
مقاله 

 پژوهشی

 1400 (ارديبهشت)بهار 961-981/ ص 18ۀ / شمارمبيستختی/ دورۀ مجلۀ علوم روانشنا
Journal of Psychological Science, Vol. 20, Issue 98, p 269-281, Spring(May) 2021 JPS 

 

161 

 

 

 و رياضی خودكارآمدی اساس بر فضايی ديداری پردازش بينیپيش در رياضی اضطراب و فعال حافظه ایواسطه نقش
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The mediating role of working memory and mathematical anxiety in predicting 

spatial visual processing based on mathematical self-efficacy and creativity 
Zahra Mahdavi Najmabadi1, Parvin Kadivar2, Ali Akbar Arjmand Nia3, Kambiz Pousheneh4 

 چكيده

قلمداد  تی استتحقیقات علوم شناخ وجه بارز که مطالعه عوامل مرتبط با پردازي دیداری فضایی چارچوب مناسبی برای بررسی رابطه و تعامل هیجانات و شناخت، زمينه:

آموزان نشخالقیت دا و ریاضی خودکارآمدی اساس بر فضایی دیداری پردازي بینیپیش در ریاضی اضطراب و فعال حافظه ایواسطه نقش این پژوهش هدفگردد. می

-89 آموزان دختر پایه پنجم شهر تهران در سال تحصیلییه دانشکل یپژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آمار روش:دوم ابتدایی بود.  دختر دوره

های پرسشنامه گانکنند شرکتای انتخاب شدند. گیری تصادفی خوشهآموز دختر پایه پنجم بود که بر اساس تعداد متغیر با روي نمونهدانش 011و نمونه آماری شامل  0981

 لیو، ریاضی خودکارآمدی (2114کودکان ) برای فعال حافظه (، آزمون0892ریاضی پالک و پالکر ) اضطراب سمقیا (،0812الف )ی تورنس فرم رکالمیغخالقیت 

: بر هايافته .از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد هامنظور تحلیل دادهتکمیل کردند. به ( را2119) ینهبو تست پردازي دیداری فضایی  (2118می ) و یراالکو

گری یانجیما ب یرمستقیمغ صورت بهفضایی تبیین گشت. متغیر خودکارآمدی ریاضی تنها  –واریانس متغیر پردازي دیداری  94/1در این مدل، آمده دستبهج اساس نتای

 صورتبهظه فعال نیز مچنین متغیر حافه با پردازي دیداری فضایی رابطه مثبت نشان داد. گری اضطراب ریاضییانجیمیرهای حافظه فعال بر پردازي دیداری فضایی و با متغ

 دیداری پردازي با قیتو خال ریاضی . خودکارآمدیاستیرگذار تأثمثبت نمایش داد. خالقیت تنها از طریق متغیر حافظه فعال بر پردازي دیداری  با خالقیت رابطه مستقیم

اضطراب  گریمیانجی با فضایی دیداری پردازي با خالقیت و ریاضی خودکارآمدی .(> 010/1p)مثبت دارد  رابطه دختر آموزاندانش فعال حافظه گریمیانجی با فضایی

 .را تبیین نمود توان متغیر پردازي دیداری فضایییمبر اساس خودکارآمدی ریاضی،  گيری:يجهنت (.<p 110/1)ندارد  رابطه دختر آموزانریاضی دانش

 .ری فضایی، حافظه فعال، خودکارآمدی ریاضیخالقیت، اضطراب ریاضی، پردازي دیداواژه كليدها: 
Background: The study of factors related to spatial visual processing is considered as a suitable framework for examining 

the relationship and interaction of emotions and cognition, which is a prominent feature of cognitive science research. 

Aims: The aim of this study was to mediate the role of working memory and mathematical anxiety in predicting spatial 

visual processing based on mathematical self-efficacy and creativity of female elementary school students. Method: The 

present study was a correlational analysis of the path. The statistical population of all female students in Tehran in the 

academic year 1397-98 and the statistical sample consisted of 477 fifth grade students who were selected based on the 

number of variables by cluster random sampling. Participants were Torrance Form A (1972) Non-Verbal Creativity 

Questionnaire, Plaque and Placer Mathematical Anxiety Scale (1982), Active Memory Test for Children (2006), Liu, 

Coeralla, and May Mathematical Self-Efficacy (2009), and Binet Spatial Visual Processing Test (2003). ) Completed. 

Pearson correlation and path analysis were used to analyze the data. Results: Based on the results obtained in this model, 

0.86 variance of visual-spatial processing variable was explained. Mathematical self-efficacy variable only indirectly 

mediated by working memory variables on spatial visual processing and mediated by mathematical anxiety with spatial 

visual processing showed a positive relationship. Also, the working memory variable directly showed a positive 

relationship with creativity. Creativity affects visual processing only through the variable of active memory. Mathematical 

self-efficacy and creativity have a positive relationship with spatial visual processing mediated by working memory of 

female students (p <0.154). Mathematical self-efficacy and creativity are not related to spatial visual processing mediated 

by female students' mathematical anxiety (p< 0/001). Conclusions: Based on mathematical self-efficacy, the spatial visual 

processing variable can be explained. Key Words: Creativity, math anxiety, visual spatial processing, working memory, 

math self-efficacy. 
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 مقدمه

کار ، کیم، کارل سونبرگ، ینگر هایبر اساس جدیدترین یافته

های پیچیده زندگی، بسیاری از مهارت (،2121) و وینسلری ب

های ضروری کارهای روزانه، حل مسئله ریاضی و بسیاری از مهارت

 0به پردازش دیداری فضایی آموزان پایه پنجم دوره ابتداییدانش

بر  راآموزان توان عملکرد بعدی دانشمی ؛ وآنان بستگی دارد

پردازش  بینی نمود.یشاساس پردازش دیداری فضایی آنان پ

دهی اطالعات دیداری در دیداری فضایی یعنی توانایی سازمان

الگوهای معنادار و درک و چگونگی تغییرات، حرکت و چرخش 

 آنها در فضا. با مروری به ادبیات حوزه پردازش دیداری فضایی

چنین برداشت شد که پردازش دیداری فضایی شامل ادغام ینا

درک ساختار آن و تعمیم  منظوربهاز متن،  ی و کلیجز اطالعات 

ها است. توسعه معمولی آن امکان پردازش هر دو جنبه به سایر زمینه

ی تحقیقات قبلی برخ سازد.ی و کلی را بدون اختالل فراهم میجز 

وتحلیل وظایف ساختاری پردازش دیداری فضایی یهتجزمتمرکز بر 

ی و یا کلی جز فرآیند پرداختن به  ؛ وبر روی طیف اختالالت بود

)هرنو و همکاران،  شده استواقعید موردتردصرف در حال حاضر 

(. فقدان مطالعه کافی پیرامون عوامل روانشناختی حوزه 2108

داشت تا در این پژوهش  بر آنپردازش دیداری فضایی محققین را 

ی ساختار یرغ( و عوامل مدتکوتاهعوامل ساختاری )حافظه 

یت، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی را روانشناختی خالق

 در یك مدل ترسیم و به آزمایش گذارند.

(، در رابطه با خالقیت، به این نکته 2100های وین وکولیج )یافته

طور اشاره دارد که حافظه فعال پردازش دیداری فضایی هم به

اساس فرآیندهای  مستقیم از طریق ویژگی ساختاری و هم بر

پردازش دیداری فضایی افراد با  حافظه کند.ل میروانشناختی عم

خالقیت باال انعطاف بیشتری نسبت به افرادی که کمتر خالق هستند 

تر کنار هم شود اطالعات نامتجانس را سریعو این سبب می دارد؛

 قرار دهند.

