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چکيده
 در، بدين منظور.تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در کنشهای اجرايی نوجوانان مبتال به اختالل تنیدگی پس ضربهای بودهدف اين پژوهش تعیین میزان
 پسر) از مراکز آموزش کودکان کار شهر کرج با استفاده از3  دختر و2(  نوجوان1 ،چهارچوب طرح تجربی تکآزمودنی خطوط پايه چندگانه با ورود پلکانی
21  طی، افراد انتخابشده بهصورت تکی.رويداد) بهصورت نمونهبرداری دردسترس انتخاب شدندابزارهای تشخیصی (مصاحبه بالینی ساختاريافته و مقیاس تأثیر
 مراحل آموزش و دو ماه پیگیری) بهوسیله پاره تست فراخنای،جلسه تحت آموزش حافظه کاری هیجانی قرار گرفتند و همه افراد در سه مرحله (قبل از آموزش
 بازبینی نمودارها و برای تعیین معناداری، شیب، بهمنظور تحلیل دادهها از شاخصهای تغییر روند.نرو ارزيابی شدند/ارقام وکسلر(مستقیم و معکوس) و آزمون برو
 نتايج نشان داد آموزش حافظه کاری هیجانی به افزايش توانايی شرکتکنندگان در توانايی. درصد بهبودی و اندازه اثر استفاده شد،بالینی از شاخص کوهن
 گزينه مناسبی، میتوان گفت آموزش حافظه کاری هیجانی، با توجه به نتايج پژوهش.حافظه کاری و بازداری از مرحله پیشازآموزش تا پیگیری منجر شده است
.برای افزايش توانايی کنشهای اجرايی نوجوانان مبتالبه اختالل تنیدگی پسضربهای است
 آموزش حافظه کاری هیجانی، بازداری، حافظه کاری، اختالل تنیدگی پسضربهای:واژههاي کليدي

5941  پاييز/94  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

Abstract

T

he aim of this study was to investigate the effect of emotional working memory training on execution functions in
adolescent with posttraumatic stress disorders (PTSD). Based on a single case multiple-baselines design, 3 adolescents (1

male, 2 females) were selected from one of the educational child center of city of Karaj by available sampling using SCID-I and
IES-R. The participants received 20 sessions of emotional working memory training. The participants were assessed during three
stages (pre-training, training, and 2- month follow up) by the Wechsler Digit Span Test (direct and reverse) and the Go/No Go
Task. The 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. The results indicated that emotional
working memory training increased the participants’ working memory and inhibition abilities from pre-training stage to follow up
stage. The findings suggest that emotional working memory training may be an appropriate choice for increasing the execution
functions of adolescents with PTSD.
Keywords: post- traumatic stress disorder, working memory, inhibition, emotional working memory training
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تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی برکنشهای اجرايی نوجوانان مبتال به اختالل تنیدگی پسضربهای

مقدمه

پسضربهای دچار نارسايی گسترده میشود (لیگارد ،دويون و

اختالل تنیدگی پسضربهای 3ازجمله اختاللهای روانشناختی

برانت2131 ،؛ گیلبرتسون ،گورويتس ،السکو ،اور و پیتمن،

است که در آخرين ويرايش راهنمای تشخیصی و آماری

2113؛ گالتلی ،کالرک ،مکفرالن و وبر )2113 ،و بر

اختاللهای روانشناختی 2تغییرات عمدهای نسبت به ويرايشهای

هیپوکامپ 31نیز تأثیر میگذارد (برمنر )2113 ،حافظه کاری

قبل داشته است .يکی از اين تغییرات اهمیت بیشتر وقايع

است .حافظه کاری عبارت است از ذخیره و دستکاری اطالعات

تنیدگیزا در بروز اين اختالل در دوران کودکی است .در

در دوره زمانی معین و کوتاه (مککاب ،رودريگر ،مکدانیل،

تعريف اين اختالل راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای

بالوتا و همبريچ2131 ،؛ بدلی .)2111 ،به بیان واضحتر حافظه

روانشناختی آمده است که اختالل تنیدگی پسضربهای

کاری به معنی توانايی نگهداری موقتی اطالعات است

اختالل شديد در سالمت روانی است که بهوسیله تجربه مجدد

(وستربرگ .)2119 ،بر اساس جديدترين نظريه بدلی (بدلی،

مدام ،اجتناب ،بیشانگیختگی و نشانههای شناختی و عاطفی

 )2112حافظه کاری از چهار مؤلفه تشکیل شده است)3 :

در پاسخ مستقیم يا غیرمستقیم مواجهشدن با حادثه آسیبزا

کنش اجرايی مرکزی( 39که مکانیزم مهارکننده و تصمیمساز

مشخص میشود (انجمن روانپزشکی آمريکا .)2131 ،اختالل

حافظه کاری است)؛  )2حلقه واجشناختی( 31که محل ذخیره

تنیدگی پسضربهای در هر سنی ممکن است نمايان شود ،اما

موقت اطالعات کالمی است)؛  )1صفحه ديداری فضايی( 36که

بروز آن در دوران نوجوانی آثار متفاوتی دارد ،زيرا دوران

موقعیت فضايی اشیا را بهطور موقت ذخیره میکند)؛  )9ذخیره

نوجوانی با کسب هويت و تغییرات فیزيولوژيک مانند بلوغ

موقت رويدادی

همراه است و هرگونه اختالل در اين روند اثرات منفی پايداری

واجشناختی و صفحه ديداری فضايی).
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را به جا میگذارد (يودوفسکی و هالز.)2132 ،

