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  Contemporary Psychology, 2017, 12, (Suppl.), 1638-1642   1642-1638، )ویژه نامه(، 12، 1396، روانشناسی معاصر 
 عملکرد حافظه کاری در فازهای اختالل دوقطبی نوع یک و افراد عادی 

 *2محسن معروفی ،1زادگانصبرا موسوی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، خوراسگان، ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 1
 ی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانپزشکروانگروه  2

 

 چکیده 

نقص عملکردهای اجرایی و حافظه کاری در بیماران دوقطبی، هدف  ژهیوبه یشناختروانبا توجه به امکان وجود نقایص عصب 
روش  نوع یک و افراد عادی بود. یدوقطبپژوهش حاضر مقایسه حافظه کاری در فازهای مانیا، افسردگی، یوتایمیا در اختالل 

فرد  18نفر یوتایمیک و  16ردگی، نفر فاز افس 10 نفر در فاز مانیا، 15نفر ) 59شامل  کنندگانشرکت .ی بوداسهیمقا -پژوهش، علی
و  مانیای یانگی هااسیمق ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل در دسترس انتخاب شدند. یریگنمونهبا بودند که  (عادی

. در حافظه کاری ندحافظه عددی وکسلر استفاده شد افزارنرم( و SCl-90-R V. 4. 1( ،)SF36)افسردگی همیلتون، پرسشنامه 
مانیا(،  -)یوتایمیا یهاگروه(. در حافظه دیداری نیز تفاوت بین p= 001/0بود ) معنادارشنیداری تفاوت بین گروه مانیا با گروه کنترل 

دوقطبی  رل نسبت به افرادپژوهش بیانگر عملکرد بهتر گروه کنت نتایج(. p= 0001/0کنترل( معنادار بود ) -کنترل( و )مانیا -)یوتایمیا
 .نوع یک است

 نوع یک؛ فازهای مانیا؛ افسردگی؛ یوتایمیا؛ حافظه کاری دیداری و شنیداری اختالل دوقطبی :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

 (.2014 ،شود )پیترز، رفتار، درک و شناخت، شناخته میدر خلق، خواب تیاختالال با ،اختالل دوقطبی با ماهیت اپیزودیک و عودکننده
ای هفعالیتختی که بر عملکرد روزانه، کیفیت زندگی، روانشنا ص عصبایکه اختالل دوقطبی با نق کردهمشخص  متعددمطالعات نتایج 

های عصب وهش ها در زمینه عملکرد در آزموننتایج پژ(. 2015، شیاوون -همراه است )کلووی ،گذاردو بازده کاری تأثیر می روانشناختی
افسردگی یا اپیزود میکس، عملکردها با نقص مواجه است. برخی از  و در فازهای حاد بیماری شامل مانیا که دهدمی روانشناختی نشان

نقایص این  ،شودایی در فاز یوتایمیا نیز دیده مینقایص در فاز مانیا به طور کامل بهبود نمی یابند. نقص در توجه، حافظه و عملکردهای اجر
د نگذارد و اثر مستقیمی بر عوامل بالینی، نتایج عملکردی و عملکردهای فیزیولوژیکی دارد دوقطبی تأثیر میزندگی افرابر نیز در فاز یوتایمیا 

  (.2008، بوردیک)گلدبرگ و 
. حافظه (2015پویراز و توسان،  )باس، دهدهای آتی را میزه بازیابی اطالعات جدید در زمانحافظه فرآیند ذهنی است که به فرد اجا

است که اطالعات را درطول اجرای  یموقت یحافظه کاری سیستمانواع مختلف دارد که از جمله آنها می توان حافظه کاری را نام برد. 
طالعات برای مدت کوتاهی (. در این حافظه ا2004)بدلی،  کنددستکاری می استدالل نگهداری و یادگیری و تکالیف شناختی نظیر ادراک،

-عنایی در حافظه کاری رمزگذاری میوند. اطالعات ذخایر حسی مختلف با توجه به دو حس ویژه به اشکال بینایی، شنیداری و مشذخیره می

