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اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ
ﺳﻌﯿﺪه ﺑﻬﺮوز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮري
ﻣﺠﺘﺒﻰ اﻧﺼﺎرى
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ﭼﮑﯿﺪه:
ﻫﺪف :اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸـــﯽ آﻣﻮزش ﺷـــﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.روش :ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﻪآزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶآزﻣﻮن -ﭘﺲآزﻣﻮن و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد03 .دﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل
ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ 9ﺗﺎ 11ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس از ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻬﺮﯾﺰك اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎوي در ﯾﮑﯽ از
دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل )ﻫﺮ ﮔﺮوه  11داﻧﺶآﻣﻮز( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،در  13ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش )ﻫﻔﺘﻪاي  2ﺟﻠﺴﻪ؛ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ
 03دﻗﯿﻘﻪ( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در اﯾﻦ ﺟﻠ ﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد .آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ا ﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن رﻧﮓ -واژه ا ﺳﺘﺮوپ و آزﻣﻮن
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺮم اﻓﺰار  SPSSﻧﺴــﺨﻪ22
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷـــﺪﻧﺪ.ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸـــﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري
دارﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﻧ ﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري دا ﺷﺘﻪ ا ﺳﺖ.ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮز ﺷﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﺧﺘﻼل
ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان را ارﺗﻘﺎء
ﺑﺨﺸﯿﺪ.

کلیدواژهها :زش

شتا م ،ت جه ،حافظه فعال

ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓ ﻌﺎﻟﯽ  0ﯾﮏ اﺧﺘﻼل
رﺷـــﺪيﻋﺼـــﺒﯽ و زﯾﺴﺖﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎ و
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎر و ﺗﻮﺟﻪ
ﭘﺎﯾﺪار در ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺷﺎره دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﺪﯾﮕﺮ ،اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل در ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎر ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻈﺎر،
ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺎ ﺳﺦ و ﻋﺪم ﭘﺎ ﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺑﺎزداري ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺎزداري ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮ ﺷﺎﯾﻨﺪيﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ از ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺷــﻮد )اﻓﺮوز و ﻋﺎﺷــﻮري،
1090؛ وودرﯾﭻ و اﺷــﻤﯿﺖ0، 2336؛اﻧﺠﻤﻦ روانﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
.(2013
ا الل کمت جهم بیشف عالم  1تا  13درصیییید ا ک د کان و
ن ج انان و  0درصییید ا بزرگسیییا ن را تیت تأثیر قرار شمدهد

(گا ال و شالفسم .)2331 ،1بهط رکلم 03 ،تا  03درصد ا ک دکان
بییا ا الل کم ت جهم بیش فعییالم ،عال م این ا الل را در
بزرگسییالم نیز ا د نشییان شمدهتد (نات ،ف ن و زشییرس ی ن،6
 .)2330بر م گزار ها نسییی بت پسیییران با ا الل کمت جهم
بیشفعالم به د ران شب ال را  9به  1و بر م گزار های جدیدتر
این نسیییبت را  0به  1گزار کردهاند (انجمن ا الل کمت جهم
بیشفعالم کانادا2311 ،؛ افرو و عاشییی ری .)1090 ،با ت جه به
شی ع با ی ا الل کمت جهم بیشفعالم ،ویژگمهای افراد شب ال
و تأثیر ناشطل ب زن بر شهارتهای تی صیلم و اج ماعم ،ضرورت
شدا له ودهتگام و طراحم رو های شتاسییب زش شییم و درشانم
جهت بهب د نشیییانههای این ا الل شانتد ضیییعف در کارکردهای

1دانشج ی کارشتاسم ارشد روانشتاسم عم شم ،دانشگاه ز اد اسالشم ،واحد وراشین ،پیش ا ،ایران sb.53741265@gmail.com
 2دﮐﺘﺮي روانﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
 3ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﻰ ،واﺣﺪ ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ ،ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،اﯾﺮان

( این شقاله برگرف ه ا پایانناشه ن یستده اول شقاله است)
تاریخ دریافت شقاله 1096/1/21 :تاریخ پذیر شقاله1096/0/2 :

3.

Attention deficit hyperactivity disorder
Wodrich & Schmitt
5. Gozal & Molfese
6. Nutt, Fone & Asherson
4.
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شیییتا م شخ لف ا جمله ت جه 1و حافظه 2اهمیت ویژهای دارد
(کرک ،گا گر و ک لمن.)2311 ،0
ک دکان دارای ا الل کمت جهم بیشفعالم ،ت انایم ت جه دقیق
به جز یات را ندارند یا در انجام تکالیف درسیم یا سیایر فعالیتها
ددار ش شکک شم ش ند (کان و انگک .)2333 ،0شهمترین ش شکک
ت جه در این ک دکان ت جه پایدار 1است .ت جه پایدار به فرد کمک
شمکتد تا تدا کها را کت رل کرده و فقط به یک شیرک پاسییخ
دهد (بارکلم2336 ،6؛ صییاحبان ،اشیری ،کجباف و عابدی.)1039 ،
این ک دکان در ت جه ان خابم 0نیز ششییکک دارند .ت جه ان خابم،
ت انایم ت جه گزیتشییم به دس ی های ا اطالعات و کتار گذاش ی ن
سییایر اطالعات اسییت که نقش شهمم در فعالیتهای سیییس ی م
اجرایم شرکزی دارد (کان و انگک .)2333 ،بهب یاندیگر شمت ان
گ فت که ت جه ان خابم به ت ا نایم ان خاب اطال عات هدف و
اج تاب ا تدا ک اطالعات ناشرب ط به تکلیف اشییاره دارد (ف رنیر
ویسییت ه ،ری گادریر و گا نسییچ .)2333 ،3سییا وکارهای ت جه
ان خابم به شا اجا ه شمدهتد تا اطالعات شرتبط را ا بین حجم
یاد دادهها ان خاب کتیم (شییهسیی ارانم ،رسیی ل اده طباطبایم،
اللهیاری ،عشایری و س اری .)1039 ،ک دکان با ا الل کمت جهم
بیشفعالم ،عالوه بر ش شکالت ت جه در به اطر سپردن اطالعات
یا نگهداری اطالعات در حافظه بهویژه حافظه فعال نیز ششیییکک
دار ند ( کان و ان گک .)2333 ،حاف ظه ف عال 9ت ا نایم نگ هداری
اطالعات در ذهن حین انجام تکالیف پیچیده اسیییت و ت انایم
ن ظارت بر عملکرد و ار یابم پردا های شییی تا م را در بر
شمگیرد (علیزاده1031 ،؛ داوسیی ن و گ ایر )2330 ،13و بهعت ان
ساشانهای ذهتم وظیفه اندو و پردا ش ق م اطالعات برای
انجام یک رش ه ا تکالیف پیچیده شتا م را به عهده دارد (شرادی
و شیرشهدی1039 ،؛ ها هان ،کافمن و پ لن.)2311 ،11
رو های درشانم گسییی ردهای جهت بهب د شیزان ت جه و حافظه
زنها در ش ن پژوهشم شخ لف لیاظ شده که یکم ا این رو ها
شتا م 12ا ست ،دراکه تمام فرایتدهای شرب ط به زش
زش
10
و یادگیری پیچیده را که در انجام تکالیف هدف شدار دشییی ار یا
جدید ضروری هس تد با شهارتهای شتا م ارتباط دارند (ه قس
و گراهییام2332 ، 10؛ راپ رت ،ب لییدن ،ک فلر ،سییییارور ،رایکر و

