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Abstract 
Working memory is a system for recalling and 
manipulating data. Main of this research was 
constructing, providing and standardization of 
Tehran Working Memory Test (TWMT) with 
developing tables and norm scores in 6- 12 years 
old age children. In this research and development 
design, after conducting primary study, final 
version with 6 subtests- forward words recalling, 
backward word recalling, forward pictures 
recalling, backward pictures recalling, non-words 
recalling and listening recalling-  were provided. 
The study sample consisted of 352 elementary 
students (173=girls and boys=179), who were 
selected using cluster random sampling. In this 
stage, descriptive statistics, t-test and multivariate 
analysis of variance were used for analyzing data. 
Conducted analysis leads to presenting working 
memory profiles with using means and standard 
deviations for different elementary grades and age 
six groups. The mean scores of basic combinations 
component were close to 0.5 norm for most age 
groups. So, there was no significant difference 
between all subtests between girls and boys. 
However, difference between academic grades 
was significant. TWMT is appropriate test for 
presenting working memory profile in elementary 
students with six subtests. 
Keywords: Working Memory, Assessment and 
Standardization, Tehran Working Memory Test 
(TWMT) 
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 7برای کودکان  (،TWMT) آزمون سنجش حافظه فعال تهران
شامل  جامعه آماری این پژوهشسال در شهر تهران بود.  12تا 

سال )دبستانی( شهر تهران، اعم از  12تا  7تمامی کودکان سنین 
این پژوهش از نوع تحقیق و توسعه پس از انجام بود. دختر و پسر 

آزمون یادآوری مطالعه مقدماتی، نسخه نهایی آزمون با شش خرده
عقب، آزمون یادآوری کلمات روبهجلو، خردهبهکلمات رو

آزمون یادآوری تصاویر جلو، خردهیر روبهآزمون یادآوری تصاوخرده
آزمون غیرمرتبط و خرده آزمون یادآوری کلمهعقب، خردهروبه

ای یادآوری شنیدن تهیه گردید. نمونه با روش تصادفی خوشه
 .دبستانی بودند( پسر 179دختر و  173)آموز دانش 352متشکل از 

استفاده از های حافظه فعال با ها منجر به ارائه نیمرختحلیل
های مختلف آموزان پایهمعیار برای دانشمیانگین و انحراف

های سنی در گروه بیشترابتدایی و شش گروه سنی گردید. 
 50/0ها به هنجار های اولیه مؤلفهمیانگین نمرات در ترکیب

های پسران و دختران در ضمن بین میانگیندر نزدیک بودند. 
که داری مشاهده نشد، درحالیانها تفاوت معمقیاستمامی خرده

دار بود. آزمون حافظه فعال اهای مختلف معنهای بین پایهتفاوت
آموزان دوره ابتدایی با تهران برای ارائه نیمرخ حافظه فعال دانش
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  مقدمه
های شناختی بوده کردن مکانیزمتحقیقات مختلف، مشخصهای های گذشته تاکنون یکی از دغدغهاز دهه

است؛ یک  2حافظه فعال ،هاشود. یکی از این مکانیزمقلمداد می 1عنوان پایه و اساس یادگیریاست که به
فرسا های پیچیده و طاقتسازی و تلفیق اطالعات در طول فعالیتول ذخیرهؤسیستم با ظرفیت محدود که مس

ها کننده پدیدهبینیعنوان پیشای ظرفیت حافظه فعال بهطور فزایندههای اخیر، بهدر سال(. 1986است )بدلی، 
(. حافظه 2010)لوانداوسکی، اُبرائر، یانگ و ایکر،  کار رفته استشناسی بالینی بهشناسی اجتماعی و رواندر روان

ای از کارکردهای شناختی امنهسازی و حفظ اطالعات است که برای دسازی موقت، فعالذخیره مسؤولفعال 
کارکرد مؤثر حافظه  بنابراین(؛  1992باشد )بدلی، کردن و یادگیری، ضروری میشامل درک مطلب، استدالل

ریزی ضروری است له و برنامهأمسفعال برای هدایت رفتار، اتخاذ تصمیمات، یادگیری زبان، استدالل، حل
جانسون  -؛ مارتینسن، هایدن، هوگ2007 ،کین، میاک و تاوس ؛ کانوی، جرولد،2007؛ بدلی، 2006)پاستل، 
عنوان یکی از نیروهای (. از سویی، تغییرات حافظه فعال به1392، آبادیفتحفهیمی و ؛ ارجمندنیا، 2005و تانوک، 

و همچنین زوال شناختی در سنین پیری  (2007محرک اصلی رشد شناختی در سراسر دوران کودکی )کیل، 
ممکن  ،شده است. بیماران با نقایص حافظه فعال( شناخته 2003دونالد، یکسون، هالتش و مک)هرتزوگ، د

خاطر سپردن اطالعاتی همچون شماره تلفن، برخورد با تکالیف دوگانه، شرکت در است از مشکالتی در به
دیل و آزووی،  -پراداتآزووی،  -های پیچیده، شکایت نمایند )واالتگو با چندین نفر دیگر و خواندن متنوگفت

، 4، سکته مغزی3ایپزشکی از جمله آسیب مغزی ضربهدر بسیاری از مشکالت روان ،(. آسیب حافظه فعال2012
(. 2010شده است )کلینگبرگ،  ه، مشاهد7فعالیبیش -توجهو اختالل نقص 6، اسکیزوفرنی5توانی هوشیکم
لبه بر مشکالت تحصیلی و رفتاری، ضرورتی اساس، شناسایی نقاط ضعف و مدیریت آن برای غاینبر

وسیله آموزش تواند بهمی اخیراً این موضوع به اثبات رسیده است که حافظه فعال رسد.نظر میناپذیر بهاجتناب
شود، مورد بهبود و تقویت قرار گیرد )روبرت و تکالیف انطباقی که به بهبود در ظرفیت حافظه فعال منجر می

برد )آلووی، آموز، حدود یک نفر از مشکالت حافظه فعال رنج میدانش 10دیگر، از هر سویز(. ا2011همکاران، 
ای صورت نپذیرد، آنان در طول زمان به لحاظ آموزان با مشکل در حافظه فعال، مداخله(. اگر برای دانش2009

