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ABSTRACT
Introduction: Using direct electrical stimulation of is a therapeutic technique that directly
affects the spontaneous activity in the cortical regions. The aim of this study is to determine
the effects of direct stimulation of the brain lining the skull (TDCS) on improving the mental
health of veterans with psychiatric disorders. Materials and Methods: This study was
quasi-experimental investigation with pre-test and post-test computations. Sixteen veterans
with psychiatric problems from Yasouj city were assigned randomly to experimental and
control groups. The experimental group received 10 sessions of treatment. The SCL-90
questionnaire was used to collect data. All participants took part in the pre-test and post-test.
Results: The results showed that the treatment with TDCS had significant therapeutic effects
on mental health. Conclusion: The results demonstrated the effectiveness of treatment of
TDCS on the mental health of veterans with psychiatric disorders.
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اثرات تحریک الکتریکی مستقیم مغز از ورای جمجمه بر سالمت روان جانبازان با اختالالت رواني
شهره وفایی سیسخت ،خسرو رمضانی
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چــــــــكيده
مقدمه :استفاده از تحریک الکتریکی مستقیم مغز از ورای جمجمه يك روش درماني است كه روي فعاليت
خود به خودي در مناطق قشري تأثير مستقيم ميگذارد .هدف از اين مطالعه تعيين اثرات تحریک مستقیم
مغز از ورای جمجمه در بهبود سالمت روان جانبازان با اختالالت رواني است .مواد و روشها :اين مطالعه
بررسي نيمه آزمايشي با محاسبات پيشآزمون و پس آزمون بود 16 .جانباز با مشكالت رواني از شهر ياسوج
به طور تصادفي به گروههاي آزمايشي و گواه اختصاص یافتند .گروه آزمايش  10جلسه درمان دريافت
نمودند .جهت گردآوری اطالعات پرسشنامة  SCL-90استفاده گردید .همة شركت كنندگان در پیشآزمون
و پسآزمون شرکت کردند .يافتهها :نتايج نشان داد كه درمان با تحریک مستقیم مغز از ورای جمجمه
اثرات درماني معنيداری بر سالمت روان داشت .نتيجهگيري :نتايج اثربخشي درمان تحریک مستقیم مغز
از ورای جمجمه بر سالمت روان جانبازان با اختالالت رواني را نشان داد.

كليد واژهها:
 .1مغز
 .2سالمت روان
 .3جمجمه
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نتیجــۀ تحقیقــی نشــان داده کــه بازمانــدگان جنــگ و
خانوادههــای آنهــا مبتــا بــه طیــف وســیعی از آســیبهای
س از ضربــه،
مزمــن و حــاد همچــون اختــال اســترس پــ 
اختــاالت خلقــی و اضطرابــی و از ایــن قبیــل هســتند (.)3
همچنیــن ،نتایــج تحقیــق جکوپــک و همــکاران ( )4نشــان
داد بازمانــدگان جنــگ مبتــا بــه کاهــش میــل جنســی
و بدکارکــردی جنســی ،پرخاشــگری ،تعــارض و عالیــم
ســایکوتیک هســتند .از طرفــی احمــدی و همــکاران ( )5نشــان
دادنــد کــه اختــاالت طوالنیمــدت خلقــی و اختــاالت
اضطرابــی ،اســترس ،افســردگی ،دلهــره ،اختــال هــراس و
نگرانــی بــی دلیــل ،تــرس از قــرار گرفتــن در فضــای بســته
از جملــه اختــاالت جانبــازان هســتند .همچنیــن در تحقیقــی
دیگــری ایــن نتیجــه گــزارش شــده کــه شــیوع مشــکالتی
ماننــد :مشــکل شــنیداری ،ناهنجــاری در کارکردهــای

