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 چکیده

آموزش شناختی بر حافظه کاری و توجه متمرکز کودکان  اثراتتعیین ، هدف از پژوهش حاضر
ان آموزدانشحاضر شبه آزمایشی است که جامعه پژوهش کلیه  است. روش پژوهش بوده مضطرب

گیری در دو مرحله و با توجه به بود. نمونه 49-49مقطع دبستان شهر تهران در سال تحصیلی 
گیری به این روش نمونه، ساله مضطرب انتخاب گشتند 8-4آموز پسر دانش 99، ورود هایمالک

نفر انتخاب شدند و آزمون اضطراب  898ای گیری خوشهنهصورت بود که در مرحله اول از طریق نمو
با ، گیرینفر با اضطراب باال انتخاب شدند و در مرحله دوم نمونه 781اجرا گردید که  هاآنبر روی 
سازی هوش و آزمون هوش ریون برای همسان شدهآموز انتخابدانش 17ورود  هایمالکتوجه به 

 نفر) گواه( و 22 نفر) آزمایشیصورت تصادفی در دو گروه د و بهنفر انتخاب شدن 99اجرا و تعداد 
قرار گرفت. برای  وتحلیلتجزیهمورد  کنندگانشرکتنفر از  87های ( قرار گرفتند و درنهایت داده22

آزمون هوش ریون و آزمون اضطراب آشکار کودکان ، از مصاحبه بالینی کنندگانشرکتسازی همسان
. در شروع استآزمون دقت متمرکز و پراکنده ، ی پژوهش آزمون حافظه کاریاستفاده شد و ابزارها

آزمون حافظه کاری و دقت متمرکز و پراکنده اجرا شد. سپس پیش کنندگانشرکتبرای همه 
ای آموزش شناختی دقیقه 99جلسه  71هفته و در قالب  9گروه آزمایش به مدت  کنندگانشرکت

آزمون اجرا گردید. از آزمون آماری هر دو گروه پس کنندگانشرکتدریافت کردند و در پایان برای 
نتایج حاکی از تأثیر  تحلیل استفاده شد. هافرضیهچند متغیره جهت آزمون آماری  کوواریانستحلیل 

تأثیر معنادار آموزش  همچنین حافظه کاری بودِ. و تمرکزمعنادار آموزش شناختی بر افزایش دقت 
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سرعت پردازش توجه متمرکز نیز در نتایج مشاهده شد. با توجه به نتایج  شناختی بر بازداری و
روش آموزش شناختی تأثیر معناداری بر بهبود حافظه کاری و توجه متمرکز کودکان ، آمدهدستبه

بازداری و تغییر توجه و ، شناختی مبتنی بر کنترل توجه هایآموزشبنابراین نقش ، مضطرب داشت
 شود.وشن میازپیش ربیش، حافظه

 کودکان مضطرب، حافظه کاری، تمرکزم توجه، آموزش شناختی: های کلیدیواژه

 مقدمه
کودکان و نوجوانان انواع گوناگون و طیف وسیعی از ، در جریان رشد و تحول

از چنان شدتی برخوردارند که  هااضطرابو گاهی این  کنندیماضطراب را تجربه 
های اختالل (.7849، شیرازی) کنندیمدشوار زندگی روزمره و تحصیلی آنان را 

رود شناسی کودکان و نوجوانان به شمار میهای آسیبترین شکلاضطرابی از متداول
دهد که ها نشان می(. پژوهش2114، 7نلسون و فاکس، هیم-بار، هلفیستاین، )پین

ود شدرصد از کودکان و نوجوانان تجربه می 79تا  2سطوح بالینی اضطراب توسط 
(. اضطراب با پیامدهای منفی متعددی شامل 2114، 2اسچینیرینگ و هادسن، )راپی

افت ، (2172، 9همکاران ؛ وود و2177، 8حضور کمتر در مدرسه )ریچارد و هادوین
( و ارتباط ضعیف با همساالن 2118، 9نورگیت و هادوینگ، استیونسون، آموزشی )اونز

راه است. اضطراب و افسردگی اختالالت ( هم2118، 7دنیسن و وان آکن، )اسندروف
 .مغزی مرتبط است هایسیستمهایی در تعدادی از عملکردهای شایعی است و با آسیب

(. پژوهش بر روی 2118، 8شانل و هاریسون و دماری، 7449، 1)کروز و هاریسون
کاهش در توجه )تریچاد و ، و کودکان مضطرب و افسرده سالبزرگجمعیت 
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( و زمان واکنش 2117، 2بازشناسی بینایی )توماس و همکاران، (7449، 7همکاران
 ( را نشان داده است.2117، 8)دایزویس و دابسون

 عنوانبه که چهارچوب نظری اضطراب بر کنترل توجه ضعیف تمرکز کرده است
)آیزنک و  شودمیشناخته  در آغاز پایداری عواطف اضطرابی، مکانیسم توجهی درگیر

سانتوز و ، درخشان، (. آیزنک2111، 9سانتوز و کالو، درخشان، نکآیز، 7442، 9کالو
هایی رو در کنترل ( پیشنهاد کردند که افراد با اضطراب صفت باال آسیب2111کالو )

