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  چکیده
هاي اجرایی بازداري پاسخ و هدف این پژوهش بررسی رابطه کارکرد :مقدمه

روش : روش. آموزان ابتدایی استحافظه کاري با سطح رشد تئوري ذهن دانش
در این تحقیق شامل کلیه دانش  جامعه آماري. پژوهش حاضر همبستگی است

در مدارس  95- 96که در سال تحصیلی  آموزان عادي دبستانی شهر مشهد است
که . نفر بود 180نمونه پژوهش شامل . شهرستان مشهد مشغول به تحصیل بودند

به شیوه همتاسازي بر اساس سن، جنسیت و پایه تحصیلی به صورت تصادفی 
ها بزارهاي گردآوري داده .انتخاب شدند اي از مدارس عادي شهر مشهدخوشه

سؤالی نظریه ذهن موریس و همکاران،  38در این پژوهش عبارت بودند از فرم 
ها با روش همبستگی براي فرضیات داده. آزمون استروپ و حافظه کاري وکسلر

تجزیه و تحلیل قرار  پژوهشی و رگرسیون خطی براي سؤال پژوهش مورد
هاي نظریه ذهن از طریق متغیرهاي بینی توانشن پیشگرفتند براي بررسی توا

مستقل پژوهش و تبیین واریانس تئوري ذهن از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده 
داري بین هاي پژوهش نشان داد که روابط مثبت و معنییافته :هایافته. شد

 کارکردهاي اجرایی بازداري پاسخ و حافظه کاري با سطح رشد نظریه ذهن وجود
بینی سطح رشد تئوري ي پاسخ و حافظه کاري توانایی پیشهمچنین بازدار. دارد

نتایج نشان داد که از میان کارکردهاي اجرایی، متغیر حافظه کاري . ذهن را دارند
 طور کلیبه :گیرينتیجه. هاي نظریه ذهن داردسهم بیشتري در پیش بینی توانش

اي به خصوص حافظه کاري و بازداري پاسخ نقش تعیین کننده هاي اجراییکنش
هاي نظري ذهن هاي ذهنی انسان من جمله توانشبینی و تحول توانمنديدر پیش

. شودها منجر به درك شناخت بیشتر اجتماعی در انسان میبهبود این کنش. دارند
توجه به ظرفیت و کارآیی حافظه کاري یادگیرندگان بر کارآمدي فرآیند  بنابراین

ها ایجاد، گسترش یا آموزش و طراحی مواد آموزشی که هدف نهایی همه آن
  . گذاردتسهیل عملکردهاي شناختی است، اثرات مثبت می

  

  .، تئوري ذهنکاريبازداري پاسخ، حافظه  :واژگان کلیدي

  

Abstract   
 

Introduction: The purpose of the present study was to study 
the association between the response inhibition executive 
functions of response inhibition and working memory and the 
development of the mind theory in primary school children. 
Methods: This research method was correlational. The 
population in this study consisted of all elementary school 
students in Mashhad in the academic year 1396-95. The 
sample consisted of 180 students randomly selected and 
matched by age, gender, and grade. Data collection tools in 
this study consisted of 38 questions form the Theory of Mind, 
Morris et al. ( ), Stroop Test and the Wechsler Memory Scale 
Active. The data collected were analyzed using correlation 
and linear regression analysis to test the research questions.
Results: The results showed a positive and significant 
relationship between the executive functions of response 
inhibition, working memory and the development of theory of 
mind. Also a correlation was found between response 
inhibition and working memory's ability to predict the level 
of theory of mind. Furthermore, the results showed a positive 
relationship between theory of mind and response inhibition 
and working memory span. Conclusion: In general, executive 
functions, particularly working memory and response 
inhibition play decisive roles in anticipating and development 
of human mental abilities, including the ability of the 
conceptual mind. In addition, improving these actions led to 
greater recognition of social human understanding. Therefore, 
paying attention to learners’ working memory capacity and 
the effectiveness of learning and teaching materials designed 
to create the ultimate objective of all of them, or facilitate the 
development of cognitive functions, display significant 
effects. 
Keywords: response inhibition, working memory, theory of 
mind. 
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  مقدمه
بیش از بیش  1اخیر، شناخت اجتماعیهاي در دهه

هاي مختلف از مورد توجه پژوهشگران حوزه
شناسان تحولی، بین فرهنگی، تجربی و جمله روان

این امر  ). 2015 ،2براند( اجتماعی قرار گرفته است
بدین معنی است که مردم در مورد افکار، 

ها و رفتارهاي خود و دیگران احساسات، انگیزه
شناخت ). 2016 ،3بوتلمن( کنندچگونه فکر می

هایی از فرآیندهاي اجتماعی شامل مجموعه
شناختی است که براي فهم دیگران و تعامل با 

ترین مهم). 2012 ،4هوارد( افراد ضروري است
تحول در شناخت اجتماعی، توسعه نظریه ذهن در 

رسد مبناي شناخت کودکان است که به نظر می
 ،5بوك و همکاران( باشدها اجتماعی و فهم انسان

از این رو اسناد افکار و احساسات به ). 2014
شود دیگران، قابلیتی است که نظریه ذهن نامیده می

سال اول زندگی  5و این توسعه و تحول در طی (
و به صورت ) 2016 بوتلمن،( افتداتفاق می

بازنمایی پیوسته وضعیت ذهنی خود و دیگران 
آن قابلیت شناختی، شود و منظور از مطرح می

 جهت بازنمایی حاالت ذهنی خود و دیگران است
  ). 2010 ،6بست و میلر(

داشتن نظریه ذهن ما را قادر به شناخت 
بینی و تبیین هیجانات، درك باورها و امیال و پیش

درك ). 2013 ،7بوترفیل( سازدرفتارهاي دیگران می
هاي اجتماعی و فرآیندهاي نظریه ذهن بر مهارت

                                                             
1. Social Cognition 
2. Brandt 
3. Buttelman 
4. Howard 
5. Bock 
6. Best &Miller 
7. Butterfill 

و به  )2014 ،8روفمن( اخالقی و شناختی تأثیر دارد
نوبه خود صالحیت و توانمند بودن نظریه ذهن 
ممکن است براي موفقیت در حیطه یادگیري و 

هاي اجتماعی آموزشگاهی مهم باشد، زیرا مهارت
و درك باورهاي ذهنی کودکان با پیشرفت 

دالی ). 2012 ،9پرنر( در ارتباط است هاتحصیلی آن
  کنند تنها زمانی اظهار می) 2014(10و همکاران

توان شخص را داراي نظریه ذهن دانست که می
در این راستا باور کاذب . بتواند باورها را بفهمد

اي مورد استفاده قرار مطرح است و به طور گسترده
گرفته است، چرا که باور کاذب قادر است بین 

ذهنی شخص از ) بازنمایی( واقعیت و تجسم
 ،11فرگوسن و آیستن( واقعیت، تمایز ایجاد کند

ف، اثرات نظریه ذهن هاي مختلدر پژوهش). 2010
له، ئهاي حل مسمهارت و بر خودتنظیمی

فرآیندهاي کنترل اجرایی، خودپنداره، کفایت 
فردي، هیجانات، تفسیر بین هاياجتماعی و مهارت

رفتارهاي جامعه پسند، و درك تصاویر مبهم، 
الکنر، ( همدلی و همدردي مشخص شده است

استدالل نظریه ذهن به ). 2010 ،12باومن و صباغ
اي از سازو کار فطري مغزي انجام وسیله مجموعه

