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  سؤاالت و عوامل مفروض ) بارهاي عاملی(جدول همبستگی .2جدول

هاعامل

  تسئواال

جهت دهی 

  آینده

یت رضا

  شغلی

انتظارات 

  شخصی

اعتماد 

  شخصی

12  739/0  

8  689/0  

7  655/0  

9  540/0  

13  537/0  385/0  

1  871/0

2  830/0

11  646/0

4  825/0  

6  803/0

5  397/0  405/0

10  690/0

3    673/0

مربـوط بـه عامـل حمایـت      16شماره  سئوالشودیممشاهده ) 2(همانطور که در جدول 

  .شودیمحذف  5و  2معلم است که به دلیل بار عاملی نزدیک به هم بر روي دو عامل 

. ردیـ گیمـ تحـت پوشـش یـک عامـل قـرار      12،8،7،9،13يهـا  سؤال2بر اساس جدول 

تحت پوشش یـک عامـل و    4،5،6يها سؤالتحت پوشش یک عامل،  1،2،11يها سؤال

چـون تحـت     5و  13يهـا  سـؤال . ش یـک عامـل قـرار دارنـد    تحت پوشـ  3و  10يها سؤال

پوشش دو عامل قرار گرفتند قابل اعتماد نیستند و به دلیل بار عاملی نزدیک به هـم بـر روي   

  .شوندیمدو عامل حذف 

  پایایی

از روش آلفـاي کرونبـاخ   مقیـاس انتظـارات پیامـد  دانشـجویان     براي بدست آوردن پایـایی  
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  .گزارش شده است) 3(ه ضریب پایایی در جدول نتایج محاسب. استفاده شد

از پایایی مقیاس انتظارات پیامد که  دهدیمنشان ) 3(جدول  پایاییضرائب  يها شاخص

هاکـت و  قابل قبـول و کـافی برخـوردار اسـت و ضـرائب بدسـت آمـده بـا نتـایج پـژوهش           

  .قابل قیاس است ) 1992(همکاران 

، مـدل  آمـوزان  دانـش تحصـیلی   يهـا  جـان یهمه پرسشنا يهاعاملساختار  تأییدبه منظور 

پـیش فـرض   و بـه کـار رفـت   ) 5/8نسـخه   Lisrelبا استفاده از لیزرل (ي تأییدتحلیل عاملی 

اساسی محقق، آن است که هر عاملی با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتبـاط دارد  و محقـق در   

کـه نتـایج بدسـت    .داشته اسـت ي مدل قبل از انجام تحقیق، پیش فرض معینی هاعاملمورد تعداد 

ي الزم بـراي اجـراي   هـا مفروضـه قابـل ذکـر اسـت کـه     . گزارش شده است) 4(آمده در جدول 

.باشدیمها مفروضهي مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از رعایت این تأییدتحلیل عامل 

دانشجویان در  ضرائب آلفاي کرانباخ، میانگین و انحراف معیار مقیاس انتظارات پیامد .3جدول 

  )1992(نباخ پژوهش هاکت و همکاران وپژوهش حاضر وآلفاي کر

  هامقیاس
ضریب پایایی 

  )آلفاي کرونباخ(

  ضریب پایایی به نقل از

  )1992(هاکت و همکاران 
  میانگین

انحراف 

  معیار

  01/3  26/20  82/0  65/0  جهت دهی آینده

  89/1  37/7  68/0  74/0  رضایت شخصی

  05/2  03/8  71/0  66/0  انتظارات پیامد

  09/5  67/35  74/0  71/0  کل مقیاس

  

  نیکویی برازش مقیاس انتظارات پیامد  دانشجویان يها شاخصخالصه  .4جدول 

  خالصه نیکویی برازش

df  X2  اسیمق
  X2/ df  GFIAGFARMSEA  

433/1183/289/091/0061/0  انتظارات پیامد

مجـذور خـی   هبـرازش، آمـار   هآمـار  نیتر مهم
1(X2)  میـزان تفـاوت    هایـن آمـار  . اسـت

                                                                                                                  
1. Chi-Square
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شـاخص ریشـه خطـاي میـانگین     . ردیـ گیمـ ماتریس مشاهده شده و بـرآورد شـده را انـدازه    

مجذورات تقریبی
1(RMSEA)شاخص نیکویی برازش ،

2(GFI)  و شاخص تعدیل شده

نیکویی برازش
3(AGFA) مشـاهده شـده در    يها دادهانطباق الگو با  يها مالك، به عنوان

) 5(جـدول  . هاسـت  دادهبنابراین نتایج به دست آمده بیانگر بـرازش مناسـب   . شدرفته نظر گ

و کلیه بارهاي عاملی گـزارش شـده    دهدیمسازه را نشان  يریگ اندازهپارامترهاي  نیتر مهم

  . معنادار است) P<0.01(در سطح

يتأییدتحلیل عاملی  مقیاس انتظارات پیامد دانشجویان در یريگ اندازهپارامترهاي الگوي  .5جدول 

  سئوال  مقیاس

عاملیبار

غیراستاندارد

(b)

بار عاملی 

استانداردشده

خطاي معیار 

  برآوردشده
T  

مجذور 

همبستگی 

  چندگانه

  سؤاالت پرسشنامه

 یريگ جهت

  اینده

7  73/0  62/0  07/0  91/10  37/0  
 توانمیمگرفتن مدرك به این معنا است که 

.دست پیدا کنم ام ندهیآبه اهداف 

8  68/0  51/0  06/0  99/8  26/0  
خود را بشناسم،  يهاییتوانااگر عالقه و 

خواهم توانست این مدرك را کسب کنم

9  63/0  51/0  07/0  53/7  22/0  
کسب مدرك لیسانس، نیازهاي شخصی و 

.کندیمرا محقق  امیا حرفه

12  57/0  41/0  07/0  23/7  24/0  
 ،دهدیمکسب مدرك لیسانس، به من اجازه 

  .را توسعه دهم میهاییتواناتا عالیق و 

رضایت 

  شغلی

1  73/0  57/0  07/0  84/9  36/0  
تا  دهدیماخذ مدرك لیسانس به من اجازه 

.شغل پر درآمدي کسب کنم

2  61/0  54/0  06/0  59/9  29/0  
، دهدیماخذ مدرك لیسانس به من فرصت 

.تا شغل مناسبی در بازار کار بدست آورم

11  82/0  64/0  07/0  30/12  43/0  
اهداف  توانمیمباگرفتن مدرك لیسانس، .

