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 شناختی و عاطفیمهارگری آموزش حافظه کاری هیجانی بر توانایی  اثربخشی

 به اختالل استرس پس از سانحه نوجوانان مبتال
 

 23/30/31تاریخ پذیرش:  23/33/31تاریخ دریافت: 

 4، جواد افزون3، مسلم کرد تمینی2، جعفر حسنی1*زبیر صمیمی

 چکیده

های شککنای ی و هینانی در نواوانام مال ال ه ای الا اسکک ر  پ  ان سککانمه وزو  تواه  یشکک ر  ه : مشککتالو و نارسککاییزمینه و هدف

 اثر خشی آمونش حافظه کاری هینانی  ر حاضکر  ررسکی نماید. هدف ان پژوهشمیهای درمانی ادید را در این ای الا  راسک ه روش

  ود.عاطفی نواوانام مال ال ه ای الا اس ر  پ  ان سانمه  شنای ی و مهارگریتوانایی 

تشتیل  33-31 ه ای الا اسک ر  پ  ان سانمه در شهر کر  در ساا تمصیلی  : اامعه آماری این پژوهش را تما  نواوانام مال الروش

پسکککرز ان یتی ان مراکز  4دی ر و  2نواوام ) 3داد. در چکارچو  طر  تنر ی تکآ آنمودنی یطوپ پکایه چندگانه  ا ورود پلتانی، می

یری در دس ر  گ ه روش نمونهریاف ه و پرسشنامه تأثیر رویداد ا زار تشخیصی مصاحاله  اوینی سای ا 2آمونش کودکام کار  ا اسک فاده ان 

السه تمت آمونش حافظه کاری هینانی قرار گرف ند و همه افراد در سه  23، طی نفرهیآ صکورو شکده  هان خا افراد  ان خا  شکدند.

منظور   هآنموم اسک رو  کالسکیآ و اس رو  هینانی ارنیا ی شدند.  یلهوسک هماه پیگیریز  2آمونش و  همرحله )قالل ان آمونش، مرحل

های تغییر روند، شیب،  ان ینی نمودارها و  رای تعیین معناداری  اوینی ان شایص کوهن، درصد  هالودی شایصها ان تملیل داده و تنزیه

 و اندانه اثر اس فاده شد.

نای ی و شککک مهارگریافزایش توانایی  طوری معناداری در تملیل نشککام داد که آمونش حافظه کاری هینانی  ه و ن ایج تنزیهها: یافته

 عاطفی نواوانام مال ال ه ای الا اس ر  پ  ان سانمه مؤثر است.

توام گفت آمونش حافظه کاری هینانی، گزینه مناسکککالی  رای افزایش توانایی  کا تواکه  که ن کایج پژوهش حاضکککر، میگیری: نتیجهه

 . اشدشنای ی و عاطفی نواوانام مال ال ه ای الا اس ر  پ  ان سانمه می مهارگری

 حافظه کاری هینانی شنای ی و عاطفی، مهارگریای الا اس ر  پ  ان سانمه، ها: دواژهکلی
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 مقدمه
نا و در طوا چند دهه گذشککک ه همگام  ه اهمیت وقایس آسکککیب

اند. که این رویدادها در طوا نندگی دارند، پی  رده پیامدهایی

ین ا  که همین دویل تاکنوم مطاوعاو م عددی  ر اثراو  لندمدو

ز. قرار گرف ن  االی 4اند )وقایس در دورام کودکی تمرکز داش ه

نا نا و آسیبکودکام و نواوانام در معرض رویدادهای اس ر 

در این  4پ  ان سککانمه ا نرخ  االیی ان شککیوا ای الا اسکک ر  

یآ ای الا ز. ای الا اس ر  پ  ان سانمه 2)افراد همراه است 

نا و شکدید روانی اسکت که پ  ان تنر ه شدید رویداد اس ر 

فرد مانند  آیکد و  کا عال م منمصکککر هنا  که واود میآسکککیکب

یادآوری و  انگشکککت ایرارادی یاطره در قاوب افتار مزاحم، 

گردد و وری این رویداد، مشکککخص میکا و ، اا نا  ان یادآ

 اعث  ه واود آمدم تغییراتی در فرایندهای هینانی و شنای ی 

 ز.1 و3گردد )ریزی و حل مسئله می رنامه مانند حافظه، تواه،

در اککدیککدترین ویرایش راهنمککای تشکککخیصکککی و آمککاری 

روانی نیز تواکه  یشککک ری  ه این ای الا در دورام  یهکاای الا

و این نشککام ان اهمیت این ای الا در این  کودکی شککده اسککت

ز. پژوهشکککگرام عهیککده دارنککد کککه  یش ان 0دورام هسککککت. )

 سکککاوی یآ حادثهزرگچهار  کودکام قالل ان رسکککیدم  ه  یآ

کنند که این حوادث اح ماا ترومکاتیآ  راسککک ه را تنر ه می

شکککماری ان مشکککتالو را  رای دورام  عد ان کودکی یطر  ی

 ز. 6 رد )ساویز  اال می)نواوانی و  زرگ

تواند اهمیت نا در نواوانام میموااهکه  ا رویداد اسککک ر 

 ای اسککت که فرد  هم فاوتی داشکک ه  اشککد، نیرا نواوانی دوره

تواند پذیر میدنالاا کسکب هویت  وده و هرگونه رویداد آسیب

ز. همچنین نواوانی همراه  ا 7در این فراینکد یلل ایناد نماید )

 لوغ هسککت،  ه همین دویل ممتن اسککت مشککتالو آاان دوره 

در  ز.8رف کاری و عکاطفی  یشککک ری در این افراد نمایام گردد )

سککطن نظری، پیشککنهادشککده اسککت که وقایس تروماتیآ ممتن 

های پذیری نواوام  ه اسککک ر اسکککت  کاعث افزایش آسکککیب

ن ینککه  رد ،فیزیوووژیتی ان طریق ای الا در یودتنظیمی گردد

                                                            
1. Post-traumatic stress disorder (PTSD) 

ز. یتی ان 3اندم سالمت روانی شخص گردد ) اعث آسیب رس

نککده کن ینیر توانککایی یودتنظیمی کککه پیشهککای مهم دمهککارو

 اعی و سالمت روام است،مهمی  رای عملترد تمصکیلی، اا م

شکککنای ی در  مهارگریز. 44 و43شکککنای ی اسکککت ) مهارگری

ها، ترین شتل در آنمایشگاه االب  ا  انداری ارادی پاسخساده

توانککایی تمککایز گککذاشککک ن  ین تتککاویت، حف  و دسککک تککاری 

ود شهای مخ لت در تتاویت حافظه کاری مشخص میممرک

 ریمهارگز. هنگا  موااهه  ا اس ر  شدید، افراد  ا توانایی 42)

افراد دارند،  سالت  ه سایرپذیری  یش ری نشنای ی پایین، آسیب

. س ندههای نایوانده نیرا این افراد کم ر قادر  ه تنظیم شکنایت

شککنای ی در سککالمت  مهارگریمطاوعاو م عددی نیز  ه اهمیت 

دارند که  ا تهویت  انکد و تأکیدروام نواوانکام اععکام داشککک که

ی، نواوانام  ه ر مهارگریشکککنکای ی و توانکایی یود مهکارگری

نا مها له کنند و ان قضکککاوو  ه ری تنر ه اسککک ر  اتوانند  می

نوام ع شککنای ی  ه مهارگری ریوردار  اشککند،  ه همین دویل ان 

پذیر پ  ان تنر ه کننده یا آسکککیبیکآ عکامکل مهم حفکا کت

 مهارگریز. عالوه  ر 43شکککود ) رده می نا نا رویداد آسکککیب

 ر  ا اسککای ال دارند نواوانام مال ال ه شککنای ی ممههام اع هاد

دارای طیت مخ لفی ان عال م و مشکککتالو  پ  ان سککککانمککه

عاطفی ناکارآمد، مشکککتالو در  تموا  اشکککند.هینانی نیز می

د های این افرامدیریت هینام و داش ن عواطت منفی ان ویژگی

 ز. 41هست )

