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 چکیده:

با توجه به مشکلات فراوانی که افراد مبتلا به وسواس در زمینه  مقدمه:

های درمانی جدید برای بازداری مواجهه هستند، لزوم توجه بیشتر به روش

پژوهش حاضر  نماید. لذابهبود بازداری را در این اختلال برجسته می

فتاری باهدف بررسی تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در بازداری ر

بدین روش: عملی انجام گرفت. ـ  مبتلایان به اختلال وسواس فکری

آزمون ـ پس آزمونیشبا طرح پ یپژوهش از نوع شبه تجرب یکمنظور در 

بیمار مبتلا به وسواس فکری عملی به شیوه  3بدون گروه کنترل تعداد 

بالینی  گیری در دسترس و با استفاده از ابزارهای مصاحبهنمونه

 ( انتخاب گردیدند و سپس4393براون ) ـ شنامه ییلساختاریافته و پرس

جلسه، تحت آموزش حافظه کاری هیجانی قرار گرفتند. همه  02 یط

قبل و پس از آموزش با استفاده از تکلیف برو/ نرو و آزمون  هاآزمودنی

نتایج از کاهش  :هایافتهآماری تی همبسته مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

نسبت به مرحله  آزمونپسدر مرحله  هاآزمودنیمعنادار نمرات 

 پاسخ واکنش زمان و حذف ، در سه مؤلفه خطای ارائه، خطایآزمونپیش

: با توجه به نتایج پژوهش گیرینتیجهآزمون برو/ نرو حکایت داشت. 

توان بیان نمود که آموزش حافظه کاری هیجانی گزینه مناسبی حاضر می

عملی ـ  ن مبتلابه اختلال وسواس فکریبرای بهبود بازداری رفتاری بیمارا

 باشد.
 

عملی، بازداری، آموزش حافظه کاری  ـ وسواس فکری :یدیواژگان کل

 .هیجانی

 

Abstract: 

Introduction: Considering the problems that people with 

Obsessive-compulsive Disorder face in inhibition, new 

therapeutic methods are needed to inhibition improvement 

in this type of disorder. Therefore, the aim of this study 

was to investigate the effectiveness of emotional working 

memory training on the improvement of behavioral 

inhibition of people with Obsessive-compulsive Disorder. 

Method: For this purpose, 9 people with Obsessive-

Compulsive Disorder were selected based on availability 

sampling method by using 2 instruments (SCID-I & 

YOCS). The participants underwent emotional working 

memory training for 20 sessions. All participants were 

assessed during pre-training and post- therapy by 

Go/NoGo test. Findings: The results showed significant 

reduction in participants' scores in post-test stage compared 

to pre-test  in three components of Go/NoGo test, 

commitment error, omission error, and reaction time. 

Conclusion: According to the results, it can be said that 

emotional working memory training is an appropriate 

choice for improvement of behavioral inhibition of people 

with Obsessive-compulsive Disorder. 

 

KeyWord: Obsessive-compulsive Disorder, Inhibition, 

Emotional working memory, Training. 
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 مقدمه

