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مقایسه ی اثر القای خلق مثبت و منفی  بر حافظه ی کاذب و حافظه ی صحیح 
افراد دارای نشانه های اضطراب - افسردگی و افراد عادی

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی اثر القای خلق مثبت و منفی  بر حافظه ی کاذب و حافظه ی 
صحیح افراد دارای نشــانه های اضطراب - افسردگی و افراد عادی  است. روش: در این پژوهش که 
از نوع طرح های شبه آزمایشی –پس آزمون با گروه گواه است، ابتدا شرکت کنندگان  مقیاس افسردگی، 
اضطراب و اســترس (DASS) را تکمیل کردند. سپس از بین آنها، 29 آزمودنی با عالیم افسردگی-
اضطــراب به عنوان گروه آزمایــش و 29 نفر که فاقد عالیم فوق بودند، به عنوان گروه گواه انتخاب 
شدند. ابتدا از افراد دو گروه آزمون حافظه ی کاذب در شرایط خلقی عادی گرفته شد و سپس دو گروه 
در شرایط خلقی مثبت و منفی با آزمون حافظه ی کاذب بررسی شدند. نتایج با استفاده از روش تحلیل 
واریانس دو راهه تحلیل شد. يافته ها: نتیجه ي پژوهش نشان داد که از نظر بازشناسی و یادآوری کاذب 
در شرایط خلقی مثبت و منفی، دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت دارند، درحالی که ار لحاظ یادآوری 
و بازشناسی صحیح تفاوتی ندارند.  نتيجه گيري: شرایط خلقی مثبت و منفی در تعامل با ویژگی های 
اضطراب- افسردگی بر حافظه ی کاذب فرد می افزاید که این نشان می دهد شرایط القای خلق به تنهایی 
باعث افزایش حافظه ی کاذب نمی شــود، بلکه حالت خلقی در تعامل  با ویژگی های شــخصیتی بر 

حافظه ی کاذب فرد می افزاید.  
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Comparing the effects of positive and negative induced 
false memory and true memory of people with anxiety-

depression symptoms and normal individuals
Introduction: The	study	aimed	to	compare	 the	effects	of	positive-	and	nega-
tive-induced	 false-memory	 and	 true-memory	 of	 people	 with	 anxiety-depres-
sion	symptoms	and	normal	individuals.	 Method: In	this	study,	using	post-test	
quasi-experimental	design	with	control	group,	 the	participants	first	completed	
depression,	anxiety	and	stress	scale	(DASS)	forms.	Then,	29	individuals	with	
depression-anxiety	symptoms	were	selected	as	the	experimental	group	and	29	
participants	without	symptoms	were	selected	as	the	control	group.	First,	false-
memory	test	in	terms	of	normal	mood	was	taken	by	members	of	both	groups.	
Then	the	two	groups	in	terms	of	positive	and	negative	mood	were	assessed	by	
false	memory	test.	The	results	were	analyzed	using	two-way	analysis	of	vari-
ance. Results: The	results	showed	that	the	experimental	group	and	the	control	
group	were	different	in	terms	of	recognition	and	false	recall	in	positive	and	nega-
tive	mood,	while	there	was	no	difference	between	the	two	groups	in	terms	of	
recall	and	correct	recognition. Conclusion: Positive	and	negative	mood	along	
with	depression-anxiety	state	increases	false	memory. 
Keywords: false memory, true memory, anxiety-depression symptoms. 
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آیتم های خاص می شود(8). برعکس، خلق مثبت باعث 
می شود فرد به تجارب قبلی و استریوتایپ های خود در 

تفسیر وقایع اعتماد کند(9). 
تحقیقــات به این نتجه رســیده اند کــه وقتی خود مواد 
مــورد مطالعه با خلق فرد تعامل کننــد، خلق منفی آثار 
متضــادی ایجاد می کند. برای مثال، وقتی که از لیســت 
DRM1 فقط لغات منفی انتخاب و هم زمان خلق منفی 

