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به گروه . ي فعال قرار گرفتند  هفته بر اساس الگوي ویت تحت آموزش حافظه6آزمایشی به مدت 

ي آموزش دو جانبه، آموزش داده شد و گروه کنترل واقعی   هفته درس علوم از طریق شیوه6پالسیبو 

ها از روش آمار توصیفی، تحلیل  لیل دادهبراي تجزیه و تح. اي را دریافت نکردند هیچ نوع مداخله

 SPSS-20افزار  واریانس چند متغیره، تحلیل کواریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی و نرم

هاي  آموزان در آزمون نتایج پژوهش نشان داد که مداخله سبب بهبود عملکرد دانش. استفاده شد

. یش در آزمون یادآوري مستقیم معنادار نبودیادآوري وارونه، شمارش و مکعب شده است، ولی افزا

همچنین نتایج نشان دادند که عملکرد ریاضی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دو گروه دیگر 

آموزان با  ي فعال و عملکرد ریاضی دانش ها حاکی است که عملکرد حافظه یافته. افزایش یافت

  .ي فعال قابل بهبود است در حافظهمداخالت مناسب 
  

  .ي مرکزي، عملکرد ریاضی ي فعال، اجرا کننده  راهبرد آموزي، حافظه:کلید واژگان

  

  مقدمه

خود نگه داریم ي  توانیم همزمان با انجام یک تکلیف در حافظه میزان اطالعاتی را که می

نسبت  2فعالي  این محدودیت شناختی به ظرفیت حافظه). 2010 ،1کوان( بسیار محدود است

ریزي  اي انجام بسیاري از تکالیف ذهنی مانند درك زبان، حل مسئله و برنامهداده شده که بر

هاي  فعال، تفاوتي  هاي مردم در حافظه دهند که تفاوت تحقیقات نشان می. ضروري است

ها، همچنین با  این قابلیت). 2005، کوان(کند  بینی می هاي هوشی پیش ها را در توانایی آن

؛ مزاکاپا و 2002، 4کستالنوس و تانوك( دني قوي دار رابطه 3 توجههاي عملی رفتاري و توانایی

ي شناختی پیچیده براي اندوزش و پردازش همزمان  ي فعال یک سامانه حافظه). 2010، 5باکنر

ي بلند مدت و رفتار از  که با واسطه شدن بین ادراك، حافظه) 2003، 6بدلی(اطالعات است 

هاي روزمره از  و از فعالیت) 2001، 7نامارا و اسکات؛ مک 2003بدلی، (تفکر حمایت کرده 

  ؛ 1997، 9و هیچ آدامز( کند  و حل مسئله پشتیبانی می8قبیل پیگیري دستورات، حساب ذهنی
  

                                                           
1-  Cowan 
2-  working memory capacity 
3-  attention 
4-  Castellanos & Tannock 
5-  Mezzacapa & Buckner 
6-  Baddeley 
7-  Mcnamara & Scutte 
8-  mental arithmetic 
9-  Adams & Hitch 
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دهند که شکست  برخی شواهد نشان می). 2008، 1گترکول، دارلینگ، ایوانز، جفکاك و استون

تی  اس( باشد 2ي فعال شی از نقایص حافظههاي یادگیري ممکن است نا آموزان در فعالیت دانش

  ).2010 ،3تامپسون، استیونز، هانت و بولدر - کالیر

رجوع  1999، 4شاه به میاکه و( ي فعال ارائه شده هاي مختلفی براي حافظه گرچه مدلا

ي فعال را  است که حافظه) 2000(ي فعال بدلی  ها مدل حافظه ترین آن ، ولی پذیرفته شده)شود

ترین   در قلب این مدل قرار دارد که مهم5ي مرکزي اجراکننده. داند لفه میؤ چهار مترکیبی از

سازي پردازش اطالعات، کنترل  کارکرد آن نادیده گرفتن اطالعات کم اهمیت، هماهنگ

ي مرکزي توسط دو  اجراکننده). 2008، دهن( است اطالعات نامناسب 6راهبردها و بازداري

، مسئول مرور ذهنی آواها که از این طریق 7ي آوایی یکی حلقه. دشو فه فرمانبر حمایت میؤلم

بدلی، (کند  از زوال اطالعات جلوگیري کرده و از اندوزش و پردازش کالمی پشتیبانی می

 است که حفظ و نگهداري اطالعات دیداري و فضایی 8ي دیداري فضایی دومی صفحه). 2000

راگوبار، بارنس و (ویر ذهنی نقش کلیدي دارد را بر عهده داشته و در تولید و نگهداري تصا

 معرفی کرده که WMلفه ؤحایل رویدادي را به عنوان چهارمین م) 2000( بدلی ).2010، 9هیچ

ي بلند  فعال و حافظه ي هاي حافظه لفهؤسازي اطالعات حاصل از خرده م مسئول یکپارچه

  .مدت است

براي . ي شناختی نقش حیاتی داردها ي فعال در اغلب کارکرد روشن شده است که حافظه

بین قوي برخی از  ي فعال یک پیش هاي حافظه آموزان در مقیاس مثال، عملکرد دانش

  ، 11؛ گترکول و آلوي2006، 10سوانسون( هاي تحصیلی نظیر خواندن و ریاضی است مهارت
  

                                                           
1-  Gathercole, Durling, Evans, Jeffcock, & Stone 
2-  working memory deficits 
3-  Clair- Thompson, Stevens, Hunt, & Bolder 
4-  Miyake & Shah 
5-  central executive 
6-  inhibition 
7-  phonological loop 
8-  visio-spatial sketchpad 
9-  Raghubar, ,Barnes, & Hecht 
10   - Swanson 
11   -  Alloway 
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 1م گیريي فعال ارتباط نزدیک دارد و به زع هاي حافظه اي ریاضی با تواناییه مهارت). 2008

