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                                                                      چکیده
 است، گردیده بررسی انفرادي بستري در حافظه ها؛ پژوهش اغلب در: مقدمه

 بر آشکار، رفتار به دهی جهت بر عالوه انسان بودن اجتماعی آنکه حال
ف این هد. است ثرؤم نیز یادگیري و حافظه جمله از شناختی هاي ظرفیت
 دو روش مقایسه اثراز طریق متقابل،  اي رابطه در یادگیري مطالعه پژوهش

بر یادآوري آزاد واژگان مرور شده به دو » براي خود و براي دیگري« مرور
 .باشد می» عملی و کالمی«و  بر حافظه » دهنده نگهدارنده و بسط«روش 
آموز  دانش 166باشد، تعداد  در این مطالعه که از نوع تجربی می :روش

هر گروه، . در چهار گروه مستقل و در هشت آزمون شرکت کردند  دبستانی
براي خود و » دهنده بسط – نگهدارنده«نوع  4واژگان ارائه شده را به یکی از 

پس . براي خود و براي دیگري؛ مرور کردند» عملی - کالمی«براي دیگري؛ و 
ها به روش آزمون  داده. تساعت آزمون یادآوري آزاد انجام گرف 48از مدت 

این تحقیق : ها یافته .واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند تی و تحلیل
میزان یادآوري در مرور عملی و نگهدارنده در مقایسه با ، نشان داد که اوالً

در شرایط فشار  ،ثانیاً. طور معناداري باالتر استهدهنده ب مرور کالمی و بسط
نده در مقایسه با مرور نگهدارنده کاهش معناداري در ده زمان، مرور بسط

دهنده در شرایط  میزان یادآوري در مرور بسط ،ثالثاً. یادآوري به دنبال دارد
. طور معناداري باالتر استهب» براي خود«در مقایسه با » براي دیگري«

مرور براي دیگري با افزایش عمق پردازش، عملکرد مرور : گیري نتیجه
اما فشار زمان باعث کاهش اثر مرور . گردد ه بر یاآوري را افزایش میدهند بسط
گردد چرا که این نوع مرور نیاز به منابع ذهنی و زمان کافی  دهنده می بسط
مرور عملی و نگهدارنده در شرایط فشار زمانی باالترین میزان افزایش . دارد

  .یادآوري را همراه داشتند

خود،   براي  کالمی، مرور  عملی، حافظه  ظهدهنده، حاف بسط: واژگان کلیدي
  .دیگري، نگهدارنده  براي  مرور

Abstract                                                            
Introduction: In most researches memory is studied as an 
individual subject, though we know that the social aspects of 
human life affect not only our obvious behaviors but also our 
cognitive capacities such as the memory and learning 
processes. The study of the learning process in a bilateral 
relationship via the comparison of main goal of this research. 
Methods: In this experimental research 166 elementary 
school students were involved in 4 groups and 8 tests. Each 
group was asked to rehearse a serial of words in one of the 4 
possible ways (maintenance, elaborative, action and verbal 
rehearsal) for themselves and for others. After 48 hours a free 
reminder test was performed. The results were analyzed by T 
test and variance analysis. Findinds: This study showed that 
1) the recall rate is significantly higher in action and 
maintenance rehearsal compared to elaborative and verbal. 2) 
Under time pressure, elaborative rehearsal shows a significant 
recall decrease compared to maintenance rehearsal. 3) The 
recall rate is significantly higher in elaborative rehearsal for 
others versus for own. Conclusions: Time pressure reduces 
the function of elaborative rehearsal as it needs sufficient time 
and mental resources and for the same reason rehearsal for 
others increases the function of elaborative rehearsal through 
the increase of processing depth. Action and maintenance 
rehearsal under time pressure had the highest levels of recall 
increase.    

Keywords: Elaborative, Action memory, Verbal memory, 
Browse for own, Browse for other, Maintenance. 
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مقدمه
و عوامل مؤثر بر آن به عنوان یکی از متغیرهاي  1یادگیري

 .است  ش، همواره مورد توجه محققین بودهاساسی در آموز
و یادآوري بسیار به هم نزدیکند، اما یادگیري چیزي  یادگیري

 است تحقیقات نشان داده. بیشتر از یادآوري محض است
ی بر فرایند کنترلـ  ، خودثرؤم یادگیريبراي   اساسی اصل

عمل  ،یادگیري). 2011و بنیامین،  تولیس(مطالعه است 
که  است اي مطالعه عمدي مجموعه خاصی از مطالب به گونه

آن مطالب به طور ارادي بازیابی و با مهارت به کار بسته 
مند و عملکرد شوند، پس یادگیري شامل یادآوري هدف

، رگنهان، به نقل از السون و ه1982 نورمن،(ماهرانه است 
یکی از اجزاي مهم فرایند   بدین ترتیب، حافظه). 1388

یادگیري است و بر یادآوري اطالعات اندوزش شده داللت 
توان  در همین راستا میو ) 1388، السون و هرگنهان(دارد 

پدیده فراموشی را بیشتر از آنکه حاصل تداخل در تداعی 
ست باشد؛ حاصل تداخل در فرایند تحکیم یادگیري دان

حافظه تمامی عمر ما ). 2012و همکاران،  2فارلین مک(
ظرفیت و زمان ذخیره اطالعات . نام دارد 3مدت حافظه بلند

در حافظه بلندمدت نامحدود است ولی ورود اطالعات به 
و کوشش بیشتري احتیاج دارد و  به زمان این نوع حافظه،

دسترسی به اطالعات موجود در آن نیز مستلزم زمان و 
تقویت  بدین ترتیب ).1995 ،4وولفلک(ش زیاد است کوش

باشد  یکی از مؤثرترین عوامل در بهبود یادگیري می  حافظه
هاي زیادي در این زمینه انجام شده  ها و پژوهش که روش

تحقیقات نشان داده است که حافظه افراد براي . است
اطالعات، بستگی به روشی دارد که اطالعات را کسب 

) ، به نقل از السون و هرگنهان1987ک و فلپس،بهری(کنند  می
تر خواهد بود که در آن معلمان و آموزش هنگامی مؤثرو 

، نوري کرمی(هاي جدیدتر استفاده کنند  اساتید از روش
1378.(  

                                                             
1. Learning 
2. McFarlane 
3. Long-term Memory 
4. Woolfolk, A.E. 

 و مدت کوتاه انباره در مواد ذهنی مرور مقدار بین
 وجود مستقیمی رابطه شده ذخیره خاطره در آن نیرومندي

هایی که افراد  یکی از روش). 1388 کین، و گآیزن( دارد
برند مرور یا  براي فعال نگهداشتن اطالعات خویش بکار می

ثیر چنین تمرینی را اثر أت. تکرار بازگویی یک گویه است
تمرین ممکن است آشکار باشد که در آن . نامند می 5مرور