 (. 2006شوند )فردنبرگ و همکاران،
ای شود که افراد دوقطبی عملکردهگفته میباره نقایص حافظه کاری در اختالل دوقطبی متناقض است. نتایج مطالعات انجام شده در
در حافظه کاری دیداری  ایصینقدر بیماران دوقطبی  (.2006گالن و مانکول،  ،)بردن دارند کاریحافظه  عصب روانشناختی ضعیفی در زمینه

بیماران دوقطبی در فاز یوتایمیک، نقص قابل  (.2012)خو و همکاران، شود می مشاهده نیز  در بیماران یوتایمیکاین نقص  .شوددیده می
(. بیماران سایکوتیک نسبت به دیگران عملکرد ضعیف تری دارند. این نقص 2010د )تورز و مالهی، نحافظه کاری شنیداری دار توجهی در

که شدت عالئم خلقی بر داده اند گزارش  دیگر مطالعاتمقابل در . (2015)باس و همکاران،  وجود دارداحتماالً از مراحل ابتدایی بیماری 
فازهای بیماری تأثیری بر  ،(2006گالن و مانکول، ،گذارد )بردنقرار گرفته اند تأثیر نمیمارانی که مورد سنجش عملکردهای حافظه در بی

تعداد دفعات بستری و سابقه خانوادگی اختالالت خلقی با نقص در حافظه در افراد  .( 2007نقص حافظه ندارند )گودوین و جمیسون، 
فاز  ،های خلقی مانیا و افسردگی نیز تأثیر مشخصی بر عملکردهای شناختی دارندحالت (.2006دوقطبی همراه است )بردن و همکاران، 

 (. 2008شود )کالرک و همکاران، ختی شامل تغییر در حافظه مشخص میافسردگی با تغییرات شنا

                                                 
 maroufi@med.mui.ac.ir نویسندۀ مسئول: پست الکترونیک *
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النگنکر و همکاران ست. بیشتر مطالعات انجام شده در باره حافظه کاری در افراد دوقطبی حاکی از ضعف حافظه در این گروه ا
در افراد  دیداری و شنیداری روانشناختی شامل حافظه -عملکردهای عصب .( فنوتایپهای شناختی در اختالل دوقطبی را بررسی کردند2010)

بهتری  . گروه کنترل نسبت به گروه یوتایمیک در حافظه دیداری عملکردسنجیده شدیوتایمیک، افسرده و هیپومانیک/میکس و گروه کنترل 
النگنکر و ) تری داشتندعملکرد ضعیفحافظه دیداری و شنیداری  در نسبت به گروه کنترل، کگروه افسرده و هیپومانی داشتند.

 (. 2010،همکاران
شناخت مارکرهای اختالل دوقطبی از قبیل اختالالت حافظه می تواند به شناخت اپیزودها، شناخت اهداف جدید برای درمان های 

ز برنامه های بازتوانی ( و با استفاده ا2008شناخت افرادی که ریسک باالیی برای این اختالل دارند منجر شده )کالرک و همکاران،دارویی و 
 (.2015توان به بهبود شناخت و عملکردهای روزانه این افراد کمک کرد )کلووی شیاوون و همکاران، شناختی می

 و شنیداری میانگین میزان حافظه کاری دیداریی پژوهش بر این اساس بوده است که با توجه به نتایج تحقیقات پیشین فرضیه ها
   افراد عادی تفاوت معنادار دارد. و با بین فازهای مختلف اختالل دو قطبی )مانیا، افسردگی، یوتایمیا(

 

 روش
 شرکت کنندگان 

بخش ها و کلینیک های روانپزشکی  مراجعه کننده به  نوع یک آماری این پژوهش را زنان و مردان مبتال به اختالل دوقطبی جامعه
تشکیل داده اند.  1395در فاصله زمانی خرداد تا مهر سال  سال 40تا  20شهر اصفهان در بازه سنی دانشگاه علوم پزشکی و افراد عادی 