ز لدرسییی ن2339 ،11؛ کرک و هم کاران)2311 ،؛ ب تابراین ،اگر
دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم حمایتهای زش شییم
شتا م دریافت کتتد ،اح مال شمرود که
ویژهای در شیته زش
ششکالت زنها در ح ههای ت جه و حافظه کاهش یابد.
شییتا م بر شیزان
پژوهشهایم در صیی ا اثربخشییم زش
ت جه و حافظه فعال در ایران و ارج ا ک ش ر انجام شده ا ست .در
این راسیی ا ،در پژوهشییم شیشییک ،روتلیزبرگر ،نر شییاندر و روبر 16
( )2311به برر سم ر شد شهارتهای شتا م در ک دکان با نقص
در هماهتگم حرک م در یک دوره یک ساله پردا تد .ن ایج شطالعه
زنها نشیییان داد که ک دکان با نقص در هماهتگم حرک م بهط ر
قییابییک ت جهم در کییارکردهییای اجرایم بییهو یژه در بییا داری و
عملکردهای ان قالم ششکک دارند .در پژوهشم که ت سط شیران و
شییتا م بر داشته
بر نی ز )2311( 10در ش رد اثربخشییم زش
یادزوری و سیییرعت پردا اطالعات در حافظه کاری ک دکان
نار سا ان و عادی ص رت گرفت به این ن یجه ر سیدند که این
شؤثر ب ده اسیییت و ت انایم ذ یره اطالعات کالشم و
زش
ب صری در حافظه کاری افزایشیاف ه ا ست و نمرات رشزگ شایم،
سرعت ،درک اندن در هر دو گروه افزایشیاف ه است .پاساروتم،
س یتم و پاول ری )2313( 13با ا س فاده ا ت ص یربرداری عملکردی
تشیییدید اش اج شرتاطیسیییم 19در سیییه گروه ا ک دکان با ا الل
کمت جهم بیشفعالم ،افسیییردگم دوقطبم و بهتجار دریاف تد که
کارکردهای اجرایم در ناحیه پیشپیشیییانم 23ک دکان با ا الل
کمت جهم بیشف عالم و دوقطبم نسییی بت به ک د کان بهت جار
زسیییبدیده اسییت ،بهط ریکه نارسییایمها در ک دکان با ا الل
کمت جهم بیشفعالم بیشی ر و با فعالیت یر قشییری گسی ردهتری
همراه است .ن ایج پژوهش س و سانج س )2330( 21نشان داد
داده شد در
دانشزش انى که شهارتهاى شتا ى به زنها زش
این شهارتها بىبهره ب دند
شقایسه با دانشزش انى که ا زش
در ت انایى اندن و فهمیدن شطالب پی شرفت به ری ن شان دادند.
ن ایج شطالعه پیک ،دیک ،نیمن ،اندرسییی ن ،های ،اسیییمیت 22و
همکییاران ( )2330بیییانگر زن ب د کییه بین ا الل کم ت جهم
بیشف عالم ،ا الل ه ماهتگم رشیییدی و نقص در کارکرد های
اجرایم ارتباط شثبت و شعتاداری وج د دارد .درواقع ک دکانم که در

1.

13.

2.

14.

Attention
Memory
3. Kirk, Galager & Colmen
4. Kane & Engle
5. Sustained attention
6. Barkley
7. Selective attention
8. Fournier-Vicente, Lariguarderie & Gaonsc’h
9. Working memory
10. Dawson & Guare
11. Hallahan, Kauffman & Pullen
12. Cognitive training

Goal-directed
Hughes & Graham
15. Rapport, Bolden, Kofler, Sarver, Raiker & Alderson
16. Michel, Roethlisberger, Neuenschwander & Roebers
17. Shiran & Breznitz
18. Passarotti, Sweeney & Pavuluri
)19. Functional magnetic resonance imaging (FMRI
20. Prefrontal
21. Solaz & Sanjose
22. Piek, Dyck, Nieman, Anderson, Hay & Smith
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کارکردهای اجرایم ششیییکک دارند در ت جه و شهارتهای حرک م
هم ششیییکک اهتد داشیییت .ن ایج شطالعه یارشیمدیان ،قمرانم،
راهبردهای شتا م بر
سیفم و ارفع ( )1090نشان داد که زش
عملکرد اندن ،سیییرعت پردا اطالعات ،حافظه کالشم و
حافظه بصیری ک دکان نارسیا ان شؤثر اسیت .یاف ههای تیقیق
کاویانپ ر ،شلکپ ر و عابدی ( )1092حاکم ا زن ب د که زش
کارکرد اجرایم با داری پا سخ سبب کاهش تکان شگری ز ش دنمها
شد .ن ایج شطالعه داد س ان ،دلزذر و علیپ ر ( )1039ن شان داد که
ک دکان با ا الل کمت جهم فزون کتشییم درشان شییده با دارو در
شقایسیه با گروه درشاننشیده در کتشهای اجرایم ضیعیفتر عمک
کردند .ن ایج تیقیق دهقانم فیرو زبادی ( )1036نشیییان داد که
اسیییتادی بر حک شسیییرله
راهبردهای شیییتا م و زش
زش
دانشزش ان حسیییاب نارسیییا د ر پایه دهارم اب دایم تأثیر شثب م
دارد.

داش ه باشد ولم پژوهشهای اندکم به این شسرله شهم پردا هاند
و شهمتر اینکه در بی ش ر پژوهشهای انجام شده به ن ع یا ریخت
غالب ا الل کمت جهم بیشفعالم ت جه نشیییده اسیییت؛ بتابراین،
شتا م بر شیزان
پژوهش حاضر درصدد بررسم اثربخشم زش
ت جه و حاف ظه ف عال دانشزش ان د ر با ا الل کمت جهم
بیشفعالم در شهرس ان کهریزک است.

