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 1392سال هفدهم، شماره اول، فروردين و ارديبهشت گان، مجله پزشكي هرمز

  :نويسنده مسئول
  نيا  فريده دانش

گروه روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي 
  واحد خوراسگان 

   ايران-اصفهان
  +98 913 194 5148: تلفن 

  :پست الكترونيكي
daneshniafarideh@gmail.com 

  
 افزار حافظه كاري بر ميزان عزت نفس، خودپنداري و حافظه ميانساالن  تأثير آموزش نرم

  
    4حسين مولوي دكتر   3 آقايياصغر دكتر   2آرا  اصغر رزم  1 نيا فريده دانش

  مربي گروه2  )اصفهان(، مي واحد خوراسگان استاد گروه روانشناسي،   دانشگاه آزاد اسال4 دانشيار گروه روانشناسي،  3كارشناس ارشد گروه روانشناسي،   1
  ،   دانشگاه علوم پزشكي هرمزگانبهداشت عمومي

   45-52  صفحات 92فرودين و ارديبهشت   اول  شماره هفدهممجله پزشكي هرمزگان  سال 

  دهيچك
در اين . حول كرده استرشد جمعيت سالمندي و ميانسالي و افزايش اميد به زندگي، نگرش نسبت به سالمندان را مت :مقدمه

هدف پژوهش حاضر تعيين تأثير . ميان، كاهش عملكردهاي شناختي سالمندان هميشه مورد نقد و بررسي بوده است
  . افزار حافظه كاري بر ميزان عزت نفس، خودپنداره و حافظه ميانساالن بود آموزش نرم

جامعه . انجام گرديدپس آزمون و پيش آزمون پژوهش تجربي با دو گروه آزمايش و كنترل و اجراي اين  :كاروش ر
 ميانسال كه به روش 50حجم نمونه پژوهش شامل .  بود1389آماري شامل كليه ميانساالن شهر اصفهان در سال 

. را تشكيل دادند)  نفر25(و نيمي ديگر گروه كنترل )  نفر25(گيري تصادفي انتخاب و نيمي از آنها گروه آزمايش  نمونه
، آزمون خودپنداره راجرز و (W.M.S)گيري شامل سه پرسشنامه آزمون حافظه وكسلر بزرگساالن  دازهابزارهاي ان

  .آزمون عزت نفس آيزنگ بود
داري را بين پس آزمون عزت نفس، خودپنداره و حافظه ميانساالن گروه  تحليل كوواريانس تفاوت معنيجزيه و ت :نتايج

  .ن ميانگين گروه آزمايش بزرگتر بودآزمايش و كنترل نشان داد كه در اين ميا
تواند به تقويت حافظه كاري در ميانساالن منجر شود و باعث باال رفتن كيفيت  افزار حافظه كاري مي نرم :گيري تيجهن

  .زندگي آنها منجر شود
  ميانساالن  - حافظه – خودپنداري –آموزش  :ها كليدواژه

  20/1/91:     پذيرش مقاله 15/12/90:      اصالح نهايي11/11/89: دريافت مقاله
  

  : مقدمه
در ســالهاي اخيــر بــا افــزايش رشــد جمعيــت ســالمندي و  
ميانسالي و همچنين افزايش اميد بـه زنـدگي، نگـرش نـسبت بـه               

ـالمندي       . سالمندي محتول شده است    طرح الگويي تحت عنـوان س
ـالمندي               موفق ضمن آن كه حالي از تغيير در نگرش نسبت بـه س

ـالمندي و ميانـسالي             است، تالشـي    در جهـت افـزايش كيفيـت س
ـالمندي  . شود محسوب مي  از جمله تصورات رايجي كه درباره س

ـناختي در دوره    ــوده اســت، كــاهش عملكردهــاي شـ ــداول ب مت
ـناختي در دوره         . سالمندي است  ـاي ش ـاهش عملكرده اعتقاد به ك