و زن(  9مرد،  7ک )یوتایمی نفر 16زن( ،  7مرد،  3) نفر فاز افسردگی 10 زن( ، 9مرد،  6) نفر در فاز مانیا 15نفر شامل،  59نمونه پژوهش 
با بیماران در فاز یوتایمیا از نظر سن، جنس و و از بین جمعیت شهر اصفهان انتخاب زن( بود. افراد عادی  10مرد،  8)  فرد عادی 18

، در فاز افسردگی 9/29، در فاز مانیا  6/33میانگین سنی افراد در فاز یوتایمیا  همتا سازی شدند. ، وضعیت اشتغال و وضعیت تاهلتحصیالت
روانپزشک بر با تشخیص  بیماران از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. هر دو گروه .سال بود 2/31، و گروه کنترل4/32

، یوتایمیا یا ی، مانیاقرار داشتن در فاز افسردگ، و اخذ حد نصاب نمره درمقیاس مانیای یانگ و افسردگی همیلتون DSM5معیارهایاساس 
نداشتن اختالالت همراه، عدم سوء ، پزشک مربوطهروان بیمارستان یا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رضایت از شرکت در آزمون تحت نظر 

-SCLاخذ حد نصاب نمره در مقیاس های افراد عادی با  و سواد خواندن و نوشتنو دارا بودن  مصرف مواد، نداشتن عقب ماندگی ذهنی

90-R  وSF36 ،عدم مصرف دارو، عدم اعتیاد به مواد مخدر ،یا بیماری های جسمانی دیگر عدم ابتال به بیماری های اعصاب و روان ،
. تعداد زیادی از بیماران به دلیل اعتیاد،  بیماری های همزمان مانند عقب ماندگی ذهنی، به مطالعه وارد شدند سواد خواندن و نوشتن

 نفر نیز به دالیل شخصی از مطالعه خارج شدند.بیسوادی و پنج 
 

 ابزار
 60تا  0مقیاس بین این دامنه نمرات  شد. استفاده (1978) مانیا از مقیاس مانیای یانگ فازبرای سنجش : مقیاس مانیای یانگ( 1

(. 1386)برکتین و همکاران،  است شدهمحاسبه  14/17 آن نقطه برش و (1978)یانگ و همکاران،  92/0تا  66/0است. اعتبار پرسشنامه از 
که نشان دهنده قرار داشتن این  به دست آمد 17نفر شرکت کننده باالی  15نمره نهایی مقیاس مانیای یانگ برای تمام  در این پژوهش

 بود.  716/0به دست آمده پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ  اعتبارافراد در فاز مانیک است. 
 0از  مقیاس  نمره کلی ( استفاده شد.1960) مقیاس افسردگی همیلتونفاز افسردگی از برای سنجش  :افسردگی همیلتونمقیاس ( 2

(. در این 2002)بک،  بوده است 92/0تا  48/0مقیاس از با استفاده از روش آلفای کرونباخ (. اعتبار 1960)همیلتون،  استمتغیر  53تا 
به  اعتباردریافت کردند که قرار داشتن در فاز افسردگی را تایید می کرد.  23و باقی افراد نمره باالی  22ره نفر نم 1نفر،  10پژوهش از میان 

 بود.  711/0 دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ در پرسشنامه در پژوهش حاضر
 در آزمون استفاده شد.  SCL-90-Rآزمون: برای سنجش سالمت روان افراد عادی از نسخه کامپیوتری SCL-90-Rآزمون( 3

SCL-90-R حالت روان گسستگی را نشان  3و باالتر از آن حالت مرضی و باالتر از  1معموال میانگین نمرات  .هنجار کامل وجود ندارد
ا روان پریشی و کمترین آنه %95بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با  ،گانه این آزمون رضایت بخش بوده 9می دهد. اعتبار ابعاد 

در  SCL-90-Rشرکت کننده در آزمون  همه افراد دامنه شاخص شدت کلیدر پژوهش حاضر(. 1393بوده است )فتحی آشتیانی،  %77با 
با استفاده از آلفای کرونباخ  SCL-90-Rآزمونبرای به دست آمده  ( قرار داشت. در این پژوهش حاضر اعتبار1زیر ) 09/0تا  01/0فاصله 

