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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در راهبردهای تنطیم شناختی هیجان نوجوانان
مبتالبه اختالل استرس پس از ضربه بود .برای این منظور 5 ،نفر نوجوان ( 3دختر و  1پسر) از یکی از مراکز
نگهداری کودکان کار در شهر کرج با استفاده از ابزارهای تشخیصی (مصاحبه بالینی ساختاریافته و مقیاس
تأثیر رویداد (ویس و مارمر )1441 ،و بهصورت داوطلبانه انتخاب شدند .افراد انتخابشده بهصورت انفرادی،
طی  11جلسه تحت آموزش حافظه کاری هیجانی قرار گرفتند و همه افراد در سه مرحله (قبل از آموزش،
پس از آموزش و  1ماه پیگیری) بهوسیلهی پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان ارزیابی شدند.
برای تجزیه تحلیل دادهها از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی استفاده شد .نتایج
تجزیهوتحلیل دادهها بیانگر این بود که آموزش حافظه کاری هیجانی منجر به بهبود راهبردهای سازگارانه
تنظیم شناختی هیجان در مؤلفه تمرکز مجدد بر برنامهریزی و ارزیابی مجدد مثبت در آزمودنیها و همچنین
کاهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در مؤلفههای مالمت خویشتن ،مالمت دیگران و
فاجعهسازی آزمودنیها از مرحله پیشآزمون تا پسآزمون و پیگیری شده است .با توجه به نتایج پژوهش
حاضر ،میتوان گفت آموزش حافظه کاری هیجانی ،گزینه مناسبی برای بهبود راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان در نوجوانان مبتالبه اختالل استرس پس از ضربه میباشد.
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مقدمه
هرچند استرس نقش مهمی در آمادهسازی شخص برای پاسخگویی به مسائل زندگی روزمره
فراهم میآورد؛ لیکن ،سطح شدید استرس میتواند آثار مخرب و زیانآوری بر عملکرد
بهنجار فرد داشته و منجر به بروز اختالالت روانی گردد .یکی از اختالالت روانی که استرس
در ایجاد آن نقش اساسی داشته و پیامد تجربه استرسآور محسوب میگردد ،اختالل استرس
پس از ضربه 1هست (هایز ،ونل ذاکر ،شین .)1111 ،1اختالل استرس پس از ضربه یک
اختالل شدید روانی است که به دنبال تجربه یک رویداد استرسزا با ماهیت تهدیدآمیز یا
بسیار فاجعهبار در فرد ایجادشده و با عالئمی نظیر یادآوری و بازگشت غیرارادی خاطره در
قالب افکار مزاحم ،کابوس و اجتناب از یادآوری این رویداد ،همراه است که درنهایت باعث
ایجاد تغییراتی در فرایندهای هیجانی و شناختی مانند حافظه ،توجه ،برنامهریزی و حل مسئله
میشود (بلک ،ویترز ،ناگی و همکاران1445 ،3؛ انجمن روان پزشکی امریکا1113 ،؛ ترجمه
سید محمدی .)1343 ،مواجهه با رویدادهای آسیبزا در نوجوانان میتواند اهمیت متفاوتی
داشته باشد ،چراکه نوجوانی زمان کسب هویت بوده و رویدادهای اینچنینی میتواند در
این فرایند خلل ایجاد نموده و بهطور بالقوه مانع از آن شوند که فرد در نوجوانی ،یک مسیر
مثبت و موفق داشته باشد هالس و یودفسکی 1113 ،9بهعالوه ،نوجوانی همراه با آغاز دوره
بلوغ بوده و ممکن است مشکالت رفتاری و عاطفی بیشتری در نوجوانان به وجود آید (کرن
و کلمنتس .)1115 ،5تجربه رویداد آسیبزا در نوجوانان باعث ایجاد احساس گناه ،غمگینی،
خجالت و شرم؛ و درنتیجه عدم توانایی تنظیم این احساسات میشود (ویل آلبا و لویز،6
.)1111
مطالعات گوناگون نشان داده که افراد مبتالبه  ،PTSDبا مشکالتی در تنظیم هیجان
مواجهه هستند (الیبرزن ،اسپیرادا1112 ،1؛ النیوس ،ویلیامسون ،دنسمور و همکاران.)1111 ،2
تنظیم هیجان ،فرایندی هدف مدار هست که بهمنظور اثرگذاری بر شدت ،مدت و نوع هیجان
1. Post-Traumatic Stress Disorder
2. Hayes, VanElzakker & Shin
3. Blake, Weathers, Nagy & et al
4. Hales & Yudofsky
5. Crane & Clements
6. Villalba & Lewis
7. Liberzon & Sripada
8. Lanius, Williamson, Densmore & et al
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تجربهشده صورت گرفته و فرایندی است که افراد از طریق آن هیجانهای خود را بهصورت
هشیار و ناهشیار تعدیل میکنند (گروس ،تامپسون1111 ،1؛ بارق و ویلیامز .)1111 ،1یکی از
متداولترین راهبردها برای مدیریت و تنظیم تجارب هیجانی و اطالعات برانگیزاننده هیجان،
استفاده از راهبردهایی است که بر جنبه شناختی مقابله تأکید دارند که با عنوان راهبردهای
شناختی تنظیم هیجان شناخته میشوند (گارنفسکی ،تردس ،کراج و همکاران .)1119 ،3در
این زمینه  4راهبرد شناختی عنوان گردیده که بهطورکلی به راهبردهای سازگارانه و
ناسازگارانه تقسیم میشوند (گارنفسکی ،کراج و اسپینهاون1111 ،9؛ گارنفسکی ،بوون،
کراچ.)1113 ،5
افراد مبتال به اختالل استرس پس از ضربه بهصورت مکرر به سرکوب حالتهای عاطفی
خویش میپردازند تا احساسات ناخوشایندی که از تجربه رویداد استرسزا داشتهاند را،
کاهش دهند (گروس و لوینسون)1441 ،6؛ اما این عدم ابراز کالمی حالتهای عاطفی باعث
برانگیختگی شدید هیجانی میشود .در واقع ،آنان بهصورت افراطی از راهبردهای
ناسازگارانه تنظیم هیجانی استفاده میکنند .از سوی دیگر ،راهبردهای سازگارانه تنظیم
هیجان مانند ارزیابی شناختی ،بهندرت در هنگام مواجهه با رویداد استرسزا استفاده میشوند.
در همین راستا ،تحقیقات نشان داده که مشکالت بیشتر در تنظیم هیجانی با شدت بیشتر
نشانهها در افراد مبتال به اختالل استرس پس از ضربه همراه بوده (بان-میلر ،ونجانومیک ،بادن
و گروس1111 ،1؛ النیوس ،ورمتن ،لونستین و همکاران )1111 ،2و هر چه افراد برای تنظیم
