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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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Farhangian University
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چکیده
زمینه و هدف :امروزه کار اصلی روانشناسی مثبتگرا ) (Positive Psychologyاندازهگیری ،فهمیدن و سپس بنا کردن
توانمندیها در انسانها ،ایجاد فضیلتهای اجتماعی و در نهایت کمک برای هدایت شخص به سمت یک زندگی بهتر است .پژوهش
حاضر با هدف اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتنگر و تأثیر آن بر حافظهکاری و انعطافپذیری شناختی بانوان فارغالتحصیل
دانشگاه فرهنگیان شهر تهران انجام شد.
مواد و روشها :نوع این پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری آن شامل تمامی بانوان
فارغالتحصیل سالهای  1396و  1397دوره کارشناسی رشته روانشناسی از دانشگاه فرهنگیان شهر تهران به تعداد  138نفر بود .برای
انتخاب جمعیت نمونه تعداد  40نفر از بانوان مذکور که عالقهمند به شرکت در مطالعه بودند به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
و سپس بهطور تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 20نفر) و کنترل ( 20نفر) تقسیم و وارد مطالعه شدند .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامههای حافظه فعال و انعطافپذیری شناختی استفاده شد .گروه آزمایش بهمدت  10جلسه  90دقیقهای در معرض مداخله
آموزشی رواندرمانی با رویکرد روانشناسی مثبتنگر قرار گرفت .درحالی هیچگونه آموزشی برای گروه کنترل داده نشد .برای
تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس و از نرمافزار  Spss24استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش بسته رواندرمانی مثبتنگر بر حافظه فعال مؤثر بود ( .)P˂0/001عالوه بر این ،آموزش بسته
رواندرمانی مثبتنگر بر انعطافپذیری شناختی مؤثر بود (.)P˂0/001
نتیجهگیری :بر اساس نتایج یافتههای این پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد که استفاده از بسته آموزشی تدوین شده روانشناسی
مثبتنگر بهعنوان روشی کارآمد برای افزایش حافظهکاری و انعطافپذیری شناختی محسوب می شود.
واژگان کلیدی :روانشناسی مثبتنگر ،حافظهکاری ،انعطافپذیری شناختی ،بانوان ،دانشگاه فرهنگیان
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زهرا زارع ،1فریبرز درتاج ،*2کامران شیوندی
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فریبرز در تاج

دانشگاه فرهنگیان از جمله دانشگاههایی است که با هدف

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

تأمین نیرو ،تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت

رفتارهایی که در راستای ارزشهای فردی باشند ،سبب

آموزش و پرورش تأسیس شده است .معلمان در ایجاد

میشود که فرد احساس بیمعنایی در زندگی شخصی و

سالمت روانی دانشآموزان نقش مؤثری دارند ،زیرا نفوذ

اجتماعیاش داشته و یا زندگیاش را سراسر درد و رنج

آنان در بین دانشآموزان نسبت به سایر اطرافیان در سطح

احساس کند .همچنین دارا بودن انعطافپذیری شناختی

باالتری قرار داشته و این موضوع تأثیرپذیری بیشتری را

سبب میشود که فرد عالوه بر رفتارهای ارزشمندانه

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

دارای تعهد در عمل نیز باشد ( .)8انعطافپذیری شناختی

انضباط دادن به رفتارهای دانشآموزان دارد ،امری بدیهی

در افزایش کیفیت عملکرد معلمان نقش مؤثری دارد.

