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اس گرایدات رو هه ه روانشناس یی ی ،دانش دک هه ه ادبیا تت ت وعلو مم م ان ناس یی ی ،دانش اگ هه ه ش یه دد د

با نه رکرمان ،کرمان ،ایران.
چکیده

هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی حاف ادیور هظ د و ی

رد ییانعم

هس گر هو      

حافظان کل قرآن کر ،می حافان نصف قرآن (  15جزء) و غیر حافظان بود .روش:
در ا نی مطالعه علی -مقا سی های  90نفر حافظ ،نیمه حافظ از موسسه بیت االحزان و
غیر حافظ از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم (از هر گروه  30نفر) به
طور ختنا یفداصت  ا .دندش ب

ح یسررب رازبا ا  هظف ر لماش ییانعم و یدادیو   

        

      

آزمونهای حافظه آ نی دهنگر ،بازشناسی چهره و اس ،م یادآوری جمالت و آزم نو

یادآوری حروف بود .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSبوسیله آزمون تحلیل
واریانس کی

طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .دن یافتهها ::حاف ناظ و لک

حافظان  15جزء در هردو حافظه رویدادی و معنایی تفاوت معناداری ن بس ت به غیر

حافظان داشتند ( )، P> 0/100اما تفاوت معناداری در حافظه رو ییانعم و یدادی   
حافظان کل و حافظان  15جزء دیده نشد .نتیجه :حفظ نیم و یا کل قرآن کر ،می

موجب بهبود عملکرد حافظه رویدادی و معنایی میشود ،البته عمده تغیرات سطح
عملکرد ا نی دو نوع حافظه در طول حفظ  15ج وص ءز ر م ت ییی ییییگیرد ..ا نی
بیانگر ارتباط تنگاتنگ حافظه رویدادی و معنایی با یکدیگر است.
کلیدواژه :حافظه ،حافظه رویدادی ،حافظه معنایی ،حفظ قرآن کر می .
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Abstract
Aim: The purpose of present study is to compare episodic
and semantic memory in memorizers of the Holy Quran,
memorizing and non-memorizers. Method: To achieve
this aim, 90 persons were chosen randomly which include
30 un-memorized(15 men and 15 women) from Azad
university of Jahroom,30 memorizing and 30 memorized
of the Quran among the Beit Al-Ahzan Institution of
Jahroom. Episodic memory and semantic memory tests
were used and statistical analyses were performed by oneanalysis of variance. Result: Significant differences
observed between all groups, memorizers in term of
episodic and semantic memory as compared with nonmemorizers. Concluded: The findings revealed that there
is a high correlation between episodic and semantic
memory and memorizing of Quran improves the
performance of episodic and semantic memory.
Keywords: Memory, Episodic memory, Semantic
memory, Memorize the Quran.
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مقدمه
از میان مشکالت بزرگی که فراروی روان شناسان شناختی قرار دارد ،هیچ کی

به اندازه ماهیت س اتخا ررر حافظههه مغززز م هب ممم نی نتس ددد .از

اولین پژوهشهای انجام شده بر حافظه حدود  031سال میگذرد و در ا نی مدت ت سق یم بندیهای گوناگونی برای حاف هدش هئارا هظ    
ت 3ب هدو اس  ت
است که یکی از کلیتر نی و درعین حال قدیمیتر نی آنها ت سق یم حافظه به دو بخش کوتاه مدت 2و بلند مدت ت

((( رس ،ولو

 .) 1991در سالهای اخیر و با پیشرفت هرچه بیشتر تجهیزات ،پژوهشگران قادر به تشخیص و ط قب ه بندی دقیقتر حافظه شدهاند .یکی از

شگران که در  40سال اخیر انواع جدیدی از حافظه بلند مدت را معرفی و مورد پژوهش قرار داد ،تولو نی گ 4است.
ا نی پژوه 

تولو نی گ (  ) 1972حافظه آدمی را شامل نظامهای گوناگون و مستقل از یکدیگر میداند .تولو نی گ چهار نوع حافظه بلندم ماش تد لل لل
ل

