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 چکیده

 و پایایی تعیین و ساخت مقدماتی برآورد حاضر تحقیق از هدف مقدمه:

 پسر و دختر دانشجویان کلیه :روش. است بوده حافظه نامهپرسش روایی

 تحقیق آماری جامعه 6991 تحصیلی سال در اهواز مرکز نور پیام دانشگاه

 و دختر 022) نفر 052 دانشجویان آن بین از که اندداده تشکیل را حاضر

 از حافظه متغیر سنجش جهت. شدند انتخاب داوطلبانه صورتبه( پسر 52

 هایداده. گردید استفاده ساخته محقق اکتشافی عاملی تحلیل نامهپرسش

 روش. گردیدند تحلیل و تجزیه Amosو  Spss افزارنرم طریق از تحقیق

 اکتشافی عاملی تحلیل :هایافته. است اکتشافی ـ توصیفی حاضر تحقیق

 عامل دو و ماده 60 از حافظه شده عاملی تحلیل نامهپرسش که داد نشان

 اتفاقات به مربوط حافظه و (ماده 7) آینده اتفاقات به مربوط حافظه

 75/2 بازآزمایی طریق از هاماده پایایی. است شده تشکیل (ماده 5)گذشته 

 طریق از هاماده روایی و بخشرضایت کاملاً کرونباخ آلفای طریق از و

 اینکه به توجه با :گیرینتیجه. گرفت قرار تأیید مورد تأییدی عاملی تحلیل

 از را خود دقیق کارایی حافظه هاینامهپرسش از خیلی زمان گذشت با

 بر که حافظه موضوع توانمی اضرح نامهپرسش کمک با لذا دهندمی دست

 یاد نامهپرسش از و سنجید را است شده گذاریپایه جدید تحقیقات مبنای

 .نمود استفاده مختلف هایموقعیت در توانمی شده

 

 .، حافظه مربوط به گذشتهیندهحافظه مربوط به آ :یدیواژگان کل

 

Abstract 

Introduction: The aim of the present study is elementary 

estimation & to determine the characteristics of the 

psychometrics of the memory questionnaire. Methods: 

The students of Ahwaz Payam Noor University at the 

academic year of 1396 are my statistical community of the 

present study that among them 100 people (70 girls & 30 

boys) was selected voluntarily. In order to assess the 

memory variable, I used the questionnaire of investigated 

factoring analysis. The data assessment was analyzed by 

the use of Amos & SPSS software. The method of the 

present study is in the form of despriptive – exploratory. 

Finding: investigated factoring analysis showed that the 

questionnaire of the memory skilled analysis includes 12 

articles & 2 factoring memory of future events(7 items) & 

the memory related to the past events (5 items). The 

reliability of the items was proved through cronbach Alpha 

& was quit. Satisfactory, & the validity of the items was 

proved through the skilled analysis. Conclusion: With due 

attention to the passing of the time, a lot of the memory 

questionnaires will lose their accurate efficiency, so, with 

the use of the present study, we can assess the memory 

subject, whitch is grounded on the new researches & we 

can use it in the different situations. 

 

Keywords: Memory Related to the Future Events, 

Memory Related to the Past Events. 
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 مقدمه