49

37

(محل ذخیره موقت اطالعات حلقه

مطالعات عصبشناختی نشان داده است که تنیدگی باعث

در زمینـه تشخیـص اختـالل تنیـدگی پـسضربهای

آسیب هیپوکامپ میشود (برمنر )2113 ،و از آنجاکه

رویآوردهای نظری متفاوت ،از روانتحلیلی تا رفتارینگری

هیپوکامپ نقش مهمی در حافظه کاری دارد ،تنیدگی مداوم

مطرح شده ،اما در سالهای اخیر توجه پژوهشگران معطوف به

عامل بروز نقايصی در اين عملکرد است (الينی ،ويالجز،

تبیینهای شناختیـرفتاری بوده است (بريوين و هولمز،

مارتینکس و مکايون .)3449 ،از سوی ديگر ،مطالعات

)2111؛ در توجیه نشانههای اين اختالل ،امروزه مطالعات

پژوهشگران اهمیت لوب آهیانهای 38و پیشانی 34را نیز در

عصبـ روانشناختی نشان میدهد که افراد مبتالبه اختالل

عملکرد حافظه کاری نشان داده (مککاب و ديگران2131 ،؛

1

وبر و ديگران )2111 ،و مشخص کرده است که شکنج فوق

دارند (هال و ديگران2111 ،؛ تاملی ،هامیا و استینا.)2119 ،

حاشیهای کرتکس آهیانه و کرتکس پیشانی (گالتلی و ديگران،

کنشهای اجرايی ،کنشهای عالی نظام عصبی است که به

 )2113در نگهداری اطالعات و ذخیرهسازی اطالعات در

مجموعهای از توانايیهای شناختی از قبیل خودگردانی،9

تکالیف حافظه کاری نقش دارد؛ بنابراين فعالیت اين نواحی در

برنامهريزی ،1مهار برانگیختگی( 6وياندت و ويلیس،)3449 ،

حین انجام تکالیف مربوط به حافظه کاری در افراد مبتالبه

سازماندهی ،7حافظه کاری ،8حفظ 4و تبديل ،31مهار 33و حل

اختالل تنیدگی پسضربهای نابهنجار و نقايص اين مناطق

مسئله 32اطالق میشود (ولش و پنینگتون.)3488 ،

مغزی تبیینکننده مشکالت مربوط به حافظه و تمرکز در اين

تنیدگی پسضربهای مشکالت فراوان در کنشهای اجرايی

يکی از مهمترين کنشهای اجرايی که در اختالل تنیدگی
15. phonological loop
16. visio-spatial sketchpad
17. episodic buffer
18. parietal lobe
19. frontal

8. working memory
9. preservation
10. conversion
11. control
12. problem solving
13. hippocampus
14. central executive

افراد است (مککاب و ديگران.)2131 ،
1. post-traumatic stress disorder
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
3. executive functions
4. self-regulation
5. planning
6. impulse control
7. organizing

زبیر صمیمی ،جعفر حسنی ،مسلم کردتمینی ،مهدی پارويی

افزون بر حافظه کاری ،افراد مبتالبه اختالل تنیدگی

با افزايش مهار و توجه در فرايند آموزش باعث افزايش

پسضربهای دريکی ديگر از مؤلفههای مهم کنشهای اجرايی،

ظرفیتهای کنشهای اجرايی میشود (حسنآبادی ،سرمد و

يعنی بازداری ،3نیز مشکل دارند (بريوين و بیتون.)2112 ،

قاضیطباطبايی3187 ،؛ سهلبرگ و ماتیر .)3487 ،يکی از اين

بازداری به معنی توانايی شخص در ممانعت از برخی پاسخهای

شیوهها استفاده از نرمافزار تکالیف حافظه کاری است .فرضیه

شناختی يا رفتاری و شامل فرايند جلوگیری از ورود اطالعات

اساسی در اين تکالیف تأثیرگذاری اين آموزش بر مناطق

نامربوط با تکلیف ،به حافظه کاری و همچنین مهار رفتارهای

مختلف مغز مانند هیپوکامپ و لوب پیشانی است (انجین و

حرکتی و جلوگیری از رفتارهای ناخواسته است (نیگ2111 ،؛

کانسک .)2131 ،همانطورکه قبالً نیز اشاره شد اين مناطق در

ويلسون و کیپ .)3448 ،در افراد مبتالبه اختالل تنیدگی

کنـشهـای اجـرايـی و در افـراد مبتالبه اختالل تنیدگی

پسضربهای ،به دلیل ناتوانی در بازداری از اطالعات نامربوط

پسضربهای دچار نواقصی هستند .يکی از جديدترين تکالیف

با حافظه ،ظرفیت حافظه پر میشود و درنتیجه اين افراد در

حافظه کاری ،تکلیف تغییريافته حافظه کاری با عنوان حافظه

نظـمدهی حافظـه دچـار مشـکل میشوند (وسترلینگ ،بريلی،

کاری هیجانی 1است .اساس اين روش عملکرد حافظه

کنستانس و سوتکر3448 ،؛ بوستیمنت ،ملمن ،ديويد و فینس،

کوتاهمدت در رمزگردانی ،حفظ ،دستکاری و بازيابی اطالعات

 .)2113همچنین ،مشکل بازداری در اين افراد به احساس

عاطفی است (مامارال .)2139 ،آموزش حافظه کاری هیجانی

وقوع مجدد رويداد آسیبزا (وسترلینگ و ديگران ،)3448 ،بروز

بهعنوان نوعی مجزا از مداخلههای حافظه کاری شناخته

افکار ناخواسته و کابوس (کاناگاراتنام و اسبجورسن،)2117 ،

میشود ،اما از مؤلفههای شناختی آن نیز بهرهمند است .درواقع

مشکالت هیجانی و بیشانگیختگی (لیکردا ،هاردان ،يوربیک و

حافظه کاری هیجانی عالوه بر تمرکز بر مؤلفههای شناختی بر

کشوان )2111 ،منجر میشود .از آنجا که بازداری از کنشهای

چگونگی پردازش اطالعات عاطفی نیز تأکید دارد ،مانند اينکه

کورتکس پیشپیشانی 2است (کلی و گراون2111 ،؛ ونمولـن،

چگونه حالتهای خلقی و هیجانی در کاهش يا افزايش حافظه

 ،)2111در افـراد مبتـالبه اختـالل تنیـدگی پسضربهای ،اين

کاری تأثیر میگذارد .در اين تکلیف بهجای استفاده از

ناحیه از مغز دچار نقايصی است (دیبیلز و ديگران.)2112 ،

محرکهای صرفاً شناختی از محرکهای هیجانی مرتبط با

مطالب ارائهشده اهمیت کنشهای اجرايی ،خصوصاً حافظه
کاری و بازداری را در افراد مبتالبه اختالل تنیدگی پسضربهای

اختالل استفاده میشود (شوارتزر ،گراهان ،همپساير ،موبس و
داگلیش.)2131 ،

بهبود کنشهای اجرايی اين افراد انجام شده ،که اکثر آنها

هیجانی نشاندهنده موفقیت اين آزمون در بهبود کنشهای

هزينهبر و به روشهای عصبشناختی و داروشناختی ،روشهای

اجرايی است .برای مثال پژوهش شوارتزر و ديگران ()2131

تهاجمی جراحی مغز (برای مثال تحريک عمیق مغز) و امثال آنها

نشان داده است که  21جلسه استفاده از نرمافزار آموزش

محدود بوده است (هارمر ،هیل ،تیلور ،کوعن و گودوين2111 ،؛

حافظه کاری هیجانی باعث بهبود مهارتهای مهار شناختیـعاطفی

میبرگ و ديگران .)2111 ،بااينحال ،پیشرفتهای اخیر در علوم

در افراد سالم شده است .همچنین نتايج اين پژوهشگران نشان

اعصابشناختی و نظامهای هوش مصنوعی نشان میدهد که

داده است که آموزش حافظه کاری هیجانی با تأثیرگذاری بر

افزايش کنشهای اجرايی از طريق نرمافزارهای آموزشی رايانهای

مناطق مرتبط با حافظه مانند هیپوکامپ و مدارهای پیشانی،

بهبود میيابد .اين روشها هم از نظر منابع انسانی و مالی هزينه

باعث بهبود مؤلفههای مهار اجرايی میشود .تحقیقات ديگر نیز

کمتری دارد و هم از طريق اينترنت میتوان آنها را در اختیار

تأثیـرپذيـری آمـوزش حافظـه کـاری هیجـانی بـر ساير

افراد قرار داد (سلطانیکوهبانی و شريفیدرآمدی.)3142 ،

اختـاللهـای روانـی را تـأيیـد کـردهانـد (کردتمینی3149 ،؛

تکالیف رايانهای حافظه کاری به نحوی طراحی شده که
3. emotional working memory

کراسـيوتس و ديگران .)2139 ،بااينحال تاکنون پژوهشی
2. prefrontal cortex

1. inhibition
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نشان میدهد .به همین دلیل تاکنون تالشهای فراوانی برای