تربیتی ازجمله، وانگ، بولین، لوو و  پژوهشگران و روانشناسان

، (2101) اورسکو لویزر، ساواسون،(، 2109) (، آلو وی2109کار )

نقش حافظه فعال را در پردازش  ،(2114) ، بدلی(2102) یبدل

فلیچت کلب ساختند. در همین راستا خاطرنشاندیداری فضایی 

                                                           
1. Visual Spatial Processing 

یان داشت مناطق دیداری کورتکس با مناطقی از لوب ب (،2101)

کنند. در پردازش دیداری حمایت می حافظه فعالفورنتال از نقش 

حافظه فعال نقش  ر این فعالیت نورونی و رفتاری پردازش دیداری،د

ی خودآگاه و ناخودآگاه پردازش دیداری ادراکی هاقسمتمیانجی 

  را بر عهده دارد.

 پوتوین و همکاران ،(2109) دالی و پوتوین پژوهشگرانی مانند:

 ناداال ، مورال،(2101) پاسولونگی توماستو، کارگنتی، ،(2109)

مؤثر  و مهم عوامل از که اندرسیده نتیجه این ، به(2101) وونیرونگ

است.  ریاضی یخودکارآمد فضایی، -دیداری  پردازش در

 یلرم، پاجارز، 0880، )چانگ (0880) بندورا نظریه پیرو پژوهشگران

 (، مطالعات0881 ینت،ولپاجارز و  ؛0884؛ پاجارز جانسون، 0880

 متغیرهای سایر و 2یریاض خودکارآمدی باورهای بر را خود

 مؤثر ریاضی عملکرد بر باورها این با واسطه یا کنار در که شخصی

 ایباورها و  ،ی ریاضی. باور خودکارآمداندکرده متمرکز هستند

سبب  ،ریاضی فیتکل كیدر انجام  فرد ییفرد از توانا یهابرداشت

جعفرلو،  و مؤثر انجام شود. دیصورت مفموردنظر به فیتکل شودیم

بینی ( نشان دادند خودکارآمدی عامل پیش0989) شریفی و شریفی،

 ندآیبه فر ی ریاضیخودکارآمددارای افراد کننده خالقیت است. 

نظارت دارند، تعهدات و مشکالت را کنترل آن  میو تنظخود تفکر 

 ریدرگ شتریب زیبرانگو چالش زیدآمیتهد یهاتیو با موقع کنندیم

حل  یمناسب برا یهاحلاز راه توانندیم یو. آنها با کنجکاشوندیم

 یبرا یشتریبهره ببرند و از خود استقامت ب شیخوریاضی مشکالت 

(، 2104) . داکر، ساکار و لویینشان دهند ریاضیحل مسا ل 

اضطراب ریاضی را یك هیجان منفی یا واکنش فیزیولوژیکی به 

یاضی ر دربارههای ریاضی یا فکر کردن مسا ل ریاضی، آزمون

بینی کننده اضطراب دانستند و بیان داشتند خودکارآمدی پیش

که حافظه فعال فضایی سهم اندکی در پیش یدرحالریاضی است، 

(، 2109) اندرسن ای، سان، ازنظربینی اضطراب ریاضی دارد. 

و  درس ریاضی تواندمی که متغیرهایی است از ریاضی اضطراب

 ،(0898) بتز و هکت کند جهموا اشکال با را آن با مرتبط عوامل

، اضطراب ریاضی را در پردازش دیداری (2109) اندرسن ای، سان،

فضایی  - دیداری تبیین رابطه پردازش جهت اند.فضایی مؤثر دانسته

که کارکردهای حافظه فعال  گرددمیبیان  طورینا ،با ریاضی

                                                           
2. math self-efficacy 
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 هایییسیاه ذهنی، از بازنما تختهیكعنوان فضایی به - دیداری

حساب، شمارش و تکالیف مربوط به ،هاعددی و قرار دادن در ستون

فضایی برای حل  - از حافظه دیداری ینچنهمافراد . کندیحمایت م

صورت دیداری ارا ه که به ییهاعملیات چندرقمی و مسئله

. تصور بر این است که حافظه فعال نمایند، استفاده میشوندیم

این  زیراوانی در یادگیری ریاضی؛ ضعیف، توجیهی باشد برای نات

ضعف توانایی به خاطر آوردن قوانین ریاضی، از مفاهیم پایه مانند 

 کندیرا محدود م تریچیدهشمارش گرفته تا توابع جبری پ

 -ضعف در پردازش دیداری  (.0980شکوهی یکتا،و  یا)ارجمندن

 تواند علت، بسیاری از مشکالت مانند ضعف در اجتماعیفضایی می

زیرا این ؛ و یا دستورالعمل دیداری شود شدن، اضطراب ریاضی

مشکل دسترسی به اطالعات دیداری مناسب را دچار اختالل می 

پوتوین،  (.0980جعفری، عابدی، فرامرزی و شیرزادی، ) نماید

 اضطراب با باالدر ریاضی عملکرد ،(2109) نیکولسن، کانرز و وودز

، خرمایی، یآقاجان (،2104لویی ) داکر، ساکار و .دارد رابطه پایین

هیجانی  خودکارآمدی ،(0980)رجبی، رستم اوغلی خیاوی 

. است آموزاندر دانش ریاضی اضطراب کننده بینیپیش ترینقوی

( 2121یل ایکسی، زانك، جی و ایکسی، )فرا تحلهای یراً یافتهاخ

 موردی بودن رابطه پردازش دیداری فضایی و توانایی ریاضی را خط

 .قراردادندید ردت

هایی برخاسته از این دیدگاه است پشتوانه علمی چنین پژوهش

در دنیای روانشناختی انسان هیجانات و شناخت ارتباطی  که

وجه بارز تحقیقات در  ناگسستنی دارند و تعامل آنها با یکدیگر

تعامل عوامل هیجان و شناخت از  .(2110 ی)گر علوم شناختی است

لتونن و لین  سوری، الکیسك، وریس، زجملهسوی محققان دیگر ا

( نیز مورد تأکید قرارگرفته است، این محققان 2104(، مورن )2108)

عنوان مهمترین عامل هیجانی مؤثر بر عوامل شناختی اضطراب را به

دریافتند اضطراب  (،2108کورتز و لیونز و گرین ) بیان داشتند. دکر،

اوت افراد در توسعه بینی کننده تف، پیش0اختصاصی خالقیت

(، 2108خالقیت و نگرش به خالقیت است. در همین راستا گنتری )