تحریــک الکتریکــی مســتقیم از روی جمجمــه یــک روش
درمانــی عصبــی اســت کــه جریــان مســتقیم و ضعیفــی را بــه
مناطــق قشــری وارد و فعالیــت خودانگیختــۀ عصبــی را تســهیل
یــا بــازداری میکنــد .تحریــک الکتریکــی مســتقیم مغــز در یــک
دهــۀ گذشــته بــه طــور گســترده مــورد آزمایــش و بررســی قــرار
گرفتــه اســت و بهعنــوان یــک روش جایگزیــن غیــر تهاجمــی،
ارزان و ایمــن بــرای تغییــر تحریکپذیــری قشــر مغــز از طریــق
تغییــر پتانســیل اســتراحت ســلولهای عصبــی قشــر مغــز
عمــل میکنــد .ایــن جریــان ضعیــف و مســتقیم از طریــق
اتصــال دو الکتــرود بــا قطبهــای متفــاوت معمــوالً یــک آنــد و
یــک کاتــد در نقــاط مختلــف بــر روی ســطح جمجمــه منجــر به
تحریــک نورونهــای زیریــن میشــود .تحریــک کاتــد باعــث
کاهــش تحریکپذیــری مغــز و تحریــک آنــد منجــر بــه افزایــش
تحریکپذیــری مغــز میشــود (.)8
همچنیــن تحریــک مغــز از روی جمجمــه بــا اســتفاده از جریان
مســتقیم الکتریکــی ،یــک روش تحریــک غیــر تهاجمــی مغــز
میباشــد کــه میتوانــد بــا اســتفاده از یــک جریــان ضعیــف
الکتریکــی بــر جمجمــه تغییــرات موقتــی در تحریــک پذیــری
مناطــق قشــری ایجــاد کنــد .تأثیــرات  TDCSوابســته بــه
مــکان و قطبیــت بــوده و پــساز تحریــک مناطــق قشــری
گوناگــون میتــوان شــاهد تغییــرات متفاوتــی بــودTDCS .
آنــدی ،تحریــک پذیــری در مناطــق مغــزی هــدف را افزایــش
میدهــد .افزایــش تحریــک پذیــری بــه طــور گــذرا میتوانــد
عملکــرد رفتــاری را در افــراد ســالم تحــت تأثیــر قــرار دهــد
( .)2اثربخشــی تحریــک الکتریکــی مســتقیم از روی جمجمــه
در درمــان اختــال افســردگی ( )9و افزایــش کنتــرل شــناختی
( )10و کاهــش حمــات در بیمــاران صرعــی را مــورد تأییــد
قــرار دادهانــد ( .)11همچنیــن ،انــدروز و همــکاران ( )12در
مطالعــۀ خــود از تحریــک الکتریکــی مســتقیم از روی جمجمــه
بــرای بهبــود حافظــۀ فعــال اســتفاده کــرده و تأثیــرات TDCS
را بــر فعالیــت شــناختی در قســمت چــپ قشــر پیــش پیشــانی
مــورد بررســی قــرار دادنــد .درمــان  TDCSبهعنــوان یکــی از
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ســامت روانــی یکــی از مباحــث مهمــی اســت کــه در رشــد و
بالندگــی خانــواده و جامعــه مؤثــر میباشــد .ســازمان بهداشــت
جهانــی 1ســامت روانــی را بهعنــوان حالتــی از بهزیســتی
میدانــد کــه در آن فــرد توانمنــدی خــود را شــناخته ،از
آنهــا بــه نحــو مؤثــر و مولــد اســتفاده کــرده و بــرای اجتمــاع
خویــش مفی�دـ اس��ت .علیپ��ور و هم��کاران ( )1ســامت روان را
حالتــی از بهزیســتی کامــل جســمی ،روانــی و اجتماعــی (نــه
فقــط نبــود بیمــاری یــا ضعــف و ناتوانــی) تعریــف نمودهانــد
کــه از نشــانههای آن برخــورداری از منابــع درون فــردی
اســت کــه فــرد را قــادر میســازد تــا علیرغــم شــرایط
ناگــوار و پیامدهــای منفــی ،رشــد ســازگارانۀ خــود را ادامــه
دهــد و ســامت روان خــود را حفــظ نمایــد .بنابرایــن ،کاهــش
ســامت روان در فــرد ،نــه تنهــا از میــزان ســازگاری فــردی
و اجتماعــی وی میکاهــد ،بلکــه امنیــت و بهداشــت روانــی
خانــواده و ســایر گروههــای اجتماعــی را نیــز دچــار مشــکل
میکندــ .اولیــن دســتگاههای تحریــک مغــز ،ماهیهــای
زنــده بودنــد .در قــرن هجدهــم ماشــینهایی ســاخته شــد کــه
میتوانســتند الکتریســیته را بــر حســب نیــاز تولیــد کننــد.
محققــان ( )2در گــزارش پژوهــش خــود نوشــتند کــه لوئــو
گالوانــی اولیــن کســی بــود کــه در پــی آزمایشهایــی بــا
اســتفاده از باطریهــای ابتدایــی ،نشــان داد کــه یــک عصــب
تحــت آزمایــش میتوانــد بــه وســیلۀ الکتریســیته فعــال
شــود و ظاهــرا ً باعــث ایجــاد انقبــاض ماهیچههــای طبیعــی
شــود .بهعــاوه او اعــام کــرد کــه الکتریســیتۀ موجــود در
طبیعــت (مثــأ رعــد و بــرق) میتوانــد پاســخ مشــابهی را
در ماشــینهای الکتریکــی ایجــاد کنــد .روشهایــی از ایــن
دســت تقریبــاً بالفاصلــه بعــد از آغــاز اســتفادۀ کاربــردی از
الکتریســیته در اواخــر دهــۀ هشــتاد قــرن نوزدهــم شــروع بــه
رشــد کردنــد .امــروزه ایــن درمــان بهعنــوان تحریــک مغــز
از روی جمجمــه بــا اســتفاده از جریــان مســتقیم الکتریکــی
معــروف اســت.
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مقدمه

