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Abstract
Introduction: Job-related well-being is one of the most important variables related to work. The aim 
of this study was to determine the effect of “Memory Specificity Training” on the job-related well-
being” of employed students of the University of Isfahan.
Methods: The present study is a quasi-experimental study. The sample consisted of 36 employed 
students of the University of Isfahan in 2020. Samples were selected by convenience method and after 
obtaining a score above 26 from 30 in the "Montreal Cognitive Assessment" and by simple random 
lottery method in 2 intervention groups and controls, each group of 18 people, were assigned. The 
participants answered the demographic questionnaire and the “Job-Related Well-Being Scale”, which 
consisted of two dimensions: contented-anxious and depressed-enthusiastic, twice in the pre-test and 
post-test replied. The validity of the instruments was examined using face validity and concurrent 
validity.  Reliability was confirmed by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha 
coefficient as well as split-half coefficient and Guttman coefficient. The intervention group underwent 
5 sessions of “Job-Related Well-Being”. The data were then analyzed in SPSS. 22.
Results: The mean of anxiety (F= 24.678 and P= 0.001) and the mean of depression (F= 26.386 and 
P= 0.001) in the experimental group decreased compared to the control group and the intervention 
was effective. 
Conclusions: “Job-Related Well-Being” has had the effect of reducing the contented-anxious and 
depressed-enthusiastic, dimensions and increasing job-related well-being. It is recommended to use 
“Job-Related Well-Being” to reduce anxiety and depression, increase comfort and enthusiasm, and 
finally work-related well-being.
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چکیده
ــوزش  ــر "آم ــن تاثی ــا هــدف تعیی ــه کار هســتند. پژوهــش حاضــر ب ــوط ب ــای بســیار مهــم مرب ــه متغیره ــه: بهزیســتی از جمل مقدم

ــد.  ــان انجــام ش ــاغل در دانشــگاه اصفه ــه کار دانشــجویان ش ــوط ب ــر بهزیســتی مرب ــازی حافظــه" ب اختصاصــی س
روش کار: پژوهــش حاضــر  از نــوع نیمــه تجربــی اســت. نمونــه پژوهــش 36 تــن از دانشــجویان شــاغل دانشــگاه اصفهــان در ســال 
 Montreal Cognitive(" 1399 بودنــد کــه بــه روش در دســترس و پــس از کســب نمــره بــاالی 26 از 30 در " ارزیابی شــناختی مونتــرال
Assessment( انتخــاب و بــه روش تصادفــی ســاده از نــوع قرعــه کشــی در 2 گــروه مداخلــه و کنتــرل، هــر گــروه 18تــن، گمــارده شــدند. 

شــرکت کنندگان  به  پرسشـــنامه جمعیـت شـــناختی و "مقیاس بهزیســتی مربوط به کار" )Job-Related Well-Being Scale( شــامل 
2 بعــد آســوده - مضطــرب و افســرده- مشــتاق،  2 بــار در پیــش آزمــون و پــس آزمــون پاســخ دادنــد.  روایـــی ابزارهـــای بـــا اســـتفاده از 
روش روایی صـوری و روایی همزمان مـورد بررسـی قـرار گرفـت. پایایـی بـه روش همسـانی درونـی بـا محاسـبه ضریـب آلفـا کرونبـاخ 
و نیــز ضریــب تصنیــف، و ضریــب گوتمــن تائیـــد شـــد. گــروه مداخلــه تحــت "آمــوزش اختصاصــی ســازی حافظــه" طــی ۵ جلســه قرار 

گرفتنــد. ســپس داده هــا در نــرم افــزار  اس پــی اس اس نســخه 23 تحلیــل شــد. 
یافتــه هــا: میانگیــن اضطــراب )F=24/678 وP=0/001(  و میانگیــن افســردگی )F=26/386 وP=0/001( در گــروه مداخلــه نســبت بــه 

گــروه کنتــرل کاهــش داشــته اســت و مداخلــه اثربخــش بــوده اســت.
ــش بهزیســتی  ــاد آســوده-مضطرب و افسرده-مشــتاق و افزای ــر کاهــش ابع ــوزش اختصاصــی ســازی حافظــه" ب ــری: "آم نتیجه گی
مربــوط بــه شــغل تاثیــر داشــته اســت. اســتفاده از "آمــوزش اختصاصــی ســازی حافظــه" بــه منظــور کاهــش اضطــراب و افســردگی، 

افزایــش آســودگی و اشــتیاق و درنهایــت بهزیســتی مربــوط بــه کار توصیــه مــی گــردد.
 کلید واژه ها: آموزش اختصاصی سازی حافظه، آسوده-مضطرب، افسرده-مشتاق، بهزیستی مربوط به کار، کارکنان.

مقدمه
ــورد  ــات م ــی از موضوع ــان یک ــتی )well-being( کارکن بهزیس
ــه  ــوط ب ــای مرب ــش ه ــر در پژوه ــای اخی ــال ه ــه در س توج
ــه  ــد ک ــگران دریافتن ــت )1،2(. پژوهش ــوده اس ــامت روان ب س
بهزیســتی کارکنــان  بــا پیامدهــای مثبــت زیــادی ماننــد افزایــش 
ســامت جســمانی و روانــی، عملکــرد بهینــه، کاهــش مشــکات 
ــی  ــری و حت ــود مهــارت هــای مســئولیت پذی روانشــناختی و بهب

ــارت دیگــر، بهزیســتی  ــه عب ــی مرتبــط اســت )3(. ب عمــر طوالن
کــه بــه معنــای برخــورداری از حداکثــر عاطفــه مثبــت و حداقــل 
ــان در  ــرد کارکن ــار و عملک ــر رفت ــت )4(؛ ب ــی اس ــه منف عاطف
ــر اســت )۵(. وجــود احساســات مثبــت مــداوم در                                ــط کار موث محی
موقعیــت هــای کاری هماننــد داشــتن اشــتیاق، شــادی، خشــنودی، 
ــان و  ــزه کارکن ــن هــا موجــب افزایــش انگی ــد ای آســودگی و مانن

ــود )6(.  ــی ش ــازمان م ــره وری س به
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ــت  ــات مثب ــده هیجان ــور عم ــه ط ــاال، ب ــتی ب ــا بهزیس ــراد ب اف
ــه                                                                                                   ــحالی( را تجرب ــتیاق و خوش ــادی، اش ــت، ش ــودگی، رضای )آس
ــی مثبتــی  ــع پیرامــون خــود ارزیاب مــی کننــد و از حــوادث و وقای
دارنــد؛ درحالــی کــه افــراد بــا بهزیســتی پاییــن، حــوادث و           
ــد  ــی کنن ــی م ــوب ارزیاب ــان را نامطل ــی ش ــای زندگ ــت ه موقعی
و بیشــتر هیجانــات منفــی نظیــر اضطــراب، افســردگی و خشــم را 
ــورد  ــا پژوهــش در م ــن مبن ــر همی ــد )7 ،8(. ب ــه مــی نماین تجرب
بهزیســتی کارکنــان و شناســایی روش هــای بهبــود آن ضــروری 

ــه نظــر مــی رســد. ب
  Warr یکــی از مفهــوم  ســازی های مربــوط بــه بهزیســتی توســط
صــورت گرفتــه اســت )Warr .)9 دو محــور بهزیســتی را مرتبــط 
 job-related and non-job affective( بــا شــغل و غیرشــغل
ــد  ــه بع ــت )Warr .)10،11 س ــرده اس ــف ک well-being( توصی

pleased-( ــه صــورت 1- راضی-ناراضــی ــی بهزیســتی را ب اصل
           )contented-anxious( آســوده-مضطرب   -2  )displeased

3- افسرده-مشــتاق )depressed-enthusiastic( )12( عنــوان 
کــرده اســت. 