های تهدیدکننده راه خالقانه برای فرار از موقعیتاضطراب را یك

 مورد تأکید قرارداد. دانسته و رابطه آنها را

                                                           
1. Creativity - Specific anxiety 

پردازش  حوزه در شدهانجام هاییافته و نظری مبانی به توجه با

 پژوهش این ر متغیرهای پژوهش حاضریو سادیداری فضایی 

 متغیرهای اساس بر پردازش دیداری فضایی تبیین درصدد

و  گری حافظه فعالمیانجی با خالقیت و ریاضی خودکارآمدی

 است آموزانریاضی دانش اضطراب

 پژوهشهای فرضيه

با پردازش دیداری فضایی با میانجی  . خودکارآمدی ریاضی0

 آموزان دختر رابطه دارد.ریاضی دانشگری حافظه فعال و اضطراب 

گری حافظه . خالقیت با پردازش دیداری فضایی با میانجی2

 آموزان دختر رابطه دارد.فعال و اضطراب ریاضی دانش

 فضایی دیداری پردازش با و خالقیت ریاضی . خودکارآمدی9

 .دارد رابطه دختر آموزاندانش فعال حافظه گریمیانجی با

 فضایی دیداری پردازش با خالقیت و ریاضی . خودکارآمدی0

 .دارد رابطه دختر آموزاناضطراب ریاضی دانش گریمیانجی با

 روش

مطالعه حاضر یك پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود، 

که در آن به بررسی رابطه خودکارآمدی ریاضی و خالقیت با 

 گری حافظه فعال و اضطراببا واسطه پردازش دیداری فضایی

ی آماری این است. جامعه شدهپرداختهآموزان دختر ریاضی دانش

تشکیل دادند. نمونه آماری  آموزان دختر پایه پنجمپژوهش را دانش

ان بودند. در مدل تحلیل مسیر حجم آموزدانشاز این نفر  011شامل 

باربارا و گردد )نمونه با استفاده از پارامترهای متغیرها برآورده می

 24با توجه به  .(0981 ،همکاران؛ ترجمه ایزانلو و 0894همکاران، 

 0مؤلفه، خالقیت:  2شامل: اضطراب ریاضی مطالعه )متغیر مورد 

خرده  01مورد، پردازش دیداری فضایی  0مؤلفه، خودکارآمدی 

 21به ازای هر متغیر، تعداد  (خرده آزمون 8و حافظه فعال  آزمون

نفر شد. روش  121ماری جمعا نمونه در نظر گرفته شد، که نمونه آ

بود؛ بدین صورت که ابتدا  ای ای مرحلهیری تصادفی خوشهگنمونه

های کلی ناحیه به عنوان خوشه 1از بین نواحی آموزش و پرورش، 

برداری کالس، تعداد تقسیم شدند، در مرحله بعد بر پایه واحد نمونه

مدرسه، به ای انتخاب شدند که از هر های مدارس، به گونهکالس

تعداد برابر شرکت داشته باشند، سپس در مرحله بعدی، از میان 

ها به صورت تصادفی انتخاب و آموزان هر کالس، آزمودنیدانش

ها بین آنان توزیع گردید، تا نمونه آماری با ها و پاسخنامهپرسشنامه

توجه به حجم تعیین شده، کامل شد. در این مطالعه افرادی که بیشتر 
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 پرسشنامه خود را بدون پاسخ گذاشته بودند، االتؤسدرصد  91از 

ها و حذف از تحلیل کنار گذاشته شدند. پس از بررسی پرسشنامه

پایه پنجم نمونه پژوهش دختر  آموزنفر دانش 011 اطالعات ناقص،

حاضر را تشکیل دادند، که در آن حجم نمونه الزم برای مدل تحلیل 

 افزارهایای پژوهش با استفاده از نرمهمسیر رعایت شده است. داده

spss24   وAmos 20 .تحلیل شد 

 ابزار

ی رکالمیغخالقیت  های پژوهش عبارت بودند از:پرسشنامه

 فعال، حافظه ریاضی، آزمون اضطراب مقیاس تورنس فرم الف،

و آزمون پردازش  (2118) می و کویراال لیو، ریاضی خودکارآمدی

 دیداری فضایی بینه.

پالک و  ریاضی اضطراب مقیاس :0ریاضی اضطراب مقیاس

اضطراب  و 2ریاضی امتحان اضطراب عامل دو ( دارای0892پارکر )

است  سؤالی 20 یمجموعه یك مقیاس این است. 9ریاضی ماهیت

شامل  را موافق کامالً تا مخالف کامالً ایدرجه 4 طیف یك که

 حاسبه شد.گذاری از طریق میانگین مجموع نمرات مشود. نمرهمی

 یبرا است. 000 آن حداکثر و صفر آزمون این در نمره حداقل

درونی  همسانی و آزمایی باز روش دو از مقیاس این پایایی سنجش

نمرات  بین همبستگی ضریب .است شدهاستفاده (کرونباخ آلفای)

آمده دستبه 98/1 مجدد آزمون و آزمون نوبت دو در هاآزمودنی

 82/1 هاآزمودنی کل برای نیز باخکرون آلفای ضریب است.

 همبستگی ضریب آزمون، این درستی منظوربه. است آمدهدستبه

است  10/1 برابر کتل محاسبه شده که اضطراب مقیاس با آزمون این

در پژوهش حاضر نتایج تحلیل عاملی  (.0980 و همکاران، آقاجانی)

، RMSEA=،081 =df، 099/444 =x2 ،81/1 =GFI  11/1 تأییدی

81/1 =NFI ،81/1 =CFI این است که ساختار پرسشنامه  مؤید

های نیکویی برازش ها دارد و کلیه شاخصبرازش قابل قبولی با داده

توان از درستی سازه اطمینان بنابراین می کند؛پرسشنامه را تأیید می

 دست آورد. الزم را به

ی رکالمیغی تورنس فرم الف: فرم رکالمیغآزمون خالقیت 

است.  شدهلیتشک( تست خالقیت تورنس از سه فعالیت 0812الف )

در زمان تعیین شده شکل منحنی را در ) یرتصاوفعالیت اول ساختن 

                                                           
1. mathematics anxiety rating scale 
2. mathematics test anxiety 
3. mathematics nature anxiety 

نماید(، فعالیت دوم گذاری میهر جهتی که مایل باشد ترسیم و نام

آزمودنی در زمان تعیین شده ده تصویر را تکمیل و ) یرتصاوتکمیل 

از  در زمان تعیین شدهخطوط )فعالیت سوم  ( ونمایدگذاری مینام

که  نماید(گذاری میخطوط داده شده آنها را تکمیل و نام 91بین 

 ( پاسخدقیقه 01بایست در زمان مقرر )در هر فعالیت آزمودنی می

گذاری بر اساس . نمرهتصویری ثبت کند صورتبهرا  موردنظرهای 

تمرین ساخت تصاویر بر در  انجام شد. آزمودنی صفرتا پنجمقیاس 

اساس مطالب و معیارهای مندرج دفترچه راهنما یك نمره مربوط به 

اصالت و یك نمره مربوط به بسط دریافت نمود، همچنین در بخش 

تکمیل تصاویر و بخش خطوط بر اساس مطالب و معیارهای مندرج 

پذیری و نمره مربوط به اصالت، بسط، انعطاف 0دفترچه راهنما 

خالصه شد و سپس  زنمراتیردر ستون  جینتا ریافت نمود.ابتکار د

پذیری، ابتکار و بسط نمرات در هریك از چهار بعد سیالی، انعطاف

و  91/1ها پایایی این آزمون . در پژوهشو نمره کل محاسبه شد

ی هامؤلفه(. روایی همزمان 0994حسینی، است )برآورد شده  81/1

برآورد شده  00/1تا  21/1 این آزمون با آزمون خالقیت عابدی

(. در پژوهش حاضرنتایج تحلیل 0999دا می و همکار، است )

، RMSEA=، 119/1 =x2 ،0 =GFI  110/1 عاملی تأییدی

0=NFI ،0 =CFI این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل  مؤید

های نیکویی برازش پرسشنامه را ها دارد و کلیه شاخصقبولی با داده

 توان از روایی سازه اطمینان الزم را بهبنابراین می کند؛تأیید می

 دست آورد.

ی پنجم بینه: نسخه –استانفورد  فضایی -پردازش دیداری 

ساخته شده  توسط روید (2119هوش آزمای استانفورد بینه در سال )

توسط افروز و کامکاری مورد استانداردسازی ( 0991)و در سال 

پردازش دیداری فضایی شامل دو  یاسگذاری مقنمرهقرار گرفت. 

