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The Role of working memory on the performance of Executive
functions in students with learning disabilities
Ali Akbar Arjmandnia1, Mohsen Rafikhah2

Introduction:Deficits in working memoryand executive functions are a common
feature of a wide range of developmental disorders and specific learning difficulties.
Objective: Current research was conducted for studying roleof working memory on
executive functions in students with learning disabilities (LD). Methods:The sample
was consisted of 40 students with LD (20 students with impairment in working
memory and 20 students without impairment) and 20 students without LD. Used
instrumentsincluded Raven intelligence test, WMTB-C, Tower of London and
Wisconsin Card Sorting Test.The results revealed that students with LD having
impairments in working memory acquired significantly lower scores on the planning
(one of executive functions). So therewas no significant difference betweenplanning
performance in students with learning disability having impairments in working
memory and normal group. As well as both groups who have learning
disabilityperformed more poorly than normal group onthe Flexibility component.
Conclusion: This study showed that working memory influences on executive
function performance in student with learning disabilities strongly.
Keywords: Working memory, Executive functions, Learning disability
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چکیده
مقدمه :نقایص حافظه فعال وکارکردهاا اررایای یکای از وی ایهاا مشاترط فیاف وسایعی از اخاتشدت رشاد و
یاد یر محسوب میشود.
هدف :پ وهش حاضر با هدف بررسی نقش حافظه فعال در عملکرد کارکردها اررایی دانشآموزان با ناتوانی یااد یر
صورت رفت.
روش :نمونه این پ وهش شامل عبارت بود از  20دانشآموز ناتوان یاد یر با نقص در حافظه فعال 20 ،دانشآموز ناتوان
یاد یر بدون نقص در حافظه فعال و  20دانشآموز عاد  .دانشآموزان با ناتوانی یاد یر به صورت زینش هدفمند از
مراکز ناتوانی یاد یر شهر تهران انتخاب شدند .ابزارها مورد استفاده در پ وهش عبارت بودند از  :آزمون هوش ریاون،
مجموعه آزمون حافظه فعال برا کودکان ،آزمون برج لندن و آزمون مرتب کردن کارتها ویسکانسین.
یافتهها :نتایج نشان داد که دانش آموزان با ناتوانی یاد یر که در حافظه فعال دچار نقص میباشاند در عملکارد برناماه-
ریز از دانشآموزان عاد و دانشآموزان ناتوانی یاد یر بدون نقص در حافظه فعال ضعیفتار مایباشاند .اماا تفااوت
معنادار بین روه عاد و روه بدون نقص در حافظه فعال در این مولفه ورود نداشت .همچنین نتایج نشان داد که هر دو
روه با ناتوانی یاد یر در مولفه انعطاف پذیر ذهنی ضعیف تر از روه عاد بودند.
نتیجهگیری :این پ وهش نشان داد که حافظه فعال می تواند به عنوان یک مولفه اصالی تااریر زیااد بار عملکارد داناش-
آموزان با ناتوانی یاد یر داشته باشد.
کلیدواژهها :حافظه فعال ،کارکردها اررایی ،ناتوانی یاد یر
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یونگ و ون در لیج2004، 6؛ پنگ ،کانگیناگ ،بیلای و
شاو2012 ،7؛ سیکورا ،هاالی ،ادواردز و باولتر.)2002 ،8

