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چکیده

The aim of the present study was to investigate
the effectiveness of cognitive training on the
executive function and divided attention of anxious
children. The present study was designed as a semiexperimental research design, using the purposeful
randomized sampling method. According to the
research criteria, 38 anxious children whose age was
from 8 to 9 years old, were selected and randomly
divided into two experimental and control groups.
The research instruments included Clinical
Interviewing, Raven's Intelligence Test, to match the
participants, Apparent Anxiety of the Children,
London Tower Executive Function Test and Selective
and Divided Attention. At the beginning, the
Executive Function, Focused and Divided Attention
Test, were administered to all the participants. The
experimental group received training in 10 sessions of
45 minutes in 5 weeks. At the post-test the
instruments were administered to both groups. The
results of the study showed a significant effect of
cognitive training on the total time, planning time,
and experimental time. Total results also showed that
there was a significant impact on commission,
omission, correct response, and response time of
attention. According to the results, cognitive training
had a significant effect on the improvement of the
executive function and divided attention of anxious
children. The results also clarified the role of
intervention-based games in cognitive processes.

 تعيين تأثير آموزش شناختی بر عملکرد،هدف از پژوهش حاضر
 پژوهش حاضر از.اجرايی و توجه تقسيمشدهی کودکان مضطرب است
نوع نيمهآزمايشی است که با استفاده از نمونهگيری تصادفی هدفمند و با
 کودک پسر هشت تا نه ساله دارای33 ،توجه به معيارهای پژوهش
اضطراب انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمايشی و گروه
 آزمون هوش، ابزارهای پژوهش شامل مصاحبه بالينی.کنترل قرار گرفتند
 آزمون، اضطراب آشکار کودکان،ريون برای همسانسازی آزمودنیها
 در. آزمون دقت متمرکز و تقسيم شده بود،عملکرد اجرايی برج لندن
شروع برای همهی آزمودنیها پيشآزمون عملکرد اجرايی و دقت متمرکز
 سپس آزمودنیهای گروه آزمايشی به مدت پنج.و تقسيم شده اجرا شد
 دقيقهای آموزش دريافت کردند و در44 هفته و در قالب ده جلسهی
 تحليل نتايج.پايان برای آزمودنیهای هر دو گروه پسآزمون اجرا گرديد
، زمان برنامهريزی،حاکی از تأثير معنی دار آموزش شناختی بر زمان کل
 همچنين نتايج،زمان آزمايش و خطای ارائه پاسخ در عملکرد اجرايی بود
 پاسخ درست و زمان، پاسخ حذف،تأثير معناداری را بر خطای ارائه پاسخ
 روش، با توجه به نتايج به دست آمده.پاسخدهی توجه تقسيم شده بود
آموزش شناختی تأثير معناداری بر بهبود عملکرد اجرايی و توجه
تقسيمشدهی دانشآموزان مضطرب داشته است و نقش مداخالت مبتنی
.بر بازیهای توجهی بر فرايندهای شناختی بيش از پيش روشن میشود

