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مقدمه

تأثیر هیجان در شناخت نقش مهمی را در زندگی روزمره مردم و 

 هیعصبی و روانی برعهده دارد. در این راستا، نظر یهاهمچنین اختالل

مثال عنوانمنفی )به جانیکه تأثیر ه دهدینشان م پردازشکارآمدی 

ها در حافظه کاری واسطه تأثیر آناضطراب( در عملکرد شناختی به

. حافظه کاری به سیستمی اشاره دارد که برای ردیگیصورت م

موقت و دستکاری اطالعات موردنیاز برای دامنه وسیعی از  یسازرهیذخ

الگوهای مختلفی از  .[1] شودیتکالیف پیچیده شناختی استفاده م

ها الگوی حافظه کاری که ابتدا شده که از بین همه آنحافظه کاری ارائه

 [4, 7]وسیله بدلی پیشنهاد شد و بعدها به [2]توسط بدلی و هیچ 

توسعه داده شد از پویایی بیشتری برخوردار است و امروزه از همه بیشتر 

حافظه  [6]. در الگوی جدید بدلی [5]مورداستفاده قرارگرفته است 

یک مؤلفه نظارتی  : اجرایی مرکزیداندیمؤلفه م 4کاری را مشتمل بر 

حیطه کلی است که در تخصیص منابع توجهی کاربرد دارد و درگیر در 

از کارکردهای تنظیمی ازجمله هماهنگی شناختی در انجام  یاگستره

 یهاچندگانه همزمان، اختصاص دادن منابع به دیگر بخش یهاتیفعال

حافظه کاری و نیز بازیابی اطالعات از حافظه بلندمدت، است. در الگوی 

وسیله دو انباره حیطه خاص انجام بدلی، اندوزش موقتی اطالعات به

که اندوزش موقتی اطالعات کالمی را  شناختی: یک حلقه واجشودیم

که مسئول نگهداری و  لوح دیداری فضاییبر عهده داردو دیگر 

دیداری فضایی است. چهارمین مؤلفه نیز  یهایدستکاری بازنمائ

 های حافظه ومیانگیر رویدادی است که وظیفه تبدیل خرده سیستم

ابعاد اطالعاتی به قطعات یکپارچه را بر عهده دارد. از زمان پیشنهاد 

بسیاری بوده  یهاژوهشالگوی حافظه کاری تاکنون، این الگو محور پ

هیجانی منجر  یهاها و حالتمحرک است. شواهد نشان داده است که

. همچنین مطالعاتی که بر [3]شود یبه کاهش ظرفیت حافظه کاری م

فی تأکید داشتند بیانگر این هستند که خلق منفی عاط یهانقش حالت

حافظه  یهابا اختالل در عملکرد حافظه کاری ارتباط دارد. اختالل

ر به که منج شودیچنین تفسیر مطورکلی اینکاری مرتبط با خلق به

که در آن افکار مزاحم و نشخوارفکری  شودیکاهش ظرفیت شناختی م

یش بار شناختی منجر به انحراف عاطفی با افزا یهاناشی از حالت

عنوان یک مفهوم مافوق . عاطفه به[8] شودیعملکرد مربوط به هدف م

که به تمایز نسبتاً سریع  رودیکار م به یهابرای انواع مختلفی از حالت

عاطفی شامل استرس، هیجان،  یها. این حالتشودیخوب/ بد منجر م

عاطفی تفاوت و  یهاانگیزشی است بین این حالت یهالق و تکانهخ

ها را از هم تفکیک کرد آن توانیوجود دارد که م یهاشباهت

گفت، استرس  توانیمثال در تمایز بین استرس و هیجان معنوانبه

عاطفی منفی اشاره دارد در مقابل هیجان به هر  یهابیشتر به واکنش

بت و منفی اشاره دارد. همچنین در تمایز بین عاطفی مث یهادو حالت
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 و همکاران حسنی      حافظه ظرفیت در هیجان فرایندی جویی¬نظم آموزش اثربخشی    

گفت خلق اغلب پایدارتر از هیجان است و در  توانیخلق و هیجان م

مقایسه با خلق، هیجان معموالً دارای یک منبع خاص است. الزم به 

جای یکدیگر استفاده ذکر است در زندگی روزمره از عاطفه و هیجان به

عاطفی از هم متفاوت  یهاهر یک از حالت ییجو. شیوه نظم[9] شودیم

هیجاناشاره کرد که شامل  ییجوبه نظم توانیاست. در این راستا، م

است که افراد برای افزایش، حفظ  ارانهیهمه راهبردهای هشیارانه و ناهش

های تجربی )احساس ذهنی مرتبط با هیجان(، رفتاری یا کاهش مؤلفه

از قبیل ضربان قلب و  یها)پاسخ یکیولوژیزیرفتاری( و ف یها)پاسخ

. یکی از الگوهای [10] کنندیتنفس( یک پاسخ هیجانی استفاده م

هیجان که در دهه گذشته حمایت تجربی  ییجونظم نهیشده درزمارائه

است. بر اساس  [11]فراوانی را کسب کرده است، مدل فرایندی گروس 

این الگو ممکن است هیجان در پنج ناحیه از فرایند مولد هیجان تنظیم 

بر اساس  هاتیانتخاب موقعیت )انتخاب یا اجتناب از موقع -1گردد: 

