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Abstract 

Background & Aim: Today, the main task of positivist psychology is to measure, understand 

and then build capabilities in human beings, create social virtues and ultimately help guide a 

person towards a better life. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of positive 

psychology education and its effect on working memory and cognitive flexibility of women 

graduates of Farhangian University of Tehran. 

Materials & Methods: The type of this experimental study was a pretest-posttest design with 

a control group. The statistical population included all 138 female graduate teachers in the field 

of psychology from Farhangian University of Tehran in 2017 and 2018. To select the sample 

population, 40 teachers who were interested in participating in the study were selected by 

available sampling method and then randomly divided into two experimental groups (20 

people) and control (20 people) and entered. Were studied. Daneman & Carpenter (1980) and 

Dennis and Vanderwall (2010) Cognitive Flexibility Questionnaire were used to collect data. 

The experimental group was exposed to 10 sessions of 90-minute psychotherapy training 

intervention with a positive psychology approach. No training was provided for the control 

group. Analysis of covariance and Spss24 software were used to analyze the data. 

Results: The results showed that positive psychotherapy package training was effective on 

working memory (P˂0.001). Positive psychotherapy package training was effective on 

cognitive flexibility (P˂0.001). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that the use of the 

educational package of positive psychology is an effective way to increase working memory 

and cognitive flexibility. 
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 3کامران شیوندی، *2فریبرز درتاج، 1زهرا زارع
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 چکیده
گیری، فهمیدن و سپس بنا کردن اندازه  )Positive Psychology (گراشناسی مثبتکار اصلی روانامروزه  :زمینه و هدف

های اجتماعی و در نهایت کمک برای هدایت شخص به سمت یک زندگی بهتر است. پژوهش ها، ایجاد فضیلتها در انسانتوانمندی

یل التحصپذیری شناختی بانوان فارغکاری و انعطافنگر و تأثیر آن بر حافظهشناسی مثبتروانآموزش اثربخشی حاضر با هدف 

 دانشگاه فرهنگیان شهر تهران انجام شد.

تمامی بانوان جامعه آماری آن شامل بود. آزمون با گروه کنترل پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش نوع این  :هاروشمواد و 

بود. برای نفر  138شناسی از دانشگاه فرهنگیان شهر تهران به تعداد دوره کارشناسی رشته روان 1397و  1396های التحصیل سالفارغ

گیری در دسترس انتخاب مند به شرکت در مطالعه بودند به روش نمونهنفر از بانوان مذکور که عالقه 40انتخاب جمعیت نمونه تعداد 

ها از آوری دادهارد مطالعه شدند. برای جمعنفر( تقسیم و و 20نفر( و کنترل ) 20طور تصادفی در دو گروه آزمایشی )و سپس به

ای در معرض مداخله دقیقه 90جلسه  10مدت پذیری شناختی  استفاده شد. گروه آزمایش بههای حافظه فعال و انعطافپرسشنامه

داده نشد. برای حالی هیچگونه آموزشی برای گروه کنترل نگر قرار گرفت. درشناسی مثبتدرمانی با رویکرد روانآموزشی روان

 استفاده شد.  Spss24افزار از نرمتحلیل کوواریانس و  ها از آزمونتحلیل داده

آموزش بسته عالوه بر این، (. ˂001/0Pنگر بر حافظه فعال مؤثر بود )درمانی مثبتآموزش بسته روان نتایج نشان داد که ها:یافته

  (.˂001/0Pمؤثر بود )پذیری شناختی نگر بر انعطافدرمانی مثبتروان

 روانشناسی بسته آموزشی تدوین شده ازاستفاده گیری کرد که توان نتیجههای این پژوهش میبر اساس نتایج یافته گیری:نتیجه

 محسوب می شود. پذیری شناختی کاری و انعطافافزایش حافظه برای کارآمد روشی عنواننگر بهمثبت

 پذیری شناختی، بانوان، دانشگاه فرهنگیانکاری، انعطافنگر، حافظهشناسی مثبتروانکلیدی: واژگان 
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 مقدمه

است که با هدف هایی دانشگاه فرهنگیان از جمله دانشگاه

انسانی وزارت  عتوانمندسازی مناب و تربیتتأمین نیرو، 

ایجاد معلمان در آموزش و پرورش تأسیس شده است. 