القا شــد، حافظه ی کاذب منفی افــراد افزایش یافت، اما 
وقتی هم زمان از لیست مثبت DRM و القای خلق مثبت 
اســتفاده شد، حافظه ی کاذب به سمت ایجاد یادآوری و 

بازشناسی مثبت در این افراد رفت(10). 
یک نکته ی اساســی درمورد پژوهش های مربوط به اثر 
هیجان بر عملکرد حافظه این اســت کــه آیا هیجان در 
شــرایط زودگذر (مثــل القای موقتی خلــق) بر حافظه 
اثر می گذارد یا در شــرایطی که این هیجانات به شــکل 
خصایــص پایدار، اختالل خلقی یا مشــکالت هیجانی 
شــدید (مثل افسردگی) هســتند. برخالف آثاری که به 
دنبال القای خلق منفی موقت به وجود می آید، خصایص 
پایدار یا مشکالت هیجانی ممکن است با مکانیسم های 
شــناختی خاصی بر حافظــه اثر بگذارنــد. مخصوصًا 
پژوهش نشان داده که افســردگی منجر به تخریب کلی 
حافظه(11)، بیش تعمیم دهی در حافظه ی شرح حال(12) 
و نقــص در حافظه ی فعال و کنترل شــناختی(13، 14) 
می شود. همچنین تحقیقات نشان دهنده ی آسیب رسیدن 
به یادآوری، بازشناسی و قضاوت افراد افسرده است(15 

 .(16 ،
در افراد افســرده، یــادآوری اولیه ی خاطــرات منفی و 
افزایش دسترســی به ایــن خاطــرات(17)و همچنین، 
افزایــش حافظه ی کاذب متناســب با خلــق در هر دو 
رویکرد بازشناســی و یادآوری DRM گزارش شــده 
اســت(18، 19، 20). مخصوصــًا وقتی مــواد حافظه ی 
کاذب به عنوان بخش برجســته ی شخصیت در معرض 
داوری قــرار می گیرد(21). در دیگر پژوهش ها، افزایش 
حافظــه ی کاذب در افراد افســرده حتی بــه مواد مثبت 

مقدمه
در حالی که بیشــتر پژوهش هایی که روی حافظه شده، 
بر توانایی های گســترده ی مغز در یادآوری و کدگزاری 
تأکیــد می کنند، به نظر می رســد در دهه های گذشــته 
عالقه ی روزافزونی به اینکــه چطور ذهن دچار خطا و 
محدودیت می شود، به وجود آمده باشد. حافظه سازگار 
و متناسب با موقعیت است، اما پردازش صحیح اطالعات 
مربوط به داســتان ها، وقایع و جزئیات مربوط به آنها به 
راحتی با ابزاری مثل تلقیــن تحت تأثیر قرار می گیرد و 
به پدیدآیــی حافظه ی کاذب می انجامد. حافظه ی کاذب 
به دو صورت به وقوع می پیوندد: یا به شــکل یادآوری 
وقایعی که هرگز اتفاق نیفتاده یا یادآوری وقایع به شکلی 
کاماًل متفاوت با واقعیت. برای ایجاد یا بیرون کشــیدن 
حافظه ی کاذب، ابزار متفاوتی وجود دارد، اما تحقیقات 
مختلف بر نقش تمایز اطالعات غلط در شرایط تلقینی یا 

القای هیجان تأکید دارند(1). 
بیشــتر پژوهش های تجربی در زمینه ی اثــر هیجان بر 
حافظه نشــان داده انــد که حاالت هیجانــی و محتوای 
هیجانی بر مواد مورد یادآوری تأثیر پایایی دارند(2- 5). 
درمورد حافظــه ی کاذب پژوهش های مختلف حاکی از 
آن است که ایجاد حافظه ی کاذب در شرایط خلق منفی 
افزایش می یابد(6). به عبــارت دیگر، محققان دریافتند 
که مواد هیجانی انتخابی در مقایســه با مواد خنثی، مانع 
ایجاد خطاهای اســتنباط حافظه نمی شوند. آنها همچنین 
نشــان داده اند احتمال اینکه خاطرات هیجانی با تجارب 