زنچه اهمیت این شطالعه و أل پژوه شم در این ح ه را برج س ه
شم سا د این ا ست که در برر سم ع اشک شؤثر در بهب د ش شکالت
شرب ط به ت جه و حافظه ک دکان با ا الل کمت جهم بیشف عالى
یا نشانههای این ا الل بیش ر بر شدا الت دارویم و رف اری تأکید
شتا م و شؤلفههای زن پردا ه شده
شده است و کم ر به زش
اسییت .ن ایج بر م فرا تیلیکها بیانگر زن هسیی تد که دارودرشانم
اثربخشییم قابکت جهم را بر کاهش ششییکالت ک دکان با ا الل
کمت جهم بیشفعالى دارد ولم این اثرات ک تاهشدت است (پلیزکا،1
2330؛ اسچاد ر ،فام و کیتگ .)2331 ،2درواقع ش اهدی که حاکم
ا اثربخشم بلتدشدت شصرف داروها باشد وج د ندارد .عالوه بر این
داروها ع ارض جانبم قابکت جهم شانتد بماشییی هایم ،ششیییکالت
شرب ط به اب و اضییطراب ،سییردرد و وابس ی گم به بار شمزورند.
اثربخشییم درشانهای رف اری نیز ک تاهشدت ب ده و اح مال شمرود
که شیدود به دوره درشان باشیید و همه ک دکان به این ن ع درشان
پاسخ نممدهتد (تاپالک ،کانر  ،شاس ر ،کتزویک و پارکز.)2333 ،0
ا طرف دیگر ن ایج بر م پژوهشها حاکم ا زن اسییت که نقص
در فرایتدهای شیییتا م شمت اند در سیییتین با تر پایدار بماند
(ب سیتگ ،شا س ن ،بک ،پ رتر و گاروان )2313 ،0و دانشزش ان با
ا الل کمت جهم بیشفعالى را در انجام تکالیف شدرسییه و اش ر
شخصم با ششکالتم اساسم ش اجه سا د (شک کل سکم ،پرکیتز و
دای نر2339 ،1؛ والرا و سیییدشن .)2336 ،6با ت جه به پیشیییتههای
شیییتا م بر شیزان ت جه و
پژوهشیییم اح مال شمرود که زش
حاف ظه ف عال دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشف عالم تأثیر

روش
پژوهش حاضییر ا ن ع شطالعات شییبهز شایشییم اسییت که در زن ا
طرح پژوه شم پیشز ش ن ،پسز ش ن با گروه کت رل ا س فاده شده
اسیییت .جاشعه زشاری این پژوهش را دانشزش ان د ر با ا الل
کمت جهم بیشفعالم ا ن ع ترکیبم  9تا  11سیییاله که در سیییال
تیصییییلم  1091-96در شدارس اب دایم شیییهرسییی ان کهریزک
ششر ل به تیصیک ب دند تشکیک دادند .برای ان خاب ز ش دنمها ا
رو نم نهگیری در دس رس اس فاده شد .در بسیاری ا شطالعات،
پژوهشیییگران به دل یک ش یدود یت های شانم و شالم ت عداد
ز ش دنم های یک نم نه را ش یدود شمسیییا ند ،به همین دل یک
بهشتظ ر تعیین حدا قک حجم نم نه ش ردن یا برای تیقیق های
ز شایشییم و شییبهز شایشییم در هر گروه ز شایش و کت رل  11نفر
پی شتهادشده است (شریفم ،فر اد ،رضا انم ،حسنزبادی ،ایزانل و
حبیبم)1091 ،؛ بتییابراین 03 ،نفر دانشزش د ر بییا ا الل
کمت جهم بیش فعالم ا ن ع ترکیبم ا شدارس اب دایم شهر س ان
کهریزک ان خاب شییید ند که وا جد شالک های ورود به پژوهش
(ا جمله دا ش ن ا الل کمت جهم بیشفعالم ا ن ع ترکیبم ،داشته
سییتم  9تا  11سییال ،بهره ه شییم  )93-113و روج ا پژوهش
(عدم ا س فاده همزشان ا درشانهای دارویم ،روان شتا م ،رف اری
و یا درشان های دیگر در شان شدا له ،عدم وج د هرگ نه شعل لیت
حسم ،جسمم و حرک م و یا داش ن ششکک ه شم) ب دند و بهط ر
تصادفم در یکم ا دو گروه ز شایش و کت رل جایگزین شدند .برای
جمعزوری اطالعات ا ابزارهای یر اس فادهشده است.
 -1ز ش ن رنگ -واژه اس روپ :0این ز ش ن برای اولین بار در سال
 1901ت سط ریدلم ا س روپ سا ه شد و یکم ا پرکاربردترین
ز ش نهایم ا ست که برای ار یابم ت جه ان خابم به کار شمرود .در
این پژوهش ا نسخه نرمافزاری ز ش ن اس روپ اس فاده گردید که
ا سییه شرحله تشییکیکشییده اسییت :در شرحله شقدشاتم ا ز ش دنم
ا س ه شم ش د تا با ف شار دادن دکمه شتطبق با رنگ دایرهای که
روی صفیه شمبیتد پا سخ دهد (دایرهها در دهار رنگ زبم ،سبز،
قرشز و رد نشییان داده شمشیی د) .هدف این شرحله ،تتها تمرین و
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شییتا ت رنگها و جای کلیدها در صییفیهکلید اسییت و در ن یجه
نهایم ،تأثیر ندارد .شرحله ز شایشییم دقیقاً بر اسییاس شییی ه شرحله
اصلم اجرا (شرحله  )0عمک شمش د .هدف این شرحله تتها تمرین و
زشتایم با شی ه پاسخ و جای کلیدها در صفیهکلید است و درن یجه
ن هایم نیز تأثیر ندارد .در شرح له سییی م یا شرح له اجرای ز ش ن
اسییی روپ به ت عداد  03کل مه رنگم همخ ان و  03کل مه رنگم
ناهمخ ان با رنگهای قرشز ،زبم ،سبز و رد به ز ش دنم نشان داده
شمشییی د .شتظ ر ا کارت همخ ان یکسیییان ب دن رنگ کلمه با
شعتای کلمه و شتظ ر ا کلمات ناهمخ ان ش فاوت ب دن رنگ کلمه
با شعتای کلمه (شثالً رنگ قرشز با کلمه زبم یا رد) ا ست .شجم عه
 96کلمه همخ ان و ناهمخ ان بهص رت تصادفم و شق لهای نشان
داده شمش ی د .تکلیف ز ش دنم این اسییت که بدون ت جه به شعتای
کلمات و فقط بر اسییاس رنگ ظاهری زن ،کلید تعیینشییده روی
صییفیهکلید را فشییار دهد .شان ارا ه هر شیرک بر روی صییفیه
نمایشیییگر  2ثانیه و فاصیییله بین ارا ه دو شیرک  333هزارم ثانیه
است .در این ز ش ن تعداد پاسخهای صییح ،پاسخهای غلط ،ش ارد
بمپاسخ و شان واکتش فرد در پاسخدهم به کلمههای همخ ان و
ناهمخ ان بهصییی رت دقیق ت سیییط رایانه شیاسیییبه شمشییی د.
پژوهشهای انجام شده پیراش ن این ز ش ن نشانگر اع بار و روایم
شتاسب زن در ستجش با داری در بزرگ سا ن و ک دکان است.
اع بار این ز ش ن ا طریق با ز شایم در داشتهای ا  3/33تا 3/91
گزار شییده اسییت (ششییهدی ،رسیی ل اده طباطبایم ،ز ادفالح و
سلطانمفر.)1033 ،
 -2ز ش ن حافظه فعال :1این ز ش ن که در سییال  1933ت سییط
دانیمن و کارپت ر طراحم شده شاشک  20جمله ا ست .این  20جمله
به شیییش بخش بهصییی رت بخش دوجم لهای ،سیییهجم لهای،
دهییارجملییهای ،پتججملییهای ،شیییشجملییهای و هفییتجملییهای
تقسیمبتدی شده است .هرکدام ا بخشهای این ز ش ن به ترتیب
انده شم ش د و ا زنها ا س ه شم ش د گ داده و سپس دو
کار را انجام دهتد -1 :تشیییخیص دهتد که زیا جمله ا نظر شعتایم
در ست ا ست یا یر -2 ،ز رین کلمه هر جمله را یاددا شت کتتد.
ب خش اول ش یزان پردا و ب خش دوم ش یزان انییدو را
ش ردسیییتجش قرار شمدهد .برای نمره گذاری ز ش ن حافظۀ فعال،
تعداد پاسییخهای صییییح هر بخش را بر تعداد کک جمالت که 20
جمله است تقسیم و حاصک را در عدد  133ضرب شمکتتد و سپس
عدد بهدسییتزشده ا هر بخش را باهم جمع کرده و بر دو تقسیییم
شمکتتد عدد حاصییک نشییاندهتده شیزان ظرفیت حافظه فعال هر
ز ش دنم اهد ب د .شیزان همب س گم این ز ش ن با ز ش ن ا س عداد
تیصیییلم کالشم برابر با  3/19اسییت .همچتین همبس ی گم زن با
Working memory test

