
 

  
  
  
  
  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨ تابستان ١٤شماره  چهارمسال 

  

  ساله 5-7کاري در کودکان  يبررسی تحول حافظه
  

  دانشجوي دکتري گروه روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس ـ طاهره الهی
  شناسي دانشگاه تربيت مدرسدانشيار گروه روان ـ دکتر پرویز آزادفالح

 )عج(اهللا هاستاد مرکز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکي بقي ـ آشتیانیر علی فتحیدکت
  استاديار گروه روانشناسي دانشگاه تهران ـ دکتر رضا پورحسین

  چکیده
) دبستاني تا پايه دوم ابتداييپيش(ساله  ۷تا  ۵کاري در کودکان در اين مقاله تحول حافظه

ـ  ديداري یمؤلفه، دار آوايي از تکليف فراخناي ارقام مستقيمبراي سنجش م. بررسي شد
 ،مجري مرکزي از تکاليف فراخناي ارقام وارونهبراي سنجش و  Corsiفضايي از فراخناي 

 ۹۰ تحقيق شامل ینمونه .شدخورشيد استفاده ـ  فراخناي شمارش و آزمون استروپ ماه
ها با استفاده از آزمون ل دادهتحلي .بود ۱۰۵ـ۱۰۶با ميانگين هوشي  )نفر ۳۰ پايهدر هر (کودک 

ـ  هاي پيش دبستانيتحليل واريانس يکراهه و آزمون تعقيبي توکي نشان داد که تفاوت گروه
 ،Corsi، فراخناي دوم در تکاليف فراخناي ارقام مستقيم یاول و پيش دبستاني ـ پايه یپايه

هم  خورشيدـ  استروپ ماه در آزمون. بودمعنادار  فراخناي شمارشفراخناي ارقام وارونه و 
هاي اول و دوم فقط در فراخناي ارقام تفاوت پايه. دوم معنادار بود یپايه ـ دبستانيتفاوت پيش
هاي تحول تمام مؤلفه یهدهندنتايج تحقيق نشان. معنادار بود فراخناي شمارشمستقيم و 
فضايي و ـ  سرعت تحول بخش ديداري کههم بايد توجه داشت اين نکته به  ،کاري بودحافظه

  .شودها از هم معنادار ميود و با تمايز بيشتر گروهبازدارندگي مجري مرکزي کمتر ب
  

  .، کودکتحول ،کاري یهحافظ :واژگان کلیدي
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شناختي انسان است كه از طرفي با ادراك و توجه در حافظه يكي از فرآيندهاي عالي
). ۱۳۸۳كرمي نوري، (باشد  مسأله و تفكر درگير مي ارتباط است و از طرف ديگر با حل

تر خواهد شد كه به ياد آوريم نقص در اين حوزه  اهميت حافظه زماني براي ما برجسته
مثل اختالل فزون (شود  منجر به مشكالتي فزاينده در مدرسه و در محيط كار مي

ب، نارساخواني كنشي ـ نقص توجه، اختالالت يادگيري مانند اختالل در يادگيري حسا
هاي معيوب بخاطر سپاري، توجه و فرآيندهاي  عالوه بر آن آشكار است كه مكانيزم...) و 

ذهني منجر به مشكالتي در تحول كاركردهاي هوشي و شناختي كودكان خواهد شد 
  ).۱۹۹۶ ،نگورليون و كراس(

 هاي بسياري بوده يكي از جديدترين نظريات مربوط به حافظه كه محور پژوهش
، ۱۹۸۶(بر طبق نظر بدلي . باشد مي) ۱۹۷۴(بدلي و هيتچ  ۱كاري است، مدل حافظه

كاري سيستمي متشکل از حافظه) ۱۹۷۴، بدلي و هيتچ ۲۰۰۲، بدلي و ويلسون ۲۰۰۰
اند و  مغز قرار گرفته هاي مختلف هاي حافظه مربوط به هم است كه در قسمت مؤلفه

ات الزم براي تكاليف شناختي مختلف مدت و دستكاري اطالعكوتاه یبراي ذخيره
. چند سيستم  فرعي استو  ۲كاري شامل يك مجري مركزي حافظه. شود استفاده مي

باشد كه در هماهنگ نمودن و سازماندهي  مجري مركزي يك سيستم كنترل توجه مي
ريزي  جايي توجه، بازداري توجه و برنامه عملكرد تكاليف مختلف، توجه انتخابي، جابه

مجري مركزي را با سيستم ) ۱۹۸۶(بدلي ). ۲۰۰۵، ترونسكي ۱۹۸۶بدلي (ر است درگي
داند كه در آن كنترل توجه مستلزم  برابر مي) ۱۹۸۰(توجه نظارتي نورمن و شاليك 
هاي ذهني  اين مؤلفه بسيار مهم است چون در همة فعاليت. بازداري اعمال رقيب است

هاي كالمي  باشد مثل حساب و فعاليتكه شامل هماهنگي فرآيندهاي ذهني و ذخيره 
در نگهداري  ۳طرح ديداري ـ فضايي). ۲۰۰۰به نقل از فورست و هيتچ (درگير است 

  گفتاری هم مطالب۴دارآواييـم. ها درگير است ها و اطالعات مربوط به مكان عكستصاوير، 
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مطالعات ). ۲۰۰۸گترکول و آلووي (كند  مثل اعداد، لغات و جمالت را ذخيره و مرور مي
اند كه كاركردهاي مجري مركزي از  عصب روانشناختي و تصويربرداري مغزي نشان داده

هاي جانبي  مدارآوايي با كاركرد بخش. شود اي تعديل مي طريق لب پيشاني و آهيانه
اسميت و (راست مرتبط است  یچپ و طرح ديداري ـ فضايي با كاركرد نيمكرهنيمكره 
به نقل از ميلر و  ۱۹۹۶، اسميت و همكاران ۲۰۰۲، كالت و واندرليندن ۱۹۹۹جانيدز 

ديداري ـ فضايي جدا از هم  یبه خاطر اينكه مدارآوايي و مؤلفه ).۲۰۰۴بيچسل 
لزوماً در نگهداري  ،رد بهتري داردهستند، شخصي كه در نگهداري مطالب كالمي عملک

هاي عالوه بر مؤلفه. كسـواهد کرد و برعـضايي خوب عمل نخـطالب ديداري ـ فـم
به عنوان  ۱رويداديموقت  یه، ذخيرفضاييـ  ، مدارآوايي و بخش ديداريمجري مرکزي