هیجانــی ،اجتماعــی و ارتباطــی ،انــزوا طلبــی ،احســاس
گنــاه ،احســاس حقــارت ،اختــال خــواب ،اختــال در حافظــۀ
درازمــدت و کوتاهمــدت ،احســاس عــدم پذیــرش اجتماعــی
و متشــنج کــردن محیــط خانــواده بــه دلیــل معلولیــت در
افــراد معلــول بازمانــده از جنــگ بیشــتر اســت ( .)6همچنیــن
مشــکالت اقتصــادی ،بیــکاری ،ســازش نایافتگــی خانوادگــی،
فــردی و کیفیــت زندگــی در بازمانــدگان جنــگ و اقــوام درجــه
یــک آنهــا دیــده شــده اســت ( .)7در طــی ســالهای اخیــر،
روشهــای درمانــی زیــادی بــرای بهبــود ســامت روان جانبازان
جامانــده از جنــگ چــه در ایــران و چــه در خــارج از کشــور
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،امــا روش تحریــک الکتریکــی
مســتقیم از روی جمجمــه ( 2)TDCSتــا بــه حــال در ارتبــاط
بــا ســامت روان جانبــازان اعصــاب و روان مــورد مطالعــه در
ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت.
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مواد و روشها

شیوۀ اجرای پژوهش

از افــراد دو گــروه (گــواه و آزمایشــی) پیشآزمــون بــه عمــل
آمــد .بــه ایــن صــورت کــه پرسشــنامۀ ســامت روان SCL-
 90-Rدر اختیــار آنهــا قــرار گرفــت تــا آن را تکمیــل نماینــد.
سـ�پس افـ�راد گ��روه آزمایش�یـ در جلســات درمــان TDCS
شــرکت کردنــد .در ایــن مــدت افــراد گــروه گــواه هیچگونــه
مداخلـهای را تجربــه نکردنــد .پــس از پایــان یافتــن جلســات از
دو گــروه پسآزمــون بــه عمــل آمــد .در مرحلــۀ پایانــی نیــز
پرسشــنامههای پیشآزمــون و پسآزمــون مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفتنــد.

