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 .3کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
 .0عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

چکيده
سابقه و هدف :بازیابی ارادی و غیر ارادی خاطرات ناخوشایند ذخیره شده در حافظهی هیجانی ،با وقوع و عوود افرورد ی هسترو ی
باالیی دارد .این پژوهش ،با هدف تعیین اثر برنامهی آموزشی مدیریت حافظهی هیجانی ) (EMMPبر افررد ی ،افکار خودآینود منیوی
و ن رش منیی دربارهی خود ،دنیا و آینده انجام رف ه است.
مواد و روشها 111 :نیر از زنان  12تا  52ساله در فرهن ررای معرفت ،پرسشونامهی افرورد ی بو  ،افکوار خودآینود منیوی ،م و
شناخ ی و پاسخ به خاطرات فرورونده را تکسیل کردند .افرادی که مالکهای ورود به پژوهش شوامل افرورد ی خییوو و حوداقل یو
خاطرهی فرورونده در هی هی ذش ه را دارا بودند ،به طور تصادفی در دو روه آزمایشی و کن رل قرار رف ند .روه آزمایشی بوه مودت
 9ج ره تحت آموزش  EMMPقرار رف ند .روش پژوهش ،از نوع پیشآزمون و پسآزمون ،به هسراه ی پی یری ی ماهه بوده است.
يافتهها EMMP :بر کاهش افررد ی ( ،)=2/21افکوار خودآینود منیوی ( )=2/22و ن ورش منیوی دربوارهی خوود ،دنیوا و آینوده
( )=2/220تأثیر داش ه و این تأثیر در ی

پی یری ی

ماهه ،پایدار بوده است.

نتيجهگيری ،EMMP :از طریق افزایش آ اهی و آموزش تکنی هایی برای مدیریت حافظهی هیجانی ،افررد ی را کواهش مویدهود.
بنابراین میتوان با ی

آموزش چند ج رهای EMMP ،را در برابر افررد ی مقاوم کرد.
واژگان كليدی :حافظهی هیجانی ،مدیریت حافظهی هیجانی ،افررد ی ،خاطرات فرورونده
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:

Valitabar Z, Hosseinsabet F, Beheshtiyan M. The effect of emotional memory management on depression. Pejouhandeh
2013;18(5):232-241.
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احساساااات شااادید و طاااو نی مااادت یاااأس (دلساااردی،
 )despondensyو دلمردگاااای ) (dejectionرا افسااااردگی
میگویند ( .)3فروید افسردگی را خشمی که به درون برگشاته
است ،توصیف کرد .این خشم بعد از فقدان موضوع ،برانگیختاه
میشود .این فقدان میتواند واقعی یا خیالی باشد .موضاوع ،باه
معنی هر چیزی است که فرد از لحاظ هیجانی باه نن وابساته
است ( .)2نظریههای شناختی ،افکار خودکار منفی (negative
) automatic thoughtsو دید منفی نسبت باه خاود ،دنیاا و
نینده را دلیل افسردگی ،دوام و عود نن مایدانناد ( .)0مثلا
شااناختی ) (cognitive triadsبااه محتااوی افکااار مربااو
میشود .در افسردگی ،محتوی افکاار اللام منفای اسات و در

مورد مثلا خاود ،دنیاا و نیناده مایباشاد ( .)4بررسایهاای
جدیدتر تخریم افکار مثبت را نیز به عنوان ویژگای افساردگی
مطرح کردهاند ( .)5این کاستیهاای شاناختی از هماینادهای
افسردگی به شمار رفته و در بسیاری از پژوهشها برای بررسی
اثربخشی درمان ،کاهش ننهاا باه عناوان معیاار و ماال قارار
میگیرد .با این حال ،پژوهشهاای اخیار نشاان دادهاناد افاراد
افسرده ،بیشتر درگیر خاطرات ناگوار گذشته هستند تا رویاداد
ناخوشایندی که به تازگی اتفاا افتااده اسات .افارادی کاه در
شش ماه گذشته با رویداد ناخوشایندی روبهرو شدهاند کاه باه
نظر میرسد عامل افسردگی ننان میباشد ،بیشاتر از ننکاه باه
رویداد مذکور فکر کنند ،درگیر رویدادهای ناگواری هستند که
در گذشتهی دورتری اتفا افتاده است (.)6
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با وجود تأکید فراوان پژوهشهای رفتاری و نزمایشاگاهی در
نقااش بازی اابی خاااطرات ناخوشااایند گذشااته و تااأثیر نن باار
افسردگی ،برنامهای نموزشی با تمرکاز بار « بازیاابی خااطرات
ناخوشایند ،تفسیرهای فرد از این بازیابیها و راههاای مقابلاهی
فرد با این بازیابیهاا » در محادودهی جساتجوهای پژوهشاگر
یافت نشد .در پژوهش حاضر ،برنامهای نموزشای باا تمرکاز بار
حافظهی هیجانی گسترش یافت و اثار بخشای نن بار کااهش
افسردگی ،مورد بررسی قرار گرفت .منظور از مدیریت حافظهی
هیجانی ،نگاهی نسبت به تأثیر اطالعات هیجانی ذخیاره شاده
در حافظه و استفاده از راهبردهایی به منظور کنترل و مدیریت
نن است .این راهبردها شاامل کنتارل توجاه ،ارزیاابی مجادد
شناختی ،روشهای مناسم کنار نمدن باا خااطرات فروروناده،
بازسازی ذهنی و مدیریت حافظهی هیجانی در روابط میباشد.

