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        چکیده
تحلیل مطالعات دار و فرااضر با هدف بررسی نظامپژوهش ح

م شده در خصوص تاثیر تمرین بر افزایش ظرفیت حافظه انجا
هاي تحصیلی کودکان انجام شده است. و ارتقاء مهارت فعال

و مقاالت چاپ شده  ،ها و منابع اطالعاتی مختلف جستجوپایگاه
ها فعال شناسایی شد. کیفیت مقالهحافظه در حیطه آموزش 

گروه  هاي تجربی و شبه تجربی دارايو فقط پژوهش ،بررسی
 35هاي وارد تحلیل شدند. تحلیل داده 2000کنترل از سال 

 فاصله اطمینان[) =d 65/0اندازه اثر متوسط ( مقاله بیانگر
 براي اثربخشی ]77/0حد باال  -52/0درصدي، حد پایین  95/0

آموزش حافظه فعال بر ظرفیت این حافظه است. تعمیم این 
دامنه [) d= 25/0ثر (هاي تحصیلی با اندازه اآموزش بر مهارت

در  ] 07/0حد پایین  - 42/0درصدي، حد باال  95/0اطمینان 
سطح پایین قرار دارد. آموزش حافظه فعال تکنیک آموزشی 

ولی اثر  ،موثري براي افزایش توانمندي حافظه فعال افراد است
هاي انتقال این توانایی با آموزش مستقیم حافظه فعال به مهارت

 باشد. تحصیلی پایین می
فراتحلیل، اثربخشی برنامه آموزش حافظه هاي کلیدي: واژه

  هاي تحصیلیفعال، مهارت

 

Abstract 
The current review examines the effectiveness 
of working memory training and its transfer 
effects on educational skills. The role of some 
effective factors in working memory training 
has been explained. Variety of data sources 
were searched and articles of working memory 
training published after 2000 were identified. 
Researches that utilized experimental or quasi-
experimental designs and had a treated group or 
a control group were included in the article. 
Reviewing the findings of 35 articles indicated 
that working memory training has moderate 
effects on working memory capacity with an 
effect size d=0.65 (95 % CI 0.52–0.77). 
Generalization of working memory training to 
educational skills with an effect size d=0.25 (95 
% CI 0.07–0.42) was in low level. Working 
memory training as an educational and treatment 
techniques seems to be effective in increasing 
individual’s working memory skills but shows 
low generalization effect to other educational 
skills. The lack of studies on transfer effects of 
working memory training limits conclusion in 
this area. Further research is needed to 
determine how effective this training will be in 
transferring to other domains. 
Keywords: Meta-Analysis, Effectiveness of 
Working Memory Training, Academic Skills 
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  مقدمه
سازد تا اطالعات را در حضور در میحافظه فعال، سیستم شناختی چند محوري است که افراد را قا

 کاري کننداطالعات را دست یابی به یک فعالیت هدفمند،مرتبط حفظ و جهت دستهاي نامحرك
هاي مختلف زندگی از جمله درك خواندن، نوشتن، حل ). توانایی حافظه فعال در جنبه2002(بدلی،

(سوان سون و  ختلف نقش مهمی داردهاي رفتاري ممسئله، استدالل ریاضی، زبان نوشتاري و حوزه
 ) و بدلی1974بدلی و هیچ ( 1غالب پژوهشگران، الگوي چند عنصري ).2015اسچنیدار،  ؛2009اوکنر، 

کنند. در این ) از حافظه فعال را براي توضیح و تبیین این فرایند شناختی پیچیده استفاده می2003(
طور به تعریف شده است. بخش اول حافظه فعالالگوي چند عنصري، حافظه فعال متشکل از چند بخش 

وظیفه پردازش اطالعات مربوط به زبان و گفتار را بر عهده دارد و در یادگیري لغات تازه نقش  هعمد
تر در این کند. مرور و تکرار کلمات منجر به حفظ اطالعات گفتاري براي مدت طوالنیاساسی ایفا می

بلکه به خاطر  ،به دلیل تأثیري است که در یادگیري لغات دارد شود. اهمیت این بخش نه تنهابخش می
هاي و مهارت 3کند. در اصل، ارتباط بین حافظه آواشناختیایفا می 2نقشی است که در کسب دانش زبانی

هاي گفتار و زبان از جمله طول جمالت، پیچیدگی گفتار به لحاظ دستور زبانی بر سایر حیطه 4تولید گفتار
بخش دوم این سیستم، به ذخیره  .)2000ي زبان بیانی نقش کلیدي دارد (آدامز و گاترکول،هاو مهارت

هاي زبانی ها می پردازد. همچنین در مهارتکاري آنفضایی و دست -سازي موقتی اطالعات دیداري
ي در درك ولی تا حدود ،رسدها مستقیم به نظر نمیمانند خواندن و نوشتن نیز تاثیر دارد. اگرچه رابطه آن

). براي مثال این بخش هنگام خواندن، با تداعی و نگهداري تصویر متن، 2003مطالب نقش دارد (بدلی، 
دار هماهنگی بخش سوم این سیستم عهده کند.به دنبال کردن خطوط توسط چشم خواننده کمک می

هاي شناختی فعالیت سازي و مدیریتهاي شناختی گوناگون از جمله پردازش اطالعات، ذخیرهبین فعالیت
هاي نامرتبط و جابجایی مرتبط با تکالیف در دست اجرا است که از طریق کنترل توجه، بازداري محرك

 –شود. این بخش با نظارت و هماهنگی که بین حلقه آواشناختی و دیداري در بین تکالیف انجام می
کند. از این هاي شناختی ایجاد میارتدهد، پیوند بسیار مهمی را بین حافظه و سایر مهفضایی انجام می