یادآوری شده ارتباط داشته باشند کم است(7). 
تعــدادی از مطالعات، از القای خلــق خاصی (مثل غم، 
شادی یا به طور کل خلق مثبت و منفی) شرکت کنندگان 
اســتفاده کرده اند تا اثر هیجان بر حافظه را مطالعه کنند. 
این مطالعات نشــان داده اند که وقــوع خلق منفی برای 
مدت کوتاه وقوع خطاهای حافظه را کاهش می دهد، در 
حالی که القای خلــق مثبت بر احتمال وقوع این خطاها 
می افزاید(5). بر اساس فرضیه های اثر خلق بر اطالعات، 
خلق منفی یک پســخوراند منفی درباره ی عملکرد خود 
	paradigm	Deese-Reodriger-McDermott	-1فرد تفســیر می شــود که منجر به تحلیل ها یا کدگزاری 
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ح ين زارع و همکار 

اســترس قرار گرفتند. یافته های پژوهش آنها نشــان داد 
که گروه آزمایش در مقایســه با گروه کنترل، بدون القای 

استرس، حافظه ی کاذب بیشتری ایجاد کردند. 
رابرتز(31) اثر رگه های اضطراب، افســردگی و استرس 
را بر آســیب پذیری حافظه ی کاذب بررسی کرد. در این 
مطالعه بــه آزمودنی ها مجموعــه ای از لغات و تصاویر 
ارائه و در مرحله ی یادآوری از آنها خواســته شــد فقط 
تصاویر را به یادآورند. تعداد لغات یادآوری شده (عالوه 
بر تصاویر)، به عنوان شــاخص حافظه ی کاذب در نظر 
گرفتــه شــدند. شــرکت کنندگان دارای رگه های پایین 
اضطراب، در شرایط اســترس، حافظه ی کاذب بیشتری 
تولید کردند. هر چند که نتایج این تحقیق نشــان داد که 
رگه های اضطراب افســردگی بــا تولید حافظه ی کاذب 
رابطه ندارد. ونزل و همــکاران(28)، رابطه ی بین القای 
حافظه ی کاذب و خلق منفی را در زنان بررســی کردند. 
نتایج این پژوهش نشــان داد کــه تولید حافظه ی کاذب 
در زنــان با خلق منفی رابطــه دارد. بنابراین، با توجه به 
یافته هــای متناقض در زمینه ی ارتباط حافظه ی کاذب با 
ویژگی های افســردگی و اضطــراب و نیز نقش حاالت 
خلقی در تولیــد حافظه ی کاذب، در ایــن پژوهش اثر 
القای خلق بر حافظه ی کاذب نوجوانان دارای نشانه های 
اضطراب و افسردگی و افراد عادی مقایسه و بررسی شد. 

روش
طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی –پیش آزمون-

پس آزمون با گروه گواه- است. 
جامعه و روش نمرنه گيری

جامعــه ی پژوهــش حاضــر را کلیــه ی دانش آموزان 
دبیرســتانی شــهر اصفهــان تشــکیل می دهنــد. برای 
نمونه گیری، ابتدا از روش خوشه ای چندمرحله ای برای 
انتخاب محل پژوهش استفاده شد؛ به این صورت که به 
طور تصادفی از بین نواحی شــهر اصفهان سه ناحیه و از 
بین دبیرستان های این سه ناحیه سه مدرسه انتخاب شد. 
سپس دراین مدارس به شیوه ی نمونه گیری هدفمند، 29 
دانش آموز دارای رگه های اضطراب و افسردگی انتخاب 

