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Abstract
Introduction: Prospective memory is an important precursor of independent living for
adolescents and it is dependent on other executive functions.
Purpose: To this end, this study aims to investigate the role of executive functions (working
memory and inhibition) in predicting the event- based and time-based prospective memory of
the adolescents.
Methods: This study was conducted in the form of a correlation pattern. The study
population consists of high school students in Azarshahr city in the academic year 20142015. In this study, 150 students (male=67 and female=83) with a mean age of 16.5 year
were selected by multistage cluster sampling. Prospective memory testing, working memory
and continuous performance testing was used in order to collect data. Then, data were
analyzed by Pearson correlations and multi-variable regression.
Results: The results showed that the executive functions (working memory and inhibition)
with a correlation coefficient of about 0/52 could define 0/27 percentage changes of eventbased prospective memory and with a correlation coefficient 0/37 could only define 0/13
percentage changes related to time-based prospective memory. Meanwhile, only working
memory and standard deviation of reaction time of visual continuous performance testing
could predict event-based prospective memory positively. Furthermore, only working
memory could predict time-based prospective memory.
Conclusion: As a result, we can say that working memory operates as an underlying
mechanism in the improvement of prospective memory.
Keywords: Executive function, Working memory, Inhibition, Event-based prospective
memory, Time-based prospective memory
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چکیده
مقدمه .:حافظه آیندهنگر یک پیشساز مهم برای زندگی مستقل نوجوانان محسوب میشود و میتواند به سایر کارکردهای
اجرایی وابسته باشد.
هدف :لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کارکردهای اجرایی (حافظه فعال و بازداری) در پیشبینی حافظهی آیندهنگر
رویداد محور و زمان محور نوجوانان انجام شد.
دوم شهرستان آذر شهر در سال  1393-94میباشد .در این پژوهش مجموعاً  150دانشآموز ( = 67پسر و  = 83دختر) با میانگین
سنی  16/05سال به صورت نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .به منظور گردآوری اطالعات از آزمون حافظه
آیندهنگر ،حافظه فعال و آزمون عملکرد پیوسته استفاده شد .دادهها با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چند متغیری
(همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که کارکردهای اجرایی (حافظه فعال و بازداری) با ضریب همبستگی  0/52توانستند حدود  0/27درصد
تغییرات مربوط به حافظه آیندهنگر رویداد محور و با ضریب همبستگی  0/32توانستند حدود  0/10درصد تغییرات مربوط به
حافظه آینده نگر زمان محور را تبیین نمایند .در این بین تنها حافظه فعال و انحراف معیار زمان واکنش آزمون دیداری عملکرد
پیوسته توانستند حافظه آیندهنگر رویدادمحور را به صورت مثبت پیشبینی کنند .همچنین تنها حافظه فعال توانست حافظه آیندهنگر
زمان محور را پیشبینی کند.
نتیجهگیری :در نتیجه میتوان گفت حافظه فعال به عنوان یک مکانیسم زیر بنایی در بهبود عملکرد حافظه آیندهنگر عمل می-

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

روش :این پژوهش در قالب یک طرح همبستگی صورت گرفت .جامعه آماری این مطالعه شامل دانشآموزان مقطع متوسطه

کند.
کلید واژهها :کارکردهای اجرایی ،حافظهی فعال ،بازداری ،حافظهی آیندهنگر رویدادمحور ،حافظهی آینده نگر زمان محور
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مقدمه