تحقیقات انجامگرفته با استفاده از آموزش حافظه کاری
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تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی برکنشهای اجرايی نوجوانان مبتال به اختالل تنیدگی پسضربهای

صورت نگرفته که تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی را در

نکردند .به عبارتی اين سه نفر فقط واجد معیارهای تشخیصی

بهبود کنشهای اجرايی افراد مبتالبه اختالل تنیدگی

اختالل تنیدگی پسضربهای (نشانههايی مانند کابوس ،يادآوری

پسضربهای بهخصوص در افراد نوجوان ايرانی نشان بدهد با

مکرر خاطره آسیبزا ،اجتناب از موارد تنیدگیزا ،مشکالت

توجه به اهمیت نقش کنشهای اجرايی در ماندگاری و شدت

جسمی مانند تعرق و لرزش ،تحريکپذيری و پرخاشگری،

نشانههـای افـراد مبتـالبه اختـالل تنیدگی پسضربهای و

بیعالقگی و بیاعتنايی به خود) بودند .درضمن نمونههای اين

همچنین ضرورت مداخلههای مؤثر برای بهبود آن در اين

پژوهش طی فرايند پژوهش تحت درمان دارويی يا روانشناختی

افراد ،پرداختـن به بررسـی آمـوزش حافظـه کاری هیجانی در

مشخص قرار نداشتند.

نوجوان مبتالبه اختالل تنیدگی پسضربهای منطقی به نظر

آزمودنی اول پسر نوجوان 36سالهای بود که در مرکز خانه مهر

میرسد .بنابراين ،اين پژوهش در همین راستا و بهمنظور تعیین

مشغول به تحصیل بود .در 7سالگی که در خانه تنها بوده دزد به

تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در کنشهای اجرايی

خانهشان رفته و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است .پسازاين

(حافظه کاری کالمیـغیرکالمی و بازداری) نوجوانان مبتالبه

اتفاق ،او بهطور مدام نشانههای اختالل تنیدگی پسضربهای ،مانند

اختالل تنیدگی پسضربهای انجام شده است.

کابوس ،اجتناب از حضور در تاريکی ،مشکالت هیجانی ،تپش قلب
و تعرق هنگام يادآوری کابوس را بروز میدهد.
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آزمودنی دوم دختر 36سالهای بود که در 8سالگی او پدرش

اين پژوهش در چهارچوب طرحهای تکآزمودنی با استفاده از

که دچار اعتیاد بوده ،به دلیل مشکالت مالی ،خانوادگی و

طرح خطوط پايه چندگانه پلکانی انجام شد .جامعه مورد نظر آن

مشکالت ناشی از اعتیاد اقدام به دار زدن خويش کرده و تنها

همه نوجوانان مبتالبه اختالل تنیدگی پسضربهای در شهر کرج

شاهد اين صحنه او بوده است .از همان زمان نشانههای

بود و نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش به روش نمونهبرداری

اختالل تنیدگی پسضربهای مانند ترس ،اضطراب ،تپش قلب،

دردسترس از بین کودکان مرکز خانه مهر (مرکز آموزش کودکان

کابوس و مشکالت اجتماعی و ارتباطی در او ديده شده است.

کار و خیابان در شهر کرج) انتخاب شد .بدين منظور سه نفر

آزمودنی سوم دختر 36سالهای بود که نشانههای اختالل

نوجوان (دو دختر و يک پسر ،با میانگین سنی  36سال) برای

تنیدگی پسضربهای در وی از دو سال قبل ،که پسرعمويش او

شرکت در پژوهش انتخاب شدند ،که بر اساس مقیاس تأثیر

را مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده ،به وجود آمده بود.

رويداد( 3ويس و مارمر )3447 ،و همچنین نتايج مصاحبه بالینی

نشانههايی مانند ترس ،کابوس ،يادآوری مکرر خاطره ضربه،

ساختاريافته دو نفر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی برای

تپش قلب ،عرق کردن ،احساس تنگی نفس و کاهش مشهود

تشخیص اختاللهای محور يک ،مبتالبه اختالل تنیدگی

روابط اجتماعی در بیمار مشخص بود.

پسضربهای تشخیص داده شده بودند.

مصاحبه باليني ساختاريافته براي تشخيص اختاللهاي

برای تشخیص اختالل تنیدگی پسضربهای ،فردی را که

محور يک .2اين مصاحبه نوعی ابزار جامع و استاندارد است که

در مرحله اول نمره باالتر از نقطه برش را در مقیاس تأثیر

فرست ،اسپیتزر ،گیبون و ويلیامز ( )3447برای ارزيابی

رويداد به دست آورده بود ،دو روانشناس بالینی بهصورت

اختاللهای اصلی روانپزشکی بر اساس مالکهای تشخیصی

جداگانه مورد مصاحبه قرار میدادند و در صورت تشخیصگذاری

 DSM-IVطراحی کردهاند و برای مقاصد بالینی و پژوهشی

يکسان دو مصاحبهگر ،آن فرد بهعنوان نمونه وارد پژوهش

استفاده میشود .ترن و اسمیت ( 2119نقل از محمدخانی،

میشد .شايان ذکر است که اين افراد عالوه بر اختالل تنیدگی

جهانی و تمنائیفر )3189 ،ضريب کاپای 1/61 1را بهعنوان

پسضربهای از نظر ساير اختاللهای روانی نیز ارزيابی شدند

ضريب اعتبار بین ارزيابها برای اين مصاحبه گزارش کردهاند.

که در هیچيک از آن اختاللها معیارهای تشخیصی دريافت

همچنین در ايران توافق تشخیصی برای اکثر تشخیصهای

3. Kappa coefficient

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

1. Impact of Event Scale

زبیر صمیمی ،جعفر حسنی ،مسلم کردتمینی ،مهدی پارويی

خاص و کلی ،متوسط يا خوب بوده (اعتبار باالتر از  )1/61و

است .در اين پژوهش ،اين آزمون بهصورت رايانهای ،با استفاده

توافق کلی نیز خوب گزارش شده که نشان میدهد اين

از نرمافزار سوپر لب ،8ساخته شد .در اين آزمون ،بايد پس از

مصاحبه برای جامعه ايرانی مناسب است (حمیدپور ،دولتشاهی،

رؤيت محرک ،هر چه سريعتر با فشار دکمه فاصله روی

پورشهباز و دادخواه.)3184 ،

صفحهکلید به آن پاسخ داده میشد .ابتدا چند کوشش بهصورت

مقياس تأثير رويداد (ويس و مارمر .)3447 ،اين مقیاس

تمرينی انجام شد تا آزمودنی با آزمون و جايابی کلید پاسخ کامالً

بهمنظور اندازهگیری ناراحتی ذهنی شايع بعد از ضربهای ناگوار

آشنا شود و سپس  311کوشش اصلی انجام شد که  71مورد

در زندگی طراحی و از  22مادّه و سه زيرمقیاس تشکیل شده

محرک برو بود تا پاسخ نیرومندی ايجاد کند .همه پاسخها و

2

زمان واکنش آزمودنیها ثبت شد .در اين پژوهش از اين تکلیف

که عبارت است از :اجتناب 8( 3مادّه) ،افکار و تصاوير مزاحم

( 8مادّه) ،بیشبرپايی 6( 1مادّه) .باالترين نمره در اين مقیاس

بهمنظور سنجش مهار شناختی عاطفی استفاده شد.

