
 

  
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩ بهار ١٧شماره  پنجمسال 
  

  زمان بر حافظه فالش بالب اي و محوري و گذشتتأثير اطالعات حاشيه
 

  يعضو هيات علمي دانشگاه پيام نور، گروه روانشناسـ  دکترحسین زارع
     ركارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه پيام نوـ  ناهید قنبریها

  چکیده 
اي و محوري بر پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر گذشت زمان و اطالعات حاشيه

اي گيري خوشهدر اين پژوهش با استفاده از نمونه. حافظه فالش بالب انجام شده است
نفر از افراد در سطح شهر تهران انتخاب شدند سپس با استفاده از  ۵۴۵اي چندمرحله
ها در اين حافظه عملكرد آزمودني) FBQ( فالش بالب يفظهارزيابي حا يپرسشنامه

نتايج نشان . دو بررسي شدو خي tها با استفاده از آزمون داده. مورد بررسي قرارگرفت
اي و محوري در تشكيل حافظه فالش بالب تفاوت وجود بين اطالعات حاشيه دادند
فالش بالب نداشته  يافظهثيري بر حأهمچنين نتايج نشان داد كه گذشت زمان ت. دارد
اي يادآوري توان نتيجه گرفت که اطالعات محوري بهتر از اطالعات حاشيهمي .است
  .گرديد

    .اي، اطالعات محوريحافظه فالش بالب، اطالعات حاشيه :يواژگان کلید
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اخير از دقت و توجه خاصي برخوردار شده  يدر چند دهه مطالعات مربوط به حافظه
ن راستا پژوهشگران به بررسي نوعي از حافظه كه به يادآوري روشن به در اي. است

نوع  اين. اندشود پرداختهآور مربوط ميآور و تعجبهمراه جزئيات يك واقعه مهم، هيجان
مرگ  وقايعي نظير ازدواج،. فالش بالب ناميدند يحافظه) ۱۹۷۷( ۱كوليك حافظه را براون

مهم از  هايو قتل شخصيت) سيل، زلزله(طبيعي  يكي از بستگان و دوستان، بالياي
ها و شود و هفتهجمله حوادثي هستند كه همراه با جزئيات در حافظه رمزگرداني مي

فالش بالب مورد  يها بعد قابل بازيابي از حافظه است در مطالعات مربوط به حافظهماه
، ۳و كاسلين ۲سميتبه نقل از ا(براساس نظر براون و كوليك . گيردبررسي قرار مي

مكان، زمان، : شودفالش بالب بازيابي مي يهفت مقوله اطالعاتي در حافظه)  ۲۰۰۹
كه پس . راوي خبر، فعاليت جاري، واكنش عاطفي فرد، واكنش عاطفي ديگران و پيامد

. شودمانده و يادآوري ميفرد باقي يها اين اطالعات همچنان در حافظهاز گذشت مدت
هاي خاصي در اي از نظر برخي از محققان وجود مكانيسمين حافظهعلت تشكيل چن

هاي مهمي مانند تازگي، اهميت آنها معتقدند وجود مؤلفه. شناختي انسان استنظام
هاي عادي پيامد و برانگيختگي هيجاني در حافظه فالش بالب سبب تمايز آن از حافظه

باورند كه حافظه فالش بالب يك در حالي كه برخي ديگر از محققان بر اين . شودمي
هاي ها و داستانبدين صورت كه اصل حادثه با حافظه. بازسازي شده است يحافظه

انگيزد تا داستان را بيشتر تكرار شود و هيجانات شديد انسان را برمينادرستي همراه مي
سازي كند و در جستجوي اطالعات بيشتر در مورد رويداد باشد و به تدريج سناريوي باز

  ).۱۳۸۳كرمي نوري،(شده خود را تكميل كند 
فالش بالب به سه فرآيند  ياستدالل كردند كه حافظه) ۱۹۹۴(كان وي و همكاران 

  :اصلي به اضافه يك فرآيند اختياري وابسته است
  دهي يك رويداد با ساختارهاي قبلي حافظه كمكاين فرآيند به ارتباط: دانش قبلي -۱

  
  

2- Smith-  1- Brown Kulik  
3- Kosslyn 
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حالت  -۳؛ هر رويدادي بايد براي فرد حائز اهميت باشد: اهميت شخصي -۲؛ كندمي
مرور  -۴؛ هر رويدادي بايد يك واكنش عاطفي ايجاد كند: احساسي عاطفي و تعجب

