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  چكيده
 بر خلقي القا، با هدف بررسي تأثير يخلقي هماهنگ هينظر چارچوب در حاضر پژوهش

دانشجوي  30 ربراي اين منظو. انجام گرفت بهنجار كنندگان زن يادآوري شركت حافظه سوگيري
 زيتبري فن مجتمعاز ) نفري براي آزمايش 10نفر براي گروه كنترل، دو گروه  10: شامل(زن 

اي با  دقيقه 10هاي  القاي خلق با نمايش فيلم پس از انتخاب نمونه پژوهشي و .انتخاب شدند
به هر مضامين شاد و غمگين به دو گروه آزمايشي، واژگان مربوط به تكليف كامپيوتري حافظه 

و بعد از آن آزمون كامپيوتري حافظه  يسرگذشت حافظه فيتكلسپس، ابتدا . سه گروه ارائه شد
تحليل واريانس  از پژوهش، نيا جينتا ليتحلو  هيتجز منظور به. توسط گروهها، اجرا شد

 در يادآوري خاطرات منفي نتايج نشان داد كه .شد استفادهيكراهه، و آزمون تعقيبي توكي 
)F=120/41(، خاطرات مثبت )F=78/57(، لغات منفي )F=320/33(،  و لغات مثبت
)F=448/29(، از آزمون تعقيبي توكي براي مقايسه دو . گروهها وجود داردداري بين اتفاوت معن

نشان داد در گروه خلق مثبت، خاطرات و لغات مثبت و در گروه   به دو گروهها استفاده شد كه
همچنين، گروه كنترل در . نفي بيشتري يادآوري شده استخلق منفي، خاطرات و لغات م

يادآوري خاطرات و لغات مثبت بهتر از گروه خلق منفي عمل كرده و يادآوري خاطرات و لغات 
 از مطالعه، اين هاي يافته). P<0/001( است بوده مثبت خلق گروه از بيشتر عادي گروه در منفي
خاطرات  يادآوري بر تسهيلي اثر تواند مي مسلط لقخ يعني .كند مي حمايت خلق هماهنگي نظريه

 معلوم، "عاطفه تأخر -تقدم" معضل شدن روشن همچنين در راستاي. باشد داشته)حافظه(و لغات 
 . دستكاري كرد رايادآوري  حافظه توان يم خلقي دستكار باكه  شد
  :هاي كليديهاژو

  زنان حافظه يادآوري، سرگذشتي، حافظه سوگيري حافظه، ،)خلق مثبت، خلق منفي( القاي خلق
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  مقدمه
 پردازش در حافظهي ريسوگ كه است نيا بر اعتقادي شناختي ها هينظر همه در
ي برا، يريسوگ. كندي مي بازي جانيه اختالالت تداوم و جاديا در يمهم نقش اطالعات

 به رودي م كاره بي ريگ ميتصم جهت در ها تياولو نظامدار رجحان هرگونه فيتوص
ي جانيهي معاني دارا اطالعات انتخاب عدم اي و انتخاب كه ها تياولو از دسته آن ژهيو
ي حسي ها درونداده .)1385، نشاطدوستو  يضيعر مهرطلب( دهد يم قرار ريتأث تحت را
 قرار ريثأت تحت آنها با متوأ مرتبط جاناتيه توسط شوند،ي م تجربه روزمرهي زندگ در كه
 بر تصوري نيبالي شناس روان وي كيكولوژيانوروس مختلفي ها دگاهيد اساس بر .رنديگ يم
 بهتر عبارت به .شوند يم يادآوري يخنث اطالعات از بهتري جانيه اطالعات كه است نيا

 حافظه وي ضمن و حيصر حافظه كاركرد بري خلق طيشرا كه است شده داده نشان
ي ها محرك به بتنسي جانيه حافظه شيافزا .است رگذاريثأتي ادآوري وي بازشناس
 به، )2003توني و همكاران، ( است شده اثبات جمالت و ريتصاو لغات، ليقب از مختلف

ي محتوا بايي ها محركي بازشناس وي ادآوري شيافزا باعث افسرده خلق كهي نحو
 بهتري بازشناس وي ادآوري باعث اضطراب، رينظي خلق حاالت و مگين،غ و وار افسرده
از طرفي،  ).1999برادلي و همكاران، ( باشند يم كننده ديتهدي محتوا بايي ها محرك
 ليدل و شوند يم تيتثب شتريب حافظه دري جانيه اطالعات كه است شده مشخص امروزه