 و اساس ذهن، در اطلاعات ثبت عنوانبه حافظه،

 الایامقدیم از و دهدمی تشکیل را یادگیری پایه

 عنوانبه و است بوده نظرانصاحب موردتوجه

 رفتاری و شناختی هایکنش همه اساسی عامل

 از را حافظه اگر. دهدمی تشکیل را فرد یک

 هیچ انجام به قادر کنیم حذف انسان زندگی

 مثل اختیاری، رفتارهای ترینعمومی حتی ری،کا

 مانند و گفتن سخن پوشیدن، لباس خوردن، غذا

 به گوناگونی تعاریف «حافظه» از. بود نخواهد آن

 سپاریبه خاطر  حافظه: ازجمله است؛ آمده عمل

. هاستآن یادآوری همچنین و اطلاعات و رویدادها

 بر در را گذشته تجارب که است کنشی حافظه

 کندمی دارینگه را حال رویدادهای حافظه. گیردمی

(. 6970 گنجی،آورد )می یاد به را گذشته خاطرات و

 جریانات از دسته آن به و دارد کلی مفهومی حافظه

 و تجارب کردن ذخیره امر در را افراد که روانی

 گفته ،سازدمی توانا هاآن مجدد یادآوری و ادراکات

 عبارت به؛ (0225 د،پنسفور و انگ بنت،) شودمی

 فرد به که است ذهنی فعالیت نوعی حافظه دیگر

 ،هاگرایش قبیل از خودآگاهی حالات دهدمی امکان

 هایدریافت احساسات، نیازها، تمایلات، دردها،

 هاآن و کرده حفظ را هاقضاوت و هااندیشه حسی،

 قابلیت به همچنین بیابد، باز خود ذهن در مجدداً  را

 یادآوری و کدگذاری نگهداری، وزش،اند در مغز

 مایلر، و بستشود )می گفته حافظه نیز اطلاعات

 فهم بازشناسی، ادراک، قبیل از وظایفی پس(. 0262

 ،گیریتصمیم و مسئله حل ،ریزیبرنامه زبان،

 و چیویگناردهستند ) حافظه به وابسته همگی

 مطالعات حوزه در حافظه سازه(. 0222 همکاران،

 دهیسازمان و ثبت ذخیره، چگونگی تیشناخروان

 روشن را حافظه در متنوع و مختلف موضوعات

 و بازیابی در دخیل ذهنی هایپردازش و سازدمی

 ـ والانت آزوی،کند )می بررسی را فراموشی

 (.0229بلمنت، و آزوی

 حافظه، به مربوط ادبیات نظرانصاحب برخی

 بر برخی و است بعدیتک حافظه که معتقدند

(. 0222 بور،) کنندمی تأکید آن بودن ندبعدیچ

 را حافظه مختلف انواع بین تمایز( 6999) هب

 زیربنایی فیزیولوژیکی هایمکانیسم و نمود مطرح

 گادرکول، آلوی، از نقل بهکرد ) فرض آن برای

 حافظه کهطوریبه( 0229 الیوت، و کیرکوود

 فیزیکی تغییرات به را بلندمدت یا دائمی

 حافظه یا موقت حافظه و هانورون بین ساختاری

 هایگروه در جاری فعالیت به را مدتکوتاه

 آزوی،) داد نسبت ایمرحله هایزنجیره و سلولی

 شاختر نگاه در(. 0229 بلمنت، و آزوی ـ والانت

 کاری، حافظه شامل حافظه( 6999) تالونیک و

 بازنمایشی سیستم معنایی، حافظه ،ایدوره حافظه

 .است روندی حافظه و ادراکی

 بسیار نقش شناختی هایکنش از یکی حافظه

 آیزنک،دارد ) هامهارت و هافعالیت در ایعمده

دارد  گوناگونی هاینظام آدمی حافظه(. 0222

 انواع خصوص در(. 6999 همکاران، و تولوینگ)

. است شده متفاوتی هایبندیطبقه تاکنون حافظه
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 دو تولوینگ، فظۀحا هاینظام در رابطه همین در

 از بیش معنایی، حافظۀ و رویدادی حافظۀ نظام

است  گرفته قرار موردتوجه هانظام سایر

 و ثبت به رویدادی حافظۀ(. 6997 تولوینگ،)