هیجانات خود راهبردهای ناسازگانه را بکار گیرند و از راهبردهای سازگارانه خودداری
کنند ،شدت نشانههای اختالل  PTSDرا بیشتر نشان میدهند .درواقع ،افراد مبتالبه ،PTSD
به دلیل اینکه هیجانهای منفی را سریعتر و شدیدتر از سایر افراد تجربه میکنند ،در تعدیل
و تنظیم این هیجانها با مشکل مواجهه بوده و درنتیجه در شناسایی و درک هیجاناتشان ضعف
دارند .به همین دلیل ،هیجانها بهجای آنکه بهعنوان منبعی از اطالعات ،در خدمت تنظیم
1. Gross & Thompson
2. Bargh & Williams
3. Garnefski, Teerds, Kraaij & et al
4. Garnefski, Kraaij & Spinhoven
5. Garnefski, Boon & Kraaij
6. Gross & Levenson
7. Bonn-Miller, Vujanovic, Boden & Gross
8. Lanius, Vermetten, Loewenstein & et al
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رفتار باشند؛ بهعنوان عاملی مزاحم و ناخوشایند به شمار رفته و درنتیجه ،مبتالیان به اختالل
استرس پس از ضربه ،تالش دارند تا از هیجانهایشان اجتناب نموده یا آنها را کنترل نمایند
(گروس و جان)1113 ،1
این افراد ،عالوه بر نقض در تنظیم هیجان (گروس ،)1113 ،از راهبردهای شناختی
ناسازگارانه برای برطرف کردن نشانههای اضطراب و گریز از تجربهی هیجانهای منفی نیز
استفاده میکنند .پژوهشها (بان-میلر و همکاران )1111 ،نشان میدهد افراد مبتالبه اختالل
استرس پس از ضربه بهخصوص از راهبردهای نشخوار فکری ،مالمت خویش و فاجعه سازی
بیشتر استفاده کنند .با توجه به اینکه این بیماران پس از یادآوری خاطره استرسآور،
هیجانهای منفی را تجربه می کنند و برای گریز از چنین وضعیتی از راهبردهای شناختی
ناسازگارانه تنظیم هیجانی استفاده میکنند که منجر به تداوم اختالل میشود ،بنابراین ،طبیعی
است که در مورد هیجان به وجود آمده ،ارزیابی منفی داشته باشند.
در مجموع ،یافته های پژوهشی متعددی بیانگر رابطه قوی راهبردهای شناختی تنظیم
هیجان با اختالل  PTSDو سایر اختاللهای روانی بوده (النیوس و همکاران1111 ،؛ گروس،
 )1113و نشان دادهشده حتی ممکن است بعد از بهبودی نیز مشکالت تنظیم هیجانی باقی
بمانند (کانسک ،هسلر ،اسکونفبلدر و ویسا .)1111 ،1به همین دلیل افزایش توانایی تنظیم
شناختی هیجان میتواند کمک قابلتوجهی به این بیماران می کند و شایسته است تا
مداخالتی صورت پذیرد تا با شیوههای خاص ،منجر به بهبود کلی تنظیم هیجانات افراد
مذکور ایجاد گردد.
تاکنون تالشهای فراوانی جهت افزایش مهارتهای تنظیم هیجان صورت گرفته است؛
لیکن ،اکثر این روشها هزینهبر و به روشهای دارویی ،عصبشناختی و تهاجمی جراحی
مغز نظیر تحریک عمیق مغز محدود بوده است (هارمر ،هیل ،تیلور و همکاران1113 ،3؛ می
برگ ،لوزانو ،وون و همکاران1115 ،9؛ درویبس ،سایگل و هالون .)1112 ،5بااینحال،
پیشرفتهای اخیر در علوم اعصاب شناختی حاکی از این است که افزایش تنظیم هیجان
میتواند از طریق برنامههای کامپیوتری مناسب دستیافتنی باشد که از یکسو از منظر منابع
1. John
2. Kanske, Heissler, Schönfelder & Wessa
3. Harmer, Hill, Taylor & et al
4. Mayberg, Lozano, Voon & et al
5. DeRubeis, Siegle & Hollon
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انسانی و مالی بهمراتب هزینه کمتری دارد و از سویی دیگر ،بهواسطه اینترنت میتواند در
اختیار افراد مختلف قرار گیرد (انجن 1و کانسک .)1113،یکی از این روشها ،نتایج مطالعات
شوایزر ،گراهان ،همپژه و همکاران )1113( 1است که نشان میدهد انجام تکلیف تغییریافته
حافظه کاری با استفاده از محرکهای هیجانی میتواند در کوتاهمدت باعث بهبود
مهارتهای کنترل شناختی -عاطفی و تنظیم هیجانات گردد .بر اساس مطالعات این
پژوهشگران ،افرادی که آموزش حافظه کاری مبتنی بر محرکهای هیجانی را دریافت
میکردند نسبت به افرادی که آموزش حافظه کاری استاندارد را دریافت کردند ،از عملکرد
بهتری در آزمون استروپ هیجانی 3که عنوان یکی از ابزارهای سنجش تنظیم هیجان،
برخوردار بودند؛ نتایج پژوهش صمیمی ،حسنی ،کرد تمینی و افزون ( )1349نیز نشان داده
است که آموزش حافظه کاری هیجانی طی جلسات متوالی باعث بهبود مهارگری شناختی و
عاطفی نوجوانان مبتالبه اختالل استرس پس از ضربه میشود.
حافظه کاری هیجانی به توانایی شناسایی ،درک و تنظیم هیجانات اطالق شده و به
عملکرد حافظه کوتاهمدت در رمزگردانی ،حفظ ،دستکاری و بازیابی اطالعات عاطفی
اشاره دارد (مامرال .)1119 ،9ارتباط بین حافظه کاری و هیجانات در مطالعات متعددی به
اثبات رسیده است .اسمیچل ،ولوکاو و دیماری )1112( 5نشان دادند افرادی که از ظرفیت
باالتری در حافظه کاری برخوردارند ،توانایی بیشتری در سرکوب حالتهای هیجانی چهره
و اتخاذ یک نگرش غیر هیجانی هنگام قرار گرفتن در برابر محرکهای هیجانی دارند .با
توجه به مبانی نظری و نتایج پژوهشها به نظر میرسد مکانیزم مجزایی برای نگهداری هیجان
در حافظه کاری وجود داشته باشد .نگهداری هیجان بهعنوان کارکرد خاص حافظه کاری
هیجانی در تصمیمگیری ،تنظیم هیجان (گروس ،)1442 ،نشخوار فکری 6در افراد افسرده
(نالن-هوکسیما )1111 ،1و سوگیری قضاوت درباره تجربیات گذشته و آینده (گیلبرت،
ویلسون ،)1111 ،2نقشی کلیدی دارد.
1. Engen
2. Schweizer, Grahn, Hampshire & et al
3. emotional stroop test
4. Mammarella
5. Schmeichel, Volokhov & Demaree
6. Rumination
7. Nolen-Hoeksema
8. Gilbert & Wilson