اختلالی که با افکار مزاحم و رفتارهای  ترینجدی

 ـ شود اختلال وسواس فکریتکراری شناخته می

درصد جمعیت  3تا  0که در حدود  است 4عملی

و  سازد )راشو، استین، چیوکلی را متأثر می

 عملی،ـ  ل وسواس فکری(. در اختلا0242، 0کسلر

افکار یا تصاویر مزاحم و ناخواسته موجب 

اضطراب شده و رفتارها و اعمال ذهنی تکراری 

کاهش احساسات ناخوشایند انجام  منظوربه

 ، مبتلایان به اختلال وسواسدیگرعبارتبه گیرد.می

عملی در فرونشانی برخی افکار و اعمال  ـ فکری

زمیر، فاینبرگ،  ـ نبا مشکل مواجهه هستند )موری

 های(. با توجه به ناهنجاری0242، 3روبنس وساهاکیان

 ، کارکردهای1جسم مخططـ  موجود در مدار پیشانی

و  موردبحثاجرایی همواره در این اختلال 

رفتار  5اند و نقایصی در کنترل بازداریبررسی بوده

گزارش شده است  هاآنو ارتباطات عصبی 

ژه، ساکلینج، فنبرگ، )کمبرلاین، منزیس، همپا

 (.0229، 6دلکامپو و رابینز

 7یکی از اشکال بازداری، بازداری رفتاری 

(. بازداری 0223، 9هست )کامبرز، گراوان و بلگراو

رفتاری اشاره به توانایی توقف یا فرونشانی یک 

فعالیت نامناسب برای ایجاد یک رفتار متناسب با 

فتاری موقعیت در حال تغییر دارد. بازداری ر

                                                 
1. Obsessive-compulsive disorder 
2. Ruscio, Stein, Chiu & Kessler 

3. Morein-Zamir, Fineberg, Robbins & Sahakian 

4. Fronto-striatal circuits 
5. Inhibitory control 

6. Chamberlain, Menzies, Hampshire, Suckling, Fineberg, 

del Campo & Robbins 
7. Behavioral inhibition 

8. Chambers, Garavan & Bellgrove 

 هایپاسختواند با نقص در کنترل ضعیف می

رفتارهای اجباری در ارتباط  خصوصبهبالقوه و 

(. 0220، 3باشد )بنون، گلزایوس، گرافت و بویز

ناتوانی در بازداری رفتاری در  متعدد، مطالعات در

عملی نشان داده شده  ـ مبتلایان به وسواس فکری

رگ، پن دل است )منزیس، آچارد، چامبرلاین، فینب

دوایت، دیوراس، وندرود،  ؛0227، 42کامپو و بالمر

؛ 0240، 44کاچ، هسلنفلد، ولتمن و وندن هیول

؛ پنداس، کاتالان، روبیا، 0220بنون و همکاران، 

(. در یک 0227، 40آندرس، سالمرو و گاستو

مطالعه فراتحلیل نشان داده شده است که به هنگام 

با عملی  ـ مقایسه مبتلایان اختلال وسواس فکری

 سایر اختلالات همچون سندروم تورت یا

-اختلالات اضطرابی و خلقی، نقایص بازداری مهم

ترین ویژگی مبتلایان به این اختلال است )لیپزیک 

(. تکلیف برو/نرو یکی از 0242، 43و اسکاکر

های مورد طراحی برای شناخت برترین پارادایم

دن نقایص بازداری پاسخ بوده و قابلیت نشان دا

نقایص موجود در قشر پیشانی و پیش پیشانی 

(. در این 0227، 41)ارون استقدامی را دارا 

شود تا با انجام یک تکلیف از آزمودنی خواسته می

پاسخ حرکتی ساده )فشار دادن یک کلید(، با 

های سرعت هرچه بیشتر به محرک هدف )کوشش

                                                 
9. Bannon, Gonsalvez, Croft, Boyce 

10. Menzies, Achard, Chamberlain, Fineberg, Chen, Del 

Campo & Bullmore 
11. De Wit, de Vries, van der Werf, Cath, Heslenfeld, 

Veltman & van den Heuvel 

12. Penades, Catalan, Rubia, Andres, Salamero & Gasto 
13. Lipszyc & Schachar 

14. Aron 
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پاسخ دادن به محرک غیر  و ازبرو( پاسخ داده 

های نرو(. متغیرهای اری کند )کوششهدف خودد

رفتاری ثبت شده شامل تعداد خطاها )حذف: 

