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Abstract
Mathematical reasoning is the ability of inductive and inferential reasoning
with mathematical concepts that underlying cognitive variables play an
important role in explaining it. The purpose of this study is to model the role
of divided attention and working memory in mathematical reasoning with the
mediation of mathematical knowledge and fluid intelligence in fourth grade
elementary students. This study is non-experimental (descriptive) and a type
of correlational study in which data were analyzed by Path Analysis. The
statistical population of the research included all male fourth-graders of the
primary schools in District 4 of Qom from which 213 students were randomly
selected by two-stage cluster sampling. The study used different measures and
instruments including the Integrated Visual and Auditory Continuous
Performance Test-Second Edition (IVA-2 CPT) for measuring different types
of attention, the Working Memory Index of the Wechsler Intelligence Scale
for Children-Fourth Edition (WISC-IV), the Culture Fair Intelligence Test
(CFIT), the knowing questions test and the mathematical reasoning questions
test of TIMSS 2015. The findings of the study showed that all path
coefficients are significant and appropriate model fit indices were obtained.
The results indicate that working memory influenced by divided attention
predicts mathematical reasoning with the mediation of mathematical
knowledge and fluid intelligence. The research helps to develop in
mathematics learning and cognitive rehabilitation of mathematical disorders
by identifying the role of important cognitive variables in mathematical
reasoning.
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نقش توجه تقسیمشده و حافظه کاری بر استدالل ریاضی با میانجیگری دانش ریاضی و هوش
سیال در دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی
سید احسان افشاری زاده ،1محمدحسین عبداللهی ،2حمیدرضا حسنآبادی ،3هادی
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چکیده
استدالل ریاضی توانایی استدالل استقرایی و استنتاجی با مفاهیم ریاضی است که متغیرهاای
تاریخ دریافت
1311/7/11

زیربنایی شناختی در تبیین آن نقش مهمی ایفا میکنند .این پژوهش با هاد بررسای نقاش
توجه تقسیمشده و حافظه کاری بر استدالل ریاضی با میاانییگاری داناش ریاضای و هاوش
سیال در دانشآموزان پایه چهارم ابتادایی انیاام شاده اسات .ایان پاژوهش باه حااان نااوه
گردآوری اطالعات ،غیرآزمایشی (توصیفی) و از نوع مطاحعات همبستگی است که برای تیزیاه

تاریخ پذیرش نهایی

و تالیل دادهها از تالیل مسیر استفاده شد .در این مطاحعه تعداد  213دانشآماوز پسار پایاه

1311/8/12

چهارم ابتدایی مدارس شهر قم به روش نمونهگیری تصاادفی خوشاهای دومرحلاهای انتخاا
شدند .ابزارهای پژوهش شامل آزمون عملکرد پیوسته دیداری و شانیداری یکاارچاه-ویراسات
دوم برای سنیش انواع توجه ،فرم  Aمقیاس  2هوش سیال کتل ،شاخص حافظه کاری آزمون

واژگان کلیدی

هوش وکسلر-نسخه چهارم ،آزمون سااالهای دانساتن (داناش) ریاضای و آزماون سااالهای

توجه تقسیمشده ،دانش
ریاضی ،استدالل ریاضی،
حافظه کاری ،هوش
سیال ،تیمز

استدالحی ریاضی مطاحعه تیمز  2111برای سنیش دانش و استدالل ریاضی میشود .یافتههای
حاصل از این پژوهش نشان داد که همه ضرایب مسیر معنایدار و شااخصهای بارازش مادل
مطلو است .نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که توجه تقسیمشده میتواند حافظه کااری
را پیشبینی کند و حافظه کاری با میانییگری دانش ریاضی و هوش سیال قادر به پیشبینی
استدالل ریاضی است .نتایج این پژوهش میتواند بارای معلماان و درماانگران مفیاد باشاد تاا
مشکالت و اختالالت ریاضی دانشآماوزان را از طریا تقویات متغیرهاای شاناختی ماا ر بار
استدالل ریاضی بهبود بخشند.

این مقاله ربگرفته از پایان انمه دکتری نویسنده اول است.
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مقدمه
مطاحعات همهگیرشناسی 1نشان میدهد کاه شاش درصاد
کودکان سن مدرسه به ناوعی در ریاضایات دچاار مشاکل
هسااتند (سااادو  2و همکاااران .)2111 ،باار اساااس آمااار
رسمی سازمان سنیش ملی پیشرفت آموزشای)NAEP( 3
آمریکا در سال  ،2111تنها  %41دانشآموزان پایه چهاارم
در ایاااالت متاااده بااه مهااارت الزم در ریاضاایات دساات
مییابند که برای کودکان فقیر به  %24نیز کاهش مییابد؛
این آمار حاکی از یک مشکل اساسی است که در یک دهه
اخیر ( 2111تا  )2111به طور ابت وجاود داشاته اسات
(کانور 4و همکاران.)2118 ،
یکی از مشکالت مهم در یادگیری ریاضای ایان اسات کاه
ریاضی به میموعههای بزرگای از واقعیاتهاا و رونادهای
غیرقابل در و میزا تقلیل مییابد که باید حفظ شاوند و
در آزمونهای کتبی یادآوری شود (هیبرت ،2113 ،1تال،6
 ،1116تیااروش 7و همکاااران ،1111 ،وایاات 8و همکاااران،
1116؛ به نقل از برکویست 1و همکاران .)2112 ،یادگیری
طااوطیوار باعاام ماایشااود دانااشآمااوزان از راهبردهااای
تقلیدی صوری و ناکارآمد در ریاضی استفاده کنند به جای
اینکاه راهحاال خااود را از طریا اسااتدالل خلا نماینااد
(برکویست و همکاران2118 ،؛ حیثنر،2111b ،2111a ،11
2114 ،2113؛ به نقال از برکویسات و همکااران.)2112 ،
حا ا انیماان ملاای معلمااان ریاضاای 11در کتااا «اصااول و
استانداردهای ریاضی در مدارس» )2111( )PSSM( 12بار
وجود استدالل ریاضی 13در تمام مقاطع ابتدایی ،راهنمایی
و دبیرستان تأکید کرده است (بال 14و همکاران.)2113 ،

