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Background and Aims Sustained attention and working memory are the intertwined executive functions 
of the brain. Studies have shown that working memory training induce no far transfer effect to execu-
tive functions. Considering the importance of sustained attention in academic and occupational perfor-
mance, this study aims to evaluate the effectiveness of computerized working memory (WM) training on 
sustained attention and WM of male students.
Methods Participants were 32 male middle-school students in the eighth grade, who were selected by 
a cluster random sampling method and assigned randomly to two groups of the training (n=16) and 
control (n=16). The computerized dual n-back task was used for WM training for 4 weeks at 12 sessions, 
each for 40 minutes. The computerized continuous performance test and the digit span test (forward 
and backward) were used for evaluating sustained attention and WM, respectively. The pre-test evalu-
ation was performed one week before and the post-test evaluation was executed one week after the 
training course. 
Results After the WM training, the sustained attention (P=0.043) and the backward digit span test score 
(P=0.033) in the training group were improved significantly compared to the control group, but no sig-
nificant change was reported in the forward digit span test score (P=0.236).
Conclusion Improved sustained attention following WM training indicates the far transfer of the training 
effect to the sustained attention, and confirms the involvement of sustained attention in the central ex-
ecutive part of WM. On the other hand, no change in short-term verbal memory after training indicates 
that the mechanism of WM training effect is through strengthening the central executive, not through 
improving the phonological loop of WM.
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S
Extended Abstract

Introduction

ustained attention is an important compo-
nent of cognitive functionining that affect 
academic and occupational performance. 
Another component of cognitive functionin-
ing is working memory (WM) which has 
been studied widely. The capacity of WM 

is positively correlated with academic performance; low 
capacity of WM can cause some learning disorders such 
as dyslexia and developmental disorders such as atten-
tion deficit/hyperactivity disorder. Studies using different 
cognitive tasks have shown that a moderate correlation 
between WM and sustained attention, and people with 
high WM have better sustained attention. Neuro-imaging 
studies have shown that some sustained attention and 
WM have common neural mechanisms. These cognitive 
functions are correlated with each other, but are still con-
sidered as separate cognitive functions. A meta-analysis 
study showed that the WM training can induce near trans-
fer, but no far transfer was reported. 

In this study, we aim to investigate the effectiveness 
of WM training on sustained attention. According to the 
studies, the core training of WM is more effective than 
the strategy training approach, especially to achieve far 
transfer; therefore, we used the core training approach in 
which a progressively difficult and extensive amount of 
repetitions in WM tasks are used. Considering the superi-
ority of dual n-back test to single n-back test, we applied 
a dual n-back task in the training program; hence, visual 
and auditory stimuli were presented simultaneously.

Materials and Methods 

Participants were 32 male middle-school students 
(eighth grade) who were selected using a cluster random 
sampling method, and randomly divided into training 
(n=16) and control (n=16) groups. Being a student in the 
eighth grade, having sufficient ability in Persian language 
to understand the instructions, and willingness to par-
ticipate in the study were the inclusion criteria. Having 
a history of psychiatric disorder or brain damage, devel-
opmental disorders (e.g., attention deficit/hyperactivity 
disorder, learning disorders) and taking psychiatric medi-
cations (According to the psychologist and the school 
consultant) were the exclusion criteria.

The computerized dual n-back task was used for WM 
training for 4 weeks at 12 sessions, each for 40 minutes. 
The computerized continuous performance test (CPT) 

was used to evaluate the sustained attention, and the 
digit span subscale of the Wechsler Intelligence Scale 
for Children was used to measure the WM. The pre-test 
evaluation was performed one week before and the post-
test evaluation was executed one week after the training 
course.

One-way analysis of covariance was used to determine 
the between-group differences of the dependent variables 
after the training course. The pre-test and post-test scores 
were considered as the covariate and dependent variables, 
respectively; the group factor was defined as the fixed 
variable in the analysis. The results of Levene’s test was 
not significant. All the analyses were conducted in SPSS 
v.25 software.

Results

Table 1 presents the mean scores of CPT, backward digit 
span (BDS) test, and forward digit span (FDS) test before 
and after intervention. ANCOVA results showed that the 
sustained attention (F=4.47, P=0.043) and BDS test score 
(F=5.01, P=0.033) of the training group improved signifi-
cantly compared to the control group after the interven-
tion, but there was no signifcant difference in FDS test 
score (F=1.64, P=0.236). 

Discussion

In this study, WM training using the dual n-back task 
improved the performance in BDS test which indicates 
the near transfer of WM training effect. The training also  
improved the sustained attention, indicating the far trans-
fer of the WM training to the sustained attention. In line 
with the previous studies, we observed that core training 
of WM can induce a far transfer on sustained attention. 
The mechanism of the effect can be explained by the fact 
that WM and sustained attention have share common 
mechanisms. In most WM models, there is a central ex-
ecutive process or attention control mechanism which is 
responsible for a controlled process in WM and attention 
allocation and sustaining it to attain a task goal. 