دهد؛ ارتکاب آزمودنی به محرک برو پاسخ نمی

 دهد(خطا: آزمودنی به محرک نرو واکنش نشان می

و زمان واکنش است. مطالعات موجود در زمینه 

 بررسی بازداری حرکتی در بیماران وسواس فکری

از پارادایم برو/نرو، نشان از  عملی با استفاده ـ

وجود ارتباط منفی بین شدت علائم این اختلال و 

عملکرد در تکلیف برو/نرو دلالت دارند 

؛ پنداس 0223، 4)ایسیسگی، داین، هریس و آکمن

 (.0227و همکاران، 

از سوی دیگر، برخی از مطالعات که با 

استفاده از تکالیف حافظه کاری، به مقایسه 

ه کاری مبتلایان به اختلال وسواس عملکرد حافظ

اند، از عملی و افراد سالم پرداخته ـ فکری

تر این بیماران در تکالیف حافظه عملکرد ضعیف

دهند. همچنین کاری نسبت به افراد سالم خبر می

نشان داده شده است که این بیماران در مقایسه با 

افراد سالم، به هنگام انجام تکالیف حافظه کاری 

، با افزایش فعالیت در قشر سینگولیت فضایی

شوند که این گویای مختل بودن قدامی ظاهر می

ظرفیت حافظه کاری در بیماران وسواسی است 

)وندروی، رامسی، جانسما، دنیس، ون مگن، 

(. از سوی دیگر، برخی از 0223، 0وستنبرگ و کان

مطالعات گویای ارتباط بین بازداری و حافظه 

                                                 
1. Aycicegi, Dinn, Harris & Erkmen 
2. Van der Wee, Ramsey, Jansma, Denys, van Megen, 

Westenberg & Kahn 

(. گزارش 0241، 3و دایموندکاری هستند )رایت 

( دال بر این است که بسیاری 0242) 1بست و میلر

برای ارزیابی بازداری،  مورداستفادهاز تکالیف 

باشند و حافظه کاری نیز می کارگیریبهمستلزم 

ترکیب این دو فرایند در یک تکلیف به افزایش 

گردد. آن تکلیف منجر می ملاحظهقابلدشواری 

( نیز 0244) 5الو، گای و انگلمطالعه ردایک، ک

های با ظرفیت پایین نشان از این دارد که آزمودنی

های با توان حافظه حافظه کاری نسبت به آزمودنی

تر عمل ، در تکلیف برو/نرو ضعیفترقویفعال 

توان با بهبود توان بدین ترتیب می کنند.می

عملی  ـ بازداری در افراد دچار وسواس فکری

 کمک کرد.

برای  مورداستفادههای روزه یکی از روشام

بهبود حافظه در انواع اختلالات روانی مانند 

ای آموزش حافظه های رایانهاضطراب، تکنیک

، 6)راپورت، اوربان، کوپلر و فریدمن استکاری 

(. سیستم حافظه کاری دارای ظرفیت 0243

و وظیفه ذخیره موقت و پردازش  محدود بوده

های شناختی را به عهده یتاطلاعات در حین فعال

 مورداستفاده(. برنامه آموزشی 0224، 7بدلیدارد )

در پژوهش حاضر، نمونه تغییریافته برنامه حافظه 

کاری به نام حافظه کاری هیجانی برگرفته از 

. است( 0244) 9دالگلیش پروتکل شوایزر و

حافظه کاری هیجانی اشاره به عملکرد حافظه 

                                                 
3. Wright & Diamond 
4. Best & Miller 

5. Redick, Calvo, Gay & Engle 

6. Rapport, Orban, Kofler & Friedman 
7. Baddeley 

8. Schweizer & Dalgleish 
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کاری و ، حفظ، دستمدت در رمزگردانیکوتاه

بازیابی اطلاعات عاطفی دارد. همچنین حافظه 

 عنوان توانایی شناسایی،توان بهکاری هیجانی را می

شوایزر و درک و تنظیم هیجانات تعریف نمود )

حافظه کاری خود  کهدرحالی. (0243همکاران، 

 دارای ساختاری ثابت است، با توانایی تقویت حافظه

 باقابلیتتوان به آموزشی می کاری در بافت هیجانی

تغییر و اثربخشی بالاتر امیدوار بود )موریسون و 

ویژگی اصلی آموزش بنابراین ؛ (0244، 4چین

حافظه کاری هیجانی این هست که با آموزش 

مدام این تکلیف در فرایندهای حافظه که مربوط 

شخص های هیجانی هست، در به اختلال

 آید )جرمن،دست میای به ملاحظهقابلهای پیشرفت

 قابلبا توجه به نقش  (.0244، 0لونسو گوتلیب

ناتوانی در بازداری در بروز علائم اختلال  ملاحظه

عملی و همچنین وجود رابطه  ـ وسواس فکری

 کارگیریبهتوان با بین بازداری و حافظه کاری می

های آموزش حافظه کاری به بهبود توان برنامه

یف علائم بیماری در این تخف و درنهایتبازداری 

در همین راستا پژوهش حاضر بیماران کمک کرد. 

تأثیر آموزش حافظه به بررسی اثربخشی آموزش 

کاری هیجانی بر بازداری رفتاری مبتلایان به 

 پردازد.عملی می ـ اختلال وسواس فکری

 روش

پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با طرح 

نترل بود که آزمون بدون گروه کپس ـآزمون پیش

                                                 
1. Morrison & Chein 

2. Joormann, Levens & Gotlib 

باهدف بررسی تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی 

در بازداری رفتاری مبتلایان به اختلال وسواس 

عملی انجام گرفت. جامعه آماری این  ـ فکری

پژوهش را تمام بیماران مبتلا به اختلال وسواس 

به مرکز مشاوره  4331شهر زاهدان که در سال 

رده بودند، دانشگاه سیستان و بلوچستان مراجعه ک

نفر  3تشکیل داده بود. از بین این بیماران تعداد 

در دسترس و با استفاده از مصاحبه  صورتبه

بالینی ساختاریافته توسط دو نفر کارشناس ارشد 

نامه ییل براون روانشناسی بالینی و همچنین پرسش

عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ( به4396)

اختلال د علاوه بر لازم به ذکر است این افرا

های روانی نیز وسواس از جهت سایر اختلال

یک از آن مورد ارزیابی قرار گرفتند که در هیچ

 ها معیارهای تشخیصی را دریافت نکردهاختلال

 بودند.

