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یادگیري بر حافظه آشـکار و   هايهدف از این تحقیق بررسی اثر توجه، سطوح پردازش و سبک

شجوي مقطع کارشناسـی دانشـکده فنـی و مهندسـی و علـوم      دان 200به این منظور . ناآشکار بود

بـا روش نمونـه گیـري تصـادفی بـر اسـاس لیسـت اسـامی          انی دانشگاه پیام نـور مرکـز اهـواز   انس

لعـه تجربـی بـه روش طـرح     این پژوهش نـوعی مطا . گرایش انتخاب شدند/ دانشجویان هر رشته

در مرحلـه اول  . ادي اجـرا شـد  انفـر  که اجراي آن طی چهـار مرحلـه بـه صـورت    . بودمربع بودن 

در مرحلـه  . یادگیري به چهار گـروه تقسـیم شـدند    هايها با استفاده از پرسشنامه سبکآزمودنی

واژه پربسامد نشان داده شـد و سـپس در مرحلـه سـوم گـروه       20دوم، برنامه رایانه اي مشتمل بر 

معنـایی، آزمـون    در شـرایط توجـه متمرکـز یـا تقسـیم شـده و پـردازش سـطحی یـا          هاآزمودنی

بازشناسی براي سنجش حافظه آشکار انجام شد و در مرحله چهـارم نیـز آزمـون تکمیـل کـردن      
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: بدست آمده نشـان داد کـه   نتایج. ریشه کلمات براي سنجش حافظه ناآشکار را تکمیل نمودند

باالترین عملکـرد حافظـه آشـکار مربـوط بـه توجـه متمرکـز درسـطح پـردازش معنـایی سـبک            

اگرا است و کمترین عملکرد حافظـۀ آشـکار در گـروه توجـه تقسـیم شـده درسـطح        یادگیري و

برخالف حافظـۀ آشـکار، عملکـرد حافظـۀ     . پردازش سطحی سبک یادگیري انطباق یابنده است

باشد مختلف متفاوت می هاينپذیرفته است و در سبک تأثیرناآشکار از توجه و سطوح پردازش 

ار در شـرایط توجـه تقسـیم شـده و پـردازش سـطحی بـه        و این در حالی است کـه حافظـۀ آشـک   

  .رسدمیکمترین میزان 

.یادگیري، حافظه آشکار، حافظه ناآشکار هايتوجه، سطوح پردازش، سبک:واژگان کلیدي

  مقدمه

هاي حافظه، تقسیم آن به حافظـه آشـکار  یکی از دسته بندي
1
و ناآشـکار  

2
گـاهی اوقـات   . اسـت  

اطالعات را به صورت ارادي
3

و با قصد و نیت قبلی رمزگردانی
4

سـپریم و    مـی کـرده بـه حافظـه    

در حالـت اول بـا حافظـه آشـکار و در     . دهـیم   میمواقعی دیگر بدون قصد قبلی این کار را انجام 

آیزنگ و کین(حالت دوم با حافظه ناآشکار سروکار داریم 
5

 ،2005.(  

اط با تعلقات زمانی و مکـانی  در حافظه ناآشکار، اطالعات ذخیره شده بدون آگاهی و ارتب

گیرد که فـرد اطالعـات     میشود یعنی تبیین اطالعات بر این مبنا صورت   میگذشته آن یادآوري 

داند بدون آنکه لزوماً به یاد آورد چطور و درکجا ایـن اطالعـات را بدسـت آورده اسـت،       میرا 

مـایز،  (آورد   مـی را به یـاد  درحالی که در حافظه آشکار فرد به طور آگاهانه تجربه شخصی خود 

گودینگ و ایجک
6

  ). 2005، آیزنگ و کین، 1997، 

                                                
1. explicit memory
2. implicit memory
3. intentional
4. encoding
5. Eysenck, & Keane
6. Mayes, Gooding & Eijk
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گراف و شاختر
1

هاي گویند که، شاخصدر تمیز بین حافظه آشکار و ناآشکار می) 1985(

ــادآوري آزاد   ــد ی ــه مانن ــبی حافظ نس
2

ــانه دار  ــادآوري نش ، ی
3
ــی  و بازشناس

4
ــتفاده از  )  ــامل اس ش

طالعات تجارب خاص اسـت، بـه همـین دلیـل تحـت عنـوان       دستورهاي مستقیم، جهت بازیابی ا

گردد، لذا عملکرد در یک تکلیف نیازبه یادآوري آگاهانه تجارب قبلـی    میحافظه آشکار تلقی 

یابـد، حافظـه     مـی دارد ولیکن وقتی که عملکرد در یک تکلیف با عدم حضور یادآوري تسـهیل  

  .گردد  میناآشکار پدیدار 

کریک و الکهارت
5

چهارچوبی گسترده براي حافظه پیشنهاد کردند و آنها فـرض   )1972(

کند چه اطالعاتی از   میکنند که فرآیندهاي توجهی و ادراکی زمان یادگیري است که تعیین   می

کریـک و الکهـارت کـه بـر اسـاس آن       هـاي در یکـی از پـژوهش  . حافظه بلندمدت ذخیره شود

گیـرد، در اولـین مرحلـه،      میصورت ادراك یک محرك در سطوح مختلف پردازش اطالعات 

شود، درحالی که در مراحل   میها، خصوصیات فیزیکی و حسی ادراك محرك از جنبه ویژگی

بـه عبـارت دیگـر، دیـدگاه سـطوح پـردازش      . شود  میبعدي، ادراك در سطوح عمیق تر انجام 
6
 

بـه ایـن   . دهـد   یمـ مختلف، بر نحوه پردازش اطالعات قـرار   هايتکیه اصلی خود را به جاي نظام

رمزگردانـی سـطحی  (سـطحی و ادراکـی    هايصورت که در مرحله اول اطالعات با ویژگی
7

و ) 

