همانطور که پزشکان هم در تشخیص و هم در درمان
مربوط به اختالالت جسمی پیش می گیرند ،همچنین نوروسایکولوژیست ها ،با تمرکز بر تشخیص و درمان
اختالالت شناختی ،پیشرفت و ارتقاء کارکرد شناختی را پیش می برند  .در متون زیر ،متخصصین روش ها و
رویکردهایی را که شروع می کنند ،با ترکیب روش های تشخیصی و درمانی با هدف ارتقاء سالمت شناختی
مثبت را توصیف می کنند.
در اینجا بنده عالوه بر سپاسگزاری از سردبیر ،از همکاران برجسته و پیشگامان خود را نیز تحسین
می کنم .کشف راه های خالقانه برای ارتقاء سالمت شناختی چالش برانگیز است ،چرا که هیچ درمان
اختصاصی کلی وجود ندارد ،بلکه بیشتر دستاوردها در این مرحله ،توسعه دانش ما در بهبود کارکردهای
شناختی را امکان پذیر می سازد .اگر چه چالش ها بسیار زیاد است و بررسی ها اغلب ناامید کننده و یا
کوچک هستند ،من آینده رشته روانشناسی عصبی مثبت را ،در صورت تالش برای ارتقاء ابزارهای پیشرفته
تشخیصی و ایجاد درمان های نوین بسیار مثبت ارزیابی می کنم ،در واقع هدف نهایی همه رشته های
مراقبت های بهداشتی ارتقاء بهینه نتایج برای بیماران است .بدیهی است ،نتایج تنها هنگامی می تواند بهینه
باشد که ما همچنان به پیشرفت و بررسی اشکال نوآورانه ادامه دهیم.

سان فرانسیسکو ،کالیفرنیا ،ایاالت متحده آمریکا

رونالد ام .رف
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پیشگفتار مترجم
نوروسایکولوژی یکی از رشته های خاص در حوزه تشخیص و درمان اختالالت روانی است .در طی چند
سال گذشته ،با صحبت هایی که با همکاران و اساتید مختلف در مورد درمان عصب شناختی داشتم به این
نتیجه رسیدم زمینه نفوذ عصب روانشناختی برای ارتقای سالمت شناختی برای درمانجویان می تواند بسیار
مفید باشد .با توجه به ضرورت بکارگیری روشهای نوروسایکولوژی با نگرش مثبت در فرایند ارتقاء بهینه و
درمان و اثبات اثربخشی معنادار رویکردهای نوروسایکولوژی در اختالالت متعدد ،بنده بر آن شدم تا کتاب
حاضر را که مولفان گرامی آن را بسیار هوشمندانه و با اتکاء به پژوهش های معتبر نگاشته اند ترجمه کنم و
همچنین مطالبی را که در ارتباط با محتوا و ساختار کتاب بود و اعتقاد داشتم به ارزشمندی این کتاب
می افزاید اضافه نموده ام .فارغ از بحث های متضاد ،سواالتی در مورد استفاده گسترده از روشهای درمانی
برای اختالالت متعدد ،پاسخ به این سؤال که برای ارتقاء سطح شناختی بهینه چه تدابیری را می توان اتخاذ
کرد؟ به همان اندازه غیر قابل انکار و بحث برانگیز است و به نظر می رسد ارزش مطالعه را دارند و همچنین
به نظر می رسد که ارتقاء سطح شناختی در حوزه سالمت مورد توجه بسیاری از متخصصان روانشناس و
روانپزشک و دانشجویان قرار گرفته است ،در حالی که مطالب بسیار گسترده در حوزه درمان اختالالت
وجود دارد به عنوان مثال ،حجم مطالب مربوط به توانبخشی کارکرد شناختی ،محتویات مربوط به تأثیر
عوامل سبک زندگی بر کارکرد شناختی ناچیز است .ایده های مربوط به ارتقاء سالمت شناختی از طریق
اقدامات پیشگیرانه یا روشهای آموزشی بسیار حائز اهمیت است اما در ادبیات پژوهشی به ندرت دیده
می شود .افزایش مهارت های شناختی در محیط های غیر بالینی ،در بین عموم مردم و یا در شرکت ها و
توسط رسانه های مردمی مورد بحث قرار می گیرد ،اما به صورت محدودی در نشریات علمی مورد بحث قرار
می گیرد .این کتاب بیشتر به منظور ترکیب انواع مختلف زمینه های روانشناسی عصبی ،ایده هایی از ادبیات
روانشناسی مثبت و به عنوان مرجع برای محققان و پزشکان عالقه مند نوشته شده است .این کار همچنین
در ارتباط با منافع عمومی گسترده سالمتی ،پیشگیری و ارتقاء سالمتی است که احتماال در سالهای آینده
ادامه خواهد یافت .از اساتید و دوستان و همکاران برای بحث های مولد در مورد روانشناسی مثبت و ایده
های مرتبط تشکر می کنم و مخصوصا از همه نویسندگان کتاب که این مطالب ارزشمند را در اختیار ما
گذاشتند سپاسگزاری میکنم.
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فصل 7
نوروسایکولوژی مثبت چیست؟
جان جی .راندولف

1

در طول دهه گذشته ،روانشناسی مثبت ،بطور چشمگیری به مطالعه و ترویج احساسات مثبت ،نقاط قوت
شخصیت ،شادی و خوش بینی پرداخته است .این رشد در تعداد فزاینده ای از مطالعات منتشر شده ،از قبیل
کنفرانس های ملی و بین المللی به این رشته اختصاص داده شده و برنامه های کاربردی بالینی که بسیاری
از درمانگران آنها را بکار گرفته اند مشهود است .در حالی که ایده های مربوطه از سال 1952توسط چهره
های مانند گوردون آلپورت ،آبراهام مزلو ،کارل راجرز ،و دیگران بیان شده است ،نامی از آن نبود تا اینکه با
کارهای مارتین سلیگمن در اواخر  1992در یک زمینه منسجم شروع به پدیداری کرد (دینر.)2229 ،
سلیگمن به روانشناسی مثبت در طول مدت ریاست خود به عنوان رئیس انجمن روانشناسی آمریکا اولویت
داد و شروع به تشکیل یک شبکه از دانشمندان و پزشکان با تمرکز در این زمینه کرد(سلیگمن.)1999 ،
تالش های او در زمینه خدمت به تجهیز رو به رشد این رشته و ارائه دیدگاه یکپارچه در تاکید بر ساز و کار
و ویژگی های مثبت بود .در آغاز جنبش روانشناسی مثبت در یک مقاله مهم منتشر شد ،که گیلهام و
سلیگمن ( )1999به این صورت به آن اشاره کردند؛

ما معتقدیم که روانشناسی به عنوان یک رشته با نگرانی های منفی زندگی مشغول شده است و ما را با
دیدگاهی از ویژگیهای انسانی که از هم پاشیده و یک طرفه است کنار گذاشته است  ...بین کارهایی که
تالش برای از بین بردن آسیب و کارهایی که قصد ایجاد توانایی را دارد.
در حال حاضر فعالیت در رشته های گوناگون ،کاربرد گسترده اصول روانشناسی مثبت را نشان داده است.
به عنوان مثال ،مقاله اخیر (وود ،تریر )2212،روانشناسی بالینی مثبت را به عنوان "اصول یکپارچه و به یک
اندازه متمرکز هم درعملکرد مثبت وهم منفی " برای درک و درمان ناراحتی بالینی توصیف کرده اند.
۷جی جی .راندولف ،دکترا( ABPP ،انجمن روانشناسان حرفه ای آمریکایی)
گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی جی سل در کالج دارتموس ،لبنان ،نیوهامپ شیر ،ایاالت متحده آمریکا

۷
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روانشناسی مثبت همچنین در کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد تا به توسعه و رشد آن منجر گردد،
همانطور که در مقاله اخیر در دانشگاه هاروارد اشاره شد نقد و بررسی کسب و کار تاکید بر اهمیت ایجاد
انعطاف پذیری در شرایط شرکت های بزرگ است(سلیگمن .)2211 ،یکی دیگر از کاربردهای رایج اصول
روانشناسی مثبت یک برنامه آموزش نظامی بلند پروازانه جامع بود (تناسب اندام سرباز) که آموزش یک
میلیون پرسنل نظامی درجهت استراتژی های انعطاف پذیری قبل از مبارزه با تالش برای کاهش بروز
 PTSDو دیگراختالالت روانی دریافت کردند(کرنوم ،ماتیوز ،و سلیگمن.)2211 ،

