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  چکیده
با توجه به . ردازدبسیاري از مطالعات در حوزه حافظه به بررسی حافظه سرگذشتی و عوامل موثر بر آن می پ :مقدمه      

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر عوامل شخصیتی بر میزان ،  آنانبازیابی خاطراتبر افراد   خلقیویژگی هاينقش 
  . نجام شده استبازیابی حافظه سرگذشتی ا

دانشجویان دانشگاه پیام نور کل جامعه مورد بررسی . از نوع همبستگی بود روش پژوهش توصیفی :ها مواد و روش     
 از آنان در مراکز نفر 146تعداد  اي د مرحلهنچ اي خوشه با استفاده از روش نمونه گیري استان خراسان جنوبی بودند که

 )SAM(برآورد حافظه سرگذشتینامه  پرسشابزار مورد استفاده پژوهش . ن قرار گرفتندفردوس، بیرجند و قاین مورد آزمو
 جهت تعیین نمره NEOFF-I)( ارزیابی پنج عامل شخصیتنامه پرسشفرم کوتاه جهت تعیین نمره حافظه سرگذشتی و 

ثبت و جهت  SPSS vol.18ها پس از جمع آوري در نرم افزار  داده.  عوامل پنجگانه شخصیتی بودها در آزمودنی
  .هاي رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد تحلیل از آزمون

 هاي نمره حافظه سرگذشتی می امی عوامل شخصیتی پیش بینی کنندهنتایج نشان داد تم :هاي پژوهش یافته     
متغیر مالك را تبیین  میزان واریانسبیشترین  ، و با وجدان بودن و عوامل روان نژندگرایی، برون گرایی)P<0.01(باشند

د که نتایج این تاثیر عوامل جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان بر حافظه سرگذشتی نیز بررسی ش  عالوه بر.دکننمی
  .بر حافظه سرگذشتی در جامعه مورد بررسی بود تاثیرگذاري این دو عامل حاکی از عدم

  گرفت ویژگی هاي شخصیتی افراد مینتیجههاي این پژوهش می توان  بر اساس یافته :بحث و نتیجه گیري      
چنین تفاوت هاي جنسیتی افراد  هاي تحصیلی و هم تفاوتتواند بر بازیابی خاطرات سرگذشتی آنان تاثیرگذار باشد و 

 .اي باشند  تعیین کنندهیعواملبراي یادآوري خاطرات سرگذشتی توانند  نمی
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  مقدمه 

بسیاري از مطالعات در حوزه حافظه به بررسی حافظه     
 سرگذشتی شامل مجموعه حافظه. پردازد می سرگذشتی

خاطرات، دانش فرد و تجربیات معنادار شخصی است که در 
ز ئو سالمت روانی وي حا تحکیم هویت فردي شخص

 گذشته ثبت حافظه سرگذشتی تجارب  در.)1(،اهمیت است
یات مکان، زمینه و زمان انجام رمز گردانی خصوص، دمی شو

بازیابی ش کلی گرا  و بیشود و به دو صورت اختصاصی می
ها و شخصیت   به ویژگی یک خاطره اختصاصی.شود می

مانند دو ماه (ط با وقایع یک روز خاص،تجربه شده مرتب
ش کلی گرا به و حافظه بی) تم را دیدم شنبه دوسپیش، ظهر

 نند هر وقت با همسرم به سینما میما(وقایع تکراري
ی که به یک دوره طوالنی مربوط یا وقایع...) رفتیم

 بر...) کردم  ندگی میمانند زمانی که من در شمال ز(شودمی
حافظه سرگذشتی به  )1996(به زعم کان وي .)2(،گردد می

ز سه ساختار سلسله مراتبی متشکل ااین ترتیب داراي یک 
هاي گستره زندگی،  سطح اطالعات شخصی شامل دوره

ش  است که هر کدام ارزرویداد کلی و دانش رویدادي خاص
هاي متعددي در رابطه   پژوهش.)3(،خاص خود را دارا است

اندوزش، ساختاردهی و بازیابی حافظه سرگذشتی  با مکانیسم
 بازیابی خاطرات . شده استو عوامل مؤثر بر آن انجام

سرگذشتی به آسانی سایر خاطرات نیست چرا که در بازیابی 
ها اقدام  این نوع رویدادها فرد باید به ساخت دهی مجدد آن

ارت بیشتر در قیاس کند و این امر نیازمند وقت، دقت و مه
ر رویدادهاست به همین سبب این نوع با بازیابی دیگ

با توجه  ).4(،ر تحریف هستندخاطرات همواره در معرض خط
بازیابی حافظه سرگذشتی بخشی به عملکرد متفاوت افراد در 

از مطالعات به سمت و سوي بررسی عوامل موثر بر عملکرد 
افراد در بازیابی این خاطرات متمرکز گردید در این بین 

شد خویشتن وي به عنوان عوامل  رو هویت بزرگسالی فرد
 . سرگذشتی مورد مطالعه قرار گرفتاثرگذار بر بازیابی حافظه

