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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسهی بازداری شناختی در سه گروه از دانشآموزان با پیشرفت ریاضی باال ،متوسط و
پایین انجام گرفت.
روش :روش این پژوهش علی مقایسهای بود .جامعهی موردمطالعه ،دانشآموزان پایهی پنجم ابتدایی شهر اراک در سال
تحصیلی  3141-49بودند که  11دانشآموز با پیشرفت ریاضی باال 14 ،دانشآموز با پیشرفت ریاضی متوسط و 13
دانش آموز با پیشرفت ریاضی پایین با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از آزمون
هوش ریون ،مقیاس درجهبند ی معلم کانرز ،آزمون ریاضی محقق ساخته و آزمون استروپ عددی استفاده شد .برای
تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از پژوهش از روش تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.
یافتهها :نتایج مانوا نشان داد که در بین عملکرد سه گروه در آزمون استروپ عددی تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج
آزمون تعقیبی شفه نیز نشان داد که در اثر استروپ عددی و اثر استروپ فیزیکی ،نمرهی تداخل در دانشآموزان گروه با
پیشرفت ریاضی متوسط بیشتر از نمرهی تداخل دانشآموزان گروه با پیشرفت ریاضی باال است و نمرهی تداخل
دانشآموزان گروه با پیشرفت ریاضی پایین نسبت به دو گروه دیگر بیشتر است.
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت دانشآموزان با پیشرفت ریاضی پایین ،ضعیفترین عملکرد را در
بازداری شناختی دارند.
کلیدواژهها :بازداری شناختی ،پیشرفت ریاضی ،دانشآموزان.
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 .1مقدمه
یادگیری ریاضی و حل مسألهی ریاضی بهعنوان مهارتی تعریفشدده اسدت کده بدا فهدم اصدط حات
ریاضی ،تبدیل صورتمسئلهها به نمادهای ریاضی و همچنین چدالش انتقدال سدروکار دارد؛ زیدرا در
حل مسئله ،دانشآموز باید دانشی را که از حل مسائل قبلی به دست آورده در موقعیتهای جدید به
کار برد (فوچز و فوچز .)2002 ،3برای انجام موفقیتآمیز این فعالیتها دانشآموز نیازمند تواندایی در
حوزههایی ازجمله درک روابط فضایی ،هماهنگی روانی-حرکتی ،همداهنگی دیدداری-ادراکدی ،درک
زبان ،تشخیص نمادها (بروکس ،برنینگر و آبدوت )2033 ،2و مهدارت در کارکردهدای اجرایدی مانندد
برنامهریزی ،1بازداری شناختی ،9توجه انتخابی ،2انعطدافپدییری شدناختی 3و حافظده کداری 7اسدت
(گیری ،هارد ،بیرد-کراون و دسوتو .)2009 ،8اکثر دانشآموزان این مهارتهدا را بدهصدورت خودکدار
انجام میدهند ولی برخی در بهکارگیری این مهارتها با مشکل مواجده مدیشدوند و بایدد بده آنهدا
آموزش داد .این مشک ت در برخی از سنین کم شروع میشود ولی اغلب در دورهی دبستان خدود را
نشان میدهد و تا دورهی راهنمایی و دبیرستان نیز ادامه مییابد (دوکر .)2002 ،4اخت ل در هرید
از موارد فوق میتواند باعث پیشرفت پایین و اخت ل در درس ریاضی شود .پیشرفت پدایین در درس
ریاضی ،خود را بهصورت دشواری در انجام محاسبات ،ناتوانی در شمردن ،راهبردهای نارسدا در حدل
مسئله ،استداللهای نادرست ،زمان طوالنی در کشف راهحل و میزان باالی خطا در انجام محاسدبات
ریاضی نشان میدهد (گیری.)2009 ،
چنانچه گفته شد یکی از مهارتهای موردنیاز برای انجام محاسبات و پیشرفت در درس ریاضیات
بازداری شناختی است .بازداری شناختی به توانایی سدرکوب و خداموش کدردن آگاهانده پاسد هدای
خودکار و غالب بهمنظور ارائه پاس های مناسب تر و هدفمندد اشداره دارد .ویژگدی بدازداری در مندع
پاس ها یدا کنتدرل محدرکهدای مدزاحم اسدت .تواندایی مقاومدت در برابدر پاسد خودکدار بده فدرد
انعطافپییری شناختی و امکان کنترل تداخلها را میدهد .بازداری پیشنیازی بدرای سدطوب بداالتر
کارکردهای اجرایی مانند برنامه ریزی ،خودکنترلی و خودتنظیمی را فراهم میآورد (کادش ،گورس و
نتبرت.)2033 ،30