ــی از  ــتیاق )یک ــا اش ــدان ب ــه کارمن ــود دارد ک ــور وج ــن تص ای
بعد هــای بهزیســتی از منظــر Warr( زیــاد، در کار خــود احســاس 
نشــاط و ســرزندگی بیشــتری دارنــد و بــه طــور مســتمر بــه دنبــال 
بــه دســت آوردن دانــش و بــه کارگیــری آن در حــوزه شــغل خــود 
ــد،  ــن دارن ــی کــه اشــتیاق پایی هســتند )12،13(. برعکــس آن های
ــه  ــانی ک ــتند. کس ــال هس ــد و غیرفع ــذت نمی برن ــود ل از کار خ
  )Warr آســودگی)یکی دیگــر از بعد هــای بهزیســتی از منظــر
باالیــی دارنــد از شــغل خــود آســوده خاطرنــد و شــغل خــود را قابل 
ــی  ــه آســودگی پایین ــرادی ک ــه اف ــی ک ــد. درحال ــی دانن ــول م قب
دارنــد؛ هــم احســاس اضطــراب دارنــد و هــم از کار خــود ناراضــی 
ــان  ــتی کارکن ــه بهزیس ــت ک ــم اس ــن، مه ــتند )12(. بنابرای هس

بهبــود یابــد. 
Bakker& Oerlemans در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه بهتریــن 

روش بــرای ارزیابی بهزیســتی و ســپس بهبــود آن؛ پژوهــش روزانه 
 day reconstruction( و روش بازســازی روز )diary research(
method( اســت کــه افــراد در روش پژوهــش روزانــه، بــه 

پرسشــنامه ای کوتــاه درمــورد احساســات خــود در طــول روز پاســخ 
مــی دهنــد و حالت هــای هیجانــی خــود را طــی چنــد روز متوالــی 
در دفتــر خاطــرات خــود یادداشــت مــی کننــد. همچنیــن درروش 
بازســازی روز، افــراد فعالیــت هــای خــود و اینکــه کجــا بــوده انــد و 
بــا چــه کســانی تعامــل داشــتند و چــه احساســاتی درطــی ایــن روز 
داشــتند را ثبــت مــی کننــد. در واقــع در اینجــا افــراد  بــا مراجعــه 

ــک                                                                 ــتی خودکم ــود بهزیس ــه بهب ــود ب ــرات خ ــه و خاط ــه حافظ ب
ــز پژوهــش هــای  ــن پژوهــش و نی ــد )۵(. براســاس ای مــی نماین
دیگــر )14،1۵( در حیطــه روانشناســی کــه نشــان داده انــد رابطــه 
متقابــل بیــن حافظــه و خلــق وجــود دارد؛ بــه نظــر می رســد در این 
جــا نیــز از طریــق مداخلــه در حافظــه، مــی تــوان ابعــاد بهزیســتی 

آســوده-مضطرب و افسرده-مشــتاق را تغییــر داد. 
ــه بعــد  ــق و حافظــه، از ســال1970 ب مطالعــه ی رابطــه بیــن خل
پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت )16،17(. روش هــای متنوعی 
بــرای مداخلــه در حافظــه وجــود دارد. یکــی از روش هایــی 
ــی و  ــاالت عاطف ــراد و ح ــق اف ــق آن برخل ــوان از طری ــه می ت ک
هیجانــی افــراد تاثیــر گذاشــت؛ اســتفاده از حافظــه خودسرگذشــتی 

)autobiographical  memory( اســت )18(.   
حافظــه خودسرگذشــتی را حافظــه اطاعــات مرتبــط بــا خویشــتن 
مــی داننــد کــه شــامل هــر 2 خاطــرات رویــدادی خــاص از وقایــع 
ــود  ــه خ ــوط ب ــات مرب ــي و اطاع ــات مفهوم ــته و اطاع گذش
اســت )19،20(. در حافظــه خودسرگذشــتی تجــارب گذشــته ثبــت                                                                                                   
مــی شــود، رمزگردانــی خصوصیــات مــکان، زمینــه و زمــان انجــام 
مــی شــود و بــه 2 صــورت اختصاصــی و بیــش کلــی گــرا بازیابــی 
ــا و  ــی ه ــه ویژگ ــی ب ــره اختصاص ــک خاط ــود )21(. ی ــی ش م
شــخصیت تجربــه شــده مرتبــط بــا وقایــع یــک روز خــاص )ماننــد 
2 مــاه پیــش، ظهــر شــنبه دوســتم را دیــدم( و حافظــه بیــش کلــی 
گــرا بــه وقایــع تکــراري )ماننــد هــر وقــت بــا همســرم بــه ســینما 
می رفتیــم )یــا وقایعــی کــه بــه یــک دوره طوالنــی مربــوط مــی 
شــود )ماننــد زمانــی کــه مــن در شــمال زندگــی مــی کــردم( )22( 

مــی باشــد.
ــه  ــا حافظ ــت ت ــراد آموخ ــه اف ــوان ب ــی ت ــوزش م ــق آم از طری
ــد؛  ــی کنن ــه صــورت اختصاصــی بازیاب ــود را ب ــتی خ خودسرگذش
ایــن مداخلــه کــه »آمــوزش اختصاصــی ســازی حافظــه« 
)MEST()Memory Specificity Training( نامیــده مــی شــود، 
آمــوزش فراینــد بازخوانــی خاطرات سرگذشــتی شــخصی در پاســخ 
بــه یــک محــرک یــا واژه از حافظــه اســت بــه گونــه¬ای کــه هــم 
خاطــرات مثبــت و هــم خاطــرات منفــی بــه صــورت حادثــه¬ای 

ــاد آورده شــوند )23(.  ــه ی خــاص ب
ــه  ــن نتیج ــه ای ــود ب ــش خ ــکاران )24( در پژوه Leahy و هم

رســیدند کــه اختصاصــی ســازی حافظــه خودسرگذشــتی بــر خلــق 
و خــوی افــراد تاثیــر مثبــت داشــته اســت. Hitchcock و همکاران 
ــتی  ــه خودسرگذش ــه حافظ ــد ک ــود دریافتن ــش خ )2۵( در پژوه
اختصاصــی در افــراد ســالم تمایــل بــه بازیابــی خاطرات مثبــت دارد 
کــه ایــن منجــر بــه بهبــود و حفــظ ســامت روان مــی شــود امــا 
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مرضیه اثنی عشری و همکاران

درافــراد دارای افســرده، حافظــه خودسرگذشــتی تمایــل بــه بازیابــی 
ــد. Hallford و همــکاران )26( در پژوهــش  خاطــرات منفــی دارن
ــه  ــتی ب ــه خودسرگذش ــی حافظ ــش ویژگ ــوان کاه ــا عن ــود ب خ
عنــوان یــک عامــل واســطه ای بیــن عائــم اضطــراب عمومــی 
و عملکــرد در کارهــای حــل مســئله بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــی اختصاصــی حافظــه  ــی بازیاب ــا کاهــش توانای ــاال ب اضطــراب ب
ــن  ــراب ممک ــق اضط ــه از طری ــت ک ــراه اس ــتی هم خودسرگذش

اســت برعملکــرد حــل مســئله تاثیــر بگــذارد.
ــر  ــه نظــر مــی رســد »آمــوزش اختصاصــی ســازی حافظــه« ب ب
ــد.  ــر باش ــان موث ــتیاق کارکن ــودگی-اضطراب و افسردگی-اش آس
ــر  ــر تاثی ــوزه ب ــن ح ــا در ای ــش ه ــتر پژوه ــال، بیش ــن ح ــا ای ب
ــر حــوزه  ــرا ب ــی گ ــوزش اختصاصــی ســازی حافظــه«  و کل »آم
ــد  ــی مانن ــاالت هیجان ــه اخت ــی از جمل ــی بالین ــای روانشناس ه
افســردگی و اضطــراب پرداختــه انــد )27،28،18،20( و پژوهــش در 
مــورد تاثیــر ایــن مداخلــه در حیطــه روانشناســی کارکنــان تقریبــا 
انجــام نشــده اســت. بنابرایــن، هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن تاثیر 
ــه  ــوط ب ــر بهزیســتی مرب ــوزش اختصاصی ســازی حافظــه« ب »آم

کار دانشــجویان شــاغل در دانشــگاه اصفهــان اســت.

