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 Introduction: Patients with depression have difficulties with cognitive abilities and emotion
 regulation. The aim of this study was to investigate the effectiveness of autobiographical
 memory training on cognitive abilities, emotion regulation, and emotional dysphoria
in depressed adolescent girls. Materials and Methods: The research design was quasi-
 experimental with a pre-test-post-test design and follow-up with the control group. The
 statistical population of this study included all depressed adolescent girls in Yazd, Iran.
 The sample size based on the type of research was 26 adolescent girls who were selected
 by the available sampling method and randomly divided into two groups of 13 people.
 Trainee memory customization training was performed. Moreover, a follow-up period was
 performed to evaluate the stability of the results two months after the training. Both groups
 answered the Rescue Cognitive Abilities Questionnaire (2013), the Graz and Roemer (2004)
 Emotional Regulatory Questionnaire, and the Toronto Emotional Dysfunction Scale (1994)
 before and after the training process. Results: Biographical memory specificity training has
 a significant effect on cognitive abilities, emotion regulation, and emotional dysphoria in
 depressed adolescent girls. Conclusion: Autobiographical memory specificity training can be
used as an indicator to diagnose and follow up on the consequences of depressive disorder.r
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مقدمــه: بیمــاران افســرده بــا مشــکالتی در زمینــة توانایی هــای شــناختی و تنظیــم هیجانــات مواجــه 
ــر  هســتند. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی آمــوزش اختصاصی ســازی حافظــه سرگذشــتی ب
توانایی هــای شــناختی، تنظیــم هیجــان و ناگویــی هیجانــی در دختــران نوجــوان افســرده شــهر یــزد بــود. 
مــوادوروشهــا: طــرح پژوهــش نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیش آزمــون- پس آزمــون و پیگیــری بــا 
گــروه کنتــرل بــود. جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش شــامل تمامــی دختــران نوجــوان افســرده شــهر یــزد در 
ســال 1400-1399 بــود. حجــم نمونــه بــر اســاس نــوع تحقیــق تعــداد 26 دختــر نوجــوان بــود کــه بــه 
روش نمونه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند و بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه 13 نفــری تقســیم 
شــدند. آمــوزش اختصاصــی ســازی حافظــه سرگذشــتی در مــورد آن هــا اجــرا شــد. همچنیــن جهــت 
بررســی پایــداری نتایــج بــه فاصلــه زمانــی دو مــاه پــس از آمــوزش، دوره پیگیــری انجــام شــد. هــر دو 
ــی )1392(،  ــه پرسشــنامه توانایی هــای شــناختي نجات ــد آمــوزش ب گــروه قبــل و بعــد از اجــرای فرآین
نظــم  بخشــی هیجانــی گراتــز و روئمــر )2004( و مقیــاس ناگویــی هیجانــی تورنتــو )1994( پاســخ دادند. 
یافتههــا: آمــوزش اختصاصــی ســازی حافظــه سرگذشــتی بــر توانایی هــای شــناختی، تنظیــم هیجــان 
و ناگویــی هیجانــی در دختــران نوجــوان افســرده در ســطح P>0/01 تاثیــر معنــي دار دارد. نتیجهگیــری:
ــوان  ــد به عن ــتی می توان ــه سرگذش ــازی حافظ ــی س ــوزش اختصاص ــش آم ــن پژوه ــج ای ــاس نتای براس
شــاخصی بــرای تشــخیص و پیگیــری پیامدهــای اختــالل افســردگی مطــرح شــود و همچنیــن در طــرح 
مداخلــه آموزشــی اختصاصــی ســازی حافظــه سرگذشــتی بــرای ایــن اختــالل مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

اطالعات مقاله:
دریافت: 15 آذر 1400                            اصالحیه: 26 اردیبهشت 1401                           پذیرش: 11 خرداد 1401
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مقدمه
ــت  ــی اس ــای روان ــایع ترین اختالل ه ــه ش ــردگی1 از جمل افس
کــه دومیــن مقــام را در بیــن بیماری هــای تهدیدکننــده 
ــای  ــس از بیماری ه ــان ها پ ــمی انس ــی و جس ــالمت روح س
ــال  ــان مبت ــرد )1(. نوجوان ــد ک ــب خواه ــی کس ــی و عروق قلب
ــای  ــرای پیامده ــتری ب ــر بیش ــرض خط ــردگی در مع ــه افس ب
منفــی بهداشــت روانــی و جســمی و همچنیــن عملکــرد 
.)2( هســتند  زندگــی  کیفیــت  و  ضعیف تــر  اجتماعــی 

ــیعی از  ــه وس ــرد در دامن ــالل در عملک ــث اخت ــردگی باع افس
...( می شــود  و  اجتماعــی، کار  حوزه هــا )خانــه، خانــواده، 
افســردگی  اختــالل  دارای  افــراد  شــناختی  توانایــی   .)3(
ــور  ــه ط ــی ب ــت و غیرمنطق ــکار نادرس ــود اف ــل وج ــه دلی ب
توانایی هــای   .)4( می یابــد  کاهــش  مالحظــه ای  قابــل 
ــزی هســتند و  ــای مغ ــار و فرآینده ــن رفت ــط بی شــناختی راب
گســتره وســیعی از توانایی هــا ماننــد برنامه ریــزی، توجــه، 
ــف و  ــان تکلی ــام هم زم ــئله، انج ــل مس ــخ، ح ــازداری پاس ب
انعطاف پذیــری شــناختی را دربرمی گیــرد. ایــن توانایی هــا 
ــود و  ــناخته می ش ــناختی ش ــی ش ــه انتزاع ــوان نقش ــه عن ب
راهنمــای تفســیر اطالعــات و حــل مســئله هســتند. ایــن ســازه 
ــردازش،  ــاب، پ ــر در اکتس ــی درگی ــای عصب ــامل فرآینده ش
مشــکالت  حــل  بــرای  اطالعــات  کاربســت  و  نگهــداری 
.)5( اســت  اجتماعــی  پیچیــده  محیط هــای  هدایــت  و 

