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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 Scale21 (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.
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چکیده
هدف مطالعۀ بنیادی حاضر بررسی رابطۀ عوامل روانشناختی
 افسردگی و حمایت عاطفی) با عملکرد حافظۀ،(ویژگیهای شخصیتی
رویدادی و معنایی و بررسی نقش واسطهای کارکردهای اجرایی در
 روش تحقیق همبستگی و از نوع. سال به باال است50 بزرگساالن
 ساله و50  جامعۀ پژوهش مدنظر بزرگساالن.معادالت ساختاری است
 نفر435  از این جامعه نمونهای به حجم.باالتر ساکن تهران هستند
 نفر با جنسیت نامعلوم) به روش نمونهگیری2  آقا و134 ، خانم299(
 بهمنظور. انتخاب شدند94  تا اسفند93 دردسترس در فاصلۀ زمانی مهر
NEO-FFI اندازهگیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ شخصیتی
 اضطراب و، زیرمقیاس افسردگی پرسشنامۀ افسردگی،)(فرم کوتاه
 سیالی،)EM(  آزمونهای حافظۀ رویدادی،)DASS-21( استرس
 بلوکهای کرسی،)SCWT(  واژۀ استروپ- رنگ،)WF( واژگان
 برای تجزیه.) استفاده شدBDS( ) و فراخنای ارقام روبهعقبCBT(
 آزمون بوتاسترپ،و تحلیل اطالعات از روش آماری همبستگی پیرسون
 دادهها نیز با.) استفاده شدSEM( و مدلسازی معادالت ساختاری
 تحلیل8  نسخۀMplus  و16  نسخۀSPSS استفاده از نرمافزار
 نتایج آزمون همبستگی پیرسون ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی.شدند
 حافظه فعال و فقدان، حمایت عاطفی،روانرنجورخویی و گشودگی
 براساس.بازداری با حافظۀ رویدادی و سیالی واژگان را نشان میدهد
نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نیز مدل اصالحشده با دادههای نمونه
 ویژگیهای شخصیتی، در این مدل.برازش مناسب دارد
 حمایت عاطفی و فقدان بازداری با،روانرنجورخویی و گشودگی
 حافظۀ رویدادی و سیالی واژگان پیشبینی،میانجیگری حافظۀ فعال
 این مدل میتواند تبیین عملکرد حافظۀ رویدادی و معنایی.شده است
.را در سالمندان تسهیل کند
 ویژگیهای، سیالی واژگان، حافظۀ رویدادی:واژههای کلیدی
. مدلسازی معادالت ساختاری، کارکردهای اجرایی،شخصیتی
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مقدمه
اصطالح حافظه 1برای اشاره به فعالیتهای مختلف ذهنی به کار میرود که شامل رمزگذاری ،2نگهداری 3و
بازیابی 4اطالعات و تجربیات است (هایر و ورهاگن .)2006 ،حافظه جایگاهی بنیادی در نظام شناختی انسان
دارد .عملکرد حافظه تنها به یادآوری گذشته ختم نمیشود ،بلکه شامل شکلدادن و بهروزکردن مدلهایی از
تجربههای ما و استفاده از این مدلها برای ساخت جهان است (اسپرینگ .)2013 ،در نظام شناختی انسان،
بهندرت میتوان فرایندی را یافت که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با حافظه مرتبط نباشد؛ به همین دلیل فراز
و فرود حافظه بر عملکرد سایر سیستمهای شناختی انسان و درنهایت سالمت شناختی او اثر میگذارد .شواهد
متعددی نشان میدهد حافظه از سیستمهای چندگانه تشکیل شده است .دیدگاه سیستمها ،پنج سیستم مجزا
و در عین حال متعامل حافظه را معرفی میکند که عبارتاند از :حافظۀ رویهای ،5آمادهسازی ادراکی ،6حافظۀ
معنایی ،7حافظۀ کوتاهمدت 8و حافظۀ رویدادی( 9تولوینگ.)1983 ،1972 ،
تولوینگ ( )1993حافظۀ معنایی و حافظۀ رویدادی را پیشرفتهترین و مرتبطترین نظامهای حافظه معرفی
میکند .حافظۀ معنایی به دانش عمومی فرد اشاره دارد که مستقل از هویت شخصی و بدون تعلقات زمانی و
مکانی است .انسان در این اطالعات با دیگران شریک است .حافظۀ رویدادی مربوط به ثبت و یادآوری اطالعاتی
است که به تجربۀ شخصی و گذشتۀ فرد مربوط بوده و زمان و مکان معینی دارد .اطالعات در این نظام حافظه
برای فرد اختصاصی است (تولوینگ )1993 ،شواهد متعددی وجود دارد که نشان میدهد یکی از مهمترین
پیشبینیکنندههای عملکرد حافظه سن است و روند طبیعی سن و سالمندی با کاهش تدریجی و پیشروندۀ
عملکرد حافظه رویدادی و به میزان کمتری معنایی همراه است (نیلسون و همکاران .)1997 ،با وجود این سن
تنها عامل تأثیرگذار نیست و حافظه بهعنوان فعالیتی شناختی ،تحت تأثیر مجموعهای از عوامل شناختی و
غیرشناختی قرار دارد .از جمله عوامل شناختی مرتبط با عملکرد حافظه کارکردهای اجرایی 10است .مطالعات
مختلفی نقش واسطهای کارکردهای اجرایی در عملکرد حافظه را تأیید کردهاند (مولر و همکاران2015 ،؛ کیم،
کئون و شین2013 ،؛ کراوفورد ،بریان ،الزکز ،ابانساوین و استوارت )2000 ،و در پارهای از مطالعات نیز وجود
یا میزان آن با تردید همراه بوده است (سالتهاوس ،اتکینسون و بریش .)2003 ،اسپان ( )2015نیز به این
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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نتیجه دست یافت که افت حافظۀ معنایی به سرعت پردازش 1مربوط است؛ درحالیکه کاهش حافظۀ رویدادی
با وساطت کارکردهای اجرایی اتفاق میافتد .بارتلمی ،لنه ،لئوس ،کیتوسکی و هاتکوئر ( )2014در مطالعۀ خود
دریافتند که کارکردهای اجرایی ،حافظۀ فعال و سرعت پردازش بهترین پیشبینیکنندههای عملکرد حافظۀ
