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 آموزان با  بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه، بازداری و حافظه کاری در دانش

 عملکرد هوشی مرزی
 

 2پور ، اسماعیل سعدی4، فریبرز درتاج3، حمید علیزاده2حسن اسدزاده، 1مرضیه عزیزیان
 

 چكيده

 .آموزان با هوش مرزی پایه سوم ابتدایی انجام شد پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه، بازداری و حافظه کاری در دانش :زمینه و هدف

پیگیری همراه با گروه شاهد بود. برای آموزش کارکردهای اجرایی، از بسته آموزشی کارکردهای آزمون و  پس -آزمون روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با پیش ها: مواد و روش

منظور بررسی تأثیر این بسته آموزشی بر بهبود توجه،  کاغذی برای کارکردهای اجرایی بود، استفاده شد. به  -بازی آموزشی مداد 10افزاری و  بازی آموزشی نرم 10اجرایی که شامل 

نفر(  18گیری ترکیبی از مدارس ابتدایی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش ) آموز با هوش مرزی پایه سوم ابتدایی به روش نمونه دانش 34حافظه کاری،  بازداری و

، حافظه Raven ،2d ،Stroopهای هوشی  ست آمده از آزمونهای به د ای تحت آموزش قرار گرفت. داده دقیقه 70نفر( قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت بیست جلسه  16و شاهد )

 .گیری مکرر )درون، بین آزمودنی( مورد تحلیل قرار گرفت با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه Cornoldyو آزمون  Wechslerارقام در 

داری مؤثر واقع شد. این آموزش بیشترین تأثیر را در بهبود حافظه کاری  هوش مرزی به طور معنیآموزان با  آموزش کارکردهای اجرایی در بهبود توجه و حافظه کاری دانش ها: یافته

داری  بر خالف بهبودی در کارکردها، فقط قادر بود تا در زمان واکنش تأثیر معنی Stroop داشت و در آزمون 2dدیداری و شنیداری، کاهش خطا و افزایش کارایی تمرکز در آزمون 

 .که نشان دهنده سرعت آزمودنی بود، نیز مؤثر واقع نشد 2dداری در کاهش خطا و افزایش پاسخ نداشت. همچنین، در افزایش کارایی کل در آزمون  و تأثیر معنیداشته باشد 

 .هوش مرزی پایه سوم ابتدایی را تأیید کردآموزان با  نتایج این پژوهش در مجموع اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر توجه، بازداری و حافظه کاری دانش گیري: نتیجه

 کارکردهای اجرایی، توجه، حافظه کاری، بازداری، عملکرد هوش مرزی هاي کلیدي: واژه

 

بازداری و حافظه کاری بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه،  .پور اسماعیل عزیزیان مرضیه، اسدزاده حسن، علیزاده حمید، درتاج فریبرز، سعدی ارجاع:

 93-103(: 1) 15؛ 1396 مجله تحقیقات علوم رفتاری. آموزان با عملکرد هوشی مرزی در دانش

 26/11/95 پذیرش مقاله: 18/9/95 مقاله: دریافت

 

 مقدمه
های پیچیدده شدنایتی یعندی بدازداری،      ای از مهارت اجرایی مجموعهکارکردهای 

ریدزی   حافظه کاری و کنترل توجه است کده در کنتدرل کدردن، هددایت، برنامده     
ها در اوایل زندگی ظهدور   . این مهارتباشد هیجانی و رفتاری درگیر می -شنایتی

ادامده   های پیش دبسدتان و بعدد از  ن بده رشدد یدود      کند، به تدریج در سال می
شود. اهمیت کارکردهدای اجرایدی بدا معاتعداتی کده نشدان        تر می دهد و قوی می
ها پدیش از هدوب بدا  مدادگی بدرای مدرسده مدرتب  اسدت،          این مهارت اند داده

تواند سعح سواد و نمدرات حسداا از    ها می (. این مهارت1تر شده است ) برجسته
چندین، ورود بده اجتمدا  و    (. هم2کندد )   بیندی  پیش دبستان تا دبیرستان را پیش
کند و نقش مهمی در حفظ سالمت رواندی فدرد    رواب  با همساالن را تسهیل می

تواندد منجدر بده     (. ایتالل در این فرایندهای اساسدی مدی  3در سراسر عمر دارد )
پرتی، تکانشگری، فراموشی و تمرکدز ضدعیش شدود. بده ویدره، در       افزایش حواس

ی هوشی زیربندایی )مانندد اوتیسد  و یدا سدندرم      مورد کودکانی که به دتیل ناتوان
پدییر هسدتند، مشدکالت کارکردهدای      داون( در یادگیری دچار مشدکل و  سدی   

 (. 4اجرایی به دتیل سیست  شنایتی  سی  دیده قبلی تشدید یواهد شد )

 موزان با عملکرد هوشی مرزی، از جمله کودکانی هستندکه بده دتیدل    دانش
. ایدن  باشدند  یادگیری و تحصیل دچدار مشدکل مدی   مشکالت ناشی از هوب، در 

انحراف معیدار زیدر هدوب متوسد  دارندد.       2تا  1 موزان بهره هوشی بین  دانش
( اصعالحی Borderline intellectual functioningکارکرد هوب مرزی )

است که برای تفکیک سعح قوای هوشی افراد با عملکدرد طبیعدی و مسدتقل در    
 مدوزان   . ایدن دسدته از داندش   شود ان ذهنی به کار برده میتو اجتما ، از افراد ک 

مشکلی در حوزه رفتارهای سازشی مانند برقراری ارتباط یدا رفتارهدای اجتمداعی    
هدای   ها در زمینه و مشکل اصلی  ن 85تا  70ها در محدوده  ندارند، اما هوب  ن

 موزان بیش از سایر افراد در معرض نداتوانی تحصدیلی    تحصیلی است. این دانش

 مقاله پژوهشی
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مزمن، غیبت از مدرسه، تکرار پایه، ترک تحصیل و یا ایراج از مدرسه قرار دارندد  
ها گردد، تزوم  های شنایتی  ن مدایالتی که منجر به بهبود توانایی رو، (. از این5)

 کند. بیشتری پیدا می
اتیش شنایتی که حافظه کاری، این فرض وجود دارد که  موزب مستقی  تک

کنترل بازداری و تغییر توجه در  ن به کار رفته اسدت، قدادر بده تقویدت ظرفیدت      
تری بر هیجانات و رفتدار ایجداد    شنایتی است؛ به طوری که کنترل منظ  و کلی

دهدد. شدواهد اوتیده نشدان داده      کند و توجه متمرکز در کالس را پرورب می می
محور متمرکز بر کنترل بازداری و تغییر توجده بدرای    ه های رایان است که  موزب
هدای کدارکرد    ها را از مهارت مندی  ن فعال نیز سودمند است و بهره کودکان بیش

هدای  مدوزب شدنایتی     بیشتر برنامده  .(6کند ) اجرایی و کنترل رفتاری بیشتر می
التی . یکدی از مددای  دهد مربوط به کودکان، حیعه حافظه کاری را هدف قرار می

که به طور گسترده روی کودکان انجام شده است، برنامه  موزشی حافظه کداری  
(Cogmed Working Memory Training Programمددی ) باشددد .

Cogmed ای با هدف بهبود حافظه کاری و مشکالت  یک برنامه  موزشی رایانه
و همکداران برنامده    Klingberg(. 4توجه ناشی از حافظه کاری ضعیش اسدت ) 

فعداتی بده    را برای تعداد محدودی از کودکان مبتال به بدیش  Cogmedموزشی  
کار بردند. نتایج نشان داد که این کودکان ه  در تکاتیش حافظه کداری  مدوزب   
داده شده و ه   موزب داده نشده بهبود یافتند. عدالوه بدر ایدن، پدروهش فدو       

ل غیدر کالمدی و   نشان داد که چندین مهارت  موزب داده نشدده مانندد اسدتدال   
 (.  6فعاتیت حرکتی نیز بهبود یافت )

 موزان بدا عملکدرد هدوب     حاکی از  ن بود که دانش Allowayنتایج معاتعه 
تدری از حافظده کداری و کارکردهدای اجرایدی نسدبت بده         مرزی، نقایص گسدترده 

فضدایی و تکداتیش    -(. به ویره، حافظده کداری دیدداری   7 موزان عادی دارند ) دانش
 مدوزان بدا    بینی کننده بود تا به طور قابل اطمیندانی داندش   سازی بهترین پیش مرت 

 مدوزان بدا    هوب مدرزی را از عدادی مجدزا کندد. نقدش حافظده کداری در داندش        
( نیدز دسدتاوردهای جداتبی    85تدا   55های هوشی یفیش )بهره هوشدی بدین    ناتوانی

تکداتیش حافظده    مدوزان در   داشته است. معاتعات اییر کشمکش بیشتر ایدن داندش  
کوتاه مدت کالمی و حافظه کاری را در مقایسه با همساالن یود نشدان داده اسدت   