اري كفرعي حافظه  یهاين مؤلفه اطالعات را از دو مؤلف. باشدچهارمين مؤلفه مطرح مي
بلندمدت فراهم نموده و با هم  یو از حافظه) و بخش ديداري ـ فضايييعني مدارآوايي (

  .نمايد يكپارچه و هماهنگ مي

مدت، كوتاه یهاي كودكان براي ذخيره و دستكاري اطالعات در حافظه توانايي
 ارتباطاتي بين. هاي مدرسه داردهاي تحصيلي آنها در سال ارتباط نزديكي با موفقيت

كاري و موفقيت در خواندن، رياضيات و درك زبان به دست آمده  هاي حافظه اين توانايي
همچنين مشاهده ). ۲۰۰۱، سوان سون و لي ۲۰۰۰فورست و هيتچ ،۱۹۸۶بدلي (است 

كننده موفقيت بيني ساله بهترين پيش ۴-۵كاري در كودكان  یی حافظهشده كه اندازه
  ).۲۰۰۴آلووي و همکاران(باشد  ال بعد آنها ميهاي تحصيلي سه س آنها در توانايي

ديده  افراد آسيب ، تداخل در عملکرد تحقيقاتي كه با استفاده از روش آزمون دوگانه
كنند  كاري حمايت مي هاي حافظه پذيري مؤلفه اند از قابليت جدايي مغزي را نشان داده

كاري  اي حافظه همجنين نشان داده شده كه مدل چند مؤلفه). ۱۹۹۹بدلي و لوجي (
  ، اين ساله هم ۶-۷تي در كودكان ـد و حـها دارن ناسب را با دادهـماهنگي و تـبهترين ه
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، آلووي و همكاران ۲۰۰۴براي مثال گتركول و همكاران (اند  ها قابل شناساييمؤلفه
سنجند از  ا ميبه لحاظ تحولي هم، عملكرد در تكاليفي كه حافظه كاري ر). ۲۰۰۴

معموالً فراخناي ). ۲۰۰۴گتركول و همكاران (يابد  كودكي تا نوجواني افزايش مي
گتركول و آلووي (كودكان است  یبرابر بزرگتر از حافظه ۲- ۳بزرگساالن  یحافظه
كاري هم بر حسب سن آنها فرق  هاي حافظهميزان اتكاء كودكان بر انواع مؤلفه). ۲۰۰۸
كاري  یحافظه) ۲۰۰۰نقل از کمپس و همکارانبه ۱۹۸۸(كاران كند؛ هيتچ و هم  مي

تصاوير،  یهدر آزمون حافظ: كردند ساله را بررسي  ۱۰و  ۵ديداري ـ فضايي كودكان 
دهد آنها براي  ساله بر اثر مشابهت ديداري مختل شد كه نشان مي ۵عملكرد كودكان 

در مقابل عملكرد ، ي هستندكاري متك يادآوري تصاوير بر طرح ديداري ـ فضايي حافظه
ساله تحت تأثير مشابهت ديداري قرار نگرفت اما تحت تأثير طول كلمه  ۱۰كودكان 

فقط . كنند دهد آنها اسامي تصاوير را مرور مي اسامي تصاوير قرار گرفت كه نشان مي
ها نشان كودكان بزرگتر اثر تقدم و نشانة مرور را به هنگام يادآوري تصاوير روي كارت

ساله تحت تأثير  ۵عالوه بر اين به هنگام انجام آزمون ديداري عملكرد كودكان . ادندد
گستر كالمي قرار  اما تحت تأثير تداخل پس ،گستر ديداري قرار گرفت تداخل پس

هيتچ و همكاران به . ساله برعكس بود ۱۰نگرفت در صورتي كه اين الگو در كودكان 
 یبيشتر از كودكان بزرگتر بر حافظه ستانياين نتيجه رسيدند كه كودكان پيش دب
كودكان بزرگتر تكاليف ديداري را با يك رمز . كاري ديداري ـ فضايي متكي هستند

كالمي در مدارآوايي رمزگذاري مجدد كرده و بيشتر بر استفاده از مدارآوايي تمايل 
پردازش هاي  كنند كه احتماالً كودكان كم سن ظرفيت اين محققان عنوان مي. دارند

نتايج اين . اطالعات ديداري با رمز كالمي را ندارند و فاقد فراحافظه كافي هستند
هاي حافظه كاري مورد استفاده كودكان را نشان تحقيق تغييرات تحولي در انواع مؤلفه

عالوه . كاري بدلي و هيتچ حمايت نمود یاي حافظه ن از مدل چند مؤلفهداد و همچني
نايي تغيير كد از رمز ديداري به رمز آوايي با كاربرد زياد پردازش بر اين ممكن است توا

  .آوايي و نيز توانايي مجري مركزي در يكپارچه نمودن تكاليف پيچيده مرتبط باشد
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كاري نقش بسيار عمده و  یشواهد پژوهشي متعدد حاكي از آن هستند كه حافظه
گتركول و بدلي (ناختي دارد اي در يادگيري و انجام تكاليف پيچيده ش كننده تعيين
، جاست و كارپنتر ۱۹۹۳، انگل،کانتور و انگل ۲۰۰۰پيكرينگ  ، گتركول و۱۹۹۳
، آلووي و همکاران ۲۰۰۱، رايدينگ و همكاران ۱۹۹۸، بدلي، گتركول و پاپاگنو ۱۹۹۲
شان از ظرفيت و كارآيي باالتري  كاري یبه طور كلي افرادي كه حافظه). ۲۰۰۶

تر  شان پايين كاري یر مقايسه با آنهايي كه ظرفيت و كارآيي حافظهبرخوردار بوده د
هاي  از طرف ديگر گزارش كامل سيستم. اند بوده است، عملكرد شناختي بهتري داشته

افتد ممكن  ها كه در كودكي اتفاق مي شناختي فقط از طريق درك تغييرات تواناييروان
هاي كودكان  درك معلمان از ظرفيت هاي مؤثر آموزشي به طراحي و اجراي روش. است

همچنين ارزيابي حافظه و . باشد در سنين مختلف براي يادگيري و يادسپاري وابسته مي
هاي  نقص حافظه براي درك نيمرخ مشكالت يادگيري و در پي آن طراحي درمان