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

انعطافپذیری شناختی بهعنوان آگاهی شخص از

معلمان ،افزایش حافظهکاری است .اصطالح حافظهفعال

متفاوت بودن انطباق با شرایط جدید و احساس شایستگی

(کاری) به سیستمی که مسئول دستکاری و ذخیرهسازی

داشتن تعریف شده است ( .)9انعطافپذیری شناختی به

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

معنای ایجاد توانایی در انتخاب عملی است که در بین

عنوان یک فضای کاری ذهنی است که میتواند به طور

گزینههای مختلف مناسبتر باشند و نه انجام عملی که

انعطافپذیری برای حمایت از فعالیتهای شناختی

تنها جهت اجتناب از افکار ،احساسات ،خاطرهها یا امیال

روزانه که هم نیاز به پردازش دارد و هم ذخیرهسازی،

آزار دهنده باشد .از آنجاییکه انسان برای حیات و

مورد استفاده قرار بگیرد .این حافظه یکی از فرایندهای

داشتن یک زندگی رضایتبخش و موفق ،ناگزیر است

شناختی مهم است که زیربنای تفکر و یادگیری میباشد

توان سازگاری خود را در ابعاد مختلف شخصی،

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

خانوادگی و اجتماعی باال ببرد ،در این میان سازگار

ذخیره موقت اطالعات را بر عهده دارد و برای

شدن با محیط مهمترین فعالیت محسوب میشود (.)10

عملکردهای سطح باالی شناختی نیز ضروری است (.)4

داشتن انعطافپذیری شناختی باال از نشانههای سبک

حافظه کاری توانایی نگهداری اطالعات در ذهن حین

زندگی سالم و سازگاری باالی فرد در رفتار و منش در

انجام دادن تکالیف پیچیده است .توانایی استفاده از

ارتباط با محیط زندگیاش است (.)11

تجربههای قبلی برای موقعیت فعلی و استفاده از

برای توسعه حافظهکاری و انعطافپذیری شناختی از

راهبردهای حل مسأله برای آینده نیز با حافظهکاری

روشهای مختلفی استفاده میشود .از جمله روشهای

ارتباط دارد .حافظه کاری گذرا نیاز به توجه و

مؤثر میتوان به آموزش روانشناسی مثبتنگر اشاره کرد.

ذخیرهسازی موقت اطالعات دارد ،درحالیکه

روانشناسی مثبتنگر رویکردی در رواندرمانی است

حافظهکاری کارکرد اجرایی نیاز به دستکاری ذهنی

که اعتبار خود را بهصورت تجربی کسب کرده و بهطور

بیشتر آن اطالعات دارد ( .)5کارکردهای اجرایی شامل

خاص با ایجاد توانمندیها و هیجانات مثبت همراه است.

مؤلفههای متعدد از جمله خودگردانی ،بازداری ،برنامه-

روان درمانی مثبتگرا با افزایش معنا در زندگی مراجعان

ریزی ،کنترل تکانه ،حافظهکاری و انعطافپذیری

به تخفیف و تسکین آسیبهای روانی و افزایش شادکامی

شناختی است (.)6

میپردازد ( .)12در روانشناسی مثبتنگر اعتقاد بر این
است که نباید روی "ثابت نگهداشتن" مشکالت افراد
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مقدمه

انعطافپذیری شناختی رفتارهایی هستند که مبنای آنها،

اثر بخشی آموزش روان شناسی…

زندگی شادتر ،غنیتر و کاملتری داشته باشند .این

قاسمی ( )1397در پژوهشی نشان داد در اثر آموزش

رویکرد جدید معتقد است که افراد تمایل دارند خالق

مداخله روانشناسی مثبتنگر ،افراد گروه آزمایش در

باشند ،خودشان انتخاب کنند و بر محیط و شرایط تسلط

مقایسه با گروه کنترل در مرحله پسآزمون نمرات

داشته باشند ( .)13روانشناسی مثبت با مطالعه و بررسی

بیشتری در ابعاد انعطافناپذیری روانشناختی کسب

هیجانات و ویژگیهای شخصیتی و جنبههای

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

خوشبینانهتری همچون سالمت روانی بهزیستی

گرفتند آموزشهای روانشناسی مثبتنگر بر افزایش

میپردازد و تمرکز آن بر این است که زندگی انسان

حافظهکاری دانشآموزان تأثیر معناداری داشت (.)21

چگونه شکوفا میشود و به پتانسیلهایش میرسد (.)14

 )2018( Yilmaz & Arslanدر پژوهشی نشان دادند

با ظهور دیدگاههای جدیدی که بهجای درمان مشکالت

پس از آموزش مداخله روانشناسی مثبتنگر کیفیت و

روانی بر پیشگیری از آنها تأکید داشتند مدلهای

میزان عملکرد حافظه فعال آزمودنیهای گروه آزمون به

سالمت روانی عمدتاً بر ابعاد روانی مثبت مانند

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

تواناییهای انسان ،رشد شخصی ،بهزیستی و ارتقای

( )2016نشان داده شد بعد از مداخله آموزشی روان-

خوب بودن متمرکز شدند که باید تالش شود تا شرایط

شناسی مثبت نگر ،انعطافناپذیری روانشناختی گروه

اجتماعی پشت پرده مشکالت روانی تصحیح شوند و به

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

افرادی که در معرض خطر ابتال به مشکالت هیجانی

 )2016( Saticiاین نتیجه حاصل شد که آموزش روان-

هستند کمک شود (.)15

شناسی مثبتنگر در افزایش حافظه کاری گروه آزمایش

در همین زمینه بررسی پژوهشهای صورت گرفته افق

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

جدیدی را پیرامون موضوع مورد مطالعه گشوده است.