تســری می یابــد(22). در افراد در معــرض خطر ابتال 
به افســردگی نیز سوگیری در پردازش شــناختی مواد 
هیجانی دیده می شــود، اما تا زمانی که فرد تشــخیص 
قطعی اختالل افسردگی دریافت نکرده، این سوگیری ها 
می تواند نشــانه ی رگه های افســردگی باشد(23 ، 24).   
زو و همکاران(25) دریافتند که افراد دارای افســردگی 
غیربالینــی، اگر تحت شــرایط القای خلــق مثبت قرار 
گیرنــد، در مورد وقایع منفی(نســبت بــه رویدادهای 
مثبت) حافظه ی کاذب کمتری نشان می دهند، اما یول و 
مینکا(26) در کشف سوگیری های حافظه در افراد دارای 

خصایص اضطراب– افسردگی شکست خوردند. 
در افســردگی، تحریفات حافظه متناسب با خلق ممکن 
اســت منجر به سوگیری های شــناختی و یادآوری مواد 
منفی شــود. در حقیقــت این داده تأیید شــده که افراد 
افســرده بیشــترین و طوالنی ترین توجه خود را بر مواد 
منفی متمرکز می کنند و بیشــتر با این مــواد برانگیخته 
می شــوند(27 ، 24). امــا اگر آثار حافظــه هماهنگ با 
خلق به حافظه ی کاذب تســری پیدا کند، انتظار می رود 
افراد افســرده به نشــخوار حوادث منفــی غیرواقعی یا 
تحریف شــده ی روزافزون خاتمه دهند. چنین پدیده ای 
نشان دهنده ی یک ارتباط بالینی است، زیرا یک چرخه ی 
معیوب ســوگیری حافظه و افکار منفی در افسردگی را 

شکل می دهد(19).
از ســوی دیگر، اگرچــه اضطراب یکــی از حوزه های 
مورد عالقه در پژوهش های حافظه اســت، اما آثار آن بر 
حافظه ی کاذب به طور نظام مند مورد مطالعه قرار نگرفته 
است(28). ونزل  و همکاران(29) در مطالعه ای به بررسی 
این نکته پرداختند که آیا افراد مضطرب و ترسو در برابر 
ارائه ی لغات تهدیدکننده در آزمون حافظه ی کاذب بیشتر 
ازافراد غیرمضطرب، بازشناسی و یادآوری کاذب را نشان 
می دهند. یافته های این پژوهش نشان داد که از نظر تولید 
حافظــه ی کاذب، بین دو گروه مضطرب و غیرمضطرب 
تفاوتی وجود ندارد. در مطالعه ی رابرت و همکاران(30) 
قبــل از اجرای آزمون حافظه ی کاذب دیس – رودیگر- 
مک درمت (DRM)، گروه آزمایش تحت شرایط القای 
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یادآوری ضریب همبســتگی دو نیمه کردن 0/8 و برای 
آزمون بازشناسی 0/85 به دست آمد.

نمره گــذاری: نمرات مربوط به یادآوری و بازشناســی 
برای هر مجموعه از فهرســت ها به این صورت محاسبه 
شــد که ابتدا مجموع پاسخ های صحیح، کاذب و خطاها 
در هر دو بخش یادآوری و بازشناســی مشخص شدند. 
نمرات نهایی یادآوری صحیح، یادآوری کاذب، خطاهای 
یادآوری، بازشناسی صحیح، بازشناسی کاذب و خطاهای 
بازشناسی براســاس فرمول های خاصی محاسبه شدند.
برای تعیین اعتبار این آزمون ابتدا یک مطالعه ی مقدماتی 
روی40 آزمودنی انجام شد. اعتبار آزمون با روش آلفای 
کرونباخ در مطالعه ی مقدماتی کل آزمون 0/89 به دست 

آمد.
 :)DASS( 2. مقياس اف ــردگید اضطراخ و ائترس
این مقیاس42 ســؤالی را که به صــورت لیکرت چهار 
گزینه ای نمره گذاری می شود، در سال 1995 الویبوند و 
الویبوند تهیه کرده اند. در مطالعات الویبوند و الویبوند 
(1995)، اعتبار بازآزمایی برای زیرمقیاس-های استرس، 
اضطراب و افسردگی به ترتیب 0/0،79/81 و0/71 و برای 
روایی مقیاس نیز ضرایب همبســتگی با پرسش نامه های 
اضطراب و افســردگی به ترتیب 0/81 و 0/74 به دست 