ر د ای الا اسکک ر  پ  ان سککانمهنواوانام مال ال ه ای الا 

 ه  های مناسبالت، پاسککخعواطت منفی و مث مهارگریتنظیم و 

این عواطت و نداشکک ن ثالاو در هیناناو دارای مشککتل فراوام 

ز. واود همزمام مشککتالو شککنای ی و 47 و46، 40 اشککند )می

دهنکده ارتالکاپ م هکا ل  ین فرایندهای عاطفی و هینکانی نشکککام

در همین راس ا، ز 24 و23، 43، 48) شکنای ی در این افراد هست

 اند، نیزنا دیدههای آسککیبدی که ضککر هافرا چندین مطاوعه در

در  ای الا اسککک ر  پ  ان سکککانمهاند که  یمارام نشکککام داده

های عاطفی معناداری در هکا، تکدایلمهکایسکککه  کا سکککایر گروه
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گونککه ز. این21، 23، 22شکککنککای ی دارنککد ) مهککارگریتتکاویت 

دهنده عملترد مخ ل وو  های عاطفی ممتن است نشامتدایل

ا در  یمارام مال ال ه ای ال ها الا در تنظیم هینامپیشکککانی و ای

 ا این حسا ، تنر ه  ز.20 اشد ) ای الا اسک ر  پ  ان سکانمه

 ای الا اسکک ر  پ  ان سککانمه مداو  و یادآوری مترر عال م

ممتن اسککت در افراد مال ال، ناشککی ان مشککتالو اسککاسککی در 

های شنای ی  اشد که  ه تنظیم و  انداری اطالعاو کلی سیس م

حافظه کاری  ،های شکککنای یپرداند، یتی ان این سکککیسککک ممی

 ز.26) هست

های چندین مطاوعه  ه  ررسی  رفیت حافظه کاری در نمونه

 اسکک ر  پ  ان سککانمهای الا  در معرض تروما و افراد مال ال ه

اند؛ که ن ایج نشککام داده اسککت کسککانی که در معرض پردای ه

ترومککا قرارگرف ککه  ودنککد، در اننککا  تتلیت فراینککای ارقککا  

راد تری نسکککالت  ه افتر  ودنکد و ان حافظه کاری پایینضکککعیت

ز 28) 2النگ و ، امیر،4مطاوعه  ومیهز 27عادی  ریوردار  ودند )

 ای الا اسکک ر  پ  ان سککانمهمال الیام  ه نفر ان  77که  ر روی 

ی الا و  رفیت حافظه ین ااننکا  گرفکت، نشکککام داد ککه  ین ا

کاری ارتالاپ واود دارد و افراد مال ال ه ای الا اسکک ر  پ  ان 

شککنای ی  مهارگریان ضککعت   سکک ه  ه شککدو ای الاسککانمه 

 یشککک ری  کا تواکه  که تتلیت  رفیکت حافظه کاری  ریوردار 

دهککد کککه قرار گرف ن در این ن ککایج نشکککام می  ودنککد. منموا

 ا نهایصککی در حافظه کاری همراه هسکککت که در  امعرض تروم

اند در نا را تنر که کردهاین میکام افرادی ککه رویکداد آسکککیکب

ا    اشککند.های شککنای ی و عاطفی نیز دچار مشککتل میپردانش

 مهارگریشکککود که افزایش تواکه  که این ن کایج مشکککخص می

ادآوری  ا ی  ا ای الا اس ر  پ  ان سانمه  یمارام شکنای ی در

کم ر یاطراو نایواس ه در این افراد که یتی ان مشخصه اصلی 

توام فرض  ه همین یاطر می ؛این ای الا هسککت، همراه هسککت

ین ا  شکککنای ی در افراد مال ال ه مهکارگرینمود ککه  کا تهویکت 

کاهش توام یکادآوری یاطراو مترر نایواسککک ه را می ای الا

                                                            
1. Bomyea 

2. Lang 

 مهارگریها  رای افزایش ز. یتی ان  ه رین شکککیوه33 و23داد )

 و34تهویت حافظه کاری هست ) ،اارایی هایکنش شنای ی و

ز؛ اما آمونش سن ی حافظه کاری  ر تتاویفی مال نی است که 32

های ایرهینانی شککود ممرکها یواسکک ه مییدر آم ان آنمودن

 و33 ه یاطر  سپارد )هینانی دیگر های ایررا در مها ل ممرک

  ز.31

واضکککن اسکککت ککه مکاهیکت ینثی تتکاویت حافظه کاری 

در نندگی  توانکد پاسکککخگوی مشکککتالو هینانی مواودنمی

رونمره این افراد  اشککد، مانند احسککاسککاو ننی که  ه او تناون 

گردیده است.  ای الا اس ر  پ  ان سانمهشکده است و دچار 

ن ی، یت حافظه کاری سکک ا تواه  ه ماهیت صککرفاش شککنای ی تتاو

نمونکه تغییریکاف که تتلیت حکافظکه کاری  در این پژوهش مکا ان

ز،  ه نا  آمونش 30شککده توسککا شککوایزر و همتارام )سککای ه

آمونش حافظه کاری نیم. کفاده میاسکک  3حافظه کاری هینانی

عنوام یککآ نوا منزا ان مکدایالو حکافظککه کککاری هینکانی  ککه

ست. ا مندهای شنای ی آم نیز  هرهشود، اما ان مؤوفهشکنای ه می

 هایواقس حکافظکه ککاری هینکانی عالوه  ر تمرکز  ر مؤوفکه در

شنای ی  ه چگونگی پردانش اطالعاو عاطفی نیز تأکید دارد، 

های یلهی و هینانی در کاهش یا مکاننکد اینتکه چگونکه حکاوت

اس فاده  اایه دارد. در این تتلیت   افزایش حافظه کاری تأثیر

های هینانی مرتالا  ا صککرفاش شککنای ی ان ممرک هایممرکان 

  نایی در نظریه آمونشگردد. فرضکککیه نیر الا اسککک فاده میای

حکافظکه ککاری هینکانی  ر این امر تکأکید دارد که این آمونش 

یم عاطفی و یا مشتالو تنظ یها اید  ر طیت وسیعی ان ای الا

فی الا عاطیآ ای  هینانی تمرکز داشککک ه  اشکککند نه صکککرفاش  ر

یاص. در پشکت مفهو  حافظه کاری هینانی این فرض روشن 

 هایواود دارد که این  خش ان حافظه در  سکککیاری ان توانایی

 ویو و هینام درگیر هسکککتعکاطفی پیچیکده مکانند تنظیم یلق

 ه همین دویل تمهیهاو م عددی  ه  ررسکککی این آمونش  ز.36)

و تأثیر این آمونش اند عکاطفی مخ لت پردای ه یهکادر ای الا

3. Emotional Working Memory Training 
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 این  ا ز.37) اندمورد تأیید قرار دادهها را در درمام این ای الا

حاا هنون پژوهشکککی که تأثیر آمونش حافظه کاری هینانی را 

ی الا ا  ه های شنای ی و هینانی در افراد مال الدر  هالود مهارو

یصوص در افراد نواوام، نشام  دهد،  ه اس ر  پ  ان سانمه

هرحکاا  کا تواه  ه اهمیت نهش  رف که اسکککت.  کهصکککورو نگ

های شنای ی و عاطفی مهارو تمواپذیر در رویدادهای آسیب

ز،  راسکک ه  ودم مشککتالو شککنای ی 38کودکام و نواوانام )

نا ز و شکیوا فراوام رویدادهای اس ر 33عاطفی در این افراد )

و اهمیککت آمونش حککافظککه کککاری ز 13در دورام نواوانی )

 یهککاعنوام یککآ حیطککه اککدیککد در درمککام ای الا ههینکانی  کک

عاطفی، نیان اسککت که  ه  ررسککی تأثیر این آمونش در کودکام 

حاا  پردایت. ا اس ر  پ  ان سانمهو نواوانام مال ال ه ای ال

هککدف ان این پژوهش  ررسکککی تککأثیر آمونش حککافظککه کککاری 

شنای ی و عاطفی نواوانام مال ال ه ای الا  مهارگریهینانی در 

 س ر  پ  ان سانمه هست.ا

 روش
حکاضکککر  پژوهش کنندگان:الف. طرح پژوهش و شههرکت

یطوپ پایه چندگانه  ا  آنمودنیهای تآتنر ی و ان نوا طر 

های آنمایشی است این طر  یتی ان طر  .هست ورود پلتانی

ه نیادی افراد مشککا که معموالش در شککرایطی که پیدا کردم تعداد 

ر پذیهای آنمایشکککی و گواه امتامهکا  که گروه رای تهسکککیم آن

سالی ن مهارگریرود. همچنین  ه دویل داش ن نیسکت،  ه کار می

عنوام نهاپ مثالت روی شککرایا آنمایش و سککننش یا پایه  ه

هککای تنر ی تککآ آنمودنی، در این پژوهش ان این طر  طر 

نوام عاس فاده شد. معموالش در طر  تآ آنمودنی، ان یآ نفر  ه

که تأثیر م غیر مس هل  رای این اما ز،14) گرددمونه اس فاده مین

را  ه ر نشکام داده شکود، تصکمیم گرف ه شد  یش ان یآ نفر در 

ظر این پژوهش را تما  ناکامعکه مورد این پژوهش وارد شکککود.

