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نقش میانجی سرعت پردازش در رابطه بین استدالل سیال و 
 نارساخوانی کاری کودکان حافظه

 2، حسن توزنده جانی3، حسین شاره7علی آگاهی

 31/01/79تاریخ دریافت: 
 09/08/79تاریخ پذیرش: 

 چکیده
دو  عنوانبه الیس استدالل و یکار یحافظهاست.  الیکننده استدالل س بینیپیش ترینمهم یکار یحافظه

؛ اندکرده یدتائرا  یقو یرابطه نیا یادیز هایپژوهشدارند.  باهم یادیز یهمبستگ ده،یچیپ یکارکرد شناخت
هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش میانجی دو کارکرد همچنان ناشناخته است.  نیا بینپنهان متغیرهایاما 

اضر مطالعه ح کودکان نارساخوان است.ی کاری و استدالل سیال در ی بین حافظهسرعت پردازش در رابطه
از  همشهد است؛ کدانش آموزان نارساخوان  یی موردپژوهش کلیه. جامعهبودتوصیفی و از نوع همبستگی 

و  4 گیری در دسترس انتخاب شدند. از مقیاس هوشی وکسلرنفره به شیوه نمونه 502بین آنان یک گروه 
 -3های پژوهش نشان داد که: ها استفاده شد. یافتهآوری دادهمقیاس هوشی تهران استنفورد بینه برای جمع

درصد از تغییرات متغیر  5/52 تنها-5(. =04/0pداری دارد )ی معنیی کاری با استدالل سیال رابطهحافظه
درصد از تغییرات متغیر  8/33تنها -1ی کاری است استدالل سیال تحت تأثیر سرعت پردازش و حافظه

 5/38 تنها -4ی کاری کالمی و غیرکالمی است المی تحت تأثیر سرعت پردازش، حافظهاستدالل سیال ک
المی و ی کاری کدرصد از تغییرات متغیر استدالل سیال غیرکالمی تحت تأثیر سرعت پردازش، حافظه

 ی کاری با استدالل سیال رانشان داددار حافظهپژوهش حاضر ارتباط معنی ی کاری غیرکالمی است.حافظه
ید ی کاری کودکان نارساخوان مورد تائاما نقش میانجی سرعت پردازش در رابطه بین استدالل سیال و حافظه

 قرار نگرفت.
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 ی کاری، استدالل سیال، سرعت پردازش، نارساخوانحافظه: واژگان کلیدی

 مقدمه
اطالعات  کاریدستو  داشتننگهاست که با  مهم اجرایی یاز اجزا یکی 3یحافظه کار

، 5کیم و پارک) کندمیعمل  بلندمدتو  مدتکوتاهحافظه  نیپل ب کی عنوانبه یورود
ی کاری فضای ذهنی است که اطالعات مهمی در آن جهت رمزگذاری، حافظه (.5038
وانایی انجام ت صورت کلیشوند. بهکاری تکالیف شناختی نگهداری میسازی و دستذخیره

 ستگی به ظرفیت شخص برای بررسی، انتخاب و حفظ اطالعاتتکالیف شناختی پیچیده ب
ت کند که در آن اطالعای کاری ظرفیتی را ایجاد میی کاری دارد. حافظهمربوطه در حافظه

ی پدیده عنوان یکشوند. خواندن بهصورت دقیق انتخاب و نگهداری میتکالیف شناختی به
انتخاب  یهنگام رمزگردانی خواندن دو سازه ی کاری دارد. درشناختی پیچیده نیاز به حافظه

ی کاری زمان باهم تعامل دارند. نقص در حافظهی کاری هم)توجه( و نگهداری در حافظه
 شودمی 1و به وجود آمدن نارساخوانی منجر به کمبود فضای پردازشی الزم برای خواندن

 (.5038، 4آدوبسیم)
رسد. سرعت پردازش به حداکثر خود می یوسیلهی کاری بهاستفاده از ظرفیت حافظه

ست. ی کاری اکننده ظرفیت حافظهسرعت پردازش یک ویژگی کلی است که تعیین
رعت بر هست سی کاری زمانکه رمزگردانی، تبدیل و بازیابی اطالعات در حافظهازآنجایی

وتر، کلمه، ر، گابایدرساند )ی کاری را به حداکثر میپردازش باال استفاده از ظرفیت حافظه
عنوان سرعت عملکرد تعریف شد. اولین بار به 2سرعت پردازش. (5039، 2بروان، گروتر

ازه یک ب فرد در یعملکرد شناخت ندهیاست که نما چندبعدیعامل  کی سرعت پردازش
سرعت پردازش  ،یسرعت ذهن هیطبق نظر (.5038کیم و پارک، ) زمانی مشخص است

 اشمیت، روتر و) شده استدر نظر گرفته یهای شناختیعنوان زیربنای مهم توانمندبه

                                                           
1. Working Memory 

2. Kim & park 

3. Dyslexia 

4. Adubasim 

5. Ebaid, Crewther, Calman, Brown, Crewther 

6. processing speed 
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کنترل اجرایی را  سرعت پردازش از طرفی با جلوگیری از زوال اطالعات. (5038، 3ویلهلم
بخشد و از طرفی با پردازش سریع اطالعات فضای بیشتری برای ورود اطالعات به قوت می

ی کاری را ده بهتر از ظرفیت حافظهکند که از این طریق نیز استفای کاری ایجاد میحافظه
های پژوهش(. 5038، 5سازد )فرموزو، ریکل، باریرو، کالرو، جاکوبوویچ و بورینمیسر می

 اهانسانرا در ی کاری و سرعت پردازش توجه در حافظهقابل یهای فردتفاوتی متعدد
 وندیی کاری ذاتاً به هم پسرعت پردازش و حافظه 1محدود تیظرف هیاند. طبق فرضنشان داده

واسطه هروند، ب نیاز ب نکهیی کاری، قبل از اارتباط اطالعات موجود در حافظه رایاند زخورده
رسد به نظر می. (5030، 4اسلوئیسو  نخوزنی)و شوندو حفظ می لیباال تسه ازشسرعت پرد

 نیهمچن و ییو کارا تیظرف ،یرعت عصباز س یدر سرعت پردازش، بازتاب یهای فردتفاوت
 باشد در طول عمر نیلیرشد و زوال غالف م رینظ یمرتبط با سن در پردازش عصب راتییتغ

های سرعت پردازش، سطوحی از گیریدر تمام اندازه(. 5031 ،2، بلک ول و موناکاتا)کپدا
دهد که می ( نشان5031شود. نتایج پژوهش کپدا و همکاران )کنترل اجرایی دیده می

ی سرعت پردازش با کنترل اجرایی همبستگی قوی دارد. سرعت گیری تکالیف پیچیدهاندازه
، کند )هووستگنیاز میداشتن اطالعات بیی کاری را از نگهپردازش باال درواقع حافظه

 (.5034، 2روهروبن، ماربچ، نیمان، هیم
 ؛حل مسائل جدید است پیچیده وتوانایی فهم روابط  8ی کتلدر نظریه 9استدالل سیال

 7کارول ترین عامل به هوش عمومی در مدل سلسله مراتبی اطالعاتاستدالل سیال نزدیک
استدالل سیال به توانایی قیاس، استقرا و حل مسائل  30است. طبق نظریه کارول، هورن و کتل