معتقدند حافظه سرگذشتی داراي یک ) 2004(وانگو کان وي
مبتنی بر اهداف، نظریه ها، نگرش (کارکرد در سطح فردي

 سطح و یک کارکرد در) ها و عقاید مربوط به خود
کند تا با نظام هاي فکري،  که به افراد کمک می(فرهنگی

به . است) ی منطبق شوندعقاید، ارزش ها و اهداف فرهنگ
 یک رابطه ویژه، پیچیده و نزدیک بین خود و ها زعم آن

 ابزاري »خود«حافظه سرگذشتی وجود دارد به طوري که 
دهی و بازیابی خاطرات سرگذشتی   سازمانجهت رمزگذاري،

 تایید »خود«  و خاطرات به عنوان اولین کارکرد،باشد می

 حافظه .)5(،بخشند وم می نظر فرهنگی را ایجاد و تداشده از
سرگذشتی در این دورنما فراتر از یک جریان عصبی 

ینه و بستر فرهنگی و شود و زم در نظر گرفته می شناختی
ابی آن مورد تأکید قرار  شکل گیري و بازیشخصی مؤثر بر

- تیب آن چه ما از گذشته به یاد میبدین تر .)6(،گیرد می
هاي شخصیتی و  ویژگیم تا حد زیادي می تواند به آوری

بررسی این ارتباط از ط داشته باشد ما ارتبا وجودي »خود«
هاي  ز اهمیت باشد که ویژگیئتواند حا این حیث می

از زندگی افراد به خاطر چه  کنند تا آن شخصیتی کمک می
 هایی که افراد در خاطره شود و خطاها و افتراق آورده می

یکی از دالیلی . یین شودسازند، تع هاي خصوصی خود می
د خوانند این است که اعتقا ها را می که افراد سرگذشت

گونه که به  آورد و آن چه نویسنده به خاطر می دارند آن
 .کند هاي شخصیتی او را نمایان می آورد، ویژگی خاطر می

بررسی اختالف میزان بازیابی از قبیل  هایی در پژوهش
  و هم،)7(، گروه سالم و افسردهحافظه سرگذشتی در بین دو

نیز می توان به نقش ، )8(، و مضطربچنین افراد سالم
خصوصیات خلقی در یادآوري خاطرات سرگذشتی اشاره 

رویدادهایی که واکنش هیجانی به دنبال دارند بیشتر از . کرد
. شوند د اهمیت هیجانی ثبت و بازیابی میرویدادهاي فاق

ثر مستقیم نداشته باشد اما هیجان ممکن است بر حافظه ا
همی بر عملکرد حافظه اثرات آن می تواند پیامدهاي م

 ویدادي یک واکنش هیجانی ایجاد میهر ر. )9(،داشته باشد
تواند بر تمایز رویداد  کند که میزان و شدت این واکنش می

به نسبت سایر رویدادها تاثیرگذار باشد و در بازیابی بهتر 
 در این رابطه نیز می ).10(، باشدجزئیات آن کمک کننده

هاي خلقی بر بازیابی خاطرات  توان به تاثیرگذاري ویژگی
 افراد داراي خلق هیجان پذیر اشاره کرد چرا که احتماالً

دهند  دیدتري نسبت به رویدادها نشان میواکنش عاطفی ش
  .آورند ها را به یاد می تیجه بهتر نیز آنو در ن
 تاکنون با ادي از مطالعاتبه صورت خاص نیز تعد      

هاي شخصیتی افراد با بازیابی  هدف ارتباط بین ویژگی
  در مطالعه.)12،11(،حافظه سرگذشتی آنان انجام شده است

شخصیت چندگانه عامل «با عنوان ) 2002(اي که براون
انجام داد این هدف » شتیحافظه سرگذ) تخریب(شکست

می تواند به شد که چگونه شخصیت چندگانه  دنبال می
براون الگوي . شکست الگوي حافظه تلفیقی منجر شود

چارچوب «هنجار را ظه سرگذشتی افراد داراي شخصیت بحاف
اي  قاد دارد این چارچوب شامل مجموعهداند و اعت  می»دار

  در حالی . از حوادث سراسر زندگی در سطوح مختلف است
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نظمی ر مشوش و بی که افراد داراي شخصیت چندگانه رفتا
 دسترسی درستی توانند دهند چرا که نمی از خود بروز می

ه حافظه سرگذشتی خود هاي مختلف طرح وار ه نقشب
دهد تقسیم  ها اجازه می  که در واقع به آنداشته باشند

هاي اجتماعی، رفتاري و عاطفی خلقشان  صحیحی از نقش
فراد اقدامات براون جهت درمان این گونه ا. داشته باشند

  و اعتقاد دارد درمان کلینیکی میکند بالینی را توصیه می
تواند به بیمار کمک کند تا به سمت یک شخصیت یگانه 

