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 به مبتال بیماران  حافظه عملکرد افزایش بر رفتاری -شناختی درمانی روان بخشی اثر بررسی

 اسکیزوفرنی

  باف شعر آقامحمدیان رضا حمید دکتر ، منش رضائی باقر

 چکیده

 می ایجاد مبتال، افراد فردی درون و خانوادگی فردی، بین روابط در را مشکالتی که ها پریشی روان دسته از است بیماری اسکیزوفرنی،

 عوامل یا و ژنتیکی منشاء تواند می که شناخت و تفکر حوزه در اختالل به میشود مربوط مسائل عمده بیماران این شناسی آسیب در. کند

 .است رفته کار به پژوهش این در بیماران، حافظه عملکرد افزایش هدف با رفتاری -شناختی درمانی روان بنابراین .باشد داشته محیطی

 توانبخشی و نگهداری مرکز در  بستری اسکیزوفرنی بیماران بروی  93  زمستان و پاییز در که است تجربی نیمه پژوهش یک طرح این

 در و انتخاب تصادفی شیوه به بیماران از نفر 8 پژوهش این در. گرفت صورت مشهد شهرستان در( بانوان ویژه) عاطف روانی مزمن بیماران

بر  ها، آزمون میان مدت طول در و آمد عمل به آزمون پس و آزمون پیش گروه دو هر از سپس. گرفتند قرار آزمایش و کنترل گروه دو

 بالینی حافظه آزمون ها، داده آوری جمع ابزار. گرفت صورت رفتاری-شناختی ای جلسه 8 درمانی برنامه آزمایش، گروه بیماران روی

 .شدند تحلیل و تجزیه spss افزار نرم از استفاده با ها داده و بوده(  ایرانی نسخه)وکسلر 

-شناختی درمانی روان که داد نشان ویتنی من U آماری آزمون از استفاده با گروه دو آزمون پس و آزمون پیش های نمره نتایج تحلیل

 حافظه عملکرد افزایش در رفتاری-شناختی درمانی روان .دارد اسکیزوفرنی بیماران حافظه عملکرد افزایش بر داری معنا تاثیر رفتاری،

 .است موثر اسکیزوفرنی، بیماران

 .حافظه رفتاری،-شناختی های درمان اسکیزوفرنی،: واژگان کلیدی
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Abstract 

Schizophrenia is a kind of psychosis which creates problems in the inter-personal, intra-personal 

family relations. The pathology of these patients is associated with the disorder in thinking and 

understanding of issues that have a genetic origin or environmental factors. Therefore, the cognitive-

behavioral therapy is used in this study in order to increase memory performance of patients. 

This study benefits a quasi-experimental research design. It was conducted on schizophrenic patients 

hospitalized in ‘Atef’ maintenance and rehabilitation center of chronic psycho patients' (women only) 

in the fall and winter of 2013 in the city of Mashhad. In this study, 8 patients were randomly selected 

and were categorized as experimental and control groups. Then, a pre-test and post-test was 

administered on both groups. During the mid-tests, 8 sessions of cognitive-behavioral treatment 

program was performed on the patients of experimental group. Tools for data collection consists of 

clinical Wechsler Memory Scale (Iranian version), and data were analyzed using SPSS. 

Analysis of the scores of pre-test and post-test results of the two groups using the Mann-Whitney U 

test showed that cognitive-behavioral therapy, has a significant effect on increasing the memory 

functioning in schizophrenia patients. 

Cognitive-behavioral therapy enhances memory functioning in schizophrenia patients, effectively. 

Keywords: Schizophrenia, cognitive-behavioral therapy, memory. 
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 مقدمه

. اختالالتی که امروزه با عنوان اسکیزوفرنیا شناخته می شوند، در گذشته با عنوان کلی جنون یا دیوانگی از آنها نام برده می شد

از زمان های قدیم سوء برداشت هایی از این اختالل وجود داشته است که در حال حاظر هم در برخی از فرهنگ های بدوی، 

در آن ایام بروز . های گذشته، ابتال به این اختالل، ننگ و عار شمرده می شد در زمان(. 009 گلین، ) این طرز تلقی وجود دارد

میالنی )این اختالالت را به علت نفوذ قدرت های ماورای قدرت انسانی و عوامل طبیعی مانند خورشید، ماه، رعد و برق در بدن 

