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با باال رفتن سن اثر هیجان بر حافظه برجستهتر و اهداف هیجانی نیز حائز اهمیت بیشتری میشوند .پژوهش حاضر با
هدف بررسی حافظه سرگذشتی و نقش هیجانات در بازیابی خاطرات در سالمندان و مقایسه آن با افراد جوان صورت
گرفت .پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقایسهای بود .بدینمنظور 60نفر سالمند مراجعه كننده به كانون جهاندیدگان شهر
شیراز و  60نفر جوان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .برای بررسی متغیرهای پژوهش از دو آزمون حافظه شرح
حال (سرگذشتی) و آزمون بهزیستی روانشناختی كییز و ماگیارمو استفاده شد .دادهها پس از جمعآوری با روش مانووا و
همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد كه بازیابی خاطرات از حافظه سرگذشتی در
سالمندان بیشتر به صورت كلی و با محتوای هیجانی مثبت صورت میگیرد و بین میزان هیجانی بودن خاطرات و
بهزیستی هیجانی در سالمندان رابطه معناداری وجود دارد ( .)p<0/05بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر این طور به
نظر میرسد كه گذر عمر به این دلیل كه به طور مداوم افراد را به پایان عمر خود نزدیكتر میكند باعث تغییر اولویت
اهداف میشود بهطوری كه اهداف هیجانی مثبت ،اهمیت بیشتری یافته و تأثیر بیشتری بر رفتار فرد میگذارند.
كلیدواژهها :حافظه سرگذشتی ،سالمندی ،هیجان

بر اساس تعریف نلسون و فویش ( )2004حافظه
سرگذشتی ،2حافظه رویدادها و به طور كلی جنبهای از
حافظه است كه به تجدید خاطرات ،تجارب ،موضوعات و
رویدادهای شخصی گذشته فرد مربوط میشود .بوئر
( )1981حافظه سرگذشتی را حافظه اطالعات مرتبط با
خویشتن كه دارای عناصر عاطفی ،معانی شخصی و
مؤلفههای خود ارجاع است میداند كه ادراک فرد را از
خویشتن و زندگی شکل میدهد .حافظه سرگذشتی در
سلسه مراتبی سازماندهی شدهاند كه در آن اطالعات از
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لحاظ اختصاصی بودنشان در سطوح متفاوتی از حافظه
ذخیره شدهاند .كانوی ( )1996این ساختارهای سلسهمراتبی
حافظه سرگذشتی را در سه سطح متمایز میكند كه عبارت
از رویدادهای گستره زندگی ،3رویدادهای كلی 4و
رویدادهای خاص و روشن هستند .این حافظه تحت تأثیر
عوامل زیادی از جمله هیجانات ،محتوای خاطرات ،بافت و
زمینه رویداد قرار میگیرد .رابین ( )2005معتقد است كه
خاطرات سرگذشتی حاصل احساسات شخصی ،سیستم
فضایی چندگانه ،زبان ،سیستم حافظه آشکار و هیجانات
میباشد .به عبارتی هر یك از این سیستمها ،فرایندهای
عصبی ،رفتاری و سازماندهی متفاوتی دارند .سیستم فضایی
فرد را قادر به یادآوری موقعیت ،موضوع و مکان میكند،
life time
general
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سیستم حافظه آشکار مسئول هماهنگی و یکپارچگی
اطالعات از سیستمهای دیگر است و هیجانات كه نقش
پررنگ و با اهمیتی در پردازش اطالعات از حافظه دارند.
اكثر پژوهشهای مرتبط با حافظه سرگذشتی در
سالمندان ،اثرات سن را بر روی تعداد خاطرات یادآوری
شده بررسی كردهاند .تعداد كمی پژوهش در مورد كیفیت
خاطرات سرگذشتی سالمندان در مقایسه با جوانان صورت
گرفته است (لوین ،اسوبودا ،های و ونکور.)2012 ،
پژوهشها نشان دادهاند كه میانساالن نسبت به افراد جوان
تمایل به بازیابی اطالعات سرگذشتی بیش از حد كلی و
كاهش در یادآوری خاطرات به صورت اختصاصی دارند
(پیولینو ،دیسگرانجز ،بینالی و یوستاچی2002 ،؛ بیامن،
پوشکار ،اعتضادی ،بای و كانوی2007 ،؛ پیولینو،
ریسگرانجیز و یوستاچی )2009 ،كه این كاهش به علت
تغییراتی است كه در تواناییهای شناختی سالمندان رخ
میدهد (بانسو مكردی2005 ،؛ هرتزوک ،دیسکون ،هولچ
و مكدونالد.)2003 ،
از طرف دیگر ،اگرچه پیری با افت در اكثر كاركردهای
حوزه جسمانی و شناختی همراه است اما پژوهشها نشان
دادهاند كه در طول عمر به دلیل كاهش خلق و خوی
منفی ،احتمال به خاطر آوردن اطالعات منفی نسبت به
اطالعات مثبت و خنثی كمتر میشود (كارستنسین،
پاسوپاتی ،مایر و نسلروید )2000 ،به عبارتی با باال رفتن
سن ،اثر هیجان بر حافظه برجستهتر و اهداف هیجانی نیز
حائز تأثیر بیشتری میشوند .در پژوهشی كه توسط رابین،
راهال ،پون و تینگر ( )1998صورت گرفت ،زمانی كه از
سالمندان خواسته شد خاطره یك رویداد خوشحال كننده را
توصیف كنند بیشتر به رویدادهای دهه بیستشان اشاره
میكردند در حالیکه وقتی میخواستند رویدادهای بسیار
ناراحت كننده را به یاد آورند ،رویداد اخیرشان را به یاد
میآوردند .فیلد (1981؛ به نقل از رایزبرگ و هولتز)2004 ،
در پژوهشی  60فرد بزرگسال را در طی مدت  44سال
چهار بار مورد مصاحبه قرار داد و در هر مصاحبه از آنها
خواسته شد میزان شادی دوران كودكیشان را ارزیابی
نمایند .با گذشت زمان ،روند بسیار معناداری بوجود آمد به
طوریكه با افزایش سن شركتكنندگان ،دوران
كودكیشان شادتر ارزیابی شد.