هستند که برای توضیح رفتارهایی که ظاهر ًا وابسته به

حافظه آیندهنگر به توانایی تنظیم اهداف و اعمال

عملکرد لوب پیشانی هستند ،استفاده میشوند

زمان و بستر مناسب اشاره دارد (انستین ،مک دانیل،

کلی است که به واسطهی آن بسیاری از فرآیندهای

توماس ،مایفیلد ،شانک و موریست .)2005،1انجام

ناهمگن کنترل شناختی استنتاج میشود (بست و میلر و

تکالیف حافظه آیندهنگر مستلزم این است که افراد

جونز  .)2009،9شواهد نشان میدهند که کارکردهای

اعمال هدفمندی را در حالی که درگیر در فعالیتهای

اجرایی ممکن است در طول نوجوانی همچنان به رشد

جاری دیگری هستند به یاد آورند (واویشالوی ،کیل و

خود ادامه دهند (بست و میلر 2010،؛ بلکمور و

مسر .)2008 ،2از جمله مثالهای عادی روزمره از

چادوری )2006 ،10و به عنوان یک مکانیسم زیر بنایی

تکالیف حافظه آیندهنگر ،یادآوری انجام کارهای روز

در بهبود عملکرد حافظه آیندهنگر باشند (وانگ،

دوشنبه و یا برقراری تماس با بهترین دوست خود هنگام

التجاسن ،لیو ،اکسیونگ ،اگان ،11کلیگل .)2011 ،یکی

بازگشت به خانه هستند (کلیگل ،3مک دانیل و اینستن،

از کارکردهای اجرایی حافظهی فعال است .حافظه فعال

 .)2008محققان دو نوع حافظه آیندهنگر را مطرح

سیستمی با ظرفیت محدود است که اطالعات ساده را

نمودهاند :حافظهی آیندهنگر زمان محور 4و حافظهی

ذخیرهسازی و به صورت موقت و همزمان پردازش

آیندهنگر رویداد محور( 5وست و کرایک.)1999 ،6

میکند ،همچنین توانایی ذخیره سازی اطالعات پیچیده

بین این دو نوع حافظه تفاوت اساسی وجود دارد.

شناختی و پردازش آنها مانند ،تفکر ،استدالل ،درک،

حافظهی آیندهنگر زمان محور یادآوری انجام عملی

قضاوت و یادگیری همزمان را دارد)آلوای12و آلوای،

خاص در زمانی خاص است (مثالً تماس گرفتن با

 .)2010بازداری نیز از دیگر کارکردهای اجرایی است

دوستی در ساعت  4بعدازظهر) بر عکس حافظهی

که مفهومی مهم و کلیدی در روانشناسی محسوب

آیندهنگر رویداد محور شامل به خاطر آوردن انجام

میشود (هودسا .)2000،13بازداری شامل توانایی فرد

یک عمل تحت شرایط مناسب است (مثالً اگر دوستی

در ممانعت از پاسخهای شناختی یا رفتاری میباشد و

را دیدیم ،خبری را به او بدهیم) (ایزنک و کین،

میتواند شناختی یا رفتاری باشد (شافر و

.)1388

کیپ .)2007،14در بازداری شناختی ،افراد از ورود

مدلهای جدید حافظه آیندهنگر استدالل میکنند

اطالعات نامربوط با تکلیف ،به حافظه فعال جلوگیری

کارکردهای اجرایی مانند حافظه فعال و بازداری متکی

ازوقوع یک عمل جلوگیری میکنند یا آن را به تاخیر

است (اسچنیتزپان ،استال ،زینتل ،کالر 7و کلیگل،

میاندازند .در این نوع از بازداری افراد از وقوع

 .)2013کارکردهای اجرایی ،ساختارهایی شناختی

رفتارهای ناخواسته و واکنشی جلوگیری میکنند

1 Einstein, McDaniel, Thomas , Mayfield , Shank & Morisette
2 Kvavilashvili, Kyle, & Messer
3 Kliegel
4 time-based prospective memory
5 event-based prospective memory
6 West & Craik
7 Schnitzspahn, Stahl, Zeintl & Kaller

8 Hill
9 Best, Miller & Jones
10 Blakemore & Choudhury
11 Wang , Altgassen , Liu, Xiong & Akgun
12 Alloway
13 Houdesa
14 Shaffer & Kipp
15 Nigg
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که یادآوری موفقیتآمیز اطالعات به شدت به

میکنند (نیگ .)2000،15در بازداری رفتاری ،افرد
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آینده و سپس نگهداری و یادآوری مجدد آنها در

(هیل .)2004،8اصطالح کارکرد اجرایی یک اصطالح

ماتده بحری و همکاران

(دیلون و پیزاگالی .)2007 ،1
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کارکردهای اجرایی است که به طور عمده در اوایل