ــم هیجــان2  ــا افســردگی تنظی ــط ب ــای مرتب ــر متغیره از دیگ
اســت. تنظیــم هیجــان، یــک نــوع از توانایــی شــناختی اســت 
ــری اهــداف  ــال هیجان هــا در پیگی ــت فع ــده مدیری و دربردارن
هیجانــی، همچنیــن آغازگــری پاســخ های هیجانــی جدیــد یــا 
ــای  ــال فراینده ــق اعم ــی از طری ــخ های هیجان ــر در پاس تغیی
تنظیمــی اســت )6(. در بین نوجوانان نقــص در تنظیم هیجانات 
ــردی  ــم بین ف ــردی و ه ــد درون ف ــک فراین ــورت ی ــم به ص ه
بــه افزایــش افســردگی کمــک می کنــد. زیــرا افــراد افســرده در 
ــی داشــته باشــند، هم چنیــن زمــان و  این کــه چــه هیجان های
ــند )7(. ــار مشــکل می باش ــات دچ ــراز هیجان ــه اب نحــوه تجرب

یکــی از مشــکالتی کــه در ارتبــاط بــا هیجــان و تنظیــم 
ــي  ــت )8(. ناگوی ــی3 اس ــی هیجان ــود دارد ناگوی ــان وج هیج
هیجانــي بــا چندیــن ویژگــي مشــخص می شــود: الــف( 
ــا  ــن هیجان ه ــز بی ــات و تمای ــایي احساس ــواري در شناس دش
ــات  ــف احساس ــواري در توصی ــي؛ ب( دش ــاس های بدن و احس
ــر  ــز ب ــر متمرک ــران؛ ج( و تفک ــا دیگ ــاط ب ــراري ارتب ــا برق و ی
ــزاي  ــن اج ــي، بی ــي هیجان ــه ناگوی ــال ب ــراد مبت ــرون. در اف بی
ــش  ــث بی ــه باع ــود دارد ک ــتگي وج ــي گسس ــخ هیجان پاس

ــي و  ــای هیجان ــه محرک ه ــبت ب ــک نس ــي فیزیولوژی واکنش
ــرده  ــراد افس ــود )9(. اف ــا می ش ــم هیجان ه ــي در تنظی ناتوان
ــراي  ــب ب ــات مناس ــن کلم ــی، در یافت ــی هیجان دارای ناگوی
ــد.  ــان ناتوانن ــان هیجاناتش ــز در بی ــات و نی ــف احساس توصی
شــناختي  فرآیندهــاي  و  محــدود  هیجانــي  آگاهي هــاي 
معیــوب در زمینــه عواطــف افــراد مبتــال بــه ناگویــی هیجانــی 
ــي، واکنش هــاي عصبــي  ــه برانگیختگــي فیزیولوژیــک طوالن ب
.)10( مي شــود  منجــر  افســردگی  و  روانــي  فشــارهاي  و 

بــا توجــه بــه ضعف هــای رفتــاری و شــناختی در افــراد 
ــر در  ــه ای موث ــای مداخل ــال رویکرده ــه دنب ــد ب ــرده، بای افس
ــی در  ــناختی و هیجان ــرد ش ــت عملک ــود و تقوی ــه بهب زمین
آن هــا بــود )11(. حافظــة سرگذشــتی4 از جملــه آموزشــهایی 
ــراد دارای اختــالل افســردگی  ــه اف ــرای کمــک ب اســت کــه ب
ــه  ــتی حافظ ــة سرگذش ــود )12(. حافظ ــه می ش ــه کار گرفت ب
ــه  ــه ای از حافظــه اســت کــه ب ــی جنب رویدادهــا و به طــور کل
تجدیــد خاطــرات، تجــارب، موضوعــات و رویدادهــای شــخصی 
ــه  ــه ب ــن حافظ ــود. ای ــوط می ش ــرد مرب ــتة ف ــی گذش زندگ
ــه »احســاس خــود« انســان مرکزیــت  عملکــرد و هم چنیــن ب
ــا را  ــخص دنی ــا ش ــود ت ــث می ش ــیده و باع ــجام بخش و انس
ــائل  ــده از مس ــارب کسب ش ــایه تج ــد و در س ــت دار ببین جه
ــری  ــری پیگی ــور مؤثرت ــش را به ط ــده اهداف ــین، در آین پیش
ــای  ــت رویداده ــرآورد واقعی ــتی، ب ــة سرگذش ــد. در حافظ کن
اظهــار شــده قبلــی امکان پذیــر اســت؛ رویدادهایــی کــه فــرد 
ــوده  ــاهده گر نب ــا مش ــته و تنه ــال داش ــور فع ــا حض در آن ه
ــد  ــان دادن ــکاران، نش ــی و هم ــعید اصفهان ــت )13(. پورس اس
کــه آمــوزش اختصاصی ســازی  حافظــة سرگذشــتی روش 
ــماعیلی  ــت )14(. اس ــردگی اس ــش افس ــرای کاه ــری ب مؤث
ــة  ــن حافظ ــه بی ــد ک ــود دریافتن ــش خ ــکاران، در پژوه و هم
سرگذشــتی در افــراد دارای نقــص در توانایــی شــناختی و 
کارکــرد اجرایــی ارتبــاط وجــود دارد )15(. مقایســة  اثربخشــی 
اختصاصی ســازی  آمــوزش  بــا  آگاهــی  ذهــن  آمــوزش 
ــاران  ــم هیجــان بیم ــناختی تنظی ــای ش ــر راهبرده حافظــه ب
نشــان  همــکاران،  و  فــرد  نــوری  توســط  همودیالیــزی 
حافظــه  اختصاصی ســازی  آمــوزش  از  می تــوان  کــه  داد 
تنظیــم  شــناختی  راهبردهــای  از  اســتفاده  افزایــش  در 
 .)16( بــرد  بهــره  همودیالیــز  تحــت  بیمــاران  هیجــان 
ــالالت در دوران  ــن اخت ــی از مهم تری ــردگی یک ــالل افس اخت
نوجوانــی می باشــد، بنابرایــن بررســی روش هــای درمانــی 
ــالل در  ــن اخت ــم ای ــش عالئ ــه کاه ــد ب ــه بتوان ــف ک مختل
ــا  ــت. ب ــژه ای اس ــت وی ــردد دارای اهمی ــر گ ــان منج نوجوان
اختصاصــی  آمــوزش  انجام شــده  بررســی های  بــه  توجــه 
حافظــة سرگذشــتی بــه  نــدرت در زمینــه ســالمت روان 

1 Depression
2 Emotion Regulation

3 Alexithymia
4 Autobi Memory Ographical
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و آسیب شناســی روانــی مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت. 
ــه  ــر ب ــد منج ــه بتوان ــر ک ــای مؤث ــی درمان ه ــن بررس بنابرای
کاهــش عالئــم ایــن اختــالل در نوجوانــان گــردد داری اهمیــت 
ــی  ــه مطالب ــه ب ــا توج ــن، ب ــژه ای اســت؛ بنابرای و ضــرورت وی
ــی  ــی بررس ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ــد، ه ــرح ش ــه مط ک
اثربخشــی آمــوزش اختصاصی ســازی حافظــة سرگذشــتی 
ناگویــی  و  هیجــان  تنظیــم  شــناختی،  توانایی هــای  بــر 
هیجانــی در دختــران نوجــوان افســرده شــهر یــزد بــود.

