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تأثیر توجه متمرکز و تقسیمشده بر حافظه کالمی  
و عملی دانشآموزان نارساخوان و عادی   

 
 

 
  

 
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه فرآیندهای توجه دانشآموزان نارساخوان و عادی بر پایـه 
دومحور توجه متمرکز (focused) و توجه تقسیم شــده (divided) و بررسـی تـأثیر ایـن 
شرایط بر کارکرد آنها در تکالیف حافظۀ عملی و کالمی (verbal) است. اساس این پژوهش، 
ــراد عـادی  مدل کرمی نوری و همکاران (1994) است؛ با این تفاوت که مدل ذکر شده، روی اف
انجام شده است. در این پژوهش 56 دانشآموز (دختر و پســر) نارسـاخوان و عـادی پایـۀ 
چهارم شرکت داشتند. به منظور انتخاب گروه نمونه، از دو روش نمونهگیری چند مرحلهای 
ــالیف اولیـه  و قضاوتی یا هدفمند استفاده شده است. ابزارهای مورد استفاده عبارتاند: تک
ـادآوری آزاد و  (کالمی و عملی)، تکالیف ثانویه، آزمون هوش ریون، آزمون آناگرام، آزمون ی
آزمون یادآوری یا سرنخ. طرح پژوهش از نوع طرح پــس آزمودنـی بـا دو گـروه مسـتقل 
(نارساخوان و عادی) میباشد. نتایج نشان داد که رمزگردانی عملی مؤثرتر از رمزگزدانــی 
کالمی است و به یادآوری بهتری نیز میانجامد. همچنین توجه متمرکــز بـه بـهبود عملکـرد 
حافظه منجر میشودو تأثیر آن بر رمزگردانی عملی بیشتر از رمــزگردانـی کالمـی اسـت و 
ــهبود  اراده سرنخ میتواند با تسهیل بازیابی، یادآوری اطالعات در کودکان نارساخوان را ب
بخشد. به ویژه در هر گروه استفاده از سرنخ اسم در تکالیف یادآوری همراه با رمزگردانی 

عملی، بر سرنخ فعل ارجح بود و شرایط توجه متمرکز بهتری را دربر داشت. 

 
فریبا جعفریان نمینی1 
دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر رضا کرمی نوری 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  
دانشگاه تهران 
دکتر مجید یوسفی لویه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز   

 
 

مقدمه 
انسانها1 دارای عملکردهای شناختی مختلــف مـانند حافظـه و 
توجه میباشند. اگرچه کارکردهای متفــاوت فرآیندهـای شـناختی 
پایۀ مشترکی دارند، این گونه کارکردها اغلب به صورت جداگانه 

مطالعه میشوند. حافظه، به یاد آوردن اطالعاتی  
 

                                                           
1 نشانی تماس: تهران، اکباتان، فاز 3، مجتمع حافظ، ورودی 4، طبقه دوم. 
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ــل از یوسـفی لویـه، 1378) وتوجـه  است که اندوخته شدهاند به نق
عبارت است از توانایی انتخاب بخشی از اطالعــات محیطـی بـرای 
پردازش بعدی (آیزنک. 2000) و بر اساس آن، تمرکز و آگاهی. 

در حال حاضر، پژوهشگران، مطالعات متعددی در زمینه توجه 
ــتمهای مسـتقل  و مراحل حافظه به ویژه رمزگردانی، بازیابی و سیس
ــات توجـه را بـه دو بخـش مـهم، توجـه  حافظه کردهاند. این مطالع
متمرکز (FA) و توجه تقسیم شده (DA)، تقسیم میکنند. آیزنــک 
ــهمی بیـن ایـن دو قـایل شـدهاند؛ در توجـه  و کین (1995) تمایز م
متمرکز، به طور همزمان، به افراد دو یا چند محرک وارد و از آنها 
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خواسته میشودکه فقط به یکی پاسخ دهند. در توجه تقسیم شــده، 
توجه به بیــش از یـک عـامل در زمـان معیـن میباشـد (بـه نقـل از 

آیزنک، 2000). 
ــده را بـر حافظـه  ترویر و کریک (2000) تأثیر توجه تقسیم ش
ــه  واژگان بررسی کردند. نتایج پژوهشهای آنان نشان داد که توج
تقسیم شده در مقایسه با توجه متمرکــز در مرحلـۀ رمـزگردانـی یـا 
ـــر  بازیـابی، بـه کـاهش عملکـرد آزمودنـی در تمـام تکـالیف منج