مواد و روشها
کلیه زنان بین  25تا  05سال که از کاالسهاای نموزشای و
هنری فرهنگسرای معرفات واقاد در شاهران (منطقاه  5شاهر
تهران) استفاده میکنند ،جامعه ی پاژوهش را تشاکیل دادناد.
مالکهای ورود به پژوهش شاامل محادودهی سانی  25تاا 05
سال ،نمرهی افسردگی بک بین  33تا  38و داشتن حداقل یک
خاطرهی فرورنده در طول هفتاهی گذشاته باود .در مرحلاهی
اول ،از طریق نمونهگیری در دسترس ،پرسشنامهها در اختیاار
افراد قرار گرفت .از بین  332پرسشانامهی تکمیال شاده28 ،
نفر مال های ورود به پژوهش را دارا بودند .از ننهاا دعاوت باه
همکاری شد که  24نفر با شرکت در پژوهش موافقات کردناد.
در مرحلهی دوم ،این  24نفار باه طاور تصاادفی در دو گاروه
نزمایشی و کنترل قرار گرفتند.
ابزارهای اندازهگیری شامل موارد زیر بود:
 .2پرسشنامهی افسرردگي برك (ويررايش دوم)BDI -

) :(Beck depression inventory-second editionای ان
پرسشنامه در سال  3996توسط بک ،استیر و برون تهیه شد و
هدف از نن ارزیابی شدت نشانههای افسردگی مایباشاد .ایان
پرسشنامه ،برای جمعیت سانی  30ساال باه باا قابال اجارا
میباشد .این نزمون ،یک مقیاس خود گزارشای  23ماادهای از
نشانههای افسردگی اسات ( )20و دارای  4نماره بارش اسات.
نمره ی کمتر از  ،33نشانهی فقدان افسردگی یا کمتارین حاد
افسردگی است؛ از  33تا  38نشان دهندهی افساردگی خفیاف
تا متوسط؛ از  39تا  29افسردگی متوسط تا شادید و از  03تاا
 60نشانهی افساردگی شادید اسات ( .)24ضاریم نلفاا بارای
همسانی درونی برای یاک نموناه از بیمااران سارپایی  3/92و
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خاطرات مربو به رویدادهای هیجانی باه خاوبی در حافظاه
ذخیره میشوند .حافظه برای محر های هیجانی برانگیزاننده،
مانند تصاویر خشونتنمیز ،بهتر از حافظه برای محار خنثای
میباشد ( .)7در افراد سالم ،نمیگدال مساؤول تقویات حافظاه
برای اتفاقات هیجانی از طریق تساهیل فراینادهای حافظاه در
دیگر مناطق مغاز مایباشاد ( 8و  .)9یاادنوری خااطرات ،هام
میتواند فرد را لمگین کند ،هم خلق را بهبود بخشد ،تا جاایی
که بسیاری از افراد از یادنوری خاطرات مثبت برای بهبود خلق
خود استفاده میکنند و این راهبرد از فارد در برابار افساردگی
دفاع میکند ( .)33خاطرات ناخوشایند گذشاته ،مخصوصااً در
مورد افرادی که یاک دورهی افساردگی داشاتهاناد (خااطرات
مربو به دورهی قبلی) ،میتواند فارد را در یاک دور باطال از
تداعیهای منفی گرفتار کند .ایان خااطرات گااهی اوقاات باه
صورت لیر ارادی بازیابی میشوند که به نن خاطرات فرورونده
) (intrusive memoriesگفته میشود (.)33
خاطرات فرورونده ،رفتارهای اجتنابی فرد را برای رها شدن از
هیجان منفی همراه با نن ،فرا میخوانناد کاه در نتیجاهی نن،
دفعااات وقااوع و شاادت پریشااانکننااده بااودن نن را افاازایش
میدهند و یا از نشخوار کردن استفاده مایکنناد ،کاه هام باا
افسردگی و هم با پریشانی ناشی از بازیابی خاطرات فروروناده،
همبستگی مثبت دارد .همچنین طبق نتایج پژوهشها ،ارزیابی
منفی از خاطرات فرورونده ،با شادت پریشاانکننادگی ننهاا و
افسردگی ،همبستگی مثبت دارد ( 32و .)30
یادگیری راهبردهای مناسم برای مقابله با ایان بازیاابیهاای
لیر ارادی میتواند به درماان افساردگی و یاا پایشگیاری نن
کمک کند .روشهایی که افراد برای تنظیم هیجان خود به کار
میبرند ،نتایج متفاوتی در بار داشاته ( )34و البتاه فارد بارای
سازگاری نیاز دارد در موقعیتهای مختلف باه انادازهی کاافی
انعطافپذیر باشدکه بتواند راهبرد مناسم را انتخاب کند (.)35
چنین مهارتی نیاز به نموزش و یادگیری دارد.
بررسیهای نزمایشگاهی نشان میدهد افاراد افساردهای کاه
بهبود یافتهاند ،در استفادهی اختیاری از راهبردهای مقابلاهای،
از راهبردهای ناسازگارانه مانند سرکوبی استفاده میکنناد ،اماا
وقتی به ننها گفته میشود که از چه راهبردی اساتفاده کنناد،
تفاوتی بین ننها و گروه کنترل وجاود نادارد ( .)36ایان نتاایج
نشان میدهد که باا نماوزش مایتاوان تاأثیر تنظایم هیجاان
ناکارنمد را کاهش داد .به هماین علات اسات کاه برناماههاای
نموزشی مختلفی برای همهی گروههای سنی برای رسیدن باه
این هدف طراحی شده و بررسایهاا ،اثربخشای ننهاا را تأییاد
کردهاند (.)37-22
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برای دانشجویان  3/90و مقدار پایایی بازنزماایی بار روی یاک
نمونهی  26نفره از بیماران سرپایی که در فاصلهی یاک هفتاه
پرسشنامه را پر کردند 3/90 ،بدست نمده است ( .)20با اجرای
این پرسشنامه روی یاک نموناهی ایرانای ،ضاریم نلفاا بارای
همسانی درونی  3/78و ضریم پایایی بازنزمایی 3 /86با ساط
معناداری  3/333به دست نمد (.)25
 .2پرسشنامهی مثلث شرناتتي ( :)CTIایان پرسشانامه،
توسط بکهام ،لبر ،واتکینز ،بایر و کاو  ،در ساال  3986تهیاه
شده است .هدف از نن ،ارزیابی ویژگیهای مثل شاناختی بار
اساس مدل شناختی میباشد که توسط بک ،راش ،شاو و امری
درسال  3979ارایه گردیده است ( .)20این پرسشانامه ،دارای
 06سؤال و سه خرده مقیاس برای سنجش نگرش منفای فارد
نسبت به خود ،دنیا و نینده میباشاد ( .)24ایان پرسشانامه از
ثبات درونی خوبی با نلفای  3/93برای نگرش نسبت باه خاود،
3 /83برای نگرش نسبت به جهان و  3/90برای نگرش نسابت
به نینده برخوردار است ( .)26کیمیایی و گرجیان ،این نزماون
را روی یک نمونهی  432نفری از دانشجویان دانشگاه فردوسی
مشهد ( 357نفر مارد و  255نفار زن) اجارا کردناد و ضاریم
پایای نلفای کرونباا نن را بارای کال مقیااس 3/85 ،و بارای
خرده مقیاسهای نگرش نسبت به خود  ،3/83نگارش نسابت
به دنیا  3/70و نگرش نسبت به نینده 3/83 ،به دسات نوردناد
(.)27
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می اانگین پرسشاانامهی افکااار خودنینااد در نمونااهی افساارده،
 79/64بااا انحااراف معیااار  22/29بااود .نماارهی میااانگین در
نمونه ی لیر افسرده 57/48 ،با انحراف معیار  33/89بود (.)28
کیمیایی ،نزمون  ATQرا باه فارسای ترجماه کارده و روایای
صوری نن ،مورد تأیید صااحمنظاران حاوزهی روانشناسای و
مشاوره قرار گرفت .سپس نن را روی  03دانشاجوی ساال دوم
رشتهی روانشناسی متشکل از  30پسر و  37دختر با میانگین
سنی  23/2سال اجرا کرد .نتایج نشان داد کاه  ATQاز ثباات
درونی بسیار خوبی با ضریم نلفاای کرونباا  3/93برخاوردار
بااوده و دارای انحااراف اسااتاندارد  33/67بااا می اانگین 46/28
میباشد (.)29
 .4پرسشنامهی پاسخ به فروروندهها (RIQ: Response

