
                                                                                                                    اثر تعاملی نوع اطالعات و تفاوت های سنی بر عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار
 حسین زارع 

 

 
 26-32، 6138، 2، شمارۀ 9تازه های علوم شناختی، سال 

 

٢٦

 
 

 
 

 
 :اثر تعاملی نوع اطالعات و تفاوت های سنی بر عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار

شواهدی برای دیدگاه پردازشی حافظه
  

 
 

 

آزمایشگاهی و  (بررسـی تفـاوت هـای سنی و نوع اطالعات           بـا هـدف      پـژوهش حاضـر      :هـدف 
پژوهش حاضر به عبارت دیگر هدف . انجام شدبـر عملکـرد حافظـه آشکار و ناآشکار        ) معمولـی 

 که تفاوت در عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار به دلیل عوامل پردازشی         بودبررسی این موضوع    
 آزمودنی از دو گروه سنی 240: روش). سیـستم هـای مـتفاوت     (ساختاری    اسـت یـا عـوامل       

 گروه کودکان و بزرگساالن به      ؛بزرگـساالن و کـودکان بـه صـورت تـصادفی انـتخاب شـدند              
ابــزار آزمــون شــامل اطالعــات معمولــی و  . مــوزان و دانــشجویان بــودندتــرتیب از دانــش آ

تکمیل کلمه با   (و ناآشکار   ) بازشناسی(آزمایـشگاهی بـود کـه جهـت سـنجش حافظـه آشکار              
هر آزمون  . بـر گروه های سنی مختلف به صورت آزمایشگاهی اجرا گردید          ) حـروف نخـستین   

ب معمولی با فراوانی باال و پایین        واژه بـود کـه در تجار       32معمولـی و آزمایـشگاهی شـامل        
 بررسی SPSS بـه دسـت آمده از طریق تحلیل واریانس و نرم افزار      داده هـای  . اسـتفاده گـردید   

نـتایج نشان داد که عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار تحت تأثیر تفاوت های              : یافـته هـا   . شـد 
 اثر تعاملی وجود     همچنـین بین تفاوت های سنی و نوع اطالعات         .سـنی و نـوع اطالعـات اسـت        

 که تفاوت در عملکرد حافظه      بودمهمترین نتیجه پژوهش حاضر این      : نتـیجه گیری  . داشـت 
این دو حافظه از دو  این نکته که     نه صرفاً    ،آشـکار و ناآشـکار بـه دلیل عوامل پردازشی است          

 .سیستم یا ساختار متفاوت برخوردار هستند
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 1مقدمه

و  2حافظه آشکارتقسیم آن به  های حافظه،   بندی  یکی از تقسیم    
و با    4صورت ارادی   اطالعـات را به    گاهـی اوقـات   . اسـت  3ناآشـکار 

در  ،سپریم  و به حافظه می    می کنیم  5قبلـی رمزگردانـی   نـیت   و  قـصد   
 .این کار را انجام می دهیم     بدون قصد قبلی      دیگر مواقع صورتی که   

در حالـت اول بـا حافظـه آشکار و در حالت دوم با حافظه ناآشکار                
در حافظــه ). 1992 ،7شــاختر؛ 1991 ،6جاکوبــی(و کــار داریــم  ســر

_____________________________________________ 
 ن مرکزی دانشگاه پیام نور،  گروه روانشناسیتهران، ابتدای جاده لشگرگ، سازما:   نشانی تماس- 1

Email: h_zare@pnu.ac.ir                       

اهی و ارتباط با تعلقات     شـده بـدون آگ      اطالعـات ذخیـره    ،ناآشـکار 
 یعنی فرد اطالعات را     ،شود زمانـی و مکانـی گذشـته یـادآوری مـی          

 که چطور و در کجا این       9یادآورد  به کـه لزوماً    بـدون آن   8دانـد  مـی 
که در حافظه آشکار فرد      درحالی. دست آورده است   اطالعات را به  

، 10مایز(یـاد مـی آورد       طـور آگاهانـه تجـربه شخـصی خـود را بـه             بـه 
 ).1997، 12 و ایجک11ینگگود

