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مقایسه اثربخشی آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران بر
نشخوارهای ذهنی در زنان خیانت دیدۀ دارای عالئم افسردگی شهر یزد در سال 0331
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خالصه
مقدمه :خیانت زناشویی به عنوان یک عامل آسیبزا و رو به رشد در جوامع مختلف باعث ایجاد مشکالت متعددی برای همسر
خیانتدیده شده است .هدف از این پژوهش ،مقایسه اثربخشی آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران بر
نشخوارهای ذهنی زنان خیانتدیدۀ دارای عالئم افسردگی بود.
مواد و روشها :روش پژوهش نیمهآزمایشی و از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
 072نفر از زنان خیانتدیدۀ مراجعهکننده به مرکز مشاوره آرامش شهر یزد در سال  8931بودند .نمونهها با روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب گردیدند و  54نفر از زنان افسرده به صورت نمونهگیری تصادفی ساده در سه گروه گمارده شدند .ابزار
اندازهگیری ،پرسشنامه نشخوار ذهنی  )8338( Nolen-Hoeksemaبود .دو گروه آزمایش هر کدام  6جلسه (هفتهای یک جلسه
 62دقیقهای) تحت آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران قرار گرفتند .گروه گواه آموزشی دریافت نکرد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای مجذور کای و تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد.
یافتهها :تفاوت معنی داری بین سه گروه از لحاظ سطح تحصیالت و شغل مشاهده نشد .نتایج نشان داد نمرات پسآزمون نشخوار
ذهنی در گروههای آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش معنیداری یافته است ( .)p>2/24آموزش اختصاصیسازی حافظه
سرگذشتی نسبت به مداخله در بحران ،تأثیر بیشتر و معنیدارتری در کاهش نشخوار ذهنی داشت (.)p>2/205
نتیجهگیری :با توجه به نتایج ،میتوان از درمان اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران جهت کاهش نشخوار
ذهنی زنان خیانتدیده بهره برد.
واژههای کلیدی :اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی ،مداخله در بحران ،نشخوار ذهنی ،افسردگی ،خیانت

 -0دکتری تخصصی ،گروه روانشناسی ،واحد نایین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نایین ،ایران.
-2دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد نایین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نایین ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ،elham_for@yahoo.com :تلفن13033110135:
 -3استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد نایین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نایین ،ایران.

