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 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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 مقدمة 

االت، وسبق أن أشار الفالسفة اليونان إلى انفصال التفكير عن  تتأثر معالجة المعلومات باالنفع 

والعبد للمقارنة بين العقل أو المعرفية واالنفعال. واستعملت استعارة السيد  (؛Lyons ،1999االنفعاالت )

 ؛ويحيل هذا إلى أن االنفعاالت بدائية أكثر وحيوانية وتهدد العقلالعقل يتحكم في االنفعال، واعتبروا أن 

  بدراسة  يرتبط أساسا الفحص العلمي لالنفعاالت بداية ينبغي أن يتحكم فيها. غير أن  من ثم فهذا األخيرو

استنتج من ذلك أن االنفعاالت  وقد  تطور التعبير االنفعالي لدى الكائنات الحية،ل 1(1872شارل دارون )

يتألف من حالة جسدية   ؛ وهورد فيزيولوجية يمكن أن يعيشها الف-كونية. ويشير االنفعال إلى حالة نفسية

-سوتجربة ذاتية أو شعورية )اإلحساس بالخوف(. واعتبرت نظرية جيم، )تسارع نبضات القلب(

الوعي بالحالة الجسدية  إذ أن  ؛متتالية من األحداث  التجربة االنفعالية تنتج عن أن  James-Langeالنج

ألننا نبكي، ونشعر بالخوف ألننا نرتجف  نشعر بالحزن ، فsubjective feelingيؤدي إلى شعور ذاتي 

ج تأثير التعبيرات الن -(. وتفسر نظرية جيمسJames ،1890)  أضربنا عن العمل ونشعر بالغضب ألننا

استجابات جسدية تشبه التعبير االنفعالي   ولد فتعبيرات الوجه ت ،(Izard ،1972الوجهية على المشاعر ) 

طلب من مبحوثين تحريك  ُ  حين ي قد تبين أنه (. وFriesen ،1990و   Levenson،Ekmanالتلقائي ) 

  ، أنهم يقلدون انفعاال معينا  عرفوايوجوههم أو  أن يرواههم بطريقة معينة )رفع الحاجبين( من دون و وج

أوردوا أنهم يشعرون باالنفعاالت التي يعبرون عنها. وهذه النتائج لها تطبيقات عملية مفيدة، فإذا كان  

الغضب فتشجيعه على أنشطة تستحث االبتسامة أو الضحك سيساعده على   الشخص يشعر بالحزن أو

  حث االنفعاالت مثيرات بيئية، أو نشاط معرفي وتست  (.risotherapyتغيير مزاجه )العالج بالضحك 

(Beck ،2004 وإضافة إلى اختالف االنفعاالت التي تصدر عن اإلنسان .)سعادة )فرح(: الhappiness 
  ميز ، فهي تت disgust، والتقزز   surpriseمفاجأةال، sadnessحزن ال،  fearفخوال،  angerغضب ال، 

،  arousingميقظ – calming، مهدأ unpleasant، غير ممتع pleasantبأبعادها )ممتع 

،   verbalية ، لفظ  facialية )تفادي((، وقنوات التعبير عنها )وجه   avoidanceمنفر – approachمقرب 

...(، وصيغ معالجتها )إدراك، تجربة، تعبير، سلوك، تقدير )أو    posturalية ، وضع gesturalيةإيمائ 

 appraisal  ( ...Borod ،1993.)تقييم(

( على أن االنفعاالت تضطلع بوظائف تكيفية أساسية لدى لإلنسان والحيوان، فهي  1872د دارون )وأك

؛ را رئيسيا في التكيف مع البيئة. وتلعب االنفعاالت، وبخاصة الوجهية، دوsurvivalتساعد على البقاء 

ن االنفعاالت األولية  فكرة كونية بعض االنفعاالت األولية كاالنفعاالت الوجهية. وتبين أ  وأفضى هذا إلى

 Silvanسيلفان تومكين وافترض . (Izard ،1992تستند إلى بنيات عصبية وصيغ تعبير فطرية وكونية ) 
Tomkins (1962 أن هناك )ح انفعاالت أساسية )الفر  8happiness ،ب الغضوanger  ، 

  anguishالقلقو،  shameوالخجل  disgustالتقززو  interestواالهتمام،  surpriseالمفاجأةو