  ).۱۹۹۸ ،گتركول(مناسب ضروري است 

تواند بر  گمان مي گيرندگان، بيكاري ياد یاين توجه به ظرفيت و كارآيي حافظهبنابر
 یهآموزشي كه هدف نهايي هم یآمدي فرآيند آموزش، طراحي و ارائهاثربخشي و كار

  .آنها ايجاد، گسترش يا تسهيل يادگيري است، آثار مثبت به جا گذارد

هاي كاري در حمايت از تحول مهارت یه اهميت حافظهدر مجموع با توجه ب
ي دبستان و از طرف ديگر ضعف پيشينه پژوهشي در ها پيچيده شناختي در سال

هاي حافظه كاري، هدف  كاري كودكان و مخصوصاً تحول مؤلفه یی تحول حافظهزمينه
دوم  یپايه پژوهش حاضر بررسي تحول حافظه كاري كودكان از پيش دبستاني تا

  .باشد مي
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  روش
  ي آماريجامعه و نمونه

هاي اول و دوم مدارس  دبستاني و پايه دختر پيش آموز دانش ۹۰گروه نمونه عبارت از  
  .ابتدايي شهر  زنجان بود كه با كنترل متغيرهاي هوش و سالمت جسماني انتخاب شدند

به اين شكل كه بعد از انتخاب . اي بود تصادفي چند مرحله ،گيري روش نمونه
ه پايه، با آموزان هر س دانش یهدر هر مدرسه از ميان هم ،مدرسه ابتدايي ۵تصادفي 

زديم در دامنه  آموزان سطح متوسط هر پايه كه حدس مي نظر معلم مربوطه، دانش
هوشي مورد نظر باشند و فاقد هرگونه اختالل بينايي، شنوايي و گفتاري آشكار بودند، 

براي پيش WPPSI (بر روي همه اين افراد آزمون هوشي وكسلر . انتخاب شدند
 یاجرا شد و از ميان كساني كه بهره )ي اول و دومهابراي پايه WISC-Rدبستاني و 

  .نفر به تصادف انتخاب شدند ۳۰داشتند، در هر پايه  ۱۰۰- ۱۱۵هوشي 

  گیريابزارهاي اندازه

خواند و  آزمايشگر يك سري اعداد تك رقمي تصادفي را مي :فراخناي ارقام مستقیم) الف
سري اعداد ابتدا دو رقم . كرد ر ميآزمودني بايد اعداد را به همان ترتيب گفته شده تكرا

حداكثر هفت  ،شد تا زنجيره داشتند و بعد از هر بار ارائه، يك رقم به زنجيره اضافه مي
شد كه كودك دو بار متوالي يك زنجيره را نادرست  آزمون زماني قطع مي. رقم شود
شدند  يهايي كه به درستي يادآوري م عملكرد به عنوان تعداد كل سري. كردتكرار مي
بازآزمون فراخناي ارقام در تحقيق گتركول و  ـ اعتبار آزمون. شد گذاري مي نمره

اين تكليف براي سنجش مدارآوايي حافظه . گزارش شده است ۸۱/۰) ۲۰۰۴(همكاران 
  ).۲۰۰۰گتركول و پيكرينگ، (كاري به طور گسترده استفاده شده است 

همسان تيره رنگ ترسيم شده در  ینقطه ۹يك كاغذ كه روي آن  :Corsiفراخناي ) ب
هايي  ها، سنگ شد كه نقطه شد و به كودك گفته مي جلوي هر آزمودني گذاشته مي
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هايي هستند كه از  يك سنگ به سنگ  هستند در يك مرداب و انگشتان ما قورباغه
ها پريد، شما هم بايد من روي بعضي از سنگ یبعد از اينكه قورباغه. پرند گر ميدي

  .ها و به همان ترتيب بپرانيد خودتان  را روي همان سنگ قورباغه

زنجيره ابتدا . كرد ها را به ترتيب كامالً تصادفي لمس مي آزمايشگر يك سري از نقطه
شد تا جايي كه زنجيره  شامل دو نقطه بود و سپس در هر  بار ارائه، يك نقطه اضافه مي

سري  ارائه از يك زنجيره  ۲دك شد كه كو آزمون زماني قطع مي. رسيدنقطه مي ۶به 
هايي بود كه درست  عملكرد او هم تعداد كل سري. كردها را غلط تكرار مي نقطه

گزارش شده است  ۵۳/۰بازآزمون اين تكليف اعتبار آزمون ـ . شدنديادآوري مي
فضايي  ـ و معموالً براي سنجش مؤلفة طرح ديداري) ۲۰۰۴گتركول و همكاران (

  ).۱۹۹۹لين و هيتچ مك(شود  ده ميكاري استفاحافظه

روش اجراي اين تكليف مثل فراخناي ارقام مستقيم بود به جز  :فراخناي ارقام وارونه) ج
اين تكليف به . نموداينكه كودك بايد ارقام  را به ترتيب معكوس ارائه آنها يادآوري مي

 ۶۲/۰بازآزمون آن اعتبار آزمون ـ . شد گذاري مي عنوان تعداد كل يادآوري درست، نمره
  ).۲۰۰۴گتركول و همكاران (است 

مدت و دستكاري  كوتاه یهاين تكليف براي سنجش ظرفيت ذخير :فراخناي شمارش) د
گتركول و پيكرينگ (شد  مجري مركزي حافظة كاري استفاده  یهاطالعات مؤلف

بود و هاي قرمز و آبي روي آن  شد كه نقطه به هر كودك كارتي نشان داده مي). ۲۰۰۰
شد تا  سپس كارت ديگري به او داده مي. هاي قرمز را بشمارد شد كه نقطه گفته مي
 ۵تا  ۲هاي   زنجيره(ها  در آخر يك مجموعه از كارت. هاي قرمز آن را بشمارد نقطه
شد تا نقاط قرمز هر كارت را به ترتيبي كه به او ارائه شده  از كودك خواسته مي ،)كارتي

شد كه بايد تعداد نقاط  قبل از شروع آزمون هم به كودك گفته مي .بود يادآوري نمايد
كارت شروع شده و پس از  ۲ها از  مجموعه. قرمز  هر كارت را به ترتيب به خاطر بسپارد
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شد تا جايي كه آخرين  سه بار كوشش در هر مجموعه، يك كارت به مجموعه اضافه مي
  .كارت داشت ۵مجموعه حداكثر 