.را برآورده سازم امیمال

انتظارات 

  شخصی

4  53/0  58/0  07/0  02/10  35/0  
اگر نتوانم این مدرك را بگیرم، خانواده و 

  .دوستانم را ناامید خواهم کرد

6  57/0  52/0  06/0  50/9  29/0  
اگر مدرکی به دست نیاورم شکست 

  .ام خورده

اعتماد 

  شخصی

10  72/0  66/0  06/0  88/12  46/0  
یا در درسی خوب  گیرم یموقتی نمره خوبی 

  .کنم یمتوانایی، احساس کنم یمعمل 

3  62/0  54/0  06/0  34/9  27/0  
اگر به سختی کار کنم، این مدرك را به 

.دست خواهم آورد

                                                                                                                  
1. Root mean Square Eror of Approximation
2. Goodness of fit Index
3. Adjusted Goodness of fit index
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ر عاملی اسـتاندارد شـده،   برخی پارامترها شامل بار عاملی غیراستاندارد، با) 5(جدول در 

ایـن  . چندگانـه گـزارش شـده اسـت     یهمبسـتگ و مجـذور   Tخطاي معیـار بـرآورد، ارزش   

یـا   اند شدهپارامترها اشاره به این موضوع دارد که آیا سؤاالت هر زیرمقیاس مناسب انتخاب 

در سـطح   هـا  سـؤال کـه کلیـه بارهـاي عـاملی      دهـد یمـ نشـان   Tدر این جدول ارزش  ؟خیر

(P<0.01)هماهنـگ بـا مـدل کـه در     دیـ آیمـ بـر   5همانگونه که از جدول . است داریمعن ،

گــزارش شــده اســت و مؤیــد برازنــدگی و مناســب بــودن مــدل اســت، پارامترهــاي    4جــدول 

مقـادیر پـارامتر اسـتاندارد شـده نشـان      . شـوند یمـ مناسب تشـخیص داده   ها سازهيریگ اندازه

کـه   دهـد یممختلف است و نشان  يهامقیاسریزدهندة قدرت بار عاملی هر سؤال بر عامل 

هـر چقـدر کـه ایـن بـار عـاملی       . کنـد یمهر سؤال چه میزان از واریانس زیرمقیاس را تبیین 

و در مجموع این بارهـاي عـاملی، واریـانس     کندیمباشد، واریانس بهتري را تبیین  تر بزرگ

اداري ایـن سـهم را نشـان    معنـ  2از  تـر  بـزرگ tمقـادیر  . دهنـد یمکل هر زیرمقیاس را نشان 

ایـن ضـرایب در   . اسـت  داریمعن(P<0.01)موارد گزارش شده در سطح  يهیکل. دهدیم

چندگانه معرف واریانس تبیین شـده   یهمبستگواقع معیار قدرت همبستگی خطی و مجذور 

پرسشنامه آمده و به تفکیک هر زیرمقیـاس مشـخص    يها سؤاليهیکلدر این جدول . است

ر مجموع، این نتایج مبین این موضوع است که پرسشنامه با توان نسبتاً باالیی از د. شده است

پارامترهـاي الزم را بـراي    يهیـ کلو  دیـ آیمـ رات پیامد دانشجویان بـر  اارزیابی انتظ يعهده

  .باشدیممناسب و خوب بودن یک ابزار دارا 

  يریگ جهینتبحث و 

ست که فرد را به عنوان یـک تصـمیم گیرنـده    انگیزشی ا-شناختی يانتظار پیامد یک مؤلفه

اگر رفتار خاصـی  «که زندیمر ذهن او رقم درا  سئوالو این  ردیگیمفعال و منطقی در نظر 

  »؟را انجام دهد چه اتفاقی براي او خواهد افتاد

شناختی اجتماعی بندورا، براي درك رفتار سالم ،حائز اهمیت و مفیـد اسـت چـرا     هینظر

فرایندهاي شناختی، که براي تغییر رفتار محوري : دینمایمرا با هم ترکیب  همؤلفکه این دو 
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اکثـر  .شـوند یمـ و تمایالت انگیزشی که عوامل قدرتمندي در تغییر رفتار، محسـوب   هستند

کـه بـر روي عوامـل درونـی      کننـد یمـ تحقیقات از الگوي شناختی اجتماعی بندورا استفاده 

انتظـار و ارزش تکلیـف،   گفت که  توانیمدر مجموع .داردتأکیدشناختی مثل انتظار پیامد 