مقدمه
عنوان یک اختشل عصب -زیست شناختی در پاردازش

کردن ،ساازماندهی و اولویتبناد  9افشعاات مشاکل

زبان و شناخت در نظر می یرند کاه باه دلیال عملکارد

دارند و به را توره به مسائل مهم بر رزئیاات تمرکاز

غیرعاد مغز رخ میدهد .به تبع این بدکارکرد مغاز،

میکنند .این ضعفها مطرح شده ،به عنوان مشکشت

الگو دریافت و پردازش افشعات در افراد باا نااتوانی

در کارکردها اررایی شناسایی میشوند که در غالاب

یاااد یر از افااراد عاااد متفاااوت اساات( .ساایلور و

موارد در مشاکشت تحصایلی تظااهر پیادا مایکناد .در

همکاران .)2007 ،در چند دهه اخیر حوزهها بسایار

نتیجااه ماایتااوان فاات بااه دلیاال ورااود مشااکل در

در ارتباط با دانشآموزان دچار ناتوانی یااد یر ماورد

سازماندهی و اولویتبند رزئیات ،حافظاه فعاال قاادر

مطالعه قرار رفتاهاناد .از ایان میاان حیطاههاا عصاب

به دستکار افشعاات نیسات .ایان موضاوآ در کناار

1

نقااص در انعطافپااذیر ذهناای بااین مفاااهیم انتزاعاای و

توره بسایار از پ وهشاگران را باه خاود رلاب کارده

رزئیات میتواند مورب عاد همااهنگی میاان تواناایی

است .کارکردها اررایی اصاطشحی چتر وناه اسات

بالقوه و میزان عملکرد این روه از دانشآماوزان شاود

که به فرایندها شاناختی اشااره دارد کاه رهات دهای

(ملتزر و کریشنان.)2007 ،10

شااناختی و شااناختی و بااه وی ا ه کارکردهااا اررایاای

رفتار در راستا هدف مورد نظر را فراهم میسازند .باه

با وراود اهمیات کارکردهاا اررایای در زناد ی

فور کلی کارکردها اررایی به سترها از تواناایی-

روزمره و همچنین عملکارد تحصایلی افاراد بحا هاا

ها به هم مرتبط اشاره دارد کاه فعالیاتهاایی از قبیال

زیاد در ارتبااط باا ماهیات و سااختار ایان کارکردهاا

شااروآ آ اهانااه و ساااده یااک رفتااار و بااازدار آن تااا

وراااااود دارد (بسااااات ،میلااااار و راااااونز.)2009 ،11

فعالیتهایی مانند برناماهریاز پیچیاده و حال مسائله را

هیاال )2004(12کارکردهااا اررایاای را شااامل برنامااه-

شامل میشود (آرفا.)2007 ،2

ریاااز  ،انعطاااافپاااذیر ذهنااای ،باااازدار  ،تولیاااد و

مولفهها کارکردها اررایی در عملکرد خوانادن

خودنظارتی میداند .در تعریاف دیگار از کارکردهاا

و ریاضیات تاریر ذارناد (باال ،اسا ی و ویاب2008 ،3؛

اررایی آن را شامل سه مؤلفه اصلی در نظار مای یرناد

بلیر و رازا .)2007 ،4این مولفهها همچنین تعیینکنناده

که عبارتند از راباهرایی 13ذهنای (انعطافپاذیر ) ،باه

میزان پیشارفت مهاارتهاا تحصایلی و باه فاور کلای

روزرسانی افشعات حافظه فعاال و در نهایات باازدار

عملکرد فرد در مدرسه هستند (ویسو -پترا ،چهیه ،بنگاا

پاسخها غالب (میاط ،فریدمن ،امرساون ،ویتزکای و

و میکلهآ .)2011 ،5پ وهشها بسیار نشان دادهاند کاه

هاورتر .)2000،14همانطور که مشاخص اسات برخای از

عملکرد کارکردها اررایی داناشآماوزان باا نااتوانی
یاد یر دچاار نقاص مایباشاد (ون در اسالوی ،،د
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متخصصان بهداشات روان ،نااتوانی یااد یر را باه

بسیار از دانشآموزان با نااتوانی یااد یر در ذخیاره
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پ وهشاگران حافظاه فعاال را نیاز باه عناوان مولفااها از

اراارا فیفاای از مهارتهااا شااناختی پیچیااده دارنااد و

کارکردها اررایی در نظار مای یرناد و برخای آن را

زنااد ی روزمااره فاارد را تحاات تاااریر قاارار ماایدهنااد

موضوعی مجزا از کارکردها میدانند.

(اررمناادنیااا و ساایف نراقاای .)1388 ،باادلی و هاای 18

ها کارکردها اررایی به نظر میرسد موضاوعی کاه

بعدها نیاز باه ساترش و اصاشح آن پرداختناد (بادلی،

بیشترین توافق را باه هماراه داشاته ،ایان اسات کاه ایان

 .)2000براسااااا

الگااااو باااادلی وهاااای ( )1974و

کارکردها با ورود آنکه سااختار مجزایای دارناد اماا باا

بدلی( ،)1986حافظة فعال از سه مؤلفة متفاوت و مستقل

یکاادیگر در تعاملنااد (میاااط و همکاااران .)2000 ،بااه

تشکیل شده است.

عنوان مثال نتایج پ وهشها آسااتو ،اساونی و لوناا(15

این سه مؤلفه عبارتناد از )1( :مجار مرکاز )2( ،

 ،)2006رفیااع خااواه ،اررمناادنیا و غبااار (زیرچااا،)،

حلقة و آواشناختی )3( ،صافحة ربات دیادار -فضاایی

ساایکورا و همکاااران ( )2002نشااان داد کااه عملکاارد

(نقاال از اررمناادنیا و فراهااانی .)1393 ،بعاادها باادلی

برنامهریز نیازمند پردازشها شناختی چند اناها از

( )2000مؤلفها را نیز باه عناوان مؤلفاه چهاار معرفای

رمله بازدار و حافظه فعال است .سیکورا و همکااران

کااارد کاااه انبااااره رویاااداد ناااا

رفااات و مسااائول

( )2002معتقدند که برا عملکرد مناسب در برج لنادن

یک ارچهساز افشعات سایر خارده مؤلفاهها و حافظاه

مانناااد بسااایار از ابزارهاااا عصاااب روانشاااناختی،

بلندمدت است .افشعات آوایی و بصر باه ترتیاب در

فرایناادها شااناختی بساایار از قبیاال ادراط دیاادار ،

حلقه آواشناختی و صافحه دیادار  -فضاایی ربات و

تورااه و حافظااه فعااال تاریر ذارنااد .از نظاار یلهااولی

16

پردازش می ردند و مجر مرکز باه عناوان مکاانیز

( )2005بسیار از فرایندها حل مسئله و برناماهریاز

کنترلکننده نقش نظارتی بر این خرده مؤلفهها دارد .در

نیازمند پردازش مناسب حافظه فعاال هساتند .عاشوه بار

واقع در این مدل مهمترین مؤلفه مجر مرکاز اسات.