 ).2000آدلفز و همكاران، ( است حافظه وي جانيهي ها پردازش در گداليآم نقش هم آن
 شدت به ،يجانيه اطالعاتي رمزگذار خالل در گداليآم كه اند داده نشان قاتيتحق
 مدار با سازوكارها،ي برخ قيطر از گداليآم ).2006سادوك و همكاران، ( شود يم ريدرگ
 چند هر كند؛ يم فايا راي بارز نقش حافظه تيتثب در و نموده تعاملي انيمي جگاهيگ لوب
 داشتهي بارز نقش پوكامپيه -گداليآم تعامل كه است نيا بر تصور حافظه تيتثب در
 زيحاي تعامل مدار نيا زين مدت كوتاهي ها حافظه در كه نيا اما ،)1999 ،1ليكاه( اشدب

 و نشده مشخص باشند، ريدرگ يگريدي نوروني ها ستميس كه نيا اي باشد نقش و تياهم
 به( باور. )2001و همكاران،  2به نقل از تابرت( دارد وجودي متعدد مباحث و ها چالش
 بهي تداع شبكه در جانيه هر كه است معتقد )2003 ،5ريوان و 4پراكتر ،3يليه از نقل

                                                           
1- Kahill 
2- Tabert  
3- Healy 
4- Practer  
5- Vanir 
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 گره هر شدن فعال. گردد يم مرتبط شبكه در موجودي ها ييبازنما گره كي صورت
 نفع بهي يرسوگ جهينت در و خلق با هماهنگ مواد بهي دسترس شيافزا باعثي جانيه

   .گردد يم خلق با هماهنگ اطالعات پردازش
. باشد يم حافظه در ها داده پردازش اطالعات،ي جانيه شپرداز مهمي ها جنبه از

ي بند ميتقس است بودهي اديزي ها پژوهش محوركه  رياخي ها يبند ميتقس ازي كي
 حافظه روزمره عيوقا و اطالعاتي برا حافظه. باشد يمي ضمن و حيصر نوع دو به حافظه

 به و مينام يم حافظه عنوان تحت معموال ما كهي زيچ. شود يم دهينام )ياخبار( يانيب
 و انويپ نواختن مثل. نديگوي انيب ريغ حافظه را روزمره عيوقا از ريغيي زهايچ ادآوردني

 خاطرات .اند يدسترس بلقا ارانهيهوشي ادآوري قيطر ازي انيب حافظه خاطرات عموما
 دارد نام زين حيصر حافظه است ارانهيهوش يها تالش ةجينت كه اريهوش اي يانيب
ي ادآوري وي بازشناس مثليي ها آزمون قيطر از حافظه نيا. )2000سادوك، و 1سادوك(

 و گراف توسط بار نياولي براي منض حافظه اصطالح. )1999 گروم،( شود يم دهيسنج
 توجه، همچوني شناختي ندهايفرا ،ينظر لحاظ از .شد برده كاره ب 1985 سال در شاختر
ي همراه بدون اي و عاطفه نيكمتر به كه دنباش قادري ستيبا ،يفراموش وي بازشناس
ي براي ا ژهيوي عاطفي معنا شده پردازش مواد كهي طور به رنديپذ صورت عاطفه
   مشخص و مطرح دگاهيد دو حافظهي ريسوگ دهيپدي سربر در .باشد نداشتهي شخص

 وجودي ا طرحواره پردازش ازي ناش را حافظهي ريسوگي شناخت پردازان هينظر :باشد يم
 ـةينظر طرفداران مقابل در و ،است كب هينظر از متأثركه  دانند يمي منفي شناخت گوال

 در خلق نقش و خلقي پردازش وي ليتسه راتيتأث ازي ناش را آن كهي عاطف ليتسه
 در شناسان روان و پردازان هينظر ).1376، لويعل محمود( دانند يم حافظهي ريسوگ

 و خلق ريمتغي ليتسه نقش به حافظهي ريسوگ ژهيو به و حافظه و شناخت اختالل
 ،2نزيواتك( است شده مشهوري عاطف ليتسه عنوان به كهي مفهوم .اند كرده توجه عاطفه

 هينظر نيچند .باشد يم 6ونكيزا هينظر ريتأث تحت، )1992 ،5فولر و 4امسونيليو ،3توسيم
 آمده وجود به خاص طور بهي جانيه اختالالت كل دري روان اختاللي برانيز  هينظر

                                                           
1-Sadock 
2- Vatkinz 
3- Mitus 
4- Williamson 
5- Fuller 
6- Zayonk 
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ي ها نديفرآ بر خلق راتيتأث كهمي كند  مطرح) 1981( باور يتداع شبكه هينظر .است
 صورت به مدت دراز حافظهي تداع هكشب جامع هينظر قالب در تواني م راي شناخت

 خلق در ما كهي زمان در كه كندي م فرض نيچني تداع شبكه هينظر .نمود انيب منسجم
ي روشن و وضوح با را رخداد آن م،يهست خدادر كي كردن تجربه زمان خلق مشابه

