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ABSTRACT
Background and Aim: Memory is an integral part of the learning process. There is strong correlation
between academic achievements and components of short-term and working memory. The aim of the
present study was to investigate the evolution of digit span memory in primary school-aged children.
Materials and Methods: This comparative, cross-sectional study was conducted on 180 students from
six grades of primary school selected by available sampling. They were evaluated by Forward and
Backward Digit span task. Two way ANOVA was used for data analysis.
Results: There was significant difference between Forward and Backward Digit span scores and aging
(p<0.05). No meaningful relationship was found between gender and memory scores.
Conclusion: The short term and working memory performances improve with age in primary school
children, suggesting functional maturation of underlying cognitive processes and brain areas.
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کارشناس ارشد شنوایی شناسی ،کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران ،ایران
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عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم پایه ،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران ،ایران

چکیده
مقدمه و اهداف
حافظه بخش جدایی ناپذیر پروسه یادگیری است .ارتباط قوی بین موفقیت تحصیلی و اجزای حافظه کاری و کوتاه مدت وجود دارد .این پژوهش با هدف بررسی سیر تحولی
حافظه فراخنای اعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی -مقایسه ای 181 ،دانش آموز مقطع ابتدایی شامل  31نفر از هر پایه تحصیلی از کالس اول تا ششم ( 01نفر دختر و  01نفر پسر) به شیوه نمونه
گیری دردسترس انتخاب و با استفاده از آزمون فراخنای اعداد مستقیم و معکوس مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده گردید.
یافته ها
مقایسه امتیازات فراخنای اعداد مستقیم و معکوس بین پایه های تحصیلی ،تفاوت آماری معنادار را نشان داد(  .)P<1/10در امتیازات حافظه عددی در دو جنس هیچ گونه
رابطه معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری
یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که عملکرد حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری با افزایش سن در کودکان بهبود می یابد که بلوغ عملکردی فرایندهای شناختی و
ساختارهای مغزی مرتبط را نشان می دهد.
واژگان کلیدی
حافظه کوتاه مدت ،حافظه کاری ،فراخنای اعداد ،دانش آموز.
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مقدمه و اهداف