  .کنندة عمده رفتار منجر به پیشرفت هستند ینیب شیپدو 

یبررسـ حاضـر، پـژوهش هـدف با توجه به اهمیت موضـوع انتظـارات پیامـد،   بنابراین 

لیـ تحلجینتا.بوده است یرانیايجامعهدر  پیامد انتظاراتاسیمقیسنج روانيهاویژگی

یاسـ یمقپرسشـنامه، نیـ اکـه دادنشـان یاصليهامؤلفه لیتحلاز روشاستفادهبایلعام

يهـا پـژوهش باعوامل استخراج شدهتشابه،یفرهنگنیبمطالعاتاز نظر. استيچندبعد

قابل مالحظهزدرصدینو،بیترتدرهموتعداددرهمتقریباً،)1992(هاکت و همکاران 

 نیـ امناسـب سـازه یـی رواانگریـ بشـده، اسـتخراج عوامـل لۀیوسـ به شدهنییتبانسیوار

قابل ذکر است که فقـط یـک عامـل در فرهنـگ ایرانـی بـه نـام اعتمـاد          .باشدیمپرسشنامه

شخصی به آن اضافه گردیده است و این امـر احتمـاالً بـه ایـن علـت اسـت کـه دانشـجویان         

توانـایی دارنـد یعنـی اینکـه     احسـاس دانـایی و    رنـد یگیمایرانی وقتی نمره خوبی در درسی 

 يهـا  جنبـه و از آنجـا کـه     کننـد یمـ ، تـالش  شـوند یمـ وقتی با یک تکلیف سخت روبه رو 

مختلف مؤلفه انتظار با فراشناخت فراگیران، استفاده از راهبردهـاي شـناختی و میـزان تـالش     

و ایـن   و به علت دانایی احسـاس توانـایی دارنـد    گرددیم؛ منجر به دانایی ها مرتبط است آن

  .امر یعنی اعتماد به نفس مثبت

 یدرونـ یهمسـان یبضـر روشبه منظور تعیـین مطلوبیـت شـاخص ضـریب پایـایی از     

کهداردقرار74/0تا  65/0ینبآنعواملویاسمقکليبرایاییپایبضرا. شداستفاده

  .ي دیگر نزدیک استهافرهنگمطالعات انجام شده در بهوباشد یمیمطلوبیبضرا

تحلیل عاملی ایـن ابـزار در سـایر کشـورها      تأییدي متعددي که براي هاپژوهشهمسو با 

ي بـراي ارزشـیابی روایـی سـازه     تأییـد انجام گرفته، در پژوهش حاضر، روش تحلیل عاملی 

  .در نمونه دانشجویان ایرانی بکار رفته است پیامد انتظاراتاسیمق

با ساختار عاملی معین شده، هماهنـگ   اه دادهمؤید این مطلب است که ) 4(نتایج جدول 
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و برازنـدگی مـدل عـاملی     کنـد یمـ است و روایی سازه، مطلوب و قابل اعتمادي را عرضـه  

 تـوان یمـ بـه سـخن دیگـر    . شـود یمـ تأیید) 1992(گزارش شده توسط هاکت و همکاران 

 يهـا  شـاخص بدست آمده در این پژوهش با مدل هماهنگ است و همه  يها دادهگفت که 

در . برخـوردار اسـت   هـا  دادهآورد شده حاکی از آن است که مـدل از بـرازش خـوبی بـا     بر

قسمت دیگر پژوهش برخی پارامترهاي دیگـر نظیـر بـار عـاملی اسـتاندارد شـده و مجـذور        

بـراي ارزیـابی اینکـه آیـا سـؤاالت پرسشـنامه مناسـب        ) 5جـدول  (چندگانـه   يهایهمبستگ

  .، محاسبه گردیداند شدهانتخاب 

مختلـف، میـزان قابـل     يهامقیاسریزکه تمام سؤاالت مقیاس در  دهدیمافته نشان این ی

قسـمتی از   توانـد یمـ و هـر سـؤال    دهنـد یمـ را نشـان   هـا مقیـاس ریزاز بار عاملی  يا مالحظه

اما یک نکته قابل توجه آن است که با توجه به . واریانس کل را در هر زیرمقیاس تبیین کند

سـؤاالت بـر    همه، همچنین، دهدیممعناداري این سهم را نشان  2از  تر بزرگtاینکه مقادیر 

  . باشندیمداریمعناز لحاظ آماري  بنابراین . را دارند 3/0از  بیشتر، بار عاملی هاعامل

هاکـت و   يهاپژوهشاین نتیجه را گرفت که همسو با نتایج  توانیمها افتهیبا توجه به این 

و پرسشـنامه بـا کمتـرین تغییـر و حـذف       انـد  شـده ب انتخـاب  سؤاالت مناسـ ) 1992(همکاران

فرهنگـی و نـژادي    يهـا  تفاوتبنابراین، . کندیماحتمالی برخی سؤاالت ساختار خود را حفظ 

، سبب نشده است که پیامـد انتظـارات در   کنندیمایرانی تجربه  فراگیرانو تجارب مختلفی که 

 تـوان یمـ در یـک اظهـارنظر کلـی    . زیـابی شـوند  انگلیسی زبان، متفـاوت ار  فراگیرانمقایسه با 

 نیـ امناسـب   یـی روااعتبـار و   بیضـرا ،یسـنج  روانيهـا ویژگـی گفت بـا توجـه بـه بررسـی     

ابـزار فـراهم    نیـ ابودن و سهولت اجرا، شـرایط اسـتفاده وسـیع محققـان را از      کوتاهپرسشنامه، 

مـورد سـنجش قـرار     یخـوب ه انتظارات پیامد دانشجویان را بـ  کهمقیاس  نیابنابراین، . آوردیم

 و تربیتـی  يهـا  تیـ موقعدر  توانـد یمـ مناسـبی دارد  و   یـی روااعتبار و  رانیا، در جامعه دهدیم

ی تربیتـی  شناسـ روانمتعددي در قلمـرو   يهاپژوهشنۀیزمپژوهشی مورد استفاده قرار گیرد و 

