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 چکیده

 بر: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر القای تجارب هیجانی مقدمه

کارکردهای اجرایی توجه و حافظه کاری با نگاه به طیف افسردگی بود. 

 تهراننفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی  113ی اول : در مرحلهروش

( BDI-IIافسردگی بک ) دوم پرسشنامه تصادفی از طریق نسخه صورتبه

استاندارد  zنفر از افرادی که نمرات  91غربال قرار گرفتند و سپس مورد 

کسب کرده بودند  -5/1تر از + و یا برابر یا پایین5/1از  برابر یا بالاتر

بعدی پژوهش دعوت شدند.  گروه نمونه انتخاب و به مرحله عنوانبه

 .انفرادی در سه مرحله مورد آزمایش قرار گرفتند طوربهها سپس آن

توجه و حافظه  های اجراییکارکردی اول مربوط به فعالیت پایه رحلهم

ی بعدی های هیجانی بود و دو مرحلهقطعه فیلم کاری قبل از مشاهده

شامل  شدهانتخابهای هیجانی فیلم قطعهی از مشاهدهآزمایش نیز بعد 

: نتایج نشان داد هایافتهقطعه فیلم هیجانی مثبت و منفی صورت گرفت. 

تواند بدون در نظر گرفتن اثر اصلی گروه ه القای تجارب هیجانی میک

چنین نتایج مربوط به حافظه یر قرار دهد. همتحت تأثعملکرد توجه فرد را 

کاری نشان داد که عملکرد دو گروه در شرایط هیجانی مختلف، تفاوت 

 های پژوهش حاضر،: با توجه به یافتهگیرینتیجهدارند.  باهممعناداری 

یر قرار تأثعملکرد توجه ممکن است در شرایط شدیدتر افسردگی تحت 

یر تأثیک کارکرد اجرایی تحت  عنوانبهگیرد و عملکرد حافظه کاری 

افسردگی ممکن است دچار نقص شود که این امر انتخاب و پردازش 

 سازد.سریع اطلاعات جهت انجام تکلیف را با مشکل مواجه می
 

جارب هیجانی، عملکرد توجه، حافظه فعال، طیف القای ت واژگان کلیدی:

 .افسردگی

 

Abstract 

Introduction: The present study aimed at investigating the 

effect of emotional experience induction on the executive 

functi of attention and working memory with regard to 

depressive continumm. Method: In the first stage 449 

students of Kharazmi university of Tehran were randomly 

screened by means of second version of the beck 

depression inventory (BDI-II  ( and then 34 of them who 

had obtained equal or up to +1/5 and equal or lower than   

-1/5 standard z score were selected as the sample group 

and were invited to next stage of the research. Then, they 

were examined individually in three steps. The first stage 

was related to the basic activity of the executive functions 

of the attention and working memory before watching 

emotional movies and the next two stages of the 

experiment were conducted after watching the selected 

emotional movies including positive and negative 

emotional movies. Findings: The finding indicated that 

emotional experience induction can affect attention 

without the main effect of group. Besided, results related 

to the working memory showed that the performance of 

the two groups in different emotional situations has 

significant difference. Conclusion: Regarding the results 

of the present study, attention maybe affected under more 

severe concitions of depression and working memory 

performance, as an executive function, maybe impaired 

under the influence of depression. This makes it difficult to 

select and process information quickly for performing the 

task. 

KeyWords: Emotional Experience Induction, Attention, 

Working Memory, Executive Functions and Depressive 

Continumm. 
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 مقدمه

بحث ارتباط بین هیجان و شناخت ریشه در 

در  اگرچهمبحث جالب و قدیمی دارد. امروزه 

ی رابطه بین شناخت و هیجان مورد نحوه

لیکن رابطه بین شناخت هایی وجود دارد، اختلاف

 بر اساساست.  شدهشناختهو هیجان به رسمیت 

( دو نوع ذهن وجود دارد: ذهن 1331) 1دوکسلی

ها اطلاعات لازم را هیجان و ذهن هیجانی. شناختی

آورند و ذهن برای ذهن شناختی فراهم می

دادهای هیجانی را ارزیابی و به  درونشناختی 

 (.1911گیرد )رمضانی، مرادی و احمدی، کار می

مباحثی که در ادبیات پژوهشی مطرح  یکی از

های هیجانی بر یر اختلالتأثاست چگونگی 

حافظه و توجه است  ازجملهکارکردهای شناختی 

(. این 1331، 4لئود و متیوس، مک3، واتز2)ویلیامز

دو ذهن به لحاظ عصبی هم ارتباطات تنگاتنگی 

دارند، یعنی اطلاعات قبل از ورود به  باهم

کنند. به کرتکس از فیلتر دستگاه کناری عبور می

عبارتی اطلاعات قبل از ورود به بخش جلویی 

واکنش هیجانی ایجاد  مغز برای پاسخ منطقی

بنابراین، ؛ (2005، 5کنند )برادبری و گراوزمی

زیاد اطلاعات هیجانی  احتمالبهتوان گفت که می

نسبت به اطلاعات غیر هیجانی بیشتر رمزگذاری و 

، 6شوند )میکلی استینمتز و کینسینگرپردازش می

بنابراین، انواع متفاوتی از فرایندهایی که با ؛ (2010

اند موفق اطلاعات هیجانی گره خوردهکدگذاری 

مثال، ادراکی، حافظه کاری،  عنوانبهوجود دارد )

                                                           
1. LeDoux 
2. Williams 

3. Watts 
4. MacLeod & Mathews 
5. Bradberry & Greaves 

6. Mickley Steinmetz & Kensinger 

 ،توجه معمایی و غیره( )میکلی استینمتز و همکاران

 بهیک کارکرد شناختی که  عنوانبه(. توجه 2010

شود اشاره به اندازی میحافظه فعال راه واسطه

کلیف توانایی تمرکز منابع پردازشی بر روی یک ت

دارد، توانایی که نیازمند تمرکز آگاهانه و کنترل 

توجه اشاره  اگرچه(. 1310، 7اجرایی است )جیمز

، 8به پردازش آگاهانه و قصدمند دارد )کوهن

؛ به نقل 1331، 10یانتیس؛ 2005، 9؛ رنسینک2005

(، تخصیص 2010از میکلی استینمتز و همکاران، 

ه هدایت تواند توسط فرایندهای پیش توجتوجه می

و  مؤثر صورتبهکه زیر آستانه آگاهی  شوند

ها سوگیرانه نسبت به آن صورتبهخودکار 

؛ 2005اند عمل کنند )کوهن، اختصاص داده شده

؛ به نقل از میکلی استینمتز و 2000رینسینک، 

توانند به برخی (. این فرایندها می2010همکاران، 

ط یا ها اجازه دهند تا پردازش توجه را ضبمحرک

؛ به 1331و یانتیس،  11بندی کنند )اجتیتاولو

(. 2010نقل از میکلی استینمتز و همکاران، 

همچنین فرایندهایی وجود دارند که احتمالاً بر 

هستند.  مؤثرنگهداری توجه در این اطلاعات 

(، یا به دلیل 2001، 13گیونز و برانو ،12)سارتر

مشارکت که اشاره به توانایی  شکست در عدم

ی دیگری دارد یر توجه از یک گزینه به گزینهتغی

، 16، ورسچوئرو دی هاور15، کرامبز14)کاستر

                                                           
7. James 

8. Cohen 
9. Rensink 
10. Yantis 
11. Egeth 
12. Sarter 
13. Givens & Bruno 
14. Koster 
15. Crombez 
16. Verschuere, & De Houwer 
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(. یکی از ادعاهای قوی رویکردهای 2001

