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Abstract 
The aim of this study is to investigate the relationship 
of psychological factors (personality traits, depression, 
and emotional support) with episodic and semantic 
memory (word fluency), with a mediating role of 
executive functions in adults aged 50 years and older. 
This research is fundamental in terms of its objectives. 
The research method is correlational and structural 
equations. The study population is all adults aged 50 
years and older living in Tehran. From this population, 
a sample of 435 people (299 women, 134 men and 2 
people of unknown gender) was conveniently selected 
from September 2014 to March 2016. The NEO-FFI 
Personality Questionnaire (short form), Depression 
subscale of the Depression, Anxiety and Stress Scale-
21 (DASS-21) short version, episodic memory, word 
fluency, Stroop color word test, Corsi blocks, and 
reverse digit span test were used to measure the 
variables. Pearson correlation, bootstrap test, and 
structural equation modeling (SEM) methods were 
used to analyze the data. Data were analyzed using 
SPSS-16 and Mplus-8 software. Pearson correlation 
test results showed the relationship of personality traits 
of neuroticism and openness, emotional support, 
working memory and inhibition loss with episodic 
memory and word fluency. SEM results also showed 
that the modified model fit the sample data well. In this 
model, neuroticism and openness, emotional support, 
and inhibition loss predicted episodic memory and 
word fluency with mediation of working memory: This 
model may facilitate the explanation of episodic 
memory and word fluency function in the elderly. 
Keywords: Episodic Memory, Word Fluency, 
Personality Traits, Executive Functions, Structural 
Equation Modeling.

دهیچک
 یشناختعوامل روان ۀرابط یحاضر بررس یادیبن ۀهدف مطالع

 ۀ( با عملکرد حافظیعاطف تیو حما یافسردگ ،یتیشخص یهایژگی)و
در  ییاجرا یکارکردها یانقش واسطه یو بررس ییو معنا یدادیرو

و از نوع  یهمبستگ قیسال به باال است. روش تحق 50بزرگساالن 
ساله و  50مدنظر بزرگساالن  هشپژو ۀاست. جامع یمعادالت ساختار

نفر  435به حجم  یاجامعه نمونه نیباالتر ساکن تهران هستند. از ا
 یریگنامعلوم( به روش نمونه تینفر با جنس 2آقا و  134خانم،  299)

منظور انتخاب شدند. به 94تا اسفند  93مهر  یزمان ۀدردسترس در فاصل
NEO-FFI یتیشخص ۀپژوهش از پرسشنام یرهایمتغ یریگاندازه

اضطراب و  ،یافسردگ ۀپرسشنام یافسردگ اسیرمقی)فرم کوتاه(، ز
 یالی(، سEM) یدادیرو ۀحافظ یها(، آزمونDASS-21استرس )
 یکرس یها(، بلوکSCWTاستروپ ) ۀواژ -(، رنگWFواژگان )

(CBTو فراخنا )ی ( ارقام روبهعقبBDSاستفاده شد. برا )هیتجز ی 
آزمون بوتاسترپ  رسون،یپ یهمبستگ یآمار روشاطالعات از  لیو تحل

با  زیها ن( استفاده شد. دادهSEM) یمعادالت ساختار یو مدلساز
 لیتحل 8 ۀنسخ Mplusو  16 ۀنسخ SPSSافزار استفاده از نرم

 یتیشخص یهایژگیو نیارتباط ب رسونیپ یآزمون همبستگ جیشدند. نتا
فعال و فقدان  فظهحا ،یعاطف تیحما ،یو گشودگ ییرنجورخوروان
. براساس دهدیواژگان را نشان م یالیو س یدادیرو ۀبا حافظ یبازدار

نمونه  یهاشده با دادهمدل اصالح زین یمعادالت ساختار یمدلساز جینتا
 یتیشخص یهایژگیمدل، و نیبرازش مناسب دارد. در ا

با  یو فقدان بازدار یعاطف تیحما ،یو گشودگ ییرنجورخوروان
 ینیبشیواژگان پ یالیو س یدادیرو ۀفعال، حافظ ۀحافظ یگریانجیم

 ییو معنا یدادیرو ۀعملکرد حافظ نییتب تواندیمدل م نیشده است. ا
 کند. لیرا در سالمندان تسه

 یهایژگیواژگان، و یالیس ،یدادیرو ۀحافظ :یدیکل یهاواژه
 .یمعادالت ساختار یمدلساز ،ییاجرا یکارکردها ،یتیشخص
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مقدمه
و  3ینگهدار ،2یرمزگذار شامل که رودیکار م به یمختلف ذهن یهاتیفعالاشاره به  یبرا 1حافظه اصطالح

انسان  یدر نظام شناخت یادیبن یگاهی(. حافظه جا2006و ورهاگن،  ری)ها است اتیاطالعات و تجرب 4یابیباز
از  ییهامدل روزکردنبه و دادنشکل شامل بلکه شود،ینمگذشته ختم  یادآوریبه  تنهادارد. عملکرد حافظه 

 انسان، یشناخت نظام در(. 2013 نگ،ی)اسپر استساخت جهان  یبرا هامدل نیو استفاده از ا ما یهاهتجرب
فراز  لیدل نیبه هم ؛با حافظه مرتبط نباشد میرمستقیغ ای میطور مستقکه به افتیرا  یندیفرا توانیم ندرتبه

. شواهد گذاردیماو اثر  یسالمت شناخت تیانسان و درنها یشناخت یهاستمیس ریو فرود حافظه بر عملکرد سا
مجزا  ستمیپنج س ها،ستمیس دگاهیشده است. د لیچندگانه تشک یهاستمیسحافظه از  دهدیم نشان یمتعدد

 ۀحافظ ،6یادراک یسازآماده ،5یاهیرو ۀحافظاند از: که عبارت کندیم یمتعامل حافظه را معرف حال نیو در ع
 (.1983 ،1972 نگ،ی)تولو 9یدادیرو ۀحافظو  8مدتکوتاه ۀحافظ ،7ییمعنا

 یحافظه معرف هاینظام ترینمرتبطو  ترینپیشرفتهرا  یدادیرو حافظۀو  ییمعنا حافظۀ( 1993) تولوینگ
و  یو بدون تعلقات زمان یشخص یتفرد اشاره دارد که مستقل از هو یبه دانش عموم ییمعنا حافظۀ. کندمی

 یاطالعات یادآوریمربوط به ثبت و  یدادیرو ۀاست. حافظ یکشر یگراناطالعات با د یناست. انسان در ا یمکان
 حافظه نظام این در اطالعات. دارد ینیو مکان مع زمانو  بودهفرد مربوط  گذشتۀو  یشخص تجربۀاست که به 

 ینتراز مهم یکی دهدیم نشاندارد که  وجود یمتعدد اهدشو( 1993 ینگ،)تولو است اختصاصی فرد برای
 ۀروندیشو پ یجیبا کاهش تدر یسن و سالمند یعیعملکرد حافظه سن است و روند طب هایکنندهبینییشپ