رویدادی هستند و فرایندهای درگیر در این حافظه شامل رمزگذاری ،ذخیرهسازی و بازیابی مستلزم استفاده از
کارکردهای اجرایی است.
از جمله عوامل روانشناختی مرتبط با عملکرد حافظه افسردگی 2است .ایراکسین ،الرسون ،الندبرگ و
فورسل ( )2004دریافتند افراد مبتال به اختالالت افسردگی مختلف در حافظۀ رویدادی در مقایسه با گروه
کنترل ،کلمات کمتری را به یاد آوردهاند .مطالعهای دیگر (سرانو ،التوره ،گاتز و مونتانز )2004 ،نشان میدهد،
بهبود خلق سبب افزایش ویژگیهای حافظه میشود و این مداخله بهویژه تأثیر بسزایی بر حافظۀ رویدادی دارد.
با وجود مطالعاتی که نشاندهندۀ تأثیرات منفی افسردگی بر حافظه و شناخت هستند ،نتایج مطالعۀ آلبینسکی،
3
کلیگت ،سدک ،کلسزوسکا آلبینسکا ( )2012نشان میدهد آزمودنیهای افسرده در آزمون حافظۀ آیندهنگر
(نوعی از حافظه رویدادی) دقیقتر بودند؛ درحالیکه تحقیقات قبلی (آلگاسن ،کلیگت و مارتین )2009 ،تأثیرات
منفی افسردگی در حافظۀ آیندهنگر براساس رویداد را نشان داده بودند .در مطالعاتی نیز مشخص شد ،تأثیر
افسردگی بر عملکرد حافظه غیرمستقیم و از طریق کارکردهای اجرایی است؛ از جمله مطالعات الدرکین-
تامپسون ،مینز ،هارون ،الوارسکی و کومار ( ،)2006آدامز ،استانزاک ،لتزینگر ،واترز و براون ( )2001و المار،
چارلتون ،ژانگ و کومار ( )2012که نشان دادند اختالل در عملکرد کارکردهای اجتماعی ،مقدم بر نقص عملکرد
حافظه رویدادی در سالمندان است.
یکی دیگر از عوامل روانشناختی ویژگیهای شخصیتی است .تحقیقات انجامشده در این زمینه معموالً بر
مدل پنجعاملی شخصیت تکیه کردهاند .براساس مدل «پنج عامل نیرومند» یا «پنج بزرگ» ،پنج عامل
شخصیتی معرفی شدهاند که عبارتاند از :روانرنجورخویی ،4برونگرایی ،5گشودگی به تجربه ،6توافق 7و
وظیفهشناسی( 8مککری و کاستا .)1987 ،1985 ،عوامل شخصیتی و عملکرد حافظه میتوانند به روشهایی
با هم مرتبط باشند؛ برای مثال خصوصیاتی مانند برونگرایی ممکن است بر نحوۀ برخورد با نشانههای مختلف
حافظه مؤثر باشد .همچنین ویژگیهایی از قبیل وظیفهشناسی ممکن است بر میزان توجه در هنگام یادگیری
1. processing speed
2. depression
3. prospective memory
4. neuroticism
5. extroversion
6. openness to experience
7. agreeableness
8. conscientiousness
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مسائل تأثیر بگذارد (الچتی ،ترکسیانو ،استفان و سوتین .)2016 ،پیرمن ( )2009به ارتباط مثبت برونگرایی و
ارتباط منفی وظیفهشناسی با عملکرد حافظه پی برده است .براساس نتایج گلد و آربوکل ()1990
روانرنجورخویی بیشتر با عملکرد ضعیفتر شناختی همراه است .همچنین آربوکل ،گلد ،آندرس ،اسکوارتزمن
و چیکلسون ( )1992دریافتند ،افراد درونگراتر عملکرد حافظۀ بهتری دارند .کاتلر و گراف ( )2007نیز به این
نتیجه دست یافتند که ویژگیهای وظیفهشناسی و روانرنجورخویی پیشبینیکنندۀ عملکرد در تکالیف حافظه
است .مطالعۀ مییر ،پریگ-چیلو و چیلو ( )2002ارتباط مثبت برونگرایی و ارتباط منفی روانرنجورخویی را با
عملکرد حافظۀ رویدادی نشان میدهد .سوبلت و سالتهاوس ( )2011نیز به ارتباط مثبت بین گشودگی و
حافظه رویدادی پی بردند.
دریافت حمایت اجتماعی نیز از دیگر عوامل مهم مرتبط با عملکرد حافظه در سالمندی است .پژوهشهای
مختلفی به بررسی این ارتباط پرداختهاند؛ برای مثال مطالعۀ کلی و همکاران ( )2017به ارتباط مثبت حمایت
اجتماعی و عملکرد حافظۀ رویدادی و ارتباط مثبت ارتباطات اجتماعی و عملکرد حافظۀ رویدادی و معنایی پی
برده است .الفلور و سالتهاوس ( )2017و گی ،وو ،بیلیجر و دانگ ( )2017نشان دادند که جنبههای مختلف
حمایت اجتماعی با عملکرد حافظه ارتباط مثبتی دارد .سیمان ،لوزیگنولو ،آلبرت و برکمن ( )2001نیز نشان
دادند که دریافت حمایت عاطفی عملکرد حافظه را در مطالعات مقطعی 1و در تحقیقات طولی( 2فاصلۀ زمانی
 7/5ساله) پیشبینی میکند .با وجود این سیمس و همکاران ( )2014ارتباط مثبتی میان حمایت اجتماعی و
عملکرد شناختی پیدا نکردند ،اما در مقابل به ارتباط منفی حمایت اجتماعی و حافظۀ غیرکالمی و بازداری پاسخ
پی بردند.
همانطور که مشاهده میشود ،مطالعاتی که ارتباطات عملکرد حافظه و متغیرهای روانشناختی دیگر را
بررسی میکنند ،نتایج متفاوتی دارند ،همچنین این مطالعات به بررسی همبستگیهای جداگانه محدود شدهاند
و مجموعۀ عوامل را در کنار هم بررسی نکردهاند .تاکنون در ایران پژوهشی انجام نشده است که رابطۀ تعاملی
عوامل روانشناختی ،کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظه را بررسی کرده باشد .پژوهش حاضر در قالب مدلی
ساختاری بهمنظور بررسی عوامل روانشناختی پیشبینیکنندۀ عملکرد حافظه با نقش میانجیگر کارکردهای
اجرایی در بزرگساالن  50ساله و باالتر انجام شده است .در این مدل ،عوامل روانشناختی (ویژگیهای
شخصیتی ،افسردگی و حمایت اجتماعی) بهعنوان متغیرهای برونزا ،کارکردهای اجرایی بهمنزلۀ متغیر درونزای
میانجی و حافظه رویدادی و معنایی (سیالی واژگان) بهعنوان متغیرهای درونزای وابسته هستند .فرض میشود
عوامل روانشناختی بهدلیل کارکردهای اجرایی پیشبینیکنندۀ عملکرد حافظۀ رویدادی و معنایی باشند.