 کنند.شود را تجربه میتر در تکالیف شناختی میتوجه که منجر به عملکرد ضعیف

کلیدی در مشکالت  های عمومی این است که حافظه کاری نقشیکی از فرضیه
با محدود کردن منابع الزم برای انجام ، شودشناختی که توسط افراد مضطرب تجربه می

مک ، ول مکس، ؛ شاکمن7448، ؛ آیزنک7442، کارهای هدفمند دارد )آیزنک و کالو
(. 2172، 1و گریلون آرکین، ول اکران، ؛ ویتال2117، 7دیویدسون گریسچر، منامین

ظرفیت و ، ط به تکرار اختالالت مرتبط با اضطراب در آزمایشگاهعلیرغم مشکالت مربو
؛ بلدرینی و 7447، 8و بیگلر تالچ، عملکرد حافظه کاری در افراد بیمار )لوکاس

طور ( به7448، آیزنک، 7448، 71( و افراد با اضطراب صفت )دارک2119، 4همکاران
 یابد.توجهی کاهش میقابل

شود که هایی از این مورد در مطالعاتی یافت میهنموندر  تأثیر اضطراب بر رفتار
، لتکویچ، شوند )رابینسونتر پردازش میهای منفی تحت شرایط اضطرابی سریعمحرک

(. به همین ترتیب عملکرد در تکالیفی 2172، 2177، 77و گریلون ارنست، اوراستریت
مختل  ممکن است که، نگهداری اطالعات و ادراک حسی سریع است، که شامل توجه

شده است که بخشی از فرآیندهای  اجرایی مرکزی حافظه کاری پیشنهاد مؤلفه شود.
، 7؛ کان و مک وی2118، 72هست )بدلی، پیش پیشانی که پایه کنترل توجه است
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(. آموزش حافظه کاری با افزایش فعالیت در نواحی مغزی پیش پیشانی و آهیانه 2172
؛ 2119، 2رتبط هست )کینگ برگ و همکارانای در هنگام انجام تکلیف حافظه کاری م

 (.2111، 9؛ بازنگری شده توسط بانگ و رایت2118، 8و کلینگبرگ وستربرگ، اولسون

 بخشیتوانهای متعددی تأثیر اضطراب بر فرایندهای شناختی و تأثیر پژوهش
 هاآناند که به تعدادی از شناختی بر حافظه کاری و توجه را موردبررسی قرار داده

در تکالیف بینایی ، دبستانی انجام شدای بر روی کودکان پیششود. در مطالعهشاره میا
های هیجانی اضطراب با عملکرد کندتر همراه بود. اضطراب با حافظه کاری با محرک

(. در 2171، 9پی و بنگا، تینکاس، پترا-حافظه کاری فضایی ارتباطی نداشت )ویسو
( به بررسی آموزش حافظه کاری 2179) 7درخشانپوردویس و ، کاستر، پژوهشی ساری

آموزانی نشان داد که دانش هاآنبرای بهبود کنترل توجه در اضطراب پرداختند و نتایج 
ویژه در بازداری که آموزش را دریافت کردند در کنترل توجه بهتر عمل کردند به

فت دریافت که های نامرتبط. عالوه بر این تنها یک مطالعه ارزیابی اضطراب صمحرک
تری انجام دادند بجه تا با اضطراب صفت باال تکالیف حافظه کاری رو در زمان طوالنی

( 2119) 8مالت و هاریسون، (. امرسون2114، 1و پاتل فرنچ، ریچاردز، دانلی، )هادوینگ
ساله با اضطراب خیلی باال و خیلی پایین در  4-77ای به بررسی پسران در مطالعه

و اضطراب انتخاب شدند پسران با اضطراب و افسردگی باال خطاهای  مقیاس افسردگی
تری برای انجام آزمون عملکرد اجرایی داشتند. هادوینگ و بیشتر و زمان طوالنی

( به بررسی آموزش حافظه کاری و درمان شناختی رفتاری برای 2177) 4ریچاردز
 هاآنو نتایج پژوهش  کاهش نشانه اضطراب و سوگیری توجه نسبت به تهدید پرداختند

آموزش حافظه کاری نسبت به درمان شناختی رفتاری در ، نشان داده پس از مداخله
های نشانه، شده بهبود بیشتری همراه بود. هر دو گروهتکالیف حافظه کاری آموزش داده

اضطراب کمتر را گزارش کردند و افزایش کنترل بازداری و کاهش سوگیری توجه 
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س از مداخله نشان دادند و این نتایج تا پس از پیگیری نیز ادامه نسبت به تهدید پ
های فردی در آموزش ( در مطالعه به بررسی تفاوت2179) 7داشت. جاگی و باسچوهل

اثرات انتقال آموزش حافظه  هاآنشناختی و انتقال آموزش پرداختند و نتایج پژوهش 
 -ظه کاری نشان داد. اسپنسرکاری را بر استدالل سیال پس از مداخالت آموزش حاف

( فرا تحلیلی را با عنوان سودمندی برنامه آموزشی حافظه 2179) 2اسمیت و کلینگ برگ
 72، شدهمطالعه شناسایی 722توجهی در زندگی روزمره انجام دادند که از کاری بر بی

تی موردبررسی قرار داده شد و نتایج این فرا تحلیل نشان داد که آموزش شناخ، مطالعه
توجهی روزمره داشته است. همچنین هفت مطالعه آزمون پیگیری تأثیر معناداری بر بی

 نیز داشتند و فرا تحلیل این مطالعات سودمندی آموزشی پایدار را نشان داد.