 سن این وجود(. با 1997 همکاران، و نیلسونهمراه است ) ییمعنا یکمتر یزانو به م یدادیعملکرد حافظه رو
و  یاز عوامل شناخت ایمجموعه یرتحت تأث ی،شناخت فعالیتیعنوان و حافظه به یستن یرگذارتنها عامل تأث

مطالعات است.  10ییاجرا یحافظه کارکردها عملکرد با مرتبط شناختی عوامل جمله ازقرار دارد.  یرشناختیغ

 یم،؛ ک2015، همکاران)مولر و  اندکرده ییدتأ رادر عملکرد حافظه  ییاجرا یکارکردها ایواسطهنقش  یمختلف
وجود  یزاز مطالعات ن ایپاره( و در 2000و استوارت،  ین، ابانساوالزکز بریان، ،؛ کراوفورد2013 ین،کئون و ش

 ینبه ا یز( ن2015(. اسپان )2003 یش،و بر ینسون، اتکهاوسسالتاست ) بوده همراه یدترد باآن  یزانم یا

1. memory

2. Encoding

3. retention

4. Retrieval

5. procedural memory

6. perceptual priming

7. semantic memory

8. short term memory

9. episodic memory

10. executive function
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 یدادیرو ۀکاهش حافظ کهیمربوط است؛ درحال 1سرعت پردازش به ییعنام ۀافت حافظ که یافت دست یجهنت

خود  ۀ( در مطالع2014) هاتکوئرو  کیتوسکیلنه، لئوس،  ی،. بارتلمافتدمیاتفاق  ییاجرا کارکردهایبا وساطت 
 ۀعملکرد حافظ هایکنندهبینیپیش ینفعال و سرعت پردازش بهتر ۀحافظ یی،اجرا یکه کارکردها یافتنددر
مستلزم استفاده از  یابیو باز سازییرهذخ ی،حافظه شامل رمزگذار ایندر  یردرگ ایندهایهستند و فر یدادیرو

 است. ییاجرا یکارکردها

الرسون، الندبرگ و  ایراکسین،است.  2یمرتبط با عملکرد حافظه افسردگ یشناختجمله عوامل روان از

با گروه  یسهدر مقا یدادیرو ۀحافظ درمختلف  یافسردگ اختالالت به مبتال افراد دریافتند( 2004فورسل )
 دهد،می( نشان 2004 ،گاتز و مونتانز ،التوره سرانو،) یگرد یا. مطالعهاندهآورد یادرا به  یکنترل، کلمات کمتر

. رددا دییدارو ۀحافظ بر بسزایی یرتأث ویژهبهمداخله  ینو ا شودیحافظه م هاییژگیو افزایش سببخلق  بهبود
 بینسکی،آل ۀمطالع یجنتا هستند، شناخت و هبر حافظ یافسردگ یمنف تأثیرات ۀدهندنشانکه  یمطالعات وجود با

 3نگرآینده ۀافسرده در آزمون حافظ هایآزمودنی دهدمی نشان( 2012) بینسکاآل کلسزوسکا سدک، کلیگت،

 تأثیرات( 2009 مارتین، و کلیگت گاسن،آل) یقبل یقاتتحق کهدرحالی ؛بودند تردقیق( یدادیاز حافظه رو ی)نوع
 یرشد، تأث مشخص نیز مطالعاتی دررا نشان داده بودند.  یدادبراساس رو نگرآینده ۀحافظ در افسردگی منفی

-الدرکیناز جمله مطالعات  ؛است ییاجرا یکارکردها یقو از طر یرمستقیمغ هبر عملکرد حافظ یافسردگ
 المار،( و 2001) براونواترز و  ینگر،استانزاک، لتز آدامز،(، 2006و کومار ) یهارون، الوارسک ینز،م تامپسون،
 عملکرد نقص بر مقدم اجتماعی، کارکردهای عملکرد در اختاللنشان دادند  که( 2012) کومار و ژانگ چارلتون،

 .است سالمندان در رویدادی حافظه
معموالً بر  ینهزم ینشده در اانجام یقاتاست. تحق یتیشخص هایویژگی یشناختروان عواملاز  دیگر یکی
عامل  پنج ،«بزرگ پنج» یا «نیرومند عامل پنج»مدل  براساس. اندکرده یهتک شخصیت عاملیمدل پنج

و  7توافق ،6به تجربه گشودگی ،5گراییبرون ،4رنجورخوییرواناند از: عبارت که اندشده یمعرف یتیشخص

 هاییروشبه  توانندمیو عملکرد حافظه  یتیشخص عوامل(. 1987 ،1985و کاستا،  کریمک) 8شناسیوظیفه

مختلف  هاینشانهبرخورد با  ۀنحو بر است مکنم گراییبرون مانند یاتیخصوص مثال برایمرتبط باشند؛  همبا 
 یادگیریتوجه در هنگام  یزانممکن است بر م شناسیوظیفه یلقب از هاییویژگی همچنین. باشد مؤثرحافظه 

1. processing speed

2. depression

3. prospective memory

4. neuroticism

5. extroversion

6. openness to experience

7. agreeableness

8. conscientiousness
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و  گراییبرون( به ارتباط مثبت 2009) پیرمن(. 2016 ین،استفان و سوت یانو،ترکس ی،)الچت بگذارد یرمسائل تأث
( 1990گلد و آربوکل ) یج. براساس نتااست هبرد یبا عملکرد حافظه پ شناسیوظیفه یارتباط منف

 اسکوارتزمن آندرس، گلد، آربوکل، همچنین. است همراه شناختی ترضعیفرد عملک با بیشتر رنجورخوییروان
 ینبه ا یز( ن2007دارند. کاتلر و گراف ) یبهتر ۀعملکرد حافظ گراتردرونافراد  دریافتند،( 1992) یکلسونچ و
حافظه  یفعملکرد در تکال ۀکنندبینییشپ رنجورخوییروانو  شناسیوظیفه هایویژگی که یافتند دست یجهنت

را با  رنجورخوییروان یو ارتباط منف گراییبرون( ارتباط مثبت 2002) یلوچ و یلوچ-پریگ یر،می ۀاست. مطالع
 و گشودگی بین مثبت ارتباط به نیز( 2011) هاوسسالت. سوبلت و دهدمینشان  یدادیرو ۀحافظعملکرد 

 .بردند پی رویدادی حافظه
 هایپژوهشاست.  یعوامل مهم مرتبط با عملکرد حافظه در سالمند ریگاز د یزن یاجتماع یتحما دریافت

 حمایت( به ارتباط مثبت 2017و همکاران ) یکل ۀمثال مطالع یبرا اند؛پرداختهارتباط  ینا یبه بررس یمختلف
 یپ ییو معنا یدادیرو ۀو عملکرد حافظ یو ارتباط مثبت ارتباطات اجتماع یدادیرو ۀحافظ عملکرد و اجتماعی