برای کمک به های آموزش انفرادی معمول رسد که برنامهنظر میتحصیلی مشکل خواهند داشت. به
ها بتوانند به سطح مشابه همساالن خود برسند )آلووی، کند تا آنآموزان با مشکالت یادگیری کفایت نمیدانش
ای های مداخلهکند و برنامهریزی میآموزان را پیحافظه فعال عملکرد آموزشی دانش ،رسدنظر می(. به2009

                                                           
11. learning 
22. working memory  

33. traumatic brain injury  

44. stroke  
55. intellectual disability  

66. schizophrenia 
77. Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) 
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که شاهد بهبود در یادگیری باشیم، شود. برای اینها منجر میبه تغییرات پایدار کمی در برآیندهای یادگیری آن
تحلیلی که در حوزه . فرا(1391یکتا، نیا و شکوهیارجمندطور بهینه بایست حافظه فعال را تقویت کنیم )به

نشان داد که آموزش حافظه فعال تکنیک آموزشی مؤثری برای  ،تقویت حافظه فعال کودکان صورت گرفت
 (. 1394زاده و احمدی، )حسن افزایش توانمندی حافظه فعال افراد است

ست. وقتی ا هاندادن به آکمّی های موردنظر و جنبهپدیده 1گیریهای عمده هر علم، اندازهیکی از هدف
وجود بندی کرد و درباره آن قوانینی بهتوان آن را طبقهراحتی میشود، بهای با اعداد و ارقام نشان داده میپدیده

تاکنون ابزارهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این ابزارها،  ،گیری حافظه فعالآورد. برای اندازه
ها پیش شروع منظور طراحی و تدوین پرسشنامه برای ارزیابی حافظه از سالبه ها هستند. مطالعهپرسشنامه

به  2بری، وست و دهنی پس از طراحی پرسشنامه خودکارآمدی حافظه ؛1989شده است. برای مثال در سال 
از روش ها برای بررسی روایی از روایی سازه و مالک استفاده کردند و بررسی روایی و پایایی آن پرداختند. آن

دارای روایی و پایایی  MSEQ باز آزمون برای بررسی پایایی سود جستند و به این نتیجه رسیدند که -آزمون
عنوان یک موضوع عام مورد بررسی قرار داده است قوی است. الزم به ذکر است که این پرسشنامه حافظه را به

 و توجهی به انواع آن نداشته است. 

ارکرد حافظه ک هسنجی پرسشنامهای روانبه بررسی ویژگی ،(1990زلینکی و شایی )در ادامه گیلفسکی، 
ل فراوانی فراموشی کلی، بزرگساالن و سالمندان پرداختند و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی چهار عام

ه ضریب همسانی شنامشدت فراموشی، کارکرد پس گستر و استفاده از یادیارها را استخراج کردند. در این پرس
 درونی باال گزارش شده است.

 هسنجی پرسشنامهای روانهم با گذر از حافظه و تأکید بر فراحافظه به بررسی ویژگی ،(2002ترویر و ریچ )
یی حافظه و راهبردهای های رضایت از حافظه، توانانوین پرداختند. این پرسشنامه که دارای زیرمقیاس هفراحافظ
آزمون قرار باز -زمونسنجی از قبیل روایی محتوا، روایی عاملی و پایایی آهای روانای است، مورد تحلیلحافظه

های بالینی و پژوهشی جی خوب، برای استفادهسنهای روانگرفت. نتایج نشان داد که این ابزار ضمن داشتن ویژگی
 ته است.حافظه فعال نپرداخ همطالعه خاصی به موضوع پرسشنام 2013 سالتا  ،حالهرمناسب است. به

شناختی مناسب، با روایی بوم 3اظهاریبار، یک پرسشنامه خود(، برای اولین2012آزووی و همکاران ) -واالت
ارزیابی مشکالت مرتبط با حافظه فعال طراحی کردند. این پرسشنامه بر عواقب منظور طور اختصاصی بهبه

، 4پوشانی زیادی بین مفاهیم توجههم کهجا های حافظه فعال پس از آسیب مغزی تمرکز دارد. از آننقص
ترتیب بر باشد که بهو حافظه فعال وجود دارد، پرسشنامه شامل سه بخش مختلف می 5کارکردهای اجرایی

لواسانی، غالمعلیکند. ارجمندنیا، های اجرایی حافظه فعال تمرکز میمدت، توجه و جنبهسازی کوتاهذخیره

                                                           
11. measurement 

22. Memory Self Efficacy Questionnaire 
33. self-administered questionnaire 

44. attention 
55. executive functions 
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منظور تعیین روایی به سنجی این پرسشنامه پرداختند.های روانبه بررسی ویژگی ،(1396حاجیان و ملکی )
ایی همگرایی از آزمون کورنولدی و از پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نوع اول، برای بررسی رو

 29و  6های غیر از گویهآلفای کرونباخ برای تعیین پایایی استفاده کردند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که به
های مؤلفه ،ضمندر بود.  -894/0 -ضرایب آلفای کرونباخ عاملی مناسبی برخوردار بودند.ها از بارسایر گویه

عنوان یک آزمون حافظه فعال دیداری فضایی، ضریب کل آزمون کورنولدی به هحافظه فعال با نمر هپرسشنام
های شیوه ،داری داشت. در کنار استفاده از ابزار پرسشنامه برای سنجش حافظه فعالهمبستگی مثبت و معنا

اس هوش وکسلر برای کودکان توان به مقیدیگری نیز تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است که از این میان می
(WISC اشاره کرد. این مقیاس یک آزمون استاندارد شده توانایی شناختی در کودکان سنین ،)سال  16تا  6

محدودیتی که برای شاخص  گیرد.های تجدیدنظر شده آن، شاخص حافظه فعال را هم در برمیاست که نسخه
سال استفاده شود.  6تواند برای کودکان زیر نمی WSICاین است که  ،حافظه فعال در تست وکسلر وجود دارد

بندی حافظه (. مقیاس درجه2011)الووی،  حد آن بر اطالعات کالمی استاز، تکیه بیشاین تست دیگر کاستی
بندی رفتاری است که برای مربیان طراحی شده تا بتوانند به آسانی ( نیز یک مقیاس درجهWMRSفعال )
بندی دارد های مثبتی که این مقیاس درجهویژگیبا وجود آموزان با نقایص حافظه فعال را شناسایی کنند. دانش

 (. 1391یکتا، )ارجمندنیا و شکوهی ای دارداین مقیاس نیز حالت پرسشنامه
شناختی بوده است. فرآیندهای روان یکی از عالیق عمومی پژوهشگران در حوزه ،های جنسیتیتفاوت

