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رنجورخویی: گردي / روانبرونشخصیتی بازشناسی حاالت هیجانی چهره در ابعاد 
حافظۀ کارينقش تعدیل کنندة

یک عامـل مهـم در ارتباطـات اجتمـاعی اسـت.      دیگرانهاي درك و بازشناسی هیجان: هدف
-برونشخصیتیپژوهش حاضر مقایسۀتوانایی بازشناسی حاالت هیجانی چهره در ابعادهدف 

728ابتـدا  روش:کنندة حافظۀ کاري است. روان رنجورخویی با توجه به نقش تعدیلگردي/ 
نامـۀ شخصـیت   نفر از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه زنجان نسخۀ تجدید نظر شدة پرسش

) را تکمیل کرده و سپس براساس نمرات انتهایی توزیع در دو بعد شخصیتی EPQ-Rآیزنک (
گراي گراي باثبات، درونگراي باثبات، درونچهار گروه برونگرایی و روان رنجورخویی،برون
هـاي  نفر) انتخاب شـدند. آزمـودنی  30رنجورخو (هرگروه گراي روانرنجورخو و برونروان

چهار گروه، پس از همتاسازي براساس متغیرهاي سن، جنس و سطح تحصـیالت بـه وسـیلۀ    
نتـایج بـا اسـتفاده از    زیـابی شـدند.   و تصاویر هیجانی چهره ارn_backآزمون حافظۀ کاري 

نتـایج  هـا:  یافتـه تحلیل واریانس مختلط، رگرسیون چندگانه و تحلیل کواریانس تحلیل شـد. 
عملکرد روان رنجورخـو گـراي گراي باثبات عملکرد بهتر و افراد دروننشان داد که افراد برون

بینی کننـدة  کاري پیشتري دارند. تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که ظرفیت حافظۀ ضعیف
تحلیـل کواریـانس   اي است. عـالوه بـراین، نتـایج   هاي چهرهمعنادار توانایی بازشناسی هیجان

پس از کنترل ظرفیـت حافظـۀ کـاري، توانـایی بازشناسـی      گروهی یک طرفه نشان داد که بین
صیتی ابعاد شخگیري: نتیجهاي هیجان چهار گروه شخصیتی هیچ تفاوت معناداري ندارد.چهره

و فرایندهاي مبتنی بر حافظۀ کاري در پردازش اطالعات هیجانی نقش محوري دارند.

گرایی / روان رنجورخویی، حافظۀ کاريبازشناسی هیجان، هیجان چهره، برونها:کلیدواژه

Recognition of the facial emotional states in extraversion / neuroticism
personality dimentions: the modulatory role of working memory

Introduction: Recognition of the emotional states of others is considered an important
factor in social communication. The goal of the curent research was to compare the
ability to recognize facial emotional states in extraversion and neuroticism personality
dimentions with regard to the modulatory role of working memory. Method: 728 male
and female students of Zanjan University were enrolled and completed the revised
version of Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R). Based on the final distribution of
scores on the two dimensions of Extraversion and Neuroticism, 4 groups including stable
extrovert, introvert stable, introvert and extrovert neuroticism (each comprising 30
subjects) were isolated. All subjects assigned to the above four groups were matched for
age, sex and education level. To assess the workind memory, n-back test and images for
emotional faces were administered to each subject. Results were analyzed using the
mixed analysis of variance, multiple regression and analysis of covariance. Results:
Findings demonstrated a favorable performance in stable extroverts and a poor
performance in introvert neurotic subjects. Regression analysis revealed that working
memory capacity is a significant predictor of the ability to recognize facial emotion. In
addition, one-way between-groups analysis of covariance showed that under the
controlled effect the working memory capacity, there was no significant difference
between the four groups in terms of the ability to recognize facial emotional states.
Conclusion: Dimensions of personality and working memory-related processes play a
central role in emotional information processing.
Keywords: Recognition of emotion, Facial emotion, Extraversion / neuroticism, Working
memory.
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مقدمه 
، صـفات  1هیجـانی چهـره  هاي ارتباطی حاالتدرك راه

شخصیتی و فرآیندهاي شناختی یک موضوع مهم بـراي  
پژوهشگرانی است که به ارتباط بین عاطفـه و شـناخت   

اند که پـردازش محـرك   مندند. مطالعات نشان دادهعالقه
هیجانی یا محرکـی کـه محتـواي هیجـانی دارد هـم بـا       

مرتبط اسـت  2حالت جاري خلق و هم با صفات پایدار
کنـد کـه   ). این موضوع این احتمال را ایجاد مـی 1-5(

، 3صفات شخصیتی مرتبط با پـردازش محـرك هیجـانی   
انـد. حالـت   کنندة سودمند فرآیندهاي شـناختی بینیپیش

پاسـخی اسـت بـه    چهره به عنوان وسیلۀ مؤثر ارتبـاطی 
نیــات و یــا ارتباطــات هــاي عــاطفی درونــی، وضــعیت

کـه دربـارة مـا بـه     4اي). ابـراز چهـره  6اجتماعی فـرد ( 
دهـد و بـر   دیگران اطالعـات هیجـانی و شـناختی مـی    

تـرین  گذارد از مهـم حاالت عاطفی دیگران نیز تأثیر می
).7هاي اجتماعی در ارتباطـات فـردي اسـت (   شاخص

اند تـا  بیشتر افراد هیچ گاه آموزش خاصی ندیدهاگرچه
عمل چهره را تفسیر یا ترجمه کننـد، بـا ایـن حـال     این

کنند بندند، تفسیر میشناسند، به کار میهمگان آن را می
دارند. به معنـاي دقیـق   و بدون اندیشه آگاهانه اظهار می

کلمه، بدون تردید مردم حالت صورت شما را به جـاي  
کنند، زیرا هنگام ارسال پیـام، صـورت   گفتارتان باور می

شود.از اجزاي سازنده میايآمیزه
ارتباط به شمار شکل توانمندي ازت هیجانی،ابراز حاال

هـاي خـود را بـه صـورت     اغلـب هیجـان  مـا .رودمـی 
احتمــاالً کــه اي، هــاي چهــرهجلــوهیعنــی،5غیرکالمــی

.کنـیم ابـراز مـی  ،مهمترین شکل ارتباط هیجانی هسـتند 
اي ذاتـی هسـتند و   هـاي خـاص چهـره   برخی از جلـوه 

زندگی پر از .اندشناخته شدهبنابراین در همه جاي دنیا 
ها و مشـکالتی اسـت کـه بایـد حـل      ها، استرسچالش

هـایی بـراي ایـن    ها بـه عنـوان راه حـل   شوند و هیجان
). 8هـا و مشـکالت وجـود دارنـد (    هـا، اسـترس  چالش
،6دن احساسـات، انگیختگـی  ها بـا هماهنـگ کـر   هیجان

