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 Introduction: Cognitive bias modification procedures are considered therapist-independent,
 computer-based, and relatively new interventions, which are mainly used as outpatient
 therapies for anxiety, emotional disorders, and different types of addiction. This paper aimed
 to present the latest findings of the studies on cognitive bias modification to enhance the
 knowledge of experts and researchers of the effects of such procedures in both practice
 and theory. At first, cognitive bias modification was briefly defined. Then, its different
 procedures (attention bias modification, interpretation bias modification, and memory bias
 modification) and the therapies based on these modification procedures were introduced.
 Then, the studies conducted on the effectiveness of such therapies were reviewed and their
 results were discussed. Conclusion: All the studies suggested, in a relatively consistent
 and significant way, that it is possible to modify cognitive bias processes in various
 disorders, such as anxiety and emotional disorders, mood disorders, chronic pain, obsessive
 disorders, addiction, and intellectual rumination. Furthermore, computer programs for
 cognitive bias modification and dot-probe tasks are suitable alternatives or complementary
 options for reducing or treating clinical symptoms and cognitive biases. In addition to the
 need for inventing therapy applications and adapting cultural characteristics of English
 versions for the Iranian population, new investigations are required to evaluate both the
clinical crowd and the effectiveness of these modification procedures for various disorders.s
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مقدمــه: مجموعــه روش هــای اصــالح ســوگیري شــناختي دســته ای از فرآیندهــاي درمانــي مســتقل از 
ــراي درمــان اختــالالت  ــاً ب ــد محســوب می شــوند كــه عمدت ــه و نســبتاً جدی ــر رایان درمانگــر، مبتنــي ب
ــد. هــدف  ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق ــی ســرپایی م ــوان درمان ــاد به عن ــواع اعتی ــی، عاطفــی و ان اضطراب
اصلــی مقالــه حاضــر ارائــه آخریــن نتایــج به دســت  آمــده در حــوزه مطالعــات اصــالح ســوگیری شــناختی 
ــم  ــناختی ه ــوگیری ش ــرات اصــالح س ــورد تأثی ــش متخصصــان و پژوهشــگران در م ــای دان ــرای ارتق ب
ــناختي  ــوگیري ش ــالح س ــدا اص ــر ابت ــه حاض ــت. در مقال ــردی اس ــم كارب ــی و ه ــم انداز مبان از چش
به اختصــار تعریف شــده اســت، ســپس انــواع روش هــای آن )ســوگیري شــناختي توجــه، تفســیر 
و حافظــه( و به دنبــال آن درمان هــای مبتنــي بــر آن هــا معرفی شــده اند. پــس از آن مطالعــات 
ــرار  ــورد بحــث و بررســی ق ــا م ــج آن ه ــا بررســی و نتای ــن درمان ه ــورد اثربخشــی ای انجــام  شــده در م
ــکان  ــه ام ــد ك ــان داده ان ــجم نش ــوی و منس ــبتاً ق ــورت نس ــا به ص ــری: پژوهش ه ــت. نتیجهگی گرف
ــی  ــف، مثــل اختــالالت اضطراب اصــالح فرآیندهــای ســوگیری شــناختی در حوزه هــای اختــالالت مختل
ــری  ــخوار فک ــی نش ــا فراخوان ــه ب ــاد و مقابل ــواس، اعتی ــن، وس ــی، درد مزم ــالالت خلق ــی، اخت و عاطف
ــوگیری و  ــالح س ــه ای اص ــای رایان ــه برنامه ه ــت ك ــی از آن اس ــج حاك ــن، نتای ــر ای ــود دارد. عالوه ب وج
تکلیــف دات پــروب گزینه هــای جایگزیــن یــا مکمــل مناســبی بــرای كاهــش یــا درمــان عالئــم بالینــی 
و ســوگیری های شــناختی هســتند. ایــن روش هــا گذشــته از نیــاز بــه ابــداع برنامه هــا و اپلیکیشــن هاي 
ــات  ــه تحقیق ــي، ب ــت ایران ــا جمعی ــي ب ــخه های انگلیس ــي نس ــای فرهنگ ــق ویژگی ه ــي و تطبی درمان
ــاز دارد. ــون نی ــالالت گوناگ ــر اخت ــر آن ب ــن تأثی ــي و همچنی ــت  بالین ــی جمعی ــرای ارزیاب ــد ب جدی

اطالعات مقاله:
دریافت: 26 اردیبهشت 1399                               اصالحیه: 26 مرداد 1399                           پذیرش: 27 شهریور 1399
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ــالح  ــه6، اص ــوزش توج ــامل آم ــن، ش ــر ای ــالوه ب ــی رود. ع م
تفســیر7، آمــوزش نزدیــک شــدن/ اجتنــاب8، آمــوزش اصــالح 
ــق  ــیت زدایی از طری ــردازش و حساس ــان بازپ ــورات9، درم تص
ــی  ــواع روش هــای درمان حركــت چشــم10 نیــز هســتند )9(. ان
ــی  ــای درمان ــناختی )CBMT(11: روش ه ــوگیری ش ــالح س اص
اصــالح ســوگیری شــناختی شــامل اصــالح ســوگیری توجــه12 
)ABM(، اصــالح ســوگیری تفســیر 13)IBM(، اصالح ســوگیری 
ــدل  ــای م ــواهد و نظریه ه ــای ش ــه MBM(14(، و برمبن حافظ
مدل هــای  و  عصب شــناختی  علــوم  اضطــراب،  شــناختی 
ــان  ــن شــیوه همچنیــن نوعــی درم توجهــی اســتوار اســت. ای
مبتنــی بــر رایانــه اســت كــه فعالیــت مغــز را تغییــر می دهــد و 
در افــراد راســت دســت فعالیــت قشــر پیش پیشــانی را بیشــتر 
بــه ســمت چــپ هدایــت می كنــد. ایــن تغییــر به طــور 
ــا تفکــر مثبــت و شــادتر همــراه اســت. ایــن شــیوه  طبیعــی ب
فــرد را بــرای پــرورش ســوگیری توجــه مثبــت تشــویق 
می كنــد و بــا اســتفاده از یــک تمریــن ســاده كــه در آن 
ــه  ــوند ب ــت می ش ــی جف ــات منف ــا اطالع ــت ب ــات مثب اطالع
ایــن هــدف دســت می یابــد )CBM .)10، 11 را می تــوان 
ــه آن واكســن  ــه ب ــي15 دانســت ك ــي توجه نســخه ای از بازیاب
ــم در  ــکاران17 ه ــگ و هم ــد و برانین ــز می گوین ــناختي16 نی ش
ــن  ــک واكس ــد ی ــه ABM می توان ــد ك ــان دادن ــی نش تحقیق
شــناختی در برابــر افســردگی فراهــم كنــد و راهــکاری مفیــد 
 .)11-12( دهــد  ارائــه  بیمــاری  از  ثانویــه  پیشــگیری  در 
ــا هــدف CBM انجــام  شــده اند، اغلــب از  پژوهش هایــی كــه ب
ــه  ــناریو ك ــر س ــی ب ــه آموزشــی مبتن ــف روی ــای مختل گونه ه
توســط متیــوز و مکینتــاش18 طراحــی  شــده اند، اســتفاده 
ــک   ــه ی ــی ب ــف ارزیاب ــرد، تکلی ــن رویک ــد )13(. در ای كرده ان
ــل  شــده و ســپس جمــالت مبهمــی در  ــه آموزشــی تبدی روی
ــه  ــی جمل ــش پایان ــت؛ بخ ــرار می گرف ــا ق ــار آزمودنی ه اختی
ــا كلمــه مناســب تکمیــل می شــد. وظیفــه آزمودنی هــا  بایــد ب
تکمیــل جــای خالــی بــود كــه بدیــن ترتیــب نتیجــه ای مطابــق 
ــا تفســیر كاركــردی یــا غیــر كاركــردی بــه دســت می آمــد.  ب
ــتماتیک  ــوزش سیس ــن آم ــا ای ــه آی ــن ك ــی ای ــت بررس جه
ــد  ــوزش در رون ــا آم ــوان ب ــای همخ ــروز تفاوت ه ــه ب منجرب
تفســیر می شــود یــا خیــر، آزمــون بازشناســی انجــام می شــد. 
ــار  ــری در اختی ــم دیگ ــالت مبه ــون، جم ــن آزم ــالل ای در خ
ــار  ــه دارای چه ــر جمل ــه ه ــت ك ــرار می گرف ــا ق آزمودنی ه
ــر  ــوم ه ــی مفه ــزان نزدیک ــد می ــا بای ــود. آزمودنی ه ــیر ب تفس
تفســیر بــا جملــه اصلــی را نمره گــذاری می كردنــد )14(. 
 :CBM ــای ــی روش ه ــوگیری و اثربخش ــنجش س ــازوكار س س
ــی  ــروزه روش هــای نوین ــاال، ام صرف نظــر از روش كالســیک ب
بــرای ســنجش ســوگیری و اصــالح آن، ابــداع شــده اســت. از 
ــور  ــر به منظ ــه اخی ــه در دو ده ــی ك ــزار آزمایش ــایع ترین اب ش