شد كه كودك به هر سه كوشش يك مجموعه پاسخ نادرست  يآزمون زماني قطع م
كه درست ) كوشش ۱۲حدكثر (ها  عملكرد به عنوان تعداد كل كوشش ینمره. دادمي

است  ۶۲/۰بازآزمون اين تكليف  اعتبار آزمون ـ. شد شدند محاسبه مييادآوري مي
  ).۲۰۰۴گتركول و همكاران (

ساخته ) ۱۹۹۹(مون توسط آرشي بالد و كرنز اين آز :خورشید آزمون استروپ ماه ـ )هـ
هايي از تصاوير ماه و خورشيد است كه به صورت  شده و شامل دو صفحه با رديف

ها حركت كرده و به  در موقعيت اول كودكان بايد در طول رديف. اند تصادفي مرتب شده
موقعيت در . »ماه«و به تصوير هر ماه هم بگويند » خورشيد«تصوير هر خورشيد بگويند 

. »ماه«و به تصوير خورشيد بگويند » خورشيد«دوم كودكان بايد به تصوير ماه بگويند 
ثانيه هرچقدر  ۴۵شد كه در مدت زمان  در هر دو موقعيت از كودكان خواسته مي

-نمره. متوقف شده و اصالحش نمايند تر پيش رفته و هر جا خطا كردندتوانند سريع مي
عداد موارد صحيح موقعيت اول از تعداد موارد صحيح تداخل از طريق كم كردن ت ی

موقعيت دوم و سپس تقسيم اين تفاوت بر تعداد موارد صحيح موقعيت اول محاسبه 
به  ۸۶/۰اعتبار  اين  آزمون .  هرچه عدد منفي بزرگتر بود تداخل بيشتر بود. شد مي

دارندگي اين آزمون براي سنجش باز). ۲۰۰۴گتركول و همكاران (دست آمده است 
  .شود مجري مركزي استفاده مي  مؤلفه

اي با  دقيقه ۳۰ یهها در دو جلس بعد از انتخاب گروه نمونه، آزمودني :شیوه و روند اجرا
آزمون، كودكان  یهدر طول اولين جلس. ها را اجرا كردند يك روز، آزمون یفاصله

در طول دومين . دتكاليف فراخناي ارقام مستقيم و فراخناي شمارش را تكميل كردن
 و آزمون استروپ ماه ـ  Corsiه، فراخناي ـكاليف فراخناي ارقام وارونـجلسه هم ت

هاي كودكان در طول اجراي تكاليف توسط آزمايشگر ثبت  پاسخ. خورشيد اجرا شد
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بعد از . ها هم به صورت تلفني از والدين آنها گرفته شد اطالعات شخصي آزمودني. شدند
مورد تجزيه و تحليل  SPSS 15افزار  ها با كمك نرم داده، كاري  یهظف حافياجراي تكال
 یفاده از سه گروه براي آزمون فرضيهبا توجه به ماهيت پژوهش و است. قرار گرفتند

  .تحقيق از تحليل واريانس يكراهه و آزمون تعقيبي توكي استفاده شد

  هایافته
. رائه شده استهايي ا ر جدولهاي به دست آمده د متناسب با اهداف پژوهش يافته

هوشي افراد  یههاي توصيفي در مورد سن و بهر شاخص یدر برگيرنده ۱جدول 
  .هاي نمونه است گروه

  هاي نمونه هاي توصیفی مربوط به گروه شاخص) 1(جدول شمارة 
  گروه              

  

  شاخص آماري
  متغیرها 

  کالس دوم  کالس اول  دبستانی پیش
داد
تع

قل  
حدا

  
ح

كثر
دا

ين  
انگ
مي

  

اف
حر
ان

  
يار
مع

  
داد
تع

قل  
حدا

كثر  
حدا

ين  
انگ
مي

  

اف
حر
ان

 
يار
مع

  

داد
تع

قل  
حدا

كثر  
حدا

ين  
انگ
مي

  

اف
حر
ان

  
يار
مع

  ۰۹/۵  ۶/۱۰۵  ۱۱۵  ۱۰۰  ۳۰  ۰۰۲/۵  ۸۷/۱۰۶  ۱۱۵  ۱۰۰  ۳۰  ۵۸/۵  ۰۷/۱۰۶  ۱۱۴  ۱۰۰  ۳۰  هوش  

  ۲/۰  ۱۰/۷  ۳/۸  ۶/۷  ۳۰  ۲/۰  ۶/۶  ۱۱/۶  ۱/۶  ۳۰  ۱۹/۰  ۸/۵  ۱/۶  ۳/۵  ۳۰  سن

  

در   هاي نمونههوشي افراد گروه یهشود بهر مشاهده مي ۱كه در جدول  همانطور
است و  ۵و انحراف معيار حدود  ۱۰۵ـ ۱۰۶داراي ميانگين  ،۱۰۰ـ۱۱۵هوشي  یدامنه

  .هوشي سه گروه نمونه وجود ندارد یهتفاوت مشهود ميان ميانگين بهر

 .باشدمي ۱۰/۷دوم  يپايهو  ۶/۶اول  يپايه ،۸/۵ميانگين سني گروه پيش دبستاني 
  .باشدمي ۲/۰ و ۲/۰، ۱۹/۰انحراف معيار سن سه گروه  نيز  به ترتيب 

هاي نمونه در هاي آماري مربوط به نمرات گروه شاخص یهدر برگيرند ۲جدول 
  .كاري است تکاليف حافظه
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  کاري هاي آماري مربوط به تکالیف حافظه شاخص) 2( يهجدول شمار
وهگر 

  

  شاخص آماري
  متغیرها   

  کالس دوم  کالس اول  دبستانی پیش

قل
حدا

کثر  
حدا

ین  
انگ
می

  

اف
حر
ان

 
یار
مع

  

قل
حدا

کثر  
حدا

ین  
انگ
می

  

اف
حر
ان

 
یار
مع

  

قل
حدا

کثر  
حدا

ین  
انگ
می

  

اف
حر
ان

 
یار
مع

  

  ۳۴/۱  ۶۷/۶  ۱۰  ۵  ۴/۱  ۶۳/۵  ۹  ۳  ۳۸/۱  ۵/۴  ۸  ۲  فراخناي ارقام مستقيم
  Corsi ۲  ۹  ۸/۴  ۳۷/۱  ۳  ۸  ۷۳/۵  ۴۶/۱  ۳  ۸  ۴۳/۶  ۳/۱فراخناي 

