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Abstract 
Introduction. It seems that conformity, as a social ability, and memory, 

as a basic cognitive ability, serve to better adapt to the environment. The 

purpose of this research was to study the relationship between conformity 

and various kinds of memories (retrospective/prospective, short 

term/long term, self-cued/environ-cued).  

Methods. The current study is a descriptive-correlational research by 

using prediction (regression) method. For doing this, 137 students were 

selected via the multistage cluster method from Bonab and Tabriz Payam 

Noor universities. For gathering data, the Conformity L-72 Test and 

Prospective and Retrospective (PRMQ) Questionnaires were used. The 

data were analyzed by using Pierson Correlation test and Liner 

Regression methods.  

Results. According to the results, the predictive role of conformity for 

errors in the general memory and its factors was confirmed (p<0.01). 

Conformity was able to explain 46% general memory errors variance, 

42% prospective memory errors variance, 44% retrospective memory 

errors variance, 40% short term memory errors variance, 45% long term 

memory errors variance, 36% self-cued memory errors variance and 51% 

environ-cued memory errors variance.  

Conclusions. Based on these results, it seems that social and cognitive 

functions of the brain are linked together to meet common goals. 

Keywords: Conformity, memory, social brain, cognition 
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 مقدمه
شامل اطاعت و همنوايي است. نفاوذ  ، و شناسي اجتماعيهاي مورد مطالعه رواننفوذ اجتماعي يكي از موضوع
ها و رفتار اشااره دارد كاه ناشاي از تعامال باا ديگاران اسات        ها، باورها، ارزشاجتماعي به تغييرات در نگرش

عناوان تاوافقي باا ياک منباع      (. همناوايي باه  1390فارد،  ؛ به نقل از عليزاده2005، 1اشنايدر، گرومن و كوتز)
نسابتاً وسايعي را در    ۀ(. همناوايي حاوز  2005شود )برلز، چاپلو، زينک و همكاران، اطالعاتي بيروني تعريف مي

ركن، ، ترجماه شاك  2ناد )ارونساون  كماي  شدن در برابر نفوذ گروهي اشارهگيرد و معموالً به نوعي تسليمبرمي
شادن احسااس تسالط بار     (. همنوايي گاه در شكل عاملي در جهت محدودشدن آزادي فرد و كمرناگ 1385

اي از رفتاار  ( معتقد است كه همنوائي گوناه 2005) 3(. هرالنگ1386آيد )سليمي و داوري، زندگي، به نظر مي
صاورت ياک   ههر چند كه اين فشار و تحميل ب ؛دگردد ميفشار گروه ايجا ۀشود كه در نتيجشخصي تلقي مي

 درخواست مستقيم نباشد.  
هاي دانند، در مقابل گروهي، ويژگيگروهي از محققين، همنوايي را تابعي از عوامل موقعيتي مي
-( مطارح ماي  1385كنند. پورافكاري )فردي و شخصيتي را در بروز همنوايي مهم و مؤثر قلمداد مي

رفتاري، تمايل به كناار آمادن    -الفكند كه همنوايي داراي سه الگوي مشخص است كه عبارتنداز: 
نگرشي، تغيير نگرش و باورها تحت تاثير ديگران كه امكاان دارد   -ببا گروه و تابع اكثريت شدن. 

صايتي  صفتي شخ ۀدهندنشان صفت شخصيتي، وقتي تلويحاً -ج به تغيير رفتار بيانجامد يا نيانجامد.
در فرد است كه استعداد پذيرش يكي از دو حالت فاوق را باه وجاود آورده باشاد. از جملاه عوامال       

تاوان باه دشاواري آزماون )باناد و      هاي گاروه اول وجاود دارد، ماي   موقعيتي مؤثري كه در پژوه 
ماسايو و  ( ارتباط چهره به چهره )شيو، لوينشاتن، باكاارا، دا  2005گروه )باند،  ۀ(، انداز1996 ،4اسميت
( اشاره نماود. اگرچاه عوامال ماوقعيتي     1996شكل مواد آزمون )باند و اسميت، و (، 2005 ،5داماسيو

تر است توجه هستند، اما در واقع اثر عوامل فردي در بروز همنوايي بسيار مهمتر و اساسيمهم و قابل
ي اسات. باراي نموناه،    هاي فردي فراوان در بروز همناواي تفاوت ۀدهندو نتايج تحقيقات اخير نشان