مقدمه
ــات  ــردازش اطالع ــه در پ ــی توج ــناختی1 به نوع ــوگیري ش س
از  برخــی  بــه  افــراد  آن  به واســطة  می شــود كــه  گفتــه 
محرک هــای پیرامــون بیشــتر توجــه می كننــد و برخــی 
ســوگیري  به عبارت دیگــر،  می گیرنــد.  نادیــده  را  دیگــر 
ــه و  ــازمان یافته در توج ــی س ــري گزین ــی برت ــناختی نوع ش
همــة  در   .)1( اســت  محیطــی  محرک هــای  پــردازش 
نظریه هــای شــناختی اعتقــاد بــر ایــن اســت كــه ســوگیري در 
ــداوم  ــم در ایجــاد و ت ــات، نقشــی مه ــردازش اطالع ــد پ فراین
ــازي می كنــد )2(. وقتــی افــراد نتواننــد  اختــالالت هیجانــی ب
عواطــف خــود را كنتــرل كننــد، شــناخت ها دســت خوش 
تغییــر می شــوند و در آن هــا خطــا راه می یابــد. ازآنجاكــه 
ســوگیري شــناختی یــک خطــاي ذهنــی اســت كــه معمــوالً 
ــس از  ــی پ ــداري حت ــت پای ــت و از جه ــر اس پیش بینی ناپذی
ــه  ــی ب ــوع، به تنهای ــت موض ــه ماهی ــبت ب ــرد نس ــی ف آگاه
ــوان  ــواری می ت ــن، به دش ــد؛ بنابرای ــح نمی انجام ادراک صحی
بــر ســوگیری های شــناختی غلبــه كــرد )3(. ســوگیری 
ــه  ــورد مطالع ــناختی م ــوزه ش ــه ح ــتر در س ــردازش، بیش پ
قرارگرفتــه اســت: توجــه، تفســیر و حافظــه )6 ،4(. ســوگیری 
ــای  ــه محرک ه ــی ب ــه انتخاب ــت از توج ــارت اس ــه عب در توج
مرتبــط بــا تهدیــد در همــان زمانــی كــه محرک هــای خنثــی 
نیــز ارائــه  شــده اســت. ســوگیری در تفســیر عبــارت اســت از 
ــم  ــای مبه ــا و موقعیت ه ــودن محرک ه ــیر نم ــه تفس تمایل ب
ــة  ــوگیری در حافظ ــی و س ــا منف ــز ی ــیوه ای تهدیدآمی ــه ش ب
ــاً  ــی اطالعــات غالب ــه بازیاب ــل ب ــارت اســت از تمای آشــکار عب
ــک  ــی در ی ــا خنث ــت ی ــای مثب ــایند به ج ــا ناخوش ــی ی منف
ــادآوری هشــیارانه )7(. یکــی از  ــدۀ ی آزمــون حافظــة دربردارن
روش هــای درمانــی شــناختی جدیــد، اصــالح ســوگیری 
شــناختیCBM(2( اســت. روش CBM، ســوگیری  را از طریــق 
روندهــای بیشــتر ناآشــکار3 و آزمایشــی )در مقایســه بــا 
فرآیندهــای روان درمانــی آشــکارتر4 و كالمــی( تغییــر می دهــد. 
امــا  اســت،  ارادی   CBM تکلیــف  یــک  انجــام  اگرچــه 
ــن تکلیــف معمــوالً در شــرایط  ــورد هــدف ای ــای م پردازش ه
ــن  ــدف ای ــا از ه ــد و آزمودنی ه ــاق نمی افت ــرل ارادی اتف كنت
بــه مجموعــه   CBM درواقــع   .)8( نیســتند  آگاه  تکلیــف 
ــود و اصــالح ســوگیری در  ــر، بهب ــا هــدف تغیی ــی ب فرایندهای
ــای  ــترده ای از درمان ه ــوزه گس ــن ح ــالم و همچنی ــراد س اف
روان شــناختی )غیر دارویــی( بــرای اختالل هایــی همچــون 
ــردگی و  ــراب، افس ــانحه5، اضط ــس از س ــترس پ ــالل اس اخت
اعتیــاد بــه مواد مخــدر و الــکل، پرخاشــگری و اختــالالت 
درمان هــای  از  زیرمجموعــه ای  و  دارد  اشــاره  خــوردن 
ــناختی  ــای ش ــای فراینده ــر مبن ــه ب ــت ك ــناختی اس روان ش
ــه كار  ــی و مشــاوره ب ــدون دارو درمان ــا ب ــرار دارد و همــراه ی ق

1 Cognitive Bias
2 Cognitive Bias Modification
3 Implicit
4 Explicit
5 Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)
6 Attention Training
7 Interpretation Modification
8 Approach/avoid Training
9 Imagery Modification Training