با صداي بلند و براي همه کس مشهود است  صورت معموالً
ست پنهان باشد که در آن صورت ساکت و مخفی یا ممکن ا

از انواع مرور ). 1378استرنبرگ، ترجمه خرازي، (است 
 یا نگهدارنده نوع اول مرورتوان به دو نوع آن اشاره نمود  می

 در اطالعات پیوسته نگهداري تعریف، به بنا که است تکرار
 براي الزم شناختی ظرفیت حداقل از که گویند را حافظه
در این  .)1978 ،6آدامز و برگنگل( نماید می استفاده ينگهدار
هایی را که باید به  گویه صورت مکرره ب صرفاًفرد مرور 

 را اطالعات مروري چنین .کند خاطر سپرده شود را تکرار می
 حافظه در موقتاً بلندمدت حافظه به انتقال بدون اغلب
این ) 1984( 7یدزو جان ناوهاما  .کند می نگهداري مدت کوتاه

تعریف را بدین صورت کامل کردند که ظرفیت شناختی 
طور سیستماتیکی ه تواند ب رفته در مرور نگهدارنده می بکار

آزمایشات نشان داده است که مرور نگهدارنده . متنوع باشد
ثیر گذار باشد أتواند بر عملکرد بازشناسی در بلندمدت ت می

اده شده به فرایند اختصاص د 8و این اثر  به میزان منابع ذهنی
مک فارلین و همکاران که  طوريهب مرور بستگی دارد

استفاده از کلمات  در مرور نگهدارنده دریافتند که) 2012(
غیررایج و جدید در فرآیند یادگیري باعث جلب توجه 

   .شوند بیشتري نسبت به کلمات رایج و شناخته شده می
 هدف با خویشتن براي ها واژه مکرر تکرار صرفاً اما

 ).1962 ،9تالوینگ( نیست کافی مؤثر مرور به دستیابی
 و یابد سازمان تواند نمی تفصیل و بسط نوعی بدون اطالعات

                                                             
5. Rehearsal effect 
6. Glenberg & Adams 
7. Naveh & Jondies 
8. Mental resources 
9. Tulving 

20 



1392 تابستانو  بهار، 3 ، شمارهدومدوفصلنامه شناخت اجتماعی، سال   

  

 

 نوع دوم). 1378 استرنبرگ،( شود منتقلبه حافظه بلندمدت 
 که را هایی گویه فردآن  در باشد که می 1دهنده بسط ،مرور
دهنده  مرور بسط .دهد می بسط و شرح شود سپرده یاد به باید

مدت   متنوعی است که براي نگهداري بلندترکیب فرایندهاي 
 مروري چنین). 2000، 2بیورك و بنیامین(رود  مواد بکار می

 به یا کند می تلفیق داند می قبل از فرد آنچه با را ها گویه
 قابلیت و سازد می مرتبط یکدیگر با را آنها معنادارتر اي شیوه

 خرازي، ترجمه استرنبرگ،( دهد می یشافزا را یادسپاري
دهنده باعث  ها نشان داده است که مرور بسط پژوهش ).1378

یکی از اصول  .گردد می مدتافزایش عملکرد حافظه بلند
) اجرایی(است که به عملی  3یادگیري فعالمهم در حافظه، 

مربوط ) 4حافظه عملی(کردن اطالعات به وسیله فرد 
مانی که اطالعات فقط به صورت شود، در مقایسه با ز می

شوند  خوانده یا تکرار می) 5حافظه کالمی(کالمی 
در ) 2000(نوري  در این زمینه کرمی). 1380نوري،  کرمی(

 6دار نشان داد که آزمودنی تکالیف عملیدو آزمایش نظام
. آورد به یاد می 7ارائه شده را بیشتر از تکالیف کالمی

ه در تکلیف عملی، حافظه نشان داد ک) 1995(نوري  کرمی
با یکدیگر تعامل دارند و ترکیب  9و حافظه رویدادي 8معنایی

. شود عملکرد بهتر حافظه می ترکیب این دو منجر به
در تبیین نتایج مربوط به برتري ) 2000و  1995(نوري  کرمی

حافظه عملی چنین استدالل کرد که حافظه عملی نمونه 
ها در  آزمودنی تري از حافظه رویدادي است، زیراکامل

بیشتر ) در مقایسه با تکالیف کالمی(یادگیري تکالیف عملی 
شوند و در حین عمل، شناخت و خودآگاهی  درگیر می

حافظه رویدادي کنند که این شناخت به  ا میبیشتري پید
در مورد رمزگردانی، عملیات  اخیراً .شود منجر می يبهتر

                                                             
1. Elaborative rehearsal 
2. Bjork & Benjamin 
3. Active learning 
4. Action memory 
5. Verbal memory 
6. SPT: subject performed task 
7. VT: verbal task 
8. Semantic memory 
9. Episodic memory 

، )خ و شناسایی، یادآوري با سرن11یادآوري آزاد( 10بازشناسی
هاي متعددي ارائه شده است که  حافظه عملی و کالمی نظریه

اگر در تکلیف عملی چندین سیستم شنیداري، دیداري، 
المسه و در بعضی موارد چشایی و شنوایی آزمودنی در طول 

تکالیف بهتر  رمزگردانی درگیر شوند، یادآوري و بازشناسی
 زگردانی غنی ویف عملی منجر به رمگیرد و تکال صورت می

نوري و همکاران،  کرمی(شود  چند کانالی رویدادها می
مشخص ) 1995(نوري  چنانچه در پژوهش کرمی). 1994

، بین فعل و اسم ارتباط )اجرا(شد که رمزگردانی عمل 
طور کلی، تکالیف عملی، به . کند کارکردي ایجاد می

آورند و این  اوت به وجود میحسی متفهاي  تجربه
توانیم آنها  شوند و ما می ی است که آنها اندوخته میکردنباور

اما  ..          ).2001و همکاران،  12زیمر(را یادآوري کنیم 
ثیر انواع مرور بر أاین است که بررسی ت توجهنکته حائز 

ها بصورت انفرادي بررسی  در اغلب پژوهش حافظه عموماً
 این. انسان موجودي اجتماعی استاست، حال آنکه  شده

اي که در رفتار دارد،  اجتماعی بودن به دنبال نمود برجسته
که فرد در رابطه قرار ندارد، در بطور قطع در مقایسه با زمانی

فرایندهاي مغزي و شناختی نیز اثري بارز و متفاوت خواهد 
ها به بررسی حافظه فرد در  اما تاکنون اکثر پژوهش. داشت

، به نقل از 1980(نورمن . اند بافتی خصوصی پرداخته
نقاط ضعف دیدگاه حاضر  یکی از )1387استرنبرگ، 