 موزان با هوب مدرزی،   نشان داد که دانش Alloway(. به طور یالصه، معاتعه 8)
نیمرخ متمایزی از نقایص حافظه کاری و کارکردهای اجرایی دارندد. اعتبدار تکداتیش    

 موزان بدا هدوب پدایین از     شناسایی صحیح دانش فضایی در -حافظه کاری دیداری
 (.7بود ) Allowayترین پیامد عملی پروهش  همساالن عادی مه 

هدای   در پروهشی مروری با موضو  بهبود کارکردهای اجرایدی بدا  مدوزب   
ای از دو مسدیر پروهشدی کده بده      رفتاری، تحریک عصبی و نوروفیدبک، یالصه

پردایتده اسدت، ارایده شدد کده شدامل        هدای کارکردهدای اجرایدی    بهبود مهارت
ای و رویکردهدایی بدرای تنظدی  عصدبی      شدنایتی رایانده   -های رفتداری   موزب

معاتعده مدیکور   . نتدایج  (9) مستقی  )نوروفیدبک و تحریک اتکتریکی مغدز( بدود  
شنایتی منجر به بهبودی بیشتر عملکدرد بده    -های رفتاری نشان داد که  موزب

نایی تغییدر در پدردازب بدین تکداتیش م(تلدش(، بده       ترتی  در تبدیل تکلیش )توا
( شده اسدت. بده طدور    Dual taskروزرسانی حافظه، بازداری و تکاتیش دوگانه )

شنایتی مناطق مغزی که در کارکردهای اجرایدی   مشابهی، تنظی  مستقی  عص 
یاص درگیر اسدت، منجدر بده بهبدودی بدازداری پاسدی، تعدوی  تکلیدش و بده          

های رفتداری، افدزایش    ها، هدف از  موزب در این پروهش روزرسانی حافظه شد.
های یاص )مانند یدادگیری زبدان دوم( یدا کارکردهدای      پایدار و بهینه در مهارت

شنایتی )مانند کارکردهای اجرایی( بود. بدا ایدن حدال، دسدتاوردهای عملکدردی      
 کوتاه مدت نیز مشاهده شد که به یقین منعکس کننده تسهیل در تواندایی مدورد  

هدای   نظر نیست. نمونه بارز  ن، کاهش زمان واکدنش اسدت کده وقتدی محدرک     
گیرد، باعث بهبدود عملکدرد در تکلیدش     مشابه بارها و بارها مورد استفاده قرار می

های یادگیری هدف نیسدت، بلکده کداهش زمدان      شود و این ناشی از مکانیزم می
ها مؤثرتر  ، پردازبها واکنش به سادگی ممکن است بر اثر در ایتیار بودن محرک

تواندد ناشدی از تغییدر در     شود. به طدور مشدابهی، تفداوت در زمدان واکدنش مدی      
برانگی(تگی یا وضعیت توجه در طول دوره  موزب باشد. به طور یاص در شرو  

ها انگیزه باالتری را نسبت به جلسات بعدی نشان  جلسات  موزب اغل   زمودنی
تواند ناشی از تغییر در  دی کوتاه مدت میدهند. همچنین، دستاوردهای عملکر می

انگیزب، تعدیل توجه، فرایندهای یودکار و راهبردهای تکلیش باشدد کده بایدد از    
 .(9) بهبود در توانایی مورد نظر تمیز داده شود

های فعدال   های مربوط به حافظه کاری نشان داد که تعداد بازنمایی پروهش
(. یکدی  6دوره کوتاه مدت افزایش یابد ) تواند در بیش از یک در حافظه کاری می

هدا توسد     از معدود معاتعات در موضو  تداوم فواید اثرب(شی و انتقدال  مدوزب  
Dahlin   .نشدان دادندد کده افدزایش عملکدرد بده        هدا   نو همکاران انجام شدد

ماهه دوام داشدته اسدت. همچندین، یدک      18روزرسانی حافظه بیش از یک دوره 
( و Back-3کلیش به روزرسدانی بددون  مدوزب )تکلیدش     انتقال اثر نزدیک در ت

 (.  10انتقال دور در حافظه رویدادی را گزارب کردند )
داد کده برنامده راهبردهدای ارتقدای      و همکاران نشان Riggs نتایج پروهش
یددا  Promoting alternative thinking strategies)تفکددر جددایگزین  

PATHsهای دوم و سوم، باعث بهب ( در پایه ( ودی در کنترل بازدارنددهStroop و )
و همکداران در پدروهش یدود،     Bierman(. 11روانی کالم در این کودکدان شدد )  

( ادغدام  Head startهدای سدر غاز )    موزب پنج مقیاس کارکرد اجرایی را در برنامه
کدودک چهدار سداته در طدول دوره قبدل از کودکسدتان        356کردند؛ به طوری کده  
هدای شدنایتی، اجتمداعی و     دهای اجرایی اوتیه، کس  مهدارت پیگیری شدند. کارکر

های سدر غاز را در بریدی نتدایج تعددیل      بینی و اثر مدایالت برنامه هیجانی را پیش
هدای تغییدر مجموعده توجده      (. مدایالت، دستاوردهای دو مقیاس مهدارت 12کرد )

(Dimensional change card sort  یدداDCCS) گرایددی از  و تکلیددش
هدای   کارکردهای اجرایی را افزایش داد. این مدایالت ارزشمند است؛ چرا که مهارت

 تواند اثر مدایالت پیشگیرانه را در سعح کالس افزایش دهد. نظارتی اجرایی می
و همکاران حاکی از  ن بود که  موزب حافظه  Wsterbergنتایج پروهش 

دار مشکالت  کاهش معنی کاری منجر به بهبود تکاتیش حافظه کاری، توجه و نیز
، Thorell(. در پدروهش  13) گدردد  شنایتی در افراد مبتال به  سی  مغدزی مدی  

 موزب حافظه کاری با  موزب بازداری در کودکان پیش دبسدتان مقایسده شدد.    
کودکان شرکت کننده در معاتعه وی به چهدار گدروه تقسدی  شددند کده شدامل       

با یدک بدازی کدامتیوتری و گدروه      موزب حافظه کاری،  موزب بازداری، بازی 
بدون مدایله بود. نتایج نشان داد که ه  گروه  موزب حافظه کاری و ه  گدروه  
 موزب بازداری نسبت به دو گروه دیگر عملکردشان در تکاتیش بهبود یافت، امدا  

 (.14دار بود ) این بهبودی تنها برای گروه  موزب حافظه کاری معنی
هدای  موزشدی    سدی میدزان اثرب(شدی برنامده    فراتحلیلی که بده منظدور برر  

فعاتی همدراه    موزان مبتال به ایتالل بیش کارکردهای اجرایی انجام شده بر دانش
با کمبود توجه صورت گرفت، نشان داد که معاتعات  موزشی حافظه کوتاه مددت  

؛ در شدود  به تنهایی منجر به بهبودی در حد متوس  در حافظه کوتداه مددت مدی   
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 و همکارانمرضیه عزیزیان  

 1396/  1/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  95

هدای    موزب توجه، به بهبدودی قابدل تدوجهی منجدر نشدد و  مدوزب      حاتی که 
کارکردهای اجرایی م(تل  نیز بهبودی قابل توجهی را در کارکردهای اجرایی بده  

 (.15همراه نداشت )
نتایج پروهش نریمانی و همکاران گزارب کرد که حافظه کاری، نگهدداری  

جرایدی و بدازی   هدای  موزشدی کارکردهدای ا    توجه، پیشرفت تحصدیلی در گدروه  
درمانی مبتنی بر توجه نسبت به گروه شاهد بهبود یافته است. همچنین،  مدوزب  
کارکردهای اجرایی بیش از بازی درمانی مبتنی بر توجه بدر حافظده کداری مدؤثر     
است؛ در حاتی که بازی درمانی مبتنی بر توجه بر روی نگهداری توجه مدؤثرتر از  

(. نتدایج پدروهش هاشدمی رزیندی و     16) باشدد   موزب کارکردهای اجرایدی مدی  
پور نشان داد که برنامه  موزب کارکردهای اجرایدی مدورد اسدتفاده، تواندایی      کرم

پییری ذهنی را در کودکان مبتال بده اوتیسد     دهی و انععاف ریزی، سازمان برنامه
کند. ضمن این که باعدث   ها ایجاد نمی ، اما تغییری در بازداری  ندهد افزایش می

(. 17) شدود  های اجتمداعی و ارتبداطی کودکدان اوتیسد  نیدز مدی       مهارت افزایش
Barenberg      و همکاران در پروهش یود به بررسی ایدن فدرض پردایتندد کده

زیسددتی ناشددی از  -شدداید کارکردهددای اجرایددی از تغییددر در فرایندددهای عصددبی
 (.  18گردد ) مند می های جسمی بهره فعاتیت

هایی که رابعده بدین فعاتیدت جسدمی و      پروهش حاضر با مرور منظ  پروهش
کارکرد اجرایی را بررسی کرده بود، به این نتیجه رسدید کده شدواهد قابدل تدوجهی      
برای اثرات مفید فعاتیت جسمی بر کارکردهای اجرایی به ویره در تکداتیش بدازداری   