 كه يزمان با سهيمقا در را خلق آن به مربوطي رخدادها و ميآوري م خاطر بهي شتريب
ي م دهينام خلق باي هماهنگ اثر فرض نيا .ميريگي م ادي بهتر ميندار قرار خلق درآن
 جانيه ره كه كندي م فرض نيچن ،يتداع شبكه كرديرو :ديگوي م 1981 باور .شود

 واسطه به زين آن گريدي ها جنبه ازي اريبس كه دارد حافظه در گره كي مشخص
 نيهمچني جانيه گره كي شدن فعال. دارند ونديپ جانيه آن بهي ونديپي نشانگرها

 خود نيا و شودي م شتنيخو به مربوطي ا حافظه ساختار دري ساز فعال گسترش سبب
 فعال نيبنابرا شود،ي م رخدادهي ها گره آن در آستانه تحت  جانيه نشيآفر باعث
 خاطرات بري اثرگذار جهينت در و جانيه آن نگهداشتني باق فعال باعث غم گره شدن
ي ها طرحواره هينظر ).1382 ،يفت از نقل به؛ 1981 باور،( شودي مي بعد شدهي ابيباز

ي م رهيذخ آن دريي معناي هايي بازنما كه استي فرض ساختار كي طرحواره :يشناخت
 پردازشي ابيباز و رهيذخ ،يده سازمان ،يرمزگردان انتخاب، ها، طرحواره نيبنابرا .شوند

 طرحواره وجه دو ).1382 ،يفت از نقل به ،1997 امز،يليو( كنندي م تيهدا را اطالعات
 .ها طرحوارهي محتوا و ساختار :از عبارتند كه داردي ا ژهيو تياهمي شناخت هينظري برا

 ستميس در اطالعات افتني سازمان نحوه از است عبارت ساختار نگرام،يا فيتعر طبق
 نحوه .استي شناخت سازمان در شده رهيذخي ها گزاره طرحوارهي محتوا وي شناخت
 حافظه ديتول بر كه است حافظه ساختار ازي ا جنبه حافظه، دري نمعا به دنيبخش ساختار

 گريكدي از ها طرحوارهي ساختار زيتما وجه كي ).1382 ،يفت( گذارد يم اثري جانيه
 كي عناصر كه يزمان. سازند يم را طرحواره كه استي عناصري  دگيتن هم در درجه

 .دشوي م مسلط فرد اطالعات پردازش نظام بر طرحواره آن باشند، دهيتن هم در طرحواره
ي بعد ريتفس به خود نوبه به ،بوده اطالعات پردازش محصول ها طرحوارهي محتوا
   ).1382 ،يفت از نقل به( شوند يم منجري زندگ ربتجا

 تحتي شناخت شناسان روان ازي اريبس چه اگر« كه كند يم انيب ،)2000( زنكيآ
 شناخت و جانيه نيب رابطهي سربر از اطالعات پردازش وي وتريكامپي ساز هيشب ريتأث

 و شناخت هرابطرد مو در قاتيتحق تعدادي منف نگرش نيا رغمي عل اما كردند، غفلت
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 :ديگرد اتينظر از دسته سهي ريگ شكل به منجر كه است شيافزا حال در جانيه
 عاطفه بودني شناخت پس )1971( بك ،)1966( الزاروس ،)1964( شاختر چوني افراد
 بري جار و مسلط عاطفه پردازش ريتأث بر دوم گروه كهي حال در اند، كرده مطرح را

 ).1376، لويعل ترجمه ،1988 نيبرو از نقل به( داشتند ديتأكي شناختي ها پردازش
ي عيطب راتييتغ و )1981لر،يتا و ليسديت مثال عنوان به( خلقي القا نهيزم در مطالعات

 احتمال اندكه داده نشان )1982 ل،يسديت و كالرك( يبستر مارانيب در افسرده خلق
 از نقل به( ابدي يم رييتغي خلق راتييتغ با نديناخوشا اي و نديخوشا خاطراتي ادآوري
 معنادار و مهم اثرات ها يسربر و ها شيآزما نيا اغلب خالصه طور به .)1997 ل،يسديت

 خلق ريمتغ كه شود يم مشاهده بيترت نيبدد ان داده نشان ها يآزمودن حافظه بر را خلق
 بر )1997(تيسيدل  .دارد معنادار راتيتأثي شناخت رواني كاركردها ازي عيوس طبقه بر
 توان يم كه گرفت جهينت بهنجاري ها يآزمودن در خلقي القاي ها شيآزما ساسا