ی هیجانی هااختلالدرک و درمان شناختی برای 

شناسی روانی از یبآستوجه به این نکته است که 

طریق سوگیری و تحریف پردازش اطلاعات هیجانی 

ها است مشخص ظ این اختلالکه در خدمت حف

(. 1315 ،2، امری و گرینبرگ1شوند )بکمی

یجه، در مورد افسردگی، نشان داده شده است که درنت

افراد خلق افسرده را برای نشان دادن الویت ادراک 

کنند، توجه، یادآوری و تفکر درباره انتخاب می

اطلاعات منفی )مرتبط با افسردگی( در مقایسه با 

، پردازش سوگیرانه ازجملهمطالب  سایر انواع

زیادی باعث خواهد شد تا خلق افسرده  احتمالبه

تشدید شوند. متعاقباً سوگیری مرتبط با خلق بیشتر 

خودش را تشدید خواهد کرد بنابراین یک دور 

، تقوی، نیشات 3باطلی ایجاد خواهد شد )دالگیش

(. با این 2009دوست، مردای و سانتربوی و یال، 

نوع ویژگی برای پردازش سوگیرانه وجود  حال، دو

ها با برخی از دارد: نخست احتمالاً این سوگیری

تا سایر  های شناختی بیشتر در ارتباط هستندجنبه

ای با ها به عبارتی اختلالات متفاوت ارتباط ویژهجنبه

های مختلف شناختی دارند. دوم، در طیفسوگیری 

ب عاطفی در با انواع بخصوصی از مطال هاسوگیری

ارتباط هستند )مرتبط با افسردگی و مرتبط با تهدید( 

بخصوص برای برخی اختلالات نه سایر اختلالات 

 یت روانیفعال(. از طرفی 2009)دالگیش و همکاران، 

حرکتی افراد افسرده هم در اجزاء شناختی و هم در 

اجزاء حرکتی اغلب در یابد. یماجزاء حرکتی کاهش 

ی زمان واکنش است دربرگیرندهتکالیف تجربی 

                                                           
1. Beck 
2. Emery & Greenberg 
3. Dalgleish 

(. شواهد 2009، 5، اورت و گروندین4)سوینگی

دهند که زمان در افسردگی کند بالینی نشان می

گذرد، اما شواهد تجربی برای اختلال در قضاوت می

زمان تا حدودی نادر و متناقض هستند )هاوکینز، 

؛ به نقل از سوینگی و 1311فرنچ، کراوفورد و انلز، 

(. از طرف دیگر، کارکردهایی 2009، همکاران

ین ترمهم ازجملهاجرایی چون حافظه کاری 

ی است که در زندگی و شناختعصبکارکردهای 

های هوشی در خدمت انسان است )بارکلی، واکنش

ی شناختعصب، کارکردهای اجرایی درواقع (.1331

ساختارهای مهمی هستند که با فرایندهای مهم 

حافظه فعال مسئول کنترل شناختی مانند توجه و 

باشند )بارکلی، هوشیاری و تفکر در عمل می

 میان کارکردهای اجرایی، از (. براساس شواهد،1331

ترین بخش درگیر در اختلال حافظه کاری مهم

، بلومهادت و 7، اسلادو6افسردگی است )پپلوسی

(. افسردگی اکتساب، حفظ و بازیابی 2000، 8شارما

، 1311، 9گذارد )کاینر مییتحت تأثاطلاعات را 

؛ به نقل از پلوسی و 1312، 10وینگاتنر و سیلبرمن

(. افزون بر آن، اطلاعات مربوط به 2000همکاران، 

دهند که بیماران پایه نشان می روانشناسی عصب

یش اختلالات پرروانمبتلا به افسردگی اساسی 

مبتلا به  شناختی بیشتری نسبت به بیماران

یش یا افراد سالم در پرروانر اساسی غیافسردگی 

عینی مربوط به حافظه کاری، حافظه  هایآزمون

دهند حرکتی نشان می ـکلامی و سرعت روانی 

                                                           
4. Sevigny 
5. Everett & Grondin 
6. Pelosi 
7. Slade 
8. Blumhard & Sharm 
9. Caine 
10. Weingartner & Silberman 
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 ،5، کینا4، فلورس3، کیلر2، فلمینگ1)گومز

(. 2001، 7، سالواسون و اسچاتزبرگ6باتیستادی

دهند که ( نشان می2009) کنسینگر و کورکین

فعال  بر عملکرد حافظه های دیداری منفیمحرک

آورند. یمیر گذاشته و سرعت عملکرد را پایین تأث

منبع پردازش اطلاعات  عنوانبهحافظه کاری  درواقع

های اندوخته شده را با اطلاعات است که طرحواره

چنین هم (.2001دهد )رز و رامبیز، فعلی ارتباط می

فعال در هر دو  حافظهنشان داده شده است که 

امی و دیداری در بیماران افسرده با مشکل بخش کل

، 9هنریکسون ـ، تالیو 8مواجه هستند )کاستاندا

(. 2001، 11، سویساری و لونکاویست10مارتونن

مستقیم  طوربهآنکه یبهای صورت گرفته پژوهش

حافظه کاری را در افسردگی مورد مطالعه قرار دهند 

که اند فرایندهای شناختی را مورد بررسی قرار داده

در ارتباط با حافظه کاری هستند. مطالعاتی که در 

کاری در افراد افسرده صورت  حافظه رابطه با

، 12مثال کریستوفر عنوانبهاند متناقض هستند. گرفته

دهند که ( نشان می2005) 13دونالدگری و مک

ی جدحافظه کاری در افراد افسرده دچار آسیب 

امز، ، ویلی14شود و برخی دیگر مانند والشیم

دهند که (، نشان می2001، )16، بولمور و کیم15برامر

حافظه کاری در افراد افسرده دست نخورده باقی 

                                                           
1. Gomez 

2. Fleming 
3. Keller 
4. Flores 
5. Kenna 
6. DeBattista 

7. Solvason & Schatzberg 
8. Castaneda 
9. Tuulio-Henriksson 
10. Marttunen 
11. Suvisaari & Lönnqvist 
12. Hristopher 
13. Gary and MacDonald 
14. Walsh 
15. Brammer 
16. Bullmore   & Kim 