حافظه به گروهی از فرایند های روانی و مغزی اطالق می شود که با استفاده از آنها  ،فرد تجارب و ادراک های مختلف را ذخیره و آنها را
یادآوری می کند] [1همچنین حافظه بخش جدایی ناپذیر پروسه یادگیری است] .[2حافظه براساس دیوریشن نگهداری اطالعات به سه دسته
حسی ،کوتاه مدت (حافظه کاری) و بلند مدت تقسیم می شود] .]3حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری با یکدیگر متفاوت اند .حافظه کوتاه مدت
ذخیره موقت مقادیر کم اطالعات بعد از یک تاخیر کوتاه است] .]4حافظه کاری سیستمی است که ما نه تنها برای ذخیره موقت اطالعات از آن
استفاده می کنیم بلکه دستکاری آن ،انجام فعالیت های پیچیده ای همچون یادگیری ،حل مسئله ،استدالل و درک زبان را به ما اجازه می
دهد] .]0،6طول حافظه کاری و کوتاه مدت کالمی دو تاسه مرحله بین  16-4سالگی افزایش می یابد و در 4سالگی کودک طبیعی می تواند
میانگین  3عدد را به ترتیب تکرار کند .در  12سالگی طول حافظه به  6عدد می رسد و در 16سالگی طول اعداد در  8-7عدد ثابت می
شود] .]8،7ارتباط قوی بین موفقیت آموزشی و اجزای حافظه کاری و کوتاه مدت به خوبی مشخص شده است[ .]0در مطالعه  Domanو
همکاران در سال  2112ارتباط مثبتی بین امتیاز آزمون فراخنای اعداد و امتیازات تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی یافت شد[ .]11مطالعات
نشان داده اند که توجه ،یادگیری و پردازش های حافظه همگی درهم تنیده هستند و به شدت مرتبط با رشد واژگان و یادگیری زبان هستند.
تفاوت در حافظه کاری ارتباط نزدیکی با دانش واژگانی و رشد توانایی زبان نوشتاری و گفتاری در کودکان وبزرگساالن دارد] .]11عملکرد در
کالس درس و رشد مهارت های کالمی و آموزشی مثل رمزگشایی خواندن ،درک خواندن ،ریاضی و بیان شفاهی به شدت به عملکرد کافی
حافظه وابسته است .بنابراین وقتی ظرفیت حافظه دردسترس کاهش می یابد یادگیری کاهش می یابد یا حداقل آهسته می شود .دانستن
وضعیت حافظه هر دانش آموز می تواند اساسی برای آموزش منطبق و سازگار فراهم کند[.]7
آزمونی که در این مطالعه برای ارزیابی حافظه استفاده شده ،آزمون فراخنای اعداد 1است .این آزمون ،آزمون حافظه موقت است و امتیاز مقیاس
بندی شده ای تولید می کند که هدف آن یافتن طوالنی ترین توالی است که فرد می تواند بدون غلط تکرار کند] .]4این آزمون ،ترکیبی از آزمون
های فراخنای اعداد مستقیم و معکوس می باشد که آزمون فراخنای اعداد مستقیم ،حافظه کوتاه مدت واجشناختی 2و آزمون فراخنای اعداد
معکوس ،حافظه کاری اجرایی 3را اندازه می گیرد[ .]7در مطالعه ای که در سال  2112توسط  Glikoبرای تعیین میزان اعتبار این تست انجام
شد ،همبستگی باالیی بین آزمون فراخنای اعداد و سایر آزمون های حافظه به دست آمد  .نتایج این مطالعه نشان داد که آزمون فراخنای اعداد
یک آزمون غربالگری نیست و می تواند به طور مستقل برای ارزیابی های درکی استفاده شود[.]12
با توجه به اینکه با باالرفتن مقطع تحصیلی ،دانش آموز حجم اطالعاتی که یاد می گیرد و به ذهن می سپارد بیشتر می شود ،پس نیاز او به
حافظه هم بیشتر می شود[ .]13براین اساس در این مطالعه به ارزیابی حافظه عددی دانش آموزان پایه های مختلف مقطع ابتدایی برای بررسی
تاثیر سن بر عملکرد حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری کودکان اقدام شد.
مواد و روش ها
مطالعه مقطعی -مقایسه ای حاضر به روش نمونه گیری غیراحتمالی بر روی  181دانش آموز مقطع ابتدایی شهر قم که شامل  31نفر از هر پایه
تحصیلی از کالس اول تا ششم که نیمی از آنها دختر و نیمی دیگر پسر بودند؛ انجام شد .دانش آموزان هر پایه تحصیلی از نظر سن معادل
سازی شده بودند .ابتدا برای بررسی معیارهای ورود به مطالعه ،پرسشنامه ای شامل اطالعات شخصی و اطالعات پزشکی دانش آموز و همچنین
رضایت نامه کتبی توسط والدین دانش آموز تکمیل شد .راست دست و تک زبانه بودن ،نداشتن مشکالت پزشکی تاثیرگذار بر عملکرد
روانشناختی مانند اختالل شنوایی ،اختالالت گفتار و زبان ،اختالل یادگیری و حافظه ،ابتال به بیماریهای روانی– عصبی ،وجود بیماریهای
سیستمیک ناتوان کننده و عقب ماندگی ذهنی از معیارهای ورود به مطالعه در نظرگرفته شدند.
ابتدا روش کار با بیان کامال یکسان برای نمونه ها توضیح داده شد .برای به دست آوردن امتیاز حافظه عددی از لیستی از اعداد تک رقمی(اعداد
 1تا  )0از توالی  2تایی تا  0تایی استفاده گردید .ابتدا آزمون فراخنای اعداد مستقیم و سپس معکوس از دانش آموزان گرفته شد .در نوع مستقیم
ابتدا  2عدد برای فرد خوانده می شد و او باید آنها را به همان ترتیب تکرار می کرد .در هر توالی  2بار از فرد آزمون بعمل آمد و در صورت پاسخ
صحیح به هر دو یا یکی از آنها توالی بعدی یعنی  3عدد برای فرد خوانده می شد و به همین ترتیب ادامه می یافت تا جائیکه فرد قادر نبود به
هیچیک از دو سوالی که در یک توالی از او پرسیده می شد پاسخ صحیح دهد .آزمون حافظه عددی معکوس هم به همین شیوه اجرا می شد با
ا ین تفاوت که فرد باید اعداد ارائه شده را به صورت معکوس یعنی از آخر به ترتیب تکرار کند .در نهایت تعداد اعداد آخرین توالی که فرد می
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توانست از ابتدا به طور صحیح تکرار کند به عنوان امتیاز حافظه عددی مستقیم و تعداد اعداد آخرین توالی که فرد می توانست از انتها به طور
صحیح تکرار کند به عنوان امتیاز حافظه عددی معکوس در نظر گرفته شد.
در این پروژه ،اهداف و نحوه اجرای تحقیق در نامهای به صورت یکسان برای تمام والدین توضیح داده شد و از آنها رضایتنامه کتبی گرفته شد و
به آنها اطمینان داده شد که انجام مطالعه حاضر هیچ خطری ب رای سالمت آنها نداشته و اطالعات اخذ شده از آنها محافظت شده و تنها در
اختیار تیم تحقیقات قرار می گیرد.
داده های به دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 18تجزیه و تحلیل شد و پس از تایید توزیع هنجار داده ها توسط آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف ،4برای توصیف داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و برای بررسی امتیازات حافظه در
پایه های تحصیلی و دو جنس از آزمون آماری تحلیل واریانس دوطرفه 0و برای مقایسه های دو به دو از آزمون توکی 6استفاده گردید.
یافته ها
تعداد  181نمونه مورد بررسی که  %01دختر و  %01پسر در محدوده سنی  12- 7سال بودند ،تحت آزمون های حافظه عددی قرار گرفتند که
شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای امتیازات حافظه عددی مستقیم و معکوس در پایه های تحصیلی در دو جنس در
جدول  1و  2آورده شده است .همچنین امتیاز حافظه عددی مستقیم و معکوس در پایه های تحصیلی در کل نمونه ها در نمودار  1و  2مشاهده
می گردد.
جدول  .1شاخص های آماری امتیاز حافظه عددی مستقیم بر حسب جنسیت و سن
پایه تحصیلی