به عبارت دیگر، کارکردهاي اجرایی اصطالحی است  .شودبخش تحت عنوان کارکردهاي اجرایی یاد می
ریزي، تصمیم گیري، نظارت بر رود که وظیفه برنامهکه جهت تبیین و توصیف سیستم شناختی به کار می

شد توانایی تر تصور میدر حالی که پیش ند به عهده دارد.بینی را براي اجراي اعمال هدفمعملکرد و پیش

                                                        

1 -Molti- Component 
2- Syntactic Knowledge 
3- Phonological Memory 
4 -Articulation  
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هاي سنی و هاي تازه در گروهبرخی از پژوهش ،)2001(کوان،  حافظه فعال ثابت و غیر قابل تغییر است
توان ظرفیت حافظه فعال را از دهد که میکودکان با اختالالت مختلف و همچنین افراد بهنجار نشان می

؛ ریچتیر، مودین، 2015له مستقیم افزایش داد (اسچوارب، نایل و اسچوماچیر، طریق آموزش و مداخ
؛ پرینز و 2014دونگن بومسما، ولیبریگت، بیوتالر و سالتس ویلیمسی،  ؛2015ایلینگ و هیلدیربراندت، 

). این در 2013؛ ریدیک و همکاران، 2009؛ ووگت و همکاران، 2010؛ مزاکاپا و بوکنر، 2013همکاران، 
ی است که مشکالت حافظه فعال به عنوان یکی از نقایص اصلی در اختالالت روانی و عصب تحولی حال

ذهنی، روان پریشی و فعالی و نقص توجه، اختالل یادگیري، عقب ماندگیمختلف از جمله اختالل بیش
 جانسون و –مارتینسون، هایدن، هوك  ؛2006(گاترکول و آلووي،  هاي مغزي مطرح شده استآسیب

(انگل،  هاي شناختی مختلف). با توجه به ارتباط و تاثیر به سزاي حافظه فعال در مهارت2005تان نک، 
چنین  هاي اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته است.هاي آموزش حافظه فعال در سال)، برنامه2002

آموزش حافظه فعال در  هاي تحتها مبنی بر عملکرد بهتر آزمودنیهاي برخی از پژوهشتمایلی با یافته
وستربرگ،  کلینبرگ، فورسبرگ، ؛2008(جاکی، بوس چکیوهل، جونی داس و پرك، هاي استداللتوانایی
و کلینبرگ و  2011هاي توجه (چین و موریسون، )، افزایش مهارت2005و کلینبرگ و همکاران،  2002

فعالی و نقص توجه (بک، یش)، کاهش عالیم اختالل ب2005؛ کلینبرگ و همکاران، 2002همکاران، 
کلینبرگ و  ؛2002کلینبرگ و همکاران،  ؛2010؛ مزاکاپا و بونکر، 2010گر، نینهانسون، پوفنبرگ، بن

هاي تحصیلی از جمله خواندن و ریاضیات (هولمز، گاترکول، )، افزایش مهارت2005همکاران، 
قوت  )2013، وو، زاهو و زانگ، ؛ لو، وانگ2011؛ لوسلی، بوسچک یوهل، پرگ، جاگی، 2009دونینگ،

 ،از سوي دیگر بیشتري گرفت و بیش از پیش توجه پژوهشگران را به این حیطه جلب کرده است.
 ،)2011اسپارك،  اي تجاري آموزش حافظه فعال با ادعاي افزایش نمرات هوشبهر (مایندهاي رایانهبرنامه

 ارتقاء پایه تحصیلی ، و)2011قیت (لوموسیتی، افزایش خال ،)2010،کاگ مدکنترل تکانش و بهبود توجه (
اي و همچنین متون روانشناسی جاي خود را باز هاي مداخله) به سرعت در برنامه2011(حافظه جنگل، 
توان این روش را به عنوان یک روش نمی ،). در حالی که2013باي، لرواگ و هولمی،کرده است (میل

اي در هاي مداخلهگیري درباره اثربخشی این برنامهنوز نتیجهمبتنی بر شواهد تجربی قلمداد کرد و ه
فعال و تعمیم آن به اي از ابهام قرار دارد. وجود شواهد ضد و نقیض درباره اثربخشی آموزش حافظه هاله

ها ما را بر آن داشت تا با بررسی شواهد تجربی موجود در این زمینه به سواالت زیر پاسخ سایر حیطه
  دهیم.

  دهد؟فعال ظرفیت آن را افزایش میآیا آموزش حافظه  الف)
  گذارد؟هاي تحصیلی مانند خواندن و ریاضی تاثیر میفعال بر مهارتب) آیا آموزش حافظه 
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  روش 
ابتدا مقاالت  تحلیل طی چند مرحله شناسایی و انتخاب شدند.هاي مورد استفاده براي این فراشپژوه

،  Since direct،Springer ،Sage"هاي اطالعاتی مرتبط شاملچاپ شده موجود در پایگاه
ERIC" و جستجوگر"Google Scholar" جستجو شدند. در  "حافظه فعال"با استفاده از کلید واژه

مقاله که به موضوع مداخله در حیطه  87ها، پس از مطالعه آن .چکیده مقاله به دست آمد 186این مرحله 
ها تهیه شد. در ادامه این مرحله متن مقاالت مرور و انتخاب و متن کامل آن ،حافظه فعال پرداخته بودند

اي آزمایشی انتخاب شدند که داراي گروه کنترل بوده و امکان صرفا مقاالت حاصل از کارهاي مداخله
ها به روش شبه تجربی یا محاسبه اندازه اثر براي آنها وجود داشت. شایان ذکر است که تمامی پژوهش

هاي فاقد گروه کنترل (مانند هولمز و همکاران، بی با گروه کنترل و آزمایش انجام شده و پژوهشتجر
 مقاله وارد تحلیل نهایی شدند 35اند. بر این اساس، ) کنار گذاشته شده2010؛ مازاکاپا و بوکنر، 2010

 ). 1(جدول 
  

 تحلیل پروتکل انتخاب مقاالت براي  فرا :1جدول
    

 
 

  
  

  
  هاي انتخاب مقاالت:مالك

 اثربخشی الف. هدف اصلی مطالعه بررسی 
  تکالیف حافظه فعال باشد.
اي آزمایشی واجد گروه ب. طرح پژوهش مداخله

  کنترل باشند.
 