میگردد. 
پژوهشهای مربوط به مراحل حافظــه مـا را بـه سـمت وجـود 
اصول و قوانین در حافظه هدایت میکنند. یکی از این اصول مهم، 
«یادگیری فعال» است که به عملی (اجرایــی) کـردن اطالعـات بـه 
وسیله فرد (حافظۀ عملی) مربوط میشود، در مقایسه با زمــانی کـه 
ــرار  اطالعات فقط به صورت کالمی (حافظه کالمی) خوانده یا تک
میشوند (کرمی نوری، 1380). در این زمینه کرمی نوری (2000) 
ــی  در دو آزمـایش نظـامدار نشـان داد کـه آزمودنـی تکـالیف عمل
ــتر از تکـالیف  (SPT; subject performed task) ارایه شده را بیش
ــوری  کالمی (VT; verbal task) به یاد میآورد. همچنین کرمی ن
و همکـاران (1994) در دو آزمـایش، تـأثیر تقاضاهـای توجـــه در 
رمزگردانی را بر یادآوری اشیای مختلف در تکالیف عملی مطالعه 
کردند. نتایج هر دو آزمایش نشان داد که یادآوری تکالیف عملی 
در شرایط توجه تقسیم شده نسبت به توجه متمرکز، به طور معنادار 
ــزو  پایینتر بود. در این پژوهشها مشخص شد که تکالیف عملی ج
تجربههای رویدادی هستند. حافظه رویــدادی اولیـن بـار بـه وسـیله 
تولوینـگ (1972) ارایـه شـد. او چـهار نـــوع حافظــه دراز مــدت 
(رویهای، ادراکی، معنایی و رویدادی) معرفی میکند که هر کدام 
ــیری مجزایـی  ویژگیهای خاصی دارند و از بازنمایی و شیوۀ یادگ
ــر  برخوردارند. از نظر تولوینگ، حافظه رویدادی و معنایی عالوه ب
اکتساب و یادگیری، در رمزگردانی و عملیات بازیــابی نـیز از هـم 
متمایز هستند. کرمی نوری (1995) نشان داد که حافظــه معنـایی و 
حافظه رویدادی با یکدیگر تعامل دارند و ترکیب این دو منجر بــه 

عملکرد بهتر حافظه میشود. 
ــاعث شـده اسـت بسـیاری از محققـان بـه  یکی از دالیلی که ب
مطالعـه توجـه و بخشهـای مختلـف حافظـــه (عملــی و کالمــی) 

ــات،  بپردازنـد، ایـن اسـت کـه توجـه و حافظـه در پـردازش اطالع
ــش بسـیار مـهمی دارنـد و  یادگیری، به خاطرسپاری و یادآوری نق
این همان مواردی است که دانشآموزان نارساخوان در آنها دچــار 

مشکل هستند (داکرل و مک شین، ترجمۀ فارسی 1376). 
متخصصـان بـر ایـن بـاورند کـه دانشآمـوزان نارســاخوان در 
پـردازش اطالعـات مشـکل دارنـد و مسـایل رمـــزگردانــی نظــام 
واجشناسی، از رایجترین عالیم آن اســت. ایـن فـرض در قویـترین 
ــی میتوانیـم چـیزی را  شکل آن به این معناست که فقط در صورت
یاد بگیریم که ابتدا آن را در حافظۀ کوتــاه مـدت پـردازش کـرده 
باشیم. پیوند دادن دو واژه به یکدیگر به کمک یک تصویر ذهنی، 
مرور ذهنی و تمرین و تکــرار، اطالعـات را بـه حافظـه دراز مـدت 
انتقال میدهد. حافظه درازمدت عمالَ گنجــایش نـامحدودی دارد، 
ــر نارسـایی بازیـابی آسـیبپذیـر اسـت. اخـیراً در مـورد  اما در براب
رمزگردانی، عملیات بازشناسی (یادآوری آزاد، یادآوری با ســرنخ 
ــه شـده  و شناسایی)، حافظه عملی و کالمی نظریههای متعددی ارائ
است که تکالیف انجام شده به وسیله آزمودنی چند کانالی هستند؛ 
ــا کـه اگـر در تکـالیف انجـام شـده دانشآمـوز چندیـن  به این معن
ــنیداری، دیـداری، المسـه و در بعضـی مـوارد چشـایی و  سیستم ش
ــوند، یـادآوری و بازشناسـی  شنوایی در طول رمزگردانی درگیر ش
ـــیرد و تکــالیف عملــی منجــر بــه  تکـالیف بـهتر صـورت مـیگ
رمـزگردانـی غنـی و چنـد کانـالی رویدادهـا میشـود (بـه نقـــل از 
کرمینوری و همکاران، 1994). چنانچه در پژوهش کرمی نــوری 
(1995) مشخص شد که رمزگردانی عمل (اجرا)، بین فعــل و اسـم 
ــد. بـه طـور کلـی، تکـالیف عملـی،  ارتباط کارکردی ایجاد میکن
تجربههای حسی متفاوت به وجــود میآورنـد و ایـن بـاور کردنـی 
است که آنها اندوخته میشــوند و مـا میتوانیـم آنـها را یـادآوری 