نمایی مفاهیم عددي در حافظه بلند مدت به احتمال زیاد  آموزان در باز مشکالت دانش) 1993(

 داراي آموزان دانش) 2004( 2باور پاسوالنگی و زیگلبه . به سبب نقص در حافظه فعال است

در مدل (ي مرکزي  کننده کالمی ریاضی نقص جدي در عملکرد اجرا مشکل در حل مسایل

شود،  ي فعال فقط به تکالیف عددي محدود نمی ها در حافظه رند و نقص جدي آندا) بدلی

ها با ناتوانی در بازداري اطالعات کم اهمیت و نامربوط حین انجام  بلکه مشکالت ریاضی آن

سازي اطالعات کالمی و عددي و نیز درك  یک تکلیف و همچنین با ناتوانی در یکپارچه

که چرا عملکرد  موارد مطرح شده احتماالً تبیینی است بر این. مفاهیم ریاضی در ارتباط است

 فضایی و نیز –ي دیداري ي آوایی، صفحه کارکردهاي حلقه آموزان به عملکرد ریاضی دانش

  .ي مرکزي بستگی دارد اجراکننده

 ي فعال غلبه کرد هاي نامطلوب حافظه رفت که بتوان بر پیامد تا این اواخر انتظار نمی

ي فعال غالباً وابسته به وراثت و ثابت  و توانایی حافظه) 2009 ،4و دانینگترکول گ ،3هلمز(

اما کاهش ظرفیت ما ). 2007، 5 و همکارانکرمن، جاکوبسن، خیان، آیزن، ایواس( شد تلقی می

 مانند محرومیت از خواب و یا خستگی در اندوزش و پردازش اطالعات در اثر عوامل موقعیتی

 7هاي شناختی و راهبردآموزي ها در اثر آموزش ، و بهبود آن)2004، 6چی و چو(ذهنی 

ي فعال یک  حاکی از آن است که حافظه) 2003، 9؛ تورلی ایمز و وایتفلد2010، 8کلینبرگ(

هایی که براي  در عمل نیز برنامه. پذیر، قابل تغییر و قابل آموزش است یند شناختی انعطافآفر

دهند که مداخالت مناسب، عملکرد  اند نشان می ا شدهي فعال طراحی و اجر آموزش حافظه

   و 10کیلر(شود  آموزان می عملکرد تحصیلی دانش فعال را افزایش داده و سبب بهبود  حافظه
  

                                                           
1   - Geary 
2   - Passolunghi & Siegel 
3-  Holmes 
4  -  Dunning 
5   - Kremen, Jacobsen, Xian, Eisen, Evans, & et al 
6   - Chi & Chu 
7   - strategy training 
8   - Klinberg 
9   - Turley- Ames, & Whitfield 
10   - Keeler 
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  ).2011، 3؛ ویت2010، 2ن و ژرم1؛ سوانسون، کهلر2001 سوانسون،

 محققان ،ها نهاي روزمره زندگی و تحصیلی انسا ي فعال در فعالیت نقش بسیار مهم حافظه

اي  هاي مداخله روش. کنند ي فعال طراحی هایی را براي بهبود حافظه را بر آن داشته تا روش

کارتی، ( گیرند  اصلی قرار میي فعال در حال حاضر در دو رویکرد جهت بهبود عملکرد حافظه

  با6محور -رویکرد اول، تحت عنوان روش کالس). 2012، 5؛ هلمز2007 ،4بورال و دي بنی

آموزان از طریق اعمال  کید بر تغییراتی در مدیریت کالس درس، بر تسریع یادگیري دانشأت

هایی مانند شناسایی  این روش، تکنیک. تغییرات مناسب در محیط یادگیري کالسی تمرکز دارد

آموزان  ، آموزش دانش7ي فعال ضعیف، ارزیابی و کاهش بار حافظه آموزان داراي حافظه دانش

هاي حافظه و آموزش  ها به استفاده از برنامه  ترغیب آنفعال، ي اهبردهاي حافظهبراي خلق ر

  ).2004گترکول و آلوي، ( گیرد تمرین و تکرار اطالعات را در بر می

در روش دوم مداخله، تالش بر این است تا از طریق آموزش و تمرین مستقیم و 

در صورتی که . ي فعال بهبود یابد هي فعال، عملکرد حافظ راهبردآموزي بر روي تکالیف حافظه

دهد از تکالیف مربوط  ي مرکزي را هدف قرار می در روش آموزش مستقیم که بیشتر اجراکننده

، اندوزش و پردازش 9، نظارت بر پردازش8نظیر بازداري اطالعات ناخواسته( ي فعال به حافظه

شود تا فضاي اجرایی  ه می استفاد)بندي اطالعات  و طبقه10همزمان اطالعات، یادآوري شمارش

WM هاي ایجاد شده  مدتر شده، تداخل در انجام همزمان تکالیف کاهش یافته و تواناییآکار

در روش دوم بر بهبود . )2011، 11موریسون و چین( به سایر کارکردهاي شناختی انتقال یابد

هاي  نیک و اصالح راهبردهاي ناکارآمد، استفاده از تک12راهبردهاي تکرار و مرور ذهنی

                                                           
1   - Kehler 
2  -  Jerman 
3  -  Witt 
4   - Carretti, Borella, & De Beni 
5   - Holms 
6   - school-based 
7    - memory load 
8   - unwanted information inhibition 
9    - monitoring of process 
10   - counting recall 
11   - Morrison & Chein 
12-  rehearsal 
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، مرور بصورت گویش 2 و بهبود رمزگردانی با استفاده از تصویرسازي ذهنی1گسترش معنایی