ف حافظه هاي مختل حرکت کند و در نتیجه بخش
اي دیگر که  در مطالعه). 13(،سرگذشتی را رمزگذاري کند

انجام داد دو گروه داراي شخصیت برون ) 1999(ووي که
در رابطه با وقایع ) اجتماعی و منزوي(گراگرا و درون 

نتایج نشان داد گروه . سرگذشتی مورد مقایسه قرار گرفتند
درون گرا بیشتر خاطرات عاطفی بخشی از حوادث مانند 

کنند و گروه برون  لطه و احساس حقارت را بازیابی میس
 و ارتباطات را بیشتر گرا خاطرات عواطفی چون عشق

ین حافظه و  نشان دهنده رابطه قوي بکنند که بازیابی می
 اهداف فرد هاي غالب و شخصیت در حوزه انگیزه

هاي ویژگی«وان  دیگر با عنی در پژوهش.)14(،است
) 2010(نتسن و برراسموسن» شخصیتی و حافظه سرگذشتی

پنج عاملی شخصیت با حافظه سرگذشتی را در  ارتباط مدل
 در هر دو مطالعه نتایج نشان داد. دو مطالعه بررسی کردند

ارتباط مثبتی بین عامل گشودگی با نمره حافظه سرگذشتی 
عامل روان نژندگرایی با خود عملکردي حافظه . وجود دارد

سرگذشتی در مطالعه اول رابطه داشت و عامل برون گرایی 
با عملکرد اجتماعی حافظه باز شنیداري در ارتباط بود اما در 

شد و در نهایت ارتباط مطالعه دوم این نتیجه تکرار ن
ه  بمعناداري در رابطه با عوامل سازگاري و با وجدان بودن

  )15(.دست نیامد
با توجه به اشارات فوق پژوهشگر در مطالعه حاضر       

قصد دارد به بررسی اثر عوامل شخصیتی بر میزان بازیابی 
حافظه سرگذشتی دانشجویان بپردازد براي این منظور 

عوامل شخصیتی بر میزان  «:ز عبارت است افرضیه اصلی
توجه به  و با »افظه سرگذشتی دانشجویان اثر داردبازیابی ح

ز اثرات عوامل زیستی و  حاکی اها نتایج برخی پژوهش
نظیر سن و جنس بر حافظه (ها بر همدیگر تعامل آن
 بررسی تأثیر جنسیت و رشته تحصیلی نیز بر )سرگذشتی

ویان مورد هدف قرار میزان بازیابی حافظه سرگذشتی دانشج
گرفت و بدین منظور فرضیات فرعی ذیل جهت بررسی ارائه 

  :شده است

فظه سرگذشتی دختران و پسران در بازیابی حا -1
 .کنند متفاوت عمل می

ابی هاي تحصیلی مختلف در بازی دانشجویان رشته -2
  .کنند حافظه سرگذشتی متفاوت عمل می

  ها روشمواد و 
 توصیفی از نوع همبستگی یمطالعه حاضر پژوهش       
جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه . است

پیام نور استان خراسان جنوبی است که تعداد کل آن ها با 
سال دوم سال تحصیلی   فعال نیمتوجه به آمار دانشجویان

 روش نمونه گیري در واقع خوشه.  نفر است14547، 92-91
ابتدا به روش هدفدار با توجه در اي است که اي چند مرحله
 در ها  دانشجو و دایر بودن همیشگی کالسبه تعداد بیشتر

 )فردوس، بیرجند و قاین(ه مرکز دانشگاهی پیام نور استانس
ف انتخاب شدند و سپس از این مراکز به عنوان مراکز هد

هاي برنامه کالسی هفته پنجم در هر مرکز به  بین کالس
از دروس علوم پایه و دو کالس صورت تصادفی دو کالس 

 کالس 12ز در کل مراکاز علوم انسانی و در مجموع 
  . آزمودنی مورد آزمون قرار گرفتند146انتخاب و تعداد 

: SAM)( برآورد حافظه سرگذشتینامه پرسش       
SAMاست اي اظهاري با مقیاس درجه یک فهرست خود 

 چهار بخش وقایع ،که براي ارزیابی حافظه سرگذشتی
) حافظه آینده گرا( آیندهدادي، معنایی، فضایی و دورنمايروی

مبانی نظري طراحی این  .دهدرا مورد سنجش قرار می
 و س، حسابی)2001(فهرست را باید در آثار کان وي

، )2000(، روسنبام)2001(، میگر)1999(، کاپور)2007(میگر
سیاهه . )16(،جستجو کرد) 2007(و ویلیامز) 2002(تولونیگ

اعتبار ساختاري، تمیز .  گویه است102 داراي SAMکامل 
آزمون مورد تأیید قرار چنین اعتبار وابسته به معیار این  و هم

 گویه تنظیم 26ه نیز در نام  فرم کوتاه این پرسشگرفته و
این که طراحان این ابزار از  با توجه به .)16(،شده است

