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نمودند؛ که حاکی از وجود سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطالعات هیجانی منفی در
دانشجويان سیگاری بود .همچنین دانشجويان سیگاری بیشتر از راهبردهای مقابلهای هیجان مدار ،در
هنگام مواجهه با مسائل استفاده میکنند .در مجموع ،اين نتايج تلويحات نظری و عملی مهمی در
عرصهی پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجويان داشته و نشان می دهند؛ که سوگیری حافظه ضمنی
نسبت به پردازش اطالعات هیجانی منفی و چگونگی استفاده از راهبردهای مقابلهای؛ به عنوان عوامل
زمینهساز ،حائز نقش احتمالی در گرايش دانشجويان به مصرف سیگار است.

کلید واژگان :سوگیری حافظه ضمنی ،پردازش اطالعات هیجانی ،راهبردهای مقابلهای ،سیگار.

مقدمه
مصرف سیگار يکی از خطرناکترين رفتارهای مختلکننده سالمتی انسان است و باعث
افزايش بیماریهای گوناگون میشود (عزتی و لوپز .)0221 ،2بسیارى از صاحبنظران مصرف
سیگار را مقدمهای برای روى آوردن به مصرف ساير مواد دانسته و از آن به عنوان دروازه
مصرف مواد ،ياد میکنند (شمید  .)0222 ،ساالنه بیش از  1میلیون نفر در دنیا در اثر استعمال
دخانیات جان خود را از دست میدهند و پیشبینیها بیانگر اين نکته هستند که تعداد
مرگومیر ناشی از استعمال دخانیات تا  02سال آينده به حدود 22میلیون نفر در سال افزايش
پیدا خواهد يافت (گروهالم  .)2333 ،متأسفانه مطالعات نشان میدهد که شیوع مصرف سیگار
در بین جوانان کشورمان ايران سیر فزآيندهای دارد (صرافزادگان .)0222 ،1اين مطالعات نشان
میدهد که شیوع مصرف سیگار در بین دانشجويان برخی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور
بیش از  %22است (طارمیان ،بولهاری ،پیروی و قاضی طباطبايی0222 ،2؛ سید فاضلپور،
مقدمنیا و نصیرزاده  .)2101 ،در مورد مضرات مصرف سیگار بايد به اين نکته اشاره کرد که
پژوهشها نشان میدهد مصرف سیگار باعث مشکالت جسمانی از قبیل بیماریهای قلبی-
عروقی ،سرطان و سردرد مزمن شده و در بیشتر موارد ،اين مشکالت منجر به مرگ افراد
Ezzati & Lopez
Schmid
Grohalm
Sarraf-Zadegan
Taremian, Bolhari, Pairavi, & Ghazi Tabatabaeii
Sayyed Fazelpour, Moghadamnia, & Nasirzadeh
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میشود (سیمور .)0221 ،2همچنین سن ابتال سکته قلبی با مصرف سیگار بیشتر کاهش يافته و
باعث تحريک وقايع ايسکمیک حاد میگردد (پارکینز و ديک 2302 ،1و ويلت ،هنکنز و
باين .)2332 ،1مطالعات فراوانی راجع به علت گرايش دانشآموزان و دانشجويان به سیگار در
جوامع مختلف انجام شده است برخی از پژوهشها نشان میدهند که استرس يا فشار محیطی
از جمله عواملی هستند که میتوانند در شروع سیگار کشیدن يا افزايش مصرف آن دخالت
داشته باشند (جونز0222 ،2؛ بالويچ ،وين و فلوری  .)0221 ،اضطراب و نگرانی نسبت به آينده
آينده شغلی در بین دانشجويان از مهمترين منابع شناخته شده گرايش به سیگار در اين دوره
است (گلسمن .)2331 ،2اين پژوهشها نشان میدهند افراد سیگاری در زندگی خود بیش از
افراد غیرسیگاری در معرض استرسهای بزرگتر و اتفاقات ناگوار زندگی بودهاند (وونگنر و
آتکینز .)0222 ،0در واقع زمانی که فرد موقعیت محیطی را به عنوان تهديدکننده ،چالشانگیز و
يا زيانآور ادراک کند ،و محیط سبب به خطر افتادن منابع فردی وی شود ،دچار استرس