تحلیلی قاعده مستثنی نبوده است. در فرا طور خاص از اینطور عام و حافظه فعال بهمقایسه عملکرد حافظه به
تفاوت وجود دارد.  ،فعالنشان داده شد که بین مردان و زنان از منظر مراکز مغزی مرتبط با تکالیف حافظه 

تر است و در مقابل در مردان مثال، مشخص شد که ساختارهای پیش فرونتال و لیمبیک در زنان فعالعنوانبه
تحقیقات از یک منظر رفتاری نشان  ،(. همچنین2015، هیل، الیرد و رابینسون) تر استای فعالمراکز آهیانه

دارای  ،تری نسبت به زنان دارند و در مقابل زنانفضایی و عینی قوی اند که مردان حافظه فعال ریاضیاتی،داده
لوین، (. 2011، لجبک، کراسلی و ربانکیکتری هستند )حافظه فعال کالمی )شامل رویدادی و نوشتاری( قوی

از  ،عدم همخوانی بین عملکرد فضایی مردان با زنان ند،( معتقد1999) هانتن لوشر، تایلر و النگراک
الی ؤس ،حالاینشود. بادارتر میاتر و معنشود و این تفاوت در ابتدای بزرگسالی پررنگدبستانی شروع میپیش

این است که عملکرد حافظه فعال در دو جنس )دختر و پسر( در  ،که در این تحقیق هم بررسی خواهد شد
 ،(1393آبادی )ارجمندنیا و فتح دوران کودکی هم تفاوت دارد، یا این تفاوت در بزرگسالی محرز است. فهیمی،

به بررسی عملکرد حافظه فعال در  -عنوان تنها تحقیق مشاهده شده در این حوزه در ایرانبه -در تحقیقی
های های آزمون هوش استنفورد بینه پرداختند. در این تحقیق، نمونهمقیاسدختران و پسران با استفاده از خرده

پسر( و تفاوت عملکرد در دو جنس هم دیده نشد. با توجه به نقش مهم  36و دختر  36) مورد استفاده کم بود
روش درمانی  ،دنبال آنابزارهای تشخیصی مناسب و به عدمها و از طرفی، حافظه فعال در تمامی یادگیری

دنبال این بودند مناسب برای سنجش توانایی شناختی کودکان در زمینه حافظه فعال، محققان این پژوهش به
که بتوانند یک آزمون حافظه فعال با توجه به زبان فارسی تدوین و هنجاریابی نمایند تا عالوه بر بررسی 
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گانه های سهلفهؤبا در نظر داشتن م -های مختلف ابتدایی، قادر به بررسی عملکرد حافظه فعالآموزان پایهدانش
 آموزان هم باشد.دانش -آن

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
 12تا  7سنین  نظر این آزمون شامل تمامی کودکانع تحقیق و توسعه است. جامعه موردتحقیق حاضر از نو

ای یری تصادفی خوشهگنمونهنظر نیز با روش م از دختر و پسر است. نمونه موردسال )دبستانی( شهر تهران، اع
باشد. این نمونه در نهایت از آموز دختر و پسر میدانش 352امل ای مورد مطالعه قرار گرفتند که شمرحلهچند

زمون قرار گرفتند. و توسط آزمونگران مجرب و آموزش دیده، مورد آ شهر تهران انتخاب 6و  2مناطق آموزشی 
 ح و تدوین گردید.الزم به ذکر است که نسخه نهایی آزمون، پس از انجام چند مرحله پژوهش مقدماتی، اصال

 اطالعات دموگرافیک گروه نمونه -1جدول 

نفر پسر بودند که در  179نفر دختر و  173آموز مورد بررسی دانش 352دهد که از نشان می ،1های جدول داده
 اند. پایه مشغول به تحصیل بودهشش

 سنجش ابزار
 جهت سنجش حافظه ،توسط ارجمندنیا و طالبی 1395در سال این آزمون  :)TWMT( 1آزمون حافظه فعال

است و مطابق  ،(2000بدلی ) 2ایلفهؤنظریه سه م ،. مبنای نظری این آزمونشدساله تهیه  12تا  6فعال افراد 
توسط  ،طراحی شده است. این مجموعه آزمون( C-WMTB) 3برای کودکان با مجموعه آزمون حافظه فعال

اساس ساله و بر 15تا  5ظه فعال افراد منظور سنجش حافبه 2001سوزان پیکرینگ و سوزان گدرکول در سال 
گانه های سهلفهؤهای مختلف مطراحی شده است. این آزمون جنبه ،4ای حافظه فعال بدلی و هیچلفهؤمدل سه م

است که در کنترل و تنظیم سیستم حافظه ، (CE) 5لفه اول مجری مرکزیؤکند. محافظه فعال را بررسی می
ول نگهداری اطالعات کالمی برای ؤکه مس )PL( 6شناختیثر است، و دو مولفه دیگر حلقه واجؤفعال م

                                                           
11. Tehran Working Memory Test (TWMT) 

22. three component 

33. Working Memory Test Battery for Children (WMTB-C)  

44. Baddeley & Hitch 

55. Central Executive (CE) 
66. Phonological Loop (PL) 

 کل پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم پایه دوم پایه اول هاکل نمونه تعداد

 179 20 29 25 32 22 51 پسر
 173 30 25 25 31 39 23 دختر
 352 50 54 50 63 61 74 کل



 آزمون سنجش حافظه فعال تهران مقدماتیساخت و هنجاریابی                                                                    146

است که اطالعات را به شکل دیداری و فضایی  )VSSP( 1فضایی -است و نقشه دیداریهای کوتاه دوره
باشد که در مقایسه خرده آزمون می شش(. این آزمون شامل 1388نراقی، کند )ارجمندنیا و سیفنگهداری می

 که:باشد، از جمله اینفردی را دارا میبههای منحصرهای خارجی مشابه، ویژگیبا نمونه
 های ایرانی تهیه گردیده است.متناسب با زبان فارسی و با توجه به کلمات و تصاویر آشنا برای آزمودنی -1
 باشد.های مختلف سنی مناسب میآزمون برای گروه -2

ی )از ئهای کودکان استثناساله، برای اکثریت گروه 12تا  6بودن برای کودکان آزمون عالوه بر مناسب -3
( و هامانند اینفی و تالالت یادگیری، کودکان با آسیب شنوایی، کودکان با اختالالت عاطجمله کودکان با اخ