انجام این پژوهش از این نظر دارای اهمیت است که

زارع و همکاران ( )1398در پژوهشی نتیجه گرفتند

وجود حافظه کاری و انعطافپذیری شناختی باال نقش

آموزش روانشناسی مثبت نگر بر بهبود اختالل شناختی

مؤثری در بهبود عملکرد افراد میتواند داشته باشد .از آن

خفیف و ظرفیت حافظه کاری آزمودنیهای گروه

جایی که مطالعهای پیرامون متغیرهای مذکور در بین

آزمایش تأثیر داشت ( .)16مرتضوی و همکاران ()1398

بانوان فارغالتحصیل دانشگاه فرهنگیان شهر تهران انجام

در تحقیقی نشان دادند آموزش روانشناسی مثبتنگر

نشده است ،نسبت به اجرای پژوهش حاضر اقدام شد.

سبب افزایش خودکارآمدی و انعطافپذیری روان-

بنابراین این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش

شناختی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده

روانشناسی مثبتنگر و تأثیر آن بر حافظهکاری و

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

انعطافپذیری شناختی بانوان فارغالتحصیل دانشگاه

نتیجه گرفتند رواندرمانی مثبتنگر بر مسئولیتپذیری

فرهنگیان شهر تهران انجام شد.

و انعطافپذیری روانشناختی نوجوانان تأثیر مثبت
داشت ( .)18عنبرا و فتاحی ( )1397در پژوهشی نتیجه
گرفتند که آموزش مداخله روانشناسی مثبتگرا بر
ارتقاء عملکرد کارکردهای اجرایی (انعطافپذیری،
4

مواد و روشها
این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون-پس-
آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری آن شامل تمامی
بانوان فارغالتحصیل سالهای  1396و  1397دوره

فصلنامه پرستاری مامایی و پیراپزشکی ،دوره هفتم ،شماره یک ،تابستان 1400

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 21:29 +0330 on Wednesday December 1st 2021

متمرکز شد ،بلکه باید به آنها کمک شود تا بتوانند

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

فریبرز در تاج

تهران به تعداد  138نفر بود .برای انتخاب جمعیت نمونه

 )1980( Daneman & Carpenterضریب پایایی

تعداد  40نفر از بانوان مذکور که عالقهمند به شرکت در

این ابزار را با استفاده از همبستگی آن با آزمون استعداد

مطالعه بودند به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و

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

سپس بهطور تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 20نفر) و

همچنین در تحقیق جانه و همکاران ( )1391پایایی ابزار

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

مذکور با استفاده از روش کودرریچاردسون 0/87

آوری دادهها از پرسشنامههای حافظه فعال Daneman

محاسبه شده است (.)5

 )1980( & Carpenterو پرسشنامه انعطافپذیری

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی :این پرسشنامه توسط

شناختی  )2010( Dennis & Vanderwalاستفاده

 )2010( Dennis & Vanderwalساخته شده و از

شد .گروه آزمایش بهمدت  10جلسه  90دقیقهای در

 20سؤال در طیف  7درجهای شامل؛ بسیار موافقم تا بسیار

معرض مداخله آموزشی رواندرمانی با رویکرد روان-

مخالفم تشکیل شده است .پرسشنامه مذکور دارای سه

شناسی مثبتنگر قرار گرفت .درحالی هیچگونه آموزشی

خرده مؤلفه شامل؛  )1میل به درک موقعیتهای سخت

برای گروه کنترل داده نشد .برای جمعآوری دادههای

بهعنوان موقعیتهای قابل کنترل )2 ،توانایی درک

مورد نیاز از پرسشنامهها و بسته آموزشی شرح زیر استفاده

چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار

شد:

انسانها و  )3توانایی ایجاد چندین راهحل جایگزین برای

پرسشنامه حافظۀ فعال :این پرسشنامه توسط Daneman

موقعیتهای

 )1980( & Carpenterساخته شده و شامل  27جمله

 )2010( Vanderwalپایایی این پرسشنامه را از طریق

است .این جمالت به شش بخش بهصورت بخش دو

آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ،ادراک کنترلپذیری و

جملهای ،سه جملهای ،چهار جملهای ،پنج جملهای ،شش

ادراک گزینههای مختلف به ترتیب  0/91 ،0/91و 0/84

جملهای و هفت جملهای تقسیمبندی شده است .هر کدام

گزارش کردهاند ( .)26همچنین مرادزاده و پیرخائفی

از بخشهای این آزمون به ترتیب از بخش دو جملهای تا

( )1396در پژوهشی پایایی کل پرسشنامه مذکور را با

بخش هفت جملهای برای آزمودنیها خوانده میشود و

استفاده از آلفای کرونباخ  0/74و خرده مقیاسهای

از آنها خواسته میشود به این بخشها  ،که هر کدام

ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینههای مختلف و

شامل جمالت نسبتا ً دشوار و نامرتبط به یکدیگر هستند

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

گوش داده و سپس دو کار زیر را انجام دهند1 :ـ

کردهاند (.)11

تشخیص دهند که آیا جمله از نظر معنایی درست است یا

درمان مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر :این برنامه درمانی

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

توسط  )2006( Seligman & Rashidساخته شده و

نمرهگذاری آزمون حافظۀ فعّال ،تعداد پاسخهای صحیح

دارای  8جلسه میباشد که هر یک از جلسات در مدت

هر بخش را بر تعداد کل جمالت تقسیم میکنند و سپس

زمان  90دقیقه آموزش داده میشود ( .)14خالصه

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

جلسات رویکرد درمان روانشناسی مثبتنگر در جدول

دو تقسیم میکنند ،عدد به دست آمده نشان دهندۀ میزان

 1آمده است.

سخت

میباشد.

&

Dennis

جدول  :1خالصه جلسات آموزش درمان مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر
جلسه

موضوع جلسه

مدت اجرا
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کارشناسی رشته روانشناسی از دانشگاه فرهنگیان شهر

ظرفیّت حافظۀ فعّال هر آزمودنی خواهد بود.

فریبرز در تاج
اول
دوم

چهارم
پنجم

بکارگیری عبارات تأکیدی مثبت
آموزش مهارت شناسایی هیجانها و نقش کنترل صحیح احساسات و هیجانات مثبت و منفی و نقش آن در تداوم
شادی در زندگی
شناسایی تواناییهای بالقوه اعضا و بررسی نقاط ضعف و توانمندیهای آنان و موقعیتهایی که این توانمندیها
در گذشته به آنها کمک کرده است ،رشد توانمندیهای خاص در مسیر منتهی به شادکامی :لذت ،تعهد و معنا
مرور جلسات گذشته و آموزش مهارت مقابله با استرس

 90دقیقه
 90دقیقه
 90دقیقه

آموزش قدردانی و فواید قدردانی از دیگران در آرامش روحی ،قدردانی ابزار قدرتمندی برای تبدیل خشم و
ناراحتی به احساسات خنثی یا حتی مثبت ،ایجاد تفکر مثبت در شداید و ناگواریها ،رها شدن از کینه و نفرت

 90دقیقه

ششم

آموزش یافتن معنا در زندگی به اعضا و تشویق به تفکر در مورد هدفگذاریهای طوالنی مدت و کوتاه مدت

 90دقیقه

هفتم

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

 90دقیقه

هشتم

مرور جلسات گذشته ،کشف ویژگیهای مثبت خود و دیگران ،تأکید بر داشتن تغذیه سالم و ورزش در برنامه
روزانه جهت رضایتمندی از زندگی

 90دقیقه

دادههای این پژوهش در بخش توصیفی با استفاده از

آزمودنیهای این مطالعه را دختران فارغالتحصیل سال-

میانگین و انحراف استاندارد تحلیل شد .در بخش

های  1396و  1397دوره کارشناسی رشته روانشناسی از

استنباطی نیز ابتدا برای بررسی نرمال بودن دادهها از

دانشگاه فرهنگیان شهر تهران تشکیل دادند .میانگین و

آزمون شاپیرو -ویلک استفاده شد .از آنجایی که دادهها

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

نرمال بودند برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل

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

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

میانگین و انحراف معیار سابقه کاری آنان در گروه

کلیه عملیات آماری با استفاده از نرمافزار Spss-24

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

تجزیه و تحلیل گردید.

