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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the effects 
of Concrete Processing Mode (CPM) and Abstract 
Processing Mode (APM) on working memory capacity 
during high rumination. The research method of this 
basic study is experimental. The statistical population 
consists of individuals aged 18-50 years with high 
rumination living in Tehran who voluntarily 
participated in the study in January 2021. Among 
them, 30 individuals (21 women and 9 men) with high 
rumination were selected using the Ruminative 
Responses Scale (RRS) and the Beck Depression 
Inventory-II (BDI-II). Participants were randomly 
divided into two groups of 15 people each, a concrete 
group and an abstract group, who were put in a 
negative mood by watching a sad movie. They then 
performed the instructions CPM or APM, depending 
on the group. Participants' working memory was 
measured with the Reading Span Test (RST) before 
they watched the movie and after they performed the 
processing mode instruction. The results of the 
covariance analysis of the data using SPSS version 26 
software showed that the CPM group had significantly 
higher working memory capacity than the APM group. 
This meant that the capacity of working memory was 
affected by the changes in processing mode. This 
effect was evident on the working memory processing 
subscale, but the changes on the working memory 
storage subscale did not differ significantly between 
groups. Consistent with previous findings, CPM was 
also considered an adaptive mode in contrast to APM 
in this study. The results showed that processing mode 
can predict changes in working memory capacity 
during severe rumination. 
Keywords: Working Memory, Rumination, 

Processing Mode, Concrete, Abstract . 

 دهیچک

و  ینیپردازش ع یها سبک ریتأث یپژوهش حاضر با هدف بررس
صورت گرفته  یکار حافظة  تیبر ظرف دیشد یدر نشخوار فکر یانتزاع

است و جامعة  یشیآزما ،یادیمطالعة بن نیاست. روش پژوهش ا
هستند  دیشد یسالة ساکن تهران با نشخوار فکر 18-50افراد  یآمار

در مطالعه شرکت کردند و از  1399 ماه یداوطلبانه در د وةیکه به ش
براساس  دیشد یمرد( با نشخوار فکر 9زن و  21نفر ) 30آنان  انیم

-BDI) 2-بک یو افسردگ (RRS)پاسخ نشخوارگونه  یها پرسشنامه

II) ینفر 15در دو گروه  یبا انتساب تصادف ها یانتخاب شدند. آزمودن 
قرار  یخُلق منف یغمناک تحت القا یلمیف یبا تماشا یو انتزاع ینیع

داده شدند. سپس متناسب با گروه خود، دستورالعمل سبک پردازش 
از  شیپ ها یآزمودن یکار را اجرا کردند. حافظة  یانتزاع ای ینیع

کمک  دستورالعمل سبک پردازش، به یو بعد از اجرا لمیف یتماشا
 لیتحل جیشد. نتا یریگ اندازه (RST)خواندن  یآزمون فراخنا

نشان  26نسخة  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده انسیکووار
حافظة  تیظرف یطور معنادار به ینیگروه سبک پردازش ع دهد، یم
که  معنا نیداشت؛ بد یاز گروه سبک پردازش انتزاع یشتریب یکار 

سبک پردازش قرار  راتییتغ ریتحت تأث یکار حافظة  تیظرف زانیم
شد،  دهید یکار پردازش حافظة  اسیمق بر خرده ریتأث نیگرفته است. ا

 نیب یکار اندوزش حافظة  اسیمق خرده تیظرف زانیم راتییاما تغ
 ن،یشیپ یها افتهینداشت. مطابق با  یها تفاوت معنادار گروه

 یبا سبک پردازش انتزاع سهیدر مقا ینیسازگاربودن سبک پردازش ع
سبک  دهد، یپژوهش نشان م نیا جیشد. نتا دهید زیپژوهش ن نیدر ا

 کنندة ینیب شیپ تواند یم دیشد یپردازش در افراد با نشخوار فکر
 باشد. یکار حافظة  تیظرف زانیم راتییتغ

سبک پردازش،  ،ینشخوار فکر ،یکار حافظة  :یدیکل یها واژه
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 مقدمه
و  یتمالحو علل ا یاست که مکرر و منفعالنه بر عالئم ناراحت یاز پاسخ به ناراحت یحالت 1فکری نشخوار

 ،ا را احاطه کرده استه هنشان نیکه ا یطیشرا رییتغ ایحالت به حل مسئله  نیآن متمرکز است، ا یامدهایپ
( ناخواسته 2001)پاپاجورجیو و ولز،  2این افکار منفی و خودمتمرکز .(1991هوکسما،  شود )نولن منجر نمی

 (.2006کنند )جورمن،  شوند و توجه را از موضوعات مورد نظر و اهداف جاری منحرف می وارد آگاهی می
طور مزمن یا مکرر  هدت دارد که اگر بم هکوتا در خلقبا  طبتمرشناخت  اثرات منفی بر خلق ونشخوار فکری 

 اولین اثر منفی (.2008، لیوبومیرسکیو  ، ویسکوهوکسما شود )نولن به اختالالت عاطفی منجر می ،رخ دهد
عاطفی موجود  های وضعیتشدن  تشدید و طوالنی سبباین است که  در مطالعات تجربینشخوار فکری 

؛ بوشمن، 2002؛ بوشمن، 1996)بلگدن و کراسکی،  شود غم، عصبانیت، اضطراب و افسردگی می مانند
لیوبومیرسکی، و  هوکسما، ویسکو ؛ نولن2011؛ بوشمن و گیبسون، 2005بوناچی، پیدرسن، وسکز و میلر، 

 (.2013؛ وسکز و همکاران، 1998هوکسما،  ؛ راستینگ و نولن2016؛ افردی و همکاران، 2008
نشخوار  مثال ؛ برایگذارد های شناختی نیز تأثیر منفی میبر عملکرددهد، نشخوار فکری  میشواهد نشان 

با پردازش شناختی ضعیف در ( و 2006)جورمن، دیکین و گاتلیب،  3شناختی یهای منف با سوگیریفکری 

در نشخوار فکری  ساالن افسرده با ویژگی بزرگ .داردارتباط ( 2008هوکسما،  )ویسکو و نولن 4تکالیف خنثی

ضعیف  8و تمرکز ضعیف 7ةتوانایی حل مسئل (،2008 و،و بروت )فلیپاتضعیف  6اریبازد 5تکلیف استروپ

 .دادند میاز خودشان نشان ( 1995هوکسما،  لیوبومیرسکی و نولن ؛2003 زم،و  ، کسریسکی)لیوبومیر
)آلتامیرانو، میاکی و  داردنیز ارتباط پذیری ذهنی  دهی توجه و انعطاف جهت در مشکالتبا نشخوار فکری 

با  (. همچنین2010 دلیسنایدر، کاستر، دراکشان و درید، ؛2000هوکسما،  نولندیویس و  ؛2010 ویتمر،

 10کاری حافظة بازداری و  ،دهی توجه جهت انندهایی م در حوزه ،ساالن در بزرگ 9های کارکرد اجرایی اختالل

 (.2002 ،راونبواتکینز و  ؛2009 گاتلیب،و  لِونز، موتادی؛ 1998 ،هرتل ؛2010، رمنوو ج)گاتلیب مرتبط است 
بخش درگیر در اختالل افسردگی است )پلوسی، ترین  کاری مهم حافظة از میان کارکردهای اجرایی، 

