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ABSTRACT
Introduction: Treatment-resistant depression is a severe form of major depression that
often fails with multiple treatments with standard antidepressants and has a poor long-term
prognosis. The aim of this study was to compare the effect of memory specificity training,
behavioral activation treatment, and cognitive behavioral therapy on treatment-resistant
depression. Materials

and Methods: This is a semi-experimental research with pre-test,

post-test and follow-up with a control group. The participants are all patients with treatment-
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resistant depression in Rafsanjan, Iran. Sixty patients with treatment-resistant depression who
referred to a psychiatrist and two psychologists in 2017 were selected. They were randomly
divided into four groups of 15 persons; three experimental and one control groups. Data
were collected by Beck depression, rumination and dysfunctional attitude questionnaire.

Results: The results have shown a significant difference in the post-test depression of all
three treatment groups compared to the control group. This difference was also evident in the
follow-up phase. Furthermore, there was a significant difference in the rumination variable
between the memory specificity training and behavioral activation in the post-test and followup stages. In addition, there was a significant difference in the attitude level between the
memory specificity training and behavioral activation in the post-test phase and between the
memory specificity training and cognitive-behavioral therapy and behavioral activation in the
follow-up phase. Conclusion: According to the results, the use of psychotherapy, especially
memory specificity training, is suggested as an effective psychological intervention in the
management of treatment-resistant depression.
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مقدمه :افسردگی مقاوم به درمان یک شکل شدید از افسردگی عمده است که اغلب در درمانهای متعدد
با استانداردهای داروهای ضد افسردگی شکست میخوردند و یک پیشآگهی نامطلوب درازمدت دارند.
هدف از اين مطالعه مقايسة اثربخشي آموزش اختصاصيسازي خاطرات ،درمان فعالسازي رفتاري و درمان
شناختي -رفتاري بر افسردگي مقاوم به درمان بود .مواد و روشها :این پژوهش نیمهآزمایشی با طرح
پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل میباشد .شركتكنندگان همة بيماران مبتال به افسردگي
مقاوم به درمان در شهر رفسنجان ،ايران ميباشند 60 .بيمار مبتال به افسردگي مقاوم به درمان كه به
روانپزشک و دو روانشناس در سال  96مراجعه كرده بودند ،انتخاب شدند .آنها به صورت تصادفي به  4گروه
 15نفره 3 ،گروه آزمايش و يك گروه كنترل تقسيم شدند .اطالعات توسط پرسشنامة افسردگی بک ،نشخوار
فکری و نارسایی کنش نگرش جمعآوری شد .يافتهها :نتایج نشان داد در میزان افسردگی بین سه گروه
درمانی با گروه کنترل در سطح پسآزمون تفاوت معنيداری وجود دارد .این تفاوت در مرحلة پیگیری نیز
مشهود بود .عالوه بر اين در متغیر نشخوار فکری بین آموزش اختصاصیسازی خاطرات و فعالسازی رفتاری
در مراحل پسآزمون و پیگیری تفاوت معنيداری وجود دارد .بهعالوه در سطح نگرش در مرحلة پسآزمون
بین آموزش اختصاصيسازی خاطرات و فعالسازی رفتاری و در مرحلة پیگیری بین آموزش اختصاصيسازی
خاطرات و درمان شناختی -رفتاری و فعالسازی رفتاری تفاوت معنيداری وجود دارد .نتيجهگيري :با
توجه به نتایج ،استفاده از رواندرمانی بهخصوص آموزش اختصاصیسازی خاطرات بهعنوان یک مداخلة
كليد واژهها:

روانشناختی مؤثر در مديريت افسردگی مقاوم به درمان پیشنهاد میگردد.
 .1افسردگي
 .2درمــان شــناختي
 ر فتــا ر ي .3رواندرماني

دوره هشتم ،شماره اول ،زمستان 1398

مقدمه
افســردگی در بیــن  5بیمــاری ناتوانکننــده قــرار گرفتــه اســت
و تــا ســال  2030پیشبینــی میشــود کــه یکــی از معضــات
کشــورهای توســعهیافته شــود ( .)1دارو اولیــن خــط درمــان
پیشــنهادی بــرای ایــن بیمــاری اســت و طــی ســالهای
اخیــر شــمار مصرفکنندههــای داروهــای ضــد افســردگی در
آمریــکا و کشــورهای اروپایــی رشــد فزاینــدهای داشــته اســت.
نتایــج مطالعــة  1STARDنشــان داده کــه تنهــا یــک ســوم
مصرفکنندههــای دارو ،نتیجــة کامــل دریافــت کردهانــد و
نیمــی از آنهــا تنهــا  50درصــد کاهــش نشــانههای افســردگی
را بعــد از  12تــا  14هفتــه پیگیــری گــزارش دادهانــد .دالیــل
عــدم پاســخدهی بــه دارو پیچیــده اســت ،امــا یکــی از ایــن
عوامــل ،افســردگی مقــاوم بــه درمــان ( 2)TRDاســت (.)2
افســردگی مقــاوم بــه درمــان ،یــک شــکل شــدید از افســردگی
عمـ�ده اسـ�ت ( )3و اصطالحــی اســت کــه تعریــف یکســان و
جامعــی از آن ارائه نشــده اســت .بعضی پژوهشــگران افســردگی
مقــاوم بــه درمــان را شکســت بعــد از یــک دورة درمــان
دارویـ�ی دانسـ�تند ( )4و دیگــران آن را بهعنــوان شکســت
بع��د از دو دوره درم��ان داروی��ی کام��ل ،تعری��ف کردهان��د (.)5
بیشــتر تعاریــف بــه شکســت در درمــان دارویــی نســبت بــه
رواندرمانـ�ی و سـ�ایر مداخـلات اشـ�اره دارد (.)4