آمد(نقل از 33). 
در پژوهــش افضلــی و همــکاران(34)، ویژگی هــای 
روان ســنجی آزمــون در یــک نمونــه ی400 نفــری 
دانش آمــوزان کرمانشــاهی اجرا و نتایج نشــان داد که 
همبستگی مقیاس افسردگی این آزمون با آزمون افسردگی 
بک 0/84، همبســتگی مقیاس اضطراب با آزمون زونگ 
0/83 و همبستگی مقیاس اســترس و سیاهه ی استرس 
دانش آموزان 0/75 اســت. همچنیــن، ضریب آلفا برای 
مقیاس افسردگی 0/94، اضطراب 0/85 و مقیاس استرس 

0/87 است. 

یافته ها
میانگین و انحراف معیــار نمرات متغیرهای پژوهش در 

جدول 1 آمده است.

شدند. سپس از بین بقیه ی دانش آموزان بهنجار فاقد این 
دو رگــه که از لحاظ متغیرهایی چون ســن و معدل (به 
عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی) با گروه آزمایش همتا 
بودند، 29 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. در ادامه، 
آزمودنی های دو گروه در معرض سه حالت القای خلق 

منفی، مثبت و خنثی قرار گرفتند.
ابزار پژوهش

)DRM( 1. برنامه ی ديا – روديگر- مس درمت
ایــن برنامــه را اولین بــار در ســال 1959 دیس برای 
بررســی حافظه ی کاذب کلمات تداعی کننده به کار برد 
و در ســال 1995 رودیگر و مک درمت اســتفاده از آن 
را رواج دادنــد(32). در این برنامه به شــرکت کنندگان 
چند فهرســت حاوی کلمات ارائه می شــود که هر یک 
از کلمــات مندرج در آنها به طور معنایی به یک کلمه ی 
ارائه نشــده، یعنی کلمه ی کلیدی1، ارتباط دارد. به طور 
مثال، شرکت کنندگان کلماتی مثل رختخواب، استراحت، 
بیداری، خســته، رویا و ... را می شــنوند. این کلمات با 
کلمه ی کلیدی "خواب" که ارائه نمی شود ارتباط معنایی 
دارند. پس از ارائه ی هر فهرســت، آزمون یادآوری آزاد 
انجام و سپس فهرســت بعدی وآزمون یادآوری مربوط 
به آن فهرســت و بقیه ی فهرســت ها ارائه می شود. پس 
از ارائه ی همه ی فهرست ها، آزمون بازشناسی که شامل 
کلمات ارائه شــده، کلمات کلیدی ارائه نشــده و کلمات 
اضافه اســت اجرا می شود. نتایج نشــان می دهد که در 
مرحله ی آزمون، یعنی یادآوری آزاد و بازشناسی، کلمه ی 
کلیــدی به یادآورده و به صــورت کلمه ای که قباًل ارائه 
شده بازشناسی می شود. در این برنامه عالوه بر حافظه ی 
کاذب مربوط به کلمات کلیدی ارائه نشــده، به حافظه ی 
صحیح یعنی یادآوری و بازشناســی کلمات ارائه شده و 

خطاهای دیگر توجه می شود.
این برنامه یک روش آسان و پایا برای مطالعه ی یادآوری 
و بازشناســی کاذب در فرایندهــای تداعی کننده فراهم 
مــی آورد. عالوه بر این، رودیگــر و مک درمونت(32) 
با اســتفاده از روش دو نیمه کــردن، پایایی نتایج آزمون 
یادآوری و بازشناســی را محاسبه کردند که برای آزمون 
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0/529، میانگیــن نمرات بازشناســی صحیح 0/462 و 
میانگین نمرات بازشناسی کاذب 0/410 است.

