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 چکیده 

این پژوهش به بررسی این امر  ،ی جنسیتی در بازیابی از حافظه سرگذشتیهاتفاوتی متناقض در مورد هاپژوهشبا توجه به 
 در کارشناسی مقطع در که شاهد دانشگاه مهندسی و فنی و پایه علوم انسانی، علوم دانشکده دانشجویان تمامیاز بین  پردازد.یم

نمونه انتخاب و به  عنوانبهی اچندمرحلهی اخوشهیری گنمونهدانشجو به روش  87، اندبوده تحصیل به مشغول 94-95 تحصیلی سال
حافظه  ،گسترده ،شدهحذفخاطرات  ازلحاظها نشان داد که تفاوت جنسیتی معناداری تکلیف حافظه سرگذشتی پاسخ دادند. یافته

آورند ولی مردان خاطرات مثبت و خنثی یمشتری به یاد اختصاصی مثبت و حذف مثبت وجود دارد. زنان خاطرات را با جزییات مثبت بی
نقش بازیابی از حافظه نیز عوامل فرهنگی در . کننداز خاطرات مثبت برای تنظیم هیجانی استفاده میزنان  کنند.یمرا بیشتر فراموش 

 دارد.

 ؛ فرهنگیی جنسیتهاتفاوت: حافظه سرگذشتی؛ هایدواژهکل

 

 

 مقدمه

هویت فردی شخص و سالمت  مجموعه خاطرات، دانش فرد و تجربیات معنادار شخصی است که در تحکیم حافظه سرگذشتی شامل
در این حافظه، رمز گردانی خصوصیات مکان، زمینه و زمان انجام   (.2000 ،3پیرس -و پلیدل 2ویروانی نقش مهمی ایفا می نماید )کان

 های تجربه شدهمنظور از یک خاطره اختصاصی، ویژگی  .صورت می پذیرداختصاصی و بیش کلی گرا  می شود و بازیابی به دو صورت
ای )وقایع شامل خاطرات طبقه گرا نیزمرتبط با وقایع یک روز خاص )مانند دو ماه پیش، ظهر شنبه دوستم را دیدم( است. حافظه بیش کلی

) وقایعی که به یک دوره طوالنی مربوط می شود مانند  گسترده تکراری در طول زمان، مانند هر وقت با دوستم به سینما می رفتیم ( و
های فرد از اطالعات مربوط به خود است. اطالعات مذکور اغلب خاطرات سرگذشتی بازنمایی .کردم( استزمانی که در شمال زندگی می

از این رو 2000). پیرس،  -پلیدلهیجانی هستند که در حس فرد از خود و اهداف فردی نقش بنیادی ایفا می نمایند )کان وی و  خاطرات
 (. 2006 ،و همکاران 4هیجانی محوریت دارد )ویلیامز و پردازش حافظه ی سرگذشتی در توانایی فرد برای عملکرد، ایجاد خود هویتی

 )ویلیامز و همکاران، است  CaR-FAXگرا بودن حافظه ی سرگذشتی، مدل امروزه نظریه ی اصلی تبیین کننده دالیل بیش کلی
 اجتناب کارکردیCaR) ) کند: تسخیر و نشخوارمی گرا را تببینبر اساس این نظریه، سه عامل، حافظه سرگذشتی بیش کلی (.2006

(FA)  و کنترل اجرایی) – (X)کلمات این مدل را بر اساس سرنام این CaR-FA-X،  کارفاکس( می نامند. طبق این مدل، حافظه ی
اختصاصی،  وانی در گذار از سطح دوم سلسله مراتب، یعنی سطح کلی، به سطح پایین تر، یعنی خاطراتماحصل نات سرگذشتی بیش کلی گرا

هنگامیکه به فرد لغات CAR) ) نشخوار تسخیر و -1 : ناتوانی از طریق ترکیب سه عامل و یا یکی از این عوامل ایجاد می شود است. این
ه شده به جای یک واقعه ی کلی زنجیره ای از ایشود که واژه ی ار ی باعثهای نشخوارگونه ی وه می شود ممکن است گرایشیارا

کند زیرا  اجتناب -خاطرات اختصاصی -فرد ممکن است از سطح سوم سلسله مراتب FA)) کارکردی اجتناب -2، نگرانی ها را فعال سازد

وقتی که نقص در منابع اجرایی X): ی ) اجرای  کارکرد. 3- از احتمال ایجاد پریشانی روانشناختی توسط خاطرات اختصاصی می هراسد
 وفق می شود، به کنترل اجرایی مختل اشاره داریم.م باعث محدود شدن توانایی فرد برای انجام جستجوی ارزیابی
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پژوهش های ناهمسویی در زمینه تفاوت جنسیتی چشمگیر در یاداوری از حافظه سرگذشتی وجود دارد. برخی پژوهش ها حاکی از 
ها تر دارند. همچنین پژوهشهستند که زنان در مقایسه با مردان جزییات بیشتری به یاد می آورند و گرایش به بازیابی خاطرات هیجانیاین 