روش
1. cross-sectional studies
2. longitudinal studies
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جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
جامعۀ آماری پژوهش حاضر بزرگساالن  50ساله و باالتر شهر تهران در سال  1393-1394هستند .از این میان
نمونهای به حجم  435نفر ( 299زن و  134مرد 2 ،نفر با جنسیت نامشخص) با حداقل تحصیالت ابتدایی به
روش نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شد .اجرای آزمونها در مرکز توانبخشی شناختی دانشکدۀ روان
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران انجام شد که افراد با حضور در آنجا (دو جلسۀ یکساعته) پرسشنامههای
مربوط را پر کردند و آزمونهای کامپیوتری حافظه و کارکردهای اجرایی توسط یک فرد متخصص (کارشناس
یا کارشناس ارشد روانشناسی) روی آنها اجرا شد .با توجه به ارزیابی در دو جلسه و تنوع آزمونها و
پرسشنامهها شاهد میزانی از دادههای ازدسترفته 1و متفاوتبودن حجم نمونه در تحلیلهای مختلف بهدلیل
همکارینکردن برخی شرکتکنندگان در جلسۀ دوم آزمونها یا نقص در تکمیل پرسشنامهها هستیم که این
دادهها حذف شدند .معیارهای ورود به این پژوهش توانایی صحبتکردن و نوشتن به زبان فارسی و داشتن
حداقل تحصیالت ابتدایی بود .معیارهای خروج نداشتن اختالل خفیف شناختی یا دمانس (2)MMSE≤23
(انصاری ،نقدی ،حسن ،ولیزاده و جالئی ،)2010 ،نداشتن سابقۀ بیماریهای جدی مغزی (مانند ضربۀ مغزی)
و مشکالت دیداری و شنیداری شدید بود که با سمعک یا عینک جبران نشود .بهجز بررسی اختالل شناختی
خفیف سایر معیارهای ورود و خروج بهکمک مصاحبۀ تلفنی قبل از حضور در مرکز انجام شد.