  . اين فرآيند، اختياري است: ذهني آشكار

: تمايز قائل شده است بين دو دسته از اطالعات) ۱۹۸۹( ۱همچنين كريستين سون 
شود و با اطالعات محوري كه به منبع برانگيختگي هيجان و اصل رويداد مربوط مي

اي كه پيرامون منبع بر انگيختگي گذشت زمان ثبات بيشتري دارد و اطالعات حاشيه
پژوهشگران براي . هيجاني هستند و با گذشت زمان از ثبات كمتري برخوردار است

در روش اول بدون در نظر : كنندش بالب از دو روش استفاده ميفال يبررسي حافظه
ترين خاطرات و وقايع شود كه روشنها خواسته ميگرفتن رويداد خاصي از آزمودني

پيراموني آن را يادآوري و توصيف كنند اين روش در شناسايي رويدادهايي كه منجر به 
ر روش دوم، رويداد خاصي از د. كندشود به ما كمك ميتشكيل حافظه فالش بالب مي

شود وقايع پيرامون آن رويداد ها خواسته ميطرف پژوهشگر انتخاب شده و از آزمودني
شود ها ياد آوري ميآزمودنيرا يادآوري كنند در اين روش چون رويداد واحدي توسط 

الزم به ذكر ). ۱۳۷۸جدي و كرمي نوري، ( آنها با يكديگر وجود دارد يامكان مقايسه
 يحافظهمطالعات . است است كه در پژوهش حاضر از روش اول استفاده شده است

و هيجاني بهتر از رويدادهاي خنثي در  كنندهفالش بالب نشان داد كه رويدادهاي ناراحت
 هايدر بررسي). ۱۹۸۹؛ كريستين سون، ۱۹۷۷ ،براون و كوليك(شود حافظه حفظ مي

نشان داده شد افرادي كه شاهد رويداد هيجاني مربوط به رويدادهاي هيجاني در زندگي 
در  اي يادآوري كردند وبودند اطالعات محوري رويداد را بهتر از اطالعات حاشيه

از  بهتر ايرويدادهاي خنثي الگوي متفاوتي به دست آمد بدين صورت كه اطالعات حاشيه
). ۱۹۸۷، ۲وسسون و لفت؛ كريستين۱۹۸۹سون، كريستين(اطالعات محوري يادآوري شد 

  بندي چند پژوهش به بـيان اين نكته پـرداختند كهبا جمع) ۲۰۰۸(و هـمكاران  ۳بارنير
    

  

2- Loftus 1- Christianson 
3- Barnier 
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 ۲و بول ۱در پژوهشي يارمي. شوداي بازيابي مياطالعات محوري بهتر از اطالعات حاشيه
كندي مطالعه كردند به . اف. ترور جانسال بعد از  ۱۲فالش بالب را  يحافظه) ۱۹۷۸(

نظر آنها يادآوري رويدادهاي گذشته به ميزان اهميت و مربوط بودن رويداد به فرد، 
 . شودبستگي دارد كه پس از گذشت زمان طوالني نيز با جزئيات يادآوري مي

حافظه فالش بالب استعفاي مارگارت  يدر مطالعه) ۱۹۹۴(و همكاران  ۳كان وي
هاي هيجان، اهميت، تحير، مرور و دانش بررسي كردند نتايج نشان داد مؤلفهتاچر را 

ها در تشكيل دخالت دارد و چون اين مؤلفه فالش بالب يقبلي در رمزگرداني حافظه
. گيردفالش بالب به صورت خاص شكل مي يكنند حافظهحافظه، بسيار منسجم عمل مي

و حافظه عادي را در مورد دستور بوش  حافظه فالش بالب) ۱۹۹۳( ۴در پژوهشي ويور
در مطالعه او رويدادهاي عادي و . براي بمباران عراق و يك رويداد عادي بررسي كرد

شخصي مانند رويداد فالش بالب با وضوح و صحت كامل يادآوري شدند وي مطرح كرد 
هاي كاركردي كه فالش بالب دارد اين است كه موجب افزايش سطح اطمينان به پاسخ