رمزگردانـی عمیـق  (شـود    مـی معنایی و عمیق تر در حافظه ثبـت   هايدر مرحله دوم، با ویژگی
8

 (

گــراف و مانــدلر ). 1996کریــک و الکهــارت،  (
9

ــکی و مــک    1984( ــه نقــل از سزیمنس ، ب

ر پژوهش خـود دریافتنـد کـه هرچـه در مراحـلِ مطالعـه از بسـط معنـایی بیشـتري          د) 1996لئود،

                                                
1. Graft & shacter
2. free recal
3. cued recal
4. recognition
5. Graik & luckhart
6. levels of processing
7. shallow encoding
8. deep encoding
9. Graf & Mandler
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یابـد، ولـی عملکـرد آزمـون حافظـۀ      استفاده شود، عملکرد آزمون حافظه آشکاربیشتر ارتقـا مـی  

  . یابدناآشکار به موازات آن بهبود نمی

توجـه . در حافظه، میزان توجه یادگیرنـدگان اسـت   مؤثراز دیگر عوامل 
1
موضـوع  همـواره   

توان به طور ارادي و بـا اختیـار   توجه را می. شناسان بوده استبرجسته و بحث انگیزي براي روان

اما نه به این سادگی که هر چیـز در اختیـار و کنتـرل    . به موضوعی معطوف و یا از آن سلب کرد

تالش کردن براي حفـظ توجـه خـاص بـه عوامـل بسـیاري نظیـر عالقمنـدي بـه آن،          . قرار گیرد

منگال(گیزش، تمرین براي حفظ تمرکز و مدیریت توجه بستگی دارد ان
2

 ،2002.(  

توجه را عمدتاً بـه دو نـوع توجـه متمرکـز    
3

و توجـه تقسـیم شـده    
4

طبقـه بنـدي   ) پراکنـده (

توجه متمرکز را با ارائه دو یا چند محرك همزمان که فرد بایـد فقـط بـه یکـی از آنهـا      . کنندمی

ثر ؤتوان فهمید که چگونه افراد به طور مـ با مطالعه توجه متمرکز می. کنندپاسخ دهد، مطالعه می

توجـه و   فراینـد توان با دهند و نیز میها مورد توجه قرار مییک محرك را از میان سایر محرك

همچنـین مطالعـه توجـه تقسـیم شـده      . توجـه نشـده آشـنا شـد     هـاي نحوه نادیده گرفتن محـرك 

سـازد  براي توجه به چند محرك همزمـان را آشـکار مـی    ظرفیت پردازش انسان هايمحدودیت

شود که توجه متمرکز، موجب ارتقـاي رمـز   جدید ادعا می هايدر نظریه). 1383کرمی نوري، (

بنتن(شود گردانی اطالعات در حافظه می
5

و مولیگان و استون 1994، 
6

از سـوي دیگـر   ). 1999، 

مولیگـان،  (دهـد  فظه آشـکار را کـاهش مـی   توجه تقسیم شده در هنگام رمزگردانی، عملکرد حا

2003 .(  

ترویر و کریک
7

. انـد توجه تقسیم شده را بـر حافظـه واژگـان بررسـی کـرده      تأثیر) 2000(

نتایج نشان داد که توجه تقسیم شده در مقایسه با توجه متمرکز در مرحله رمزگردانی یـا بازیـابی   

                                                
1. attention
2. Mangal
3. focused attention
4. Divided attention
5. Bentin
6. Mulligan & Stone
7. Troyer & Craik
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همچنین سزیمنسکی و مک لئـود . شودمیدر تمام تکلیف منجر  هابه کاهش عملکرد آزمودنی
1

به این نتیجه دست یافتند که دستکاري کـردن ) 1996(
2
توانـد در رمزگردانـی حافظـه    توجـه مـی   

ایـن محققـان یـادآوري    . حافظـه ناآشـکار بـی اثـر اسـت      هـاي آشکار اثر بگذارد، اما بر آزمـون 

وجـب آسـیب دیـدن    کنند که تقسیم توجه یا انحراف توجـه از موضـوعات مـورد مطالعـه، م    می

 هـاي گردد، درحالی که بـر آزمـون  میحافظه آشکار  هايها در آزمونعملکرد حافظه آزمودنی

مک دونالد(مخرب ندارد  تأثیرحافظه ناآشکار 
3

، همبروك و گی1998و مک لئود،  
4

 ،2003 .(

عـادي  ي توجه متمرکز و تقسیم شده دانش آمـوزان نارسـا خـوان و    هافراینددر ایران در بررسی 

تر از رمزگردانی کالمی اسـت و بـه یـادآوري بهتـري     مؤثرنتایج نشان داد که رمزگردانی عملی 

آن بـر رمـز    تـأثیر شـود و  مـی همچنین توجه متمرکز به بهبود عملکـرد حافظـه منجـر    . انجامدمی

جعفریان نمینی، کرمی نـوري و یوسـفی لویـه،    (گردانی عملی بیشتر از رمزگردانی کالمی است 

1381.(  

پارکین، رید و روسو
5

نشان دادند که بازشناسی در شرایط توجه تقسیم شـده بسـیار   )1990(

در حالی که در آزمون تکمیل کلمات ناقص، بـین توجـه   . ضعیف تر از شرایط توجه کامل است

کنند که حافظه ناآشکار با این نتایج پیشنهاد می. تقسیم شده و توجه کامل تفاوتی وجود نداشت

بنـابراین بـه نظـر    . دیت توجه به هنگام مطالعه کلمات، عملکرد مطلوبی داشته اسـت وجود محدو

  . باشدرسد که اثر توجه تقسیم شده بر حافظه ناآشکار همانند اثر آن بر حافظه آشکار نمیمی

عالوه بر سطوح پردازش و توجه، سبک یادگیري
6
عامل دیگري اسـت کـه در آمـوزش و     

تـوان آنهـا را بـه سـه     یادگیري داراي انواع گوناگون است و مـی  يهاروش. دارد تأثیریادگیري 

 هـاي روش. فیزیولوژیـک  هـاي عاطفی و روش هايهاي شناختی، روشروش. گروه تقسیم کرد

                                                
1. Szymanski & MacLeod
2. manipulation
3. MacDonald
4. Hembrooke & Gay 
5. Parkin, Reid & Russo
6. learning style
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کنـد، اطالعـات را بـه    یادگیري شناختی عبارتند از طریقی که شخص موضوعات را ادراك مـی 

). 1384خاکسـار بلـداجی،   (کنـد  مسائل را حـل مـی  اندیشد و میسپارد، درباره مطالب میخاطر 

وابسته بـه زمینـه   هايبسیار متنوع اند و مهمترین آنها عبارتند از روش هااین روش
1
و ناوابسـته بـه    

زمینه
2

ولفولک(
3

تکانشـی  هاي، روش)1995، 
4
و تـاملی  

5
بـاچلر و اسـنومن  (

6
، بـه نقـل از   1994، 

یادگیري همگرا هاي، روش)1384سیف، 
7

واگرا، 
8

، جذب کننده
9

و انطبـاق یابنـده   
10

کلـب (
11

 ،

1985    .(  

گیرد که هر مرحلـه  میکلب معتقد است یادگیري در یک چرخۀ چهار مرحله اي صورت 

) 2، )شـیوه یـادگیري تجربـه عینـی    (تجربـه عینـی و فـوري    ) 1. معرف یک شیوه یادگیري است

تـدوین فرضـیه یـا نظریـه     ) 3، )املیشیوه یادگیري مشاهده ت(مشاهده و تفکر در مورد آن تجربه 

شـیوه  (آزمون فرضیه در موقعیت عملـی  ) 4شیوه یادگیري مفهوم سازي انتزاعی و (در مورد آن 

ــال  ــگري فع ــادگیري آزمایش ــتیدو ) (ی ــدو و پالس متالی
12

ــولز). 2008،  ن
13

ــیح داد، ) 2005( توض

پـردازد  مـی بـه تفکـر    ، بعـد دربـاره آن عمـل   )تجربه عینـی (دهد مییادگیرنده ابتدا عملی انجام «

و سـرانجام دربـاره آن بـه    ) مفهـوم سـازي انتزاعـی   (سازد می، به دنبال آن نظریه )مشاهده تاملی(

.»)آزمایشگري فعال(پردازد میانجام آزمایش 

بعد نخست شامل شـیوه  . دو بعد و چهار شیوه یادگیري را معرفی نموده است) 1985(کلب 

ــو   ــل مفه ــی در مقاب ــه عین ــادگیري تجرب ــادگیري   ی ــد دوم شــامل شــیوه ی م ســازي انتزاعــی و بع

                                                
1. field dependence
2. field independence
3. Woolfolk
4. impulsive
5. reflective
6. Bichler & Snowman
7. convergent
8. divergent
9. assimilate
10. accommodate
11. kolb
12. Metallidou & Plastidou
13. Knowies
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یادگیري چهـار   هاياز ترکیب دو به دوي شیوه. آزمایشگري فعال در مقابل مشاهده تاملی است

  :آیند که عبارتند ازمیروش یادگیري به وجود 

 هـا و اندیشـه  هـا گیرند در کاربرد عملی نظریهمیافرادي که از روش یادگیري همگرا بهره 

حل مسائل توانـایی بـاالیی دارنـد، از اسـتدالل قیاسـی بهـره مندنـد و بـه روابـط اجتمـاعی           براي 

دیـدي  . دهنـد مـی شخصی کـار بـا اشـیا را بـه کـار بـا افـراد تـرجیح          هاياند، در فعالیتعالقهبی

فنون تخصصی مانند مهندسی و طراحی داراي عملکرد مطلـوب   هاينگر دارند و در حیطهجزئی

ي نـوع دوسـت هسـتند، بـه     هايگیرند که انسانمییادگیري واگرا را افرادي بهره روش .. هستند

آنهـا  . هنري و فرهنگی بیشتر تمایل دارند و توانایی خالقیت و نوآوري آنها زیاد اسـت  هايرشته

 هـاي بینند و رویکردشان نسبت بـه موقعیـت  میعینی را از زوایاي مختلف  هايیادگیري موقعیت

آرتورز(است تا عمل کردن مشاهده شده 
1

 ،2007.(  

روش یادگیري جذب کننده را افرادي دارند کـه در کسـب و درك اطالعـات گسـترده و     

بـه مفـاهیم انتزاعـی عالقمندنـد و از     . تبدیل آن به صورت خالصه، دقیـق و منطقـی توانـا هسـتند    

از اطالعات و تبیـین   برند، قادر به درك باالییمیاستدالل استقرایی و ساختار سازي نظریه بهره 

لوو(آن در چهارچوب نظري منسجم هستند 
2

 ،2004 .(  

آموزنـد و از  مـی روش یادگیري انطباق یابنده را افـرادي دارنـد کـه از تجـارب دسـته اول      

این افـراد بیشـتر از   . برند و خطرپذیرندمیاجراي نقشه و درگیر شدن با اعمال چالش انگیز لذت 

بـه آسـانی از عهـده    . دهنـد مـی بپردازنـد امـور محسـوس را تـرجیح     منطقـی   هـاي آنکه به تحلیل

کلب (کنند میآیند و به سرعت خود را با شرایط جدید سازگار میتقاضاهاي محیطی خاص بر 

  ). 2005و کلب، 

کیز
3

یـادگیري کلـب    هـاي نشان داده است که بین زنان و مـردان از لحـاظ سـبک   ) 2005(

جربۀ عینی تمایل دارند درحالی که زنان عمومـاً تـاملی تـر عمـل     تفاوت دارند و مردان بیشتر بر ت

                                                
1. Arthurs
2. Loo
3. Kayes
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هدفیلد. کنندمی
1

یادگیري را مورد بررسـی قـرار داد و بـه     هايرابطۀ بین هوش و سبک) 2006(

هاي یادگیري همگرا و واگرا بـه ترتیـب بـا اسـتدالل کالمـی و      این نتیجه رسیده است که سبک

توانند از طریـق آمـوزش   میکند که معلمان میمچنین بیان وي ه. غیرکالمی قوي تر رابطه دارند

 هـاي تفکر و یادگیري بـه دانـش آمـوزان خـود کمـک کننـد تـا سـبک         هايراهبردها و مهارت

ي نشـان داده کـه سـبک یـادگیري شـهودي      هـاي پـژوهش . تر را در یادگیري اتخاذ نمایندموفق

خالقیـت و حافظـه دانشـجویان رابطـه     ملی متناظر با سبک یادگیري واگراي کلـب اسـت و بـا    أت

برتن و واالسون(مثبتی دارد 
2

  ). 1385و دشتی،  1385، میناکاري، 2004، 

هیکسون و بالتیمور
3

همگـرا و واگـرا و    هـاي معتقدند که ارتباط قـوي میـان روش  ) 1996(

کـه   مردان بیشتر به تجربه عینی تمایل دارنـد درحـالی  . استدالل کالمی و غیر کالمی وجود دارد

  . کنندمیملی تر عمل أزنان معموالً ت

سبک یادگیري اساساً معرف شـیوة معـین و ممیـز رفتـار یادگیرنـده در موقعیـت یـادگیري        

این اصطالح به منظور نشـان دادن عـادات نسـبتاً ثابـت بـراي پـردازش اطالعـات بـه مثابـه          . است

یـادگیري   هـاي سبک). 1385میناکاري، (استفاده از صفات شخصیتی براي شخصیت افراد است 

برند تا به یادگیري آنـان  میو رفتارهایی اشاره دارند که افراد آنها را به کار  هابه باورها، رجحان

  ).1384خاکسار بلداجی، (در یک موقعیت معین کمک کند 

  لهأبیان مس

یـادگیري   هـاي در مطالعاتی که تاکنون انجام شده، نقش عوامل توجه، سطوح پردازش و سـبک 

 تـأثیر ه طور جداگانه بر عملکرد حافظه و یادگیري بررسـی و مطالعـه شـده اسـت، امـا تـاکنون       ب

ارزش کـاربردي  . ترکیبی و همزمان این سه عامل بر حافظه آشکار و ناآشکار مطالعه نشده است

پژوهش حاضر در این است که تقریبـاً در هـر کـالس، دانـش آمـوزان یـا دانشـجویانی        ) عملی(

                                                
1. Had field
2. Braten & Olaussen
3. Hickson & Baltimore
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گیرند، آیا بـا کشـاندن   میتوجه متمرکزي به درس نداشته و چیز زیادي نیز یاد نوجود دارند که 

تـوان  مـی توجه آنها به موضوع درس و درگیر نمودن ذهن آنان با پـردازش عمیـق تـر و معنـایی     

یادگیري را کـه   مؤثرهايتوان سبکمیتر، پایدارتر و آسانتري را ارائه نمود؟ آیا مؤثرآموزشی 

  دانش آموزان و دانشجویان است به آنان آموخت؟  هايع درس و ویژگیمتناسب با موضو

  اهداف تحقیق

سطحی (، سطوح پردازش )متمرکز و تقسیم شده(توجه  تأثیرهدف از انجام این پژوهش بررسی 

دانشجویان بر حافظـه  ) واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده(و سبک یادگیري ) و معنایی

  . باشدمی) تکمیل کلمات ناقص(و ناآشکار ) ا سرنخیادآوري ب(آشکار 

  جامعه و نمونه آماري

فنـی و مهندسـی و    هـاي جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان مقطـع کارشناسـی دانشـکده   

دانشـجو از ایـن دو    200باشـد و نمونـه مشـتمل بـر     مـی علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز 

بیشـتر افـراد   . پسر بودند%) 40(نفر  80دختر و  هااز آزمودنی%) 60( نفر 120. باشدمیدانشکده 

از % 65فنـی و مهندسـی و    هـاي از دانشجویان رشته% 35سال داشتند و  35تا  18نمونه سنی بین 

علوم انسانی بودند که با روش نمونه گیري تصادفی بر اساس لیست اسـامی   هايدانشجویان رشته

از دانشجویان با تعیین وقت قبلی براي شرکت در . گرایش انتخاب شده اند /دانشجویان هر رشته

  .پژوهش دعوت شد

  روش

این پژوهش نوعی مطالعه تجربی به روش طرح مربع یودن
1
بـود کـه اجـراي آزمـایش طـی سـه        

خواسـته شـد بـه پرسشـنامه      هـا در مرحلـه اول از آزمـودنی  . مرحله به صورت انفرادي اجـرا شـد  

همگـرا،   هـاي سـبک (ري پاسخ دهند و سپس شرکت کنندگان در چهار گـروه  یادگی هايسبک

                                                
1. Youden
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دسته بندي شدند و هر دسته بطور تصادفی بـه چهـار گـروه    ) واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده

ي فراگیري، در مرحله دوم پژوهش یا مرحله. تقسیم شد که تعداد دانشجویان هر گروه برابر بود

واژه  20اي مشـتمل بـر   بدون هیچ توضـیحی برنامـه رایانـه   ) ش سطحیپرداز(به گروه اول و دوم 

همان واژگان بـا ایـن توضـیح    ) پردازش معنایی(پربسامد نشان داده شد و به گروه سوم و چهارم 

  . که واژگان را با توجه به معنایی که دارند به خاطر بسپارند، نشان داده شد

 داده هـا جش حافظه آشکار به آزمـودنی در مرحله سوم پژوهش، آزمون بازشناسی براي سن

گروه اول پردازش سطحی بایـد بـا توجـه متمرکـز تصـمیم      هايشد، بدین صورت که آزمودنی

گرفتند که آیا واژگان را در مرحله فراگیري دیده اند یا خیر و گـروه دوم پـردازش سـطحی    می

کننـد یعنـی   مـی بـه صـورت معکـوس شـمارش      30تـا   1این تکلیـف را در ضـمن اینکـه اعـداد     

  . دادندبازشناسی یا حافظه آشکار در شرایط توجه تقسیم شده انجام می

در مرحله چهـارم پـژوهش، آزمـون تکمیـل کـردن ریشـه کلمـات بـراي سـنجش حافظـه           

ي سه حرفی واژگان به همراه ریشه سه بدین صورت که ریشه. ها گرفته شدناآشکار از آزمودنی

در مرحله فراگیري مشاهده نکرده بودند، به آنهـا ارائـه    هانهایی که آزمودنی اصل آحرفی واژه

گروه سوم پردازش عمقی باید با توجـه متمرکـز ریشـه ي نـاقص را بـا اولـین        هايآزمودنی. شد

کردند و گروه چهـارم پـردازش عمقـی، تکلیـف را       میرسید، کامل   میی که به ذهنشان هایواژه

جمـع آوري   هـاي داده. دادنـد   میتقسیم شده انجام  همراه با شمارش معکوس یعنی شرایط توجه

  . مورد بررسی قرار گرفتند 17ورژن SPSSشده با روش آماري تحلیل واریانس و با نرم افزار 

  ابزار تحقیق

 1970یادگیري توسط کلب و فرایر در سال  هايپرسشنامه سبک: یادگیري هايپرسشنامه سبک

بـه فارسـی   ) 1377(مـاده دارد توسـط حسـینی لرگـانی      12ساخته شده است، این پرسشـنامه کـه   

تـا   76/0ري برگردانده و روایی آن تایید شده است و همچنـین پایـایی هـر چهـار مقیـاس یـادگی      

  .گزارش شده است 82/0
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اي طراحـی شـد،   براي انجام این پژوهش یک برنامه رایانه: اي واژگان پربسامدبرنامه رایانه

. اسـتخراج شـد  ) 1387(و زارع ) 1383(د بـر اسـاس پـژوهش عاصـی     به این منظور لغات پربسام

باشد که شامل واژگانی است که در زبان فارسی بسیار مورد اسـتفاده  میواژه  20تعداد اسالیدها 

اسالیدها به صورت دیداري با فاصله زمانی هر دو ثانیه یک واژه بر صفحه رایانه . گیرندمیقرار 

  .شدمینمایش داده هابراي آزمودنی

بـه کـار    هـا آزمون تکمیل کردن ریشه کلمات، براي سنجش حافظه ناآشـکار از آزمـودنی  

شد که ریشـه کلمـات را بـا اولـین واژه مناسـبی کـه بـه ذهنشـان           میرفت و از آزمودنی خواسته 

  .رسد، کامل نمایند  می

ودنی بایـد  گیرد و آزم  میآزمون بازشناسی، براي سنجش حافظه آشکار مورد استفاده قرار 

شود را قبالً مطالعه کـرده اسـت     میتصمیم بگیرد که آیا واژه یا تصویري که درحال حاضر ارائه 

  .یا خیر

  هایافته

پژوهش در دو بخش بررسی عملکرد حافظه آشکار، بررسی عملکرد حافظـه ناآشـکار    هايیافته

  . و مقایسه عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار ارائه شده است

  سی عملکرد حافظه آشکاربرر -الف

شـود، بـر اسـاس میـانگین لغـات بازشناسـی شـده، بـاالترین         میمشاهده  1همچنان که در جدول 

شـانزدهم،   هـاي عملکرد حافظه آشکار مربوط به گروه هشتم است و پس از آن به ترتیب گـروه 

شـدن تفـاوت   براي روشن ). 1نمودار (دوازدهم، پانزدهم، دهم، ششم، چهارم و هفتم قرار دارند 

مبـانی نتـایج    2جـدول  . با استفاده از تحلیل واریانس بررسی بیشتري به عمل آمد هاآماري گروه

  . دهدمیتحلیل واریانس را نشان 
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  )n= 200( در حافظه آشکار در مراحل دوم و سوم پژوهش هاتوصیفی گروه هايشاخص. 1جدول 

  انحراف معیار  انگینمی  توجه  سطوح پردازش  یادگیري هايسبک  هاگروه

  664/1  538/11  تقسیم شده  سطحی  همگرا  اول

  443/1  583/12  متمرکز  سطحیهمگرا  دوم

  729/1  583/12  تقسیم شده  معناییهمگرا  سوم

  143/1  153/13  متمرکز  معناییهمگرا  چهارم

  391/2  916/10  تقسیم شده  سطحی  واگرا  پنجم

  087/2  230/13  متمرکز  سطحیواگرا  ششم

  846/1  076/13  تقسیم شده  معناییواگرا  هفتم

  852/0  00/14  متمرکز  معناییواگرا  هشتم

  959/1  250/11  تقسیم شده  سطحی  جذب کننده  نهم

  786/1  230/13  متمرکز  سطحیجذب کننده  دهم

  037/1  923/12  تقسیم شده  معناییجذب کننده  یازدهم

  240/1  583/13  متمرکز  معناییجذب کننده  دوازدهم

  519/1  153/10  تقسیم شده  سطحی  انطباق یابنده  دهمسیز

  946/1  833/11  متمرکز  سطحیانطباق یابنده  چهاردهم

  778/0  330/13  تقسیم شده  معناییانطباق یابنده  پانزدهم

  165/1  769/13  متمرکز  معناییانطباق یابنده  شانزدهم

  

16.0015.0014.0013.0012.0011.0010.009.008.007.006.005.004.003.002.001.00
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Estimated Marginal Means of explicit memory

  

آزمایش ايهمیانگین یاددآوري کلمات در  حافظه آشکار گروه. 1نمودار 
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  در حافظه آشکار) MANOVA( خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس چند عاملی . 2جدول 

  متغیر

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات

  نسبت

F  

سطح 

  داريمعنی

  000/0  097/28  019/72  1  019/72  اثر توجه

  000/0  56/41  517/106  1  517/106  اثر پردازش

  307/0  211/1  105/3  3  315/9  اثر سبک یادگیري

  015/0  971/5  304/15  1  304/15  پردازش*اثر تعاملی توجه

  622/0  591/0  514/1  3  541/4  سبک یادگیري* اثر تعاملی توجه 

  033/0  971/2  615/7  3  844/22  سبک یادگیري* اثر تعاملی پردازش 

  -  -  563/2  184  635/471  خطا

  -  -  -  200  00/32331  کل

شود، اثر اصلی عوامل توجه و پـردازش و اثـر تعـاملی    میمشاهده  2جدول  همانطور که در

سبک یادگیري بر حافظۀ آشکار از نظر آماري معنی دار بود، ولـی   -پردازش و پردازش–توجه 

نتیجه بدست آمـده  . سبک یادگیري معنی دار نبود -اثر اصلی سبک یادگیري و اثر تعاملی توجه

. دارند تأثیرازش بر حافظۀ آشکار این است که عوامل توجه و پرد

  بررسی عملکرد حافظه ناآشکار -ب

شود، باالترین عملکـرد حافظـه ناآشـکار مربـوط بـه گـروه       میمشاهده  3همچنان که در جدول 

نهم، سـوم، هفـتم، دهـم، دوازدهـم، پـنجم و اول       هايپانزدهم است و پس از آن به ترتیب گروه

بـا اسـتفاده از تحلیـل واریـانس      هـا ن شدن تفاوت آماري گروهبراي روش). 2نمودار (قرار دارند 

  . باشدمبانی نتایج تحلیل واریانس می 4جدول . بررسی بیشتري به عمل آمد
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  )n= 200(در حافظه ناآشکار در مراحل دوم و سوم پژوهش هاتوصیفی گروه هايشاخص. 3جدول 

  انحراف معیار  میانگین  توجه  سطوح پردازش  یادگیري هايسبک  هاگروه

  626/2  692/10  تقسیم شده  سطحی  همگرا  اول

  663/3  166/8  متمرکز  سطحیهمگرا  دوم

  763/2  000/11  تقسیم شده  معناییهمگرا  سوم

  484/3  153/10  متمرکز  معناییهمگرا  چهارم

  622/2  833/9  تقسیم شده  سطحی  واگرا  پنجم

  939/2  153/10  متمرکز  سطحیواگرا  ششم

  326/2  923/10  تقسیم شده  معناییواگرا  هفتم

  143/3  333/10  متمرکز  معناییواگرا  هشتم

  405/2  166/11  تقسیم شده  سطحی  جذب کننده  نهم

  320/1  923/10  متمرکز  سطحیجذب کننده  دهم

  875/2  461/10  تقسیم شده  معناییجذب کننده  یازدهم

  950/3  833/9  متمرکز  معناییجذب کننده  دوازدهم

  894/1  615/8  تقسیم شده  سطحی  باق یابندهانط  سیزدهم

  274/2  416/9  متمرکز  سطحیانطباق یابنده  چهاردهم

  276/2  50/11  تقسیم شده  معناییانطباق یابنده  پانزدهم

  724/2  384/10  متمرکز  معناییانطباق یابنده  شانزدهم

  ناآشکار در حافظه) MANOVA( خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس چند عاملی . 4جدول 

  متغیر
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات

  نسبت

F  

سطح 

  داريمعنی

  126/0  364/2  173/18  1  173/18  اثر توجه

  075/0  206/3  652/24  1  652/24  اثر پردازش

  648/0  551/0  239/4  3  716/12  اثر سبک یادگیري

  626/0  328/0  831/1  1  831/1  پردازش*اثر تعاملی توجه

  455/0  876/0  734/6  3  203/20  سبک یادگیري* عاملی توجه اثر ت

  078/0  305/2  722/17  3  165/53  سبک یادگیري* اثر تعاملی پردازش 

  -  -  688/7  184  605/1414  خطا

  -  -  -  200  00/22475  کل
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دهـد، هیچکـدام از آثـار اصـلی عوامـل پـردازش، توجـه و        مینشان  4همانطور که جدول 

. ین آثار تعاملی این عوامل بر حافظه ناآشکار از نظر آماري معنادار نبـود سبک یادگیري و همچن

نتیجه آنکه تغییر در عملکرد حافظه ناآَشکار به عوامل پردازش، توجه و سبک یادگیري بسـتگی  

  . نداشته است

16.0015.0014.0013.0012.0011.0010.009.008.007.006.005.004.003.002.001.00
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Estimated Marginal Means of implicit memory

  

  آزمایش هايحافظه ناآشکار گروهمیانگین تکمیل کلمات در . 2ودار نم

  شکار و ناآشکارمقایسه عملکرد حافظه آ -ج

میان دو نوع حافظـه آشـکار و ناآشـکار بهتـر اسـت       هايو شباهت هابراي روشن تر شدن تفاوت

