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Abstract:
The aim of this project is the difference between
autobiographical memory, Bhshyary, rumination of,
patients with MS are normal people. In the category of
causal-comparative study (after an event) is placed. The
population in this research, the MS Society of Iran, and
university students were selected from 100 women in the
age group 20-39 years (50 female students, 50 subjects a
MS). In this study, non-random sampling method is
available. In order to collect data in this study
autobiographical memory questionnaire (AMT) Williams
and Broadbent, mindfulness questionnaire Salima God
garrison and RRS are used. The hypothesis using
multivariate analysis of variance (MANOVA) is obtained.
According to the statistical results, with a mean
autobiographical memory in normal group compared to
MS And more Mindfulness overall score in the normal
group compared to MS more. Of significant differences in
rumination subscales reflect the normal group compared
to MS more. As a result, normal subjects compared with
MS and groups of autobiographical memory, and
rumination Bhshyary more than
Key words: autobiographical memory, consciousness,
rumination
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:چکیده

لا، یرایشهب،  هدف از انجام این پروژه بررسی تفاوت بین حافظه شرح ح:هدف

. با افراد عادی بودMS  بیماران دچار،نشخوارفکری مکرر

))) ))  پژوهش حاضر در مقوله مطالعات علی مقایسهههای (پ ادیور س دی:روش تحقیق
 و دانش نایوج، ایرانMS  انجمن، جامعه آماری در این پژوهش.قرار گرفته است
 س لا93-02      نف ینس هورگ رد نز ر100 دانشگاه آزاد اسالم انتخاب شدند که

    روش نمون رد یرادرب ه.)MS  نف  دارفا ر د را ا یی ییی50    نز وجشناد ر،  نف50 ( بودند
 به منظور جمع آوری اطالعات.پژوهش حاضر روش غیر تصادفی در دسترس بود

    تنبدورب و زما، ) ویلیAMT( ( در ایننن پژو  هظفاح همانشسرپ زا شه ش حر      ح  لا

پرسشنامه بهوشیاری سلیمه خدایی ساخلو و پرسشنامه نشخوار فکری استفاده شده
.است
 فرضیه پژوهش با استفاده از روش آزمون تحلی دنچ سنایراو ل     متغیری ی:یافتهها
ی

    حافظ حرش ه،ی
 با توجه به داده  یا آآآم را ی ی.) به دست آمده استMANOVA(
 بیش و تسا رتMSحال با میانگین و انحراف در گ  تبسن یداع هور به ورگ ههههه هههههه

    بیش زا تسا رتMS همچنین نمره کلی بهوشیاری در گروه عادی نسبت به گروه
   بین خرده مقیاسهای نشخوار فکری خرده مقیاس تأمل در گروه عادی نس هب تب

MS  در نتیجه گروه افراد عادی که با گ هور: نتیجهگیری. بیشتر استMSگروه
 بهشیاری و نشخوار فکری بیش یرت،مورد مقایسه قرار گرفتند از حافظه شرح حال
.نسبت به گروه نامبرده برخوردارند
 نشخوار فکری، بهشیاری، حافظه شرح حال:واژگان کلیدی

1395 / 02 / 13 :تاریخ دریافت
1395 / 04 / 30 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

ام اس 2یک بیماری میلین زدای سیستم عصبی مرکزی است .این بیماری یکی از شایعترین بیماریهای نورولوژیک در انس و هدوب نا

ی 3نخ عا
ناتوان کننده ترین بیماری سنین جوانی است .در این بیماری پوشش میلین سیستم عصبی مرک زغم لیبق زا یز  .... ...عصببب بین یا ی ی

شکی 4دچار آسیب میشود .ودر زنان حدود  2برابر مردان شایع است ( .)1دراین بیماران خستگی یکی از شا ایعت یر ننن ون نک ناوتا ن هد   
ترین عالئم میباشد که باعث ایجاد اختالل در کار ,فعالیت اجتماعی و عملکرد روزانه این بیماران میباشد ( .)2حدود  % 80بیماران از
خستگی شکایت میکنند و گزارش میشود که خستگی اولین و آزار دهندهترین عالمت یک سوم تا نیمی از بیماران میباشد ( .)3در
یک بررسی  3آشکار شد که خستگی جسمی یا ناتوانی جسمی و خستگی روانی با افسردگی در این بیماران ارتب دنراد طا  ... ..خستگگگی
جسمانی پیشبینی کننده ناتوانی فیزیکی در یک سال بعد میباشد .خستگی .تاثیرقابل مالحضه ای در زندگی روز مره این بیماران دارد،
مانع فعالیتهای فیزیکی شده ودر مسئولیت پذیری ،کار و نقشهای اجتماعی تداخل ایجاد میکند که میتواند سبب نارضایتی از کیفیت
سها ای ناش مئالع زا ی   
سهای زندگی روز مره و هم با اس رت س س
زندگی در این بیماران شود .ازآنجایی که این بیماران هم بایستی با استر 
بیماری که نوسان و غیر قابل پیشبینی هستند ،مقابله کنند .بنابراین ،پیشرفت بیماری ممکن است با کار ،زندگی خانوادگی وفعالیتهای
اجتماعی تداخل کند .هدف مداخالت روان شناختی کمک به این افراد به منظور مقابله با چالشهای فوق میباشد (.)4
رشد و گسترش روان شناسی شناختی و روشمند شدن مطالعات و تحقیقات مربوط به آن در طی چند دهه گذشته حوزهها ای مختلف
روان شناسی را تحت تأثیر قرار داده است .در این میان آسیب شناسی روانی نیز از این قاعده مس و هدوبن ینثت ار یریذپ رثا نیرتشیب   