روانشناسی پیری ،1396 ،دوره  ،3شماره 1-9 ،1

بنابراین بهزیستی هیجانی 1در گذر عمر افراد نسبتاً ثابت
مانده و حتی ارتقا مییابد .اگرچه در سنین پیری ،سالمت
جسمانی رو به كاهش و شبکههای اجتماعی رو به افول
هستند اما سالمندان كمتر از جوانان تجربه هیجانهای
منفی را گزارش میكنند (راثبون ،هولمز ،مورفی و الیس،
 .)2015كارستنسن ،پاسوپاتی ،مایر و نسلروید ( )2000در
پژوهشی بر روی شركتكنندگان  18تا  94سال نشان
دادند كه دفعات و مدت هیجانهای منفی كه افراد در
زندگی روزمره تجربه میكنند با افزایش سن كاهش
مییابد .بنابراین عواطف مثبت در طی مدت عمر فرد یا
تقریباً ثابت بوده یا افزایش مییابد .بر اساس نظریه انتخابی
اجتماعی هیجانی 2كارستنسن ،افزایش هیجان مثبت در
سالمندی به علت تنظیم هیجانات 3در این سن است .به
عبارتی توانایی تنظیم هیجانها با افزایش سن باال میرود
و سالمندان برای تنظیم هیجانات خود از راهبردهای
مؤثرتری (مانند ارزیابی مجدد) نسبت به جوانان استفاده
میكنند .برنستسن و رابین ( )2004نیز در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند كه توجیه احتمال كاهش یادآوری
رویدادهای آزارنده و ناراحت كننده دور ،به دلیل كاهش
مرور ذهنی رویدادهای منفی یا سركوبی است همچنین
كاهش دسترسیپذیری خاطرات شخصی بلند مدت منفی
در طول عمر افراد میتواند دلیل دیگری بر این یافته باشد.
از طرف دیگر شواهدی وجود دارد كه بازیابی خاطرات
سرگذشتی ممکن است تا حدودی وابسته به بادامه 4باشد.
بادامه در رمزگردانی و تحکیم خاطرات هیجانی نقش دارد.
اكثر خاطرات سرگذشتی ما مرتبط با پاسخی هیجانی
هستند كه نشان میدهد به دلیل ذات انگیزاننده هیجانی
آنان ،شاید بادامه نقشی در رمزگردانی و ارزیابی این
خاطرات بازی كند .شواهد نشان میدهد كه با باال رفتن
سن بادامه كمتر از سایر بخشهای مغز رو به زوال میرود
(رایزبرگ و هرتل .)2004/1393 ،از آنجا كه بسیاری از
افراد مشخصه اساسی زندگی سالمندان را ركود و انزوای
اجتماعی میدانند اما بررسیهای چند دههی اخیر نه تنها
سالمندی را با چنین كمبودهایی نمیشناسند بلکه جنبههای
مثبتی كه در این دوران اتفاق میافتد را برجستهتر میدانند.
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از طرف دیگر بیشتر پژوهشهایی كه رابطه میان حافظه و
هیجان در بزرگساالن را بررسی میكنند از افراد جوان به
عنوان شركتكنندگان در پژوهش استفاده میكنند .اما تأثیر
هیجان بر حافظه ممکن است در طول عمر بزرگساالن
تغییر كند .سالمندان در مقایسه با جوانان نارساییهای
بیشتری را در بسیاری از انواع فعالیتهای حافظهای از خود
نشان میدهند اما در زمینه تنظیم و بهزیستی هیجانی
بهبود یافته و پسرفت نمیكنند .بنابراین پژوهش حاضر با
هدف آزمون این فرضیه كه بین دو گروه سالمند و جوان در
بازیابی خاطرات از حافظه سرگذشتی و بهزیستی هیجانی
تفاوت وجود دارد و بینهیجانی بودن خاطرات (مثبت و
منفی) از حافظه سرگذشتی و بهزیستی هیجانی در
سالمندان و جوانان رابطه وجود دارد انجام شد.
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهش حاضر با توجه به هدف ،كاربردی و از نظر شیوه
جمعآوری یافتهها توصیفی-مقایسهای است .جامعه
پژوهش حاضر شامل كلیهی سالمندان مراجعهكننده به
كانون جهان دیدگان شهر شیراز بودند كه با توجه به لیست
موجود از سالمندان عضو كانون جهاندیدگان شهر شیراز
تعداد آنها در حدود  3700نفر بود .ولی از آنجا كه اكثریت
افراد حضور مداوم و ثابتی در این كانون نداشتند
نمونهگیری به روش در دسترس و در فاصله زمانی مرداد تا
آبان ماه  1395صورت گرفت و  60نفر سالمند (70-60
سال) مورد برسی قرار گرفتند .همچنین  60فرد جوان
( 28-18سال) از بین دانشجویان دانشگاه پیامنور شهر