مـورد مقایسـه قـرار     3در شـرایط مختلـف آزمایشـی در نمـودار شـماره       هـا میزان یادآوري واژه
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  آزمایش هايمقایسۀ عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار در گروه. 3نمودار 
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عملکـرد حافظـۀ آشـکار بیشـتر از عملکـرد حافظـه        هـا ، در همه گـروه 3ا توجه به نمودار ب

سبک یادگیري جذب کننده در پـردازش سـطحی و توجـه    (ناآشکار بوده است و در گروه نهم 

در  هـا امـا در بقیـۀ گـروه   . در هر دو حافظه آشکار و ناآشکار یکسـان عمـل کـرده انـد    ) متمرکز

. قابل توجهی مشاهده شده استعملکرد دو حافظه تفاوت 

  گیريبحث و نتیجه

 هـاي باالترین عملکرد حافظه آشکار مربوط به گروه هشتم است و پـس از آن بـه ترتیـب گـروه    

کمترین عملکرد حافظـۀ  . شانزدهم، دوازدهم، پانزدهم، دهم، ششم، چهارم و هفتم وجود داشت

شـرایط پـردازش سـطحی، در سـطح     در  هـا آشکار در گروه اول دیده شد کـه در آن آزمـودنی  

. توجه تقسیم شده به سئواالت پاسـخ دادنـد و سـبک یـادگیري آنهـا انطبـاق یابنـده بـوده اسـت         

نهم، سوم، هفتم، دهـم،   هايدرحالی که در حافظۀ ناآشکار بعد از گروه پانزدهم به ترتیب گروه

پـردازش متفـاوتی    در شـرایط توجـه و   هـا دوازدهم، پنجم و اول دیده شـد کـه در آن آزمـودنی   

قابل توجه است، زیرا بـرخالف حافظـۀ آشـکار، عملکـرد حافظـۀ ناآشـکار از        هااین یافته. بودند

دهد که تفاوت در میهمچنین مقایسۀ نمودارها نشان . نپذیرفته است تأثیرسطوح پردازش عمقی 

کار نسبت به افت و خیزهاي فراوانتري در نمودار حافظۀ آش هاتوجه و سطوح پردازش بین گروه

نیز مبـین آن اسـت کـه بـرخالف حافظـۀ آشـکار،        هااین یافته. حافظۀ ناآشکار ایجاد کرده است

ایـن در  . نپذیرفتـه اسـت   تأثیرعملکرد حافظۀ ناآشکار از سطوح پردازش عمقی و توجه متمرکز 

حالی است که حافظۀ آشکار در شرایط توجه تقسیم شده و پردازش سطحی بـه کمتـرین میـزان    

  . همخوانی دارد) 1996(رسد که با نتایج کریک و الکهارت می

حافظـه هـم بـه     هـاي نظریـه . اول تبیـین نظـري  : توان از دو جنبه تبیین کـرد ها را میاین یافته

بـه عبـارت   . افتدمیکه در این ساختار اتفاق  هاییپردازد و هم به پردازشساختار نظام حافظه می

داشـت بایـد بـا     تـأثیر حافظه آشکار و ناآشـکار بـر عملکـرد    دیگر، اگر صرف وجود دو سیستم 

حـال آنکـه   . بـود مـی سنی، عملکرد در حافظه هم یکسـان   هايتوجه به یکسانی تکالیف و گروه
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کـه هرچـه در   )1996(این چنین نبود، از طرف دیگر با توجه به دیدگاه سزیمنسکی و مک لئـود  

حافظـه آشـکار    هايعملکرد آزمودنی در آزمونمرحلۀ مطالعه، بسط معنایی مطالب بیشتر باشد، 

حافظـۀ ناآشـکار چنـین مزیتـی بـه دسـت نیامـده         هايبهتر خواهد بود، اما هنوز در اغلب آزمون

با هـدف ایـن پـژوهش کـامالً همخـوانی دارد و نشـان دهنـدة         هااز لحاظ نظري، این یافته. است

در آزمـون حافظـۀ   . آشـکار اسـت  هاي ذهنـی از جملـه در حافظـۀ    فراینـد پیوستاري عمل کردن 

سـطوح پردازشـی مختلـف شـرایط مطالعـه اسـت، بـه طـوري کـه           تأثیرآشکار، بازشناسی تحت 

درحـالی کـه آمـاده سـازي     . دهـد مـی بیشترین مقدار بازشناسی در سطوح پـردازش معنـایی رخ   

. سـطوح مختلـف پـردازش نیسـت     تـأثیر شناسایی ادراکی که بیانگر حافظۀ ناآشکار است، تحت 

توان اینطور تبیین کرد که سطحی شدن پردازش و کاهش توجه، عملکرد هر دو میین نتایج را ا

به عبارت دیگر نتایج فوق با تبیین دیـدگاه پردازشـی سـازگار تـر     . دهدمینوع حافظه را کاهش 

دوم تبیین کاربردي، از این منظر مهم اسـت کـه معلمـان و اسـاتید بـه      . است تا دیدگاه ساختاري

بهبود عملکرد حافظه و یادگیري اساس تدریس خود را بر درگیر شدن یادگیرنـدگان بـر   منظور 

برانگیختگی و جلب توجه کامل و درگیري شناختی آنان با موضوع و ترغیب به استفاده از بسط 

  . عمیق تر قرار دهند هايمعنایی و پردازش

ی اشاره دارنـد کـه افـراد    و رفتارهای هااز سوي دیگر سبک یادگیري که به باورها، رجحان

برند تا به یادگیري آنان در یک موقعیت معین کمک کند، با حافظه آشـکار و  میآنها را به کار 

ناآشکار رابطۀ معنی داري نداشته است و تنها اثر تعاملی پردازش با سبک یادگیري را در حافظه 

ــودیم  ــاهد ب ــکار ش ــانگین  . آش ــه می ــکار مقایس ــۀ آش ــادر حافظ ــاکی از آ ه ــه در  ح ــت ک ن اس