حافظه رویهای ،5حافظه ادراکی ،6حافظه رویدادی 7و حافظه معنایی 8را معرفی کرده و در سا للل  1991با ا اض فا ههه کرد ننن حافظههه کوتاههه
مدت نظام حافظه پیشنهادی خود را تکمیل کرد (تولو نی گ .) 1994 ،بههه نظررر وی هررر ی ککک از ای ننن ن اظ مممها ای حافظههه ممک ننن استتت بههه
نتر وابسته است.
کتری ت سق یم شود .عملیات نظامهای باالتر به عملیات نظامهای پایی 
زیرنظامهای کوچ 
در نظامهای حافظه تولو نی گ ،دو نظام حافظه رویدادی و معنایی بیش از سایر نظامها مورد توجه قرار گرفته است (تولو .گنی

، 1978

 .) 1972،1987حافظه رویدادی مرکز تجارب انسان است و قابلیت ذخیره و با یز ابی اطالعات مربوط به رویدادها و تجربی یصخش تا   
دارد (تولو نی گ .) 1983 ، 1972 ،به عبارت دیگر حافظه رویدادی شامل اتفاقاتی است که در زمان و مکان مش و هداد خر صخ معمو ًالًالًالًال
جزئیات هیجانی ،ادراکی و احساسی آن اتفاق در حافظه ثبت میشود (تولو نی گ2 00 2 ،؛ آد ،سی  .) 2004یکی از عناصر اصلی حافظه
رویدادی که آن را از انواع دیگر حافظه متمایز میکند ا نی است که ،فرد قادر است هر زمان که بخواهد ،کی

رویداد مش هب ار صخ   

واسطه به یاد آورد ،ن در ذ نه ش تجربه کند و احساسات و هیجانات همراه آن اتفاق مشخص را به دای آورد (ولزررر . 1997 ،ب زا لقن ه
دسروچر .)2102،حافظه معنایی ،حاف و دعاوق ،میهافم ،تاملک هظ   

ا دی ه ه اه ییی مجر و تسا د

(تولو نی گ .) 1972 ،تولو نی گ حافظه معنایی را ا نی گونه توصیف میکند :کی

 یارب ا  هدافتس ا نابز ز ضر یرو        است

خزانه ذ نه ی 9برای دانش س امزا نننیافتههه ش وم رد صخ رد   

کلمات و دیگر نمادهای کالمی ،معنی و ارجاعات آنها است ،حافظه معنایی در مورد روابط میان آنها و در مورد قواع ،د فرمو لللها ا و
الگوریتمها برای دستکاری ا نی نمادها ،مفاهیم و مناسبات است .حافظه معنایی خصوصیات قابل درک دروندادهها را ثبت نم ممیکنددد،
بلکه بیشتر ارجاعات شناختی نشانههای درونداد را حفظ مینماید (تولو نی گ .) 1972 ،بنابرا ،نی حافظه معنایی مستقل از زما ننن  ،مک نا و
هرگونه احساس و هیجانی در گذشته است (لو ،نی  )2 00 2که در قالب گزارهها ا ،ش کب هههها ا و طرح راو هههها ا ذخیره م ممیشوددد (نیک لد و
همکارا ،ن .) 1388
پژوهشهای تجربی قبلی نشان میدهد که حافظه رویدادی و معنایی تحت تأثیر عوامل مختلف مانند سن ((( بکمن اکمه و را ننننن . 2001 ،
موس ،ناراکمه و بسن یو     

 )، 5102جن سسس یت (هرلیت و ز اراکمه ننننن  )، 0102 ،س مال تت تی (نیل و نوس

اراکمه ننننن  )، 2004 ،وض یع تت ت تأ له   

(موسوینسب و همکاران )2102 ،قرار دارد .همچنین پژوهشهای قبلی نشان داده اس زفا اب هک ت ا حطس شی

     تحص صصیالت (کرامر و 
1

Short – Term Memory
Long – Term Memory
3
Tulving
4
Procedural memory
5
Perceptual memory
6
Episodic memory
7
Semantic memory
8
Mental Thesaurus
2
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ینسب و همکاران ،)4102 ،حافظه رویدادی و مع تحت ییان   
همکاران ) 2004 ،و یا سطح فعالیتهای شناختی و اجتماعی (موسو 
قرار گرفته و عملکرد بهتری نشان میدهد ،اما آنچه مسلم است ،آن است که کسب کی
یشود (اریکسو ،ن  .) 1982فرا نی د حفظ قرآن کر می نیز کی
مهارت م 