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی ،سال ششم ،شماره بیست و سوم ،تابستان 59

111

باوجود نرخ باالی شیوع اختالل  PTSDدر بین نوجوانان و مشکالت فراوانی که به دنبال
دارد؛ علیرغم سیر و پیشآگاهی و نقش اساسی مهارتهای تنظیم هیجانات در کنترل
هیجانی این افراد ،اکثر مطالعات بر روی سایر افراد بالینی و بزرگسال انجامگرفته است .لذا،
ضرورت شیوههای جدید پژوهش و درمان اختالل مذکور در بین نوجوانان ضرورتی
مضاعف دارد .از سوی دیگر ،با توجه به اهمیت حافظه کاری هیجانی در بهبود تنظیم هیجان
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،استفاده از آموزش حافظه کاری هیجانی در این افراد
منطقی به نظر میرسد .با عنایت به مطالب مطرحشده ،پژوهش حاضر باهدف بررسی
اثربخشی آموزش حافظه کاری مبتنی بر محرکهای هیجانی در راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان نوجوانان مبتالبه اختالل استرس پس از ضربه صورت گفت و این فرضیه اساسی مطرح
گردید که آموزش حافظه کاری مبتنی بر محرکهای هیجانی برافزایش راهبردهای
سازگارانه و کاهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان نوجوانان مبتالبه اختالل
 PTSDتأثیر معناداری دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعه تجربی با روش اندازهگیری مکرر 1هست که بهمنظور تعیین
تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نوجوانان مبتالبه
اختالل استرس پس از ضربه بهصورت پیشآزمون -پسآزمون همراه با یک دوره پیگیری
و با یک گروه صورت گرفته است.
جامعه ،روش نمونهگیری و تعداد نمونه :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی
نوجوانان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه ( )PTSDشهر کرج بودند .اما از آنجایی که
این اختالل همبودی فراوانی با سایر اختالالت مانند اضطراب و افسردگی دارد؛ بنابراین پیدا
کردن افرادی که تنها این اختالل را داشته باشند دشوار بود و افراد اندکی این وضعیت را
داشتند و با توجه به اینکه افراد مبتال به  PTSDدر مرکز خاصی بستری نمی شوند و فرایند
آموزش حافطه کاری در این پژوهش به صورت  11جلسه پیوسته ( به غیر از پنچ شنبه و
جمعه) تعریف شده بود؛ پیدا کردن تعداد زیادی افراد که به شرکت در این پژوهش با این
تعداد جلسات روزانه رضایت دهندکاری دشوار بود ،با توجه به دالیل گفته شده و همچنین
با توجه به اعتبار روش تک آزمودنی ،در این پژوهش به روش نمونهگیری داوطلبانه  5نفر
1. repeated measures
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نوجوان ( 3دختر  1 +پسر ،میانگین سنی 16 :سال) از بین کودکان مرکز خانه مهر (یک مرکز
آموزش کودکان کار و خیابانی در شهر کرج) بر اساس مقیاس تأثیر حوادث و همچنین
نتایج مصاحبه بالینی ساختاریافته (به بخش ابزار گردآوری دادهها رجوع شود) بهعنوان افراد
مبتالبه  PTSDبرای شرکت در پژوهش انتخاب گردیدند .الزم به ذکر است این افراد عالوه
بر اختالل  PTSDاز جهت سایر اختالالت روانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند که در
هیچ یک از آن اختالالت معیارهای تشخیصی را دریافت نکرده بودند .به عبارتی این  5نفر
فقط واجد معیارهای تشخیصی اختالل ( PTSDعالئمی مانند کابوس ،یادآوری مکرر
خاطره استرسزا ،اجتناب از موارد استرسآور ،مشکالت جسمی مانند تعرق و لرزش،
تحریکپذیری و پرخاشگری ،بیعالقگی و بیتفاوتی به خود) بودند .در ضمن در طی
فرایند پژوهش تحت درمان دارویی یا روانشناختی مشخصی قرار نداشتند.
ابزار پژوهش
مصاحبه بالینی ساختاریافته :1مصاحبه مذکور یک ابزار جامع و استاندارد است که برای
ارزیابی اختالالت اصلی روان پزشکی براساس مالکهای تشخیصی DSM-IV

طراحیشده است و برای مقاصد بالینی و پژوهشی مورداستفاده قرار میگیرد (فرست،
اسپیتزر ،گیبون و ویلیامز .)1441 ،1در مطالعهای که روایی و پایایی مصاحبه بالینی ساختاریافته