ز ش ن های ویژه درک شط لب شان تد ز ش ن سیییؤال های واقعم و
ز ش ن سییؤالهای ضییمایر اشییاره به ترتیب برابر با  3/02و 3/93
است (دانیمن و کارپت ر .)1933 ،در ش رد پایایم این ز ش ن شمت ان
گفت در یک بررسم شقدشاتم که ت سط اسد اده انجام شد ضریب
پایایم  3/33به دست زشد (عزیزینژاد.)1090 ،
ج هت اجرای پژوهش ،اب دا ا شدارس شیییهرسییی ان کهریزک،
دانشزش ان د ر با ا الل کمت جهم بیشفعالم ا ن ع ترکیبم با
رو نم نهگیری در دسیی رس ان خاب شییدند .اهمیت و ضییرورت
پژوهش حاضر برای شدیران شدارس تشریح شد .سپس در جلسهای
ت جیهم برای والدین ،ضیییمن تشیییریح اهداف پژوهش ا زنها و
فر ندان اس ه شد تا رضایتناشه ک بم جهت شرکت در پژوهش
را تکم یک ن مای تد .برای ار یابم شیزان ت جه و حاف ظه ف عال
شرکتکتتدگان در پژوهش ا ز ش ن اس روپ و ز ش ن حافظه فعال
به عت ان پیشز ش ن ا س فاده شد .سپس دانشزش ان به ص رت
تصیییادفم به یکم ا دو گروه ز شایشیییم و کت رل گمارده شیییدند
بهط ریکه اعضییای هر گروه  11نفر ب دند .در شرحله بعدی ،گروه
ز شایش در  13جلسییه زش شییم  03دقیقهای ( 1هف ه و هف های 2
جل سه) شرکت کردند .هر یک ا اع ضای گروه ز شایش شی ههای
شتا م را ت سط زش های پژوهشگر دریافت
م برای زش
در گروه کت رل اجرا نشد .شی ای جلسات
نم دند ولم این زش
زش شم گروه ز شایش عبارت ا ست ا  :جل سه اول :برقراری ارتباط
شتا م و رو های
با ز ش دنم ،شعرفم و ت ضیح درباره زش
صییییح شطالعه؛ جلسییه دوم :تکتیکهای کاهش شان شکث و
افزایش ح ه دید با اس ی فاده ا کارت بهشتظ ر افزایش سییرعت
اندن؛ جل سه س م :شرور و تکرار شطالب ،دوباره اندن شطلب
و تکرار نکات اساسم یک شطلب با صدای بلتد یا زهس ه؛ جلسه
دهارم :کار با دانشزش در شیته ان خاب بخشها ا طریق ط
کشییییییدن در یر زنهییا ،الصییییه کردن بییه بییان د و
یاددا شتبرداری؛ جل سه پتجم :کار با دانشزش در شیته ب سط و
شطالب زش ه شده به
سا شاندهم شطالب زش ه شده و زش
دیگران؛ جلسییه شییشییم :کار با دانشزش در شیته دس ی هبتدی
شطالب جدید ،برقراری روابط سلسله شراتبم برای شطالب زسان و
تهیه فهر ست عتاوین با سرف صک؛ جل سه هف م :کار با دانشزش
در شیته د س هبتدی اطالعات جدید بر ا ساس شق لههای ز شتا،
الصه کردن اندیشه اصلم یک شطلب و نشان دادن روابط بین
دوجانبه در اندن
زنها؛ جل سه ه ش م :ا س فاده ا رو زش
به کمک شعلم و سایر دانشزش ان؛ جل سه نهم :ا س فاده ا رو
دزش ی در اندن به کمک شعلم و سایر دانشزش ان؛ جلسه
دهم :ا ندن ش طا لب سیییاده و دشییی ار با ت جه به رو های