On the other hand, nosignifcant change in short-term 
verbal memory (FDS test) after WM training indi-
cates that the mechanism of action for WM training 
is through the enhancement of the central executive of 
WM, not through the improvement in the phonological 
loop of WM. 
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Table 1. Mean scores of CPT, BDS, and FDS tests before and after intervention

Mean±SDNGroupTestPhase

8.81±1.7216Control
FDS

Pre-test

8.75±1.1216Training

6.12±1.1416Control
BDS

5.87±1.8516Training

146.50±6.1416Control
CPT

146.06±5.9916Training

8.93±1.6116Control
FDS

Post-test

9.18±1.2716Training

6.31±1.0116Control
BDS

6.56±2.1816Training

146.45 5.3116Control
CPT

147.06 4.9116Training

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html
https://en.sbu.ac.ir/


5

فروردین و اردیبهشت 1401. دوره 11. شماره 1

مقاله پژوهشی

اثربخشی تقویت حافظه کاری با آموزش رایانه ای بر توجه مداوم دانش آموزان

مقدمه و هدف توجه مداوم و حافظه کاری جزء عملکردهای اجرایی مغز هستند و مطالعات نشان داده که این دو عملکردهای شناختی 
با یکدیگر همبستگی دارند، اما با این حال عملکردهای شناختی دور محسوب می شوند. از طرف دیگر، مطالعات نشان می دهند اثر تقویت 
حافظه کاری به عملکردهای شناختی دور انتقال نمی یابد. هدف این پژوهش با توجه به اهمیت توجه مداوم در عملکردهای زندگی روزانه 
مانند عملکرد تحصیلی و شغلی و همچنین برای پاسخگویی به تناقض موجود در پیشینه پژوهشی، بررسی اثربخشی حافظه کاری بر 

بهبود توجه مداوم بوده است.
مواد و روش ها 32 دانش آموز پسر پایه هشتم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )16 
نفر( و گروه کنترل )16 نفر( گماشته شده اند. برای تقویت و آموزش حافظه کاری، از نرم افزار رایانه ای آموزش dual n-back به مدت 12 
جلسه 40 دقیقه ای در 4 هفته استفاده شد. جهت سنجش میزان حافظه کاری از آزمون های فراخنای ارقام و همچنین برای ارزیابی توجه 
مدام از آزمون رایانه ای عملکرد مداوم استفاده  و سنجش پیش آزمون یک هفته قبل و پس آزمون یک هفته پس از دوره آموزش انجام شد. 
یافته ها نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد که پس از دوره آموزش حافظه کاری، توجه مداوم )P=0/043( و حافظه 
کاری کالمی )P=0/033(، شرکت کنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معنادار یافته اند، اما تغییری در حافظه کوتاه مدت 

کالمی )P=0/236( به وجود نیامده است. 
نتیجه گیری بهبود توجه مداوم پس از آموزش حافظه کاری نشانگر انتقال دوره اثر آموزش حافظه کاری به توجه مداوم بوده و مؤید دخیل 
بودن توجه مداوم در بخش مجری مرکزی حافظه کاری بوده است. همچنین بهبود توجه مداوم و عدم تغییر ظرفیت حافظه کوتاه مدت 
کالمی بیانگر این بوده که سازوکار اثر آموزش حافظه کاری از طریق تقویت مجری مرکزی   عمل کرده  و از طریق افزایش ظرفیت حلقه 

آوایی حافظه کاری نیست.
کلیدواژه ها آموزش، تقویت شناختی، توجه، حافظه کاری
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مقدمه

توجه یک سازوکار شناختی بنیادین برای پردازش اطالعات برای 
سطوح باالی فرایندهای شناختی است ]1[. بسیاری از مدل های 
توصیف  محدود  ظرفیت  با  نظامی  به عنوان  را  آن  توجه،  نظری 
می کنند که می توان به اجزا و شبکه های مجزا تفکیک کرد و این 

اجزا با نواحی عصب شناختی متفاوت مرتبط هستند ]3 ،2[.

جهت گیری2،  گوش به زنگی1،  شامل  توجه  اصلی  اجزای  این 
مداوم  توجه  است.  مداوم4  توجه  در نهایت،  و  انتخابی3  توجه 
فرایندی است که حفظ و نگهداری تداوم پاسخ و تالش پایدار 
اصلی  زمانی طوالنی ممکن می سازد و هسته  را در یک دوره 
انجام کارها و تکالیفی که نیازمند  کنترل توجه است ]4[. در 
توجه و تمرکز هستند، نادیده گرفتن بسیاری از محرک ها و عوامل 
مزاحم و بازداری از انتقال توجه به فعالیت های غیرمرتبط، مسئله 
مهمی است که به واسطه توجه مداوم محقق می شود. در واقع، 
توانایی تمرکز بر یک محرک خاص به منظور تکمیل یک تکلیِف 
برنامه ریزی شده، نمونه ای از پردازش شناختی پیچیده ای به نام 

توجه مداوم است ]5[.

توجه مداوم بخشی از عملکردهای اجرایی5 مغز است. منظور از 
عملکردهای اجرایی، پردازش ها و توانایی های شناختی هستند که 
عمدتًا هوشیارانه و به منظور حل یک مسئله و برای دست یابی به 
یک هدف مشخص در مغز انجام می شوند ]6[. کارکردهای اجرایی 
مفهوم گسترده ای است که شامل عملکردهایی مانند حافظه کاری6، 
مهار پاسخ، توجه مداوم، برنامه ریزی، انعطاف پذیری شناختی است 
]7[. در پیشینه پژوهش، حافظه کاری نیز همانند توجه مداوم 

بخشی از عملکردهای اجرایی در نظر گرفته می شود ]8[. 