زیرا نفوذ  ،ثری دارندؤآموزان نقش مروانی دانش سالمت

آموزان نسبت به سایر اطرافیان در سطح آنان در بین دانش

 ثیرپذیری بیشتری راأباالتری قرار داشته و این موضوع ت

نقش الگویی معلم و نفوذی که او در . به دنبال دارد

آموزان دارد، امری بدیهی باط دادن به رفتارهای دانشضان

از عوامل مهم در افزایش بهبود کیفیت کاری (. 1) است

فعال حافظه کاری است. اصطالحمعلمان، افزایش حافظه

 سازیذخیره و دستکاری مسئول که سیستمی به )کاری(

 به آن کارکرد(. 2) دارد اشاره ،اطالعات است موقت

 طور به تواندکه می است ذهنی کاری فضای یک عنوان

 شناختی هایاز فعالیت حمایت برای یپذیرانعطاف

 سازی،ذخیره هم و دارد پردازش به نیاز هم که روزانه

 فرایندهای از یکی این حافظه. دبگیر قرار استفاده مورد

 باشدمی یادگیری و تفکر که زیربنای است مهم شناختی

 و پردازش که است سیستمی )کاری( حافظه فعال(. 3)

 برای و دارد عهده بر را  اطالعات موقت ذخیره

(. 4) است ضروری نیز شناختی باالی سطح عملکردهای

 حین ذهن در اطالعات نگهداری تواناییکاری  حافظه

 از استفاده توانایی است. پیچیده تکالیف دادن انجام

 از استفاده و فعلی موقعیت برای قبلی هایتجربه

 کاریحافظه با نیز آینده برای هألمس حل راهبردهای

 و توجه به نیاز گذرا کاری دارد. حافظه ارتباط

 کهدرحالی ،دارد اطالعات موقت سازیذخیره

 ذهنی دستکاری به نیاز اجرایی کارکرد کاریحافظه

اجرایی شامل کارکردهای . (5) دارد اطالعات آن بیشتر

-های متعدد از جمله خودگردانی، بازداری، برنامهلفهؤم

پذیری کاری و انعطافریزی، کنترل تکانه، حافظه

 (. 6) شناختی است

ها، شناختی رفتارهایی هستند که مبنای آن پذیریانعطاف

این در حالی است که فقدان  (.7)فرد است  هایارزش

ب بفردی باشند، سهای رفتارهایی که در راستای ارزش

در زندگی شخصی و  یمعنایبیاحساس شود که فرد می

اش را سراسر درد و رنج اش داشته و یا زندگیاجتماعی

پذیری شناختی همچنین دارا بودن انعطافاحساس کند. 

شود که فرد عالوه بر رفتارهای ارزشمندانه سبب می

پذیری شناختی انعطاف (.8) دارای تعهد در عمل نیز باشد

در افزایش کیفیت عملکرد معلمان نقش مؤثری دارد. 

عنوان آگاهی شخص از بهپذیری شناختی انعطاف

متفاوت بودن انطباق با شرایط جدید و احساس شایستگی 

 به شناختی پذیری(. انعطاف9) داشتن تعریف شده است

 بین در که است عملی انتخاب در توانایی ایجاد معنای

 که عملی انجام نه و باشند ترمناسب مختلف هایگزینه

 امیال یا هاخاطره احساسات، افکار، از اجتناب جهت تنها

 و حیات برای انسان کهآنجایی از باشد. دهنده آزار

 است ناگزیر، موفق و بخشرضایت زندگی یک داشتن

 شخصی، مختلف ابعاد در را خود سازگاری توان

 سازگار، در این میان ببرد باال اجتماعی و خانوادگی

 .(10) شودمیمحسوب  فعالیت ترینمهم محیط با شدن

های سبک شناختی باال از نشانه پذیریداشتن انعطاف

زندگی سالم و سازگاری باالی فرد در رفتار و منش در 

 .(11) اش استارتباط با محیط زندگی

پذیری شناختی از کاری و انعطافتوسعه حافظهبرای 

های شود. از جمله روشمختلفی استفاده میهای روش

. نگر اشاره کردشناسی مثبتآموزش روانتوان به مؤثر می

درمانی است نگر رویکردی  در روانشناسی مثبتروان

طور و به صورت تجربی کسب کردهکه اعتبار خود را به

ها و هیجانات مثبت همراه است. خاص با ایجاد توانمندی

گرا با افزایش معنا در زندگی مراجعان روان درمانی مثبت

های روانی و افزایش شادکامی به تخفیف و تسکین آسیب

اعتقاد بر این نگر شناسی مثبتروان. در (12پردازد )می

افراد مشکالت  "ثابت نگهداشتن" نباید روی است که
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تا بتوانند شود ها کمک ، بلکه باید به آنمتمرکز شد