روانشناسی مثبت و نوروسایکولوژی
با ظهور و رشد چشم اندازی از تحقیقات مربوط به روانشناسی مثبت در دهه گذشته ،عصب-روانشناسی
چه نقشی بازی می کند؟ آیا عصب-روانشناسی اصول روانشناسی مثبت را مانند حوزه های دیگر داخلی و
فراروانشناسی را در بر می گیرد؟ به منظور پاسخ به این پرسش ،ما باید ابتدا عصب روانشناسی را تعریف
کنیم و سپس از آن نظر که آیا از عصب روانشناسی می توان به صورت منطقی برای شرکت در جنبش
روانشناسی مثبت با توجه به دامنه روش ها و ظرفیت انتظار داشت.
در تالش برای یکپارچه سازی دیدگاه هایی از منابع اولیه و پیشروان این رشته ،آکادمی نوروسایکولوژی
بالینی آمریکا با رهنمود عملی ( )2227عصب روانشناسی بالینی را به عنوان "یک علم کاربردی که به
بررسی تاثیر عملکرد هم مغز طبیعی و هم غیر طبیعی در طیف گسترده ای از شناختی ،عاطفی و توابع
رفتاری می پردازد » تعریف کرد .بر اساس این تعریف پذیرفته شده ،بیشتر درمانگران ،عصب روانشناسی را
مطالعه روابط طبیعی مغز و رفتار ،آسیب شناسی روابط مغز و رفتار و یا هر دو آنها می شناسند و شاید با
توجه به نارسایی شناختی ،عملکرد طبیعی شناختی و سالمت شناختی در رشته عصب روانشناختی محل
مشخصی در مغز وجود دارد .همانطور که توسط دکتر رونالد روف  ،در آکادمی ملی نوروسایکولوژی خطاب به
ریاست اشاره شد (روف،)2223،

نیازهای بیماران صرفا توسط تشخیص شناختی برآورده نشده است .نیاز رو به رشد برای پیشبرد خدمات
برای حفظ سالمت شناختی ،در جوامع مدرن نیاز به افزایش نیروی کار بسیار ماهر و آموزش دیده وجود
دارد .بنابراین ،زمان آن رسیده تا برای عصب روانشناسان سرپرستی با هدف سالمت شناختی شناسایی شود.
نقشهای اولیه عصب روانشناسان ،استعدادها و اولویت های امروزی چیست؟عصب روانشناسان باید اختالل
شناختی ،ترویج سالمت شناختی و یا هر دو را مشخص کنند؟ در این کتاب من و همکارانم پاسخ هایی را
0
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برای این سواالت ارائه دادیم .به ویژه ،ما دیدگاه های مبتنی بر شواهد در عصب روانشناسی مثبت  -مطالعه
و ترویج بهداشت و درمان شناختی را ارائه می دهیم  ،در حال حاضر تالش برای در نظر گرفتن تحول نقش
عصب روانشناسان حرفه ای هستیم .طراحی مفاهیمی از روانشناسی مثبت ،در دوره های مختلف بررسی
خواهد شد ابعاد عصب روانشناسی مثبت از جمله عوامل سبک زندگی با شناخت مثبت و تاثیر آن در سراسر
طول عمر و چگونه بیماران عصبی  -روانی به مقابله و جبران اختالل عملکرد شناختی پردازند و به طور
بالقوه روش جلوگیری ازاختالل عملکرد شناختی و نقش فناوری در ارتقاء سالمت شناختی چیست و چطور
سالمت شناختی می تواند از طریق آموزش عمومی ترویج یابد و از این رشته طرفداری شود .به جای یک
دیدگاه ساده انگارانه "ارزیابی توانبخشی مقابله ای " عصب روانشناسی مثبت جهت گیری های کسترده ای
را شامل می شود که بر سالمتی شناختی دارد.

آیا شواهدی از ادبیات پژوهشی که نوروسایکولوژی در بطن خود دارای ایدهایی از
روانشناسی مثبت است وجود دارد ؟
ارتقاء سالمت شناختی با کار روزانه عصب روانشناسان بالینی و دانشگاهی یک روند معمول است .با توجه
به دانش ما از شرایط مختلف عصب روانشناسی ،روش های تشخیصی برای روشن کردن عملکرد شناختی و
درک عوامل ثانویه تاثیر شناخت ،ترقی سالمت شناختی با تمرکز اصلی برای کار عصب روانشناسان مد نظر
خواهد بود .عالوه بر این ،این مطلب مهم است که تاکید شود ایده ارتقاء سالمت شناختی به هیچ وجه جدید
نیست .عصب روانشناسان و متخصصین بهداشت حرفه ای کارهای متعدد را برای چند دهه با توجه به
روشهایی به منظور بهبود عملکرد شناختی بیماران پرداخته اند.
اگر ما به ادبیات پژوهشی عصب روانشناسی نگاه کنیم ،آیا ما می بینیم که چطور مطالعات تمرکز اصلی را
بر روی مطالعه و ارتقاء سالمت شناختی دارند؟ آیا با ظهور جنبش روانشناسی مثبت و افزایش تاکید بر روی
سالمتی در جامعه پزشکی ،اغلب ما چگونگی ورود این اصول به تحقیق عصب روانشناسی را می بینیم؟ با
وجود پژوهش های حاضر ،پژوهش های مروری ،موازی با رشد قابل توجه رشته روانشناسی مثبت وجود
دارد؟ همچنین ،ادبیات پژوهشی عصب روانشناسی در مورد تمرکز بر پاتولوژی روابط مغز -رفتار و روابط غیر
پاتولوژیک مغز -رفتار چگونه است؟ با تالش برای پاسخ به این پرسش ها ،من سه مطالعه را به عهده گرفتم ،
که در زیر توضیح داده شده ،که مقاالت منتشر شده در سه مجله عصب روانشناسی برجسته برای ارزیابی
موضوع و تحقیقات گسترده ای که در مدت زمان  12سال مورد بررسی قرار گرفته است.
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آرشیو مروری نوروسایکولوژی بالینی
در یک مطالعه اولیه (راندولف ،)2212 ،من روند انتشار  12ساله آرشیو نوروسایکولوژی بالینی ( )ACNرا
مورد بررسی قرار دادم .من عنوان و خالصه تمام مقاالت تجربی را بررسی کردم ،به استثنای مطالعات موردی
و پژوهش های عمومی ،که در  ACNدر سه زمان متعدد منتشر شد ،2221 ،1999 :و .) N= 115( 2229
مطالعات دسته بندی شده با اهداف مطالعه اولیه شامل موارد زیر بود )1( :خصوصیات اختالل شناختی در
شرایط عصب روانشناسی؛ ( )2اعتبار عالئم تست  /تمارض؛ ( )3اعتبار سنجی اندازه گیری عصب روانشناسی
جدید یا موجود ؛( )1پژوهش کلی آماری  /روش شناسی؛ ( )5بررسی عملکرد شناختی طبیعی ؛ ( )6اثرات
مداخله درمانی در شناخت )7( .توانبخشی شناختی ؛ و )8( ،تنوع مسائل در عصب -روانشناسی.

شکل 1.1 .آرشیو درصد مطالعات نوروسایکولوژی بالینی انجام شده در دسته بندی های سالهای مختلف
نتایج حاصل از این بررسی و طبقه بندی نشان داد که  31درصد از مطالعات در سراسر سه نقطه زمانی
مختلف نمونه برداری شد که بر توصیف نارسایی شناختی در شرایط عصب روانشناسی متمرکز شده بودند.
یک سوم دیگر بر اعتبار معیارهای عصب روانشناسی متمرکز شده بودند .سیزده درصد از مطالعات انجام شده
متمرکز بر اعتبار عالئم و روشهای تمارض  /اندازه گیری و  ٪9متمرکز بر مسائل آماری و روش شناسی بود.
در مجموع حدود  81درصد از نسخه های منتشر شده ،در سراسر این سه نقطه زمانی در بیش از یک دوره
 12ساله ،در این چهار دسته متمرکز شده بودند .قابل ذکر است ،فقط 6درصد از مطالعات عملکرد شناختی
طبیعی را مورد بررسی قرار دادند.
بررسی نمونه مطالعات داخلی هر یک از  3سال یک الگوی کلی یافته ها را در سراسرکل نقاط زمانی نشان
داد (شکل .)1.1 .آزمایش اسناد پژوهش نقص شناختی در سال  2221و  2229نسبت به  1999کاهش
یافته است ،در حالی که مقاالت با تمرکز بر سنجش اعتبار عالئم افزایش یافته است .عالوه بر این ،افزایش
4
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قابل توجهی در مطالعات خدمت رسانی به مقیاسهای اعتبار عصب روانشناسی در سال  2229در مقایسه با
 1999و 2221وجود دارد .در مقایسه با سال قبل از آن  ،در سال  2229مقدار مقاالت آماری و روش
شناسی کاهش یافت و یک افزایش در نشریات بر مستندسازی عملکرد طبیعی شناختی صورت گرفت .با
وجود افزایش در ادبیات پژوهشی بر اعمال شناختی بهنجار ،اما افزایش معنی دار در مطالعات مربوط به
ارتقاء سالمت شناختی وجود نداشت.

