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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انواع حافظه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مبتال به ناتوانیهای یادگیری
است.
روش :روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی میباشد .جامعه آماری مشتمل بر دانشآموزان دارای ناتوانیهای یادگیری
در ارومیه است که حجم نمونه با روش کل شماری  021نفر انتخاب شد .ابزار اندازهگیری متغیرها ،پرسشنامه است که
پرسشنامه دانیمن و کارپنتر برای آزمون ظرفیت حافظه فعال و پرسشنامه اسمیت ،دالساال ،الییه و مایالر برای حافظه
کوتاه و بلندمدت استفاده شد و سنجش پیشرفت تحصیلی با توجه به نمره دانشآموزان انجام گرفت .پایایی کل پرسشنامه
حافظه کوتاه و بلندمدت با آلفای کرونباخ  1/01و پایایی پرسشنامه حافظه فعال به روش دو نیمه کردن  1/48بهدست
آمد.
یافتهها :اهم یافتهها نشان داد که بین عملکرد حافظه فعال ،حافظه کوتاهمدت و بلندمدت با پیشرفت تحصیلی رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد .بین سن و عملکرد حافظه کوتاهمدت رابطه مثبت و معنیداری وجود ندارد ،اما بین سن
وعملکرد حافظه بلندمدت و فعال رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایج بیانگر این مطلب هستند که تقویت حافظه با بهبود و پیشرفت تحصیلی در ارتباط است و هر چه
عملکرد حافظه قویتر باشد ،عملکرد تحصیلی بهتر محقق میشود.
کلیدواژهها :حافظه فعال ،حافظه کوتاه مدت ،حافظه بلندمدت ،پیشرفت تحصیلی ،ناتوانی یادگیری ،ریاضی.
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مقدمه
دانشآموزان مبتال به ناتوانیهای یادگیری 0به آن دسته از دانشآموزان اطالق میشود که با وجود
هوش و حواس سالم و بهنجار و محیطی طبیعی ،در یادگیری کارکردهای زبانی نظیر خواندن ،نوشتن
و حساب کردن و نیز هماهنگی ،توجه و پردازش با اختالل و نارساییهایی مواجه هستند .کودکان
ناتوان در یادگیری در یك یا چند فراگرد اساسی روانی در ارتباط با فهمیدن یا کاربرد زبان شفاهی یا
کتبی ،ناتوانی نشان میدهند .تظاهرات این ناتوانی ممکن است به صورت اختالل در گوش دادن ،فکر
کردن ،سخن گفتن ،خواندن ،نوشتن ،هجی کردن یا حساب باشد .این اختالالت را نتیجه شرایطی
دانستهاند که شامل نقایص ادراکی ،ضایعه مغزی ،اختالل جزئی در کارکرد مغز ،نارساخوانی ،اختالل
گویایی و غیره است (تبریزچی و وحیدی .)0908 ،علت احتمالی این نارسایی توسط انجمن کودکان
با ناتوانیهای یادگیری ،عامل عصب شناختی و در بررسیهای مختلف نقصان حافظه و توجه بیانشده
است (آلوی 2و آلوی .)2101 ،حافظه سامانهای پیچیده است که بر کلیه رفتارهای انسان تأثیر
میگذارد .ازاینرو موضوع مورد بحث علوم مختلفی است و آن را میتوان از جوانب مختلف نظیر
پزشکی ،روانشناسی ،روانشناسی تربیتی ،روانشناسی یادگیری ،تدریس ،برنامهریزی درسی و ...مورد
بحث قرار داد (بکمن ،هولینگ ،کوهن و جان .)2114 ،9پروموزیك و فرنهم )2119( 8نظیر بینه و
سیمون ،)0015( 5ثراندیك ،)0021( 6هریس )0081( 4بیان میکند که حافظه نقش کلیدی در
فعالیتهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی ،بهطور خاص در سالهای مدرسه و بهطور عام بعدازآن دوره
بر عهده دارد .مرحله تحصیل و تعلم مرحله مهمی از زندگی است که همه کودکان در طی فرایند رشد
خود از مسیر آن گذر میکنند و کمیت و کیفیت آن آینده آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .کودکان
با ناتوانیهای یادگیری نیز مستثنی از این امر نیستند ،ولی به گزارش پژوهشگران مختلف به دلیل
وجود نارساییها در این دسته از کودکان ،امور آموزش و یادگیری به سهولت انجام نمیگیرد.
آنچه در این تحقیق مورد اهمیت است بررسی و مطالعه حافظه از جنبه روانشناسی یادگیری و
شناختگرایی است تا با شناسایی هر چه بهتر حافظه و ابعاد آن ،میزان یادگیری ،کسب توانمندیهای