باار 1312( 21؛ بااه نقاال از نسااائیان و همکاااران)1316 ،
استدالل را نوعی راهبرد حل مسئله میداناد کاه طای آن
کود با یک نظریه کلی شامل همه عوامل احتمااحی حال
یک مسئله را آغاز میکند و فرضیههای خاصی را باهطاور
منظم در بوته آزمایش قرار میدهاد .اساتدالل کاردن باه
مهارت ساخت ارتباطات و مفاهیم و رشد استدالل قیاسای
و منطقی دانشآموزان کمک میکند (مرعشی و همکاران،
.)1386
استدالل ریاضی عنصر مهمی در ریاضی و یاادگیری آن در
مدرسه ماساو میشاود (بارودی2111 ،21؛ باه نقال از
هربرت 22و همکاران )2116 ،و در توانایی حل مسئلههاای
جدید ،پیچیده و چندمرحلهای ریاضی به کار مایرود کاه
مستلزم تفکر نظاممند و منطقی است (موحیس و همکاران،
2111؛ به نقل از دیاالی 23و همکااران .)2111 ،اساتدالل
کمی )RQ( 24یکای از توانااییهاای ماادود زیرمیموعاه
توانایی نامادود هاوش سایال (اساتدالل سایال))Gf( 21
نظریه کتل-هورن -کرول است کاه باه تواناایی اساتدالل
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کریمی )1316( 11معتقد است دانشآموزان توانایی الزم را
در پاسخگویی به ساااالت اساتنباطی ،تالیلای و تلفیقای
ندارند و بیشتر به مطاحب حفظی و اطالعات حاصل از متن
تکیه میکنند و نمیتوانند فراتر از متن ،نظرات و ایدههای
خود را مطار کنناد؛ حا ا از خودشاان خالقیات و ابتکاار
ندارنااد و باایشتاار باار اساااس معلومااات و مافوتااات از
پیشآموخته جاوا مایدهناد .حیطاه شاناختی آزماون
ریاضی تیمز ( )2111پایه چهارم از سه بخاش دانساتن16
(دانش) ،به کاربستن 17و استدالل کردن 18ریاضی تشاکیل
میشود که بخش استدالل آن مربوط به تفکر نظااممناد و
منطقاای اساات و شااامل اسااتدالل شااهودی ،اسااتنتاجی و
استقرایی برای حل مسائل در موقعیتهای جدید میشاود
(موحیس 11و همکاران.)2111 ،
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حافظه کااری حادود نیمای از واریاانس هاوش را تبیاین
میکند.

استقرایی و استنتاجی درزمینه مفاهیم و روابا ،،عملکارد
در عملیات ریاضی یا حل مسئلههای ریاضی است (نیوتن1
و همکاران.)2111 ،
مطاحعات مختلفای نشاان دادهاناد کاه هاوش سایال یاک
پیشبینی کننده مهم پیشرفت ریاضی است (ماکگارو 2و
همکاااران1111 ،؛ تااائو  3و همکاااران .)2118 ،اسااتدالل
ریاضی وابسته به کارکردهای اجرایی اسات (دیویدساون و
همکاران )2118 ،و کارکردهای اجرایی سطح باالتر 4شامل
برنامااهریاازی و هااوش ساایال (همچااون اسااتدالل و حاال
مسئله) میشود (دیاموند.)2113 ،1
سیمونسمیر 6و همکااران ( )2118در پاژوهش فراتالیال
خود با بررسی  241مقاحاه باه رابطاه بااالیی باین داناش
پیشین و دانش کنونی دست یافتند .انسان اطالعات جدید
را در بافت دانش پیشین خود یااد مایگیارد (سایدنی 7و
همکاران .)2111 ،داناش مفهاومی یاادگیری جدیاد را در
دامنههای تیربهنشده حمایت میکناد (ها  8و همکااران،
 )2111و به یادگیرندگان در اییاد روشهاایی بارای حال
مسائل جدید کمک میکند چراکاه رابطاه علای از داناش
مفهومی به دانش رویهای بیشتر است (ریتل-جانساون 1و
همکاران.)1111 ،
در مدل ارائهشده توسا ،آنازوور  11و همکااران ()2114
رابطه بین کنترل توجه شامل توجه انتخابی ،توجه مداوم و
توجه متمرکز و هاوش سایال بیاان شاده اسات .دیاموناد
( )2113در مدحی از کنشهای اجرایی ارائاه مایکناد کاه
حافظااه کاااری 11و توجااه شااامل توجااه متمرکااز و توجااه
انتخابی به عنوان کنشهای اجرایای بار هاوش سایال باه
عنوان کنشهای اجرایی مرتبه باالتر ما ر است .شویزر 12و
همکاران ( )2114نشان دادند که توجاه (توجاه ماداوم) و

حافظه کاری وتیفه بازیابی اطالعات از حافظه بلندمدت و
نگهداری اطالعات در حافظه کوتاهمدت را در اختیار دارد و
توجه ،فرایندهای اساسی همچاون برانگیختگای و کنتارل
تکااانشگااری را در برماایگیاارد (کااافمن 21و همکاااران،
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استدالل بدون حافظه کااری ممکان نیسات زیارا حافظاه
کاری در توانایی برقاراری ارتبااط باین ماوارد ناامرتب ،و
استخراج عناصر از یاک کال یکاارچاه نقاش مهمای ایفاا
میکند (دیاموند .)2113 ،تالیل چنادین متغیار مکناون
نشان میدهد که ترفیت حافظه کاری حداقل یکسوم تاا
یااکدوم واریااانس هااوش را تبیااین ماایکنااد (کااانوی 13و
همکاااران .)2113 ،پااژوهش جاااللاحماادی و همکاااران
( )1314نشان میدهد که بین ترفیات حافظاه کااری باا
هوش سیال رابطه وجود دارد؛ اگرچه بین ترفیت حافظاه
کاری و عملکرد ریاضی در زمینه کسرها رابطه معنایداری
وجود ندارد وحی هوش سیال تأ یر مساتقیمی بار عملکارد
ریاضی در زمینه کسارها دارد .عقلمنادی ( )1388نیاز در
مطاحعه ای نشان داد هاوش سایال و نااتوانی در حساا 14
رابطااه دارد .انگاال 11و همکاااران ( )2114معتقدنااد کااه
ترفیت حافظه کاری رابطه قاوی باا هاوش سایال دارد و
یکی از عناصار ضاروری در حافظاه کااری و توانااییهاای
سیال عمومی کنترل توجاه اسات .در ایان پاژوهش بیاان
شده است که برای توجه ،کمربندی 16پیشین در مغز فعال
میشود کاه ایان قسامت بارای هاوش سایال نیاز فعاال
میگردد .ووحک 17و همکااران ( )2116معتقدناد کاه باین
حافظه کاری و هوش سیال رابطاه وجاود دارد .پژوهشهاا
نشان میدهند که این رابطه ،بیشتر ،از حافظاه کااری باه
سمت هوش سایال وجاود دارد کاه رابطاه قاوی (-1/11
 )r =1/81اساات (دن2111 ،18؛ کیلااونن 11و همکاااران،
1111؛ ایاجی 21و همکاران.)2118 ،
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روش