10 Eye Movement Desensitization Reprocessing Therapy
11 Cognitive Bias Modification Therapy
12 Attention Bias Modification
13 Interpretation Bias Modification
14 Memory Bias Modification
15 Attentional retaining
16 Cognitive Vaccine
17 Browing
18 Mathews & Mackintosh [
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بررســی فرایندهــای پــردازش اطالعــات و ســوگیری توجــه بــه 
نشــانه های خــاص بــه كار رفتــه اســت، گونــه تغییــر یافتــه ای 
ــام اســتروپ19 اســت. در  ــگ - كلمــه به ن از آزمــون نامیــدن رن
ــی كــه از نظــر  ــن شــکل اجــرای آزمــون اســتروپ، واژه های ای
محتــوای معنایــی، بــار هیجانــی متفــاوت دارنــد بــا رنگ هــای 
ــة  ــی فشــردن دكم ــه آزمودن ــه می شــوند. وظیف ــون ارائ گوناگ
هم رنــگ ایــن واژه هــا بــا ســرعت زیــاد، بــدون در نظــر گرفتــن 
محتــوای معنایــی آن هاســت )15(. در ایــن روش، ســوگیری از 
تأخیــر زمانــی آزمودنی هــا در فشــردن دكمــة هم رنــگ 
ــد، اســتنباط  ــه آن هــا ســوگیری دارن واژه هایــی كــه نســبت ب
غیــرارادی  تأمــل  پاســخ،  در  تأخیــر  دلیــل  می شــود. 
ــه  ــه نســبت ب ــی اســت ك ــا واژه های ــه ب ــا در مواجه آزمودنی ه
ــه ای  ــف رایان ــر تکلی ــالوه ب ــد )16(. ع ــوگیری دارن ــا س آن ه
اســتروپ معنایــی، ابــزار تکلیــف كاوش نقطــه20 كــه اولیــن بــار 
ــنجش  ــد، س ــی ش ــال 1986 طراح ــود21 در س ــط مکلئ توس
ــیوه ای  ــا ش ــوگیری را ب ــالح س ــال آن اص ــوگیری و به دنب س
مؤثــر و كارآمدتــر انجــام می دهــد. روش كار بــه ایــن صــورت 
اســت كــه آزمودنــی در فاصلــه 50 تــا 60 ســانتیمتری 
نمایشــگر رایانــه می نشــیند و بــه او گفتــه می شــود بــه 
ــان  ــرای زم ــگر ب ــط نمایش ــه در وس ــت )+( ك ــت مثب عالم
ــت  ــپس عالم ــد. س ــگاه كن ــود ن ــش داده می ش ــی نمای كوتاه
ــه  ــن برنام ــرک )در ای ــود و دو مح ــد می ش ــت )+( ناپدی مثب
می توانــد تصویــر یــا واژه باشــد( روی صفحــه ظاهــر می شــود 
كــه یکــی خنثــی و دیگــری هــدف خوانــده می شــود. ســپس 
محرک هــا ناپدیــد می شــوند و نقطــه ای در مــکان یکــی از آن 
ــدن  ــد به محــض دی ــی بای دو محــرک ظاهــر می شــود. آزمودن
ــد  ــا ( صفحه كلی ــی ) ی ــای جهت ــی از دكمه ه ــه، یک نقط
ــکان  ــا م ــه هم جهــت ب ــب ك ــا انگشــت اشــاره دســت غال را ب
ــه و  ــش نقط ــی نمای ــة زمان ــد. فاصل ــار ده ــت، فش ــه اس نقط
فشــار دكمــه )زمــان واكنــش( ثبــت می شــود. میــزان توجــه 
گزینشــی22 یــا ســوگیری به محرک هــای هــدف از تفریــق 
زمــان واكنــش بــه محرک هــای خنثــی از زمــان واكنــش بــه 
محرک هــای هــدف به دســت می آیــد. در واقــع اگــر آزمودنــی 
ــد،  ــته باش ــدف داش ــای ه ــه محرک ه ــتری را ب ــه بیش توج
ــکان  ــه در م ــه ای ك ــبت به نقط ــم نس ــریع تری ه ــش س واكن
همــان محــرک  مشــاهده كنــد خواهــد داشــت. ایــن در حالــی 
ــرک  ــکان مح ــه در م ــه نقط ــش، در زمانی ك ــه واكن ــت  ك اس
خنثــی ظاهــر می شــود طوالنی تــر خواهــد بــود. در كل 
آزمــون، مــکان محرک هــای هــدف و خنثــی و همچنیــن 
مــکان نقــاط بــه  یــک نســبت و تصادفــی خواهــد بــود. 
نرم افــزار تکلیــف كاوش نقطــه در ایــران در موسســه تحقیقــات 
علــوم رفتــاری شــناختی ســینا ســاخته شــده و توســط 
محققیــن مختلــف، بهره بــرداری شــده اســت )17(. در مجمــوع 
ــي  ــتند و نوع ــاده هس ــن هاي CBMT س ــا اپلیکش ــا ی برنامه ه
ــه  ــوند ك ــی ش ــوب م ــونده محس ــري تکرارش ــازي كامپیوت ب

اغلــب حجــم پایینــی دارنــد. CBMT شــبیه »بازي هــاي 
ذهنــي« اســت كــه هــدف آن بهبــود حافظــه و توجــه اســت. 
بســیاري از افــراد در ابتــدا ایــن درمــان را عجیــب مي پندارنــد 
ــرۀ  ــرار روزم ــا تک ــا ب ــد؛ ام ــف را در نمي یابن ــدف تکالی و ه
دقیق تــر  و  ســریع تر  ســاده تر،  آن هــا  انجــام  تمرین هــا 
به طــور   CBM اپلیکیشــن هاي  بــودن  كارآمــد  مي شــود. 
ــات  ــش تحقیق ــد و در بخ ــرار گرفته ان ــد ق ــورد تأئی ــی م بالین
ــن هاي  ــر اپلیکیش ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــاره ش ــه آن اش ب
CBM بــراي كاهــش اضطــراب، تــرک ســیگار و تغییــر 
رژیم غذایــي در برخــي محصــوالت شــركت اپــل23 مثــل 
Appstore آیفــون و آیپــد موجــود اســت. اخیــراً نســخة 
اندرویــد بســیاري از ایــن برنامه هــا نیــز تهیــه شــده و 
 :CBMT به صــورت رایــگان قابــل دانلــود هســتند. مزیــت
طبــق نظــر برخــی از محققــان درمان هــای CBM منعطف تــر 
و راحت تــر از درمان هــای ســنتی هســتند كــه نیــاز بــه 
مراجعــه بــه درمانگــر ندارنــد. به عــالوه تأییــد شــده اســت كــه 
ــدازۀ مشــاوره  ــان ان ــا به هم ــان در برخــي موقعیت ه ــن درم ای
ــن  ــا ای ــته از درمان ه ــن دس ــت. ای ــر اس ــي مؤث و دارودرمان
ــد  ــاي جدی ــتفاده از تکنولوژي ه ــا اس ــه ب ــد ك ــت را دارن قابلی
)مثــل اینترنــت یــا موبایــل( در اختیــار مراجعــان قــرار گیرنــد 
و نیــاز به نظــارت حداقــل دارنــد. در واقــع CBM بــا یــا بــدون 
همــکاري و حمایــت متخصــص بالینــي ارائــه مي شــوند. 
بنابرایــن بســیار مقــرون  به صرفــه هســتند و به طــور گســترده 
ــاز  ــا نی ــن روش ه ــالوه ای ــد. به ع ــرار مي گیرن ــترس ق در دس
به صــرف زمــان و تــالش بســیار ندارنــد و نســبت بــه روش هــاي 
درمانــي ســنتي دســترس پذیرتــر هســتند. علــت ایــن امــر آن 
اســت كــه افــکار و عقاید شــخصي مســتقیماً مــورد بازخواســت 
ــا  ــه تعامــل اجتماعــي ی ــد و بنابرایــن نیــازي ب ــرار نمي گیرن ق
مالقــات بــا بیمــاران ســرپایي در كلینیک هــا نیســت. از ســوي 
ــازي  ــع نی ــش مراج ــه  بین ــا ب ــل درمان ه ــن قبی ــر، در ای دیگ
را  زیربنایــي  شــناختي  ســوگیري   CBM چــون  نیســت؛ 
ــار  ــة بیم ــاً مداخل ــد و متعاقب ــرار مي ده ــدف ق ــتقیماً ه مس
 CBM ســاده تر خواهــد بــود. به طــور خالصــه روش هــاي
گزینــه اي بــا نتایــج پربــار و هزینــة انــدک اســت )18(. 
بیــن  ارتبــاط  تحقیقــات ســال های گذشــته  درمجمــوع، 
ــناختی را  ــوگیری های ش ــی و س ــی و عاطف ــالالت اضطراب اخت
ــر ایــن، شــواهد جمع آوری شــده  تاییــد كــرده اســت. عــالوه ب
ــان  ــی در درم ــر علّ ــناختی تأثی ــوگیری ش ــد س ــان می ده نش
اختــالالت خلقــی و عاطفــی دارنــد و روش هــای CBM ابــزاری 
ــه  ــی مقال ــد. هــدف اصل ــه می دهن ــه ارائ ــن زمین ــج در ای مهی
حاضــر ارائــه آخریــن نتایــج به دســت آمده در حــوزه مطالعــات 
ــگران در  ــان و پژوهش ــش متخصص ــای دان ــرای ارتق CBM ب
ــم انداز  ــناختی از چش ــوگیری ش ــالح س ــرات اص ــورد تأثی م