فــرم اولیــۀ آزمــون توســط دراگوتیــس ،لیپمــن و کــووی بــه
نقــل از انیســی و همــکاران ( )13در ســال  1973معرفــی
شــد و بــر اســاس تجربیــات بالینــی و تجزیــه و تحلیلهــای
روانســنجی از آن ،مــورد تجدیــد نظــر قــرار گرفتــه و فــرم
نهایــی تهیــه گردیــد .پرسشــنامۀ ســامت روان SCL-90-R
مشــتمل بــر  90ســؤال اســت کــه  9بعــد ســامت روان را مورد
ســنجش قــرار میدهــد و عبارتنــد از :شــکایات جســمانی،
وســواس و اجبــار ،حساســیت در روابــط متقابــل ،افســردگی،
اضطــراب ،پرخاشــگری ،تــرس مرضــی ،افــکار پارانوئیــدی و
روانپریشــی .امتیازبنــدی ایــن پرسشــنامۀ  90ســؤالی شــامل
پنــج درجــه (هیــچ ،کمــی ،تــا حــدی ،زیــاد ،خیلــی زیــاد)
بــر اســاس طیــف پنــج درجــهای لیکــرت میباشــد کــه بــه
گزینــۀ «هیــچ» امتیــاز صفــر و بــه گزینــۀ «خیلــی زیــاد»
امتیــاز  4تعلــق میگیــرد و کســب میانگیــن بــاالی فــرد در
هــر اختــال ،نشــانۀ مشــکل جــدی فــرد در ارتبــاط بــا آن
اختــال اســت .کســب میانگیــن پایینتــر ،نشــان دهنــدۀ
ســامت روانــی بهتــر فــرد میباشــد.
ســنجش پایایــی ابعــاد  9گانــۀ ایــن آزمــون از دو روش
محاســبۀ همســانی درونــی و پایایــی بــه روش آزمــون مجــدد
صــورت گرفتــه اســت .در گزارشــی ( )13بــرای محاســبۀ ثبــاتِ
درونــی آزمــون کــه بــر روی  219نفــر داوطلــب در ایــاالت
متحــده در جهــت ســنجش ثبــات و یکنواختــی ســؤاالت انجام
گردیــد ،از ضرایــب آلفــا و کودرریچاردســون  20اســتفاده شــد.
نتایــج تمــام ضرایــب بــه دســت آمــده بــرای  9بُعــد کامــ ً
ا
رضایتبخــش بــوده اســت .بیشــترین همبســتگی مربــوط
بــه بعــد افســردگی بــا  0/90و کمتریــن آنهــا روانپریشــی
بــا  0/77بــوده اســت در ایــران نیــز اعتبــار چــک لیســت بــا
اســتفاده از ضرایــب همســانی درونــی و بازآزمایــی بــا روش
آلفــای کرونبــاخ و همبســتگی پیرســرون بــه ترتیــب 0/98
و  0/82بــه دســت آمــد .روایــی چــک لیســت نیــز بــا روش
تحلیــل عاملــی بررســی شــد.
جلســات درمانــی :درمــان  TDCSروشــی غیــر تهاجمــی اســت
کــه طــی آن جریــان مســتقیم ضعیفــی ( 1تــا  4میلیآمپــر)
بــر پوســت ســر وارد شــده و بــا اســتفاده از آن تغییــرات
3
بلندمــدت در قطبیــت قشــر مغــز در پــی دپالریزاســیون
و هیپرپالریزاســیون 4نورونهــا و تأثیــر بــر گیرندههــای
