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زمینه و هدف :حافظه کاری توانایی نگهداشتن فعلی اطالعات در ذهن برای یک دوره کوتااه اسا ،،درحاایی کاه کااربرد ایان
اطالعات برای تکلیف در دس ،انجام می باشد .مطایعات قبلی به این نکته اشاره دارند که به طورکلی حافظه کااری باا پیشارف،
تحصیلی در ارتباط اس .،هدف از این مطایعه ،بررسی اثربخشای تمریناات کاامییوتری حافظاه کااری بار پیشارف ،تحصایلی
دانشجویان میباشد.
مواد و روش ها :در این راستا 12 ،دانشجوی سایم تمرینات را در گروه آزمایش انجام دادند .تعداد  12دانشجو نیز باه عناوان
گروه کنترل انتخاب شدند .قبل و بعد از مداخله ،معدل دانشجویان به عنوان پیشآزمون و پسآزمون ثب ،شد.
یافتهها :نتایج به دس ،آمده نشاان داد کاه تمریناات کاامییوتری حافظاه کااری بهباود معنای داری را در پیشارف ،تحصایلی
دانشجویان ایجاد میکند (.)p>0/0001
نتیجه گیری :با توجه به اهمی ،حافظه کاری در بسیاری از فعایی ،هاای روزماره ،و همچناین اهمیا ،آن در اماور تحصایلی
دانشجویان ،چنین نتیجهگیری میشود که استفاده از تمرینات کاامییوتری حافظاه کااری مایتواناد موجا بهباود پیشارف،
تحصیلی دانشجویان شود.
کلید واژه ها :حافظه کاری ،توانبخشی ،پیشرف ،تحصیلی
مقدمه
حافظه کاری سامانهای ذهنی اس ،که وظیفه اندوزش و
پردازش موقتی اطالعاات را بارای انجام دادن یکرشته از
تکااییف پیچیده شاناختی ،نظیر فهمیدن ،اندیاشیدن،
محاسابه کاردن ،استدالل کردن و یادگرفتن به عهده
دارد( .)1حافظه کاری دالی ،بر یک نظام شناختی دارای
ظرفی ،محدود دارد که درحاییکه اطالعات را اندوزش
میکند بهطور همزمان همان اطالعات و یا اطالعات اضافی
را دستکاری میکند( .)2حافظه کاری به این صورت نیز
تعریف میشود که :آن یک سیستم موق ،اس ،که
اطالعات را در طول اجرای تکاییف شناختی نظیر ادراک،
یادگیری و استدالل نگهداری و دستکاری میکند.