ی حافظه فعال در ماند. با توجه به نقش برجستهمی

چنین نقش یادگیری و کارکردهای اجرایی و هم

پردازش  ای که در انتخاب اطلاعات جهتبرجسته

چنین با هم (2000دارد )پلوسی و همکاران، 

ی افسردگی، افزون بر آن، با به شیوع گستردهتوجه 

توجه به نتایج متناقضی که در ارتباط با اختلال 

حافظه فعال در افسردگی و با عنایت به اینکه 

تواند عملکرد توجه های درونی افسردگی میحالت

و تخمین زمان را در افراد مبتلا به افسردگی تحت 

؛ به نقل از سوینگی 2001دین، یر قرار دهد )گرانتأث

(. پژوهش حاضر با هدف بررسی 2009و همکاران، 

ی اجرایی کارکردهایر القای تجارب هیجانی بر تأث

توجه و حافظه فعال با نگاه به طیف افسردگی 

 گیرد.صورت می

 القای یرتأث اول: سؤال پژوهش: سؤالات

تجارب هیجانی در عملکرد توجه افراد در طیف 

 گونه است؟افسردگی چ

القای تجارب هیجانی در عملکرد  یرتأث دوم: سؤال

 کاری در طیف افسردگی چگونه است؟ حافظه

 روش

های پژوهش حاضر با توجه به وجود گروه

ی مختلف و دستکاری متغیر مستقل در حیطه

گیرد. همچنین به لحاظ های تجربی قرار میطرح

های مختلط قرار ی طرحشناختی در مقولهروش

رد. در این مطالعه دو سطح مختلف هیجانی دا

شامل القای تجارب هیجانی منفی و القای تجارب 

متغیر مستقل اولیه )اصلی(  عنوانبههیجانی مثبت 

طیف افسردگی که شامل  در نظر گرفته شدند و

متغیر  عنوانبهعدم افسردگی و افسردگی بود 

کننده مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای یلتعد
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سته در این مطالعه عبارتند از: حافظه فعال و واب

 از پژوهش عبارتند این در آماری جامعهتوجه. 

کرج که در  خوارزمی دانشگاه دانشجویان کلیه

در مقطع کارشناسی،  39- 31سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه در حال 

نفر از  110تحصیل بودند. در مرحله اول 

تصادفی انتخاب شدند و  صورتبهدانشجویان 

پرسشنامه تجدید نظر شده بک  نسخه فارسی

(BDI-II ) که جهت سنجش شدت افسردگی

؛ به نقل 1313تدوین شده است )بک و همکاران، 

ها داده شد و تکمیل ( به آن1915جاه، از ترقی

نفر از دانشجویان که  91بعد  در مرحلهکردند. 

سشنامه پر برحسبها ی استاندارد آننمره

 نمرهیدنظر شده بک مساوی یا بالاتر از تجد

 z= -1 ازتر و مساوی یا پایین z= +1استاندارد 

ی بعد افراد بودند انتخاب شدند. در مرحله

های انتخاب شده در دو گروه دارای نشانه

های افسردگی همتا شدند. افسردگی و بدون نشانه

سپس ابتدا طی تماس تلفنی توسط پژوهشگر، 

ارائه بازخورد مناسب از نتیجه پرسشنامه ضمن 

تکمیل شده، افراد غربال شده به مرحله بعدی 

ها پژوهش دعوت شدند. در این مرحله آزمودنی

پس از کسب رضایت آگاهانه )با تکمیل فرم 

نامه( مجدداً پرسشنامه افسردگی بک رضایت

(BDI –II ) جهت کسب اطمینان مجدد به

ها ی بعد آزمودنیرحلهها ارائه شد. در مآزمودنی

مجدداً طی تماس تلفنی توسط پژوهشگر جهت 

ی اجرای پژوهش دعوت شدند و فعالیت پایه

های عملکرد توجه و حافظه فعال از طریق آزمون

مربوطه که در ادامه خواهند آمد سنجیده شدند و 

ی دیگر مربوط به القای مرحله در ادامه دو

ت صورتجارب هیجانی مثبت و منفی به

درمیان )برای یک آزمودنی نخست قطعه فیلم یک

هیجانی مثبت و بعد منفی و برای آزمودنی بعدی 

شد( نخست قطعه فیلم منفی سپس مثبت اجرا می

های مربوط به حافظه و توجه و به دنبال آن آزمون

درمیان یعنی برای آزمودنی نخست صورت یک)به

عدی حافظه فعال و برای آزمودنی ب ـآزمون توجه 

توجه( اجرا شد.  ـنخست آزمون حافظه فعال 

صورت ها بهها و ارائه قطعه فیلماجرای آزمون

درمیان با هدف از بین بردن اثر ترتیبی ناشی از یک

ها به شد. اجرای آزمونها اجرا میقطعه فیلم

های هیجانی در همراه مراحل ارائه قطعه فیلم

ی گرفت. بعد از ارائهشش مرحله صورت می

های هیجانی مثبت و منفی و قبل از قطعه فیلم

اجرای آزمون مربوط به حافظه فعال و توجه 

های هیجانی جهت سنجش ی فیلمپرسشنامه

شد. ظرفیت هیجانی دریافت شده از فیلم اجرا می

صورت انفرادی در دو گروه ها بهدرنهایت آزمون

دست آمده در دو صورت گرفت و نمرات به

 یسه قرار گرفتند.گروه مورد مقا

منظور ایجاد بهالقای تجارب هیجانی: 

هیجانی مثبت و منفی و القای تجارب  تجارب

های هیجانی ها، از قطعه فیلمهیجانی به آزمودنی

های ی اخیر پژوهشاستفاده شد. در چند دهه

گیری هیجان رشد بسیار چشم انجام شده در زمینه

عنوان م بهاستفاده از فیل داشته است. توسعه و

موازات بلوغ القای هیجان بهی فراخوانی و شیوه

وسیع دانش هیجان صورت گرفته است )روتنبرگ، 

(. تا 1911؛ به نقل از حسنی، 2001ری و گروس، 
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های هیجانی چند سال قبل، ثبت تجربی قطعه فیلم

نادر بود. در سال  هاو بررسی اعتبار و روایی آن

 12ی اری دربارههای هنجفیلپورت، داده 1339

حالت  1منظور فراخوانی ( بهn= 60قطعه فیلم )

هیجانی تدوین شده را ارائه نمود. در امتداد این 

( نیز با در نظر 1335مسیر، گروس و لوینسون )

های های مجزّا، دادههیجان هایدرگاهگرفتن 

( برای n= 494قطعه فیلم ) 11ی هنجاری درباره

ارائه کردند )به نقل از نوع هیجان را  1فراخوانی 

های اجرا (. اعتبار و روایی قطعه فیلم1911حسنی 

( مورد 1911شده در این پژوهش توسط حسنی )

تأیید قرار گرفته شده است. دستورالعمل القای 

هیجان در این پژوهش به این صورت بود: شما 

پس از مدتی قطعه فیلمی را مشاهده خواهید کرد. 

ت عادی به این قطعه فیلم صورلطفًا سعی کنید به

نگاه کنید همانند حالتی که در سینما یا خانه 

ی ی فیلم هستید. بعد از مشاهدهمشغول مشاهده

های مربوط ها توسط آزمودنی، آزمایشقطعه فیلم

به استروپ و حافظه وکسلر که در ادامه خواهند 

 آمد اجرا شدند.