  .)2001مک نامارا و اسکات، ( شود کید میتأ 4سازي  و یا داستان3ناملفوظ

دهند به خوبی  هاي تحصیلی را پیوند می ي فعال و مهارت کارهایی که حافظه و اگرچه ساز

ي  هاي تحصیلی ضعیف از حافظه دهند که مهارت واهد جدید نشان میاند، اما ش شناخته نشده

ي  مطالعات نشان داده که آموزش کارکردهاي اجرایی و حافظه. شود فعال ضعیف ناشی می

آموزان را کاهش  ي فعال شده و مشکالت تحصیلی دانش فعال سبب بهبود عملکرد حافظه

 آموزان داراي اختالل دانش) 2002( 5فورسبرگ و وستبرگ براي مثال کلینبرگ،. دهد می

6ADHDفضا که بر آموزش -اي از تکالیف یادآوري اعداد و یادآوري مکان  را در مجموعه 

نتایج حاکی از بهبود عملکرد گروه . ي فعال تمرکز داشت، آموزش دادند مستقیم حافظه

 سولبرگ و طور همین. آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در تکالیف آموزش داده شده بود

ي فعال ضعیف داشتند، شامل  اي را در گروه سنی بزرگساالن که حافظه مداخله) 1987( 7ماتیر

، حفظ و تقسیم 8ي مرکزي از قبیل تمرکز، انتقال تمرینات مکرر بر روي تکالیف اجراکننده

  . توجه بود- در کارکردهاي اجراییها نشانگر بهبود چشمگیر توجه بود انجام دادند، یافته

هاي راهبردآموزي از  هاي آموزش مستقیم، از روش مطالعاتی دیگر به جاي کاربرد روش

ایگلیسا،  ال دي( ، تصویرسازي ذهنی)1994 ،9دونالد و باکلی مک برودلی،( قبیل مرور ذهنی

 ، راهبردهاي گسترش معنایی، تصویرسازي ذهنی و مرور ذهنی)2005، 10بوستا و کمپوس

سازي و  ، راهبرهاي مرور ذهنی، تصویرسازي ذهنی، داستان)2001 مک نامارا و اسکات،(

 دشواري تکلیف 11 تفسیر فراشناختی؛ تغییر در)2010 ، و همکارانکالیرتی  اس(بندي  طبقه

                                                           
1-  elaboration 
2-  mental imagery 
3-  subvocal articulation 
4-  making story 
5-  Klinberg, Forssberg, & Westerberg 
6-  attention-deficit hyperactivity disorder 
7-  Sohlberg, &Mateer 
8-  shifting 
9-  Broadley, MacDonald, & Buckley 
10-  De La Iglesia, Buceta, & Campus 
11    - metacognitive interpreting 
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 رایانه آموزش انطباقی  هاي جدید با استفاده از روش ؛ و در پژوهش)2012، 1 و کرویزتتینآو(

دانینگ، هلمز و (دهد   را هدف قرار میي فعال هاي حافظه لفهؤکه م )CWMT( 2محور

 محور رو به جلو و معکوس - هاي رایانه ، آموزش تمرین)2013؛ و داهلین، 2013 گترکول،

، )1392 آباد، فر، محرري و غنایی چمن زاده ملکی، مشهدي، سلطانی حسین( ي فعال حافظه

و مداخالت ) 1392 و همکاران، سلطانی کوهبنانی( یار آموزش کارکردهاي اجرایی رایانه

 عابدي،(  فضایی- فعال، زبان و پردازش بینایی ي شناختی شامل تقویت توجه، حافظه عصب

دهند که نتایج  هاي این تحقیقات نشان می بررسی یافته. اند را مورد استفاده قرار داده) 1389

نادار ها حاکی از افزایش مع به عبارت دیگر برخی یافته. ها همسویی کامل باهم ندارند آن

ي فعال و عملکرد  هاي استاندارد حافظه کننده در تحقیق در آزمون عملکرد افراد شرکت

بررسی . ها معنادار گزارش نشده است تحصیلی خواندن و ریاضی بوده و در برخی دیگر یافته

هاي  هاي آموزش و نیز آزمون ها بیانگر این است که روش هاي مورد استفاده این پژوهش روش

  .اند  متفاوت بودهبکار رفته

رسد استفاده همزمان از دو روش آموزش مستقیم و راهبردآموزي به صورت  به نظر می

کنندگان را بهتر  تواند به عنوان رویکرد سوم، عملکرد حافظه فعال و تحصیلی شرکت ترکیبی می

ي  چنین مداخله. اند بهبود بخشد هاي مذکور به صورت جداگانه بکار رفته از زمانی که روش

سازي،   تصویرسازي ذهنی، داستان؛ شامل)ي مرکزي کید بر اجراکنندهأتبا (اي   پیچیدهنسبتاً

انجام شده ) 2011( مرور ذهنی، بازداري اطالعات ناخواسته و یادآوري شمارش توسط ویت

یادآوري هاي  آموزان در آزمون هاي این تحقیق حاکی از آن بود که عملکرد دانش یافته. است

 فضایی آموزش داده -ي فعال دیداري  و تکالیف وابسته به حافظه4 یادآوري مکعب،3وارونه

  .آموزان افزایش یافته است اي بهبود یافته و عملکرد ریاضی دانش نشده به طور قابل مالحظه

ي فعال و بسیاري از عملکردهاي شناختی و شواهد  ي نظري بین حافظه با توجه به رابطه

ي فعال بر عملکرد کودکان و بزرگساالن  ت راهبردآموزي حافظهتجربی بیانگر اثرات مثب

                                                           
1-  Autin & Croizet 
2-  cogmed working memory training 
3-  backward digit recall 
4-  block recall 
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بنابراین در . کند ، پژوهش حاضر دو هدف را دنبال می)2011؛ ویت، 1995 ،1اریکسون و کینچ(