مختلف  یهاجنبه که دادند نشان( 2017و دانگ ) جربیلیوو،  ی،( و گ2017) هاوسسالتو  الفلور. است هبرد
نشان  یز( ن2001آلبرت و برکمن ) یگنولو،لوز یمان،دارد. س یبا عملکرد حافظه ارتباط مثبت یاجتماع یتحما

 یزمان ۀ)فاصل 2طولی یقاتتحق درو  1مقطعی مطالعات درعملکرد حافظه را  یعاطف یتحما یافتدادند که در

 و اجتماعی حمایت میان ی( ارتباط مثبت2014و همکاران ) سیمس این وجود با. کندمی بینیپیش( ساله 5/7
پاسخ  یو بازدار یرکالمیغ ۀو حافظ یاجتماع یتحما منفیارتباط  به مقابلاما در  نکردند، پیدا شناختی عملکرد

بردند. یپ
 را یگرد یشناختروان یرهایکه ارتباطات عملکرد حافظه و متغ یمطالعات شود،میطور که مشاهده همان

 اندشدهجداگانه محدود  هایهمبستگی یمطالعات به بررس این همچنیندارند،  یمتفاوت یجنتا ،کنندمی یبررس
 یتعامل ۀرابط کهنشده است  انجام یشپژوه یراندر ا تاکنون. اندنکرده یعوامل را در کنار هم بررس ۀو مجموع

 ی. پژوهش حاضر در قالب مدلباشد کرده بررسی را حافظه عملکرد و اجرایی کارکردهای ی،شناختروان عوامل
 یکارکردها گریانجیعملکرد حافظه با نقش م ۀکنندبینیپیش یشناختعوامل روان یبررس منظوربه ساختاری

 هایویژگی) یشناختعوامل روان مدل، این در. است شده انجامساله و باالتر  50بزرگساالن  در ییاجرا
 یزادرون یرمتغ ۀمنزلبه ییاجرا یکارکردها ،زابرون یرهایعنوان متغ( بهیاجتماع یتحما و یافسردگ یتی،شخص

 شودمیوابسته هستند. فرض  یزادرون یرهایعنوان متغواژگان( به یالی)س معنایی و رویدادی حافظه و میانجی
 .باشند ییو معنا یدادیرو ۀعملکرد حافظ ۀکنندبینییشپ ییاجرا یکارکردها دلیلبه یشناختعوامل روان

 روش

1. cross-sectional studies

2. longitudinal studies
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 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،آمار ۀجامع

 یانم ینا از. هستند 1393-1394در سال  تهران شهر باالتر و ساله 50 بزرگساالنپژوهش حاضر  یآمار جامعۀ
به  ییابتدا تحصیالت حداقل با( نامشخص جنسیت با نفر 2 ،مرد 134زن و  299نفر ) 435به حجم  اینمونه
روان دانشکدۀ یشناخت بخشیتواندر مرکز  هاآزمون ی. اجراشد انتخابهدفمند  یراحتمالیغ گیرینمونهروش 

 هایپرسشنامه( ساعتهیک ۀجلس)دو  آنجا در حضور با افراد که شد انجام تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسی
فرد متخصص )کارشناس  یکتوسط  ییاجرا یحافظه و کارکردها یوتریکامپ هایآزمونو  کردندمربوط را پر 

و  هاآزموندر دو جلسه و تنوع  ارزیابیتوجه به  با. شدها اجرا آن روی( شناسیکارشناس ارشد روان یا

 دلیلمختلف به هایتحلیلحجم نمونه در  بودنو متفاوت 1رفتهازدست هایدادهاز  انییزشاهد م هاپرسشنامه

 ینکه ا یمهست هاپرسشنامه یلنقص در تکم یا هاآزموندوم  ۀدر جلس کنندگانشرکت یبرخ نکردنهمکاری
و داشتن  یکردن و نوشتن به زبان فارسصحبت ییپژوهش توانا ینورود به ا معیارهای. شدندحذف  هاداده

2(MMSE≥23دمانس ) یا یشناخت خفیفاختالل  نداشتن خروج معیارهای. بود ابتدایی یالتحداقل تحص

( یمغز ۀضرب انند)م یمغز یجد هایبیماری ۀسابق نداشتن(، 2010 جالئی، و زادهولی حسن، نقدی، انصاری،)
 یاختالل شناخت یجز بررس. بهنشود جبران عینک یا سمعک با که بود یدشد یداریو شن یدارید مشکالتو 
 قبل از حضور در مرکز انجام شد. یتلفن ۀمصاحب کمکبهورود و خروج  یارهایمع یرسا یفخف

سنجش ابزار

حافظه یریگاندازه ابزار
بر  دیحافظه و با تأک یسنجش انواع کارکردها یبرا کهشد  استفادهحافظه  فیتکال ۀبستمطالعه از  نیا در

 نیاشده است.  ی( طراح1997و همکاران،  لسونی)ن 3بتوال ۀپروژکاررفته در به یهاآزمونبراساس  ندها،یفرا

 4یکوپایسا افزارنرماستفاده از  بابسته  نیا نیهمچناند. کرده ترجمه ی( به فارس2018) همکاران و یحاتم را بسته

 ییمعنا ۀحافظ ،یسازآماده ۀرندیدربرگ وحافظه  فیتکل 25بسته متشکل از  نیادرآمده است.  یاانهیراصورت به
 ازحاضر  ۀبسته که در مطالع نیا یهاآزمونصورت مختصر به ادامه به دراست.  یدادیرو ۀحافظ نیو همچن

 (.2018 همکاران، و یحاتم به شود رجوع شتریب اطالعات یبرا) شودیماست اشاره  شده استفادهآن 

1. missing

2. Mini-Mental State Examination 

3. Betula project

4. psychopy
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 ،2هاجمله حافظۀ ،1یعمل حافظۀ) یدادیرو حافظۀسنجش  یبرا یاسچهار مق بر مبتنیحاضر  تحلیل

 تکالیفاست.  5(واژگان سیالی) ییمعنا حافظۀسنجش  یبرا یاسمق یکو  4نام( یصو تشخ 3توجه -یادآوری

 نام، تشخیص. است یعمل 8جمالت یو بازشناس 7سرنخ کمک با یادآوری ،6آزاد یادآوریشامل  یعمل ۀحافظ

 یفتکال توجه، -یادآوری مقیاس در. گیرددربرمیها را مرتبط با آن یقو حقا هاچهرهو  هانام یبازشناس یفتکال

شامل  هاجمله ۀحافظ. گیردمیقرار  پرتیحواس یطتحت شرا یابیو باز یو رمزگذار 9سنجش حافظه منبع

