
ه، سطوح پردازش و عالقه بر حافظهاثر توج

������� �	
� �� � ������	 ��

���� ��� ������� ���� ����  ��!� �" ��#$� ��� ���
��

مقاله پژوهشي اصيلمقاله پژوهشي اصيلمقاله پژوهشي اصيلمقاله پژوهشي اصيل
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ــشگاه   ــشناسي، دان ــي و روان ــوم تربيت ــشكده عل دان

تهران

1مقدمه

ن ها و نظرات محققان و روانشناسادر چند دهة اخير، پژوهش

تربيتي حاكي از آن بوده است كه آموزش هنگامي مؤثرتر خواهد 

. هاي جديدتر استفاده كنندبود كه در آن معلمان و اساتيد از روش

مطالعه )1996 (3 و لوكهارت2كريكها، يكي از اين پژوهشدر 

 كه بر اندرا مطرح كردهاساس نظرية سطوح پردازش آموزش بر

وح مختلف پردازش اساس آن ادراك يك محرك در سط

در اولين مرحله، محرك از جنبه . گيرداطالعات صورت مي

شود، در حالي ها، خصوصيات فيزيكي و حسي ادراك ميويژگي

_____________________________________________
- خيابـان بهـار  - خيابـان پـارك   - روبروي باغ فـيض    -بلوار اشرفي اصفهاني  تهران،:   نشاني تماس  -1

. گروه روانشناسي-دانشگاه علم و فرهنگ

Email: mahdavian@hotmail.com

. شودانجام ميتر  ادراك در سطوح عميق،كه در مراحل بعدي

جاي  تكيه اصلي خود را، بهعبارت ديگر، ديدگاه سطوح پردازشبه

.دهدر نحوه پردازش اطالعات قرار ميهاي مختلف حافظه، بنظام

هاي سطحي و اين صورت كه در مرحله اول، اطالعات با ويژگيبه

هاي و در مرحله دوم، با ويژگي) 4رمزگرداني سطحي(ادراكي 

 بر ).5رمزگرداني عميق(2شودتر در حافظه ثبت ميمعنايي و عميق

 عمق بستگي بهدر حافظهمورد اساس اين ديدگاه، نگهداري يك 

، به نقل از 1975(6كريك و تالوينگ. پردازش اطالعات دارد

مطالعه خود مشاهده كردند كه در يادآوري در) 1383نوري، كرمي

_____________________________________________
2- Craik 3- Luckhart
4- shallow encoding 5- deep 
6- Tulving
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كار و بازشناسي، عواملي از قبيل يادگيري ارادي، ميزان تالش به