1. Fuchs & Fuchs
2. Brooks, Berninger & Abbott
3. Planning
4. Inhibition
5. Selective attention
6. Cognitive flexibility
7. Working memory
8. Geary, Hoard, Byrd-Craven & Desoto
9. Dowker
10. Kadosh, Gevers & Notebaert
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بارکلی ،)3447( 3بر این باور است که بازداری مثل دروازهبان ذهن عمل میکند کده ایدن کدار را بدا
تنظیم و اولویتبندی محرکهای پردازششده توسط سیستم اعصاب مرکزی انجام میدهد .از نظر او
بازداری ،چندبعدی و شامل سه فرایند بههمپیوسته است .فرایند اول ،بازداری پاس خودکار بده ید
رویداد است .فرایند دوم ،توقف پاس جاری و ایجاد فرصت درند (تدأخیر) در تصدمیمگیدری بدرای
پاس دادن و فرایند سوم ،حفظ دوره درن (تأخیر) و پاس های خودفرمان کده از قطدع رویددادها و
پاس های رقیب در این دوره اتفاق میافتد (کنترل تدداخل) اسدت (بده نقدل از میهلدر و سدکوکارد،2
.)2033
دانشآموز در پردازش اط عات برای حل مسائل ریاضی نیاز به توجه انتخابی به اط عدات اصدلی
مسئله و بازداری سایر اط عات دارد .از میان اط عاتی که توسط گیرندههای فرد دریافدت مدیشدود،
آنهایی کام ً پردازش میشوند که بهصورت انتخابی به آنها توجه میشود و بقیه اط عات بدازداری
میشوند .به نظر میرسد دانشآموزان با پیشرفت پایین در درس ریاضی در تمیدز قائدل شددن بدین
اط عات اصلی و موردنیاز و سایر اط عات غیرضدروری عملکدرد ضدعیفی دارندد (قلمدزن ،مدرادی و
عابدی .)3141 ،ع وه بر این ،ضعف در بازداری شناختی باعث میشود دانشآموزان در انجام مسدائل
ریاضی و حل محاسبات ،دچار اشتباهاتی مثل عدم توجه به ع متها ،عدم توجده بده سدتون یکدان،
دهگان ،صدگان ،عدم توجه به نوشتن کامل اعداد ،محاسبه نکردن ید عددد و جدا اندداختن اعدداد
شوند؛ زیرا توانایی شمارش ،جور کردن ،دستهبندی ،مقایسه کدردن و در ک تندا ر ید بدهید بده
توانایی فرد در بازداری شناختی بستگی دارد (بیرامی ،پیمان نیا و موسوی .)3142 ،آنها هنگام حل
مسئله ،انتخاب راهبردها و کار با اعداد نمیتوانند توجه خود را بدهصدورت انتخدابی بدر وجدوه اصدلی
مسئله متمرکز کنند .با مشاهده اهر ی مسئله علیرغم پیچیددگی آن ،اولدین پاسدخی را کده بده
ذهنشان میرسد بهعنوان پاس صحیح به مسئله در نظر میگیرند و توانایی تمرکز بیشتر بر مسئله و
مکث و توقف برای نادیده انگاشتن برخی از وجوه اهری مسئله و توجه به بخدشهدای اصدلی آن و
کنار گیاشتن پاس های نادرست احتمالی و رسیدن به پاس اصلی مسدئله را ندارندد؛ بدهطدور مثدال
آنها نمیتوانند یکه روش حل مسئله را که کارآمدی چنددانی نددارد کندار بگیارندد و از روشهدای
مناسبتر دیگری استفاده کنند (گیلمر ،کیبل ،ریچاردسون و کراج.)2032 ،1
ع وه بر این یافتههای عصبشناختی نشان میدهد لوب پیشانی مرکز بازداری شناختی است کده
عدمعملکرد صحیح این ناحیه باعث اخت ل در بازداری شناختی میشدود .نتدایج تصدویربرداریهدای
مغزی نشان میدهد دانشآموزان دارای اخت ل در یدادگیری ریاضدیات نیدز در لدوبهدای آهیانده و
پیشانی نیز اخت التی دارند و بهتبع آن در عملکرد بازداری شناختی ،تصدمیمگیدری و برنامدهریدزی
1. Barkly
2. Maehler & Schuchardt
3. Gilmore, Keeble, Richardson & Cragg
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برای حل مسائل نسبت به سایر دانشآموزان ضعیفتر عمل میکنند (خسروراد و سلطانی کوهبنانی،
.)3141
بهطورکلی نتایج حاصل از اغلب پژوهشهای انجامگرفته پیرامدون بدازداری شدناختی و پیشدرفت
ریاضی ،نشاندهندهی این است که عملکرد بهتر بدازداری شدناختی بدا عملکدرد بهتدر در یدادگیری
ریاضی و پیشرفت بیشتر دانشآموزان در این درس همراه اسدت .گیدری ( )2030در پدژوهش خدود
نشان داد که کودکانی که در یادگیری ریاضی مشکل دارند در توجه انتخابی و بازداری شناختی نیدز
عملکرد ضعیفتری دارند .لمایر و لکاچر ،)2033( 3در پژوهش خود نشان دادند بین مهارت بدازداری
و روند کارآمدی در محاسبات ریاضی در دانشآموزان رابطه وجود دارد .دانشآموزانی که در بدازداری
عملکرد بهتری دارند در محاسبات ریاضی از راهحلهای درستتدری اسدتفاده مدیکنندد و سدریعتدر
مسائل را حل میکنند .وان  ،تاسی و یان )2032( 2؛ سزوکز ،دوین ،سلتز ،نبز و گابریدل،)2031( 1
نیز در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که دانشآموزانی که در عملکرد یدادگیری ریاضدی بدا