بهعبارتدیگر ،حافظه کاری را بهعنوان نظام جامعی که
خرده نظامها و عملکردهای حافظه کوتاهمدت و بلندمدت
را به هم متصل میسازد در نظر گرفتهاند(.)3
بر اساس ایگوی بدیی و هیچ( )4و بدیی( ،)1حافظه کاری
از سه مؤیفه متفااوت و مستقل تشکیلشده اس .،این سه
مؤیفه عبارتاند از )1 :مجری مرکزی )2 ،حلقه
واجشناختی )3 ،صفحه دیداری -فضایی .ایان ایگاو را باه
علا ،نااتوانی در تبیاین برخای از ماسائل شناختی،
بدیی( )5مورد تجدیدنظر قرار داد و مؤیفه انباره رویدادی
به آن افزوده شد.
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مجری مرکزی :مجری مرکزی سامانهای مستقل ،هشیار و
توجهگر اس ،که وظیفه کنترل ،نظارت و هماهنگی
ورودی و خروجی اطالعات از دو زیرسامانه دیگر خود،
یعنی حلقه واجشناختی و صفحه ثب ،دیداری -فضایی را
به عهده دارد  .این مؤیفه در حکم یک سازوکاری فعال
شناخ ، ،وظیفه نظمدهی به اطالعاتی را که وارد حافظه
کاری میشوند و نیز بازیابی اطالعات از حافظه بلندمدت
را انجام میدهد(.)6
حلقه واجشناختی :حلقه واجشناختی وظیفه اندوزش
موقتی اطالعات کالمی و گفتاری را انجام میدهد.
حلقه واجشناختی خود از دو جزء تشکیل شده اس :،یکی
خزانه واجی یا رمز صوتی که اطالعات کالمی یا شنیداری
را برای چند ثانیه در خود نگه میدارد ،دیگری ،حلقه
تویید و کنترل واجی که وظیفه نگهداری ،کنترل و تمرین
و تکرار بازنماییهای ذهنی را به عهده دارد .مثالً،
وقتیکه ما میکوشیم تا از طریق زمزمه کردن با خود،
یک شماره تلفن را برای چند ثانیه به یاد آوریم ،درواقع
از خزانه واجی خود استفاده میکنیم.
صفحه دیداری -فضایی :صفحه دیداری -فضایی،
همانطور که از نام آن برمیآید ،وظیفه اندوزش موقتی
اطالعات دیداری -فضایی را به عهده دارد .نقش این
مؤیفه بهرهگیری از تصویر ذهنی ،استدالل فضایی و
جه،یابی اس .،افزون بر این ،از صفحه دیداری -فضایی
میتوان برای تصویرسازی ذهنی استفاده کرد که نقشی
بسزا در یادگیری ،حتی یادگیری اطالعات کالمی دارد.
حلقه واجشناختی و صفحه ثب ،دیداری -فضایی مستقل
از یکدیگر عمل میکنند .مثالً ،تمرین و تکرار اعداد در
حلقهی واجشناختی و ترمیم و تجسم ترتیبات دیداری-
فضایی آنها در صفحه دیداری و فضایی انجام میشود(.)7
طبق عقیده یوجی( )8یوح دیداری فضایی دارای دو مؤیفه
میباشد :ایف) کیسول دیداری :که اطالعات مربوط به رنگ
و شکل دیداری را ذخیره میکند .و ب) توصیف درونی :که
با اطالعات فضایی و حرکتی سروکار دارد .توصیف درونی،
اطالعات فضایی و حرکتی ذخیرهشده در کیسول دیداری
را مرور میکند ،اطالعات را از کیسول دیداری به عامل
اجرایی مرکزی انتقال میدهد.
انباره رویدادی :انباره رویداری ،اطالعات را از منابع متعدد
دریاف ،،بهصورت موقتی اندوزش و سیس برای ساخ،
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یک رویداد ذهنی با یکدیگر تلفیق میکند .توانایی تلفیق
سازی اطالعات از دیگر مؤیفههای حافظه کاری با حافظه
بلندمدت و بازنمایی چندوجهی (کالمی و دیداری-
فضایی) از اطالعات ،ویژگی دیگر انباره رویدادی اس.،
این مؤیفه را نیز مجری مرکزی کنترل میکند(.)5
از یحاظ عص شناختی ،دو مدل برای توضیح تشکیالت
عملکردی نواحی قشری فرونتال در حافظه کاری مطرح
شده اس .،نظریه "دامنه" اظهار میکند که پردازشهای
حافظه کاری در کورتکس پره فرونتال جانبی با توجه به
نوع اطالعات در حال پردازش ،سازمانیافته اس .)9(،مدل
دوم مدل "پردازش ویژه" بیان میکند که تشکیالت
عملکردی کورتکس پره فرونتال بر پایه سطوح مختلف
پردازش اجرایی میباشد( .)10مطایعات دیگر نیز نشان
میدهند که از یحاظ آناتومیکی ،کورتکس پره فرونتال