سید مسعود دهقان منشادی و همکاران

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران

مداخله در بحران ،یک رویکرد آموزشی فشرده برای کمک

مقدمه
خیانت زناشویی یکی از رویدادهای آسییبزای ناخوشیایند

به کاهش شدت هیجانات ناشی از بحران درونی و بیرونی است

است که منجر به تغییرات زیادی در حوزههای مختلف زنیدگی

و به عنوان یک فوریت روانشناختی کوتاه مدت به افراد کمک

فردی ،خانوادگی و اجتماعی میشود [ Scheeren .]8در ییک

میکند تا به مقابله با رویدادهای غیرمنتظره که بر زندگی آنهیا

مقاله مروری نشان داد کیه شییوع خیانیت جنسیی ،عیاففی و

تییأثیر منفییی گذاشییته و مییانع از زنییدگی فبیعییی شییده اسییت

ارتبافی در جهان بین  8/0تا  13درصید گیزارش شیده اسیت

بپردازنیید [ .]3رویکردهییای درمییانی مداخلییه در بحییران ماننیید

[ .]0در برخورد با خیانت همسر بیین واکینش زنیان و میردان

کمکهای روانشناختی بحرانی اولیه ،بازگویی حوادث بحرانیی

نسییبت بییه اییین پدیییده تف یاوت وجییود دارد و زنییان مشییکالت

استرسزا ،درمان شناختی رفتاری متمرکز بر رویداد آسییبزا،

بیشتری را در هنگام مواجهه با خیانت همسر و حتی سالهای

حساسیت زدایی از فری حرکت چشم و پردازش مجدد و دارو

پس از آن تجربه مییکننید [ Taghi Pour .]9و همکیاران در

درمانی میتوانند پریشانی و استرس مزمن قربانییان را کیاهش

پژوهش خود نشان دادند کیه احتمیال افسیردگی ،خودکشیی،

دهند ،موجب ثبات هیجانی و بازیابی توانایی خودسیازگاری در

فالق و مشکالت سالمت روان در افرادی که از خیانت همسیر

فرد شوند ،و در رفع مشکالت مختلف این افراد کمیک شیایانی

خود آسیب دیدهاند بیشتر از افیرادی اسیت کیه همسیر آنهیا

کنند [ .]82به فور کلی ،هدف از مداخلیه در بحیران افیزایش

خیانت نکرده است [ .]5همچنین ،زنان خیانیت دییده تیرس و

تعییادل در فییرد و تسییکین عالئیم بحییران ،بازگردانییدن مجییدد

تنش بیشتری را تجربه میکنند [ ،]8نشخوار ذهنیی بیشیتری

عملکرد فرد به سطح پییش از وقیوع بحیران ،شیناخت عوامیل

دارند ،کیفیت زندگی آنهیا کمتیر اسیت [ ،]4مشیکالت قلبیی

زمینه ساز مربوفه ،ارائه روشهای جدید تفکیر ،پیی بیردن بیه

عروقی و معیدهای و فشیارخون بیا ،،خسیتگی ،از دسیت دادن

احساسات و ایجاد پاسخهای مقابلهای و سازگارانه جدید که در

اشتها ،احساس بییارزشیی و کیاهش حرمیت نفیس ،احسیاس

شرایط بحرانی به کار گرفته میشوند و منجر به توانمندسیازی

ناامیدی ،قربانی بودن و سردرگمی را تجربه میکنند [.]6

در رویارویی با بحران مییگردنید ،مییباشید [Simpson .]88

زنان ،هنگامی که خیانت و روابط فرا زناشویی همسر خیود

[ ]80مییدل درمییانی یییک جلسییهای مداخلییه در بحییران بییرای

را کشف میکنند نشخوارهای ذهنی و تالشهای نامناسیبی را

اختال،ت روانپزشکی اضطراری را مطالعه کرد و به این نتیجه

برای فرار از این افکار آزاردهنده انجام مییدهنید کیه نیه تنهیا

دست یافت که ایین میدل در تسیهیل درمیان ایین اخیتال،ت

مؤثر نیستند بلکه مشکالت بیشتری برای فرد ایجاد مییکننید

مؤثراست Noroozi .و همکاران ،در پژوهش خود به این نتیجه

[ .]4نشخوار ذهنی به عنوان اشتغال دائمیی بیه ییک فکیر ،ییا

دست یافتند که درمان شناختی رفتیاری مبتنیی بیر ترومیا در

موضوع شناخته میشود و فبقهای از افکار آگاهانیه اسیت کیه

کاهش نشیخوار ذهنیی زنیان مطلقیه میؤثر بیوده اسیت [.]89

حول یک محور مشخص میگردد و بدون توجه بیه تقاضیاهای

 Kuselبیان کرد که بازگویی استرس در شرایط بحرانیی میی-

محیطی این افکار تکیرار مییشیوند [ Onaylı .]7در پیژوهش

تواند نشانههای افسردگی ،اضطراب و نشخوار ذهنی را کیاهش

خود نشان داد زنانی که از خیانت همسیر آسییب دییدهانید در

دهد [.]85

برخورد با این اتفاق و سایر رویدادهای زندگی بیشتر از نشخوار

یک رویکرد درمیانی جدیید بیرای افیرادی کیه در زنیدگی

ذهنی استفاده میکنند [ .]4نشخوار ذهنی با افزایش ییادآوری

شخصی خود رویدادهای استرسزاییی را تجربیه کیردهانید و از

خییافرات منفییی و کییاهش انگیییزه فییرد بییرای حییل مسییائل و

افسردگی رنج میبرند درمان آموزش اختصاصیسیازی حافظیه

مشییکالت ،باعییث تشییدید خلیی منفییی و اسییتفاده فییرد از

سرگذشتی ( )Memory Specificity Trainingاست [.]84

راهبردهییای مقابلییهای ناسییازگار و نگییرش منفییی نسییبت بییه

حافظه سرگذشتی خاص ،نوعی از حافظه روییدادی اسیت کیه

رویدادها و اتفاقات زندگی میگردد که افسردگی و اضیطراب و

مرتبط بیا داسیتان زنیدگی ییا گذشیته شخصیی فیرد اسیت و

نشانگان روانشناختی مختلف را به دنبال دارد [.]1-7

نظریهپردازان آن را توانایی توجه ،ییادآوری و بازییابی جزئییات

سالمت جامعه

35

دوره پانزدهم ،شماره  ،3پاییز 0011

سید مسعود دهقان منشادی و همکاران

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران

خاص خافرات مهم و رویدادهای مرتبط با زمان گذشته که بیا

خیانت جنسی ،عیاففی ،ارتبیافی بودنیدو در سیال  8931بیه

زندگی شخصی فرد در ارتباط اسیت تعرییف مییکننید [.]84

مرکز مشاوره آرامش شهر یزد مراجعه کردندو به صورت نمونه-

کاهش اختصاصی بودن حافظیه سرگذشیتی عامیل مهمیی در

گیری در دسترس انتخاب شدند .پس از آنکه زنان آسیبدییده

آسیبپذیری اختال،ت خلقی و آسیب شناسی روانیی اسیترس

از خیانت همسر برای شرکت در پژوهش رضایت خود را اعیالم

اسیت و بیا فراینیدها و پیامیدهای روانشیناختی منفیی ماننید

کردند ،همه آنها پرسشنامه افسردگی بک را تکمیل کردنید و

افیزایش افکییار منفییی تکییراری ،ناامیییدی ،بیییش برانگیختگییی،

تعداد  808نفر از زنیان خیانیتدییده کیه نمیره بیا،ی  83در

تجارب تجزیه و نقص در حل مسئله ارتباط بیا،یی دارد [.]86

پرسشنامه افسردگی بک ( )8336را کسب نمودنید بیه عنیوان

 Hallfordو همکاران در پژوهش خود به این نتیجیه رسییدند

افرادی که مالک ،زم برای ورود به پژوهش و دریافت مداخلیه

که آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی موجب کیاهش

را دارند ،انتخاب شدند .حجم نمونه با استفاده از فرمول:
𝑛=2(𝑧 1−𝛼/2 + 𝑧 1−𝛽 )2𝜎2/𝑑2