باشند ابزار مذکور توسط  یاین حوزه منظران  صاحب
 و پایایی آن در بین دانشجویان ، ترجمه انتخابگارندگانن

دانشگاه پیام نور مرکز فردوس به روش آلفا محاسبه شده 
 نفر از دانشجویان 44نامه توسط  بدین منظور پرسش. است

 83/0مرکز فردوس تکمیل گردید که در نهایت میزان آلفاي 
بزار دست آمد که پایایی باال و قابل قبولی است و سپس اه ب

SAMمالك میزان بازیابی حافظه سرگذشتی در  به عنوان 
  .ضر در نظر گرفته شدمطالعه حا

-NEO(ارزیابی پنج عامل شخصیتنامه  پرسش       
FFI( : در تبیین ساختار شخصیت بر شیوه تحلیل عوامل  
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ترین روشی است که افق هاي  ات پیشگاماساس صف
ین جدیدي به روي روان شناسان شخصیت گشوده است در ا

تر تقسیم   شده و به اجزاي کوچکروش شخصیت تجزیه
تر را مطالعه کرد افرادي  شود تا بتوان این اجزاء کوچک می

مطالعه و چون کتل، گیلفورد و آیزنگاز این روش براي 
  شخصیتی عامل16). 17(،شناخت شخصیت استفاده کردند

نیز درصدد ) 1964(توسط کتل در نظر گرفته شد و فیسکه
 عامل دست 5 عامل به 16ار کتل برآمد و به جاي اصالح ک

در نهایت و با تالش افرادي چون مک دوگال، گارتن، . یافت
 80در دهه هاي ) 1932-1967(تیوپس، کریستال و نورمن

گاه پنج عاملی مورد استقبال بیشتر د میالدي دی90و 
یک فرم استاندارد ) 1989( گلدبرگ وقرار گرفتاندیشمندان 
نامید،   که خودش آن را پنج عامل بزرگ میاملبراي پنج ع

تشکیل شده بود که براي  این فرم از پنجاه مقیاس .ساخت
مک کري و ). 18(،هر عامل ده مقیاس اختصاص یافته بود

 مقیاس به 40رادي بودند که  از جمله اف)1985(اپل کوست
اگر چه . هاي درجه بندي گلدبرگ افزودند مقیاس

 کار رفته ي ابعاد پنج گانه اصلی بهاصطالحات زیادي برا
ها را این گونه معرفی  نتوان آ است ولی به طور کلی می

 برون گرایی، ،)روان رنجوري(روان نژند گرایی: کرد
و با وجدان ) باز بودن در روابط(سازگاري، گشودگی

 و فرم خالصه NEOPI-Rتست  )وظیفه شناسی(بودن
 در اوست توسط مک کري و کNEO-FFIشده آن یعنی 
به منظور عملی ) 1992(و ) 1989(، )1985(طی سال هاي

کردن مدل پنج عاملی شخصیت ساخته شده و چارچوبی از 
فرم کوتاه ). 5(،فات اصلی شخصیت را ارائه می دهدص

 گویه از مجموع 60داراي  حاضرمطالعه  استفاده شده در
س را در هر عامل  گویه فرم اصلی است و شش مقیا240

 زیر مقیاس 30این پنج عامل و . سنجد گویه می 12توسط 
 .دهد شخصیت بزرگسال ارائه می ارزیابی جامعی از ،آن

و روایی این مقیاس را هاي متعددي تاکنون اعتبار  پژوهش
 سال، ضرایب 7اند در پژوهشی طولی به مدت  تایید کرده
 81/0 تا 63/0 و ضرایب روایی بین 82/0 تا 51/0اعتبار بین 

 در NEO تست ).19(،دست آمده  زیرمقیاس ها ببراي
 وسی فرشی براي دانشجویان دانشگاهتوسط گرنیز ایران 

هاي ایران هنجار شده است و در تحقیقات متعدد به عنوان 
  )20(. گرفته استاده قرارـابزاري مطمئن مورد استف

 شـراي پژوهـور که اشاره شد براي اجـمان طـه      
وان مرکز ـن به عنیجند و قاـراکز فردوس، بیرـ محاضر

تقسم هدف در نظر گرفته شد و با توجه به تعدد رشته ها، 
بندي آن ها به دو گروه علوم انسانی و پایه با در نظر گرفتن 

گروه دانشگاهی انجام گردید و در هر مرکز به صورت 
کالس علوم پایه و دو کالس علوم انسانی تصادفی دو 

از . گردیدندنامه ها توزیع و تکمیل  انتخاب و پرسش
 کالس تعداد 12نامه توزیع شده در   پرسش153مجموع 

ن در دست آمد و داده هاي آه نامه قابل قبول ب  پرسش146
با . یل گردیدثبت و تحل SPSS vol.18نرم افزار آماري 

هاي جمع آوري شده براي بررسی رد  توجه به مقیاس داده
با در  نهگاضیه اصلی از مدل رگرسیون خطی چندیا تایید فر