میانی در پردازش حافظه کوتاهمدت فضایی مشارک ،دارد
که رفتارهای جستجوی برنامهریزیشده را هدای ،میکند
و اعتقاد بر این اس ،که اطالعات فضایی با اهمی،
انگیزشی آن متصل میشوند(.)11
حافظه کاری با هوش سیال ارتباط دارد( )12و عملکرد
تحصیلی را پیشبینی میکند( )13و سطوح پایین حافظه
کاری با اختالالت توجه( )14همراه اس .،شواهد پژوهشی
متعدد حاکی از آن اس ،که حافظه کاری نقشی بسیار
اساسی و تعیینکننده در یادگیری و انجام دادن دیگر
تکاییف پیچیده شناختی دارد( .)16 ،15نتایج پژوهشها
نشان میدهند که دانش آموزان با عملکرد تحصیلی
ضعیف در مقایسه با دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی
باال ،خطاهای بیشتری در تکاییف حافظه فضایی مرتک
میشوند(.)17
انجام تمرینات شناختی ازجمله تمرینات حافظه کاری
میتواند منجر به تحریک انعطافپذیری مغز ،ازجمله
افزایش فعایی ،در نواحی پیشانی و آهیانهای مغز
شود( )18و اتصاالت مؤیفههای کلیدی شبکه کنترل توجه
را افزایش میدهد( .)19تاکنون نتایج متناقضی از
پژوهشهای مرتبط با تمرینات حافظه کاری و تأثیر آن بر
عملکرد تحصیلی بهدس،آمده اس .،برای مثال ،عابدی و
آقابابایی( ،)20در یک پژوهش بر روی کودکان با اختالل
یادگیری نشان دادند که آموزش حافظه کاری باعث بهبود
عملکرد تحصیلی آنها میشود .همچنین ،هویمز ،گترکول
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و دانینگ( )21با پژوهش روی کودکان دبستانی نشان
دادند که تمرینات حافظه کاری منجر به بهبود حافظه
کاری و نتایج تحصیلی این کودکان میشود .در مقابل ،فرا
تحلیل راپورت و همکاران( )22نشان داد که تمرینات
حافظه کاری بر عملکرد تحصیلی کودکان با اختالل بیش
فعایی/کمبود توجه تأثیر معنیداری ندارد .عالوه بر این،
رابرتز ،کوآچ ،اسینسر اسمی ،،اندرسون و همکاران()23
نشان دادند که تمرینات حافظه کاری منجر به بهبود
عملکرد تحصیلی دانش آموزان نمیشود.
با توجه به اینکه ترکی حافظه کاری و مهارتهای
دیداری فضایی ،پیشبینی کننده مناسبی برای عملکرد
تحصیلی هستند ( ،)24انجام توانبخشی حافظه کاری
دیداری فضایی بر روی دانشجویان میتواند بر عملکرد
تحصیلی آنان نیز تأثیرات مثب ،داشته باشد .با توجه به
اینکه دانشجویان فنی و مهندسی (بهخصوص رشتههای
مهندسی مثل مکانیک و عمران) عالوه بر سروکار داشتن
با محاسبات پیچیده ،نیازمند داشتن تواناییهای طراحی
جه ،موفقی ،در این رشتهها میباشند و از طرفی
دانشجویان رشتههای روانشناسی و تربی،بدنی نیز برای
یادگیری دروس خود (از قبیل آناتومی و فیزیویوژی)
نیازمند بهکارگیری حافظه کاری دیداری فضایی هستند،
بهبود ظرفی ،و عملکرد این نوع از حافظه جه ،بهبود
عملکرد تحصیلی این دانشجویان ضروری به نظر میرسد.
بنابراین سؤال اصلی در پژوهش حاضر این اس ،که آیا
تمرینات کامییوتری حافظه کاری بر پیشرف ،تحصیلی
دانشجویان تأثیر دارد؟
مواد و روشها
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان 19
ایی  25سال دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که در سال
تحصیلی  95-94در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل
میباشند ،میباشد .تعداد  26نفر از دانشجویان ،به روش
نمونهگیری در دسترس انتخابشده و به صورت تصادفی
به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  13نفر) اختصاص
یافتند .تمامی دانشجویان از ورودیهای  92انتخاب شدند
تا از یحاظ میزان دشواری دروس تفاوتی بین
شرک،کنندگان نباشد .پژوهش حاضر از نوع طرح شبه
آزمایشی پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل میباشد.

