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     چکیده   
هدف پژوهش حاضر بررسي تأثیر آموزش مدیریت حافظه 

هاي حل تعارض بر افکار منفي خودآیند و تاکتیکهیجاني 
باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل نوجوانان و والدین مي

باشد. نمونه پژوهش حاضر تمامي نوجوانان پسر شهر بوشهر مي
گیري نفر از نوجوانان پسر است که به صورت نمونه 19شامل 

د و به در دسترس از دبیرستان دکتر حسابي بوشهر انتخاب شدن
صورت تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. براي 

هاي حل تعارض نوجوان با ها از مقیاس تاکتیکآوري دادهجمع
( و مقیاس افکار خودآیند منفي هاالن و 0441والدین اشتراوس )

ي نیز از آزمون ها( استفاده شد. براي تحلیل داده0481کندال )
یري استفاده شد. نتایج پژوهش نشان تحلیل کواریانس چندمتغ

داد که برنامه آموزشي مدیریت حافظه هیجاني سبب افزایش 
استفاده از تاکتیک حل تعارض استدالل با پدر و مادر و کاهش 

هاي مادر و همچنین کاهش همه مؤلفه با پرخاشگري کالمي
افکار خودآیند منفي شده است. این نتایج تلویحات مهمي در 

یري و بهبود مشکالت هیجاني و شناختي نوجوانان زمینه پیشگ
 هاي خانواده در بر دارد.و کاهش آسیب

مدیریت حافظه هیجاني، افکار خودآیند  های کلیدی:واژه

 منفي، تاکتیک حل تعارض، روابط نوجوان با والدین، نوجوان
 

 

 

Abstract 
The aim of this study was to assess the effect of 
emotional memory management intervention on 
negative automatic thoughts and adolescent 
conflict resolution tactics with parents. The 
statistic society in this study consisted of all 
adolescent boys that lived in Bushehr city in 
2016. The sample include 34 boy adolescents 
that selected via available sampling from 
Bushehr Dr. Hesabi school and were randomly 
allocated to intervention (n=17) and control 
(n=17) groups.  For data gathering Negative 
Automatic Thoughts Questionnaire and Conflict 

Resolution Tactics Scale were used. The data 
were analyzed by multivariate analysis of 
covariance. The results showed that, emotional 
memory management intervention has been 
increased conflict resolution tactics arguments 
and has been decreased conflict resolution 
tactics verbal aggression with mother. Also, it 
has been decreased all element of   negative 
automatic thoughts. These findings have 
important implications for predicting and 
improving adolescent’s emotional problems and 
decreasing family injures.   
Keywords: emotional memory management, 
Negative automatic thought, Conflict resolution 
tactics, Parent- adolescent relationship, 
Adolescent 
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 مقدمه                        
شناختي و اجتماعي همراه است هورموني، فیزیکي، روان -اي از زندگي است که با تغییراتنوجواني مرحله

بیانگر این است که  0(. نتایج مطالعات تصویربرداري تشدید مغناطیس کارکردي2102)بالکمور و رابینز، 
این  .دهدهاي اجتماعي مغز )مربوط به شناخت اجتماعي( تغییراتي رخ ميدر طول این دوره در شبکه

، شیار پشتي 1اي، محل اتصال قطعه گیجگاهي و آهیانه2تغییرات شامل تغییر در قشر پیشاني میاني
است )میلس، اللوند، کالسن، گید و بالکمور،  1و قشر گیجگاهي پیشاني 9ي گیجگاهي برترمنطقه
یر بگذارد؛ مثالً در هاي اجتماعي مغز ممکن است بر رفتارهاي نوجوان تأث(. این تغییرات در شبکه2109

ساالن تصمیم بگیرند و بیشتر تحت صورت مستقل از بزرگکنند بهطول این دوره، نوجوانان تالش مي
طلبي و تغییرات اجتماعي مغز ممکن است (. استقالل2102تأثیر همساالن هستند )بالکمور و رابینز، 

که به نتایج نامناسب منجر نشود، امري تعارضاتي میان نوجوانان و والدین به وجود آورد که تا زماني 
و حتي ممکن است براي رشد هویت فرد الزم باشد )بلوم،  ،(2106شود )ماریسي، طبیعي محسوب مي

جود تعارض بین والدین و نوجوانان در دوران  (.2110، به نقل از گاربر و لیتل، 0418؛ فروید، 0481
حد منفي باشد، این تغییرات با  از بین والدین و نوجوانان بیشنوجواني امري طبیعي است، اما اگر روابط 

(. همچنین افزایش تمایالت 2101گردد )کونارد، فریک و یوهالس، تغییرات در مغز نوجوانان همراه مي
نوجوان براي دستیابي به استقالل منجر به افزایش تعارضات میان نوجوانان و والدین و منفي شدن روابط 

ساز ایجاد تشویش و نگراني در نوجوانان و که زمینه ،(2114گوئد، برانج و میوس، )دي شودها ميآن
درصد والدین، نوجوانان خود را  81(. به صورتي که حدود 0141گردد )قمري و قمري گندواني، والدین مي

بت به فرزندان ها رفتارهاي خاصي نسشود، آناین برداشت والدین از نوجوانان سبب مي .دانندناسازگار مي
نوجوانان رفتار والدین خود را قبول ندارند و آنان را از نظر نوع رفتار تأیید ، از سوي دیگر .داشته باشند

-(. در واقع مي0142شود )برجعلي، کنند که باعث به وجود آمدن فاصله بین نوجوانان و والدین مينمي

هاي شناختي و عامل مهمي در تعیین سبک توان گفت ارتباط والدیني یک متغیر تفاوت فردي است که
دهند که به هایي را رشد ميشود، لذا افراد با پیوند والدیني ضعیف طرحوارهعاطفي فرد محسوب مي

(. بازنمایي ذهني ناکارآمد و 0141شود )قنادي و عبداللهي، هاي ناکارآمد و منفي منجر ميشناخت

                                                           

1- Functional Magnetic Resonance Imaging 
2- medial prefrontal cortex 
3- temporoparietal junction 
4- posterior superior temporal sulcus 
5- anterior temporal cortex 
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طرحواره ناکارآمد را فعال سازد و  ،ه یک واقعه منفيدهند کساختارهاي شناختي منفي زماني رخ مي
گیرند، تداوم یابند )میدخت رضایي، افراد منطقي نادرست را به کار ميممکن است به دلیل اینکه 