اجتناب تجربهای ،نشخوار ذهنی و نشانههیای افسیردگی شیده
است [ Hitchcock .]84و همکیاران [ ]87در پیژوهش خیود

در سطح افمینان  2/34و تیوان آمیاری  2/32و بیا توجیه

نشان دادند که آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشیتی در

حداقل اختالف معنیدار و انحراف معییار مشیترک در مطالعیه
 Saeidiو همکاران با تصحیح 𝑛𝑘√=́ 𝑛 برای هر گروه  84نفیر

کییاهش نشییخوار ذهنییی و افسییردگی مییؤثر بییوده اسییت [.]87
 PoursaeidEsfahaniو همکاران،بییییان کردنییید آمیییوزش

در نظر گرفته شد [ .]83از آنجایی که در پیژوهش سیه گیروه

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی در کاهش نشیخوار ذهنیی

وجود داشت و در هر گروه  84نفر گمارده شیده بودنید ،حجیم

دانشجویان افسرده تأثیر معنییداری نداشیته اسیت [ .]81بیه

نمونه در این پژوهش  54نفیر بیود کیه بیا روش نمونیهگییری

دلیل تأثیری که خیانت همسر بر افزایش نشیخوار ذهنیی زوج

تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و ییک گیروه گیواه گمیارده

خیانتدیده میگذارد ،این پژوهش حائز اهمیت است .این افراد

شدند .مالکهای ورود به پیژوهش شیامل زن بیودن ،رضیایت

بیرای رفیع مشیکالت وکیاهش نشیخوار ذهنیی خیود نیازمنیید

آگاهانه برای شرکت در پژوهش ،عالقهمندی به دریافت درمان
و کسب نمره با،ی  83در پرسشنامه افسردگی بک بود مالک-

خییدمات درمییانی ویییژهای هسییتند .اختصاصیییسییازی حافظییه
سرگذشتی و مداخله در بحران ،روشهای درمانی مؤثری برای

های خروج از پژوهش شامل غیبت بیش از  8جلسیه ،دریافیت

افرادی که در زندگی خود با یک رویداد آسیبزا مواجه شیده-

درمان دارویی و روانشناختی ،انصراف از همکاری بود.

اند ،میباشند .با توجه به بررسیهیای صیورت گرفتیه تیاکنون

در اجرای مداخله ،پژوهشیگر پیس از انتخیاب نمونیههیا و

پژوهشی که به مطالعه اختصاصیسازی حافظیه سرگذشیتی و

برآورده شدن مالکهای ورود به پژوهش 54 ،نفر از افراد نمونه

مداخله در بحران بر افراد خیانتدیده در داخل و خارج کشیور

با روش نمونیهگییری تصیادفی سیاده بیه سیه گیروه پیژوهش

انجام شده باشد ،یافت نشد و از این نظر پژوهش حاضیر دارای

تخصیص داده شدند سپس گروه آزمیایش اول تحیت آمیوزش

نوآوری است،بر این اساس ،هیدف از پیژوهش حاضیر مقایسیه

مداخله در بحران مبتنیی بیر دسیتورالعمل  )0221( Jamesو

اثربخشی آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی و مداخله

گیروه آزمیایش دوم تحیت آمیوزش اختصاصییسیازی حافظی

در بحرانبر نشخوارهای ذهنی در زنان خیانتدیدۀ دارای عالئم

سرگذشتی بر اساس دسیتورالعمل  Raesو همکیاران ()0288

افسردگی بود.

قرار گرفتند ،میداخالت توسیط پژوهشیگر در مرکیز مشیاوره و
روانشناسی آرامش در سال  8931در  6جلسه  62دقیقیهای و
هر هفته یک جلسه بر روی  84نفر از آزمیودنیهیای دو گیروه

مواد و روشها
روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع فیر پییشآزمیون-

آزمایش اجرا شد و گروه گیواه هیی گونیه مداخلیهای دریافیت

پسآزمون همراه با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش حاضر

نکردند و روند فبیعی زندگی خود را فی نمودنید .بیه منظیور

شامل  072نفر از زنان خیانتدییدۀ کیه همسیر آنهیا درگییر

رعایت اخالق در پژوهش ،بعد از اتمام فراینید و دوره مداخلیه،
مداخله بر روی افراد گروه گواه نیز اجرا شد .محتوای جلسیات
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دو گروه آزمایش در جداول  8و  0آمده است.
جدول  -1آموزش مداخله در بحران ( )8002 ،Jamesدر زنان خیانتدیده مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش شهر یزد 1932
جلسه
اول