تأثثیر

مهارت موجب تقویت حاف نآ اب طبترم هظ

فعالیت شناختی محسوب میشود و با کارکردهای حافظه ارت طاب

تنگاتنگی دارد .در نگاه اول و بر اساس تعریف حافظه معنایی ،به نظر میرسد حفظ قرآن کر می با حاف هک دشاب لماعت رد ییانعم هظ
پژوهشهای پیشین نیز ا نی تعامل را مورد برسی قرار داده است .در پژوهشی با عنوان ان رد نآرق ناظفاح هظفاح عاو

   

م روشک ر شکا       

انجام گرفت ،نمونهای شامل  384آزمودنی حافظ قرآن و غیر حافظ که در دامنه سنی  6تا  23سال قرار داش یفداصت تروص هب ،دنت     
انتخاب و مورد برسی قرار گرفت .نتایح نشان داد که حافظان قرآن ن بس ت به دانش آموزان غیر حافظ به طور معناداری از حافظه معنایی

بهتری برخوردارند (به نقل از نصرتی .) 1393 ،در مطالعه دیگری با عنوان قرآن و حافظه ( ،)1102رم 10به برسی نحوه به خاطر س ندرپ

آیات قرآن از سوی حافظان قرآن پرداخت .وی ارتباط بین اطالعات غیر قرآنی (حفظ بخشی از جمالت انجیل) را به دو گروه حافظ
و غیر حافظ قرآن ارائه نمود .بخشی از جمالت انجیل از سوی نو نسی دگان در بیمارستان آدلبورک و دانشگاه بریتانیا ب ت یبرع ه رر رررجمه
شده بود .بر طبق نتا جی تحقیق ،حافظان قرآن به طور معنادارتری جمالت انجیل را بهتر از غیر حافظان به خاطر میآوردنددد .ام هعلاطم ا   
دیگری (کرمی و نصرتی ) 1381 ،حافظه رویدادی و معنایی را در دانشآموزان دختر حافظ قرآن و غیر حافظ قرآن مورد بررسی قر را
شآموزان حافظان قرآن در هردو حافظه رویدادی و معنایی از گروه کنترل عملکرد بهتری داش نیاربانب .دنت
داد .نتا جی نشان داد که دان 
مطالعاتی که تا به امروز انجام گرفتهاند ،عمدتًاًا حافظه معنایی را مورد بررسی قرار داده و یا صرفًاًا حافظان قرآن را با غیرحافظان بررسی
کردهاند و حافظان نیم قرآن کر می با حافظان کل و یا غیرحافظان مورد بررسی قرار نگرفته است .اهمیت بررسی حافظان نیمی از قر نآ
یکند .بنابرا نی مطالعه حاضر به ا نی م ظن ور انجام گرفت  تسا ه ت ونا ا اع     
کر می برای تبعیین روند تغیر کارکرد انواع حافظه اهمیت پیدا م 
حافظه رویدادی و معنایی را به عنوان دو نظام عمده در حافظه بلندمدت در افراد حافظ قرآن مورد بررسی قرار د اب ار نآ جیاتن و ده    
انواع حافظه در افراد نیمه حافظ و غیر حافظ مورد مقا سی ه قرار دهد .هدف بررسی ا نی نکته بود که آیا افراد حافظ در مقا سی ه ب دارفا ا   
غیر حافظ از عملکرد بهتر حافظه برخورداراند و اگر چنین است در کدام نوع حافظه عملکرد بهتری دارند .همچنین بررس یا ی ن رظن     
که آیا افراد حافظ کل قرآن کر می ن بس ت به افراد حافظ  15جزء نیز عملکرد بهتری در انواع حافظه نشان مید نه د یا خیر؟
رو ش
روش ا نی پژوهش ،پس رویدادی و از نوع ع ّلّلی -مقا سی های است .پژوهش حاضر ش ومن هورگ هس لما ن ریغ ه و ظفاح همین ،ظفاح
حافظان کل قرآن کر می بود .نمونهگیری گروه غیر حافظ ،به صورت خوشهای بود که از میان تم یما

رشتهههها ای مش لوغ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم در سال تحصیلی  ، 95 - 94چهار رشته (پرستاری ،کامپیوتر ،معماری و مام )ییا