 2/31سال بود

یافتهها
جدول  :2نتایج میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
پیشآزمون
متغیر
حافظه فعال
انعطافپذیری شناختی

پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

0/291

0/312

0/410

0/055

کنترل

0/284

0/261

0/295

0/253

آزمایش

75/000

11/451

103/333

7/470

کنترل

66/000

8/904

66/600

8/253

یافتههای جدول  2نشان میدهد میانگین نمرات

پسآزمون با نمرات پیشآزمون گروه کنترل در هر دو

پسآزمون گروههای آزمایش در هر دو متغیر حافظه فعال

متغیر یاد شده ،تفاوت قابلتوجهی مشاهده نشد.

و انعطافپذیری شناختی نسبت به پیشآزمون آنها

قبل از استفاده از آزمون تحلیل استنباطی تحلیل

افزایش یافت .در همین رابطه بین میانگین نمرات

کوواریانس ،نسبت به بررسی مفروضههای آن اقدام شد.
بنابراین ابتدا وضعیت نرمال بودن توزیع دادههای بررسی
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سوم

برقراری رابطه  ،توضیحاتی در مورد قوانین گروه و توضیحاتی در خصوص مثبتاندیشی ،فواید آن و آموزش

 90دقیقه

فریبرز در تاج

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

کوواریانس را مجاز میشمارد .این نتایج نشان داد که در

دادهها در بین متغیرها بود .به منظور بررسی مفروضه

گروههای مورد مطالعه در مرحله پسآزمون حداقل از

همگنی ماتریس واریانس و کوواریانس ،آزمون ام-

نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد

باکـس انجام گرفت .نتایج این آزمون نشان داد با توجه

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

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

مجذور اتا (که در واقع مجذور ضریب همبستگی بین

داری بزرگتر از  0/05بدست آمد ،شرط همگنی

متغیرهای وابسته و عضویت گروهی است) نشان داد که

ماتریسهای واریانس -کوواریانس برقرار بود .همچنین

تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهایی وابسته در

نتایج آماره  Fآزمون لوین جهت بررسی همگنی

مجموع معنادار است و میزان این تفاوت  0/669درصد

واریانسهای خطای متغیرها در گروههای پژوهش برای

است .یعنی  66درصد واریانس مربوط به اختالف بین دو

متغیرهای حافظه فعال ( )P>0/258و انعطافپذیری

گروه ناشی از تأثیر متقابل متغیرهای وابسته میباشد .این

شناختی ( )P>0/299معنیدار نبود .از سوی دیگر نتایج

یافتهها نشان دهنده همگنی واریانسهای خطای این

آزمون معنیداری تحلیل کوواریانس نشان داد که سطوح

متغیرها در گروهها بود.

جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس جهت تعیین اثربخشی آموزش رواندرمانی مثبتنگر بر حافظه فعال
درجه
مجموع
توان
ضریب
میانگین
منبع
متغیر وابسته
p- value
F
آزادی
مجذورات
آماری
اتا
مجذورات
تغییرات
گروه

حافظه فعال

0/061

0/061

1

0/001

46/668

0/651

1/000

روان درمانی مثبت نگر باعث افزایش نمره حافظه فعال در

همانطوری که دادههای جدول  3نشان میدهد با کنترل

پسآزمون گروه آزمایششده و توانسته است  65درصد

نمرات پیشآزمون ،بین نمره حافظه فعال (،P˂0/001

واریانس متغیر وابسته را تبیین کند؛ بنابراین میتوان گفت

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

آموزش روان درمانی مثبت نگر بر حافظه فعال مؤثر است.