مـان  هدف و بیانگري، وضعیت ما را در ارتباط با محیط
هاي اختصاصی و کارآمدي مجهز تثبیت و ما را به پاسخ

کنند که با مسایل بقاي جسمانی و اجتماعی متناسب می
ــان  ــتند. هیج ــازگارانه   هس ــایف س ــر وظ ــالوه ب ــا ع ه

طرد، (محافظت، نابودي، تولید مثل، اتحاد، پیوندجویی،
) 9گیري) وظایف اجتماعی هـم دارنـد (  کاوش و جهت

اي کـه  و احساسات ما را به دیگران منتقـل و بـر شـیوه   
گذارنـد، بـه تعامـل    کنند تأثیر میدیگران با ما تعامل می

اجتماعی کمک کرده و روابط ما را ایجـاد، حفـظ و یـا    
کنند.قطع می

انـد کـه   هاي نیرومند و غیرکالمیهاي هیجانی پیامجلوه
دهنـد. کودکـان از    احساسات ما را به دیگران انتقال مـی 

تواننـد بـه صـورت کالمـی     این طریق آنچه را که نمـی 
منتقل کنند، غیرکالمی با صورت، صدا و در کـل رفتـار   

هاي هیجانی بر نحوة جلوه).10(کنندهیجانی منتقل می
گذارند، به طوري که جلوة هیجانی تعامل افراد تأثیر می

هـاي رفتـاري خـاص    تواند به بروز واکـنش نفر مییک
) وبـه صـورت غیرکالمـی بـه     10دیگري منجـر شـود (  

اش چـه  الوقـوع احتمـالی  دیگران برساند که رفتار قریب
هـا در رابطـه بـا تعامـل     خواهد بـود. بنـابراین، هیجـان   

(مـن  7رسـانی اجتماعی، چندین وظیفه دارند که اطـالع 
خـواهم  (می8هشداردهندهکنم)، این طوري احساس می

ــتوردهنده   ــم) و دس ــام ده ــار را انج ــن ک ــما 9ای (از ش
خواهم این کار را انجام دهید) از آن جملـه هسـتند.   می

10هاي اجتماعیجلوه هاي هیجانی به این طریق، مشوق

ــده ــد شــادي)، بازدارن ــاي اجتمــاعی(لبخن ــرة 11ه (چه
هـاي غیرکالمـی (چهـرة شـرمنده) را     خشمگین) و پیام

قل و به این وسـیله تعـامالت اجتمـاعی را آسـان و     منت
هـاي هیجـانی   بسیاري از جلـوه ). 11(کنندهماهنگ می

شـوند.  به صورت اجتماعی و نه زیستی برانگیختـه مـی  
رسد، زیرا معموال فرض ایـن  این ادعا عجیب به نظر می

زننـد و وقتـی   است که وقتی افراد شاد هستند لبخند می
. با این حال افراد زمانی هـم کـه   کننداند اخم میغمگین

زنند؛ مثال گاهی کنند بارها لبخند میاحساس شادي نمی
).12(براي تسهیل و کمک به تعامل اجتماعی 

ــایی بازشناســی هیجــانی جــزء مهمــی از نظــام ،12توان
ارتباطی غیرکالمی و یک مهارت ضروري براي سـازش  

کاري محـیط اسـت کـه ایـن خـود یـک       موفق و دست
شخصـی  مهم و بنیادي در برقراري روابـط بـین  مهارت 

شـود. امـروزه توانـایی    موفق و سـازگار محسـوب مـی   
ــان  ــی هیج ــی بازشناس ــا در ب ــیه ــف  نظم ــاي مختل ه

ســتیزي مــدنظر قــرار گرفتــه اســت. بازشناســی جامعــه

1. Facial emotinal expression 7. Information
2. Stability traits 8. Alarm
3. Processing of 9. Order
emotional stimuli 10. Social incentive
4. Facial expression 11. Social inhibitor
5. Nonverbal 12. The ability to
6. Arousal recognize emotional
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غیرعادي از حاالت هیجانی چهره، یـک عامـل حیـاتی    
براي رابطۀ ضعیف و تغییـر در رفتـار سازشـی اسـت.با     

هـاي  تناد به مطالب فوق ، درك و بازشناسـی هیجـان  اس
دیگران یک عامـل مهـم در ارتباطـات اجتمـاعی تلقـی      

هـا  اي هیجـان شود و به دلیل اهمیت تظاهرات چهرهمی
در برقــراري روابــط اجتمــاعی، طبیعتــا نقــص در ایــن 

گـذارد توانمندي به شدت بر کیفیت ارتباطـات اثـر مـی   
)10.(

اي، ازشناسـی هیجانـات چهـره   یکی از عوامل مؤثر بر ب
عملکردهاي شناختی، اجتماعی و ارتباطی و شخصـیت  
ــه     ــت از مجموع ــارت اس ــیت عب ــت. شخص ــراد اس اف

هاي جسمی، روانی و رفتاري که افراد را از هـم  ویژگی
هـاي  ). درمـورد شخصـیت نظریـه   13(کنـد متمایز مـی 

ها، نظریۀ تحلیـل  مختلفی وجود دارد. یکی از این نظریه
آیزنـک، شخصـیت   نظـر به عوامل هانس آیزنک است. 

ــرون  ــی ب ــد کل ــه بع ــیداراي س ــیدرون-گرای ،1گرای
کنتـرل  -پریشیروان،2ري هیجانیپایدا-رنجوريروان
دو ترکیـب  بـا آیزنک معتقد بود کـه  ). 14(است3تکانه
شخصـیتی اصـلی تقسـیم    تیـپ ، افراد به چهار اولبعد
،5ثبـات گـراي بـی  درون،4گراي باثبـات شوند: درونمی

هر کدام از این .7ثباتگراي بیبرون،6گراي باثباتبرون
.خاصی دارندهاي ویژگیهاشخصیت

،هسـتند 8ثیر سیستم عصبی مرکزيأتحت تگرایاندرون
ــکاســتعداد سرشــتی ــذیريتحری ــاد اســتشــانپ ، زی

کننـد و معمـوال  احساسات خود را به خـوبی مهـار مـی   
ــرات و بســیاري از  ندکوشــمــی ــا از تحریکــات، تغیی ت

،آرامکننــد. خــوددار،هــاي اجتمــاعی اجتنــاب فعالیــت
ــاط ــراي    ، محت ــگرند و ب ــر پرخاش ــاد و غی ــل اعتم قاب

کمتـر بـه دود   اند، هنجارهاي اخالقی ارزش زیادي قایل
قدرت بیانشان عالی ومیزان هوششان باال، معتاد هستند