هاي مستقیم و  که مشخص کند آیا ترکیب آموزش اول این: باشد پی آزمون دو فرضیه زیر می

ي فعال را در  توانند عملکرد حافظه می) مرکزيي  کید بر اجراکنندهأبا ت( راهبردآموزي

فعال  که آیا در صورت افزایش ظرفیت حافظه  دوم این؟هاي استاندارد آن بهبود بخشند آزمون

یابد؟  آموزان نیز افزایش می در اثر آموزش مستقیم و راهبردآموزي، عملکرد ریاضی دانش

راهبردي و آموزش (داخالت ترکیبی م: که ي اصلی پژوهش عبارت است از این بنابراین فرضیه

آموزان را  ي فعال دانش هاي حافظه تواند مهارتر هفته می6ي فعال به مدت  در حافظه) مستقیم

  . دهدءآموزان را ارتقا بهبود بخشیده و سرانجام عملکرد ریاضی دانش

  

  روش

 گروه(آزمون با سه گروه   پس-آزمون روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش

  سطح5متغیر مستقل، راهبردآموزي با . )1شکل  (است) آزمایش، گروه پالسیبو و گروه کنترل

سازي ذهنی، مرور ذهنی، کنترل بازداري، روزآمد کردن و تمرین  شامل راهبردهاي تصویر(

ي فعال و عملکرد ریاضی  ، و متغیرهاي وابسته عملکرد اجزاي حافظه)یادآوري شمارش

عنوان  سن و جنس، به. ي فعال ضعیف ومشکالت ریاضی است افظهآموزان داراي ح دانش

ي سوم در حال تحصیل بودند بنابراین از  آموزان در پایه تمام دانش. متغیر کنترل انتخاب شدند

 . شدآموزان پسر استفاده  براي کنترل جنس فقط از دانش، وباشند نظر سنی تقریباً یکسان می

شهر ) 92- 93سال تحصیلی ( ي سوم دبستان آموزان پسر پایه ي آماري این پژوهش دانش جامعه

ي فعال  آموزان داراي حافظه  نفر از دانش36بودند و آذربایجان غربی   از توابعضیاءالدین قره

هاي   مدرسه با استفاده از آزمون4ي پژوهش از  ضعیف و مشکالت ریاضی به عنوان نمونه

غربالگري شده و به ساخته ریاضی  ققو آزمون مح) WISC-IV(ي فعال وکسلر  حافظه

 هفته 6گروه آزمایش طی آموزان  دانش.  نفري جایگزین شدند12صورت تصادفی در سه گروه 

به گروه پالسیبو در همین مدت درس علوم با روش . تحت آموزش راهبردي قرار گرفتند

  .دریافت نکرداي را  جانبه آموزش داده شد و گروه کنترل واقعی هیچ نوع مداخله آموزش دو

                                                           
1   - Erikson & Kintsch 
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E1                   T1                  X1              T2 
C1                    T1                 X2               T2 
C2                    T1                ….               T2 

   پس آزمون چند گروهی-نمودار طرح پیش آزمون  .1 شکل

  

 عملکرد آزمونو ي فعال،  هاي حافظه ها از آزمون آوري داده  براي جمعدر این پژوهش

ي فعال و  هاي حافظه لفهؤآموزان در م براي سنجش عملکرد دانش )محقق ساخته( ریاضی

  .ریاضی استفاده شد

  

  ي فعال هاي حافظه  آزمون-1

ي فعـال   این آزمون براي سنجش مدارآوایی حافظـه       .1آوري مستقیم اعداد    آزمون یاد  .1-1

شود و   اي از اعداد با نظم خاصی براي آزمودنی خوانده می           در این آزمون سلسله    .رود کار می  به

اعتبـار ایـن آزمـون بـا روش         . ها را تکرار کنـد     آزمودنی بایستی با همان ترتیب خوانده شده آن       

 .)2004، 4 و ویرینـگ 3ج، آمبـری 2، پیکرینـگ  گترکل( گزارش شده است     81/0 بازآزمون -آزمون

شناسـی مـورد اسـتفاده قـرار         هاي مختلف با هدف سنجیدن مهارت واج       این آزمون در پژوهش   

گرفته است و قادر به تمایز یافتگی بین عملکرد کودکـان نارسـاخوان و عـادي اسـت کـه ایـن                   

  .ي روایی تشخیصی این آزمون است ها نشان دهنده یافته

 سـنجش عامـل اجرایـی مرکـزي          این آزمـون بـراي     .5 آزمون یادآوري وارونه اعداد    .2-1

ي اجراي این آزمون نیز ماننـد آزمـون فراخنـاي مـستقیم اسـت؛ بـا ایـن              شیوه .شود استفاده می 

 عکـس ترتیـب خوانـده    شود و آزمودنی باید اعداد را بر تفاوت که در اینجا اعدادي خوانده می     

اعتبار ایـن   .د است ي اعدا  ي آزمودنی بر اساس یادآوري درست زنجیره       نمره .شده، یادآوري کند  

  ).2004، آلويگترکل و (است  گزارش شده 62/0 اییآزمون با روش بازآزم

  گترکـل  ( این آزمون که بر اساس آزمون فراخناي شمردن        .6 آزمون یادآوري شمارش   .3-1
  

                                                           
1-  forward digit recall test 
2  -  Pickering 
3  -  Ambridge 
4-  Wearing  
5-  backward digit recall test 
6-  counting recall test 
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ي فعـال و بـراي       طراحی شده، براي ارزیابی فراخنـاي شـمردن در حافظـه          ) 1982و همکاران،   