  
  
  

مرور چکیدة مقاالت به دست آمده از 
جستجوي اینترنتی، که به بررسی  

مداخله در زمینه حافظه فعال پرداخته 
 بودند.

 
  

  هاي اطالعاتیگاهجستجو در پای
Since direct،Springer ،Sage  ،ERIC  و

Google Scholar 
  :هآمد دامنه زمانی اطالعات به دست

  01/01/2013الی   01/01/2001
  انگلیسی زبان اصلی جستجو:

 کلیدواژه  اصلی: حافظه فعال

 
 

اندازه اثر کل  و سپس ،ینهاي پژوهش، شاخص اندازه اثر هر پژوهش تعیبه سوال دادن پاسخ براي
هاي پیش آزمون، پس تحلیل از طرحهاي وارد شده در این فرام پژوهشمحاسبه شد. تما هاپژوهش

ها، اندازه اثر به عنوان تفاوت بین میزان بهبود یا آزمون با گروه کنترل استفاده کرده بودند. در این طرح
  ود.شنظر گرفته می هاي آزمایش و کنترل درافزایش نمره در گروه

  
 

 مقاله 186گام اول:  مقاله 87گام دوم:  مقاله 35گام سوم: 
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  محاسبه شاخص اندازه اثر
ها محاسبه شد. اندازه اثر، و شاخص اندازه اثر آن ،وارد 5تحلیلهر پژوهش به نرم افزار جامع فرا هايداده

در  ،اي در گروه آزمایش ایجاد شده استدرجه و مقدار افزایش یا تغییري را که در اثر برنامه مداخله
). این افزایش به 2008کند (موریس، ده در گروه کنترل مقایسه میمقایسه با تغییرات یا افزایش ایجاد ش

از طریق شاخص  در پژوهش حاضر تمام اندازه اثرهاگیرد. برنامه مد نظر قرار می اثربخشی عنوان میزان 
هاي وارد شده به تحقیق حاضر محاسبه شده است. اطالعات مربوط به تمام پژوهش 6اندازه اثر هجز

هاي مورد اي و تعداد جلسات و حیطهها، تعداد، نوع برنامه مداخلهها و سن آننیشامل گروه آزمود
  سنجش در جدول پیوست ارائه شده است. 

  

  نتایج
  هاي حافظه فعالبرنامه آموزش حافظه فعال بر مهارت اثربخشی  الف.
ایان به صورت دهی به این سوال، شاخص اندازه اثر براي هر پژوهش به صورت مجزا و در پپاسخ براي

شاخص اندازه اثر آموزش حافظه فعال  69نمودار فونل نتایج حاصل از محاسبه  1کلی محاسبه شد. شکل 
 529/0) با فاصله اطمینان (حد پایین =d 65/0باشد. نمودار بیانگر اندازه اثر (هاي مختلف میدر پژوهش
دار بودن واریانس و گستردگی بین عنیها حاکی از مصد است. یافتهدر 95/0) در سطح 779/0و حد باال 

. به صورت خالصه،  I  , 001< p  , 432/225 )=72([Q 2= 061/68[هاي مورد بررسی است پژوهش
 یدار و قابل توجهها اثر معنیهاي حافظه فعال آزمودنیتوان گفت که آموزش حافظه فعال بر مهارتمی

 011/0ها (ترین آني به دست آمده وجود دارد که کمدارد. تفاوت قابل توجهی بین شاخص اندازه اثرها
=dو بیشترین اثر (2011(شیران و برزنیتز، ) در پژوهش (94/1=d ،روگان و هادوین) 2011) در پژوهش (

ه هاي حافظها و تکالیف متعددي نیز به عنوان ابزار سنجش مهارتبه دست آمده است. همچنین حیطه
هاي این بخش نشان می دهد که برنامه شناختی هاي پژوهشداده فعال استفاده شده است. استخراج

ترین نرم افزار مورد استفاده جهت افزایش مهارت با بیشترین تکرار در پیشینه پژوهشی، رایج 7کاگ مد
 8هاي کاگنی فیت و مموري بوسترداري با برنامهحافظه فعال است، ولی به لحاظ اندازه اثر تفاوت معنی

   .)2013اي، لرواگ و هولمی،بندارد (میل

                                                        

5 -Comprehensive Meta Analysis Program 
6 -Hedges Effect Size  
7 -Cog Med 
8 - Cognifit, and Memory Booster 



 ششم، سال 1ی، شماره پژوهش - یعلم روانشناختی، کاربردي هايپژوهش نامهفصل

 

30 

   

  
 : نمودار فونل تاثیر حافظه فعال بر مهارت حافظه فعال1ل شک
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دهد اندازه اثر محاسبه شده براي آموزش حافظه فعال در طبقه اثر همان طور که شکل فوق نشان می
) اندازه اثر باالتري را در 2010متوسط قرار دارد. برخی از مطالعات مانند کلیر تامپسون و همکاران (

هاي صول روش پژوهش از جمله استفاده از آزموندهند. رعایت امقایسه با سایر پژوهش ها نشان می
اي در سنین پایین و در سن آزمودنی و ارائه برنامه مداخله 254استاندارد و حجم نمونه بزرگ متشکل از 

