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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسی رابطه میان مؤلفههای کارکردهای اجرایی شامل تبدیل ،بازداری ،بهروزرسانی ،حلقه
واجی ،مجری مرکزی ،صفحه دیداری -فضایی و عملکرد ریاضیات در دانشآموزان بود.
روش :روش این پژوهش همبستگی بود .جامعه آماری ،دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی در پایان
سال تحصیلی 3141 -49در شهر تهران بود .از میان آنان  163نفر به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند.
بهمنظور بررسی همبستگی میان مؤلفهها از آزمونهای استروپ ،ویسکانسین ،اِن بک ،فراخنای اعداد مستقیم ،فراخنای
اعداد وارونه ،بلوک کرسی و آزمون محققساخته ریاضیات استفاده شده است.
یافتهها :دادهها بهوسیلهی آزمون همبستگی و رگرسیون گامبهگام تحلیل شدهاند .نتایج همبستگی نشان داده است که
همه مؤلفه های کارکردهای اجرایی ارتباط معناداری با مولفة عملکرد ریاضیات داشتهاند .مؤلفه بازداری ،تبدیل و
بهروزرسانی رابطه معنادار منفی و مؤلفههای حلقه واجی ،مجری مرکزی و صفحه دیداری -فضایی رابطه معنادار مثبت
با ریاضیات داشتهاند .اگرچه نتایج رگرسیون نشان میدهد که هر یک از این مؤلفهها سهم متفاوتی در پیشبینی عملکرد
ریاضیات داشتهاند .مؤلفه بازداری قویترین و مؤلفه صفحه دیداری -فضایی ضعیفترین مؤلفه پیشبینیکننده سطح
عملکرد ریاضیات بوده است .پس از بازداری مؤلفههای به روزرسانی ،تبدیل ،حلقه واجی و مجری مرکزی به ترتیب در
درجه اهمیت بعدی قرار میگیرند.
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق تأیید میکند که کارکردهای اجرایی مغز در پیشبینی عملکرد ریاضیات کودکان مهم
است.
کلید واژهها :کارکردهای اجرایی ،حافظه کاری ،عملکرد ریاضیات.
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 .1مقدمه
یادگیری ریاضیات ،یعنی زبان نمادینی که بشر را قادر میسازد تا بهصورت کمی در مورد پدیدهها
بیندیشد و روابط بین آنها را تشخیص دهد ،سابقهای طوالنی در تاریخ بشر دارد (لرنر.)3443 ،3
گیری ) 2119( 2تأکید دارد که پیشرفت ریاضیات بر میزان اشتغال و درآمد اثرگذار است و حتی اثرات
آن از اثر سواد و هوش عمومی نیز باالتر است .روند بینالمللی مطالعات ریاضیات و علوم 1گزارش
کردهاند درحالیکه اکثر دانشآموزان کالس چهارم امریکایی دانش ریاضیات پایه درباره اعداد و اشکال
را یاد میگیرند و میتوانند این دانش را در حل مسائل ریاضیات کلی بهکار ببرند ،اما تنها کمتر از
نیمی از آنها می توانند این دانش را در حل مسائل چندگانه یا مسائل عددی پیچیده بهکار ببرند.
همچنین این مطالعه نشان میدهد که  64درصد از دانشآموزان کالس چهارم نمیتوانند دانش ریاضی
پایه را برای حل مسائل پیچیدهای مثل کسر ،اعشار ،اعداد منفی ،اندازهگیری و احتماالت بهکار ببرند
و  49درصد از آنها نمیتوانند اطالعات جدید را بهدرستی تشخیص و تعمیم دهند و به همین خاطر
در نتیجهگیری نهایی مسائل دچار مشکل میشوند (گونزالس ،ویلیامز ،جوکلین ،کاستبرگ و برنوالد،9
 .)2112همچنین ،در مطالعه تیمز )2133( 5رتبه عملکرد دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در ایران
از بین  51کشور شرکتکننده در درس ریاضیات  91بوده است .این رتبه نشان میدهد که با وجود
پیشرفتهای حاصل شده در این دوره نسبت به دورههای قبل ،همچنان عملکرد دانشآموزان
رضایتبخش بهنظر نمیرسد .متأسفانه ،چنین مطالعات بینالمللی دارای محدودیتهایی هستند ،زیرا
تنها اطالعاتی درباره سطح عملکرد دانشآموزان فراهم میکنند؛ اما نمیتوانند دالیل و مکانیزمهایی
که منجر این نتایج میشوند ارائه کنند .بنابراین ،مطالعات اختصاصیتر ،برای درک مؤلفههای شناختی
که در پیشرفت ریاضیات سهیم هستند ،ممکن است منجر به بهبود نتایج آموزش و پرورش
دانشآموزان شود .عالوهبر این ،یادگیری مهارتهای ریاضی نسبت به مهارت خواندن اثرات بیشتری
بر موفقیت زندگی شغلی و روزمره افراد دارد (پارسونز و بینر ،2113 ،6به نقل از کرگ و گیلمور،3
 .)2139بنابراین ،طبق نظر کرگ و گیلمور ( )2139بهدلیل تأثیر زیادی که این مهارت بر امور اقتصادی
و اجتماعی دارد ،بررسی فرایندهای زیربنایی شناختی که در امر یادگیری ریاضیات کودکان دخیل
هستند ضروری است.
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عوامل مختلفی عملکرد ریاضیات را تحت تأثیر قرار میدهد .مجموعهای از این عوامل مربوط
میشود به تواناییهای یادگیرنده (سیلور ،پنت ،بلک ،فیر ،و بالیس ،)3444 ،3خودکارآمدی (پاژارس و
گراهام ،)3444 ،2متغیرهای انگیزش (استاینمر و اسپیناث ،)2114 ،1هوش (مایز ،کالهن ،بیکسلر ،و
زیمنرمن )2114 ،9و . ...واضح است که این عوامل برای عملکرد موفق در ریاضیات بسیار مهم هستند،
اما عوامل مهم دیگری ازجمله کارکردهای اجرایی 5نیز بر سطح عملکرد ریاضیات اثر گذارند (بول و
اسکیریف.)2113 ،6کارکردهای اجرایی مفاهیمی در حوزه روانشناسی شناختی هستند که به
صورتهای مختلف مفهومسازی شدهاند .این کارکردها فرایندهایی را شامل میشوند که عهدهدار اعمال
کنترل سطح باالست و بهخصوص برای حفظ اهداف ذهنی ویژه و به نتیجه رساندن آنها ضروری
است (گریو ،استیکل ،الو ،بیانچینی ،و استفنورد  .)2115 ،3تفاوت افراد در کارکردهای اجرایی اغلب
پیشبینیکننده پیشرفت تحصیلی مثل خواندن و ریاضیات است (بول ،اسپای و ویب.)2112 ،2
مؤلفههای گوناگونی برای کارکردهای اجرایی در نظر گرفته شدهاند .در میان مدلهای حاضر در ادبیات
پژوهشی از دو مدل استفاده بیشتری شده است .یکی از این مدلها مدل حافظه کاری بدلی و هیچ4
( ) 3439است .طبق این مدل حافظه کاری شامل حافظه کاری سیستم مجری مرکزی 31با ظرفیت
محدود است که با دو سیستم تابع برای ذخیره موقت طبقات مختلف اطالعات تعامل دارد .این دو
سیستم تابع عبارتند از :حلقة واجی 33که مسئول ذخیره موقت اطالعات کالمی است .اطالعات در آن
در مدت محدودی ذخیره و از طریق فرآیند کالمیسازی در مخزن نگهداری و حفظ میشود و صفحه