تبدیل شوند. بر اساس دیدگاه شناختي بک،  0و به افکار منفي خودآیند ،(0141خدادادي و میرمحمدي، 
هایي که افراد دچار سته به موقعیت و غیرارادي هستند که در موقعیتافکار خودآیند منفي، افکار واب

که افکار خودآیند منفي ادامه (. درصورتي2100شوند )بک، به ذهن وارد مي ،شوندپریشاني و افسردگي مي
شود گیرند و به رفتارها و عواطف نامناسب منجر ميها و عواطف فرد تحت تأثیر قرار ميیابند، هیجان

دیگر تعامل بین باور ناکارآمد و رخدادهاي منفي عبارت(؛ به0142ر، پورحسین، بشارت و لواساني، )ساال
کند )سنورمانسي، سنورمانسي، زندگي، تفکرات خودآیند منفي درباره خود، جهان و آینده را ممکن مي

شامل  ،آیندبه وجود ميزندگي در زا رویداد استرس از (. این افکار که معموالً بعد2109گوکلو و کنکان، 
ها تا زماني دهند و طول عمر آنهاي منفي هستند که در طول دوره هشیاري رخ ميجمالت و عبارت

که در دوره بر همین اساس و ازآنجایي (.0142ها هشیار است )ولي تبار، است که فرد نسبت به آن
دهند و همچنین این دوره با افکار و  کنند شکل روابط خود را با والدین تغییرنوجواني، افراد سعي مي

تواند به هاي منفي همراه است، توجه به تعارضات میان والدین و باورهاي شناختي ناکارآمد ميهیجان
کنند، کمک کند )سجادپور، عنوان دوره طوفان و استرس یاد ميکاهش مشکالت این دوره که از آن به

لذا در این تحقیق، از آموزش مدیریت حافظه هیجاني  ،(0141مهرابي، حسینعلي زاده و عبدالمحمدي، 
 براي کاهش افکار منفي خودآیند و تعارضات میان نوجوانان و والدین استفاده شده است.

به معني سیستم پویا و  ،هاي اخیر مورد توجه روانشناسان قرار گرفته استحافظه هیجاني که در سال     
سازگاري است که افراد از طریق آن اطالعات داراي بار هیجاني را نگهداري و در زماني که مورد نیاز 

هاي شواهد بیانگر این است که حافظه هیجاني با عملکرد افراد در حوزه .کنندها استفاده مياز آن ،باشند
شناختي در زمینه حافظه هاي عصب(. بررسي0142ه، مختلف زندگي ارتباط دارد )مهرعلي تبار فیروزجا

پیشاني در حافظه مربوط به رویدادهاي هیجاني و قشر پیش 2دهنده درگیر بودن آمیگدالهیجاني نشان
که از بازیابي  دارد در تثبیت و تحکیم حافظه هیجاني (. آمیگدال نقش مهمي2119گاف، است )مک

هاي هیجاني عالوه، حافظه براي محرک(. به2114ینیواسان، )گوپتا و سر کنداطالعات استفاده مي
گري و ؛ تالمي، لوک، مک2116هاي خنثي است )البار و کابزا، برانگیزاننده، بهتر از حافظه براي محرک

شود کند که این سبب ميصورت که برانگیختگي هیجاني، بادامه را فعال ميبدین ،(2111مسکویتز، 

                                                           

1- Negative Automatic Thoughts 

2- Amygdal 
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شود و به رفتارهاي ر هیپوکامپ تقویت شده و در نتیجه سبب تثبیت حافظه ميردپاي عصبي اطالعات د
این امکان وجود دارد که اطالعات موجود در  ،(. از طرف دیگر2119گاف، کند )مکسازگار کمک مي

 در خود هیجاني حافظه تقویت به افسرده حافظه هیجاني باعث ایجاد مشکالتي شوند. براي مثال: افراد

دارند )ایوارت، رینک و  ترضعیف ايمثبت، حافظه اطالعات براي و داشته گرایش منفي، اطالعاتزمینه 
منظور از مدیریت حافظه هیجاني، داشتن اطالع از ذخیره اطالعات هیجاني و استفاده از  (.2111بکر، 

(. 0142شتیان، تبار، حسین ثابت و بهشود )وليها منجر ميراهبردهایي است که به کنترل و مدیریت آن
هایي همچون حافظه اي مبتني بر هیجان است که بر مؤلفهبرنامه آموزش مدیریت حافظه هیجاني برنامه

-هیجاني، آگاهي هیجاني، تشخیص هیجان، مدیریت هیجان، خاطرات آزارنده در حافظه هیجاني، روش

-کند )دینارهاي ناکارآمد تأکید ميهاي کنار آمدن با خاطرات آزارنده، تغییر تصاویر آزاردهنده و سایر رفت

مورد  ،اندطورکلي، در مدیریت حافظه هیجاني، خاطراتي که در حافظه هیجاني ذخیره شده(. به0141پرور، 
گیرند تا تأثیر ضمني آن بر خلق فعلي فرد و روابط او کنترل شود. همچنین بازیابي موارد بررسي قرار مي

گذارد. منظور از مدیریت حافظه هیجاني، هاي افراد تأثیر مينششده در حافظه هیجاني بر واکذخیره
منظور کنترل و مدیریت آن است. آگاهي نسبت به تأثیر این ذخیره هیجاني و استفاده از راهبردهایي به

هایي همچون حافظه هیجاني، آگاهي هیجاني، تشخیص برنامه مدیریت حافظه هیجاني با تأکید بر مؤلفه
هاي کنار آمدن با خاطرات آزارنده، هیجان، خاطرات آزارنده در حافظه هیجاني، روشهیجان، مدیریت 

تغییر تصاویر آزاردهنده با استفاده از تصویرسازي خالق و مدیریت حافظه هیجاني در روابط، سعي در 
بر (. فرض 0141پرور، اصالح حافظه هیجاني و استفاده از راهبردهاي سازنده در مدیریت آن دارد )دین

توانند در کاهش افکار خودآیند منفي و تعارضات نوجوانان و والدین مؤثر واقع این است که این موارد مي
اي که پژوهش با توجه به اینکه مدیریت حافظه هیجاني بر خلق و روابط افراد اثرگذار است، مسئله شوند.