 .دست آمدبه  78/0
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 100تا  0. نمرات در همه ابعاد در مقیاس را بررسی می کند پرسشنامه وضعیت سالمت کلی در جامعهاین : (SF36پرسشنامه ) (4
به عنوان هنجار باال یا پایین جمعیت در  50بیان می شود، که نمره باالتر نشان دهنده سالمت و رفاه بیشتر است. همه نمرات باال یا پایین 

به باال برآورد شده است. روایی سازه نسبی برای  8/0اعتبار پرسشنامه . (1993انحراف از معیار است )ویر،  10و عدد  ته می شودنظر گرف
در پژوهش حاضر است.  62/0و عملکرد اجتماعی  81/0، نقش هیجانی 1، سالمت روان 77/0، درد 79/0، نقش فیزیکی 1عملکرد فیزیکی 

که نشان دهنده قرار داشتن افراد در حالت نرمال  ( بود50/0) 200در همه افراد باالتر از  (SF36پرسشنامه ) مقیاس سالمت روان در خرده
 بود.  84/0 (SF36پرسشنامه )به دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ برای  اعتبار است.

وجود دارد. یکی از معمول ترین  کوتاه مدت( -)فعالروش های مختلفی برای ارزیابی حافظه فعال : وکسلر کاریحافظه  آزمون( 5
آنها سنجش فراخنای )ظرفیت( حافظه ارقام است. سنجش فراخنای حافظه ارقام یکی از خرده آزمون های آزمون هوشی وکسلر )کودکان و 

 دمآمیبیست و هشت به دست  حداکثر ،از مجموع نمره های دو بخش تکرار رو به جلو و معکوس کاری. نمره کل حافظه بزرگساالن ( است
 (.1393)خدادادی، 

 

 شیوه اجرا
درمانگاه بیمارستان های و  از اورژانس و بخش های روانپزشکی بیمارانانجام شد.  1395پژوهش در فاصله زمانی خرداد تا مهر 

شهر اصفهان انتخاب شدند. شرایط مطالعه د عادی افرابه مطب روانپزشکان و  گانمراجعه کنند ، کاشانی و مدرس ،خورشید، فارابی، الزهرا 
برای همه افراد شرح داده و از آنها رضایت آگاهانه کتبی دریافت شد. اصل رازداری در تمام مراحل رعایت و به شرکت کنندگان اطمینان 

پژوهشگر برای آگاهی از  شماره تماس. داده شد که اطالعات آنان محرمانه باقی مانده و از این اطالعات به صورت فردی استفاده نشود
آزمون در دو بخش،  استفاده شد. نرم افزار حافظه کاری وکسلربرای سنجش حافظه کاری از  نتیجه آزمون در اختیار بیماران قرار گرفت.

و شنوایی  قبل از انجام تست کامپیوتری شرکت کنندگان از لحاظ تشخیص رنگ  شد.تکرار رو به جلو و معکوس ارقام به طور جداگانه اجرا 
و  دادههای الزم  آموزشاز طرف پژوهشگر  تستهای کامپیوتری انجام چگونگیدر باره  کنندگان شرکت به همهمورد بررسی قرار گرفتند. 

تست افراد یوتایمیک و افراد عادی در منازل و تست بیماران بستری در بیمارستان در بخش یا  آزمون ها توسط خود پژوهشگر انجام شد.
آمادگی الزم را  شرکت کنندهآزمون در محیطی آرام به دور از محرک های مزاحم و در شرایطی که  های روانپزشکی انجام گرفت. اورژانس

. در آغاز آزمون توضیحات الزم روی صفحه نمایشگر ارائه و شرکت کننده بود داشت اجرا شد. هدف استفاده از حداکثر توانایی و عملکرد
اجرای آزمون به صورت فردی و مدت زمان اجرای آزمون شد. می  انجامآزمون  شرکت کنندهو اعالم آمادگی  پس از تفهیم کامل آزمون

