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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effect of the
Program for Attentive Remediation of Memory
Inclination (PARMIN) on remediation behavioral
symptoms and memory impairment in patients with
mild to severe depression and apply its results into the
depression treatment. This study is a semiexperimental trial that involves a clinical intervention
with three-stage evaluation (pre-test, post-test and a
three-month follow-up), which lasted from
November 2016 until the summer of 2017. The
statistical population consisted of the patients who
were referred to Shahid Beheshti University clinics.
Based on the convenience sampling method, 15
individuals were randomly selected from 35 patients
who had previously been diagnosed with symptoms
of depression by a psychiatrist. These diagnoses were
then confirmed through structured diagnostic
interviews. The research instruments included the
Beck Depression Inventory (BDI-II), the Symptom
Checklist (SCL-90-R), and the N-Back Test (Face
and Word) (N-BT). The results were analyzed using
SPSS v. 23 and the output of the one-way analysis of
variance with repeated measures showed that the
intervention had a significant effect on improving the
working memory and memory bias caused by
depression (p <0.05). In addition, the effect of
memory modification on reducing the patients'
temperamental symptoms was significant, and after a
three-month follow-up, these results proved to be
stable (P<0.001). According to the findings,
modification of the memory bias regardless of the
severity of depression can be effective in reducing the
cognitive and behavioral symptoms of depression.
Keywords: Cognitive Rehabilitation, Memory Bias,
Depression
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر برنامه اصالح دقیق سوگیری
 بر ترمیم عالئم رفتاری و اختالل حافظه بیماران،)حافظه (پرمین
مبتال به افسردگی خفیف تا شدید و بهکار بستن نتایج آن در
 یک کارآزمایی، این مطالعه.درمان بیماری افسردگی انجام شد
بالینی شبهآزمایشی است که بهصورت مداخلهای در سه مرحله
 پسآزمون و پیگیری سه ماهه) با روش نمونه،ارزیابی (پیشآزمون
 به۱۳۹۸  آغاز و در تابستان۱۳۹۷  از آبانماه،گیری در دسترس
 جامعه آماری شامل کلیه بیماران مراجعهکننده به.پایان رسید
ال
ً  نفر که قب۳۵ کلینیکهای دانشگاه شهید بهشتی بود که از بین
توسط یک روانپزشک تشخیص افسردگی دریافت کرده بودند و
طبق ارزیابی مجدد با مصاحبه تشخیصی ساختاریافته این
. نفر بهطور تصادفی انتخاب شدند۱۵ تشخیص تأیید شد و تعداد
 چکلیست،)BDI-II( ابزار سنجش شامل مقیاس افسردگی بک
 آزمون حافظه چند محرک پیشین (چهره،)SCL-۹0-R( نشانهها
SPSS-2۳  نتایج با استفاده از نسخه.( بودN-BT) )و کلمه
تحلیل شد و خروجی تحلیل واریانس یکطرفه درونگروهی با
اندازهگیریهای مکرر نشان داد که مداخله در بهبود حافظه کاری
و سوگیری حافظه ناشی از افسردگی تأثیر معنادار داشته است
 اثر اصالح حافظه بر کاهش عالئم خُلقی، همچنین.)p>0/0۵(
بیماران نیز معنادار بود و این نتایج بعد از سه ماه پیگیری نیز پایدار
) با توجه به یافتهها اصالح سوگیری حافظهP<0/00۱( بوده است
 میتواند برای کاهش،بدون در نظر گرفتن شدت افسردگی
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مقدمه
اختالل افسردگی عمده ،۱نوعی اختالل شایع و مخرب با احساس بیفایده و سرزنش خود و تغییر در الگوی
خواب ،تغذیه ،سطح انرژی و انگیزه است که تالشهای خودکشی در آینده ،مشکالت بینفردی ،بیکاری ،سوء
مصرف مواد ،بهطور کلی اختالل عملکرد اجتماعی و شخصی را پیشبینی میکند .عالوه بر ویژگیهای ناتوان
کنندهای مثل کاهش شدید عملکرد روزانه ،آسیبهای شناختی ،ارتباط اجتماعی و مانند اینها ،این اختالل از
جمله مرگبارترین اختالالت نیز هست؛ چون خطر خودکشی را نیز باال میبرد (سادوک ،سادوک و رویز،
 .)20۱۷حدود یک سوم بیماران افسرده ،پاسخ ضعیفی به درمانهای دارویی افسردگی منظم مانند مهارکننده
انتخابی بازگشت مجدد سروتونین ( )SSRIمیدهند (تریودی و همکاران2006 ،؛ اگوگلیا ،بیگیو ،سیگنورلی و
منکاکا .)20۱۴ ،در بین روشهای جایگزین برای درمان دارویی ،با توجه به نگرش آنها بهعلت افسردگی،
درمان شناختی رفتاری ) ،(CBTبیشترین استفاده را داشته است (سادوک ،سادوک و رویز .)20۱۷ ،در سال
های اخیر رویکرد شناختی به اختاللهای روانی ،بیشتر بر پردازش اطالعات (شیوهای که افراد محرکهای
برخاسته از محیط را درک میکنند) تمرکز یافتهاند (گاتلیپ و هامن .)200۹ ،سوگیری ،شامل تغییر در تمرکز
است که میتواند هم بهصورت غیرارادی و هم بهصورت ارادی اتفاق بیفتد .مطابق نظریه شناختی افسردگی،
سوگیری پردازش اطالعات نقش مهمی در درک علت شناسی ،شروع و پایداری اختالالت عاطفی دارد (گاتلیپ
و هامن200۹ ،؛ تیلور و جان200۴ ،؛ متئو و مکلئود200۵ ،؛ بالت ،پالویز ،زاستاک ،پروچویز و کاستر.)20۱۳ ،
اولین نظریههایی که برای توضیح دادههای تجربی مورداستفاده قرار گرفت ،متعلق به بک ( )۱۹۷6بود.
وی عامل سوگیری پردازش اطالعات را وجود یکسری طرحوارههای ناسازگار( 2مجموعهای از باورها و
نگرشهای مربوط به خود ،جهان و آینده) دانست؛ در حالی که باور مدل شبکه مرتبط ۳را تعریف میکند که در
آن افزایش فعالیت گرههای هیجانی ،۴باعث افزایش دسترسی به موادی با محتوای مشابه میشود .این دو
نظریه هنوز در سایر حوزهها تأثیرگذار هستند ،اما دیگر برای توضیح الگوی شناختی سوگیری در ارتباط با
اختالالت کافی نیستند .چون اوالً ،پیشبینی هر دوی آنها که همه شیوههای پردازش اطالعات در تمامی
اختالالت بهطور مشابهی سوگیرانه هستند ،توسط شواهد تجربی تأیید نشد .دوم اینکه ،تفاوت متضادی در
نوع سوگیری در اختالالت مختلف مطرح شد ،بهاینترتیب که اختالالت اضطرابی با سوگیری توجه ۵بیشتر
همراه هستند تا سوگیری حافظه6؛ اما در افسردگی الگویی برعکس وجود دارد .این یافتهها ،موجب توسعه
نظریه ویلیامز بهعنوان اولین نظریهای شد که بهطور خاص برای شناسایی سوگیری شناختی در اختالالت روانی