 پردازش نديفرآ بري خلق حالت موقت اثرات عنوان به راي افسردگي شناختي هاي ريسوگ
 و نديخوشا خاطراتي ادآوري اند داده نشان نيهمچن و كردي ساز مفهوم اطالعات
نيز  )1385( دوست نشاط ،يضيعر مهرطلب. كند يم رييتغي خلق راتييتغ با نديناخوشا

 جينتا. پرداختند ها افسرده در نهان و آشكار حافظهي ها يريسوگي بررس بهي قيتحقي ط
ي ادآوري آزمون در را خلق با هماهنگي ريسوگ افسرده افراد كه داد نشان آنان قيتحق
 افسرده فرادا در نهان حافظه خلق با هماهنگي ريسوگ كهي حال در ندا داده نشان آزاد

 داده قراري نيبازب مورد را نهيزم نيا در مطالعهي س از شيب)  1986(ي بالن .نشد مشاهده
 مواد آن در كهي خلق و موادي عاطف بار نيب كه است بهتري زماني ادآورياست  دهيد و

 و دلسيتي( مطالعات ازي ا مجموعه در باشد داشته وجود شباهت گردند يمي ادآوري فوق
 از و نمودند جاديا را افسرده خلق و شاد خلق )1980 ،يفوگارت و لر،يتا ،همكارانش

 گذشته نديناخوشا و نديخوشا بتجار به مربوطي شخص خاطرات كه خواستند هايآزمودن
 را نديخوشا خاطرات شاد خلق در هايآزمودن كه دادند نشان آنها ندينماي ادآوري را خود

 خاطرات بيترت نيهم به و دنينماي مي ادآوري تندهس افسرده خلق در كهي زمان از شتريب
 1دلسيتي و كالرك. كنند يمي ادآوري شاد خلق از شتريب افسرده خلق در را نديناخوشا

ي ها نمونه باي انتزاعي اسام از شتريب صفات به مربوط لغات كه كنند يم استدالل) 1985(
 نيا آنها گريد افتهي .ردندگي م مربوط فردي زندگ گذشته در شاد اي افسرده خلقي واقع

                                                           
1- Teasdel 
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 آنها به نيا و گردد يم محدود زني هايآزمودن به خلق با هماهنگي ادآوري كه است
 آزمون را گذشته تجارب با فوق دهيپد ارتباط بري مبن خودشان هيفرض كه دهد يم اجازه
 اتصف به مربوط ژهيو لغات اندمر از شتريب زنان كه افتنديدر آنهاي بعد قيتحق در .كنند
 زانيم آنها، زني هايآزمودن نيب در عالوه به. برند يم كاره ب روزمره وي واقعي زندگ در را

. داشت مثبتي همبستگي خلقي هماهنگ حالت در آنهاي ادآوري زانيم با لغات از استفاده
 هيجانى بار با چهره تصاوير و يادآورى كلمات از نيز) 1387(ضيايي و اميري  پژوهش در
كه  داد نشان پژوهش اين نتايج .شد استفاده سالمند و زنان جوان از روهگ دو بين در

 با زنان سالمند به ياد  مقايسه در را بيشترى مثبت تصاوير و منفى كلمات جوان زنان
آورند و زنان سالمند تعداد بيشتري كلمه مثبت و چهره منفي را در مقايسه با مردان  مي

حافظه  مطرح مي كند كه حساسيت آزمونهاي) 1383(فرهنگي . سالمند به ياد مي آورند
      عامل جنسيت كه مي دهد نشان اطالعات پردازش اوليه به مراحل نسبت ضمني

در ايران مطالعات اندكي . باشد كرده اطالعات دخالت پردازش اوليه مراحل در تواند مي
اندك و متناقضي از به مقايسه عملكرد حافظه زنان و مردان بهنجار پرداخته اند و نتايج 

ي خلقي هماهنگ هينظر چارچوب در حاضر پژوهشبنابراين، . اين مطالعات در دست است
     ها يآزمودن آشكار حافظه بر را خود ژهيوي پردازش اثراتي جار خلق استي مدع كه
 بر هماهنگ اثرات مي تواند خلقي القا ايآ كند مشخص كه است آني پ در، گذارد يم

  ؟ نه اي گذاردب بهنجار شركت كنندگان زن حافظه يرو رد را خود

 روش
 مستقل ريمتغ ريتأثي بررس آن هدف است كه يتجرب مهيني قيتحق حاضر، قيتحق

 انيدانشجو را حاضر پژوهشي آمار جامعه. باشد يم )حافظه( وابسته ريمتغ بر )خلق يالقا(
 دانشجو 30شامل  حاضر پژوهشي آمار نمونه. دادند مي ليتشك زيتبري فن مجتمعزن 
و  شدند انتخاب دسترس دربا كمك مصاحبه باليني و با كمك نمونه گيري  كه بودند