سؤال و  00ی است. واژگان کالمی شامل رکالمیغبخش کالمی و 

عملکرد توجه به  با سوال است. 94ی شامل رکالمیغاستدالل سیال 

آموز، در حیطه سطح دانش آمدهدستبهو امتیاز  آموزدانش

آمد. حیطه  به دست 2ی بر اساس کتاب سؤال شماره رکالمیغ

آموز باید سواالت خاصی را با دانش سؤال است. 00دارای کالمی 

نمره خام  آمدهدستبهپاسخ دهد. با امتیاز  9توجه به کتاب شماره 

کالمی( دانش )ی( و رکالمی)غ الیسآزمودنی در دو سطح استدالل 

در هر حیطه نمرات  آمدهدستبهآمد. بر اساس امتیاز  به دست
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دیداری فضایی تبدیل  بهرهوشنمره تراز گردیده و به  آمدهدستبه

راستای  ( در2119روید و گال ) (.0989همکاران فرید و ) دیگرد

محاسبه ضریب اعتبار مقیاس هوشی استانفورد بینه برای نمرات ده 

از روش دو عامل پنج شاخص خرده آزمون، چهار حیطه هوشبهر و 

ول ضرایب بدست آمده توسط فرمژ و نمودندنیمه کردن اسژتفاده 

 اسژپیرمن بژراون مژورداصالح قرار گرفت. تمامی ضرایب اعتبژار،

همکاران لو و امینشیریباشد )معرف تجانس درونی مقیاس فوق می

در پژوهش حاضر همبستگی معنی (. 0989همکاران ، فرید و 0982

، 00/1و کالمژی  09/1غیرکالمی  با نمرات مقیاس کلدار بین 

باشد. می 81/1می با غیر کالمی بدست آمد همبستگی نمرات کال

 از استفاده فضایی با -هوش بهر پردازش دیداری مقیاس پایایی

 .شد گزارش 89/1 کرونباخ آلفای

 توسط ،(2114) بدلی فعال حافظه آزمون :0فعال حافظه آزمون

است  گردیده تنظیم 2110 سال در گدرکول سوزان و پیکرینگ

 سه سنجش برای آزمون خرده نه آزمون این در .(0984 )ارجمندنیا

 فضایی دیداری صفحه و شناسیواج حلقه مرکزی، مجری مؤلفه

که با توجه به کتابچه راهنما از روی نمرات خام، نمرات  دارد وجود

 نیمرخی توانندمی هم کنار آید دربدست می مؤلفه استاندارد سه

 و نیا(. ارجمند0984 نیا، ارجمند) کند ارا ه فعال حافظه از جامع

 از استفاده با را حافظه فعال پایایی ضریب( 0999) نراقیسیف

 ضرایب همچنین آوردند، دست به 81/1 کرونباخ آلفای ضریب

آزمون حافظه . بود دارمعنی تست هایآزمون خرده بین همبستگی

 آزمون نمرات ریزساختار. دارد باالیی خیلی درونی روایی فعال،

 در بخصوص فعال، حافظه یعامل سه مدل با نزدیکی همبستگی

 دو بین داریمعنی و باال همبستگی. دارد سال 01 تا 1 کودکان

 هاییشاخص و مرکزی مجری کارکرد و شناختیواج حلقه شاخص

 این. دارد وجود 9 و 1 سنین بین در ریاضیات و سواد واژگان، چون

. است آزمون حافظه فعال مجموعه بیرونی روایی بر دال ضرایب

 درونی همسانی از مقیاس این پایایی سنجش حاضر برای درپژوهش

 ؛ وبه دست آمد 89/1است. آلفای  شدهاستفاده (کرونباخ آلفای)

 آزمون ها معنی دار بود.ضرایب بین خرده

: (2118) می و کویراال لیو، خودکارآمدی ریاضی پرسشنامه

 (، دارای2118) می و کویراال و لیو ریاضی کارآمدی خود مقیاس

                                                           
1. Working Memory Test Battery-Children(WMTB-C) 

 تا مخالف کامالً ایدرجه 4 طیف یك مقیاس این که هست ماده 09

گذاری از (. نمره0989محمدزاده، ) شودمی شامل را موافق کامالً

 مقیاس ییروا طریق میانگین مجموع نمرات محاسبه شد.

 محمدزاده، (،2118) کویراال و لیو توسط ریاضی خودکارآمدی

 هاماده بین رابطه هدهندنشان که اندشدهگزارش 80/1 ،(0989)

 ریاضی خودکارآمدی مقیاس پایایی. است بخشرضایت و خوب

 از استفاده با ،(0989) غیاثی، خیاط ،(2118) کویراال و لیو توسط

در پژوهش حاضرنتایج تحلیل  .شد گزارش 89/1 کرونباخ آلفای

، RMSEA=، 009 =df، 812/909 =x2  140/1 عاملی تأییدی

822/1 =GFI ،82/1 =NFI ، 81/1 =CFI این است که  مؤید

ها دارد و کلیه شاخص ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده

توان از بنابراین می کند؛های نیکویی برازش پرسشنامه را تأیید می

 دست آورد. روایی سازه اطمینان الزم را به

 هايافته

ی با نتایج در دو بخش توصیف لیتحل و هیتجزدر پژوهش حاضر 

ی( و در بخش استنباطی از و همبستگنمودارها  -استفاده از )جداول 

 91روش تحلیل مسیر انجام شد. در این مطالعه افرادی که بیشتر از 

از  پرسشنامه خود را بدون پاسخ گذاشته بودند، االتؤسدرصد 

 گمکه میزان داده یدرصورتتحلیل کنار گذاشته شدند؛ همچنین 

قدار بود، در ابتدا با استفاده از شیب رگرسیون، کمتر از این م شده

از مطالعه  شدهاستفادههای را برآورد و سپس شاخص شدهگمنقاط 

را محاسبه و وارد تحلیل مسیر گردید. افرادی که نمره آنها بیشتر از 

تر از متغیرهای وابسته بود، از و نیم انحراف معیار باالتر و یا پایین دو

ذاشته شدند و ناهمسانی واریانس در این مطالعه تحلیل مسیر کنار گ

وجود نداشت؛ همچنین بین متغیرهای مدل حاضر هم خطی 

 چندگانه وجود نداشت.

آموزان مورد بررسی اطالعات فراوانی دانش 0جدول در 

 است. شدهدادهپژوهش نمایش 
 

 آموزان مورد بررسی. اطالعات فراوانی دانش0جدول

اوانیدرصد فر فراوانی منطقه  

00 021 24%  

01 40 09%  

9 010 22%  

0 021 21%  

1 41 00%  
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 . میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی متغیرهای پژوهش2جدول

 خودکارآمدی ریاضی حافظه فعال پردازش دیداری فضایی خالقیت اضطراب ریاضی متغیر

     0 اضطراب ریاضی

    0 -104/1 خالقیت

   0 *012/1 **-010/1 فضایی -پردازش دیداری 

  0 **821/1 *018/1 **-001/1 حافظه فعال

 0 208/1** 249/1** 122/1 **-111/1 خودکارآمدی ریاضی

 091/2 020/019 04/000 21/221 091/2 میانگین

 909/1 104/1 119/1 809/2 909/1 انحراف معیار
 

10/1 ** p<      11/1 * p< 
 

نحراف معیار و همبستگی درونی میانگین، ا 2جدول در 

توصیفی متغیرهای  ازنظراست.  شدهدادهمتغیرهای پژوهش نمایش 

فضایی، حافظه فعال و خودکارآمدی ریاضی با  -پردازش دیداری 

(، عالوه بر آن >p 10/1)اضطراب ریاضی دارای همبستگی است 

فضایی، حافظه فعال، با خالقیت رابطه  -متغیرهای پردازش دیداری 

، حافظه فعال و خود کارآمدی ریاضی با پردازش >p  11/1ارد د

خود کارآمدی  ،>p  10/1است فضایی دارای همبستگی  -دیداری 

و میزان خالقیت، ( >p 10/1دارد )ریاضی با حافظه فعال رابطه 

فضایی، حافظه فعال، باالتر از میانگین، خود  -پردازش دیداری 

 تر ازمیانگین است.یینکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی پا

 پژوهش حاضر، آمدهدستبههای بر اساس داده شدهارا همدل 

 قابلو مقادیر  آمدهدستبهی هاشاخصترسیم و برازش داده شد. 