(، داشتن احساس حقارت، خودكنترلي شاديد،  1996، 6داشتن نياز به تأييد اجتماعي )الوين و اسنايدر
(، ميال باه   2004، 7احساس وابستگي، ميل به سرزن  و عزت نف  پائين )سيالديوي و گلداشاتاين 

هايي كه به خاود  نگرش، يعني 9(، تعهد و درگيري خود2009، 8منحصر به فرد بودن )ايمورو و راب
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، 2بودن شخصايت )ليتزكاي، ادلساتون و كيادر    (، توافقي2000، 1اند )تيلور، پاپيال و سيرزپيوند خورده
(، 2008، 4(، حضور فردي ناسازگار در گروه )فوسدليچ2006، 3(، داشتن جنسيت زن )كاپرا و لي2006

(، داشاتن  2005بودن گروه )بند و شايو،  (، نزديک و چهره به چهره2000، 5خودآگاهي باال )كوروزاوا
-(، متعلاق 1996، 7(، اعتماد به نف  باالي گروه )اشنايدر و واتكيناز 2007، 6اضطراب شديد )اسپون

و  8شباهت زياد فرد و گاروه اكثريات )آبراماز   و (، 1996گرا )باند و اسميت، بودن فرد به جوامع جمع
 هند. د(، ميزان همنوايي را افزاي  مي1990همكاران، 

گردد، اماا ايان   باوجود اينكه ويژگي همنوايي در افراد موجب سازگاري بهتر با محيط و گروه مي
هايي براي خود فرد يا افراد ديگر گاردد. باراي مثاال،    تواند موجب بروز آسيبويژگي در مواردي مي
 رنمونه، بنااب گردد. براي دهند كه همنوايي حافظه در مواردي باعث خطاهايي ميتحقيقات نشان مي

دهناد كاه تنهاا از    ( گاهي شاهدان جزئياتي از حادثه را گزارش ماي 2009) 11، و آزاد10، موسچ9بوندر
( به ارزياابي مجادد قادرت اثار همناوايي      2009اند. بوندر و همكاران )شاهدان ديگر به دست آورده

كه از شااهدان   ايجناييكه چگونه احتماالً شاهداني كه درباره جزئيات حادثه حافظه پرداختند و اين
-دهند و باور دارند كه انگار خودشان آن جزئيات را ديدهاند، بعداً آن را طوري گزارش ميديگر شنيده

ويژه براي افرادي كه به اشتباه محكاوم  هتواند عواقب وخيمي باند. شهادت اشتباه شاهدان عيني مي
افراد و تاثير آن در ارزيابي، قضاوت، حافظاه،  شوند، داشته باشد. لذا شناسايي ويژگي همنوايي در مي

 باشد.استدالل و ... ضروري مي
دهد، هاي آن نشان مييافته درخصوص همنوايي و همبستهاين درحالي است كه تحقيقات انجام

-هاند. حافظاه با  همنوايي، مانند حافظه پرداخته ۀهاي شناختي پايمطالعات اندكي به بررسي همبسته
هاي فردي و شخصيتي و ماوقعيتي  هاي شناختي با بسياري از ويژگيمهمترين مؤلفهعنوان يكي از 

 بازياابي  نهايات  در و رمزگرداناي، انادوزش   يا ضبط كسب، فرآيندهاي شامل مرتبط است. حافظه

زاده، شاود )نيكادل، كرماي ناوري و عارب      بنادي مختلف طبقاه  طرق به تواندمي است و اطالعات
 در و رمزگرداني، انادوزش  يا ضبط كسب، فرآيندهاي را شامل حافظه (1383كرمي نوري )(. 1388

يافته تاكنون، اثرات همنوايي بر حافظه بازشناسي در تحقيقات انجام .داندمي اطالعات بازيابي نهايت
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ست كه تحقيقاات ناامبرده بيشاتر در    ا حالي و يادآوري، بيشتر مورد بررسي قرار گرفته است. اين در
كه در دنياي واقعي ويژگي همناوايي در افاراد تعياين    اند، درحاليآزمايشگاهي انجام شدههاي محيط

 كننده رفتارهاي وي است.
توجه به خالء مطالعاتي موجود درخصوص ويژگي همنوايي و تاثير آن بار اناواع    بنابراين، در اين تحقيق با