 تجربۀ که گرددمی مربوط اطلاعاتی یادآوری

 مکان و زمان و گیردمی بر در را فرد شخصی

 آن به دسترسی و دارد وجود آن برای مشخصی

 ،پذیردمی صورت آگاهی و هشیاری با لاعاتاط

 فرد عمومی دانش به معنایی حافظۀ که حالی در

 است شخصی هویت از مستقل که شودمی اطلاق

 نقل بهندارد ) وجود معینی مکان و زمان آن در و

 از دیگر یکی(. 6979نوری، کرمی از

 آشکار حافظه به آن تقسیم حافظه، هایبندیدسته

 را اطلاعات اوقات گاهی .است ناآشکار و

 رمزگردانی قبلی نیت و قصد با و ارادی صورتبه

 بدون دیگر مواقعی و سپریم می حافظه به کرده

 حالت در. دهیممی انجام را کار این قبلی قصد

 حافظه با دوم حالت در و آشکار حافظه با اول

 در(. 0225 کین، و آیزنگ) داریم سروکار ناآشکار

 آگاهی بدون شده ذخیره لاعاتاط ناآشکار، حافظه

 آن گذشته مکانی و زمانی تعلقات با ارتباط و

 مبنا این بر اطلاعات تبیین یعنی شودمی یادآوری

 بدون داندمی را اطلاعات فرد که گیردمی صورت

 این کجا در و چطور آورد یاد به لزوماً آنکه

 در کهدرحالی است، آورده به دست را اطلاعات

 شخصی تجربه آگاهانه طوربه ردف آشکار حافظه

 ایجک، و گودینگ مایز،آورد )می یاد به را خود

 و صریح یا غیراخباری و اخباری حافظه(. 6997

 حافظه. است هاحافظه انواع از دیگر یکی تلویحی

 در حافظه از وسیعی بخش غیراخباری یا تلویحی

 در حافظه از مختلفی هایجنبه نیز و حیوانات

 یا اخباری حافظه اما؛ شودمی لشام را انسان

 قرار حیوانی حافظه از بالاتری سطح در که صریح

 epsodic و مفهومی حافظه دودسته شامل دارد

 وقایع شامل epsodic حافظه تعریف طبق. است

 زمان و مکان یک در که است رخدادهایی و

 حافظه آن مقابل در اما است، داده رخ خاص

 زمان به که است یمفاهیم و حقایق شامل مفهومی

 ناولتون، و سکویر)نیست  وابسته خاصی مکان و

 نوع دو ثبت، زمانی فاصله بر اساس(. 6999

 کاری حافظه. دارد وجود کاذب و کاری حافظه

 و on-line صورتبه اطلاعات دارینگه برای

 درک مانند پایه درکی یهافعالیت انجام منظوربه

 را کاذب فظهحا. است مسئله حل و استدلال کردن،

 وقایع یادآوری به در فرد اشتباه صورتبه توانمی

 مربوط خاصی مکان و زمان یک به که گذشته

 روزنفلد، و ونوین باراتا، مایلر،)کرد  تعریف هستند

 حافظه شامل دوام اساس بر حافظه(. 0262

 حافظه. شودمی بلندمدت و مدتمیان ،مدتکوتاه

 یا هاییثانیه که است ییهاحافظه شامل مدتکوتاه

 به آنکه مگر ،انجامندمی طول به دقایقی حداکثر

 حافظه شوند؛ تبدیل تربلندمدت یهاحافظه

 ولی ،کشدمی طول هاهفته یا روزها که مدتمیان

 بعد که بلندمدت حافظه .رودمی دست از سرانجام

 عمر پایان تا حتی یا و هاسال گذشت با تثبیت، از

 .آورد یاد به را آن توانمی
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 دیگر از بلندمدت و مدتکوتاه حسی، حافظه