 ایچیدهاستدالل سیال کارکرد شناختی پی. (5035، 33چودرسکی و نکا) جدید اشاره دارد

                                                           
1. Schmitz, Rotter & Wilhelm 

2. Formoso, Ricle, Barreyro, Calero, Jacubovich & Burín 

3. According to the limited capacity hypothesis 

4. Vinkhuyzen, Sluis 

5. Cepeda, Blackwell and Monakata 

6. Huesstage, Rohrben, Marbach, Neumann, Heim 

7. Fluid Reasoning 

8. Cattell 

9. Carroll Hierarchical Model 

10. Cattell-Horn-Carroll   

11. Chuderski & Necka 
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دیگر عبارتی کاری و سرعت پردازش نیازمند است. بهاست که در عملکرد خود به حافظه
 اندشدهشناختی استدالل سیال در نظر گرفته نیازهایی کاری و سرعت پردازش پیشحافظه

ل ی کاری با استدالحافظه کینزد وندیپژوهش پها سالاز  (. اکنون پس5038کیم و پارک، )
 لیتحل (.5002، 3یوان، استیدل، شاولسون، آلونزو، اپزو) استشده خوبی مشخصبه الیس

 90تا  20در  الیی کاری و استدالل سکه حافظه دهندیچندگانه نشان م یمطالعات روانسج
استدالل  هنندک ینیبشیپ نیتریی کاری قوحافظه نیهستند و بنابرا میسه هاانسیدرصد وار

کرد ی فعال و استدالل سیال دو رویاسایی متغیرهای پنهان بین حافظه. در باب شناست الیس
مطرح هستند. طرفداران رویکرد ظرفیت بر این باورند که استدالل  1و کنترل 5مهم ظرفیت

ی کاری به هم و یکپارچه کردن اطالعات در حافظه ی کاری در نگهداریسیال و حافظه
کرد کنترل عقیده دارند که کارآمدی کنترل وابسته هستند. از طرف دیگر طرفداران روی

کی و چودرس) کننده این پیوند استی کاری عامل تعییناطالعات نگهداری شده در حافظه
 (.5035، 4نکا

تبط با ی کاری است. تغییرات مرسرعت پردازش متغیر پنهان بین استدالل سیال و حافظه
 از تغییرات مرتبط با سن در سن در حافظه کاری و سرعت پردازش مسئول بیش از نیمی

استدالل سیال هست. افرادی که سرعت پردازش باالتری دارند توانایی نگهداری اطالعات 
بیشتری در حافظه کاری خوددارند و به شکل بهتری اطالعات را در استدالل سیال خود 

( در تائید 5034) 2(. مال، فاگوت، لکرف و رایباپییر5030، 2نتلبیک و بورنز) دهندشکل می
ه کنند کی کاری و استدالل سیال اذعان میی بین حافظهنقش سرعت پردازش در رابطه

یار کم ی کاری بسشود تغییرات مرتبط با سن در حافظهوقتی سرعت پردازش کنترل می
های خودکار خواندن نقش بسیار مهمی دارد و از طرفی شود. سرعت پردازش در مهارتمی

رعت رو سی کاری و استدالل سیال دارند ازایناخوان نقایص زیادی در حافظهکودکان نارس

                                                           
1. Yuan, Steedle, Shavelson, Alonzo, Oppezzo 

2. capacity approach 

3. control approach 

4. Chuderski & Necka 

5. Netelbic and Bourns 

6. Mella, Fagot, Lecerf, Ribaupierre 
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نظر گرفته  ی کاری درتواند یک متغیر پنهان در رابطه بین استدالل سیال و حافظهپردازش می
 (.5035، 3شود )کایل و هال

اری و ی کی بین حافظهمشخص نمودن میزان و نحوه ی تأثیر سرعت پردازش در رابطه
دست هایی ازایندالل سیال کودکان نارساخوان بسیار حائز اهمیت است. اکثر پژوهشاست

ی کاری و استدالل سیال اکتفا کرده و درصدد مشخص کردن ی حافظهصرفاً به بیان رابطه
ی های حاضر بیشتر به مطالعهاند. همچنین پژوهشمتغیرهای پنهان این رابطه برنیامده

کودکان نارساخوان نقایص زیادی در اند. ای نرمال روی آوردههساالن و در جمعیتبزرگ
ی کاری و استدالل سیال دارند که مشخص شدن متغیرهای پنهان بین این دو کارکرد حافظه

ی هشود. درنتیجی کاری و استدالل سیال منجر میزمان حافظهها به بهبود همو تقویت آن
 شود.درمان این کودکان برداشته می بخشی شناختی واین مهم گامی بزرگ در توان

ی کاری و استدالل سیال بیست سال پژوهش در مورد رابطه حافظه یمرور تاریخچه
 کولوم، اباد، روبلو و) فردی باهم دارندی منحصربهدهد که این دو کارکرد رابطهنشان می

؛ هریسون، 5033، 1؛ مارتینز، بورگالتا، رومن، اسکوریال، شیح، کیورگا و کولوم5002، 5شیح
؛ یوان 5035؛ چودرسکی و نکا، 5034، 2؛ ایکر، لندوسکی و ابراور5034، 4شیپستید و انگل

( 3771) 9کارول(. 2،5035؛ کنوی، مک نامارا، گتس، پاسکال، آبرئوس5002و همکاران، 
 ظر گرفت.بهر کل دارد در نعنوان عاملی که بیشترین همبستگی را با هوشاستدالل سیال را به

ی کاری و استدالل ( در پژوهش خود که بر روی سرعت پردازش، حافظه3772) 8فری و هال
ا ی کاری را بی ریون استفاده کرده و حافظهروندههای پیشسیال انجام دادند از ماتریس

ی کاری با استدالل سیال را ( ارتباط حافظه3778) 7استدالل سیال در ارتباط دانستند. جنسن
ی کاری و استدالل ( همبستگی بین حافظه3777) 30داند. انگل و تولسکیمیفرد منحصربه

                                                           
1. Kail and Hall 

2. Colom, Abad, Rebollo & Shih 

3. Martınez, Burgaleta, Roman, Escorial, Shih, Quiroga, & Colom  

4. Harrison, Shipstead, Engle 

5. Ecker, Lewandowsky, Oberauer 

6. Conway, Macnamara, Getz, Pascale, Abreus 

7. Carroll 

8. Fry & Hale 

9. Jensen 

10. Engle, Tuholski 
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بهر عنوان پسرعموی هوش( از استدالل سیال به5000) 3گزارش کردند مارتینز 47/0سیال را 
( همبستگی سرعت 5005) 5، تریانت، بانتینگ، تریالت و مینکوفکند. کنویکل یاد می

 1، مندوزا و روبلوگزارش کرد. کولوم 27/0سیال را ی کاری با استدالل پردازش و حافظه
دست آورد. آکرمان، بیر  به 93/0ی کاری و استدالل سیال را ( همبستگی بین حافظه5001)

یرد ولی گی کاری و استدالل سیال در نظر می( همبستگی باالیی بین حافظه5002) 4و بویل
ی کاری و استدالل ی ارتباط حافظه( مبنا5035چودرسکی و نکا )داند. ها را یکی نمیآن