مشکل مواجه هستند و پیشرفت پایینی دارند نسبت به داندشآمدوزانی کده در یدادگیری ریاضدی در
سطح متوسطی هستند ،در تکلیف بازداری شناختی ضعیفتر عمل میکنند؛ اما مونتدا ،بید راس و
گوآی ،)2033( 9در مطالعه ی خود به این نتیجه رسیدند که مهارت در تکلیف بازداری ،پیشدرفت در
خواندن و نوشتن را در آیندهی درسی پیشبینی میکند ولدی پیشدرفت در ریاضدیات را پدیشبیندی
نمیکند و این نتیجه بیانگر تناقضی در پژوهشهای انجامشده در این زمینه است.
همانطور که گفته شد پیشرفت پایین در یادگیری ریاضی و اخت ل در آن ،علدل مختلفدی دارد.
با توجه به هرکدام از علل ایجادکننده ،روشهای درمانی و آموزشی نیز متفداوت اسدت لدیا معلمدان
دبستان در آموزش ریاضی باید بده پیشدایندهای یدادگیری ریاضدی توجده نمایندد .تقویدت بدازداری
شناختی بهعنوان ی پیشنیاز عصب روانشناختی منجر به بهبود عملکرد ریاضی در داندشآمدوزان
میشود .نتایج این پژوهش میتواند تلویحات مهمی درزمیندهی تدوانبخشدی شدناختی و مدداخ ت
درمانی برای ارتقای بازداری شناختی در دانشآموزان با پیشرفت ریاضی پایین داشته باشد کده ایدن
امر میتواند منجر به بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان با پیشرفت ریاضدی پدایین و جلدوگیری از
لطمههایی باشد که به دلیل شکست تحصیلی به آنها وارد میشود .بدا توجده بده مطالدب ذکرشدده
پیرامون نقش بازداری شناختی در پیشرفت ریاضی دانشآمدوزان و عددم وجدود پدژوهش داخلدی در
خصوص نقش بازداری شناختی در پیشرفت ریاضیات و برخی تناقضات موجود در پژوهشهای خارج
از کشور انجام چنین پژوهشی ضروری به نظر میرسد .پرسش پژوهش حاضر عبارت است از:
1. Lemaire & Lecacheur
2. Wang, Tasi, & Yang
3. Szucs, Devine, Soltez, Nobes & Gabriel
4. Monette, Bigras & Guay
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آیا بین عملکرد دانش آموزان با پیشرفت ریاضی باال ،متوسط و پدایین در تکلیدف بدازداری شدناختی
(آزمون استروپ عددی )3تفاوت وجود دارد؟
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع ،توصیفی از ندوع علدی مقایسدهای اسدت .در ایدن پدژوهش
بازداری شناختی (عملکرد در آزمون استروپ عددی) بدین سده گدروه از داندشآمدوزان بدا پیشدرفت
ریاضی باال ،متوسط و پایین مورد مقایسه قرار گرفت.
 .1-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعهی آماری پژوهش حاضر ،کلیهی دانشآموزان پایهی پنجم ابتدایی شهر اراک به تعدداد 7327
نفر بودند که در سال تحصیلی  3141-49مشغول به تحصدیل بودندد .نموندهی پدژوهش حاضدر بده
شیوهی در دسترس انتخاب شد .از میان دو ناحیهی آموزشی شهر اراک ،با مجوز آمدوزش و پدرورش
استان ،ی ناحیه انتخاب شد؛ سپس اجازه اجرای پژوهش در  2مدرسه به پژوهشدگر داده شدد .هدر
مدرسه دو ک س پایهی پنجم ابتدایی داشت .با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع علی مقایسهای
است و به  1گروه از دانشآموزان با پیشرفت ریاضی باال ،متوسط و پایین نیاز است ،با در نظر گرفتن
حداقل تعداد نمونه الزم برای این نوع پژوهش و احتمال ریزش نمونه ،تعداد  320نفر از دانشآموزان
این مدارس بهعنوان نمونه انتخاب شدند؛ بدینصورت که با هماهنگی مدیر و دبیران ،از هدر مدرسده
ی ک س  10نفره بهعنوان نمونه انتخاب شد .برای کنترل تأثیر هوش و مشک ت رفتاری (اخدت ل
نقص توجه-بیشفعالی) ،از دانشآموزان آزمون هوش ریون 2گرفته شد و معلمان آنهدا نیدز مقیداس
کانرز را تکمیل کردند 38.نفر از آنها به دلیل هوشبهر پایینتر از  40و  29نفر به دلیل نمره بداالتر
از  30در مقیاس کانرز حیف شدند .در نهایت از  308نفر باقیمانده ،آزمون ریاضدی گرفتده شدد کده
مطابق با عملکرد در این آزمون  11نفر بهعنوان دانشآموز با پیشرفت ریاضی باال 14 ،نفدر بدهعندوان
دانشآموز با پیشرفت ریاضی متوسط و  13نفر بهعنوان دانشآموز با پیشرفت ریاضی پایین تشخیص
داده شدند .سپس از آنها خواسته شد که به آزمون رایانهای استروپ عددی پاس دهند.
 .2-2ابزار پژوهش
 .1-2-2آزمون هوش ریون :این آزمون توسط ریون ( ،)3432در انگلستان برای اندازهگیدری هدوش
در گروه سنی  4تا  38سال ساخته شده است و دارای  30آیتم ( 2سری  32تایی) است .این آزمدون
بهصورت سؤاالت شش گزینهای است .این آزمون الگویی از تصاویر است که براساس منطقدی خداص
تنظیمشده اند .یافتن پاس درست ،مستلزم کشف منطق حاکم بر الگوی ماتریسهاسدت .همبسدتگی
1. Numerical stroop
2. Raven’s IQ test