دیداری فضایی 32که مسئول ذخیره موقت اطالعات دیداری و فضایی در دورهای کوتاه است و نقشی
اساسی در تولید و دستکاری تصاویر ذهنی بازی میکند .هر دوی این سیستمها با مجری مرکزی
ارتباط مستقیم دارند و سیستم مجری مرکزی مسئول یکپارچه کردن دو سیستم تابع هماهنگی
فعالیت سیستم شناختی است ،اما بخشی از منابع خود را به افزایش میزان اطالعاتی اختصاص میدهد
که میتواند در دو سیستم تابع ذخیره شود (بدلی .)2111 ،بررسی نقش مؤلفههای حافظه کاری طبق
الگوی چندمؤلفهای کاری بدلی هم درباره کودکان بهنجار (ایمبو و وندریندونک )2113 ،31و هم
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کودکان ناتوان در یادگیری ریاضی (اندرسون و لیکسل )2113 ،3به نتایج متناقضی انجامیده است،
کما اینکه هنوز بحثهای متناقضی درباره اهمیت حلقه واجی و صفحه دیداری -فضایی در زمینه
دستاوردهای ریاضی وجود دارد .با اینحال یکی از یافتههای مشترک تحقیقات سی سال گذشته این
است که ظرفیت حافظه کاری و مجری مرکزی پیشبینیکنندههای قوی برای پیشرفت تحصیلی
کودکان هستند (برای مثال ،گترکول و الوی2112 ،2؛ دالوند و الهی3143 ،؛ اصفهانیان ،وفایی و
عشایری .)3123 ،با این حال مطالعاتی در دست است که یافتههای متنافضی را ارایه دادهاند .برای
مثال ،هلمز و آدامز ) 2116( 1نتوانستند بین ظرفیت حلقه واجی کودکان با ناتوانی یادگیری و عادی
تفاوت معناداری را بهدست آورند .همچنین در بسیاری از تحقیقات بین مؤلفه صفحه دیداری -فضایی
و ریاضیات رابطه همبستگی معناداری بهدست آمده است (دیاسمیت ،ورچافل و گستکوییر2114 ،9؛
هلمز و آدامز ،)2116 ،درحالیکه در برخی تحقیقات (مهیر ،سلیمپور ،وو ،گری ،و منون)2131 ،5
رابطه معناداری کشف نشده است .نتایج تحقیق ژنگ ،سوانسون و مارکولیدز )2133( 6دانشآموزان 3
تا  33ساله نیز نشان میدهد که در نمونه کالس دوم تا چهارم ابتدایی بهترتیب ،ابتدا مجری مرکزی
قویترین اثرگذاری را داشته و پس از آن ،صفحه دیداری-فضایی و در نهایت حلقه واجی .با اینحال،
بدون بررسی این رابطه در گروههای سنی مختلف ،نمیتوان بهطور قطع نتیجه گرفت که آیا این
مؤلفهها در عملکرد ریاضیات نقش دارند یا خیر.
3
اما ،عالوهبر مؤلفههای حافظه کاری میاک ،فریدمن ،امرسن ،ویتکی ،هوارتر و واگر ( )2111از
طریق روش تحلیل عاملی وجود سه مؤلفه مجزای کارکرد اجرایی را مشخص کردهاند :تبدیل،2
بازداری ،4بهروزرسانی .31تبدیل توانایی تغییر راهکارها ،تکالیف ،مجموعهها و حاالت روانی ،مثل رهایی
از تکالیف غیرمرتبط و شروع تکالیف مناسب و جدیدتر است .یعنی فرد بتواند روش حل مساله را بنا
به موقعیت جدید سریعاً عوض کند و تمرکز خود را از یک مرحله به مرحله جدید معطوف سازد ،به
عبارتی منعطف فکر کند .بازداری به توانایی مهار و خاموش کردن آگاهانه پاسخهای خودکار و غالب،
بهمنظور ارایة پاسخهای مناسبتر و هدفمند اشاره دارد .ویژگی بازداری ،در منع پاسخها یا کنترل
محرکهای مزاحم یا پاسخهای بازدارنده است .در فرایند بهروزرسانی اطالعات جدید و مرتبط جایگزین
اطالعات قدیمی و غیر مرتبط میشود .بنابراین فرایند بهروزرسانی ،به دستکاری هدفمند و پویای
1. Andersson & Lyxell
2. Alloway
3. Holmes & Adams
4. Verschaffel & Ghesquiere
5. Meyer, Salimpoor, Wu, Geary & Menon
6. Zhen & Marcoulides
7. Miake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter & Wager
8. switching
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10. updating
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محتوای حافظه مربوط میشود (میاک و همکاران .)2111 ،انتظار میرود که هنگام حل مسائل ریاضی
همه کارکردهای اجرایی بازداری ،تبدیل ،به روز رسانی و حافظه کاری درگیر باشند .اینگونه فرض
میشود که نقش عامل بازداری در عملکرد ریاضیات سرکوبی اطالعات بیربط هنگام حل مسائل
ریاضی و همچنین بازداری استراتژیهای آموختهشده قدیمی به نفع استراتژیهای تازه آموختهشده
و کارآمدتر است (ون در ون .)2133 ،برخی مطالعات (برای مثال ،وینگر2131 ،3؛ گیلمور ،کیبل،
ریچاردسون و کراگ )2135 ،2به این نتیجه رسیدند که میان نمرات ریاضیات و بازداری در میان
کودکان ارتباط معناداری وجود دارد .در مقابل این تحقیقات ،تعدادی از مطالعات (برای مثال ،میلر،
مولر ،گیزبرشت،کارپندال و کرنز2131 ،1؛ امینزاده و حسنآبادی )3143،هیچ رابطه معناداری میان
بازداری و عملکرد ریاضیات بهدست نیاوردهاند ،و یا رابطه ضعیفی بهدست آوردهاند.
ارتباط بین تبدیل و ریاضیات نیز در تحقیقات مختلف (برای مثال ،بول و اسکیریف2113 ،؛ ون در
اسلویز ،دی جانگ و ون در لجی (2119 ،9مشخص شده است ،اما در تحقیق لی ،نگ و نگ)2114( 5
و اسپای ،مک دیارمید ،سویک ،استالتز ،همبای و سن )2119( 6رابطه معناداری یافت نشده است.
همچنین نتایج تحقیقات مختلف (وندر ون ،کروزبرگن ،بوم و لسمن2132 ،3؛ ون در ون)2133 ،
نشان میدهد که متغیر بهروزرسانی ،که مسؤول ذخیره کردن و بازیابی نتایج از حافظه کاری است،
نقش مهمی در عملکرد ریاضیات دارد .کودکانی که از توانایی بهروزرسانی پایینی برخوردارند ممکن
است خطاهای روندی بیشتری تولید کنند .برای مثال ،ایگلسیاس-سارمینتو و کاریدو لوپز ،ورودریجرز-
رودریجرز )2135( 2به این نتیجه رسیدند که بهروز رسانی یک پیشبینیکننده مهم در درک مطلب
است و نقش اساسی در حل مسأله ریاضیات دارد .اما نتایج تحقیق بلیر و رازا )2113( 4نشان میدهد
مؤلفه به روزرسانی قادر به پیشبینی سطح عملکرد ریاضیات نیست .تحقیقات زیادی درباره رابطه
میان کارکردهای اجرایی و ریاضیات صورت گرفته است که وجود این رابطه را از دوران پیشدبستانی
تا بزرگسالی نشان میدهد ،اما نتایج مربوط به برخی از مؤلفههای کارکرد اجرایی ،مانند تبدیل و
بازداری ،نسبت به حافظه کاری ،از وضوح کمتری برخوردار است (بول و لی .)2139 ،31از این رو هدف
پژوهش حاضر ارائه مدل پیشبینی سطح عملکرد ریاضیات براساس مؤلفههای کارکرد اجرایی است.
به این منظور در یک مدل رگرسیونی ارتباط  6مؤلفه کارکرد اجرایی در ترکیبی از دو مدل ارائه شده