  در در شهر کر اا اس ر  پ  ان سانمهنواوانام مال ال ه ای ال

داد. نمونه موردمطاوعه در این تشککتیل  33-31سککاا تمصککیلی 

                                                            
1. Structural Clinical Interview for DSM (SCID-I) 

گیری در دسکک ر  ان  ین کودکام مرکز پژوهش  ه روش نمونه

در شککهر  یآ مرکز آمونش کودکام کار و ییا انی)یانه مهر 

 4دی ر +  2نفر نواوام ) 3کر ز ان خکا  گردید.  دین منظور 

 ر اسککا  پرسککشککنامه تأثیر سککااز که  46پسککر، میانگین سککنی: 

و همچنین ن ککایج  ز12) رویککداد  ککا در نظر گرف ن نهطککه  رش

وسا های ممور یآ تمصکاحاله  اوینی سای اریاف ه  رای ای الا

احاله های مصکه دوره)دو نفر کارشنا  ارشد روانشناسی  اوینی 

اند و دارای تنر ه و مهارو کافی  ودندز تشکخیصی را گذرانده

ای الا اسککک ر  پ  ان   ه عنوام افراد مال الهاننکا  گرفکت،  ک

 ه این   رای شکککرککت در پژوهش ان خا  گردیدند. سکککانمکه

ر دای الا اسکک ر  پ  ان سککانمه  صککورو که  رای تشککخیص 

یکآ فرد، این شکککخص در مرحلکه اوا  اید نمره  االتر ان نهطه 

 آورد و سککپ  رش را در پرسککشککنامه تأثیر رویداد  ه دسککت می

صککورو اداگانه مورد مصککاحاله نشککنا   اوینی  هتوسککا دو روا

دو  یتسام توسا گرفت و در صورو تشخیص گذاریقرار می

ه شد. الن   عنوام نمونه وارد پژوهش میگر آم فرد  همصکاحاله

ن ا ای الا اسکک ر  پ  ان سککانمهعکر اسککت این افراد عالوه  ر 

که  دروانی نیز مورد ارنیا ی قرار گرف ن یهااهت سایر ای الا

عیارهای تشکککخیصکککی را دریافت  هایآ ان آم ای الادر هیچ

نفر فها وااککد معیککارهککای  3عالککارتی این   ککه نترده  ودنککد.

و ، )عال می مانند کا ای الا اس ر  پ  ان سانمه تشخیصی 

 آور،نا، اا نا  ان موارد اس ر یادآوری مترر یاطره اس ر 

ری و پذیمشکککتالو اسکککمی مکاننکد تعر، و ورنش، تمریکآ

 تفاوتی  ه یودز  ودند. در ضککمنعالقگی و  یپریاشکگری،  ی

هککای این پژوهش در طی فراینککد پژوهش تمککت درمککام نمونککه

   شنای ی مشخصی قرار نداش ند.دارویی یا روام

 ب. ابزار

 :4های ممور یآاریاف ه  رای ای الامصکککاحاله  اوینی سکککای . 4
اسککت که توسککا یآ ا زار اامس و اسکک اندارد  مصککاحاله مذکور

ها  رای ارنیا ی ای الا ز13)، ویلیامز2اسککپی زر، گیالوم  فرسککت

 چهارمین های تشککخیصیپزشکتی  ر اسککا  مالکاصکلی روام

2. First, Spitzer & Gibbon 
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شککده طراحی های روانیراهنمای آماری و تشککخیصککی ای الا

اسککک فاده قرار  اسکککت و  رای مهاصکککد  اوینی و پژوهشکککی مورد

 که در پژوهش حاضر مورد این مصاحاله گیرد. نسکخه  اوینیمی

شود و اارای کامل اس فاده قرار گرفت در یآ السه اارا می

ای که در مطکاوعه اننکامکد.دقیهکه  که طوا می 33تکا  10آم  ین 

 راین ا زا توسککا  سککتو و همتارام اننا  شککد روایی و پایایی

 رای اسکک فاده در کارهای  اوینی مورد آنمایش قرار گرفت و  ه 

 تواند  رای تضککمین یآ تشخیص پایا وید که میاین ن ینه رسک

 ز.11)دقیق مورداس فاده قرار گیرد 

 2این مهیا  توسکککا وی  و مارمار : 4مهیکا  تکأثیر رویکداد. 2

تشکککخیصکککی چهارمین راهنمای آماری و های مطکا ق  ا مالک

و  رای تشککخیص ای الا اس ر   های روانیتشکخیصکی ای الا

گویه دارد و ان  22ن مهیا  ای شده است.پ  ان سانمه طراحی

 8شککده اسککت که عالارتند ان: اا نا  )مهیا  تشککتیلسککه یرده

مادهز،  رانگیخ گی  8مادهز، افتار و تصکککاویر مزاحم نایوانده )

اسککت. ضریب پایایی  88مادهز.  االترین نمره در این مهیا   6)

، یرده مهیککا  83/3آنموم  رای یرده مهیککا  اا نککا  پیش

مهیککا  و یرده 31/3یر مزاحم نککایوانککده، وافتککار و تصککککا

شککده اسککت. در پژوهش حاضر این گزارش 32/3 رانگیخ گی، 

منظور تعیین شککدو ای الا اس ر  پ  ان سانمه پرسکشکنامه  ه

 .ز11) مورداس فاده قرار گرفت

توسا  4330این آنموم در ساا  :3آنموم اس رو  کالسیآ. 3

اارایی ان قالیککل هککای رایککدوی اسککک رو  اهککت ارنیککا ی کنش

های ممرک ای انداری شنای ی تدوین گردید و شامل دس ه ان

های معنی مثالش مر سهای  یهکا یا ممرکرنگی )اسکککامی رنکگ

شککد و تتلیت آنمودنی این رنگیز  ود که  ه آنمودنی ارا ه می

ها ها را نادیده  گیرد و در عوض رنگ آم ود که یود ممرک

 عد ان ارا ه مدا کالسککیآ این  ز.10) را  ا صککدای  لند  خواند

 ه گرف اس فاده قرار های گوناگونی سکای ه و موردآنموم، مدا

و  ایصورو رایانه در پژوهش حاضر این آنموم  ه شکده است.

