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  هاي اجراييِ حافظة فعال و توانايي رياضي در كودكان ارتباط ميان كنش

  ∗∗، دكتر مريم وفايي∗ناميه اصفهانيان
  

  خالصه
. هاي اجرايي ارتباط نزديكي دارند هاي رياضي در كودكان با كنش رسد مهارت به نظر مي

 فعال، هاي حافظة هاي اجرايي وارد شده به پژوهش حاضر، مربوط به يكي از بخش كنش
. اي بدلي به آنها پرداخته شده است موسوم به اجراكنندة مركزي است كه در الگوي چند مؤلفه

در اين پژوهش با استفاده از ابزارهاي متفاوت ـ شامل تكليف فراخناي شمردن، تكليف 
هاي ويسكانسين و آزمون استروپ ـ به بررسي ارتباط اين متغيرها با توانايي  بندي كارت دسته

نتايج پژوهش نشان دادند از ميان سه . ياضي، در كودكان كالس چهارم ابتدايي پرداخته شدر
.  اجرايي، فراخناي شمردن، ارتباط مثبت و معناداري با توانايي رياضي دارد كنش برجستة

طور معناداري توانايي  عالوه بر اين، تحليل رگرسيون نيز نشان داد فراخناي حافظة فعال، به
همچنين بعد از كنترل هوش و توانايي خواندن، قابليت حافظة . كند بيني مي  پيشرياضي را

با توجه به نتايج به دست آمده، توانايي . ماند بيني توانايي رياضي معنادار باقي مي فعال در پيش
فعال نگه داشتن اطّالعات در حافظة فعال منجر به افزايش فراخناي حافظة  فعال و توانايي 

  .شود ا در نگهداري و دستكاري اطّالعات عددي مورد نياز براي انجام محاسبات رياضي ميآنه
  هاي اجرايي ، كنشحافظة  فعال  توانايي رياضي،: واژگان كليدي

  مقدمه

 يهاي اخير به رويداد هاي كودكان در سال در ارتباط با مهارت 1هاي اجرايي توجه به كنش
هاي بسياري از كودكان، از جمله كودكان دچار  تمعيج.  رايج تبديل شده استنسبتاً

، براي مثال(اند  هاي يادگيري، مشكالت درك و زبان و رياضي مورد مطالعه قرار گرفته ناتوانايي
اين مطالعات نشان ). 2001، 2ب؛ به نقل از بول و سريف2000آ، 2000گدركول و پيكرينگ، 

براي .  تحصيلي در كودكان استقيقي از عملكرد دةبيني كنند  پيش،گري اجرايي  كه كنش داده
                                                 

  شناسي دانشگاه تربيت مدرس  دانشجوي كارشناسي ارشد روان ∗
  شناسي دانشگاه تربيت مدرس  دانشيار گروه روان ∗∗
 .شتار بوده استدكتر حسن عشايري نيز در شمار همكاران اين نو∗∗∗

1- executive functions 
2- Bull, R. & Scerif, G. 
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اند، نشان داده شده مثال، در مطالعات مختلفي كه به راهبردهاي شمردن در كودكان پرداخته
هاي كودكان دچار مشكالت در حساب، منابع حافظة فعال ضعيفي دارند كه منجر به بازنمايي

؛ به 1990گيري، (شود لندمدت ميضعيف يا ناقصي از اعداد و اطّالعات عددي در حافظة ب
در مطالعة ديگري دربارة نقش اجراكنندة مركزي در ارتباط  ).1997، 1نقل از بول و جانستون

نشان داد پيشرفت تحصيلي ) 1997؛ به نقل از بول و همكاران، 1995(با پيشرفت تحصيلي، لتو 
اما با وجود .  استصورت قدرتمندي با اجراكنندة مركزي مرتبطعمومي شامل رياضي، به

 ويژه اجراكنندة مركزي، در توانايي ادبيات گستردة خارجي در زمينة نقش منابع حافظة فعال به
هاي ارايه شده از سوي مركز اطّالعات و مدارك علمي ايران تا مهرماه سال رياضي، گزارش

   .است، پژوهشي كه به بررسي اين موضوع در ايران پرداخته باشد، ارايه نشده 84
اي  هاي اجرايي پرداخته، الگوي چند مؤلفه يكي از الگوهاي نظري كه به بررسي كنش

 به ذخيره و ة فعالدر الگوي بدلي، حافظ). 2002؛ 1974بدلي، ( است فعال ة از حافظ2بدلي
هاي  در اين الگو، كنش. اي از تكاليف شناختي اشاره داردت اطّالعات، در مجموعهپردازش موقّ