دختر

پسر
N++

کالس اول

10

**M±SD
4/4±1/73

N
10

M±SD
4/8±1/04

کالس دوم

10

4/87±1/01

10

4/03±1/83

کالس سوم

10

0/27±1/06

10

4/03±1/13

کالس چهارم

10

0/4±1/08

10

4/03±1/7

کالس پنجم

10

0/2±1/18

10

0/47±1/16

کالس ششم
++تعداد نمونه
**میانگین±انحراف معیار

10

0/13±1/00

10

0/13±1/64

جدول  .4شاخص های آماری امتیاز حافظه عددی معکوس بر حسب جنسیت و سن

پایه تحصیلی

دختر

پسر
N++

کالس اول

10

**M±SD
2/27±1/40

N
10

M±SD
2/03±1/01

کالس دوم

10

2/03±1/40

10

2/03±1/00

کالس سوم

10

3/4±1/63

10

3/13±1/01

کالس چهارم

10

3/4±1/82

10

3/4±1/73

کالس پنجم

10

4/17±1/06

10

3/6±1/73

10

3/67±1/61

10

3/73±1/06

کالس ششم
++تعداد نمونه
** میانگین±انحراف معیار

4

. Kolmogorov-Smirnov
.Two way anova
6
. Tukey
5
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نمودار  .1میانگین امتیاز حافظه عددی مستقیم در پایه های تحصیلی