                                                            
1.Impact of Event Scale (IES-R) 

2.Weiss & Marmar 

سککای ه شککد. در تهیه  1وب ویرایش افزار سککوپر ا اسکک فاده ان نر 

 36طورکلی چهار کلمه )سککالز، قرمز، نرد، آ یز  این آنموم  ه

م ری سان ی 63اینچ در فاصله  4140 ار در وسکا صفمه مانی ور 

ها کوششز آن 18) درصد 03شد که ان چشم آنمودنی ارا ه می

صکککورو کوشکککشز  ه 18) درصکککد 03صکککورو همخوام و  ه

 ار ارا ه  1دیگر هر یآ ان کلماو  عالکارو نکاهمخوام  ود.  که

 صورو م  ه ار آ 2صکورو همخوام و   ار آم  ه 2شکد که می

ثانیه و فاصکککله میلی 2333هر کلمه  نکاهمخوام  ود. نمکام ارا که

های هزار  ثانیه  ود. پژوهش 833نمانی هر کلمه  ا کلمه دیگر 

این آنموم در سکککننش  صکککورو گرف ه  یانگر اع الار و روایی

نمایی آآنموم ان طریق  ان ساالم است. اع الار این انداری  زرگ

ز. الن   ه 16) شککده اسککتگزارش 34/3ا ت 83/3ای ان در دامنه

عکر است که قالل ان آنموم اس رو  یآ آنموم تمرینی  رای 

 ه ها گف ه آنمودنی و ها  ا این آنموم اارا شدآشنایی آنمودنی

های قرمز، نرد، سالز و آ ی  ر روی صفمه شکد؛ شکتلی  ارنگ

ندم  اشود، شما  اید  ی  ه شما نشام داده میدرپپی طوررایانه  ه

رنگ صککمین را  ا حداکثر  شککده  رای هر رنگ،کلید مشککخص

سکککرعت مشکککخص سکککانید. پ  ان اارای این آنموم تمرینی، 

شد. در این قسمت آنموم اصلی  رای آنمودنی توضین داده می

شود  ه آنمودنی گف ه شککد  ه شککما کلماو رنگی نشام داده می

لید م کتنهکا  ه رنگ کلمه تواه کنید و  ر اسکککا  آ  کایکدککه 

کلید اس اندارد نیز  رای یآ صکفمه همام رنگ را فشکار دهید.

پاسککخ دادم مورداسکک فاده قرار گرفت که  ر روی آم کلیدهای 

 <مثاا /  رای قرمز،عنوامگذاری شککده  ود ) هپاسککخ  رچسککب

  رای آ یز. Z رای سالز و  C رای نرد، 

آنموم اسکک رو  هینانی شککتل  :1آنموم اسکک رو  هینانی .1

رو  کالسکککیآ اسکککت که نسکککخه اسککک  یاف ه آنمومتعکدیکل

اسککا  پارادایم اسکک رو  کالسککیآ در سککاا  کامپیوتری آم  ر

ین در ا .شده استتوسا ویلیامز، م وی و مآ وود سای ه 4336

دسکک ه  شککود. یآدسکک ه ممرک  ه آنمودنی ارا ه می آنموم دو

3. Strop Task 

4. Emotional Strop Task 
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 های ینثی.و دسککک ه دیگر ممرکها ها مرتالا  ا هینامممرک

های رای سکککننش نمره تکدایکل، نمام واکنش فرد  ه ممرک 

های ینثی کم نمکام واکنش وی  که ممرک هینکانی ان مکدو

آمده معرف میزام سوگیری تواه وی  ه دست نمره  ه شود.می

 33/3تا  73/3هکای هینکانی اسکککت. پایایی این آنموم ممرک

ز.  رای این پژوهش آنموم اسکک رو  17 رآورد شککده اسککت )

ر افزا ا اسککک فاده ان نر  ای هینانیآسککک انهواژه ای نیر- ترکیالی

شککامل  شککدهآنموم طراحی .سککای ه شککد 1وب ویرایش سککوپر

دارای واالن  مثالت و منفیز ان  ین )هینانی  هایه)اوتز کلمک

ز مرتالا  ا اضطرا ، ) ز 18واژگام فارسی دارای  ار هینانی )

ن و همچنی شککدمی کلماو ینثی که در سککطن نیر آسکک انه ارا ه

) ز کلماو رنگی همخوام و ناهمخوام که  ه نسککالت یتسککام 

گردیککد،  ود. در این  عککد ان کلمککاو هینککانی و ینثی ارا ککه می

 طور مثاا مرگ، ق ل، عروسککیزکلمه هینانی ) ه 21مطاوعه، ما 

طور مثاا کمد، صککندویز اسکک فاده کردیم کلمه ینثی ) ه 21 و

 شککد.ثانیه نمایش داده میمیلی 32که در یآ نمینه سککیاه  رای 

 ار توسکککا یآ کلمه رنگی در هر طالهکه کلمکه، هر کلمه یآ

ار نیز   و یآ زسککالز  ه رنگ کلمه سککالز مثاا،عنوام ه) همخوام

ه مثاا، کلمه سککالز  عنوامتوسککا یآ کلمه رنگی ناهمخوام ) ه

گردید. کلماو رنگی سکککالز، نرد، آ ی و رنگ قرمزز دنالاا می

 شککد. فاصله  ین کلماونمینه مشکتی ارا ه مییآ پ قرمز در 

 +هینکانی و ینثی و کلمکاو رنگی یکآ منموعکه ان عالمت 

حاا یآ عالمت ثا  ی  ود که پ  ان هر قرار داده شکککد.  کااین

داد یکا پ  ان دو ثانیه کلمکه رنگی ککه آنمودنی پکاسکککخی می

 نا راین هر یآ ان  شککد؛سککپری شککدم و عد  پاسککخ، دنالاا می

او هینانی و ینثی  ا کلمه رنگی یآ افت را تشکککتیل کلمک

 033دادند که  ین هر افت ممرک یآ عالمت ثا ت  رای می

ه طور یالصککنمینه سککیاه واود داشککت.  هثانیه در یآ پ میلی

کلمککه رنگی  18کلمککه هینککانی و ینثی و  18آنمودم شکککامککل 

 4040تا  شخصی  ا صفمه یآ وپ .همخوام و ناهمخوام  ود

ایش نمی اسکک اندارد  رای اارا  رنامه اسکک فاده شککد. صککفمهاینچ

 یآ های آنمودنی فاصکله داشت.م ر  ا چشکمسکان ی 00حدود 

ه قرار اسکک فاد کلید اسکک اندارد نیز  رای پاسککخ دادم موردصککفمه

 ود  گذاری شدهگرفت که  ر روی آم کلیدهای پاسخ  رچسب

 رای  Zی سکککالز و  را C رای نرد،  <مثاا /  رای قرمز،عنوام ه)

های هکا را  که هریکآ ان پاسکککخککامپیوتر نمکام واکنش آ یز.

الت ها را ثمثاا الا یا تأییرز  ه ممرکعنوامدرست و الا ) ه

 نمود.می

در این پژوهش  رای  افزار آمونش حافظه کاری هینانی:نر . 0

آمونش حافظه کاری  افزارآمونش حافظه کاری هینانی ان نر 

وسککا شککده تپروتتل توصککیت  ر شککده مال نیسککای ههینانی 

افزار توسکککا ز اسککک فاده شکککد. این نر 30شکککوایزر و همتارام )

ن ای  ادهایدانشکنویام دانشککگاه فردوسککی مشککهد و نیر نظر اس

 Nشککده اسککت. این  رنامه شککامل یآ تتلیت  دانشککگاه سککای ه

تعداد رو  ه عهب هینانی اسککت که در رگیرنده یآ سککری ان 

ثانیه میلی 033طور همزمام یآ چهره  رای ت که  هکوشش اس

پر صکککفمه مانی ور و یآ کلمه   ر یکآ ماتری  چهاردر چهار

-شککد. هر افت تصککویرارا ه می مثانیه در هدفومیلی 033 رای 

ها  ا ثانیه که در طی آم آنمودنیمیلی 203فاصککله  کلمه  ا یآ

زمام پاسخ طور همفشکار دادم دکمه  ه یآ یا هر دو ممرک  ه

)مانند تناون و  هکاهن کلمکدرصکککد ا 63شکککد. داد دنالکاا میمی

طور هینانی منفی ام و یشمز  ه ها )مانند تر ،مرگز و چهره

ماظ و هسککت و منطالق  ا ترومای افراد نمونه هسکک ند و ما هی ان

  اشکککند. ارا همثاا کمد و صکککندویز میعنوام ه)عکاطفی ینثی 

 د.شر طی السکاو تنظیم میصکورو تصکادفی د ها  هکوشکش

که یصورت تتلیت دارای  انیورد صکوتی و تصکویری  ود. در

داد یا در آنمودنی  ه ممرک شککنیداری هدف پاسککخ اشکک الاه می

صکورو عد  پاسکخ  ه آم، یآ صکوو  ا تن نایوشایند پخش 

یآ  ،شککد و در صککورو پاسککخ صککمین  ه ممرک هدفمی

اگر آنمودنی  ه شککد. همچنین صککوو  ا تن یوشککایند ارا ه می

ی داد و یا پاسخدیداری پاسخ اش الاه می -ممرک هدف فضایی

د و شداد شتلتی  ا چهره ناراحت و  ه رنگ قرمز ارا ه مینمی

در صککورو پاسککخ صککمین شککتلتی  ا چهره یندام و  ه رنگ 
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آاان  فرض  ا یآ  آطور پیششد.  رنامه  هسالز نشام داده می

 شد.می

 روش اجراج. 