 پاسی، هماهنگی در تکاتیش دوگانه، تکاتیش تغییر و تکاتیش ترکیبی وجود دارد.
معدود معاتعاتی که اثرب(شی  مدوزب شدنایتی در کودکدان دارای    یکی از 

در  Cogmedسنجی برنامده   ناتوانی ذهنی را ارزیابی کرده است، بررسی و امکان
است. در این معاتعه، کودکان با بهره هوشدی   70کودکان با بهره هوشی کمتر از 

از برنامده  ، به طور تصادفی بدا دو نسد(ه انعبدا  یافتده و غیدر انعبداقی       70زیر 
مورد  موزب قرار گرفتند. پدس از یدک دوره  موزشدی کده      Cogmed موزشی 

فضدایی بدود، بهبدودی در تکداتیش حافظده کداری        -شامل تکاتیش فق  دیداری
(. 19کالمی و عملکردهای زبانی در گروه  موزب انعبدا  یافتده مشداهده شدد )    

ناتوانی ذهندی اهمیدت    ها به ویره برای کودکان با الزم به ذکر است که این یافته
هدا اغلد  شددیدتر از     یاصی دارد؛ چرا که نقایص حافظده کداری کالمدی در  ن   

(. در پروهش مدیکور، اثدرات   20) باشد فضایی می -نقایص حافظه کاری دیداری
 (. 19 موزشددی یددک سددال پددس از  مددوزب، دیگددر قابددل مشدداهده نبددود )      

Van der molen بهدره هوشدی    کدودک بدا   95یدود،   و همکاران در پروهش
( را در یکدی از سده شدرای  برنامده     85تدا   55یفیش تا مرزی )بهره هوشی بدین  

ها موفق شدند در  حافظه کاری انعبا  یافته، غیر انعباقی و کنترل قرار دادند.  ن
حافظه کاری کالمی بهبودی ایجاد کنند، اما حافظه کداری غیدر کالمدی بهبدود     

ر نظر گرفتن نیمدرخ شدنایتی گونداگون و    هایی اهمیت د (. چنین یافته20نیافت )
کندد. بده ویدره، زمدانی کده       تر می منحصر به فرد افراد با ناتوانی ذهنی را برجسته

شود و شرکت کنندگان با سعوح  ها تالب می برای ایجاد تغییرات شنایتی در  ن
های جایگزین  مدوزب مانندد اصدالح     پییری ممکن است به روب پایین انععاف
 تر نیاز داشته باشند. یا تکاتیش مناس  زمان  موزب و

های پروهشی بده دسدت  مدده و همچندین، شدیو  بداالی        با توجه به یافته
 موزان با عملکرد هوشی مرزی در مدارس و فقدان قابل مالحظه مدایالت  دانش

ها، در پروهش حاضر اثرب(شی  موزب کارکردهدای اجرایدی     موزشی در مورد ن
و حافظه کاری که در فرایند یدادگیری بیشدترین تدرثیر را     بر بهبود توجه، بازداری

 . موزان مورد بررسی قرار گرفت دارد، در این گروه از دانش
 

 ها و روش مواد
 زمون و پیگیری همدراه   پس - زمون این پروهش به روب نیمه  زمایشی با پیش

 مدوزان   دانشبا دو گروه  زمایش و شاهد انجام شد. جامعه  ماری معاتعه را کلیه 
نفدر از   40با عملکرد هوشی مرزی پایده سدوم ابتددایی شدهر یدزد تشدکیل داد.       

 موزان دیتر و پسر با عملکرد هوشی مرزی کده از جامعده مدیکور انت(داا      دانش
گیری ترکیبی )تصادفی ساده و در دسترس( در نظدر گرفتده    شدند، به روب نمونه

س ابتدایی، چندد مدرسده بده روب    (؛ بدین صورت که ابتدا از بین مدار21شدند )
 موزان با عملکرد هوشی مرزی  گیری تصادفی ساده انت(اا و ستس، دانش نمونه

گیری در دسترس انت(اا شدند  پایه سوم ابتدایی شناسایی شدند و به روب نمونه
 موزان با عملکرد هوشی مرزی در سنجش بدو ورود  )الزم به ذکر است که دانش

مدورد   Goodenoughکالمی و  Leiter ،Wechslerای ه به مدرسه با  زمون
سنجش قرار گرفته بودند و تش(یص عملکرد هوشی مدرزی در کدارت سدنجش    

 سالمت  نان وجود داشت(.
 موزان برای ورود به پروهش، داشتن کداربر  سدنجش    معیار انت(اا دانش

ها و تریید معل  مبنی بر عملکدرد   با تش(یص هوب مرزی در پرونده تحصیلی  ن

حسی یا عاطفی عمدده،   معلوتیت جسمی،تحصیلی ضعیش بود. در صورت داشتن 

و غیبت مکدرر از کدالس یدا مشدکالتی      )مانند صر ( های مزمن جسمی بیماری

شددند. سدتس بدرای اطمیندان از      ، از معاتعده یدارج   طال  یا فوت واتددین  مانند

از بدین  هدا اجدرا شدد.    بر روی  ن Ravenتش(یص هوب مرزی،  زمون هوشی 

عندوان گدروه نمونده     نفر بده  40، د شدیتری دوبارهها  افرادی که دیر موز بودن  ن

قدرار   شداهد طدور تصدادفی در دو گدروه  زمدایش و      و بده  ندپروهش انت(اا شد

 بده  شداهد نفر از گروه  4گروه  زمایش و  های نفر از  زمودنی 2، در پایان .ندگرفت

و گروه  پسر( 7دیتر و  11) نفر 18حیف شدند و گروه  زمایش به دالیل م(تلش 

ای گروه  میانگین سن شناسنامه کاهش یافت. پسر( 9دیتر و  7) نفر 16به  شاهد

و میانگین سدنی   16/81 ± 59/4ها  سال و میانگین بهره هوشی  ن 4/9 زمایش 

 ود.ب 60/78 ± 84/5ها  ن سال و میانگین بهره هوشی   5/9گروه شاهد 

گیری مورد اسدتفاده قدرار گرفدت      ها ابزارهای اندازه  وری داده به منظور جمع
 که در ادامه به تفصیل  مده است.

این  زمون برای سنجش هوب عمومی استفاده  :Ravenآزمون هوشی 

شود و برای  تایی تقسی  می 12تصویر است که به سه سری  36شود و دارای  می

توان ذهنی کاربرد دارد. ضری  پایایی باز زمایی ایدن   سال و ک  10تا  5کودکان 

تدر تدا    و در سدنین پدایین   88/0تدا   69/0سدال بدین    10تا  5 زمون برای سنین 

حدودی کمتر بر ورد شده اسدت. در بررسدی روایدی  زمدون، همبسدتگی نمدرات       

تدا   -36/0سنجیده شد و ضری  همبستگی  Bender-Gestalt زمون با  زمون 

 12/0 مد و همبستگی نمرات  زمون با معدل تحصیلی نیز بدین  به دست  -60/0

تدوان ذهندی نیدز     گزارب گردید. مقایسه  زمون در دو گروه بهنجار و ک  48/0تا 

 .(22) باشد اطمینان می 99/0دار در سعح   نشان دهنده تفاوت معنی

ای  گیری بازداری پاسی، از  زمدون رایانده   به منظور اندازه :Stroopآزمون 

Stroop   واژه(  –استفاده شد.  زمون )رندStroop     1935اوتدین بدار در سدال 
هایی است که به  ترین  زمون سایته شد. این  زمون یکی از مه  Stroopتوس  

و در  ن  گیدرد  گیری بازداری پاسی مورد استفاده پروهشگران قرار می منظور اندازه
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  تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر توجه، بازداری و حافظه کاری
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های قرمز،  بی، زرد  رن  کلمه رنگی ناهم(وان با 48کلمه رنگی هم(وان و  48
شود. محققان بر این باور هستند که تکلیش  و سبز برای  زمودنی نمایش داده می

. به (23) کند گیری می پییری ذهنی و بازداری پاسی را اندازه کلمه، انععاف -رن 
دهی و تفسیر نتایج حاصل از این  زمون، نمدرات تعدداد یعدا، تعدداد      منظور نمره

نش و نمره تدایل به صورت مجزا برای گروه کلمات هم(دوان  صحیح، زمان واک
شود. اعتبار ایدن  زمدون از طریدق باز زمدایی در دامنده       و ناهم(وان محاسبه می

گزارب شده است. روایدی محتدوایی  ن نیدز توسد  چندد نفدر از        91/0تا  80/0
 (.23استادان دانشگاه بررسی شده است )

 زمدون   مندی: تمرکز و تالش، آزمون توجه انتخابی، 2dآزمون 

2d دهد و در کندار   میزان تمرکز )توجه انت(ابی( را هدف سنجش یود قرار می
تواند میزان تالشمندی را هد  بسدنجد. ایدن  زمدون توسد        ویرگی تمرکز می