هـاي    یـادآوري شـمارش، یکـی از آزمـون         .زي، اسـتفاده مـی شـود      سنجش عامل اجرایی مرکـ    

ي فعال است که ابزاري براي ارزیابی حافظـه کوتـاه مـدت و               اي به نام ارزیابی حافظه     مجموعه

هـا بـه     در آزمون فراخناي یـادآوري، محـرك      .  سال است  11 تا   4حافظه فعال در کودکان سنین      

ادي مثلث آبـی و دایـره قرمـز بـه قطـر یـک               در هر صفحه تعد   . شوند صورت دیداري ارائه می   

هـاي   کوشـش  . متغیـر اسـت  7 تـا  4متر و با ترتیب تصادفی، قرار دارند که تعدادشـان از             سانتی

 تـایی از    7 تـا    1هـاي    هاي آزمایشی شامل توالی    تایی و کوشش    3 تا   1هاي   تمرینی شامل توالی  

شوند که تعداد    ک ردیفی آغاز می   هاي آزمایشی، با یک بلوك ی      کوشش. ها است  ها و مثلث   دایره

ها به عنـوان مـوارد       مثلث. یابد  افزایش می  7هاي دایره و مثلث در هر بلوك، به ترتیب تا            ردیف

هـا را    شود که تعداد دایره    می شده از آزمودنی خواسته    در هر توالی ارائه   . شوند انحرافی ارائه می  

ي  بعد از ارائه  . که شمرده، به خاطر بسپارد    ها را به همان ترتیبی       در هر توالی بشمرد و سپس آن      

ي خـالی روي رایانـه، کـودك بایـد تعـداد              و بـا دیـدن صـفحه       اي مربوط به یک بلوك    ه توالی

ایـن آزمـون توسـط محقـق بـه صـورت       . ها را به همان ترتیبی که شمرده یادآوري کنـد   محرك

روش زمـون بـا اسـتفاده از        اعتبار ایـن آ   .  اجرا شد  ید اساتید أیطراحی و پس از ت     پاورپوینت باز 

  . به دست آمد78/0  توسط محققبازآزمایی

 فـضایی مـورد     – این آزمون براي سـنجش لـوح دیـداري           .1 آزمون یادآوري مکعب   .4-1

در این آزمون، تعدادي کارت وجود دارد که        ). 2001پیکرینگ و گترکل،    (گیرد   استفاده قرار می  

هـاي   د و کارت دیگري کـه حـاوي مکعـب         بر روي هر یک تعدادي مکعب رنگ شده قرار دار         

هـا بـه یـاد       هاي رنگ شـده و کنـار رفـتن آن          آزمودنی بایستی پس از رؤیت کارت     . سفید است 

هـایی تـشکیل     زنجیره ابتدا از دو سـري کـارت       . ها رنگ شده بود    بیاورد که کدام یک از مکعب     

. رسد  سري می6ا به   شود ت  ها هستند و کم کم بر تعداد زنجیره افزوده می          شده که حاوي مکعب   

هـا را یـادآوري کنـد آزمـون متوقـف         زنجیره از سري مکعـب     4در صورتی که آزمودنی نتواند      

پایایی ایـن آزمـون بـا       .شود هاي درست محاسبه می    ها براساس زنجیره   نمرات آزمودنی  .شود می

  ).2004، همکارانگترکول و ( گزارش شده است 53/0روش بازآزمایی 

                                                           
1-  block recall test 
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این خرده مقیاس شـامل دو بخـش         .WISC-IV(1( فعال وکسلر  ي  مقیاس حافظه  .5-1

 کوشش و هـر کوشـش   8ي اعداد است که هر بخش داراي      یادآوري مستقیم و یادآوري وارونه    

 دو خرده مقیاس، وقتی که آزمودنی در دو سري متـوالی یـک    در هر . شامل دو سري عدد است    

 پایـایی  . اسـت 16ر هر مقیـاس  حداکثر نمره د  . شود کوشش شکست بخورد، آزمون متوقف می     

  ).1386عابدي، صادقی و ربیعی، (گزارش شده است 82/0این آزمون با روش بازآزمایی 

  

   ریاضیپیشرفت تحصیلیآزمون  -2

ي هندسه، جمع و تفریـق، ضـرب و     در زمینهالؤس 31متشکل از   ، محقق این آزمون توسط  

هـا بـه صـورت کوتـاه         الؤس. اخته شد سگیري و حل مسأله از کتاب سوم دبستان          تقسیم، اندازه 

 31شوند و کمترین نمره صفر و بیشترین نمره       گذاري می   نمره 1 و   0صورت   جواب بودند و به   

گروه آموزشی پایه سوم    کارشناسان  معلمان و   اساتید و   توسط  روایی محتوایی این آزمون      .است

زش ابتـدایی و مـدرس       فـوق لیـسانس آمـو      2ي سوم دبـستان و        معلم پایه  2مرکب از   (ابتدایی  

 81/0 با روش بازآزمـایی  این آزمون پایایی   .مورد تأیید قرار گرفت    )التالیف ریاضی کتب جدید  