ابزار سنجش
ابزار اندازهگیری حافظه
در این مطالعه از بستۀ تکالیف حافظه استفاده شد که برای سنجش انواع کارکردهای حافظه و با تأکید بر
فرایندها ،براساس آزمونهای بهکاررفته در پروژۀ بتوال( 3نیلسون و همکاران )1997 ،طراحی شده است .این
4
بسته را حاتمی و همکاران ( )2018به فارسی ترجمه کردهاند .همچنین این بسته با استفاده از نرمافزار سایکوپای
بهصورت رایانهای درآمده است .این بسته متشکل از  25تکلیف حافظه و دربرگیرندۀ آمادهسازی ،حافظۀ معنایی
و همچنین حافظۀ رویدادی است .در ادامه بهصورت مختصر به آزمونهای این بسته که در مطالعۀ حاضر از
آن استفاده شده است اشاره میشود (برای اطالعات بیشتر رجوع شود به حاتمی و همکاران.)2018 ،

1. missing
2. Mini-Mental State Examination
3. Betula project
4. psychopy
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تحلیل حاضر مبتنی بر چهار مقیاس برای سنجش حافظۀ رویدادی (حافظۀ عملی ،1حافظۀ جملهها،2
یادآوری -توجه 3و تشخیص نام) 4و یک مقیاس برای سنجش حافظۀ معنایی (سیالی واژگان) 5است .تکالیف
حافظۀ عملی شامل یادآوری آزاد ،6یادآوری با کمک سرنخ 7و بازشناسی جمالت 8عملی است .تشخیص نام،
تکالیف بازشناسی نامها و چهرهها و حقایق مرتبط با آنها را دربرمیگیرد .در مقیاس یادآوری -توجه ،تکالیف
سنجش حافظه منبع 9و رمزگذاری و بازیابی تحت شرایط حواسپرتی قرار میگیرد .حافظۀ جملهها شامل
یادآوری آزاد ،یادآوری بهکمک سرنخ و بازشناسی جمالت است .ارزیابی سیالی واژه با استفاده از تکلیف گفتن
نامهای مشاغل ،حیوانات یا کلماتی عمومی که با حرف مشخصی شروع میشود ،صورت میگیرد .آلفای کرونباخ
مقیاسهای حافظه برای حافظۀ جملهها ،یادآوری-توجه ،حافظۀ عملی ،تشخیص نام و سیالی واژگان بهترتیب
 0/72 ،0/79 ،0/80 ،0/87و  0/62بود (حاتمی و همکاران .)2018 ،در این مطالعه ،از نمرۀ ترکیبی 10که با
استفاده از تحلیل عاملی و نمرۀ استاندارد  zبهدست آمده است ،بهعنوان شاخص حافظۀ رویدادی و از مقیاس
سیالی واژگان بهمنزلۀ شاخص حافظۀ معنایی استفاده شد.