تری داشته باشند. این کاملتر و زندگی شادتر، غنی

رویکرد جدید معتقد است که افراد تمایل دارند خالق 

باشند، خودشان انتخاب کنند و بر محیط و شرایط تسلط 

شناسی مثبت با مطالعه و بررسی روان .(13) داشته باشند

های های شخصیتی و جنبههیجانات و ویژگی

همچون سالمت روانی بهزیستی  تریبینانهخوش

پردازد و تمرکز آن بر این است که زندگی انسان می

(. 14) رسدهایش میشود و به پتانسیلچگونه شکوفا می

جای درمان مشکالت های جدیدی که بهبا ظهور دیدگاه

های کید داشتند مدلأها تروانی بر پیشگیری از آن

بر ابعاد روانی مثبت مانند  سالمت روانی عمدتاً

رشد شخصی، بهزیستی و ارتقای  ،های انسانتوانایی

خوب بودن متمرکز شدند که باید تالش شود تا شرایط 

اجتماعی پشت پرده مشکالت روانی تصحیح شوند و به 

افرادی که در معرض خطر ابتال به مشکالت هیجانی 

  .(15) هستند کمک شود

های صورت گرفته افق در همین زمینه بررسی پژوهش

ورد مطالعه گشوده است. جدیدی را پیرامون موضوع م

 ندگرفتنتیجه در پژوهشی  (1398) و همکاران زارع

بر بهبود اختالل شناختی شناسی مثبت نگر آموزش روان

های گروه آزمودنیخفیف و ظرفیت حافظه کاری 

( 1398) و همکاران رتضوی. م(16) داشت آزمایش تأثیر

 نگرمثبت شناسیروان آموزش ندی نشان داددر تحقیق

-روانپذیری انعطاف و افزایش خودکارآمدی سبب

 شدهکنترل  گروه با در مقایسه آزمایش روهگ شناختی

( در پژوهشی 1398) جوانمرد و همکاران. (17) است

 پذیریمسئولیت بر نگرمثبت درمانیروان ندنتیجه گرفت

 مثبت تأثیر نوجوانان شناختیپذیری روانانعطاف و

نتیجه  ( در پژوهشی1397) و فتاحی عنبرا. (18) شتدا

 بر گرامثبت شناسیروان مداخله آموزش گرفتند که

 پذیری،انعطاف) اجرایی کارکردهای عملکرد ارتقاء

.  (19) بود اثربخش دانشجویان( فعال حافظه و بازداری

در اثر آموزش پژوهشی نشان داد در ( 1397) قاسمی

 در آزمایش گروه افرادنگر، شناسی مثبتمداخله روان

 نمرات آزمونپس مرحله در کنترل گروه با مقایسه

 کسب شناختیروان ناپذیریانعطاف ابعاد در بیشتری

 نتیجه( در پژوهشی 1396) فرنام و مددی. (20) ندکرد

افزایش  بر نگرمثبت شناسیروان هایآموزش ندگرفت

 .(21) داشت معناداری ثیرأت آموزاندانشکاری حافظه

Yilmaz & Arslan (2018 در )ندپژوهشی نشان داد 

و کیفیت نگر مثبتپس از آموزش مداخله روانشناسی 

به  آزمونگروه  هایآزمودنی عملکرد حافظه فعالمیزان 

 Roth در پژوهش .(22) طور معناداری افزایش پیدا کرد

-بعد از مداخله آموزشی روان داده شدنشان ( 2016)

گروه شناختی روان ناپذیریانعطافشناسی مثبت نگر، 

 در پژوهش .(23) آزمایش به طور معناداری افزایش یافت

Satici (2016 این نتیجه حاصل شد که آموزش )روان-

 آزمایش افزایش حافظه کاری گروه نگر درمثبت شناسی

گفت  توانیمبا توجه به موارد اشاره شده  (.24بود ) مؤثر

انجام این پژوهش از این نظر دارای اهمیت است که 

پذیری شناختی باال نقش وجود حافظه کاری و انعطاف

داشته باشد. از آن تواند میعملکرد افراد بهبود مؤثری در 

ای پیرامون متغیرهای مذکور در بین جایی که مطالعه

انجام  التحصیل دانشگاه فرهنگیان شهر تهرانبانوان فارغ

نسبت به اجرای پژوهش حاضر اقدام شد. نشده است، 

آموزش این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بنابراین 

کاری و نگر و تأثیر آن بر حافظهشناسی مثبتروان

التحصیل دانشگاه شناختی بانوان فارغ یریپذانعطاف

  فرهنگیان شهر تهران انجام شد.