ة رات انفعالية مصغرتعبيتبين أن هناك وإضافة إلى االنفعاالت األساسية، . والخوف(

micromomentary facial expressions (Haagard  وIsaacs ،1966).  بلوتشيك  واعتبر

Plutchik (1980)  وقد أدرجها في أربعة أزواج متقابلة، ويختلف بعضها  انفعاالت أولية 8أن هناك ،

في مقابل  الغضب و،  sadness)الفرح في مقابل الحزن (1962عن تلك التي اقترحها تومكين )

(. ويمكن الجمع   predictionاالنجذاب في مقابل التقزز، والمفاجأة في مقابل االستباقو،  fearالخوف

انفعاالت ثانوية، وقد استند في هذا التصنيف لالنفعاالت إلى الوظائف التكيفية  ير لكي تص  نفعاالت اال بين

شيك أن هناك درجات من التعبير االنفعالي،  واعتبر بلوت .النوعية التي تحيل إليها )التوالد، األمن ...(

تعبيرات  فرضية الإلى واستنادا  قيمتها التكيفية إذا ارتفعت شدتها.يمكن أن تفقد االنفعاالت افترض أن و

( نظرية  Ekman ،1992بول إيكمان )اقترح  ، (Isaacs ،1966و  Haagard) ة مصغرالنفعالية اال

الفرح والحزن   الئحة لالنفعاالت األولية هي وضعقد و،  discrete emotionsاالنفعاالت المتقطعة

 
in man  emotions of the expression The"التعبير عن االنفعاالت لدى اإلنسان والحيوانوردت أفكار دارون عن االنفعاالت في مؤلفه " 1
 and animals. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silvan_Tomkins
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ا تعبيرات وجهية نوعية وتستند إلى مسالك . وهذه االنفعاالت توافقهوالتقزز الغضب، والمفاجأةو والخوف

  .اختالف األعراق والثقافات اإلنسانية بال تختلف  ، كما أنهانعصبية فطرية، وهي ضرورية لتطور اإلنسا 
، الحزنالفرح، انفعاال مختلفا ) Carroll Izard (1992) 12د كارول إيزارقترحت في مقابل ذلك، او

-self معاداة الذات ،contempt، االزدراء  interestاالهتمام ، الخوف، المفاجأة، التقزز، الغضب 
hostilityالخجل ، shame، حياءال shyness ،حساس بالذنب اإلguilt .)( أن 1980واعتبر بلوتشيك )

التعبير االنفعالي الوجهي في التفاعالت ويؤثر  لى بقاء اإلنسان.االنفعاالت تسهم بفعالية في الحفاظ ع

مجموعة من المعلومات عن السن والهوية   وفرإذ ي، (Izard ،1992؛ Ekman ،1992االجتماعية )

؛ Ekman ،1980اعر والنوايا. لذلك تسمح االنفعاالت الوجهية بتغيير السلوك تبعا للبيئة )والمش

Tcherkassof ،2008 ثم يقود الخطأ في إدراك وتأويل التعبيرات االنفعالية الوجهية إلى  (، ومن

 سلوكات غير تكيفية. 
يخفي حقيقة إهمال  (. غير أن هذا ال1890وقد سبق أن افترض جيمس أن االنفعال يقوي التذكر )

موذج دراسة تأثير االنفعال على الوظائف المعرفية، وحتى علم النفس المعرفي في بداياته، استند إلى ن

(. وتبين أن  LeDoux ،1996في دراسة الذهن ) unemotional computerالحاسوب الالنفعالي 

 ، تفحص أن ذه الورقة إلى المثيرات تؤثر في معالجة المعلومات. وتسعى ه  emotionalityانفعالية

السيرورات  التفاعل بين ذاكرية. وستحلل تأثير االنفعال على السيرورات ال ،استنادا إلى دراسات سابقة

تبعية التذكر   تناولت أيضاالنفعال على التذكر، و ا العصبية التي تسند التذكر واالنفعال، إضافة إلى تأثير 

تأثير االنفعاالت على  . وفي األخير، جرى فحص ية على التذكرللحالة االنفعالية، وتأثير الشدة االنفعال 

 الذاكرة العاملة والذاكرة البعيدة المدى.