 ،1/84برای زيرمقیاس افکار و تصاوير مزاحم ناخوانده 1/49 ،و

برای آموزش حافظه کاری هیجانی از نرمافزار آموزش حافظه کاری

برای زيرمقیاس برپايی 1/42 ،گزارش شده است (وکیلی ،فتی

هیجانی ساختهشده بر مبنای پروتکل توصیفشده شوارتزر و

و حبیبی .)3142 ،از نظر روايی پیشبین و محتوا طبق يافتههای

ديگران ( )2131و شوارتز و دالگلیش ( )2133استفاده شد .اين

ويس و مارمر ( ،)3447زيرمقیاس بیشبرپايی مرتبط با ضربه از

نرمافزار شامل تعدادی تکلیف رو به عقب هیجانی است که بهطور

روايی پیشبین خوبی برخوردار است و زيرمقیاسهای افکار

همزمان چهرهای به مدت  111میلیثانیه بر يک ماتريس چهاردر

ناخواسته و اجتناب ،که مادّههای مقیاس تاثیر رويداد (فرم اصلی)

چهار بر صفحه مانیتور ظاهر و يک کلمه به مدت  111میلیثانیه در

هستند از نظر محتوا تا  1/81حمايت شدند .در اين پژوهش

هدفون ادا میشود .پس از هر جفت تصويرـکلمه فاصلهای 211

اين مقیاس برای تعیین شدت اختالل تنیدگی پسضربهای

میلیثانیهای است که طی آن آزمودنی با فشار دادن دکمه به يک يا

استفاده شد.

هر دو محرک بهطور همزمان پاسخ میدهد61 .درصد از کلمهها

آزمون بروـنرو( 9اريکا و ديگران .)2117 ،اين آزمون که

(مانند تجاوز و مرگ) و چهرهها (مانند ترس ،غم و خشم) از نظر

نسخه اصلی آن را هافمن ( )3489طراحی کرده است ،بهطور

هیجانی منفی و منطبق با ضربه واردشده به افراد نمونه و بقیه از

گسترده برای اندازهگیری بازداری شناختی و رفتاری استفاده

لحاظ عاطفی خنثی (برای مثال کمد و صندلی) بود و کوششها

میشود (ودکا و ديگران )2117 ،و شامل دودسته محرک است.

بهصورت تصادفی طی جلسهها تنظیم میشد .تکلیف پسخوراند

آزمودنیها بايد به دستهای از محرکها پاسخ دهند (برو) و از

صوتی و تصويری داشت .درصورتیکه آزمودنی به محرک شنیداری

پاسخدهی به دسته ديگر خودداری کنند (نرو) .ازآنجايی که تعداد

هدف پاسخ اشتباه میداد يا در صورت پاسخ ندادن به آن ،صوتی

محرکهای برو معموالً بیشتر از محرکهای نرو است آمادگی

ناخوشايند و در صورت پاسخ صحیح به محرک هدف صوتی

برای ارائه پاسخ در فرد بیشتر است (وربروگن و لوگان.)2118 ،

خوشايند پخش میشد .همچنین اگر آزمودنی به محرک هدف

عدم بازداری مناسب يا خطای ارتکاب 1به معنای انجام پاسخ

فضايی-ديداری پاسخ اشتباه میداد يا پاسخ نمیداد شکلکی با

حرکتی در محرک برو به شکل هندسی مثلث به مدت 111

چهره ناراحت به رنگ قرمز و در صورت پاسخ صحیح شکلکی با

میلیثانیه در يک لپتاپ ارائه میشد .از اين آزمون ،سه نمره

چهره خندان به رنگ سبز نشان داده میشد (شکل .)3

جداگانه به دست میآيد :درصد خطای ارتکاب ،درصد بازداری

برای اينکه آزمودنی ها باالتري ن سطح عملکرد خود را در

نامناسب 6و زمان واکنش .7در بررسی قديری ،جزايری ،عشايری

تکلی ف داشته باشند ،آستانه پايین  21و آستانه باال  61قرار

و قاضیطباطبايی ( )3181اعتبار اين آزمون 1/87گزارش شده

داده شد ،يعنی درصورت باالی  61درصد بودن پاسخ های

7. reaction time
8. Super lab 4
9. Emotional Working Memory Training Software

4. go/nogo
5. commission errors
6. inhibition inappropriate

1. avoidance
2. intrusion
3. hyper arousal

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /94پاييز 5941

 88است .ضريب اعتبار پیشآزمون برای زيرمقیاس اجتناب

نرمافزار آموزش حافظه کاري هيجاني .4در اين پژوهش

44

تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی برکنشهای اجرايی نوجوانان مبتال به اختالل تنیدگی پسضربهای

صحیح ي ک مرحله اضافه و درصورت پايین  21درصد بودن

پاسخ های صحیح ي ک مرحله کاسته میشود.
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شکل  .3طرحواره نرمافزار آموزش حافظه کاری هیجانی

511

پارهتست فراخناي ارقام وکسلر کودکان .3اين آزمون،

پسازآن ،جلسههای آموزشی که شامل  21جلسه  11تا 91

يک پارهتست از مقیاس هوش وکسلر کودکان است که در دو

دقیقهای ،طی روزهای متوالی (جز پنجشنبه و جمعه) برگزار

قسمت فراخنای ارقام مستقیم و معکوس طراحی شده است.

شد .عالوه بر سنجش خط پايه ،در جلسههای چهارم ،هشتم،

پارهتست فراخنای ارقام مستقیم ابزاری برای سنجش حافظه

دوازدهم ،شانزدهم و جلسه آخر (جلسه بیستم) نیز آزمودنیها

کوتاهمدت و توجه است (آيوپرلی ،ملرز ،استین و پائولز.)2132 ،

مجدداً تکالیف برو/نرو و فراخنای ارقام را تکمیل کردند.