یت )حل مسئله/ تعدیل تعدیل موقع -2تأثیر هیجانی مثبت یا منفی(؛ 

، یپرتگسترش توجه )حواس -7موقعیت برای تغییر اثر هیجانی(؛ 

ها )تغییر دادن تغییر شناخت -4سرکوبگری، تمرکز، نشخوارگری(؛ 

اجتماعی،  سهی، تفسیرها، مقاهایابی، ارزشهایابیمعنی، ارز

، رفتاری و یاتجربه یهاتعدیل پاسخ -5مجدد( و  یبندچارچوب

، تغذیه، تعدیل ییزدافیزیولوژیکی )داروها، تمرین، ورزش، تنش

 رفتاری(. یهارفتارهای بیانگر هیجان مانند فرونشانی پاسخ

 مؤلفه کهصورتی در هستند ندیشایپ بر ، متمرکزندینفرآیچهارمؤلفهاوال

مطالعه تصویربرداری کارکردی  .[12]است  پاسخ بر متمرکز پنجم

 FMR: Functional Magnetic Resonanceمغناطیسی )
Imagingعاطفی مثبت و  یها( که عملکرد حافظه کاری را با محرک

منفی بررسی کردند بیانگر این بود که کاهش عملکرد حافظه کاری 

مثبت همراه بود.  یهاهای منفی نسبت به محرکبیشتر با محرک

 :DLPFCپشتی جانبی ) یشانیپشیحی قشر پهمچنین، نوا
Dorsolateral Prefrontal Cortex که با دستکاری و حفظ )

اطالعات در حافظه کاری در ارتباط است، فعالیت این ناحیه در طول 

عاطفی  یهاتوجهی در مواجه با محرکطور قابلعملکرد حافظه کاری به

همچنین،  .[17] ابدییمثبت کاهش م یهامنفی نسبت به محرک

 [14]شده توسط کابازا و نیبرگ مطالعات تصویربرداری مغزی انجام

نشان داده است که عملکرد حافظه کاری تقریباً همیشه با افزایش 

طور خاص قشر همراه است؛ و به یشانیپشیفعالیت در قشر پ

( سمت چپ در تکالیف حافظه DLPFCخلفی جانبی ) یشانیپشیپ

حافظه کاری فضایی فعال است. مطالعات  کاری کالمی و سمت راست در

را تأیید  هاافتهی( این FMRتصویربرداری مغناطیسی کارکردی )

آمیز خشونت یهاپیاسترس حادی که درنتیجه مشاهده کل کندیم

لفی خ یشانیپشیمنجر به کاهش فعالیت قشر پ شودیبرانگیخته م

بیانگر این  هاافتهیعالوه، . به[15] شودیجانبی مرتبط با حافظه کاری م

ی عملکرد قشر پیش پیشان تواندیسطوح مطلوب نورآدرنالین ماست که 

د رکه افزایش یا کاهش مفرط نورآدرنالین عملکرا بهبود بخشد، درحالی

. القاءاسترس موجب [13, 16] کندیقشر پیش پیشانی را مختل م

 با توجه به اهمیت شودیافزایش نورآدرنالین در قشر پیش پیشانی م

، [19, 18]ی عملکرد حافظه کاری فعالیت قشر پیش پیشانی برا

انگیز نیست که سطوح باالی نورآدرنالین با مختل شدن عملکرد شگفت

در این راستا، شواهد نشان داده است . [20]حافظه کاری همراه باشد 

زا، کهاسترس اثرات مخربی بر ظرفیت حافظه کاری دارد. عوامل استرس

ازجمله محرومیت از خواب، تهدید و دیگر عوامل محیطی منجر به 

عالوه، شواهد بیانگر . به[21] شوندیاختالل در عملکرد حافظه کاری م

ا هاسترس ظرفیت حافظه کاری را برای بازنمایی محرکاین است که 

 کندیبعدی اختالل ایجاد م یهاسازی محرکودرذخیره دهدیکاهش م

القاء خلق  دهدینظریه تداخل شناختی نشان مهمچنین، . [27, 22]