Williams
Raec
8
Memory specificity training
9
Over general memory
10
Behavioral activation

آســیب در یــادآوری خاطــرات خوشــایند منجــر بــه افســردگی
یــا عــدم بهبــود افســردگی میشــود .مطابــق بــا مــدل نظــری
ویلیامــز ،6کاهــش خاطــرات اختصاصــی و عــدم توانایــی در
اســتفاده از تجــارب قبلــی ،موجــب ناکارآمــدی در فراینــد حــل
مســئله میشــود و ایــن ناتوانــی منجــر بــه تشــدید افســردگی
و ایجــاد یــک دور باطــل میشــود .اختــال عملکــرد اجرایــی
در سیســتم حافظــه بــه واســطة اجتنــاب از یــادآوری و
ســرکوب کــردن بازیابــی خاطــرات دارای بــار هیجانــی منفــی
در درازمــدت موجــب تشــدید و مانــدگاری اختــاالت خلقــی از
جمل��ه افس��ردگی میش��ود (.)10
یــک ویژگــی مهــم در افســردگی ،از دســت دادن توانایــی بــه
دســت آوردن تجربههــای مثبــت و عــدم احســاس لــذت از
تجــارب خوشــایند قبلــی اســت .شــواهدی وجــود دارد کــه
خاطــرات مثبــت در افــراد افســرده نســبت به افــراد غیر افســرده
کمتـ�ر وجـ�ود دارد یـ�ا بهشـ�دت سـ�رکوب شـ�ده اسـ�ت (.)11
ایــن ویژگــی میتوانــد منجــر بــه آســیب زدن بــه توانایــی فــرد
در اصـلاح خلـ�ق پاییـ�ن باشـ�د ( )9همچنیــن توانایــی تنظیــم
هیجانـ�ی خاطـ�رات مثبـ�ت خـ�اص را کاهـ�ش میدهـ�د (.)12
در مطالع ـهای کــه توســط رایــس 7و همــکاران انجــام شــد ،از
برنامــة آمــوزش اختصاصــی کــردن خاطــرات ( 8)MESTجهــت
مداخلــة مســتقیم در کاهــش بیــش کلــی گرایــی حافظــه 9در
بیمــاران افســرده اســتفاده شــد ( .)13نتایــج نشــان دادنــد
کــه برنامــة آمــوزش اختصاصــی کــردن خاطــرات در کاهــش
ایــن عامــل شــناخته شــده آســیبپذیری و درمــان افســردگی
موفــق بــوده اســت.
افســردگی اغلــب بهعنــوان مجموع ـهای از عالیــم و نشــانههای
منفــی ماننــد خلــق منفــی ،شــناخت منفــی و رفتارهــای
اجتنابـ�ی مفهومسـ�ازی شـ�ده اسـ�ت ( .)4بــر ایــن اســاس،
درمانهــای روانشــناختی کارآمــد بــرای افســردگی مثــل
درمــان شــناختی -رفتــاری ،فعالســازی رفتــاری 10و درمانهــای
ن فــردی نیــز بــر روی کاهــش یــا بهبــود ایــن جنبههــای
بی ـ 
منفــی مثــل تغییــر باورهــای ناکارآمــد ،شناســایی رفتارهــای
Sequenced treatment alternatives to relieve depression
Treatment resistant depression
3
Cognitive-behavioral therapy
4
Dysfunctional attitude
5
Rumination
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نارســایی کنــش نگــرش 4متشــکل از مجموعـهای از اعتقــادات
نامناســب در مــورد خــود و جهــان پیرامــون میباشــد کــه
گاهــی تــوام بــا اســتانداردهای کمالگرایانــه بــرای ارزیابــی
خــود میباشــد و میتوانــد نتیجــة برخــی تجــارب اولیــه در
زندگــی باشــد و در افســردگی بهعنــوان یــک خصیصــه مطــرح
میش��ود (.)7