مواد و روش ها
روش پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه آزمایشــی بــا طــرح 
ــود  ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــری ب ــون- پیگی ــون- پس آزم پیش آزم
ــه  ــد. جامع ــام ش ــی 1399-1400 انج ــال تحصیل ــه در س ک
آمــاري ایــن پژوهــش، شــامل همــه نوجوانــان دختــر افســرده 
ســاکن در شــهر یــزد بــود )از آذر تــا بهمــن مــاه( بــود. نمونــه 
پژوهــش شــامل 26 نفــر از نوجوانــان دختــر افســرده غیربالینی 
)13 نفــر گــروه آزمایــش و 13 نفــر گــروه کنتــرل( شــهر یــزد 
ــزد ناحیــه  ــه طــور تصادفــی از بیــن نواحــی ی ــد. ابتــدا ب بودن
یــک انتخــاب شــد. ســه مدرســه بــه طــور تصادفــی از ناحیــه 
یــک شــهر یــزد انتخــاب شــد و پرسشــنامه افســردگی بــک را 
ــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی،  بــه صــورت حضــوری و ب
ــط  ــره متوس ــردگی نم ــرات افس ــن نم ــد. از بی ــل کردن تکمی
مــالک انتخــاب نمونــه قــرار گرفــت کــه نمــره ای بیــن 20 تــا 
ــاده در دو  ــی س ــورت تصادف ــه ص ــد و ب ــامل می ش 28 را ش
گــروه آزمایــش و کنتــرل قــرار گرفتنــد. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه پژوهــش حاضــر در زمــان شــیوع کوویــد 19 انجــام شــده 
ــت  ــه صــورت مجــازی انجــام گرف ــوزش ب ــن آم اســت، بنابرای
ــکای  ــای اس ــق فض ــه از طری ــه دو روز در هفت ــوری ک ــه ط ب
ــه  ــت. الزم ب روم بصــورت گروهــی آمــوزش صــورت مــی گرف
ذکــر اســت کــه آزمون هــای پژوهــش نیــز بــه صــورت آنالیــن 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــه ب ــروه نمون ــوزان گ ــد و دانش آم ــی ش طراح
ــد  ــال ش ــا ارس ــرای آنه ــه ب ــی ک ــق لینک ــرم از طری ــوگل ف گ
بــه پرسشــنامه ها پاســخ دادنــد. معیارهــاي ورود بــه پژوهــش 
عبــارت بــود از: 1ـ رضایــت فــرد بــراي مشــارکت در جلســات 
تــا انتهــاي درمــان 2ـ عــدم وجــود عالئــم ســایکوز5 و اختــالل 
متوســط.  ســطح  در  افســردگی  دارای  3ـ  شــدید  روانــي 
ــدم  ــود از: 1ـ ع ــارت ب ــز عب ــاي خــروج از پژوهــش نی معیاره
همــکاري فــرد تــا انتهــاي درمــان 2- وجــود بیمــاري جســمي 
کــه مانــع مشــارکت فعــال در درمــان گردد 3ـ مشــخص شــدن 
ــاد  ــا اعتی ــایکوز ی ــالالت شــدید روان پزشــکی و س ــم اخت عالئ
ــالل و بي نظمــي در  ــان 4ـ ایجــاد اخت ــواد در طــي درم ــه م ب
ســاعات ورود بــه جلســات آنالیــن 5ـ غیبــت مکــرر)3 جلســه( 

در  شــدید  برون ریــزي  رفتــار  6ـ  درمــان  دوره  طــول  در 
ــي  ــا بي توجه ــی ی ــونت کالم ــورت خش ــان به ص ــات درم جلس
7- وجــود عالئــم افســردگی شــدید در طــی جلســات درمانــی.

ــش، 4  ــام پژوه ــس از اتم ــی پ ــول اخالق ــت اص ــت رعای جه
ــای  ــق فض ــن از طری ــورت آنالی ــم بص ــاعت ونی ــه 1س جلس
ــام  ــز انج ــرل نی ــروه کنت ــرای گ ــه ب ــن مداخل ــکای روم ای اس
ــرای  ــدف از اج ــدا ه ــش، ابت ــن پژوه ــرای ای ــرای اج ــد. ب ش
ــا  ــت آن ه ــرح و رضای ــدگان ش ــرکت کنن ــرای ش ــق ب تحقی
آن هــا  بــه  و  شــد  جلــب  ارزیابی هــا  در  شــرکت  بــرای 
اطمینــان داده شــد کــه اطالعــات استخراج شــده و نــام 
آن هــا، بصــورت محرمانــه اســت. افــرادی در مطالعــه پذیــرش 
شــدند کــه عالقــه و تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه را 
داشــتند. ارزیابی هــا فاقــد هرگونــه ضــرری بــرای فــرد بودنــد 
ــرکت کنندگان در  ــرای ش ــه ای ب ــارج و هزین ــه مخ و هیچ گون
ــل  ــرد مای ــات، ف ــل جلس ــه در خل ــتند؛ درصورتی ک ــر نداش ب
ــد. ــل نمی آم ــه عم ــی ب ــود، ممانعت ــکاری نب ــة هم ــه ادام ب