هرچند مطالعات در خصوص ارتباط حافظه کاری با کارکردهای 
توجهی دیگر فراوان است، اما مطالعاتی که رابطه بین حافظه 
کاری و توجه مداوم را بررسی کرده باشند، بسیار محدود و کم 
هستند. برای مثال، یک مطالعه نشان داده که همبستگی متوسط 
 بین حافظه کاری و توجه مداوم وجود دارد، به طوری که افراد با 
ظرفیت حافظه کاری باالتر عملکرد بهتری در توجه مداوم نسبت 
به افراد با ظرفتی پایین تر در حافظه کاری نشان می دهند ]9[. 
مطالعات دیگر نیز با استفاده از آزمون های مختلف نتایج مشابهی 
به دست آورده اند ]11 ،10[. از طرف دیگر، مطالعات تصویربرداری 
مغزی نشان می دهند که بنیان های عصب شناختی توجه مداوم و 

حافظه کاری در مغز عمدتًا با یکدیگر مرتبط هستند ]12-14[.

1. Alerting
2. Orientation
3. Selective Attention
4. Sustained Attention
5. Executive Functions
6. Working Memory

منظور از حافظه کاری، توانایی نگهداری موقت اطالعات و 
حافظه  مفهوم  که  کرد  توجه  باید   .]15[ است  آن  دستکاری 
حافظه  درحالی که  و  است  کوتاه مدت  حافظه  از  فراتر  کاری 
منفعالنه ذخیره می شوند،  موقتی که  اطالعات  به  کوتاه مدت 
اطالق می شود؛ حافظه کاری شامل تغییرات فعاالنه آن اطالعات 
است ]16[. حافظه کاری به منظور حل مسئله، تصمیم گیری 
مسائل  یا حل  متون  خواندن  مانند  پیچیده  مفاهیم  درک  یا 
آن  روی  و  کرده  نگهداری  را  کوتاه مدت  اطالعات  ریاضی، 
اطالعات پردازش و عملیات و دخل و تصرف انجام می دهد تا به 
هدف برسد. در واقع، در تمام پردازش های شناختی که نیازمند 
حافظه  است،  فکری  تالش  و  تداوم  تمرکز،  ذهنی،  عملیات 

کاری نقش عمده ای برعهده دارد ]17[. 

حافظه  چندبخشی  مدل  پژوهش،  این  در  ما  نظری  مبنای 
کاری بدلی7 است که بر اساس آن حافظه کاری متشکل از مجری 
مرکزی8 )نظام کنترل توجه و در گیر در هماهنگی و سازمان دهی 
توجه،  جابه جایی  انتخابی،  توجه  مختلف،  تکالیف  عملکرد 
بازداری توجه و برنامه ریزی(، حلقه آوایی9 )مسئول نگهداری و 
مرور اطالعات کالمی یا اطالعات وابسته به گفتار(، پیش نویس 
دیداری فضایی10 )نگهداری و دستکاری اطالعات دیداری فضایی( 
ذخیره  جهت  محدود  ظرفیت  با  )نظامی  رویدادی11  انباری  و 
اطالعات چندوجهی و یک میانجی  بین حافظه کاری و حافظه 

بلندمدت( است ]15[. 

را  شناختی  کارکردهای  بخش  مهم ترین  کاری  حافظه 
به طور گسترده مطالعه شده است. ظرفیت  و  تشکیل می دهد 
عملکرد  مانند  مهم  عملکردهای  از  بسیاری  با  کاری  حافظه 
تحصیلی رابطه مثبت داشته ]18[ و ظرفیت پایین آن با برخی 
اختالالت یادگیری مانند خوانش پریشی و نیز با اختالل نقص 

توجه و بیش فعالی همبودی دارد ]19[.

مطالعات متعددی در مورد روش های مختلف تقویت حافظه 
کاری و تأثیرات آن ها بر عملکردهای شناختی انجام شده  و این 
حجم گسترده از مطالعات به دلیل اهمیت تأثیر حافظه کاری در 
عملکرد تحصیلی و بهره وری شغلی و یافتن راهی برای ارتقای 
آن است ]21 ، 20[. به طور کلی دو رویکرد برای تقویت حافظه 
کاری وجود دارد: رویکرد نخست بر مبنای آموزش راهبرد12 است 
و هدف آن ارتقای کاربرد راهبردهای جبرانی اختصاصی است 
که به فرد این توانایی را می دهد که انواع خاصی از اطالعات در 
حال افزایش را به یاد بیاورد ]22[. در مقابل، رویکرد دوم بر مبنای 
آموزش بنیادین13 است و در آن تکالیف پرزحمت حافظه کاری 

7. Baddeley
8. Central Executive
9. Phonological Loop
10. Visuospatial Sketchpad
11. Episodic Buffer
12. Strategy Training
13. Core Training
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که سازوکارهای عمومی حافظه کاری را هدف قرار داده اند به 
میزان زیادی تکرار می شوند ]23[.  مطالعات برای به دست آوردن 
اثرات انتقال دور14، رویکرد دوم را که مبتنی بر آموزش بنیادین 

حافظه کاری است، توصیه می کنند ]24[.  