  ۱۳/۱  ۴۳/۳  ۵  ۲  ۵۱/۱  ۷/۲  ۵  ۰  ۳۵/۱  ۵/۱  ۴  ۰  فراخناي ارقام وارونه
  ۱۶/۱  ۴۷/۳  ۶  ۱  ۳۷/۱  ۱/۲  ۵  ۰  ۰۳/۱  ۸/۰  ۳  ۰  فراخناي شمارش

 ـاستروپ ماه  آزمون
  خورشيد

۶۹/۰-  ۱۰۸/ -  ۳۷/۰ -  ۱۶/۰  ۶۱/۰-  ۰۳/۰ -  ۳۴/۰ -  ۱۲/۰  ۶۳/۰-  ۰۳/۰ -  ۲۷/۰ -  ۱۴/۰  

كاري به  کاليف حافظهـت یهمـود در هش يـدول فوق مشاهده مـهمانطور كه در ج
دبستاني  هاي نمونه پيشنمرات افراد گروه  ،استثناي آزمون استروپ ماه ـ خورشيد

در آزمون استروپ ماه ـ . دوم باالترين نمره است یترين و نمرات افراد پايه پايين
تداخل هم  یترين نمره دبستاني و پايين وه پيشخورشيد هم باالترين نمره تداخل به گر

  .به پايه دوم متعلق است

كاري در سه   یهاي حافظه با توجه به هدف اصلي پژوهش كه بررسي تحول مؤلفه
ساله بود،  با استفاده از آزمون تحليل واريانس يكراهه،  ۷ساله و  ۶ساله،  ۵گروه سني 

تکليف استفاده شده براي سنجش مؤلفةهاي  ۵تفاوت نمرات سه گروه نمونه را در 
نشان  ۳نتايج اين تحليل واريانس در جدول . كاري مورد آزمون قرار گرفت یهافظح

  .داده شده است

در تكليف فراخناي ارقام  Fشود مقدار  همانطور كه در اين جدول مالحظه مي
دهد كه تفاوت سه گروه سني در  است و نشان مي  ۵۶۳/۱۸برابر با ) مدارآوايي(مستقيم 

  .است) P>۰۰۱/۰(اين تكليف معنادار 
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مونه در ـهاي نروهـالصۀ نتایج تحلیل واریانس یکراهه گـخ) 3( يدول شمارهج
  کاري يههاي حافظآزمون

  شاخص آماري                                    
  

  منابع تغییر
  متغیرها   ج

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

فراخناي ارقام 
  مستقيم

  ۲۳۳/۳۲  ۲  ۴۶۷/۷۰  هاگروه بين
  ۸۹۸/۱  ۸۷  ۱۳۳/۱۶۵  هادرون گروه  ۰۰۱/۰  ۵۶۳/۱۸

  -  ۸۹  ۶/۲۳۵  كل

 Corsiفراخناي 
  ۱۴۴/۲۰  ۲  ۲۸۹/۴۰  هابين گروه

  ۹۰۸/۱  ۸۷  ۰۳۳/۱۶۶  هادرون گروه  ۰۰۱/۰  ۵۵۶/۱۰
  -  ۸۹  ۳۲۲/۲۰۶  كل

فراخناي ارقام 
  وارونه

  ۵۷۸/۲۸  ۲  ۱۵۶/۵۷  هابين گروه
  ۸۰۷/۱  ۸۷  ۱۶۶/۱۵۷  هادرون گروه  ۰۰۱/۰  ۸۱۹/۱۵

  -  ۸۹  ۳۲۲/۲۱۴  كل

فراخناي 
  شمارش

  ۳۴۴/۵۳  ۲  ۶۸۹/۱۰۶  هابين گروه
  ۴۳۶/۱  ۸۷  ۹۶۷/۱۲۴  هادرون گروه  ۰۰۱/۰  ۱۳۸/۳۷

  -  ۸۹  ۶۵۶/۲۳۱  كل

آزمون استروپ 
  خورشيد ـماه 

  ۰۸۳/۰  ۲  ۱۶۶/۰  هابين گروه
  ۰۲۱/۰  ۸۷  ۸۵۵/۱  هادرون گروه  ۰۲۴/۰  ۹۰۵/۳

  -  ۸۹  ۰۲۱/۲  كل
  

 و معنادار ۵۵۶/۱۰برابر با  Fمقدار ) طرح ديداري ـ فضايي( Corsiدر تكليف فراخناي 
)۰۰۱/۰<P (ام وارونه و فراخناي شمارش تكاليف فراخناي ارق در. است)مجري  یمؤلفه

معنادار  است كه اين مقادير ۱۳۸/۳۷و  ۸۱۹/۱۵به ترتيب برابر با  Fهم مقدار ) مركزي
)۰۰۱/۰<P (خورشيد  ـ در آزمون استروپ ماه. است)مجري  یهتوانايي بازداري مؤلف

به عبارت ديگر رشد و . است) P>۰۵/۰(و معنادار  ۹۰۵/۳برابر با   Fمقدار ،هم) مركزي
  .شود كاري آنها مي یافزايش سن كودكان منجر به رشد و افزايش كارآمدي حافظه
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هاي سني فوق شود تفاوت موجود بين كدام يك از گروه براي اينكه دقيقاً معلوم
ها استفاده شد و نتايج حاصل در  باشد از آزمون پيگيري توكي براي مقايسة ميانگين مي

 .درج شده است ۴جدول 
هاي حافظۀ کاري با هاي نمونه در مقیاسمقایسه میانگین نمره گروه) 4( يهجدول شمار

  استفاده از روش پیگیري توکی
  سطح معناداري  خطاي معیار استاندارد  تفاوت میانگین  پایه تحصیلی  پایه تحصیلی  متغیر وابسته