روش کار
ــا طــرح پیــش آزمــون،  ــی  ب ــه روش نیمه تجرب ــه حاضــر ب مطالع
پــس آزمــون و بــا گــروه کنتــرل انجــام شــد. جامعــه آمــاری ایــن 
ــان  ــگاه اصفه ــاغل دانش ــجویان ش ــه دانش ــامل کلی ــش، ش پژوه
ــی در  ــتادی و عملیات ــاغل س ــه در مش ــد ک ــال 1399 بودن در س
ســازمان های دولتــی و خصوصــی مشــغول بــه کار بودنــد. جهــت 
انتخــاب نمونــه از بیــن دانشــجویان شــاغل دانشــگاه اصفهــان 36 
تــن بــه شــیوه در دســترس انتخــاب و بــه روش تصادفــی ســاده 
از نــوع قرعــه کشــی بــا اســتفاده از جــدول اعــداد تصادفــی در 2 
گــروه، هــر گــروه 18 تــن، قرارگرفتنــد. تعــداد نمونــه بــا اســتفاده 
ــرای پژوهش هــای نیمه تجربــی  ــه ب از قاعــده کفایــت تعــداد نمون
کــه در Gall و همــکاران )29( توصیــه شــده، انتخــاب شــد. ایــن 
ــه  ــای نیم ــرای پژوهش ه ــه ب ــداد نمون ــل تع ــندگان حداق نویس
ــد. در  ــی دانن ــب م ــن  مناس ــروه 1۵ ت ــر گ ــرای ه ــی را ب تجرب
پژوهــش حاضــر، تعــداد نمونــه بــرای هــر گــروه )گــروه مداخلــه و 
کنتــرل( بــا در نظــر گرفتــن احتمــال ریــزش شــرکت کنندگان در 
طــرح، 36 تــن در نظــر گرفتــه شــد. همــه اعضــای شــرکت کننده 
در همــه جلســات حضــور داشــتند و افــت نمونــه وجــود نداشــت. 
ــزان ســاعت کاری  ــد از حداقــل می ــارت بودن ماک  هــاي ورود عب
30ســاعت در هفتــه و کســب نمــره بــاالی 26 از 30 در »ارزیابــی 

شــناختی مونتــرال« )Montreal Cognitive Assessment( بــود. 
ــده  ــارت از عــدم تمایــل شــرکت کنن ــز عب ماک  هــاي خــروج نی
بــه ادامــه جلســات آموزشــی و غیبــت کــردن در بیــش از 2 جلســه 

بــود. 
بـرای جمـع آوری داده هـا از ابـزارهـای زیـر اســتفاده شــد.

پرسشــنامه جمعیــت شــناختی شــامل جنســیت و مقطــع تحصیلــی 
. د بو

 Montreal Cognitive( مونتــرال«  شــناختی  »ارزیابــی 
Assessment(، توســط Nasreddine  و همــکاران در ســال 

200۵ تهیــه شــده اســت. ایــن ابــزار غربـــالگري شـــناختي جدیــد 
ــا  ــرای بزرگســاالن مي باشــد و اجــراي آن تنهــا 10 ت و مناســب ب
1۵ دقیقه طول مي کشــد )30(. نســـخه  اولیـــه  ایـــن ابزار  شـــامل 
10 حــوزه  شــناختي بــود کــه بــا اســتفاده از تکـــالیف شـــناختي به 
ــد )31(.  ــی ش ــنجیده م ــت س ــي راح ــا اجرای ــریع و ب ــورت س ص
پـــس از ۵ ســال اســتفاده  بالینــي از ایــن ابــزار، تغییراتـــي در آن به 
وجـــود آمـــد. عبارت هــای »ارزیابــی شــناختی مونترال«عبارتند از: 
1( تکلیــف یادگیــري حافظــه کوتــاه مــدت )۵ نمــره( کــه شــامل 
ــا  ــس از تقریب ــادآوري آن پ ــام و ی ــري ۵ ن ــش در یادگی 2 کوش
ــا اســتفاده از  ۵ دقیقــه اســت. 2( توانایــي دیــداري فضایــي کــه ب
کشــیدن یــک ســاعت )1 نمــره( و کپــي کــردن یــک مکعــب )2 
ــي کام )2 نمــره( و  نمــره(، ســنجش می گــردد. 3( عملکــرد روان
تکلیــف انتــزاع کامــي بــا 2 عبــارت )1 نمــره(. 4( توجــه، تمرکز و 
حافظــه فعــال کــه هــر ســه در تکلیــف توجــه ســنجیده مــي شــود 
)کشــف هــدف بــا اســتفاده از ضربــه زدن )2 نمــره(، کــم کــردن 
متوالــي از یــک عــدد )1 نمــره( و یــادآوري ارقــام بــه ترتیــب و بــر 
عکــس) هرکــدام 2 نمــره(. ۵( زبــان کــه توســط نامگــذاري ســه 
حیــوان نســبتا ناآشــناتر )شــیر، شــتر و کرگــدن 1 نمــره(، تکــرار 2 
جملــه پیچیــده از نظــر معنایــي )1نمــره( و عملکــرد روانــي کام 
کــه در بــاال ذکــر شــد، مــورد ارزیابــي قــرار مــي گیــرد و در نهایــت 
ــود )6  ــي مي ش ــکان بررس ــان و م ــه زم ــب ب ــي نس 6( جهت یاب
ــه  ــزار ب ــج اب ــات روی نتای ــر تحصی ــح اث ــراي تصحی ــره(. ب نم
نمـــره  کـــل شــرکت کنندگاني که تحصیــات آن ها کمتـــر از 12 
ســـال است، یک نمره اضافه مـــي شـــود )البتـــه در صـــورتي کـه 
ــد( ــر 30 باشـ ــد، زی ــه دســت مي آورن ــاس ب ــه در مقی ــره ای ک نم
)30(. در فــرم اصلــي ابــزار نمــره  کل 30 مــی باشــد، امـــا نمــره  26 
و بـــاالتر  نشــان دهنــده بــدون مشــکل شــناختی بودن فرد تلقـــي 
مـي شـــود )31(. ایــن ابــزار در پژوهــش ســازندگان روی 94 بیمــار 
بــا معیارهــای بالینــی، 93 بیمــار مبتــا بــه بیمــاری آلزایمــر خفیف  
و 90 فــرد ســالم ســالمند  اجــرا شــد؛ مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
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روایــی ماکــی از نــوع پیــش بیــن  آن در پیــش بینــی خطاهــای 
ــی  ــد مطلوب ــر 0/61 و در ح ــناختی )cognitive errors(  براب ش
بــود. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا 
ــه روش  ــات ب ــب ثب ــر 0/91و ضری ــوق براب ــه  ف ــاخ در نمون کرونب

بازآزمایــی بــا فاصلــه زمانــی 2 مــاه برابــر 0/88 بــود )30(. 
روی  در ســال 2013   )31( و همــکاران   Freitas پژوهــش  در 
ــط و  ــه متوس ــص توج ــاران )دارای نق ــن  از بیم ــروه 180 ت 2 گ
ــی  ــالم« ارزیاب ــراد س ــن( و اف ــروه 90 ت ــر گ ــر ه ــاران آلزایم بیم
ــنجی آن  ــای روانس ــی ه ــد. ویژگ ــرا ش ــرال« اج ــناختی مونت ش
مــورد بررســی و تائیــد قــرار گرفــت.  ضریــب روایــی مــاک بــه 
روش روایــی همزمــان ابــزار فــوق بــا »معاینـــه ي مختصـــر  حالت 
روانــي« )Mini Mental Status Examination( برابــر 0/84، 
ــای  ــی آلف ــبه پایای ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای
ــه روش  ــات ب ــب ثب ــر 0/90و ضری ــوق براب ــه  ف ــاخ در نمون کرونب
ــه  ــا فاصل ــر 0/90 و ب ــه براب ــی 3 هفت ــه زمان ــا فاصل ــی ب بازآزمای