 باشد.سواد مناسب میسواد و بیساالن کمبزرگ

 ن اصالح شده باشد.فعال، در این آزمو های قبلی حافظهسعی بر این بوده است که نواقص موجود در آزمون -4

 دقیقه زمان الزم دارد. 30تا  20اجرای آزمون در حدود  -5

جلو )حلقه بهیادآوری کلمات روآزمون ترتیب شامل: خردهآزمون دارد که بهآزمون مذکور، شش خرده
جلو بهاویر روآزمون یادآوری تصعقب )مجری مرکزی(، خردهبهآزمون یادآوری کلمات روشناختی(، خردهواج

ری فضایی(، عقب )مجری مرکزی و صفحه دیدابهاویر روآزمون یادآوری تصفضایی(، خرده -)صفحه دیداری
آزمون یادآوری شنیدن )مجری شناختی( و خردهغیرمرتبط )مجری مرکزی و حلقه واج آزمون یادآوری کلمهخرده

 شود:آزمون پرداخته میباشد. در ادامه به توضیح مختصری در مورد هر خردهشناختی( میمرکزی و حلقه واج

 جلوکلمات روبهیادآوری  -1
باشد، لوک میب نُهباشد که در یک جدول که شامل شامل لیستی از کلمات می ،جلوبهآزمون کلمات روخرده

ترتیب و با فاصله زمانی یک آزمون، ابتدا آزمونگر کلمات هر بلوک را بهتهیه شده است. برای اجرای این خرده
مثال، آزمونگر عنوانکند. بههمان ترتیب تکرار میلمات را بهخواند، سپس آزمودنی کثانیه برای آزمودنی می

 -اسب -یبسگوید، سپس آزمودنی همان کلمات زمانی یک ثانیه می دست را با فاصله -اسب -کلمات سیب
پاسخ غلط  و در صورت ارائه 1 ترتیب تکرار خواهد کرد. در صورت ارائه پاسخ صحیح، آزمودنی نمرهدست را به

جایی کلمات، آزمودنی هیچ بهرا کسب خواهد نمود. ذکر این نکته الزامی است که در صورت جا صفر نمره
 ای کسب نخواهد کرد.نمره

 عقببهیادآوری کلمات رو -2
باشد، بلوک می هشتباشد که در یک جدول که شامل می شامل لیستی از کلمات ،عقببهآزمون کلمات روخرده

ترتیب و با فاصله زمانی یک آزمون، ابتدا آزمونگر کلمات هر بلوک را بهتهیه شده است. برای اجرای این خرده
کند. عکس( تکرار میعقب )برصورت روبهکلمات را به خواند، سپس آزمودنیثانیه برای آزمودنی می

گوید، سپس آزمودنی همان زمانی یک ثانیه می صلهدست را با فا -اسب -مثال، آزمونگر کلمات سیبعنوانبه

                                                           
11. Visual-Spatial Sketchpad (VSSP) 
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پاسخ  سیب تکرار خواهد کرد. در صورت ارائه -اسب -صورت: دستیعنی به؛ عقببهصورت روکلمات را به
را کسب خواهد نمود. ذکر این نکته الزامی  صفر و در صورت ارائه پاسخ غلط نمره 1صحیح، آزمودنی نمره 

 ای کسب نخواهد کرد.یی کلمات، آزمودنی هیچ نمرهجااست که در صورت جابه

 جلویادآوری تصاویر روبه -3
باشد، بلوک می نُهباشد که در یک جدول که شامل جلو شامل لیستی از نام تصاویر میبهآزمون تصاویر روخرده

پشت  به شمارههای تصویری را با توجه آزمون ابتدا آزمونگر، کارتتهیه شده است. برای اجرای این خرده
اساس نام تصاویر چیند. سپس بریر، بر روی صفحه مییادآوری تصاو های صفحهداخل محفظه ها و شمارهکارت

آزمودنی  ،زند. در مرحله بعدزمانی یک ثانیه ضربه می نظر و با فاصلهه در هر بلوک بر روی تصاویر موردذکر شد
 -سیب اویرمثال، آزمونگر بر روی تصعنوانزند. بهتصاویر ضربه میترتیب، بر روی هماننیز مانند آزمونگر و به

 -اسب -زند، سپس آزمودنی بر روی همان تصاویر سیبدست، با فاصله زمانی یک ثانیه ضربه می -اسب
 ترتیب ضربه خواهد زد. دست، به

 عقببهیادآوری تصاویر رو -4
باشد، بلوک می هشتباشد که در یک جدول که شامل شامل لیستی از نام تصاویر می ،جلوبهآزمون تصاویر روخرده

ها پشت کارت های تصویری را با توجه به شمارهآزمون ابتدا آزمونگر، کارتتهیه شده است. برای اجرای این خرده
ه ام تصاویر ذکر شداساس نچیند. سپس بریر، بر روی صفحه مییادآوری تصاو های صفحهو شماره داخل محفظه

آزمودنی نیز مانند  ،زند. در مرحله بعدزمانی یک ثانیه ضربه می نظر و با فاصلهدر هر بلوک بر روی تصاویر مورد
مثال، آزمونگر بر روی تصاویر عنوانزند. بهعقب )برعکس(، بر روی تصاویر ضربه میبهصورت روولی به ؛آزمونگر

صورت زند، سپس آزمودنی بر روی همان تصاویر، ولی بهی یک ثانیه ضربه میزمان دست، با فاصله -اسب -سیب
 ضربه خواهد زد. ،سیب -اسب -صورت: دستیعنی به ؛عقببهرو

 مرتبطغیر یادآوری کلمه -5
باشد، بلوک می نُهشامل لیستی از کلمات است که در یک جدول که شامل  ،مرتبطغیر آزمون یادآوری کلمهخرده

خواند، زمانی یک ثانیه می ترتیب و با فاصلهآزمون، آزمونگر کلمات هر بلوک را بهتهیه شده است. در این خرده
کند. مرتبط با کلمات دیگر را بیان میغیر کلمه بعدآخر از هر ردیف را تکرار کرده و  سپس آزمودنی ابتدا کلمه

 یعنی کلمه ؛آخر کند، سپس آزمودنی ابتدا کلمههلو را بیان می -میز -مثال، آزمونگر کلمات سیبعنوانبه
این دلیل کند. میز به یعنی کلمه میز را بیان می ؛دیگر مرتبط با دو کلمهغیر کلمه بعدکند و را تکرار می« هلو»