فراتحلیلی که ساال و گوِبت انجام داده اند، نشان داد که تقویت 
حافظه کاری به انتقال نزدیک15 منجر می شود، یعنی عملکرد افراد 
در سایر تکالیف حافظه کاری که تقویت نشده اند، بهبود می یابد، 
اما انتقال دور مانند انتقال اثرات تقویت به عملکردهای شناختی 
دورتر مانند بهره هوشی یا عملکرد تحصیلی مشاهده نشد ]25[. 

البته بررسی پیشینه پژوهشی نشان می دهد که هیچ پژوهشی  
انتقال اثر تقویت حافظه کاری به شیوه اِن بک  به طور خاص 
توجه  اگرچه  نکرده  است.  بررسی  مداوم  توجه  بر  را  دوگانه16 
مداوم، عملکرد شناختی دور نسبت به حافظه کاری محسوب 
انتظار  فوق  فراتحلیل  از  ذکرشده  نتایج  به  توجه  با  می شود، 
می رود انتقال دور صورت نگیرد. اما چون توجه مداوم همانند 
حافظه کاری، بخشی از کارکردهای اجرایی است و بنیان های 
عصب شناختی مرتبطی دارند، احتمال مشاهده اثر انتقال دور 
وجود دارد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی 
به این پرسش و ابهام است که آیا تقویت حافظه کاری به شیوه 
توجه  بهبود  دور موجب  انتقال  اثر  با  دوگانه می تواند  اِن بک 
مداوم شود؟ یا اینکه همانند سایر عملکردهای شناختی دور، 

توجه مداوم نیز تأثیری از تقویت حافظه کاری نمی پذیرد؟

مواد و روش ها

در این پژوهش 32 دانش آموز پسر پایه هشتم در دو گروه 
آزمایش )16 نفر( و کنترل )16 نفر( با روش نمونه گیری تصادفی 
خوشه ای مشارکت کرده اند. نحوه نمونه گیری به این صورت بود 
که یک کالس به طور تصادفی از لیست کالس های یک مدرسه 
دولتی عادی انتخاب و پس از اعمال مالک های ورود و خروج، 
تعداد  به  گروه  دو  در  تصادفی  به طور  کالس  آن  دانش آموزان 

مساوی تقسیم شدند. 

این پژوهش از نوع پژوهش آزمایشی تصادفی با پیش آزمون و 
پس آزمون و گروه کنترل بوده است. آموزش ِان بک متداول ترین 
 .]26[ است  تحقیقات  در  کاری  حافظه  بنیادین  آموزش  نوع 
در این روش، زنجیره ای از اعداد، شکل ها یا حروف به صورت 
اصوات  یا  ناکلمه ها  واج ها،  کلمات،  حروف،  اعداد،  یا  دیداری 
به صورت شنیداری ارائه می شوند و فرد باید پاسخ دهد که آیا 
محرک ارائه شده  با محرک قبلی یا چند محرک قبلی یکسان 
بوده یا نه؟ محرک های دیداری و شنیداری را می توان هم زمان 

نیز ارائه کرد ]27[. 

14. Far Transfer
15. Near Transfer
16. Dual n-back

مطالعات موفق و با طرح های پژوهش استاندارد و معتبر نشان 
داده اند که تقویت و آموزش هم زمان شنیداری و دیداری حافظه 
کاری که با عنوان اِن بک دوگانه شناخته می شود، تأثیرات بهتری 
نسبت به اِن بک دوگانه ایجاد می کند ]27[. همچنین مطالعات 
استاندارد دیگر نشان داده اند که اثرات موفق انتقال آموزش حافظه 
کاری پس از 3 هفته یا 8 هشت ساعت آموزش پدیدار می  شود 

 .]25، 27، 28[

برای  استاندارد  مطالعات  این  با  هم راستا  پژوهش،  این  در 
تقویت حافظه کاری از برنامه نرم افزاری رایانه ای تقویت و آموزش 
ِان بک دوگانه به مدت 12 جلسه آموزش 40 دقیقه ای استفاده 
آزمون های  از  کاری  حافظه  میزان  سنجش  برای  شده است. 
فراخنای ارقام و برای ارزیابی توجه مدام از آزمون های عملکرد 
مداوم استفاده شد. تمام سنجش ها و آموزش ها با یک لپ تاپ 
با صفحه نمایش 15/6 اینچ انجام گرفت. سنجش پیش آزمون 
یک  پس آزمون  و  آموزشی  جلسات  شروع  از  قبل  هفته  یک 

هفته پس از پایان جلسات انجام شده  است. 

آزمون فراخنای ارقام: در این پژوهش خرده مقیاس فراخنای 
ارقام17 ویرایش سوم مقیاس هوش بهر کودکان وکسلر18 جهت 
ارزیابی حافظه کوتاه مدت کالمی و حافظه کاری کالمی استفاده 
معکوس20 ،  و  مستقیم19  اعداد  فراخنای  آزمون های  شده است. 
ازجمله آزمون هایی است که از دیرباز و به صورت گسترده برای 

سنجش حافظه کاری استفاده می شده است ]30 ،29[. 