ایان تاریر اذار بااه نظار مایرسااد حافظاه فعاال نقااش

مجر مرکز تعیینکننده این موضوآ است کاه کادا

بساازایی در دیگاار فرایناادها کارکردهااا اررایاای از

افشعااات و چگونااه پااردازش شااوند .بااه فااور کلاای

رمله انعطاف پذیر ذهنی ایفاا مایکناد.برا مثاال در

پردازشهایی که توسط مجار مرکاز صاورت مای-

آزمااون مرتااب کااردن کارتهااا ویسکانسااین زمانیکااه

یرند ،عبارتند از بازدار افشعات نامرتبط ،رابهرایی

الگو مشخصای از ساو آزماودنی کشاف شاد مای-

بین تکاالیف ،باهروز کاردن افشعاات ،مادیریت رفتاار

بایست آن الگو مرتبا در حافظه فعال مورد پردازش قرار

هااادف و راهبردهاااا بازیاااابی افشعاااات از حافظاااه

یرد (بش و چوالیر.)2011 ،17

بلندمدت (را وبار ،بارن ،و ه .)2010 ،19

از سویی دیگر حافظه فعال نقش فوق العااده مهمای

کلیاار -تام سااون )2011( 20بااه منظااور تعیااین نقااش

در توسعه رشد کاودکی و کساب مهارتهاا ردیاد در

حافظااه فعااال در مولفااههااا کارکردهااا اررایاای بااه

کودط در حال رشد ایفا میکند .تفاوتها فرد در

بررسی این موضوآ در روهی که از نظر حافظاه فعاال

مؤلفهها حافظه فعاال تااریرات بسازایی در اکتسااب و

ضعیف بودند پرداخت .نتایج پ وهش و نشان داد کاه

15. Asato, Sweeney & Luna
16. Gilhooly
17. Blaye& Chevalier

18.Hitch
19.Raghubar, Barnes & Hecht
20.Clair-Thompson
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علی رغم ورود فبقهبناد هاا مختلاف از مولفاه-

( )1974مدل اولیاه حافظاه فعاال را مطارح نمودناد کاه
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روه مذبور در عملکرد برنامهریز و توره ضاعیفتار

تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوآ تحقیقات بنیااد

از روه عاد بودند .ا رچه تفااوت معناادار باین دو

و از نظر روش رمعآور دادهها از نوآ علی -مقایساه-

روه از نظر مولفهها بازدار و انعطاف پذیر ورود

ا است که در آن از سه روه استفاده شده است.

حافظه فعال در عملکارد مناساب کارکردهاا اررایای

رامعه این پا وهش کلیاه داناشآماوزان باا نااتوانی
یاد یر و عاد شهر تهران را شاامل مایشاود .نموناه

باشد.
ورااود نقااص در حافظااه فعااال بااه عنااوان یکاای از

آمار عبارت است از  20دانشآموز عاد و 40داناش

وی یهاا بسایار از کودکاان باا اخاتشل یااد یر

آموز با ناتوانی یاد یر ( 20نفر با نقص در حافظه فعال

محسوب میشود (پنگ و همکاران2012 ،؛ رفاری ،و

و  20نفر بدون نقاص در حافظاه فعاال) .داناشآماوزان

اورات2004 ،21؛ براساااااانان و همکاااااااران2002 ،22؛

عاد به صورت نمونه یر تصاادفی و داناشآماوز باا

اررمندنیا .)1388 ،این موضوآ با توراه باه تااریر کاه

ناتوانی یاد یر به صورت نموناه یار در دساتر

از

حافظه فعال در دیگر مولفاههاا کارکردهاا اررایای

مراکز نااتوانی یااد یر شاهر تهاران انتخااب شادند.از

دارد این فرضیه را ایجاد میکند که ممکن است آسیب

دانشآموزان منتخب آزمون حافظه فعال به عمل آماد و

در حافظاه فعاال در ایان ااروه از داناشآماوزان عاماال

پ ،از آن داناشآماوزان باا نااتوانی یااد یر کاه در
23

نقص در کارکردها اررایی آنان باشد .بناابراین لازو

مجموعه آزمون حافظاه فعاال بارا کودکاان حاداقل

بررسی کارکردهاا اررایای در ایان داناشآماوزان باا

یک و نیم انحراف معیار پاایینتار از میاانگین بودناد باه

مایشاود .از

عنوان افراد با نقص در حافظه فعال تعیین شادند و باا دو

توره به میانجی ر حافظه فعال احساا

اینرو در این پ وهش تشش خواهد شد تا نقش حافظاه
فعال در دو مولفه از کارکردها اررایی (برنامهریز و
انعطافپذیر ذهنی) بررسی ردد .با توره باه مطالاب
ذکر شده فرضیهها پ وهش باه شاکل زیار بیاان مای-
شوند:
 -1حافظااه فعااال در عملکاارد برنامااهریااز دانااش-
آموزان با ناتوانی یاد یر تاریر ذار است.
 -2حافظه فعال در عملکارد انعطااف پاذیر ذهنای
دانشآموزان با ناتوانی یاد یر تاریر ذار است.

روه دیگر مورد مقایسه قرار رفتند.
ابزارهای پژوهش

 .1ماتریسهای پیشروندده ریدون :آزماون ریاون
دارا دو فر متفاوت است .ریاون کودکاان کاه بارا
ارزیابی هوشی کودکان  5تاا  9سااله باه کاار مایرود و
دارا تصاویر رنگی است و ریون بزر سادن که بارا
افراد  9ساله و بادتر با تصاویر سیاه و سفید فراحی شده
است (شکوهییکتا و پرند .)1388 ،در ایان پا وهش از
این آزماون باه منظاور تعیاین یکساان باودن روههاا
آزمایش و واه از نظر هوشی اساتفاده شاد .همبساتگی
آزمون با آزمونها وکسلر و استنفورد -بینه ،شاخصای

روش

از روایی اسات کاه در دامناه  0/54تاا  0/86ازارش
شااده اساات (ریااون ،کااورت و ریااون ،1983 ،24نقاال از
شکوهییکتا و پرند.)1388 ،
21. Jeffries &Everatt
22. Brosnan et al

23. Working memory test battery for children
24. Raven, Court & Raven

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال اول ،شماره  ،3زمستان 31-43/1393

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 4:21 +0330 on Saturday November 17th 2018

نداشت با اینحال این نتایج میتواند حاکی از نقش مهام

جامعه آماری ،نمونه آماری و روش نمونهگیری
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نقش حافظه فعال در عملکرد کارکردها اررایی دانشآموزان با ناتوانی یاد یر

آزمون حافظه فعال کودکاان (پیکریناگ و ادرکل،25

حلقه و میله سو حداکثر  3حلقه میتواناد قارار بگیارد.