و بررسی ضرایب برازش شده مدل اولیه و  برای کفایت مدل قبول

 ارا ه گردید. 0 و جدول 2و  0شکل  درنهایی 

 
 های پژوهش حاضربر اساس یافته . مدل نظری اولیه0شکل

 

به  2 و 0شکل افزار ایموس در های برازش شده در نرممدل

ی نیکویی برازش در تحلیل مهمترین آماره است. درآمدهنمایش 

.( می RMSEA) یبتقرمسیر، آماره ریشه میانگین توان دوم خطای 

برازش مناسب  دهندهنشاناین شاخص  19/1باشد. مقادیر کمتر از 

و  9مدل تحلیل مسیر بود. همچنین مقدار کای اسکور نسبی کمتر از 

 نیز IFIو  NFI,TLI, GFI, CFI هایبودن شاخص 8/1از  تربزرگ

باشند. با توجه به یمی مناسب تحلیل مسیر هاشاخص ازجمله

 برای کفایت مدل قبولقابلو مقادیر  آمدهدستبهی هاشاخص

باربارا و نمود )اطمینان حاصل بودن مدل  قبولقابلتوان از یم

 .(0981همکاران ؛ ترجمه ایزانلو و 0894همکاران، 

 باشد.می دو جنبهاما خوب بودن مدل در تحلیل مسیر دارای  

در نمودار ساختاری  شدهگزارشضرایب  تكتكدار بودن یمعن. 0
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 شاخصهای کفایت مدل. با توجه به بودن شاخص قبولقابل. 2و 

و بررسی  برای کفایت مدل قبولقابلو مقادیر  مدهآدستبهی ها

ضرایب برازش شده مشخص گردید که ضرایب مسیر: اثر، اضطراب 

پردازش دیداری  ←حافظه فعال، خودکارآمدی ریاضی ←ریاضی

 ازنظررابطه معناداری  پردازش دیداری فضایی ←فضایی و خالقیت

از  اندعبارتاولیه برای مدل  افزارنرمهای یشنهادپ آماری نشان نداد.

اصالحات ذکر  سرانجامبود.  ذکرشدهمسیرهای متغیرهای  حذف

 ارا ه گردید. 9و جدول  2شکل و مدل نهایی در  در مدل ایجاد شده
 

 های برازش مربوط به الگوهای اولیه و نهایی پژوهش. مقایسه شاخص9جدول

𝐱𝟐 مقادیر
𝒅𝒇⁄  p df 𝐱𝟐 GFI CFI NFI RMSEA 

 110/1 0 0 0 /110 0 <110/1 110/1 دل اولیهم

 110/1 88/1 0 888/1 11/0 9 <191/1 914/1 مدل نهایی

 19/1از  کمتر 8/1از  بیشتر 8/1از  بیشتر 8/1از  بیشتر 8/1بیشتر از  8/1بیشتر از  11/1بیشتر از  9کمتر از  قبولقابل
 

 

ی رهمهمترین آما شودمشاهده می 9که در جدول  طورهمان

نیکویی برازش در تحلیل مسیر، آماره ریشه میانگین توان دوم خطای 

است و  آمدهدست( به110/1برابر با ) است؛ که (RMSEA) یبتقر

برازش مناسب مدل  دهندهنشاناست. این شاخص  11/1کمتر از 

. همچنین مقدار کای اسکور نسبی که برابر با هستتحلیل مسیر 

است. مجذور کای  9و کمتر از  است آمدهدست( به914/1)

، شاخص نیکویی p ،0 =n ،11/0 =x2= 191/1 دار نبودیمعن

CFI(0 ) ای(، شاخص برازش مقایسه88/1) NFIبرازش هنجار شده 

است و  آمدهدستبه( 888/1برازش )نیکویی  شاخص GFIو 

حاکی از برازش خوب مدل  نیز هابودن این شاخص 8/1از  تربزرگ

 قبولقابلو مقادیر  آمدهدستبهی هاشاخصبا توجه به  است. لذا

بودن مدل اطمینان حاصل  قبولقابلتوان از یمبرای کفایت مدل 

ضریب واریانس تبیین شده متغیرهای مربوط به  2 شکل نمود.

ها دهند. اعداد روی پیکانالگوی برازش شده پژوهش را نشان می

ها مربوط به واریانس ی مربعو اعداد رو شده استانداردضرایب بتای 

 تبیین شده هر یك از متغیرهاست.

و خالقیت  الگوی نهایی مربوط به رابطه خودکارآمدی 2 شکل

گری حافظه فعال و اضطراب با پردازش دیداری فضایی با میانجی

یب و میزان خطای استاندارد قسمت ضرا 0ریاضی است. در جدول 

و تأثیر کلی  تقیم، غیرمستقیمتأثیر مس 1 و جدول مدل ساختاری مدل

و حافظه فعال، اضطراب ریاضی  متغیرهای: پردازش دیداری فضایی

 است. شدهارا هآموزان و خالقیت و خودکارآمدی ریاضی دانش

 
 

 های پژوهش حاضر. مدل نظری بر اساس یافته2شکل
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 . ضرایب و میزان خطای استاندارد مدل0جدول

 P-value ضریب بتای استاندارد آماره آزمون خطای استاندارد ضریب بتا متغیر وابسته ← متغیر مستقل

 110/1> 21/1 1/181 114/1 0/212 حافظه فعال ← خودکارآمدی ریاضی

 110/1> - 10/1 908/-02 1/194 014/- اضطراب ریاضی ← خودکارآمدی ریاضی

 108/1 010/1 908/2 100/1 1.121 حافظه فعال ← خالقیت

 110/1> 82/1 018/19 101/1 802/1 فضایی -دیداری  پردازش ← حافظه فعال

 108/1 -101/1 -909/2 921/1 -144/1 فضایی -پردازش دیداری  ← اضطراب ریاضی

 

 

توان مشاهده نمود می 0جدول در  شدهگزارشبر اساس نتایج 

آموزان افزایش یش خودکارآمدی ریاضی، حافظه فعال دانشافزابا 

(، با افزایش خودکارآمدی ریاضی دانش >p 110/1) یابدمی

با  (،>p 110/1) یابدآموزان، اضطراب ریاضی آنان کاهش می

 یابدآموزان، حافظه فعال آنان افزایش میافزایش خالقیت دانش

(108/1 =p )آموزان موجب بر آن افزایش حافظه فعال دانش عالوه

یش افزا (.>p 110/1گردد )افزایش توانایی دیداری فضایی می

آموزان پردازش دیداری فضایی آنان کاهش اضطراب ریاضی دانش

 (.p= 108/1) یابدمی

و تأثیر  ضرایب مستقیم، غیرمستقیم 1های جدول بر اساس یافته

خالقیت بر پردازش  کلی متغیرهای: حافظه فعال، اضطراب ریاضی و

طبق نتایج  بر شده است.آموزان، نشان دادهدیداری فضایی دانش

( را بر 82/1کل )یشترین اثر ب ین جدول، حافظه فعالدر ا شده ارا ه

 آموزان بر عهده دارد.میزان پردازش دیداری فضایی دانش

پردازش  مستقیم با صورتبهخودکارآمدی ریاضی و خالقیت 

حافظه فعال بیشترین اثر  آموزان رابطه ندارد.دیداری فضایی دانش

 پسآموزان دیداری فضایی دانشبر میزان پردازش  ( را82/1کل )

اثر غیر مستقیم  ؛ که( بر عهده دارد-10/1) اضطراب ریاضی آن از

در این مطالعه واریانس متغیر پردازش  شدهارا هبر اساس مدل  است.