توجه ، ( به بررسی اثربخشی آموزش توجه بر مهار توجه7847فر و گرجی )عمادی
ر دارای اضطراب امتحان پرداختند و نتایج آموزان دختمتمرکز و توجه پراکنده دانش

توجه متمرکز و توجه پراکنده ، نشان داد که آموزش توجه بر مهار توجه هاآنپژوهش 
 داری داشته است.تأثیر معنا

توجه به مطالعات  با، بنابراین با داشتن آمار شیوع باالی اضطراب در کودکان
ان داده که در حدود هشت تا دوازده نش، شناسی این اختاللدر مورد شیوع شدهانجام

درصد کودکان و پنج تا ده درصد نوجوانان با یکی از معیارهای تشخیصی اختالل 
، کندرا مختل  هاآنی در حدی که روند زندگی عادی و عملکرد روزانه، اضطرابی

، محمودی قرایی و اکبری زردخانه؛ به نقل از روحی، موسوی، مواجه هستند )موسوی
های اجتماعی باالی شیوع باالی اختالالت اضطرابی در دوران کودکی و هزینه(. 7848

، 8بروس و مندونچاف، ی علل اختالالت اضطرابی است )پریراآن زیربنای نیاز به مطالعه
متعددی درباره بررسی تأثیر اضطراب بر عملکرد حافظه فعال و  هایپژوهش(. 2172

های شناختی درزمینه اثربخشی آموزش روش یهایپژوهشگرفته است اما توجه انجام
کودکان دارای اضطراب  دهیپاسخبازداری و سرعت ، کارکرد اجرایی، بر حافظه فعال

نشده است. بنابراین با توجه به اهمیت عملکرد توجه و حافظه فعال در انجام
، های آتی و اثرات کارایی پردازش در زندگی روزمرههای بعدی و در سالیادگیری
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 هایمهارت باالی سطوح پرورش خاص طوربه یا شناختی هایمهارت پرورش مچنینه
 ؛2172، زوهز و هیپکینز، گاالکر) است مطلوب آموزشی هدف یک مدرسه در شناختی

های اهمیت آموزش روش .(7847، فرخی و سیف، درتاج، نژاد صالحی از نقل به
های ددی به بررسی آموزشهای متعشود. پژوهشتر میشناختی بیش از بیش روشن

و نارساخوان و دارای اختالالت  ADHDشناختی بر حافظه کاری و توجه کودکان 
ها بر روی کودکان مضطرب شده است اما اثربخشی این نوع آموزش یادگیری انجام

آمدی نظریه کنترل توجه آیزنک وهمکاران روزبهبنابراین. با توجه ، بررسی نشده است
ش به بررسی عملکرد شناختی کودکان مضطرب در حافظه کاری و ( این پژوه2111)

همچنین این پژوهش در پی پاسخگویی به این مسئله است که ، پردازدتوجه متمرکز می
 آیا آموزش شناختی بر توجه متمرکز و حافظه کاری کودکان مضطرب تأثیر دارد؟

 روش

ان آموزدانش، حاضر پژوهشآماری  جامعه پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است.
است.  49-49پسر مشغول به تحصیل در دوره دبستان در شهر تهران در سال تحصیلی 

در دو مرحله انجام شد بدین ترتیب در مرحله  کنندگانشرکتدر این پژوهش انتخاب 
ای ای خوشهگیری تصادفی چندمرحلهنمونه پژوهشگیری در این اول روش نمونه
وپرورش آموزش 71 منطقه، شهر تهران وپرورشآموزش همنطق 74استفاده شد. از 

صورت تصادفی و در هر مدرسه ابتدایی پسرانه به 8 سپسطور تصادفی انتخاب به
کالس انتخاب شدند و  77مدرسه و  8مدرسه نیز دو کالس انتخاب شد؛ بنابراین 

روی  اضطراب آشکار کودکان بر آزمونپسس، آموز انتخاب شدنددانش 898درمجموع 
به باال( انتخاب  74نفر از کودکان دارای اضطراب باال )نمره  781نفر اجرا شد که  898

، شدند. در مرحله دوم از میان افراد با اضطراب باال با توجه به هدف پژوهش
، مغزیورود و نداشتن این سوابق شامل: سابقه ضربه هایمالکگیری بر اساس نمونه

، سابقه آسیب سیستم بینایی، ی سیستم اعصاب مرکزیهاسابقه آنسفالیت و بیماری
 دارد انجاممصرف داروهایی که بر سیستم بینایی و توجه تأثیر ، سابقه آگنوزی بینایی

سازی هوش ریون جهت همسان آزمونپسس، نفر انتخاب شدند 17 تعداد، شد
فی در دو نفر انتخاب گشته و با انتخاب تصاد 99اجرا گردید که تعداد  کنندگانشرکت
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نفر( جایگزین شدند درنهایت با توجه به عدم  22نفر( و کنترل ) 22گروه آزمایش )
آمده از دستهای بهداده، در تمامی جلسات آموزشی کنندگانشرکتنفر از  8شرکت 