Keywords: cognitive training, executive
function, divided attention
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مقدمه
يکی از گستردهترين قلمروهای پژوهش در چند دهه اخير ،اضطراب و عوامل مرتبط با آن
بوده است .اضطراب حالتی است که تقريباً در همهی انسانها در طول زندگی به درجات مختلف
بروز میکند ،به طوری که هر کس حداقل يک بار اين احساس را تجربه کرده است .وجود اندکی
اضطراب در انسان هم طبيعی و هم الزم است ،ولی اگر از حد بگذرد برای او مشکلساز خواهد
شد ،به طوری که با داشتن اطالعات و مهارتهای بسيار ،قادر نخواهد بود امتياز الزم را کسب
کند .مشکالت مربوط به اضطراب ،شايعترين شکل مشکالت روانشناختی در کودکان و
نوجوانان هستند (گينزبرگ ،بکر ،درازدوسکی و تين7017 ،1؛ شوارتز و وادل.)7017 ،7
مطالعات انجام شده در مورد شيوعشناسی اين اختالل نشان داده که در حدود هشت تا دوازده
درصد کودکان و پنج تا ده درصد نوجوانان با يکی از معيارهای تشخيصی اختالل اضطرابی ،در
حدی که روند زندگی عادی و عملکرد روزانهی آنها را مختل نمايد ،مواجه هستند (موسوی،
موسوی ،محمودی قرايی و اکبری زردخانه ،به نقل از روحی .)1393 ،شيوع باالی اختالالت
اضطرابی در دوران کودکی و هزينههای اجتماعی باالی آن زيربنای نياز به مطالعهی علل
اختالالت اضطرابی است (پريرا ،بروس و مندونچاف.)7017 ،3
بسياری از محققان مؤلفه نگرانی را به عنوان جنبههای شناختی اضطراب که ريشه در ترس از
شکست ،مقايسههای منفی خود با ديگران و شک در مورد توانايیهای شخصی دارد ،تعريف
میکنند و معتقدند مؤلفههای نگرانی شامل احساس ناکارآمدی ،دلواپسی شناختی زيادی درباره
عملکرد ،افکار مربوط به تحقير خود ،درماندگی ،ارزيابی توانايی خود در مقايسه با ديگران،
انتظارات منفی از عملکرد و خود گفتگويی به گونه منفی میشود و مؤلفه هيجان پذيری ،به اختالل
فيزيولوژيکی شامل :برانگيختگی هيجانی خود ادراک شده ،واکنشهای عصبی خود مختار و
واکنشهای جسمانی مانند افزايش تنش عضالنی ،تپش قلب ،آشفتگی معده ،دستان سرد ،گريه،
سردرد ،لرزش و عصبانيت اشاره میکند (زيدنر و متيوز ،7004 ،4لينچن ،7002 ،4شين وانگ،6
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 ،7003ابوالقاسمی ،1337 ،بيرامی و عبدی ،1333 ،به نقل از حسن پور ،ميکائيلی منيع ،عيسی
زادگان ،آدينهوند و سعادتمند .)1393 ،توجه به عنوان اولين مؤلفه شناخت ،وسيلهای است که ميزان
محدودی از اطالعات به وسيلهی آن به صورت فعال پردازش میشود .اين اطالعات محدود از
حجم عظيم اطالعاتی گرفته شده است که در اختيار حواس ،حافظه ذخيره شده و ساير فرآيندهای
شناختی قرار دارد (استرنبرگ ،7006 ،1ترجمه خرازی و حجازی.)1332 ،
سولبرگ و ماتير )1932( 7مطرح کردند که ظرفيت توجه به صورت سلسلهمراتبی است ،به
نحوی که برای موفق شدن در تکاليفی که نيازمند سطوح باالتر توجه مثل جايگزينی است ،به
تقسيم سطوح پايينتر توجه ،مانند تمرکز و توجه پايدار نياز است .احساس میشود که
جنبههای سطح باالتر توجه نه تنها به اين مهارتهای زمينهساز وابسته است ،بلکه بايد توانايی
اجرايیتر مانند رهاسازی توجه و بازداری را نيز شامل شود .اين جنبههای توجه به نواحی