 . باشدمیظ معنایی با سیب و هلو متفاوت لحامرتبط است که بهغیر

 مرتبطیادآوری کلمات غیر -6
بلوک  4باشد که در یک جدول که شامل مرتبط شامل لیستی از کلمات میآزمون یادآوری کلمات غیرخرده
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ترتیب و با فاصله زمانی یک آزمون، آزمونگر ردیف کلمات هر بلوک را بهباشد، تهیه شده است. در این خردهمی
مثال، آزمونگر عنوانکند. بهلمات را بیان میمرتبط با هر ردیف از کخواند، سپس آزمودنی کلمات غیرمیثانیه 

ی مرتبط با دو کلزمودنی کلمات غیرآ بعدکند، گربه را بیان می -اسب -هلو/ مادر -میز -ردیف کلمات سیب دو
 کند. ترتیب بیان مییعنی کلمات میز و مادر را به؛ دیگر در هر ردیف

هایافته  
 در ادامه آمده است.تحلیل آماری آزمون ونتایج حاصل از تجزیه

 سنی هایگروه در خام نمرات هایترکیب انحراف معیارهای و میانگین (الف
 فراوانی توزیع و گردید محاسبه هنجاریابی نمونه برای اعضا ترکیب شش برای خام هاینمره مجموع

 هایترکیب انحراف معیارهای و میانگین شد. آماده نمونه های سنیبرای گروه جداگانه طوربه هاترکیب نمرات

 ها، تبدیلترکیب خام نمرات سازیبهنجار منظوراست. به شده داده 2 جدول سنی در هایگروه در خام نمرات

عنوان به که های سنیبرای گروه 2 در جدول نهایی هایشاخص معیارهای نمرات و گرفته شد کاربه خطی
.است شده داده هنجاریابی آزمون شدند، نشان نمونه از بخشی



 

 

 

 حسب ماه(پژوهش به تفکیک گروه سنی )سن بر های توصیفی متغیرهایشاخص -2جدول 

 ابعاد

5/85–73 

(72=n) 

100–5/85 

(70=n) 

100-113 

(57=n) 

127-5/113 

 (67=n) 

140-5/127 

(60=n) 

154-5/140 

(26=n) 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

 05545/0 4330/0 06400/0 4460/0 05678/0 4232/0 06389/0 4276/0 05879/0 3976/0 05781/0 3673/0 جلوروبه کلمات

 09016/0 2738/0 07662/0 2500/0 08351/0 2576/0 06543/0 2348/0 06143/0 2037/0 06427/0 1832/0 عقببهکلمات رو

 11553/0 5563/0 09221/0 5457/0 08221/0 5094/0 08549/0 5019/0 06281/0 4508/0 07968/0 4234/0 جلوتصاویر روبه

 13993/0 5165/0 14863/0 5060/0 13656/0 4844/0 12197/0 4432/0 11769/0 3303/0 13084/0 2794/0 عقببهتصاویر رو

 26329/0 5650/0 23881/0 4917/0 23278/0 4954/0 21386/0 4148/0 18289/0 2204/0 12087/0 1055/0 غیرمرتبط کلمه

 07425/0 2991/0 08694/0 2676/0 11238/0 2939/0 07894/0 2641/0 08652/0 2151/0 10346/0 1377/0 شنیدن

 09170/0 4406/0 08303/0 4178/0 08578/0 4106/0 07362/0 3811/0 06851/0 3030/0 06249/0 2494/0 کل
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گانه محدوده نمرات های ششدست آمده از بلوکنتایج به دست آمده از جدول دو هنجار نمرات بهاساس بر
طور با عملکرد ضعیف به افرادکه دست آمد، و با توجه به اینبه 56/0تا  1/0های مورد بررسی بین هنجار نمونه

 میانگین 5/0هنجار انحراف معیار زیر ور نزولی با سهطبه دست آوردند، هنجارهانمرات به 5/0هنجار فراوان زیر

های های سنی در میانگین نمرات در ترکیبگروه بیشتردست آمده، شدند. با توجه به نتایج به برونی برآورد
های سنی باالی عقب در گروهبهجلو، تصاویر روبهعقب، تصاویر روبهجلو، کلمات روبههای کلمات رواولیه مؤلفه

های سنی تر بودند و گروهتر از انحراف معیار نزدیکباال و پایین 2/0با انحراف معیار  50/0 ماه به هنجار 10
طور چشمگیری مرتبط و شنیدن عملکرد بهغیر های ترکیبی کلمه. در مؤلفهاندانتظار عمل کردهتر از حدپایین
 باشد.انتظار میتر از حدپایین

 های تحصیلی پایه در خام نمرات هایترکیب انحراف معیارهای و میانگین (ب



 

 

 

 

 های تحصیلیهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک پایهشاخص -3جدول 

 ابعاد

 اول

(74=n) 

 دوم

(61=n) 

 سوم

(63=n) 

 چهارم

(50=n) 

 پنجم

(54=n) 

 ششم

(50=n) 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

 06073/0 4441/0 05853/0 4359/0 05916/0 4296/0 06053/0 4195/0 06193/0 3971/0 05740/0 3669/0 جلوکلمات روبه

 07583/0 2624/0 08407/0 2584/0 07701/0 2567/0 07205/0 2264/0 06228/0 2049/0 06415/0 1831/0 عقببهکلمات رو

 10512/0 5552/0 08551/0 5364/0 07991/0 5085/0 08556/0 4956/0 06301/0 4460/0 07909/0 4244/0 جلوتصاویر روبه

 12342/0 5276/0 14027/0 4960/0 14147/0 4752/0 13563/0 4365/0 11281/0 3228/0 12914/0 2786/0 عقببهتصاویر رو

 23229/0 5905/0 21858/0 4290/0 22982/0 5195/0 22173/0 4017/0 16607/0 2010/0 11961/0 1055/0 ی غیرمرتبطکلمه

 07244/0 3022/0 08940/0 2665/0 10745/0 2989/0 09370/0 2566/0 08076/0 2095/0 10228/0 1374/0 شنیدن

 07627/0 4470/0 07847/0 4037/0 08280/0 4147/0 08156/0 3727/0 06461/0 2969/0 06201/0 2493/0 کل
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گانه محدوده نمرات های ششدست آمده از بلوکهنجار نمرات بهدست آمده از جدول سهاساس نتایج بهبر
طور با عملکرد ضعیف به افرادکه و با توجه به این دست آمدبه 56/0تا  1/0های مورد بررسی بین هنجار نمونه