( که 2006مرتبط است )رز و ابمایر،  کاری حافظة (. افسردگی با اشکاالتی در 2000اسلید، بلومهارت و شارما، 
 منظور به .به وجود بیاینددر این اختالل نشخوار فکری  وجود پدیدة رایجدلیل  توانند به این اشکاالت می

                                                 
1. rumination 
2. self-focused 
3. negative cognitive biases 
4. neutral tasks 
5. stroop task 
6. inhibition 
7. problem solving 
8. concentration 
9. executive function 
10. working memory 
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افراد باید به عملیات و جزئیات مرتبط توجه مستقیم داشته باشند و  ،کاری حافظة عملکرد خوب در تکالیف 
توجه محدود  ع شناختیمنابکه  از آنجا (.1996 )استولتزفوس، هاشر و زکس، دنموارد نامرتبط را نادیده بگیر

 برای شناختی منابع صرف دلیل به یا مستقیمممکن است  فکری( )مانند نشخوار افکار ناخواسته ،هستند
 (.2001)کالین و بولز،  بزنند افراد آسیب به عملکردکاری  حافظة ثری در یک تکلیف ؤم طور هب بازداری،
شده در تکالیف شناختی مرتبط و نامرتبط از یک  منابع شناختی استفاده گرفته، صورت های پژوهشبا مطابق 

؛ تیزدیل و 1993 ؛ تیزدیل، پراکتر، لوید و بدلی،1993 ؛ رپی،1968 شوند )آنتروبوس، می نیتأم محل
عنوان افکاری که  هها حاکی از این موضوع هستند که افکار نشخوارگونه ب (. این پژوهش1995 همکاران،

شوند. در  میکاری  حافظة مرتبط نباشند، سبب آسیب در عملکرد کاری  حافظة  با تکالیف شناختیممکن است 
مشاهده  کار حافظة انجام شده است، ظرفیت پایین نشخوار فکری  مطالعات بسیاری که در زمینة افسردگی و

از  بسیاریایین با ظرفیت پاین (. درواقع 2006؛ رز و ابمایر، 2012شده است )اونز، کاستر و دراکشان، 
افکار منفی تکراری مانند این ارتباط در  .وفرنی در ارتباط استاسکیز و وسواس ،اختالالت مانند افسردگی

(. میران، دایموند، تودر و 2010شود )دلیسنایدر، کاستر، دراکشان و درید،  نیز دیده مینشخوار فکری  نگرانی و
 کاری حافظة تر در  ضعیف با عملکردنشخوار فکری  باالینمرات ، ( در پژوهشی نشان دادند2011نمتس )

 .دندار همبستگی
ای بود برای پژوهشگرانی مانند آنرید و کاستر  در اختالالتی مانند افسردگی انگیزه کاری حافظة ت یاهم

را بررسی نشخوار فکری  برکاری  حافظة تمرین  تأثیرات( که 2015( و وانمیکر، جرارتز و فرانکن )2014)
حافظة های  که همان آزمون کاری حافظة  های ها با استفاده از تمرین کنندگان در پژوهش آن کنند. شرکت

( 2014آنرید و کاستر ) ،. با وجود اینکاری داشتند حافظة های  اجرای آزمونبه بودند، عملکرد بهتری کاری  
ندارد. همچنین وانمیکر، جرارتز و توجهی بر افسردگی  تأثیر قابل کاری حافظة روزة  دریافتند آموزش شش

پیدا نکردند. نشخوار فکری  های افسردگی، اضطراب و ( تأثیر مثبتی در این ارتباط بر مقیاس2015فرانکن )
و به همین  شده نیست خوبی شناخته و کارکردهای اجرایی بهنشخوار فکری  ،افسردگی میانماهیت ارتباط 

اند  نشان داده مطالعاتاز  مثال بسیاری ؛ برایسو نیستند ا یکدیگر همهای پیشین در این ارتباط ب یافته دلیل
؛ کاستر، دلیسنایدر، 2014)جورمن و وندرلند، ارتباط دارد  شدیدنشخوار فکری  با ضعیفکاری  حافظة 

ممکن شدید نشخوار فکری اند  نشان دادهدیگر  ( و مطالعاتی2013؛ ویتمر و گاتلیب، 2011دراکشان و درید، 
و  یناسیگ گل،ی؛ س2017 دراکشان، و اونز)کاستر، هورلبک، آنرید،  ضعیف ناشی شودکاری  حافظة از است 

 ینشخوار فکر یها سبک ریتأث گرید مشابهمطالعات  ی(. در برخ2014و همکاران،  گلی؛ س2007 س،یت
 متفاوت یها سبک درنظرگرفتناند  نشان داده جینتا وشده  یبررس ییاجرا یمجزا بر عملکرد کارکردها طور به

 کیمثال در آن مطالعات، تحر یبرا دهد؛ حیتوض را نیشیپ یها پژوهش یناسازگار تواند یم ینشخوار فکر
( و 2005 نز،یز و واتکمی)را یمنف قضاوت کاهش سبب ینیع ینشخوار فکر کمک به یافراد با اختالل افسردگ

 ،تجربه یعلل و معان لیشد. در مقابل تحل یمها ( در آن2005و مولدز،  نزیمهارت حل مسئله )واتک شیافزا
 یافراط میتعم شیافزا ،سازلق افسردهخسبب  ها یآزمودن در رد،یگ یم صورت یانتزاع ینشخوار فکر درآنچه 
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 (.2018 نز،ی)واتک شد یمو اجتناب از حل مسئله 
ارتباط آن با  یبررس یبرا ینشخوار فکر متفاوت یها سبک درنظرگرفتن شد، گفته آنچه بر بنا

 1سبک پردازش ةیبا نظر مطابق ینشخوار فکر هنگاماست.  مهم یکار  حافظةاز جمله  ییاجرا یکارکردها
(PMT اطالعات از )سبک دو نیا(. 2004 ل،یزدیو ت نزی)واتک شوند یم پردازش متفاوت سبک دو قیطر 

 پردازش سبک(. APM) 3یانتزاع پردازش سبک و( CPM) 2ینیع پردازش سبک از اند عبارت یپردازش
 را یکیزیفرد و احساسات ف یاحساس تیوضعاست که  خاطره کی یحس یها یژگیمجدد و ةتجرب ینیع

 یکل لیدال یبر مبنا تیموقع کی دربارة یمفهوم تفکر کی یسبک پردازش انتزاع ،. در مقابلشود یمشامل 
 و یاز افکار تکرار یشکل ینی(. سبک پردازش ع2020)استاوروپلوس و برل،  استت آن یو اهم امدهایپ ،آن

 دادن رخ یچگونگ پردازش و حاضر لحظة در میمستق تجربة مشخص، و یا نهیزم اتیجزئ بر تمرکز انگریب
 «چرا» با نه و ردیگ یم صورت اتفاقات دادن رخ چگونه و «چطور» تیمحور باتفکر  شکل نیا. دادهاستیرو
 یتکرار یتفکر یپردازش انتزاع سبک (.2008 مولدز، و یموبرل نز،ی)واتک «افتاد؟ اتفاق آن چطور» مثال یبرا
بر  ی. سبک پردازش انتزاعاست اتفاق کی یامدهایپ و لیو متمرکز بر درک دال یلیتحل یپردازش انگریب و

 یسو سؤاالت توجه را به نیا. «؟چرا آن اتفاق افتاد»مثال  یبرااست؛  متمرکز «چرا»سؤاالت مرتبط با 
فکر کند  یو کل یصورت منف هفرد ب شود یسبب م و کند یجلب م ها تیو موقع اتیتجرب یانتزاع یابیارز