اني توانایي کمک به نوجوانان را باشد این است که آیا مدیریت حافظه هیجحاضر به دنبال بررسي آن مي
براي کاهش و جلوگیري از بروز تعارض میان خود و والدین را دارد. همچنین با توجه به نقشي که 

تواند اطالعات موجود در حافظه هیجاني بر افزایش بار شناختي افراد دارد، آیا مدیریت این اطالعات مي
 شود. به کاهش افکار منفي خودآیند در نوجوانان منجر

 

 روش
آزمون با گروه کنترل( است. جامعه پژوهش حاضر آزمون و پسطرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشي )پیش

مشغول به تحصیل  0149-0141در سالآموزان پسر نوجوان شهر بوشهر است که شامل همه دانش
 مونهتوجه با رعایت اصل همگني ن اگیري در دسترس به از شیوه نمونهبودند. بدین منظور ابتدا با استفاد
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صورت تصادفي در گروه آزمایش و صورت تصادفي انتخاب شد و سپس دو کالس بهها، مقطع هشتم به
نفر در گروه کنترل قرار داشتند. دامنه سني  01نفر در گروه آزمایش و  01کنترل قرار گرفتند. تعداد 

بودند و دامنه  61/1و انحراف استاندارد  11/09گین با میان 01تا  01کنندگان گروه آزمایش بین مشارکت
بودند. شایان ذکر است  11/1و انحراف استاندارد  24/09سال با میانگین  06تا  01سني گروه کنترل بین 

آوري بهر همتا هستند. براي جمعکه افراد هر دو گروه از نظر متغیرهاي جنسیت، تحصیالت و هوش
 فاده شد.ها از ابزارهاي زیر استداده

هاي حل تعارض : پرسشنامه تاکتیکهای حل تعارض نوجوان با والدینمقیاس تاکتیکالف( 

گویه براي سنجش روابط  01( ساخته شده است؛ که شامل 0441نوجوانان با والدین توسط اشتراوس )
را مورد حل تعارض )استدالل، پرخاشگري کالمي و فیزیکي(  باشد و سه تاکتیکبین اعضاي خانواده مي

گیرد که بیانگر رفتارهایي است که فرد در گویه را در برمي 1ها یک از این مؤلفه دهد. هرارزیابي قرار مي
و براي خرده  18/1شرایط تعارض با خانواده به دست آورده است. پایایي این پرسشنامه براي کل آزمون 

 .به دست آمده است 80/1یزیکي و پرخاشگري ف 19/1، پرخاشگري کالمي 11/1هاي استدالل مقیاس
( پایایي پرسشنامه تعارض با 0189سنجي در جمعیت ایراني، زابلي )همچنین در بررسي شواهد روان

هاي استدالل و براي خرده مقیاس 19/1والدین را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي کل آزمون 
زارش نمود. دامنه نمرات براي کل آزمون گ 82/1و پرخاشگري فیزیکي  61/1، پرخاشگري کالمي 18/1
دهنده وخیم بودن رابطه است؛ نشان 11دهنده عدم تعارض و نمره نشان 01است که نمره  11تا  01

(. عالوه بر این روایي 0189همچنین روایي محتوایي این مقیاس در این پژوهش تأیید شده است )زابلي، 
ي مشاوره با استفاده از نظرات اساتید و دانشجویان دکترا( 0189این مقیاس در پژوهش امیدي و ثنایي )

مورد بررسي قرار گرفت که روایي آن را تأیید کردند. همچنین روایي محتوایي این مقیاس توسط 
( تأیید شده است )اعتمادي، 0181( و لطفي )0189(، رحمتي )0181متخصصان دیگر مانند نوابي نژاد )

به  81/1مطالعه حاضر پایایي کل این آزمون از طریق آلفاي کرونباخ  (. در0142گیتي پسند و مرادي، 
و براي  81/1، خرده مقیاس پرخاشگري کالمي 10/1دست آمد و پایایي خرده مقیاس استدالل 

 به دست آمده است. 84/1پرخاشگري فیزیکي 

 ه شد و( ساخت0481: این پرسشنامه توسط هاالن و کندال )پرسشنامه افکار خودآیند منفیب( 

خود است که چهار جنبه افکار  دربارۀ خودآیند منفي فراواني اظهارات ارزیابي براي عبارت 11شامل 
را بر اساس  پایین، ناامیدي نفس به اعتماد پنداشت منفي، خود شخصي، شامل ناسازگاري خودآیند منفي

( پایایي این پرسشنامه را 0449) دهد. فیسچر و کورکوراناي مورد ارزیابي قرار ميدرجهطیف لیکرت پنج
این  .سال بوده است 21 -22ها دانشجو هنجار کردند که میانگین سني آن 102روي نمونه مرکب از 



 ششم ، سال2ي، شماره پژوهش -يعلم ،روانشناختي کاربردي هايپژوهش نامهفصل

011 

 

 

خرده مقیاس   صورت افسرده یا غیر افسرده بر اساس پرسشنامه افسردگي بک وها بهنمونه از آزمودني
نامه افکار منفي خودآیند در نمونه افسرده نمره میانگین پرسش .تقسیم شدند MMPI افسردگي آزمون

بود و از ثبات  84/01با انحراف معیار  98/11بود و در نمونه غیر افسرده  24/22با انحراف معیار  69/14
ي پرسشنامه از گویه 11همچنین روایي  .برخوردار است 41/1دروني بسیار خوبي با ضریب آلفاي کرونباخ 

هاي افسرده را از غیر افسرده جدا خوبي آزمودنياست که همگي بهیک سري صد سؤالي انتخاب شده 
کند و از روایي موازي خوبي برخوردار است که با دو پرسشنامه افسردگي بک و مقیاس افسردگي مي

MMPY-D  ،( ثبات دروني 0180(. در نمونه ایراني، کیمیایي )0449همبسته است )فیسچر و کوکران
گزارش نموده است. در مطالعه گل پرور و  40/1ده از ضریب آلفاي کرونباخ، این پرسشنامه را با استفا

(، روایي صوري و محتوایي این مقیاس مورد تأیید واقع شده است. در پژوهش حاضر 0181جوادي )
، خودپنداشت و انتظار 10/1هاي ناسازگاري شخصي و براي خرده مقیاس 49/1میزان آلفاي کرونباخ 