ابزارهای پژوهش
ــز  ــط گرات ــاس توس ــن مقی ــی: ای ــی هیجان ــاس نظم بخش مقی
ــه طراحــی شــد.  ــب 36 گوی ــر6 در ســال 2004 در قال و روئم
ــخ های  ــرش پاس ــه )پذی ــش مؤلف ــنامه دارای ش ــن پرسش ای
ــی،  ــه، آگاهــی هیجان ــرل تکان ــد، کنت ــار هدفمن ــی، رفت هیجان
ــوح  ــی و وض ــی هیجان ــای نظم بخش ــه راهبرده ــی ب دسترس
هیجانــی( می باشــد. نمره گــذاری پرسشــنامه بــر اســاس 
طیــف لیکــرت پنــج درجــه ای از خیلــی بــه نــدرت )1( 
تــا تقریبــاً همیشــه )5( می باشــد. نمــره باالتــر در ایــن 
پرسشــنامه بــه معنــای توانایــی بیشــتر فــرد در تنظیــم کــردن 
هیجانــات خــود اســت.گراتز و روئمــر، روایــی پرسشــنامه را بــا 
ــد و  ــرار دادن ــی مــورد تأییــد ق اســتفاده از روش تحلیــل عامل
ــد )17(. در  ــه دســت آوردن پایایــی ایــن پرسشــنامه را 0/93 ب
ایــران نیــز بشــارت، در پژوهشــی روایــی پرسشــنامه را مــورد 
ــا اســتفاده از  ــی مؤلفه هــای آن را ب ــد و پایای ــرار دادن ــد ق تأیی
ــد )18(. ــزارش کردن ــا 0/88 گ ــن 0/86 ت ــاخ بی ــای کرونب آلف

مقیــاس ناگویــی هیجانــی تورنتــو7: مقیــاس ناگویــی هیجانــی 
ــی  ــال 1994 طراح ــکاران در س ــی8 و هم ــط بگل ــو توس تورنت
ــاس  ــه زیرمقی ــؤالی اســت و س ــون 20 س ــک آزم ــه ی ــد ک ش
دشــواري در شناســایی احساســات، دشــواري در توصیــف 
ــت را در  ــدن در احساس ــق ش ــواری در عمی ــات و دش احساس
اندازه هــای پنــج  درجــه ای لیکــرت از نمــرة 1 )کامــاًل مخالــف( 
تــا نمــرة 5 )کامــاًل موافــق( می ســنجد. در ایــن مقیــاس نمــره 
بیشــتر می باشــد.  ناگویــی هیجانــی  باالتــر نشــان دهنده 

5 Psychosis
6 Gratz & Roemer

7 Torento
8 Bagli
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ــو  ــی تورنت ــی هیجان ــاس ناگوی ــنجی مقی ــای روان س ویژگی ه
ــت.  ــده اس ــد ش ــی و تأیی ــدد بررس ــای متع 20 در پژوهش ه
ــو-20،  ــی تورنت ــی هیجان ــاس ناگوی ــی مقی ــخة فارس در نس
ضرایــب آلفــاي کرونبــاخ بــراي ناگویــی هیجانــی کل و 
ــا 0/85 محاســبه شــد )19(. زیرمقیاس هــای آن بیــن 0/72 ت

ــای  ــنامه توانایی ه ــناختي: پرسش ــای ش ــنامه توانایی ه پرسش
ــد و  ــی ش ــال 1392 طراح ــی در س ــط نجات ــناختي توس ش
دارای 30 ســؤال می باشــد کــه توانایی هــای شــناختی را 
در هفــت عامــل )حافظــه، کنتــرل مهــاري و توجــه انتخابــي، 
ــزی، توجــه پایدار،شــناخت اجتماعــي  ــری، برنامه ری تصمیم گی
ــد.  ــرار می ده ــی ق ــورد ارزیاب ــناختي( م ــری ش و انعطاف پذی
نمره گــذاری پرسشــنامه بــر اســاس طیــف لیکــرت پنــج 
درجــه ای از تقریبــاً هرگــز )1( تــا تقریباً همیشــه )5( می باشــد. 
ــای  ــان دهنده توانایی ه ــر نش ــره باالت ــنامه نم ــن پرسش در ای
ــر می باشــد. نجاتــی، در پژوهــش خــود روایــی  شــناختی باالت
ــنامه  ــی پرسش ــرار داد و پایای ــد ق ــورد تأیی ــنامه را م پرسش
ــت  ــه دس ــاخ، 0/834 ب ــای کرنب ــتفاده از روش آلف ــا اس را ب
ــود )20(. ــی می ش ــوب ارزیاب ــیار مطل ــطح بس ــه در س آورد ک
حافظــۀ  اختصاصی ســازی  آمــوزش  پروتــكل 

شــتی گذ سر

آمــوزش اختصاصی ســازی حافظــة سرگذشــتی، طــی 6 جلســه 
1 ســاعته، هفتــه  ای دو بــار بــر روی گــروه آزمایــش اجــرا شــد. 
ــاه  ــی دو م ــة زمان ــه فاصل ــج ب ــداری نتای ــی پای ــت بررس جه
ــوزش  ــرای آم ــد. ب ــام ش ــری انج ــوزش، دوره پیگی ــس از آم پ
دســتورالعمل  از  سرگذشــتی  حافظــة  اختصاصی ســازی 
ــوزش اختصاصی ســازی حافظــه مکــس ول9 اســتفاده  شــد  آم
)21(. بســته ی آمــوزش  اختصاصی ســازی حافظــة سرگذشــتی 
ــه گام  ــای گام ب ــاس راهنم ــر اس ــی ب ــات آموزش ــامل  جلس ش
برنامــة آموزشــی اختصاصی ســازی حافظــة رویدادهــای خــاص 
 اســت  کــه  نخســتین بــار  باهــدف  کمــک  بــه  افســردگی بــرای 
ــراردادن   ــدف  ق ــور ه ــتی و به منظ ــرات سرگذش ــی خاط بازیاب
ایــن  شــد .  طراحــی  حافظــه   و اصــالح  بیش کلی گرایــی 
جلســات از 4 تــا 6 جلســه  یک ســاعته و  مــدت یــک روز در هفتــه 