Camp   گروهدی را   سایته شده است و قابلیت اجرا ه  به صورت فردی و ه
هدای  مداج    مقابدل تکلیدش گدزینش محدرک    ها را در   زمودنی 2d دارد.  زمون

دهد که فرهن   دیداری، از میان تعداد زیادی محرک دیداری م(تلش قرار می
 ید، شامل مدوارد   به دست می 2dترین نمراتی که از  زمون  نابسته است. مه 

 زیر است:

 یهدا  محدرک  یتمدام  کنندده  مدنعکس  نمدره  نید ا(: GZ) کل ییکارا نمره
 مدورد  در و کندد  مدی  یبررسد   زمدون  طول در را ها  ن ی زمودن که است یدارید

 باشد می  ماج  یعال ای  که نیا از نظر صرف گیرد، می  یتصم ها  ن زدن عالمت
 .شود یم محسوا زین ی زمودن پردازب سرعت یبرا یشایص نمره نیا. ریی ای

 شدامل  و دهدد  یم نشان را ی زمودن ییعاها جمع نمره نیا(: F) یعا نمره
 و شدود  یمد   مداج  یهدا  محدرک  تمدام  شامل که حیف ییعا .است یعا نو  دو

 تمدام  شدامل  ارتکداا  ییعدا  و اسدت  ندزده  عالمت ای اندایته چش  از ی زمودن
 ها  ن اشتباه به ی زمودن اما شود، زده عالمت دینبا که باشد می ی ماج ریغ  یعال
 .است زده عالمت را

 بددون  و یداتص  ییکدارا  انگرید ب نمدره  نید ا(: GZ–F) یاتص ییکارا نمره
 .  دارد نرمال عیتوز و است ی زمودن ییعا

 یهدا  محدرک  مجمدو   با است یمساو نمره نیا(: KL) تمرکز ییکارا نمره
 یمنهدا  اسدت،  زده عالمدت  حیصدح  طدور  بده  را ها  ن ی زمودن که  ماج یدارید

 .  ارتکاا ییعا همان ای دوم نو  ییعا

هنجاریابی و برای نمرات یدام  در تهران  1387-88های  در سال 2d زمون 
کارایی کل، کارایی تمرکز و یعا جدداول نمدرات اسدتاندارد تهیده گردیدد. بدرای       

و  Spearmanهددای دو نیمدده کددردن   بررسددی پایددایی ایددن  زمددون از روب  
Gotman  ضری ،Cronbachs alpha     و محاسبه همبسدتگی هدر دو سدعر

بدود.   90/0هدا بداالی    استفاده شد. تمامی ضدرای  بده دسدت  مدده در پدروهش     
 زمدون   زمدان و روایدی پدیش    تحقیقاتی که برای ارزیابی روایی سازه، روایدی هد   

 .(24) باشدد  صورت گرفته است، نیز مؤیدد روایدی قابدل قبدول ایدن  زمدون مدی       
هدا مدورد    نمرات یام کارایی تمرکز، یعا و کارایی کل در تحلیدل داده همچنین، 

 استفاده قرار گرفت.

)سنجش  Wechsler 4خرده آزمون فراخنای ارقام از مقیاس 
 Wechslerچهارمین ویرایش مقیداس هوشدی    شنیداری حافظه کاری(:

در ایددران ترجمدده، انعبددا  و   1386منتشددر شددد و در سددال   2003در سددال 
 زمون دارد که در پدروهش حاضدر از     یرده 15هنجاریابی گردید. این مقیاس 

هدا   ارقام  ن به منظور سنجش حافظده کداری  زمدودنی   یرده  زمون فراینای 
استفاده شد. این یرده  زمون شدامل فرایندای ارقدام رو بده جلدو و معکدوس       

سنجیده  Ravenباشد. برای بررسی روایی  زمون، همبستگی  ن با  زمون  می
دار بدود. همچندین، همبسدتگی     معندی  05/0شد که این همبسدتگی در سدعح   

ها و افزایش نمرات همراه با افزایش سن، حاکی  زمونمناس  و متقابل یرده  
. ضری  پایایی باز زمایی برای ایدن یدرده   باشد از روایی این ابزار در ایران می

در  (.25بده دسدت  مدد )    87/0و ضری  پایایی با روب تنصدیش   83/0 زمون 
ضری  پایایی باز زمایی و تنصدیش بدرای ایدن     نیز عابدی و همکارانپروهش 
 (.25بر ورد شد ) 71/0مون یرده  ز

فضدایی حافظده کداری(: ایدن      -)سنجش دیدداری  Cornoldyآزمون 

و  Cornoldy زمددون بدده مدداتریس حافظدده کدداری معددروف اسددت و توسدد   
Vecchia  طراحی شد. پایایی  زمون بر اساس محاسبه ضریCronbach’s 

alpha ،61/0  ( در اعتباریدددابی مجددددد، ضدددری    26گدددزارب گردیدددد .)
Cronbach’s alpha ،78/0   3به دست  مد. در این  زمون از یک مداتریس 

که تنها مربع سمت چپ قسمت پایین  ن به رن  قرمدز اسدت، اسدتفاده     3در 
شود. مربع قرمز به عنوان نقعه شرو  در نظر گرفته شده است. از  زمودنی  می

حافظده   شود که به ماتریس به طور دقیق نگداه کندد و  ن را در   دریواست می
شود که به دستوراتی که به صدورت چدپ،    یود نگهدارد. ستس، به او گفته می

شود، به یوبی گدوب کندد و بدر     راست، پایین و باال از سوی  زمونگر ارایه می
اساس  ن یانه قرمز را در دایل ماتریس به حرکت در ورد و بدا پایدان یدافتن    

اکنون یانده   را که ه   ای دستوراتی که مستلزم حرکت در ماتریس است، یانه
گدردد و   قرمز به  نجا منتقل شده است، نشان دهد. این  زمون سه بار اجرا می

دستور تشکیل شده است. نمره هر  زمودنی بر اساس موفقیدت   6هر بار نیز از 
نمدره در نظدر    1 میز  شود. برای هر مرحله موفقیت در این مراحل محاسبه می

 .(26) نمره به دست یواهد  ورد 3تا  0دنی از شود. در مجمو ،  زمو گرفته می
به منظور بررسی اثرب(شی  موزب کارکردهای اجرایدی در افدزایش توجده،    

هدا    موزان دیر موز قبل از شرو  مدایله، از  زمودنی حافظه کاری و بازداری دانش
و  زمدون   Wechsler، فرایندای ارقدام   Stroop ،2dهدای   با استفاده از  زمدون 

Cornoldy، مدوزان بدا عملکدرد هوشدی       زمون گرفته شد. سدتس، داندش   پیش 
مرزی به طور تصادفی در دو گروه  موزب با بسته  موزشی کارکردهای اجرایی و 
گروه شاهد قرار گرفتندد. برنامده مدایلده در مرکدز مشداوره سدازمان  مدوزب و        

ت  موزان گدروه  زمدایش سداعا    پرورب شهر یزد انجام گردید و برای کلیه دانش
جلسه،  20حضور در برنامه مدایله مش(ص شد.  موزب کارکردهای اجرایی طی 

 مدوزان گدروه    بار در هفته به صورت انفرادی و در فصدل تابسدتان، بده داندش     3
سداعت  مدوزب    23 مدوز بدیش از     زمایش صورت گرفت. به طور کلی هر دانش

شد و برنامده هدر   ریزی  ای برنامه دقیقه 70انفرادی دریافت کرد. جلسات  موزشی 
دقیقه مرور تمرینات  موزشی جلسده   10جلسه به این شکل بود که در هر جلسه 

دقیقده(   30کاغدیی )  -دقیقه( و دو بازی مدداد  30افزاری ) گیشته و دو بازی نرم
 شد. انجام می

 ایدن بسدته  موزشدی شدامل      بسته آموزشیی کارکردهیای اجراییی:   

کاغدیی( بدرای    - موزشی دستی )مدداد بازی  10افزاری و  بازی  موزشی نرم 10
بدازی  موزشدی را شدامل     20 موزب کارکردهای اجرایدی بدود کده در مجمدو ،     

 ای از این بسته  موزشی ارایه شده است. یالصه 1(. در جدول 27شود ) می
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 و همکارانمرضیه عزیزیان  

 1396/  1/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  97

 ای از روش برگزاری و محتوای جلسات آموزش کارکردهای اجرایی . خالصه1جدول 

 محتوای جلسات جلسات

  موز با روال جلسات دقیقه  شنا کردن دانش 10جلسه اول:  جلسه اول 4

 دقیقه( 10های جلسه قبل، از جلسه دوم ) مرور  موزب

 دقیقه( 15دقیقه(، بازی رمزنویسی ) 15دار ) های دنباته بازی ستارهافزاری:  های نرم بازی

 دقیقه( 15دقیقه(، بازی ایتالف تصاویر ) 15کاغیی: بازی با حروف و اعداد ) -های مداد بازی

 دقیقه( 10های جلسه قبل ) مرور  موزب جلسه دوم 4

 دقیقه(  15دقیقه(، بازی چرخ و فلک ) 15افزاری: نوشتن اعداد به صورت مستقی  و معکوس ) های نرم بازی