شامل  یانتزاع پردازش سبکمتفاوت دارند.  ییامدهایپ پردازش سبک دو نیا(. 2014و همکاران،  ینی)باسان
(. مطالعات 2008 نز،ی)واتک شود یمسازگارانه  یامدهایشامل پ ینیع پردازش سبک و ناسازگارانه یامدهایپ

 لیتما افتهیبهبود ةافراد افسرد ای رافسردهیغ افراد با سهیدر مقا یافراد با نشانگان افسردگ دهند، یمنشان 
 (.2007 مولدز، و نزیدارند )واتک یانتزاع ینشخوار فکر به یشتریب

 ریتأث درنظرگرفتن بدون یکار بر حافظة  ینشخوار فکر ریتأث دربارة نیشیپ قاتیتحق نکهیابا توجه به 
 های از سبک یکهر با هدف بررسی تأثیرحاضر  ةمطالعاند،  های پردازش عینی و انتزاعی بوده سبک جداگانه

ها با یکدیگر صورت  آن ةشدید و مقایسنشخوار فکری  در افراد باکاری  حافظة ظرفیت  برنشخوار فکری 
 سبک ةنظریبراساس نشخوار فکری  مختلفسبک دو  یبا القا ،یابی به این هدفبرای دست. ه استگرفت

پاسخ اصلی  به این پرسش، فکری نشخوار یقبل و بعد از القا کاری حافظة ظرفیت  گیری پردازش و اندازه
 در افراد با کاری حافظة ظرفیت  و انتزاعی بر عینینشخوار فکری  پردازشسبک  یکه تأثیر القا داده شد

 .شدید چگونه استنشخوار فکری 

                                                 
1. Processing Mode Theory (PMT) 
2. Concrete Processing Mode (CPM) 
3. Abstract Processing Mode (APM) 
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 روش

 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، ةجامع
 آماری این ةجامعها استفاده شد.  آزمایشی با انتساب تصادفی آزمودنی در این پژوهش از روش تحقیق تمام

اولین در  . از این جامعهدهند میتشکیل شدید نشخوار فکری  باساکن تهران  ةسال18 -50 افرادرا  پژوهش
شرکت در مطالعه  انه حاضر بهداوطلب ةبه شیونفر  243ای اجتماعی ه کهها و شب گام، از طریق تبلیغات روزنامه

براساس  دوم ةدر مرحلرا تکمیل کردند.  (RRS) 1وارگونهشخن مقیاس پاسخهایی از جمله  و پرسشنامه شدند
های  سبکدر دو گروه با طور تصادفی  هب( N=  30)شدید نشخوار فکری  فکری، افراد با نمرات نشخوار

ها  . آزمودنیقرار گرفتندکاری  حافظة  وندر معرض آزم (n=  15)انتزاعی ( و n=  15) عینی متفاوتپردازش 
 ةبا شمار پژوهشاین خود را اعالم کردند. رضایت  یکتبصورت  بهپژوهش  از شرکت در پیش

IR.UT.PSYEDU.REC.1400.001 ةپزشکی، دانشکد اخالق در تحقیقات زیست ةکمیت در 
 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تأیید شده است. روان

 ابزار سنجش
 (RRS) وارگونهشخن مقیاس پاسخ

=  1از  ای درجهای است که مواد آن در مقیاس لیکرت چهار ماده 22مقیاسی  مقیاس پاسخ نشخوارگونه
با نشخوار فکری  نمرة کلاست.  22-88از  راتنمدامنة . اند شدهبندی  درجه تقریباً همیشه= 4تقریباً هرگز تا 

(. همسانی 2005شود )موریس، رولوفز، راسین، فرانکن و مایر،  ها محاسبه می کردن نمرات همة ماده جمع

، (. ترینر2004نشان داده شده است )لومینت،  3بخش این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ رضایت 2درونی

اند. ضریب آلفای نسخة  گزارش کرده 90/0( ضریب آلفای این مقیاس را 2003هوکسما ) گونزالس و نولن
دست آمده است. در  هب 875/0( مقدار 1396پور ) فارسی این مقیاس در پژوهش فرخی، سیدزاده و مصطفی

 بود. α=  93/0پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

 (RST) 4آزمون فراخنای خواندن
 منداین آزمون نیازاین آزمون را ساختند.  کاری حافظة برای سنجش میزان ظرفیت  (1980) و کارپنتردانیمن 

به شش بخش دو، سه، چهار، پنج، شش و  است کهجمله  27شامل  وزمان اطالعات  اندوزش و پردازش هم
 شدها خواسته  از آنکنندگان خوانده و  ترتیب برای شرکت شود. هر بخش از آزمون به تقسیم می ای لههفت جم

 .جمله از نظر معنایی درست بود یا نه د کهرا تعیین کنن سؤالجمالت را گوش دهند و سپس پاسخ این دو 

                                                 
1. Ruminative Responses Scale (RRS) 
2. internal consistency 
3. cronbach's alpha 
4. Reading Span Test (RST) 
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قسمت اول )معنی صحیح یا غلط هر جمله( ظرفیت پردازش و قسمت دوم  .حرف آخر هر جمله چه بود
نمره در این آزمون،  ةمحاسب د. برایکن گیری می )یادآوری کلمه آخر هر جمله( ظرفیت اندوزش را اندازه

 100است تقسیم و سپس عدد حاصل در  27های صحیح در هر بخش بر کل جمالت که  مجموع تعداد پاسخ
میانگین امتیازات بخش پردازش و  درنهایتآید.  دست می هصورت درصد ب آن قسمت به ةشود و نمر ضرب می

 صورت هکننده را ب شرکت کاری حافظة ظرفیت  آمده دست هدهد. عدد ب می دست هبکل را  ةبخش اندوزش نمر

ورده آ دست هرا برای این آزمون ب 85/0 1، ضریب پایاییپژوهشیدر ( 1388اسدزاده )دهد.  درصد نشان می

برابر با ( FQ) 2های واقعی الؤدرک مطلب مانند آزمون س ةهای ویژ این آزمون با آزمون همبستگی است.
در این . (1980است )دانیمن و کارپنتر،  90/0برابر با  (PRQ) 3ر اشارهئهای ضما الؤآزمون س و با 72/0

داشته  بیشتریح ومحاسبات آماری وض ای این آزمون استفاده شده است و برای اینکه رایانه ةمطالعه، از نسخ
 .کار رفته است هب یردرصدیغصورت  هآمده از آزمون ب دست هنمرات ب د،نباش

 (BSRI) 4حالت ینشخوار فکر پرسشنامة
 ییگودر زمان پاسخ ینشخوار فکر تیوضع یابیارز یبرا را اسیمق نی( ا2018) کاستر و یوریچ مور، ،یکتمار

 یمشکالت من چرا کنمیدارم فکر م االن نیهم ،مثال یرااست )ب هدام هشتشامل  اسیمق نیا. اند ساخته
 اسیمق کیخود را در  ینشخوار فکر تیوضع ها یآزمودنپاسخ به هر مورد،  ی( براندارند؟ گرانید که دارم

. کنند یم یبند درجه= کامالً موافق 100= کامالً مخالف تا 0از  یمتر یلیم 100( VAS) 5یدارید یارز هم

 کاستر و یوریچ مور، ،یکتاست. مار ادههر م VASشده از محور گرفته یها مجموع اندازه اسیمق نیا نمرة
مرتبط مانند  یتارهاساخ و اسیمق نیمثبت ا ةو رابط α=91/0را  اسیمق نیا یدرون ی( همسان2018)