  .دست آمد  به

بود که توسط ) 2011(مبتنی بر الگوي ویت آموزشی راهبردآموزي   مواد.مواد آموزشی

د پژوهش سازمان پس از اخذ مجوز از واح. یید قرار گرفتأاساتید راهنما و مشاور مورد ت

  پیشآموزان، ي کتبی از اولیاي دانش نامه تغربی و رضای آموزش و پرورش آذربایجان

جلسات و سپس ند جرا شدآموزان ا دانشي فعال، و عملکرد ریاضی  هاي حافظه آزمون

  : هفته به شرح زیر انجام گرفت6راهبردآموزي در طی 

  . طریق تصویرسازي ذهنی همزمان ازتمرین پردازش و یادآوري: ي اول هفته

  .تمرین پردازش و یادآوري همزمان از طریق راهبردهاي مرور ذهنی: ي دوم هفته

  .تمرین روزآمد کردن اطالعات: ي سوم هفته

  .)ضروري غیر( تمرین کنترل بازداري اطالعات غیر مرتبط و ناخواسته: ي چهارم هفته

  .یق تکلیف یادآوري شمارشتمرین پردازش و یادآوري همزمان از طر: ي پنجم هفته

                                                           
1-  Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition 



100  )1 ي شماره ،1394 بهار و تابستان ،22 سال چهارم، ي دوره( اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهاي دست مجله

  .تمرین یادآوري وارونه اعداد: ي ششم هفته

  .ها اجراي پس آزمون: ي هفتم هفته

  

  ها یافته

 را براي آزمون ي پسها هاي توزیع و انحراف استاندارد نمره  میانگین، شاخص)1( جدول

شرفت یون پ، و آزممکعب ي یادآوري مستقیم، وارونه، شمارش،ها  در آزمونگانه ي سهها گروه

  .دهد تحصیلی ریاضی نشان می

  

  هاي یادآوري مستقیم، وارونه،  هاي کاربندي در آزمون هاي توصیفی براي گروه  آماره .1جدول  

  شمارش و مکعب 

یادآوري 

  مستقیم

یادآوري 

  وارونه

یادآوري 

  شمارش

یادآوري 

  مکعب

آزمون پیشرفت 

  تحصیلی

  

  nگروه 
M SD M SD M SD M SD M SD 

  35/2  92/19  50/0  00/1  88/2  55/10  71/0  33/1  77/1  89/1  9 شآزمای

  68/1  58/16  65/0  33/0  34/4  42/4  78/0  -33/0  95/0  00/0  12پالسیبو 

  05/3  75/16  70/0  -091/0  69/3  27/3  82/0  54/0  16/2  91/0  11 کنترل

  

 .بخشد هاي آن را بهبود می ي فعال و مولفه راهبرد آموزي عملکرد حافظه .1 ي فرضیه-

هاي  داري را بین گروه معنیهاي  تفاوت، 2در جدول  MANOVAنتایج حاصل از آزمون 

 یادآوري مستقیم، وارونه، شمارش و ي از چهار متغیر وابسته مختلف در ترکیب خطی بهینه

، F )8،52(= 83/8؛ 2η  ،001/0<P= 57/0«نشان داد ) 017/0(با کنترل آلفا در سطح مکعب 

18/0 =Ʌ«.  

، 2η= 45/0«وارونه یادآوري هاي  لفهؤ براي م2دست آمده در جدول  هجه به نتایج ببا تو

001/0<P2،29(= 07/12 ؛( F«، 2 = 42/0« یادآوري شمارشη ،001/0<P51/10 ؛ =)2،29( 

F «، 2 = 34/0«مکعب  یادآوري وη  ،001/0<P2،29(= 42/7 ؛( F«توان گفت که بین   می

ار وجود د معنی فعال تفاوت ي کنترل از لحاظ عملکرد حافظههاي آزمایشی، پالسبیو و  گروه
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 بین تفاوت» 2η  ،053/0 =P، 26/3 =)2،29( F = 18/0« یادآوري مستقیم ي لفهؤولی در م. دارد

  .نیست دار ها معنی گروه

  

  خالصه تحلیل واریانس تک متغیري براي هر یک از متغیرهاي وابسته.  2جدول 

  توان آزمون  اندازه اثر ss df MS F P  متغیرهاي وابسته

  57/0  053/018/0  26/3  21/9  2  42/18  یادآوري مستقیم 

  99/0  07/12000/045/0  24/7  2  48/14  یادآوري وارونه 

  98/0  51/10000/042/0  34/148  2  68/296  یادآوري شمارش 

  91/0  000/034/0  42/7  96/2  2  92/5  یادآوري شمارش 

  

  .بخشد آموزان را بهبود می ي حافظه فعال عملکرد ریاضی دانش راهبرد آموز.2فرضیه -

از تحلیل  "آموزان ثیر راهبردآموزي بر عملکرد تحصیلی دانشأت"براي آزمون فرضیه 

آزمون  پیش آزمون ریاضی به عنوان متغیر هم پراش و پس. کواریانس یک طرفه استفاده شد

هاي تحلیل  پس از اطمینان از عدم تخطی از مفروضه. ریاضی به عنوان متغیر وابسته بودند

، آزمایش، پالسیبو، و کنترلهاي   گروهآزمون ریاضی نرمال بودن توزیع براي پس( کواریانس

، »F)33،2= (11/2؛ P=14/0«ها با آزمون لون  و همگنی واریانس گروه)  ویلک-شاپیرو=32/0

  .کواریانس یک طرفه انجام شدتحلیل 

آزمون عملکرد  پسدر هاي آزمایش، پالسیبو و گواه  میانگین و انحراف معیار گروه

 حاکی 1نتایج مندرج در جدول .  آورده شده است1آموزان در جدول  دانشتحصیلی ریاضی 

و و کنترل هاي پالسی گروهاي بیشتر از  طور قابل مالحظه ه میانگین گروه آزمایش باز آن است که

  .بود

  دهد که با در نظر گرفتن نمرات پیش آزمون ریاضی به ، نشان می3همچنین جدول 

 و  بین گروه آزمایشدار معنی راهبردي منجر به تفاوت هاي آموزشعنوان متغیر همپراش، 

ي  مقایسه. »F )2،32=(75/16؛ 2η ،001/0<P=51/0«شده است  پالسیبو و کنترلهاي  گروه

آزمون ریاضی نشان داد که تفاوت میانگین گروه   با آزمون تعقیبی شفه در پسها زوجی گروه