1. major dapression disorder
2. maladaptive schema
3. associative network
4. emotion node
5. attention bias
6. memory bias
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طراحی شده بود (هاور و هرمانز20۱0 ،۱؛ بهنقل از نیکبخت ،نشاطدوست و مهرابی .)۱۳۹6 ،براساس نظریه
ویلیامز ،واتس ،مکلئود و متیوس ( ،)۱۹۹۷افسردگی با سوگیری در تمامی مراحل پردازش اطالعات مرتبط
نمیباشد و تنها سوگیری در مرحله بسط اطالعات مشخصه افسردگی است.
2
افراد افسرده در بروزرسانی و تغییر اطالعات موجود در حافظه کاری  ،با دشواریهایی روبهرو هستند.
توانایی بروزرسانی و تغییر اطالعات موجود در حافظه کاری ،یکی از عناصر مهم تنظیم هیجان و شناخت است
(لیسندر ،کاستر و دیریدت .)20۱2 ،بسیاری از عالئم اصلی افسردگی با عملکرد حافظه کاری و سوگیری آن
مرتبط است .بهعبارت دیگر ،افسردگی تنها ناشی از فعال شدن طرحوارههای ناکارآمد نیست .بلکه نقص در
تنظیم ،کنترل و تغییر محتوای منفی و ناخوشایند حافظه کاری ،موجب ظهور شناختهای افسردهساز و سوگیری
حافظه آشکار میشود (جورمن و گاتلیب .)200۷ ،مدت زمانی که یک بازنمایی در حافظه کاری فعال است ،بر
سطح فرآیند بسط آن بازنمایی مؤثر است .این امر بر دقت پاسخ در این بیماران تأثیرگذار است .در افراد افسرده
بازنماییهای محرکهای شاد ،مدت کوتاهتری در حافظه کاری فعال هستند و منابع پردازشی کمتری دریافت
میکنند .در نتیجه ،کمتر بسط یافته و بازنماییهای ضعیفتری در حافظه بلندمدت ایجاد مینمایند .بنابراین،
یادآوری این اطالعات دشوارتر است؛ در حالی که اطالعات منفی ،مدت زمان بیشتری در حافظه کاری فعال
میمانند و منابع پردازشی بیشتری دریافت میکنند .در نتیجه ،بیشتر بسط پیدا کرده و بازنماییهای قویتری
در حافظه بلندمدت ایجاد میکنند .همچنین با سایر بازنماییهای منفی مرتبطتر شده و بار منفی آنها بیشتر
میشود .بنابراین ،زمان واکنش طوالنی به چهرههای هیجانی شاد در افراد افسرده ،میتواند ناشی از بازنمایی
ضعیفتر محرکهای شاد در حافظه بلندمدت باشد .در نتیجه هنگام ورود این اطالعات به حافظه کاری ،فعال
شدن ارتباطات و بازنماییهای مرتبط با آنها با تأخیر صورت میگیرد .زمان واکنش کوتاهتر برای محرکهای
چهرههای هیجانی منفی ،میتواند ناشی از بازنماییهای قویتر این اطالعات در حافظه بلندمدت باشد؛ بنابراین
نتیجه با ورود این اطالعات به حافظه کاری فعال شدن ارتباطات و بازنماییهای مرتبط با آنها با تأخیر صورت
میگیرد (لیسندر ،کاستر و دیریدت.)20۱2 ،
توانبخشی شناختی ،درمانهای منظم و ساختارداری ۳هستند که در تالش برای بهبود عملکردهای شناختی
بهکار گرفته میشوند (سلبرگ و ماتیر .)200۱ ،اصطالح توانبخشی شناختی بر ترمیم یا جبران تواناییهای
شناختی کاهش یافته ،متمرکز است و معموالً شامل یکی از این دو روش است :اول مداخالتی که تغییر در
سطح رفتار را هدف قرار میدهد (دیدگاههای جبرانی )۴و دوم آنهایی هستند که تغییر در سطح بازسازی را
هدف قرار میدهند (دیدگاههای ترمیمی .)۵دیدگاههای جبرانی بهمعنای جبران عملکرد ازدسترفته است و در
ترمیم ،بهبود عملکرد ازدسترفته هدف قرار میگیرد .در سالهای اخیر ،طبقه سومی اضافه شده است که شامل
1. Houwer, L., & Hermans, D.
2. working memory
3. structured
4 .compensation
5. restorative
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درمانهایی میشود که فراشناخت یا خودتنظیمی ۱را هدف قرار میدهند .در دیدگاههای اخیر ،هدف کمک به
افراد برای بازگرداندن نقصهای شناختی است که خود افراد ،خانواده و کار آنها را تحتتأثیر قرار داده است و
این کار با کمک یک متخصص برای شناسایی اهداف و طراحی راهبردهایی برای رسیدن به آنها صورت می
گیرد .تأکید تنها بر افزایش عملکرد در تکلیف شناختی نیست؛ بلکه بر افزایش عملکرد در زندگی روزمره است.
مغز ،ارگان قابلانعطافی است و بهدنبال آسیب ،قادر است که خود را مجدد بازسازماندهی کند که این تغییر با
افزایش شاخههای دندریتی و بهعبارت بهتر ،با افزایش ارتباطات نورونی همراه است (کلب و گیب .)۱۹۹۹ ،این
پژوهش در نظر دارد تأثیر برنامه مداخلهای رایانهای با نام اختصاری پرمین )PARMIN( 2که با تکالیف خاص
جهت اصالح سوگیری حافظه طراحی شده است را بر ترمیم و کاهش نشانههای رفتاری (آشفتگی ُخلق ،بی
حالی و سطح پایین فعالیت) و شناختی (سوگیری حافظه) بیماران مبتال به افسردگی بررسی کند.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
این مطالعه ،یک کارآزمایی شبهآزمایشی (بهعلت نداشتن گروه کنترل) است که با هدف به کاربستن نتایج آن
در درمان بیماران افسرده انجام شد .نمونهگیری بهصورت در دسترس ،از بیماران مراجعهکننده به کلینیکهای
دانشگاه شهید بهشتی ۳۵ ،نفر که قبالً توسط یک روانپزشک تشخیص افسردگی دریافت کرده بودند و طبق
ارزیابی مجدد با مصاحبه تشخیصی ساختاریافته این تشخیص تأیید شده بود ،تعداد  ۱۵نفر بهطور تصادفی
انتخاب شدند .شدت افسردگی آنان با آزمون بک ( )۱۹۹6( )IIسنجیده شد و برای ارزیابی سایر اختالالت
روانی ،از آزمون  )۱۹۹۴( SCL-۹0-Rاستفاده شد .بعد از انتخاب گروه نمونه و پیش از ارزیابی ،از افراد خواسته
شد فرم رضایت نامه شرکت در تحقیق را تکمیل کنند و در این فرم ،اهداف پژوهش و مزایا و معایب احتمالی
ذکر شده بود .معیارهای ورود به پژوهش شامل :طیف سنی  ۱۸تا  ۵0سالگی ،عدم وجود آسیب مغزی و
اختالالت یادگیری ،قبالً تشخیص افسردگی دریافت کرده بودند ،دریافت نمره مقیاس افسردگی بک  ۱۳تا ،60
تمایلی به مصرف دارو نداشتند ،درمان همزمان دیگری دریافت نکنند و همچنین ،براساس ( )DSM5نشانههای
ذکر شده نباید در اثر سوگ ،مصرف موادمخدر و یا بیماری جسمی ایجاد شده باشند .معیارهای خروج از پژوهش
نیز شامل :کسانی که در سایر زیرمقیاسهای آزمون ( )SCL-۹0-Rنمره باال کسب میکردند .عدم تمایل به
ادامه درمان و سابقه دریافت مداخله آموزشی ،مشابه با این پژوهش بود .بهخاطر مالحظات اخالقی و احتمال
خطر (در شدت باال احتمال خطر اقدام به خودکشی وجود دارد) منتظر گذاشتن بیمار افسرده برای درمان در
گروه کنترل (در صورتی که هیچ درمانی استفاده نشود با توجه به اینکه امکان دریافت درمان پالسیبو نیز وجود
نداشت) اخالقی نبود .با توجه به اینکه هدف این مطالعه بررسی اثربخشی اصالح سوگیری حافظه بر نشانههای
شناختی و رفتاری حاصل از افسردگی بود و وجود سوگیری حافظه در این بیماران ،در پژوهشهای قبلی
1. self regulation
2. Program for Attentive Remediation of Memory Inclination
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(واتکینز ،واچ ،ورنی ،مولر و متیوز۱۹۹6 ،؛ هاروی و همکاران200۵ ،؛ ردویت ،استل ،گلن ،رید و اوکارل20۱0 ،؛
لوینس و گاتلیپ20۱2 ،؛ لیپ ،کوال و کوپنز20۱2 ،؛ بادلی ،بانز ،هانگ و پیج )20۱2 ،نشان داده شده بود و
معناداری درمان توانبخشی شناختی (بهصورت کلی) در درمان افسردگی در پژوهشهای قبلی (سولبرگ و
ماتیر200۱ ،؛ جورمن ،واق و گاتلیپ20۱۵ ،؛ جورمن ،تالبوت و گاتلیپ20۱0 ،؛ کروجیت ،پوتمن و واندرداوس،
20۱2؛ هایفل ،روزک ،هامز و تکنو20۱2 ،؛ لی ،لیو ،وای ،کو و لی20۱۳ ،؛ روهربچر ،بلکول ،هولمز و رینک،
20۱۴؛ نیکبخت نشاطدوست و مهرابی۱۳۹6 ،؛ بیرامی ،موحدی ،پورمحمدی ،خرازی و احمدی )۱۳۹۳ ،به
اثبات رسیده بود ،از گروه کنترل در این مطالعه صرفنظر شد.