     

لیصحت هب    

یفداصت تروص هب     

انتخاب و از میان دانشجویان حاضر در رشتههای انتخابی 15 ،نفر نز و  15نفر مرد به صورت تصادفی انتخاب شد .نمونه حاف ناظ لک   
قرآن کر می و نیمه حافظان از جامعه قرآن آموزان موسسه بیت االحزان شهرستان جهرم در سال تحصیلی  95 - 94ب ینازومآ نآرق .دو    
که  15جزء قرآن را در طول  15ماه حفظ کرده بودند شامل  011نفر بودند که نمونهگیری به صورت تصادفی ساده انجام شد و  15نفر
ترس نبودن تمام آزمودنیها ،به
نز و  15نفر مرد انتخاب شد .در گروه حافظان کل قرآن کر ،می به علت تعداد کم آزمودنی و در دس 
ترس 15 ،نفر نز و  15نفر مرد انتخاب شد .بنابرا نی در هر گروه  30نفر و در مجموع  90نفر انتخاب و م درو
شیوه نمونهگیری در دس 
بررسی قرار گرفتند.

Reem

9
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ابزار
به م ظن ور ار یز ابی حافظه رویدادی از پ جن ابزار سنجش ،استفاده شد که عبارت است از آزم نو

رگن هدنیآ هظفاح  11::::: ::::متش زا لک کی   

سؤال است به ا نی صورت که در ابتدای آزمون ،از شرکتک نن ده خواسته میشود که در پایان ،به آزمونگر یادآوری کند کههه برگهههای
ی را کسببب م ممیکنددد ،و در غیر یا  ن
را به او بدهد .در صورتی که شرکتک نن ده یادآوری کند که برگه را دریافت کند نمرهه روآدای ی ی
صورت نمره آزمون را از دست میدهد.
آزمون بازشناسی چهره و اسم :ا نی آزمون شامل دو مرحله است .مرحله نخست شامل  16عکس چهره پسر و دختر ( 8عکس پسر ووو 8
عکس دختر) است که هر عکس به وسیله رایانه و به مدت  8ثانیه به شرکت ک نن ده نشان داده میشوددد و در ق ییاپ تمس ن سکع ره     
اسمی نوشته شده است که از شرکتک نن ده خواسته میشود به عکس و اسم دق و هدرک ت  مسا را با دص ای دنلب ب زا سپس .دناوخ    
آزمودنی خواسته میشود که به کی

کار شناختی بپردازد که در ا نی مرحله از دو تست دیگر ار یز ابی حاف ادیور هظ د .دش هدافتسا ی     

مرحله دوم پس از گذشت حدود  20دقیقه از پایان مرحله اول آغاز میشود .در ا نی

تک دنن ههه  24عکس
هب هلحرم     شرکت ت

میشود که در قسمت پایین هر عکس  4اسم نمایش داده میشود 12 .عکس از  24عکسی که در ا نی

اد ناشن ده   

هداد شیامن هلحرم     م ممیشوددد،

تصاویری است که آزمودنی در مرحله نخست دیده است و  12تصویر دیگر جدید است و قب ًالًال ب اد ناشن وا ه ددددده نش زا سپ .تسا هد
نمایش هر عکس از مشارکت ک نن ده خواسته میشود که به ا نی سؤال پاسخ دهد که آیا آن عکس را در مرحله اول دیده است یا خیر.
چنانچه مشارکت ک نن ده تأیید کند که قب ًالًال تصویر را دیده است باید یکی از  4نام نمایش داده شده در یز ر تص و هدرک باختنا ار ریو
خهای غلط به عنوان نمره
خهای صحیح منهای تعداد پاس 
بگوید که نام عکس چه بوده است .برای نمرهگذاری آزمون چهره ،تعداد پاس 
خهای صحیح به عنوان نمره نهایی تلقی شد.
نهایی در نظر گرفته شد .برای نمرهگذاری آزمون اسم تعداد پاس 
آزمون یادآوری جمالت :ا نی آزمون به دو صورت کالمی و عملی اجرا گردید .دو فهرست شامل  16ماده که دارای جمالتییی ش ما للل
اسم و فعل که مربوط به کی