                                                                                              
2- explicit memory  3- implicit 
4- intentional  5- encoding 
6- Jacoby   7- Schacter 
8- knowing  9- remembering 
10- Mayes   11- Gooding 
12- Eijk        
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ــراف ــاختر 1گ ــکار و   ) 1985( و ش ــه آش ــین حافظ ــز ب در تمی
مثل یادآوری (هـای نسبی حافظه     گویـند کـه شـاخص      ناآشـکار مـی   

شامل استفاده از دستورهای    ) دار و بازشناسـی    آزاد، یـادآوری نـشانه    
 به همین   .مـستقیم، جهـت بازیابـی اطالعـات تجـارب خـاص اسـت             

وقتی که . گردد ن حافظه آشکار تلقی می  همه آنها تحت عنوا    ،دلـیل 
بـه یادآوری آگاهانه تجارب قبلی      نـیاز    ،عملکـرد در یـک تکلـیف      

وقتی که عملکرد در    . شود داشـته باشـد، حافظـه آشـکار مطـرح می          
، حافظه ناآشکار   شود یادآوری تسهیل می     بدون وجود یـک تکلیف    

 .گردد پدیدار می

ین حافظه  مجادالت نظری پیرامون چگونگی تبی    بـا وجود    
 در زمیـنه وجـود آن هـیچ تردیدی وجود           ،آشـکار و ناآشـکار    

، 2ایـن موضـوع بـه صـورت تجربـی بـه وسـیله تالونیگ              . نـدارد 
آنها در آغاز   .  شده است  نشان داده ) 1982 (3شاختر و استارک  

نــسبتاً نادر و   از آزمودنـی هـا خواسـتند تـا فهرسـتی از واژگـان               
ــی ــرند  4چندهجای ــاد بگی ــرای( را ی ــثال ب ــک ). toboggan م ی

سـاعت یـا یک هفته بعد از آزمودنی ها خواسته شد بخش های              
برای (خالی مثال زیر را پر کنند تا واژه های کامل درست شود             

نیمی از واژگان ناقص از فهرستی بود که        ). -GA-o-o–مـثال   
 این موضوع   ولی ،   بودند آزمودنـی هـا در ابـتدا آنها را آموخته           

جایـی که در آزمون تکمیل کلمات       از آن . بـه آنهـا گفـته نـشد       
، نــیازی بــه یــادآوری آگاهانــه نیــست، ایــن آزمــون را 5نــاقص

در این  . مـی تـوان نوعـی آزمـون حافظـه ناآشـکار تلقـی کـرد               
کـه بیانگـر حافظه ناآشکار   بـه دسـت آمـد     آزمـایش شـواهدی     

  آزمودنی ها شده از فهرستی بود که       اکثر کلمات تکمیل  . اسـت 
بــه ایــن اثــر، اثــر    . داخته بــودندپــرقــبالً بــه یادگیــری آن   

 زمانی که پردازش محرکی     . مـی گویند   6 تکـرار  -آمـاده سـازی   
تـر باشد این اثر یافت می شود و زمانی چنین            تـر و آسـان     سـریع 

پردازشـی رخ مـی دهـد کـه محـرک در بیش از چند موقعیت                 
 .ارایه شود

ــبال    ــا اق بررســی حافظــه آشــکار و ناآشــکار در بزرگــساالن ب
 در مـورد کـودکان ایـن دسته از          ، ولـی   بـوده اسـت    بیـشتری روبـرو   

پـژوهش ها آنقدر محدود است که حتی از تعداد انگشتان دو دست             
 . تجاوز نمی کند

_____________________________________________       

به ) 1997،  9هولم و   8کـوآن بـه نقـل از      ( و گـراف   7گـرین بـام   
. مطالعـه حافظه ناآشکار در کودکان سه، چهار و پنج ساله پرداختند           

را نشان دادند    ط ترسیمی از اشیا    خطو دسـته ای از   آنهـا بـه کـودکان       
ها قابل    در بـاغ وحش یا پارک      کـه بـرای آنهـا آشـنا بـود و معمـوالً            

بعــد از ایــن مــرحله از کـودکان خواســتند تــا هــم بــه  . یـت اســت ؤر
. بپردازند و هم آنها را به خاطر بسپارند        نامگـذاری خطـوط ترسیمی    