ــود  ــر 0/87 ب ــاه براب ــی 18 م زمان
بررســي ویژگــي هــاي روانســنجي »ارزیابــي شــناختي مونتــرآل« 
در ایــران اولیــن بــا توســط امســاکی و همــکاران انجام شــده اســت 
ــاري  ــه بیم ــا ب ــاران مبت ــن از بیم ــش 3۵ ت ــن پژوه )32(. در ای
پارکینســون کــه همــه معیارهــاي ورود را داشــتند توســط پزشــک 
متخصــص مغــز و اعصــاب بــه پژوهشــگران ارجــاع داده شــدند و 
بــه پرســش هــا پاســخ دادنــد. 40 فــرد ســالم کــه همــه معیارهــاي 
ــه  ــز ب ــه بیمــاري پارکینســون را داشــتند نی ــا ب ــه جــز ابت ورود ب
تصــادف بــه عنــوان گــروه کنتــرل انتخــاب شــده و مقیــاس فــوق 
ــی  ــه روش روای ــاک ب ــی م ــد. روای ــي ش ــا بررس ــر روي آن ه ب
همزمــان بــا مقیــاس »معاینـــه  مختصـــر حالــت روانــي«  برابــر 
ــی  ــبه پایای ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب 0/79، پایای
ــیت  ــوق 0/77، حساس ــه ف ــن از نمون ــاخ روی 7۵ ت ــا کرونب آلف
ــا اســتفاده از جــدول راک  ــود. در نهایــت ب 0/8۵و ویژگــي 0/90 ب
نقطــه  24 بــه عنــوان بهتریــن نقطــه بــرش بــراي ایــن مقیــاس 
ــد.  ــاب گردی ــزی انتخ ــا تمی ــخصیصی ی ــی تش ــد روای ــرای تائی ب
ــه  ــا ب در پژوهــش پرهــام و همــکاران کــه روی 107 بیمــار مبت
ســندرم متابولیــک انجــام گرفــت. روایــی مــاک بــه روش روایــی 
همزمــان »ارزیابــي شــناختي مونتــرآل«  بــا »معاینـــه  مختصـــر  
حالــت روانــي« را بــر 0/71 و پایایــی بــه روش همســانی درونــی 
بــا محاســبه پایایــی آلفــای کرونبــاخ در نمونــه  فــوق برابــر 0/81 

ــزارش شــد )33(. گ
در پژوهــش حاضــر از »ارزیابــي شــناختي مونتــرآل« بــرای تعییــن 
وجــود یــا عــدم وجــود اختــال در حافظــه اســتفاده شــد و افــرادی 

کــه نمــره ی باالتــر از 26 از 30  درایــن آزمــون کســب کردنــد بــه 
عنــوان افــراد نمونــه انتخــاب شــدند. 

Job-Related Well-( »مقیــاس بهزیســتی مربــوط بــه کار«
Being Scale( توســط Warr در ســال1990 ســاخته شــده 

 Contented-( ــارت و 2 بعــد آســوده-مضطرب اســت کــه 12 عب
ــتاق  ــا 6( و افسرده-مش ــای 1ت ــارت  ه ــارت، عب Anxious )6 عب

)Depressed-Enthusiastic( )6 عبــارت، عبــارت هــای 7 تــا 12( 
دارد )9(.  عبــارت هــا توســط شــرکت کنندگان روی یــک مقیــاس 
6 درجــه ای شــامل، هرگــز=1، گاهگاهــی=2، بعضــی  اوقــات =3، 
بســیاری اوقــات=4، اکثــر اوقــات=۵، همیشــه=6،  و  روی 2 محــور 
مربــوط بــه شــغل )job-related( و غیــر شــغل )non-job(. پاســخ 
داده می شــود. نمــره پاســخ ها بــه هــر عبــارت بــه  ترتیــب بیــن 1 
تــا 6 درنظــر گرفتــه می شــود. پاســخ هــا بــه 3 عبــارت اول بعــد 
آســوده-مضطرب و 3 عبــارت آخــر بعــد افسرده-مشــتاق معکــوس 
بــود. بــر ایــن اســاس حداقــل نمــره در هــر بعــد ایــن مقیــاس 6 و 
حداکثــر نمــره آن 36 روی هــر یــک از 2 محــور مربــوط بــه شــغل 
و غیــر شــغل اســت. بنابرایــن، حداقــل نمــره بهزیســتی مربــوط به 
ــه معنــای  کار 12 و حداکثــر نمــره آن 72 اســت و نمــره باالتــر ب
ــره  ــر و نم ــتیاق( باالت ــودگی و اش ــه کار )آس ــوط ب بهزیســتی مرب
پایین تــر بــه معنــای بهزیســتی مربــوط بــه کار پاییــن تــر اســت. 
ــد  ــه گذشــته، چن ــد هفت ــا ســوال »در چن ــارت  هــای شــغلی ب عب
ــه  ــا را تجرب ــن حس ه ــدام از ای ــده هرک ــث ش ــغل تان باع ــار ش ب
کنیــد؟« و بــا اســتفاده از صفت هــای تنیــده، نــاآرام، نگــران، آرام، 
راضــی و راحــت برای بعــد آســوده-مضطرب و صفت های افســرده، 
محــزون، غمگیــن، شــاد، مشــتاق  و خوشــبین بــرای بعد افســرده-
مشــتاق ارزیابــی می شــود. عبــارت هــای غیرشــغلی بــا ســوال »در 
چنــد هفتــه گذشــته، چنــد بــار عوامــل خــارج از شــغل تان باعــث 
شــده هرکــدام از ایــن حس هــا را تجربــه کنیــد؟« و بــا اســتفاده از 

ــی می گــردد )9(.  ــات ارزیاب همــان صف
ــا  ــه کار« تنه ــوط ب ــاس بهزیســتی مرب در پژوهــش حاضــر »مقی
محــور شــغلی مــورد اســتفاده قــرار گرفت. ایــن مقیــاس روی1686 
ــتان  ــاعت کاری در انگلس ــش از 30 س ــا بی ــاغل ب ــرد ش زن و م
اجــرا شــد؛ مــورد بررســی قــرار گرفــت. روایــی ماکــی »مقیــاس 
بهزیســتی مربــوط بــه کار«  از نــوع پیــش بیــن  آن در پیــش بیــن 
شایســتگی شــغلی )job competence( بــرای کل مقیــاس برابــر 
ــه  ــتاق ب ــوده-مضطرب و افسرده-مش ــای آس ــرای بعده 0/71 و ب
ــه روش  ــی ب ــود. پایای ــی ب ــد مطلوب ــب 0/70 و 0/69 و در ح ترتی
ــه   ــاخ در نمون ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب همســانی درون
ــوده- ــای آس ــرای بعده ــر 0/81و ب ــاس براب ــرای کل مقی ــوق ب ف
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مضطــرب و افسرده-مشــتاق بــه ترتیــب 0/81 و 0/80 بــود )9(.
»مقیــاس بهزیســتی مربــوط بــه کار« در پژوهــش Rogelberg و 
همــکاران در 2 مطالعــه روی 2 نمونــه 676 و 304 تــن از کارکنــان 
ســازمان هــای مختلــف در انگلســتان اجــرا کردنــد. روایــی  ماکی 
 job( از نــوع پیــش بیــن آن در پیش بینــی خشــنودی شــغلی
satisfaction(  در مطالعــه اول برابــر 0/۵4 بــود. پایایــی بــه روش 

همســانی درونــی بــا محاســبه پایایــی آلفــا کرونبــاخ در نمونــه  فوق 
ــب  ــه ترتی ــای آســوده-مضطرب و افسرده-مشــتاق ب ــرای بعده ب