پارهتست فراخنای ارقام معکوس ابزار مهمی برای ارزيابی

درنهايت برای اطمینان از ماندگاری آموزش ،پس از دو ماه،

حافظه کاری است (وستربرگ .)2119 ،ضريب آلفای کرونباخ

درحالیکه آزمودنیها هیچگونه درمانی دريافت نکرده بودند ،بار

برای اين پارهتست ( 1/61مرادی ،سلیمی و فتحیآشتیانی،

ديگر تکلیف بروـ نرو و پارهتست فراخنای ارقام توسط

 )2133و ضريب اعتبار با روش بازآزمايی ( 1/81گراثـ مارنات،2

آزمودنیها تکمیل شد .برای تحلیل دادهها از بازبینی ديداری

 )3141/3449گزارششده است.

نمودارها (فرازوفرود متغیر وابسته) و شاخص درصد بهبودی،

در مرحله اول ،بعد از مشخص شدن نمونهها بر اساس

درصد کاهش نمرهها ،میزان تغییرپذيری و اندازه اثر بالینی بر

مالکهای ورود ،برای رعايت اخالق در پژوهش ،هدف

اساس فرمولهای زير استفاده شد:

پژوهش و شیوه آموزش برای نمونهها تشريح و به سؤالهای

MPI = [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) /

احتمالی آنها پاسخ داده شد .قبل از شروع فرايند آموزش
حافظه کاری هیجانی ،برای سنجش خط پايه ،تکلیف برو/نرو

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

و پارهتست فراخنای ارقام هوش وکسلر توسط آزمودنیها

/ Treatment Phase Mean] × 100

تکمیل شد .پس از اين مرحله آزمودنیها در جلسههای آموزش

Cohen's d = M1 - M2 / σ pooled

حافظه کاری هیجانی شرکت کردند .پیش از شروع جلسههای

]Where σ pooled = √ [(σ1²+ σ2²) / 2

آموزشی برای آشنايی آزمودنیها با نرمافزار آموزشی ،از آنها

در اين فرمولها  MPIدرصد بهبود MPR ،درصد کاهش

خواسته شد دستورالعمل کتبی اجرای آزمون را مطالعه کنند.

نمرههای و  Cohen's dمیزان تغییرپذيری را نشان میدهد.

عالوه بر اين ،پژوهشگر يکبار ديگر بهطور شفاهی نحوه

اين شاخصها بهترتیب بیانگر تغییر روند ،شیب و میزان

اجرای نرمافزار آموزشی را برای آزمودنیها توضیح داد.

تغییرپذيری است.

2. Groth-Marnat, G.

1. Wechsler Digit Span Test

زبیر صمیمی ،جعفر حسنی ،مسلم کردتمینی ،مهدی پارويی

جدول 3
نمرههای آزمودنیها در طول آموزش و دوره پیگیری در پارهتست فراخنای ارقام و آزمون برو/نرو
آزمودني

جلسههاي ارزيابي
آزمون
پارهتست فراخناي ارقام

1

مؤلفه
مستقيم
معکوس

آزمون برو/نرو

زمان واکنش پاسخ درست
خطاي حذف
خطاي ارائه

پارهتست فراخناي ارقام

مستقيم
معکوس

1
آزمون برو/نرو

زمان واکنش پاسخ درست
خطاي حذف
خطاي ارائه

پارهتست فراخناي ارقام

مستقيم
معکوس

1
آزمون برو/نرو

زمان واکنش پاسخ درست
خطاي حذف
خطاي ارائه

خط پايه

جلسه
چهارم

جلسه
ششم

جلسه
دوازدهم

جلسه
شانزدهم

جلسه
بيستم

پيگيري

9
8

11
8

11
9

11
11

11
11

11
11

11
11

161
19
8

112
12
8

151
11
5

116
8
1

191
6
1

161
1
1

111
5
1

1
1

2
1

8
1

9
1

11
5

11
2

11
9

118
11
5

121
18
1

111
15
1

161
11
1

181
9
1

111
5
1

118
2
1

5
1

6
5

8
6

9
5

11
2

11
8

11
8

182
11
11

151
11
11

111
11
6

168
8
1

111
2
1

81
5
1

92
6
1

يافتهها

حافظه کاری هیجانی در مؤلفه معکوس اين بیماران نیز است.

در جدول  3روند تغییر نمرههای همه آزمودنیها در

مقايسه اندازه اثر در هر سه آزمودنی در دوره مداخله و پیگیری،

پارهتست فراخنای ارقام و مؤلفههای آزمون برو/نرو طی خط

نشاندهنده آن است که میزان اثربخشی برای آزمودنی دوم در

پايه و پنج جلسه حین مداخله و يک دوره پیگیری دوماهه

هر دو مؤلفه مستقیم و معکوس بیشتر از آزمودنی اول و سوم

نشان داده شده است.

بوده است .افزون بر آن بهمنظور تحلیل دقیق شاخصهای

انحراف استاندارد ،شاخصهای تغییر روند ،شیب ،میزان اندازه

استفاده شد .همانطور که مالحظه میشود درصد بهبودی و

اثر و میزان تغییرپذيری بیماران در پارهتست فراخنای ارقام

کاهش نمرههای بهدستآمده در هر سه آزمودنی در هر دو

نشان داده شده است.

مؤلفه مستقیم و معکوس در دوره پیگیری از انتهای دوره درمان

همانگونه که نتايج جدول  2نشان میدهد اندازههای اثر

نسبتاً باالتر است .همچنین نتايج درصد بهبودی و کاهش

بهدستآمده نشاندهنده میزان اثربخشی نسبتاً باالی آموزش

نمرهها نشاندهنده اثربخشی بیشتر فرايند آموزش حافظه کاری

حافظه کاری هیجانی در مؤلفه مستقیم پارهتست فراخنای ارقام

هیجانی بر مؤلفه مستقیم پارهتست فراخنای ارقام در مقايسه با

بیماران مبتالبه اختالل تنیدگی پسضربهای است .در مؤلفه

مؤلفه معکوس ،برای همه آزمودنیهاست .در ادامه بهمنظور

معکوس پارهتست فراخنای ارقام نیز در هر سه بیمار اندازه اثر

تحلیل دقیق نتايج هر آزمودنی از نمودار برای تحلیل ديداری

نسبتاً باالست که نشاندهنده اثربخشی نسبتاً باالی آموزش

مؤلفههای پارهتست فراخنای ارقام استفاده شد.
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در جدول  2نمرههای خط پايه ،میانگین نمرههای مداخله،

درصد بهبودی و درصد کاهش نمرهها و تحلیل ديداری نیز
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جدول 2
شاخص تغییر روند ،شیب ،میزان تغییرپذيری و اندازه اثر نمرههای آزمودنیها در پارهتست فراخنای ارقام
آزمودني
متغير
خط پايه
ميانگين مداخله
انحراف استاندارد
درصد بهبودي
درصد کاهش نمرهها
اندازه اثر()r1
تغييرپذيري کوهن
پيگيري
درصد بهبودي
درصد کاهش نمرهها
اندازه اثر()r2

آزمودني دوم
معکوس
مستقيم
1
1
1/11
9/61
1/62
1/11
-111
-111
-51/51
-58/11
-1/65
-1/81
-1/21
-1/15
9
11
-151
-125
-22/22
-61/61
-1/96
-1/96

