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 انتقال نزدیک و دور در آموزش ظرفیت حافظه کاری با استفاده از تکالیف فراخنای ساده
 

 4آبادی حمید رضا حسن، 3وحید نجاتی، 2ماریا ای. آگیالر وفایی، 1امیر حمزه خراسانی
 

 چكيده

های  های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را در حوزه های تقویت ظرفیت حافظه کاری در سال با توجه به نقش محوری حافظه کاری در شناخت عمومی، برنامه :زمینه و هدف

ه از تکالیف فراخنای ساده بر انتقال نزدیک و دور در شناسی به خود جلب کرده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر تقویت ظرفیت حافظه کاری با استفاد مختلف روان

 .نوجوانان پسر با ظرفیت حافظه کاری پایین بود

های اول و دوم مدارس شهرستان دامغان که ظرفیت حافظه کاری پایینی داشتند، به طور داوطلبانه انتخاب شدند و به  نفر از نوجوانان پسر مقطع متوسطه دوره 30 ها: مواد و روش

یش، برنامه تقویت ظرفیت حافظه ت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. برنامه تقویت حافظه کاری سینا به عنوان برنامه مداخله به کار گرفته شد. گروه آزماصور

یداری با استفاده از تکالیف فراخنای عددی شنیداری و دیداری جلسه دریافت نمودند. ظرفیت حافظه کاری شنیداری و د 20کاری سینا را با استفاده از تکالیف فراخنای ساده، طی 

 .آزمون و پیگیری سنجیده شد آزمون، پس در سه مرحله پیش N-back و حافظه کاری بروزرسانی از طریق آزمون Wechslerهای  خرده آزمون

 تیظرف در یدار یمعن بهبود اما ،(P < 001/0) دیگرد یداریشن یکار حافظه تیظرف بهبود به منجر تنها ساده، یفراخنا فیتکال از استفاده با یکار حافظه تیظرف تیتقو ها: یافته

 .نشد مشاهده( P=  128/0) یکار حافظه یبروزرسان و( P=  085/0) یدارید یکار حافظه

 .داری به دست نیامد شود، اما در انتقال دور هیچ نتیجه معنی برخی تکالیف میبرنامه تقویت ظرفیت حافظه کاری با تکالیف فراخنای ساده، تنها منجر به انتقال نزدیک در  گیري: نتیجه

 حافظه، انتقال، بروزرسانی، نوجوان، دور و نزدیک هاي کلیدي: واژه

 

کاری با استفاده از تکالیف فراخنای  انتقال نزدیک و دور در آموزش ظرفیت حافظه .آبادی حمید رضا خراسانی امیر حمزه، آگیالر وفایی ماریا ای.، نجاتی وحید، حسن ارجاع:

 159-167(: 2) 15؛ 1396 مجله تحقیقات علوم رفتاری. ساده

 19/3/1396 پذیرش مقاله: 25/1/1396 مقاله: دریافت

 

 مقدمه
شناسی تحوولی، شوناختی،    های روان های اخیر مطالعات بسیاری در حوزه در سال

(. دو رویکورد  1اند ) بالینی و تربیتی بر اثربخشی تقویت حافظه کاری متمرکز شده
پردازی متفاوت در پیشینه مرتبط با تقویت ظرفیت حافظه کواری   رایج و با مفهوم

ظرفیت حافظه کاری با اسوتفاده از  وجود دارد. نخستین رویکرد، مبتنی بر تقویت 
(. در این رویکرد، واژه ظرفیوت بوه معنوی حافظوه     2تکالیف فراخنای ساده است )
هوا یوا عطعوات عابو       شود و به تعداد محدود گزینوه  کوتاه مدت در نظر گرفته می

گیری حافظه کوتاه مودت افوراد،    (. یک روش جهت اندازه3کند ) ذخیره اشاره می
ف فراخنای ساده )مانند فراخنای اعداد و حروف یا واژگوان( اسوت   استفاده از تکالی

، نمونه بازری از این نوع بوه  Cogmed(. برنامه تقویت حافظه کاری انطباعی 4)
 -هوای شونیداری و دیوداری    رود که بر تقویت فشورده و مسوتمر مفلفوه    شمار می

باشد. حافظه کاری در این برنامه، مبتنی بر  فضایی حافظه کوتاه مدت متمرکز می
هوا   یک انباره موعت و به لحاظ تجربی به صورت یادآوری لیسوتی بلنود ازگزینوه   

(. رویکورد  5است آزمودنی در حال حاضر یادآوری نماید ) شود که الزم تعریف می
بنودی و   بندی، عطعه جاری، انعکاس دهنده فرایندهای اولیه حافظه همچون گروه

 (.6باشد ) مرور می
های فردی در  در رویکرد مقاب ، ظرفیت حافظه کاری انعکاس دهنده تفاوت

بوه توانوایی افوراد در     های فردی های عاب  ذخیره نیست، بلکه تفاوت تعداد گزینه
ها با سرعت بواال   کنترل توجه به منظور حفظ اطالعات به طور فعال و بازیابی آن

اشاره دارد. بنابراین، در ظرفیت حافظه کاری، نگهداری یک بازنمایی واحد ماننود  
هوای   بازنمایی یک هدف یا حاالتی از یک متغیر در حال تغییر و تعوداد بازنموایی  

رو، ظرفیت حافظه کاری با حافظوه )بوه    یز اهمیت است. از اینعاب  نگهداری، حا
معنی انباره( ارتباط مستقیمی ندارد. در واعع، ظرفیت حافظه کواری بوه وگوونگی    

شود. بر  استفاده از توجه جهت حفظ و نگهداری یا فرونشانی اطالعات مربوط می
هوا   د گزینهاین اساس، ظرفیت حافظه کاری بیشتر به این معنی است که وه تعدا

توان به صورت فعال حفظ و نگهداری کرد و این عملکرد به میزان توانوایی   را می

 مقاله پژوهشی
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تر حافظوه. از سووی دیگور، ظرفیوت      در کنترل توجه وابسته است نه انباره بزرگ
حافظه کاری بیشتر به معنی توانایی بواالتر جهوت اسوتفاده از توجوه در راسوتای      

(. از این منظر، ظرفیت حافظه 3شود ) ته میپرتی نیز در نظر گرف اجتناب از حواس
شوود و   گیری موی  ای است که از طریق تکالیف فراخنای پیچیده اندازه کاری سازه

استعداد عمومی جهت نگهداری و حفظ اطالعات را در یک وضعیت فعال بسویار  
 (.7سازد ) باال و تحت شرایط تداخ  منعکس می

ظرفیوت حافظوه کواری، انتقوال     یکی از مباحث عاب  توجه در حوزه تقویوت  
(. پژوهشوگران در ایون زمینوه    8هوای دیگور اسوت )    تقویت به تکالیف و موععیت