) :to Intrusions Questionnaireاین پرسشنامه در ساال
 3999توسط  Clohessyو  Ehlerساخته شد .این پرسشنامه،
یک مقیاس خود گزارشدهی اسات کاه  )3فراوانای خااطرات
فرورونده )2 ،پریشانی همراه با نن )0 ،معنای نسبت داده شاده
بااه خاااطرات فرورونااده و  )4گسااترهای کااه در نن افااراد از
راهبردهای تجزیاه ،نشاخوار کاردن و سارکوبی بارای کنتارل
خاطراتشان استفاده میکنند را ماورد ارزیاابی قارار مایدهاد
( .)03برای ارزیابی فراوانی خاطرات فروروناده در طاول هفتاه
گذشته ،به عنوان یکی از مال های ورود باه نزماایش ،از ایان
پرسشنامه استفاده شده است .ثبات درونای بارای ساؤالهاای

 .3پرسشنامهی افکار تودآيند ) :(ATQایان پرسشانامه،

تفس ایر منف ای  ،=3/84باارای سااؤالهااای نشااخوار ذهن ای

توسط ها ن و کندال در سال  3983ساخته شاد و شاامل 03
عبارت برای ارزیابی فراوانی اظهارات منفای خودکاار در ماورد
خود ،به کار میرود .این اظهارنظرهاای منفای نانشاکار ،نقاش
مهماای در ایجاااد ،دوام و درمااان نساایمهااای روانشااناختی
مختلف ،از جمله افسردگی ،ایفا میکند .این نزمون 4 ،جنبه از
افکار خودنیند شامل ناساازگاری شخصای و تمایال باه تغییار

 ،=3/59برای سؤالهای سرکوبی بدون در نظر گرفتن ساؤال

)،negative self-concepts and negative expectations
اعتماد به نفس پایین ) (LSE: low self-esteemو ناامیادی
) (helplessnessرا میسنجد .این پرسشنامه باه خصاوا از
نن جهت ارزشمند است که برای سنجش تغییر شاناختهاای
مربو به مداخلههای بالینی ،طراحای شاده اسات ( .)28ایان
پرسشنامه روی نموناهای مرکام از  032دانشاجوی دانشاگاه،
هنجار شده است .میانگین سنی این نمونه 23 ،تا  22ساال باا
انحراف معیار  4/04سال بوده است .این نمونه از نزمودنیها ،به
صورت افسرده یا لیر افسرده ،بار اسااس نمارات پرسشانامهی
افسااردگی بااک و  MMPIطبقااهبناادی شااده بودنااد .نماارهی

سؤال تجزیه کردن =3/66 ،به دست نماده اسات ( .)03ایان
پرسشنامه ،توساط پژوهشاگر ترجماه و روایای صاوری نن در
اجرای نزمایشی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه ،شیوهی
بیان برخی سؤا ت بدون تغییار محتاوا ،بارای فهام بهتار نن،
تغییر یافت و در اجرای نزمایشی روایی صوری نن تأییاد شاد.
روایی محتوای نن نیز توسط چناد از صااحمنظاران رشاته ی
روانشناسی تأیید شده است.
برنامهی آموزشي مديريت حافظهی هيجاني (EMMP:

) :Emotional Memory Management Programباا
استفاده از پاژوهشهاای رفتااری و نزمایشاگاهی در زمیناهی
ارتبا بین حافظهی هیجانی و افساردگی ،برناماهای نموزشای
(جدول )3با هدف نگاهی نسابت باه اثارات ضامنی حافظاهی
هیجانی بر خلق ،تداخل نن با فعالیت روزماره ،تاأثیر خااطرات
فرورونده و روشهای سازگار و ناسازگار مقابله با پریشانی ناشی
از بازیابی ننها بر خلق فرد ،اثرات ضمنی خاطرات نا خوشایند
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(PMDC: personal maladjustment and desire for
) ،changeخودپنداشت منفای و انتظاارات منفای (NSNE:

مربو به نوشیدن الکال و سایگار کشایدن  =3/79و بارای

زهرا ولی تبار و همکاران205 /

شماره  ،5پیدرپی  ،95نذر و دی 3092

جدول  .2برنامهی آموزشي مديريت حافظهی هيجاني
اهداف

موضوع جلسه

معرفی

نگاهی هیجانی

تشخیص هیجان

تنظیم هیجان

خاطرات نزاردهنده در حافظهی هیجانی

نشنایی با تأثیر ضمنی حافظهی هیجانی



معرفی برنامه نموزشی و فرایند اجرای نن



پردازش عمیقتر خاطرات هیجانی مثبت



خلق یک تصویر ذهنی نرامشبخش



تعریف هیجان



معرفی هیجان به عنوان یک پیام



نشنایی با هیجانهای اصلی



نشنایی با تأثیر ارزیابی موقعیت بر هیجان



تشخیص تفاوت بین در



توانایی تشخیص نشانههای فیزیکی هیجان (زبان بدنی)



توانایی تشخیص هیجانها در خود و دیگران



توانایی تشخیص هیجانهای اولیه و ثانویه




در

هیجان و واکنش به نن

ضرورت به کارگیری مهارتهای تنظیم هیجان

یادگیری مهارتهای تنظیم هیجان



در



نگاهی نسبت به تداخل تصاویر فرورونده در فعالیت جاری و واکنش فرد برای کنار نمدن با ننها

تأثیر ضمنی خاطرات نزاردهندهی گذشته و نحوه فراخوانی ننها



به چالش کشیدن عقاید منفی در مورد تصاویر فرورونده

روشهای کنارنمدن با تصاویر فرورونده



بررسی روشهای سازگار و ناسازگار کنار نمدن با تصاویر فرورونده

تغییر تصاویر نزاردهنده در حافظهی
هیجانی



ارزیابی دوباره تصاویر نزاردهنده



تغییر تصاویر نزاردهنده با استفاده از تصویرسازی خال



توانایی تشخیص موقعیتهایی که فرد تحت تأثیر ضمنی حافظهی هیجانی رفتاری نامتناسم دارد (هیجان مشاهده شده
نامتناسم است ،حرفهای بیربط و .)...

مدیریت حافظهی هیجانی در روابط

بررسی تغییرات



بررسی عکسالعملهای مناسم در چنین موقعیتهایی



بررسی نتایج از طریق بازخوردهای افراد



ترلیم افراد به ادامه انجام تکالیف
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گذشته بر روابط بینفردی و نموزش راهبردهایی برای مدیریت
تأثیرات ضمنی حافظهی هیجانی و روشهایی جهت بازساازی
خاطرات ناخوشایند ،به طوری که کمتر برای فارد نزار دهناده
باشد ،تهیه و تنظیم گردید.
در این برنامه ،از فعالیتهای مختلفی برای درونسازی مفاهیم
استفاده شده است که به عنوان نمونه می توان به ماوارد ذیال
اشاره کرد:
الف) تماشای فیلم.
ب) تقلید جلوههای هیجانی چهرهای.
ج) تمرین سیم خوردن (برای یادگیری توجه بر تجربهی

مثبت جاری و پردازش عمیقتر نن).
د) تمرین تکمیل پازل :در ابتدا شرکت کننده ها تصاویری از
جنگ جهانی دوم را تماشا میکنناد ،ساپس پاازلی را تکمیال
میکنند که تعدادی از قطعات نن تداعیکننده صاحنههاایی از
فیلم میباشد .پژوهشگر از این تجربه و نحوهی برخورد افراد باا
این قطعات اضافی برای توضای مفهاوم خااطرات فروروناده و
مکانیسمهای مقابله با نن استفاده میکند.
ه) برای نگاهی از تأثیرات خاطرات ناخوشایند گذشته در روابط
بین فردی ،صحنههایی از بح هاای زن و شاوهری کاه علات
ننها ،نه رویداد جاری ،بلکه دلخوریهای گذشته است ،نماایش

اثر نموزش مدیریت حافظه هیجانی بر افسردگی
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برای توصیف دادهها از میانگین و انحاراف اساتاندارد و بارای
نزمون معناداری میانگینها در پیشنزمون و پاسنزماون و در
دورهی پیگیااری از تحلیاال کوواریااانس ،بااا در نظاار گاارفتن
پیشفرضهای نن (نرمال بودن توزید ،همگنای واریاانسهاا و
همگنی شیم رگرسایون) و نزماون  tاساتفاده شادP<3/35 .
سط معنیداری اختالف ها در نظر گرفته شد.