کنیم (زیمر و همکاران، 2001). 
بررسیهای اخیر در مورد اثــر فرآیندهـای توجـه بـر عملکـرد 
کودکان دارای مشکالت یادگیری، این حقیقــت را روشـن کـرده 
ــان در تکـالیفی کـه مسـتلزم شـناخت بیشـتری  است که این کودک
است، به ویــژه تکـالیفی کـه در آن عوامـل منحـرف کننـدۀ توجـه 
ــرد را از خـود نشـان میدهنـد و اغلـب  وجود دارند، بدترین عملک
معلمان آنها را به عنوان افرادی که نسبت به همساالن عادی خود به 
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ــی  طور معناداری توجه و دقت کمتری دارند، ارزیابی میکنند. حت
ــای مربـوط بـه یـادگـیری توجـه  زمانی که به تکلیف در موقعیته
کـافی نشـان میدهنـد، در توجـه بیشـتر بـه اطالعـات موجـــود در 
تکـالیف بـا مشـکل مواجـه میشـوند و ایـن امـر ســـرعت آهســته 
یادگیری را در میــان ایـن دانشآمـوزان تبییـن میکنـد (راینیکـه و 

همکاران، ترجمۀ فارسی1380).  
ــادگـیری اهمیـت ویـژهای دارد،  از آنجا که توجه در فرآیند ی
ــار داشـت کـه دانشآمـوز پیـش از آنکـه یـاد بگـیرد، بـر  باید انتظ
تکلیف توجــه کنـد. توانـایی توجـه دراز مـدت بـه تکلیـف، بـرای 
دستیابی دانشآموزان به اطالعات مورد نیاز و تکمیــل فعالیتهـای 
ــور صحیـح  تحصیلی آنان یک امر ضروری است. وقتی توجه به ط
متمرکز شود، یادگــیری بـه سـرعت جریـان مییـابد و ایـن مطلـب 
اهمیت تربیت ماهرانۀ توجه را در موقعیتهــای یـادگـیری خانـه و 
ــن زمینـه، پژوهشهـای متعـدد نشـان  مدرسه روشن میسازد. در ای
دادهاند، زمانی که مواد یادگیری به وسیله خود دانشآموز آماده و 
مهیا و یا در ساخت و اجرای اطالعات سهیم میشود، در مقایسه بـا 
زمانی که یاددهنده مواد یادگیری را حاضر و آماده بــه دانشآمـوز 
ــود.  ارائـه میدهـد، توجـه، یـادآوری و بازشناسـی بیشـتر خواهـد ب
اهمیت این یافته در این است که تکلیف عملی، آشکارا، یادآوری 