پژوهش مجموع ًا  150دانشآموز (=67پسر و

دوران کودکی رشد مییابد (دایموند ،دیویدسون،

=83دختر) با میانگین سنی  16/05و انحراف استاندارد

امسو و اندرسون .)2006 ،2در برخی از پژوهشها ( از

 0/8به صورت نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای

جمله ماهی و موسز )2011 ، 3نتایج نشان داده است که

انتخاب شدند .به این ترتیب که ابتدا از بین مدارس

بازداری نمیتواند حافظه آیندهنگر را پیشبینی کند از

متوسطه دوم شهرستان آذرشهر  6دبیرستان دخترانه و

طرف دیگر برخی پژوهشها (مانند فورد و همکاران،

پسرانه انتخاب شدند و در مراجعه به هر یک از این

 )2012نشان دادهاند که بازداری حافظه آیندهنگر را

مدارس چند کالس به تصادف انتخاب شدند و سپس

پیشبینی میکند .شواهد موجود نشان میدهند که

از درون کالسها ،دانشآموزان  15تا  17ساله به

بازداری نسبت به حافظه فعال زودتر به کمال رشدی

صورت تصادفی انتخاب شدند .پس از مشخص شدن

میرسد (التجاسن ،وتر ،فیلیپس ،4اگان و کلیگل،

نمونه مورد بررسی ،ابتدا از دانشآموزان خواسته شد

 .)2014بنابراین شاید بتوان اینگونه فرض کرد که

پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک را پر کنند .دانش-

عملکرد ضعیف نوجوان در تکالیف حافظهی آینده-

آموزانی که نمره باالیی در اضطراب و افسردگی کسب

نگر ،به عدم تکمیل رشد حافظه فعال آنها مربوط است.

کردند از پژوهش حذف شدند (مجموعاً  14دانشآموز

با توجه به ارتباط بین کارکردهای اجرایی و حافظه

حذف شدند) .در نهایت  150دانشآموز وارد پژوهش

آیندهنگر و اینکه رشد کارکردهای اجرایی که در

شدند .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از :

سراسر دوران نوجوانی رخ میدهد ،میتوان فرض کرد

نداشتن سابقه بیماری روانی ،و مشغول به تحصیل بودن

که تغییر در کارکردهای اجرایی ممکن است به بلوغ

در مقطع متوسطه دوم ( سن بین  17-15سال) .سپس

حافظه آیندهنگر در سراسر نوجوانی کمک کند

اجرای آزمونها در دو نوبت صورت گرفت .در مرحله

(کلیگل ،التجاسن ،هرینگ و روز .)2011 ،5با وجود

اول از افراد خواسته شد تا تکلیف حافظه آیندهنگر را

اهمیت حافظه آیندهنگر برای زندگی مستقل نوجوانان

تکمیل کنند ،در مرحله دوم آزمودنیها تکلیف حافظه

پژوهشهایی که حافظه آیندهنگر را در سنین نوجوانی

فعال و تکلیف دیداری عملکرد پیوسته را تکمیل

بررسی کنند بسیار اندک بوده است .هدف از اجرای

کردند .الزم به ذکر است که برای جلوگیری از اثر

این پژوهش بررسی نقش پیش بین کارکردهای اجرایی

ترتیب اجرای آزمونها بر شرکتکنندگان ،نیمی از آنها

در عملکرد حافظه آیندهنگر میباشد.

ابتدا آزمونهای مرحله دوم و سپس آزمون حافظه
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بازداری از جمله

شهرستان آذر شهر در سال  1393-94میباشد .در این

آیندهنگر را انجام دادند .اجرای آزمونها برای هر نفر در
این پژوهش در قالب یک طرح همبستگی صورت
گرفت .جامعه آماری این مطالعه شامل دانشآموزان

کشید.
ابزارهای پژوهش

تکلیف حافظه آیندهنگر :برای اجرای تکلیف
1 Dillon & Pizzagalli
2 Diamond, Davidson, Amso & Anderson
3 Mahy & Moses
4 Vetter , Phillips
5 Hering & Rose

حافظه آیندهنگر از تکلیفی که وانگ و همکاران
( )2006در پژوهش خود بکار بردند ،استفاده شد .این
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بخش آیندهنگر .در بخش تکلیف جاری پرسشنامهای