 اماکن  ها در این   بالفاصـله داسـتان کوتاهـی راجـع بـه وظایف انسان           
 و سـپس از آنهـا خواسته شد در این داستان به طور نوعی               گفـته شـد   

تفاوت بین مواد مورد استفاده     . شود چـه کارکـرد مهمـی یافـت مـی         
 که بدون دخالت هر    مرحله ای خاطرسپاری و   ه  مـرحله ب   کـودکان در  

 هرچند در   .نشان دهندۀ حافظۀ ناآشکار است    سازی بوده،    نـوع آماده  
تر مواد  که کودکان مسن طوریه  ب ،دیـده شد  ایـن تحقـیق اثـر سـنی         

سازی   اثر آماده  اماکار بردند،   ه  هـای خودشان ب    بیـشتری در توصـیف    
 تأثیر تا حدودی ثابت     اینعالوه  ه   ب .های سنی دیده شد    همه گروه  در

گیـری حافظـه آشـکار از شاخص یادآوری          آنهـا بـرای انـدازه     . بـود 
  تصاویری را که قبالً    هـا خواسـتند تا     اسـتفاده کـردند و از آزمودنـی       

 نـتایج آنهـا نـشان داد که حافظه آشکار بر            .یـاد آورنـد    انـد بـه    دیـده 
خـالف حافظـه ناآشـکار ثابـت نـبوده و بـا افـزایش سن بهبود یافته                  

 . است

در مطالعـه ای تفـاوت بین حافظه آشکار و          ) 1998 (10انوشـیان 
 کرده است چنین مطرح   دانسته و   ناآشـکار را متأثـر از نـوع تکالیف          

نظر برای کودکان از نوع معمولی باشد آنها         کـه اگـر تکالیف مورد     
بهتـر پاسـخ مـی دهـند تـا اینکه این تکالیف به صورت آزمایشگاهی                

 .باشد

بـه طورکلـی در بـیان ایـن نـتایج بـا دو دسـته از تبیین ها مواجه                    
در این دیدگاه،   .  اسـت  11تبیـین اول، دیـدگاه پردازشـی      : مـی شـویم   

ناآشکار به  ختلف را بر دو حافظه آشکار و  نـتایج مـتفاوت عـوامل م      
بـه عبارت دیگر در این دیدگاه       . عـوامل پردازشـی اسـتناد مـی دهـند         

فـرض مـی شـود دو نـوع پـردازش وجود دارد که یکی برای حافظه              
در حافظه ناآشکار،   . آشـکار اسـت و دیگـری برای حافظه ناآشکار         

_____________________________________________ 
1- Graf   2- Tulving 
3- Stark   4- multi-syllabeled 
5- word fragment completion 6- repetition priming effect 
7- Greenbaum  8- Cowan 
9- Hulme   10- Annoshian 
11- processing view      
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ر،  اسـت در حالـی کـه در حافظـه آشکا           1کـی اپـردازش از نـوع ادر     
کــی، پــردازش اپــردازش ادر. مــی باشــد 2پــردازش از نــوع مفهومــی

کـم عمـق و سـطحی اسـت در حالی که پردازش مفهومی، پردازش               
این دیدگاه افرادی مثل جاکوبی و       مهمترین طرفداران . عمـیق است  
 .)2005، 5 و کین4آیزنک( هستند 3رویدیگر

 تبیـین دوم بـه کـسانی برمـی گـردد کـه در تبیین تأثیر متفاوت                
عـوامل مخـتلف بـر دو حافظـه آشکار و ناآشکار به نظام های متعدد           

در این تبیین عقیده بر این است که حافظه       . حافظـه متوسـل می شوند     
آشـکار در یـک سیـستم یـا سـاختار قرار دارد و حافظه ناآشکار در                 

در نتیجه، هرکدام از آنها تأثیر متفاوتی را        . سیستم دیگری قرار دارد   
این دیدگاه مورد حمایت    . قل از یکدیگـر هستند    مـی پذیـرند و مـست      

آیزنک ( است   6افرادی همچون تالوینگ، شاختر، گراف و اسکوایر      
در مقاله ای به ارایه شواهدی      ) 1378(کرمـی نوری    ). 2005 ،و کـین  