ــا حــدود 3 تــا 10 شــرکت کننده پیشــنهاد  ــرای گروه هایــی ب ب
گردیــد کــه دربرگیرنــده ی تمرین هــا و  تکالیــف بــه یــادآوردن 
ــج  ــداری نتای ــی پای ــت بررس ــد. جه ــاص می باش ــرات خ خاط
ــری  ــوزش، دوره پیگی ــس از آم ــاه پ ــی دو م ــة زمان ــه فاصل ب
انجــام شــد. جهــت بررســي اعتبــار و روایــي پروتــکل آمــوزش 
اختصاصی ســازی حافظــه مکــس ول    )2016( در ایــن مرحلــه 
پروتــکل درمانــي موجــود را بــه همــراه یــک فــرم نظرســنجي 
ــدی  ــاس درجه بن ــا مقی ــوای هــر جلســه ب ــه اهــداف و محت ک
)کامــاًل  مناســب تــا حــدی مناســب، نامناســب( بــه چهــار نفــر 
از متخصصیــن روان شناســی ارائــه شــد  و نظــرات آن هــا اخــذ 
و بــه شــیوه ضریــب همبســتگي، توافــق بیــن نظــرات، ارزیابــي 
و محاســبه شــد.  جهــت ارزیابــي محتوایــي پروتــکل درمانــي، 
پنــج نفــر از اســاتید متخصــص در حــوزه روان شناســی برنامــه 
درمــان را بــا توجــه بــه هدف هــای ارائه شــده، پروتــکل 
زمینــه  در  ارزیابــی  پنــج متخصــص  ارزیابــي کردنــد.  را 
کارایــی پروتــکل بــه تفکیــک جلســات، صــورت گرفــت. 
ــرا  ــاده اج ــي آم ــکل درمان ــل پروت ــن  مراح ــام ای ــس از انج پ
ــت. ــده اس ــدول 1 آم ــی در ج ــات درمان ــه جلس ــد. خالص ش

آمــار  روش هــای  از  هــا  داده  تحلیــل  و  تجزیــه  بــرای 
از  و  اســتاندارد  انحــراف  و  میانگیــن  نظیــر  توصیفــی 
روش هــای آمــار اســتنباطی شــامل تحلیــل کواریانــس 
اســتفاده شــد. داده هــا بــه وســیله نــرم افــزار تحلیــل 
آمــاری SPSS-22 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

یافته ها
در پژوهــش حاضــر 26 نفــر از نوجوانــان دختــر افســرده شــهر 
یــزد در دامنــه ســنی 15 تــا 17 ســال شــرکت داشــته اند. در 
ایــن پژوهــش بــراي تحلیل داده هــا از میانگیــن، انحــراف معیار 
و بــراي تعییــن اثربخشــي مداخلــه از آزمون تحلیــل کوواریانس 
ــس  ــل کوواریان ــتفاده از تحلی ــور اس ــه منظ ــد. ب ــتفاده ش اس
ابتــدا مفروضه هــاي آن مــورد بررســي قرارگرفــت. نتایــج 
آزمــون شــاپیرو- ویلــک نشــان داد کــه توزیــع داده هــا در مورد 
همــه متغیرهــا نرمــال می باشــد. آزمــون لویــن نیــز نشــان داد 
کــه برابــری واریانس هــا در مــورد تمــام متغیرهــا در دو گــروه 

9 Maxwell

جدول 1- خالصه جلسات آموزش اختصاصی سازی حافظة سرگذشتی
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رعایــت شــده اســت. نتایــج شــاخص های توصیفــی متغیرهــای 
پژوهــش بــه تفکیــک گروه هــا در جــدول 2 ارائــه شــده اســت. 
ــر اســاس اطالعــات جــدول 2، بررســی میانگیــن و انحــراف  ب
پیش آزمــون،  در  گــروه  تفکیــک  بــه  متغیرهــا  معیــار 
نمــرات  کــه  می دهــد  نشــان  پیگیــری  و  پس آزمــون 
متغیرهــای توانایــی شــناختی و تنظیــم هیجــان در دوره هــای 
ایــن  پیش آزمــون  بــه  نســبت  پیگیــری  و  پس آزمــون 
متغیرهــا در گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه کنتــرل افزایــش 
ــی در  ــی هیجان ــرات ناگوی ــا نم ــت؛ ام ــته اس ــی داری داش معن
ــت. ــته اس ــی داش ــل توجه ــش قاب ــون کاه ــه پس آزم مرحل

)آزمــون  متغیــره  چنــد  آزمون هــای   3 جــدول  نتایــج 
ــروه  ــان و گ ــل زم ــر متقاب ــه اث ــان داد ک ــی( نش ــر پیالی اث
نتیجــه  تمــام متغیرهــا معنــادار می باشــد. در  در مــورد 
می باشــد. معنــادار  متغیرهــا  تمامــی  بــر  آمــوزش  اثــر 

نتایــج جــدول 4، تحلیــل اندازه گیــری مکــرر نشــان می دهــد 
اثــر زمــان در مــورد متغیرهــای پژوهــش معنــادار نمی باشــد؛ 
بنابرایــن صرف نظــر از گــروه )آزمایــش و کنتــرل( بیــن 
ــون  ــون، پس آزم ــف در پیش آزم ــای مختل ــن متغیره میانگی
و پیگیــری تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد. نتایــج نشــان داد 
ــادار  ــا معن ــه متغیره ــروه در هم ــان و گ ــن زم ــل بی ــر تعام اث

جدول 2- میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در زمان های مختلف به تفکیک گروه

جدول3- آزمون های چند متغیره )آزمون اثر پیالیی( جهت بررسی متغیرهای پژوهش

جدول 4- نتایج تحلیل اندازه گیری مکرر جهت تعیین اثربخشی آموزش حافظة سرگذشتی بر توانایی های شناختی، تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی
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ــروه  ــن دو گ ــه بی ــت ک ــدان معناس ــه ب ــن یافت ــد؛ ای می باش
آزمایــش و کنتــرل در دوره هــای زمانــی مختلــف تفــاوت 
معنــی داری وجــود دارد. همچنیــن نتایــج نشــان داد اثــر گــروه 
در مــورد متغیــر تنظیــم هیجــان معنــادار می باشــد؛ بنابرایــن 
صرف نظــر از دوره هــای زمانــی مختلــف بیــن میانگیــن دو گروه 
از نظــر متغیــر تنظیــم هیجــان تفــاوت معنــی داری وجــود دارد.