ل  4مقولههه و در
عمل ساده (مث ًالًال کتاب را بلند کن) میشد مورد آزمون قراررر گرفتتت .هررر فهرستتت ش ما ل ل

مجموع دو فهرست شامل  8مقوله میشد که عبارت از اعضای بدن ،لوازم التحریر ،ابزار ،میوه ،لوازم آشپزخانه ،حیوان ،پوشیدنیها ا و
تک دنن ههه
خواندنیها بود .روش اجرای تست به ا نی صورت بود که برای فهرست عملی آزمونگر ابتدا هر جمله را میخواند و از شرکت ت
یخواست که جمله را با توجه به وسایلی که در اختیارش قرار داده میشد به صورت عملی اجرا کند (هر آیتم  8ثانیه) .برای فهرست
م 
کالمی آزمونگر هرجمله را میخواند و سپس از شرکتک نن ده میخواست که جمله را پس از او تکرار نماید .پس از اتمام هر فهرست
جمالت از شرکت-ک نن دگان خواسته میشد که جمالت را به یاد بیاورند .برای نمرهگذاری ا نی آزمون برای هر فهرستتت جداگانههه از
تعداد جمالت صحیحی که به طور کامل یادآوری شدند استفاده گردید.
تک اگدنن ننن خواستههه
به م ظن ور سنجش حافظه معنایی از سه ابزار استفاده شد که عبارت است از آزمونهای یادآوری حروف :از شرکت ت
شد هر تعداد کلمه که با حرف «ن» شروع میشوند و مه چنین کلماتی را که با حرف «ب» شروع میشوند و  5حرف دارند و مشاغلی
را که با حرف «م» شروع میشوند ،هر کدام را در کی

ح در هررر
دقیقه نام ببرند .نمرهگذاری شامل تعداد کلمات یادآوری شده یحص ح ح

آزمون بود.
جهت بررسی روایی مجموعه تکالیف حافظه رویدادی و حاف هب ییانعم هظ      01نفر زا  و دیتاسا
شناختی ارائه گردید و نظر آنان بر اساس کی

نایوجشناد    روانشناس سسی ب شیارگ ا   

طیف لیکرت پ جن درجهای از کام ًالًال موافق تا کام ًالًال مخالف سنجیده شد .از هر زا مادک 

Prospective memory
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آنها خواسته شد که مشخص ک نن د هر کی
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از ا نی تکالیف تا چه اندازه حافظه رویدادی و معنایی را مورد سنجش قرار مید نه د .نتا جی

نشان داد که هم سب تگی  0/ 95بین نظرات ار یز ابی ک نن دگان وجود دارد .بد نی معنا که از نظر ار دش هئارا فیلاکت ناگدننک یبایز ه اب       
حافظه رویدادی و معنایی ارتباط داشته و آنها را مورد سنجش قرار میدهد .جهت بررسی پا زا ییای ومزآ ییایاپ شور ننننننن  -ب نومزآزا
استفاده گردید .تعداد  50آزمودنی با فا ینامز هلص     15 -01روز م شن جیاتن .دنتفرگ رارق ددجم شجنس درو ان هک داد

یگتسبمه         
  

بازآزمون برای تستهای حافظه آ نی ده نگر ، 0.42 ،حافظه عملی ، 0.76 ،حافظه کالمی ، 0.78 ،بازشناس ،هرهچ ی     ، 0.72حاف ،یمسا هظ
 ، 0.35یادآوری کلمات با حرف «ن» ، 0.83 ،کلمات  5حرفی با «ب» ، 0.53 ،و مشاغل با حرف «م» 0.73 ،بود.
یافتههای پژوهش

با توجه به ا نی که متغیر حافظه ،فاصلهای است ،و استفاده از آزمون شاپیرو-وی ککک  ،12تخط زا ی ناشن ندوب راجنه هب هضورفم ن ،داد       

دادههای حافظه رویدادی و معنایی بر حسب میزان حفظ قرآن کر می (غیرحافظ ،نیم و ظفاح ه
واریانس کی

هب )لک ظفاح

لیلحت شور کمک

      

راهه با استفاده از نرم افزار آماری  spss – ۱۶تجزیه و تحلیل شدند.
جدول  :1توزیع نمره حافظه بر حسب میزان حفظ قرآن کریم
حافظه
معنایی