ی از حلول شیطان و یا تسخیر جسم از سوی ارواح خبیثه می ، یا در مصر باستان و اروپای قرون وسطی آن را ناش(930 فر، 

و با شروع درمان های اخالقی و انسانی، وضعیت  3 و اوایل قرن  8 اما از اواخر قرن (. 333 میلون و همکاران، )دانستند 

                                             (.       98 سادوک و سادوک، )پرچمداران این نهضت، پینل، توک، کیاروگی و راش، بودند . بهبود یافت

قبل از ایجاد مدل های . منابعی موجود است که اظهار می دارد بین محیط خانواده و ابتال به اسکیزوفرنیا رابطه وجود دارد    

است دیاتز برای ادغام عوامل زیست شناختی، روانی اجتماعی و محیطی، شخص ممکن –طبق مدل استرس)دیاتز–استرس

و دیگر مفهوم ( آسیب پذیری داشته باشد که تحت تاثیر یک عامل استرس زا ممکن است بروز عالئم اسکیزوفرنی را فراهم کند

یکی از آنها تنها بر علت . روانشناختی، دو مکتب در مورد علت اسکیزوفرنیا وجود داشت -رفتاری و  زیستی–سازی های زیستی

بیرچوود و )دیگر توجهی نداشت و دیگری تنها به فاکتور های روانشناختی توجه داشت  زیستی تاکید داشت و به فاکتورهای

                       (.                                                                                                                           331 تاریر، 

رفتاری است که نشانه های آن غالبا در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی –سکیزوفرنیا نوعی بیماری مغزیدر منابع جدید، ا    

افراد مبتال به اسکیزوفرنی به فشارهای وارده بر زندگی حساس هستند و عواطف، نحوه تفکر، احساسات، حواس . بروز میکند

خدابخشی و همکاران، )ر وی تحت تاثیر بیماری قرار می گیرند و رفتا( دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کردن و چشیدن: مثل)

آسیب های مغزی و ناهنجاری فعالیت شیمییایی مغز، یکی از عوامل مهم در اختالل عملکرد حافظه می باشد که از (. 981 

حافظه به طور گسترده شکایات مربوط به (. 981  ار، گ ن  ره ه چ)جمله اختالالت تفکر و شناختی در بیماران روان پریش است 

، (009 ؛ به نقل از مارنات،  00 ؛ وسترینگ و همکاران،  00 آدامز و همکاران، )ای با اختالالت افسردگی، اضطراب 

، ناتوانی (338 هاوکینز، )، آسیب سر (009 ؛ به نقل از مارنات،  00 ؛ بل و همکاران، 333 هاوکینز و همکاران،)اسکیزوفرنیا 

 .                                                                                                        ار گرفتن در معرض سموم عصب گرا مرتبط استو قر های یادگیری

  و تمرکز عدم در را مشکالتی و بوده درگیر آن با اسکیزوفرنی بیماران که است مسائلی جمله از حافظه عملکرد در اختالل     

 فعالیت بیماران این که داشت توجه نکته این به توان می: مثال عنوان به است، آورده بوجود برایشان اطالعات، بازیابی در ناتوانی

 به. هستند ناآگاه کامال آن از مدت، بلند حافظه در انتقال توانایی عدم و کاری حافظه نقسان بعلت که می دهند انجام را هایی

 به و گشته سردرگمی دچار دهد، انجام باید را کاری چه یا رفته باید کجا نمی داند و شده خارج منزل از که فردی :مثال عنوان

انباشته  منفی باورهای شدن فعال از شده، تحریف تفاسیر یا منفی افکار که می شود تصور همچنین .می رود نامعلوم مکانی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (.989 قنبری، شمشادی، روشن، )پذیرندمی تاثیر مدت، بلند حافظه شده در

 از بتوانند تا داد افزایش بیماران این در را حافظه عملکرد بتوان رفتاری،-شناختی درمانی روشهای از استفاده با که است امید

 و آگاهی افزایش با همچنین کرد جلوگیری می باشد، روزمره های فعالیت در سردرگمی صورت به که بیماران این مشکالت

با توجه به مطالبی که بیان شد در این  .کرد کنترل بیماران این در را شنیداری و دیداری توهمات می توان حافظه کنترل