 ابزار

های محور مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال

: مصاحبه مذکور یک ابزار جامع و استاندارد 3یک

سط فرست، اسپیتزر، گیبون و ویلیامز است که تو

های اصلی ( برای ارزیابی اختلال4336)

های تشخیصی بر اساس ملاک پزشکیروان

DSM-IV شده است و برای مقاصد طراحی

گیرد. ترن بالینی و پژوهشی مورداستفاده قرار می

، نقل از محمدخانی و تمنائی فر، 0221و اسمیت )

عنوان ضریب را به 62/2( ضریب کاپای 4391

                                                 
3. Structural Clinical Interview for DSM (SCID-I) 
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ها برای این مصاحبه گزارش اعتبار بین ارزیاب

اند. همچنین در ایران توافق تشخیصی برای کرده

های خاص و کلی، متوسط یا خوب اکثر تشخیص

(. توافق 62/2گزارش شده است )اعتبار بالاتر از 

دهنده شده است که نشانکلی نیز خوب گزارش

 استرانی مناسبت مصاحبه مذکور برای جامعه ای

)حمیدپور، دولتشاهی، پورشهباز و دادخواه، 

سنجش  منظوربه(. مصاحبه مذکور 4393

 عملی استفاده گردید. ـ وسواس فکری هاینشانه

: یک 4مقیاس وسواس ـ اجبار ییل براون

که دارای مقیاس شدت  ساختاریافتهمصاحبه نیمه 

 42و مقیاس علائم وسواس ـ اجبار است و با 

شدت وسواس را در شرایط کنونی  سؤال، میزان

 زمانمدت -4. این مقیاس شامل: سنجدمیبیماری 

میزان ناراحتی؛  -3میزان تداخل؛  -0صرف شده؛ 

و  استمیزان کنترل  -5میزان مقاومت و  -1

علائم افکار وسواسی و اعمال وسواسی را 

(. 4393، 3و پرایس 0سنجد )گودمنجداگانه می

برای  اعتبار بین ارزیابان( 4390) دادفر و همکاران

(، ضریب همسانی درونی آن =39/2r) این مقیاس

آن را به روش بازآزمایی  و ضریب اعتبار 93/2را 

گزارش شده است. همچنین  91/2را در دو هفته 

روایی تشخیصی آن با پرسشنامه افسردگی بک و 

اضطراب هامیلتون به ترتیب  بندیدرجهمقیاس 

به نقل از )است گزارش شده  53/2و  61/2

 (.4330ایزدی، عابدی، 

                                                 
1. Yale-brown obsessive-compulsive scale (YOCS) 
2. Goodman 

3. Price 

: آزمون که نسخه اصلی و 1آزمون برو/ نرو

طراحی  توسط هافمن 4391اولیه آن در سال 

گیری طور وسیع برای اندازهگردیده است، به

شود )ودکا و بازداری رفتاری استفاده می

( و شامل دودسته محرک است. 0227، 5همکاران

ها پاسخ دهند ی از محرکاباید به دسته هاآزمودنی

دهی به دسته دیگر خودداری و از پاسخ 6)برو(

های برو که تعداد محرک. ازآنجایی7کنند )نرو(

های نرو است آمادگی معمولاً بیشتر از محرک

برای ارائه پاسخ در فرد بیشتر است )وربروگن و 

(. عدم بازداری مناسب یا خطای 0229لوگان، 

پاسخ حرکتی در محرک ارتکاب به معنای انجام 

ثانیه میلی 522برو به شکل هندسی مثلث به مدت 

شد و آزمودنی ، ارائه می9تاپ لنوودر یک لپ

هنگام ارائه محرک غیرهدف است. از این آزمون، 

آید: درصد خطای سه نمره جداگانه به دست می

. در 44و زمان واکنش 42، خطای حذف3ارتکاب

قاضی  مطالعه قدیری، جزایری، عشایری و

 97/2( اعتبار این آزمون 4391طباطبایی )