مادت،  نگار، كوتااه  نگار، گذشاته  حافظه آيندهآن بود كه همبستگي همنوايي با  تري از حافظه، قصد برمتفاوت
خااطر ساپردن باراي    نگر، تواناايي شاناختي باه   محور بررسي شود. حافظه آيندهبلندمدت، فردمحور، و پيرامون

(. ياادآوري  2011 باشد )به نقل از هفرناان، اونيال، و ماوس،   ها در آينده ميانجام اعمال خاص در برخي زمان
باشد و در واقاع حافظاه   هاي مهم حافظه روزمره ميباشد كه از مهارتنگر ميتهكارها در گذشته، حافظه گذش

مادت،  (. حافظاه كوتااه  2011شود )متيو و برونو، خاطر آوردن رويدادهاي گذشته ما مربوط ميهنگر، به بگذشته
هااي  ظاه انجامناد، مگار آنكاه باه حاف    طاول ماي  هايي يا حداكثر دقايقي باه هايي است كه ثانيهشامل حافظه
هاا  اي است كه بعد از تثبيت، با گذشت ساال حافظه بلندمدت، حافظه (.1384)قشوني،  تر تبديل شوندبلندمدت

(. برخي دانشمندان خصوصيات مختلفي باراي  1384توان آن را به ياد آورد )قشوني، و يا حتي تا پايان عمر مي
؛ 1990، و ماايلر،  1995اند )اپساتين و همكااران،   كردهاي آشكار را شناسايي نگر مانند فقدان نشانهحافظه آينده

نگار  (. آنان دو نوع نشانه يا عالمات متعلاق باه حافظاه آيناده     2011به نقل از گونزالز راميرز و مندوزا گونزالز، 
كناد، و  اند: عاليم مبتني بر محيط، مانند يادآوري خريد دارو وقتي فرد از جلوي داروخانه عباور ماي  كشف كرده

مبتني بر زمان يا عاليم مبتني بر اشارات فردي )فردمحور( مانند تمااس باا دوسات در هنگاام عصار.       عاليم
هاا  هاي محيطي، كمتر مشهود و آشاكار هساتند. زيارا آن   هاي زماني يا فردمحور، نسبت به نشانهعاليم نشانه

؛ 1999)وسات و كرياک،   هاي محيطي دارند كمتري نسبت به نشانه ۀكنندنمودهاي بيروني يا ظاهري تسهيل
محاور كاه توساط اساميت معرفاي شاد باه        (. حافظه پيرامون2011به نقل از گونزالز راميرز و مندوزا گونزالز، 

(. 2013گاذارد )ويكيپاديا،   كند كه به موجب آن محيط پيراموني بر فرآيند شناختي تاثير ماي اي اشاره ميپديده
هاا  هاي محيطي، كمتر مشهود و آشاكار هساتند. زيارا آن   نشانههاي زماني يا فردمحور، نسبت به عاليم نشانه

؛ 1999هاي محيطي دارند )وسات و كرياک،   كمتري نسبت به نشانه ۀكنندنمودهاي بيروني يا ظاهري تسهيل
 (.2011به نقل از گونزالز راميرز و مندوزا گونزالز، 

 

 روش

آمااري پاژوه     باشد. جامعۀ)رگرسيون( ميبين پي  ۀشيوهمبستگي به -روش پژوه  حاضر، توصيفي
دادناد كاه در   نور تشاكيل ماي  را كليه دانشجويان دختر و پسر در مقطع كارشناسي دو مركز از دانشگاه پيام

ها مشغول به تحصايل بودناد. نموناه    هاي موجود در اين دانشگاهدر تمامي رشته 1393-94سال تحصيلي 
هااي  نتخاب شد. بدين صورت كه در گام اول تعاداد كال رشاته   اي ااي چندمرحلهصورت خوشهتحقيق به

صاورت تصاادفي   ها مشخص شد و سپ  از ميان اين تعداد، چند رشته تحصيلي بهموجود در اين دانشگاه
شده، تعداد ماورد نيااز كاالس مشاخص شاده و      هاي تحصيلي انتخابانتخاب شدند، در آخر از بين رشته