اي در مطالعه) ۱۳۷۸(جدي و كرمي نوري . شودفالش بالب با گذشت زمان مي يحافظه
ها با در اين مطالعه آزمودني. حادثه زلزله اردبيل و بيرجند را مورد بررسي قرار دادند

درگيري زياد، درگيري . توجه به ميزان درگيري در زلزله به سه گروه تقسيم شدند
درگيري زياد و ها در ان داد كه عملكرد يادآوري آزمودنينتايج نش. متوسط، درگيري كم

زمان، مكان، فعاليت جاري، (همچنين اطالعات محوري . متوسط بهتر از گروه سوم بود
به بهتر ) كر فردـگران، لباس، اولين فـواكنش دي(اي از اطالعات حاشيه) مراهـفرد ه
و عملكرد گروه سوم در  و در طول زمان با ثبات بيشتري باقي ماندآورده شد ياد

، ۷، اسكالمن۶، ميراني۵كاويالشويلي. اي نسبت به دو گروه ديگر بهتر بوداطالعات حاشيه
  ها تروريست يحافظه فالش بالب را براي مرگ پرنسس ديانا و حمله) ۲۰۰۳( ۸كوربرات

  

  

2- Bull 
4- Weaver 
6- Mirani 
8- Korbrot 

1- Yarmey 
3- Conway 
5- Kvavilashvili 
7- Schlagman 
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ها براي بريتانيايي. هاي ايتاليايي و بريتانيايي بررسي كردندسپتامبر بين آزمودني ۱۱در 
سال پيش از تست  ۴هر دو رويداد مشروح، خاص و روشن بود به رغم اينكه مرگ ديانا 

 هايدر صورتي كه در آزمودني. ماه قبل از آزمون بود ۳سپتامبر  ۱۱گرفتن بود و حمله 
لي و براون . تر از خاطرات مرگ ديانا بودسپتامبر خيلي روشن ۱۱ايتاليايي خاطرات 

اي بروي نيز مطالعه) ۲۰۰۳( ۱پزدك. نيز نتايج مشابهي به دست آوردند) ۲۰۰۳(
. سپتامبر انجام داد ۱۱هاي نيويورك و كاليفرنيا و هاوايي در مورد حادثه آزمودني
داد داشتند اما ـيات رخـتري در مورد جزئحيحهاي نيويوركي خاطرات صيـآزمودن
باالتري كسب  يكنندگان هاوايي و كاليفرنيايي براي خاطرات اتوبيو گرافي نمرهشركت

  كرديد؟ كردند مانند وقتي اين خبر را شنيديد كجا بوديد؟ چه كار مي

ب ايي از محققان اعتقاد دارند كه حافظه فالش بالهمچنان كه پيشتر گفته شد عده
هاي شناختي خاصي است به طوري كه اين تفاوت ساختاري باعث تمايز داراي مكانيسم

شناختي و محققين اين گروه به دو دسته از شواهد عصب. شودها ميآن از ديگر حافظه
ثير أشناختي، چگونگي تترين شواهد روانكنند يكي از مهمشناختي اشاره ميروان

ثير گذشت زمان نيست و يا أتحت ت FBMباورند كه  ايي بر اينعده. گذشت زمان است
. هايي صورت گرفته استدر اين راستا پژوهش). ۲۰۰۵ ،۲اندرسون(پذيرد كمتر اثر مي

ها آزمودنيFBM خاطرات در پژوهشي به بررسي ميزان دقت و روشني ) ۲۰۰۵(تامسن 
هاي زيادي از گذشت سال رغمعلياز جنگ جهاني دوم پرداخته است و نتيجه گرفته كه 

در پژوهش نيسر و . استده ـحريف شـداد، خاطرات مربوط به آن حادثه كمتر تـآن روي
اثر گذشت زمان بر اطالعات ) ۲۰۰۹، به نقل از اسميت و كاسلين، ۱۹۹۲(همكاران 

در اين پژوهش با توجه به رويداد انفجار سفينه فضايي . اي مطالعه شدمحوري و حاشيه
هايي شد ها سوالچند روز و چند سال بعد از حادثه، از آزمودني يچالنجر به فاصله

  در . ود داردـهايي وجحريفـاني رويداد، تـاطالعات هيج يهـنتايج نشان داد كه در زمين
  

  