آزمودني اول
معکوس
مستقيم
8
9
11/11
11/81
1/12
1/61
-11
-11/11
-11/12
-11/21
-1/59
-1/21
-1/12
-1/16
11
11
-51
-11/11
-11/11
-11/26
-1/89
-1/89

آزمودني سوم
معکوس
1
6/11
1/11
-55
-15/18
-1/68
-1/89
8
-111
-51
-1/89

مستقيم
5
8/61
1/62
-21
-11/86
-1/29
-1/61
11
-111
-11/58
-1/96

۱۶
۱۴
۱۲
۱۰
۸
ارقام مستقیم

۶

ارقام معکوس

۴

پیگیری

جلسه بیستم

جلسه شانزدهم

جلسه دوازدهم

جلسه هشتم

جلسه چهارم

511

۰
خط پايه
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۲

نمودار  .3تغییر نمرههای آزمودنی اول در پارهتست فراخنای ارقام

در نمودار  3تغییر نمرههای آزمودنی اول در پارهتست فراخنای

مرحله پیگیری است .بیشترين افزايش نمره برای اين آزمودنی در

ارقام طی شش جلسه ارزيابی و يک دوره دوماهه پیگیری نشان

مؤلفه مستقیم و معکوس از مرحله دوازدهم تا شانزدهم با  2و

داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود از مرحله خط پايه

1واحد افزايش نمره است .در جلسه شانزدهم نیز اين آزمودنی در

تا پیگیری برای آزمودنی اول در هر دو مؤلفه ارقام مستقیم و ارقام

هر دو مؤلفه نمره يکسان میگیرد و پسازآن در مؤلفه معکوس

معکوس افزايش نمره اتفاق افتاده ،که درمجموع برای مؤلفه

کاهش نمره و در مؤلفه مستقیم افزايش نمره داشته که از جلسه

مستقیم  9واحد و برای مؤلفه معکوس نیز  9واحد افزايش نمره تا

بیستم تا پیگیری اندکی کاهش يافته است.

زبیر صمیمی ،جعفر حسنی ،مسلم کردتمینی ،مهدی پارويی
39
32
31
8
ارقام مستقیم

6

ارقام معکوس

9
2
1

پیگیری

جلسه بیستم

جلسه شانزدهم

جلسه دوازدهم

جلسه هشتم

جلسه چهارم

خط پايه

نمودار  .2تغییر نمرههای آزمودنی دوم در پارهتست فراخنای ارقام

نمودار  2نشاندهنده نمرههای آزمودنی دوم در پارهتست

نمره داشته ،ولی درمجموع در مؤلفه ارقام مستقیم  7نمره

فراخنای ارقام مستقیم و معکوس است .همانگونه که در اين

افزايش از مرحله خط پايه تا پیگیری اتفاق افتاده است .در

نمودار مشخص است ،اين آزمودنی در هر دو مؤلفه از مرحله

مؤلفه ارقام معکوس از مرحله خط پايه تا جلسه هشتم افزايش

خط پايه تا جلسه پیگیری افزايش نمره و بهبودی داشته است.

نمره کمتر بوده ،اما از جلسه هشتم تا جلسه دوازدهم  3واحد

در مؤلفه ارقام مستقیم آزمودنی شیب ماليم افزايش نمره تا

کاهش نمره اتفاق افتاده و جلسه دوازدهم تا پیگیری روند

جلسه بیستم داشته است که در اين مرحله بیشترين افزايش

افزايش نمره ادامه داشته است .درمجموع آزمودنی دوم در

نمره مربوط به خط پايه تا جلسه هشتم با  1نمره افزايش

فراخنای ارقام معکوس  7واحد افزايش نمره از مرحله خط پايه

است .از جلسه بیستم تا جلسه پیگیری آزمودنی  2واحد کاهش

تا پیگیری کسب کرده است.
39
32

8
6

ارقام مستقیم
ارقام معکوس

9
2
جلسه بیستم

جلسه شانزدهم

جلسه دوازدهم

جلسه هشتم

جلسه چهارم

خط پايه

پیگیری

1

نمودار  .1تغییر نمرههای آزمودنی سوم در پارهتست فراخنای ارقام

نمودار  1نشاندهنده نمرههای آزمودنی سوم در پارهتست

میشود از مرحله خط پايه تا پیگیری در هر دو مؤلفه فراخنای

فراخنای ارقام مستقیم و معکوس است .همانگونه که مشاهده

ارقام برای اين آزمودنی افزايش نمره اتفاق افتاده است .در
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مؤلفه ارقام مستقیم آزمودنی سوم روند افزايش نمرهای با شیب

پسازآن از جلسه بیستم تا پیگیری روند افزايش نمره

ماليم تا جلسه شانزدهم داشته و از جلسه شانزدهم تا بیستم

متوقفشده است و نمرههای جلسههای بیستم و پیگیری

افزايش نمره اتفاق نیفتاده و روند پیشرفت متوقف شده ،اما

يکسان بوده ،ولی درمجموع اين آزمودنی از مرحله خط پايه تا

پسازآن ادامه يافته و آزمودنی درمجموع  7واحد افزايش نمره

پیگیری در مؤلفه معکوس فراخنای ارقام  9واحد افزايش نمره

در اين مؤلفه داشته است .در مؤلفه معکوس نیز از مرحله خط

داشته است .در جدول  1نمرههای خط پايه ،میانگین نمرههای

پايه تا جلسه هشتم افزايش نمره اتفاق افتاده و پسازآن يک

مداخله ،انحراف استاندارد ،شاخصهای تغییر روند ،شیب،

نمره کاهش از جلسه هشتم تا دوازدهم وجود داشته است .از

میزان اندازه اثر و میزان تغییرپذيری بیماران در آزمون برو/نرو،

جلسه دوازدهم تا جلسه بیستم نیز افزايش نمره بوده و

نشان داده شده است.

جدول 1
شاخص تغییر روند ،شیب ،میزان تغییرپذيری و اندازه اثر نمرههای آزمودنیها در آزمون برو/نرو
آزمودني