  
فراخناي ارقام 
  مستقيم

  ۰۰۶/۰  ۳۵۷/۰  -۳۳/۱*  پايه اول  پيش دبستاني
  ۰۰۰۱/۰  ۳۵۷/۰  -۱۶۷/۲*  پايه دوم

  ۰۰۶/۰  ۳۵۷/۰  ۱۳۳/۱*  پيش دبستاني  پايه اول
  ۰۱۳/۰  ۳۵۷/۰  -۰۳۳/۱*  پايه دوم

  ۰۰۰۱/۰  ۳۵۷/۰  ۱۶۷/۲*  پيش دبستاني  پايه دوم
  ۰۱۳/۰  ۳۵۷/۰  ۰۳۳/۱*  پايه اول

  
  ۰۲۸/۰  ۳۴۷/۰  -۹۳۳/۰*  پايه اول  پيش دبستاني corsiفراخناي 

  ۰۰۰۱/۰  ۳۴۷/۰  -۶۳۳/۱*  پايه دوم
  ۰۲۸/۰  ۳۴۷/۰  ۹۳۳/۰*  پيش دبستاني  پايه اول

  ۱۲۸/۰  ۳۴۷/۰  -۷۰۰/۰  پايه دوم
  ۰۰۰۱/۰  ۳۴۷/۰  ۶۳۳/۱*  نيپيش دبستا  پايه دوم

  ۱۲۸/۰  ۳۴۷/۰  ۷۰۰/۰  پايه اول
  

فراخناي ارقام 
  وارونه

  ۰۰۲/۰  ۳۰۹/۰  -۲۰۰/۱*  پايه اول  پيش دبستاني
  ۰۰۰۱/۰  ۳۰۹/۰  -۹۳۳/۱*  پايه دوم

  ۰۰۲/۰  ۳۰۹/۰  ۲۰۰/۱  پيش دبستاني  پايه اول
  ۰۹۳/۰  ۳۰۹/۰  -۷۳۳/۰  پايه دوم

  ۰۰۰۱/۰  ۳۰۹/۰  ۹۳۳/۱*  پيش دبستاني  پايه دوم
  ۰۹۳/۰  ۳۰۹/۰  ۷۳۳/۰  پايه اول

  
فراخناي 
  شمارش

  ۰۰۰۱/۰  ۰۳۷/۰  -۳۰۰/۱*  پايه اول  پيش دبستاني
  ۰۰۰۱/۰  ۰۳۷/۰  -۶۶۷/۲*  پايه دوم

  ۰۰۰۱/۰  ۰۳۷/۰  ۳۰۰/۱*  پيش دبستاني  پايه اول
  ۰۰۰۱/۰  ۰۳۷/۰  ۱-/۳۶۷*  پايه دوم

  ۰۰۰۱/۰  ۰۳۷/۰  ۶۶۷/۲*  پيش دبستاني  پايه دوم
  ۰۰۰۱/۰  ۰۳۷/۰  ۳۶۷/۱*  اول پايه

  
آزمون استروپ 

  خورشيد-ماه
  ۸۴/۰  ۳۵۶/۰  -۰۲۱۲/۰  پايه اول  پيش دبستاني

  ۰۲۶/۰  ۳۵۶/۰  -۰۹۹۹/۰  پايه دوم
  ۸۴/۰  ۳۵۶/۰  ۰۲۱۲/۰  پيش دبستاني  پايه اول

  ۰۹۸/۰  ۳۵۶/۰  -۰۷۸۷/۰  پايه دوم
  ۰۲۶/۰  ۳۵۶/۰  ۰۹۹۹/۰  پيش دبستاني  پايه دوم

  ۰۹۸/۰  ۳۵۶/۰  ۰۷۸۷/۰  پايه اول
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دهد كه  ها با روش پيگيري توكي نشان مي مقايسة ميانگين ،۴براساس مندرجات جدول 
هاي مدارآرايي  مؤلفه با پايه اول و پايه دوم در دبستاني هاي سني پيشبين گروه

و مجري مركزي ) Corsiفراخناي (طرح ديداري ـ فضايي  ،)فراخناي ارقام مستقيم(
  .تفاوت وجود دارد=P ۰۵/۰در سطح آماري ) اخناي ارقام وارونهفراخناي شمارش و فر(

همچنين در آزمون استروپ ماه ـ خورشيد تفاوت گروه پيش دبستاني و پايه دوم 
هاي فراخناي ارقام  هاي نمونه پايه اول و پايه دوم فقط در آزمونبين گروه. معنادار است

  .مستقيم و فراخناي شمارش تفاوت معنادار وجود دارد

  گیري بحث و نتیجه
كاري جزئي از الگوي شناختي پردازش اطالعات است كه تفكر در آن انجام  حافظه

هاي اخير نظر بسياري از محققان به ويژه توجه به حافظه كاري در سال. شود مي
هاي  پردازان پردازش اطالعات را به خود جلب نموده است و با انجام پژوهش نظريه

  .اند رچه بهتر آن نمودهمتعدد سعي در توصيف ه

كاري يك مفهوم نظري است كه به مكانيسم يا سيستم زيربنايي نگهداري  یهحافظ
كند  و پردازش اطالعات مربوط به تكليف در طول انجام يك تكليف شناختي اشاره مي

، ماياك، جاست و ۱۹۹۳، كانتور وانگل ۱۹۹۹، بدلي و لوجي ۱۹۷۴بدلي و هيتچ (
آورد كه چندين قطعه از اطالعات  ظه كاري اين امكان را فراهم ميحاف). ۱۹۹۴كارپنتر 

به صورت همزمان و مرتبط با هم در ذهن نگهداشته شود كه اين مهارت براي 
اي مثل درك زبان نوشتاري و گفتاري، محاسبه ذهني،  فرآيندهاي شناختي پيچيده

اري يك ك يهمچنين حافظه). ۱۹۸۶بدلي (استدالل و حل مسأله ضروري است 
سيستم فرعي از سيستم كلي حافظه است كه امكان ذخيره موقت و دستكاري اطالعات 

با سيستم كلي حافظه،  اما در مقايسه، كند الزم براي تكاليف پيچيده را فراهم مي
پردازشي آن محدود  یهم از جنبة نگهداري و هم از جنبه كاري یظرفيت حافظه
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ي را هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي كار همين ويژگي كليدي، حافظه. است
  ).۲۰۰۷لي، لو و كو (نمايد  موضوع تحقيق بسيار مهمي مي

بررسي تحول حافظه كاري كودكان از پيش ، بر اين اساس هدف تحقيق حاضر
عليرغم اهميت حافظه كاري در انجام تكاليف شناختي . دبستاني تا پايه دوم بود

وجود دارند كه در نگاه به ماهيت، ساختار و كاركرد  هاي نظري مختلفي مختلف، ديدگاه
مؤثرترين گزارش نظري در مورد حافظه كاري، مدل . حافظه كاري با هم فرق دارند