 آزمون استروپآزمون استروپ کلاسیک: 

توسط رایدلی استروپ  1395سال  کلاسیک در

های اجرایی از قبیل بازداری برای ارزیابی کنش

مدل کلاسیک  ارائهشناختی ساخته شد. بعد از 

های ، تاکنون مدل1395سال  این آزمون در

گوناگون دیگری از این آزمون ساخته شده و 

 های کامپیوتریمورد استفاده قرار گرفته است. در مدل

با معنای همخوان )رنگ کلمه  هایآزمون، کلمه

)رنگ  های ناهمخوانکلمه یکسان است( و کلمه

 صورتبهکلمه با معنای کلمه یکسان نیست( 

 ارائهتصادفی در یک زمان مشخص به فرد 

 دهی،( فرد در پاسخRTشود و زمان واکنش )می

چنین و همهای صحیح و غلط فرد تعداد پاسخ

شود یم بهدقیق محاس صورتبهنمره تداخل او 

اثر  (.1931آبادی و مشهدی، یردورقی، هاشمم)

در  هاشود سرعت عملکرد آزمودنیتداخل باعث می

های های ناهمخوان نسبت به کلمهنامیدن کلمه

 زاده طباطبائی،د )مشهدی، رسولبهمخوان کاهش یا

 (. در این آزمون،1911فر، یسلطانآزاد فلاح و 

ی رنگی کلمه 1ها باید به هر یک از آزمودنی

براساس رنگ آن و بدون توجه به مفهوم کلمه، 

کلید تعیین شده  1از طریق فشار دادن یکی از 

این در صفحه کلید مانیتور پاسخ دهند. برای 

درصد گزارش شده است  39آزمون، روایی 

یردورقی و م؛ به نقل از 2001جانی،  ـ)تازنده 

(. در پژوهش حاضر، آزمون 1911همکاران، 

ای و با استفاده از رایانه صورتبهوپ استر

ساخته شد. در این  Super Lab 4افزار نرم

کلمه )سبز، قرمز، آبی و  1کلی  طوربهآزمون، 

ها درصد آن 50شد که  ارائهبار  31زرد( 

درصد  50بار(  11با رنگ و ) خوانهم صورتبه

-به؛ بود بارنگخوان ناهم صورتبهبار(  11)

شد  ارائهبار  1ک از کلمات عبارت دیگر، هر ی

 بار آن 2خوان و هم صورتبهبار آن  2که 

 2بود. هر کلمه به مدت  خوانناهم صورتبه

 ارائهاینچ  15ثانیه در وسط صفحه مانیتور 

، کلید کلمهشد و آزمودنی براساس رنگ می

داد. تعیین شده روی صفحه کلید را فشار می

 ها باشایان ذکر است برای آشنایی آزمودنی

دهی به آن، قبل از آزمون استروپ و نحوه پاسخ
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اجرای آزمون اصلی، از یک آزمون آزمایشی 

 استفاده شد.

: آزمون حافظه وکسلر فرم تجدید نظر شده

یک مجموعه آزمون  1های حافظه وکسلرمقیاس

شود و انفرادی اجرا می صورتبهمرکّب است که 

بیمار های مختلف حافظه برای درک بهتر بخش

طراحی شده است. ویژگی عمده دیگر آن این است 

ی کاملی از کارکرد حافظه را به دست که دامنه

های موجود حافظه یهنظردهد و با دقت براساس می

ها آن را جزء طراحی شده است. به دلیل این ویژگی

کنند، اصلی هر سنجش کامل شناختی محسوب می

همین آزمون ن عنوانبهبندی ی که در رتبهطوربه

شناسان بالینی بیشترین متداولی که توسط روان

؛ 2009استفاده را دارد بازتاب یافته است )مارنات، 

یاس مق (.1930یفی و نیکخو، پاشاشربه نقل از 

ریزی شد طرح 1315اصلی حافظه وکسلر در سال 

سازی غیر اختصاصی از حافظه را و یک مفهوم

ها، مقیاس دیتکرد. به دلیل برخی محدومنعکس می

 1311در سال  ی حافظه وکسلریدنظر شدهتجد

خرده  12دارای  WMS – Rتوسط راسل ارائه شد. 

نمره مرکب شامل حافظه  5آزمون بود که از آن 

تمرکز، حافظه کلامی، حافظه  ـعمومی، توجه 

آمد. پایایی دیداری و یادآوری درنگیده به دست می

ین و نابسنده کلی پای طوربه WMS – Rیا اعتبار 

تا  1یی در فواصل زمانی بازآزمابود و ضریب اعتبار 

 IIIهفته متوسط بود. مقیاس حافظه وکسلر  1

به چاپ  WMS – Rسال پس از انتشار  10درست 

رسید. نسخه جدید یک ابزار سنجش ماهرانه است 

ی مغز / رفتار را که جامع روابط پیچیده طوربهکه 

                                                           
1. Wechsler Memory Scales 

کند. در ند بررسی میدرگیر یادگیری و حافظه هست

هایی افزوده شد، آزمون خرده IIIآزمون وکسلر 

تر گردید، مواد گذاری آن ماهرانههای نمرهروش

های جدیدی از بندیمحرک تغییر کرد و صورت

ی ؛ ترجمه2009ها تدوین یافت )مارنات، شاخص

 III(. راهنمای وکسلر 1930یفی و همکاران، پاشاشر

های انی درونی برای نمرهبیانگر آن است که همس

 39درصد تا  11ی خرده مقیاس اولیه دارای دامنه

های سنی است. ی گروهدرصد در مورد همه

های اولیه دارای ضرایب همسانی بهتر یعنی شاخص

درصد بودند. ضرایب اعتبار باز آزمایی برای  12

 12تا  2زمانی بین  بافاصلههای سنی ی گروههمه

 12درصد تا  12ای بین دامنههفته اغلب دارای 

درصد تا  15های فردی و درصد برای خرده مقیاس

ها بود. امّا بازشناسی درصد برای شاخص 11

تر شنیداری درنگیده دارای ضریب اعتبار تقریباً پایین

درصد بود. در پژوهش حاضر از خرده  10یعنی 

حرف( و  ـهای حافظه فعال )توالی عدد مقیاس

و معکوس( برای بررسی  جلوروبه)فراخنای فضایی 

ی شامل خط ها در سه مرحلهحافظه فعال آزمودنی

و طبق دستورالعمل  آزمونپسی پایه و دو مرحله

یت شایان ذکر درنهاآزمون به کوشش پرداختند. 

است، در این پژوهش با توجه به مراحل زیادی که 

های مربوط به توجه، حافظه وجود داشت آزمون

کلی  بعد انجام هر مرحله مرحله( 1 کلی طوربه)

ها چند دقیقه جهت استراحت داده به آزمودنی

ین چنهمشد تا اثر خستگی از بین برود و می

جهت از بین بردن اثر ترتیبی در این پژوهش 

ها چنین ترتیب ارائه آزمونی فیلم و همارائهترتیب 

درمیان در هر دو گروه یعنی  یک فرد صورتبه

01 



 
 فعال با نگاه به طیف ... اجرایی توجه و حافظه بررسی تأثیر القای تجارب هیجانی بر کارکردهای و همکاران: الیاس اکبری

  

 

های های افسردگی و بدون نشانهنشانه گروه دارای

 شد.می جاجابهافسردگی 

 هایافته

ها در های توصیفی مربوط به نمره آزمودنیداده

های دو گروه آزمایشی )گروه دارای نشانه

های افسردگی( گروه بدون نشانه افسردگی و

مربوط به آزمون توجه )استروپ کلاسیک( در 

عال )حافظه فعال و آزمون حافظه ف 2الی  1جدول 

به  1الی  9و آزمون فضایی دیداری( در جدول 

  شرایط هیجانی ارائه شده است.تفکیک متغیرها و 

 

 ی آزمون استروپ کلاسیکهامؤلفههای توصیفی مربوط به شاخص .1جدول 

 گروه افسرده گروه غیر افسرده

 متغیر
 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار(

 خط پایه 11/152( 15/101) 11/110( 90/111)
زمان واکنش کلمات 

 همخوان
 هیجان منفی 31/112( 50/101) 23/110( 13/101)