0/71 و 0/74 در مطالعــه دوم بــود )34(.
ــاس  ــر »مقی ــش حاض ــار در پژوه ــتین ب ــرای نخس ــران ب در ای
بهزیســتی مربــوط بــه کار« مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ترجمــه 
و بررســی ویژگــی هــای روانســنجی ایــن ابــزار شــامل 7 مرحلــه 

ــت: ــل انجــام گرف ــه شــرح ذی )3۵( ب
1- ترجمــه پرسشــنامه از زبــان انگلیســی بــه زبــان فارســی: در این 
ــه کار« توســط 2 مترجــم  ــوط ب ــاس بهزیســتی مرب ــه »مقی مرحل
مســلط بــه هــر 2 زبــان فارســی و انگلیســی، از زبــان انگلیســی بــه 

فارســی ترجمــه شــد.
ــه یــک ترجمــه واحــد:  ــه ب 2- ترکیــب وتلفیــق ترجمه هــای اولی
در ایــن مرحلــه نســخه های ترجمــه شــده اولیــه توســط مترجمــان 
دیگــری کــه در مرحلــه قبلــی شــرکت نداشــته اند، مــورد بازنگــری 
ــد و  ــاوت هــا و تناقــض هــای آن اصــاح گردی ــرار گرفــت، تف ق
نهایتــاً بــا ادغــام ترجمه هــای اولیــه، نســخه نهایــی ترجمــه شــده 

بــه زبــان فارســی ایجــاد شــد.
3- برگردانــدن نســخه نهایــی ترجمــه شــده از زبــان فارســی بــه 
زبــان انگلیســی: در ایــن مرحلــه نســخه نهایــی کــه ترجمــه آن در 
مرحلــه قبــل پایــان یافتــه بــود، توســط یــک مترجــم کــه بــه هر2  
ــان  ــود و در مراحــل قبلــی شــرکت نداشــت، از زب ــان مســلط ب زب

فارســی بــه انگلیســی برگردانــده شــد.
ــان  ــه زب ــی ب ــان فارس ــده از زب ــه ش ــخه ترجم ــری نس 4- بازنگ
انگلیســی: در ایــن مرحلــه مقیــاس نهایــی کــه در مرحلــه قبــل از 
زبــان فارســی بــه انگلیســی برگردانــده شــده بــود، مــورد بازنگــری 
قــرار گرفــت. ایــن کار توســط یــک مترجــم (آشــنا بــه مفاهیــم و 
متخصــص در ترجمــه پرسشــنامه )کــه بــه هــر 2 زبــان انگلیســی 

و فارســی مســلط بــود، انجــام شــد.
۵- اصــاح و جمــع بنــدی:  در ایــن مرحلــه متخصصــان مربوطــه 

ــتباهات  ــاظ اش ــی را از لح ــان فارس ــه زب ــده ب ــه ش ــخه ترجم نس
امایــی و نــکات گرامــری مــورد بازنگــری قــرار گرفــت.

6- تعیین روایی و پایایی مقیاس ترجمه شده انجام شد.
7- ارائه گزارش نهایی انجام شد.

در پژوهــش حاضــر، روایــی محتــوا از نــوع کیفــی ابزارهــا توســط ۵ 
تــن از مدرســین رشــته روانشناســی دانشــگاه اصفهــان بررســی  و 
تاییــد شــد. همچنیــن روایــی همزمــان »مقیــاس بهزیســتی مربوط 
بــه کار« نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت. بــرای ایــن کار از یــک 
ــه طــور  ــزار را می رســاند شــامل »ب ــی اب ــارت کــه مفهــوم کل عب
کلــی احســاس مــی کنــم بهزیســتی مــن در شــغلم در چنــد هفتــه 
ــز  ــارت نی ــن عب ــد.  ای ــتفاده ش ــه اســت«؛ اس ــر کاهــش یافت اخی
ــامل،  ــه ای ش ــاس 6 درج ــک مقی توســط شــرکت کنندگان روی ی
هرگــز، گاه و بیــگاه، بعضی اوقــات، بســیاری اوقــات، اکثــر اوقــات، 
ــتگی آن  ــب همبس ــپس ضری ــد. س ــخ داده می ش ــه، پاس همیش
ــورد  ــان م ــی همزم ــب روای ــوان ضری ــه عن ــزار ب ــا کل اب ســوال ب
ــرار گرفــت کــه 0/94 حاصــل آمــد. نشــان داده شــده  اســتفاده ق
ــورد اســتفاده در پژوهــش  ــن روش م ــوان از ای ــی ت ــه م اســت ک

حاضــر، بــرای ســنجش روایــی همزمــان اســتفاده نمــود )36(. 
در پژوهش حاضر پایایـــی بـه روش همسـانی درونـی بـا محاسـبه 
ضریـــب آلفـــا کرونبـــاخ، ضریب تصنیــف، و ضریــب گوتمن برای 
»مقیــاس بهزیســتی مربــوط بــه کار«  روی نمونــه اصلــی پژوهش 
ــه  ــان ب ــگاه اصفه ــاغل در دانش ــجویان ش ــن از دانش ــی 36 ت یعن
ترتیــب برابــر 0/81، 0/83، و0/78 بــرای بعــد آســوده- مضطــرب و 
برابــر 0/82، 0/83، و 0/79 بــرای بعــد افسرده-مشــتاق بــه دســت 

 . مد آ
ــوزش  ــه آم ــامل ۵ جلس ــر ش ــش حاض ــی پژوه ــه آموزش مداخل
اختصاصی ســازی حافظــه اســت. محتــوای آموزشــی ایــن ۵ جلســه 
ــی و انجــام  ــوزش روان ــوزش راهبردهــای شــناختی، آم شــامل آم
تکالیــف خانگــی اســت )37(. ایــن مداخلــه نســخه توســعه یافته ای 
اســت کــه توســط Raes و همــکاران )37(  طراحــی و اجــرا شــده 
اســت. روایــی محتوایــی ایــن روش در پژوهــش Moin Farsani و 

همــکار )18( بررســی و تائیــد گردیــد.
ســاختار هرجلســه بــه صــورت مختصــر در زیــر شــرح داده شــده 

اســت.
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جلسات مداخله آموزشی، Raes و همکاران )37(

شرحجلسات

جلسه اول

- قواعد گروه معرفی شد، آشنایی اولیه انجام و  تاش شد جو توام با اعتماد و تعامل با هدف درمانی  ایجاد گردید. 
- درباره اهمیت رویدادهای شخصی و کاهش اختصاصی بودن آن هنگام پایین بودن خلق افراد  توضیح داده شد.

- منطق درمان ارائه و براهمیت خاطرات خنثی درشکل گیری و تداوم خلق منفی افراد تاکید شد.
- جمع بندی، بازخورد و تکالیف خانگی: دریادآوری خاطرات و یادداشت آن ها  تاش  شد.

جلسه دوم

- مرورجلسه قبل: تکالیف خانگی بررسی و به شرکت کنندگان بازخورد داده شد.
-  سبک بازیابی خاطرات شرکت کنندگان ارزیابی و شناسایی شد.

- تمایل افرادی که اضطراب و افسردگی بیشتری دارند به منفی گرایی شرح داده  شود و برای کاهش منفی گرایی تمرین شد.
- یادآوری خاص درارتباط با کلمات مثبت و خنثی آموزش داده شد.

- مطالب جمع بندی شده، به شرکت کنندگان بازخورد داده شد و تکالیف خانگی درباره تمرین بازیابی اختصاصی ارائه شد.

جلسه سوم

- مرورجلسه قبل:  تکالیف خانگی بررسی و به شرکت کنندگان بازخورد داده  و موانع و چالش ها رفع شد.
- لیستی از کلمات مثبت و آموزش یادآوری خاص در ارتباط با کلمات مثبت ارائه شد.