محتوا
معارفه :قواعد گروه،آشنایی اولیه و ایجاد جو توأم با اعتماد و تعامل با هدف درمانی ،تعریف مشکل از دیدگاه مراجع ،استفاده از مهارتهای گوش دادن
فعال ،همدلی و پذیرش ،جمعبندی،بازخورد و تکالیف خانگی :نوشتن احساسات ،افکار و خواستههای فرد در ارتباط با مشکل
مرور جلسه قبل :بازخورددرمانجویان و بررسی تکالیف خانگی ،بررسی وضعیت امنیت روانی و جسمی مراجع در طول جلسات ،جمعبندی،بازخورد و

دوم

تکالیف خانگی :استفاده از فنون ریلکسیشن ،تقویت توانمندیهای مراجع
مرور جلسه قبل :بازخورد درمانجویان و بررسی تکالیف خانگی  ،ارائه پشتیبانی و حمایت هیجانی و اطالعاتی و برقراری ارتباط با مراجع شامل آگاه

سوم

کردن و بررسی نقش افراد در خیانت همسر ،جمعبندی،بازخورد و تکالیف خانگی :فعالسازی و ارتقا مهارتهای سازگاری
چهارم

مرور جلسه قبل :بازخورددرمانجویان و بررسی تکالیف خانگی ،بررسی گزینههای جایگزین ،شناسایی راهبردهای مقابلهای و منابع فردی و محیطی،
یافتن راههای موجود برای تغییر وضعیت کنونی ،جمعبندی،بازخورد و تکالیف خانگی :تکمیل جدول روشهای مقابلهای فرد با مشکل و بررسی کارآمدی
و ناکارآمدی روشها
مرور جلسه قبل :بازخورددرمانجویان و بررسی تکالیف خانگی ،تدوین برنامه همراه با جزئیات کامل توسط مراجع ،جمعبندی،بازخورد و تکالیف خانگی:

پنجم

نحوه بررسی افکار و احساسات و واکنش مؤثر فرد به مسئله پیش رو ،استفاده از مکانیزمهای مقابلهای مناسب
ششم

مرور جلسه قبل :بازخورددرمانجویان و بررسی تکالیف خانگی ،تعهد نسبت به برنامه و اقدامات در راستای برنامه تدوین شده ،جمعبندی و پایان
جلسات

جدول  -8آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی ( Raesو همکاران )8011 ،در زنان خیانتدیده مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش شهر یزد 1932
جلسه
اول

محتوا
معارفه :قواعد گروه،آشنایی اولیه و ایجاد جو توأم با اعتماد و تعامل با هدف درمانی ،ارائه منطق درمان توضیح درباره روشهای مقابلهای سرکوب و
اجتناب از خاطرات منفی تکالیف خانگی

دوم

تشویق و ترغیب درمانجویان برای یادآوری و طرح خاطرات گذشته ،ارزیابی و شناسایی سبک بازیابی خاطرات درمانجویان ،بیان بازیابی اختصاصی
خاطرات و نقش اجتناب و سرکوب ،ارائه تکالیف خانگی

سوم

بازخورددرمانجویان،مرور تکالیف و رفع موانع و چالشها ،طرح خاطرات مثبت و نحوه بازیابی اختصاصی ،بحث درباره خاطرات درمانجویان و تأکید بر
تغییر سبک بازیابی آنها ،ارائه تکالیف خانگی

چهارم

اصالح سبک بازیابی درمانجویان ،رفع مشکالت سرکوب و غلبه بر موانع بازیابی اختصاصی ،تمرین غلبه بر سرکوب افکار مربوط به خاطرات منفی با
استفاده از مثالهای درمانجویان ،ارائه تکالیف خانگی

پنجم

مروری بر جلسات قبل و جمعبندی آنچه تاکنون قبالً فرا گرفته شده است ،طرح مثالهای درمانجویان و تمرین بازیابی اختصاصی خاطرات مثبت ،منفی
و خنثی ،ارائه تکالیف خانگی

ششم

طرح مشکالت و موانع درمانجویان در تحکیم سبک جدید ،تأکید بر تداوم بازیابی اختصاصی در زندگی روزمره ،طرح بازگشت بیماری با تأکید بر
حوادث و اتفاقات ،آمادگی برای اتمام جلسات و خاتمه درمان

افسردگی  Beckویرایش دوم (:)0331در پژوهش حاضر

 02-01افسردگی متوسط و  03-69افسردگی شدید را نشیان

بییرای سیینجش افسییردگی از پرسشیینامه افسییردگی  Beckو

میدهد [ Beck. ]02و همکاران همسانی درونی پرسشینامه را

همکاران ویرایش دوم ( )8336اسیتفاده شید .ایین پرسشینامه

از دامنه  2/79تا  2/39با میانگین  2/16و پایایی بازآزمایی یک

یک ابزار گزارشی  08گویهای است که برای سینجش شیدت و

هفتهای پرسشنامه را  2/39گزارش کردند ]08[ Rahimi .نیز

نشانههای افسردگی در بزرگسا،ن و نوجوانان بیا،ی  89سیال

پایایی بازآزمایی  ،2/71ضریب آلفیای کرونبیا  2/17و رواییی

فراحی شده است [ ]02مادههای این پرسشنامه با اسیتفاده از

همزمان خوبی را برای این پرسشینامه در دانشیجویان گیزارش

یک مقیاس چهار درجهای لیکرت (از صفر تا سه) نمرهگیذاری

کیرد .در پیژوهش حاضیر پایییایی ایین آزمیون بیا روش آلفییای

میشوند ،جمع نمرات پرسشنامه بین صفر تیا  69مییباشید و

کرونبا  2/13محاسبه شد.