نشــخوار فکــری بهعنــوان افــکار مقــاوم و عودکننــده تعریــف
میشــود کــه حــول محــور یــک موضــوع معمــول دور میزنــد.
ایــن افــکار غیــر ارادی وارد آگاهــی میشــوند و توجــه را از
موضوع��ات موردنظ��ر و اه��داف فعل��ی منح��رف میس��ازند (.)9
افــکار آمیختــه بــا نشــخوار ،مانــع بازیابــی اختصاصــی خاطــرات
در افـ�راد مبتـلا بـ�ه افسـ�ردگی میشـ�ود (.)10
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محدودیــت درمانهــای بالینــی در کشــورهای بریتانیــا و
کشــورهای دیگــر منجــر بــه اســتفاده از درمــان شــناختی
رفتـ�اری ) 3(CBTدر درمــان افــرادی شــده اســت کــه بــهدرمانهــای دارویــی جــواب ندادهانــد .درمــان شــناختی
رفتــاری کاهــش برگشــت دورههــای افســردگی و حــذفنشــانههای باقیمانــده را نشــان داده اســت .شــواهد خــوب،
گســترده و ســاختاری از اثربخشــی درمــان شــناختی
رفتــاری بــرای افســردگی مخصوصــاً بــرای دورههــایدرماننشــده وجــود دارد .در رويكــرد شــناختي ايــن عقيــده
وجــود دارد كــه بــاور و فرايندهــاي شــناختي افــراد تعييــن
ميكنــد كــه آنهــا در موقعيتهــاي مختلــف چــه احســاس
و يــا حالتــي را تجربــه كننــد .ادراك ،افــكار ،تصــورات ذهنــي و
خاطــرات تداعــي شــده پيامدهــاي شــناختي هســتند كــه پس
از تغييــر شــكل محركهــا از طريــق فرايندهــاي شــناختي
حاصــل ميشـ�وند (.)6

شــواهد نشــان میدهنــد کــه فرایندهــای شــناختی معیــوب
یــک عامــل نگهدارنــدة افســردگی اســت وآســیبپذیری را در
برابــر برگشــت دورههــای بعــدی افزایــش میدهــد .یکــی از
ایــن فرایندهــا ،نشــخوارهای فکــری 5افسـ�ردهزا هسـ�تند (.)8
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اجتنابــی و رفــع مشــکالت بیــن فــردی متمرکــز شــدهاند.
امــروزه درمانهــای روانشــناختي متعــددی بــرای افســردگي
وجــود دارنــد ،امــا تعــداد كمــي از آنهــا توانســتهاند در
كارآزماييهــای تصادفــي بالينــی ،اثرمنــدی خــود را بــه اثبــات
برســانند .درمــان فعالســازی رفتــاری نوعــي رفتاردرمانــي
محــدود اســت كــه مبتنــي بــر تحليــل تابعــي رفتــار اســت و
از نظريـ�ة رفتـ�اری افسـ�ردگي ريشـ�ه گرفتـ�ه اسـ�ت ( .)14درمــان
فعالســازی رفتــاری فراینــد درمانــی ســاختار یافتـهای اســت که
در ایــن مــدل درمانــی ،اجتنــاب رفتــاری کانــون درمــان اســت.
رفتارهــای اجتنابــی موجــب راحتــی و آرامــش ســریع و کوتــاه
بیمــار شــده ،در حالــی کــه در بلندمــدت فــرد از منابــع تقویتــی
محیطــی محــروم میشــود .برنامهریــزی فعالیــت یــک درمــان
رفتــاری بــرای افســردگی اســت کــه در آن بیمــاران بــا بازبینــی
خلــق و فعالیتهــای روزانــه و افزایــش تدریجــی و نظــامدار
فعالیتهــای لذتبخــش و تعامــل بــا محیــط بــه ایفــای نقــش
ســالم خــود میپــردازد و از طــرف دیگــر منجــر بــه حــذف
بینظــم و ترتیبــی از فعالیتهــای روزانــه کــه خــود یــک
عامـ�ل نگهدارنـ�دة افسـ�ردگی بـ�ود ،میشـ�ود (.)15

مواد و روشها

پرسشنامة افسردگی بک ویرایش دوم ()BDI-II
پرسشــنامة افســردگی بــک ویرایــش دوم ( ،11)BDI-IIشــکل
بازنگــری شــدة پرسشــنامة افســردگی بــک اســت کــه جهــت
ســنجش شــدت افســردگی تدویــن شــده اســت که شــامل 21
ســؤال اســت و از پاســخدهندگان خواســته میشــود ،شــدت
نشــانهها را روی یــک مقیــاس از صفــر تــا ســه درجهبنــدی
کننــد .ضریــب همبســتگی درون طبقــهای پرسشــنامه 0/81
محاســبه شــده اســت .ثبــات داخلــی آزمــون از روش آلفــای
کرونبــاخ و تنصیــف بــه ترتیــب 0/93و  0/64بــه دســت آمــده
اس��ت (.)16
مقیاس پاسخهاي نشخوار فکری
نولــن –هوکســما ،پرسشــنامهاي خودآزمــا در مقیــاس لیکــرت
چهــار گزینــهای تدویــن کردنــد کــه چهــار نــوع متفــاوت
از واکنــش بــه خلــق منفــی را مــورد ارزیابــی قــرار مــیداد.
پرسشــنامة ســبکهای پاســخ از دو مقیــاس پاســخهای
نشــخواری و مقیــاس منحرفکننــدة حــواس تشــکیل شــده
اســت .ضریــب آلفــای کرونبــاخ در دامنـهای از  0/88تــا 0/92
قـ�رار دارد (.)17