توسط  شیقبل از آزما اسیمق نیاند. ا را گزارش کرده یو عالئم افسردگ ینشخوار فکر ،یاحساسات منف
 .بود α=91/0کرونباخ  یشد و آلفا لیحاضر تکم ةکنندگان در مطالع شرکت

 (BDI-II) 26-بک یدگافسر ةپرسشنام
 یبرا تمیکه هر آ است تمیآ 21استاندارد شامل  یآزمون( 1996) براون و ریبک، است ساختة امهپرسشن نیا

 63نمرات فرد از  براساس یافسردگ زانیم. است یافسردگ شدت و زانیم ،یشناخت و یجسمان ئمعال یابیارز
 نیا بازآزمون -آزمون ییایپااست.  دتریشد ینشانة افسردگ دتریدو نمرات ش شود یم یبند درجه 0-

 نسخة یآلفا بیضر(. 1996 براون، و ریاست ک،)ب است شده گزارش 93/0 هفته، کی از پس پرسشنامه

                                                 
1. reliability coefficient 
2  .. Fact Questions (FQ) 
3. Pronominal Reference Questions (PRQ) 
4. Brief State Rumination Inventory (BSRI) 
5. Visual Analogue Scale (VAS) 
6. Beck Depression Inventory-Ii (BDI-II) 



 277                                  دهمدواز ، سال4پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

آمده است.  دست به 92/0 مقدار( 1384) دابسون و دیوح عاطف رشک،یب ،یفت پژوهش در اسیمق نیا یفارس
 بود. α=92/0حاضر، آلفای کرونباخ  ةدر مطالع

 یدارید یارز هم اسیمق
ارزی  سنجی معرفی کردند. مقیاس هم های روان گیری ( این مقیاس را برای اندازه1921هایس و پترسون )

تواند در پرسشنامه استفاده شود. این مقیاس یک  سنجی است که می دیداری درواقع یک مقیاس پاسخ روان
گیری کرد. هنگام  اندازه آن را توان مستقیم ذهنی است که نمیهای  ها یا نگرش گیری برای ویژگی ابزار اندازه

دادن موقعیتی در امتداد یک خط پیوسته  دهندگان با نشان ارزی دیداری، پاسخ دادن به یک مقیاس هم پاسخ
برای  ،. در پژوهش حاضرکنند یمانتهایی، سطح موافقت خود را با یک عبارت مشخص  ةبین دو نقط

گذاری روی  کنندگان با عالمت استفاده شد که در آن شرکتاین مقیاس ، از ها آزمودنیی گیری خلق منف اندازه
 غمگینممن خیلی =  100نیستم تا غمگین من اصالً =  0خود را از غم متری، میزان  میلی 100یک خط 

برای گیری و ثبت شد. از آنجا که الزم بود  کش اندازه متر با خط میلیواحد ها در  پاسخ .کردندبندی  درجه
کنندگان  شرکتخلق گیری شود،  در طول مطالعه اندازه کننده شرکتسطح خلق ق منفی، لخ یاطمینان از القا

ی ارزیاب ارزی دیداری مقیاس هم انگیز و پس از آن، براساس قبل از تماشای فیلم با محتوای غم ،در دو مرحله
لئود،  مک)دهد  ارائه میلق منفی از خُ و حساس مطمئن 1خوداظهاریاین مقیاس  کهاست  شده . مشخصشد

 .(2004، 2001 و تیزدیل،؛ واتکینز 2002رادفورد، کمپبل، ابسورثی و هولکر، 

 ها پیکل و ابزار
ای پایدار  یک سبک مقابله در پاسخ به خلق منفینشخوار فکری  تمایل به رسد نظر میکه به  از آنجا

 (1977)ریپر، نسبتاً رایج ( و 1994هوکسما، پارکر و الرسن،  ؛ نولن1993هوکسما، مورو و فردریکسن،  )نولن
منظور  بهتواند روشی مناسب باشد.  در آزمودنی مینشخوار فکری  منظور برانگیختن ق منفی بهلخ یباشد، القا

انگیز  (، یک فیلم با محتوای غم2020استاوروپولوس و برل ) ةمطالعنند ما ها آزمودنیمنفی در  خلق یالقا
برای انتخاب فیلم مناسب در این پژوهش مطابق با پژوهش شیفر، نیلز، سانچز و فیلیپات نمایش داده شد. 

انگیز انتخاب شد.  از افرادی که در زمینة سینما تخصص داشتند، ده سکانس از ده فیلم غم سؤال(، با 2010)
شده برای همین منظور در پژوهش هویگ  ای مشابه با پرسشنامة استفاده رحلة بعد با استفاده از پرسشنامهدر م

ها انتخاب شده  طور تصادفی برای مشاهدة این سکانس هنفر که ب 24(، میزان احساسات 2005و همکاران )
ن در پژوهش خود عمل کرده که هویگ و همکارا ها، چنان گیری شد. نتایج مقایسة میانگین بودند، اندازه

ها و همچنین به برانگیختن سایر  بودند، نشان داد دو سکانس از دو فیلم در برانگیختن حس به سایر سکانس
ساختة مجید مجیدی « رنگ خدا»احساسات تفاوت معناداری دارند. یکی از دو سکانس، سکانسی از فیلم 

شیار »سکانسی از فیلم  یکند. دیگر کردن می ه گریه( بود که در آن سکانس یک کودک نابینا شروع ب1377)
                                                 

1. self-report 



 ... سبک پردازش ریتأث                                                                                                                               278

های  انتظار بقایای استخوان ها سال( بود که در آن سکانس مادری بعد از 1391ساختة نرگس آبیار )« 143
کشد. با وجود اینکه میانگین نمرات مربوط به احساس غم در این دو سکانس  پسر شهیدش را در آغوش می

کوتاهی زمان، دلیل  به« رنگ خدا» این دو سکانس، سکانس مربوط به فیلم میاناز  ،تفاوت معناداری نداشت
گرفت، انتخاب شد. این  دقیقه را در بر می 5که زمانی حدود « 143شیار »حذف و سکانس مربوط به فیلم 

. (α=939/0انگیزد ) گرفته احساس غم را در افراد برمی مطابق با پژوهش صورت مطمئنی شکل بهسکانس 
قبل و بعد از تماشای فیلم تفاوت  قلهای خ بین داده دهد، مینشان  1دار ویلکاکسن های عالمت آزمون رتبه

افزایش  بر فراوانیتأثیر  تماشای این فیلمدهد  نشان می که (P,294/6-  =Z < 001/0)داری وجود دارد امعن
 قبل از تماشای فیلم داشته است.به کنندگان  ق منفی شرکتلخ

 پردازش سبک یالقا
های هر گروه )گروه سبک پردازش عینی و گروه سبک پردازش انتزاعی( به انجام  منظور هدایت آزمودنی به

، به هر (2020) استاوروپولوس و برلگروهی که در آن قرار داشتند، مشابه با پژوهش  سبک پردازشی خاص
دقیقه  15ها خواسته شد به مدت  دنی. براساس این دستورالعمل از آزموشدگروه دستورالعمل خاصی ارائه 

ای کوتاه را انشا کنند. دستورالعمل مربوط به گروه سبک  نوشته ،سکانسی که مشاهده کرده بودندبارة در
 ةدربار. بنویسیدة خود از تماشای فیلم لحظه به لحظ ةدرمورد تجرب»پردازش عینی به این شرح بود: 