 هیجان مثبت 23/111( 11/13) 11/151( 11/13)

 خط پایه 11/393( 21/115) 130( 10/105)
زمان واکنش کلمات 

 ناهمخوان
 هیجان منفی 95/115( 09/123) 12/112( 30/32)

 هیجان مثبت 21/192( 15/31) 95/190( 91/10)

 خط پایه 11( 09/10) 11/13( 21/13)

 هیجان منفی 11/52( 31/52) 12/11( 11/91) نمره تداخل

 هیجان مثبت 31/11( 10/50) 11/11( 11/55)

 

که القای  سؤالی به این دهپاسخ منظوربه

توجه افراد دارای  عملکردتجارب هیجانی بر 

یری تأثهای افسردگی و غیر افسرده چه نشانه

استفاده  2 × 9واریانس مختلط  دارد از تحلیل

شد. در این تحلیل، دو گروه )افسرده و 

ی و نوع آزمودن عامل بین عنوانبهغیرافسرده( 

هیجان القایی )خط پایه، هیجان منفی و هیجان 

عامل درون آزمودنی در نظر گرفته  عنوانبهمثبت( 

وابسته نیز نمره تداخل، زمان واکنش شدند. متغیر 

کلمات همخوان و زمان واکنش کلمات ناهمخوان 

. نتایج آزمون استدر آزمون استروپ کلاسیک 

فرض همسانی یشپکرویت موخلی جهت بررسی 

واریانس ـ کوواریانس برای نمره  هایماتریس

کلمات همخوان و زمان زمان واکنش تداخل، 

از برقراری  حاکی ناهمخوانواکنش کلمات 

بنابراین در  ؛(<05/0pمفروضه فوق بود )

تعدیل  بهاز سه تحلیل واریانس مختلط  کیچیه

نیازی نیست.  Fدرجه آزادی برای تفسیر آزمون 

 ارائه شده 9ها در جداول نتایج این تحلیل

 .است

 

 ناهمخوانش کلمات همخوان و بررسی نمره تداخل زمان واکن منظوربه 2×  3نتایج تحلیل واریانس مختلط  .2جدول 
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ی اندازه

 اثر
 ی آزادیدرجه F مقدار معناداری

 منبع واریانس

 
 میانگین مجذورات

 

 ی تداخلنمره

 

 اثر اصلی گروه 11/10 1 002/0 31/0 000/0

 خطا 11/5012 92 - - -

 اثر اصلی نوع هیجان القایی 11/1015 2 11/2 01/0 01/0

 خطا 11/1119 11 - - -

05/0 11/0 11/1 2 91/2191 
نوع هیجان × اثر تعاملی گروه 

 القایی

 اثر اصلی گروه 11/1311 1 99/0 51/0 01/0

 زمان واکنش

 کلمات همخوان

 خطا 11/29530 92 - - -

 اثر اصلی نوع هیجان القایی 13/11531 2 21/21 001/0 15/0

 خطا 12/2121 11 - - -

01/0 11/0 21/2 2 31/1291 
نوع هیجان × تعاملی گروه  اثر

 القایی

 اثر اصلی گروه 20/1591 1 23/0 051/0 003/0

زمان واکنش 

کلمات 

 ناهمخوان

 خطا 19/21119 92 - - -

 اثر اصلی نوع هیجان القایی 11/33911 2 05/25 001/0 19/0

 خطا 21/9311 11 - - -

01/0 21/0 53/1 2 11/1911 
ن نوع هیجا× اثر تعاملی گروه 

 القایی

 

دهد که اثر اصلی نشان می 2نتایج مندرج در جدول 

(، اثر اصلی Ƞ،00/0p>،002/0= F=00/0گروه )

( و Ƞ،00/0p>، 77/2= F=08/0نوع هیجان القایی )

( برای Ƞ، 00/0p>، 78/1= F=00/0اثر تعاملی )

کدام از یچهیعنی در ؛ باشندنمره تداخل معنادار نمی

خل در خط پایه، هیجان مثبت و دو گروه بین نمره تدا

چنین هیجان منفی تفاوت معناداری وجود ندارد. هم

دهد که اثر اصلی نشان می 2نتایج مندرج در جدول 

( و اثر تعاملی Ƞ، 00/0p>،33/0= F=01/0گروه )

(00/0=Ƞ، 00/0p>،28/2= F برای زمان واکنش )

کدام از یچهیعنی در ؛ کلمات همخوان معنادار نیستند

گروه بین زمان واکنش کلمات همخوان در خط دو 

پایه، هیجان منفی و هیجان مثبت تفاوت معناداری 

دهد اثر اما نتایج جدول فوق نشان می؛ وجود ندارد

 ،>Ƞ، 001/0p=50/0اصلی نوع هیجان القایی )

27/20= F معنادار است. به عبارتی بین زمان )

 واکنش کلمات همخوان در خط پایه، هیجان منفی و

هیجان مثبت تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت 

ی است که زمان واکنش کلمات همخوان پس اگونهبه

از القای هیجان منفی و هیجان مثبت نسبت به خط 

بین  که یحالپایه کاهش معناداری داشته است. در 

زمان واکنش کلمات همخوان هیجان منفی و هیجان 

(. <05/0p)ندارد  مثبت تفاوت معناداری وجود

که  دهدنشان می 2یت، نتایج مندرج در جدول درنها
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( و Ƞ، 00/0p>،29/0= F=009/0اثر اصلی گروه )

( برای Ƞ، 00/0p>،09/1= F=05/0اثر تعاملی )

یعنی ؛ زمان واکنش کلمات ناهمخوان معنادار نیستند

کدام از دو گروه بین زمان واکنش کلمات یچهدر 

منفی و هیجان مثبت  ناهمخوان در خط پایه، هیجان

چنین نتایج جدول تفاوت معناداری وجود ندارد. هم

دهد که اثر اصلی نوع هیجان القایی فوق نشان می

(53/0=Ƞ، 001/0p<،00/20= F معنادار است. به )

عبارتی بین زمان واکنش کلمات ناهمخوان در خط 

پایه، هیجان منفی و هیجان مثبت تفاوت معناداری 

ی است که زمان اگونهبهوجود دارد. این تفاوت 

خوان پس از القای هیجان منفی و واکنش کلمات ناهم

هیجان مثبت نسبت به خط پایه کاهش معناداری 

بین زمان واکنش کلمات  که یحالداشته است. در 

ناهمخوان هیجان منفی و هیجان مثبت تفاوت 

  (.<05/0pمعناداری وجود ندارد )

 

 ی توصیفی مربوط به حافظههاشاخص. 3جدول 

 گروه افسرده گروه غیر افسرده

انحراف  میانگین انحراف استاندارد متغیر

 استاندارد

 میانگین

 خط پایه 50/3 95/2 21/3 11/1

 هیجان منفی 01/10 11/2 21/11 93/2 کاری فعال حافظه

 هیجان مثبت 11/1 93/1 11/10 01/2

 خط پایه 22/1 32/1 21/1 11/1

 هیجان منفی 11/1 11/2 50/3 11/1 حافظه فضایی مستقیم

 هیجان مثبت 99/1 11/2 19/3 03/2

 خط پایه 11/1 09/2 00/1 15/2

 هیجان منفی 21/1 12/2 93/1 95/2 حافظه فضایی معکوس

 هیجان مثبت 50/1 15/1 00/3 02/2

 خط پایه 12/15 52/9 21/15 31/9

 هیجان منفی 55/11 91/9 11/11 11/9 حافظه فضایی کل

 هیجان مثبت 19/15 91/9 19/11 10/9

 خط پایه 99/25 11/1 51/21 51/1

 هیجان منفی 00/21 13/5 11/21 10/1 حافظه فعال کل

 هیجان مثبت 51/21 11/9 11/23 11/1

 