سیال را با دو رویکرد کنترل اجرایی و ظرفیت تبیین کرد. نتایج پژوهش کپدا و همکاران 
ی سرعت پردازش با کنترل اجرایی گیری تکالیف پیچیده( نشان داد که اندازه5031)

 مغز دارند ییابا کنترل اجر، ارتباط بسیار قوی سرعت پردازشهمبستگی قوی دارد و تکالیف 
 ضیابل تعوق ییکنترل اجرا تکالیفبا  عمالًسرعت پردازش پیچیده  فیکه تکال ییتا جا

ی بین سرعت پردازش و حافظه فعال را در طول عمر ( رابطه5034. مال و همکاران )هستند
داد که پیوند بین حافظه کاری و سرعت های پژوهش آنان نشان میدر نظر گرفتند. یافته

ل شده است و همچنین عامخوبی شناختهداقل در مورد تغییرات مرتبط با سن بهپردازش ح
ارتباط سرعت پردازش و حافظه کاری را بازداری شناختی در نظر گرفتند. پژوهش هریسون 

ین ب دانشجوی گرجستانی انجام شد مبنای ارتباط قوی 558( که بر روی 5034و همکاران )
( کارکرد 5038) ی ثانویه نشان داد. کیم و پارکحافظه ی کاری و استدالل سیال راحافظه

ل را ی کاری و استدالل سیااستدالل سیال را بسیار پیچیده در نظر گرفتند. آنان حافظه
 نیازهای شناختی استدالل سیال در نظر گرفتند.پیش

ی کاری و استدالل سیال انجام حافظه ی زیادی در مورد ارتباطهاپژوهشاگرچه 
اری و ی ککه چرا حافظه پردازندینمبه این نکته اساسی  هاپژوهشاست اما این  پذیرفته

چه ساختارهای زیربنایی مشترکی این دو عامل را  اساساًاستدالل سیال به هم مربوط هستند و 
ی کاری و (. در ماهیت ارتباط بین حافظه5034هریسون و همکاران، د )نکنهدایت می

ادی وجود دارد. برخی از پژوهشگران درباره ماهیت این ارتباط ی زیهابحثاستدالل سیال 
ی کاری و استدالل سیال( دارای این دو )حافظه احتماالًکه  کنندیمبحث  گونهنیا

                                                           
1. Martinez 

2. Conway, Cowan, Bunting, Therriault, & Minkoff, 

3. Colom, Mendoza, & Rebollo 

4. Ackerman, Beier & Boyle 
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ساختارهای مشترکی در مغز هستند )مارتینز، بورگالتا، رومن، اسکوریال، شیح، کیورگا و 
 کامالًکه ساختار این دو کارکرد  ندکنیم(. از طرفی دیگر برخی ادعا 5033، 3کولوم

(. 5002، 4کانوی ؛ کان، هامبریک و5002، 1؛ هیتز5002، 5آکرمان، بییر و بویل)جداست 
ی کاری و استدالل سیال همبستگی بسیار زیادی دهند که حافظهها نشان میبرخی پژوهش

، یوان و همکاران) ندرت به هم وابسته هستندها بهدهند که آنباهم دارند و برخی نشان می
ی کاری و سرعت پردازش هر دو با دهد که حافظه(. برخی مطالعات طولی نشان می5002

 ی کاری نسبتدهند حافظهاستدالل سیال در ارتباط هستند و برخی مطالعات نشان می
(. اکنون 5038پارک،  کیم و) تری با استدالل سیال داردسرعت پردازش ارتباط نزدیکبه

اری و ی کی بین حافظهها پژوهش نحوه و میزان تأثیر سرعت پردازش در رابطهلپس از سا
بر روی  دست،هایی ازایناستدالل سیال همچنان مبهم است. ضمن اینکه اکثر پژوهش

پژوهشی بر روی کودکان دچار  بینشده است و دراینساالن بهنجار انجامنوجوانان و بزرگ
پژوهش حاضر رو ازاینخورد. خوان کمتر به چشم میاختالالت یادگیری از نوع نارسا

ی کاری سرعت پردازش در رابطه بین استدالل سیال و حافظهباهدف بررسی نقش میانجی 
 در کودکان نارساخوان انجام گرفت.

 

 

 

 

 

 ی کاریحافظه استدالل سیال

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

                                                           
1. Martınez, Burgaleta, Roman, Escorial, Shih, Quiroga, & Colom  

2. Ackerman, Beier, ME & Boyle 

3. Hitz 

4. Kane, Ham Brik & Conway 

 سرعت پردازش

 

 

 

 

 

 کالمی

غیر 

 کالمی

 

 

 

 

 کالمی

غیر 

 کالمی
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 روش
 که در آن نقش میانجی سرعت پردازش نوع مطالعه حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود

درصد( از  28/12نفر ) 92ی کاری بررسی شد. در رابطه بین استدالل سیال و حافظه
پسر بودند. کنندگان درصد( از شرکت 45/21نفر ) 310کنندگان پژوهش دختر و شرکت

( و 300تا  82بهر متوسط پایین )کنندگان در طبقه هوشدرصد( از شرکت 22/29نفر ) 338
نفر از  53( قرار داشتند. 332تا  300بهر متوسط باال )درصد( در طبقه هوش 41/45نفر ) 89

نفر  12دیپلم، نفر فوق 21نفر دیپلم،  88کنندگان دارای تحصیالت زیر دیپلم، پدران شرکت
 نفر از مادران 59لیسانس بودند. تحصیالت نفر دارای مدرک تحصیلی فوق 9لیسانس و 

 نفر 1نفر لیسانس و  43دیپلم، نفر فوق 18نفر دیپلم،  72کنندگان زیر دیپلم، شرکت
 لیسانس بودند.فوق

ی مورد تصویب واقع گردید. جامعه 3کمیته اخالق دانشگاه آزاد پژوهش حاضر در
 . دلیل انتخابی اول ابتدایی مشهد بودی دانش آموزان نارساخوان پایهموردپژوهش کلیه

ی اول ابتدایی فراوانی زیاد و اولویت مداخله در این گروه از دانش آموزان های پایهآزمودنی
راکز اختالالت یادگیری شهر مدر عنوان نارساخوان آموزانی که بهبود. ابتدا از بین دانش

در دسترس انتخاب شدند. سپس  روشنفره به  502شدند، یک گروه مشهد تشخیص داده 
ها در جریان روند پژوهش قرارگرفته و فرم رضایت آگاهانه را تکمیل نمودند. والدین آن

ی هاستنفورد بینه جهت سنجش حافظ-ها مقیاس هوشی تهرانابتدا بر روی هریک از آزمودنی
جهت سنجش سرعت  4 کاری و استدالل سیال به عمل آمد. سپس آزمون هوشی وکسلر

تشخیص ناتوانی یادگیری -3های ورود به پژوهش عبارت بودند از: مالکپردازش اجرا شد. 
 2داشتن سن  -1تحصیل در پایه اول ابتدایی  -5توسط مقیاس هوشی تهران استنفورد بینه 

ی خروج از پژوهش هامالکبه باال(.  82بهر هوشنرمال ) بهرداشتن هوش -4سال تمام 
و ی ذهنی ماندگعقبدیرآموز، اوتیسم،  زمانهمنداشتن تشخیص  -3عبارت بودند از: 