I- ومعالجة المعلومات االنفعال 

إذ بينما تؤثر الشحنة االنفعالية لبعض المعلومات  يتبادل النظامان المعرفي واالنفعالي التأثير والتأثر، 

االنفعالية في سياقات   االستجابات   regulationهذا األخير بتضبيط على اشتغال النظام المعرفي، يقوم

ال يؤثر على عمل سيرورات معرفية مختلفة كاإلدراك أظهرت دراسات عديدة أن االنفعتفاعلية مختلفة. و

( أن شدة التنبيه الفيزيولوجي  1962) Singerو سنغر  Schachterواالنتباه والذاكرة. وقد وجد ساكتر 

ييز بين االنفعاالت، واقترحا نظرية لالنفعال تجمع بين ردود األفعال الفيزيولوجية والنشاط  تسمح بالتم 

ضمن التيقظ الفيزيولوجي والتفسيرات المعرفية التي تتيح للفرد فهم هذه التغيرات. المعرفي. فاالنفعال يت

ية والتغيرات الجسدية.  ويستدعي تحليل السيرورات االنفعالية أن نأخد بعين االعتبار المؤشرات المعرف

ل بين  (، إذ تنتج هذه األخيرة عن التفاعLazarus ،1982وتعتبر المعرفية شرطا أساسيا لالنفعاالت )

الذات والبيئة، فاإلنسان يقوم باستمرار بتقييم األحداث استنادا إلى تأثيرها على حياته. ويتناول هذا التقييم  

اته، ومن جانب آخر قدرة الفرد على مواجهة هذا الحدث. الدينامي من جانب مالءمة مثير أو حدث لحي 

فضي إلى تكيف  يأهميتها بالنسبة إلى الفرد، ووالتقييم المعرفي للمعلومات الخارجية والداخلية يستند إلى 

( أن التقييم يرمي إلى كشف المالءمة، 2001)  Scherer(. واعتبر شيررScherer ،1984أفضل )

، وتحديد القدرة على التحكم في الوضعية وتقييم الداللة المعيارية. وبناء implicationوتقدير االنخراط 

ة االنفعالية واختيار انفعال معين. وتؤثر السيرورات االنفعالية على  على هذا التقييم يتم إصدار االستجاب

.  somatic marquers( من خالل بعض العالمات الجسديةDamasio ،1994اإلواليات المعرفية )

ستند هذه الفرضية إلى معطيات عن االضطرابات المعرفية والسلوكية لبعض المصابين للدماغ، وت

. وقد وجد ventral and medial frontal lesionsالبطنية والوسطى وبخاصة اإلصابات الجبهية 

  كانوا يواجهون  فقد المعرفية،  قدراتهموإن انحفظت ، المصابين في الدماغبعض أن  Damasioداماسيو 

صعوبات وظيفية كبيرة في األنشطة اليومية وتعديل السلوكات االجتماعية والتكيف الشخصي والمهني. 

ردود أفعال انفعالية غير تكيفية ويتمظهر هذا في النفاذ إلى المعارف التي تتعلق   همتصدر عنكانت و

قد افترض داماسيو أن  باألحداث االنفعالية وعجز عن تحديد الحالة الجسدية الموافقة أو الوعي بها. و

بها أثناء  الربط بين الحدث والحالة االنفعالية يرتبط ببعض العالمات الجسدية. وهذه األخيرة يجري اكتسا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carroll_Izard
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  النمو، وتشكل آثارا جسدية للمالءمة اإليجابية أو السلبية لالنفعاالت التي تصدر عنا. وهي تعمل آليا، 

، ومن ثم يجري تقليص عدد البدائل الممكنة من أجل ل المثال إلى خطورة وضعية معينةبيوتشير على س

 التضبيط الفعال لسيرورة أخذ القرار.

التي ترتبط بها الخواص االنفعالية بالمثيرات الخارجية،  الكيفية نفعالي وقد أظهرت دراسة التعلم اال

( 1890ام جيمس )ولي وسبق أن افترض واالختالفات بين معالجة المثيرات االنفعالية والمثيرات المحايدة. 

أن الشدة االنفعالية النطباع قد تترك أثرا في النسيج الدماغي. ويؤثر اختالف استراتيجيات معالجة  

على الذاكرة  emotional valenceالمعلومات على التذكر، وبخاصة مفعول القيمة االنفعالية 

و   Rubinذكر األحداث السلبية )السيرذاتية. وهناك اعتقاد بأن نسبة تذكر األحداث اإليجابية أعلى من ت

Berntsen ،2003ث اإليجابية  (، لكن هناك من وجد أن تذكر األحداث السلبية قد يفوق أحيانا األحدا

(Banaji  وHardin ،1994 وقد اتضح أن هذه التفاوتات في التذكر ترجع إلى اختالف كيفية معالجة .)

لى أن األشخاص يوردون  إتوصلت بعض األبحاث  على سبيل المثال،االنفعاالت السلبية واإليجابية. 

ر على المعلومات المركزية تفاصيل أكثر عندما يتحدثون عن ذكرياتهم السعيدة، غير أنهم يركزون أكث

(. ويمكن أن نستنتج من هذا أن االنفعاالت Berntsen ،2002عندما يوردون الذكريات السلبية ) 

 جة المعلومات، وهذه األخيرة تؤثر على الذاكرة.إلى اختالف معال ؤديالسلبية ت اإليجابية و

II-  نفعال واال ةكرذابين البنيات الفيزيولوجية التي تسند ال قتراناتاال 

ن المعرفي  يتبين أن النظام االنفعال والسيرورات المعرفية التي تتدخل في معالجة المعلومات، ويتفاعل 

. ومن بين هذه البنيات هناك  (LeDoux ،1996واالنفعالي يستندان إلى بنيات عصبية مستقلة )

ترميز  ، وهذه األخيرة تتدخل في amygdalaواللوزة   hippocampusوالحصين   cortexالقشرة

في األنشطة    cognitionويتمظهر التفاعل بين االنفعال والمعرفية .التعلمات االنفعاليةبعض وتخزين 

أن  أظهرت نتائج بعض الدراسات المثال،  البيولوجية التي تجري في الدماغ اإلنساني. فعلى سبيل

(، ويسمح McDonald ،1998المعلومات التي تصل إلى اللوزة تخضع لمعالجة حسية في القشرة )

ه وصول المعلومات الحسية إلى اللوزة بكشف وجود خطر، ثم تبعث اللوزة بمعلومات إلى القشرة، وهذ 

فلما ينبه حدث حسي اللوزة تبدأ في  .cortical processingؤثر على المعالجة القشرية ت المعلومات 

تتأثر  من ثمخيرة إلى اللوزة، وتضبيط الباحات القشرية وتتحكم في نوع المعلومات التي ترسلها هذه األ

. وتتفاعل الذاكرة واالنفعال في مستويات  باالنفعاالت  والذاكرة السيرورات المعرفية كاإلدراك واالنتباه

 ومات من ترميز المعلومات وتدعيمها إلى استرجاعها. مختلفة من معالجة المعل

رب االنفعالية أكثر من دورها في  وتلعب اللوزة دورا أساسيا في سيرورتي ترميز وتدعيم آثار التجا

آثار   consolidationأيضا أن اللوزة تتدخل في تدعيم اتضح(، وMcGaugh ،2004االسترجاع )

وتوصلت دراسات  (.LeDoux ،2000و  Nader ،Schafeالمعلومات االنفعالية بعد استرجاعها )

التصوير الوظيفي بالرنين  و  ERPs(related potentials -event(الجهود المرتبطة بحدث  استندت إلى

 limbicإلى أن استرجاع أحداث انفعالية يرتبط بتنشيط باحات في البنيات الحوفية  FMRI المغناطيسي
structures   اللوزة(amygdala ،الجزيرة وinsula التلفيف الحزاميو cingulate وباحات جبهية )

؛ ، Rugg ،2001و  Maratos ،Dolan ،Morris ،Hensonوصدغية مختلفة في القشرة الجديدة )

Smith ،Henson  ،Dolan  وRugg ،2004)  وتظهر هذه المعطيات مشاركة السيرورات الدماغية .

