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 دبستانیکودکان پیش در کاریروند تحول حافظه  

 *سارا آقابابایی

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، ی روانشناسیادکتر

 

 چکیده 

ترین فرآیندهای شناختی و زیربنای تفکر و یادگیری است. هدف پژوهش حاضر بررسی روند تحول یکی از اصلی کاریحافظه  
کنندگان دبستانی بود. شرکتکودکان پیش فضایی( در –های مجری مرکزی، حلقه آوایی، بخش دیداری )مؤلفه کاری ۀحافظ

به  95-96سالۀ شهر اصفهان در سال تحصیلی  6-5دبستانی دبستانی بودند که از میان کلیه کودکان پیشکودک پیش 90شامل 
فظه ها با روش تحلیل واریانس نشان داد که بین روند تحول حاای انتخاب شدند. تحلیل دادهگیری تصادفی چندمرحلهروش نمونه

با  کاری ۀهای حافظدهندۀ تحول تمام مؤلفهسال تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج تحقیق نشان 6 و 5کودکان  در کاری
 افزایش سن است.

 دبستانیشپ کودکان ؛فضایی -؛ مجری مرکزی؛ حلقه آوایی؛ مؤلفه دیداریتحول ؛کاری حافظه: هاکلیدواژه

 

 

 مقدمه

های شناختی قدرتمند شناخته به عنوان یکی از سازه کاریی سال گذشته، حافظه 35های شناختی انسان در در مطالعات عملکرد
باشد که عهده دار انبار کردن و پردازش اطالعات زودگذر یك سیستم با ظرفیت محدود شده می کاری(. حافظه 2008، 1شده است )دن

به عنوان یکی از عوامل سبب شناسی در ناتوانی های یادگیری مطرح شده است  کاری(. نقائص حافظه 2010است )سوانسون و همکاران، 
( 1986) 2اند، اما مدلی که توسط بدلیدر طول سال های گذشته تحول پیدا کرده کاریهای گوناگونی از حافظه (. گرچه مدل2008)دن، 

از  3(. مدل اجزای چندگانه بدلی و هیچ2008باشد )دن، ی میهای یادگیری ناتوانیمطرح شد یك نظریه جامع در مطالعات متعدد در زمینه
دارای سه بخش  کاری(. برطبق این مدل، حافظه 2007بیش از یك مخزن کوتاه مدت است )سایاال،  کاریاین ایده گرفته شد که حافظه 

رود. این بخش که یك سیستم نظارتی است و برای کنترل  و تنظیم کردن فرآیندهای شناختی به کار می 4مجری مرکزی -1باشد:می
که مسئول نگه داری و  5حلقه آوایی -2نماید . شود و مواردی که باید ذخیره شوند را مشخص میموجب جلب توجه به سمت محرک می

(. 2008کند )دن، فضایی را ذخیره می –که اطالعات دیداری  6فضایی -یداریالگوی د  -3ذخیره سازی اطالعات کالمی و شنیداری است 
اضافه کرد. او این بخش را  کارییك بخش دیگر به حافظه  کاری(، برای تبیین تاثیر حافظه بلند مدت بر حافظه 2006، 2000اخیراً بدلی )

شده است که قادر است اطالعات را از سامانه های فرعی و از حافظه  نامید. میانگیر رویدادی سامانه ای با ظرفیت محدود 7میانگیر رویدادی
را به نحوی که به نظر ما معقول  کاریهای مختلف حافظه درازمدت به شکل بازنمود یکپارچه رویداد در آورد. این بخش اطالعات بخش

 (.  1387، ترجمه خرازی و حجازی، 8کند )استرنبرگآید، تلفیق می
ای برای کاری پیش بینی کننده فوق العادهسال گذشته این است که ظرفیت حافظه 30هماهنگ تحقیقات حدود یکی ازیافته های 

پیشرفت تحصیلی کودکان است. کودکان دارای ظرفیت حافظه کاری باال معموال درهمه سنین درمهارت های خواندن وآزمون های توانایی 

                                                           
 sara.aghababaei@ymail.comنویسندۀ مسئول:  پست الکترونیك *
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ظرفیت پایین حافظه کاری دراین حیطه ها زیرسطح میانگین هستند )گترکول و کنند و برعکس کودکان دارای ریاضی خوب عمل می
 (.1388، به نقل از الهی وهمکاران،  2008همکاران، 

-، زبان، آگاهی واجی ، سرعت نامیدن، وسرعت پردازش را برای پیش بینی تواناییکاری( درپژوهشی حافظه ی 2011نوو وبرزنیتز )

کالمی  کاریساله بررسی کردند. نتایج نشان داد که حافظه ی  6طلب وزمان خواندن ( درکودکان های خواندن )رمزگشایی، درک م
(. 2011بیشترین سهم را درپیش بینی هرسه توانایی خواندن )رمزگشایی، درک مطلب و زمان خواندن( درسال های بعد دارد )نوو و برزنیتز ، 