مجله نقد و بررسی انجمن اعصاب و روان بین المللی
در مطالعات بعدی (راندولف )2211 ،من از روشهایی مرور قبلی برای بررسی روندهای انتشار  12ساله در
مجله بین المللی اعصاب و روان جامعه ( )JINSاستفاده کردم .من به بازنگری و به طبقه بندی عناوین و
خالصه های تمام مقاالت تجربی که در  JINSدر سال  ،2221 ،1999و  )N = 241( 2229منتشر شده بر
اساس اهداف مطالعه اولیه ،که به طور کلی شبیه به دسته های موجود دربررسی  ACNبود پرداختم .این
دسته بندی ها شامل )1( :خصوصیات نارسایی شناختی ؛ ( )2اندازه گیری اعتبار سنجی جدید  /موجود؛ ()3
پژوهش کلی آماری  /روش شناسی؛ ( )1بررسی عملکرد شناختی بهنجار؛ ( )5تصویربرداری عصبی؛ ( ،)6اثر
مداخله درمانی پزشکی بر شناخت؛ ( )7توانبخشی شناختی؛ و )8( ،حفظ تابع در بیماری عصبی

شکل 1.2 .درصد مطالعات انجام شده مجله بین المللی جامعه عصب روانشناسی در دسته بندی های سالهای مختلف

بررسی  JINSنشان داد که  ٪58از مطالعات انجام شده در توصیف نقایص شناختی جمعیت عصب
روانشناسی متمرکز شده بودند؛  11درصد از مطالعات بر اساس تصویربرداری عصبی بود ؛  ٪12عملکرد
شناختی بهنجار؛  ٪7متمرکز در مورد مسائل آماری و روش شناسی؛ و  ٪5به بررسی اعتبار معیارهای عصب
روانشناسی .این دسته بندی ها شامل  ٪91از تمام مقاالت از سراسر نمونه جلدهای مجله بود .حدود  ٪3از
مطالعات ،عملکرد عصبی ،بیماری و توانبخشی شناختی را بررسی کرده بودند.
8
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بررسی نقطه زمانی خاص و روند طولی الگوی نسبتا پایدار از تحقیقات منتشر شده  ،روند کمی به سمت
نشر مطالعات متمرکز بر عملکرد شناختی بهنجار و افزایش اندکی در اندازه گیری تحقیقات اعتبار سنجی در
سراسر نمونه سال (شکل  )1.2نشان داد .نکته مهم ،افزایش در تحقیقات که به دنبال مطالعه و یا ارتقاء
سطح سالمت شناختی باشد نبود.

بازنگری نوروسایکولوژی
در مطالعه سوم (راندولف ،)2211 ،من روند انتشار  12سال در نوروسایکولوژی را مورد بررسی قرار دادم .با
استفاده از دسته بندی های مشابه در بررسی های  ACNو  ،JINSعنوانها و خالصه های تمام مقاالت
آزمایشی منتشر شده نوروسایکولوژی در سال  ،2221 ،1999و  )N = 200( 2229را گروه بندی کردم.
یافته های به طور کلی مشابه قبلی بررسی شد 58 :درصد از مطالعات انجام شده متمرکز در توصیف نقایص
شناختی ؛ ٪22عملکرد شناختی بهنجار؛  ٪9مبتنی بر تصویر برداری عصبی .و  ٪1.5تابع عملکرد شناختی
در بیماران عصب شناسی مورد بررسی قرار گرفتند .در میان سال نمونه برداری شده ،افزایش اندکی در
بررسی مطالعات عملکرد شناختی در کسانی که تحت تاثیر شرایط کوشش های توانبخشی عصبی و شناختی
وجود داشت .اندکی کاهش درتحقیقات عملکرد شناختی بهنجار بود .میزان نسخه های منتشر شده در دیگر
حوزه ها نسبتا ثابت باقی مانده بود.

نزول بازنگری در میان مجالت
در هر سه بازنگری مجله ،مطالعات عمدتا برروی نقایص شناختی افراد عصب روانشناختی متمرکز است،
 ٪52از مقاالت در این دسته بندی می باشد .از مطالعات باقی مانده 13 ،درصد مورد بررسی عملکرد
شناختی عادی ٪12،در خدمت به اعتبارسنجی معیارهای جدید ٪8 ،در تصویربرداری عصبی متمرکز شده ،
و  ٪6مسائل آماری  /روش شناختی مورد بررسی قرار دادند .همچنین توجه داشته باشید ٪2 ،از مطالعات به
حفظ عملکرد در بیماران عصبی روانشناسی و  ٪1با تمرکز بر توانبخشی شناختی ،مورد بررسی قرار دادند.
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هشدارهایی به بازنگری های مجله عصب روانشناسی
مقدماتی از یافته ها که در باال گفته شد ،نمونه برداری مجالت در سه نقطه زمانی دلخواه در سراسر یک
دوره  12ساله مورد بررسی قرار گرفت .با بررسی نتایج ،تفاوت در زمان های مختلف ،حتی در همان دهه
وجود داشت .دوم ،گرایش مجالت آکادمیک ( JINSو نوروسایکولوژی) به تمرکز بیشتر بر بیماریهای عمومی
و شناخت است ،در حالی که مجله بالینی ( )ACNبه احتمال زیاد به انتشار نسخه های چاپی بر ارتقای
سالمت شناختی گرایش دارد .با این حال ،این الگو در طول بازنگری پدیدار نشد.
همچنین می توان ادعا کرد که بررسی سهم نسخه های خطی یا ارتقاء سالمت شناختی ممکن است بیشتر
در مجالت با تمرکز بر توانبخشی بستری یا سرپایی ،روانشناسی شناختی  ،علوم اعصاب شناختی  ،درمان
فیزیکی یا شغلی ،یا به طور کلی روانشناسی بالینی چاپ شود .با این حال ،برای اینکه بررسی توالی نسبی
تحقیقات مربوط به سالمت شناختی در یک رشته شناخته شده تا اخ به مطالعه روابط مغز -رفتار تصاص
داده شود  ،باید تمرکز این بررسی ها بر نشریات مجله عصب روانشناسی باشد .این مجالت نیز عوامل
تاثیرگذاری قوی دارند ،به همراه سه سازمان عصب روانشناسی و یا روانشناسی بزرگ ( : ACNآکادمی ملی
نوروسایکولوژی؛  : JINSجامعه عصب روانشناسی بین المللی؛ نوروسایکولوژی  :انجمن روانشناسی آمریکا) ،و
به طور مشترک کار می کنند و یا به طورمنظم توسط بخش بزرگی از عصب روانشناسان بررسی می شوند
(شایرین ،مایر ،نلسون ،و موبرگ.)2211 ،

دامنه های نوروسایکولوژی مثبت چیست؟
بررسی ادبیات پژوهشی در باال با شواهد کمی توضیح داده شد که عصب روانشناسی به عنوان یک رشته
تغییر قابل توجهی نسبت به ارتقاء سالمت شناختی ارائه کرده است .با اینکه اعتراضاتی هم برای آن وجود
دارد (به عنوان مثال ،ایزن ،)2229 ،به نظر می رسد که عصب روانشناسی به طور کلی اصول روانشناسی
مثبت را در بر نمی گیرد ،و تحقیقات عصب روانشناسی عمدتا همچنان بر اسناد اختالل شناختی در گروه
بیمار متمرکز است .هنوز معلوم نیست آیا چنین تمرکزاتی واقعا سالمت شناختی و کیفیت زندگی بیماران را
بهبود می دهد .به هر حال عصب روانشناسان ،متخصصین و دانش آموزان به نقش حساسی که عصب
روانشناسی در رشته روانشناسی به صورت معناداری برای حفظ و ارتقاء سالمت شناختی بازی می کنند
اعتقاد دارند .به طور کلی ،کمبود کار متمرکز در زمینه روانشناسی مثبت وجود دارد.
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این کتاب مسیرهای فعلی و آینده در عصب روانشناسی با تاکید بر عصب روانشناسی مثبت مطرح
می کند .در اینجا این حوزه به صورت مفصل در ارتباط با عصب روانشناسی مثبت با نگاه به آینده توسعه
خواهد یافت و پیشنهاداتی به عنوان اینکه چگونه عصب روانشناسی به عنوان یک رشته می تواند به سمت
ارتقاء سالمت شناختی حرکت کند ارائه می شود .با تغییر جهت عصب روانشناسی مثبت این امکان وجود
دارد عصب روانشناسان خدمات موثرتری به بیماران مبتال در شرایط خاص عصب روانشناسی ارائه دهند و
عموم مردم به شناسایی و ارتقاء عوامل مربوط به سالمت شناختی بپردازند.