 ة المعلومات االنفعالية. المسؤولة عن االنفعال والذاكرة في معالج

III-  ذاكرةالنفعال على الاتأثير 

فية في تضبيط االنفعال، كما تشرط الحالة  تؤثر االنفعاالت على األداءات المعرفية، وتتدخل المعر

االنفعالية معالجة المعلومات. وبما أن السيرورات الذاكرية جزء من نظام معالجة المعلومات، فالذاكرة 

. ويتضح تأثير االنفعال في القدرة على التذكر في تقوية إدراك المثيرات  يةالنفعالا تتأثر بالحالة 

. وفي مقابل (Waters  ،2007و Lippقارنة بالمثيرات المحايدة )م  emotional stimuliاالنفعالية
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و   Kimبعض السيرورات المعرفية كاالنتباه على تضبيط االنفعاالت )تأثير االنفعال في المعرفية، تعمل 

Hamann ،2007 ويجري تضبيط االنفعاالت من خالل استراتيجيات سلوكية أو معرفية تولد انفعاالت .)

ا. على سبيل المثال، تتمثل االستراتيجيات السلوكية في إخفاء االنفعاالت عن طريق إلغاء جديدة أو تراقبه

تراوح االستراتيجيات التعبيرات الوجهية )التحكم في الضحك، أو البكاء( في بعض الوضعيات. وت 

تباهية في . وتكمن المراقبة االنcognitive changeالمعرفية بين المراقبة االنتباهية والتغيير المعرفي 

 إنجاز مهمة ثانوية مشوشة أو التركيز على المظاهر غير االنفعالية في الوضعية. 

لالهتمام ويجري تكرارها. مميزة ومثيرة بأن هذه األخيرة ويرتبط تحسن تذكر األحداث االنفعالية 

لسلبية(، أو نوع  ا   و أ لألحداث )اإليجابية    emotional chargeالذاكرة المشهدية بالشحنة االنفعاليةوتتأثر 

 على القيمة االنفعالية للحدث  تنعكس(. وMcGaugh ،1995و  Cahillالمادة )لفظية، بصرية ...( )

  flashbulb memoriesذكريات الومضية ومن بين األمثلة على ذلك ال ؛ memorizationالحفظ

(Brown  وKulik ،1977 وهي ،) ض األحداث التفاصيل عن حدث ذو شدة انفعالية كبع بغنى تتميز

(، أو األحداث الخاصة )نتائج البكالوريا(، ويستطيع الفرد أن يصف بدقة 2001شتنبر  11العامة )أحداث 

 حدث.الهذا أين كان يوجد وما كان يقوم به لحظة وقوع  
أن قوة الذكريات ال   أظهرت  بعض الدراسات  لكن ويرتبط صدق الذكريات بالشدة االنفعالية لألحداث. 

  Harschو هارش  Neisserنيسر فحص أنها صحيحة أو دقيقة، فعلى سبيل المثال  تعني بالضرورة

، Challenger( ذكريات تالميذ عن مكان تواجدهم أثناء سماعهم بانفجار المكوك الفضائي 1992)

، 2001شتنبر  11( ذكريات مبحوثين عن هجوم 2003) Rubinو روبن  Talaricoوقارن تاالركو 

على الرغم من  إذ  صدقها؛ ال تفيد  عالية التي ترتبط بالثقة العالية في صحة الذكريات وتبين أن الشدة االنف

أن تذكر األحداث االنفعالية  تأكد  ثبات الذكريات مع الزمن، فقدب قوة الشدة االنفعالية أثناء الترميز  اقتران

لى  عتمادا عدة بناءها ا إعا يستند إلىأن استذكار االستجابات االنفعالية أيضا ليس صحيحا دائما. وتبين 

مستوى  ل ( تذكر تالميذ  2002)  Drapalskiودرابالسكي  Levineفقد فحص ليفين .التقييم الحالي لألحداث 

ما المبحوثين عشوائيا إلى مجموعتين، األولى عرفت عالمتها في  ، وقسالدورة األولى قلقهم قبل امتحان

المتها عند استذكار انفعالها. وعلى عكس المبحوثين  االمتحان قبل استذكار انفعالها، والثانية لم تعرف ع

جيدا مستوى  كان الذين لم يعرفوا عالمتهم، فقد خفض المبحوثون الذين عرفوا أن أدائهم في االمتحان 

بالغ المبحوثون الذين كانت عالمتهم في االمتحان سيئة في مستوى قلقهم. ويشير   االمتحان، بينما قلقهم قبل

إلحساسهم السابق   مات التي تلي الحدث تقود إلى تشوهات في استذكار األشخاص هذا إلى أن المعلو

النفعالية، ودور  ولكي نوضح أكثر تأثير االنفعال على التذكر، سنستعرض تبعية التذكر للحالة ا بالقلق.