در خرده مقیاس اعداد مستقیم، آزمونگر اعداد تک رقمی را با 
فاصله یک ثانیه و با ریتم خنثی برای شرکت کننده می خواند 
و بعد از تمام شدن، بالفاصله شرکت کننده اعداد خوانده شده را 
تکرار می کند. شرکت کننده در خرده مقیاس اعداد معکوس باید 
اعداد خوانده شده  را به صورت معکوس بازگویی کند. زیرمقیاس 
فراخنای اعداد مستقیم عمدتًا بخش حلقه  آوایی حافظه  کاری 
را به کار می گیرد و پژوهش های شناختی برای سنجش ظرفیت 
حلقه  آوایی و حافظه کوتاه مدت عمدتًا از این زیرمقیاس استفاده 
می کنند ]31[، درحالی که زیرمقیاس فراخنای معکوس عمدتًا به 

عملکرد مجری مرکزی حافظه  کاری وابسته است ]32[. 

اعداد  فراخنای  مقیاس های  برای  بازآزمون  و  آزمون  پایایی 
مستقیم و معکوس به ترتیب 0/81 و 0/62 گزارش شد ]33[.  
تا  بین 0/65  آلفای کرونباخ  با روش  آزمون  این  ایرانی  پایایی 
0/95، با روش بازآزمایی 0/71 و با روش تنصیف بین 0/76 تا 
0/91 گزارش شد ]34[. روایی ایرانی آن نیز با روش همبستگی 
روایی مالکی با آزمون حافظه کاری جمع اعداد متوالی دیداری21 

بین 0/27 تا 0/40 بود ]35[.

17. Digit Span
18. Wechsler Intelligence Scale for Children
19. Forward
20. Backward
21. PVSAT
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آزمون رایانه ای عملکرد مداوم: در این پژوهش برای ارزیابی 
استفاده  مداوم22  عملکرد  آزمون  نرم افزار  از  مدام  توجه  میزان 
شده است. در این آزمون یک عدد تک رقمی در مرکز صفحه نمایش 
رایانه به رنگ زرد به مدت 200 هزارم ثانیه نشان داده می شد و 
بین اعداد نمایش داده شده 1 ثانیه وجود داشت. شرکت کنندگان 
به محض مشاهده عدد 4 در صفحه نمایش باید کلید فاصله را در 
صفحه کلید فشار می دادند. تعداد 11 کوشش23 به عنوان تمرین 
و یادگیری ارائه و 150 کوشش به عنوان بخش اصلی آزمون ارائه 
شد که 30 کوشش از میان آن ها به طور تصادفی حاوی محرک 

هدف )عدد 4( بودند. 

نمره نهایی فرد برابر با تفریق تعداد محرک های ازدست رفته24 
و پاسخ های اشتباه25 از کل پاسخ های داده شده بود. این آزمون 
برای سنجش توجه مداوم دارای روایی معتبر است ]36[. روایی 
ایرانی این آزمون به شیوه روایی مالکی نشان داد که می توان بین 
نوجوانان عادی و مبتال به اختالل نقص توجه و بیش فعالی افتراق 
و  آزمون  با روش  نیز  آزمون  این  پایایی   .)P=0/001( قائل شد

باز آزمون ضرایبی بین 0/59 تا 0/93 بود ]37[.

آموزش رایانه ای اِن بک دوگانه

 در این پژوهش برای آموزش حافظه کاری از نرم افزار رایانه ای 
کارگاه مغز )برین ورکشاپ( استفاده شد. آموزش شامل تکالیف 
اِن بک-شنیداری و دیداری به طور هم زمان بود. به صورتی که یک 
حرف انگلیسی به طور تصادفی از میان حروف انگلیسی به وسیله 
محل   8 از  یکی  در  آبی  مربع  یک  هم زمان  و  پخش  هدفون 
به مدت  رایانه  ظاهر می شد. محرک ها  مشخص شده  در صفحه 

500 هزارم ثانیه و با فاصله 2500 هزارم ثانیه ارائه می شدند. 

 Ctrl اگر حرف خوانده شده  درست بود، شرکت کننده باید کلید
سمت چپ و اگر مربع مشاهده شده  درست می بود، باید کلید 
Enter قسمت ماشین حساب را در صفحه کلید فشار می داد. 
همه جلسات آموزشی از مرحله back-1 شروع و با پاسخ دهی 
موفقیت آمیز 80 درصد به مرحله back-2 و پس از آن به مرحله 
به 80  back-3 منتقل می شدند و در صورتی که نمی توانستند 
درصد پاسخ دهی موفقیت آمیز برسند، آموزش با مرحله فعلی تا 
پایان جلسه ادامه می یافت. هرجلسه آموزشی شامل 8 مرحله 5 

دقیقه ای بوده است.

مالک های ورود و خروج

پایه هشتم، درک  در  تحصیل  پژوهش،  در  ورود  مالک های 
رضایت خود  دستورالعمل ها،  فهم  فارسی جهت  زبان  از  کافی 
پژوهش  در  مشارکت  از  وی  والدین  از  یکی  و  شرکت کننده 

22. Continuous Performance Task
23. Trial
24. Ommision
25. Commision

بوده است. مالک های خروج، نداشتن اختالل روانی فعلی یا سابقه 
اختالل روانی یا ضربه مغزی، نداشتن اختالل رشدی روانی )مانند 
مصرف  نداشتن  و  یادگیری(  اختالالت  و  توجه  نقص  اختالل 
فعلی یا سابقه مصرف داروهای روان پزشکی بود که با مصاحبه 
روان شناس بالینی، مستندات و سوابق مشاور مدرسه احراز شد 
و بر همین اساس، 3 نفر از دانش آموزان در مرحله نمونه گیری از 
پژوهش کنار گذاشته شدند. یکی از والدیِن تمام دانش آموزانی 
که وارد پژوهش شدند، فرم رضایت نامه را طبق آیین نامه اخالقی 

دانشگاه شهید بهشتی تکمیل کردند.