را افزایش میدهد (زیمر و همکاران، 2001). 
ــه مـیگویـد «اگـر  عبارت معروفی در این زمینه وجود دارد ک
ــر مطلبـی را  مطلبی را به من بگویی، من آن را فراموش میکنم؛ اگ
به من نشاندهی من آن را به یاد میآورم و اگــر مـرا در یـادگـیری 
ــهمم» (کرمـی نـوری، 1380). بنـابراین  درگیر کنی، مطلب را میف
حافظه عملی کودکان را باید پیش از حافظه واژگان تقویت کرد و 
همواره آن را فعال نگــه داشـت؛ ایـن کـار را حتـی در زمـانی کـه 
حافظه کلمات در حال رشد است نیز باید این کــار را ادامـه داد. از 
ــههای ویـژه حافظـه دانشآمـوزان  آنجا که به نظر میرسید در زمین
نارسـاخوان، خصوصـاً روابـــط بیــن مشــکالت توجــهی آنــها و 
کارکردشان در تکالیف با مقتضیات مختلف، مطالعات کافی نشده 
است، پژوهش حاضر که بر اساس مدل کرمــی نـوری و همکـاران 
ــوزان  (1994) طراحـی شـده، ضمـن مطالعـه روی حافظـه دانشآم
ــادی در  نارساخوان، به مقایسه کارکرد آنها در و با دانشآموزان ع

دو نوع حافظه کالمی و حافظه عملی پرداخته و ســرانجام عملکـرد 
حافظه دانشآمــوزان نارسـاخوان و عـادی را تحـت شـرایط توجـه 
متمرکز و توجه تقسیم شده مورد مطالعه قرار داده است. از ایـن رو 
ــات مـا  اهمیت مطالعه حاضر به لحاظ ارزش نظری، میتواند اطالع
ــه  را در مورد توجه (متمرکز و تقسیم شده)، حافظه کالمی و حافظ
عملی و نیز رابطۀ بین توجه و نوع حافظه در گروههای بالینی مــانند 

دانشآموزان نارسا خوان افزایش دهد. 
ــد فرآیندهـای  به لحاظ کاربردی، انجام پژوهشهایی که بتوان
توجه و حافظه دانشآمــوزان نارسـاخوان را شناسـایی کنـد، توجـه 
ــا و بـه  بیشتر دستاندرکاران تعلیم و تربیت را به نقش این فرآینده
ــای چنـد حسـی در فرآینـد یـادگـیری معطـوف  کارگیری روشه

خواهد ساخت. 
پژوهش زیر به بررسی فرضیههای زیر میپردازد: 

ـــادآوری  1- تـاثیر شـرایط توجـه (متمرکـز و تقسـیم شـده) بـر ی
دانشآموزان نارساخوان و عادی متفاوت است. 

2- عملکــرد دانشآمــوزان نارســاخوان و عــادی در تکـــالیف 
یادآوری متفاوت است. 

3- میزان یادآوری دانشآموزان نارساخوان و عادی در تکــالیف 
کالمی و عملی متفاوت است. 

ــه  4- بیـن توجـه (متمرکـز و تقسـیم شـده) و نـوع تکلیـف حافظ
(کالمی و عملی) در میزان یادآوری دانشآموزان نارساخوان 

و عادی تفاوت وجود دارد. 
 

روش 
 

نمونه و روش نمونهگیری 
در این پژوهش، 56 دانشآموز (دخــتر و پسـر) نارسـاخوان و 
عادی شرکت داشتند. به منظور انتخــاب گـروه نمونـه، از دو روش 
نمونـهگـیری چنـد مرحلـهای (گـروه عـادی) و نمونـه قضـاوتی یــا 
هدفمند (گروه نارساخوان) استفاده شــده اسـت. نمونـههای هـر دو 
گروه، در دامنه سنی 9 سال و 6 ماه تا 10 سال و 4 ماه انتخاب و هر 
دو گروه نیز از لحاظ بــهره هوشـی (90 تـا 115) بـا یکدیگـر همتـا 

شدند. 
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ابزار اندازهگیری 
ابزارهـای مـورد اسـتفاده در پژوهـــش حــاضر عبــارتاند از: 
تکلیف اولیــه (کالمـی و عملـی)، تکلیـف ثانویـه، آزمـون هوشـی 
ریون، آزمون آناگرام، آزمون یادآوری آزاد و آزمون یادآوری با 
سرنخ. این تکــالیف بـه اسـتثنای آزمـون هوشـی ریـون، بـر اسـاس 
مطالعات گوناگون کرمی نوری، نیلسون و بکمــن (1994)، کرمـی 
ــی نـوری (2000)، زیمـر و همکـاران (2001)  نوری (1995)، کرم

انتخاب شدهاند. 
 