- مثال های شرکت کنندگان ارائه  و آنها به لحاظ اختصاصی بودن تحلیل  و یادآوری غیراختصاصی اصاح شد.
- تکالیف خانگی ارائه و خاطرات مثبت  یادآوری و سبک بازیابی اختصاصی تمرین شد.

جلسه چهارم 

- مرورجلسه قبل: تکالیف خانگی بررسی و به شرکت کنندگان بازخورد داده  و موانع و چالش ها رفع شد.
- خاطرات منفی طرح و یادآوری خاص درارتباط با آن ها آموزش داده شد.

- مطالب جمع بندی شده و به شرکت کنندگان بازخورد داده شد.
- تکالیف خانگی ارائه و تمرین بازیابی اختصاصی با تاکید برخاطرات منفی با همتای مثبت آن ادامه داده شد.

جلسه پنجم

- مطالب همه  جلسات جمع بندی و مرور شد.
- مثال های شرکت کنندگان طرح شده و بازیابی اختصاصی خاطرات مثبت، منفی و خنثی تمرین شد.

- مسئله بازگشت و کاهش خلق با تاکید بر حوادث و اتفاقات طرح شد.
- آمادگی برای توسعه و تمرین سبک بازیابی ایجاد شد و آموزش خاتمه یافت.

نحـــوه اجـــرای پژوهـش بـه ایـن صـورت بـــود کـه پـس از اخـذ 
مجــــوز الزم از معاونــت پژوهشــی و دریافــــت کــــد اخـــاق از 
کمیتــه اخــاق دانشــگاه اصفهــان، نمونــه هــا انتخــــاب شــدند. 
پــس از ارائــه رضایــت آگاهانــه بــراي شــرکت در پژوهــش،                  
آن هــا در ۵ هفتــه بــه واحــد دانشــکده علــوم تربیتــی وروانشناســی 
دانشــگاه اصفهــان مراجعــه نمودنــد و مداخلــه آموزشــی را دریافــت 
کردند.  در جلسه اول، بــــرای نمونه ها توضیـــح کوتاهـــی دربـاره 
ــوق  ــرای پژوهــش و حق ــرایط اج ــدت و ش ــیوه، م ــداف، ش ــا اه ب
آزمودنی هـــا ماننــد محرمانــه بــودن اطاعــات ارائـــه  شــده، حــق 
ــرکت  ــه ش ــه ادام ــل ب ــدم تمای ــروج از پژوهــش در صــورت ع خ
ــدم  ــل، ع ــورت تمای ــتعار در ص ــام مس ــتفاده از ن ــش، اس در پژوه
وجــود هر گونــه آســیب و خطــر و عــدم انتشــار خاطــرات یــادآوری 
شده ارائه شد و رضایتنامـــه کتبـــی از آن هـــا جهـــت شـــرکت در 
پژوهــــش گرفتــــه شــــد. ســــپس در پیــش آزمــون »مقیــاس 
بهزیســتی مربــوط بــه کار« بــه نمونــه هــا توزیــع شــد تــا پاســخ 

ــود.   داده ش
جلســات مداخلــه آموزشــی بــه صــورت جلســات هفتگــی برگــزار 
ــورت  ــه ص ــود و ب ــه ب ــه 90 دقیق ــدت هرجلس ــول م ــد و ط گردی
گروهــی اجــرا شــد. در آخریــن جلســه مجــددا »مقیــاس بهزیســتی 
مربــوط بــه کار«  بــه عنــوان پــس آزمــون توســط شــرکت کنندگان 

ــازی  ــورت مج ــه ص ــک روز و ب ــرل در ی ــه و کنت ــروه مداخل 2 گ
تکمیــل شــد. 

ــه  ــه مداخل ــنا ب ــر آش ــک درمانگ ــط ی ــی توس ــات آموزش جلس
ــا در  ــود محدودیت  ه ــل وج ــه دلی ــت. ب ــورت گرف ــی ص آموزش
ــوری و  ــورت حض ــه 2 ص ــات ب ــا، جلس ــروس کرون ــرایط وی ش
ــا  غیرحضــوری )2 جلســه ابتدایــی پیــش از شــیوع ویــروس کرون
ــوم  حضــوری در یــک کاس در دانشــگاه اصفهــان دانشــکده عل
ــده  تربیتــی و روانشناســی و گــروه روانشناســی و 3 جلســه باقیمان
مجــازی و در نــرم افزارهــای اســکایپ و واتســاپ( برگــزار گردیــد. 
در هــر جلســه تکالیفــی خانگــی بــه شــرکت کنندگان ارائــه شــد و 
درجلســه بعــدی تکالیــف خانگــی توســط پژوهشــگر مورد بررســی  
قــرار گرفــت. بــه منظــور کنتــرل اثــر گــروه بــر نتایــج در ابتــدای 
جلســه اول قوانینــی چــون حضــور بــه موقــع در جلســات آموزشــی، 
صداقــت در بازگویــی خاطــرات شــخصی، عــدم تمســخر و تحقیــر 
همگروهــی خــود و عــدم افشاســازی اطاعــات گــروه مقــرر شــد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه گــروه کنتــرل بــه عنــوان گــروه انتظــار 
ــا  ــه پژوهشــی روی آن ه ــان پژوهــش مداخل ــد از پای ــد و بع بودن

نیــز اجــرا شــد. 
ــتنباطی  ــی و اس ــار توصیف ــطح آم ــا از 2 س ــل داده ه ــرای تحلی ب
ــن و  ــی از میانگی ــار توصیف ــطح آم ــت. در س ــده اس ــتفاده ش اس
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انحــراف اســتاندارد و در ســطح آمــار اســتنباطی از آزمــون شــاپیرو- 
ــون  ــا، آزم ــع متغیره ــودن توزی ــال ب ــی نرم ــت بررس ــک جه ویل
ــری واریانس هــا و همچنیــن از تحلیــل  ــرای بررســی براب لویــن ب
ــد.  ــتفاده گردی ــش اس ــه پژوه ــی فرضی ــرای بررس ــس ب کواریان
ــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 23 تحلیــل شــد.  داده هــا در ن

یافته ها
ــه 2 تــن مــرد )معــادل 11/11 درصــد( و 16 تــن  در گــروه مداخل
ــروه 8  ــن گ ــن در ای ــد. همچنی ــد( بودن ــادل 88/89 درص زن )مع

ــد و 10  ــی ارش ــع کارشناس ــد(  در مقط ــادل 44/44درص ــن )مع ت
ــل  ــی تحصی ــع کارشناس ــد(  در مقط ــادل ۵۵/۵6 درص ــن )مع ت
ــن )معــادل 44/44درصــد(  مــرد  ــرل 8 ت ــد. درگــروه کنت می کردن
و 10 تــن )معــادل ۵۵/۵6 درصــد( زن بودنــد و نیــز 9 تــن )معــادل 
ــادل ۵0  ــن )مع ــد و 9 ت ــی ارش ــع  کارشناس ــد( در مقط ۵0 درص

ــد.   ــل بودن ــه تحصی درصــد( در مقطــع کارشناســی مشــغول ب
)جــدول1(، میانگیــن و انحــراف معیــار متغیرهای آســوده-مضطرب 
و افســرده- مشــتاق را بــه تفکیــک گــروه و زمــان انــدازه گیــری 

نمایــش مــی دهــد.