مقیاس نارسایی کنش نگرش

ایــن مقیــاس توســط بــک و ویزمــن 12بــر اســاس رویکــرد
شــناختی تهیــه و طراحــی شــده اســت کــه شــامل  40گویــه
در مقیــاس  7نمــرهای میباشــد .ایــن مقیــاس بــرای اولیــن
بــار توســط ســهرابی بــه فارســی ترجمــه و برگــردان شــده
اســت و ضریــب آلفــا بــرای مقیــاس در دامنــة  0/73تــا 0/88
و ضریــب دو نیمـهســـازي  0/791محاسـ�به شـ�ده اسـ�ت (.)7
طرح کلی جلسات آموزشی در جدول  1ارائه شده است.
درمان فعالسازي رفتاري کوتاهمدت
درمــان فعالســازي رفتــاري نوعــی شــیوة مداخلــهاي
کوتاهمــدت اســت کــه شــامل جلســات درمانــی مبتنــی
بــر راهنمــاي عملــی نســخة تجدیــد نظــر شــدة لیجــوز 13و
همـ�کاران ( )15میباشــد و در  5جلســه اجــرا گردیــد .خالصــة
جلســات درمــان در جــدول  2ارائــه شــده اســت.
درمــان شــناختی -رفتــاری ،بــر اســاس راهنمــای درمانــی بارلــو
( )18طــی شــش جلســة گروهــی اجــرا شــد (جــدول  3و .)4
Beck depression inventory-II
Weissman and Beck
13
Lejuez
11

12

34
34
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ایــن پژوهــش نیمهآزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون
پسآزمــون و پیگیــری ســه ماهــه بــا گــروه کنتــرل میباشــد.جامعــة آمــاری شــامل تمــام بیماران افســردة مقــاوم بــه درمانی
بــود کــه در ســال  1396بــه مطــب یــک روانپزش��ک و دو
روانشــناس ،از دو مرکــز مشــاوره تحــت نظــارت بهزیســتی کــه
تصادفــی انتخــاب شــدند ،در شــهر رفســنجان مراجعــه کــرده
بودنــد و تشــخیص افســردگی مقــاوم بــه درمــان داده شــدند.
نمونــة پژوهــش  60نفــر از بیمــاران بــا تشــخیص افســردگی
مقــاوم بــه درمــان بودنــد کــه تمایــل آزادانــه بــرای شــرکت
در مطالعــه را داشــتند و بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند.
بــراي تعییــن حجــم نمونــه در مطالعــات آزمایشــی حداقــل برای
هــر گــروه  15نفــر در نظــر گرفتــه میشــود کــه بــه صــورت
تصادفــی از گزینههــای مــورد نظــر انتخــاب و بــه صــورت
تصادفــی در چهــار گــروه  15نفــری جایگزیــن شــدند .قبــل از
شــروع پژوهــش ،فــرم رضایــت آگاهانــه بــه وســیلة افــراد نمونــه
تکمیــل شــد و مالحظــات اخالقــی الزم در طــی انجــام پژوهــش
از جملــه رازداری و محرمانــه نگــه داشــتن اطالعــات بیمــاران

ابزار پژوهش
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از آنجــا کــه افســردگی یکــی از رایجتریــن انــواع اختــاالت
روانــی اســت کــه باعــث مراجعــة بیمــاران بــه روانشناســان
و روانپزشــکان و دیگــر متخصصــان حــوزة بهداشــت روانــی
میشــود یکــی از پــر هزینهتریــن بیماریهــای نیــروی کار
نی��ز میباشـ�د ( .)2از اهــداف درمانگــران میتوانــد پیــدا
کــردن بهتریــن و مقــرون بهصرفهتریــن درمــان بــرای
کاهــش نــرخ بیمــاری و درمــان مناســب باشــد .هــدف از
ایــن مطالعــه مقایســة اثربخشــی آمــوزش اختصاصیســازی
خاطــرات ،فعالســازی رفتــاری و درمــان شــناختی -رفتــاری بــر
درمــان بیمــاران مبتــا بــه افســردگی مقــاوم بــه درمــان اســت.

رعایتــ گردیـ�د .مالکهــای ورود در ایــن پژوهــش عبــارت
بــود از :دامنــة ســنی  18تــا  55ســال کــه حداقــل  10هفتــه
دارو مصــرف کــرده و دســتورات دارویــی خــود را رعایــت کــرده
بودنــد ،کســب نمــرة حداقــل  14در پرسشــنامة افســردگی بــک
و مالکهــای خــروج شــامل :افــرادی بــا تشــخیص اختــال دو
قطبــی ،ســایکوز ،وســواس فکــری -عملــی ،ســوءمصرف مــواد،
ســطح ســواد کمتــر از ســیکل و افــرادی کــه حداقــل در ســال
گذشــته درمــان روانشــناختی دریافــت کــرده بودنــد.
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جدول  -1پروتکل درمان آموزش اختصاصیسازی خاطرات.

جدول  -2درمان فعالسازي رفتاري کوتاهمدت.
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جدول  -3پروتکل درمان شناختی -رفتاری.
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جدول  -4ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه.

تجزیه و تحلیل دادهها
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از روشهــای آمــار توصیفــی
نظیــر فراوانــی ،درصــد ،میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و از
روشهــای آمــار اســتنباطی شــامل تحلیــل کواریانــس چنــد
متغیــره ،تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره و آزمونهــای
تعقیبــی اســتفاده شــد .دادههــا بــه وســیلة نرمافــزار تحلیــل

آمــاری  SPSSويرايــش  22مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرفــت.
یافتهها
جــدول  5ميانگيــن و انحــراف معيــار نمرههــای افســردگی،
نشــخوار فکــری و نارســایی نگــرش را در  4گــروه پژوهشــي در
مرحلــة پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری نشــان ميدهــد.

جدول  -5ميانگين و انحراف معيار گروهها در متغیرهای افسردگی ،نشخوار فکری و نارسایی نگرش.
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بــراي تحليــل دادههــاي ارائــه شــده در جــدول  6از روش
تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره اســتفاده شــد .نتایــج نشــان

داد کــه در مرحلــة پسآزمــون و پیگیــری بیــن  4گــروه مــورد
مطالع��ه تف��اوت معن��يداری وج��ود دارد (.)P<0/05

جدول  -6تحليل واريانس چند متغيرة يك راهه براي دورههاي پسآزمون و پیگیری.
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جدول  -7مقايسة ميانگين گروههای مداخله و کنترل در سه متغیر (افسردگی ،نشخوارفکری و نارسایی کنش نگرش) در مرحلة پسآزمون و پیگیری.
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جدول  -7مقايسة ميانگين گروههای مداخله و کنترل در سه متغیر (افسردگی ،نشخوارفکری و نارسایی کنش نگرش) در مرحلة پسآزمون و پیگیری.
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نتایــج جــدول بــاال نشــان میدهــد کــه در متغیــر افســردگی
هــر ســه گــروه درمانــی (آمــوزش اختصاصیســازی خاطــرات،
درمــان شــناختی -رفتــاری و فعالســازی رفتــاری) بــا گــروه
کنتــرل مرحلــة پسآزمــون تفــاوت معنــيداری را نشــان
دادهانــد و ایــن تفــاوت در مرحلــة پیگیــری نیــز مشــهود
اسـ�ت ( .)0P</05در متغیــر نشــخوار فکــری و در مرحلــة
پسآزم�وـن و پیگی��ری نیــز هــر ســه گــروه درمانــی
(آمــوزش اختصاصیســازی خاطــرات ،درمــان شــناختی
رفتــاری و فعالســازی رفتــاری) بــا گــروه کنتــرل تفــاوتمعنـ�يداری را نشـ�ان دادهانـ�د ( .)P<0/05البتــه در متغیــر
نشــخوار فکــری بیــن آمــوزش اختصاصیســازی خاطــرات و

فعالســازی رفتــاری نیــز در مرحلــة پسآزمــون و پیگیــری
تفــاوت معنــيداری وجــود دارد و در مرحلــة پسآزمــون
بیــن فعالســازی رفتــاری و درمــان شــناختی -رفتــاری نیــز
تف��اوت معن��يداری وج��ود دارد .در مت��غیر افســردگی بین
آمــوزش اختصاصیســازی خاطــرات و درمــان شــناختی
رفتــاری نیــز در مرحلــة پسآزمــون و پیگیــری تفــاوتمعنـيداری وجــود دارد .در مقیــاس نارســایی نگرش در ســطح
پسآزمــون و پیگیــری ســه گــروه درمانــی تفــاوت معنـيداری
بــا گــروه کنتــرل دارنــد و در مرحلــة پسآزمــون بیــن آمــوزش
اختصاصيســازی خاطــرات و فعالســازی رفتــاری و در مرحلــة
پیگیــری بیــن آمــوزش اختصاصيســازی خاطــرات و درمــان
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شــناختی -رفتــاری و فعالســازی رفتــاری تفــاوت معن ـيداری
وجــود دارد (.)P<0/05
بحث و نتیجهگیری
ه��دف اصلـ�ی مطالعــة حاضـ�ر ،مقایســة اثربخشــی آمــوزش
اختصاصیســازی خاطــرات ،فعالســازی رفتــاری و درمــان
شـ�ناختی -رفتاــری بـ�ر درمـ�ان افســردگی مقــاوم بــه درمــان
ب�وـد .تجزیــه و تحلیــل یافتههــا نشــان داد کــه هــر ســه
درمــان نســبت بــه گــروه کنتــرل در متغیرهــای افســردگی،
نشــخوار فکــری و نارســایی نگــرش کارآمــد بودنــد کــه ایــن
نتایــج همســو بــا نتایــج پژوهشهــای پیشــین اســت .بــه
طــور مثــال ســامانتا ،مشــیر و اتــو 14و زمســتانی و همــکاران
نشــان دادنــد کــه رفتاردرمانــی میتوانــد بــر بهبــود
افســردگی و کاهــش نشــخوار فکــری مؤثــر باشــد ()19، 20
و همچنیــن هیتچــکاک 15و همــکاران و نهروزبــان و فروزنــده
نشــان دادنــد کــه آمــوزش اختصاصیســازی خاطــرات بــر
کاهــش عالیــم افســردگی و نشــخوار فکــری مؤثرتــر از گــروه
کنتــرل اســت ( )21، 22و النــس 16و همــکاران نشــان دادنــد
کــه درمــان شــناختی -رفتــاری روشــي مؤثــر بــر درمــان
افســردگی و تغییــر نگرشهــای ناکارآمــد و کاهــش نشــخوار
فکــری اســت (.)23

در پژوهشــی بــا عنــوان آمــوزش حافظــة سرگذشــتی خــاص
بــر ســبک اســناد و ســرکوب تفکــر و افــکار اتوماتیــک
افــراد افســرده نتایــج نشــان داد کــه بهبــود حافظــة خــاص
سرگذشــتی نــه تنهــا بــه بهبــود عالیــم افســردگی کمــک
میکنــد ،بلکــه متغیرهــای دخیــل در افســردگی همچــون
ســبک اســناد ،ســرکوب تفکــر و افــکار اتوماتیــک را نیــز تحــت
تأثیـ�ر قـ�رار میدهـ�د (.)25

در طــی آمــوزش اختصاصــی کــردن ،فــرد وادار بــه تمرکــز
بــر روی خاطــرات ناخواســته میشــود تــا جزئیــات را بــه یــاد
آورد و منجــر بــه افزایــش توجــه میشــود و در واقــع از نوعــی
مواجههســازی اســتفاده کــرده و ظرفیــت کاری حافظــه بــاال
مـیرود .بــا انجــام ایــن عمــل و تمرکــز بــر روی یکــی از ایــن
خاطــرات ،جســتجو در حافظــة رویــدادی ادامــه مییابــد .تــا
جایــی کــه جزئیــات خاطــره هرچــه بیشــتر بازخوانــی شــود و
خاطــرات منفــی ،ظرفیــت خــود را بــرای برانگیختــه کــردن
عواطــف منفــی از دســت میدهنــد و خاطــرات ناخواســته
کمتــر فــرد را آزار میدهــد.
همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد کــه در مقیــاس نارســایی
نگــرش مرحلــة پیگیــری بیــن آمــوزش اختصاصيســازی
خاطــرات و درمــان شــناختی -رفتــاری تفــاوت معنــيداری
وجــود دارد (.)P<0/05
در پژوهشــی بــا عنــوان بررســی مقایســة اثربخشــی آمــوزش
اختصاصیســازی حافظــة سرگذشــتی بــا درمــان شــناختی
رفتــاری و درمــان دارویــی در بیمــاران مبتــا بــه اختــالافســردگی اساســی ،نتایــج نشــان داد در مقایســه بــا گــروه
و درمــان کنتــرل ،دو گــروه آمــوزش اختصاصیســازی حافظــه
شــناختی -رفتــاری بــه طــور برابــر موجــب کاهــش افســردگی
و نشــخوار فکــری شــده اســت ،امــا آمــوزش اختصاصیســازی
خاطــرات در مقایســه بــا درمــان شــناختی -رفتــاری بــه طــور
معنــيداری موجــب کاهــش بیشــتر ســرکوب خاطــرات و
افزایــش خاطــرات اختصاصــی شــده اســت (.)27
بیــش کلــی گرایــی خاطــرات میتوانــد منجــر بــه دشــوار
شــدن فراینــد شــناختی افــراد شــود کــه منجــر بــه اجتنــاب
عملکــردی میشــود .کاهــش اختصاصیســازی خاطــرات ،در
طــی زمــان ،موجــب میشــود تــا ســبک بازیابــی و رمزگــذاری
افــراد تغییــر کنــد و حافظــه و فرایندهــای آن بهعنــوان
شــالودة شــناخت ،بــا عوامــل هیجانــی پیونــد ناگسســتنی
Samantha, Moshier and Otto
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تاکنــون پژوهشــی بــرای مقایســة اثربخشــی آمــوزش
اختصاصیســازی خاطــرات و فعالســازی رفتــاری بــرای افــراد
مبتــا بــه افســردگی مقــاوم بــه درمــان انجــام نشــده اســت.
امــا میتــوان بــه یافتههــا و نتایــج اســتناد کــرد کــه اگرچــه

طبــق تحقیقــات انجــام شــده افــراد افســرده دچــار بیــش
کلــی گرایــی حافظــه هســتند کــه میتوانــد نتیجــة بازیابــی
غیــر ارادی خاطــرات ناراحتکننــده باشــد .افــراد افســرده
بــه خاطــر اجتنــاب از ناراحتیهــای ناشــی از یــادآوری
خاطــرات ،از مکانیســم ســرکوب اســتفاده میکننــد امــا بــاز
هــم خاطــرات تلــخ تکــرار میشــوند .فــرد بــرای کاهــش
ایــن افــکار ناخواســته ،توجــه و تمرکــز خــود را نســبت بــه
جزئیــات ایــن خاطــرات کــم میکنــد و در درازمــدت ،شــیوة
بازیابــی تغییــر کــرده و منجــر بــه بیــش کلــی گرایــی بازیابــی
میشــود (.)26
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مقایســة بیــن گروههــای درمانــی در متغیرهــای مــورد
پژوهــش از عملکــرد بهتــر معنـيدار آمــوزش اختصاصيســازی
خاط��رات نس��بت ب��ه فعالس�اـزی رفتـ�اری در متغیــر نشــخوار
فکــری و نارســایی نگــرش در مرحلــة پسآزمــون و پیگیــری
اش�اـره دارد .ارجمندنیــا و نامجــو در پژوهشــی بــا هــدف
بررســی تأثیــر آمــوزش اختصاصیســازی خاطــرات بــر
مکانیســم زیربنایــی کلیتگرایــی افراطــی حافظــة سرگذشــتی
در بیمــاران افســردة دارای تجربــة ترومــای کودکــی ،بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه ایــن درمــان قــادر اســت کلیتگرایــی
افراطــی حافظــه را کاهــش داده و بــا افزایــش حافظــة
اختصاصــی ،بــه بهبــود افســردگی و متغیرهــای روانشــناختی
مرتبــط بــا آن ماننــد نشــخوار فکــری ،حافظــة سرگذشــتی،
افسـ�ردگی ،اجتنـ�اب و حـ�ل مسـ�ئلة اجتنابـ�ی بینجامـ�د (.)24

هــر دو درمــان در کاهــش افســردگی تأثیرگــذار بودنــد امــا
میانگیــن نمرههــای متغیرهــای افســردگی ،نشــخوار فکــری و
نارســایی نگــرش در گــروه آمــوزش اختصاصیســازی خاطــرات
از فعالسـ�ازی رفتـ�اری کمتـ�ر اسـ�ت.
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دارد .در جهــت تبييــن ايــن تغييــرات در عملکــرد حافظــة
سرگذشــتي بــر اثــر افســردگي ،فرضيههــاي متعــددي
مطــرح شــده اســت .ویلیامــز در تئــوری خــود ،ســه فرضيــة؛
مکانيــزم اجتنــاب کارکــردي ،17نشــخوار ذهنيــ و نقــص در
منابــع اجرايــي 18را معرفــي کــرده اســت .فرضيــة اجتنــاب
کارکــردي بيــان ميکنــد کــه افــراد بــراي بازيابــي خاطــرات
خــاص گذشــتة خــود ،جســتجو را از ســطوح بــاالي حافظــه
کــه محــل ذخيــرة خاطــرات کلــي اســت آغــاز ميکننــد و
در نهايــت بــه ســطوح پایینتــر حافظــه کــه خاطــرات خــاص
در دســترس هســتند دســت مییابنــد .امــا افــراد افســرده و
نيــز افــرادي کــه اســترسهاي شــديدي را تجربــه کردهانــد،
بهمنظــور اجتنــاب از بازيابــي هيجانــات ناراحــت کننــده،
در ســطح خاطــرات کلــي میماننــد .دور مانــدن از تجربــة
مجــدد هيجانــات رنــجآور ،ايــن رفتــار را تقويــت ميکنــد
و آنهــا تمایــل پیــدا میکننــد پيــش از بازيابــي خاطــرات
خــاص منفــي ،بازيابــي را متوقــف کننــد و منجــر بــه یــک
سـ�بک خـ�اص بازیابـ�ی خاطـ�رات میشـ�ود (.)13

نتایــج نشــان داد کــه بیــن درمــان فعالســازی رفتــاری و
درمــان شــناختی -رفتــاری در اثرگــذاری بــر متغیرهــای مــورد

مطالعــة حاضــر داراي محدودیتهایــی اســت کــه در
نتیجهگیــري و تعمیــم نتایــج بایــد بــه آن توجــه شــود .یکــی
از محدودیتهــاي مطالعــة حاضــر عــدم پیگیــري بلندمــدت
درمــان بعــد از آمــوزش روانشــناختی بــود .همچنیــن در ایــن
مطالعــه نیــز ماننــد پژوهشهــاي انســانی دیگــر ،محیــط
خانوادگــی و شــرایط اجتماعــی و اقتصــادي افــراد از مــوارد
تأثیرگــذار بــر نتایــج مطالعــه اســت ،لــذا تعمیــم نتایــج آن بــه
کل جامعــه بایــد بــا احتیــاط و دانــش کافــی صــورت بگیــرد.
همچنیــن از آنجایــی کــه بیماريهــاي مزمــن معمــوالً چنــد
وجهــی بــوده و نــه تنهــا خــود بیمــار ،بلکــه خانــوادة بیمــار
را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،پیشــنهاد میگــردد بــه
درمانهــاي روانشــناختی در خانوادههــاي ایــن بیمــاران
بهمنظــور مؤثرتــر شــدن درمــان بــر بیمــاران توجــه شــود.
بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده ،بــه نظــر میرســد
آم��وزش اختصاصیس��ازی خاطرــات در مقایســه بــا
درمانهــای دیگــر (درمــان شــناختی -رفتــاری و فعالســازی
رفت��اری) بــر بهبــود افســردگی و نشــخوار فکــری و نارســایی
نگــرش بیمــاران افســردة مقــاوم بــه درمــان مؤثرتــر میباش��د.
علیرغــم محدودیتهــاي ذکــر شــده ،بــه نظــر میرســد کــه
یافتههــاي مطالعــة حاضــر بتوانــد گام مفیــدي در زمینــة
درمــان روانشــناختی بیمــاران افســردة مقــاوم بــه درمــان
باشــد و امیــد اســت بــا همــراه نمــودن مداخــات روانشــناختی
در کنــار درمانهــاي دارویــی و پزشــکی ،نــرخ بهبــود افــراد
افســردة مقــاوم بــه درمــان را ارتقــاء داد.
تشکر و قدردانی
مقالــة حاضــر بخشــی از رســالة دکتــری تخصصــی روانشناســی
مؤلــف اول میباشــد .بدینوســیله از تمامــی عزیزانــی کــه بــه
نوعــی در اجــرای ایــن پژوهــش نقــش داشــته و رونــد آن را
تســهیل کردنــد تشــکر و قدردانــی میشــود.
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مکانيســم ديگــري کــه از نظــر پژوهشــگران در عــام شــدن
خاطــرات بازيابــي شــده توســط فــرد افســرده دخالــت دارد
نشــخوار فکــری ميباشــد .نشــخوار فکــری بــه تفکــر تکــراري
و منفعالنــه در مــورد افســردگي و داليــل و پيامدهــاي احتمالــي
نشــانههاي آن گفتــه ميشــود .طبــق فرضیــة ســوم ،نقــص در
عملکردهــاي اجرايــي در بیمــاران افســرده میتوانــد ســبب
افزايــش تعــداد خاطــرات عــام و کاهــش تعــداد خاطــرات خاص
بازيابــي بشــود .عملکردهــاي اجرايــي فعاليتهايــي شــناختي
هســتند کــه ميتواننــد ســاير عملکردهــاي شــناختي را
کنتــرل و يکپارچــه کننــد .از ايــن رو نقــص در ايــن عملکردهــا
میتوانــد منجــر بــه نقــص در عملکــرد حافظــه 19و يــا مشــکل
در متمرکــز شــدن بــر روي هــدف کــه از عوامــل مهــم بازیابــی
خاطــرات خــاص هســتند ،بشــود .همچنيــن کاهــش منابــع
شــناختي در افســردگي ميتوانــد راهبردهايــي را کــه بــراي
بازيابــي خاطــرات از حافظــة سرگذشــتي مــورد نيــاز اســت
محــدود کنــد و نيــز بازيابــي اطالعــات را کندتــر نمايــد و بــه
هميــن دليــل اســت کــه افــراد افســرده بــراي بازيابــي خاطــرات
خــاص بــه زمــان بيشـ�تري نيـ�از دارنـ�د (.)13

پژوهــش در مرحلــة پسآزمــون و پیگیــری تفــاوت معنـيداری
وج��ود نـ�دارد ک��ه همس��و بـ�ا نتایـ�ج تحقی��ق س��امانتا ،مشــیر و
اتــو بــا هــدف مقایســة اثربخشــی فعالســازی رفتــاری و درمــان
شــناختی -رفتــاری بــرای بیمــاران افســرده ،نتایــج نشــان داد
کــه دو درمــان از لحــاظ اثربخشــی تفــاوت معنـيدار ندارنــد و
هــر دو منجــر بــه کاهــش معن ـيدار نشــانههای افســردگی و
نشـ�خوار میشـ�وند (.)19
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