1. Winegar
2. Gilmore, Keeble, Richardson & Cragg
3. Miller, Müller, Giesbrecht, Carpendale & Kerns
4. Van der Sluis, De Jong& Van der Leij
5. Ng
6. McDiarmid, Cwik, Stalets, Hamby & Senn
7. Kroesbergen, Boom & Leseman
8. Iglesias Sarmiento, Carriedo López & Rodríguez Rodríguez
9. Blair & Razza
10. lee
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بدلی و هیچ ( )3439و میاک و همکاران ( )2111و سطح عملکرد ریاضیات مورد بررسی قرار میگیرد
تا مهمترین و ضعیفترین مؤلفههای پیشبینی کننده سطح عملکرد ریاضیات مشخص شود .همچنین،
با توجه به وجود دورهای حساس در تحول یافتن توانایی خواندن و درس ریاضی که در سالهای سوم
و چهارم دبستان به وقوع میپیوندند ،بروز مشکالت تحصیلی در اواسط این دوره ،گاهی در قالب "افت
کالس چهارمیها" و یا تمایل به افول عملکرد تحصیلی در میان این کودکان مطرح میشود .بنابراین
در این تحقیق توجه به سطح تحصیلی یک اولویت در پژوهش محسوب میشود و مطالعه حاضر به
بررسی عملکرد ریاضی دختران مقطع چهارم ابتدایی میپردازد.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است.
 .1-2جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این مطالعه شامل  9112دانشآموزان دختر بهنجار کالس چهارم ابتدایی دبستانهای
دولتی شهر تهران است که در سال تحصیلی  3141-49مشغول به تحصیل بودهاند .این دانشآموزان
رشدی بهنجار داشته و هیچگونه ناتوانی در یاگیری نداشتهاند .طبق فرمول کوکران 3با در نظر گرفتن
حجم جامعه ،حجم نمونه  163نفر پیشنهاد شده است .بهاین منظور با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای ،خوشهها به روش تصادفی ساده و از میان مناطق  34گانه شهر تهران انتخاب شدند .برای
این منظور ابتدا از کلیه مناطق  34آموزش و پروش شهر تهران چهار منطقه دو ،پنج ،هشت و ده به
صورت تصادفی انتخاب شدند .سپس  31نفر از آزمودنیها از منطقه دو (9مدرسه) 42 ،نفر از منطقه
پنج ( 5مدرسه) 41 ،نفر از منقطه هشت (منطقه  )5و  332نفر از منطقه ده ( 6مدرسه) انتخاب شدند.
در نهایت  163دانشآموز از  21کالس و  9منطقه آموزشی بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
 .2-2ابزار جمع آوری دادهها
آزمون ویسکانسین :از این آزمون برای سنجش مؤلفه تبدیل استفاده شده است .نسخه اولیه آزمون
دستهبندی کارتهای ویسکانسین توسط برگ 2در سال 3492ساخته شد .در این فرم از آزمون به
آزمودنی یک دسته  69تایی کارت محرک داده میشود و از وی خواسته میشود که هر کارتی را در
دستهها با یکی از چهار کارت کلیدی که بهترتیب خاصی روی میز چیده شده است هماهنگ کند.
کارتهای محرک همانند کارتهای پاسخ حاوی اشکالی با رنگها ،تعداد و فرمهای مختلف است.
براساس دستورالعمل ،آزمودنی باید در هر کوشش باالترین کارت را از دسته ارائه شده برداشته و زیر
کارت کلیدی که به نظر او بیشترین هماهنگی را با کارت پاسخ دارد قرار دهد .آزمودنی باید کارتهای
پاسخ را براساس یکی از سه بُعد (رنگ ،شکل ،و تعداد اشکال) با کارتهای محرک هماهنگ کند .در
1. Cochran
2. Berg
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این آزمون ،آزمودنی باید مفهوم یا قانونی را که در مرحلهای از آزمایش دریافته است در دوره های
متوالی حفظ کند و وقتی قوانین دسته بندی تغییر کرد او نیز مفاهیم قبلی را تغییر دهد .ابتدا الگوی
رنگ حاکم است .بعد از اینکه آزمودنی  31پاسخ صحیح متوالی (پی در پی) دهد و بهعبارتی هنگامی
که  31بازخورد صحیح متوالی دریافت کند ،الگوی موردنظر تغییر میکند .برای نمرهگذاری این آزمون
از سیستم نمرهگذاری لزاک 3استفاده شده است 31 .معیار مورد ارزیابی در این آزمون وجود دارد .در
تحقیق حاضر از خطای درجاماندگی بهعنوان نمره اصلی که مؤلفه تبدیل را میسنجد استفاده شده
است .هنگامیکه آزمودنی در شروع آزمون بر یک حدس غلط پافشاری کرده و بر طبق آن پاسخ
میدهد و نیز زمانی که بر طبق اصل موفقیتآمیز قبلی پاسخهای خود را ادامه میدهد درحالیکه
ارائه بازخورد نادرست نشان میدهد که الگو تغییر کرده است .پاسخها بهعنوان خطای درجاماندگی
تلقی میشود .لزاک ،هویسون و لورینگ )2119( 2میزان پایایی این آزمون را  ./26گزارش کردهاند و
پایایی آن در نمونه ایرانی با روش بازآزمایی  1/25گزارش شده است (نادری.)3131 ،
آزمون استروپ (رنگ-واژه) :بهمنظور اندازهگیری بازداری پاسخ در این پژوهش از آزمون رایانهای
(رنگ-واژه) استروپ استفاده شد .تکلیف استروپ اولین بار در سال  3415توسط رایدلی 1استروپ
بهمنظور اندازهگیری توجه انتخابی و انعطافپذیری شناختی ساخته شد .آزمون در  2مرحله صورت
میپذیرد :مرحله اول نامیدن رنگ است که در آن از آزمودنی خواسته میشود تا در یک مجموعه رنگی،
رنگ شکل موردنظر را مشخص کند و رنگ دایرهای را که در چهار رنگ قرمز ،آبی ،زرد ،سبز است،
مشخص کند .هدف این مرحله تنها تمرین و شناخت رنگها و جای کلیدها در صفحه کلید است و در
نتیجه نهایی ،تأثیری ندارد .مرحله دوم مرحله اصلی آزمون استروپ است .در این در این مرحله 92
کلمه رنگی همخوان و  92کلمه رنگی ناهمخوان با رنگهای قرمز ،آبی ،زرد و سبز به آزمودنی نمایش
داده می شود .منظور از کلمات همخوان یکسان بودن رنگ کلمه با معنای کلمه است ،مثال کلمه سبز
با رنگ سبز نشان داده میشود .منظور از کلمات ناهمخوان متفاوت بودن رنگ کلمه با معنای کلمه
است ،مثالً کلمه سبز که با رنگ قرمز و آبی و یا زرد نشان داده میشود .مجموعاً  46کلمه رنگی
همخوان و ناهمخوان بهصورت تصادفی و متوالی نشان داده میشود .تکلیف آزمودنی این است که
صرف نظر از معنای کلمات تنها رنگ ظاهری آن را مشخص کند .بهمنظور نمرهدهی و تفسیر نتایج
حاصل از این آزمون ،نمره تداخل سنجیده می شود .نمره تداخل از طریق محاسبه نمره تفاوت بین