ـا شـواهدي از يافتـه             ـاي    سالمندي و ميانسالي كه گاهي همراه ب ه

رح شده و گاهي نيز مورد نقـد و بررسـي قـرار گرفتـه               علمي مط 
  ).1(است، طي سالهاي اخير استقراري نسبي يافته است 

ميانسالي، سني است كه در آن فرد تجاربي بسيار متنـوع و             
از يك شـو، زنـدگي در ايـن دوران          ). 2(گهگاه ضد و نقيض دارد      

بحراني و پـرتالطم اسـت و از سـوي ديگـر، از آرامـشي نـسبي            
توانـد   اين دوره از زندگي زماني است كه فرد مـي        . ودار است برخ

ـين              از موفقيت  ـايت نمـوده و در ع هاي گذشته خود احساس رض
  . هاي خود اعتراف كند به شكستحال، 

ـاه                  ـني اسـت كـه فـرد ضـمن كـسب لـذت، گهگ ميانسالي س
ميانــسااالن توانــايي . شــود دســتخوش غــم و انــدوه شــديد مــي

ـايي بـه      . ه زنـدگي دارنـد    بيشتري در حل مسائل روزمر     ايـن توان
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ـاي زنـدگي      قدرت بيشتر آنها در تلفيق و تركيب دانش با تجربه          ه
ـا           ). 3(بستگي دارد    يكي از مسايلي كه در ميانسالي ممكن اسـت ب

ـين موضـوعات       . افت مواجه شود، حافظه است     حافظه يكي از اول
مورد توجه روانشناسي بوده و در سـه دهـه اخيـر، از توجـه و                

اي از  سياري برخــوردار شــده اســت و حجــم گــستردهغنــاي بــ
مطالعات علمي و آزمايشگاهي مربوط به روانشناسي شناختي را     

  ).4-6(در برگرفته است 
ــه  ــه  1960از ده ـاكنون، نظري ـاره   تـ ــسياري دربـ ــردازان ب پ

يكي . اند هاي متعدد حافظه بحث و بررسي كرده  ساختارها و نظام  
  . )7،8 (افظه كاري بدلي استهاي معروف، نظريه ح از اين نظريه

حافظه كاري، نظامي ذهني است كه وظيفه هم زمان اندوزش          
ـته            ـام رش ـات را بـراي انج ـاليف      و پردازش موقتي اطالع ي از تك

  ). 9(پيچيده مانند فهميدن، استدالل كردن و يادگيري بر عهده دارد 
شــواهد پژوهــشي متعــدد حــاكي از نقــش بــسيار عمــده و  

ـاليف پيچيـده             كننده حافظه   تعيين ـام تك ـادگيري و انج ـاري در ي  ك
  ).10-12(شناختي است 

حافظه كاري شامل يك مجري مركزي و چند سيستم فرعي          
مجري مركزي، سيستم كنترل توجهي است كه در هماهنگ . است

ـاليف مختلـف،         نمودن و سازمان   ـابي    دهي عملكرد تك توجـه انتخ
). 13(گير است   ريزي در   جايي توجه، بازداري توجه و برنامه       جابه

 فــضايي در نگهــداري و دســتكاري اطالعــات –بخــش ديــداري 
مدار آوايـي مـسئول نگهـداري و        .  فضايي درگير است   –ديداري  

مؤلفه چهارم با عنوان ذخيره موقـت      . مرور اطالعات كالمي است   
تجديدنظر بدلي به اين الگو اضافه شـده و  رويدادي در جديدترين    

 ذخيره موقت اطالعات را از دو       نظامي است با ظرفيت محدود كه     
)  فضايي –مدارآوايي و بخش ديداري     (مؤلفه فرعي حافظه كاري     

ـا هـم يكپارچـه و هماهنـگ                   و حافظه بلندمـدت فـراهم نمـوده و ب
  .نمايد مي

آيد، نقـص در      يكي از مشكالتي كه در ميانسالي به وجود مي        
ن نيز نشا) 11(، كول )8(مطالعات بول    .عملكرد حافظه كاري است   