این سازو کارها، پس از طی دوره نمو . شودمی
محیط این سازو کارها را . شوندیافتگی، فعال می

ثیر اندکی أز این، محیط تکند، اما به غیر افعال می
 ).2013 ،13لیزکوسکی( بر تحول نظریه ذهن دارد

هاي تحول نظریه ذهن که از همچنین برخی تبیین
                                                             

8. Ruffman 
9. Perner 
10. Daly at el 
11. Ferguson & Austin 
12. Lackner, Bowman&Sabbagh 
13. Liskowski 
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جویند تأکید زیادي بر عملکرد اجرایی بهره می
) 2014( بوك). 2015 ،1هوچز( لوب فرونتال دارند

کنند که کارکردهاي لوب فرونتال اظهار می) 2014(
شود مهم و اساسی تلقی میبراي نظریه ذهن بسیار 

که در این میان، به ویژه لوب فرونتال راست، شاید 
به دلیل نقش اصلی آن در شبکه عصبی شناخت 

هایی که در مورد اجتماعی، از جمله استنباط
ها انجام احساسات دیگران و همدلی احساسات آن

  .  تر استشود، مهممی
نظریه ذهن را هاي اندکی در ایران پژوهش
ها نیز از حد کارهاي اند و این پژوهشبررسی کرده

در آسیب شناختی روانی، . اندتوصیفی فراتر نرفته
هاي رفتاري کودکان داراي اختالل بررسی نشانه

اوتیسم، اولین زمینه عالقه به بررسی نظریه ذهن 
وانگ، دوینس، وونگ و ). 2015 ،2هوچز( است

خود بر روي رشد نظریه در پژوهش ) 2016(3هاکس
نظریه ذهن کودکان و ادراکشان از مفهوم یادگیري، 
خاطرنشان کردند که تغییر در درك یادگیري در 
 کودکان، در ارتباط با پدیدار شدن نظریه ذهن در

تحول . استکودکان دبستانی و پیش دبستانی 
 وريهاي نظریه ذهن به سطح خاصی از کنشمهارت

توسعه ). 2015 کارلسون،( داردنیاز اجرایی 
هاي اجرایی ساختارهاي شناختی از قبیل زبان و کنش

مغز و همچنین فاکتورهاي اجتماعی از قبیل بافت 
خانواده، فرهنگ و به خصوص  تعامالت اجتماعی و 

متقابل همساالن همگی فرایند کسب  هايکنش
تئوري ذهن را براي شناخت حاالت ذهنی خود و 

  ).2013 وترفیلب(کنند دیگران پشتیبانی می
                                                             

1. Hughes  
2. Hughes  
3. Wang, Devine, Wong & Hughes 

هاي اجرایی ساختارهاي مهمی هستند که در کارکرد
کنند و کنترل و هدایت رفتار، نقش اساسی ایفا می

براي انطباق و عملکرد موفق در زندگی واقعی 
    ها به افراد اجازهآن). 2014 بوك،( اهمیت دارند

دهند تا تکالیف را آغاز و تکمیل کنند و در می
 دیوین،( ها، استقامت به خرج دهندمواجهه با چالش

بینی بودن شرایط پیشبا توجه به غیر قابل ). 2014
محیطی، کارکردهاي اجرایی، ساختارهاي با اهمیتی 

هاي کنند موقعیتها کمک میکه به انسان هستند
ها و غیر منتظره را تشخیص داده و به سرعت نقشه

 ،4ماري و همکاران( هایی را طراحی کنندبرنامه
هاي توجه، کارکردهاي اجرایی با حوزه ).2016

استدالل، شناخت و حل مسئله همپوشانی دارد و 
، نگهداري 5وضعیتهاي تغییر شامل فعالیت

، بازداري، انسجام فضا و 7کنترل	ـ ، تداخل6مجموعه
    زمان، برنامه ریزي، حافظه کاري، تنظیم و 

مطالعات رشدي  ).2015 بایز،( باشدگیري میتصمیم
با استفاده از تکالیف عصب روانشناختی استاندارد، 

هاي اجرایی دوره رشد اند که کارکردداده نشان
طوالنی مدتی دارد که از اوایل کودکی آغاز شده و 

). 2014، 8میراندا(یابد تا نوجوانی تداوم می
هاي پیش از کارکردهاي اجرایی در خالل سال

    سن کودك تحول  دبستان رشد و با افزایش
کنند تا یابند و به تدریج به فرد کمک میمی

تر، انعطاف پذیرتر و خودنظم رفتارهاي پیچیده
). 2014 مایر و همکاران،(تري را نشان دهند دهنده

                                                             
4. Mari at el 
5.  Set shifting  
6.  Set maintenance   
7.  Interference – control   
8. Miranda 
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تر میت بنیادياین بین سه کارکرد اجرایی از اه در
و  کاريبازداري پاسخ، حافظه « برخوردار است

    این، عالوه بر. »انعطاف پذیري ذهنی یا تغییر
شود به عنوان یک فاکتور می ریزي فرضبرنامه

لذا . ضروري براي اتمام کار و یا تکمیل یک هدف
ریزي یک مهارت جامع و توان گفت که برنامهمی

  ).2013 ،1توگلیا(فراگیر است 
بسیاري از نظریه پردازان معتقدند که 

اجرایی نقش مهمی در تحول نظریه ذهن کارکردهاي 
هاي نتایج پژوهش ).2015 کارلسون،( کنندایفا می

نشان داد که کارکردهایی مانند ) 2009( هیلی و برد
توانایی هوشی و زبانی بر توانایی نظریه ذهن تأثیر 

 و سباق) 2015( هاي کارلسونیافته  .گذار هستند
تواند می وري اجراییدهد که کنشمی نشان) 2006(

با استفاده از این . بینی کندنظریه ذهن بعدي را پیش
وري اجرایی هاي کنششود که توانایینتایج گفته می

 هوچز،( از نظر زمانی جلوتر از نظریه ذهن هستند
 رانگ و هووگ وانگ، دوین، نتایج پژوهشی). 2011

دهد که کارکردهاي اجرایی ارتباط نشان می) 2016(
توانایی باورهاي غلط در طی  نزدیکی با کسب

همچنین بسیاري از . مراحل اولیه کودکی دارد
تواند براي می    کنند که نظریه ذهنمحققان تأکید می

 ،2ونگ(گسترش دادن کارکردهاي اجرایی مهم باشد 
 ؛ دیوین،2014 بوك،(مطالعات رشدي ). 2014
کند که رشد می بیان) 2000 لویس، ؛2014

اجرایی براي توانایی فهم باورهاي غلط کارکردهاي 
از طرفی نتایج . ایم، مهم استفهمیده یا توانایی آنچه

که  دهدنشان می) 2014( تحقیقاتی دیوین و هوچز
دبستانی پیش کارکردهاي اجرایی فقط در طول دوران
                                                             

1. Toglia 
2. Wong 

. ذهن هستند هاي تئوريتوانش تسهیل کننده عملکرد
دهد که در مینشان ) 2007( 3مطالعات طولی بالیر

سال بهبود قابل توجهی در  5تا  3محدوده سنی 
هاي اجرایی هاي نظریه ذهن و کنشتوسعه توانش

اما بر سر ماهیت این ارتباط . پذیردمی صورت
قاً داشتن بینش نطم. اختالف نظر شدید وجود دارد