میشود (الزاروس .)2332 ،3همچنین تحقیقات نشان داده است ،که احساس ادراک استرس در
در سیگاریهای معمولی بر سیگار کشیدن مقدم است (پروت  .)2331 ،نتايج پژوهش
ناکوئین و گیلبرت )233 ( 22نیز نشان داد بزرگساالن سیگاری استرس بیشتری را نسبت به
افراد غیرسیگاری گزارش میکنند و افرادی که ترک سیگار میکنند در صورتی که همچنان
استرس داشته باشند ،دوباره به سیگار کشیدن روی میآورند (شیفمن .)230 ،20از سوی ديگر
مروری بر ادبیات پژوهشهای پیشین نشان میدهد که افراد مبتال به اضطراب و استرس دارای
سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش لغات تهديدکننده هستند (فريدمن ،تاير و
بورکووس .)0222 ،21اصطالح حافظه ضمنی برای اولین بار در سال  2302توسط گراف و
1- Seymour
2- acute ischemic attack
3- Parkins & Dick
4- Willett, Hennekens, & Bain
5- Jones
6- Balevich, Wein, & Flory
7- Glassman
8- Wongner & Atkins
9- Lazarus
10- Parrot
11- Naquin & Gilbert
12- Shiffman
13- Friedman, Thayer, & Borkovec
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شاختر بکار گرفته شد (ترکبرون ،يی ،لبر و چان )0222 ،2و اشاره دارد به خاطراتی که
شرکتکننده از آن آگاه نیست (گروم .)2333 ،0امیر ،بريکس ،باور و فرشمن )0221( 1از
حافظه ضمنی تحت عناوين ظرفیت آزاد خودکار و ناهشیار نیز ياد میکند .در مقابل ،حافظهی
بیانی اشاره به حافظه صريح دارد زيرا نتیجهای از تالشهای هشیارانه افراد نسبت به محیط
پیرامون خود است (کاپالن و سادوک .)0222 ،1به نظر الدنبرگ ،النچ و کیوستو)0220( 2
سوگیری حافظه ضمنی و صريح نشانگر دو نوع متفاوت از پردازش هیجانی است ،همچنین
نتايج برخی پژوهشها نشان میدهد که اطالعات هیجانی (مثبت و منفی) به مراتب بیشتر از
اطالعات خنثی به ياد آورده میشود (فوره  .)0221 ،در مجموع در گستره متون روانشناختی
هر نوع بیش برآورد يا کم برآورد در فرآيندهای مختلف کدگذاری ،بازيابی يا بازشناسی
حافظه ،سوگیری حافظه نامیده میشود.
يکی ديگر از متغیرهای مؤثر که به نظر میرسد میتواند در مصرف سیگار نقش داشته
باشد ،راهبردهای مقابلهای افراد در هنگام مواجهه با مسائل و مشکالت است .راهبردهای
مقابلهای ،کوششهای فعال يا غیرفعالی هستند که در پاسخ به شرايط تهديدکننده با هدف دفع
تهديد و کاهش ناراحتیهای هیجانی به کار برده میشوند (الزاروس ،فولکمن ،2دانکه ،0شاتر،3
شاتر ،3دلونگیس 22و همکاران .)2302 ،وقتی افراد احساس کنند که میتوانند درباره مشکل يا
موقعیت ،کاری انجام دهند؛ به احتمال زياد به مقابله متمرکز بر مشکل دست میزنند .اما زمانی
که مشکل يا موقعیت را فراتر از توانايیهای خود تلقی کنند ،به احتمال زياد به مقابله متمرکز
بر هیجان دست میزنند (کاين ،کای ،گائو ،تانگ ،خو و همکاران .)0222 ،22بررسی انجام شده
درباره استرس بر اين نکته مهم تأکید دارند که کیفیت رفتار صرفاً ناشی از استرس نیست بلکه
آنچه سالمتی رفتار را پیشبینی میکند شیوه ارزيابی فرد از استرس و روشهای مقابله آن
1- Turk-Browne, Yi, Leber, & Chun
2- Groome
3- Amir, Briks, Bower & Freshman
4- Sadock, Sadock, Kaplan, & Sadock's
5- Oldenburg, Lunch, & Kivistoe
6- Ferre
7- Folkman
8- Dunke
9- Schetter
10- Delongis
11- Qian, Cai, Gao, Tang, Xu, & et al

بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطالعات هیجانی منفی و...

