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Abstract 

Introduction: This study investigated the effects of 

affective content of tasks on explicit and implicit memory 

function of students, in order to examine the difference in 

effect of pleasure and unpleasure events on memory. 

Method: This is an experimental study with random 

selection of 90 university students that was conducted 

individually. Each subject received one task with 

positive, inactive and negative affective contents. Then, 

the rates of affective tasks recall measured using two 

methods for evaluation of explicit & implicit memory. 

Results:  Affective content tasks (positive, negative, 

inactive) had different effects on explicit and implicit 

memory function. Explicit memory had the best function 

associated with positive affective content tasks and the 

minimum memory function in negative task. Implicit 

memory function in both positive and negative affective 

tasks was better than inactive task. 

Conclusion: Explicit memory has the highest efficiency 

for positive and pleasant affective issues; the lowest rate 

of efficiency is due to unpleasant and negative affective 

issues. In implicit memory, affective issues, being 

pleasant (positive) or unpleasant (negative), lead to better 

memorization of information, but inactive content has the 

minimum amount of influence on implicit memory. 
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  مقدمه 

هاي ترين زمينه، موضوع حافظه از مهميکمودر آغاز قرن بيست

فرآيند " حافظه. "آيدشمار ميرفتاري بهتحقيق در علوم

سازي اطالعات و تجارب و بازيابي احتمالي آنها در آينده  ذخيره

توانايي بازنمايي و بازيابي اطالعات براي تمام اين . است

فرآيندهاي شناختي، از جمله ادراك و حل مسأله از اهميت 

  ].۱[بنيادين برخوردار است 

كشش بنياديني در مطالعه حافظه انسان وجود دارد كه چگونه اين 

هاي گوناگوني از قبيل تواند چنين پديدهسيستم ساده مي

ها و دانش را در بر آوري، اكتساب مهارتسازي، آشنايي، ياد آماده

هايي براساس روششناسان شناختي، اين رفتارها را بهروان. بگيرد

ترين اين با نفوذ. اندبندي كردهها تقسيمها و محدوديتويژگي

حافظه ناآشكار، . ]۲[ها، حافظه آشكار و ناآشكار است بنديتقسيم

اطالعات ذخيره شده، بدون نياز به آگاهي  به بازيابي و بازنمايي

حافظه آشكار، نتايجي از . كندهوشيارانه يا قصد و نيت اشاره مي

  ].۳[بازتاب هوشيارانه تجربيات پيشين يا دانش است 

" حافظه اخباري"، حافظه اطالعات و وقايع روزمره، به عبارت ديگر

شود، د ميشود؛ چيزي كه معموال تحت عنوان حافظه ياناميده مي

جز وقايع يادآوري مواردي به. عمدتا از نوع حافظه اخباري است

اكثر ). مثل نواختن پيانو(است " اخباريحافظه غير"روزمره، از نوع 

خاطرات حافظه اخباري، از طريق يادآوري آگاهانه قابل دسترس 

حافظه . اخباري اينگونه نيستكه حافظه غيردرحالي است،

اصطالح ]. ۴[شود ناآشكار نيز ناميده مي ، حافظهغيراخباري

 و گرافتوسط  ۱۹۸۵حافظه ناآشكار، براي اولين بار در سال 

و اشاره به خاطراتي دارد كه آزمودني ] ۵[كار گرفته شد به شاختر

درمقابل، حافظه اخباري به حافظه آشكار . ]۶[از آن آگاه نيست 

ه و هدفمند است اي از تالش آگاهان، زيرا نتيجهشودمربوط مي

اي هستند كه ارگانيسم را براي هاي پيچيدهعواطف، نظام]. ۴[