ندولی بـراي کارهـایی کـه    امعموال در کارها دقیق، است
گـرایش  ،دهند به قدر کافی ارزش قایل نیستندانجام می

به احساس حقارت در آنها زیاد است و بـراي ابـتال بـه    
دلواپسی، افسردگی و وسواس آمـادگی بیشـتري دارنـد   

)13،14.(
سیسـتم عصـبی مرکـزي هسـتند.     از ثرأتـ مگرایانبرون

زنک ایـن افـراد   کم است. آیآنهاپذیرياستعداد تحریک
بینی طلبی، برانگیختگی، خوشهاي جامعهرا با مشخصه

کنــد. و نیــاز بــه محــرك و تغییــر محــیط تعریــف مــی 
گراها بسیار دچار تغییـرات خلقـی و پرخاشـگري    برون

شوند و معموال قابل اعتماد نیستند. به بودن در جمع می

برنـد و زیـاد حـرف    ها لذت میمندند، از میهمانیعالقه
چنـدانی ندارنـد. در   ۀزنند. به کـار و کوشـش عالقـ   می

آنها نیستند. گرایشیقد. دقنزدگی دارکارهایشان شتاب
).14است (تظاهرات ناشی از هیستري بیشتربه

در کنار شخصـیت، متغیـر مهـم و تأثیرگـذار دیگـر بـر       
عملکردهاي شناختی و اجتمـاعی افـراد حافظـه؛ یعنـی     

انسـان اسـت کـه از    یکی از فرآیندهاي عـالی شـناختی   
طرفی با ادراك و توجه ارتباط دارد و از طرف دیگر بـا  

یکـی از انـواع   ). 15(حل مسأله و تفکـر درگیـر اسـت   
اند و هاي جدید بر آن متمرکز شدهها که پژوهشحافظه

نقــش آن در بســیاري از تکــالیف یــادگیري و شــناختی 
کاري یـک  ۀاست. حافظ9کاريۀ نشان داده شده، حافظ

اندوزش و پـردازش مـوقتی   ۀذهنی است که وظیفنظام 
یک رشته تکـالیف شـناختی   دادناطالعات را برایانجام

پیچیده مانند فهمیدن، استدالل کردن و یادگیري برعهده 
ــدد حــاکی از آن  .)16،17(دارد شــواهد پژوهشــی متع

اســت کــه حافظــۀ کــاري نقــش بســیار عمــده و       
اي در یـادگیري و انجـام تکـالیف پیچیـدة     کننـده تعیین

عملکـرد شـناختی   ). بـه طـور کلـی،   17شناختی دارد (
بیشـتریدارند  افرادي که ظرفیت و کارآیی حافظۀ کـاري 

بهتر از آنهایی اسـت کـه از ظرفیـت و کـارآیی حافظـۀ      
ي کمتریبرخوردارنــد. حافظـۀ کــاري یـک سیســتم   کـار 

فرعی از سیستم کلی حافظـه اسـت کـه امکـان ذخیـرة      
ــراي تکــالیف موقــت و دســت کــاري اطالعــات الزم ب

کند. اما در مقایسه بـا سیسـتم کلـی    پیچیده را فراهم می
حافظه، ظرفیت حافظۀ کاري هـم از جنبـۀ نگهـداري و    

ژگـی  هم از جنبـۀ پردازشـی محـدود اسـت. همـین وی     
کاري را به لحاظ نظري و عملی موضوع کلیدي، حافظۀ

).  18،19(کندبسیار مهمی  براي تحقیق می
اند کـه  مطالعات مربوط به هیجان و شخصیت نشان داده

). 20،21(بین این دو سازه همبستگی زیادي وجود دارد
هـا  هاي پردازش هیجانسبکراییگنوروزگرایی و برون

هستند که فرد را مستعد تجارب هیجانی منفی و مثبـت  

1. Extraversion - Introversion
2. Neuroticism – Emotional stability
3. Psychosis – Impulse control
4. Stable introversion
5. Unstable introversion
6. Stable extroversion
7. Unstable extroversion
8. Central nervous system (CNS)
9. Working memory
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ــی ــدم ــان داده ).22(کن ــق نش ــدین تحقی ــه  چن ــد ک ان
گرایی با عاطفۀ مثبت و نوروزگرایی با عاطفۀ منفی برون

). شخصـیت بـه صـورت    26-23(ارتباط زیـادي دارد 
هاي هیجـانی دیگـران   داري بر ادراك افراد از چهرهنظام

گرایی با پردازش اطالعات ت برونگذارد و صفتأثیر می
).27هیجانی خوشایند مرتبط است (

اي و شخصـیت،  هـاي چهـره  ، هیجـان عالوه بر هیجـان 
عملکردهاي شناختی ازجمله ظرفیت حافظۀ کـاري نیـز   
بر تعامالت و عملکردهاي اجتماعی افراد مـؤثر اسـت.   

هـاي انجـام شـده در حـوزة     در دو دهۀ گذشته پژوهش
به طور قابل تـوجهی افـزایش یافتـه و    هیجان و حافظه 

اي جهت ارزیابی چگونگی ارتبـاط  هاي ارزندهپیشرفت
شناسـان  این دو صورت گرفتـه اسـت. گروهـی از روان   

) و گروهـی  30-28شناختی تأثیرات هیجان بر حافظه (
انـد.  ) را بررسی کرده9،31دیگر تأثیر حافظه بر هیجان (

حافظـه، همـان   براساس نتایج به دست آمده، هیجـان و  
طور که وجودشـان در زنـدگی روزمـره کـامال بـدیهی      

) بـین  32است، بر یکدیگر اثر متقابل دارنـد. سـوگار (   
اي، ظرفیت حافظۀکاري بصري و ابراز هیجانـات چهـره  

) بـین  34) و لـونس و فلـپس (  33مایکلز و همکـاران ( 
) بین 35، چهره نگار و همکاران (حافظۀ کاري و هیجان

توجهی یافتند.و کیفیت زندگی رابطۀ قابلحافظۀ کاري 
اي هیجـان تحقیقـات   در زمینۀ بازشناسی بیانـات چهـره  

متعددي روي افراد مختلف و تأثیر آن بر زنـدگی شـده   
دهــد نقــص در بازشناســی بیانــات اســت کهنشــان مــی

اي اسـت کـه در تشـدید عالیـم     اي هیجان سـازه چهره
یلـی و  ). جل36افسردگی اساسـی نقـش بسـزایی دارد (   