 وتحلیل قرار گرفت.نفر گروه کنترل( مورد تجزیه 78نفر گروه آزمایش و  78نفر ) 87

اب آشکار کودکان: این مقیاس توسط رینولدز وریچموند مقیاس تجدیدنظرشده اضطر
ی گویه 28است که  هایگوی 81طراحی شد و یک ابزار خودگزارشی  7481در سال 

، 21، 77، 72، 8، 9ی های شمارهی دیگر شامل گویهگویه 4سنجد و آن اضطراب را می
قیاس یکی از این م کهازآنجاییدهد. سنج را تشکیل میمقیاس دروغ 87، 82، 29

های این های سنجش اضطراب کودکان است. سطح خواندن سؤالمعتبرترین آزمون
( 7882، تنظیم شده است )تقوی و علیشاهی، مقیاس برای کودکان هشت تا شانزده سال

، 82، 24، 29، 27، 71، 78، 4، 9، 7ی های شمارهاین مقیاس عالئم جسمانی با سؤال
و اضطراب اجتماعی با  81، 89، 22، 78، 79، 71، 7، 2 یهای شمارهنگرانی با سؤال

به  دهیپاسخکند. را ارزیابی می 89، 87، 21، 28، 74، 79، 77، 1، یهای شمارهسؤال
گیرد. ی صفر یا یک تعلق میبلی/ خیر است و به هر گویه نمره صورتبهها این سؤال

قرار  موردبررسیاین مقیاس را ( پایایی و روایی 7882) علیشاهیدر ایران نیز تقوی و 
این بررسی پایایی مقیاس با استفاده از دو روش بازآزمایی و تنصیفی  بر اساسدادند. 

روایی  همچنینآمد.  به دست 77/1و  71/1پایایی  ضرایببررسی گردید که به ترتیب 
مقیاس با نمره کل مقیاس های گویهتفکیکی و همبستگی  رواییمقیاس از دو طریق 

تفکیکی بین دو گروه بیماران  رواییمستقل جهت بررسی  tبه گردید. آزمون محاس
نشان داد که این مقیاس قادر  زبانفارسی هایآزمودنیاضطرابی و افراد بهنجار بر روی 

نتایج این مطالعه  همچنین تفاوت قائل شود. داریمعنی صورتبهاست بین دو گروه 
رضایت بخشی دارند.  همبستگینمره کل مقیاس مقیاس با های گویهنشان داد که تمام 

مناسب و واجد  سنجیرواناین مطالعه مقیاس فوق حائز شرایط  بر اساسبنابراین 
نقطه  (.7882، تقوی و علیشاهی) استشرایط الزم برای استفاده در ایران شناخته شده 

رد و النگسفو، ولمن، استارالرد) است 74-28برش برای تعیین اضطراب در کودکان 
(. در پژوهش حاضر ضریب پایایی آزمون از طریق روش بازآرمایی 2117، 7بالدوین

 است. 79/1

                                                                                                                                        
1. Stallard, P., Velleman, R., Langsford, J., & Baldwin, S. 
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های : این آزمون یک تکلیف سنجش عملکرد شناختی مرتبط با کنشn-backآزمون 
توسط کرچنر معرفی شد. ازآنجاکه این  7489اجرایی است و نخستین بار در سال 
برای ، شودرا شامل می هاآنکاری و هم دست تکلیف هم نگهداری اطالعات شناختی

شده است. ضرایب اعتبار در سنجش عملکرد حافظه کاری بسیار مناسب شناخته
اعتبار باالی این آزمون را نشان داد. روایی این آزمون نیز  89/1تا  99/1ای بین دامنه

ورا و می، کن وی، قبول است )کینعنوان شاخص سنجش حافظه کاری بسیار قابلبه
ها )عموماً ای از محرک(. روند کلی آن بر این قرار است که دنباله2111، کلفلش

شود و آزمودنی بایستی بررسی کند به آزمودنی ارائه می، گامبهصورت گامدیداری( به
همخوانی دارد یا ، قبل از آن گام در شدهارائهفعلی با محرک شده که آیا محرک ارائه

 nو با افزایش  مقایسه محرک فعلی با چند محرک قبلی است ندهدهنشان nعدد خیر. 
 n، این آزمایش با مقادیر مختلف بر دشواری تکلیف افزوده خواهد شد. بدین ترتیب

یعنی  =7n مثالعنوانبه، قبلی است با محرک، شدهآخرین محرک ارائهعدد مقایسه 
 8فعلی با  محرک=n 8 تکلیفگردد و یا در قبلی مقایسه می محرک فعلی با محرک

، n-backمحرک قبل مقایسه خواهد شد. در مطالعه حاضر نسخه کامپیوتری 
صورت نیمه تصادفی به 4تا  7عدد شامل ارقام  721مورداستفاده قرار گرفت که در آن 