(. انتقوال نزدیوک بوه    5انود )  مفاهیم انتقال نزدیک و انتقال دور را مطور  نمووده  
کند که بین تکلیف مورد سنجش با تکالیف  افزایش عملکرد در تکالیفی اشاره می

باالیی وجود دارد. به عنوان نمونه، کسب نمورات بواال    مورد تقویت شباهت بسیار
در پی تقویت ظرفیت حافظوه کواری    Wechslerدر تکلیف فراخنای اعداد ساده 
(، مصودا  بوارزی از انتقوال نزدیوک     Cogmedبا تکالیف فراخنای ساده )ماننود  

آزمون در  ها در مرحله پس شود. انتقال دور به بهبود عملکرد آزمودنی محسوب می
کند. به عنووان   تکالیفی متفاوت از نظر ظاهر و ماهیت با برنامه تقویتی، اشاره می

و یوا   Ravenرونوده   هوای پویش   مثال، بهبود در توانایی هوشی همچون ماتریس
، موارد روشونی از انتقوال دور در   Stroopبهبود در کنترل توجه در تکلیفی مانند 

 شود. نظر گرفته می
های گسترده و عاب  توجهی به منظور تغییر ظرفیت  تالشهای اخیر  در سال

هوای تقویوت ظرفیوت     حافظه کاری از طریق تمرینات سخت و فشرده در برناموه 
انطبواعی بوه    حافظه کاری انطباعی با تکالیف فراخنای ساده صورت گرفته اسوت. 

این معنی است که در هر کوشش، روند و دشواری برنامه با ظرفیت و توانایی هر 
گوردد. بورای نمونوه، در برناموه سوینا ماننود برناموه         رد به طور مجزا منطبق میف

Cogmed طبقوه بنودی شوده اسوت و کواربر       9توا   1، دشواری در هر تمرین از
تواند در ابتدای هر تمرین، درجه دشواری دلخواه خود را انتخاب نماید و از آن  می

ز شروع تمرین، درجه دشوواری  درجه دشواری، تمرین خود را آغاز نماید، اما بعد ا
و امکان به کوارگیری حوداکثر ظرفیوت حافظوه را      رود به صورت خودکار باال می

(. بوا ایون حوال،    9-12) کند برای تمرین بیشتر و افزایش سطح حافظه فراهم می
شواهد مرتبط با تقویت ظرفیوت حافظوه کواری انطبواعی بوا اسوتفاده از تکوالیف        

(. همچنوین،  2، 5ال نزدیوک و دور، آمیختوه اسوت )   فراخنای ساده در زمینه انتقو 
بینی  شواهد بیانگر آن است که تکالیف فراخنای ساده الگوی متناعضی را در پیش

 (.3دهد ) شناخت مرتبه باالتر ارایه می
بررسی مطالعات مربوط به بهبود توجوه از طریوق تقویوت ظرفیوت حافظوه      

ها در تکلیوف   دهد که آزمودنی کاری با استفاده از تکالیف فراخنای ساده نشان می
Stroop      ( در پوژوهش  9، 10نسبت به گوروه شواهد عملکورد بهتوری داشوتند .)

Thorell گونه بهبودی در آزمون  و همکاران هیچStroop   (. 13) گوزارش نشود
های  و نه در آزمون Stroopو همکاران نیز نه در آزمون  Dahlinنتایج تحقیق 

(. اگروه نتایج در زمینوه انتقوال   14گونه بهبودی را عنوان نکرد ) دیگر توجه، هیچ
سوتر و از همگرایی باالتری در پیشینه پژوهشی برخوردار اسوت، اموا    نزدیک، هم

 (.2د )نتایج تا مرحله پیگیری پایدار نمان
بیشتر مطالعات داخلی در حوزه تقویت ظرفیت حافظه کواری بوا اسوتفاده از    

های بوالینی و تربیتوی اسوت. بور      تکالیف انطباعی فراخنای ساده، مربوط به حوزه
خالف شواهد موجود نواهمخوان در سوطح جهوانی در زمینوه اثربخشوی تقویوت       

مورور ادبیوات داخلوی     ظرفیت حافظه کاری با استفاده از تکالیف فراخنای سواده، 

باشد. در حووزه بوالینی کوه بیشوتر      حاکی از همگرایی و همسویی باالی نتایج می
 فعوووالی  بووویش -اخوووتالالت یوووادگیری شوووام  نارسووواخوانی و نقووو  توجوووه

(Attention deficit-hyperactivity disorder  است، نتایج بیانگر بهبوود )
زدیوک و هوم انتقوال دور بوود     آزمون هم در انتقوال ن  ها در پس عملکرد آزمودنی

(. محمدی و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که آمووزش  18-15)
ظرفیت حافظه کاری و بهسازی توجوه، موجوب بهبوود توجوه در گوروه آزموایش       

هوا، امکوان    نسبت به گروه شاهد گردید. فقودان مرحلوه پیگیوری در بررسوی آن    
(. 15ا پوس از دوره آموزشوی فوراهم نکورد )    ارزیابی پایداری و ماندگاری نتوایج ر 
ای برای یک گروه واحد، موجب آمیختگوی   همچنین، استفاده از دو برنامه مداخله

شود. در پژوهش سولطانی کوهبنوانی و همکواران، برناموه آمووزش       اثربخشی می
آمووزان دارای اخوتالل ریاضوی داشوت.      داری بور دانوش   حافظه کاری تأثیر معنی

شد که آموزش حافظه کاری، منجر به انتقال بوه تکوالیف دور    مطالعه آنان مدعی
(. 16شوود )  همچون تکانشگری، توجه انتخابی، تغییر توجوه و کنتورل پاسوی موی    

کاهش لو و همکاران بیانگر اثربخشی آموزش حافظه کاری در  نتایج بررسی حمزه
هوای   کنشی/ تکانشوگری بزرگسواالن و همچنوین، کواهش نشوانه      های فزون نشانه

کنشوی از جملوه اضوطراب و افسوردگی بوود       همبود با اختالل نارسایی توجه/ فوزون 
های تحقیق عابدی و آعابابایی نشان داد که آمووزش حافظوه کواری بور      (. یافته17)

 (.18آموزان دارای ناتوانی ریاضی، مفثر است ) عملکرد ریاضی دانش
برجسته شناختی را  های مذکور، وجود برخی مشکالت روش بررسی پژوهش

(، روایوی درونوی   19، 20هوا )  سوازد. فقودان گوروه شواهد در برخوی پوژوهش       می

دهد. نبود مرحله پیگیری در تمام مطالعات  تحقیقات را مورد تهدید جدی عرار می

صورت گرفته داخلی )توا جوایی کوه بررسوی شود( بوه غیور از تحقیوق سولطانی          

رود.  العات به شمار میهای این مط (، یکی از محدودیت16کوهبنانی و همکاران )