ابزار سنجش
مقیاس افسردگی بک :)BDI_II( 1مقیاس افسردگی بک ،برای نخستین بار در سال  ۱۹6۱توسط بک،
وارد و مندلسون معرفی شد و ویرایش دوم آن در سال  ۱۹۹6چاپ شد .این ابزار ،یک مقیاس خودگزارشدهی
است که شدت عالئم افسردگی را در دو هفته گذشته میسنجد .مقیاس افسردگی بک ،دارای  2۱سؤال است
که محتوای  ۱۵سؤال آن مربوط به عالئم روانشناختی (احساس غمگینی ،ناامیدی ،احساس گناه ،عدم توانایی
تصمیمگیری و افکار خودکشی) و محتوای شش سؤال دیگر مربوط به عالئم جسمانی (تغییر اشتها ،تغییر میزان
خواب ،تغییر میل جنسی ،تغییر سطح فعالیت و تغییر سطح انرژی) است .این پرسشنامه برای گروه سنی بزرگ
سال و نوجوانان باالی  ۱۳سال ساخته شده است .هر سؤال دارای چهار گزینه است و نمره هر گزینه از صفر
تا سه متغیر است و در مجموع کل نمرات بین صفر تا  6۴تغییر میکند .این مقیاس دارای چهار نقطه برش
است .نمره  0تا  ۱۳نشانه عدم وجود افسردگی یا افسردگی جزئی است؛ نمره  ۱۳تا  ۱۸نشاندهنده افسردگی
خفیف تا متوسط است .نمره  ۱۸تا  2۹حاکی از افسردگی متوسط تا شدید است و نمره  ۳0تا  6۴نشانه افسردگی
شدید است .بک ،وارد و مندلسون ( )۱۹6۱ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) بین 0/۷۳تا  0/۹2و ضریب
اعتبار بازآزمایی در فاصله یک هفتهای را  0/۹۳گزارش کردهاند .فتی ،بیرشک ،عاطف وحید و دابسون ()200۳
در ایران با اجرای مقیاس افسردگی بک ( ،)IIبر روی یک نمونه  ۹۴نفری ایرانی ،ضریب آلفای کرونباخ را
 ،0/۹۱ضریب همبستگی میان دونیمه آزمون  0/۸۹و ضریب بازآزمایی به فاصله یک هفته  0/۹۴را گزارش
شده است (فتی ،بیرشک ،عاطف وحید و دابسون.)200۳ ،
پرسشنامه چکلیست نشانهها :)SCL-90-R( 2این آزمون شامل  ۹0سؤال است برای ارزشیابی
عالئم روانی که بهوسیله بیمار پاسخ داده میشود .فرم اولیه این آزمون توسط درگوتیس ،لیمپمنو کووی۳
(۱۹۷۳؛ بهنقل از فتحی آشتیانی )۱۳۹۱ ،معرفی شد و براساس تجربیات بالینی و تحلیل روانسنجی در سال
)1. Beck Depression Inventory (BDI_II
)2. Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R
3. Derogatis, L. R., Limpman, R. S., & Covi, L.
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 ۱۹۷6مورد تجدیدنظر قرار گرفت .پاسخهای ارائه شده در یک مقیاس پنج درجهای لیکرت از میزان ناراحتی
هیچ ،کم ،متوسط ،زیاد تا شدید درجهبندی میشوند ۹0 .ماده این آزمون ،نُه بُعد مختلف شکایات جسمانی،
وسواس و اجبار ،حساسیت در روابط متقابل ،افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،افکار پارانوییدی و
روانپریشی را دربرمیگیرد .بیشترین ضریب همبستگی برای افسردگی  0/۹۵و کمترین آن برای روان گسسته
گرایی  0/۷۷بهدست آمده است .در ایران نیز ،نتایج پژوهش مدبرنیا و همکاران (۱۳۸۴؛ بهنقل از فتحی آشتیانی،
 ،)۱۳۹۱حاکی از آن است که بین نُه بُعد ( )SCL-۹0و مقیاسهای پرسشنامه شخصیت چندوجهی (،)MMPI۱
همبستگی معناداری مشاهده شده است که بیشترین آن بین اضطراب و افسردگی ( )SCL-۹0با ضعفعصبی2
در آزمون ( 0/۵۹ ،)MMPIو وسواس و روان گسستهگرایی ۳در آزمون ( )SCL-۹0با اسکیزوفرنی ۴در
) 0/۵۹ ،(MMPIبوده است .همچنین بیشترین ضریب اعتبار در افسردگی با روش بازآزمایی  0/۹۳و آلفای
کرونباخ  0/۸۵بهدست آمده است.
آزمون حافظه چندمحرک پیشین :)N-BT( 5آزمون چندمحرک پیشین در سال  ۱۹۵۸توسط