رفتاری را بر افزایش حافظه بیماران -پژوهش بر آن شدیم تا اثر بخشی پرکاربرد ترین روان درمانی یعنی درمان ها شناختی

 .کنیماسکیزوفرنی، بررسی 
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 روش

 رفتاری علوم تحقیقات در معموال. کنترل گروه با آزمون پس – آزمون پیش نوع از است آزمایشی شبه پژوهش، طرح    

 طرح کرد، استفاده تصادفی انتخاب از آنها در نتوان که آزمایشی های طرح به. است دشوار تصادفی انتخاب روش از استفاده

 واقعی های آزمایش از کاملی نیمه های طرح آزمایشی، شبه های طرح(. 938  همکاران، و سرمد) گویند می آزمایشی شبه

 انسانی علوم واقعی دنیای در که هایی محدودیت به توجه با. دارند را درونی اعتبار های مالک از برخی کنترل توانایی و هستند

 به مختلف های گروه یا شرایط در ها آن انتساب و ها آزمودنی انتخاب در پژوهشگر توانایی مانند است، پژوهشگر روی  پیش

 پس و آزمون پیش طرح (.981  دالور،)رسد می نظر به ضروری انسانی علوم های پژوهش در طرح این از تصادفی، شیوه

 این در. گیرند می قرار سنجش مورد بار دو گروه دو هر که شود می تشکیل کنترل و آزمایش گروه دو از کنترل گروه با آزمون

 جامعه .اند شده گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به حافظه و مستقل متغیر عنوان به رفتاری-شناختی های درمان تحقیق

 شهر در ،(بانوان ویژه) عاطف روانی مزمن بیماران توانبخشی و داری نگه مرکز اسکیزوفرنی بیماران از نفر  9 آماری، شامل

 بیماران حافظه افزایش بر رفتاری-شناختی های درمان اثربخشی تحقیق منظور به آماری، نمونه .باشند می  93  سال مشهد،

 8 آنها ازمیان و انتخاب عاطف روانی مزمن بیماران توانبخشی و داری نگه مرکز در بستری زن بیماران از نفر  9 اسکیزوفرنی،

 است ذکر شایان. شدند جایگزین تصادفی طور به ،(نفر 1 گروه هر) کنترل و آزمایش گروه دو به و انتخاب بالینی ارزیابی با نفر

. بود دسترس در گیری نمونه نوع از گیری نمونه روش. اند بوده دارویی درمان تحت مداخله، طول در و قبل فوق، بیماران که

 بیشترین که بیمار 8 عاطف، روانی مزمن بیماران توانبخشی و داری نگه مرکز اسکیزوفرنی بیماران میان از پژوهش انجام برای

 بالینی حافظه آزمون از تحقیق این انجام منظور گیری، به اندازه ابزارهای .شدند انتخاب تصادفی طور به اند، داشته را شرایط

 منتشر بود، شده طراحی وکسلر دیوید توسط که 311  سال در آن اولیه نسخه از آزمون این .است شده استفاده وکسلر،

 نسخه در روانشناختی بنگاه 383  سال در. گرفت صورت اصالحاتی 331  سال در راسل اولیه کوششهای با آزمون این. گردید

 قویتر سنجی روان ی ها ویژگی با ابزاری وسیله، این به تا کرد هنجاریابی مجدداَ و داد صورت را هایی نظر تجدید آن قدیمی

 کالمی، حافظه تمرکز،/ توجه عمومی، حافظه شامل مرکب، نمره 1 آن از که بود آزمون خرده    دارای آزمون، این .بسازد

 های کارکرد ارزیابی در را توجهی قابل های پیشرفت مقیاس این کل، در. آمد می دست به تأخیری یادآوری و دیداری حافظه

 آمریکا جامعه 331  سال سرشماری اطالعات اساس بر و نفری 10   نمونه یک روی بر آزمون این .شد باعث حافظه

 خرده 8  دارای مقیاس این دارای گرفته صورت نظرهای تجدید تمامی با حاضر حال آزمون، در ساختار .است شده هنجاریابی

 می بدست شاخص نمره 8 آن، اولیه مقیاس خرده    از و بوده( اختیاری مقیاس خرده 3 و اولیه مقیاس خرده   ) مقیاس

 درونی همسانی روشهای از پایایی تعیین منظور به .است شده تهیه سال 83 تا 1  از سنی گروه سیزده در آزمون این. آید