نظر گرفتن عوامل شخصیتی به عنوان متغیرهاي پیش بین 
براي و نمره حافظه به عنوان متغیر مالك استفاده گردید و 

هاي فرعی از آزمون  بررسی صحت یا عدم صحت فرضیه
تحلیل واریانس تک متغیره استفاده شده در این آزمون 
برخالف آزمون تحلیل واریانس یک طرفه که با یک متغیر 

و یک متغیر ) ترتیبیاسمی یا (مستقل طبقه بندي شده
با حالتی روبرو  نسبی مواجه است اي یا وابسته فاصله

هستیم که متغیر مستقل ما شامل دو یا چند متغیر است، اما 
باز با یک متغیر وابسته سر و کار داریم در این آزمون هدف 

ستقل این است که نه تنها تأثیر جداگانه دو یا چند متغیر م
کیفی بر یک متغیر وابسته کمی آزمون شود، بلکه آزمون 

  )21(. این دو متغیر نیز مورد نظر استزمان تأثیر هم
  ي پژوهشها یافته
 نفر 101تعداد بررسی شده مودنی زآ 146از مجموع        

) درصد 8/30معادل ( نفر45و تعداد )  درصد2/69معادل (زن
نسبت کل بسیار به جنسیتی که این نسبت مرد بودند 

یکی آزمودنی ها با کف آمار ت.دانشجویان استان نزدیک است
معادل ( نفر91دهد تعداد  نشان میتوجه به رشته تحصیلی 

 55و تعداد در رشته هاي علوم انسانی )  درصد3/62
در رشته هاي علوم پایه مشغول به ) درصد 7/37معادل (نفر

 بررسی تایید یا رد فرضیه اصلیجهت  .تحصیل بودند
پژوهش نمره حافظه سرگذشتی به عنوان متغیر مالك و 
عوامل شخصیتی پنج گانه به عنوان متغیرهاي پیش بینی 

 جدول. ندزمان وارد مدل رگرسیون شد ه روش همکننده ب
ست و  نشان دهنده خالصه مدل برآورد شده ا1 شماره

 به دست  2R مقدار شود که مشاهده میهمان گونه 
 درصد از واریانس نمره 80ی است که بدین معن) 80/0(آمده
 یین میـیتی تبـخصـتی توسط عوامل شـذشه سرگـظـحاف

دهد  س نشان میـیل واریانـایج تحلـ نتشود عالوه بر این،
تر  در سطح خطاي کوچک) 26/120( به دست آمدهfمقدار 

این متغیرهاي مستقل به خوبی  بر  معنادار است بنا01/0از 
ریانس متغیر وابسته را تبیین میزان تغییرات و وامی توانند 

  .کنند
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   با توجه به عوامل شخصیتیخالصه پردازش مدل در تبیین تغییرات حافظه سرگذشتی. 1 شماره جدول
  معناداري F  ضریب همبستگی چندگانه  ضریب تعیین  ضریب تعیین تعدیل شده

  80/0  81/0  90/0  26/120 00/0  
  

       
رد بتا را ضرایب استاندارد و غیر استاندا 2شماره جدول       

 پیش بینی حافظه سرگذشتی براي متغیرهاي معنادار در
ر متغیر  نیز اهمیت نسبی حضور هtمقدار . دهد نشان می

 براي t قدر مطلق مقادیر دهد و مستقل در مدل را نشان می
و در نتیجه معنادار  33/2عوامل شخصیتی پنجگانه باالتر 

که معادل مقادیر محاسبه شده همبستگی مرتبه صفر . است
ضریب همبستگی پیرسون است میزان همبستگی بین 

همان . دهد ا بدون وجود متغیر کنترل نشان میمتغیرها ر
گر همبستگی  نشان-80/0  عددشود گونه که مشاهده می

. منفی باال بین نمره حافظه با عامل روان نژندگرایی است

دهد و عامل  گشودگی همبستگی خاصی را نشان نمیعامل 
در حالی که بین . گاري نشانگر همبستگی باال نیستساز

ودن بنمره حافظه با عوامل برون گرایی و با وجدان 
با توجه به نظریه عاملی . همبستگی قابل قبولی وجود دارد

م شخصیت آزمون هم خطی بین متغیرهاي مستقل نیز انجا
  نشانگر هم خطیVifتولرانس و مقادیر گزارش شده . شد

ندگرایی، باالي بین عوامل شخصیتی در عوامل روان نژ
 است و در عوامل گشودگی و سازگاري و با وجدان بودن

ت آمده، دسه  بVifبرون گرایی با توجه به ارقام تولرانس و 
  .گردد هم خطی پایینی مشاهده می

  
  س عوامل پنجگانه شخصیتی بر اسا پیش بینی حافظه سرگذشتی برايیآماره هاي ضرایب رگرسیون. 2 شماره جدول

    ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد
B بتا  خطاي استاندارد  

T  سطح
  معناداري

ضریب همبستگی مرتبه 
  صفر

  VIF  تولرانس

  81/4  20/0  -80/0  000/0  -68/9  -78/0  19/0  -84/1  روان نژندگرایی
  39/1  71/0  -09/0  006/0  81/2  12/0  17/0  49/0  گشودگی

  45/3  28/0  49/0  000/0  -00/6  -41/0  17/0  -07/1  يسازگار
  41/1  70/0  64/0  000/0  09/8  35/0  14/0  16/1  برون گرایی

  39/4  22/0  68/0  001/0  27/3  25/0  22/0  73/0  با وجدان بودن
  

  
       

فرضیه اصلی پژوهش دست آمده ه با توجه به داده هاي ب
ل شود به عبارتی عوامل شخصیتی به عنوان عوام تایید می

پیش بینی کننده حافظه سرگذشتی دانشجویان می توانند در 
  . نظر گرفته شوند

ات ـرضیـحت فـدم صـحت یا عـبراي بررسی ص      
ون ـد از آزمـاره شـمان گونه که اشـفرعی پژوهش ه

و نمره  دـاده شـتفـیره اسـتغـک مـس تـلیل واریانـتح
ته و ـتغیر وابسـنوان مـتی به عـکمی حافظه سرگذش

صیلی به عنوان ـ تحتهـیت و رشـسـفی جنـیرهاي کیـمتغ
ت ـابطه تس در این ر.متغیرهاي مستقل وارد تحلیل شدند

هاي خطاي نمره حافظه در بین  لون جهت برابري واریانس
  Fناداري آماره ـح معـ سطدـده شان میـها ن گروه
 این باید گفت واریانس بر  است بنا01/0تر از  کـکوچ

تفاوت خطاي دو گروه با همدیگر برابر نبوده و بین آن ها 
  .وجود دارد

 3 در جدول شماره نتایج آزمون تحلیل واریانس       
تاثیر جداگانه متغیر جنسیت بر نمره . شود مشاهده می

. باشد معنادار نمی) F=92/2؛ P<0.089(حافظه دانشجویان
یعنی به لحاظ آماري میانگین نمره حافظه دانشجویان در 

رد تأثیر در مو. بین دانشجویان دختر و پسر تفاوتی ندارد
 Fرشته تحصیلی نیز بر نمره حافظه با توجه به مقدار آزمون 

)P<0.37 78/0؛=F ( تفاوت معنادار نیست اما در رابطه با
اثر تعاملی بین جنسیت و رشته تحصیلی با توجه به مقدار 

F)P<0.000 73/19؛=F( به . باشد تفاوت معنادار می
دختر و پسر ظه دانشجویان عبارتی دیگر میانگین نمره حاف

  .هاي پایه و انسانی متفاوت است در رشته
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  )گذاري بر حافظهآزمون مدل تأثیر(ها  آزمون اثرات بین آزمودنی.3 شماره  جدول
  منبع  مجموع مجذورات  درجه آزادي F  معناداري

  جنسیت  70/1369  1  92/2  089/0
  رشته تحصیلی  32/368  1  78/0  37/0
   با رشتهسیتتعامل جن  70/9240  1  73/19  000/0

  
       

فرضیه هاي فرعی دست آمده ه هاي ب با توجه به داده
 دو عامل پژوهش تایید نشدند هر چند که تعامل بین

تواند بر میزان نمره حافظه  جنسیت و رشته تحصیلی می
  .سرگذشتی دانشجویان اثرگذار باشد

   و نتیجه گیريبحث
مطالعه حاضر در رابطه با فرضیه اصلی پژوهش  نتایج      

توانند به عنوان  ن داد عوامل پنج گانه شخصیتی میانش
یان عمل  بینی کننده حافظه سرگذشتی دانشجوعوامل پیش

شین در رابطه کنند این نتیجه با نتایج مطالعات انجام شده پی
هاي خلقی با حافظه سرگذشتی افراد  با بررسی اثر ویژگی

 و ن در مطالعه راسموس.)13-14(، تطابق داردبزرگسال
اثر عوامل شخصیتی سازگاري و با وجدان ) 2010(نتسنبر

  در مطالعه حاضراماگذشتی شناخته نشد بودن بر حافظه سر
ی بر حافظه سرگذشتی یتصاثر تمامی عوامل پنج گانه شخ

رابطه تک به تک عوامل با نمره . دانشجویان شناخته شد
حافظه نشان داد که رابطه منفی قوي بین عامل روان 

ا نمره حافظه وجود دارد این نتیجه با توجه به نژندگرایی ب
اضطراب، (زیر مقیاس هاي عامل روان نژندگرایی

پرخاشگري، افسردگی، خجالت، شتاب زدگی و آسیب 
رسد تمایل عمومی به تجربه  منطقی به نظر می )پذیري

عواطف منفی چون ترس، غم، عصبانیت، احساس گناه و 
 طقی و عدم کنترلنفرت، استعداد داشتن عقاید غیر من
هاي افرادي است که  تکانش ها و استرس از جمله ویژگی