 49 یطورکلبهتبیین گشت.  𝑅2= %49اندازه بهدیداری فضایی 

فعال و واریانس پردازش دیداری فضایی بر اساس حافظه  درصد

شده بینییشپخودکارآمدی ریاضی، خالقیت و اضطراب ریاضی 

 است
 

و تأثیر کلی متغیرهای: حافظه فعال، اضطراب  . تأثیر مستقیم، غیرمستقیم1جدول

فضایی  -بر، پردازش دیداری  ریاضی، خودکارآمدی ریاضی و خالقیت

 آموزاندانش

 حافظه فعال

 پردازش دیداری فضایی
R2=86% 

 اثر کل اثر غیرمستقیم قیماثر مست

82/1 11/1 82/1 

 -10/1 11/1 -10/1 اضطراب ریاضی

 21/1 21/1 11/1 خودکارآمدی ریاضی

 01/1 01/1 11/1 خالقیت
 

 

 

 
 های پژوهش حاضر جهت فرضیه سوم. مدل نظری بر اساس یافته9شکل
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 های پژوهش حاضرجهت فرضیه چهارم. مدل نظری بر اساس یافته0شکل

 

 های برازش مربوط به الگوهای فرضیه سوم و چهارم پژوهش. مقایسه شاخص4جدول

𝐱𝟐 مقادیر
𝒅𝒇⁄  p df 𝐱𝟐 GFI CFI NFI RMSEA 

 10/1 88/1 88/1 88/1 10/9 2 010/1 91/0 مدل فرضیه سوم

 09/1 94/1 88/1 88/1 90/21 9 <110/1 08/9 مدل فرضیه چهارم

 11/1از  کمتر 8/1از  بیشتر 8/1از  بیشتر 8/1از  بیشتر 8/1بیشتر از  8/1بیشتر از  11/1بیشتر از  9کمتر از  قبولقابل
 

 

برای  قبولقابلو مقادیر  آمدهدستبهی هاشاخصبا توجه به 

بودن مدل جهت فرضیه سوم  قبولقابلتوان از یمکفایت مدل 

ل فرضیه برای کفایت مد قبولقابلاطمینان حاصل نمود. مقادیر 

بودن مدل جهت فرضیه چهارم اطمینان  قبولقابلتوان از یمچهارم ن

 حاصل نمود.

 گيریبحث و نتيجه

 ریاضی اضطراب و فعال حافظه ای واسطه هدف پژوهش نقش

 خودکارآمدی اساس بر فضایی دیداری پردازش بینیپیش در

 آموزان دختردوره دوم ابتدایی بود.خالقیت دانش و ریاضی

با پردازش دیداری فضایی  اول: خودکارآمدی ریاضیفرضیه 

آموزان دختر گری حافظه فعال و اضطراب ریاضی دانشبا میانجی

 رابطه دارد.

یش خودکارآمدی افزا، با شدگزارشبر اساس نتایجی که 

یابد، با افزایش آموزان افزایش میریاضی، حافظه فعال دانش

ریاضی آنان کاهش آموزان، اضطراب خودکارآمدی ریاضی دانش

آموزان، حافظه فعال آنان افزایش با افزایش خالقیت دانش یابد،می

آموزان موجب بر آن، افزایش حافظه فعال دانش عالوهیابد. می

یش اضطراب ریاضی افزا. گرددافزایش توانایی دیداری فضایی می

یابد. بر اساس آموزان پردازش دیداری فضایی آنان کاهش میدانش

های پژوهش، خودکارآمدی ریاضی از طریق حافظه فعال و یافته

اضطراب ریاضی اثر غیرمستقیم بر پردازش دیداری فضایی دارد. 

یرمستقیم از طریق حافظه فعال بر روی پردازش طور غبهخالقیت 

که اثر مستقیم بر یدرحالآموزان تأثیر گذارده دیداری فضایی دانش

تبیین یافته  جهت اده است.روی پردازش دیداری فضایی نشان ند

با مبانی نظری موضوع و فرضیه اول پژوهش  راستاهمهای فوق و 

 با فضایی دیداری پردازش با ریاضی مبنی بر خودکارآمدی

 دختر آموزاندانش ریاضی اضطراب و فعال حافظه گرییانجیم

 ،(0880) بندورا نظریه توان اظهار داشت: بر اساسی. مدارد رابطه

فرد از  یهابرداشت ایباورها و  ،ی ریاضیخودکارآمد یباورها

 فیتکل شودیسبب م ،ریاضی فیتکل كیدر انجام  دخو ییتوانا

و مؤثر انجام شود. افراد خودکارآمد به  دیصورت مفموردنظر به

تفکر خود نظارت دارند، تعهدات و مشکالت را کنترل  ندآیفر

 ریدرگ شتریب زیرانگبو چالش زیدآمیتهد یهاتیو با موقع کنندیم

 حل  یمناسب برا یهاحلاز راه توانندیم ی. آنها با کنجکاوشوندیم
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حل  یبرا یشتریبهره ببرند و از خود استقامت ب شیمشکالت خو

ریاضی کمتری تجربه  یجه اضطرابدرنت .نشان دهند یلیمسا ل تحص

 نمایند.می

 گریجیمیان با فضایی دیداری پردازش با خالقیت فرضیه دوم:

 .دارد رابطه دختر آموزاندانش ریاضی اضطراب و فعال حافظه

های پژوهش حاضر خالقیت بر روی پردازش بر اساس یافته

یرمستقیم بر غ طوربهاما ؛ ندارد معناداریم اثر مستقدیداری فضایی 

آموزان دانش روی پردازش دیداری فضایی از طریق حافظه فعال

خصوص چرایی آن  در تأیید گردید.یر گذارده و فرضیه حاضر تأث

الگویی تلفیقی برای  ( که2114) یبدلتوان اظهار نمود همسو با یم

شامل چهارعنصر است.  فعالحافظه  ،حافظه پیشنهاد کرده است

فضایی است که برای مدت کوتاهی  - اولین عنصر، صفحه دیداری

. دومین عنصر کندیبرخی از تصویرهای دیداری را نگهداری م

است که گفتار درونی را برای درک کالمی و  یشناختواج یقهحل

این حلقه  ی. دو مؤلفهکندیتمرین صوت شناختی نگهداری م

است که اطالعات را در حافظه  یشناختواج مخزن. یکی اندیاتیح

. دیگری تمرین ذهنی گفتار ناملفوظ است که از کندینگهداری م

. شودیه در وهله اول استفاده مآن برای قرار دادن اطالعات در حافظ

بدون این حلقه، اطالعات صوت شناختی بعد از دو ثانیه از بین 

. سومین عنصر، سازوکار اجرایی مرکزی است که هم رودیم

ها و هم بر پاسخ سازدیمربوط به توجه را هماهنگ م یهاتیفعال

امری حیاتی است،  فعالنظارت دارد. مجری مرکزی برای حافظه 

کدام اطالعات بیشتر  ردیگیهمچون سازوکار دروازه تصمیم م زیرا

پردازش شود و چگونه پردازش صورت پذیرد. این سازوکار تصمیم 

کدام منابع به کدام حافظه و تکالیف مرتبط با آن اختصاص  ردیگیم

یابد و چگونه اختصاص یابد. همچنین درگیر استدالل و درک سطح 

نقش محوری دارد. چهارمین عنصر است و در هوش انسان  تریعال

فرعی در اختیار هستند که سایر تکالیف  یهاتعدادی از سایر سامانه

 فعال یبه حافظه یمؤلفه راًیاخ دهند.ادراکی را انجام میشناختی یا 

مؤلفه حا ل رویدادی است.  نی( ا0898، شده است )بدلیاضافه

قادر است  با ظرفیت محدود است که یاحا ل رویدادی سامانه

فرعی و از حافظه بلندمدت به شکل  یهااطالعات را از سامانه

 یها. این مؤلفه اطالعات بخشاوردیبازنمایی یکپارچه رویداد درب

کند یبه نظر معقول آید، تلفیق م کهینحورا به فعالمختلف حافظه 

(، وین، کولیج 2110) یبدلهای . همسو با یافته(2110)بدلی، 

توان بیان داشت: بر اساس (، می2104، ساکار و لویی )(، داکر2100)