 هاروشمواد و 

-پس-آزموننوع آزمایشی با طرح پیشپژوهش از این 

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری آن شامل تمامی 

دوره  1397و  1396های التحصیل سالفارغ بانوان 
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شناسی از دانشگاه فرهنگیان شهر کارشناسی رشته روان

بود. برای انتخاب جمعیت نمونه نفر  138تهران به تعداد 

در  مند به شرکتمذکور که عالقهبانوان نفر از  40تعداد 

گیری در دسترس انتخاب و مطالعه بودند به روش نمونه

نفر( و  20طور تصادفی در دو گروه آزمایشی )سپس به

-. برای جمعنفر( تقسیم و وارد مطالعه شدند 20کنترل )

 Danemanهای حافظه فعال ها از پرسشنامهآوری داده

& Carpenter (1980و پرسشنامه انعطاف ) پذیری

( استفاده 2010) Dennis & Vanderwalشناختی 

در  ایدقیقه 90 جلسه 10مدت شد. گروه آزمایش به

-درمانی با رویکرد روانمعرض مداخله آموزشی روان

حالی هیچگونه آموزشی نگر قرار گرفت. درشناسی مثبت

های آوری دادهبرای جمع برای گروه کنترل داده نشد.

شرح زیر استفاده و بسته آموزشی  هامورد نیاز از پرسشنامه

 شد:

 Danemanتوسط : این پرسشنامه حافظۀ فعالپرسشنامه 

& Carpenter (1980  )جمله  27شامل  ساخته شده و

صورت بخش دو بخش به به ششت جمال است.  این

ای، شش ای، پنج جملهای، چهار جملهای، سه جملهجمله

بندی شده است. هر کدام ای تقسیمای و هفت جملهجمله

ای تا این آزمون به ترتیب از بخش دو جمله یهابخش از

شود و ها خوانده میای برای آزمودنیهفت جمله بخش

ها ، که هر کدام بخش شود به اینها خواسته میاز آن

نامرتبط به یکدیگر هستند  جمالت نسبتا ً دشوار  و لشام

ـ 1: سپس دو کار زیر را انجام دهند گوش داده و 

که آیا جمله از نظر معنایی درست است یا تشخیص دهند 

برای . آخرین کلمۀ هر جمله را یادداشت کنند -2 ،خیر

های صحیح گذاری آزمون حافظۀ فعّال، تعداد پاسخنمره

کنند و سپس هر بخش را بر تعداد کل جمالت تقسیم می

آمده از هر بخش را با هم جمع کرده و بر  به دستعدد 

به  دست آمده نشان دهندۀ میزان  عدد  ،کنندیمدو تقسیم 

. ظرفیّت حافظۀ فعّال هر آزمودنی خواهد بود

Daneman & Carpenter (1980 ضریب پایایی )

با آزمون استعداد  آنهمبستگی  این ابزار را با استفاده از

 .(25) استمحاسبه کرده  59/0کالمی برابر  با   تحصیلی

پایایی ابزار ( 1391) جانه و همکارانهمچنین در تحقیق 

 87/0 وش کودرریچاردسونمذکور با استفاده از ر

 (. 5ه است )محاسبه شد

این پرسشنامه توسط پذیری شناختی: انعطافپرسشنامه 

Dennis & Vanderwal (2010 ساخته شده و از )

سیار ای شامل؛ بسیار موافقم تا بدرجه 7سؤال در طیف  20

دارای سه مخالفم تشکیل شده است. پرسشنامه مذکور 

های سخت ( میل به درک موقعیت1خرده مؤلفه شامل؛ 

( توانایی درک 2های قابل کنترل، عنوان موقعیتبه

 چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار

رای بحل جایگزین ( توانایی ایجاد چندین راه3ها و انسان

 & Dennis باشد.های سخت میموقعیت

Vanderwal (2010 )ایایی این پرسشنامه را از طریق پ

پذیری و آلفای کرونباخ برای کل مقیاس، ادراک کنترل

 84/0و  91/0، 91/0های مختلف به ترتیب ادراک گزینه

مرادزاده و پیرخائفی . همچنین (26) اندگزارش کرده

پژوهشی پایایی کل پرسشنامه مذکور را با در ( 1396)