2- Anderson 1- Pezdek 
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همچنين در . شان كامالً اطمينان داشتندها به دقت حافظهي آزمودنيعين حال، همه
 ينتايج مشابهي در تحليل چند حمله) ۲۰۰۳( ۲و روبين ۱الريچوهاي تاپژوهش

  .تروريستي ديده شد

فالش بالب صورت گرفته است در  يحافظه يبا وجود مطالعات بسياري كه در زمينه
هاي زيادي وجود فالش بالب هنوز بحث يگيري حافظههاي مؤثر بر شكلمورد مؤلفه

ان بر حافظه فالش بالب مطالعات چنداني همچنين در مورد تأثير گذشت زم. دارد
هاي مؤثر بر حافظه فالش بالب، در اين صورت نگرفته است حال به دليل اهميت مؤلفه
اي و محوري و همچنين گذشت زمان پژوهش ما بر آن شديم تا تأثير اطالعات حاشيه
پژوهش  به عبارت ديگر هدف از انجام. را بر حافظه فالش بالب مورد بررسي قرار دهيم

بر اين )  ۲۰۰۵(آيزنك و كين . نظري و پژوهشي قابل بحث است يحاضر از دو جنبه
با  ۴معمولي يحافظه و ۳آزمايشگاهي يهاي شناختي حاكم بر حافظهباورند كه نظام

بازيابي درست اطالعات از دير باز گذشت زمان يكي از عوامل عدم. يكديگر تفاوت دارند
تواند پردازان فعلي، بر اين باورند كه گذشت زمان نميظريهكه ندر حالي. بوده است

هايي است كه در ارتباط با حافظه منجر به عدم بازيابي شود و نمونه بارز آن پژوهش
آزمايشگاهي  يگذشت زمان باعث فراموشي حافظه. ته استـفالش بالب صورت گرف

ثير أاز اقسام آن است تفالش بالب يكي  يمعمولي كه حافظه يشود ولي بر حافظهمي
  ).  ۲۰۰۹،  ۶و هرتل ۵رايزبرگ( زيادي ندارد

در اين . است ۷ي اثر خودارجاعيي نظري در پديدهي ديگر از اين مجادلهنمونه
ترين مهم. آيدخود فرد است بهتر از ديگر اطالعات به ياد ميپديده اطالعاتي كه راجع به

 واره دارد، قضاوتدش يك خويش طرحتبيين نظري آن اين است كه هر فردي از خو
  شود، در نتيجه براي بازيابي، سرنخ بسيارواره ميخودارجاعي باعث فعال شدن يك طرح
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  ). ۲۰۰۵آيزنك و كين، ( ثري خواهد بودؤم

هايي كه در پژوهش. هاي فوق نتايج پژوهشي يكسان نبوده استبا توجه به تبيين
 يكه از اقسام حافظهفالش بالب صورت گرفته است از آنجايي يحافظه يزمينه

است به راحتي قادر به  ۱شناختيهاي بومثير ويژگيأمعمولي است و به شدت تحت ت
به همين ). ۲۰۰۹، ۴و ساين تالر ۳، اهتا۲يوتل( ها نيستتعميم ديگر رويدادها و فرهنگ
ايراني با رويدادهاي مختلف  يفالش بالب در جامعه يدليل ضرورت دارد كه حافظه

  .مطالعه شود

  روش 
  ي آماريجامعه و نمونه

 هايكه از اهداف آن مطالعه علت. طرح پژوهش حاضر از نوع نظري و پس رويدادي است
اين پژوهش به بررسي بازيابي اطالعات مربوط به . استاحتمالي يك الگوي رفتاري 
پردازد و از آنجا كه بازيابي رويدادها در سنين پايين بنابر رويداد خاص در افراد مي

معنادار نيست و از ميانسالي به بعد بازيابي ) ۱۹۹۴(هاي كان وي و همكاران پژوهش
سال به باال  ۳۰افراد  يكليهآماري در اين پژوهش  يشود جامعهرويدادها معنادار مي

مورد مطالعه و در دسترس  يدر سطح شهر تهران در نظر گرفته شد بزرگي جامعه
. اي استفاده شودگيري خوشهنبودن فهرست كامل تمام اين افراد موجب شد از نمونه