 حسی، حافظه در. روندمی شمار به حافظه انواع

 هایمحّرک. گردندمی ذخیره حسی اطلاعات

 مانند و صوت نور، حرارت، مثل، خارجی فیزیکی

 مانند و شنوایی بینایی، حس هایاندام وسیلهبه آن

 یعنی نیهثا سه تا یک قریب و شوندمی دریافت آن

 ذخیره حسی حافظه در کمی زمانمدت در

 از بسیاری به روزانه، زندگی در البته. شوندمی

 حافظه به را آن ،روینازا. نداریم توجه مسائل

خبر  مرحله نخستین حسی حافظه. سپاریمنمی

 اطلاعات فراموشی دلیل ترینمهم و بوده پردازی

 ،هرگهناناست ) آن به توجهیبی حسی حافظه از

 و بدلی اذعان به(. 6977 سیف، ترجمه ؛6977

 و مدتکوتاه حافظه میان اگرچه( 6979) هیچ

 هم از دو این ولی دارد وجود تشابه فعال

 به مدتکوتاه حافظه که ترتیب این به. متمایزند

 این که پردازدمی اطلاعات موقت اندوزش

 نیست وابسته درازمدت دانش ساختار به اطلاعات

 که است چندبخشی نظامی فعال افظهح کهدرحالی

 طوربه را اطلاعات موقت پردازش و اندوزش

 حافظه. دهدمی انجام هم موازاتبه و زمانهم

 کار اطلاعات روی ذهن که است جاییهمان فعال

 اندازی دور یا سازیذخیره برای را هاآن ،کندمی

 سایر با ارتباط و انطباق کار و کندمی دهیسازمان

 گدرگول، آلوی، از نقل بهشود )می انجام تاطلاعا

 (.0229 الیوت، و وود کرک

 و ساختار مورد در گوناگونی هاینظریه

. است شده ارائه محققان سوی از حافظه فرایند

 که است پردازش سطوح دیدگاه هااین از یکی

 هاآن. شد مطرح( 6970) لاکهارت و کریک توسط

 و توجهی فرایندهای که اندکرده فرض چنین

 چه که کنندمی تعیین یادگیری زمان ادراکی

 سطوح. شود ذخیره درازمدت حافظه در اطلاعاتی

 تحلیل از که دارد وجود پردازش برای گوناگونی

 و عمیق تحلیل تا محرک یک فیزیکی و عمقکم

 عنوانبه را عمق هاآن. گیردمی بر در را معنایی

 آیزنک)کنند می تعریف محرک از برگرفته معنای

 دیگر از(. 6999 زارع، ترجمه ؛0225کین، و

 حافظه نظریه به توانمی مورد این در هانظریه

 نورمن، و واف) جیمز ویلیام ثانوی و نخستین

 و مدتکوتاه حسی، حافظه نظریه ،(6915

 الگوی ،(6919) شیفرین و اتکینسون درازمدت

 الگوی و( 6970) لاکهارت و کریک پردازش عمق

 از نقل به ؛6995 و 6992) بدلی ریکا حافظه

 اشاره( 6999 زارع، ترجمه ؛0225 کین، و آیزنک

 یا ضبط کسب، فرایندهای شامل حافظه. کرد

 اطلاعات بازیابی درنهایت و اندوزش و رمزگردانی

. شود بندیطبقه مختلف طرق به دتوانمی و است

 معرفی را بلندمدت حافظه نوع چهار تالوینگ

 حافظه ادراکی، حافظه و ایویهر حافظه: کندمی

 استنباط معنایی حافظه .معنایی حافظه و رویدادی

 از وی دانش شامل و است تجاربش از فرد

؛ شودمی هامهارت و اصول قوانین، مفاهیم،

 قالب در که است مفاهیمی معنایی حافظه بنابراین

 .شودمی ذخیره هاوارهطرح و هاشبکه ،هاگزاره

 حافظه) آینده در ارهاک انجام یادآوری
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 حافظه) گذشته در کارها یادآوری و( نگرآینده

 روزمره حافظه مهم یهامهارت از( نگرگذشته

 حافظه(. 0266 ماتیوس، و برانو) رودمی بشمار

 برای سپردن خاطر به شناختی توانایی نگرآینده

 آینده در هازمان برخی در خاص اعمال انجام

 با مقایسه در(. 0266 ماتیوس، و برانو) است

 رویدادهای آوردن خاطر به که نگرگذشته حافظه

 مربوط نگرآینده حافظه ،شودمی مربوط ما گذشته

 توانایی. شودمی آینده قصدهای برای ما حافظه به

 پیامدهای آینده در کارها انجام آوردن خاطر به

 ،مثالعنوانبه دارد؛ ما روزمره عملکرد برای مهمی

 در شرکت یا دارو خوردن آوردن خاطر به عدم

 جدی بسیار عواقب دتوانمی پزشکی ملاقات قرار

 شامل نگرگذشته اجزاء. باشد داشته بر در

 حافظه از مفاهیم بازیابی از که است فرایندهایی

کند می حمایت آن شناسایی و نگرگذشته

 و فریت گیلیرت، سچولوینگ، سیمونس،)

 اینستین، و دانیال مک گاین، ؛0221 بورگرس،

 حافظه با مقایسه در ،نگرآینده حافظه(. 0226

 توانایی کننده تعیین ترینمهم دتوانمی ،نگرگذشته

 در اینکه به توجه با. باشد مستقل زندگی برای ما

 دارد وجود متعددی هاینامهپرسش حافظه مورد

 و هاریس ساندرلند، نامهپرسش از اقتباس با لذا

 در. شد طراحی حافظه هنامپرسش( 6999) بادلی

 طرح ضرورت به توجه با و رابطه همین

 این لذا بومی فرهنگ با مطابق حافظه نامهپرسش

 .کند حل را مسئله این مشکل دتوانمی ابزار

 سنجش برای توانمی آیا :پژوهشی سؤالات

 ساخت؟ پایا و مناسب مقدماتی ابزار یک حافظه

 برخوردار یکاف روایی از الذکرفوق نامهپرسش آیا

 است؟

 