تعداد کلمات صحیح ناهمخوان و کلمات همخوان محاسبه میشود .اثر تداخل باعث میشود عملکرد
افراد در سرعت نامیدن کلمههای ناهمخوان نسبت به کلمههای همخوان کاهش یابد .در تحقیق دنی9
و همکاران ( ،2115به نقل از بشرپور )3125 ،پایایی این آزمون بین  1/21تا  1/22گزارش شده است.
1. Lezak
2. Howeison& Loring
3. Ridley
4. Danny
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در ایران پایایی این آزمون از طریق آلفای کرونباخ  1/31گزارش شده است (تهرانی دوست ،رادگودرزی،
سپاسی و عالقمند راد.)3122 ،
آزمون ان بک :برای بررسی عامل بهروزرسانی از تکلیف ان بک استفاده شده است .این تکلیف نخستین
بار در سال  3452توسط کرچنر 3معرفی شده است .روند کلی تکلیف از این قرار است که دنبالهای از
محرکهای دیداری گامبهگام به آزمودنی ارائه میشود و وظیفه آزمودنی این است که بررسی کند آیا
محرک ارائه شده فعلی ،با محرک  nگام قبل از آن همخوانی دارد یا نه؟ این آزمایش با مقادیر مختلف
 nاجرا و با افزایش میزان  nبر دشواری تکلیف افزوده میشود .در مطالعه حاضر از نسخه کامپویتری
 3- backاستفاده شده است که در آن  321عدد شامل ارقام یک تا نه بهصورت نیمهتصادفی با فاصله
زمانی دو ثانیه بر مرکز صفحه نمایشگر ظاهر میشوند .در این تحقیق نمره خطا بهعنوان نمره اصلی
که میزان به روز رسانی را میسنجد انتخاب شد .بهاین صورت که هر چه میزان تعداد پاسخهای
نادرست بیشتر باشد ،عملکرد بهروزرسانی نیز ضعیفتر است .کین ،کن وی ،میورا و کلفلش)2113( 2
پایایی این تکیف را به روش آلفبای کرونباخ تا  ./21بهدست آوردهاند و در تحقیق حاضر نیز پایایی
این آزمون به روش آلفبای کرونباخ  ./32بهدست آمده است.
فراخنای ارقام مستقیم :از این آزمون بهمنظور سنجش حلقه واجی استفاده شده است .آزمایشگر یک
سری اعداد تکرقمی تصادفی را میخواند و آزمودنی باید اعداد را به همان ترتیب گفته شده تکرار
نماید .سری اعداد ابتدا سه رقم دارند و بعد از هر بار ارائه یک رقم به زنجیره اعداد اضافه میشود تا
حداکثر ،زنجیره نه رقم شود .بنابراین در نهایت دانشآموز  3سری اعداد از  1تا  4رقمی را تکرار
میکند.آزمون زمانی قطع میشود که آزمودنی دو بار متوالی ،یک زنجیره را نادرست تکرار کند .عملکرد
بهعنوان تعداد کل سریهایی که بهدرستی یادآوری شدهاند ،نمرهگذاری میشود .به هر سؤال نمره دو،
یک یا صفر داده می شود .پایایی بازآزمایی تکلیف فراخنای ارقام در تحقیق گترکول ،پیکیرینگ،
امبریج ،و ورینگ 1/23 )2119(1گزارش شده است .براساس بررسی شهیم ( )3133ضریب پایایی
بازآزمایی این آزمون در نمونه ایرانی  1/63گزارش شده است.
فراخنای ارقام وارونه :از این آزمون بهمنظور سنجش مجری مرکزی استفاده شده است .روش اجرای
این آزمون مثل فراخنای ارقام مستقیم است بهجز اینکه کودک باید ارقام را بهترتیب معکوس ارائه
آنها یادآوری نماید .عملکرد بهعنوان تعداد کل سریهایی که بهدرستی یادآوری شدهاند ،نمرهگذاری
میشود .به هر سؤال نمره دو ،یک یا صفر داده میشود .الوی 9و گترکول ( )2116پایایی این خرده
آزمون رو از طریق بازآزمایی  ./6محاسبه کردهاند .دالوند و الهی ( )3143نیز پایایی این خردهآزمون را
از طریق بازآزمایی در میان کودکان  3تا  32ساله  ./26برآورد کردهاند.
1. kirchner
2. Kane, Conway, Miura & Colflesh
3. Ambridge& Wearing
4. Alloway
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فراخنای کرسی :تکلیف فراخنای کرسی اوایل سال  3431بهمنظور سنجش صفحه دیداری -فضایی
ساخته شد .در این تحقیق یک کاغذ که روی آن  33نقطه تیره رنگ ترسیم شده در جلوی هر آزمودنی
گذاشته میشود و به کودک گفته میشود که نقطهها ،سنگهایی هستند در یک مرداب و انگشت ما،
قورباغهای است که از یک سنگ به سنگ دیگر میپرد .شما هم باید قورباغه خودتان را روی همان
سنگها و به همان ترتیب بپرانید .آزمایشگر ،یک سری از نقطهها را بهترتیب کامالً تصادفی لمس
میکند .زنجیره ابتدا شامل دو نقطه است و سپس در هر بار ارائه ،یک نقطه اضافه میشود تا جایی که
زنجیره به  6نقطه برسد .در طول اجرای آزمون هیچ فیدبکی به آزمودنی داده نمیشود .آزمون زمانی
قطع میشود که کودک دو سری ارائه از یک زنجیره نقطهها را غلط تکرار کند .عملکرد او هم تعداد کل
سریهایی خواهد بود که درست یادآوری شوند .پایایی آزمون -باز آزمون فراخنای کرسی  1/51است
(برچ ،کریکوریان ،هوها )3442 ،3و پایایی این آزمون در تحقیق حاضر به روش آلفای کرونباخ
1/22بهدست آمده است.
آزمون ریاضی محققساخته :جهت اندازهگیری یادگیری ریاضی در دانشآموزان از آزمون محقق
ساخته استفاده شد .این آزمون براساس جدول هدف و محتوای کتب ریاضی مقطع چهارم ابتدایی در
سال تحصیلی  3149ساخته شد .بر این اساس ابتدا  11سؤال ریاضی طرح گردید و سپس از چندین
معلم کارشناس ابتدایی خواسته شد نظر خود را در مورد سؤاالت بیان کنند .در نهایت  21سؤال
چهارگزینهای باقی ماند که روی نمونه اصلی اجرا شد .پایایی این آزمون در تحقیق حاضر  1/32بهدست
آمده است.
 .3-2روش اجرا
در پایان سال تحصیلی  ،3149ابتدا دانشآموزان در آزمون گروهی ریاضی محقق ساخته شرکت
کردند .پس از شرکت در آزمون ریاضی ،هر یک از دانشآموزان بهصورت انفرادی در سه جلسه  21تا
 11دقیقهای شرکت کردند و آزمونهای مؤلفههای کارکرد اجرایی برای آنها اجرا شد .ترتیب ارائه
این تکالیف به کودکان یکسان بود .آزمون در اتاقی کوچک و جدا از فضای کالسی با نور و گرمای
مناسب و حداقل سر و صدا صورت گرفت .تکالیف کارکردهای اجرایی بهترتیب زیر تکمیل شد :جلسه
اول :آزمون ویسکانسین ،جلسه دوم تکلیف ان-بک و فراخنای کرسی و جلسه سوم تکلیف استروپ،
آزمون یادآوری مستقیم اعداد و آزمون یادآوری وارونه اجرا شدند.
 .4-2ابزار پژوهش
روش تجزیه و تحلیل دادهها