نمره با،تر حیاکی از افسیردگی بیشیتر اسیت .در ایین آزمیون

پرسشنامه نشـخوار ذهنـی  :Nolen-Hoeksemaدر

نمییرات  2-89حییداقل افسییردگی 85-83 ،افسییردگی خفیییف،

سیییال  Nolen-Hoeksema 8338و همکیییاران پرسشییینامهای
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خودآزما تدوین کردند که چهار نوع متفاوت از واکنش به خل

همبستگی بین  2/92تا  2/70بود .در پیژوهش حاضیر پاییایی

منفی را ارزیابی میکرد .پرسشنامه سبک پاسیخ از دو مقییاس

این آزمون با روش آلفای کرونبا  2/34محاسبه شد.

پاسخهای نشخوار و پاسخهای منحرفکننیده حیواس تشیکیل

دادههای جمعآوری شیده بیا اسیتفاده از نیرمافیزار SPSS

شده است .مقیاس سبک پاسیخ نشیخوار از  00میاده تشیکیل

نسخه  05و آزمونهای توصیفی (مییانگین و انحیراف معییار)،

شده است که از پاسخدهندگان خواسته میشود هر کیدام را از

آزمون مجذور کای ،آزمونهای کواریانس وتعقیبی بونفرونی در

( 8هرگز) تا ( 5اغلب اوقات) درجیه بنیدی کننید [ .]7در ایین

سطح معنیداری 2/24تجزیه و تحلیل شدتد.

مقیاس کمترین نمره  00و بیشترین نمره  11هسیت و هرچیه

یافتهها

نمره آزمودنیها در این مقیاس با،تر باشید نشیاندهنیده ایین
است که افراد بیشتر از سبک نشخوار ذهنی استفاده میکننید.

میانگین و انحراف معییار سین افیراد در گیروههیای گیواه،

در پژوهش  Golzarو همکیاران [ .]00بیرای بررسیی رواییی،

مداخله در بحران و اختصاصییسیازی حافظیه سرگذشیتی بیه

همبستگی هر سؤال با نمیره کیل پرسشینامه محاسیبه شید و

ترتیب  90/96± 5/25 ،98/14± 4/89و  99/44± 5/54سال

نتایج حاکی از آن بود که تمام سؤا،ت با نمره کیل پرسشینامه

بود .دیگر افالعات جمعیتشناختی گروهها در جدول  9آمیده

همبسیییتگی معنییییداری داشیییتند ( )p>2/228و ضیییرایب

و با آزمون مجذور کای مقایسه شده است.

جدول -9ویژگیهای جمعیتشناختی گروههای گواه ،مداخله در بحران و اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی در زنان خیانت دیده مراجعه مرکز مشاوره آرامش یزد 1932

شغل
تحصیالت

مداخله در بحران

اختصاصیسازی حافظه

گواه

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

p

شاغل

)13( 01

)13( 01

)11( 3

1/315

خانه دار

)33( 5

)33( 5

)01( 1

دیپلم

)21( 3

)01( 1

)53( 1

فوق دیپلم

)53( 1

)21( 3

)3( 0

لیسانس

)23( 0

)33( 5

)01( 1

فوق لیسانس

1

)3( 0

1/031

1

*  p>0/00اختالف معنیدار

آزمون مجذور کای،

گروه اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی ،مداخلیه در بحیران و

بر فب نتایج جدول  ،9تفاوت معنیداری بین سه گروه از

گروه گواه آمده است.

لحاظ سطح تحصیالت و شغل مشاهده نشد.
در جدول  5آمار توصیفی متغیر نشیخوار ذهنیی در سیه

جدول -4میانگین و انحراف استاندارد متغیر نشخوار ذهنی در زنان خیانت دیده مراجعهکننده به مرکز مشاوره آرامش یزد ( 1932تعداد هر گروه =  80نفر)
متغیر پژوهش

نشخوار ذهنی

پیش آزمون

پس آزمون

گروه

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

گواه

53/21±00/30

53/01 ±00/31

مداخله در بحران

51/33 ±00/15

55/11 ±00/33

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی

53/33 ±1/11

53/33 ±1/51

برای انجام تحلیل کوواریانس چند متغیری ابتدا مفروضیه-

نرمال است .بر اساس آزمون لوین فرض برابری واریانس تأییید

های آن بررسی گردید .بیرای بررسیی نرمیال بیودن دادههیا از

شد .نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری برای مقایسه نمیرات

آزمون شاپرو ویلک استفاده شد .نتایج نشان داد توزیع دادههیا

پسآزمون متغیر نشخوار ذهنی در گروههای آزمایش و گواه در
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جدول  4گزارش شده است.
جدول  -0نتایج تحلیل کوواریانس برای تعیین تفاوت میانگین متغیر نشخوار ذهنی زنان خیانت دیده گروههای پژوهش در مرکز مشاوره آرامش در سال 1932
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