1.
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زش هشییده و جمعبتدی نهایم .در ان های ز رین جلسییه ،هر دو
گروه ت سیییط ز ش ن اسییی روپ و ز ش ن حاف ظه ف عال به عت ان
پسز ش ن شجدداً ش رد ار یابم قرار گرف تد .دادههای بهدسییتزشده
ا این دو ش قعیت ز ش ن ،برای دو گروه با اسی فاده ا رو تیلیک
ک واریانس دتد ش ریری در نسییخه بیسییت و دوم نرمافزار SPSS
ش رد تجزیهوتیلیک قرار گرفت.
يافتهها
در این پژوهش  03دانشزش د ر  9تا  11سیییا له با ا الل
کمت جهم بیشفعالم ا ن ع ترکیبم شییرکت داشیی تد که شیانگین

سن و انیراف شعیار ز ش دنمها  13/10و  3/00و همچتین شیانگین
ه بهر و انیراف شعیار زنها  90/39و  2/66ب د .شییا صهای
ت صیفم شرب ط به ش ریرهای پژوهش در دو گروه ز شایش و کت رل
در ش قعیت پیشز ش ن و پسز ش ن در جدول  1نشییان دادهشییده
اسییت .ن ایج این جدول حاکم ا زن اسییت که شیانگین نمرههای
شؤلفههای ز ش ن ا س روپ (تعداد پا سخ صییح ،تعداد پا سخ غلط،
تعداد پاسیییخ نداده ،شان واکتش به همخ ان و شان واکتش به
ناهمخ ان) و حاف ظه ف عال پیش ا شدا له و پس ا شدا له
ترییریاف ه است.

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
ش ریرها

ش قعیت

تعداد پاسخ صییح

پیشز ش ن
پسز ش ن
پیشز ش ن
پسز ش ن
پیشز ش ن
پسز ش ن
پیشز ش ن
پسز ش ن

تعداد پاسخ غلط
ز ش ن اس روپ تعداد پاسخ نداده
شان واکتش به همخ ان
شان واکتش به ناهمخ ان

حافظه فعال حافظه فعال

گروه ز شایش
انیراف شعیار
شیانگین
3/09
03/16
3/01
10/13
3/09
00/63
3/03
03/00
3/00
12/90
3/93
9/11
6/13
1220/02
0/00
1111/30

گروه کت رل
انیراف شعیار
شیانگین
3/02
03/63
3/03
00/91
3/60
00/09
3/19
00/00
3/21
12/90
3/63
10/32
6/00
1223/60
1/11
1221/01

پیشز ش ن
پسز ش ن

1209/23
1109/11

1/11
0/10

1203/30
1209/99

0/03
0/29

پیشز ش ن
پسز ش ن

11/21
63/11

3/33
3/06

13/21
11/11

1/32
3/93

شتا م) و شش ش ریر وابس ه
به علت وج د یک ش ریر شس قک (زش
(تعداد پاسخ صییح ،تعداد پاسخ غلط ،تعداد پاسخ نداده ،شان واکتش به
همخ ان ،شان واکتش به ناهمخ ان ،حافظه فعال) در گروههای
ش ردشطالعه (دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم) ا ز ش ن زشاری
تیلیک ک واریانس دتد ش ریری( 1شانک وا) اس فاده شد .به همین شتظ ر،
اب دا نرشال ب دن ت یع دادهها با اس فاده ا ز ش ن زشاری کلم گروف-
اسمیرن ف بررسم و تا ید شد ( .)P>3/31بتابراین شمت ان جهت تیلیک
دادهها ا ز ش نهای پاراش ریک اس فاده کرد .ن ایج ز ش ن ام .باکس بیانگر
شفروضه همگتم شاتریسهای واریانس -ک واریانس ب د ( .)P>3/31ن ایج
ز ش ن کرویت بارتلت حاکم ا وج د همبس گم کافم بین ش ریرهای

)Multiple analysis of covariance (MANCOVA

وابس ه ب د .بهبیاندیگر همبس گم بین ش ریرهای وابس ه شعتادار است
( .)P=3/331شفروضه همگتم واریانسها در ش ریرهای پژوهش نیز با
اس فاده ا ز ش ن ل ن تا ید شد ()P>3/31؛ بتابراین تمام شفروضههای
ز ش ن زشاری شانک وا برقرار است و شمت ان جهت تیلیک دادهها ا این
ز ش ن اس فاده کرد .به این شتظ ر تعداد پاسخ صییح ،تعداد پاسخ غلط،
تعداد پاسخ نداده ،شان واکتش به همخ ان ،شان واکتش به ناهمخ ان و
حافظه فعال دانشزش ان ،در دو گروه ز شایش و کت رل در پیشفرضهای
زشاری «اثر پیالیم ،شبدای ویلکز ،اثر هاتلیتگ و بزرگترین ریشه روی»
ش ردشیاسبه قرار گرفت که ن ایج زن در جدول  2ارا هشده است.
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جدول  .2نتايج کلی تحلیل کوواريانس چندمتغیری

گروه

نام ز ش ن
اثر پیالیم
شبدای ویلکز
اثر هاتلیتگ
بزرگترین ریشه روی

شقدار
1/30
3/312
1001/61
1001/61

ز ادی فرضیه درجه
6
6
6
6

ز ادی طا درجه
10
10
10
10

Fزشاره
0031/10
0031/10
0031/10
0031/10

شعتاداری سطح
<3/3331
<3/3331
<3/3331
<3/3331

به ناهمخ ان و حافظه فعال تفاوت شعتاداری دارند ( .)P<3/3331بهشتظ ر
پمبردن به این تفاوت ،ا ز ش ن زشاری شانک ا اس فاده شد که ن ایج زن در
جدول  0زشده است.