. سازندهاي محيطي آماده ميها و چالشدهي به محركپاسخ

، بياني، ذهني، فيزيولوژي و هيجانات، داراي چندين مولفه رفتاري

ها در غالب فرض بر اين است كه اين مولفه. شناختي هستند

كنند، همكاري متقابل زمان عمل ميصورت همموارد، به

هاي عاطفي در افراد بهنجار، به بهبود كاركردهاي انگيزشي  مولفه

  ].۷[شود و سازماندهي انطباقي آنها منجر مي

ها پژوهشگران فرض كردند كه شناخت و هيجان قابل قرن

هاي هيجاني را تواند پاسخاگر چه شناخت مي. تفكيك هستند

تواند بر افكار شناختي فرآيندهاي هيجاني مياندازي كند و راه

اثرات . ]۸[همپوش هستند تاثير گذارد، ولی اين دو، متمايز و غير

فرآيندهاي هيجاني، افكار . تواند متقابل باشدفرض شده، مي

. كنندبودن ميشناختي فرد را جذب كرده و افراد را مستعد نامعقول

عقالني، فرآيندهاي شود كه افكار طور معكوس، گمان ميبه

  .كندهيجاني را مختصر مي

آوريم يا به توانند، روي آنچه كه به ياد ميعوامل بسياري مي

، اين در عملکرد حافظهبنابر. ، تاثير بگذارندسپاريمفراموشي مي

آشکار، سهم قابل توجهي براي صورت آشکار و چه ناچه به

هاي واكنش رويدادهايي كه. رويدادهاي هيجاني وجود دارد

خوانند، احتماال بيشتر از رويدادهايي كه فاقد هيجاني را فرا مي

اهميت هيجاني هستند، در حافظه ثبت شده و به يادآورده 

هرچند هيجان بر حافظه اثر مستقيم ندارد ولی با ]. ۸[شوند  مي

. ، اثرات هيجان پيامدهاي مهمي بر عملكرد حافظه داردوجود اين

نها توجه داريم يا درباره آنها عميق فكر اطالعاتي كه به آ

سوي يادآوري بهتر نسبت به اطالعاتي كه ، گرايش بهكنيم مي

  .]۸[، دارند كنندصورت گذرا جذب ميتوجه ما را به

هايي وجود دارد كه درگيري اند، نمونهمطالعات زيادي نشان داده

. شوديا حتي كاهش شناخت مي هيجاني باعث افزايش شناخت

به محرك، اغلب ) يا عاطفي(عنوان مثال، داشتن پاسخ هيجاني به

هاي عملكرد افراد فاقد واكنش. كندگيري كمك ميدر تصميم

تر از عملكرد افرادي است گيري، ضعيفتصميم هيجاني، در دامنه

اغلب اوقات، افراد ]. ۹[كه پردازش عاطفي سالمي دارند 

هيجاني بهتر به ادهاي غيررويدادهاي هيجاني را نسبت به رويد

هاي مثبت و در آزمايشگاه، ميزان يادآوري محرك. آورندياد مي

مطالعاتي ]. ۱۱، ۱۰[هاي خنثي باالتر است منفي نسبت به محرك

تجربيات هيجاني منفي را  ،افراد معتقدندنيز وجود دارد كه در آن 

بعضي  حداقل احتماال ؛]۱۴، ۱۳، ۱۲[ آورندطور روشن به ياد ميهب

از انواع جزييات درباره موضوعات منفي نسبت به موضوعات 

  .]۱۶، ۱۵[ شودياد آورده مي غيرهيجاني بيشتر به

نحوه پردازش عاطفي، در افراد طبيعي و بيماران قابل مطالعه 

هاي رواني يك يا چند مولفه، از شناسيدر برخي از آسيب. است

هايي مثل حيطهاين نواقص در . پردازش هيجاني مختل است

تبع، توانايي دهند و بهادراك، حافظه يا در بروز هيجانات رخ مي

بيماران براي انجام يك يا چند كاركرد هيجاني سازگارانه مختل 

طوركلي، تاثير محتواي عاطفي تكاليف مورد پردازش به. شودمي

محتواي عاطفي ]. ۱۷[در افراد طبيعي و بيمار متفاوت است 

نظر به. شودبه سوگيري مختلفي در حافظه مي متفاوت، منجر

و همکارن، سوگيري حافظه آشكار و ناآشكار، نشانگر  اولدينبرگ

  ].۱۸[دو نوع پردازش متفاوت از پردازش هيجاني است 

هاي اخير، در خصوص تاثير محتواي هيجاني تکاليف پژوهش

است که روي کسب اطالعات بر تغيير رفتار با تكرار اطالعات 

در حقيقت، تعداد كمي از مطالعات، اثر هيجان بر . دهدمي روي

اند و نشان دادند كه هيجان اثر سازي تكرار را آزمايش كردهآماده

و  بارتون. ]۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹[دهد سازي را افزايش ميآماده

