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Abstract
Aim: The present study addresses the role of strategic
engagement regulation as an active promotion strategy in
active memory. Method: In order to investigate the
present research, 434 female students of Shahid Chamran
University of Ahvaz were selected by multiplestage
random sampling method. Then, they completed Strategic
Engagement Regulation Scale, Stress Anxiety Depression
Scale, The short-form of the state scale of the Spielberger
State-Trait Anxiety Inventory and The Working Memory
Questionnaire. Then, the collected data from this sample
were analyzed using SPSS and AMOS softwares. Results:
The findings of this study showed that the model has good
fit and its direct and indirect paths are significant.
Connclusion: The ability to maintain self-esteem resists
people's against factors that make them anxious and
depressed. This strategy training and enhancing people's
self-esteem and consequently, improving anxiety and
depression helps to maintain working memory capacity.
Keywords: strategic engagement regulation, anxiety,
depression, working memory

 پژوهش حاضر به نقش تنظیم التزام راهبردی به عنوان یک راهبرد ارتقای:هدف
434  به منظور بررسی مدل پژوهش حاضر: روش.خود در حافظه فعال میپردازد
نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهیدچمران اهواز به شیوه نمونهگیری تصادفی
 مقیاس افسردگی، مقیاس تنظیم التزام راهبردی، سپس.مرحلهای انتخاب شدند
خصلتی- نسخه کوتاه مقیاس حالتی پرسشنامه اضطراب حالتی،اضطراب استرس
 دادههای گردآوری، سپس.اسپیلبرگر و پرسشنامه حافظه فعال را تکمیل نمودند
- یافته. تحلیل شدندAMOS  وSPSS شده از نمونه با استفاده از نرمافزارهای
 یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است و:ها
 توانایی حفظ: نتیجهگیری.مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم آن معنیدار هستند
، افراد را در برابر عواملی که آنها را دچار اضطراب و افسردگی کند،عزت نفس
 بهبود، آموزش این راهبرد و تقویت عزت نفس افراد و در نتیجه.مقاوم میکند
.اضطراب و افسردگی به حفظ ظرفیت حافظه فعال کمک میکند
 افسردگی، اضطراب، حافظه فعال، تنظیم التزام راهبردی:کلید واژهها
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مقدمه
عزت نفس و ارتقای خود لحظه به لحظه در تجارب آگاهانه افراد حضور داشته و تاثیرات عمیقی بر شناخت اجتماعی میگذارند
(لیتنر .)41 4 ،بزرگترین مشکل افراد دارای عزت نفس پایین این است که در ارتباط با تصمیمهای هر روزه و مهم زندگی در
حیطههای تحصیلی ،شغل و غیره به شدت از محیط اثر میپذیرند (نواکوو ،اوکچی و نوک .)41 2 ،بر اساس پژوهشهای لیتنر
( ،)41 4عاملی که با مکانیزمهای ارتقای خود رابطه دارد التزام 4است .التزام به میزانی که عزت نفس به بازخورد در یک حیطه خاص
پیوند بخورد گفته میشود (کراکر ،التانن ،کوپر و بوورت .)4113 ،وقتی عزت نفس با یک حیطه پیوند خورده باشد ،بازخورد بر
احساس خودارزشمندی و بهزیستی اثر میگذارد .برای مثال ،وقتی عزت نفس با حیطه تحصیلی پیوند بخورد ،در پاسخ به بازخورد
تحصیلی مثبت و منفی ،به ترتیب افزایش و کاهش مییابد (کراکر ،کارپینسکی ،کوین و چاس .)4113 ،در نتیجه ،پیوند عزت نفس
در حیطههایی که بازخورد مکرراً منفی است اثرات آسیبزایی بر خودارزشمندی دارد (التانن و کراکر .)4112 ،در فرایندی که لیتنر
( )41 4آن را تنظیم التزام راهبردی 9نامیده ،افراد برای برای حفظ عزت نفس و ارتقای خود ،التزام را به دنبال دریافت بازخورد مثبت
افزایش داده و برای پیشگیری از اثرات بازخورد منفی کاهش میدهند .بر اساس این مفهوم ،افراد تصویر خود را از طریق تنظیم
بازخورد به عنوان فشارسنج عزت نفس ارتقا میدهند .تنظیم التزام راهبردی شکلی از خودتنظیمی است ،چون شامل " اعمال کنترل بر