 کرونباخ آلفای ضریب اولیه، های مقیاس خرده درونی همسانی ارزیابی برای. شد استفاده کردن نیمه دو و( کرونباخ آلفای)

 اعتبار منظور به(. 988  ساعد، و مرادی) گردید محاسبه اولیه مقیاس خرده    در نفر 11  از آمده دست به های داده

 و مقیاس، مختلف های شاخص و ها مقیاس خرده بین متقابل همبستگی مالکی، اعتبار روش از سوم، نسخه – وکسلر مقیاس

 همبستگی روش، این در که دارد اشاره مالکی اعتبار طریق از پایایی ضریب محاسبه به که شد استفاده اکتشافی عاملی تحلیل

 پژوهش، در این .گردید محاسبه پیرسون گشتاوری همبستگی از استفاده با آزمون های شاخص و ها مقیاس خرده نمرات

 آنها از گروه یک بروی که تفاوت این با شد انجام آزمون پس و آزمون پیش گروه دو هر بروی. گرفتند قرار گروه دو در بیماران

 ای مداخله دیگر گروه و گرفت صورت جلسه،   ای هفته صورت به جلسه 8 در درمانی مداخله آزمون، پیش اجرای از پس

 سطح دو در spss فرم از پژوهش های فرضیه بررسی جهت همچنین و آماری های داده تحلیل و تجزیه جهت .نکردند دریافت

 که میباشد نمونه تعداد پارامتریک های آزمون های فرض پیش مهمترین از یکی. است شده استفاده استنباطی و توصیفی آمار

 متغیرهای برای( پارامتریک غیر شرایط در) کوواریانس تحلیل اجرای نبودن مجاز نتیجه در و نمونه تعداد بودن کم به توجه با

 استفاده دارد، کاربرد پژوهش این در ها داده تحلیل برای که ویتنی من یو آزمون از آن، های مقیاس خرده همچنین و حافظه،

 .است شده
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 یافته ها

 به مبتال بیماران  حافظه عملکرد افزایش بر رفتاری-شناختی درمان اثربخشی از حاصل های یافته بخش این در    

 .گیرند می قرار استنباطی و توصیفی تحلیل و تجزیه مورد اسکیزوفرنی،

 

 آماره های توصیفی متغیر عملکرد حافظه در دو گروه

 پس آزمون پیش آزمون  

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین متغیر 

 5/7 55/07 55/7 5/07 حافظه فوری شنیداری 

 4/8 55 57/8 5/58 حافظه فوری دیداری آزمایش

 57/8 55/860 55/7 855 حافظه فوری 

 5/8 05/20 78/8 5/25 حافظه تاخیری شنیداری 

 86/5 54 76/7 05/06 حافظه فوری دیداری 

 76/5 05/42 52/8 47 حافظه بازشناسی شنیداری تاخیری 

 65/4 5/865 00/2 55/847 حافظه عمومی 

 05/54 55/27 57/8 5/56 حافظه فعال 

 65/0 262 55/5 05/250 عملکرد کلی حافظه 

      

 78/8 5/08 5/7 05/07 حافظه فوری شنیداری 

 76/5 55/55 02/8 5/58 حافظه فوری دیداری 

 56/2 05/852 57/8 55/855 حافظه فوری کنترل

 62/8 25 48/8 22 حافظه تاخیری شنیداری 

 8 5/05 76/7 55/06 حافظه فوری دیداری 

 5/5 05/47 57/5 55/47 حافظه بازشناسی شنیداری تاخیری 

 75/4 55/854 5/4 57/847 حافظه عمومی 

 26/5 05/54 08/8 05/55 حافظه فعال 

 07/87 5/225 57/0 5/250 عملکرد کلی حافظه 

معیار متغیر عملکرد حافظه و زیر مولفه های آن در دو زمان همانگونه که مالحظه می شود،  میانگین و انحراف     

  .پیش آزمون و پس آزمون در گروه های آزمایش و کنترل در جدول باال نمایه شده است
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 نتایج آزمون یو من ویتنی برای مقایسه نمرات تفاضل میانگین عملکرد حافظه ، پیش آزمون و 