شیراز كه بر اساس جنسیت و وضعیت تأهل با گروه سالمند
همتا و به صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار
گرفتند.
ابزار
آزمون حافظه شرح حال (سرگذشتی) .این آزمون
برای اولین بار توسط ویلیامز و برودبنت ( ،1986به نقل از
زارع و عبداهللزاده )1394 ،به كار برده شد .از
شركتكنندگان خواسته میشود كه به هر لغت ،با رویدادی
(خاطرهای) كه به واسطه لغت یادآوری میشود ،پاسخ
دهند .به آنها گفته میشود كه رویداد یادآوری شده میتواند
مهم یا كم اهمیت ،مربوط به دوران گذشته یا اخیر باشد،
اما باید یك رویداد اختصاصی باشد .چیزی كه در یك زمان
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و مکان خاص رخ داده و دارای یك زمان محدود (یك روز
یا كمتر) است .در این تکلیف 10 ،لغت به آنها ارائه
میگردد و در پاسخ به هر كدام ،آنها باید یك خاطره
اختصاصی ارائه دهند .لغات مثبت مورد استفاده در هر دو
گروه تكزبانه و دو زبانه شامل بهار ،خنده ،عشق ،گل و
پرواز و فهرست لغات منفی نیز شامل مرگ ،ویروس،
عفونت ،آزمایش خون و آلودگی میباشند .الزم به ذكر
است كه لغات مثبت و منفی به صورت در هم ارائه گردید.
شركتكنندگان برای بازیابی هر خاطره 30 ،ثانیه زمان در
اختیار داشتند .چنانچه اولین خاطره اختصاصی نبود،
راهنمایی استاندارد ارائه میشد :آیا میتوانید یك رویداد
اختصاصی را به یاد آورید؟ در راستای بررسی شاخصهای
روانسنجی این آزمون مطالعه مقدماتی توسط كاویانی و
همکاران ( )1378انجام گرفته است كه نشانگر روایی این
آزمون برای بررسی حافظه سرگذشتی میباشد .در این
مطالعه اعتبار محتوا و صوری آزمون به تأیید متخصصان
رسیده است .از طرفی كاویانی و همکاران ( )1378با
محاسبه ضریب آلفای كرونباخ ثبات درونی سؤاالت آزمون
را  0/86گزارش نمودند .همچنین عبدی ،مرادی و اكرمیان
( )1389گزارش كردند كه همبستگی درون طبقهای بین
نمرهگذاری دو ارزیاب برای خاطرات اختصاصی بین 0/83
تا  0/94در نوسان بود (زارع و عبداهللزاده.)1394 ،
آزمون بهزيستی روانشناختی .این آزمون توسط
كییز و ماگیارمو ( ،2003به نقل از دوست )2004 ،برای
سنجش بهزیستی هیجانی ،روانشناختی و اجتماعی به كار
میرود كه از  45سؤال تشکیل شده است 12 .سؤال اول
مربوط به بهزیستی هیجانی میباشد كه از طیف لیکرت 5
درجهای برای نمرهگذاری آن استفاده میشود .اعتبار درونی
زیرمقیاس بهزیستی هیجانی در بخش هیجان مثبت0/91
و هیجان منفی  0/78بود (كییز ،اسموتکین و ریف.)2002 ،
در مطالعه كییز و مارگیارمو ( ،2003به نقل از دوست،
 )2004برای بررسی روایی این مقیاس از روایی عاملی
استفاده شده است .نتایج تحلیل عاملی تأییدی و ساختار
سه عاملی این مقیاس را تأیید كرده است .در مطالعه
دوست ( )2004ضریب پایایی و پایایی بازآزمایی 0/86
گزارش شده است .این پرسشنامه توسط گلستانی
بخت( )1386روی  57شركتكننده اجرا و اعتبار یابی شده
است .وی ضریب همبستگی پرسشنامه بهزیستی هیجانی
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را  %76گزارش كرده است .در مطالعه حاضر ضریب
همسانی درونی بر اساس آلفای كرونباخ برای كل
پرسشنامه  %80و برای مقیاس بهزیستی هیجانی %86
بدست آمده است.
روش اجرا
در شروع كار با مراجعه به كانون جهاندیدگان شهر شیراز،
شركتكنندگان انتخاب و از آنها برای شركت در پژوهش
دعوت به عمل آمد .از جمله معیارهای ورود به پژوهش،
عدم ابتال به آلزایمر ،داشتن سواد خواندن و نوشتن و
نداشتن مشکالت و اختالالت روانشناختی بود .افراد دارای
شرایط فوق و مایل به همکاری با كسب رضایت وارد
پژوهش شدند و پرسشنامهها در اختیار آنها قرار گرفت.
دادهها پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار  SPSSو