 .حافظه پرداخته است) سیستمی(جهت دیدگاه ساختاری 

ایـن پـژوهش در پـی پاسـخگویی به این پرسش اساسی است              
و تفـاوت هـای سنی   ) معمولـی و آزمایـشگاهی  (ع اطالعـات   کـه نـو   

چه تأثیری بر عملکرد متفاوت در حافظه       ) کـودکان و بزرگـساالن    (
عبارت دیگر عملکرد متفاوت در حافظه      ه  آشکار و ناآشکار دارد؟ ب    

آشــکار و ناآشــکار بــه دلــیل عــوامل پردازشــی اســت و یــا عــوامل  
 .ساختاری

 
 روش

 
 و حجم نمونهگیری  نمونه
برای . بودای   گیـری پـژوهش حاضـر از نـوع چندمرحله          مـونه ن

ش و پرورش، یک منطقه     زانـتخاب کـودکان ابتدا از بین مناطق آمو        
طور تصادفی انتخاب و سپس از بین کلیه مدارس ابتدایی دخترانه       بـه 

 یک مدرسه دخترانه و   )  تهـران  هـشت مـنطقه   (مـنطقه   ایـن   و پـسرانه    
حجم نمونه انتخابی   . گردیدیـک مدرسه پسرانه به تصادف انتخاب        

 .بودند که نیمی از آنها دختر بود نفر 120گروه کودکان 

بـرای انتخاب نمونه بزرگساالن ابتدا از بین دانشگاه های دولتی     
 ویک دانشگاه به طور تصادفی انتخاب ) دانشگاهنُه  (غیرپزشـکی تهران    

 %73شدند که  نفـر به طور تصادفی انتخاب  120آن از بـین دانـشجویان     
.  سال بود  3/23 نمونه بزرگساالن  میانگـین سـنی      . بـودند   دختـر  آنهـا 

_____________________________________________       

 در نتیجه ویژگی های خلقی همچون ،نمـونه هـا از افراد بهنجار بودند    
تعداد افرادی که  . افسردگی یا موارد دیگر مورد مطالعه قرار نگرفت       

  . بسیار محدود بودرا نپذیرفتندورود به پژوهش 
 

 ابزار پژوهش
وری اطالعـات پـژوهش حاضـر از چهار آزمون          آ  بـرای جمـع   

ــوداســتفاده گــردید کــه عــبارت  آزمــون حافظــه آشــکار و  :ند از ب
 ؛ د یا اطالعات آزمایشگاهی   ناآشـکار کـودکان بـا واژگان کم بسام        

 یا  ن با واژگان کم بسامد    دانشجویاآزمـون حافظه آشکار و ناآشکار       
 کودکان  و ناآشکار   آزمون حافظه آشکار   ؛  اطالعـات آزمایشگاهی  

 آزمون حافظه آشکار و     ؛   یـا اطالعات معمولی    بـا واژگـان پربـسامد     
 . یا اطالعات معمولی با واژگان پربسامددانشجویانناآشکار 

سازی  اند که مراحل آماده     چهار آزمون فوق محقق ساخته     هـر 
گزارش منتشر  زارع، ( در منـبع دیگـری توضـیح داده شـده است           آن

 78/0 و   67/0،  81/0،  62/0ه ترتیب   ب آزمـون هـا      ایـن پایایـی    ).نـشده 
ها به    مواد هریک از آزمون    ،برای بررسی روایی  . به دست آمده است   

نحوه   در ابتدای آزمون، هر یک از اساتید از        . متخصص داده شد   10
صـورت مختصر  ه اسـتخراج واژگـان و هـدف از بکارگیـری آنهـا بـ       

 پنج  خواسته شد تا نظر خود را در یک مقیاس          از آنهـا    و مطلـع شـد   
 ، در بررسی واژگان    که پیشنهاد شد . ارزشـی برای هر واژه بیان کنند      

کنند به کنترل    ضـمن ایـنکه دیـدگاه تخصـصی خودشان را بیان می           
 دقت   غیره تعداد واژگان و   ،مـواردی همچـون اثـر خلـق، طول واژه         