 ،2001تررمااه اررمناادنیا )1388 ،بااه منظااور ساانجش

در شروآ هر مرحله تصویر به عنوان تصویر هادف باه

مادل ساه

آزمودنی نشان داده میشود و از او خواسته میشود کاه

مولفها حافظه فعال بدلی و ه  )1974( 26فراحی شده

آرایش حلقهها را به ونها بر رو سه میله تغییر دهاد

است .این آزمون رنبهها مختلف مؤلفههاا ساه اناه

که مطابق باا تصاویر هادف شاود .آزماودنیهاا در هار

حافظه فعال را بررسی میکند.مجموعاه آزماون حافظاه

مرحله از آزمون مجاز به تعداد حرکت معینی میباشاند

27

و تخطی از این تعداد به عنوان حرکاات اضاافی ربات -

(یادآور شمارش ،یادآور شانیدن ،یاادآور اعاداد

میشاود .باه هار آزماودنی بارا انجاا یاک مرحلاه از

به صورت رو به عقب) ،چهاار شااخص کاارکرد بارا

آزمون  3بار فرصت داده میشود .این آزمون  12مرحله

حلقه آواشناختی (یادآور رقام ،مطابقات دادن لیسات

دارد و برا انجا هر مرحله در باار نخسات  3نماره باه

لغات ،یادآور لیست غیرلغات یا هجاها بایمعنای) و

فرد داده میشود که بدین ترتیاب حاداکثر نمارها کاه

دو شاااخص کااارکرد حافظااه فعااال دیاادار  -فضااایی

یک آزمودنی به عنوان نماره کال برناماهریاز کساب

(یادآور مکعبها و حافظه مازها) است (اررمنادنیا و

میکناد  36خواهاد باود .دو اصال مهام کاه در ابتادا

سیف نراقی .)1388 ،ضرایب اعتبار این آزمون باا روش

انجا تکلیف به آزمودنیهاا فتاه مایشاود عبارتناد از

بازآزمااایی از  0/45تااا  0/83بااه دساات آمااده اساات.

اینکه در یک زمان فقط میتوانند یک حلقه را رابهراا

همچنین پایایی این مجموعه آزمون با روش بازآزماایی

کنند و بر رو هر میله فقط تعداد مشخصی از حلقه هاا

در پاا وهش اررمناادنیا و ساایف نراقاای (0/95 )1388

میتواند قارار بگیارد.در ایان پا وهش از نماره کال باه

اازارش شااده اساات .در پاا وهش حاضاار از خاارده

عنوان شاخص عملکرد برنامهریز استفاده شاد .اعتباار

حافظه فعال افاراد  5تاا  15سااله و بار اساا

فعال در بر یرنده سه شاخص کارکرد مجر مرکز

آزمونهااا یااادآور مسااتقیم مکعاابهااا ،یااادآور
معکو

مکعبها و حافظه مازها استفاده شد.

 .3آزمون برج لنددن :آزماون بارج لنادن در ساال

این آزمون  0/79زارش شده است.
 .4آزمون مرتب کردن کارتهای ویسکانسین :از این
آزمون غالبا به منظور سنجش عملکارد انعطاافپاذیر

 1982توساط شااالی 28،و بااه منظاور آزمااودن عملکاارد

ذهنی استفاده میشود (هیل .)2004 ،این آزماون شاامل

برنامااهریااز بیماااران بااا آساایبهااا لااوب فرونتااال و

64کارت است کاه هار کاارت از نظار شاکل ،تعاداد و

مشکشت شناختی کاه عمادتا باه کارکردهاا اررایای

رنگ باا کاارتهاا دیگار متفااوت اسات .در رلاو

مرتبط هستند فراحی شاد (ماک کورمااط و آتاان،،

آزمودنی  4کارت مطابق با دستورالعمل قارار داده مای-

 .)2011این آزمون شامل  3میله عماود اسات کاه بار

شود و از او خواسته میشود تا کارتها دیگر را مطاابق

رو آنها  3حلقه به رنگها آبای ،سابز و قرماز قارار

با نظمی خاص در زیر کارتها الگو قارار دهاد .دز

می یرند .اندازه این میلهها به ترتیب افزایش مییابد باه

به ذکار اسات کاه آزماودنی از فبقاه بناد ماورد نظار
آزمااونگر آ اااه نیساات و تنهااا باار اسااا

25. Pickering&Gathercole
26. Baddeley& Hitch
27. Central Executive
28. Shallice

بااازخورد

"درست" یا "غلط" که از سو آزمونگر دریافت می-
کند متوره درستی یا نادرستی فبقه بند خود میشود.
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 .2مجموعه آزمون حافظه فعال کودکان :مجموعه

ونها که بر رو میله اول یاک حلقاه ،میلاه دو  ،دو

علی اکبر اررمندنیا و همکاران

37

آزمون مرتب کردن کارتهاا ویسکانساین شاامل چناد
نمااره مختلااف اساات کااه در ایاان پاا وهش از نمااره
آزمودنیها در بخش تعاداد فبقاات باه عناوان شااخص
که نسخه رایانها این آزمون در پ وهش حاضر به کاار
رفتااه شااد .میاازان روایاای آزمااون ویسکانسااین باارا
سنجش نقائص شناختی حدود  0/86زارش شده است
(لزاط.)1995 ،29
یافتهها
از  40دانااشآمااوز بااا ناااتوانی یاااد یر حاضاار در
پ وهش 21 ،نفر اختشل خواندن 11 ،نفر اختشل ریاضی
و  8نفر هر دو اختشل خواندن و ریاضی را به فور تاوا
داشتند .هر سه روهاز نظر متغیرها سن و هوش مورد
بررساای قاارار رفتنااد .افشعااات رمعیااتشااناختی و
توصیفی مورد بررسی در ردول  1قابل مشاهده است.