انود، نشوان    مرور ادبیات خارج از ایران در مطالعواتی کوه مرحلوه پیگیوری داشوته     

 (.2، 21دهد که اثر انتقال تا مرحله پیگیری پایدار نیست ) می

در مطالعه حاضر ضمن استفاده از گروه شاهد، دوره زمانی یک ماهه نیز بوه  

هوا بور    نوین، غربوالگری آزموودنی   عنوان مرحله پیگیری در نظر گرفته شود. همچ 

اساس ظرفیت حافظه کاری پایین صورت گرفت. جمعیت مورد مطالعه بر خوالف  

هایی که در مطالعات دیگر با تشخی  بالینی انتخاب شده بودند و به لحاظ  گروه

هوایی   نظری فرض شده بود که در ظرفیت حافظه کاری دارای کمبودها و نقو  

درصد طیف انتهایی بوه عنووان گوروه هودف در      30هستند، اما در بررسی حاضر 

هوای داخلوی و    نظر گرفته شد. با توجه به همگرایوی بواالی شوواهد در پوژوهش    

ناهمگرایی شواهد در مطالعات خارجی در خصوص اثور تقویوت ظرفیوت حافظوه     

کاری با تکالیف فراخنای ساده و انتقال مداخله به تکوالیف مشوابه و غیور مشوابه     

دور( و همچنین، ناپایداری اثر تا مرحله پیگیری، پژوهش حاضر  )انتقال نزدیک و

در نظر داشت به این سفال پاسی دهد که آیا تقویوت ظرفیوت حافظوه کواری بوا      

 شود؟ تکالیف فراخنای ساده موجب انتقال به تکالیف نزدیک و دور می

 

 ها مواد و روش
آزمون و پیگیری هموراه   پس -آزمون آزمایشی با مراح  پیش از نوع پژوهش نیا

آموزان پسور دوره متوسوطه    جامعه آماری مطالعه را کلیه دانش با گروه شاهد بود.
اول و دوم شهرستان دامغان تشکی  داد. بررسی حاضر بخشوی از یوک پوژوهش    

اول و آموز پسر دوره متوسطه  دانش 420تر بود که در عالب مقطعی بر روی  وسیع
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هوا   درصد طیف انتهایی نمونه 30دوم ده مدرسه شهرستان دامغان صورت گرفت. 
که ظرفیت حافظه کاری پایینی داشتند، جهوت مداخلوه تقویوت ظرفیوت حافظوه      

رونوده   هوای پویش   کاری انتخاب شدند. افراد واجود شورایط در مقیواس مواتریس    
 نفور واجود شورایط،     63مورد آزمون عورار گرفتنود. از مجمووع     Ravenپیشرفته 

نفور از ایون    2نفر توانستند نمره بهره هوشی متوسط و باالتر را کسب کننود.   32
مانوده )بوا    آمووز بواعی   دانوش  30تعداد از ادامه همکاری انصراف دادند. در نهایت، 

بوه صوورت   سال( با ظرفیت حافظه کاری پوایین،   71/13 ± 98/0میانگین سنی 
هوا بوه    بندی شدند. معیار ورود نمونه تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم

هوای ظرفیوت حافظوه کواری دیوداری و       تحقیق، دریافت نمره پوایین در آزموون  
رونده  های پیش و بهره هوشی متوسط و باالتر در ماتریس Wechslerشنیداری 
ورود نیوز موالخ خوروج از    بود. نداشتن هر یوک از معیارهوای    Ravenپیشرفته 

مطالعه در نظر گرفته شد. گروه آزمایش تحوت شورایط برناموه تقویوت ظرفیوت      
ای عورار گرفوت و گوروه     دعیقوه  45جلسه  20حافظه کاری مفسسه سینا به مدت 

 گونه تقویتی دریافت نکرد. شاهد هیچ

ایون آزموون، تکلیوف سونجش عملکردهوای شوناختی        :N-backآزمون 

ای  باشد. روند کلی به این صورت است که دنبالوه  های اجرایی می مرتبط با کنش
ها )که بیشتر دیداری هستند( به صورت گام به گام بوه آزموودنی ارایوه     از محرخ

 nشود و آزمودنی باید بررسی کند که آیا محرخ ارایه شده کنونی با محورخ   می
 nب  از آن همخوانی دارد یا خیر. انجام ایون آزموایش بوا مقوادیر مختلوف      گام ع

. (22)شوود   ، بر دشواری تکلیف افزوده موی nپذیرد و با افزایش میزان  صورت می
جوایی کوه ایوون تکلیوف هووم شوام  نگهوداری اطالعووات شوناختی و هووم        از آن
ب شود، جهت سنجش عملکرد حافظوه کواری بسویار مناسو     ها می کاری آن دست
)حالوت اول   N-back(. در مطالعه حاضر، نسوخه کوامویوتری تکلیوف    23است )
back-1( که توسط نجاتی طراحی شده است )مورد اسوتفاده عورار گرفوت.    24 ،)
Kane  و همکاران گزارش کردند که روایی آزمونN-back    به عنوان شواخ

ر در ضورایب اعتبوا  (. 25سنجش عملکرد حافظه کاری، بسیار عاب  عبوول اسوت )  
 دهد. می، اعتبار باالی این آزمون را نشان 84/0تا  54/0ای بین  دامنه

خرده آزمون فراخناای نانیراری و دیاراری اداراد م کاو       
Wechsler (26):   هووای مختلووف آزمووون هوووش     امووروزه خوورده مقیوواس
Wechsler رود  گیری کارکردهای شناختی بوه کوار موی    به عنوان شاخ  اندازه

(. ایوون خوورده آزمووون از آن جهووت کووه فراینوودهای شووناختی ماننوود توجووه،  27)
گیورد،   کواری اطالعوات را در برموی    تمرکز،کنترل ذهنی، به خاطرسواری و دسوت 

هوای سوامانه اجرایوی     تواند به عنوان شاخ  عملکرد حافظه کاری در حووزه  می
ای از ارعوام   (. در خرده آزمون فراخنای اعداد، دنباله28رکزی و مدارآوایی باشد )م
شوود و   با فاصله زمانی حدود یک رعم در ثانیه برای آزمودنی خوانوده موی   9تا  1

آزمودنی باید در عسمت مستقیم، اعداد شنیده شوده را بوه هموان صوورت تکورار      
ترتیوب معکووس تکورار خواهود      نماید و در عسمت معکوس، اعداد شنیده شده به

گردد بوا ایون تفواوت کوه      شد. در بخش دیداری نیز روند به همین شک  اجرا می
گوردد. عملکورد در هور دو شوک  مسوتقیم و       ارعام به صورت دیداری ارایوه موی  

انود،   هوایی کوه بوه درسوتی یوادآوری شوده       معکوس به عنوان تعوداد کو  سوری   
عسومت معکووس، شاخصوی از ظرفیوت     شود. یوادآوری اعوداد در    گذاری می نمره

هوا همبسوتگی بواالیی بوا دیگور       (. آزموون 28گوردد )  حافظه کاری محسوب موی 
 (.26های مجری مرکزی دارند و از اعتبار باالیی نیز برخوردار هستند ) مقیاس