شدند. زمان نمایش هر عدد بر گر ظاهر مینمایشصفحهثانیه بر مرکز  2بافاصله زمانی 
عدد بعدی بر ، پس از محو آن ثانیهمیلی 911بود و  نیهثامیلی 7911، صفحه
 ایگونهبه، نیمه تصادفی صورتبهگردید. شیوه ارائه اعداد نمودار می نمایشصفحه
ها درست باشد. نمره کلی در این تکلیف سوم از پاسخشده بود که همواره یکطراحی

پاسخ های بیت و مادههای نادرسهای درست بود که پاسخعبارت از حاصل جمع پاسخ
های های نادرست و زمان واکنش برای پاسخپاسخ، گردید. نمره کلیاز آن کسر می

 89/1 تا 99/1بین  ایدامنهاعتبار در  ضرایب گردید.صحیح در این تکلیف ثبت می
 قبولقابلکاری بسیار  یحافظهشاخص عملکرد  عنوانبهباالی این آزمون نیز  اعتبار
 (.7842، کیامنش و بهرامی، ؛ کسائیان2111، میورا و کلفلش، ن ویک، کین) است

 دست آمد. به 18/1ضریب پایایی آزمون در پژوهش حاضر 

منظور سنجش دقت متمرکز و پراکنده در آزمون دقت متمرکز و پراکنده: این آزمون به
و یزدی ، رود. آزمون توسط موسسه سینا )خدادادیمی به کارهای سنی مختلف گروه
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( طراحی شده است. نحوه اجرای این آزمون در دو مرحله است. ابتدا 7848، امانی
که روی صفحه دو تا از حروف الفبا  ترتیباینبه، گیردآزمایش توجه متمرکز انجام می

در صورت ، شودو س سپس آزمایش شروع می م حرفشود مثالً نمایش داده می
حروف دیگری نمایش داده شد عالمت نمایش حروف فوق باید عالمت بزند و اگر 

نیز هست.  تغییرقابلزند. فاصله زمانی ارائه بین دو محرک نیم ثانیه است که نمی
شود. در توجه پراکنده انجام می آزمونپستغییر است. سهمچنین نوع حروف نیز قابل

آید. آزمودنی باید با این مرحله دو حروف فوق در دو سمت صفحه به نمایش درمی
ست راست فقط به محرک سمت راست و با دست چپ فقط به محرک سمت چپ د

دهد. در صورت تغییر نباید جواب دهد و در صورت جواب خطا محسوب پاسخ می
آزمون گروه کنترل که ضریب همبستگی بین پیش و پس، شود. جهت بررسی پایاییمی

و در پاسخ  178/1در پاسخ صحیح همخوان استروپ ، بافاصله یک ماه انجام شد
و در توجه  872/1و همچنین در توجه متمرکز  419/1صحیح ناهمخوان استروپ 

به دست آمد. همچنین جهت بررسی روایی بین پاسخ ناهمخوان در  488/1پراکنده 
آزمودنی  811بین ، آزمون استروپ و توجه متمرکز در آزمون توجه متمرکز و پراکنده

، زارع) آمدداری به دست در حد معنی 841/1 گروه با و بدون حادثه ضریب همبستگی
 89/1(. در پژوهش حاضر پایایی آزمون در توجه متمرکز 7847، علی پور و ناظر، فرزاد

 به دست آمد. 81/1در توجه پراکنده  و

بیان چگونگی ارائه و اجرای ، آمد گوییجلسات آموزشی کودکان: جلسه اول: خوش
ریزی در جهت آشنا شدن کودکان با ات و برنامهبرنامه و توضیح درباره مقررات جلس

آزمون اجرا گردید. جلسه دوم: توجه شنیداری. یکدیگر در قسمت تمرین بود و پیش
، هاصدای خوردنی، شده مختلفصداهای ضبط، این جلسه شامل گوش دادن به اصوات

 شد. جلسهصداهای مربوط به تکان دادن چیزهاست که به کودکان آموزش داده می
، هاآندیدن تصاویر کودکان و سپس بازشناسی ، سوم: توجه بینایی. بازی ببین و بگو

هایی برای کودکان نمایش بازی پیدا کردن اشکال جلسه چهارم: در این جلسه کلیپ
ها از کودکان هایی در رابطه با همان کلیپداده شد. سپس پس از اتمام نمایش سؤال

های بعدی را با دقت بیشتری تماشا کنند. ه کلیپشد کشد. این باعث میپرسیده می
جلسه پنجم: نگهداری و تغییر توجه. در این جلسه مربی به کودکان نگهداری توجه 
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داد. جلسه روی یک تکلیف و سپس تغییر توجه نسبت به فعالیت دیگر را آموزش می
ا بایست ابتدآموز میصورت مستقیم و معکوس: دانشششم: اجرای دستورات به

سپس دستورات جدید را از آخر ، صورت متوالی از اول به آخر اجرا کنددستورات را به
های جلسات قبل را تمرین کند. جلسه هفتم: به اول به انجام رساند و سپس آموزش

دهد و های آزمون گر قرار میهایش را در دستبازداری چشم در چشم: کودک دست
آموز را های دانشپرسد و تا وقتی دستسؤال می کند. آزمون گربه چشمان او نگاه می

صورت ان در قالب مسابقه بازی را بهآموزدانشاو نباید پاسخ دهد. ، فشار نداده است
شد که برای دهند. جلسه هشتم: خود بازبینی. به کودکان یاد داده میدو نفره ادامه می