اکتسابی و ظرفیت حافظه تقویت شود .تحقیقات بسیاری در زمینه یادگیریهای انسان بیانگر آن
هستند که اکثر رفتارهای افراد معلول یادگیری هستند و چون بسیاری از رفتارها اکتسابی و آموختنی
میباشند ،بررسی رابطه بین عوامل تأثیرگذار بر میزان یادگیری و عملکردهای ذهنی بهتر ،امری
سودمند و ضروری به نظر میرسد .شناخت گرایان بر ماهیت شناختی و ذهنی فرایند یادگیری تأکید
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میکنند و یادگیری را ادراک و یادگیرنده را موجودی فعال تصور میکنند .طبق این دیدگاه ،یادگیری
یك فرایند درونی و دائمی است که در آن فرایندهایی نظیر توجه ،ادراک ،حافظه ،استدالل ،مسئله
گشایی و تصمیمگیری نهفته است (ویت ،گریبنف ،گانتز و پوالنسکی .)2116 ،0یکی از رویکردهای
شناختی مهم در یادگیری ،رویکرد پردازش اطالعات است .رویکرد پردازش اطالعات بر راهبردهای
ذهنی تأکید و تمرکز دارد و افراد برای تبدیل محرکهای واردشده به نظام ذهن و شناخت خود از
آنها استفاده میکنند (واالنت آوی ،وبر ،لگراند و آزوی .)2114 ،2در این راستا نورمن 9در بررسیهای
خود بر روابط بین یادگیری ،حافظه و عملکرد تأکید میکند (واالت ،آزوی،هاردیسون ،مفرت ،تسیر و
پرادات دیهل .)2115 ،8با توجه به نظریههای شناختی و یافتههای نوین ،یادگیری زمانی اثربخش
خواهد بود که نخست رابطهای بین حافظه فعال ،کوتاهمدت و بلندمدت و پیشرفت تحصیلی و یادگیری
یافت شود و سپس با افزایش ظرفیت حافظه به یادگیری بهینه و میزان فعالیتهای ذهنی یعنی حفظ
کردن ،فکر کردن ،خواندن ،نوشتن و باألخره خالقیت کمك شود و در نتیجه میزان پیشرفت تحصیلی
افزایش داده شود .ازاینرو تأمل بر حافظه و انواع آن زمینه را برای بررسی فراهم میسازد.
مولر و پیلزکر 5نخستین صاحبنظرانی بودند که در سال  0011وجود دو نوع حافظه مختلف را
شناسایی کردند .هب )0080( 6تمایز بین انواع مختلف حافظه را مطرح نمود و مکانیسمهای
فیزیولوییکی زیربنایی برای آن فرض کرد (آلوی ،گادرکول ،کیرکوود و الیوت .)2110 ،4بطوریکه
حافظه دایمی یا بلند مدت را به تغییرات فیزیکی ساختاری بین نورونها و حافظه موقت یا حافظه
کوتاهمدت را به فعالیت جاری در گروههای سلولی و زنجیرههای مرحلهای نسبت داد (آزوی ،واالنت
آزوی و بلمنت.)2110 ،4
حافظه :حافظه مفهومی کلی دارد و به آن دسته از جریانات روانی که افراد را در امر ذخیره کردن
تجارب و ادراکات و یادآوری مجدد آنها توانا میسازد ،گفته میشود (بنت ،انگ و پنسفورد.)2115 ،0
در حقیقت حافظه نوعی فعالیت ذهنی است که به فرد امکان میدهد حاالت خودآگاهی از قبیل
گرایشها ،دردها ،تمایالت ،نیازها ،احساسات ،دریافتهای حسی ،اندیشهها و قضاوتها را حفظ کرده
و آنها را مجدداً در ذهن خویش باز بیابد ،یعنی امکان بازشناسی را به فرد میدهد .همچنین به قابلیت
مغز در اندوزش ،نگهداری و کدگذاری و یادآوری اطالعات ،نیز حافظه گفته میشود (بست و میلر،01
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 .)2101پس وظایفی از قبیل ادراک ،بازشناسی ،فهم زبان ،برنامهریزی ،حل مسأله و تصمیمگیری،
همگی وابسته به حافظه هستند (چیویگنارد ،پیلون ،پرادات دیهل ،تایلفر ،روسیوا و لی براس.)2111 ،0
به زعم مایر )2114( 2سازهی حافظه در حوزهی مطالعات روانشناختی چگونگی ذخیره ،ثبت و
سازماندهی موضوعهای مختلف و متنوع در حافظه را روشن میسازد و پردازشهای ذهنی دخیل در
بازیابی و فراموشی را بررسی میکند (واالت آزوی ،پارادات دیهل و آزوی.)2110 ،
حافظه فعال :مفهوم حافظه فعال نخستین بار در سال  0048توسط بدلی و هیچ 9مطرح شد (آلوی
و همکاران .)2110 ،به اذعان آنها گرچه میان حافظه کوتاهمدت و فعال تشابه وجود دارد ولی این دو
از هم متمایز بودند .به این ترتیب که حافظه کوتاهمدت به اندوزش موقت اطالعات میپردازد که این