308

مقایسهی بازداری شناختی در سه گروه از دانشآموزان ...

این آزمون با آزمونهای هوشی وکسلر ،اسدتنفورد-بینده ،مازهدای پروتئدوس و آدمد گودینداف در
دامنهای از  0/90تا  0/72برآورد شده است پایایی 3این آزمون با روش بداز آزمدایی 0/82 2بدهدسدت
آمده است (نریمانی ،خشنودنیای چماچائی ،زاهد و ابوالقاسمی .)3142 ،در پژوهش حاضر نیز پایایی
آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  0/74به دست آمد .در این پژوهش م ک انتخداب افدراد ،نمدرهی
هوشبهر  40و باالتر است.
3
 .2-2-2مقیاس درجهبندی معلم کانرز  :این مقیاس توسط کانرز ( )3440بدرای تشدخیص اخدت ل
نقص توجه -بیش فعالی ساختهشده است .مقیداس مدیکور  18عبدارت دارد کده بدهصدورت لیکدرت
چهارگزینه ای (هرگز ،0 :کم ،3 :زیاد 2 :و خیلی زیاد )1 :توسط معلم تکمیل میشدود .ایدن مقیداس
سه بعد رفتار ک سی ،شرکت در گروه و نگرش به مراجع قدرت را میسنجد .نقطه برش این آزمدون
 30است ،نمرهی بیشتر از  30نشاندهنده اخت ل نقص توجه  -بیش فعالی اسدت (نجداتی ،بهرامدی،
آبروان ،روبن زاده و مطیعی .)3142 ،روایی 9آن توسط متخصصین اعصاب و روان تأیید شده اسدت و
پایایی آن با روش باز آزمایی با ی ماه فاصله  0/43گزارش شدده اسدت (حسدنآبدادی ،محمددی و
احقر .)3143 ،در پژوهش حاضر نیز پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونبداخ  0/73بدهدسدت
آمد.
 .3-2-2آزمون ریاضی محقق ساخته :جهت سنجش عملکدرد ریاضدی داندشآمدوزان ،ید آزمدون
محقق ساخته براساس اهداف آموزشی و محتوای کتاب پایه ی پنجم ابتدایی تهیه شدد .ایدن آزمدون
شامل  22سؤال در حوزه های الگو یابی ،عددنویسی ،تساوی کسرها ،جمع و تفریدق کسدرها ،ضدرب،
تقسیم و بخش پییری و شناخت زاویه هاست .زمان پاسخگویی به آن  70دقیقه است .شیوهی نمدره-
گیاری آزمون به روش توصیفی (تسلط کامل ،تسلط خوب ،تسلط متوسط ،تسلط کم و تسلط خیلی
کم) است .بهمنظور تعیین روایی ،این آزمون توسط  9نفر از معلمان پایهی پدنجم بررسدی ،اصد ب و
تأیید شد .این آزمون دو بار روی  32نفر از دانشآموزان (بافاصلهی زمانی  23روز) اجرا شدد .پایدایی
آزمون با استفاده از روش باز آزمایی  0/84بهدست آمد.
 .4-2-2آزمون استروپ عددی :آزمون استروپ در سال  3412توسط جان رایدلی اسدتروپ 2بدرای
ارزیابی توجه انتخابی و بازداری ابداع شد از آن زمان به بعد انواع مختلفی از این آزمون سداختهشدده
است (امینزاده و حسنآبادی.)3142 ،
آزمون استروپ عددی شامل  43جفت عددی است که  98جفت آن برای مقایسه فیزیکدی و 98
جفت آن برای مقایسه عددی بهکار میرود .در  98جفتی که مقایسه فیزیکی روی آن انجام میشدود
1. Reliability
2. Test-retest
3. Conners Teacher Rate Scale
4. Validity
5. Stroop