 ابتدا كه بود صورت نيبد انتخاب وهيش .سپس به طور تصادفي به سه گروه منتسب شدند
 گروه و مثبت خلقي القاي ها گروه سپس و انتخاب )نفر10( يمنف خلق گروه القاي

گيري عملكرد  در پژوهش حاضر براي اندازه .برگزيده شدندي زهمتاسا قيطر از كنترل
  .استفاده شد يسرگذشت حافظهبازشناسي كامپيوتري لغات و  فيلاتكحافظه از 
 هانت وي ند يعاطف واژگان فهرست از اقتباس با :حافظه يوتريكامپ فيتكل

 كه صورت نيبد .شد جادياي خنث و مثبت ،يمنفي عاطف بار واژگان ازي فهرست )1992(
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 20 وي منفي عاطف بار با واژه20مثبت،ي عاطف بار با واژه 20يدارا( ييتا 60فهرست كي
 بعد .شد هئاراشركت كنندگان  به وتريكامپ توسط و شده ساخته )يخنثي عاطفبار  با واژه
 گروه ،يمنف خلقي القا گروه مثبت، خلقي القا گروه( گروه سه هر به، ها واژه ارائه از

 هئارا قهيدق 5 مدت بهي پرت حواس فيتكل كليف حافظه سرگذشتي به عنوان، ت)كنترل
 به كه رايي ها واژه كهشد  خواسته هاي آزمودن از سپس شود، حذفي ذهن مرور اثر تاشد 
 كهي طور. شدندي گذار نمره ها واژه ،يعاطف بار اساس بر. سنديبنو كاغذي رو دارند خاطر

  .گرفت تعلق نمره كي واژه هر به
 ارائه واژگان در تكليف كامپيوتري حافظه، ازبعد  :يسرگذشت حافظه فيكلت

 كسالي به مربوط خاطره 6، قهيدق 5 عرض در كهشد  خواسته ها يآزمودن از بالفاصله
 اندازه را سرگذشتي حافظهي ريسوگ نكهيا ضمن فيتكل نيا .خاطرآورند به را خود گذشته

 نياپا در. داشت را حافظه يوتريكامپ فيتكلي براي پرت حواس فيتكل حكمرفت، گي م
  .شد نييتع مستقل ارزيابي توسط خاطراتي عاطف بار

  
   اجرا شيوه

پس از انتخاب نمونه پژوهشي و تعيين گروهها، ابتدا به يك گروه جهت القاي 
اي با مضمون شاد نمايش داده شد و سپس به گروهي ديگر فيلم  دقيقه 10خلق، فيلمي

 ،خلقي القا ازبعد . با مضمون غمگين از زلزله بم نمايش داده شداي ديگري  دقيقه 10
 منظور به .ابتدا تكليف حافظه سرگذشتي و بعد از آن، آزمون كامپيوتري حافظه انجام شد

 جداول ازي فيتوص آمار بخش در پژوهش، نيا جينتا ليتحلو  هيتجز و ها دادهي سربر
و ) انوآ(يكراهه  انسيوار ليتحل ازي باطاستن آمار بخش در و اريمع انحراف و نيانگيم

  .شد استفادهآزمون تعقيبي توكي 
 از ز،ين قيتحق نيا در است مناسب طرح كي انتخاب مستلزم شيآزما هري اجرا

ي  نگاره .شد انتخاب منظور نيا به نابرابر كنترل طرح ،يشيآزما مهيني ها طرح انواع
  : بود ريز شكل به پژوهشي شيآزما طرح

  
  )اندازه گيري..* ().......القاي خلق مثبت( X.... )...واژه آزمون كامپيوتري حافظه 60ارائه ( 1 شيزماآگروه 
  )اندازه گيري.......* ()...القاي خلق منفي( X... )....واژه آزمون كامپيوتري حافظه 60ارائه ( 2 شيآزماگروه 
  )اندازه گيري...........* (......بدون القاي خلق  .....).......آزمون كامپيوتري حافظه واژه 60ارائه ( كنترلگروه 
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  يافته ها
دانشجوي زن با  30) يادآوري خاطرات و لغات(در اين تحقيق، عملكرد حافظه 

سال پس از القاي خلق مورد مطالعه قرار  7/3و انحراف استاندارد  43/19ميانگين سني 
ژوهش به تفكيك گروهها آورده توصيف متغيرهاي مورد مطالعه در پ) 1(در جدول. گرفت

  :شده است
  

  1جدول
  آماره هاي توصيفي نمرات خاطرات و لغات منفي، مثبت، و خنثي به تفكيك گروههاي مورد مطالعه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