 روش

 برآورد حاضر تحقیق هدف اینکه به توجه با

 روایی و پایایی تعیین و ساخت مقدماتی

 توصیفی تحقیق طرح لذا است حافظه نامهپرسش

 افزارنرم از هاداده تحلیل برای و است اکتشافی ـ

Spss  وAmos دانشجویان. گردید استفاده 

 مشغول 6991 سال در که اهواز نور پیام دانشگاه

 را حاضر تحقیق آماری جامعه بودند تحصیل

 622 دانشگاه آن دانشجویان بین از. اندداده تشکیل

 جمع برای. شدند انتخاب داوطلبانه صورتبه نفر

 عاملی تحلیل نامهپرسش از تحقیق هایداده

 ابتدا در محقق. شد استفاده ساخته محقق اکتشافی

 ،نامهپرسش تیمقدما یهاماده طراحی منظوربه و

 را حافظه پیرامون شده انجام تحقیقات از برخی

 تدوین مقدماتی یهاماده از برخی و نمود مطالعه

 صوری و محتوایی اشکالات رفع جهت. گردید

 نامهپرسش ؛هاماده شدن آماده منظوربه و هاماده

 و شناسیروان رشته استاد 9 اختیار در مقدماتی

 رشته ارشد ناسیکارش دانشجویان از نفر 05

 که شد خواسته آنان از و گرفت قرار شناسیروان

 وجود صورت در هاماده دقیق خواندن ضمن

 و نموده مشخص را آن هاماده در اشکال هرگونه

 با مرحله این انتظار با مطابق. نمایند اصلاح

 هاماده از تعدادی در و شد سپری موفقیت
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 لهمرح این از پس. شد حاصل اساسی تغییرات

 از نفر 052 روی ایماده 69 مقدماتی نامهپرسش

 اجرا( 6991) اهواز نور پیام دانشگاه دانشجویان

 و شدند Spss محیط وارد هاماده سپس. گردید

 نقطه حاضر تحقیق در. گردید آغاز تحلیل کار

 برای. شد گرفته نظر در 92/2 هاماده برش

 تحلیل روش از مکنون عوامل تعداد استخراج

 استخراج ملاک. شد استفاده اکتشافی یعامل

 با که بود 6 عدد از بالاتر ویژه ارزش عوامل،

 قرار سنجش مورد واریماکس چرخش روش

 از نمونه اندازه بودن مناسب ارزیابی برای. گرفتند

 کرویت آزمون و اوکلین ـ مایر ـ کایزر کفایت آزمون

 ـ مایر ـ کایزر ضریب مقدار. گردید استفاده بارتلت

 به دست/. 72( گیرینمونه کفایت شاخص) ینوکلا

 بارتلت کرویت آزمون دو خی مقدار ضمناً. آمد

/. 226 سطح در مقدار این و آمد به دست 72/099

 مقیاس یک روی گویه هر پاسخ. شد معنادار

 با همیشه تا (6 امتیازهرگز ) از لیکرت ایدرجهپنج

 روایی و پایایی ضمناً . شودمی گذارینمره 5 امتیاز

 هایبخش در و گرفت قرار تأیید مورد نامهپرسش

 .است شده گزارش بعدی

 

 هایافته

 مراحل) حافظه نامهپرسش به مربوط هاییافته

 و تأییدی عاملی تحلیل اکتشافی، عاملی تحلیل

 ارائه بعدی هایبخش در( روایی و پایایی تعیین

 .است شده

 بوطمر عوامل استخراج :اکتشافی عاملی تحلیل

 صورت اکتشافی عاملی تحلیل کمک با حافظه به

 از استفاده با اصلی هایمؤلفه عاملی تحلیل. گرفت

 ماده 69 روی بر واریماکس متعامد چرخش روش

 کفایت شاخص هایآزمون نتایج. شد انجام اولیه

 مقدار و 72/2 اوکلین ـ مایر ـ کایزر گیرینمونه

( x0=  72/099) بارتلت کرویت آزمون دو خی

 قابلیت حاضر تحقیق هایداده که دادند نشان

 .دارند را اکتشافی عاملی تحلیل اجرای

 روش به اکتشافی عامل تحلیل نتایج

 دو وجود واریماکس چرخش با اصلی هایمؤلفه

 تأیید مورد را حافظه نامهپرسش در اساسی عامل

 ویژه ارزش با اول عامل وسط این در. داد قرار

 مقدار 99/99 ویژه باارزش دوم عامل و 91/69

 یاد عامل سه. کندمی تبیین را واریانس کل درصد

 نمونه کل واریانس درصد 99/99 درمجموع شده

 بار 05 از پس هاداده. است داده توضیح را

 حافظه نامهپرسش که داد نشان آزمایشی چرخش

 از. است شده تشکیل عامل خرده دو و ماده 60 از

 7) اول عامل یهاماده محتوی بیشتر که آنجایی

 فراموش را هاوعده و قول»: نمونه برای( ماده

 بدهم کسی به را چیزی است قرار وقتی» ،«کنممی

 روی...  و «دهم تحویل را آن رودمی یادم

 اول عامل لذا افتدمی اتفاق آینده در که کارهایی

 گذارینام آینده اتفاقات به مربوط حافظه نام به

( ماده 5دوم ) عامل یهاماده یمحتو در دقت. شد

: نمونه برای. دهدمی خبر گذشته عمل از نشان

 را هاآن افتاد برایم اخیر روز چند در که اتفاقاتی»