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه
(بهروش گامبهگام) و نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در جدول  3آورده شده است.
1. Berch, Krikorian & Huha
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جدول  :1یافتههای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

عملکرد ریاضیات
تبدیل
بازداری
بهروزرسانی
حلقه واجی
مجری مرکزی
صفحه دیداری -فضایی

39/42
35/15
5/11
21/32
2/32
5/52
5/25

1/33
5/29
4/23
31/23
3/43
3/41
2/56

همبستگیهای میان مؤلفههای کارکرد اجرایی و عملکرد ریاضیات در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :2همبستگی میان مؤلفههای کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات

عملکرد
ریاضیات
مجری
مرکزی
صفحه
دیداری-
فضایی

عملکرد

مجری

ریاضیات

مرکزی

صفحه
دیداری-
فضایی

واجی

بهروزرسانی

3
1/634

**

1/526

**

3

1/945

**

3

-1/691

-1/512

**

**

تبدیل

**-1/259

-1/533

-1/516

**

**

حلقه واجی

**1/624

**1/164

**1/131

بهروزرسانی

**-1/291

-1/521

-1/539

**

**

بازداری

بازداری

تبدیل

حلقه

**

-1/233

3
**1/362

3

-1/556

-1/535

**

**

**1/322

**1/645

3
-1/512**

3

* همبستگی معنادار در سطح  5درصد خطا و ** همبستگی معنی دار در سطح  3درصد خطا

همانطور که در جدول  2مالحظه میشود ،همه مؤلفههای کارکرد اجرایی رابطه معناداری با
عملکرد ریاضیات دارند .بین مؤلفههای تبدیل ،بازداری و به روز رسانی و ریاضیات رابطه معنادار منفی
و بین مؤلفه های حلقه واجی ،مجری مرکزی و صفحه دیداری -فضایی و ریاضیات رابطه معنادار مثبت
وجود دارد.
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جدول  :3مقادیر تأثیر متغیرهای کارکردهای اجرایی در مدل رگرسیونی
مدل
3