19

است .در مدل معرفی شده توسط (کوپر 2302 ،2به نقل از ايزدیخواه ،قاسمزاده و فدائی،
 ،)2102فشار روانی حاصل ادراک فرد از موقعیت استرسزا است و خود اين ارزيابی فرد
نتیجه يک دسته از عوامل فردی و برخی مؤلفههای محیطی است (بازين ،پروچت و فالين،0
.)233
در مجموع با توجه به مبانی نظری و پژوهشی ذکر شده نحوه پردازش اطالعات در حافظه
و چگونگی استفاده از راهبردهای مقابلهای حائز نقش و اهمیت برجستهای در تداوم انواع
عادات و رفتارهای مخرب در افراد است ،زيرا تفکر (قضاوت و حل مسئله) وابسته به حافظه
است و سوگیری در حافظه میتواند سوگیری در توجه و عملکرد را ايجاد نمايد .بر اين اساس
پژوهشگران با توجه به فقدان پژوهشی از اين دست در کشور به دنبال يافتن اين پاسخ هستند
که آيا سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطالعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابلهای
در دانشجويان سیگاری و غیرسیگاری متفاوت است؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
اين پژوهش يک مطالعه توصیفی از نوع علی مقايسهای است .بر اين اساس جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجويان شاغل به تحصیل پسر ساکن در خوابگاههای
دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی تبريز در نیمسال اول  2132-30بود .که از جامعه مذکور دو
گروه  222نفری (مجموعاً  022فرد) دانشجويان سیگاری و غیرسیگاری به عنوان نمونه در
دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .پس از نمونهگیری تصادفی از دانشجويان آزمون
تکمیل ريشه کلمات و راهبردهای مقابلهای به شرکتکنندگان در اين دو گروه ارائه شد تا بدان
پاسخ دهند .از افراد شرکت کننده در پژوهش خواسته شد که با توجه به اهمیت اهداف تحقیق،
اطالعات خواسته شده را با دقت و صداقت در پرسشنامه درج نمايند .شرکت در پژوهش برای
دانشجويان اختیاری بوده و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات آنان به صورت محرمانه باقی
خواهد ماند ،و فقط به صورت گروهی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .در نهايت میانگین
نمرات دو گروه در مقیاس تکمیل ريشه کلمات و راهبردهای مقابلهای مقايسه شدند.
1- Coper
2- Bazin, Perruchet, & Feline
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ابزار پژوهش
پرسشنامه محقق ساخته مصرف سیگار .در اين مطالعه سیگاری به فردی اطالق گرديد که
طبق تعريف سازمان جهانی بهداشت حداقل  222نخ سیگار در طول عمر خود مصرف کرده
باشد (روسو ،فاکس و بوولز .)2333 ،2بر اين اساس با استفاده از يک پرسشنامه محقق ساخته،
دانشجويانی که در حال حاضر دچار مصرف سیگار بودند و سابقه مصرف بیش از  222نخ
سیگار را داشتند به عنوان شرکت کننده در پژوهش انتخاب شدند.
آزمون تکمیل ریشه کلمات .برای اجرای اين نوع آزمون ابتدا واژههای گوناگون به
شرکتکنندگان نشان داده میشود .بدون اين که شرکتکننده آگاهی داشته باشد که بعداً اين
واژهها را بايد يادآوری نمايد .سپس ريشه دو يا سه حرفی آن واژهها به شرکتکنندگان ارائه
میشود و از شرکتکنندگان خواسته میشود که آن واژهها را با اولین واژه مناسبی که به
ذهنشان میرسد ،کامل نمايند پژوهشگران معتقدند که آزمونهای حافظه ضمنی با کمک گرفتن
از اصل تسهیلسازی اثر حافظه ضمنی را میسنجد که براساس اين اصل شرکتکنندگان
واژههايی که اصل آن واژه ها را قبالً مشاهده کرده باشند ،بهتر از مواردی که قبالً آنها را
مشاهده نکردهاند بهطور صحیحی تکمیل خواهند نمود .عموماً ريشههای مرتبط با کلمات
