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Abstract
Introduction: Depression is the most common mental disorder. Transcranial direct-current
stimulation is a new treatment for depression.
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Aim: This study aimed to determine the effectiveness of transcranial direct-current stimulation
on reducing depression among the non-clinical population.
Method: The study was carried out using quasi-experimental method along with pre-test and
post-test, a control group and one follow-up stage. The statistical population was students of the
Farhangian University of Zanjan in 2019 out of which 45 subjects were selected by purposive
random sampling and replaced randomly in 3 groups with 15 members, including transcranial
direct-current stimulation group, sham group, and control group. The groups were assessed using
the Beck Depression Inventory in the pre-test, post-test, and follow-up stages. Research data
were analyzed by a statistical covariance method using SPSS software version 21.
Results: The results showed that depression scores in the experimental group (Transcranial
direct current stimulation) had a significant decrease in the stages of post-test (F=20.883,
P<0.01) and follow-up (F=14.761, P<0.01). There was no significant difference in the sham and
control groups. Comparison of the means showed that the group of transcranial direct-current
stimulation in the post-test and follow-up stage had a lower score than the other groups.
Conclusion: Transcranial direct-current stimulation is effective in reducing depression among
the non-clinical population. Therapists and specialists can consider the practical implications of
transcranial direct-current stimulation on reducing depressive symptoms.
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اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه بر کاهش افسردگی در جمعیت غیربالینی
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چکیده
مقدمه :افسردگی شایعترین اختالل روانی است .تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه از درمانهای جدید برای افسردگی
است.

بالینی بود.
روش :این پژوهش نیمه آزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل و با مرحله پیگیری بود .جامعه آماری ،دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان زنجان در سال  1330بودند که  05نفر از آنها با روش تصادفی هدفمند انتخاب و در  3گروه  15نفری شامل گروه تحریک
الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه  ،گروه شم و گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین و در مراحل پیشآزمون و پسآزمون و
پیگیری با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک ارزیابی شدند .دادههای پژوهش با تحلیل کواریانس به وسیله نرم افزار  SPSSنسخه 11
تحلیل شد.
یافتهها :نمرات افسردگی در گروه آزمایش کاهش معنیداری در پسآزمون ( )F=14/003 ،P<4/41و پیگیری (،P<4/41
 )F=10/161داشتند؛ اما در گروه شم و کنترل تفاوت معنیداری مشاهده نشد .مقایسه میانگینها نشان داد گروه تحریک الکتریکی
مستقیم مغز از روی جمجمه در مرحله پسآزمون و پیگیری دارای نمره پایینتری نسبت به سایر گروهها بود.
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هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه بر کاهش افسردگی در جمعیت غیر

نتیجهگیری :تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه در کاهش افسردگی در جمعیت غیر بالینی مؤثر است .درمانگران و
دهند.
کلیدواژهها :افسردگی ،دانشجویان ،تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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متخصصان میتوانند تلویحات کاربردی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه را در کاهش عالئم افسردگی مد نظر قرار
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افسردگی شایعترین اختالالت روانی در دنیای امروز