مالکهای ورود به پژوهش شامل داشتن سن  19ایی 25
سال در دانشجویان جه ،حفظ همگونی از یحاظ
انعطافپذیری مغز و عملکردهای شناختی بود .مالکهای
خروج ،شامل داشتن اختالالت تأثیرگذار بر حافظه مثل
افسردگی ،وسواس ،داشتن سابقه ترومای مغزی و مصرف
داروهای روانپزشکی بودند .قبل از آغاز مداخله ،همه
آزمودنیهای دو گروه از یحاظ حافظه کاری دیداری-
فضایی توسط آزمون بلوکهای کرسی مورد ارزیابی قرار
گرفتند تا شرک،کنندگانی که از نظر حافظه کاری
دیداری -فضایی نمرات بسیار پایینی در آزمون کس
میکنند از آزمون حذف شوند و تمامی آزمودنیها از یحاظ
خط پایه حافظه کاری در یک سطح قرار گیرند .تعداد دو
نفر از شرک،کنندگان به دییل داشتن عملکرد ضعیف در
این آزمون از پژوهش خارج شدند و در نهای،،
شرک،کنندگان در دو گروه  12نفره به صورت تصادفی
قرار گرفتند .نمره معدل ترم قبل بهعنوان نمره پیشآزمون
منظور گردید .تمرینات عص  -روانشناختی حافظه کاری
دیداری -فضایی بر روی شرک،کنندگان گروه آزمایش
آغاز گشته و مداخالت به مدت  8جلسه انجام شد .در این
مدت ،گروه کنترل تح ،هیچ نوع مداخلهای قرار نداشتند.
از زمان اتمام مداخله تا شروع امتحانات پایانترم ،یک ماه
زمان باقیمانده بود ،و معدل ترم جاری پس از مشخص
شدن نمرات بهعنوان نمرات پسآزمون منظور گردید.
ابزار
آزمون بلوکهای کرسی :آزمون بلوکهای کرسی در
اوایل سال  1970طراحی و مورد استفاده قرار گرف.)25(،
این آزمون بر اساس آزمون فراخنای ارقام طراحیشده
اس ،ویی بهجای فرم کالمی موجود در آزمون فراخنای
ارقام در این آزمون نیازمند استفاده از حافظه کاری
دیداری -فضایی اس .،مطایعات  FMRIبر روی
آزمودنیهایی که در حال انجام آزمون کرسی بودند بیانگر
این اس ،که با افزایش تعداد توایی و محرکهای این
آزمون فعایی ،کلی مغز یکسان باقی میماند( .)26بنابراین
درحاییکه ممکن اس ،افراد در رمزگذاری دچار مشکل
شوند ویی این افزایش سطح آزمون هیچ ارتباطی با
فعالسازی عمومی مغز ندارد .در حای ،کلی در فراخنای
مستقیم آزمون کرسی نیازمند پشتیبانی یوح دیداری-
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فضایی هستیم و هیچ نیازی به حلقه واجشناختی نیس ،و
زمانی که توایی موارد بازیابی بیش از سه یا چهار آیتم
میشود منابع اجرایی مرکزی مورد استفاده قرار
میگیرد( .)27فرایند آزمون کرسی بدین گونه اس ،که
آزمودنی در صفحه کامییوتر  9بلوک را میبیند که در هر
کوشش چند تا از این بلوکها با توایی خاص روشن
میشود تکلیف آزمودنی این اس ،که توایی روشن شدن
بلوکها را به یاد بسیارد و بعد از اتمام روشن شدن
بلوکها آزمودنی با کلیک کردن روی بلوکها توایی را
تکرار کند .این آزمون ابتدا از  2بلوک آغازشده و کمکم به
تعداد بلوکهای روشن در هر کوشش افزوده میشود .این
آزمون تا  9بلوک ادامه پیدا میکند و در صورت دو بار
اشتباه در یک توایی آزمون به پایان میرسد و طوالنیترین
توایی یادآوری شده توسط آزمودنی ثب ،میشود .و
بهطورکلی میانگین یادآوری برای افراد عادی  5بلوک
میباشد( .)28وایکر و همکاران ( )29پایایی آزمون -باز
آزمون برای بلوکهای کرسی را  0/73به دس ،آوردند.
تمرینات عصب -روانشناختی :بهمنظور انجام مداخله و
ارائه تمرینات عص  -روانشناختی به دانشجویان ،از دو
نرمافزار در این پژوهش استفاده شد .هر یک از نرمافزارها
به مدت  20دقیقه در هر جلسه ( مجموعاً  40دقیقه)
مورد استفاده قرار گرفتند.
نرمافزار بازیهای توانبخشی  :MSTYاین مجموعه
نرم افزار که شامل بیش از هفتاد بازی و تمرین توانبخشی
شناختی اس ،،دارای پنج منوی اصلی بازیهای حافظه،
بازیهای منطقی ،بازیهای توجه و ادراک ،بازیهای
کنترل حرکتی ،و بازیهای یکیارچه میباشد .در این
پژوهش ،از بین بازیهای حافظه ،بازی حافظه دیداری
کوتاهمدت مورد استفاده قرار گرف ،که وابسته به فرهنگ
نیز میباشد و تصاویر آن در تمام کشورها قابل استفاده