 را کاری گرفتم تصمیم وقتی» ؛«آورمنمی یاد به
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 مثل دهم انجام باشد چشم جلوی وقتی حتی

 انجام را آن که رودمی یادم هم باز قرص مصرف

 اتفاق گذشته در که کارهایی روی...  و «دهم

 به مربوط حافظه نام به شده یاد عامل لذا افتدمی

 .گردید گذارینام گذشته اتفاقات

 اتفاقات به مربوط حافظه عاملی بارهای دامنه

 در اکتشافی عاملی تحلیل طریق از گذشته و آینده

 جدول مندرجات. است شده داده نشان 6 جدول

 را هاوعده و قول» ماده که دهدمی نشان شده یاد

 قبلاً  که جایی به وقتی» ماده و «کنممی فراموش

 «است آشنا نا برایم آنجا انگار بزنم سر بودم رفته

 کمترین و( 72/2) بیشترین ترتیب به اول عامل از

 همچنین. دهدمی تشکیل را( 99/2) عاملی بار

 افتاد برایم اخیر روز چند در که اتفاقاتی» یهاماده

 برای را مطلبی وقتی» و «آورمنمی یاد به را هاآن

 فراموش سریعاً بعد لحظه برای کنم بیان کسی

 ترتیب به دوم عامل از «گفتم چه که کنممی

 به را( 10/2) عاملی بار کمترین و( 72/2) بیشترین

 که است ذکر به لازم. بودند داده اختصاص خود

 ادیور در یا دیدم تلویزیون در دیروز آنچه»ماده 

 علت به دوم عامل از «آورمنمی یاد به دادم گوش

 حذف نهایی تحلیل از آن، عاملی بار بودن پایین

 عاملی بار و هاماده عوامل، 6 جدول در. شدند

 .است شده ارائه هاآن از یک هرکدام

 

 یک هرکدام عاملی بار و هاماده. 7 جدول

 هامادهعنوان  
 بار عاملی

 عامل دوم عامل اول

 /.72 کنممیرا فراموش  هاوعدهقول و  6

 

 /.11 آن را تحویل دهم رودمیبدهم یادم تحویل وقتی قرار است چیزی را به کسی  0

 /.15 م باشدمحتی اگر جلوی چشآن را ببرم  رودمیبا خودم ببرم یادم  استچیزی که قرار  9

 /.19 به ملاقات آن بروم رودمیهم یادم  د بازییاوقتی با کسی قرار ملاقات بگذارم بعد از اینکه یادم ب 9

 /.56 رودمیکاری را انجام دهم بلافاصله یادم  گیرممیتصمیم  لحظهیکوقتی برای  5

1 
که آن را بخرم حتی اگر در فروشگاه  رودمییادم  (مثل کارت تولد)بخرم چیزی  است قرار وقتی

 موجود باشندهم 
52./ 

 /.99 استبرایم ناآشنا  آنجا انگار ،رفته بودم سر بزنم قبلاًوقتی به جایی که  7

 /.72 - آورمنمیرا به یاد  هاآن ،اتفاقاتی که در چند روز اخیر برایم افتاد 9

9 
هم  انجام دهم باز (مثل مصرف قرص)م باشد موقتی تصمیم گرفتم کاری را حتی جلوی چش

 دهم شانجام رودمییادم 
- 17./ 

 /.19 - بلند کنماز آنجا  که آن را رودمییادم  (مثل روزنامه یا لیوان) گذارممیی را پایین وقتی چیز 62

 /.19 - مشکل دارم ،تعریف همین داستان برای نفر بعدی تعریف کنم در کسیوقتی داستانی را برای  66

 /.10 - گفتم که چه کنممیفراموش  سریعاًوقتی مطلبی را برای کسی بیان کنم برای لحظه بعد  60

 5 7 هامادهجمع  
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 کل همبستگی ضرایب زیر نمودار در

 نشان را نامهپرسش یهاماده تکتک با نامهپرسش

 .دهدمی

 

 

 نامهپرسشی هاماده تکتکبا  نامهپرسشضرایب همبستگی کل  .7نمودار 

 

 عوامل تعداد تعیین هایروش دیگر از یکی

. است( اسکری زمونآ) سنگریزه نمودار از استفاده

 استخراج قابل عامل دو که دهدمی نشان 0 نمودار

 است.