0113/01

0

آماره F

p

ضریب تأثیر

توان آماری

0113/01

332/30

*1/110

1/310

0/11

گروه

230/11

2

033/01

02/53

*1/110

1/310

1/330

خطا

003/30

00

01/30

کل

002335

05
* p >0/00

اختالف معنیدار

بر اساس نتایج جدول  ،4بیین نمیرات نشیخوار ذهنیی در

متغیر نشخوار ذهنی توسیط دو مداخلیه تبییین شیده اسیت و

گروه آزمایش اختصاصیسازی حافظه سرگذشیتی ،مداخلیه در

مقدار توان آماری در این پژوهش نشان دهنیده کفاییت حجیم

بحران و گروه گواه تفاوت معنیداری وجود دارد .بیا توجیه بیه

نمونه اسیت .بیرای مقایسیه بیین گیروههیا از آزمیون تعقیبیی

مقدار ضریب اتا میتوان نتیجه گرفت که  91درصد از واریانس

بونفرونی استفاده گردید که نتایج آن در جدول  6آمده است.

جدول  -6نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشخوار ذهنی در گروه مداخله در بحران ،اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی و گروه گواه در مرکز مشاوره آرامش در سال 1932

مقایسه گروهها

فاصله اطمینان

تفاوت میانگین

انحراف معیار

P

گروه اختصاصیسازی حافظه یا گروه گواه

-1/13

0/211

*1/110

-3/12

گروه مداخله در بحران با گروه گواه

-3/20

0/213

*1/100

- 1/11

-5/11

گروه اختصاصیسازی حافظه با گروه مداخله بحران

-2/13

0/213

*1/120

-1/33

-5/21

*p >0/00

حد باال

حد پایین
-1/50

اختالف معنی دار

نتایج جدول  6نشان داد بیین گیروه آزمیایش اختصاصیی-

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آمیوزش اختصاصیی-

سازی حافظه سرگذشتی و گروه گواه تفاوت معنیداری وجیود

سازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران بر نشخوار ذهنیی

دارد .تفاوت نمرات گروه آزمیایش مداخلیه در بحیران و گیروه

در زنان خیانتدیدۀ دارای عالئم افسردگی بود .نتیایج پیژوهش

گواه نیز معنییدار بیود مداخلیه در بحیران منجیر بیه کیاهش

حاضر نشان داد که آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی

معنیدار نشیخوار ذهنیی در آزمیودنیهیای گیروه آزمیایش در

بییر کییاهش نشییخوار ذهنییی زنییان خیانییتدیییدۀ دارای عالئییم

مقایسه با گروه گیواه شید .همچنیین ،تفیاوت نمیرات نشیخوار

افسردگی تأثیر داشته است .نتایج این پژوهش با پژوهشهیای

ذهنی در گروه آزمایش اختصاصیسازی حافظه سرگذشیتی بیا

 Hallfordو همکیاران [ ]84و  Hitchcockو همکیاران []87

گییروه آزمییایش مداخلییه در بحییران معنیییدار بییود و آمییوزش

همسو ،و با پیژوهش  PoursaeidEsfahaniو همکیاران []81

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی نسبت به گروه مداخلیه در

ناهمسیو بییود Hitchcock .و همکیاران بییه بررسیی اثربخشییی

بحران به نحو معنیدارتری موجب کاهش نشخوار ذهنی شد.

آموزش اختصاصیسیازی حافظیه سرگذشیتی بیر مؤلفیههیای
نشخوار ذهنی ،توانایی حل مسئله ،افسردگی و توانایی حافظیه
کلی پرداختند و نشان دادند که این آموزش در کاهش نشخوار

بحث
با توجه به عوارض خیانت زناشویی در خانواده و جامعیه از

ذهنی مؤثر بوده است [ .]87در تبیین نتایج پژوهش مییتیوان

جمله بروز مشکالت در روابیط فیردی و افیزایش آمیار فیالق،

گفت که اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی باعث میشود کیه
فرد به فور پیوسته به بررسی و جسیتجوی حافظیه روییدادی
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خود بپردازد و رویداد اتفاق افتاده را با جزئییات بیه ییاد آورد و