هیجانی موجب کاهش توجه در تکالیف حافظه  یهاغمگین یا محرک

 یهاتیجای اینکه معطوف به فعالبه این دلیل که توجه به شودیم

ربط این عوامل بی شودیربط مردنیاز حافظه شود صرف عوامل بیمو

و منجر به اختالل در عملکرد  دهندیتوجه را به خودشان اختصاص م

افزون بر این موارد، تعدادی از مطالعات . [25, 24] شوندیحافظه م

فردی در کنترل شناختی به  یهاتجربیبیانگر این هستند که تفاوت

هیجانی وابسته است  ییجواستفاده از راهبردهای مختلف نظم

مثال، توانایی کنترل اطالعات منفی در حافظه کاری به استفاده وانعنبه

همچنین، . [26]مداوم از نشخوار فکری و ارزیابی مجدد وابسته است 

شواهد حاکی از این است که فراوانی استفاده از راهبرد ارزیابی مجدد، 

هیجانی در میان افراد با ظرفیت حافظه کاری  یهادر پاسخ به محرک

با  .[3]باال نسبت به افرادی با ظرفیت حافظه کاری پایین بیشتر است 

هیجان در  ییجوگفت هیجان و نظم توانیتوجه به مطالب مذکور م

ظرفیت حافظه کاری کالمی و دیداری فضایی نقش مهم و اساسی دارند. 

هیجان در حافظه کاری کالمی و دیداری فضایی  نهیهرچند در زم

هیجان در  ییجومطالعاتی انجام شده است؛ اما در زمینه آموزش نظم

فضایی تا آنجایی که محقق  -ظرفیت حافظه کاری کالمی و دیداری

 رآموزشیمطالعه تاثشمار است. شاید طالعات انگشتاطالع دارد م

فضایی  -کاری کالمی و دیداری درحافظه جانیهی ندیفرآیی جونظم

تاثیرآموزش  ییشناسا نهیزم در موجود ابهاماتی برخی گشاراه

ر دفضایی شود. با  -هیجان در حافظه کاری کالمی و دیداری ییجونظم

دارد به ارزیابی این مسئله  نظر گرفتن این نکات، پژوهش حاضر قصد

هیجان در حافظه کاری کالمی و  ییجوبپردازد که تأثیر آموزش نظم

 فضایی چگونه است؟ -دیداری 

 کارروش

مکرر  یریگآزمایشی به روش اندازه یهاپژوهش حاضر از نوع طرح

فرآیندی هیجان به عنوان متغیر  ییجو. اجرای آموزش نظمباشدیم

به عنوان متغیر فضایی(  –مستقل و حافظه کاری )کالمی و دیداری 

وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه 

 یلی. که در سال تحصباشندیدانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران م

اه دانشگ در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این 1792 – 1797

اصلی ورود به پژوهش شامل  یهااند. مالکمشغول به تحصیل بوده

غیر  یهادانشجوی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته

روانشناسی، عدم ابتال به هرگونه بیماری طبی مزمن، فقدان اختالالت 

 72شناختی و تمایل به شرکت در پژوهش بودند. بر همین اساس، روان

 داوطلبانه انتخاب شدند. یریگصورت نمونهمرد( به 12و زن  20نفر )

یل ها )به دالکنندهالزم به ذکر است در این پژوهش به دلیل افت شرکت

مرد( در نظر گرفته شد. درنهایت نمونه  12زن و  20نفر ) 72مختلف( 

زن  4نفر ) 6مرد( تقلیل یافت؛ زیرا  10زن و  16نفر ) 26پژوهشی به 

یل مشکالت شخصی بعد از شروع آموزش در جلسات مرد( به دل 2و 
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آموزشی شرکت ننمودند و از نمونه پژوهشی حذف شدند. دامنه سنی 

 30/22سال با میانگین )انحراف استاندارد(  72تا  18کنندگان شرکت

درصد( دارای  50/61نفر ) 16( بود. از نظر سطح تحصیالت 46/7)

( دارای تحصیالت درصد 50/78نفر ) 10تحصیالت کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد بودند.