اعتقاد بر این است کاه عوامال تنتیکای ،بلاون ،شاناختی،
آموزشاای و اجتماااعی-اقتصااادی باار ریاضاای مااا ر اساات
(سادو و همکاران .)2111 ،هد از مطاحعه حاضار ارائاه
یک مدل تالیل مسیر در حیطه متغیرهای شناختی است
تااا نقااش توجااه متمرکااز ،توجااه مااداوم ،توجااه انتخااابی،
جابااهجااایی توجااه ،تقساایم توجااه ،حافظااه کاااری بااا
میانییگری هاوش سایال بار اساتدالل ریاضای در پایاه
چهارم ابتدایی بررسی گردد .الزم به ذکر است کاه بهیناه
بودن ترفیات حافظاه کااری و ماحفاههای آن نسابت باه
ساانین پااایینتر (اکبااری زردخانااه و همکاااران )1317 ،و
وجود آزمون بین احمللی و استاندارد ریاضی مطاحعاه تیماز
 2111علت انتخا پایه چهارم بود.

این پژوهش از نظر هد کاربردی و از نظر شیوه گردآوری
داده ،تاقی ا توصاایفی (غیرآزمایشاای) از نااوع مطاحعااات
همبستگی ماسو میشود.
جامعه آماری شامل  2811دانشآموز پسر پایه چهارم
دبستانهای دوحتی ناحیه  4آموزشوپرورش شهر قم است.
بنا به نظر تاباکنیک 1و همکاران ( )1311حداقل اندازه
نمونه باید به تعداد متغیرهای پیشبین ( 8متغیر) به عالوه
 114باشد؛ ح ا اندازه نمونه در این پژوهش 213
دانشآموز است که با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی
دومرحلهای انتخا شدند.
برای تیزیه و تالیل دادههای این پژوهش از نرمافزار
اکسل مایکروسافت 6برای استخراج انواع توجه ،بسته
آماری برای علوم اجتماعی )SPSS( 7نسخه  21برای آمار
توصیفی و آزمون مفروضههای تالیل مسیر و نرمافزار
تیزیه و تالیل ساختارهای حاظهای )AMOS( 8با روش
اِیموس گرافیکی 1نسخه  22برای تالیل مسیر استفاده
شد.

شکل  -1مدل مفهومی رابطه میان انواع توجه ،حافظه کاری،

یکاارچاه11

آزمون عملکرد پیوساته دیاداری و شانیداری
ویراست  :)IVA-2 CPT) IIویراست دوم این آزماون بار
مبنای نسخه  1راهنمای تشخیصی و آمااری اختاللهاای

هوش سیال و دانش ریاضی با استدالل ریاضی

5

Tabachnick
Microsoft Excel
7
Statistical Package for Social Science
8
Analysis of moment structures
9
Amos Graphics
10
Integrated Visual & Auditory 2 Continuous
Performance Test
6

1

Hitch
Baddeley
3
Weiten
4
Gazzaley & Nobre
2

41

Downloaded from jcp.khu.ac.ir at 13:34 +0330 on Sunday January 10th 2021

 .)2111هی  1و همکاران ( )2118نقش توجاه متمرکاز و
توجااه انتخااابی از عواماال ماازاحم بیروناای و دروناای را در
حافظه کاری دیداری مهم دانساتند .میاری مرکازی کاه
یکی از ماحفههای حافظه کاری است باه گساترش توجاه،
تمرکز توجه ،جابهجایی توجه و تقسیم توجاه مایپاردازد
(بدحی1118 ،2؛ ویتن .)2116 ،3حافظه کاری وتیفاه دارد
توجه را از یک فعاحیت به فعاحیت دیگر جابهجا کناد بادون
ایاانک اه اطالعااات موردنیاااز را از دساات دهااد (کااافمن و
همکاران .)2111 ،شواهد زیادی نشان میدهد کاه توجاه
انتخابی آسیبدیده زمینهساز بسیاری از آسیبهای حافظه
کاری است (گزاحی 4و همکاران.)2112 ،

آنچه این پژوهش را متمایز از پژوهشهای گ شته میکند،
بررساای نقااش متغیرهااای شااناختی مهاام ،انااواع توجااه و
ا رهای متقابال آنهاا در حیطاه اساتدالل ریاضای اسات.
شناخت مکانیسم بنیادین متغیرهای پیشباین ،میاانیی و
میزان تبیین واریانس آنها بر یادگیری ریاضی به معلمان،
دانشآموزان و متصدیان امر آموزشوپرورش کمک میکند
ضاامن افاازایش بهاارهوری افااراد بهنیااار ،ضااع هااای
دانااشآمااوزان در حیطااه شااناختی یااادگیری ریاضاای را
شناسایی و برطر نمایند.