حافظه فعال ،تصور ،قضاوت ،فراحافظه ،مفاهیم ،زبان و

به صورت شنیداری به آزمودنیها ارائه شد ،سوالها از

گفتار) میباشد .دستورالعمل آزمون به این صورت

پرسشنامههای متعدد جمعآوری شد ،هر سوال در چهار

میباشد که ابتدا یک مساله ریاضی در وسط صفحه

ثانیه به فرد ارائه شد و بین هر سوال هم چهار ثانیه

کامپیوتر نمایش ارائه میشود که حاصل عددی آن در

فاصله وجود داشت .آزمودنیها موظف بودند به

نیمی از مواقع درست است .در این مرحله آزمودنی

سواالت گوش دهند و پاسخ خود را در برگه پاسخی

میبایست با صدای بلند مساله را بخواند و درستی آن را

که به آنها داده میشد عالمت بزنند .نمره پاسخهای

با کلید بله و خیر مشخص کند و سپس بالفاصله کلمه-

افراد در این بخش محاسبه نمیشد .بخش دوم-تکلیف

ای ارائه میشود .این ارائه مساله ریاضی-کلمه ،بین  2تا

حافظه آیندهنگر -از افراد خواسته شد تا هنگام پر

 6بار در هرکوشش رخ میدهد .در پایان هر کوشش

کردن پرسشنامه هرگاه فعلی منفی (به طور مثال انجام

پنجرهای نمایان میشود که مجموع کلمات ارائه شده

نمیشود ،نمیتوانم) را شنیدند ،دو عالمت در جلوی

در آن دیده میشود و آزمودنی میبایست کلمات را به

سوال بگذارند .در کل سواالت  20فعل منفی گنجانده

ترتیبی که ارائه شد یادآوری کند .هر آزمون شامل 18

شده بود و حداقل و حداکثر نمره افراد  0و  20بود.

کوشش میباشد و در کل  60کلمه برای فرد ارائه می-

نمرات این بخش مربوط به حافظهی آیندهنگر رویداد

شود .درپایان اجرای  18کوشش ،پنجرهی نتایج باز

محور میباشد .برای حافظه آیندهنگر زمان محور هم از

میشود که شامل دو نمرهی درستی انجام عملیات

افراد خواسته شد بعد از هر دو دقیقه یک عالمت  در

ریاضی و دامنه عملیات (مجموعه طول کلمات به در

جلوی سوال بگذارند .با توجه به این که فایل صوتی

ستی یادآوری شده) میباشد .نمره بخش کلمات شامل

حدود  17دقیقه طول میکشید ،حداقل و حداکثر نمره

ترتیب کلماتی است که به درستی یادآوری شده است

فرد در حافظه آیندهنگر زمان محور  0و  8بود .در

و در صورتی تفسیر میشود که نمره بخش ریاضی

مطالعهی حاضر ضریب پایایی آزمون به روش آلفای

باالتر از  %85باشد .الزم به ذکر است که حداقل و

کرونباخ  0/63بدست آمد ،لذا میتوان گفت که

حداکثر نمره فرد در بخش کلمات  0و  60میباشد.

آزمون از پایایی مناسبی برخوردار است.

اعتبار این آزمون بر اساس ضریب پایایی در پژوهش

آزمون حافظه فعال :برای سنجش حافظه فعال از
نسخه فارسی شده آزمون دامنه عملیات ِ نرم افزار
2

صادقی( 0/66 )1392بدست آمده است .در پژوهش
حاضر ضریب پایایی آزمون  0/71بدست آمد.

(فرانسیس ،نیس و ونهورن  .)2003،3این آزمون مربوط

اساس تمرین تریزمان و گالدی ( )1980جهت سنجش

به بخش حافظه فعال این نرم افزار میباشد .این نرم

توجه مستمر و کنترل تکانه به صورت دیداری ابداع

افزار امکان انجام آزمایشهای مهم تجربی را فراهم

شد .این آزمون توسط رایانه اجرا میشود و از مجموع

میکند و شامل دوازده قسمت (عصبی ،شناختی،

 320محرک تشکیل شده است .آزمون شامل16

1 ongoing task
2 coglab
3 Francis, Neath & VanHorn

محرک است که از ترکیب احتمالی چهار نوع شکل
)4 continuous performance test- Visual (CPT-V
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استفاده شد

آزمون دیداری عملکرد پیوسته  :4این آزمون بر

آزمایشگاهی روانشناسی شناختی
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(مربع ،دایره ،مثلث و ستاره) و چهار نوع رنگ (قرمز،

مقیاس  4لیکرتی از ( 0خفیف) تا ( 3شدید) درجهبندی

آبی ،سبز ،زرد) تشکیل میشوند .هر محرک در مدت

میکند .این آزمون از قدرت تشخیصی باالیی برای

 250میلی ثانیه دقیقا در وسط صفحه نمایش ارائه می-

متمایز کردن افراد دارای اضطراب از افراد عادی دارد.