 حافظه اسیمق های مقیاس زیر از یکی WMI فعال حافظه نمایه آزمون

-عددی . توالاست اسیمقخرده دو شامل خود سوم( و )ویرایش وکسلر

ی ریگاندازهی داریشن فعال حافظه آن در و استیی آوای فیتکل که حرف

 رای یفضا فعال حافظه و استی فیتکل کهیی فضای فراخنا ؛ وشودیم

ی توال اسیمق . خردهشودیم اجرای انفراد صورت به هینما نی. اسنجدیم

 است. در کوشش سه از متشکل ماده هر و ماده 3شامل  حرف -عدد

ی برا حروف و اعداد ازی اختهیر درهم ، مجموعهاسیمق خرده نیا

 ، ابتدایذهن صورت به دیبا هاکنندهشرکت و شودیم قرائت کنندهشرکت

 حروف بیترت به را حروف سپس و بزرگ به ازکوچک بیت بهتر را اعداد

ی ، داراییفضای فراخنا اسیمق . خردهدینما بازگو و نموده مرتب الفبا

 فراخنای جلو( و به مستقیم )رو فضایی : فراخنایاست اسیرمقیز دو

 ماده هشت از متشکل هااسیرمقیز نیا از معکوس. هرکدام فضایی

 اسیمقخرده نیای اجرای . برااست کوشش دو شامل هرماده که هستند

ی است. رو شده نصب مکعب 10 آنی رو شودکهیم استفادهی اازصفحه

 حک 10تا  1، اعداد ردیگیم قرار آزمونگر به رو که هامکعب ازی بعد

 در کار (. روشکندینم مشاهده را ها اعدادکنندهاست )شرکت شده

 ندهکنشرکت ابتدا که است صورت نیا به میمستقیی فضای فراخنا

 اما .کندیم ، لمساست کرده لمس آزمونگر کهی بیت بهتر را هامکعب

 ار آزمونگر عمل عکس دیبا کنندهشرکت معکوسیی فضای فراخنا در

 . بهدینما لمس اول به آخر از را هامکعب کهی معن نیا دهد، به انجام

ی برا و 1نمره  درست کوشش هر برای هاکنندهشرکت نمره بیترت نیا

 نندهکشرکت نمره بیترت نیا . باردیگیم صفر نمره درستنا هرکوشش

 است. نمره 72تا  0بین  مجموع در و 16تا  0 نیب اسیمق ریز هر در

ی توالی هااسیمقخرده نمرات جمع حاصل از فعال حافظه هیکلنما

است.  57و  0. وبین دیآیم دست بهیی فضای فراخنا و حرف -عدد

 لک و فضایی حافظه و حرف -عددی توالی هااسیمقخرده اعتبار بیضر

است.  83/0و  84/0، 33/0بهترتیب  20 - 24سنین  برای مقیاس

سال  20 -24 نیسن یبرا فعال حافظه اسیمقخرده دو نیبی همبستگ

 و فعال حافظه اسیرمقیز و فعال حافظه هینما نیبی وهمبستگ 50/0

 با فعال حافظه هینما نیاست. همچن 82/0 وکسلر هوش اسیرمقیز

 .[23] داردیی باالی همبستگ حافظهی هااسیرمقیسا

 

 

 فرآیندی هیجان مبتنی بر مدل گروس ییجوجلسات آموزشی نظمخالصه محتوای  :6جدول 

 مراحل محتوای جلسات جلسات

 بری کدامند، مرور ها مورد هیجان در درست یهادگاهید میاموزیب را مهارت نیا دیبا ، چراجانیه میتنظ بیان منطق و مراحل مداخله، ضرورت جلسه اول

 .کنندیم کمک ما به جانهایه ٔ  ، همههیوثانو هیاولی جانهایه

 یی( شناسا2معرفی هیجان  و ( آموزش1خودآگاهی هیجانی:  -2آفرین  مشکل هیجان و نرمال هیجان -1ارائه آموزش هیجانی: انتخاب موقعیت  جلسه دوم

 موفقیت ( عوامل5روانشناختی  فیزیکی و حالت در ( شناسایی هیجان4مختلف  هیجانات میان ( تمایز7احساسات  به زدن برچسب نامگذاری و و

 هیجان تنظیم در

 -( خود2هیجانی خود  یهاارزیابی با هدف شناخت تجربه -( خود1هیجانی اعضا:  یهاارزیابی میزان آسیب پذیری و مهارتانتخاب موقعیت  جلسه سوم

( پیامدهای 4دهای تنظیمی فرد ارزیابی با هدف شناسایی از راهبر -( خود7ارزیابی با هدف شناسایی میزان آسیب پذیری هیجانی در فرد 

( 3های هیجانی و رابطه این سه با هم ( پیامدهای رفتاری واکنش6هیجانی  یها( پیامدهای فیزیولوژیک واکنش5شناختی واکنشهای هیجانی 

 معرفی هیجان خشم و راههای غلبه بر خشم

( آموزش 7( آموزش راهبرد حلمسئله 2جلوگیری از انزوای اجتماعی واجتناب  (1اصالح موقعیتایجاد تغییر در موقعیت برانگیزانندة هیجان:  جلسه چهارم