مطالب زیر بازتابی از حوزه هایی هستند که در یک مفهوم وسیع عصب روانشناسی مثبت قرار دارند:
ارتقاء سالمت شناختی از طریق سازگاری فعال و جبران خسارت .با وجود این واقعیت که ادبیات پژوهشی
غنی اختصاص داده شده به روشهای توانبخشی شناختی به ویژه برای بیمان بستری وجود دارد ،فقط اخیرا
تالش شده بر راهبردهای سازگاری هیجانی و شناختی سرپایی تمرکز شود .خوشبختانه ،به طور فزاینده
اسناد مبتنی بر شواهد یافته ها وجود دارد که می تواند در طیف گسترده ای از شرایط تمرینات عصب
روانشناسان بکار گرفته شود .مثال ،یک پایه ای از تحقیقات به چگونگی سبک های مقابله ای فعال و ناسازگار
مربوط به کارکرد شناختی در  MSهم به صورت مقطعی و هم طولی اختصاص داده شده که چگونه
راهبردهای مقابله فعال می تواند در سالمت هیجانی و شناختی ترویج یابد (رابینوویتز و آرنت.)2229 ،
تحقیقات اخیر نشان می دهد که به راحتی راهبردهای آموزشی به منظور بهبود عملکرد شناختی می تواند
در گروه های بیمار حتی برای افراد با اختالالت متوسط تا شدید استفاده شود (گریلی و &
گلیسکی2212 ،؛ اوبراین ،چیارا والوتی ،آرانگو-السپریال ،لنجن فلدر ،و در دی لوکا .)2227 ،در این کتاب،
آماندا رابینوویتز و پیتر آرنت ( )2213استراتژیهای سازگاری کلی در بیماری های عصب شناسی را نشان
می دهند ،و مورین اشمیتر -اد جکومبس )2213(،استفاده از فن آوری به عنوان یک روش برای بهبود
جبران شناختی در کسانی که با اختالل عملکرد شناختی مواجه هستند را توضیح داد .راندولف و چایتور
( )2213همچنین راه ها درک و ترویج کارکردهای اجرایی را نشان داد.
بررسی نقش عاامل شیوه زندگی مثبت بر شناخت .ادبیات پژوهشی اختصاصی رو به رشد به منظور مطالعه
فعالیتهای ذهنی ،اجتماعی و جسمی بر شناخت در افراد مسن وجود دارد (هرت زوگ ،کرامر ،ویلسون ،و
لیندن برگر .)2229،ما همچنین می دانیم که تفاوتهای سبک زندگی مختلف از جمله عادات خواب ،ورزش و
رژیم غذایی در عملکرد شناختی از دوران کودکی تا میانسالی تاثیرگذار است (آستیل ،واندر هیج دن ،ون
ایجزن دورن ،ون سومرن 2212 ،؛ هیلمن ،کمی جو ،و اسکادر2211 ،؛ سابیا و همکاران .)2229 ،عالوه بر
این ،مفهوم ذخیره شناختی ،برای سالهای زیادی برای درک سالمت شناختی در سالمندان و در حال حاضر
به تعمیم بالینی و دیگر مردم در اویل زندگی اختصاص یافته است (سومووسکی ،چیارا والوتی ،و د
5
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لوکا .)2229،حوزه های مفیدی برای پژوهش های کاربردی و بالینی وجود دارند و همچنین کاربردهای
گسترده ای برای ارتقاء سالمت شناختی وجود دارد در مورد ،جنیفر راندولف و من ( )2213عوامل موثر در
طول دوران کودکی و بزرگسالی و مورین اوکانر و مالیسا کرافت ( )2213عوامل تاثیرگذار در شیوه زندگی
افراد مسن را مورد بررسی قرار گرفت .
تالش های پیشگیرانه .کاهش عوامل خطر شناخته شده به علت اختالل شناختی نیز می تواند در خدمت
ارتقاء سطح سالمت شناختی باشد .به عنوان مثال ،عصب روانشناسی ورزشی اخیرا به عنوان یک دامنه عمل
اصلی و حوزه مهمی برای پژوهش و خدمات بالینی می باشد (اشمندیا .)2226،در مقایسه با چند سال پیش،
ما گسترش در برنامه های پیشگیری و مدیریت ضربه مغزی ورزشی در سراسر دبیرستان ،کالج ،و ورزش
حرفه ای را می بینیم .تست پایه قبل از شروع ورزشکاران در حال تبدیل شدن به یک امری عادی در
بسیاری از شرایط شده است و "در هنگام مشکوک بودن" گرایشی بیش از سابق در برخی از شرایط برای به
حداقل رساندن ورزش های تکان مغزی به عنوان "ضربه" جزئی تاکید می شود .روبن اکومندیا( )2213به
این حوزه با جزئیات بیشتر پرداخته است.
آموزش و دفاع عمومی .بسیاری از افراد با جذب به عصب شناسی و عصب روانشناسان یک شرایط خاصی
برای برقراری ارتباط بین نقش ما در این مطالعه وسیع از جنبه های زیست شناختی رفتار و شناختی ایجاد
کردند .با این حال ،با وجود مقدار زیاد ارزش نظام ما برای بیماران و عموم مردم ،رشته و روشهای ما کمتر در
خارج ازحوزه عصب روانشناسی شناخته شده است .همانطور که توسط چند نظر سنجی از عامه مردم نشان
داده شد (گویلمت و پاگلیا2221 ،؛ مک کینلی،بیشاپ ،و مک لالن ،)2211 ،درک کلی از آسیب های مغزی
و بیماری عصبی ناقص است و تصورات غلطی در ارتباط با آن است .عصب روانشناسان باید نقش محوری در
روشن سازی اهمیت شناختی سالمت در عموم مردم و کمک به مردم در درک روابط مغز و رفتار با روش
مهیج و در دسترس را بازی کنند .این چشم انداز همچنین ارتباط زیادی در شرایط قانون گذاری دارد ،که در
آن مراقبت های بهداشتی قانونی می تواند بر معیشت هزاران نفر از عصب روانشناسان موثر باشد .تاثیر تالش
های انتقادی و واضح برای دفاع از این حرفه بااهمیت است.
مطالعه افراد با نتایج شناختی مثبت .چه عواملی در بیماران عصب روانشناسی همراه با حداقل یا هیچ بار
شناختی و یا با ثبات یا بهبود یافته عملکرد شناختی وجود دارد؟ بسیاری از افراد مبتال به  ،MSشاید
تا ،٪52برای ارزیابی اختالل شناختی انجام نمی دهند و اطالعات کمی در مورد این گروه به عنوان یک کل
شناخته شده است .بعضی از تحقیقات عوامل مرتبط با حفظ شناختی یا توانایی های پایدار و خفیف
شناختی را بررسی کرده اند (MCI؛ دسون،هوسی ،بودسون،وآلی2212 ،؛دولکس،مک دونالد ،براوسالفسکی
،کامی کیولی،ودیکسون.)2212،همچنین شواهدی وجود دارد که برخی ازعوامل نگرشی ،محیطی و دیگر
۳
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عوامل احتماال با نتایج بهتر مرتبط باشد.مطالعه کوهورت افراد با اختالالت عصبی با هیچ و یا حداقل اختالل
عملکرد شناختی ممکن است سرنخ مهمی در مورد استراتژی ها برای ترویج سالمت شناختی ارائه دهند.
بررسی عملکرد شناختی نرمال و باالتر از سطح طبیعی .در حالی که عصب روانشناسی به طور کلی در
ارزیابی ،مدیریت ،و درمان با شرایط عصبی شناخته شده یا مشکوک متمرکز شده ،عصب روانشناسان در
موقعیتی قرار گرفته که نقش مهمی را در درک عملکرد شناختی عادی و برانگیزاننده احساسات بازی
می کند .همچنین توسط بازنگری های قبال شرح داده شده ،نسبت تحقیقات در مجالت عصب روانشناسی
متمرکز بر شناخت طبیعی در سراسر طول عمر نشان داده شده است .عالوه بر این ،مطالعه از افراد با عملکرد
شناختی قوی ممکن است برنامه های مهم برای بیماران مبتال به اختالل شناختی باشد .برای مثال ،مطالعه
موثر سازماندهی شده استراتژی ها و مهارت های مقابله ای موجب افزایش کیفیت زندگی در عملکرد باالی
افراد ممکن است منجر به توسعه استراتژیهای مشابه برای کسانی که با محدودیتهای شناختی هستند شود.
ارتقاء سالمت شناختی در شرایط غیر متعارف .برنامه های کاربردی مختلفی در حال ظهور از مهارت ها و
دانش عصب روانشناسان وجود دارد که به طور گسترده در این زمینه در نظر گرفته نشده اند اما عصب
روانشناسان بطور قابل توجهی خواستار تنوع در کارشان می باشند .برای مثال ،مربیگری اجرایی ،یک روند
فداکارانه برای بهبود درون فردی و عملکرد شناختی در شرایط شرکت های بزرگ  ،دارای رشد جنبشی
است که به دنبال ترجمه تحقیقات علوم اعصاب شناختی و اجتماعی در توسعه رهبری عملی استراتژی ها
می باشد(رینگ لب و راک .)2228 ،عصب روانشناسان به خوبی آماده ارائه خدمات هستند ،اما شاید با توجه
به برنامه های درمانی جایگزین دیدگاه عصب روانشناسی ،تعداد کمی در این جهت حرکت کرده اند .یک
دیدگاه در مورد این موضوع در اینجا آورده ام (راندولف .)2213 ،عالوه بر این " ،مشاوره شناختی "برای این
نگرانی به عنوان مثال ،از طریق مداخالتی برای آموزش شناختی استراتژی ها یا تولید بازی های ویدئویی
آنالین با ترویج شناختی بهداشت و درمان ،نشان دهنده حوزه دیگری است که عصب روانشناسان ممکن
است سرمایه گذاری بیشتری به طور مداوم در آینده داشته باشند .تعداد کمی از عصب روانشناسان در
شرایط مراقبت های اولیه کار می کنند ،با وجود نیاز روشن مربوط به این خدمات هنوز با کاربرد کسترده در
این اختالالت شناختی خیلی رایج نشده است.
به طور خالصه ،خدمات عصب روانشناسی مثبت به عنوان متحد کننده ایده های روانشناسی مثبت به
تحقیق و کار عصب روانشناسی ،با هدف نهایی ارتقاء سالمت شناختی از طرق مختلف عمل می کند .برای
این منظور ،کار حاضر آمیختن تحقیقات موجود و ارائه دیدگاه های مبتنی بر شواهد در ارتقاء سالمت
شناختی در سراسر محیط های بالینی و غیربالینی است .عالوه بر این ،من و همکارانم نیز تحقیق و کار آینده
جهت گرا مربوط به سالمتی شناختی را پیشنهاد و مشخص می کنیم.
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فصل 0
سازگاری در اختالالت عصبی
آماندا.آر .رابین ویتز و پیتر .آرنت