می دید یا می روی صفحه کامپیوتر  ی را کهدر دو نوبت اعداد بسته به شرکت کننده متفاوت بود. در تکرار ارقام رو به جلو شرکت کننده
 و. زنجیره اعداد هفت گروه داشتدو کوشش ناموفق نمره صفر و ، یک کوشش نمره یک، د. دو کوشش موفق نمره دور، تکرار می کشنید

اعداد را از آخر به اول  شرکت کنندهبا این تفاوت که  بود،. شرایط انجام تکرار معکوس ارقام شبیه ارقام رو به جلو بودچهارده  حداکثر نمره
  بودلی شبیه آزمون قب این قسمت نیز . نمره گذاریمی کردتکرار 

 

 نتایج

شاخص مورد بررسی در پژوهش حاضر جمع حافظه کاری دیداری و شنیداری بود که از جمع تکرار ارقام رو به جلو و معکوس به 
مشاهده می  گروه کنترل وعملکرد حافظه کاری در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی ویژگی های جمعیت شناختی و  1در جدول دست آمد. 

پژوهش به دنبال آن بودیم که آیا میانگین میزان حافظه کاری )دیداری و شنیداری( بین فازهای مختلف اختالل دو قطبی در این  شود.
شود در شاخص های مربوط به حافظه مشاهده می 1همانطور که در جدول ( و با افراد عادی تفاوت معنادار دارد. ، افسردگیمانیا، )یوتایمیا

بونفرونی ها بصورت میانه )دامنه بین چارکی( گزارش شده است. بر اساس آزمون تعقیبی از توزیع نرمال، دادهکاری، به دلیل عدم پیروی 
و در فاز مانیا کمتر از شاخص جمع حافظه کاری دیداری و شنیداری در گروه کنترل باالتر  مشخص شده است. *موارد معنادار با عالمت 

ردگی و یوتایمیا با یکدیگر برابر بوده است. بر اساس نتایج در شاخص جمع حافظه کاری شنیداری ها و عملکرد افراد در فاز افسهمه گروه
 (. در بقیه گروه ها تفاوت معناداری دیده نشد.p= 01/0تفاوت بین گروه مانیا وگروه کنترل معنا دار بود )

 ،(p= 01/0کنترل( معنادار بود ) -کنترل( و )مانیا -ایمیامانیا(، )یوت -های )یوتایمیاحافظه دیداری نیز تفاوت بین گروهدر شاخص جمع 
کنترل( تفاوت معناداری  –افسرده( و )افسرده  –، )مانیا افسرده( -گروه های )یوتایمیا ها است.ر تایید فرضیه پژوهش در این قسمتکه بیانگ

 با یکدیگر نداشتند. 
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 1جدول 
 در فازهای مختلف بیماران مبتال به اختالل دوقطبی با افراد عادی )گروه کنترل(مقایسه عملکرد حافظه کاری های توصیفی و شاخص 

 مشخصات
  گروه

p 
  کنترل افسردگی مانیا یوتایمیا

 ---  18 10 15 16 تعداد نمونه

 340/0  2/31±1/5 4/32±4/5 9/29±2/7 6/33±8/4 سن )سال(

 886/0  8/10 3/7 6/9 7/9 جنس )مرد/زن(

 674/0   5/22±7/4 9/20±3/7 7/20±1/3 بیماری )سال(سن شروع 

 556/0  11( 1/61) 5( 50) 6( 40) 10( 5/62) تاهل

 056/0  8/13±6/3 7/13±9/3 4/10±6/3 7/11±3/4 سالهای تحصیل

 025/0  0 2( 20) 3( 20) 0 مصرف سیگار

 <001/0  0 5( 50) 14( 3/93) 0 وضعیت سایکوز

جلو + جمع )تکرار ارقام رو به 
 حافظه شنیداری -معکوس (

(25/14-25/7 )10 * (11-6 )8 (5/14-25/8 )10 * (16-12 )14  001/0> 

جمع )تکرار ارقام رو به جلو + 
 حافظه دیداری -معکوس (

* (19-25/9 )5/12 * (11-5 )9 (25/15-75/9 )13 * (22-75/12 )18  001/0> 

 

 بحث 

کاری دیداری و شنیداری در بیماران مبتال به اختالل دو قطبی نوع یک در فازهای مانیا، هدف از انجام این پژوهش مقایسه حافظه 
نتیجه پژوهش  .به افراد دوقطبی نوع یک بود های پژوهش بیانگر عملکرد بهتر گروه کنترل نسبتیافته افسردگی، یوتایمیا و افراد عادی بود.