بحث و نتیجه گیری
آمــوزش  اثربخشــی  مقایســه  حاضــر،  پژوهــش  هــدف 
اختصاصی ســازی حافظــة سرگذشــتی بــر توانایــی شــناختی و 
تنظیــم هیجــان و ناگویــی هیجانی دختــران افســرده غیربالینی 
ــوزش  ــه آم ــت مداخل ــای تح ــرات گروه ه ــن نم ــود. میانگی ب
ــری  ــون و پیگی ــه پس آزم ــه در مرحل ــازی حافظ اختصاصی س
ــر  ــور تغیی ــای مذک ــرل در متغیره ــروه کنت ــا گ ــه ب در مقایس
محسوســی داشــت. ایــن پژوهــش همســو بــا ســایر پژوهش هــا 
ــر  ــوزش اختصاصی ســازی حافظــة سرگذشــتی ب در جهــت آم
توانایــی شــناختی و تنظیــم هیجــان و ناگویــی هیجانــی بــود 
)16 ،15 ،13(. دربــاره آمــوزش اختصاصی ســازی حافظــه 
بــر راهبردهــای شــناختی تنظیــم هیجــان نوجوانــان افســرده 
ــا خــارج از کشــور یافــت نشــد و  هیــچ پژوهشــی در داخــل ی
تنهــا معظمــی و همــکاران )22( در مطالعــه ای بــر دانشــجویان 
نشــان دادنــد کــه ایــن آمــوزش بــر افســردگی اثرگــذار اســت؛ 
ــه  ــم هیجــان در مرحل ــای تنظی ــر راهبرده ــری را ب ــی تأثی ول
ــج پژوهــش حاضــر  ــا نتای ــد کــه ب پس آزمــون مشــاهده نکردن
ــری، آمــوزش اختصاصی ســازی  ــه پیگی ناهمسوســت. در مرحل
حافظــه تنهــا بــر راهبردهــای تنظیــم شــناختی منفــی 
اثربخــش بــود کــه بــا پژوهــش حاضــر همخــوان اســت.

افســردگی اختاللــی کــه یــک عامــل بــه تنهایــی وقــوع آن را 
تبییــن نمی کنــد بلکــه در نتیجــه واکنــش متقابــل و پیچیــده 
علــل متعــددی از جملــه عوامــل زیســتی_ وراثتــی، اجتماعــی 
و روان شــناختی ایجــاد می شــود و تــداوم پیــدا می کنــد. 
بــودن  خــاص  کاهــش  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
حافظــة سرگذشــتی یــک ویژگــی شــناختی نشــان دهنده 
آســیب پذیری نســبت بــه افســردگی درگروه هــای غیــر بالینــی 
و یــک عامــل مهــم در تــداوم عالئــم افســردگی و پیش آگهــی 
.)15،  16( اســت  بالینــی  افســرده  درگروه هــای  ضعیــف 

ــود  ــی خ ــه زندگ ــوف ب ــواره معط ــتی هم ــه ی سرگذش حافظ
فــرد اســت. رویدادهــای سرگذشــتی پــس از کدگــذاری 
ــه  ــوع حافظ ــن ن ــود. ای ــت می ش ــدت ثب ــه ی بلندم در حافظ
به صــورت خــودکار عمــل نمی کنــد. نشــانه های رویــدادی 
و معنایــی، ســرنخی را در گذشــته ی فــرد فعــال کــرده 

ــار  ــی را از انب ــره ی خاص ــا خاط ــداد ی ــخص روی ــپس ش و س
ــه  ــن حافظ ــد. ای ــی می کن ــود بازیاب ــتی خ حافظــه ی سرگذش
ــا رویدادهــای زندگــی گذشــته ی  ــه طــور مســتقیم ب چــون ب
افــراد ارتبــاط دارد، بــه احســاس ها و افــکار مرتبــط بــا زمــان 
ــه ی  ــن رابط ــت؛ بنابرای ــته اس ــز وابس ــاص نی ــداد خ آن روی
بــا  بیــن حافظــه ی سرگذشــتی  تنگاتنــگ و مســتقیمی 
ــود  ــان وج ــول زم ــرد در ط ــر ف ــای ه ــداره و هیجان ه خودپن
دارد )13(. در تبییــن اثربخشــی آمــوزش اختصاصی ســازی 
ــی، اشــخاص افســرده  ــر ناگویــی هیجان حافظــة سرگذشــتی ب
بــه دلیــل خلــق منفــی و ســوگیری در پــردازش اطالعــات نــه 
ــه طــور اختصاصــی  ــی خاطــرات سرگذشــتی ب ــا در بازیاب تنه
ــل  ــه معض ــوند، بلک ــی می ش ــکلی گرای ــکل بی ش ــار مش دچ
بازیابــی و حــل مســئله، آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 
و ســبب شــده کــه راه حل هــای کمتــر مؤثــری را تولیــد 
احســاس های  و  معــرض خاطره هــا  در  قرارگیــری  کننــد. 
ــده  ــه طــور کوتاه مــدت نگران کنن ــده حتــی اگــر ب ناراحت کنن
و ناخوشــایند باشــد، بــا منافــع بلندمدتــی بــرای ســالمت روانی 
فــرد همــراه اســت )23(. کاهــش خاطــرات خــاص منجــر بــه 
ــه رو شــدن  ــد از روب ــف می شــود. بع ــی ضعی ــردازش هیجان پ
ــاص  ــیوه ای خ ــه ش ــار ب ــر و گفت ــی، تفک ــه ای منف ــا حادث ب
دربــاره ی چنیــن تجربــه ای، راهــی آســان بــرای رویارویــی بــا 
ــش  ــا افزای ــی اســت. ب ــه ی منف ــی تجرب ــردازش هیجان آن و پ
ــری،  ــخوار فک ــش نش ــرات و کاه ــادآوری خاط ــر ی ــز ب تمرک
ــی  ــی هیجان ــا و ناگوی ــر هیجان ه ــیدن ب ــم بخش ــلط و نظ تس
ــن  ــویه بی ــه دوس ــل رابط ــه دلی ــن ب ــود. همچنی میســر می ش
ــا  ــاز ب ــرده س ــخوارهای افس ــه و نش ــی حافظ ــکلی گرای بی ش
ــزان  ــتی از می ــة سرگذش ــدن حافظ ــی ش ــش اختصاص افزای
ــد  ــود می یاب ــم هیجــان بهب نشــخوار کاســته می شــود و تنظی
ــی  ــی جز ئ ــش بازیاب ــال افزای ــه دنب ــر، ب ــرف دیگ )14(. از ط
خاطــرات و تصاویــر گذشــته، بهبــود توانایــی تصــور آینــده بــه 
ــی  ــی هیجان ــود ناگوی ــوع بهب ــن موض ــه ای ــد ک ــود می آی وج
ــه همــراه دارد. در تبییــن اثربخشــی آمــوزش  ــرد ب ــرای ف را ب
ــناختی  ــی ش ــر توانای ــتی ب ــة سرگذش ــازی حافظ اختصاصی س
می تــوان گفــت کــه بــا افزایــش بازیابــی اختصاصــی خاطــرات 
ــی  ــع اطالعات ــه مناب ــتر ب ــر و بیش ــتیابی جزئی ت ــکان دس ام
حافظــه فراهــم می شــود. در نتیجــه، تولیــد راه حل هــای 
ــت  ــا موقعی ــب ب ــاص متناس ــات خ ــا جزئی ــراه ب ــر هم مؤث
ــل  ــود در تعدی ــه خ ــه نوب ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــش می یاب افزای
ــزی،  ــه انتخابی،تصمیم گیری،برنامه ری ــاری و توج ــرل مه کنت
توجــه پایــدار، شــناخت اجتماعــی و انعطاف پذیــری شــناختی 
ــی  ــش بازیاب ــال افزای ــه دنب ــن ب ــت. همچنی ــر اس ــد تأثی واج
ــی  ــادآوری خاطــرات منف ــاب شــناختی از ی اختصاصــی، اجتن
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و هیجان هــای همــراه بــا خاطــرات کاهــش می یابــد. در 
نتیجــه، امــکان بررســی تجــارب منفــی و تلــخ گذشــته 
ــرد  ــرد ف ــت و عملک ــی موقعی ــت و منف ــوه مثب ــر وج از نظ
در آن شــرایط بــه وجــود می آیــد و جلوگیــری از تکــرار 
شکســت و عملکــرد ناموثــر قبلــی ممکــن می شــود )16(.