 پس آزمون در دو گروه

 وضعیت فرضیه صفر ویتنیآماره یومن  متغیر

 رد فرض صفر 757/7 حافظه فوری شنیداری

 رد فرض صفر 757/7 حافظه فوری دیداری

 رد فرض صفر 757/7 حافظه فوری

 رد فرض صفر 757/7 حافظه تاخیری شنیداری

 رد فرض صفر 757/7 حافظه فوری دیداری

 رد فرض صفر 757/7 حافظه عمومی

 صفررد فرض  757/7 حافظه فعال

 رد فرض صفر 757/7 عملکرد کلی حافظه

 

پس آزمون در دو گروه و همه /دهدکه نتایج آزمون یو من ویتنی برای مقایسه تفاضل میانگین پیشجدول باال نشان می    

بدین صورت که تفاوت حاصله در اثر مداخالت انجام شده بر متغیر عملکرد حافظه و زیر . خرده مقیاسها، معنادار شده است

راین می توان نتیجه گرفت که مداخالت، اثربخشی بناب. مقیاس های آن موجب افزایش معنادار در گروه آزمایش شده است

 .  اندافزایش عملکرد حافظه بیماران اسکیزوفرنی داشته  (Umnv=0/029, p<0/05)معناداری بر 

 گیری نتیجه بحث و 

در این پژوهش سعی بر آن شده تا اساسی ترین مشکل شناختی یعنی حافظه که در بیماران اسکیزوفرنی دچار اختالل در     

باشد، بررسی گردد و همچنین با توجه به این نکته که عدم تمرکز بیشترین مشکل را در اختالل عملکرد حافظه عملکرد می

ر پیش آزمون کامال مشهود بود، بر همین اساس درمان بر اساس تقویت مهارت بویژه حافظه کاری بیماران ایجاد کرده که د

از روش های آرام سازی همراه با موسیقی به جهت تخلیه فکر از افکار مزاحم، . ریزی گردید های شناختی توجه و تمرکز، پایه

ستفاده گردید و نتایج پس آزمون بعد از ، ا(رفتاری-با پایه درمان های شناختی) شمارش معکوس و غیره: تمرینات تمرکز مانند

باید به این نکته اشاره کرد که . جلسه درمان، اثر بخشی مطلوبی را نشان داد و فرضیه پژوهشگر را مورد تایید قرار داد 8

گر باعث توانایی درمانگر در برقراری ارتباط با بیماران، بسیار در پیشبرد درمان کمک کرد و این ارتباط خوب بیمار با درمان

 .رفتاری، کمک کند-گردید تا همکاری بیماران درجلسه درمان، به اثر بخشی بیشتر روان درمانی شناختی
از آنجا که پیامدهای رفتاری بیماران اسکیزوفرنی در مسائل شناختی، طیف وسیعی از مشکالت بیماران را تشکیل می دهد،     

اثر طوالنی مدت داروهای آنتی سایکوتیک، مشکالتی در حوزه . شندرفتاری می توانند کمک کننده با-مداخالت شناختی

نتایج حاصل از این پژوهش باعث شده تا با به چالش کشاندن افکار، باورهای هذیانی و توهمان و . شناخت ایجاد می کند

-به شیوه شناختی ،(بر اساس برنامه درمانی طرح ریزی شده)همچنین استفاده از تکنیک های آرام سازی و افزایش تمرکز 

 .  رفتاری، اثر بخشی معناداری را در افزایش عملکرد حافظه بیماران نشان دهد
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  منابع فارسی

فصلنامه . مقایسه باور های فراشناختی در بیماران اسکیزوفرن، اختالل اضطراب منتشر و افراد بهنجار(. 981 . )ابوالقاسمی، ع، کیامرثی آ، ایرانپور، چ-

 .  -3 ،  رفتاری، تحقیقات علوم 

 .انتشارات رشد: زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران، تهران(. 933 . )اتکینسون، ر؛ اتکینسون، ر؛ اسمیت، ا-

 .تهران دانشگاه انتشارات: فرد، تهران خدایاری محمد ترجمه رفتاری، شناختی مشاوره(. 981 ) .د استفان، ج؛ استرادلینگ،  ج؛ اسکات،-

. شاهد گروه با مقایسه در آمفتامین مت مصرف از ناشی سایکوز به مبتال بیماران در شناختی کارکردهای(. 930 ) .ح فراهانی، ؛شریعت، ا؛ اقتداری،-