برای استفاده در کارهای بالینی مورد آزمایش قرار گرفت ،مشخص گردید که این ابزار
میتواند برای تضمین یک تشخیص پایا و دقیق مورداستفاده قرار گیرد (محمد خانی ،جهانی
و تمنائی فر.)1329 ،
مقیاس تأثیر حوادث :3این مقیاس توسط ویس و مارمر در سال  1441بهمنظور
اندازهگیری ناراحتی ذهنی شایع بعد از یک ضربهای ناگوار در زندگی طراحیشده است که
 11ماده دارد و از سه زیرمقیاس تشکیلشده است که عبارتاند از :اجتناب 2( 9ماده)،
مزاحمتها 2( 5ماده) ،برانگیختگی 6( 6ماده) .باالترین نمره در این مقیاس  22است .ضریب
پایایی پیشآزمون برای خرده مقیاس اجتناب  ،1/24خرده مقیاس افکار و تصاویر مزاحم
ناخوانده 1/49 ،و خرده مقیاس برانگیختگی 1/41 ،گزارششده است (وکیلی ،فتی و حبیبی،
)1. Structural Clilical Interview (SCI
2. First, Spitzer, Gibbon & Williams
)3. Impact of Event Scale (IES
4. Avoidance
5. Intrusion
6. Hyper arousal
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 .)1341همچنین در پژوهش سجادیان ( )1341آلفای کرونباخ این مقیاس  1/19گزارش شده
است .در پژوهش حاضر این پرسشنامه بهمنظور تعیین شدت اختالل استرس پس از ضربه
مورداستفاده قرار گرفت.
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان :1این پرسشنامه در سال  1444توسط گارنفسکی
برای ارزیابی راهبردهای شناختی افراد در پاسخ به تجارب تهدیدکننده و استرسآور زندگی
طراحی شد (گارنفسکی ،کراج و اسپینهون .)1111 ،پرسشنامه مذکور یک ابزار خود
گزارشی  36گویه ای با نه خرده مقیاس متفاوت شامل ،مالمت خویش ،مالمت دیگران،
پذیرش ،نشخوار گری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد
مثبت ،فاجعه سازی و دیدگاه پذیری میباشد (گارنفسکی ،کراج )1116 ،دامنهی نمرات بین
( 1تقریباً هرگز) تا ( 5تقریباً همیشه) قرار میگیرد .نتایج آلفای کرونباخ (با دامنهی  1/62تا
 )1/21نشان داده که  4خرده مقیاس نسخهی فارسی پرسشنامهی تنطیم شناختی هیجان دارای
اعتبار مطلوبی بوده و تحلیل مؤلفهی اصلی ضمن تبیین  15درصد واریانس ،الگوی  4عاملی
اصلی پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان را موردحمایت قرارداده است .همچنین ،همبستگی
بین خرده مقیاسها نسبتاً باالبود (مشهدی ،میردورقی و حسنی.)1341 ،
نرمافزار آموزش حافظه کاری هیجانی :2آموزش حافظه کاری هیجانی مبتنی بر
پروتکل توصیفشده توسط شوایزر و همکاران ( ،)1111،1113شامل یک تکلیف  Nتعداد
رو به عقب هیجانی است که دربرگیرنده یک سری از کوشش است که بهطور همزمان یک
چهره برای  511میلیثانیه بر یک ماتریس چهاردر چهار بر صفحه نمایشگر و یک کلمه برای
 511میلیثانیه در هدفون ارائه میشد (تصویر  .)1هر جفت تصویر-کلمه با یکفاصله 151
میلیثانیه که در طی آن آزمودنیها با فشار دادن دکمه به یک یا هر دو محرک بهطور
همزمان پاسخ میداد دنبال میشد % 61 .از کلمات (مانند تجاوز و مرگ) و چهرهها (مانند
ترس ،غم و خشم) بهطور هیجانی منفی و دارای بار هیجان مثبت و منفی هستند و مابقی
ازلحاظ عاطفی خنثی (بهعنوانمثال کمد و صندلی) میباشند .ارائه کوششها بهصورت
تصادفی در طی جلسات تنظیم میشد .تکلیف دارای بازخورد صوتی و تصویری بود.
درصورتیکه آزمودنی به محرک شنیداری هدف پاسخ اشتباه میداد یا در صورت عدم
پاسخ به آن ،یک صوت با تن ناخوشایند پخش میشد و در صورت پاسخ صحیح به محرک
1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
2. Emotional Working Memory Training software
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هدف یک صوت با تن خوشایند ارائه میشد .همچنین اگر آزمودنی به محرک هدف
فضایی-دیداری پاسخ اشتباه میداد و یا پاسخی نمیداد شکلکی با چهره ناراحت و به رنگ
قرمز ارائه می شد و در صورت پاسخ صحیح شکلکی با چهره خندان و به رنگ سبز نشان
داده میشد .نرمافزار بهطور پیشفرض با یک مرحله به عقب آغاز میشود.