در  آموزدانشکه ینحوبهعملکرد شناختی نرمال  -5بیش فعالی همراه با نقص توجه  اختالل
های ابییارزی نشود )این مورد توسط بندطبقهمحدوده اختالالت یادگیری از نوع نارساخوان 

و شواهد بالینی  4وکسلر های هوشی استنفورد بینه و مقیاس هوشی یاسمقدقیق با استفاده از 
شود به صورتی که آزمودنی در مقیاس هوشی استنفورد بینه در کامپوزیت اختالل سنجیده می

                                                           
1. IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.005 
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عملکرد آزمودنی در عامل  4کسلر ودر خواندن تشخیص نارساخوانی گرفته باشد. در آزمون 
تر استدالل ادراکی، درک و فهم کالمی و یینپامعناداری  صورتبه چیرگی شناختی باید

یر در بالیدگی رشد زبانی و حرکتی آزمودنی تأخسرعت پردازش باشد همچنین شواهدی از 
اسمارت پی ال  افزارنرمدر ها داده وتحلیلیهتجزها، آوری دادهپس از جمع شود(.دیده می

 صورت گرفت. اس

دلیل اصلی استفاده از دو نوع آزمون  :ویرایش پنجم() بینه -مقیاس هوشی استنفورد
 -هوش در پژوهش حاضر سنجش دقیق متغیر سرعت پردازش بود. مقیاس هوشی استنفورد

جهت  4-بینه عامل سرعت پردازش ندارد. درنتیجه ما تصمیم گرفتیم از مقیاس هوشی وکسلر
روید  نه توسطبی -نسخه پنجم مقیاس هوشی استنفوردسنجش سرعت پردازش استفاده کنیم. 

خرده آزمون دارد.  30حیطه کالمی و غیرکالمی  ساخته شد. این آزمون در دو 5001در سال 
استدالل  اند از:عامل مهم مقیاس هوشی استنفورد بینه در دو بعد کالمی و غیرکالمی عبارت 2

(. 3170کامکاری، ) ی کاری، پردازش دیداری فضایی، استدالل کمی و دانشسیال، حافظه
)غیرکالمی( و  5ی رهنمون و سپس دفترچه شماره ی مقیاس ابتدا باید دفترچهجهت اجرا

، توسط افروز و کامکاری ابتدا در شود. این ابزار در ایران)کالمی( اجرا می 1دفترچه شماره 
 3800های تهران با حجم نمونه ازآن، در شهرستاننفر و پس 950شهر تهران با حجم نمونه 
سنجی های رواننفر استانداردشده و ویژگی 5400با حجم نمونه  نفر و سپس در کل کشور

پایایی (. 3175زاده،  امین لو، کامکاری، شکر) منطبق با نسخه اصلی را نشان داده است
و  72/0بهر غیرکالمی ، هوش78/0 استنفورد بینه -بهر کل مقیاس هوشی تهرانهوش
 (.3170کامکاری، ) شده استگزارش 72/0بهر کالمی هوش

ساخته شد )فالنگان،  5001در سال  4 مقیاس هوشی وکسلر :4 مقیاس هوشی وکسلر
گروه تدوینگر و دیگر متخصصان ، 3توسط ادیت کاپالن 4(. وکسلر 5004کافمن، 

ای از نسخه سوم استفاده فزاینده، 4 در تدوین مقیاس هوشی وکسلرپزشکی ساخته شد. روان
خرده آزمون جانشین دارد. چهار عامل اصلی در  2 ده خرده آزمون اصلی و 4شد. وکسلر 

ی کاری فهم کالمی، استدالل ادراکی، حافظه اند از: درک وعبارت 4 مقیاس هوشی وکسلر
حرف، استدالل ماتریس، حذف -های مفاهیم تصویر، توالی عددو سرعت پردازش. آزمون

مقیاس  هستند. 4 رهای جدید در مقیاس هوشی وکسلکردن و استدالل کلمه خرده آزمون

                                                           
1. Edith Kaplan 
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دو نوع آزمون اصلی و جانشین دارد که از طریق اجرا و نمره گزاری  4 هوشی وکسلر
شود و از طریق اجرا و بهر کل و توانایی ذهنی عمومی حاصل میهای اصلی هوشآزمون

 قیاسمدست آورد.  توان اطالعات بالینی تکمیلی را بههای جانشین مینمره گزاری آزمون
، 87/0، 87/0، 71/0آزمون  باز -آزمون ضرایب میانگین با پایا ابزار یک 4 وکسلر هوشی

برای عامل درک و فهم کالمی، عامل استدالل ادراکی، عامل  ترتیب به 71/0و  82/0
ی کاری، عامل پردازش سرعت و بهره هوشی مقیاس کامل است )افروز، کامکاری، حافظه

ها با سایر ها چنانچه نمره یکی از عاملمرات عامل(. در تفسیر ن3175زاده و حلت،  شکر
گردد. در شاخص توانایی بهر کل تفسیر نمینمره اختالف داشته باشد، هوش 51ها عامل

نمره باشد، توانایی  51بهر کالمی و غیرکالمی بیشتر از عمومی نیز چنانچه تفاوت بین هوش
 (.5004، 3گردد )فالنگان وکافمنعمومی تفسیر نمی

 تایجن
میانگین و انحراف معیار همراه با نتایج  ها، شاملیک نمای کلی از داده 3در جدول شماره 

 شده است.بودن توزیع هر متغیر ارائه حاصل از بررسی نرمال

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

نوع 
 متغیر

 انحراف معیار میانگین متغیر

آماره آزمون 
-کلموگروف
 اسمیرنوف

P- آزمون
-کلموگروف
 اسمیرنوف

 نتیجه

 ینبپیش
ی حافظه

 کاری
512/31 540/1 308/0 000/0 

غیر 
 نرمال

 ینبپیش
ی حافظه

 کاری کالمی
597/4 528/5 392/0 000/0 

غیر 
 نرمال

 ینبپیش

ی حافظه
کاری 

 غیرکالمی

722/8 879/3 324/0 000/0 
غیر 
 نرمال

                                                           
1. Flanagan, Kaufman 
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 000/0 324/0 144/1 712/31 استدالل سیال مالک
غیر 
 نرمال

 مالک
استدالل سیال 

 کالمی
057/7 808/3 380/0 000/0 

غیر 
 نرمال

 مالک
استدالل سیال 

 غیرکالمی
709/4 430/5 550/0 000/0 

غیر 
 نرمال

 میانجی
سرعت 
 پردازش

118/74 512/28 119/0 000/0 
غیر 
 نرمال

تگی همبسبا توجه به غیر نرمال بودن توزیع تمام متغیرهای پژوهش، از آزمون ضریب 
نتایج ماتریس همبستگی  5اسپیرمن برای بررسی همبستگی بین متغیرها استفاده شد. در جدول 

 بین متغیرها آورده شده است.