رویدادی

گروه

تعداد

میانگین

انحراف

غیر حافظ

30

83070/-

55070/

حافظ نیم قرآن

30

29760/

46050/

حافظ کل

30

52970/

60330/

غیر حافظ

30

67550/-

48890/

حافظ نیم قرآن

30

28990/

42210/

حافظ کل

30

38290/

43130/

الزم به ذکر است که قبل از تحلیلهای است بن اطی نمرات حاصل از دادههای خام بر اساس میانگین و انحراف معیار به نمر تا
گردیدند .براساس نمرات  zپ جن خرده مقیاس حافظه رویدادی کی

 zت لیدب

نمره کل بر تارمن ساسارب و یدادیور هظفاح یا        zس هدرخ ه   

مقیاس حافظه معنایی نمره کل حافظه معنایی به دست آمد .در جدول شماره  ،1تو یز ع افراد گروه نمونه بر ق ظفح نازیم ساسا  ر نآ     
کر می نشان داده شده است.
جدول  :2تحلیل واریانس حافظه بر حسب حفظ قرآن کریم
حافظه
معنایی

رویدادی

منابع تغیر

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

بین گروه

31/77268

2/00

15/8863

درون گروه

25/50719

87/00

0/2931

کل

57/27987

89

بین گروه

20/60587

2/00

10/3029

درون گروه

17/49526

87/00

/2010

کل

38/10113

F
54/185

51/234

p
0/001

0/001

89

تحلیل واریانس نمرههای حافظه معنایی بر حسب وضعیت حفظ قرآن کر می نشان داد که در حافظه معنایی ،دست کم بین دو گر زا هو

سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد P > 0/100 ،و  .F(2,87) = 18 . 54بنابرا نی فرض صفر پژوهش حاکی از ا نی که بین حاف ییانعم هظ   
حافظان قرآن با غیر حافظان تفاوت معناداری وجود ندارد ،رد شد .تعقیب تفاوتها ا ب داد ناشن یکوت نومزآ کمک ه توافت هک       
معناداری بین گروه حافظین  15جزء و گروه غیرحافظ در حافظه معنایی وج دراد دو  .p=0/001ب ابع ه ر نیظفاح ،رگید ت    

 15جزءءء،

میانگین حافظه معنایی بیشتری ( )M:0/29, SD:0/46در مقا  اب هسی ا ریغ دارف      ح  ظفا (((  )M:-0/83, SD:0/55دارن یسررب نینچمه .د    
Shapiro-Wilk

11
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تفاوتها به کمک آزمون توکی نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه حافظ ک و نآرق ل

زین ییانعم هظفاح رد ظفاحریغ هورگ        

وجود دارد  .p=0/001به عبارت دیگر ،افراد حافظ کل قرآن کر می میانگین حافظه معنایی بیشتری ( )M:0/50, SD:0/60در مقا سی ه با
افراد غیر حافظ ( )M:-0/83, SD:0/55دارند .آزمون توکی ،شفه و آل اس دی ،تفاوت معناداری بین گر ظفاح هو   

 15ج ظفاح و ءز   

کل قرآن کر می در حافظه معنایی نشان نداد .تحلیل واریانس نمرههای حافظه رویدادی بر حسب وضعیت حفظ قرآن کر می اد ناشن د   

که در حافظه رویدادی نیز ،دست کم بین دو گروه از سه گروه تفاوت معناداری وج ،دراد دو  P > 0/100و  .F(2,87) = 51/23ب یاربان ن

فرض صفر پژوهش حاکی از ا نی که بین حافظه رویدادی حافظان قرآن با غیر حافظان تفاوت معناداری وجود ندارد ،رد شد .تف وا تتتها ا
به کمک آزمون توکی نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه حافظ کل قرآن و گر  هظفاح رد ظفاحریغ هو ر دوجو یدادیو       دارد
 .p=0/001به عبارت دیگر ،افراد حافظ قرآن کر می میانگین حافظه رو یدادی

ی ( )M:0/38, SD:0/43در مقا  اب هسی ا ریغ دارف     
بیش رت ی ی

حافظ ( )M:-0/67, SD:0/48دارند .همچنین تعقیب تفاوتها به کمک آزمون توکی نشان داد که تفاوت معناداری بین گر ظفاح هو   
 15جزء و گروه غیرحافظ در حافظه رو جو زین یدادی و راد د د      .p=0/001ب ابع ه ر رفا ،رگید ت ا ح د ا ظف      