انحراف معيار در مطالعات مشابه از جمله پژوهش جدي  يحجم نمونه يبراي محاسبه
ته ـنفر در نظر گرف ۵۶۰ه ـرار گرفت و حجم نمونـمورد بررسي ق) ۱۳۷۸( و كرمي نوري

نفر با  ۵۴۵ها تعداد شد كه با توجه به افت نمونه و مخدوش بودن برخي از پرسشنامه
 كه ابتدا به. نتخاب شدندبدين ترتيب ااي اي چندمرحلهگيري خوشهاستفاده از نمونه

  ،)۴(، شرق )۱۱(، جنوب )۱(شمال  :شهر تهراني ناحيه در پنج منطقه ۵ طور تصادفي
  

  

2- Uttl 
4- Siegenthaler 

1- ecological 
3- Ohta 
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نفر  ۵۵(نفر  ۱۱۰ يانتخاب و از هر ناحيه به طور تصادف)  ۶(و مرکز تهران ) ۵(غرب 
  .انتخاب شد) نفر زن ۵۵مرد و 

  يگیراندازه بزارا
حافظه فالش بالب از  يآوري اطالعات در زمينهبراي جمع :FBQ يپرسشنامه
اي كه با اقتباس از هاي باز و چندگزينهسؤال با پاسخ ۹با  FBQ يپرسشنامه
سؤال اول  ۴ .استفاده شدطراحي شده، ) ۱۹۸۹( كريستين سون يپرسشنامه
ل بازيابي اطالعات مربوط به زمان، مكان، اطالعات محوري است كه شام يپرسشنامه

باشد خاص مورد نظرآزمودني مي فعاليت جاري فرد و فرد همراه آزمودني در آن رويداد
اي مربوط به بازيابي اطالعاتي نظير واكنش ديگران اطالعات حاشيه ۷-۶-۵و سؤاالت 

-۸ت و سؤاالت نسبت به رويداد، نوع لباس فرد و اولين فكر فرد در آن رويداد خاص اس
ثير گذشت بر أهمچنين براي بررسي ت. براي خاطرات قبل و بعد از رويداد است ۹

مشخص شد و از  ساله در هشت طبقه ۵فالش بالب گذشت زمان به صورت  يحافظه
ها خواسته شد تا مشخص كنند بعد از گذشت چند سال آن رويداد خاص را آزمودني

ميزان اطمينان  ۹-۱هاي ها در هر يك از سوالزمودنيهر يك از آ. آورندهنوز به ياد مي
مطمئن در  مطمئن، كامالً به پاسخ خود در مورد رويداد را كه به صورت حدس، تقريباً

هاي ايراني براي نمونه اين آزمون قبالً. كنندپرسشنامه مشخص شده است تعيين مي
يز در يك بررسي در اين پژوهش ن). ۱۳۷۸ جدي و كرمي نوري،( استفاده شده بود

  .به دست آمد ۷۲/۰مقدماتي پايايي اين پرسشنامه 

اجراي آزمون به اين صورت بود كه ابتدا توضيحاتي درباره ضرورت و هدف  يشيوه
ها داده شد سپس پرسشنامه به صورت انفرادي به افراد آزمون به هر يك از آزمودني

هاي مه با در نظر گرفتن مالكگذاري پرسشنانمره. داده شد تا به سؤاالت پاسخ دهند
 يصفر، گزينه يحدس نمره يبه گزينه. انجام شد)  ۱۹۸۹( گذاري كريستين سوننمره
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ها با داده. مطمئن نمره دو، تعلق گرفت يك و به گزينه كامالً يمطمئن نمره تقريباً
  .و خي دو بررسي شد tهاي آماري نظير آزمون استفاده از روش

  هایافته
  :پردازيمهاي پژوهش ميقسمت به بررسي فرضيهدر اين  

فالش بالب تفاوت  ياي و محوري در تشكيل حافظهبين اطالعات حاشيه :اول يفرضیه
  .وجود دارد

  اي و محوريهاي آماري مربوط به اطالعات حاشیهشاخص )1( جدول

 خطاي استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد 

محوري اطالعات  ۵۴۵ ۳۶۱۹/۱  ۶۰۱۲۷/۰  ۰۲۵۷۶/۰  
ايحاشيه اطالعات  ۵۴۵ ۰۸۶۲/۱  ۶۹۳۴۷/۰  ۰۲۹۷۱/۰  