 برآورد شده است. 60/1و ناامیدي  11/1نفس پایین  به ، اعتماد82/1منفي 

 شیوه اجرا

کنندگان گروه آزمون با گروه کنترل( است. شرکتآزمون و پسطرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشي )پیش
جلسه  4( در 0142تبار و همکاران )آزمایش بر اساس پروتکل آموزش مدیریت حافظه هیجاني ولي

کنندگان در دقیقه برگزار شد، آموزش دیدند. شرکت 61صورت هفتگي و به مدت بهگروهي که هر جلسه 
ها را انجام اي، آزموناي و سه هفته پس از پایان طرح مداخلههر دو گروه، قبل از اجراي طرح مداخله

وزي اي که قابلیت خودآمگونهدادند. با توجه به مالحظات اخالقي، شرح جلسات بعد از اجراي پژوهش به
 0اختصار در جدول  هاي گروه کنترل قرار گرفت. محتواي جلسات بهداشته باشد، در اختیار آزمودني

 اند.خالصه شده
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 : محتوای جلسات آموزش مدیریت حافظه هیجانی1جدول 

 اهداف موضوع جلسه 

 معرفي جلسه اول
اجراي آن،  ي هیجاني، معرفي برنامه آموزشي و فرایندآشنایي با تأثیر ضمني حافظه

 بخشتر خاطرات هیجاني مثبت، خلق یک تصویر ذهني آرامشپردازش عمیق

 آگاهي هیجاني جلسه دوم
هاي اصلي، عنوان یک پیام، آشنایي با هیجانتعریف هیجان، معرفي هیجان به

آشنایي با تأثیر ارزیابي موقعیت بر هیجان، تشخیص تفاوت بین درک هیجان و 
 هاي فیزیکي هیجانتشخیص نشانهواکنش به آن، توانایي 

 تشخیص هیجان جلسه سوم
هاي اولیه ها در خود و دیگران و توانایي تشخیص هیجانتوانایي تشخیص هیجان

 و ثانویه

 تنظیم هیجان جلسه چهارم
هاي تنظیم هاي تنظیم هیجان و یادگیري مهارتکارگیري مهارتدرک ضرورت به

 هیجان

 جلسه پنجم
 آزاردهنده درخاطرات 

 ي هیجانيحافظه

ها، آگاهي ي گذشته و نحوه فراخواني آندرک تأثیر ضمني خاطرات آزاردهنده
نسبت به تداخل تصاویر فرورونده در فعالیت جاري و واکنش فرد براي کنار آمدن با 

 ها، به چالش کشیدن عقاید منفي در مورد تصاویر فروروندهآن

 هاي سازگار و ناسازگار کنار آمدن با تصاویر فروروندهبررسي روش با تصاویر فروروندههاي کنار آمدن روش جلسه ششم

 ي هیجانيتغییر تصاویر آزاردهنده در حافظه جلسه هفتم
ارزیابي دوباره تصاویر آزاردهنده، تغییر تصاویر آزاردهنده با استفاده از تصویرسازي 

 خالق

 روابطي هیجاني در مدیریت حافظه جلسه هشتم
ي هیجاني رفتاري هایي که فرد تحت تأثیر ضمني حافظهتوانایي تشخیص موقعیت

ربط و ...( و هاي بيشده نامتناسب است، حرفنامتناسب دارد )هیجان مشاهده
 هایيهاي مناسب در چنین موقعیتالعملبررسي عکس

 ترغیب افراد به ادامه انجام تکالیفبررسي نتایج از طریق بازخوردهاي افراد و  بررسي تغییرات جلسه نهم

 
 هایافته
ارائه شده  2هاي متغیرهاي پژوهش به تفکیک نوع آزمون و گروه در جدول هاي توصیفي مؤلفهآماره
تعارض و افکار هاي حل براي بررسي اثربخشي آموزش مدیریت حافظه هیجاني بر تاکتیک است.

ها هاي برابري ماتریس کواریانسفرضخودآیند منفي از تحلیل کواریانس چند متغیري استفاده شد. پیش
 گزارش شده است. 1هاي خطا )آزمون لوین( در جدول )آزمون باکس( و برابري واریانس
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک نوع آزمون و گروه: آماره1جدول 

 مرحله متغیر
 کنترل گروه گروه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ک
کتی

تا
ض

ار
تع

ل 
 ح

ی
ها

 

82/4 آزمونپیش پدردر برابر استدالل   94/1 88/01 92/1 

 11/9 08/00 18/1 82/01 آزمونپس

 18/9 11/00 10/1 82/4 آزمونپیش مادر در برابر استدالل

 19/1 88/00 11/1 16/06 آزمونپس

 16/1 02/1 41/1 90/1 آزمونپیش پدر در برابر پرخاشگري کالمي

 12/1 61/9 81/2 14/1 آزمونپس

 49/1 90/6 41/9 88/6 آزمونپیش مادردر برابر پرخاشگري کالمي 

 49/0 02/9 61/1 21/9 آزمونپس

 10/2 11/0 60/2 49/0 آزمونپیش پدردر برابر پرخاشگري فیزیکي 

 61/0 08/0 91/1 91/0 آزمونپس

 91/2 61/0 29/1 08/2 آزمونپیش ادردر برابر مپرخاشگري فیزیکي 

 61/1 14/0 10/1 61/0 آزمونپس

ی
نف

د م
آین

ود
 خ

ار
فک

ا
 

 11/9 49/01 12/9 16/02 آزمونپیش ناسازگاري شخصي

 11/9 11/01 11/2 90/1 آزمونپس

 14/9 82/04 64/1 91/04 آزمونپیش خود پنداشت منفي

 20/6 08 01/6 88/00 آزمونپس

 91/2 61/1 81/0 88/1 آزمونپیش نفس پاییناعتمادبه

 18/1 6 10/1 9 آزمونپس

 88/2 21/8 64/2 11/8 آزمونپیش ناامیدي

 00/2 24/1 11/0 90/1 آزمونپس

 
 های متغیرهای پژوهشریانس: نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی وا2جدول 