گفتن  یفاستفاده از تکلواژه با  سیالی ارزیابیاست.  جمالت یو بازشناس سرنخ کمکهب یادآوریآزاد،  یادآوری
کرونباخ  آلفای. گیردمی صورت شود،میشروع  مشخصی حرفکه با  یعموم یکلمات یا یواناتمشاغل، ح هاینام

 یبترتواژگان به یالینام و س یصتشخ ی،عمل ۀحافظتوجه، -یادآوری ها،جمله ۀحافظ یحافظه برا هایمقیاس

که با  10یبیترک ۀاز نمر مطالعه، این در(. 2018و همکاران،  ی)حاتم بود 62/0و  72/0، 79/0، 80/0، 87/0

 مقیاس ازو  یدادیرو ۀعنوان شاخص حافظبه است، آمده دستبه zاستاندارد  ۀو نمر یعامل یلاستفاده از تحل
 .شداستفاده  ییمعنا ۀشاخص حافظ ۀمنزلبهواژگان  یالیس

ییاجرا یکارکردها گیریاندازهابزار 
استروپ و  ۀواژ-رنگ عقب،روبهارقام  یفراخنا هایآزمون ۀشدترجمه ۀاز نسخ مطالعه، این در

 سنجش برای( 2014 پایپر،( )مولر و PEBL) 11یروان سازیآزمونزبان  ۀاز بست یکرس هایبلوک

آزمون  70با حدود  12باز ۀبا هست ایبرنامه یروان سازیآزمونزبان  ۀبستاستفاده شد.  ییاجرا یکارکردها

 هایآزمون. در ادامه شودمیاستفاده  یشناختو عصب روان یشناختروان یقاتاست که در تحق یگانرا

 .است شدهاختصار شرح داده شده بهاستفاده

1. action memory

2. sentence memory

3. recall- attention

4. name recognition

5. word fluency

6. free recall

7. cued recall

8. sentences recognition

9. source memory

10. composite score

11. The Psychology Experiment Building Language (PEBL)

12. open source
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 روی مربع 9. سنجدمیرا  ییفضا یکار حافظۀآزمون  این (:CBTT) 1یکرس هایبلوک آزمون

 یآزمودن وظیفۀ. شوندمیروشن و خاموش  یبترتبه هاآناز  یکه در هر تالش تعداد شودمیداده  یشنماصفحه
دچار دو  یو اگر آزمودن شودمیآغاز  ییدوتا هایزنجیرهآزمون با  ینپس از اتمام آن است. ا یرهزنج ینتکرار ا

کاربرد  آزمون ینکه معموالً از ا ایسنجه ترینمهم. یابدمیادامه  ییتانه هایزنجیرهنشود، تا  درپیپی یخطا

فرد  که ییاز اطالعات فضا قطعات تعداد بیشترین یعنی ؛است 2ییفضا یدارید فعال حافظۀ ی، فراخنادارد

.دارد نگاه الزمان در ذهن خود فعهم تواندمی

 حلقۀ یشسنجش گنجا یبرا یجرا ابزاریآزمون  این (:BDS) 3عقب روبه ارقام فراخنای آزمون

و  یداریصورت داز اعداد به ایزنجیرهنخست  ،آزمون یناست. در ا فعال حافظۀمهم  یاز اجزا 4یآواشناخت

 یادارائه شده به  آنچه ازعکس  یبیها را به ترتآن شودمیو از او خواسته  شوندمیارائه  یبه آزمودن یداریشن
 یاپیپ یدچار خطا یکسان. اگر فرد در دو تالش با طول شودمیآغاز  یسه عدد هایزنجیره. آزمون از بیاورد

. یابدادامه  یده عدد هایزنجیرهتا  تواندمیروند  یناضافه خواهد شد. ا یرهواحد به طول زنج یکنشود، 
فعال  ۀشاخص حافظ ۀمنزلبهکه  کندمیمحاسبه  یارقام آزمودن یعنوان فراخنارا به اینمرهآزمون  یتدرنها
.شودمیاز آن استفاده  یکالم

استروپ  ۀواژ -آزمون رنگ یبازدار هایسنجه ترینرایج از (:SCWT) 5استروپ واژۀ-رنگآزمون 

سبز، زرد(  ی،آب ز،قرم یبترت)به رنگی با هریک کیبورد 4 تا 1اعداد  یادشدهحاضر از آزمون  یراست. در واست
 شوند،می یانصفحه نما یرا که رو یواژگان یکاررفته براقلم به رنگ شدهخواسته  یآزمودن از. اندشدهمرتبط 

 کههستند  هاییرنگ نام یگرد یبرخ اام هستند، رنگ به ارتباطبی یواژگان کلمات یناز ا ی. بعضکندمشخص 
و تنها براساس  یردبگ یدهشده را نادنوشته واژۀ یدبا یآزمودن حالتی، چنین در. اندشدهاستفاده  یزن هاقلم یبرا

 یکه در آن آزمودن خوانناهم هایواکنشزمان  یتمآ ۀاز نمر مطالعه، این در. کندرنگ قلم پاسخ خود را ارائه 
عنوان به ،رنگ کلمه( مهار کند یدن)نام غیرخودکار فرایندی نفع به را( کلمه)خواندن  خودکار فرایندی باید

 .شودمیاستفاده  یبازدار یبرا یشاخص

(FFI-NEO) 6(کوتاه)فرم  یعاملپنج یتیشخص ۀپرسشنام

 یتمآ 60 که اندکرده طراحی یتشخص یمنظور سنجش ابعاد اصل( به1992) کریمکو  کاستا راپرسشنامه  این
 بخشیپنج لیکرت یاسپرسشنامه براساس مق ینا پاسخنامۀاست.  یافتهسؤال اختصاص  12هر بعد  برای و دارد

1. Corsi Block-Tapping Test (CBTT)

2. visuo-spatial working memory

3. Backward Digit Span (BDS)

4. phonological loop

5. Stroop Color-Word Test (SCWT)

6. Neo Five-Factor Inventory (short form)
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اعتبار و  یمتعدد هایپژوهششده است.  یمموافقم و کامالً موافقم( تنظ تفاوت،ی)کامالً مخالفم، مخالفم، ب

 یبو ضرا 82/0تا  51/0 1اعتبار ضرایب ساله 7 طولی پژوهش یک در. اندکرده تأییدرا  یاسمق ینا ییروا

 ییطباطبا یقاض فرشی، گروسی(. 1992 کری،مکآمدند )کاستا و  دستبهآن  برای 81/0تا  63/0 ینب 2ییروا

 یآلفا و کرده محاسبه را یرانیا یاناز دانشجو اینمونهآزمون در  ینا یسنجروان هایویژگی( 1380) یارو مهر
 .اندهگزارش کرد یاسمق ینمختلف ا یهامؤلفه یبرا 88/0تا  67/0 ینکرونباخ را ب