 تجارب القای که بود این به مربوط آزمایش دومین

 بر فعال حافظه عملکرد در یریتأث چه هیجانی

 منظوربه دارد؟ افسردگی هاینشانه طیف اساس

 مختلط واریانس تحلیل از سؤال این به یدهپاسخ

 و افسرده) گروه دو تحلیل، این در. شد استفاده 2×9

 هیجان نوع و آزمودنی بین عامل عنوانبه( ردهغیرافس

 و منفی هیجان ـ هیجان عدمـ  پایه خط) القایی

 نظر در آزمودنی درون عامل عنوانبه( مثبت هیجان

 ،فعال حافظه نمره نیز وابسته متغیر. شدند گرفته

 معکوس، فضایی حافظه مستقیم، فضایی حافظه
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 یجنتا. هست کل فعال حافظه و کل فضایی حافظه

 فرضیشپ بررسی جهت موخلی کرویت آزمون

 برای کوواریانس ـ واریانس هایماتریس همسانی

 مستقیم، فضایی حافظه ،فعال کاری حافظه نمره

 حافظه و کل فضایی حافظه معکوس، فضایی حافظه

 بود فوق مفروضه برقراری از حاکی کل فعال

(05/0>p .)ارائه 1 جدول در هاتحلیل این نتایج 

  ت.اس شده

 

 

ی فضایی مستقیم، حافظه فضایی معکوس، حافظه فضایی کل و حافظه منظور بررسی حافظه فعال، حافظهبه 2× 3نتایج تحلیل واریانس مختلط  .4جدول 

 فعال کل

  میانگین مجذورات منبع واریانس ی آزادیدرجه F مقدار معناداری ی اثراندازه

 هاثر اصلی گرو 00/21 1 39/2 031/0 013/0

 حافظه کاری

 

 خطا 11/912 91 - - -

 اثر اصلی نوع هیجان القایی 11/90 2 93/1 009/0 151/0

 خطا 22/111 11 - - -

 نوع هیجان القایی× اثر تعاملی گروه  11/22 2 19/1 012/0 122/0

 اثر اصلی گروه 12/11 1 11/2 112/0 019/0

حافظه فضایی 

 مستقیم

 

 خطا 11/211 91 - - -

 اثر اصلی نوع هیجان القایی 11/11 2 39/2 010/0 13/0

 خطا 25/139 11 - - -

 نوع هیجان القایی× اثر تعاملی گروه  10/3 2 15/1 133/0 011/0

 اثر اصلی گروه 13/1 1 11/1 232/0 099/0

حافظه فضایی 

 معکوس

 خطا 11/211 91 - - -

 ان القاییاثر اصلی نوع هیج 31/51 2 21/10 001/0 292/0

 خطا 11/111 11 - - -

 نوع هیجان القایی× اثر تعاملی گروه  31/20 2 11/9 021/0 100/0

 اثر اصلی گروه 09/25 1 11/1 211/0 091/0

حافظه فضایی 

 کل

 خطا 25/111 91 - - -

 اثر اصلی نوع هیجان القایی 11/12 2 53/9 099/0 031/0

 خطا 11/539 11 - - -

 نوع هیجان القایی× اثر تعاملی گروه  11/51 2 91/9 010/0 030/0

 اثر اصلی گروه 32/11 1 91/2 199/0 015/0

 حافظه فعال کل

 خطا 25/11 91 - - -

 اثر اصلی نوع هیجان القایی 11/111 2 21/5 001/0 199/0

 خطا 11/321 11 - - -

 ان القایینوع هیج× اثر تعاملی گروه  13/151 2 15/5 001/0 111/0
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 اثر که دهدمی نشان 1 جدول در مندرج نتایج

 ،(Ƞ،00/0p> ،93/2= F=079/0) گروه اصلی

 اثر اما؛ یستن معنادار فعال کاری حافظه نمره برای

 >Ƞ،00/0p=108/0) القایی هیجان نوع اصلی

،39/0= F )بین گروه دو بین یعنی؛ ستا معنادار 

 و مثبت نهیجا پایه، خط در فعال حافظه نمره

 بر و دارد وجود معناداری تفاوت منفی هیجان

 افراد که حالی در. فهمید توانمی هامیانگین اساس

 و مثبت هیجان القای حالت در افسرده غیر

 در پایه خط حالت به نسبت منفی هیجان چنینهم

 افراد ولی دهندمی نشان افزایش فعال حافظه

 القای امهنگ فعال حافظه افزایش رغمعلی افسرده

 نمره مثبت هیجان القای هنگام در منفی، هیجان

 خط وضعیت به نسبت فعال حافظه در را کمتری

 در مندرج نتایج چنین،هم. کنندمی تجربه پایه

 گروه اصلی اثر که دهدمی نشان 1 جدول

(073/0=Ƞ،00/0p> ،00/2= F)، نوع اصلی اثر 

( Ƞ،00/0p> ،93/2= F=079/0) القایی هیجان

( Ƞ،00/0p> ،00/1= F=050/0) تعاملی راث و

 معنادار مستقیم فضایی حافظه نمره برای

 نمره بین گروه دو از کدامیچه در یعنی؛ باشندنمی

 مثبت هیجان پایه، خط در مستقیم فضایی حافظه

. ندارد وجود معناداری تفاوت منفی هیجان و

 اثر که دهندمی نشان 1 جدول در مندرج نتایج

 ،(Ƞ،00/0p> ،15/1= F=330/0) گروه اصلی

 ،یستن معنادار معکوس فضایی حافظه ینمره برای

 ،Ƞ=232/0) القایی هیجان نوع اصلی اثر اما

00/0p< ،20/10= F )تعاملی اثر. است معنادار 

 نمره برای( Ƞ ،00/0p<، 77/3= F=100/0) نیز

 دو در یعنی؛ است معنادار معکوس فضایی حافظه

 خط در معکوس ضاییف حافظه نمره بین گروه

 معناداری تفاوت منفی هیجان و مثبت هیجان پایه،

. فهمید توانمی هامیانگین اساس بر و دارد وجود

 القای حالت در افسرده غیر افراد که حالی در

 به نسبت منفی هیجان همچنین و مثبت هیجان

 افزایش معکوس فضایی حافظه در پایه خط حالت

 افزایش رغمعلی ردهافس افراد ولی دهندمی نشان

 منفی، هیجان القای هنگام معکوس فضایی حافظه

 در را کمتری نمره مثبت هیجان القای هنگام در

 خط وضعیت به نسبت معکوس فضایی حافظه

 1 جدول در مندرج نتایج. کنندمی تجربه پایه

 ،Ƞ=035/0) گروه اصلی اثر که دهندمی نشان

00/0p> ،18/1= F)، فضایی حافظه نمره برای 

 القایی هیجان نوع اصلی اثر اما یستن معنادار کل

(090/0=Ƞ، 00/0p< ،09/3= F )است معنادار، 

( Ƞ ،00/0p< ،30/3= F=090/0) نیز تعاملی اثر

 یعنی؛ است معنادار کل فضایی حافظه نمره برای

 در کل فضایی حافظه ینمره بین گروه دو بین

 وتتفا منفی هیجان و مثبت هیجان پایه، خط

 هامیانگین اساس بر و دارد وجود معناداری

 در افسرده غیر افراد که حالی در فهمید توانمی

 منفی هیجان چنینهم و مثبت هیجان القای حالت

 کل فضایی حافظه در پایه خط حالت به نسبت

 رغمعلی افسرده افراد ولی دهندمی نشان افزایش

 هیجان القای هنگام کل فضایی حافظه افزایش

 قابل تفاوت مثبت هیجان القای هنگام در نفی،م
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 وضعیت به نسبت کل فضایی حافظه در را توجه