باروش مانوا (به منظور بررسی تفاوت در بین افراد سالمند و
جوان در بازیابی خاطرات از حافظه سرگذشتی و بهزیستی
هیجانی) و روش همبستگی (جهت بررسی رابطه بین
بازیابی خاطرات مثبت و بهزیستی هیجانی) مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.
يافتهها
جدول  1میانگین و انحراف معیار بازیابی خاطرات از حافظه
سرگذشتی و بهزیستی هیجانی را در بین سالمندان و
جوانان نشان میدهد .همانطور كه مشاهده میشود افراد
سالمند خاطرات سرگذشتی را بیشتر به صورت كلیگرایی
(عام) بازیابی میكنند .همچنین نسبت خاطرات مثبت
یادآوری شده نسبت به خاطرات منفی بیشتر است.

جدول 1
میانگین ،انحرافمعیار و پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات برای متغیرهای پژوهش
جوانان
سالمندان
متغیر
انحراف كولموگروف
انحراف كولموگروف سطح
میانگین

3/83

استاندارد

1/37

اسمیرنوف

0/085

بازیابی خاطرات
هیجانیبودن خاطرات
0/075 1/65 6/43
خاطرات مثبت
0/092 1/65 3/56
خاطرات منفی
0/088 14/25 36/13
بهزیستی هیجانی
همچنین از یافتههای جدول  1چنین استنباط میشود كه
سطح معنیداری به دست آمده در آزمون كولموگروف
اسمیرنوف در اكثر متغیرهای پژوهش به تفکیك گروه،
بیش از مقدار مالک  0/05میباشد ،در نتیجه میتوان
گفت كه توزیع متغیرهای مورد بررسی در نمونه آماری
دارای توزیع نرمال میباشد و میتوانیم فرضیههای پژوهش
را از طریق آزمونهای پارامتریك مورد آزمون قرار دهیم.
همچنین نتایج آزمون باكس نیز نشان میدهد مقدار سطح
معناداری ( )P>0/05میباشد كه گویای آن است شرط
همگنی به خوبی رعایت شده است ( F=2/08و )P>0/05
برای بررسی پیشفرض برابری واریانسهای بازیابی
خاطرات از حافظه سرگذشتی و بهزیستی هیجانی در

معناداری

میانگین

استاندارد

1/48

اسمیرنوف

سطح
معناداری

0/200

6/41

0/087

0/198

0/200
0/025
0/195

0/077 2/032 3/65
0/087 2/032 6/35
0/085 10/038 26/80

0/201
0/197
0/025

گروههای مورد پژوهش نیز از آزمون لون استفاده شد .نتایج
آزمون لون نشان داد كه واریانسهای بازیابی خاطرات
( F=3/325و  )P>0/05و بهزیستی هیجانی ( F=0/055و
 )P>0/05در دو گروه با هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت
معنیداری ندارند كه این یافته پایایی نتایج بعدی را نشان
میدهد .برای تعیین معنی داری اثر گروه بر بازیابی
خاطرات از حافظه سرگذشتی و بهزیستی هیجانی ،از آزمون
المبدای ویلکس استفاده شد كه نتایج نشان داد بین دو
گروه در بازیابی خاطرات از حافظه سرگذشتی و بهزیستی
هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد (Wilkes 0/392
= F=59/96 ،Lambdaو .)P>0/001
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جدول 2
نتایج تحلیل واریانس چند متغیره برای حافظه سرگذشتی و بهزیستی هیجانی در دو گروه سالمندان و جوانان
مجذور
سطح
میانگین
درجه
مجموع
نسبت
منبع
ایتا
معنیداری
مجذورات آزادی مجذورات
F
0/452 P>0/001 97/25 200/208
1
200/208
بازیابی خاطرات
0/365 P>0/001 67/81 232/408
1
232/408
خاطرات مثبت
گروه
0/365 P>0/001 67/81 232/408
1
232/408
خاطرات منفی
0/127 P>0/001 17/19 2613/33
1
2613/33
بهزیستی هیجانی
2/059
118
242/917
بازیابی خاطرات
3/427
118
404/38
خاطرات مثبت
خطا
3/427
118
404/38
خاطرات منفی
152/005
118 17936/53
بهزیستی هیجانی
براساس جدول  2بین دو گروه سالمندان و جوانان ،در
بازیابی خاطرات از حافظه سرگذشتی و بهزیستی هیجانی
تفاوت معنادار وجود دارد .به این صورت كه سالمندان
خاطرات را بیشتر به صورت كلی بازیابی میكنند
( F=97/25و  )P<0/05و نسبت به جوانان خاطرات مثبت
بیشتری را به خاطر میآورند .همچنین بین دو گروه سالمند