همراه دارد (خانی پور.)1335 ،

است و امروزه آن را سرماخوردگی روانی میدانند .بر

با توجه به محدودیتهای ذکر شده در خصوص استفاده

طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی

از داروها در درمان اختالالت ،در طول دهههای اخیر،

ویرایش پنجم ،1اختالل افسردگی اساسی با تغییرات

درمانهای غیر دارویی متعدد مبتنی بر شواهد پدید آمده

آشکاری در عاطفه ،شناخت و کارکردهای عصبی-

و توسعه یافتهاند .هر چند توسعه این درمانها برای

زیستی که در طی یک دوره دو هفتهای بروز میکند،

درمانگران و مبتالیان نوید بخش بودهاند؛ اما این مسئله نیز

مشخص میشود .ویژگی مشترک تمام اختالالت

تشخیص داده شده است که درمانهای روانشناختی از

افسردگی وجود اندوه ،احساس تهی بودن یا خلق

وضعیت ایدهآل دور بودهاند و تنها شاید در پنجاه درصد

تحریکپذیر همراه تغییرات شناختی و جسمی است که به

موارد منجر به بهبودی کامل مبتالیان میشوند که البته

شکل چشمگیری روی ظرفیت کارکردی فرد تأثیر منفی

خطر عود مجدد اختالل همچنان باال است و بسیاری از

میگذارد (انجمن روانپزشکی آمریکا.)1413 ،

مبتالیان باز هم از نشانهها و عوارض باقی مانده رنج می-

تاکنون روشهای درمانی مختلفی برای درمان اختالالت

برند (گیلبرت ،مک اوان ،کاتارینو و بایائو.)1410 ،1

افسردگی ارائه شده است .در طول  04سال گذشته

در کنار درمانهای روانشناختی ،امروزه شاهد پژوهش-

حداقل دو جهش اساسی در نظریه و درمان افسردگی

های جدیدی در زمینه درمانهای اختالالت روانی از

وجود داشته است که یکی استفاده از داروها برای تسکین

جمله افسردگی هستیم که بخشی از آنها شامل روشهای

عالئم افسردگی و دیگری روان درمانی بوده است (خانی

مختلف تحریک الکتریکی مغز میباشند .یکی از این
3

درمانهای دارویی در طول سالیان ،خط اول درمان

است که به عنوان یک روش درمانی غیرتهاجمی شناخته

اختالالت روانی بودهاند؛ اما هر دارویی در کنار جنبههای

میشود .در این روش با قرار دادن الکترودهایی بر روی

مثبت درمانی خود در یک اختالل اثرات جانبی نیز دارد

پوست سر ،یک جریان الکتریکی پیوسته و مستقیم با

که میتواند منجر به بروز عوارض دیگری شود .بسیاری

شدت بسیار کم (حداکثر  1میلی آمپر) به سر وارد و

از داروهایی که در درمان اختالالت مورد استفاده قرار

باعث جابجایی پتانسیل غشای نورونهای قشری در جهت

میگیرند با سوء مصرف و واکنش ترک همراه هستند .به

دپوالریزاسیون یا هایپرپوالریزاسیون میشود .این امر

عالوه واکنشهای ترک با طوالنیتر شدن مدت مصرف

موجب افزایش یا کاهش شلیک نورونها و در نتیجه

دارو باالتر میرود و در اکثر موارد در صورت قطع

تعدیل فعالیت آنها میشود (آرکان.)1410 ،0

مصرف دارو عالئم اختالل مجدداً باز میگردند .ضمن

آسان بودن کارکردن با این روش ،در کنار اثربخشی

اینکه استفاده از داروها در درمان اختالالت روانی در

خوب ،آغاز سریع تأثیرات درمانی (عمدتاً  1/5هفته بعد)،
2

- Gilbert, Mc Ewan, Catarino & Baiao
)- Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS
4
- Arkan
3

)- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5

1
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روشها ،تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه
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مقدمه