عصب�یـ ایج�اـد میش�وـد .شــیوۀ مداخلــه بــه گونــهای اســت
کــه در صــورت تحریــک بــا قطــب آنــد (قطــب منفــی یــا
الکتـ�رود مشـ�کی وسـ�ط پیشـ�انی) منجـ�ر بـ�ه دپالریزاسـ�یون و
افزایــش فعالیــت نورونــی میشــود و بــا قطــب کاتــد (قطــب
مثبــت یــا الکتــرود قرمــز ســمت چــپ جمجمــه) منجــر
بــه هیپرپالریزاســیون و کاهــش فعالیــت نورونــی میشــود،
تحریــک الکتریکــی کاتــدی قشــر میانــی در کارهــای
آزمایشــی ،نگهــداری در حافظــه را از بیــن بــرده و تحریــک
Depolarization
Hyperpolarization
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پژوهــش حاضــر ،یــک طــرح نیمــه آزمایشــی دارای پیشآزمون
و پسآزم��ون ب��ا گ��روه آزمایشـ�ی و گ��واه میباشدــ .جامعــۀ
آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــۀ جانبــازان اعصــاب و روان
شــهر یاســوج کــه در ســال  1394بــه بیمارســتان ســلمان
فارســی یاســوج مراجعــه و بــا نظــر روانپزشــک بیمارســتان
بــرای درمــان  TDCSانتخــاب شــدند .تمامــی شــرکت
کننــدگان مــرد و متأهــل هســتند .نمونــۀ آمــاری از  30نفــر
جانبــازی کــه بــه بیمارســتان مراجعــه نمودنــد  18نفــر حاضــر
بــه همــکاری شــدند کــه دو نفــر از آنهــا پــس از دو جلســه
اعــام عــدم همــکاری نمودنــد .بنابرایــن ،تمــام جامعــۀ آمــاری
یــا مراجعــه کننــدگان بــه بیمارســتان کــه مایــل بــه همــکاری
بودنــد و تعدادشــان نیــز  16نفــر بــود بهعنــوان نمونــه بــرای
انجــام ایــن پژوهــش انتخــاب شــدند کــه بــه روش نمونــۀ در
اختیــار انتخــاب شــدند .ســپس بــه دو گــروه آزمایشــی و گــواه
(هــر گــروه  8نفــر) تقســیم شــدند .مــاک ورود آزمودنیهــا بــه
گــروه پژوهــش شــامل مــوارد زیــر اســت )1 :از جانبــازان دوران
دفــاع مقــدس کــه تحــت پوشــش بنیــاد شــهید و ایثارگــران
باشــد )2 .مراجعــه بــه بیمارســتان تخصصــی ســلمان فارســی
جهــت درمــان  )3دارا بــودن تشــخیص بیمــاری اعصــاب و روان
بــا نظــر روانپزشــک بیمارســتان  )4لــزوم اســتفاده از درمــان
 )5 TDCSرضایــت و موافقــت شــرکت کننــده در پژوهــش.
مالکهــای خروجــی عبارتنــد از )1 :بیمــاران اعصــاب و روان
کــه جانبــاز محســوب نشــده باشــند  )2جانبــازان اعصــاب و
روانــی کــه بــه تشــخیص روانپزشــک احتیاجــی بــه روش
درمــان  TDCSنداشــته باشــند.