شده، و ميزان رفته، پيچيدگي تكليف مورد نظر، مقدار زمان صرف

اهيت مكننده نيستند، بلكه اصلي و تعيينتكرار و تمرين، عوامل 

 اعمال مطالبكيفي تكليف و نوع عمليات شناختي كه روي 

بنابراين، در اينجا فعاليت رواني يادگيرنده . ، اهميت داردگرددمي

مهم است، يعني يادگيرنده نحوه پردازش اطالعات را فعاالنه تعيين 

بنابراين، تدريس . دشوكند، نه اينكه هر نوع اطالعاتي فراگرفته مي

تر و هاي عميقيادگيرندگان را به پردازشو آموزشي كه ذهن

. تر خواهد بودمعنايي وادارد، اثر بخش

يادگيري، ميزان توجه آموزش واز ديگر عوامل مؤثر در

برجسته و  موضوع 1توجه.  يادگيرندگان به موضوع درس است

مهمترين و  و يكي از  بودهانگيزي براي روانشناسانبحث

آموز ممكن است هر دانش. ترين مباحث روانشناسي استپيچيده

بار هم كه شده  موقع درس خواندن يا امتحانات آرزو براي يك

شد همه مطالب كتاب را يكباره و يا در كرده باشد كه كاش مي

حتي برخي . كردگرفت و هرگز آنها را فراموش نميخواب فرا مي

كنند، اما ي آموزش در خواب را مطرح مي ادعاهاي روزنامهآگهي

گونه اطالعات و حقيقت آن است كه  بدون توجه كردن، هيچ

توان  توجه را مي.يابدكند يا دوام نمياي به مغز راه پيدا  نميداده

 آن سلب كرد، طور ارادي و با اختيار به موضوعي معطوف و يا ازبه

. ر و كنترل قرار گيرداما نه به اين سادگي كه همه چيز در اختيا

كردن براي حفظ توجه روي موضوعي خاص به عوامل تالش

مندي به آن، انگيزش، تمرين براي حفظ تمركز بسياري نظير عالقه

نترل داشته باشيم  كيعني در هر لحظه آگاهي و(و مديريت توجه 

) كه توجه ما از چه چيزي به چه چيز ديگري معطوف شده است

توان در زندگي روزانه به را ميفقدان توجهاثرات . بستگي دارد

هاي يك نفر اما مثالً، شنيدن صحبت.  مختلف مشاهده كردصور

نفهميدن آن به اين دليل است كه توجه جاي ديگري بوده است 

. )2،2002لمنگا(

4شده  و توجه تقسيم3متمركزتوجه را عمدتاً به دو نوع توجه

با ارائه دو يا چند را  متمركزجهتو. كنندبندي مي طبقه)پراكنده(

محرك همزمان كه فرد بايد فقط به يكي از آنها پاسخ دهد، مطالعه 

 افراد وان فهميد كه چگونهت مي متمركز مطالعه توجهبا. كنندمي

قرار ها مورد توجهطور مؤثر يك محرك را از ميان ساير محركهب

گرفتن  ناديدهتوجه و نحوهيندآفرا بتوان ميدهند و نيز مي

،شده مطالعه توجه تقسيم همچنين،.دشنشده آشنا هاي توجهمحرك

 ظرفيت پردازش انسان براي توجه به چند محرك يهامحدوديت

).6،2000 و كين5آيزنك (سازدرا آشكار ميهمزمان 

عالوه بر سطوح پردازش و توجه،  عالقه عامل ديگري است 

عالقه كه پيامدهاي عاطفي . ردكه در آموزش و يادگيري تأثير دا

خوشايندي به دنبال دارد، معموالً مربوط به اهداف غيررقابتي 

9، به نقل از چن2000، 8 و اسميت7سانسون(فرآيند يادگيري است 

).10،2004و انيس

بين )2004، به نقل از چن و انيس، 1992( و همكاران 11كراپ

عالقة . اند شده تفكيك قائل13 و عالقة موقعيتي12عالقة شخصي

شخصي، به تمايل روانشناختي فرد به ترجيح دادن يك فعاليت يا 

عنوان اثر جذابيت ويژگي بهشود و عالقة موقعيتيعمل اطالق مي

هر دو نوع عالقه، روي . يك فعاليت براي فرد تعريف شده است

 موقعيت -صورت تركيب شخصهم اثر متقابل دارند و بنابراين، به

در نظر گرفته ) ه به يك فعاليت، شيء، فكر و رويدادمثالً عالق(

همچنين، عالئق داراي محتواي خاص و اجزاي شناختي و . شوندمي

موضوع در كالس عالقه به ). 2004،  و انيسچن(عاطفي هستند 

آموزان و دانشجويان چگونه مطالب كند كه دانشتعيين ميدرس

دازش مطالب بديهي است كه نحوة پر. درسي را پردازش كنند

اي ندارند، متفاوت مورد عالقه  با پردازش مطالبي كه بدان عالقه

1). 1990، 14هيدي(است  

 توجه و عالقه هر دو در فرآيند يادگيري از اهميت از آنجا كه

آموزان بر مطالب درسي اي برخوردارند، توانايي تمركز دانشويژه

سنتي، ور طبه. براي دستيابي به اهداف آموزشي ضروري است

» توجه كردن« اطالعات در حافظه ثبتفرض آن است كه براي 

كه توجهشود ادعا مي، ترهاي جديد نظريه در.باشدميضروري 

شود رمزگرداني اطالعات در حافظه ميي، موجب ارتقامتمركز

_____________________________________________
1- attention 2 - Mangal
3- focused attention 4 - divided attention
5- Eysenck 6 - Keane
7- Sanson 8 - Smith
9- Chen 10 - Ennis
11- Krapp 12- individual interest
13- situational 14- Hidi
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؛ كريك، 1989،؛ كريك1995، 2،1988؛ كوان1994، 1مثالً بنتين(