به  توجه  با  آن ها  تجزیه و تحلیل  برای  داده ها  گردآوری  از  پس 
اینکه مقیاس های اندازه گیری از نوع فاصله ای بوده و نمونه گیری 
نیز به شیوه تصادفی انجام شده است. برای بررسی و مقایسه عملکرد 
گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون، با در نظر گرفتن عملکرد آن ها 
در پیش آزمون، روش تحلیل آماری تحلیل کوواریانس یک راهه و 
آزمون لوین با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده و سطح 

معناداری آماری α=0/05 در  نظر گرفته شده است.

یافته ها

آماره های مرکزی میانگین و انحراف معیار و همچنین نمرات 
کمینه و بیشینه پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل 
در متغیرهای فراخنای ارقام مستقیم، فراخنای ارقام معکوس و 

آزمون عملکرد مداوم در جدول شماره 1 ذکر شده است. 

جهت بررسی اثربخشی تقویت حافظه کاری بر توجه مداوم 
از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد. آزمون لوین به عنوان 
پیش فرض آزمون تحلیل کوواریانس بررسی شد و نتایج آن حاکی 
از آن بود که همگنی خطای واریانس نمرات پیش آزمون برای 
توجه مداوم برقرار بوده است )F=1/787 ،P=0/191(. در تحلیل 
به عنوان  مداوم  عملکرد  آزمون  پیش آزمون،  نمره  کوواریانس، 
متغیر همبسته، نمره آزمون عملکرد مداوم در پس آزمون به عنوان 
متغیر وابسته و گروه بندی شرکت کنندگان به عنوان متغیر مستقل 
در نظر گرفته شد که نتایج نهایی آن در جدول شماره 2 ذکر شد 
و نشان می دهد نمرات آزمون عملکرد مداوم در پس آزمون گروه 
آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل تغییر کرده و با 
در نظر گرفتن میانگین های جدول شماره 1، می توان گفت توجه 
مداوم در پس آزمون گروه آزمایش افزایش معناداری نسبت به 

گروه کنترل داشته است. 

به منظور تعیین اثربخشی تقویت حافظه کاری بر فراخنای ارقام 
معکوس از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده و آزمون لوین به عنوان 
پیش فرض آزمون تحلیل کوواریانس بررسی شد و نتایج نشان داد 
که همگنی خطای واریانس نمرات پیش آزمون برای فراخنای ارقام 
معکوس برقرار است )F=0/026 ،P=0/87(. در تحلیل کوواریانس، 
به عنوان متغیر  ارقام معکوس  فراخنای  آزمون  نمره پیش آزمون، 
ارقام معکوس به عنوان  همبسته، نمره پس آزمون ماهه فراخنای 
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متغیر وابسته و گروه بندی شرکت کنندگان به عنوان متغیر مستقل 
وارد که نتایج نهایی آن در جدول شماره 3 ذکر شده ، نشان می دهد 
نمرات فراخنای ارقام معکوس در پس آزمون گروه آزمایش به طور 
با در نظر گرفتن  معناداری  نسبت به گروه کنترل تغییر کرده  و 
میانگین های جدول شماره 1، می توان گفت فراخنای ارقام معکوس 
در پس آزمون گروه آزمایش افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل 

داشته است. 

کاری  حافظه  تقویت  اثربخشی  ضمنی،  یافته  یک  به عنوان 
بر فراخنای ارقام مستقیم نیز با استفاده از تحلیل کوواریانس 
یک راهه برآورد شده است. آزمون لوین به عنوان پیش فرض آزمون 
خطای  همگنی  آن  نتایج  طبق  و  بررسی  کوواریانس  تحلیل 
واریانس نمرات پیش آزمون برای فراخنای ارقام مستقیم برقرار 
نمره  کوواریانس،  تحلیل  در   .)F=0/546 ،P=0/466( بوده است 
همبسته،  متغیر  به عنوان  مستقیم  ارقام  فراخنای  پیش آزمون 
نمره پس آزمون فراخنای ارقام مستقیم به عنوان متغیر وابسته و 
گروه بندی شرکت کنندگان به عنوان متغیر مستقل وارد شد که 
نتایج نهایی آن در جدول شماره 4 ذکرشده و نشان می دهد که 
نمرات فراخنای ارقام مستقیم در پس آزمون گروه آزمایش نسبت 

به گروه کنترل تغییری نکرده است. 

بحث

به طور خالصه، اثر انتقال دور آموزش حافظه کاری به توجه 
مداوم و اثر انتقال نزدیک به حافظه کاری با استفاده از برنامه 
رایانه ای آموزش حافظه کاری با روش اِن بک دوگانه در پژوهش 
حاضر تأیید شد. نتایج این پژوهش نشان داد که به دنبال تقویت 
و آموزش حافظه کاری، توجه مداوم و حافظه کاری بهبود یافتند. 
این در حالی بود که اثر انتقال نزدیک آموزش حافظه کاری به 
حافظه کوتاه مدت کالمی تأیید نشد، زیرا پس از دوره آموزش 
حافظه کاری در حافظه کوتاه مدت کالمی تغییری مشاهده نشد.