 

 حافظه به مربوط عوامل تعداد( اسکری آزمون) سنگریزه نمودار .2 نمودار

 

 تعیین منظوربه: حافظه نامهپرسش پایایی برآورد

 آلفای روش از ،الذکرفوق نامهپرسش پایایی

 کل برای صلحا ضرایب که شد استفاده کرونباخ

 حافظه برای ترتیب به همین و 72/2 نامهپرسش
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 حافظه برای و 72/2 آینده اتفاقات به مربوط

؛ آمد به دست 72/2 گذشته اتفاقات به مربوط

 نتیجه این توانمی تحلیل این به استناد با بنابراین

 و مناسب پایایی از حافظه نامهپرسش که گرفت را

 .است برخوردار کافی

: حافظه نامهپرسش تأییدی ملیعا تحلیل

 شده استخراج عوامل روایی تعیین منظوربه

 انجام برای و Amos افزارنرم 69 نسخه از حافظه،

 برآورد از نامهپرسش آن تأییدی عامل تحلیل

 تحلیل نتایج. شد استفاده نمایی درست حداکثر

 0جدول  در نامهپرسش یهاماده تأییدی عاملی

 .است آمده

 

 حافظه یهاماده تأییدی عاملی تحلیل ساختارهای. 2 جدول

RMSEA IFI CFI AGFI GFI /df2X df 2X شاخص 

 اولعامل  مقدار 57/00 69 79/6 99/2 95/2 92/2 92/2 29/2

 مقدار عامل دوم 00/7 5 09/6 97/2 /.99 91/2 91/2 27/2

 

 نشان 0 شماره جدول در مندرج نتایج

دو بر درجه آزادی مجذور خی  مقادیر که دهدمی

؛ GFI=  99/2؛X0/df=  79/6در عامل اول 

95./AGFI= ،92/2 = CFI ،29/2 = RMSEA 

؛ GFI=  97/2؛X0/df = 09/6و در عامل دوم 

99/2AGFI= ،91/2= CFI ،91/2 IFI 29/2=؛ =

RMSEA یافته این به توجه با. آمد به دست 

 نامهپرسش یهاماده که گرفت نتیجه توانمی

 روایی و بوده برخوردار خوب برازندگی از حافظه

 .شودمی تأیید آن یهاماده

 

 و بحث گیرینتیجه

 حاضر تحقیق در شد، گفته قبلاً که طوریهمان

 روایی و پایایی تعیین و ساخت مقدماتی برآورد

 نتایج. گرفت قرار مطالعه مورد حافظه نامهپرسش

 در اساسی عامل دو وجود اکتشافی عامل تحلیل

 تحلیل. داد قرار تأیید مورد را حافظه نامهپرسش

 برای اول عامل یهاماده که داد نشان هاداده

 وقتی» ،«کنممی فراموش را هاوعده و قول»: نمونه

 آن رودمی یادم بدهم کسی به را چیزی است قرار

 است قرار که کارهایی روی...  و «دهم تحویل را

 حافظه نام هب اول عامل لذا بیافتد اتفاق آینده در

 از برخی. شد گذارینام آینده اتفاقات به مربوط

 یهاماده از برخی با حاضر نامهپرسش یهاماده

 بادلی و هاریس ساندرلند، ساخته نامهپرسش

( PM) نگرآینده حافظه. است همسو( 6999)

( 6999) سیوگنا و نگورا توسط بار اولین برای

 گفت تیبایس آینده حافظه اهمیت در. شد توصیف

 تا دهدمی امکان ما به نگرآینده حافظه که

. برانگیزانیم و کنیم توصیف را آینده هایرویداد

 یادآوری روزمره، حافظه عنوانبه نگرآینده حافظه

 اجرای یادآوری مقاصد، یادآوری چیزها، انجام

 حافظه گاهی و معرفی آینده، در اعمال یا هابرنامه

 توصیف «یادآوران ادآوریی» عنوانبه را نگرآینده
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 وظیفه(. 6992دانیل، مک و انستین) کنندمی