 .930  زمستان ،1 شماره، 9  سال شناختی، علوم های تازه فصلنامه

 . نورپردازان نشر: تهران. فراشناخت نطریه آموزشی کاربردهای و نظری مبانی(. 933 ) .م احدیان، م؛ زاده، آقا-

رفتاری کاهش اظطراب در درمان عقاید پارانوئید و -اثربخشی فنون شناختی(. 983 . )امیر پور، ل؛ طباطبایی، م؛ مدرس غروی، م و حسن آبادی، ح-

 .  -1 ،  روانشناسی بالینی، مجله . هذیان های گزند و آسیب دو بیمار مبتال به اسکیزوفرنیای پارانوئید

 .دانژه نشر: تهران حسینی، فرید فرهاد و فتی الدن ترجمه. آن از فراتر مبانی و مبانی درمانی شناخت(. 930 ). بک، ج-

منصوری شناخت درمانی و اصول و مفاهیم ماورای آن، ترجمه محمد رضا محمدی، هوشمند کهن زاد، نرگس جوشقانی، عبد الرضا (.  93 . )بک، ج-

 .راد، تهران انتشارات ارجمند

 در 930 -911   ای ه ال س  طی ا ی رن زوف ی ک اس  ه ب ال ت ب م  اران م ی ب  اول  ه درج  ان گ ت س واب در ا ی رن زوف ی ک اس  الل ت اخ  وع ی ش  ی ررس ب؛ (931 )  ن س ح م ، ی ت ش ه ب -

 .انستیتو رانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران؛  ران ه ت  ی ک زش پ روان و ت ی ت س ان

 .1 شمارۀ ،1 سال شناختی، علوم های تازه. درمانی شناخت و فراشناخت بر تحلیلی(.  98 ) .ا بیابانگرد،-

 آزیتا و بریقن قاسم، روشن رسول ترجمه. شخصیت اختاللهای و پریش روان بیماران شناختی درمانی روان(. 989 ) .پ گوری، مک ک؛ پریس،-

 .نشر به انتشارات: مشهد شمشادی،

 .ترجمه مهرداد فیروزبخت، ویراست ششم، تهران، انتشارات ویرایش. روانشناسی فیزیولوژیک(. 930 . )پینل، ج-

ا، پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد،  ی رن زوف ی ک اس  اران م ی ب  ی دگ زن  ره روزم  ای ه ت ی ال ع ف ر ب  ی ت اخ ن ش  ص ای ق ن ر ی اث ت  ی ررس ب؛ (981 )ن  ار، گ ن  ره ه چ-

 .ایران پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی، علوم دانشکده

ری و مقایسه بیماران مبتال به اسکیزوفرنی پارانوئید، اسکیزوفرنی غیر پارانوئید و افراد سالم در حافظه یاد آو(. 988 . )چلبیانلو، غ و گودرزی، م-

 . 3-30، 1 پژوهشی روانشاسی دانشگاه تبریز، -فصلنامه علمی. بازشناسی

 .سمت انتشارات :تهران .سایکوفیزیولوژی و نوروسایکولوژی (. 98 . )م خداپناهی،-

مجله روانپزشکی و . اسکیزوفرنیاتاثیر فعالیت موسیقایی بر حافظه و توجه در (. 981 . )خلف بیگی، م؛ بیان زاده، ا؛ زاده محمدی، ع و شفا رودی، ن-

 .91 -19 ، 9روانشناسی بالینی ایران، 

-38)  ای ه  ال س در  وی ف ص  واب ن د ی ه ش  ان ت ارس م ی ب در  ده ش  ری ت س ب  ک ی رن زوف ی ک اس  اران م ی ب در  ظه اف ح  الل ت اخ  ی راوان ف  ی ررس ب ؛(980 . )د م ح م ار، ک ت درس-

 .پزشکی تهران علوم نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان. (33

انتشارات : رفتاری، ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده و حسن حمید پور، چاپ اول، تهران-آموزش درمان شناختی(.  93 . )رایت، ج؛  باسکو، م و تیز، م-

 .ارجمند
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ترجمه آتوسا فرمند و حبیب اهلل قاسم . رفتار درمانی شناختی برای بیماران شدید روانی(. 930 . )رایت، ج؛ تورکینگتون، د؛ کینگدان، د و باسکو، م-