 مهارتهایبینفردی )گفتگو، اظهار وجودو حل تعارض(

 ( آموزش توجه2( متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی 1گسترش توجه تغییر توجه:  جلسه پنجم

 ارزیابی -( آموزش راهبرد باز2هیجانی  یهاها روی حالتغلط و اثرات آن یهایابی( شناسایی ارز1شناختی:  یهایابیارزیابی شناختی تغییر ارز جلسه ششم

( شناسایی میزان و نحوة استفاده از راهبرد بازداری و بررسی پیامدهای هیجانی 1تعدیل پاسخ تغییر پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان:  جلسه هفتم

( آموزش تخلیه هیجانی، آرمیدگی و عمل 5محیطی  یها( اصالح رفتار از طریق تغییر تقویت کننده4وزش ابراز هیجان ( آم7( مواجهه 2آن 

 معکوس

طبیعی  یهاطیآموخته شده در مح یها( کاربرد مهارت2( ارزیابی میزان نیل به اهداف 1ارزیابی و کاربرد ارزیابی مجدد و رفع موانع کاربرد  جلسه هشتم

 ( بررسی و رفع موانع انجام تکالیف7خارج از جلسه 

جلسه نهم و 

 دهم

 شده آموخته مهارت های تمرین و جلسات مرور

 

ورود به  یهادر مرحله اول، بعد از مشخص شدن نمونه براساس مالک

پژوهش افراد انتخاب شده به مرحله بعدی پژوهش دعوت شدند. در این 

کنندگان انتخاب شده به صورت فردی مورد ارزیابی قرار مرحله شرکت

ها کنندهگرفتند. در این جلسه هدف پژوهش و آزمایش برای شرکت

. شدیها توسط پژوهشگر پاسخ داده ماحتمالی آن یهاتشریح و به سوال

نمایه حافظه  لهیوسبه آزمونشیها جهت اجرای پکنندهشرکت سپس

ها به صورت کنندهپاسخ دادند. در مرحله بعد، شرکت( WMIفعال )

فرایندی هیجان به مدت  ییجوگروهی تحت آموزش راهبردهای نظم

( قرار گرفتند. آموزش به یاقهیدق 90جلسه )هرپنج روز یک جلسه  10

و  هانیها، موضوعات، تمربرای سرفصلروانشناس عمومی و  لهیوس



 

720 

 و همکاران حسنی      حافظه ظرفیت در هیجان فرایندی جویی¬نظم آموزش اثربخشی    

 ییجوتکالیف هر جلسه از آموزش از بسته آموزشی راهبردهای نظم

استفاده شده است. خالصه  [28]فرآیندی هیجان مبتنی بر مدل گروس 

آورده  1جدول فرآیندی هیجان در  ییجومحتوای جلسات آموزش نظم

شده است. پس از جلسه ششم هر دو گروه برای ارزیابی روند پیشرفت 

مورد سنجش و در پایان جلسات  (WMIآموزش با نمایه حافظه فعال )

ها مورد ارزیابی قرار کنندهرکتشآموزشی در جلسه آخر، مجدداً 

. در درنیگیها طی سه مرحله مورد بررسی قرار مکنندهگرفتند. شرکت

پایان جلسات آموزشی ضمن بازخورد مناسب از همکاری 

ها اهدا برای تشکر و به رسم یادبود به آن یاهیها، هدکنندهشرکت

 ز آزمون آماریبا استفاده اها اطالعات، داده یآورگردید. پس از جمع

ورد م یفرنمکرر و آزمون تعقیبی بون یریگتحلیل واریانس با اندازه

زار ها از نرم افتجزیه و تحلیل قرار گرفتند و برای تجزیه و تحلیل داده

SPSS18 .استفاده شد 

 هاافتهی

میانگین و انحراف استاندارد ظرفیت حافظه کاری کالمی  2در جدول 

کنندگان در سه مرحله آزمون قبل از مداخله، شرکتفضایی  -و دیداری

 در حین مداخله و بعد از مداخله درج شده است.