دادهها میشود و افراد سعی میکنند نشانههاای تاأثیر ضامنی
حافظهی هیجانی را شناسایی کنند.
برنامهی نموزشی در مرحلهی اول ،باه طاور نزمایشای بارای
دریافت پسخوراند اجرا شد .دلیال اجارای نزمایشای ،اصاالح و
تکمیل برنامه بود .سپس ،برنامهی نموزشی توسط چناد تان از
استادان روانشناسی و علوم تربیتی مورد بررسی قارار گرفات و
روایی محتوی نن تأیید شد.
طرح پژوهشی حاضر ،از نوع نیمه نزمایشای (پایشنزماون و
پسنزمون با گروه کنترل) میباشد .نزمودنیهای گروه نزمایش
هفتهای دوبار به مدت  9جلسه ،در جلساات نموزشای شارکت
کردند .به گروه کنترل هیچ نموزشی داده نشاد .قبال و بعاد از
اجرای پژوهش ،هر دو گروه به پرسشنامهها پاسخ دادند و بعاد
از دورهی پیگیاری یاک ماهااه ،گااروه نزمایشای بااار دیگاار بااه
پرسشنامهها پاسخ دادند .با توجه به مالحظات اخالقای ،شارح
جلسات به گونهای کاه قابلیات خودنماوزی داشاته باشاد ،در
اختیار نزمودنیهای گروه کنترل قرار گرفت.

يافتهها
میانگین نمارات افساردگی ،افکاار خودنیناد منفای و مثلا
شناختی در گروه نزمایشی در پسنزمون کاهش داشاته اسات
(جدول .)2
بر اساس تحلیل کوواریانس ،باا توجاه باه  P<3/35در تماام
موارد ،میتوان گفت برنامهی نموزشای بار کااهش افساردگی،
افکار خودنیند منفای و مثلا شاناختی ،اثرگاذار باوده اسات
(جدول .)0

جدول  .2شاتصهای توصيفي متغيرها در گروه آزمايشي و كنترل.
گروه

نزمایش (افسردگی)

کنترل (افسردگی)

نزمایش (افکار خودنیند منفی)

نزمایش (مثل شناختی)

کنترل (مثل شناختی)

پیش نزمون

34/36

2/28

پسنزمون

9/00

2/08

پیگیری

33/00

2/38

پیشنزمون

30/25

2/92

پسنزمون

33/66

2/93

پیگیری

33/33

0/00

پیش نزمون

59/93

5/39

پسنزمون

50/80

4/52

پیگیری

56/25

0/53

پیشنزمون

59/58

5/38

پسنزمون

57/75

4/90

پیگیری

59/43

5/53

پیش نزمون

52/25

5/25

پسنزمون

48/33

5/53

پیگیری

49/43

5/97

پیشنزمون

53/75

6/35

پسنزمون

54/25

5/57

پیگیری

49/66

5/00
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کنترل (افکار خودنیند منفی)

آزمون

ميانگين

انحراف استاندارد
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جدول  .3تحليل كوواريانس متغيرها.
مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

F

معناداری

شرایط نزمایشی

43/94

3

43/94

6/29

3/32

خطا

306/63

23

6/53

شرایط نزمایشی

90/38

3

90/38

خطا

453/63

23

23/53

شرایط نزمایشی

259/39

3

259/39

خطا

629/08

23

29/97

تحليل كوواريانس
افسردگی

افکار خودنیند منفی

مثل شناختی

در گااروه تجرباای ،اخااتالف می اانگین پااسنزمااون و دورهی
پیگیری بارای افساردگی ( ،)P=3/89افکاار خودنیناد منفای
( )P=3/23و مثلاا شااناختی ( ،)P=3/36معناایدار نبااود.
بنابراین میتوان گفت تأثیر برنامهی نموزشی پایدار بوده است.
در گااروه گااواه نی از اخااتالف می اانگین پااسنزمااون و دورهی
پیگیری بارای افساردگی ( ،)P=3/60افکاار خودنیناد منفای
( )P=3/45و مثلا ا شاااناختی ( )P=3/36معنا ایدار نباااود
(جدول.)2