 سطح معناداری F افکار خودآیند منفی سطح معناداری F های حل تعارضتاکتیک آماره لوین

 96/1 11/1 ناسازگاري شخصي 24/1 09/0 پدر در برابر استدالل

 46/1 112/1 خود پنداشت منفي 84/1 12/1 مادردر برابر استدالل 

 12/1 21/0 نفس پاییناعتمادبه 91/1 12/1 پدر در برابر پرخاشگري کالمي

 10/1 91/1 ناامیدي 96/1 11/1 مادردر برابر پرخاشگري کالمي 

    81/1 16/1 پدردر برابر پرخاشگري فیزیکي 

    42/1 10/1 مادردر برابر پرخاشگري فیزیکي 

 باکس M= 22/48؛ P ،01/0 =F>08/1 آماره باکس

 
فرض برابري شود، نتایج آزمون باکس حکایت از برقراري پیشمالحظه مي 1طور که در جدول همان

باکس( است. نتایج آزمون لوین نیز بیانگر این  M= 22/48؛ P ،01/0 =F>08/1ها )ماتریس کواریانس
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فرض هاي افکار خودآیند، پیشهاي حل تعارض و همچنین تمام مؤلفههاي تاکتیکاست در همه مؤلفه
ها براي متغیرهاي فرضبا توجه به برقراري پیش (.<11/1Pباشد )هاي خطا برقرار ميبرابري واریانس

هاي حل تعارض نوجوان با تحقیق، به منظور بررسي اثر آموزش مدیریت حافظه هیجاني بر تاکتیک
 ارائه شده است. 9ها اعمال شد که نتایج در جدول والدین، تحلیل کواریانس چند متغیري در مورد آن

 

 هاهای حل تعارض در گروه: نتایج تحلیل کواریانس تفاوت میانگین تاکتیک3ول جد

مجموع  متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

 22/1 10/1 16/1 68/011 0 68/011 پدردر برابر استدالل 

 21/1 12/1 90/6 11/41 0 11/41 مادردر برابر استدالل 

 11/1 91/1 81/1 90/01 0 90/01 پدردر برابر پرخاشگري کالمي 

 08/1 11/1 18/1 64/11 0 64/11 مادر در برابر پرخاشگري کالمي

 1110/1 42/1 114/1 16/1 0 16/1 پدردر برابر پرخاشگري فیزیکي 

 110/1 84/1 12/1 21/1 0 21/1 مادر در برابر پرخاشگري فیزیکي

 

(، استدالل P ،16/1=F=10/1هاي استدالل پدر )نتایج جدول فوق بیانگر تفاوت بین دو گروه در مؤلفه
( است. لذا با توجه به میانگین P ،18/1=F=11/1( و پرخاشگري کالمي مادر )P ،90/6=F=12/1مادر )

آزمون در متغیرهاي گزارش شده است باید گفت، میانگین گروه آزمایش در پس 2نمرات که در جدول 
استدالل پدر و مادر و همچنین پرخاشگري کالمي مادر در مقایسه با گروه کنترل بهبود یافته است. 

هاي همچنین نتایج تحلیل کواریانس چند متغیري مربوط به اثر آموزش مدیریت حافظه هیجاني بر مؤلفه
 اند.خالصه شده 1افکار خودآیند منفي نیز در جدول 

 

 ها: نتایج تحلیل کواریانس تفاوت میانگین افکار خودآیند منفی در گروه4جدول 

مجموع  متغیر

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

 06/1 11/1 21/1 12/82 0 12/82 ناسازگاري شخصي

 21/1 119/1 11/4 46/111 0 46/111 خود پنداشت منفي

 21/1 119/1 18/4 94/11 0 94/11 نفس پاییناعتمادبه

 22/1 114/1 82/1 16/21 0 16/21 ناامیدي

 
هاي آموزش مدیریت حافظه هیجاني توانسته بر مؤلفه ،شودمشاهده مي 1گونه که در جدول همان

پایین نفس (، اعتمادبهP ،11/4=F=119/1(، خودپنداشت منفي )P ،21/1=F=11/1ناسازگاري شخصي )
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(119/1=P ،18/4=F( و همچنین ناامیدي )114/1=P ،82/1=F مؤثر باشد. لذا گروه آزمایش در )
هاي افکار خودآیند منفي دارد؛ تري در همه مؤلفهآزمون نمرات پایینمقایسه با گروه کنترل در پس

 گردد.ند منفي ميدیگر، آموزش مدیریت حافظه هیجاني به نوجوانان سبب کاهش در افکار خودآیعبارتبه

 

 گیریبحث و نتیجه

هاي حل تعارض با هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش مدیریت حافظه هیجاني بر تاکتیک
والدین و افکار خودآیند منفي در نوجوانان است. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه آموزشي مدیریت 

هاي مقایسه با گروه کنترل در برخي تاکتیکحافظه هیجاني سبب ایجاد تغییراتي در گروه آزمایش در 
هاي افکار مادر( و همه مؤلفه در برابر کالمي پدر و مادر و پرخاشگريدر برابر حل تعارض )استدالل 

هاي پژوهشي در مورد اثر در این زمینه، ابتدا یافته ها معنادار است.خودآیند منفي شده است که این تفاوت
هاي پژوهشي، شود. بخش اول یافتهتعارض با والدین بررسي و تبیین ميهاي حل آموزش بر تاکتیک

مربوط به تأثیر آموزش مدیریت حافظه هیجاني بر بهبود استفاده از تاکتیک حل تعارض مبتني بر 
ها ( است. آن0142استدالل نسبت به پدر و مادر است. این یافته همسو با یافته عسگري و همکاران )

عنوان یک راهبرد براي حل تعارض خود ي که تنظیم هیجاني باالیي دارند از استدالل بهنشان دادند افراد
رسد که مدیریت بهتر حافظه هیجاني با راهبردهاي کنند؛ در واقع به نظر ميبا والدین، بیشتر استفاده مي

خیص هیجان آموزش تش ،سازگارانه حل تعارض با والدین مرتبط باشد. در برنامه مدیریت حافظه هیجاني
، بعالوه در این برنامه تواند نقش مهمي در استفاده نوجوان از استدالل داشته باشندميو تنظیم هیجان 

اي که در حافظه هیجاني وجود دارد، آگاهي افراد از نحوه بازیابي و فراخواني خاطرات و تصاویر آزاردهنده
اش آگاه شود و لذا بهتر بتواند از رد فعليشود که فرد از تداخل این خاطرات با عملکمنجر به این مي