نشان داده اند که خاطرات زنان در مقایسه با خاطرات بازیابی شده توسط مردان منسجم تر و از نظر شخصی معنادارتر است به طوری که 
(. از سوی دیگر برخی مطالعات آزمایشی هیچ تفاوت 1998،  3؛ فیوش 2008، 2و ریان 1ذشتی قوی تری دارند ) الیزنان حافظه سرگ

تعیین تفاوت جنسیتی در حافظه سرگذشتی زمینه را  (.2005؛ بوئر و همکاران 2009جنسیتی در حافظه سرگذشتی نیافتند )شلگمنو همکاران 
کند. از طرفی با توجه به رابطه بین حافظه سرگذشتی و بسیاری از اختالالت روانشناختی زمینه برای مقایسه های بین فرهنگی مهیا می 

از این رو هدف بررسی حاضر تعیین تفاوت های جنسیتی در بازیابی از حافظه سرگذشتی در برای شناخت بیشتر این متغیر فراهم می گردد. 
 .بودنمونه غیربالینی 

 

 روش

 کنندگان شرکت
آماری پژوهش حاضر، دربرگیرنده تمامی دانشجویان دانشکده علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی دانشگاه شاهد بوده جامعه  

در  ای انجام شد.ای مرحلهگیری به صورت خوشهمشغول به تحصیل بوده اند. نمونه 95-94است که در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 
 دانشجوی مرد بودند.  46دانشجوی زن و  41شامل مورد مطالعه قرار گرفتند کهی کارشناسی دانشجو 87مجموع در پژوهش حاضر 

 ابزار
واژه منفی(، مورد استفاده در پژوهش  10واژه مثبت و  10واژه خنثی،  10واژه )-سی محرک (:AMTتکلیف حافظه سرگذشتی )

 بندی شده بودند. در مطالعههایی انتخاب شد که به لحاظ بار هیجابی و فراوانی استفاده شان، درجه( از بین نمونه واژه1391رنجبر کهن )
 30کی به افراد ارائه و در هر مورد یکی ی هاها انجام شد، این کارتواژه -( که به منظور اعتباریابی اولیه محرک1391مقدماتی رنجبر کهن )

در بررسی  زمان و مکان خاصی برایشان اتفاق افتاده است را یادآوری کنند. شد تا یک خاطره اختصاصی که درثانیه به آنها فرصت داده می
 ( بود.K=.89بین دو ارزیاب در کد گذاری خاطرات اختصاصی حاکی از اعتبار عالی ) ( توافق1391رنجبر کهن ) 

هایی پردازد و دربرگیرنده نشانههای پرسشنامه به بررسی وضعیت فرد در یک ماه اخیر میسؤال (:GHQپرسشنامه سالمت عمومی )
های مختلف پرسشنامه سالمت مشاهده است. پژوهشگران معتقدند که فرم هایی از رفتار قابلمثل افکار و احساسات نابهنجار و جنبه

اند. ضریب را در جمعیت دانشجویان اعتبار یابی نموده آزمون( این 1391یعقوبی و همکاران ). باال برخوردار است رواییعمومی از اعتبار و 
 001/0به دست آمد که در سطح  91/0هر دو  5براون -و اسپیرمن 4می باشد و ضریب اعتبار تصنیف گاتمن 92/0آلفای کرونباخ پرسشنامه 

ها با یکدیگر و با نمره کل محاسبه شد که همگی امه از طریق بررسی همبستگی بین خرده مقیاسسازه پرسشن رواییباشند. معنادار می
با توجه به پیشینه موجود در ارتباط با اثرگذاری وضعیت سالمت عمومی بر بازیابی از حافظه دارای همبستگی معنادار با شدت قوی بودند. 

 از این پرسشنامه استفاده گردید. و مردان از لحاظ سالمت عمومی زنان دو گروه برای اطمینان از عدم تفاوت ،سرگذشتی

 ی اجراشیوه
های دانشکده علوم انسانی و علوم پایه و فنی و مهندسی چند کالس انتخاب گردید. سپس، از  بین کالس در مرحله نخست از

یند آکردند در فرمادگی  رضایت خود را اعالم میکه آ کنندگانشرکتکالسهای یاد شده به تصادف نمونه مورد نظر انتخاب گردید. سپس 
نتایج با استفاده از آزمون در نهایت . و به پرسشنامه سالمت عمومی و تکلف حافظه سرگذشتی پاسخ می دادند شدندآزمایش شرکت داده می

t  درSPSS-23   .تجزیه و تحلیل شد 
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 نتایج

گزارش  1در جدول  tو نتایج مربوط به آزمون  ( است. نتایج توصیفی24/1) 87/19 شرکت کنندگانمیانگین )انحراف معیار ( سن 