اي توان از جمله دالیل مشاهده اندازه اثر باالتر در این پژوهش دانست. برنامه مداخلهسالگی را می 5
و پیوند بین اطالعات  10، تصویر سازي دیداري9هاي تکرار و مرورش، بر مهارتاستفاده شده در این پژوه

هاي داراي شود. استفاده از آزمودنی) نیز اندازه اثر باالیی مشاهده می2011تاکید دارد. در پژوهش روگان (
 نقص توجه (پرینز و مشکالت رفتاري و اضطرابی در مقایسه با کودکان داراي اختالل بیش فعالی و

هاي حافظه فعال نشان تري را در توانایی) که آسیب خفیف2010؛ بک و همکاران 2011همکاران 
کلیر  داشته باشد. این موضوع در پژوهش ممکن است در کسب چنین اندازه اثري نقش ،دهندمی

شده که در آن از کودکان بهنجار استفاده ار گرفته است ) نیز مورد تایید قر2010تامپسون و همکاران (
) گزارش شده است که سطح توانایی 2013است. این موضوع، همچنین توسط میل باي لرواگ و هولمی (

  دهد. پایه افراد در شروع برنامه آموزش حافظه فعال میزان اثربخشی برنامه را تحت تاثیر قرار می
  هاي تحصیلیب. اثربخشی آموزش حافظه فعال بر مهارت

هاي تحصیلی قبل و بعد از برنامه آموزش حافظه فعال در آن مهارتپژوهش که در  19در این قسمت 
مورد بررسی قرار گرفت.  ،اندگروه آزمایشی سنجیده شده و تفاوت آن را با گروه کنترل گزارش کرده

) پایین است. دامنه d= 25/0شود اندازه اثر کل این حیطه (مشاهده می 2همان طور که در شکل 
) قرار دارد. بررسی واریانس 073/0) و حد پایین (427/0ن شاخص در حد باال (درصدي ای 95/0اطمینان 

جهت بررسی  . 2I ,001< P ,  58/80)=28([Q= 25/65[داري آن است ها، حاکی از معنییافته
هاي خواندن و ریاضی هاي تحصیلی، اندازه اثر براي مهارتتر تاثیر آموزش حافظه فعال بر مهارتدقیق

هاي محاسبه و گزارش شده است. شاخص اندازه اثر مربوط به مهارت خواندن با یافته به صورت جدا
هاي زه اثر مربوط به مهارت). اندا3) است (شکل d= 28/0پژوهش بیانگر اندازه اثر ضعیف ( 20حاصل از 

ی هاي ریاض) حاکی از ضعیف بودن انتقال آموزش حافظه فعال بر مهارتd=20/0نیز با مقدار ( ریاضی
). 4هاي ریاضی به دست آمده است (شکل یافته تجربی مربوط به مهارت 8است. این شاخص با محاسبه 

کاري اطالعات در تر نیز مطرح شد حافظه فعال، مسئولیت نگهداري موقت و دستطور که پیشهمان
ح باال و هاي شناختی سط) و با طیف وسیعی از فعالیت2002هاي شناختی را دارد (بدلی،حین فعالیت

                                                        

9 - Rehearsal 
10 -Visual Imagery 
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کودکان که در  ).2004همچنین پیشرفت تحصیلی رابطه دارد (گاترکول، پیکرینگ، کنایت و استگمان،
اند (بارویلت و نمرات پایینی را در حیطه حافظه فعال نشان داده ،یادگیري ریاضی دچار مشکل هستند

بینی کننده مشکالت شفعال پیهاي حافظه ضعف در مهارت .)2000، ؛ گاترکول و پیکرینگ2005لپین، 
). حتی زمانی که نمرات 2005هاي ریاضی است (فیوچز و همکاران، یادگیري به خصوص در مهارت

  ).2012لوا، نیز این موضوع صادق است (نیونسی، برایانت، باروس و سی ،شودهوشبهر کنترل می

  
  
  
  

 ي تحصیلیهامهارت: نمودار فونل تاثیر حافظه فعال بر 2شکل 
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  ي ریاضیهامهارتبر  : نمودار فونل تاثیر حافظه فعال4شکل                  

  
دهد اندازه اثر محاسبه شده براي تاثیر آموزش حافظه فعال بر طور که شکل فوق نشان میهمان

 1اي توسط فراتحلیل انجام شده توسط راپورتهاي تحصیلی در سطح پایین قرار دارد. چنین نتیجهمهارت

 ي خواندنهامهارت: نمودار فونل تاثیر حافظه فعال بر 3شکل 
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مهارت هاي  وزش حافظه فعال بر) آمd=28/0و اندازه اثر پایین ( ،) نیز تایید2013و همکاران ( 1راپورت
اگرچه شاخص اندازه اثر کلی، حاکی از عدم تاثیر آموزش حافظه فعال بر  اند.تحصیلی را گزارش کرده

ها دهد که برخی از پژوهشها به صورت فردي نشان میهاي تحصیلی است ولی بررسی پژوهشمهارت
) 2009و هورویتز کراوس و همکاران ( )2013کراتی و همکاران ( ،)2012مانند کولوم و همکاران (

 اند. بخشی از اینهاي تحصیلی را گزارش کردههاي مبنی بر تاثیر مثبت حافظه فعال بر مهارتیافته
هاي تحصیلی است که در اثر آموزش هاي شناختی دخیل در فعالیتافزایش، ناشی از تغییر در مهارت

ها در سه ) آزمودنی2012در پژوهش کولوم و همکاران (اند. براي مثال حافظه فعال افزایش نشان داده
هاي اند. در همین رابطه، یافتهارتقاء عملکرد نشان داده ،هاي شناختی مورد سنجششاخص از شاخص