  ول مهار و تنظيم اطّالعات،ؤكه مس مربوطند 3 به بخشي موسوم به اجراكنندة مركزياجرايي
هاي شناختي است ت و نيز مهار و توزيع منابع توجه در جريان فعاليفعال ةدرون نظام حافظ

شود توانايي   بنابراين در اين الگو فرض مي).1996، 4؛ به نقل از لمر1990، 1986بدلي، (
  . پردازش همزمان اطّالعات، به طور مستقيم با توانايي رياضي در ارتباط استسازي و ذخيره

شود،  عنوان الگويي در بسط ديدگاه بدلي مطرح مي شناختي، كه به از ديدگاه عصب
از ). 1997بول و جانستون، (شود  اجراكنندة مركزي در قالب يك سازة چند بعدي توصيف مي

 :پردازيم گاه به بررسي سه كنش برجسته ميهاي مطرح شده در اين ديد ميان كنش

اين ). 2000 و ديگران، 6مياك( است 5ها، توانايي تغيير راهبردهاي ذهنييكي از اين كنش
ها و راهبردهاي نامربوط، و درگير شدن اي از محرّك كنش، نيازمند توانايي رها كردن مجموعه
                                                 

1- Johnston, R. 
2- Baddeley, A. D. 
3- central executive 
4- Lemaire, P. 
5- switching 
6- Miyake, A. 
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شود ضعف در اين كنش  فرض مي. استها و راهبردهاي مربوط اي از محرّكفعال با مجموعه
 از ورود اطّالعات 1كنش ديگر، توانايي بازداري. شود منجر به عملكرد ضعيف در رياضي مي

اگر فرد نتواند اطّالعات را در طول زمان ). 2001بول و سريف، (نامربوط به حافظة فعال است 
 2اسپي(دهد  نادرست ادامه ميهاي نامربوط را بازداري كند، به گزينش پاسخنگه دارد يا پاسخ

رسد توانمندي در انجام محاسبات رياضي، به مقدار قابل  بنابراين به نظر مي). 2005و بول، 
سومين كنش، ظرفيت فعال كردن زودگذر حافظة . توجهي از كنش بازداري نيازمند است

 بدلي دارد، روزآمد اين كنش كه ارتباط نزديكي با سازة حافظة فعال در الگوي. بلندمدت است
  ). 1997بول و جانستون، (شود  اطّالعات ناميده مي3كردن

هاي اجرايي و نيز، عدم اتّفاق نظر درمورد چگونگي ارتباط  با توجه به تنوع در ميان كنش
هاي  ها با توانايي رياضي، در اين پژوهش تالش شده به چگونگي ارتباط ميان كنش اين كنش

با مرور ادبيات پژوهش در اين زمينه، .  با توانايي رياضي پرداخته شوداجرايي ِحافظة فعال
  :شوند هاي زير مطرح مي فرضيه
  .فزايش توانايي تغيير راهبردهاي ذهني، با افزايش توانايي رياضي ارتباط داردا. 1 
 افزايش توانايي بازداري در مقابل ورود اطّالعات نامربوط به حافظة فعال، با افزايش. 2 

  .توانايي رياضي ارتباط دارد
افزايش توانايي روزآمد كردن اطّالعات در حافظة فعال، با افزايش توانايي رياضي . 3 

  .ارتباط دارد
  روش

آموز پسر كالس چهارم   دانش73اين پژوهش ميداني از نوع همبستگي است و روي 
اي، از ميان مدارس  هها به صورت تصادفي و به روش چند مرحل آزمودني. ابتدايي انجام شد

اي، توانايي رياضي،   سي دقيقهةسپس در سه جلس. ابتدايي دولتي شهر تهران انتخاب شدند
ريون و ةهاي پيشروند مت، ماتريس سه آزمون كيبه وسيلة ال و توانايي خواندن آنها هوش سي 

                                                 
1- inhibition 
2- Espy, K. A. 
3- updating 
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اي  ي دقيقه سةها در دو جلس پس از آن، آزمودني. گيري شد آزمون خواندن پوراعتماد اندازه
هاي  آزمون( كنش اجرايي ةديگر، به ترتيب سه آزمون مربوط به سه توانايي برجست

دوآزمون هوش و توانايي خواندن به . را كامل كردند) ويسكانسين، استروپ و فراخناي شمردن
رهاي كنترل وارد پژوهش شدندعنوان متغي.  