(DASS-12) 3استرس و اضطراب ،یافسردگ ۀپرسشنام

 یبونداضطراب و استرس )الو ی،افسردگ ۀپرسشنام یفارس ۀنسخ یافسردگ یرمقیاسز از یافسردگ یبررس برای
 چهاربخشی یکرتل یاساست و براساس مق یخودگزارش آیتم هفت( استفاده شد که شامل 1995 یبوند،و الو

که  اندکرده ی( بررس1386) و جوکار یسامان را یراندر ا یادشده پرسشنامۀو اعتبار  ییرواشده است.  یمتنظ

. اندکرده گزارش 81/0را برابر با  آنکرونباخ  یو آلفا 80/0برابر  یافسردگ یاسمق یرا برا 4ییاعتبار بازآزما

 محرز شده است. یاصل یهاو به روش مؤلفه ییدیتأ یعامل یلتحل کمکبه یاسمق ینقبول اقابل ییروا

یعاطف یتو حما یکاطالعات دموگراف
توسط  شدهدریافت یعاطف یتحما یزانو م یسالمت یتوضع یالت،تحص میزان جنسیت، سن، ۀدربار اطالعات
 .است شده آوریجمع ساختمحقق ۀپرسشنام

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 تجزیه برای یمعادالت ساختار مدلسازیو  استرپبوت آزمون پیرسون، یهمبستگ هایروشپژوهش از  ینا در

 .شداستفاده  8 ۀنسخ mplusو  16 ۀنسخ SPSS یآمار یافزارهااز نرم واطالعات  یلو تحل

 هایافته
 شناختییتجمع توصیف( الف
درصد(  45/0) نفر 2. اندداده لیتشک مرددرصد(  8/30) 134 و زندرصد(  7/68) 299پژوهش حاضر را  ۀنمون

 نیانگیو م سال 89/5با انحراف استاندارد  سال 27/58زنان  یسن نیانگیخود را اعالم نکرده بودند. م تیجنس زین
سال با انحراف  61/13زنان  التیتحص نیانگیسال بود. م 35/7سال با انحراف استاندارد  62.06مردان  یسن

 به توجه با. بود سال 47/3سال با انحراف استاندارد  83/14مردان  التیتحص نیانگیسال و م 36/3استاندارد 

1. reliability coefficients

2. validity coefficients

3. Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21)

4. test-retest reliability
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 یهالیتحلحجم نمونه در  ،شده بودند یریگاندازه رهایتغدر م رفتهازدست یهاداده یدارا کنندگانشرکت نکهیا
 مطالعه آمده است. ۀنمون یشناختتیاطالعات جمع 1متفاوت است. در جدول  یمختلف تا حدود

 نمونه شناختییتجمع هاییژگی. و1 جدول
 تعداد یسن ۀمحدود
59-50 236 
69-60 166 

70≤ 33 

  تیجنس

 299 زن
 134 مرد

 2 نامعلوم

  التیتحص
 126 یپلماز د تریینو پا دیپلم

 118 کارشناسی
 46 ارشد کارشناسی

 8 دکتری
 137 نامعلوم

 هاشاخص فی( توصب
 تیانواع حافظه براساس جنس یفیتوص یهاشاخص

 .دهدینشان م را یتجنس یکانواع حافظه به تفک یفیتوص یهاشاخص 2 جدول

 تیانواع حافظه برحسب جنس یفیتوص یهاشاخص .2جدول 
 انحراف استاندارد نیانگیم مقدار حداکثر مقدار حداقل N ریمتغ تیجنس

 زن

 780/0 156/0 40/2 -05/2 294 هاجمله ۀحافظ
 515/0 142/0 17/2 -31/1 294 توجه – یادآوری

 605/0 145/0 61/1 -40/2 294 یعمل ۀحافظ
 708/0 079/0 15/3 -73/1 294 نام صیتشخ

 708/0 079/0 15/3 -73/1 294 واژگان یالیس
 482/0 137/0 44/1 -34/1 294 یدادیرو ۀحافظ

 مرد

 889/0 -345/0 93/1 -39/2 133 هاجمله ۀحافظ
 785/0 -318/0 04/2 -81/2 133 توجه - یادآوری

 822/0 -320/0 54/1 -82/3 133 یعمل ۀحافظ
 666/0 -237/0 61/1 -74/1 133 نام صیتشخ

 800/0 -174/0 47/2 -92/1 133 واژگان یالیس
 663/0 -305/0 45/1 -51/2 133 یدادیرو ۀحافظ

 واژگان یالیو س یدادیرو ۀحافظ با مختلف متغیرهای همبستگی
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 و رویدادی ۀبا حافظ ییرنجورخوروان یتیصفات شخص یانم از دهدمینشان  یرسونپ یآزمون همبستگ نتایج
 تیشخص ابعاد ریسا. داردمثبت  ایرابطه حافظه دو اینبه تجربه با  یو گشودگ یمنف ایرابطه واژگان سیالی

 دریافتو  منفی همبستگی حافظه نوع دو هربا  یافسردگاز انواع حافظه ندارند.  کدامچیبا ه یدارامعن ۀرابط
 فضایی-ییدارفعال د ۀو حافظ یفعال کالم ۀحافظ. دارد مثبت همبستگی حافظه نوع دو هر با یعاطف یتحما
ارتباطات  3. در جدول دارد یمنف ۀرابط حافظه دو هر با بازداری فقدان. داردمثبت  ۀرابط حافظه نوع دو هر با نیز

 .استواژگان آمده  یالیو س یدادیرو ۀظبا حاف ییاجرا یو کارکردها یشناختروان عواملمعنادار 

با  ییاجرا یو کارکردها یعاطف تیحما ،یافسردگ ،یتیشخص یهایژگیو یهمبستگ. 3جدول 
 واژگان یالیو س یدادیرو ۀعملکرد حافظ

 یگشودگ 
رنجوروان
 ییرخو

 یافسردگ
 تیحما

 یعاطف
فعال  ۀحافظ

 یکالم
فعال  ۀحافظ

 ییفضا یدارید
 یبازدار فقدان

 ۀحافظ
 یدادیرو

**189/0 **179/0- **184/0- **180/0 ***358/0 ***297/0 ***366/0- 

 -279/0*** 252/0*** 356/0*** 181/0** -197/0** -184/0** 148/0** واژگان یالیس
 

01 /0**p< 
001/0***p< 

 ساختاری مدل ارزیابی( ج
 یساختار یهامدل یانجیاثرات م ارزیابی

 میانجی اثرات برای استرپآزمون بوت یج. نتا4 جدول

 یاواسطه یرهایمس
 بیضر

 استاندارد
 (اثر ۀ)انداز

 استرپبوت حدود
استانداردشده  نانیاطم یها)فاصله

 درصد( 95در سطح 
 سطح
 یمعنادار

 نییپا حد باال حد
 009/0 -201/0 -029/0 -115/0 واژگان یالیس ˿فعال ۀحافظ ˿ییرنجورخوروان
 006/0 -216/0 -037/0 -126/0 یدادیرو ۀحافظ˿ فعال ۀحافظ ˿ییرنجورخوروان