بحث

8/64

3/338

میکند .اگر اطالعات به اندازهی کافی پردازش شوند ،احتماال
بازیابی ننها بیشتر میشود .در  ،EMMPافراد مینموزند که به
رویدادهای مثبت توجه بیشتری نشان دهند و ترلیم میشوند
تا خاطرات مثبت خود را با جزئیات بیشتری یادنوری کنند .به
طور مثال در تمرین سیم خوردن مینموزند چطور میتوان باا
توجه کافی به رویدادهای خوشایند از ننها لاذت بارد .باا خلاق
یک تصاویر ذهنای نراماشبخاش و تاداعی نن باا نرامساازی
فیزیکی ،تصاویر مثبتی را در ذهان ذخیاره مایکنناد کاه باه
هنگام مواجهه با تصاویر ناخوشایند میتوانناد نن را جاایگزین
کنند.
ناکارنمدی راهبردهای تنظیم هیجانی یکای دیگار از عوامال
نسیمشناسی افسردگی است .این راهبردها ،فراوانای ،شادت و
ماادت هیجااانهااای منفاای بااه ویااژه لاام را افاازایش داده و
هیجانهای مثبت مانند عالقه و لذت را کاهش میدهند (.)02
قبل از اینکه راهبردهای تنظیم هیجان نموزش داده شود ،نیااز
به افزایش نگاهی هیجانی است .عالوه بر این نگاهی هیجانی به
خودی خود در کاهش افسردگی مؤثر است (.)00
افرادی که در مورد هیجانهای خود نگااهی دارناد ،در حال
مشکالت هیجانی مهارت بیشتری دارند ،و در مقایسه با افرادی
که این مهارت در ننها کمتر است ،سالمت هیجانی بیشاتری را
تجربه میکنند .عالوه بر این افرادی که به نسانی یاک هیجاان
بااه خصااوا را در طااول موقعی اتهااای اسااترسزا تشااخیص
میدهند ،زمان کمتری را صارف واکانشهاای هیجاانی خاود
میکنند ،به این معنی که مناابد شاناختی خاود را کمتار باه
واکنش هیجاانی اختصااا مایدهناد کاه در نتیجاه ،امکاان
بیشتری برای بررسی واکانشهاای جاایگزین دارناد ،باه ایان
ترتیم که افکار خود را متوجه تکالیف دیگر کارده و بیشاتر از
راهبردهای کنار نمدن سازگارانه استفاده میکنند (.)04
هیجانها در EMMPبه عنوان بازخوردی از شرایط درونی و
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یافتااههااای نماااری ،اثربخش ای برنامااهی نموزش ای ماادیریت
حافظهی هیجانی بر کااهش افساردگی را تأییاد مایکناد .در
برنامااهی نموزشاای ماادیریت حافظااهی هیجااانی ،عواماال
ایجادکننده ی حالت افسردگی مطرح میشود .افراد نسابت باه
تأثیرات متقابل این عوامل و دور باطلی که میتواناد ننهاا را در
یک خلق منفی گرفتار کند ،نگاهی پیدا میکنند .ایان نگااهی
در شناسایی نقا قابل کنترل و مسیرهایی کاه باا قطاد ننهاا
میتوان از یاک دور باطال جلاوگیری کارد ،کماک مایکناد.
مدیریت به معنی رسیدگی کردن و کنترل اسات .نگااهی ،باه
فرد ،امکان بررسی مناسم شرایط را میدهد.
از ویژگیهای افراد افسارده ،ساوگیری ننهاا در باه یاادنوری
خاطرات منفی است ( .)0البته پژوهشهای بیشاتر نشاان داده
است که تفاوتی بین افراد افسرده و افراد عادی در به یاادنوری
خاطرات منفی وجود ندارد و این تفاوت تنها در بازیاابی ماوارد
مثبت تأیید شاده اسات ( .)5پاژوهشهاای نزمایشاگاهی نیاز
افزایش فعالیت مناطق پیشپیشانی در افراد افسرده به هنگاام
بازیابی تصاویر مثبت را نشان میدهند ( .)03به این معنی کاه
افراد افسرده به تالش عمادی بیشاتری بارای یاادنوری ماوارد
مثبت نیاز دارند .پردازش عمیقتر ،بازیابی نسانتر را پیشبینی