-هاي مخادوش، پرسشانامه  ها، پخ  شد. بعد از حذو پرسشنامهكالس ها بين دانشجويان اينپرسشنامه
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 هاا در مطالعاه بااقي ماندناد.    زن( جهت بررسي و تجزيه و تحليال داده  82مرد، و  55دانشجو ) 137هاي 
گياري حافظاه، از پرسشانامه    ، و براي اندازه72-گيري ميزان همنوايي، از پرسشنامه همنوايي لبراي اندازه
 ( استفاده شد. PRMQنگر )نگر/ گذشتهحافظه آينده

 تواناد ميازان همناوايي را در زنادگي واقعاي ماورد       اين آزماون ماي   :721 -پرسشنامه همنوایی ل
دهد، اختصاص به ياک موقعيات مصانوعي    ها پاسخ ميسنج  قرار دهد. مواردي كه آزمودني به آن

هااي واقعاي آن را   طاوالني و در گاروه  ندارد. بلكه بازنمود رفتارها و باورهايي است كه در ياک دورۀ  
اي تجربه كرده است. سنج  همنوايي در اين پرسشنامه همانند آزمايشگاه، محدود به موقعيات وياژه  

وجود آيد. در پاساخگويي باه ماواد پرسشانامه، الزم     ها خللي بهپذيري يافتهنيست تا در ميزان تصميم
هاي متضاد )پذيرش يا طارد اعماال نفاوذ    ز پاسخهاي آزمايشي، يكي انيست آزمودني همانند موقعيت

طور كلاي  اي انتخاب كند. اما بهتواند پاسخ خود را در يک پيوستار چهار گزينهگروه( را بپذيرد، بلكه مي
توان فردي را همنواي كامال ياا   بنابراين نمي« همنوايي تابع قانون همه يا هيچ نيست»توان گفت مي

)مخاالفم، تقريبااً    72 -كه مقياس پاسخگويي به پرسشانامه ل جه به اينناهمنواي كامل دانست. با تو
دانم( ندارد و نيز به پاسخ مخاالف نمارۀ صافر    پاسخ خنثي )نمي ۀموافقم، موافقم، كامالً موافقم(، گزين

دهاد و  گيرد، بنابراين نمرۀ به دست آمده از اين آزمون فقط ميزان همنوايي فرد را نشان ماي تعلق مي
هااي مختلاف از معااني متفااوتي     هااي آزماودني  هاي ديگر مثل مقياس ليكرت نمرهمقياسبرخالو 

هااي آمااري را   ها را با يكديگر مقايسه نماود و شااخص  توان به راحتي آزمودنيبرخوردار نيست و مي
، به اين معناا  87/43كار برد. خط برش اين پرسشنامه هاي به دست آمده بهبراي تجزيه و تحليل داده

همناوايي كامال اسات.     ۀهاي بيشتر از آن نشاان عدم همنوايي و نمره ۀدهندكمتر از آن نشان ۀكه نمر
گياري و فاصاله اطميناان محاسابه شاده      اين خط برش در پرسشنامه با استفاده از خطاي معيار اندازه

)لطفاي،  شاود  برش در نظر گرفتاه ماي   ۀعنوان نقطاست. به اين نحو كه حد باالي فاصله اطمينان به
(. در پاژوه  شمساايي و همكااران    1388نيكخاواه،   و ؛ به نقل از شمسايي، كريمي، جديادي 1381

به دست آمد. در مطالعه حاضر، ضاريب آلفااي    91/0( اعتبار پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ 1388)
 (.1به دست آمد )جدول  905/0كرونباخ براي اين پرسشنامه 

 2نگرگذشتهنگر و پرسشنامه حافظه آینده (PRMQ :)   مادادي   -اين آزمون ياک آزماون كاغاذ
سوال اسات. آزماودني باه     16ساخته شده و داراي  2003است كه توسط كرافورد و همكاران در سال 
 باا  اصالي  زيرمقياس يک دهد. اين ابزار داراياي پاسخ ميهر سوال براساس يک مقياس پنج درجه

 عناوان  باا  اصالي  زيرمقيااس  باا  همآيند فرعي مقياس زير دو و نگرآينده نگر/حافظه گذشته عنوان

4بلندمدت /3مدتكوتاه حافظه
2محورپيرامون /1حافظه فردمحور و 

 مقيااس  ياک  نهايات  در و اسات  

                                                                                                                                  
1 L-72 Conformity questionnaire 

2 ProspectiveandRetrospectiveMemoryQuestionnaire 
3 Short- term 

4 Long- term 
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 اصال  در آزماون  آياد. ايان  ماي  دسته ب هامقياس مجموع از كه دارد عمومي حافظه با عنوان كلي