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 33جفت اعداد ناهمخوان 33 ،جفت همخوان و  33جفت عدد هم خنثی هستند ،در  98جفتی هدم
که مقایسه عددی انجام میشود همین ترتیب ویژگیها برقرار است .تکلیف آزمودنی این است که در
بخش مقایسه فیزیکی ،عددی را که ازلحاظ اندازهی فیزیکی بزرگتر است انتخاب کندد و در بخدش
مقایسه عددی ،عددی را که ازلحاظ ارزش عددی بزرگتر اسدت انتخداب کندد .ایدن آزمدون توسدط
محقق ساخته شد .روایی آن نیز توسط دو متخصص تأیید شد .پایایی آزمون با اسدتفاده از روش بداز
آزمایی روی  300نفر 0/83 ،به دست آمد.
در بخش استروپ عددی در  33جفت اعداد همخوان ،عددی که ارزش عدددی بیشدتری دارد بدا
فونت بزرگتر و عددی که ارزش عددی کمتری دارد با فونت کوچ تدر نوشدته شدده اسدت .در 33
جفت اعداد ناهمخوان ،عددی که ارزش عددی بزرگتری دارد با فونت کوچ تر نوشته شدده اسدت.
در  33جفت عدد خنثی هم اعداد با فونت یکسان نوشتهشده است .این  33جفت عدد در هر ید از
بخشها عبارتاندد از-8 ،8-1،2-7 ،7-2 ،3-3 ،3-3 ،8-4 ،4-3 ،8-7 ،7-3 ،1-9 ،9-1،3-2 ،2-3 :
.9-4 ،4-9 ،1
در بخش استروپ فیزیکی در  33جفت همخوان ،عددی که ارزش عددی بیشتری دارد بدا فوندت
بزرگتر و عددی که ارزش عددی کمتری دارد با فونت کوچ تدر نوشدتهشدده اسدت .در  33جفدت
ناهمخوان ،عددی که ارزش عددی بزرگتری دارد با فونت کوچ تر نوشته شده است .این  33جفت
عدد در هر ی از بخشهای همخوان و ناهمخوان عبارتاند از-8،3-7 ،7-3 ،1-9 ،9-1،3-2 ،2-3 :
9-4 ،4-9 ،1-8 ،8-1،2-7 ،7-2 ،3-3 ،3-3 ،8-4 ،4؛ اما در  33جفت خنثی ،ی بار  33جفت عدد
با ارزش عددی یکسان اما با فونت متفاوت نوشتهشده است که در  8جفت ،عدد سمت راست ،فوندت
بزرگتری دارد و در  8جفت دیگر ،عدد سمت چپ فونت بدزرگتدری دارد .اعدداد خنثدی در بخدش
استروپ فیزیکی عبارتاند از.4-4 ،8-8 ،7-7 ،3-3 ،9-9 ،1-1 ،2-2 ،3-3 :
در ابتدای کار هم  30جفت عدد برای مقایسهی تمریندی و آشدنایی بدا آزمدون ،پدیش از شدروع
مقایسهی عددی و مقایسهی فیزیکی قرار داده شده است .آزمودنی بایدد بدرای انتخداب عددد سدمت
چپ از کلید  zو برای انتخاب عدد سمت راست از کلیدد؟ اسدتفاده کندد ،آزمدودنی بدرای پاسد بده
مقایسه  1000میلیثانیه فرصت دارد .در هر بخش نیز ترتیب قرار گرفتن اعداد تصادفی است.
بهمنظور تعیین اثر استروپ ،نمرهی تداخل از طریق محاسبه تفاوت بین زمان واکدنش بده اعدداد
همخوان و ناهمخوان محاسبه میشود:
زمان واکنش به اعداد همخوان  -زمان واکنش به اعداد ناهمخوان = اثر استروپ (نمرهی تداخل)
با استفاده از این آزمون میتوان اثر استروپ عددی 3و اثر استروپ فیزیکی 2را محاسبه کرد.
1. numerical stroop effect
2. physical stroop effect
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 .3-2شیوهی اجرای پژوهش