در مقابل،  «.بنویسیددنتان ضمن تماشای فیلم تجربه کردید، احساسات فیزیکی که در ب ، افکار وهیجانات
 اتفاقی کهکلی  پیامدهایعلل و بارة در» این شرح بود: گروه سبک پردازش انتزاعی به دستورالعمل مربوط به

هایی که در  درمورد دنیا و انسانی یمعناکه این اتفاق چه بنویسید  این ةربار. ددمشاهده کردید، بنویسی فیلم در
ها  مستقل نوشته ارزیابحالت پردازش، آزمایشگر و یک  یاطمینان از القا منظور به «.دهد فیلم بودند ارائه می

نشان داد توافق  2ارزیابانوجود داشت و تحلیل بین  ها ارزیابدرصدی بین  95را کدگذاری کردند. یک توافق 

 .p , 899/0  =κ < 001/0( درصد CI 95 01/1,78/0) ،دها وجود دار بسیار خوبی بین آن

 یشناخت تیجمع ةپرسشنام
)نام، شماره تماس، جنسیت، سن،  شناختی جمعیت ةکنندگان با استفاده از پرسشنام ای شرکت اطالعات زمینه

شناس،  ن پزشک یا روا مراجعه به روان ةوضعیت تأهل، تحصیالت، شغل، وضعیت سالمت جسمی، سابق
 کسب شد.پزشکی و...(  داروهای فعلی روانمصرف 

 اجرا
 ةو پرسشنام RRS ،BDI-IIهای  پرسشنامه پژوهشاول  ةکننده در مرحل شرکت 243درمجموع 

                                                 

1. wilcoxon signed ranks test 
2. interrater analysis 
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 RRS ةنفر با نمر 30های این افراد،  شناختی را تکمیل کردند. پس از تجزیه و تحلیل آماری داده جمعیت
برش  ةدوم مطالعه دعوت شدند. معیار نقط ةطور تصادفی انتخاب و به مرحل هبصدک(  > 65) 51باالتر از 

 بود (2017روزنبام و همکاران ) ةبراساس مطالعخفیف نشخوار فکری  ازشدید نشخوار فکری  برای تشخیص
نشخوار فکری  دوم، افراد با ةکه در آن گروه بیماران افسرده و گروه کنترل غیربالینی مقایسه شدند. در مرحل

 ةدانشکدشناختی  به آزمایشگاه روان ،بوددر اختیار محقق که  یات تماساطالع نفر( از طریق 30باال )
 دعوت شدند.پژوهش  ةبرای ادامشناسی دانشگاه تهران  روان

قرار داده شدند. ( n=  15)انتزاعی ( و n=  15) طور تصادفی در دو گروه عینی هکنندگان ب در ابتدا شرکت
ارزی دیداری  مقیاس همو ( BSRI) حالتة نشخوار فکری مپرسشنا ابتدا با ورود به آزمایشگاه سپس هریک

آزمون تکلیف  پیشة آزمودنی مرحلها،  را تکمیل کردند. پس از تکمیل این پرسشنامه (VAS) خلق ةاولی
محقق روی  ه همراهطور جداگانه در اتاق آزمایشگاه ب هب. این آزمون داد را انجام (RST) فراخنای خواندن

 گفتنی است همهکننده انجام شد.  متری چشم شرکت سانتی 50فاصلة در  (VAIO) اینچی سونی 17تاپ  لپ
مرحلة  کنندگان از نظر سالمت بینایی و توانایی خواندن مشکلی با این آزمون نداشتند. پس از اجرای شرکت

 «143 شیار» از فیلم ای دقیقه 5انس خواسته شد سکآزمودنی از  (RST) آزمون تکلیف فراخنای خواندن پیش
پس از تماشای فیلم،  ، ببیند.کند در خانه یا سینما یک فیلم را تماشا می همچنان که ،را در یک موقعیت راحت

در کرد.  عنوان مقیاسی ثانویه از خلق تکمیل هب ( راVASخلق )ارزی دیداری  مقیاس همدوباره آزمودنی 
یک تکه روی »فیلم بارة دقیقه در 15مدت  خاص به ید طبق دستورالعملخواسته ش آزمودنیاز مرحلة بعد 

متناسب  ،یک دستورالعمل خاصآزمودنی هر در این مرحله که درواقع مداخله صورت گرفت، بنویسد.  «کاغذ
دریافت کرد. ، قرار داشتکه در آن  )گروه سبک پردازش عینی و گروه سبک پردازش انتزاعی( یبا گروه

دقیقه در یک  15به مدت آزمودنی هدف این بود که  بلکه ،مالک نبودآزمودنی شده توسط  متن نوشته ةانداز
 آزمون فراخنای خواندن دوبارهآزمودنی دقیقه  15یا انتزاعی( درگیر شود. در پایان عینی تفکر خاص )سبک 

(RST)  ی خواندنآزمون تکلیف فراخنا شرایط انجام پس انجام داد.آزمون  عنوان پس هبرا (RST)  همان
 آزمون بود. شرایط پیش

 ها تجزیه و تحلیل داده
از تحلیل کوواریانس  (RST) آزمون تکلیف فراخنای خواندن ز پیشناشی ا 1تمرین برای از بین بردن اثر

بود.  2همپراش عنوان متغیر هبدر این تحلیل  (RST) آزمون تکلیف فراخنای خواندن پیشاستفاده شد که 

صورت  005/0ها در سطح  تجزیه و تحلیل دادهو  انجام شد 26 ةنسخ SPSSتجزیه و تحلیل آماری با 
 گرفت.

                                                 

1. practice effect 
2. covariate 
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 ها یافته
 شناختی جمعیت توصیف( الف

نفر  5سال و کمتر،  30کنندگان  درصد( از شرکت 47نفر ) 14، شود میمشاهده  1گونه که در جدول  همان
سال داشتند. میانگین و انحراف استاندارد سن  50تا  41درصد(  37)نفر  11سال و  40تا  31درصد(  17)

 30نفر ) 9کنندگان زن و  درصد( از شرکت 70نفر ) 21است.  13/11و  97/32ترتیب  کنندگان به شرکت
 1درصد( کارشناسی،  57نفر ) 17کنندگان دیپلم،  درصد( از شرکت 33نفر ) 10درصد( مرد بودند. تحصیالت 

کنندگان مجرد و  درصد( از شرکت 50نفر ) 15درصد( دکتری بود.  7نفر ) 2کارشناسی ارشد و  درصد( 3نفر )
 بودند. متأهلدرصد(  50نفر ) 15

 نمونه یشناخت تیجمع فی. توص1 جدول

 درصد تعداد یشناخت تیجمع مشخصات

   سنیة دامن

 47 14 کمتر و سال 30
 17 5 سال 40 تا 31
 37 11 سال 50 تا 41

   جنسیت

 70 21 زن
 30 9 مرد

   تحصیالت

 33 10 دیپلم
 57 17 کارشناسی

 3 1 ارشد کارشناسی
 7 2 دکتری

   تأهل وضعیت

 50 15 مجرد
 50 15 متأهل

 ها شاخص توصیف( ب
شناختی  شناختی سن و جنسیت و سه متغیر روان کنندگان در دو متغیر جمعیت های توصیفی شرکت داده