از چهار ) ۲۰۰۰و  ۱۹۹۶، ۱۹۹۲(مدل حافظه كاري بدلي . است) ۱۹۷۴(بدلي و هيتچ 
يدادي مؤلفه مجري مركزي، مدارآوايي، طرح ديداري ـ فضايي و ذخيره موقت رو

  .تشكيل شده است

هاي پژوهش حاضر در زير به بررسي بيشتر نتايج با اتکا به چهارچوب نظري و يافته
اي است  از آنجا كه ذخيرة موقت رويدادي جديدترين مؤلفه. پردازيمتحقيق حاضر مي
آن را وارد مدل خود نمود و هنوز ابزار معتبري براي سنجش  ۲۰۰۰كه بدلي در سال 
قسمتي از . رسي آن صرفنظر شداز بر ،در پژوهش حاضر نيز ،ده استآن معرفي نش

شود مدارآوايي  كاري كه اطالعات شنيداري از طريق آن ذخيره و مرور مي یحافظه
شود كه  اي سنجيده مي مدارآوايي معموالً با استفاده از الگوي يادآوري زنجيره. است
در اين تحقيق نيز براي سنجش . ترين آنها آزمون فراخناي ارقام مستقيم استمهم

هاي پژوهش نشان داد مدارآوايي از آزمون فراخناي ارقام مستقيم استفاده شد و يافته
 ۵كه بين سه گروه نمونه تفاوت معنادار وجود دارد و مدارآوايي يك افزايش تحولي را از 

مل دو كاري بدلي، مدارآوايي شا بر طبق مدل حافظه. دهد سالگي نشان مي ۷سالگي تا 
هاي حافظه در  نمايش آوايي آيتم. مؤلفه فرعي مخزن آوايي و فرآيند مرور ذهني است
ثانيه غير قابل تميز  ۲رود و بعد از  مخزن آوايي اگر مرور نشود به سرعت تحليل مي

هاي آوايي از زوال آنها  اي با تجديد نمايش شود و مرور ذهني به صورت زنجيره مي
ترين تبيين به پديده مربوط ين افزايش تحولي مدارآوايي مهمدر تبي. كند جلوگيري مي
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) ۲۰۰۴(گاونز و بارويلت . به منبع يعني تعداد بيشتر منابع شناختي موجود متكي است
كاري بر پديده مربوط به منبع يعني افزايش منابع  يدر بررسي علت تحول حافظه

گر  داشتن متغيرهاي مداخله متمركز شده و با ثابت نگه رسششناختي موجود در نتيجه 
ش تحولي فاصله يادآوري و كارآيي پردازش مشاهده كردند كه فراخناي مدارآوايي افزاي

مثل توجه، (اختي ـقدار بيشتر منابع شنـيجه را براساس مـنتها اين ـداشت و آن
. در كودكان بزرگتر تبيين كردند) بندي هاي حافظه مانند مرور ذهني و طبقهاستراتژي
رو  مطالب در  سرعت مرور ذهني نيز افزايش يافته و از اين ،ان با افزايش سنهمزم

 یهسرعت مرور ذهني رابط. شوندمدارآوايي  كودكان بزرگتر کارآمدتر نگهداري مي
كوان و همكاران (محكمي با فراخناي حافظه در كودكان بزرگتر و بزرگساالن دارد 

هلم و همكاران در تحقيق ). ۲۰۰۰بدلي  به نقل از ۱۹۹۴، گتركول و همكاران ۱۹۹۸
سريع  یهتر يادآوري شوند و قدرت بيان اجازخود نشان دادند كه هرچه مطالب سريع

   .شود گفتن آنها را بدهد مطالب بيشتري يادآوري مي

هاي  پذيرد و محدوديت تأثير ميي در سرعت پردازش از عوامل زيستي هاي سنتفاوت
توانند در  اطالعات در كودكان و مقدار اطالعاتي كه آنها ميپردازش  زيستي را بر سرعت

در هر حال سرعت پردازش همچنين از . كنند شان نگه دارند وارد مي حافظه كاري
كند كه تحول  تر مي پذيرند و اين موضوع را روشن عوامل تجربي هم تأثير مي

تجربي است كه در  تعامل پويا بين عوامل زيستي و يهاي اساسي حافظه نتيجه توانايي
  .كنند هر زمان تغيير مي

چ است كه تكاري بدلي و هي یهدومين سيستم كمكي حافظ ،طرح ديداري ـ فضايي
ـ  به پردازش و نگهداري مطالبي اختصاص يافته كه قابل بازنمايي به شكل ديداري

ـ ديداري  یظرفيت حافظه ،مانند مدارآوايي). ۲۰۰۴آلووي و همكاران (فضايي هستند 
براي ارزيابي . يابد ايش ميهاي كودكي به طور چشمگيري افزفضايي هم در طول سال

هايي استفاده كنيم كه قابليت رمزگرداني در اين سيستم الزم است از محركدقيق 
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در . باشد مي Corsiها، آزمون فراخناي يكي از بهترين آزمون. مدارآوايي را نداشته باشد
ـ  از اين آزمون مشاهده شد كه ظرفيت طرح ديداري پژوهش حاضر نيز با استفاده

هاي  ـ فضايي بچه ها و  ظرفيت طرح ديداري ساله ۶بزرگتر از  ،ساله ۷هاي  فضايي بچه
دوم و  يدبستاني و پايه تفاوت بين پايه اول و پيش.  ها بود ساله ۵ساله نيز بزرگتر از  ۶

مايلز و همكاران . و دوم معنادار نبودهاي اول دبستاني معنادار بود اما تفاوت پايه پيش
ها  مطرح كردند كه حداقل بخشي از پيشرفت) ۲۰۰۲به نقل از بدلي و ويلسون  ۱۹۹۶(

فضايي به همراه افزايش سن نشانة افزايش در ظرفيت مجري  ـدر كاركرد طرح ديداري 
) ۱۹۸۹(هماهنگ با نتايج اين پژوهش ، هيتچ و همكاران . مركزي و يا مدارآوايي است

به نقل از كمپس و همكاران  ۱۹۹۴(و والكر و همكاران ) ۱۹۸۷(و ويلسون و همكاران 
سالگي به  ۴ـ  ۱۱ـ فضايي از  نشان دادند كه الگوي فراخناي طرح ديداري) ۲۰۰۰