پس از تهیهی ابزارهای جمعآوری اط عات ،بعد از هماهنگی ایجاد شده با حراست ،معاونت پدژوهش
و معاونت ابتدایی آموزشوپرورش ،مجوز جمعآوری اط عات کسب شد .سپس پژوهشگر با حضور در
مدارس ضمن هماهنگی با مدیر و دبیران مربوطه ،آزمونهای ذکرشدده را اجدرا کدرد .بدرای تحلیدل
دادههددای جمددعآوریشددده از نددرمافددزار  SPSS-22اسددتفادهشددده اسددت .بددرای توصددیف دادههددای
جمعآوریشده از میانگین و انحراف استاندارد و برای پاسخگویی به سدؤال پدژوهش از روش تحلیدل
واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.
 .3یافتهها
در پژوهش حاضر ،میانگین سنی و انحراف استاندارد آن در دانشآموزان با پیشرفت ریاضدی بداال بده
ترتیددب  30/04و  ،0/84در دانددش آمددوزان بددا پیشددرفت ریاضددی متوسددط  30/02و  0/72و در
دانشآموزان با پیشرفت ریاضی پایین  30/03و  3/03بود .میانگین هوشبهر و انحراف اسدتاندارد آن
در دانشآموزان با پیشرفت ریاضی بداال بده ترتیدب  302/72و  ،7/29در داندشآمدوزان بدا پیشدرفت
ریاضی متوسط  307/28و  7/37و در دانشآموزان با پیشرفت ریاضی پدایین  307/27و  7/22بدود.
میانگین نمرهی مشک ت رفتداری (مقیداس درجدهبنددی معلدم کدانرز) و انحدراف اسدتاندارد آن در
دانشآموزان با پیشرفت ریاضی باال به ترتیب  11/01و  ،33/98در دانشآموزان با پیشدرفت ریاضدی
متوسط  13/73و  8/43و در دانشآموزان با پیشرفت ریاضی پایین  24/72و  4/22بود.
جدول  :1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
گروه
متغیر

گروه با پیشرفت

گروه با پیشرفت

گروه با پیشرفت

ریاضی باال

ریاضی متوسط

ریاضی پایین

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

زمان واکنش به جفت عددی
همخوان
زمان واکنش به جفت عددی
ناهمخوان
زمان واکنش به جفت فیزیکی
همخوان
زمان واکنش به جفت فیزیکی
ناهمخوان
اثر استروپ عددی

127/92

42/97

234/40

322/93

881/37

229/49

178/29

47/29

379/24

321/39

3087/49

17/21

342/47

12/27

129/47

302/22

393/28

393/01

271/73

12/33

984/23

302/44

871/20

319/20

20/83

37/07

309/23

20/07

204/22

39/70

اثر استروپ فیزیکی

77/38

37/02

313/47

22/17

217/97

32/72
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نتایج جدول  3نشان میدهد که بیشترین زمدان واکدنشهدا و بیشدترین اثدر اسدتروپ عدددی و
فیزیکی مربوط به گروه دانشآموزان با پیشرفت ریاضی پایین و کمترین زمان واکنشهدا و کمتدرین
اثر استروپ عددی و فیزیکی مربوط به دانشآموزان با پیشرفت ریاضی باال است.
جدول  :2نتایج آزمون لوین برای بررسی برابری واریانسها
متغیر وابسته

F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنیداری

استروپ عددی

3/28

2

302

0/23

استروپ فیزیکی

3/48

2

302

0/39

قبل از استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره جهت رعایت پیشفدر هدای آن ،از آزمدون
باکس و لوین استفاده شد .بر اساس نتایج آزمون باکس که برای هیچی از متغیرها معندیدار نبدوده
است ،شدرط همگنی ماتدریسهای واریانس/کوواریدانس بدهدرسددتی رعایدت شدده اسدت (,P=0/23
 .(BOX=8/39 ,F=3/90همانطور که در جدول  2نیز مشاهده میشود براساس آزمون لوین و عددم
معنی داری آن برای همه ی متغیرها ،شرط همسانی واریانسهای بدین گروهدی رعایدت شدده اسدت؛
بنابراین آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره قابلاجرا است.
جدول  :3نتایج آزمونهای معنیداری مانوا برای اثر اصلی متغیرهای وابسته
آزمون

مقدار آماره
آزمون

F

درجه آزادی
فرضیه

درجه
آزادی خطا

سطح
معنیداری

مجذور
اتا

المبدای
ویلکز

0/03

320/21

2

309

0/0003

0/79

همانطور که در جدول  1م حظه میشود سطح معنیداری آزمون المبدای ویلکز ،قابلیت
استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره را مجاز میشمارد .براساس نتایج ،اثر گروه بر ترکیب خطی
متغیرهای وابسته معنیدار است .بهعبارتدیگر بین دانشآموزان با پیشرفت ریاضی باال ،متوسط و
پایین حداقل دریکی از متغیرهای اثر استروپ عددی و اثر استروپ فیزیکی تفاوت معنیداری وجود
دارد .مجیور اتا در آزمون المبدای ویلکز نشان میدهد که  79درصد واریانس مربوط به اخت ف
گروهها تحت تأثیر متغیرهای وابسته است.
جدول  :4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره روی استروپ عددی و استروپ فیزیکی در دانشآموزان با
پیشرفت ریاضی باال ،متوسط و پایین
متغیرهای
وابسته
اثر استروپ
عددی
اثر استروپ
فیزیکی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح معنی-