  

نشان داده شده كه بيشتر از   ۳۶/۱ميانگين مربوط به اطالعات محوري  ۱در جدول
  . اي استميانگين اطالعات حاشيه

  محوري اي واطالعات حاشیه يدر مقایسه t نتایج آزمون )2(جدول 
داريسطح معنا درجه آزادي t متغیر  اختالف میانگین 

۰۵۲/۱۴ محوري اطالعات  ۵۴۴ ۰۰۱/۰  ۳۶۱۹/۰  
ايحاشيه اطالعات  ۹۰۳/۲  ۵۴۴ ۰۰۴/۰  ۰۸۶۲/۰  

  

اي و در اين پژوهش براي مشخص شدن تفاوت ميانگين بين بازيابي اطالعات حاشيه
هاي مربوط به هر يك از فالش بالب مجموع نمرات گويه يمحوري در تشكيل حافظه

  tاي و محوري محاسبه و ميانگين نمرات به دست آمد و در نهايت از شيهاطالعات حا
   .مستقل براي دو گروه اطالعات استفاده شد
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محوري اي و وجود تفاوت معنادار بين اطالعات حاشيه ۲براساس نتايج جدول شماره 
  .شودييد ميأت ۰۵/۰فالش بالب در سطح معناداري كمتر از  يدر تشكيل حافظه

  .ثير داردأفالش بالب ت يگيري حافظهگذشت زمان بر شكل :دوم يفرضیه

  فالش بالب يحافظه آمار توصیفی مرتبط با گذشت زمان و )3( جدول

 متغیر
 )سال(

 5-1 10-6 15 -11 20-16 
25 -
21 

30-
26 

35 -
31 

40-
36 

41  
 کل باالتر

 ميانگين
 حافظه

۰ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ 

۱ ۷۱ ۵۰ ۲۹ ۴۷ ۲۶ ۱۸ ۴ ۳ ۳ ۲۵۱ 

۲ ۹۳ ۷۲ ۳۵ ۳۲ ۳۲ ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۲۸۴ 

 ۵۴۵ ۴ ۵ ۱۱ ۲۸ ۵۹ ۸۰ ۶۶ ۱۲۵ ۱۶۷ ۴ كل
 

 ۴۱- ۱زماني  يدر اين پژوهش براي آنكه ميزان فراواني بازيابي رويداد خاص در بازه
زماني  يفالش بالب در آن بازه يآمار توصيفي حافظه گيري باشد صرفاًسال قابل اندازه

به لحاظ زماني صورت نگرفت و توزيع فراواني را در طول  سازياستخراج شد و يكسان
  . ها به دست آورديمسال

ثیر گذشت زمان بر حافظهأآزمون خی دو براي بررسی ت )4( جدول  

 سطح معناداري درجه آزادي مقدار 

 ۵۱۱/۰ ۱۶ ۱۹۳/۱۵ خي دو
  

 يافظهثير گذشت زمان بر حأشود فرضيه تمشاهده مي ۴همانگونه كه در جدول شماره 
ثير أت FBM به اين معنا كه گذشت زمان بر يادآوري خاطرات. فالش بالب رد شده است
  .معناداري نداشته است
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   گیريو نتیجه بحث
 ياي و محوري در تشكيل حافظهبين اطالعات حاشيه هاي اين مطالعهبراساس يافته

فالش  يحافظههمچنين تأثير گذشت زمان بر يادآوري . تفاوت وجود دارد بالب فالش
، )۱۹۸۹( ، كريستين سون)۱۳۷۸( جدي و كرمي نوري يمطالعه. بالب رد شده است

از  نيز يادآوري اطالعات محوري را بيشتر) ۲۰۰۸( ، بانير)۱۹۸۷(كريستين سون و لفتوس 
، )۲۰۰۵( هاي اندرسونهمچنين نتايج پژوهش. دهداي نشان مييادآوري اطالعات حاشيه

ها با گذشت نشان داد كه يادآوري آزمودني) ۲۰۰۳( الرچيو و روبينو تا) ۲۰۰۵( تامسن
  . زمان از ثبات بيشتري برخوردار است كه با نتايج پژوهش حاضر هماهنگ است