هککا  ر اسکککا  اوا،  عککد ان مشکککخص شکککدم نمونککه در مرحلککه

هککای ورود،  رای رعککایککت ایال، در پژوهش، هککدف مالک

های و  ه سککؤاا ها تشککریننمونهپژوهش و شککیوه آمونش  رای 

ها پاسکخ داده شککد. سپ   رای شرکت در پژوهش اح ماوی آم

 تها، واودین ایشکام و مسئووین مدرسه کسب رضایان آنمودنی

ها ک الاش رضایت یود را اعال  صککورو که آندیناننا  گرفت،  

 فرایند آمونش حافظه کاری هینانی، نمودنکد. قالکل ان شکککروا

ها عاطفی آنمودنی مهارگریشنای ی و  مهارگری رای سننش 

 ه ترتیب تتلیت اسککک رو  کالسکککیآ و اسککک رو  هینانی را 

ها در السککاو آمونش این مرحله آنمودنی ان اننا  دادند. پ 

 هایهکاری هینانی شرکت نمودند. پیش ان شروا السحافظه 

 طی یآ ها  ا  رنامه آمونشی،آمونشکی  رای آشنایی آنمودنی

ا یواس ه شد که دس وراوعمل ک الی اارای آنموم السکه ان آنه

طور   ار دیگر  ه عالوه  ر این، پژوهشککگر یآ را مطاوعه کنند.

ن ها توضیدنیآمونشی را  رای آنمو شفاهی نموه اارای  رنامه

 23آمونشککی که شککامل  هایاین السککه، السککه ان پ  داد.می

از  ای  ودنکد. طی رونهکای م واوی ) هدقیهکه 33- 10السکککه 

پننشناله و امعهز  رگزار گردد. پ  ان پایام این الساو،  رای 

ها آنمودنی ،عاطفی مهارگریشکککنای ی و  مهارگریسکککننش 

منکدداش تتلیت اسککک رو  کالسکککیآ و اسککک رو  هینانی را 

سکککپ   رای اطمینککام ان  دادنککد. آنموم اننککا عنوام پ  ککه

 حافظه کاری هینانی، پ  ان دو ماهمکانکدگکاری تأثیر آمونش 

گونکه درمکانی را دریافت نترده هکا هیچککه آنمودنیحکاوی در

هینانی   رو  ودند،  ار دیگر تتلیت اسک رو  کالسیآ و اس

این مرحله و در پایام پژوهش اهت  ان پ  را تتمیل نمودند.

ای  ه ، هدیه رای شکککرکت در پژوهش هاقکدردانی ان آنمودنی

وتملیل ها،  رای تنزیهآوری دادهآنها اهدا گردید. پ  ان امس

ها ان  ان ینی دیداری نمودارها )فرانوفرود م غیر وا سککک هز و داده

 .ی اس فاده گردیدشایص درصد  هالود

 شهای پژوهیافته
هککا ان  ککان ینی دیککداری نمودارهککا وتملیککل داده کرای تنزیککه

)فرانوفرود م غیر وا سکک هز و شککایص درصککد  هالودی، درصککد 

کاهش نمراو، میزام تغییرپذیری و اندانه اثر  اوینی  ر اسکککا  

 های نیر اس فاده شد:فرموا

 

MPI = [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) / Baseline Mean] × 100 

MPR = [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) / Treatment Phase Mean] × 100 

Cohen's d = M1 - M2 / σ pooled 

Where σ pooled = √ [(σ1²+ σ2²) / 2] 

 

درصکککد کاهش  MPRدرصکککد  هالود،  MPIها در این فرموا

دهد. این میزام تغییرپذیری را نشکککام می Cohen's dنمراو و 

هککا  ککه ترتیککب  یککانگر تغییراو رونککد، شکککیککب، میزام شکککایص

نمراو یا پایه هر  4ادوا  در دهند.تغییرپذیری را نشکککام می

هکا در طی مدایله و میکانگین نمراو آمهکا و یکآ ان آنمودنی

های تغییراو روند، شیب، میزام تغییرپذیری و همچنین شایص

شده اندانه اثر نمراو  یمارام در آنموم اس رو  کالسیآ ارا ه

.است
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 های آزمون استروپ کالسیکها در مؤلفهشاخص تغییرات روند نمرات آزمودنی .1جدول 

 

های اثر شککود، اندانهمالحظه می 4طور که ان ن ایج ادوا همام

آمده  یانگر میزام اثر خشی  االی آمونش حافظه کاری دست ه

د.  اشککهای آنموم اسکک رو  هینانی میهینانی در  هالود مؤوفه

ن دهد که  یشکک رین ایج اثر خشککی  رای هر آنمودنی نشککام می

مکیزام اثر خشکککی در آنمودنی اوا در مؤوفککه نمککام واکنش 

در دوره   2r. =/33در دوره مککدایلککه و  1r/.=86هکمخوام )

پیگیریز و کم رین میزام اثر خشککی در این آنمودنی مر وپ  ه 

در دوره مکدایله و   1r/.=63مؤوفکه نمکام واکنش نکاهمخوام )

33/= .2r   همچنین آنمودنی اوا در اسکککتدر دوره پیگیریز .

مؤوفکه نمره تدایل ان یا پایه تا پ  ان درمام و دوره پیگیری 

در دوره  1r/.=80 ود ) تواهی کسککککب کردهانککدانه اثر قککا ککل

ت دهنده تأثیر مثالدر دوره پیگیریز که نشام  2r/.=33مدایله و 

السکککه آمونش حککافظککه کککاری هینککانی در این  23و معنککادار 

کننکده  وده اسکککت.  ررسکککی ن ایج آنمودنی دو  نیز شکککرککت

دهنده معنادار  ودم آمونش  رای این آنمودنی  وده است. نشام

کننده دو   ه ترتیب در نمام واکنش تر شککرکت ه  یام واضککن

همخوام، نمککام واکنش نککاهمخوام و نمره تککدایککل، انککدانه اثر 

در نمککام  60/3/. 37/. 87تواهی را کسکککب کرده  ود )قککا ککل

در دورام پیگیریز. در  33/3مککدایلککه و  رای هر سکککه مؤوفککه 

و  تواهآنمودنی سکککو  نیز ن کایج اثر خشکککی و انکدانه اثر قکا ل

.  رای این آنمودنی، مؤوفه نمام واکنش ناهمخوام استمعنادار 

(30=./1r  2/.=33در دوره مککدایکلککه وr   در دوره پککیگیریز

در   1r/.=82 االترین اندانه اثر و مؤوفه نمام واکنش همخوام )

در دوره پیگیریز کم رین اندانه اثر   2r/.=33دوره مکدایلکه و 

نی سککو  توام گفت که آنمودمنموا می را داشکک ه اسککت. در

 یشکک رین اثر خشککی را در  ین سککه آنمودنی داشکک ه اسککت ) ا 

نی
ود

نم
آ
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نمام واکنش 

 همخوام

نمام واکنش 

 ناهمخوام

 نمره تدایل

741 

864 

417 

63/036 

23/746 

63/440 

22/71  

38/421  

21/43  

81/21 

84/46 

36/24 

36/33 

24/23 

46/27 

86/3  

63/3  

80/3  

37/3  

61/4  

31/3  

146 

030 

83 

73/14 

44/38 

03/13 

63/74  

08/64  

43/77  

33/3 

33/3 

33/3 
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نمام واکنش 

 همخوام

نمام واکنش 

 ناهمخوام

 نمره تدایل

4333 

4448 

433 

30/831 

83/381 

37 
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34/44 
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71/42  

03/43  
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37/3  

60/3  

66/3  

16/7  

74/4  

763 

316 

73 

67/21 
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34/13  
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نمام واکنش 