 دقیقه( 15های رنگی ) دقیقه(، بازی با کارت 15هایی با کلمات رنگی ) کاغیی: داستان -های مداد بازی

 دقیقه( 10های جلسه قبل ) مرور  موزب جلسه سوم 4

 دقیقه( 15دقیقه(، محاسبه اعداد ) 15کاری کالمی )افزاری: بازی حافظه  های نرم بازی

 دقیقه( 15سازی با کلمات ) دقیقه(، جمله 15کاغیی: جدول حافظه کلمات ) -های مداد بازی

 دقیقه(  10های جلسه قبل ) مرور  موزب جلسه چهارم 4

 دقیقه(  15بندی حیوانات ) دقیقه(، طبقه 15بندی ابزارها ) افزاری: طبقه های نرم بازی

 دقیقه( 15دقیقه(، جدول کلمات و اعداد ) 15کاغیی: پازل حیوانات ) -های مداد بازی

 دقیقه( 10های جلسه قبل ) مرور  موزب جلسه پنج  4

 دقیقه( 15دقیقه(، بازی  ماده کردن وسایل ) 15افزاری: بازی تنظی  تصاویر ) های نرم بازی

 دقیقه( 15دقیقه(، مازها ) 15بازی یرید کردن )کاغیی:  -های مداد بازی

 
هدای  موزشدی     موز حضور داشتند که یکی به بازی در هر جلسه  موزب دو دانش

کاغدیی مشدغول بدود و پروهشدگر      -هدای  موزشدی مدداد    با رایانه و دیگری به بدازی 
هدایی مانندد یریدد     داشت. در بدازی  ها راهنمایی و نظارت های  ن زمان روی فعاتیت ه 

کدرد. کلیده     موز در بدازی بده جدیابیت  ن کمدک مدی      زمان دو دانش کردن، حضور ه 
هدا    مدوزانی کده در  مدوزب    شدد و داندش   جلسات  موزشی توس  پروهشدگر اداره مدی  

کردندد. در پایدان هدر     گرفتند، کمک بیشتری دریافت می تر بودند و کندتر یاد می ضعیش
 مدوز در ن جلسده بدازیورد      موز و واتددین او از میدزان پیشدرفت داندش     نشجلسه به دا

 زمون گرفتده   شد. در پایان برنامه مدایله از گروه  زمایش و شاهد پس  موزشی داده می
های به دست  مده بدا اسدتفاده    های پیگیری اجرا گردید. داده شد. یک ماه بعد نیز  زمون

 SPSSافدزار   بدین  زمدودنی( در ندرم    –ح درونگیری مکدرر )طدر   از روب تحلیل اندازه
( مورد تجزیده و  version 23, IBM Corporation, Armonk, NY) 23نس(ه 

 .تحلیل قرار گرفت
 

 ها یافته
هددای توصددیفی مربددوط بدده نمددرات  پددروهش، ابتدددا داده هددای در بررسددی یافتدده

و حافظده کداری شدرکت کننددگان و بده همدراه  ن        2d ،Stroopهدای    زمون
 های استنباطی ارایه شد. یافته

شود، نمرات کارایی تمرکز بدرای   مشاهده می 2همانعور که در جدول 
 زمدون   ، در پدس 44/89 زمدون   های گروه  زمایش در مرحله پدیش   زمودنی

هدا بدرای نمدره یعدا در      بود. این میدانگین  44/104و در پیگیری  17/105
بده دسدت    94/25و  22/27، 87/83های گروه  زمایش به تریتد     زمودنی

های گروه  زمایش در کارایی کدل    زمون  زمودنی  مد. میانگین نمرات پیش
حاصل شد که سدیر   33/302و در پیگیری  88/303 زمون  ، در پس05/344

دهد که بر یالف تمرینات انجام شده و بر یدالف   نزوتی داشت و نشان می
ار، سرعت انجام  زمون کاهش پیدا کرد. یکی از نکدات قابدل توجده در    انتظ

تدر از   این نمرات، وجود انحراف معیارهدای بداال و در بعضدی مدوارد بدزر      
 میانگین بود.

)تعدداد   Stroop، نمرات میانگین در هر سه بعد  زمدون  3با توجه به جدول 
ویدره بدرای گدروه     یعا، بدون پاسی و زمان واکنش( در مراحل م(تلش  زمون به

  زمایش کاهش یافت.

 
 . میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون توجه انتخابی، تمرکز و تالشمندی به تفکیک گروه و مرحله سنجش2جدول 

 تعداد گروه 
 پیگیری آزمون پس آزمون پیش

 انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین 

 44/104 ± 83/21 17/105 ± 57/21 44/89 ± 00/29 18  زمایش نمره کارایی تمرکز

 87/87 ± 41/34 81/86 ± 72/31 62/83 ± 89/38 16 شاهد

 94/25 ± 41/21 22/27 ± 20/24 88/83 ± 14/60 18  زمایش نمره یعا

 00/57 ± 54/69 81/59 ± 07/73 44/76 ± 74/94 16 شاهد

 33/302 ± 96/62 88/303 ± 61/79 05/344 ± 93/97 18  زمایش نمره کارایی کل

 68/275 ± 57/62 75/273 ± 31/62 37/293 ± 27/92 16 شاهد
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  تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر توجه، بازداری و حافظه کاری

 1396/  1/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  98

 به تفکیک گروه و مرحله سنجش Stroop. میانگین و انحراف معیار خطاهای مربوط به آزمون 3جدول 

  
 تعداد گروه

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش
 انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین 

 16/1 ± 82/1 39/1 ± 28/2 61/1 ± 25/3 18  زمایش هم(وان تعداد یعا
 12/1 ± 45/1 43/1 ± 16/2 25/0 ± 57/0 16 شاهد

 61/2 ± 04/4 00/3 ± 18/5 05/7 ± 93/10 18  زمایش ناهم(وان
 31/1 ± 01/1 43/2 ± 45/2 80/9 ± 47/14 16 شاهد

 05/2 ± 37/3 44/1 ± 88/1 38/4 ± 39/5 18  زمایش هم(وان بدون پاسی
 93/1 ± 38/2 12/3 ± 46/3 68/5 ± 63/3 16 شاهد

 44/2 ± 38/3 22/3 ± 55/3 50/7 ± 79/6 18  زمایش ناهم(وان
 18/4 ± 92/2 31/8 ± 65/8 18/8 ± 34/4 16 شاهد

 88/1208 ± 73/139 88/1225 ± 27/118 30/1315 ± 20/165 18  زمایش هم(وان زمان واکنش
 75/1257 ± 675/89 68/1301 ± 50/131 80/1356 ± 32/123 16 شاهد

 33/1223 ± 93/141 39/1266 ± 00/133 80/1349 ± 62/142 18  زمایش ناهم(وان
 68/1307 ± 80/102 81/1347 ± 77/123 40/1162 ± 95/464 16 شاهد

 
، بین نمرات میانگین گروه  زمدایش در حافظده   4های جدول  بر اساس داده

( و حافظه کاری شدنیداری ) زمدون   Cornoldyفضایی ) زمون  -کاری دیداری
 . زمون تفاوت محسوسی مشاهده شد  زمون و پس فراینای ارقام( در مراحل پیش

گیدری   با توجه به این که طرح پدروهش حاضدر شدامل سده مرحلده انددازه      
 زمون و پیگیری و دو گروه  زمایش و شاهد بود، به همین دتیل   زمون، پس پیش

هدای   گیدری  برای تحلیل فرضیه پروهش از روب  ماری تحلیل واریانس با اندازه
 وهی استفاده شد.بین گر -مکرر طرح درون گروهی

قبل از بررسی نتایج اصدلی تجزیده و تحلیدل واریدانس چندد      : 2dآزمون 

هدای مهد     فدرض  های مکرر، ابتدا نتایج بریی از پیش گیری متغیره با طرح اندازه
فدرض همگندی    ها، پدیش  فرض  ماری مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این پیش

 MBoxفدرض، از  زمدون    ها بدود. بدرای بررسدی ایدن پدیش      ماتریس کواریانس
بود، مقدار  زمدون   25/11برابر با  Boxاستفاده شد. به دتیل این که اندازه  زمون 

F  شد. این مقدار از  زمون  68/1برابر باF    دار   معندی  7119و  6بدا درجده  زادی
های چندد متغیدره در تفسدیر نتدایج      نبود. بنابراین، مشکلی برای استفاده از  زمون

 Mauchlyفدرض کرویدت از  زمدون     اشت. برای بررسدی پدیش   ماری وجود ند
برای تمام ابعداد تمرکدز    Mauchlyاستفاده شد. با توجه به این که اندازه  زمون 

 Greenhouse-Geisser(، در تفسیر نتایج از  زمون P < 001/0دار بود ) معنی
 استفاده گردید.