های خرده مقیاسو  74/0استفاده از آلفای کرونباخ 

های مختلف و پذیری، ادراک گزینهادراک کنترل

سبه محا 57/0و  72/0، 55/0ادراک توجیه رفتار به ترتیب 

 . (11) اندکرده

نگر: این برنامه درمانی مثبتشناسی رواندرمان مبتنی بر 

( ساخته شده و 2006) Seligman & Rashidتوسط 

جلسات در مدت باشد که هر یک از جلسه می 8دارای 

(. خالصه 14شود )دقیقه آموزش داده می 90زمان 

نگر در جدول مثبتشناسی رواندرمان رویکرد  جلسات

 آمده است. 1
  نگرشناسی مثبتدرمان مبتنی بر روان خالصه جلسات آموزش :1 جدول

 مدت اجرا جلسهموضوع  جلسه
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 اول
و آموزش  اندیشی، فواید آن، توضیحاتی در مورد قوانین گروه و توضیحاتی در خصوص مثبترابطه یبرقرار

 بکارگیری عبارات تأکیدی مثبت
 دقیقه 90

 دوم
در تداوم  ها و نقش کنترل صحیح احساسات و هیجانات مثبت و منفی و نقش آنآموزش مهارت شناسایی هیجان

 زندگیشادی در 
 دقیقه 90

 سوم
ها این توانمندی هایی کههای آنان و موقعیتهای بالقوه اعضا و بررسی نقاط ضعف و توانمندیشناسایی توانایی

 عهد و معناتهای خاص در مسیر منتهی به شادکامی: لذت، ها کمک کرده است، رشد توانمندیدر گذشته به آن
 دقیقه 90

 دقیقه 90 آموزش مهارت مقابله با استرسمرور جلسات گذشته و  چهارم

 پنجم
آموزش قدردانی و فواید قدردانی از دیگران در آرامش روحی، قدردانی ابزار قدرتمندی برای تبدیل خشم و 

 ها، رها شدن از کینه و نفرتناراحتی به احساسات خنثی یا حتی مثبت، ایجاد تفکر مثبت در شداید و ناگواری
 دقیقه 90

 دقیقه 90 های طوالنی مدت و کوتاه مدتگذارییافتن معنا در زندگی به اعضا و تشویق به تفکر در مورد هدف آموزش ششم

 دقیقه 90 آموزش و آشنایی با باورهای منفی و مخرب جهت تداوم بخشیدن به شادی و نشاط و حفظ آن هفتم

 هشتم
بر داشتن تغذیه سالم و ورزش در برنامه های مثبت خود و دیگران، تأکید مرور جلسات گذشته، کشف ویژگی

 روزانه جهت رضایتمندی از زندگی
 دقیقه 90

 

های این پژوهش در بخش توصیفی با استفاده از داده

شد. در بخش  تحلیلو انحراف استاندارد  نمیانگی

ز اها استنباطی نیز ابتدا برای بررسی نرمال بودن داده

ها جایی که دادهه شد. از آناستفاد ویلک -شاپیروآزمون 

یل ز آزمون تحلنرمال بودند برای تجزیه و تحلیل آماری ا

در ضمن شد. انجام  05/0با سطح معناداری کوواریانس 

 Spss-24افزار کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم

 تجزیه و تحلیل گردید.

 هایافته

-التحصیل سالفارغ اندختررا مطالعه این های آزمودنی

شناسی از دوره کارشناسی رشته روان 1397و  1396های 

میانگین و  .دانشگاه فرهنگیان شهر تهران تشکیل دادند

 14/24  ±15/0ها در گروه آزمایش انحراف معیار سن آن

سال بود. همچنین  27/24  ±19/0کنترل  سال و در گروه

میانگین و انحراف معیار سابقه کاری آنان در گروه 

  ±22/0سال و در گروه کنترل  40/2  ±25/0آزمایش 

 سال بود 31/2

 نتایج میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش :2 جدول

 

 متغیر

 

 گروه

 آزمونپس آزمونیشپ

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین
 

 حافظه فعال
 055/0 410/0 312/0 291/0 آزمایش

 253/0 295/0 261/0 284/0 کنترل
 

 پذیری شناختیانعطاف
 470/7 333/103 451/11 000/75 آزمایش

 253/8 600/66 904/8 000/66 کنترل
 

دهد میانگین نمرات یمنشان  2های جدول یافته

های آزمایش در هر دو متغیر حافظه فعال گروه آزمونپس

ها آزمون آنیشپپذیری شناختی نسبت به و انعطاف

افزایش یافت. در همین رابطه بین میانگین نمرات 

گروه کنترل در هر دو  آزمونیشپبا نمرات  آزمونپس

 مشاهده نشد. یتوجهقابلمتغیر یاد شده، تفاوت 

قبل از استفاده از آزمون تحلیل استنباطی تحلیل 

های آن اقدام شد. کوواریانس، نسبت به بررسی مفروضه

های بررسی بنابراین ابتدا وضعیت نرمال بودن توزیع داده
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ویلک برای  -شاپیرونشان داد که مقدار نتیجه آزمون شد. 