اطالعات به ساختار دانش درازمدت وابسته نیست درحالیکه حافظه فعال نظامی چندبخشی است که
اندوزش و پردازش موقت اطالعات را بهطور همزمان و به موازات هم انجام میدهد .حافظه فعال
همانجایی است که ذهن روی اطالعات کار میکند ،آنها را برای ذخیرهسازی یا دور اندازی
سازماندهی میکند و کار انطباق و ارتباط با سایر اطالعات انجام میشود .در برخی از متون حافظه
فعال مترادف با هشیاری مطرحشده است (کویلت ،سوری ،لبورنك ،آسلون ،جوزف ،مازاکس.)2101 ،8
حافظه کوتاهمدت :فقط قسمتی از اطالعاتی که در حافظه حسی موردتوجه قرار میگیرند به حافظه
کوتاهمدت ورود مییابند و سایر اطالعات از بین میروند .اطالعات وارد شده به حافظه کوتاهمدت برای
مدت کوتاهی ذخیره میشوند .بخشی از این اطالعات که مورد تکرار یا مرور ذهنی قرار میگیرند و یا
با اطالعات یاد گرفتهشده پیشین ارتباط برقرار میکنند ،به حافظه بلندمدت منتقل میشوند و سایر
اطالعات موجود در حافظه کوتاهمدت جانشین اطالعات جدید میشوند و از حافظه کوتاهمدت خارج
میگردند .رمزگردانی نخستین مرحله از مراحل حافظه میباشد که طی آن مطالب و اطالعات به رمز
موردپذیرش حافظه تبدیل میشوند و به حافظه سپرده میشوند .در صورت بروز خطا در این مرحله
هیچ اطالعاتی وارد حافظه نمیشود لذا این مرحله اهمیت خاصی در یادسپاری دارد .بهطور دقیقتر
حافظهی کوتاهمدت کارکردهای انتخاب و پردازش اطالعات جاری و ذخیره خاطرات به مدت کوتاه را
بر عهده دارد (کازالیس ،آزوی ،سیریگو ،آگار و بورنود.)2110 ،5
حافظه بلندمدت :حافظه بلندمدت همان حافظه همه عمر ما محسوب میشود و بهطور همزمان
اطالعات جدید و پیشین در آن موجود هستند .هر چه ظرفیت حافظه بلندمدت افزایش یابد امکان
حل مسائل پیچیدهتر نیز بیشتر میشود و هر چه تکرار ،تمرین و مرور ذهنی ،انطباق ،ارتباط و جذب
و کاربست اطالعات بین تجربهها با تجربههای پیشین بیشتر شود فراموشی کمتر روی خواهد داد.
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اهمیت حافظه بلندمدت در این است که فرد میتواند از اطالعات ذخیرهشده در موقعیتهای ضروری
و اقتضایی استفاده کند ،برعکس حافظه کوتاهمدت ظرفیت حافظه بلندمدت نامحدود است و مدت
نگهداری اطالعات هم از چند روز تا چند سال و گاه تا انتهای عمر متغیّر است (اسپیکمن ،بولن،
المبرتس ،برور و فاستوی .)2101 ،0هدف از ارائه این تعاریف نشان دادن اهمیت این موضوع و ارتباطی
است که میتواند با یا دگیری و پیشرفت تحصیلی داشته باشد .اصطالح پیشرفت تحصیلی به
تجلی جایگاه تحصیلی یك فرد اشاره دارد.
پیشرفت تحصیلی :در متون مختلف در باب تعریف پیشرفت تحصیلی چنین آمده است که آن را به
معنی درک فرد از دانش و کسب مهارت در رشتهای خاص میدانند؛ یعنی به مجموعه فعالیتهای
فرآیندهای ذهنی فراگیر ،فرآیندهای شناختی میگویند که مشتمل بر همه عملکردهای جذاب ذهن،
نظیر بازشناسی ،یادآوری ،خودآگاهی ،فکر کردن ،خواندن ،نوشتن ،حل مسئله و خالقیت است .در
واقع بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که وظیفهی اساسی یاد دهنده پرورش فرآیندهای
شناختی فراگیر است .همه فرایندهای شناختی غیرقابل مشاهده هستند و برای ارزیابی آنها باید از
روشهای غیرمستقیم استفاده کرد .یافتههای پژوهشی بیانگر آن هستند که اکثر مشکالت فراگیران
به دلیل عدم آگاهی آنان از حافظه و فرایندهای شناختی است (بکمن و همکاران .)2114 ،در تحقیق
حاضر پیشرفت تحصیلی در رابطه با درس ریاضی موردمطالعه قرار گرفته است ،زیرا که ریاضی حوزهای
از دانش است که افراد را برای حضور موفق در صحنه زندگی و تصمیمگیری و دستیابی به فرصتها
قادر میسازد و نه تنها هنر درست اندیشیدن را به ارمغان میآورد بلکه نقش یك اهرم باالبرنده را در
بروز تواناییهای بالقوه بازی میکند و در نهایت باعث تقویت قوه قضاوت میشود (بیژنزاده.)0940 ،
ازاینرو برای یك شهروند خوب بودن و زندگی بهینه؛ مطالعه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی
ضروری به نظر میرسد .لذا پژوهش حاضر قصد دارد به مطالعه دقیقتر و بیشتر رابطه حافظه فعال،
کوتاهمدت و بلندمدت بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری بپردازد و چون حجم
و اطالعات به خاطر سپردهشده و کاربست آنها در اقتضائات مختلف بسیار حساس و خطیر است و نیاز
به انطباق ،ساماندهی و درک اطالعات در این گروه جهت بروز رفتارها ،تصمیمگیریها و تشخیصهای
دقیق با تمرکز بیشتری باید اتفاق بیفتد بنابراین به بررسی روابط آنها پرداخته شده است.
از میان پژوهشهای مختلفی که تاکنون در حوزه حافظه صورت گرفته است میتوان به پژوهشهای
یگانه ایرایی ( )0945مجتبی زاده ( ،)0945اسدزاده ( )0944اشاره کرد که وجود رابطه بین حافظه
فعال و پیشرفت تحصیلی را نشان میدهند .پژوهشهای کرمینوری ( ،)0945حاج حسینی و اخوان
تفتی ( )0946نیز بیانگر نقش مؤثر کاربرد راهبردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی است .همچنین
یافتههای قربانعلی زاده ( )0945حاکی از آن است که بین راهبردهای یادگیری و حافظه فعال رابطه
1. Spikman, Boelen, Lamberts, Brouwer & Fasotti
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وجود دارد و آموزش راهبردهای فراشناختی نیز میتواند بر ظرفیت حافظه فعال مؤثر واقع شود.
خزایی ،عابدی ،زارعی و لطفی ( )0940نشان دادند که حافظه کوتاهمدت بر توانایی یادگیری وایگان
زبان انگلیسی فراگیران فارسیزبان از طریق تلفن همراه تأثیر دارد .افزون بر آن پژوهشهای کرمی
( ،)0944آدامز و شاه نظری درچه ( )0909نشان دادهاند که آموزش روشها و فنون یادگیری و مطالعه
به دانشآموزان و دانشآموزان موجب بهبود عملکرد آنان در تکالیف درسی و افزایش پیشرفت تحصیلی
و وضعیت تحصیلی آنان میشود .پارسایی ،کیانی و آزاد فارسانی ( )0900در مقایسهی حافظهی کاری
و عملکرد تحصیلی دانشآموزان پسر یك زبانه و دوزبانه ،نشان دادند این امر در بین دوزبانهها نمود
بهتری دارد .پژوهشهای دیگری هم مانند تحقیقات گترکول و پیکرنیك ،)2111( 0گترکول و همکاران
( ،)2118آلووی و همکاران )2110( 2وجود رابطه مثبت و معنیدار را بین ظرفیت حافظه و پیشرفت
تحصیلی در بین دانشآموزان مورد تأیید و تأکید قرار دادهاند و در تحقیق دیگر وضعیت حافظه را در
بین دانشآموزان  02-4سال بررسی کردهاند .نتایج اغلب پژوهشها حاکی از آن است که آموزش
راهبردهای یادگیری و تقویت حافظه باعث بهبود عملکرد حافظه و وضعیت تحصیلی میشود .لیندسی،
تومازیك ،لوین آکاردو )2110( 9با تمرکز بر کارکرد توجهی دانشآموزان ناتوان در درس ریاضی ،آنها
را در قیاس با دانشآموزان عادی بیتوجه یافتند .بیلر و اسنومن )0009( 8چهار راهبرد یادگیری مرور
ذهنی ،تداعی ،دستهبندی و سازماندهی را به کودکان  0ساله آموزش دادند .آزمودنیها یك سال بعد
از آموزش ،در تکالیف دشوار حافظه در مقایسه گروهی که آموزش ندیده بودند ،عملکرد بهتری را
نشان دادند .فاچس و همکاران )2119( 5در مطالعه خود نشان دادند راهبردهای یادگیری مؤثر در
تقویت حافظه تأثیری مثبت و معنادار بر عملکرد حل مسأله دانشآموزان دارد .در پژوهش فیلچر و
میلر )2111( 6این یافته حاصل شد که استفاده از راهبردهای یادگیری در محیطهای آموزشی مجازی
بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است .پوکای و بلومنفلد )0001( 4نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .نتایج
پژوهش پاریس 4و مایرز ( )0046نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری ،توانایی خواندن و فهمیدن
مطالب را از طریق تقویت حافظه افزایش میدهد (عباباف .)0944 ،تولوینگ و کرایك )2111( 0با
مطالعه در مورد اثر تفاوتهای سنی بر عناصر فراحافظه روی گروههای سنی جوانان و بزرگساالن نشان
میدهند که نوع راهبردهای مورد استفاده در موقعیتهای حافظه ،در هر گروه متفاوت است .لمان،