دهد که توانایی حافظه فعال ) نشان می2009گزارش شده توسط  هورویتز کراوس و همکاران (
ها پس از دریافت آموزش حافظه فعال، از فته است و آزمودنیداري یاهاي پژوهش افزایش معنیآزمودنی

اند. با داري را نشان دادههاي خوانده شده در دقیقه افزایش معنیو تعداد لغت 2نظر ظرفیت حافظه فعال
به نظر  ،کندهاي تحصیلی ایفا میهاي شناختی از جمله حافظه فعال در فعالیتتوجه به نقشی که مهارت

هاي تحصیلی همراه شود. هاي شناختی پایه با تغییرات مثبتی در فعالیتافزایش مهارت منطقی است که
باشد. با این وجود هاي بیشتري در آینده نیاز میشواهد پژوهشی در این رابطه متناقض است و به پژوهش

ی است که ها ناشی از عملیات شناختی متفاوتتوان نتیجه گرفت که بخشی از تفاوت موجود بین یافتهمی
تواند مشاهده اندازه اثر بزرگتر در هاي تحصیلی مختلف دخیل هستند و این خود میدر فعالیت

  ) را توضیح دهد.2012) و کولوم و همکاران (2009هاي هورویتز کراوس و همکاران (پژوهش
  

  بحث و نتیجه گیري 
ه فعال بود. بررسی شاخص مداخالت آموزشی در زمینه حافظ اثربخشیهدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین 
ها موثر ها بر افزایش توانایی حافظه فعال آزمودنیدهد که این آموزشاندازه اثر به دست آمده، نشان می

هاي وابسته مانند مهارت در خواندن، ریاضی هستند، اما این افزایش تاثیري بر بهبود عملکرد در حیطه
ها باید خاطر نشان کرد که به رغم عال به سایر حیطهدهند. در زمینه تعمیم آموزش حافظه فنشان نمی

هاي تحصیلی شواهد تجربی موجود از وجود شواهد نظري و تجربی متعدد از نقش حافظه فعال بر مهارت
رسد که به شواهد تجربی کند و به نظر میها حمایت نمیانتقال اثر آموزش حافظه فعال بر این حیطه

هاي مشابهی با ابراز تردید از تاثیر گیرين رابطه نیاز است. نتیجهگیري در ایبیشتري جهت تصمیم

                                                        

1 - Rapport 
2 - Working Memory Capacity 
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هاي دیگر توسط سایر پژوهشگران هاي شناختی و تعمیم آن به زمینهآموزش حافظه فعال بر سایر مهارت
؛ شپستاید و 2012؛ ریدایک و همکاران، 2011؛ موریسون و چین، 2013(میل باي لرواگ و هولمی، 

رائه شده است که هم راستا با نتایج این پژوهش ضرورت انجام تحقیق بیشتر را یادآور ) ا2012همکاران، 
هاي این حیطه هاي فردي انجام شده درباره تاثیر آموزش حافظه فعال بر مهارتاکثر پژوهش شود.می

ط نیز بندي کلی نتایج این حیطه با شاخص اندازه اثر متوسدهد. جمعت این آموزش را نشان مینتیجه مثب
ها، نتایج کند. در رابطه با انتقال و تعمیم اثر آموزش حافظه فعال بر سایر حیطهاین موضوع را تایید می

ها مانند بازداري رفتاري تواند بر سایر حیطهدهد که آموزش حافظه فعال میها نشان میفردي پژوهش
؛ اولسون، وستربرگ و 2005، ؛ کلینربگ و همکاران2009؛ کار باچ و کراي، 2011(موریسون و چین،

)، خواندن 2008؛ جاگی و همکاران، 2011)، استدالل غیر کالمی (جاگی و همکاران ، 2003، 1کلینربگ
) انتقال یابد. به لحاظ دیدگاه عصب شناختی نیز، آموزش حافظه فعال تغییراتی 2012(لوسلی و همکاران، 

زارش شده است که آموزش حافظه فعال همراه با هاي مغز نشان داده است. براي مثال گرا در فعالیت
، کورتکس   2) و شکنج پیشانی میانی2009هاي دوپامین (مک ناب و همکاران، بروز تغییراتی در گیرنده

ها در حالی که نتایج انفرادي پژوهش .)2004گردد (اولسون و همکاران، می 3آهیانه اي تحتانی و باالیی
کند، شاخص اندازه اثر کلی ی در اثر آموزش حافظه فعال را پیشنهاد میبروز تغییرات رفتاري و شناخت

دهد که انتقال و هاي پژوهشی تازه، نشان میبررسی و مرور یافته کند.گیري را تایید نمیچنین نتیجه
دهد که تکالیف تحت آموزش و تکلیف موردنظر از مناطق مغزي تعمیم اثر آموزش در صورتی رخ می

برخی از پژوهشگران  ،). از سوي دیگر2008ده کنند (داهلین، نی برگ، بک من، نیلی، یکسانی استفا
داهلین، ي به مقطع سنی مشخصی محدود است (کنند که این انتقال به لحاظ دامنه و پایدارگزارش می

؛ لی، اسچمیدیک، هوکس هولد، روك، اسمیت و لیندبرگر، 2008نیلی، الرسون، بک من و نی برگ، 
اي هاي این حیطه، مدت زمان و طول جلسات مداخلهگذار در نتایج پژوهشاثر هايیکی از متغیر. )2008
دقیقه آموزش ارائه شده یا  1000اي بالغ بر دقیقه 40جلسه  25براي مثال در پژوهش کلینربگ   ،است

حالی که در  ،دقیقه آموزش ارائه شده است 6000) 2010در پژوهش اسچمدایک، الودن و لیندن برگر (
حافظه فعال را  اثربخشیدقیقه  60اي در مجموع دقیقه 6جلسه  10) با 2011وندر میلون و همکاران (