برخی گروهها از قبیل زنان باردار محدودیتهایی به

نعیمه محب و همکاران

0

پتانسیل بالینی آن را افزایش داده است .در رابطه با

افسردگی ،اسکیزوفرنیا ،بیماری پارکینسون و اعتیاد (لو،

عوارض جانبی احتمالی میتوان گفت تحریک الکتریکی

آلونزو ،مارتین ،میشل ،گالوز و ساچدو1411 ،3؛ اکبری،

مستقیم مغز از روی جمجمه جزء روشهای درمانی ایمن

طالبی و فتحی آشتیانی1333 ،؛ علیدادی ،فهیم و صالحی،

محسوب میشود و دارای کمترین عوارض جانبی است،

1333؛ عمرانی فرد ،پورآبادی و عسگری1330 ،؛

به طوری که تاکنون هیچ عارضه جانبی جدی در مورد

داروک ،گری ،براوو ،پاسکال -لئون و فرنگی1410 ،0؛ و

آن گزارش نشده است .عوارض جانبی خفیف که به

علیپور )1330 ،وجود دارد .مطالعات زیادی نیز با هدف

ندرت گزارش شده شامل سوزش خیلی خفیف در ناحیه

بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی

الکترودها ،خستگی و بیخوابی بوده که آن موارد هم

جمجمه در درمان افسردگی صورت گرفته و اثرات مثبت

پس از  11ساعت برطرف شدهاند؛ اما چنانکه گفته شد

آن در کاهش عالئم افسردگی را نشان دادهاند (لو و

اکثریت بیماران هیچگونه عارضهای را ذکر نکردهاند

همکاران1411 ،؛ بنابی و هافن1410 ،5؛ علیدادی ،فهیم و

(علیپور.)1330 ،

صالحی1333،؛ اکبری ،طالبی و فتحی آشتیانی1333 ،؛

علیرغم بیخطر بودن این روش ،مواردی جهت امنیت

اسبقی ،طالع پسند و رضایی1330 ،؛ و خانی پور.)1335 ،

بیشتر باید در نظر گرفته شوند .آزمودنیهای انسانی که

افسردگی معموالً با تغییر فعالیت و برانگیختگی قشری به

اخیراً تحت عملهای جراحی عصبی مغزی قرار گرفتهاند

خصوص در نواحی پیشپیشانی همراه است .قشر پیش-

و یا دارای ایمپلنتهای فلزی در مغز خود هستند باید

پیشانی در پردازش خلق و هیجان نقش دارد .شواهدی از

جهت احتیاط از مطالعه خارج شوند (بیکسون ،گراسمن،

تصویربرداری ضایعه و تحریک مغز نشان میدهند که

توماس ،زانو ،جیانگ ،ادنان و همکاران .)1416 ،1عالوه

مناطق دوطرفه قشر پیشانی ،زیربناهای عصبی حیاتی در

بر آن این نکته باید در نظر گرفته شود که مصرف

افسردگی هستند که وظایف متفاوتی را در پردازش

داروهای خاصی مانند داروهای ضد روانپریشی ،داروهای

اطالعات عاطفی بر عهده دارند (برینان ،مکلوگالین،
6

دوپا تأثیرات تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی

مغز نیز از نظر پردازش هیجانهای مثبت و منفی تفاوت-

جمجمه را تعدیل میکند (پالم ،حسن ،استروب و

هایی وجود دارد از جمله این که نیمکره راست بیشتر

پادبرگ.)1416 ،1

هیجانهای منفی و نیمکره چپ بیشتر هیجانهای مثبت

ویژگیهای ذکر شده در مورد تحریک الکتریکی مستقیم

را پردازش میکند (پنه -گومز ،ویدال -پینیرو ،کلمنته،

مغز از روی جمجمه توانسته است این تکنیک را به یک

پاسکال -لئون و بارترز -فاز .)1411 ،1مطالعات مختلف

ابزار جذاب برای درمان بیماریهای روانپزشکی تبدیل
کند .برخی گزارشهای مثبت مبنی بر توانایی تحریک
Adnan,

1

- Bikson, Grossman, Thomas, Zannou, Jiang,
Mourdoukoutas, Kronberg, Truong, Boggio & Brunoni
2
- Palm, Hasan, Strube & Padberg

3

- Loo, Alonzo, Martin, Mitchell, Galvez & Sachdev
- Doruk, Gray, Bravo, Pascual-Leone & Fregni
5
- Bennabi & Haffen
6
- Brennan, Mc Loughlin, O'Connell & Bogue
7
& - Pena-Gomez, Vidal-Pineiro, Clemente, Pascual-Leone
Bartres-Faz
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ضد صرع ،داروهای ضد افسردگی ،بنزودیازپینها و ال

اوکانل و بوگه  .)1411 ،عالوه بر این ،بین دو نیمکره مغز
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بدون درد بودن و عدم تداخل با سایر روشهای درمانی،

الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه جهت درمان
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نشان دادهاند که قشر پشتی جانبی پیشپیشانی نیمکره