هدف که در حافظه فعالتر هستند و تجزيه شدهاند با درصد زيادتری کامل خواهند شد
(آيسنک و بايرن2331 ،0؛ ابوالقاسمی و نريمانی.)2102 ،
دستورالعمل مرحله فراگیری حافظه ضمنی .به شما تعدادی واژه نشان داده خواهد شد،
وظیفه شما اين خواهد بود که برای هر واژه در ستونهايی که به حروف اول و آخر آن واژه
مربوط میشود يک عالمت (*) بگذاريد .مثالً اگر کلمه خشم را ديديد شما بايد در ستونهايی
که حروف خ و م نوشته شده است يک عالمت (*) بگذاريد.
دستورالعمل مرحله آزمون حافظه ضمنی .واژههای ناکاملی که در اين صفحات نوشته
شده را با اولین واژه مناسبی که به ذهنتان میرسد کامل نمايید .توجه داشته باشید که
محدوديت زمانی برای اين کار نداريد ،لذا عجلهای در پاسخ دادن به آنها ننمايید.
مواد هیجانی آزمون تکمیل کلمه ریشه .مواد هیجانی لغات استفاده شده در پژوهش
1- Russo, Fox, & Bowles
2- Eysenk & Byrne
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حاضر در قالب يک مطالعه مقدماتی ،توسط محققین به دست آمد .بدين منظور ،ابتدا
مجموعهای از لغات هیجانی منفی و خنثی ،از تحقیقات مربوط ترجمه شد و لغات حاصله
برای ارزشگذاری به گروه نمونه  222نفری از افراد غیرسیگاری ارائه شد .از شرکتکنندگان
خواسته شد که مشخص نمايند کدام يک از لغات خنثی و کدام يک بار هیجانی منفی مثل
غمگینی و تهديد دارند .سپس لغات هیجانی منفی جهت ارزشگذاری بار هیجانی (بر حسب
مقیاس لیکرت در دامنه  2تا )1به  222نفر شرکتکننده ديگر داده شد و لغاتی که بیشترين بار
هیجانی را در قالبهای مذکور داشتند ،انتخاب شد .در مجموع  12واژه با بار هیجانی منفی و
 12واژه خنثی به عنوان واژگان نهايی انتخاب شد .برای برآورد پايايی آزمون ،از روش دو نیمه
کردن معادل آزمونها استفاده شد و پس از به دست آوردن میزان همبستگی بین دو نیمه آزمون
(مقدار همبستگی دو نیمه آزمون  )2/22با استفاده از فرمول پیشگويی اسپیرمن براون ضريب
اعتبار آزمون 2/2 ،محاسبه گرديد .همچنین جهت بررسی روايی آزمون واژگان به فاصله
چهار هفته با روش اعتبار بازآزمايی به شرکتکنندگان ارايه شد و ضريب اعتبار به روش باز
آزمايی  2/20تا  2/21به دست آمد.
پرسشنامه راهبردهای مقابلهای الزاروس و فالکمن .پرسشنامه راههای مقابلهای که توسط
الزاروس و فالکمن در سال  2302تهیه شده است که هشت روش مقابلهای مسئله مدار و
هیجان مدار را اندازهگیری میکند .اين الگوهای هشتگانه مشتمل بر دو دسته روشهای
مسئله مدار (جستجوی حمايت اجتماعی ،مسئولیتپذيری ،مشکلگشايی برنامهريزی شده و
ارزيابی مجدد مثبت) و هیجان محور (رويارويی ،دوریگزينی ،فرار -اجتناب و خويشتنداری)
است .آزمودنی به بیشتر سؤاالت اين پرسشنامه با انتخاب يکی از  1گزينه"بکار نبردم"" ،تا
حدی بکار بردم"" ،بیشتر مواقع بکار بردم" و "زياد به کار بردم" پاسخ میدهد که اين گزينهها
به ترتیب نمرهی  1، 0 ،2 ،2میگیرند .الزاروس و فالکمن ضريب همسانی درونی  2/23تا
 2/را برای هر يک از روشهای مقابلهای گزارش کردهاند .اين پرسشنامه در سال 2121
توسط قدمگاهی و دژکام ترجمه و مورد بررسی قرار گرفته است .اين پژوهشگران ضريب
همسانی درونی اين پرسشنامه را با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ  2/ 2تا  2/23و اعتبار
بازآزمايی آن را به فاصله چهار هفته  2/23تا  2/01گزارش کردند (حسینی قدمگاهی ،دژکام،
بیانزاده و فیض .)2122 ،
1- Gadhamgahi, Dezhkam, Behroziyan, & Feiz
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یافتهها
جدول شمارهی  2شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد بررسی را در گروه دانشجويان