 

 

 فضایی -توصیفی ظرفیت حافظه کاری کالمی و دیداری یهاشاخص :2جدول 

 بعد از مداخله در حین مداخله قبل از مداخله اسیمقخرده

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین استانداردانحراف  میانگین 

 25/2 27/10 86/2 26/10 50/7 37/3 حافظه کاری کالمی

 64/0 53/16 64/2 15/15 28/4 97/17 حافظه کاری دیداری فضایی

 

 فضایی -حافظه کاری کالمی و دیداری مکرر برای یریگنتایج تحلیل واریانس با اندازه :3جدول 

 اتا سهمی مجذور F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 75/0 *** 94/17 01/55 2 02/110 حافظه کالمی

    94/7 50 70/193 خطا

 27/0 ** 86/3 85/45 2 31/91 حافظه دیداری

    87/5 50 61/291 خطا

5/0 > P * ،01/0 > P ** ،0001/0 > P *** 

 
 فضایی -زوجی حافظه کاری کالمی و دیداری یهابرای بررسی تفاوت یفرنآزمون تعقیبی بوننتایج  :4جدول 

 آزمون(بعد از مداخله )پس در حین مداخله )میانه( مداخله یهاحالت اسیمقخرده

 خطای استاندارد تفاوت میانگین خطای استاندارد تفاوت میانگین 

 ** 52/0 05/2 ** 67/0 57/2 (آزمونشیحافظه کاری کالمی قبل ازمداخله )پ

 ** 35/0 65/2 37/0 27/1 (آزمونشیحافظه کاری دیداری قبل ازمداخله )پ

5/0 > P * ،01/0 > P ** ،0001/0 > P *** 

 

میانگین ظرفیت حافظه  شودیمشاهده م 2جدول طور که در همان

فضایی در مراحل در حین مداخله و بعد از  -کاری کالمی و دیداری

مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش داشته است. این نتایج در 

بعدی با جزئیات بیشتر مطرح خواهد شد. جهت بررسی  یهالیتحل

فرآیندی هیجان در ظرفیت حافظه کاری  ییجوآموزش نظم ریتأث

فضایی در مراحل قبل از مداخله، درحین مداخله و  -و دیداری کالمی

تحلیل واریانس مکرر و برآورد  یهابعد از مداخله ضمن بررسی مفروضه

 یهامکرر و آزمون یریگنمودن آنها، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

. متغیرها از لحظ چولگی و درجه اوج استفاده شد یفرنتعقیبی بون

 ، نتایجو به عبارتی دیگر نرمال بودند. همچنین -2+ تا 2 نبی نموداری

ل نتایج تحلیآزمون کرویت موچلی نشان دادفرض کرویت برقرار است. 

 .شودیمشاهده م 7جدول مکرر در  یریگواریانس با اندازه

افظه کاری درج شده است در ظرفیت ح 7جدول طور که در همان

و  (F(50،2) = 94/17؛ P < 05/0= مجذور تفکیکی اتا،  75/0)کالمی 

 86/3؛ P < 05/0= مجذور تفکیکی اتا،  27/0)فضایی  –حافظه دیداری 

( =50،2)F تفاوت معناداری بین مراحل آزمون وجود دارد. با توجه به )

فرآیندی هیجان  ییجوگفت درنتیجه آموزش نظم توانینتایج فوق م

فضایی هستیم.  -شاهد افزایش ظرفیت حافظه کاری کالمی و دیداری

ار موردبررسی قر یفرنتعقیبی بون یهامذکور از طریق آزمون یهاتفاوت

 .شودیمشاهده م 4جدول گرفت؛ که نتایج آن در 

شده در جدول مشاهده اداری درجو سطوح معن 4جدول بر اساس نتایج 

قبل از مداخله  یهادر ظرفیت حافظه کاری کالمی بین حالت شودیم

و در حین مداخله تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما در ظرفیت حافظه 

قبل از مداخله و در حین مداخله  یهافضایی بین حالت –کاری دیداری 

که در حافظه کاری کالمی و تفاوت معناداری وجود ندارد. درحالی
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قبل از مداخله و بعد از مداخله تفاوت  یهافضایی بین حالت –دیداری 

 معناداری در ظرفیت حافظه کاری وجود دارد.

 بحث

 ییجوهدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان کارآمدی آموزش نظم

د. فضایی بو -یندی هیجان در ظرفیت حافظه کاری کالمی و دیداریفرا

فرایندی هیجان منجر به افزایش  ییجونتایج نشان داد آموزش نظم

 نتایج نی. اشودیفضایی م –ظرفیت حافظه کاری کالمی و دیداری 

فرایندی موجب افزایش ظرفیت  ییجوجهت که آموزش نظمازاین

، همخوان با مطالعاتی شودیفضایی م –حافظه کاری کالمی و دیداری 

منجر به ایجاد  هاجانیه دهندیاست که نشان م [70, 29, 17, 1]

. وندشیفضایی م -تغییراتی در عملکرد حافظه کاری کالمی و دیداری

دراین راستا، نتایج بیانگر این است که هیجان منفی اثرات متفاوتی بر 

که  دهدیحافظه کاری کالمی و دیداری فضایی دارد که این نشان م

یک ارتباط منظم بین عواطف خاص )برای مثال هیجان منفی( و 

الو . در پژوهشی که آیزنک و ک[1] فرایندهای شناختی خاص وجود دارد

دادند نتایج نشان داد که اضطراب در مؤلفه اجرایی مرکزی  انجام [29]