  ابزار

مت  كيةاز آزمون تجديد نظرشددر اين پژوهش، : 1متآزمون رياضيات ايران كي -
، شامل سه نشدههنجارگزيني و تجديد نظر ) 1988( كنولي به وسيلةاين آزمون كه . دشاستفاده 

ات و كاربرد استبخش مفاهيم اساسي، عملي.   
اين آزمون به كوشش گرانت و برگ، در سال : 2بندي كارت ويسكانسين آزمون دسته -
1948به منظور ارزيابي وشناختي است، روانهاي عصبن آزمونه شد، يكي از معتبرتري تهي 

در اين  ).2000ك و ديگران، امي(گيرد ر مياتوانايي تغيير راهبردهاي ذهني مورد استفاده قر
بندي يك مجموعه كارت مورد استفاده قرار آزمون سه بعد رنگ، شكل و تعداد، براي طبقه

  .گيردمي
استروپ طراحي شد واكنون، به از سوي ، 1935ال اين تكليف در س: 3تكليف استروپ -

، مورد استفاده ة فعالمنظور ارزيابي توانايي بازداري در مقابل ورود اطّالعات نامربوط به حافظ
ها بايد تعداد   در نسخة عددي استروپ، آزمودني).2000اك و ديگران، يم(گيرد قرار مي

  ). يك، دو، سه، چهار(ها را نام ببرند  مؤلفه
 مركزي در روزآمد ةاين آزمون براي ارزيابي توانايي اجراكنند: 4تكليف فراخناي شمردن -

 در اين آزمون كودك ).2001بول و سريف، (شود ، استفاده مية فعالكردن اطّالعات در حافظ
شوند، شمرده،   مي هاي آبي ارايه هاي قرمز را كه به صورت تصادفي و در ميان مثلث بايد دايره
  .داد آنها را يادآوري كندسپس تع

                                                 
1- keymath  
2- wisconsin card sorting test (WCST) 
3- stroop task 
4- counting spsn 
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  ها يافته

گري اجرايي  هاي كنش يك از مقياس ابتدا يك تحليل همبستگي براي كشف ارتباط بين هر
همچنين به دليل ارتباط باالي بين توانايي رياضي  با توانايي . با توانايي رياضي انجام شد

كنترل اثر توانايي ضرايب همبستگي سهمي نيز براي ) 2001بول و سريف، (خواندن و هوش 
درصد : ها پرداخته شد در تحليل همبستگي به اين مقياس. خواندن و هوش محاسبه شد

لين طبقه، و هاي صورت گرفته به منظور كامل كردن او هاي درجامانده، تعداد كوشش پاسخ
 طول فراخناي يادآوري شده ة؛ بيشين)آزمون ويسكانسين(شكست در نگهداري مجموعه 

  ).آزمون استروپ(هاي تداخل و تسهيل  ، نمره)ناي حافظهآزمون فراخ(
و ) زير قطر(هاي كنش اجرايي و توانايي رياضي  ضرايب همبستگي بين مقياس: 1جدول شمارة 

  )باالي قطر(ضرايب همبستگي سهمي براي كنترل توانايي خواندن و هوش 
  7  6  5  4  3  2  1  هاي كنش اجرايي مقياس

  ns  ns ns ns  ns ** 27. -  رياضي

 ns ns  ns ns ns - ** 52.  فراخناي شمردن

هاي  پاسخ: ويسكانسين
 ns ns  -  -.81** .76 ** .27 * ns  درجامانده

ها  كوشش: ويسكانسين
 ns ns -.82** - -.74** ns nsبراي كامل كردن طبقة اول

شكست در : ويسكانسين
 نگهداري مجموعه

ns ns .74 ** -.74** - ns ns 

  ns ns .25 * ns ns - ns  تداخل: استروپ

 - ns ns ns ns ns **32.-  تسهيل: استروپ

  *>ns   05/0P<**  01/0 P=                      غيرمعنادار 
  

 نشان داد هاي كنش اجرايي با توانايي رياضي مقياسميان  ارتباط در موردتحليل همبستگي 
به اين معنا كه توانايي رياضي . اردفراخناي شمردن، ارتباط مثبت معناداري با توانايي رياضي د

اين ارتباط حتّي پس از كنترل اثر توانايي . باالتر با فراخناي باالتر حافظة فعال ارتباط دارد
  ).1جدول شمارة (خواندن و هوش نيز همچنان معنادار باقي ماند 
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  بيني توانايي رياضي تحليل رگرسيون چندمتغيري در پيش: 2جدول شمارة 
  R2  F تغيير  R2  سيونرگر  الگو
A1 1-ال26,93  0,27  0,27   فراخناي حافظة فع**  