همچنیــن می تــوان گفــت نوجوانــی زمانــی اســت کــه 
داســتان زندگــی یــک شــخص ســاخته و یکپارچــه می شــود. 
ــای اتصــال رویدادهــای  ــه معن ــن ســاختن به طــور عمــده ب ای
گذشــته بــرای فهمیــدن خــود در زمــان حــال اســت. در 
حقیقــت در ایــن زمــان ترکیبــی از فرایندهــای زیســتی-

ــی  ــواع متفاوت ــه ان ــازد ک ــادر می س ــان را ق ــی نوجوان اجتماع
ــان  ــی( را هم زم ــببی و زمان ــی، س ــی موضوع ــجام )یعن از انس
ــکل دادن  ــرای ش ــان ب ــرار دادن خاطراتش ــم ق ــار ه ــا در کن ب
ــه  ــه ب ــی یکپارچ ــتان زندگ ــد و داس ــاد کنن ــود، ایج ــرح خ ط
وجــود بیاورنــد. افــراد بــا ترکیــب گذشــته، حــال و خودهــای 
ــود  ــه وج ــه ب ــی یکپارچ ــتان زندگ ــک داس ــده، ی ــور ش متص
ــی  ــه کس ــرد ب ــه ف ــد چگون ــح می ده ــه توضی ــد ک می آورن
ــک  ــن ی ــت و همچنی ــده اس ــل ش ــت تبدی ــون هس ــه اکن ک
حــس هدفمنــدی و معنــا داشــتن را نیــز بــه آینــده فرافکنــی 
ــه کــردن  ــه معنــی تجرب ــداوم خــود ب ــد. در حقیقــت ت می کن
یــک احســاس خــود پیوســته در طــول زمــان از طریــق یــک 
ــل داســتان زندگــی اســت )24(. ــی منظــم مث ــی ذهن بازنمای

ــه این کــه پژوهــش حاضــر در زمــان شــیوع کوویــد  با توجــه ب
19 انجــام شــد، متأســفانه گروه هــای مــورد بررســی بــا 
ــه  ــوزش ب ــه آم ــن ارائ ــد. همچنی ــراه بودن ــی هم ــت آزمودن اف

ــود.  ــه رو ب ــددی روب ــکالت متع ــا مش ــز ب ــازی نی ــکل مج ش
ــر  ــان دخت ــر روی نوجوان ــش ب ــه پژوه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــان  ــه نوجوان ــج ب ــم نتای افســرده انجــام شــده اســت، در تعمی
ــر  ــان دخت ــا نوجوان ــادی ی ــر ع ــان دخت پســر افســرده، نوجوان
ــن  ــرد؛ بنابرای ــاط ک ــد احتی ــی بای ــایر مشــکالت روان دارای س
ــان  ــر روی نوجوان پیشــنهاد می شــود پژوهش هــای مشــابهی ب
پســر افســرده نیــز انجــام شــود. همچنیــن می تــوان پژوهــش 
ــن  مشــابه ای را بصــورت حضــوری انجــام داد و نتیجــه را باای
پژوهــش کــه بصــورت مجــازی انجــام شــده مقایســه کــرد از 
دیگــر محدودیت هــا ایــن مــی باشــد کــه از آن جــا کــه طــول 
ــذا  ــود ل ــی محــدود )3 ماهــه( ب ــرات درمان ــری اث مــدت پیگی
بــه نظــر می رســد کــه پیگیــری در بلندمــدت جهــت بررســی 
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب ــی ضــروری باش ــرات درمان ــداوم اث ت
مطالعــه حاضــر کــه نشــان داد آمــوزش اختصاصی ســازی 
حافظــة سرگذشــتی موجــب افزایــش توانایی هــای شــناختی، 
تنظیــم هیجــان و کاهــش ناگویــی هیجانی در دختــران نوجوان 
افســرده شــده اســت؛ آمــوزش اختصاصی ســازی حافظــة 
ــخیص  ــرای تش ــاخصی ب ــوان ش ــد به عن ــتی می توان سرگذش
ــود و  ــرح ش ــردگی مط ــالل افس ــای اخت ــری پیامده و پیگی
اختصاصی ســازی  آموزشــی  مداخلــه  در طــرح  همچنیــن 
حافظــة سرگذشــتی بــرای ایــن اختــالل مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد. همچنیــن دوره حافظــة سرگذشــتی به نوجوانــان کمک 
می کنــد کــه بــا اتصــال رویدادهــای گذشــته بــه زمــان حــال، 
دریابنــد چــه کســی هســتند و بــه چــه کســی تبدیــل خواهنــد 
شــد و در نهایــت توانایــی شــناختی خــود را بهبــود می دهــد.

cognitive abilities is not related to higher adjustment. 
Nature Human Behaviour. 2019; 3(8): 867-84.