با  ).22(،ژندگرایی نمره باال کسب می کننددر عامل روان ن
توان الگوي بازیابی را متأثر از این ویژگی  توجه به این می

مل ها دانست و اذعان کرد که افرادي با نمره پایین در عا
تري از وقایع سرگذشتی خود  سبروان نژندگرایی بازیابی منا

عوامل برون گرایی و با وجدان بودن نیز به صورت . دارند
تک به تک همبستگی مثبت قابل قبولی را با حافظه 

هاي عامل   دانشجویان نشان دادند زیر مقیاسسرگذشتی
 در روابط، گروه گرایی، قاطع بودن،گرم بودن (برون گرایی

و ) هاي مثبت تن هیجانبودن، هیجان خواهی و داشفعال 
کفایت، نظم، وظیفه شناسی، تالش (عامل با وجدان بودن

 هستند که این) براي موفقیت، خودعملکردي و تعمق

 افرادي جامعه گرا، موفق و داراي نظم گرانها نمای گیویژ
توان   سالمت روانی بوده و در نتیجه میعمومی در زندگی و

ا را منطقی ه ز این ویژگیلگوي بازیابی حافظه اتاثیرپذیري ا
 وجود هم دست آمدهه  در نتایج بنکته قابل تأمل. دانست

نژندگرایی، سازگاري و با وجدان خطی باال در عوامل روان 
 با  و سازگاري است که این مسأله در مورد عواملبودن

وجدان بودن با توجه به نظریه عاملی شخصیت و ساختار به 
 عوامل و زیر مقیاس ها یدیکهم پیوسته در برخی موارد نز

قابل توجیه است اما در عامل روان نژندگرایی تنیدگی نمرات 
قابل بررسی است چرا که با  این عامل با سایر عوامل

افزایش نمره روان نژندگرایی نمره پایین حافظه گزارش شده 
باید بررسی شود نمره عامل روان نژندگرایی با چه  است و

  . عواملی درگیر است
به عنوان یک بعد اصلی شخصیت،  گشودگیمل عا     

شناخته  عوامل برون گرایی و روان نژندگرایی خیلی کمتر از
عناصر گشودگی چون تصور فعال، احساس . شده است

طلبی، کنجکاوي  زیباپسندي، توجه به احساسات درونی، تنوع
ها و  ذهنی و استقالل در قضاوت اغلب نقشی در تئوري

اند اما به هم پیوستگی    نمودههاي شخصیت ایفا سنجش
ها در یک حیطه وسیع و تشکیل عاملی از شخصیت  آن

ن  در پژوهش حاضر نیز نتایج نشا.)7(، مطرح بوده استکمتر
ه دهد عامل گشودگی به عنوان پیش ببینی کننده نمر می

شود اما در بررسی  حافظه سرگذشتی در نظر گرفته می
 حافظه نتایج نشان از همبستگی مستقیم این عامل با نمره

در توضیح رابطه بین نمره . عدم همبستگی معنادار است
توان   میزان بازیابی حافظه سرگذشتی میعامل گشودگی با

به تداعی احساس بین زمان اندوزش خاطرات با زمان 
ها اشاره کرد با وجود این در مطالعه پیش رو این  بازیابی آن

گرایی،   دن همانند برون بوسازگار. رابطه اثبات نشده است
یک فرد .  عاملی در تمایالت بین فردي است،قبل از هر چیز

 او نسبت به دیگران احساس . نوع دوست است اساساًسازگار
همدردي کرده و مشتاق است که به آنان کمک کند و باور 

 کمک کننده هستند، در مقابل  دارد که دیگران نیز متقابالَ
 خوددار و شکاك نسبت به دیگران ، ستیزه جو،ناسازگارفرد 
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رفت  در تحلیل نتایج انتظار می). 7(،بوده و رقابت جوست
با توجه به ارتباطات  افرادي با نمره باال در عامل سازگاري

وسیع تر، تداعی بیشتري از خاطرات سرگذشتی داشته باشند 
اما در پژوهش حاضر همبستگی قوي بین این عامل با 

دست نیامده است هر ه  سرگذشتی بمیزان بازیابی حافظه
  .چند هم خطی باالیی با سایر عوامل دارد

یت و رشته ـیات فرعی اثر جنسـتطه با فرضــدر راب      
ظه نتایج نشان داد که این عوامل به ـیلی بر حافـتحص

طالعه ـدر م. تندــذار نیسـظه اثرگـصورت جداگانه بر حاف
اثر درگیري عوامل جنسیت و  )2013( کرمی ومک دونالد

ر الگوي بازیابی وقایع سرگذشتی منفی اثبات شده سن د
با در نظر گرفتن احتمال بازیابی وقایع رویدادي بیشتر . است

 در زنان و وقایع معنایی و فضایی بیشتر در مردان و هم
 هاي متفاوت، انتظار می ف در رشتهچنین احتمال اختال

