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٢٧٥

  هاي تابو و سوگيري هيجاني در حافظه فوريسازوكار رمزگذاري كلمه
  

      ∗∗∗∗∗∗∗∗صديقه جعفري، ∗∗∗∗دكتر سيده منور يزدي
  
 خالصه

هدف از پژوهش . حافظه شامل فراگيري، رمزگذاري اّطالعات، ذخيره سازي و بازيابي است
توان  ين زمينه ميدر ا. حاضر بررسي رابطه بين حافظه فوري و هيجان متّصل به واژه تابو است

در نظرية مرجع گزيني؛ معني كلمه، . هاي اولويت مرجع گزيني و انگيختگي سود برداز نظريه
كند، در حالي كه نظرية انگيختگي بر سطح حساسيت فرد  عكس العمل هيجاني راه اندازي مي

ده به جاي به اين معني كه سطح حساسيت وارد ش. هاي تابو اشاره دارددر برخورد با كلمه
تواند مستقيماً آميگدال را به كار گيرد و باعث تقويت هيجان در فرايند رمزگذاري در  معني مي

  .شود آميگدال مياني 
 زن و 20با استفاده از نمونه گيري در دسترس، تعداد . روش اين پژوهش آزمايشي است

ادل سازي شرايط با تع.  سال در اين طرح آزمايشي شركت كردند23مرد با ميانگين سّني 
 كلمه در ثانيه، 1هاي تابو، معمولي و مخلوط در فاصله هاي زماني آزمايشي سه فهرست كلمه

  . گرديدها ثبت ميبه آزمودني ها ارايه شده و يادآوري كلمه
به عالوه . آورندهاي معمولي به ياد ميهاي تابو را بهتر از كلمهنتايج نشان داد افراد، كلمه

هاي هاي تابو، در دو فهرست ساده و مخلوط بهتر به ياد آورده شد و كلمهي كلمهميزان يادآور
از آن جا كه هيجان به وسيله . معمولي در فهرست مخلوط بدتر از فهرست ساده يادآوري شدند

هاي معمولي از هاي تابو نسبت به كلمهشود، كلمه تر فعال ميسريع) تابو(هاي هيجاني كلمه
ها كه شوند، بنابراين نظريه اتّصال هيجان به واژه ها و كلمه كمتري بهره مند ميزمان رمزگذاري 

  . گيرد شوند، مورد تأييد قرار مي سبب تسهيل در يادآوري مي
هاي تابو، سوگيري هيجاني، حافظه فوري، نظرية مرجع گزيني و نظرية كلمه: هاي كليديواژه

  .انگيختگي

                                         
  شناسي، دانشگاه الزهراشناسي، دانشكده روان دانشيار گروه روان ∗

  شناسي عمومي دانشگاه الزهرا  كارشناس ارشد روان ∗∗
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  مقدمه

. گويند العات، حافظه مياّط 2بيو در نهايت بازيا 1سازيذخيره گذاري، رمز، فراگيريه توانايي ب
اين مراحل به . ه فرد استحاصل توج هاي مختلف، العات از طريق حستوانايي دريافت اّط

زمان نگهداري . دهند تا اّطالعات را به رغم گذشت زمان نگهداري نمايند فرد اجازه مي
اساس زمان دريافت و ذخيره  بر حافظه از نظر باليني، .ندك اّطالعات، با نوع حافظه تغيير مي

حافظه  نوع سهبه و يا براساس فاصله زماني بين تحريك و يادآوري مجدد العات شدن اّط
حافظه چند :  مثلنزديكحافظه اخير يا ، )تكوتاه مد(رويدادهاي چند لحظه قبل :  مثلفوري

 .دشو تقسيم مي )تبلند مد(گذشته دور حوادث :  مثلدورحافظه و  )تميان مد(روز قبل 
حافظه فوري يا كوتاه مدت، توانايي فرد براي حفظ اّطالعات به مدت چند ثانيه و به ياد آوردن 

هاي جديد و قدرت حافظه اخير يا فعال يا گذر، قدرت يادگيري موضوع. مجدد فوري است
 واقع توانايي شخص براي به يادآوري مجدد آن پس از چند دقيقه، ساعت يا روز است و در

هاي پيشين و حافظه دور يا درازمدت به حافظه سال. ياد آوردن رويدادهاي روزمره است
 حافظه فوري مشكل داشته باشد، اگر. شود ها پيش اطالق مياّتفاقات تاريخي مربوط به سال