  . را فراهم آورد
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حافظۀ بر عملکرد  سئوال، سطح پردازش و بافت سئوالنوع  تأثیر

  1یاندانشجو

حسین زارع
2

  

محمدرضا سرمدي
3

  

یالله فرجمهران 
4

  

عثمان آچاك
5

  

  چکیده

پژوهش بر حافظه به منظور موفقیت فراگیران در بازیابی مطالب در هنگام آزمون، نتایج مفیدي در بر : زمینه

و نـوع   سـئوال ، سـطح پـردازش   سئوالسه عامل نوع  تأثیرر بررسی هدف پژوهش حاض :هدف. داشته است

در پـژوهش حاضـر کلیـه     جامعـۀ آمـاري  :روش.یان اسـت حافظۀ دانشـجو بر عملکرد  سئوالبافت مفهومی 

نفـر بـه صـورت تصـادفی      128تعـداد  . بـود  1390دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بوکان در ترم پاییز سال 

تفـاوت معنـی داري از نظـر    . نفري منتسـب شـدند   16انتخاب شده و به هشت گروه  به عنوان نمونه يا خوشه

طرح تحقیق آزمایشی با سه عامل و هر کدام در دو . آزمون حافظه وکسلر در بین هشت گروه وجود نداشت

ابزار تحقیق استفاده از هشت آزمون محقق سـاخته بـود کـه از متنـی آموزشـی در مـورد فیزیـک        . سطح بود

 تأییـد بـه   هـا آزمـون روایی و پایـایی مـتن و   . استخراج شد) به جهت ناآشنا بودن براي دانشجویان(یکوانتوم

ولـی  )  =P&567/5f>05/0(بـود  داریمعنـ نتایج نشان داد که اثر عامـل سـطح پـردازش     :ها افتهی. رسید

 داریمعنـ بـه تنهـایی   ) =05/0P>&191/1f(و نـوع بافـت  )  =05/0P>&105/0f(سـئوال نـوع   يهاعامل

و اثر تعـاملی نـوع بافـت و    )  =P&635/4f>05/0(و بافت مفهومی سئوالهمچنین اثر تعاملی نوع . نبودند

نتیجـه ایـن کـه بهتـر اسـت       :يریگ جهینتبحث و . بود داریمعن)  =P&362/7f>01/0(سطح پردازش 

ت بافـت  سـئواال یـادآوري از   تسئواالت بافت مفهومی درونی و براي سئواالبازشناسی از  يهاآزمونبراي 

  .مفهومی بیرونی استفاده کرد ولی سطح پردازش در هر صورت عمقی باشد بهتر است

  .سئوالحافظه، سطح پردازش، بافت مفهومی، نوع :گان کلیديواژ

                                                                                                                  
این مقاله از رساله دکتري در رشته برنامه ریزي آموزش از دور دانشگاه پیام نور با عنوان بررسی تاثیرات نوع سئوال، . 1

  . ج شده استسطح پردازش و بافت سئوال بر عملکرد حافظۀ دانشجویان استخرا

دانشیار دانشگاه پیام نور. 2

  دانشیار دانشگاه پیام نور. 3

  دانشیار دانشگاه پیام نور. 4

Email: achak@phd. pnu. ac. ir  )نویسنده مسئول(دانشجوي دکتري دانشگاه پیام نور. 5
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مقدمه

بر اساس اصل رمزگردانی اختصاصی تالوینگ
1

موقعیـت   يهـا  نشـانه در صورتی که ) 1975(

ــا  ــاالتر اســت  مو يهــا نشــانهآزمــون ب ــادگیري یکســان باشــند، عملکــرد حافظــه ب . قعیــت ی

رویدیگر و همکاراناز جمله(بعدي  يهاپژوهش
2

نیز این ) 1382؛ پژهان و ایروانی، 1992، 

به منظور گسترش این اصل، رویـدیگر و مکـدرموت  . اند کردهتأییدنکته را 
3

نظریـه  ) 1993(

، بر نوع فراینـد  ها نشانهبر  تأکیدن به جاي پردازش مناسب با انتقال را مطرح نمودند که در آ

مطـابق  . شـود یمـ تأکیـد رمزگردانی در هنگام یادگیري و نوع رمزگردانی در هنگام آزمون 

موجـود در موقعیـت آزمـون را، بـه همـان       يها سرنخهایآزمودناین نظریه، در صورتی که 

لکرد حافظـه بهتـري   کرده بودند، عم پردازشصورتی پردازش کنند که در هنگام یادگیري 

مولیگان و پیکلسـیمر . خواهند داشت
4

خاصـیت سـرنخ بـودن مطالـب را در حافظـه      ) 2012(

نظریه پردازش انتقال مناسـب جدیـداً مـورد    . دانندیمبازشناسی دلیل پردازش انتقال مناسب 

انتقاد قرارگرفته و تحقیق مانی، دورانـت و فلوسـیا  
5

. آن را بـه چـالش کشـیده اسـت    ) 2012(

در پژوهش خود دریافتند که بازیابی اطالعاتی که به صورت  بی معنـی و نـامرتبط بـه     ها آن

هم پردازش شده بودند، تحت شرایطی بهتر از بازیابی اطالعاتی است که بـه صـورت معنـی    

  .دار و موزون یادگیري شدند

: شودیمدر نظریه پردازش مناسب با انتقال، به طور کلی دو نوع پردازش شناختی فرض 

کـه پردازشـی سـطحی اسـت و بیشـتر بـا        هـا  دادهاول پردازش مشـتق از ادراك یـا مشـتق از    