طرح پژوهش 
طرح پژوهش، از نوع طرح پــس آزمـون بـا دو گـروه مسـتقل 

(نارساخوان و عادی) به صورت زیر است:  
2 (گروه آزمودنی: نارساخوان/ عادی)   2 (جنس: پسر/ دخــتر)   
2 (شرایط: توجه متمرکز و توجه تقسیم شده)  2 (رمــزگردانـی یـا نـوع 

تکلیف: کالمی/ عملی)   2 (یادآوری: آزاد / سرنخ) (شکل 1 و 2) 
عملکرد حافظه کالمــی و عملـی آزمودنیهـای نارسـاخوان و 
عادی در یــادآوری آزاد و بـا سـرنخ، بـا دو آزمـایش (اول و دوم) 
سنجیده شد که به ترتیب به شرایط توجه متمرکــز و توجـه تقسـیم 
ــای دو گـروه در  شده مربوط بود. در هر آزمایش، تمام آزمودنیه
یک توالی چهار مرحلهای آزمون شــدند، امـا بـه دلیـل کنـترل اثـر 
اجرای آزمون، تکالیف و آزمونهای شرایط آزمــایش اول (توجـه 

متمرکـز) و تکـالیف و آزمونهـای شـرایط آزمـایش دوم (توجـــه 
ــه میشـد؛  تقسیم شده)، برای هر دو گروه به صورت چرخشی ارای
به نحوی که تکــالیف و آزمونهـایی کـه در آزمـایش اول (توجـه 
متمرکز) به فرد نخســت ارایـه شـده بـود، در آزمـایش دوم (توجـه 
تقسیم شده) به فرد دوم ارایه میگردیــد و تکـالیف و آزمونهـایی 
که برای فرد نخست در آزمــایش دوم (توجـه تقسـیم شـده) ارایـه 
شده بود، در آزمایش اول (توجه متمرکز) به فرد دوم داده میشـد. 
عالوه بر این، به فرد نخست در آزمون یادآوری با سرنخ، اسم و به 
ـــن  فـرد دوم در یـادآوری بـا سـرنخ، فعـل ارائـه میشـد. تکـرار ای
ــرد چـهارم را در  چرخش فرد سوم را در شرایطی مشابه فرد اول، ف
ــی، بـه نیمـی از  شرایط مشابه فرد دوم و . . . قرار میداد. به طور کل

آزمودنیها، سرنخ اسم و به نیمی دیگر، سرنخ فعل داده میشد. 
ــر  این عمل برای هر یک از گروههای نارساخوان و عادی و ه
ــرا شـد.  یک از زیرگروههای آنان (دختر و پسر) به طور مستقل اج
زمان صرف شده برای هر آزمودنی (در دو مرحله) و در حدود 50 

دقیقه بود. 
 

نمرهگذاری 
نمـرهگـذاری پاسـخهای آزمودنیهـا نارسـاخوان و عــادی در 
یادآوری آزاد و با سرنخ (اسم و فعل) مادههای کالمی و عملــی بـا 

شکل 1- نمونهای از دیاگرام طرح آزمایشی برای فرد نخست از هر دو گروه نارساخوان و عادی 
 
آزمایش اول  

(شرایط توجه متمرکز) 
ارایه فهرست اول از تکلیف اولیه (کالمی و عملی) 

 
و 

انجام یا تکرار تکلیف به وسیله آزمودنی در حین ارایه فهرست 
 ↓

اجرای آزمون هوش ریون 
 ↓

اجرای آزمون یادآوری آزاد 
 ↓

اجرای آزمون یادآوری با سرنخ از فهرست اول (اسم)  

آزمایش دوم 
(شرایط توجه تقسیم شده) 

ارایه فهرست دوم از تکلیف اولیه (کالمی و عملی) 
به همراه ارایه فهرست تکلیف ثانویه  

و 
انجام یا تکرار تکلیف به وسیله آزمودنی در حین ارایه فهرستها 

 ↓
اجرای آزمون آناگرام 

 ↓
اجرای آزمون یادآوری آزاد 

 ↓
اجرای آزمون یادآوری با سرنخ از فهرست دوم (اسم)  
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استفاده از سیستمهای نمرهگذاری متفاوتی صــورت گرفتـه اسـت، 
ــف کـه در هـر یـک از دو  اما عالوه بر استفاده از سیستمهای مختل
ــا سـرنخ (اسـم و فعـل) مشـخص شـده  یادآوری آزاد و یادآوری ب
است، پاسخهای آزمودنیها در هر یک از این دو یادآوری، یــک 
ــذاری سـخت و یـک بـار نـیز بـر اسـاس  بار بر اساس روش نمرهگ
روش نمرهگذاری اسان، نمــرهگـذاری شـدند تـا بـه ایـن طریـق بـا 
مقایسه حافظه کالمی و عملی آزمودنیهای دو گروه در یادآوری 
ــه متمرکـز و  آزاد و با سرنخ (اسم و فعل) تحت هر دو شرایط توج
تقسیم شده با هر دو شیوه نمرهگــذاری، امکـان دسـتیابی بـه نتـایج 