ابزار اندازهگیری کارکردهای اجرایی
در این مطالعه ،از نسخۀ ترجمهشدۀ آزمونهای فراخنای ارقام روبهعقب ،رنگ-واژۀ استروپ و

بلوکهای کرسی از بستۀ زبان آزمونسازی روانی( )PEBL( 11مولر و پایپر )2014 ،برای سنجش
کارکردهای اجرایی استفاده شد .بستۀ زبان آزمونسازی روانی برنامهای با هستۀ باز 12با حدود  70آزمون
رایگان است که در تحقیقات روانشناختی و عصب روانشناختی استفاده میشود .در ادامه آزمونهای
استفادهشده بهاختصار شرح داده شده است.

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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آزمون بلوکهای کرسی :)CBTT( 1این آزمون حافظۀ کاری فضایی را میسنجد 9 .مربع روی
صفحهنمایش داده میشود که در هر تالش تعدادی از آنها بهترتیب روشن و خاموش میشوند .وظیفۀ آزمودنی
تکرار این زنجیره پس از اتمام آن است .این آزمون با زنجیرههای دوتایی آغاز میشود و اگر آزمودنی دچار دو
خطای پیدرپی نشود ،تا زنجیرههای نهتایی ادامه مییابد .مهمترین سنجهای که معموالً از این آزمون کاربرد
دارد ،فراخنای حافظۀ فعال دیداری فضایی 2است؛ یعنی بیشترین تعداد قطعات از اطالعات فضایی که فرد
میتواند همزمان در ذهن خود فعال نگاه دارد.
آزمون فراخنای ارقام روبه عقب :)BDS( 3این آزمون ابزاری رایج برای سنجش گنجایش حلقۀ
آواشناختی 4از اجزای مهم حافظۀ فعال است .در این آزمون ،نخست زنجیرهای از اعداد بهصورت دیداری و
شنیداری به آزمودنی ارائه میشوند و از او خواسته میشود آنها را به ترتیبی عکس از آنچه ارائه شده به یاد
بیاورد .آزمون از زنجیرههای سه عددی آغاز میشود .اگر فرد در دو تالش با طول یکسان دچار خطای پیاپی
نشود ،یک واحد به طول زنجیره اضافه خواهد شد .این روند میتواند تا زنجیرههای ده عددی ادامه یابد.
درنهایت آزمون نمرهای را بهعنوان فراخنای ارقام آزمودنی محاسبه میکند که بهمنزلۀ شاخص حافظۀ فعال
کالمی از آن استفاده میشود.
آزمون رنگ-واژۀ استروپ :)SCWT( 5از رایجترین سنجههای بازداری آزمون رنگ -واژۀ استروپ
است .در ویراست حاضر از آزمون یادشده اعداد  1تا  4کیبورد هریک با رنگی (بهترتیب قرمز ،آبی ،سبز ،زرد)
مرتبط شدهاند .از آزمودنی خواسته شده رنگ قلم بهکاررفته برای واژگانی را که روی صفحه نمایان میشوند،
مشخص کند .بعضی از این واژگان کلماتی بیارتباط به رنگ هستند ،اما برخی دیگر نام رنگهایی هستند که
برای قلمها نیز استفاده شدهاند .در چنین حالتی ،آزمودنی باید واژۀ نوشتهشده را نادیده بگیرد و تنها براساس
رنگ قلم پاسخ خود را ارائه کند .در این مطالعه ،از نمرۀ آیتم زمان واکنشهای ناهمخوان که در آن آزمودنی
باید فرایندی خودکار (خواندن کلمه) را به نفع فرایندی غیرخودکار (نامیدن رنگ کلمه) مهار کند ،بهعنوان
شاخصی برای بازداری استفاده میشود.
پرسشنامۀ شخصیتی پنجعاملی (فرم کوتاه))NEO-FFI( 6
این پرسشنامه را کاستا و مککری ( )1992بهمنظور سنجش ابعاد اصلی شخصیت طراحی کردهاند که  60آیتم
دارد و برای هر بعد  12سؤال اختصاص یافته است .پاسخنامۀ این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت پنجبخشی
)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

بررسی رابطۀ عوامل روانشناختی ...

24

(کامالً مخالفم ،مخالفم ،بیتفاوت ،موافقم و کامالً موافقم) تنظیم شده است .پژوهشهای متعددی اعتبار و
روایی این مقیاس را تأیید کردهاند .در یک پژوهش طولی  7ساله ضرایب اعتبار 0/51 1تا  0/82و ضرایب
روایی 2بین  0/63تا  0/81برای آن بهدست آمدند (کاستا و مککری .)1992 ،گروسی فرشی ،قاضی طباطبایی
و مهریار ( )1380ویژگیهای روانسنجی این آزمون در نمونهای از دانشجویان ایرانی را محاسبه کرده و آلفای
کرونباخ را بین  0/67تا  0/88برای مؤلفههای مختلف این مقیاس گزارش کردهاند.
پرسشنامۀ افسردگی ،اضطراب و استرس)DASS-21( 3

برای بررسی افسردگی از زیرمقیاس افسردگی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ افسردگی ،اضطراب و استرس (الویبوند
و الویبوند )1995 ،استفاده شد که شامل هفت آیتم خودگزارشی است و براساس مقیاس لیکرت چهاربخشی
تنظیم شده است .روایی و اعتبار پرسشنامۀ یادشده در ایران را سامانی و جوکار ( )1386بررسی کردهاند که
اعتبار بازآزمایی 4را برای مقیاس افسردگی برابر  0/80و آلفای کرونباخ آن را برابر با  0/81گزارش کردهاند.
روایی قابلقبول این مقیاس بهکمک تحلیل عاملی تأییدی و به روش مؤلفههای اصلی محرز شده است.