 االنفعال في اشتغال الذاكرة العاملة والذاكرة البعيدة المدى.

 ةتبعية التذكر للحالة االنفعالي -1

على الذاكرة في مجموعة من الظواهر، من بينها ظاهرتا  والمزاج يتجسد تأثير الحالة االنفعالية

-moodج االسترجاع للمزا ، وتبعية mood- congruent processingالمعالجة المناسبة للمزاج 
dependant retrieval (Bower ،Monteiro  وGilligan ،1978 وتشير الظاهرة األولى إلى .)

ركيز على المعلومات التي تتوافق مع المزاج، في حين تحيل الثانية إلى أن استذكار المبحوث لحدث الت

على سبيل المثال إذا  .النفعالية لحظة الترميزمعين يرتبط بتوافق حالته االنفعالية لحظة االستذكار بالحالة ا

لترميز. وقد اعتبر بور  خبأ شخص شيئا وهو حزين سيسترجعه بصورة أفضل إذا كان في نفس مزاج ا

Bower (1981 أن جميع األحداث تمتلك بعدا انفعاليا، والقيمة االنفعالية تنظم المعلومات في الذاكرة )

مثيرات داخلية أو خارجية   بفعلالمعلومات واالنفعاالت المرتبطة بها  البعيدة المدى. وعندما يكون تنشيط

 بطة بها. كافيا يتنشر التنشيط إلى كل المعلومات المرت

نفعالية تحسن احتمال النفاذ إلى المعلومات الموافقة انفعاليا بفعل انتشار  االحالة الوقد افترض بور أن 

( أن االنفعاالت تؤثر  1984) Isenاالنفعالية. واعتبر إيسن التنشيط إلى المعلومات التي لها نفس الشحنة 
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ات ذات الشحنة اإليجابية والمعلومات ذات في تنظيم المعلومات في الذاكرة، إذ يجري تجميع المعلوم

 الشحنة السلبية. 

 تأثير الشدة االنفعالية على التذكر -2

( أن 1991) Lazarusافترض الزاروس  يزيد احتمال استذكار المعلومات تبعا لشدتها االنفعالية، فقد 

األخيرة نوعية وغير   السيرورات الفيزيولوجية والمعرفية التي تستحثها المثيرات االنفعالية تجعل هذه

. لذلك ترتبط كمية ونوع المعلومات المخزنة في الذاكرة بقيمتها  ة مقارنة بالمثيرات المحايدةمألوف

شدة    تأثير   أهمية   flashbulb memoriesلذكريات الومضيةا برز. وت emotional valenceاالنفعالية 

ي تحسين االستذكار، وهي تشرك بنيات المثيرات على االستذكار. ومن ثم تسهم قيمة وشدة المثيرات ف

األبحاث أن تذكر المعلومات السلبية بعض (. وبينت Corkin ،2004و  Kensingerعصبية مختلفة )

(، ويرجع هذا حسب النظرية التطورية إلى أن  Ochsner ،2000ية ) أفضل من تذكر المعلومات اإليجاب

ية والخطيرة. لكن مع التقدم في السن يتعزز حفظ  يستدعي التركيز على الوضعيات السلب   survivalالبقاء

(. وتأكد أيضا أن االنفعال يؤدي إلى  Carstensen ،2003و  Charles ،Matherالمعلومات اإليجابية )

و   Christiansonعلى بعض العناصر المركزية على حساب العناصر المحيطية ) تركيز االنتباه 

Loftus ،1991 ؛Easterbrook ،1959أن حفظ تفاصيل الكلمات ذات الشحنة االنفعالية يكون   (. وتبين

(. ويفسر ذلك بأن ترميز المعلومات  Corkin ،2003و  Kensingerأفضل من المثيرات المحايدة )

لسيرورات آلية توجه االنتباه إلى هذا النوع من المثيرات، مما يؤدي إلى تقوية إدراكها،  االنفعالية يخضع

ومات االنفعالية كأهميتها بالنسبة للشخص وردود األفعال علابع المميز للمويتمثل تفسير آخر في الط

ى كمية وجودة  االنفعال يؤثر عل وإذا كانالفيزيولوجية التي تنتج عنها مقارنة بالمثيرات المحادية. 