طبق جدول 1، در گروه القای خلق مثبت میانگین نمرات 
یادآوری صحیح 0/285، میانگین نمرات یادآوری کاذب 

جدول 1-  ميانگين و انحراف معيار نمرات ابعاد حافظه ی کاذب در گروه القای خلق مثبت

انحراف استانداردميانگينتعدادمتغير
290/2850/116یادآوری صحيح
290/5290/170یادآوری کاذب

290/4620/187بازشناسی صحيح
290/4100/187بازشناسی کاذب
290/2850/116یادآوری صحيح

جدول 2-  ميانگين و انحراف معيار نمرات ابعاد حافظه ی کاذب در گروه القای خلق منفی

انحراف استانداردميانگينتعدادمتغير
290/2850/169یادآوری صحيح
290/3810/235یادآوری کاذب

290/3960/252بازشناسی صحيح
290/3430/241بازشناسی کاذب
290/3850/169یادآوری صحيح

0/381،  میانگیــن نمرات بازشناســی صحیح 0/396 و 
میانگین نمرات بازشناسی کاذب 0/343 است.

طبق جدول 2،  در گروه القای خلق منفی میانگین نمرات 
یادآوری صحیح 0/385،  میانگین نمرات یادآوری کاذب 

جدول 3-  ميانگين و انحراف معيار نمرات ابعاد حافظه ی کاذب در گروه گواه

انحراف استانداردميانگينتعدادمتغير
290/7040/128یادآوری صحيح
290/3490/203یادآوری کاذب

290/3610/212بازشناسی صحيح
290/3230/166بازشناسی کاذب
290/7040/128یادآوری صحيح

طبق جدول 3، در گروه گــواه میانگین نمرات یادآوری 
صحیح 0/704 ،  میانگین نمرات یادآوری کاذب 0/349،  
میانگین نمرات بازشناســی صحیــح 0/361 و  میانگین 

نمرات بازشناسی کاذب 0/323 است.
پیش فرض اول برای بررسی پیش فرض اول که همسانی 
ماتریس های کواریانس اســت،  از آزمون باکس استفاده 

شد که نتایج آن در جدول 4 آمده است.

جدول 4-  نتایج آزمون باکس برای بررسی همسانی 
ماتریس های کواریانس حافظه ی کاذب 

M50/723 باکس
F2/361

df120
df225327/919
Sig0/001

بر اساس جدول، این فرض رد می شود.
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شد که نتایج آن در جدول 5 آمده است. پیش فرض دوم: همســانی واریانس حافظه ی کاذب در 
سه گروه. این فرض با اســتفاده از آزمون لوین بررسی 

جدول 5- نتایج آزمون لوین در مورد پيش فرض تساوي واریانس هاي سه گروه در جامعه

درجه ی آزادي مخرجدرجه ی آزادي مخرجدرجه ی آزادي صورتFمتغير
3/7762840/065یادآوری صحيح
3/5352840/058یادآوری کاذب

1/7132840/187بازشناسی صحيح
1/6322840/202بازشناسی کاذب

پیش فرض تســاوي واریانس هاي دو گــروه در همه ی 
متغیرها تأیید مي شود. واریانس هاي دو گروه در جامعه 
مساوي اســت و با هم تفاوت معناداري ندارد. با وجود 
این، هنگامي که حجم نمونه در هر دو گروه تقریبًا یکسان 
باشــد، تحلیل واریانس حساســیت زیادي به مخدوش 
شــدن فرض همگوني واریانس ها در بعضي از متغیرها 
ندارد(34). بنابراین با توجه به رعایت پیش فرض لوین، 
تحلیــل واریانس نتایج برای بررســي فرضیات پژوهش 

بدون مانع است.

جدول 6- نتایج بررسی کفایت حافظه ی کاذب باآزمون 
بارتلت 
Likelihood Ratio0/0001

Square1527/139
Df2
Sig0/000

پیش فرض ســوم: بررســی تحلیل کفایت که با آزمون 
بارتلت بررسی و نتایج آن در جدول 6 گزارش شد.