جدول 1:  میانگین )و انحراف معیار( ابعاد بهزیستی مربوط به کار پژوهش به تفکیک گروه و زمان اندازه گیری

آزمونگروه
افسرده-مشتاق آسوده-مضطرب

کمینهبیشینهانحراف معیارمیانگینکمینهبیشینهانحراف معیارمیانگین

کنترل
18/61۵/۵۵281119/61۵/۵42912پیش آزمون

17/11۵/7۵27718/11۵/7۵288پس آزمون

آزمایش
331021/666/293410 20/836/27پیش آزمون

27/387/4036628/227/71367پس آزمون

ــر  ــا درنظ ــس ب ــل کواریان ــو تحلی ــه از الگ ــی فرضی ــرای بررس ب
ــوان  ــه عن ــری شــده در پیــش آزمــون ب ــدازه گی ــن نمــره ان گرفت
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــتفاده گردی ــی اس ــد توضیح ــا بع ــت ی کوری
ــون،  ــش آزم ــره پی ــده  نم ــی کنن ــش بین ــر پی ــذف اث ــس از ح پ
ــر نمــره تعدیــل یافتــه پــس آزمــون مــورد  اثــر تعلــق گروهــی ب
بررســی قــرار مــی گیرنــد. در ایــن الگــو معنــادار بــودن اثــر گــروه 
منعکــس کننــده تفــاوت دو گــروه مداخلــه و کنتــرل و در نتیجــه 
اثربخشــی مداخلــه تعبیــر مــی گــردد. اعتبــار نتایــج گــزارش شــده 
ــرض  ــر پیــش ف ــی ب ــو مبن ــن الگ ــا در ای ــون پارامتره ــرای آزم ب
هایــی اســت کــه صحیــح انگاشــته مــی شــوند. 2 فرضیــه 
نرمالیتــی و همســانی واریانــس بعــد باقیمانــده هــا از جملــه ایــن 
پیــش فــرض هــا اســت. همســانی واریانــس بعــد -باقــی مانــده 

ــده  ــی مان ــد باق ــی بع ــد. نرمالیت ــام ش ــن انج ــون لوی ــط آزم توس
نیــز در هــر الگــو توســط آزمــون شــاپیرو-ویلک انجــام شــد، زیــرا 
ــری  ــون باالت ــوان آزم ــر از ۵0 دارای ت ــه کمت ــداد نمون ــه در تع ک
نســبت بــه آزمــون کلموگرف-اســمیرنف اســت. آزمــون نرمالیتــی 
حساســیت زیــادی بــه تعــداد نمونــه دارد و بــه جــای مراجعــه بــه 
 QQ-plot ایــن آزمــون هــا، اســتفاده از نمودارهــای مرتبــط نظیــر
پیشــنهاد مــی شــود. نتایــج نشــان داد کــه ســطح معنــا داری بــرای 
ــن  ــون لوی ــاپیرو-ویلک و آزم ــون ش ــر 2 آزم ــر در ه ــر 2 متغی ه
باالتــر از 0/0۵ اســت. بنابرایــن، پیش فرض هــای نرمالیتــی و 
همســانی واریانس هــا تائیــد می گــردد. در ادامــه و در جــداول 2 و 
3 ، فرضیــه هــا بــه روش پارامتــری مــورد آزمــون قــرار گرفتــه انــد 

ــد. و نتایــج گــزارش شــده ان

جدول 2: تحلیل کواریانس بعد آسوده- مضطرب برای بررسی اثر آموزش اختصاصی سازی حافظه خودسرگذشتی 

ضریب تعیینتوان آزمونمقدار احتمالFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات

709/۵181709/۵1829/7690/0011/000پیش آزمون

0/702 636/3461636/34626/6990/0010/998گروه

---786/۵373323.834خطا

ــد  ــر بع ــروه ب ــر گ ــی اث ــرای بررس ــس ب ــل کواریان ــه تحلی نتیج
آســوده- مضطــرب در )جــدول2( گــزارش شــده اســت. مشــاهده 
مــی شــود کــه اثــر گــروه در ایــن الگــو معنــادار اســت. بنابرایــن، 

ــون  ــس آزم ــه پ ــرب در مرحل ــوده- مضط ــره   آس ــن نم میانگی
ــرل دارد. ــه و کنت ــروه مداخل ــاداری در 2 گ ــاف معن اخت
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 جدول 3:  تحلیل کواریانس بعد افسرده-مشتاق  برای بررسی اثر "آموزش اختصاصی سازی حافظه"

ضریب تعیینتوان آزمونمقدار احتمالFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات

747/0111747/01129/7770/0011/000پیش آزمون

0/688 628/4901628/4902۵/0۵20/0010/999گروه

---827/878332۵/087خطا

ــد  ــر بع ــروه ب ــر گ ــی اث ــرای بررس ــس ب ــل کواریان ــه تحلی نتیج
ــاهده  ــت. مش ــده اس ــزارش ش ــدول3( گ ــتاق در )ج افسرده-مش
مــی شــود کــه اثــر گــروه در ایــن الگــو معنــادار اســت. بنابرایــن، 
میانگیــن نمــره  افسرده-مشــتاق در مرحلــه پــس آزمــون اختــاف 

ــرل دارد. ــه و کنت ــروه  مداخل ــاداری در 2 گ معن

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش اختصاصی ســازی 
حافظــه بــر بهزیســتی مربــوط بــه کار دانشــجویان شــاغل 
ــن  ــه ای ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــام ش ــان انج ــگاه اصفه در دانش
مداخلــه موثــر اســت و بــا بکارگیــری مداخلــه مذکــور اضطــراب در 
دانشــجویان شــاغل کاهــش یافتــه و آســودگی بیشــتر مــی گــردد. 
ایــن یافتــه بــه دلیــل تمرکــز بــر اضطــراب تــا حــدی همراســتا بــا 
ــه  ــه در مطالع ــت ک ــکاران )38( اس ــه ی Van Daele و هم مطالع
ــه اختصاصــی ســازی حافظــه  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای خــود ب
خودسرگذشــتی باعــث جلوگیــری از تنــش و اضطــراب مــی شــود.  
Barry و همــکاران )39( در مطالعــه خــود دریافتنــد کــه افزایــش 

بازیابــی اختصاصــی حافظه خودسرگذشــتی از طریــق جلب حمایت 
اجتماعــی منجــر بــه کاهــش اضطــراب عمومــی مــی شــود. 

تفــاوت اصلــی بیــن  بازیابــی بیــش کلــی گــرا و اختصاصــی ایــن 
اســت کــه خاطــرات بیــش کلــی گــرا شــامل تجــارب و حــوادث 
مشــابه، بــه  طــور خاصــه و تلفیقــی و بــدون اختصاصــی کــردن 
یــک موقعیــت مجــزا بازیابــی مــی شــوند. امــا خاطــرات اختصاصی 
بــه حــوادث و تجاربــی اشــاره دارنــد کــه در یــک روز خــاص اتفــاق 
ــک روز طــول کشــیده  ــر از ی ــی ممکــن اســت کمت ــاده و حت افت
باشــند. ایــن بازیابــی هــم در مــورد خاطــرات مثبــت و هــم در مورد 
خاطــرات منفــی امــکان وقــوع دارنــد و مــی تواننــد مشــکاتی را 
ایجــاد نمایــد. همچنیــن پژوهــش هــا نشــان داده اســت کــه افــراد 
مضطــرب بیشــتر مســتعد بــه یــادآوری خاطــرات منفــی و کمتــر 
خاطــرات مثبــت هســتند )19(. بــه عنــوان مثــال مشــخص شــده 
اســت کــه در هنــگام اضطــراب زمــان بازیابــی خاطــرات از حافظــه 
خــود سرگذشــتی بســیار طوالنــی مــی شــوند و افــراد مضطــرب 
ــار  ــود دچ ــود سرگذشــتی خ ــه خاطــرات خ ــوری ب ــتیابی ف در دس

تاخیــر هســتند )40(. بــه عبــارت دیگر، حافظــه خودسرگذشــتی که 
حافظــه شــخصی و تجــارت زندگــی فــرد اســت تحــت تاثیــر حالت 
هیجانــی منفــی قــرار مــی گیــرد. بنابرایــن، بازیابــی خاطــرات خود 
سرگذشــتی را بــه طــور اختصاصــی دچــار مشــکل مــی کنــد )19(. 
از طــرف دیگــر، ایــن مشــکل در بازیابــی باعــث مــی شــود فــرد 
بیشــتر بــه بازیابــی بیــش کلــی گــرا روی آورد کــه حــل مســئله 
وی را محــدود مــی ســازد و احتمــااًل باعــث مــی شــود بــه دلیــل 