ادبیات روانشناختی ظرفیت حافظه فعال نقش مهمی در خالقیت 

کند: افراد با ظرفیت حافظه فعال باال احتماالً در غلبه بر بازی می

همچنین در  های خودکار، بدون اساس،مداخالت ناشی از پاسخ

ظرفیت حافظه فعال خالقیت را  .تر هستنداستفاده از راهکارها موفق

کند. افراد با سطح دانش یکسان اما ظرفیت حافظه فعال تقویت می

ابزار  -دانش  با ذخایر یکسان افراد تری دارند.باالتر عملکرد خالق

باالتر  اما با ظرفیت حافظه فعال -ها و اطالعات کالمی و مواد، رویه

دارند، مهارت نسبت به کسانی که ظرفیت حافظه فعال کمتری 

خواهد شد و عمل  ترغنی های آنهابیشتری خواهند داشت، برنامه

ای و کالمی تواند درروند تکمیل مراحل، اطالعات رویهآنها می

بیشتری را انجام دهند. بهر حال این ظرفیت حافظه فعال آزادشده، 

ویژه هنگام انجام کارهای جدید، برای خالقیت مهم است. مطمئناً، به

متکی است. « های خودکار و غیرمستقیمپاسخ»دقیقاً به  یتخالق

عالوه بر این، هرچه افراد خالق ماهرتر شوند، بیشتر اطالعات مربوط 

شود با توجه به این وضعیت حافظه بلندمدت منتقل می به کار از

تواند در این افزایش ظرفیت حافظه فعال می که چگونهشناختی، این

ربوط به ظرفیت حافظه فعال آزاد شده است. امر نقش داشته باشد، م

ماهرتر شوند، بیشتر دانش مربوط به وظایف به  هرچه افراد خالق

شود و ظرفیت حافظه فعال را برای سایر حافظه بلندمدت منتقل می

طور که قبالً بحث کردیم، ظرفیت کند. همانوظایف آزاد می

چیز  تا متوجه دهداجازه می حافظه فعال آزادشده به یك فرد خالق

است. حافظه کاری  یك مؤلفه اساسی برای خالقیت و جدیدی شود

یکی از آزادشده یك موهبت مختلط برای فرد خالق است. این 

که ذهن سرگردان دالیل اصلی اتفاق غیرمنتظره است. هنگامی

خصوص در حین و به شودشود، در حافظه فعال سرگردان میمی

راحتی روی شده، توجه فعال بهتهازحد آموخانجام حرکات بیش

دقیقاً یك عامل  کند،ای بیرونی تغییر میافکار داخلی یا محرکه

اما همچنین عامل مهمی در نوآوری است. با داشتن  بازدارنده،

حافظه فعال، فرد خالق قادر است ضمن تمرکز بر  ظرفیت بیشتر در

یدی ای، متوجه ترکیبات جالب و مفروی انجام یك مرحله رویه

شود، ترکیبات جدیدی از ابزارها و مواد را مشاهده کند و عواقب 

جدید را ببیند. با توجه به ظرفیت بیشتر حافظه فعال، توجه و تمرکز 

اما از  ها و تمهیدات جدید وجود دارد؛بیشتری در مورد موقعیت

های متقابل از طریق ابزار و مواد آنجا که ذخایر دانش و کنش
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این نوع خالقیت توسط ابزارها و مواد موجود و شوند، تشکیل می

شود. پذیر است محدود میای که توسط آنها امکانپیوندهای رویه

های فعال در ساختارهای بازیابی عنوان نشانهازآنجاکه ابزار و مواد به

دارند، عمل که اطالعات را خارج از ظرفیت حافظه فعال نگه می

 ربست در اندیشه خالق عمل کنند.عنوان داتوانند بهکنند، میمی

 پردازش با خالقیت و ریاضی فرضیه سوم: خودکارآمدی

 رابطه دختر آموزاندانش فعال حافظه گریمیانجی با فضایی دیداری

 ی و وینسلرکار ب، کیم، کارل سونین برگ، گرهای یافته .دارد

را پیش بینی  ی پیچیده در کارهای روزمرههامهارتکه  (2121)

 پردازش دیداری فضایی دانستند، وانگ، بولین، لوو و کار کننده

(، دریافتند پردازش دیداری فضایی حافظه فعال، بخش 2109)

بینی کننده تفاوت افراد کالمی حافظه فعال و عملکرد اجرایی پیش

(، دریافتند 2109) در ادراک فضایی است. وانگ، بولین، لوو و کار

، حافظه فعال کالمی و عملکرد پردازش دیداری فضایی حافظه فعال

بینی کننده تفاوت افراد در ادراک فضایی هستند. اجرایی پیش

(، خاطرنشان ساختند: کرنولدی و وچی 2109) وانگ و همکاران

های فردی در توانایی ای را توسعه دادند که تفاوت( نظریه2110)

 فضایی را به دو منبع واریانس، یك منبع به توانایی ذخیره موقت

شده و منبع دوم به توانایی پردازش فعال یا دست تصاویر ذخیره

شود. این دو منبع واریانس را در کاری تصاویر ذهنی نسبت داده می

نقش پردازش  و بیان داشتند حافظه فعال کالمی نیز، تراز نمودند؛

دیداری فضایی حافظه فعال مهمتر از حافظه فعال کالمی در توضیح 

 عنوان توانایی فضایی است.به یابی ذهنیر جهتهای فردی دتفاوت

و  حافظه فعال دیداری فضایی دهد کهشواهد از منابع متعدد نشان می

حافظه فعال  .های مجزا اما نزدیك هستندتوانایی فضایی سازه

کالمی، در تفکیك، تجزیه و ادغام اطالعات متنی در هنگام درک 

د، بخش پردازش مشابه همتای خو همچنین مطلب درگیر است.

سازی غیرفعال دیداری فضایی حافظه فعال، دارای یك جزء ذخیره

پردازش دیداری فضایی  ظرفیت و یك جزء پردازش فعال است.

های توانایی حفظ دقیق هویت و سری دستورالعمل حافظه فعال

دهد. یك حافظه کالمی های کالمی یا عددی را نشان میرشته

ین همچن .(2102است )بدلی،  معمولی حدود شش یا هفت رقم

که فقدان مطالعه کافی پیرامون  (2108)تحقیقات هرنو و همکاران 

عوامل روانشناختی حوزه پردازش دیداری فضایی را بیان داشتند 

 همگی در راستای نتایج پژوهش حاضر است.

ممانعت از یا  وقفه و ییتوانا (،2101فلیچت )همسو با کلب

و حفظ بازنمایی ذهنی ها فعالیت ن توالیو به دنبال آرفتاری خاص 

است در خصوص حافظه فعال  وسیلهبه پردازش دیداری فضایی

فضایی نیز با  - دیداری پردازشارتباط مستدل نمودن 

است که کارکردهای  شدهیانب طورینا، ریاضیخودکارآمدی 

کار ذهنی، از  یزعنوان یك مفضایی به - دیداری پردازش

ها در شمارش و تکالیف ددی و قرار دادن در ستونع هایییبازنما

 پردازشاز عالوه بر این افراد . کندیحساب، حمایت ممربوط به

که  ییهافضایی برای حل عملیات چندرقمی و مسئله - دیداری

. تصور بر این نمایندی، استفاده مشوندیصورت دیداری ارا ه مبه

ای ناتوانی در است که حافظه فعال ضعیف، توجیهی باشد بر

یادگیری ریاضی؛ چراکه این ضعف توانایی به خاطر آوردن قوانین 

ریاضی، از مفاهیم پایه مانند شمارش در ترتیب افزایشی و کاهشی 

و یکتا )شکوهی کندیرا محدود م تریچیدهگرفته تا توابع جبری پ

گری که خودکارآمدی ریاضی با واسطهی(. درحال0980،یاارجمندن

ال امکان پردازش سریع و عمیق اطالعات دیداری فضایی حافظه فع

 دهدیمدیدگاه پردازش اطالعات توضیح  آورد.یمرا فراهم 

 وسیله حافظه فعال حمایت میدر پردازش اطالعات به آموزاندانش

که چه گیری در مورد اینشوند، حافظه فعال توانایی تصمیم

و کدام  ت تفسیر شوداطالعاتی موردتوجه قرار گیرد، چگونه اطالعا

-نقش اساسی ایفا می عنوان پاسخ مورداستفاده قرار گیردگزینه به

 (.0989نماید. )نسا یان، 

 پردازش با خالقیت ریاضی و فرضیه چهارم: خودکارآمدی

 دختر آموزاندانش ریاضی اضطراب گریمیانجی با فضایی دیداری

 ر تأیید نگردید.فرضیه حاض آمدهدستبهبر اساس نتایج  .دارد رابطه

از  رسد تعامل عوامل هیجان و شناخت کهمی به نظردر نگاه اول 

(، 2104(، مورن )2108سوی محققانی چون الکیسك و همکاران )