4/02

3/35
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همچنین در EMMPافراد مینموزناد چگوناه باا اساتفاده از
عملکرد مخالف ،میتوانناد باا حالاتهاای روحای ناخوشاایند
مبارزه کنند .وقتای احسااس لمگینای مایکنیاد ،بخندیاد و
هنگامی که احساس کساالت مایکنیاد ،کاار جدیادی شاروع
کنید.
ساابکهااای اساانادی ناسااازگارانه یکاای دیگاار از عواماال
نسیمشناسی افسردگی است .نسبت دادن رویدادها به عوامال
درونی ،پایدار و کلی با نشاانههاای افساردگی همبساتگی دارد
( .)06در  EMMPافااراد از طریااق دو سااؤال پرسشاانامهی
سبکهای اسنادی سلیگمن ،با مفهوم اسناد نشنا شده و نسبت
به رابطهی بین سبکهاای اسانادی و هیجاان تجرباه شادهی
بعدی ،نگاهی پیدا میکنناد .ساپس ماینموزناد چگوناه یاک
علتیابی نادرست و ناکارنمد میتواند ننها را درگیر یاک خلاق
منفی کند.
خاطرات بایشکلای ) (Over generalized memoriesباا
افسردگی ،همبستگی مثبت دارد ( .)07افارادی کاه خااطرات
شرححالی بیشکلی را تجربه میکنناد ،کمتار احتماال دارد از
هیجان منفی همراه با یک رویداد منفای رهاایی یابناد ،چاون
کمتاار در معاارض مواجهااه بااا نن روی اداد از طری اق خاااطرات
اختصاصاای قاارار ماایگیرنااد ( .)08هاار روشاای کااه بازیااابی
حافظههای شرححالی اختصاصی را افزایش دهد ،مایتواناد باه
بهبود خلق منفی در افراد افسرده کمک کناد .در  ،EMMPاز
طریق مواجههی ذهنی و تمرین یادنوری دقیق خاطرات و ثبت
ننها ،بازیابی خاطرات شرححالی اختصاصای افازایش ماییاباد.
همچنین ،تکنیکهاای بازساازی ذهنای باا تساهیل پاردازش
خاطرات فرورونده از طریق مواجههی ذهنی طو نی به کااهش
فراوانی وقوع خاطرههای فرورونده کمک میکند (.)03
در واقد مکانیسم اثرگذاری این روشها در کااهش خااطرات
فرورونده و کاهش خاطرات شرححالی بیشکلی ،به توانایی ننها
در انتقال اطالعات از سیستم حافظهای با دسترسای ماوقعیتی
به سیستم حافظهای با دسترسی کالمی ،مربو میشود.
بسیاری از نظریهها ،ارضا کننده نبودن رواباط باین فاردی را
دلیل اصلی افسردگی میدانند ( .)09تا جایی کاه باه پاژوهش
حاضر مربو میشود ،یکی از د یل ایان نابساامانی در رواباط
بینفردی ،میتواند تأثیرات تجربیاات ناخوشاایند قبلای باشاد.
گاهی مسایل حلنشدهی قبلی میتواند یک گفتگاوی سااده را
تبدیل به یک بح طو نی کند .این تأثیرات ،قابال شناساایی
است .به طور مثال وقتی که هیجان فرد متناسام باا موقعیات
نیست ،یا زمانی که فرد طوری رفتار میکند که بیربط به نظار
ماینیاد ،مایتوانااد ناشای از فراخااوانی هیجانااات مربااو بااه
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بیرونی تعریف میشاوند کاه فارد مایتواناد باا اساتفاده از نن
نیازهای خود را برطرف سازد و سازگاری مناسم باا محایط را
حفظ کند .البته هیجانهای ثانویه ،ناساازگار باوده و اطالعاات
مفیدی برای هدایت رفتار فراهم نمیکنند (.)6
هیجانهای ثانویه در افسردگی ،پاسخهایی هستند که نسبت
به دیگر فرایندهای درونی اولیه ،ثانویه باه حسااب ماینیناد و
ممکن است حمایتهایی (دفاعهایی) در برابر ننها باشند ،مانند
احساس نا امیدی به هنگام مواجهاه باا یاک مااند و احسااس
خشم باه هنگاام فقادان .اللام نشاانههاای افساردگی مانناد
ناامیدی ،درماندگی و احساس بیچارگی ،از هیجانهاای ثانویاه
هستند ( .)6وقتی فرد نمیداند در حال تجربهی چاه هیجاانی
است ،نمیتواند پاسخ درستی نشان بدهد .گاهی اوقات نااتوانی
در ابراز خشام ،احسااس درمانادگی و باه تباد نن لمگینای و
ناامیدی را ایجاد میکند کاه از ویژگایهاای اصالی افساردگی
است (.)6
در EMMPبرای افزایش نگاهی هیجانی ،از فرمهایی استفاده
میشود که در ننها هیجانها ،پیام ننها ،نشانههاای بادنی ننهاا،
رویدادهای درونی و بیرونی ایجااد کنناده و خااطراتی کاه باه
هنگام تجربهی نن هیجانها یادنوری مایشاوند ،توضای داده
میشود .این فرمها به نگاهی فرد به هنگام تجرباهی هیجاان و
واکنش مناسم نسبت به نن کمک میکنند .عالوه بر این فارد
از طریق جلوههای هیجانی چهره میتواند تشاخیص دهاد کاه
دیگران در حال تجربهی چه هیجانی هستند و واکنش مناسم
نشاان دهااد .تشااخیص هیجااانهاای دیگااران یکای از عواماال
تأثیرگذار در کیفیت روابط بینفردی اسات .در ،EMMPبارای
نموزش تشاخیص جلاوههاای هیجاانی از فایلم و کاارتهاای
هیجان استفاده میشود.
همانطور که گفته شد راهبردهای ناکارنمد تنظیم هیجان باا
افسااااردگی همبسااااتگی مثباااات دارد ( .)02در ،EMMP
مهارتهای مناسم در چند مرحلاه نماوزش داده مایشاود .از
ننجایی که بسایاری از افساردگیهاا یاا خساتگیهاای روانای
میتواند منشأ فیزیکی داشته باشد ،در سط اول عوامل مرتبط
با سالمت عمومی مانند تغذیه ،ورزش و خواب مناسام مطارح
میشود.
افراد در  EMMPترلیم مایشاوند تاا عالقاههاای خاود را
شناسایی کرده و برای دستیابی به ننهاا برناماهریازی کنناد .از
ننجا که هیجان ،حاصل ارزیابی از شرایط درونی و بیرونی است
( ،)05افراد در مورد تأثیر ارزیابیهای نادرست بر حالت خلقای
بح میکنند و مینموزند چگونه با ارزیابی مجادد و دقیاقتار
شرایط ،میتوان از هیجانهای منفی بیدلیل جلوگیری کرد.
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میگذارد (.)4
البتااه زم اساات بااار دیگاار بااه ایان نکتااه اشاااره شااود کااه
پژوهشهای اخیر ،سوگیریهای منفی در افراد افسرده را تأیید
نکرده است ،بلکه ننها کاساتیهاایی در بازیاابی ماوارد مثبات،
نشان میدهند .لذا اصاالح نگارش منفای ننهاا نیااز باه کمای
خااوشبین ای دارد تااا بتواننااد نیمااهی پاار لی اوان را ببیننااد و