هاي ذهنی خود براي سطح خاصی از بر حالت
ممکن است خویشتن داري الزم است؛ بنابراین 

هاي اجرایی وريکنش هاي تئوري ذهن برايتوانش
به عبارت دیگر ممکن . یا ارتقاي آن ضروري باشد

هاي است براي دور کردن توجه از واقعیت به حالت
وري قابل رؤیت و فرضی نیاز به کنشذهنی غیر

هاي رسد، رشد توانشلذا به نظر می. اجرایی باشد
چهارچوبی براي تئوري ذهن و کارکرد اجرایی 

 آوردهاي مربوط به مدرسه فراهم می یادگیري
به عنوان مثال، توسعه کارکرد ). 2015 کارلسون،(

اجرایی بازداري پاسخ با توانمندي شناخت اجتماعی 
 و درك باورهاي دیگران در مدرسه همبسته است

ها بنابراین ترویج این صالحیت). 2016 بوتلمن،(
کودکان در مقطع ابتدایی کمک تواند به موفقیت  می
  ). 2014 بوك،( کند

هاي اجرایی کارکرد توجهی ارتباط بین جنبه
هاي و توانش کاريبازداري پاسخ، حافظه مانند 

 نظریه ذهن در پیشینه تحقیقات استقرار یافته است
 .)2015 کارلسون، ؛2015 بوك، ؛2015 بارکلی،(

   دهد کهنشان می) 2015( هاي کارلسونیافته
هاي تواند توانشهاي کارکردهاي اجرایی میمؤلفه

حافظه کاري به عنوان  .بینی کندنظریه ذهن را پیش
هاي کارکردهاي اجرایی، عالوه بر تأثیر  یکی از مؤلفه

                                                             
3. Blair 

128  



  

  1396، پاییز و زمستان )12پیاپی( دوم م، شمارهششدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی، سال 

  

 

 اي که بر عملکردهاي شناختی فرد داردمالحظه قابل
هاي نظریه بینی کننده توانشپیش ؛)2014 ،1برونونی(

نقش  کاريحافظه  ).2015 کارلسون،(ذهن نیز است 
فوق العاده مهمی در توسعه رشد کودکی و کسب 

 هاي جدید در کودك در حال رشد ایفامهارت

هاي فردي در تفاوت). 2013 ،2دیاموند( کندمی
تأثیرات بسزایی در  کاريهاي حافظه مؤلفه

هاي شناختی اکتساب و اجراي طیفی از مهارت
پیچیده دارند و زندگی روزمره فرد تحت تأثیر 

پژوهش . )2011 آندرسون،( دهندقرار می
) 2014( ؛ دوین)2014( ؛ بوك)2015( کارلسون

ضعیف  کارينشان داد کودکانی که داراي حافظه 
و  اقدامات کارکردهاي اجراییهستند 

تر از سطح مورد انتظار هاي ذهنی را پایین بازنمایی
بلکه این  ها رااما نه تمام آن دهند،انجام می

کودکان به طور قابل توجهی در مورد اقدامات 
نظر . کنندبرنامه ریزي و توجه ضعیف عمل می

این است کودکان به این ) 2014( بوك و همکاران
هاي تئوري ذهن ضعیف عمل علت در آزمون

توانند همه اطالعات مقدماتی را به کنند که نمی می
ها کودك  از نظر آن. کنندطور همزمان تجسم 

کافی ندارد تا مفاهیم باور را  کاريظرفیت حافظه 
نتایج پژوهشی نشان داد عملکرد کودکان . به کار گیرد

داري با عملکرد هاي تئوري ذهن ارتباط معنیدر آزمون
با استفاده . وکسلر دارد کارين در آزمون حافظه آنا

از تحلیل رگرسیون، مشخص شد عملکرد حافظه 
تواند مقدار قابل توجهی از واریانس می کاري

                                                             
1.Brunoni 
2. Diamond 

کارلسون، ( هاي تئوري ذهن را تبیین نمایدآزمون
  ).  2014 موزس

موفق در بسیاري از  از طرفی دیگر، عملکرد
روي ما وجود دارد، به هایی که در دنیاي پیشحیطه

طور حتم وابسته به توانایی فرد در انتخاب کردن و 
فعالیت ارائه شده و نادیده گرفتن دیگر انجام دادن 

هاست، که این عمل اصطالحاً بازداري پاسخ  محرك
بازداري پاسخ از  ).2013 میراندا،( شودنامیده می

هاي مهم انسان است که براي کنترل رفتار ویژگی
بازداري به  ).2012 براور،( ر حیاتی استبسیا

   توانایی سرکوب و خاموش کردن آگاهانه 
   ه هاي خودکار و غالب به منظور ارائپاسخ
 بوك،( تر و هدفمند اشاره داردهاي مناسبپاسخ
ها یا ویژگی بازداري پاسخ، در منع پاسخ ).2015

هاي بازدارنده هاي مزاحم یا پاسخکنترل محرك
بازداري، همچنین در ). 2012 بومیا،(است 

 استبردارنده کنترل هیجانی و کنترل حرکتی 
) 2012( 3طبق نظر براور ).2010 بست و میلر،(

و به  بازداري پاسخ یک توانمندي شناختی است
بازداري (عنوان توانایی مقاومت در برابر پاسخ غالب 

العاده، آزادي پذیري فوق، به ما انعطاف)پاسخ
نقص در کنترل . بخشدو کنترل اعمال می انتخاب

و  بازداري، موجب عملکرد نادرست در تکالیف
رشد . گرددمی هاي نادرستافزایش احتمالی پاسخ

هاي پیش از مدرسه، قابل بازداري در خالل سال
توجه و برجسته است، با این حال، رشد و بهبود 

 8تا  5هاي معناداري نیز بعداً، بویژه بین سال
مطالعات متعدد، رشد مداوم . افتدی اتفاق میسالگ

) بازداري را در دوره کودکی میانی در، الف
                                                             

3.  Brawer 
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، 1تکالیف بازداري حرکتی، مثل بازي دستی لوریا
مثل تکلیف  2تکالیف بازداري حرکتی چشمی) ب

که نیازمند نگاه کردن به جهت (آنتی ساکادا 
تکالیف بازداري ) و ج) مخالف یک پیکان دارد

رشد . اندنرو، نشان داده /ساده مثل تکلیف برو
اندکی هم در خالل نوجوانی و بزرگسالی ظاهر 

  ).2010 بست و میلر،(شود می
پیشنهاد دادند که ) 2004(کارلسون و موزس

ریه ذهن الزم است که در ابتدا براي تحول نظ
وري اجرایی بازداري پاسخ تحول پیدا کنش

هاي آنان نشان داد که در کل، یافته. کرده باشد
هاي نظریه ذهن و مجموعه مجموعه آزمون

هاي کنترل بازداري پاسخ همبستگی باالیی آزمون
و وقتی سن و جنس و توانایی کالمی از . دارند

همبستگی معنادار  همبستگی جدا شد، همچنان
این عقیده را ) 2015( کارلسون و موزس. بود
پذیرند که فرد باید بتواند خود را از محرك  می

هاي فعلی این تجسم فعلی دور نگه دارد و به
رسد درجاتی بنابراین به نظر می. محرك فکر کند

از توانایی بازداري پاسخ الزم است تا مفاهیم 
مفهوم انتزاعی و هر ( هاي ذهنیمربوط به حالت

بر خالف پژوهش کارلسون  .شکل بگیرند) دیگر
ارتباط مجموعه ) 2014( ؛ هوچز)2004( و موزس