شايد معنادار . رسد سالگي به سطح بزرگسالي خود مي ۱۱يابد و در  سرعت افزايش مي
ل و دوم را بتوان به آموزش رسمي مدرسه نسبت داد او ينبودن تفاوت فراخناي پايه

دانيم كه بعد از  هاي اول و دوم تفاوت زيادي وجود ندارد و از طرف ديگر ميكه بين پايه
گيرند كه  هاي رسمي آموزشگاهي كودكان ياد مي سنين مدرسه و دريافت آموزش

ذاري نمايند و مطالب ديداري را هم به شكل كالمي و آوايي تغيير كد داده و رمزگ
ـ فضايي  نيازي كودكان از گسترش دادن مؤلفة ديداري همين عامل باعث بي

  .شود شان مي حافظه
مجري مرکزي يك سيستم منعطف است كه مسئول كنترل و تنظيم  مؤلفه

مدت، هماهنگ نمودن تكاليف بلند یهسازي حافظفرآيندهاي شناختي از جمله فعال
هاي بازيابي، توجه انتخابي و بازداري ف يا استراتژيچندگانه، جابجايي بين تكالي

اين مؤلفه ظرفيت محدودي دارد و به اين بستگي ).  ۲۰۰۴آلووي و همكاران (باشد  مي
مجري مركزي ). ۲۰۰۲آيزنك و كين (دارد كه الزامات تكليف از نظر شناختي چه باشد 

  تر باشد رفتار پيچيده هرچه يك. كند عمل مي ۱نظارتياز طريق كنترل يا سيستم توجه 
  

  

 1- Supervision Attention System(SAS) 
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گتركول و (يا به حد تسلط نرسيده باشد نياز بيشتري به سيستم توجه نظارتي دارد 
  ).۱۹۹۳بدلي 

هاي كودكي دستخوش ديگر در طول سال یظرفيت مجري مركزي همانند دو مؤلفه
هايي كه داراي با استفاده از آزمون كاركرد آن. شود يك دوره گسترده تحول مي

  .شود هاي ذخيره و پردازش مهمي باشند سنجيده مي مؤلفه
هاي فراخناي بر اين اساس در تحقيق حاضر براي سنجش مجري مركزي از آزمون

همچنين براي سنجش ويژگي بازداري و . ارقام وارونه و فراخناي شمارش  استفاده شد
نتايج تحقيق . مون استروپ ماه ـ خورشيد استفاده شدكنترل توجه مجري مركزي از آز

توجيه اصلي . سالگي نشان داد ۷سالگي تا  ۵افزايش تحولي مجري مركزي را از 
و  ۱۹۸۰(تغييرات تحولي مجري مركزي توسط داينمن و كارپنتر و همكارانشان 

 یهحافظقع مجري مركزي مترادف با كل در اين توجيه در وا. ارائه شده است) ۱۹۸۳
كاري را ظرفيت عمومي  یآنها محدوديت اصلي حافظه. شده استكاري به كار برده 
  .اند هاي خاص دانسته هاي پردازش فعاليتتوجه و يا الزام

بر طبق نظر آنها حافظه كاري يك ظرفيت محدودي دارد كه قسمتي از آن به 
كه كودك بزرگتر بنابراين همچنان . يابد پردازش و قسمتي هم به اندوزش اختصاص مي

يابد  نياز به مقدار منابع الزم  يـشود و در پردازش و دستكاري اطالعات مهارت م مي
يابد  براي پردازش كمتر شده و ظرفيت بيشتري براي ذخيره اطالعات اختصاص مي

  ).۲۰۰۴، آلووي و همكاران ۱۹۹۹بدلي (

است كه بر توجه يك توجيه ديگر نيز براي تغييرات تحولي مجري مركزي ارائه شده 
انگل و همكارانش . كند كاري تأكيد مي انتخابي به عنوان محدوديت اصلي حافظه

كنند كه حافظه كاري شامل دو نوع توجه كنترل شده عمومي و  عنوان مي) ۱۹۹۲(
كنند،  اختصاصي هستند كه با كمك ساختارهاي فعال شده حافظه بلند مدت كار مي

با اين  ،هاي مختلف فعاليت رفيت حافظة كاري در حوزههاي تحقيقات  مربوط به ظ يافته
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شود و نه  نظر هماهنگ هستند كه عملكرد حافظة كاري از طريق يك عامل محدود مي
، بانتيگ ۲۰۰۱، سوان سون و لي ۱۹۹۵جوردن (هاي خاص  با مهارت پردازش در حوزه

داد كه در  هماهنگ با اين تبيين، نتيجة تحقيق حاضر نيز نشان). ۲۰۰۴و همكاران 
هايي  آزمون استروپ ماه ـ خورشيد كه  مستلزم توجه كنترل شده و بازداري پاسخ

دبستاني با پايه اول و گروه  عملكرد گروه پيش ،۱هستند كه از پيش بر ذهن ما غالبند
دبستاني و پايه دوم  اول با پايه دوم معنادار نيست اما تفاوت عملكرد گروه پيش یپايه

كنترل  یههاي سني مجاور در زمينشود كه عملكرد گروه شاهده ميم. معنادار است
توجه و بازداري اعمال رقيب مثل هم است و  براي اينكه تفاوت عملكرد مشخص شود 

  .ها را از هم متمايزتر نمودبايد گروه

كاري كودكان را به طور مشخص در هر سه  یهبه طور كلي اين تحقيق تحول حافظ
كاري و موفقيت در  یه به رابطة نزديك بين ظرفيت حافظهبا توجمؤلفه نشان داد و 

هاي شناختي سطوح باال در بزرگسالي  هاي هوشي مهم در كودكي و توانايي حوزه
كاري آسيب ديده، در امور آموزش  یهبيني نمود كه كودكان داراي حافظ توان پيش مي

كاري كودكان و  یهي حافظرو بهتر است كه به بررس از اين. مدرسه هم ناموفق باشند
پايين كاري آنها در سنين   تقويت حافظه تحول آن توجه بيشتري بنماييم تا از طريق

  .بتوانيم مقدمات موفقيت آنها را در سنين باالتر فراهم نماييم

  

  ۲۶/۹/۸۷  :مقاله  یی اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۶/۳/۸۸  : نهايي مقاله یتاريخ دريافت نسخه

  ۲۰/۴/۸۸  :يرش مقالهتاريخ پذ
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