نیاز به چه وسایلی است. خمیربازی و ... ، انجام تکالیف مختلف مانند نقاشی کشیدن
های مربوط به حافظة مستقیم و معکوس: . جلسه نهم: بازیکنندوسایل خود را بازبینی 

صورت وسیله آزمون گر را بهشده بهبایست ابتدا اسامی اشیای ارائهمی آموزدانش
های و بعد آموزش کندصورت معکوس بیان مستقیم و سپس اسامی جدید را به

شد. مرین کند. جلسه دهم: ساختن برج. به کودکان آموزش داده میجلسات قبل را ت
فکر کنند ، . خوب به تصاویر توجه کنندکنندمطابق الگوها نسبت به ساختن برج اقدام 

 آزمونجلسه یازدهم: اجرای پس، کنندرا طراحی  هاآنو سپس 

 هایافته

در سطح توصیفی  27سخة ن ssps افزارنرمهای پژوهش با استفاده از در این بخش داده
 شدهارائهو استنباطی تحلیل شده است. ابتدا میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 

چندمتغیره استفاده شده  کوواریانسها از روش تحلیل و سپس برای بررسی فرضیه
های آزمایش و کنترل آزمون در گروهآزمون و پساست. مقایسة میانگین نمرات پیش

میانگین نمرات ، آزمونین دارد که به دنبال آموزش شناختی در مرحلة پسداللت بر ا
افزایش داشته است. جهت بررسی  شدهتقسیمعملکرد اجرایی و میانگین نمرات توجه 

چند متغیری استفاده شد.  کوواریانسها از آزمون تحلیل معناداری این تغییرات میانگین
ها از چند متغیره گروه کوواریانس هایفرضیشپآزمون  منظوربه 7قبل از اجرای مانکوا

لوین و ضریب همگنی شیب رگرسیون استفاده ، اسمیرنوف -کولموگروف هایآزمون

                                                                                                                                        
1. MANCOVA 
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در تعامل با گروه محاسبه گردید. نتایج  هاآزمونپسبا  هاآزمونپیششد. همگنی شیب 
حافظه کاری  متغیرهای هاآزمونپسبا  هاآزمونپیشنشان داد شیب میان ترکیب خطی 

در  Fمتغیر توجه متمرکز )مقدار  هایمؤلفهدر  Fمقدار  کندنمیو توجه متمرکز تفاوتی 
 مؤلفهدر  F مقدار، =p، /289 داریمعنیسطح  و 871/7 برابر خطای ارائه پاسخ مؤلفه

پاسخ  یمؤلفهدر  Fمقدار ، P =789/1 داریمعنیو سطح  188/7 برابرخطای حذف 
 دهیپاسخزمان  یمؤلفهدر  Fمقدار ، =p 281/1 داریمعنیو سطح  128/7درست برابر 

متغیر  هایمؤلفهدر  Fهمچنین مقادیر  (=888/1p داریمعنیو سطح  727/7برابر 
 داریمعنیسطح  و 828/7 برابردرست ناپاسخ  یمؤلفهدر  Fحافظه کاری )مقدار 

117/1 p= ، مقدارF  12/1 داریمعنیطح و س 978/2 برابربدون پاسخ  یمؤلفهدرp= ،
و  Fمقدار ، =787/1p داریمعنیو سطح  778/2 برابرپاسخ درست  یمؤلفهدر  Fمقدار 

. بنابراین است( =p 997/1 داریمعنیو سطح  948/1 برابر دهیپاسخزمان  یمؤلفهدر 
لوین برای بررسی  آزمون پسفرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است. س

 هایمؤلفهکه نتایج نشان داد که سطح معناداری در تمامی  م شدهمگنی واریانس انجا
بنابراین همگنی واریانس ، است 19/1متغیر توجه متمرکز و حافظه کاری بیشتر از 

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن  -آزمون کولموگروف همچنین ها تأیید شد.گروه
ها از توزیع نرمال ی دادهپیرو، هاانجام شد و فرض صفر در این آزمون متغیر وابسته

بیشتر باشد فرض صفر رد نخواهد شد و  19/1در این آزمون  p؛ بنابراین اگر است
در این آزمون  گردد. نتایج نشان داد کهها منطبق بر توزیع نرمال تلقی میتوزیع داده

از  تربزرگمتغیرهای توجه متمرکز و حافظه کاری  هایمؤلفهسطح معناداری در تمامی 
نتایج آزمون ها نرمال هستند. شود و توزیع دادهبنابراین فرض صفر رد نمی، است 19/1

 و 791/89حافظه کاری  یهامؤلفهرابطه  داریمعنیبارتلت نیز برای بررسی کرویت یا 
بود که  دارمعنی 117/1قرار گرفت که در سطح  مورداستفاده 718/71توجه متمرکز 

 وجود دارد. هامؤلفهین ب داریمعنیرابطه  دهدیمنشان 
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 خالصه نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تأثیر آموزش شناختی  .1جدول 

 کاری و حافظهبر توجه متمرکز 

 F متغیر وابسته 
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه آزادی 
 خطا