دقیقتر فراهم آید. 
ـــن جمــالت بــا  در نمـرهگـذاری سـخت، آزمودنـی بـاید عی
کلمـههای (اسـم و فعـل) مشـخص شـــده در فهرســت اول و دوم 
ــره 1) بـه او داده  تکلیف اولیه را یادآوری نماید تا نمره صحیح (نم
شود، در حالی که در نمرهگذاری آسان، اگر آزمودنی نزدیکترین 
جمله یا کلمه (اسم یا فعل) را برای یادآوری مادههای فهرست اول 

و دوم به کار برد، به او نمره صحیح (نمره 1) تعلق گیرد.     
 

نتایــج 
برای توصیف دادهها در پژوهش حاضر برای توصیف دادهها، 
از میانگین و انحراف معیار و رسم نمودار، و برای تحلیل اسـتنباطی 

دادهها، از روشهای آمار استنباطی، تحلیل واریانس پنــج متغـیره و 
آزمون HSD توکی استفاده شده است. 

ــامل G؛ یعنـی  همان طور که در جدول 1 مشاهده شد، برای ع
گروهها (F=8/87)؛ بــا سـطح معنـاداری 0/004 اسـت ، لـذا فـرض 
صفر رد و نتیجه گرفته میشود که بین میانگینهــای سـطوح عـامل 
G (عادی و نارساخوان) تفــاوت معنـیدار وجـود دارد. بدیـن معنـا 
ــان عـادی در یـادآوری آزاد جمـالت کـامل،  که، عملکرد کودک
ــس)،  A (توجـه) و E (رمـزگردانـی)،  فارغ از نقش عوامل S (جن

باالتر از عملکرد کودکان نارساخوان است. 
ــده  در مورد عامل S (جنسیت)، چون برای مقدار S محاسبه ش
(F =8/16)، با سطح معناداری 0/006 است، بنابراین فرض صفر رد 
میشود و میتوان چنیــن نتیجـهگـیری کـرد کـه بیـن میانگینهـای 
ــر) تفـاوت معنـادار وجـود دارد و ایـن  سطوح عامل S (دختر و پس
تفاوت به نفع دختران اســت. بـه بیـان دیگـر، عملکـرد دخـتران در 
یادآوری آزاد جمالت کامل، فارغ از نقش سایر عوامل، بــاالتر از 

عملکرد پسران است. 
ــدار F محاسـبه شـده  درباره عامل A (توجه) نیز چون برای مق
(F =58/13)، با سطح معناداری 0/000 است، لذا فرض صفــر رد و 
نتیجه گرفته میشود که بین میانگینهــای سـطوح عـامل A (توجـه 
متمرکز و تقسیم شده) تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنا کــه 

شکل 2- نمونهای از دیاگرام طرح آزمایشی برای فرد دوم از هر دو گروه نارساخوان و عادی 
 
آزمایش اول  

(شرایط توجه متمرکز) 
ارایه فهرست دوم از تکلیف اولیه (کالمی و عملی) 

 
و 

انجام یا تکرار تکلیف به وسیله آزمودنی در حین ارایه فهرست 
 ↓

اجرای آزمون آناگرام 
 ↓

اجرای آزمون یادآوری آزاد 
 ↓

اجرای آزمون یادآوری با سرنخ از فهرست دوم (فعل)  

آزمایش دوم 
(شرایط توجه تقسیم شده) 

ارایه فهرست اول از تکلیف اولیه (کالمی و عملی) 
به همراه ارایه فهرست تکلیف ثانویه  

و 
انجام یا تکرار تکلیف به وسیله آزمودنی در حین ارایه فهرستها 

 ↓
اجرای آزمون هوشی ریون 

 ↓
اجرای آزمون یادآوری آزاد 

 ↓
اجرای آزمون یادآوری با سرنخ از فهرست اول (فعل)  
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یـادگـیری جمـالت کـامل در آزمودنیهـا، تحـت شـرایط توجـــه 
ــایر عوامـل از شـرایط توجـه تقسـیم شـده  متمرکز بدون دخالت س