ـا مـشكالتي مواجـه            اند  داده  كه عملكرد حافظه كاري ميانساالن ب
گردد و در صورتي كه اين حافظه تقويت نگردد و ميانـساالن              مي

آموزشهاي الزم را براي تقويت آن دريافت نكننـد، ممكـن اسـت             
ـار مـشكل               ـا دچ مشكالت حافظه كاري بشتر گردد و زنـدگي آنه

دهـد،    كور كـه نـشان مـي      از اين رو، با توجه به مطالعه مـذ        . شود

پژوهش حاضر نيز   . حافظه كاري ميانساالن نيازمند تقويت است     
افزاري حافظه كاري به تقويـت حافظـه          با استفاده از آموزش نرم    

همچنين اين پژوهش به دنبال آن      . كاري ميانساالن پرداخته است   
توان خودپنداره    است كه آيا با تقويت حافظه كاري ميانساالن مي        

  .س آنها را نيز افزايش دادو عزت نف
  

  :روش كار
پژوهش حاضر يك پژوهش تجربي با دو گروه آزمايش و 

 و نفس، حافظه كنترل و اجراي پس از آمون و پيش آزمون عزت
  .خودپنداره بوده است

 نفره آزمايش و كنترل يك بار قبل از آموزش و 25دو گروه 
ه كاري افزار تقويت حافظ  ماهه روزي نيم ساعت نرم3تمرين 

و  گنيز عزت نفس آ،هاي خودپنداره رامرز توسط پرسشنامه
 وكسلر مورد سنجش و پس از تعميم و تمرين نحافظه بزرگساال

  .افزار حافظه كاري نيز مورد سنجش قرار گرفتند نرم
براي هر دو گروه دو بار سه پرسشنامه خودپنداره، عزت 

از اجراي گيري قبل  اولين اندازه. نفس و حافظه اجرا گرديد
و  ماه 3افزار حافظه كاري به مدت  آموزش نرمو سپس آزمايش 

به هاي مذكور  انجام گرفت و پرسشنامههر روز نيم ساعت 
به منظور تشكيل گروهها . نيز تكميل گرديدندصورت پس آزمون 

محقق با مراجعه به كانون بازنشستگان و پاركهاي شهرستان 
 مرد 50 ،ري تصادفيگي اصفهان با استفاده از روش نمونه

 سال انتخاب و نيمي از 61 تا 50ميانسال در طيف سني 
و نيمي ديگر در گروه )  نفر25(ها در گروه آزمايش  آزمودني

در پژوهش حاصل از سه . قرار داده شدند)  نفر25(كنترل 
  :پرسشنامه به شرح زير استفاده شد

  :(W.M.S) آزمون حافظه وكسلر برگساالن -1
به عنوان يك مقياس عيني ) 1941(وكسلر آزمون حافظه 

اين آزمون نتيجه ده . شود براي ارزيابي حافظه به كار برده مي
سال تحقيق و بررسي در زمينه حافظه عملي، ساده و فوري 
بوده و اطالعاتي را براي تفكيك اختالل عضوي و كنشي حافظه 

 توان به موارد با انجام آزمون حافظه وكسلر مي. دهد بدست مي
  :زير دست يافت

يابي و  يادگيري به خاطرآوري فوري، تمركز و توجه، جهت
  . به خاطرآوري حافظه طوالني مدت
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 خرده مقياس 7اين .  است خرده مقياس7اين آزمون داراي 
 6(مسائل روزمره و شخصي  آگاهي مشخص در مورد شامل
، ) سوال5) (جهت يابي(، آگاهي نسبت به زمان و مكان )سوال

، )شامل دو متن(، حافظه منطقي ) زيرمجموعه3(هني كنترل ذ
دو سري اعداد روبه جلو و (تكرار ارقام روبه جلو و معكوس 

و ياديگري ) داراي چهار سري كارت(و حافظه بنيايي ) معكوس
  .باشد  مي) جفت تداعي ساده و دشوار10(ها  تداعي