شده است. در این پژوهش، این آزمون گزارش

 افزار سوپرنرمای و با استفاده از صورت رایانهبه

شده شد. در این آزمون، آزمودنی ساخته 140 لب

باید پس از رؤیت مثلث که در این آزمون محرک 

فاصله  تر با فشار دکمهبرو بود، باید هر چه سریع

                                                 
4. Go/Nogo 
5. Wodka et.al 

6. Go 

7. Nogo 
8. Lenovo 

9. The percentage of commitment errors 

10.The percentage of omission errors 
11. Reaction time 

12. Soper lab 4 
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داد. در ابتدا چند کلید به آن پاسخ میصفحه

صورت تمرینی ارائه شد تا آزمودنی کوشش به

نسبت به آزمون و جایابی کلید پاسخ کاملًا آشنا 

 72کوشش اصلی ارائه شد که  422شود و سپس 

محرک برو بود تا بتوانند پاسخ  هاآنمورد 

ها و زمان نیرومندی را ایجاد کند. کلیه پاسخ

 ثبت شد. هاآزمودنیواکنش 

: در 4افزار آموزش حافظه کاری هیجانینرم

این پژوهش برای آموزش حافظه کاری هیجانی از 

شده آموزش حافظه کاری هیجانی ساخته افزارنرم

شده توسط شوایزر و مبتنی پروتکل توصیف

افزار ( استفاده شد. این نرم0243، 0244همکاران )

رو به عقب هیجانی  یارایانهتکلیف  شامل یک

یک چهره برای  زمانهمطور که در آن به است

 چهار برثانیه بر یک ماتریس چهاردر میلی 522

ثانیه در میلی 522صفحه مانیتور و یک کلمه برای 

کلمه با  ـ شد. هر جفت تصویرارائه می نهدفو

 هاآزمودنیثانیه که در طی آن میلی 052فاصله یک

طور به یک یا هر دو محرک بهبا فشار دادن دکمه 

از  درصد 62شد. داد دنبال میپاسخ می زمانهم

ها )مانند کلمات )مانند تجاوز و مرگ( و چهره

طور هیجانی منفی هست و ترس، غم و خشم( به

مثال کمد و  عنوانبه)عاطفی خنثی  ازلحاظمابقی 

صورت ها بهصندلی( هستند و ارائه کوشش

تکلیف  شد.تنظیم میتصادفی در طی جلسات 

دارای بازخورد صوتی و تصویری بود. 

که آزمودنی به محرک شنیداری هدف درصورتی

                                                 
1. Emotional Working Memory Training software 

داد یا در صورت عدم پاسخ به آن، پاسخ اشتباه می

شد و در یک صوت با تن ناخوشایند پخش می

صورت پاسخ صحیح به محرک هدف یک صوت 

شد. همچنین اگر آزمودنی با تن خوشایند ارائه می

دیداری پاسخ اشتباه  ـ ه محرک هدف فضاییب

داد شکلکی با چهره داد و یا پاسخی نمیمی

شد و در صورت ناراحت و به رنگ قرمز ارائه می

پاسخ صحیح شکلکی با چهره خندان و به رنگ 

فرض طور پیشافزار بهشد. نرمسبز نشان داده می

اینکه  منظوربهشد. با یک مرحله به عقب آغاز می

در بالاترین سطح عملکرد خود در  هادنیآزمو

 62 بالاآستانهو  02تکلیف باشند آستانه پایین 

صحیح  هایپاسخکه قرارداده شد یعنی درصورتی

شود و درصد باشد یک مرحله اضافه می 62بالای 

درصد  02صحیح کمتر از  هایپاسخکه درصورتی

 شود.قرار گیرد یک مرحله کاسته می

در مرحله اول، بعد از  هش:روند اجرای پژو

های بر اساس ملاک هاآزمودنیمشخص شدن 

ورود، برای رعایت اخلاق در پژوهش، هدف 

تشریح و به  هاآنپژوهش و روند کار برای 

های های احتمالی پاسخ داده شد. آزمودنیسؤال

در معرض آموزش حافظه کاری هیجانی قرار 

در گرفتند و قبل و پس از انجام این آموزش، 

، آزمون برو/ نرو بر آزمونپسآزمون و مرحله پیش

های انجام شد. پیش از شروع جلسه هاآنروی 

با فرایند و  هاآزمودنیآموزشی برای آشنایی 

خواسته شد که  هاآنافزار آموزش، از نرم

دستورالعمل کتبی اجرای آزمون را مطالعه کنند. 
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طور بار دیگر بهعلاوه بر این، پژوهشگر یک