) بـا مقایسـۀ توانـایی بازشناسـی حـاالت      37همکاران (
هیجانی پایه در کودکان مبتال به اخـتالل اوتیسـم داراي   
عملکرد باال با همتایان عادي به این نتیجه رسـیدند کـه   
توانایی کودکان اوتیستیک با عملکرد بـاال در تشـخیص   

مثــل ی چهــره کــامالًخنثیــهیجانــات شــادي، خشــم و 
،اما عملکردشان در بازشناسی هیجان غم کودکان عادي 
تر از کودکان عادي است.چهره ضعیف

در تحقیقی نشان داده شده است که توانمنـدي بیمـاران   
اي اسکیزوفرن غیرپارانوئید در تشخیص تظاهرات چهره

شیرهاسـت، امـا توانـایی تشــخیص    منفـی کمتـر از هـم   
اي در بیمـاران اسـکیزوفرن پارانوئیـد و   تظاهرات چهره

ــاوتی نداشــت. در تشــخیص تظــاهرات  هــم شــیرها تف
شیر بیمـاران اسـکیزوفرن   هاي منفی، هماي هیجانچهره

).38دار داشـتند ( غیرپارانوئید با افراد سالم تفاوت معنـا 

همچنـین، در پژوهشـی نشـان داده شـد کـه رفتارهـاي       
غیرکالمـی، پـردازش هیجـانی و بازشناسـی هیجـان بـا       

بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا ارتباط عالیم منفی و مثبت 
پژوهشی روي جانبازان افسـرده و  ).39داري دارد (معنا

افراد سالم نیز مشخص کرد که گروه جانبازان افسرده از 
هاي مربوط به چهره، بدتر از افراد نظر بازشناسی هیجان

سالم عمل کردند؛ بدین صورت که جانبازان افسرده در 
یجانی به طـور متوسـط بـیش از    هاي هبازشناسی چهره

ها کندتر عمل گروه بهنجار اشتباه و در تشخیص هیجان
.  )40(کردند

اي زیاد به چهرة همچنین افراد داراي اضطراب خصیصه
زنگـی و حـال آنکـه افـراد     هیجانی خشمگین گوش بـه 

اي کم به همین چهره اجتنـاب  داراي اضطراب خصیصه
). 41دهند (توجهی نشان می

) در پژوهشـی بـا عنـوان    42یوي و همکـاران ( قمري گ
بررسی نقص بازداري و بازشناسی هیجـانی در بیمـاران   

عملی بـه ایـن نتیجـه    -مبتال به اختالل وسواس فکري
رسیدند که افراد مبتال به وسواس در بازداري هیجانی و 

تـر از گـروه   داري ضعیفبازشناسی هیجانی به طور معنا
رازي و همکـاران در بررسـی   بهنجار عمل کردند، اما خ

توانایی بازشناسی حاالت هیجانی چهره میان افراد مبتال 
جبري و همتایان بهنجار تفـاوت  –به اختالل وسواسی 

).43معناداري مشاهده نکردند (
ــرون   ــد شخصــیتی ب ــین بع ــۀ ب ــی بررســی رابط -گرای

هـاي  گرایی نوجوانان و پردازش اطالعـات چهـره  درون
خشمگین نشان داد کـه بعـد شخصـیتی    هیجانی شاد و 

کننـدة سـوگیري   بینـی گرایـی پـیش  درون-گرایی برون
توجه به چهرة هیجانی شـاد اسـت؛ بـه طـوري کـه بـا       

زنگـی  گرایـی نوجوانـان، گـوش بـه    افزایش میزان برون
یابـد. نتـایج   توجهی آنها نسبت به چهرة شاد افزایش می

ــه صــورت    ــه شخصــیت ب ــژوهش نشــان داد ک ــن پ ای
هاي هیجـانی دیگـران   داري بر ادراك افراد از چهرهنظام

گرایـی بـا پـردازش اطالعـات     تأثیرگذار و صفت بـرون 
.)27هیجانی خوشایند مرتبط است (

هاي مرتبط با پژوهش حاضر،با توجه به پیشینۀ پژوهش
از یک سو اغلـب مطالعـات فقـط بـه بررسـی توانـایی       

نـدهاي  بازشناسی حاالت هیجانی چهره بدون تأثیر فرآی
شناختی پرداخته و از سوي دیگـر اغلـب مطالعـات بـر     
بررسی توانایی بازشناسی حاالت هیجانی چهرة بیماران 

انــد، ازایــن رو نقــش روانــی و کودکــان متمرکــز شــده
ــی ــایی ویژگ ــیتی و توان ــاي شخص ــناختی از ه ــاي ش ه
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تواننـد در بازشناسـی حـاالت    متغیرهایی هستند که مـی 
اگرچه هنـوز مـورد بررسـی    هیجانی چهره مؤثر باشند، 

ــه ــرار نگرفت ــی   ق ــر در پ ــژوهش حاض ــع پ ــد. در واق ان
گویی به این سؤال است کـه افـراد داراي صـفات    پاسخ

آنها 1شخصیتی مختلف با توجه به ظرفیت حافظه کاري
چه تفاوتی در توانایی بازشناسی حاالت هیجانی چهـره  

دارند.

فرضیه تحقیق
تحقیق سه فرضـیۀ زیـر   براساس آنچه گفته شد، در این 

بررسی شد :
اي هیجـان  گرد در بازشناسی بیانات چهـره افراد برون-

کنند.  گرد عمل میبهتر از افراد درون
ــات   - ــی بیان ــانی در بازشناس ــات هیج ــراد داراي ثب اف

ــره ــرادروان  چه ــر از اف ــان بهت ــل اي هیج رنجورخوعم
کنند.  می
اي هظرفیت حافظۀ کاري بر بازشناسـی بیانـات چهـر   -

هیجان تأثیرگذار است.

روش
بـا  2هـاي شـبه آزمایشـی   پژوهش حاضر از نـوع طـرح  

بـود. جامعـۀ آمـاري پـژوهش همـۀ      3گیري مکرراندازه
نفر) بودنـد کـه در سـال تحصـیلی     6400(دانشجویانی

دردورة کارشناسی دانشگاه زنجـان تحصـیل   92-1391
نفـر از ایـن دانشـجویان بـا روش     728. ابتـدا  کردندمی

اي انتخـاب شـدند و نسـخۀ    گیري تصادفی خوشهنمونه
را تکمیل 4نامۀ شخصیتی آیزنکتجدیدنظر شدة پرسش

5/47و درصد مرد5/52نفر از آنها (120کردند. سپس 
سال) براساس نمـرات  26تا18درصد زن در دامنۀ سنی 

گرایــی و انتهــایی توزیــع در دو بعــد شخصــیتی بــرون
گـراي باثبـات،   گروه بـرون رنجورخویی، در چهار روان
رنجورخــو و گــراي روانگــراي باثبــات، درون درون
نفـر) قـرار   30رنجورخـو (هـر گـروه    گـراي روان برون

هاي حافظۀ کاري و تصاویر هیجـانی  گرفتند و با آزمون
چهره ارزیابی شدند.  

ابزار پژوهش
نامۀ شخصـیتی آیزنـک  نسخۀ تجدیدنظر شدة پرسش

ــی   ــابی ویژگ ــراي ارزی ــايب ــخۀ  ه ــیتی، از نس شخص
نامۀ شخصـیتی آیزنـک اسـتفاده    تجدیدنظر شدة پرسش

، EPQنامه را ابتـدا آیزنـک و آیزنـک (   این پرسششد.

، EPQ-R) طراحی و سپس آیزنک و همکـاران ( 1975
مـاده  100) در آن تجدیدنظر کردند. ایـن نسـخه   1985

مـاده بـه   24گرایی، مادة آن به مقیاس برون23دارد که 
مـــاده بـــه مقیـــاس 32، ن رنجورخـــوییروامقیـــاس 

ــیروان ــی و پریش ــاس دروغ  21گرای ــه مقی ــادة آن ب م
(مطلوبیت اجتماعی) مربوط است . آیزنک و همکـاران  

ــاي   1985( ــریب آلف ــی (ض ــانی درون ــار و همس )، اعتب
و رنجورخـویی روانگرایـی،  هاي برونکرونباخ) مقیاس

/. و در 82/. و 88/.، 90دروغ را بــه ترتیــب در مــردان، 
). در 44،45/. به دسـت آوردنـد (  79/. و 85/.، 85زنان 

/. بـه  67/. و 84/.، 76ایران نیز در پژوهشی بـه ترتیـب   
).46دست آمده است (

)n_backتکلیف  شناختی: آزمون حافظۀ کاري (
یک تکلیف سنجش عملکرد شـناختی  n_backتکلیف 

هاي اجرایی است که براي ارزیابی یکـی  مرتبط با کنش
هاي ظرفیت حافظۀ کاري مـورد اسـتفاده قـرار    از مؤلفه

1958گرفته است. این تکلیف را نخستین بـار در سـال   
هـم شـامل   کرچنر معرفی کرد. از آنجا که ایـن تکلیـف   
کـاري آنهـا   نگهداري اطالعـات شـناختی و هـم دسـت    

هاي حافظۀ کـاري  مؤلفهبراي سنجش یکی از شود،می
ــه ــده و در   (ب ــناخته ش ــب ش ــیار مناس ــانی) بس روزرس
هاي اخیر به طور وسیع در این حوزه به کار گرفتـه  سال

هاي . هنگام انجام این تکلیف، کنش)47،48(شده است
گیـري،  اجرایی نظیر کنترل و تخصیص توجـه، تصـمیم  

ریـزي پـردازش اطالعـات پیرامـونی و ... درگیـر      برنامه
اي شود. روند کلی تکلیف از این قرار است که دنبالهمی

ها (عموما دیداري)، گام به گام، بـه آزمـودنی   از محرك
شود و وظیفۀ آزمودنی ایـن اسـت کـه بررسـی     ارائه می

گام قبـل از  nکند آیا محرك ارائه شدة فعلی، با محرك 
خــوانی دارد یــا نــه؟ ایــن آزمــایش بــا مقــادیر آن، هــم
میزان، بر دشـواري تکلیـف   اجرا و با افزایش nمختلف 

back_1شــود. بـدین ترتیــب، در تکلیــف  افـزوده مــی 
)n=1 ،( آخرین محرك ارائه شده بامحرك قبلی و یا در

)، محرك فعلی بـا سـه محـرك    back)n=3_3تکلیف 
شــود. در مطالعــۀ حاضــر، از نســخۀ قبــل مقایســه مــی
120شد کـه در آن  استفادهback_1کامپیوتري تکلیف 

1. Working memory capacity
2. Quasi - experimental
3. Repeated measures design
4. Eysenck personality questionnaire revised
(EPQ – R)
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تصـادفی بـا   عدد شامل ارقام یک تا نُه به صـورت نیمـه  
ایشـگر ظـاهر   فاصلۀ زمانی دو ثانیه بر مرکـز صـفحه نم  

میلـی  1500شدند. زمان نمایش هر عدد بر صـفحه،  می
میلی ثانیه پس از محو آن، عـدد بعـدي   500ثانیه بود و 

شد. شـیوة ارائـۀ اعـداد بـه     بر صفحه نمایش نمودار می
اي طراحی شده بـود کـه   صورت نیمه تصادفی، به گونه

ها درست باشد. نمرة کلـی ایـن   همواره یک سوم پاسخ
هـاي درسـت، نادرسـت و    ل جمـع پاسـخ  تکلیف حاص

پاسخ هاي نادرسـت و  پاسخ است که نهایتاًهاي بیماده
شـود. در ایـن   پاسخ از نمـرة کلـی کـم مـی    هاي بیماده

تکلیف، نمرة کلی، پاسخ هاي نادرست و زمان واکـنش  
شود. هاي صحیح ثبت میپاسخ

تصاویر هیجانی چهره  
ابتـدا  اي هیجـان براي ارزیابی بازشناسی ابرازهاي چهره

تصویر هیجانی چهره با حاالت هیجانی شادي، غم 100
نفر از دانشجویان (غیـر از  60تهیه و در اختیار خنثیو 

نمونۀ پژوهش حاضر) قرار داده شـد تـا تصـاویر را بـا     
گذاري کننـد.  نمره10توجه به شدت هیجان از صفر تا 

اده سپس براي اجراي اصلی، از بین این تصاویر با اسـتف 
هـا،  گـذاري آزمـون  پس از اجرا و نمرهاز تحلیل عامل (

افـزار  هاي اصلی بـراي تجزیـه و تحلیـل وارد نـرم    داده
ــه ــد)، SPSS-16اي رایان ــویر (30ش ــویر 10تص تص

تصویر هیجـان  10تصویر هیجان غم و 10هیجان شاد، 
) با بارهاي عاملی مناسب انتخاب شدند.یخنث

روش اجرا
اشاره شد، در مرحلۀ اول پژوهش از همان طور که قبالً

نفر براساس نمـرات انتهـایی توزیـع    120نفر، 728بین 
رنجورخـویی  گرایـی و روان در دو بعد شخصیتی بـرون 

هــاي اصــلی، بــراي چهــار گــروه بــه عنــوان آزمــودنی
-گراي روانگراي باثبات، درونگراي باثبات، درونبرون

30رنجورخـو (هـر گـروه    گراي روانرنجورخو و برون
نفر) انتخاب شدند. ابتدا طی تماس تلفنی، ضـمن دادن  

نامـۀ تکمیـل شـده، از    بازخورد مناسب از نتیجۀ پرسش
بـه  هـاي منتخـب پـس از کسـب رضایتشـان،      آزمودنی

ارزیـابی قـرار   مورددعوت شـد و سـپس   صورت فردي 
هـا  گرفتند. در این جلسه هدف پژوهش براي آزمـودنی 

هـاي احتمـالی آنهـا    به سؤالپژوهشگرشد وتشریح می
داد.پاسخ می

آزمون در وضعیت مکانی و زمانی کـامال یکسـان اجـرا    

شد؛ بـه ایـن ترتیـب کـه پـس از برقـراري ارتبـاط بـا         
ایش متري صـفحۀ نمـ  سانتی50آزمودنی، وي به فاصله 
گرفت و روش کار با توصـیف  رایانه روي صندلی قرار 

شـد. پـس از   و ذکر چند مثـال بـراي وي توضـیح داده    
ــه     ــدا ب ــودنی ابت ــوزش الزم، آزم ــادگی و آم ــالم آم اع

نامـۀ اطالعـات جمعیـت شـناختی پاسـخ داد و      پرسش
سپس به تکلیـف حافظـۀ کـاري عمـل کـرد. عملکـرد       

ا خیر بود. سپس آزمودنی فشردن یکی از دو کلید بلی ی
چهـرة  10چهرة هیجانی شـاد،  10تصویر هیجانی (30

چهرة هیجانی غم) با فاصلۀ زمـانی  10و خنثیهیجانی 
شش ثانیه و به صـورت مخـتلط بـه او ارائـه شـد و او      

نامـۀ بازشناسـی هیجـانی پاسـخ     بایسـت بـه پرسـش   می
داد. عملکرد آزمودنی تشخیص نوع هیجان هر چهره می

نامــه بــود. زدن آن هیجــان در پاســخو ســپس عالمــت 
15ها به وسیلۀ یک رایانۀ دستی با صفحۀ نمایش آزمون

شـد.  پیکسل اجرا می800×600اینچ و قدرت تشخیص 
در طی آزمایش، آزمایشگر حضور مداوم و فعال داشت 

دهـی  تا از بروز هرگونه پاسـخ تصـادفی و عـدم پاسـخ    
اســی شنجلــوگیري کنــد. آزمــایش در آزمایشــگاه روان

سنجی اجرا شـد . پـس   دانشگاه در شرایط مناسب روان
هـاي اصـلی بـراي    ها، دادهگذاري آزموناز اجرا و نمره

SPSS-16اي تجزیه و تحلیـل وارد  نـرم افـزار رایانـه    
شد.

ها  یافته
هـاي شخصـیتی   گیري افراد نمونه در گـروه بعد از جاي

چهارگانه، آزمون حافظـۀ کـاري و بازشناسـی تصـاویر     
اي براي آنها اجرا شد. اطالعات توصـیفی  هیجانی چهره

هـاي شخصـیتی در   هاي توصـیفی گـروه  شاخص–1نمودار 
ايبازشناسی تصاویر هیجانی چهره
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1اي در نمـودار  آزمون بازشناسی تصاویر هیجانی چهره
ارائه شده است.  

شـود، بیشـترین   مشاهده مـی 1همان طور که در نمودار 
اي هـاي چهـره  میانگین در بازشناسی هر سه نوع هیجان

، 93/8،23/8گـراي باثبـات (بـه ترتیـب     به گروه بـرون 
و غم) و کمترین میانگین خنثیدر هیجانات شاد، 63/8

، 53/6(بـه ترتیـب   روان رنجورخـو  گـراي نیز بـه درون 
و غم) تعلـق دارد.  خنثیدر هیجانات شاد، 93/5،90/4

براي بررسـی تفـاوت در بازشناسـی سـه نـوع هیجـان       
هاي شخصیتی بر این بازشناسی، اي و تأثیر ویژگیچهره

ها آزمودنیدرون-واریانس مختلط بیناز آزمون تحلیل 
استفاده شد.  

ها در جـدول  آزمودنیدرونتحلیل واریانس مختلط بین
ــادار ویژگــی2 ــل معن ــایی تعام ــاي شخصــیتی و توان ه

ــرهبازشناســی هیجــان ــیهــاي چه ــد اي را نشــان م ده
،Wilks' Lambda=83/0و F)6و 23=(60/3(

002/0=p= اثر اصـلی قابـل  . )86/0، مجذور جزئی ایتا
اي وجـود داشـت   هـاي چهـره  توجهی نیز براي هیجـان 

)0005/0<p2و 0/115= (77,17و(F ،43/0 =
Wilks'Lambda= ؛ بـه ایـن   57/0، مجذور جزئی ایتا(
هـاي  ها بدون درنظـر گـرفتن ویژگـی   معنا که، آزمودنی

اي شخصیتی هم در بازشناسی سـه نـوع هیجـان چهـره    
هاي مذکور ن دادن منبع تفاوت. براي نشاتفاوت داشتند

از آزمون تعقیبی تـوکی اسـتفاده شـد کـه نتـایج آن در      
آمده است.3نمودار 
در کـه ) نشـان داد  3آزمون تعقیبی توکی (نمودار نتایج 

گراي باثبـات  اي، افراد درونهاي چهرهبازشناسی هیجان
گرایـانروان رنجورخـو؛   گرایـان باثبـات و درون  با بـرون 

ــرون ــراد ب ــا درون اف ــات ب ــراي باثب ــات، گ ــان باثب گرای
گرایایــــانرنجورخــــو و بــــرونروانگرایــــاندرون
ــراد درون روان ــو؛ اف ــراي روانرنجورخ ــا  گ ــور ب رنج

گرایــان باثبــات؛ و افــراد بــرونگرایــان باثبــات و درون
گرایان باثبات رنجورخو نیز فقط با برونگراي روانبرون

تفاوت معنادار دارند.
در مرحلۀ بعد، براي بررسی نقش ظرفیت حافظۀ کـاري  

اي از تحلیـل رگرسـیون   هاي چهرهدر بازشناسی هیجان
/. از واریـانس 19استفاده شـد کـه براسـاس ایـن مـدل      

ظرفیت حافظـۀ  اي به وسیلۀهاي چهرهبازشناسی هیجان
پذیر است.کاري تبیین

در هـاي هیجـانی  براي بررسی توانایی بازشناسی چهـره 
رنجورخویی با توجـه بـه نقـش    گردي/ روانابعاد برون

گروهـی  تحلیل کواریانس بینکنندة حافظۀ کاريتعدیل
هاي شخصـیتی  انجام شد. متغیر مستقل گروهیک طرفه

هاي هیجانی بود. ظرفیـت حافظـۀ   چهرهو متغیر وابسته
پراش در این تحلیل به کـار  کاري نیز به عنوان متغیر هم

آمـده  5رفت. اطالعات مربوط به این تحلیل در نمودار 
است.

هاي بهنجـاري، خطـی   براي اطمینان از اینکه از مفروضه
ها، همگنـی شـیب رگرسـیون و    بودن، همگنی واریانس

هـاي  راش تخطی نشده، بررسـی پگیري همپایایی اندازه
مقدماتی انجام شد. نتایج نشـان داد کـه پـس از کنتـرل     

اي هیجان ظرفیت حافظۀ کاري، توانایی بازشناسی چهره
چهار گـروه شخصـیتی هـیچ تفـاوت معنـاداري نـدارد       

)089/0=p 3و 115=(22/2و= (F  ــی ــذور جزئ ، مج
).055/0ایتا 

گیريبحث و نتیجه
موجـودي اسـت اجتمـاعی و ادراك    از آنجا کـه انسـان   

هـاي سـایرین اقـدام مهمـی در راسـتاي      نیات و هیجان
رود، وجــود مــدیریت محــیط اجتمــاعی بــه شــمار مــی

ناپـذیري افـراد   مشکالتی در این حیطه باعـث انعطـاف  
ها در زندگی روزمرة خود با انـواع  انسان). 38شود (می

نهـا  ها (که کارکردهاي مختلفی دارند و یکـی از آ هیجان
شـوند. بـراي   اجتماعی و ارتباطی اسـت) رو بـه رومـی   

داشتن ارتباط اجتماعی مناسـب افـراد بایـد بتواننـد بـه      
عواطف آنهـا را  کمک رفتار کالمی و غیرکالمی دیگران

تشخیص دهند و به درستی ارزیابی کنند تـا بتواننـد بـه    
هـاي هیجـانی   انتظاراتشان درست پاسـخ بدهنـد. جلـوه   

ت درونی افراد، خلق ، نیازها و قصـد  چهره، بیانگر حاال
هاي دیگران و غرض آنهاست. توانایی بازشناسی هیجان

)، تسهیل کننـدة  49(به عنوان یک مهارت اجتماعی مهم 
ارتباط و تعامالت اجتماعی موفق اسـت و شکسـت یـا    

اطالعات تحلیـل واریـانس مخـتلط (اثـر تعامـل و      -2نمودار 
اي)هاي چهرههاي شخصیتی و هیجانتأثیرات اصلی بین گروه
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اي پیامـدهاي  نقص در پردازش دقیـق ابزارهـاي چهـره   
بـراي عملکـرد   منفی اجتماعی در پی داشته و زمینـه را  

ارتباط فراینـدي  ). 50کند (نادرست اجتماعی فراهم می
درصـد آن را ارتباطـات   65است اجتمـاعی کـه تقریبـا    

دهـد. ارتباطـات و   غیرکالمی (زبان بـدن) تشـکیل مـی   
چهـره و  رفتارهاي غیرکالمی (مانند، اطوارهـا، حـاالت  

ها و احساسات افـراد  توانند نگرشهاي بدنی) میژست
گران انتقال دهند و این حرکات در موارد زیادي را به دی

).39هاي کالمی باشند (توانند مؤثرتر از پیاممی
از سوي دیگر، شخصیت افراد تعیـین کننـدة نـوع نگـاه     
آنها به اجتماع، دریافـت و تفسـیر اطالعـات از محـیط     

هـاي  پیرامونی و تعامل با همنوعان است و این ویژگـی 
ر آنها از هیجانـات دریـافتی   توانند بر تفسیشخصیتی می

اي هیجـان  بازشناسی ابرازهاي چهـره یاز دیگران و حت
ابعاد شخصیتی جزئـی از صـفات پایـدار    تأثیر بگذارند.

کند اي است که یا هرگز تغییر نمیست و جنبهاهاانسان
کند. از این رو، تحقیق و پژوهش و یابه سختی تغییر می

گیري و مؤثر بر شکلدر مورد شخصیت ،ابعاد و عوامل 
هاي تغییر آن اهمیت بسیاري دارد.روش

ها، هر سه فرضـیۀ تحقیـق اثبـات    به بخش یافتهبا توجه
گـراي  کـه افـراد بـرون   هاي پژوهش نشان داد شد. یافته

باثبات در بازشناسی هر سه نوع حالت هیجـانی چهـره   
ــم و خنثــ   ــادي، غ ــراد درون ی(ش ــر از اف ــرا و ) بهت گ

گرا به بـودن در  کنند. افراد برونرنجورخو عمل میروان
زیـاد  ،برنـد هـا لـذت مـی   میهمانی، از مندندعالقهجمع 

ــی ــدحــرف م ــا مشخصــهو زنن ــهب ــاي جامع ــی، ه طلب
، شــوخ طبعــی، ســرزندگی، بینــیبرانگیختگــی، خــوش

شوند؛ صـفاتی  و نیاز به محرك تعریف میحاضرجوابی
همچنـین  .شـود که به دلیل ارتباط با دیگران تقویت می

ـ دارکمتـري  زدگی در کارهایشان شتابافراد باثبات  ، دن
شـوند و  دچار تغییرات خلقی و پرخاشـگري مـی  رکمت

هـا باعـث   نـد. ترکیـب ایـن ویژگـی    معموال قابل اعتماد
ــایی بازشناســی هیجــان چهــره مــی ــراد شــود توان اي اف
گراي باثبات بهتراز بقیه افراد باشد. از سوي دیگر، برون

یکی از نتایج این پژوهش این بـود کـه عملکـرد افـراد     
تـر ازسایریناسـت.   ار ضعیفرنجور بسیگراي رواندرون

ایــن افــراد بــه بــودن در جمــع تمایــل زیــادي ندارنــد، 
ــدك ــی دوستانشــان ان ــم حــرف م ــد، ک ــد، آرام و ان زنن

انـد، غیرمعاشـرتی، بااحتیـاط و خـوددار هسـتند،      منفعل
بـراي  گرایش به احساس حقارت در آنها زیاد اسـت و 

ابتال به دلواپسی، افسردگی و وسواس آمادگی بیشـتري  
که این صفات بـه دلیـل ارتبـاط کـم بـا دیگـران       دارند

ايهاي چهرهبازشناسی هیجانهاي شخصیتی درنتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مقایسه گروه-3نمودار

اي هیجانبینی تأثیر ظرفیت حافظۀ کاري در بازشناسی چهرهنتایج مدل رگرسیون در پیش-4نمودار 
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).52-13شود (تقویت می
گـراي  هاي پژوهش حاضر نشان داد که افراد بـرون یافته