و جوان در بهزیستی هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد
( F=17/19و  )P<0/05و با توجه به میانگین نمرات،
سالمندان از بهزیستی هیجانی باالتری برخوردار هستند.
برای بررسی رابطه بینهیجانی بودن خاطرات (مثبت و
منفی) از حافظه سرگذشتی و بهزیستی هیجانی در دو گروه
سنی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

جدول 3
همبستگی پیرسون رابطه هیجانی بودن خاطرات و بهزیستی هیجانی در سالمندان و جوانان
سطح معناداری
همبستگی
تعداد
گروه
0/007
0/372
60
سالمند
0/152
0/187
60
جوان
بر اساس نتایج بدست آمده از جدول  3با احتمال 99
درصد رابطه معناداری بین بازیابی خاطرات مثبت و
بهزیستی هیجانی در سالمندان وجود دارد ( r=0/372و
 )p<0/007ولی در مورد جوانان این رابطه معنادار نشد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی حافظه سرگذشتی و نقش
هیجانات در بازیابی خاطرات در سالمندان و مقایسه آن با
افراد جوان صورت گرفت .از اینرو فرضیه اول پژوهش كه
مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین سالمندان و جوانان در
بازیابی خاطرات سرگذشتی بود ،مورد تأیید قرار گرفت .به
این صورت كه میزان كلیگرایی درحافظه سرگذشتی
سالمندان بیشتر از جوانان است .یعنی افراد سالمند خاطرات