داخل پرانتز  Pمقدار )نتایج بررسی همبستگی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون اسپیرمن  .2جدول 
 آورده شده است(

 
 متغیرها

ی حافظه
کاری 
 کالمی

ی حافظه
کاری 

 غیرکالمی

استدالل 
سیال 
 کالمی

استدالل 
سیال 

 غیرکالمی

ی حافظه
 کاری

استدالل 
 سیال

سرعت 
 پردازش

ی حافظه
کاری 
 کالمی

3       

ی حافظه
کاری 

 غیرکالمی

*31/0 

(04/0) 
 

3 
     

استدالل 
 سیال کالمی

01/0 
(27/0) 

*34/0 

(01/0) 
3     

استدالل 
سیال 

 غیرکالمی

33/0 
(33/0) 

33/0 
(07/0) 

35/0 
(08/0) 

3    

استدالل 
 سیال

08/0 
(58/0) 

33/0 
(35/0) 

*28/0 
(00/0) 

*94/0 
(00/0) 

*34/0 
(04/0) 

3  
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سرعت 
 پردازش

02/- 
(14/0) 

05/0 
(94/0) 

07/- 
(32/0) 

05/0 
(98/0) 

04/- 
(22/0) 

08/- 
(53/0) 

3 

ی کاری کالمی و حافظهی دهد که همبستگی بین حافظهنتایج جدول فوق نشان می
ی کاری (، همبستگی بین استدالل سیال کالمی و حافظهp=04/0کاری غیرکالمی )

( معنادار p=04/0ی کاری )( و همبستگی بین استدالل سیال و حافظهp=01/0غیرکالمی )
 است.

سیال  ی کاری و استداللدر این بخش در مدل تحلیل مسیر به بررسی روابط بین حافظه
 .شودپرداخته می اسمارت پی ال اسافزار جی سرعت پردازش با استفاده از نرمبا میان

 
 t هایآمارههمراه  به مسیر لیتحل یمدل کل. 1 شکل

 
 . مدل کلی تحلیل مسیر به همراه ضرایب استانداردشده2شکل 
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کند که است که این عدد بیان می 52/0ضریب تعیین استدالل سیال  ،5با توجه به شکل 
ی کاری است درصد از تغییرات متغیر استدالل سیال تحت تأثیر سرعت پردازش و حافظه 52

و مابقی عواملی هستند که در مدل در نظر گرفته نشده است. برای بررسی نیکویی برازش 
خص برازش مدل در تکنیک حداقل استفاده شد. تنها شا GOFمدل فوق، از شاخص 

عنوان مقادیر ضعیف، به 12/0و  52/0، 03/0است. مقادیر  GOFمجذورات جزئی شاخص 
این  (.5002شده است )تنن هاوس و همکاران، متوسط و قوی برای این شاخص معرفی

محاسبه قابل 3و میانگین مقادیر اشتراکی R2شاخصشاخص با استفاده از میانگین هندسی 
زای استدالل سیال و سرعت پردازش و میانگین متغیر ضرایب تعیین برای متغیر درون است.
هست. مقدار اشتراکی برای متغیر استدالل سیال و  34/0و  05/0، 52/0زا به ترتیب درون

 هست. 3و همچنین میانگین مقدار اشتراکی  3سرعت پردازش 
 است:بنابراین مقدار نیکویی برازش در این مطالعه برابر 

 
(، برازش مدل فوق در حد مطلوب است. در 19/0)توجه به مقدار نیکویی برازش  با

عنوان به tداری مسیرهای بین متغیرهای پژوهش ازنظر آماری توسط مقادیر جدول زیر معنی
 شده است.آماره آزمون بررسی

 . نتایج ضرایب مسیر در مدل کلی تحلیل مسیر3جدول 

 مسیر
ضریب 

 استانداردشده
خطای 

 معیار
آماره 

t 
مقدار 

P 

 00/0 18/2 07/0 23/0 استدالل سیال ←ی کاری حافظه
 12/0 71/0 39/0 32/0 سرعت پردازش←ی کاری حافظه

 48/0 90/0 31/0 -07/0 استدالل سیال ←سرعت پردازش 

 29/0 -45/0 01/0 -03/0 استدالل سیال ←سرعت پردازش ←ی کاری حافظه

 ی کاری دارای اثر معنادار بر استدالل سیال استدهد حافظهمینشان  1نتایج جدول.
(00/0=p( و ضریب مسیر مثبت است )بدین معنا که با افزایش حافظه کاری، استدالل 23/0 )

بررسی نقش میانجی سرعت پردازش در رابطه بین استدالل  منظوربه یابد.سیال افزایش می
 سرعت پردازش و مسیر سرعتی کاری بهافظهی کاری الزم است دو مسیر حسیال و حافظه

کاری( به متغیر  یپردازش به استدالل سیال موردبررسی قرار گیرد. مسیر متغیر مستقل )حافظه
                                                           
1. Communality 

2Communality R 1 0.1437 0.379GOF     
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میانجی )سرعت پردازش( معنادار نیست. همچنین مسیر متغیر میانجی به وابسته نیز معنادار 
ه کمک ب ستقیم در سطر آخر جدولگیری نهایی معناداری مسیر غیرممنظور تصمیمبه نیست.

. شودشده است معنادار نبوده و لذا نقش میانجی سرعت پردازش رد میآزمون سوبل درج
ی کاری، در دیگر نقش میانجی سرعت پردازش در رابطه بین استدالل سیال و حافظهبیانبه

 شود.درصد رد می 72سطح اطمینان 
کاری و استدالل سیال با میانجی سرعت ی در این بخش روابط بین اجزای حافظه

تحلیل مسیر  4و شکل  tهای تحلیل مسیر همراه با آماره 1 شکل .شودپردازش بررسی می
 دهد.همراه با ضرایب استانداردشده را نشان می

 

 tهای . مدل جزئی تحلیل مسیر به همراه آماره3شکل 
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 داردشده. مدل جزئی تحلیل مسیر به همراه ضرایب استان4شکل 

درصد از  33 است یعنی 33/0، ضریب تعیین استدالل سیال کالمی 4 با توجه به شکل
ری کالمی و ی کاتغییرات متغیر استدالل سیال کالمی تحت تأثیر سرعت پردازش، حافظه

ن ضریب . همچنیاستنظر گرفته نشده  غیرکالمی است و مابقی عواملی هستند که در مدل در
درصد از تغییرات متغیر  38دهد است که نشان می 38/0غیرکالمی تعیین استدالل سیال 

ی ی کاری کالمی و حافظهاستدالل سیال غیرکالمی تحت تأثیر سرعت پردازش، حافظه
 نظر گرفته نشده است. برای کاری غیرکالمی است و مابقی عواملی هستند که در مدل در

شد. ضرایب تعیین برای  استفاده GOF بررسی نیکویی برازش مدل فوق، از شاخص
زای استدالل سیال غیرکالمی، استدالل سیال کالمی و سرعت پردازش به متغیرهای درون

محاسبه شد. مقدار  30/0این متغیرها،  و میانگین ضرایب تعیین 05/0، 33/0، 38/0ترتیب 
ار بنابراین مقد هست؛ 3اشتراکی برای تمام متغیرها و همچنین میانگین مقدار اشتراکی، 

 نیکویی برازش در این مطالعه برابر است:

 
( برازش مدل در حد مناسب است. در جدول زیر 11/0توجه به مقدار نیکویی برازش ) با
عنوان آماره به tداری مسیرهای بین متغیرهای پژوهش ازنظر آماری توسط مقادیر معنی

 شده است.آزمون بررسی

2Communality R 1 0.1087 0.330GOF     
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 حلیل مسیرجزئی ت . نتایج ضرایب مسیر در مدل4جدول 
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 30/0 29/3 35/0 50/0 استدالل سیال غیرکالمی <-ی کاری غیرکالمی حافظه

 54/0 38/3 31/0 32/0 استدالل سیال کالمی <-ی کاری غیرکالمی حافظه

 21/0 48/0 37/0 07/0 سرعت پردازش <-ی کاری غیرکالمی حافظه

 01/0 52/5 34/0 15/0 استدالل سیال غیرکالمی <-ی کاری کالمی حافظه

 05/0 19/5 30/0 52/0 استدالل سیال کالمی <-ی کاری کالمی حافظه

 21/0 25/0 39/0 33/0 سرعت پردازش <-ی کاری کالمی حافظه

 82/0 38/0 35/0 05/0 استدالل سیال غیرکالمی <-سرعت پردازش 

 53/0 58/3 33/0 -32/0 استدالل سیال کالمی <-سرعت پردازش 

 75/0 07/0 05/0 00/0 استدالل سیال غیرکالمی ←سرعت پردازش ←ی کاری کالمی حافظه

 22/0 -42/0 01/0 -03/0 استدالل سیال کالمی ←سرعت پردازش ←ی کاری کالمی حافظه

 93/0 -12/0 01/0 -03/0 استدالل سیال کالمی ←سرعت پردازش ←ی کاری غیرکالمی حافظه

 74/0 09/0 05/0 00/0 غیرکالمی استدالل سیال ←سرعت پردازش ←ی کاری غیرکالمی حافظه

ی کاری کالمی بر استدالل سیال کالمی از طریق در بررسی اثر غیرمستقیم حافظه
ی کاری سرعت پردازش، الزم است این مسیر غیرمستقیم با توجه به دو مسیر مستقیم حافظه

بر سرعت پردازش و مسیر سرعت پردازش بر استدالل سیال کالمی و با استفاده از کالمی 
شود، مسیر طور که در جدول فوق مشاهده میآزمون سوبل موردبررسی قرار گیرد. همان

ی کاری کالمی( به متغیر میانجی )سرعت پردازش( معنادار نیست، متغیر مستقل )حافظه
م الل سیال کالمی نیز معنادار نیست. لذا اثر غیرمستقیهمچنین مسیر سرعت پردازش به استد

 شود.ی کاری کالمی بر استدالل سیال کالمی رد میحافظه
ی کاری کالمی بر استدالل سیال غیرکالمی از طریق در بررسی اثر غیرمستقیم حافظه

کاری ی سرعت پردازش، الزم است این مسیر غیرمستقیم با توجه به دو مسیر مستقیم حافظه
کالمی بر سرعت پردازش و مسیر سرعت پردازش بر استدالل سیال غیرکالمی و با استفاده 

شود مسیر طور که در جدول فوق مشاهده میاز آزمون سوبل موردبررسی قرار گیرد. همان
ی کاری کالمی( به متغیر میانجی )سرعت پردازش( و همچنین مسیر متغیر مستقل )حافظه

ی افظهح دالل سیال غیرکالمی معنادار نیست. همچنین مسیر غیرمستقیمسرعت پردازش به است
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کاری کالمی بر استدالل سیال غیرکالمی از طریق سرعت پردازش معنادار نبوده و لذا اثر 
 شود.ی کاری کالمی بر استدالل سیال غیرکالمی رد میغیرمستقیم حافظه

ریق استدالل سیال کالمی از طی کاری غیرکالمی بر در بررسی اثر غیرمستقیم حافظه
ی کاری سرعت پردازش، الزم است این مسیر غیرمستقیم با توجه به دو مسیر مستقیم حافظه

غیرکالمی بر سرعت پردازش و مسیر سرعت پردازش بر استدالل سیال کالمی و با استفاده 
 د مسیرشوطور که در جدول فوق مشاهده میاز آزمون سوبل موردبررسی قرار گیرد. همان

ی کاری غیرکالمی( به متغیر میانجی )سرعت پردازش( و مسیر سرعت متغیر مستقل )حافظه
ی غیرکالمی ی کارپردازش به استدالل سیال کالمی معنادار نیست. لذا اثر غیرمستقیم حافظه

 شود.بر استدالل سیال کالمی رد می
می از طریق سیال غیرکال ی کاری غیرکالمی بر استداللدر بررسی اثر غیرمستقیم حافظه

ی کاری سرعت پردازش، الزم است این مسیر غیرمستقیم با توجه به دو مسیر مستقیم حافظه
غیرکالمی بر سرعت پردازش و مسیر سرعت پردازش بر استدالل سیال غیرکالمی و با استفاده 

 مسیر شودطور که در جدول فوق مشاهده میاز آزمون سوبل موردبررسی قرار گیرد. همان
ی کاری غیرکالمی( به متغیر میانجی )سرعت پردازش( و مسیر سرعت متغیر مستقل )حافظه

ی پردازش به استدالل سیال غیرکالمی نیز معنادار نیست. همچنین مسیر غیرمستقیم حافظه
کاری غیرکالمی بر استدالل سیال غیرکالمی از طریق سرعت پردازش معنادار نبوده و لذا اثر 

 شود.ی کاری غیرکالمی بر استدالل سیال غیرکالمی رد میحافظه غیرمستقیم

 گیریبحث و نتیجه
ی ظهی بین حافپژوهش حاضر تعیین نقش میانجی سرعت پردازش در رابطه هدف اصلی در

ادار ی پژوهش حاضر ارتباط معنکاری و استدالل سیال کودکان نارساخوان بود. اولین یافته
 (،5038) های کیم و پارکپژوهش سیال بود. این یافته با نتایج ی فعال با استداللحافظه

(، 5034) 3(، ایکر، لندوسکی و ابراور5034(، هریسون و همکاران )5033) مارتینز و همکاران
(، کنوی، مک نامارا، گتس، پاسکال، 5002(، یوان و همکاران )5034چودرسکی و نکا )

( که بر 5038) ل نتایج پژوهش کیم و پارکعنوان مثا( همخوان است. به5035) 5آبرئوس

                                                           
1. Ecker, Lewandowsky, Oberauer 

2. Conway, Macnamara, Getz, Pascale, Abreus 
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ی دهد که حافظهسال انجام شد نشان می 20تا  37نفر از افراد دچار اختالالت بالینی  332روی 
اران پژوهش هریسون و همک بینی کننده قوی استدالل سیال است. همچنینکاری تنها پیش

ی بین حافظه رتباط قویدانشجوی گرجستانی انجام شد مبنای ا 558( که بر روی 5034)
های وجود، این یافته با نتایج یافتهبااین ی ثانویه نشان داد.کاری و استدالل سیال را در حافظه

 ناهمخوان است. (،5002) همکارانو  (، هرتز5002) 3لیو بو رییآکرمان، بهای پژوهش
سال  53سنی  زن با میانگین 28مرد و  99( پژوهشی را بر روی 5002آخرمان و همکاران )

انجام دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که سرعت پردازش با حافظه کاری همبستگی 
 داری نداشت.معنی

د ی کاری و استدالل سیال باهم ارتباط معنادار دارندر تبیین نتایج این یافته که حافظه
ستدالل ا نیازهای شناختی استقالل سیال است وی کاری جزء پیشتوان گفت که حافظهمی

(. 5038کیم و پارک، ) کندی کاری استفاده میخود از حافظه سیال در درک مفاهیم پیچیده
ازد تا برای سسازی است که افراد را قادر میمکانیزه زیربنایی استدالل سیال توانایی ذخیره

فانه ت منعطصورها بههای متمایز اطالعات و پیوند برقرار کردن بین آنداشتن بخشفعال نگه
ی کاری با فراهم کردن این بستر و انتخاب اطالعات مهم سهم بسزایی در عمل کند. حافظه

اال به سنجد نیازمند کنترل از بعملکرد استدالل سیال دارد. تکالیفی که هر دو ساختار را می
شیپستید، هریسون و ) پایین توجه است و هر دو ساختار در خود عامل نگهداری رادارند

دالل فرد حافظه کاری و است(. اکنون پس از بیست سال پژوهش پیوند منحصربه0325، 5انگل
؛ مارتینز و همکاران، 5002، 1کولوم، اباد، روبلو و شیح) شده استخوبی شناساییسیال به

رو در باب شناسایی متغیرهای پنهان بین (. ازاین5002، 4اسچولز، ویلیام و ساب ؛ ابرور،5033
ستدالل سیال دو رویکرد مهم ظرفیت و کنترل مطرح هستند. طرفداران ی فعال و احافظه

کپارچه و ی ی کاری در نگهداریرویکرد ظرفیت بر این باورند که استدالل سیال و حافظه
ی کاری به هم وابسته هستند. از طرف دیگر طرفداران رویکرد کردن اطالعات در حافظه

ل ی کاری عامعات نگهداری شده در حافظهکنترل عقیده دارند که کارآمدی کنترل اطال
های مختلفی را (. هر دو رویکرد تبیین5035چودرسکی و نکا، ) کننده این پیوند استتعیین

                                                           
1. Ackerman, Beier, & Boyle 

2. Shipstead, Harrison & Engle 

3. Colom, Abad, Rebollo & Shih 

4. Oberauer, Schulze, Wilhelm & Suß 
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باط ی ارتدهندهکنند که نشانی کاری و استدالل سیال بیان میدر ارتباط بین حافظه
 ی کاری با استدالل سیال است.فرد حافظهمنحصربه

کاری  یهش حاضر نقش میانجی سرعت پردازش را در رابطه بین حافظهیافته دوم پژو
درصد از  5/52دهد؛ و نتایج حاکی از آن هستند که تنها دار نشان نمیو استدالل سیال معنی

مچنین ی کاری است. هتغییرات متغیر استدالل سیال تحت تأثیر سرعت پردازش و حافظه
ی فعال کالمی و غیرکالمی نیز از طریق سرعت هیچ کدام از مسیر های غیرمستقیم حافظه

( که بر 5038) پردازش بر استدالل سیال تأثیر ندارند. این یافته با نتایج پژوهش کیم و پارک
سال انجام شد همخوان است. نتایج  20تا  37نفر از افراد دچار اختالالت بالینی  332روی 

کاری دیداری فضایی در مقایسه با  یدهد که حافظه( نشان می5038) پژوهش کیم و پارک
بینی کننده بهتری از استدالل سیال است. سرعت پردازش زمانی قادر پیش سرعت پردازش

وهش ی کاری دیداری فضایی کنترل شود. با پژبینی استدالل سیال است که حافظهبه پیش
ساله،  35تا  33کودک  303ساله،  30تا  7کودک  300( که بر روی 5034مال و همکاران )

 87تا  90سالمند  305ساله و  27تا  27سال میان 339ساله،  10تا  38سال جوان بزرگ 319
ی بین ( سنجش رابطه5034هدف پژوهش مال و همکاران ) ساله انجام شد ناهمخوان است.

یوند داد که پهای پژوهش آنان نشان میسرعت پردازش و حافظه فعال در طول عمر بود. یافته
 خوبیفظه کاری و سرعت پردازش حداقل در مورد تغییرات مرتبط با سن بهبین حا
 شده است.شناخته

ی کارکردهای ی کارتوان گفت که سرعت پردازش و حافظهدر تبیین نتایج این یافته می
بینی کننده ی فعال تنها پیشحیاتی برای استدالل سیال هستند. منتهی در مقام مقایسه حافظه

ی ی کاری کالمی، استدالل کالمی و حافظهاستدالل سیال است حافظهوچرای چونبی
ه کند. سرعت پردازش قبل از آنکبینی میکاری غیرکالمی، استدالل غیرکالمی را پیش

است. در تائید  ی کاریهای حافظهکنندهی استدالل سیال باشد یکی از تعدیلبینی کنندهپیش
ی فعال کالمی، دند که از بین سه عامل حافظه( نشان دا5038)این جمله کیم و پارک 

بینی ی فعال غیرکالمی توانایی پیشی کاری غیرکالمی و سرعت پردازش تنها حافظهحافظه
تدالل بینی اسها زمانی توانایی پیشی آناستدالل سیال را داشت. سرعت پردازش در مطالعه

ژوهش لیف سرعت پردازش در پی کاری غیرکالمی کنترل شد. تکاسیال را داشت که حافظه
که تکالیف استدالل سیال محدودیت زمانی حاضر دارای محدودیت زمانی بود درحالی
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بینی تاثیرگزار است. از طرفی کپدا و همکاران نشان ی پیشنداشت و این مهم بر نوع رابطه
تا  رندمغز دا ییبا کنترل اجرا، ارتباط بسیار قوی سرعت پردازش پیچیده دادند که تکالیف

 هستند ضیل تعوقاب ییکنترل اجرا تکالیفبا  عمالًسرعت پردازش پیچیده  فیکه تکال ییجا
مطابق  .شده بودی سرعت پردازش استفادهکه در پژوهش حاضر از تکالیف سادهدرصورتی

 ی کاری و استدالل سیال از طریقفرایندهای اجرایی بر تکالیف حافظه 3و جان با نظریه انگل
استفاده مناسب از دامنه کنترل توجهی، توجه متمرکز بر اطالعات، تکالیف سخت و 

اجازه  5گزارند. این فرایند به رفتار هدفمندتخصیص توجه به تمام اطالعات موجود تأثیر می
ننده حواس ظهور پیدا کند. پیوند پیشنهادی بین کفشار عوامل مزاحم و پرتدهد تحتمی

ده های کارکردهای اجرایی تائید شوسیله آزمونی کاری بهکنترل توجهی و ظرفیت حافظه
رو احتماالً تنها تکالیف پیچیده سرعت پردازش که (. ازاین5035چودرسکی و نکا، ) است

ال نقش ی کاری و استدالل سیفظهی بین حاکنند در رابطهکنترل اجرایی زیادی را مطالبه می
رعت های هوشی )نظیر تکالیف سای که در بسیاری از مقیاسکنند نه تکالیف سادهبازی می

رعت که ستوان گفت بیش از اینرو میشوند. ازاینپردازش در پژوهش حاضر( استفاده می
ل اجرایی در نتری کاری و استدالل سیال نقش داشته باشد، کی بین حافظهپردازش در رابطه

( اشاره 5034توان به پژوهش مال و همکاران )این رابطه نقش دارد. در تائید این احتمال می
( عامل ارتباط سرعت پردازش و حافظه کاری را بازداری 5034کرد. مال و همکاران )