شود تر هیجانات توسط نوجوان سبب ميتشخیص سریع استدالل در هنگام بروز تعارض استفاده نماید.
هاي هیجاني خود کند؛ بنابراین منابع شناختي خود را کمتر به که او زمان کمتري را صرف واکنش

هایي جایگزین نیز بپردازد تواند به بررسي روشه ميدهد و در نتیجهاي هیجاني اختصاص ميواکنش
عنوان یکي از مفاهیم مهم در این آموزش( (. تنظیم هیجان نیز )به2111بروکال و همکاران،  -)فرناندز

هاي مناسب همچون استدالل داشته باشد. مسلم است تواند نقش مهمي در استفاده از تاکتیکمي
تري تر هیجانات خودش را داشته باشد، در مواقع الزم، واکنش مناسبنوجواني که توانایي تنظیم مناسب

جوید. از اي چون استدالل بیشتر سود ميدهد و از راهبردهاي سازگارانهبه مشکالت هیجاني نشان مي
طرفي دیگر، والدي که در نتیجه مشکالت در هیجان، در هنگام تعارض واکنش رفتاري نامناسبي نشان 

ند این رفتار را به نوجوان هم انتقال دهد. در نتیجه این شیوه نادرست مقابله با تعارض توادهد، ميمي
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همچنین نتایج نشان داد که آموزش مدیریت حافظه هیجاني منجر به  تواند از والد آموخته شود.مي
ن شود. ایکاهش استفاده نوجوان از تاکتیک حل تعارض مبتني بر پرخاشگري کالمي نسبت به مادر مي

( که نشان دادند در نتیجه تنظیم هیجان باالتر، میزان 0142یافته نیز با تحقیق عسگري و همکاران )
یابد، همسو است. همچنین با استفاده از راهبردهاي حل تعارض پرخاشگري کالمي و فیزیکي کاهش مي

نظیم هیجان د عدم تندهنشان مي که ( همسو است2106زر، کولي و اونز )نتایج بلوسوم، فیت، فرا
شناختي و پرخاشگري والدین رابطه معناداري متوسطي دارد. در تبیین این یافته نوجوانان با کنترل روان

تغییرات گردند )هاي متعددي که در این دوره با آن مواجه ميباید گفت، نوجوانان به دلیل چالش
(، اغلب با افزایش اجتماعيفیزیولوژیکي، نیاز به استقالل، فشارهاي تحصیلي و نوسان در روابط 

این (. 2101؛ احمد و همکاران، 2100شوند )هیلت و همکاران، رو ميهاي هیجاني روبهالعملعکس
هاي دروني و بیروني سبب فراخواني باورهاي نادرست و افکار خودآیند منفي براي نوجوانان چالش

اده از پرخاشگري کالمي در تعارضات ساز افزایش استف. فعال شدن این باورهاي منفي، زمینهگرددمي
بیني کننده پرخاشگري و تعارض میان شود. زیرا نوع نگرش و تفکر فرزندان، پیشنوجوانان با والدین مي

(. در برنامه آموزشي مدیریت حافظه هیجاني، 2106والدین و فرزندان است )رودریگز، اسمیت و سیلویا، 
هاي سازگار و هیجانات منفي ارائه گردید و همچنین روشراهکارهایي براي آگاهي، تشخیص و تنظیم 

ها بر رفتار فرد دارند، نیز مورد بررسي قرار ناسازگار کنار آمدن با افکار خودآیند و تأثیري که این روش
ساز کاهش هاي مقابله سازگار، زمینهگرفت. لذا این آگاهي براي تشخیص افکار خودآیند و کاربست روش

شایان ذکر است که بر اساس نتایج این  مادر را در نوجوان فراهم نموده است. رابربدر  پرخاشگري کالمي
تواند در کاهش استفاده از پرخاشگري بخش از پژوهش، برنامه آموزش مدیریت حافظه هیجاني نمي

کالمي و فیزیکي نسبت به پدر در هنگام بروز تعارضات خانوادگي، نقشي معنادار داشته باشد. اگر چه 
دهد که میزان استفاده از پرخاشگري کالمي و فیزیکي هاي توصیفي دو گروه نشان ميبررسي شاخص

نسبت به پدر بعد از آموزش کاهش یافته است، اما میزان کاهش کمتر از میزاني است که بتوان به لحاظ 
هاي پژوهش حاضر، آماري به آن اتکا کرد. در تبیین این عدم معناداري، با توجه به اینکه گروه آزمودني

نوجوانان پسر بودند، تجانس جنسي مذکر ممکن است تأثیرگذار باشد. به این معنا که در تعارضات 
جنس خود، نسبت به پرخاشگري پسر با والد با والد هم پسرپرخاشگري خانوادگي، هنگام بروز  

اي که آگاهي از این هیجان و آموزش شود، به گونهجنس، شدت هیجان خشم شدیدتر تجربه ميغیرهم
تر دارد. همچنین ممکن است پدر در هاي طوالنيتر و آموزشریزي دقیقکنترل و تنظیم آن نیاز به برنامه

تري در مقایسه با مادر، هاي اجتنابي پرخاشگرانهبا نوجوان پسر، از روشزمان بروز تعارض هیجاني 
نماید. لذا به نظر استفاده نماید که همین امر نوجوان پسر را به سمت پاسخ پرخاشگري متقابل ترغیب مي
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جنس در مقایسه با والد هاي حل تعارض نوجوان در برابر والد همتر سبکرسد، براي تبیین دقیقمي
هاي پژوهش کیفي تر، مبتني بر دو جنس و استفاده از روشهاي دقیقجنس، نیاز به پژوهشهمغیر
 باشد.   مي

هاي تحقیق در ارتباط با نقش آموزش مدیریت حافظه هیجاني در افکار خودآیند بخش دوم یافته       
هاي افکار خودآیند مؤلفهمنفي است. نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش نقشي مؤثر در کاهش 

نفس پایین و )ناسازگاري شخصي و تمایل به تغییر، خود پنداشت منفي و انتظارات منفي، اعتمادبه
( 0141، 0142تبار و همکاران )ناامیدي( در گروه آزمایش داشته است. این یافته با نتایج مطالعه ولي