افزار آموزشی را برای شفاهی نحوه اجرای نرم

های ازآن، جلسهتوضیح داد. پس هاآزمودنی

پروتکل شوایزر و همکاران  بر اساسآموزشی که 

روزانه و  هاآزمودنی( باید 0243، 0244)

 12تا  32جلسه  02انفرادی به مدت  صورتبه

آموزش حافظه کاری دریافت  هرروز ایدقیقه

اساس و روزهای متوالی  ینبر هم، کردندمی

برگزار  هاآزمودنیجز پنجشنبه و جمعه( برای )به

کار  Spss18افزار با استفاده از نرم درنهایتشد. 

 وتحلیل انجام گرفت.تجزیه

 هایافته

از  هاداده وتحلیلتجزیهدر پژوهش حاضر برای 

ی آمار توصیفی )فراوانی، درصد، هاشاخص

آمار استنباطی )آزمون  میانگین و انحراف معیار( و

ی هایژگیو تی همبسته( استفاده گردید. در ابتدا

نظیر جنسیت، سطح  هاآزمودنیجمعیت شناختی 

 شده است. ارائهتحصیلات 

 

 (=9n) هاآزمودنیاطلاعات جمعیت شناختی . 1 جدول

 فراوانی )درصد( متغیر

 جنسیت
 5( %6/55) زن

 1( %1/11) مرد

 سطح تحصیلات
 6( %7/66) کارشناسی

 3( %3/33) کارشناسی ارشد

 

، گرددمیملاحظه  4که در جدول  گونههمان

 6نفر مرد؛  1نفر زن و  5نفر آزمودنی،  3از بین 

نفر دانشجوی  3نفر دانشجوی کارشناسی و 

میانگین و  0باشند. در جدول کارشناسی ارشد می

های در مؤلفه هاآزمودنیانحراف معیار نمرات 

رو/ برو )خطای ارائه، خطای حذف، زمان آزمون ب

و  آزمونپیشدر مرحله  واکنش پاسخ درست(

 ارائه شده است. آزمونپس

 

 (=9nهاي آزمون برو/ برو )در مؤلفه هاآزمودنیمیانگین و انحراف معیار نمرات . 2جدول 

 

 آزمونپس آزمونپیش مرحله آزمون

 معیارانحراف  میانگین انحراف معیار میانگین متغیر

 37/2 00/4 03/0 22/1 خطای ارائه

 62/2 44/4 92/0 44/1 خطای حذف

 46/41 44/444 31/45 00/401 زمان واکنش پاسخ درست
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دهد، می نشان 0 که نتایج جدول گونههمان

 خطای هایمؤلفهدر  هاآزمودنیمیانگین نمرات 

 هایپاسخ واکنش زمان و حذف خطای ارائه،

 آزمونپیش به نسبت آزمونپس در درست

 معناداری این بررسی برای. است یافتهکاهش

 .شد استفاده همبسته تی آزمون تفاوت نمرات از

 

 (=9n) آزمونپسو  آزمونپیشآزمون برو/ نرو در مرحله  هايمؤلفههمبسته جهت مقایسه میانگین نمرات  tنتایج آزمون  .3جدول 

 متغیر
تفاوت 

 هامیانگین
 مقدار معناداری زادیدرجه آ tمقدار 

 20/2* 9 90/0 77/0 خطای ارائه

 245/2* 9 29/3 22/3 خطای حذف

 225/2** 9 95/3 44/43 زمان واکنش پاسخ درست

  و  25/2در سطح  داریمعنی 24/2در سطح  داریمعنی 

 