 .انتشارات ارجمند: زاده، چاپ اول، تهران

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران علوی، کامران سید و افروز غالمعلی ترجمه. نوجوانان رفتاری شناختی درمان و ارزیابی روشهای(.  98 ) .م زارب-

 .ارجمند انتشارات: تهران. پور حمید حسن ترجمه بزرگساالن، برای تحولی درمانی شناخت(. 988 ) .م زارب-

. یادآوری و بازشناسی های آزمون در روزمره حافظۀ عملکرد بر ها سئوال مفهومی بافت تأثیر(.  93 ) .ع م؛ اچاک، اللهی، فرج م؛  ح؛ سرمدی، زارع،-

 . 93  پاییز ،9 شماره ،1  سال شناختی، علوم های تازه فصلنامه

 .انتشارات ارجمند: روانپزشکی بالینی، ترجمه فرزین رضاعی، تهران/ علوم رفتاری : خالصه روانپزشکی(. 930 . )سادوک، ب-

 .انتشارات ارجمند: راندستنامه روان پزشکی بالینی، ترجمه محسن ارجمند، فرزین رضاعی، نادیا فغانی جدیدی، چاپ دوم، ته(. 930 . )سادوک، ب-

 پژوهشی – علمی ماهنامه دو. دانشجویان در سوم نسخه، وکسلر حافظه مقیاس سنجی روان های ویژگی بررسی(. 983 ) .ع ر؛ مرادی، ا؛ روشن، ساعد،-

 .983  آبان ، 9 شماره جدید، دوره پانزدهم، سال شاهد، دانشگاه

ا، پایان نامه برای دریافت مدرک کاشناسی ارشد،  ی رن زوف ی ک اس  م الئ ع  ش اه ک در  ی ت اخ ن ش  ای رده ارک ک  ی ش خ ب وان ت ر ی اث ت . ( 98 )ژه  ی ن م ، ی ه ال  ف ی س-

 .ایران پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی، علوم دانشکده

 .پادرا نشر: تهران جاللی، احمد سید ترجمه. شناختی رفتاری درمان(. 981 ). گ سیمون،-

 . نور پیام دانشگاه انتشارات :تهران. نوروپسیکولوژی مقدمات(.  981 . )ا، علیپور-

 .انتشارات سمت: رشد شناختی، ترجمه فرهاد ماهر، تهران(. 933 . )فالول، ا، ج-

 .انتشارات ارجمند: تهران. مجموعه مقاله های سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران)نوروپسیکولوژی شناختی (. 981 . )قاسم زاده، ح-

مجله . مقایسه نگه داری توجه در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی پارانوئید، آشفته و بهنجار(. 988 . )قربانی، م؛ ملک پور، م؛ نشاط دوست، ه و مولوی، ح-

 .11-33،  روانشناسی بالینی، 

انتشارات تیمور : ابراهیم صفر زاده و پونه حشمتی، ویراست اول، تهران، ترجمه امیر 001 روانپزشکی آکسفورد (. 981 . )گلدر، م؛ مایو، ر؛ گدس، ج-

 .زاده

  .انتشارات روان :نقشبندی، تهران  رضا حمید برواتی، شاهی حسین ترجمه ؛درمانی خانواده؛ (983 . )ا گلدنبرگ،-

 .انتشارات دانشگاه شاهد: احمد غضنفری، تهرانروانشناسی فیزیولوژی، ترجمه اسماعیل بیابانگرد، احمد علی پور و (. 931 . )کاالت، د-

؛ پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم  زی غ م  ب ی آس و ا ی رن زوف ی ک اس در  ظه اف ح  الل ت اخ  ی ق ی طب ت  ی ررس ؛ ب (918 . )ی وس م ، ی اف ک-

 .   پزشکی تهران

 .انتشارات ارجمند: فعال سازی رفتاری، ترجمه مصلح میرزایی و صمد فریدونی، چاپ اول، تهران (. 93 . )کانتر، ج؛ بوش، آ؛ راش، ل-

 انتشارات: تهران زاده، قاسم اهلل حبیب ترجمه. روانی های اختالل درمان در کاربردی راهنمای شناختی درمانی رفتار(. 989 ) .ک ه؛ کالرک، کرک،-

 .ارجمند

 انتشارات سمت: تهران. رویکرد شناختی: شناسی حافظه و یادگیریروان (. 989 . )کرمی نوری، ر-