 بسیار روزمره زندگی طول در نگرآینده حافظه

 پیچیده وظایف تا ساده وظایف از ایدامنه و شایع

 وظایف ازجمله. است زندگی و مرگ با مرتبط

 ایمیل یک به دادن پاسخ یادآوری به توانمی ساده

 و پیچیده وظایف برای و مفیل یک کردن اجاره یا

 بیمار یادآوری به توانمی نگرآینده حافظه مهم

 انجام برای یادآوری یا دارو مصرف جهت

 کرد اشاره جنگ طول در ویژه امنیتی هایروش

 نگرآینده حافظه برای(. 6997 شالیس، و بورگس)

 هرکدام که دارد وجود شماریبی وظایف

 حال هر به. دارد را خود خاص خصوصیات

 پایه بخش 0 با را آن وظایف ترینمهم یمتوانمی

 انجام هرکدام که را هاییفعالیت که کنیم، تقسیم

 حافظه بخش اولین. دهد نشان ما به ،دهدمی

 به شامل که باشد محوری رویداد نگرآینده

 در باید که است مطالبی یا رویداد نوع یادآوردن

 رساند جامان به نزدیک یا دور نزدیک یا دور آینده

 بخش دومین و( شخصی به پیامک ارسال مانند)

 که است محور زمان نگرآینده حافظه شامل

 را فعلی رسانیدن انجام به مشخص زمان درواقع

 کلمات به نگرگذشته حافظه. کندمی یادآوری ما به

 روبرو آن با یا تجربه گذشته در که رویدادهایی و

 شامل نگرهآیند حافظه. شودمی اطلاق ایم،شده

 چیزی انجام چیزی یادآوری یا چیزی یادآوری

 راه در غذایی مواد خرید مانند ،تأخیر یک از بعد

 که آنجا از. است کار محل از خانه به بازگشت

 حافظه برای نگرگذشته حافظه از خاص هایجنبه

 رابطه حافظه نوع دو این است ضروری نگرآینده

 .دارند باهم نزدیکی

( ماده 5دوم ) عامل یهاماده یمحتو در دقت

 برای. دهدمی خبر حافظه گذشته عمل از نشان

 افتاد برایم اخیر روز چند در که اتفاقاتی»: نمونه

 گرفتم تصمیم وقتی» ؛«آورمنمی یاد به را هاآن

 دهم انجام باشد چشم جلوی وقتی حتی را کاری

 را آن که رودمی یادم هم باز قرص مصرف مثل

 گذشته در که کارهایی روی...  و «دهم انجام

 حافظه نام به شده یاد عامل لذا افتدمی اتفاق

 برخی. گردید گذارینام گذشته اتفاقات به مربوط

 یهاماده از برخی با حاضر نامهپرسش یهاماده از

 بادلی و هاریس ساندرلند، ساخته نامهپرسش

 کلمات به نگرگذشته حافظه. است همسو( 6999)

 روبرو آن با یا تجربه گذشته در که هاییرویداد و

 خاص هایجنبه که آنجا از. شودمی اطلاق ایم،شده

 ضروری نگرآینده حافظه برای نگرگذشته حافظه از

. دارند باهم نزدیکی رابطه حافظه نوع دو این است

 درگیر بیشتر نگرگذشته حافظه خلاصه طوربه

 داریم، که اطلاعاتی یا و دانیممی آنچه یادآوری

 اینکه بر متمرکز نگرآینده حافظه که حالی در است،

 .آورد یاد به باید را رویدادی چه زمانی، چه

 آلفای از نامهپرسش پایایی بررسی منظوربه

 تحلیل نتایج کهطوریبه گردید استفاده کرونباخ

 از حافظه نامهپرسش پایایی که بود آن از حاکی

 این از و است برخوردار مناسب کاملاً پایایی

 به مربوط هایموقعیت در توانمی نامهپرسش

 با نیز نامهپرسش روایی. نمود استفاده حافظه
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 بودن مناسب از نشان تأییدی عاملی تحلیل کمک

 .است نامهپرسش آن روایی

 رشته پسر و دختر دانشجویان مشارکت

 عدم و اهواز نور پیام دانشگاه شناسیروان

 از تحقیق این در اندانشجوی بقیه مشارکت

. رودمی بشمار حاضر تحقیق هایمحدودیت

 آینده و گذشته به مربوط حافظه سنجش جهت

 .نمود استفاده حاضر نامهپرسش از توانمی
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