سیگاری و غیرسیگاری نشان میدهد .در ادامه جدول  0آزمون معناداری تحلیل واريانس چند
متغیری را نشان می دهد.
جدول .2
غیرسیگاری
اختالل

آمارههای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) مربوط به دانشجويان سیگاری و

لغات هیجانی
منفی
لغات خنثی

راهبرد مقابله
مسئله مدار
راهبرد مقابله
هیجان محور

گروه
دانشجويان
غیرسیگاری
دانشجويان سیگاری
دانشجويان
غیرسیگاری

تعداد

میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

222

20/2

1/02

2

00

222

01/ 2

1/02

02

02

222

20/12

1/20

2

02

دانشجويان سیگاری

222

22/32

1/23

22

02

دانشجويان
غیرسیگاری

222

00/22

0/20

02

12

دانشجويان سیگاری

222

01/22

0/32

23

02

222

02/11

0/20

20

01

222

02/03

1/0

02

03

دانشجويان
غیرسیگاری
دانشجويان سیگاری

جدول  .0آزمون معناداری تحلیل واريانس چند متغیری در متغیرهای مورد مطالعه
درجه آزادی درجه آزادی سطح
اندازه اثر
ارزش
آزمون
F
معنیداری
خطا
فرضیه
2

اثر پیاليی
المبدای ويلکز
1
اثر هاتلینگ
1
بزرگترين ريشهی روی
0

2/132
2/22
2/ 10
2/ 10

1/23
1/23
1/23
1/23

2
2
2
2

30
30
30
30

P≥ 2/222
P≥ 2/222
P≥ 2/222
P≥ 2/222

2/100
2/100
2/100
2/100

Pill's Trace
Wilk's Lambda
Hotelling's Trace
Roy’s Largest Root
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همانطور که در جدول  0مالحظه میشود سطوح معنیداری همه آزمونها قابلیت استفاده
از تحلیل واريانس چند متغیری (مانوا) را مجاز میشمارند .اين نتايج نشان میدهند که در
متغیرهای لغات هیجانی منفی ،لغات هیجانی خنثی و راهبرد مقابلهای بین دانشجويان سیگاری
و غیرسیگاری حداقل از نظر يکی از متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد .مجذور اتا
(که در واقع ضريب همبستگی متغیرهای وابسته و عضويت گروهی است) نشان میدهد که
تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است و میزان اين تفاوت
 10درصد است .يعنی  10درصد واريانس مربوط به اختالف بین گروه در تأثیر متغیرهای
وابسته میباشد .در ادامه برای تعیین تفاوت بین دو گروه در متغیرهايژوهش ،تحلیل واريانس
چند متغیری روی متغیرهای وابسته انجام شد .نتايج اين تحلیل در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1نتايج تحلیل واريانس چند متغیری دانشجويان با هدف تعیین تفاوت بین دو گروه در
متغیرها
شاخص آماری
منابع تغییرات
سطح ضریب
مجموع درجه میانگین
مقدارF
متغیرهای وابسته
معناداری اتا
مجذورات آزادی مجذورات
2/121 2/222 3/ 2 12/20
2
12/20
لغات هیجانی منفی
2/203 2/121 2/210
/22
2
/22
لغات خنثی
2/201 2/212 1/20 00/21
2
راهبرد مقابله مسئله مدار 00/21
گروه
2/120 2/222 1/2
01/00
2
راهبرد مقابله هیجان محور 01/00