 یحیوانانسان «: کرده است چنین عنوانپردازش اطالعات 
اجتماعی است که با دیگران، با محیط، و با خودش کنش 

هاي رفتار  هاي عمده علم شناختی این جنبه نظام. متقابل دارد
یگر ازین وي همچنین در بخشی د. »اند را نادیده انگاشته

          .........                               :کند مقاله عنوان می

هاي اجتماعی هستند، اما به رغم این  ها، ارگانیسم انسان«
واقعیت، اکثر مطالعات مربوط به فرایندهاي شناختی به 
صورت مطالعه شخص، مجزا از دیگران صورت پذیرفته 

هاي  فرایندنگرفته تا و پژوهش چندانی صورت ...  است
                                                             
10. Recognition 
11. Free recall 
12. Zimmer 
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هاي تعاملی مورد  شناختی فرد را آنگونه که در موقعیت
 اما از آنجا که. گیرند مورد وارسی قرار دهد استفاده قرار می

وضع طبیعی انسان کنش متقابل داشتن با دیگران است، 
که به صورت مجزا انجام  ... مطالعات مربوط به حافظه و

هاي شناخت آدمی  نیسمگیرند تنها به بخشی از مکا می
    ............                                              .»پردازند می

باول و  وندر تحلیل بعد اجتماعی و فرایندهاي شناختی،     
به بررسی رابطه بین انگیزه و توجه در ) 2011( 1کانینگهام

ا تعامل ب در 2انگیزه اجتماعی. اند حافظه اجتماعی پرداخته
بصورت پویا  -ي کوچکها گروهحتی  - هاي اجتماعی گروه

باول و همکاران، ون (دهد  شکل میتوجه و حافظه را 
 بین ذرهنیز  3چهارچوب هویت اجتماعی همچنین. )2012

اجتماعی و  هاي گروهقدرتمندي براي درك رابطه بین 
حافظه  فرایند و بینش نوینی در کند فراهم میشناخت انسان 

 ،افراد که چرا )2012باول و کانینگهام،  ون(د ده بدست می
و فیزیکی ) 1954، 4هاستورف و کانتریل(جهان اجتماعی 

اي سازگار  را به شیوهپیرامون خود ) 2012باول،  و ون 5زیااو(
قیقات تح .نمایند سازگار با هویت اجتماعی خود پردازش می

بر توجه،  نیز 6هاي اجتماعی اخیر نشان داده است که نقش
گذارد  می تأثیررمزگردانی و حافظه چهره  مکانیسم

در این  ).2012، 7راتکلیف، هاگنبرگ، شریور و برنستین(
به  تحلیل فرایند حافظه در بستر تعاملی به منظور ،راستا

مرور براي «و » مرور براي دیگري«ثیر دو شیوه أمقایسه ت
است  تحقیقات نشان داده. ایم پرداخته یادآوري آزادبر » خود

کنترلی بر ـ  ثر در یادگیري، خودؤدستیابی به تنظیم ممرکز 
زمانی که ). 2011و بنیامین،  8تولیس(فرایند مطالعه است 

آموز آماده و مهیا و یا در  مواد یادگیري به وسیله خود دانش
شود، در مقایسه با زمانی  ساخت و اجراي اطالعات سهیم می

                                                             
1.Van Bavel & Cunningham 
2. Social motives 
3. Social identity 
4. Hastorf & Cantril 
5. Xiao 
6. Social roles 
7. Ratcliff, Hugenberg, Shriver  & Bernstein 
8. Tullis & Benjamin 

آموز  دانش که یاددهنده مواد یادگیري را حاضر و آماده به
زشناسی بیشتر خواهد بود دهد، توجه، یادآوري و با ارائه می

آشکار،  یافته در این است که تکلیف عملی و اهمیت این و
، به نقل 2001زیمر و همکاران، (دهد  یادآوري را افزایش می

در  با هدفی دیگر مرور براي دیگري ).1380نوري،  از کرمی
موزش خصوصی به راهبرد آ ریزي آموزشی، و برنامه

روش تکنیک این  .شود بکار گرفته می) RPT( 9همساالن
بسیار موفق و مؤثر براي کمک به دانشجویان در افزایش 

، 10اشی و اشی(هاي تحصیلی و اجتماعی خود است  مهارت
در دو نوع  داده که آموزش به همسال تحقیقات نشان). 2010

ی قابل دستاوردهاي تحصیلمنجر به متقابل و نامتقابل، 
گردد و نشان  حقایق ریاضی پایه مییادگیري اي در  مالحظه

زیر حد  آموزانی که در درس ریاضی که دانشدهد  می
آمیزي مربی  توانند بطور موفقیت متوسط قرار دارند، می

آموزش ). 2009، 11منسز و گرشمن(یکدیگر باشند 
بر خصوصی متقابل همسال در بهترین حالت اثرات متناقضی 

، تست اضطراب، و خودکارامدي تحصیلی دارد موفقیت
                ...........                         ).1998، 12گریفین و گریفین(

          این تحقیق به دنبال پاسخی براي این سوال است که 
مرور «در مقایسه با » مرور براي دیگري«کارگیري شیوه هب

گذارد؟ تعامل با  ي مییرتأثچه  یادآوري آزادبر » براي خود
دارد؟ » عملی و کالمی«حافظه عملکرد ثیري بر أدیگري چه ت
در دو نوع مرور  مذکوردر شرایط  میزان یادآوريو همچنین 

  چگونه خواهد بود؟  »دهنده نگهدارنده و بسط«

        ....                                روش
ب گروه نمونه، از به منظور انتخا: گیري و حجم نمونه نمونه

از بین . اي استفاده شده است گیري چند مرحله روش نمونه
مناطق آموزش و پرورش استان تهران ابتدا یک منطقه بطور 
 .تصادفی انتخاب و سپس دو دبستان پسرانه انتخاب گردید

سالگی تا  8آموز پسر در دامنه سنی اول  دانش 166تعداد 
                                                             
9. Peer tutoring 
10. L.J.O’Shea, D.J.O’Shea 
11. Menesses & Gresham 
12. Griffin & Griffin 
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 برخوردار اندام و حواس کامل یسالمت از که -سالگی  9آخر 
 با) 90-115( یهوش بهره لحاظ از گروه 4 در - بودند

 بطور گروه چهار نیا از کی هر سپس .شدند همتا گریکدی
  .دندیگرد انتخاب هشت آزمون مرور انجام يبرا یتصادف

  ابزار پژوهش
روش : ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارتند از 

 3سترب، و)1975( 2و تالوینگ 1از کریکبر گرفته  ارائه واژگان
 4سکیك او بار) 1975(، الیبرتی و همکاران )1981( 3ستربو
 ، تکلیف مرور نگهدارنده و بسط)1983( همکاران  و 4سکیا