ها چگونه و به چه میزانی تحت اند. مشخص نیست که تاثیر آموزش و انتقال بر سایر حیطهبررسی کرده
) شواهدي 2012همکاران،  هاي جدید (لوسلی وتاثیر مدت زمان آموزش قرار دارد. تنها یکی از پژوهش

دهد آموزش کوتاه مدت ممکن است موثر باشد. این پژوهشگران ارائه کرده است که در آن نشان می
                                                        

1 - Olesen,Westerberg & Klingberg 
2 -Middle Frontal Gyrus  
3 -Superior &Inferior Parietal Cortices 
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 اي مشاهده شده است.جلسه نخست برنامه مداخله 4کنند که بیشترین افزایش عملکرد در گزارش می
ش حافظه فعال پاسخ دهند. هاي جمعیتی مختلف ممکن است به صورت متفاوت به آموزهمچنین گروه

آزمون ممکن است نتایج پژوهش را ها در پیشعملکرد شناختی آن و تفاوت فردي افراد از جمله سن
هاي آینده ممکن است سواالت این حیطه را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی نقش این عوامل در پژوهش

) 2010و همکاران ( این رابطه، اونتر آموزش حافظه فعال منجر شود. در پاسخ دهد و به شناخت دقیق
گذار نیست. ماهیت تعاملی برنامه با آزمودنی و ارائه شناختی اثرهر برنامه بازپروري  کنندگزارش می

خورد فوري به او و تعدیل سطوح دشواري تکالیف بر اساس عملکرد فرد نقشی اساسی در موفقیت باز
هاي دهد که ضمن تسلط بر مهارتاین امکان را به فرد میبرنامه دارد. ارائه تکالیف از ساده به دشوار 

اولیه براي انجام تکالیف دشوارتر از انگیزه بیشتري براي به پایان رساندن تکلیف برخوردار باشد. استفاده 
وجود مبنی بر عدم تاثیر تواند بخشی از تفاوت نتایج مهاي شناختی متنوع در پیشینه پژوهشی میاز برنامه
هاي تحصیلی را تبیین کند. با در نظر هاي شناختی بر افزایش حافظه و مهارتگذاري تمرینو یا اثر

هاي مورد بررسی به لحاظ گروه مورد پژوهش، ابزارهاي سنجش، گرفتن گستردگی و تنوع زیاد پژوهش
وهش احتیاط اي گوناگون باید در تفسیر نتایج این  پژاي متفاوت و تعداد جلسات مداخلههاي مداخلهبرنامه

اند که چاپ و انتشار یافته بودند و هایی به این فرا تحلیل وارد شدهکرد. شایان ذکر است که تنها پژوهش
تواند هاي انتشار نیافته و غیر قابل دسترس میاند. نادیده گرفتن پژوهشتوسط محقق قابل دسترسی بوده

هاي کلی را باید با احتیاط از این رو، یافته منجر به تغییر در شاخص اندازه اثرهاي محاسبه شده باشد.
  تفسیر کرد.

  ها هاي روش شناختی پژوهشمحدودیت
براي  ،گرددهاي انجام شده مشاهده میدر بررسی پیشینه برخی از مشکالت روش شناختی در پژوهش

ش فعالی هایی که اثربخشی حافظه فعال بر حافظه فعال و کاهش عالیم اختالل بیمثال برخی از پژوهش
؛ مازاکاپا و بوکنر، 2010؛ هولمز و همکاران، 2013اند (داهلین همکاران،و نقص توجه را گزارش کرده

هاي انجام شده جهت بررسی تاثیر برنامه ) فاقد گروه کنترل بودند. در برخی دیگر از پژوهش2010
) که در آن 2008همکاران، (لی و  هاي کنترل غیر فعال استفاده شده استآموزشی حافظه فعال، از گروه

اند. بنابراین، این امکان وجود آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتهآزمون و پسگروه کنترل تنها در مرحله پیش
دارد که تغییرات حاصل در اثر عوامل دیگري به غیر از برنامه آموزش حافظه فعال باشد. این در حالی 

تکلیف خاص، دریافت بازخورد، به چالش کشیده شدن  است که عوامل دیگري از جمله انجام مرتب یک
تواند بر توقع درباره ارتقاء عملکرد در اثر انجام تمرین می گر،توسط تکلیف جدید، تماس و تعامل با آزمون

توان با استفاده از یک عملکرد فرد و نمرات پس آزمون اثر بگذارد. آشکار است که اثر این عوامل را نمی
ها از گروه کنترل فعال استفاده شده است. فعال خنثی کرد. در تعداد کمی از پژوهش گروه کنترل غیر
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هاي بدنی و ارتباط با فعالیت شناختی مورد پژوهش مانند تکمیل پازل، فعالیتهاي بیبراي مثال فعالیت
یسون، ؛ ریچمون، مور2006(ماهانکی و همکاران،  تماشاي بازي و فیلم مورد استفاده قرار گرفته است

  ).  2011چین و اولسون،
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  هاي منتشره در زمینه حافظه فعالضمیمه: مشخصات پژوهش
مؤلف و 
سال 
  انتشار

برنامه   تعداد  سن   گروه
  ايمداخله

حیطه سنجش (متغیر   تعداد و زمان مداخله
  وابسته)