وجاود   ۀنشاان در آن بااال   ۀسنجد. بناابراين نمار  مي هاي آن رازيرمقياس و كلي حافظه خطاي ميزان
( پايايي آزماون را توساط همسااني    2006هاي حافظه است. كرافورد و همكاران )كاركرد ضعيف مؤلفه

نگر و مقياس كلي )حافظه عمومي( به ترتيب برابار  نگر، گذشتهدروني )آلفاي كرونباخ( در مقياس آينده
(. در مطالعاه زاهادنژاد،   1391)زاهادنژاد، پورشاريفي و بابااپور،     اناد گزارش كارده  89/0، 84/0، 80/0

-نگر، آيناده ( ضريب آلفاي كرونباخ براي اين پرسشنامه براي حافظه گذشته1391پورشريفي و باباپور )

 به دست آمد.   88/0، 81/0، 77/0نگر، و حافظه عمومي به ترتيب برابر 
 

 ایی، حافظه عمومی و انواع آنضرایب آلفای کرونباخ مربوط به همنو: 1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤال تعداد نفر هاعامل

 905/0 55 137 همنوایی

 84/0 16 102 حافظه عمومی )کل(

 80/0 8 129 نگرحافظه آینده

 79/0 8 128 نگرحافظه گذشته

 82/0 8 131 مد حافظه کوتاه

 80/0 8 128 حافظه بلندمد 

 83/0 8 130 حافظه فردمحور

 76/0 8 127 محورحافظه پیرامون

 

هااي آن از  اين تحقيق، پايايي پرسشنامه همنوايي، و آزماون حافظاه عماومي و زيرمقيااس     در
پاياايي   ۀدهناد طريق محاسبه آلفاي كرونباخ و بررسي همساني دروني ابزار، بررسي شاد كاه نشاان   

شاده باا آزماون همبساتگي     هاي گاردآوري داده(. 1باشد )جدول خوب و قابل قبول اين دو ابزار مي
 هاي مستقل، تجزيه و تحليل شدند.گروه tپيرسون، و تحليل رگرسيون خطي، و آزمون

 

 هایافته
 7/24، و دانشجويان دختر 8/25، دانشجويان پسر 2/25سن كل دانشجويان در اين مطالعه  ميانگين
 سال بود. 

 

 

 

                                                                                                                                  
1 Self- cued 

2 Eenviron - cued 
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میانگین نمرات  ۀمستقل برای مقایس tاستاندارد، و آزمون   میانگین، انحراف: 2جدول 

 های آنکنندگان به تفکیک جنسیت در همنوایی، حافظه عمومی و عامل شرکت

 مستقل tآزمون 
 متغیر جنسی  تعداد میانگین انحراف استاندارد

 t سطح معناداری

 مرد 55 23/69 17/20 -14/1 257/0

 همنوایی
  

38/21 
92/20 

37/73 
71/71 

82 
137 

 زن
 کل

 حافظه عمومی مرد 55 03/118 97/34 93/0 357/0

  
42/27 
64/30 

08/113 
07/115 

82 
137 

 زن
 کل

 

 حافظه آینده نگر مرد 55 89/19 68/5 78/0 439/0

  
13/5 
34/5 

17/19 
46/19 

82 
137 

 زن
 کل

 

 حافظه گذشته نگر مرد 55 49/19 34/6 08/1 284/0

  
72/4 
42/5 

47/18 
89/18 

82 
137 

 زن
 کل

 

 حافظه کوتاه مد  مرد 55 53/20 81/6 65/0 521/0

  
69/4 
62/5 

85/19 
13/20 

82 
137 

 زن
 کل

 

 حافظه بلندمد  مرد 55 56/18 89/5 87/0 383/0

  
03/5 
39/5 

74/17 
07/18 

82 
137 

 زن
 کل

 

 حافظه فردمحور مرد 55 05/20 74/6 44/1 152/0

  
93/4 
74/5 

52/18 
14/19 

82 
137 

 زن
 کل

 

 حافظه پیرامون محور مرد 55 40/19 44/5 37/0 70/0

  
87/4 
09/5 

07/19 
20/19 

82 
137 

 زن
 کل

 