جدول 6 نشــان می دهد که تناسب ماتریس کوواریانس 
باقی مانده با ماتریس همانند برقرار است.

جدول 7-  نتایج تحليل مانوا مربوط به تأثير عضویت گروهی بر ابعاد حافظه ی کاذب

توانمجذور اتاdfSig خطاdf فرضيهFميزاناثر
0/71111/31781340/00010/3561/00اثر پيالیی

0/32315/39581320/00010/4321/00المبدای ویلکز
1/99319/92881600/00010/4991/00اثر هتلينگ

1/93839/7344820/00010/6601/00بزرگترین ریشه ی ری

جدول 8-  نتایج تحليل واریانس از مقایسه ی ميانگين های ابعاد حافظه ی کاذب سه گروه 

مجموع متغيرمنبع
مجذورات

درجه 
آزادی

مجموع 
مجذورات

F سطح
معناداری

ضریب 
تأثير

توان 
آماری

عضویت گروهی

2/77821/38970/8580/00010/6281/00یادآوری صحيح
0/53220/2666/3320/0030/1310/889یادآوری کاذب

0/15020/0751/5690/2140/0360/324بازشناسی صحيح
0/11920/0601/6280/2030/0370/335بازشناسی کاذب

در اجــرای تحلیــل واریانس مانوای دوراهــه، یکی از 
برون داد ها تحلیل واریانس چندمتغیره اســت. در جدول 

7 ، نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره (تحلیل مانوا) آمده 
است.
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جدول 9- نتایج آزمون تعقيبي توکي از مقایسه ی ميانگين ابعاد حافظه ی کاذب در سه گروه القای خلق مثبت، القای خلق 
منفی و گروه کنترل 

IJمتغير
شاخص هاي آماري

)I-J(اختالف ميانگينSig

یادآوری کاذب

گروه القای خلق مثبت
0/0990/022-گروه القای خلق منفی

0/4190/0001-گروه کنترل

گروه القای خلق منفی
0/0990/022-گروه القای خلق مثبت

0/3190/0001-گروه کنترل

کنترل
0/4190/0001گروه القای خلق مثبت
0/3190/0001گروه القای خلق منفی

بازشناسی کاذب

گروه القای خلق مثبت
0/1470/020گروه القای خلق منفی

0/1790/004گروه کنترل

گروه القای خلق منفی
0/1470/020-گروه القای خلق مثبت

0/0310/829گروه کنترل

کنترل
0/1790/004-گروه القای خلق مثبت
0/0310/829-گروه القای خلق منفی

یادآوری صحيح

گروه القای خلق مثبت
0/0650/489گروه القای خلق منفی

0/10/195گروه کنترل

گروه القای خلق منفی
0/0650/489-گروه القای خلق مثبت

0/0340/822گروه کنترل

کنترل
0/10/386-گروه القای خلق مثبت
0/0340/202-گروه القای خلق منفی

بازشناسی صحيح

گروه القای خلق مثبت
0/0660/386گروه القای خلق منفی

0/0860/202گروه کنترل

گروه القای خلق منفی
0/0660/386-گروه القای خلق مثبت

0/0200/916گروه کنترل

کنترل
0/0860/202-گروه القای خلق مثبت
0/0200/916-گروه القای خلق منفی

همان طور که جدول نشان می دهد، ابعاد حافظه ی کاذب 
ســه گروه تفاوت معنــا دار دارد (P>0/0001) که این 

تفاوت را هر چهار آزمون تأیید کردند.
نتایج جدول 8 حاکی از آن بود که سه گروه در مؤلفه های 
یــادآوری صحیح و کاذب تفاوت معنادار داشــتند، ولی 
در مؤلفه ی بازشناســی صحیح و کاذب تفاوت معنادار 

