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 .1مقدمه
حافظه فعال 6یک قسمت از سیستم حافظه فعال انسان است که از شناخت کمک می گیرد تا اطلاعات را بهه
صورت موقت و در یک حالت فعال نگه دارد تا بعداً روی آنها عملیات دیگری انجام دهد ،یک فضای کار برای
محاسبات ذهنی فراهم می کند و در نقش ایستگاه بهین راه بهرای حافضهه بلندمهدت اسهت (گهراف و اهتها،
 .)2662به عبارت دیگر حا فظه فعال یک سیستم شناختی و مسئول دخیره سازی موقتی و پردازش اطلاعات
تعریف می شود (هولمز و همكاران .)2663 ،می توان ادعا کرد که مهمترین عامل در درک زبهان گفتهاری و
نوشتاری حافظه فعال است ،زیرا ما را قادر می سازد تا واژه ها را تشخی ص دهیم ،معنای اطلاعهات دیهداری و
شنیداری را که دریافت (کاسلی و کنیگ .)6335 ،کنده هستند را بشناسیم .با توجه به یافته ههای پژوهشهی
مبنی بر انعطاف پایری حافظه ی فعال و قابلیت ارتقاء و بهبود عملكرد آن (کلینبرگ ،فرسبرگ و ستربرگ،
 2662؛ تورل و همكاران .)2661 ،برنامه های متعدد و متنوعی در زمینه ی ارتقای مهارت ههای شهناختی از
جمله حافظه ی فعال در قالب های گوناگون طراحی شده است .از جمله شهعر درمهانی کهه یهک روش هنهر
درمانی خلاقنه است که شعر با دیگر اشكال متون برانگیزاننده را برای دستیابی به اهداف درمانی رشد فردی
به کار می رود (مازا.)2669،
پژوهشهای انجام شده نشان می دهند حافظة فعال نقش کلیدی در فعالیهتههای یهادگیری دانش آمهوزان
در طول سال های مدرسه به عهده دارد و این حمایت تا بزرگسالی نیز ادامه می یابد .حافظة فعال از این نظر
اهمیت دارد که در عین ذخیره کردن اطلاعات ،عمل دسهتكاری را نیهز روی این اطلاعهات انجهام م یدههد و
این موجب ایجاد مهارت های پیچیده و دانهش خواههد شهد .حافظة فعال با وجهود داشهتن یههک ظرفیههت
یها گنجهایش محهدود ،ههم وظیفهه ی ذخیهره سهازی اطلاعات و هم وظیفهه ی پهردازش اطلاعههات را بههه
عههده دارد (گترکهول و همكهاران.)2661 ،
شعر درمانی 2یک روش هنر درمانی خلاقانه است که شهعر یها دیگهر اشهكال م تهون برانگیزاننهده را بهرای
دستیابی به اهداف درمانی و رشد فردی به کار می گیر د (فرجی ،فلاحی خشكناب و خانكه)6936 ،
باکر ،ویگرام و استوت ( ) 2661نشان دادند که ساخت شعر بصورت مكرر باعث تجربه سهلطه ،اعتمهاد بهه
نفس بالا ،بالابردن عزت نفس ،انتخاب و تصمیم گیری و توسعه خویشتن ،به دست آوردن بیهنش یها روشهن
کردن افكار و احساسات شده است.
مطالعات و پژوهش های کمی در مورد شعر درمانی صور ت گرفته است و در مورد تاثیر شهعر درمهانی بهر
حافظه فعال هیچ پژوهشی صورت نگرفته است لاا پژوهش حاضر بها ههدف بررسهی تهاثیر شهعر درمهانی بهر
عملكرد حافظه فعال دانش آموزان صورت گرفته است (گلدن)2666،
 .2پیشینه تحقیق
امروزه ،شعردرمانی  poetry therapyیكی از شاخههای هنر معناگرا شمرده میشهود .قهدمت ایهن رشهته ،بهه
بلندای اولین سرودهها و آهنگهای قبیلههای بدوی در کنار آتش است .شعر درمهانی از تكنیكههای هنهر درمهانی
خلاق است که از قدیم و حتی قبل از تاریخ خط در شكل اوراد و اذکار و دعا برای شفا و درمان استفاده می شد .و
امروزه ابزاری برای بیان و بینش است .اثر شعر بر ذهن کودکان تاثیر مستقیم دارد .مغز مرکز خاطرات ،احساسهات
و هیجانات ما است و هر آسیبی که در آنها ایجاد شود زندگی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .دقیقا قبل از هر عضهو
دیگری که باید از آن مراقبت کرد احتیاج به نگهداری دارد همانطور که انسان از دندانهایش با مسهواک زدن و نهخ
1- Working memory