هر چند بسیاری از نتایج بالینی در زمینه تأثیر درمان

چپ 1در حضور محرکهای هیجانی مثبت ،بیشتر فعال

تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه در

می شود و آسیب بخش چپ آن در پی سکته مغزی،

افسردگی مثبت است؛ اما از آنجا که تحقیقات در این

تروما یا صرع ،اغلب با افسردگی همراه است .این در

زمینه اغلب مطالعات بر روی نمونههای کوچک با

حالی است که آسیب بخش راست با خلق باال همراه

جمعیت همگن به دست آمده است و همچنین پارامترهای

است (صالحی نژاد ،قنواتی ،رستمی و نجاتی.)1336 ،

تحریک در مطالعات بالینی باهم متفاوت است ،نیاز به

همچنین ،شواهد حاصل از مطالعات نشان داده است که

بررسیهای بیشتر در مورد اثربخشی این درمان وجود

تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه میتواند

دارد؛ لذا با توجه به موارد ذکر شده ،این تحقیق به بررسی

بر برخی از کارکردهای شناختی در افراد سالم از قبیل

اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه

حافظه کاری ،عملکرد توجه ،یادگیری رویهای و پردازش

بر کاهش عالئم افسردگی در جمعیت غیر بالینی پرداخته

اطالعات عاطفی تأثیر داشته باشد (بنابی و هافن1410 ،؛

است.

واقف ،بافنده قراملکی و سلطانی مارگانی.)1330 ،
حداقل برخی از کارکردهای شناختی است که نشان

تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی است و از نظر

دهنده نقش بالقوه شناختی تحریک الکتریکی مستقیم مغز

روش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پس-

از روی جمجمه است .در برخی مطالعات بهبود توجه و

آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری است .جامعه

حافظه کاری بعد از  5تا  14جلسه تحریک الکتریکی

آماری در این تحقیق تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

مستقیم مغز از روی جمجمه آنودال که بر روی قشر پشتی

استان زنجان در دو پردیس شهید بهشتی (برادران) و

جانبی پیشپیشانی نیمکره چپ اعمال شده است ،گزارش

الزهراء (خواهران) در سال تحصیلی  1331-30بودند که

شده است (بیات مختاری ،آقایوسفی ،زارع و نجاتی،

تعداد آنها  651نفر ( 301نفر پردیس برادران و  114نفر

 .)1336نتایج پژوهش اورکی و شاهمرادی ( )1331نشان

پردیس خواهران) بود .نمونه آماری شامل  05نفر از

داد تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه می-

دانشجویان دارای عالئم افسردگی بودند که با روش
1

شود .نتایج مثبتی نیز در سایر حوزههای شناختی ،مانند

و براساس نقطه برش (نمره باالتر از  )15از بین جامعه

کنترل شناختی ،سرعت پردازش یا شناخت عواطف (بنابی

آماری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در  3گروه 15

و هافن )1410 ،و بهبود نقایص شناختی (امینی ماسوله،

نفری (گروه  :1تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی

چلبیانلو و عبدی )1333 ،مشاهده شده است.

جمجمه گروه  :1شم (تحریک ساختگی) و گروه :3
کنترل) جایگزین شدند .افراد نمونه در گروهها براساس

- DLPFC

1

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال هشتم ،شماره 1- 11 ،1044 ،5
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2
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تواند سبب بهبود حافظه کاری در مبتالیان به افسردگی

هدفمند ،با استفاده از نسخه دوم پرسشنامه افسردگی بک
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مطالعات در مبتالیان به افسردگی نیز حاکی از بهبود

روش

نعیمه محب و همکاران
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ورود به تحقیق شامل مجرد بودن ،سن بین  10تا  10سال،

الکتریکی توسط این الکترودها پس از عبور از نواحی

نمره باالی  15در پرسشنامه افسردگی بک و رد شرایط

مختلف (پوست سر ،جمجمه و  )...خود را به سطح قشر

زیست شناختی و عضوی تأثیرگذار بر اختالل و رضایت

مغز میرساند .جریانی که به این ناحیه رسیده نورونها را

کتبی مبنی بر شرکت در تحقیق بود .مالکهای خروج از

دارای بار الکتریکی میکند و باعث ایجاد قطب مثبت و

تحقیق نیز عبارت بودند از :حضور در هر گونه برنامه

منفی میشود که منجر به تغییر فعالیت آن ناحیه میگردد.

درمانی دیگر ،استفاده از داروهای اعصاب و روان ،ابتال

در گروه شم (تحریک ساختگی) دستگاه تحریک

به سایر اختالالت خلقی و اضطرابی ،سابقه تشنج و صرع،

الکتریکی  34ثانیه پس از روشن شدن خاموش شد .گروه

وجود هر گونه شیء فلزی در ناحیه سر (ایمپلنت)،

کنترل نیز در لیست انتظار قرار داشتند .در پایان جلسات

استعمال دخانیات ،استفاده و سوء مصرف مواد ،استعمال

درمانی همه گروهها با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک

الکل.