نشان  3که نتایج مندرج در جدول  گونههمان

ت میانگین نمرا معناداری بین ، تفاوتدهدمی

 هایمؤلفهدر  هاآزمودنی آزمونپس و آزمونپیش

 هایشاخصبر اساس . وجود دارد آزمون برو/ نرو

 ایگونهبه، این تفاوت 0توصیفی ارائه شده در جدول 

حذف  خطای ارائه، است که در سه مؤلفه خطای

در مرحله  درست هایپاسخ واکنش زمان و

میانگین نمرات  آزمونپیشنسبت به  آزمونپس

، برنامه دیگرعبارتبه. اندداشتهکاهش معناداری 

 آموزش حافظه کاری هیجانی منجر به کاهش نمرات

آزمون برو/ نرو در  هایمؤلفهدر  هاآزمودنی

 شده است. آزمونپیشنسبت به  آزمونپسمرحله 

  حثب گیری ونتیجه

تأثیر آموزش هدف از مطالعه حاضر بررسی 

ری رفتاری مبتلایان حافظه کاری هیجانی بر بازدا

نتایج این عملی بود.  ـ به اختلال وسواس فکری

آموزش  هپژوهش نشان داد که آموزش مداوم برنام

حافظه کاری هیجانی باعث بهبود بازداری رفتاری 

 ـهای مبتلا به اختلال وسواس فکری در آزمودنی

عملی شده است. نتایج این پژوهش همخوان با 

( و 0223نگل )کان و اهای نتایج پژوهش

( مبنی بر 0227) 4مارکوویچ، بوسوسکی و کناف

وجود رابطه مثبت بین ظرفیت حافظه کاری و 

. همچنین یافته استعملکرد در تکالیف بازداری 

شوایزر و این پژوهش هماهنگ با نتایج پژوهش 

 0و همکارانکراس یوتس  ( و0243) همکاران

( مبنی بر اثربخشی آموزش حافظه کاری 0241)

 های اجرایی است.هیجانی بر توانایی کنش

در تبیین نتایج پژوهش حاضر باید اشاره 

داشت به ادعای پژوهشگران مبنی بر اینکه اولًا 

آموزش حافظه کاری موجب توانایی بیشتر در 

گردد که با افزایش راهبردهای اولیه می کارگیریبه

ستم عصبی در ارتباط است. همچنین کارایی سی

                                                 
1. Marcovitch, Boseovski & Knapp 

2. Krause-Utz et.al 
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های منجر به توسعه مهارت کاری حافظه آموزش

 دهی مجدد عملکرد حافظهسازمان درنهایتجدید و 

 نظرنقطه از. (0225، 0گراون و 4گردد )کلیمی

، تحقیقات بیانگر این هستند که شناختیعصب

نقایص موجود در کنترل شناختی، تکانشگری و 

هایی که میانجیگر تلال در شبکهحافظه کاری، با اخ

کنترل هیجانی هستند، در ارتباط است )اوپرل، 

شوارتزر مطالعات (. 0240، 3الارد، گریمز و پائولز

و همکاران حاکی از این است که تکلیف حافظه 

شبکه کنترل  سازیفعالکاری هیجانی موجب 

، 1ای )بانیچ و همکارانعاطفی پیشانی آهیانه

سوی دیگر، نشان داده شده  شود. از( می0223

قشر  ازجملهای است که مدار عصبی پیشانی آهیانه

و  6ای تحتانی، آهیانه5پیش پیشانی خلفی جانبی

در عملکرد بهینه حافظه  7قشر سینگولار قدامی

کاری نقش اساسی دارد )اوون، مک میلان، لایرد و 

 (.0225، 9بولمور

 انعنوبههمچنین حافظه کاری و بازداری که  

شوند های اصلی کارکرد اجرایی شناخته میحوزه

و در ارتباط نزدیکی با یکدیگر قرار دارند 

یافته  کهطوریبه(. 0229، 3و همکاران نب)مک

در زمینه تکالیف حافظه  گرفتهانجاممطالعات 

های قشر پیش پیشانی کاری، بر نقش نورون

خلفی جانبی در رمزگذاری و هدایت اطلاعاتی که 

                                                 
1. Kelly 
2. Garavan 

3. Aupperle,Melrose, Stein & Paulus 

4. Banich et.al 
5. Dorsolateral prefrontal 

6. Inferior parietal 

7. Anterior cingulate 
8.Owen, McMillan, Laird & Bullmore 

9. McNab et.al 

شوند تأکید دارند )لئون می داشتهنگهفعال  اً موقت

 42دمینگیوزا، مارتین رودریگز و لئون کارون

های بلگراوو، (. از سوی دیگر، یافته پژوهش0245

 ( نیز حاکی از ارتباط فعالیت0221) 44هستر و گراون

قشر پیش پیشانی خلفی جانبی با انجام تکالیف 

توان بنابراین می؛ بازداری همچون برو/نرو است

چنین استدلال نمود که با تمرین تکالیف حافظه 

توان علاوه بر حافظه کاری به بهبود کاری می

دو این  چراکهبازداری رفتاری نیز کمک کرد، 

 باشند.توانایی دارای ساختارهای مغزی مشترکی می

( افراد 0244بنا به اظهار ردایک و همکاران )

با ظرفیت ضعیف حافظه کاری از نقص در 

و در خودداری از پاسخ  بردهرنجوانایی بازداری ت

با مشکل بیشتری  نرو عادتی در تکالیف برو/

 40شکست در حفظ دیگرعبارتبهشوند. مواجهه می

هدف تکلیف برای پاسخ ندادن، منجر به پاسخ 

عادتی، اما نادرست به محرک نرو خواهد شد. 