2

1

9

5

6

عرض از مبدأ
بازداری
عرض از مبدأ
بازداری
به روز رسانی
عرض از مبدأ
بازداری
بهرو رسانی
تبدیل
عرض از مبدأ
بازداری
به روز رسانی
تبدیل
حلقه واجی
عرض از مبدأ
بازداری
به روز رسانی
تبدیل
حلقه واجی
مجری مرکزی
عرض از مبدأ
بازداری
به روز رسانی
تبدیل
حلقه واجی
مجری مرکزی
صفحه دیداری-فضایی

استاندارد نشده
مقدار B

خطای استاندارد

16/530
-0/300
18/108
-0/192
-0/104
19/992
-0/130
-0/080
-0/179
18/100
-0/117
-0/076
-0/169
0/192
16/946
-0/105
-0/071
-0/161
0/196
0/151
16/591
-0/103
-0/070
-0/156
0/198
0/139
0/050

0/092
0/009
0/127
0/010
0/007
0/188
0/010
0/006
0/015
0/358
0/010
0/006
0/014
0/031
0/437
0/010
0/006
0/014
0/031
0/034
0/467
0/010
0/006
0/014
0/031
0/035
0/024

استاندارد شده
بتا
-0/877
-0/561
-0/434
-0/381
-0/335
-0/331
-0/343
-0/317
-0/311
0/119
-0/307
-0/297
-0/297
0/122
0/092
-0/301
-0/291
-0/288
0/124
0/084
0/040

مقدار t

معناداری

179/812
-34/869
142/091
-19/430
-15/035
106/213
-13/369
-13/075
-12/194
50/517
-12/323
-12/844
-11/928
6/100
38/818
-10/841
-12/162
-11/596
6/394
4/414
35/529
-10/603
-11/868
-11/160
6/501
4/001
2/072