دوباره ارزیابی شدند (پسآزمون) و همه آزمودنیها پس

در ابتدا از تمامی آزمودنیها جهت شرکت در پژوهش

از یک ماه مجدداً با همین ابزار مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رضایتنامه کتبی دریافت شد .آزمودنیها با استفاده از

این تحقیق در گروههای آزمایش و شم (مربوط به

پرسشنامه افسردگی بک مورد ارزیابی قرار گرفتند

تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه) به

(پیشآزمون) و به  3گروه تقسیم شدند و سپس به

صورت دوسو کور بود (آزمودنی و پژوهشگر از اعمال یا

صورت تصادفی در گروههای آزمایش و شم و کنترل

عدم اعمال تحریک آگاه نبودند) .دادههای پژوهش با

جای گرفتند؛ و دو درمانگر در مرکز مشاوره و خدمات

شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و

روانشناختی ،تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی

آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) در سطح معناداری 5

جمجمه را انجام دادند .در گروه آزمایش ،درمان با

درصد با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  11تحلیل شد.

تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه انجام شد.
این تحریک با استفاده از دستگاه  ،Oasis Proدر 14

ابزار

جلسه به صورت یک روز در میان و هر جلسه به مدت 14

پرسشنامه افسردگی بک :1برای گردآوری اطالعات در
1

دقیقه با شدت جریانی به میزان  1میلیآمپر اعمال شد.

این پژوهش از نسخه دوم پرسشنامه افسردگی بک

تحریک آنودال در ناحیه پیش پیشانی خلفی جانبی چپ

استفاده شد که شکل بازنگری شده پرسشنامه افسردگی

( )F3و تحریک کاتودال در ناحیه قشر پیش پیشانی

بک است .این پرسشنامه اولین بار در سال  1361توسط
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جنسیت ،وضعیت تأهل و سن همتا شدند .مالکهای

خیس شدهاند بر روی سر قرار میگیرند .جریان

3

این صورت است که دو الکترود ،یکی قطب مثبت و

تجدید نظر قرار گرفت (بک ،استیر و براون .)1336 ،این

دیگری قطب منفی ،از طریق پدهای اسفنجی در اندازه 0

پرسشنامه یک پرسشنامه خودگزارشی متشکل از  11گویه

در  5سانتی متری که با محلول رسانا (سرم نرمال سالین)

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال هشتم ،شماره 1- 11 ،1044 ،5

1

)- Beck Depression Inventory (BDI
2
- BDI-II
3
- Aaron T. Beck

] [ DOI: 10.32598/shenakht.8.5.1

خلفی جانبی راست ( )F4صورت گرفت .روش کار به

آرون بک و همکاران توسعه یافت و در سال  1336مورد

 1اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه بر کاهش افسردگی ...

است که در سه گروه نشانههای عاطفی ،نشانههای

زارعی و جوان اسمعیلی .)1044 ،در این مطالعه نیز

شناختی و نشانههای جسمانی طبقهبندی میشوند .مقیاس

ضریب آلفای کرونباخ (همسانی درونی)  ،4/15ضریب

پاسخگویی این گویهها چهار درجهای و نمرهگذاری آن

تنصیف اسپیرمن براون (همبستگی دونیمه)  4/11و ضریب

از صفر تا سه است ،به این ترتیب نمره کل پرسشنامه

بازآزمایی  4/11به دست آمد .بهطور کلی نتایج پژوهش-

دامنهای از صفر تا  63دارد .مطالعات روانسنجی انجام

های مختلف مؤید اعتبار و پایایی مناسب این آزمون

شده بر روی نسخه دوم پرسشنامه افسردگی بک پایایی،

است.