کریچنر6

(بهنقل از لی ،لیو ،وای ،کو و لی )20۱۳ ،طراحی شد .از این آزمون برای بررسی توانایی ثبت ،نگهداری و به
روزرسانی مداوم اطالعات محتوای هیجانی حافظه کاری استفاده میشود (لی و همکاران .)20۱۳ ،همبستگی
این آزمون با چهار مقیاس سنجش ظرفیت حافظه کاری (ظرفیت راهاندازی ،۷خواندن ،۸تقارن ۹و چرخش،)۱0
 0/۵۵گزارش شده است (شلتون ،الیوت ،هیل ،کالمیا و گاویر .)200۹ ،این تکلیف ،از تصاویر چهرههای هیجانی
شاد ،غمگین و خنثی بهعنوان محرک استفاده شده است ۱00 .تصویر به بیمار نمایش داده میشود که ۱0
تصویر ،در واقع جواب هستند؛ یعنی دقیقاً مشابه تصویر قبل از خود هستند .در تکلیف ان -بک چهره۱0 ،۱۱
تصویر عصبانی ۱0 ،تصویر خشمآلود و در تکلیف ان -بک غم ۱0 ،تصویر غمگین و در تکلیف ان -بک کلمه،۱2
 ۱0کلمه با بار عاطفی مثل خجالتی ،استفاده شد .تصاویر چهرههای هیجانی بهصورت متوالی روی صفحه
نمایشگر ظاهر میشوند .آزمودنی باید مشخص کند آیا تصویر چهرهای که روی صفحه نمایشگر وجود دارد،
مشابه تصویر قبلی است یا خیر؟ برای مشخص کردن تصاویر مشابه کلید  ۱و برای مشخص کردن تصاویر
1. Minnesota Multiphasic Personality Inventory
2. psychasthenia
3. psychosis
4. schizophrenia
5. N-Back Test
6. Krichner, W.
7. operation span
8. reading
9. symmetry
10. rotation
11. Face N-back
12. Word N-Back
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غیرمشابه کلید  2را انتخاب کند (لیونس و گاتلیب .)20۱0 ،در این آزمون تصویر تا پاسخ بیمار روی نمایشگر
میماند .عملکرد فرد در این آزمون ،نمایانگر توانایی بازداری و تغییر اهداف مراحل قبلی آزمون بهسمت اهداف
محتمل در مراحل بعدی آزمون است و با مهار سوگیری ،تعداد پاسخهای درست افزایش مییابد (لی و همکاران،
.)20۱۳
ان -بک کلمات هیجانی :در این تکلیف ،ابتدا کلماتی خنثی (مثل قاشق) رو نمایشگر نمایش داده میشود
و بیمار باید هر کلمه را با کلمه قبلی مقایسه کند که آیا کلمه جدید تکرار کلمه قبلی است یا خیر .اگر مشابه
است کلید  ۱و اگر خیر ،کلید  2را فشار دهد .مابین کلمات خنثی ،کلمهای با بار هیجانی مثل (خجالتی ،کم
استعداد و مانند اینها )...نمایش داده میشود.