 همخوام

نمام واکنش 

 ناهمخوام

 نمره تدایل

313 

346 

326 

837 

837 

272 

88/60  

02/47  

73/40  

12/41 

26/8 

06/46 

80/46  

13/3  

80/43  
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34/2  

36/6  
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743 

712 

231 
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10/23  

33/34  

33/3 

33/3 
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در دوره پیگیریز   2r/.=33در دوره مدایله و  1r/.=83میانگین 

و آنمودنی اوا کم رین اثر خشککی را داشکک ه اسککت ) ا میانگین 

78=./1r   2/.=33در دوره مککدایلککه وr   در دوره پیگیریز. در

تملیل  نمودار تر ان ر و دقیقوتملیل  یشکککمنظور تنزیهادامکه  ه

های پژوهش  هره گرف ه شد.دیداری  رای م غیر

 

 

 های آزمون استروپ کالسیکها در مؤلفه. تغییرات نمرات آزمودنی1نمودار 

 

 ها درروند تغییراو نمراو همه آنمودنی رنکدهیدر رگ 4نمودار 

های السه و یآ دوره پیگیری دوماهه ارنیا ی، در مؤوفه 6طی 

نمراو تککدایککل، نمککام واکنش نککاهمخوام و نمککام واکنش 

دهد که هر سکککه . ن کایج این نمودار نشکککام میاسکککتهمخوام 

آنمودنی ان مرحله یا پایه تا مراحل درمام و پیگیری درصکککد 

تر اند.  یام از یای را داش همالحظهکاهش نمره قا ل هالودی و 

دهد که میانگین نمراو هر سککه  یمار در مؤوفه نمودار نشککام می

واحد نمره  00نمره تکدایکل ان مرحله پیش ان درمام تا پیگیری 

افکت داشککک که اسکککت و ان پکایکام مدایله تا مرحله پیگیری این 

ه تأثیر آمونش دهندنشککام اسککت کهواحد نمره  وده  3 کاهش،

. همچنین ها اسکککتحافظه کاری هینانی در این مؤوفه آنمودنی

رونککد تغییراو نمراو سککککه آنمودنی در م غیر نمککام واکنش 

ها ان دهد که میانگین نمراو این آنمودنیناهمخوام نشکککام می

واحککد  248مرحلککه پیش ان درمککام تککا مرحلککه پیگیری حککدود 

 تا مرحله پیگیری این روندیاف ه اسککت و ان پایام مدایله کاهش

واحد نمره رسیده است که  یش رین میزام افت ان  46کاهشی  ه 

شده است. همچنین میانگین السکاو شکانزدهم تا  یس م حاصل

نمراو سکککه آنمودنی در م غیر نمککام واکنش همخوام نشکککام 

دهد که نمراو این  یمارام ان مرحله پیش ان درمام تا مرحله می

یاف ه اسککت که  یشکک رین کاهش نمره کاهش واحد 236 یریگیپ

انآم تا و پ  های اسککک رو  کالسکککیآ اسکککتمره در مؤوفهن

واحد نمره رسیده است.  46مرحله پیگیری این روند کاهشی  ه 

عالوه  ر این  یشککک رین افت نمره در این مؤوفه در چهار السکککه 

شده است و کم رین آم  ین الساو چهار  اوا مدایله حاصل

 وده اسکت و تا پیگیری این روند ادامه داش ه است که  تا هشک م

دهنکده دوا  تکأثیر آمونش حافظه کاری هینانی در این نشکککام

 ها  وده است.م غیر در آنمودنی
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آنموم )یا پککایککهز هر یککآ ان نمراو پیش 2در اککدوا 

 آنموم و پیگیری آنککام و همچنینهککا و نمراو پ آنمودنی

هککای هککا  رای مؤوفککهشکککایص تغییراو رونککد نمراو آنمودنی

شده است.آنموم اس رو  هینانی ارا ه
 

 های آزمون استروپ هیجانیها در مؤلفهشاخص تغییرات روند نمرات آزمودنی .2جدول 

 

شککود، میزام درصککد مالحظه می 2طور که ان ن ایج ادوا همام

دهنده آمده نشکککامدسکککت هالودی، کاهش نمراو و اندانه اثر  ه

السککه آمونش حافظه کاری هینانی  23 اثر خشککی نسککال اش  االی

های آنموم اسککک رو  هینانی در هر سکککه در  هالود همه مؤوفه

 رین میزام  یشاسک ر  پ  ان سانمه است.  ال ه ای الا  یمار مال

اثر خشککی  رای آنمودنی اوا در مؤوفه نمام واکنش ناهمخوام 

در دوره پیگیریز،  2r/.=33در دوره مدایله و  1r/.=33هینانی )

های نمام واکنش همخوام هینانی  رای آنمودنی دو  در مؤوفه

  2r/.=33در دوره مدایله و  1r/.=82و نمره تکدایکل هینانی )

در دوره پیگیریز و  رای آنمودنی سو  در مؤوفه نمام واکنش 

در دوره  2r/.=33در دوره مدایله و  1r/.=87ناهمخوام ینثی )

ها شکک رین اندانه اثر را در  ین سککایر مؤوفهکه  یاسککت پیگیریز 

دهد که  یشکک رین نشککام می 2اند. همچنین ن ایج ادوا داشکک ه

ککاهش نمره و کم رین انکدانه اثر  رای آنمودنی اوا مر وپ  ه 

در دوره مککدایلککه و  1r/.=34نمککام واکنش همخوام ینثی )

33=./2r در دوره پیگیریز،  رای آنمودنی دو  نیز مؤوفکه نمام 

 2r/.=33در دوره مکدایله و   1r/.=04واکنش همخوام ینثی )

در دوره پیگیریز و  رای آنمودنی سکککو  مؤوفکه نمکام واکنش 
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 نمام واکنش همخوام ینثی

 نمام واکنش ناهمخوام ینثی

 نمره تدایل ینثی

 نمام واکنش همخوام هینانی

 نمام واکنش ناهمخوام هینانی

 نمره تدایل هینانی

733 

832 

483 

843 

323 

443 

2/681 

8/787 

421 

2/702 

8/823 
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23/13  
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 واکنش همخوام ینثینمام 

 نمام واکنش ناهمخوام ینثی

 نمره تدایل ینثی

 نمام واکنش همخوام هینانی

 نمام واکنش ناهمخوام هینانی

 نمره تدایل هینانی
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 نمام واکنش همخوام ینثی

 ینثینمام واکنش ناهمخوام 

 نمره تدایل ینثی

 نمام واکنش همخوام هینانی

 نمام واکنش ناهمخوام هینانی

 نمره تدایل هینانی
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در دوره مککدایلککه و   1r/.=04همخوام نککاهمخوام هینککانی 

33=./2r ها در . درمنموا همه آنمودنیدر دوره پیگیری است

یری تا پیگهای اس رو  هینانی ان مرحله یا پایه مؤوفه یتمام

درصکککد  هالودی و اندانه اثر  االیی  ه دسکککت آورده  ودند که 

السه آمونش حافظه کاری هینانی  23دهنده تأثیر مثالت نشکام

در ادامه . است هادرمووفه های اسک رو  هینانی همه آنمودنی

ها در تر نمراو آنمودنیوتملیل  یشککک ر و دقیقمنظور تنزیه که

ن نمودار تملیکل دیککداری  هره هککای اسککک رو  هینککانی امؤوفکه

 .گرف ه شد

 

 
 های آزمون استروپ هیجانیها در مؤلفه. تغییرات نمرات آزمودنی2نمودار 

 