را بیشتر به صورت كلی یادآوری میكنند .این یافته با نتایج
بررسیهای آدامز ( )2001و لوین ،اسوبدا ،های و موسکوتچ
( )2002همخوان و با پژوهشهای ریکارت و همکاران
( )2011و كارول و بریانت ( )2000ناهمخوان است .كارول
و بریانت ( )2000نشان دادند كلیگرایی فقط در سالمندان
افسرده دیده میشود و افراد سالمند غیر افسرده در بازیابی
خاطرات از حافظه سرگذشتی با افراد جوان تفاوتی ندارند.
به اعتقاد رابین ( )2005سیستمهای چندگانهای در فرایند
بازیابی خاطرات از حافظه سرگذشتی دخیل هستند :حواس
فرد (بخصوص بینایی ،شنوایی و بویایی) ،سیستم فضایی
چند كیفیتی كه محل اشیا و اشخاص را دریافت میكند،
هیجانات ،زبان ،و سیستم حافظه آشکار كه اطالعات را به
یکدیگر ارتباط میدهد و با هم هماهنگ میكند .هر یك
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از این سیستمها فرایندهای مربوط به خود ،اشکال
سازماندهی شده و نقشهایی در ارتباط با حافظه دارند،
بصورت یکپارچه با یکدیگر در تعامل هستند و نقص در هر
كدام ممکن است مانع به خاطر آوردن و بازیابی خاطرات از
حافظه شوند .مطالعات ،اضمحالل منظم كنشهای
شناختی نظیر حافظه كاری كالمی ،حافظه دیداری-
فضایی ،حافظه بلند مدت یادآوری آزاد ،تجسم ذهنی ،درک
زبان و تولید زبان را در سالمندان نشان دادهاند .بسیاری از
نظریهها ،مکانیسمهایی نظیر عملکرد و سرعت پردازش
حسی را مسئول كاهش تواناییهای شناختی در سالمندان
میدانند .از طرف دیگر ،در فرایندهای كمتر تالشمند كه
نیازمند منابع پردازشی كمتری است (مانند یادگیری ناآشکار
و حافظه روندی) كاهش وابسته به سن ،كمتر مشاهده
میشود (دریسکول و همکاران)2003 ،
فرضیه دوم این پژوهش مبنی بر اینکه رابطه
معنیداری بین یادآوری خاطرات هیجانی و بهزیستی
هیجانی در سالمندان وجود دارد نیز مورد تأیید قرار گرفت و
نتایج نشان داد كه سالمندان خاطرات مثبت بیشتری را
نسبت به جوانان یادآوری میكردند و بین یادآوری خاطرات
هیجانی و بهزیستی هیجانی در سالمندان رابطه مثبت
معنیداری یافت شد .نتایج این یافته با بررسیهای
كارستنسن ،پاسوپاتی ،مایر و نسلروید ( ،)2000چارلز ،ماتر
و كارستنسن ( ،)2003كندی ،ماتر و كارستنسن ( )2004و
راثبون و همکاران( )2015همسو و با پژوهش هاس ،سیدر،
شیوتا و لونسن ( )2012و كامبلین ،ارگیمبیو و لیندن
( )2005ناهمسو میباشد .پژوهشهایی كه نشان دادند
حافظه اطالعات هیجانی در سنین باالتر بهتر از حافظه
اطالعات خنثی حفظ میشوند ،فرضیه جبران هیجانی را
تأیید میكنند .می ،داربی ،لوجی ،دالساال و اسمیت ()2002
و راهال ،می و هاشر ( )2002معتقدند به این دلیل كه
سالمندان بهتر و دقیقتر از جوانترها واكنشهای هیجانی
درونی خود را به خاطر میآورند و بخش بزرگتری از
اطالعاتی كه به صورت خارجی درک شده و به خاطر