اطالعات دموگرافیک و حمایت عاطفی
اطالعات دربارۀ سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،وضعیت سالمتی و میزان حمایت عاطفی دریافتشده توسط
پرسشنامۀ محققساخت جمعآوری شده است.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش از روشهای همبستگی پیرسون ،آزمون بوتاسترپ و مدلسازی معادالت ساختاری برای تجزیه
و تحلیل اطالعات و از نرمافزارهای آماری  SPSSنسخۀ  16و  mplusنسخۀ  8استفاده شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
نمونۀ پژوهش حاضر را  68/7( 299درصد) زن و  30/8( 134درصد) مرد تشکیل دادهاند 2 .نفر ( 0/45درصد)
نیز جنسیت خود را اعالم نکرده بودند .میانگین سنی زنان  58/27سال با انحراف استاندارد  5/89سال و میانگین
سنی مردان  62.06سال با انحراف استاندارد  7/35سال بود .میانگین تحصیالت زنان  13/61سال با انحراف
استاندارد  3/36سال و میانگین تحصیالت مردان  14/83سال با انحراف استاندارد  3/47سال بود .با توجه به
1. reliability coefficients
2. validity coefficients
)3. Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21
4. test-retest reliability
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اینکه شرکتکنندگان دارای دادههای ازدسترفته در متغیرها اندازهگیری شده بودند ،حجم نمونه در تحلیلهای
مختلف تا حدودی متفاوت است .در جدول  1اطالعات جمعیتشناختی نمونۀ مطالعه آمده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه
تعداد
236
166
33

محدودۀ سنی
50-59
60-69
≤70
جنسیت
زن
مرد
نامعلوم
تحصیالت
دیپلم و پایینتر از دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
نامعلوم

299
134
2
126
118
46
8
137

ب) توصیف شاخصها
شاخصهای توصیفی انواع حافظه براساس جنسیت
جدول  2شاخصهای توصیفی انواع حافظه به تفکیک جنسیت را نشان میدهد.
جدول  .2شاخصهای توصیفی انواع حافظه برحسب جنسیت
جنسیت

زن

مرد

متغیر
حافظۀ جملهها
یادآوری – توجه
حافظۀ عملی
تشخیص نام
سیالی واژگان
حافظۀ رویدادی
حافظۀ جملهها
یادآوری  -توجه
حافظۀ عملی
تشخیص نام
سیالی واژگان
حافظۀ رویدادی

N
294
294
294
294
294
294
133
133
133
133
133
133

مقدار حداقل
-2/05
-1/31
-2/40
-1/73
-1/73
-1/34
-2/39
-2/81
-3/82
-1/74
-1/92
-2/51

مقدار حداکثر
2/40
2/17
1/61
3/15
3/15
1/44
1/93
2/04
1/54
1/61
2/47
1/45

همبستگی متغیرهای مختلف با حافظۀ رویدادی و سیالی واژگان

میانگین
0/156
0/142
0/145
0/079
0/079
0/137
-0/345
-0/318
-0/320
-0/237
-0/174
-0/305

انحراف استاندارد
0/780
0/515
0/605
0/708
0/708
0/482
0/889
0/785
0/822
0/666
0/800
0/663
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نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد از میان صفات شخصیتی روانرنجورخویی با حافظۀ رویدادی و
سیالی واژگان رابطهای منفی و گشودگی به تجربه با این دو حافظه رابطهای مثبت دارد .سایر ابعاد شخصیت
رابطۀ معناداری با هیچکدام از انواع حافظه ندارند .افسردگی با هر دو نوع حافظه همبستگی منفی و دریافت
حمایت عاطفی با هر دو نوع حافظه همبستگی مثبت دارد .حافظۀ فعال کالمی و حافظۀ فعال دیداری-فضایی
نیز با هر دو نوع حافظه رابطۀ مثبت دارد .فقدان بازداری با هر دو حافظه رابطۀ منفی دارد .در جدول  3ارتباطات
معنادار عوامل روانشناختی و کارکردهای اجرایی با حافظۀ رویدادی و سیالی واژگان آمده است.
جدول  .3همبستگی ویژگیهای شخصیتی ،افسردگی ،حمایت عاطفی و کارکردهای اجرایی با
عملکرد حافظۀ رویدادی و سیالی واژگان
حافظۀ
رویدادی
سیالی واژگان

گشودگی

روانرنجو
رخویی

افسردگی

حمایت
عاطفی

حافظۀ فعال
کالمی

حافظۀ فعال
دیداری فضایی

فقدان بازداری

**0/189

**-0/179

**-0/184

**0/180

***0/358

***0/297

***-0/366

**0/148

**-0/184

**-0/197

**0/181

***0/356

***0/252

***-0/279
**p<0/ 01
***p<0/001

ج) ارزیابی مدل ساختاری
ارزیابی اثرات میانجی مدلهای ساختاری
جدول  .4نتایج آزمون بوتاسترپ برای اثرات میانجی
مسیرهای واسطهای
روانرنجورخویی˿
روانرنجورخویی˿
گشودگی ˿
گشودگی ˿
حمایت هیجانی ˿
حمایت هیجانی ˿
بازداری ˿
بازداری ˿

حافظۀ فعال˿ سیالی واژگان
حافظۀ فعال˿ حافظۀ رویدادی
حافظۀ فعال˿ سیالی واژگان
حافظۀ فعال˿ حافظۀ رویدادی
حافظۀ فعال˿ سیالی واژگان
حافظۀ فعال˿ حافظۀ رویدادی
حافظۀ فعال˿ سیالی واژگان
حافظۀ فعال˿ حافظۀ رویدادی

ضریب
استاندارد
(اندازۀ اثر)
-0/115
-0/126
0/153
0/168
0/116
0/127
-0/262
-0/287

حدود بوتاسترپ
(فاصلههای اطمینان استانداردشده
در سطح  95درصد)
حد باال
-0/029
-0/037
0/245
0/264
0/196
0/213
-0/167
-0/184