2- Poetry Therapy
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دندان کشیدن مراقبت میکند از مغز خود هم باید با روشهایی مثل جدول حل کردن ،حفظ شعر حتهی دو بیهت
در طول روز ،و یا هر کاری که بتواند به نیرومندسازی ذهن کمک کند ،استفاده کند .در گاشته افراد اکثر شهماره
تلفنهای اطرافیان خود را حفظ بودند و بدون مراجعه به دفترچهه تلفهن از آنهها اسهتفاده میکننهد در حهالی کهه
امروزه همه افراد ،اگر بخواهند با شخصی تماس بگیرند بلافاصهله بهه وسهیله دفترچهه تلفهن شخصهی خهود آن را
دریافت میکند .به منظور سنجش حافظة فعال آزمودنی ها از آزمون ظرفیت حافظه ی فعههال اسهتفاده شهد.
این آزمون شامل  22جمله است که در شهش بخهش ،از بخهش دو جمله ای تا هفت جمله ای دسته بنهدی
شده و به دو صورت ،انفرادی و جمعی قابهل اجراسهت .در این پژوهش ،از روش اجرای جمعی استفاده شهد.
بهدین ترتیهب کهه ،جمهلات آزمهون در یههک صهفحه نوشهته شهده و در اختیهار آزمهونگر قهرار مهی گیهرد.
همچنین ،پاسخنامة آزمهون نیهز در یهک صفحه تنظیم و به هر آزمودنی یهک پاسهخنامه داده مهی شهود .از
آزمودنیها خواسته میشود تا بهه جملاتی که توسط آزمونگر با صدای بلند خوانده می شهود ،بهه دقهت گهوش
داده ،سهپس دو کهار ذهنی را انجام دهند( .الف) تشخیص دهند آیا هر جمله از نظهر معنهایی درسهت اسهت
یها خیهر؟ (ب) آخرین کلمة هر جمله را به خاطربسپارند .ویژگی اصلی این آزمون ،سنجش همزمان دو مؤلفة
حافظة فعال ،یعنی پردازش و اندوزش در ضمن انجام یک فعالیت ذهنی است .ضهریب پایهایی ایهن آزمههون
توسهط اسههدزاده ( ، 6/11 )6911مجتبهی زاده ( ، 6/12 )6915قربهانعلی زاده ( 6/19 )6915گهزارش شهده
است .همچنین ضریب همبستگی آزمون ظرفیت حافظه ی فعال با آزمون اسهتعداد تحصهیلی کلهامی ،6/53
آزمون سؤال های واقعی 6/22و آزمون سؤالهای ضهمایر اشهاره  6/36 ،گهزارش شهده اسهت.
 .2روش پژوهش
همانطور که در طرح زیر آمده است ،پژوهش حاضر از نظهر روش جهزء پهژوهشههای آزمایشی با طرح پهیش
آزمون -پس آزمون و دارای گروه آزمایش و گروه کنترل می باشد.
جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان دانش آموزان دختهر مقطهع متوسهطه دوم شههر
سرابله در سال تحصیلی 6935-31است.
گروه نمونه  92نفر بودند که به طورتصادفی دردو گروه آزمایشی  61نفر و کنترل  61نفر جهای گرفتنهد
 .بهرای گهروه آزمایش ،برنامه شعردرمانی گروهی طراحی و طی  1جلسه  16دقیقه ای به مدت  1هفته اجرا
گردید .جلسه اول خوش آمدگویی ،معرفی و ا رائه یک شعر و پاسخ به آن توسهط بهه دانهش آمهوزان و دادن
تكلیف خواندن شعر برای جلسات بعد انجام و در جلسات بعدی ،خواندن تكلیهف شهعر جلسهات قبهل ،ارائهه
شعرهای جدید و انجام شعر خوانی گروهی ،ارائه یک شعر ناتمام و تكمیهل آن توسهط گهروه بهرای جلسهات
آینده و نیز مشاعره گروهی ب ود .در جلسه آخر پرسشنامه حافظه فعال به منظور پس آزمون در گروه دو گروه
تكمیل گردید .و به گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نكرد.
 .3یافته ها
در جدول  6میانگین و انحراف استاندارد در نمره های پیش آزمون ،پس آزمون مولفه ههای ظرفیهت حافظهه
فعال ارائه شده است .میانگین نمره های مولفه های پردازش و اندوزش گروه آزمایش در پس آزمهون تغییهر
چشمگیری کرد در حالی که در گروه کنترل ،تغییر محسوسی نداشت.
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جدول  : 6میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون ،پس آزمون حافظه فعال در آزمودنی ها دو گروه
کنترل