2

وقوع افسردگی در گروه بیماران عصب شناسی به طور قابل توجهی بیشتر از آن چیزی است که بر اساس
میزان بروز افسردگی در جمعیت عمومی انتظار می رود ،که در آن در طول عمر و  12ماه نقطه میزان شیوع
 17و  ٪7درصد برآورد شده است (کسلر ،چیو ،دملر ،مری کانگاس ،و والترز .)2225 ،برای مثال ،برآوردها
نشان می دهد که  16درصد از افراد با گزارش زوال عقل کلینیکال به طور معناداری افسردگی دارند و
 ٪26.8گزارش بالینی قابل توجهی بی تفاوتی نشان می دهند(لی کتسوس و همکاران  .)2222 ،بررسیهای
فرا تحلیلی پس از سکته مغزی افسردگی را  ٪23.3با معیارهایی برای اختالل افسردگی اساسی ()MDD
تخمین زده اند ،یکی دیگر از بررسی ها  ٪15از بیماران گزارش قابل توجه ازعالئم افسرده کننده (رابینسون،
)2223نشان داده است .در میان بیماران اسکلروز متعدد ( ، )MSپس از شیوع  MSدر طول عمر تشخیص
از افسردگی در حدود  ٪52برآورد شده (یوف ،لیپرت ،خاکستری ،ساوا ،و هوروات ،)1987 ،در حالی که
نقطه شیوع میزان افسردگی در حدود  ٪15است (پاتن ،بک ،ویلیامز ،باربوی ،و متز.)2223 ،
ادبیات پژوهشی در شیوع افسردگی در بیماری پارکینسون ( )PDنرخ بیماری  MDDاز  8الی ٪21گزارش
شده ،همچنین بسیاری از بیماران  PDگزارش بالینی  ٪51-11مربوط به عالئم افسردگی در طول عمر خود
شروع پس از بیماری داشتند (ریجندرس ،ارت ،وبر ،ارسلند ،و لتجنز .)2228،در بزرگساالن مبتال با اختالل

0

ا .آر .رابین ویتز ،دکترا (*)گروه جراحی مغز و اعصاب ،دانشگاه پنسیلوانیا
پیتر.آرنت ،دکترا ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ،کالج ایالتیUSA ،PA ،
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بی توجهی  /بیش فعالی ( ،)ADHDنقطه شیوع میزان اختالل افسردگی اساسی ( ٪18.6 )MDDتخمین
زده شده و شیوع اختالل خلقی  38.3درصد است (کسلرو همکاران  .)2226،با توجه به آسیب مغزی پس از
ضربه ( ،)TBIتحقیقات نشان می دهد که  ٪53.1از بیماران در دوره  12ماهه تحت بستری برای MDD
تشخیص داده شدند(بمباردیه و همکاران.) 2212 ،
شاید تعجب آور نباشد کسانی که مبتال به اختالالت با چنین اثرات فراگیر هستند در کارکرد خود با خلق
افسرده در کشمکش باشند .اختالالت مغز و اعصاب با کاهش شناختی مرتبط و  /یا عملکرد فیزیکی همراه
است .ضایعات در این مناطق با تداخل در زندگی روزمره بیماران می تواند ایجاد پریشانی کند)لوین سون،
مرملستین ،الکساندر ،و مک فیالمی .)1985 ،برای مثال ،پژوهش در بیماران مبتال به  MSنشان داده است
که کاهش مشارکت در فعالیتهای تفریحی  ،بخشی از آن ارتباط بین ناتوانی فیزیکی و خلق افسرده
است(واس و همکاران .( 2222 ،درحقیقت با این تغییرات نیاز به تنظیم قابل توجهی در بخشی از توانایی
بیمار و خانواده وی می باشد .این تحول اغلب شامل گسترش دوره هایی از عدم اطمینان در مورد آینده و
همچنین ناراحتی برای از دست دادن گذشته پیش از اختالل می باشد .بسیاری از بیماران نیز تجربه از دست
دادن استقالل عملکردی دارند ،که می تواند تهدید کننده هویت شخصی و عزت نفس باشد.
در کنار این مشکالت روانی اجتماعی ،همچنین مستندات بیولوژیکی در خلق افسرده در افراد دچار
اختالل عصب شناسی وجود دارد  .خلق و خوی بر خالف عملکرد شناختی و حرکتی نیست  ،که در آن از
مغز و آسیب به مدارهای عصبی به وجود می آید که حفظ و تنظیم عملکرد مختل عاطفی را برعهده دارد .
شواهد از سوابق زیست عصب شناسی درافسردگی در سکته مغزی ،زوال عقل ،MS ،در ادبیات پژوهشی
حمایت می کند (فاینستاین و همکاران2221 ،؛رمی ،دودر،لیز ،تورجانسکی،و بروکس2225 ،؛شوایتزر ،توک
ویل،اوبراین ،و ایمز2222 ،؛سینگ و همکاران .)2222 ،با این حال ،این نیز مشاهده شده است که رابطه بین
مغز و اعصاب و افسردگی طوری است که به دور از ارتباط یک به یک آنها است .برای مثال ،درادبیات
پژوهشی  ، MSنشانگرهای آسیب شناسی عصبی کمتر از  ٪52متفاوت در عالئم افسردگی گزارش شده
است (آرنت و استروبر .)2211 ،با بهبود روش شناسی در کیفیت عملکرد مغز ،این احتمال وجود دارد که
شاخص بهتری در آسیب شناسی عصب شناسی با ارتباط قوی تر با نشانه های افسردگی به وجود می آید .با
این حال ،وضعیت فعلی این رشته نشان می دهد که عوامل روانی اجتماعی تعدیل کننده رابطه بین شدت
بیماری و افسردگی در افراد با اختالل عصبی وجود دارد.
اگر چه بروز نسبتا باالتری از افسردگی در بیماران مبتال به اختالل عصبی تعجب آور نیست ،تا حدودی
قابل توجه است که بیش از نیمی از بیماران موفق به حفظ حاالت خلقی سالم در مواجهه با استرس ناشی از
بیماری هستند و در هنگام آسیب ممکن است به تنظیم سیستم عصبی خلقی بپردازند  .علوم کلینیکی در
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طول تاریخ متمرکز بر آن دسته از عوامل خطر ابتال به نتایج منفی را دارد ،و این رویکرد  ،به عنوان یک
درک کامل از خطر برای جلوگیری کردن از صدمه قابل درک است .با این حال،رویکردهای دیگری به سوی
به حداقل رساندن آسیب و عوامل بهبود تندرستی و ارتقاء تاب آوری است .تنها در دهه های اخیر علم
روانشناسی در جوانب مثبت متمرکز شده است(سلیگمن ،استین،پارک ،و پیترسون.)2225 ،عصب
روانشناسی بالینی به ادغام چشم اندازهایی پرداخته است ،که با بررسیهای اخیر با تمرکز بر مجالت عصب
روانشناسی مثبت و سالمت ،و عوامل آن را دریک دوره  12ساله بررسی شده است(راندولف.(2211 ،
سازگاری یکی از بهترین عوامل مورد مطالعه در موضوع سالمت مثبت نگرانه است و یک دهه تحقیقات
نشان داده اند که سبک مقابله ای تعدیل کننده رابطه بین استرس و احساسات منفی است .عالوه بر این،
سازگاری در تعدادی از افراد بیمار عصب شناسی از جمله  ADHD ،MS ،TBIدر بزرگساالن ،سکته مغزی و
( PDآرنت ،هیگنسون ،واس ،راندولف ،و گرندی2002 ،؛ کوران،پونس فورد ،و کرو2222 ،؛ گادفری ،شوالیه،
و کبک1996 ،؛ هرمان و همکاران2222 ،؛ جانستون ،موریسون ،مک والتر ،و کبک1999 ،؛ رابین ویتز و
آرنت2229 ،؛ جوان )2225 ،مورد بررسی قرار گرفته است .با این پیش زمینه در ذهن ،هدف از این فصل دو
قسم است )1( :به بحث در مورد چگونگی مقابله به صورت عملی ،و چگونه ممکن است به کاهش افسردگی
پرداخت ،و ( )2به استفاده از ادبیات پژوهشی  MSبه عنوان یک مثال از چگونگی سازگاری در یک جمعیت
بیمار عصبی مورد بررسی شده است.

