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Abstract
Objectives: The purpose of this study was to investigate
the relationship between executive functions and the level
of mental theory development of elementary students.
Method: The research method is correlation. The
statistical population in this research includes all normal
elementary school students in Mashhad, who were
studying in schools of Mashhad in the academic year of
1995-96. The sample consisted of 180 people. Which
were selected randomly by cluster sampling method based
on age, gender and academic background from the
elementary schools of district 5 of Mashhad. Data
gathering tools in this study included the 38-item question
of Morris and Associates theory, psychological nerve tests
of executive functions. Data were analyzed by structural
analysis method and using LaserLevel software version
19. Results: The findings of this study showed that there
is a positive and significant relationship between the
components of executive functions and the level of the
theory of mind. Also, inhibitory response and active
memory are capable of predicting the growth level of the
theory of mind. Conclusion: In general, executive actions,
especially active memory and inhibition of response, play
a decisive role in the prediction and evolution of human
mental capacities, including theoretical capabilities of
mind. And improving these actions leads to a better
understanding of social in humans. Therefore, paying
attention to the capacity and efficiency of learners'
learning memory on the effectiveness of the educational
process and the design of educational materials, whose
ultimate goal is to create, extend or facilitate cognitive
functions, has a positive effect.
Keywords: responsive inhibition, active memory,
planning, mental flexibility
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مقدمه
در دهههای اخ ،ری شناخت اجتما یع

1

یب ش از یب ش مورد توجه پژوهش نارگ ح زو هههها ای م زا فلتخ سانش ناور هلمج ا نیب ،یلوحت ن     

فرهن ،یگ یبرجت و اجتما یع قرار گرف هت است ( رب اند .) 2015 ،2و این امر بدین معنی است هک مردم در مورد افکار ،احساسات ،انگ زی هها ا
و رفتارهای خود و دی رگ ان گچ ونه ف رک میکنند (بو لت من .) 2016 ،3شناخت اجتما یع شامل مجمو هع هایی از فرآیندهای ش تخان ی تسا   
مت ررر ین تح نهذ هیرظن هعسوت ،یعامتجا تخانش رد لو رد    
هک رب ای فهم دی رگ ان و تعامل با افراد ضروری است (هوارد .) 2012 ،4مه 

  

کودکان است هک هب نظر میرسد مبنای شناخت اجتما یع و فهم انس اهنا باش  د (( راکمه و کوب ا نن ننن .)4 01 2،5از ای اکفا دانسا ور ن ر و 
احساسات هب دی رگ ان ،قا یتیلب است هک نظریه ذهن نامیده میشود (و این توسعه و تح یط رد لو
(بو لت من ) 2016 ،و هب صورت بازنمایی پیوس هت وضعیت ذهنی خود و دی رگ ان م حرط
بازنمایی حاالت ذهنی خود و دی رگ ان است (بست و م رلی .) 2010 ،6

داش  نت ن نهذ هیرظ ار ام

رداق هب یه تخانش ج ینیب شیپ و لایما و اهرواب کرد ،تانا        

 5س گدنز لوا لا ییییی ا یم قافت

اف دت

م ممیشوددد و منظ زا رو تهج ،یتخانش تیلباق نآ     
     

     

و تب نارگید یاهراتفر نیی       م مم یس زا دد د

(بو رت فیل .) 2013 ،7درک نظریه ذهن رب مهارتهای اجتما یع و فرآیندهای اخالقی و ش تخان ی ریثأت دارد (روفمننن .)4 01 2،8و هب هبون

تها ای
خود الص حیت و توانمند بودن نظریه ذهن ممکن است رب ای موفقیت در ح هطی یادگ یری و آموزشگاهی مهم باش اریز ،د مه را ت ت
اجتما یع و درک باورهای ذهنی کودکان با پیشرفت تح یلیص آنها در ارتباط است (پرن ررر  .) 2012 ،9دا یل

راکمه و ا نن ننن )4 01 2(10اظه را

میکنند تنها زمانی میتوان شخص را دارای نظریه ذهن دانست هک تب واند باورها را فب همد .در این راستا باور کاذب م و تسا حرط
طور گس رت دهای مورد استفاده قرار گرف هت است ،رچ ا هک نیب تسا رداق بذاک رواب

و تیعقاو     

هب   

جت س  م ((بازنم یا ی زا صخش ینهذ )

تها ای حل
شهای م لتخ ف ،اثرات نظریه ذهن رب خودتنظیمی و مهار 
واقعیت ،تمایز ایجاد کند (فرگوسن و آیستن .) 2010 ،11در پژوه 

مسأ ،هل فرآیندهای کن رت ل اجرای ،ی خودپنداره ،فک ایت اجتما یع و مهارتها ای ناجیه ،یدرف نیب ا  ،ت ت کرد و ریسف ،مهبم ریواصت       
رفتارهای جامعه پسند ،همد یل و هم صخشم یدرد

هدش     اس  ت (( کال ن و نمواب ،ر

ابص غغغ غغغغ .) 2010 ،12اس هب نهذ هیرظن لالدت هلیسو     

مجمو هع ای از سازو کار ف یرط مغ یز انجام میشود .این سازو کارها ،پس از طی دوره نمو یاف ،یگت فعال میش نو ددد .مح وزاس نیا طی

نها ییی
کارها را فعال میکند ،اما هب غ ری از این ،محیط تأث ری اند یک رب تحول نظریه ذهن دارد ( کزیل وس یک  .) 2013 ،13همچنین رب خی تب یی 
تحول نظریه ذهن هک از عم رکل د اجرایی بهره میجوینددد تأ لاتنورفبول رب یدایز دیک      دارن  د ((ه چو ززز   .) 2015 ،14کوب (( )4 01 2اظه را

میکنند هک کار رک دهایلو رفب ونتال رب ای نظریه ذهن بسیار مهم و اساسی لت قی میشود هک در این میان ،هب ویژه لو رفب ونتال راس دیاش ،ت   
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هب د یل ل نقش ا یلص آن در شب هک صع بی شناخت اجتما ،یع از جم هل استنباطهایی هک در مورد احساسات دی رگ ان و هم یلد تاساسحا   
متر است.
یشود ،مه 
آنها انجام م 
پژوهشهای اند یک در ایران نظریه ذهن را رب رسی رک دهاند و این پژوهش  زین اه ا هراک دح ز ا رتارف یفیصوت ی     نرفت هههانددد .در آس بی
شناخ یت روان یسررب ،ی

نش نا هههها ای رف راد ناکدوک یرات ا یمز نیلوا ،مسیتوا لالتخا ی نه هقالع هب

نهذ هیرظن یسررب   

  

     م ممیباشددد

(هو زچ  .) 2015 ،1وانگ ،دوین ،س وونگ و ها سک  ) 2016 (2در پژوهش خود رب روی رشد نظریه ذهن کودکان و ادراکش زا نا موهفم   

یادگ ،یری خاطرنشان رک دند هک تغ ریی در درک یادگ یری در کودکان ،در ارتباط با پدیدار ش رد نهذ هیرظن ند

اتسبد ناکدوک ن و ی   

پیش دبستانی میباشد .تحول مهارتهای نظریه ذه اخ حطس هب ن صصصصصصصصص ی از یارجا یرو شنک ی زاین     دارد (کارلس نو  .) 2015 ،،،توس هع
شهای اجرایی مغز و همچنین فا تک ورهای اجتما یع از قبیل بافت خانواده ،فرهنگ و هب خصوص
ساختارهای شناخ یت از قبیل بز ان و کن 
تعامالت اجتما یع و کنشهای متقابل همساالن هم یگ فرایند کس ار نهذ یروئت ب

ح تخانش یارب االت ذذذذذذ ذذذذذذذهنی و دوخ نارگید   

یکنند بو رت فیل ( .) 2013
پش یت بانی م 
يكنند و رب اي انطباق و عم قفوم دركل   
كار رك دهاي اجرا يي ساختارهاي مهمي هستند هك در كن رت ل و هدايت رفتار ،نقش اساسي ا في ا م 
در زندگي واقعي اهميت دارند (بوک .)4 01 2،آنها هب افراد اجازه میدهند تا كت ا يل ف را آغاز و كت ميل كنند و در مواجهه با چالشها،
ش يب ني بودن شرايط مح ،يطي كار رك دهاي اجرا ،يي ساختارهاي با اهم يتي
استقامت هب خرج دهند (دیوین .)4 01 2،با توجه هب غ ري قابل پي 
هستند هك هب انسانها كمك ميكنند موقعيتهاي غ ري منتظره را تش يخ ص داده و هب س عر ت نقشهها و رب نامههایی را طراحي كنند (ماری

و همکاران .) 2016 ،3كار رك دهاي اجرا يي با حوزههای توج ،ه استدالل ،شناخت و حل مسئ هل همپوش ينا اهتيلاعف لماش و دراد ييييييي تغ يي ررر

وضعيت ،4نگهداري مجمو هع  ،5تداخل ـ كن رت لل ،6بازدار ،ي انسجام فضا و زمان ،رب نامه ر ،يزي حافظه یریگ ميمصت و ميظنت ،يراك    
میباشد (بای ،ز  .) 2015مطالعات رشدي با اس فت اده از كت ا يل ف صع ب روانشناخ يت استاندارد ،نشان داده ان كراكهكد ر اهد ييي اجرا يي
رشد طوالني مد يت دارد هك از اوايل كود يك آغاز شده و تا نوجواني تداوم مییابد (م ری اندا .)4 01 2 ،7كار رك دها ييي اجرا يي

هرود

لالخ رد

يكنند تا رفتارهاي پيچيده ،رت انعطاف
سالهاي پيش از دبستان رشد و با افزايش سن كودك تحول مییابند و هب تدريج هب فرد كمك م 
پذ رتري و خودنظم دهنده رت ی را نشان دهند (مایر و همکاران .)4 01 2،در این یب ن سه کراک رد اجرایی زا تیمها   

بن دای یییت ررر رب خ رادرو

است «بازداری پاسخ ،حافظه فعال و انعطاف پذی یر ذهنی یا تغ ریی » .الع وه رب این ،رب نامه ری یز فرض م ممیشوددد هب روتکاف کی ناونع     
ضروری رب ای اتمام کار و یا کت میل یک هدف .لذا میتوان گفت هک رب نامه ری یز یک مهارت جامع و فراگ ری است (توگ یل ا.) 2013 ،8

بسیاری از نظریه پردازان معتقدند هک کار رک دهای اجرایی نقش مهمی در تحول نظریه افیا نهذ     م ممیکننددد (کارلس نو  .) 2015 ،،،ن جیات
پژوهشهای ه یلی و رب د (  ) 2009نشان داد هک کار رک دهایی مانند توانایی هوشی و بز انی ببب ر توان یا ی دنتسه راذگ ریثأت نهذ هیرظن ....... ......
یاف هت های کارلسون (  ) 2015و سباق (  ) 2006نشان میدهد هک کنش وری اجرایی میتوانددد نظریه ار یدعب نهذ

ک ینیب شیپ ن .د

اب        

اس فت اده از این نتایج گ هتف میشود هک تواناییهای کنش وری اجرایی از نظر زمانی جلو رت از نظریه ذهن هس  دنت ((ه زچو  .) 2011 ،،،ن جیات
پژوهشی وانگ ،دوین ،رانگ و هووگ (  ) 2016نشان میدهد هک کار رک دهای اجرایی ارتباط نزدی یک با کسب توانایی باورهای غ طل
1.
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در طی مراحل او هیل کود یک دارد .همچنین بسیاری از محققان تأ یک د میکنند هک نظریه ذهن میتواند رب ای گس رت ش دادن کار رک دهای
اجرایی مهم باشد (ونگ .)4 01 2،1مطالعات رشدی (بوک4 01 2،؛ دیوین4 01 2،؛ سیول

 ) 2009 ،،،نایب م ممیکنددد هک اک دشر رکر یاهد    

اجرایی رب ای توانایی فهم باورهای غلط یا توانایی آنچه فهمیدهایم ،مهم است .از طرفی نتایج تحقیقا یت دی و نیو ه  زچو (( )4 01 2نش نا
میدهد هک کار رک دهای اجرایی فقط در طول دوران پیش دبستانی تسهیل کننده عم رکل د توانش های تئ رو ییی ذه تاعلاطم .دنتسه ن    
طو یل الب یر ) 2007 (2نشان میدهد هک در محدوده سنی  3تا  5سال بهبود قابل توجهی در توسعه توانش های نظریه ذه و ن

شها ای
نک ش ش

یپذیرد .اما رب سر ماهیت این ارتباط اخ الت ف نظر شدید وجود دارد .منطقًاًا داشتن رب شنیب حالتتتها ای ذهنی دوخ   
اجرایی صورت م 
رب ای س حط خا یص از خویشتن داری مزال است؛ بنا رب این ممکن است توانش های تئوری ذهن رب ای کنش وری های اجرایی یا ارتق یا
تهای ذهنی غ ری قابل رؤیت و فرضی هب زاین   
آن ضروری باشد .هب عبارت دی رگ ممکن است رب ای دور رک دن توجه از واقعیت به حال 
کنش وری اجرایی باشد .لذا هب نظر میرسد ،رشد توانش های تئوری ذهن و کار رک د اجرایی چهارچو یب رب ای ی ریگدا یییها ییی م طوبر
هب مدرسه فراهم میآورد (کارلسون .) 2015 ،هب عنوان مثال ،توسعه کار رک د اجرایی یدنمناوت اب خساپ یرادزاب      ش و یعامتجا تخان
درک باورهای دی رگ ان در مدرسه همبس هت است (بو لت من .) 2016 ،بنا رب این رت ویج این الص حیتها میتواند هب موفقیت کودکان در مقطع
ا تب دایی کمک کند (بوک.)4 01 2،
ارتباط یب ن جنبههای اجرایی کار رک د توجهی مانند بازداری پاسخ ،حافظه فعال و توانش های نظریه ذهن در پیش هنی رارقتسا تاقیقحت   
یاف هت است (بار ،یلک  2015؛ بوک 2015 ،؛ کارلسون .) 2015 ،یاف هت های کارلسون (  ) 2015نشان میدهد هک مؤ هفل های کار رک دهای اجرایی
میتواند توانش های نظریه ذهن را پیش یب نی کند .حافظه کاری هب عنوان ی یک از مؤ هفل های کار رک دهای اجرای ،ی الع وه رب ریثأت لباق   
مالحظ هههای نش یاهدرکلمع رب هک ا درف یتخ   

  

دارد ( رب وننو ییی  )4 01 2،3و پ یب شی ن  یاه شناوت هدننک ی ن هذ هیرظ ن ن  یز            مممیباشددد

(کارلسون .) 2015 ،حافظه فعال نقش فوق العاده مهمی در توسعه رشد کود یک و کسب مهارتهای جدید در دشر لاح رد کدوک    

تها ای
ایفا میکند (دیاموند .) 2013 ،4فت اوتهای فردی در مؤ هفل های حافظه فعال تأث ری ات بسزایی در ا تک ساب و اجرای ط یفی از مه را ت ت

شناخ یت پیچیده دارند و زندگی روزمره فرد تحت تأث ری قرار میدهند (آندرسون .) 2011 ،پ شهوژ

کارلس  نو ( ( ) 2015؛  کوب ( ()4 01 2؛

نت ررر
دوین ( )4 01 2نشان داد کودکانی هک دارای حافظه فعال ضعیف هستند اقدامات کار رک دهای اجرایی و بازنماییهای ذهنی را پا ایی 
از س حط مورد انتظار انجام میدهند ،اما نه تمام آنها را .هکلب این کودکان هب طور قابل توجهی در مورد اقدامات رب نامه و یزیر

هجوت   

یکنند .نظر بوک و همکاران ( )4 01 2این است کودکان هب این لع ت در آزمونهای تئوری ذهن ضعیف عمل م ممیکننددد
ضعیف عمل م 
هک نمیتوانند همه اط عال ات مقدما یت را هب طور همزمان جت سم کنند .از نظر آنها کودک ظرفیت حافظه فع رادن یفاک لا د ات  فم ا میه      
باور را هب کار گ ری د .نتایج پژوهشی (  ) 2013نشان داد عم رکل د کودکان در آزمونهای تئوری ذهن ارتباط معنیداری با عم رکل د آنان در
آزمون حافظه فعال وکس رل دارد .و با اس فت اده از تح یل ل رگرسیون ،مشخص شد عم رکل د حافظه فعال م ممیتوانددد مق زا یهجوت لباق راد
واریانس آزمونهای تئوری ذهن را تب یی ن نماید .کارلسون ،موزس (.)4 01 2
از طرفی دی ،رگ عم رکل دموفق در بسیاری از ح هطی هایی هک در دنیای پیش روی ما وجود دارد ،هب طور حتم وابس هت ناوت هب ا رد درف یی
کهاستتت ،هک حالطصا لمع نیا ًاًا
ان خت اب رک دن و انجام دادن فعا یل ت ارائه شده و نادیده گرفتن دی رگ محرک ک

  

بایرادز پاس خخخخخخ خخخخخخخ نام هدی
1.Wong
2. Blair
3.Brunoni
4. Diamond
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میشود (م ری اندا .) 2013 ،بازداری پاسخ از ویژگیهای مهم انسان است هک رب ای کن رت ل رفتار بسیار حیا یت است ( رب اور .) 2012 ،بازداري
هب توانا يي س كر وب و خاموش رك دن آگاهانه پاسخ هاي خودكار و غالب هب منظور ارائه پاسخخخها ای مناسبببت ررر و هدفمن هراشا د    دارد
خهای بازدارنده است (بوم ای ، .) 2012 ،،،يرادزاب
(بوک .) 2015 ،ويژگي بازداري پاسخ ،در منع پاسخها ياكن رت ل مح كر هاي مزاحم يا پاس 
همچنين در رب دارنده كن رت ل ه جي اني و كن رت ل ح يتكر مي باشد (بس رلیم و ت  .) 2010 ،،،،،طب وارب رظن ق ررر رررر ) 2012 ( 1کی خساپ یرادزاب    
توانمندی شناخ یت است و هب عنوان توانا يي مقاومت در رب ا رب پاسخ غالب (بازداري پاسخ) ،هب  ام ا قوف يريذپ فاطعن

   

يدازآ ،هداعلا

ان خت اب و كن رت ل اعمال می خب شد .نقص در كن رت ل بازدار ،ي موجب عم ركل د نادرست در كت ا يل ف و افزايش احتما يل پاسخهای نادرست
میگردد .رشد بازداري در خالل سال هاي پيش از مدرس ،ه قابل توجه و رب جس هت است ،با اين حال ،رشد و بهب دانعم دو ار ييييي ن دعب زي ًاًا   ،
بويژه يب ن سالهاي  5تا  8سا يگل ا فت اق مي اف وادم دشر ،ددعتم تاعلاطم .دت م ب  ا رد ار يرادز

كت )فلا ،رد ينايميكدوك هرود ا يل ف فففففففف فففففففففف

بازداري ح ،يتكر مثل با يز دس يت لوريا ،2ب) كت ا يل ف بازداري ح يتكر چشمي 3مثل يلكت ف آن يت س ك( اداكا ههههه نيازمن ندرك هاگن د هب   

جهت مخال ف كيپكي ان دارد) و ج) كت ا يل ف بازداري ساده مثل يلكت ف رب و/نرو ،نشان دادهاند .رشد اند يك ه لالخ رد م

جون و و ينا

یشود (بست و م ،رلی .) 2010
زب رگسا يل ظاهر م 
کارلسون و موزس ( )4 00 2پیشنهاد دادند هک رب ای تحول نظریه ذهن مزال است هک در ا تب دا کنش وری اجرایی لوحت خساپ یرادزاب    
پیدا رک ده باشد .یاف هت های آنان نشان داد هک در کل ،مجمو هع لرتنک یاهنومزآ هعومجم و نهذ هیرظن یاهنومزآ
همبس یگت باالیی دارند .و وق یت سن و جنس و توانایی الک می از همبس یگت

پ یرادزاب ا خس    

     

وب رادانعم یگتسبمه نانچمه ،دش ادج د و نوسلراک        .

موزس (  ) 2015این عقیده را میپذیرند هک فرد باید تب واند خود را از محرک فع یل دور ن هگ دارد و هب جت سمهای فع یل این محرک ف رک
کند .بنا رب این هب نظر میرسد درجا یت از توانایی بازداری پاسخ مزال است تا مفاهیم م بر وط هب حالتهای ذهن ننی (و هر یعازتنا موهفم   
دی رگ ) شکل ریگب ند .رب خالف پ و نوسلراک شهوژ

م  سزو (()4 00 2؛ ه  زچو (( )4 01 2ارتب و خساپ یرادزاب یاهنومزآ هعومجم طا    

مجمو هع آزمونهای باور کاذب را در کودکان با میان یگ ن  3سال و  11ماه آزمایش رک د و س سپ

همان کود ار ناک

 13ماههه بع ددجم د   ًاًا

مورد آزمایش قرار داد ،نتایج نشان داد آزمونهای نظریه ذهن با آزمونهای کنش وری اجرایی همبس یگت قوی ندارند .ح یت هنگامی هک
سن و توانایی الک می هب صورت آماری مورد کن رت ل قرار گرفتند .رب ،سکع کنشوری اجرایی او هیل توانست نظریه ذه شپ ار یدعب ن    
یهای کنش وری اجرایی از نظر زمانی جلو رت از نظریه ذهن هستند ،زیرا در این
یب نی کند .با اس فت اده از این نتایج گ هتف میشود هک توانای 
تحقیق مشخص شد هک کنش وری اجرایی او هیل توانست نظریه ذهن بعدی را پیش یب نی کن یقحت جیاتن .د ق یتا   

دیوووین ()4 01 2؛ نش نا

میدهد هک تنها دو تا از آزمونهای کنش وری اجرایی همبس یگت مستقل معناداری با عم رکل د نظریه و دراد نهذ یرادزاب نومزآ نآ     
پاسخ و حافظه فعال است .کارلسون و موزس (  ) 2008معتقدند هک نیازهای اجرایی آزمون بس یت ف یب شور ش  زاین زا رت ا نومزآ نی

هب      

نظریه ذهن است :کودک باید داستان پیچیدهای را دنبال کند و ا فت اقا یت را هک نیا .دهد تقباطم مه اب ،تسا هداتفا رفن ود یارب          
نیازهای اجرایی ممکن است لع ت همبس یگت آن با مجمو هع کنش وری اجرایی او هیل باش زریلیو ید .د و اکمه را ننن نننن ) 2013 (4اس لالدت

رک دهاند هک داشتن واقعیت ف زی ی یک مهم رت از دانش واقعیت ذهنی است و آزمونهای تئوری ذهن مس مزلت آن است هک کودکان پاسخ رب
اساس دانش ف زی ی یک شان را هب نفع دانش ذهنیشان س کر وب یا بازداری کنند.

1. Brawer
2. Luria's hand game
3 .Oculomoto

4. de Villiers
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شواهد فوق هم یگ از این ایده هک کار رک دهای اجرایی در عم رکل د توانش های نظریه ذهن نقش دارند مؤث یر دارند حمایت میکنن نند
و یل از آنجایی هک ا گل وهای نتایج با یکدی رگ متناقض میباشند و عم رکل د تئوری ذهن هب طور مداوم توس همه ای کی ط     مؤ فل هههها ای
کار رک د اجرایی پیش یب نی نمیشود؛ لذا در این پژوهش سعی شد تا رب تعارضات نتایج پژوهشهای صورت گرف هت در این هیکت شده و
هب آشکار سا یز نکات مبهم پرداخ هت شود .از این رو مهم رت ین مسئ هل در پژوهش حاضر این درکراک ای هفلؤم مادک هک تسا هدوب      
شها ایی
توجهی بازداری پاسخ و حافظه فعال پیش یب نی کننده قوی یرت رب ای توانش های تئوری ذهن میباشد .ینچ ذاختا اب ن     پ هوژ ش ش
تهای فردی در عم رکل د تئوری ذهن پرداخت .چنین استدالل
یتوان هب شناسایی مؤ هفل های کار رک د توجهی اجرایی و آگاهی از فت او 
م 
میشود یک افزایش کوچک درکارآمدی حافظه فعال هب بهبود معنادار کارایی کودکان در افزایش فهم باورها ای بذاک

تخانش و   

اجتما یع من رج خواهد شد .بدین معنا هک یبرت ت و آموزش جنبههای اجرایی کار رک دهای اجرایی میتواند هب عن یاهرازبا زا یکی ناو    
بهبود ح هطی های م تر بط با یادگ یری شناخت اجتما یع در مدرس ،ه رب ای کودکان کار رب د داش هت باشد (کارلسون .) 2015 ،رب این اساس نظر
هب کار رک دهای اساسی کار رک دهای اجرایی در شناخت اجتماعی و رفتار ،انجام هر پژوهشی هک هب شناخت را هطب کار رک دهای اجرایی
و عم رکل د توانش های نظریه ذهن کمک کن ترورض و تیمها دجاو د

سا ت هدش یعس شهوژپ نیا رد نیاربانب .

تسا

طبار ه     

     

کار رک دهای اجرایی بازداری پسخ و رب وزرسانی حافظه فعال با عم رکل د تئوری ذهن در کودکان  7تا  12سال رب رسی و ددرگ نیا هب     
سؤال پاسخ داده شود هک کدامیک از مؤ هفل های کار رک د اجرایی حافظه فعال و بازداری پاس رد یرتشیب ناوت خ

درکلمع ینیب شیپ     

تئوری ذهن دارد؟
رو ش

الف) طرح پژوهش و شرکت کنندکان :پژوهش حاضر یک مطالعه تو یفیص از نوع همبس یگت «ا گل وی معادل ساختاری» است.
رب این اساس جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل ،هیلک دانش آموزان پسر پایههای ه تف م تا ششم ا تب دایی مشغول هب د لیصحت رر ررر م سراد
ا تب دایی شهر مشهد درسال تح یلیص

 95 - 96بودن ساسا نیا رب .د     

 34ن رف زا نازومآ شناد .دیدرگ باختنادنمفده هنومن تروص

دران خت اب نمونه پژوهش ،مالکهای ورود و خروج ذیل در نظر گرف هت شد .مالکهای ورود )1( :دامنه سن  7ات

     

 15س  ؛لا (( )2به هر

هوشی با رتال از  80رب اساس نتایج نتایج آزمون هوشی وکس رل چهار ،رضایت دانش آموز و والدین دان .زومآ ش :جورخ کالم

(((( ((((()1

ش کر ت ن رک دن در ی یک از آزمونهای پژوهش ،عدم رضایت دانش آموز یا والدین دانش آموز
ابزار

آزمون حافظه فعال :از این آزمون جهت رب رسی هوش دانش آموزان و فراخنای حافظه فعال اس ناتسا رد نومزآ نیا .دش هدافت      

چهار محال یتخب اری توسط صالح ،ی ر یب عی و عابدی ( )1 39 1روایی سا یز و ا تع بار یا یب گردیده است .پایایی خرده مقیاسها ا از 0/ 65
تا  0/ 95و پایایی دو نیمه سا یز آنها از  0/7تا  0/68محاسبه شده است .ضریب روایی آزمون از  0/ 66تا  0/ 92گزارش ش زا .تسا هد
شاخص حافظه فعال آزمون هوش وکس رل کودکان ویرایش چهار ،م جهت رب رسی حافظه فعال دانشآموزان اس فت اده گردید .نم نیا هر   
شاخص از خرده مقیاسهای فراخنای ارقام (ارقام رو هب جلو و ارقام معکوس) و توا یل حرف و عدد محاسبه میگردد .شاخص حافظه
فعال این آزمون از پایایی بسیار خو یب رب خوردار است و پایاییبازآزمایی آن  0/ 85گزارش شده است .همچنین ای ییاور زا صخاش ن   
خو یب رب خوردار است هب طوری هک همبس یگت این شاخص با سایر زیرمقیاس ها از  0/ 40تا  0/98یب ان شده است.
آزمون واژه –رنگ استروپ
این آزمون در سال  1935توسط رابد یل اس رت وپ جهت ارزیا یب کنشهای اجرایی از قب اطعنا لی فف فففپ و یتخانش یریذ

یباختنا هجوت    
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تدوین گردید .) 29 ( .در پژوهش حاضر از نس هخ رایانهای آزمون اس فت اده شد .فا هلص ارائه محرک در ای شیاریو ن   
مدت زمان ارائه هر یک از متغ ری ها  200میلی ثان هی ( 2ثانیه) بود .در ای درف نومزآ ن

 420لک م ههه رن یگ

 800م یلی

ناوخمه    و 240

و هیناث

لک م ههه رن یگ

ناهمخوان را مشاهده میکند .هک با جایدهی صت ادفی هب صورت صت ادفی رب روی فص حه ظاهر میشود؛ یلکت ف آزمودنی ان خت اب رنگ
کهای بدون پاسخ ،تع داد پاسخخخها ای هرمن و شنکاو نامز ،حیحص   
مشا هب با رنگ هر واژه است .در این آزمون تعداد خطاها ،محر 
تداخل (حد فاصل زمان واکنش هب مح کر های ناهمخوان و زمان واکنش هب محرکهای همخوان) ثبت و لحاظ میگ در د نیا رابتعا     .
آزمون از طریق بازآزمایی در دامنهای از  0/ 80تا  0/ 91گزارش شده است ( زکل اک.) 2005 ،
آزمون برج لندن :آزمون رب ج لندن را ا تب دا شا سیل

یهای رب نامه ری یز یب ماران دچار صدمه قشر پیشانی طراحی
رب ای سنجش توانای 

رک د .در این آزمون از معاینه شوندگان خواس هت میشود تا مجمو هع ای از مهرههای رن یگ سوار شده رب سه م هلی عم روج یارب ار یدو    
رک دن با یک هدف مشخص جا هب جا کنند .کت ا یل ف آزمون حداقل با دو ،س ،ه چهار و پنج ح کر ت حل میشود متغ ری ه دراوم لماش ا    
زیر هستند :الف) تعداد ح کر ات هک هب عنوان معیار یلک عم رکل د در نظر گرف هت میشود ،تعداد ح کر ا یت است هک آزمودنی در طی نآ
مسأ هل را حل رک ده است .ب) زمان رب نامهری یز

هک مدت زمان مزال را رب ای لمس حلقه اول است .ج) زمان ف رک

رک دن بعد ،ی زمان یب ن

ان خت اب او یل ن حلقه و کامل رک دن مسأ هل است و از آن ن زی میتوان هب عنوان معیار عم رکل د اس فت اده دنل جرب نومزآ .درک ن ب هک  ر یا      
ارزیا یب توانایی رب نامهری یز هب کار میرود ،هب عم رکل د قشر پیشانی حساسیت دارد ( زل اک .) 2005 ،مبنای نم  یراذگ هر د نومزآ نیا ر     
کوششی است هک فرد مسأ هل را با انجام دادن آن حل رک ده است ،همچنین تعداد مسائل حل شده ،تعداد کوششهای هر مس نامز ،هلأ   
تأخ ری و یا زمان طراح ،ی زمان آزمایش ،زمان کل آزمایش ،تعداد خطاها و ام یت از کل هب صورت دقیق با رایانه محاسبه میشوددد .ا تع باررر
این آزمون پذیرفتنی و  0/ 79گزارش شده است ( زل اک.) 2005 ،

آزمون عملکرد پیوسته

این آزمون رب ای ارزیا یب توجه و کت انش گ یر مورد اس فت اده قرار میگیرد و در پژوهشهای م بر وط هب ناتوانی ی و یریگدا  ADHDهب

کار رف هت است .در طول اجرای آزمون فرد باید یک هدف مشخص را از یب ن اهدافی هک رب روی فص حه رایانه با فا هلص زمانی مش صخ
را از یب ن اهدافی هک روی فص حه رایانه با فا هلص زمانی مشخص ارائه میشود بازشناسی کند .در پژوهش حاضر از ف مر فارسی رایان هههای
آزمون اس فت اده گردید .در این ویرایش متغ ری هدف عدد  4بود ،فا هلص ارائه محرکها  1000م یلی ثان هی و زم کرحم ره هئارا نا   

200

م یلی ثان هی تع یی ن شده بود .در نمره گذاری این آزمون خطای ارائه پاسخ ،پاسخهای حذف شده ،پاسخ صح حی و زمان وا و تبث شنک
لحاظ میگردد .ضرایب ا تع بار آن ن زی یب ن  0/ 59تا  0/ 93قرار دارد و روایی آزمون از طریق شیوه روایی م یکال مناس  شرازگ ب ش هد    
است ( زل اک.) 2005 ،

آزمون ویسکانسین

این آزمون شامل  64کارت بوده هک از یکرت ب سه ویژگی رنگ ،شکل و تعداد تش یک ل شده است .این آزمون را رب گ در س لا

1948

ساخ هت است و ه تی ون و همکاران در سال  1993مورد جت دید نظر قرار دادهاند و ی یک از شناخ هت  رت ین آزمونهای صع ب-روان ش تخان ی
است هک کنشهای اجرایی مانند استدالل ان زت ا ،یع انعطاف پذی یر شناخ ،یت درجاماندگ ،ی حل مس هلأ دربهار و عورش

ار

یس جن ددد.
   م مم 

بها ای مغ زا شیب یز  0/68ذ رک هدش   
پایایی درونی آن را  0/ 94و م زی ان روایی این آزمون در سنجش نقایص شناخ یت هب دنبال آس سسی 
است ( زکل اک .) 2005 ،شایان ذ رک است در پژوهش حاضر از نس هخ رایانهای آزمون ویسکانسین نس هخ اول اس فت اده شده است .این ن مر
افزار ساخت ایران بوده است و توسط موسسه تحقیقات لع وم رفتاری سینا طراحی شده است.
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آزمون نظریه ذهن :ف مر ا یلص این آزمون را اس رت من (  ) 1994طراحی رک ده است .این آزمون رب اساس دیدی تح یلو یدعبدنچ و   
از نظریه ذهن ،طراحی شده است و نسبت هب آزمونهای قدیمی گس رت ه سنی یب ش رت و س حط پیچیده رت و پیشرف هت  رت نظریه ذه یبایزرا ار ن
میکند .این آزمون سه خرده مقیاس هب یترت ب زیر دارد :خ یرظن لماش لوا نومزآ هدر ههههههههه ذه ،یتامدقم ن

حطس نهذ هیرظن

یا       

لوا

بازشناسی عواطف و وانمود ،مشتمل رب  20پرسش .خرده مقیاس دوم «اظهار او هیل یک نظریه ذهن واقعی» یعنی نظریه ذه مود حطس ن   
باور غلط او هیل و درک باور غلط ،مشتمل رب  13پرسش .خرده آزمون سوم :جنبه پیشرف هت نظریه ذهن یعنی نظریه حطس نهذ   
درک باور غلط ثانویه یا درک شوخی مشتمل رب  5س اؤ للل اس هب نومزآ نیا .ت ارجا یدارفنا تروص

س ای مو   

    م ممیشوددد و ش تالاؤس لما   

استانداردی از صت اویر و داستانهایی است هک آزماینده بعد از رع ضه آنها هب آزمودنی م رط ح میکند .نمره پاسخ حیحص

یندومزآ

1و

پاسخ غلط  0است .در کل آزمودنی نمرههای یب ن  0تا  38را دریافت میکند .رب ای رب رسی روایی همزمان از طریق همبس یگت آزمون با
یلکت ف خانه  0/98رب آورده شده است .ضرایب همبس یگت خرده آزمون ،نمره کل آزمون ن زی در تمام موارد معنادار و یب ن  0/ 82تا 0/ 96
متغ ری بوده است .پایایی آزمون هب وس هلی سه روش بازآزمای ،ی آ فل ای رک ونباخ و ضریب ا تع بار نمره گذاران رب رسی شده است .لک یارب   
آزمون هر یک از خرده آزمونها هب یترت ب  0/ 80 ،0/ 72 ،0/68و  0/ 81محاسبه شده است .همچنین ضریب پایایی نمره گذاران  0/ 96هب
دست آمده است.
یافتهها

در این قسمت ا تب دا شاخصهای آمار تو یفیص نظ ری میان یگ ن و انحراف معیار عم رکل د آزمودنیه ش ناور بصع یاهنومزآ ردا ن یتخا    

کنشهای اجرایی و تئوری ذهن ارائه گردید .س سپ

هب منظور آزمون فرض هی های پژوهش از روش تح یل ل مع هدافتسا یراتخاس تالدا    

شد.
جدول  .1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
مقیاس

بازداری پاسخ

رب ج لندن

انعطاف پذی یر ذهنی

عم رکل د پیوس هت

تئوری ذهن

حافظه فعال

میان یگ ن

26 / 88

13 / 48

13 / 1250

34 / 45

94 / 93

8/ 60

انحراف معیار

4/ 57

22 / 00

9/ 0000

36 / 00

1/ 006

0/ 251

تعداد
180

جدول شماره  -2نتايج اجراي الگویابی معادالت ساختاری سؤاالت تحقیق
روابط متغ ری های تحقیق

ارز ش t

اثر مستقیم )(R

اثر کل

ن هجیت

را هطب

کنش اجرایی رب نامه ری یز  -نظریه ذهن

7/ 26

0/ 53

0/ 53

تأیید

معنادار و مستقیم

کنش اجرایی اس رت وپ -نظریه ذهن

9/ 83

0/77

0/77

تأیید

معنادار و مستقیم

کنش اجرایی عم رکل د پیوس هت  -نظریه ذهن

8/ 17

0/86

0/86

تأیید

معنادار و مستقیم

کنش اجرایی ویسکانسین -نظریه ذهن

9/ 62

0/ 72

0/ 72

تأیید

معنادار و مستقیم

کنش اجرایی حافظه فعال -نظریه ذهن

9/ 43

0/ 75

تأیید

معنادار و مستقیم

75 /0

شه یارجا یا ی اب     
جدول  2نتایج ا گل وی معادل ساختاری را نشان میدهد .رب اساس این نمودارها ق نایم هطبار ترد     مؤ فل هههها ای نک ش ش

ش-
عم رکل د توانایی تئوری ذهن محاسبه شده است هک نشان میدهد همبس یگت م لط وب است بنا رب این میتوان گفت یب ن مؤ هفل های نک ش ش
های اجرایی و عم رکل د درک باورهای کاذب را هطب مثبت و معناداری وجود دارد.

تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنشهای ...
مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و تئوری ذهن

نگاره  -1مقادیر معناداری حاصل ازالگویابی مدل معادالت ساختاری تئوری ذهن

نگاره  -2مقادیر اعداد استاندارد حاصل ازالگویابی مدل معادالت ساختاری تئوری ذهن
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صهای برازش برای مدل
جدول  -3شاخ 

RMSEA

محاسبه شاخص

Ӽ2 /df

2/89

س حط مناسب

>5

>0 / 1

ن هجیت

مناسب

مناسب

متغ ری

0/ 091

CFI

NFI

NNFI

GFI

RMR

IFI

0/ 90

0/ 94

0/ 91

0/ 047

0/ 91

0/ 93

<0/ 90
مناسب

<0/ 90

>0/5

<0/ 90

<0/ 90

<0/ 90

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

ک رت باشد دارای رب ازش به یرت است .مق تسد هب راد    
با توجه هب مقادیر شاخصها در جدول شاخص  Ӽ /dfهر هچ از مقدار  5کوچ 
2

آمده رب ا رب  2/89هک مقداری کو رتکچ از  5باشد .بنا رب این قابل قبول است .شاخص دی رگ (RMSEAمیان یگ ن مجذور خطاهای مدللل) اب
توجه هب این هک مقدار هب دست آمده  0/ 91و کم رت از  0/1میباشد از رب ازش خو یب رب خ و تسا رادرو

سا لوبق لباق تتتتت تتتتتت .ش صخا

GFI

(ارزیا یب مقدار نسبی واریانس و کوواریانس) یا توجه هب این هک مقدار هب دست آمده رب ا رب با  0/ 91اس ب ت ن بسانم و لوبق لباق نیاربا      
است .شاخص  .RMRبا توجه هب این هک مقدار هب دست آمده رب ا رب با  0/ 047است ،بنا رب این قابل قبول و مناس تسا ب  ... ..ش خا صصص  IFIیا
شاخص رب ازندگي ،یا توجه هب این هک مقدار هب دست آمده رب ا رب با  0/ 91است ،هک چون یب ش رت از  0/9میباشد .قابل قبول و مناسب است.
شاخص  CFIیا شاخص رب ازش طت بيقي یا توجه هب این هک مقدار هب دست آمده رب ا رب با  0/ 93است هک زب رگ رت زا  0/9م ممیباشددد .بن نیاربا
قابل قبول و مناسب است .شاخص  NFIیا شاخص تنب رل –بونت ،با توجه هب این هک مقدار هب دست آمده رب ا رب با  0/ 90م ممیباشددد .بن نیاربا
قابل قبول و مناسب است .شاخص  ،NNFIبا توجه هب این هک مقدار هب دست آمده رب ا رب با  0/ 94و زب رگ رت از  0/9میباشددد .قا و لوبق لب
مناسب است
بحث و نتیجه گیری
کار رک دهای اجرای ،ی نقش مهمی در تحول نظریه ذهن ایفا میکنند .از سوی ،ی خودکن یلرت رب ای صت میم گ یری و رسیدن هب یک هدف
ضروری است ،هب ویژه در موارد حواس ،یترپ کودکان هب تدریج در همان سنی هک باور و سایر حالتتتها ای ذهنی نارگید هب ار ا نس اد     
میدهند ،میتوانند هب طور منعطف ف رک

رک ده و رفتار خود را کن رت ل کنند .این امر ا یقافت

دروم رد ،لاح نیا اب .تسین م تیها نیا    

    

تهای ذهنی خود رب ای س حط خا یص از خودکن یلرت ضروری است،
ارتباط اخ الت ف نظر شدیدی وجود دارد .منطقًاًا داشتن یب نش رب حال 
بنا رب این ممکن است نظریه ذهن رب ای کار رک د اجرایی یا ارتقای آن ضروری باشد (داه ،یتر  .)1 39 1نتایج پژوهشی نش نا م ممیدهددد هک
یب ن مؤ هفل های کار رک دهای اجرایی و س حط رشد نظریه ذهن یک را هطب قوی و ن ری ومندی در سالهای او هیل کود یک وجود دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد هک یب ن نظریه ذهن و س حط فراخنای حافظه فعال دانش آموزان را هطب مثبت و معن  دوجو یرادا د نیدب .درا    
معنا دانش آموزانی هک دارای س حط باالیی از نظریه ذهن میباشند در زمینه فراخنای حافظه فعال ن زی میتوانند س حط باالیی داش هت باش دن
این فرض هی همسو پژوهشهای کارلسون ( ) 2015؛ بایز ( ) 2015؛ پلیناکو ( ) 2007؛ سباق ( ) 2006؛ م رلی ( ) 2009؛ م کی ائ یلی ( ) 1394؛ ولمن
()4 01 2؛ بوک ()4 01 2؛ دیوین (  ) 2013است .هک یب ان رک دند ،نمره دانش آموزان در آزمونهای کار رک د اجرایی با م زی ان یاه شناوت   
نظریه ذهن آنها را هطب مثبت دارد (میل .) 2011 ،زالز و و همکاران (  ) 2002ن زی یب ان رک دهاند ،کار رک دهای اجرایی زیر همانرب ،نوچ ی    ،
حافظه فعال و بازداری پاسخ هب فرد در رب قراری روابط با دی رگ ان و ارائه پاسخ همدالنه یاری میرساند.
یاف هت دی رگ این پژوهش این بود هک ارتباط معنیداری یب ن توانش های نظریه ذهن و بازداری پاسخ وجود داش اب وسمه هتفای نیا .ت

   

نتایج لویس ( ) 2008؛ موزس ( ) 2010؛ هو زچ ( ) 2007؛ ه زچر ( ) 2015؛ کارلسون ( ) 2015؛ بوک ()4 01 2؛ دیوین (  ) 2013م ممیباشددد .در
یتوان گفت هک توانایی کن رت ل اعمال خود رب ای خودآگاهی ی یک از پیش نیازهای فهم حالتهای ذهنی است .موزس
تب یی ن این یاف هت م 
(  ) 2010این عقیده را میپذیرد هک فرد باید تب واند خود را از محرک فع یل دور ن هگ داش هت و هب جت سمهای فع یل این محرک ف رک .دنک   
تها ای ذهن ننی (و هر )رگید یعازتنا موهفم لکش     
بنا رب این هب نظر میرسد درجا یت از توانایی مهار مزال است تا مفاهیم م بر وط هب حال 
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ریگب ند .لذا رب اساس ا گل وی بازداری این گونه فرض میشود هک عم رکل د درست کار رک دهای اجرایی هب عم رکل د درس  یرادزاب ت در   
کور سکت

فرونتال و پره فرونتال بس یگت دارد (ارسالن .)4 01 2،هب یب ان دی ،رگ وق یت بازداری مشکل دارد ،کار رک ده یارجا یا ی هب زین    

درس یت عمل نخواهند رک د و در ن هجیت کن رت ل و ساخت ح یتکر مشکل خواهد داشت .رب اساس ا یرادزاب یوگل    کراب للل ی (  ) 2015این
گونه فرض میشود هک عم رکل د درست کار رک دهای اجرایی هب عم رکل د درست بازداری در کور سکت

پیشانی و پیش پیش ینا گتسب ی

دارد .هب یب ان دی رگ وق یت بازداری مشکل دارد ،دی رگ کار رک دهای اجرایی ن زی هب درس یت عمل نخواهند رک د و مش الک ت این کودکان در
بازدار ،ی هب ضعف عم رکل د لوب پیشانی و پیش پیشانی آنها م بر وط است .در ن اک رد صقن ،هجیت رکر  یاهد ا رج ا هب یی عن کی ناو        
نت هجی ای از آسیبهای منطقهای خاص ممکن است کودکان را در معرض خ رط انزوای اجتما ،یع مش الک ت و نالاسمه اب یدرف نیب   
خانواده قرار دهد و باعث کاهش یفیک ت زندگی و آسیب در شناخت اجتما یع میشود.
بنا رب این در زمینه همبس یگت کار رک دهای اجرایی بازداری پاسخ و حافظه فعال با توانش های نظریه ظن نیدنچ ،نهذ ررررررر یه  دوجو د ،درا   
      است

او یل ن نظریه پیشنهاد میکند ،رشد تئوری ذهن خودکن یلرت را بهبود می خب شددد و نیازمن یس دشر د س یرادزاب و هجوت مت پا خس
(هو ،زچ  .) 2007دیدگاه دوم هب این میپردازد هک تئوری ذهن نیازمند مشاهده گ یر رفتار اس هک انعم نیدب .ت درف یارب ندیسر
تئوری ذهن نیازمند آن است هک فرد خود را نظاره رک ده و هب خودآگاهی رب س سپس و د

ار طباور

.دنک یزاس موهفم

هب        

وت نیا ا ییان        

نیازمند کار رک دهای اجرایی استدالل ،حافظه فعال و بازداری پاسخ است ( رک ا ،ی  .) 2013ی یک دی رگ از توجی هههها ییی ای زا یشان هتفای ن
شواهد صع ب ش تخان ی رشق تیلاعف هک تسا

شیپ پ ییییییییییییی ش ینا کراک و نهذ یروئت یاهنومزآ رد ار ر ا یاهد ج ناشن ییار

      م ممیدهددد

(مؤسس .) 2010 ،مؤسس (  ) 2010پیشنهاد رک ده است را هطب یب ن تئوری ذهن و کار رک دهای اجرایی ناشی از آن است هک هر نیا یود   
تواناییها هب فرد امکان درک ذهنی خودآگاه دنیای دی رگ ان را میدهد .بحث دی یرگ

هک در را طب ه یب ن تئوری ذهن و کار رک د اجرایی

م رط ح شده است ،این است هک شاید توانایی ذهن خوان ،ی خود مجمو هع ای از چند کار رک د اجرایی ( ،یمومع هلأسم لح لاثم یارب    
انعطاف پذی یر عموم ،ی حافظه فعال و بازداری پاسخ) است (پ وناکیل  .) 2007 ،،،از طرف ناشن تاعلاطم ،ی     م ممیدهنددد هک کر هرپ سکت
فرونتال در با رتال ین س حط کن رت ل رفتار ،میان یرگیج میکند .سطحی هک اغلب هب عنوان کار رک د اجرایی مشخص میشود هک جنبهها ای
خودکار شناخت اجتما یع را تسهیل میکند هک این امر رب طبق مدل ارائه شده توسط رو زل ( )4 00 2در مورد عم رکل د اور تیب وفرونتال ،با
رت سیم ویژگیهای متغ ری پاداش یک مباد هل اجتما یع و ن زی هب راه اندا یز بازداری پاسخ هک دی رگ سودمندی ندارد ،صورت میپذیرد .این
کار رک د کترک ساور تیب ا رفل ونتال را میتوان هب هب آسانی هب دیدگاه گ یری ه جی انی م تر بط ساخت.
شها ای
آزمون فرض هی ها ،همچنین نشان داد هک حافظه فع کلمع رد لا رد دزاب ا راذگریثأت یر      اس یاتن اب وسمه هتفای نیا .ت ججج ج جج ججججججج پ هوژ ش ش
ارجمندنیا ( ) 2000؛ بست و م رلی ( ) 2009؛ الب یز ( ) 2011؛ کارلسون ( ) 2015؛  کوب ( ()4 01 2؛ پن  گ

((  ) 2012اس دزاب نومزآ رد .ت ا یر    

پاسخ آزمودنی باید توا یل از رنگها را یک هب یک و در یک راستا در ذهن خود ذخ ری ه سا یز کند هک این عمل توسط حافظه لاعف   
صورت میپذیرد .لک تری امپسون (  ) 2011هب نقش حافظه فعال و هب ویژه حافظه فعال دیداری-فضایی در عم رکل د شا خساپ یرادزاب ا هر    
رک ده است .از نظر او عم رکل د بازداری مس مزلت فرآیندهای شناخ یت پیچیدهای از جم هل تو ،یبایشرا ،دیل

یارجا و یرادهگن ،باختنا      

خب شهای چندگانه است هک توسط حافظه فعال صورت میپذیرد و حافظه فعال دیداری-فضایی و م یرج م یب شیپ یزکر ن هدننک ی     
صهای آوا شناخ یت حافظه فعال ،پردازش
خو یب رب ای عم رکل د آزمودنیها در آزمون بازداری پاسخ هستند .از این رو هب نظر میرسد نق 
صها ای کراک ر یارجا د ی یب رد  ن هب تسا نکمم ناکدوک     
اط عال ات را در جریان کار رک دهای اجرایی محدود میسازد .بنا رب این نقص ص

  

اخ الت ل در بازداری پاسخ من رج شود .الع وه رب این ،از نظر لک تری امپسون (  ) 2011حافظه فعال مسئول رب خی از کار رک دها م ممیباشددد .این
کار رک دها شامل فعال سا یز آنی حافظه لب ند مدت ،هماهنگ سا یز

کت ا یل ف چندگان ،ه جا هب جایی یب ن کت ا یل ف یا راهبردهای بازیا یب و
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ظرفیت توجه و بازیا یب ا گل وهای ان خت اب شده است .در ن هجیت هب نظر میرسد عم رکل د بازداری پاس باق لاعف هظفاح هفلؤم طسوت خ ل      
تب یی ن است.
همچنین نتایج رگرسیون نشان داد متغ ری حافظه فعال قادر هب تب یی ن  61درصد از واریانس تئوری ذهن بوده و بازداری پاسخ قادر هب تب یی ن
 13درصد از واریانس توانش های نظریه ذهن بوده هک در تب یی ن این یاف هت ها میتوان اینگونه استدالل رک د هک هر دو متغ ریی قادر هب پیش
یب نی تئوری ذهن میباشند .بنا رب این ،روشن است هک آزمونهای حافظه فعال و بازداری پاسخ با آزمونهای باور کاذب همبس یگت دارن .د
ن ( ) 2013؛ ه  زچر ((  ) 2015اس هس هتفای نیا نییبت رد .ت لیلد      
این نتایج همسو با مطالعات  کوب (( ) 2015؛ کارلس  نو (( ) 2015؛ دی یو ن ن
یتوان رب ای این ارتباط یب ان رک د .نخست هب نظر میرسد هک همه آزمونهای حافظه .دنشاب هتشاد زاین یرادزاب هب ،لاعف        
احتما یل را م 
توض حی این ،هک در آزمون دامنه ارقام معکوس ،کودک باید تمایل خود را رب ای رکت ار مستقیم فهرست مهار کند .از س یو ی نومزآ رد    ،
شمردن و نام رب دن ،دو عمل معمو یل -شمردن چند شیء یا نام  ندرب آآآنه ملسم ناکدوک هک اجنآ زا .دوش راهم دیاب ا ًاًا  رد ب یرادزا         
دشواری دارند ،شاید همین موضوع لع ت عم رکل د ضعیف آنها در آزمونهای حافظه فعال باشد .احتمال دوم این است هک ماجنا یارب    
اولس نو

آزمونهای تئوری ذهن یا ایجاد مفاهیم باور در درجه اول ،سطحی از حافظه فع  رد .دراد ترورض لا اا ااای دروگ ،اتسار ن و  ن و

(  1998؛ هب نقل از ماشینچی عباس ،ی  ) 1393یب ان میدارند« :نظر ما این است هنگامی هک کودک هب توانایی محاسبه جت سم دست مییابد،
مفهوم باور کاذب هب خودی خود کسب میشود ،این توانایی شامل ن هگ داشتن جت سم پیش رت ایجاد شده در ذه کینامز یتح ،تسا ن ههههههههه
یک جت سم جدید هب وس هلی یک ادراک جدید خلق میشود .هب عبارت دی ،رگ حداق یل از ظرفیت حافظه فعال رب ای فرا جت سم مزال است.
  

تا زمان هکی کودکان قادر نشوند دو جت سم را در ذهن ن هگ دارند ،نمیتوانند ح یت تش یک ل م ت طباور هب طوبرم میهاف ج عورش ار یمس   
کنند.
آخرین احتمال بدین صورت م رط ح میشود هک هب منظور دس کت اری اط عال ا یت

هک در حافظه فع مسجت لا    شدههانددد ،حافظه دیاب لاعف    

کمک کند تا کودک فب همد این اط عال ات ،جت سم ذهنی هستند .توض حی این ،هک رب خی رفتارها هک مس مزلت ذس کت اری جت سمها ای ذهنی
تها هب تمرین آنها م ممیپ زادر ددد .هب نیمه   
هستند ،مانند وانمود سا ،یز وسیعًاًا از طریق زب رگساالن حمایت میشوند و کودک ن زی تا مد 
د یل ل مزال نیست کودک سناریوی وانمودی را هب صورت یک جت سم فب همد .با این حال ،در آزمونهای دامنه ارقام مع کدوک ،سوک   
تنها چند دقیقه وقت دارد هک با روش کار آش و دوش ان رگید هار چیه ی د کدوک .درادن دوجو ر نیا 

ار تاعالطا طقف ،نومزآ

  

  

    

یادآوری ن رک ده ،هکلب باید آنها را در ذهن دوباره م تر ب سا یز کند .کودک همتای ملموسی ندارد هک این م تر ب سا یز مجدد را تأیید
کند .از آنجا هک در آزمونهای حافظه فعال ،اط عال ا یت

هک هب صورت ذهنی جت سم شدهاند ،دس کت اری میگردند ،ممکن است مزال باشد

کودکان فب همند هک اط عال ات هب صورت ذهنی جت سم میشوند .بدین یترت ب ،ممکن است ارتباط آن با حافظه فعال نسبتًاًا مستقیم باشد.
بنا رب این آموزش یا یبرت ت بازداری پاسخ و حافظه فعال میتواند ی یک از ا زب ارهای بهبود در ح هطی ها ییی م رد یریگدای اب طبتر

،هسردم   

رب ای دانش آموزان کار رب د داش هت باشد .یک رب نامه درسی خوب رب نامهای است هک متناسب با ماه اعف هظفاح تی للل لللل و مح ود دددیتها ییی
طبیعی و ذا یت آن تنظیم شده باشد .طبعًاًا رب ای دست یا یب هب این ام ،ر مهم و ضروری است هک تمام عنا رص رب نامه درسی از جم هل اهداف
آموزش ،ی محتوا ،روشهای تدریس و روشهای ارزیا یب از آموخ هت های دانش آموزان مورد رب رسی و جت دید نظر و در موزل تروص   
مورد بازن یرگ و ا الص ح قرار گ ری د .مهارتهای ش تخان ی عفنا و لعف هلیسو هب ا ح تال ا لاعف هظف یریگدای رد نآ تارثا و راتفر و

      

اجتما ،یع گس رت ش و بهبود پیدا میکنند .دانش آموزان با یک حافظه فعال ضعیف اشتباهات فراوان در فعالیتهای م تر بط با تقاضاهای
سن یگ ن حافظه فعال م کتر ب میشوند .از این رو توجه هب کار رک دهای حافظه فعال و تنظیم عنا رص رب نامه درسی با این موضوع مهم نقش
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... تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنشهای

 ی یک از محدودیتهای پژوهش حاضر عدم کن رت ل ه شو.حیا یت در بهبود عم رکل د تح یلیص و رفتارهای اجتما یع دانش آموزان دارد
 هب لع ت ان خت اب نمونه دانش.شهای بعدی آزمودنیها از لحاظ هوش همتا شوند
  پیشنهاد میشود هک در پژوه.شناخ یت آزمودنیها بود
شهایی در
  پیشنهاد میشود پژوه.آموزان از منطقه تبادکان مشهد امکان تعمیم یاف هت های پژوهش هب جامعه گس رت ده رت محدود شده است
دنت ش داهن    م ممیشوددد،  با توجه هب این هک کار رک دهای اجرایی دارای مؤ هفل های گوناگونی هس یپ.مقطع راهنمایی و د ریب ستان ن زی انجام شود
 ن جیات.ی حساسیت هب زمان را ن زی رب رسی کنند، یز سازمانده، پژوهش رگ ان بعدی سایر مؤ هفل های کار رک دهای اجرایی از جم هل رب نامه ری
.یتواند لت ویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقاء بهداشت روانی دانش آموزان در رب داش هت باشد
 این پژوهش م
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