پرسشنامۀ سالمت روان SCL-90-R
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راههــای درمانــی اختــاالت روانــی میتوانــد نقــش مهمــی
در بهبــود ســامت روان جانبــازان اعصــاب و روان داشــته
باشــد .لــذا ،انجــام ایــن تحقیــق میتوانــد کمــک زیــادی بــه
ارتقــاء ســطح ســامت روان جانبــازان نمایــد .همچنیــن ایــن
نــوع درمــان عــاوه بــر کاهــش اختــاالت روانــی جانبــازان
اعصــاب و روان در نقــش دانــش افزایــی بــه روانپزشــکان و
روانشناســانی کــه درگیــر کار بــا جانبــازان اعصــاب و روان
میباشــند نیــز کمــک شــایانی مینمایــد .لــذا هــدف اصلــی
پژوهــش حاضــر بررســی اثــر بخشــی درمــان  TDCSبــر
ســامت روان جانبــازان اعصــاب و روان اســت.

ابزار پژوهش

دوره پنجم ،شماره دوم ،بهار 1396

تجزیه و تحلیل دادهها
دادههــا بهصــورت میانگیــن  ±انحــراف معیــار نمایــش داده
شــدهاند .جهــت مقایســۀ میانگیــن ســامت روان در دو گــروه از
آزمــون تحلیــل کوواریانــس اســتفاده گردیــد کــه طــی آن نمرات
پیشآزمــون بهعنــوان کوواریانــت در نظــر گرفتــه شــد (جــدول
 1و نمــودار  .)1دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSنســخۀ 22
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد .ســطح معنـیداری در این
پژوهــش ( )P>0/05در نظــر گرفتــه شــده اســت.
جدول  -1شرایط سنی و میزان تحصیالت شرکت کنندگان در پژوهش.
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همچنیــن ،در نمــودار  1مقــدار میانگیــن و انحــراف معیــار
ســامت روانــی گــروه گــواه در پیشآزمــون بــه ترتیــب برابــر بــا
 268/5 ± 62/31و در پسآزمــون بــه ترتیــب برابــر بــا 72/374
 278/125 ±میباشــد .میانگیــن و انحــراف معیــار ســامت
روانــی گــروه آزمایشــی در پیشآزمــون بــه ترتیــب برابــر بــا
 291/125 ± 45/464و در پسآزمــون بــه ترتیــب برابــر بــا
 184/875 ± 43/629میباشــد .بــرای بررســی اثــر درمــان
 TDCSبــر بهبــود ســامت روان جانبــازان اعصــاب و روان از
تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد .در ایــن تحلیــل پیشآزمــون
بهعنــوان متغیــر کواریــت در نظــر گرفتــه شــده و پسآزمــون
بهعن�وـان متغیــر وابس�تـه در نظــر گرفت��ه شـ�ده استــ .نتایــج
حاصــل از آنالیــز کوواریانــت نشــان داد کــه جلســات TDCS
بهطــور معن ـیداری ( )F=8/131 ،P>0/05میتوانــد بــر بهبــود
ســامت روان جانبــازان اعصــاب و روان اثــر مثبت داشــته اســت.
بــرای بررســی اثــر درمــان  TDCSبــر بهبــود ســامت روان
جانبــازان اعصــاب و روان از تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد.
در ایــن تحلیــل پیشآزمــون بهعنــوان متغیــر کواریــت در
نظــر گرفتــه شــده و پسآزمــون بهعنــوان متغیــر وابســته
در نظــر گرفتــه شــده اســت .میتــوان گفــت کــه جلســات
درمــان  TDCSبــر بهبــود ســامت روان جانبــازان اعصــاب و
روان اثــر مثبــت داشــته اســت.
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تغییــرات صــورت پذیرفتــه از  TDCSدر جهــت ســاختار
و عملکــرد نورونهــا در جهــت مطلــوب و مدنظــر هدایــت
میگــردد ،بــه عبارتــی در ایــن نــوع تحریــک الکتریکــی
نقاطــی از ســر بــا اســتفاده از جریانهــای ضعیــف الکتریکــی
هــدف قــرار میگیرنــد .ایــن جریــان در نقطــۀ مــورد نظــر
میــدان الکتریکــی ایجــاد کــرده و بــه ایــن وســیله فعالیــت
نورونهــا را تنظیــم میکنــد .ایــن شــیوه بــه دلیــل توانائــی
بــاال در تحریــک انتخابــی سیســتم اعصــاب مرکــزی بســیار
شــناخته شــده اســت ( .)14در ایــن پژوهــش ده جلســه
درمــان  TDCSبــرای افــراد گــروه آزمایشــی برگــزار شــد.
در روز اول درمــان ،درمانگــر ،مراجــع را از رونــد جلســات و
نحــوۀ اســتفادۀ دســتگاه مطلــع ســاخت .نحــوۀ درمــان بــه ایــن
صــورت بــود کــه الکتــرود مشــکی وســط پیشــانی و الکتــرود
قرمــز ســمت چــپ جمجمــه را بــا شــدت جریــان  2آمپــر
تحریــک میکردنــد .تعــداد ایــن جلســات درمانــی  10جلســه
بــود کــه هــر جلســه درمــان تقریبــاً  20دقیقــه بــه طــول
میانجامیــد .فاصلــۀ زمانــی بیــن جلســات  48ســاعت بــود و
درمــان بــه طــور کلــی  30روز طــول کشــید.