افوزار مشوابه    ایون نورم   :افزار تقویت ظرفیت حافظه کاری سینا نرم

ارایه شده است(، با اسوتفاده از   Cogmedنسخه انگلیسی آن )که توسط شرکت 
های آن ساخته شده است و در عالب  رویکرد بدلی در تبیین حافظه کاری و مفلفه

دهود و بورای    ای، تمرینات متنوعی جهت بهبود حافظه کاری ارایه می بازی رایانه
تقویت انواع تکلیف حافظه کاری طراحوی شوده اسوت و شوام  تکوالیفی بورای       

باشد. در همه این تکوالیف، فراینود    فضایی می -یداری و دیداریحافظه کاری شن
. در (29)به یاد سوردن و بازیابی در دو حالت مستقیم و معکوس عاب  اجرا اسوت  

دهد. کاربر در ترتیوب   تمرین حافظه کاری را انجام می 8هر جلسه تقویتی، کاربر 
تمرین را  8ر جلسه هر تمرین در هر جلسه آزادی عم  دارد، اما باید در ه 8ارایه 

ای  روز )هفتوه  35جلسه تقویتی طی  25به صورت کام  انجام دهد. در مجموع، 
ای و  گردد. این برنامه بوه صوورت پلوه    جلسه( برای هر شرکت کننده لحاظ می 5

ای که در هر کوشش روند و دشواری برنامه با ظرفیوت   به گونه باشد؛ انطباعی می
افوزار موذکور در سوال     . نورم (30)گردد  مجزا منطبق میو توانایی هر فرد به طور 

و  های موجوود  زیر نظر استادان دانشگاه فردوسی مشهد و بر اساس نظریه 1389
سازی آن با فرهنگ ایرانی تهیه شد و روایی محتوایی آن نیز موورد تأییود    منطبق

در (. 29، 31تأییود شوده اسوت )   . همچنین، کارامدی این برناموه  (31) عرار گرفت
همه مطالعات صورت گرفته، پس از تقویت حافظوه کواری بوا اسوتفاده از برناموه      

هوای اجرایوی،    های تقویتی در زمینوه کونش   مذکور به تنهایی و یا همراه با برنامه
داری در عملکوورد گووروه آزمووایش در مقایسووه بووا گووروه شوواهد در   بهبووود معنووی

 آزمون و دوره پیگیری گزارش گردید. پس
تر بود کوه در عالوب مقطعوی بور      بخشی از یک پژوهش وسیعمطالعه حاضر 

مدرسه شهرستان دامغوان   10آموز پسر دوره متوسطه اول و دوم  دانش 420روی 
درصد طیف انتهایی نمونه که دارای ظرفیت حافظه کواری پوایین    30انجام شد. 

بودند، جهت مداخله تقویت ظرفیت حافظوه کواری انتخواب شودند. افوراد واجود       
موورد آزموون عورار     Ravenرونده پیشورفته   های پیش در مقیاس ماتریسشرایط 

نفور توانسوتند نموره بهوره هوشوی       32نفر واجود شورایط،    63گرفتند. از مجموع 
ها از ادامه همکاری انصوراف دادنود.    متوسط و باالتر را کسب کنند که دو نفر آن

ین، بوه صوورت   مانده با ظرفیوت حافظوه کواری پوای     آموزان باعی نفر از دانش 30
بندی شدند. سوس نحوه کار با برنامه  تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم

آمووزان گوروه    تقویت ظرفیت حافظه کاری سینا در یک جلسه توجیهی به دانوش 
آزمووایش آموووزش داده شوود. در ایوون طوور ، پژوهشووگر بووه اتفووا  دو همکووار،   

برناموه تقویوت حافظوه کواری     نفره جهت دریافت  5های  آموزان را در گروه دانش
کردند. همکارن در این طر  از وضعیت گروه شاهد و آزموایش مطلوع    هدایت می

 گردد.  های دو سوکور محسوب نمی بودند و جزء طر 
برنامه حافظه کاری در سایت دیجیتوال کتابخانوه دانشوگاه دامغوان نصوب      

جلسه در هفته و هر جلسوه   5گردید و گروه آزمایش به مدت وهار هفته متوالی، 
به مدت یک ساعت در جلسات تقویت ظرفیوت حافظوه کواری شورکت نمودنود.      

وهشوگر  گونوه تعواملی بوا پژ    ای دریافت نکرد و هیچ گونه مداخله گروه شاهد هیچ
آزموون و پیگیووری در   آزموون، پوس   نداشوت و تنهوا در سوه مقطوع زمووانی پویش     

های ظرفیت حافظه کاری دیداری و شنیداری، مانند گروه آزمایش آزمون  مقیاس
BACK-1 ها گرفته شد. همچنین، پوس از گذشوت یوک مواه از آخورین       از آن

آخرین ارزیوابی   جلسه تقویتی نیز در عالب دوره پیگیری، از گروه شاهد و آزمایش
آموزان گروه آزمایش در اواسط کوار   به عم  آمد. در دوره مداخله، دو نفر از دانش

هوای   از حضور در جلسات انصراف دادند. یک نفر از گروه شواهد نیوز در ارزیوابی   
 آزمون و دوره پیگیری از ادامه همکاری انصراف داد.  پس
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 های ناهر و آزمایش میانگین و انحراف م یار ظرفیت حافظه کاری ننیراری و دیراری و بروزرسانی برای گروه. 1جرول 

 گروه ناخص

 گروه ناهر گروه آزمایش
 پیگیری آزمون پس آزمون پیش پیگیری آزمون پس آزمون پیش

انحراف  ±میانگین 

 م یار

انحراف  ±میانگین 

 م یار

انحراف  ±میانگین 

 م یار

انحراف  ±میانگین 

 م یار

انحراف  ±میانگین 

 م یار

انحراف  ±میانگین 

 م یار

 36/9 ± 52/4 29/9 ± 20/4 86/6 ± 39/3 15/15 ± 87/3 08/14 ± 28/3 77/5 ± 64/1 ظرفیت حافظه کاری شنیداری
 57/11 ± 44/3 43/9 ± 99/5 64/6 ± 03/3 85/12 ± 80/7 92/13 ± 89/5 85/7 ± 94/2 ظرفیت حافظه کاری دیداری

 93/22 ± 51/4 79/18 ± 53/8 29/19 ± 18/5 62/18 ± 32/6 15/18 ± 68/6 00/15 ± 39/7 بروزرسانی حافظه کاری

 
هوای مکورر در    گیری ها با استفاده از آزمون تحلی  واریانس با اندازه در نهایت، داده

 (version X, IBM Corporation, Armonk, NY) 22نسوخه   SPSSافوزار   نرم
 .مورد تجزیه و تحلی  عرار گرفت

 