افراد  ناخوانده در خاطرات به واکنش بر انيهیج حافظه مدیریت آموزش ها در بررسي اثرهمسو است. آن
هاي افسرده نشان دادند که این برنامه در کاهش پریشاني مرتبط با بازیابي خاطرات ناخوانده، ارزیابي

منفي و واکنش سرکوب به بازیابي این خاطرات مؤثر بوده است و سبب کاهش افکارخودآیند منفي شده 
نظمي ( نیز در تحقیق خود نشان دادند که بي0141رغامي )است. اکبري، روشن، فتي، شعباني و ض

هاي رسد آموزش شیوهبیني افکار تکرارشونده منفي دارد؛ بنابراین به نظر ميهیجاني نقش مهمي در پیش
 ساز کاهش افکار تکرارشونده منفي در افراد گردد.مناسب تنظیم هیجان بتواند سبب

هیجاني بر مؤلفه ناسازگاري شخصي و تمایل به تغییر در  در تبیین اثربخشي آموزش مدیریت حافظه
نوجوانان باید گفت، ناسازگاري شخصي در واقع اشاره به ناتواني نوجوان در برقراري روابط سازگارانه دارد. 

تري داشته اطالع باشد، توانایي تشخیص هیجاني پایینرسد که نوجواني که از هیجاناتش کمبه نظر مي
هاي تنظیم هیجان الزم را نداشته باشد، در برقراري روابط سازگارانه با مشکل مواجه باشد و مهارت

چنین فردي دچار  ،دیگر از طرف .گرددشود و لذا بیشتر دچار افکار مربوط به ناسازگاري شخصي ميمي
هیجاني تواند شرایط را تغییر دهد؛ بنابراین آموزش مدیریت حافظه این باور و افکار منفي است که نمي

تواند از طریق افزایش آگاهي، تشخیص و تنظیم هیجان در کاهش افکار ناکارآمد در زمینه ناسازگاري مي
 شخصي، مؤثر واقع گردد.

مؤلفه دیگر افکار خودآیند که در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است، خود       
است )سباستین و  "خود"ر واقع دوره تغییرات عمیق پنداشت منفي و انتظارات منفي است. دوره نوجوان د

(. مشخص شده است که اگر تصور از خود، مثبت و نسبتاً متعادل باشد، شخص داراي 2118همکاران، 
شود سالمت رواني است و اگر خودپنداره فرد منفي و نامتعادل باشد، او از لحاظ رواني ناسالم شناخته مي

ترین مواردي که نقش مهمي در خودپنداره و انتظارات فرد دارند، م(. یکي از مه0141)بیابانگرد، 
اش در ذهن دارد. در واقع مشخص شده است که تصاویري است که فرد از وقایع هیجاني مهم زندگي

و همچنین درک نوجوان از  "من کیستم"یادآوري رویدادهاي مهم زندگي هیجاني، در پاسخ به سؤال 
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رسد در این تحقیق، آموزش مدیریت (؛ بنابراین به نظر مي2119و هرتل، جهان تأثیر دارد )ریزبرگ 
هیجاني با استفاده از فرایندهاي تنظیمي هیجان و همچنین کنترل افکار خودآیند، نقش مؤثري در تصور 

 فرد از خودش و همچنین انتظاراتش داشته است.
مدیریت حافظه هیجاني بر کاهش افکار هاي پژوهش بیانگر اثربخشي آموزش بخش دیگري از یافته      

نفس و ناامیدي نوجوانان است. به یادآوري یک خاطره هیجاني منفي  به منفي ناکارآمد در زمینه اعتماد
 تواند موفق عمل کند و در نتیجه از اعتمادتواند این تصور را در نوجوان ایجاد کند که این بار هم نميمي
-هاي مهم این دوره دچار افکار ناامیدي ميبود و در روبرویي با چالش نفس پاییني برخوردار خواهد به

هاي هیجاني و براي نوجوان، آشفتگي زاره نوجواني به دلیل ماهیت تنشگونه که ذکر شد دوگردد. همان
اي چون ساز افکار منفيها زمینهکند که عدم مقابله مناسب با این آشفتگيشناختي متعددي ایجاد مي

( معتقد است که امیدواري اشاره به توانایي درک 2111گردد. اشنایدر )نفس پایین و ناامیدي مي به اعتماد
توانند یابي به اهداف خوشایند دارد. همه موارد ذکرشده ميهایي جهت دستشده فرد براي ایجاد راه

شود با آموزش ي ميمانعي بر سر راه تحقق این امر باشد. در برنامه آموزش مدیریت حافظه هیجاني سع
هایي براي گذارند، به نوجوانان روشنحوه فراخواني افکار منفي و تأثیري که این افکار بر رفتار فرد مي

ها پرورش یابد. در واقع هاي سازگارانه براي کاهش این افکار در آنمدیریت این افکار ارائه گردد و روش
ر جهت ارزیابي دوباره تصویر آزارنده، بتواند افکار در این برنامه سعي شده است با کمک به نوجوان د

خودآیند منفي را کنترل کند. در برنامه آموزش مدیریت حافظه هیجاني با یادداشت کردن افکار و 
نفس پایین و ناامیدي را تشخیص دهد.  به شود علت اعتمادها به فرد کمک ميهاي ناشي از آنهیجان

هاي و اعتقادات نادرست است که در جلسات برنامه آموزش ان ارزیابيدر بسیاري از موارد این علت هم
شود. از طرفي دیگر، در این برنامه نوجوان ضرورت مدیریت حافظه هیجاني به چالش کشیده مي

هایي را در جهت تنظیم مناسب شود و مهارتهاي تنظیم هیجان را متوجه ميکارگیري مهارتبه
هایي اش براي ایجاد راهشوند که فرد به توانایيها سبب ميمناسب هیجانآموزد. این تنظیم هیجانش مي

هاي گردد تا افراد در جهت برداشتن قدمجهت دستیابي به اهدافش اعتنا کند. برنامه موردنظر سبب مي
 کوچک به سمت رسیدن به اهداف ترغیب شوند.