ظرفیت حافظه کاری به دلیل وجود  درواقع

چندگانه و نه مجزا، دچار محدودیت های فعالیت

 هایبرخی محدودیت کنندهمنعکسشده که این خود 

(. 0220رایج در ظرفیت توجه است )انگل، 

( نیز با مشاهده 0226) 43اسمالوود و اسکولر

های مبتنی بر افزایش خطای عملکرد در حین یافته

با تکلیف برو نرو، بر  مرتبط یرغوجود افکار 

غشوش شدن حافظه کاری و سرگردانی ذهن و م

منابع اجرایی تأکید دارند. بر اساس این دیدگاه، 

                                                 
10. León-Domínguez, Martín-Rodríguez & León-Carrión 

11. Bellgrove, Hester & Garavan 
12. Maintain 

13. Smallwood & Schooler 
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که تکلیف اصلی بخش عمده حافظه  گونههمان

دهد، بخش کاری را به خود اختصاص می

 و افکارباقیمانده صرف پردازش سرگردانی ذهن 

هایی که شود. بدین ترتیب، آزمودنیمی غیر مرتبط

حافظه کاری  هازجملاز منابع شناختی بیشتر 

برخوردارند، با اختصاص بیشتر ظرفیت حافظه 

کاری به تکلیف در دست انجام، تواناتر از افراد 

با منابع شناختی ضعیف همچون ظرفیت حافظه 

 شوند.کاری پایین ظاهر می

این در حالی است که تکالیف حافظه کاری 

 طوربه کهدرحالیمستلزم این است که آزمودنی 

هایی است که منجر انجام فعالیتمشغول  زمانهم

شود، برای حفظ و تداخل می پرتیحواسبه 

ـ  اطلاعات در حافظه فعال تلاش کند )ملبای

 آموزش تکالیف درواقع(. 0243، 4لروگ و هولم

 هایتمرین از ایمجموعه شامل کاری حافظه

 نیازمند که اندشدهطراحی نحوی به که است مکرر

 بیمار شودمی اعثو ب است زیاد توجه کنترل

 باشد. داشته تمرکز تمرین برای کافی فرصت

 توجه، سیستم تحریک و مکرر فعالیت با درنتیجه

 طی در و شده تسهیل شناختی ظرفیت تغییر

 آزمودنی بازداری و توجه قدرت آموزشی جلسات

از سوی  .(4397 ،0ماتیر و سهلبرگ) یابد افزایش

جود دیگر نشان داده شده است که در صورت و

توجه، تعیین هدف، تغییر کانون توجه، ذخیره و 

بازیابی حافظه، درک و کارکردهای حرکتی مؤثر و 

 عنوانبهدقیق شاهد نقش هماهنگ کنترل بازداری 

(. بدین 0227، 3کارکرد اجرایی خواهیم بود )هرتر

 در ترقوی حافظه ظرفیت با ترتیب افراد

، با است کنترل بازداری مستلزم که هاییفعالیت

این اساس  بر .شد خواهند ظاهر عملکرد بهتر

که نتایج حاصل از مطالعه حاضر نیز نشان  گونههمان

به  توانداد، با آموزش و تمرین حافظه کاری می

بهبود کنترل بازداری رفتاری در مبتلایان به اختلال 

تخفیف علائم  درنهایتعملی و  ـفکری  وسواس

ر پژوهش د کمک کرد. و درمان این بیماران

های موجود امکان حاضر به دلیل محدودیت

استفاده از گروه کنترل و مداخله تمام آزمایشی 

گردد تا در نبود و بر همین اساس پیشنهاد می

 قرار گیرد. موردتوجهمطالعات آتی این امر 

 قدردانی و تشکر

کارمندان محترم مرکز  هایمساعدتاز  وسیلهبدین

لوچستان و همچنین مشاوره دانشگاه سیستان و ب

این پژوهش کمال  هاینمونهاز همکاری کلیه 

 تشکر و قدردانی را داریم.
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