1. Gathercole & Pickering
2. Alloway
3. Lindsay, Tomazic, Levine & Accardo
4. Bieler & Snowman
5. Fuchs and et al
6. Filcher & Miller
7. Pokay & Blumenfeld
8. Scott & Paris
9. Tulving & Craik
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مورات ،فرانکلین و الباز )0004( 0گزارش کردند که کودکان با افزایش سن درمییابند که برای یادآوری
بهتر ،نشانههای مرتبط با هر ماده را رمزگردانی کنند .به عالوه میداوس )0008( 2نیز اشاره کرده که
توانایی فراحافظه کودکان در سنین نه و ده سالگی تقریباً همانند بزرگساالن است.
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است
که طی آن به ارزیابی پیشرفت تحصیلی بر مبنای انواع حافظه کوتاه ،بلند و فعال پرداختهشده است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری مشتمل بر کلیه دانشآموزان دارای ناتوانیهای
یادگیری تحت آموزش در مراکز اختالالت یادگیری در ارومیه در سال تحصیلی  02-09میباشد .امر
تشخیص ،از طریق پیشینه کاوی و مصاحبه با والدین ،معلمان و کودک ،مشاهدههای بالینی ،آزمون
وکسلر ،آزمونهای بینایی ،شنوایی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی و آزمون رشد حرکتی و آزمونهای
زیرمجموعه آنکه برای اندازهگیری هوش عمومی ،کالمی و عملکردی است به انجام میرسد .وجود
تفاوتهای مشاهدهشده قابلمالحظه و معنیدار میان نمرات هوش بهر کالمی و عملکردی ،نشان
احتمالی بر وجود اختالل یادگیری محسوب میشود .حجم نمونه آماری  021نفر است که با روش کل
شماری از بین دانشآموزان پسر و دختر دارای اختالالت یادگیری مراکز ناتوانیهای یادگیری انتخاب
شدند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه حافظه کوتاهمدت و بلندمدت اسمیت ،دالساال ،الییه و مایالر9
( )2111و پرسشنامه دانیمن و کارپنتر ( )0041برای آزمون ظرفیت حافظه فعال است.
 )1پرسشنامه حافظه کوتاهمدت و بلندمدت :این پرسشنامه توسط اسمیت ،دالساال ،الییه و مایالر
( )2111ساختهشده است و دارای  06ماده و دو عامل مشتمل بر حافظه کوتاهمدت و حافظه بلندمدت
است که به صورت  5درجه لیکرتی نمرهگذاری شده است .پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ
 1/01بهدستآمده است و پایایی عاملهای پرسشنامه ،شامل حافظه بلندمدت و کوتاهمدت بهترتیب
 1/42و  1/45به دست آمد.
 )2پرسشنامه حافظه فعال :پرسشنامه دانیمن و کارپنتر )0041( 8برای آزمون ظرفیت حافظه فعال
استفادهشده است که دارای  24گویه با پایایی  1/48میباشد .جهت اجرا آزمونگر جمالت هر بخش را
بهترتیب برای آزمودنیهای دیگر میخواند و از آنها میخواهد تا به دقت به جمالت خوانده شده گوش
فرا دهند سپس به آزمون پاسخ دهد .از دانشآموزان خواسته میشود تا دو کار را انجام دهند)0 :
تشخیص دهند که آیا هر جمله از نظر معنایی درست است یا خیر یعنی در این مرحله پردازش ذهنی
1. Lehman, Morath, Franklin & Elbaz
2. Meadows
3. Smith,Della Sala,Lagie,Maylar
4. Daneman & Carpenter
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رخ میدهد و این کار را با گذاشتن یك عالمت روی پاسخنامه آزمون معین میکند و  )2آخرین کلمه
هر جمله را به خاطر میسپارند و در پاسخنامه یادداشت میکنند یعنی اندوزش ذهنی انجام و بررسی
میشود .پس با این آزمون عالوه بر سنجش اندوزش ذهنی که بیانگر ظرفیت حافظه کوتاهمدت است
ظرفیت پردازش ذهنی نیز بهطور همزمان موردسنجش قرار میگیرد .جهت تعیین پایایی آزمون،
نمرات  91نفر از دانشآموزان بر مبنای روش دو نیمه کردن عدد  1/48به دست آمد.
 )9برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از نمره سه ترم قبل آنها به عنوان شاخص سنجش
پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSصورت گرفت و تحلیل سؤالهای پژوهش با آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
نحوه اجرا :پیش از اجرا ،برای اطمینان از صحت و دقت اجرا ،توضیحات شفاهی و مکمل به آزمونگر،
مربیان ،مشاوران همراه و مجری داده شد و طبق دستورالعمل اجرایی ،آزمودنیها در جریان نحوه
اجرای آزمون قرار گرفتند .گویههای آزمون در یك صفحه نوشتهشده و در اختیار آزمونگر قرار گرفت
و پاسخنامه نیز در اختیار دانشآموزان قرار گرفت .جمالت توسط مجری با صدای بلند خوانده میشد
و دانشآموزان پس از گوش دادن و شنیدن آن باید هم صحت و سقم گویهها را تشخیص میدادند و
عالوه بر آن باید آخرین کلمه هر جمله را بهخاطر میسپردند .نمرهگذاری آزمون با شمارش اعداد
پاسخهای درست و تقسیم آن بر تعداد کل گویهها و ضرب در صد مشخص میشود که بیانگر شاخص
عملکرد ذهنی در رابطه با حافظه فعال است .برای حافظه کوتاه و بلندمدت از پرسشنامه مربوطه
استفاده شد.
یافتههای تحقیق
در بخش آمار توصیفی ،نمرات دانشآموزان شرکتکننده در آزمون حافظه فعال ،حافظه کوتاهمدت،
حافظه بلندمدت با رده سنی  01تا  09سال و پیشرفت تحصیلی آنها ارائهشده است .میانگین و انحراف
معیار نمرات نشان میدهد که نمره آنها در سه ترم گذشته در بین  021نفر  08/00 ±9/60میباشد
و از مجموع  021نفر  84درصد در ردیف دانشآموزان با ظرفیت حافظه فعال باال و  59درصد در
ردیف دانشآموزان با حافظه فعال پایین با نقطه برش  51قرار گرفتند .میانگین و انحراف معیار
دانشآموزان در مورد حافظه کوتاهمدت و بلندمدت بهترتیب  02/05 ±2/92و  09/05 ±9/92میباشد.
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سؤال  :1آیا بین عملکرد حافظه فعال ،کوتاهمدت و بلندمدت دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری
و تحصیلی آنان رابطه وجود دارد؟
جدول  :1نتایج همبستگی عملکرد انواع حافظه و پیشرفت تحصیلی
ضرایب