سازگاری
مقابله مجموعه ای از فرایندهای شناختی و رفتارهایی است که فرد با استفاده از پاسخ به استرس به منظور
کاهش و یا مدیریت حاالت هیجانی ناراحت کننده است(منینجر1963 ،؛ وایالنت .)1977 ،شواهد فراوانی در
ادبیات پژوهشی وجود دارد که نشان می دهد سازگاری یک عامل مهم در رابطه با حوادث استرس زا و نتایج
روانی و رفتاری است (اندروز ،تنانت ،هوسون ،و وایالنت1978 ،؛ بیلینگز و موس1981 ،؛ کالینز ،باوم ،و
سینگر1983 ،؛ کوین ،آلدین ،و الزاروس1981 ،؛ فلتون ،رونسون ،و هینریچسن1981 ،؛ فولکمن و الزاروس،
1988؛ الزاروس و فولکمن1981 ،؛ مناگان1982 ،؛ میچل ،کرونکایت ،و موس1983 ،؛ پرلین و اسکولر،
1978؛ شافر1983 ،؛ شین ،روزاریو ،مورچ ،و چستنوت1981 ،؛ تیلور ،وود ،و لیچمن1983 ،؛ وایالنت،
 .)1977الزاروس و فولکمن( )1981یک تئوری استرس و مقابله پیشنهاد کرده اند که شناسایی فرایند دو
مرحله ای ارزیابی شناختی عوامل استرس زا و پس از آن انجام رفتار مقابله ای است با این تصور با وساطت
رابطه بین استرس و نتایج فوری و بلند مدت آن است.
سازگاری ممکن است مستقیما مرتبط با نتیجه باشد؛ روش دیگر ،مقابله ممکن است به صورت ضربه گیر
در ارتباط با استرس باشد .مدل تنش ضربه گیر یا حائلی پیشنهاد می کند که اثرات مقابله دستاورد تعدیل
یا سرکوب اثرات استرس است(ویتون .)1985 ،با توجه به مدل استرس حائلی ،اثرات مقابله تنها باید در
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سطح باالیی از استرس آشکار باشد (فینی ،میچل ،کرونکایت ،و موس .)1981 ،به این صورت است که،
مقابله با افزایش استرس به منظور تعدیل اصابت آن صورت می گیرد .از سوی دیگر ،آثار استرس و مقابله بر
نتایج می تواند تعاملی و دوطرفه باشد .مدل اعتدال نشان می دهد که تحت شرایط خاص مقابله
(به عنوان مثال ،هنگامی که راهبردهای مقابله ای خاصی به کار برده می شوند) ،تأثیر استرس به طور قابل
مالحظه ای کاهش می یابد .مدل های سرکوب و اعتدالی برای استرس متناقص با هم نیستند و ممکن است
که مقابله با استرس و نتیجه مربوطه از طریق مکانیزمهای ترکیبی و تعاملی صورت پذیرد(ویتون .)1985 ،به
عنوان مثال ،بررسی یک مطالعه تاثیر حائلی استرس مقابله ای نشان می دهد که سبک های مقابله ای
خاصی ممکن است یک اثر مستقیم بر سازگاری داشته باشد ،در حالی که سبک های دیگر ممکن است به
صورت تاثیر حائلی بر استرس عمل کند (آلدوین و رونسون.)1987،
به طور متداول ،راهبردهای مقابله ای متعلق به یکی از مفهوم سازی شده دو حوزه کلی است :مقابله مسئله
محور و مقابله هیجان مدار .مقابله مسئله محور اشاره به رفتارهای مقابله ای فعال با هدف تغییر منبع
استرس است ،در حالی که سبک مقابله ای هیجان مدار برای تنظیم پاسخ های عاطفی به یک عامل استرس
زا در نظر گرفته شده است (فولکمن و الزاروس .( 1982 ،مطالعات در ادبیات پژوهشی بیماران مزمن نشان
داد که سطوح باالیی از افسردگی مرتبط با مقابله هیجان محور است  .مقابله مسئله محور ،از سوی دیگر ،با
سازگاری بهتر همراه با سطوح پایین از پریشانی است (آرنت و همکاران2222 ،؛ رابین ویتز و آرنت2229 ،؛
رونسون و فلتون1989 ،؛تامپسون ،گیل ،آبرامز ،و فیلیپس.) 1992 ،
اگر چه بسیاری از تحقیقات مقابله تکیه بر تمایز مسئله محور در مقابل هیجان محور است  ،این مفهوم
سازی مقابله مورد انتقاد به دلیل بیش از حد ساده بودن آن است(کارور ،اسچیر ،و وین تراب.)1989،
بسیاری از پژوهشگران پاسخی به روشهای مقیاس مقابله یافتند(فولکمن و الزاروس ،(1988 ،مقیاس مقابله
به طور گسترده ای مورد استفاده برای ارزیابی مقابله مساله محور و هیجان محور طراحی شده است ،فرم
های متعدد در این ارتباط وجود دارد ( .آلدوین ،فولکمن ،شافر ،کوین ،والزاروس1982،؛
آلدوین و رون سون1987،؛ کوین و همکاران1981 ،؛ فولکمن و الزاروس1985،؛فولکمن،الزاروس ،دانکل-
اسچتر  ،دلوگیس ،و گروئن1986 ،؛ پارکز1981،؛اسچیر،وین تراب،و کارور .)1986،عالوه بر این ،برخی از
محققان دریافتند که زیرگروه های مقابله هیجان مدار لزوما با هم ارتباطی ندارد و یا همبستگی معکوس
دارند ،این نشان می دهد که مقابله هیجان مدار ساخت متحدالشکل نیست (کارور و همکاران.)1989 ،
در بسیاری از زمینه های نظری ،ممکن است جداسازی یک زیر مجموعه از راهبردهای مقابله هیجان محور
برای روشن سازی ناسازگاری مفید باشد .کارور و همکاران ( (1989اندازه گیری رفتارهای مقابله ای مشتق
شده از نظریه را که بیشتر به نام  COPEکه شامل  13مقیاس مفهومی مجزا می باشد را پیشنهاد کرده اند .
یک تحلیل عاملی مرحله دوم که از چهار عامل با بازده  COPEاست و هر کدام شامل سه مقیاس -یک
عامل فعال مقابله (متشکل از مقابله فعال  ،برنامه ریزی ،و خرده مقیاس سرکوب فعالیتهای رقابتی) ،یک
عامل مقابله اجتنابی) متشکل از انکار ،انفصال روانی ،و خرده مقیاس انفصال رفتاری) ،یک عامل سوم
شامل حمایت اجتماعی (برای هر دو دالیل احساسی و ابزاری) و تمرکز بر احساسات ،و یک عامل چهارم
ترکیب پذیرش ،خویشتن داری مقابله ای و تفسیر مجدد مثبت و رشد است(کارور و همکاران.)1989 ،
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محققان به ترتیب عوامل مقابله ای فعال و اجتنابی به عنوان عملیات های تطبیقی و مقابله تطبیقی مضر در
نظر گرفتند( ،آرنت و همکاران ،)2222 ،و این تمایز پشتیبانی نظری و تجربی شده است (آرنت و همکاران،
2222؛ کارور و همکاران1989 ،؛رابین ویتز و آرنت.)2229،