بانگیرانا و 
همکاران 

2011  

کودکان مبتال 
  به ماالریا

اي طول دقیقه 45 جلسه 16  کاپتان لوگ   61  12تا  5
  هفته  8

هاي رفتاري، تحصیلی مهارت
 و توانایی شناختی کافمن

بک و 
همکاران 

2010  

بیش فعال و 
  نقص توجه

اي دقیقه 40 تا 30جلسه  25  گاك مت  52  17تا  7
  هفته 6در طول 

عالیم بیش فعالی و نقص 
توجه، کارکردهاي اجرایی و 

  حافظه فعال
تلی برگمن نو

و همکاران 
2011  

اي در دقیقه 15جلسه  25  گاك مت  111  4  پیش از دبستان
  هفته 7تا  5طول 

ترتیب توالی، هوشبهر ریون و 
حافظه فعال طراحی 

  هاي وکسلرمکعب
برهمر و 
همکاران 

2012  

ر   افراد بهنجا
  جوان

اي دقیقه 26جلسه  25تا  20  گاك مت  55  30تا  20
  هفته 5در طول 

آزمون  نمرات هوشبهر،
  استروپ و حافظه فعال

برهمر و 
همکاران 

2012  

ر   افراد بهنجا
  مسن

اي دقیقه 26جلسه  25تا  20  گاك مت  45  70تا   60
  هفته 5در طول 

نمرات هوشبهر، آزمون 
  استروپ و حافظه فعال

بورال و 
همکاران 

2010  

ر   افراد بهنجا
  مسن

فراخناي طبقه   40  75تا  65
بندي حافظه 

  1فعال

اي در دقیقه 60جلسه  3
 هفته 2طول 

فضایی،  - حافظه فعال دیداري
و کوتاه مدت، سرعت پردازش 

 اطالعات و بازداري رفتاري
و  پرینز

همکاران 
2011  

بیش فعال و 
  نقص توجه

آموزش حافظه   51  12تا  7
دیداري  فعال

  فضایی 

اي در دقیقه 50جلسه  9
  هفته 3طول 

عالیم بیش فعالی و نقص 
و مشکالت توجه، حافظه فعال 

  رفتاري
تورل و 

همکاران 
2009  

اي دقیقه 15جلسه  25تا  16  گاك مت  44  5تا  4  پیش دبستانی
  هفته 5در طول 

آزمون استروپ، حافظه کالمی 
و دیداري، توجه و سرعت 

  دهیپاسخ
جاگی و 
همکاران 

2011  

ر اي در دقیقه 15جلسه  20  ان بک  62  8  افراد بهنجا
 هفته 4طول 

  افظه فعالهوشبهر ریون، ح

جاگی و 
همکاران 

2010  

ر   هوشبهر ریون، حافظه فعال هفته 4جلسه در طول  20  ان بک  104  21  افراد بهنجا

چین و 
موریسون 

2010  

ر حافظه فعال   42  20  افراد بهنجا
دیداري و 

  فضایی

اي دقیقه 45تا  30جلسه  20
  هفته 4در طول 

خواندن، آزمون استروپ، 
هوشبهر ریون، حافظه 

  فضایی و کالمی-دیداري
چوي و 
تامپسون 

2012  

ر سرعت ادراك، هوشبهر ریون   ايدقیقه 30جلسه  20  ان بک  93  -----  افراد بهنجا
  و حافظه فعال

                                                        

1 - Categorization Working Memory Span 
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داهلین و 
همکاران 

2008  

افراد بهنجار 
  جوان

حافظه فعال   26  25تا  23
دیداري، عددي، 

 رنگ و حروف

اي در دقیقه 45جلسه  15
  هفته 5طول 

هوشبهر ریون،  فراخناي اعداد،
  سیالی کالمی

داهلین و 
همکاران 

2008  

افراد بهنجار 
  مسن

حافظه فعال   29  70تا  68
دیداري، عددي، 

  رنگ و حروف

اي در دقیقه 45جلسه  15
  هفته 5طول 

فراخناي اعداد، هوشبهر ریون، 
  سیالی کالمی

داهلین و 
همکاران 

2011  

کودکان با 
  نیازهاي ویژه

اي دقیقه 40تا  30لسه ج 30  گاك مت  57  12تا  9
 هفته 5در طول 

حافظه فعال دیداري و کالمی، 
هوشبهر ریون، درك خواندن و 

  آزمون استروپ
داهلین   و 

همکاران 
2013  

بیش فعال و 
  نقص توجه

 45تا  30 جلسه 25تا  20 گاك مت  57  12تا 9
  اي دقیقه

هوشبهر ریون، حافظه فعال، 
کارهاي کالسی، تکلیف 

  2مداوم
و  دانیگ

همکاران 
2013  

افراد داراي 
مشکالت 

  حافظه فعال

هوش، ریاضی، خواندن، اسکن  دقیقه  45جلسه  25تا  20  کاگ مت  94  9تا  7
هاي کالسی و دیداري، فعالیت

  حافظه فعال دیداري و کالمی
مؤلف و سال 

  انتشار
  ته)حیطه سنجش (متغیر وابس  تعداد و زمان مداخله  ايبرنامه مداخله  تعداد  سن  گروه

  
ریدایک  و 

همکاران 
2013  

افراد بهنجار 
  جوان

هوشبهر ریون، مقایسه اعداد و   اي دقیقه 45تا  30 جلسه 20  ان بک  75  30تا  18
 حروف 

روگان و 
همکاران 

2011  

مشکالت  
  رفتاري

  ايدقیقه 40تا  30 جلسه 30  گاك مت  27  15تا  7
  هفته 7در طول 

هوش، بازداري رفتاري، 
رفتاري،  مشکالت عاطفی و

  اضطراب
زوهو و 

همکاران 
2011  

ر اي دقیقه 15جلسه  20تا  12  حافظه حیوانات  33  11تا  9  افراد بهنجا
  هفته 4تا  3در طول 