نداشتند.
نتایج آزمون توکي نشان داد که در متغیر یادآوری کاذب، 

تفاوت هر سه گروه  معنادار است. همچنین در مؤلفه ی  
بازشناســی کاذب فقط تفاوت گروه القای خلق مثبت با 
گروه القای خلق منفی و گروه کنترل معنادار اســت. در  
ســایر مؤلفه ها که شــامل یادآوری و بازشناسی صحیح 

است، تفاوت گروه ها معنادار نیست.
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نشانه های اضطراب و افسردگی بر شکل گیری حافظه ی 
کاذب اثــر می گذارد و با توجه بــه تعامل این رگه ها با 
حالت خلقی القایی، احتمال یادآوری و بازشناسی کاذب 

افزایش می یابد. 
خلق مثبت ســبب می شود فرد به ارزیابی منفی از وقایع 
بپردازد و احتمال خطاهای حافظه اش افزایش یابد. خلق 
مثبــت همچنین حافظــه ی کاذب را کم می کند که یکی 
از دالیل آن این اســت که القای خلق ســبب می شــود 
ویژگی های شــخصیتی برجســته در افراد افســرده و 
مضطرب برانگیخته شــود و خاطرات کاذب متناسب با 

حالت خلقی فرد برانگیزد(8). 

نتيجه گيري
در این مطالعه، اثر القای خلق مثبت و منفی  بر حافظه ی 
کاذب و حافظه ی صحیح افراد دارای نشانه های اضطراب 
- افســردگی و افراد عادی مقایسه شد. بر اساس نتایج 
اصلی این مطالعه، یادآوری و بازشناسی کاذب در گروه 
اضطراب و افسردگی بیشــتر از گروه کنترل تحت تأثیر 
حاالت خلقی مثبت و منفی بود. در حالی که تأثیر حاالت 
خلقی مثبت و منفی بر یادآوری و بازشناسی صحیح در 
گروه اضطراب- افسردگی و کنترل تفاوت نداشت. نتایج 
پژوهش حاضر با نتایــج پژوهش های هاو و مولن(18) 
و توفالینــی و همــکاران(33) هماهنگ اســت. نتایج 
مختلف نشان می دهد که خطاهای حافظه در رویارویی 
با حوادث روزانه شــکل می گیرد. در مواجهه با شرایط 
روزانه ی مثبت و منفی، حافظه دچار خطا می شود و فرد 
ســعی می کند خألهای حافظه را با خاطرات متناسب با 
خلق پر کند. در گروه اضطراب– افسردگی، القای هیجان 
ســبب می شود فرد به بازسازی ذهنی پرداخته و افزایش 
یادآوری و بازشناسی کاذب را نشان دهد. همچنین چون 
افراد داری رگه های اضطراب– افسردگی نسبت به گروه 
کنترل  نقص حافظه ی بیشــتری دارنــد، برای پر کردن 
شــکاف های حافظه از خاطرات متناسب با خلق استفاده 

می کنند(33).
آن گونــه که از نتایج بــر می آید، رگه های افســرده و 
مضطــرب در تعامل با القای خلق مثبت و منفی ســبب 
افزایــش حافظه ی کاذب می شــوند. تحقیقات نشــان 
می دهد که القای خلق منفی در افراد افســرده بر ادراک، 
توجه، حافظه و کارکردهــای اجرایی فرد اثر می گذارد. 
در زمینه ی توجه، خلق منفی ســبب سوگیری توجه به 
محرک های منفی در افراد افســرده می شــود. همچنین 
تحقیقات نشــان دهنده ی اثر القای خلق (مثبت و منفی) 
بر حافظه ی فرد اســت. در این تحقیقات نشان داده شد 
که القای خلق باعث ســوگیری متناســب با خلق افراد  
می شــود. در افراد مضطرب و افسرده نیز بر القای خلق 
بــر حافظه ی کاذب و صحیح تأثیــر می گذارد. با توجه 
بــه اینکه رابرتــز(31) و جورمن(23) نشــان دادند که 

94/12/17 ;  پذیرش مقاله: دریافت مقاله: 94/9/28
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