سؤال پژوهش حاضر ،بررسی تفاوت سوگیری حافظهه ضهمنی و راهبردههای مقابلههای در
دانشجويان سیگاری و غیرسیگاری بود .همانطور که در جهدول  1مشهاهده مهیشهود بهین دو
گروه آزمودنیها در متغیرهای لغات هیجانی منفی و راهبرد مقابلههای هیجهان مهدار و راهبهرد
مقابلهای مسئله مدار تفاوت مشاهده می شهود ،امها در لغهات هیجهانی خنثهی تفهاوت مشهاهده
نمیشود .به عبارتی نتايج فوق حاکی از وجود سهوگیری حافظهه ضهمنی نسهبت بهه پهردازش
اطالعات هیجانی منفی و استفاده از راهبردهای مقابلهای هیجان مدار در مقابل مسهئله مهدار در
دانشجويان سیگاری است.
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بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطالعات
هیجانی منفی در دانشجويان سیگاری وجود دارد .به عبارت ديگر دانشجويان سیگاری دارای
سوگیری حافظه ضمنی نسبت به مواد هیجانی منفی ،در مقايسه با دانشجويان غیرسیگاری
هستند .اين نتايج با پژوهشهای (گلک ،کواچ و اونز0221 ،2؛ بردلی ،مق ،ورايت و فیلد،0
0221؛ مک کارتی و تامپسن 022 ،؛ و حسنی و قائدنیا جهرمی )2130 ،همخوان است.
نظريههای موجود در مورد پردازش اطالعات در تداوم انواع عادات و رفتارهای مخرب،
فرضیههايی را در مورد عوامل ايجادکننده و تداوم بخش مصرف سیگار ارائه میدهند ،که
حاکی از متفاوت بودن دو نوع پردازش هیجانی مختلف سوگیری حافظهی ضمنی و صريح
است (الزاروس و فولکمن .)2301 ،ديدگاه اول متعلّق به بک و کالرک (2300؛ به نقل از
حسنی و راستی) است که نظريهی عاطفه هماهنگ با خلق را مطرح کردهاند .براساس اين
ديدگاه رمزگردانی ،ذخیرهسازی و بازيابی اطالعات هماهنگ با خلق افراد بهتر صورت
میپذيرد .در ديدگاه دوم براساس نظريهی شبکه تداعی باور ( )2302حالتهای عاطفی با
رويدادهای مرتبط با خود ،يک شبکهی تداعی تشکیل میدهند .بر اين اساس وقتی افراد در
همان حالت عاطفی قرار بگیرند آن رويدادها را بهتر به خاطر میآورند .در مجموع ،هر دو
نظريه معتقدند که سوگیری حافظه براساس اختالل هیجانی خاص در جهت همان اطالعات
هیجانی و منطبق با خلق وجود دارد .همچنین ،اين سوگیری در سراسر مسیر پردازش اطالعات
شامل فرآيندهای توجه ،پیش توجه ،حافظه ،قضاوت و تفسیر صورت میگیرد .بر اين اساس
وجود سوگیری در حافظه ضمنی دانشجويان سیگاری نشان میدهد همه اطالعات به يک
شیوه و به صورت هم عرض پردازش نمیشوند .در نتیجه فقط اطالعات معینی میتواند جذب
ساختارهای موجود در حافظه بلند مدت افراد گردند .اگر سوگیری در مورد اطالعات هیجانی
منفی باشد ،در آن صورت انتظار میرود ساختارهای مرتبط با آن به آسانی توسط اطالعات
تأيیدکننده ،فعال و تقويت شوند (گسپ )0221 ،2و در نتیجه اين امر احتماالً موجب افزايش
Glock, Kovacs, & Unz
Bradley, Mogg, Wright, & Field
McCarthy & Thompsen
associative-memory networks
Gassp
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هیجانات منفی و ادامه مصرف سیگار خواهد شد.
ديگر يافتههای پژوهش نشان داد که دانشجويان سیگاری نسبت به دانشجويان غیرسیگاری
بیشتر از راهبردهای مقابلهای هیجان محور استفاده میکنند .در حالی که دانشجويان
غیرسیگاری بیشتر از راهبردهای مقابلهای مسئله مدار استفاده میکنند .اين يافتهها با مطالعات
پیشین که نشان میدهند افرادی که راهبردهای حل مسئله ضعیفی دارند در مقابله با
دشواریهای روزمره زندگی به راهبردهای مقابلهای هیجان محور و سوءمصرف مواد مخدر
پناه میبرند ،هم سو هستند (فنهمل و ديجونگ0221 ،2؛ سیمونز و کاروی0222 ،0؛ شعاع
کاظمی2102 ،1؛ مولیس و چاپمن .)0222 ،1امروزه ريشه بسیاری از اختاللهای روانی و