با توجه به نتايج مندرج در جدول در گروه خلق مثبت؛ ميانگين و انحراف معيار  
، و 3/5 ±48/0، لغات منفي 2/5 ±79/0، خاطرات مثبت 7/0 ±67/0خاطرات منفي 

؛ ميانگين خاطرات منفي )كنترل(در گروه خلق خنثي . مي باشد 5/8 ±53/0لغات مثبت 
، و لغات 2/2 ±63/0، لغات منفي 9/1 ±74/0، و ميانگين خاطرات مثبت 7/1 48/0±

، 5/4 ±53/0در گروه خلق منفي؛ ميانگين خاطرات منفي . مي باشد 30/2 ±67/0مثبت 

 تعداد انحراف استاندارد ميانگين گروه متغيرها 
 10 67/0 70/0 خلق مثبت خاطرات منفي

 10 48/0 70/1  خلق خنثي
  10 52/0 50/4  خلق منفي

  30 72/1 30/2  كل  
 10 78/0 20/5 خلق مثبت خاطرات مثبت

 10 73/0 90/1  خلق خنثي

  10 87/0 90/0  خلق منفي
  30 02/2 66/2  كل 

 10 48/0 30/5 خلق مثبت لغات منفي
 10 63/0 20/2  خلق خنثي

  10 52/0 40/8  خلق منفي  
  30 63/2 30/5  كل  

 10 53/0 50/8 خلق مثبت لغات مثبت
 10 67/0 30/2  ق خنثيخل  

  10 57/0 10/1  خلق منفي  
  30 35/3 97/3  كل  
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به  10/1 ±57/0، و لغات مثبت 40/8 ±52/0، لغات منفي 9/0 ±87/0خاطرات مثبت 
همچنين، در كل شركت كنندگان؛ ميانگين و انحراف استاندارد خاطرات منفي . دست آمد

، و لغات مثبت 30/5 ±63/2، لغات منفي 66/2 ±02/2، خاطرات مثبت 30/2 72/1±
  . بود 97/3 35/3±

پس از القاي خلق، ميزان يادآوري خاطرات و لغات منفي و مثبت سنجش و 
ه ميانگين گروهها، پس از بررسي مفروضه ها، از تحليل واريانس براي مقايس. ارزيابي شد

هاي تحليل واريانس يكراهه، مفروضه تجانس  يكي از مفروضه. يكراهه استفاده شد
  :آورده شده است) 2( ها است كه نتايج بررسي اين مفروضه در جدولواريانس

  
  

 هابررسي مفروضه تجانس واريانس -2جدول 
    
      

  
  
  
  
  

  

هاي خاطرات شود كه تجانس واريانسمشاهده مي) 2( بر اساس نتايج جدول
معنادار ) 05/0= آلفا(درصد  95 منفي، خاطرات مثبت، و خاطرات خنثي در سطح اطمينان

باشند و لذا اين مفروضه برقرار است و گروهها به لحاظ واريانس نمرات همگن نمي
  .هستند

سطح معني داريdf1df2آماره لون 
 372/0 27 2 025/1خاطرات منفي

 660/0 27 2 422/0خاطرات مثبت

  830/0  27  2  19/0  لغات منفي
 345/0 27 2 10/1 لغات مثبت
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 نتايج تحليل واريانس يكراهه - 3جدول 

  
بر اساس . نتايج تجزيه و تحليل واريانس يكراهه آورده شده است 3در جدول   

               خاطرات مثبت ،)F=120/41( هاي خاطرات منفي در مولفه نتايج مندرج، چون
)F=78/57(، لغات منفي )F=320/33( و لغات مثبت ،)F=448/29(داري ، سطح معني 

داري  يعني تفاوت معني. شود مي رد بنابراين فرض صفركمتر است،  01/0از  Fآزمون 
گروه كنترل، القاي خلق منفي و القاي خلق مثبت در بيان خاطرات منفي و بين ميانگين 

ن منشأ تفاوت در گروهها از آزمون تعقيبي توكي براي براي پيدا كرد. مثبت وجود دارد
  :آورده شده است) 4(نتايج اين آزمون در جدول . مقايسه دو به دو گروهها استفاده شد

  
  نتايج آزمون تعقيبي توكي -4جدول 

 تفاوت گروه (J) گروه  (I) متغير وابسته
 (I-J) ميانگينها

  خطاي
 استاندارد ميانگين

  سطح
 معني داري

 001/0 254/0*-1خلق خنثيخلق مثبترات منفيخاط
 000/0 254/0*-8/2خلق منفيخلق خنثي 
 000/0 254/0*8/3خلق مثبتخلق منفي 