 ها یافته
میانگین ظرفیت حافظه کاری شونیداری )انتقوال نزدیوک( در گوروه آزموایش در      

بوود؛   15/15و  08/14، 77/5آزمون و پیگیری به ترتیب  آزمون، پس پیشمراح  
، 86/6در حالی که این میزان برای گروه شاهد در سه مرحله ارزیابی بوه ترتیوب   

(. در همین راستا، میانگین ظرفیوت حافظوه   1به دست آمد )جدول  36/9و  29/9
آزموون و   ، پوس آزموون  کاری دیداری در گروه آزمایش در سه مقطع زمانی )پیش

ها در گروه  گزارش شد و این میانگین 62/18و  92/13، 85/7پیگیری( به ترتیب 
 محاسبه گردید. 57/11و  43/9، 64/6شاهد در سه مرحله ارزیابی به ترتیب 

های آمار توصیفی و بوه   های به دست آمده، از شاخ  به منظور تحلی  داده
از آزموون تحلیو  کواریوانس بوا     هوا نیوز    داری تفواوت  منظور تعیین سطح معنوی 

 های مکرر استفاده شد. گیری اندازه
های توصیفی )میانگین و انحراف معیوار( مربووط بوه ظرفیوت حافظوه       آماره

کاری شنیداری، دیداری و بروزرسانی در دو گروه شاهد و آزموایش و در فواصو    
در  ارایوه شوده اسوت.    1آزمون و دوره پیگیری در جودول   آزمون، پس زمانی پیش

نفور( شورکت    14نفور( و شواهد )   13نفر در دو گروه آزمایش ) 27مطالعه حاضر، 
های گروه آزمایش تحت مداخله تقویت ظرفیوت حافظوه کواری     داشتند که نمونه

ای دریافوت نکورد. اگرووه میوانگین      گونوه مداخلوه   عرار گرفتند و گروه شاهد هیچ
ی آزموایش و شواهد   هوا  آزموون در گوروه   ظرفیت حافظه کاری شنیداری در پیش

آزمون و پیگیری تفواوت   تفاوت وندانی نداشت، اما پس از مداخله در مراح  پس
عاب  توجه و وشمگیری بین دو گوروه مشواهده شود. همچنوین، بوین میوانگین       

آزموون و پیگیوری تفواوت     ظرفیت حافظه کاری دیداری دو گروه در مراح  پوس 
فواوت در ظرفیوت حافظوه کواری     وجود داشت، اما این میزان تفاوت بوه انودازه ت  

 شنیداری نبود.
های آماری صوورت گرفوت. بورای هور      ها پیش از انجام آزمون پاالیش داده

هوا در   ای، نرمال بودن توزیع، کرویت، یکسانی واریوانس  یک از متغیرهای فاصله
های پرت انجام شد. فرضیه نرمال بودن در هموه متغیرهوا    دو گروه و بررسی داده

هوای   بوا توجوه بوه وجوود دو گوروه و عودم امکوان اسوتفاده از آمواره         برعرار بود. 
Mauchly   گزینه عبول فرضیه کرویت مورد استفاده عرار گرفت. ایون مفروضوه ،

( و بروزرسوانی حافظوه   P ،060/0 = (24،1)F=  809/0در ظرفیت حافظه کواری ) 
در هویچ یوک از    F( بررسوی شود و مقودار    P ،409/1 = (24،1)F=  247/0کاری )

دار نبود و در نتیجه، مفروضه فو  تأییود گردیود. همچنوین، نتوایج      متغیرها معنی

هوا نشوان داد کوه متغیرهوای      جهت بررسی همگنوی واریوانس   Leveneآزمون 
دار نبوود و   های درون گروهی و بین گروهی معنوی  پژوهش در هیچ یک از عام 

هوا،   س از بررسوی مفروضوه  در نتیجه، مفروضه موورد نظور نیوز برعورار اسوت. پو      
هوای مطالعوه حاضور، از     های اصلی صورت گرفت. جهت بررسوی فرضویه   تحلی 

 های مکرر استفاده گردید.  گیری تحلی  کواریانس با اندازه
آموزان با استفاده از آزمون تحلی  کواریانس  های ظرفیت حافظه کاری دانش نمره

زمایش و شاهد( بوه عنووان عامو     های مکرر دوطرفه با دو گروه )آ گیری با اندازه
آزموون و پیگیوری( بوه عنووان      آزمون، پس بین گروهی و سه مرحله زمانی )پیش

عام  درون گروهی مورد تجزیه و تحلی  عرار گرفت. اثور اصولی درون گروهوی    
)زمووان( نشووان داد کووه میووانگین ظرفیووت حافظووه کوواری شوونیداری در مراحوو   

 ، 2 ،977/0  =P=  0)آزمووون  آزمووون و پیگیووری بووا کنتوورل اثوور پوویش   پووس
001/0 = (22،1)F)    2 = 023/0)و اثوور تعوواملی زمووان در گووروه ،479/0  =P ،
520/0 = (22،1)F) آزموون توا    دار نبود؛ بدین معنی که در طول زمان )از پوس  معنی

ای نداشوتند و بوا توجوه بوه عودم       هوا تفواوت عابو  مالحظوه     پیگیری(، میوانگین 
گیری کرد که در میزان ظرفیت حافظوه   توان نتیجه داری زمان در گروه، می معنی

ری، کاری شنیداری دو گروه آزمایش و شاهد پس از مداخلوه تقویوت حافظوه کوا    
دار دو  تفاوتی مشاهده نشد. اثر بین گروهی در مدل، حاکی از وجود تفاوت معنوی 

، 2 ،001/0 > P = 023/0)گروه در میزان ظرفیت حافظه کاری شنیداری بوود  
547/19 = (24،1)F)   ؛ بدین معنی که گروه آزمایش پس از مداخله تقویوت حافظوه

حافظه کاری شونیداری در مرحلوه   کاری، نسبت به گروه شاهد در میزان ظرفیت 
آزمون و پیگیری عملکرد بهتری را نشان داد و این افزایش ظرفیت به لحاظ  پس

افزایش میزان ظرفیت حافظه کاری شونیداری را در   1دار بود. شک   آماری معنی
آزموون و پیگیوری نشوان     گروه آزمایش نسبت به گوروه شواهد در مراحو  پوس    

 دهد. می
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اثر اصلی درون گروهی )زمان( نشان داد که میانگین ظرفیت حافظه کواری  
، 2=  0)آزموون   آزمون و پیگیوری بوا کنتورل اثور پویش      دیداری در مراح  پس

947/0  =P ،005/0 = (24،1)F)    2=  039/0)و اثوور تعوواملی زمووان در گووروه ،
333/0  =P ،977/0 = (24،1)F) دار نبود. این نتایج بیوانگر آن اسوت کوه در     معنی

آزموون و پیگیوری ظرفیوت حافظوه      آموزان در دو مقطع زمانی پس عملکرد دانش
کاری دیداری تفاوتی حاص  نشود. همچنوین، بوین میوانگین دو گوروه شواهد و       

آزمون تا پیگیری تفواوت عابو  تووجهی وجوود      آزمایش نیز در طول زمان از پس
رت دیگر، تقویت ظرفیت حافظه کاری، نقشی در افزایش عملکورد  نداشت. به عبا

ظرفیت حافظه کاری دیداری نداشت. اثر بین گروهوی در مودل، حواکی از عودم     
دار آماری بین دو گروه در میزان ظرفیت حافظه کاری دیداری  وجود تفاوت معنی

 ؛ بوودین معنووی کووه پووس از(2 ،085/0  =P ،231/3 = (24،1)F=  119/0)بووود 
های آزموایش و   داری بین عملکرد گروه مداخله تقویت حافظه کاری، تفاوت معنی

شاهد در میزان ظرفیت حافظه کاری دیداری مشاهده نگردید. اگروه تفاوت بوین  
آزمون عاب  توجه بود، اما این تفواوت و فاصوله    های شاهد و آزمایش در پس گروه

(. بوه عبوارت دیگور،    2  در مرحله پیگیری به طور وشمگیری کاهش یافت )شک
نمرات ظرفیت حافظه کاری دیداری در مرحله پیگیری در گروه آزمایش به شدت 
 کاهش پیدا کرد؛ در صورتی که در گروه شاهد با یک افزایش نسبی همراه بود.
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اثر اصلی درون گروهی )زمان( حواکی از آن بوود کوه میوانگین بروزرسوانی در      

 ،2 ،247/0  =P=  055/0)آزموون   آزمون و پیگیری با کنترل اثر پیش مراح  پس
409/1 = (24،1)F)    2=  110/0)و اثوور تعوواملی زمووان در گووروه ،098/0  =P ،
973/2 = (24،1)F)دار نبوود. ایون نتوایج بیوانگر آن اسوت کوه در عملکورد         ، معنی
آزمون و پیگیری حافظوه کواری بروزرسوانی تفواوتی      آموزان در مراح  پس دانش

حاص  نشد. همچنین، بین میانگین دو گروه شاهد و آزمایش نیز در طول زموان  
 داری مشواهده نگردیود. بوه عبوارت دیگور،      آزمون تا پیگیری تفاوت معنی از پس

تقویت ظرفیت حافظه کاری، نقشی در افزایش عملکرد حافظه کاری بروزرسوانی  
دار آماری دو گروه  نداشت. اثر بین گروهی در مدل نیز حاکی از عدم تفاوت معنی

 ، 2 ،128/0  =P=  094/0)در میوووزان بروزرسوووانی حافظوووه کووواری بوووود   
489/2 = (24،1)F)     ؛ بدین معنی که پس از مداخله تقویوت حافظوه کواری، تفواوت
های آزمایش و شاهد در میزان بروزرسوانی حافظوه    داری بین عملکرد گروه معنی

کاری حاص  نشد. اگروه افزایش عاب  تووجهی در میوانگین میوزان بروزرسوانی     

آزمون تا پیگیری مشواهده شود، اموا ایون      حافظه کاری گروه شاهد از مرحله پس
 (.3دار نبود )شک   ها از نظر آماری معنی فاوتت
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 گیری بحث و نتیجه
جلسه تقویت فشرده و مستمر  20نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پس از 
تنهوا در تکلیوف ظرفیوت حافظوه     ظرفیت حافظه کاری با تکالیف فراخنای ساده، 

داری بین دو گروه آزموایش   کاری شنیداری و در شرایط بین گروهی تفاوت معنی
و شاهد وجود داشت؛ بدین معنی کوه پوس از مداخلوه، تفواوت و تغییورات عابو        
توجهی در میانگین گروه آزمایش نسبت به گروه شواهد مشواهده شود. در واعوع،     

کواری در تکلیوف ظرفیوت حافظوه کواری      اثربخشی آمووزش و تقویوت حافظوه    
شنیداری تأیید گردید، اما در هیچ یک از تکالیف در شرایط درون گروهی )زموان  
و تعام  زمان در گروه( و بین گروهی )بوه جوز تکلیوف ظرفیوت حافظوه کواری       

داری به دست نیامد. بر این اساس، تقویت ظرفیت حافظوه   شنیداری( تفاوت معنی
گوردد،   تنها منجر به انتقال نزدیک در برخی تکوالیف موی  کاری فشرده و مستمر، 

 اما در انتقال دور هیچ بهبود و اثربخشی ندارد.

پژوهشگران در حوزه تقویت ظرفیت حافظه کاری بر ایون   :کینزد انتقال

فرض اعتقاد دارند که اگر حافظه کاری به عنوان یوک مفلفوه محووری شوناخت     
های مرتبط نیز از آن سود خواهند بورد   تواناییای از  عمومی تقویت گردد، منظومه

هایی است که در برنامه تقویت حافظوه   (. ظرفیت حافظه کاری، یکی از مفلفه32)
رو،  گیورد. از ایون   شود و موورد مداخلوه مسوتقیم عورار موی      کاری سینا تقویت می

توان انتظار داشت که با یک برنامه فشرده و مستمر، افزایش عاب  تووجهی در   می
 آزمون و پیگیری مشاهده گردد. رفیت حافظه کاری در مراح  پسظ

راسوتا اسوت؛ بوه     های پیشوین هوم    های پژوهش نتایج مطالعه حاضر با یافته
شود که مشابه با  ای که آموزش حافظه کاری، منجر به بهبود در تکالیفی می گونه

(، 9)و همکواران   Klingberg(. 9، 10، 33-36تکالیف آموزش داده شده است )
Klingberg ( و 10و همکاران )Wong ( در آموزش35و همکاران )   ،های خوود

را مورد استفاده عرار دادند و به این نتیجه دسوت   Cogmedبرنامه حافظه کاری 
یافتند که آموزش برنامه حافظه کاری، منجر به تقویوت ظرفیوت حافظوه کواری     

ای  ردد؛ بوه گونوه  گو  در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد می ADHDکودکان 
آزموون و پیگیوری، عملکورد بهتوری را در      که کودکان گروه شاهد در مراحو  پوس  

 (.9، 10، 35ظرفیت حافظه کاری به عنوان یک تکلیف انتقال نزدیک نشان دادنود ) 
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و همکاران نتایج مشابهی را در مطالعه خود گزارش کردند  Harrisonهمچنین، 
حافظه کواری در تکوالیف مربووط بوه ظرفیوت      ها اثر آموزش  (. در مطالعه آن33)

حافظه کاری و هوش سیال مورد آزمون عرار گرفت و مشخ  گردید کوه گوروه   
آزمایش نسبت به گروه شاهد در تکالیف مشابه برنامه آموزشی )انتقوال نزدیوک(،   

(. در بررسوی  33آزمون داشت ) آزمون در مقایسه با پیش عملکرد بهتری را در پس
Gropper ران نیز آموزش برنامه حافظه کاری، منجر به بهبوود عملکورد   و همکا

های انتقال نزدیک شد و ایون   گروه آزمایش نسبت به گروه لیست انتظار در اندازه
و همکاران بهبودی عاب  تووجهی   Ang(. 34بهبود تا مرحله پیگیری پایدار ماند )

آموزش حافظه  را در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد در تکالیف مشابه پس از
آزموون   آزموون )پوس   کاری گزارش نمودند. اگروه اثربخشی بالفاصله بعد از پس

آزمون درنگیده( کاهش یافت  فوری( باال بود، اما این اثربخشی پس از مدتی )پس
 (. 36و در حد مرزی گزارش شد )

در تحقیق حاضر، ونین بهبودی در مفلفه ظرفیوت حافظوه کواری دیوداری     
بینی نظریه فو ، باید انتظار داشوت کوه    این زمینه و طبق پیش مشاهده نشد. در

این مفلفه نیز همچون مفلفه شنیداری بهبود یابد. مشاهدات بوه دسوت آموده در    
ها هنگام تمرین مفلفه  طول دوره تقویت حافظه کاری، بیانگر آن بود که آزمودنی

متمایو  بوه    دیداری به واسطه این که روند و پیشرفت کندتری داشوتند، ونودان  
رو، با وجود نظارتی کوه پژوهشوگر بوه هموراه      تمرین در این مفلفه نبودند. از این
ها به ترتیب مشخ  شده اعمال داشتند، اموا   همکاران بر روند تمرین همه مفلفه

هوا تمایو  بوه فعالیوت در مفلفوه       افتواد و آزموودنی   تخطی از این روند اتفا  موی 
هوا در مفلفوه دیوداری     دشوواری کوه آزموودنی   شنیداری داشتند. در نتیجه، درجه 

تور بوود. بنوابراین،     گزارش نمودند، نسبت به ظرفیت حافظه کاری شنیداری بسیار پایین
توان انتظار داشت که روند بهبود عملکرد افراد در مفلفه دیوداری در گوروه آزموایش،     می

  آزمون و پیگیری باشد. بسیار نزدیک به روند گروه شاهد در مراح  پس
های پژوهش حاضر، میانگین حافظوه کواری دیوداری گوروه      بر اساس یافته
داری را نسبت به گروه شواهد نشوان داد، اموا     آزمون تفاوت معنی آزمایش در پس

این تفاوت تا مرحله پیگیری پایدار نماند. نتایج برخی مطالعات حاکی از آن اسوت  
ف دیوداری نسوبت بوه    توری را در تکوالی   ها عملکرد متفاوت و ضعیف که آزمودنی

در تحقیوق خوود کوه     Baddeley(. 10، 20، 27، 37دهنود )  شنیداری نشان می
های بین ظرفیت حافظه دیداری و شنیداری را در حافظه کوتاه مدت موورد   تفاوت

هوا در شورایط    بررسی عرار داد، به این نتیجه دست یافت کوه عملکورد آزموودنی   
و  Klingberg(. در بررسووی 37توور از شورایط شوونیداری اسووت )  دیوداری پووایین 

دار شود، اموا    داری و شونیداری معنوی  همکاران، اگروه نتایج در حافظه کاری دیو 
تور از تکوالیف شونیداری     فضایی ضوعیف  -ها در تکالیف دیداری عملکرد آزمودنی
زاده ملکی و همکاران نیز نتایج مشابهی به  (. در مطالعه حسین10گزارش گردید )

تور از   هوا پوایین   (. ضمن این که میانگین تکالیف دیداری آزموودنی 20دست آمد )
تر  ( پایینP=  010/0داری در تکالیف دیداری ) ی بود، سطح معنیتکالیف شنیدار
 (. 10( گزارش شد )P=  001/0از شنیداری )

آزموون   ها در مراح  پس گیری کرد که اگروه آزمودنی پژوهش نظیفی نتیجه
آزموون در مفلفوه شونیداری حافظوه      و پیگیری عملکرد بهتری را نسبت به پویش 

فضایی حافظه کاری با وجوود ایون کوه     -فه دیداریکاری نشان دادند، اما در مفل
داری بین مرحله  آزمون بود، تفاوت معنی آزمون بهتر از پیش بهبود عملکرد در پس

انود کوه    (. بسیاری از مطالعات نشان داده29آزمون وجود نداشت ) پیگیری و پیش
فضوایی جهوت رمزگردانوی     -ها بیشوتر از مفلفوه دیوداری    در دوران کودکی بچه

کنند و با افزایش سن و در اواخر سنین کوودکی و نوجووانی    عات استفاده میاطال
هوا را   یابد، بیشتر تمای  دارند رمزگردانی ها افزایش می های انتزاعی آن که توانایی

(. در بررسوی حاضور ایون احتموال     37در عالب کالمی و شنیداری انجوام دهنود )  
کالمی غلبوه داشوته اسوت. بوه     رود که رمزگردانی کالمی و شنیداری بر غیر  می

ها انگیزه و تمای  بیشوتری جهوت رمزگردانوی کالموی در      عبارت دیگر، آزمودنی
 مقایسه با غیر کالمی نشان دادند.

: اگروه افزایش نمرات یک آزموون در پوی موداخالت تقوویتی     دور انتقال

بسیار حایز اهمیت است، اما هدف واععی از تقویوت، تغییور نمورات یوک آزموون      
هوای   (. یافتوه 2باشود )  های شناختی افوراد موی   ت، بلکه عابلیت تعمیم توانایینیس

مطالعه حاضر در خصوص تکالیف دیگر مانند حافظه کاری بروزرسانی، حواکی از  
فقدان اثربخشی تقویت حافظه کاری انطباعی با تکالیف فراخنوای سواده بور ایون     

(. نتایج 9، 10، 22مودند )های دیگر نتایج متفاوتی را گزارش ن مفلفه بود. پژوهش
و همکاران حاکی از آن بود که گروه آزموایش در مقایسوه    Klingbergتحقیق 

هوای هووش )آزموون     آزمون عملکورد بهتوری را در آزموون     با گروه شاهد در پس
(، اموا  10( نشان داد )Stroop( و توجه )آزمون Ravenرونده  های پیش ماتریس

باشود.   های تحقیق حاضر موی  ز در راستای یافته( نی38، 39نتایج برخی مطالعات )
Holmes         و همکاران به این نتیجوه رسویدند کوه اگرووه ایون تقویوت بور روی

تکالیف مشابه و نزدیک تأثیر دارد، اما ونین اثری بر روی تکالیف دور و متفواوت  
همچون مقیاس خواندن کلمات و یا مقیاس استدالل ریاضی و یا نمورات هووش   

Wechsler (. نتایج بررسی 38هده نشد )مشاShavelson  و همکاران حاکی از
آن بود که گروه آزمایش بهبود عاب  توجهی نسبت بوه گوروه شواهد در تکوالیف     
مشابه و نزدیک مانند تکلیف فراخنای اعداد )فراخنای ساده( نشان داد؛ در حوالی  