پروتکل اجرایی
بعد از تکمیل گروه ،ابتدا جلسهای بهمنظور آشنایی ،توضیح فرآیند درمان و انجام آزمونهای شناختی سوگیری
حافظه صورت گرفت و بعد از آن درمان ،بهصورت دو جلسه در هفته بهمدت پنج هفته ادامه یافت .بعد از هفته
پنجم ،پسآزمون روی گروه اجرا شد .سه ماه بعد از جلسه آخر ،بهمنظور پیگیری و اطمینان از نتایج درمان،
جلسه پیگیری برای گروه برگزار شد و ابزار سنجش مجدداً تکمیل شدند .تکالیف در  ۱0مرحله طراحی شده
بودند که شرط ورود به مرحله بعد ،کسب  ۸0امتیاز یا  ۸0درصد امتیازات در مرحله قبل بود و تا زمانی که این
امتیاز کسب نمیشد ،بیمار ملزم به تکرار مرحله قبل بود.

تکالیف مداخله توانبخشی شناختی سوگیری حافظه
تکلیف ساخت مخفف :)CMT( 1در مراحل اول تمرین ،سه کلمه بهترتیب روی صفحه نمایشگر ظاهر
میشود و بیمار میبایست حروف اول کلمات را بههم چسبانده و لغت سه حرفی که بهدست میآید را از بین
چهار گزینه ارائه شده پیدا کند .الزم است بیمار حروف اول هر کلمه را بهخاطر بسپارد .برای مثال :کلمات
صمیمیت ،فرشته ،ادب بهترتیب ارائه میشود و بیمار باید در نهایت ،لغت صفا را از بین گزینهها انتخاب کند .با
پیشرفته شدن مراحل ،تمرین سختتر میشد ،برای مثال چهار کلمه نمایش داده میشد و حروف موردنظر که
به رنگ دیگری بودند ،در جای مختلفی از کلمه قرار داشتند برای مثال :مهد ،نفس ،کجاوه ،کیوسک که در
نهایت ،بیمار با چسباندن حروف قرمز باید لغت منجی را انتخاب میکرد .کلمات نهایی کلمات مثبت طراحی
شدهاند با هدف افزایش مخزن کلمات مثبت در حافظه بیمار .شرط ورود به مرحله باالتر ،کسب حداقل ۸0
درصد نمره از مرحله قبل بود .در صورتی که این نمره کسب نمیشد ،آن مرحله تکرار میشد تا بیمار کامالً
تسلط الزم را بهدست بیاورد.

)1. Chunk Making Task (CMT
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تکلیف چسباندن قطعات :(AMT) 1در این برنامه ،یک تصویر به قطعات مختلفی تقسیم شده بود .ابتدا
قطعات مربوط به هر تصویر نشان داده میشود؛ سپس چند تصویر ظاهر میشد که باید تصویر هدف با یک
مکاننما انتخاب میشد .برای مثال ،ابتدا کلمه «خوش» و بعد کلمه «فکر» ظاهر میشد و بعد بیمار میبایست
کلمه خوشفکر را از بین گزینههای :خوشخُلق ،خوشبیان ،خوشفکر ،خوشچهره ،انتخاب میکرد .با پیشرفته
شدن مراحل ،کلمات سه بخشی یا چهار بخشی میشدند و زمان ارائه گزینههای نهایی نیز مکث بیشتری
داشت.
تمرین ان -بک :(NBT) 2در این تمرین بیمار یاد میگرفت که چطور یک تصویر را بهخاطر بسپارد و با
تصویر بعدی مقایسه کند .بیمار میبایست اگر تصویر بعدی مشابه تصویر قبلی بود کلید  ۱و اگر غیرمشابه بود،
کلید  2را انتخاب کند.
تمرین حافظه مکانی :(SWMT) 3در مرحله اول ،یک چهار خانه نمایش داده میشد که پشت هر خانه
تصویری وجود داشت که دوبهدو باهم جفت بودند .بیمار میبایست محل هر جفت تصویر را بهخاطر میسپرد
و بهدنبال هم روی آنها کلیک میکرد تا تصاویر روی صفحه نمایش بمانند .با پیشرفته شدن مراحل ،تعداد
خانهها بیشتر میشد؛ یعنی تصاویر بیشتری کنار هم قرار میگرفتند و بیمار مجبور بهخاطرسپاری جایگاههای
بیشتری بود .شرط رفتن به مرحله بعدی ،کسب  ۸0درصد نمره از مرحله قبل بود.