خود به وسیله خود" میشود (موروان و بامیستر .)4111 ،تنظیم التزام راهبردی از بازیابی شکستهای گذشته پیشگیری میکند و
بازیابی موفقیتهای گذشته را تسهیل مینماید .از این رو ،در نتیجهی تنظیم التزام راهبردی ،سبک اسنادی خوشبینانهای تشکیل می-
شود که منجر به کاهش افکار منفی و افسردگی خواهد شد (لیتنر .)41 4 ،این که تنظیم التزام راهبردی ،سوگیریهای حافظه و توجه
را در جهت اطالعات مثبتتر برمیگرداند ،پیامدهایی برای اضطراب هم دارد ،از این رو که اضطراب با سوگیریهای پردازشی در
جهت اطالعات تهدیدکننده و منفی که ممکن است ابتدا در جریان پردازش اطالعات ظاهر شوند (لیتنر ،)41 4 ،رابطه دارد .بنابراین،
به میزانی که تنظیم التزام راهبردی توجه به اطالعات منفی و تهدیدکننده را کاهش دهد ،باید با کاهش اضطراب ارتباط داشته باشد
(لیتنر .)41 4 ،اضطراب احساس ترس یا نگرانی را شامل میشود که با تاثیراتی در بدن از جمله ،تنگی نفس ،تپش قلب ،عرق،
سردرد ،بیقراری و گرایش به سرگردانی در محیط اطراف همراه است (تورکاپار .)4114 ،افسردگی نیز به وضعیتی اطالق میشود
که برجستهترین نشانه آن خلق شدیداً پایین و کاهش قابل تشخیص در تجربه لذت است .این اختالل ترکیبی از احساس نگرانی،
تنهایی ،خشم ،بیارزشی ،ناامیدی ،و تقصیر به همراه نشانههای جسمانی است (شارپ و والیپسکی .)4114 ،برخی پژوهشها (سویسلو
و اورث41 3 ،؛ النگورث ،دیکینز ،روز و گریسی )41 2 ،و مدلهای روانشناختی (مدل آسیبپذیری 4و مدل شناختی-رفتاری عزت
نفس پایین فنل ) 991 ،2به بررسی نقش عزت نفس بر اضطراب و افسردگی پرداختهاند .یافتههای این پژوهشها نشان میدهد که
کاهش عزت نفس را میتوان یکی از عوامل اضطراب و افسردگی به شمار آورد.
غالب مطالعات آزمایشگاهی در گذشته دریافتهاند که القای خلق منجر به تغییراتی در عملکرد تکالیف شناختی میشود (گری،
411؛ الیمان ،گرین ،راجرز و فینچ .) 991 ،برای مثال ،خلق منفی (از جمله اضطراب و افسردگی) عملکرد در حافظه فعال را مشکل
میکند (اسپایس ،هس و هیومیچ .) 992 ،حافظه فعال ،سیستمی با ظرفیت محدود است که متمرکز ساختن توجه و فعالسازی موقتی
1
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. strategic engagement regulation
4
. The vulnerability model
5
. Fennell
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بازنماییهایی را که محتوای آگاهی را تشکیل میدهند ،منعکس میسازد (بوردبلی-ایپکوویچ ،جاناکسک ،نیمت وو گوندا.)41 4 ،
به نظر میرسد که خلق منفی به علّت افزایش افکار مزاحم و نگرانیهایی که انجام هر تکلیفی را با مشکل مواجه میسازند ،بر حافظه
فعال اثرگذار است (کنسینگر و کورکین .)4113 ،بنا به نظریه تداخل شناختی اضطراب ارزیابی از طریق افزایش استفاده از
خودگوییهای منفی خارج از تکلیف ،به عملکرد شناختی صدمه میزند (باستون ،استلزل و فیباچ .)41 4 ،در واقع ،سطوح باالی
اضطراب با فعالسازی در دو ناحیه مغزی مرتبط با توجه هدفگرا همراه است که به عملکرد حافظه فعال ضعیفتر منجر میشوند
(پترز.)41 2 ،
بررسی پژوهشهای موجود نشان میدهد که تنظیم التزام راهبردی با اضطراب ،افسردگی و حافظه فعال میتواند در رابطه باشد .برای
مثال ،مطالعه هریس ،هریس و میلس ( ،)41 1نشان داده است که تأیید خود به بهبود عملکرد تکالیف مرتبط با کارکردهای اجرایی
(از جمله حافظه فعال) کمک میکند .همچنین ،مطالعه لیتنر ( )41 4اثرات تنظیم التزام راهبردی بر عزت نفس ،اضطراب و عملکرد را
آزموده است .نتایج پژوهش وی نشان میدهد که تنظیم التزام راهبردی با عزت نفس ،رابطه مثبت و با اضطراب رابطه منفی دارد.
سویسلو و اورث ( )41 3در یک فراتحلیل از مطالعات طولی دریافتهاند که عزت نفس پایین ،پیشبینی از اضطراب و افسردگی می-
باشد .در ضمن ،النگورث ،دیکینز ،روز و گریسی ( ،)41 2پژوهشی با هدف شناسایی تأثیر عزت نفس به عنوان سازهای چندبعدی در
اضطراب و افسردگی بزرگساالن آسیبخورده مغزی صورت دادند .یافتههای آنان نشان میدهد که خودارزشمندی 4و خودکارامدی