 میانگین 5/0هنجار سه انحراف معیار زیر طور نزولی بابه دست آوردند، هنجارهانمرات به 5/0هنجار فراوان زیر

های اولیه های سنی در میانگین نمرات در ترکیبگروه بیشتر ،دست آمدهبرونی شدند. با توجه به نتایج به برآورد
های اول تا پنجم به عقب در پایهبهجلو، تصاویر روبهمرتبط، تصاویر روغیر جلو، کلمهبههای کلمات روؤلفهم

 تر بودند.تر از انحراف معیار( نزدیکباال و پایین 2/0)با انحراف معیار  50/0هنجار 
باشد. در این انتظار میتر از حدطور چشمگیری پایینعقب و شنیدن عملکرد بهبههای ترکیبی کلمات رودر مؤلفه

 های تحصیلی پنجم بهترین عملکرد و پایه تحصیلی اول و دوم بدترین عملکرد را دارا هستند.میان عملکرد پایه

 های جنسیتیگروه در خام نمرات هایترکیب انحراف معیارهای و میانگین (ج

خام به تفکیک  نمرات هایترکیب یک از معیارهایهای توصیفی در زمینه هرشاخص -4جدول 

 جنسیت
 هاشاخص

 عناصر
 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت

 00493/0 06599/0 41184/0 179 پسر جلوکلمات روبه

 00493/0 06479/0 4122/0 173 دختر

 00561/0 . 07510/0 2191/0 179 پسر عقببهکلمات رو

 00609/0 08004/0 2370/0 173 دختر

 00768/0 10277/0 4894/0 179 پسر جلوتصاویر روبه

 00659/0 08673/0 4877/0 173 دختر

 01257/0 16820/0 4052/0 179 پسر عقببهتصاویر رو

 01149/0 15119/0 4147/0 173 دختر

 01996/0 26700/0 3284/0 179 پسر مرتبطغیر کلمه

 01942/0 25542/0 3772/0 173 دختر

 00832/0 11135/0 2177/0 179 پسر شنیدن

 00789/0 10382/0 2577/0 173 دختر

 00808/0 10815/0 3453/0 179 پسر کل

 00723/0 09515/0 3649/0 173 دختر

را به تفکیک جنسیت خام  نمرات هایترکیب معیارهاییک از های توصیفی مربوط به هرشاخص ،4جدول 
نمرات  میانگین نمرات دختران در بیشتر موارد بیشتر از میانگین ،شودطور که دیده میدهد. هماننشان می

ها، تصادفی و ناشی از های موجود بین میانگینکردن این موضوع که تفاوتباشد. برای مشخصپسران می
ستقل استفاده شده های مبرای میانگین tباشد، از آزمون دار میاها معنبرداری است یا این تفاوتخطای نمونه
های پارامتریک، به که استفاده از این آزمون عالوه بر شرایط عمومی استفاده از آزمون جاییاست. از آن
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رو، ابتدا این شرط با استفاده از آزمون لوین بررسی شده، سپس ازاین .ها نیز بستگی داردن واریانسبودهمسان
 (.5های دو گروه اقدام شده است )جدول برای مقایسه میانگین tبه محاسبه آماره 

 یک از معیارهایدو گروه )زن و مرد( در زمینه هر برای مقایسه میانگین tآزمون  -5جدول 

 خام نمرات هایترکیب

 

آزمون همسانی 

 هاواریانس
 های مستقلبرای مقایسه میانگین tآزمون 

 F Sig. Tمقدار 
درجه 

 آزادی

سطح 

 داریامعن

تفاوت 

 میانگین

 95فاصله اطمینان 

 هابرای تفاوتدرصد 

حد 

 پایین

 حد

 باال 

 -01419/0 00697/0 -00047/0 946/0 350 -068/0 755/0 097/0 جلوکلمات روبه

 -03418/0 00827/0 01792/0 031/0 350 -167/2 403/0 700/0 عقببهکلمات رو

 -01821/0 01015/0 00176/0 863/0 350 173/0 067/0 376/3 جلوتصاویر روبه

 -04583/0 01707/0 -01226/0 473/0 350 -719/0 053/0 756/3 عقببهتصاویر رو

 -10363/0 02787/0 -/04882 081/0 350 -752/1 578/0 310/0 غیرمرتبط کلمه

 -/06257 01148/0 -/03999 001/0 350 -482/3 307/0 045/1 شنیدن

 -/04100 01087/0 -/01962 072/0 350 -805/1 103/0 679/2 کل

یک از عناصر ه مستقل )زنان و مردان( را در هرهای دو گروبرای مقایسه میانگین tنتایج آزمون  ،5جدول 
تر محاسبه شده در تمامی عناصر کوچک Fشود، آماره طور که دیده میدهد. همانهای درسی نشان میبرنامه

ها وجود دارد. ها در تمامی مقایسهتوان نتیجه گرفت که فرض همسانی واریانسبوده و می Fاز مقدار بحرانی 
های مستقل در را برای مقایسه میانگین t مقدار آماره ،t مناسب خواهد بود. ستون t رو، استفاده از آزمونایناز

برای تمام عناصر  05/0در سطح  350محاسبه شده با درجه آزادی  tجا که دهد. از آنتمامی عناصر نشان می
توان گفت که بین باشد، در نتیجه میتر از مقدار بحرانی میعقب و شنیدن( کوچکبهجز کلمات روه)ب

های مشاهده شده ناشی از شانس و داری وجود ندارد و تفاوتاهای دو گروه در تمامی موارد تفاوت معنمیانگین
( 2/167محاسبه شده ) tعقب و شنیدن چون بهبرداری بوده است. همچنین در زمینه کلمات روونهخطای نم

فرض برابری  ،در نتیجه .تر از مقدار بحرانی است( برای مؤلفه شنیدن، بزرگ482/3) عقب وبهبرای کلمات رو
داری اطور معنمیانگین دختران بهتوان گفت درصد می 95شود و با اطمینان میانگین دو گروه در این زمینه رد می

 باشد.تر از میانگین پسران میعقب و شنیدن، بزرگبهدر زمینه کلمات رو

 های تحصیلیخام به تفکیک پایه نمرات هایترکیب مقایسه معیارهای (د
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 نمرات هایترکیب های توصیفی متغیر معیارهایشاخصه -6جدول 
 های تحصیلیخام به تفکیک پایه 