 2حالت در دو گروه سبک پردازش عینی و انتزاعی در جدول نشخوار فکری  افسردگی وفکری،  نشخوار
تفاوت ها آورده شده است.  گروهی این داده بین ةنتایج مقایس ،مشاهده است. همچنین در این جدول قابل

P ،143/0 ( =1)X=  705/0سن ) ها از نظر ری بین گروهداانمع
 P ،429/1 ( =1)=  232/0جنسیت ) ( و2

X
=  P ،003/0=  958/0)نشخوار فکری  ها از لحاظ ( وجود نداشت. همچنین تفاوت معناداری بین گروه2
(28 ،1)F( افسردگی ،)534/0  =P ،388/0 ( =1)X

 P ،269/0=  604/0حالت )نشخوار فکری  ( و مقیاس2
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( =1)X
 .مشاهده نشد( 2

 شناختیروان و شناختی جمعیت متغیرهای گروهی بین مقایسة و توصیفی های داده. 2 جدول
 نمونه کل تعداد

(30  =N) 

 ینیع پردازش سبک

(15  =n) 

 یانتزاع پردازش سبک

(15  =n) 
 

 یمعنادار سطح Fχ2 / استاندارد انحراف نیانگیم استاندارد انحراف نیانگیم ریمتغ

 705/0 143/0 18/11 27/34 31/11 67/31 سن
 232/0 429/1  ٪60  ٪80 (زن) جنسیت
 958/0 003/0 50/7 20/61 25/6 33/61 فکری نشخوار

 534/0 388/0 34/13 73/19 63/9 73/16 افسردگی
 604/0 269/0 07/253 13/367 41/219 60/323 حالت ینشخوار فکر

های آن در دو گروه سبک پردازش عینی و  مقیاس به همراه خرده کاری حافظة های توصیفی آزمون  داده
ها در ادامه برای انجام تحلیل کوواریانس استفاده  . از این دادهآمده است 3سبک پردازش انتزاعی در جدول 

 30شود، میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به  مشاهده می 3گونه که در جدول  همانشده است. 
در این جدول، افزایش  مهمشده است. نکتة  دادهنمایش  کاری حافظة آزمون  آزمون و پس پیش آزمودنی در

آزمون  ها در پس های آن و کاهش انحراف استاندارد آن مقیاس به همراه خرده کاری حافظة توجه میانگین  قابل
ردن این اثر در این آزمون است که برای از بین ب است. دلیل این موضوع اثر تمرین ناشی از اجرای پیش

 ر همپراش در نظر گرفته شده است.یعنوان متغ هآزمون ب پژوهش، پیش

 یو انتزاع ینیآن در دو گروه سبک پردازش ع یها اسیمق خردهو  یکار  حافظةآزمون  یفیتوص یها داده. 3 جدول

 سبک

 پردازش

 یکار  حافظة یکل تیظرف

 (استاندارد)انحراف  نیانگیم

 پردازش اسیمق خرده

  (استاندارد)انحراف  نیانگیم

 اندوزش اسیمق خرده

 (استاندارد)انحراف  نیانگیم
 تعداد

 ها نمونه
 آزمون پس آزمون شیپ آزمون پس آزمون شیپ  آزمون پس آزمون شیپ

 (42/2) 77/21 (04/3) 10/19 ینیع

 

13/18 (04/3) 60/20 (44/2) 

 

07/20 (30/4) 93/22 (15/3) 15 

 15 (52/4) 67/20 (17/5) 53/17 (16/3) 40/19 (56/3) 13/19 (81/2) 03/20 (98/3) 33/18 یانتزاع

 30 (00/4) 80/21 (85/4) 80/18 (84/2) 00/20 (30/3) 63/18 (72/2) 90/20 (50/3) 72/18 مجموع

آمده با استفاده از  دست ههای ب شده در این پژوهش، داده اصلی مطرح سؤالیافتن به پاسخ  منظور دست به
به  ؛های این آزمون برقرار باشند فرض . برای انجام این تحلیل الزم است پیششدندتحلیل کوواریانس بررسی 
بودن  فرض نرمال . نتایج پیششدندهای الزم برای انجام این آزمون بررسی  فرض همین منظور در ابتدا پیش

در  تنهابودن  ، فرض نرمالشود میین جدول مشاهده گونه که در ا . همانآمده است 4ها در جدول  داده
 همپراشاگر متغیر  (.P= 025/0شود ) آزمون( در گروه سبک پردازش عینی رد می مقیاس اندوزش )پس خرده

تخطی از این فرض زمانی بنابراین  ؛به این فرض نیرومند استتحلیل آنکووا طور نرمال توزیع شده باشد،  هب
کفایت  همپراشمتغیر توزیع بودن  نرمال کند و ای ایجاد نمی لهئنرمال باشد، مسهمپراش متغیر توزیع که 
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آزمون است و متغیر همپراش  کند. در اینجا موردی که فرض نرمال بودن آن رد شده، متغیر پس می
 ها برقرار است. بودن داده فرض نرمال رو پیش آزمون( آن دارای توزیع نرمال است و از این )پیش

 نرمال یها آزمون ج(

 آن یها اسیمق خرده و یکار  حافظة ریمتغ یتیآزمون نرمال جی. نتا4 جدول

 ریمتغ گروه
 یمعنادار سطح یآزاد درجة آزمون آمارة

 آزمون پس آزمون شیپ آزمون پس آزمون شیپ آزمون پس آزمون شیپ

 سبک
 پردازش
 عینی

 380/0 517/0 15 15 940/0 950/0 کاری حافظة 

 399/0 437/0 15 15 941/0 944/0 پردازش مقیاس خرده

 025/0 820/0 15 15 861/0 968/0 اندوزش مقیاس خرده

 سبک
 پردازش
 انتزاعی

 433/0 881/0 15 15 944/0 972/0 کاری حافظة 

 077/0 084/0 15 15 894/0 897/0 پردازش مقیاس خرده

 226/0 375/0 15 15 925/0 939/0 اندوزش مقیاس خرده

 میانهای آن در  مقیاس و خرده کاری حافظة ر یهای متغ با استفاده از آزمون لوین، همگنی واریانس
ها در  گروه میاندر  کاری حافظة فرض همگنی واریانس متغیر دهد،  میها بررسی شدند. نتایج نشان  گروه
شود.  ( رد نمیP ،570/0 = (28 ،1)F = 457/0آزمون ) ( و پسP ،413/2 = (28 ،1)F = 132/0آزمون ) پیش

 = 174/0آزمون ) ( و پسP ،091/0 = (28 ،1)F = 765/0آزمون ) مقیاس پردازش در پیش این فرض در خرده
P ،945/1 = (28 ،1)Fدر کاری  حافظة مقیاس اندوزش  ( نیز برقرار است. همچنین این فرض در خرده

 ؛شود ( رد نمیP ،292/1 = (28 ،1)F = 265/0آزمون ) ( و پسP ،130/1 = (28 ،1)F = 297/0آزمون ) پیش
 ها برقرار است. گروه میانها در  فرض همگنی واریانس بنابراین پیش

فرض همگنی شیب  دهد میفرض همگنی شیب رگرسیون بررسی شد. نتایج نشان  در ادامه پیش
(. P ،004/0 = (26 ،1)F = 952/0شود ) ها رد نمی گروه میاندر  کاری حافظة رگرسیون در متغیر همپراش 

ر ی( و متغP ،126/1 = (26 ،1)F = 298/0مقیاس پردازش ) همچنین این فرض برای متغیر همپراش خرده
های  فرض ( نیز برقرار است. با برقراری پیشP ،392/0 = (26 ،1)F = 536/0مقیاس اندوزش ) همپراش خرده