 15ج هظفاح نیگنایم ءز    

رویدادی بیشتری () M: 0/28, SD:0/42در مقا سی ه با افراد غیر حافظ () M:-0/67, SD:0/48دارند .آزمون توکی ،شفه و آل اس دی،
تفاوت معناداری بین گروه حافظ  15جزء و حافظ کل قرآن کر می در حافظه رویدادی نشان نداد.
بحث و نتیجهگیری
هدف ا نی پژوهش ،مقا سی ه حافظه رویدادی و معنایی حافظان کل قرآن کر می  ،حافظان  15جزء و غیر حافظان بود .همان گون رد هک ه   
بخش قبل بیان شد ،در حافظه معنایی بین گروه حافظان قرآن کر می و غیر حافظان تفاوت معنادار است .اگرچه پژوهشها ای کم هب ی   
شهای فراوانی افزایش سطح تحصیالت
برسی نقش حفظ قرآن کر می بر کارکردهای شناختی خصوصًاًا حافظه پرداخته است ،اما پژوه 
را کی

عامل مهم در عملکرد بهتر حافظه معنایی معرفی کردهاند (کرامر و همکارا ،ن  ) 2004که با یافتههه اه ییی پ وسمه رضاح شهوژ    

است .با توجه به ا نی موضوع که حافظه معنایی با ذخیره ن بس تًاًا پایدار اطالعات عمومی فرد سر و کار دارد و مستلزم نوع کلیتر شناخت
است و در واقع کی

نوع رمزگردانی عمیق اطالعات است (تولو نی گ )2 00 2 ،میزان آموزش و تحصیالت افراد م ممیتوانددد ی ککک عامل ل
ل

تاثیرگذار در عملکرد ا نی نوع حافظه تلقی شود .همچنین ا نی یافته ،با پژوهش دیگری که واگنر (  ) 1978با هدف برسی ان هظفاح عاو   
حافظان قرآن کر می کشور مراکش انجام داد ،همسو است .همچنین پژوهش حاضر نشان داد ک ن یدادیور هظفاح رد ه یز      ب نی هورگ   
حافظان قرآن کر می و غیر حاف ناظ  رادانعم توافت ا جیاتن نیا هک تس تاعلاطم          قبل للی (کرم ،یترصن و ی     ) 1381همخ ناو .تسا

  

شهای قبلی نشان دادهاند که ارتباط تنگاتنگ میان حافظه رویدادی و معنایی نه گام اولین مرحله از با یز ابی اطالعات ،یعنی زمانی
پژوه 
که اطالعات معنایی مورد با یز ابی قرار میگیرد ،ایجاد میشود (کانوی و پلیدیل 2000 ،؛ اسوبودا و همکارا ،ن  ) 2006و با یز ابی اطالعات
معنایی جزو اصلیتر نی فعالیتهای حافظان قرآن کر می است که در فرا نی د حفظ و مرور آیات قرآن کر می بدان م ممیپردازنددد .ب یاربان ن
ا نی یافته بد نی صورت تبین میشود که همگام با با یز ابی اطالعات معنایی نه گام حفظ و مرور آ ییانعم هظفاح ،میرک نآرق تای هب       
علت وجود ارتباط تنگاتنگ با حافظه رویدادی در مرحله با یز ابی ،فعال شده و ا نی فعال شدن ب ورم ه ر حطس شیازفا بجوم نامز 
عملکرد حافظه معنایی و رو یدادی

م ممیشوددد .هرچ و میرک نآرق تایآ نیماضم دن   

    

داس ات نننها ای قرآن  دوجوم ی د ثعاب هک نآ ر     

تصویرسازی ذ نه ی آیات ،نه گام قرائت و حفظ آنها میشود نیز میتواند در بهبود سطح عملکرد حافظه رویدادی تاثیرگذار باشد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که میان دو گروه حافظان کل و نیمه حافظان تفاوت معناداری در حافظه رویدادی و مع دوجو ییان   
نداشت .هرچند حافظان کل در حافظه معنایی عملکرد بهتری داشتند ،اما معنادار نبود .پژوهش پیشین در مورد ا نی یافت و دشن تفای ه
یدهد که مرور آیات حفظ شده (که فرا نی دی برای حفظ محفوظات است) در افزایش سطح عملکرد حافظه رویدادی
ا نی یافته نشان م 
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ححححح ححححححف لک ظ   