مجذور

داری

اتا

929847/22

2

227998/73

793/12

0/0003

0/41

931087/02

2

213291/23

327/92

0/0003

0/42
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با توجه به نتایج جدول  ،9بین سه گروه از دانشآموزان با پیشرفت ریاضی باال ،متوسط و پایین
در اثر استروپ عددی و اثر استروپ فیزیکی تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بدین معنی که در
عملکرد بازداری شناختی در سه گروه تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  :5مقایسهی اثر استروپ عددی و اثر استروپ فیزیکی در گروههای مورد مطالعه با آزمون شفه
تفاوت
متغیر

گروه ()I

گروه ()J

پیشرفت پایین

پیشرفت باال
پیشرفت
متوسط

میانگینها
()I-J

اثر استروپ
عددی

اثر استروپ
فیزیکی

سطح
معنیداری

خطای استاندارد

328/71

0/0003

9/23

309/44

0/0003

9/09

پیشرفت متوسط

پیشرفت باال

21/79

0/0003

9/39

پیشرفت پایین

پیشرفت باال
پیشرفت
متوسط
پیشرفت باال

330/24

0/0003

9/22

302/94

0/0003

9/11

29/74

0/0003

9/91

پیشرفت پایین

پیشرفت پایین
پیشرفت متوسط

نتایج جدول  2نشان میدهد که تفاوت میانگینهای هدر سده گدروه در متغیرهدای اثدر اسدتروپ
عددی و اثر استروپ فیزیکی معنیدار است .در اثر استروپ عددی و اثر استروپ فیزیکدی ،میدانگین
نمرهی تداخل در دانشآموزان گروه با پیشرفت ریاضی متوسدط بیشدتر از میدانگین نمدرهی تدداخل
دانشآموزان گروه با پیشرفت ریاضی باال اسدت و میدانگین نمدرهی تدداخل داندشآمدوزان گدروه بدا
پیشرفت ریاضی پایین نسبت به دو گروه دیگر (پیشرفت ریاضدی بداال و پیشدرفت ریاضدی متوسدط)
بیشتر است؛ یعنی دانشآموزان با پیشرفت ریاضی پایین ضعیفترین عملکرد را در بازداری شدناختی
دارند.
 .4بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،مقایسه عملکرد بازداری شدناختی (تکلیدف اسدتروپ عدددی) در سده گدروه از
دانشآموزان با پیشرفت ریاضی باال ،متوسط و پایین بود .نتایج پژوهش نشان داد که در اثر اسدتروپ
عددی و اثر استروپ فیزیکی ،میانگین نمرهی تدداخل در داندشآمدوزان گدروه بدا پیشدرفت ریاضدی
متوسط بیشتر از میانگین نمرهی تداخل دانشآموزان گروه با پیشرفت ریاضی بداال اسدت و میدانگین
نمرهی تداخل دانشآموزان گروه با پیشرفت ریاضی پایین نسبت به دو گروه دیگر (پیشرفت ریاضدی
باال و پیشرفت ریاضی متوسط) بیشتر است .چنانچه گفته شد آزمون استروپ ،ابزاری جهت سنجش
بازداری شناختی است؛ بنابراین دانشآموزانی که پیشدرفت ریاضدی پدایینتدری داشدتند در آزمدون
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استروپ دچار تعار بیشتری شدند و نمرهی تداخل باالتری گرفتند؛ یعنی دانشآموزان با پیشرفت
ریاضی پایینتر ،عملکرد ضعیفتری در بازداری شناختی داشتند.
این نتیجه با یافتههای پژوهشهای گری ( ،)2030لمایر و لکاچر ( ،)2033واند  ،تاسدی و یاند
( )2032و سزوکز و همکاران ( )2031همخوانی دارد .در این پژوهشها نتیجهگیری شده اسدت کده
مهارت در تکلیف بازداری شناختی با پیشرفت بیشتر در درس ریاضی و اخت الت کمتر در یدادگیری
این درس همراه است .نتیجهی پژوهش حاضر با نتیجهی حاصل از پژوهش مونتا ،بی راس و گوآی
( )2033همسو نیست آنها در مطالعه ی خود به این نتیجه رسیدند که مهارت در تکلیدف بدازداری،
پیشرفت در خواندن و نوشتن را پیشبینی می کند ولی پیشرفت در ریاضیات را پیشبینی نمیکندد.
با توجه به نتیجهی پژوهش حاضر و عملکرد بهتر دانشآموزان با پیشدرفت ریاضدی بداال در بدازداری
شناختی و عملکرد ضعیفتر دانشآموزان با پیشرفت ریاضدی پدایین در بدازداری شدناختی ،بده نظدر