ن ایج ز ش نهای دهارگانه که در جدول  2زشده است حاکم ا زن ب د که
گروه ز شایش و کت رل حداقک در یکم ا ش ریرهای تعداد پاسخ صییح،
تعداد پاسخ غلط ،تعداد پاسخ نداده ،شان واکتش به همخ ان ،شان واکتش

جدول  .3نتايج تفکیکی تحلیل کوواريانس چندمتغیری
ش ریرهای وابس ه
ز ش ن اس روپ

حافظه فعال

تعداد پاسخ صییح
تعداد پاسخ غلط
تعداد پاسخ نداده
شان واکتش به همخ ان
شان واکتش به ناهمخ ان
حافظه فعال

شجم ع
شجذورات

درجه
ز ادی

شیانگین
شجذورات

زشاره F

سطح
شعتاداری

شجذور
اتا

130/00
00/33
11/60
01009/36
01006/02

1
1
1
1
1

130/00
00/33
11/60
01009/36
01006/02

031/10
100/03
000/06
290/30
1631/03

3/3331
3/3331
3/3331
3/3331
3/3331

3/66
3/60
3/60
3/03
3/69

00/20

1

00/20

09/61

3/3331

3/01

با ت جه به ن ایج جدول  ،0با در نظر گرف ن نمرههای پیشز ش ن به عت ان
ش ریرهای همپرا  ،تفاوت بین تماشم شؤلفههای ز ش ن اس روپ و حافظه
فعال دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم در دو گروه ز شایش و
کت رل شعتادار است ()P<3/3331؛ بتابراین شمت ان گفت که با ت جه به
شجذور اتا در هر یک ا ش ریرهای تعداد پاسخ صییح ،تعداد پاسخ غلط،
تعداد پاسخ نداده ،شان واکتش به همخ ان ،شان واکتش به ناهمخ ان و
حافظه فعال به ترتیب  ٪69 ،٪03 ،٪60 ،٪60 ،٪66و  ٪01ترییرات با
شتا م تبیین شمش د.
ت جه به شدا له زش
بحث و نتیجهگیری
شتا م بر ت جه و حافظه
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشم زش
فعال دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم انجام شد .بهشتظ ر
شتا م بر شیزان ت جه ک دکان با ا الل کمت جهم
بررسم تأثیر زش
بیشفعالم ا ز ش ن اس روپ اس فاده شد .این ز ش ن پتج رده شقیاس
دارد؛ بتابراین این فرضیه در پتج قسمت ش ردبیث قرارگرف ه است.
شتا م شتجر به افزایش
اولین یاف ه پژوهش شبتم بر اینکه زش
تعداد پاسخ صییح دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم در ز ش ن
اس روپ ترییر شد با ن ایج پژوهشهای پیک و همکاران ( )2330شبتم بر
شتا م بر افزایش تعداد پاسخ صییح دانشزش ان با
اثربخشم زش
ا الل کمت جهم بیشفعالم در ز ش ن اس روپ ،شیردروقم ،هاشمزبادی
شتا م بر افزایش تعداد
و ششهدی ( )1091در ص ا اثربخشم زش
Goto, Hatakeyama, Kitama, Sato, Kanemura & Aoyagi

پاسخ صییح در ز ش ن اس روپ در جانبا ان با ا الل تتیدگم پس ا
سانیه ،اق داری ،شریعت و فراهانم ( )1093شبتم بر اثربخشم زش
کارکرد اجرایم بر افزایش تعداد پاسخ صییح در ز ش ن اس روپ در بیماران
شب ال به سایک و تهرانمدوست ،رادگ در ی ،سپاسم و عالقبتدراد
( )1032شبتم بر وج د رابطه شتفم و شعتادار بین ا الل کمت جهم
بیشفعالم در ک دکان با افزایش تعداد پاسخ صییح در ز ش ن اس روپ
همخ انم دارند .عالوه بر این با ن ایج پژوهشهای شلکپ ر ،کاویانپ ر و
عابدی ( )1092و کاویانپ ر و همکاران ( )1092شبتم بر تأثیر زش
شتا م بر افزایش تعداد پاسخ صییح در ز ش ن اس روپ در ک دکان
پیشدبس انم دارای ا الل ناهماهتگم رشد همخ ان است.
در تبیین این یاف ه شمت ان گفت ا زنجایمکه ت جه اولین گام در پردا
اطالعات و به شعتم ت انایم ان خاب بخشم ا اطالعات شییطم برای
پردا بعدی است که بر اساس زن تمرکز و زگاهم شکک شمگیرد
(بارکلم )2333 ،و اغلب ک دکان با ا الل کمت جهم بیشفعالم عالوه
بر ششکالت ت جهم در به اطر سپردن اطالعات یا نگهداری اطالعات
در حافظه ددار ششکک هس تد (کان و انگک .)2333 ،ا طرف دیگر،
شتا م در انجام تکالیف شب تم بر هدف (ه قس و گراهام)2332 ،
زش
و افزایش شیزان ت جه شؤثر است (گ ت  ،هاتاکیاشا ،کی اشا ،سات  ،کانم را،
زیاگم 1و همکاران)2313 ،؛ بتابراین ،اگر دانشزش ان با ا الل کمت جهم
شتا م دریافت
بیشفعالم حمایتهای زش شم ویژهای در شیته زش
کتتد ،اح مال شمرود که ششکالت زنها در فرایتدهای شتا م ا جمله
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اثربخشی آموزش شناختی بر میزان توجه و حافظه فعال