عــدم حــل مســائل اضطــراب بیشــتری را تجربــه نماینــد )26(. 
ــی  ــش یافتگ ــی کاه ــرل اجرای ــه کنت ــق فرضی ــن، طب همچنی
ــرب،  ــراد مضط ــل اف ــی مث ــه در نمونه های ــودن حافظ اختصاصی ب
ــن  ــت )41(. در ای ــه اس ــل یافت ــی تقلی ــرل اجرای ــی از کنت ناش
فرضیــه چنیــن شــرح داده شــده اســت کــه تولیــد موفقیت-آمیــز 
خاطــره نیازمنــد بــه دو جــز  اســت: اول، کنتــرل اجرایــی خواســتار 
جســتجوی خاطــره اختصاصــی از میــان پایــگاه داده هــای حافظــه 
خودسرگذشــتی مــی شــود. در طــول ایــن جســتجو خاطراتــی بــه 
ــتند،  ــی نیس ــبی اختصاص ــور متناس ــه ط ــه ب ــد ک ــه می آین صحن
بیشــتر کلــی گــرا هســتند و بنابرایــن، بایــد کنــار گذاشــته شــوند 
ــث  ــف باع ــی ضعی ــرل اجرای ــل، کنت ــن تحلی ــول ای )42(. در ط
افزایــش ایــن امــکان مــی گــردد کــه خاطــرات نامتناســب 
ــه  ــوان پاســخ ارائ ــه عن ــتباه ب ــور اش ــه ط ــته نشــده و ب کنارگذاش
شــوند. دوم، بــه منظــور پیمــودن سلســله مراتــب فرضیــه حافظــه 
ــه  ــد ب خودسرگذشــتی از خاطــرات کلــی کــه در ســطح قــرار دارن
ســمت خاطــرات اختصاصــی عمقــی، منابــع اجرایی متعــددی مورد 
نیــاز اســت. در اینجــا دوبــاره ممکــن اســت کنتــرل اجرایــی نســبتًا                                                                                      
ضعیــف تــر باعــث شــود؛ فراینــد جســتجو بــه طــور موفقیــت آمیــز 
ــطح  ــه در س ــی ک ــی و غیراختصاص ــرات کل ــود خاط ــل نش تکمی
بــاالی سلســله مراتــب قــرار دارنــد بــه عنــوان پاســخ تکلیــف ارائه 
شــوند و در نتیجــه باعــث می شــود کــه اختصاصــی بــودن حافظــه 
ــل آمــوزش اختصاصی ســازی  ــه همیــن دلی ــد )19(. ب ــاق نیافت اتف
ــرات را  ــادآوری خاط ــی و ی ــه بازخوان ــتی ک ــه خودسرگذش حافظ
اختصاصــی می کنــد؛ اضطــراب را کاهــش و آســودگی را افزایــش 

می دهــد.
ــر اســت و  ــه موث ــن مداخل ــه ای ــج در )جــدول3( نشــان داد ک نتای



31

مرضیه اثنی عشری و همکاران

بــا بکارگیــری مداخلــه مذکــور افســردگی در دانشــجویان شــاغل 
کاهــش یافتــه و اشــتیاق بیشــتر مــی گــردد. بــه عبــارت دیگــر، 
ــه  ــود ب ــت خ ــه سرگذش ــوط ب ــه مرب ــاختن حافظ ــی س اختصاص
ــه کار کمــک مــی کنــد. ایــن یافتــه  ــوط ب بهبــود بهزیســتی مرب
ــه  ــازی حافظ ــوزش اختصاصی س ــش آم ــه نق ــه ب ــت توج از جه
خودسرگذشــتی تــا حــدی همراســتا بــا پژوهــش زارع و اســماعیلی 
ــد آمــوزش اختصاصی ســازی حافظــه  )28( اســت کــه نشــان دادن

ــر دارد. ــر کاهــش افســردگی تاثی ب
ــث  ــه، باع ــدن حافظ ــی ش ــش اختصاص ــی و کاه  بیش کلی گرای
ــن  ــی و بی ــائل اجتماع ــر مس ــل موث ــرد در ح ــی ف ــش توانای کاه
ــه حافظــه خودسرگذشــتی  ــرادی ک ــن، اف ــردی می شــود. بنابرای ف
آن هــا بیش کلی گــرا و نــه اختصاصــی اســت؛ در تعامــات دچــار 
ــه ایــن  ــوط ب ــرا نمــی تواننــد مســائل مرب اشــکال مــی شــوند زی
ــه  ــراد ب ــن اف ــن، ای ــد )38(. بنابرای ــا را برطــرف نماین ــت ه موقعی
ــن  ــکات در ای ــه مش ــط و تجرب ــداوم در رواب ــت م ــت شکس عل
حیطــه، عواطــف منفــی ماننــد افســردگی را بیشــتر تجربــه خواهند 
کــرد. همچنیــن در افــرادی کــه اختصاصــی بــودن حافظــه آن هــا 
کاهــش مــی یابــد؛ توانایــی مواجهــه عملــی بــا خاطــرات منفــی 
ــه  ــن، تجرب ــی رود. بنابرای ــت م ــراه آن از دس ــای هم و هیجان ه
افســردگی را بیشــتر خواهــد شــد و نیــز کاهــش اختصاصــی بــودن 
حافظــه افــراد را نســبت بــه افســردگی آســیب پذیر و بهبــود آن را 
نیــز با مشــکل مواجــه  مــی ســازد )28(. آمــوزش اختصاصی ســازی 
حافظــه ایــن مشــکات را برطــرف ســاخته و باعــث می گــردد کــه 
ــی  ــن آمــوزش توانای ــد. ای ــه نمای ــی را تجرب ــرد احساســات مثبت ف
ــن  ــرایط بی ــور وی در ش ــرده و حض ــاال ب ــرد را ب ــئله ف ــل مس ح
ــرد  ــردگی  ف ــه از افس ــد )38(. در نتیج ــود می ده ــردی را بهب ف

ــی رود. ــاال م ــتیاق ب ــود و اش ــته می ش کاس

نتیجه گیری 
»آمــوزش اختصاصــی ســازی حافظــه« بــر کاهــش ابعــاد آســوده-
مضطــرب و افسرده-مشــتاق و افزایــش بهزیســتی مربوط به شــغل 
ــازی  ــی س ــوزش اختصاص ــتفاده از »آم ــت. اس ــته اس ــر داش تاثی
ــش  ــردگی، افزای ــراب و افس ــش اضط ــور کاه ــه منظ ــه« ب حافظ
آســودگی و اشــتیاق و درنهایــت بهزیســتی مربــوط بــه کار توصیــه 
مــی گــردد. از محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه 
ــان  ــگاه اصفه ــاغل در دانش ــجویان ش ــه ای از دانش ــر روی نمون ب
انجــام شــد و لــذا تعمیــم آن بــه دیگــر گــروه هــا بایــد بــا احتیــاط 

صــورت گیــرد. 

سپاسگزاری
ــجو  ــد دانش ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــل پای ــر حاص ــه حاض مقال
مرضیــه اثنی عشــری بــه راهنمایــی آقــای دکترحمیدرضــا عریضــی 
ــخ   ــان در تاری ــگاه اصفه ــه در دانش ــد ک ــماره 16398 می باش و ش
IR.UI.  ــاق ــد اخ ــید و دارای ک ــب رس ــه تصوی 1۵/9/1399 ب
REC.1399.041 اســت. از دانشــجویان شــاغل در دانشــگاه 

اصفهــان شــرکت کننده در پژوهــش حاضــر و کلیــه عزیزانــی کــه 
ــی  ــکر و قدردان ــد تش ــکاری نمودن ــش هم ــن پژوه ــرای ای در اج

می شــود.
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