نمودار  .4میانگین امتیاز حافظه عددی معکوس در پایه های تحصیلی

مقایسه امتیازات حافظه عددی مستقیم و معکوس در پایه های تحصیلی و در دو جنس با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه صورت
گرفت .نتایج نشان داد که هیچ تفاوت آماری معناداری در امتیازات حافظه عددی بین دو جنس دیده نشد .اما بین گروه های سنی مختلف در
امتیازات حافظه عددی مستقیم (  )p> 1/10و معکوس(  )p> 1/111تفاوت معنادار مشاهده شد.
برای یافتن گروه هایی که دارای اختالف معنادار بودند مقایسه های دو به دو با استفاده از آزمون توکی انجام شد و نتایج نشان داد که در امتیاز
حافظه عددی مستقیم تنها تفاوت معنادار بین کالس اول و پنجم دیده شد(  )p> 1/10و در امتیاز حافظه عددی معکوس تفاوت معنادار بین
کالس اول با کالس های دوم(  ، )p> 1/10سوم ،چهارم ،پنجم و ششم (  )p> 1/111و بین کالس دوم با کالس های پنجم و ششم (
 )p> 1/111و بین کالس سوم با کالس پنجم (  )p> 1/10وجود داشت.
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بحث
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد در آزمون فراخنای اعداد درصورت تکرار اعداد به همان ترتیب ارائه شده ،عملکرد حافظه کوتاه مدت و در
صورت تکرار اعداد از آخر یعنی تکرار معکوس ،عملکرد حافظه کاری را می توان مورد سنجش قرار داد .در مطالعه حاضر عملکرد حافظه کوتاه
مدت و حافظه کاری به ترتیب با استفاده از آزمون حافظه عددی مستقیم و معکوس در  6پایه تحصیلی مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت.
همانطور که نتایج آزمون توکی نشان می دهد در امتیاز حافظه عددی مستقیم بین عملکرد پایه اول با پنجم و در امتیاز حافظه عددی معکوس
بین عملکرد پایه اول با سایر پایه ها و بین پایه دوم با پنجم و ششم و بین پایه سوم با پنجم تفاوت معنادار مشاهده گردید به این معنی که
تحول حافظه کوتاه مدت در پایه پنجم یا همان  11سالگی صورت می گیرد و تحول حافظه کاری در  8سالگی آغاز می گردد .این یافته با نتایج
پژوهش هایی که تاثیر سن بر حافظه را بررسی کردند همسو است[ .]14-16،0در مطالعه  Grivolدر سال  2111که حافظه فراخنای اعداد را در
کودکان ،بزرگساالن و سالمندان مقایسه کرده بود؛ عملکرد بزرگساالن بهتر از سالمندان و عملکرد سالمندان بهتر از کودکان بود .این نشان می
دهد که افزایش سن از کودکی تا بزرگسالی منجر به بهبود حافظه می شود و پس از آن ظرفیت حافظه فراخنای اعداد کاهش می یابد[ .]17البته
یافته های حاصل از این پژوهش با بخشی از نتایج  Vazدر تناقض بود ،در مطالعه  Vazدر امتیازات فراخنای اعداد مستقیم تفاوت بین گروه
های سنی معنادار نبود و تنها در امتیازات فراخنای اعداد معکوس این تفاوت معنادار شده بود[ ]10که می تواند به علت کمتر بودن تعداد نمونه ها
در مطالعه آنها باشد.
]
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عدم مشاهده تفاوت معنادار در امتیاز حافظه بین دو جنس از دیگر یافته های این پژوهش بود که با یافته های  Vazتوافق داشت و با یافته
های  Vuontelaدر تناقض بود .در مطالعه  Vuontelaدختران خطاهای کمتر از پسران داشتند و امتیاز بهتری در آزمون های حافظه کسب
کرده بودند[ ]0که این تفاوت را می توان به نوع آزمون مورد استفاده و تعداد افراد مورد بررسی نسبت داد .به طور کلی در مطالعات قبلی تاثیر
جنسیت بر عملکرد حافظه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
نتیجه گیری
نت ایج مطالعه حاضر نشان داد که عملکرد حافظه کاری و کوتاه مدت در کودکان با افزایش سن بهبود می یابد که بلوغ عملکردی فرایندهای
شناختی و ساختارهای مغزی مرتبط را نشان می دهد .از آنجایی که کسب امتیاز باالتر در آزمون های حافظه نسبت مستقیم با سرعت یادگیری
دارد ،بنابر این دانستن وضعیت حافظه هر دانش آموز می تواند بر آموزش و یادگیری بهتر وی تاثیرگذار باشد .از این رو بهتر است در برنامه های
آموزشی مدون به تاثیر رشد بر عملکردهای شناختی از جمله حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری توجه شود.
محدودیت های تحقیق
به دلیل کمبود وقت و تعطیلی مدارس ،تعداد نمونه های محدودی مورد آزمایش قرار گرفتند.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد طیبه تقی زاده با راهنمایی آقای علی محمد زاده و مشاوره دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان
می باشد .در پایان از تمامی مسئوالن مدارس عطار ،سلطنت لسانی و محمد لسانی و همچنین کودکان شرکت کننده در پژوهش و والدین آنها
صمیمانه سپاسگزاریم.
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