اس .،آزمودنی تصویری را تا زمانی که به خاطر بسیارد
مشاهده میکند و سیس "مخفی کردن تصویر" را کلیک
میکند و تصویر ناپدید میشود .بعد از مدتزمان معینی
که در ابتدا آزمونگر تعیین میکند ،تصویر جدیدی ظاهر
میشود و آزمودنی باید بگوید همان تصویر اس ،یا نه.
سیس با کلیک روی دکمه چک میتوان عکس قبلی و
جدید را مطابق ،داد .سیس تصاویر بعدی ظاهر میشوند.
آزمودنی باید حداقل  10تصویر را ببیند و پاسخ دهد تا
کامییوتر بتواند آمار نتایج آزمودنی را محاسبه کند.
جلسات توانبخشی به مدت  8جلسه و با مدتزمان 5
ثانیه فاصله بین عکسها آغاز میشود .جلسات بعدی
شامل فاصلههای  45 ،30 ،10ثانیه 1 ،دقیقه 1 ،دقیقه و
 15ثانیه 1 ،دقیقه و  30ثانیه و  2دقیقه میباشد.
همچنین نرمافزار دارای خروجی نتایج شامل امتیاز ،و
درصد پاسخهای صحیح میباشد.
یافتهها
در ایاان پااژوهش ،معاادل تاارم قباال از مداخلااه عص ا -
روانشناختی و ترم جاری (پس از مداخله) بهعنوان نمارات
پیشآزمون و پاسآزماون در نظار گرفتاه شادند .قبال از
تحلیل دادهها ،برابری واریانسها مورد بررسی قارار گرفا،
که نتایج آزمون یوین حاکی از برابری واریانسها میباشاد.
همچنااین نتااایج آزمااون کویمااوگروف -اساامیرنف جهاا،
پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعاه دالیا ،بار
این دارد که توزیع نمرههاای معادل بهنجاار اسا .،بارای
مقایسه میاانگین نمارات در باین گاروه آزماایش و گاروه
کنترل با در نظر گرفتن پیشآزمون از تحلیال کوواریاانس
استفاده شد .جدول آمار توصایفی ،آزماون یاوین و نتاایج
تحلیل کوواریانس در جداول  2 ،1و  3آورده شده اس.،

جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرههای آزمودنیهای دو گروه در نمرات معدل ترم در مرحله پیشآزمون و پسآزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پسآزمون

آزمایش

13/46

0/82

14/14

0/56

12

کنترل

13/38

1/14

13/25

1/03

12

همانطور که مشاهده میشود میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون هر دو گروه در جدول  1نشان دادهشده اس .،همانطور
که اشاره شد از آزمون یوین برای بررسی عدم تفاوت واریانسها استفاده شد که نتایج آن در جدول  2آمده اس.،
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جدول  .2آزمون لوین برای بررسی عدم تفاوت واریانسهای نمرات پس آزمون
F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنی داری

0/03

1

22

0/85

نتایج آزمون یوین نشان میدهد که بین واریانسهای
وجود
معنیداری
تفاوت
پسآزمون
نمرات
ندارد( ،)p<0/05و فرض برابری واریانسها رعای ،شده
اس .،پس از بررسی رعای ،پیشفرضهای
 ، MANCOVAاز تحلیل کوواریانس تک متغیری برای

بررسی تأثیر تمرینات حافظه کاری بر نمرات معدل
دانشجویان ،با حذف اثر پیشآزمون استفاده شد .نتایج
تحلیل کوواریانس تک متغیره در جدول  3نشان دادهشده
اس.،

جدول  .3نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرههای پسآزمون
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروه

4/20

1

4/20

18/96

0/0001

خطا

4/65

21

0/22

----

----

کل

4523/41

24

----

----

----

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،پس از حذف
اثر پیشآزمون ،تفاوت معنیداری بین نمرات پسآزمون
گروه آزمایش و کنترل وجود دارد ( .) p <0/0001در
واقع ،تمرینات حافظه کاری باعث بهبود عملکرد تحصیلی
دانشجویان شده و نمره معدل آنها افزایش یافته اس.،
همچنین  Eta =0/47و توان آماری مشاهدهشده برابر
 0/98میباشند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات کامییوتری
حافظه کاری بر پیشرف ،تحصیلی دانشجویان بود .نتایج
پژوهش حاضر با یافتههای عابدی و آقابابایی( )20و
هویمز ،گترکول و دانینگ( )21همراستا میباشد .عابدی و
آقابابایی( 30 ،)20کودک با اختالل یادگیری ریاضی پایه
سوم ابتدایی را انتخاب کرده و  15نفر از آنها را به روش
تصادفی در گروه آزمایش و  15نفر را در گروه کنترل
گماردند .پس از ارزیابیهای الزم ،آموزش حافظه کاری بر
روی گروه آزمایش انجام گرف .،نتایج نشان داد که

تمرینات حافظه کاری باعث بهبود عملکرد تحصیلی
کودکان با اختالل یادگیری میشود .هویمز ،گترکول و
دانینگ ( )21نیز در یک پژوهش بر روی کودکان  8ایی
 11سایه از شش مدرسه ابتدایی گزارش کردند که
تمرینات حافظه کاری میتواند نتایج تحصیلی و حافظه
کاری را بهبود ببخشد .در مقابل ،راپورت و همکاران()22
در یک فرا تحلیل نشان دادند که تمرینات حافظه کاری
بر عملکرد تحصیلی کودکان با اختالل بیش فعایی/کمبود
توجه تأثیر معنیداری ندارد .عالوه بر این ،رابرتز ،کوآچ،
اسینسر اسمی ،،اندرسون و همکاران( )23نیز نشان دادند
که تمرینات حافظه کاری منجر به بهبود عملکرد تحصیلی
دانش آموزان نمیشود.
در تبیین نتایج بهدس،آمده از این پژوهش میتوان گف،
که عملکرد تحصیلی افراد ،تا حد زیادی از عملکردهای
شناختی آنها تأثیر میپذیرد .اگر کارکردهای شناختی مغز
را توانایی پردازش و دستکاری اطالعات بدانیم ،حافظه
کاری دقیقاً همخوان با این توانایی اس .،بر این اساس
حافظه کاری را هسته مرکزی کارکردهای شناختی
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میدانند( .)30درواقع ،حافظه کاری یکی از مهمترین
عوامل تأثیرگذار در امر یادگیری اس .)31(،مطایعات
متعددی نیز نشاندهنده ارتباط حافظه کاری با عملکرد
تحصیلی میباشد .در واقع این نتایج نشان میدهند که
سازوکارهای حافظه کاری نقش مهمی در پیشرف،
تحصیلی دارند( .)32مطایعات دیگری نیز نشان میدهد که
دانشجویان با ظرفی ،حافظه کاری باال ،در موضوعات
مختلف درسی عملکرد تحصیلی بهتری دارند( .)33از
طرف دیگر ،کارتی و همکاران( )34نشان دادند که
دانشجویان با ظرفی ،حافظه کاری باالتر ،عالوه بر اینکه
عملکرد تحصیلی بهتری دارند ،از راهبردهای یادگیری
بیشتری نیز استفاده میکنند .نجاتی( )35نیز نشان داد که
رابطه معنیداری بین حافظه کاری با وضعی ،تحصیلی
وجود دارد.
با توجه به اینکه پژوهشها نشان میدهند که حافظه
کاری نقش مهمی در یادگیری و عملکرد تحصیلی دارد،
یذا ارتقاء ظرفی ،حافظه کاری میتواند منجر به بهبود
یادگیری و درنتیجه عملکرد تحصیلی شود .افرادی که
ظرفی ،حافظه کاری باالتری دارند ،کلمهها و کدهای
مختلف یادگیری را بهتر در حافظه ذخیره و پردازش
میکنند و در هنگام مطایعه ،تمرکز بیشتری دارند و
سرع ،پردازش آنها نیز به دییل متمرکز کردن توجه و
کس مهارت زیاد افزایش مییابد و عملکردشان مناس
اس .،در واقع میتوان گف ،که تمرینات حافظه کاری از
طریق اثر انتقال موج بهبود دیگر کارکردهای شناختی و
درنتیجه بهبود عملکرد تحصیلی میشود .بهعنوان مثال،
نتایج پژوهشها نشان میدهد که تمرینات حافظه کاری
میتواند بر سایر حیطهها مانند بازداری رفتاری ( )36و