پيشانی مغز وابسته هستند و با برخی از آنچه که «کنشهای اجرايی» ناميده است ،همپوشی
دارند .نظريۀ «مهار توجه» بيان میکند که اضطراب در مهار توجه مختل شده ،نمود میيابد و به
نارسايی عملکردی در تکاليف منجر میشود که مستلزم درگيرکردن هماهنگسازِ مرکزی ،از
نظام حافظهی کاری است (آيزنک ،درخشانی ،سانتوز و کالو .)7002 ،3همچنين فرآيند يادگيری
بدون تمرکز حواس و توجه الزم نمیتواند انجام پذيرد .بنابراين ،تشخيص به موقع اين مشکل
و استفاده از روش درمانی برای مقابله با آن از اهميت خاصی برخوردار است (لرنر.)1992 ،4
در طول دههی اخير به حوزهی عملکرد اجرايی در کودکان توجه فزآيندهای شده است
(زاالزو ،مولر ،مارکويچ ،آرگيتيس و سالترلند .)7007 ،4عملکردهای اجرايی ،مجموعهای از
فرآيندهای شناختی هستند – کنترل توجه ،کنترل بازداری ،حافظهی کاری و انعطافپذيری
شناختی ،استدالل ،حل مسئله و برنامهريزی -که برای کنترل شناختی رفتار ،مانند انتخاب و
نظارت موفق رفتارهايی که دستيابی به اهداف انتخاب شده را تسهيل میکنند ،ضروری هستند
(دياموند .)7013 ،6مهمترين اين کارکردها به شکل برنامهريزی ،سازماندهی ،حافظهی فعال،
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بازداری پاسخ ،مديريت زمان ،آغازگری تکليف و مقاومت مبتنی بر هدف معرفی شدهاند
(داوسون و گواير .)7004 ،1شواهد قانع کنندهای نشان داده است عملکردهای اجرايی نقش
مهمی در عملکرد تحصيلی دانشآموزان بازی میکند .در واقع موفقيت تحصيلی دانشآموز تا
حد زيادی به توانايی او در برنامهريزی ،سازماندهی و اولويتبندی اطالعات ،تنظيم توجه
خود ،دستکاری اطالعات در حافظهی کاری و نظارت بر پيشرفت خود وابسته است (واتسون،
گابل و مورين .)7016 ،7عملکرد اجرايی مهارتهای شناختی درگير در سازماندهی اطالعات و
برنامهريزی معطوف به هدف است که در بسياری از مطالعات يک همبستگی اساسی ميان
عملکرد تحصيلی کودکان در سواد و رياضی ،همچنين شايستگی تحصيلی نشان داده شده
است (بالير 3و دياموند .)7003 ،يکی از مهمترين کارکردهای عملکرد اجرايی حافظه فعال
است .ميزان اطالعاتی را که میتوانيم همزمان با انجام يک تکليف در حافظهی خود نگهداريم،
بسيار محدود است (کوان .)7010 ،4اين محدوديت شناختی به ظرفيت حافظۀ فعال نسبت داده
شده که برای انجام بسياری از تکاليف ذهنی مانند :درک زبان ،حل مسئله و برنامهريزی
ضروری است (کوان .)7004 ،اين قابليتها ،با توانايیهای عملی رفتاری و توجه رابطهی قوی
دارند (کستالنوس و تانوک ،7007 ،4مزاکاپا و باکنر ،7010 ،6به نقل از ولی نژادقناتی ،بيرامی،
فتحیآذر ،واحدی و ميرنسب.)1394 ،
عملکرد اجرايی شامل فرآيندهای حافظهی کاری ،توانايی دستکاری اطالعات و نگهداری
در ذهن ،کنترل بازداری ،توانايی توقف پاسخ ،به نفع پاسخ بازتابی ديگر و تغيير توجه و
توانايی تغيير بين چارچوبهای مورد ترجيح است .با اين حال ،عملکرد اجرايی نه تنها جنبهی
از خودتنظيمی است ،بلکه رشد عملکرد اجرايی ممکن است در زمينهی ديگر فرآيندهای خود
تنظيم خودکار درک شود .در سطح زيست عصبی ،ترس عاطفی مانند اضطراب اجازهی تشخيص و
پاسخ سريع به تهديد را میدهد و به عنوان نمونه ،جنبهی تکاملی مهم از فرآيند خودتنظيم
خودکار است .هيجانهای ترسناک مراکز ليمبيک ،به نوبهی خود ،وابسته به مرکز پيش