 مندرج نتایج ،یتدرنها. دهندنمی نشان پایه خط

 گروه اصلی اثر که دهدمی نشان 15 جدول در

(000/0=Ƞ،00/0p> ،37/2= F)، نمره برای 

 نوع اصلی اثر اما یستن معنادار کل فعال حافظه

( Ƞ،00/0p< ،21/0= F=133/0) قاییال هیجان

 ،Ƞ=157/0) نیز تعاملی اثر ،است معنادار

00/0p< ،80/0= F )فعال حافظه ینمره برای 

 حافظه بین گروه دو در یعنی؛ است معنادار کل

 منفی هیجان و مثبت هیجان پایه، خط در کل فعال

 اساس بر که دارد وجود معناداری تفاوت

 غیر افراد که حالی در .فهمید توانمی هامیانگین

 همچنین و مثبت هیجان القای حالت در افسرده

 حافظه در پایه خط حالت به نسبت منفی هیجان

 افسرده افراد ولی دهندمی نشان افزایش کل فعال

 القای هنگام کل فعال حافظه افزایش رغمعلی

 تفاوت مثبت هیجان القای هنگام در منفی، هیجان

 به نسبت کل فعال حافظه در را توجه قابل

 مقدار حتی و دهندنمی نشان پایه خط وضعیت

 .یابدمی کاهش نیز ناچیزی

 نتیجه گیری و بحث

 تجارب القای که داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 و یهخط پا نمرات بین است توانسته هیجانی

 زمان شرایط دو در منفی و مثبت هیجانی نمرات

 تغییر انهمخونا کلمات و همخوان کلمات واکنش

 القای از پس افراد نمرات عبارتی به. کند ایجاد

 فرد نمره به نسبت منفی و مثبت هیجانی تجارب

 یافته کاهش یهخط پا یا هیجانی شرایط بدون در

 اثر و گروه اصلی اثر بدون تغییر این اما؛ است

 یرپذیریتأث این دیگر عبارت به؛ است بوده تعاملی

 بدون و با شرایط از ناشی هیجانی القای از نمرات

 دیگر طرف از. است نبوده افسردگی هاینشانه

 شرایط و یهخط پا در گروه دو تداخل نمره

 باهم داریمعنی تفاوت منفی و مثبت هیجانی

 هاآزمودنی عملکرد سرعت دیگر عبارت به؛ ندارند

 کاهش آزمون شرایط سه هر در و گروه دو هر در

 هایداده ررسیب چنینهم. است نداشته معناداری

 القای اگرچه که دهدمی نشان آمده به دست

 واکنش زمان ینمره است توانسته هیجانی تجارب

 به نسبت منفی و مثبت هیجان در را هاآزمودنی

 اما دهد تغییر گروه اصلی یرتأث بدون را پایه خط

 و مثبت هیجانی شرایط در هاآزمودنی نمرات

 کلمات و وانخهم کلمات آزمون دو هر در منفی

. ندارند داریمعنی تفاوت همدیگر با ناهمخوان

 مثبت هیجانی شرایط که دهندمی نشان نتایج این

 یرتحت تأث را افراد توجه تواندمی اگرچه منفی یا

 افراد قضاوت و واکنش زمان تخمین و دهد قرار

 تواندنمی یرتأث این اما سازد مواجه کندی با را

 به. باشد افسردگی هایهنشان بودن دارا از ناشی

 هاینشانه دارای که افرادی توجه عملکرد عبارتی

 بدون که بود افرادی همانند بودند افسردگی

 نشان مطالعات یجنتا .بودند افسردگی هاینشانه

 افسرده افراد در توجه هایاختلال که دهندمی

 است حرکتی – روانی کندی با ارتباط در بیشتر

 ترشدید حالت در که( 1331 ،1باروچ  و لیملین)

 گفت توانمی عبارتی به. دهدمی روی افسردگی
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 افسردگی ترشدید مرحله در توجه هایلاختلا که

 حرکتی روانی کندی به منجر که افتدمی اتفاق

 همچنین،(. 1331 همکاران، و لیملین) شودمی

 افراد که دادند نشان( 2009) همکاران و سوینگی

 عملکرد در افسردهغیر افراد با مقایسه در افسرده

 زمانی قضاوت و واکنش زمان تخمین مانند توجه

. آورندمی مربوطه تکالیف در کمتری نمرات

 که دهندمی نشان( 2009) همکاران و دالگیش

 در دو هر اضطرابی و افسردگی اختلالات اگرچه

 نقص اما شوندیم نقص دچار شناختی عملکرد

 به؛ است متفاوت تلالاخ دو این شناختی عملکرد

 هایاختلال که دهندمی نشان هاآن دیگر عبارت

 اختلالات و اضطرابی اختلالات در بیشتر توجه

. افتندمی اتفاق خلقی اختلالات در بیشتر ایحافظه

 نتایج با حاضر پژوهش نتایج ،یجهدرنت

 و دالگیش ؛1331 همکاران، و لیمین) هایپژوهش

( 2009 همکاران، و سوینگی و 2009 همکاران،

 هایآزمایش به مربوط نتایج چنینهم. است سوهم

 دارای افراد که است این دهنده نشان فعال حافظه

 افسردگی هاینشانه بدون و افسردگی هاینشانه

 حافظه عملکرد ازنظر تفاوتی خنثی شرایط در

 حافظه هایآزمون به مربوط نمرات و کل فعال

 هر عملکرد و ارندند( معکوس و مستقیم) فضایی

 اما هستند هم به نزدیک و یکسان گروه دو

 یرتحت تأث که زمانی گروه دو این عملکرد

 نتایج گیرندمی قرار مختلف هیجانی تجارب

 این به مربوط نتایج. دهندمی نشان متفاوتی

 فعال حافظه عملکرد که دهندمی نشان پژوهش

 در هستند افسردگی هاینشانه دارای که افراد

 شرایط در ولی افزایش منفی هیجانی شرایط

 طرف از. داد نشان معناداری کاهش مثبت هیجانی

 هاینشانه بدون افراد برای عملکرد این دیگر

 شرایط در افراد این و بود برعکس افسردگی

. داشتند بهتری عملکرد مثبت و منفی هیجانی

 که است نکته این دهنده نشان پژوهش این نتایج

 پیچیدگی افزایش با تواندمی اگرچه فعال حافظه

 همکاران، و پلوسی) کند پیدا کاهش تکالیف

 اتفاق تواندمی امر این صورتی در ولی (2000

 افراد خلق با نظر متناسب مورد تکالیف که بیفتد

 قبل اطلاعات هیجان، شناختی نظریه طبق. نباشند

 شوند مرتبط حافظه قبلی مطالب به وارد اینکه از

 عبور را بندیطبقه و شناسایی توجه، مانند مراحلی

 حافظه در که اطلاعاتی به توجه با تا کنندمی

 بگیرند قرار ارزشیابی مورد است موجود

 طبق ینهمچن (.1913 گودرزی، و شاهیحسن)