، )2000( بنیامینبیورك و دهنده بر گرفته از   بسط
لویه و  ،)1994( 8ساپاتاتوم و 7تم ،6اولجنیک ،5سیمپسون
عملی و (تکلیف  تکلیف عملی و کالمی، )1381(گلفزایی 

و  9نیلسون، نوري کرمیبر اساس مطالعات گوناگون ) کالمی
، )2000( نوري کرمی، )1995( نوري کرمی، )1994( 10بکمن
 نوري کرمی. انتخاب شده است) 2001(و همکاران  زیمر

آزمون یادآوري آزاد برگرفته از  و) 1383(و غالمی ) 1381(
آزمون  و نیز) 1387(و استرنبرگ ) 1373(خرازي و حبیبی 
  .باشد هوشی ریون می

در روش ارائه واژگان ، )1373(خرازي و حبیبی  به گفته
بایست بین هفت تا صد واژه ي هر فهرست میها تعداد واژه

ي کمتر از ها فهرستها در مورد  باشد به طوري که یافته 
در بر این اساس . هفت و بیشتر از صد واژه صادق نیست

) 1386(نوري و شیبانی  وهش کرمیپژ دهماننپروژه حاضر 
بر و  تایی کلمات براي چهار آزمایش فراهم و لیست دوازدهد

                                                             
1. Craik 
2. Tulving 
3. Webster 
4. Borkowski 
5. Simpson 
6. Olejnik 
7. Tam 
8. Supattathum 
9. Nillson  
10. Backman 

واژگان  .شد تایپ سانتیمتر  8 در 10هایی با ابعاد  روي کارت
مورد استفاده از کتاب علوم اول تا چهارم دبستان که شامل 

و محیطی بود  چهار مبحث علوم فیزیکی، بهداشتی، زیستی
در یادگیري واژگان داراي بار هیجانی  .دیدگر استخراج

کلمات غیررایج و ، )1386زارع، ( نمایند تداخل ایجاد می
در فرآیند یادگیري باعث جلب توجه بیشتري نیز  جدید

فارلین و  مک(شوند  نسبت به کلمات رایج و شناخته شده می
همچنین از . )1386نوري و شیبانی،  و کرمی 2012همکاران، 

ان بسامد واژگان در یادآوري تاثیرگذار است آنجاکه میز
خاب واژگان مواردي در انت ،)1386نوري و شیبانی،  کرمی(

عاصی و عبدلی، (، طول واژه، بسامد واژگان مانند اثر خلق
کنترل  )نظر با نظر اساتید صاحب(و درجه انتزاع ) 1375
   .گردید

 رمرو تأثیر یبررس يبرا) 1381( ییگلفزا و هیلویوسفی 
 ناتوان کودکان عملکرد بر دهنده بسط و نگهدارنده یذهن
 استفاده ریتصاو هئارا روش از حافظه فیتکال در یذهن

 نگهدارنده مرور اثر یبررس  منظور به که بیترت نیبد نمودند
 نمودند اقدام شده هئارا يها ماده یاسام یکالم تکرار قیطر از
 آموزش ها ینآزمود به دهنده بسط مرور اثر یبررس يبرا و

 حافظه در موجود اطالعات و کارت موضوع نیب تا ندداد
 مشاهده هنگام مثالً( نماید برقرار ارتباط خود بلندمدت

). دهد یم ریش ما به گاو که نیا بر تمرکز گاو، ریتصو کارت
 جمله سه کلمه هر ریز دهنده بسط فیتکل در پژوهش نیا در

 خواسته یآزمودن از و شده مطرح کلمه درباره کوتاه يدستور
 نیب هرکدام جمالت نیا. ندیبگو پاسخ جمالت به که شد

 حافظه در شده رهیذخ نیشیپ اطالعات و شده ارائه کلمه
. کرد یم برقرار رابطه یآزمودن ذهن در ییمعنا و يدادیرو
 پرنده بدن ياجزا: بود شده نوشته پرنده کلمه ریز مثال يبرا
 کینزد از را يا پرنده چه !ببر نام پرنده نوع چند! بگو را
 موجود فرصت در کودکان نگهدارنده مرور يبرا ؟يا دهید
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 ...و  نگهدارنده روش دو به تکرارشده واژگان یادآوري و کالمی و عملی ظهحاف بر) دیگري و خود براي( اثرتکرار: حسین زارع و فرانک بیدآباد

  

 

براي سنجش ) 1383(غالمی  .پرداختند یم کلمه تکرار به تنها
جمله دستوري،  30حافظه عملی و کالمی، فهرستی شامل 

، که نیمی از آنها به صورت عملی و »کتاب را باز کن«: مانند
در این پژوهش براي  .استفاده نمودنیمی کالمی ارائه شدند 

هر واژه را با ها خواسته شد  انجام تکالیف عملی از آزمودنی
هنگام مشاهده براي مثال . انجام حرکات بدنی نمایش دهند

براي اینکه . زدن را نمایش دهند ، رفتار مسواكکلمه مسواك
اثر طول کلمه ثابت باشد بر عکس تکالیف عملی در 

در این پژوهش،  .ز جمله استفاده نشدهاي گذشته ا پژوهش
را  واژگان فرداگر : کهم براي این پرسش در پی پاسخی هستی

براي دیگري مرور نماید، این مرور، بر حافظه خود وي چه 
 چهار خواهد داشت؟ بدین منظور هر کدام ازي در پی تأثیر

 مرور«جداگانه در دو شرایط متفاوت  بطورنوع مرور یادشده 

مورد آزمایش قرار  »دیگري  ي برا  مرور«و » براي خود
نگهدارنده، (به ترتیب تکالیف گروه اول و دوم . گیرد می

براي  مرور« تورصه را ب) عملی و کالمی(و ) دهنده سطب
واژگان را به شخصا  ها آزمودنیکه درآن  انجام دادند» خود

ه تکالیف یادشده را ب سوم و چهارم گروهو  سپردندخاطر 
 هدف انجام دادند که در آن »ر براي دیگريمرو«صورت 

کودکی که مقابل وي نشسته ( مقابلفرد  آزمودنی یادسپاري
  .بود ) است

، از یادگیريدر پژوهش حاضر براي سنجش : اجراي آزمون
دهنده، مرور  بسطـ  مرور نگهدارندهروش ارائه واژگان، 

ده کالمی، مرور براي دیگري و  یادآوري آزاد استفاـ  عملی
ر چهاآزمون با آزمون پسپژوهش از نوع طرح پیشاین . شد

هر براي دو آزمون  ـبود که در هشت آزمون  گروه مستقل
طور که در جدول همان .برگزار گردید ـیک از چهار گروه 

 جداگانه، مرحله دو در ها گروه از کی هرشود،  مشاهده می 1
 رور کردندرا به دو نوع متفاوت م واژگانتایی  12  يسر دو