هاي هاي بازداري پاسخ و مجموعه آزمونآزمون
 11سال و  3باور کاذب را در کودکان با میانگین 

ماه  13ماه آزمایش کرد و سپس همان کودکان را 
ر داد، نتایج نشان داد بعد مجدداً مورد آزمایش قرا

وري هاي کنشآزمون هاي نظریه ذهن با آزمون
حتی هنگامی که . اجرایی همبستگی قوي ندارند

                                                             
1.  Luria's hand game  
2. Oculomoto 

سن و توانایی کالمی به صورت آماري مورد 
وري اجرایی کنش بر عکس،. کنترل قرار گرفتند

با  .بینی کنداولیه توانست نظریه ذهن بعدي را پش
هاي که توانایی شوده میاستفاده از این نتایج گفت

وري اجرایی از نظر زمانی جلوتر از کنش
نظریه ذهن هستند، زیرا در این تحقیق 

وري اجرایی اولیه مشخص شد که کنش
. بینی کندنظریه ذهن بعدي را پیش توانست

دهد نشان می ؛)2014( نتایج تحقیقاتی دیوین
اجرایی وري هاي کنشدو تا از آزمونکه تنها 

مستقل معناداري با عملکرد نظریه  همبستگی
ذهن دارد و آن آزمون بازداري پاسخ و حافظه 

) 2008( کارلسون و موزس. است کاري
معتقدند که نیازهاي اجرایی آزمون بستی 
فروش بیشتر از نیاز این آزمون به نظریه ذهن 

اي را دنبال کودك باید داستان پیچیده: است
که براي دو نفر افتاده است،  کند و اتفاقاتی را

این نیازهاي اجرایی ممکن . با هم مطابقت دهد
وري است علت همبستگی آن با مجموعه کنش

 3دي ویلیرز و همکاران. اجرایی اولیه باشد
اند که داشتن واقعیت استدالل کرده) 2013(

تر از دانش واقعیت ذهنی است و فیزیکی مهم
ن است که هاي تئوري ذهن مستلزم آآزمون

شان را فیزیکی کودکان پاسخ بر اساس دانش
شان سرکوب یا بازداري به نفع دانش ذهنی

  . کنند
 هايشواهد فوق همگی از این ایده که کارکرد

هاي نظریه ذهن اجرایی در عملکرد توانش
کنند ولی نقش دارند مؤثري دارند حمایت می

                                                             
3. de Villiers 
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از آنجایی که الگوهاي نتایج با یکدیگر متناقض 
عملکرد تئوري ذهن به طور مداوم توسط  ند؛هست

بینی هاي کارکرد اجرایی پیشیک یا همه مؤلفه
شود؛ لذا در این پژوهش سعی شد تا بر نمی

هاي صورت گرفته در این تعارضات نتایج پژوهش
تکیه شده و به آشکارسازي نکات مبهم پرداخته 

ترین مسئله در پژوهش حاضر از این رو مهم .شود
این بوده است که کدام مؤلفه یا کارکرد توجهی 

 بینی کننده پیش کاريبازداري پاسخ و حافظه 
با . استهاي تئوري ذهن توانشتري براي قوي

   توان به شناسایی هایی میاتخاذ چنین پژوهش
هاي کارکرد توجهی اجرایی و آگاهی از مؤلفه

هاي فردي در عملکرد تئوري ذهن تفاوت
شود یک افزایش چنین استدالل می. پرداخت

به بهبود معنادار  کاريکوچک درکارآمدي حافظه 
هاي کاذب و کارایی کودکان در افزایش فهم باور
بدین معنا که . شناخت اجتماعی منجر خواهد شد

هاي هاي اجرایی کارکردتربیت و آموزش جنبه
عنوان یکی از ابزارهاي بهبود  تواند بهاجرایی می

هاي مرتبط با یادگیري شناخت اجتماعی در حیطه
 کارلسون،( مدرسه، براي کودکان کاربرد داشته باشد

بر این اساس نظر به کارکردهاي اساسی ). 2015
کارکردهاي اجرایی در شناخت اجتماعی و رفتار، 
انجام هر پژوهشی که به شناخت رابطه کارکردهاي 

هاي نظریه ذهن کمک عملکرد توانش اجرایی و
بنابراین در این . کند واجد اهمیت و ضرورت است

پژوهش سعی شده است رابطه کارکردهاي اجرایی 
با عملکرد  کاريبازداري پسخ و بروزرسانی حافظه 

سال بررسی گردد  12تا  7تئوري ذهن در کودکان 
 و به این سؤال پاسخ داده شود که کدامیک از

و بازداري  کاريکارکرد اجرایی حافظه هاي مؤلفه
بینی عملکرد تئوري پاسخ توان بیشتري در پیش

  ذهن دارد؟
  

  روش
. همبستگی استـ پژوهش حاضر از نوع توصیفی

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه 
) سال 7- 11( آموزان پسر در مقاطع پنج گانه دانش

مدارس دولتی ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 
آموزان انتخاب بود و نمونه از بین این دانش 96ـ 95
آموز پسر بوده دانش 180گروه نمونه شامل  .شد

اي اي چند مرحلهگیري خوشهکه به روش نمونه
. از میان مدارس ابتدایی انتخاب گردیده است

گیري به این صورت بوده که یک روش نمونه
. منطقه آموزشی به صورت تصادفی انتخاب شد

مدرسه ابتدایی  2نطقه برگزیده شده سپس در م
سپس . پسرانه به صورت تصادفی انتخاب گردید

در هر یک از مدارس انتخاب شده براي تمامی 
گانه یک کالس به صورت تصادفی مقاطع شش

در هر یک از  در نهایتانتخاب گردید و 
از ( هاي انتخاب شده به صورت تصادفی کالس

آموز به دانش 180 )طریق لیست حضور و غیاب
  . عنوان گروه نمونه انتخاب شدند

که در این پژوهش به کار  گیريابزارهاي اندازه
  :رفته اند عبارت است از

گیري بازداري به منظور اندازه :آزمون استروپ
اي استروپ پاسخ در این پژوهش از آزمون رایانه

استروپ اولین ) واژه	ـ رنگ( آزمون. استفاده شد
به  توسط رایدلی استروپ 1935در سال  بار
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پذیري گیري توجه انتخابی و انعطافمنظور اندازه
آزمون استروپ یکی از . ذهنی ساخته شد

گیري هایی که به منظور اندازهترین آزمون مهم
بازداري پاسخ مورد استفاده پژوهشگران واقع شده 

 کلمه رنگی همخوان 48در این آزمون . است
معناي کلمه همخوان است؛ رنگ رنگ کلمه با (

کلمه رنگی  48و ) قرمز، زرد، سبز و آبی
رنگ کلمه با معناي کلمه یکسان (ناهمخوان 

که با رنگ قرمز  =آبی  نیست؛ به عنوان مثال کلمه
 800، با فاصله ارائه محرك )شودنشان داده می

تکلیف آزمودنی این است . شودمیلی ثانیه ارائه می
به منظور . یح را انتخاب کندکه تنها، رنگ صح

دهی و تفسیر نتایج حاصل از این آزمون، نمره
نمرات زیر به صورت مجزا براي گروه کلمات 

تعداد : شوندهمخوان و ناهمخوان محاسبه می
 ؛خطا، تعداد صحیح، زمان واکنش و نمره تداخل