یافته های پژوهش نشان داد که آموزش حافظه کاری موجب 
بهبود توجه مداوم شده است. با اینکه توجه مداوم، یک عملکرد 
شناختی دور نسبت به حافظه کاری محسوب می شود و مطالعات 
قبلی نشان می دهند که اثر آموزش حافظه کاری به بسیاری از 
عملکردهای شناختی دوره انتقال نمی یابد ]25[، ولی ما شاهد 
این  در  مداوم  توجه  بر  کاری  حافظه  آموزش  اثر  دوره  انتقال 
پژوهش بوده ایم که نه تنها همسو با مطالعاتی است که همبستگی 
حافظه کاری و توجه مداوم را نشان داده اند ]9[، بلکه تأییدکننده 
مطالعاتی است که معتقد هستند آموزش بنیادین حافظه کاری 

جدول 1. آماره های مرکزی

بیشینهکمینهمیانگین± انحراف معیارتعدادگروه هاآزمون هامراحل سنجش

پیش آزمون

فراخنای ارقام مستقیم
1/72612  ± 168/81گروه کنترل

1/12711  ± 168/75گروه آزمایش

فراخنای ارقام معکوس
1/1448  ± 166/12گروه کنترل

1/8539  ± 165/87گروه آزمایش

آزمون عملکرد مداوم
125150 6/14  ± 16146/50گروه کنترل

5/99127150  ±  16146/06گروه آزمایش

پس آزمون

فراخنای ارقام مستقیم
1/61612  ± 168/93گروه کنترل

1/27811  ± 169/18گروه آزمایش

فراخنای ارقام معکوس
1/0158  ± 166/31گروه کنترل

2/18310  ± 166/56گروه آزمایش

آزمون عملکرد مداوم
5/31128150  ± 16146/45گروه کنترل

4/91130150 ±  16147/06گروه آزمایش

فرزین حق نظری و همکاران. اثربخشی تقویت حافظه کاری بر توجه مداوم

جدول 2. آزمون اثرات بین آزمودنی ها برای متغیر عملکرد مداوم

مجذور ایتای نسبیمعناداریFمجذور میانگیندرجه آزادیمنبع

15/914/470/0430/13گروه بندی
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که بر تمرین پرزحمت مبتنی بر سازوکارهای عمومی حافظه 
کاری متمرکز است، می تواند انتقال اثر دور ایجاد کند ] 23[. 

حافظه  مرکزی  مجری  طریق  از  انتقال  این  می رسد  به نظر 
کاری صورت گرفته، زیرا مهم ترین اشتراک میان حافظه کاری 
و توجه مداوم مربوط به عملکرد مجری مرکزی است. در بیشتر 
مدل های حافظه کاری، مجری مرکزی یا سازوکار کنترل توجهی 
مشترکی وجود دارد که مسئول پردازش کنترل شده  در حافظه 
کاری است و موجب جهت دادن به توجه و حفظ آن به منظور 
نیل به هدف تکلیف است ]38[ و فرایند حفظ و تمرکز توجه با 
سازوکار توجه مداوم حاصل می شود ]5[. البته باید در نظر داشت 
که عملکرد مجری مرکزی فراتر از کنترل توجه بوده و نقش عمده 
آن دستکاری و پردازش اطالعات است. در واقع، مجری مرکزی 

به واسطه توجه، کنترل شناختی را انجام می دهد ]39[. 

از طرف دیگر، توجه مداوم، وظیفه نگهداری اطالعاتی را دارد که 
قرار است سایر اجزای حافظه کاری روی آن پردازش شناختی 
اطالعات انجام دهند ]16[. با توجه به اینکه آموزش ان بک دوگانه 
عمدتًا بر تقویت بخش مجری مرکزی حافظه کاری متمرکز است 
]40[؛ بنابراین با تقویت آن، توجه مداوم نیز به عنوان بخشی از 

عملکرد مجری مرکزی ]38[ بهبود می یابد.

پژوهش،  پیشینه  با  و هم راستا  داشتیم  انتظار  همان گونه که 
آموزش تقویت حافظه کاری در تکلیف اِن بک دوگانه موجب بهبود 
عملکرد در تکلیف حافظه کاری فراخنای ارقام معکوس و حاکی از 
انتقال اثر نزدیک بود و تأییدکننده پژوهش های قبلی است ]25[ 
که نشان داده اند تقویت حافظه کاری با اِن بک دوگانه موجب بهبود 
عملکرد در تکالیف دیگر حافظه کاری می شود که با روشی متفاوت 

از روش اِن بک دوگانه حافظه کاری را می سنجند ]41[. 