میرسد بازداری پیشبین خوبی برای پیشرفت در ریاضی است و اجرای ی آزمون بازداری شناختی
در سنین پایینتر ،میتواند پیشرفت دانشآموزان را در درس ریاضی پیشبینی کند.
چنانچه پیشتر گفته شد دانشآموزان برای یادگیری و حل موفقیتآمیز تکالیف ریاضی بایدد بدر
ی سری مهارتها تسلط داشته باشند؛ که یکی از اساسیترین آنها بازداری شناختی اسدت .وقتدی
معلم مفاهیم جدید ریاضی را تدریس میکندد و یدا بدرای حدل مسدائل راهبردهدای جدیددی را بده
دانشآموزان آموزش می دهد ،ضعف در عملکرد بازداری شناختی ،باعث تداخل مفاهیم و راهبردهای
آموختهشدهی قبلی با مفاهیم و راهبردهای جدید میشدود؛ بدهطدور مثدال داندشآمدوز بدا بدازداری
شناختی ضعیف قادر به رفع تداخل برای آموختن راهحلهای مختلف برای انواع تقسدیم (تقسدیم دو
عدد صحیح ،تقسیم عدد صحیح بر عدد اعشاری ،تقسیم عدد اعشاری بر عددد صدحیح و تقسدیم دو
عدد اعشاری) نیست و هنگام آموزش انواع روشها برای حل انواع تقسیم قادر به تشخیص و تمرکز و
انتقال توجه از ی نوع تقسیم و ی نوع راهبرد برای حل آن بده ندوع دیگدری از تقسدیم و راهبدرد
دیگری برای حل آن نیست (روبینسون و داب.)2031 ،3
عملکددرد ضددعیف در بددازداری شددناختی عدد وه بددر ضددعف در حددوزهی یددادگیری مفدداهیم
ریاضددی ،باعددث عملکددرد ضددعیف دانددشآمددوز هنگددام آزمددونهددای ریاضددی و حددل مسددائل نیددز
مددیشددود .دانددشآمددوزی بددا عملکددرد ضددعیف بددازداری شددناختی ،وقتددی بددا ی د مسددئله پیچیددده
روبهرو میشود ،بدا مشدکل در تقسدیمبنددی مسدئله بده بخدشهدای کوچد تدر ،جسدتجوی فعدال
راهبردها و حرکت رفدت و برگشدتی میدان آنهدا ،تمرکدز بدر بخدشهدای مختلدف مسدئله ریاضدی
بددرای تصددمیمگیددری و برنامددهریددزی درسددت و انتخدداب کارآمدددترین راهحددل مواجدده مددیشددود
(گیلمر و همکاران.)2032 ،
1. Robinson & Dube
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با توجده بده آنچده گفتده شدد ضدعف در بدازداری شدناختی باعدث ایجداد اخدت ل در یدادگیری
مفدداهیم و حددل مسددائل ریاضددی مددیشددود .بددا کم د ارزیددابیهددای روانشددناختی مددیتددوان ایددن
مشددکل را در دانددشآمددوزان شناسددایی کددرد .بددا توجدده بدده ایددنکدده هرکدددام از علددتهددای
ایجادکنندددهی پیشددرفت پددایین و اخددت ل در درس ریاضددی ،بدده روشهددای درمددانی و آموزشددی
متفدداوتی نیدداز دارنددد؛ لددیا موضددوعی کدده پددس از تشددخیص ایددن نددوع ندداتوانی مهددم اسددت بددهکددار
بستن اقدامات بهموقدع و مناسدب جهدت طراحدی و بهبدود برنامدههدای آموزشدی و درمدانی اسدت.
توانبخشی شناختی که اصدط حاً تدرمیم شدناختی نیدز نامیدده مدیشدود روش درمدانی اسدت کده
هدددف اصددلی آن بهبددود نقددایص و عملکردهددای شددناختی فددرد از قبیددل حافظددهی کدداری ،بددازداری
شدناختی ،تمرکدز و گدوشبدهزنگدی (توجده) اسددت؛ بندابراین بدا اسدتفاده از تدوانبخشدی شددناختی
مددیتددوان بدده تقویددت بددازداری شددناختی در دانددشآمددوزانی کدده در ایددن زمیندده عملکددرد پددایینی
دارند ،اقدام نمود.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،محدود بودن نمونهی پژوهش به دانشآموزان دختر پایهی
پنجم ابتدایی بود؛ لیا پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه روی سطوب سنی دیگر و پسران نیز انجام
شود و نتایج با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه شود تا با اطمینان بیشتری بتوان نتایج را تعمیم داد.
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