19 Stroop
20 Dot probe
21 MacLeod

22 Selective attention
23 Apple
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ســال 2014 تــا 2020 در نظــر گرفتــه شــد. بــرای انجــام ایــن 
ــا در نظــر  ــا توجــه به عنــوان و چکیــده مقــاالت و ب پژوهــش ب
گرفتــن معیارهــای ورود و خــروج پژوهــش، بعــد از كنــار 
ــه  ــاً 20 مقال ــط تقریب ــراری و غیرمرتب ــاالت تک ــتن مق گذاش
ــی  ــرای بررس ــاب و ب ــا انتخ ــل آن ه ــن كام ــه مت ــرای مطالع ب
نهایــی وارد پژوهــش شــد. پژوهش هایــی كــه در ایــن بخــش 

ــن  ــات ای ــع آوری اطالع ــرای جم ــت ب ــردی اس ــی و كارب مبان
 Science direct ,Paperhub مطالعــه، پایگاه هــای اطالعاتــی
Pubmed, APA ,SID ,Google scholar,Sivilica و ایران داک، 
بــا اســتفاده از كلیدواژه هــای اصــالح ســوگیری شــناختی، دات 
پــروب، ســوگیری شــناختی و cognitive bias modification و 
تركیبــی از آن هــا جســتجو گردیــد و بــازۀ زمانــی جســتجو از 

جدول 1- خالصه نتایج مطالعات انجام  شده در ایران

جدول 2- خالصه نتایج مطالعات خارجی انجام  شده
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مــرور می شــوند، به ترتیــب تکامــل رویکردهــای آموزشــی 
ــن  ــد؛ بنابرای مختلــف اصــالح ســوگیری شــناختی قرارگرفته ان
ــه   ــه ABM ،IBM و MBM ارائ ــوط ب ــات مرب به ترتیــب مطالع
شــده اســت. بنــا بــه گفتــه مکلئــود24 و متیــوز، پژوهش هایــی 
كــه بــا محوریــت CBM انجام شــده اند دارای ســه هــدف 
ــوان از روش هــای اصــالح ســوگیری  مهــم هســتند. اول، می ت
ســوگیری های  علّــی  ماهیــت  بررســی  بــرای  شــناختی 
ــات اســتفاده كــرد.  ــی هیجان شــناختی در آسیب شناســی روان
ــکان  ــناختی ام ــوگیری های ش ــر س ــت كاری و تغیی دوم، دس
ــوم،  ــی آورد. س ــم م ــی را فراه ــم های زیربنای ــی مکانیس بررس
اصــالح ســوگیری شــناختی از ایــن قابلیــت برخــوردار اســت 
ــک  ــگیری، به ی ــم پیش ــی و ه ــم انداز درمان ــم از چش ــه ه ك
ــن،  ــود؛ بنابرای ــل ش ــاال تبدی ــی ب ــاارزش بالین ــم و ب ــزار مه اب
بررســی قابلیت هــای بالینــی آن از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
اســت )10(. بــا توجــه بــه این كــه افــراد در چگونگــي اطالعــات 
ــاوت  ــر تف ــا یکدیگ ــان ب ــط پیرامونش ــوي محی ــم و دوپهل مبه
ــي  ــیر منف ــه تفس ــل ب ــا تمای ــیر ی ــوگیري در تفس ــد، س دارن
موقعیت هــا، همچنیــن در امــن یــا ناامــن به نظــر رســیدن هــر 
ــا داشــتن طــرز فکــر منفــي،  موقعیــت نقــش ایفــا می كنــد. ب
موقعیــت بــا اضطــراب بیشــتري تجربــه خواهــد شــد. بنابرایــن 
وقتــي افــراد افســرده یــا مضطــرب هســتند، بیشــتر تمایــل بــه 
تفســیر نادرســت و منفــي رویدادهــاي دوپهلــو دارنــد. عقیــده 
برایــن اســت كــه دیــدگاه تصویرســازی ذهنــی، اثــرات 
متفاوتــی بــر هیجــان دارد. رویدادهــا می تواننــد یــا از دیــدگاه 
ــه ی  ــت از زاوی ــردن موقعی ــه ك ــورت تجرب ــرد به ص ــود ف خ
چشــمان خــود تصــور شــوند كــه به عنــوان دیــدگاه دوچشــمی 
)اول شــخص( نامیــده می شــود، یــا این كــه از طریــق مشــاهدۀ 
ــة آن  ــورت تجرب ــی به ص ــوند؛ یعن ــور ش ــرون تص ــود از بی خ
رویــداد از جایــگاه یــک تماشــاگر كــه به عنــوان دیــدگاه 
مشــاهده گر )ســوم شــخص( شــناخته می شــود )40(. در 
همیــن خصــوص، مورفــی و همــکاران25، وضــوح تصویرســازی 
ــیری را روی 77  ــوگیری تفس ــمی و س ــگاه دوچش ــت از ن مثب
ــار  ــی چه ــا ط ــد. آن ه ــی كردن ــال بررس ــال میان س بزرگ س
ــه  ــا اســتفاده از تصویرســازی را ب هفتــه )12 جلســه( CBM ب
ــه،  ــة خــط پای ــد. ســپس در مرحل ــه كردن گــروه آزمایــش ارائ
ــركت كنندگان را  ــری، ش ــاه پیگی ــک م ــوزش و ی ــس از آم پ
مــورد ســنجش قــرار دادنــد. نتایــج حاكــی از آن بــود كــه هــر 
دو گــروه كاهــش در عاطفــة منفــی و اضطــراب صفــت و 
افزایــش در خوش بینــی در خــالل ســه مرحلــه ســنجش 
گــزارش كردنــد. همچنیــن، بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش، 
ــی داری وضــوح  CBM مبتنی بــر تصویرســازی، به طــور معن
مرحلــة  در  دوچشــمی  دیــدگاه  از  مثبــت  تصویرســازی 
پس آزمــون را در مقایســه بــا گــروه كنتــرل افزایــش داد )39(. 
ــن  ــرض ای ــا ف ــن26 ب ــرس و لیدگری ــالمینک، وود، روس، وی س
كــه افــرادی كــه مصــرف ســنگین الــکل دارنــد، موقعیت هــای 

مبهــم را وابســته بــه اثــر منفــی مصــرف الــکل تفســیر 
می كننــد، در پژوهــش خــود بــا آمــوزش IBM بــه 134 
دانشــجو، در ارزیابــی خــود گزارش دهــی افــراد بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند ایــن دوره آموزشــی منجــر بــه كاهــش 
ســوگیری تفســیری اثــرات منفــی حاصــل از مصــرف ســنگین 
ــناختی  ــات ش ــت )36(. نظری ــده اس ــجویان ش ــکل در دانش ال
اضطــراب اجتماعــی، عامــل سبب شــناختی و تداوم بخــش 
ــالالت  ــایع ترین اخت ــی از ش ــه یک ــی را ك ــراب اجتماع اضط
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــه می دانن ــوگیری توج ــت، س ــی اس روان
ــی و مراحــل ســاخت  ــور باهــدف معرف شــفیعی، زارع و علی پ
ــار آن، 120  ــی و اعتب ــی روای ــه ای ABM و بررس ــة رایان برنام
دانشــجو دارای اختــالل اضطــراب اجتماعــی را مــورد آزمایــش 
قــرار دادنــد. نتایــج اجــرای ایــن برنامــه بــرای نوجوانــان دارای 
ــن  ــی ای ــی افتراق ــر روای ــی، بیانگ ــراب اجتماع ــالل اضط اخت
اضطــراب  كاهــش  در  آن  توانمنــدی  و  درمانــی  تکنیــک 
اجتماعــی و ســوگیری توجــه بــود. نتایــج پژوهــش به روشــنی 
نشــان داد كــه اســتفاده از فرایندهــای رایانــه ای آمــوزش توجه 
می توانــد نویدبخــش مداخلــه ای جایگزیــن یــا مکمــل در 
كاهــش اضطــراب اجتماعــی و ســوگیری توجــه باشــد )22(. 
ــوزش  ــار آم ــن ب ــرای اولی ــز ب ــی27 نی ــدی و آنانای ــتا، ل بریس
ــراب  ــالمندان دارای اضط ــر س ــاری ب ــور انحص CBM را به ط
عمومــی بررســی كردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه ایــن 
آمــوزش منجربــه بهبــود روزانــه ســالمندان شــده و در طــول 
زمــان، بهبــودی عالئــم اضطــراب عمومــی را نیــز نشــان 
ــان  ــرد CBM و درم ــه ی عملک ــا در مقایس ــد )41(؛ ام می ده
شــناختی– رفتــاری CBT(28( هوپــرت، كیویتــی، كوهــن، 
الیــژور و ویــس29 در یــک آزمایــش بالینــی، درمــان شــناختی– 
ــاری و ABM را در اختــالل اضطــراب اجتماعــی مقایســه  رفت
كردنــد. 43 شــركت كننده به طــور تصادفــی در دو گــروه 
گماشــتند. گــروه اول 8 جلســه ABM و گــروه دوم 20 جلســه 
ــر دو  ــرات در ه ــزان تغیی ــد. می ــت كردن ــرادی دریاف CBT انف
ــط  ــود و فق ــابه ب ــری مش ــر اندازه گی ــاً در ه ــه تقریب مداخل
میــزان پاســخ دهی افــراد و عالئــم در نقطــه بحرانــی در 
مداخلــه CBT نســبت به ABM بیشــتر بــود و كاهــش بیشــتر 
ــش  ــکاران در پژوه ــک و هم ــان داد )34(. لیش ــم را نش عالئ
ــرای  ــیر IBM ب ــوزش تفس ــتفاده از ABM و آم ــا اس ــود ب خ
كاهــش اضطــراب نوجوانــان باهــدف قــراردادن ســوگیری های 
شــناختی مرتبــط، نتایــج متفاوتــی یافته انــد. در ایــن مطالعــه 
یــک بســته جدیــد CBM بــا ســوگیری چنــد جلســه ای جدیــد 
ــی و  ــای آموزش ــی از تکنیک ه ــه از تركیب ــد ك ــه دادن را ارائ
ــر اســتفاده شــد. نتایــج  ــرای تقویــت تعامــل كارب محرک هــا ب
خــود گزارش دهــی آزمایــش 19 نوجــوان مبتــال بــه اضطــراب 
اجتماعــی بــاال، اضطــراب عمومــی، افســردگی و ســوگیری های 
شــناختی نشــان داد كــه كاهــش عالئــم فقــط در مــورد 
اضطــراب اجتماعــي نبــوده و كاهــش عالئــم افســردگي و 

24 MacLeod
25 Murphy
26 Salemink, Woud, Roos, Wiers &Lindgren

27 Bristow, Leddy, Ononaiye
28 Cogetive Behavior Therapy
29 Huppert, Kivity, Cohen, Strauss, Elizur, Weiss
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كــودكان مبتــال بــه اختــالل بیش فعالــی– نقــص توجــه 
ــوزش  ــرادی آم ــه انف ــه مداخل ــا 9 جلس ــد و ب ــه كردن مقایس
ABM )جایگزینــی تصاویــر شــاد به جــای تصاویــر تهدیدآمیــز( 
توســط نرم افــزار خودســاخته، تأثیــر آمــوزش برنامــه بــر 
كاهــش عالئــم اضطــراب صفــت را مشــاهده كردنــد درحالی كــه 
ــود )26(،  ــوس ب ــم نامحس ــن عالئ ــر ای ــی ب ــر دارو درمان تأثی
ــود  ــش خ ــکاران در پژوه ــان و هم ــن پوری ــه محس درحالی ك
درمــان اصــالح ســوگیری توجــه را بــا درمــان دارویــی مقایســه 
كردنــد، نتایــج نشــان داد درمــان دارویــی در قیــاس بــا درمــان 
ــالل  ــم اخت ــت عالئ ــتر توانس ــه بیش ــوگیری توج ــالح س اص
ــان  ــن، درم ــر ای ــاری را كاهــش دهــد؛ عــالوه ب وسواســی اجب
اصــالح ســوگیری باعــث كاهــش معنــي دار ســوگیری شــد، امــا 
درمــان دارویــی در كاهــش ســوگیری بیمــاران وسواســی 
ــژاد،  ــداد )19(. مهری ن ــاری ســوگیری توجــه را كاهــش ن اجب
ــر  ــجویان دخت ــورد دانش ــی در م ــوروزی نرگس ــاری و ن بیج
مبتالبــه اختــالل اضطــراب فراگیــر مبتالبــه بدریخت انــگاری و 
ــان  ــد كــه ABM در تشــخیص و درم ــال نشــان دادن ــر مبت غی
ــالح  ــن اص ــت. همچنی ــر اس ــر مؤث ــراب فراگی ــالل اضط اخت
ــالل  ــان اخت ــی در درم ــردازش هیجان ــد پ ــبک های ناكارآم س
ــت  ــد اس ــگاری مفی ــالل بدریخت  ان ــر و اخت ــراب فراگی اضط
)23(. تقــوی، طاووســی و گــودرزی هــم باهــدف بررســی 
مقــدار اثربخشــی كاربــرد آمــوزش رایانــه ای دات پــروب، بــراي 
ABM زنــان چــاق، نســبت بــه محرک هــای مربــوط بــه 
  ABM موادغذایــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه از راه آمــوزش
بــه  نســبت  چــاق  زنــان  در  توجــه  ســوگیري  می تــوان 
ــن  ــی را كاهــش داد و از ای ــه موادغذای ــوط ب ــای مرب محرک ه
راه بــه آنــان كمــک كــرد )24(. بابایــی و همــکاران در پژوهــش 
ــی  ــن بررس ــش درد مزم ــود روش CBT و ABM را در كاه خ
كردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه ABM به لحــاظ آمــاری 
و كلینیکــی تغییــر قابل توجهــی قبــل و بعــد از رونــد درمانــی 
در شــدت درد، اضطــراب، افســردگی اســترس و مداخلــه درد و 
ــه درد مزمــن ایجــاد  ــراد مبتــال ب درنهایــت كاهــش درد در اف
می كنــد و در كاهــش ســوگیری توجــه موثرتــر اســت در 
تاثیــر   ABM از  درد  شــدت  كاهــش  در   CBT حالی كــه 
بیشــتری دارد )25(. درحالی كــه گالدویــن، موبیــوس و بکــر34، 
 )Pred ABM(35 ــده ــی كنن ــه پیش بین ــوگیری توج ــالح س اص
كــه نســخة جدیــدی از ABM اســت را بــا 102 شــركت كننده 
 ،Pred ABM ــه ــدف ك ــن ه ــا ای ــد، ب ــش قراردادن ــورد آزمای م
ــده در  ــه كنن ــای برانگیخت ــه محرک ه ــوگیری توج ــث س باع
بــا گمــارش  ایــن پژوهشــگران  مــورد تهدیــد می شــود. 
تصادفــی شــركت كنندگان در دو گــروه در مجــاورت تهدیــد و 
بــدون تهدیــد، به جــای آمــوزش دادن جهــت توجــه بــه ســمت 
شــركت كنندگان  خنثــی،  یــا  تهدیدكننــده  محرک هــای 
آمــوزش داده شــدند تــا مــکان ظاهرشــدن محرک هــا را 
و  كننــد  پیش بینــی  هدایت كننــده  نشــانه های  براســاس 

همچنیــن  اســت.  مشاهده شــده  نیــز  عمومــي  اضطــراب 
ــود. اگرچــه  ــم، چالش برانگیــز ب یافته هــا در مــورد بهبــود عالئ
ــیری  ــوگیری تفس ــرات س ــه نم ــان داد ك ــل نش تجزیه وتحلی
تغییــر معنــی داری قبــل و بعــد از آمــوزش نداشــت؛ امــا بیــن 
تغییــر ســوگیری تفســیر و تغییــر عالئــم اضطــراب اجتماعــی 
اثــر  هیــچ  متقابــاًل،  داشــت.  وجــود  معنــی داری  رابطــة 
معنــی داری بــرای تغییــر ســوگیری توجــه، یــا هرگونــه ارتبــاط 
بیــن تغییــر در ســوگیری توجــه بــه تهدیــد و تغییــر در عالئــم 
ــت  ــن اس ــیدند ممک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــد. آن ه ــدا نش پی
ــکل  ــه دارای مش ــوگیری توج ــی س ــرای ارزیاب ــی ب روش فعل
ــکاران30 و  ــراون و هم ــر ب ــی نظی ــات قبل ــد )32(. تحقیق باش
وایــت و همــکاران31 نشــان داده اســت كــه دات پــروب از 
ــدد  ــودن مج ــی و آزم ــات درون ــف ثب ــان ضعی ــت اطمین قابلی
ــت )43  ــوردار اس ــاالن برخ ــان و در بزرگس ــودكان و نوجوان ك
،42(. بعضــی از مطالعــات بــا اســتفاده از ردیابــی چشــم، ایــن 
ــل  ــن، از قبی ــات معی ــه اقدام ــد ك ــود آورده ان ــه را به وج توجی
محرک هــای  مــورد  در  آزمایــش  زمــان  كــردن  محــدود 
ــر  ــل  اطمینان ت ــان قاب ــول زم ــی در ط ــده اجتماع تحریک كنن
بــوده و در ارتباطــات آن هــا بــا اضطــراب اجتماعــی ســازگارتر 
اســت )44(. دیگــران نیــز چنیــن اســتدالل كرده انــد كــه یــک 
ــا  ــد ب ــروب می توان ــر از دات پ ــری بهت ــتجوی بص ــبکة جس ش
اطمینــان بیشــتر و اصــالح مؤثرتــر، فرایندهــای توجــه را كــه 
ــد )27(. در  ــری كن ــاط هســتند اندازه گی ــا اضطــراب در ارتب ب
ــالح  ــرات اص ــکاران32 اث ــتال و هم ــاک اس ــتا ون ب ــن راس ای
ســوگیری توجــه را بــر تنظیــم هیجانــی بررســی كردنــد و بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند كــه روش هــای ABM تغییــرات موردنظر 
ــا  ــورد ب ــوه ی برخ ــر نح ــا ب ــداد ام ــان ن ــوگیری نش را در س
عواطــف تأثیرگــذار بــود. به طوری كــه یــک گــروه بــا تماشــای 
ــا  ــر ب ــروه دیگ ــِت بیشــتر و گ ــات مثب ــت، هیجان ــر مثب تصاوی
ــی را  ــدید منف ــات ش ــده، هیجان ــر تهدیدكنن ــای تصاوی تماش
نشــان دادنــد )31(. در تحقیقــات پتیــت و همکارانــش دو 
 )ACT(33 توجــه  كنتــرل  روش  و   ABM ضــروری  برنامــه 
مقایســه شــدند. 64 پســر بــا میانگیــن رده ســنی 11/7 ســال 
كــه به درمان هــای شــناختی رفتــاری پاســخ نــداده بودنــد، در 
آمــوزش  و  شــدند  گمــارده  تصادفــی  به طــور  گــروه  دو 
دات  پــروب را بــا تصاویــر چهره هــای عصبانــی و خنثــی دریافت 
كردنــد. در هــر دو دســته كاهــش معنــي داری درشــدت 
اضطــراب نشــان داده شــد و تفاوتــی بیــن دو دســته مشــاهده 
نشــد. بهبــود اختــالل اضطــراب 50 درصــد پــس از درمــان و 
ــه  ــود. همچنیــن ســوگیری توجــه ب 58 درصــد در پیگیــری ب
تهدیــد پــس از درمــان به طــور قابل توجهــی كاهش یافتــه 
ــی  ــن اولیــن مطالعــه ای اســت كــه اضطــراب نوجوانان ــود. ای ب
كــه به درمان هــای شــناختی رفتــاری پاســخ نداده انــد را 
كاهــش داده اســت )29(. میرلــو، قمرانــی و راســتی نیــز 
اثربخشــی ABM را بــا دارو درمانــی بــر اضطــراب صفــت 

30 Brown
31 White
32 Van Bockstaele

33 Attention Control Trainin
34 Gladwin, Möbius, Becker
35 Predictive ABM
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نتایــج، اختــالف معنــي داری را بیــن ســوگیری توجــه در مــورد 
دو گــروه نشــان داد. زمــان واكنــش بــه محرک هــای هیجانــی 
از طریــق  مقابــل خنثــی  در  موقعیت هــای عصبانیــت  در 
ــوزش،  ــی آم ــده در ط ــده پیش بینی ش ــته های تحریک كنن دس
ــد  ــدون تهدی ــد و ب ــاورت تهدی ــروه در مج ــت و گ ــر یاف تغیی
بــه  پاســخ  زمــان  نســبی  افزایــش  و  كاهــش  به ترتیــب 
محرک هــا را داشــتند )30(. ریجســن و همــکاران از روش 
اســتفاده  بالینــی  نمونــه  در  اجتنــاب،  روی آوری   ،CBM
ــه  ــل ب ــالح تمای ــه اص ــوط ب ــا مرب ــش آن ه ــد. پژوه كرده ان
ــی  ــردگی بالین ــه افس ــراد مبتالب ــردی در اف ــاب غیركارك اجتن
گــروه  شــركت كنندگان  افســردگی  نشــانه های  اســت. 
ــه گــروه گــواه با شــدت بیشــتری كاهــش  آزمایشــی نســبت ب
ــالح  ــای اص ــه برنامه ه ــود ك ــی از آن ب ــج حاك ــت و نتای یاف
ــبی  ــای مناس ــاب گزینه ه ــز اجتن ــروب و نی ــوگیری، دات پ س
بــرای درمــان عالئــم بالینــی هســتند )33(. در همیــن زمینــه 
ــر36 در مــورد پیشــگیری  ــرس، بکــر و لینــدن می ی رینــک، وی
از عــود در افــراد مبتــال بــه الــکل، 1405 شــركت كننده معتــاد 
جلســه  بالینــی،6  آزمایــش  یــک  در  را  الــکل  به مصــرف 
ــری  ــکل، در پیگی ــاب از ال ــوزی ســوگیری توجــه و اجتن بازآم
 CBM ــوع ــر دو ن ــه ه ــا اینک ــد ب ــج نشــان دادن ــاله نتای یک س
)آمــوزش اجتنــاب از الــکل و توجــه بــه الــکل( تأثیــر كمــی بــر 
ســوگیری هــدف داشــتند ولــی نســبت بــه آموزش هــای 
ــد  ــر بودن ــت آمیزت ــان موفقی ــری در درم ــور مؤث ــابه به ط مش
ــا روش  ــه ب ــک مداخل ــر37 در ی ــم و جوین ــتانلی، ه )35(. اس
آزردگــی  اصــالح  به عنــوان  ســوگیری  اصــالح  جدیــد 
ــا  ــجویان ب ــالمت روان دانش ــی، س ــک خواه ــب(38 كم )برچس
اختــالالت روانــی درمان نشــده، بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه 
ــزان آزردگــی كمک خواهــی در  ــه می ــری دوماه ــک پیگی در ی
دانشــجویان دارای اختــالالت روانــی درمان نشــده كاهش یافتــه 
ــج  ــد )37(. نتای ــرده بودن ــروع ك ــالمت روان را ش ــان س و درم
تحقیــق منتظــری، حســینی، بیگدلــی و صباحــی در ارتبــاط بــا 
ــر اســاس مــدل پــردازش  تکالیــف شــناختی طراحــی شــده ب
دوگانــه بــرای كاهــش وابســتگی بــه ســیگار در افــراد ســیگاری 
ــف  ــی تکلی ــت. اول، بررس ــوده اس ــده ب ــد دهن ــال نوی بزرگس
ــب  ــن موج ــام تمری ــه انج ــان داد ك ــاب39 نش ــش اجتن گرای
بهبــود موثــر در گرایــش افــراد نســبت بــه ســیگار شــده اســت. 
ــه  ــام 64 جلس ــه انج ــان داد ك ــف ABM نش ــه تکلی دوم اینک
تمریــن موجــب كاهــش در ســوگیری توجــه نســبت به ســیگار 
از  پــس  ناآشــکار  حافظــه  تداعی هــای  ســوم،  می گــردد. 
ــی  ــف تداع ــزاری به تکلی ــم اب ــرد و تعمی ــری نک ــه تغیی مداخل
ناآشــکار كــه در مداخلــه حاضــر مســتقیماً اصــالح نشــده بــود، 
اصــالح  مداخلــه  داد  نشــان  نتایــج  چهــارم،  نشــد.  داده 
شــناخت های ناآشــکار منجــر بــه كاهــش وابســتگی به ســیگار 
ــزء  ــش ج ــن پژوه ــان ای ــش محقق ــق دان ــت. مطاب ــده اس ش
اولیــن مطالعــات می باشــد كــه مداخلــه اصــالح شــناخت های 

ــت )21(.  ــرده اس ــرا ك ــیگاری اج ــراد س ــکار را روی اف ناآش
ــیاري  ــات بس ــان داد در مطالع ــود نش ــوز و مکلئ ــي متی بررس
ایــن نتیجــه به دســت  آمــده اســت كــه اضطــراب بــه  حافظــه 
ــه یکــي از تبیین هــای  ــدارد. البت ــات منفــي ارتباطــي ن اطالع
چنیــن  در  آمــاري  تــوان  كــه  اســت  ایــن  مطرح شــده 
پژوهش هایــی پاییــن اســت چــون ایــن تکالیــف بیــش  از حــد 
ــود را از  ــة خ ــي توج ــرب گاه ــراد مضط ــتند و اف ــاده هس س
ــان را  ــا هیجاناتش ــد ت ــرف می كنن ــز منح ــات تهدیدآمی اطالع
تخفیــف دهنــد )4(. ســوگیري حافظــه را می تــوان اغلــب بــه 
ــن  ــات ای ــیاري از مطالع ــبت داد. در بس ــه نس ــوگیري توج س
نتیجــه بــه  دســت  آمــده اســت كــه میــزان زمــان خیره شــدن 
بــه هــر چهــرۀ خشــمگین در ارتبــاط بیــن افســردگي و 
داشــت،  میانجــي  نقــش  عصبانــي  چهره هــای  یــادآوري 
ــیاري از  ــاي بس ــد زیربن ــه می توان ــوگیري در توج ــن س بنابرای
ســوگیری های حافظــه باشــد. در رابطــه بــا مطالعــات مربــوط 
بــه MBM، در همیــن رابطــه، هرتــل و همــکاران40 در پژوهــش 
خــود بــا تمریــن MBM بــا فراخوانــی نشــخوار فکــری مقابلــه 
ــت  ــای مثب ــن واژه ه ــان داد تمری ــج نش ــی نتای ــد و حت كردن
ــت  ــیده اس ــود بخش ــخواركنندگان را بهب ــوای نش ــال و ه ح
)38(. محققــان، ســوگیري شــناختی را بــه دو بعــد متمركــز بــر 
ــد. در  ــیم بندي نمودن ــرون42 تقس ــر بی ــز ب ــود41 و متمرك خ
ــرد  ــه ف ــام توج ــود، تم ــر خ ــز ب ــناختی متمرك ــوگیري ش س
ــاي  ــود و محرک ه ــود می ش ــکار خ ــود و اف ــر خ ــز ب متمرك
محیطــی را نادیــده می گیــرد. در ســوگیري شــناختی متمركــز 
ــرد  ــه ف ــه طوري ك ــت برعکــس اســت. ب ــن حال ــرون ای ــر بی ب
ــت  ــه و دق ــام توج ــدارد و تم ــه ن ــود توج ــکار خ ــود و اف به خ
خــود را متمركــز بــر مســائل بیرونــی می كنــد )45(. در 
پژوهــش ترخــان و احمــدی، رابطــة بیــن ســوگیری شــناختی 
متمركــز بــر خــود و مســئولیت پذیری بــا ســازگاری اجتماعــی 
ــوگیري  ــیدند س ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــی ش ــان بررس زن
ــزان  ــئولیت پذیری در می ــود و مس ــر خ ــز ب ــناختی متمرك ش
ســازگاري اجتماعــی زنــان مبتالبــه تعارضــات زناشــویی نقــش 
تعیین كننــده ای دارد و پــردازش اطالعــات در حافظــة آشــکار 
و ناآشــکار، ســوگیري ایجــاد می كنــد و موجــب می شــود كــه 
اطالعــات همخــوان بــا خلــق بیشــتر به خاطــر آیــد و پیــش از 
آنکــه آســانی یــا دشــواري تکالیــف بخواهــد ظرفیــت ذهــن را 
ــا  ــش ایف ــه نق ــا ناآگاهان ــه ی ــردازش آگاهان ــد، پ ــغال كن اش
ــز  ــی نی ــد )47-46(. نیکبخــت، نشــاط دوســت و مهراب می كن
ــازی  ــدی از تصویرس ــکل جدی ــی ش ــاد و ارزیاب ــدف ایج باه
از  گروهــی  در  را  خودزایــی43  نســخه   ،IBM بــر  مبتنــی 
دانشــجویان افســرده بررســی كردنــد و بــه ایــن نتیجه رســیدند 
ــم  ــی داری منجــر به كاهــش عالئ ــن روش، به طــور معن ــه ای ك
افســردگی، افزایــش خلــق، افزایــش ســوگیری تفســیری 
مثبــت، افزایــش ســوگیری مثبــت حافظــه و كاهــش ســوگیری 
منفــی حافظــه می شــود )20(.                                  .

36 Rinck, Wiers, Becker & Lindenmeyer
37 Stanly,Hom & Joiner
38 CBM- Help Seeking
39 Approach Avoidance Task

40 Hertel
41 Self- focus
42 External Focus
43 Self-generation
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نتیجه گیری

ــده اند دارای  ــت CBM انجام ش ــا محوری ــه ب ــی ك پژوهش های
ســه هــدف مهــم هســتند. اول، می تــوان از روش هــای اصــالح 
ســوگیری شــناختی بــرای بررســی ماهیــت علّی ســوگیری های 
ــات اســتفاده كــرد.  ــی هیجان شــناختی در آسیب شناســی روان
ــکان  ــناختی ام ــوگیری های ش ــر س ــت كاری و تغیی دوم، دس
ــوم،  ــی آورد. س ــم م ــی را فراه ــازوكارهای زیربنای ــی س بررس
CBM از ایــن قابلیــت برخــوردار اســت كــه هــم از چشــم انداز 
درمانــی و هــم پیشــگیری، به یــک ابــزار مهــم و بــاارزش 
ــای  ــی قابلیت ه ــن، بررس ــود؛ بنابرای ــل ش ــاال تبدی ــی ب بالین
ــی برخــوردار اســت. حــدود ســال   ــی آن از اهمیــت باالی بالین
ــاش اولیــن جرقه هــای روش هــای  ــوز و مکینت 2000 كــه متی
مداخلــه ای غیرحضــوری و كوتاه مــدت را زدنــد تــا بــه امــروز، 
ــوع  ــن ن ــی ای ــوص اثربخش ــترده ای در خص ــای گس پژوهش ه
ــل  ــی مث ــا در حوزه های ــترش آن ه ــط و گس ــالت و بس مداخ
اختــالالت اضطرابــی و عاطفــی، اختــالالت خلقــی، درد مزمــن، 
ــدی؛  ــی رش ــی روان ــا آسیب شناس ــاد و ی ــواع اعتی ــواس، ان وس
ــد  ــتدالل كرده ان ــن اس ــگران چنی ــت. پژوهش ــده اس ــام  ش انج
كــه یــک شــبکة جســتجوی بصــری، بهتــر از دات پــروب 
ــر، فرایندهــای  ــان بیشــتر و اصــالح مؤثرت ــا اطمین ــد ب می توان
ــری  ــتند اندازه گی ــاط هس ــراب در ارتب ــا اضط ــه ب ــه را ك توج
ــت،  ــر مثب ــای تصاوی ــوزش ABM، تماش ــد )27(؛ و در آم كن
ــده،  ــر تهدیدكنن ــای تصاوی ــتر و تماش ــت بیش ــات مثب هیجان
هیجانــات شــدید منفــی را نشــان می دهــد )ردیــف 3 جــدول 
ــوزه  ــده، CBM در ح ــام ش ــات انج ــه مطالع ــه ب ــا توج 2(. ب
اختــالالت اضطرابــی ســالمندان نیــز بهبــودی عالئــم اضطــراب 
ــنی  ــن س ــدول 2(. در میانگی ــف 9 ج ــد )ردی ــان می ده را نش
11/7 نیــز )ردیــف 1 جــدول 2( آمــوزش دات پــروب بــا 
ــن گــروه  ــی و خنثــی، اضطــراب ای ــر چهره هــای عصبان تصاوی
ــخ  ــز پاس ــاری نی ــناختی رفت ــای ش ــی به درمان ه ــه حت را ك
 ABM نداده انــد را كاهــش داده اســت. همچنیــن آمــوزش
)جایگزینــی تصاویــر شــاد به جــای تصاویــر تهدیدآمیــز(، 
مبتالبــه  كــودكان  صفــت  اضطــراب  عالئــم  دركاهــش 
ــف 7  ــر اســت )ردی ــی– نقــص توجــه موث اختــالل بیــش فعال
ــز  ــه MBM نی ــوط ب ــات مرب ــا مطالع ــه ب ــدول 1(. در رابط ج
ــد و  ــه كرده ان ــری مقابل ــخوار فک ــی نش ــا فراخوان ــا ب تمرین ه

ــج نشــان می دهــد تمریــن واژه هــای مثبــت حــال  حتــی نتای
ــف 11  ــد )ردی ــود می بخش ــخواركنندگان را بهب ــوای نش و ه
جــدول 2(. در روش آمــوزش نزدیــک شــدن/ اجتنــاب44، 
نیــز نتایــج حاكــی از آن اســت كــه برنامه هــای اصــالح 
ــبی  ــای مناس ــاب گزینه ه ــز اجتن ــروب و نی ــوگیری، دات پ س
بــرای درمــان عالئــم بالینــی هســتند )ردیــف 5 جــدول 2( و 
نتایــج به روشــنی نشــان می دهــد كــه اســتفاده از فرایندهــای 
ــه ای  ــش مداخل ــد نویدبخ ــه می توان ــوزش توج ــه ای آم رایان
جایگزیــن یــا مکمــل در كاهــش اضطــراب اجتماعــی و 
ســوگیری توجــه )ردیــف 4 جــدول 1( و در حــوزه وســواس بــا 
كاهــش ســوگیری توجــه مکمــل دارو درمانــی باشــد )ردیــف 1 
جــدول 1(. در ایــن میــان توجــه بــه دوز درمانــي )مدت زمــان 
ــة  ــای برنام ــه و ویژگی ه ــر جلس ــان ه ــه، مدت زم دورۀ مداخل
مــورد اســتفاده(، تأثیــر نظــارت روان شــناس و وضعیــت اولیــة 
شــركت كنندگان )داشــتن ســوگیري اولیــة منفــي( از اهمیــت 
ــل  ــا تعام ــاط ب ــالوه در ارتب ــت. به ع ــوردار اس ــزایي برخ به س
عوامــل شــخصیتي بــا پــردازش اطالعــات در اصــالح ســوگیري 
ــزان  ــه می ــت ك ــخص نیس ــت و مش ــت نیس ــواهدي در دس ش
ــر  ــی در اكث ــدازه ای اســت. از طرف ــا چــه ان ــج ت ــداري نتای پای
مطالعــات از ابزارهــاي خــود گزارشــی بــراي جمــع آوری 
اطالعــات در تأثیــر تغییــر در ســوگیري اســتفاده  شــده اســت. 
و  فیزیولوژیکــي  شــاخص های  گنجانــدن  بدیهــی  به طــور 
ــن ابزارهــاي ســنجش، دامنــة نتایــج CBM را  ــه ای رفتــاري ب
ــگیرانه  ــرات پیش ــال تأثی ــرد. درعین ح ــد ك ــترده تر خواه گس
ــف  ــت )ردی ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــراً م ــز اخی CBM نی
6 جــدول 1(. عالوه بــر ایــن، رویه هــای اصــالح ســوگیری 
شــناختی بــا اســتناد بــه رویکردهــای آموزشــی باهــدف 
ــردی  ــاب كارك ــای روی آوری- اجتن ــالح گرایش ه ــاء و اص الق
طرح هــای  و  یافته انــد  بیشــتری  بســط  غیركاركــردی  و 
ــای  ــوردی و روش ه ــک م ــای ت ــا طرح ه ــتاندارد ب ــی اس تجرب
ــی نشــان  ــر همگ ــای اخی ــده اند. پژوهش ه ــل  ش ــی تکمی كیف
ــا  ــن ب ــد دارد؛ بنابرای ــه ای جدی از اثربخشــی روش هــای مداخل
توجــه بــه غیرحضــوری یــا مجــازی و برخــط )آنالیــن( بــودن 
ــودن آن هــا،  این گونــه مداخــالت و كم هزینــه و به صرفــه ب
ــه و  ــن قرارگرفت ــورد اســتقبال مراجعی ــه م ــی رود ك انتظــار م
جــای خــود را در میــان ســایر روش هــای درمانــی بــاز كننــد.

44 Approach/ avoid Training
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