زمان

زمان واکنش

خطاي

پاسخ درست

حذف

ارائه

161

19

8

118

ميانگين مداخله

111/61

9/81

1

118/81

11

انحراف استاندارد

51/11

5/19

1/91

91/11

5/19

1/81

درصد بهبودي

11/82

18/11

51

11/12

11/86

68

16/15

خط پايه
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آزمودني دوم
خطاي

متغير
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آزمودني اول

آزمودني سوم

واکنش
پاسخ درست

خطاي

خطاي

زمان واکنش

خطاي

خطاي

حذف

ارائه

پاسخ درست

حذف

ارائه

11

5

182

11

11

1/61

112/11

8/11

1

28/118

1/18

1

11/11

66/66

درصد کاهش نمرهها

28/18

91/82

111

68/11

25

111/51

86/22

21/21

111

اندازه اثر ()r1

1/91

1/26

1/62

1/28

1/22

1/25

1/85

1/81

1/81

تغييرپذيري کوهن

1/12

1/11

1/81

1/51

1/15

1/11

1/15

1/12

1/21

پيگيري

111

5

1

118

2

1

92

6

1

درصد بهبودي

61/98

21/68

111

21/22

66/66

111

21/91

52/11

111

درصد کاهش نمرهها

122/69

181

1

151/11

111

1

198/96

111/11

1

1/99

1/98

1/92

1/99

1/98

1/91

1/99

1/92

1/98

اندازه اثر ()r2

اندازه اثرهای بهدستآمده از جدول  1اثربخشی نسبتاً

دوره مداخله و  r2=1/44در دوره پیگیری) و در آزمودنی سوم

باالی آموزش حافظه کاری هیجانی را در همه مؤلفههای

نیز مؤلفه زمان واکنش پاسخ درست بیشترين اثربخشی را

آزمـون بـروـنـرو در نـوجـوانـان مبتـالبـه اختـالل تنیدگی

نشان میدهد .همچنین شاخص درصد بهبودی و کاهش

پسضربهای نشان میدهد .بیشترين اثربخشی مربوط به

نمرهها نشان میدهد که از مرحله خط پايه تا پیگیری در همه

آزمودنی اول و در مؤلفه زمان واکنش پاسخ درست است

مؤلفهها برای هر سه آزمودنی درصد بهبودی و کاهش نمره

در دوره پیگیری).

مشهود اتفاق افتاده و در مؤلفه خطای ارائه برای هر سه

کمترين میزان اثربخشی نیز مربوط به آزمودنی اول در مؤلفه

آزمودنی درصد بهبودی و کاهش نمرهها از دوره مداخله تا

خطای ارائه است ( r1=1/67در دوره مداخله و  r2=1/44در

پیگیری بیشترين بهبود را نشان میدهد.

( r1=1/41در دوره مداخله و =1/44

r2

دوره پیگیری) .در آزمودنی دوم و سوم نیز تغییر در اندازه اثر در

در ادامه به منظور تحلیل دقیق نتايج هر آزمودنی از

همه مؤلفهها از دوره مداخله تا پیگیری مشهود است .در

نمـودار بـرای تحلیـل ديـداری مـؤلفـه های آزمون برو/نرو

آزمودنی دوم مؤلفه زمان واکنش پاسخ درست ( r1=1/78در

استفاده شد.

زبیر صمیمی ،جعفر حسنی ،مسلم کردتمینی ،مهدی پارويی

911
111
111
211
زمان واکنش پاسخ درست

211

خطای حذف

311

خطای ارائه

311
11
جلسه بیستم

جلسه شانزدهم

جلسه دوازدهم

جلسه هشتم

جلسه چهارم

خط پايه

پیگیری

1

نمودار  .9تغییر نمرههای آزمودنی اول در مؤلفههای آزمون برو/نرو

نمودار  9نشاندهنده نمرههای آزمودنی اول در آزمون

 31نمره کاهش داشته و تا مرحله پیگیری با يک نمره افت

برو/نرو است .همان گونه که مشاهده میشود در همه

اين کاهش ادامه پیداکرده است .فرازوفرود نمودار در مؤلفه

مؤلفهها ،از مرحله خط پايه تا پیگیری ،کاهش نمره اتفاق

خطای ارائه نیز نشان می دهد تا جلسه شانزدهم آزمودنی 1

افتاده و درمجموع برای مؤلفه زمان واکنش پاسخ درست

واحد کاهش نمره داشته ،ولی از مرحله شانزدهم تا جلسه

 211واحد کاهش نمره بهدستآمده و شیب کاهش نمره در

پیگیری اصالً خطای ارائه نداشته که نشاندهنده تأثیر کامل

اين مؤلفه ماليم بوده و تا مرحله پیگیری ادامه يافته است.

آموزش حافظه کاری هیجانی در اين مؤلفه برای اين

در مؤلفه خطای حذف آزمودنی از خط پايه تا جلسه بیستم

آزمودنی است.

911
111
111
211
زمان واکنش پاسخ درست

211

خطای حذف

311

خطای ارائه

311
11
1
پیگیری

جلسه بیستم

جلسه شانزدهم

جلسه دوازدهم

جلسه هشتم

جلسه چهارم

خط پايه

نمودار  .1تغییر نمرههای آزمودنی دوم در آزمون برو/نرو
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نمودار  1نشاندهنده نمرههای آزمودنی دوم در آزمون برو/نرو

در مؤلفه خطای حذف نمره آزمودنی از خط پايه تا جلسه بیستم

است .همانگونه که نتايج نمودار نشان میدهد در همه مؤلفهها از

درمجموع  39نمره کاهش يافته و تا مرحله پیگیری با  2نمره افت

مرحله خط پايه تا پیگیری کاهش نمره اتفاق افتاده و بیشترين

اين کاهش ادامه داشته است .در مؤلفه خطای ارائه نیز نتايج

کاهش نمره مربوط به مؤلفه زمان واکنش پاسخ درست درمجموع

نمودار نشان میدهد از جلسه شانزدهم تا جلسه پیگیری آزمودنی

با 111واحد کاهش نمره بوده است .شیب کاهش نمره در اين

اصالً خطای ارائه نداشته و درمجموع با کاهش  1نمره از خط پايه

مؤلفه کند بوده و تا مرحله پیگیری اين کاهش ادامه يافته است.

بیشترين اثربخشی را به دست آورده است.
911
911
111
111
211

زمان واکنش پاسخ درست

211

خطای حذف

311

خطای ارائه

311
11
پیگیری

جلسه بیستم

جلسه شانزدهم

جلسه دوازدهم

جلسه هشتم

جلسه چهارم

خط پايه

1

نمودار  .6تغییر نمرههای آزمودنی سوم در آزمون برو/نرو
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نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود از مرحله

در مؤلفه خطای ارائه اتفاق افتاده است.
بحث

خط پايه تا پیگیری برای اين آزمودنی کاهش نمره مشهودی

هدف از اين پژوهش ارزيابی تأثیر آموزش حافظه کاری

در همه مؤلفهها اتفاق افتاده است .بیشترين کاهش نمره

هیجانی برکنشهای اجرايی نوجوانان مبتالبه اختالل تنیدگی

مربوط به مؤلفه زمان واکنش پاسخ درست با مجموع 241

پسضربهای بود و نتايج آن نشان داد که  21جلسه آموزش

واحد کاهش بوده که 392نمره کاهش در اين مؤلفه مربوط به

حافظه کاری بر مبنای تکلیف ساختهشده با محرکهای

جلسه هشتم تا دوازدهم است .از جلسه بیستم تا مرحله

هیجانی (تکلیف آموزش حافظه کاری هیجانی) به افزايش

پیگیری هم 36واحد افزايش نمره در اين مؤلفه اتفاق افتاده

توانايی آزمودنیها در مؤلفههای حافظه کاری و بازداری منجر

است .در مؤلفه خطای حذف آزمودنی سوم از مرحله خط پايه تا

شده است .به بیان دقیقتر يافتههای پژوهش نشان داد

جلسـه بیستـم درمجمـوع  4واحـد کـاهش نمره و تا مرحله

نمـرههـای حافظـه کـاری و بـازداری آزمـودنیهايـی که در

پیگیری يک واحد افزايش نمره داشته است .همچنین آزمودنی

جلسههای آموزش حافظه کاری هیجانی شرکت کرده بودند

در مؤلفه خطای ارائه از مرحله خط پايه تا جلسه شانزدهم

پس از پايان آموزش کاهش مشهودی را نشان میداد و با

درمجموع از 32نمره  31نمره کاهش داشته و از اين جلسه تا

توجه به ماندگاری اين يافتهها در دو ماه پیگیری ،میتوان

مرحله پیگیری هیچ خطايی نداشته و بنابراين اثربخشی کامل

چنین نظر داد که نتايج اين يافتهها ماندگار بوده است .اين

زبیر صمیمی ،جعفر حسنی ،مسلم کردتمینی ،مهدی پارويی

يافتـه با نتـايج پـژوهشهـای شـوارتـزر و ديگـران (،2133

تنیدگی پسضربهای ،باعث بهبود بازداری آنها نیز میشود.