و کنترل تفاوت معنیداری مشاهده شد؛ یعنی آموزش

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس جهت تعیین اثربخشی آموزش رواندرمانی مثبتنگر بر انعطافپذیری شناختی
منبع
تغییرات

متغیر وابسته

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

p- value

ضریب
اتا

توان
آماری

گروه

انعطاف پذیری شناختی

6637/910

1

6637/910

153/460

0/001

0/860

1/000

همانطوری که دادههای جدول  4نشان میدهد با کنترل

انعطافپذیری شناختی در پسآزمون گروه آزمایششده

نمرات پیشآزمون ،بین نمره انعطافپذیری شناختی

و توانسته است  86درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین

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

کند؛ بنابراین میتوان گفت آموزش رواندرمانی مثبت-

گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری مشاهده شد؛

نگر بر انعطافپذیری شناختی مؤثر است.

یعنی آموزش رواندرمانی مثبتنگر باعث افزایش نمره
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شد .نتیجه آزمون نشان داد که مقدار شاپیرو -ویلک برای

معناداری همه آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل

اثر بخشی آموزش روان شناسی..

این مطالعه با هدف اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت-

حافظهکاری حافظهای است که در تمام دوران زندگی و

نگر و تأثیر آن بر حافظهکاری و انعطافپذیری شناختی

در بیشتر فعالیتها از سنین کودکی تا بزرگسالی مورد نیاز

بانوان فارغالتحصیل دانشگاه فرهنگیان شهر تهران انجام

است .در تمامی عملکردهای شناختی ،جهت فهم زبان

شد .نتایج نشان داد آموزش رواندرمانی مثبتنگر باعث

شنیداری ،نوشتاری ،جهت حلمسأله و عملکردهای

افزایش نمره حافظه فعال در پسآزمون گروه

ریاضی این نوع حافظه به کار رفته و نقش عمدهای در

آزمایششده و توانسته است  65درصد واریانس متغیر

زندگی و عملکرد دارد ( .)16میتوان گفت که نوع

وابسته را تبیین کند .این یافته با نتایج پژوهشهای زارع و

حافظه در تمامی اعمال هوشیاری بهکار میرود .بدون این

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

حافظه و یا اختالل در آن زندگی عادی فرد آسیبپذیر

 )22( Arslanو  )24( Saticiهمسو است .در تبیین این

میشود .نقص در حافظهکاری اثرات منفی عمدهای بر

یافته میتوان گفت اصطالح حافظه فعال اشاره دارد به

جنبههای مختلف شناختی همچون مهارتهای حل مسأله

سیستمی که مسئول دستکاری و ذخیرهسازی موقت

و درک مطلب دارد چرا که فرد قادر نخواهد بود

اطالعات است .کارکرد آن به عنوان یک فضای کاری

اطالعات الزم را جهت هدایت عملکرد قریبالوقوع در

ذهنی است که میتواند به طور انعطافپذیر برای

ذهن خود نگهداری کند و تا یافتن راهحل مناسب آن را

حمایت از فعالیتهای شناختی روزانه که هم نیاز به

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

پردازش دارد و هم ذخیرهسازی ،مورد استفاده قرار

تجربههای قبلی برای موفقیت فعلی و استفاده از

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

راهبردهای حل مسأله برای آینده ارتباط دارد.