است. 
ــه چـون  نتایج مربوط به عامل E (رمزگردانی) نشان میدهد ک
ــطح معنـاداری 0/000  برای مقدار F محاسبه شده (F =98/67) ، س
ــن  اسـت، لـذا فـرض صفـر رد میشـود کـه میتـوان گفـت کـه بی
میانگینهای سطوح عامل E (رمزگردانی عملی و کالمی) تفــاوت 
معنادار وجــود دارد و ایـن تفـاوت بـه رمـزگردانـی عملـی مربـوط 
میشـود. بـه بیـان دیگـر، مـیزان یـــادآوری آزاد جمــالت کــامل 
ــر از نقـش سـایر عوامـل  آزمودنیها، در رمزگردانی عملی صرفنظ

باالتر از میزان یادآوری آنان در رمزگردانی کالمی است. 
نتایج جدول 2 در مورد عامل G (گروهها) نشــان میدهـد کـه 
ــا سـطح معنـاداری 0/008  چون برای F محاسبه شده (F =7/52)، ب
ــه بیـن میانگینهـای  است، فرض صفر رد و نتیجه گرفته میشود ک
ــادار وجـود دارد.  سطوح عامل G (عادی و نارساخوان) تفاوت معن
ــا کـه، عملکـرد دانشآمـوزان عـادی در یـادآوری آزاد،  بدین معن
 M (رمــزگردانـی) و E ،(توجه) A ،(جنس) S فارغ از نقش عوامل

(مواد)، باالتر از دانشآموزان نارساخوان است. 
ـــبه شــده  در مـورد عـامل S (جنسـیت)، چـون بـرای F محاس
(F =9/98) با سطح معنــاداری 0/003 بـزرگـتر از α =0/01 اسـت، 

ـــه بیــن  فـرض صفـر رد میشـود و میتـوان نتیجـهگـیری کـرد ک
میانگینهای دخــتران و پسـران در آزمـون یـادآوری آزاد تفـاوت 
ــن تفـاوت بـه نفـع دخـتران اسـت. بـه بیـان  معنادار وجود دارد و ای
دیگر، عملکرد دختران در آزمــون یـادآوری آزاد، بـدون دخـالت 

دادن سایر عوامل، باالتر از عملکرد پسران است. 
دربـاره عـامل A (توجـه) نـیز چـون مقـدار F محاســـبه شــده 
(F =66/48) سطح معناداری 0/000 اســت، لـذا فـرض صفـر رد و 
نتیجه گرفته میشود که بین میانگینهــای سـطوح عـامل A (توجـه 
متمرکز و تقسیم شده) تفاوت معنادار وجود دارد. بدیــن معنـا کـه، 
ــا تحـت شـرایط توجـه متمرکـز، بـدون  میزان یادآوری آزمودنیه
ــل، بـاالتر از مـیزان یـادآوری آنـان تحـت  دخالت دادن سایر عوام

شرایط توجه تقسیم شده است. 
ــه چـون  نتایج مربوط به عامل E (رمزگردانی) نشان میدهد ک
ــبه شـده (F =73/34) سـطح معنـاداری 0/000  برای مقدار F محاس
بزرگتر از α =0/001 است، فرض صفر رد میشود و میتوان چنین 
اظهار نمود که بین میانگینهای سطوح عامل E (رمزگردانی عملی 
و کالمـی) تفـاوت معنـادار وجـود دارد. بدیـــن معنــا کــه، تــأثیر 
رمزگردانی عملی در یادآوری آزاد آیتمها (بدون در نظــر گرفتـن 

نقش سایر عوامل) باالتر از رمزگردانی کالمی است. 
در مورد عــامل M (مادههـا) نـیز چـون بـرای F محاسـبه شـده 

جدول 1- خالصه اطالعات تحلیل واریانس 5  متغیری مربوط به یادآوری آزاد جمالت کامل دختران و پسران عادی  
و نارساخوان تحت شرایط توجه متمرکز و تقسیم شده (نمرهگذاری سخت) 

 
SS dF MS F P منبع تغییر 