ها خواستند متون با محتواي همكاران در پژوهشي، از آزمودني

بلند و تا حد ممكن با سرعت بخوانند، عاطفي و خنثي را با صداي 

در ]. ۱۹[البته سرعت آنچنان نباشد كه از متون چيزي نفهمند 
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هاي مطالعه آنها، تكليف تاثير مهمي بر سرعت خواندن داستان

تر عاطفي داشت، بدين معني كه متون با محتواي عاطفي، آهسته

يري پذمنظور افزايش تعميمبه. شدنداز متون خنثي خوانده مي

و همکاران و بارتون ، همچون پژوهش هاي قبلينتايج پژوهش

، هدف از انجام هاي احتمالي فرهنگي در اين زمينهبررسي تفاوت

هايی با بار مثبت، منفی و خنثی پژوهش حاضر، بررسی تاثير متن

  . روی عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار بود

  

  روش

دانشجوي  ۹۰پژوهش، در اين . اين پژوهش از نوع آزمايشي است

مقطع كارشناسي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه علم و فرهنگ 

از بين . اي انتخاب شدنداي چندمرحلهگيري خوشهبا روش نمونه

" فني و مهندسي"و " هنر"، "علوم انساني و پايه"سه دانشكده 

" فني و مهندسي"طور تصادفي يك دانشكده، يعني دانشكده  به

های آموزشي صنايع، س از هر کدام از گروهانتخاب و يک کال

در نهايت، هر يك . طور تصادفي انتخاب شدكامپيوتر و عمران، به

هر (هاي آزمايشي طور تصادفي در يكي از گروهاز دانشجويان به

  .قرار گرفتند) آزمودني ۳۰گروه شامل 

متوني با محتواي عاطفي مثبت، منفي و : ساختهمتون محقق

پژوهشگر طي چند مرحله ساخته شده بود، براي خنثي كه توسط 

بهبود يا تغيير در شناسايي، توليد يا (سازي گيري اثر آمادهاندازه

ای از رويارويي قبلي با عنوان نتيجهبندي درباره محرك بهطبقه

عنوان شاخصي براي ، به])۲۴[هاي وابسته به آن همان يا محرك

ن صورت كه متون با بدي. سنجش حافظه ناآشكار استفاده شد

صداي بلند خوانده شد و زماني كه طول كشيد تا متن خوانده 

در مرحله بعد، دوباره زمان خواندن همان . گيري شدشود، اندازه

كاهش زمان خواندن در مرحله دوم، . گيری شدمتون اندازه

هايي با توجه به متن. سازي در نظر گرفته شدعنوان اثر آماده به

سي كتب و مقاالت علمي معتبر از جمله پژوهش مطالعه و برر

هاي جنسيتي در كه به بررسي تفاوت] ۱۹[و همكاران  بارتون

حافظه آشكار و ناآشكار نسبت به متون عاطفي پرداختند، ساخته 

هاي فرهنگي، البته متون موجود در مقاله با توجه به تفاوت. شد

) مثبت و منفي(به سبب اينكه محتواي آنها برانگيزاننده عواطف 

در دانشجويان ايراني نبود، مورد استفاده قرار نگرفت و فقط 

براي نوشتن متون، . اي در جهت ساخت متون فراهم كرد ايده

چون نمونه مورد نظر دانشجويان بودند، از دانشجويان درخواست 

بعد از . شد تا خاطرات خود را اعم از مثبت و منفي بنويسند

مطالعه دقيق آنها، پژوهشگر با همكاري آوري اين خاطرات و  جمع

الزم . افرادي كه در زمينه ادبيات متخصص بودند، متون را نوشت

  .به توضيح است كه همه متون داراي طول يكسان بودند