 آزمون بارها توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته اين
ضريب همبستگي اين آزمون را با خرده ) 2000(و وكسلر است 
 گزارش نموده 83/0 تا 66/0هاي هوشي وكسلر بين  مقياس
  .است

  :عزت نفس آيزنگ آزمون -2
 ساال 30تهيه شده و داراي ) 1976(اين آزمون توسط آيزنگ 

باشد كه به  مي) ؟(اي بلي، خير و عالمت سوال  با طيف سه گزينه
گيرد و به  بال پاسخ بلي نمره يك تعلق ميبرخي سواالت در ق

همچنين . شود برخي ديگر در قبال پاسخ خير، نمره يك داده مي
دربرگيرد يك دوم نمره تعلق ) ؟(هايي كه عالمت سوال  به پاسخ

% 89، ضريب همتايي دروني سواالت را )1976(آيزنگ . گيرد مي
. گزارش نموده است% 87و همچنين ضريب پايايي آن را 

در تحقيقي ضريب همبستگي بين اين ) 1382(كند  مچنين كوهه
گزارش % 72پرسشنامه و پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت را 

  .نموده است
  :خودپنداره راجرز آزمون -3

تهيه شده است و ) 1980(اين پرسشنامه توسط راجرز 
فرم الف مربوط به خود واقعي . داراي دو فرم الف و ب است

به  ويژگي شخصيتي و فرم ب نيز مربوط 25بوده كه داراي 
. باشد  ويژگي شخصيتي مي25آل است كه داراي  خود ايده

آل و خود  اي بين خود ايده  درجه1-7آزمودني بايد در طيف 
روش محاسبه بدين گونه .  عددي را عالمت بزند1-7واقعي از 

است كه بعد از اتمام آزمون بايد فاصله بين نمرات خود واقعي و 
 رسيده و از آن جذر 2آل بدست آيد سپس به توان  ايدهخود 

عدد . شود تا نمره خودپنداره فرد مشخص شود گرفته مي
 7شود كه اگر حاصل از صفر تا  حاصل بدين صورت تفسير مي

دهنده خودپنداره طبيعي و نرمال است، اگر جذر  باشد، نشان
منفي دهنده خودپنداره ضعيف و   به باال باشد، نشان7حاصل از 

است و باال بودن نمره خودپنداره به معناي عدم تطابق بين خود 
  .آل است و خود ايدهپنداره 

ضريب همساني دروني سواالت پرسشنامه ) 1980(راجرز 
  . گزارش نموده است83/0 و ضريب پايايي آن را 80/0را 

  
  :افزار حافظه كاري و چگونگي اجراي پژوهش معرفي نرم
مكارانش در مؤسسه كارلوينكا و در و ه) 10 (ولپروفسور ك

دانشگاه استنفورد چندين سال است كه راجع به حافظه كاري و 
به منظور . بررسي روشهاي بهبود آن در حال پژوهش هستند

 Roboاي به نام  افزار رايانه آموزش حافظه كاري آنها از يك نرم

Memoاين برنامه شامل چندين تكليف حافظه . اند  استفاده كرده
 دقيقه آنها را 40 تا 30اري است كه افراد بايد هر روز به مدت ك

  .اجرا كنند
چندين مقاله پيرامون پروفسور گلينبرگ و همكاران تاكنون 

اي بر حافظه كاري كودكان مبتال به  تأثيرگذاري اين برنامه رايانه
فزون كنش و در نتيجه كاهش مشكالت / اختالل نارسايي توجه 
افزار، از  از آنجا كه اين نرم. اند بر چاپ كردهآنان در مجالت معت

يك سو متناسب با زبان فارسي نبود و از سوي ديگر، هزينه تهيه 
هاي كودكان و نوجوانان مبتال به اختالل  آن براي خانواده

 بنابراين تصميم .فزون كنشي بسيار سنگين بود/ نارسايي توجه 
از جمله (ن زمينه موجود در ايهاي  گرفته شد تا بر اساس نظريه

 و تحقيقات موجود تا پايان سال 2007نظريه پرفسور بدلي در 
 و Robo Memoافزار  و همچنين الگوبرداري از نرم) 2008

  .افزار حاضر تهيه شود آزمونهاي جامعه، نرم
 جلسه آموزش اين 3بعد از انتخاب گروه آزمايش در خالل 

ها تعهد  نهافزار صورت گرفت و سپس از هر يك از نمو نرم
 دقيقه به مدت سه ماه از 40 تا 30اخالقي جهت استفاده روزانه 

در خالل . افزار و دادن گزارش هفتگي كار آنها گرفته شد اين نرم
اين سه ماه هر هفته يك جلسه با گروه نمونه تشكيل و در خالل 
آن در جريان فعاليت هر يك و اشكاالتي كه با آن مواجه شده 

هر يك يادداشت افزار  ته و ساعات كار با اين نرمبودند، قرار گرف
تلفني به صورت محقق و در ضمن در خالل هفته نيز  گرديد مي

  .در جريان فعاليت آنها قرار داشته است
 از آزمون ،ها در پژوهش حاضر جهت تحليل استنباطي داده

  .كوواريانس استفاده شده است
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  :نتايج
زمون و پس آزمون ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آ

عزت نفس ميانساالن در گروه آزمايش و شاهد در جدول 
ميانگين نمره پيش آزمون در دو .  آورده شده است1شماره 

دار نيست اما تفاوت بين ميانگين امتياز  گروه از نظر آماري معني
دار است  مربوط به عزت نفس پس از آزمون از نظر آماري معني

)05/0P<.(  
  

 ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آزمون و -1جدول شماره 
  پس آزمون دو گروه در خصوص عزت نفس

  هاي  شاخص  پس آزمون  پيش آزمون
  آماري

  گروه
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  57/3  40/23  13/4  28/20  آزمايش 
  93/2  27/21  92/2  30/22  كنترل

  
ار حافظه كاري بر افز تحليل كوواريانس تأثير آموزش نرم

دار حافظه كاري  ميزان عزت نفس ميانساالن حاكي از تأثير معني
، در همين رابطه )=001/0P(بر عزت نفس ميانسال است 

از تغييرات گروه عزت نفس % 23دهد كه  نشان مياتاضريب 
افزار حافظه  ميانساالن پس از آموزش مربوط به آموزش نرم

  .بوده است
ات مربوط به آزمون خودپنداره، همچنان در رابطه با امتياز
داري   نشان داده شده است، تفاوت معني2كه در جدول شماره 

بين امتياز مربوط به آزمون خودپنداره در دو گروه مورد و 
شاهد قبل از آموزش وجود ندارد ولي پس از آموزش ميانگين 
امتياز مربوط به خودپنداره ميانساالن در گروه مورد به طور 

داري از ميانگين مربوط در گروه شاهد كمتر است  يمعن
)05/0P< .( تحليل كوواريانس در خصوص تأثير آموزش

داري بر خودپنداره ميانساالن مؤثر بوده  افزار به طور معني نرم
از تغييرات % 73دهد  ا نشان ميتو ضريب ا001/0P= ((است 

فظه افزار حا تواند ناشي از آموزش نرم نمرات خودپنداره مي
  .باشد

  
  
  

 ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آزمون و -2جدول شماره 
  پس آزمون دو گروه در خصوص امتيازات خودپنداره

  هاي  شاخص  پس آزمون  پيش آزمون
  آماري

  گروه
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  07/0  11/0  12/0  31/0  آزمايش 
  09/0  34/0  10/0  33/0  كنترل

  
افزار حافظه، حافظه ميانساالن نيز  رسي تأثير آموزش نرمبر

داري بر حافظه  افزار به طور معني دهد كه آموزش نرم نشان مي
ميانساالن مؤثر بوده است و ميانگين امتياز پس آزمون در گروه 

داري از ميانگين مربوطه در گروه شاهد  مورد به طور معني
  . آمده است3اين نتايج در جدول شماره ). >05/0P(بيشتر است 

افزار بر  تحليل كوواريانس در خصوص تأثير آموزش نرم
دار اين آموزش  حافظه كاري ميانساالن نيز حاكي از تأثير معني

  ).=001/0P(باشد  بر حافظه ميانساالن مي
از تغييرات % 29دهد كه بيش از  تا نيز نشان ميضريب ا

افزار حافظه  الن مربوط به آموزش نرممربوط به حافظه ميانسا
  .بوده است

  
انگين و انحراف معيار نمرات پيش قدير مي م-3جدول شماره 

  در گروه آزمايش و كنترل آزمون و پس آزمون 
  هاي  شاخص  پس آزمون  پيش آزمون

  آماري
  گروه

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  50/17  23/105  88/12  52/94  آزمايش 
  64/11  45/92  14/12  96/91  كنترل

  
  :گيري بحث و نتيجه

ـاه            در فرهنگ و تمدن اسالمي سالمندان و ميانساالن از جايگ
ايـن  . انـد   خاصي برخوردارند و هميشه مورد احترام مردم بـوده        

گروه سني به علت كهولت سن و برخي از مشكالت ناشـي طـي              
ـند          كـي از ايـن     ي. دوران عمر ممكن است با مشكالتي مواجـه باش

ـتالل در حافظـه كـه ايـن موضـوع                 ـالي، بـروز اخ مشكالت احتم
اعتماد بـه نفـس،     : هاي رواني ديگر آنها از قبيل       توان بر ويژگي    مي

ـين   . خودپنداره و بروز اضطراب و افسردگي اثرگذار باشد        بر هم
 پژوهش حاضر براي پيشگيري از بروز مشكالت مربوط به          ،مبنا

افـزار حافظـه نمـوده و          آمـوزش نـرم    حافظه ميانساالن، اقدام به   
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ـا             سپس به سنجش اندازه حافظه، خودپنداره و اعتماد به نفس آنه
  .پرداخته است

افزار حافظه كاري بر      ها در خصوص تأثير آموزش نرم       يافته
اعتماد به نفس ميانساالن نشان داد، بين ميانگين ميزان اعتماد بـه            

داري وجـود     معنينفس ميانساالن گروه آزمايش و كنترل تفاوت        
افزار حافظه كاري موجب شده       به عبارت ديگر، آموزش نرم    . دارد

ـا             تا به واسطه تقويت حافظه كاري ميانساالن، اعتماد به نفـس آنه
  .نيز افزايش يابد و آنها كيفيت زندگي خود را باال ببرند

ـا            هميشه كيفيت حافظـه در زنـدگي افـراد نقـش مهمـي را ايف
ـالمندي        با پيدايش   . نموده است  دوران ميانسالي و به دنبال آن س

ـا كنـدي و مـشكل مواجـه گـردد و                  ممكن است عملكرد حافظـه ب
برخــي از . ســازگاري و اعتمــاد بــه نفــس آنهــا را كــاهش دهــد 

ميانساالن براي جلوگيري از افت حافظه خود به كارهايي از قبيل           
افـزار    آمـوزش نـرم   . پردازند  حل جداول و امور ديگر مي     مطالعه،  

 را در خـصوص     يگردد تا فرد تمرينات متعدد      ظه موجب مي  حاف
ـار ببـرد         برخـي از كـشورهاي     امـروزه   . بكارگيري حافظـه بـه ك

مانند (پيشرفته كه از آمار ميانساالن و سالمندان باال برخوردارند          
  .كنند افزار براي تقويت حافظه آنها استفاده مي از اين نرم) ايتاليا

افزار بـر     ستفاده از اين نرم   در پژوهش حاضر نيز عالوه بر ا      
تقويت حافظه كاري براي تقويت اعتماد به نفس استفاده گرديد كه 

اين در حالي است كه مطالعات متعدد       . نتايج مناسبي به دست آمد    
ـان    و، كونـ  )17(، لـي    )16(، كنيل   )11(، كول   )8(از جمله بول     ي و ك

ـين     )15(، هاتچ و مك اولي      )12( ـائركول    ) 18(، مك ل  نيـز   )14(و گ
توان با تقويت حافظه به خصوص در افراد          نشان داده شد كه مي    

سالمند و ميانسال و افرادي كه با مشكالت حافظه به علل مختلف            
اند، به تقويت روحيه آنها پرداخت و از افت رواني آنها  مواجه شده

 و  هاي پژوهش حاضـر     بنابراين با توجه به يافته    . جلوگيري نمود 
تـوان نتيجـه گرفـت كـه تقويـت حافظـه              يهاي مذكور، م    پژوهش

تواند از افت رواني افراد ميانسال و سالمند جلوگيري نموده و             مي
  .موجبات افزايش اعتماد به نفس را در آنها بوجود آورد

ــي از     ــفانه برخ ــشان داد متأس ــود ن ـات خ ــل در مطالعـ كني
ميانساالن و سالمندان به علت عدم آگاهي و گذشت زمان و عدم            

كننـد و     ظه، به يكباره احساس پيري و فرسـودگي مـي         تقويت حاف 
ـاد بـه نفـس قبلـي خـود را در                   ـا اعتم ممكن است عملكرد همراه ب

از ايـن رو، تقويـت حافظـه در كيفيـت           . زندگي با افت مواجه كنـد     

همچنين مطالعـه الهـي و      . زندگي اثر مثبت و خوبي خواهد داشت      
هنـي  در خصوص نقش حافظه كاري در جمع ذ       ) 1388(همكاران  

كودكان پيش دبستاني نشان از آن داشت كه تقويت حافظه كاري  
به علت ارتباطي كه اين حافظه با فراخناي ارقام وارونه و همچنين         

تواند عالوه    در مسائل كالمي استاندارد و غيراستاندارد دارد، مي       
ـاد بـه               بر تقويت عملكرد درسي آنها، روحيه آنها را تقويت و اعتم

  .دنفس را افزايش ده
ـتالف و معنـي            دار در    ضيايي و همكاران نيز با نشان داده اخ

ـان، تقـوت آن را يـك         و   حافظه هيجاني و كالمي ميانساالن     جوان
راهكار مؤثر در جهت باال بردن كيفيت زندگي سالمندان گـزارش           

 در صــورتي كــه بــا اســتفاده از نمودنــد و بــر ايــن بــاور بودنــد
ـام، مـشاهده      روشهاي مناسب مانند تكـرار و تمـرين، ت         كـرار ارق

 ،اشكال و ساير روشها به تقويت حافظه ميانساالن پرداخته شود         
. توان از بروز ديگر مشكالت رواني آنها نيـز جلـوگيري كـرد              مي

ـارگر          ) 17(همچنين لي    ـالمند ك نيز با تقويت حافظه كاري افراد س
  .توانستند عملكرد كاري آنها را افزايش دهند

افـزار حافظـه      گذاري آموزش نـرم   نتايج بدست آمده از تأثير    
ه وجــود تفــاوت كــاري بــر خودپنــداره ميانــساالن نــشان دهنــد

ـايش و گـروه كنتـرل              معني دار بين ميانگين خودپنداره گروه آزم
ـاري بـه        به عبارت ديگر، آموزش نرم    . داشته است  افزار حافظه ك

ـا جلـوگيري كنـد و                 ميانساالن موجب شده تا از افـت روانـي آنه
ش خودپنداره و اعتماد به نفس را در آنها به وجود           موجبات افزاي 

  . آرود
ـاال بـردن كيفيـت         يكـي از     ،بر اساس مطالعات   ـاي ب راهكاره

كـه در  داننـد   مـي را تقويت حافظه  زندگي افراد سالمند و ميانسال      
آن صــورتي كــه از راهكارهــاي مناســب در خــصوص تقويــت 
ـادي در روحيـه آن              ـا  استفاده نگردد، ممكـن اسـت مـشكالت زي ه

دار شـده و   بوجود آيد و اعتماد به نفس و خودپنداره آنها خدشـه  
 به همين دليل تقويـت      .برخي از رفتارهاي پرخاشگرانه بروز يابد     

ـاال بـردن                ـار مناسـب در جهـت ب حافظه در اين دوران يـك راهك
  .گردد كيفيت زندگي و سالمت رواني افراد محسوب مي

ـاملي           ـاري را ع  تأثيرگـذار در    لوگي و همكاران نيز حافظـه ك
ـا               جهت تقويت عملكرد درسي و علمي افراد گزارش مي دهنـد و ب

درسي آنها پرداختند   تقويت حافظه كاري آنها به مشاهده عملكرد        
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ـا              كه نتايج نشان دهنده اين بود كه عملكرد رياضي و خواندن آنه
  .بسيار باال رفته و موفقيت زيادي را به دنبال داشته است

ز جمله مطالعات بول، كول، كنيل، روي و        در مطالعات متعدد ا   
ـين،                   ـلي، مـك ل ـاتچ و مـك اولـي، وس كاهن، لي، كونوي و كان، ه

ـاران و            ،گائركول  سوسنون و كوني، لوي و همكاران، الهي و همك
تواند  ضيايي و همكاران نيز گزارش داده شد كه تقويت حافظه مي
دگي عملكرد فردي و اجتماعي افراد را بهبود بخشد و كيفيـت زنـ            

  .آنها را باال ببرد
ـاري بـر        هاي بدست آمده از آموزش نرم       يافته افزار حافظه ك

داري بين ميانگين     تفاوت معني  ،تقويت حافظه ميانساالن نشان داد    
ـارت ديگـر، آمـوزش        . گروه آزمايش و كنترل وجود دارد      بـه عب

افزار حافظه كاري توانسته عملكرد حافظه سالمندان را بهبـود            نرم
  .ارايي آن را افزايش دهدبخشد و ك

توان نتيجه گرفت كـه       بنابراين بر اساس اطالعات حاصله مي     
تواند از بـروز بـسياري از         تقويت حافظه كاري در ميانساالن مي     

مشكالت در زندگي آنها جلوگيري و به دنبال آن تقويـت حافظـه             
 تقويت حافظه كاري به علـت       .داشته باشد كلي فرد را نيز به دنبال       

توانـد     كه اين حافظه بـر كـل زنـدگي افـراد دارد و مـي               عملكردي
توانـد كيفيـت      سالمت فكر و رواني را براي آنها فـراهم كنـد، مـي            

ـين   . زندگي افراد را باال بـرده و بـسيار سـودبخش باشـد             بـر هم
ـالمندان و بـه منظـور             اساس نياز    است كه براي ميانـساالن و س

ـاي   با اسـتفا ،جلوگيري از افت در حافظه كاري آنها  ده از راهكاره
افزار حافظه كاري، به تقويت حافظه آنها  مناسب، به خصوص نرم

پرداخته شود تا آنان همچنان قدرت توجه، تمركـز، رمزگردانـي،           
حفظ و نگهداري اطالعات خود را داشته باشند و سالمت روانـي            

  .آنها آسيب نبيند
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  نيا و همكاران                                                                                                 فريده دانشافزار حافظه كاري بر عزت نفس و حافظه ميانساالن  ثير نرمتأ
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ABSTRACT 
 

Introduction: Aging and middle aged population growth and increase in life expectancy, 
has changed the attitude towards elderly. However, decrease in cognitive performance of 
aged people has always been under investigation. This study was carried out to investigate 
the effect of working memory software on self-esteem, self-concept and middle aged 
memory. 

Methods: This experimental study was carried out based on pre-test and post-test on 
experiment and control groups in Isfahan, Iran. 50 middle aged people were 
selected randomly and divided to experimental and control groups (25 people for 
each group). Measurement tools in this study were Wechsler memory scale for 
adolescents, Rogers's self-concept and Aizeng self-esteem. 

Results: Covariance analysis showed a significant difference in self-esteem, self-
concept and control groups. But, after the software education, the differences in 
experiment group were higher. 

Conclusion: Working memory software could strengthen middle age working memory, 
and upgrade their life style. 
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