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/039

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،ضرایب تمام متغیرها در سطح احتمال  44درصد
معنادار هستند و تنها ضریب متغیر صفحه دیداری -فضایی در سطح  45درصد معنادار است .بنابراین
فرضیه صفر برابر صفر بودن این ضرایب رد میشود که نشاندهنده معنادار بودن این ضرایب است
پس میتوان آنها را از نظر آماری تفسیر کرد .ضریب تعیین تعدیل شده مدل رگرسیون نشان میدهد
که حدود  42درصد تغییرات متغیر مالک یعنی عملکرد ریاضیات توسط متغیرهای پیشبین توضیح
داده میشود .همچنین مقدار آماره  Fیعنی  93/612و سطح احتمال آن یعنی  1/111نشان میدهد
که رابطه رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار و قابل تفسیر است .جدول  1نشان میدهد که از میان
مؤلفههای کارکرد اجرایی مؤلفه بازداری قویترین پیشبینیکننده عملکرد ریاضیات و پس از آن به
ترتیب مؤلفه بهروزرسانی ،تبدیل ،حلقه واجی و مجری مرکزی قادر به پیشبینی عملکرد ریاضیات
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هستند و مؤلفه صفحه دیداری -فضایی اگر سطح اطمینان را  45درصد در نظر بگیریم تأثیر متغیر
صفحه دیداری -فضایی از نظر آماری معنادار است ولی در سطح اطمینان  44درصد معنادار نیست.
بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که اگرچه درجه زیادی از همپوشی واریانس
کارکردهای اجرایی و ریاضیات وجود دارد ،اما هریک از این کارکردهای اجرایی بهطور خاص در
پیشبینی عملکرد ریاضیات سهم دارند .در میان کارکردهای اجرایی مؤلفه بازداری که بهوسیله آزمون
استروپ (نمره تداخل) سنجیده شده است ،مهمترین پیشبینیکننده عملکرد ریاضیات بوده است و
صفحه دیداری-فضایی ضعیفترین مؤلفه پیشبینی کننده سطح عملکرد ریاضیات است.
رابطه همبستگی منفی بین مؤلفه بازداری و ریاضیات نشان میدهد که هرچه نمره تداخل بیشتر
باشد عملکرد دانشآموزان در ریاضیات ضعیفتر است .بنابراین ،کودکانی که دارای عملکرد ریاضی
بهتری بودند در مؤلفه بازداریِ پاسخ تعداد خطای کمتری داشتند ،و این بدین معنی است که این
کودکان در این مؤلفه ،نسبت به گروهی که از توانایی ضعیفتری در ریاضیات برخوردار بودند ،عملکرد
بهتری داشتند .اینگونه فرض میشود که نقش عامل بازداری در عملکرد ریاضیات سرکوبی اطالعات
بیربط هنگام حل مسائل ریاضی و همچنین بازداری استراتژیهای آموختهشدهی قدیمی به نفع
استراتژیهای تازهآموخته شده و کارآمدتر است .این نتایج با یافتههای وینگر ( )2131و گیلمور و
همکاران ( )2135همسو است و با نتایجی که از تحقیقات بهدست آمده از میلر و همکاران ( )2131و
امینزاده و حسن آبادی ( )3143ناهمسو است .در تببین این یافتهها میتوان گفت که بازداریِ پاسخ،
توانایی تفکر قبل از عمل است .کودکانی که در مهارت بازداری مشکل دارند نمیتوانند اطالعاتی را
که به آنها نیازی نیست نادیده بگیرند و یک فکر یا عمل را به صورت ناگهانی متوقف سازند (نیگ،
بالسکی ،هانگ-پوالک و ارپلی .)2112 ،3با توجه به اینکه انتخاب محرک ،انتخاب پاسخ و تکلیف
اجرای پاسخ هر یک نیازمند بازداری در مراحل متفاوت پردازش است بنابراین ،این کودکان به علت
مشکالتی که در بازداری پاسخ دارند در تکالیف مربوط به مدرسه ازجمله ریاضیات نیز با مشکالت
بیشتری مواجه میشوند (کیستی ،دارستن و فاسیال .)2113 ،2همچنین در تببین دیگر میتوان به
اهمیت نقش سن اشاره کرد .مهارتهای بازداری و تبدیل درکودکان کمسنتر نقش زیادی ندارند،
بلکه بیشترین نقش متعلق به مؤلفه صفحه دیداری -فضایی است زیرا در کودکان کم سنتر بهدلیل
محدود بودن گستره دانش کسب شده ،سایر معلومات نقش مزاحم زیادی برای عملکرد ریاضی ندارند،
یعنی کودک برای یافتن راهحل صحیح مسأله ریاضی الزم نیست از بین انبوهی از اطالعات نامربوط
دست به جست وجو بزند و اطالعات مزاحم را سرکوب کند (ون در ون.)2133 ،
1. Nigg, Blaskey, Huang-Pollock & Rappley
2. Casty, Durston & Fossella
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همچنین ،میان مؤلفه بهروزرسانی و عملکرد ریاضیات رابطه قوی معنادار و منفی بهدست آمده
است .یعنی هرچه دانشآموزان در آزمون ان بک ،که مؤلفه به روز رسانی را میسنجد ،نمره کمتری
داشتند به همان میزان عملکرد ریاضیات بهتری نیز کسب کردند .نتایج این یافته با نتایج تحقیقات
ون در ون ( )2133و ایگلسیاس -سارمینتو و همکاران ( )2135همسو است .یکی از تبیینهای موجود
برای این رابطه این است که کودکان در حل مسائل ریاضی نیازمند استفاده از مهارتهای شناختی
مختلفی هستند .همه این فرایندها نیازمند مداخله مؤلفه بهروزرسانی است .تببین دیگر برای این
رابطه است که همه کارکردهای اجرایی نیازمند مهارت بهروزرسانی هستند و بهروزرسانی برای حفظ
بازنماییهای بازداری و تبدیل ضروری است (ون در ون و همکاران ،)2133 ،از اینرو چون کودکان
در این مقطع با مسائل شناختی پیچیدهای در ریاضیات روبهرو هستند که نیاز به مهارت تبدیل و
بازداری قویتری دارند ،بنابراین طبیعی است که عامل بهروزرسانی نیز نقش بیشتری داشته باشد.
همچنین ،علت ناهمسویی با نتایج مطالعه بلیر و رازا ( )2113ممکن است مربوط به ابزارهای مختلفی
باشد که مؤلفه بهروزرسانی را میسنجند.
متغیر تبدیل بعد از متغیر بازداری و بهروزرسانی از قدرت پیشبینیکنندگی باالیی برای عملکرد
ریاضیات برخودار است .در این تحقیق میان تبدیل (خطای درجاماندگی) و ریاضیات همبستگی منفی
معناداری بهدست آمده است ،که نشان میدهد هر چه دانشآموزان در آزمون ویسکانسین خطای
درجاماندگی کمتری داشته باشند از عملکرد ریاضی بهتری نیز برخوردار میباشند .نتایج تحقیق حاضر
با تحقیقاتی که نشان میدهند میان تبدیل و عملکرد ریاضیات رابطه معناداری وجود دارد همسو است
(از جمله بول و اسکریف2113 ،؛ وندراسالیز و همکاران .)2119 ،تببین این همبستگی ممکن است
مربوط به این واقعیت باشد که در حل مسائلی که دارای مراحل چندگانه هستند انتظار میرود که
مهارت تبدیل از اهمیت زیادی برخوردار باشد و باعث انعطافپذیری در استفاده از استراتژیهایی شود
که بین تکالیف تغییر میکند و از آنجاییکه کودکان مقطع چهارم ابتدایی با مسائل پیچیدهای در
ریاضیات روبهرو هستند که دارای مراحل چندگانه است ،بنابراین به مهارت تبدیل بیشتری نیز برای
حل مسائل نیازمندند .علت ناهمسویی نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش اسپای و همکاران ()2119
میتواند بیانگر اثر سن بر این رابطه باشد .کودکان پیشدبستانی همچنان در حال رشد مهارتهای
ضروری برای اعمال ریاضی هستند .در این سن کودکان در بیشتر عملکردهایی ،که برای حل مسائل
سادهای مثل شمردن و شناخت اعداد الزم است ،نیاز به مؤلفه حافظة کاری قویتری دارند ،درحالیکه
با گذر زمان و کسب تجربه کودکان از تواناییهای ساده فراتر رفته و به فرایندهای پیچیدهتری
میپردازند .بنابراین ،کودکان  6تا  3ساله ممکن است هنگامیکه ضروری است از سطحی که میتوانند