میآیند از اطالعات هیجانی تشکیل میشوند ،بنابراین
سوگیری در به خاطر آوردن بهتر رویدادهای مثبت در
سالمندان بخاطر این است كه با اهداف هیجانیشان
هماهنگ است (رایزبرگ و هوتلز .)2004 ،از طرف دیگر،
نظریه انتخاب اجتماعى هیجانى كارستنسن ،كه یك نظریه
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انگیزشى در طول دوران زندگى است؛ معتقد است كه
اهداف در یك بافت زمانى تنظیم مىشوند .در پاسخ به
علت افزایش هیجان مثبت در سالمندان ،این نظریه معتقد
است كه ادراک افراد از زمان بر اهداف و انگیزههاى آنان
اثر میگذارد (كارستنسن ،پاسوپاتی ،مایر و نسلروید،
 .)2000در اوایل بزرگسالى ،افق بازتر آینده ،سبب مىشود
كه كسب دانش و اطالعات جدیدتر اولویت داشته باشد در
حالیکه وقتى زمان محدود ادراک مىشود اهداف مرتبط با
هیجان و سرخوشى با ارزشتر تلقى میشوند .از آنجا كه
اهداف فعلى روى تجارب شخصى و ویژگیهایى كه بیشتر
احتمال یادآورىشان وجود دارد اثر مىگذارد ،در نتیجه
افراد مسن تر كه به اهداف هیجانى بیشتر از اهداف
شناختى توجه مىكنند ،یادآورى تجارب هیجانى مثبت آنها
بیشتر از دوران جوانى است (كارستنسن و میکلز )2005 ،در
پژوهش حاضر نیز از آنجا كه افراد سالمند در مقایسه با
جوانان به طور كلی وقایع مثبت را بیشتر به خاطر میآورند،
این اثر میتواند به تغییر در اهداف هیجانی ناشی از ادراک
افق زمان مربوط باشد .در پژوهش طولی كه به مدت 23
سال انجام گرفت نشان داده شد كه عواطف منفی در گذر
زمان و در گروههای سنی چندگانه كاهش مییابد ،لیکن
عواطف مثبت تا حدود  60سالگی ثابت مانده و پس از آن
به آرامی كاهش مییابد (چارلز ،رینولدز و گاتس.)2001 ،
در بزرگساالن جوانتر ،خلق و خوی منفی احتمال به خاطر
آوردن اطالعات منفی را افزایش میدهد .افسردگی نیز
یکی از مواردی است كه در سن جوانی بیشتر از میانسالی و
سالمندی شایع است بنابراین پایین بودن سطح عواطف
منفی در مسنترها نشان دهنده این مطلب است كه
احتماالً آنها اطالعات منفی كمتری نسبت به جوانترها را
به خاطر میآوردند بنابراین در طول عمر ،به دلیل كاهش
خلق و خوی منفی ،احتمال به خاطر آوردن اطالعات منفی
نسبت به احتمال یادآوری اطالعات مثبت یا خنثی كمتر
میشود  .از طرف دیگر ،یکی از مؤلفههای تأثیرگذار بر
بهزیستی روانشناختی ،تنظیم هیجانی میباشد .تنظیم
هیجان به فرایند تعدیل یك یا چند جنبه از تجربیات یا
پاسخهای هیجانی تعریف شده است (نیکلیك،
وینجرهوست و زیلنبر )2011 ،تنظیم هیجان به عنوان یك
فاكتور مهم جهت عملکرد سازگارانه الزم است و استفاده از
راهبردهای ناسازگارانه منجر به نتایج منفی از جمله
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بهزیستی پایین و حتی بیماریهای جسمی میشود (دنولت،
نیکلیك و وینجرهوست )2008 ،به عبارت دیگر ،واژهی
نظمجویی هیجان مشتمل بر راهبردهایی است كه باعث