از طرف دیگـر  . سطوح پردازش معنایی باالتر از سطوح پردازش سطحی بوده اند هاسبکمیتما

 تـأملی باالترین میانگین مربوط به سبک واگراست که نشان از یادگیري تجربۀ عینـی و مشـاهده   

ن ، بــرتن و واالســو)2006(، هدفیلــد )2000(، پــین و ویتــاکر )1996(دارد کــه بــا نتــایج فــوجی 

بـراي  . همخـوانی دارد ) 1996(و هیکسون و بالتیمور ) 1385(، دشتی )1385(، میناکاري )2004(
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شود؛ بر طبق نظریه کلب افرادي که از روش یادگیري واگرا میتببین نتایج به نظریۀ کلب اشاره 

  .عینی از زوایاي گوناگون دارند هايکنند بیشترین توانایی را در دیدن موقعیتمیاستفاده 

یک از هیچ هاحاکی از آن است که در تمامی سبک هادر حافظۀ ناآشکار مقایسه میانگین

از طرف دیگـر بـاالترین میـانگین    . ثابتی را اعمال نکرده اند تأثیرعوامل توجه و سطوح پردازش 

یـادگیري تجربـۀ عینـی و آزمایشـگري      هايمربوط به سبک انطباق یابنده است که نشان از شیوه

بـار دیگـر بـراي تببـین نتـایج بـه       . همخوانی دارد) 1384(ارد که با نتایج خاکسار بلداجی فعال د

کننـد بـراي کسـب    مـی شود؛ بر طبق آن، افرادي که از ایـن روش اسـتفاده   مینظریۀ کلب اشاره 

اطالعات بیشتر بر مشاهدات خود تکیه دارند تا بر تحلیل خودشان از موقعیـت و در جاهـایی کـه    

ارمـرود (اجتمـاعی موفقیـت بیشـتري دارنـد     هـاي ه مهم است مانند موقعیتمتن یا زمین
1

و  1995، 

اسالوین
2

آنها با مباحث کلی سروکار دارند و در ارتبـاط متقابـل بـا دیگـران بهتـر یـاد       ). 1991، 

  .اندبنابراین در تکلیف حافظۀ ناآشکار که تکمیل کلمات بوده است بهتر عمل کرده. گیرندمی

فزایش اشتغال ذهنی به چیزهاي دیگر، در عملکرد حافظه آشکار اثر منفی کاهش توجه و ا

در واقع ظرفیت پردازش مغز با کاهش توجه و یا دشـواري انجـام دو تکلیـف همزمـان بـه      . دارد

به این ترتیب، ظرفیت پردازش اطالعات در انسان داراي ماهیت پیوستاري . بیندمیشدت آسیب 

توجـه  (کنـد و بـا کـاهش توجـه     مـی در حداکثر کارایی عمل است و در وضعیت توجه متمرکز 

  ). 1387زارع، (شودمیکاسته ) توجه(هاي شناختی فراینداز کارایی و عملکرد ) تقسیم شده

نتایج پژوهش حاضر از این نظر که توجه متمرکز، موجب ارتقاي رمزگردانی اطالعات در 

، مک )1999(، مولیگان و استون )1994(، بنتن )2003(شود، با نتایج همبروك و گی میحافظه 

ــود   ــد و مــک لئ ــی و همکــاران  )1996(دونال ــان نمین ــوري ) 1381(، جعفری ــی ن ) 1383(و کرم

، مولیگــان )2000(از ســوي دیگــر، ســایر مطالعــات همچــون ترویــر و کریــک . همخــوانی دارد

م رمزگردانـی،  نشان داده اند که توجه تقسیم شـده در هنگـا  ) 1999(و مولیگان و استون ) 2003(

                                                
1. Ormrod
2. Slavin
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مـک دونالـد و    هايتوان به نتایج پژوهشمیهمچنین . دهدمیعملکرد حافظه آشکار را کاهش 

اشـاره کـرد کـه بـا     ) 1984(، گـراف و مانـدلر   )1990(، پارکین، رید و ورسو )1998(مک لئود 

پـذیري حافظـه   تأثیرنتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد و اغلب آنها فقط به طور کلی بـه عـدم   

  . ناآشکار از پردازش عمقی دست یافته اند

ــر قابــل طــرح اســت ) 1998(براســاس مطالعــۀ بنــتن و همکــاران  در هنگــام  -1: اصــول زی

ــی از توجــه   ــی میزان ــتانه(رمزگردان ــد آس ــرد حافظــه در   ) درح ــر آن در عملک ــا اث الزم اســت ت

شـود، الزم  یمـ حتی وقتی به محرکی توجه  -2. هاي حافظه آشکار و ناآشکار ظاهر شودآزمون

اثـري از  شود تا در آزمـون حافظـه ناآشـکار     است حداقلی از پردازش عمقی روي مطالب انجام

 تـأثیر شـود، افـزایش آسـتانه،    میاي انجام که به صورت واژه هاییدر آزمون -3. آن بدست آید

شکار حافظه آ هايبراي اینکه مطالب در آزمون -4. گذاردمیاندکی بر افزایش عملکرد حافظه 

آگاهانه قابل یادآوري باشند، حد باالتري از آستانه توجه و سطوح پردازش الزم است، در همـه  

فراتر از حدآستانه است، قـرار   هايشرایط پایین تر از عملکرد حافظه آشکار که نیازمند پردازش

  . گیردمی

. کننـد میکار ایفا انکارناپذیري را در حافظه آش تأثیردر انتها اینکه عوامل پردازش و توجه 

به این معنی که اگر در شرایط توجه متمرکز، در سطح پردازش عمقی موضوع یا مطلبی خوانده 

  .یا شنیده شود، در حافظۀ آشکار آثار بسیاري بجاي خواهد گذاشت
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