در  یارهیکه منجر به آغاز یک واکنش زنج کندیاثرات عمده ایجاد م

که در نهایت عملکرد  شودیحافظه کاری کالمی و فضایی م یهامولفه

، همچنین برخی از مطالعات بالینی بیانگر کندیاین دو مؤلفه را مختل م

اضطراب و افسردگی نقص  یهااین هستند که افراد مبتال به اختالل

. [1] دهندیخاصی را در عملکرد حافظه کاری کالمی و دیداری نشان م

همچنین، مطالعات نشان داده است که اختالل افسردگی منجر به 

، شودیختی از جمله سوءگیری در محتوای ادراک مشنا یهااختالل

و منجر به  کندیتوجه و حافظه را به سمت عواطف منفی منحرف م

اختالل درسرعت و دقت فرآیندهای شناختی به خصوص کارکردهای 

مثبت  یهاجانیبه عالوه، مطالعاتی که اثرات ه. [70] شودیاجرایی م

 یاهانجیو منفی را بر عملکرد شناختی بررسی کردند، نشان دادند ه

 یهاجانیو ه شودیمثبت منجر به بهبود عملکرد حافظه کاری کالمی م

. شواهد [17] شودیمنفی منجر به اختالل در حافظه کاری کالمی م

افرادی که حافظه کاری باالتری دارند نسبت به حاکی از این است که 

 تر هستند و ظرفیتهیجانی خود موفق یهاسایر افراد در تنظیم واکنش

ا منفی و ب یهاجانیحافظه کاری با موفقیت در فرونشانی ابرازگری ه

مثبت در شرایط فرونشانی بیانگری رابطه  یهاجانیکاهش ابرازگری ه

کننده استفاده از  ینیبشیدارد. همچنین، ظرفیت حافظه کاری پ

هیجانی است. شواهد  یهاراهبرد ارزیابی مجدد در پاسخ به محرک

ی هیجان یهابیانگر این استاقدام به ارزیابی مجدد در پاسخ به محرک

( و قشر DPFCجانبی ) یشانیپشیمنجر به افزایش فعالیت در قشر پ

( MPFC: Medial Prefrontalcortexمیانی ) یشانیپشیپ

که این نواحی از مغز برای کنترل شناختی  ، از آنجا[72, 71] شودیم

، بنابراین افرادی که در کنترل شناختی [77]مؤثر ضروی هستند 

 ییجود در نظممهارت دارند به عنوان مثال حافظه کاری باالتری دارن

. این [3] کنندیخود از راهبرد ارزیابی مجدد استفاده م یهاجانیه

شواهد مذکور با نتایج پژوهش فعلی مبنی بر افزایش ظرفیت حافظه 

هیجان  ییجوفضایی درنتیجه آموزش نظم -کاری کالمی و دیداری

همخوان است. افزون بر موارد مذکور شواهد حاکی از این است که 

مربوط به هدف )برای مثال  یهاظرفیت حافظه کاری به حفظ واکنش

غیرمرتبط )برای مثال پاسخ  یهاافکار غیرهیجانی( در حضور واکنش

، بنابراین تاحدی عملکرد در [3]هیجانی( اختصاص داده شده است 

تکالیف حافظه کاری نیازمند متمرکز کردن توجه به محرک غیرهیجانی 

مانع از عملکرد در تکالیف  تواندیهیجانی در واقع م یهااست محرک

منفی منجر به  یهاجانیگفت ه توانین مطالب مشود. با توجه به ای

، در نتیجه به جای اینکه شوندیبرانگیختن افکار مزاحم و نامربوطم

فضایی به اطالعات مرتبط با  -ظرفیت حافظه کاری کالمی و دیداری

اهدافی که دارند اختصاص داده شود صرف توجه به این افکار مزاحم و 

حافظه کاری شود. آموزش نامربوط شود و موجب کاهش طرفیت 

هیجانی  یهاافراد در مواجه با محرک شودیهیجانی منجر م ییجونظم

به شیوه دیگر برخورد کنند که  ییجوبا استفاده از راهبردهای نظم

ی ها جلوگیررا مدیریت کنند تا از تاثیرات منفی آن هاجانیبتوانند ه

ضایی ف -و دیداریکنند. بنابراین، افزایش ظرفیت حافظه کاری کالمی 

های افزایش مداخله مکانیسمفعال شدن عوامل شناختی و ناشی از 

گفت حفظ  توانیهیجانی است و م یهاپاسخ به محرک درییجونظم

هیجان در ارتباط است. الزم به  ییجواطالعات در حافظه کاری با نظم

پیامد عملی داشته باشد یکی از  تواندیذکر است نتایج فعلی م

کاربردهای عملی آن مربوط به درمان اختالت خلقی و اضطرابی است 

شناختی افراد افسرده را به  یهابه عنوان مثال، برخی از انواع درمان

ها متوقف کردن افکار منفی خودکار و تولید افکار جایگزین برای آن

رویکرد بسیار شبیه به راهبرد ارزیابی مجدد  نیا .[74]کنند یتشویق م

هیجان است و در واقع استفاده از پروتکل آموزش  ییجوشناختی در نظم