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پيشانی عملکرد اجرايی است که اجازهی ارزيابی انعکاسی از محرکهای بالقوهی تهديدکننده و
کنترل اِرادی پاسخهای خودکار را میدهد (لو ،تاکر و دريبری ،1993 ،1به نقل از اورساچا و
ريور .)7014 ،7نظريهی کنترل توجه (آيزنگ ،درخشانی و کالو7002 ،؛ آيزنک و درخشانی،
 )7011به عنوان مثال فرض میکند که اضطراب بر فرآيندهای شناختی اساسی مرتبط با کنترل
بازداری (مقاومت در برابر تداخل اطالعات نامرتبط) ،مجموعهی تغيير (تغيير توجه ميان
اطالعات مرتبط يا مکان خاص) و بهروزرسانی اطالعات در حافظهی کاری (به يادآوری و
بازنگری مواد برای پردازش بعدی) تأثير دارد .تغيير سوگيری توجه روشی است که برای
کاهش سوگيری توجه نسبت به تهديد در اضطراب که از طريق بهکارگيری الگوهای تجربی که
محور توجه را از محرک تهديدزا به محرک مثبت تغيير میدهد ،توسعه يافته است و هدف
کلی آن کاهش عالئم اضطراب میباشد (رزنمن ،ويرسينگ و امير7011 ،3؛ الدر ، 4آپتر ،لوتان،
ادگار و نيم .)7017 ،نظريهی کنترل توجه پيشنهاد میکند که ارتباط منفی بين اضطراب و
شناخت زمانی که منابع توجه به سمت تهديد داخلی يا خارجی هدايت میشوند بيشتر ديده
میشود .نظريههای مرتبط به طور مشابهی فرض میکنند که اضطراب باال با افزايش توجه
نسبت به محرک تهديدزا ارتباط دارد (بر-هايم ،المی ،پرگامين ،باکرمانس-کراننبرگ ،وانيجزن
دورن .)7002 ،پژوهشگران استدالل کردهاند که تخصيص توجه به تهديد در اضطراب ،منجر به
اجتناب پيرو آن میشود که کمک به تنظيم احساسات منفی میکند که در کوتاهمدت تأثير منفی
دارد (ماگ و بردلی.)7004 ،4
پژوهشهای متعددی تأثير اضطراب بر فرآيندهای شناختی و تأثير توانبخشی شناختی بر
عملکرد اجرايی و توجه را مورد بررسی قرار دادهاند که به تعدادی از آنها اشاره میشود.
امرسون ،مالت و هاريسون )7004( 6در مطالعهای به بررسی  33پسر  9-11ساله با اضطراب
خيلی باال و خيلی پايين پرداختند .پسران با اضطراب و افسردگی باال خطاهای بيشتر و زمان
طوالنیتری برای انجام آزمون عملکرد اجرايی داشتند .در مطالعهای اورساچا و ريور ()7014
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به بررسی عملکرد اجرايی و سوگيری توجه در نمونهای بزرگی از کودکان به تعداد 334
کودک نه تا دوازده ساله پرداختند و نتايج آنها نشان داد که اضطراب صفت باالتر عملکرد
اجرايی پايينتر را در هر دو تکليف پيشبينی میکند؛ مطالعاتی که ارتباط ميان اضطراب و
عملکرد اجرايی را در کودکان بررسی کردند کم هستند و در بيشتر پژوهشها گرايش به
استفاده از يک تکليف از عملکرد اجرايی و تمرکز فقط روی يک جنبه از عملکرد اجرايی ،به
نام حافظهی کاری دارند .چندين مطالعه دريافتند که اضطراب صفت باالتر با مهارتهای
حافظهی کاری ضعيفتر مرتبط است (چی ،ويسوپترا ،ميسال7017 ،1؛ هادوين ،برگان و
استونسون7004 ،7؛ نگ و لی7010 ،3؛ آونز ،استونسون ،هادوينک و نورگيت.)7017 ،4
عمادیفر و گرجی ( )1396به بررسی اثربخشی آموزش توجه بر مهار توجه ،توجه متمرکز و
توجه تقسيم شده دانشآموزان دختر دارای اضطراب امتحان پرداختند و نتايج پژوهش آنها
نشان داد که آموزش توجه بر مهار توجه ،توجه متمرکز و توجه تقسيم شده تأثير معنیداری