فری حرکت چشم و پردازش مجدد و دارو درمیانی مییباشید

ابراز کند که مانع از شکلگیری ابهامات و نقاط مبهم در رابطه

[ Kusel .]82در پژوهش خود بیان کرد که بیازگویی اسیترس

با رویداد اتفاق افتاده برای فرد میشود .همچنین ،اختصاصیی-

در شرایط بحرانی میتواند نشیانههیای افسیردگی ،اضیطراب و

سییازی حافظییه سرگذشییتی بییا بهبییود حافظهکییاری ،افییزایش

نشخوار ذهنی را کاهش دهید [ Noroozi .]85و همکیاران در

خودآگاهی مثبت فرد و کاهش خودشناسی منفیی نسیبت بیه

پژوهش خیود گیزارش کردنید کیه درمیان شیناختی رفتیاری

رویییدادهای نییاگوار زنییدگی و کییاهش اسییتفاده از حافظییه

متمرکز بر تروما در کاهش نشخوار ذهنیی زنیان مطلقیه تیأثیر

بیشکلیگرایی میانع از فعیال شیدن نشیخوار ذهنیی در فیرد و

داشته است [ .]89درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بیه

کاهش آن مییگیردد [ .]05 -09پیژوهش حاضیر بیا پیژوهش

عنوان یک رویکرد مداخله در بحران با استفاده از تکنیکهیایی

 PoursaeidEsfahaniو همکیاران کیه بییان کردنید آمیوزش

مانند توقف فکر ،آگاهی از ارتباط بین افکار و احساسات ،ضبط

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی بر کیاهش نشیخوار ذهنیی

افکار روزانه خود به افراد کمک میکند تا افکار منفیی خیود را

مؤثر نبوده اسیت ،همسیو نبیود [ .]81در تبییین تفیاوت بیین

اصال کننید ،در موقعییت هیای اسیترسزا از خودگیوییهیای

یافتیییههیییای دو پیییژوهش مییییتیییوان عنیییوان کیییرد کیییه

ناسازگار کمتر استفاده کنند و به تعبیر و تفسیر خیوش بینانیه

 PoursaeidEsfahaniو همکاران از پرسشنامه نشخوار ذهنی

رویدادهای استرسزا بپردازند که میتواند نشخوار ذهنیآنها را

اشیییتراکی اسیییتفاده کیییرده بودنییید .از فرفیییی ،مطالعیییه

کاهش دهد [.]04-89

 PoursaeidEsfahaniو همکاران در میورد دختیران افسیرده

با توجه به بررسیهای انجام شده ،پژوهشی که بیه مطالعیه

بود ولیی در پیژوهش حاضیر زنیان خیانیتدییدۀ دارای عالئیم

مقایسه آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشیتی و آمیوزش

افسردگی بررسی شدند .علیرغم اینکه در هر دو پژوهش افیراد

مداخله در بحران بر نشخوار ذهنی پرداخته باشد ،یافیت نشید.

دارای عالئم افسردگی مطالعه شدهاند ،اما رده سنی متفیاوت و

در تبیین نتایج این پژوهش میتوان گفت افرادی که مبتال بیه

نیز افکار و تجربه متفاوت آنان ،نشخوارهای ذهنیی مختلفیی را

افسردگی هستند یا رویدادها و تجارب استرسزای شیدیدی را

از نظر ماهیت ،محتوا و تأثیرگذاری بر فرایندهای روانشناختی

تجربه کردهانید بیه جیای اینکیه از حافظیه اختصاصییسیازی

دختران افسرده و زنان خیانیتدییدۀ دچیار افسیردگی ،ایجیاد

اسیتفاده کننیید بیشییتر از حافظییه بییش کلیییگرایییی اسییتفاده

مییینماییید کییه ب یا کییاربرد درمییان اختصاصیییسییازی حافظییه

میکنند یعنی به جای اینکه خافرات و رویدادهیای اسیترسزا

سرگذشتی در دو مطالعه ،نتایج مشابهی در این دو پژوهش بیه

به صورت اختصاصی و در زمان و مکان مشخص به یاد بیاورنید

دست نیامد.

آن رویداد را به صورت کلی ،معنایی و انتزاعی به یاد میآوردند

در این پژوهش نتایج نشان داد ،آموزش مداخله در بحیران

در نتیجه ،این افراد از سطو با،تری از نشخوار ذهنی استفاده

در کییاهش نشییخوار ذهنییی زنییان خیانییتدیییده دارای عالئ یم

میکنند [ .]07-06در فی آموزش اختصاصیسازی ،فیرد وادار

افسردگی شهر یزد مؤثر بوده است .بیا توجیه بیه بررسییهیای

میشود بر روی خافرات ناخواسته تمرکیز کنید کیه ایین امیر

صورت گرفته تاکنون پژوهشی که به فور مستقیم بیه مطالعیه

باعث میگردد تا جزئیات را به یاد آورد ،توجه فرد افزایش یابد

تأثیر آموزش مداخلیه در بحیران بیر نشیخوار ذهنیی پرداختیه

و ظرفیت حافظه کاری وی با ،رود .با انجام این عمل و تمرکیز

باشد ،یافت نشد .همان فور که  Zhangو همکاران بیان کردند

بر روی خافرات ،جستجو در حافظه رویدادی فرد بیا ،مییرود

رویکرد مداخله در بحران به عنوان یک روش درمانی اضطراری

تا جایی که جزئیات خافرات را هر چه بیشتر بازخوانی میکند

و فوری برای افرادی که دچار ترومیا شیدهانید بکیار مییرود و

که میتواند مانع از شکلگییری ابهامیات در رابطیه بیا روییداد

شامل روشهای مختلفی از جملیه کمیکهیای روان شیناختی

اتفاق افتاده برای فرد شود .همچنین ،اختصاصیسازی حافظیه

بحرانییی اولیییه ،بییازگویی حییوادث بحرانییی اسییترسزا ،درمییان

سرگذشتی موجب بهبود حافظیه کیاری ،افیزایش خودآگیاهی

شناختی رفتاری متمرکز بر رویداد آسیبزا ،حساسیتزدایی از

مثبت ،کاهش خودشناسی منفی نسبت بیه روییدادهای نیاگوار
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زندگی و کاهش استفاده از حافظه بیش کلیگراییی شیود کیه