استدالل غیرکالمی ( )37انتقال یابد .درنتیجه ،افزایش
ظرفی ،و بهبود عملکرد حافظه کاری بهعنوان یکی از
مهمترین کارکردهای شناختی ،منجر به بهبود کارکردهای
شناختی دیگر شده و با بهبود عملکرد شناختی کلی
شخص ،عملکرد تحصیلی وی نیز که تح ،تأثیر
کارکردهای شناختی اس ،،بهبود مییابد .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که تمرینات حافظه کاری فقط برای
افراد دارای اختالالت و نقایص حافظه کاری محدود
نمیشود و این تمرینات میتواند در افراد سایم مانند
دانشجویان نیز استفادهشده و موج ارتقاء عملکرد آنان
شود .همچنین عملکردهای شناختی مختلف مانع کاهش
انگیزش تحصیلی درونی دانشجویان میشود و ظرفی،
حافظه کاری در این میان نقش اساسی ایفا میکند(.)38
پس میتوان گف ،حافظه کاری عالوه بر اینکه از طریق
بهبود یادگیری منجر به ارتقاء عملکرد تحصیلی میشود،
با تأثیر فرایندهای انگیزشی ،عملکرد دانش آموزان و
دانشجویان را ارتقاء میدهد .بنابراین ،میتوان نتیجه
گرف ،که تمرینات حافظه کاری از طریق بهبود یادگیری
و انگیزش تحصیلی ،منجر به ارتقاء عملکرد تحصیلی
دانشجویان میشود.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کلیه دانشجویان شرک،کننده در این
پژوهش تشکر و قدردانی میشود.
تعارض منافع
تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده اس.،
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Background and Aims: Working memory has the ability to keep the current information for a short
period, while this information was applied for the task at hand. Previously conducted researches
studied and pointed that there was a meaningful relationship between working memory and the
academic achievement. This study aimed to investigate the effectiveness of the computerized training
of working memory on academic achievement improvement of university students.
Materials and Methods: In this regard 12 young healthy students completed the trainings in
experimental group. 12 young healthy students were selected as the control group. Before and after the
training participants’ Grade Point Average was recorded.
Results: Results demonstrated that computerized training of working memory produces significant
improvements in students’ academic achievement .(p<0.0001).
Conclusion: Due to the importance of working memory in many daily activities, as well as its
importance in student's academic affairs, it was concluded that using of computerized training of
working memory can improve university students’ academic achievement.
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