حد پایین
-0/201
-0/216
0/061
0/071
0/036
0/041
-0/357
-0/390

سطح
معناداری
0/009
0/006
0/001
0/001
0/004
0/004
0/001
0/001

برای ارزیابی روابط واسطهای از آزمون بوتاسترپ استفاده شد .نتایج جدول  4نشان میدهد تمام مسیرهای
واسطهای معنادار هستند.
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طراحی و آزمون مدل ساختاری عوامل پیشبینیکنندۀ عملکرد حافظه
در این بخش براساس تحلیلهای انجامشده ،اصلیترین عوامل مؤثر بر عملکرد حافظه انتخاب و سپس در
چهارچوب مدل معادالت ساختاری ارزیابی شدند .در مدل ساختاری عوامل روانشناختی ،از میان ابعاد شخصیت،
روانرنجورخویی و گشودگی به تجربه و از میان عالئم اختالالت روانشناختی ،افسردگی انتخاب شدند.
همچنین دریافت حمایت عاطفی از سوی اطرافیان متغیری بود که اهمیت آن در عملکرد حافظه در تحلیلهای
پیشین مشخص شد .این چهار متغیر بهعنوان متغیرهای برونزا در اولین سطح اثرگذاری مدل ساختاری قرار
گرفتند .از میان کارکردهای اجرایی نیز حافظۀ فعال کالمی ،حافظۀ فعال دیداری -فضایی و فقدان بازداری
بهعنوان کارکردهایی انتخاب شدند که بیشترین اثر را بر حافظه دارند و بهعنوان متغیرهای میانجی در مدل
ساختاری قرار گرفتند .برای پیشگیری از پیچیدگی بیش از اندازه مدل و براساس اصل امساک ،حافظۀ فعال
کالمی و حافظۀ دیداری-فضایی بهعنوان نشانگر برای یک متغیر نهفته ،یعنی حافظۀ فعال درنظر گرفته شدند.
همچنین نمرۀ کل حافظۀ رویدادی و نمرۀ حافظۀ سیالی واژگان بهعنوان شاخصی از حافظۀ معنایی و متغیرهای
درونزای اثرپذیر انتخاب شدند .شاخصهای برازش گزارششده شامل خیدو ( ،)χ2نسبت خیدو بر درجۀ
آزادی ،شاخص توکر-لوییس ( ،)TLIشاخص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIریشۀ دوم برآورد واریانس خطای
تقریب ( )RMSEAو ریشۀ میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده ( )SRMRهستند.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل ساختاری عوامل روانشناختی (اولیه و اصالحی)
مدل

خیدو

درجۀ
آزادی

نسبت خیدو بر
درجۀ آزادی

CFI

TLI

RMSEA

SRMR

مدل ساختاری عوامل
روانشناختی

23/85

16

1/49

0/951

0/908

0/045

0/044

مدل ساختاری عوامل
روانشناختی (اصالحشده)

7/59

14

0/54

1/00

1/06

0/001

0/021

دامنۀ قابلپذیرش
شاخصها

-

-

کوچکتر از 5

بزرگتر از
0/9

بزرگتر از
0/9

کوچکتر از
0/08

کوچکتر از
0/1

ارزیابی مدل ساختاری عوامل روانشناختی نشان میدهد که اگرچه شاخصهای مربوط به این مدل در
محدودۀ برازش قابلقبول مدل قرار دارند (جدول  ،)5تعدادی از مسیرهای این مدل معنادار نیستند (شکل .)1
در این مدل ،اثر روانرنجورخویی ،گشودگی و حمایت عاطفی بر فقدان بازداری و اثر افسردگی بر فقدان بازداری
و حافظۀ فعال معنادار نبود (مسیرهای غیرمعنادار با خطوط قرمزرنگ نشان داده شدهاند) .سایر مسیرها معنادار
بودند.
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/986
0
روانرنجور
خویی

.0/631

سیالی
واژگان

/561

حافظۀ
رویداد
ی

فقدان
بازداری

0/187

0/061
0/181
-

-

0/213

0/018
-

.-0/026

.-

0/267

/818
/571

0

گشودگی
به تجربه

0

0/73

افسردگی

0

0/118

حافظۀ
فعال

/619
0

0/193

0/399

حمایت
عاطفی

0/506

حافظۀ فعال دیداری

حافظۀ فعال

 -فضایی

کالمی

0/841

0/744

شکل  .1مدل ساختاری عوامل روانشناختی (اولیه)

یکی از رویکردهای رایج برای اصالح مدل ساختاری ،حذف مسیرهای غیرمعنادار و استفاده از شاخصهای
اصالح برای اضافهکردن مسیرهای جدید به مدل است .در این میان ،تمام مسیرهای غیرمعنادار از مدل حذف
شدند (متغیر افسردگی بهدلیل غیرمعنادارشدن هر دو مسیر خود از مدل حذف شد) .از سوی دیگر ،بررسی
شاخصهای اصالح نشان میدهد ،اثر فقدان بازداری بر حافظۀ فعال دارای شاخص اصالح معنادار برابر با
 14/96بود .این مسیر به مدل افزوده شد .مدل ساختاری اصالحشده که تمامی مسیرهای آن معنادار است ،در
شکل  2مشاهده میشود .همچنین ارزیابی شاخصهای برازش مدل اصالحشده حاکی از آن است که برازش
این مدل در مقایسه با حالت اولیۀ خود ،بهبود قابلتوجهی یافته است.
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روانرنجور
خویی

/669

0/612

سیالی
واژگان

/533

حافظۀ
رویدادی

0

-

حافظۀ
فعال

0

0

395
0/
حافظۀ فعال
دیداری -
فضایی

0/844

حمایت
عاطفی

0/186

/683
0

گشودگی
به تجربه

/246

/623

0

0/185

/526
0
حافظۀ فعال
کالمی

0/420
-

فقدان
بازداری

0/723

شکل  .2مدل ساختاری عوامل روانشناختی (اصالحشده)

بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی نقش پیشبینیکنندۀ عوامل روانشناختی (ویژگیهای شخصیتی ،افسردگی ،حمایت
عاطفی) با میانجیگری کارکردهای اجرایی (حافظۀ فعال کالمی و دیداری فضایی ،فقدان بازداری) در عملکرد
حافظۀ رویدادی و سیالی واژگان بزرگساالن  50ساله و باالتر در قالب مدلسازی معادالت ساختاری بود .نتایج
نشان میدهد ،مدل ارائهشده با برخی اصالحات برازش مناسبی دارد .در این مدل ،با میانجیگری حافظۀ فعال
روانرنجورخویی پیشبینیکنندۀ منفی و گشودگی و حمایت عاطفی پیشبینیکنندههای مثبت هر دو حافظه
بودند .همچنین در این مطالعه ،نقش فقدان بازداری بهعنوان متغیر برونزا که بهدلیل حافظۀ فعال عملکرد هر
دو حافظه را پیشبینی میکرد ،معنادار شد .بهعالوه در مدل ارائهشده افسردگی قادر به پیشبینی حافظه نبود.
مطالعات مختلف به نقش کلیدی حافظۀ فعال در عملکرد شناختی و بهصورت اختصاصیتر حافظۀ رویدادی
و معنایی پی بردهاند .حافظۀ فعال عموماً بهعنوان سیستمی که همزمان اطالعات را دستکاری و بهروزرسانی
میکند ،شناخته میشود (مارچتی .)2014 ،هیل و ایمری ( )2013دریافتند حافظۀ فعال نقش مهمی در حافظۀ
رویدادی -چه از نوع بازسازی عناصر تجربهشدۀ قبلی و چه وابسته به ترکیب جدید جزئیات رویدادی داخل
یک رویداد فرضی -ایفا میکند .این حافظه در تبیین عملکرد و تغییرات حافظه ،بهویژه انواع حافظه که به
تالش هوشیارانه بیشتری نیاز دارند ،اهمیت بسیاری دارد .حافظۀ فعال تنها یک توانایی عمومی حافظه نیست،
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بلکه مکانیسم مهمی برای فهم انواع دیگر حافظه است .حتی سرعت پردازش اطالعات که متغیری مهم در
پردازشهای شناختی محسوب میشود ،از طریق حافظۀ فعال عمل میکند (پارک و همکاران .)1996 ،همچنین
حافظۀ فعال از طریق میانگیر رویدادی 1در یکپارچهکردن حافظۀ رویدادی نقش مهمی دارد (پلنچر ،گیزلینگ
و پیولینو .)2018 ،مطالعۀ یوآن و همکاران ( )2016نشان میدهد حافظۀ فعال عملکرد حافظۀ رویدادی را در
سطح شبکههای مغزی و ارتباط میان ناحیۀ خلفی جانبی پیشپیشانی )DLPFC( 2و قشر سینگولیت میانی3
( )MCCنیز واسطهگری میکند.
در تبیین ارتباط حافظۀ معنایی و حافظۀ فعال نیز میتوان به ماهیت آزمون سیالی واژگان پرداخت .تریر،
موسکویچ و وینوکور ( )1997مدلی را برای تبیین فرایندهای سیالی واژگان پیشنهاد کردند که شامل دو بخش
دستهبندیکردن 4و سوئیچکردن 5است .منظور از دستهبندیکردن تولید کلمات داخل گروههای معنایی یا واجی
است و سوئیچکردن توانایی شیفتکردن بهصورت کارآمد به یک زیرگروه جدید است و تا حد زیادی به
فرایندهای لوب پیشانی 6شامل تواناییهای اجرایی مانند جستوجوی راهبردی ،7تغییر مجموعه 8و حافظۀ فعال
تکیه دارد (مولر و همکاران)2015 ،؛ بنابراین ضعف در سیالی واژگان میتواند بازتابندۀ عملکرد ضعیف فرد در
مؤلفههای مختلف کارکردهای اجرایی مانند حافظۀ فعال باشد.
نقش فقدان بازداری بهعنوان متغیر درونزای میانجی در مدل تأیید نشد و بهعنوان متغیر برونزا و با
میانجیگری حافظه فعال عملکرد حافظه را پیشبینی میکرد .ارتباط بازداری با حافظۀ فعال در برخی مطالعات
قبلی تأیید شده است (فابیانی2012 ،؛ هد ،رودریگو ،کندی و راز .)2008 ،برخی نقش آن را کمرنگ
(سالتهاوس ،اتکینسون و بریش )2003 ،و برخی آن را وابسته به تکلیف دانسته در تکالیف پیچیدهتر و فعالتر
نقش آن را بزرگتر دانستهاند (ونگرون ،ونباکستل ،میجر ،ویلمز و جولز .)2007 ،با توجه به اینکه توانایی
سرکوب توجه به محرکهای نامرتبط در حافظۀ فعال یکی از تعیینکنندههای عملکرد حافظۀ رویدادی است،
بازداری با حافظۀ فعال مرتبط است .همچنین جریان اطالعات را داخل این حافظه کنترل کرده و از ورود
اطالعات نامرتبط جلوگیری میکند (هاشر و زاکس.)1988 ،
در مدل ارائهشدۀ این مطالعه روانرنجورخویی باال با میانجیگری حافظۀ فعال عملکرد ضعیفتر حافظۀ
رویدادی و سیالی واژگان را پیشبینی میکرد .براساس نظریۀ کنترل توجه ،)ACT( 9افراد با روانرنجورخویی
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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باال در تکالیف وابسته به حافظۀ فعال عملکرد ضعیفتری نشان میدهند (آیزنک ،درخشان ،سانتوز و کالوو،
)2007؛ چراکه این افراد سطوح برانگیختگی باالیی دارند که به فعالشدن فرایندهای نامرتبط مانند افکار
نگرانکننده و نشخوار حین تکلیف و تداخل در انجام آن منجر میشوند (درخشان ،اسمیت و آیزنک.)2009 ،
چنین تداخلی بهویژه در تکالیف حافظۀ فعال مرتبط با بازداری و تغییر 1بیشتر مشاهده میشود و در تکالیف
مرتبط با حافظۀ فعال دیداری فضایی مشهود نیست (سایلیک ،اسزامیتات و چیتا .)2018 ،در مقابل حسینپور
نجار ،فروزنده ،طباطبایی و سلیمانپور ( )2019دریافتند روانرنجورخوها بهدلیل اجتناب از توجه به محیط حافظۀ
فعال دیداری فضایی ضعیفتری دارند.
همچنین ویژگی شخصیتی گشودگی ارتباطی مثبت با عملکرد حافظه رویدادی و سیالی واژگان دارد .این
نتایج با مطالعۀ شای ،ویلیس و کاسکی ( )2004و سوبلت و سالتهاوس ( )2011همسو و با نتایج واریس،
سویری ،لوکاسیک ،لتونن و لیر ( )2018ناهمسوست .ویژگی گشودگی گاهی اوقات نمایانگر هوش است .در
مطالعۀ سوبلت و سالتهاوس ( )2011تأثیر گشودگی بر تواناییهای شناختی حتی بعد از کنترل همۀ تواناییهای
سطح باال مشاهده شده است .این نتایج بیان میکند که گشودگی ممکن است دو مسیر ارتباطی متمایز با
شناخت داشته باشد :اولی تأثیر بر فرایندهای پردازش اطالعات و دیگری تأثیر بر تمایل به کسب اطالعات.
همچنین افراد گشوده متوجه احساسات درونیشان هستند ،تنوعطلبند ،در برابر هنر و زیبایی حساساند و به
لحاظ ذهنی کنجکاو و دارای قوه تصویرسازی باالیی هستند .آنها به موفقیت در آزمونهای شناختی و پیشرفت
تحصیلی تمایل دارند .درگیری و اشتغال ذهنی باالتر در این افراد با شواهد دیگری مرتبط با فعالیت شناختی
بهتر در آنها سازگار است .گشودگی بهویژه با ابعاد هوش و آموزش مرتبط بوده که با نگهداری شناختی و
حافظۀ فعال بهتر همراه است (تراکسیانو و همکاران.)2014 ،
همسو با مطالعات قبلی (کلی و همکاران2017 ،؛ الفلور و سالتهاوس ،)2017 ،مدل ارائهشده در این
مطالعه نیز نشان میدهد ،حمایت عاطفی با وساطت حافظۀ فعال قادر به پیشبینی حافظه است .به نظر میرسد
حمایت عاطفی تابآوری در مقابل پیامدهای منفی استرس را افزایش میدهد (ازبی و همکاران )2007 ،و
سطوح پایینتر استرس عملکرد بهتر حافظه را تبیین میکند (لوئتی ،میر و سندی .)2009 ،نتایج این مطالعه
نشان میدهد ،با وجود همبستگی اولیۀ افسردگی با حافظۀ رویدادی و سیالی واژگان ،این متغیر قادر به پیشبینی
عملکرد حافظه نبود .به نظر میرسد افسردگی بیشتر با شکایتهای حافظه مرتبط است تا عملکرد عینی حافظه
(مینت ،داسیلوا ،ارتیز و برتولوکی .)2008 ،مطالعات دربارۀ اختالالت شناختی سالمندی نیز نشان میدهد این
اختالالت ممکن است ثانویه بر یک اختالل زیربنایی روانی مانند افسردگی باشد (لینده ،استفان ،متیوس و ساوا،
 .)2012همانطور که اصطالح دمانس کاذب 2شاهد بر اختالل شناختی ناشی از افسردگی در غیاب فرسودگی
مغزی است (ولز.)1979 ،
1. switching
2. pseudo dementia
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این پژوهش مانند بسیاری از پژوهشهای دیگر در اجرا با محدودیتهایی روبهرو بوده است و نتایج آن باید
در چارچوب این محدودیتها تفسیر شود .اولین محدودیت پژوهش حاضر مربوط به مقطعیبودن طرح آن است.
دوم مربوط به روش نمونهگیری است .با توجه به اینکه در این پژوهش از روش نمونهگیری دردسترس و
داوطلبانه استفاده شد ،تعمیم یافتهها باید با احتیاط انجام شود .همچنین به ویژگیهای گروه نمونه مربوط
میشود .اکثریت نمونۀ حاضر (حدود  68درصد) را زنان تشکیل میدهند و از آنجا که ممکن است جنسیت بر
عملکرد حافظه و دیگر متغیرهای بررسیشده در این پژوهش تأثیر داشته باشد تعمیم یافتهها باید با احتیاط
انجام شود .همچنین به لحاظ تحصیالت نمونۀ حاضر در سطح نسبتاً باالیی بودند.
درمجموع نتایج این مطالعه نشان میدهد عوامل شخصیتی ،حمایت عاطفی و فقدان بازداری با میانجیگری
حافظۀ فعال عملکرد حافظۀ رویدادی و سیالی واژگان در بزرگساالن  50سال به باال را پیشبینی میکنند .در
این مطالعه ،افسردگی قادر به پیشبینی عملکرد حافظه نبود .این نتایج در قالب مکانیسمهای زیربنایی این
ارتباطات و نحوۀ تأثیرگذاری عوامل روانشناختی و فقدان بازداری بر حافظۀ فعال و حافظۀ فعال بر حافظۀ
رویدادی و سیالی واژگان تبیین شد .این مطالعه به افزایش بینش به عوامل مؤثر بر عملکرد حافظه منجر شده
و میتواند در طراحی برنامههایی برای ارتقای عملکرد حافظه در سالمندی راهگشا باشد.

قدردانی
این مقاله با حمایت ستاد علوم و فناوریهای شناختی ایران انجام شد .از تمام کسانی که ما را در این پژوهش
یاری کردند ،تشکر و قدردانی میکنیم.
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