ن بود که تنها بر روي نوجوانان پسر هاي پژوهش حاضر ایدر پایان باید گفت، یکي از محدودیت      
گرفته است؛ بنابراین در تعمیم نتایج آن به دختران، مقاطع مختلف تحصیلي مختلف و مقطع هشتم انجام

هاي این پژوهش، استفاده از بالیني بایستي جانب احتیاط را رعایت کرد. یکي دیگر از محدودیت جمعیت
گیري علًي را تحت تأثیر تواند نتیجهباشد که ميمانند رشد ميهاي ایستا و عدم کنترل متغیرهایي گروه

شود که مداخالتي در جهت مدیریت حافظه هاي پژوهش پیشنهاد ميقرار دهد. همچنین با توجه به یافته
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توان از برنامه آموزش مدیریت حافظه تر نیز ميهیجاني براي نوجوانان طراحي شود. در نگاهي کلي
اي مؤثر در بسیاري از نوجوانان داراي مشکالت تعارضي، هیجاني و شناختي مداخلهعنوان هیجاني به

 استفاده کرد.

آموزان مدرسه دکتر حسابي بوشهر به خاطر : سخن آخر اینکه از مسئوالن و دانشتشکر و قدردانی

 شان در این پژوهش تشکر و قدرداني شود.همکاري صمیمانه
 

 منابع 
حل مدار بر کاهش تعارضات مادر و (. اثربخشي درمان گروهي راه0142پسند، زهرا و مرادي، میترا. )اعتمادي، احمد؛ گیتي 
 .184 -161(، 9)1درماني خانواده، فصلنامه مشاوره و رواندختر در مادران. 

و کارکرد  فرزند -الدو ارتباط بر والدین به نوجوان تحول برنامه آموزش (. تأثیر0149اکبري زردخانه، سعید و محمودي، مریم. )
 .91-18(، 2)2فصلنامه تحول روانشناختي کودک، خانوادگي. 

 و هیجاني رفتاري، شناختي، عوامل نقش(. 0141اکبري، مهدي؛ روشن، رسول؛ فتي، الدن؛ شعباني، امیر و ضرغامي، فیروزه. )
روانپزشکي و روانشناسي بالیني ایران، مجله فراتشخیصي.  رویکرد یک :منفي تکرارشونده افکار بینيفراشناختي در پیش

21(1 ،)292-211. 
مجله فرزندي در نوجوانان.  -(. اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش تعارضات والد0142برجعلي، احمد. )

 .0-6(، 0)1 علوم رفتاري،
 اسالمي.. تهران: دفتر نشر فرهنگ روانشناسي نوجوان(. 0141بیابانگرد، اسماعیل. )

 نامهپایان. اثربخشي آموزش مدیریت حافظه هیجاني بر ارتقاي هوش هیجاني و سازگاري اجتماعي(. 0141، احسان. )پروردین
 کارشناسي ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایي.

آموز دانشهاي رفع تعارض مادران با دختران (. سنجش سودمندي روش روان نمایشگري در بهبود مهارت0189زابلي، پریسا. )
 .48 – 80( 01) 9 هاي مشاوره،ها و پژوهشتازهسال اول دبیرستان منطقه دو تهران. 

(. اثربخشي روش مرور خود بر افکار 0142ساالر، طیبه؛ پور حسین، رضا؛ بشارت، محمدعلي و غالمعي لواساني، مسعود. )
 .94-16(، 1)98فصلنامه علوم شناختي، خودکار منفي در زنان افسرده. 

هاي ( بررسي رابطه بین مؤلفه0141سجادپور، سید حامد؛ مهرابي، حسینعلي؛ حسینعلي زاده، محمد و عبدالمحمدي، کریم. )
 .11 – 61( 1) 0فصلنامه دانش انتظامي خراسان شمالي، خودکارآمدي اجتماعي نوجوانان با گرایش به رفتارهاي پرخطر. 

تنظیم هیجاني و اعتقادات مذهبي با راهبردهاي حل تعارض با والدین در  (. رابطه0141عسگري، پرویز و صفرزاده، سحر. )
 .41 – 82( 0) 1روانشناسي دین، دانشجویان. 

 مقطع آموزان دانش بین نوجوان در والد تعارض با خانواده عملکرد ابعاد (. رابطه0141قمري، محمد و قمري گندواني، آرزو. )

 .011-019(، 26)8ن و خانواده، تربیتي زنا -فصلنامه فرهنگيراهنمایي. 
فصلنامه مطالعات هاي ناکارآمد اولیه. (. ارتباط ادراک والدین با طرحواره0141قنادي، فاطمه و عبداللهي، محمدحسین. )

 .010-024(، 9)06روانشناسي بالیني، 
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هاي ود و دیگران با شاخص(. الگوي ارتباطي بین باورهاي دنیاي عادالنه براي خ0181گل پرور، محسن و جوادي، سارا. )
 .022 – 014(، 12و  10) 8فصلنامه اصول بهداشت رواني؛ بهداشت رواني: الگوي معادالت ساختاري. 

فرزند در دانش  –هاي حل مسئله بر تعارضات والد (. بررسي اثربخشي آموزش مهارت0189مرادي، امید و ثنایي، باقر. )
 .18-21(، 21)1هاي مشاوره، ها و پژوهشتازهآموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران. 

هاي شناختي در رابطه حافظه هیجاني، پردازش خودتأملي و راهبردهاي تنظیم هیجان با نارسایي(. 0142مهرعلي تبار، مریم. )
 کارشناسي ارشد. دانشگاه محقق اردبیلي.نامه . پایانبیماران دوقطبي نوع یک و نوع دو

(. رابطه بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشي در 0141میدخت رضایي، آذر، خدادادي، زهرا و میرمحمدي، لیال. )
 .016-021(، 1)2شناسي زنان، پژوهشي جامعه –فصلنامه علمي همسران آزاردیده. 

مجله علوم افسردگي.  بر هیجاني حافظه مدیریت آموزش (. اثر0142شتیان، محمد. )ولي تبار، زهرا؛ حسین ثابت، فریده و به
 .212-290(، 1)1پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي، 

 خاطرات به واکنش بر هیجاني حافظه مدیریت آموزش (. اثر0141ولي تبار، زهرا؛ حسین ثابت، فریده و بهشتیان، محمد. )

 .92-12(، 9)06هاي علوم شناختي، فصلنامه تازه. خفیف افسردگي ناخوانده در
نامه . پایاني آموزش مدیریت حافظه هیجاني و اثربخشي آن بر کاهش افسردگيتدوین برنامه(. 0142تبار، زهرا. )ولي

 کارشناسي ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایي.
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