29. Lezak
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انعطاف پذیر ذهنی اساتفاده شاد .دز باه ذکار اسات

38

نقش حافظه فعال در عملکرد کارکردها اررایی دانشآموزان با ناتوانی یاد یر
جدول :1بررسی متغیرهای سن و هوش در گروههای نمونه
روه

متغیر

عاد
سن

ناتوانی یاد یر با نقص در حافظه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

20

10/3

0/91

8 /7

12

20

9 /4

1/02

8

11/9

ناتوانی یاد یر بدون نقص در

20

9 /6

1/18

8 /1

11/6

حافظه فعال
هوش

عاد

20

94/8

12/01

89

119

ناتوانی یاد یر با نقص در حافظه

20

90/1

7/90

86

112

فعال
ناتوانی یاد یر بدون نقص در

20

92/5

7/28

88

109

حافظه فعال

همااانطور کااه افشعااات راادول  1نشااان ماایدهااد

 9/6مااایباشاااد .همچناااین میاااانگین بهاااره هوشااای در

میانگین سن در روه عااد  ،10/3اروه باا نقاص در

روههااا ذکاار شااده بااه ترتیااب 90/1 ،94/8 ،و 92/5

حافظه فعال  9/4و در روه بدون نقص در حافظه فعاال

است.

جدول :2یافته های توصیفی آزمون برج لندن و ویسکانسین برای سنجش عملکرد برنامهریزی و انعطافپذیری
متغیرها
آزمون
برج لندن

آزمون ویسکانسین

میانگین

انحراف استاندارد

روه

27/10

4/36

ناتوانی یاد یر با نقص در حافظه فعال

20/35

5/57

ناتوانی یاد یر بدون نقص در حافظه فعال

25/35

5/55

3/65

1/09

ناتوانی یاد یر با نقص در حافظه فعال

1/95

0/76

ناتوانی یاد یر بدون نقص در حافظه فعال

2/40

0/82

عاد

عاد

ردول  2افشعات مرباوط باه آزماون بارج لنادن و

تحلیل واریان ،چناد متغیاره اساتفاده شاد .ایان آزماون

آزمون مرتب کردن کارتها ویسکانسین را نشان مای-

مستلز ورود پیش فرضهایی از رمله نرمال بودن توزیع

دهد که برا سنجش عملکرد برنامهریاز و انعطااف-

نمرات و همسانی واریان،هاا خطاسات .در پا وهش

پذیر ذهنی به کار رفته شدهاند .همانطور که در ایان

حاضر مشخص شد که مفروضاههاا دز برقارار مای-

ردول مشخص است میانگین روه با نقاص در حافظاه

باشد و فرض صفر مبنی بر برقرار آنها تاییاد مایشاود

فعال در هر دو مولفه کمتر از روه ها دیگر است .در

(.(p>0/05

ادامه و برا تعیین معنادار بودن این تفاوتها از آزماون
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فعال

علی اکبر اررمندنیا و همکاران

39

جدول :3نتیجه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه بین گروهها
منبع

متغیرها

روه

درره آزاد

میانگین مجذورات

F

سطح

اندازه ارر

معنادار

کل

آزمون ویسکانسین

2

52/15

19/10

0/001

0/40

آزمون برج لندن

57

26/96

آزمون ویسکانسین

57

0/81

آزمون برج لندن

60

آزمون ویسکانسین

60

نتایج ردول  3نشان میدهد که بین روهها از نظار

سطح کمتر از یک صد معنادار مایباشاد (.(p< 0/01

متغیرها وابسته تفااوت معناادار وراود دارد .میازان F

به منظور بررسی محال تفااوت باین روههاا از آزماون

محاسبه شده برا آزماون بارج لنادن و ویسکانساین باه

توکی استفاده شد (ردول .)4

ترتیب ( )9/10و ( )19/10مایباشاد کاه ایان میازان در
جدول  :4نتیجه آزمون تعقیبی توکی برای بررسی محل تفاوت سه گروه در آزمونهای برج لندن و ویسکانسین
متغیر وابسته

گروهها
ناتوانی یاد یر با نقص در

تفاوت

خطای استاندارد

میانگین

میانگین

6/75

1/64

سطح معناداری
0/001

حافظه فعال
ناتوانی یاد یر بدون نقص
آزمون برج لندن

روه عاد

1/75

در حافظه فعال

ناتوانی یاد یر

با

نقص در حافظه فعال

- 5 /1

ناتوانی یاد یر بدون نقص

1/64

0/01

در حافظه فعال
ناتوانی یاد یر با نقص در

آزمون ویسکانسین

1/64

0/54

1/70

0/28

0/001

حافظه فعال

روه عاد

1/25

ناتوانی یاد یر بدون نقص

0/28

0/001

در حافظه فعال
ناتوانی یاد یر
نقص در حافظه فعال

با

-0/45

ناتوانی یاد یر بدون نقص

0/28

0/26

در حافظه فعال

همانطور که افشعاات رادول  4نشاان مایدهاد در
آزمون برج لندن عملکرد روه با نقص در حافظه فعاال

روه عاد و روه بدون نقص در حافظه فعال مشاهده
نشد

از هار دو ااروه باادون نقااص در حافظااه فعااال و ااروه
عاد ضعیفتر میباشد .اماا تفااوت معناادار باین دو
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خطا