توزیع دهنده که نشان بود 05/0متغیر بزرگتر از دو هر 

به منظور بررسی مفروضه بود. متغیرها بین ها در داده

-همگنی ماتریس واریانس و کوواریانس، آزمون ام

 با توجهداد آزمون نشان نتایج این  باکـس انجام گرفت.

-چون سطح معنی، Sig= 063/0دار نبودن مقدار به معنی

شرط همگنی  ،بدست آمد 05/0از بزرگتر داری 

بود. همچنین اریانس برقرار وکو -های واریانسماتریس

آزمون لوین جهت بررسی همگنی F  آمارهنتایج 

 برای پژوهش هایگروه در متغیرها خطای هایواریانس

پذیری انعطافو ( <258/0P) حافظه فعال هایمتغیر

از سوی دیگر نتایج . نبود دارمعنی( <299/0P)شناختی 

که سطوح داد نشان کوواریانس داری تحلیل آزمون معنی

ها قابلیت استفاده از تحلیل معناداری همه آزمون

که در داد شمارد. این نتایج نشان کوواریانس را مجاز می

حداقل از آزمون های مورد مطالعه در مرحله پسگروه

نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد 

(001/0>P ،234/57=F ،669/0)المبدای ویلکز= .

مجذور اتا )که در واقع مجذور ضریب همبستگی بین 

که داد متغیرهای وابسته و عضویت گروهی است( نشان 

گروه با توجه به متغیرهایی وابسته در  دوتفاوت بین 

درصد  669/0مجموع معنادار است و میزان این تفاوت 

 دودرصد واریانس مربوط به اختالف بین  66است. یعنی 

 اینباشد. گروه ناشی از تأثیر متقابل متغیرهای وابسته می

 این خطای هایواریانسدهنده همگنی  نشان هایافته

د.بو هاگروه در هامتغیر
 حافظه فعالنگر بر درمانی مثبتروانآموزش نتایج تحلیل کوواریانس جهت تعیین اثربخشی : 3 جدول

منبع 
 تغییرات

 تغیر وابستهم
 مجموع

 مجذورات

درجه 
 آزادی

 نیانگیم
 مجذورات

F p- value 
ضریب 

 اتا

توان 
 آماری

 000/1 651/0 001/0 668/46 061/0 1 061/0 حافظه فعال گروه

دهد با کنترل یمنشان  3 ی جدولهادادهی که طورهمان

، ˂001/0Pآزمون، بین نمره حافظه فعال )یشپنمرات 

668/46 =F در دو گروه آزمایش = اندازه اثر 651/0 و )

آموزش یعنی ؛ داری مشاهده شدیمعنو کنترل تفاوت 

باعث افزایش نمره حافظه فعال در روان درمانی مثبت نگر 

درصد  65توانسته است  وشده یشآزماگروه  آزمونپس

توان گفت یمبنابراین ؛ واریانس متغیر وابسته را تبیین کند

 مؤثر است.آموزش روان درمانی مثبت نگر بر حافظه فعال 

 پذیری شناختینگر بر انعطافدرمانی مثبتآموزش روان. نتایج تحلیل کوواریانس جهت تعیین اثربخشی 4جدول 

منبع 
 تغییرات

 تغیر وابستهم
 مجموع

 مجذورات
درجه 
 آزادی

 نیانگیم
 مجذورات

F p- value 
ضریب 

 اتا

توان 
 آماری

 000/1 860/0 001/0 460/153 910/6637 1 910/6637 انعطاف پذیری شناختی گروه

دهد با کنترل یمنشان  4 ی جدولهادادهی که طورهمان

پذیری شناختی انعطافآزمون، بین نمره یشپنمرات 

(001/0P˂ ،460/153 =F در دو = اندازه اثر 860/0 و )

