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 نفس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس، المغربعبة علم الش

 ملخـص
ين االنفعالي والمعرفي في معالجة نظامتتأثر معالجة المعلومات باالنفعاالت، وقد حظي التفاعل بين ال

الوظائف المعرفية، ومن بينها   تمام الباحثين؛ وتبين أن السيرورات االنفعالية تؤثر علىالمعلومات باه

الذاكرة. وتهدف هذه الورقة إلى فحص االرتباطات بين االنفعال ومعالجة المعلومات. فقد تناولت التعلمات  

ال والذاكرة. وإلى جانب االنفعالية، إضافة إلى تحليل التفاعل بين البنيات الفيزيولوجية التي تسند االنفع

حالة المزاجية، ودور الشدة االنفعالية في قابلية استذكار األحداث ذلك، جرى تبيان تبعية التذكر لل

والمعلومات. وبعد ذلك، تمت مناقشة بعض األعمال التي درست تأثير االنفعال على بعض البنيات  

لمدى. وقد تأكد من معطيات مجموعة من الدراسات الذاكرية األساسية، كالذاكرة العاملة والذاكرة البعيدة ا

نفعال في اشتغال الذاكرة؛ إذ أن النظام االنفعالي يتدخل في معالجة المعلومات، ومن ثم يؤثر في إسهام اال

معالجة وترميز وتخزين واسترجاع المعلومات. لذلك لكي نفهم بصورة أفضل صيغة اشتغال الذاكرة، 

 ر دور االنفعاالت في البنيات الذاكرية.ينبغي أن نأخذ بعين االعتبا

 : االنفعال؛ الذاكرة؛ الذاكرة العاملة؛ الذاكرة البعيدة المدى.يةالكلمات المفتاح
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Abstract 
Emotion affects information processing. Many researchers were interested in 

the interaction between emotional and cognitive components. It was asserted 
that emotional processes affect cognitive functions, especially memory.  So, we 
intend to figure out the correlations between emotion and information 
processing. So, we examined the emotional learning, in addition to the 
interactions between physiological structures that underlay emotion and 
memory. Furthermore, we delved the mood-state dependent memory, and the 
role of emotional intensity in recallability of events and informations. Thereafter, 
we discussed some works that explored the effect of emotion on some main 
memory structures such as working memory and long-term memory. Data from 
many studies showed that emotional system interven in information processing, 
and thereupon influences encoding, storage and retrieval of information. So, in 
order to understand better the functioning of memory, we should take into 
consideration the role of emotions in memory processes. 
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