از اين آزمون براي اشتغال ذهني : بزرگساالن ريونآزمون 

ها که فرصت مرور ذهني و تکرار مطالب را نداشتند آزمودني

 .شداستفاده 

 ۱۲براي سنجش حافظه آشكار كه شامل : آزمون بازشناسي

الزم به توضيح . بود) سئوال از هر متن ۴(اي سئوال چهارگزينه

  .است كه هر آزمودني سه متن يكسان را در دو مرحله خواند

تعيين اعتبار ابزار گردآوري اطالعات از روش اعتبار محتوي  برای

طور متناوب مثبت، منفي و شده كه بهمتون نوشته. استفاده شد

منظور نظرخواهي در اختيار چند تن از خنثي نوشته شده بودند، به

دانشجويان قرار گرفتند تا آنها را از نظر عاطفي مثبت، عاطفي 

بندي كرده و با توجه به مقوله مورد نظر منفي و خنثي بودن مقوله

 الزم به ذكر است كه متوني كه. گذاري كنندنمره ۰-۱۰از 

از بين متون، سه . گذاري نشدندعنوان خنثي انتخاب شدند، نمره به

متن با بار عاطفي مثبت، سه متن با بار عاطفي منفي و سه متن 

اخذ  ۵هاي باالي خنثي كه در نظرخواهي از دانشجويان نمره

 ۹در مرحله بعد، . كرده بودند، با نظر چند متخصص انتخاب شدند

اهي نهايي در اختيار چند تن از شده برای نظرخومتن انتخاب

در اين . اساتيد قرار گرفت و اعتبار علمي آن مورد تاييد قرار گرفت

. پژوهش، براي تعيين پايايي از روش آزمون مجدد استفاده شد

روز  ۱۵بدين صورت كه با استفاده از ابزار مورد نظر با فاصله 

و نتايج  نفر از هر سه گروه آزمون مجدد برگزار شد ۳۰جمعا  از 

اطمينان با هم تطبيق  ۸۷/۰حاصل از دو نوبت آزمون با حدود 

  .داده شد

ها درخواست شد تا هر متن را با صداي بلند و تا حد از آزمودني

امكان با سرعت بخوانند، البته نه آنقدر با سرعت كه از محتواي 

بزرگساالن به ريون  سپس، آزمون هوشي. متون چيزي نفهمند

از اجراي آزمون هوش پركردن فاصله زماني هدف . عمل آمد

مدت به منظور انتقال اطالعات از حافظه كوتاهبه) دقيقه ۳۰حدود (

حافظه بلندمدت و نيز فرصت ندادن به آزمودني براي مرور و 

در مرحله سوم از آزمودني درخواست . پردازش اضافي متون بود

ترتيب  شده در مرحله اول را به همانهاي ارايهشد تا متن

گيري شده در مرحله اول دوباره بخواند و زمان خواندن اندازه ارايه

سئوال  ۱۲در مرحله چهارم از آزمودني درخواست شد تا به . شد

با ) آزمون بازشناسي براي سنجش حافظه آشكار(اي چهارگزينه

  .شده پاسخ دهدتوجه به متون خوانده

  

  هايافته

 تفاوت عاطفي تكليف نوع به توجه با آشكار حافظه عملكرد در

 به بسته نيز ناآشكار حافظه در ).>۰۰۲/۰p( شد مشاهده داريمعني

  ). ۱ جدول ؛>۰۴۷/۰p( داشت وجود داريمعني تفاوت تكليف نوع
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 حافظه آشكار و ناآشكار ينتايج آزمون تحليل واريانس برا) ۱جدول 

  ←آماره     حافظه ↓
منبع 

  تغييرات

درجه 

 آزادي
F  

  سطح 

  داريمعني

  آشكار

 ۳  نوع تکليف

  ۸۷  خطا ۰۰۳/۰  ۱۱۵/۶

  ۹۰  کل

  ناآشكار

 ۳ نوع تکليف

  ۸۷ خطا ۰۴۷/۰ ۱۷۵/۳

  ۹۰ کل

  