یافتههــای توصیفــی :همانطــور کــه در جــدول  1مشــاهده
میشــود ،خصوصیــات جمعیتشــناختی دو گــروه بــه تفکیــک
گــروه ،شــرایط ســنی و ســطح تحصیــات ارائــه شــده اســت.
قبــل از اجــرای آزمــون تحلیــل کوواریانــس ،مفروضههــای
مــورد نیــاز بــرای انجــام تحلیــل کوواریانــس مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد کــه از مفروضــات تخطــی نشــدهاند.
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هدــف پژوهـ�ش حاضــر بررســی تأثیـ�ر درمــان  TDCSبــر
بهب��ود س�لامت روان جانباــزان اعص��اب و روان اســت .نتایــج
تحلیــل کوواریانــس یــک راهــه نشــان داد کــه بیــن نمرههــای
پسآزمــون ســامت روان در گروههــای آزمایشــی و گــواه بــا
کنتــرل پیشآزمــون تفــاوت معن ـیداری وجــود دارد .یعنــی
جلســات درمــان  TDCSبــر بهبــود ســامت روان جانبــازان
اعص�اـب و روان اثــر معنــیداری داشــته اســت .نتیجــۀ ایــن
پژوهــش بــا نتایــج تحقیقــات ( )1و ( )2همس��و میباش��د .در
مطالعــۀ دیگــری کــه بــا اســتفاده از یــک مــدل کامپیوتــری
انجــام دادنــد ،دریافتنــد کــه تــوان شــدت جریــان در قشــر
بــه عوامــل انــدازه ،قطبیــت و مــکان الکتــرود بســتگی
دارد .تقریبــاً  45درصــد جریــان اعمــال شــده ،بــه ســطح
قشــر میرســد .بــرای تحریــک شــم (تحریــک ســاختگی)،
الکترودهــا در همــان جایــی قــرار میگیــرد کــه در تحریــک
واقعــی گذاشــته میشــود و شــدت جریــان در ابتــدای هــر
دو نــوع تحریــک واقعــی و شــم افزایــش مییابــد .امــا در
حالــت شــم ،تحریــک بهتدریــج پـس از چنــد ثانیــه خامــوش
میشــود .آزمودنیهــا قــادر بــه تشــخیص جلســات اصلــی
و ش��م نخواهن��د ب�وـد .پارامترهــای فیزیکــی  TDCSشــامل
شــدت جریــان ،مــکان تحریــک ،انــدازۀ الکتــرود ،مــدت زمــان
تحریــک و قطبیــت جریــان (آنــد یــا کاتــد) ،هــر کــدام موجب
تأثیــرات متفاوتــی میشــوند .مهمتریــن پارامترهــای مؤثــر
در عملکــرد  TDCSبــه شــرح زیــر هســتند )1 :شــدت جریــان
 )2شــکل و انــدازۀ الکتــرود  )3محــل قرارگیــری الکتــرود )4
طــول برقــراری جریــان (.)3
در مطالعــۀ فیســرا و همــکاران ( )10بررســی تأثیــر تحریــک
الکتریکــی مســتقیم از روی جمجمــه بــر کنتــرل شــناختی در
طــول تنظیــم هیجانــی پرداختنــد .ایــن نتایــج نشــان داد کــه
 TDCSمیتوانــد باعــث تســهیل در ارزیابــی شــناختی در دو

ایــن پژوهــش دارای محدودیتهایــی اســت .از جملــه :تعمیــم
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بــه افــراد عــادی میبایســت
بــا احتیــاط کامــل عمــل کــرد .اندازهگیــری مکــرر بــا یــک
پرسشــنامه ،شــاید در صحــت نتایــج پژوهــش تأثیــر داشــته
باشــد .نداشــتن مرحلــۀ پیگیــری جهــت بررســی اثربخشــی
درمــان  TDCSبــر بهبــود ســامت روان جانبــازان در
بلندمــدت ،از محدویتهــای دیگــر ایــن پژوهــش میباشــد.
پیشــنهاد میشــود کــه نقــش درمانــی  TDCSبهعنــوان
یکــی از راهبردهــای درمانــی مــورد توجــه قــرار دهنــد و
کارگاههــای آموزشــی در ارتبــاط بــا بهکارگیــری صحیــح ایــن
نــوع درمــان ارائــه گــردد.
4141
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بحث و نتیجهگیری