، 7 و استون6 موليگان؛1996، 5درسون و ان4امينيبن-، ناوه3گواني

شده در هنگام رمزگرداني،  از سوي ديگر، توجه تقسيم).1999

10، الدريج9، لويس8بدلي(دهد عملكرد حافظه آشكار را كاهش مي

؛ كريك و 1953، 13؛ چري1958، 12؛ برادبنت1984، 11و تامسون

؛1998؛ موليگان، 1984، 15 و اشنايدر14؛ فيسك1996همكاران، 

،  و استوننقل از موليگان به،1969، 17؛ نورمن1965، 16مورداك

1999 .(

شده را بر حافظه تأثير توجه تقسيم) 2000( و كريك 18تروير

نتايج پژوهش آنان نشان داد كه توجه . اندواژگان بررسي كرده

شده در مقايسه با توجه متمركز در مرحله رمزگرداني يا تقسيم

ها در تمام تكاليف منجر كرد آزمودنيبازيابي، به كاهش عمل

 و 21 سزيمنسكي و)1990 (20 و روسو19همچنين، پاركين. شودمي

23به اين نتيجه دست يافتند كه دستكاري كردن) 1996 (22لئودمك

تواند در رمزگرداني حافظه آشكار اثر بگذارد، اما بر توجه مي

دآوري اين محققان يا. اثر است بي24هاي حافظة نهانآزمون

كنند كه تقسيم توجه يا انحراف توجه از موضوعات مورد مي

ها در مطالعه، موجب آسيب ديدن عملكرد حافظة آزمودني

هاي كه بر آزمونگردد، در حاليهاي حافظة آشكار ميآزمون

لئود،  و مك25دونالدبه نقل از مك(حافظة نهان تأثير مخرب ندارد 

1998.(

ويژه حافظة به(شده بر حافظه  تقسيماثر توجه متمركز و توجه

به اعتقاد  برخي محققان، حافظة . نيازمند مطالعات بيشتر است) نهان

بيند كه تا حد نهان به اين دليل از تقسيم شدن توجه كمتر آسيب مي

مثالً بنتين، (باشد زيادي تابع  فرآيندهاي رمزگرداني خودكار مي

؛ 1996لئود،  و مكسزيمنسكي؛ 1990؛ پاركين و روسو، 1994

).  1999، به نقل از موليگان و استون، 1997، 27 و پرينسن26ولترز

اثر ) 1381(جعفريان نميني،كرمي نوري و يوسفي لويه 

تكاليف حافظة شده را برفرآيندهاي توجه متمركز و توجه تقسيم

. آموزانِ نارساخوان و عادي بررسي كردندعملي و كالميِ دانش

نان نشان داد كه رمزگرداني عملي مؤثرتر از نتايج پژوهش آ

همچنين، . انجامدرمزگرداني كالمي است و به يادآوري بهتر مي

شود و تأثير آن بر توجه متمركز به بهبود عملكرد حافظه منجر مي

28پاركين، ريد. رمزگرداني عملي بيشتر از رمزگرداني كالمي است

 شرايط توجه نشان دادند كه بازشناسي در) 1990(و روسو 

تر از شرايط توجه كامل است، درحالي كه شده بسيار ضعيفتقسيم

شده و توجه آزمون تكميل كلمات ناقص، بين توجه تقسيمدر

كنند كه حافظة اين نتايج پيشنهاد مي. كامل تفاوتي وجود نداشت

 محدوديت توجه به هنگام مطالعة كلمات، عملكرد با وجودنهان 

رسد كه اثر توجه نظر ميبنابراين،  به. مطلوبي داشته است

1.باشدشده بر حافظة نهان همانند اثر آن بر حافظة آشكار نميتقسيم

در مطالعات متعدد نقش عامل سطوح پردازش، توجه و عالقه  

طورجداگانه بر عملكرد حافظه و يادگيري بررسي و مطالعه شده به

آمده است، اما تادست و شواهد كافي دال بر تأثير مثبت آنها به

كنون تأثير تركيبي و همزمان  اين سه عامل بر عملكرد حافظه 

براي اين پژوهش .   نهان مطالعه نشده استةآشكار و نيز حافظ

 باالترين عملكرد مغز و حافظه در يادآوري دو نوع مطلب مقايسة

مطالب درسي مورد عالقه و مطالب درسي كه مورد عالقه (درسي 

 اين است پژوهش حاضر) عملي(ارزش كاربردي . انجام شد) نيست

 وجود دارند آموزان و دانشجويانينشكالسي، داكه تقريباً در هر

ند مجبور به هر حالچنداني به موضوع درس ندارند، وليه عالقهك

ر موضوع درس ب توجه آنان حاضر شوند و چون درسدركالس

د براي هرچن. گيرند ياد نميمتمركز نيست، چيز زيادي نيز

 بدانآموزان و دانشجويان به موضوعي كهمندكردن دانشهعالق

ايجاد عالقه  براي نخواهيماگروجود دارد، اما هايي راه، اندعالقهبي

آموزان و  توجه دانشكشاندنباآيادر آنان تالش كنيم، 

 و درگير نمودن ذهن  عالقه ندارنددانموضوعي كه بدانشجويان به

،  مؤثرتري آموزشتوانتر و معنايي، ميهاي عميقآنان با پردازش

كرد؟ه ي اراپايدارتر و آسانتر

_____________________________________________
1- Bentin 2 - Cowan
3- Govoni 4- Naveh-Benjamin
5- Anderson 6 - Mulligan
7- Stone 8 - Baddeley
9- Lewis 10 - Eldridge
11- Thomson 12 - Broadbent
13- Cherry 14 - Fisk
15- Schneider 16 - Murdock
17- Norman 18 - Troyer
19- Parkin 20 - Russo
21- Szymanski 22 - MacLeod
23- manipulation 24 - implicit memory
25- MacDonald 26 - Wolters
27- Prinsen 28 - Reid
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بررسي تأثير توجه : اهداف اين پژوهش به قرار زير بود

سنجش حافظة (بر يادآوري با سر نخ ) شدهمتمركز و تقسيم(

؛  بررسي )سنجش حافظة نهان(و تكميل كلمات ناقص ) آشكار

بر يادآوري با سر نخ و ) ناييسطحي و مع(تأثيرسطوح پردازش 

عالقه و (عالقه به موضوع تكميل كلمات ناقص؛ بررسي تأثير

بر يادآوري با سر نخ و تكميل كلمات ناقص؛ مطالعة )  عالقهفقدان

بر يادآوري با سر نخ و تكميل ) متمركز و تقسيم شده(اثر توجه 

ه كلمات ناقص  در شرايط پردازش سطحي يا عميق؛ مطالعة اثر توج

بر يادآوري با سر نخ و تكميل كلمات ) شدهمتمركز و تقسيم(

مطالعة و نداشتن به تكاليف؛ داشتن يا عالقه در شرايط عالقه،ناقص

بر يادآوري با سر نخ و ) سطحي و معنايي(اثر سطوح پردازش 

باشد تكميل كلمات ناقص در شرايطي كه تكاليف مورد عالقه مي

.باشديا مورد عالقه نمي

وشر
160در اين پژوهش، . نوعي مطالعه تجربي بوداين پژوهش 

دانشجوي مقطع كارشناسي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه علم و 