تصویر  .1طرح شماتیک نرمافزار آموزش حافظه کاری هیجانی

فرایند اجرای پژوهش :در مرحله اول ،بعد از مشخص شدن نمونهها بر اساس
مالکهای ورود ،برای رعایت اخالق در پژوهش ،هدف پژوهش و شیوه آموزش برای
نمونهها تشریح و به سؤالهای آنها پاسخ داده شد .سپس از آزمودنیها ،والدین ایشان و
مسئولین مرکز رضایت آگاهانه بهصورت مکتوب انجام شد .قبل از شروع فرایند آموزش
حافظه کاری هیجانی ،برای سنجش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،آزمودنیها پرسشنامه
تنطیم شناختی هیجان را تکمیل نمودند و پسازآن آزمودنیها در جلسات آموزش حافظه
کاری هیجانی شرکت نمودند .پیش از شروع جلسات برای آشنایی آزمودنیها با نرمافزار
آموزشی ،طی یک جلسه از آنها خواسته شد که دستورالعمل کتبی اجرای آزمون را مطالعه
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کنند و برای یادگیری بهتر آزمودنیها با نرمافزار آموزشی ،پژوهشگران یکبار دیگر بهطور
شفاهی نحوه اجرای نرمافزار آموزشی برای آنان توضیح دادند .سپس ،جلسات آموزشی (11
جلسه  31-95دقیقهای) طی روزهای متوالی (بهجز پنجشنبه و جمعه) برگزار شد .در پایان 11
جلسه ،مجدداً آزمودنیها پرسشنامه تنطیم شناختی هیجان را تکمیل نمودند .برای اطمینان از
ماندگاری تأثیر آموزش ،پس از دو ماه ،درحالیکه آزمودنیها هیچگونه آموزش و درمانی
را دریافت نکرده بودند ،مجدداً پرسشنامه تنطیم شناختی هیجان توسط آزمودنیها تکمیل
شد .پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها توسط نرمافزار  spss -12و با استفاده از آزمون
آماری برای تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

یافتههای پژوهش
در جدول  1خصوصیات جمعیت شناختی آزمودنیها درجشده است.
جدول  .1خصوصیات جمعیت شناختی آزمودنیهای پژوهش
بیمار

سن

جنسیت

مقطع تحصیلی

اول

16

پسر

ششم

دوم

16

دختر

هفتم

سوم

16

پسر

ششم

چهارم

16

دختر

هفتم

پنجم

16

دختر

هشتم

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،بیماران از نظر سنی مشابه بوده اما ازنظر
جنسیت متفاوت هستند بهنوعی که  1نفر از آزمودنیها پسر و  3نفر دختر هستند ازنظر
تحصیالت نیز متفاوت اما به هم نزدیک هستند .در جدول  1نتایج تجزیهوتحلیل توصیفی
دادههای حاصل از اجرای پرسشنامه تنطیم شناختی هیجان بر روی آزمودنیها را در مرحله
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ارائهشده است.
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در
آزمودنیهای پژوهش
متغیر  /زمان