 الوحدات المستذكرة. إال أنه ال يؤدي إلى زيادة عدد التفاصيل المستذكرة 

 لةاالنفعال والذاكرة العام -3
على الرغم من تأثير االنفعال على الذاكرة العاملة، ال تزال المعطيات غير كافية عن نوع التفاعل بين  

تسند عمل هاتين البنيتين. وركزت معظم الدراسات  الذاكرة العاملة واالنفعال وبين األنظمة العصبية التي

،  Grayو  Lavric ،Rippon)على تأثير المثيرات التي تستحث الخوف على قدرة الذاكرة العاملة 

. وأظهرت نتائج هذه األبحاث أن المثيرات التي تستحث انفعال الخوف تؤثر على المعلومات  (2003

فسير هذا التأثير بأن التهديد يولد تنافسا بين سيرورة االنتباه البصرية المكانية وليس اللفظية، ويمكن ت 

  Schaeferعول عندما تكون المعلومات لفظية )والمعلومات البصرية المكانية، وال يظهر هذا المف

 (2006وآخرون، 

ن  تأثير الحالة االنفعالية على الذاكرة العاملة، إذ كان يتم تغيير مزاج المبحوثي أبحث أخرىفحصت وقد 

تتعلق  ( قبل إنجاز مهمة positive or negative mood inductionي )حث مزاج إيجابي أو سلب 

(. واتضح أن المزاج  Gray ،2001وتبين أن تغير المزاج يقود إلى تغير األداء )، بقدرة الذاكرة العاملة

(. وربما ينتح  2001وآخرون،  Spiesالسلبي يؤثر سلبيا على األداء في حل المشاكل والذاكرة العاملة )

انخفاض أداء الذاكرة العاملة بفعل المزاج السلبي إلى تسلل أفكار ومخاوف تشوش على المهمة التي 

(. ويؤدي القلق والحزن إلى انخفاض أداء الحلقة التلفظية  Calvo ،1992و  Eysenckجري إنجازها )ي

إلى المستودع ت غير المناسبة المكانية بالنظر إلى تسلل بعض المعلوما-أكثر من المفكرة البصرية

إلى  l biasattentionaالنتباه لانحياز  حصل(، إذ يNitschke ،1999)الصواتي في الحلقة التلفظية 

(، وتحظى هذه األخيرة بأولوية  MacLeod ،1996و  Williams ،Mathewsالمثيرات االنفعالية )

ومن ثم يرتفع احتمال   ،(Phelps ،2001و  Anderson) prioritization of processingالمعالجة 

يؤدي المحتوى االنفعالي   معالجة المثيرات االنفعالية مقارنة بالمثيرات المحايدة في الذاكرة العاملة. لذلك

 ، االنتباه إلى المثيرات االنفعالية بل إلى تركيز االنتباه على أبعاد المثير االنفعاليتوجيه ليس فقط إلى 

 .المراقبة للمعلومات. وهذه السيرورات الواعية تؤثر على أداء الذاكرة العاملةويؤثر أيضا على المعالجة 
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يتأثر  visuospatial working memoryالمكانية -لعاملة البصريةوتأكد أيضا أن األداء في الذاكرة ا

العاملة سلبا بالمزاج اإليجابي ويرتفع عندما يكون المزاج سلبيا، وعلى العكس من ذلك يرتفع أداء الذاكرة 

، Gray) عندما يكون المزاج إيجابيا وينخفض في المزاج السلبي verbal working memoryاللفظية 

Braver   وRaichle ،2002.) 