 
يک از متغيرهاي ماورد مطالعاه تفااوت معنااداري     ، دانشجويان مرد و زن در هيچ2طبق جدول 

نداشتند. براي بررسي رابطه متقابل متغيرهاي تحقيق از آزماون همبساتگي پيرساون اساتفاده شاد      
 (. 3)جدول 
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 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش: 3جدول 

 متغیر (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 ( همنوایی1) 1       

 ( حافظه عمومی2) 45/0 1      

 نگر( حافظه آینده3) 42/0 95/0 1     

 نگر( حافظه گذشته4) 44/0 95/0 81/0 1    

 مد ( حافظه کوتاه5) 40/0 93/0 90/0 87/0 1   

 ( حافظه بلندمد 6) 45/0 92/0 87/0 89/0 73/0 1  

 ( حافظه فردمحور7) 36/0 95/0 89/0 91/0 90/0 86/0 1 

 محور( حافظه پیرامون8) 51/0 94/0 91/0 88/0 86/0 88/0 79/0 1

 باشند.معنادار مي 01/0توجه: تمامي ضرايب همبستگي در سطح 
 

(. >01/0Pمتغيرهاي پژوه  با هماديگر رابطاه معنااداري داشاتند )     ۀ، هم3طبق نتايج جدول 
آن، نتاايج تحليال   هااي  بيني حافظه عمومي و هريک از عامال براي بررسي سهم همنوايي در پي 
 (.4رگرسيون خطي بررسي شد )جدول 

 

 های آن براساس همنواییبینی حافظه عمومی و عاملگرسیون خطی ساده جهت پیش: ر4جدول 

T Beta SEB B r2 r بینمتغیر پیش متغیر مالک 

 همنوايي حافظه عمومي 46/0 21/0 67/0 11/0 46/0 **94/5

 همنوايي نگرحافظه آينده 42/0 18/0 11/0 02/0 42/0 **44/5

 همنوايي نگرحافظه گذشته 44/0 19/0 11/0 02/0 44/0 **64/5

 همنوايي مدتحافظه كوتاه 40/0 16/0 11/0 02/0 40/0 **01/5

 همنوايي حافظه بلندمدت 45/0 20/0 12/0 02/0 45/0 **79/5

 همنوايي حافظه فردمحور 36/0 13/0 10/0 02/0 36/0 **56/4

 همنوايي محورحافظه پيرامون 51/0 26/0 12/0 02/0 51/0 **79/6

01/0**P< 
 

كننادگي همناوايي در حافظاه عماومي و      بيني ، نق  پي 4نتايج تحليل رگرسيون خطي در جدول  ربناب

از  ٪42از وارياان  حافظاه عماومي،     ٪46اي كاه همناوايي،   گوناه هبا  (.>01/0Pهاي آن، تأييد شاد ) عامل

از  ٪45مادت،  از وارياان  حافظاه كوتااه    ٪40نگار، از واريان  حافظه گذشاته  ٪44نگر، واريان  حافظه آينده

محاور را تبياين   از واريان  حافظه پيرامون ٪51از واريان  حافظه فردمحور، و  ٪36واريان  حافظه بلندمدت، 
عاه، در واقاع بادكاركردي حافظاه عماومي و      كرد. يعني، با توجه به اينكه ابزار سنج  حافظه در اين مطالمي
شود با افزاي  يک واحدي ويژگي همنوايي، حافظه عماومي حادود   بيني ميسنجد، پي هاي آن را ميعامل
مادت حادود   واحد، حافظه كوتاه 44/0نگر حدود واحد، حافظه گذشته 42/0نگر حدود واحد، حافظه آينده 46/0
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محاور  واحاد، و حافظاه پيراماون    36/0واحد، حافظه فردمحور حدود  45/0واحد، حافظه بلندمدت حدود  40/0
 واحد، كاه  يابد.   51/0حدود 

 

 گیریبحث و نتیجه
در مطالعه حاضر كه با هدو بررسي ارتباط ويژگي همنوايي با انواع حافظه انجام يافت، نتايج نشاان  

مادت، بلندمادت،   نگار، كوتااه  نگار، گذشاته  داد كه حافظه عمومي و انواع آن، شاامل حافظاه آيناده   
دار معكوسي داشتند، و درصد با ويژگي همنوايي رابطه معني 99محور، با اطمينان فردمحور، پيرامون

كه  طوريهبيني خطاهاي انواع حافظه داشت. بويژگي همنوايي سهم معنادار و قابل توجهي در پي 
 آيد. فرد پايين ميشود، عملكرد حافظه هرچه ويژگي همنوايي در فرد بيشتر مي

رسد وقتي فرد ويژگي همنوايي بااليي نظر ميه توان چنين اظهار داشت كه بها ميدر تبيين اين يافته
شرايط محيطي و تحت تأثير توجه به دنياي پيرامون، از اتكاي فرد به فرآيندهاي شاناختي   ذدارد، در اثر نفو

شاود.  مغز اجتماعي تعيين كننده ماي  ۀعنوان يک مكانيزم پايشود و همنوايي بهپايه نظير حافظه كاسته مي
اي مثال  عبارت ديگر فردي كه تمايل بيشتري به استفاده از توانايي همنوايي دارد از توانايي شناختي پايهبه

تواناد ايان   ها ماي كند. يک تبيين ديگر از اين يافتهحافظه كه ويژگي اتكاي به خود دارد، كمتر استفاده مي
ند، بيشتر متكي به توانايي اجتماعي همنوايي هستند. ولي اهظافرادي كه داراي عملكرد پاييني در حاف ؛باشد

 تبيين اول از بنيادهاي پژوهشي بيشتري برخوردار است.
اند. روي متغيرهاي شناختي نظير حافظه متمركز بوده هاي قبلي به اثر همنوايي فرد با جمع برپژوه 

هاا  اند. در ايان پاژوه   پرداخته« 1همنوايي حافظه»هاي مورد اشاره به مفهوم ه در بررسي حافظه، پژو
هايي مانند يادآوري و بازشناسي را در ياک موقعيات   شد كه اين مواد توانايي حافظهموادي به افراد داده مي

همناوايي  هاي ديگاران باه   عبارت ديگر فرد تحت تأثير حافظهكردند. بهگروهي مطالعه ميدرون آزمايشيِ
روي خاطرات فرد گفتاه   اي به اثر وجود و حضور ديگران برپرداخت. در واقع همنوايي حافظهاي ميحافظه
اي فاردي، گازارش   دهد كاه گازارش حافظاه   اي زماني رخ ميعبارت ديگر همنوايي حافظهشود. يا بهمي

-(. پاژوه  2011، 5و بارور  4، سكساتون 3، پالمر2دهد )هورياي فرد ديگري را تحت تاثير قرار ميحافظه

ويژه در گروه و هروي حافظه بازشناسي و يادآوري ب اند اثر همنوايي را برهايي كه با اين رويكرد انجام يافته
، 2، كارلوساكي 1و كاارول  ؛2010 ،9، و فال 8، الگر7، گسن6اند )مثل آكسماچردر شاهدان عيني بررسي كرده

                                                                                                                                  
1 Memory conformity  

2 Horry 

3 Palmer 

4 Sexton 

5 Brewer 

6 Axmacher 

7 Gossen 

8 Elger 

9 Fell 
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هااي باا   ( نشاان داد كاه حتاي حافظاه    2011وري و همكاران )(. نتايج پژوه  ه2013 ،4، و رايت3ايتون
 گيرند.شده نيز تحت تأثير منابع بيروني قرار مياطمينان نگهداري

عنوان كاركردهاي اجتماعي و شناختي مغز در افراد ولي در اين پژوه  رابطه اين دو توانايي به
مؤيد اين است كه توجاه باه مناابع     به دور از اثر جمع مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج پژوه  حاضر

اندازد. ها را از اولويت ميبيروني و استفاده از منابع بيروني شايد اتكاء به منابع دروني و استفاده از آن
هااي اجتمااعي   مغزهاي بزرگ براي مديريت سيساتم  6هانخستيدر  5براساس فرضيه مغز اجتماعي

دنبال آن عملكردهااي  هعبارت ديگر تكامل مغز و ب. به(2009ها بوجود آمده است )دانبار، پيچيده آن
، 9، ايتون8، كارلوسكي7محيط اجتماعي قرار دارند. در مطالعه كارول هايشناختي پايه در خدمت الزام

هايي كه نياز به يادآوري در يک موقعيت همناوايي  ( نيز نشان داده شد كه در تعامل2013) 10و رايت
عبارت ديگر همنوايي اجتماعي بر محتوياات واقعاي   آيد. بهاي بوجود ميوجود دارد، همنوايي حافظه

 شود.حافظه مي ۀنحوي تعيين كنندهگذارد و در واقع بحافظه اثر مي
-دهند كه انسان( تحقيقات نشان مي2009) 14و گابرت 13، ساگربرگ12، ممون11نتايج رايت ربناب

حافظه خود را با خاطرات افاراد ديگار براسااس عاواملي چاون اعتمااد،        ۀها چگونه اطالعاتي دربار
كنناد. ماردم اطالعاات را    عدم توافق با افراد ديگر تركياب ماي   اجتماعيِ ۀتخصص ادراكي، و هزين

كنند، و تحت تاثير چيازي كاه ديگاران    هايي از حوادث مختلف را اشتباه ميكنند، جنبهفراموش مي
در مطالعه ايشان كه تأكيد روي اين نكته بود كاه چگوناه شااهدان عيناي      گيرند.گويند قرار ميمي

همنوايي حافظه يا برتري اجتمااعي حافظاه رخ    ۀگيرند و پديدهاي ديگران قرار ميتحت تاثير گفته
دهند كه اعتقادي به هاي اجتماعي، افراد چيزهايي را گزارش ميدهد، مشاهده شد كه در موقعيتمي

هنجارهاي گروهي مطابقت داشته و مقبوليت اجتماعي را بدست آورند. بناابر رايات و    آن ندارند تا با
-تواند طبق گفته شاهد ديگري پاسخ دهد: نماي (، يک شاهد عيني به سه دليل مي2009همكاران )

گوياد، و حافظاه خاود را    كند كه فرد ديگار درسات ماي   خواهد با فرد ديگري مخالف باشد، فكر مي

                                                                                                                                  
1 Carol 

2 Carlucci 

3 Eaton 

4 Wright 
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رسد كه در افراد با همنوايي باال كه توجه نظر ميهكند. بگويد ايجاد ميرد ديگري ميبر آنچه فمبتني
هاي شناختي مختص حافظه كند، تحريفبه محيط و همنوايي با آن حافظه را مخدوش و ناكامل مي

طاور  تواند به( حافظه مي2013) 4، و رايت3، ايتون2، كارلوسكي1گردد. طبق پژوه  كارولبيشتر مي
-اجتماعي محسوب شود. رمزگذاري حافظه و بازيابي حافظه هر دو مي ۀۀعنوان يک پديديعي بهوس

پرتي در طاي كدگاذاري و فراخاواني    توانند تحت تاثير عوامل بيروني مانند انحرافات و موارد حواس
و  6اي در مطالعاه ماوري  در طي بازيابي باشد. چناين نتيجاه   5شاهد -جزئيات يک رويداد با يک هم

كاه  ( تكرار شده است. آنان نشان دادند كه تاثيرات همنوايي حافظاه حتاي زمااني   2014) 7كيشيكاوا
شااهدان،   -اطالعات اوليه به صورت شنيداري باشد، نيز وجود دارد. هنگام بحاث و گفتگاو باا هام    

اس شاد. براسا  ( نيز باز حافظه دچار تحريف ميشنيداريجزئياتي كه با گوش شاهد آن بودند )شاهد 
توان نتيجه گرفت كه همنوايي و حافظه در جهات  هاي پژوه  حاضر مياين ادبيات موجود و يافته

تواند يكديگر هستند و فرضيه مغز مي ۀكنندپردازند و تكميلعمل ميبرآوردكردن اهداو مشترک به
 از اين جهت نيز با تأكيد بيشتري مورد توجه قرارگيرد.

هاايي در جهات تعمايم    هر پژوه  ديگري داراي محادوديت وجود اين، پژوه  حاضر مثل  با
گيري مورد استفاده جهت ترين محدوديت اين پژوه  ابزارهاي اندازهآيد مهمنتايج است. به نظر مي

آيد اگر متغيرهاي اين پژوه  باا ابزارهااي ديگاري    گيري متغيرهاي پژوهشي بود. به نظر مياندازه
توان نتايج به دست آماده را ماورد تعبيار و    د، با اطمينان بيشتري ميگيرنب گيري قرارنيز مورد اندازه

عناوان ياک فرضايه عمال نماود و باه طراحاي        ها بهاين يافته هتفسير قرار داد. بنابراين براي توسع
 هاي بيشتري اقدام كرد.پژوه 
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