جنسیت و رشته تحصیلی بر حافظه معنادار باشد و رفت اثر 
است ش حاضر ممکن ـده در پژوهـدست آمه یجه بـتن

با توجه به یک دست (ها ی از تعداد و نوع آزمودنیـناش
د به این علت بررسی این اثر بر روي جوامع ـباش) بودن
شود تا نتایج  ر و افراد بزرگسال عادي توصیه میدیگ

اثر تعاملی دو عامل جنسیت و رشته . مطمئن تر حاصل شود
نادار شده است که ـظه معـافبر حدیگر ـتحصیلی با هم

ر و ـشجویان پسـدهد میانگین نمره حافظه دان نشان می
ت هر چند ـسـته هاي مختلف برابر نیـتر در رشـدخ
 نشان می) RS=15/0(ت آمدهـدسه ین بـعیـریب تــض
ط ـوسـت ظهـافـره حـس نمـد از واریانـ درص15قط ـد فـده

ذاري ـل دیگر اثرگـود و عوامـش یـین مـیـوامل تبـاین ع
  )23(.دـنتري دارـبیش

هاي   نقش ویژگیدر مجموع پژوهش حاضر به بررسی     
خلقی بر میزان بازیابی حافظه سرگذشتی پرداخت و صحت 
مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه را تأیید کرد با وجود 

ه هایی نیز می باشد ب پژوهش حاضر داراي محدودیتاین 
ه که در حوزه محدودیت هاي عملی و اجرایی با توج طوري

به بافت منطقه مورد مطالعه، طی مسافت زیاد و دوري 
مراکز مورد بررسی از همدیگر باعث صرف وقت و هزینه 

ها  نامه عالوه بر این برخی از پرسش. نسبتاً زیاد گردید
وسط دانشجویان با بی دقتی تکمیل گردید که منجر به ت

در حوزه محدودیت هاي علمی و . ها شد حذف شدن آن
نامه اشاره کرد  د به اتکاء صرف به ابزار پرسشپژوهشی بای

جهت دسترسی به نتایج دقیق تر شود  پیشنهاد می این بر بنا
عالوه بر تکرار آزمون بر روي جوامع مختلف پژوهش هاي 
آتی باید بر مطالعات طولی و عدم استفاده محض از ابزار 

نامه در رابطه با سنجش نمره حافظه سرگذشتی  پرسش
 سیاهه شند در این رابطه انجام مصاحبه و تکمیلمتمرکز با

شود که پژوهشگر به علت  هاي اختصاصی نیز توصیه می
نامه خود اظهاري  پرسشبه عدم دسترسی و زمان کم 

بسنده کرده است عالوه بر این در این پژوهش اثر عوامل 
شخصیتی بر نمره کلی حافظه بررسی شده است در حالی 

مختلف حافظه سرگذشتی نیز قابل  سطوح ه اثر عوامل برک
  .تأمل و بررسی است

  سپاسگزاري
در خاتمه از زحمات فراوان همکار گرامی جناب آقاي        

ابراهیم زنگویی زاده به جهت هماهنگی با مراکز بیرجند و 
 زمان در این ن براي اجراي این پژوهش و صرفیقا

  .شود خصوص، سپاسگزاري می
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Abstract 
Introduction: Many studies in the field of 
memory investigate autobiographical mem-
ory and factors affecting it. Considering the 
role of individual’s mood characteristics on 
retrieving of memory, this study was cond-
ucted to investigate the effects of perso-
nality act on retrieval of autobiographical 
memory. 
 
Materials & methods: This was a descry-
ptive research was a correlational design 
and the statistical population consisted of 
all Payam-e-Noor University Students in 
South Khorasan Province and 146 of them 
were tested by multi-stage random cluster 
sampling method in Ferdoas, Birjand, and 
Ghaien centers.The research tool used in 
this study werethe survey of autobiogr-
aphical memory questionnaire (SAM) to 
determine of students score in autobiogr-
aphical memory and NEOFF-I questionna-
ire is used to determine student-ts’aut-
obiographical memory score and the NEO 
Five-Factor Inventoryofpersonality to deter-
mine the score of participants in the five 
personality factors. After the data were 
collected, they were analyzed regression 

and analysis of variance on SPSS 18 soft-
ware. 
 
Results: Results showed that all personality 
factors are predictors of autobiographical 
memory score (p< 0.01) and Neuroticism 
factors, extraversion and conscientiousness 
can explain most of the variance criteria. In 
addition, the effects of gender and field of 
study on retrieval of autobiographical mem-
ory were assessed and the results showed 
that these two factors have no significant 
effect on students'autobiographical memo-
ry. 
 
Discussion & Conclusion: Based on the 
research findings, we can conclude that 
personality factors can  affect students’ ret-
rieving of autobiographical memory while 
factors such as educational and gender diff-
erences cannot determine students’ retrieval 
of autobiographical memories. 
 
Keywords: Autobiographical memory, per-
sonality factors, gender differences, educat-
ionnal differences   
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