 ، و با گروه کنترل)=mean difference  33/3 و =Sig 008/0(آزمایش با گوره پالسیبو 
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)012/0 Sig= 17/3 و  mean difference=(  05/0بوده و در سطح =αاما . دار است  معنی

 mean  17/0 و =Sig 98/0( و گروه کنترل هاي گروه پالسیبو تفاوت میانگین

difference= (راهبردآموزي سبب افزایش عملکرد  به عبارت دیگر. دار نیست بوده و معنی

در  2ηي  با توجه به اندازهنیز . ریاضی گروه آزمایش در مقایسه با دو گروه دیگر شده است

 درصد عملکرد تحصیلی 51  در واقع بوده و51/0میزان تأثیر شود که  مشاهده می، 3جدول 

  .گردد  بر میراهبردآموزيآموزان به  ریاضی دانش

  

  خالصه نتایج تحلیل کواریانس مربوط به اثر مداخالت راهبردي بر عملکرد  . 3جدول 

   ریاضیآموزان داراي مشکالت ریاضی دانش

   شاخص آماري    

  منابع 

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F  

سطح 

  داريمعنا

مجذور 

  اتا
  توان

  99/0  46/0  001/0  94/27  46/90  1  46/90  پراش هم

  99/0  51/0  001/0  75/16  24/54  2  48/108  گروه

          24/3  32  62/103  خطا

 

  گیري حث و نتیجهب

مرکزي را هدف قرار داده بود  کننده داخله که بیشتر اجرانتایج مبین آن است که روش م

  .است) 2011(هاي ویت  ا یافتهموفق عمل کرده است و همسو ب

کنندگان در گروه آزمایش نسبت به دو گروه  همچنین نتایج حاکی است که عملکرد شرکت

کند بهبود یافته   فضایی را ارزیابی می-دیگر در آزمون یادآوري مکعب نیز که صفحه دیداري

ننده مرکزي ک ر اجراکید بأاین نتیجه را می توان چنین تبیین کرد که این نوع مداخله با ت. است

 فضایی داشته -هاي حافظه فعال بخصوص صفحه دیداري اثرات معناداري در سایر حوزه

 فضایی و -در واقع نتایج از این فرض که رابطه نزدیکی بین حافظه فعال دیداري. است

 مبین آن ؛ و)2007، 1رادکین، پیرسون و لوجی( کند ي مرکزي وجود دارد حمایت می اجراکننده

معناداري بر عملکرد تواند اثرات  ي مرکزي می ي اجراکننده لفهؤ که تمرین بر روي ماست

 ، کلینبرگ(  فضایی آموزش داده نشده داشته باشد-آموزان در تکالیف دیداري دانش

                                                           
1  -  Rudkin, Pearson, & Logie 
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نتیجه این تحقیق با ). 2011 ، ویت؛2005و همکاران،  4، گوستاوسون3، جانسون2، اولسن1فرنل

که از راهبردهاي مرور ذهنی، تصویر سازي ذهنی، ) 2010(و همکاران  کالیرتی  اسهاي  یافته

بندي براي آموزش حافظه فعال استفاده کرده بودند و نه آموزش مستقیم،  سازي و طبقه داستان

 قادر نیستند آموزان که دانش دلیل اول این: پذیر است این امر به چند دلیل امکان. مغایر است

دهند هاي دیگر مورد استفاده قرار   یک حوزه را در حوزهراهبردهاي یادگیري شده در

و تبیین دوم این است که راهبردهاي ارایه شده جنبه کالمی ) 1982 ،5اریکسون و چیس(

به . اند و سوم این که راهبردهاي بکار رفته متناسب با تکالیف یادآوري مکعب نبودند داشته

، 6لیلو دي(است بندي فضایی  ي مکعب قطعهتکلیف یادآورثر براي ؤعنوان مثال راهبردهاي م

 بخشی مداخله بر حافظه اثر). 2001 ،7جونز و همکاران ،و چنگ ، الن، کروکر؛ گوبت2004

در این . همسوست) 2013(و داهلین ) 2009(هاي هلمز و همکاران   فضایی با یافته-دیداري

  ته ولی بر حافظه کوتاه تحقیقات نیز مشخص شد که آموزش انطباقی بر حلقه آوایی اثر نداش

  .اند  فضایی اثر بخش بوده-  فضایی و حافظه فعال دیداري- مدت دیداري

 ،)2010(توان نتیجه گرفت که بر طبق پیشنهادهاي کلینبرگ  ها چنین می از مقایسه این یافته

در هر نوع روش آموزش ) 2012( 8استید، ردیک و انگل و شیپ) 2011(موریسون و چین 

اول، راهبردهاي آموزشی باید در نهایت نمرات : اید سه عامل در نظر گرفته شودحافظه فعال ب

دوم، برنامه آموزشی جدید باید بر . ي فعال افزایش دهد هاي حافظه کنندگان را در آزمون شرکت

هاي آموزشی باید منسجم و  که، برنامه روي تکالیف حافظه فعال تمرکز داشته باشد و سوم این

هاي  هاي آموزشی که با استفاده از آموزش بنابراین انتظار این است برنامه؛ دهمه جانبه باشن

  .شوند نتایج بهتري را رقم بزنند مستقیم و راهبرد آموزي طراحی می

 آموزان  هاي دیگر این پژوهش اثر بخشی مداخله بر بهبود عملکرد ریاضی دانش از یافته
 

                                                           
1-  Fernell 
2-  Olesen 
3-  Johnson 
4-  Gustafsson 
5-  Ericsson & Chace 
6-  De llillo 
7   - Gobet, Lane, Croker, Cheng, Jones, & et al 
8-  Shipstead, Redick, & Engle 
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دهد که عملکرد  نتایج همچنین نشان می. دهاي کنترل بو گروه آزمایش در مقایسه با گروه