 انجام آزاد یادآوري آزمون ارائه، مرحله هر از بعد روز دو و
 خود يبرا مرور: اول گروه: شامل بیترت به ها آزمون . گرفت

 خود يبرا مرور: دوم گروه ؛)دهنده بسط و نگهدارنده(
 دهنده بسط( يگرید يبرا مرور: سوم گروه ؛)یکالم و یعمل(
 و یکالم( يگرید يبرا مرور: چهارم گروه و ؛)نگهدارنده و

بصورت انفرادي و » براي خود«هاي مرور  آزمون .بود) یعمل
 يفردبا حضور آزمودنی و » راي دیگريب«هاي مرور  آزمون

ها ارائه  قسمت ارائه، دو بار واژهدر . همسال انجام گرفت
خواندن کلمات هر  ـ بار اول بصورت شنیداري. گردیدند

گروه یکسان اجرا  4هر  تکلیف از سوي آزمونگر که براي
منظور مرور در ه و مرحله دوم ارائه مجدد کلمات، ب ـ شد

دهنده و  کالمی، بسط عملی،: شش نوع تکلیفغالب 
) براي خود و براي دیگري(که در دو روش مرور نگهدارنده 

از آزمون یادآوري  سپس براي سنجش حافظه. انجام گرفت
  .آزاد استفاده گردیده است

 سطح بودن باال« ،)1373( یبیحب و يخراز گفته به بنا 
 تأثیر دانیم رایز ند،یآفر یم يدشوار شیآزما يبرا حافظه

 ،ماند ینم حافظه بهبود يبرا ییجا و شود یم محدود رهایمتغ
 آزمون و يریفراگ مراحل نیب معموال اشکال نیا رفع يبرا

کاهش میزان حافظه  منظور به بیترت نیبد. »اندازند یم فاصله
 48 ها تست پس تمام ،مستقل يرهایمتغ تأثیر مشاهدهو 

متغیر مستقل دیگري که در  .گرفت انجام ارائه از پس ساعت
ها به  دارد مدت زمان عرضه واژه تأثیرمیزان یادآوري 

هرچه زمان فراگیري بیشتر باشد یادآوري . آزمودنی است
 در این). 1373خرازي و حبیبی، (گیرد  بهتر و بیشتر انجام می

براي ایجاد ـ  هاي گذشته متفاوت با اغلب پژوهش ـ پژوهش
ها فرصت داشتند  آزمودنیفشار زمان در هنگام ارائه واژگان، 

   .تنها در مدت محدود پانزده ثانیه هر واژه را مرور نمایند
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 دهنده بسط و نگهدارنده روش دو به تکرارشده واژگان یادآوري و کالمی و عملی حافظه بر) دیگري و خود براي( اثرتکرار: حسین زارع، بیدآباد

 

 

 .براي چهارگروه هشت آزمایشدیاگرام  .1جدول

  مـرور براي دیگري  مـرور براي خـود
 اولگـروه -1آزمایش

  مرور نگهدارنده
 گـروه دوم-3آزمایش

  مرور کالمی
 گـروه سوم-5آزمایش

  مرور نگهدارنده
 گـروه چهارم-7آزمایش

  مرور کالمی
  واژگان ارائه

 مرور نگهدارنده هر واژه    

  
آزمون  -ساعت بعد48

  یادآوري آزاد

  واژگان ارائه
 هر واژه  مرور کالمی

  
آزمون  -ساعت بعد48

  یادآوري آزاد

  واژگان هارائ
 مرور نگهدارنده هر واژه   

  
آزمون  -ساعت بعد48

  یادآوري آزاد

  ارائه واژگان
 هر واژه  مرور کالمی

  
آزمون  -ساعت بعد48

  یادآوري آزاد
 گـروه اول-2آزمایش

  دهنده مرور بسط
 گـروه دوم-4آزمایش

  مرور عملی
 گـروه سوم-6آزمایش

  دهنده مرور بسط
 گـروه چهارم-8آزمایش

لیمرور عم  
  واژگان ارائه
  دهنده هر واژه  مرور بسط

  
آزمون -ساعت بعد48

  یادآوري آزاد

  ارائه واژگان
 هر واژه مرورعملی 

  
آزمون  -ساعت بعد48

  یادآوري آزاد

  ارائه واژگان 
 هر واژه  دهنده مرور بسط

  
آزمون  -ساعت بعد48

  یادآوري آزاد

  ارائه واژگان 
 هر واژه  مرور عملی

  
زمون آ -ساعت بعد48

  یادآوري آزاد
  

  ها یافته

ها در پژوهش حاضر از میانگین و انحراف  براي توصیف داده
ها، از  معیار و رسم نمودار، و براي تحلیل استنباطی داده

آزمون تی مستقل و وابسته، تحلیل واریانس و آزمون توکی 
   .استفاده شده است

   .ایط براي خود و دیگريی انواع مرور در شرهاي پراکندگ توزیع شاخص .2 جدول

  

 دهنده بسط  نگهدارنده  عملی کالمی

براي 
 خود

براي 
 دیگري

براي 
 خود

براي 
 دیگري

براي 
 خود

براي 
 دیگري

براي 
 خود

براي 
 دیگري

 00/39 00/38 00/38 00/43 00/33 00/38 00/40 00/44 تعداد

پارامترهاي 
 توزیع نرمال

 54/3 92/2 13/5 35/5 67/5 89/5 35/3 18/3 میانگین

انحراف 
 معیار

83/1 46/1 72/1 83/1 61/2 06/2 40/1 14/1 

 19/1 27/1 82/0 76/0 06/1 83/0 09/1 02/1 آماره آزمون 

 12/0 08/0 52/0 61/0 21/0 50/0 19/0 25/0 داريسطح معنی
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شود میانگین و  مشاهده می 2همانطور که در جدول 
مرور  و در دو حالت انحراف معیار نمرات هر چهار نوع 

نشان  1نمودار  .براي خود و دیگري محاسبه گردیده است

دهد که میانگین کلی نمرات یادآوري آزاد ابتدا در تکلیف  می
عملی و سپس در تکلیف نگهدارنده به ترتیب بیشتر از دو 

  .باشد نوع دیگر می

  .دیگريمیانگین نمرات انواع مرور در شرایط براي خود و براي  .1نمودار 

 

ها در آزمون کالمی در دو  نمرات آزمودنیدر مقایسه 
با توجه به » مرور براي دیگري«و » مرور براي خود«حالت 
رسیم که تکرار براي خود و  به این نتیجه می 3 جدول

زیرا مقدار . معناداري نداردتأثیردیگري در آزمون کالمی 

از  645/0هاي مستقل  براي گروه Tداري آزمون  سطح معنا
بیشتر است و در نتیجه فرض صفر، مبنی بر  05/0مقدار 