به . اي تصادفي انتخاب شدندگيري خوشهفرهنگ با روش نمونه

 علوم انساني و پايه، دانشكده هنر  دانشكدهسه  بيناين ترتيب كه از

طور تصادفي يك دانشكده، يعني و دانشكده فني و مهندسي به

هاي  از دانشجويان كالسو سپسدانشكده فني و مهندسي انتخاب 

هاي آموزشي صنايع، كامپيوتر و عمران با تعيين وقت قبلي گروه

هر يك از دانشجويان . براي شركت در اين پژوهش دعوت شد

.ندهاي آزمايشي قرار گرفتطور تصادفي در يكي از گروهبه

 به اين .اي طراحي شدم اين پژوهش يك برنامه رايانهبراي انجا

منظور ابتدا دروس فيزيك، شيمي، زيست شناسي، رياضيات، فلسفه 

و منطق، جغرافيا، تاريخ، روانشناسي، هنر و ادبيات فارسي انتخاب 

هاي ايران تعداد هاي آزمون سراسري دانشگاهسپس از دفترچه. شد

وع استخراج و با مشورت سه نفر هاي مربوط به هر موضزيادي واژه

اي يا  رشتههاي بينهاي مذكور واژهنظران رشتهاز صاحب

ها دو سؤال تهيه گرديد؛ براي هر يك از واژه. غيرمرتبط حذف شد

بود و ديگر سؤالي كه پاسخ » بلي«يك سئوال كه پاسخ درست آن 

  واژه 44در مجموع براي هر موضوع . بود» خير«درست آن 

طور تصادفي و  واژه آن  در مرحله آزمايش به24آمد كه دست به

افزار نويسي نرمبرنامه.  شددادهبدون فاصله زماني به آزمودني نشان

صورت كامالً تصادفي به هر آزمودني ها بهاي بود كه واژهگونهبه

. گرديدارائه و  سپس زمان واكنش و تعداد پاسخ درست او ثبت مي

ها روي دو فهرست از سه حرف اول واژهدر مرحله يادآوري، 

هايي بود شد كه نيمي از آنها، سه حرف اول واژهكاغذ چاپ مي

كه آزمودني در مرحله آزمايش آنها را ديده و نيمي ديگر سه 

هايي بود كه آزمودني در مرحله آزمايش آنها را حرف اول واژه

  مشاهدههاهايي كه آزمودني درصد از واژه50همچنين . نديده بود

هاي  درصد ديگر از واژه50و » بلي«كردند، داراي پاسخ  

ها از نظر اندازه، نحوة ارائه واژه. بود» خير«شده داراي پاسخ مشاهده

ها رنگ، شكل و محل نمايش در صفحه  براي همه آزمودني

. يكسان بود

 از آنجا كه اجراي اين پژوهش به صورت انفرادي  بود، 

 طبق برنامه قبلي در يك ساعت معين به دانشجويان منتخب

بر. كردند مراجعه ميرايانهپژوهشگر يا همكاران او در سايت 

عمل آمده، اساتيد براي ترغيب اساس هماهنگي و توافق به

به . دانشجويان به شركت  در پژوهش نمره يا امتيازي در نظر گرفتند

 بيانگر شد كههر دانشجو در ابتداي ورود شماره خاصي داده مي

هاي آزمايشي بود، زيرا  براي ها به گروهتقسيم تصادفي آزمودني

هاي تعداد نمونه. شداي اعمال ميهر گروه  بايد شرايط ويژه

هايي بودند گروه اول، آزمودني. هاي مورد مطالعه مساوي بودگروه

عالقگي عالقه يا بي(شده عالقه داشتند كه به موضوع انتخاب

و ) وع درسي بر اساس نظر شخصي او تعيين شدآزمودني به موض

در شرايط توجه متمركز،  به سؤاالت مربوط به هر واژه پاسخ دادند 

گروه دوم، . از نوع پردازش سطحي بوداين سؤاالت كه 

شده عالقه داشتند  و در هايي بودند كه به موضوع انتخابآزمودني

پاسخ دادند كه به سؤاالت مربوط به هر واژه شرايط توجه متمركز،

گروه سوم، . بود) معنايي(از نوع پردازش عمقي اين سؤاالت 

شده عالقه نداشتند و در هايي بودند كه به موضوع انتخابآزمودني

شرايط توجه متمركز، به سؤاالت مربوط به هر واژه پاسخ دادند كه 

گروه چهارم، . از نوع پردازش سطحي بود آن تسؤاال

 به موضوع انتخاب شده عالقه نداشتند و در هايي بودند كهآزمودني
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شرايط توجه متمركز، به سؤاالت مربوط به هر واژه پاسخ دادند كه 

هاي پنجم تا هشتم در گروه. از نوع پردازش عمقي  بودسؤاالت آن 

هاي اول تا چهارم بودند، با اين تفاوت شرايط آزمايشي مشابه گروه

پاسخ به سؤاالت، (شده  مكه از نظر توجه، در شرايط توجه تقسي

به تكاليف ) همزمان با يك محاسبه ذهني مثل شمارش معكوس

.آزمايش پاسخ دادند

ايرايانه، با استفاده از شكل اجراي برنامهبالفاصله پس از 

ها، آزمون هوش آزمون هوشي ريون بزرگساالن، از آزمودني

اني  آزمون هوش ايجاد يك فاصله زمجرايهدف از ا. عمل آمدهب

منظور انتقال اطالعات از حافظه كوتاه به)   دقيقه30حدود (مناسب 

مدت به حافظه بلندمدت و نيز فرصت ندادن به آزمودني براي مرور 

عالوه بر آن، . بودده شهاي مشاهده ذهني و پردازش اضافي واژه

.ها به لحاظ هوشي نيز مد نظر بودهمتا كردن آزمودني

مون ريون، مرحله دوم آزمايش كه بالفاصله پس از اتمام آز

در اين مرحله دو فهرست . شدها  بود، آغاز مرحله يادآوري واژه

  در A4شده روي كاغذ  واژه نوشته20حاوي سه حرف اول از 

ها را آزمودني  درصد از اين واژه50.اختيار آزمودني قرار داده شد

 بدون اينكه  درصد  ديگر  را نديده بود، و50قبالً مشاهده كرده و 

هاي ناقص را با آنچه در مرحله آزمايش آزمودني ارتباط اين واژه

اي را كه با ديدن آن شد، اولين كلمهديده بود بداند،  از او خواسته 

پس از ). سنجش حافظه نهان(رسد بنويسد سه حرف به ذهنش مي

اتمام برگه اول، برگه دوم كه مشابه برگه اول بود به آزمودني داده 

هايي كه در مرحله يادآوردن واژهشد سعي كند با  به از او خواسته و

هاي ناقص برگه دوم بپردازد  ديده است، به تكميل واژه،آزمايش

هايي كه از مرحله به هريك از واژه). سنجش حافظه آشكار(

هم در برگه اول و هم در برگه (آزمايش درست يادآوري شده بود 

هاي آماري تحليل ها با روشداده. تگرفيك نمره تعلق مي) دوم

.واريانس تجزيه و تحليل شد

هايافته
.  پسر بودند) %44( نفر 70ها دختر و از آزمودني) %56( نفر 90

 درصد از 75 سال داشتند و 24 تا 18نمونه سني بين افراد بيشتر 

. ساله بودند22 تا 20ها آزمودني

 بررسي عملكرد حافظه آشكار-الف 
شود، باالترين عملكرد  مشاهده مي1ان كه در جدول همچن

حافظه آشكار مربوط به گروه دوم است و پس از آن  به ترتيب 

 هفتم  قرار ، سوم وهاي ششم، اول، پنجم، چهارم، هشتمگروه

.دارند

از تحليل با استفاده ها براي روشن شدن تفاوت آماري گروه

 بيانگر نتايج تحليل 2جدول . عمل آمدبررسي بيشتري بهواريانس

.باشدواريانس مي

)n=160(ها در حافظه آشكار هاي توصيفي گروهشاخص-1جدول 

انحراف معيار ميانگين )به نفر (تعداد عالقه پردازش توجه هاگروه

13/2 1/7 20 مورد عالقه سطحي متمركز اولگروه 

16/1 75/7 20 مورد عالقه عمقي متمركز مگروه  دو

59/1 75/5 20 سطحي عالقهفقدان متمركز ومگروه س

36/1 45/6 20 عمقي عالقهفقدان متمركز مگروه چهار

4/1 5/6 20 مورد عالقه سطحي شدهتقسيم مگروه پنج

6/1 15/7 20 مورد عالقه عمقي شدهتقسيم مگروه شش

2/2 75/4 20 سطحي عالقهفقدان شدهتقسيم مگروه هفت

15/1 2/6 20 عالقهفقدان عمقي شدهتقسيم مگروه هشت
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خالصه نتايج آزمون تحليل واريانس سه عاملي  در حافظه آشكار-2جدول 

متغير

درجه 

آزادي
Fنسبت

سطح 

داريمعني

1749/5018/0اثر  توجه

14/11001/0اثر  پردازش

1414/270001/0اثر  عالقه

1539/0nsپردازش* اثر تعاملي توجه 

1002/0nsعالقه* اثر تعاملي توجه 

1692/0nsعالقه* اثر تعاملي  پردازش 

1539/0nsعالقه* پردازش * اثر تعاملي توجه 

152خطا

160كل

شود، اثر اصلي عوامل مشاهده مي2همچنان كه در جدول 

دار از نظر آماري معنيتوجه، پردازش و عالقه بر حافظه آشكار

.دار نبوديك از اثرهاي تعاملي معنيلي هيچبود، و

اما يافته جديد و قابل تأمل آن است كه پس از آن كه با 

بر اساس فرمول1  اندازه اثر2هاي جدول استفاده از داده

MSWG

MSWGMSBG
np
p

f
)(1 −

−

=
)

در اين (به شدسمحا) 1995، 2كرك (

 تعداد n نمايانگر تعداد سطوح متغير مستقل، pفرمول 

MSWG ميانگين مجذورات بين گروهي و MSBG،هاودنيآزم

نتايج نشان داد كه اندازه ،)ميانگين مجذورات درون گروهي است

باشد؛  مي81/0 و عالقه 51/0، پردازش 35/0اثر عوامل توجه 

بنابراين بيشترين تغيير در عملكرد حافظه آشكار وابسته به عالقه، 

به عامل توجه وابسته ت سپس وابسته به سطوح پردازش و در نهاي

.است

 بررسي عملكرد حافظه نهان-ب
شـود، بـاالترين عملكـرد       مـشاهده مـي    3همچنان كه در جدول     

حافظه نهـان مربـوط بـه گـروه دوم اسـت و پـس از آن  بـه ترتيـب                  

هاي  اول، شـشم، سـوم، پـنجم، چهـارم، هفـتم و هـشتم قـرار                  گروه

، با استفاده از تحليل ها آماري گروه  براي روشن شدن تفاوت   . دارند

4عمـل آمـد كـه نتـايج آن در جـدول        واريانس بررسي بيـشتري بـه     

.آورده شده است

دهد، اثر اصلي عوامل توجه و جدول نشان مياين طور كه همان

دار بود و از ميان آثاراز نظر آماري معنيعالقه بر حافظه نهان

.  شددار عالقه معنيباتعاملي، فقط اثر تعاملي پردازش 

 و 45/0اما يافته جديد و قابل تأمل آن كه اندازه اثر عامل توجه 

نتيجه آنكه بيشترين تغيير در.  است63/0اندازه اثر عامل عالقه 

عملكرد حافظه نهان ابتدا به عالقه و پس از آن به عامل توجه وابسته 

داري بر عملكرد حافظه نهان است و عامل سطوح پردازش اثر معني

. استنداشته 

)n=160 (ها در حافظه نهانهاي توصيفي گروهشاخص-3جدول 

انحراف معيار ميانگين تعداد عالقه پردازش توجه هاگروه

89/2 20/6 مورد عالقه نفر20 سطحي متمركز اولگروه 

34/2 25/7 مورد عالقه نفر20 عمقي متمركز دومگروه  

34/2 25/5 سطحي عالقهفقدان نفر20 كزمتمر ومگروه س

91/1 5/4 عمقي عالقهفقدان نفر20 متمركز مگروه چهار

84/1 7/4 مورد عالقه نفر20 سطحي شدهتقسيم مگروه پنج

35/2 8/5 مورد عالقه نفر20 عمقي شدهتقسيم مگروه شش

03/2 3/4 سطحي عالقهفقدان نفر20 شدهتقسيم مگروه هفت

82/1 2/4 عمقي عالقهفقدان نفر20 شدهتقسيم مگروه هشت

1- effect  size 2- Kirk
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خالصه نتايج آزمون تحليل واريانس سه عاملي  در حافظه نهان-4جدول 

متغير 

درجه 

آزادي
نسبت

F

سطح 

داريمعني

1077/9003/0اثر  توجه

187/0nsاثر  پردازش

/1718اثر  عالقه

16

0001/0

1252/0nsپردازش* اثر تعاملي توجه 

1487/1nsعالقه* اثر تعاملي توجه 

1631/4033/0عالقه* اثر تعاملي  پردازش 

1185/0nsعالقه* پردازش * اثر تعاملي توجه 

152خطا

160كل

عملكرد حافظه نهان و آشكار مقايسه -ج
هاي ميان دو نوع حافظه ها و شباهتتر شدن تفاوتبراي روشن

ها در شرايط مختلف آشكار و نهان  بهتر است ميزان يادآوري واژه

).1شكل (آزمايشي در يك نمودار مورد مقايسه قرار گيرد 

شتر بيها عملكرد حافظه آشكار ، در همه گروه1با توجه به شكل

هاي اول، دوم، سوم، و در گروهاز  عملكرد حافظه نهان بوده است 

اما در . اند ششم و هفتم در يك جهت افزايش يا كاهش يافته

هشتم در عملكرد دو حافظه تفاوت قابل هاي چهارم، پنجم وگروه

ها بايد شرايط براي فهم بهتر دليل اين تفاوت. توجهي مشاهده شد

.   شده است، بررسي نمودآنآزمايشي را كه موجب 

هاي آزمايشييسه عملكرد حافظه آشكار و  نهان در گروهقام-1شكل 

بحث
باالترين عملكرد حافظه آشكار در گروه دوم و پس از آن 

هاي ششم، اول، پنجم، چهارم، هشتم، سوم و ترتيب در گروهبه

كمترين عملكرد حافظه آشكار  در گروه هفتم . هفتم وجود داشت

شده، بهها در شرايط توجه تقسيمر آن آزمودنيشد كه دديده 

 مربوط به موضوعي كه به آن عالقه نداشتند و پردازش آن تاالؤس

كه در حافظه نهان بعد از  در حالي؛از نوع سطحي بود پاسخ دادند

هاي اول، ششم، سوم، پنجم، چهارم، گروه دوم به ترتيب گروه

رد حافظه نهان در كمترين عملك. گرفتهفتم و هشتم  قرار مي

ها در شرايط  توجه شد كه در آن آزمودنيگروه هشتم  ديده 

االت مربوط به موضوعي كه به آن عالقه نداشتند، سؤشده، به تقسيم

ها قابل اين يافته. پاسخ دادند و پردازش آن نيز از نوع عمقي بود

آشكارحافظه 

نهانحافظه 

هاگروه

87654321

8

7

6

5

4

ميانگين 

يادآوري 

ها واژه
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توجه است، زيرا بر خالف حافظه آشكار، عملكرد حافظه نهان از 

به اين ترتيب ، در.  پردازش عمقي تأثير نپذيرفته استسطوح

 توجه متمركز،  پردازش عمقي و عالقه صورت وجود هر سه عامل

رسد ميبه موضوع، عملكرد حافظه آشكار و نهان  به باالترين حد 

شده، پردازش عمقي و فقدان عالقه به و در شرايط توجه تقسيم

اين در حالي. ميزان است كمترين درموضوع، عملكرد حافظه نهان 

شده، پردازش است كه حافظه آشكار در شرايط توجه تقسيم

اين . رسدميسطحي و فقدان عالقه به موضوع به كمترين ميزان 

. دهدهاي نظري بين دو حافظه را نشان مييافته يكي از تفاوت

واضح است كه هرچه در مرحله مطالعه، بسط معنايي مطالب بيشتر 

هاي حافظه آشكار بهتر خواهد د آزمودني در آزمونباشد، عملكر

دست هاي حافظه نهان چنين مزيتي بهبود، اما هنوز در اغلب آزمون

).1996لئود، سزيمنسكي و مك(نيامده است 

تواند داشتن ميچرا پردازش عميق، توجه متمركز و عالقه

در عملكرد حافظه آشكار و نهان را به باالترين حد خود برساند و 

هاي ديگر با تغييراتي كه در توجه، عالقه و پردازش ايجاد گروه

شده، عملكرد هر دو حافظه در حد فاصل اين دو گروه قرار گرفته 

. اول تبيين نظري:توان تبيين كرداست؟ اين يافته را از دو جنبه مي

سه  عامل ) همزمان(مهمترين هدف اين پژوهش بررسي تركيبي

پردازش بود و نتايج مطالعه پاسخ روشني به توجه، عالقه و سطوح 

اين هدف داد، به اين ترتيب كه در حضور پردازش عمقي، توجه 

متمركز و عالقه به موضوع، بيشترين كارآيي عملكرد حافظه 

هايي كه يك يا هر سه عامل جاي خود را به  گروهدر. حاصل شد

داده شده، پردازش سطحي و فقدان عالقه به موضوع توجه تقسيم

تدريج كاهش يافته  بود و در گروه هفتم و بودند، عملكرد حافظه به

دهندة عملكرد حافظه در كنار هم جمع كه عوامل كاهش(هشتم 

ترين سطح عملكرد حافظه آشكار و نهان رسيده ، به پايين) بودشده

از لحاظ نظري، اين يافته با مهمترين هدف اين پژوهش كامالً . بود

يندهاي ذهني آكردن فردهندة پيوستاري عملو نشانهمخواني دارد 

 از اين منظر ؛دوم، تبيين كاربردي. از جمله در حافظه آشكار است

مهم است كه معلمان و اساتيد به منظور بهبود عملكرد حافظه و 

آموزان و يادگيري اساس تدريس خود را بر درگيرشدن دانش

گيختگي و جلب اول، بران«: دانشجويان در سه جهت قرار دهند

توجه كامل يادگيرندگان؛ دوم درگيري شناختي آنان با موضوع و 

هر چند (تر هاي عميقترغيب به استفاده از بسط معنايي و پردازش

 و سوم، انتخاب موضوعات )نيازمند صرف وقت بيشتري است

.آموزشي با در نظر گرفتن عالقه يادگيرندگان

 و 1 به پژوهش همبروكتوان   در ارتباط با همين نتايج مي

اشاره كرد كه اثر چند تكليف همزمان را در كالس  ) 2003( 2گي

آموزان به در اين پژوهش دو گروه از دانش. انددرس بررسي كرده

سخنراني  از كردند و بالفاصله بعد ازيك سخنراني با دقت گوش 

به گروه اول . آنها درباره آنچه فهميده بودند، آزموني گرفته شد

3 كيفيرايانهآموزان اجازه دادند همزمان با شنيدن سخنراني با دانش

 خود را خاموش و رايانهبايست گروه دوم مي. خود سرگرم باشند

نتايج حاكي از . دادندكردند و فقط به سخنراني گوش ميجمع مي

آن بود كه گروه اول موضوعات سخنراني را كمتر به ياد 

دوم مطالب سخنراني را بهتر فهميده كه گروه آوردند، در حاليمي

. بودند

، بنابراين، نتايج پژوهش حاضر از اين نظر كه توجه متمركز

، با نتايج شود رمزگرداني اطالعات در حافظه مييموجب ارتقا

؛ 1994مثالً بنتين، (هاي زير همخواني دارد پژوهش باال و پژوهش

اير  از سوي ديگر، س).1989؛ كريك، 1995، 1988كوان، 

شده در هنگام اند كه توجه تقسيممطالعات هم نشان داده

بدلي و (دهد رمزگرداني، عملكرد حافظه آشكار را كاهش مي

؛ كريك و 1953؛ چري، 1958؛ برادبنت، 1984همكاران، 

؛ 1998؛ موليگان، 1984،؛ فيسك و اشنايدر1996همكاران، 

 استون، ، به نقل از موليگان و1969،؛ نورمن1965مورداك، 

1999.(1

 كاهش توجه و افزايش اشتغال ذهني به چيزهاي ديگر، در 

در واقع . اثر منفي دارد) ويژه حافظه آشكاربه(عملكرد حافظه 

ظرفيت پردازش مغز با كاهش توجه و يا افزايش دشواري انجام دو 

عنوان مثال در پژوهش به. بيندشدت آسيب ميتكليف همزمان به

كنندگان براي رمزگرداني كلماتي فظه شركتديگري عملكرد حا

كه با تكليف سخت همراه بودند، بسيار بدتر از آنهايي بود كه 

؛ 1984بدلي و همكاران، (دادند تكاليف آسان همزمان انجام مي
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1- Hembrooke 2- Gay
3- laptop



ه، سطوح پردازش و عالقه بر حافظهاثر توج

������� �	
� �� � ������	 ��

���� ��� ������� ���� ����  ��!� �" ��#$� ��� ���
�


هر دو تكليف در شرايط توجه . )1996كريك و همكاران، 

انويه شده انجام شدند، ولي عملكرد حافظه وقتي كه تكليف ثتقسيم

بودن ظرفيت معني محدودبهكاهش يافت كه اين سخت بود، بيشتر

به اين ترتيب، ظرفيت پردازش اطالعات در . باشدپردازش مغز مي

انسان داراي ماهيت پيوستاري است و در وضعيت توجه متمركز در 

) شدهتوجه تقسيم(كند و با كاهش توجه حداكثر كارآيي عمل مي

كاسته ) همچون توجه(آيندهاي شناختي از كارآيي و عملكرد فر

. شودمي

عالوه بر توجه، سطوح پردازش و عالقه نيز تا حد زيادي به 

سطحي يا (عامل سطوح پردازش تأثير.كنندهمين نحو عمل مي

عبارت ديگر، ميزان به. بر حافظه آشكار يكسان نيست) عمقي

 در اما. ها در شرايط پردازش عمقي بيشتر استيادآوري واژه

هنگامي كه موضوع درس مورد . حافظه نهان نتايج متفاوت است

موجب افزايش عملكرد ) عميق(عالقه است، پردازش معنايي

 اما وقتي به موضوع درس عالقه وجود نداشته ،شودحافظه نهان مي

.  شودباشد، پردازش معنايي  موجب كاهش عملكرد حافظه نهان مي

به اين ترتيب، . بل توجه استاين يافته پژوهش حاضر جديد و قا

هايي اشاره كرد كه با نتايج پژوهش حاضر توان به نتايج پژوهشمي

طور كلي به عدم تأثيرپذيري همخواني دارند، اما اغلب آنها فقط به

عنوان مثال، در به. اندحافظه نهان از پردازش عمقي دست يافته

سطوح پژوهشي چنين گزارش شده است كه با توجه به ديدگاه 

در مرحله . پردازش، دو نوع پردازش عمقي و سطحي داريم

تر باشد، عملكرد و فراگيري هرچه رمزگرداني اطالعات عميق

اين تأثيرگذاري در حافظه آشكار . يادآوري نتيجه بهتر خواهد بود

به اين معني كه در حافظه نهان . شود و نه در حافظه نهانديده مي

طحي، تفاوت چنداني در عملكرد چه پردازش عميق باشد و چه س

در آزمون حافظه آشكار، بازشناسي تحت تأثير . شودديده نمي

طوري كه بيشترين سطوح پردازشي مختلف شرايط مطالعه است، به

در حالي كه . دهدمقدار بازشناسي در سطح پردازش معنايي رخ مي

سازي شناسايي ادراكي كه بيانگر حافظه نهان است، تحت  آماده

.ثير سطوح مختلف پردازش نيستتأ

 و ، به نقل از سزيمنسكي1984 (2 و ماندلر1همچنين،  گراف

در پژوهش خود دريافتند كه هرچه در مرحله ) 1996، لئودمك

مطالعه از بسط معنايي بيشتري استفاده شود، عملكرد آزمون حافظه 

يابد، ولي عملكرد آزمون حافظه نهان آشكار بيشتر ارتقا مي

هاي عملكرد حافظه نهان در گروه. يابدزات آن بهبود نميموابه

ديگر، با تغييراتي كه در توجه، عالقه و پردازش ايجاد شده است، 

. گيرددر حد فاصل اين دو گروه قرار مي

هاي آزمايشي عملكرد حافظه نهان كه چرا در همه گروهاين

ور تبيين طتوان اينميرا تر از عملكرد حافظه آشكار است، پايين

دن پردازش و كاهش توجه، عملكرد هر دو نوع شكرد كه سطحي

. دهدحافظه را كاهش مي

اصول زير قابل طرح ) 1998( بر اساس مطالعه بنتين و همكاران 

) در حد آستانه( در هنگام رمزگرداني ميزاني از توجه -1: است

ن و هاي حافظه نهاالزم است تا اثر آن در عملكرد حافظه در آزمون

شود، الزم  حتي وقتي به محركي توجه مي-2. آشكار ظاهر شود

است حداقلي از پردازش عمقي چه در هنگام مطالعه و چه در

مرحله آزمون، روي مطالب انجام شود تا در آزمون حافظه نهان 

اي صورت واژههايي كه به در آزمون-3. دست آيداثري از آن به

تأثير اندكي بر افزايش عملكرد شود، افزايش آستانه، انجام مي

هاي حافظه  براي اينكه مطالب در آزمون-4. گذاردحافظه مي

آشكار آگاهانه قابل يادآوري باشند، حد باالتري از آستانه توجه و 

موازات افزايش توجه و سطوح به. سطوح پردازش الزم است

ها ، عملكرد حافظه در اين آزمون)فراتر از حد آستانه(پردازش 

اين ترتيب، چون عملكرد حافظه نهان در حد به. يابدهبود ميب

تر از عملكرد حافظه آشكار كه آستانه است، در همة شرايط پايين

1. گيردهاي فراتر ازحد آستانه است، قرار مينيازمند پردازش

عليرغم آنكه تغييرات و نوسانات حافظه آشكار و حافظه نهان 

موازات نجم، ششم و هفتم بههاي اول، دوم، سوم، پدر گروه

يكديگر رخ داده است، اين تغييرات در دو گروه چهارم و هشتم 

در تبيين علت اين مغايرت . انددر جهت معكوس هم حركت كرده

3توان به نتيجه مطالعه جاكوبيدر عملكرد حافظه آشكار و نهان  مي

) 2001، 7 و ماركمن6، راس5 به نقل از مدين،1981 (4و داالس

آنها به اين نتيجه دست يافتند كه در مرحله فراگيري . اره كرداش
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تر باشد، عملكرد و يادآوري هرچه رمزگرداني اطالعات عميق

عبارت ديگر، اين تأثيرگذاري به. بهتر خواهد بود) حافظه آشكار(

به اين معني كه . شودديده مي) نه در حافظه نهان(در حافظه آشكار 

چه سطحي، در عملكرد حافظه نهان چه پردازش عميق باشد و 

. شودتفاوت چنداني ديده نمي

اثر يكساني بر ) عالقه يا فقدان عالقه به موضوع(عامل عالقه 

عبارت ديگر، ميزان به. عملكرد حافظه آشكار و نهان ندارد

. ها در شرايط عالقه به موضوع بيشتر استيادآوري واژه

ثيرگذاري سه عامل عالقه، در ارتباط با همين نتايج كه ترتيب تأ

توجه و سطوح پردازش را در عملكرد حافظه آشكار و نهان نشان 

هاي ديگران اشاره كرد؛ از جمله دهند، بايد به نتايج پژوهشمي

ها دو حرف در پژوهش خود به آزمودني) 2004 (2 و پاشلر1هريس

ر تاول و آخر هر كلمه را نشان دادند و از آنها خواستند هرچه سريع

وقتي كه به همين .حروف وسط را حدس بزنند و تكميل كنند

طور قابل ترتيب نام خودشان به آنها ارائه شد، سرعت پاسخ دادن به

اين كُندي و تأخير در . اي كُندتر از ساير كلمات بودمالحظه

دادن، در مورد كلماتي كه داراي بار عاطفي و هيجاني بودند پاسخ

هاي هيجاني ت ديگر، نام خود فرد يا محركعباربه. شدنيز مشاهده

ها را جلب و توجه آزمودني) غيرارادي(طور خودكار شده بهارائه

، كلمات داراي بار به اين ترتيب. كندزمان بيشتري را صرف مي

.هيجاني در جلب توجه و حافظه تأثير دارند

و نقش آن در حافظه آشكار و » عالقه«در اين پژوهش، اهميت 

توان شده براي آنها مي نهان را از روي اندازه اثرهاي محاسبهحافظه

ترتيب، عامل عالقه، عامل حافظه آشكار بهاستنباط كرد، يعني در

.  ها تأثير مثبت دارندپردازش و عامل توجه در ميزان يادآوري واژه

خاطرسپاري مطالب درسي از بنابراين، عالقه براي يادگيري و به

اما در حافظه نهان، . تر استالعاده مهمزش فوقتوجه و سطوح پردا

نتايج تا حدودي متفاوت است؛ يعني ترتيب تأثيرگذاري مثبت و 

دار سه عامل عالقه، توجه و سطوح پردازش بر حافظه نهان در معني

ها به اين صورت است؛ اول عامل عالقه و بعد ميزان يادآوري واژه

دليل .  نهان  نقشي نداردعامل توجه، ولي سطوح پردازش در حافظه

. هاي معنايي قبالً بيان گرديدعدم وابستگي حافظه نهان به پردازش

حافظه نكته قابل توجه آن است كه هم در حافظه آشكار و هم در

نهان عاملي كه باالترين تأثير را داشته است، عامل عالقه به موضوع 

،ركزبه اين معني كه اگر حتي در شرايط توجه متم. درسي است

موضوعي يا مطلبي خوانده يا شنيده شود كه مورد عالقه نباشد، در 

جاي خواهد گذاشت تا آثار كمتري به) آشكار و نهان(حافظه 

اينكه آن موضوع درباره چيزي باشد كه به آن عالقه بيشتري وجود 

به اين ترتيب، تأثير و اهميت حوزه عاطفي بر حوزه شناختي . دارد

.  ددگركامالً آشكار مي

طور نظري و هم در  درباره اهميت عالقه در يادگيري، هم به

نتايج . شواهد تأييدكننده فراواني وجود داردهانتايج پژوهش

 از .هاي ديگر همخواني داردپژوهش حاضر در اين زمينه با پژوهش

انگيزد تا مندي به موضوع، يادگيرندگان را برميجمله اين كه عالقه

 سردرآوردن از مطلب و فهميدن آن ادامه دهند به تالش خود براي

همچنين، با  نظر ). 2004يس، نا، به نقل از چن و1913ديويي، (

تعيين همخواني دارد كه عالقه به موضوع درس) 1990(هيدي 

آموزان و دانشجويان چگونه مطالب درسي را كند كه دانشمي

يهي است كه بد. كنندعبارت ديگر پردازش ميتجزيه و تحليل يا به

نحوة پردازش مطالب موردعالقه با پردازش مطالبي كه بدان 

حافظه در بنابراين، عالقه . اي وجود ندارد، متفاوت باشدعالقه

يكي از. كندآشكار و حافظه نهان نقش انكارناپذيري ايفا مي

كاربردهاي اين يافته در آموزش و پرورش، ضرورت تأمل و اتخاذ 

آموزان و تخاب دروس، با توجه به عالقة دانشتدابير مناسب براي ان

.دانشجويان جهت افزايش يادگيري آنان است

10/12/1385:؛    پذيرش مقاله12/7/1385:دريافت مقاله

1- Harris 2- Pashler
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