توجهي در عملکرد دو نوع حافظه نيز هاي قابلعالوه بر آن تفاوت

بدين معني که حافظه آشکار و حافظه ناآشکار به . مشاهده شد

داراي بار عاطفي متفاوت تاثير پذيرفتند شيوه متفاوتي از تکاليف 

در هر دو حافظه آشكار و ناآشكار، باالترين عملكرد در ). ۲جدول (

اما در حافظه آشكار بعد از تكاليف مثبت، . تكاليف مثبت بود

در . عملكرد حافظه در تكاليف خنثي بهتر از تكاليف منفي بود

يف مثبت و عوض، در حافظه ناآشكار باالترين عملكرد در تكال

  .سپس در تكاليف منفي و خنثي بود

  

  يف عاطفيبر حسب نوع تکالعملكرد حافظه آشكار و ناآشكار  )۲جدول 

 ←شاخص

  حافظه↓

نوع 

تکليف 

تعداد 

  آزمودني
  ميانگين

انحرف 

  استاندارد

  آشكار

  مثبت

  منفي

  خنثي

  جمع

٣٠  

٣٠  

٣٠  

٩٠  

٤٠٠٠/١١  

٢٠٠٠/١٠  

٤٦٦٧/١٠  

٦٨٨٩/١٠  

٧٢٣٩/٠  

١٣٩٩/٢  

٨٦٠٣/٠  

٤٧٣٧/١  

  ناآشكار

  مثبت

  منفي

  خنثي

  جمع

۳۰  

۳۰  

۳۰  

۹۰  

۰۱۷۷/۱۰  

۲۹۲۳/۸  

۱۰۹۰/۶  

۱۳۹۷/۸  

۵۴۹۶/۵  

۳۵۶۹/۵  

۰۱۹۹/۷  

۱۶۶۸/۶  

  
  بحث

، در هاي مهم اين پژوهش، باالترين عملكرد حافظهاز يافته

در حافظه آشكار، . حافظه آشكار و ناآشكار، در تكاليف مثبت است

مثبت، عملكرد آن را افزايش خصوص متون محتواي هيجاني به

هاي انجام گرفته فوق داده است كه نتايج آن با نتايج پژوهش

اي، بزرگساالن جوان بيشتر در مطالعه. همسو است] ۲۷، ۲۶، ۲۵[

لغات و تصاوير مثبت يا منفي را نسبت به لغات و تصاوير خنثي 

همچنين، بيشترين يادآوري براي لغات يا ]. ۲۷[يادآوري كردند 

همچنين در حافظه ناآشكار كه با اثر . اوير مثبت بودتص

سازي بيشتري سازي سنجيده شد، در تكاليف مثبت آماده آماده

، ۲۱، ۲۰، ۱۹[هاي انجام شده ذكرشده ديده شد كه با پژوهش

سازي پي همسو است كه به اثر هيجان بر افزايش آماده] ۲۳، ۲۲

  .اندبرده

 تاثير دهندهتواند نشانتحقيق، ميآمده در اين دستبه Fمقدار 

نسبت به  وسيله مواد هيجاني،بيشتر سيستم حافظه آشکار به

شايد اين انعکاسي از ارتباطات قوي بين . محتواي خنثي باشد

هيپوکامپ که براي حافظه آشکار مهم است و آميگدال که در 

  .]۱۹[پردازش هيجاني مهم است، باشد 

كار، باالترين عملكرد در تكاليف در هر دو حافظه آشكار و ناآش

اما در حافظه آشكار بعد از تكاليف مثبت، عملكرد . مثبت است

در عوض، در . حافظه در تكاليف خنثي، بهتر از تكاليف منفي است

ترتيب در حافظه ناآشكار باالترين عملكرد در تكاليف مثبت و به

رد دهنده عملكتكاليف منفي و خنثي است، كه اين نتايج نشان

، تحت تاثير محتواي عاطفي است )سازياثر آماده(حافظه ناآشكار 

و متون عاطفي اعم از مثبت يا منفي نسبت به متون خنثي باعث 

  .شودافزايش عملكرد حافظه ناآشكار مي

در حافظه آشكار، در خصوص عملكرد باال با متن مثبت، اثرات 

آزمايشگاهي سودمند هيجان بر حافظه، مكررا در بيشتر مطالعات 

، اي از تصاويراگر مجموعه. خوبي كشف شده استكنترل شده، به

برخي مثبت، برخي منفي و برخي خنثي ارايه شود، افراد گرايش 