آزمون برج لندن

2

245/42

9/10

0/001

0/24

40

نقش حافظه فعال در عملکرد کارکردها اررایی دانشآموزان با ناتوانی یاد یر

بحث و نتیجهگیری

دو روه دانشآموزان با نااتوانی یااد یر (باا و بادون

عملکرد کارکردها اررایی داناشآماوزان باا نااتوانی

آموزان عاد میباشاند .ایان نتیجاه همساو باا پا وهش

یاااد یر بااود .ورااود شااواهد مبناای باار نقااصهااا

کلیااار -تام ساااون ( )2011اسااات کاااه در آن تفااااوت

کارکردهااا اررایاای در دانااشآمااوزان بااا ناااتوانی

معنادار در عملکرد انعطافپذیر ذهنی در میان افراد

یاد یر و همچنین نتاایج پ وهشاهایی کاه در آنهاا باه

با و بدون نقص در حافظه فعال مشاهده نشاده باود .ایان

نقااش حافظااه فعااال در عملکاارد کارکردهااا اررایاای

یافته را میتوان از چند رنبه ماورد بررسای قارار داد .از

اشاره شده است این فرضایه را ایجااد کارد کاه ممکان

سویی آن را میتوان به مساائل آماار و نموناه انادط

است ضعفها دانشآماوزان باا نااتوانی یااد یر در

پ وهش حاضر و همچنین تصاادفی نباودن نموناه ماورد

کارکردها اررایی باه واساطه نقاص در حافظاه فعاال

بررسی مرتبط دانست .تبیین دیگر که میتاوان از ایان

آنان باشد.

یافته مطرح کرد مربوط به آزمون حافظاه فعاال باه کاار

آزمااون فرضاایههااا نشااان داد کااه حافظااه فعااال در

رفتااه در پاا وهش حاضاار اساات .خاارده مقیااا هااا

عملکرد برنامهریز تاریر ذار است .این یافته همساو باا

یادآور مستقیم و معکو

پ ا وهش کلیاار -تام سااون ( ،)2011آساااتو و همکاااران

مازها که از آنها برا سنجش حافظه فعال استفاده شاده

( ،)2006ساااایکورا و همکاااااران ( )2002و یلهااااولی

است تنها مولفه دیدار  -فضاایی حافظاه فعاال را مای-

( )2005است .در آزمون برج لندن آزمودنی باید توالی

سنجد .در حالیکه مدل بدلی و های ( )1974چندمولفاه

از ا ها را یک به یک و در یک راساتا در ذهان نگااه

مختلف از رمله حلقه آواشاناختی و مجار مرکاز و

دارد که این عمل توسط حافظه فعال صورت مای یارد

حائل رویداد (بدلی  )2000را نیز در برمی یرد .پنگ

(آساتو و همکاران .)2006 ،یلهاولی ( )2005باه نقاش

و همکاران ( )2012معتقدند ارتباط معنادار بین بیشاتر

حافظه فعال و به وی ه حافظه فعال دیادار  -فضاایی در

مولفههاا کارکردهاا اررایای و ذخیاره آواشاناختی

عملکرد برج لندن اشاره کرده است .از نظر او عملکارد

کودکان با اختشل ریاضی زارش شده است از این رو

برناماهریااز مساتلز فرایناادها شاناختی پیچیاادها از

به نظار مایرساد نقاصهاا آواشاناختی حافظاه فعاال،

رملااه تولیااد ،30ارزشاایابی ،31انتخاااب ،نگهاادار  32و

پاردازش افشعااات در رریاان کارکردهااا اررایاای را

اررا بخشها چند انها اسات کاه توساط حافظاه

محدود میسازد؛ بنابراین نقصها کارکردها اررایای

فعال صورت می یرد و حافظه فعال دیدار  -فضایی و

در بین کودکان با ناتوانی ریاضی ممکن است به ذخیاره

مجر مرکز پایشبینایکنناده خاوبی بارا عملکارد

آواشااناختی آنااان مربااوط شااود .عااشوه باار ذخیااره

آزمودنیها در آزمون برج لندن هستند .البتاه و نقاش

آواشناختی به نظار مایرساد عملکارد راباه راایی باین

کوچکی نیز برا حلقه آواشناختی قائل شده است.

تکاااالیف کاااه در آزماااون مرتاااب کاااردن کارتهاااا

مکعبها و همچنین حافظه

امااا باارخشف انتظااار پ وهشاای ،حافظااه فعااال تاااریر

ویسکانسین ماورد سانجش قارار مای یارد تحات تااریر

معنادار بر عملکرد انعطاف پذیر ذهنینداشات و هار

مولفه مجر مرکز نیز قرار داشته باشد .از نظر کلیار-

30. Generation
31. Evaluation
32. Maintenance

تام سون ( )2011مولفاه مجار مرکاز مسائول انجاا
برخی از کارکردها میباشد .این کارکردها شامل فعاال
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چند انه ،رابه رایی بین تکالیف یا راهبردها بازیاابی

مولفهها کارکردها اررایای تاریر اذار باشاد .بارا

و ظرفیت توره و بازدار الگوها انتخاب شده اسات.

مثااال در آزمااون باارج لناادن بااازدار امکااان انتخاااب

در نتیجه به نظر میرسد عملکرد انعطاافپاذیر ذهنای

مناسبترین پاسخ از میاان پاساخها موراود را فاراهم

عماادتا توسااط مولفااههااا مجاار مرکااز و حلقااه

میکند و حافظاه فعاال باه نگهادار ایان افشعاات در

آواشااناختی قاباال تبیااین باشااد .حااال آنکااه در پا وهش

رهت دساتیابی باه رفتاار ماورد نظار کماک میکناد

حاضر آزمودنیهایی که تنها در مولفه دیدار  -فضایی

(آساتو و همکااران .)2006 ،بارا موفقیات در آزماون

ضعیف بودند به عناوان افاراد باا نقاص در حافظاه فعاال

مرتب کردن کارتها ویسکانسین نیز عشوه بر حافظه

انتخاب شدهاند.