3

در تبیین اضطراب و خودمالحظهگری 4در تبیین افسردگی نقش موثری دارند .موران ( )41 2در فراتحلیلی از  11مطالعه ،به ارزیابی
شواهد موجود در زمینه ارتباط اثرات ناشی از اضطراب بر ظرفیت حافظه فعال پرداخت .یافتههای وی نشان میدهد که اضطراب با
عملکرد ضعیف در طیف وسیعی از تکالیف حافظه فعال رابطه دارد .پترز ( )41 2با پژوهش روی  42دانشجوی دانشگاه کالیفرنیای
غربی نشان داده است که اضطراب و شخصیت نقش مهمی در عملکرد حافظه فعال ایفا میکنند .در مطالعه حاضر ،بنابر پژوهشهایی
که به روابط تنظیم التزام راهبردی ،اضطراب و افسردگی و حافظ ه فعال پرداختند ،مدلی ارائه شده است که در شکل قابل مشاهده
است.

شکل  .6مدل پیشنهادی پژوهش حاضر

روش
طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی/همبستگی میباشد (بشلیده .) 393 ،جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر
کارشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز بودند .تنها مالک ورود به پژوهش حاضر ،عدم استفاده دانشجویان از داروهای افزایش حافظه
برای مثال ،ریتالین در نظر گرفته شد .در مرحله فرضیهآزمایی از نمونهگیری به شیوه تصادفی مرحلهای استفاده شد .در ارتباط با حجم
1

. cognitive interference theory
. self-worth
3
. self- efficacy
4
. self-regard
2
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نمونه مورد نیاز ،یک قاعده سرانگشتی ،انتخاب  1آزمودنی به ازای هر پارامتر در مدل پیشنهاد میشود (بشلیده .) 393 ،در مجموع،
در مدل پژوهش حاضر 4 ،پارامتر باید اندازهگیری شود .بنابراین ،حداقل حجم نمونه قابل قبول برای آن  4 × 1 = 41نفر باید باشد.
در پژوهش حاضر تعداد کلی  434نفر به منظور آزمون مدل حاضر نمونهگیری شدند .در مرحله اول نمونهگیری 2 ،دانشکده
( روانشناسی و علوم تربیتی ،فنی و مهندسی ،ادبیات و علوم انسانی ،علوم پایه و علوم اجتماعی) از میان  4دانشکده دانشگاه
شهیدچمران اهواز به شیوه تصادفی انتخاب شدند .سپس ،از بین دانشجویان  43رشتهی مختلف 411 ،نفر بر اساس تعداد رشتهها و
نسبت جمعیتی دانشجویان دختر در هر دانشکده ( 1درصد فنی و مهندسی 41 ،درصد روانشناسی و علوم تربیتی 4 /21 ،درصد علوم
اجتماعی 1/43 ،درصد علوم پایه و  43درصد ادبیات و علوم انسانی) ،انتخاب شدند .بیشینه ،کمینه ،میانگین و انحرف معیار سنی این
گروه از دانشجویان به ترتیب 4 /41 ، 1 ،41 ،و  4/19بود.
ابزار
مقیاس تنظیم التزام راهبردی  :این مقیاس توسط لیتنر ( )41 4به منظور سنجش گرایشات افراد به التزام و عدم التزام راهبردی
ساخته شده است .این مقیاس دارای  1ماده در دو بعد التزام راهبردی ( 3ماده ،برای مثال ،هر اتفاق خوبی برای من میافتد ،راهی پیدا
میکنم تا احساس خوبی در مورد خودم داشته باشم) و عدم التزام راهبردی ( 4ماده ،برای مثال ،میتوانم با هر موقعیتی طوری سازگار
شوم که عزت نفسم حفظ شود) میباشد .نمرهگذاری این مقیاس به این صورت است که شرکتکنندگان ،پاسخ خود به هر ماده را
روی یک مقیاس  1نقطهای از