 000/0 359/0*3/3خلق خنثيخلق مثبتخاطرات مثبت
 025/0 359/0*1خلق منفيخنثي 
 000/0 359/0*-3/4خلق مثبتخلق منفي 

 000/0 245/0*1/3لق خنثيخخلق مثبتلغات منفي
 000/0 245/0*-2/6خلق منفيخلق خنثي 
 000/0 245/0*1/3خلق مثبتخلق منفي 

 000/0 265/0 *2/6خلق خنثيخلق مثبتلغات مثبت
 000/0 265/0*2/1خلق منفيخنثي 
  000/0  265/0 *-4/7 خلق مثبت خلق منفي 

سطح معناداري مقدارFميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذورات 
 خاطرات منفي          بين گروهها

  درون گروهها 
  كل   

6/77 
7/8  
3/86 

2 
27  
29 

8/38  
322/0  

 
41/120000/0 

 خاطرات مثبت        بين گروهها
  درون گروهها 

  كل   

27/101 
4/17  
67/118 

2 
27  
29 

63/50  
644/0  

 
57/78 000/0 

 لغات منفي            بين گروهها
  درون گروهها 

  كل   

2/192 
1/8  
3/200 

2 
27  
29 

10/96  
30/0  

 
33/320000/0 

 لغات مثبت            بين گروهها
  درون گروهها 

  كل   

47/315 
50/9  
97/324 

2 
27  
29 

73/157  
352/0  

 
29/448000/0 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  تأثير القاي خلق بر سوگيري حافظه در زنان
   

 

135

خلق مثبت، خاطرات و لغات مثبت و نشان مي دهد كه در گروه  )4( نتايج جدول
همچنين گروه . در گروه خلق منفي، خاطرات و لغات منفي بيشتري يادآوري شده است

 در يادآوري خاطرات و لغات مثبت بهتر از گروه خلق منفي عمل) كنترل(خلق عادي 
كرده اند و يادآوري خاطرات و لغات منفي در گروه عادي بيشتر از گروه خلق مثبت بوده 

  ).P<0/001(است 
 

  بحث و تفسير
 گروه. دارد ريثأتدر زنان  حافظهي ريسوگ بر خلقي القا بر اساس نتايج اين مطالعه،

 .به ياد آوردند راي شتريبي منفو لغات  خاطرات گريد گروه دو با سهيمقا دري منف خلق
 راي شتريب مثبت و لغات خاطرات گريد گروه دو با سهيمقا در مثبت خلق گروه همچنين،

در مقايسه نتايج حاصل با نتايج پژوهش هاي پيشين، مالحظه مي گردد  .به خاطر آوردند
 و ، رفيعي نيا)2000(الرسن  و كه نتايج به دست آمده از اين پژوهش با نتايج؛ زلنسكي

؛ 1986( ، ولتن)1997؛ به نقل از تيسيدل، 1982(تيسيدل و  ، كالرك)2008(همكاران 
 محمودعليلو و ،)1999( همكاران وي برادل ،)1981(باور  ،)1986 ،بالنيبه نقل از 

  . ، همخواني دارد)1385(، مهر طلب، عريضي و نشاط دوست )1373(عشايري 
 بر خلق راتيتأثكند  مي مطرحكه ) 1981(باور يتداع شبكه هينظرها با  اين يافته

 به مدت دراز ظهحافي تداع هكشب جامع هينظر قالب در توان يمرا  يشناختي ندهايفرآ
ي تداع شبكه كرديرو) 1981( باوربنابه  .، همخوان هستندنمود انيب منسجم صورت
 ساختار دري ساز فعال گسترش سببي جانيه گره كي شدن فعالكه  كند يم مطرح
 در آستانه تحت جانيه نشيآفر باعث خود نيا و شود يم شتنيخو به مربوطي ا حافظه

 آن نگهداشتني باق فعال باعث غم گره شدن فعال نينابراب. شود يم رخدادهي ها گره آن
  ).1981باور،( شودي مي بعد شدهي ابيباز خاطرات بري اثرگذار جهينت در و جانيه

ي عملكردهابر  عاطفه، و خلق دهند يم نشان كه دارند وجودزيادي  قاتيتحق
 دهند يم رارق خودي پردازش اثرات سلطه تحت را آنها، اشتهاثر  گذ يادراك وي شناخت

 تا حداقل ها افتهي نيا همه رسد يم نظر به ).1373، يريعشا و لويمحمودعل ؛1981 باور،(
 و »يشناخت پس« يمدع كه رنديگ يم قراري شناختي افراط دگاهيد با تقابل دري ا اندازه
اين  به ،)1385( دوست نشاط ،يضيعر مهرطلب، .هستند خلق و عاطفه بودني انفعال