هوشبهر ریون، کار کردهاي 
 اجرایی

شیران و 
همکاران 

2011  

نارسا خوان و 
  خوانندگان ماهر

اي در دقیقه 15جلسه  24  گاکنی فیت  91  دانشجو
 هفته 6طول 

فضایی،  - افظه فعال دیداريح
حافظه کوتاه مدت، امواج 
  مغزي، بازشناسی کلمات

کلینبرگ و 
همکاران 

2002  

بیش فعال و 
  نقص توجه

اي در دقیقه 40جلسه  25  کاگ مت  14  15تا  7
  هفته 6طول 

هوشبهر ریون، عالیم بیش 
فعالی و نقص توجه، آزمون 

  استروپ و حافظه فعال
کلینبرگ و 
همکاران 

2005  

بیش فعال و 
  نقص توجه

اي در دقیقه 40جلسه  25  گاك مت  53  12تا  7
  هفته 6تا  5طول 

آزمون استروپ، هوشبهر ریون 
-و حافظه فعال دیداري

  فضایی، فراخناي اعداد وکسلر
کارتی و 

همکاران 
  2013(الف) 

ر هاي تمرین  159  11تا  9 افراد بهنجا
  حافظه فعال

اي طول دقیقه 60 جلسه 22
  هفته  11

هاي فراشناختی و مهارت
  حافظه فعال 

کارتی و 
همکاران 

اختالل 
شناختی خفیف 

فراخناي طبقه   20  70تا  65
بندي حافظه 

حافظه فعال، سرعت پردازش   اي دقیقه 40تا 30 جلسه 3
  اطالعات و هوش

                                                        

2 -Continuous Performance Test  
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 3فعال زدایشی-یاد  2013(ب) 
کلیر 

تامپسون و 
همکاران 

2010  

ه تقویت برنام  254   8تا  5  افراد بهنجار 
  4کننده حافظه

اي دقیقه 30جلسه  16تا  12
  هفته  8تا  6در طول 

مهارت تحصیلی، محاسبات 
وکسلر، حافظه دیداري و 

  فضایی

کروس برگن 
و همکاران 

2012  

آموزش حافظه  51  5  پیش دبستانی
  فعال 

اي در دقیقه 30جلسه  8
  هفته  4طول 

  حافظه فعال و فراخناي اعداد 

کولوم و 
 همکاران

2010  

دانشجو   افراد بهنجار 
 لیسانس

حافظه فعال   228
و  دیداري
  فضایی 

آزمون هوش بهر ریون،   --------------- 
استدالل انتزاعی، استدالل 

  کالمی، ارتباط فضایی
گري و 

همکاران 
2012  

بیش فعال و 
  نقص توجه

اي دقیقه 45جلسه  25تا  20  گاك مت  60  17تا  12
  هفته  5در طول 

فعالی و نقص عالیم بیش 
توجه، حافظه فعال دیداري و 

  کالمی
گارسیا 

مدروکا، 
2013  

کارکرد اجرایی،   31  9تا  6  افراد بهنجار 
تمرکز، بازداري 
رفتاري و حافظه 

  فعال

اي در دقیقه 50جلسه  10
 هفته 4طول 

مهارت هوشی، خواندن  و 
  کارکردهاي اجرایی

لوسلی و 
همکاران 

2012  

ر حافظه فعال   66  11تا  9 افراد بهنجا
 -دیداري
  فضایی

اي در دقیقه 12جلسه  12
  هفته  2طول 

  هوشبهر غیر کالمی، خواندن

واندر مولین 
و همکاران 

2010 

کم توان ذهنی 
  خفیف

آموزش زرد   95  نوجوان
  5عجیب

بازداري رفتاري، هوشبهر ریون  هفته 5جلسه  در طول  15
و حافظه فعال دیداري و 

  کالمی، خواندن
لو و 

ران همکا
2013  

حافظه فعال   30  11تا  8  نارسا خوان
دیداري و 

  کالمی

اي طول دقیقه 40هاي جلسه
  هفته 5

خواندن ، آزمون استروپ و 
  حافظه فعال دیداري و کالمی

هولمز و 
همکاران 

2009  

افراد داراي 
مشکالت 
  حافظه فعال

اي دقیقه 20تا  15جلسه  24  کاگ مت  42  10
  هفته 6در طول 

، حافظه فعال هوشبهر وکسلر
دیداري فضایی، خواندن و 

  ریاضی
مؤلف و سال 

  انتشار
  حیطه سنجش (متغیر وابسته)  تعداد و زمان مداخله  ايبرنامه مداخله  تعداد  سن   گروه

واندر اورد و 
همکاران 

2012  

بیش فعال و 
  نقص توجه

اي در دقیقه 40جلسه  25  6بازي مغزي  40  12تا  8
  هفته 5طول 

 

ی و نقص عالیم بیش فعال
توجه، بازداري رفتاري، انعطاف 
  پذیري شناختی و حافظه فعال

وستربرگ و 
همکاران 

2007  

افراد داراي 
  سکته مغزي

اي دقیقه 40جلسه  30تا  20  گاك مت  18  54
  هفته 5در طول 

آزمون استروپ، هوشبهر 
ریون، یادگیري لغات و 

 فراخناي اعداد

                                                        

3 - Categorization Working Memory Span  
4 - Memory Booster  
5 -Odd Yellow Training  
6 - Braingame  
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ووگتا  و 
همکاران 

2009 

افراد مبتال به 
  ام اس

اي در دقیقه 45جلسه  16  1برین استیم  45  48تا 42
  هفته 4طول 

افسردگی، کیفیت زندگی، 
سرعت پردازش اطالعات و 

  حافظه فعال
هنري و 

همکاران 
2013  

آموزش حافظه   36  8تا  5  افراد بهنجار 
  فعال

اي در دقیقه 10جلسه  18
  هفته 3طول 

هوش غیر کالمی، حافظه 
  فعال 

هورویتز 
و کراوس 

همکاران 
2009  

حافظه شنیداري، دیداري،   دقیقه 20تا  15جلسه  24  گاکنی فیت  61  28تا 22  نارسا خوان
 خواندن

 

                                                        

1 -BrainStim 