(کامالً مخالف) تا ( 1کامالً موافق) مشخص میکنند .سپس ،برای کسب نمره کلی تنظیم التزام

راهبردی ،ماده های عدم التزام راهبردی معکوس شده و سپس ،مجموع نمرات دو بعد آن جمع میگردد .لیتنر ( ) ،ضرایب آلفای
کرونباخ برای گرایش به التزام راهبردی و گرایش به عدم التزام راهبردی را به ترتیب 1/12 ،و  1/91به دست آورده است .نتایج تحلیل
عامل تأییدی در پژوهش لیتنر ( ) نشان میدهد که این مقیاس از ساختار دوعاملی مناسبی برخوردار میباشد1/91 ،RMSEA=1/12 :
=  CFIو  .TLI = 1/91همچنین ،تمام ماده ها بار عاملی مناسب و باالیی بر عوامل مربوط به خود باقی گذاشتند .در پژوهش حاضر،
این مقیاس ترجمه شده و ویژگیهای روانسنجی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روش تحلیل عامل تأییدی بررسی شد.
پایایی آن به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان  1/14تأیید شد .نتایج تحلیل عامل تاییدی نیز بارهای عاملی مناسب برای
تمام مادههای مقیاس به دست داد (باالی .)1/31
نسخه کوتاه مقیاس حالتی پرسشنامه اضطراب حالتی-خصلتی اسپیلبرگر :4توسط مارتیو و بکر ( ) 994در قالب یک
مقیاس شش مادهای (برای مثال ،من نگران هستم) تدوین شده است .نمرهگذاری این مقیاس بر روی یک طیف پنج درجهای لیکرت
از برای اصالً تا  4برای خیلی زیاد صورت میگیرد .پژوهش مارتیو و بکر ( ،) 994نشان میدهد که این مقیاس از پایایی مناسبی
برخوردار است ( .) =1/11آنها روایی مقیاس را از طریق بررسی همبستگی فرم  2مادهای با  4مادهی باقی مانده ( r =)1/91و فرم
 41مادهای کلی ( r =)1/92بررسی و تأیید کردند .در پژوهش حاضر ،پس از ترجمهی این مقیاس ،پایایی و روایی آن به روشهای
آلفای کرونباخ و تحلیل عامل تاییدی سنجش شد .در پژوهش حاضر ،پایایی آن به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان
 1/12و بارهای عاملی مناسب برای تمام مادهها در تحلیل عامل تاییدی (باالی  ،)1/31مورد تأیید قرار گرفتند.

). Strategic Engagement Regulation Scale (SERS
. The short-form of the state scale of the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory

1
2
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مقیاس افسردگی اضطراب استرس  :لوی باند و لوی باند ( ، 992به نقل از صاحبی ،اصغری و سادات ساالری ،) 314 ،دارای
 4ماده و سه خردهمقیاس افسردگی اضطراب و استرس ،هرکدام شامل  1ماده میباشد .در پژوهش حاضر ،از دو خردهمقیاس
اضطراب (برای مثال ،متوجه شدهام دهانم خشک میشود) و افسردگی (برای مثال ،احساس دلمردگی و دلشکستگی دارم) این مقیاس
استفاده میشود .در این مقیاس ،از آزمودنیها خواسته میشود تا با استفاده از یک مقیاس شدت/فراوانی  4نقطهای ،به درجهبندی
میزانی که هر حالت را در هفته گذشته تجربه کردهاند ،بپردازند .نمرههای هریک از خردهمقیاسها از جمع نمرههای مواد مربوط به
دست میآیند .برای ارزیابی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس ،لوی باند و لوی باند ،آن را در یک نمونه بزرگ غیربالینی اجرا کردند
( )n =49 4و نشان دادند که پایایی این مقیاس که با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد ،برای هر سه خردهمقیاس قابل قبول است
(برای افسردگی  .)1/14لویباند و لویباند ( ، 992به نقل از صاحبی و همکاران ) 314 ،تحلیل مؤلفههای اصلی را در یک نمونه با
 1 1نفر از دانشجویان اجرا کردند و نشان دادند که سه عامل نسبت باالیی از واریانس را تبیین میکنند .بعد از آن ،با استفاده از روش
تحلیل عامل تأییدی برتری ساختار سه عاملی بر ساختار دوعاملی افسردگی /اضطراب و استرس نشان داده شد .صاحبی و همکاران
( )44به اعتباریابی این مقیاس در  111نفر از مردان و زنان جمعیت ایرانی پرداختند .ضرایب آلفای کرونباخ برای افسردگی  1/11به
دست آمد .پایایی این مقیاس به روش همسانی درونی و اعتبار آن با استفاده از روش تحلیل عاملی و اعتبار مالک با اجرای همزمان
آزمونهای افسردگی بک و اضطراب زانک بررسی شد .در کل ،ضرایب قابلیت اعتماد و اعتبار به دست آمده بسیار رضایتبخش و
معنادار بود (خردهمقیاس افسردگی با پرسشنامه افسردگی بک .)1/11 ،4در پژوهش حاضر نیز ،پایایی این خردهمقیاس با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی بررسی شد .ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس
افسردگی  1/11و بارهای عاملی آن در تحلیل عامل تاییدی همگی به میزان کافی (باالی  )1/31نشان داده شدند.
پرسشنامه حافظه فعال :3توسط واالت-آزووی ،پرادات-هیل و آزووی ( )41 4به عنوان مقیاسی برای سنجش مشکالت زندگی
روزمره مرتبط با آسیبهای حافظه فعال در بیماران آسیب مغزی طراحی شده است .این پرسشنامه دارای  31ماده میباشد .نمرهگذاری
این پرسشنامه با استفاده از طیف  2نقطهای لیکرت از ( 1اصالً) تا ( 4به شدت) صورت میگیرد .واالتازووی و همکاران ( ،)41 4به
منظور اعتباریابی این پرسشنامه در بین افراد نرمال ،آن را روی  3 3نفر از شرکتکنندگان سالم اجرا کردند .نتایج نشان داد که
پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است ( .)1/19همچنین ،سازندگان پرسشنامه روایی آن را به روش اعتبار مالکی
همزمان با پرسشنامه شکست شناختی 4و مقیاس رفتار توجهی ،2آزمون کردند و به ترتیب ،ضرایب همبستگی اسپیرمنرو 1/91 2و
 1/1را به دست آوردند .نتایج تحلیل عامل تاییدی نیز بارهای عاملی مناسب برای تمام مادههای مقیاس به جز شش مادهی ،2 ،4 ،3
 4 ،و  2به دست داد (باالی .)1/31
یافتهها
یافتههای توصیفی که شامل میانگین ،انحراف معیار ،کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش حاضر است در جدول
همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول  4گزارش شدهاند .یافتههای جدول

و ماتریس

شامل مقادیر کشیدگی و چولگی نشان میدهد که

متغیرهای پژوهش از لحاظ توزیع فراوانی نرمال هستند (مقادیر عددی متغیرها کمتر از  -4و باالتر از  4نمیباشد) .همچنین ،پیش-
1

. Stress Anxiety Depression Scale
. Beck Depression Inventory
3
. The Working Memory Questionnaire
4
. Cognitive Failure Questionnaire
5
. Rating Scale of Attentional Behaviour
6
. Spearman’s Rho
2
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فرضهای دیگر انجام تحلیل مسیر از جمله آماره تحمل (نزدیک ) و شاخص ویای اف (( )VIFباالتر از ) در محدوده مناسب آن
قرار دارند.
جدول  -6میانگین ،انحراف معیار ،کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش
شاخصهای توصیفی

میانگین

انحراف معیار

کشیدگی

چولگی

تنظیم التزام راهبردی

34/21

1/14

-1/11

1/44

اضطراب

4/44

3/ 1

1/14

-1/43

افسردگی

/19

3/ 4

1/14

1/9

حافظه فعال

14/42

2/ 2

-1/44

/43

جدول  .1ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
 .تنظیم التزام راهبردی

4

3

-

 .4اضطراب

**

-

 .3افسردگی

**

1/44

 .4حافظه فعال

4

-1/4
-1/41
1/41

**

**

**

**

-1/49

<P

**

-1/4

-

آماره تحمل

VIF

-

-

1/11

/49

1/14

/32

1/12

/34

1/1

همانطور که جدول نشان میدهد ،میانگین و انحراف معیار متغیرها در تنظیم التزام راهبردی  34/21و  ،1/14اضطراب  4/44و
 ،3/ 1افسردگی/19 ،

و  3/ 4و حافظه فعال 14/42 ،و  2/ 2میباشد .تحلیلهای همبستگی در جدول  ،4روابط دو متغیری بین

متغیرهای اصلی پژوهش را نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میشود ،تمام روابط بین این متغیرها در سطح P< 1/1معنیدار می-
باشد.
همچنین ،مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار ( AMOSویراست  )4انجام شد .سپس ،به منظور ارزیابی مدل
پیشنهادی ،ترکیبی از شاخصهای برازندگی محاسبه شدند .با توجه به محتویات جدول  3شاخصهای برازندگی تحلیل مدل
پیشنهادی مناسب نبودند؛ بنابراین ،به منظور ارتقای برازش مدل از یک اصالح جزئی با اتصال دو خطای متغیرهای اضطراب و
افسردگی که به لحاظ مفهومی شباهت داشته با هدف کسر واریانسهای مشترک دو خطا استفاده شد .در نهایت ،مقادیر شاخصهای
برازندگی برای  IFI ،CFI ،AGFI ،GFI ،χ2 /dfو  RMSEAبه ترتیب  1/99 ،1/99 ،1/99 ،1/99 ،1/12و  1/11محاسبه شدند که
همگی این شاخصها نشان دهنده برازش عالی مدل اصالح شده میباشند .نمودار  4مدل برازش شده را پس از اعمال اصالح نشان
میدهد .ضرایب روی مسیرهای مدل استاندارد شده هستند.

شکل  .1مدل برازش شده پژوهش حاضر
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مسیرهای مستقیم پژوهش حاضر مدل پیشنهادی در جدول  4گزارش شدهاند .مندرجات جدول  4نشان میدهد که تمام مسیرهای
مستقیم معنیدار هستند.
جدول  .9شاخصهای برازندگی مدلهای پیشنهادی و اصالح شده
df

χ2 /df

GFI

AGFI

CFI

IFI

RMSEA

مدل پیشنهادی

1

1/11

1/92

1/11

1/93

1/93

1/ 3

مدل اصالح شده

1

4/24

1/99

1/92

1/99

1/99

1/12

شاخص برازندگی

جدول  .1ضرایب استاندارد مسیرها در مدل پیشنهادی
مسیرها

مدل اصالح شده

مدل پیشنهادی
β

p

β

p

تنظیم الترام راهبردی به اضطراب

-1/41

1/111

-1/41

1/111

تنظیم الترام راهبردی به افسردگی

-1/41

1/111

-1/41

1/111

اضطراب به حافظه فعال

-1/ 4

1/114

-1/ 2

1/114

افسردگی به حافظه فعال

1/31

1/111

1/31

1/111

همچنین ،جدول  2نتایج تحلیل مسیرهای غیرمستقیم مدل پیشنهادی را نشان میدهد .مطابق مندرجات جدول  2صفر در فاصله اطمینان
هر دو مسیر غیرمستقیم قرار نمیگیرد ،از این رو هر دو مسیر غیرمستقیم معنیدار هستند.
جدول  .1روابط غیرمستقیم متغیرهای پژوهش
متغیر