اختالل در جب موالعات سازي مناسب اّط  ناتواني در ذخيرهاست، ها اختالل در دريافت داده
العات بروز مشكل در حافظه دور به مفهوم اختالل در بازيافت اّط  در نهايت ونزديكحافظه 

  ). 1998بدلي، (ت اس
يافته   العات پرورشهاي خام بايد پردازش شوند تا به اّط العات، دادهدهي اّط براي شكل

هاي ورودي  دادهفرايندي است كه در آن  اّطالعات پردازش ي به طور كّل.تبديل شوند
العات اّط( به خروجي مطلوب ،ات منطقي يا محاسباتيطي يك سري عملي) العات خاماّط(

   .)1998بدلي،  (شوند تبديل مي) يافته پرورش
رمزگذاري يعني اّطالعات را به . اولين مرحله پردازش اّطالعات، رمزگذاري است

 اّطالعات موجود در بيرون، به صورت .ردادن كه قابل طبقه بندي در حافظه باشنديصورتي تغي
هاي روان كنند و با رمزگذاري، به شكل هاي فيزيكي و شيميايي، حواس را تحريك ميمحرّك

معموالً رمزگذاري به سه صورت بينايي، . شوند تا قابل ارايه به ذهن باشند شناختي تبديل مي
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2 retrieval 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

٢٧٧

واره هاي شناختي ايجاد طرحبا ذخيره سازي اّطالعات، . گيرد شنوايي و معنايي انجام مي
هاي ذهني براي بازنمايي دانش بوده و شامل رشته اي از ها چارچوباين طرح واره. شوند مي

). 1387استرنبرگ، (دهي شده اند شوند كه به صورت معناداري سازمان مفاهيم مرتبط به هم مي
دآوري اّطالعات هماهنگ واره انتخاب محرّك را تحت تأثير قرار داده و يافعال شدن يك طرح

هاي تابو موجب سوگيري هاي پردازش اّطالعاتي همچون كلمه. كند را از حافظه تسهيل مي
هيجان عبارت است ). 2006هدلي و مك كي، (شود  پردازشي و هيجاني مرتبط با اّطالعات مي

طبق . تواند از عناصر فيزيولوژيك، موقعيتي و شناختي تشكيل شود از حالتي عاطفي كه مي
نظريه ارزشيابي شناختي شاختر، واكنش هيجاني، از ارزشيابي شخصي از موقعيت و از سطح 

  ). 1377راتوس، (گيرد  برانگيختگي آن نشأت مي
در انسان مركز هيجاني مغز به نام آميگدال ، طي تشكيل خاطرات هيجاني با نواحي 

. ه چنين خاطراتي اختصاص دهدكند تا طنين هيجاني ماندگاري ب مربوط به حافظه تداخل مي
 در مطالعه خود مبني بر اين كه مراكز هيجاني و حافظه مغز طي تشكيل خاطرات پژوهشگران

 اثر هيجان را بر حافظه بررسي  در صدد برآمدند تا،گذارند بر يكديگر اثر مي هيجاني، متقابالً
 تر ازقوي، جانيساخت كه خاطرات تصاوير هيالعات رفتاري روشن ارزيابي اّط .نمايند

ت مغزي در هيجاني موجب افزايش فعالي شوند و خاطرات خاطرات خنثي، رمز گذاري مي
» مپ و نواحي مربوطهاگيجگاهي شامل هيپوك حافظه زود گذر بخش«آميگدال و ساختارهاي 

 بر حافظه دارد و اين به واسطه تداخل بين نواحيهيجان اثر تقويت كننده  بنابراين .شوند مي

   ).2003كن سينگر و همكارش،  (گيرد اني و حافظه در مغز صورت ميهيج
هاي تابو وارد شده به حافظه فوري مرتبط است؟ نتايج اما چگونه هيجان با كلمه

هاي مختلف در زمينه اثر هيجان بر يادآوري فوري، كه تصاوير به صورت پيوسته و پژوهش
شدند، اثر برتري تابو و  ارايه مي) وليهاي تابو و معمكلمه(سريع از يك فهرست مخلوط 

دهد؛ به عبارت ديگر  هاي هيجاني را نشان ميفراموشي پيش گستر و پس گستر براي محرّك
و يادآوري ) اثر برتري تابو(شوند  هاي معمولي يادآوري ميهاي تابو بهتر از كلمهكلمه
مك ) (اثر فراموشي(شود  ميهاي قبل و بعد از كلمه تابو ضعيف هاي معمولي براي كلمه كلمه