نگرشهای منفی ناکارنمد را برای داشتن احساسی بهتار ،رهاا
کنند .نمیتوان همزمان به چیزی چسبید و به دنبال رها شدن
از نن بود ،بنابراین بهتر است جایگزین مثبتی برای نن بیابند.
در  ،EMMPبا استفاده از شیوههاای مختلاف عقایاد منفای
ناسازگار به چالش کشیده میشود و افراد با استفاده از تکاالیف
مختلف ،توجه بیشتر به موارد مثبت و بازیاابی ننهاا را تمارین
میکنند (تمرین سایم خاوردن ،بازیاابی خااطرهی مثبات باا
جزئیات و .)...
بنابراین با یک نموزش  9جلسهای میتوان مهارتهایی را باه
افراد نموزش داد که به ننها کمک کند بر افسردگی خود چیاره
شوند .بازخورد نزمودنیها حاکی از این باود کاه ایان نماوزش
توانسته است به ننها کمک کند ،نسبت باه هیجاانهاای خاود
نگاهی پیدا کنند ،تأثیر خاطرات گذشاته را از مشاکالت فعلای
تشخیص دهناد و بتوانناد هیجاانهاای ناشای از رویادادهای
گذشته را ،که در حافظهی هیجانی ننها انبار شاده اسات ،رهاا
کننااد .تمااام ایاان مهااارتهااا در نهایاات در سااط بااالینی،
نسیمپذیری فرد نسابت باه افساردگی را کااهش مایدهاد و
میتواند به عنوان عامل نگهدارناده بارای پایشگیاری از عاود
افسردگی به کار گرفته شود.
محدودیتهای این پژوهش عبارت بودند از )3 :عدم استفاده از
نمونهگیاری تصاادفی و نااتوانی در تعمایم نتاایج )2 ،در نظار
نگرفتن اختاللهاای همایناد باا افساردگی مانناد اضاطراب و
اختال ت شخصیت در نزمودنیها )0 ،در نظر نگرفتن وضاعیت
سالمت جسمی نزمودنیها )4 ،کنترل نکردن هوش ،تحصیالت
و طبقهی اجتماعی -اقتصادی نزمودنیها و  )5در نظر نگارفتن
وضعیت فرهنگی نزمودنیها.
پيشنهادها:
 )3در جلسات تنظیم هیجان مباحثی در مورد انتخاب راهبارد
مناسم برای تنظیم هیجاان در موقعیاتهاای مختلاف اضاافه
شود (برای مطالعه در این زمینه مراجعه شود به منابد شاماره
 35و  43الی .)46
 )2به دلیل روش نموناهگیاری در دساترس ،یافتاههاای ایان
پژوهش قابال تعمایم نیساتند ،و نیااز اسات کاه یافتاههاا در
نمونههای بزرگتر که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند ،تکرار
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رویدادهای گذشته باشد .در  ،EMMPباا اساتفاده از تماشاای
فیلم و تحلیل روابط ،تشخیص نشانههای ناشی از تأثیر ضامنی
حافظااهی هیجااانی ،نمااوزش داده م ایشااود و افااراد در مااورد
عکااسالعماال مناساام در چناین شاارایطی ،بحا مایکننااد.
همچنین مینموزند که نیاز است ،مسایل حل نشدهی قبلای را
شناسایی کنند .سپس با مهارتهای حل مسأله نشنا میشوند.
یکی دیگر از د یل اثرگذاری  ،EMMPاجرای نن به صاورت
گروهی است .نموزش گروهی به افراد این امکان را میدهد کاه
انزوای همراه با افساردگی را از طریاق حمایات یاک شابکهی
اجتماعی کاهش دهند ،از طریق بح های گروهی عوامل ماؤثر
بر افسردگی را شناسایی کرده و راهکارهای مناسم برای مقابله
با نن را بیاموزند.
همچنااین مشاااهدات پژوهشااگر حاااکی از ایاان اساات کااه
نزمودنیهایی که دارای انگیزهی بیشاتر باوده و تکاالیف را باه
طور منظمتر و دقیقتار انجاام مایدادناد ،نتاایج بهتاری نیاز
میگرفتند .از ننجا که بار اصالی ایان نماوزش بار دوش خاود
نزمودنیهاست و در واقد یک نوع اکتشااف درونای اسات ،لاذا
واض است که انگیزهی نزمودنی تأثیر زیادی در نتایج دارد.
دادهها ،اثربخشی  EMMPبر کاهش افکار خودنیند منفی در
افراد افسرده را تأیید کردهاند .افکاار منفای خودکاار ،برداشات
منفی ،بدبینانه و بدون منطق دربارهی خود است که به صورت
لیر عمدی و خارج از ارادهی فرد به ذهن خطور میکناد .ایان
افکار گذرا هستند و طول ننها فقط تاا زماانی هسات کاه فارد
نسبت به ننها هوشیار است ( .)4انحراف توجه باه افاراد کماک
میکند از هیجان منفی ناشی از تمرکز بر روی این افکار گاذرا
رهایی یابند.
در  ،EMMPبا یادداشت کردن افکار و هیجانهاای ناشای از
ننها ،علت خلق پایین و عوامل تداعیکننادهی ننهاا شناساایی
میشود .در بسیاری از ماوارد ،ایان علات هماان ارزیاابیهاا و
اعتقادات نادرست اسات کاه در جلساات  EMMPباه چاالش
کشیده میشود .البته در برخی از موارد هم شکستهای پیاپی
و عدم تسلط بر محیط عامل اصالی اسات .در  ،EMMPافاراد
ترلیم میشوند با قدمهای کوچک باه سامت اهاداف حرکات
کنند و موفقیتهای جزئی را هام ببینناد و از ننهاا باه عناوان
منبد هیجانی برای ایجاد انگیزه استفاده کنند.
اثر بخشی  EMMPبرکاهش نگرش منفی نسابت باه خاود،
دنیا و نینده تأیید شاده اسات .نگارش منفای ،محتاوی افکاار
خودکار منفی در مورد خود ،دنیا و نیناده اسات .فارد افسارده
دربارهی خاود ،محایط اطاراف و نینادهاش برداشاتی منفای و
مشخص دارد .این بد بینی بر روحیه و انگیزه و روابط فرد تأثیر
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) بررسی تأثیر برنامهی نموزشی مادیریت حافظاهی هیجاانی6
.بر کاهش افسردگی متوسط تا شدید
) بررسی تأثیر برنامهی نموزشی مدیریت حافظاهی هیجاانی7
.بر بهبود روابط بینفردی
) بررسی تأثیر برنامهی نموزشی مدیریت حافظاهی هیجاانی8
.بر افزایش هوش هیجانی
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.شوند
) اجرای دوبارهی پژوهش با کنترل اخاتاللهاای همایناد باا0
.افسردگی مانند اختاللهای اضطرابی و اختال ت شخصیت
) بررسی تأثیر برنامهی نموزشی مدیریت حافظاهی هیجاانی4
.بر افزایش افکار خودکار مثبت
) بررسی تأثیر برنامهی نموزشی مدیریت حافظهی هیجانی5
.بر افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه
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