رات  زمدون  به منظور بررسی اثرب(شی مدایله کارکردهدای اجرایدی بدر نمد    
داری  توجه و تمرکز،  زمون تحلیل واریانس چند متغیره اجرا شد. با توجه به معنی

در تعامدل گدروه و    Wilks' lambdaداری  نتایج به دست  مدده )سدعح معندی   

دار است.  ( مش(ص گردید که تعامل گروه و عامل مکرر معنی021/0عامل مکرر 
کارکردهای اجرایی بر ترکید  یعدی  زمدون    این نتیجه دال بر اثرب(شی مدایله 
های یک متغیدره متعاقد     تر این ترثیر  زمون تمرکز است. به منظور بررسی دقیق

 های چند متغیره استفاده شد.  زمون
 نمدره ، مدایله کارکردهای اجرایی بدر دو بعدد   5جدول های  با توجه به داده

 ییکدارا  نمدره بر روی بعدد   داری داشت، اما ترثیر معنی یعا نمرهو  تمرکز ییکارا
 داری مشاهده نشد. ترثیر معنی کل

بدرای بررسدی تددرثیر مدایلده کارکردهدای اجرایدی بددر       :Stroop آزمیون 

)بازداری( از روب  ماری تجزیده و تحلیدل واریدانس     Stroopهای  زمون  مؤتفه
های مکرر استفاده شد. قبل از بررسی نتایج اصلی  گیری چند متغیره با طرح اندازه

های مکرر، نتدایج بریدی    گیری تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره با طرح اندازه
ها،  فرض های مه   ماری مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این پیش فرض از پیش
فدرض از   ها بود. برای بررسدی ایدن پدیش    فرض همگنی ماتریس کواریانس پیش

از نظدر  مداری    Boxن استفاده شد. به دتیل این که اندازه  زمدو  MBox زمون 
هدای   دار بود. بنابراین، در تفسیر نتایج تحلیل واریانس باید از نتدایج  زمدون   معنی

فرض کرویت نیدز از   بین  زمودنی در تفسیر نتایج استفاده کرد. برای بررسی پیش
 Mauchlyاستفاده گردید. با توجه به این که انددازه  زمدون    Mauchly زمون 

 (، تعدداد یعاهددای ندداهم(وان  P=  002/0هم(ددوان ) بدرای ابعدداد بددون پاسددی  
(001/0 > P( وان)زمان واکنش هم ،)043/0  =P  و زمان واکنش نداهم(وان )
(001/0 > Pمعنددددی )  دار بددددود؛ بنددددابراین، در تفسددددیر نتددددایج از  زمددددون 

Greenhouse–Geisser .استفاده شد 
 

 فضایی و شنیداری به تفکیک گروه و مرحله سنجش -میانگین حافظه کاری دیداری . روند تغییر نمرات4جدول 

 
 تعداد گروه

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش
 انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین 

 55/1 ± 51/0 72/1 ± 46/0 66/0 ± 59/0 18  زمایش (Cornoldyفضایی ) زمون  -حافظه کاری دیداری
 94/0 ± 68/0 87/0 ± 62/0 80/0 ± 62/0 16 شاهد

 50/6 ± 98/0 72/6 ± 02/1 83/5 ± 50/1 18  زمایش حافظه کاری شنیداری )فراینای ارقام(
 81/5 ± 75/0 68/5 ± 87/0 62/5 ± 14/1 16 شاهد
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 و همکارانمرضیه عزیزیان  

 1396/  1/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  99

 های آزمون توجه اثربخش مداخله بر مؤلفه( به منظور Greenhouse-Geisserهای تک متغیره ) . آزمون5جدول 

 توان آزمون ضریب اتا Pمقدار  F یانگینمجذور م درجه آزادی مجموع مجذورات های آزمون مؤلفه 

تعامل گروه و عامل 
 زمان

 608/0 129/0 030/0 74/4 07/661 180/1 92/778  تمرکز ییکارا نمره

        
 815/0 209/0 006/0 47/8 01/8444 033/1 40/8720 یعا نمره

        
 162/0 028/0 351/0 93/0 98/2538 125/1 93/2856 کل ییکارا نمره

 
های  زمدون   به منظور بررسی اثرب(شی مدایله کارکردهای اجرایی بر مؤتفه

Stroop    بازداری(،  زمون تحلیل واریانس چند متغیره اجرا شد. نتایج بده دسدت(
 مده نشان داد که هر چهار  زمون چند متغیره برای اثر تعامل گروه و عامل مکرر 

، 43/0، نداهم(وان:  071/0دار نیست )تعداد یعای هم(دوان:   از نظر  ماری معنی
زمان واکدنش هم(دوان:   ، برای 164/0، ناهم(وان: 149/0بدون پاسی هم(وان: 

(. این نتیجه در تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره بدا  95/0و ناهم(وان:  54/0
طرح مکرر، گویای این معل  است که این مدایله برای بازداری اثرب(ش نبدوده  

تر موضو  )بررسی تدرثیر مدایلده بدر ابعداد  زمدون       است. به منظور بررسی دقیق
Stroopی یا یک متغیره استفاده شد.های تعقیب ( از  زمون 

، مش(ص شد که مدایله بده کدار بدرده شدده     6جدول های  با توجه به داده
 دار بددود  )کارکردهددای اجرایددی( تنهددا بددر روی زمددان واکددنش ندداهم(وان معنددی

(030/0  =Pو بر کاهش تعداد یعاها و همچنین، بدون پاسی )  ها در  زمون ترثیر
 داری نداشت. معنی

قبل از بررسدی نتدایج اصدلی تجزیده و تحلیدل       کاری:آزمون حافظه 

فدرض همگندی    های مکرر، نتایج پیش گیری واریانس چند متغیره با طرح اندازه
فدرض از   ها مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی این پیش ماتریس کواریانس

بود که  78/3برابر با  MBoxاستفاده شد. چون اندازه  زمون  MBox زمون 
بدا درجده    Fشد. ایدن مقددار از  زمدون     56/0برابر با  Fدار  زمون معادل با مق

(. بنابراین، مشکلی برای استفاده از P= 758/0دار نبود ) معنی 7119و  6 زادی 
های چند متغیره در تفسیر نتایج  مداری وجدود نداشدت. بدرای بررسدی        زمون
استفاده شد. با توجه به ایدن کده    Mauchlyفرض کرویت نیز از  زمون  پیش

فضدایی و   -بدرای هدر دو حافظده کداری دیدداری      Mauchlyاندازه  زمدون  
 (، در تفسدددیر نتدددایج از  زمدددون  P < 001/0دار بدددود ) شدددنیداری معندددی 

Greenhouse–Geisser .استفاده گردید 
های  زمدون   به منظور بررسی اثرب(شی مدایله کارکردهای اجرایی بر مؤتفه

اری،  زمون تحلیل واریانس چند متغیره اجرا شد. نتایج بده دسدت  مدده    حافظه ک

داری تعامل گدروه و عامدل    نشان داد که هر چهار  زمون چند متغیره دال بر معنی
مکرر است؛ بدین معنی که مدایله کارکردهای اجرایی بر ترکید  یعدی هدر دو    

و  )بررسدی تدرثیر   تر موض حافظه کاری ترثیر مثبت داشت. به منظور بررسی دقیق
هدای تعقیبدی یدا یدک      های حافظه کاری(، از  زمون مدایله بر هر کدام از  زمون

 متغیره با تصحیحات م(تلش استفاده شد.
مش(ص شد که کارکردهای اجرایی بر هدر دو   7جدول های  با توجه به داده

 داری دارد. بعد حافظه کاری ترثیر مثبت و معنی
 

 گیری بحث و نتیجه
حاضر با هدف بررسی اثرب(شی  مدوزب کارکردهدای اجرایدی بدر     پروهش 

 مدوزان بدا عملکدرد هوشدی      بهبود توجه، بازداری و حافظه کاری در داندش 
مرزی پایه سوم ابتدایی انجام گرفت. نتایج به دسدت  مدده نشدان داد کده     
 موزب کارکردهای اجرایی توانست در بهبود توجه، بازداری و حافظه کاری 

داری مؤثر واقع شود. این  با عملکرد هوشی مرزی به طور معنی  موزان دانش
کاغیی ارایه شد، بیشدترین   -ای و ه  مداد مدایله که ه  به صورت رایانه

فضدایی،   -ترثیر را با توجه به ضرای  اتا در بهبودی حافظه کداری دیدداری  
ستس کاهش تعداد یعا در  زمون توجه انت(ابی و بعد به ترتی  در حافظده  

و افزایش کارایی تمرکدز   Stroopری شنیداری، زمان واکنش در  زمون کا
کدده  Stroopدر  زمددون توجدده انت(ددابی داشددت. ایددن مدایلدده در  زمددون  

دهد، قادر بود تا تنهدا در زمدان    پییری ذهنی و بازداری را نشان می انععاف
داری در کاهش یعا و افزایش  واکنش ترثیر مثبت داشته باشد و ترثیر معنی

اسی نداشت. همچنین، در افزایش کارایی کدل کده نشدان دهندده سدرعت      پ
ها در  زمون توجه انت(ابی است، نتوانست مدؤثر واقدع گدردد. ایدن       زمودنی

توان چنین توجیه کرد که افزایش سرعت اغل  با کاهش دقت  نتیجه را می
ها بدا کداهش سدرعت یدود و تمرکدز       ها همراه است و  زمودنی در  زمودنی

 داری افزایش دادند. در انجام  زمون، دقت یود را به طور معنیبیشتر 

 
 Stroopهای آزمون  ( به منظور اثربخش مداخله بر مؤلفهGreenhouse-Geisserهای تک متغیره ) . آزمون6جدول 

 توان آزمون ضریب اتا Pمقدار  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  مقیاس زیر منبع تغییرات

تعامل گروه و 
 عامل زمان

 460/0 073/0 094/0 505/2 66/5 86/1 55/10 هم(وان تعداد یعا

 154/0 027/0 357/0 890/0 25/77 06/1 70/81 ناهم(وان

         
 194/0 031/0 351/0 010/1 05/10 51/1 21/15 هم(وان بدون پاسی

 430/0 070/0 107/0 410/2 57/52 70/1 51/89 ناهم(وان

         
زمان 
 واکنش

 116/0 014/0 601/0 461/0 90/3060 69/1 70/5173 هم(وان

 602/0 134/0 030/0 950/4 380579 08/1 412575 ناهم(وان
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  تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر توجه، بازداری و حافظه کاری

 1396/  1/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  100

 حافظه ( برای بررسی تأثیر مداخله کارکردهای اجرایی بر ابعادGreenhouse-Geisser. آزمون تک متغیره )7جدول 

 توان آزمون ضریب اتا Pمقدار  F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات مقیاس منبع تغییرات

تعامل گروه و 
 عامل مکرر

 974/0 279/0 < 001/0 39/12 08/2 4/1 91/2 فضایی -حافظه دیداری

 702/0 139/0 018/0 18/5 07/2 4/1 91/2 حافظه فراینای ارقام

 
های توصیفی، وجود انحراف معیار باال بده   یکی از نکات قابل توجه در یافته

بود کده   Stroop ویره در نمرات یعا در  زمون توجه انت(ابی و همچنین،  زمون
رن  شد. یکی از دالیدل وجدود انحدراف معیدار      در نتایج حافظه کاری کالمی ک 

تواند این نکته باشدد   ایله  موزشی نیز حفظ شده است، میباال که حتی پس از مد
تا  70بین  بهر هوب موزان از یک دامنه هوشی هستند ) که با وجود این که دانش

های کدارکرد اجرایدی تفداوت و پراکنددگی      ها در بعضی از مهارت (، اما بین  ن85
 تواندد  مدی ها  ای وجود دارد. همچنین، کاهش هوب در بعضی از  ن قابل مالحظه

شود که  علل زیربنایی و ژنتیکی و در بعضی علل محیعی داشته باشد و باعث می
 مدوزان بدا عملکدرد هوشدی      جبران پیامدهای ناشی از این نقص هوشی در دانش

مرزی که عوامل محیعی علدت  ن اسدت، بده سدهوتت بیشدتری انجدام شدود و        
در یک مقاته مروری نیدز  ها مؤثرتر واقع گردد. این نکته  مدایالت  موزشی در  ن

ای بین اثر درمان بین کودکان با ناتوانی ذهندی وجدود    بیان شد که تفاوت قابل مالحظه
. اندد  داشته است. بعضی از کودکان ک  و گاهی هیچ پیشرفتی در طول  مدوزب نداشدته  

 .(4) ای نشده است اتبته، در این معاتعه به تفاوت اوتیه در بین این کودکان اشاره
به دست  مده از تحقیق حاضر مبنی بر کارامدی  موزب کارکردهدای  نتایج 

(، 6و همکداران )  Klingberg هدای  اجرایی در بهبود توجده، بدا نتدایج پدروهش    
Bierman ( و 12و همکاران )Wsterberg ( ه 13و همکاران ) باشد.  راستا می

تمرکز را در در پروهش حاضر نیز  موزب کارکردهای اجرایی قادر بود که کارایی 
 زمدون    موزان با هوب مرزی افزایش دهد؛ به طدوری کده میدانگین پدیش     دانش
 زمون افزایش یافت و هد  میدزان یعاهدای     در پس 17/105به  44/89ها از   ن

ها را به طور مؤثری کاهش دهد. میانگین نمرات یعدا نیدز از    ارتکاا و حیف  ن
تمرکز در  زمون توجه انت(ابی (. کارایی 1کاهش یافت )جدول  22/27به  87/83

ها را به طور صحیح عالمدت   های دیداری  ماج که  زمودنی  ن از مجمو  محرک
 یدد و   زده است، منهای یعای نو  دوم یا همان یعای ارتکداا بده دسدت مدی    

محصول توانایی  زمدودنی در همداهنگی دو عنصدر رفتدار یعندی برانگی(تگدی و       
همراه با کاهش یعا نشدان دهندده افدزایش    کنترل است. افزایش کارایی تمرکز 

 موزان مرزی در اثر مدایله کارکردهای اجرایی بدوده اسدت؛    توجه و تمرکز دانش
ها یعنی نمدرات   داری را در سرعت  زمودنی در حاتی که این مدایله بهبودی معنی

 ها ایجاد نکرده است. کارایی کل  ن
ی نیدز از دیگدر نتدایج    بهبود حافظه کاری پس از  موزب کارکردهای اجراید 

فضدایی پدس از دریافدت     -پروهش حاضر بود. میانگین نمرات حافظده دیدداری  
افزایش یافت و نمدرات حافظده شدنیداری نیدز پدس از       72/1به  66/0مدایله از 
(. ایدن نتدایج، بدا نتدایج     3افدزایش پیددا کدرد )جددول      72/6به  83/5مدایله از 

 Alloway (7 ،) (،6و همکدددددددددددداران ) Klingbergمعاتعددددددددددددات 
Enriquez-Geppert ( 9و همکددددددداران ،)Dahlin ( 10و همکددددددداران ،)

Wsterberg ( 13و همکدددداران،) Thorell ( 14و همکدددداران ،)Rapport  و
( 19و همکدداران ) Soderqvist( و 16(، نریمددانی و همکدداران )15همکدداران )

عملکدرد   موزان با  نشان داد که دانش Alloway هم(وانی داشت. نتایج تحقیق
تری از حافظه کاری و کارکردهای اجرایی نسبت به  هوب مرزی نقایص گسترده

فضدایی و تکداتیش    -(. به ویره، حافظه کاری دیداری7 موزان عادی دارند ) دانش
بینی کننده برای مجزا کدردن بده طدور قابدل اطمیندان       سازی بهترین پیش مرت 
بده ایدن نتیجده رسدید کده        موزان با هوب مرزی از عادی بود. همچندین،  دانش
 موزان با هوب مدرزی نیمدرخ متمدایزی از حافظده کداری و کارکردهدای        دانش

و  Soderqvist(. نتدایج پدروهش   7 موزان عادی دارندد )  اجرایی نسبت به دانش
همکاران نیز حاکی از  ن بود که درکودکان بدا نداتوانی ذهندی، نقدایص حافظده      

(. 19فضایی اسدت )  -فظه کاری دیداریکاری کالمی اغل  شدیدتر از نقایص حا
و همکاران نیدز مدایلده توانسدت تنهدا حافظده       Van der molenدر پروهش 

کاری کالمی را در کودکان با هدوب مدرزی افدزایش دهدد و در حافظده کداری       
 (. 20فضایی افزایشی مشاهده نشد ) –دیداری

حداکی از  ن اسدت کده  مدوزب      Stroopنتایج به دسدت  مدده از  زمدون    
بازداری بر یدالف تدرثیر مثبدت در بدازداری گدروه  زمدایش نتوانسدت بده طدور          

داری باعث بهبودی در عملکرد بازداری شود و تنها بر کاهش زمان واکنش  معنی
و همکداران   Thorell هدای  ها مؤثر واقع شده است که با نتایج پروهش  زمودنی

هددای  وهش( همسددو و بددا نتددایج پددر 17پددور ) ( و هاشددمی رزینددی و کددرم 14)
Klingberg ( 6و همکددداران ،)Enriquez- Geppert ( و 9و همکددداران )

Riggs ( ناهماهن  است. تغییر و کداهش در زمدان واکدنش در    11و همکاران )
های م(تلفی داشته باشد. نتایج به دست  مدده از   تواند تبیین می Stroop زمون 

کارکردهدای اجرایدی ناشدی    تواند از مدایلده   پروهش حاضر بر یالف این که می
و همکداران در پدروهش    Enriquez-Geppertگونده کده    شده باشد، اما همان

هدا   مروری یود اشاره کردند، تحدت تدرثیر در ایتیدار بدودن محرکدات، پدردازب      
(. به طور مشدابهی تفداوت در   9تواند مؤثرتر شود و زمان واکنش کاهش یابد ) می

در برانگی(تگی یدا وضدعیت توجده در طدول     تواند ناشی از تغییر  زمان واکنش می
هدا در شدرو  جلسدات  مدوزب      دوره  موزب باشد. به طور یاص، اغل   زمودنی