اعتبار و ساخت عاملی مطلوبی را برای این پرسشنامه

یافتهها

گزارش میکنند و بهطور کلی این پرسشنامه جایگزین

شرکتکنندگان  05نفر بودند که به صورت تصادفی در

خوبی برای فرم اولیه آن محسوب میشود (بک و

 3گروه تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه،

همکاران .)1336 ،بک ،استیر و براون ( ،)1444همسانی

تحریک ساختگی (شم) و کنترل قرار گرفتند .تعداد

درونی این پرسشنامه را بین  4/13تا  4/33با میانگین 4/06

آزمودنیها در هر یک از گروههای مورد مطالعه  15نفر،

و ضریب آلفای کرونباخ آن را برای گروه بیمار برابر با

شامل  0دختر و  1پسر بود .تمامی آزمودنیها مجرد بودند

 4/06و برای گروه غیر بیمار برابر با  4/01گزارش کرده-

و سن آن ها بین  10تا  10سال بود.گروهها از نظر جنسیت
و رشته تحصیلی همتا شدند و همتا بودن  3گروه در متغیر

پایایی این ابزار را با استفاده از روش دو نیمه سازی برابر با

سن نیز بر اساس آزمون آنالیز واریانس یکراهه ارزیابی

 4/13گزارش کردهاند .پایایی و روایی این پرسشنامه در

شد .بین گروهها در متغیر سن تفاوت معنیداری وجود

مطالعات مختلفی در ایران نیز تأیید شده است .فتی،

نداشت ( .)F=1/433 ،p=4/363یافتههای توصیفی مربوط

بیرشک ،عاطف و دابسون ( )1445در یک فرا تحلیل

به میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون و

برای تعیین همسانی درونی سیاهه ،دامنه این ضریب را بین

پیگیری نمرات افسردگی به تفکیک گروه در جدول 1

 4/13تا  4/31و همبستگی بین دو فرم بازنگری شده و

ارائه شده است.

اصلی را برابر با  4/03گزارش کرده است (به نقل از

جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات افسردگی در  3گروه
متغیر

گروه

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-05-22

اند .الهای ،واسکوز ،الستگارتن ،لوین و هال ()1410

افسردگی
پیشآزمون
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه

15

31/04

11/346

15/04

3/505

16/14

3/310

شم (تحریک ساختگی)

15

13/33

11/314

11/61

3/606

10/01

14/136

کنترل

15

10/61

11/131

11/04

3/333

10/13

14/361
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تعداد

میانگین

انحراف

پسآزمون

پیگیری

نعیمه محب و همکاران
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با هدف تحلیل استنباطی دادههای پژوهش ،ابتدا پیش-

( )4/351معنادار نبود ( .)p=4/0153در نهایت ،خطی

فرضهای روش تحلیل کواریانس بررسی شد .برای

بودن همبستگی متغیر همپراش (کنترل) و متغیر مستقل

بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو  -ویلک

مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به احراز شرایط فوق،

استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد که توزیع نمرات

امکان استفاده از آزمون تحلیل کواریانس برقرار است.

پیشآزمون و پسآزمون در همه گروهها نرمال است.

نتایج تحلیل کواریانس یکراهه بر نمرات افسردگی

همچنین آزمون لوین تفاوت معنیداری را بین واریانس

پسآزمون در سه گروه تحریک الکتریکی مستقیم مغز از

نمرات نشان نداد؛ بنابراین ،فرض صفر یعنی فرض همگنی

روی جمجمه ،گروه شم (تحریک ساختگی) و کنترل در

واریانسها پذیرفته میشود .همگونی شیب رگرسیون نیز

جدول  1ارائه شده است.

مورد بررسی قرار گرفت که مقدار  Fمشاهده شده
جدول  2نتایج تحلیل کواریانس یکراهه بر نمرات افسردگی پس آزمون در سه گروه
مجذورات

آزادی

پیشآزمون

5443/351

1

5443/351

116/111

گروه

105/033

3

35/160

10/161

خطا

305/051

55

6/001

کل

01150/444

64

منبع تغییرات

معناداری

اتا

4/444

4/330

1/444

4/444

4/006

1/444

نتایج جدول  1نشان میدهد بین نمرات افسردگی

جمجمه در کاهش عالئم افسردگی مؤثر بوده است.