مطابق با پیشینه پژوهشی، آموزش اِن بک دوگانه عمدتًا مجری 
مرکزی را تقویت ]40[ و آزمون فراخنای ارقام معکوس نیز دقیقًا 
عملکرد مجری مرکزی حافظه کاری را ارزیابی می کند ]32[؛ 
بنابراین می توانیم یافته فعلی را تأیید کننده سازوکار اثر آموزش 
اِن بک دوگانه از طریق تقویت مجری مرکزی ]40[ در نظر بگیریم. 
باید در نظر داشت که اثر مشاهده، اثر تمرین همان تکلیف نیست، 
تکلیف  با  اِن بک دوگانه  تکالیف  زیرا آموزش صورت گرفته در 

فراخنای ارقام معکوس تفاوت دارد، اما چون فرایند، پردازش و 
سازه شناختی یکسانی )مجری مرکزی( در هر دو تکلیف درگیر 

است، آن را نه اثر تمرین، بلکه انتقال اثر نزدیک می شماریم.

هرچند که بررسی حافظه کوتاه مدت جزء اهداف این پژوهش 
نبود، اما به عنوان یک یافته جانبی مشاهده کردیم که تقویت و 
آموزش حافظه کاری بر فراخنای ارقام مستقیم تأثیری نداشت. 
حافظه  آوایی  حلقه  ظرفیت  نشانگر  مستقیم  ارقام  فراخنای 
و در حقیقت، حافظه کوتاه مدت محسوب می شود  است  کاری 
کاری  حافظه  آموزش  برنامه  اصلی  تمرکز  در صورتی که   ،]31[
مورد استفاده در این پژوهش بر جزء مجری مرکزی حافظه کاری 
بوده است و بر حلقه آوایی تأکید نمی کند. تقویت عملکرد مجری 
مرکزی می تواند ظرفیت پردازش حافظه کاری را افزایش داده 
]40[، اما نمی تواند انباره ذخیره حلقه آوایی را گسترش دهد، 
زیرا فرایندهای حاکم بر انباره حقله آوایی متفاوت از فرایندهای 
مجری مرکزی است. فرایندهای حلقه آوایی مربوط به حفظ موقت 
اطالعات شنیداری و کالمی است؛ بنابراین نوعی حافظه است، 
در حالی که فرایندهای مجری مرکزی انجام عملیات شناختی و 
تغییر در محتوای اطالعاتی است که از حافظه کوتاه مدت دریافت 
کارکرد  یک  کالمی  کوتاه مدت  حافظه  اینکه  با   .]15[ می کند 
شناختی نزدیک به حافظه کاری محسوب می شود، اما اثر تقویت 
حافظه کاری با استفاده از روش اِن بک دوگانه که متمرکز بر 
مجری مرکزی است به حافظه کوتاه مدت کالمی انتقال نمی یابد.

به عنوان پیشنهاد برای مطالعات آینده، بررسی تأثیر تقویت 
توجه مداوم بر اجزای مختلف حافظه کاری توصیه می شود، زیرا 
در این پژوهش دیدیم که انتقال اثر دور از تقویت حافظه کاری به 
توجه مداوم امکان پذیر بوده که مبنای آن مجری مرکزی حافظه 
کاری است و چون توجه مداوم بخشی از عملکردهای مجری 
مرکزی محسوب می شود، پس تقویت آن نیز باید پردازش های 

مجری مرکزی را بهبود ببخشد. 

همچنین مقایسه تفکیکی بهبود در زمان های واکنش و نیز 
دقت پاسخ ها نیاز به پژوهش های بیشتری دارد، زیرا ما در این 
کردیم  بررسی  را  شرکت کنندگان  درست  پاسخ های  پژوهش 
و زمان واکنش و سیر تغییرات آن هنگام تکلیف بررسی نشد؛ 

جدول 3. آزمون اثرات بین آزمودنی ها برای متغیر فراخنای ارقام معکوس

مجذور ایتای نسبیمعناداریFمجذور میانگیندرجه آزادیمنبع

12/045/010/0330/15گروه بندی

جدول 4. آزمون اثرات بین آزمودنی ها برای متغیر فراخنای ارقام مستقیم

مجذور ایتای نسبیمعناداریFمجذور میانگیندرجه آزادیمنبع

10/741/640/2360/04گروه بندی
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آیا تقویت مجری مرکزی حافظه  بنابراین مشخص نیست که 
کاری موجب بهبود زمان واکنش در توجه مداوم نیز شده است؟

نتیجه گیری

تقویت حافظه کاری مبتنی بر آموزش رایانه ای با استفاده از 
روش اِن بک دوگانه برای تقویت بخش مجری مرکزی حافظه 
کاری شیوه  مناسبی است و اثر آن منحصر به خود انتقال نزدیک 
در حافظه کاری محصور نمانده و به عملکردهای شناختی مرتبط 
با آن مانند توجه مداوم نیز با وجود آنکه کارکرد شناختی دوری 
نسبت به حافظه کاری محسوب می شود، انتقال می یابد. با توجه به 
اهمیت نقش حافظه کاری و توجه مداوم در محیط های آموزشی 
و فرایند یادگیری، نتایج این پژوهش برای تقویت حافظه کاری 
و توجه مداوم، به ویژه در محیط های آموزشی قابل استفاده است.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل کمیته اخالق دانشگاه 
IR.SBU. شهید بهشتی در نظر گرفته شد و کد اخالق به شماره

REC.1399.057 دریافت شده است.

حامی مالی

این مقاله هیچ گونه کمک مالی از سازمان تأمین کننده مالی در 
بخش های عمومی و دولتی، تجاری، غیرانتفاعی دانشگاه یا مرکز 

تحقیقات دریافت نکرده است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 
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