این .  فضایی است-مرکزي و صفحه دیداري ي ریاضی بیشتر وابسته به عملکرد اجراکننده

دریافتند که ) 2004(زیگل پاسوالنگی و . استدالل همسو با برخی مطالعات دیگر است

ي  زي حافظهي مرک آموزان داراي مشکالت ریاضی ضعف زیادي در کارکرد اجراکننده دانش

دریافت که ) 2006(همچنین سوانسون . فعال، بخصوص در تکالیف یادآوري وارونه دارند

ي مرکزي وابسته  آموزان اوایل دبستان بیشتر بر عملکرد اجراکننده هاي ریاضی دانش مهارت

هاي ریاضی  ي مرکزي در کسب مهارت وي استدالل کرد که اجراکننده. ي آوایی است تا حلقه

تبیین دیگر . کند  درصد از واریانس محاسبات ریاضی را تبیین می12تی دارد و تقریباً نقش حیا

توانند بر عملکرد  آموزان بهتر می ي مرکزي دانش آن است که با بهبود عملکرد اجراکننده

ید آن است که تمرین تکلیف ؤم) 2011(هاي ویت  نیز یافته. پردازش خود نظارت کنند

به عبارت دیگر ؛ آموزان را بهبود بخشد هاي جمع ذهنی دانش ند مهارتتوا یادآوري وارونه می

آموزان در رمزگردانی  تواند سبب بهبود عملکرد دانش تمرین مکرر بر روي تکالیف عددي می

  .آموزان کمک کند عددي شده و در نتیجه به جمع ذهنی دانش

هاي ریاضی  تمرکزي در مهار ي حاضر در زمینه نقش اجراکننده هاي پژوهش یافته

و  3، ویتزکی2، امرسون1، فریدمن بیان شده توسط میاکهCEFآموزان بر اساس اجزاي  دانش

 )2000(میاکه و همکاران . نیز قابل تبیین است) 2014( 5، استدالل بال و لی)2000 (4تررهو

CEFتغییر(، تغییر )ثرؤ به پاسخ مسلط متوجه( 6 بازداريکنترل. دانند  را شامل سه جزء می 

نظارت و افزودن و یا کاهش دادن (سازي  روزآمد) دادن توجه از یک تکلیف به تکلیف دیگر

 به سه طریق بر عملکرد ریاضی EFتوان گفت که  بر اساس این نظریه می). WMمحتواي 

اول، بازداري با سرکوب راهبردهاي نامناسب و اعداد مرتبط ولی . گذارد آموزان اثر می دانش

سازي با توانایی نگهداشتن اطالعات مناسب در جریان فرایند حل مساله؛ و  غلط؛ دوم روزآمد

                                                           
1-  Friedman 
2  -  Emerson 
3-  Witzki 
4-  Howerter 
5-  Bull, & Lee 
6-  inhibition control 
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ثر بین عملیات ؤهاي تغییر با توانایی انتقال م سوم اندوزش و بازیابی نتایج جزئی و مهارت

 ،ولی بال(شوند توانند سبب بهبود عملکرد ریاضی  له و نمادها میأمختلف راهبردهاي حل مس

ها و   در مهارتCEFهاي این تحقیق و شواهد ذکر شده نقش  با توجه به یافته). 2014

آموزانی که حافظه فعال ضعیف دارند مشکالتی در کل  عملکرد ریاضی حیاتی است و دانش

و به ویژه ) له و نظارت بر کیفیت کارأهاي جدید براي مس حل مانند ابداع راه(یادگیري مسایل 

و مداخله زود هنگام ) 2009، 2 و الیوت1رك وودآلوي، گترکول، کی(دارند در یادگیري ریاضی 

هاي  آموزان را بهبود بخشیده و احتماالً از شکست ي فعال دانش تواند ظرفیت حافظه می

  .تحصیلی بعدي جلوگیري نماید

توان با استفاده از آموزش  دهد که حداقل در کوتاه مدت می هاي این تحقیق نشان می یافته

با و ... سازي، تصویرسازي ذهنی و  اهبردهاي مناسب نظیر داستانو سایر رراهبردهاي یادیار 

ي  عملکرد حافظهافزایش توانایی آنان در نگهداري، پردازش و دستکاري مناسب اطالعات، 

که، از آنجا که این مداخله اثر قابل  تر این  با اهمیت؛ وبهبود بخشیدآموزان را  فعال دانش

توان امیدوار بود که عملکرد  آموزان داشته است می توجهی در بهبود عملکرد ریاضی دانش

با این . ي مرکزي است بهبود یابد آموزان در تکالیفی که مستلزم استفاده از اجرا کننده دانش

آموزان ناشی از استفاده از  توان مشخص کرد که افزایش عملکرد ریاضی دانش وجود دقیقاً نمی

هایی که از  به دلیل محدودیت. ي فعال رفیت حافظهراهبردها بوده است یا افزایش واقعی در ظ

آموزان بیشتر از سوي آموزش و پرورش براي محقق وجود داشت  نظر در اختیار داشتن دانش

هاي ذکر شده و بصورت  توان با بررسی جداگانه روش بنابراین می؛ چنین ابهامی پابرجاست

  .پاسخ دادمینه در این زاالت مبهم ؤبه سو یا بیشتر  گروه 4ترکیبی با 

  

  

 
 
  

                                                           
1   - Kirkwood 
2-  Elliot 
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