،)2131کردتمینی (،)3149کراسـيوتس و ديگران ()2139

درصد بهبود و کاهش نمرههای بازداری نمونههای پژوهش،

مبنی بر اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر توانايی

تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی را بر بهبود بازداری افراد

کنشهای اجرايی ،همسوست.

نشان میدهد .در تبیین اين مطلب يافتههای پژوهشهای قبل

در تبیین تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی بر حافظه

نشان میدهد تکالیف آموزش حافظه کاری ـکه شامل

کاری نوجوانان مبتالبه اختالل تنیدگی پسضربهای ،میتوان

مجموعهای از تمرينهای مکرر است و به نحوی طراحیشده

به اين مسئله اشاره کرد که در جريان آموزش ،ظرفیت حافظه

که به مهار زياد توجه نیاز دارد و باعث میشود بیمار فرصت

کاری هیجانی در افراد افزايش پیدا میکند و اين افزايش

کافی برای تمرين تمرکز داشته باشد -با فعالیت مکرر و

ظرفیت با افزايش فعالیت مناطق هیپوکامپ و نواحی مربوط به

تحريک سیستم توجه ،باعث تسهیل تغییر ظرفیت شناختی

حافظه در پیشانی همراه است و در نتیجه اين تغییرات ،توانايی

میشود و طی جلسههای آموزشی قدرت توجه و بازداری

حافظه و يادآوری خاطرات در افراد افزايش میيابد (شوارتزر و

آزمودنی افزايش میيابد (سهلبرگ و ماتیر )3487 ،عالوه بر

ديگران .)2131 ،افزون بر آن ،به نظر پژوهشگران آموزش

اين نتايج تحقیقات عصبشناختی نیز نشان داده است که در

باعث میشود که اوالً افراد از ظرفیتهای درونی نظامهای

جريان آموزش ،ظرفیت حافظه کاری هیجانی در افراد افزايش

عصبی بیشتر استفاده کنند و ثانیاً مهارتهای جديدی کسب

پیدا میکند و اين افزايش ظرفیت با افزايش فعالیت مناطق

کنند که به سازماندهی مجدد کنشوری حافظه کاری در اين

پیشانی-آهیانه و گیجگاهی مربوط به کنشهای اجرايی ازجمله

افراد منجر میشود (کلی و گراون.)2111 ،

بازداری و توجه همراه است؛ نتیجه اين تغییرات ،افزايش توانايی

نتايج اين پژوهش همچنین همخوان با نتايج پژوهش
انجن و کانسک ( )2131است مبنی بر اينکه آموزش حافظه

بازداری و کنشهای اجرايی در افراد است (کراسـيوتس و
ديگران.)2139 ،

پیشانی به بهبود ظرفیت حافظه کاری و کاهش تفکرات مزاحم

است حضور صرف در جلسههای درمانی باعث بهبود

و نشانههای اختالل منجر میشود .براساس نتايج اين

کنشهای اجرايی در آزمودنیهای پژوهش باشد .درواقع ،گروه

پژوهشها افراد مبتالبه اين اختاللها در مقیاس هوش وکسلر

پژوهش از میان افرادی انتخابشده که مشکالت فراوانی در

بهبود مشهود نشان دادهاند .اين نتايج انعطافپذيری نواحی

زندگی روزمره و خانوادگی داشتند و چون کار میکردند و

مغزی مرتبط با حافظه کاری را تأيید میکند و نشان میدهد

ازلحاظ تحصیلی از ساير همساالن عقب بودند ،اين شرايط به

الگوی فعالیت اين نواحی تحت تأثیر نرمافزار آموزشی تغییر

کاهش حرمت خود و خودپنداست آنها منجر شده بود؛ اما

میکند و اين تغییر باعث افزايش ظرفیت حافظه میشود.

زمانی که اين افراد از بین ساير افراد برای شرکت در پژوهش

همچنین آموزش حافظه کاری با استفاده از محرکهای

انتخاب شدند و طبق برنامه زمانبندیشده در جلسههای

عاطفی ،در افرادی که دچار مشکالت اجتماعی و هیجانی

آموزشی شرکت کردند که در آن برای آزمايش از دستگاه رايانه

هستند ،باعث میشود توانايی حافظه و کنشهای اجرايی در

استفاده میشد ،مورد توجه قرارگرفتن در آنها احساس مهم

اين افراد بهبود يابد (مامارال.)2139 ،

بودن ايجاد کرده بود .همچنین تشويقها و پسخوراندهای

همچنین به دلیل زيربناهای مشترک بین حافظه کاری و

مثبتی که طی جلسههای آموزشی از طرف پژوهشگر

توانايی بازداری (بومیه ،امیر و النگ )2132 ،براساس اين

میگرفتند باعث میشد اين افراد احساس غرور کنند و با

پژوهش میتوان ادعا کرد آموزش حافظه کاری هیجانی

اشتیاق بیشتر در جلسههای آموزشی حاضر شوند و سعی و

همزمان با تأثیرگذاری بر حافظه کاری بیماران مبتالبه اختالل

دقت بیشتری در انجام تکلیف داشته باشند و توانايی بازداری و

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /94پاييز 5941

کاری هیجانی با تأثیرگذاری بر مناطق هیپوکامپ و لوب

احتمال ديگر برای تبیین اين نتايج ،اين است که ممکن
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تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی برکنشهای اجرايی نوجوانان مبتال به اختالل تنیدگی پسضربهای

حافظه کاری بیشتری کسب کنند.

گروههای بالینی بررسی شود و همچنین با استفاده از ابزارهای

بهطور خالصه نتايج اين پژوهش نشان داد آموزش حافظه

عصبشناختی تغییرات نواحی مغزی در حین پژوهش بررسی

کاری هیجانی به افزايش حافظه کاری و همچنین بهبود

شود تا اطالعات دقیقتری از شیوه و میزان تأثیر اين آموزش به

بازداری نوجوانان مبتالبه اختالل تنیدگی پسضربهای ،از مرحله

دست آيد.
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