دهندد. همچندین،    انگیدزه بداالتری نشدان مدی     نسبت به جلسات بعدی  مدوزب، 
تواند ناشی از تغییدر در انگیدزب، تعددیل     دستاوردهای عملکردی کوتاه مدت می

راهبردهای تکلیش باشد که باید از بهبدود در تواندایی    توجه، فرایندهای یودکار و
مورد نظر تمیز داده شود. اتبته، با توجه به این کده پدس از مدایلده کارکردهدای     

کاهش یافته و به تبع  Stroopاجرایی در پروهش حاضر زمان واکنش در  زمون 
در  افزایش یافته است، وتی Stroopها در  زمون  دهی  زمودنی  ن، سرعت پاسی

 زمون توجه مدایله کارکردهای اجرایدی نتوانسدت در افدزایش کدارایی کدل کده       
ها در اجدرای  زمدون اسدت، مدؤثر واقدع شدود. از        منعکس کننده سرعت  زمودنی

توان نتیجه گرفت که به طور کلی مدایله مورد نظر در افزایش سرعت  میرو،  این
واکدنش در  زمدون   ها چندان مدؤثر واقدع نشدده اسدت و کداهش زمدان         زمودنی

Stroop  هدا یعندی    نیز شاید ناشی از عامل دیگری مانند در ایتیار بودن محدرک
  زمون باشد.  تر یواندن کلمات در پس سریع

تواندد تدرثیر    می Stroopاز جمله عواملی که در عملکرد کودکان در  زمون 
ایتالالت (. وجود مشکالت و 28یوانی و سرعت نامیدن است ) داشته باشد، روان

تواندد بدر زمدان واکدنش و دقدت در پاسد(دهی بده         همبود در زمینه یواندن می
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های هم(وان و ناهم(وان در این  زمون ترثیر گیارد. بنابراین، با توجه به  محرک
توان انتظار داشت کده عملکدرد    وجود مشکالت تحصیلی در کودکان دیر موز، می

نیدز در   Jarrold و Adams اشدد. به طور کلی پایین ب Stroopها در  زمون   ن
معاتعه یود نشان دادند کده سدعح درک یوانددن بدر میدزان تددایل در  زمدون        

Stroop ( در پروهش 29به طور کامل مؤثر است .)Alloway   نیز گزارب شدد
نقص در نامگدیاری   تواند که عملکرد ضعیش در شرای  نامتجانس این  زمون، می

 (.7رت سعح باالی بازداری را نشان دهد )رن  را منعکس کند تا مشکل در مها
دار در مهدارت بدازداری در    یکی از دالیلی که شداید باعدث بهبدودی معندی    

پروهش نشد، ماهیت تمرینات بازداری بوده است. بر یدالف ایدن کده معاتعدات     
متعدد کنترل بازدارنده رفتاری و شنایتی را از ه  متمایز، اما در فراینددها مدرتب    

و همکاران اثرات مفید فعاتیت  Barenberg(، در پروهش 6است )  با ه  دانسته
جسمی بر کارکردهای اجرایی به ویره در تکاتیش بازداری پاسی، مش(ص گردیدد  

ها معتقد هستند که شداید کارکردهدای اجرایدی از تغییدر در فراینددهای       (.  ن18)
بندابراین، تمرکدز   شدود.   مند می های جسمی بهره زیستی ناشی از فعاتیت -عصبی

تواندد   بیشتر تمرینات کنترل بازداری در ابتدا بر تمرینات فیزیکدی و جسدمی مدی   
 (.18باعث بهبودی بیشتری در کنترل بازداری گردد )

نتایج به دست  مده از پروهش حاضر مبین مؤثر بدودن مدایلده و ثبدات تدرثیر     
با این حال، تداوم اثدر  مثبت مدایله در مرحله پیگیری، یعنی یک ماه پس از  ن بود. 

گونه که اثدرات   مثبت مدایالت شنایتی، نیازمند تداوم تمرینات  موزشی است. همان
هدای   رود، بهبدودی  مثبت تمرینات جسمانی پس از مدتی تمرین نکردن از بدین مدی  

 کند.   حاصل از مدایالت شنایتی نیز با عدم ممارست در تمرینات کاهش پیدا می
هدای توجده،    هبدودی مشداهده شدده پدس از  مدوزب     اثر انتقال نزدیک و ب
های توجه و حافظه به یوبی قابل مشداهده اسدت، بدر     بازداری و حافظه در مؤتفه

داری  ها نتوانست در افدزایش مؤتفده بدازداری تدرثیر معندی      یالف این که  موزب
های پروهش در مجمو  افزایش بده نسدبت پایددار و بهینده در      داشته باشد. یافته

 مدوزان بدا عملکدرد     ی کارکردهای اجرایی توجه و حافظه کاری داندش ها مهارت
هوشی مرزی پایه سوم ابتدایی را تریید کرد. نتایج این پروهش از دو زاویه باتینی 

و نظری بسیار مه  است. از دیددگاه بداتینی ایدن نتدایج نشدان داد کده  مدوزب        
بده ویدره حافظده     تواند در توانب(شی کارکردهای اجرایدی  کارکردهای اجرایی می
جدا کده ضدعش در      موزان با هوب مدرزی مفیدد باشدد. از  ن    کاری و توجه دانش

هدای    موز در برنامه تواند از درگیر شدن دانش فرایندهای توجه و حافظه کاری می
 موزشی ممانعت کند و همچنین، به دتیل رابعه تنگاتن  کارکردهای اجرایدی بدا   

اند ابزار مفیدی جهت دستیابی به پیشرفت تو پیشرفت تحصیلی این مدایالت می
 مرزی باشد. بهر هوب موزان با  تحصیلی بهتر در دانش
توان به این نکته اشاره کدرد کده    های پروهش حاضر می از جمله محدودیت

 موزان دارای هدوب مدرزی بدا     به دتیل عدم مقایسه نتایج به دست  مده از دانش

ند ترییدی بر نقدص کودکدان دارای هدوب    توا  موزان عادی، این نتایج نمی دانش

مرزی در کارکردهدای اجرایدی باشدد و فقد  نتدایج در جهدت ترییدد اثرب(شدی         

 مدوزان اسدت. بدا توجده بده       مدایالت کارکردهای اجرایی بر این گروه از داندش 

ها بده   شود که  موزب  ن اثرب(شی مدایالت در کارکردهای اجرایی، پیشنهاد می

مرزی در اوتویت مدایالت  موزشی قرار گیرد تا از افدت   ربه هوب موزان با  دانش

تحصیلی  نان در طول تحصیل کاسته شود. همچنین، مقایسه نیمرخ کارکردهای 

 مدوزان بدا نداتوانی ویدره در یدادگیری و       اجرایی شدنایتی ایدن گدروه بدا داندش     

فعاتی همراه بدا کمبدود توجده و در نظدر داشدتن ایدن         موزان مبتال به بیش دانش

 .باشد نیمرخ در مدایالت  موزشی از دیگر پیشنهادات می

 

 سپاسگزاری
باشد که در مرکدز   مقاته حاضر برگرفته از رساته دکتری یان  مرضیه عزیزیان می

مشاوره امام حسین ) ( شهر یزد انجام شد. بدین وسیله از کارکندان ایدن مرکدز،    
 مدوزان   کلیه داندش کارشناسان مشاوره  موزب و پرورب استان یزد و همچنین، 

. همچندین، از  گردد ستاسگزاری می ها  ن  های شرکت کننده در پروهش و یانواده
شنایتی سینا که در سایت این بسدته  موزشدی    -مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری

 . ید همراهی نمود، تشکر و قدردانی به عمل می
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Abstract 
Aim and Background: The purpose of this research was to investigate the effectiveness of executive functions 

training on the enhancement of attention, working memory, and inhibition in third-grade pupils with borderline 

intellectual functioning. 
Methods and Materials: The present research was a quasi-experimental study with pretest, posttest, follow-up, and 

control group. The educational package included 10 educational computer games and 10 pencil-paper games. In 

order to investigate the effectiveness of the training package, 34 third-grade pupils with borderline intellectual 

functioning were selected from elementary schools through combined sampling method and were randomly divided 

into two experimental (n = 18) and control (n = 16) groups. The experimental group received 20 sessions (70 minutes 

each) of training. The data collected through Raven's Progressive Matrices (RPM), d2, Stroop test, Cornoldy 

Working Memory Test, and Digit Span test were analyzed using repeated measures ANOVA.  

Findings: The results showed that executive function training significantly improved attention and working memory of 

students with borderline intellectual functioning. This training had the greatest impact on verbal and visual working 

memory, reduced errors, and increased concentration performance in the d2 test. It only had a significant effect on 

reaction time in the Stroop test. In addition, it was not effective on increasing total efficiency in the d2 test that is 

indicative of subjects’ speed. 

Conclusions: The results of this study confirmed the overall effectiveness of executive functions training on 

enhancement of attention, working memory, and inhibition in students with borderline intellectual functioning. 

Keywords: Executive function, Attention, Working memory, Inhibition, Borderline intellectual functioning 
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