حافظه

حافظه

همبستگی

کوتاهمدت

بلندمدت

حافظه کوتاهمدت

0

حافظه بلندمدت

٭٭1/54

0

حافظه فعال

٭٭1/48

٭٭1/24

0

پیشرفت
تحصیلی

٭٭1/90

٭٭1/94

٭٭1/82

حافظه فعال

پیشرفت تحصیلی

0

٭٭همبستگی در سطح (1/10دو دامنه) و٭همبستگی در سطح (1/15دو دامنه) معنیدار است.

جدول  0ضرایب همبستگی بین متغیرهای پیشبین (حافظه فعال ،کوتاهمدت و بلندمدت) و مالک
(پیشرفت تحصیلی) را نشان میدهد .مطابق جدول بین حافظه کوتاهمدت و پیشرفت تحصیلی رابطه
مثبت و معنیداری با ضریب همبستگی  1/90در سطح معنیداری  1/10وجود دارد و بین عملکرد
حافظه بلندمدت و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری با ضریب همبستگی  1/94در سطح
معنیداری  1/10وجود دارد .همچنین بین حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری
با ضریب همبستگی  1/82در سطح معنیداری  1/10وجود دارد .به این ترتیب بین عملکرد حافظه
فعال ،کوتاهمدت و بلندمدت دانشآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد.
سؤال  :2عملکرد حافظه فعال ،کوتاه مدت و بلندمدت دانشآموزان مبتال به ناتوانیهای
یادگیری ،چند درصد واریانس پیشرفت تحصیلی آنان را تبیین میکند؟