 فراوانی انحراف معیار میانگین گروه جنسیت

 74 007/0 367/0 اول جلوکلمات روبه

 61 008/0 397/0 دوم

 63 008/0 419/0 سوم

 50 008/0 430/0 چهارم

 54 008/0 436/0 پنجم

 50 008/0 444/0 ششم

 74 008/0 183/0 اول عقببهکلمات رو

 61 009/0 205/0 دوم

 63 009/0 226/0 سوم

 50 010/0 257/0 چهارم

 54 010/0 258/0 پنجم

 50 010/0 262/0 ششم

 74 010/0 424/0 اول جلوتصاویر روبه

 61 011/0 446/0 دوم

 63 010/0 496/0 سوم

 50 012/0 509/0 چهارم

 54 011/0 536/0 پنجم

 50 012/0 555/0 ششم

 74 015/0 279/0 اول عقببهتصاویر رو

 61 017/0 323/0 دوم

 63 016/0 437/0 سوم

 50 018/0 475/0 چهارم

 54 018/0 496/0 پنجم

 50 018/0 528/0 ششم

 74 023/0 106/0 اول مرتبطغیر کلمه

 61 025/0 201/0 دوم

 63 025/0 402/0 سوم

 50 028/0 520/0 چهارم

 54 027/0 429/0 پنجم

 50 028/0 590/0 ششم

 74 011/0 137/0 اول شنیدن

 61 012/0 209/0 دوم

 63 012/0 257/0 سوم

 50 013/0 299/0 چهارم

 54 013/0 266/0 پنجم

 50 013/0 302/0 ششم

 74 009/0 249/0 اول کل

 61 009/0 297/0 دوم

 63 009/0 373/0 سوم

 50 010/0 415/0 چهارم

 54 010/0 404/0 پنجم

 50 010/0 447/0 ششم
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 هایترکیب متغیره در مورد مقایسه معیارهایه نتایج آزمون تحلیل واریانس چندخالص -7جدول 

 های تحصیلیخام به تفکیک پایه نمرات

 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

اثر پایه 
 تحصیلی

266/0 جلوبهکلمات رو  5 053/0  922/14  001/0  177/0  

332/0 عقببهکلمات رو  5 066/0  751/12  001/0  156/0  

783/0 جلوبهتصاویر رو  5 157/0  677/22  001/0  247/0  

089/3 عقببهتصاویر رو  5 618/0  281/36  001/0  344/0  

609/10 ی غیرمرتبطکلمه  5 122/2  332/54  001/0  440/0  

256/1 شنیدن  5 251/0  499/29  001/0  299/0  

782/1 کل  5 356/0  208/65  001/0  485/0  

232/1 جلوبهکلمات رو خطا  346 004/0     

802/1 عقببهکلمات رو  346 005/0     

391/2 جلوبهتصاویر رو  346 007/0     

892/5 عقببهتصاویر رو  346 017/0     

512/13 غیرمرتبط کلمه  346 039/0     

946/2 شنیدن  346 009/0     

891/1 کل  346 005/0     

در سطح  346و  5در متغیرهای مورد بررسی با درجات آزادی  Fچون مقدار  ،7 های جدولبا توجه به داده
05/0=α معنادار می( 05/0باشد˂P ؛)خام به  نمرات هایترکیب معیارهایتوان نتیجه گرفت که می بنابراین

آموزان در دهد که عملکرد دانشها نشان میمعناداری دارد و مقایسه میانگینهای تحصیلی تفاوت تفکیک پایه
 کند. دار پیدا میاحافظه فعال با افزایش پایه افزایش معن

 خام به تفکیک گروه سنی نمرات هایترکیب مقایسه معیارهای (ـه
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 گروه سنیخام به تفکیک  نمرات هایترکیب های توصیفی متغیر معیارهایشاخصه -8جدول 
 فراوانی انحراف معیار میانگین گروه جنسیت

 72 007/0 367/0 73 -5/86 جلوبهکلمات رو

100- 5/86 398/0 007/0 70 

5/113- 100 428/0 008/0 57 

127- 5/113 423/0 007/0 67 

5/140- 127 446/0 008/0 60 

154- 5/140 433/0 012/0 26 

 72 009/0 183/0 73 -5/86 عقببهکلمات رو

100- 5/86 204/0 009/0 70 

5/113- 100 235/0 010/0 57 

127- 5/113 258/0 009/0 67 

5/140- 127 250/0 009/0 60 

154- 5/140 274/0 014/0 26 

 72 010/0 423/0 73 -5/86 جلوبهتصاویر رو

100- 5/86 451/0 010/0 70 

5/113- 100 502/0 011/0 57 

127- 5/113 509/0 010/0 67 

5/140- 127 546/0 011/0 60 

154- 5/140 556/0 016/0 26 

 72 016/0 279/0 73 -5/86 عقببهتصاویر رو

100- 5/86 330/0 016/0 70 

5/113- 100 443/0 017/0 57 

127- 5/113 484/0 016/0 67 

5/140- 127 506/0 017/0 60 

154- 5/140 516/0 026/0 26 

 72 024/0 105/0 73 -5/86 مرتبطغیر کلمه

100- 5/86 220/0 025/0 70 

5/113- 100 415/0 027/0 57 

127- 5/113 495/0 025/0 67 

5/140- 127 492/0 027/0 60 

154- 5/140 565/0 040/0 26 

 72 011/0 138/0 73 -5/86 شنیدن

100- 5/86 215/0 011/0 70 

5/113- 100 264/0 012/0 57 

127- 5/113 294/0 011/0 67 

5/140- 127 268/0 012/0 60 

154- 5/140 299/0 018/0 26 

 72 009/0 249/0 73 -5/86 کل

100- 5/86 303/0 009/0 70 

5/113- 100 381/0 010/0 57 

127- 5/113 411/0 009/0 67 

5/140- 127 418/0 010/0 60 

154- 5/140 441/0 015/0 26 
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 متغیره در مورد مقایسه معیارهایه نتایج آزمون تحلیل واریانس چندخالص -9جدول 