فعال ،نقش بازدار بررسته اسات .در ایان آزماون هار

با توره به مطالب ذکر شده مایتاوان نتیجاه رفات

آزمودنی میبایست فعالیت قبلی ذهان را باازدار کناد

که احتماد نقصها حافظه فعاال در داناشآماوزان باا

(بست و همکاران .)2009 ،به عنوان مثال ا ر تاکنون باا

ناااتوانی یاااد یر مورااب عملکاارد نامناسااب آنااان در

فبقهبند کارتها بر اسا

رنگ باازخورد "درسات"

مولفه برناماهریاز مایشاود و ممکان اسات باا کنتارل

دریافت میکرد ،با تغییر الگاو از ساو آزماونگر مای-

حافظه فعال در این اروه از داناشآماوزان نقاصهاا

بایسات فبقاه بناد قبلای را باازدار کارده و ایان باار

برنامهریاز نیاز مشااهده نشاود .در ارتبااط باا عملکارد

براسا

انعطافپذیر ذهنی نیز ا رچه حافظاه فعاال دیادار -

مورود میان حافظه فعال و بازدار را میتوان در برخی

فضایی در این مولفه تاریر معناادار نداشات باا اینحاال

فعالیتها روزانه از رمله فرایند خوانادن نیاز مشااهده

ممکن است این موضوآ به دلیل تاکید بر یک مولفاه از

کاارد .در هنگااا خواناادن فاارد ماایبایساات عااشوه باار

حافظه فعال (صفحه دیدار  -فضاایی) و عاد ارزیاابی

رلاااو یر از ورود محرکاااات ناااامرتبط باااه حافظاااه

دیگر مولفهها باشد .از این رو میتوان حافظه فعال را باه

(بازدار افشعات نامرتبط) ،ساختار منساجمی را بارا

عنوان عاملی مهم قلمداد کرد که با عملکارد کاارکرد-

درط مطلب فراهم سازد که این امر توسط حافظه فعال

ها اررایی در تعامل اسات و ضاعفهاا موراود در

محقق می ردد (بورد ،کارتی و پلگرینا.)2010 ،33

این حافظه را به عنوان عاملی مهم برا تبیین نقصهاا

نوآ شکلها کارتها را مرتاب کناد .تعاامشت

مطالااب فااوق شاارحی از اهمیاات حافظااه فعااال باار

کارکردهااا اررایاای در دانااشآمااوزان بااا اخااتشل

عملکرد مناسب کارکردها اررایی در دانشآموزان با

یاد یر در نظر رفت.

ناتوانی یاد یر بود .این موضاوآ مایتواناد تاا حادود

با ورود اهمیت بسزایی که برا حافظاه فعاال ذکار

زیاد نقصها کارکردهاا اررایای در ایان داناش-

شد تفسیرها و تعمیمها مربوط به نقش حافظه فعال در

آموزان را تبیین کند .همچنین مشاخص شاد کاه عاشوه

کارکردها اررایی باید باا احتیااط صاورت یرناد .از

بر حافظه فعال ،بازدار نیز مایتواناد عامال ماورر بار

نظر براسنان و همکااران ( )2002حافظاه فعاال و فرایناد

عملکرد سایر مولفهها باشد .این موضوآ که حافظه فعال

بازدار نمیتوانند از یکادیگر متماایز باشاند و ایان دو

یا بازدار کدامیک بیشترین نقش را در این کارکردهاا

مولفه به عنوان دو بعد اصلی برا فهم ساتره تکاالیف
مربااوط بااه کارکردهااا اررایاای بااه شاامار ماایرونااد.
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عملکرد کارکردها اررایی به پ وهشگران عشقاهمناد

ایفا میکنناد موضاوآ قابال بحثای اسات کاه مایتواناد

پیشنهاد میشود تا باه بررسای کارکردهاا اررایای در

.موضوآ پ وهشها بعد باشد

-روههایی ب ردازند که از نظر بازدار دچار نقص می
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.باشند

ازرملااه محاادودیتهااا پاا وهش حاضاار عااد
غربالگر دانشآموزان از نظر اختشدت همبود از قبیل
 همچنااین بااا تورااه بااه.باایش فعااالی و نقااص تورااه بااود

تشکر و قدردانی
 والدین آنان و همچنین مادیران،از تمامی دانشآموزان
مراکز و مدارسی که در اررا این پ وهش با ماا همکاار
داشتند به وی ه سارکار خاانم عابادینی مادیر مرکاز نااتوانی
.) کمال تشکر و قدردانی را داریم3( یاد یر

References
Arjmandnia, A. A. &SeifNaraghi, M.
(2000).effect of rehearsal on
working memory in dyslexic
students. Journal of Behavioral
Sciences, 3, 3, 173-177.
(Persian)
Arjmandnia, A. A. (2000).effect of
rehearsal on working memory in
dyscalculic students. Journal of
Exceptional Children, 1, 1, 43-65.
(Persian)
Aminzadeh, A. & Hassan Abadi, H.
(2001).Basic cognitive deficiency
in math disorder. Developmental
Psychology: Iranian Psychologists,
6, 23, 187-200.
(Persian)
Arffa, S. (2007). The relationship of
intelligence to executive function
and non-executive function
measures in a sample of average,
above average, and gifted youth.
Archives of Clinical
Neuropsychology, 22, 969–978.
Asato, M. R., Sweeney, J. A., & Luna, B.
(2006). Cognitive processes in the
development of TOL
performance.Neuropsychologia,
44, 2259-2269.