و معنایی نقش چندانی ندارد ،و آنچه تاثیرگذار است ،حفظ آیات قرآن است .چرا که حاف ناظ سپ میرک نآرق لک  زا

قرآ ،ن تنها به مرور آیات حفظ شده مشغول بودهاند و ا نی فعالیت موجب افزایش سطح عملکر اهنآ رد ییانعم و یدادیور هظفاح د      
نشده است ،هرچند که مانع کاهش سطح عملکرد ا نی دو حافظه بوده است .همچنین ا نی یافته نش نا م ممیدهددد ک اذگریثات هدمع ه ری    
حفظ قرآن کر می بر حافظه رویدادی و معنایی در طول ماههای آغا نیز حفظ قرآن ایجاد میشود ،چرا که حافظان کل قرآن کر می رد
حافظه رویدادی و معنایی با حافظان  15جزء از قرآن کر می تفاوت معناداری نداشتهاند.
با وجود ا نی که پژوهش حاضر نشان داد که حفظ قرآن کر می موجب بهبود عملکرد حافظه معنایی و همچنین حافظه رویدادی میشوددد
گ ( )، 2 00 2حاف هظ
اما پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که بین ا نی دو حافظه تفاوتهای عمدهای وجود دارد .بر اساس نظریه تولو نی گ گ
رویدادی دیرتر از حافظه معنایی رشد پیدا میکند .پژوهشهای بعدی ا نی تفاوت میان دو حاف ار هظ تأییددد کر ناشن و هد

دادهانددد که

ینسب و همک ،نارا  .)5102همچ نین یا ن ود    
حافظه رویدادی و معنایی از نظر سیر رشد و تحول متفاوت سه تند (پیولینو . 2007 ،موسو 
حافظه از نظر فعالیتهای عصبی یز ربنای برای ایجاد حافظه نیز ،با یکدیگر متفاوت  دنتسه ((( ل یو ن  . 2004 ،،،مگی یرموم و یرو .) 999 1 ،،،،،
پژوهشها ا نش نا یزاب هک تسا هداد ا  یب ا عالط ا یانعم هظفاح تاعالطا هژیوب ت ییییییییی یییییییییی ،عم تد ًاًا ًاًا ب رد پماکوپیه تیلاعف ا
(مومری .) 999 1،فرا نی د حفظ قرآن کر می نیز عمدتًاًا با اطالعات و حافظه معنایی سروکار دارد ،با ا نی

ار طابت      است

اح للللل  ،در پ ناشن رضاح شهوژ   

داده شد که حافظان قرآن کر می در حافظه رویدادی نیز ،عملکرد بهتری نشان دادهاند که ح زا یکا گنتاگنت طابترا ود نیا

هظفاح      

است که ا نی یافته با نتا جی پژوهشهای قبلی همراستا است (کانوی و پلیدیل 2000 ،؛ اسوبودا و همک نارا  ) 2006 ،،،و نش نا م ممیدهددد که
تقویت حافظه معنایی ،با عملکرد بهتر حافظه رویدادی همراه است .تولو نی گ (  ) 1987نیز به ن ود نیا یلماعت شق نو هراشا هظفاح ع       
کردهاست و کرمی (  ) 1381معتقد است که بین ا نی دو نوع حافظه تعامل وج زا .دراد دو انعم هظفاح رگید یوس ییییییییییی ی نی و ظفح رد ز
یادآوری رویدادها و وقایع دخیل و در آنها تأثیر گذار است و چه بسا ک تشیب کرد ه ر م بلاطم و یناعم  ر اهم اب طبت رت صخش    

    

موجب میشود تا شخص مهارت یافته در حافظه ،در یادآوری وقایع و رویدادهای مرت طب با زمان و مکان نیز به طور شا سی ته و مطلوب
عمل کند.
منابع

سولو ،رابرت آل .) 1991 ( .روان شناسی شناختی .ترجمه :فرهاد ماهر (  .) 1981تهران :رشد.
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