های ها در تواناییبینی کننده موفقیت آنساله بهترین پیش 5-4کودکان  در کاریهمچنین مشاهده شده است که اندازه ی حافظه 
 (. 2004، 1تحصیلی در سه سال بعد می باشد )آلووی و همکاران

های شناختی در آن های شناختی و یادگیری کودکان و در حمایت از تحول مهارتدر توانایی کاریبنابراین با توجه به اهمیت حافظه 
 ساله می باشد. 6-5در کودکان  کاریدر این زمینه هدف از پژوهش حاضر بررسی روند تحول حافظه  ها و ضعف پژوهشی

 

 روش

 شرکت کنندگان 
پژوهش حاضر یك پژوهش توصیفی می باشد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان در سال 

پیش دبستانی است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. کودک  90بود. نمونه تحقیق نیز شامل  95-96تحصیلی 
 7مرکز پیش دبستانی و سپس از این  7بدین شکل که با مراجعه به اداره آموزش وپرورش شهر اصفهان دو ناحیه ، با مراجعه به نواحی 

ساله(. هم چنین باید گفت  6کودک  45ساله و  5 کودک 45سال )دختر و پسر( به صورت تصادفی انتخاب گردیدند ) 6-5کودک  90مرکز 
 که این کودکان از نظر هوشی نرمال بوده و فاقد هر گونه اختالل بینایی، شنوایی و گفتاری آشکار بودند.

 ابزار
 گفته بترتی همان به را اعداد باید آزمودنی و خواند می را تصادفی رقمی تك اعداد سری یك آزمایشگر: مستقیم ارقام فراخنای( 1

 شود رقم هفت حداکثر زنجیره، تا میشد اضافه زنجیره به رقم یك ارائه، بار هر از بعد و داشتند رقم دو ابتدا اعداد سری. کرد می تکرار شده
 درستی به که سریهایی کل تعداد عنوان به عملکرد. میکرد تکرار نادرست را زنجیره یك متوالی بار دو کودک که میشد قطع زمانی آزمون. 

 از. باشد می 81/0( 2004) همکاران  و گترکول تحقیق در ارقام فراخنای بازآزمون  -آزمون اعتبار. شد می گذاری نمره شدند می یادآوری
 .شد استفاده کاری حافظه آوایی حلقه مولفه ارزیابی منظور به تکلیف این

 به را ارقام باید کودک جزاینکه به بود مستقیم ارقام فراخنای مثل تکلیف این اجرای روش ÷÷÷1÷÷¬: وارونه ارقام فراخنای( 2
 بازآزمایی روش با آن اعتبار. میشد گذاری نمره درست، یادآوری کل تعداد عنوان به تکلیف این. مینمود یادآوری آنها ارائه معکوس ترتیب

 .شد استفاده کاری حافظه مرکزی مجری مولفه ارزیابی منظور به تکلیف این از(. 2004 همکاران، و گترکول) بود 62/0
فضایی را  -: الگوهای دیداری با توالی حرکات صورت می گیرد. یکی از تکالیفی که حافظه دیداری2های کرسی( تکلیف بلوک3

( یك تست قدرتمند برای نورولوژیست های 1972اندازه می گیرد، تکلیف بلوک های کرسی است. تکلیف بلوک های کرسی )کرسی، 
سالگی قابل اجراست.  80(. این آزمون برای افراد از سن پیش دبستانی تا سن 2001، 3ینی، روانشناسان تحولی و شناختی است )فیشربال

تکلیف بلوک های کرسی در بررسی اختالالت یادگیری، عقب ماندگی ذهنی، سندرم کورساکف و اختالالت پیشرونده مانند آلزایمر و 
مکعب است که به صورت نامنظم بر  9ت عصب روانشناختی کاربرد دارد. شکل اولیه بلوک های کرسی شامل هانتینگتون و سایر اختالال
شود، به این صورت که آزمونگر به صورت متوالی چیده شده بودند. یك آیتم به آزمودنی ارائه می cm 28×23روی یك تخته در اندازه 

کند و آزمودنی باید همان توالی حرکات را تکرار کند. این فراخنای مستقیم می مکعبی که روی تخته است، اشاره می  9به یك سری از 
تر ها مشکلفضایی را ارزیابی کند. با زیاد شدن تعداد مکعب ها و با افزایش پیچیدگی ترتیب آنها، آیتم -تواند حافظه کوتاه مدت دیداری

شود که برعکس توالی عناصری که توسط از آزمودنی خواسته می فضایی، -دیداریکاری(. برای سنجش حافظه 2001خواهند شد )فیشر، 

به این معنا که عنصر آخر به عنوان عنصر اول توالی و عنصر اول آن به عنوان عنصر آخر در  .آزمونگر نشان داده شده است را نشان دهد

                                                           
1 . Alloway et al 

2. Corsi Blocks Task 

3.  Fischer 
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 کاریفضایی حافظه  -ی سنجش مولفه دیداری(. مطالعات نشان می دهند که این تکلیف، ابزار مناسبی برا2008، 1نظر گرفته شود )دن
 (.2001؛ فیشر، 2000، 2است )کسلز و همکاران