؛ داری مشاهده شدیمعنگروه آزمایش و کنترل تفاوت 

باعث افزایش نمره نگر درمانی مثبتروانآموزش یعنی 

شده یشآزماگروه  آزمونپسدر پذیری شناختی انعطاف

درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین  86توانسته است  و

-درمانی مثبتآموزش روانتوان گفت یمبنابراین ؛ کند

 مؤثر است. پذیری شناختی نگر بر انعطاف
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 اثر بخشی آموزش روان شناسی..
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 گیری نتیجهبحث و 

-شناسی مثبتروانآموزش اثربخشی این مطالعه با هدف 

پذیری شناختی کاری و انعطافنگر و تأثیر آن بر حافظه

انجام  التحصیل دانشگاه فرهنگیان شهر تهرانبانوان فارغ

باعث نگر درمانی مثبتآموزش رواننتایج نشان داد شد. 

گروه  آزمونپسافزایش نمره حافظه فعال در 

درصد واریانس متغیر  65توانسته است  وشده یشآزما

زارع و های این یافته با نتایج پژوهش وابسته را تبیین کند.

 & Yilmaz(، 21)(، فرنام و مددی 16)همکاران 

Arslan (22)  وSatici (24)  همسو است. در تبیین این

 به دارد فعال اشاره حافظه اصطالحتوان گفت یافته می

 سازی موقتذخیره و دستکاری مسئول که سیستمی

 کاری فضای یک عنوان به آن اطالعات است. کارکرد

برای  پذیرانعطاف طور به تواندکه می است ذهنی

 به نیاز هم که روزانه شناختی هایاز فعالیت حمایت

 قرار استفاده مورد سازی،ذخیره هم و دارد پردازش

 مهم شناختی فرایندهای از یکی این حافظه. (3) دبگیر

. حافظه (6) باشدمی یادگیری و تفکر که زیربنای است

 موقت ذخیره و پردازش که سیستمی است فعال )کاری(

 سطح عملکردهای برای و دارد عهده بر را اطالعات

 توانایی. حافظه کاری ضروری است نیز شناختی باالی

 تکالیف دادن انجام حین ذهن در اطالعات نگهداری

 برای قبلی هایاز تجربه استفاده توانایی است. پیچیده

 برای مسئله حل راهبردهای از استفاده و فعلی موقعیت

 کاری . حافظه(4) دارد ارتباط کاریحافظه  با نیز آینده

 در دارد اطالعات موقت اندوزش و توجه به نیاز گذرا

 دستکاری به نیاز اجرایی کارکرد کاریحافظه که حالی

که کلیه ابعاد توجه به آنبا  .دارد اطالعات آن بیشتر ذهنی

بشر وابسته به حافظه است افرادی که قادر به  زندگی

سازی و یا بازیابی اطالعات نیستند، رمزگذاری، ذخیره

برای ادامه حیات باید به دیگران وابسته باشند. یادگیری 

متکی بر توانایی حافظه است. حتی افرادی که دارای 

از منابع حافظه خود ظرفیت طبیعی حافظه هستند نیز باید 

. (5) درستی استفاده کنند منظور یادگیری صحیح بهبه

ای است که در تمام دوران زندگی و کاری حافظهحافظه

ها از سنین کودکی تا بزرگسالی مورد نیاز در بیشتر فعالیت

است. در تمامی عملکردهای شناختی، جهت فهم زبان 

های مسأله و عملکردشنیداری، نوشتاری، جهت حل

ای در ریاضی این نوع حافظه به کار رفته و نقش عمده

توان گفت که نوع . می(16) زندگی و عملکرد دارد

رود. بدون این کار میحافظه در تمامی اعمال هوشیاری به

پذیر حافظه و یا اختالل در آن زندگی عادی فرد آسیب

ای بر کاری اثرات منفی عمدهشود. نقص در حافظهمی

های حل مسأله مختلف شناختی همچون مهارت هایجنبه

و درک مطلب دارد چرا که فرد قادر نخواهد بود 

الوقوع در اطالعات الزم را جهت هدایت عملکرد قریب

حل مناسب آن را ذهن خود نگهداری کند و تا یافتن راه

. حافظه کاری با توانایی استفاده از (3) دستکاری نماید

یت فعلی و استفاده از های قبلی برای موفقتجربه

راهبردهای حل مسأله برای آینده ارتباط دارد. 

کاری گذرا نیاز به توجه و اندوزش موقت حافظه

 .(24) اطالعات دارد

در بخش دیگری از این مطالعه نتایج نشان داد آموزش 

مؤثر پذیری شناختی نگر بر انعطافدرمانی مثبتروان

رتضوی و همکاران م هایاین یافته با نتایج پژوهش است.