ت جه کاهش و تعداد پاسخ صییح این دانشزش ان در ز ش ن اس روپ در
افزایش یابد.
شتا م سبب کاهش تعداد
دوشین یاف ه پژوهش ،شبتم بر اینکه زش
پاسخ غلط دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم در ز ش ن اس روپ
شد با ن ایج پژوهشهای شیشک و همکاران ( )2311در ص ا تأثیر
شتا م بر کاهش تعداد پاسخ غلط دانشزش ان با نقص در
زش
هماهتگم حرک م در ز ش ن اس روپ ،شیردروقم و همکاران ( )1091در
شتا م بر کاهش تعداد پاسخ غلط در ز ش ن
ص ا اثربخشم زش
اس روپ در جانبا ان با ا الل تتیدگم پس ا سانیه ،اق داری و همکاران
کارکرد اجرایم بر کاهش تعداد پاسخ
( )1093شبتم بر اثربخشم زش
غلط در ز ش ن اس روپ در بیماران شب ال به سایک و تهرانمدوست و
همکاران ( )1032شبتم بر وج د رابطه شثبت و شعتادار بین ا الل
کمت جهم بیشفعالم در ک دکان با تعداد پاسخ غلط در ز ش ن اس روپ
همخ انم دارند .عالوه بر این با ن ایج پژوهشهای پتیگ ن،)2339( 1
شک کل سکم و همکاران ( ،)2339شایر ،سلیممپ ر ،او ،گری و شت ن2
( ،)2313جردن ،کل تیتگ و راشیتیتم )2313( 0و شا اک و هانیچ)2313( 0
همس است.
در تبیین این یاف ه شمت ان بیان کرد که ا الل کمت جهم بیشفعالم
یک ا الل در با داری است که با ت انایم ان ظار ،ت قف پاسخ و عدم پاسخ
به هر حادثه شرتبط است و با داری شاشک با داری حرک م ،به تأ یر
اندا ن شایتدیها و ترییر یا جابهجایم ا ح اسپرتم در شییط شمش د
درحالمکه فرد ششر ل تفکر است .ا طرف دیگر ،پژوهشها نشان دادهاند
شتا م بر کاهش تعداد پاسخ غلط دانشزش ان با ا الل
که زش
کمت جهم بیشفعالم در ز ش ن اس روپ کمک شمکتد و یکم ا
اساسمترین برناشههای شدا التم به شمار شمرود (ریف)2333 ،1؛
بتابراین ،اح مال شمرود با این ن ع زش  ،باور و نگرشم که دانشزش ان
با ا الل کمت جهم بیشفعالم نسبت به د ،انگیزهها و دکارزشدی
شخصم دارند بهب دیاف ه و ش عاقب زن تعداد پاسخ غلط زنها در ز ش ن
اس روپ کاهش یابد.
شتا م بر کاهش تعداد
س شین یاف ه پژوهش ،شبتم بر اینکه زش
سؤا ت پاسخ نداده دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم شؤثر ب د
با ن ایج پژوهشهای شا اک و هانیچ ( )2313و پیک و همکاران ()2330
شتا م بر کاهش تعداد سؤا ت پاسخ نداده
شبتم بر اثربخشم زش
دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم در ز ش ن اس روپ و اق داری
کارکرد اجرایم بر کاهش
و همکاران ( )1093شبتم بر اثربخشم زش
تعداد سؤا ت پاسخ نداده در ز ش ن اس روپ در بیماران شب ال به سایک
همس است .عالوه بر این با ن ایج پژوهشهای شلکپ ر و همکاران
شتا م بر
( )1092و کاویانپ ر و همکاران ( )1092شبتم بر تأثیر زش
کاهش تعداد سؤا ت پاسخ نداده در ز ش ن اس روپ در ک دکان
پیشدبس انم دارای ا الل ناهماهتگم رشد همخ ان است.
در تبیین این یاف ه شمت ان اظهار داشت که ا الل کمت جهم بیشفعالم
ن عم ناکارزشدی عصبشتا م در ح ههایم ا شرز است که بر فرایتدهای

شتا م ،دتتظیمم و دشدیری م شرز تأثیر ناشطل بم شمگذارد (ریف،
شتا م به دانشزش ان با ا الل کمت جهم
 .)2333درواقع ،با زش
بیشفعالم ،دزگاهم و دتتظیمم و دشدیری م در زنها تق یتشده
و به بهب د شهارتهای ت جهم و تیصیلم شتجر شمگردد (عاش ری و
جلیکزبکتار .)1091 ،هتگاشمکه فرد شهارتهای ت جهم شطل بم داش ه
باشد دقت بیش ری اهد کرد؛ بتابراین دور ا ان ظار نیست تعداد سؤا تم
را که در یک ز ش ن قبالً پاسخ نممداد کاهش یابد.
شتا م سبب کاهش
دهارشین یاف ه پژوهش شبتم بر اینکه زش
شان واکتش به کلمات همخ ان در ز ش ن اس روپ در دانشزش ان با
ا الل کمت جهم بیشفعالم شد با ن ایج پژوهشهای پیک و همکاران
شتا م بر کاهش شان واکتش به
( )2330شبتم بر اثربخشم زش
کلمات همخ ان در دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم،
شتا م بر
شیردروقم و همکاران ( )1091در ص ا اثربخشم زش
کاهش شان واکتش به کلمات همخ ان در ز ش ن اس روپ در جانبا ان با
ا الل تتیدگم پس ا سانیه و اق داری و همکاران ( )1093شبتم بر
کارکرد اجرایم بر کاهش شان واکتش به کلمات
اثربخشم زش
همخ ان در ز ش ن اس روپ در بیماران شب ال به سایک همس است .عالوه
بر این با ن ایج پژوهشهای شلکپ ر و همکاران ( )1092و کاویانپ ر و
شتا م بر کاهش شان واکتش
همکاران ( )1092شبتم بر تأثیر زش
به کلمات همخ ان در ز ش ن اس روپ در ک دکان پیشدبس انم دارای
ا الل ناهماهتگم رشد همخ ان است.
شتا م به
در راس ای تبیین این یاف ه شمت ان اشاره کرد که زش
رف ارهای ارادی و هدفمتد ،یکپاردهسا ی و شدیریت شعط ف به هدف
کمک شمکتد تا افراد پیاشدهای ک تاهشدت و بلتدشدت را بهط ر همزشان
در نظر بگیرند ،بالدرنگ به ار یابم رف ار د بپردا ند و ب انتد به نی
شطل بم زنها را تعدیک و تتظیم کتتد (بارکلم)2330 ،؛ بتابراین اح مال
شتا م با تأثیری که بر رف ارهای ارادی و هدفمتد
شمرود زش
شمگذارد بر کاهش شان واکتش به کلمات همخ ان در ز ش ن اس روپ
در دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم نیز ترییر شطل بم به وج د
زورد.
شتا م سبب کاهش
پتجمین یاف ه پژوهش ،در ص ا اینکه زش
شان واکتش به کلمات ناهمخ ان در دانشزش ان با ا الل کمت جهم
بیشفعالم در ز ش ن اس روپ شد با ن ایج پژوهشهای پیک و همکاران
شتا م بر کاهش شان واکتش به
( )2330شبتم بر اثربخشم زش
کلمات ناهمخ ان در دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم در
ز ش ن اس روپ ،شلکپ ر و همکاران ( )1092و کاویانپ ر و همکاران
شتا م بر کاهش شان واکتش به کلمات
( )1092شبتم بر تأثیر زش
ناهمخ ان در ز ش ن اس روپ در ک دکان پیشدبس انم دارای ا الل
ناهماهتگم رشد همخ ان است .عالوه بر این با ن ایج پژوهشهای
شککل سکم و همکاران ( ،)2339شایر و همکاران ( ،)2313جردن و
همکاران ( )2313و شا اک و هانیچ ( )2313همخ انم دارد.
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در تبیین این یاف ه شمت ان اظهار داشت که درواقع ،با ت جه به اینکه
شتا م شتجر به تسهیک پردا شتاسب اطالعاتم شمش د که با
زش
ت جه و تمرکز ارتباط دارند و اس فاده ا زن اطالعات برای هدایت
فعالیتهای شتا م شانتد یادگیری زش شگاهم و عملکرد تیصیلم شؤثر
شتا م در حکم یک ش ریر
است (پتیگ ن ،)2339 ،پس زش
تعدیککتتده ،اس رسهای ناشم ا عدم کت رل تکانهها ،دشدیری م و
دتتظیمم را شهار شمکتد (ریف .)2333 ،ا س ی دیگر ،وق مکه
شتا م ا ت ان
دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم با زش
بالق ه و ظرفیت ت جه و حافظه د زگاه شمش ند و ت انمتدیهای د را
به نی شطل بتری به دالش شمکشتد (بارکلم ،)2330 ،بتابراین اح مال
شتا م ش جب کاهش شان واکتش به کلمات
شمرود که زش
ناهمخ ان در دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم در ز ش ن
اس روپ ش د.
شتا م شتجر به بهب د
ز رین یاف ه پژوهش شبتم بر اینکه زش
حافظه فعال دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم شد با ن ایج
پژوهشهای ج کم و وای برید ،)2311( 1داشم ،عابدی و زتشپ ر
( ،)1039دادس ان ،دلزذر و علیپ ر ( ،)1039صاحبان و همکاران ()1039
و علیزاده و اهدیپ ر ( )1030همخ ان است .عالوه بر این با ن ایج
پژوهشهای پتیگ ن ( ،)2339شککل سکم و همکاران ( ،)2339شایر و
همکاران ( )2313و جردن و همکاران ( )2313و شا اک و هانیچ ()2313
همخ انم دارد.
شتا م بر
در تبیین این یاف ه شمت ان اظهار داشت که زش
سا شاندهم ،تصمیمگیری و برناشهریزی تأثیر شمگذارد (علیزاده و
اهدیپ ر ،)1030 ،باعث کاهش تکانشگری دانشزش ان با ا الل
کمت جهم بیشفعالم شمش د (کاویانپ ر و همکاران )1092 ،و شتجر به
کاهش نارسایم ت جه و بهب د حافظه ز ش دنمها شمگردد (شلکپ ر و
همکاران .)1092 ،ا طرف دیگر ،اکثر ک دکان با ا الل کمت جهم
بیشفعالم در به اطر سپردن اطالعات یا نگهداری اطالعات در حافظه
شتا م با
نیز ششکک دارند (کان و انگک .)2333 ،همچتین زش
فرایتدهای شذک ر رابطه نزدیکم دارد و به تق یت زنها کمک شمکتد؛
شتا م شتجر به بهب د حافظه
بتابراین دور ا ان ظار نیست که زش
فعال دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم ش د.
اگر شعلمان و شربیان ا سط ح شخ لف هدفهای زش شم و نقش شهم
عملیاتم کردن یادگیری با تأکید بر نیا ستجم و ششکالت اا
شتا م
دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم زگاهم یابتد ،زش
به این دانشزش ان در اول یت قرار اهد گرفت .در این ص رت فراگیران
شتا م پیشرفت شمکتتد و یادگیرنده
ش تاسب با ظرفیتهای ه
زشادگم شقابله با دالشهای ندگم رو شره د را که در ارتباط با ت جه و
حافظه است را در د احساس اهد کرد .درن یجه دور ا ان ظار نیست
که این ت انایم ،شتجر به بهب د ت جه و حافظه فعال در زنها گردد؛ بتابراین،
زگاهم دادن به والدین و شربیان در ص ا نقش و اهمیت زش
شتا م ،تأثیر بسزایم در بهب د ت جه و حافظه فعال دانشزش ان با ا الل
کمت جهم بیشفعالم اهد داشت.