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

حافظهکاری گذرا نیاز به توجه و اندوزش موقت

فعال (کاری) سیستمی است که پردازش و ذخیره موقت

اطالعات دارد (.)24

اطالعات را بر عهده دارد و برای عملکردهای سطح

در بخش دیگری از این مطالعه نتایج نشان داد آموزش

باالی شناختی نیز ضروری است .حافظه کاری توانایی

رواندرمانی مثبتنگر بر انعطافپذیری شناختی مؤثر

نگهداری اطالعات در ذهن حین انجام دادن تکالیف

است .این یافته با نتایج پژوهشهای مرتضوی و همکاران

پیچیده است .توانایی استفاده از تجربههای قبلی برای

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

موقعیت فعلی و استفاده از راهبردهای حل مسئله برای

قاسمی ( )20و  )23( Roth & et alهمسو است .در

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

تبیین این یافته میتوان گفت انعطافپذیری ممکن است

گذرا نیاز به توجه و اندوزش موقت اطالعات دارد در

به انسان اجازه بدهند تا با تغییر موقعیت سازگار شود و

حالی که حافظهکاری کارکرد اجرایی نیاز به دستکاری

راهحلهایی برای روبرو شدن با مشکالت بیابند .انعطاف-

ذهنی بیشتر آن اطالعات دارد .با توجه به آنکه کلیه ابعاد

پذیری به توانایی افراد در تغییر موقعیت به شیوه انطباقی

زندگی بشر وابسته به حافظه است افرادی که قادر به

بهمنظور درگیر شدن موفق در رفتار هدفمند اطالق

رمزگذاری ،ذخیرهسازی و یا بازیابی اطالعات نیستند،

میشود ( .)10نابهنجاری انعطافپذیری در قشر پیشانی و

برای ادامه حیات باید به دیگران وابسته باشند .یادگیری

ارتباط متراکم بین قشر پیشانی با دیگر بخشهای قشری

متکی بر توانایی حافظه است .حتی افرادی که دارای

و زیر قشری رابطه دارد .انعطافپذیری دستورالعملهای

ظرفیت طبیعی حافظه هستند نیز باید از منابع حافظه خود
8
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بحث و نتیجهگیری

بهمنظور یادگیری صحیح به درستی استفاده کنند (.)5

فریبرز در تاج

شرکت در فعالیتهای هدفمند ،سازمانیافته ،راهبردی،

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

خودتنظیمی ،پردازش معطوف به هدف ،ادراکها،

این پژوهش با محدودیتهایی روبرو بود که میتوان به

هیجانها و فعالیتها است ( .)7بهعالوه انعطافپذیری

موارد زیر اشاره کرد :الف) عدم پیگیری تغییرات ناشی

جداییناپذیر از سیستم نظارت هستند که برای کنترل

از آموزش بهدلیل کمبود زمان و قرار گرفتن در شرایط

رفتارها و اجازه دادن به افراد برای شرکت در رفتارهای

بیماری کرونا اجازه اجرای مطالعات پیگیری را نداد .ب)

هدفمند کار میکنند .انعطافپذیری شامل باالترین

با وجود تالش بسیار ،پژوهشگر موفق به پیدا کردن

عملکرد شناختی است که برای رفتار هدفمند الزم و

پژوهشی که به طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد،

ضروری است ( .)18عملکرد افراد در انعطافپذیری در

نشد .ج) این پژوهش صرفاً در جامعه بانوان فارغ التحصیل

بافت تحصیلی شامل فرایندهای مرتبط با حل مسأله مبتنی

سال  96و  97در دوره کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان

بر برنامهریزی هست که دانشآموزان را قادر میسازد

شهر تهران انجام شد .به منظور رفع محدودیتهای یاد

اهداف مناسب برای خود اتخاذ کنند بهصورت منطقی

شده ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد )1 :در پژوهشهای

استدالل کنند ،قادر به مشخص کردن رابطه بین علت و

بعدی به جهت آگاهی از میزان پایداری نتایج ،از آزمون

معلول باشد و در نهایت رفتار تحصیلی منظمتری نشان

پیگیری استفاده شود )2 .به جهت اهمیت موضوع حافظه

دهند ( .)9انعطافپذیری نقش محوری در مدیریت

فعال و انعطافپذیری شناختی و در راستای غنیسازی

زندگی روزانه یک شخص بر عهده دارند و این امکان را

پیشینه مطالعاتی ،سازمانهایی نظیر آموزش و پرورش

برای فرد فراهم میکنند تا بهطور مناسبی به محرکهای

انجام چنین پژوهشهایی را در اولویت انجام قرار دهند.

محیطی پاسخ داده و با محیط اطرافشان سازگار گردند

 )3مشابه این پژوهش برای معلمان پسر و فارغالتحصیالن

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

سایر رشتههای تحصیلی و نیز سایر شهرها نیز اجرا گردد.

بخش مهمترین قسمت عصبی است که در رفتار
سازگارانه ،انعطافپذیری افکار و اعمال و دستیابی به
هدف نقش دارد .وقتی این قسمتها آسیب ببیند فرد قادر
به مراقبت از خود و روابط اجتماعی کارآمد نیست.
انعطاف پذیری ،توجه ،حافظه ،پردازش بینایی و شنوایی

تشکر و قدردانی
این مطالعه حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد با کد
تصویب  97122361013در رشته روانشناسی است .از
تمامی آزمودنیها که در انجام این پژوهش همکاری
داشتند ،تشکر و قدردانی میشود.
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