  ). 2004كي و همكاران، 
در . هدف از پژوهش حاضر رابطه بين حافظه فوري و هيجان متّصل به واژه تابو است

  . هاي انگيختگي و اولويت مرجع گزيني سود بردتوان از نظريه اين زمينه مي
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.  فوري داردبر اساس نظرية انگيختگي، برتري تابو يك اثر تسهيل كننده در يادآوري
شوند و  درون دادهاي سطح پايين حسي مستقيماً در سيستم واكنش هيجاني درگير مي

برانگيختگي هيجاني، آزادسازي نروترانسميترها يا هورمون هاي درون ريز اپي نفرين و 
كه در سطح آستانه (كنند و اين امر به ثبت رويدادهاي هيجاني  كورتيزول را راه اندازي مي

فرايند رمزگذاري در آميگدال مياني باعث تحكيم هيجان در . نمايد  حافظه كمك ميدر) هستند
تواند بدون دخالت ساير  شود، به نحوي كه مغز مي اي از مغز به نام هيپوكامپ ميناحيه

هاي تابو زماني كلمه. رويدادهاي اطراف يا عوامل محرّك به حداكثر قدرت حافظه دست يابد
شوند، مستعد سركوبي نيستند و به صورت شاخص ناهشيار،  جاني ارايه ميكه در حد آستانه هي

كهيل و مك (شوند  كنند و سبب تحريك مي فعاليت سيستم عصب سمپاتيك را تسهيل مي
  ). 2003؛ هريس و همكاران، 2004؛ مك كي و همكاران، 1998گاف، 

ه اي از زمينه هاي نظرية مرجع گزيني نيز مشابه نظرية انگيختگي در مقابل طيف گسترد
هاي ها به تشكيل اتّصالدر اين نظريه يادآوري فهرست كلمه. رود مرتبط با هيجان به كار مي
هايي هستند كه دست كم از ها تركيبي از محرّككلمه. ها مرتبط استجديد يا تداعي بين كلمه

ع گزيني، افراد بر اساس نظرية مرج. سه جنبه معنايي، اماليي و صداشناسي تشكيل شده اند
گيرند، وقتي افراد براي اولين بار يك كلمه تابو را فرا  ها را از راه ارتباط با محتوا به كار ميكلمه
گيرد  گيرند، يك ارتباط فوري بين معني كلمه و سيستم توليد عكس العمل هيجاني شكل مي مي

اشناسي و اماليي كلمه و اين عكس العمل تنها مبتني بر معني كلمه و نه جنبه شنيداري، صد
تواند به متن متّصل شود و باعث يادآوري ادامه فهرست گردد؟ طبق  اما آيا كلمه تابو مي. است

ها به صورت سريع يا در فهرستي طوالني باشد كه زمان براي شكل اين نظريه وقتي ارايه كلمه
هدلي (ناپذير است ها برگشت گيري ارتباط كلمه با متن مناسب نيست، يادآوري فهرست كلمه

  ). 2004؛ مك كي وهمكاران، 2006و مك كي، 
در زمينه اثر ) 2004(و مك كي و همكاران ) 2006(هايي كه هدلي و مك كي پژوهش

توان به اثر برتري  دهند نمي هاي تابو و خنثي انجام داده اند، نشان ميهيجان بر يادآوري كلمه
هاي تابو، موجب  پرداخت و هيجان مرتبط با كلمهتابو در يادآوري، خارج از نظرية انگيختگي

افزايش توجه انتخابي، رمزگذاري معنايي و ذخيره سازي و بازيابي اين اّطالعات نسبت به 
  . شود هاي معمولي ميكلمه

به طور خالصه در نظرية مرجع گزيني؛ معني كلمه، عكس العمل هيجاني را راه اندازي 
هاي تابو اشاره يختگي بر سطح حساسيت فرد در برخورد با كلمهكند، در حالي كه نظرية انگ مي
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٢٧٩

تواند مستقيماً آميگدال را به  به اين معني كه سطح حساسيت وارد شده به جاي معني مي. دارد
هاي شود و كلمه كار گيرد و باعث تقويت هيجان در فرايند رمزگذاري در آميگدال مياني 

هدلي و مك (مل هيجاني قوي ارتباطي با آميگدال ندارند معمولي براي راه اندازي عكس الع
بنابراين با توجه به اثر هيجان بر حافظه جهت بررسي رابطه بين حافظه فوري و ). 2006كي، 