بدین ترتیب مرور براي  .گردد برابر بودن دو گروه پذیرفته می
  .دیگري بر مرور کالمی اثر ندارد

  .ی و آزمون معناداري کالمی براي خود و دیگريهاي پراکندگ توزیع شاخص .3 جدول

نوع 
 آزمون

 میانگین تعداد گروه
انحراف 

رمعیا  

 آزمون برابري میانگین آزمون برابري واریانس
 آماره  نتیجه

F 

سطح 
 معناداري

   آماره 
T 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 کالمی
18/3 44 براي خود  83/1  

86/0  354/0  462/0  82 645/0  

دو گروه 
با هم 
 برابرند

براي 
 دیگري

40 35/3  45/1  

  

در تکلیف عملی در بررسی نقش مرور براي دیگري 
ها در آزمون عملی در دو حالت  نمرات آزمودنی میانگین

با یکدیگر مقایسه » مرور براي دیگري«و  »مرور براي خود«
رسیم که تکرار  به این نتیجه می 4با توجه به جدول . گردد می

. معناداري نداردتأثیربراي خود و دیگري در آزمون عملی 

 هاي مستقل براي گروه T داري آزمون زیرا مقدار سطح معنا
بیشتر است و این امر پذیرش فرض  05/0از مقدار و  591/0

بدین  .کند گروه را ایجاد می دوصفر را مبنی بر برابر بودن 
ها  ي بر نمرات عملی آزمودنیتأثیرترتیب مرور براي دیگري 

  .ندارد
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  .ي خود و دیگريی و آزمون معناداري مرور عملی براپراکندگ يها توزیع شاخص .4 جدول

نوع 
 آزمون

 میانگین تعداد گروه
انحراف 

 معیار

آزمون برابري 
 واریانس

 آزمون برابري میانگین
 نتیجه

 آماره  
F 

سطح 
 معناداري

آماره 
T 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 عملی

براي 
 خود

38 89/5  72/1  

09/0  756/0  541/0  69 591/0  
دو گروه 
با هم 
براي  برابرند

 دیگري
33 66/5  83/1  

 

ها در آزمون مرور  با توجه به فرضیه نمرات آزمودنی
مرور براي «و  »مرور براي خود«نگهدارنده در دو حالت 

به  5 با توجه به جدول. گردد ایسه میبا یکدیگر مق» دیگري
ر براي خود و دیگري در آزمون رسیم که تکرا این نتیجه می

داري  زیرا مقدار سطح معنا. معناداري نداردتأثیردارنده نگه
 05/0از مقدار  و 681/0 هاي مستقل براي گروه Tآزمون 

بیشتر است و این امر پذیرش فرض صفر را مبنی بر برابر 
  .کند گروه را ایجاد می دوبودن 

  

  .ی و آزمون معناداري مرور نگهدارنده براي خود و دیگريهاي پراکندگ توزیع شاخص .5 جدول

 میانگین تعداد گروه نوع آزمون
انحراف 

 معیار

 آزمون برابري میانگین آزمون برابري واریانس
  آماره  نتیجه

F 

سطح 
 معناداري

 Tآماره 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 نگهدارنده

براي 
 خود

43 34/5  6/2  

87/2  094/0  412/0  79 681/0  

دو گروه 
با هم 
 برابرند

براي 
 دیگري

38 13/5  05/2  

 

 دهنده، اي بررسی اثر مرور براي دیگري بر مرور بسطبر
دهنده در دو حالت  ها در آزمون مرور بسط نمرات آزمودنی

با یکدیگر مقایسه » مرور براي دیگري«و  »مرور براي خود«
رسیم که تکرار  به این نتیجه می 6با توجه به جدول . گردد می

. معناداري داردتأثیردهنده  براي خود و دیگري در آزمون بسط

 هاي مستقل براي گروه T داري آزمون زیرا مقدار سطح معنا
مبنی بر برابر فرض صفر کمتر است و  05/0از مقدار  037/0

بدین ترتیب مرور براي  .شود پذیرفته نمیگروه  دوبودن 
دیگري بطور معناداري باعث افزایش نمرات حافظه 

  .گردد دهنده می ها در مرور بسط آزمودنی
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  .دهنده براي خود و دیگري ی و آزمون معناداري مرور بسطهاي پراکندگ توزیع شاخص .6 جدول

نوع 
 آزمون

 میانگین تعداد گروه
انحراف 

 معیار

 آزمون برابري میانگین آزمون برابري واریانس
آماره    نتیجه

F 

سطح 
 معناداري

 آماره 
T 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

  بسط
 دهنده

براي 
 خود

38 92/2  40/1  

857/0  357/0  12/2  75 037/0  

دو گروه 
با هم برابر 

براي  نیستند
 دیگري

39 53/3  14/1  

 

میزان یادآوري در مرور تا اینجا مشخص شد که 
نده ده دهنده براي خود بطور معناداري از مرور بسط بسط

مرور براي خود و براي  باشد اما براي دیگري کمتر می
مرور کالمی، عملی و نگهدارنده تفاوت  دیگري بر روي

 انواعنمرات  7در جدول  .معناداري را بوجود نیاورده است
چهار  در ـ )براي خود و دیگري(بدون در نظر گرفتن  ـمرور

دهنده، عملی و کالمی در چهار گروه  نگهدارنده، بسط دسته
. راهه بررسی گردید با استفاده از تحلیل واریانس یکمستقل 
معنادار وجود  یها تفاوت بین گروه دهد که نشان مینتایج 

از آزمون تعقیبی  با یکدیگرها  گروه مقایسه تفاوتبراي  .دارد
  .مشخص شده است 8 ایم که در جدول توکی استفاده کرده

  

  .دهنده، عملی و کالمی مرور نگهدارنده، بسطتحلیل واریانس یک راهه براي مقایسه میانگین  .7جدول 

راتمنبع تغیی داري سطح معنی  Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مجذور   
50/407 بین گروهی  3 83/135  72/32  05/0 ** 

92/1282 درون گروهی  309 15/4      
00/7591 کل  313       

  

  .انواع مروردر مقایسه تفاوت میانگین نمرات یادآوري آزاد در آزمون تعقیبی توکی نتایج  . 8جدول 

(I) نوع آزمون (J) میانگین تفاوت نوع آزمون )I-J( داري سطح معنی  

 کالمی
عملی   53/2-  05/0 ** 

نگهدارنده   99/1-  05/0 ** 
دهنده بسط   03/0  00/1  

عملی   
53/2 کالمی  05/0 ** 

نگهدارنده   54/0  36/0  
دهنده بسط   55/2  05/0 ** 

نگهدارنده   
99/1 کالمی  05/0 ** 

عملی   54/0-  36/0  
دهنده بسط   01/2  05/0 ** 

دهنده بسط   
-03/0 کالمی  00/1  

عملی   55/2-  05/0 ** 
نگهدارنده   01/2-  05/0 ** 
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 حافظهبا توجه به سطح معناداري بدست آمده، نمرات 
بطور در یادآوري آزاد ها  آزمودنی و مرور نگهدارنده عملی