 خام به تفکیک گروه سنی نمرات هایترکیب

 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

اثر پایه 
 تحصیلی

 175/0 001/0 639/14 052/0 5 261/0 جلوبهکلمات رو

 155/0 001/0 693/12 066/0 5 331/0 عقببهکلمات رو

 240/0 001/0 795/21 152/0 5 760/0 جلوبهتصاویر رو

 329/0 001/0 894/33 590/0 5 952/2 عقببهتصاویر رو

 396/0 001/0 275/45 908/1 5 540/9 مرتبطکلمه غیر

 276/0 001/0 357/26 232/0 5 159/1 شنیدن

 453/0 001/0 422/57 333/0 5 666/1 کل

    004/0 346 236/1 جلوبهکلمات رو خطا

    005/0 346 803/1 عقببهکلمات رو

    007/0 346 414/2 جلوبهتصاویر رو

    017/0 346 028/6 عقببهتصاویر رو

    042/0 346 581/14 مرتبطغیر کلمه

    009/0 346 043/3 شنیدن

    006/0 346 007/2 کل

در  346و  5در متغیرهای مورد بررسی با درجات آزادی  Fکه مقدار به جهت این ،9های جدول با توجه به داده
خام به  نمرات هایترکیب معیارهایتوان نتیجه گرفت که (؛ میP˂05/0باشد )معنادار می =05/0αسطح 

ها در کند، عملکرد آنهمان میزان که سن افراد افزایش پیدا میمعناداری دارد و بهتفکیک گروه سنی تفاوت 
 کند. دار میاحافظه فعال هم رشد معن

 گیریبحث و نتیجه
ای از کارکردهای سازی و حفظ اطالعات است که برای دامنهسازی موقت، فعالول ذخیرهؤحافظه فعال، مس

باشد. این سیستم نقش مؤثری در انجام کردن و یادگیری، ضروری میشناختی شامل درک مطلب، استدالل
کند. طور به رشد و ارتقای عملکرد رفتاری فرد نیز کمک میآمیز امور و تکالیف آموزشی دارد و همینموفقیت

کردن همچنین رسش مغز، پردازش سریعتر اطالعات و افزایش در ظرفیت حافظه بلندمدت و توانایی استدالل
ابزار اختصاصی سنجش حافظه فعال برای کودکان و نوجوانان  عدماهمیت موضوع،  با وجودهمراه دارد. هرا ب

آید. این در حالی است که حافظه فعال حساب میهای تحصیلی و درمانی در ایران بهیکی از کمبودهای حوزه
کند. ناگفته نماند جوانان بازی میویژه کودکان و نونقش بسیار پررنگی در عملکرد تحصیلی و رفتاری افراد به
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همراه داشته باشد )گدرگول و الووی، تواند زوال شناختی در دوران پیری را هم بهکه تغییرات حافظه فعال می
همه، ضروری است که نسبت به طراحی و تولید ابزاری مناسب در زمینه سنجش حافظه فعال این(. با2008

این موضوع مهم پرداخته شده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل اقدام شود که در این تحقیق به 
مرتبط و عقب، کلمه غیربهجلو، تصاویر روبهعقب، تصاویر روبهجلو، کلمات روبه)کلمات رو آزمونشش خرده

آزمون که  های مختلف ابتدایی اجرا شده است. در اینشنیدن( است که بر روی شش گروه از کودکان در پایه
یعنی حافظه فعال دیداری و شنیداری  ؛لفه اصلی حافظه فعالؤانجامد، دو مطول میدقیقه به 30تا  20 حدود

های این پژوهش نشان داد که عملکرد حافظه فعال کودکان تابع تحول است گیرد. یافتهمورد بررسی قرار می
های مختلفی از های پژوهشای که با یافتهیافته ؛دافتای در آن اتفاق میمالحظهرسش قابل ،و با افزایش سن

گزارش کرده بودند که عملکرد ، محققان مذکورهمچنین همخوانی دارد.  ،(2003) و همکاران وونتالجمله 
 6-10های سنی درجه بیشتری از نارسی نسبت به عملکرد دختران دو دوره ،های پسرحافظه فعال آزمودنی

تر از پختگی در عملکرد حافظه ر عملکرد حافظه فعال دیداری سریعپختگی د ،ضمندر دهد. ساله نشان می
دهد. مغایر با نتیجه تحقیق مذکور، در تحقیق حاضر تفاوتی بین عملکرد فعال شنیداری در هر دو جنس رخ می

وابسته به حال که رسش در عملکرد با افزایش سن مشاهده شد. عالوه بر رسش عیندر ؛دختر و پسر دیده نشد
دهد، که داری نشان میاهای مختلف تحصیلی نیز با یکدیگر تفاوت معنسن، عملکرد افراد مورد بررسی در پایه

وابستگی زیادی به افزایش سن دارد. یکی دیگر از نتایج تحقیق حاضر، توان تشخیص باالی این آزمون برای 
جا که در این سن رسش بهتری در قشر از آن ،سال است. در تبیین این یافته باید گفت هشتافراد باالی 

شد و تمیز بهتری افتد، عملکرد حافظه فعال هم تمایز بیشتری پیدا کرده و قابلیت رپیشانی مغز اتفاق میپیش
تر اطالعات اند که رسش مغز، پردازش سریعگزارش کرده ،(2001طور که لونا و همکاران )همانپیدا کرده است. 

دنبال دارد. بررسی تفاوت عملکرد دختران و پسران در یت حافظه بلندمدت را بهو افزایش در ظرف
پذیر است. های حافظه فعال در زمان استفاده از ابزار حافظه فعال مورد استفاده در این تحقیق امکانمقیاسخرده
داری ندارد. این ات معنها نشان داد که بین عملکرد دختران و پسران در حال تحصیل در دوره ابتدایی تفاویافته

توان به اند که میها از تفاوت عملکرد صحبت کردهکه تاکنون غالب پژوهش شودیافته در حالی ارائه می
( 2011) لجبک، کراسلی و ربانکیک( و 2015) هیل، الیرد و رابینسون ؛(1999)و همکاران تحقیقات لوین 

( گزارش کردند. آشکار 2014ای است که ارجمندنیا و فهیمی )این یافته منطبق با یافته ،حالعیناشاره کرد. در
حال، این یافته باید در تحقیقات اینبا ؛های غیرایرانی تفاوت داردهای تحقیقات ایران با یافتهشده است که یافته

های رد، عدم اشاره به ویژگیتوان برای این تحقیق ذکر کهایی که میبعدی بررسی شود. از جمله محدودیت
در منطقه دو  شود در مقاالت بعدی به آن پرداخته شود. اجرای پژوهشسنجی ابزار است که پیشنهاد میروان

های دیگر این تحقیق است که الزم است بودن تعداد نمونه در هر پایه از محدودیتو شش تهران و محدود
 مورد توجه پژوهشگران دیگر قرار گیرد.
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