ا جمله این شیدودیتهای این پژوهش شمت ان به ش ارد یر اشاره کرد:
شتا م بر ت جه و حافظه فعال دانشزش ان با ا الل
اثربخشم زش
کمت جهم بیشفعالم تتها در شیدوده کالس درس و شدت شانم ک تاه
ش ردبررسم قرار گرفت؛ فرصت انجام ز ش ن پیگیری و بررسم ن ایج
بلتدشدت حاصک ا پژوهش در شییط طبیعم فراهم نشد .ا جمله
شیدودیتهای دیگر پژوهش حاضر ،تعداد اندک ز ش دنمها ،اس فاده ا
برناشه شدا لهای اصم در دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم
و ابزار ویژهای برای ار یابم ت جه و حافظه فعال این دانشزش ان ب د؛
بتابراین شایس ه است که در تعمیمپذیری ن ایج اح یاط ش د.
پیشتهاد شمش د که پژوهشهای زتم که پژوهشهای زتم ضمن ت جه
به ا ال ت همب د دانشزش ان با ا الل کمت جهم بیشفعالم،
ویژگمهای شخصی م زنها ،سن و جتسیت با حجم نم نه بیش ری انجام
ش د تا دقیقتر ب ان به تفاوتها پم برد و ن ایج را تعمیم داد ،ا برناشههای
شدا لهای دیگری در جهت بهب د ت جه و حافظه فعال دانشزش ان با
ا الل کمت جهم بیشفعالم بهره گرف ه ش د .همچتین ،پیشتهاد شمش د
شتا م بهص رت دشات زش شم و روانشتا م
که برناشههای زش
طراحم و در شدارس بهط ر رسمم به دانشزش ان با ا الل کمت جهم
بیشفعالم ارا ه ش د تا ب ان ا بسیاری ا ششکالت ت جه و حافظه فعال
زنها در دوران تیصیک و پسا زن پیشگیری نم د.
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The Effect of Cognitive Training on the Attention Rate and Working Memory in
Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
Saiedeh Behrooz Sarcheshmeh1
Mohammad Ashori2
Mojtaba Ansari Shahidi3

Abstract
Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive training on
attention and working memory in girl students with attention deficit/hyperactivity
disorder (ADHD).Methods: The present research was a quasi-experimental study by pre-test,
post-test design with control group. 30 girls with ADHD (9-11 years) were selected by
convenient sampling method from schools of Kahrizac Province. They were divided into
experimental and control group (each consists of 15 students) randomly. Experimental
group participated in cognitive training in 10 sessions (two sessions weekly; each lasts for 40
minutes), while control group did not. Stroop color-word test and working memory test were
used for assessment of all participants. Data were analyzed by MANCOVA through
SPSS version 22. Results: Findings showed that experimental and control groups had
significant difference, at least in one of the attention and working memory variables.
The results of MANCOVA showed cognitive training had positive and significant effect on
the attention rate and working memory of students with ADHD .Conclusion: Cognitive
training program led to the improvement of attention and working memory of students
with ADHD. It is suggested that to plan and implement of such programs can promote
attention and working memory of these students. Keywords: Cognitive training, Attention,
Working memory
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