از ای��ن رو میتــوان گف��ت کـ�ه درمــان  TDCSباعــث بهبــود
س�لامت روان جانب�اـزان اعص��اب و روان شـ�ده اس��ت .لــذا
میتـ�وان ب��ا بهــ کارگیــری درمــان  ،TDCSســامت روان
جانب��ازان اعص��اب و روان را ارتق��اء داد .بــه نظــر میرســد
قشــر پیشــانی و چــپ در ســامت روان افــراد نقــش مهمــی
ایف��اء میکنــد .از ایــن رو بــا تحریــک الکتریکــی ایــن قســمت
از مغــز میتــوان بــه رونــد بهبــود ســامت روان افــراد کمــک
زیــادی کــرد .از ایــن رو درمــان  TDCSرا میتــوان در بهبــود
ســامت روانــی جانبــازان اعصــاب و روان بــه کار گرفــت .البتــه
راه دســتیابی بــه ســامت روان منحصــر بــه درمــان TDCS
نیســت ،چنانکــه در مجمــوع از تحقیقاتــی کــه اثــرات TDCS
را بــر روی قشــر پیــش پیشــانی پشــتی -جانبــی افــراد ســالم
و همچنیــن افــراد دچــار بیماریهــای روانپزشــکی بــه کار
بردهانــد ،میتــوان دریافــت کــه ایــن روش یــک روش مؤثــری
در ارتقــاء حافظــۀ کاری هــر دو گــروه بــوده و بــرای مقاصــد
مختلــف میتــوان از آن اســتفاده کــرد .قابــل توجــه اینکــه،
در مطالعــات متاآنالیــز ایــن گونــه نتیجهگیــری میشــود کــه
برخــاف ســایر روشهــای تحریــک الکتریکــی مغــز کــه هــر دو
عامــل ســرعت و دقــت در حافظــۀ کاری را افزایــش میدهنــد،
 TDCSعمدتــاً در بــاال بــردن ســرعت در انجــام کار بیشــتر
مــورد تأثیــر بــوده تــا دقــت عمــل (.)9
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نمــودار  -1اثــر درمــان تحریــک مســتقیم جــدار جمجمــۀ مغــز بــر بهبــود ســامت
روان جانبــازان اعصــاب و روان.
* اختــاف معنــیدار بیــن گــروه آزمایشــی و گــروه گــواه در اســتفاده از درمــان
مســتقیم مغــز از ورای جمجمــه و میانگیــن گــروه آزمایشــی و گــروه گــواه بــه
ترتیــب ( 184/875و  )278/125میباشــد .از آنجــا کــه ســطح معنــیداری
( )P=0/014میباشــد ،میتــوان گفــت کــه جلســات درمــان  TDCSبــر بهبــود
ســامت روان جانبــازان اعصــاب و روان اثــر مثبــت داشــته اســت.

جهــت افزایــش یــا کاهــش پاس ـخهای هیجانــی متناســب بــا
اهــداف تنظیــم هیجانــی گــردد .ایــن یافتــه شــواهد بیشــتری
بــرای توانایــی بالقــوۀ  TDCSبهعنــوان ابــزاری بــرای تعدیــل
کــردن ارزیابیهــای شــناختی فراهــم آورده اســت .همچنیــن
در یــک پژوهــش فراتحلیــل خــود ،بــه بررســی تحریــک
الکتریکــی مســتقیم از روی جمجمــه در درمــان افســرگی
اساســی پرداختنــد ( .)6نتایــج حاکــی از آن بــود کــه بــا
ضریــب اطمینــان  95درصــد تحریــک الکتریکــی مســتقیم
از روی جمجمــه بــه صــورت فعــال تأثیــرات بیشــتری بــر
کاهــش عالیــم افســردگی اساســی دارد .هرچنــد فراتحلیــل
صــورت گرفتــه مطالعــات اندکــی را مــورد بررســی قــرار داده
بــود کــه آن هــم از نظــر نــوع مطالعــه و روش مطالعــه متفــاوت
بودنــد و گروههــای نمونــه نیــز در هــر مطالعــه انــدک بودنــد،
بــا ایــن حــال ،محققیــن چنیــن نتیجــه گرفتنــد کــه TDCS
شــاید بتوانــد بهعنــوان ابــزاری در فراینــد درمــان افســردگی
مشــارکت داشــته باشــد ،هــر چنــد ایــن مســئله نیازمنــد تعیین
پروتکلهــای دقیقتــر و مطالعــات بیشــتر میباشــد (.)7
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محمدحســینی بــرای انجــام یــک پــروژۀ تحقیقــی پایــان نامــۀ
کارشناســی ارشــد روانشناســی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
 لــذا از همــۀ جانبــازان شــرکت کننــده در.یاســوج میباشــد
.طــرح و آقــای دکتــر محمدحســینی قدردانــی میشــود

تشکر و قدردانی
ایــن پژوهــش حاصــل همــکاری بیمارســتان تخصصــی
 دکتــر،ســلمان فارســی یاســوج و روانپزشــک متعهــد آن
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