و دوم پـردازش مشـتق از مفهـوم کـه بـا       داردظاهري محرك سروکار  يهاویژگیپردازش 

بـا نـوع    حافظـه يهـا آزموندر ارتباط است، لذا  ها محركتحلیل اطالعات معنایی و عمقی 

گانمولی(پردازش ذهنی در ارتباط است
6

 ،2003.(  

                                                                                                                  
1. Tolwing
2. Roediger et. al
3. Roediger & McDermott
4. Mulligan & Picklesimer
5. Mani & Durrant & Floccia
6. Mulligan
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نظریــه ســطوح پــردازش کریــک و الکهــارت
1

پژهــان و (و نیــز تحقیقــات متعــدد ) 1972(

تیبــون، وکیــل،  ؛1386؛ زارع و همکــاران، 1385مهــدویان و کرمــی نــوري، ؛1382ایروانــی، 

گلدستاین و لوي
2

. انـد  دادهنشـان   تـر یعمقيها پردازشعملکرد بهتر حافظه را در اثر ) 2012، 

ــوري، / 1975(و تالوینــگ از طرفــی کریــک ــوري، 1383نقــل از کرمــی ن ) 1390؛ کرمــی ن

، اهمیـت بیشـتري   گردنـد یمـ مشاهده کردند که نوع عملیات شناختی که روي مطالب اعمـال  

مثل یادگیري ارادي، میزان تالش، پیچیدگی تکلیف، مقـدار زمـان و میـزان     ییرهایمتغدارد تا 

کویچاز طرف دیگر رومرو و موس. تکرار و تمرین
3

در بررسی روابـط متقابـل حافظـه    ) 2012(

بـر سـاخت    توانـد یمـ نیـز   بلندمـدت و سطح پردازش، معتقدند که اشکال درحافظـه   بلندمدت

  .مطالب باشد تریعمقمنتهی شده و خود عاملی در ناتوانی در پردازش  ها دهیپدوقایع و 

تکاکه مبتنی بر پژوهش تالوینگ و سو) 1974(بر اساس دیدگاه تالوینگ
4

بود، ) 1971(

که در آن اطالعات » رد«یکی فراموشی وابسته به . دو دلیل عمده براي فراموشی وجود دارد

یـا بافـت   » نشـانه «و دیگري فراموشی وابسته بـه   شوندینمدر طوالنی مدت در حافظه ذخیره 

در ترکیب فراموشـی  . باشدینمکه در آن اطالعات در حافظه موجود است ولی در دسترس 

سته به نشانه با اصل رمزگردانی اختصاصی، وایزمنواب
5
نشـان دادنـد کـه    ) 1976(و تالوینگ 

که مـورد مطالعـه قـرار    ) درونی یا بیرونی(موضوعی که باید یادآوري شود، با توجه به بافتی

کـه   شـوند یمو منحصر به فردي از آن، باعث  رینظیبو ردهاي  گرددیمگرفته رمزگردانی 

  . نیز با مطالب مورد یادگیري وحدت یابندبافت مورد یادگیري 

دارند معتقدند کـه منظـور از بافـت     تأکیدات بافت در حافظه تأثیرکه بر  ییهاپژوهشاکثر 

باشـد و تحقیقـات متعـددي    ... درونی همان خُلق است که ممکن است عادي، افسرده، شـاد و  

راتکـوف و بالنـی  (از  تـوان یمنیز در این زمینه صورت پذیرفته که به عنوان مثال 
6

؛ ون 1991، 

                                                                                                                  
1. Craik & Lochart
2. Tibon & Vakil Eli & Goldstein & Levy
3. Romero & Moscovitch
4. Psotka
5. Wiseman
6. Rotkof & Belani
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ــتوك ــاران 2012 1دن س ــاران،   1387، زارع و همك ــور و همك ــعدي پ ــرتي و 1387؛ س ؛ نص
همچنـين منظـور از بافـت بيرونـي را محـيط      . نام برد) 1389؛ زارع و همكاران1389همكاران، 

لبي را خواستند كه مطا ها يآزمودناز ) 1975( و بدلي 2، چنانچه گادندانند يممادي و فيزيكي 
در دو محيط جداگانه يعني در زير آب و در روي زمين رمزگرداني و سپس بازيـابي نماينـد و   

  .تصاوير را در بافت تصويري قديمي و نو آزمون كردند)2008( 3لوي و همكاران
گفـت زمـاني بازيـابي بـه      تـوان  يمـ در باز نويسي اصل رمزگرداني اختصاصي تالوينگ 

كه بين بافت زمان رمزگرداني و بافت زمان بازيابي هماهنگي  رديگ يمبهترين صورت انجام 
. شـود  يمـ وجود داشته باشد و هرگونه ناهماهنگي در اين رابطه باعث نقص عملكرد حافظه 

و تغييـر در  ) خُلـق ( 4باعث ناهماهنگي شـود، تغييـر در بافـت درونـي     تواند يماز عواملي كه 
بـافتي، بازيـابي را دچـار     يهـا  نشـانه ين رفـتن  است كه با از ب) محيط فيزيكي( 5بافت بيروني

بافت را بـه بافـت مفهـومي مطالـب مـورد      ) 1982(براي رفع اين نقيصه بدلي. كند يممشكل 
مثالً توت فرنگي براي ترافيـك بافـت بيرونـي و بـراي مربـا بافـت       (يادگيري نيز سرايت داد

فت دروني در نظر گرفته بر اين اساس در صورتي كه بافت معنايي به عنوان با). دروني است
كـه در اثـر   ) محيطـي (و بيرونـي ) خُلقـي (تغيير بافت دروني يها تيمحدوداز  توان يمشود، 

براي تـداوم   يتر باثبات يها سرنخ، رهايي يافته و به شوند يممرور زمان و تغيير مكان ايجاد 
كه  هدد يمنشان )2012( 6نتايج تحقيقات تالمي و مك گري. ديرسحفظ مطالب در حافظه 

استاندارد يا خود ساخته، بـا توجـه    يها يبنددر قالب طبقه  ها آنتمايز مفاهيم و سازماندهي 
 . به مشخص كردن بافت معنايي آن مفاهيم، شواهدي براي بهبود بازيابي در بر دارد

بازشناسـي و يـادآوري،    سـئوال در مواجهه با دو نوع كلي حافظـه و بـه تبـع آن دو نـوع     
در حـالي كـه    دانـد  يمـ وري را متـاثر از هـر دو بافـت بيرونـي و درونـي      يـادآ ) 1982(بدلي

                                                                                                                   
1. Van den Stock & de Gelder 
2. Gudden 
3. Levy et al 
4. internal context 
5. external context 
6. Talmi & McGarry 
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ت سـئواال كـه بـراي    دهـد  يمـ اين نكته نشان . داند يمبازشناسي را تنها متاثر از بافت دروني 
 اول اين كه در مرحله طراحي و تدوين منابع درسي،. بازشناسي رعايت دو نكته، الزم است
ي محتوا را درنظـر داشـت و دوم ايـن كـه در مرحلـه      الزم است بافت منسجم و نقشه مفهوم

آزمون نيز مطالبي را مورد آزمون قرار داد كه از بافت درونيِ مفهومي در حوزه علمي مورد 
نظر در كتاب آمده است و از بافـت مفهـومي بيرونـي نظيـر حـوادث كمتـر مـرتبط، اسـامي         

و مستقيماً به بافـت درونـيِ    اماكن و يا ساير مطالبي كه حوادث زماني و مكاني خاصي بوده
  . شود سئوالمفهوميِ مطلب درسي مرتبط نيست نبايد 

كـه در   ييهـا  سـرنخ ت آزمـون و  سـئواال در پژوهش حاضر فرض بر اين است كه نـوع  
ي سـاز  فعـال بر بازيابي اطالعات اثر گذاشـته و منبعـي بـراي     تواند يمها وجود دارد،  سئوال

نشــان  )2012( 1ور و انســورترپــژوهش بــ. باشــد بلندمــدتاطالعــات اندوختــه در حافظــه 
وجـود دارد كـه ايـن     بلندمـدت فردي زيـادي در بازيـابي از حافظـه     يها تفاوتكه  دهد يم

 تـر  نييپـا بـه عبـارتي يادگيرنـدگان بـا توانـايي      . نيست تر موفقبه نفع يادگيرندگان  ها تفاوت
شـايد در  . اثر آزمون هسـتند  تأثيربه مقدار بيشتري تحت  تر يمعمولحافظه و توان هوش بهر 

را  ييها سرنختبيين اين امر بتوان گفت كه آزمون گرها در برخي موارد به كميت و كيفيت 
و بـا توجـه بـه ايـن كـه       انـد  دادهت آزمون بايد گنجانده شود اهميت كمتـري  سئواالكه در 
 تـر  موفـق از بافت اصلي محتواي موردنظر نبوده اسـت، دانـش تخصصـي فراگيـران      ها سرنخ

  .نكرده است ها آنبه  سئوالكمكي در پاسخ دادن به 
بـه عنـوان    سـئوال در بافت ويـژه آن   سئوالبر اهميت پردازش ) 2011(2هانت و راوسون

 3بـراون و بانــدر . دارنـد  تأكيـد مكملـي بـراي بهبـود پـردازش سـازماندهي شـده در حافظـه        
. دارنـد  تأكيـد ب از حافظـه  نوع آزمون حافظه بـر كيفيـت بازيـابي مطالـ     تأثيرنيز بر )2011(

ت مصاحبه پس از وقوع يـك رويـداد را بـر بازيـابي اطالعـات      سئواالمحققان حافظه نقش 
پرسـيدن از يـك واقعـه، و ترتيـب      سـئوال به عبارتي نوع . دانند يمدار  نادرست كامال جهت

                                                                                                                   
1. Brewer & Unsworth 
2. Hunt &Rawson 
3. Brown & Bodner 
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زا، زاراگـو (  دارد تـأثير ت به شدت بر ميزان بازيابي اطالعات نادرسـت از آن واقعـه   سئواال
 .)2012 ،2؛ چان، ويلفرد و هاگس2011 1ميشل، پيمنت و دريودال

، هـا  آنفراوان در زمينه حافظه و نتايج و نظريـات مفيـد حاصـل از     يها پژوهشبا وجود 
در رويكرد حافظه روزمره تاكنون مورد  سئوالتعامل بافت مفهومي با سطح پردازش و نوع 

ــرار   ــژوهش ق ــهپ ــت نگرفت ــر ب  . اس ــژوهش حاض ــدف پ ــي ه ــأثيرررس ــوع    ت ــل ن ــه عام س
ونـوع بافـت   ) عمقـي / پردازش سـطحي (سئوال، سطح پردازش )بازشناسي/ يادآوري(سئوال

  . يان استحافظة دانشجو، و نيز تعامل اين عوامل با هم بر عملكرد )بيروني/ دروني(مفهومي

  روش 
در پژوهش حاضر از طرح تحقيق آزمايشي با سـه عامـل و هـر كـدام در دو سـطح و بـراي       

  . تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از تحليل واريانس عاملي با سه عامل استفاده شد
بودند كه مركز بوكان  نور اميپدر پژوهش حاضر كليه دانشجويان دانشگاه  جامعة آماري
با هماهنگي بخـش آمـوزش دانشـگاه، از    . به تحصيل اشتغال داشتند 1390در ترم پاييز سال 

 128تعداد  يا خوشه تصادفيند، به صورت شتحضوري دا كالسد كه موجو يها رشتهميان 
تحليل واريـانس  . نفري تقسيم شدند 16نفر از چهار رشته، انتخاب و به هشت گروه مساوي 

اليني وكسلر قبل از انجام آزمايش، نشان داد كه تفاوت معني داري بين ايـن  بآزمون حافظه 
   ). =05/0P>& 393/1f( وجود ندارد ها گروه

ابزار اصلي تحقيق استفاده از هشت آزمون محقق سـاخته بـراي هشـت گـروه آزمـودني      
مـتن پيشـنهادي، بـا رعايـت بـي طرفـيِ        براي اين كار يك متن آموزشي از ميان چند. است

) فيزيك كوانتومي( خُلقي و تا حدامكان از مطالبي كه سابقه ذهني براي دانشجويان نداشت
دانشجويان كه جزو نمونه اصلي تحقيـق نبودنـد،    بر تعدادي ازانتخاب و با اجراي آزمايشي 

محتواي تدارك ديده شده، اطالعاتي عمـومي در مـورد   . از نو بودن آن اطمينان حاصل شد
دقيقه مطالعـه شـود و نيـازي بـه      30نظريه كوانتوم بود كه اين قابليت را داشت كه در مدت 

                                                                                                                   
1. Zaragoza & Mitchell & Payment & Drivdahl  
2. Chan & Wilford & Hughes 
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تهيـه شـده بـا رعايـت رسـم الخـط        همچنين مـتن . دانش تخصصي در زمينه فيزيك نداشت
  .فارسي فرهنگستان ادب فارسي ويراش اماليي و نگارشي شد

بهرامـي،  (معمـول اسـت    يسـنج  رواناز محتوايي كه به اين ترتيب آماده شـد، چنانچـه در   
ابتدا جدول دوبعدي آزمون تهيه شده و سپس براي هـر جملـه از محتـوا    ) 1371 ،؛ سيف1377

سعي بر اين بود كـه  . تي تدوين شدسئواال، ها گروهداشت، به تناسب  سئوالكه قابليت طراحي 
ت، محـل  سـئواال محتواي آموزشي و شرايط فيزيكي و رواني محل برگـزاري آزمـون، طـول    

هـا   سـئوال و همچنين دشواري  يا نهيچهارگزت سئواالدر  ها نهيگزقرارگيري پاسخ و شباهت 
بـا ايجـاد اصـالحاتي در    . گروه يكسان باشـند ت در بردارند، براي هشت سئواالو محتوايي كه 

/ شـادي  (هيجـاني   _روانـي   يهـا  جنبـه ت آزمون، سعي شد سئواالمحتواي آموزشي و نيز در 
  :به شرح زير است ها گروهت آزمون براي سئواالتركيب . به حداقل برسد...) افسردگي و 

 پردازش عمقي ـ درون موضوعي ـ گروه يادآوري. 1
 پردازش سطحي ـ درون موضوعي ـ گروه يادآوري. 2
 پردازش عمقي  ـبرون موضوعي  ـ گروه يادآوري. 3
 پردازش سطحي  ـ برون موضوعي ـ گروه يادآوري. 4
 پردازش عمقي  ـ درون موضوعي ـ گروه بازشناسي. 5
 پردازش سطحي  ـ درون موضوعيـ  گروه بازشناسي. 6
 پردازش عمقي  ـبرون موضوعي  ـ گروه بازشناسي. 7

 پردازش سطحي  ـ يموضوع برون ـ گروه بازشناسي. 8
  

ي كامل سئوال) پردازش عمقي -بافت دروني -يادآوري(به عنوان مثال، براي گروه اول 
كردني اسـتخراج شـد كـه نيازمنـد نوشـتن پاسـخ توسـط آزمـودني در محـل مناسـب بـود            

بافـت  ( اشـت به طوري كه بخشـي از مفـاهيم اصـلي نظريـه كوانتـوم را در بـر د      ) يادآوري(
ظـاهري يـك    يها ويژگيو نيازمند توجه به معنا و مفهوم مورد نظر بود نه ) مفهومي دروني

 ). پردازش عمقي( شكل يا يك موضوع خاص
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علمي رشته فيزيك،  يها هينظرت آزمون از نظر مفاهيم و سئواالمحتواي آموزشي و نيز 
آزمـون در اجـراي    1ييشـاخص پايـا  . درضمن مشورت با اساتيد فيزيك، اعتباربخشـي شـد  

ت سـئواال محتـوايي   2روايي. محاسبه شد 70/0نفر از دانشجويان، برابر  30آزمايشي بر روي 
استخراج شـده بـا اسـتفاده از جـدول دوبعـدي و روايـي صـوريِ محتـواي آموزشـي و نيـز           

  .شد تأييد، با نظر اساتيد فيزيك ها آزمونت سئواال
، بر اسـاس تحقيقـات سـعدي پـور و     ها واژهجاي استدالل محققان براي انتخاب متون به 

از سناريوهاي مناسب استفاده شود،  ها واژهبه جاي  اند كردهبود كه پيشنهاد )1387(همكاران
بـه زبـان طبيعـي و     هـا  واژهرا در مقايسـه بـا    هـا  جمله)1385(همچنين موسوي و كرمي نوري

  . دانند يم تر كينزدروزمره 
بـه عنـوان ابـزار همتاسـازي بكـار رفتـه اسـت، حافظـه          آزمون حافظه باليني وكسـلر كـه  

آگـاهي بـه زمـان و     -معلومـات عمـومي و اطالعـات شخصـي    (بزرگساالن را از هفت جنبه
) ترسـيم تصـاوير و تـداعي كلمـات     -حافظه اعـداد  -حافظه شنيداري -كنترل ذهني -مكان

.  شود يممحاسبه نمره آزمون از مجموع نمرات اين هفت جنبه .  مورد بررسي قرارداده است
محاسبه  98/0تا  آزمونرسيده و پايايي اين  تأييدروايي افتراقي آزمون حافظه وكسلر قبالً به 

  ).1381، ، عاطف وحيد و عشايرياورنگي( شده است

  ها افتهي
بـر   سـئوال و سـطح پـردازش    سـئوال ، بافـت مفهـومي   سـئوال در پژوهش حاضر اثرات نوع 

مـورد بررسـي قـرار گرفـت و بـراي ايـن كـار از طـرح          عملكرد حافظه روزمره دانشـجويان 
گرفت و در هـر  در نتيجه هشت گروه آزمايشي شكل . استفاده شد 2×2×2آزمايشي عاملي 

ــه  16گــروه  ــه صــورت كــامال تصــادفي قــرار گرفــت نفــر نمون ــدا  هــا دادهدر تحليــل . ب ابت
  . توصيفي در هشت گروه مطابق جدول شماره يك محاسبه شد يها شاخص

                                                                                                                   
1. reliability 
2. validity 
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  ، نوع بافت و سطح پردازش سئوالتوصيفي حافظه بر حسب نوع  يها شاخص .1 جدول
  يادآوري  بازشناسي  سئوالنوع 

  دروني  بيروني  دروني  بيروني  بافت مفهومي
 سطحي  عميق  سطحي  عميق  سطحي  عميق سطحي  عميق  سطح پردازش

  12/3  50/4  56/5  50/5  12/3  12/7  71/4  40/4  ميانگين
  40/3  50/3  44/3  38/3  39/2  27/2  25/2  95/2  انحراف معيار
  16  16  16  16  16  16  16  16  تعداد نمونه

كه كمترين ميانگين نمره حافظـه مربـوط بـه دو گـروه      دهد يمجدول شماره يك نشان 
و بيشترين ميانگين مربـوط بـه    باشد يمبازشناسي دروني سطحي و يادآوري دروني سطحي 

) سـطحي و عميـق  (ميانگين يـادآوري در بافـت بيرونـي   . روني عميق استگروه بازشناسي د
است و بازشناسي دروني عميق ) عميق و سطحي(باالتر از ميانگين يادآوري در بافت دروني

  .نتايج تحليل واريانس را در بر دارد 2جدول شماره . است ها گروهبيشتر از نمره كليه 
  ، نوع بافت و سطح پردازش  سئوالاريانس نمرات حافظه بر حسب نوع تحليل و: 2جدول 

 معني داري f ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  منبع
  746/0 105/0  945/0 1 945/0  سئوالنوع 

  277/0 191/1  695/10 1 695/10 بافت مفهومي
  020/0* 567/5  50 1 50 سطح پردازش

  033/0* 635/4  633/41 1 633/41 بافت مفهومي× سئوالنوع 
  265/0 256/1  281/11 1 281/11 پردازش×سئوالنوع 

  008/0** 362/7  125/66 1 125/66 پردازش×نوع بافت مفهومي
  177/0 841/1  531/16 1 531/16 بافت×پردازش×سئوالنوع 
      982/8 120 781/1077  خطا
       127 838/1274  جمع

  01/0ني داري در سطح مع**     05/0معني داري در سطح *

، نـوع بافـت و سـطح پـردازش بـر عملكـرد       سـئوال نوع  يها عاملنتايج تحليل واريانس 
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 &P  >05/0(بـود  دار يمعنـ كـه اثـر سـطح پـردازش بـر عملكـرد حافظـه         دادحافظه، نشان 
567/5f=  ( سئوالنوع  يها عاملولي اثر)05/0 P>& 105/0f=  (  و نوع بافت بر عملكـرد

بيشـتر نشـان داد كـه     يهـا  يبررس. نبودند دار يمعنبه تنهايي ) =P>& 191/1f 05/0(حافظه
ت داراي سطح پردازش عميق بهتـر  سئواالنمره عملكرد حافظه در بافت مفهومي دروني در 

  . ت داراي سطح پردازش سطحي استسئواالاز 
بـه  ). =P& 635/4f  >05/0(بـود  دار يمعنـ و نـوع بافـت مفهـومي     سـئوال اثر تعاملي نوع 

كه از بافـت مفهـومي درونـي     شوند يمت بازشناسي هنگامي به نمره باالتر منجر سئواالعبارتي 
كـه از بافـت مفهـومي     شـوند  يمـ ت يادآوري در صورتي به نمـره بـاالتر منجـر    سئواالباشند و 

 >01/0(است دار يمعنهمچنين اثر تعاملي نوع بافت و سطح پردازش . بيروني طرح شده باشند
 P& 362/7f= ( ت داراي بافت مفهومي دروني در صورتي منجـر بـه عملكـرد    سئواال، يعني

نمودار شماره يـك اثـر تعـاملي    . باشد تر قيعمت سئواالكه سطح پردازش  اند شدهبهتر حافظه 
ت بازشناسـي و نمـودار شـماره دو اثـرات تعـاملي      سئواالسطح پردازش و بافت مفهومي را در 
  .دهد يمت يادآوري نشان ئواالسسطح پردازش و بافت مفهومي را در 

 
  ت بازشناسيسئواالاثر تعاملي سطح پردازش و بافت مفهومي را در : 1نمودار 