مجزايي از حافظه  ييك رويكرد قائل به طبقه: دو رويكرد وجود دارد FBMدر مورد  
رويكرد ديگر مخالف با  .آيدوجود ميه است كه با مكانيسم خاص ب FBM به عنوان 

هاي پژوهش يافته). ۲۰۰۷، ۱ماري( است يمكانيسم خاصي از اين حافظه يفرضيه
معتقد است نيز ) ۲۰۰۵( كه اندرسونچنانهم. حاضر با رويكرد نخست همخوان است

گر ـفالش بالب موجب تمايز آن از دي يهاي شناختي خاص حافظهمكانيسموجود 
اره كرده و بيان ـشناختي اششناختي و روانواهد عصبـه شوي ب. شوديـها محافظه
و . شناختي استترين شواهد روانثير گذشت زمان يكي از مهمأكند كه چگونگي تمي

ثير أفالش بالب تحت ت يبر همين اساس برخي از محققين بر اين باورند كه حافظه
   .)۲۰۰۳كاويالشويلي و همكاران ( گذشت زمان نيست

 و وي كان ،)۱۹۷۷( كوليك و براون جمله از بالب، فالش حافظه طالعاتم اغلب در
 از يكي عنوان به رويداد اهميت و هيجان) ۱۹۸۹( سون كريستين ،)۱۹۹۴( همكاران
شده  مطرح حافظه اين بقاي و بالب فالشي حافظه گيريشكل در اصلي هايمؤلفه
 رويداد، موجب بـرجستگي ورسد كه ميزان هيجان تجربه شده در يك به نظر مي. است

  تمايز آن از ديگر رويدادها و در نتيجه باعث تمركز و توجه انتخابي فرد بر روي اطالعات
  

  

 1- Marry 
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 در كه آنجا از. شوداي ميمهم و محوري و جلوگيري از پردازش بيشتر اطالعات حاشيه
 خود زندگي رويداد ترينمهم گرفتن نظر در با شده خواسته آزمودني از حاضر پژوهش

 فعاليت مكان، زمان،( محوري اطالعات گفت توانمي دهد پاسخ مذكور پرسشنامه به
 لباس، نوع(اي حاشيه اطالعات به نسبت كه بيشتري اهميت اثر بر) همراه فرد جاري،
  .است شده يادآوري بهتر است داشته فرد براي) افراد واكنش فكر، اولين

 وكوليك براون ،)۱۹۸۷( و بول يارمي ،)۱۹۹۲( همكاران و نيسر تحقيقات در
نشان داده  فالش بالب يحافظه اثر درگيري و مربوط بودن رويداد به فرد در) ۱۹۷۷(

در اين پژوهش نيز به دليل آنكه فرد در رويدادي كه عنوان كرده است كامال . شده است
بر اساس . باشددرگير بوده روشن است كه يادآوري دقيقي از اطالعات محوري داشته 

نظر براون و كوليك مكانيزم عصبي خاصي وجود دارد كه بر اثر سطوحي از هيجان و 
شود و اين مكانيزم سبب مي شود تمام جزئيات در حافظه اندازي مياهميت رويداد راه

 ۲و اليزلبت۱همچنين در پژوهشي پاتريك ).۲۰۰۹ اسميت و كاسلين،(ضبط شود 
فالش بالب و تفاوت آن با انواع ديگر  يهت وجود حافظهشواهد زيستي الزم ج) ۲۰۰۲(

هاي خودشان نتيجه گرفتند كه آسيب به لب پيشاني آنها از يافته. حافظه را ارائه دادند
  .شودو آميگداال باعث كاهش عملكرد حافظه فالش بالب مي

توان گفت كه بين اطالعات محوري و هاي تحقيق ميدر مجموع با توجه به يافته
 فالش بالب تفاوت وجود دارد بدين صورت كه اطالعات يگيري حافظهاي در شكلاشيهح

اي موثر بوده است و گذشت زمان بر بازيابي رويداد محوري بيشتر از اطالعات حاشيه
  .مربوط به حافظه فالش بالب تأثيري نداشته است

  

  ۱۶/۳/۸۸  :ي مقالهي اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۲۳/۱۰/۸۸  : ي نهايي مقالههتاريخ دريافت نسخ
  :تاريخ پذيرش مقاله

  

  

۱۷/۴/۸۹  
  

2- Elizabeth 1- Patrick 
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