تر دهنده بیش بسطمرور کالمی و حافظه معناداري از نمرات 
مرور عملی و حافظه است اما تفاوت معناداري بین نمرات 

همچنین بین نمرات . وجود ندارد در یادآوري آزادنگهدارنده 
ها نیز تفاوت  دهنده آزمودنی بسطمرور کالمی و حافظه 

  .معناداري وجود ندارد

        .....                                بحث وگیري  نتیجه
 ان کنش متقابل داشتن با دیگران است لذا وضع طبیعی انس

هاي شناختی فرد را آنگونه که در  بایست فرایندمی
 بررسی کردگیرند  هاي تعاملی مورد استفاده قرار می موقعیت

که به صورت انفرادي و  ...و مطالعات مربوط به حافظه و 
هاي شناخت  گیرند تنها به بخشی از مکانیسم مجزا انجام می

 .)1387، به نقل از استرنبرگ، 1980نورمن، ( ردازندپ آدمی می
براي تحلیل  ي نوینرویکرد در این پژوهش بر این اساس

بررسی اثر فظه در بستر تعاملی اتخاذ گردید و به فرایند حا
در  )دهنده، کالمی و عملی نگهدارنده، بسط( انواع مرور

یعنی شرایطی که افراد  ـ» براي خود و دیگري«شرایط مرور 
کنند در مقایسه با زمانیکه براي  واژگان را براي خود تکرار می

 ... .پرداخته شد یادآوري آزادبر  ـ نمایند دیگري تکرار می
 روشدهنده در  مرور بسطتنها  ین بود کها نتایج حاکی از

باعث » مرور براي خود«در مقایسه با » مرور براي دیگري«
این نتیجه از چند  .گردیدیادآوري آزاد  در معناداري افزایش

 1از دیدگاه روانشناسی شناختی. رویکرد قابل تبیین است
دهنده فرد مواد ارائه شده را، با  در مرور بسطتوان گفت  می

مدت از طریق تفکر  اطالعات دیگر موجود در ذخیره بلند
ها  زمانیکه آزمودنی). 2000بیورك و بنیامین، (کند  ادغام می

 دادند در مقایسه با  ري بسط میها را براي فرد دیگ واژه
دادند،  طور انفرادي براي خود بسط میه ها را ب که واژهزمانی

بطور گسترده از آنجا که . میزان یادآوري بیشتري داشتند
کلیدي در  یعامل 2پذیرفته شده است که هدفگذاري

                                                             
1. Cognitive psychology 
2. Goal setting 

در تبیین این  ،)1990، 3چانک( باشد می شناختی فرایندهاي
و بسط آموزش  ،تکلیف که هدف مانیزتوان گفت  نتیجه می

اي شرح و  آزمودنی باید واژه را به گونهبراي دیگري باشد، 
اهداف بدین ترتیب  بسط دهد تا فرد مقابل آنرا درك نماید

بیشتري را فراخوان شناختی منابع  فاوتی را تجربه نموده ومت
زمانی یاد  مردم تا ،4بر اساس مدل کاهش اختالف .دهد می
که ارزیابی انها از سطح دانششان براي دستیابی به گیرند  می

، نلسون 1998، 5سکی و هرتزوگلودان(اهدافشان کافی باشد 
         ،)2012، 7، به نقل از آکرمن و الترمن1990، 6و نارنز

آزمودنی براي دستیابی به هدف خود که یادگیري فرد پس
اي  هرا به گونانتقالی  ناچار است اطالعاتباشد،  دیگر می

و کمیت ) قابل درك باشد(کیفیت مناسب نماید که  بازیابی
، این براي ارائه به دیگري داشته باشدرا ) کامل باشد(الزم 

     مانند  ـ و چند جانبه متفاوت هاي تالشمنجر به فرایند 
سطوح عمق و  ـ کارگیري منطق و استفاده فعاالنه از کالمهب

فت آزمون با حضور از طرفی تغییر با .شود می 8پردازش
حافظه رویدادي را نیز و دریافت بازخوردهاي وي،  دیگري

 . گردد تر نموده و موجب تلفیق آن با حافظه معنایی می غنی
 9مرور براي دیگري را از دیدگاه شناخت اجتماعی تأثیر
انگیزه اجتماعی در تعامل با  نمود که توان اینگونه تبیین می

 بصورت پویا ـ هاي کوچک هحتی گرو ـ هاي اجتماعی گروه
). 2012باول و همکاران،  ون(دهد  توجه و حافظه را شکل می

چهارچوب هویت اجتماعی نیز بر فرایند حافظه همچنین 
قیقات تح). 2012باول و کانینگهام،  ون(باشد  تاثیرگذار می

نیز بر توجه،  10هاي اجتماعی اخیر نشان داده است که نقش
راتکلیف، (گذارد  ثیر میأظه چهره تمکانیسم رمزگردانی و حاف

توان  میبدین ترتیب ). 2012، 11هاگنبرگ، شریور و برنستین
با حضور دیگري در فرایند یادگیري  در این پژوهشگفت 

                                                             
3. Schunk 
4. Discrepancy Reduction Model 
5. Dunlosky & Hertzog 
6. Nelson & Narens 
7. Ackerman & Laterman 
8. Level of processing 
9. Social cognition 
10. Social roles 
11. Ratcliff, Hugenberg, Shriver  & Bernstein 
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در هاي اجتماعی  انگیزه اجتماعی، هویت و نقشتغییر در 
پردازش «در رویکردي که  .است داشتهثیر أعملکرد حافظه ت

پردازش اطالعات توسط انسان را با  نام دارد،» اطالعات
السون و (کنند  پردازش اطالعات بوسیله رایانه قیاس می

) 1976( لفتوس و لفتوس). ، ترجمه سیف1388هرگنهان، 
یانه اینگونه قیاس توسط انسان را با راپردازش اطالعات 

 دارند هایی را از محیط دریافت میداددروندو  کنند که هر می
آنها و باالخره  شوند ز پیش موجود ترکیب میعات ابا اطال که
بطور نظري . دهند دادي، بیرون می از طریق تدابیر برونرا 

از دیدگاه پردازش به خوبی » مرور براي دیگري«فرایند 
انتقال  هنگامدر انسان  پردازش .قابل تبیین استاطالعات 

اتصال  پردازش رایانه در شرایط شبیه اطالعات به فرد دیگر،
در یارانه فرآیند ارسال اطالعات، . باشد میاي دیگر  رایانه به