یافتهها
تحلیلها در این مطالعه با استفاده از نرمافزارآماری  SPSS-2۳انجام شده است .این مطالعه یک طرح آزمایشی
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری سه ماهه بود .با توجه به مستقل بودن مشاهدهها از هم ،توزیع بهنجار جامعه
آماری و فاصلهای بودن متغیرهای وابسته (نمره تست افسردگی و نمره آزمونهای شناختی) و با توجه به این
که تعداد آزمودنیها  ۱۵نفر در گروه بودند که سه بار موردسنجش قرار گرفتند؛ ازاینرو ،نیاز به کنترل واریانس
درونگروهی و واریانس ناشی از سنجش مکرر بود (میرز ،گامست و گارینو.)۱۳۹6 ،

)1. Abbreviation Making Task (AMT
)2. N-Back Task (NBT
)3. Spatial Working Memory Training (SWMT
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الف) توصیف جمعیت شناختی
جدول  -1اطالعات جمعیت شناختی گروه
جنسیت
میانگین سنی (سال)
سطح تحصیالت
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
پزشک

زن
 ۴۹درصد
۳0

مرد
 ۵۱درصد
۳2

 ۱۳درصد
 ۱۳درصد
 ۱۳درصد
 6درصد
 0درصد

 ۱۳درصد
 20درصد
 ۱۳درصد
 0درصد
 6درصد

در این پژوهش در مجموع  ۱۵نفر بیمار شامل هفت نفر خانم و هشت نفر آقا شرکت کردند که از نظر میانگین
سنی و تحصیلی تقریباً درصد برابری را تشکیل دادند.

ب) توصیف شاخصهای پژوهش
ج) آزمون فرضیهها
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد و تحلیل واریانس تأثیر مداخله و زمان در تغییرات نمره
دقت پاسخ آزمون حافظه (ان -بک)
نمره سوگیری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

مجموع

میانگین
±
انحراف معیار

میانگین
±
انحراف معیار

میانگین
±
انحراف معیار

مجذورات

F

2

𝜼

(اندازه اثر)

آزمون ان -بک عصبانی

۳/۱۳±۳/۳۸

۹/۷±۱/۴

۸/۷±2/۳

۳۷۴/۵۸

***۳۳/۳

0/۷۱

آزمون ان -بک غم

2/۳±۱/۹۸

۸/۷±۱/۴

۷/۸±2/۵۱

۳۸۵/۹۱

*** 6۳/۳

0/۸2

ان -بک کلمه

۴/۴±۳/۷۳

۷/۷±۱/۷

۷/۴±۱/6۸

۱0۹/۷۳

***۹/۵8

0/۴

df:2

*P<0/0۵

**P<0/0۱

***P<0/00۱

با توجه به جدول  ،2همانطور که مالحظه میشود میانگین نمرات اختالل حافظه (دقت پاسخ) در مرحله پیش
آزمون نسبت به مرحله پسآزمون تفاوت چشمگیری را نشان میدهد .طبق نتایج تحلیل واریانس همانطور
که مشاهده میشود ،این تغییرات معنادار است ( .)p<0/0۱همچنین ،این تفاوت در مرحله پسآزمون نسبت به
مرحله پیگیری تفاوت قابلمالحظهای را نشان نمیدهد .این به آن معناست که مداخله ،دارای پایداری معنادار
بوده است .اندازه اثر ،در آزمون ان -بک عصبانی  0/۷۱و در آزمون ان -بک غم 0/۸۱ ،است .به این معنا که
بهصورت میانگین (میانگین تغییرات ان -بک عصبانی و غم) ۷۵ ،درصد از کل واریانس تغییرات در دقت پاسخ،
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ناشی از اثر متغیر مستقل (بهبود حافظه فعال) است؛ اما اندازه اثر تغییرات در ان -بک کلمات ،تنها  ۴۱درصد
است .بهطور میانگین میتوان گفت اندازه اثر مداخله بر سوگیری کلی حافظه  ۵2/۳درصد است؛ یعنی ۵2
درصد تغییرات حاصل ،ناشی از مداخله میباشد.
جدول  -3نتایج تحلیل واریانس میانگین و انحراف استاندارد نمرات حاصل از آمون بک و
SCL-90-R
آزمونهای

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

مجموع

رفتاری

میانگین
±
انحراف

میانگین
±
انحراف

میانگین
±
انحراف معیار

مجذورات

معیار
۷/0۱±22

معیار
۴/۵۹±۱۴/۱

6/۱±۱۵/۴

آزمون بک

۵۴۱/۴

F

6/۳6

سطح

اندازه

معناداری

اثر

0/00۱

0/۷۱

آزمون SCL-۹0

شاخص شدت کلی
جمع عالئم مثبت
شاخص درماندگی

0/2۴±0/۹۸
۱2/۹±6/۵۸
۱/۴±۱/۵۳

۱۷/0±0/۷
۵/۷±۴۵/2
0/22±۱/2۱

0/6۳
۷6/2۳
0/۷۳
0/۱۸±۷2/0
0/۵۸
۱۹/۵
۱۵۸6/۸
۵/6±۱/۴۷
0/2
0/0۵
2/۷۳
0/۱۸۹
0/۱۷±۱/۴
***P<0/00۱ **P<0/0۱ *P<0/0۵ df:2