سبکهای مقابله ای و فرآیند آن
مقابله هم به عنوان یک فرایند و هم یک سبک مطرح شده است(الزاروس .)1993 ،یک رویکرد به عنوان
سبک با تمرکز مقابله ای بر روی جنبه های جهت مند مقابله تمرکز دارد ،بر اساس این فرض افراد تمایل به
تکیه بر روی استراتژی های مقابله ای یکسان در بیشتر زمینه های زمانی دیگر دارند .این مفهوم ریشه در
سبکهای دفاعی روانشناسی ذهن دارد .یک رویکرد جهت مند و یا یک خصیصه مقابله ای برگرفته از این
ایده است که فرد در نقش متفاوتی برای تعیین مجموعه نسبتا پایدار از رفتارهای مقابله بازی می کند .با این
حال ،این ایده که افراد در واقع چنین ثباتی در سبکهای مقابلهای نشان می دهند بحث برانگیز است .به
عنوان مثال ،فولکمن و الزاروس تاکید می کنند که مقابله یک فرآیند پویا است که تغییر و تحوالتی در طول
یک دوره استرس زا دارد و یک سبک پایدار باشد (فولکمن و همکاران1986 ،؛ فولکمن و الزاروس،1982 ،
 .(1985کارور و همکاران ( ،)1989با این حال ،اذعان دارند شواهدی برای حمایت از رویکرد صفتی برای
مقابله وجود دارد .با استفاده از یک ارزیابی سیستماتیک مقابله ای ،کارور و همکاران ارتباط نسبتا کمی را
بین تمایالت مقابله با استرس و چند متغیر شخصیتی و بین تمایالت مقابله با استرس و فعالیت های مقابله
ای موقعیتی یافتند .این یافته ها نشان می دهد که حالت مقابله نشان دهنده یک سازه معنی دار است که
منجر به مقابله موقعیتی می شود .عالوه بر این ،کارهای صورت گرفته توسط فولکمن و الزاروس نشان می
دهد که استراتژی های مقابله خاص ،مانند ارزیابی مجدد مثبت ،نسبتا در افراد در سراسر پنج برخورد پر
تنش در بیش از پنج ماه با ثبات بود (فولکمن و همکاران.)1986 ،
از یک منظر فرایندی ،تغییرات مقابله در طول زمان در پاسخ به بافت موقعیتی پویا رخ می دهد (الزاروس،
 .)1993تاکیدات دیدگاه فرآیندی بر جوانب حالت مقابله ،با توجه به تأثیر زمینه انتخاب فردی در استراتژی
مقابله است .پژوهش در این زمینه نشان داده که مردم به کاربست چند راهبردهای مقابله در هر موقعیت
استرس زا می پردازند(فولکمن و الزاروس ،)1982 ،که برخی از راهبردهای مقابله در طول زمان نسبت به
دیگر روشها با ثبات تر هستند (فولکمن و همکاران )1986 ،و اینکه تغییرات مقابله از یک زمان به زمان
دیگر در طی این دوره پر استرس تغییر می کند (فولکمن و الزاروس .( 1985 ،پژوهش بر روی جنبه های
فرایند مقابله ای پیشنهادات مهمی را در درک عاطفی و شناختی در پاسخ به استرس ارائه می کند .با این
حال ،به دلیل محدودیت عمده زمینه مقابله  ،آن را نمی توان برای یک روش کاربردی برای همه افراد
استفاده کرد (الزاروس )1993 ،احتمال دارد که هر دو دیدگاه پایدار و موقعیتی با عملکرد هیجانی فردی
مرتبط باشند .با این حال ،مقابله سیستماتیک ممکن است بیشتر در ارتباط با نتایج روانی مزمن مانند
افسردگی باشد.
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استرس و سازگاری در ام.اس
استرس و نظریه مقابله ،برای بیماری ام.اس و دیگر بیماری های مزمن استفاده می شود ،پیشنهادات برای
سازگاری با بیماری توسط پارامترهای بیماری (مفهوم سازی از طریق عوامل استرس زا) و از طریق فرایند
مقابله ارزیابی شناختی  ،منابع مقابله و استراتژی های مقابله ای تعدیل می شود(مائس ،لونتال ،و دریدر،
 .)1996پارامترهای بیماری ام.اس شامل مدت زمان بیماری ،ناتوانی ،شدت بیماری ،و اختالل شناختی مورد
پژوهش می باشد(پاکنهام.)1999،
مرحله اول فرایند مقابله شامل ارزیابی عوامل استرس زاست .در حین این فرایند ،ارزیابی های فردی
مشخص می کند که آیا سالمت فرد به یک برخورد خاص با محیط مرتبط است .برای مثال ،این برخورد
ممکن است تهدید آمیز ،شامل آسیب و یا از دست دادن و یا به چالش کشیدن ،امکان وجود تسلط یا
سودمندی در آن باشد (فولکمن و همکاران .)1986 ،تحقیقات نشان می دهد که عدم قطعیت و ارزیابی های
تهدید ممکن است در سطوح باالتری مربوط به پریشانی باشد ،در هر حال ارزیابی چالش ها در ارتباط با
سازگاری بهتر است ( پاکنهام ،استوارت ،و راجرز1997،؛ وینمند،دیورند ،و اشتاینر .)1991 ،در ام.اس ،تاثیر
عالئم مرتبط با بیماری بر عملکرد فرد می تواند یک منبع قابل توجهی از استرس باشد .یک مثال از یک
ارزیابی تهدیدآمیز برای این عوامل استرس زا ممکن است "عالئم ،منجر به انجام کار ضعیف در محل کارم
می شود و من احتماال کار خود را از دست بدهم" .یک ارزیابی چالش برانگیز می تواند این باشد" نشانه یک
چالش مطرح برای من در محل کار است ،اما ممکن است من با استراتژی های خالق قادر به انجام آن باشم.
هنگامی که یک فرد شرایط را استرسزا ارزیابی است ،مرحله بعدی ارزیابی منابع مقابله در دسترس است .
منابع مقابله ویژگی های شخصی و محیطی در اختیار یک فرد است در این هنگام یک استراتژی مقابله
انتخاب شده و اجرا می شود (موس و بیلینگز .)1982 ،حمایت اجتماعی بیشتر به خوبی به عنوان منبع
مقابله در ادبیات پژوهشی در بیماری های مزمن پژوهش شده است(پاکنهام .)1999،مطابق با این کار در
دیگر بیماران ،در مورد نقش حمایت اجتماعی در سازگاری با ام  .اس نشان می دهد که سطوح باالتری از
حمایت اجتماعی به نتایج روانی بهتر مرتبط است(النگ و میلر1991 ،؛ وینمن  .)1992 ،به عنوان مثال در
یک فرد مقابله با چالش های مربوط به اشتغال ،بسیاری از منابع که می تواند مفید باشد وجود دارد .به
عنوان مثال ،ارتباط خوب با یک کارفرما می تواند به منظور تغییر وظایف کار برای کنترل آن  ،به نوبه خود
در به حداقل رساندن تاثیر عالئم بر عملکرد شغل نقش داشته باشد .حمایت اجتماعی می تواند سودمند
باشد اگر دوستان و اعضای خانواده بتوانند فرد را در برخی از مسئولیتهای خانه و یا خارج از محل کار
حمایت کنند .برای برخی از افراد ،امنیت شغلی وآسایش نسبی مالی ممکن است کارایی آنها را  ،بطور قابل
توجهی در مسئولیت پذیری کاری ،کار در خانه ،یا تغییرات شغلی فراهم کند.
در نهایت ،انتخاب و تایید استراتژی مقابله مشروط به در دسترس بودن آن از منابع الزم می باشد(الزاروس
و فولکمن .)1981،این مرحله از روند مقابله بیشترین توجه را در ادبیات پژوهشی برای سازگاری با ام  .اس
به خود اختصاص داده است  .به طور کلی ،فعال بودن و استراتژی های مقابله ای مسئله محور نشان داده اند
که همراه با نتایج روانی بهتری در بیماران مبتال به ام.اس هستند ،در حالی که اجتناب و استراتژی ها
هیجان محور با نتایج منفی همراه است ( آیکنز ،فیشر ،نامی و رودیک1997،؛ آرنت و همکاران2222 ،؛
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فولی،بدل ،الروکا  ،اسینبرگ ،و رزنیکف1987،؛ ژان ،پل،و بیتی1999 ،؛پاکنهام1999 ،؛پاکنهام و همکاران،
1997؛ شوارتز1991 ،؛ وارن ،وارن ،و کوک ریل .)1991،بر می گردیم به نمونه بیماری که در تالش است در
محل کار ،یک روش مسئله محور فعال داشته باشد که ممکن است شامل صحبت کردن با سرپرست خود و
بررسی گزینه برای سازگاری در مسئولیتها و یا ساعت کار باشد .برای مثال ،کار کردن صبح ها به مدت 7
روز هفته و یا کار پاره وقت در خانه ممکن است به یک بیمار ام.اس در حفظ بهره وری کافی با مدیریت
خستگی موثرتر باشد  .یک راهبرد مقابله اجتنابی شامل نادیده گرفتن یا انکار تغییرات مرتبط با ام.اس در
عملکرد در محل کار باشد ،در حالی که یک استراتژی هیجان محور می تواند شامل رهایی فرد در ارتباط با
استرس در محل کار شود.