 001/0 061/0 245/0 153/0 واژگان یالیس˿ فعال ۀحافظ                  ˿ یگشودگ
 001/0 071/0 264/0 168/0 یدادیرو ۀحافظ˿ فعال ۀحافظ                  ˿ یگشودگ

 004/0 036/0 196/0 116/0 واژگان یالیس˿ فعال ۀحافظ ˿ یجانیه تیحما
 004/0 041/0 213/0 127/0 یدادیرو ۀحافظ˿ فعال ۀحافظ ˿ یجانیه تیحما

 001/0 -357/0 -167/0 -262/0 واژگان یالیس˿ فعال ۀحافظ               ˿ یبازدار
 001/0 -390/0 -184/0 -287/0 یدادیرو ۀحافظ˿ فعال ۀحافظ               ˿ یبازدار

 

 یرهایمس تمام دهدینشان م 4جدول  یجاستفاده شد. نتا استرپاز آزمون بوت یاروابط واسطه یابیارز برای
 هستند. ادارمعن یاواسطه
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 حافظه عملکرد ۀکنندبینیپیش عوامل یو آزمون مدل ساختار یطراح
 در سپس وعوامل مؤثر بر عملکرد حافظه انتخاب  تریناصلی ،شدهانجام هایتحلیلبخش براساس  ینا در

 یت،ابعاد شخص یاناز م ی،شناختعوامل روان یمدل ساختار در .شدند ارزیابی یمعادالت ساختار مدل چهارچوب
. شدند انتخاب افسردگی ی،شناختعالئم اختالالت روان یانبه تجربه و از م یو گشودگ رنجورخوییروان

 هایتحلیلعملکرد حافظه در  در آن اهمیت که بود متغیری اطرافیان سوی از عاطفی حمایت دریافت همچنین
قرار  یمدل ساختار یسطح اثرگذار ینزا در اولبرون یرهایعنوان متغبه یرچهار متغ ینمشخص شد. ا یشینپ

 یو فقدان بازدار فضایی -یداریفعال د ۀحافظ ی،فعال کالم ۀحافظ یزن ییاجرا یارکردهاک یانگرفتند. از م
در مدل  یانجیم یرهایعنوان متغبه واثر را بر حافظه دارند  یشترینب کهشدند  انتخاب ییعنوان کارکردهابه

فعال  ۀفظاز اندازه مدل و براساس اصل امساک، حا یشب یچیدگیاز پ یشگیریپ یقرار گرفتند. برا یساختار
. شدند گرفته نظرفعال در ۀحافظ یعنی ،نهفته یرمتغ یک یعنوان نشانگر برابه فضایی-یدارید ۀو حافظ یکالم

 یرهایمتغ و ییمعنا ۀاز حافظ یعنوان شاخصواژگان به یالیس ۀحافظ ۀو نمر یدادیرو ۀکل حافظ ۀنمر همچنین
 ۀدرج بر دویخ نسبت(، 2χ) دویخشده شامل برازش گزارش یهاانتخاب شدند. شاخص یراثرپذ یزادرون

 یخطا انسیدوم برآورد وار ۀشیر(، CFI) یقیتطب یبرازندگ شاخص(، TLI) سییلو-شاخص توکر ،یآزاد
 .هستند( SRMRاستانداردشده ) ماندهیمربعات باق نیانگیم ۀشیر و( RMSEA) بیتقر

 (یو اصالح هی)اول یشناختعوامل روان یبرازش مدل ساختار یها. شاخص5جدول 

 دویخ مدل
 ۀدرج
 یآزاد

بر  دویخ نسبت
 یآزاد ۀدرج

CFI TLI RMSEA SRMR 

عوامل  یساختار مدل
 یشناختروان

85/23 16 49/1 951/0 908/0 045/0 044/0 

عوامل  یساختار مدل
 شده()اصالح یشناختروان

59/7 14 54/0 00/1 06/1 001/0 021/0 

 رشیپذقابل ۀدامن
 هاشاخص

 5تر از کوچک - -
تر از بزرگ
9/0 

تر از بزرگ
9/0 

تر از کوچک
08/0 

تر از کوچک
1/0 

 

مدل در  ینمربوط به ا هایشاخصاگرچه  که دهدمینشان  یشناختعوامل روان یمدل ساختار ارزیابی
(. 1)شکل  یستندن معنادارمدل  ینا یرهایاز مس یتعداد ،(5)جدول  ندقبول مدل قرار داربرازش قابل ۀمحدود

 بازداری فقدان بر افسردگی اثر و بازداری فقدان بر عاطفی حمایت و گشودگی رنجورخویی،رواناثر  ،مدل یندر ا
 معنادار مسیرها سایراند(. با خطوط قرمزرنگ نشان داده شده یرمعنادارغ یرهایفعال معنادار نبود )مس ۀحافظ و

  .بودند
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 (یه)اول یشناختعوامل روان ی. مدل ساختار1 شکل

 

 یهاشاخصاستفاده از  و رمعناداریغ یرهایحذف مس ،یاصالح مدل ساختار یبرا جیرا یکردهایاز رو یکی

از مدل حذف  رمعناداریغ یرهایتمام مس ان،یم نی. در ااستبه مدل  دیجد یرهایمس کردناضافه یاصالح برا

 یبررس گر،ید یسو از(. شد حذف مدل از خود ریمس دو هر رمعنادارشدنیغ لیدلبه یافسردگ ریشدند )متغ

شاخص اصالح معنادار برابر با  یفعال دارا ۀبر حافظ یاثر فقدان بازدار دهد،یماصالح نشان  یهاشاخص

در  ،آن معنادار است یرهایمس یشده که تماماصالح یبه مدل افزوده شد. مدل ساختار ریمس نیبود. ا 96/14

از آن است که برازش  یشده حاکبرازش مدل اصالح یهاشاخص یابیارز نی. همچنشودیممشاهده  2شکل 

 است. افتهی یتوجهقابل خود، بهبود یۀحالت اول با سهیمقا درمدل  نیا

 

سیالی 
 واژگان

 ۀحافظ
رویداد

 ی

فقدان 
 بازداری

 

رنجورروان
 یویخ

گشودگی 
 به تجربه

 افسردگی

حمایت 
 عاطفی

 

 ۀحافظ
 فعال

حافظۀ فعال 

 کالمی

حافظۀ فعال دیداری 

 فضایی -

986/

0

061/0 

181/0

- 
018/0

- 

267/0 

73/0 

118/0

- 

026/0-. 

193/0 

213/0

-. 

187/0

-
631/0. 