اعمال جمع و تفریق ساده را انجام دهند فراتر رفته و به سطحی برسند که بتوانند بهطور مؤثری عمل
جمع و تفریق را جایگزین کنند ،نیاز به تبدیل مهارتها داشته باشند ،یعنی در سن  31سالگی (ملتزر،
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ردی،پلیکا و ردیتی .)2119 ،3یعنی با افزایش سن و یادگیریِ استراتژهایهای مختلف یادگیری،
دانشآموزان نیاز به مهارت تبدیل قویتری دارند .همچنین ،یک تببین احتمالی در رابطه با ناهمسویی
با نتایج این تحقیق لی و همکاران ( )2114ممکن است مربوط به تفاوت در ابزار اندازهگیری مؤلفه
عملکرد ریاضیات باشد ،و یا بهدلیل استفاده از روششناسی مختلف باشد .برای مثال ،لی و همکاران
( )2114برای سنجش مؤلفه تبدیل از دو تکلیف استفاده کردند و سپس نمره میانگین نمرات دو
تکلیف را بهعنوان نمره اندازهگیری تبدیل مد نظر قرار دادند ،درحالیکه در تحقیق حاضر فقط از
آزمون ویسکانیسن و نمره خطای درجاماندگی برای سنجش مؤلفه تبدیل استفاده شده است.
همچنین ،در این تحقیق برای اندازگیری رابطه میان حافظة کاری و عملکرد ریاضیات از مدل بدلی
و هیچ ( )3439استفاده شده است که در آن حافظهی کاری به سه بخش حلقة واجی ،مجری مرکزی،
صفحه دیداری-فضایی تقسیم میشود .در تحقیق حاضر بین هر سه مؤلفه حافظة کاری و ریاضیات
رابطه همبستگی معناداری به دست آمده است ،و طبق نتایج رگرسیون حلقه واجی و مجری مرکزی
قادر به پیشبینی عملکرد ریاضیات هستند درحالیکه صفحه دیداری -فضایی قادر نمیباشد .این
نتایج همسو است با تحقیقات قبلی که نشان میدهد حلقهی واجی و مجری مرکزی نسبت به صفحه
دیداری  -فضایی عملکرد ریاضیات را بهتر پیشبینی میکنند (برای مثال ،ژنگ و همکاران2133 ،؛
گترکول و الوی2112 ،؛ دالوند و الهی3143 ،؛ اصفهانیان ،وفایی و عشایری.)3123 ،
در تببین نقش حلقهی واجی میتوان گفت که حلقهی واجی وظیفه اندوزش موقتی اطالعات
کالمی ،کنترل ،تمرین و تکرار بازنماییای ذهنی را بر عهده دارد .از سوی دیگر ،در یادگیری ریاضی و
پاسخ کالمی به مسائل حساب ،به اطالعات کالمی نگه داشته شده در حلقهی واجی و تکرار و تمرین
آن نیاز است .اولین گام مهم در درک مسأله ریاضی ،فهم محتوای مسأله است .بنابراین ،دانشآموزان
برای حل مسائل ریاضی نیازمند جنبه دیگری از حلقهی واجی نیز هستند؛ این جنبهها شامل یادگیری
زبان و پردازش متن میباشد (بدلی .)2132 ،همچنین ،یک دلیل احتمالی برای اینکه مجری مرکزی
پیشبینی کننده قوی عملکرد ریاضیات بهدست آمده آن است که یکی از مسؤولیتهای این مؤلفه
شامل تمرکز و تقسیم توجه میان تکالیف چندگانه میباشد .دانشآموزان کالس چهارم برای حل
مسائل ریاضی ،که شامل عملیاتهای پیچیدهتری فراتر از محاسبات ساده جمع و تفریق میباشد،
نیازمند تمرکز و تقسیم توجه بیشتری هستند که استفاده بیشتر از مجری مرکزی را توجیه میکند.
همچنین ،دانش آموزان برای حل مسائل ریاضی نیازمند بازیابی اطالعات و حقایق ریاضی آموخته شده
در حافظه طوالنیمدت دارند ،که جزء وظایف ذکرشده از مؤلفه مجری مرکزی است .در تببین این
نکته که صفحه دیداری -فضایی قادر به پیشبینی عملکرد ریاضیات در دانشآموزان پایه چهارم
ابتدایی نیست چند تببین وجود دارد :بسیاری از تحقیقات رابطه میان عملکرد ریاضیات و صفحه
دیداری -فضایی را در دانشآموزان کالسهای اول و دوم نشان دادهاند (دیاسمیت و همکاران2114 ،؛
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هلمز و آدامز ،)2116 ،هرچند ،با افزایش سن تأثیر این مؤلفه کاهش یافته است .یک تبیین رشدی
بهمنظور توجیه این پدیده این است که کودکان کمسنتر هنگام حل مسائل ریاضی یا بیشتر به
بازنماییهای دیداری -فضایی تکیه دارند یا از استراتژیهای دیداری -فضایی بیشتری نظیر شمارش
با انگشت یا شمارش ذهنی اشیاء استفاده میکنند (راسموسن و بیسانز .)2115 ،این استراتژیها با
افزایش سن تبدیل به روشهای شمارش کالمی میشود (دیاسمیت و همکاران .)2114 ،همچنین،
آموزش نیز برپایه الگوریتمهای کالمی است که تقویتکننده این اثر رشدی میباشد .تبیین دیگر آن
است که هم دانشآموزان در هر سنی و هم بزرگساالن ممکن است هنگام روبهرو شدن با مسائل جدید
و چالش برانگیز ریاضی بیشتر تمایل دارند که از حافظه دیداری -فضایی استفاده کنند .این درحالی
است که در مراحل بعدی ممکن است استراتژیهای کالمی برای همان مسائل استفاده شود (راگوبار،
بارنز و هچت .)2131 ،3عالوهبر این ،عملیات جمع و تفریق ممکن است بهوسیله دستکاری کمیتها
یا تصویرسازی آنها صورت گیرد ،درحالیکه عملیات ضرب و تقسیم اغلب توسط بازیابی حقایق
ذخیرهشده بهوسیله حفظ کردن کالمی انجام میشود (ژو 2و همکاران .)2113 ،درواقع ،نواحی مغزی
مرتبط با پردازش دیداری -فضایی هنگام حل مسائل ساده جمع فعالتر است درحالیکه ،فعالیت
نواحی مربوط به پردازش کالمی هنگام حل مسائل ساده ضرب بیشتر است .بنابراین ،انتظار میرود که
صفحه دیداری -فضایی پیشبینیکننده قوی تری برای مسائل جمع و تفریق باشد تا ضرب و تقسیم.
از آنجاییکه دانشآموزان پیش از یادگیری ضرب و تقسیم ،عملیات جمع و تفریق را در سنین پایین
میآموزند (ژو و همکاران )2113 ،درنتیجه ،با باالرفتن سن ،که با مسائل پیچیدهتر ریاضیات روبهرو
میشوند ،نیاز کمتری به استفاده از صفحه دیداری -فضایی وجود دارد.
پیشنهادات :یکی از محدودیتهای این پژوهش مربوط به گروه سنی دانشآموزان مورد مطالعه است.
از آنجاییکه نقش مؤلفههای کارکردهای اجرایی متناسب با سن دانشآموزان تغییر میکند ،انجام
این مطالعه در گروههای سنی دیگر نیز پیشنهاد میشود .همچنین ،باتوجه به اینکه تمامیدانشآموزان
مورد بررسی در این پژوهش دختر هستند ،بررسی دقیقتر تأثیر جنسیت دانشآموزان بر نتایج این
پژوهش میتواند منتهی به درک بهتر نقش مؤلفههای کارکردهای اجرایی گردد .از آنجاییکه
آزمونهای مختلفی میتواند حافظة کاری را بسنجد ،پیشنهاد میشود که تحقیقات آتی بهمنظور
سنجش اثر رابطه میان ریاضیات و کارکردهای حافظهکاری از آزمونهای دیگری نیز استفاده کنند .از
نتایج این تحقیق میتوان برای شناسای ی کودکان در معرض خطر افت یادگیری ریاضیات استفاده
کاربردی داشت .همچنین ،بهوسیله مدل استخراج شده از این تحقیق میتوان نرمافزارهایی برای
شناسایی مؤلفههای کارکرد اجرایی ساخت که در شناسایی کودکانی دارای مشکالت ریاضیات
کمککننده باشد .همچنین میتوان به معلمان آموزشهای مربوط به کارکردهای اجرایی را ارائه کرد
1. Raghubar, Barnes & Hecht
2. Zhou
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تا در کالس درس بهتر بتوانند به دانشآموزان در معرض افت تحصیلی ریاضیات کمک کنند .بنابراین،
این پژوهش عالوه بر کمکی که در برطرف کردن ابهامات موجود در بخش نظری ادبیات پژوهشی
میکند ،در تببین مشکالت تحصیلی ازجمله ریاضیات ،برنامهریزی و آموزش تحصیلی و همچنین در
درک بهتر سببشناسی مسائل ریاضی نیز کاربرد دارد.
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