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

 879/1 117/1 29 9 898/27 پیالیی 

 879/1 117/1 29 9 898/27 المبدای ویلک توجه متمرکز

 879/1 117/1 29 9 898/27 هتلینگ 

 879/1 117/1 29 9 898/27 ترین ریشه رویبزرگ 

 778/1 117/1 29 9 181/8 پیالیی 

 778/1 117/1 29 9 181/8 المبدای ویلک حافظه کاری

 778/1 117/1 29 9 181/8 هتلینگ 

 778/1 117/1 29 9 181/8 ترین ریشه رویبزرگ 

 خالصه جدول تحلیل واریانس چند متغیره توجه متمرکز و حافظه کاری  .2 جدول 

 در دو گروه آزمایش و کنترل

 F میانگین مجذورات درجه آزادی متغیر وابسته منبع 
سطح 

 معناداری

اندازه 
 اثر

 

 گروه

 119/1 117/1 28/74 99/719 7 خطای ارائه پاسخ

 991/1 117/1 17/89 47/898 7 پاسخ حذف 

 727/1 117/1 92/91 28/889 7 پاسخ درست جه متمرکزتو

 981/1 117/1 29/97 87/881 7 درصد پاسخ درست 

 297/1 117/1 28/4 44/21122 7 دهیزمان پاسخ 

 

 گروه

 927/1 117/1 71/27 91/727 7 پاسخ نادرست

 294/1 117/1 77/71 91/912 7 بدون پاسخ 

 991/1 117/1 87/22 18/7799 7 پاسخ درست حافظه کاری

 917/1 117/1 81/27 84/478 7 درصد پاسخ درست 

 119/1 117/1 712/1 89/7981 7 دهیزمان پاسخ 

دار بوده معنی 19/1دهد که آموزش شناختی در سطح آلفای نشان می 2نتایج جدول 
دار های توجه متمرکز و حافظه کاری تأثیر معنااست و آموزش شناختی بر تمامی مؤلفه
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تا  294/1توان بین اندازه اثر حافظه کاری در همه متغیرها میداشته است. با توجه به
اندازه اثر در واریانس را به متغیر مستقل نسبت دادُ همچنین با توجه به تغییرات 917/1

تغییرات در  119/1تا  297/1توان بین توجه متمرکز در همه متغیرها توجه متمرکز می
 متغیر مستقل نسبت داد. واریانس را به

 گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش شناختی بر حافظه کاری و توجه متمرکز 
کودکان مضطرب بود. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش شناختی 
روی کودکان گروه آزمایش ازنظر متغیرهای حافظه کاری و توجه متمرکز تأثیر مثبت 

تک متغیری بررسی شد که نتایج حاکی از تأثیر  آزمونپسعناداری داشته است. سم
آموزش شناختی بر هر دو متغیر حافظه کاری و توجه متمرکز بود. پژوهش حاضر با 

 ابوالقاسمی و زاهدبایالن، سلیمانی، نریمانی، (7847) فروگرجیهای عمادیپژوهش
، ساری، (7847مرادی عجمی )، وییبرزگربفر، بخشایش، االسالمیشیخ و( 7842)

اسمیت و  -اسپنسر، (2179جاگی و باسچوهل )، (2179پوردویس و درخشان )، کاستر
. در پژوهش همسو با استهمسو ، (2177( و هادوینگ و ریچارد )2179کلینگ برگ )

( به بررسی اثربخشی آموزش توجه بر مهار 7847) گرجیاین پژوهش عمادی فر و 
آموزان دختر دارای اضطراب امتحان کز و توجه پراکنده دانشتوجه متمر، توجه

توجه متمرکز ، نشان داد که آموزش توجه بر مهار توجه هاآنپرداختند و نتایج پژوهش 
، سلیمانی، داری داشته است. در پژوهش دیگری نریمانیو توجه پراکنده تأثیر معنا

اجرایی و  هایکنششی آموزش ( که به بررسی اثربخ7842) ابوالقاسمیو  زاهدبایالن
ان آموزدانشتوجه و پیشرفت تحصیلی  نگهداری، در بهبود حافظه کاری درمانیبازی

مبتالبه نارسایی در حساب پرداخته شد نتایج نشان داد که آموزش کنش اجرایی بر 
 مؤثرمعناداری  طوربه، مبتنی بر توجه بر نگهداری توجه درمانیبازیحافظه کاری و 

( به 7847) عجمی مرادی و برزگربفرویی، بخشایش، االسالمیشیخمچنین ه، است
ان آموزدانشآموزش حافظه فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در  تأثیربررسی 

، نشان داد که آموزش حافظه فعال هاآندارای ناتوانی خواندن پرداختند و نتایج پژوهش 
 ان با ناتوانی خواندن را بهبود بخشید.زآمودانش یحافظهخواندن و ظرفیت  عملکرد
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( به بررسی آموزش حافظه کاری برای 2179پوردویس و درخشان )، کاستر، ساری
آموزانی که نشان داد که دانش هاآنبهبود کنترل توجه در اضطراب پرداختند و نتایج 

ویژه در بازداری آموزش را دریافت کردند در کنترل توجه بهتر عمل کردند به
 های نامرتبط.رکمح