561/

0 

841/0 744/0

619/

0 

571/

0 

818/

0

399/0 506/0 
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 شده()اصالح یشناختعوامل روان یساختار مدل. 2 شکل

 گیرییجهو نت بحث
 تیحما ،یافسردگ ،یتیشخص یهایژگیو) یشناختعوامل روان ۀکنندینیبشینقش پ یمطالعه بررس نیا هدف
( در عملکرد یفقدان بازدار ،ییفضا یداریو د یفعال کالم ۀحافظ) ییاجرا یکارکردها یگریانجی( با میعاطف
 جینتابود.  یمعادالت ساختار یقالب مدلساز درو باالتر  ساله 50 بزرگساالنواژگان  یالیو س یدادیرو ۀحافظ

فعال  ۀحافظ یگریانجیبا م مدل، نیا دردارد.  یاصالحات برازش مناسب یشده با برخارائه مدل دهد،یمنشان 
مثبت هر دو حافظه  یهاکنندهینیبشیپ یعاطف تیو حما یو گشودگ یمنف ۀکنندینیبشیپ ییرنجورخوروان
فعال عملکرد هر  ۀحافظ لیدلبهزا که برون ریعنوان متغبه یبازدار فقداننقش  مطالعه، نیا در نیهمچن. بودند

 حافظه نبود. ینیبشیپقادر به  یافسردگ شدهارائهمدل  در عالوهبهمعنادار شد.  کرد،یم ینیبشیپدو حافظه را 
 یدادیرو ۀحافظ تریاختصاصصورت و به یعملکرد شناخت درفعال  ۀحافظ یدیکل نقش به مختلف مطالعات

 یروزرسانو به یکارزمان اطالعات را دستکه هم یستمیعنوان سفعال عموماً به ۀحافظ. اندبرده یپ ییو معنا
 ۀدر حافظ یفعال نقش مهم ۀحافظ افتندی( در2013) یمریو ا لیه(. 2014 ،ی)مارچت شودیمشناخته  کند،یم

داخل  یدادیرو اتیجزئ دیجد بیو چه وابسته به ترک یقبل ۀشدتجربهعناصر  یچه از نوع بازساز -یدادیرو
 بهانواع حافظه که  ژهیوبهحافظه،  راتییعملکرد و تغ نییدر تب حافظه نیا. کندیم فایا -یفرض دادیرو کی

 ست،یحافظه ن یعموم ییتوانا کی تنهافعال  ۀحافظ. دارد یاریبس تیاهم دارند، ازین یشتریب ارانهیتالش هوش

رنجورروان
 خویی

فقدان 
 بازداری

گشودگی 
 به تجربه

حمایت 
 عاطفی

سیالی 
واژگان

 ۀحافظ
 رویدادی

 ۀحافظ
 فعال

فعال  ۀحافظ

 -دیداری 

 فضایی

669/

0
185/0

-

420/0

-

246/

0

186/0 

623/

0

683/

0 533/

0

612/0 

723/0 844/0 

395

/0
526/

0

فعال  ۀحافظ
 کالمی
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مهم در  یریسرعت پردازش اطالعات که متغ یحافظه است. حت گریفهم انواع د یبرا یمهم سمیمکانبلکه 
 نیهمچن(. 1996 همکاران،)پارک و  کندیمفعال عمل  ۀحافظ قیطر از شود،یممحسوب  یشناخت یهاپردازش

 نگیزلیگ ،)پلنچر دارد ینقش مهم یدادیرو ۀحافظ کردنکپارچهی در 1یدادیرو ریانگیم قیفعال از طر ۀحافظ
را در  یدادیرو ۀفعال عملکرد حافظ ۀحافظ دهدیم( نشان 2016) همکارانو  وآنی ۀمطالع(. 2018 نو،یولیپ و

 3یانیم تینگولیو قشر س (DLPFC) 2یشانیپشیپ یجانب یخلف یۀناح انیمو ارتباط  یمغز یهاشبکهسطح 
(MCCن )کندیم یگرواسطه زی. 

 ر،یواژگان پرداخت. تر یالیآزمون س تیبه ماه توانیم زیفعال ن ۀحافظو  ییمعنا ۀارتباط حافظ نییدر تب
شنهاد کردند که شامل دو بخش یواژگان پ یالیس یندهایافر نییتب یرا برا ی( مدل1997) نوکوریو و چیموسکو

 یواج ای ییمعنا یهاگروهکلمات داخل  دیکردن تولیبنددستهاست. منظور از  5کردنچیو سوئ 4کردنیبنددسته
به  یادیاست و تا حد ز دیجد رگروهیز کیصورت کارآمد به کردن بهفتیش ییکردن تواناچیاست و سوئ

فعال  ۀو حافظ 8مجموعه رییتغ ،7یراهبرد یوجوجست مانند ییاجرا یهاییتواناشامل  6یشانیلوب پ یندهایافر
فرد در  فیعملکرد ضع ۀبازتابند تواندیمواژگان  یالیضعف در س نیبنابرا ؛(2015، همکاراندارد )مولر و  هیتک

 فعال باشد. ۀحافظ مانند ییاجرا یمختلف کارکردها یهامؤلفه
زا و با برون ریعنوان متغنشد و به دییدر مدل تأ یانجیم یزادرون ریعنوان متغبه یفقدان بازدار نقش

مطالعات  یفعال در برخ ۀحافظ با یبازدار ارتباط. کردیم ینیبشیپحافظه فعال عملکرد حافظه را  یگریانجیم
 رنگنقش آن را کم ی(. برخ2008 راز، و یکند گو،یرودر هد،؛ 2012 ،یانیفابشده است ) دییتأ یقبل
 ترفعالو  تردهیچیپ فیدانسته در تکال فیآن را وابسته به تکل یخ( و بر2003 ش،یو بر نسونی، اتکهاوسسالت)

 ییتوانا نکهیا(. با توجه به 2007 جولز، و لمزیو جر،یم باکستل،ون گرون،ون) انددانستهتر نقش آن را بزرگ
است،  یدادیرو ۀعملکرد حافظ یهاکنندهنییتعاز  یکیفعال  ۀنامرتبط در حافظ یهامحرکسرکوب توجه به 

 ورود از و کردهحافظه کنترل  نیاطالعات را داخل ا انیجر نیهمچنفعال مرتبط است.  ۀحافظ با یبازدار
 (.1988 زاکس، و هاشر) کندیم یریاطالعات نامرتبط جلوگ

 ۀحافظ ترفیفعال عملکرد ضع ۀحافظ یگریانجیم با باال ییرنجورخوروانمطالعه  نیا ۀشدمدل ارائه در
 ییرنجورخوروانافراد با  ،(ACT) 9کنترل توجه یۀنظر براساس. کردیم ینیبشیواژگان را پ یالیو س یدادیرو

1. episodic buffer

2. Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC)