  :شوند هيجان متّصل به واژه تابو فرضيه هاي پژوهشي به صورت زير بيان مي
هاي معمولي در فهرست ساده  كلمههاي تابو بيشتر از ميزان يادآوري ميزان يادآوري كلمه-1

  .است
هاي معمولي هاي تابو در فهرست مخلوط بيشتر از ميزان يادآوري كلمه ميزان يادآوري كلمه-2

 .است
  .هاي معمولي در فهرست مخلوط كمتر از فهرست ساده است ميزان يادآوري كلمه-3

  روش
)  نفر مرد5 نفر زن و 5(فره  ن10روش پژوهش حاضر آزمايشي بوده و روي دو گروه آزمودني 

هر گروه در يكي از شرايط تابو و معمولي قرار گرفت و براي تعادل سازي اثرات . اجرا شد
مثالً .   در نظر گرفته شدAB-BAبه طور تصادفي شرايط ) B(و مخلوط ) A(فهرست ساده 

 مخلوط ها ابتدا فهرست ساده تابو و سپس فهرست نفر از آزمودني5در شرايط تابو، به 
 نفر ديگر ابتدا فهرست مخلوط و سپس فهرست ساده داده شد 5داده شد و به )  تابو-معمولي(

  . نفر هم فهرست ساده تابو و هم فهرست مخلوط را دريافت كردند10و در پايان همة 
هر . گرفتنددر اجراي آزمايش، هر يك از آزمودني ها به تنهايي مورد آزمون قرار مي

گرفت  ثانيه در معرض ديد آزمودني از طريق اساليدهاي پاورپوينت قرار مي 1كلمه به مدت 
هر كلمه در قسمت وسط صفحه با زمينه سفيد و .  ثانيه بود1/0كه فاصله بين ارايه دو كلمه 

، 70 حرفي 4هاي  ، كلمه80هاي سه حرفي هاي مشكي با فونت تيتر و رعايت سايز كلمهكلمه
ها در يك فهرست نيز از يك آزمودني نحوه ارايه كلمه. شد يه مي ارا60 حرفي 5هاي و كلمه

هاي ارايه شد به كلمه از آزمودني خواسته مي. شدبه آزمودني ديگر به صورت تصادفي انجام مي
هاي مشاهده شده را بدون ترتيب هاي فهرست، كلمهشده توجه كند و پس از اتمام ارايه كلمه

  .فيد كه در اختيارش قرار گرفته است يادداشت نمايديادآوري كند و روي يك صفحه س
 به صورت دو نحوه ارايه فهرست به صورت ساده و مخلوط 2×2طرح پژوهشي حاضر، 

  . و دو نوع كلمه به صورت تابو و معمولي است
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  ابزار
در صورتي كه . هاي معمولي و تابو تشكيل شده استابزار پژوهش از دو فهرست كلمه

هاي معمولي يا تابو باشد ساده و اگر از هر دو نوع نها از يك نوع كلمهها تفهرست كلمه
بنابراين ابزار از سه فهرست . هاي معمولي و تابو تدوين شده باشد فهرست مخلوط است كلمه
 معمولي –، و تابو )فهرست ساده(، خالص معمولي )فهرست ساده(هاي خالص تابو كلمه
هاي تابو و  كلمه است و كلمه18فهرست شامل هر . تشكيل شده است) فهرست مخلوط(

  .هاي دو فهرست ديگر استمعمولي در فهرست مخلوط متفاوت از كلمه
و معمولي )  كلمه45( كلمه تابو 90هاي تابو و معمولي، از جهت تنظيم فهرست كلمه

سپس از . استفاده شد) كلمه30( حرفي 5، و )كلمه30(حرفي 4، )كلمه30(حرفي 3)  كلمه45(
 ، از لحاظ تابو بودن درجه 1-5ها را در يك مقياس  آزمودني خواسته شد كه اين كلمه30

ميانگين درجه بندي آزمودني ها براي هر كلمه محاسبه شد و در نهايت از هر . بندي نمايند
 به پايين 2 كلمه معمولي با درجه 9 به باال و 3 كلمه تابو با درجه 9 حرفي، 5، و 3،4واژه 

 به عنوان كلمه 74/4 حرفي، كلمه تجاوز با ميانگين 5 به عنوان مثال از واژه هاي .انتخاب شد
  . به عنوان كلمه معمولي انتخاب شدند16/1تابو و كلمه ليوان با ميانگين 