عنوان مهمترین عامل اضطراب را به که (2104داکر، ساکار و لویی )

های هیجانی مؤثر بر عوامل شناختی بیان داشتند. همسو با یافته

های اخیر ایکسی، ضر نباشد اما با یك نگاه تاملی به یافتهپژوهش حا

خطی بودن رابطه پردازش  ( که2121زانك، جی و ایکسی، )

و  قراردادندید ترد مورددیداری فضایی و توانایی ریاضی را 

 موردمتغیرهای  ازلحاظی که بررس مورداطالعات برخاسته از نمونه 

 دارد بسته به سطح هیجانیباالتر از میانگین هستند، بیان م سنجش

این عامل بر متغیر شناختی پردازش دیداری فضایی  اضطراب ریاضی
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تر مهم و حیاتی در یلتعدحافظه فعال نقش  هرچندمؤثر است؛ 

های داکر، یافته نماید. همسو بایمدیداری فضایی ایفا  پردازش

های مختلف توان بیان داشت شاخهیم(، 2104ساکار و لویی )

دار یمعنی توانایی فضایی متفاوتی را الزم دارد و نداشتن رابطه ریاض

اضطراب ریاضی و پردازش دیداری فضایی در این مطالعه به این 

ها و موضوعات ریاضی با حافظه فعال فضایی معنا نیست که سایر پایه

رابطه ندارند. تحقیقات قبلی در زمینه اضطراب ریاضی نشان داده که 

بار اضافی حافظه فعال در فرآیند استفاده  ریاضیدر حالت اضطراب 

در که ی صورت درکند، یماز دانش ریاضی افراد مشکل ایجاد 

عملکرد متوسط حافظه فعال و عملکرد متوسط اضطراب  حالت

تواند یك مانعی برای دیگری نیست و این وضعیت نمییچهریاضی 

نمونه  به نتایج پردازش دیداری فضایی باشد. با توجه کننده بینییشپ

ی، توضیح این یافته بدین شرح است که ممکن است موردبررس

حافظه فعال فضایی جهت ریاضی مقطع ابتدایی به کار نیاید اما در 

در سایر مقاطع حافظه  ...مانند موضوعات جبر ویاضیرمباحث دیگر 

فعال نقش مهمی بر عهده دارد و این نکته مهم را همسو با پوتوین، 

(، 2104، داکر، ساکار و لویی )(2109) ، کانرز و وودزنیکولسن

 دور داشت که اضطراب ریاضی در صورت داشتن ازنظرنباید 

تواند نتایج متفاوتی را به دنبال داشته یمحافظه فعال باال و یا پایین 

آموزان باشد. متناسب با محدودیت پژوهش حاضر که بر روی دانش

های بعدی گردد پژوهشاد میمدارس عادی صورت پذیرفته، پیشنه

روی سطوح متفاوت عوامل روانشناختی، پیش بینی کننده پردازش 

متفاوت صورت پذیرد. با توجه به  و در جمعیت دیداری فضایی

 با فضایی دیداری پردازش با خالقیت و ریاضی اینکه خودکارآمدی

دارد، پیشنهاد  رابطه دختر آموزاندانش فعال حافظه گریمیانجی

در  فضایی دیداری پردازش و فعال حافظه تقویت های شود بستهمی

آموزان دانش خودکارآمدی منجر به ارتقاء که مدارس استفاده شود،

 گردد.

 منابع
 ،رستم اوغلی خیاوی ؛سعید ،رجبی ؛فرهاد ،خرمایی اهلل؛سیف  ،آقاجانی

ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب  (.0980) زهرا

 .4-24(، 9) 0 ،مدرسه روانشناسی یمجله موزان.آریاضی دانش

 بهبود حافظه فعال. (.0980یکتا، محسن )یشکوه اکبر وارجمندنیا، علی

 تهران. انتشارات تیمورزاده و طیب.

 مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان(. 0984اکبر )ارجمندنیا، علی

 چاپ اول. تهران. انتشارات رشد فرهنگ، حاف بك(.)

. کاربرد آمار چند متغیری (.0894. فیدل )اس بارا جی، تاباکینگ؛ لیندا.بار

؛ درضایحمآبادی، ؛ حسنالهیولمترجمان: ایزانلو، بالل؛ فرزاد، 

 .تهران (.0981ی، خدیجه؛ حبیبی عسگرآبادی، مجتبی )ابوالمعال

 انتشارات رشد.

مدلی (. ارا ه 0989) حسن پاشا ،شریفی ؛نسترن ،شریفی ؛غالم ،جعفرلو

جهت پیش بینی خالقیت بر اساس سخت رویی، خود کارآمدی، 

گرایی، تحصیالت والدین، سوابق کارهای خالقانه افراد کمال

خانواده و خویشاوندان نزدیك با میانجی انگیزش پیشرفت در 

 .019-090(، 8)0 ی،انسانبتکار و خالقیت در علوما زان.آمودانش

ی، پرستو رزادیش مد؛ فرامرزی، ساالر؛جعفری، فاطمه السادات؛ عابدی، اح

حرکتی بر پردازش بینایی  –های ادراکی (. اثربخشی بازی0980)

تعلیم و  فصلنامه .فضایی کودکان با اختالل هماهنگی رشد -
 .1-02 (،090) 9. تربیت استثنایی

 راهبردهای آموزش تأثیر بررسی .(0989)خیاط غیاثی، پروین 
 عملکرد بر ریاضی دبیران به محور -کالس  خودکارآمدی

 آموزان دانش تحصیلی عملکرد و ریاضی خودکارآمدی ریاضی،
 نامه دکترایپایان ،اهواز شهر متوسطه اول دوره دختر

 علوم دانشکده اهواز. چمران شهید . دانشگاه (PhD)تخصصی

 .روانشناسی و تربیتی

(. هنجاریابی 0999) یدرضا؛ مقیمی بارفروش، سیده فاطمهدا می، حم

 .0 – 9 (،0) 9 .های علوم شناختیتازهآزمون خالقیت. 

علی  ،ارجمندنیا ؛رضا، رستمی؛ صالح الدین ،لطفی ؛محسن، یکتا شکوهی

اثربخشی تمرین  (.0989) علی ،شریفی ؛نگین ،معتمدیگانه ؛اکبر

. افظة فعال کودکان نارساخوانبر عملکرد ح ای شناختیرایانه

 .04-14(، 9) 29. شنوایی شناسی

(. 0989)، ستوده زوافر نیا، محمد؛فرید، فاطمه؛ کامکاری، کامبیز؛ صفاری

ی نوین هوش آزمای تهران مقایسه روایی تشخیصی نسخه

ی هوش وکسلر کودکان بینه با نسخه چهارم نسخه –استانفورد 

(، 2) 0. ناتوانی یادگیری مجله .یدر کودکان با ناتوانی یادگیر

99-11. 

راهنمای کاربردی نسخه نوین هوش آزمای (. 0981)کامکاری، کامبیز 
 . تهران. انتشارات مدارس کارآمد. چاپ اول.بینه

ای نگرش نسبت به ریاضی و خود نقش واسطه(. 0989) محمدزاده، محمد
شی بینی آموزی بین ادراک از خوشکارآمدی ریاضی در رابطه

نامه . پایانآموزان متوسطه یزدمعلم با پیشرفت ریاضی دانش

 کارشناسی ارشد ریاضی. دانشگاه بیرجند.

بررسی رابطه الگوهای پردازش حسی با (. 0989نسا یان، عباس )
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