 االنفعال والذاكرة البعيدة المدى -4

 االنتباه وأولوية المعالجة. وتوجيه االنتباه إلى المميزات  biasتتأثر الذاكرة البعيدة المدى أيضا بانحياز 

لحفظ البعيد المدى. وتقود المعالجة المراقبة إلى بلورة السمات ا يسهلاالنفعالية للمثيرات أثناء الترميز 

(، وارتفاع تكرار  Engelberg ،1999و  Christiansonية والسيرذاتية للمثيرات االنفعالية ) الدالل

 .ومات في الذاكرة البعيدة المدىويترتب على هذا ازدياد احتمال تخزين هذه المعل ؛المعلومات االنفعالية

فعالية في الذاكرة البعيدة ب  يقود إلى تخزينهافي أن تمايز وتفرد المعلومات االنفعالية  ،آخر فتراض ويتمثل ا

في الذاكرة البعيدة المدي عن   emotional enhancementالمدى. وتنتج تقوية المعلومات االنفعالية 

قد و .(McGaugh ،1998و  Cahillمقارنة بالمعلومات المحايدة ) م المعلومات االنفعاليةي دعت ةسيرور

وآخرون،   retention interval (Canliحفظ ترتفع كلما زاد مجال ال  أن التقوية االنفعالية  اتضح

ومن ثم تعزز اآلثار   ،(. فالمثيرات االنفعالية تنشط اللوزة التي تعدل بدورها نشاط الحصين2001

(. وتؤثر المعلومات االنفعالية أيضا على سيرورات  McGaugh ،2000فعالية )الذاكرية للمثيرات االن

، ومن ثم يجعل استرجاع  retrieval cueع مؤشر استرجااالسترجاع، إذ أن االنفعال يمكن أن يكون 

المعلومات االنفعالية أسهل من استرجاع المعلومات المحايدة. وبذلك يؤثر االنفعال على تعزيز واسترجاع  

والتذكر   familiarityاأللفة  يستند إلى سيرورتي recognition التعرف لما كانومات االنفعالية. والمعل

recollection، تؤثر في األلفة غير أنها تعزز التذكر  رت األبحاث أن الشدة االنفعالية الأظه

(Dewhurst  وParry ،2000فالمعلومات االنفعالية سواء كانت إيجابية أو سلبية تتسب .)  ب في

 أعلى مقارنة بالمثيرات المحايدة.  arousalتيقظ

 خالصة

فعالية على نظام معالجة المعلومات. وقد تزايد  يظهر من المعطيات الواردة أعاله تأثير السيرورات االن 

االهتمام بدراسة االنفعاالت، سواء تعلق األمر بتحديد أنواعها أو أبعادها أو أشكال التعبير عنها، ونمو  

عليها أو بتأثيرها على اشتغال السيرورات المعرفية المختلفة، ومن بينها البنيات والسيروات  التعرف 

االنفعاالت كونية، إذ ال يتغير التعبير االنفعالي كثيرا من ثقافة إلى أخرى.   الذاكرية. وقد اتضح أن 

مختلفا، لكن هناك اتفاق انفعاال  12و  6واختلف الباحثون بشأن عدد االنفعاالت، لكنها يتراوح عموما بين 

ثير االنفعاالت  انفعاالت أولية أو أساسية. وإذا كان علم النفس المعرفي قد أهمل في بداياته فحص تأ 6على 

على معالجة المعلومات، بالنظر إلى اعتماده على نموذج الحاسوب غير االنفعالي، فقد تدارك ذلك وتزايد 

المكونين المعرفي واالنفعالي في معالجة المعلومات. وتبين من   االهتمام بدراسة االنفعال، وبالتفاعل بين

ل أن هذا األخير يؤثر بشكل كبير في معالجة  معطيات البحث في االرتباطات بين المعرفية واالنفعا 

المعلومات لدى اإلنسان. وتأكد أيضا تأثر تخزين واسترجاع المعلومات بالحالة االنفعالية، فعلى سبيل  

مزاج السلبي إلى تراجع أداء الذاكرة العاملة. وتكمن أهمية هذه المعطيات في أنها تسلط المثال يؤدي ال

مجموعة من السيرورات الذهنية األساسية. وبذلك، يبدو أن تحليل كيفية   الضوء على دور االنفعال في

المعلومات. وقد مناولة النظام المعرفي للمعلومات ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار الشحنة االنفعالية لهذه 

تدخل في  ية للمثيرات تأظهرت المعطيات المستقاة من دراسات مختلفة أن القيمة االنفعالية أو الشدة االنفعال

 استرجاعها. 
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