 نديفرا دري ريسوگ كه است نيا بر اعتقادي شناختي ها هينظر ةهم دركه  نتيجه رسيدند
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 وي برادل .دارد يجانيهي ها اختالل تداوم و جاديا دري مهم نقش اطالعات پردازش
 افراد در آشكار حافظه خلق با هماهنگي ريسوگ بري مبني شواهد به )1995( همكاران
 ؛1988( همكاران و امزيليو هينظر با ها پژوهش نيا جيانت چه اگر .افتندي دست افسرده
 با هماهنگ اطالعات نفع به افسرده افراد آشكاري  حافظهي ريسوگ مورد در )1997
 هينظر نياي ها ينيب شيپ با ها پژوهش ازي گريد گروه جينتا اما است، همخوان خلق،

جار استفاده هاي زن بهن در مطالعة حاضر، با توجه به اينكه از آزمودني .نداردي هماهنگ
شد كه در آنها به صورت آزمايشي خلق مثبت يا منفي القا گشته است، بنابراين، تفاوت 

توان به حساب متغير خلق القا شده  ديده شده در يادآوري خاطرات منفي و مثبت را مي
 هايشان  ها در يادآوري به عبارت ديگر خلق القا شده عامل اصلي تفاوت گروه. گذاشت

   يعني خلق مسلط . كند ها از نظريه هماهنگي خلق حمايت مي اين يافته لذا. باشد مي
. مي تواند اثر تسهيلي بر يادآوري خاطرات و لغات و به عبارت ديگر حافظه داشته باشد

اين نظريه به نوعي در نقطه مقابل ديدگاه پردازش طرحواره اي قرار مي گيرد كه بيان 
هاي ديده شده  ي از قبل موجود مسؤول سوگيريا كند ساختارهاي شناختي و حافظه مي

باشد ولي ديدگاه هماهنگي خلق از نظريه تسهيل عاطفي مبني  بر پردازش اطالعات مي
همخوان با اين . كند بر تاثير قابل مالحظه خلق جاري بر پردازش اطالعات حمايت مي

 ارزيابي و يمتعدد، نگهدار مطالعات اساس معتقد است كه بر) 1383(مطالعه، فرهنگي 
  البته طبق . برد مي اطالعات سود انتقال يا سازي تسهيل فرايند از ضمني در حافظه

 مورد بيشتر زنان نسبت به مردان در سازي تسهيل ، فرايند)1383(هاي فرهنگي  يافته
در اين آزمايش ديده شد كه فرآيند تسهيل سازي براي زنان نيز . گيرد مي قرار استفاده

 به ايرانى فرهنگ در زنان كنند كه مطرح مي )1387(ايي و اميري ضي .صادق است
 هيجانى بار با هاى و چهره خانواده تنشهاى كاهش به منظور مثبت كالم به عنوان مادر،

 گذاراثر هيجانى موارد يادآورى در نقشها اين دهند كه مى نشان بيشترى توجه منفى
 فرهنگى و انتظارات فرهنگ، زا تأثير بى سن؛ افزيش با است و افزايش هيجانى

 يادآورى در تفاوت و اثر كه اين مى رسد نظر به ديگر طرف از .نيست اجتماعى نقشهاى
  .باشد جنس به وابسته بااليى به ميزان منفى و مثبت كلمات و چهره
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  پيشنهادها
 روش نيا با تاآگاهي داد كه  افراد به تواني م، قيتحق نيابا توجه به يافته هاي   -

 آنان خلق باي هماهنگ وي يهمسو به مربوط كه را شيخو حافظه اختالالتي خبر
 .دنبخش بهبودشناسايي و  باشدي م
 حافظهي ريسوگ كه است نيا بر اعتقادي شناختي ها هينظر با توجه به اينكه طبق  -

     . دارد يجانيه اختالالت تداوم و جاديا در يمهم نقش اطالعات پردازش در
د درمان اختالالت هيجاني، با دادن بازخوردهاي مكرر درباره نحوه توان در رون مي

اطالعات به فرد داراي اختالل، بيمار را بطور فعال در روند درمان  پردازش
 .مشاركت داد و نقش مهم وي را در تسريع درمان يادآور شد

نيز قرار  PTSDنتايج چنين مطالعاتي مي تواند در خدمت درمان اختالالتي نظير   -
بدين گونه كه با القاي خلق مثبت از بروز خاطرات منفي در افراد جلوگيري . گيرد
 .كرد

  
  محدوديت ها

احتياط در تعميم نتايج به مردان به خاطر اينكه پژوهش تنها بر روي زنان صورت  -
 . گرفته است

احتياط در تعميم نتايج به ساير گروههاي سني به خاطر اينكه پژوهش تنها بر روي  -
  . وان صورت گرفته استزنان ج
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