 **32,96  0,48  0,48   هوش و توانايي خواندن-1
A2 2-ال25,13  0,04  0,52   فراخناي حافظة فع** 

  

05/0P<**                
ز پس از تعيين وجود ارتباط ميان فراخناي حافظه با توانايي رياضي و نيز با اطمينان ا

، يعني نرمال بودن توزيع متغيرهاي مورد 1هاي تحليل رگرسيون چند متغيري رعايت مفروضه
بررسي و نيز وجود ارتباط خطّي ميان آنها، از روش تحليل رگرسيون چند متغيري استفاده شد 

نتايج . بيني واريانس توانايي رياضي مشخّص شود تا سهم خالص فراخناي حافظه در پيش
، بعد از كنترل هوش و  بررسي نيز نمايانگر سهم معنادار فراخناي حافظة فعالحاصل از اين

با توجه ). 2جدول شمارة ( بيني تغييرات مربوط به توانايي رياضي بود  در پيشتوانايي خواندن،
به عدم وجود ارتباط ميان دو كنش ديگر اجرايي با توانايي رياضي، تحليل رگرسيون با اين دو 

  .م نشدمتغير انجا
  گيري نتيجه

هاي متنوع اجرايي، فراخناي حافظة فعال  دهند از ميان كنش نتايج پژوهش حاضر نشان مي
تنها كنشي است كه ارتباط معناداري با توانايي رياضي در كودكان ) روزآمد كردن اطّالعات(

بات بر اساس الگوي بدلي، هنگامي كه شخص به يك كار شناختي پيچيده، مانند محاس. دارد
فرد  .پردازد، همزمان با پردازش اطّالعات، به نگهداري زودگذر اطّالعات نياز داردذهني مي

صورت مؤثّر از حافظة بلندمدت فراخوانده و فضاي  بايد بتواند اطّالعات مورد نياز را به 
تايج اين نتيجه، با ن). 2001 و ديگران، 2الستينگ(مناسب را براي كار روي اطّالعات فراهم كند 

دادند  هاي پيشين كه وجود ارتباط ميان فراخناي حافظه و توانايي رياضي را نشان مي پژوهش
، هماهنگ )2000؛ مياك و ديگران، 1997؛ بول و جانستون، 2001براي مثال، بول و سريف، (

                                                 
1- fixed order multiple regression 
2- Lusting, C. 



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 ٤٤

تواند ناشي از اراية  هاي تداخل با توانايي رياضي مي عدم وجود ارتباط ميان نمره. است
ها در آزمون استروپ باشد، كه منجر به عدم لزوم بازداري يك راهبرد آموخته  محرّكتصادفي 
هاي باليني پژوهشگر به هنگام اجراي  همچنين مشاهده). 2001بول و سريف، (شود  شده مي

آزمون ويسكانسين نشان داد بسياري از كودكان داراي توانايي هوشي باالتر هنگام چيدن 
گرفتند و اين امر منجر به شكست آنها در  طور همزمان در نظر مي  بهها، چند مقوله را كارت

هاي آتي با در نظرگرفتن  شود در پژوهش از اين رو پيشنهاد مي. شد كامل كردن طبقات مي
  .نقش اين عوامل در انجام تكليف، به كنترل اثرات آنها اقدام شود

  منابع
Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working memory. In G. Bower 

(Ed.), The Psychology of Learning and Motivation, 8: 47–90. New 
York: Academic Press. 

Baddeley, A. D. (2002). Is Working Memory Still Working? 
European Psychologist, 7: 85-97. 

Bull, R. & Johnston, R. (1997). Children's arithmetical difficulties: 
contributions from processing speed, item identification, and short 
– term memory. Journal of Experimental Child Psychology, 65: 1-
24. 

Bull, R. & Scerif, G. (2001). Executive function as a predictor of 
children's mathematics ability: Inhibition, Switching and Working 
Memory. Developmental Neuropsychology, 19(3): 273-293. 

Espy, K. A. & Bull, R. (2005). Inhibitory processes in young children 
and individual variation in short-term memory. Developmental 
Neuropsychology, 28(2): 669-688. 

Lemaire, P., Abdi, H & Fayol, M. (1996). The role of working 
memory resources in simple cognitive arithmetic. European 
Journal of Cognitive Psychology, 8(1): 73-103. 

Lusting, C., May, C. P. & Hasher, L. (2001). Working memory span 
and the role of proactive interference. Journal of Experimental 
psychology, 130 (2): 199-207. 

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., 
Howerter, A. & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of 
executive functions and their contributions to complex “frontal 
lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41: 
49-100. 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