شود ،فاصله بین ارائه دو محرک ) 1500 )ISIمیلی ثانیه

روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه کاویانی و

میباشد .محرک هدف ،مربع قرمز است که در 30

موسوی ( )1387به ترتیب  0/72و  0/83بدست آمد.

17/5درصد از ارائهها ،محرک قرمز اما غیر مربع در

اولین بار در سال  1961توسط بک و همکاران تدوین

 17/5درصد از تالشها ارائه میشود و در  35درصد

شد .این پرسشنامه شامل  21سوال چهار جوابی است

ارائههای باقیمانده محرکهایی داده میشوند که نه

که افسردگی را در حیطههای مختلف میسنجد؛ از

مربع باشند و نه به رنگ قرمز .قبل از ارائه تکلیف اصلی

جمله :خواب ،انجام کار ،تصویر بدن ،خستگی ،اشتها،

 15تالش (ارائه محرک) به صورت آزمایشی به فرد

وزن ،تحریک پذیری ،انزوای اجتماعی ،انتظار تنبیه و

داده میشود .در این تکلیف آزمودنی میبایست به

گناه ،بیزاری و اتهام به خود ،غمگینی ،بدبینی ،احساس

محض دیدن محرک هدف (مربع قرمز) با فشار بر

شکست ،نارضایتی ،گریه ،اشتغال ذهنی ،میزان انرژی،

دکمه  space barپاسخ دهد .نمرهگذاری آزمون نیز

تصمیم و افکار خودکشی .این آزمون از قدرت

شامل چهار شاخص میباشد )1 :شاخص تشخیص

تشخیصی باالیی برای متمایز کردن افراد دارای

درست  :اگر مربع قرمز ارائه شده است و فرد space

افسردگی از افراد عادی دارد .در مطالعه دابسون و

 barرا به درستی فشار داده است )2 .شاخص از دست

محمدخانی( )1386ضریب اعتبار کل پرسشنامه 0/91

دادن :مربع قرمز ارائه شده است اما فرد دکمه space

بدست آمد.

 barرا فشار نداده است )3 .شاخص هشدار کاذب:
فرد به شکلهای غیر از مربع قرمز دکمه  spacr barرا

یافتهها

زده است )4 .شاخص رد درست  :تعداد مواردی که

شاخصهای توصیفی شامل مقادیر میانگین و

محرکهای غیر از مربع قرمز نشان داده شده است و فرد

انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک

دکمه  space barرا نزده است .همچنین میانگین و

جنسیت در جدول  1آورده شدهاند.

ارائه میشود .ضریب پایایی شاخصهای مختلف

و انحراف استاندارد حافظه آیندهنگر رویداد محور در

آزمون به روش ضریب همبستگی در دامنه  0/61تا

بین دختران به ترتیب 16/69و  3/2و در بین پسران به

 0/79قرار گرفت که نشان دهنده پایایی مناسب این

ترتیب  12/10و  5/27میباشد .همچنین میانگین و

آزمون است.

انحراف استاندارد حافظه آیندهنگر زمان محور در بین

پرسشنامه اضطراب بک :این پرسشنامه برای اولین

دختران به ترتیب 2/84و  2/33و در بین پسران به ترتیب

بار توسط آرون بک ،بکوارد ،مندلسون ،مارک و

0/97و  1/72میباشد .میانگین و انحراف استاندارد

ارباف ( )1961تدوین شد .این پرسشنامه یک مقیاس
 21مادهای است و آزمودنی پاسخهای خود را در یک

)1 Beck Depression Inventory ( BDI
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انحراف معیار زمان واکنش برای پاسخهای صحیح نیز

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود میانگین
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درصد از تالشها ارائه میشود .مربع غیر قرمز در

پرسشنامه افسردگی بک :1II-این پرسشنامه برای
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حافظه فعال در بین دختران به ترتیب  34/51و  12/91و

های آزمون دیداری عملکرد پیوسته در بین دختران و

در بین پسران به ترتیب  27/66و  12/38میباشد .در

پسران نوجوان مشاهده میشود.