 كلمه به 6 حرفي، 5، و4 ،3هاي انتخاب شده به صورت تصادفي از هر واژه از كلمه
فهرست مخلوط براي هر يك از فهرست هاي  كلمه در 3صورت تصادفي در فهرست ساده و 

  .مورد اشاره انتخاب شد
  نتايج

همه .  ارايه شده است3 تا 1نتايج حاصل از بررسي تحليل آماري اين پژوهش در جداول 
  .تحليل ها شامل مواد يادآوري بدون در نظر گرفتن ترتيب آنها بود

هاي معمولي نسبت به كلمههاي تابو براي آزمودن فرض باال بودن ميزان يادآوري كلمه
  : مستقل استفاده شد كه نتايج آن به شرح زير استtدر فهرست ساده، از آزمون آماري 
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٢٨١

  مستقلt شاخص هاي آماري و آزمون :1جدول شمارة

  ميانگين  
انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
 F  ميانگين ها

  سطح
 Fمعناداري

درجه 
 t  آزادي

سطح 
  معناداري

  88/1  3/10  هاي تابوكلمه
  17/1  4/3  هاي معموليكلمه

9/6  87/1  19/0  18  81/9  001/0  

                                                                                                                    10=2n=1n  

از ميانگين ) 3/10(هاي تابو از فهرست ساده  ميانگين يادآوري كلمه1با توجه به جدول شمارة 
بررسي برابري واريانس ها در مورد اين دو متغير نشان . بيشتر است) 4/3(هاي معمولي كلمه
 مستقل نتايج حاكي از آن t معنادار نيست، بنابراين با اجراي آزمون آماري Fدهد ميزان مي

ي در فهرست هاي معمولهاي تابو نسبت به كلمهاست كه تفاوت ميانگين ميزان يادآوري كلمه
  . درصد معنادار است99ساده با احتمال 

هاي معمولي هاي تابو نسبت به كلمهجهت آزمودن فرض باال بودن ميزان يادآوري كلمه
  : وابسته استفاده شد كه نتايج آن به شرح زير استtدر فهرست مخلوط نيز، از آزمون آماري 

 ته وابسt نتايج شاخص هاي آماري و آزمون :2جدول شمارة 

  ميانگين  
انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
  ميانگين ها

انحراف 
استاندارد 
  تفاوت ها

درجه 
 t  آزادي

سطح 
  معناداري

هاي تابو در كلمه
  فهرست مخلوط

4/4  09/1  

هاي معمولي در كلمه
  فهرست مخلوط

0/2  86/0  
4/2  63/1  19  56/6  001/0  

20=     n 

هاي تابو از فهرست ين يادآوري كلمهدهد كه ميانگ  نشان مي2نتايج جدول شمارة 
 وابسته tنتايج آزمون آماري . بيشتر است) 0/2(هاي معمولي از ميانگين كلمه) 4/4(مخلوط 

هاي معمولي هاي تابو نسبت به كلمهحاكي از آن است كه تفاوت ميانگين ميزان يادآوري كلمه
  . درصد معنادار است99در فهرست مخلوط با احتمال 

هاي  وابسته جهت بررسي فرض پايين بودن ميزان يادآوري كلمهtآماري از آزمون 
معمولي در فهرست مخلوط نسبت به فهرست ساده هم استفاده شد كه نتايج آن به شرح زير 

  :است
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  وابستهt نتايج شاخص هاي آماري و آزمون :3جدول شمارة 

  ميانگين  
انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
  ميانگين ها

انحراف 
  رداستاندا

درجه 
 t  آزادي

سطح 
  معناداري

  17/1  4/3  هاي معموليكلمه
هاي معمولي در كلمه

  فهرست مخلوط
3/2  82/0  

1/1  45/1  9  4/2  001/0  

                                                                                                                              10=n 

هاي معمولي از فهرست ساده  ميانگين يادآوري كلمه3 اساس نتايج جدول شمارة بر
 مستقل نتايج tبا اجراي آزمون آماري . بيشتر است) 3/2(هاي معمولي از ميانگين كلمه) 4/3(

هاي هاي معمولي نسبت به كلمهحاكي از آن است كه تفاوت ميانگين ميزان يادآوري كلمه
  . درصد معنادار است99 با احتمال معمولي در فهرست مخلوط