نتایج به دست آمده در جدول  برای مقایسه دو گروه استفاده شد. tبا توجه به برقرار بودن مفروضه برابری واریانس ها از آزمون  شده است.
 نشان داده شده است. 1
 

 1جدول                         
 tنتایج توصیفی مربوط به متغیرها و نتایج آزمون                         

  سطح معناداری t انحراف استاندارد میانگین جنسیت متغیر

ی
ت سرگذشت

خاطرا
 

 143. 1.478 933. 869. مرد حذف منفی

 666. 609. زن

 824. 747. کل

 023. 2.307 1.170 1.087 مرد حذف مثبت

 923. 561. زن

 1.087 839. کل

 005. 2.878 893. 956. مرد حذف خنثی

 674. 463. زن

 830. 724. کل

 631. 482. 1.389 1.739 مرد اختصاصی منفی

 1.069 1.609 زن

 1.243 1.678 کل

 013. 2.525- 1.084 1.608 مرد اختصاصی مثبت

 1.077 2.195 زن

 1.114 1.885 کل

 582. 552. 1.200 2.739 مرد اختصاصی خنثی

 1.395 2.585 زن

 1.290 2.666 کل

 011. 2.601- 1.1682 1.543 مرد گسترده منفی

 1.255 2.219 زن

 1.249 1.862 کل

 940. 076.- 1.099 1.347 مرد گسترده مثبت

 1.112 1.365 زن

 1.099 1.356 کل

 002. 3.165- 947. 652. مرد گسترده خنثی

 1.010 1.317 زن

 1.028 965. کل

 105. 1.639 979. 869. مرد طبقه ای منفی

 743. 561. زن

 885. 724. کل

 720. 360. 832. 869. مرد طبقه ای مثبت

 843. 804. زن

 833. 839. کل
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 590. 541.- 776. 587. مرد طبقه ای خنثی

 878. 682. زن

 822. 632. کل

 002. 3.140 2.336 2.913 مرد حذف کل

 1.392 1.634 زن

 2.042 2.31 کل

 583. 550.- 2.681 6.087 مرد اختصاصی کل

 2.427 6.390 زن

 2.554 6.229 کل

 448. 762. 1.713 2.326 مرد طبقه ای کل

 1.672 2.048 زن

 2.249 4.183 کل

 004. 2.935- 2.062 3.543 مرد گسترده ای کل

 2.256 4.902 زن

 1.690 2.195 کل

 067. 1.857- 2.785 5.869 مرد بیش کلی گرا

 2.626 6.951 زن

 2.750 6.379 کل

 532. 627. 4.284 11.152 مرد سالمت عمومی 

 5.230 10.512 زن

 4.736 10.85 کل

 

 بحث

آورند. همچنین مردها خاطرات مثبت و خنثی این پژوهش نشان داد که زنان در مقایسه با مردان خاطرات مثبت بیشتری را به یاد می
( و ناهمسو با برخی دیگر از 1998 ،؛ فیوش2008 ،؛ فریمن2008 ،ها )الی و ریانکنند. این یافته همسو با برخی پژوهشرا بیشتر حذف می

 ( است. 2009 ،؛ شلگمن و همکاران2005 ،ها )بوئر و همکارانیافته
-(. هم2008 ،خاطرات سرگذشتی زنان بیشتر ماهیت ارتباطی دارد و آنها توانایی کالمی باالتری در مقایسه با مردان دارند )فریمن

دارند که برایشان اتفاق افتاده است و از خاطرات مثبت برای تنظیم هیجانی استفاده چنین زنان گرایش بیشتری به صحبت در مورد وقایعی 
آورند و گرایش به ها حاکی از این هستند که زنان در مقایسه با مردان جزییات بیشتری به یاد می(. برخی پژوهش2008 ،کنند )فریمنمی

داده اند که خاطرات زنان در مقایسه با خاطرات بازیابی شده توسط مردان ها نشان تر دارند. همچنین پژوهشبازیابی خاطرات هیجانی
 (. 1998 ،؛ فیوش 2008 ،تری دارند )الی و ریانمنسجم تر و از نظر شخصی معنادارتر است به طوری که زنان حافظه سرگذشتی قوی

کننده دالیل بیش نظریه اصلی تبیینود. های فرهنگی اشاره نمو تفاوت CaR-FAXمدل ها بایستی به در راستای تبیین یافته
ای را بیش کلی گرا می مجموع خاطرات گسترده و طبقه (.2006 )ویلیامز، است  CaR-FAXگرا بودن حافظه سرگذشتی، مدل کلی

 )رکردی جتناب کا، اCaR)) کند: تسخیر و نشخوارمی بر اساس این نظریه، سه عامل، حافظه سرگذشتی بیش کلی گرا را تببین نامند.
(FAی و کنترل اجرای(X)کند زیرا از احتمال ایجاد پریشانی  اجتناب -خاطرات اختصاصی -. فرد ممکن است از سطح سوم سلسله مراتب

  .هراسدروانشناختی توسط خاطرات اختصاصی می
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