در رگیرنککده رونککد تغییراو میککانگین نمراو همککه  2نمودار 

السککککه و یککآ دوره پیگیری دومککاهککه  6هککا در طی آنمودنی

. ن ایج این مؤوفه آنموم اسککک رو  هینانی اسکککت ، درارنیکا ی

دهد که هر سککه آنمودنی ان مرحله یا پایه تا نمودار نشککام می

مراحککل درمککام و پیگیری درصککککد  هالودی و کککاهش نمره 

دهد تر نمودار نشککام میاند.  یام از یای را داشکک همالحظهقا ل

م ادر م غیر نمام واکنش همخوها ککه میانگین نمراو آنمودنی

واحد افت داشکک ه  283ینثی در طوا هشککت السککه اوا حدود 

ها اسککت اما ان السککه چهار  تا هشکک م میانگین نمراو آنمودنی

واحد کاهش  وده است که  488تواهی داش ه است و افت قا ل

این مرحله و در السککه ارنیا ی دواندهم میانگین نمراو  ان پ 

ارام در این م غیر منموا نمراو  یم افزایش داشک ه است اما در

واحکد و در دوره پیگیری حدود  433تکا ان هکای درمکام حکدود 

ککنککد. هکمککچنین تران میککانگین نمراو واحککد افککت مکی 403

طور میکانگین در م غیر نمام واکنش ناهمخوام  هکا  کهآنمودنی

 483واحد و در دوره پیگیری  411ینثی تا ان های درمام حدود 

دهنده تأثیر آمونش در شامواحد دچار کاهش شکده است که ن

این مؤوفککه  وده اسکککت. در مؤوفککه تککدایککل ینثی نمراو طران 

 00دوره پیگیری  درواحد و  03آنمودنی در پایام دوره درمام 

دهنده کاهش مالیم در این اند که نشامواحد دچار کاهش شده

مؤوفکه  وده اسکککت. همچنین میانگین نمراو این سکککه  یمار در 

همخوام هینانی و نمام واکنش همخوام  مؤوفکه نمکام واکنش

ینثی کککاهش مالیم را ان مرحلککه یا پککایککه تککا پیگیری نشکککام 

 73دهکد که  رای نمام واکنش همخوام هینانی درمنموا می
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واحککد کککاهکش نکمکره و  رای نمککام واکنش همخوام ینثی 

واحد کاهش نمره  403درمنموا ان مرحله یا پایه تا پیگیری 

م غیر دیگر یعنی نمککام واکنش . این کککاهش در دو اسککککت

نککاهمخوام هینککانی و نمره تککدایککل هینککانی در هر دو دوره 

شود.  رای نمام واکنش ناهمخوام پیگیری و درمام نیز دیده می

واحککد  33 ،هینکانی درمنموا ان مرحلکه یا پکایککه تکا پیگیری

واحد  02 ،منموا کاهش نمره و  رای مؤوفه تدایل هینانی در

 صکککورو کلی ت. ن ایج تملیل نمودار  هکاهش نمره  وده اسککک

دهنکده ککاهش مالیم میانگین همه نمراو ان مرحله یا نشکککام

سککاو دهنده تأثیر مثالت الپایه تا پیگیری  وده اسککت که نشککام

 ها  وده است.آمونشی حافظه کاری هینانی در آنمودنی

 گیریبحث و نتیجه
هکدف ان پژوهش حکاضکککر اثر خشکککی آمونش حکافظه کاری 

ه شنای ی و عاطفی نواوانام مال ال  مهارگریی در توانایی هینان

ای الا اسک ر  پ  ان سکانمه  ود. ن ایج این پژوهش نشام داد 

السکککه آمونش حافظه کاری  ر مالنای تتلیت آمونش  23که 

حافظه کاری هینانی  ر اسکککا  پروتتل شکککوایزر و همتارام 

 رگریمهاهای ز، مننر  ه افزایش توانایی شخص در مهارو30)

ها ان مرحله عاطفی در  ین تما  آنمودنی مهارگریشکککنای ی و 

آنموم و پیگیری شکککده اسکککت. ن ککایج این آنموم تککا پ پیش

ها اسکککت.  رای مثاا پژوهش همخوام  ا ن ایج  ریی ان پژوهش

ز نشام داد آمونش حافظه کاری 13مطاوعه شوایزر و همتارام )

 مهارگرینایی السکککه  اعث افزایش توا 23هینکانی  که مکدو 

که صکککورتی های مورد آنمایش گردید، درشکککنای ی در نمونه

افرادی کککه ان آمونش حککافظککه کککاری ینثی  ریوردار  ودنککد، 

 ای را  ه دست نیاوردند. چنین ن ینه

همچنین  ر اسا  پژوهشی دیگر توسا شوایزر و همتارام 

ز مشکککخص گردیکد افرادی ککه ان آمونش حکافظکه کاری 03)

شکککنای ی و  مهارگریهای هینکانی  ریوردار  ودند در مهارو

عکاطفی و تنظیم هینام عملترد  ه ری داشککک ند. ن ایج پژوهش 

السکککه آمونش حافظه  23ز نیز نشکککام داد ککه 04کرد تمینی )

کننککدگککام در هینککانی  ککاعککث  هالود توانککایی شکککرکککتکککاری 

عاطفی افراد دارای اضکککطرا   مهارگریشکککنای ی و  مهارگری

صکفت  اال همراه  وده اسکت. همچنین ن ایج تمهیق اسماعیلی و 

ز که  ر روی دانشنویام کارشناسی ساوم صورو 02همتارام )

های هینانی مثالت  اعث  هالود گرفت نیز نشککام داد که ممرک

 شکککنای ی ارتالاپ نیادی مهارگریت حکافظه کاری که  ا  رفیک

شکککود. در تالیین تأثیر آمونش حافظه کاری هینانی  ر دارد می

توام  یام نمود، عملترد  ه ر افراد پ  ان شنای ی می مهارگری

 ه  شنای ی مهارگریآمونش حافظه کاری هینانی در تتاویت 

ظه یت حافشککود که در اریام آمونش،  رفاین نت ه مر وپ می

یت کند، این افزایش  رفکاری هینانی در افراد افزایش پیدا می

وپ  ه آشککیانه ای مر -همچنین  ا افزایش فعاویت مناطق پیشککانی

، تغییراو نیا شکککنکای ی نیز همراه هسکککت که ن ینه مهکارگری

واقس  . درز03)شنای ی در افراد هست  مهارگریافزایش توانایی 

نای ی و های شافظه کاری  ا مهارو ین  رفیت ح مثال ی ارتالاپ

چهککدر  تنظیم هینکام در افراد واود دارد،  که این معنی ککه هر

 های رفیکت حکافظکه ککاری در افراد افزایش پیکدا کند مهارو

پژوهش  .ز00 و 01شود )شکنای ی در افراد  یشک ر می مهارگری

 هارگریمحاضر نیز  ر مالنای افزایش  رفیت حافظه کاری که  ا 

السککه  ود، اننا   23شککنای ی همالسکک گی فراوانی دارد و طی 

ر توام  رای این اثر خشکککی در نظگرفکت. تالیین دیگری کککه می

ی نیاد آمونش حافظه کار اح ماا گرفت این نت ه هست که  ه

پذیری نواحی مر وطه در مغز را افزایش داده و هینکانی انعطاف

 هارگریما  ا این تتلیت  اعث  هالود  سککک رهای عصکککالی مرتال

پیشانی و مدارهای مرتالا  ا آم در مغز شکنای ی مانند قشکر پیش

حافظه کاری  تر آمونشز.  ه عالارو واضن07 و 06شده است )

گردد که شنای ی  ه این مسئله  رمی مهارگریهینانی در  هالود 

آمونش مکداو  و پیوسککک ه حافظه کاری هینانی  اعث افزایش 

 –ای ی مغز مانند شالته پیشانی شکن مهارگریهای فعاویت  خش

گردد. در حهیهت در اریام آمونش آهیکانکه ای، آمیگکداا می

های حافظه کاری ان مرحله قالل ان آنموم تا  عد ان آنموم ان هاا

اف ککد کککه  ککاعککث  هالود مثال ی در این نواحی ان مغز اتفککا، می
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شکککنککای ی و عککاطفی  مهککارگریهککای عملترد فرد در مهککارو

 ز.03گردد )می

د که آمونش  اعث کننپژوهشکککگرام ادعا می عالوه  ر این 

هککای درونی کککه همراه  ککا افراد ان  رفیککت شکککود کککه اوالشمی

ه های عصکالی هس ند،  یش ر اس فاده کنند و ثانیاش،  اعث  سکیسک م

دهی شود که مننر  ه سانمامهای ادید میواود آمدم مهارو

ونش حککافظککه در تککأثیر آم ز.08گردنککد )منککدد عملتردی می

ها نشککام داده اسککت عاطفی پژوهش مهارگریکاری هینانی  ر 

افرادی ککه ان  رفیکت  کاالتری در حکافظکه کاری  ریوردارند 

های هینانی صکککورو و توانایی  یشککک ری در سکککرکو  حاوت

رار هینانی هنگا  قایی  یشککک ری در اتخاع یآ نگرش ایرتوانک

های مشکککا ه پژوهش ز.31های عاطفی دارند )گرف ن در ممرک

دیگر نیز نشام داده است که آمونش حافظه کاری  ا اس فاده ان 

های عاطفی در کودکام و نواوانی که دچار مشتالو ممرک

یم گردد که توانایی تنظ اشککند،  اعث میاا ماعی و هینانی می

ز.  ا 03شکککنای ی و مشکککتالو رف اری در این افراد  هالود یا د )

