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چکیده:
هدف از ا نی پژوهش ،بررسی تفاوت حافظه شرح حال (تعلق یذپ ری اجتم و )یعا

امنیت روانشناختی بیماران  MSبا اف تسا یداع دار  .... ...روش :رد رضاح شهوژپ   

یگیرد .جامعه آم یا یرا ن
م وق له مطالعات علی ـ مقا سی ههای (پس رویدادی) قرار م 

پژوهش از بیماران انجمن  MSایران و دان د نایوجش ا شن گاه  دازآ  ا دحاو یمالس     

گرمسار انتخاب شدهاند که متشکل از  100زن ب دو ند (  50ن رامیب رف ان     MSو 50
نفر دان وجش ) .روش نمونهگیری در ا نی پژوهش غیر تص هدوب سرتسد رد و یفدا    
است .به منظور جمعآوری اط عال ات در ا نی

ژپ و حرش هظفاح همانشسرپ زا شه

ح  لا وو ویلی و زما  تنبدورب (((( ( )AMTو آزمو ر تینما ن و یما نسح ینا

    

نننننننننننننپور   

( )MMPSاستفا هد شده است .فرضیه پژوهش با استفا هد از روش آزمو لیلحت ن   

واریانس چند متغیره ( )MANOVAبه دست آمده است .یافتهههه ب هجوت اب :ا ه    
تجزیه و تحلی  یادنال نومزآ رادقم ،تاعالطا ل و  زکلی (((((( ((((((( ،)p< 0/05ت تواف

معناداری بین میانگینهای دو گروه و دوج دارد و فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت
یذپ رفته نمیش دو  .با ت جو ه به مقدار  ،Fدرجه آزادی و سطح معن دا ا یاهریغتم ،یر   

حافظه شرح حال ( ،)F=21/49 ،df=2 ،P<0/05در گروهها تفاوت معناداری
داشتند و ا نی نشان میدهد که حافظه ش حر
عادی به شکل معناداری ن تبس

ح هورگ یعامتجا رطاخ قلعت و لا      

به گروه  MSبیشتر است .ا نی در حالی اس هک ت   

دوخ آگاهی و اعتماد ب رحنا و نیگنایم اب سفن ه اف      

اس  درادنات ( (  )0/ 64 ،2/ 58و

سطح معناداری ( )P<0/05در گروه  MSن ورگ هب تبس ههههههه .تسا رتشیب یداع    
نتیجهگیری :در نتیجه گروه افراد عادی که در مقا سی ه با گروه  MSمورد مقا هسی
قرار گرفتند از حافظه شرح حال و گروه  MSاز امنیت روانشناختی بیشتری ن تبس

به گروه مقابل دوخ بر وخ ردارند.
واژگان کلیدی :حافظه شرح حال ،تعلق یذپ ری اجتماعی ،امنیت روانشناختی.
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Abstract
The current research has been done in order to find the
difference of autobiographical memory, identity and
psychological security in Ms’ patients and normal people.
This study is a correlation, the participants in the study
were taken form Ms society of Iran and students in Azad
univercity garmsar branch. They were 100 women who
were chosen randomly (50 women students and 50 Ms
patients). In order to collect information 3 different
questionnaries were used, questionnaris (MMPS) by
Aminpour, identity aspect questionnaries by Majdian and
autobiographical memory questionnaries (AMT) by
villiams and Brodbent. The metodology of this study was
met through (MANOVA). Accordig to statistical results
the following outcomes were gaind self awarness and self
confidence were significantly higher in Ms participant
compare to normal women, communicational identity and
social identity in normal group is higher than the other
group. As a result of study a significant deffence was seen
between the variables so autobiographical memory.
Identity and psychological security is significuntly high
among normal women compare to the other group.
memory, identity,
psychological security.
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مقدمه

اماس2یک بیماری میلین دز ای سیستم عصبی مرکزی است .ا نی بیماری یکی از شایعتر نی بیماریهاییی نورول و هدوب ناسنا رد کیژو

ناتوان کنندهتر نی بیماری سنین وج انی است .در ا نی بیماری وپ شش میلین سیستم عصبی مرکزی از قبیل مغ  بصع ،ز ب یانی ییی یییی 3و نخ عا

جتر نی دوره شروع آن وج ان ب هدو و در زن دح نا ود م ربارب ود  ر ش ناد ا عی       اس تتت ( Holland NJ,
شوکی 4دچار آسیب میش دو  .رای 

 .)Halper J. 2005در ا نی بیماران سخ تگی یکی از شایعتر نی و ناتوان کنندهتر نی
فعالی جا ت ت و یعام

الع ئم میباشد که با جیا ثع ا  د ا رد لالتخ

،راک     

 درکلمع ر نیا هنازو نارامیب        م ممیشو ددد (Ghafari S, Ahmadi F, Nabavi S, Memariyan R, 2008

 .)Kazemnejad A.حدود  % 80بیماران از سخ تگی شکا تی

میکننددد و گ شراز

م ممیشو ددد ک سخ ه ت و نیلوا یگ رازآ     دهند هههتررر نی

د ( .)Schreurs KD, Ridder D, Bensing JM.در رب کی ر یس    ( Schreurs KD,
الع مت یک س مو تا نیمی از بیماران میباشد د

 .)Ridder D, Bensing JM.آشکار شد که سخ تگی سج می با ناتوانی سج می و سخ تگی روانی با افسردگی در ا نی بیم طابترا نارا   
دارند .سخ تگی سج مانی پیشبینی کننده ناتوانی فیزیکی در یک سال بعد میباشد .سخ تگی تأثیر قابل مالحظهههای در زن هرمزور یگد   
شهای اجتماعی تدا لخ ا جی اد م ممیکنددد که م ممیتوانددد
ا نی بیماران دارد ،مانع فعالیتهای فیزیکی شده و در م وئس لیت یذپ ری ،کار و نق 
سها ای زن و هرمزور یگد اب مه    
سبب نارضایتی از کیفیت زندگی در ا نی بیماران ش دو  .از آنجاییکه ا نی بیماران هم با اب یتسی    اس رت س س
استرسهای ناشی از الع ئم بیماری که نوساندار و غیرقابل پیشبینی هستند ،مقابله کنند .بنابرا نی  ،پیشرفت بیماری ممکن است با ک ،را
زندگی خانوادگی ،ارتباطات و فعالیتهای اجتماعی تدا لخ کند .هدف مدا الخ ت روانشناختی کمک به ا نی افراد به منظور مقابله با
یباشد (.)Malcomson KS, Dunwoody l, 2007
شهای فوق م 
چال 

رشد و گسترش روانشناسی شناختی و روشمند شدن مطالعات و تحقیقات مربوط به آن در طی چند دهه گذشته حوز هههها ای مختلف
بشناسی روانی نیز از ا نی قاعده مستثنی ن هدوب و بیشتر نی اثر یذپ ری را داشته
روانشناسی را تحت تأثیر قرار دا هد است .در ا نی میان آسی 
است .به طوریکه ،میتوان در سببشناسی ،شکلگیری و تک نیو  ،مداخله و درمان اختالالت هیجانی تغییرات اساسی و ساختاری به
و دوج آورد .در همین رابطه طی چند دهه گذشته مح قق ان شناختی و بالینی با هدف ارائه یک شرح من قط ی متکی بر یز ر بن ـ یرظن یا
علمی استوار به نظریههای یکسانی دست یافتهاند ،که دست آورد مهم آن ،ا جی اد حداقل سه مدل حافظه (مدل شبکهای ت لدم ،یعاد   
درپ ازش

و یدربهار

مدلللها ای طرحو را ههه ) در هی ناج است

( Jelink, L,Ranjbar, s, s,seifert, D, kellner,M,& Moritz,

)2009؛ که به کمک نظریههای ا نی مدلها میتوان به درک تأثیر یذپ ری حافظه از هی هدیدپ مهف رد صوصخب ناج      هوی تتتمندییی و
تروانی پردا تخ .
امنی 
به عنوان نمونه مدل شبکهای باور ،به مطالعه و بررسی اثرات پردازشی خلق بر حافظه در افراد و نمونههای مختلف
قع یده هماهنگی خلقی و عاطفی جاری شخص ،کدگذاری و تبث

م ممی درپ از ددد  .بن رب ا   

میگردند و به هنگام یادآوری نیز اط عال اتی مورد با وخز انی حافظه

یگیرند که با حالت عاطفی مسلط فرد بیشتر نی هماهنگی را دارند ( .)Berntsen,D.& RUBIN, D.C. 2007حافظه ،فرایند
قرار م 
ذخیرهسازی اط عال ات و تجارب و با یز ابی احتمالی آنها در آینده است .ا نی توانایی بازنمایی و با یز ابی اط عال ات برای تم یارف ما ن یاهد   
شناختی از جمله ادراک و حل مسأله از اهمیت بنیا نید بر وخ

ردار است (.)Williams,H.L..conway .M.A.& cohen.G. 2008

2

Multiple sclerosis
Optic nerves
4
Spinal cord
3
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ححال ،و تأثیر ا نی پردا شز
اط عال ات مربوط به دوخ  ،مخصوص ًاًا خاطرات شر 

بر افراد میتواند م جو ب ن عو ی ا لالتخ

هیجانی ش دو .
قع یده بر ا نی است که نقص در حافظه شرح حال در ک دو کی ا جی اد میش دو  .ویلیامز (  ،) 1996با ت جو ه به دا هد های تجربی به دست آمده
ححال ،به سه و چهار سال اول زندگی بر میگر دد  ،یعنی زمانی که
از فرایند رشدی ،اشاره میکند ،که خاستگاه کلیگ یو ی حافظه شر 
ک دو کان عادی ،به طور متداول گرایش به با یز ابی رویدادها و توانایی جلوگیری از بیان باز بای یییها ا دارن ،د ن تبس ًاًاًاًا ب وخ روط ه دکا د ر ر   
حدود سه سالی و سه سال نیم در فرایند رشد ا جی اد میش دو  .هر چه ک دو کان بزرگتر میشوند راهبردهای بی یارف رد ار یرتش ن لرتنک د    
یکنند .بر اساس قع یده «هیالی و ولی زما ( ،)Williams. J.M.G..& Broadbent . K. 1986ف ازراش یییه نارود یا
با یز ابی کسب م 
ک دو کی (برای مثال ،ارتباطات دل سب تگی نا وخ شایند) ممکن است بر توانایی ک دو ک در یادگیری کنترل کامل ا نی فراین اهد تاثیرگ اذ ررر
باشد .اگر ک دو کان در محیطهای دشوار رشد کنند ،ممکن است یاد بگیرند که اط عال ات رویدادی خاص خیلی منفی هستند و ممکن
است از یادآوری رویدادهایی که ماهیت تنبیهی دارند اجتناب کنند.
به قع یده ،هیالی و ویلیامز ( ،)Williams. J.M.G..& Broadbent . K. 1986آگاهی از هر تجرب و یرادیدپ ه

تاعوضوم رگید     

مرتبط با آن ،یا آگاهی از رویدادهای کلی ،به صورت گستر هد ای در یوپ ایی و بهم پیوستگی فرایندهای حافظه شرح حال مهم هستند.
حافظه شرححال یا یادآوری تجربیات شخصی گذشته نقش اساسی در کنش ب ناجیه ،دوخ ا ا هراتفر و ت ا متجا ی ا یع       دارد .ب یا ر ن
ححاللل مث هب طوبرم هظفاح ل    
اساس ،در طول دو دهه اخیر پژوه گش ران بر مطالعه اشکال گوناگون رویدادهای مربوط به حافظه شرح ح
آسیب و رویدادهای گذشته متمرکز شدهاند .الع وه بر ا نی  ،یافتهها نشان دا هد است ک  هویش دروم رد هعلاطم ه ی ر یروآدا و یاهدادی       
مربو هظفاح هب ط        ش  حر ح تخانش یارب لا

              

ب رتهب ر خانشناور یاهلالتخا یخ ت تیمها زئاح یگدرسفا دننام ی          

م مم یباش دد د

( )Williams,H.L..conway .M.A.& cohen.G. 2008و (میرآقایی و ارگید ننن .)29 13 ،از منظ رد هعلاطم یتخانشناور ر دروم     
یگیر ددد ،
حافظه شرححال را میتوان کانون اصلی ت شال هایی که برای فهم نوع واکنش ان بط اقی افراد به رویدادهای آس سسیبزا ان ماج م مم 
تلقی کرد .یادآوری غیرارادی و سر هدز خاطرات مربوط به رویداد آس زا از بی ن ناش هههها ای اص  یناور لالتخا یل و  یگدرسفا  اس تتتتتتتتتتت
( .)Brewin C.R,Dalglesh T, Josephs. 1996معمو ًالًال ورود غیرارادی و سر هدز اط عال ات مربوط به تروما به فضای ذهن رایشه   
بزا ات ار تسا هداتفا قاف
افراد به قسمت آگاهانه و من جس متر خاطراتی که در حین تجربه رویداد آسی 

د ( Brewin ,
دودحم      م ممیکند د

 .)C.R. 2011در کنار ا نی مفروضهها برخی مطالعات گید ر ( .)Berntsen,D.& RUBIN, D.C. 2007بحث مربوط ب جیه ه ا تان   
را در کنار حافظه شرححال با اهمیت دانسته ،معتقدند که افراد پس از تجربه رویدادهای آسیب زا از بعد هیجانی نیز دچ یتالکشم را   
میشوند .به نظر ا نی مح قق ان حافظه مربوط به آسیب در افراد مبتال به افسردگی فقط تحت تأثیر هیجان ناشی از تجربه حوادث منفی از
شکل متعادل دوخ خارج میش دو که برای فهم آن نیازی به مکانیسم ویژه نی تس .

به لحاظ لغوی وا هژ ه تیو  5از وا هژ ( )identitasمشتق شده و به دو معنای ظاهر ًاًا متناقض به کار میرود )1 :همسانی و یکنواختی مطلق

 )2تمایز که در برگیرنده بث ات یا تداوم در طول زمان .گرچه اکثر تی
ه تیو

قریب به اتفاق نظریهپردازان ه تیو

بر سر دو معن  هدرب مان یا از   

اتفاق نظر دارند ،ولی هن زو به توافقی درباره کاربرد آن معنای نرسیدهاند .پرچم دار نظریه هویتاجتماعی جرج هربرتمید است

تیابی فرد به احساس و برداشتی کامل ا شیوخز تن را بررسی میکند .از دیدگاهمید ،هرفرد ه تیو
که فرایند دس 

یا شیوخ تن خو زا ار د

طریق ساماندهی نگرشهای فردی گید ران در قالب نگرشهای سازمان یافته اجتماعی یا گروهی شکل میدهد .به بیان گید ر تص یو ری
identity

5
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یسا دز و احساسی که ن تبس
که فرد از دوخ م 

به دوخ پیدا میکند بازتاب نگرشی است که گید ران ن تبس

به او دارند ( Mead, G.H.

.)1964
شهای بنیادی مع وط ف به کی سیچ و یتس تی   
شگر اجتماعی فراهم میکند که برای پرس 
فرایند هویتسازی ا نی امکان را برای یک کن 
دوخ پاسخی مناسب و قانعکننده پیدا کند .بیگمان میتوان گ تف

که ه تیو

از نیازه ن شیپ و ناسنا یناور یا ی نوگره زا ه یگدنز        

اجتماعی است .اگر محور ومبنای زندگی اجتماعی را برقراری ارتباط پایدار و معنادار با گید ران بدانیم ،ه تیو

اجتماعی چنین امکانی

را فراهم کند .بدون هویتاجتماعی در واقع جامعهای و دوج نخواهد داشت هویتاجتماعی ن  اهنت ه ا  طابتر ا ریذپ ناکما ار یعامتج      
یکند ،بلکه به زندگی افراد معنا میدهد ( .)Teachers have fewer subject preparations
م 

بر الخ ف ید دگاه ساختارگرایانی که میکوشند ه تیو را امری طبیعی و ثابت نشان دهند ،باید گ تف

که ه تیو

امری تاریخی و محتمل

است .ا نی پدیده همانند بسیاری چیزهای گید ر ،محصول «زمان و تصادف» است و توسط منطق یا اصلی فرات یعت یخیرا ین نم ممیشو ددد .
ه تیو

پیوندی ناگ سس تنی با تفاوت دارد و تفاوتها همیشه در برگیرنده قدرت هستند که توسط وج امع ،حکومتها و نمادها ساخته و

توسط آنها حفظ و ت تیوق

میشوند .پس هرجا تفاوت باشد ،قدرت وجو د د ا راد هک یسکره و در ا سا تردق ی ت یانعم هرابرد        ،

یگیرد .قدرتی که تفاوت و بنابرا نی ه تیو
تفاوت تصمیم م 
ه تیو

آفر نی در ت شال

را میسا دز و حفظ میکنددد ،همی ریب و نورد هش و یاهزرم ن     ت و از تواف

است (.)Teachers have fewer subject preparations

از سوی گید ر مزلو ( ) Maslow, A.H. 1952تأکید میکند که هر یک از نیازهای عاطفی ،ش  ینایب و یتخان ی هب شزرا ک
میرود ،ا نی نکته همان قدر که درمورد شع ق به حقی تق

رامش      

یا به قی یین صدق میکند ،درباره الع قه ب  قداص زین ینمیا ه ا ساسحا .تس       

ایمنی نه تنها انگیزه و محرک س دو مندی نخواهد ب دو  ،بلکه استعداد فرد را در رو ب و ندشور ه

 تالکشم ندرک لح و زین تارطخ    

    

محدود مینماید .نابهنجاریهای روانی و رفتاری در انسان هنگامی شروع میش دو که احساس ناایمنی بر و ججج دو او ح نیا .ددرگ مکا   
احساس ،به شی هو های مختلف بر مناسبات آنها ،سایر نی و نح هو زندگی مختلف آنها تأثیر م ممیگ راذ ددد  .اح میاان ساس نی    م ممیتوانددد ف در
درگیر را درفشار قرار دهد و مسائل و مشکالتی را برای او ا جی اد کند و حتی پیامدهای س یو ی هم در بهداشت روانی فردی و ارتباطات
اجتماعی او به ارمغان آورد .احساس ناایمنی میتواند از جنبههای مختلف زندگی ،شغلی ،تحصیلی ،خانوادگی و اجتماعی نمو ادیپ د   
کند و با متغیرهای سن ،جنس ،نید  ،تأهل ،شغل ،رشته تحصیلی ،شدت سحا .دبای شهاک ای ا ن س ا ار ینمیا   

   م ممیتواننن در دورهها ای

مختلف سنی مشاهده کرد .احساس امنیت برای سالم ب دو ن سج می و روانی ان رض و مزال ناس ور سحا ،تسا ی ا مدع س
شخص را در حال بسیج قوا و به همریختگی س تخو

مئاد تینما

     

و ساز بدن قرار میدهد و اگر ادامه یابد م دوجو را به سوی بیماریهای سج می و

روانی سوق وخ اهد داد .یز را ساختمان بدن انسان قدرت تحمل تنش دائمی را ندارد .تأثیری که احساس ناایمنی بر ان د ناس ا جیا ،در اد   
حالت تنش و برانگیختگی و عدم تعادل است .نگرانی ،ترس ،وح تش

و اضطراب ،ت زا یگلمج ،تیبصع و شن ن یاهدمایپ ا ینمیا        

هستند .فردی که نیازهای ایمنی او ارضا شده باشد همواره احساس دوستی و شع ق ،تعلق ،آس دو گی و راحتی ،ذپ یرش دوخ و ،نارگید
عزت نفس ،قدرت ،دلگرمی ،بث اتهیجانی ،وخ شن دو ی ،الع قهاجتماعی ،مهربانی ،همدلی ،فقدان تما الی ت روانرن وج ری و روانپر شی ی
دارد .مزلو نیازهای انسان را در اص الط حاتی از سلسله مراتب نیازها مطرح میکند .ا نی نیازها بر اساس یک سلسله مراتب قرار دارند به
ا نی ترتیب که تا نیازهای پایینتر ارضا ن دوش به نیازهای باالتر نمیرسد .مزلو ت جو ه کر هد که ا نی نیازه هدوبمک هجیتنرد ا ا رد  یگدنز     
شخص به و دوج میآیند و رفتارها در ت شال

برای پرکردن ا نی نیازها هستند .زمانی که نیازهای فیز وی ل یژو ک و سج مانی به طو یبسن ر   

ارضا شدند یک دسته از نیازهای تا هز پدیدار میگردند که میتوان آنها را به عنوان نیازهای ایمنی ط قب هههبندددی نمو  د ((امنی ،تابث ،ت

  

یاز ترس و اضطراب و آشفتگی ،نیاز به سازمان ،نظم ،قانون ،محدو تید  ،و اطمینان به نیروی شپ تیبان یا
وابستگی ،اتکاء ،حما تی  ،رهای 
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داشتن حامی مقتدر) .ا نی نیازها نیز میتوانند مانند نیازهای سج مانی ارگانیسم را یک سره به یز رسلطه کشند .آنها میتوانند ب ناونع ه   
سازمانگران تقر بی ًاًا منحصر به فرد رفتار ،همه قابلیتهای ارگانیسم را به خدمت دوخ فرا وخ انند .در ا نی صورت میتوان ارگانیسم را به
صورت ماشینی تصور کرد که کارش تسج
تسج

گید ر قابلیتها ،ابزارهای اصلی ا نی

و وج ی ایمنی است .از طرف گید ر میتوان گ تف که گیرندهها ،ت ًاًاثیرگذارندهها ،ه شو

و

و یوج ند .ا نی نیاز مسلط نه تنها تعیین کننده فل فس ه و ید دگاه زمان حال فرد یا شخص است.

بلکه ار شز ها و فل فس ه آینده او را نیز تعیین میکند .در واقع هر چیزی کمتر از ایمنی مینماید .در چنین شرا طی ی به شرط آن که به قدر
کافی مدام و سخت باشد ،میتوان گ تف

که انسان تنها به خاطر ایمن گدنز ی یی ییی م ممیکنددد .هن  یاهزاین هک یماگ ای ،دنوش اضرا ینم       

ارگانیسم در سج ت وج ی مح تب  ،است الق ل ،و احترام به دوخ و غیره آزاد میش دو  ،ارضای نیازهای ایمنی ،هب ینهذ ساسحا کی لابند      
دارد که به م جو ب آن انسان میپندارد وخ ابش با آرامش ت مأو شده است ،احساس سج ارت و شجا تع
تقدیر ،نگرانی ،ترس ،وح تش

بیشتری میکند و غی  هب .هر هر    

نها ،همگی پیامدهای ناکام مان یاهزاینزا ند    ایمنیییانددد.
و اضطراب ،تنش ،عصبیت ،و از کوره در رفت 

مشاهدات کلینیکی به روشنی نشان میدهد که اثرات متناظر ارضای نیازهای ایمنی ،فقداناضطراب ،فقدان عصبیت ،آرامش ،اطمین نا
به دوخ  ،امنیت و غیره است .روشن است که یک تفاوت منش میان ،فردی که احساس ایمنی میکند و آن که عم شر

هب ار    گونهههای

میگذراند که پنداری جاسوسی در سرزمین دشمنان است ،و دوج دارد .حاصل ارض میا یاهزاین یا ن سحا ،ی ا ددمت و یگدوسآ س      
اعصاب است .با ا نی همه ارضای نیازهای ایمنی هیچ گاه م جو د وجد تجربیات اوج ،وید انگی شاد ناشی از شع ق کامیافته ،یا پیامدهایی
چون وقار ،فهمیدن و نجابت نمیگر دد .بامشاهده اطفال و ک دو کان که ارضای نیازهای ایمن رایسب نانآ رد ی     س دا هههتررر و م زا رتدوهش
شها ای
یتوان به طور کارآمدی به درک نیازهای ایمنی در بزرگ نیرتراکشآ زا یکی .تفای تسد نالاس      واکنش ش
بزرگساالن است ،م 
ک دو کان در برابر تهدید و طخ ر ا نی است که آنان به هیچ وجه مانع از ا نی واکنش نمیشوند .در حالی که به بزرگساالن آم خو ت هدش ه   
است که به هر قیمتی مانع از آن شوند .بنابرا نی حتی زمانی که بزرگساالن احساس میکنند ایمنیشان در معرض تهدید قرار دارد ،ا نی
متر ن تبس
شهای بسیار مستقی 
یتوان در ظاهر آنها ید د .همچنین میتوان در اطفال واکن 
احساس را نم 

یهاییی
ب گانوگ عاونا ه ون     بیم را ی ی

یها به گونهای بیواسطه و به خو یدهت دوخ ید د ثعاب و دنشاب هدننک       
سج می مشاهده کرد .به نظر میرسد گاهی اوقات ا نی بیمار 
شوند که ک دو ک احساس ناامنی کند .مث ًالًال ،استفراغ ،قولنج و گید ر درده یدش یا د رهاظ  ًاًا دوک  ک ر  ا راداو       م ممیکننددد ک هب ار ایند ه    
گونهای گید ر ببیند .ک دو کی که با وخ ردن غذای نامناسب بیمار شده است ممکن است به مدت ور ود ای کی ززززز چن و سرت راچد نا
کابوس ش دو و چنان نیاز به حما تی

و قوت قلب پیدا کند ک زا لبق زگره ه

یاش در او سا هدشن هدید تتتتتتت ( Maslow, A.H.
   بیم را ی ی

 .)1952تحقیقات ( ) Maslow, A.H. 1952در مورد اثرات روانشناختی جراحی بر ک دو کان تاحد یز ادی ا نی مطلب را ثابت کر هد
تهای عادی و یکنواختی را ترجیح میدهد که آرامش او را ب مه ر   
است .نشانه گید ر نیاز ک دو ک به ایمنی ا نی است که او انواع فعالی 
نزند ،یز را او وخ استار دنیایی است قابل پی بش ینی ،قانونمند و منظم .مث ًالًال بی عدالتی ،بی انصافی و ناسازگاری در والد نی باعث م ممیشو ددد
ک دو ک احساس نگرانی و ناامنی کند .ا نی نگرش ممکن است نه به علت بیعدالتی یا تحمل دردهای خاص باشد ،بلکه ب یا ه ن تلع     
شبین به نظر آید.
است که طرز رفتار تهدید به شمار میآید و سبب میگر دد دنیا برای ک دو ک غیرقابل اعتماد ،ناایمن و غیرقابل پی 

در ا نی پژوهش ما بر آن هستیم تا ک فش

ححال ،هو تی مندی ،امنیتروانشناختی بیماران اماس با افراد عادی چه
کنیم که بین حافظه شر 

رابطه و دوج دارد .با ت جو ه به مطالب ارائه شده در ا نی بخش سؤال اساسی که پژوهش حاضر در پی پاسخ یوگ ی به آن میباشد که آ ای
ححال ،هو تی مندی ،امنیتروانشناختی بیماران اماس با افراد عادی تفاوتی و دوج دارد؟
بین حافظه شر 
رو ش

جامعه آماری در ا نی پژوهش شامل تمامی اعضای انجمن  MSواقع در خیابان وصال شیرازی ،دان گش اه آزاد اسالمی واحد گرمسار در
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سال  94 -59ب دو ند .گروه نمونه شامل  100نفر زن (  50نفر دان وجش زن 50 ،نفر از بیماران  )MSب دو  .گروه سنی نمونه مورد نظر از -93
 02سال ب دو  .نمونهبرداری در ا نی پژوهش به روش ،نمونهبرداری غیرتصادفی (داوطلبانه) انجام شد .از بین دان یوجش ان و بیماران مبتال به
 ،MSافرادی که تما لی به پاسخ یوگ ی به پرس د ار همانش ا  دنتش د دش تساوخر

     

رضاح شهوژپ شور .دنهد خساپ ار همانشسرپ هک     

علیمقا سی های (پس رویدادی) ب دو  .به منظور جمعآوری اط عال ات در ا نی پژوهش از پرسشنامه حافظهشرححححاللل 6ویلی ،تنبدورب و زما
تروانی7ح نس امین وپ ر و پرسشنامه ابعاد ه تیو
امنی 

  

محمد مجدیان استفا هد شد.

یافتهها
برای تجزیه و تحلیل دا هد ها و پاسخ به فرضیههای پژوهش از نرم افزار  spssاستفا هد شد .یافتههای مسق ود رد شهوژپ تتتتت توص فی ییی و
استنباطی تنظیم شده است.
تروانی در نمونه مورد پژوهش که شامل  100نفر ب دو  ،از
به منظور بررسی همسانی درونی مقیاس حافظه شرححال ،هو تی مندی و امنی 
روش آلفای کرونباخ استفا هد شد و میزان پایایی هر یک از گویهها در جدول ( )1-1گزارش ش سا هد تتتتت  .ب یافلآ رادقم هب هجوت ا
یتوان گ تف
کرونباخ م 

   

که پرسشنامه مورد نظر دارای پایایی باالیی (  )0/ 87است.
جدول  1ـ پایایی مقیاس حافظه شرححال
میانگین

تعداد گویهها
10

انحراف استاندارد

41/ 11

8/ 21

میانگین

انحراف استاندارد

آلفای کرونباخ
0/ 87

تمندی
پایایی مقیاس هوی 
تع داد            

آلفای کرونباخ

گویهها
157 / 24

45

23 / 15

0/ 91

پایایی مقیاس امنیت روانی
میانگین

تعداد گویهها

40 / 15
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انحراف استاندارد
5/ 32

آلفای کرونباخ
0/ 50

مشخصات توصیفی پرسشنامه امنیت روانی
صهای توصیفی پرسشنامه امنیت روانی
جدول  2ـ شاخ 
سهای امنیت روانی
خر هد مقیا 

میانگین

ناسازگاری محیطی و احساس حقارت

3/ 00 2

1/ 06

پاران یو ا و بدگمانی

1/ 08

1/ 13

اعتقاد و اطمینان شخصی

3/ 28

1/ 55

احساس وخ ب ب دو ن و اشتیاق به زندگی

3/ 46

1/ 31

2/ 04

0/ 96

زودرنجی و افسردگی
احساس سعادتمندی و شوخ

شانسی

2/9

انحراف استاندارد

1/2

امنیت اجتماعی

2/ 99

0/ 91

احساس دوخ آگاهی

2/ 29

0/ 73

اعتماد به نفس

2/1

0/ 98

احساس عصبانیت و پرخاشگری

1/ 44

1/ 01

احساس یاس و ناامیدی

1/ 32

0/ 76

2/ 01

0/ 92

سازگاری با گید ران

2/ 42

0/27

احساس سالمت و نیرومندی

2/ 90

0/ 77

احساس حقارت

1/ 89

0/ 94

الع قه به زندگی

AMT
MMPS

6
7
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در جدول  2ـ مقدار میانگین و انحراف استاندارد هر یک از خر هد مقیاسسسهاییی امنی تتتروانییی م گنایم رادقم .تسا هدش صخش ی و ن   
انحراف استاندارد به ترتیب برابر است با خر هد مقیاس ناس و یطیحم یراگزا

 تراقح ساسحا (((( ((((( ،)1/ 06 ،3/ 00 2پاران و ایو ب امگد ننی

(  ،)1/ 13 ،1/ 08اعت و داق انیمطا ن      شخص صص ی (  ،)1/ 55 ،3/ 28اح  ندوب بوخ ساس و  یگدنز هب قایتشا  (((((((((((( (  ،)1/ 31 ،3/ 46زودرن ججج ی و
افسردگی (  ،)0/ 96 ،2/ 04احساس سعادتمندی و خوش

 یسناش (( ((( ،)1/2 ،2/9امنی جا ت ت  یعام (( (((  ،)0/ 91 ،2/ 99اح هاگآ دوخ ساس ییی یییی

(  ،)0/ 73 ،2/ 29اعتماد به نفس ( ،)0/ 98 ،2/1احساس عصبانیت و پرخاشگری (  ،)1/ 01 ،1/ 44احساس و سای نومیدییی ( ،)0/ 76 ،1/ 32
الع قه به زندگی (  ،)0/ 92 ،2/ 01سازگاری با د ارگی ننن (  ،)0/27 ،2/ 42اح و تمالس ساس

 یدنمورین ((( ((((  ،)0/ 77 ،2/ 90اح تراقح ساس   

(  )0/ 94 ،1/ 89است.
مشخصات توصیفی پرسشنامه ابعاد ه تیو
صهای توصیفی پرسشنامه ابعاد هویت
جدول  3ـ شاخ 
سهای ابعاد ه تیو
خر هد مقیا 
ه تیو

میانگین

شخصی

انحراف استاندارد

36 / 32

5/ 96

ه تیو اجتماعی

52/ 00

4/59

ه تیو ارتباطی

38 / 40

6/52

ه تیو جمعی

52/ 45

5/ 40

در جدول  3ـ مقدار میانگین و انحراف استاندارد هر یک از خر هد مقیاسسسهاییی ابع  نیگنایم رادقم .تسا هدش صخشم تیوه دا و     
انحراف استاندارد به ترتیب براب اب تسا ر     درخ هههمقیاسسس ه  یصخش تیو (( (((  ،)5/ 96 ، 36 / 32ه جا تیو ت  یعام (( (((  ،)4/59 ،52/ 00ه تیو
ارتباطی (  ،)6/52 ، 38 / 40ه تیو

جمعی (  ،)5/ 40 ،52/ 45است.

مشخصات توصیفی پرسشنامه حافظه شرح حال
ححال
صهای توصیفی پرسشنامه حافظه شر 
جدول  4ـ شاخ 
مقیاس کل حافظه شرح حال

میانگین
41/ 11

انحراف استاندارد
8/ 21

ححال مشخص شده است .مقدار میانگین و انح درادناتسا فار   
فاستاندارد مقیاس کل حافظه شر 
در جدول  4ـ مقدار میانگین و انحرا 
به ترتیب برابر با (  )8/ 21 ،41/ 11است.
فرضیه پژوهش :بین حافظه شرح حال ،هو تی مندی و امنیتروانی در دو گروه بیماران ام اس و افراد عادی تفاوت و دوج دارد.
صهای توصیفی متغیرهای حافظه شرح حال و هویت مندی
جدول  5ـ شاخ 
متغیرها

گروهها

میانگین

حافظه شرح حال

عادی

18 / 92

6/ 56

9/ 38

5/ 86

ه تیو

شخصی

MS

عادی

38 / 54

4/ 18

34 / 84

5/ 87

ه تیو

اجتماعی

عادی

26 / 78

3/ 09

24 / 84

6/ 28

ه تیو

ارتباطی

عادی

40 / 24

4/ 82

38 / 48

6/72

ه تیو

جم ع ی

عادی

26 / 42

5/ 28

26 / 76

5/ 92

MS

MS
MS
MS

فاستاندارد
انحرا 

فاستاندارد متغیرها در هر یک از گروهها مشخص شده است .در جدول ( 1ـ  )6مقا ید ر می نیگنا
در جدول  5ـ مقا ید ر میانگین و انحرا 
و انحراف استاندارد متغیرها در هر یک از گروهها مشخص شده است.
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تمندی
ححال و خرده مقیاسهای هوی 
جدول  6ـ تحلیل مانوا برای مقایسه دو گروه (عادی ،بیماران  )MSدر نمره کلی حافظه شر 
مجموع          

متغیرها

df

م ذج ورات
حافظه شرح حال

F

می نیگنا       
م ذج ورات

س حط              

م ذج ور اتا

معناداری

5722/ 69

2

1137 / 84

21 / 49

0/ 000

0/ 22

شخصی

183/ 85

2

190 / 92

5/ 70

0/ 004

0/ 07

ه تیو

ارتباطی

350 / 09

2

175 / 04

4/ 69

0/ 011

0/ 06

ه تیو

اجتماعی

90 2/ 92

2

145 / 46

6/ 35

0/2 00

0/ 08

ه تیو

جم ع ی

390 / 49

2

195 / 24

7/ 24

0/ 001

0/ 09

ه تیو

نهای دو گروه و دوج دارد و فرض صفر مبن رب ی   
با ت جو ه به مقدار آزمون الندای ویلکز ( )p< 0/05ب دو  ،تفاوت معناداری بین میانگی 
عدم تفاوت یذپ رفته نمیش دو  .با ت جو ه به مقدار  ،Fدرجه آزادی و سطح معناداری ،به ترتیب متغیرهای حافظه ش  لاح حر (( (((،P<0/05
 ،)F=21/49 ،df=2هوی تتتشخصییی ( ،)F=5/70 ،df=2 ،P<0/05هوی تتت ارت طاب ییی ( ،)F=4/69 ،df=2 ،P<0/05هوی تتت اجتمعا یی ی
( ،)F=6/35 ،df=2 ،P<0/05هو تی جمعی ( )F=7/24 ،df=2 ،P<0/05در گروهها تفاوت معناداری داشتند .حافظه شرححححاللل با
می و نیگنا

 درادناتسا فارحنا (((((( (  )6/ 56 ، 18 / 92و س  یرادانعم حط (((( ( )P<0/05در گرو گ هب تبسن یداع ه رو ههه ه ههههههه  MSبی ،تسا رتش     

هو تی شخصی با میانگین و انحراف استاندارد (  )4/ 18 ، 38 / 54و سطح معناداری ( )P<0/05در گروه عادی ن تبس
است.
صهای توصیفی خرده مقیاسهای امنیتروانی
جدول  7ـ شاخ 
متغیرها

گروهها

میانگین

ناسازگاری محیطی و احساس حقارت

عادی

MS

3/ 32

1/ 11

2/ 98

1/ 13

پاران یو ا و بدگمانی

عادی

MS

1/20

0/ 97

1/ 10

1/ 24

اعتقاد و اطمینان شخصی

عادی

3/ 32

1/ 44

MS

3/ 38

1/ 81

احساس وخ ب ب دو ن و اشتیاق به زندگی

عادی

MS

3/ 64

1/ 28

3/25

1/ 38

زودرنجی و افسردگی

عادی

MS

2/41

1/ 01

1/88

0/ 91

عادی

2/ 90

1/ 58

MS

3/ 22

1/ 50

امنیت اجتماعی

عادی

MS

3/ 04

1/ 00

2/88

0/ 82

احساس دوخ آگاهی

عادی

MS

2/ 12

0/ 84

2/ 58

0/ 64

اعتماد به نفس

عادی

2/ 44

0/ 90

MS

2/ 04

1/ 08

احساس عصبانیت و پرخاشگری

عادی

MS

1/ 32

1/ 09

1/ 40

0/ 98

احساس یاس و نومیدی

عادی

MS

1/ 16

0/ 76

1/25

0/ 76

عادی

1/ 94

1/ 05

MS

2/ 06

0/ 89

سازگاری با گید ران

عادی

MS

2/ 30

0/ 67

2/ 56

0/ 64

احساس سالمت و نیرومندی

عادی

2/ 94

0/ 73

MS

2/27

0/ 78

عادی

1/ 76

0/ 79

2/ 06

1/ 01

احساس سعادتمندی و شوخ

الع قه به زندگی

احساس حقارت

شانسی

MS

فاستاندارد
انحرا 

به گروه  MSبی رتش
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تمندی و...
ححال ،هوی 
مقایسه حافظه شر 
در جدول  7ـ مقا ید ر میانگین و انحراف استاندارد متغیرها در هر یک از گروهها مشخص شده است.

جدول  8ـ تحلیل مانوا برای مقایسه دو گروه (عادی )MS ،در خرده مقیاسهای امنیت روانی
مجموع      

متغیرها

df

می نیگنا           

م ذج ورات

F

sig

م ذج ورات

م ذج ورات

دوخ آگاهی

6/52

2

3/ 12

6/41

0/ 003

0/ 07

اعتماد به نفس

9/88

2

4/ 94

5/ 35

0/ 006

0/ 06

نهای دو گروه و دوج دارد و فرض صفر مبن رب ی   
با ت جو ه به مقدار آزمون الندای ویلکز ( )p< 0/05ب دو  ،تفاوت معناداری بین میانگی 
عدم تفاوت یذپ رفته نمیش دو  .با ت جو ه ب رادقم ه     ،Fدر زا ،یرادانعم حطس و یدازآ هج هدرخ نیب       مقیاسسسهاییی امنی تتتروانییی ف طق
دوخ آگاهی و اعتماد به نفس به ترتیب ( ،)F=6/14 ،df=2 ،P<0/05اعتماد به نفس ( )F=5/35 ،df=2 ،P<0/05در گروهها تفاوت
معناداری داشتند.
نها)
جدول  9ـ جدول توکی (تفاوت میانگی 
متغیر وابسته
دوخ آگاهی

اعتماد به نفس

)(J
)(I
group group
عادی
MS

- 4600

MS

عادی

عادی

MS

0/ 4000

عادی

-0/ 4000

MS

با ت جو ه به نتایج جدول  9ـ دوخ آگاهی با می نیگنا فارحنا و   
ن تبس

اختالف میانگین

.

4600

*0 /

طخ ای استاندارد

سطح معناداری

0/ 14270

0/ 004

0/ 14270

0/ 004

0/ 19210

0/ 097

0/ 19210

0/ 097

اس  درادنات ((  )0/ 64 ،2/ 58و س دانعم حط ا  یر

(( ((( )P<0/05در گ هور MS

به گروه عادی بیشتر است.

بحث و نتیجهگیری
تروانشناختی بیماران اماس با افراد عادی پرداخته ش رد .تسا هد   
ححال ،هو تی مندی ،امنی 
در ا نی مقاله به بررسی رابطه بین حافظه شر 
ا نی بخش به بررسی یافتههای پژوهش میپردا یز م:
نهای دو گروه و دوج دارد و فرض صفر مبن رب ی   
با ت جو ه به مقدار آزمون الندای ویلکز ( )p< 0/05ب دو  ،تفاوت معناداری بین میانگی 
ححاللل (،P<0/05
عدم تفاوت یذپ رفته نمیش دو  .با ت جو ه به مقدار  ،Fدرجه آزادی و سطح معناداری ،به ترتیب متغیره هظفاح یا    شرح ح
 ،)F=21/49 ،df=2هوی تتتشخصییی ( ،)F=5/70 ،df=2 ،P<0/05هوی تتت ارت طاب ییی ( ،)F=4/69 ،df=2 ،P<0/05هوی تتت اجتمعا یی ی
( ،)F=6/35 ،df=2 ،P<0/05هو تی جمعی ( )F=7/24 ،df=2 ،P<0/05در گروهها تفاوت معناداری داشتند.
ححال با میانگین و انح  درادناتسا فار (( (((  )6/ 56 ، 18 / 92و س دانعم حط ا  یر
با ت جو ه به نتایج جدول  7ـ حافظه شر 
عادی ن تبس

به گ ور ههه  MSجن نی ،تسا رتشیب     هوی تتتشخصییی ب و نیگنایم ا

( )P<0/05در گروه عادی ن تبس

فارحنا    

(( ((( )P<0/05در گ هور

اس  درادنات ( (  )4/ 18 ، 38 / 54و س دانعم حط ا یر   

به گروه MSبیشتر است .با ت جو ه به مقدار آزمون الندای ویلکز ( )p< 0/05ب دو  ،تفاوت معن دا ا یر

بین میانگینهای دو گروه و دوج دارد و فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت یذپ رفته نمیش دو  .با ت جو ه به م رادق  ،Fدر حطس و یدازآ هج   
معناداری ،از بین خر هد مقیاسهای امنیتروانی فقط دوخ آگاهی و اعتماد به نفس به ترتی  ب (( ،)F=6/14 ،df=2 ،P<0/05اعتم هب دا   
نفس ( )F=5/35 ،df=2 ،P<0/05در گروهها تفاوت معناداری داشتند.
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با ت جو ه به نتایج جدول  7ـ دوخ آگاهی با می نیگنا دناتسا فارحنا و ارد ((( ((((  )0/ 64 ،2/ 58و س دانعم حط ا  یر
ن تبس

(( ((( )P<0/05در گ هور MS

یباشد:
شهای یز ر هم وس م 
به گروه عادی بیشتر است .نتایج بهدست آمده با پژوه 
در اختالل استرس رف بارطضا لالتخا ،هحناس زا سپ اااا اااااگی و ر

پژوهشی با عنوان نقش تشخیصی حافظه شرححال ،دل سب تگی و ه تیو

افراد بهنجار توسط مح وب به اسماعیلی در سال (اسمائیلی .)09 13 ،در دان گش اه وخ ارزمی تهران انجام شده است .در نتیجه یکی از وع امل
مهم در سببشناسی اختالالت اضطرابی دل سب تگی ناامین است که در دو گروه بیماران مبتال به  PTSDو  GADو دوج دار ؛د از طرفی
حافظه شرححال تحت تأثیر نشانههای ا نی دو گروه بیماری قرار میگیرد .با ت اهریغتم یبایزرا هب هجو      پپپ یشبی ننن حافظ بلد ،ه ست و یگ
ه تیو  ،پیشبینی عض تیو

گروهی  53نفر از  76نفر به درستی انجام شده است .همچنین ،تاثیرات متفاوت نشانههای  PTSDو GAD

بر حافظه شرححال بر اساس ابعاد دل سب تگی و ه یو تی متفاوت ،از مسائل قابل تأمل در زمینه آسیبشناسی ،روشها ای درم رگید و ینا   
یباشد .پژوهشی با عنوان مقا سی ه عملکرد روانی (اف سپ لالتخا ،بارطضا ،یگدرس س زا ا یتخانش ـ )هحن        (حافظه
مسائل پژوهشی م 
شرححال ،آینده نگر) و عملکرد خانوادگی والد نی فرزندان مبتال به سرطان و والد نی فرزندان عادی توسط گلناز سیاح قربانی ( بع دی،
احمدی  .) 1387انجام شده است .نتایج ا نی پژوهش نشان دا هد که عملکرد روانشناختی والد نی ک دو کان مبت ؛ال معناداری با گروه عادی
دارد :میانگین اضطراب ،افسردگی و  PTSDب وط ر معناداری باالتر از گروه والد نی عادی بود .ا نی یافتهها در ح هزو شناختی نیز ،به زج
در خر هد مقیاس خاطرات عمومی منفی در حافظه شرححال ،م یو د تفاوت معنادار بین عملکرد والد نی ک دو کان سرطانی و .دوب یداع   
فتر از عملکرد والد نی فرزندان عادی بو هتبلا ،د   
همچنین ،عملکرد خانوادگی والد نی ک دو کان مبتال به سرطان ،به طور معناداری ضعی 
ححال (اختصاصی ب دو ن جنبههای معنایی و رویدادی) در افراد
شها از ا نی امر مستثنی ب دو  .پژوهشی با عنوان حافظه شر 
خر هد مقیاس نق 
مبتال به اختالل استرس پس از سانحه ( )PTSDتوسط احمد عمدی در سال (مقدم .)09 13 ،انجام شده اس اشن هعلاطم جیاتن .ت ن د  اد    
    AMTو  AMIب زا سپ سرتسا ا

که در گروههای دارای سابق تروما کاهش اختصاص رطاخ ندوب ی ا رد ت

هارمه رتعیسو هحناس       

یباشد و در بین ا نی گروهها نیز ،افرادی که دارای نشانهشناسی شدیدتری ب دو ن ،نواقص حافظه وسیعتری نشان دادند .یافتههای مطالعه
م 
دوم حاکی از آن ب دو که بیماران سرطانی مبتال به  ،PTSDدر مقا سی ه با گ هب رداق ،لرتنک هور ب ئزج یبایزا یات ییانعم و یدادیور         
کمتری در مورد گذشته شخصی دوخ میباشند .آنهایی که نشانهشناسی شدیدتری داشتند ،خاطرات اختصاصی کمت هظفاح زا ار یر   
با یز ابی نم دو ند .پژوهشی با عنوان بررسی امنیتروانی در زنان و خد تران بدحجاب و با ح دقم دماح طسوت باج م س رد  ا للللل لللللل (اردالن،
 )29 13انجام شد .هدف از ا نی تحقیق بررسی امنیتروانی در زنان و خد تران بدحجاب و باحجاب میباشد تا معل مو ش دو بی ح و یباج
ی
یبرد .پژوهشی با عنوان مدللل بای ی ی
بدحجابی چ وگ نه باعث از بین رفتن جا گی اه زنان میش دو و نشاط و آرامش و امنیت آنان را از بین م 
روابط توانمندسازی روانشناختی ،معن تیو