خلقی و اضطرابی کمک خواهد  یهابه بهبود اختالل جانیهییجونظم

فعلی فراهم آوردن درمان برای افراد با ظرفیت  یهاافتهیکرد. براساس 

بت نس برندیهیجان بهره م ییجوحافظه کاری باال که از راهبردهای نظم

تر است. از آنجا که آموزش به افراد با ظرفیت حافظه کاری پایین آسان

و  شودیمنجر به افزایش ظرفیت حافظه کاری مهیجان  ییجونظم

باتوجه به مطالعات قبلی افراد با ظرفیت حافظه کاری باال در استفاده از 

، [3]تر هستند راهبردهای ارزیابی مجدد برای رویدادهای هیجانی موفق

افراد با ظرفیت حافظه کاری باال به آسانی برای درمان ارزیابی مجدد 

ها به درمان ترعیسر توانندیو م شوندیمنفی ترغیب م یهاجانیبرای ه

 پاسخ دهند.

 یریگجهینت

 وانتیپژوهش حاضر در کنار یکدیگر م یهاافتهیدر مجموع با قرار دادن 

هیجان توانسته است به افراد این توانایی را  ییجوگفت آموزش نظم

مناسب برای مدیریت صحیح  ییجوبدهد که از راهبردهای نظم

که مانع  یهااستفاده کنند و از حفظ توجه به افکار و محرک هاجانیه

جلوگیری کنند. به منظور  شودیعملکرد مطلوب حافظه کاری م

چند محدودیت اشاره کرد.  استفاده بهتر از نتایج پژوهش حاضر باید به

اولین محدودیت نبود پیگیری پس از اتمام جلسات آموزشی است 

بعدی برای تعمیم بهتر بعد از اجرای  یهابنابراین، بهتر است پژوهش

در پژوهش حاضر به آموزش پیگیری نیز داشته باشند. محدودیت دوم، 

ر دکنندگان دلیل محدود بودن وسایل سنجش امکان ارزیابی شرکت

یک زمان و مکان مشخص وجود نداشت. بنابراین بهتر است در 

بعدی شرایطی محیا شود که همه افراد در یک زمان و  یهاپژوهش

محدودیت بعدی، عدم امکان مکان مشخص با هم ارزیابی شوند. 



 

722 

 و همکاران حسنی      حافظه ظرفیت در هیجان فرایندی جویی¬نظم آموزش اثربخشی    

هیجان در حافظه کاری کالمی و  ییجوسنجش فرایندهای دخیل نظم

پژوهش پژوهشگران بعدی  شودیتوصیه م رونیفضایی، از ا -دیداری

برای فهم این  یروانشناختعصب یهاحاضر را با استفاده از روش

 فرایندها انجام دهند.

 قدردانی و تشکر

کنندگان در پژوهش حاضر و تمامی از تمامی شرکت لهیوسنیبد

دوستان و عزیزانی که ما را در این پژوهش یاری نمودند تشکر و قدردانی 
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Abstract 

Introduction: Previous studies investigating the role of emotion in working memory 
suggest that emotion plays an important role in working memory. The present research 
aimed at investigating the effectiveness of process emotion regulation training in visual-
spatial and verbal working memory. 
Methods: Therefore, 26 students of Kharazmi University (16 females and 10 males) were 
selected through volunteer sampling and underwent the of Process Emotion regulation 
strategies training. All individuals were evaluated during three stages of training (prior, 
meanwhile and subsequent to the training) using the Working Memory Index. Variance 
analysis with repeated measurement and Bonferroni post-hoc test were used in for 
analyzing the results. 
Results: The results indicated that Process Emotion regulation training increases the 
visual-spatial and verbal working memory capacities. 
Conclusions: With regards to the results of the present research, it could be concluded 
that emotion regulation might lead to information preservation and boost the verbal and 
visual-spatial capacity of working memory by the means of decreasing the impact of 
emotions influencing the deficit in working memory function. 
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