پژوهش بر اساس پژوهش حاضر آموزش شناختی با فراهم  هاییافتهدر تبیین 
، بازداری پاسخ، های گوناگونهای ساختارمند برای تمرین جنبهآوردن فرصت

اجرای ، نگهداری و تغییر توجه، توجه بینایی، ای و توجه شنیداریدستورات چندمرحله
تواند مهارت توجه متمرکز و س و بازبینی میصورت مستقیم و معکودستورات به

حافظه کاری را در این کودکان افزایش دهد. آموزش توجه شنیداری و توجه بینایی 
ای و بازداری تواند توجه متمرکز این کودکان را تقویت کند. دستورات چندمرحلهمی

 قویت کند.تواند حافظه کاری این کودکان را تپاسخ و حافظه مستقیم و معکوس هم می
کنترل و خودتنظیمی و ، سختی مراتبسلسلههای بازتوانی شناختی به شکل تمرین

این فرایند ، های شناختی مثبترا به همراه دارد. افزون بر جنبه هاآننفس بهبود عزت
به نقل از عمادی فر ) شودتدریج منجر به یک تأثیر انگیزشی معنادار نیز مییادگیری به

 (.7847، و گرجی

توان می همچنین در تبیین اثربخشی آموزش بارکلی بر حافظه کاری و توجه متمرکز
مغز ارگانی پویاست و  -7عصبی و بهبود استناد کرد. ازآنجاکه  پذیریشکلبه اصول 

پایه تغییرات  -2شناختی وسیعی در طی زندگی دارد عصب دهیسازمانظرفیت باز 
 -8های دندریتی و سیناپسی هستند یژه در رشتهوبه، تغییرات ساختاری در مغز، رفتاری
تحریک ساختارمند تجارب برای مغز  -9بهبود هستند های شناختی معموالً قابلتوانایی

بازسازی کارکردی  -9ها همراه است با باال بردن بهبود کارکرد رفتاری نورون
نیمکره دیگر  کارگیری نواحی نزدیک به آسیب و نواحی مشابه درشامل به طورمعمولبه

 -باال و باال -کننده تعامل پیچیده فرایندهای پاییننتایج رفتاری منعکس -7است و 
 ، (2117، 7ای است )سولبرگ و ماتیرپایین و تأثیرات میان و درون نیمکره

، توجه و حافظه کاری پس از آموزش در کودکان بخشیتوانبا عنایت به بهبود و 
های این آموزش در معلمان و مربیان مهدکودک از تمرین -7گردد هایی ارائه میپیشنهاد

                                                                                                                                        
1. Sohlberg, M. M., & Mateer, C. 
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از سویی  -2.کنندمحیط آموزشی جهت ارتقاء عملکردهای شناختی مذکور استفاده 
عملکردهای شناختی مذکور تا حدود زیادی به تجارب کودک  بخشیتوانبهبود و 

ر طی دوران ها دویژه بازیبه، ارتباط دارد. کودک تجارب خود را از طرق گوناگون
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و ، گردد؛ بنابراین پیشنهاد میآورندمیرشد به دست 

سازی محیط و بسترسازی برای حافظه کاری با غنی، اثربخشی آموزش شناختی بر توجه
های شناختی تا بتوان به رشد و بهبود توانایی کردهای گروهی و حرکتی اقدام بازی

توجه و ، ین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش شناختی تمرکزهمچن -8 کردکمک 
گوش دادن این کودکان را افزایش داد و میزان تکانشی بودن را کاهش داد  هایمهارت

شده در پژوهش های ارائهگردد والدین در منزل با استفاده از تمرینبنابراین پیشنهاد می
به مدیران و مربیان مراکز  -9بردارند. های شناختی کودکان خود قدم در بهبود توانایی

 کنندها طراحی های آموزشی غنی همراه با بازیگردد که محیطدبستانی پیشنهاد میپیش
نیازهای مدرسه همچون تا کودکان حداکثر استفاده را در جهت تقویت و بهبود پیش

هنگام توجه ببرند و درنهایت با توجه به اهمیت مداخالت زودهنگام )مداخالت زود
مبتنی بر بازی توجهی( که نقش مهمی در عملکرد کارکردهای شناختی دخیل در 

گردد والدین و معلمان با استفاده از آموزش و پیشنهاد می، اختالل اضطراب دارند
های مربوط به توجه درزمینه کاهش مشکالت تحصیلی و راهبردهای زندگی بازی
 بهره ببرند.ان مضطرب در محیط آموزشی مناسب آموزدانش

با توجه به عدم همکاری والدین در این پژوهش آزمون پیگیری انجام نشد و عدم 
 گرددمیبنابراین پیشنهاد ، های این پژوهش بودبرگزاری آزمون پیگیری از محدودیت

صورت  در های آینده موردتوجه قرار گیرد.مرحله پیگیری مداخالت نیز در پژوهش
های سنی دیگر و مقاطع تحصیلی ختران و در گروهامکان پژوهش حاضر بر روی د

شناختی به کمک  بخشیتوانهای از روش، شودهمچنین پیشنهاد می دیگر استفاده شود.
 ها استفاده گردد.رایانه و چند حسی در این نوع پژوهش
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