-دوقطبی، افراد در فاز مانیا ضعیفتر بوده و در بین فازهای دوقطبی نسبت به گروه کنترل ضعیف عملکرد حافظه در افراد نشان داد حاضر

عملکردهای اجرایی میان گروه . مشخص شده است که همسو است (2012) خو و همکاراناین نتیجه با پژوهش ترین عملکرد را دارند 
ظه کاری در نقایص حاف و ین افراد دوقطبی و گروه کنترل تفاوت داردسایکوتیک و غیرسایکوتیک متفاوت است و حافظه کاری دیداری ب

 . (2012؛ خو و همکاران، 2010،آلن و همکارانه است )شد دیدهاختالل دوقطبی 
(، در پژوهش حاضر نیز شاخص جمع حافظه کاری شنیداری و دیداری در گروه کنترل 2010همسو با پژوهش النگنکر و همکاران)

دوست، ، تهرانیفرهمندبا این حال بر خالف نتایج ها به دست آمده است. تر از سایر گروهدر افراد فاز مانیا پایینها و وهباالتر از همه گر
میک در افراد دوقطبی نوع یک و گروه کنترل بررسی یحافظه کاری را در بیماران یوتا( که 2015) امینی، محمدی، میرزایی و محمدزاده

های یوتایمیک، اند، در پژوهش حاضر در حافظه کاری شنیداری گروهبه دست آورده ها حافظه کاری بین گروه در تفاوت معناداری ه وکرد
شود. در حافظه کاری افسرده و گروه کنترل تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته و تنها در مقایسه گروه مانیا با کنترل تفاوت معنادار دیده می

 –افسرده(، )مانیا  -های )یوتایمیاکنترل( معنادار بوده و گروه -کنترل( و )مانیا -مانیا(، )یوتایمیا -های )یوتایمیادیداری نیز تفاوت بین گروه
 کنترل( تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.  –افسرده( و )افسرده 

قطبی در حافظه کاری تفاوتی وجود ندارد. اند بین گروه کنترل و افراد دودر تضاد با نتایج این تحقیقات، مطالعات دیگری نشان داده
مطالعات منفی در زمینه وجود نقص در حافظه کاری و حافظه دیداری انجام شده است، تفاوتی میان گروه کنترل و افراد دوقطبی وجود ندارد 

الئم سایکوتیک، سن، سن حجم نمونه، ماهیت پیچیده عملکردها، داروهای مصرفی بیماران، ع (. کوچک بودن2010)ترمنوس و همکاران، 
شروع بیماری، جنس، سابقه شخصی، عوامل محیطی، اختالالت همزمان و سایر فاکتورهای بالینی ممکن است باعث به وجود آمدن تفاوت 

 در نتایج شده باشد.
 ر در خارج از محیطبه افراد بیما عدم دسترسی اند،مطالعاتی که فازها را بررسی کردههای پژوهش حاضر، مانند دیگر از محدودیت

، کوچک بودن حجم نمونه، مصرف همزمان دارو، عدم امکان قطع دارو و ...  بود. تعداد اندک بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ،بیمارستان
در ی عصب روانشناختی حافظه کار عملکرددر صورت امکان شود ج پژوهش قابل تعمیم نیست. بنابراین پیشنهاد میبه همین دلیل نتای
 گیرد.طولی و در حجم نمونه بزرگتر مورد بررسی قرار  ویژه هایبیماران با پژوهش

از مسئوالن محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مسئوالن و پرسنل محترم بیمارستان های خورشید، مدرس، : سپاسگزاری

 همکاری آنان انجام این پژوهش میسر شد سپاسگزاری می گردد.فارابی، الزهرا و کاشانی اصفهان و افراد شرکت کننده در مطالعه که با 
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