پسآزمون گروه تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی

همچنین نتایج تحلیل کواریانس یکراهه بر نمرات

جمجمه ،با گروه شم (تحریک ساختگی) و کنترل تفاوت

افسردگی در سه گروه تحریک الکتریکی مستقیم مغز از

معنیداری وجود دارد ()F=14/003 ،P<4/41؛ به عبارت

روی جمجمه ،گروه شم (تحریک ساختگی) و کنترل در

دیگر درمان با تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی

مرحله پیگیری در جدول  3ارائه شده است.

جدول  3نتایج تحلیل کواریانس یکراهه بر نمرات افسردگی مرحله پیگیری در سه گروه
پسآزمون
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مجموع

درجه

میانگین
مجذورات

F

سطح

مجذور

توان
آماری

پیگیری

تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه

شم

- 0/336

4/444

- 0/011

4/444

تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه

کنترل

- 5/133

4/444

- 5/114

4/444

شم

کنترل

- 4/136

1/444

- 4/333

1/444
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گروه I

گروه
J

اختالف میانگین

سطح معناداری

اختالف میانگین

سطح معناداری

 3اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه بر کاهش افسردگی ...

نتایج جدول  3نشان میدهد بین نمرات افسردگی گروه

روی جمجمه تأثیر پایداری بر کاهش عالئم افسردگی

تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه ،با گروه

داشته است .در ادامه با هدف روشن کردن ماهیت

شم (تحریک ساختگی) و کنترل در مرحله پیگیری

تفاوتهای موجود بین گروهها ،از آزمون تعقیبی

تفاوت معنیداری وجود دارد ()F=10/161 ،P<4/41؛ به

بونفرونی جهت مقایسههای زوجی استفاده شد که نتایج

عبارت دیگر درمان با تحریک الکتریکی مستقیم مغز از

آن در جدول  0آمده است.

جدول  4نتایج مقایسه زوجی میانگین نمرات پسآزمون افسردگی در چهار گروه
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

مجذور اتا

معناداری

توان
آماری

پیشآزمون

0161/351

1

0161/351

141/111

4/444

4/305

1/444

گروه

153/563

1

116/100

14/003

4/444

4/545

1/444

خطا

100/315

01

6/411

-

-

-

-

کل

33104/444

05

-

-

-

-

-

که در نمرات افسردگی پسآزمون و پیگیری تفاوتهای

تحریک (تحریک آنودال در ناحیه پیش پیشانی خلفی

معنیداری در میانگین تعدیل شده بین گروه آزمایش با

جانبی چپ و تحریک کاتودال در ناحیه قشر پیش پیشانی

گروه شم و کنترل مشاهده شد ()P>4/41؛ اما بین

خلفی جانبی راست) ،طول زمان ارائه تحریک ( 14دقیقه)

دوگروه شم و کنترل تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

و تعداد و فاصله جلسات ( 14جلسه به صورت یک روز
در میان) با مطالعه حاضر وجه اشتراک داشتهاند نتیجه

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی

در تبیین چگونگی تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از

مستقیم مغز از روی جمجمه بر کاهش افسردگی در

روی جمجمه بر کاهش افسردگی میتوان گفت ،همان-

جمعیت غیر بالینی انجام شد .نتایج نشان داد این روش

طور که در مقدمه بیان شد ،اصل بنیادی درمان با تحریک

درمانی در کاهش عالئم افسردگی در جمعیت غیر بالینی

الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه این است که به

مؤثر بوده است .نتایج این پژوهش با پژوهشهای لو و

نوعی تغییراتی در تحریکپذیری کرتکس ایجاد میکند.

همکاران ()1411؛ بنابی و هافن ()1410؛ علیدادی ،فهیم و

افسردگی معموالً با تغییر فعالیت و برانگیختگی قشری به

صالحی ()1333؛ اکبری ،طالبی و فتحی آشتیانی ()1333؛

خصوص در نواحی پیشپیشانی همراه است .قشر پیش-

اسبقی ،طالع پسند و رضایی ( )1330و خانی پور ()1335

پیشانی در پردازش خلق و هیجان نقش دارد .عالوه بر

در زمینه اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی

این ،بین دو نیمکره مغز نیز از نظر پردازش هیجانهای

جمجمه بر کاهش افسردگی همسو است .در مطالعاتی که

مثبت و منفی تفاوتهایی وجود دارد از جمله این که

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال هشتم ،شماره 1- 11 ،1044 ،5