مطابق با مندرجات جدول شماره  ،2جهت پاسخگویی به سؤال  2با روش همزمان رگرسیون چند
متغیری این نتیجه حاصل شد که بهطورکلی  8درصد واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان توسط
عملکرد حافظه فعال ،کوتاهمدت و بلندمدت قابل تبیین است .نتیجه آزمون تحلیل واریانس و معنی-
داری آن نشان میدهد که مدل ارائهشده معنیدار است ( .)F=9/02 ، P<1/102بهطورکلی مدل کلی
نشان میدهد که حافظه و هر سه نوع آن تواماً با ضریب بتای  00درصد در پیشبینی پیشرفت
تحصیلی مؤثر است .سهم هر یك از انواع حافظه نیز در پیشبینی پیشرفت تحصیلی تعیینشده است.
در این مدل حافظه فعال ،کوتاهمدت و بلندمدت اثر مثبت و معنیدار در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
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دارند و پیشبینی کنندههای معنیداری برای آن هستند که طبق جدول حافظه فعال  04درصد،
حافظه کوتاهمدت  5درصد و حافظه بلندمدت  09درصد از تغییرات واریانس مربوط به تغییرات
پیشرفت تحصیلی را تبیین میکنند و به ترتیب با ضرایب بتای ( )β=1/20 ، P<1/110و (P<1/124
 )β=1/00 ،و ( )β=1/06 ، P<1/110در پیشبینی ضرایب مؤثر هستند .در این مدل حافظه فعال،
کوتاهمدت و بلندمدت اثر مثبت و معنیدار در وضعیت تحصیلی دارند و پیشبینی کنندههای معنی-
داری برای آن هستند.
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جدول  :2تحلیل رگرسیون چندمتغیری پیشرفت تحصیلی بر اساس عملکرد حافظه فعال ،کوتاهمدت
و بلندمدت به تفکیک سهم هر یک از انواع حافظه و نیز به صورت کلی
متغیرهای مورد تحلیل

R

R2

درجه آزادی

F

سطح
معنیداری

β

حافظه فعال

پیشرفت تحصیلی

1/90

1/04

2

25/40

1/110

1/20

حافظه کوتاهمدت

پیشرفت تحصیلی

1/06

1/15

004

8/00

1/124

1/00

حافظه بلندمدت

پیشرفت تحصیلی

1/96

1/09

021

0/09

1/110

1/06

مدل کلی

پیشرفت تحصیلی

1/20

1/18

9/02

1/102

1/00
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سؤال  :3آیا بین سن و عملکرد حافظه فعال ،کوتاهمدت و بلندمدت دانشآموزان رابطه وجود
دارد؟
جدول  :3ضریب همبستگی پیرسن بین سن و عملکرد حافظه کوتاهمدت و بلندمدت
سطح معنیداری