3. Mmiddle Cingulate Cortex (MCC)

4. clustering

5. switching

6. frontal lobe

7. strategic search

8. category switching

9. Attention Control Theory (ACT)
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 کالوو، و سانتوز درخشان، زنک،ی)آ دهندیمنشان  یترفیضعفعال عملکرد  ۀوابسته به حافظ فیباال در تکال
 افکار مانندنامرتبط  یندهایفرا شدنفعال بهدارند که  ییباال یختگیافراد سطوح برانگ نیا کهچرا ؛(2007
(. 2009 زنک،یآ و تیاسم ،)درخشان شوندیم منجردر انجام آن  تداخل و فیتکل نیو نشخوار ح کنندهنگران

 فیو در تکال شودیممشاهده  شتریب 1رییو تغ یفعال مرتبط با بازدار ۀحافظ فیدر تکال ژهیوبه یتداخل نیچن
 پورنیحس(. در مقابل 2018 تا،یو چ تاتیاسزام ک،یلی)سا ستیمشهود ن ییفضا یداریفعال د ۀمرتبط با حافظ

 ۀحافظ طیمح به توجهاجتناب از  لیدلبه رنجورخوهاروان افتندیدر( 2019) پورمانیسلو  ییفروزنده، طباطبا نجار،
 دارند. یترفیضع ییفضا یداریفعال د

 نیا. داردواژگان  یالیو س یدادیرو حافظه عملکرد با مثبت یارتباط یگشودگ یتیشخص یژگیو نیهمچن
 س،یوار جینتا با و سو( هم2011) هاوسسالت( و سوبلت و 2004) یکاسکو  سیلیو ،یشا ۀمطالع با جینتا
 درهوش است.  انگریاوقات نما یگاه یگشودگ یژگیو. سوستناهم( 2018) ریلتونن و ل ک،یلوکاس ،یریسو

 یهاییتوانا ۀبعد از کنترل هم یحت یشناخت یهاییتوانا بر یگشودگ ری( تأث2011) هاوسسالتسوبلت و  ۀمطالع
با  زیمتما یارتباط ریممکن است دو مس یکه گشودگ کندیم انیب جینتا نیسطح باال مشاهده شده است. ا

کسب اطالعات.  به لیر بر تمایتأث یگریپردازش اطالعات و د یندهایابر فر ریتأث یشناخت داشته باشد: اول
اند و به حساس ییبایهنر و ز برابر درطلبند، هستند، تنوع شانیدرونافراد گشوده متوجه احساسات  نیهمچن

 شرفتیو پ یشناخت یهاآزموندر  تیها به موفقهستند. آن ییباال یرسازیقوه تصو یکنجکاو و دارا یلحاظ ذهن
 یشناخت تیمرتبط با فعال یگریافراد با شواهد د نیباالتر در ا یو اشتغال ذهن یریدارند. درگ لیتما یلیتحص

 و یشناخت یکه با نگهدار بودهبا ابعاد هوش و آموزش مرتبط  ژهیوبه یها سازگار است. گشودگبهتر در آن
 (.2014، همکارانو  انویفعال بهتر همراه است )تراکس ۀحافظ

 نیشده در ا(، مدل ارائه2017 هاوس،سالت؛ الفلور و 2017و همکاران،  ی)کل یقبل مطالعات با سوهم
 رسدیمحافظه است. به نظر  ینیبشیپفعال قادر به  ۀحافظ وساطت با یعاطف تیحما دهد،یمنشان  زیمطالعه ن

( و 2007 همکاران،و  ی)ازب دهدیم شیاسترس را افزا یمنف یامدهایدر مقابل پ یآورتاب یعاطف تیحما
مطالعه  نیا جینتا(. 2009 ،یسند و ریم ،ی)لوئت کندیم نییاسترس عملکرد بهتر حافظه را تب ترنییپاسطوح 
 ینیبشیپقادر به  ریمتغ نیواژگان، ا یالیو س یدادیرو ۀبا حافظ یافسردگ یۀاول یهمبستگوجود  با دهد،یمنشان 

حافظه  ینیحافظه مرتبط است تا عملکرد ع یهاتیشکابا  شتریب یافسردگ رسدیمعملکرد حافظه نبود. به نظر 
 نیا دهدینشان م زین یسالمند یشناخت اختالالت ۀدربار مطالعات(. 2008 ،یبرتولوک و زیارت لوا،یداس نت،یم)

 ساوا، و وسیمت ،استفان نده،یلباشد ) یمانند افسردگ یروان ییربنایاختالل ز کیبر  هیاختالالت ممکن است ثانو
 یفرسودگ ابیدر غ یافسردگ زا یناش یشاهد بر اختالل شناخت 2طور که اصطالح دمانس کاذب(. همان2012

 (.1979 ولز،) است یمغز

1. switching

2. pseudo dementia
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 دیآن با جیرو بوده است و نتاهروب ییهاتیمحدوددر اجرا با  گرید یهاپژوهشاز  یاریپژوهش مانند بس نیا
بودن طرح آن است. یمقطع بهپژوهش حاضر مربوط  تیمحدود نیشود. اول ریتفس هاتیمحدود نیدر چارچوب ا

دردسترس و  یریگنمونهپژوهش از روش  نیدر ا نکهیاست. با توجه به ا یریگنمونهدوم مربوط به روش 
گروه نمونه مربوط  یهایژگیو به نیهمچنانجام شود.  اطیبا احت دیبا هاافتهی میتعم ،داوطلبانه استفاده شد

بر  تیو از آنجا که ممکن است جنس دهندیم لیدرصد( را زنان تشک 68حاضر )حدود  ۀنمون تی. اکثرشودیم
 اطیبا احت دیبا هاافتهی میداشته باشد تعم ریپژوهش تأث نیدر ا شدهیررسب یرهایمتغ گریعملکرد حافظه و د

 بودند. ییحاضر در سطح نسبتاً باال ۀنمون التیبه لحاظ تحص نیانجام شود. همچن
 یگریانجیم با یبازدار فقدان و یعاطف تیحما ،یتیشخص عوامل دهدیممطالعه نشان  نیا جیدرمجموع نتا

 در. کنندیم ینیبشیپسال به باال را  50واژگان در بزرگساالن  یالیو س یدادیرو ۀفعال عملکرد حافظ ۀحافظ
 نیا ییربنایز یهاسمیمکاندر قالب  جینتا نیعملکرد حافظه نبود. ا ینیبشیپقادر به  یافسردگ مطالعه، نیا

 ۀحافظ برفعال  ۀفعال و حافظ ۀحافظ بر یبازدار فقدانو  یشناختروان عوامل یرگذاریتأث ۀارتباطات و نحو
 شده منجرعوامل مؤثر بر عملکرد حافظه  به نشیب شیافزا بهمطالعه  نیاشد.  نییواژگان تب یالیسو  یدادیرو
 راهگشا باشد. یعملکرد حافظه در سالمند یارتقا یبرا ییهابرنامه یدر طراح تواندیمو 
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