(،  19(، عنبرا و فتاحی )18(، جوانمرد و همکاران )17)

همسو است. در  et al  Roth (23) &( و20)قاسمی 

پذیری ممکن است انعطافتوان گفت تبیین این یافته می

به انسان اجازه بدهند تا با تغییر موقعیت سازگار شود و 

-بیابند. انعطافهایی برای روبرو شدن با مشکالت حلراه

پذیری به توانایی افراد در تغییر موقعیت به شیوه انطباقی 

منظور درگیر شدن موفق در رفتار هدفمند اطالق به

پیشانی و  قشر پذیری در. نابهنجاری انعطاف(10) شودمی

قشری  هایارتباط متراکم بین قشر پیشانی با دیگر بخش

های پذیری دستورالعملانعطاف .و زیر قشری رابطه دارد
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ای هستند که مسئول قابلیت افراد برای کننده هدایت

یافته، راهبردی، های هدفمند، سازمانشرکت در فعالیت

ها، تنظیمی، پردازش معطوف به هدف، ادراکخود

 پذیریعالوه انعطاف. به(7) استها ها و فعالیتهیجان

کنترل  ناپذیر از سیستم نظارت هستند که برایجدایی

رفتارها و اجازه دادن به افراد برای شرکت در رفتارهای 

پذیری  شامل باالترین کنند. انعطافهدفمند کار می

عملکرد شناختی است که برای رفتار هدفمند الزم و 

 پذیری درعملکرد افراد در انعطاف. (18) ضروری است

له مبتنی أبافت تحصیلی شامل فرایندهای مرتبط با حل مس

سازد آموزان را قادر میریزی هست که دانشرنامهبر ب

صورت منطقی اهداف مناسب برای خود اتخاذ کنند به

استدالل کنند، قادر به مشخص کردن رابطه بین علت و 

تری نشان نهایت رفتار تحصیلی منظم معلول باشد و در

پذیری  نقش محوری در مدیریت . انعطاف(9) دهند

دارند و این امکان را  عهدهزندگی روزانه یک شخص بر 

های طور مناسبی به محرککنند تا بهبرای فرد فراهم می

 محیطی پاسخ داده و با محیط اطرافشان سازگار گردند

. این فرایندها با قشر جلوی پیشانی مرتبط شده که این (7)

ترین قسمت عصبی است که در رفتار بخش مهم

ل و دستیابی به پذیری افکار و اعماسازگارانه، انعطاف

ها آسیب ببیند فرد قادر هدف نقش دارد. وقتی این قسمت

به مراقبت از خود و روابط اجتماعی کارآمد نیست. 

انعطاف پذیری، توجه، حافظه، پردازش بینایی و شنوایی 

های نیاز برای یادگیری موضوعهای پیشجمله مهارت از

 . (11) درسی است که کودکان به آن نیاز دارند

توان به هایی روبرو بود که میین پژوهش با محدودیتا

 ناشی تغییرات پیگیری عدمموارد زیر اشاره کرد: الف( 

کمبود زمان و قرار گرفتن در شرایط  دلیلبه آموزش از

نداد. ب(  را مطالعات پیگیری اجرای اجازه بیماری کرونا

موفق به پیدا کردن ، پژوهشگر با وجود تالش بسیار

به طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد،  پژوهشی که

 فارغ التحصیلبانوان این پژوهش صرفاً در جامعه ج(  .نشد

در دوره کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان  97و  96سال 

یاد های به منظور رفع محدودیتشهر تهران انجام شد. 

های در پژوهش( 1 گردد:پیشنهادهای زیر ارائه می شده،

بعدی به جهت آگاهی از میزان پایداری نتایج، از آزمون 

حافظه به جهت اهمیت موضوع ( 2پیگیری استفاده شود. 

سازی غنیدر راستای و  پذیری شناختیفعال و انعطاف

هایی نظیر آموزش و پرورش پیشینه مطالعاتی، سازمان

 قرار دهند.انجام هایی را در اولویت انجام چنین پژوهش

التحصیالن معلمان پسر و فارغمشابه این پژوهش برای ( 3

 نیز اجرا گردد.های تحصیلی و نیز سایر شهرها سایر رشته

 تشکر و قدردانی

نامه کارشناسی ارشد با کد این مطالعه حاصل پایان

شناسی است. از در رشته روان 97122361013تصویب 

ها که در انجام این پژوهش همکاری تمامی آزمودنی

  شود.داشتند، تشکر و قدردانی می
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