ادامه جدول نیز میانگین و انحراف استاندارد شاخص-
جدول  :1شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر

پسر

دختر
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

حافظه آینده نگر رویداد محور

16/69

3 /2

12/10

5/27

حافظه آینده نگر زمان محور

2/84

2/33

0/97

1/72

حافظه فعال

34/51

12/91

27/66

12/38

شاخص تشخیص درست

81/10

12/58

77/64

14/14

شاخص از دست دادن

15/01

12/56

18/33

14/17

شاخص هشدار کاذب

2/87

2/57

2/91

2/99

شاخص رد درست

221/11

2/56

218/16

2/46

میانگین زمان واکنش

423/12

32/41

424/99

19/29

انحراف معیار زمان واکنش

43/56

8/52

47/69

6/74

سپس در ادامه به منظور بررسی ارتباط بین

جدول  2آورده شده است.

متغیرهای

جدول  :2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
1

متغیر ها
حافظه آینده نگر رویداد محور

3

2

5

4

7

6

8

9

1

حافظه آینده نگر زمان محور

** 0/45

1

حافظه فعال

** 0/48

** 0/29

شاخص تشخیص درست

**

شاخص از دست دادن

**

0/24

-0/24

0/11
-0/11

1
**

0/26

**

-0/26

1
**

1

-0/99

شاخص هشدار کاذب

-0/08

-0/10

-0/02

-0/10

0/10

شاخص رد درست

0/01

0/09

0/02

0/04

-0/04

میانگین زمان واکنش

-0/08

0/01

-0/07

انحراف معیار زمان واکنش

0/07

-0/04

-0/13

**

-0/42

-0/15

**

0/42

0/15

1
**

1

-0/29

-0/02

0/01

1

0/01

-0/10

0/06
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پژوهش ماتریس همبستگی بین این متغیرها در

1

** همبستگی در سطح  P<0/01معنی دار است .

در جدول  2نتایج همبستگی بین متغیر های حافظه

درست ،میانگین زمان واکنش ،انحراف معیار زمان

آیندهنگر رویداد محور ،حافظه آیندهنگر زمان محور،

واکنش ارائه شده است .همانگونه که در جدول

حافظه فعال ،شاخص تشخیص درست ،شاخص از

مشاهده میشود بین متغیر حافظه آیندهنگر رویداد

دست دادن ،شاخص هشدار کاذب ،شاخص رد

محور با حافظه آیندهنگر زمان محور ،حافظه فعال،
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* همبستگی در سطح  P<0/05معنی دار است .
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شاخص تشخیص درست ،شاخص از دست دادن در

در ادامه ،به منظور بررسی نقش هر یک متغیرهای

سطح  P<0/01همبستگی معنادار وجود دارد .همچنبن

پژوهش در پیشبینی حافظه آیندهنگر رویداد محور و

بین متغیر حافظه آیندهنگر زمان محور و حافظه فعال در

زمان محور ،نتایج تحلیل رگرسیون این متغیرها در

سطح  P<0/01همبستگی مثبت معنادار مشاهده میشود.

ارتباط با حافظه آیندهنگر رویداد محور و زمان محور
در جدولهای  3و  4آورده شدهاند.

جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه (به شیوه همزمان)متغیر های پژوهش در ارتباط با حافظه ی آینده نگر رویداد محور
2
R
T
Beta
R
سطح معنی داری
متغیر پیش بین
حافظه فعال

0/46

6/21

0/00

شاخص تشخیص درست

0/29

0/23

NS

شاخص از دست دادن

0/15

0/12

NS

شاخص هشدار کاذب

-0/08

-0/89

NS

شاخص رد درست

-0/01

-0/15

NS

میانگین زمان واکنش

-0/002

-0/03

NS

0/15

1/98

0/05

انحراف معیار زمان واکنش

0/27

0/52

اجرایی با ضریب همبستگی  0/52توانستند حدود 0/27

دهد که حافظه فعال و انحراف معیار زمان واکنش به

درصد تغییرات مربوط به حافظه آیندهنگر رویدادمحور

صورت مثبت حافظه آیندهنگر رویداد محور را پیش-

را تبیین نمایند .در این بین تنها حافظه فعال و انحراف

بینی میکنند.

معیار زمان واکنش توانستند حافظه آیندهنگر رویداد
جدول  :4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه (به شیوه همزمان) متغیرهای پژوهش در ارتباط با حافظهی آیندهنگر زمان محور
2
R
T
Beta
R
سطح معنی داری
متغیر پیش بین
شاخص تشخیص درست

-0/43

-0/30

NS

شاخص از دست دادن

-0/48

-0/34

NS

شاخص هشدار کاذب

-0/07

-0/87

NS

شاخص رد درست

0/06

0/72

NS

میانگین زمان واکنش

0/04

0/46

NS

انحراف معیار زمان واکنش

0/01

0/16

NS

0/32

0/10

نتایج جدول  4نشان میدهد که کارکردهای

را تبیین نمایند .در این بین تنها حافظه فعال توانست

اجرایی با ضریب همبستگی  0/32توانستند حدود 0/10

حافظه آیندهنگر زمان محور را پیشبینی کند .نگاهی به

درصد تغییرات مربوط به حافظه آیندهنگر زمان محور
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حافظه فعال

0/28

3/37

0/001
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نتایج جدول فوق نشان میدهد که کارکردهای

محور را پیشبینی کنند .نگاهی به ضرایب بتا نشان می-
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یافتند.

شام،

کراس،

فورد

و

ضرایب بتا نشان میدهد که حافظه فعال به صورت

معناداری

مثبت حافظه آیندهنگر زمان محور را پیشبینی میکند.

اونسورس )2008(2گزارش دادند که طیف وسیعی از
سنجشهای کارکرد اجرایی شامل حافظه فعال ،سیالی

بحث

کالمی و بازداری تفاوت عملکرد حافظه آیندهنگر

آیندهنگر رویدادمحور و زمان محور نوجوانان بود.

ناهمسویی نتایج پژوهش با پژوهشهای قبلی ،ناشی از

نتایج نشان داد که تنها حافظه فعال و انحراف معیار

تفاوت دامنه سنی آزمودنیهای این پژوهش باشد .در

زمان واکنش در آزمون دیداری عملکرد پیوسته

پژوهش فورد و همکاران ( )2012کودکان مورد

توانستند حافظه آیندهنگر رویدادمحور را به صورت

بررسی قرار گرفتهاند؛ اسچنیتزپان و همکاران ()2013

مثبت پیشبینی کنند .همچنین نتایج نشان داد که تنها

در پژوهش خود بزرگساالن را مورد بررسی قرار دادند،

حافظه فعال توانست حافظه آیندهنگر زمان محور را به

در حالی که در پژوهش حاضر جامعه هدف ،گروه

صورت مثبت پیشبینی کند .این نتایج با یافتههای

نوجوانان بوده است .این یافته را با این اندیشه و

وانگ و همکاران ( ،)2011بست و همکاران ( )2010و

استدالل میتوان تبیین کرد که از آنجا که بازداری

بلکمور و همکاران ( )2006همسو میباشد .همسو با

نسبت به حافظه فعال در سنین پایینتری به اوج رشد

این یافته ماهی و همکاران ( )2011در پژوهشی گزارش

خود میرسد (در سنین پیش دبستانی) (بونگ و

دادند که حافظه فعال پس از کنترل سن و بازداری

همکاران ،)2002 ،میتوان انتظار داشت که حافظه فعال

عملکرد حافظه آیندهنگر را به طور قابل توجهی در

در سنین نوجوانی بهتر بتواند حافظه آیندهنگر را پیش-

کودکان  4-6ساله پیشبینی میکند .در پژوهش

بینی نماید .به این معنا که نوجوانانی که رشد بیشتری در

حاضر متغیر بازداری نتوانست حافظه آیندهنگر رویداد

حافظه فعال خود بدست آورند ،در حافظه آیندهنگر هم

محور و زمان محور را پیشبینی نماید .همسو با این

نمره باالتری را کسب میکنند .از طرفی هم

یافته ،التجاسن و همکاران ( )2014در پژوهش خود

پژوهشگران دو دلیل برای رشد حافظه آیندهنگر در

نشان دادند که متغیر بازداری نمیتواند حافظه آینده

دوران نوجوانی مطرح کردهاند (وانگ و همکاران،

نگر نوجوانان را پیشبینی کند .ولی از طرف دیگر در

 .)2006دلیل اول مبتنی بر دیدگاه رشدی شناختی-

برخی مطالعات بین بازداری و حافظه آیندهنگر

رفتاری است ،پژوهشگران نشان دادهاند که تغییرات

همبستگی مثبت گزارش شده است .به طور مثال ،فورد،

رشدی در عملکرد حافظه در طول دوران کودکی،

و همکاران ( )2012و اسچنیتزپان و همکاران ()2013

حداقل در برخی از حوزههای حافظه مانند حافظه فعال

در پژوهش خود نشان دادند که بازداری میتواند

(لوسیانا ،کونکلین ،هوپر و یارگر )2005 ،3و یا ظرفیت

حافظه آیندهنگر را پیشبینی کند .همچنین ،وارد ،شام،

ذخیرهسازی حافظه کوتاه مدت ( اسچنیدر ،کنوف و

ماکینلی ،باکر-تونی و واالس )2005(1در پژوهش خود

استفانک )2002 ،4ادامه دارد .از آنجا حافظهی آینده-

بین حافظهی آیندهنگر و حافظهی فعال و بازداری رابطه
1 Ward , Shum , McKinlay , Baker-Tweney & Wallace

2 Cross , Ford & Ownsworth
3 Luciana, Conklin, Hooper & Yarger,
4 Schneider, Knopf & Stefanek
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نگر با حافظه فعال مرتبط است (مارتین ،1کلیگل و

نوجوانی به رشد خود ادامه میدهد پیشنهاد میشود در

مک دانیل )2003 ،و دارای یک مولفهی ذخیره سازی

پژوهشهای بعدی ،آزمودنیها به طور مقطعی در سنین

حافظه است (الیس )1996 ،2حافظهی آیندهنگر ممکن

متفاوت نوجوانی با هم مقایسه شوند.

است در سراسر نوجوانی رشد کند .دلیل دوم از دیدگاه
عصب روانشناختی پیروی میکند ،مناطق درگیر در
حافظهی آیندهنگر در دوران نوجوانی همچنان تکامل
مییابد به ویژه که حافظهی آیندهنگر با کارکردهای
اجرایی مانند پیشبینی ،برنامهریزی و حافظهی فعال
مرتبط است (مک دانیل ،گلیسکی ،رابین ،گاین و
روتیوکس.)1999 ،3

تشکر و قدردانی
با توجه به این که پژوهش حاضر برگرفته از پایاننامه
کارشناسی ارشد نویسنده مسئول میباشد ،بدین وسیله از
جناب آقای دکتر غالمرضا چلبیانلو بابت راهنمایی ارزنده
در این پژوهش قدردانی میگردد؛ همچنین از همکاری و
مساعدت تمامی مسئولین و کارکنان آموزش و پرورش
شهرستان آذرشهر که زمینهی اجرای این پژوهش را فراهم
آوردند قدردانی میگردد.

نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کارکردهای
اجرایی (حافظه فعال ،بازداری) در پیشبینی حافظهی
شد .نتایج پژوهش نشان دادند که حافظه فعال نسبت به
متغیر بازداری بهتر میتواند عملکرد حافظه آیندهنگر را
در نوجوانی پیشبینی نماید .در نتیجه میتوان گفت
حافظه فعال به عنوان یک مکانیسم زیر بنایی در بهبود
عملکرد حافظه آیندهنگر نوجوانان عمل میکند .البته
در این پژوهش برای بررسی حافظه فعال و بازداری از
تکالیف کامپیوتری استفاده شده است ولی تکالیف
کامپیوتری متعددی برای سنجش این دو نوع شناخت
وجود دارد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی از

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07
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تکالیف دیگر کامپیوتری استفاده شود .همچنین در این
پژهش جامعهی هدف ،گروه نوجوانان بوده است.
آیندهنگر نوجوانان با بزرگساالن با توجه به نقش
واسطهای کارکردهای اجرایی مقایسه شود .از طرفی با
توجه به این فرض که حافظه آیندهنگر در طول
1 Martin
2 Ellis
3 Glisky , Rubin , Guynn & Routhieaux
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