 که است شده مطرح افسردگی درباره که اینظریه

 ، ینکا) است خلق با هماهنگ افراد این عملکرد

 از نقل به ؛1312 ، یلبرمنس و رینگاتنو ،1311

 ینتیجه توانمی(. 2000 همکاران، و پلوسی

 که کرد تبیین صورت این به را حاضر پژوهش

 اجرایی کارکرد سیستم یک عنوانبه فعال حافظه

 استفاده جهت حافظه از اطلاعات انتخاب نقش که

 دارای افراد در دلیل این به دارد، را زمان یک در

 منفی هیجان القای هنگام دگیافسر هاینشانه

 افسردگی به مبتلا که افرادی که یافت افزایش

 دارند قرار افسردگی تشخیص آستانه در یا هستند
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 خلق با متناسب که پذیرندمی را ییدروندادها

 اطلاعات معرض در که زمانی یجهدرنت باشد هاآن

 دلیل با گیرندمی قرار منفی هیجان مانند منفی

 موجود، اطلاعات با وارده اطلاعات تناسب

 اطلاعات نوع این برای فعال حافظه عملکرد

 این داشتن نظر در با عبارتی به. یابدمی افزایش

 هدایت را اطلاعات پردازش خودانگاره که مسئله

 افسرده افراد خودانگاره که مسئله این و کندمی

 افراد این خودانگاره دارد، منفی محتوای نسبتاً

 خودشان درباره منفی اطلاعات ات شودیم موجب

 و شاهیحسن) کنند پردازش بهتر را دیگران و

 نقش به توجه با دیگر طرف از(. 1913 همکاران،

 چنینهم و اطلاعات پردازش در فعال یحافظه

 جهت اطلاعات یادسپاری و یادگیری در که نقشی

 ،(2000 همکاران، و پلوسی) دارد بعدی پردازش

 هم فعال حافظه نقش کردعمل که گفت توانمی

 کلامی بعد در هم و دیداری فضایی بعد در

 از متأثر فرد خلقی وضعیت به توجه با شنیداری

 هیجانی اطلاعات و است هاهیجان مختلف انواع

. کندمی پردازش بهتری صورتبه را منفی

 توانمی حاضر پژوهش نتایج به توجه با چنینهم

 توجه قابل سهم کاری حافظه نقص که گفت

 در حافظه سوگیری و ضعیف حافظه در تواندمی

 ،همکاران و لیمین) باشد داشته افسرده افراد

 و اطلاعات پردازش ینظریه طبق(. 1331

 کاری حافظه که گفت توانمی شناختی هماهنگی

 با که کندمی پردازش و انتخاب را اطلاعاتی

 بدین تا باشد هماهنگ فرد قبلی یطرحواره

 مطالعات. شود حفظ فرد روانی تعادل صورت

 افسردگی که دهندمی نشان پیشانی قشر به مربوط

 این که است چپ پیشانی ناحیه یکارکم از ناشی

 و اجرایی کارکردهای به مربوط ناحیه

 و رضایی نظری، اسکندری،) است گیریتصمیم

 روی رویکرد براساس توانمی(. 1932 داداشی،

 چپ نیمکره کم یتفعال گفت گیریکناره و آورد

 ینیمکره زیاد فعالیت و( مثبت هایهیجان برای)

 افراد در( غمگینی مانند منفی هایهیجان) راست

 که باشد نکته این کننده تبیین تواندمی افسرده

 برای بیشتر را منفی اطلاعات افسرده افراد

کنند می پردازش و انتخاب انزوا یا گیریکناره

 شروود، پیزاگالی، ؛2000 ،1 یویدسوند و ساتون)

 چنین،هم(. 2005 داویدسون، و هنریکز جفری،

 که افرادی دهندمی نشان تصویربرداری مطالعات

 هستند نقص دچار حافظه و توجه عملکرد در

 سینگولیت قشر و پشتی پیشانی قشر ساختارهای

 فریستون، بنچ،) شوندمی بدکارکردی دچار جلویی

 نقل به ؛1332 ولان،د و فراکویکا اسکات، براون،

 داده نشان چنینهم(. 1331 ،همکاران و لیمین از

 مرتبط کاری حافظه عملکرد نقص که است شده

 با که مغزی مناطق در فعالیت کاهش با است

 پیشانی لوب ازجمله است ارتباط در کاری حافظه

 دوماس) فوقانی ایآهیانه لوب از بخشی و دوطرفه

 با پژوهش نتایج نهایت، در(. 2015 نیوباس، و

 وانیر ریچ، تاد، سمسون، پریس، دروتس،) پژوهش

 همسو( 1331 همکاران، و لیمین و 1331 ریچارد، و

 گفت توانمی پژوهش، هاییافته به توجه با. است

10 



 
 فعال با نگاه به طیف ... اجرایی توجه و حافظه بررسی تأثیر القای تجارب هیجانی بر کارکردهای و همکاران: الیاس اکبری

  

 

 این افسردگی، اختلال بیشتر شیوع به توجه با که

 و درمانی هایروش خدمت در تواندمی هایافته

 اهمیت که شناختی شناسیبآسی فرایندهای بحث

 طرفی از. باشد دارد، هااختلال این در ایویژه

 روشن در تواندمی پژوهش این هاییافته دیگر،

 کمک برعکس و هیجان بر شناخت تقدم شدن

 این نتایج گفت توانمی خلاصه طوربه. باشد کننده

 هیجانی تجارب القای که دهدمی نشان پژوهش

 روانی شرایط به توجه با تواندمی مثبت و منفی

 هاینشانه بدون و افسردگی هاینشانه دارای افراد

 و کلی سطح در فعال حافظه عملکرد افسردگی

 افسردگی اختلال شدید سطح در را توجه عملکرد

 با توانندیم آینده مطالعات. قرار دهد یرتأث تحت

 بیشتری هایحوزه بتواند که ابزارهایی از استفاده

 سایر و اطلاعات پردازش یستمس شناخت، از

 در با همراه را شناختی و اجرایی کارکرد هایجنبه

 افراد در را هاآن در درگیر مغزی مناطق رفتن نظر

 با هیجانی اختلالات سایر یا افسردگی به مبتلا

 کارکردهای نقص فرایند هنوز اینکه به توجه

 وضوحبه هااختلال این در اجرایی و شناختی

 قرار ملاحظه و سنجش مورد را نیست روشن

 .دهند

 تشکر و قدردانی

 فکری، هایکمک خاطر به خالقی محمد آقای از

 که هاییهماهنگی خاطر به دهستانی نیوشا خانم

 آورند عمل به پژوهش انجام جهت هاآزمودنی با

 پژوهش این در که کنندگانی شرکت تمام و

 .کنممی قدردانی و تشکر یافتند، حضور
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