 روش اجرا
 90در ابتدا با مراجعه به مراکز پیش دبستانی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، کودکان نیز به صورت تصادفی انتخاب شدند. از 

ام مستقیم و فراخنای ارقام معکوس گرفته شد. هم چنین به منظور اجرای کودک انتخاب شده تکالیف بلوک های کرسی،فراخنای ارق
پژوهش دو کارشناس ارشد روان شناسی که با اجرای آزمون ها آشنایی داشتند محقق را یاری کردند. الزم به ذکر است که از والدین 

 ه کتبی گرفته شد.کودکان با کمك مراکز پیش دبستانی به منظور شرکت کردن کودکانشان در پژوهش اجاز
 

 نتایج

ساله در تکالیف فراخنای ارقام معکوس، تکلیف فراخنای ارقام مستقیم  5همان گونه که در جدول مشاهده می گردد میانگین کودکان 
ساله(  6کودک  45ساله،  5کودک  45نفر ) 90ساله پایین تر می باشد. تعداد کل شرکت کنندگان  6و  تکلیف کرسی نسبت به کودکان 

 بود.

 
 1جدول                

 کاریحافظه  تکالیف به مربوط آماری شاخص های           
 ساله 6کودکان ساله 5کودکان  متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 8/1 5/2 3/1 6/1 فراخنای ارقام معکوس

 7/1 6/5 25/1 5/4 فراخنای ارقام مستقیم

 9/1 8/5 56/1 2/4 تکلیف کرسی

 
ساله از آزمون تحلیل واریانس  6و  5در کودکان  کاریبا توجه به هدف اصلی پژوهش مبنی بر بررسی تحول مولفه های حافظه 

 استفاده گردید.
 

 2جدول             
 کاریخالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس در مولفه های حافظظه         

 سطح معناداری F میانگین مجذورات آزادیدرجه  مجموع مجذورات متغیر عامل

  فراخنای ارقام معکوس گروه ها
 فراخنای ارقام مستقیم

 تکلیف کرسی

220/214 
25/245 
23/207 

89 

89 
89 

- 
- 
- 

91/16 

23/18 
93/10 

001/0> 

001/0> 

001/0> 

 

برابر با  F. در تکلیف فراخنای ارقام مستقیم میزان است و معنادار 91/16برابر با  Fدر تکلیف فراخنای ارقام معکوس میزان 

با توجه به این نتایج می توان  و معنادار است. 93/10برابر با  Fو معنادار است، و هم چنین در تکلیف بلوک های کرسی میزان  23/18
 آن ها می شود. کاریاستنباط کرد که افزایش سن کودکان منجر به رشد و افزایش کارآمدی مولفه های حافظه 

 

 

 

 

                                                           
1. Dehn 
2. Kessels et al 
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 بحث

باشد. نتایج نشان داد ساله می 6و  5براساس تئوری بدلی در کودکان  کاریهای حافظه هدف از مطالعه حاضر بررسی تحول مولفه
یابد. نتایج این پژوهش شامل مجری مرکزی، الگوی دیداری فضایی و حلقه آوایی با افزایش سن کودک رشد می کاریهای حافظه مولفه

 باشد.( همسو می2004و گاونز و بارویلت ) (1983(، دانمن و کارپنتر )2000(، کمپس و همکاران )1388مطالعات الهی و همکاران ) با
ترین تبیین به پدیده مربوط به منبع یعنی تعداد بیشتر منابع شناختی موجود متکی است. مهم کاریدر زمینه افزایش تحولی حافظه  

بر پدیده مربوط به منبع یعنی افزایش منابع شناختی موجود در نتیجه رسش  کاری( در بررسی علت تحول حافظه 2004گاونز و بارویلت )
های حافظه مانند مرور قدار بیشتر منابع شناختی )مانند توجه، استراتژیمتمرکز شده و افزایش تحولی در مولفه حلقه آوایی را براساس م

ها در الگوی دیداری فضایی به (. همچنین بخشی از پیشرفت1388بندی( در کودکان بزرگتر تبیین کردند )الهی و همکاران، ذهنی و طبقه
 (. 2002نقل از بدلی و ویلسون،  1996)مایلز و همکاران،  همراه افزایش سن نشانه افزایش در ظرفیت مجری مرکزی و یا مدار آوایی است

-های آن در کودکان و نقش مهم این نوع از حافظه در موفقیتو مولفه کاریتوان نتیجه گرفت با توجه به تحول حافظه بنابراین می

های مدرسه موفق آموزش در سال در کاریتوان بیان کرد کودکان دارای نقائص در حافظه ها میهای تحصیلی کودکان و در هوش آن
و رشد آن در کودکان توجه بیشتری بنماییم تا از طریق تقویت آن در سنین پایین  کارینخواهند بود. از این رو بهتر است به بررسی حافظه 

 های آتی کمك کنیم.بتوانیم به موفقیت کودکان در سال
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