  بحث و نتيجه گيري
با . هدف از پژوهش حاضر رابطه بين حافظه فوري و هيجان متّصل به واژه تابو بوده است

هاي تابو بر ميزان يادآوري مورد تأييد اثر تسهيل كنندگي كلمه) 1(توجه به يافته هاي جدول 
هاي تابو و معمولي در فهرست مخلوط، با لمهجهت بررسي ميزان يادآوري ك. قرار گرفته است
نشان داد كه ) 2جدول(هاي تابو و معمولي يادآوري شده، نتايج آزمون آماري جدا كردن كلمه

نتايج اين پژوهش با نتايج . هاي معمولي استهاي تابو بيشتر از كلمهميزان يادآوري كلمه
در تبيين اين .  همسو است2004؛ مك كي و همكاران، 2006هاي هدلي و مك كي، پژوهش
توان به اثر برتري تابو اشاره كرد، مطابق نظرية انگيختگي، سطح آستانه حسي فرد نسبت  امر مي

شوند، از اين رو  هاي معمولي رمزگذاري ميتر از كلمهها پايين بوده و سريعبه اين كلمه
سازند و اين  رگير ميهاي تابو با تحريك آستانه حسي، سيستم واكنش هيجاني را د كلمه

شوند و در نتيجه  برانگيختگي هيجاني سبب تسهيل و آزادسازي نروترنسميترها در حافظه مي
هاي معمولي يادآوري ها، حالت كمك كننده خواهند داشت و بهتر از كلمهدر يادآوري كلمه

 ر ازتقوي) هاي تابوهمچون كلمه(هيجاني عناصر ) 2003(به عقيده كن سينگر . شوند مي

ت مغزي شوند و موجب افزايش فعالي  رمزگذاري مي)هاي معموليهمچون كلمه ( خنثيعناصر
» مپ و نواحي مربوطهاگيجگاهي شامل هيپوك  بخشفوريحافظه « و ساختارهاي لدر آميگدا

 بر حافظه دارد و اين به واسطه تداخل بين نواحيهيجان اثر تقويت كننده  از اين رو .شوند مي

  .گيرد حافظه در مغز صورت ميهيجاني و 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

٢٨٣

نيز نشان ) 3جدول(هاي معمولي در فهرست ساده و مخلوط بررسي ميزان يادآوري كلمه
شوند و  هاي معمولي از فهرست ساده بيشتر از فهرست مخلوط يادآوري ميدهد كه كلمه مي

اين . دكن هاي معمولي را بازداري ميهاي تابو در فهرست مخلوط، يادآوري كلمهوجود كلمه
 همسو 2004 و مك كي و همكاران، 2006يافته نيز با يافته هاي پژوهش هدلي و مك كي، 

توان گفت از آن جا كه  است و در توجيه يافته حاضر طبق نظرية انگيختگي هيجاني مي
هاي معمولي پايين است و سطح آستانه حسي نسبت به اين حساسيت فرد نسبت به كلمه

هاي تابو، سطح آستانه حسي را هاي معمولي نسبت به كلمهنيدن كلمهها باال است، شكلمه
ها، حافظه چندان درگير در كند و به دليل بارهيجاني پايين اين كلمه كندتر تحريك مي

همچنين . ها كمتر استشود و درنتيجه يادآوري اين كلمه رمزگذاري و ذخيره سازي نمي
ني به اثر فراموشي پيش گستر و پس گستر به دليل توان براساس نظرية اولويت مرجع گزي مي

هاي تابو بار معنايي و برانگيختگي بااليي دارند، از آنجا كه كلمه. تحريكات هيجاني اشاره نمود
هاي تابو، به علّت بازداري پيش گستر و پس گستر، هاي قبل و بعد كلمهفراموشي براي كلمه

  .رود هاي معمولي پايين تر ميآيد و درنتيجه سطح يادآوري كلمه پيش مي
-هاي تابو، با افزايش توجه انتخابي نسبت به اين كلمهبه طور كلّي هيجان متّصل به كلمه

هاي معمولي، بر رمزگذاري و ذخيره سازي اين اّطالعات اثر گذارده و با تداخل ها تا كلمه
دهند، بنابراين  ص ميهيجان و حافظه، طنين هيجاني ماندگاري را به چنين اّطالعاتي اختصا

  . شوند هاي معمولي ميهاي تابو نسبت به كلمهموجب افزايش سطح يادآوري كلمه
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