با توجه به اطالعات توصیفی جدول  ،۳میانگین نمرات سوگیری حافظه (زمان پاسخدهی) در مرحله
پیشآزمون  ،نسبت به مرحله پس آزمون کاهش یافته است و طبق نتایج تحلیل واریانس ،این تغییرات
معنادار است .همچنین ،این تفاوت در مرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیگیری تفاوت معناداری نشان
نمی دهد .این به آن معناست که مداخله دارای پایداری بوده است .اندازه اثر مداخله در بخش ان -بک
خشم  ۱۹درصد است ،در ان -بک غم  ۳۳درصد و در ان -بک کلمه  ۴0درصد .بهعبارتی بیشترین اندازه
اثر مداخله مربوط به بخش معنایی حافظه است و کمترین اندازه اثر مربوط به بخش تصویری با هیجان
خشم.
در جدول زیر ،میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمونهای رفتاری پس از اصالح حافظه و نتایج
تحلیل واریانس یکراهه درونگروهی با اندازهگیری مکرر ارائه میشود.
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جدول  -4نتایج تحلیل واریانس میانگین و انحراف استاندارد نمرات حاصل از آزمون بک و
SCL-90-R
آزمونهای
رفتاری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

مجموع

میانگین
±
انحراف

میانگین
±
انحراف

میانگین
±
انحراف

مجذورات

معیار

معیار

معیار

F

2

𝛈

22±۷/0۱

۱۴/۱±۴/۵۹

۱۵/۴±6/۱

۴/۵۴۱

***۳6/6

0/۷۱

شاخص شدت کلی

0/۹۸±0/2۴

0/۷±0/۱۷

0/۷2±0/۱۸

0/۷۳

***2۳/۷6

0/6۳

جمع عالئم

۵۸/6±۱2/۹

۴۵/2±۵/۷

۴۷/۱±6/۵

۱۵۸6/۸

***۱۹/۵

0/۵۸

شاخص درماندگی

۱/۵۳±۱/۴

۱/2۱±0/22

0/۱۸۹
۱/۴±0/۱۷
*P<0/0۵ df:2

*2/۷۳
**P<0/0۱

0/2
***P<0/00۱

آزمون بک

جدول  ،۴اطالعات توصیفی و نتایج تحلیل واریانس تأثیر توانبخشی شناختی و زمان را در نمرات آزمونهای
بک و  SCL-۹0-Rنشان میدهد .در این جدول سه شاخص کلی آزمون  SCL-۹0-Rگنجانده شده است.
همانطور که قابلمالحظه است ،مقدار  Fبرای متغیر آزمون بک در سطح  P>0/00۱معنادار میباشد و این
تغییرات در پیگیری سه ماهه نیز ماندگار بوده است .تغییرات نمره  SCL-۹0-Rنیز ،نشان میدهد مداخله
معنادار بوده است ( P<0/0۵و در پیگیری نیز دچار کاهش یا افزایش معناداری نشده است .با توجه به اندازه اثر
محاسبه شده ۷۱ ،درصد از کل واریانسهای تغییرات نمرات آزمون بک ناشی از اثر متغیر مستقل (اصالح سوگیری
حافظه) است و بهطور میانگین بر روی شاخصهای  SCL-۹0نیز  60درصد مؤثر بوده است.