ایی است های کنترل اجردانند. با توجه به اینکه بازداری شناختی یکی از مؤلفهشناختی می
قوت  ی کاری و استدالل سیالی بین حافظهی نقش میانجی کنترل اجرایی در رابطهفرضیه

تدالل ی بین حافظه کاری و اسگیرد و این خود تائید ضمنی بر رویکرد کنترل در رابطهمی
ی هوشی با سرعت و دقت هااسیمقسیال است. از طرفی سرعت پردازش در بسیاری از 

(. باید توجه داشت که کاهش سرعت در 5039و همکاران، اباید )حرکتی آمیخته است 
ودکان نظر به اینکه ک گرددهای حسی منجر به کاهش در سرعت پردازش شناختی میگیرنده

 های حسی و حرکتی و یکپارچگیهای یادگیری مشکالت زیادی در سیستمدچار ناتوانی
که در پژوهش حاضر هم  رو تکالیفی از نوع تکالیف حسی و حرکتیها دارند. ازاینآن

 (.5039ابیاد و همکاران، )برانگیز باشدتواند بحثشده است؛ میاستفاده

                                                           
1. Engle, kane 

2. goal-directed behavior 
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ی فعال کالمی با استدالل سیال کالمی و حافظه دهد کهی سوم پژوهش نشان مییافته
 (،5002) 3های انگل و اینزورثها با نتایج پژوهشداری دارد. این یافتهغیرکالمی رابطه معنی

( که بر 5002(، همخوان است. پژوهش ووقان و همکاران )5032ید، هریسون و انگل )شیپست
ی کاری کالمی با ساله انجام شد نشان داد که حافظه 92تا  20سال نفر میان 392روی 

 دار دارد.های عالی شناختی نظیر استدالل سیال کالمی و غیرکالمی رابطه معنیتوانمندی
که  نشان دادساله انجام شد  12تا  38سال بزرگ 512بر روی پژوهش اینزورث و انگل که 

 ییباال یستگهمب نظیر حافظه کاری کالمی() هستند یساده که طوالنحافظه  یفراخنا فیتکال
د و همکارانش متوجه شدن نیمشابه ک یدر پژوهش .دارند الیاستدالل س یهایریگبا اندازه
ننده ک دهیچی)که درواقع نقش پ ییفضا یهابه همراه محرک ی سادهحافظه فیکه تکال
با  ییاالب ی( همبستگآورندیدرم دهیچیپ فیتکل کیرا به شکل  فیو آن تکل رادارند

 (.5002، 5کین، هامبریک و کنوی) نددار الیاستدالل س
ی میانجیگری طهواسی کاری کالمی بهتوان گفت که حافظهدر تبیین نتایج این یافته می

ی کالمی واسطهی استدالل سیال بهگزارد. تکالیف پیچیدهسیال تأثیر می کالمی بر استقالل
شود. ارتباط منطقی اجزای تکالیف استدالل سیال بندی میسازی درونی برای افراد فرمول

ی کاری گردند. هرچقدر حافظهوسیله کالمی سازی درونی تسهیل میقبل از بیان پاسخ به
کالمی سازی تکالیف استدالل سیال بهتر صورت  کالمی ظرفیت بیشتری داشته باشد

ناختی نیاز شسازی کالمی آن پیشی فعال کالمی و مفهومگیرد. به زبان دیگر حافظهمی
(. عامل دیگر 5039، 1اشنایدر و نیکالس) استدالل سیال کالمی و غیرکالمی است

ذیری پنعطافدهنده حافظه کاری کالمی با استدالل سیال کالمی و غیرکالمی اارتباط
پذیری شناختی بستری است که فرایندهای استدالل قیاسی، استقرایی شناختی است. انعطاف

شود. در استدالل سیال، انعطاف شناختی با ی کاری را باعث میهای حافظهکاریو دست
شود. )آگاهی و اسعدی، حرکت منعطف شناخت از امور کلی به جزئی و بالعکس دیده می

3172.) 
نادار ی معتوان گفت بار دیگر رابطهوان یک نتیجه کلی از پژوهش حاضر میعنبه
ی کاری با استدالل سیال در کودکان نارساخوان در این پژوهش مشخص گردید. حافظه

                                                           
1. Unsworth, & Engle 

2. Kane, Hambrick & Conway 

3. Schneider & Niklas 
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درصد از تغییرات متغیر استدالل سیال  52 دهد که تنهاهای پژوهش حاضر نشان مییافته
ر د ی است و نقش میانجی سرعت پردازشی کارتحت تأثیر سرعت پردازش و حافظه

ی کاری کودکان نارساخوان رد شد. استدالل سیال ی بین استدالل سیال و حافظهرابطه
ی کاری کالمی با استدالل سیال ی کاری کالمی و همچنین حافظهغیرکالمی با حافظه

 ی معناداری دارند.کالمی رابطه
های بر بودن انجام مقیاسزمان -3ه هایی بود. ازجملپژوهش حاضر دارای محدودیت

س استنفورد بینه و مقیا -های هوشی تهرانها را خسته کرده بود. مقیاسهوشی که آزمودنی
ها از عدم وجود آزمودنی -5داشت.  ای زمان نیازدقیقه 42جلسه  2باهم  4 هوشی وکسلر
یط و متغیرهای عدم کنترل شرا -1اندازه کافی محدودیت دیگر پژوهش بود. یک جنس به

های صوتی مزاحم در مراکز، عدم زمان کافی در هر جلسه، مشکالت محیطی )محرک
مراکز( در طول پژوهش محدودیت دیگری بود که در طول پژوهش  ها درحضور آزمودنی

تعمیم نتایج این پژوهش که بر روی کودکان نارساخوان انجام شد قابل -4با آن مواجه بودیم. 
های آتی به سبب پیشینه قوی شود در پژوهشنیست. پیشنهاد می به کودکان عادی

ی کاری، اجرای مدل ساختاری ی بین استدالل سیال و حافظهکارکردهای اجرایی در رابطه
این پژوهش با نقش میانجی کارکردهای اجرایی مغز برازش گردد. همچنین اگر بتوان این 

های یک جنس انجام داد ممکن است یافتهپژوهش را به جهت کنترل متغیر جنسیت تنها در 
ا تواند در درک ممی های بهنجار،دست آید. انجام این پژوهش بر روی آزمودنی متفاوتی به

 ی کاری و استدالل سیال کمک کند.ی بین حافظهاز میانجی سرعت پردازش در رابطه

 منابع

 ،. چاپ اول، مشهدبینهتفسیر مقیاس هوشی استنفورد (. 3172آگاهی، ع.، اسعدی، ف. )
 انتشارات فرا انگیزش. 

آزمایی زمان نسخه نوین هوش(. روایی هم3175امین لو، م.، کامکاری، ک.، شکر زاده، ش. )
بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در کودکان ناتوان -استنفورد-تهران

 .9، سال سیزدهم، شماره تعلیم و تربیت استثنایییادگیری، 
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راهنمای اجرا و نمره گزاری (. 3175افروز، غ.، کامکاری، ک.،  شکر زاده،  ش.، حلت، ا. )
. چاپ اول، تهران، انتشارات علم های هوش وکسلر کودکان نسخه چهارممقیاس

 استادان.
 . چاپ اول، تهران،استنفورد بینه –آزمایی تهران نسخه نوین هوش(.  3170کامکاری، ک.، )
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