هـدف از بررسـی فـوق ایـن بود که آیا فهرست             . نظـر داشـته باشـند     
وری برای سنجش حافظه آشکار و      صـ از نظـر    واژگـان هـر آزمـون       

 ناآشکار مناسب است یا خیر؟
 

 اجرای آزمون
تکمـیل کلمه با حروف     « و   7در پـژوهش حاضـر از بازشناسـی       

بـه تـرتیب بـرای انـدازه گیـری حافظه آشکار و ناآشکار              » 8نخـستین 
هــر آزمــایش حافظــه آشــکار و ناآشــکار ســه مــرحله . اســتفاده شــد

ــت ــتی از و  . داش ــک، فهرس ــرحله ی ــه    در م ــه ب ــرای مطالع ــا ب اژه ه
 ت ــای از فهرس در مرحله بعد، هجای اول واژه. آزمودنی ها داده شد

_____________________________________________ 
1- perceptual  2- conceptual 
3- Roediger  4- Eysenck 
5- Kean   6- Squire 
7- recognition  8- word stem completion   
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تعداد . خـارج از فهرسـت جهـت تکمـیل به آزمودنی ها داده شد              و

شده  شده از فهرست، منهای تعداد واژه های تکمیل        واژه های تکمیل  
ست که در حافظه ناآشکار      ا 1خـارج از فهرسـت، اثـر آمـاده سازی         

ــا   . وجــود دارد در مــرحله ســوم، فهرســت اصــلی واژه هــا همــراه ب
، کــه تعــداد واژه هــای شــدبازشناســی داده  واژه هــای تــازه جهــت 

در واقع در مرحله سوم،     . بودشـده بیانگـر حافظه آشکار        بازشناسـی 
آزمودنــی هــا بایــد تــشخیص مــی دادنــد کــه کــدام واژه مــربوط بــه 

 .ه استفهرست اول بود

 

 یافته ها
 آمده 1شده در جدول    جمع آوری داده های   توصیفی  خالصـه   

 نفر آنها کودک    120 که   بود نفر   240تعداد کل آزمودنی ها      .است
هـر گـروه باتوجه به نوع       . بـودند  نفـر دیگـر آنهـا بزرگـسال          120و  

 چهار و نفری تقسیم    60بـه دو گروه     ) آشـکار و ناآشـکار    (حافظـه   
تـوجه بـه نـوع اطالعات        همچنـین بـا   .  شـد   نفـری ایجـاد    60گـروه   

 نفری 30 نفری به دو گروه 60، هر گروه )آزمایشگاهی و معمولی(
 گروه  هشت.  نفری تشکیل شد   30 گروه   هشت در نهایت    وتقـسیم   

 آزمایش شرکت کردند و در هر آزمایش دو گروه چهـار فـوق در    
 . نفری با همدیگر مقایسه شد30

_____________________________________________ 
 

 ،  >01/0p(وت سنی    نـشان داد کـه تـفـا       ANOVAنـتایج   
 F))1و116(=p<   ، 48/5 05/0( و نوع اطالعات   F))1و116(=98/112

بـه عـالوه اثر تعاملی      . بـر حافظـه آشـکار اثـر معنـی داری دارنـد            
p<   ، 41/11 01/0(تفـاوت سـنی و نوع اطالعات نیز معنی دار شد            

  .F))1و116(=

اثر تعاملی تفاوت های سنی و نوع       نیز  در بخش حافظه ناآشکار     
ــاتا ــاوت   F))1وp<، 39/17=)116 01/0(طالع ــستقیم تف ــرهای م  و اث

ــنی  ــات  F))1وp<، 53/48=)116 01/0(سـ ــوع اطالعـ  ،>01/0p( و نـ

 . تأیید گردیدF))1و116(=42/37
 
 نمودار اثر تعاملی گروه  سنی و نوع اطالعات در حافظه آشکار  -1 شکل

 
 
 
 
 

)n = 120 (و بزرگساالن) n = 120 (ویژگی های توصیفی نمونه کودکان ـ1جدول

1- priming effect 
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   در حافظه ناآشکار سنی و نوع تکلیف  نمودار اثر تعاملی گروه-2 شکل

 
 