، وی یها متفاوت روهها مختلف اختشل یاد یر
بهتر بود هر یک از اخاتشلهاا خوانادن و ریاضای باه
 بناابراین باه.فور مجزا ماورد بررسای قارار مای رفتناد
پ وهشگران بعد پیشنهاد میشود این مسائل را در نظر
 عشوه بر این با توره به نقش مولفه باازدار در.بگیرند

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer:
a new component of working
memory? Trend in Cognitive
Sciences, 4(11), 417-423.
Best, J. R., Miller, P. H., & Jones. L. L.
(2009). Executive functions after
age 5: Changes and correlates.
Developmental Review, 29, 180–
200.
Blair, C., &Razza, R. P. (2007). Relating
Effortful Control, Executive
Function, and False Belief
Understanding to Emerging Math
and Literacy Ability in
Kindergarten. Child Development,
78(2), 647-663.
Blaye, A., & Chevalier. N. (2011). The
role of goal representation in
preschoolers’ flexibility and
inhibition. Journal of Experimental
Child Psychology, 108, 469–483.
Borella, E., Carretti, B., &Pelegrina, S.
(2010). The Specific Role of
Inhibition in Reading
Comprehension in Good and Poor
Comprehenders. Journal of
Learning Disabilities, 43(6), 541552.
Brosnan, M., Demetre, J., Hamill, S.,
Robson, K., Shepherd, H., & Cody,
G. (2002). Executive functioning in

31-43/1393  زمستان،3  شماره، سال اول،مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 4:21 +0330 on Saturday November 17th 2018

43

علی اکبر اررمندنیا و همکاران

adults and children with
developmental dyslexia.
Neuropsychologia, 40(12), 21442155.
Bull, R., Espy, K. A., &Wiebe, S. A.
(2008). Short-Term Memory,
Working Memory, and Executive
Functioning in Preschoolers:
Longitudinal Predictors of
Mathematical Achievement at Age
7 Years. Developmental
Neuropsychology, 33(3), 205-228.
Clair-Thompson, H. L. (2011). Executive
functions and working memory
behaviours in children with a poor
working memory. Executive
functions and working memory
behaviours in children with a poor
working memory, Learning and
Individual Differences,21, 409–
414.
Gilhooly, K. J. (2005). Working memory
and planning.In R. Morris., & G.
Ward (Eds). The Cognitive
Psychology of Planning (71-85).
NewYork: Psychology press.
Hill, E. L. (2004). Executive dysfunction
in autism. Trends in Cognitive
Sciences, 8(1), 26-32
Jeffries, S., &Everatt, J. (2004). Working
Memory: It's Role in Dyslexia and
Other Specific Learning
Difficulties. Dyslexia, 10, 196–214.
Lezak, M. D. (1995). Neuropsychological
assessment. New York: Oxford
University Press.
Meltzer, L., & Krishnan, K. (2007).
Executive Function Difficulties and
Learning Disabilities:
Understandings and
Misunderstanding in M. Meltzer
(ed). Executive Function in
Education: From theory to practice
(pp 77-105). The Guilford press.
Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M.
J., Witzki. A. H., &Howerter, A.
(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.
Peng, P., Congying, S., Beilei, L., &Sha,
T. (2012). Phonological storage
and executive function deficits in
children with mathematics
difficulties. Journal of
Experimental Child Psychology,
112, 452-466.
Pickering, S., &Gathercole, S. (2001).
Working Memory TestBattery for
Children (WMTB-C) manual.
London:Psychological
Corporation.
Raghubar, K. P., Barnes, M. A., Hecht, S.
A. (2010). Working memory and
mathematics: A review of
developmental, individual
dfference, and cognitive
approaches. Learning and
individual differences, 20(3), 110122.
Sikora, D. M., Haley, p., Edwards, J., &
Butler, R. W. (2002). Tower of
London Test Performance in
Children with Poor Arithmetic
Skills. Developmental
neuropsychology, 21(3), 243-254.
Silver, C. H., Ruff, R. M., Iverson, G. L.,
Barth, J. T., Broshek, D. K., Bush,
S. S., Koffler, S. P., & Reynolds,
C. R. (2008). Learning disabilities:
The need for neuropsychological
evaluation.Archives of Clinical
Neuropsychology, 23, 217-219.
Rafikhaah, M.; Arjmandnia, A. A.
&GhobariBonab, B. (in press).
Efficacy of cognitive inhibition
training on visual spatial working
memory performance and planning
in students with reading and math
disorders. Exceptional individuals.
(Persian)
ShokouhiYekta, M. &Parand, A. (2000).
Theoretical basics of assessment
and Appling mental and
educational tests.
Tehran: Teimourzadehpress . (Persian)
Van der Sluis, S., de Jong, P. F, & Van der
Leij, A. (2004). Inhibition and

31-43/1393  زمستان،3  شماره، سال اول،مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 4:21 +0330 on Saturday November 17th 2018

نقش حافظه فعال در عملکرد کارکردها اررایی دانشآموزان با ناتوانی یاد یر

shifting in children with learning
deficits in arithmetic and reading.
Journal of Experimental Child
Psychology, 87, 239-266.
Visu-Petra, L., Cheie, L., Benga, O.,
&Miclea, M. (2011). Cognitive

44

control goes to school: The impact
of executive functions on academic
performance. Social and
Behavioral Sciences, 11, 240-244.

31-43/1393  زمستان،3  شماره، سال اول،مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت