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

راهبردهای سازگارانه تنطیم شناختی
هیجان
تمرکز مجدد مثبت

(11/21 )9/12

(13/61 )5/31

(19/11 )9/11

تمرکز مجدد بر برنامهریزی

(11/61 )3/93

(19 )9/12

(16/61 )1/24

ارزیابی مجدد مثبت

(2/91 )1/19

(11/61 )1/21

(11/21 )1/92

دیدگاه گیری

(11/91 )3/12

(11/61 )1/19

(11/21 )3/13

پذیرش

(4/11 )1/52

(11/61 )9/21

(4/61 )1/31

راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی
هیجان
مالمت خود

(4/61 )1/19

(6 )1/11

(1/91 )1/19

نشخوارگری

(11 )3/19

(11/11 )9/16

(11/61 )1/11

فاجعه سازی

(4/11 )1/12

(6/61 )1/19

(6 )1/52

مالمت دیگران

(1/21 )3/39

(6/11 )3/39

(5/61 )1/61

همانطور که در جدول  1نشان دادهشده است ،میانگین خرده مقیاسهای تنظیم شناختی
هیجان در مراحل پیش از مداخله و پس از مداخله و مرحله پیگیری نسبت به قبل از مداخله
تغییراتی داشته است .این نتایج در تحلیلهای بعدی با جزئیات بیشتر مطرح خواهد شد.
نتایج مربوط به معناداری راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان :برای این
هدف ،از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .در این تحلیل ،هرکدام از
راهبردهای سازگارانه بهعنوان یک متغیر وابسته جداگانه که در سه نوبت اندازهگیری شده
بود ،وارد مدل شد؛ اما قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،مفروضههای
آن نیز بررسی شد .نتایج آزمون کرویت موچلی جهت بررسی پیشفرض همسانی
ماتریسهای واریانس -کوواریانس برای راهبردهای سازگارانه حاکی از برقراری مفروضه
فوق بود ()p>1/15؛ بنابراین به تعدیل درجه آزادی برای تفسیر آزمون  Fنیازی نیست.
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جدول  .3نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی
هیجان
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

61/53

1

31/16

خطا

99/13

2

5/51

ارزیابی مجدد مثبت

11/13

1

13/26

خطا

11/43

2

1/61

دیدگاه پذیری

3/13

1

1/26

خطا

39/43

2

9/36

پذیرش

5/11

1

1/61

خطا

13/96

2

1/43

تمرکز مجدد بر
برنامهریزی

مقدار F

خطا

31/13

2

3/46

متغیر

مجذور سهمی اتا

تمرکز مجدد مثبت

31/43

1

16/96

شاخص آماری

9/15

1/51

*5/66

1/52

**2/51

1/62

1/91

1/14

1/22

1/12

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود در مؤلفه تمرکز مجدد مثبت ( =1/51مجذور
تفکیکی اتاP<1/15 ،؛  ،)F)2،1( =9/15دیدگاه پذیری ( =1/14مجذور تفکیکی اتا،
P<1/15؛  )F)2،1( =1/91و پذیرش ( =1/12مجذور تفکیکی اتاP<1/15 ،؛ )F)2،1( =1/22
تفاوت معناداری بین مراحل آزمون (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) وجود ندارد؛ اما در
مؤلفه تمرکز مجدد بر برنامهریزی ( =1/52مجذور تفکیکی اتاP>1/15 ،؛  )F)2،1( =5/66و
ارزیابی مجدد مثبت ( =1/62مجذور تفکیکی اتاP=/111 ،؛  )F)2،1( =2/51تفاوت معناداری
بین مراحل آزمون (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) وجود دارد .تفاوتهای مذکور از
طریق آزمونهای تعقیبی بنفرونی موردبررسی قرار گرفت؛ که نتایج آن در جدول  9مشاهده
میشود.
جدول  .4نتایج آزمون بنفرونی درونگروهی برای مقایسه راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی
هیجان
متغیر

زمان I

زمان J

تفاوت میانگین ()I – J

خطای استاندارد

معناداری

پیشآزمون

پسآزمون

-1/91

1/16

1/31
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پیگیری

-5

1/52

1/11

پیگیری

-1/61

1/66

1/51

پسآزمون

-3/11

1/21

1/19

پیگیری

-1/91

1/51

1/11

پیگیری

1/21

1/11

1

تمرکز مجدد بر
برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت

پسآزمون
پیشآزمون

129

پسآزمون

بر اساس نتایج جدول  9و سطوح معناداری درجشده در جدول مشاهده میشود در مؤلفه
تمرکز مجدد بر برنامهریزی بین مرحله پیشآزمون و پسآزمون؛ پیشآزمون و پیگیری؛
پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)p>1/15در مؤلفه ارزیابی مجدد مثبت
بین مرحله پیشآزمون و پسآزمون؛ و پیشآزمون با پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد
( .)p<1/15به عبارتی آزمودنیها میانگین نمراتشان در مؤلفه ارزیابی مجدد مثبت از
پیشآزمون تا پسآزمون و پیگیری افزایش معناداری داشته است.
نتایج مربوط به معناداری راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان :بهمنظور
رسیدن به این هدف ،از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .در این تحلیل،
هرکدام از راهبردهای ناسازگارانه بهعنوان یک متغیر وابسته جداگانه که در سه نوبت
اندازهگیری شده بود ،وارد مدل شد؛ اما قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری
مکرر ،مفروضههای آن نیز بررسی شد .نتایج آزمون کرویت موچلی جهت بررسی
پیشفرض همسانی ماتریسهای واریانس -کوواریانس برای راهبردهای ناسازگارانه حاکی
از برقراری مفروضه فوق بود ()p>1/15؛ بنابراین به تعدیل درجه آزادی برای تفسیر آزمون
 Fنیازی نیست.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی
هیجان
شاخص آماری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

مجذور سهمی اتا

متغیر
مالمت خود

31/43

1

16/96

خطا

1/13

2

1/46

***11/13

1/21
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نشخوارگری

2/43

1

9/96

خطا

34/16

2

9/22

فاجعه سازی

12/43

1

19/96

خطا

11/13

2

1/11

مالمت دیگران

11/43

1

6/96

خطا

3/13

2

1/96

1/41

1/12

*6/51

1/61

**13/25

1/11

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود در راهبرد نشخوارگری ( =1/12مجذور
تفکیکی اتاP<1/15 ،؛  )F)2،1( =1/41تفاوت معناداری بین مراحل آزمون (پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری) وجود ندارد؛ اما در راهبرد مالمت خود ( =1/21مجذور تفکیکی اتا،

P=1/111؛  ،)F)2،1( =11/13فاجعه سازی ( =1/61مجذور تفکیکی اتاP>1/15 ،؛ =6/51
( )F)2،1و مالمت دیگران ( =1/11مجذور تفکیکی اتاP>1/11 ،؛  )F)2،1( =13/25تفاوت
معناداری بین مراحل آزمون (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) وجود دارد .تفاوتهای
مذکور از طریق آزمونهای تعقیبی بنفرونی موردبررسی قرار گرفت؛ که نتایج آن در جدول
 6مشاهده میشود.
جدول  .6نتایج آزمون بنفرونی درونگروهی برای مقایسه راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی
هیجان
متغیر
مالمت خود

زمان I
پیشآزمون
پسآزمون

فاجعه سازی

پیشآزمون
پسآزمون

مالمت دیگران

پیشآزمون
پسآزمون

زمان J

تفاوت میانگین ()I – J

خطای استاندارد

معناداری

پسآزمون

3/61

1/51

1/116

پیگیری

1/11

1/21

1/15

پیگیری

-1/91

1/51

1/15

پسآزمون

1/61

1/21

1/11

پیگیری

3/11

1/41

1/11

پیگیری

1/61

1/13

1

پسآزمون

1/61

1/91

1/19

پیگیری

1/11

1/94

1/13

پیگیری

1/61

1/91

1/61

بر اساس نتایج جدول  6و سطوح معناداری درجشده در جدول مشاهده میشود در مؤلفه
مالمت خود بین مرحله پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p<1/11به
عبارتی آزمودنیها میانگین نمراتشان در راهبرد مالمت خود از پیشآزمون تا پسآزمون
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کاهش معناداری داشته است؛ اما در راهبرد فاجعه سازی بین مرحله پیشآزمون و پسآزمون؛
پیشآزمون و پیگیری؛ پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)p>1/15در
راهبرد مالمت دیگران بین مرحله پیشآزمون و پسآزمون؛ و پیشآزمون با پیگیری تفاوت
معناداری وجود دارد ( .)p<1/15به عبارتی آزمودنیها میانگین نمراتشان در راهبرد مالمت
دیگران از پیشآزمون تا پسآزمون و پیگیری کاهش معناداری داشته است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی بر راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان نوجوانان مبتالبه اختالل استرس پس از ضربه صورت گرفت .نتایج این پژوهش نشان
داد که  11جلسه آموزش حافظه کاری هیجانی منجر به افزایش راهبردهای سازگارانه
(تمرکز مجدد بر ارزیابی و ارزیابی مجدد مثبت) و کاهش راهبردهای ناسازگارانه (مالمت
دیگران ،فاجعه سازی و مالمت خود) تنظیم شناختی هیجان آزمودنیها از مرحله پیشآزمون
تا پسآزمون و پیگیری شده است.
نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر همخوان با نتایج تحقیقاتی است که نشان داده
آموزش حافظه کاری هیجانی میتواند توانایی افراد را در تنظیم هیجانات و عواطف بهبود
بخشد (صمیمی و همکاران1349 ،؛ انجن و کانسک1113،؛ شوایزر و همکاران)1113 ،؛ که
نشاندهنده ارتباط مثبت بین ظرفیت حافظه کاری با مهارتهای تنظیم هیجان میباشد
(اسمیچل و همکاران .)1112 ،منطبق با مبانی نظری به هر میزانی ظرفیت حافظه کاری در
افراد افزایش پیدا کند ،مهارتهای تنظیم هیجان در آنان تغییر مییابد .به این معنا که منجر
به کاهش راهبردهای ناسازگارانه و افزایش راهبردهای سازگارانه میگردد .افرادی که از
ظرفیت باالتری در حافظه کاری برخوردارند در سرکوب حالتهای هیجانی صورت و
توانایی بیشتری در اتخاذ یک نگرش غیر هیجانی هنگام قرار گرفتن در محرکهای عاطفی
توانایی بیشتری دارند (اسمیچل و همکاران .)1112 ،در همین راستا نتایج مطالعهای حاکی از
این بود آموزش حافظه کاری با استفاده از محرکهای عاطفی در نوجوانان مبتالبه مشکالت
اجتماعی و هیجانی منجر به بهبود توانایی تنظیم هیجان و مشکالت رفتاری میگردد (روژان
و هدوین.)1111 ،1

1. Roughan & Hadwin
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در تبیین یافته حاصل ،باید بیان نمود که پتانسیل اصلی در تنطیم شناختی هیجان در بیشتر
افراد متکی به نواحی عصبی مغز (دانکن )1111 ،1و مدارهای عصبی ازجمله کرتکس پیش
پیشانی خلفی جانبی ،جدار تحتانی و قشر کمربندی قدامی میباشند (بانیچ ،مکوایز ،دیپو و
همکاران .)1114 ،1که در عملکرد خوب تکالیف حافظه کاری نقش مهمی دارند (میلر،
1111؛ براس ،یولسفرگر ،نوسچی و همکاران1115 ،3؛ اوون ،مک میالن ،لیرد و بولمار،9
 .)1115بعالوه کمکاری این مناطق باعث بروز اختالالتی عاطفی نظیر  PTSDمیگردد که
با کنترل شناختی عاطفی ضعیف همراه هستند (پرایز و دریوت .)1111 ،5همچنین میتوان
اذعان داشت راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی باید در مغز تبدیل به کالمی سازی هیجان
گردد تا افراد بتوانند بر هیجانات خودکنترل داشته باشند؛ افراد به جهت کالمی سازی هیجان
نیازمند استمرار و تکرار میباشند (ماتجکا ،کازر ،سیهاوسن و همکاران .)1113 ،6لذا با عنایت
به یافته حاصل از پژوهش حاضر میتوان گفت 11 ،جلسه آموزش حافظه کاری مبتنی بر
محرکهای هیجانی فرصت مناسبی بود تا آزمودنیها بتوانند راهبردهای تنظیم هیجان را با
تمرین و تکرار و بازخورد ،درونی سازی نمایند .به زعم پژوهشگران آموزش مندرج میشود
افراد از ظرفیتهای درونی که همراه با سیستمهای عصبی هستند ،بیشتر استفاده و همین امر
منجر به ایجاد مهارتهای جدید و میشود (کلی و گراون)1115 ،1؛ بهعالوه ،سازماندهی
مجدد عملکردی باعث میگردد که افراد در راهبردهای ناسازگارانه و سازگارانه تنظیم
شناختی هیجان پیشرفتهای قابلمالحظهای کسب کنند .لذا میتوان ادعا نمود که موفقیت
در درونی سازی کالمی همزمان با افزایش ظرفیت حافظه کاری هیجانی منجر به بهبود
مهارتهای تنظیم هیجان نوجوانان مبتالبه  PTSDمیگردد.
عالوه بر این ،نمونه پژوهش مشکالت فراوانی در زندگی روزمره و خانوادگی داشتند و
ازلحاظ تحصیلی نسبت به سایر همساالن عقبتر بودند که این شرایط به کاهش عزتنفس
و خود پنداره آنها منجر شده بود؛ لذا با شرکت در آزمون ،طبق برنامه زمانبندیشده،
احساس خوبی داشتند و از سویی دیگر ،به علت تشویقها و بازخوردهای مثبت در جلسات
1. Duncan
2. Banich, Mackiewicz, Depue & et al
3. Brass, Ullsperger, Knoesche & et al
4. Owen, McMillanLaird & Bullmore
5. Price & Drevets
6. Matejka, Kazzer, Seehausen & et al
7. Kelly & Garavan
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آموزشی احساس غرور کرده که این عامل باعث افزایش عزتنفس و دید مثبتتر نسبت به
زندگی و رویدادها میشد .لذا همین امر منجر به استفاده بیشتر آنان از راهبردهای سازگارانه
و استفاده کمتر از راهبردهای ناسازگارانه گردید .عدم دسترسی به ابزارهای عصبشناختی
مانند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی مغز ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر
میباشد .چراکه وجود این ابزارها باعث میگردد تا تغییرات مغزی و عصبشناختی را در
مراحل مداخله مشاهده نمود ،لذا ،پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی از ابزارهای
عصبشناختی نیز استفاده گردد ،بهعالوه ،بهرهگیری از آموزش حافظه کاری مبتنی بر
محرکهای هیجانی در اختاللهای روانشناختی مانند بیش فعالی و نقص توجه و همچنین
اختالل وسواس توصیه میگردد.
درمجموع ،میتوان گفت آموزش حافظه کاری هیجانی تلویحات مهمی برای علم
روانشناسی دارد؛ چراکه با حداقل هزینه برای بیماران و کمترین آموزش برای مجریان،
میتواند در تنظیم مهارتهای شناختی و هیجانی مورداستفاده قرار گیرد .لذا با عنایت به نتایج
حاصل ،میتوان ادعا نمود آموزش حافظه کاری هیجانی ،گزینه مناسبی در جهت بهبود
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نوجوانان مبتالبه اختالل استرس پس از ضربه میباشد.
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