نمره تداخل از طریق محاسبه نمره تفاوت بین 
زمان واکنش ـ 	زمان واکنش کلمات ناهمخوان

زمان واکنش  =نمره تداخل( کلمات همخوان
) زمان واکنش کلمات همخوانـ  کلمات ناهمخوان

هاي انجام شده پیرامون پژوهش. شودمحاسبه می
این آزمون نشانگر اعتبار و روایی مناسب آن در 

. استسنجش بازداري در بزرگساالن و کودکان 
اعتبار این آزمون از طریق بازآزمایی در دامنه 

  ). گزارش شده است 91/0تا  80/0
 فرم اصلی این آزمون را استرمن :آزمون نظریه ذهن

این آزمون بر اساس . طراحی کرده است) 1994(
دیدي تحولی و چندبعدي از نظریه ذهن، طراحی شده 

بیشتر هاي قدیمی گستره سنی است و نسبت به آزمون
تر نظریه ذهن را ارزیابی تر و پیشرفتهو سطح پیچیده

: این آزمون سه خرده مقیاس به ترتیب زیر دارد. کندمی
خرده آزمون اول شامل نظریه ذهن مقدماتی، نظریه 
ذهن سطح اول یا بازشناسی عواطف و وانمود، مشتمل 

اظهار اولیه یک « خرده مقیاس دوم. است پرسش 20بر 
م باور یعنی نظریه ذهن سطح دو» واقعینظریه ذهن 

 پرسش 13مشتمل بر  غلط اولیه و درك باور غلط و
جنبه پیشرفته نظریه ذهن : خرده آزمون سوم .است

یعنی نظریه ذهن سطح سوم یا درك باور غلط ثانویه 
این آزمون . سوال است 5یا درك شوخی مشتمل بر 

شود و شامل سؤاالت به صورت انفرادي اجرا می
هایی است که آزماینده تانداردي از تصاویر و داستاناس

نمره . کندها به آزمودنی مطرح میبعد از عرضه آن
 در کل .است 0و پاسخ غلط  1پاسخ صحیح آزمودنی

براي . کندرا دریافت می 38تا 0هاي بین آزمودنی نمره
بررسی روایی همزمان از طریق همبستگی آزمون با 

ضرایب . برآورده شده است 89/0تکلیف خانه 
همبستگی خرده آزمون، نمره کل آزمون نیز در تمام 

. متغیر بوده است 96/0تا  82/0موارد معنادار و بین 
پایایی آزمون به وسیله سه روش بازآزمایی، آلفاي 
کرونباخ و ضریب اعتبار نمره گذاران بررسی شده 

ها به براي کل آزمون هر یک از خرده آزمون. است
. محاسبه شده است 81/0و  80/0، 72/0، 86/0یب ترت

به دست  96/0همچنین ضریب پایایی نمره گذاران 
  . آمده است

در آزمون فراخناي حافظه  :آزمون فراخناي حافظه
عدد در هر ردیف  9مستقیم، اعداد به تدریج از دو تا 

اي از اعداد با در این آزمون سلسله. یابندافزایش می
شود و از زمودنی خوانده مینظم خاصی براي آ
شود تا اعداد را دقیقاً به همان آزمودنی خواسته می

در آزمون فراخناي اعداد . ترتیبی که شنیده تکرار کند
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معکوس، اعداد به تدریج از دو تا هشت عدد در هر 
شود می یابند و از آزمودنی خواستهردیف افزایش می

رار کند تا اعدادي را که شنیده به صورت معکوس تک
و چون در هر قسمت دو ردیف عدد قرار دارند، هر 

نمره باال در فراخناي عددي . قسمت دو نمره دارد
مستقیم و معکوس نشان دهنده ظرفیت باال در حافظه 

اعتبار آزمون فراخناي  )1388( امین زاده. کاري است
و  8/0ستقیم و معکوس را از طریق بازآزمایی معددي 

  . به دست آورد 85/0
  

  هایافته
به منظور اطالع از متوسط عملکرد و پراکندگی 

ها در هر یک از متغیرهاي نمرات آزمودنی
پژوهش، شاخص توصیفی پژوهش شامل 

معیار در کل گروه نمونه در میانگین، انحراف 
و همچنین براي بررسی روابط  4ـ1جدول 

کلی متغیرها، ضرایب همبستگی در جدول 
نتایج مربوط به سؤال . ارائه شده است 7ـ5

   .ارائه شده است 10ـ 8پژوهش در جداول 
  تئوري ذهنهاي توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد آماره. 1جدول

  کل  پایه ششم   پایه پنجم  پایه چهارم  پایه سوم   پایه دوم  پایه اول  پایه تحصیلی
  180  30  30  30  30  30  30  فراوانی
  90/21  54/22  07/21  94/21  48/20  40/20  81/19  میانگین

  8/4  94/31  27/4  20/3  71/3  45/4  02/4  انحراف استاندارد
شود مشاهده می 1همانطور که در جدول 

میانگین و انحراف استاندارد نمره کل مقیاس 
آموزان شش پایه تحصیلی نظریه ذهن براي دانش

همچنین با . است 8/4 و 90/21به ترتیب برابر 

آموزان توجه به جدول فوق میانگین نمره دانش
و  استهاي دیگر باالتر از پایه 54/22پایه ششم 

نیز  81/19آموزان پایه اول میانگین نمرات دانش
.است نمراتترینپایین

  کاريهاي توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد حافظه آماره. 2جدول 

  کل  پایه ششم   پایه پنجم  پایه چهارم  پایه سوم   پایه دوم  پایه اول  پایه تحصیلی
  180  30  30  30  30  30  30  فراوانی
  00/25  45/28  16/27  98/26  02/26  00/23  40/21  میانگین

  71/5  42/4  31/6  87/4  68/6  90/4  82/3  انحراف استاندارد
    مشاهده  2 همانطور که در جدول

شود میانگین و انحراف استاندارد نمره می
آموزان براي دانش کاريکل مقیاس حافظه 

و  00/25شش پایه تحصیلی به ترتیب برابر 
همچنین با توجه به جدول . است 71/5

 کاريفوق میانگین نمره حافظه 

باالتر از ) 45/28(آموزان پایه ششم  دانش
هاي دیگر و پراکندگی نمرات نیز به پایه

هاي پنجم و سوم برابر ترتیب براي پایه
بیانگر پراکندگی که  68/6و  31/6است با 

هاي آماره. استها نمرات در بین آن
توصیفی مربوط به نمرات آزمون استروپ 
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که شامل میانگین و انحراف استاندارد و 
هاي درست و غلط، زمان شامل پاسخ

هاي درست به کلمات واکنش پاسخ

ارائه  3همخوان و ناهمخوان در جدول 
  .شده است

  

  هاي توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد آزمون استروپآماره .3جدول 
  انحراف استاندارد  تعداد خطا   تعداد صحیح  

  ناهمخوان  همخوان  ناهمخوان  همخوان  ناهمخوان  همخوان
  18/869  81/82  45/20  19/18  34/4  61/6  میانگین

  04/95  80/83  41/2  02/0  23/2  03/2  انحراف استاندارد
دهد تعداد نشان می 3 همانطور که جدول

  هاي آموزان از تعداد پاسخخطاهاي دانش
شان بیشتر است که این اختالف در کلمات صحیح

و  استناهمخوان بیشتر از کلمات همخوان 
همچنین زمان واکنش نیز در کلمات ناهمخوان 

  .استبیشتر از کلمات همخوان 
  هاي توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد آزمون استروپآماره .4جدول

  کل  پایه ششم   پایه پنجم  پایه چهارم  پایه سوم   پایه دوم  پایه اول  تحصیلیپایه 
  180  30  30  30  30  30  30  فراوانی
  98/26  20/40  51/32  93/20  41/23  75/16  52/15  میانگین

  18/25  76/23  39/25  89/27  18/24  00/22  02/17  انحراف استاندارد
شود در جدول مشاهده میهمانطور که 

میانگین و انحراف استاندارد نمره کل تداخل 
آموزان شش پایه آزمون استروپ براي دانش

که  است 17/25و  98/26تحصیلی به ترتیب برابر 

آموزان پایه ششم باالترین نمره تداخل را دانش
ترین آموزان پایه اول و دوم پایین داشتند و دانش

  .نمره تداخل را داشتند

  هاي تحصیلی، همبستگی در هر یک از پایهکاريماتریس همبستگی بین نظریه ذهن با فراخناي حافظه  .5جدول 

دهد بین گونه که جدول نشان می آن
هاي نظریه ذهن و فراخناي حافظه  توانش
داري کودکان همبستگی مثبت و معنیکاري 

و همچنین  )r=68 و n=180( وجود دارد

دهد که بین سطح نتایج جدول نشان می
و نظریه ذهن  در هر کاري فراخناي حافظه 

داري هاي تحصیلی رابطه معنیکدام از پایه
  .وجود دارد

  

پایه 
  تحصیلی

تئوري 
  ذهن

  ذهن تئوري  ذهن تئوري  ذهن تئوري  ذهن تئوري  ذهن تئوري  تئوري ذهن 
  پایه ششم   پایه پنجم  پایه چهارم  پایه سوم   پایه دوم  پایه اول

حافظه 
  کاري

68/0  604/0  678/0  464/0  598/0  789/0  740/0  
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  هاي تحصیلیو بازداري پاسخ، و همبستگی در هر یک از پایه کاريماتریس همبستگی بین حافظه . 6جدول 

دهد بین گونه که جدول نشان می آن
کاري بازداري پاسخ و فراخناي حافظه 

 داري وجود داردهمبستگی مثبت و معنی
)180=n 44 و=r ( نشان  6و همچنین جدول

و  کاريدهد که بین فراخناي حافظه می

هاي اول تا سوم هیچ بازداري پاسخ در پایه
هاي رابطه معناداري وجود ندارد و فقط در پایه

    چهارم تا ششم رابطه معناداري مشاهده 
  .شودمی

  هاي تحصیلیماتریس همبستگی بین بازداري پاسخ و نظریه ذهن  در هر یک از پایه .7جدول 

پایه 
  تحصیلی

تئوري 
  ذهن

  ذهن تئوري  ذهن تئوري  ذهن تئوري  ذهن تئوري  ذهن تئوري  تئوري ذهن 
  پایه ششم   پایه پنجم  پایه چهارم  پایه سوم   پایه دوم  پایه اول

  84/0  48/0  53/0  25/0  28/0  29/0  47/0  بازداري 
دهد که بین نشان می  7 همچنین جدول

هاي اول نظریه ذهن و بازداري پاسخ در پایه
داري وجود ندارد و تا سوم هیچ رابطه معنی

هاي چهارم تا ششم رابطه در پایه فقط
بینی براي پیش. معناداري مشاهده شده است

هاي نظریه ذهن از طریق عملکرد توانش
کاري کارکرد توجهی بازداري پاسخ و حافظه 

از رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده 
هاي مقدماتی به منظور اطمینان از تحلیل. شد

بودن، خطی  هاي نرمالعدم تخطی از مفروضه
مقادیر . بودن و فقدان هم خطی انجام شد

در  VIF و  Toleranceگزارش شده براي 
هاي حاکی از آن است که از مفروضه 9 جدول

ارزش ( هم خطی تخطی نشده است
Tolerance  یا ارزش  1/0کمتر ازVIF  باالي

). بیانگر تخطی از این مفروضه است 10
 نیز همچنین بررسی کجی و کشیدگی متغیره

Plot )Q-Q( Normal  و ماتریس نمودار
هاي نرمال داد که از مفروضه پراکندگی نشان

بودن و خطی بودن تخطی نشده است و 
   بنابراین ادامه روند تحلیل بالمانع به نظر 

  .رسدمی
  خالصه مدل .8جدول 

  تنظیم شده همبستگی  نسبت واریانس مشترك  همبستگی  مدل
1  69/0    47/0  46/0  

از واریانس  47/0دهد که نشان می 8جدول 
از طریق نظریه ذهن  کاريمشاهده شده در حافظه 

نتایج مربوط به . شودو بازداري پاسخ توجیه می
.ارائه شده است 9جدول هاي رگرسیون در معادله

بازداري   پایه تحصیلی
  پاسخ

  بازداري  بازداري   بازداري   بازداري  بازداري   بازداري 
  پایه ششم   پایه پنجم  پایه چهارم  پایه سوم   پایه دوم  پایه اول

  66/0  68/0  45/0  22/0  31/0  32/0  /.44  کاريحافظه 
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  و بازداري پاسخ کارينتایج تحلیل رگرسیون خطی تئوري ذهن بر حسب فراخناي حافظه  .9جدول 
  f sig  میانگین مجذورات Df  مجموع مجذورات  منابع تغییر

  000/0 027/14  691/1675 2  593/335  رگرسیون
      821/18  178  412/376  باقیمانده

        180  885/7319  کل
و سطح معناداري که  f با توجه به مقدار

است فرضیه صفر رد شده  01/0کوچکتر از 
گیریم که بین نتیجه می 99/0و با اطمینان 

بین رابطه و متغیرهاي پیشکاري حافظه 
و  P>01/0(خطی وجود دارد 

027/0=)78/2(F.(
  و بازداري پاسخ بر تئوري ذهن  کاريضرایب بتاي متغیرهاي کارکردهاي توجهی حافظه  .10جدول 

  T sig  ضرایب مجذور بتا  ضرایب غیر استاندارد  مدل
  خطاي معیار

  000/0  279/4    619/1  802/6  ثابتمقدار 
  000/0  598/10  598/0  088/0  924/0  حافظه فعال

  004/0  954/2  175/0  014/0  039/0  بازداري پاسخ
  

مقدار ضرایب غیر استاندارد بتا و  10در جدول 
داري ارایه شده است، بر اساس جدول سطح معنی

و  β=58(کاري مشخص است که متغیر حافظه 
بینی نقش اصلی در پیش β=16/0کنترل بازدري 

  بر اساس میزان بتاي متغیرها. تئوري ذهن دارند
بینی تئوري ذهن متغیر توان گفت که در پیشمی

و سطح  Tآماره . نقش اصلی را دارد کاريحافظه 
این فرضیه . است 01/0کوچکتر از داري آن معنی

که ضریب تفکیکی حافظه فعال و بازداري پاسخ 
شود  گیري مینتیجهکند و برابر صفر است را رد می

که کامالً احتمال دارد که بین این دو متغیر و رشد 
  . اي خطی وجود داشته باشدتئوري ذهن رابطه

  
  و بحث نتیجه گیري

تحول نظریه هاي اجرایی، نقش مهمی در کارکرد
  از سویی، خودکنترلی براي . کنندذهن ایفا می

  

  

گیري و رسیدن به یک هدف ضروري تصمیم
پرتی، کودکان به است، به ویژه در موارد حواس

هاي تدریج در همان سنی که باور و سایر حالت
توانند به دهند، میذهنی را به دیگران اسناد می

خود را کنترل طور منعطف فکر کرده و رفتار 
با این حال، در مورد . این امر اتفاقی نیست. کنند

ماهیت این ارتباط اختالف نظر شدیدي وجود 
هاي ذهنی خود منطقاً داشتن بینش بر حالت. دارد

براي سطح خاصی از خودکنترلی ضروري است، 
بنابراین ممکن است نظریه ذهن براي کارکرد 

 هرتی،دا( اجرایی یا ارتقاي آن ضروري باشد
1391 .(  

نتایج این پژوهش نشان داد که  بین نظریه 
آموزان دانش کاريذهن و سطح فراخناي حافظه 

بدین معنا . رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
دانش آموزانی که داراي سطح باالیی از نظریه 
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 نیز  کاريدر زمینه فراخناي حافظه  استذهن 
توانند سطح باالیی داشته باشند این فرضیه می

 ؛ بایز)2015( هاي کارلسونپژوهشهمسو با 
 ؛ میلر) 2006( ؛ سباق)2007( ؛ پلیناکو)2015(
 ؛ بوك)2014( ؛ ولمن)1394( ؛ میکائیلی)2009(
است که بیان کردند، نمره ) 2013( ؛ دیوین)2014(

 هاي کارکرد اجرایی با میزانآموزان در آزمون دانش
 .ها همبستگی داردهاي نظریه ذهن آنعملکرد توانش
اند یک ارتباط قوي بیان کرده) 2014( دیوین و هوچز

هاي اجرایی بین عملکرد تئوري ذهن و درخواست
هاي کارکرد اجرایی در دوران کودکی اول و مؤلفه

شمول دارد که  کودکی دوم وجود دارد و ماهیتی جهان
طه این دو سازه را فراهم اي براي فهم ماهیت رابپایه
  .آوردمی

یافته دیگر این پژوهش این بودکه ارتباط معنی 
هاي نظریه ذهن و بازداري پاسخ داري بین توانش

؛ )2008( این یافته همسو با نتایج لویس. وجود داشت
؛ )2015( ؛ هرچز)2007( ؛ هوچز)2010( موزس

) 2013( ؛ دیوین)2014( ؛ بوك)2015( کارلسون
توان گفت که توانایی در تبیین این یافته می. است

کنترل اعمال خود براي خودآگاهی یکی از 
 موزس. هاي ذهنی استنیازهاي فهم حالت پیش

پذیرد که فرد باید بتواند این عقیده را می )2010(
خود را از محرك فعلی دور نگه داشته و به 

بنابراین به . هاي فعلی این محرك فکر کندتجسم
رسد درجاتی از توانایی مهار الزم است تا نظر می

و هر مفهوم ( هاي ذهنیمفاهیم مربوط به حالت
اساس الگوي بر لذا. شکل بگیرند) انتزاعی دیگر
شود که عملکرد گونه فرض میبازداري این

درست کارکردهاي اجرایی به عملکرد درست 

بازداري در کورتکس فرونتال و پره فرونتال 
به بیان دیگر، وقتی  ).2014 ارسالن،( دبستگی دار

بازداري مشکل دارد، کارکردهاي اجرایی نیز به 
درستی عمل نخواهند کرد و در نتیجه کنترل و 

بر اساس . ساخت حرکتی مشکل خواهد داشت
این گونه فرض ) 2015( الگوي بازداري بارکلی

هاي اجرایی به که عملکرد درست کارکرد شودمی
داري در کورتکس پیشانی و عملکرد درست باز

به بیان دیگر وقتی . پیشانی بستگی دارد	پیش
هاي اجرایی نیز بازداري مشکل دارد، دیگر کارکرد

به درستی عمل نخواهند کرد و مشکالت این 
کودکان در بازداري، به ضعف عملکرد لوب 

در . ها مربوط استپیشانی آنپیشانی و پیش
به عنوان  نتیجه، نقص در کارکردهاي اجرایی

اي خاص ممکن هاي منطقهآسیب اي ازنتیجه
است کودکان را در معرض خطر انزواي اجتماعی، 

فردي با همساالن و خانواده قرار مشکالت بین
دهد و باعث کاهش کیفیت زندگی و آسیب در 

بنابراین در زمینه  .شودشناخت اجتماعی می
هاي اجرایی بازداري پاسخ و همبستگی  کارکرد

هاي نظریه ذهن، چندین با توانش کاريظه حاف
کند، نظریه وجود دارد، اولین نظریه پیشنهاد می

بخشد و رشد تئوري ذهن خودکنترلی را بهبود می
 نیازمند رشد سیستم توجه و بازداري پاسخ است

پردازد که دیدگاه دوم به این می). 2007 هوچز،(
. گري رفتار استتئوري ذهن نیازمند مشاهده

ن معنا که فرد براي رسیدن به تئوري ذهن بدی
نیازمند آن است که فرد خود را نظاره کرده و به 

سازي خودآگاهی برسد و سپس روابط را مفهوم
هاي اجرایی این توانایی نیازمند کارکرد. کند
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 و بازداري پاسخ است کارياستدالل، حافظه 
هاي این یافته یکی دیگر از توجیه). 2013 کراي،(

از شواهد عصب شناختی است که فعالیت ناشی 
هاي تئوري ذهن و پیشانی را در آزمونقشر پیش

). 2010 موسس،( دهدکارکردهاي اجرایی نشان می
رابطه بین پیشنهاد کرده است ) 2010( سسؤم

تئوري ذهن و کارکردهاي اجرایی ناشی از آن 
ها به فرد امکان است که هر دوي این توانایی

. دهدخودآگاه دنیاي دیگران را میدرك ذهنی 
بحث دیگري که در رابطه بین تئوري ذهن و 
کارکرد اجرایی مطرح شده است، این است که 

اي از شاید توانایی ذهن خوانی، خود مجموعه
له ئبراي مثال حل مس( چند کارکرد اجرایی

و  کاريعمومی، انعطاف پذیري عمومی، حافظه 
از طرفی، ). 2007 پلیکانو،( است) بازداري پاسخ

دهند که کرتکس پره فرونتال مطالعات نشان می
. کندن سطح کنترل رفتار، میانجیگري میدر باالتری

به عنوان کارکرد اجرایی  سطحی که اغلب
هاي خودکار شناخت شود که جنبهمشخص می

کند که این امر بر طبق مدل میهیل اجتماعی را تس
مورد عملکرد در) 2004( ارائه شده توسط رولز

هاي متغیر پاداش اوربیتوفرونتال، با ترسیم ویژگی
یک مبادله اجتماعی و نیز به راه اندازي بازداري 

. پذیردکه دیگر سودمندي ندارد، صورت می پاسخ
توان به رد کرتکس اوربیتال فرونتال را میاین کارک
  .گیري هیجانی مرتبط ساختدیدگاه آسانی به

ها، همچنین نشان داد که حافظه یهآزمون فرض
این . در عملکرد بازداري تأثیرگذار است کاري

 هاي ارجمندنیاپژوهشایج یافته همسو با نت
؛  )2011( ؛ بالیز)2009( بست و میلر؛ )2000(

) 2012( پنگ ؛)2014( ؛ بوك)2015( کارلسون
در آزمون بازداري پاسخ آزمودنی باید توالی . است

به یک و در یک راستا در ذهن  ها را یکاز رنگ
سازي کند که این عمل توسط حافظه خود ذخیره

به ) 2011( کلیر تامپسون. پذیردصورت می کاري
	دیداري کاريو به ویژه حافظه  کارينقش حافظه 

فضایی در عملکرد بازداري پاسخ اشاره کرده 	ـ
مستلزم  از نظر او عملکرد بازداري. است

اي از جمله تولید، هفرآیندهاي شناختی پیچید
ي هابی، انتخاب، نگهداري و اجراي بخشارشیا

چندگانه است که توسط حافظه کاري صورت 
فضایی و مجري 	ـپذیرد و حافظه کاري دیداريمی

کننده خوبی براي عملکرد  بینیمرکزي پیش
از این . ها در آزمون بازداري پاسخ هستندآزمودنی

شناختی حافظه هاي آوا رسد نقصرو به نظر می
، پردازش اطالعات را در جریان کارکردهاي کاري

هاي بنابراین نقص. سازداجرایی محدود می
کارکرد اجرایی در بین کودکان ممکن است به 

عالوه بر . اختالل در بازداري پاسخ منجر شود
 کاريحافظه ) 2011( این، از نظر کلیر تامپسون

ها رداین کارک. استها ل برخی از کارکردؤمس
سازي آنی حافظه بلند مدت، هماهنگ شامل فعال

سازي تکالیف چندگانه، جابه جایی بین تکالیف 
یا راهبردهاي بازیابی و ظرفیت توجه و بازیابی 

 در نتیجه به نظر . خاب شده استالگوهاي انت
رسد عملکرد بازداري پاسخ توسط مؤلفه می

  . قابل تبیین است کاريحافظه 
رسیون نشان داد متغیر همچنین نتایج رگ

درصد از واریانس  61قادر به تبیین  کاريحافظه 
تئوري ذهن بوده و بازداري پاسخ قادر به تبیین 
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وده هاي نظریه ذهن بدرصد از واریانس توانش 13
توان اینگونه استدالل ها میکه در تبیین این یافته

بینی تئوري ذهن دو متغییر قادر به پیش کرد که هر
بنابراین، روشن است که آزمونهاي حافظه . ندهست

هاي باور کاذب و بازداري پاسخ با آزمون کاري
 این نتایج همسو با مطالعات بوك. همبستگی دارند

؛ )2013( ؛ دیوین)2015( ؛ کارلسون)2015(
در تبیین این یافته سه دلیل . است) 2015( هرچز

. ارتباط بیان کرداحتمالی را می توان براي این 
رسد که همه آزمونهاي حافظه نخست به نظر می

 کارلسون،( ، به بازداري نیاز داشته باشندکاري
توضیح اینکه، در آزمون دامنه ارقام ). 2015

معکوس، کودك باید تمایل خود را براي تکرار 
از سویی، در آزمون . مستقیم فهرست مهار کند

شمردن ـ ام بردن، دو عمل معمولیشمردن و ن
از آنجا . ها باید مهار شودا نام بردن آنچند شیء ی

که کودکان مسلماً در بازداري دشواري دارند، 
ها شاید همین موضوع علت عملکرد ضعیف آن

احتمال دوم این . باشد کاريهاي حافظه در آزمون
هاي تئوري ذهن یا است که براي انجام آزمون

ایجاد مفاهیم باور در درجه اول، سطحی از حافظه 
  ). 2015 کارلسون،( ضرورت دارد کاري

شود آخرین احتمال بدین صورت مطرح می
که به منظور دستکاري اطالعاتی که در حافظه 

باید کمک کند کاري اند، حافظه تجسم شده کاري
تا کودك بفهمد این اطالعات، تجسم ذهنی 

برخی رفتارها که مستلزم  توضیح اینکه،. هستند
   مانند هاي ذهنی هستند، تجسمدستکاري 

یعاً از طریق بزرگساالن حمایت سازي، وسوانمود
ها ها به تمرین آننیز تا مدت شوند و کودكمی

به همین دلیل الزم نیست کودك . پردازدمی
سناریوي وانمودي را به صورت یک تجسم 

هاي دامنه ارقام با این حال، در آزمون. بفهمد
ه وقت دارد که با معکوس، کودك تنها چند دقیق

روش کار آشنا شود و هیچ راه دیگري وجود 
کودك در این آزمون، فقط اطالعات را . ندارد

ها را در ذهن دوباره یادآوري نکرده، بلکه باید آن
کودك همتاي ملموسی ندارد که . سازي کندمرتب

از آنجا که . این مرتب سازي مجدد را تأیید کند
طالعاتی که به ، اکاريهاي حافظه در آزمون

       صورت ذهنی تجسم شده اند، دستکاري 
گردند، ممکن است الزم باشد کودکان بفهمند می

. شوندکه اطالعات به صورت ذهنی تجسم می
بدین ترتیب، ممکن است ارتباط آن با حافظه 

  ). 2015 کارلسون،( نسبتاً مستقیم باشدکاري 
بنابراین آموزش یا تربیت بازداري پاسخ و 

تواند یکی از ابزارهاي بهبود در کاري میحافظه 
با یادگیري در مدرسه، براي  هاي مرتبطحیطه
یک برنامه درسی . باشدآموزان کاربرد داشته دانش

اي است که متناسب با ماهیت حافظه خوب برنامه
و ذاتی آن تنظیم  هاي طبیعیکاري و محدودیت

براي دست یابی به این امر،  به طبع .ده باشدش
مهم و ضروري است که تمام عناصر برنامه درسی 

هاي ز جمله اهداف آموزشی، محتوا، روشا
هاي هاي ارزیابی از آموختهتدریس و روش

آموزان مورد بررسی و تجدید نظر و در دانش
. ازنگري و اصالح قرار گیردصورت لزوم مورد ب

ی به وسیله فعل و انفعاالت هاي شناختمهارت
و اثرات آن در یادگیري و رفتار کاري حافظه 

    . کننداجتماعی، گسترش و بهبود پیدا می
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کاري ضعیف اشتباهات آموزان با یک حافظه دانش
هاي مرتبط با تقاضاهاي سنگین فراوان در فعالیت

از این رو توجه به . شوندکاري مرتکب میحافظه 
و تنظیم عناصر برنامه کاري کارکردهاي حافظه 

ش حیاتی در بهبود درسی با این موضوع مهم نق
        عملکرد تحصیلی و رفتارهاي اجتماعی

یکی از محدودیت هاي پژوهش . آموزان دارددانش
 .ها بودحاضر عدم کنترل هوش شناختی آزمودنی

هاي بعدي  شود که در پژوهشپیشنهاد می
به علت . شوند ها از لحاظ هوش همتاآزمودنی

آموزان از منطقه تبادکان مشهد انتخاب نمونه دانش

یافته هاي پژوهش به جامعه امکان تعمیم 
شود پیشنهاد می. تر محدود شده استگسترده
هایی در مقطع راهنمایی و دبیرستان نیز پژوهش

که کارکردهاي اجرایی با توجه به این. انجام شود
    هاي گوناگونی هستند، پیشنهاد داراي مؤلفه

هاي شود پژوهشگران بعدي سایر مؤلفهمی
ریزي، رکردهاي اجرایی از جمله برنامهکا

. بررسی کنند سازماندهی، حساسیت به زمان را نیز
تواند تلویحات مهمی در نتایج این پژوهش می

       موزش و ارتقاء بهداشت روانی زمینه آ
  .ه باشدآموزان در بر داشتدانش
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