  

ی و تک و هلخادم ،نیو  نامرد ا ناجیه تالالتخ ی یغت  ی یساسا تار و      
داشته است .به طوری که ،میتوان در سبب شناسی ،شکلگیری ی
ساختاری به وجود آورد .در همین رابطه طی چند دهه گذشته محققان شناختی و بالینی با هدف ارائه یک شرح منطقی متک ریز رب ی    
ش کب هههای

بنای نظری ـ علمی استوار به نظریههای یکسانی دست یافتهاند ،که دست آورد مهم آن ،ایجاد حداقل سه مدل حافظه (م لد
تداعی ،مدل پردازش راهبردی و مدلهای طرحواره) در هیجان است ( )5که به کمک نظریههای این مدلها میت او ننن کرد هب

تأثثیر

پذیری حافظه از هیجان ،بخصوص در فهم پدیده نشخوار فکری و بهوشیاری پرداخت.
به عنوان نمونه مدل شبکهای ،به مطالعه و بررسی اثرات پردازشی خلق بر حافظه در افراد و نمونههای مختلف میپردازد .بنا ا هدیقع رب   
ویلیامز هماهنگی خلقی و عاطفی جاری شخص ،کدگذاری و ثبت میگردند و به هنگام یادآوری نیز اطالعاتی مورد بازخوانی حافظه
قرار میگیرند که با حالت عاطفی مسلط فرد بیشترین هماهنگی را دارند ( )6حافظه ،فرایند ذخیره سازی اطالعات و تجارب و بازیابی
احتمالی آنها در آینده است .این توانایی بازنمایی و بازیابی اطالعات برای تمام فراین ردا هلمج زا یتخانش یاهد ا لح و ک

زا هلأسم      

اهمیت بنیادین برخوردار است ( )7چگونگی پردازش اطالعات مربوط به خود ،مخصوصًاًا خاطرات شرح حال ،و تأثیر این پردازش بر
یتواند موجب نوعی اختالل هیجانی شود.
افراد م 
عقیده بر این است که نقص در حافظه شرح حال در کودکی ایجاد میشود .ویلیامز (  ،) 1996با توجه به دادههای تجربی به دست آمده
از فرایند رشدی ،اشاره می کود ،که خاستگاه کلی گویی حافظه شرح حال ،به سه و چهار سال اول زندگی بر میگردد ،یعن ینامز ی   
که کودکان عادی ،به طور متداول گرایش به بازیابی رویدادها و توانایی جلوگیری از بیان بازیابیها دارند ،نسبتًاًا به ط رد راکدوخ رو   
حدود سه سالی و سه سال نیم در فرایند رشد ایجاد میشود .هر چه کودکان بزرگتر میشوند راهبردهای بیشتری را در فرایند کنت لر
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ی ناخوش نیا ددد)
بازیابی کسب میکنند .بر اساس عقیده «هیالی و ولیامز ( )8فشارزایهای دوران کودکی (برای مث لا  ، ،ارتباطاتتت دلبس گت ی ی
ممکن است بر توانایی کودک در یادگیری کنترل کامل این فرایندها تأثیر گذار باشد .اگر کودکان در محیطهای دشوار رشد کنند،،
ی روی یاهداد ییی کههه ماهیتتت تنبیهییی
ممکن است یاد بگیرند که اطالعات رویدادی خاص خیلی منفی هستند و ممکن استتت از ی روآدا ی ی
ی از
ی و دیگررر موض اعو تتت م بتر ططط با ا آن ،یا ا آگ ها ی ی
دارند اجتناب کنند .به عقیده« ،هیالی و ویلیامز ( )8آگاهی از هررر تجربههه پدی راد ی ی
رویدادهای کلی ،به صورت گستردهای در پویایی و بهم پیوستگی فرایندهای حافظه شرح حال مهم هستند .از جهتی حافظه شرح حال
یا یادآوری تجربیات شخصی گذشته نقش اساسی در کنش با خود ،هیجانات و رفتارهای اجتماعی دارد از جهتی حافظه شرح حال یا ا
یادآوری تجربیات شخصی گذشته نقش اساسی در کنش با خود ،هیجانات و رفتارهای اجتماعی دارد .بر این اساس ،در طول دو دهههه
اخیر پژوهشگران بر مطالعه اشکال گوناگون رویدادهای مربوط به حافظه شرح حال مثل حافظه مربوط به آسیب و رویدادهای گذشته
متمرکز شدهاند .عالوه بر این ،یافتهها نشان داده است که مطالعه در مورد شیوه یادآوری رویدادهای مربوط به حافظه شرح حال ارب ییی
شناخت بهتر برخی اختاللهای روانشناختی مانند افسردگی حائز اهمیت میباشد (.)7
ش انطب قا ییی
{ )}9از منظر روانشناختی مطالعه در مورد حافظه شرح حال را میتوان کانون اصلی تالشهایی که ارب ییی فهممم نوععع واکنش ش
افراد به رویدادهای آسیب زا انجام میگیرد ،تلقی کرد .یادآوری غیر ارادی و سرزده خاطرات مربوط به رویداد آسیب زا از نشانههای
اصلی اختالل روانی و افسردگی است (  .) 10معمو ًالًال ورود غیر ارادی و سرزده اطالعات مربوط به تروما به فضای ذهن هشیار اف ار ددد بههه
قسمت آگاهانه و منسجمتر خاطراتی که در حین تجربه رویداد آسیب زا اتفاققق افت دا ههه استتت را مح ود ددد م ممیکنددد (  .) 11در کناررر ایننن
مفروضهها برخی مطالعات دیگر (  ) 12بحث مربوط به هیجانات را در کنار حافظه شرح حال با اهمیت دانسته ،معتقدند که افراد پس از
ال بههه
ب در اف ار ددد مبتال ال
تجربه رویدادهای آسیب زا از بعد هیجانی نیز دچار مشکالتی میشوند .به نظر این محققان حافظه مربوط به آسیب ب
افسردگی فقط تحت تأثیر هیجان ناشی از تجربه حوادث منفی از شکل متعادل خود خارج میشود که برای فهم آن نیازی به مکانیسممم
ویژه نیست.

 .بهوشیاری ،5هشیاری شفاف به افکار ،احساسات ،حسهای جسمانی ،اعمال و محیط اطراف است ،آن چنان که در هر لحظه پدی اد ررر
میشوند .نظاره گری همراه با پذیرش و پیراسته از تمایل و تنفر ،موضع بهوشیاری به هر تجربهای است .در نتیجه تسهیل گر تماسسس با ا
واقعیت است .این تماس مستقیم و متمایز از واسطههای ذهنی و رفتاری نسبت به تجربه است و همچنین آگاهی به واسطههای یاد شده
را نیز دربر دارد .این چنین نظاره گری ،تسهیل گر دگردیسی جان آدمی است .این دگردیسی ،با بلوغ روانی همراه است؛ ؛ بل غو ییی کههه
ن ادوب ،،
ذهن آدمی را ساده و عمیق میکند (  ) 13از لحاظ تاریخی بهوشیاری با جنبشهای معنوی بوداییسم م بتر ططط م ممیگ در ددد و در آیین ن
بهوشیاری تحت عنوان توجه محض ،یا ثبت غیر استداللی رویدادها بدون واکنش یا ارزیابی ذهنی تعری ففف شدههه اس رایشوهب ت یی ییی بههه
ل فهممم از بهوش رای ییی در طوللل
فرآیند توجه مداوم تمرکز دارد تا محتوایی که به آن توجه میشود (  ) 14یکی از بیش یرت ننن تع یرا ففف قابل ل
کارهای درمانی جان کابات زین گسترش یافته است .در طول سالهای  ، 1980کابات زین کلمه بهوشیاری را از متون بودایی اس ارخت ج ج
ج

کرد و در گزارشات علمی از بهوشیاری به عنوان تمرین تکنیک یاد کرد .او بهوشیاری را اینگونه تعریف میکند"توجه به یک ش وی هه
ویژه ،بودن در لحظه اکنون و بدون پیشداوری"()51
این تعریف شامل موارد زیر است:
-1یک توجه باز و پذیرا و آگاهی از چیزهایی که در لحظه رخ میدهند.
mindfolness

5
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یای که از طریق توجه عمدی به رخدادهای لحظه حال به شیوه باز ،پذیرا و با بصیرت رشد میکنند
-2آگاه 
-3توجهی که نسبت به کل میدان آگاهی پذیر است و نگهداری توجه در یک وضعیت باز میتواند به حسهای تجربه شده ،تفک ار تتت،
هیجانات و خاطرات اخیر هدایت شود
-4دور شدن از یک زندگی عادتی و خودکار که از دریافتهای عادتی پایه گرفته است.
بنابر این تمام موارد باال به نقطه مشترکی اشاره میکنند و آن عبارت است از دریافتهای کلی و اشتغال کامل با لحظه حال ( ) 16
بهوشیاری نوعی آگاهی بدون قضاوت در مورد تجربه شخصی است که این آگاهی لحظه به لحظه آشکار میشود (  ) 17بهوشیاری را
مشاهده محرکهای درونی و بیرونی همان گونه که اتفاق می افتد بدون هیچ گونه پیش داوری و قضاوت دانستهاند (  ) 18هر چند هدف
ی باعثثث ورب ززز ایننن حالتتت
اصلی بهوشیاری ،آرامسازیست ،اما مشاهده غیر قضاوتی رویدادهای منفی درونی یا برانگیختگی فیزیو ژول ی ی
کهای مختلفی به کار گرفته میشود .بهوش شیاری
میشود (  ) 19بهوشیاری یک تکنیک یا روش نیست ،اگر چه برای آن روشها و تکنی 
را میتوان به عنوان شیوه زندگی توصیف کرد که مستلزم درک احساسات شخصی است و همچنین شامل اصالح راهی برای نزدیکتر
شدن به تجربیات ،از طریق مشاهده نظام مند شخصی است ( )02واژه بهوشیاری به معنای "به خاطر آوردن"است .ارتباط بهوشیاری اب

حافظه کمی تعجب برانگیز است ،زیرا بهوشیاری معمو ًالًال به معنای آگاهی به لحظه حال معنی میشود که متض ب دا ا ب هجوت  ه هتشذگ      
است .اما اگراین واژه در متون بودایی بررسی شود ،مشخص میگردد که وقتی بهوشیاری وجود داشته باشد ،حافظه نیز عملکرد خوبی
خواهد داشت براین اساس(sati ،ریشه بهوشیاری در غل ت بودا) اغلب به صورت حالت حضور ذهن معنی شده است که جا درف هب ا هز    
آگاهی به پدیدههای درونی و بیرونی را به همان صورتی که هستند ،میدهدبهوشیاری به معنای آگاهی کامل ف ایند هب در ی و ینورد    
   

بیرونی خود از جمله افکار ،احساسات جسمانی ،هیجانات ،اعمال و محیط اطراف میباشد و ف ب در ا ر اهنآ دی ا هب هک یتروص نامه    
وجود دارد ،در نظر بگیرد .بنابر این ،به آن توجه آشکاریا آگاهی خالص و واضح نیز گفته میشود و بر این تاکید دارد که بهوش یرای

آنچه را رخ میدهد آشکار میسازد ،پیش از آنکه طبقه بندی مفهومی یا هیجانی درباره آن رخداد انجام شود (  ) 21سه مؤلفههه قصد،،
توجه و نگرش ،مؤلفههای اصلی بهوشیاری هستند .آنها فرض میکنند که این سه مؤلفه مقدار زیادی از واریانس تغییر مش هدش هدها   
در تمرینات بهوشیاری را بطور مستقیم و غیر مستقیم توجیه میکنند ( )22الگوی مکانیزم ه رایشوهب یساسا یا ی را نداد هئارا د هک    
عنوان میکند توجه هدفمند همراه با گشودگی و بدون قضاوت منجر به تغییر معن کاردا رد یراد ی

   

م ممیشوددد که آن را کاردا زاب

نامگذاری کردهاند .آنها عقیده دارند که باز ادراک یک فرامکانیزم عمل است که دربرگیرنده مکانیزم های دیگری استکه منج هب ر   
تغییر و پیامدهای مثبت میشوند ( )22چهار مکانیزم را مشخص میکنند-1:خودتنظیمی-2،وضوح ارزشها-3،انعطاف پذیری شناختی،
هیجانی و رفتاری و -4مواجهه .این متغیرها میتوانند ی ب یاهمزیناکم ناونع هب ا ا یارب هوقل  یاهدادنورب د مئالع شهاک لثم رگی      

     

روانشناختی در نظر گرفته شود و یا خودبرونداد باشند .عالوه بر این ،این متغیرها بصورت خطی به دنبال یکدیگر قرار نمیگیرند و هر
متغیر بر متغیرهای دیگر اثر میگذارد.
در سالهای اخیر بررسی الگوهای تفکر در اختالالت هیجانی و بررسی افکار ناخواسته و نقش دروم یناجیه تالالتخا ماود رد نآ      
توجه پژوهشگران قرار گرفته است .از انواع این افکار ناخواسته ،نشخوار فکری است .دیدگاه فراشناختی در مورد اختالالت هیج ،ینا
نشخوار فکری را از مؤلفههای اصلی در شروع و تداوم افسردگی میداند .نشخوار فکری به عنوان اش کی هب یمئاد لاغت  هشیدنا یا       
موضوع و تفکر دوباره آن شناخته میشود .نشخوار فکری طبقهای از افکار آگاهانه است ک معم و صخشم روحم کی لوح ه و یل       
میگردد و بدون آن که تقاضاهای محیطی فوری وابسته به آنها میباشد .ایننن افک ارکت را ر    م ممیش نو ددد .نش یرکف راوخ    مجموعهههای
افکاری منفعالنه هستند که جنبه تکراری دارند .بر علل و نتایج عالئم متمرکزند و مانع حل مسئله ناسازگارانه شده و به اف راکفا شیاز   
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یانجامند .این نوع تفکر در برخی اختالالت هیجانی نظیر افسردگی ،وسواس فکری ـ عمملی ،اضطراب فراگیر و اختالل استرس
منفی م 
پس از حادثه مشاهده میشود .نشخوار فکری زیربنای شناختی بیماران وسواس فکری ـ عملی و افسرده را دچار ناهنجاری میکند و با
ناسازگاری ضعیف روان شناختی و افزایش احساسات منفی مانند خشم و فشار روانی رابطه دارد ) 23 ( .نشخوار یک پاسخ نس تب ًاًا جیار    
به خلق منفی است (  ) 24نشخوار فکری را به عنوان افکار مقاوم و عود کننده تعریف میکند که گرد یک موضوع معمول دور میزند
این افکار به طریق غیر ارادی ،وارد آگاهی میشود و توجه را از موضوعات مورد نظر و اهداف فعلی منحرف میسازد .نشخوار فکری
طبقهای از افکار آگاهانه است که حول یک محور مشخص و معمولی میگردد و بدون تقاضاهای محیطی فوری و وابسته به آنها این
افکار تکرار میشوند ،نشخوار فکری تکرار شونده است ،بر علل و نتایج عالیم تمرکز دارد ،و مانع حل مسئله م ممیشوددد و شیازفا هب   
افکار منفی میانجامد (  ) 25شاید در نگاه اول این تصور برای خواننده ایجاد گردد ک  یلکشم یرکف راوخشن ه ک اهنت ه دارفا یارب

      

بیمارایجاد میگردد لیکن باید گفت افکار نشخواری هم در افراد سالم و هم در بیماران بالینی روی میدهد اما در گروه دوم معمو ًالًال با
ویژگی سر در گریبانی همراه است ( )62تعریف وسیعتری از نشخوار فکری دارند از نظر آنان نشخوار فک هب یبایتسد روظنم هب یر

   

هدف و یا رفع ناهمخوانی بین اهداف و وضعیت موجود ایجاد میشود .و به نظر آنان نشخوار فکری با تمرکز بالقوه بر گذشته ،حال و
اهداف آینده است (  ) 27نشخوار فکری را تالشی برای کاهش شک و تردید مربوط به آینده میدانند و سعی میکند تا طرحوارهای از
حوادث آینده را شکل دهنده (  ) 28یکی از متخصصان بالینی از اصالح نشخوار فکری جهت اشاره به هر گونه افکار وسواسی استفاده
میکند که اقدامی گمراه کننده است به طور کلی نشخوار فکری برخالف وسواس فکری به صورت کام ًالًال تنظیم شده بخش هوش رای
ذهن بیمار را میدان تاخت و تاز قرار نمیدهد و دارای محتوی کام ًالًال روشن و مشخص نیست از نظر بالینی چنین به نظر م ممیرسددد که

پیش از پیدایش نشخوار فکری نوعی رفتار وسواسی وجود دارد که به نشخوار فکری میانجامد (  ) 29نشخوار فکری 6در روانشناسی به

عنوان تمرکز اجبارگونه توجه یک فرد بر عالئم و علل یک پریشانی و توجه به دالیل آن و نتایجش به جای تمرکز به راههای حل آن
تعریف شده است ،نشخوار ذهنی مشابه نگرانی است با این تفاوت که نشخوار ذهنی بر احساسات بد و تجارب گذشته تمرکز دارد در
حالی که توجه نگرانی بر امکان بالقوه وقوع حوادث بد در آینده است نشخوار فکری به طور گستردهای به عنوان ی بیسآ لماع ک    
پذیری شناختی و عنوان زمینهای برای افسردگی مورد پژوهش قرار گرفته اس  ت ((  ) 30در جری رب نا ر نیا یرکف راوخشن یس

     س اؤ للل

لگیری نشخوار فکری در آین لیهست ار هد   
مطرح میگردد که چه کسانی برای ابتال به نشخوار فکری مساعدترند؟ یا چه شرایطی شک 
یکند؟
م 
در این مورد کودکانی که در یادگیری فعال راهبردهای مقابلهای شکست میخورند احس رب یمک لرتنک سا نراد دوخ طیحم د و      
همچنین کودکانی که مورد استفاده قرار میگیرند را مستعد نشخوار فکری میدانند تاریخچه سوء استفاده جنسی ،جسمی و هیجانی به
طور معنادرای با نشخوار فکری رابطه دارد (  ) 31براساس یافتههای پژوهشی (  ) 32زنان بیشتر از مردان گرایش به نشخوار فکری دارند
دالیل تفاوتهای جنسیتی در نشخوار فکری ممکن است فراوان باشد.
برای مثال مشخص شده است که زنان نسبت به مردان استرس بیشتری را گزارش میکنند از قبیل درآمد پایین و نارضایتی در ازدواج،
این تفاوتهای جنسیتی در تجربه استرس مزمن ،میتواند تا اندازهای در بروز تفاوتهای جنسیتی نش دشاب هتشاد مهس یرکف راوخ      
همچنین زنان بیش از مردان احتمال دارد قربانی حوادث تروماتیک مانند سوء استفاده جنسی قرار بگیرند ( .) 32

6 Rumination
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از جهتی در این پروژه ،به بررسی رابطه حافظه شرح حال ،نشخوار فکری و بهوشیاری در گروه بیماران ام اس با اف هتخادرپ یداع دار    
شده است .در این بخش سؤال اساسی که پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به آن میباشد که آیا بین حافظه شرح حال ،بهوش و یرای
نشخوار فکری بیماران دچار ام اس با افراد عادی تفاوتی وجود دارد؟
شها
رو 
جامعه آماری در این پژوهش ،انجمن ام اس واقع در خیابان وصال شیرازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمساردر سال  95 - 94بودند.
گروه نمونه شامل  100نفر زن با گروه سنی  93-02سال (  50نفر دانشجو زن 50 ،نفر افراد دارای ام اس) میباشد .روش نمونه یرادرب
در پژوهش حاضر روش غیر تصادفی در دسترس میباشد .روش پژوهش حاضر علی مقایسهای (پس رویدادی) است.
در پژوهش حاضر جهت جمعآوری اطالعات هم روشهای کتابخانهای (برای بررسی مبانی نظری و تحقیق مه و )هدش ماجنا تا زا

  

روش میدانی جهت جمعآوری دادههای پژوهش متناسب با فرض .تسا هدش هدافتسا تای      یا رد تاعالطا یروآ عمج روظنم هب ننننن نننننن
پژوهش از پرسشنامه حافظه شرح حال ویلیامز و برودبنت ،7پرسش و ولخاس ییادخ همیلس یرایشوهب همان    

پرسش یرکف راوخشن همان    

استفاده شد.
یافتهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها و پاسخ به فرضیههای پژوهش از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد .این فصل از پژوهش در دو قسمت
توصیفی و استنباطی تنظیم شده است.
بررسی پایایی مقیاس حافظه شرح حال:
به منظور بررسی همسانی درونی مقیاس حافظه شرح حال نشخوار فکری بوشیاری در نمونه مورد پژوهش که ش لما

 100نف زا ،دوب ر   

روش آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان پایایی هر یک از گویهها در جدول ( )1-1گزارش ش فلآ رادقم هب هجوت اب .تسا هد ای       
یتوان گفت که پرسشنامه مورد نظر دارای پایایی باالیی (  )0/ 87است.
کرونباخ م 
جدول ()1-4

پایایی مقیاس حافظه شرح حال
میانگین

تعداد گویهها

14 / 11

10

انحراف استاندارد
8/ 21

آلفای کرونباخ
0/ 87

پایایی مقیاس نشخوار فکری
تعداد گویهها
11

میانگین
37 / 31

انحراف استاندارد
4/ 99

آلفای کرونباخ
0/ 48

پایایی مقیاس بهوشیاری
تعداد گویهها
10

مشخصات توصیفی پرسشنامه بهوشیاری

میانگین
93/ 81

انحراف استاندارد
8/ 56

آلفای کرونباخ
0/ 75

شاخصهای توصیفی پرسشنامه بهوشیاری

سهای بهوشیاری
خرده مقیا 

میانگین

انحراف استاندارد

غیر واکنشی بودن به تجربه درونی

17 / 80

5/ 38

عمل تؤام با هوشیاری

22/ 00

3/ 99

کل مقیاس

93/ 81

8/ 56

AMT

7
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مقدار میانگین و انحراف استاندارد هر یک از خرده مقیاسهای بهوشیاری مشخص شده است .مقدار میانگین و انحراف اس هب درادنات   
ترتیب برابر است با خرده مقیاس غیر واکنشی بودن به تجربه درونی (  ،)5/ 38 ، 17 / 80عمل توام با هوشیاری (  )3/ 99 ،22/ 00و نمره کل
مقیاس بهوشیاری (  )8/ 56 ،93/ 81است.
مشخصات توصیفی پرسشنامه حافظه شرح حال

شاخصهای توصیفی پرسشنامه حافظه شرح حال
میانگین

مقیاس کل حافظه شرح حال

انحراف استاندارد

14 / 11

8/ 21

مقدار میانگین و انحراف استاندارد مقیاس کل حافظه شرح حال مشخص شده است .مقدار میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برابر
با (  )8/ 21 ، 14 / 11است.
مشخصات توصیفی پرسشنامه نشخوار فکری

صهای توصیفی پرسشنامه نشخوار فکری
شاخ 

انحراف استاندارد

سهای نشخوار فکری
خرده مقیا 

میانگین

2/ 37

10 / 11

تأمل

1/ 87

10 / 52

درون نگری

2/ 88

16 / 68

در فکر فرو رفتن

مقدار میانگین و انحراف استاندارد هر یک از خرده مقیاسهای نشخوار فکری مشخص شده است .مقدار میانگین و انحراف استاندارد
به ترتیب برابر است با خرده مقیاس تأمل (  ،)2/ 37 ، 10 / 11درون نگری (  )1/ 87 ، 10 / 52و در فکر فرو رفتن (  )2/ 88 ، 16 / 68است.
فرضیه پژوهش

حافظه شرح حال ،بهوشیاری و نشخوار فکری در گروه ،بیماران دچار ام اس و افراد عادی تفاوت وجود دارد.
شاخصهای توصیفی متغیرهای حافظه شرح حال ،بهوشیاری و نشخوار فکری

متغیرها
حافظه شرح حال

بهوشیاری

خرده مقیاس بهوشیاری (غیر واکنشی بودن به تجر هب
درونی)

خرده مقیاس بهوشیاری (عمل تؤام با هوشیاری)

خرده مقیاس نشخوار فکری (تأمل)

خرده مقیاس نشخوار فکری (درون نگری)

خرده مقیاس نشخوار فکری (در فکر فرو رفتن)

گروهها

میانگین

عادی

19 / 84

6/ 86

MS

9/ 16

5/ 95

عادی

44/ 28

6/ 96

MS

38 / 04

8/ 24

عادی

02/ 24

4/ 34

MS

16 / 56

5/ 86

عادی

24 / 04

3/ 70

MS

21 / 48

3/ 12

عادی

11 /44

2/ 31

MS

8/ 70

2/ 16

عادی

10 / 88

1/ 84

MS

10 / 16

1/ 96

عادی

17 /20

MS

51/ 94

فاستاندارد
انحرا 

3/ 50
2/ 03
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مقادیر میانگین و در جدول فوق انحراف استاندارد متغیرها در هر یک از گروهها مشخص شده است.
تحلیل مانوا برای مقایسه گروه (عادی ،،بیمار ام اس) در نمره کلی حافظه شرح حال و خرده مقیاسهای بهوشیاری و نشخوارفکری
متغیرها
گروهها

مجم عو            

درجه        

می نیگنا            

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

س حط          

مج روذ   

معناداری

اتا

حافظه شرح حال

6582/ 89

2

1428 /44

27 / 34

0/ 000

0/ 27

بهوشیاری

7151/ 49

2

75 / 74

11 / 84

0/ 000

0/ 13

444/ 17

2

222/ 08

8/ 43

0/ 000

0/ 10

غیر واکنش ندوب ی   
به تجربه درونی
عم اب ماوت ل             
هوشیاری
تأمل

334 / 09

2

167 / 04

12 / 03

0/ 000

0/ 14

188 / 25

2

94 / 12

21 /62

0/ 000

0/22

درون نگری

12 / 96

2

6/ 48

1/ 87

0/51

0/20

در فکر فرو رفتن

41 / 16

2

02/85

2/ 52

0/ 08

0/ 03

با توجه به مقدار آزمون الندای ویلکز ( )p< 0/05بود ،تفاوت معناداری بین میانگینهای دو گروه وجود دارد و فرض ص رب ینبم رف    
عدم تفاوت پذیرفته نمیشود .با توجه به مقدار  ،Fدرجه آزادی و سطح معناداری ،به ترتیب متغیره  لاح حرش هظفاح یا (((( (((((،P<0/05
 ،)F=27/34 ،df=2نمره کل بهوشیاری ( ،)F=11/84 ،df=2 ،P<0/05غیر واکنشی بودن هب تجر  هب ( ( ،)F=8/43 ،df=2 ،P<0/05عمل
توام با هوشیاری ( ،)F=12/03 ،df=2 ،P<0/05تأمل (( )F=21/26 ،df=2 ،P<0/05در گروهها تفاوت معناداری داشتند.
آزمون توکی (تفاوت میانگین گروهها)
نها خطای استاندارد
اختالف میانگی 

متغیر وابسته

سطح معناداری

MS

3/ 680

1/620

0/ 000

MS

عادی

-3/ 680

1/620

0/ 000

عم اب ماوت ل              عادی

MS

2/ 550

0/547

0/ 001

MS

عادی

-2/ 560

0/547

0/ 001

حافظه شرح حال عادی

MS

10 / 680

1/644

0/ 000

MS

عادی

- 10 / 680

1/644

0/ 000

عادی

MS

0/124

0/ 000 .

غیر واکنشی ندوب عادی
به تجربه

هوشیاری

تأمل

افس طقس زا دعب هدر
جنین

2/047
     

1/042

0/124

0/ 004

MS

عادی

-2/047

0/124

0/ 000

نم یلک هر                عادی

MS

6/042

1/ 601

0/ 000

MS

عادی

-6/042

1/ 601

0/ 000

بهوشیاری

با توجه به نتایج جدول ،حافظه شرح حال با میانگین و انحراف استاندارد (  )6/ 86 ، 19 / 84و سطح معناداری ( )P<0/05در گروه عادی
نسبت به گروه ام اس بیشتر است .نمره کلی بهوشیاری با میانگین و انحراف استاندارد (  )6/ 96 ،44/ 28و سطح معناداری ( )P<0/05در
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سها ای نش سایقم هدرخ یرکف راوخ     
گروه عادی نسبت به گروه ام اس بیشتر است ..از بین خرده مقی ییا 

ل و نیگنایم اب
تأمل ل

فارحنا    

استاندارد ( )2/ 31 ، 11 /44و سطح معناداری ( )P<0/05در گروه عادی نسبت به گروه ام اس بیشتر است.
نتیجهگیری
این پروژه به بررسی رابطه بین حافظه شرح حال ،بهشیاری و نشخوار فکری بیماران ام اس و افراد عادی
بررسی یافتههای پژوهش میپردازیم
با توجه به مقدار آزمون الندای ویلکز ( )p< 0/05بود ،تفاوت معناداری بین میانگینهای دو گروه وجود دارد و فرض ص رب ینبم رف    
عدم تفاوت پذیرفته نمیشود .با توجه به مقدار  ،Fدرجه آزادی و سطح معناداری ،به ترتیب متغیره  لاح حرش هظفاح یا (((( (((((،P<0/05
 ،)F=27/34 ،df=2نمره کل بهوشیاری ( ،)F=11/84 ،df=2 ،P<0/05غیر واکنشی بودن هب تجر  هب ( ( ،)F=8/43 ،df=2 ،P<0/05عمل
توام با هوشیاری ( ،)F=12/03 ،df=2 ،P<0/05تأمل (( )F=21/26 ،df=2 ،P<0/05در گروهها تفاوت معناداری داشتند.
با توجه به نتایج جدول حافظه شرح حال با میانگین و انحراف استاندارد (  )6/ 86 ، 19 / 84و سطح معناداری ( )P<0/05در گروه ع یدا
نسبت به گروه MSبیشتر است .نمره کلی بهوشیاری با میانگین و انحراف اس  درادنات ((  )6/ 96 ،44/ 28و س دانعم حط ا  یر

(( ((( )P<0/05در

سهای نشخوار فکری خرده مقیاس تأمل با میانگین و انحراف اس درادنات
گروه عادی نسبت به گروه MSبیشتر است .از بین خرده مقیا 
شها ای زیر
( )2/ 31 ، 11 /44و سطح معناداری ( )P<0/05در گروه عادی نسبت به گروه MSبیشتر است .نتایج به دست آمده با پژوهش ش
همسو میباشد:
پژوهشی با عنوان نقش تشخیصی حافظه شرح حال ،دلبستگی و هویت در اختالل استرس پس از س و ریگارف بارطضا لالتخا ،هحنا   
  

افراد بهنجار توسط محبوبه اسماعیلی در سال  0931در دانشگاه خوارزمی تهران انجام ش تسا هد  ... ..در نتیج رد مهم لماوع زا یکی ه

سبب شناسی اختالالت اضطرابی دلبستگی نا امین است که در دو گروه بیماران مبتال به  PTSDو  GADوجود دارد؛ از طرفی حافظه
شرح حال تحت تأثیر نشانههای این دو گروه بیماری قرار میگیرد .با توجه به ارزیابی متغیرها پ ،تیوه و یگتسبلد ،هظفاح نیب شی      
شبینی عضویت گروهی  53نفر از  76نفر به درستی انجام شده است .همچنین ،تاثیرات متفاوت نشانههای  PTSDو  GADبر حافظه
پی 
شرح حال بر اساس ابعاد دلبستگی و هویتی متفاوت ،از مسائل قابل تأمل در زمینه آسیب شناس ،ی

روشها ای درم لئاسم رگید و ینا    

یباشد.
پژوهشی م 
پژوهشی با موضوع بررسی تأثیر افسردگی بر حافظه شرح حال توسط فاطم  هداز بلاط ه (( (((  ) 1380انج رد .تسا هدش ما هورگ هجیتن      
افسرده نوعی سوگیری در به یادآوری وقایع منفی و یا عدم تمایل به بیان جزئیات حوادث از خود نشان دادند.
پژوهشی با عنوان مقایسه عملکرد روانی (افسردگی ،اضطراب ،اختالل پس از س )هحنا ـ ش یتخان