 اثـر تعاملـی گـروه هـای سـنی و نوع اطالعات در               1شـکل در  
همچــنان کــه در ایــن نمــودار دیــده . حافظــه آشــکار آمــده اســت

مـی شـود، بـین ایـن دو عامل در حافظه آشکار اثر متقابل غیرمنظم                
 مقداربـه این معنی که در این نمودار یک متغیر روی            . وجـود دارد  

در حافظه آشکار، عملکرد    .  می گذارد  تـی متفاومتغیـر دیگـر تأثیـر       
کــودکان بــرخالف اطالعــات معمولــی در تکلــیف آزمایــشگاهی  

در حالی که در همین حافظه عملکرد بزرگساالن در هر          . بودپایین  
 . بوددو نوع تکلیف آزمایشگاهی و معمولی باال

 اثـر تعاملی گروه  سنی و نوع اطالعات در حافظه           2 شـکل در  
 همچنان که در این نمودار مالحظه می شود،        . ه است آشـکار آمـد   نا

وقتی که در حافظه    . داشتبـین دو متغیـر فـوق اثـر متقابلـی وجود             
 برخالف تکلیف   ،ناآشکار از تکلیف آزمایشگاهی استفاده گردید     

معمولـی عملکـرد کـودکان در تکلـیف آزمایـشگاهی بسیار پایین             
الن در هر دو     در حالـی کـه عملکـرد حافظه ناآشکار بزرگسا          بـود، 

 . بودتکلیف آزمایشگاهی و معمولی باال
 

 بحث
اطالعـــات ایـــن مطالعـــه نـــشان داد کـــه هـــنگام اســـتفاده از  

آزمایـشگاهی عملکـرد حافظـه آشکار و ناآشکار بزرگساالن بهتر از            
از اطالعـات معمولی     در حالـی کـه هـنگام اسـتفاده           .کـودکان اسـت   

 در  ولی ،ودکان بود عملکـرد بزرگـساالن در حافظه آشکار بهتر از ک         
داری دیده  ی  حافظـه ناآشـکار بـین کودکان و بزرگساالن تفاوت معن          

 همچنـین مشخص شد که در تأثیر بر حافظه آشکار و ناآشکار             .نـشد 
 .داری وجود داردی  نوع تکلیف و گروه سنی تعامل معنبین

نـتایج مـربوط بـه اطالعـات آزمایشگاهی، تعامل نوع تکلیف و             

بیـشتر بـودن عملکـرد بزرگـساالن در حافظه          گـروه سـنی و همچنـین        
به دلیل تأثیر عوامل پردازشی و عوامل    آشـکار بـا اطالعـات معمولی،        
به عبارت دیگر اگر صرف وجود دو       . مؤثـر بـر بازیابی رخ داده است       

 داشت باید با توجه     تأثیرسیـستم حافظه آشکار و ناآشکار بر عملکرد         
د در حافظه هم یکسان      عملکر ، سنی  های بـه یکـسانی تکالیف وگروه     

 به عبارت دیگر نتایج فوق با تبیین   ،حال آنکه این چنین نبود    . مـی بـود   
 .های پردازشی سازگارتر است تا دیدگاه ساختاری دیدگاه

 در حافظــه ناآشــکار ، بــر خــالف حافظــه آشــکاربــه عــالوه
نتیجه فوق به این دلیل     . عملکـرد کودکان و بزرگساالن یکسان بود      

از آنجا که   . ودکان بیشتر از نوع معمولی است     اسـت کـه تجارب ک     
ــین حافظــه ناآشــکار و تجــارب معمولــی پیوســتگی وجــود دارد   ب

 .کودکان در این بخش همانند بزرگساالن عمل کردند

بحـث و بررسـی بعـدی به دو دیدگاه نظری مربوط است که تا               
نظریه های حافظه هم به     . حـدودی در مطالب قبلی به آن اشاره گردید        

) پردازش هایی (ر نظـام حافظـه مـی پردازد و هم به فرآیندهایی             سـاختا 
ساختار به روشی مربوط می شود که       . اتفاق می افتد  که در این ساختار     

نظـام حافظـه را سـازمان مـی دهـد و فـرآیند بـه فعالـیت هایـی مربوط                     
سـاختار و فرآیند هر دو  . مـی شـود کـه در نظـام حافظـه رخ مـی دهـد         