مشکالت رفتاری ،از جمله رفتارهای اعتیادآور ،ناشی از ناتوانی افراد در تحلیل صحیح خود و
موقعیت خويش و نیز بیکفايتی افراد در رويارويی با موقعیتهای دشوار است (پاول و
آنرايت 2332 ،2ترجمه بخشیپور رودسری و صبوری .)2122 ،در تبیین اين نتايج میتوان
گفت :عوامل فردی مؤثر بر ارزيابی موقعیت دربرگیرنده مواردی است که کلیت فرد را شکل
میدهد مانند حافظه ،افکار ،نگرشها ،تجربیات گذشته فرد ،خلق و ساختمان بدنی فرد .اين
ارزيابی و ادراک به نوبه خود بر وضعیت فردی حاصل از فشار روانی تأثیر میگذارد که نتیجه
آن بروز نشانههای مختلف بدنی ،شناختی و رفتاری است .عوامل محیطی نیز با عوامل درونی
در تعامل بوده و شامل رويدادهای زندگی ،محیط اجتماعی ،محیط شغلی و محیط طبیعی
است .فرد يا سیستم میکوشد با واکنش در برابر وضعیت فشارزا به وضعیت تعادل دوباره
برسد (روحسنو ،مونتی ،مارتین ،میشل و آبرامز  .)0222 ،الزاروس و فالکمن بیان میکنند که
اگر افراد استرسورها را قابلکنترل بدانند ،بیشتر از راهبردهای مقابله مسئله مدار استفاده میکنند
و در غیر اين صورت به راهبردهای مقابله هیجان مدار روی میآورند (گلسمن .)2331 ،2بر
اين اساس به نظر میرسد سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطالعات منفی از سوی
دانشجويان سیگاری به عنوان ابزار غیرقابل انعطاف مقابله ،به کار گرفته میشود و اين زمانی
Van Hemel & DeJong
Simons & Carvey
Shoakazemi
Mullis & Chapman
Powell, Anrayt, & Simon
Rohsenow, Monti, Martin, Abrams, & Michalec
Glassman
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مشکلساز میشود که عقايد منفی درباره غیرقابل کنترل بودن و خطر نگران بودن موقعیت،
گسترش میيابد و در نتیجه منجر به راهبردهای کنترل غیرمفید از جمله راهبردهای مقابلهای
هیجان مدار میشود (روحسنو و همکاران .)0222 ،در چنین شرايطی احتماال افراد سیگاری
برای دوری از مشکالت ،دشواریها و چالشهای روزمره زندگی به سیگار پناه میبرند و سعی
میکنند با استفاده از آن نه تنها از مشکالت دور شوند؛ بلکه اوقات لذت بخشی برای خود
فراهم کنند (آرملی ،کارنی ،تنن ،آفلک و اونیل 0220 ،2و واتر ،کارتر ،رابینسون ،ويتر ،الم و
همکاران.)0222 ،
از جمله محدوديتهای پژوهش حاضر میتوان به استفاده از ابزارهای خود گزارش دهی
برای ارزيابی شرکتکنندگان ،حجم جامعه محدود (دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تبريز) و
نمونهگیری در دسترس اشاره کرد .همچنین میتوان به اين نکته اشاره کرد که اين پژوهش
صرفاً بر روی دانشجويان پسر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تبريز صورت گرفت و
دانشجويان دختر به دلیل عدم همکاری مسئولین خوابگاه دخترانه مورد بررسی قرار نگرفتند.
که اين خود يکی از محدوديتهای اساسی پژوهش است زيرا نمیتوان نتايج پژوهش را با
جامعه دانشجويان دختر مقايسه کرد .عالوه براين فقدان پیشینه مطالعاتی در زمینه سوگیری
حافظه و مصرف سیگار از ديگر محدوديت های پژوهشگر بود .اگرچه يکی از نقاط قوت اين
پژوهش نبود مشابه داخلی آن است ،لیکن اين نقطهی قوت خود محدوديتی در راستای تدوين
يافتههای نظری و دستاوردهای پژوهشی بود .از آنجا که اجرای پژوهشهای مشابه با استفاده
از نمونههای گسترده دانشگاههای مختلف کشور و در جمعیت عمومی میتواند تکرارپذيری
يافتههای پژوهش حاضر را مورد بررسی قرار دهد لذا پیشنهاد میشود چنین پژوهشهايی در
آينده به صورت همزمان میان هر دو جنسیت انجام پذيرد.

1- Armeli, Carney, Tennen, Affleck, & O’Neil
2- Waters, Carter, Robinson, Wetter, Lam, & et al
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