ای هو  داری در تکوالیف فراخنوای پیچیوده و یوا مواتریس      که ونین تفواوت معنوی  
)انتقال دور( مشاهده نشد. در واعع، انتقال تنهوا بوه تکوالیفی     Ravenرونده  پیش

(. 39آموزان در آن زمینه تقویت دریافوت کورده بودنود )    صورت پذیرفت که دانش
که در آن مقواالت   Hulmeو  Melby-Lervagهای فراتحلی   همچنین، یافته

موورد   2011مربوط به تقویت حافظه کاری با تکوالیف فراخنوای سواده توا سوال      
هوای   ها اثور کوتواه مودتی بور انودازه      بررسی عرار گرفت، نشان داد که این تقویت
داشوته   Stroopفضایی و تکوالیف   -حافظه کاری کالمی، حافظه کاری دیداری

اندگاری اثر این سوه تکلیوف در   است؛ در عین حال، شواهد در خصوص حفظ و م
 طول زمان نیز بسیار کم و پایین گزارش شد.

( و 40) Kaneو  Engleاز منظوور نظریووه دو عوواملی کنتوورل شووناختی     
Unsworth  وEngle (42 ،41    ظرفیووت حافظووه کوواری انعکوواس دهنووده ،)

های فوردی   های عاب  ذخیره نیست، بلکه تفاوت های فردی در تعداد گزینه تفاوت
وانایی افراد در کنترل توجه به منظور حفظ اطالعات به طور فعوال و بازیوابی   به ت
های تقویت حافظه کاری انطباعی با تکالیف  ها با سرعت باال اشاره دارد. برنامه آن

( در بهترین وضعیت خود، منعکس Cogmedفراخنای ساده )مانند برنامه سینا و 
عبارت دیگر، ظرفیوت ذخیوره تعوداد     کننده انباره حافظه کوتاه مدت هستند یا به

هوا   رو، تقویت فشرده حاص  از این برناموه  (. از این5دهند ) ها را افزایش می گزینه
گردد  تنها منجر به انتقال اثر تقویت به تکالیف ساده و مشابه با برنامه تقویتی می

د ان (. در خصوص انتقال اثر آموزش به تکالیف دیگر، پژوهشگران عنوان کرده40)
که انتقال تا حدود زیادی به سطح شباهت بین برنامه آموزشی و تکوالیف انتقوال   

(. به عنوان نمونوه، بوین بروزرسوانی حافظوه کواری و ظرفیوت       43بستگی دارد )
حافظه کاری تفاوت ماهیتی عاب  توجهی وجود دارد. ظرفیوت حافظوه کواری بوه     
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کنود، اموا    یکواری ذهنوی اطالعوات اشواره مو      توانایی جهوت نگهوداری و دسوت   
بروزرسانی توانایی در رمزگردانی اطالعات ورودی و جوایگزینی آن بوا اطالعوات    

تور ایون کوه مفهووم      (. نکته مهم35دهد ) نامرتبط با تکلیف را مورد توجه عرار می
دهد  ظرفیت حافظه کاری و بروزرسانی در شرایطی همووشانی باالیی را نشان می

کواری باشود    و نیازمنود بروزرسوانی و دسوت    که پای تکالیف پیچیده به میان آید
(؛ در حالی که در مطالعه حاضور، تکوالیف موورد اسوتفاده در برناموه تقویوت       35)

ظرفیت حافظه کاری جهوت آمووزش، تکوالیف فراخنوای سواده بوود و بیشوترین        
توان داشت، انتقال به تکالیف فراخنای ساده و مشوابه بوا تکلیوف     انتظاری که می
 شد.با مورد آموزش می

هوا و   نتایج پژوهش حاضور نشوان داد کوه همگوام و در توافوق بوا بررسوی       
های داخلی، نتایج تقویت ظرفیت حافظه کاری  تحقیقات خارجی و بر خالف یافته

با تکالیف فراخنای ساده در ارتباط بوا انتقوال نزدیوک و دور، آمیختوه اسوت؛ بوه       
ظوه کواری، تفواوت    ای که در انتقال نزدیک و در بعود کالموی ظرفیوت حاف    گونه
داری در عملکرد دو گروه آزمایش و شاهد وجود داشت، اما ونین تفاوتی در  معنی

عملکرد مربوط به ظرفیت حافظه کاری دیداری مشاهده نشد. همچنین، در زمینه 
 انتقال دور، آموزش ظرفیت حافظه کاری انطباعی اثربخش نبود.

هوای   به کارگیری آزموون عدم استفاده از گروه شاهد فعال و همچنین، عدم 

شناختی پوژوهش   های روش ای واحد، از محدودیت متعدد به منظور سنجش سازه

نمایود. از   ها را تهدید می گردد که روایی درونی و بیرونی یافته حاضر محسوب می

گردد در مطالعات آینده به منظور پیشوگیری از معایوب گوروه     رو، پیشنهاد می این

گروه شاهد فعال استفاده شود. در تحقیق حاضر جهوت  (، از 2شاهد بدون تماس )

و  Miyakeگونوه کوه    سنجش هور متغیور، از یوک تکلیوف اسوتفاه شود. هموان       

Friedman  دار و خطووای  پیشوونهاد کردنوود، بووه منظووور کوواهش خطووای نظووام

توان از رویکرد متغیور مکنوون اسوتفاده     گیری و افزایش خلوص تکلیف، می اندازه

به جای استفاده از یک تکلیف جهت سنجش یک سوازه، از   نمود. در این رویکرد،

 (.44شود ) وندین تکلیف به منظور سنجش یک سازه واحد استفاده می
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Near and Far Transfers in the Training of Working Memory Capacity through 
Simple Span Tasks 

 
Amir Hamzeh Khorasani1, Maria E. Aguilar-Vafaie2, Vahid Nejati3, Hamid Reza Hassan-Abadi4 

 

Abstract 
Aim and Background: Due to the central role of working memory in general cognition, in recent years, programs 
for enhancing working memory capacity are of high interest for researchers from different areas in psychology. The 
purpose of the present research was to study the effects of enhancing working memory capacity using simple span 
tasks on near and far transfers in male adolescents with low working memory capacity. 
Methods and Materials: 30 adolescents from high schools in Damghan City, Iran, who had low working memory 
capacity were voluntarily chosen and randomly assigned to the experimental and control groups. Participants in the 
experimental group received training in simple span working memory tasks in 20 sessions. Tasks used for pre- and 
post-tests and follow-up assessments included the Wechsler numeral auditory and visual working memory span tasks 
and the N-back working memory updating task. 

Findings: Working memory training using simple span tasks led to improvement of auditory working memory  
(P < 0.001); however, it did not improve visual working memory (P = 0.085) nor updating (P = 0.128). 

Conclusions: This research provided evidence for near transfer in some tasks when simple span tasks are used for 
training; however, no significant effect was obtained in far transfer tasks. 
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