به يادآوري بيشتر تصاوير مثبت و منفي نسبت به تصاوير خنثي 

هاي اين اثرات سودمند هيجان بر حافظه، با محرك. دارند

ت و نمايش اساليدهايي كه داستاني را متفاوتي مانند لغات، جمال

اعمال . ]۲۷، ۲۶، ۲۵[كند نيز نشان داده شده است تعريف مي

توجه تاثير هاي قوي كه روي فرآيندهاي توجه و پيشهيجان

گذارد، منجر به سوگيري در افراد شده و تمركز بر اطالعات مي

  ].۲۹، ۲۸[ماند هيجاني در محيط باقي مي

آشكار در تكاليف خنثي نسبت به تكاليف منفي عملكرد حافظه 

طور دهد که متون منفي براساس مشكالتي كه افراد بهنشان می

دليل شايد افراد به. روزمره با آنها مواجه هستند، نوشته شده است

. ، سعي در فراموش كردن مواد منفي دارندزيستي فرديبه

فراموشي تاكيد  بر اهميت عوامل هيجاني، در فرويدگونه كه  همان

او استدالل كرد كه مواد و مطالب بسيار تهديدآميز يا . كرده است

او از . طور هوشيارانه، قبل دسترسی نيستزا، اغلب بهاضطراب

براي اشاره به اين پديده " رانيواپس"يا " سركوبي"اصطالح 

  ].۳۰[استفاده كرد 

ر كه ديده شد، اثرگذاري نوع تكليف در حافظه آشكاهمچنان

كه در ترتيب با تكاليف مثبت، خنثي و منفي بوده است، درحالي به

. ترتيب با تكاليف مثبت، منفي و خنثي بوده استحافظه ناآشكار به

  ].۳۱[، مويد همين نكته است ولفو  پروبپژوهش 

تر يافته جالب ديگر اين بود كه سرعت خواندن متون خنثي سريع

] ۱۹[و همكاران  بارتونهش از متون عاطفي بود كه با نتايج پژو

تر اين انديشه كه محتواي عاطفي باعث آهسته .همسو است

شود با چندين مطالعه كه  نوعي از اثر ها ميخواندن آزمودني

و  ويليامز. اند، همسو استاستروپ هيجاني را گزارش كرده
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همکاران كه مطالعات گوناگوني را بازنگري كردند، نشان داند كه 

كنندگان براي ناميدن رنگ جوهري كه با لغت هيجاني شركت

  .]۱۹[ تر عمل كردندهمراه بود، آهسته

هاي هاي پژوهش در عرصهتوان به کاربرد يافتهدر خاتمه مي

هاي آموزشي و تحصيلي مختلف اشاره نمود از جمله در حيطه

آموزان و دانشجويان استفاده براي افزايش ميزان يادگيري دانش

توان از ، در روابط اجتماعي و مناسبات زوجين ميمچنينه. نمود

نتايج اين پژوهش مبني بر اين که چه نوع خاطرات عاطفي 

خوشايند از ماندگاري و دوام بيشتري در حافظه خوشايند يا نا

  . خوبي استفاده نمودبرخوردارند به

  

  گيرینتيجه

آشـكار و  ترين علت تفاوت اثرگذاري نوع تكليـف در حافظـه   مهم

حافظه آشكار، تحت تـاثير  . ناآشکار، در نوع پردازش هيجاني است

رمزگذاري آگاهانه و هوشيارانه است؛ افـراد طبيعـي تمايـل دارنـد     

. ابتدا تكاليف مثبت، بعد خنثي و در نهايت منفي را پردازش كننـد 

گيرد، تكاليف خنثي خوشـايندتر  واسطه پردازشي كه صورت ميبه

حافظـه ناآشـكار، تحـت تـاثير      ..شـوند رزيابي مياز تكاليف منفي ا

همين دليل، پردازشگر سـالم  پردازش هدفمند و آگاهانه نيست؛ به

  .و طبيعي، كمتر تحت تاثير محتواي عاطفي تكاليف است
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