شود. نتایج این آزمون در  نتایج این آزمون پرداخته میتحلیل کوواریانس، در ادامه به تحلیل استنباطی 
 شود. مشاهده می 6و  5 های جدول

 ها هیفرضد( آزمون 
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 یکار  حافظة ریمتغ یبرا انسیکووار لیتحل جینتا. 5 جدول

 یمعنادار سطح F آمارة مجذورات نیانگیم یآزاد درجة مجذورات مجموع راتییتغ منبع
 000/0*** 356/85 988/145 1 988/145 آزمون پیش

 016/0* 643/6 361/11 1 361/11 گروه
 - - 710/1 27 179/46 خطا
 - - - 29 700/214 کل

*P < 05/0 **P < 01/0 ***P < 001/0 

تفاوت  ،یکار حافظة  آزمون شیپ اثرکنترل  ضمن ،5توجه به جدول  با انسیکووار لیتحل سبراسا
 ؛(P، 643/6 ( =27 ،1)F=  016/0) شود یم مشاهده یانتزاعو  ینیعدو گروه سبک پردازش  نیب یمعنادار

 یبرااختالف  نیسبک پردازش وجود دارد. ا یا مداخله روش دو در معنادار اختالفکه  مفهوم نیا به
با  سهیدر مقا ینیع پردازش سبک گروه در یکار  حافظة یکل تیظرف نیانگیم زانیم در یمعنادار شتربودنیب

 .است یسبک پردازش انتزاع گروه

 یکار پردازش و اندوزش حافظة  های یاسمق خرده یانسکووار یلتحل یج. نتا6 جدول

 متغیر
 منبع

 تغییرات
 مجموع

 مجذورات
 درجة
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

 F آمارة
 سطح

 معناداری

 مقیاس خرده
 پردازش

 000/0*** 148/24 377/105 1 377/105 آزمون پیش
 029/0* 348/5 339/23 1 339/23 گروه
 - - 364/4 27 823/117 خطا
 - - - 29 000/234 کل

 مقیاس خرده
 اندوزش

 000/0*** 290/52 794/279 1 794/279 آزمون پیش
 512/0 441/0 360/2 1 360/2 گروه
 - - 351/5 27 472/144 خطا
 - - - 29 800/462 کل

*P < 05/0 **P < 01/0 ***P < 001/0 

ضمن  شود، یمشاهده م 6در جدول  که همچنان یکار  حافظةپردازش  اسیمق خرده یها ارتباط با داده در
 شود یم مشاهده یانتزاعو  ینیعدو گروه سبک پردازش  نیب یتفاوت معنادار آن، آزمون شیپ اثرکنترل 

(029/0  =P، 348/5 ( =27 ،1)F)سبک پردازش وجود  یا مداخله روش دو در معنادار اختالفمعنا که  نیبد ؛
 در یکار  حافظةپردازش  اسیمق خرده تیظرف نیانگیم زانیم در یمعنادار شتربودنیب یبرااختالف  نیدارد. ا

 اسیمق خرده یها داده در اما است، یگروه سبک پردازش انتزاع با سهیمقا در ینیگروه سبک پردازش ع
تفاوت  آن، آزمون شیپ اثرضمن کنترل  شود، یمشاهده م 6در جدول  کههمچنان یکار  حافظةاندوزش 

(. P، 441/0 ( =27 ،1)F=  512/0) شود ینم مشاهده یانتزاعو  ینیعدو گروه سبک پردازش  نیب یمعنادار
اندوزش  اسیمق خرده دربارة پردازش سبک یا مداخله روش دو در معنادار اختالف دهد، یم نشان امر نیا

 .شود یم مشاهده 1در شکل  یبصر طور به انسیکووار لیتحل جینتا. ندارد وجود یکار  حافظة
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p=  029/0 آن یها اسیمق خرده و یکار  حافظة تیظرف نمرات یها نیانگیم سةیمقا. 1 شکل

**، 016/0  =p
* 

 گیری بحث و نتیجه
پردازش از سبک در دو سطح شدید نشخوار فکری  افراد با کاری حافظة ی ظرفیت هدف از این مطالعه ارزیاب

در شدید نشخوار فکری  افراد باپردازش در تغییرات سبک  دهد، مینتایج پژوهش نشان  و انتزاعی بود. عینی
عنوان  هکند. ب این افراد ایجاد می کاری حافظة میزان ظرفیت داری در ا، تفاوت معنیو انتزاع عینیدو سطح 

در  تنهاو  مشاهده نشد کاری حافظة ش مقیاس اندوز توجه به اینکه این اثر در خرده باجانبی پژوهش  ةیافت
ز پردازش درواقع بر قسمت خاصی اتوان نتیجه گرفت سبک  می، دیده شدکاری  حافظة مقیاس پردازش  خرده

قیاس م خرده ،(2000) لیمطابق با مدل بدگذارد.  تأثیر می ،که جدا از قسمت اندوزش است کاری حافظة 

است.  1مرکزی مجریمقیاس پردازش مربوط به بخش  و خرده آواشناختی ةاندوزش مربوط به بخش حلق

(. 2011مادروا،  مجری مرکزی در مدل بدلی نقشی فعال برای پردازش اطالعات دارد )کاریدو، الوزیا وگارسیا
هدایت توجه مرتبط با و اعمال  ای شناختیه تریزی فعالی دهی و طرح مسئول سازماناین سیستم همچنین 

بودن اطالعات و  نظارت بر مرتبط است. وظیفة طالعات نامربوط و اعمال ناخواستهکردن از ا جلوگیریبرای 
مجری  ةنیز بر عهدکاری  حافظة  های مهماهنگی فرایندهای شناختی چندگانه و هماهنگی زیرسیسست

دهد  با مدل بدلی سازگار است، نشان می که درحالی، پژوهش حاضرهای  (. یافته2007ولو، زپمرکزی است )
 افراد دارای کاری حافظة ر بر مجری مرکزی د ا سبک پردازش انتزاعی،در مقایسه بسبک پردازش عینی 

گذارد. این احتماالً به این دلیل است که یکی از وظایف مجری مرکزی  تأثیر می شدیدنشخوار فکری 
 کاری حافظة تکلیف اطالعاتی غیرمرتبط با نشخوار فکری  که از آنجا .جلوگیری از اطالعات نامربوط است

توانسته  شدیددر افراد دارای نشخوار فکری با سبک پردازش انتزاعی  در مقایسهسبک پردازش عینی  است،

                                                 
1. central executive 
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( 2007که دونالدسون، الم و متیوس ) همچنان .یجاد کندا کاری حافظة ی جری مرکزماست مهار بهتری در 
حاضر به  ةنتایج مطالع .شدید دارای سوگیری شدید توجه هستندنشخوار فکری  افراد افسرده با، اند دادهنشان 

 کاری حافظة سبب سوگیری توجه و کاهش ظرفیت نشخوار فکری  نیز پاسخ داده است که چگونه سؤالاین 

ویی س نیز هم( ACT) 1ه(. نتایج پژوهش حاضر با نظریه کنترل توج2017شود )ساری، کاستر و دراکشان،  می

( نگرانی شدید سبب کاهش کارایی 2007کنترل توجه )آیزنک، دراکشان، سانتوس و کالوو،  ة. در نظریدارد
های  شود. همچنین نتایج پژوهش حاضر با یافته می کاری حافظة کاهش ظرفیت  دنبال آن بهپردازش و 