فصلنامۀ روانشناسی شناختی

بهار  ،99دورۀ  ،8شمارۀ 1

برای بررسی ضاریب اعتباار زیرمقیااس و بهاره هوشای از
روشهای دونیمهساازی و بازآزماایی بهاره بارد و ضاریب
اعتبار بهره هوشی کل برابر  1/17گازارش شاد .در ایاران
توس ،عابدی ،صاادقی و ربیعای در ساال  1386ترجماه،
انطباق و هنیاریابی شده است.
جدول  -1ضریب پایایی خردهآزمونهای حافظه کاری مقیاا

هاوش

وکسلر نسخه چهارم (عابدی و همکاران1331 ،؛ به نقال از عابادی و
همکاران)1334 ،

روش دو نیمهسازی

روش بازآزمایی

در مطاحعه
وکسلر

در
مطاحعه
عابدی و
همکاران

در
مطاحعه
وکسلر

در مطاحعه
عابدی و
همکاران

فراخنای ارقام

1/87

1/71

1/83

1/71

توالی حرف-

1/11

1/72

1/83

1/72

خردهآزمون

هااوشبهاار حافظااه کاااری مقیاااس هااوش وکساالر باارای
کودکان 14نسخه  :)WISC-IV( 4هوشبهر حافظاه فعاال
برای سنیش توجه ،تمرکز و حافظه کاری است و با توجاه

ضریب پایایی با

ضریب پایایی با

عدد

همبستگی نمرههای آزمودنیها در این مقیاس با
مقیاسهای وکسلر کودکان ،وکسلر پیشدبستانی سه،
وکسلر بزر ساالن سه ،آزمون پیشرفت فردی وکسلر،
مقیاس حافظه کودکان ،مقیاس هوش هییانی باراُن و
نظام ارزشیابی رفتار سازشی نشانگر روایی مقیاس هوش
وکسلر کودکان نسخه چهارم است و همچنین روایی این
آزمون در ایران با آزمون ریون و وکسلر کودکان تیدید
نظرشده نیز مورد تأیید قرار گرفته است (عابدی ،صادقی و
ربیعی.)1314 ،

1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fifth Edition
2
focused attention
3
sustained attention
4
selective attention
5
alternating attention
6
divided attention
7
Sohlberg
8
Tollander
9
Ross
10
Berginström
11
)BrianTrian (www.braintrain.com
12
Continuous performance task
13
Nova university
14
Wechsler Intelligence Scale for Children

15

forward digit span
backward digit span
17
Letter-Number Sequencing
16
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روانی (DSM-V) 1طراحی شده است که به کنترل پاسا
و تفکیک  1نوع توجه متمرکز ،2توجاه ماداوم یاا پایادار3
(تمرکز یا نگاهداری توجاه) ،توجاه انتخاابی (گزینشای)،4
جابهجایی (انتقال) توجه( 1توجه جاایگزینشاده) و توجاه
تقسیمشده (توزیاعشاده) 6مبتنای بار مادل ساوحبر  7و
همکاااران در سااال ( 1187سااوحبر و همکاااران2111 ،؛
توالندر2111 ،8؛ راس1112 ،1؛ برگینستروم 11و همکاران،
 )2111در دو سااطح دیااداری و شاانیداری ماایپااردازد و
عملکاارد توجااه و انااواع آن را در سااطو اخااتالل شاادید،
اختالل متوس ،،اختالل خفیا  ،نرماال و بااالتر از نرماال
تعیین میکند .در این آزمون میموعاهای از اعاداد « »1و
« »2در قاحب مار های دیداری و شانیداری در ترکیاب
شبه-تصادفی ارائه میشوند .هنگاامی کاه آزماودنی عادد
« »1را به عنوان مار هد میبیند یا میشنود ،باید باا
موشواره یکبار کلیک راست کند و هنگامیکاه عادد «»2
را میبیند یا میشنود ،نباید کلیک کند .این آزمون توس،
شرکت برینترین 11ساخته شده اسات کاه ناوعی آزماون
عملکرد پیوسته )CPT( 12ماسو میگردد .اساتنفورد و
همکاران با همکااری دانشاگاه ناوا 13روایای و اعتباار ایان
آزمون را باال نشان دادهاند .آزمون آیوا حساسایت ( )%12و
قدرت پیشبینی درست ( )%81را برای تشاخیص اخاتالل
کم توجهی-بیش فعاحی دارد .به حاان اعتباار آزماون22 ،
مقیاس آیوا با یکدیگر رابطه مستقیم و مثبت ()%46-%88
در روش بازآزمون دارند (قائدی و همکاران.)1316 ،

به اهادا پاژوهش حاضار از ترفیات عادد مساتقیم 11و
ترفیت عدد معکوس( 16فراخناای رقام) و تاواحی حار -
عدد 17بارای سانیش حافظاه کااری اساتفاده مایشاود.
مامدی ،دالور ،فرخی و همکاران ( )1316در پژوهشی باا
نمونه  1222نفری با استفاده از ماتریس کیو نشاان دادناد
که برای اندازهگیری توانایی مادود حافظه کاری در نظریه
کتل-هاورن-کارول مایتاوان از فراخناای اعاداد و تاواحی
حر -عدد مقیاس هوش وکسلر  4بهره برد.

فصلنامۀ روانشناسی شناختی
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باارای ساانیش هااوش ساایال ماایتااوان از دو آزمااون
ماتریسهای پیشرونده ریون 1و آزمون هاوش نابساته باه
فرهنا  )CFIT( 2کتال بهاره بارد (دانکان 3و همکاااران،
2116؛ فاکودا 4و همکاران )2111 ،که با توجه باه نظریاه
پشتوانه این پژوهش و ح تأ یر فرهن  ،از آزمون هوش
نابسته به فرهن آر .بی .کتل استفاده شد .فرم  Aمقیاس
 2این آزمون برای سنیش هاوش سایال ،دارای  4خارده
مقیاس است  12ساال سریها 14 ،1سااال طبقهبنادی،6
 12ساال مااتریس 7و  8سااال شارای( ،مکاانشناسای)8
دارد .مدتزمان این آزمون به ترتیب خرده آزمونها ،4 ،3
 3و  4دقیقه در نظر گرفته میشود که میموعاً اجرای این
مقیاس  14دقیقه طول میکشد (کرمی1383 ،؛ به نقل از
هومن و همکاران .)1312 ،پایایی این آزمون از روشهاای
بازآزمایی ،گونههای همتاا ،تنصای و آحفاای کرونباا باه
ترتیب  1/84 ،1/77 ،1/71و  1/78و روایی این آزماون در
همبستگی با آزمون هاوش اوتایس ( )r=1/68و همچناین
همسااانی دروناای مطلااو گاازارش شااده اساات (جوکااار،
.)1378

روش
پژوهش از طریا اجارای مساتقیم و باه روش پیمایشای
انیام شده است .این روش زمانی اجرا میشود کاه ماقا
به تمامی یاا بیشاتر اعیاای گاروه در یاک مکاان خاا
دسترسی داشته باشاد .مهامتارین مزیاتهاای ایان روش
جمعآوری حداکثر اطالعات باا حاداقل هزیناه و زماان را
برای ماقا ممکان مایساازد (دالور .)1317 ،ابزارهاای
پژوهش بر روی تمامی اعیای گاروه در نوبات عصار اجارا
شد .بعد از هماهنگی با مدیر مدرساه و ورود باه کاالس،
آزمونگر هد از اجرای آزماون هاوش و ریاضای را بارای
آزمودنیها بیان کرد تا دانشآموزان از فواید آزمونها آگااه
شوند و تمایل بیشتری برای همکاری داشته باشند .این دو
آزمون به صورت گروهی و در یک روز صاورت مایگرفات.
روز بعد باا انتخاا یاک مکاان آرام مانناد آزمایشاگاه یاا
نمازخانه و اطمینان از عدم رفتوآمد ،آزمون رایانهای آیوا-
 2و خرده آزمونهای حافظه کااری هاوش وکسالر نساخه
چهارم به صورت فردی انیام میگرفت.

آزمون روند بیناحمللی مطاحعاات ریاضایات (تیماز )2111
برای سنیش دانش و استدالل ریاضی :انیمن بایناحمللای
ارزشیابی پیشرفت تاصیلی ( )2113در کتاابی باا عناوان
«چارچو سنیش تیماز  »2111بیاان کارد کاه آزماون
ریاضی مطاحعه تیمز  2111در پایه چهاارم ابتادایی دارای
دو بعد ماتوایی و شاناختی اسات .بُعاد شاناختی آزماون
ریاضی مطاحعه تیمز در سال  2111از سه حیطه دانساتن1
(دانش) ،به کاربستن 11و استدالل کاردن 11تشاکیل شاده
اساات کااه حیطااه دانااش (شااامل بازشناسی/تشااخیص،
بااازخوانی ،مااساابه ،بازیااابی یااا اسااتخراج ،اناادازهگیری و
طبقهبندی یا ترتیب دادن) آن میموعه حقای  ،مفااهیم و
رویههایی اسات کاه دانشآماوزان بایاد بدانناد؛ و حیطاه

برای رعایت مالحظات اخاالق پژوهشای ،رضاایت آگاهاناه
بهصورت شفاهی و با توجیه هد آزماون انیاام گرفات و
مارمانه بودن نمرات رعایت مایشاد بهطوریکاه نمارات
استخراجشده از آزمون توجه و حافظه کاری تنها در اختیار
خود دانشآموز و در موارد نادر و در صورت نیاز در اختیاار
معلم برای پیگیریهای باحینی موردنیاز قرار میگرفت.

Rvven’s Progrsssive aa rrssss
Culture Fair Intelligence Test
3
Duncan
4
Fukuda
5
series
6
classification
7
matrices
8
)conditions (topology
9
)Knowing (knowledge
10
applying
11
reasoning
1
2
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استدالل ریاضی (تالیل ،تعمایم یاا تخصایص ،تلفیا یاا
ترکیب ،تبیین و حل مسائل ناآشانا یاا غیرمعماول) آن از
حل مسائل معمول فراتر میرود و با موقعیتهاای جدیاد،
مفاهیم پیچیده و مسئلههای چندمرحلهای روبرو میشاود
(موحیس و همکاران .)2114 ،با توجاه باه ایانکاه آزماون
تیمز یک آزمون بیناحمللی و دارای اساتانداردهای جهاانی
است روایی آن مورد تأییاد اسات .پایاایی ایان آزماون در
مطاحعه پاایلوت ایان پژوهشهاا باه روش آحفاای کرونباا
 1/71برای دانش ریاضی و  1/81برای استدالل ریاضی باه
دست آمد.

فصلنامۀ روانشناسی شناختی
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پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی از جمله
میانگین و انارا معیار ارائه میشود.

یافتهها
در این قسمت ابتدا ضرایب همبستگی به همراه سطح
معنیداری و یافتههای حاصل از تالیل توصیفی دادههای

جدول  -2همبستگی ،میانگین و انحراف معیار نمرات در متغیرها

1

1

 .1توجه متمرکز

1

 .2توجه مداوم

**1/67

1

 .3توجه انتخابی

**1/81

**1/61

1

 .4جابهجایی توجه

**1/62

**1/84

**1/68

1

 .1توجه تقسیمشده

**1/77

**1/17

**1/72

**1/61

1

 .6حافظه کاری

*1/14

*1/14

*1/18

**1/21

*1/16

1

 .7هوش سیال

1/12

1/14

1/11

*1/13

1/14

**1/11

1

 .8دانش ریاضی

*1/14

*1/14

*1/14

*1/17

**1/18

**1/34

**1/46

1

 .1استدالل ریاضی

1/11

**1/11

*1/18

**1/21

1/11

**1/41

**1/13

**1/61

1

14/31

11/41

11/32

1/11

11/13

1/41

13/11

8/11

18/84

7/11

16/71

4/81

114/24

17/74

1/36

2/41

6/43

2/78

p<1/11

**

p<1/11

*

بودن مقدار آزمون دوربین واتسون از چهاار (Durbin- 4
<  )Watsonبررسی شد و میتاوان گفات باا توجاه باه
معیارهای م کور مفروضهها برقرار هساتند و ماانعی بارای
انیام تالیل مسیر نیست.

با توجه به جادول  2مایتاوان گفات کاه اناواع توجاه باا
متغیرهای حافظه کااری ،هاوش سایال ،داناش ریاضای و
استدالل ریاضی رابطه ضعی و در بعیی ماوارد معنایدار
دارند .متغیرهای حافظه کاری ،هوش سیال ،دانش ریاضای
و استدالل ریاضی نیز با همدیگر رابطه مثبات ،متوسا ،و
معنیداری در سطح ( )1/11دارند.

برای تعیین برازندگی مدل مفهومی با دادهها ،ترکیبی از
شاخصهای برازندگی برای ارزیابی مورد استفاده قرار
گرفت که در جدول گزارش شده است.

قبل از اجرای تالیل مسایر ابتادا بایاد مفروضاههاای آن
بررسی شود .نرماال باودن دادههاا باا اساتفاده از تقسایم
چوحگی و یا کشیدگی بار اناارا معیاار در باازه ()-2 ،2
احراز گردید (حبیبپورگتاابی و همکااران .)1314 ،عادم
وجود همخطای چندگاناه 1باا توجاه باه شااخص تامال
بزر تر از یکصدم Tolerance >1/11 ،و شااخص تاورم
واریااانس کوچااکتر از ده ( VIF<11میاارز 2و همکاااران،
 ،)1311نساابی بااودن متغیاار ،وجااود رابطااه خطاای بااین
متغیرهای پیشباین و متغیار وابساته ،3یاکساویه باودن
جهت مدل و استقالل خطاها با توجه به شاخص کوچکتر

با توجه به جدول  3برآیند شاخصهای برازش نسبی،
مطل و باقیمانده در مدل برونداد بر اساس مدل مفهومی
در حد مطلو نیست؛ ح ا مبتنی بر مبانی نظری و
پژوهشی اصالحاتی در مدل صورت پ یرفت.
همانطور که جدول  3نشان میدهد در مدل اصال شده
شکل  3میموع شاخصهای برازش در حد مطلوبی قرار
دارند.

1

Multicollinearity
Meyers
3
Residual plot in regression Scatterplots
2
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متغیرها

2

3

4

6

7

8

1

M

SD
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جدول  -3شاخصهای نیکویی برازش برای آزمون مدل

قبل از اصالح

1/111

13

6/18

1/11

1/13

1/14

1/11

1/14

بعد از اصالح

1/17

3

2/27

1/17

1/18

1/18

1/18

1/17

حد مطلوب

-

-

<2

<1/16

>1/11

>1/11

>1/11

>1/11

شکل  -3مدل برونداد اصالحشده روابط علی بین متغیرهای پژوهش

در جدول زیر ضرایب مسیر استاندارد مدل اصال شده و معنیداری آنها آمده است.
جدول  -4ضرایب مسیر استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و سطح معنیداری هر یک از آنها در مدل اصالحشده

نوع رابطه

β

سطح معنیداری

توجه تقسیمشده به حافظه کاری

مستقیم

1/17

1/114

توجه تقسیمشده به هوش سیال

غیرمستقیم

1/18

1/114

توجه تقسیمشده به دانش ریاضی

غیرمستقیم

1/11

1/113

توجه تقسیمشده به استدالل ریاضی

غیرمستقیم

1/17

1/111

حافظه کاری به هوش سیال

مستقیم

1/11

1/111

حافظه کاری به دانش ریاضی

مستقیم

1/11

1/131

غیرمستقیم

1/11

هوش سیال به دانش ریاضی

مستقیم

1/31

1/111

هوش سیال به استدالل ریاضی

مستقیم

1/21

1/111

غیرمستقیم

1/16

دانش ریاضی به استدالل ریاضی

مستقیم

1/43

1/111

حافظه کاری به استدالل ریاضی

مستقیم

1/18

1/113

غیرمستقیم

1/27

مسیر
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با توجه به جدول  4تمامی ضرایب مسیر مربوط باه مادل
نهااایی در سااطح  P<1/11معناایدار هسااتند .همچنااین
ضرایب مسیر غیرمستقیم (ا رهای واسطهای) با استفاده از
بوت استراپ 1در سطح  P<1/11معنیدار است.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر رابطه انواع توجه ،حافظه کااری ،داناش
ریاضای و هاوش ساایال و نقاش آن باار اساتدالل ریاضاای
بررسی گردید .یافتههای ایان پاژوهش باا نتاایج پاژوهش
عصاابروانشناس ای دسااکو 2و همکاااران ( )2111همسااو
اساات؛ ایاان پااژوهش نشااان ماایدهااد کااه بااه حاااان
عصابروانشناسای نیاز باین ساه متغیار حافظاه کاااری،
اسااتدالل ساایال و اسااتدالل ریاضاای رابطااه وجااود دارد.
همچنین پاژوهش عصابروانشناسای کاین 3و همکااران
( )2112ارتباط فیزیوحوتیکی توجه ،حافظه کاری و هاوش
سیال را در مغز نشان میدهد که نتایج پاژوهش حاضار را
تأیید میکند.
یکی از روابطی که در مدل استخراجشده مورد تأیید قرار
گرفت ،رابطه بین هوش سیال و استدالل ریاضی است.
کورمیر 4و همکاران ( )2117مبتنی بر نظریه کتل-هورن-
کرول معتقدند که استدالل سیال (هوش سیال) (،)Gf
در -دانش( 1هوش متبلور )Gc( )6و سرعت پردازش7
( )Gsقویترین ارتباط را با پیشرفت ریاضی در دوران
مدرسه دارند .پژوهشها نشان میدهد استدالل سیال
برای راهبردها و سازههای مهم حل مسئله در عملکرد
ریاضی کاربرد دارد (کومینز1111 ،8؛ فوچس 1و همکاران،
2116؛ حمی ر 11و همکاران1111 ،؛ و اسوانسو ن 11و
همکاران2114 ،؛ به نقل از تائو و همکاران.)2118 ،
استدالل (هوش) سیال در نظریه کتل-هورن-کرول دارای
1
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خرده ماحفههایی است که ازجمله آن میتوان به استقرا،
استنتاج ،استدالل کمی ،تفکر منطقی و سرعت استدالل
(نیوتن و همکاران )2111 ،اشاره نمود که در قاحب آزمون
زمان مادود هوش کتل با ماحفههای سریها ،طبقهبندی،
ماتریس و مکانشناسی (کرمی1383 ،؛ به نقل از هومن و
همکاران )1312 ،مورد آزمون قرار میگیرد .استدالل
سیال توانایی استدالل کردن از مفاهیم و حل مسئله
است؛ به خصو زمانی که فرد با یک تکلی جدید یا
موقعیت ناآشنا روبرو شود که استدالل ریاضی به طور
چشمگیری بر این توانایی شناختی متکی است (کافمن و
همکاران .)2111 ،در حقیقت قویترین رابطه بین هوش
سیال و یادگیری زمانی ر میدهد که فعاحیت دارای دو
عنصر تازگی و پیچیده بودن باشد (پریمی و همکاران،
 )2111که این عنصر تازگی در استدالل ریاضی با استفاده
از عملیات ریاضی و مفاهیم کمی برای حل مسئلههای
ریاضی در موقعیت جدید به کار میرود (گلبارت،12
 .)2117هوش سیال با تواناییهای استدالحی همچون
استنتاج و استقرا مرتب ،است و نقش مهمی در فهم و حل
مسئلههای جدید دارد (اکرمن 13و همکاران2112 ،؛ بلر،14
2116؛ باس 11و همکاران ،2111 ،گییری2117 ،؛ هیتز16
و همکاران2111 ،؛ کین و همکاران2111 ،؛ پریمی،
2112؛ و اسوانسون و همکاران2118 ،؛ به نقل از پریمی و
همکاران )2111 ،و به عنوان یک توانایی یادگیری
اطالعات جدید شناخته میشود که با موقعیت تازه
سازگاری مییابد؛ این شرای ،زمان ر میدهد که
یادگیرنده با یک موقعیت و تیربه جدید روبرو میگردد به
طوری که در نگاه اول اطالعات تازه و تیربه جدید تا
حدی نامنظم و پراکنده تصور میشود (پریمی و همکاران،
 .)2111در این موقعیت است که توانایی فعاحیت در یک
ساختار نظاممند و قابلکنترل با هد پیدا کردن قواعد در
اطالعات بهتاهر نامنسیم و پراکنده ،راهبرد مهمی در
خل بازنمایی پایدار و تشکیل دانش جدید ماسو
میشود (مکآردل 17و همکاران.)2111 ،
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اشترا خرده ماحفه طبقهبندی و سری هوش سیال با
خرده ماحفه طبقهبندی و ترتیب دادن در دانش ریاضی
نشان از ارتباط بنیادین بین این دو متغیر است و اشترا
خرده ماحفههای هوش سیال و استدالل ریاضی در
بسیاری موارد نشان از ارتباط خوبی بین این دو متغیر
است؛ بنابراین اگر دانشآموزی بتواند توانایی شناختی
سطح باالتر خود را تقویت نماید ،به نتییه بهتری در حل
مسئلههای پیچیده و دشوار دست مییابد که نیاز به
تیزیهوتالیل دارد .اگرچه انتظار میرفت ارتباط هوش
سیال با استدالل ریاضی بیش از دانش ریاضی باشد اما در
دادههای حاصل از این پژوهش چنین چیزی مشاهده
نشد.

در مدل اصالحی رابطه بین حافظه کاری و استدالل
ریاضی مورد تأیید قرار گرفت که با پژوهش کین و
همکاران ( )2112و شهابی ( )1311همسو است .شهابی
( )1311در پژوهش خود با مطاحعات عصبروانشناختی،
نظریهای و تالیل در سطح رفتاری نشان دادند حافظه
یک پیشنیاز مهم برای انیام تکاحی استدالحی است.

نتایج نشان داد که دانش ریاضی سهم معناداری در
پیشبینی استدالل ریاضی دارد .یافتههای این پژوهش با
یافتههای فراتالیل سیمونسمیر و همکاران (،)2118
سیدنی و همکاران ( .)2111بارودی 1و همکاران)2113( ،
و ریتل-جانسون و همکاران ( ،)1118ه  2و همکاران
( ،)2111ریتل-جانسون و همکاران )1111( ،همسو است.
دانشآموز ابتدا باید اطالعاتی را یادآوری یا بازشناسی کند
و از حافظه بلندمدت خود بازیابی و استخراج کند،
مااسبه کند ،اندازهگیری کند و نظم منطقی دهد ،ساس
برای حل مسئله غیرمعمول به تالیل ،تعمیم یا تخصیص،
تلفی یا ترکیب و تبیین نماید (موحیس و همکاران،
)2114؛ ح ا نمیتوان یک مسئله پیچیده و دارای سطح
باالیی از استدالل را انیام داد فارن از اینکه مفاهیم
بنیادین و اوحیه آن مسئله را دانست.

یکی دیگر از نتایج مطاحعه حاضر این بود که بین حافظه
کاری و هوش سیال رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد
و حافظه کاری میتواند هوش سیال را پیشبینی کند.
یافتههای این پژوهش با یافتههای دن ( ،)2111آنزوور
و همکاران ( ،)2114شهابی ( ،)1313مطاحعه فراتالیل
آیو 7و همکاران ( )2111و گثرکول 8و همکاران ()2118
همسو است .در حقیقت هر تالشی برای استدالل در
موقعیت جدید نیاز به نگهداری اهدا چندگانه احتماحی
در حافظه کاری دارد ،هنگامیکه همزمان دستکاری
اطالعات برای دستیابی به هد مطلو انیام میپ یرد
(آیو و همکاران .)2111 ،اعتقاد بر این است حافظه کاری
فیای کاری ذهنی فراهم میآورد که استدالل سیال به
منظور انیام فعاحیت به آن نیاز دارد مانند زمانی که نیاز
به مقایسه یا تیاد چیزی میپردازد (کافمن و همکاران،
.)2111

از دیگر نتایج پژوهش عدم رابطه معنیدار بین انواع توجه
و هوش سیال بود و از این حیم با پژوهش شویزر و
همکاران ( )2114ناهمسو بود که توجه مداوم میتواند
هوش را پیشبینی کند .همچنین با پژوهش دیاموند
( )2113ناهمسو بود چراکه در پژوهش آنها رابطه بین
توجه انتخابی و توجه متمرکز با هوش سیال مورد تأیید
است؛ اما پژوهشها نشان میدهند که ارتباط بین توجه
مداوم و هوش در بزرگساالن وجود دارد (برنز 3و همکاران،
2111؛ رن 4و همکاران2113 ،؛ به نقل از ووحک و