همبستگی پیرسون

سن

1/19
1/105
1/002

حافظه فعال
حافظه بلندمدت
حافظه کوتاهمدت

٭1/05
٭1/09
1/19

٭همبستگی در سطح (1/15دو دامنه) معنیدار است

جدول  9نشان میدهد بین سن دانشآموزان با عملکرد حافظه کوتاهمدت آنان رابطه مثبت و
معنیدار وجود ندارد ( ،)r=1/19، P<1/15اما بین سن آنها با عملکرد حافظه بلندمدت و فعال رابطه
معنیدار وجود دارد .عملکرد حافظه بلندمدت با ضریب همبستگی  1/09و حافظه فعال با ضریب
همبستگی  1/05با سن دانشآموزان رابطه دارد.
بحث و نتیجهگیری
حافظه ،بهعنوان فرایند شناختی؛ با ادراک ،توجه ،حل مسأله و تفکر در ارتباط است .از دیگر
کارکردهای آن میتوان توجه به پردازش ،یادگیری ،نگهداری و یادآوری (بازیابی) اطالعات را نیز نام
برد .با توجه به نقش و کارکردهای حافظه در ارتباط با اطالعات و دادهها ،بررسی این امر در دوران
تحصیل و بهویژه در ارتباط با پیشرفت تحصیلی به خصوص در درس ریاضی و یادگیری قابل تأمل
است .بدیهی است که برای یادگیری کارآمد عوامل مختلفی تأثیرگذار هستند که حافظه فعال فقط
یکی از آنها محسوب میشود .یافتههای حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که بین عملکرد حافظه
فعال ،کوتاهمدت ،بلندمدت با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد و میتواند آن را پیشبینی کند .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای قربانعلیزاد
( ،)0945یگانهایرایی ( ،)0945مجتبیزاده ( ،)0945اسدزاده ( ،)0944کرمینوری ( ،)0945حاج
حسینی و اخوان تفتی ( ،)0946تبریزچی و وحیدی ( ،)0908گترکول و پیکرینگ ( )2111و گترکول
و همکاران ( )2118همسو میباشد .اهم پیشنهادات حاصل از این پژوهش نشان میدهد که با کاربست
راهبردهای یادگیری و تقویت حافظه میتوان عملکرد حافظه فعال ،کوتاهمدت و بلندمدت را افزایش
داد .برخورداری از ظرفیت حافظه کاری و فعال نیاز به توجه و تمرکز زیاد و قدرت پردازش شناختی
مناسب دارد .افرادی که ظرفیت حافظه کاری و فعال زیادی دارند کلمهها و کدهای مختلف یادگیری
را بهتر در حافظه ذخیره میکنند و در نتیجه هنگام خواندن ،تمرکز بیشتری بر آواها و معناهای
کلمهها و ترکیب کلمهها دارند ،سرعت پردازش آنها به دلیل متمرکز کردن توجه و کسب مهارت زیاد
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افزایش مییابد و عملکردشان د ر خواندن و درک مفاهیم مناسب است .این افراد از لحاظ تحصیلی
نمرههای بهتری کسب میکنند و پیشرفت تحصیلی بهتری دارند .همچنین راهبردهای یادگیری
میتواند بر ظرفیت حافظه فعال که قسمتی از حافظه کوتاهمدت است مؤثر واقع شود .دانشآموزانی
که عملکرد حافظه کوتاهمدت و بلندمدت آنان باالتر است دارای وضعیت و پیشرفت تحصیلی باالتری
بودند و آنهایی که وضعیت و پیشرفت تحصیلی باالتری داشتند ،عملکرد حافظه کوتاهمدت و بلندمدت
آنان باالتر بود .یافتههای اسدزاده ( )0946و کرمینوری و همکاران ( )0945با نتیجه حاضر همسو
میباشد .بیلر و اسنومن )0009( 0چهار راهبرد یادگیری مرور ذهنی ،تداعی ،دستهبندی و سازماندهی
را برای عملکرد بهتر توصیه میکنند .در نتیجه با استفاده از راهکارهای تقویت حافظه از جمله تکرار
و تمرین ،مرور ذهنی و سازماندهی میتوان پیشرفت تحصیلی را تا حد زیادی ارتقا بخشید .سایر
نتایج نشان میدهد که بین سن و عملکرد حافظه بلندمدت و فعال رابطه معنیدار است ،اما بین سن
و عملکرد حافظه کوتاهمدت رابطه معنیدار نیست .شاید این نکته متصور شود که با افزایش سن،
احتمال از بین بردن رفتن حافظه زیاد میشود ولی میتوان چنین تبیین کرد که حافظه کوتاهمدت
ظرفیت محدودی دارد که با ورود دادهها و اطالعات جدید ،دادههای قبلی خارج میشوند ،لذا حافظه
موقت نیز به آن می گویند که برای جلوگیری از این امر باید سریع با عمل جذب و انطباق به حافظه
بلندمدت ورود پیدا کند و چون میزان آشنایی افراد در سنین مختلف با فنون و تکنیكهای تسریع
این امر متفاوت است این رابطه معنیدار نبوده است .تحقیقات نشان میدهد ،حافظه یادآوری با افزایش
سن پیشرفت میکند که نشان میدهد دانشآموزان بهمرورزمان از این امر اطالع بیشتری مییابند که
جهت نگهداری اطالعات در ذهن چه اصولی را باید انجام دهند .هر چه سن دانشآموزان بیشتر میشود
از راهبردهای یادگیری مؤثرتری شامل توانایی حفظ ،دقت ،دارا بودن نقشه ،سازماندهی ،خلق ارتباط
بین معانی مشترک ،کنترل و قیاس مطالب استفاده میکنند .در نتیجه همانطور که نتایج نشان
میدهد بین حافظه بلندمدت و فعال با سن رابطه مثبت وجود دارد که با تحقیق لمان و همکاران
( ،)0004تولوینگ و کرایك ( )2111و میداوس ( )0008همسو میباشد .در این پژوهش پیشرفت
تحصیلی تنها از منظر حافظه بررسیشده است و به سایر عوامل نظیر انگیزش ،هوش و جنسیت و
سبكهای یادگیری پرداخته نشده است و افزون بر آن تعدادی از آزمودنیها علیرغم تالش و دقت
وافی ،در توجه ،تعقیب و تکمیل کامل آزمون جدیت کافی نداشتند که این عوامل را میتوان به عنوان
محدودیتهای پژوهش ذکر کرد .در راستای نتایج بهدستآمده پژوهش به معلمان و مربیان پیشنهاد
میشود تا با سازماندهی مطالب ،مقولهبندی ،نظم دادن و رعایت توالی آنها ،به تقویت حافظه
کوتاهمدت ،فعال و بلندمدت کمك کنند و با متعادل کردن سرعت کالم خود در هنگام تدریس اجازه
اتصال بین اطالعات با مطالب آشنا را به دانشآموزان بدهند .همچنین در تهیه و طراحی محتواهای
1. Bieler & Snowman
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آموزشی از گنجاندن پیشنیازها غفلت نورزند و با بهکارگیری الگوی حفظ یا یادسپاری برای افزایش
ظرفیت حافظه و بازشناسی اطالعات و تلفیق فیزیکی مواد یادگیری و حذف زوائد در کارایی حافظه
دانشآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری در جریان تحصیل مؤثر واقع شوند.
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