از نظریه پردازان فقط بر یکی از آنها تأکید          برخی   ولی ،اهمـیت دارند  
هـرچند صـاحب نظـران دیـدگاه ساختاری یا سیستمی در            . مـی ورزنـد   

 پژوهش حاضر در    ،تأیـید دیـدگاه خودشـان شـواهدی ارایـه می کنند           
دلیل گفته فوق این است     . جهـت تأیید دیدگاه پردازشی حافظه است      

الً متفاوت  اگـر حافظـه آشـکار و ناآشـکار بـه لحـاظ سـاختاری کـام                
از جمله متغیرهایی که    (هـستند در تأثیرپذیـری از متغیـرهای مخـتلف           

 می کردند؛ باید به یک نحو عمل      ) در ایـن پـژوهش از آنهـا نام بردیم         
 .ست آمدبه دحال آنکه خالف آن 

از نتایج . بـه ابـزار مـورد استفاده مربوط می شود   دیگـر  موضـوع   
هـا با دو تکلیف      مهـم پـژوهش حاضـر ایـن بـود کـه وقتـی آزمودنـی               

آزمایـشگاهی و معمولـی مـواجه شـدند عملکرد آنها با همدیگر فرق              
مورد توجه  ایـن نکـته ظـریف تاکـنون به صورت پژوهشی            . مـی کـرد   

مطرح شده   در ادبـیات مربوط به حافظه ناآشکار         .قـرار نگـرفته اسـت     
ابزارهایـی کـه در مطالعه حافظه ناآشکار کودکان استفاده          اسـت کـه     

  شـدهبه همین دلیل پیشنهاد و واقعاً معرف نباشد است ممکن می شود 
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 ،2 و ویپیچ  1؛ بوخنر 1998 ،انوشیان(تـا ابـزارهای مناسبی تدوین گردد        
هدف از بحث فوق طرح این موضوع نیست که چرا تکالیف           ). 2000

 بلکـه هـدف این      ،آزمایـشگاهی و معمولـی عملکـرد متفاوتـی دارنـد          
ده در مطالعـه حافظـه آشکار و        اسـت کـه اوالً ابـزارهای مـورد اسـتفا          

ناآشـکار کـودکان بایـد معـرف باشـد و ثانـیاً ابزارهای مطالعه حافظه                
آشـکار و ناآشـکار بزرگـساالن را بـه راحتی برای کودکان نمی توان               

 .بیان فوق در پژوهش حاضر تأیید گردید. استفاده کرد

مهمتـرین دلـیل تأیـید ایـن بیان توجه به عوامل بوم شناختی و               
پژوهشگران برخی  نظر  . شـی در نحـوۀ تدوین ابزار بوده است        پرداز

این است که ابزارهایی که برای      ) 2000 ، بوخنـر و ویپیج    از جملـه  (
مطالعــه حافظــه ناآشــکار کــودکان تــدوین شــده اســت بــه عــوامل 

معرف  به همین دلیل     ؛بـوم شـناختی و پردازشـی توجه کمتری دارد         
 . نتایج می کاهداز قدرت تعمیم پذیریاین مسأله  و نیستند

 تأثیر سن بر حافظه آشکار و ناآشکار        ،نکته مورد بحث دیگر   
یکـی از تمایزهای روانشناختی حافظه آشکار و ناآشکار در          . اسـت 

تأثیرپذیـری حافظـه آشـکار و عـدم تأثیرپذیری حافظه ناآشکار از             
در پژوهش حاضر دیده شد که با توجه به نوع تکلیف           . سـن اسـت   

 .داردیرپذیری از سن وجود در هر دو حافظه تأث

بـر ایـن باور است که حافظه آشکار تحت          ) 1993 (3پارکـین 
وی همچنین اعتقاد دارد که حافظه ناآشکار هم        . تأثیـر رشـد اسـت     

ــد    ــد باش ــر رش ــواند تحــت تأثی ــی ت ــیگان،م ــه  ) 2003 (4 مول ــم ب ه
اما می گوید مقدار    . تأثیرپذیـری حافظه ناآشکار از رشد اشاره دارد       