نتایج نشان داد که رابطه انواع توجه با حافظه کاری مثبت
و معنیدار اما ضعی است .در مدل اصاالحی تنهاا نقاش
پیشایندی توجه تقسیمشده بر حافظاه کااری تأییاد شاد.
رادفر و همکاران ( )1311نشاان دادناد تمریناات تقویات
توجه بر عملکرد حافظه کاری ماا ر اسات .اتکینساون 1و
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همکاران2116 ،؛ کرافورد )1111 ،1و شواهد اندکی وجود
دارد که در کودکان نیز وجود این رابطه صادق باشد
(تیلمن 6و همکاران2111 ،؛ به نقل از ووحک و همکاران،
 .)2116همچنین ووحک و همکاران ( )2116در پژوهشی
روی کودکان نشان داد که بین توجه مداوم و هوش سیال
رابطه معنیداری وجود ندارد؛ بنابراین از این نظر نتایج
پژوهش حاضر قابل تبیین است.
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پژوهش کین و همکاران ( )2112نشان داد حافظه کاری
برای تکاحی استدالحی نیز الزم است.
در میموع میتوان گفت که حل مسائل به اصطال دشوار
در ریاضی که نیازمند استدالل است نیاز به دانش اوحیه،
هوش سیال و حافظه کاری دارد به طوریکه دانشآموز
باید دانش کسبشده از ریاضی را از طری حافظه کاری
بازیابی کند ،پردازش اوحیه انیام پ یرد و در نهایت از
کارکردهای اجرایی سطح باالتر همچون هوش سیال بهره
برد .در این میان نقش توجه به عنوان یک کارکرد اجرایی
سطح پایینتر بر استدالل ریاضی غیرقابلانکار نیست؛
اگرچه رابطه مستقیمی با استدالل ریاضی برقرار نمیکند
اما با ا رگ اری بر حافظه کاری و فراهم نمودن اطالعات از
منابع مختل برای پردازش اوحیه میتواند نقش مهمی در
تقویت ریاضی ایفا کند؛ بنابراین متصدیان امر
آموزشوپرورش میتوانند با تقویت عوامل شناختی
همچون توجه ،حافظه کاری و هوش سیال و ارائه صایح
مفاهیم اوحیه موردنیاز در ریاضی دانشآموزان را در حل
مسائل دشوار و استدالحی یاری نمایند و درمانگران نیز با
استفاده از ترمیم این مکانیسم شناختی بنیادین به
دانشآموزان در حل مشکالت ریاضی کمک نمایند.

در پژوهش تائو و همکاران ( )2118نشان داده شد که
هوش سیال در مقایسه با سرعت پردازش و هوش متبلور
تأ یر بیشتری بر دانش کمّی در تمام سنین  1تا  11سال
داشته است و عامل عمومی هوش بیشتر از طری استدالل
سیال (به طور غیرمستقیم) بر دانش ریاضی ما ر بوده
است .این دانش با توجه به نظریه م کور مربوط به
ذخیرهسازی دانش ریاضی (نه استدالحی) اکتسابی است
که رابطه هوش سیال و دانش ریاضی را در مدل اصالحی
تبیین میکند .هوش سیال بر دقت در حل مسئلههای
کالمی ما ر است و یکی از پیشبینیکننده آن ماسو
میشود (اسوانسون و همکاران .)2118 ،اگرچه هوش
سیال و هوش متبلور سازههای متفاوتی ماسو میشوند
اما هوش سیال نقش مهمی در هوش متبلور دارد و از
اکتسا مهارتها و دانش که اساس هوش متبلور است
حمایت میکند (پریمی و همکاران.)2111 ،

یکی از مادودیتهای موجود در این پژوهش عدم صادور
میوز آموزشوپرورش برای دسترسی باه شاماره واحادین،
هماهنگی با آنها و آزمون گرفتن از دانشآموزان در خارج
از ساعت رسمی مدرسه بود که گاه انیام آزمونهای توجه
و حافظه کاری در ساعات رسمی مدرسه را با مشکل روبرو
میکرد.

بررسیهای نشان میدهد که کودکان دبستانی برای حل
مسائل ساده حسا به حافظه کاری خود متکی هستند
(حمر 1و دیگران1116 ،؛ اندرسن 2و همکاران1116 ،؛ به
نقل از اصفهانیان و همکاران .)1388 ،نتایج پژوهشها
نشان میدهد که منابع حافظه کاری برای گزینش
اطالعات از حافظه بلندمدت موردنیازند (باروح ت 3و
همکاران2114 ،؛ کوان1111 ،4؛ حوت 1و همکاران1111 ،؛
به نقل از اصفهانیان و همکاران .)1388 ،همچنین نتایج

پیشنهاد میشود پژوهش حاضار روی نموناه پساران پایاه
هشتم دبیرستان و دختاران پایاه چهاارم ابتادایی و پایاه
هشتم متوسطه نیز اجرا شود تا ا ار جنسایت و سان نیاز
بررسی گردد.
ساالهای آزمون تیمز در سه حیطه شاناختی داناش ،باه
کاربسااتن و اسااتدالل اساات کااه در ایاان پااژوهش تنهااا
ساالهای دو حیطه دانستن و استدالل به کاار رفات؛ حا ا
پیشنهاد میشود طراحی فرم کوتاه سااالت حیطه به کاار
بستن آزمون ریاضی تیمز  2111انیاام شاود تاا در کناار
آزمون دانش و استدالل ریاضی بتوان برآورد مطلاو تاری
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همکاران ( )2118نیز در پژوهش خاود نشاان دادناد کاه
توجه در فعاحیات حافظاه دیاداری ماا ر اسات .ذخیاره و
پااردازش اطالعااات در حافظااه کاااری مسااتلزم توجااه
تقسیمشده است تا مدیریت منابع اطالعاتی را انیاام دهاد
(نیوتن و همکاران .)2111 ،بوستان زر و همکاران ()1316
تمرین و تقویت متمرکز کردن توجه کود به یک مار
و همچنین تمرین و تقویت توجه کود به چناد ماار
بهطور همزمان (توجه تقسیمشاده) ،باعام ارتقااو تواناایی
ذخیرهسازی همزمان (نگهداری اطالعاات در حاحات فعاال
برای یادآوری بعدی) و پردازش شناختی در حافظه کااری
بشود.

فصلنامۀ روانشناسی شناختی

1  شمارۀ،8  دورۀ،99 بهار

از عملکاارد ریاضاای مبتناای باار یااک آزمااون بیناحمللاای
.استاندارد ارائه نمود

تشکر و قدردانی
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 بدینوسایله از.این مقاحه برگرفته از رساحه دکتاری اسات
استاد راهنما و اساتید مشاور و تمامی افرادی کاه ماا را در
.انیام این پژوهش یاری نمودند تشکر و قدردانی میگاردد
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