داده

بوت

1/

1/

سوگیری

انحراف معیار

1/11

1/12

سطح اطمینان  92درصد
حد پایین

رابطه تنظیم التزام راهبردی با حافظه فعال با میانجیگری

1/14

حد باال
1/4

اضطراب
رابطه تنظیم التزام راهبردی با حافظه فعال با میانجیگری

1/41

1/41

1/11

1/12

1/ 1

1/41

افسردگی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تنظیم التزام راهبردی در حافظه فعال با میانجیگری اضطراب و افسردگی انجام شد .بر این
اساس ،مدلی از روابط بین متغیرهای پژوهش ،طراحی شد .نتایج تحلیل مدل با استفاده از تحلیل مسیر برازش مدل پیشنهادی با داده-
های گردآوری شده از نمونه را تأیید کرد و نشان داد که ساختاری از روابط واسطهای در بین این متغیرها برقرار میباشد .یافتههای
دیگر تحلیل مدل نخست ،معنی داری روابط مستقیم تنظیم التزام راهبردی با اضطراب و افسردگی و دو متغیر اخیر با حافظه فعال و
دوم ،معنی داری روابط غیرمستقیم تنظیم التزام راهبردی با حافظه فعال از طریق اضطراب و افسردگی را شامل میشود .یافتههای این
پژوهش با نتایج پژوهشهای گذشته در این زمینه هماهنگ بود (لیتنر41 4 ،؛ النگورث و همکاران41 2 ،؛ سویسلو و اورث41 3 ،؛
پترز41 2 ،؛ موران.)41 2 ،
پژوهش حاضر نشان داد که سازهی تنظیم التزام راهبردی که کارکرد آن حفظ و ارتقای عزت نفس میباشد ،با اضطراب و افسردگی
رابطه منفی دارد .ممکن است عدم تنظیم نوعی مکانیزم زیربنایی برای حاالت ذهنی مزمن باشد .برای مثال ،ناتوانی در رها ساختن
عزت نفس از یک گذشته منفی نقش موثری در شکلگیری نشخوار دارد که آن هم با افسردگی مرتبط میشود (نولن-هاکسما،
 .)4111دو مدل فنل و آسیبپذیری به تبیین رابطه عزت نفس با اضطراب و افسردگی پرداختهاند .مدل شناختی-رفتاری عزت نفس
پایین فنل (فنل 991 ،؛  ،) 991پیشنهاد میدهد که تجارب منفی از روابط بین فردی ،به خصوص در زندگی روزمره ،منجر به
خودارزیابی کلی منفی و هنجارهای شخصی خیلی باال برای خودارزشمندی خواهد شد .این مدل پیشبینی میکند که اگر شخص از
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برآورده نشدن معیارهای شخصی ترس داشته باشد ،در اثر عزت نفس پایین به اضطراب دچار میشود و اگر با معیارهایی رو به رو
شود که نمیتواند آنها را برآورد افسردگی را تجربه خواهد کرد (النگورث و همکاران.)41 2 ،
مدل آسیب پذیری در تبیین رابطه عزت نفس پایین و افسردگی ،عزت نفس را عامل خطر علّی برای افسردگی به شمار آورده است.
بنا به نظریه شناختی بک (النگورث و همکاران ،)41 2 ،باورهای منفی دربارهی خود تنها نشانهای از افسردگی نیستند بلکه نقشی
حیاتی در شکلگیری افسردگی ایفا میکنند (متالیسکی ،جوینر ،هاردین و آبرامسون .) 993 ،در مدل آسیبپذیری عزت نفس پایین
به عنوان یک عامل شخصیتی ثابت مفهومسازی شده است که افراد را مستعد تجربه افسردگی میکند (کلین ،کوتو و بوفارد،