ا توام این مسکککئله رگرف ه مینا های انتواکه  که ن ایج پژوهش

تواند مننر ی کاری هینانی میعنوام کرد ککه آمونش حافظه

های عکاطفی در افراد گردد. در تالیین یکاف ه مهکارگری که  هالود 

اری  ا ی کککه تهویکت  رفیکت حکافظه کرد توام  یکامفو، می

 اعث ماندگاری و  هالود  یشکک ر  های هینانیاسکک فاده ان ممرک

 ز64 و 63های ینثی در حافظه کاری شود )نسکالت ممرکها آن

و این  هالود عملترد حکافظه کاری و  رفیت آم یود در  هالود 

ز. 36چگونگی تنظیم و انطالکا، هینکانی اثر مثالکت نیادی دارد )

ر ییزد که دو  اعصا   رمیدویل اصلی این فرض ان شواهد عل

ویی انظمی تتاویت اننا  حافظه کاری و های عصالالیهآم نیر

هینام یتسکام اسکت. در این راسک ا، شکواهد عصککالی نشام داده 

 گریمهارکننده در تنظیم و های عصالی حمایتاسکت که شالته

 -های عصککالی پیشککانیای  ا شککالتههینام همپوشککانی گسکک رده

 پیشکککانی یلفی اانالی، قشکککرپیش ای و انامله کرتت آهیانه

 انی دییلککه در عملترد حافظه کاری هین کمر نکدی قکدامی

رود اسکککت، دارنکد.  ا تواه  ه ارتالاپ این دو  رفیت، ان ظار می

یتی مننر  ه  هالود در دیگری شککود و افراد  ه ر قادر   هالود در

های هینانی شوند؛  نا راین ان طریق تغییر در  ه کاهش واکنش

صکککورو  توام  ههای عصکککالی دییل میعملترد نیرسکککیسککک م

 ز.62شکککد ) هاهینام هکارگریمایرمسککک هیم مننر  که تنظیم و 

ی های هینانها  ه ممرکتاویت حافظه کاری و انی نمودم آنت

های های منفی  اعث  هالودی عملترد مؤوفهیصوص ممرکه  

سکککو و حکافظکه کککاری اناملکه مؤوفکه عملترد اارایی ان یکآ

های هینانی ان سو دیگر توانایی موااهه و مها له و حل ممرک

 الا ای اند که افراد مال ال هنشکککام داده ها نیزگردد.  ررسکککیمی

ای در های گس رده ا سککوگیری و آسیب اسک ر  پ  ان ضکر ه

ناگوم پردانش ها در مراحل گوتواه همراه هسک ند. این آسیب

تواهی و تواهی تا مراحل پیشرف ه این اطالعاو ان سکطن پیش

 هشککوند؛  نا راین  یشکک ر کارکردهای شککنای ی  سککامانه دیده می

وص عملترد ااراکننکده مرکزی حکافظکه کاری م أثر ان یصککک

ریآ ی  ای نظریهچنین  کدکارکردی یواهند  ود؛ حاا  ر پایه

شکدم تمرکز تواهی این مسکئله قا ل توایه است که تواه این 

واه  ه ن ینه میزام ت افراد  یشک ر  ر روی مسا ل منفی است و در

 اح ماا    هز. پ63یا د )ها و مسکککا ل کاهش میسکککایر فعاویت

نیاد السککاو آمونش حافظه کاری هینانی حاضککر  ا  اال  ردم 

یصکککوص عملترد اارایی همزمام  ا ه توانکایی حافظه کاری  

هینانی منفی  اعث  هایو کلمکه هکاموااهکه فرد  کا انواا چهره

 مهارگریهکا شکککده ککه این  اعث  هالود مهکا لکه و پردانش آم

 هکا در سکککایه ارتهایککه این فعکاویکت گرددعکاطفی در فرد می

هینانی مرتالا صکککورو  -شکککنای یعصکککالی عملترد مدارهای

 -گیرد. همچنین درگیر کردم فرد در یآ تتلیت شککنای یمی

فضکککایی توب   ا شکککنیداری  -هینانی دوگانه )ممرک دیداری

صکککورو همزمامز اح ماا کارایی آم را نسکککالت  ه  هینانی  ه

  دهد.هالود می عدی افزایش و  تتلیت تآ

های هکای این پژوهش و سکککایر پژوهش کا تواکه  که یکاف که

توام ادعا نمود که آمونش حافظه کاری هینانی گرف ه میاننا 

ای در مدایالو های مناسکککب و کارآمد مدایلهیتی ان شکککیوه

های این پژوهش روانشکناسکی و در افراد سککاوم هست. ان مزیت
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اسکک فاده ان ا زارهای عملتردی اسکک رو  اسککت. اسکک فاده ان این 

 نماید ومیها الوگیری ا زارها ان سککوگیری پاسخ در آنمودنی

این ا زارهککا توانککایی  ،دهیگزارشهککای یود ریالف آنموم

حککاا این پژوهش ان سکککنننککد.  ککااینعکمکلکتکردی را نیز می

های هایی نیز  ریوردار  وده اسکککت، ان ممدودیتممکدودیکت

 شناسیتوام عد  دسک رسکی  ه ا زارهای عصککباین پژوهش می

دانسکککت، نیرا واود این ا زارها  اعث  اف ا  ار ای مغز مکاننکد

شکککنککای ی را در مراحککل گردد تککا تغییراو مغزی و عصکککبمی

مکدایله مشکککاهده نمود، اما  ه دویل عد  امتاناو کافی، امتام 

هاد همین دویل پیشککن اسکک فاده ان این امتاناو فراهم نگردید؛  ه

هکای آتی  ه ارنیا ی تأثیراو آمونش گردد ککه در پژوهشمی

های عصکککالی مغز پردایت. حافظه کاری هینانی  ر سکککیسککک م

گردد که  رای  ررسی تأثیر آمونش حافظه همچنین پیشنهاد می

شککنای ی های روامکاری هینانی ان این شککیوه در سککایر ای الا

 نیز اس فاده شود.

ان نواوانام و کارکنام مم ر  مرکز یانه  تشههکر و رهدردانی:

های ممتن، نمینه مهر در شکهر کر  که  ا همتاری و مساعدو

تشککتر و قدردانی صککمیمانه  اارای این پژوهش را فراهم نمودند

.داریم
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Abstract 
Background and purpose: Cognitive and emotional problems as well as deficiencies highlight the 

need for new methods of therapy in adolescents with PTSD. The aim of this study was to investigate 

the Effectiveness of emotional working memory Training on cognitive and affective Control ability 

in adolescents with Post- Traumatic Stress Disorders (PTSD). 

Method: The Statistical population this study was all adolescents with posttraumatic stress disorder 

in the city of Karaj, in the 94-93 school year. Based on the framework of single case by using 

multiple –baselines, 3 adolescents (M: 1 F: 2) were selected available sampling by using 2 

instruments (SCID-I) & (IES-R) from one of the Educational child care center in city of Karaj. The 

selected people– one by one were under emotional working memory training during 20 sessions. 

All people were assessed during three stages (pre-training, during therapy and 2 month follow up) 

by Data were analyzed using the indices for trend changes, slope and the visual inspection of the 

charts; the Cohen's d, recovery percent index and effect size were used to determine the clinical 

significance. 

Result: The data analysis showed that emotional working memory training is significantly 

effective in increasing of cognitive and affective control ability in adolescent with PTSD. 

Conclusion: Regarding the current study, it can be said that emotional working memory training 

is an appropriate choice for increase in cognitive and affective Control in adolescents suffering 

from Post- Traumatic Stress Disorders (PTSD). 

Keywords: Post- Traumatic Stress Disorder (PTSD), Cognitive and Affective Control, Emotional 

Working Memory 
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