] [ DOI: 10.32598/shenakht.8.5.1

بحث

غیرهمسویی مشاهده نشد.
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نیمکره راست بیشتر هیجانهای منفی و نیمکره چپ

عواطف (بنابی و هافن ،)1410 ،حافظه کاری (اورکی و

بیشتر هیجانهای مثبت را پردازش میکند .مطالعات

شاهمرادی ،)1331 ،بر زمان واکنش و تصمیمگیری

مختلف نشان دادهاند که قشر پشتی جانبی پیشپیشانی

پرخطر (واقف ،بافنده قراملکی و سلطانی مارگانی،

نیمکره چپ در حضور محرکهای هیجانی مثبت ،بیش-

 )1330که نشاندهنده نقش بالقوه شناختی تحریک

تر فعال میشود و آسیب بخش چپ آن در پی سکته

الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه است ،میتواند

مغزی ،تروما یا صرع ،اغلب با افسردگی همراه است .این

اثربخشی آن در کاهش عالئم افسردگی را تبیین نمایند.

در حالی است که آسیب بخش راست با خلق باال همراه
تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر کاهش عالئم افسردگی

براساس یافتههای این پژوهش ،تحریک الکتریکی

از طریق تغییر قشر پیشپیشانی و ایجاد تعادل بین فعالیت

مستقیم مغز از روی جمجمه به عنوان روش درمانی مؤثر

قشر پیشپیشانی نیمکره چپ و راست در پژوهشهای

در کاهش افسردگی در جمعیت غیر بالینی محسوب می-

مختلف نشان داده شدهاند (صالحی نژاد ،قنواتی ،رستمی

شود و درمانگران و متخصصان امر میتوانند تلویحات

و نجاتی .)1411 ،همچنین نشان داده شده است که

کاربردی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه

تحریک قشر پشتی– جانبی پیشپیشانی با استفاده از

را به عنوان یک سیر درمانی روشن در جهت کاهش

جریان مستقیم الکتریکی با تغییر خلق به حالت هیجانی

عالئم افسردگی مد نظر قرار دهند .مهمترین محدودیت-

مثبت همراه است (پنه -گومز و همکاران .)1411 ،پس

های پژوهش حاضر انجام آن در جمعیت غیر بالینی ،در

میتوان گفت تحریک مناطق دوطرفه قشر پیشانی با

رده سنی  10تا  10سال ،در بین دانشجویان و در شهر

استفاده از جریان الکتریکی مستقیم با تغییر خلق هیجانی

زنجان بود؛ لذا باید در تعمیم نتایج آن به جمعیت بالینی،

مثبت همراه میشود و باعث کاهش خلق منفی و کاهش

ردههای سنی دیگر ،افراد غیر دانشجو و در شهرهای

افسردگی میشود.

دیگر ،مالحظات الزم صورت گیرد .پیشنهاد میشود

از سوی دیگر ،درمان با تحریک الکتریکی مستقیم مغز از

پژوهشگران آتی به مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی

روی جمجمه به دلیل اینکه قشر پیشپیشانی را درگیر

مستقیم مغز از روی جمجمه با سایر شیوههای درمانی و

پردازش خلق و هیجان میکند ،سبب افزایش توانمندی

همچنین الگوهای تلفیقی این درمان با سایر درمانها در

مغز در پردازش اطالعات و کاهش افکار ناکارآمد می-

درمان افسردگی و اختالالت دیگر بپردازند.
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است (شهسوار ،طالیی و قشونی .)1331 ،اثرات معنادار

نتیجهگیری

شود (خانی پور)1335 ،؛ بنابراین ،تحریک الکتریکی
و رفتاری و کاهش پردازش معیوب مبتالیان به افسردگی

این مقاله برگرفته از پایاننامه دکترای تخصصی رشته

میشود .همچنین ،بهبود حداقل برخی از کارکردهای

روانشناسی عمومی با کد  14114145311413در دانشگاه

شناختی مانند کنترل شناختی ،سرعت پردازش یا شناخت

آزاد اسالمی واحد تبریز است .از کلیه بزرگوارانی که در
انجام این پژوهش یاریرسان ما بودند به ویژه مدیریت و
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