جــز دو مــورد فــوق تاکــنون در بــه . بــسیار کــم اســتتأثیرپذیــری 
. نشده استپژوهـشی بـه تأثیرپذیری حافظه ناآشکار از رشد استناد      

گـروه اکثریتـی وجـود دارد که به عدم تأثیر رشد اعتقاد             در مقابـل    
مـی گویند حافظه    ) 1998  (7 و جنـسن   6، کارلـسون  5کـوهن . دارنـد 

) 2000 (8رک الند بیو. ناآشکار به هیچ وجه تحت تأثیر رشد نیست       
در کتاب تفکر کودکان در بحث رشد حافظه آشکار و ناآشکار به        
ــه عــدم     ــتعددی اشــاره کــرده اســت و در آخــر ب ــژوهش هــای م پ

 .تأثیرپذیری حافظه ناآشکار از رشد می پردازد

پـژوهش های گذشته    بایـد بـه ایـن نکـته تـوجه کـرد کـه در                
ه پیشنهاد  ب. بودتفکـیک نـشده     تکالـیف آزمایـشگاهی از معمولـی        

 ک ـدر پژوهش حاضر این دو تکلیف از هم تفکی) 1998( انوشیان

_____________________________________________         

منطق چنین تفکیکی در این . یددو بـه صـورت جداگانـه اجـرا گـر      
از .  بیـشتر تحت تأثیر تکالیف معمولی هستند       ،اسـت کـه کـودکان     

طــرف دیگــر در کــودکان حافظــه ناآشــکار در مقایــسه بــا حافظــه 
 ).1998 ،انوشیان(معمولی است آشکار بیشتر تحت تأثیر تکالیف 

ایـنکه چرا آزمودنی های پژوهش حاضر در تکالیف معمولی          
. سؤال مهمی است   و آزمایـشگاهی بـه نحـو متفاوتـی عمـل کردند           

یکـی از دالیـل تفـاوت این است که زمانی که از تکلیف معمولی               
 بـه حافظــه  بـوم شــناختی اسـتفاده مــی کنـیم در واقــع از چـشم انــداز    

در . ی بـه حافظـه معمولی و روزمره توجه می کنیم           یعنـ  ،مـی نگـریم   
تجارب معمولی احساس آشنایی وجود دارد که به شدت بر حافظه          

بنابراین بین اطالعات   ). 1991 ،جاکوبی(ناآشـکار تأثیـر می گذارد       
 .معمولی و حافظه ناآشکار پیوستگی وجود دارد

تبیـین دوم بـه دو دسـته از نظـریه هـای ارگانیزمـی و زمینه ای                  
نظریه هایی که به رویکردهای پردازشی پویا توجه        . مـربوط می شود   

در تکالیف معمولی   . دارند بر کارکرد زمینه و بافت تأکید می کنند        
 تأثیرپذیری از بافت و زمینه پدیدار       ،بیشتر از تکالیف آزمایشگاهی   

ــردد   ــی گ ــوف(م ــه در    ). 1982 ،9روگ ــت ک ــیل اس ــین دل ــه هم ب
نه اعتقاد دارند اصل کنترل اهمیت      رویکردهایـی کـه به بافت و زمی       

 . طبیعی اشاره دارند» بافت« بلکه بیشتر به ،گذشته را دارا نیست
در پـژوهش حاضـر از افـراد بهـنجار اسـتفاده شد اما یکی از                

هـای اساسی آن تأثیر ویژگی های خلقی و تعامل آن با             محـدودیت 
آنها بودن  محقق برای کنترل آن صرفاً به عادی     . نوع اطالعات است  
بهتـر اسـت پژوهـشگران دیگر با    در حالـی کـه   اکـتفا کـرده اسـت     

را بر    تأثیر آن  ،عنوان یک متغیر  ه  کنتـرل ویژگـی هـای خلقـی و یا ب          
 .تکالیف حافظه آشکار و ناآشکار مطالعه کنند

 
 سپاسگزاری

 پژوهشگر  ،در انـتخاب موضـوع و هدایت نظری و پژوهشی آن          
نوری بهره های زیادی    از ارشـادات جـناب آقـای دکتـر رضـا کرمـی              

 .برده است که بدین وسیله از وی سپاسگزاری می شود
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