هایی  ها نشان داده شده است آزمودنی ش آن( سازگار است. در پژوه2016پژوهش دامین، ون وگت و تاجن )

 .تر بودند ضعیف کاری حافظة طور معناداری در عملکرد  هب ،قرار گرفتند 2پردازش خودارجاعی یکه تحت القا

حافظة تواند سبب کاهش ظرفیت  پردازش نشخوارگونه می ،ها نشان داده است به عبارت دیگر پژوهش آن
های پژوهش حاضر، اشغال فضای  مطابق با یافته شود، میظرفیت این  شود. درواقع آنچه سبب کاهش کاری 

دهد که  طور که نتایج نشان دادند این پدیده تنها زمانی رخ می جری مرکزی است و همانمشناختی مرتبط با 
 شدید، سبکی انتزاعی باشد.نشخوار فکری  افراد بانشخوار فکری  سبک

سبکی سازگارانه و  ها سبک پردازش عینی ن در آ حاضر با تحقیقاتی که ةآمده در مطالع دست هنتایج ب
توان به  مطابقت دارد. از جمله این مطالعات می ،شود شناخته می انهسازگارسبک پردازش انتزاعی سبکی نا

. ( اشاره کرد2008)اهلرز و  ، فرانکو ارینگ (2008)واتکینز، موبرلی و مولدز (، 2004مطالعات واتکینز )
شود.  منفی میخلق  یتر اثرات القا بهبود سریع سبب عینینشخوار فکری  دهد مینشان ها  آنحقیقات ت

نشخوار  ها تحریک افراد مبتال به اختالل افسردگی توسط با مطالعاتی که در آنپژوهش حاضر همچنین نتایج 
مسئله )واتکینز و مولدز، ( و افزایش مهارت حل 2005)رایمز و واتکینز،  کاهش قضاوت منفی بهعینی فکری 
 .دارد ییسو شده است، هممنجر ( 2001( و حافظه )واتکینز و تیزدیل، 2005

پردازش را در توضیح تأثیر نشخوار فکری بر عملکرد حافظة سبک  ةنظریکارایی حاضر  ةنتایج مطالع
 سبک عینیو  انهناسازگار سبکعنوان یک  هانتزاعی بسبک دهد. درواقع از نظر تمایز بین  نشان می کاری 

تفاوت  تواند یدهد سبک پردازش عینی م می نشان مطالعه این سبک سازگارانه، نتایجیک  منزلة به
به سبک پردازش انتزاعی در این  نسبت شدیدافراد با نشخوار فکری  کاری توجهی در عملکرد حافظة  قابل

 ةتواند در تهی های این مطالعه می توان گفت یافته می گرایانهعمل نظر نقطهدیگر، از  سویایجاد کند. از افراد 
آنرید و  های در پژوهشکاری  حافظة آموزش  باشد. مؤثر کاری های بالینی مبتنی بر آموزش حافظة  برنامه

نشخوار فکری  ( تأثیر مثبتی بر افسردگی، اضطراب و2015( و وانمیکر، جرارتز و فرانکن )2014کاستر )
تواند الگویی برای مداخالت بالینی و  ها می پژوهش آن نبودن ن موفقیپژوهش حاضر ضمن تبینداشتند. نتایج 

باید متناسب با  کاری حافظة تواند حاکی از این باشد که آموزش  . این الگو میکندهای آتی فراهم  پژوهش

                                                 
1. Attentional Control Theory (ACT) 

2. self-referential processing 
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بدون  کاری حافظة حاضر نشان دادند، آموزش  ةگونه که نتایج مطالع سبک پردازش عینی باشد. درواقع همان
دهد. استفاده از سبک پردازش عینی در آموزش  دست نمی ههای پردازشی نتایج روشنی را ب سبکدرنظرگرفتن 

 ها آن کاری حافظة ها به کاربرد این سبک موجب بهبودی ظرفیت  شدید و ترغیب آننشخوار فکری  افراد با
 کاری حافظة ، ظرفیت پایین نشخوار فکری ردگی وافسبارة در شده انجامکه در مطالعات  د. از آنجاشو  می

 در افراد با کاری حافظة (، بهبود ظرفیت 2006؛ رُز و ابمایر، 2012مشاهده شده است )اونز، کاستر و دراکشان، 
 این افراد داشته باشد.نشخوار فکری  تواند تأثیری مثبت در افسردگی و شدید احتماالً مینشخوار فکری 

گیری در دسترس بود، در تعمیم نتایج  گیری در این پژوهش از نوع نمونه روش نمونه با توجه به اینکه
کنندگان  بودن پژوهش شرکت ای دلیل دومرحله به نیهمچن .شودآمده به جامعه الزم است احتیاط  دست هب

از گروه کنترل استفاده نشده  حاضر ةپذیرفتند. در مطالع سختی شرکت در مرحلة دوم را می مرحلة اول اغلب به
انجام شده است. اگر گروه کنترل وجود نشخوار فکری  سطح مشخصی ازبین دو گروه با  تنهامقایسه  و

ود در تحقیقات آینده از گروه ش یبنابراین پیشنهاد م ؛محتمل بودر ت دهدستیابی به نتایج گسترامکان داشت، 
ای پایین انجام شده است و این  از لحاظ تعداد نمونه در اندازهکه این پژوهش  د. از آنجاکنترل استفاده شو

ها افزایش پیدا کند. در  های بعدی تعداد نمونه شود در پژوهش تواند بر نتایج آن تأثیرگذار باشد، توصیه می می
بخش اندوزش و  تنهااین آزمون  کهفراخنای خواندن استفاده شده است  کاری حافظة این پژوهش از آزمون 

ها نیز  های بعدی از سایر آزمون شود در پژوهش پیشنهاد میرو  ؛ از اینکند ردازش کالمی را ارزیابی میپ
. همچنین در این پژوهش ارزیابی شودنیز بررسی  کاری حافظة فضایی -استفاده شود تا بخش لوح دیداری

صورت گرفت. پیشنهاد  شدیدنشخوار فکری  هنگام تغییرات سطوح سبک پردازش در افراد باکاری  حافظة 
 .بگیردهای بعدی ارزیابی سایر فرایندهای شناختی مانند توجه نیز در این زمینه صورت  شود در پژوهش می

 منابع
ن. شهر تهررا  ییراهنمادانش آموزان سوم  یلیتحص عملکردفعال و  ةحافظ تیظرفرابطه  یبررس(. 1388)ح.  ،اسدزاده

 .53-70، (25)97 ت.تعلیم و تربی
هرا،   واره طرحی/(. سراختارهای معناگرذار  1384) .کن، اسرتفان دابسرو  و  . ک.،م ،دیر وح عراطف  ، ب.،رشکیب .،ل ،فتی

و  یپزشرک  روان ةمجلر ی. دو چرارچوب مفهروم   ةسر یمقا: یجانیهو پردازش شناختی اطالعات  یجانیههای  حالت
 .312-326 (،3)11ن. شناسی بالینی ایرا ن روا
(. بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی مقیراس باورهرای   1396) .ور، وپ مصطفی ، ا.، وسیدزاده.، ح، فرخی

هرای   پیشررفت  ةمجلر (. RRS) یفکرر  مقیاس پاسخ نشخوار ( وPBRS-NBRS) ینشخوار فکر مثبت و منفی
 .21-37، (14)2 ی.نوین در علوم رفتار
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