اختالل شناختی و مقابله
با وجود این واقعیت که اختالل عملکرد شناختی در حدود  52درصد از بیماران مبتال به ام.اس وجود
دارد (آرنت و گلر2211،؛ براسینگتن و مارش )1998 ،و اینکه مشکالت شناختی نشان دهنده شدت باالیی
در عملکرد روزمره است)هیگنسون ،آرنت،و واس2222 ،؛ رائو ،لئو ،برناردن ،و آنورزاگ ،)1991،تحقیقات
نسبتا کمی در مورد چگونگی تاثیر اختالل شناختی در ارتباط با مقابله صورت گرفته است .اختالل شناختی
در بیماران مبتال به ام.اس و دیگر اختالالت عصب شناسی می تواند به عنوان یک عامل استرس زا مفهوم
سازی شود .کار در این زمینه نشان داده است که مقابله تعدیل کننده رابطه بین اختالل شناختی و
افسردگی در ام.اس است)آرنت و همکاران .)2222 ،این تحقیقات نشان می دهد که زمانی که بیماران مبتال
به ام.اس از سطوحی از مقابله اجتنابی ،و یا سطح پایینی مقابله فعال استفاده می کنند ،آنها در معرض خطر
افزایش افسردگی هستند اگر آنها تجربه زوال شناختی داشته باشند )آیکنز و همکاران1997 ،؛ آرنت و
همکاران2222 ،؛ فولی و همکاران1987 ،؛ ژان و همکاران1999 ،؛ پاکنهایم1999 ،؛ پاکنهایم
وهمکاران1997،؛ شوارتز1999 ،؛ وارن و همکاران .)1991 ،عالوه بر این ،درتحقیقات ما نشان داده شده است
که رابطه قوی طولی ،در سبک مقابله ناسازگارانه و شروع افسردگی وجود دارد (رابینوویتز و آرنت.(2229 ،
از آنجا که مقابله شامل فرایندهای شناختی ،عالوه بر عملکرد به عنوان یک عامل استرس زا ،فرایندهای
شناختی نیز ممکن است اثر مستقیم بر اجرای استراتژی ها شناختی و رفتاری داشته باشد که دربرگیرنده
مقابله است .در حالی که مهارت های شناختی یک منبع شخصیتی مهمی است ،به طور نسبی توجه کمتری
در ادبیات پژوهشی مقابله در حیط شناختی در بیماری های مزمن شده است .با این حال ،پژوهش در توسعه
تنظیم احساسات ،که این فرایند شبه مقابله است ،به مدت طوالنی نقش توانایی ها شناختی ازقبیل توجه و
عملکرد اجرایی در فرآیندهای عاطفی به رسمیت شناخته است (گراس.(1998 ،
مهارت های شناختی ،هم در مرحله ارزیابی و هم درمرحله مقابله به مدل مقابله و استرس فولکمن و
الزاروس استناد شده است(الزاروس و فولکمن.(1981 ،این تصور توسط یک مطالعه که رابطه بین عملکرد
اجرایی و رفتار مقابله ای در بیماران مبتال به آسیب ضربه مغزی()TBIمورد بررسی قرار داد حمایت شد
(کرپان،لوین،استوس ،و داوسون .)2227 ،محققان دریافتند که نمره باال در تکالیف عملکرد اجرایی مرتبط با
طرح مقابله حل مسئله بود ،در حالی که عملکرد اجرایی ضعیف تر مقابله اجتنابی را پیش بینی می کرد .کار
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ما همچنین نشان داد که مقابله یک عامل مداخله کلیدی در رابطه بین اختالل شناختی و افسردگی در
بیماران مبتال ام.اس است (رابین ویتز و آرنت .)2229 ،به این ترتیب ،نقایص شناختی ممکن است در اثر
کاهش توانایی استراتژی های مقابله ای فعال و افزایش اتکا همزمان به مقابله ناسازگارانه باشد .در مطالعه ما،
رابطه نسبتا زیادی بین مقابله ناسازگارانه در رابطه با سطوح پایین مقابله تطبیقی مربوط به سطوح باالتری از
عالئم افسردگی در بیماران ام.اس مشاهده شد (رابین ویتز و آرنت.)2229 ،
این یافته نشان می دهد که افراد با سطح باالیی از اختالل شناختی ممکن است در بکارگیری راهبردهای
مقابله فعال به عنوان نتیجه ناتوانی آنها دشوار باشد .پیامدهای بالینی عمده ای از این کار برای بیماران مبتال
به ام.اس و افراد دیگر با اختالالت عصبی شناسی وجود دارد .مداخالت روان درمانی ،مانند رفتار درمانی
شناختی) ، (CBTنشان داده در درمان افسردگی بیماران مبتال به ام.اس موثر است (مور ،بودوین ،گودکین،
بوستروم ،و اپستاین2221 ،؛مور ،برک ،بکنر ،و مرلوزی .)2225،مهارت های یادگیری و تمرین مقابله در
جلسات ممکن است بسیاری از فشار شناختی افراد در مواجه با موقعیت های استرس زای نا آشنا و یا پیش
بینی نشده کاهش دهد .از این رو ،گفتار درمانی موثر می تواند در کاهش اثرات نقایص شناختی بر توانایی
مقابله مفید باشد .این ممکن است از طریق یکی از روشهای  CBTکه یک درمان موثر برای افسردگی در
بیماران مبتال به ام.اس و گروه دیگر با اختالالت عصبی شناسی است انجام شود.
با این حال ،به عنوان یک نتیجه ای از اختالل شناختی ،مراجعان افسرده با نقایص عصب شناختی ممکن
است با مراجعان افسرده بدون چنین نقصی در تواناییشان برای یکپارچگی و به کار بردن مهارت های
یادگیری در درمان متفاوت باشند .درمانگرانی که در خدمت اینها مراجعان هستند باید آگاه باشند که
محدودیتهای شناختی می تواند با تغییر درمان در این راه تداخل کند .به منظور افزایش اثربخشی درمان ،
درمانگران ممکن است نیاز به تقویت مداخالت متداول  CBTبرای افسردگی به منظور ایجاد سازگاری
شناختی مراجعان داشته باشند.
همچنین مداخله  CBTدر زمینه های آسیب مغزی نیز به کار می رود (فریمن و فریمن .)2225 ،بسیاری
از اصولی که برای درمان سازگاری با آسیب مغزی توصیه می شود ممکن است برای درمان افسردگی در
بیماران مبتال به دیگر وضعیت های عصبی شناسی بکار گرفته شود .هیبرد و همکارانش نشان دادند که
درمان شناختی ممکن است برای افراد با آسیب مغزی ایده آل باشد ،که در آن رفتار جهت دار ،در مدت
زمان مشخص ،فعال و رهنمودی و متمرکز برمشکالت عمل می کند .با این حال ،مؤلفان در ادامه برخی از
اصالحات را که در  CBTمتداول هستند نشان می دهند که باید در این مثال برای استفاده افراد ساخته
شده ،تاکید بیشتر بر تکنیک های رفتاری ،گسترش تعامالت اجتماعی مثبت ،مدل سازی تکالیف توسط هم
بیمار و هم درمانگر ،ساده سازی برخی از وظایف ،استقرار یک اتحاد درمانی را با همسر یا خانواده که ممکن
است کمک به انجام کامل تکالیف شود و تمرکز بر به چالش کشیدن و اصالح شناختی تحریف به نمایش
گذاشته شده در جلسه گردد(فریمن و فریمن.( 2225 ،
کار در منطقه ای از آسیب های ضربه مغزی توصیه خاصی برای پرداختن به محدودیت های شناختی ارائه
می دهد .نارسایی حافظه ممکن است با نیاز به پرداختن بیمار به یادداشت ها ،ایجاد نوارهای صوتی از
جلسات ،و یا بررسی مواد ارائه شده در هر جلسه انجام شود .در مشکالت توجه ممکن است با کاهش بسیار
0۷

www.takbook.com
فصل :0سازگاری در اختالالت عصبی

زمان جلسه ،با استفاده از مجریان بصری ،و یا ارائه مواد در یک قالب چندتایی صورت گیرد .تکرار و ارائه
آهسته می تواند برای سرعت پردازش بیماران کمک نماید .عالوه بر این ،پرسیدن سواالت ساختاریافته
ممکن است به افراد در معرض مشکل شناختی برای سازمان دادن افکار خود کمک کند (وایتهاوس.(1991 ،
تحقیقات ما بر روی بیماران ام.اس پیشنهاد می کند آموزش مراجعان برای درخواست برخی از کمک های
شناختی در خارج از جلسه ،در شرایط نیاز به یک پاسخ مقابله ،که ممکن است مفید باشد .با این حال ،باید
توجه داشت که اگر چه این توصیه های عملی و قطعا بسیار جذاب است ،این تکنیکها اثربخشی درمان برای
افراد افسرده مبتال به ام.اس یک سوال تجربی است که به آن پرداخته شده است.

نتیجه گیری
سازگاری عامل مهمی است که منجر به پاسخهای رفتاری و عاطفی افراد به استرس می شود .برای افرادی
که با اختالالت عصبی شناسی روبرو می شوند استرس قابل توجهی مربوط نقایص عصبی شناسی و اختالالت
عملکردی دارند ،که انطباق ممکن است یک متغیر مهمی در ارتقاء سالمت و رفاه باشد .برای عصب
روانشناسان بهبود کیفیت زندگی بیماران خود امیدوار کننده است ،مطالب بسیاری از چند دهه که از
تحقیقات مربوط به استرس و مقابله جمع آوری شده وجود دارد .به عنوان مثال ،استراتژی فعال و مسئله
محور برای مقابله با استرس مرتبط با سازگاری بهتر و کاهش احتمال ابتال به افسردگی هستند .عالوه بر
این ،نقایص شناختی ،اغلب به افسردگی در بیماران مبتال به اختالالت عصبی شناسی منجر می شود .عصب
روانشناسان ویژگیهای نقایص شناختی را به خوبی می شناسند و توصیه هایی برای مقابله با این اختالالت
ارائه می دهند .پژوهش بر روی عملکرد اختالل شناختی و نکات برجسته مقابله  ،توصیه هایی فعال و مسئله
– محور را برای مدیریت استرس ناشی از بیماری فراهم می کند  .با این حال ،برای اینکه نقایص شناختی
ممکن است توانایی افراد را مختل کند استراتژی های مقابله فعال می تواند بسیار مفید باشد ،عصب
روانشناسان همچنین باید به ارائه توصیه های مزیت منابع مقابله هنگام مهیا کردن ارائه چهارچوب ها به
شکل حمایت اجتماعی یا کمکهای شناختی برای به حداکثر رساندن مقابله موفقیت آمیز بپردازند  .توجه
متفکرانه به این مسائل در کار بالینی این پتانسیل را دارد که به بهبود کیفیت زندگی بیماران با بیماری های
عصب شناسی منجر شود .تحقیقات بیشتری در مورد عوامل مثبت ارتقاء سالمت  ،همانند مقابله ،برای
دستورالعملهای جدید برای بهبودی های مبتنی بر شواهد درعمل انتظار می رود.
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