كاهش ،حفظ و یا افزایش یك هیجان میشوند و به
فرآیندهایی اشاره دارد كه بر هیجانهای كنونی فرد و
چگونگی تجربه و ابراز آنها اثر میگذارد
از اینرو نظریه انتخاب اجتماعى هیجانى مطرح
میكند كه سوگیری مثبت ،تنظیم هیجانی را بهبود
میدهد .سوگیری مثبت ،با تمركز بر جنبههای مثبت یك
پیامد در شرایط معین ،یا با فاصلهگیری هیجانی از
جنبههای دردناک آن موقعیت تنظیم هیجانی را امکانپذیر
میكند .بنابراین ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،سالمندان
اگرچه نارساییهای بیشتری را در بسیاری از انواع
فعالیتهای حافظه از خود نشان میدهند اما چون در زمینه
تنظیم و بهزیستی هیجانی بهبود یافته و پسرفت نمیكنند
و همچنین تجربه بیشتر و رسش نواحی مغزی كه نسبتا
خوب حفظ شده و مربوط به فرایندهای هیجانی هستند
همگی به عملکرد بهتر در بازیابی خاطرات سرگذشتی
كمك كرده و باعث میشوند سالمندان بتوانند اطالعات
هیجانی مثبت را بهتر از اطالعات منفی و خنثی به خاطر
بیاورند .از طرف دیگر به نظر میرسد خاطرات لذت بخش
مؤلفه مهمی در فرایندهای موفقیتآمیز تنظیم هیجان در
سالمندان باشند به این معنی كه حافظه و عملکرد هیجانی
به شکلی با هم در تعاملاند كه برای هر دو طرف سودمند
باشند .فرایندهای هیجانی به سالمندان كمك میكند
اطالعاتی را كه ممکن است فراموش كرده باشند به خاطر
بیاورند و در مقابل ،سوگیریهای لذتبخش هیجانی در
حافظه باعث افزایش بهزیستی هیجانی میشود .بنابراین
سالمندان اگرچه در بازیابی خاطرات سرگذشتی بیش
كلیگرا هستند اما به علت بهزیستی هیجانی رشد یافته
آنها خاطرات مثبت بیشتری را نسبت به جوانان به خاطر
میآورند.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی همراه بود از جمله
اینکه این پژوهش محدود به سالمندان كانون جهاندیدگان
شهر شیراز میباشد كه در تعمیم آن به سالمندان دیگر
مناطق كشور باید احتیاط كرد .همچنین عدم كنترل
متغیرهای دیگر روانشناختی كه ممکن بر حافظه
سرگذشتی و بهزیستی هیجانی تأثیر داشته باشند از دیگر
محدودیت پژوهش حاضر بود .تحقیقاتی كه در ایران در
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زمینه سالمندی و به خصوص حافظه سرگذشتی در
سالمندان انجام گرفته بسیار محدود بوده است لذا پیشنهاد
میشود به منظور شناخت بیشتر این حافظه و تأثیر آن بر
زندگی و بهزیستی سالمندان تحقیقات بیشتری انجام گیرد،
همچنین مطالعات مداخلهای كه بتواند نتایج مناسبی در
كسب اطالعات و رسیدن به راهحلهای مناسب برای بهتر
كردن بهزیستی روانشناختی این گروه دهد صورت پذیرد.
سپاسگزاری
در آخر از تمامی سالمندان كانون جهاندیدگان شهر شیراز
به خاطر همکاری در انجام این پژوهش نهایت تشکر و
قدردانی به عمل میآید.
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