6. Amiri S, Ghasemi Nawab A, Jamali J. Comparison 
of positive and negative emotional regulation, 
cognitive ability and self-worth in gifted and normal 
adolescents. Psychometrics. 2019; 7(26): 109-21. 

7. Barthel AL, Hay A, Doan SN, Hofmann SG. Interpersonal 
emotion regulationa review of social and developmental 
components. Behaviour Change. 2018; 35(4): 203–16.

8. Zhang H, Fan Q, Sun Y, Qiu J, Song L. A 
Study of the Characteristics of Alexithymia and 
Emotion Regulation in Patients with Depression. 
Shanghai Arch Psychiatry. 2017; 29(2): 95-103.

9. Lemche E, Brammer MJ, David AS, Surguladze 
SA, Phillips ML, Sierra M. Interoceptive–
reflective regions differentiate alexithymia 
traits in depersonalization disorder. Psychiatry 
Research: Neuroimaging. 2013; 214(1): 66-72.

10. Edwards CJ, Garet, PA, Hardy A. Remembering the 
past to live better in the future: A feasibility randomised 
controlled trial of memory specificity training for motiva-

1. Rezaeifar N, Dosti Y, Mirzaeian B. The 
effectiveness of psychotherapy based on interaction 
behavior analysis on marital intimacy and 
sexual satisfaction of women with nonclinical 
depression. Psychiatric Nursing. 2019; 6(1): 35-42.

2. Rock PL, Roiser JP, Riede WJ, Blackwell AD. 
Cognitive impairment in depression: a systematic review 
and meta-analysis. Psychol Med. 2014; 44(10): 2029–40.

3. Basharpoor S, Ahmadi S, Molavi P, Heidari F. 
Comparing the Absolute Power of Brain Waves 
in the Frontal Area among People with Major 
Depressive Disorder, Obsessive-Compulsive 
Disorder and Normal. The Neuroscience 
Journal of Shefaye Khatam. 2021; 9 (3): 45-54. 

4. Amiri S, Ehtesham Zadeh P, Hafezi F, Borna M R. 
Comparison of the Effectiveness Behavioral Activation 
Treatment Therapy and Acceptance and Commitment 
Therapy on Executive Functions of Learning 
the Rules, Inhibiting Impulsivity, and Flexibility 
in Patients with Depression. The Neuroscience 
Journal of Shefaye Khatam. 2021; 9 (2): 68-78.

5. He JC, Cote S. Self-insight into emotional and 

منابع

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sh

ef
a.

10
.4

.6
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                               8 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.10.4.62
https://shefayekhatam.ir/article-1-2282-en.html


دوره دهم، شماره چهارم، پاييز 1401

7070

of emotion regulation and dysregulation: development, 
factor structure, and initial validation of the difficulties 
in emotion regulation scale. J Psychopathology 
and Behavioral Assessment. 2004; 26(1): 41-54.

18. Besharat ME. Motion regulation scale. 
Behavioral Thought. 2018; 12(47): 87-97.

19. Bagby RM, Taylor GJ, Parker JDA. The 
twenty-item Toronto Alexithymia scale—II. 
Convergent, discriminant, and concurrent validity. 
J Psychosomatic Research. 1994; 38(1): 33-40.

20. Nejati V. Cognitive ability questionnaire: 
design and evaluation of psychometric properties. 
Cognitive Science News. 2014; 15(2): 11-9. 

21. Maxwell K, Callahan JL, Holtz P, Janis BM, 
Gerber MM, Connor DR. Comparative study 
of group treatments for posttraumatic stress 
disorder. Psychotherapy. 2016; 53(4): 433-45. 

22. Moazzami A, Neshat Doost HT, Tavakoli M. 
Comparison of the effectiveness of Lyubomirsky happiness 
education and storytelling specialization on creation 
and cognitive adjustment of depressed girl students 
[dissertation]. Isfahan,Iran: Isfahan University; 2016.

23. Zare H, Esmaeili M. Retrieval memories of 
outobiographical memory and its Relationship 
with Problem- solving in Depressive and 
Anxious Individuals. JCP. 2017; 5(3): 21-30. 

24. Bluck S, Liao HW. I was therefore I am: 
Creating self-continuity through remembering 
our personal past. The International J 
Reminiscence and Life Review, 2013; 1(1): 7-12.

tion in psychosis. Journal of Behavior Therapy and 
Experimental Psychiatry. 2020. 4(7): 52-69. 101564.

11. Rezaei F, Karimi F, Afshari A, Hosseini-Ramaghani 
N. The correlation between alexithymia and anxiety, 
depression in asthma. Feyz 2017; 21(2): 178-87.

12. Lotfi P, Davoodi A, Salehi A. The Effectiveness 
of Cognitive Rehabilitation on Symptoms and 
Executive Functions (Planning and Problem Solving) 
in Children with Attention- Deficit/ Hyperactivity 
Disorder. Shefaye Khatam. 2021; 9(4): 21-30.

13. Martens K, Barry T. J, Takano K, Onghena P, Raes F. 
Efficacy of online Memory Specificity Training in adults 
with a history of depression, using a multiple baseline 
across participants design. Internet Interventions, 100259. 

14. Poursaeed Esfahani M, Tavakoli M, Neshat Doost 
H. The effect of autobiographical memory specialization 
training on depression and shared rumination in depressed 
students. Cognitive Science News. 2021; 22(1): 25-35.

15. Esmaeli M, Zare H, Alipor A, Oraki M. Modeling the 
Relationship Between Impairment of Executive Function 
on problem-solving strategies in major depressed patient: 
The mediating role of overgeneral autobiographical 
memory. Neuropsychology. 2018; 4(12): 45-60.

16. NouriFard M, Neshat Doost H, Sajjadian O. 
Comparison of the effectiveness of mindfulness 
training with narrative memory specificity training on 
cognitive emotion regulation strategies of hemodialysis 
patients. Disability studies. 2020; 3(2): 46-56.

17. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sh

ef
a.

10
.4

.6
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.10.4.62
https://shefayekhatam.ir/article-1-2282-en.html
http://www.tcpdf.org