.)41

یافتهی دیگر پژوهش حاضر ،ارتباط منفی و معنیدار اضطراب و افسردگی با حافظه فعال بود .همانطور که قبالً نیز بحث شد ،خلق
منفی از جمله اضطراب به علّت افزایش افکار مزاحم و نگرانی با کاهش در ظرفیت حافظه فعال همراه میشود .یک دلیل مهم برای
نقش خلق منفی در حافظه فعال این است که محتوای عاطفی محرکهای ذهنی ،اطالعاتی را که در حافظه حضور دارند تحت تأثیر
قرار میدهد .محتوای عاطفی محرک بر توزیع توجه اثر دارد ،به بیان دیگر محرک عاطفی در مقایسه با سایر محرکها توجه را می-
قاپد (ریمان و مکنالی 992 ،؛ ویلیامز ،متیو و مکلود ) 992 ،و اولویت پردازش را به خود اختصاص میدهد (اندرسون و فلپس،
411؛ دوالن4111 ،؛ تابرت و همکاران .)411 ،در نتیجه ،به هر میزانی که عملکرد در حافظه فعال نیازمند توجه به ابعاد محرکی
غیرهیجانی باشد ،محتوای هیجانی به عملکرد تکلیف صدمه میرساند.
در پژوهش حاضر اثرپذیری عزت نفس افراد از محیط در قالب مفهوم تنظیم التزام راهبردی مورد مالحظه قرار گرفت .بررسی این
مفهوم از چند جهت حائز اهمیت است .اول ،از آنجایی که تنظیم التزام راهبردی در شرایط تهدید فعال میشود ،به خصوص برای
افرادی اهمیت پیدا میکند که مکرراً با تهدیدهای اجتماعی ،برای مثال ،بازخوردهای تحصیلی مثبت و منفی رویارو میشوند .دوم از
آنجایی که تنظیم التزام راهبردی به گونهای ناهشیار عمل میکند ،به میزان زیادی از منابع شناختی نیاز ندارد و موجب گرانباری منابع
اجرایی نمیشود (موراون و بامیستر .)4111 ،سوم این که عزت نفس محور اصلی هر تجربه روانشناختی برای انسان است و تنظیم التزام
راهبردی ممکن است اثرات روانشناختی ورای عزت نفس داشته باشد .بنابراین ،این مفهوم باید در پژوهشهای بعدی بیشتر مورد
توجه قرار گیرد.
تعمیم یافتههای این پژوهش با برخی محدودیتها همراه است .از جمله این که تنها از ابزارهای نوشتاری و خودسنجی برای بررسی
متغیرها استفاده شد ،از این رو ،تکمیل این سنجشها با روش مشاهده و سنجش عینی ،به افزایش اعتبار این سنجشها کمک میکند.
به عالوه ،در جهت تعمیمپذیری بهتر نتایج پژوهش حاضر بهتر است این مدل را در نمونههای دیگر نیز مورد تحلیل قرار داد .بهتر
است به منظور تبیین دقیقتر روابط بین متغیرها پژوهش های بعدی روابط متغیرها را به تفکیک جنیست بررسی کنند .یک بحثی که
ممکن است در پی نتایج این پژوهش واقع شود ،این است که روابط بین متغیرهای پژوهش از جمله نقش حافظه فعال بر اضطراب و
افسردگی را نباید نادیده گرفت .روش این پژوهش از نوع همبستگی بود و در نتیجه ،نمیتوان بر استنباط علیّتی یافتههای آن کامالً
تکیه کرد .بلکه ممکن است پژوهشها و مدل های نظری دیگری نیز وجود داشته باشد که عکس این یافتهها را اثبات کند .برای مثال،
زمانی که افراد به تکالیف شناختی پربار میپردازند و حجم باالیی از ظرفیت حافظه فعال معطوف تکلیف شود ،فرد از پرداختن و
توجه به موضوعات دیگر و از جمله محتوای هیجانی باز مانده کمتر دچار اضطراب و افسردگی میشود.

. Beck’s cognitive theory
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... بررسی نقش تنظیم التزام راهبردی به عنوان

 یکی از فواید ارزشمند به.پژوهش حاضر نشان داد که خلق افراد سهم تعیینکنندهای در بهرهگیری از ظرفیت حافظه فعال آنها دارد
 از این رو میتوان از طریق آموزش راهبرد تنظیم التزام راهبردی به.کارگیری راهبردهای صحیح ارتقای خود کاهش خلق منفی است
.حفظ ظرفیت حافظه فعال اقدام کرد
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