(حافظ  حرش ه ح و )رگن هدنیآ ،لا    

عملکرد خانوادگی والدین فرزندان مبتال به سرطان و والدین فرزندان عادی توسط گلناز سیاح قربانی (  ) 1389انجام شده اس جیاتن .ت   
این پژوهش نشان داده که عملکرد روانشناختی والدین کودکان مبتال؛ معناداری با گروه عادی دارد :می  نیگنا ااض و یگدرسفا ،بارط
 PTSDبطور معناداری باالتر از گروه والدین عادی بود .این یافتهها در حوزه شناختی نیز ،به ج یمومع تارطاخ سایقم هدرخ رد ز      
یگداوناخ درکلمع ،نینچمه .دوب یداع        

منفی در حافظه شرح حال ،موید تفاوت معنادار بین عملکرد والدین کودک و یناطرس نا

والدین کودکان مبتال به سرطان ،به طور معناداری ضعیفتر از عملکرد والدین فرزندان عادی بود ،البته خرده مقیاس نقشها از این امر
مستثنی بود.
پژوهشی با عنوان حافظه شرح حال (اختصاصی بودن جنبههای معنایی و رویدادی) در اف هحناس زا سپ سرتسا لالتخا هب التبم دار
( )PTSDتوسط احمد عمدی در سال  1387انجام شده است .نت هک داد ناشن هعلاطم جیا

رد

      

   گ ور هههها ای دارای س هاک امورت قبا ش    
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اختصاصی بودن خاطرات در  AMTو  AMIبا استرس پس از سانحه وسیعتر همراه میباشد و در نیا نیب    گ ور هههها ا نی هک یدارفا ،ز    
دارای نشانه شناسی شدیدتری بودن ،نواقص حافظه وسیعتری نشان دادند .یافتههای مطالعه دوم حاکی از آن بود ک رامیب ه ا یناطرس ن    
مبتال به  ،PTSDدر مقایسه با گروه کنترل ،قادر به بازیابی جزئیات رویدادی و معنایی کمتری در مورد گذشته شخصی خود میباشند.
آنهایی که نشانه شناسی شدیدتری داشتند ،خاطرات اختصاصی کمتری را از حافظه بازیابی نمودند.
پژوهشی با عنوان نظریه ظهور شرح حال حافظه :فرهنگی و اجتماعی توسط نلس  نو ( (  ) 2004انج رد .تسا هدش ما دارفا هورگ هجیتن       
عادی که در مقایسه با گروه افسرده و گروه ام اس مورد مقایسه قرار گرفتند از حافظه شرح حال ،نشخوار فکری (خرده مقیاس تأمل))
و بهوشیاری بیشتری نسبت به دو گروه نامبرده برخوردارند.
تها
محدودی 
شها ای بع مهارف ار ید    م ممیکنددد در ای مه شهوژپ ن    
در هر پژوهشی محدودیتهایی وجود دارد که توجه به آنها مقدمات پژوهش ش
تهای زیر وجود دارد:
محدودی 
 1ـ عدم همکاری آزمودنیها برای پر کردن پرسشنامه به دلیل عدم اطالع و فرهنگی سازی درست که این خ ب دو ا ندش تخس ثع     
مسیر تحقیق شده است.
 2ـ و دیگر اینکه این تحقیق بین گروه سنی  02تا  40سال انجام شده و نتایج آن به گروههای سنی دیگر قابل تعمیم نیست.
پیشنهادات

تها رفع شود تا پژوهش در این زمینهها بیشتر شود و در گروهها ای ج ما عععتررری از اف شهوژپ نیا دار    
یشود که محدودی 
 1ـ پیشنهاد م 
بررسی شود.
 2ـ تحقیقات بیشتر در این زمینه با حجم نمونهگیری بزرگتری انجام شود.
 3ـ با توجه به نتایج به دست آمده در فرضیه پژوهش که دال بر تفاوت حافظه شرح ح  یرایشوهب و یرکف راوخشن ،لا ا یداع دارف      
نسبت افراد ام اس پیشنهاد میشود که دورههایی برای ارتقای سطح بهوشیاری و کاهش نشخوار فکری افراد ام اس گذاشته شود .شاید
در افزایش سالمت روان جامعه تغییری حاصل شود.
تقدیر و تشکر
از همه بیماران شرکت کننده در این پژوهش و همچنین مسئولین محترم در بخش و مراک جا رد هناروبص هک ،ینامرد ز ر م یا را لح       
آزمون همکاری الزم را مبذول داشتند ،صمیمانه قدر دانی میشود.
فهرست منابع فارسی:
 .1انکینسون و هیلگارد ،زمینه روانشناسی جلد اول ،ترجمه مهدی گنجی ،نشر ساواالن.
 .2اتکیسون و اسمیت ،زمینه روانشناسی هیلگارد ،ویراستار محمد تقی براهنی ،انتشارات رشد.
 .3آشوری ،داریوش ،دانشنامه سیاسی ،تهران انتشارات مروارید ،چاپ ششم.
 .4برک ،لورا ،روانشناسی رشد ،جلد دوم ،نشر ارسباران.
 .5سیحا قربانی .گلناز« .مقایسه عملکرد روانی (افسردگی ،اضطراب ،اختالل استرس پس از سانحه) ـ شناختی (حافظه شرح ح و )رگن هدنیآ ،لا
عملکرد خانوادگی والدین فرزندان مبتال به سرطان و والدین فرزندان عادی» (زمستان  ،) 1389ص  13ـ 51
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