: تهران کاویانی، حسین ترجمه. شناختی درمانی رفتار کاربردی های روش و دانش  رفتاری – شناختی های درمان(. 981 ) .ج فربورن د؛ م، کالرک-

 .کاویان مهر انتشارات
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ا، پایان نامه  ی رن زوف ی ک اس  ه ب ال ت ب م  اران م ی ب  ای ه  واده ان خ  روان  ت داش ه ب  ای ق ارت ر ب  ی روه گ  اری ت رف -  ی ت اخ ن ش  الت داخ م  ی ش خ ب ر ؛ اث (981 )ان  ژگ م ، ی طف ل-

 . ایران پزشکی علوم برای دریافت مدرک کاشناسی ارشد، انستیتوی روانپزشکی تهران، دانشگاه

 امانی، راحله ترجمه. وسواس و پارانوییدی – اسکیزوفرنیایی تفکر های اختالل شناختی درمانی روان: پلید افکار(. 980 ) .س ر؛ ساسارلی، لورنزینی،-

 .رشد انتشارات: تهران

نیکخو، جلد راهنمای سنجش روانی برای روانشناسان بالینی، مشاوران و روانپزشکان، ترجمه حسن پاشا شریفی، محمد رضا (. 981 . )مارات، گ، گ-

 .انتشارات رشد: اول و دوم، چاپ اول، تهران

بررسی نقض نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک های دارای عالیم (. 930 . )محمود علیلو، م؛ بخشی پور، ع؛ بافنده غراملکی، ح، خانجانی، ز و رنجبر، ف-

 .81- 0 ،    فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی،. مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم

مجله . حافظه کالمی، دیداری و درجریان در بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا و بستگان درجه اول(. 981 . )مظهری، ش؛ حق شناس، ح و فیروز آبادی، ع-

 .روانشناسی بالینی

 .انتشارات سمت: تهران. مقدمات نوروسایکولوژی(. 938 . )معظمی، د-

 .اسالمی گرمسار، ایران آزاد دانشگاه. فراشناختی های مهارت با شناختی خالقیت و هیجانی خالقیت رابطه(. 983 ) .د پور، معنوی-

تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی، ترجمه حسن حمید پور، حمید جمعه پور و زهرا اندوز، چاپ اول، (.  93 . )مک کی، م؛ وود، ج؛ برنتلی، ج-

 .انتشارات ارجمند: تهران

 .دانژه نشر: تهران. رفتاری شناختی های نظریه در درمانگری رسم و راه(. 930 ) .ل فتی، ف؛ موتابی،-

 سال رفتار، و مجله اندیشه. است؟ اختصاصی اسکیزوفرنیا برای آیا. پسیکوز در ذهن نظریه نقص(. 989 ) .ج راد، عالقبند، و؛ ص؛ شریفی، ع؛ نجاتی،-

 .89 بهار ،1 شماره نهم،

 .ارجمند انتشارات: تهران کریمی، معصومه و یعقوبی حمید ترجمه تکنیک، 00  نکته، 00  درمانی شناخت(. 983 ) .و دراین، م؛ نینان،-

 .رشد انتشارات: تهران گنجوی، آناهیتا و دهقانی محسن ترجمه ،(اصلی نکات و فنون) شناختی درمان(. 983 ) .و دراین، م؛ نینان،-

 .مانی انتشارات: اصفهان رضوان، شیوا و بهرامی فاطمه ترجمه شناختی، درمانهای در بدعت فراشناخت، و هیجانی اختالالت(. 981 ) .آ ولز،-

 . انتشارات ارجمند: فراشناخت درمانی برای اضطراب و افسردگی، ترجمه مهدی اکبری، ابوالفضل محمدی و زهرا اندوز،چاپ اول، تهران(.  93 . )آ ولز،-

 های مهارت بهبود منفی و عالیم کاهش در اجتماعی -روانی بخشی توان اثربخشی(. 983 . )ز، ع و دولتشاهی، بیثربی، ک؛ جزایری، ی؛ پورشهبا-

 .930- 919، 1ایران،  بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله. مزمن اسکیزوفرنیای به مبتالیان اجتماعی

 .انتشارات زرباف: تهران. مقدمهای بر روانشناسی حافظه(. 981 . )یوسفی لویه، م-
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