در کار و امنیتروانی پرستاران توسط محمدرضا اردالن در سال  29 13انجام شد ( ،یروای

 .)29 13به ا نی نتیجه رسیدند که مدیران بیمارستانها میتوانند با کارب تس
کاری مملو از ا الخ ق و معن تیو
ه تیو

طهای
برنامههای توانمندسازی کارکنان و فراهم آوردن محی 

که یا
زمینههای ارتقای امنیت روانی پرستاران را فراهم آورند .پژوهشی با عنوان بررس طبار ی ه بس  ککک ککک

و بلوغ عاطفی با سازگاری اجتماعی معتادان مرد تحت درمان ن هگ دارنده متادون مراکز شهر بجنورد توسط علی یاوری در سال

که و یفطاع غولب ،تیوه یا
 29 13در دان گش اه آزاد اسالمی واحد قوچان انجام شد .نتایج گ یو ای آن است که بین سبک ک
اجتماعی معتادان مرد تحت درمان ن هگ دارنده متادون هم سب تگی مث تب
هنجاری با سازگاری اجتماعی هم سب تگی مث تب

کهای هو تی
معناداری و دوج دارد .همچنین بین سب 

یراگزاس      
اط عال اتی و

معناداری و دوج دارد (یاوری.)29 13 ،

پژوهشی با عنوان تفاوتهای فردی در سبکهای ه تیو

و بهز سی تی روانشناختی :نقش تعهد ه تیو

توسط امید شکری در سال 1386

در دان گش اه روانشناسی و عل مو تربیتی ،دان گش اه تربیت معلم انجام شده است .در مجموع ،یافتهها نشان میدهد که اجتناب از موا هج ه با

تمندی و...
ححال ،هوی 
مقایسه حافظه شر 
مسائل مربوط به ه تیو

با بهز سی تی روانشناختی رابطه منفی دارد .همچنین ،نتایج نشان میده  دوجو اهنت هن هک د ت دهع هویش هکلب   

موا هج ه با تکالیف و موض تعو
پژوهشی با عنوان سا تخ

77

مربوط به ه تیو

     

نیز در پیشبینی بهز سی تی روانشناختی افراد بسیار مهم است (شکری.) 1386 ،

و ساز حافظه شرححال توسط مارتین کانوی ( ) 000 2در دان گش اه بر سی تول انجام شده است .در ا نی

ژپ و شه   

نشان دا هد شده که چ وگ نه ا نی مدل به منظور جلب طیف گستر هد ای از دا هد های متنو من و دشر ،یعامتجا ،یتخانش ع و ،تیصخش ،

      

تدادن» توس نیلک ط
بالینی مرود استفا هد قرار میگیرد .پژوهشی با عنوان «یک نظریه از شرححال ،اختالالت ناشی از ،از دس 

( ) 2004

ححال میتواند به عنوان یک حالت روانی ناشی از فعل
انجام شده است ( .)Klein, S. B.در ا نی مقاله استدالل میکند که حافظه شر 
و انفعال از مجم عو های از ظرفیتهای روانی (روابط ـ دوخ بازتاب ،دوخ مالکی تت) بهره مند ش دو  .در نتی رگ هج و ع دارفا ه ا رد هک ید      
ححال ،هو تی مندی و امنیتروانشناختی بی هب تبسن یرتش    
مقا سی ه با گروه افسر هد و گروه  MSمورد مقا سی ه قرار گرفتند از حافظه شر 
دو گروه نامبر هد بر وخ ردارند .در هر پژوهشی محدود تی هایی و دوج دارد که ت جو ه به آنها ا م تامدق

هوژپ شششها ای بع مهارف ار ید   

یکند در ا نی پژوهش هم محدود تی های یز ر و دوج دارد:
م 
 1ـ عدم همکاری آزم دو نیها برای پر کردن پرسشنامه به دلیل عدم اطالع و فرهنگیسازی درست که ا نی

ندش تخس ثعاب دوخ

    

مسیر تحقیق شده است.
 2ـ و گید ر اینکه ا نی تحقیق بین گروه سنی  02تا  40سال انجام شده و نتایج آن به گروههای سنی گید ر قابل تعمیم نی تس .
ححال در دا لخ ایران.
 3ـ عدم و دوج منابع و مقاالت مکفی در زمینه ه یو تمندی و حافظه شر 
الع وه بر آن پیشنهاد میش دو تحقیقات بیشتر در ا نی زمینه با حجم نمونهگیری بزرگتری انجام ش دو  .با ت جو ه به نتایج به دست آم رد هد
فرضیه پژوهش که دال بر تفاوت حافظه شرححال ،هو تی مندی و امنیت روانش نارامیب هب تبسن یداع دارفا یتخان         ،MSپی داهنش
میش دو که دورههایی برای ارتقای سطح ه تیو

مندی و امنیت روانشناختی بیماران  MSگذاشته ش دو  .شاید در افزایش سالمت روان

جامعه تغییری حاصل ش دو .
تقدیر و تشکر
از همه بیماران شرکت کننده در ا نی پژوهش و همچنین م وئس لین محترم در بخشها و مراکز درمانی ،که ص لحارم یارجا رد هناروب    
آزمون همکاری ال مز را م ذب ول داشتند ،صمیمانه قدردانی میش دو .
منابع
اردالن ،محمدرضا ( « .)29 13مدلیابی روابط توانمندسازی روانشناختی ،معن تیو

در کار و امنیتروانی پرس ارات ننن» ،پا ،دشرا یسانشراک همان نای     

ص . 21
اسمائیلی ،مح وب به (  .)09 13نقش تشخیصی حافظه شرح حال ،دل سب تگی و ه تیو

در اختالل استرس پس از سانحه ،اختالل اضطراب فراگی دارفا و ر   

بهنجار ،تهران.
سیحا قربانی .گلناز (زمستان « .) 1389مقا سی ه عملکرد روانی (افسردگی ،اضطراب ،اختالل استرس ـ )هحناس زا سپ یتخانش     (حافظ  حرش ه ح ،لا    
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شکری ،امید ( « ،) 1386تفاوتهای فردی در سب 
دان گش اه تربیت معلم ،ص .41
بع دی ،احمدی ( « .) 1387بررسی وضعیت حافظه شرح حال (اختصاصی ب دو ن جنبههای معنایی و رویدادی) در افراد مبتال به اختالل استرس پس از
سانحه ( ،)PTSDص  10ـ 12
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