زنان خیانتدیده استفاده کننید ،همچنیین ،بیه واسیطه تیأثیر

میتواند مانع از فعال شدن مکانیزم نشخوار ذهنییدر فیرد و در

بیشتر درمان اختصاصیسازی حافظیه سرگذشیتی در کیاهش

نتیجه کاهش آن گردد [.]09

نشییخوار فکییری در مقایسییه بییا درمییان مداخلییه در بحییران،
درمانگران میتوانند تکنیکهای ایین درمیان را میورد توجیه و

از محدودیتهای پژوهش میتوان به نمونه پژوهش اشیاره

استفاده قرار دهند.

نمود .این مطالعه فقط بر روی زنان خیانتدیده مرکیز مشیاوره
شهر یزد انجام شده است که در تعمیم نتایج باید احتیاط کرد.
پیشیینهاد میییشییود -8 :پژوهشییگران بییه بررسییی اثربخشییی

تعارض منافع

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران بر روی

هی گونه تعارض منافع بین نویسندگان وجود ندارد.

سالمت روان شناختی و بهزیستی روان شناختی زنیان خیانیت-
دیده سیایر مراکیز و سیایر شیهرها بپردازنید -0 .درمیانگران و

سهم نویسندگان

نهادهای مرتبط (مانند مراکز مشیاوره بهزیسیتی ،دادگسیتری،

گردآوری ،تجزیه و تحلیل دادهها و نگارش بر عهیده سیید

نیروی انتظامی ،مراکز خدمات بهداشت روانی ،مراکیز مداخلیه

مسعود دهقان منشادی ،ارائیه اییده اصیلی پیژوهش و نظیارت

در بحران) از این روشها برای درمان افراد خیانتدیده استفاده

استاد راهنما الهام فروزنده و استاد مشاور محمد زارع نیستانک

کنند تا این افیراد کمتیر بیه نشیخوار ذهنیی بپردازنید -9 .در

بوده است.

پژوهشهای آینده به بررسی اثربخشی درمان اختصاصیسیازی
حافظه و مداخله در بحران بر روی مردان خیانتدییده از بیی-

تشکر و قدردانی

وفایی همسر پرداخته شود.

این مقاله برگرفته از پاییاننامیه دکتیرا رشیت روانشناسیی
عمیییومی دانشیییگاه آزاد اسیییالمی واحییید نیییایین بیییا کییید

نتیجهگیری :نتایج حاصل از پژوهش حیاکی از آن اسیت

 87602724378228است .از پرسنل مرکیز مشیاوره آرامیش

که آموزش اختصاصیسازی حافظیه سرگذشیتی و مداخلیه در

شهر یزد که ما را در انجام این پیژوهش ییاری کردنید و زنیان

بحران در کاهش نشخوار ذهنی زنان خیانتدیدۀ دارای عالئیم

شرکتکننده در پژوهش تشکر و قدردانی میشود.

افسردگی مؤثر بوده اسیت ،بنیابراین متخصصیان و درمیانگران
میتوانند از این رویکردهای درمانی برای کاهش نشخوار ذهنی
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Introduction: Infidelity is a growing traumatic factor causing various problems for the betrayed
spouse in different societies. This study aimed to compare the effectiveness of autobiographical
memory specificity training (MEST) and Crisis intervention training on ruminations among
betrayed women with depression symptoms.
Materials and Methods: The research method was quasi-experimental and pretest-posttest with a
control group. The participants included 270 betrayed women admitted to Yazd Aramesh
Counseling Center in 2019 who were selected using available sampling methods. 45 betrayed
women with depression were randomly assigned into three groups. The measuring instrument was
Rumination Questionnaire (Nolen-Hoeksema, 1991). The two experimental groups received six 60minute sessions (1 session per week) of Autobiographical memory specificity training and Crisis
intervention training, but the control group did not receive any training. For data analysis, χ2 and
ANCOVA were applied, using SPSS v24.
Results: X2 analysis showed that there was no significant difference between these three groups
regarding the type of education and occupation (p>0.05). The results showed that the two
interventions performed in the experimental groups had a significant effect on reducing mental
rumination compared to the control group (p<0.05). In addition, the experimental group of
Autobiographical memory had a greater and significant effect on reducing rumination compared
with the group of Crisis intervention (p<0.024).
Conclusion: According to the obtained results and the negative impact of marital infidelity on
abetrayed women, this treatment can be used to reduce rumination in betrayed women.
Keywords: Autobiographical memory specificity training, Crisis intervention training, Rumination,
Depression, Betrayed.
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