سازماندهی داده درون بسته هاي ( شامل مراحل متعددي است
و  2، ارسال بر طبق قوانینی خاصدر کامپیوتر مبداء 1اطالعاتی

 اولیه شکل که ايگونههب هم بستن آنان در کامپیوتر مقصدهبو 
 فرد کلیه» اي دیگريمرور بر«هنگام  ).گردد ایجاد مجدداً

کند زیرا باید  خوانی میاطالعات مربوطه را از حافظه باز
اي آماده نماید که مناسب، قابل  گونههب اطالعات را در ذهن

. را داشته باشد» درونداد براي دیگري«عنوان هفهم و استفاده ب
عنوان هدادي دارد که ب نیاز به خلق برون» مرور براي دیگري«

از . محسوب گردد دیگري مل و کاربردي برايدادي کا درون
براي  مرور«دادي در مقایسه با شیوه  این جهت چنین برون

کند و  که فرد تنها اطالعات موجود را بازیابی می» خود
      .طلبد سازد، منابع شناختی زیادتري را می دادي ساده می برون

ثر در ؤدستیابی به تنظیم م اساساست  تحقیقات نشان داده
و  تولیس(کنترلی بر فرایند مطالعه است -یادگیري، خود

 4و گلداسمیت 3با توجه به این اصل، اکرمن). 2011بنیامین، 
توان در مقایسه با  گونه نتیجه گرفتند که میاین) 2011(

شرایط زمانی آزاد؛ مطالعه در شرایط زمانی ثابت را بیانگر 

                                                             
1. Data packaging 
2. TCP/IP 
3. Ackerman 
4. Goldsmith 

بدین  .دانسترل کمتري بر فرایند مطالعه آزادي و قدرت کنت
ارائه واژگان در زمان  محدودیتشد که  بینی می ، پیشترتیب

ثیري کاهنده داشته أانواع مرور ت بر عملکرداین پژوهش، 
در مقایسه با سایر انواع  اما نتایج تحقیق نشان داد که باشد،

حافظه عملی در شرایط فشار زمانی مرور، مرور نگهدارنده و 
هاي  همسو با پژوهش .اشتندیادآوري د در عملکرد باالیی

 1995 نوري، کرمی ،1381جعفریان نمینی و همکاران (گذشته 
عملی در مقایسه با مرور کالمی  مرور) 1383و غالمی، 

این  .را بهمراه داشتباالتري میزان یادآوري  بطورمعناداري
، بین )اجرا(رمزگردانی عمل  کهشود  برتري چنین تبیین می

نوري،  کرمی( کند ردي ایجاد میفعل و اسم ارتباط کارک
هاي حسی متفاوتی را  تکالیف عملی، تجربه همچنین. )1995

توانیم آنها را  شوند و ما می اندوخته می کهآورند  به وجود می
در تکلیف عملی  ).2001زیمر و همکاران، (یادآوري کنیم 

چندین سیستم شنیداري، دیداري، المسه و در بعضی اگر 
وایی آزمودنی در طول رمزگردانی درگیر موارد چشایی و شن

گیرد و  شوند، یادآوري و بازشناسی تکالیف بهتر صورت می
ف عملی منجر به رمزگردانی غنی و چند تکلیبدین صورت 

). 1994نوري و همکاران،  کرمی(شود  کانالی رویدادها می
در تبیین نتایج مربوط به برتري ) 2000و  1995(نوري  کرمی

ین استدالل کرد که حافظه عملی نمونه حافظه عملی چن
ها در  کاملتري از حافظه رویدادي است، زیرا آزمودنی

بیشتر ) در مقایسه با تکالیف کالمی(یادگیري تکالیف عملی 
شوند و در حین عمل، شناخت و خودآگاهی  درگیر می

         .                                            .کنند بیشتري پیدا می

در فرایندهاي شناختی ی کلیدي عامل 5گذاريهدف    
بینی است که  کامال قابل پیشو ) 1990، 6چانک(باشد  می

متون را کاهش  یادگیريبراي  گذاريفشار زمان شدید هدف
این امکان نیز وجود دارد  اما ،)2012، آکرمن و الترمن(دهد 

ستقبال تر؛ افراد از فشار زمان ا که در یادگیري متون طوالنی
هاي  کنترلی در زمینهـ خودمطالعات درباره براي مثال . نمایند

                                                             
5. Goal setting 
6. Schunk 
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کنند که  است که افراد گاه اذعان می داده  دیگر نشان
کند  ها به عملکرد آنان در یادگیري کمک می العجل ضرب

داد  نتایج این پژوهش نیز نشان ).2002، 2و ورتنبروچ 1اریلی(
شرایط فشار زمان رفت در  که بر خالف آنچه انتظار می

از  باالتر، بطور معناداري بر یادآوريرنده انگهد مرورعملکرد 
در توان گفت  مطلب می در تبیین این. بوددهنده  مرور بسط
واد ارائه ماز طریق تفکر فرد از آنجا که دهنده،  مرور بسط

مدت ادغام  بلند حافظهدیگر در موجود با اطالعات  شده را
ارتباط بین واژه و دانش پیشین، به براي ایجاد پس کند  می

بیورك و بنیامین، ( باشد میزمان الزم و منابع ذهنی کافی نیاز 
زیادي  تأثیردهنده  مرور بسط رغم این واقعیت که علی). 2000

براي کارا از آنجاییکه بر افزایش عملکرد حافظه دارد ولی 
 در شرایط ،بودن احتیاج به منابع شناختی و زمان کافی دارد

. کارایی آن از مرور نگهدارنده کمتر خواهد بود فشار زمان
این نکته تاییدي است بر این مطلب که نوع و روش یادگیري 

تعیین کننده عملکرد حافظه صورت تک بعدي، هو ببه تنهایی 
گیرد و  شکل میچند بعدي  یفضای در یادگیرينیست بلکه 

بیورك و (د باش ثر از  شرایط رمزگردانی و آزمون نیز میأمت
  ).2000 ،بنیامین

هرچه  شناخت با استفاده از نتایج پژوهش حاضر و با
اهمیت شرایط یادگیري و  یادآوري،رابطه انواع مرور با  بیشتر

توان در  میآموزشی متناسب با آن،   آزمون و انتخاب روش
خصوصا در مدارس گام  ،هاي آموزشی ء روشجهت ارتقا

تعامل دفگذاري، انند هبراي مثال؛ مواردي م. برداشت
و نیز عملی  یادگیري فراینددر  دیگر همساالنبا آموزان  دانش

منجر به بهبود قابل توجه یادآوري که  کردن مفاهیم آموزشی
که در این پژوهش مورد  است هایی زمینهگردد که از جمله  می

   .بررسی قرار گرفت
  

  

                                                             
1. Ariely 
2 . Wertenbroch 
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