بحث و نتیجهگیری
در مورد وجود سوگیری حافظه یا حافظه محرکهای منفی ،مطالعات مختلفی صورت گرفته است .برای مثال،
واتکینز و همکاران ( )۱۹۹6تأیید کردند افراد افسرده حافظه آشکار برتری نسبت به محرکهای منفی دارند.
عملکرد اجرایی (از جمله حافظه کاری) افراد افسرده نسبت به افراد سالم مختل است (هاروی و همکاران،
 )200۵و همچنین ردویت و همکاران ( ،)20۱0در مقایسه افراد سالم و افسردهخو در تشخیص هیجان چهرههای
غمگین و خنثی ،دریافتند افراد افسردهخو حافظه بسیار خوبی برای چهرههای غمگین دارند و حافظه مربوط به
چهرههای شاد و خنثی در این افراد دچار کاستی قابلتوجهی بود .لوینس و گاتلیپ ()20۱2؛ لیپ ،کوال و
کوپنز ( )20۱2توانایی بروزرسانی محرکهای مثبت و منفی موجود در حافظه کاری را در دو گروه (افراد افسرده)
و گروه کنترل (افراد سالم) با استفاده از آزمون ان -بک هیجانی موردمقایسه قرار دادند که با مقایسه زمان
واکنش دریافتند افراد افسرده مدت زمان بیشتری محرک غمگین را در حافظه خود نگه میدارند .همچنین
بادلی و همکاران ( )20۱2با بررسی القای خُلق (مثبت ،خنثی و منفی) متوجه شدند خُلق منفی ،باعث میشود
افراد در نهایت ،کلمات را منفیتر ارزیابی کنند (یعنی کلمات منفی را بیشتر بهخاطر داشته باشند) .با توجه به
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اینکه در این مطالعات مقایسه تأثیر خُلق بر سوگیری حافظه بین افراد سالم و افسرده بررسی شده بود ،در این
مطالعه بهخاطر مسائل اخالقی (منتظر نگه داشتن بیمار افسرده؛ در حالی که هیچ درمانی نگیرد با توجه به عدم
امکان دریافت درمان پالسیبو) ،از این مقایسه صرفنظر شد .هدف این پژوهش ،پاسخ به این سؤال بود که آیا
اصالح سوگیری حافظه در بیماران افسرده ،میتواند بر کاهش عالئم رفتاری و شناختی این بیماران تأثیر
معناداری داشته باشد؟ همچنین برای اولین بار در این پژوهش اثربخشی اصالح سوگیری حافظه بر نشانههای
خُلقی افسردگی بررسی شد .در بررسی تأثیر مداخله بر بهبود حافظه فعال ،یافتههای پژوهش نشان داد میانگین
نمرات دقت پاسخ در آزمون ان -بک در پسآزمون کاهش یافت ،به این معنا که میانگین نمرات از  ۳/۸۹در
پیشآزمون به  ۷/۸۹در پسآزمون رسید که بهمعنای افزایش پاسخ درست و بهبود حافظه فعال است .تحلیل
واریانس نمرات سوگیری نیز با اندازه اثر میانگین  0/۷۵در ان -بک عصبانی و غم حاکی از تأثیر  ۷۵درصدی
اصالح حافظه در این آزمونها را دارد ،البته در آزمون ان -بک کلمه اندازه اثر مداخله  ۴۱درصد برآورد شده
است .در بررسی تأثیرات مداخله بر سوگیری حافظه ،میانگین زمان واکنش در سه بخش آزمون ان -بک از
( ۱/۳۸ثانیه) به ( 0/6۵ثانیه) در پسآزمون و  0/۸6در پیگیری رسید که این تغییرات معنادار بود
( .)p<0/0۵یافتهها حاکی از آن است که برنامه توانبخشی شناختی سوگیری حافظه ( )PARMINبر کاهش
عالئم اختالل حافظه ناشی از افسردگی (سوگیری حافظه) تأثیرگذار بوده است .این یافته با این پژوهشها در
این زمینه همخوان است :النگ ،مولدس و هولمز ( )200۹و روبیناگ ،کرن ،ناک و مکنالی ( )20۱۵توانستند با
برنامه اصالح حافظه ،سوگیری حافظه در افراد افسرده را کاهش دهند .در بررسی تأثیر برنامه اصالح سوگیری
حافظه بر عالئم خُلقی بیماران افسرده ،یافتهها نشان داد میانگین نمرات آزمون بک از در پیشآزمون  22به
 ۱۴/۱در پسآزمون رسید و نتایج تحلیل واریانس نشان میدهد این تغییرات معنادار است ( .)P>0/00۱اندازه
اثر این تغییرات ۷۱ ،درصد است .در تبیین یافتههای بهدست آمده از پژوهش حاضر ،میتوان گفت :نظریههای
برجسته شناختی پیشنهاد کردهاند که سوگیریهای شناختی منفی یا تمایل به پردازش کمالگرایانه اطالعات
دارای بار منفی ،نقش اساسی در آغاز و ماندگاری افسردگی بازی میکنند (رود ،ونزالف ،گیبز ،وین و ویتنی،
 .)2002عالوهبراین ،بهنظر میرسد افراد دارای ناراحتیهای هیجانی ،فاقد سوگیری پردازشی مثبتی هستند که
ویژگی افراد سالم است (گاتلیب و جورمن .)20۱0 ،ادعای متمایز مدلهای شناختی افسردگی آن است که تفکر
منفی ،نه تنها همراه و نشانه افسردگی است؛ بلکه یک پیشایند افسردگی نیز هست (ویلیامز و همکاران.)20۱۵ ،
سوگیری پردازش ،بیشتر در سه حوزه شناختی موردمطالعه قرار گرفته است :توجه ،تفسیر و حافظه .سوگیریهای
منفی در توجه و تفسیر بهخوبی در افسردگی موردبررسی قرار گرفته است .افراد افسرده ،تمایل دارند اطالعات
منفی را آسانتر از اطالعات مثبت یا خنثی پردازش یا یادآوری کنند (واتکینز و همکاران۱۹۹6 ،؛ بادلی و
همکاران20۱2 ،؛ هاروی و همکاران200۵ ،؛ ردویت و همکاران .)20۱0 ،چنین سوگیریهایی ،در پردازش
شناختی نفوذ میکنند و از ارزیابی واقعی رویدادهای روزمره جلوگیری میکنند که منجر به ماندگاری آسیب
روانی مانند عالئم شناختی و رفتاری افسردگی میشود (النگ ،مولدس و هولمز200۹ ،؛ نیکبخت ،نشاط
دوست و مهرابی)۱۳۹6 ،؛ اما بررسی تأثیر اصالح سوگیری حافظه در مطالعات کمّی صورت گرفته است .با

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،4سال یازدهم

161

توجه به یافتههای این پژوهش ،میتوان اذعان داشت که اصالح سوگیری حافظه ،میتواند تأثیر معناداری بر
نشانههای شناختی (اختالل حافظه) بیماران افسرده داشته باشد و موجب بهبود دقت پاسخ و کاهش زمان
واکنش این بیماران شود؛ اما این پژوهش نیز مانند پژوهشهای دیگر محدودیتهایی داشت :مهمتر از همه
نداشتن گروه کنترل بود؛ بنابراین این مطالعه بهصورت یک مطالعه مقدماتی قابل استناد است .نکته دیگر،
سطح تحصیالت افراد یکسان نبود؛ سطح تحصیالت اثر قابلتوجهی در عملکرد فرد در استفاده از نرمافزار و
همچنین سطح پیشرفت فرد دارد .چون هدف پژوهش بررسی مفید بودن مداخله برای کاهش سیمپتومهای
شناختی و رفتاری در افسردگی ،فارغ از شدت افسردگی ،جنسیت ،سطح تحصیالت و سن بیمار بود؛ بنابراین
سعی شد از هر طیفی نمونهای در گروه وجود داشته باشد و میانگین عملکرد گروه ،مبنا قرار گیرد؛ اما اگر این
متغیرها کنترل شود تأثیر درمان بهصورت دقیقتر بررسی میشود .نکته دیگر اینکه کار با رایانه مشکالت
خاص خود را نیز دارد .از قبیل از کار افتادن کردن سیستم هنگام کار ،چند بار آموزش برای برخی افراد و مانند
اینها که بههرحال ،جزئی از محدودیتهای این پژوهش نیز بود .پیشنهاد میشود حجم گستردهتر نمونه با
استفاده از دیگر آزمونهای حافظه نیز بررسی شود.

تشکر و قدردانی
این مقاله از رساله دکتری نویسنده مسئول استخراج شده است؛ ازاینرو ،از تمام کسانی که مرا در انجام این
مهم یاری رسانیدهاند قدردانی میکنم ،بهخصوص استاد راهنما جناب دکتر وحید نجاتی و استاد مشاورم جناب
دکتر جلیل فتحآبادی و همچنین بیمارانی که صبور بودند.
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