هـاي چهـره بـا بقیـۀ افـراد      باثبات در بازشناسی هیجان
هـاي  صتفاوت دارند و ایـن تفـاوت بـه تعـداد تشـخی     

اي و سـرعت واکـنش آنهـا    هـاي چهـره  درست هیجـان 
گردد. تاکنون در مورد ارزیابی توانـایی بازشناسـی   برمی

اي در چهـار بعـد شخصـیت تحقیقـی     هاي چهرههیجان
نشده است و  اغلب مطالعات بر بررسی توانایی بیماران 
روانی و کودکان در بازشناسی حـاالت هیجـانی چهـره    

هـا فقـط بـه میـزان انـدکی بـا       یافتهاند. این تمرکز کرده
سـویی  ) روي نوجوانان هم27پژوهش شفیعی و زارع (

دارد.
سـت  اهـا از یک سو، حافظۀ کاري، یکی از انواع حافظه

هـاي شـناختی نقـش بسـیار     به عنوان یکی از مؤلفـه که
ــان دارد (    ــونی جه ــناختی کن ــدل ش ــی در م ). 53مهم

سیستمی با ظرفیت محدود اسـت کـه بـراي مـدیریت،     
مـدت بـه   کاري و انتقال اطالعات از حافظۀ کوتـاه دست

کند. این حافظه به عنـوان  بلندمدت و برعکس عمل می
ول پـردازش  ترین فراینـد شـناختی انسـان مسـئ    مرکزي

فعاالنۀ اطالعات بـوده و در تمـام فراینـدهاي شـناختی     
براي یادگیري هر انسان نقش کلیدي و زیربنایی دارد و 

ــتلزم      ــادگیري مس ــل ی ــرا عم ــت، زی ــزي الزم اس چی
زمـان  کاري اطالعات و انـدوزش و پـردازش هـم   دست

مـدت منبـع بزرگـی    اطالعات است. هرچند حافظۀ بلند
که براي یادگیري الزم است، اما است از دانش و تجربه 

مـدت و  حافظۀ بلندمدت بدون حمایـت حافظـۀ کوتـاه   
، 54(حافظۀ کاري قادر به کسب دانش و مهارت نیست 

هاي کالمی و اجتمـاعی  )؛ به طوري که انواع فعالیت55
نظیر گوش دادن، رمز گشـایی کلمـات ناآشـنا، نوشـتن     

بـه  هـاي آشـنا و ...  جمالت از حفظ ، بازشناسی چهـره 
هـا، شـخص   حافظۀ کاري نیاز مبرم دارد. در این فعالیت

باید اطالعات جدید را پردازش و آنها را با دانش قبلـی  
پارچه کنـد.  و اطالعاتی که اخیرا با آنها مواجه شده یک

بنابراین حافظۀ کاري یکی از فرایندهاي شناختی اسـت  
حـاالت هیجـانی چهـره و    توانـد در بازشناسـی   که مـی 

شناختی مربوط به آن دخیل باشد.  پیامدهاي
طور که نتایج آزمون تحلیل کواریـانس نشـان داد،  همان

پس از کنترل ظرفیت حافظۀ کاري، توانـایی بازشناسـی   
اي هیجان چهـار گـروه شخصـیتی هـیچ تفـاوت      چهره

معناداري نداشـت و تفـاوت افـراد در ظرفیـت حافظـۀ      
هـاي فـردي در  شان بود کـه ایـن باعـث تفـاوت    کاري

شود. به عبـارت دیگـر،   هاي چهره میبازشناسی هیجان
ظرفیــت و کــارآیی حافظــۀ کــاري بیشــتر بــا عملکــرد  

اي بهتــر شــناختی و توانــایی بازشناســی هیجــان چهــره
ارتباط داشته و حتی نقش ابعاد شخصیتی هـم متـأثر از   

شود. حافظۀ کـاري سیسـتمی اسـت کـه     رنگ میآن کم
ــک   ــل و ی ــان تعام ــهامک ــازي پارچ ــۀ س ادراك، حافظ

مندانـۀ انسـان را   مدت، بلندمـدت و اعمـال هـدف   کوتاه
فراهم و لذا نقش بسیار نیرومندي در پردازش شـناختی  

کنـد، زیـرا امکـان بازنمـایی درونـی      و هشیارانه ایفا می
گیـري و عمـل آشـکار فـراهم     اطالعات را براي تصمیم

گیـري از محتـواي دیگـر    سازد. این سیستم بـا بهـره  می
اي حافظه، یادگیري، تفکـر، تعامـل و   هاي ذخیرهسیستم

هـا را ممکـن   تبادل اطالعات ، افکـار، عقایـد و هیجـان   

کننـدگی حافظـۀ   رنجورخویی با نقـش تعـدیل  گردي/ روانبعاد بروناي در اهاي چهرهتحلیل کواریانس بازشناسی هیجان-5نمودار 
کاري
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ــی ــد (م ــاري در   56کن ــۀ ک ــت حافظ ــرو ظرفی )، از این
اجتماعی افـراد تـأثیر چشـمگیري    -هاي شناختیفعالیت
دارد. 

پژوهش حاضر براي اولین بار نقـش قابـل توجـه ایـن     
ی حـاالت هیجـانی چهـره   مؤلفۀ شناختی رادر  بازشناس

پـژوهش  در ایران نشان داد. نتیجۀ به دست آمده فقط با
اي جزیی از هاي چهرهست. هیجاناسو) هم32سوگار (

یی است که به زندگی معنـا  زندگی ما و به قولی چاشنی
دهد و لذا وظیفۀ ما شناخت عوامل مؤثر بر آن و نیـز  می

ك کمتــر تــأثیر آن بــر ســایر ابعــاد زنــدگی اســت. ادرا
تـر  هاي دیگران باعث سازگاري اجتماعی ضعیفهیجان

توان دریافت که پردازش نادرسـت  شود، بنابراین میمی
فردي بینجامد و تواند به مشکالت بینابرازات چهره می

زمینه را براي ایجاد بسیاري از مشکالت فـراهم سـازد.   

تواننـد بـا بررسـی فرآینـدهاي     هـا مـی  این نوع پژوهش
به خصوص ظرفیت حافظۀ کاري و تأثیر ابعاد شناختی، 

شخصیت بر روابط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن ماننـد  
اي، مفـاهیم جدیـدي را بـه منظـور     هـاي چهـره  هیجان

گرایی زیربناي مشترك کارکردهاي شـناختی  وارسی هم
هاي ریزيهاي آن در برنامهو هیجانی ایجاد کرده و یافته
هـاي شـناختی   ه ویژه درمانآموزشی، تربیتی و درمانی ب

به کار گرفته شود.
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