گروه ها

آزمایش

آزمون ها

پیش آزمون

پس آزمون

شاخص

انحهههههراف
میانگین
استاندارد

پیش آزمون

میانگین

انحهههراف
استاندارد

میانگین

پس آزمون
انحهههراف
انحهههراف
میانگین
استاندارد
استاندارد

پردازش

62/69

2/16

62/92

9/11

66/12

6/21

66/19

6/12

اندوزش

66/63

6/22

65/12

6/12

66/19

6/52

66/11

2/35

در جدول  2خلاصه تحلیل کوواریانس چندمتغیری اثرات مداخله شهعر درمهانی بهر روی نمهرات پهردازش و
اندوزش ارائه شده است .همان گونه که مشاهده می شود با توجه به معناداری  Fبدست آمهده بهرای آزمهون
های چند متغیری اثر پیلایی ،لامبدای ویلكز ،اثر هتلینگ  ،و بزرگترین ریشهه ی روی ،مهی تهوان از تحلیهل
کوواریانس استفاده نمود و نتایج آن مورد تایید خواهد بود .این امر بیان کننده این است که بین گروه ههای
آزمایش و کنترل حداقل از لحاظ یكی از متغی رهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  : 2تحلیل کواریانس چند متغیری پس آزمون حافظه فعال در گروه ها
 Dfخطا

 Dfفرضیه

سطح معناداری

23

6/666
6/666

نام آزمون

مقدار

اثرپیلایی

6/11

F
96/11

2

لامبدای ویلكز

6/92

96/11

2

23

اثر هتلینگ

2/69

96/11

2

23

6/666

بزرگتههرین ریشههه
روی

2/69

2

23

6/666

96/11

برای بررسی این تفاوت از تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانكوا بر نمره ههای پهس آزمهون حافظهه
فعال گروه آزمایش و کنترل در خرده مقیاس های پردازش و اندوزش دو تحلیهل کوواریهانس یهک متغیهری
انجام گرفت .نتایج آن نشان داد که شعر درمانی در پردازش( F=15/59و  )P=6/666و اندوزش ( F=15/66و
 ) P=6/666در سطح معناداری موثر هستند.
جدول  : :9نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانكوا بهر روی میهانگین نمهرهههای پهس
آزمون مولفههای پردازش و اندوزش گروه آزمایش و کنترل
P
F
MS
Df
SS
متغیر وابسته
پردازش

915/59

6

915/59

15/59

6/666

اندوزش

265/21

6

265/21

15/66

6/666

 .2نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شعر درمانی بر عملكرد حافظه فعال دانش آموزان دختر مقطع متوسهطه
دوم صورت گرفته است که نتایج آن نشان داد که در گروه آزمایش به صورت معناداری عملكهرد حافظهه در
پس آزمون افزایش یافته است.
حافظه فعال عملكردهای ذخیره سازی وپردازش دارد،همان اجرا کننده ی مرکزی اسهت.بعدها کهه درک
زبان ،گفتاری ونوشتاری مربوط به اجرا کننهده ی مرکهزی اسهت و پهردازش ههای مجهری مرکهزی بهر روی
اطلاعات نحوی ومعنایی به منظور اشتقاق معنی در فرایند درک جمله صورت مهی گیهرد (بهدلی .)6333 ،از
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ضعف ها و محدودیت حافظه فعال پردازش واج شناختی و درک مطلب می باشد (آلوی و آلوی .)2666 ،کهه
شعر درمانی با کمک افزایش ظرفیت آگاهی واجشناختی به افزایش حافظه فعال کمک می کند.
کولیر و لوگان ( )2666نیزبراین باورند که عملكرد حافظه بها بههره گیهری از تحریكهات ریتمیهک شهنوایی
متناوب بهتر از زمانی است که تحریكات بینایی به کاربرده می شود.
با توجه به این مطالعه می توان گفت که شعردرمانی ا بهر وضهعیت ظرفیهت حافظهه فعهال مهؤثر اسهت .لهاا
پیشنهاد می گردد ،از این مهارت آسان وهزینه جهت ارتقاء سلامت روان و بهبود حافظه فعال می توان مراکز
آموزشی و مشاوره ای استفاده نمود.
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