داشته است .تراورسو ،ويتربوری و اسال )7014( 4به بررسی مداخالت آموزشی جهت بهبود
عملکرد اجرايی کودکان پيش دبستانی و دبستانی پرداختند و نتايج پژوهش آنها نشان داد که
کودکانی که در مداخله حضور داشتند ،در تکاليف ساده و پيچيده عملکرد اجرايی عملکرد
بااليی داشتند به ويژه اين کودکان توانايی بااليی در تأخير پاسخ ،کنترل پاسخ خالی در حال
انجام ،پردازش و به روزرسانی اطالعات و مديريت تعارضات شناختی داشتند .ری ،کاپوسيدی
و کورنولدی )7014( 6به بررسی تأثير آموزش متمرکز بر عملکردهای اجرايی کودکان پيش
دبستانی دارای نشانههای بيش فعالی پرداختند و يافتههای آنها نشان داد که کودکانی که در
مداخله حضور داشتند بهبودهايی را در کنترل توجه ،رفتارهای تکانشی و حافظهی کاری نشان
دادند .رامسای )7014( 2به بررسی اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرايی کودکان سن
پنج تا نه سال پرداخت و نتايج مطالعهی او نشان داد که مهارتهای کسب شده بهوسيلهی
آموزش در بهبود عملکرد در تکاليف ارزيابی مفيد باشد.
Cheie, Visu-Petra, & Miclea
Hadwin, Brogan, & Stevenson
Ng & Lee
Owens, Stevenson, Hadwin, & Norgate
Traverso, Viterbori, & Usai
Re, Capodieci, & Cornoldi
Ramsay
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از سويی بيشتر پژوهشها به بررسی آموزشهای شناختی بر توجه و عملکرد اجرايی
کودکان  ADHDو نارساخوان و دارای اختالالت يادگيری انجام شده است ،اما تعيين ميزان
اثربخشی اين آموزشها بر روی کودکان مضطرب بررسی نشده است .در اين پژوهش ،هدف
بررسی تأثير آموزش شناختی بر عملکرد اجرايی و توجه تقسيم شده کودکان دارای اضطراب
میباشد .بنابراين ،سؤال مطرح شده در پژوهش حاضر اين است ،آيا آموزش شناختی بر
عملکرد اجرايی و توجه تقسيم شده کودکان دارای اضطراب تأثير دارد.

روش پژوهش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر از نوع نيمهآزمايشی است .در اين پژوهش کليهی عوامل
تأثيرگذار بر متغيرهای مستقل کنترل میشوند اما انتخاب تصادفی آزمودنیها به علت ماهيت
پژوهش امکانپذير نمیباشد .متغير مستقل آموزش شناختی بارکلی و متغير وابسته عملکرد
اجرايی و توجه کودکان بود .در اين پژوهش انتخاب آزمودنیها به علت ماهيت پژوهش از
نوع تصادفی هدفمند بود.
آزمودنیها :جامعهی آماری تحقيق حاضر کليهی دانشآموزان مضطرب شاغل به تحصيل
در دورهی دبستان در شهر تهران در سال تحصيلی  94-94است .در اين پژوهش انتخاب
آزمودنیها در دو فاز انجام شد بدين ترتيب در فاز اول از روش نمونهگيری تصادفی چند
مرحلهای خوشهای استفاده شد .منطقهی  12آموزش و پرورش به طور تصادفی انتخاب سپس
هشت مدرسه ابتدايی پسرانه و از هر مدرسه دو کالس به صورت تصادفی انتخاب شد؛
بنابراين هشت مدرسه و شانزده کالس و در مجموع  343دانش آموز انتخاب شدند .سپس
آزمون اضطراب آشکار کودکان روی  343نفر اجرا شد و کودکان دارای اضطراب باال انتخاب
شدند .در فاز دوم از ميان افراد با اضطراب باال با توجه به هدف پژوهش ،نمونهگيری به
صورت تصادفی هدفمند بر اساس متغيرهای کنترل شامل :سابقهی ضربهی مغزی ،سابقهی
آسيب سيستم بينايی ،سابقه آگنوزی بينايی ،سابقهی آنسفاليت و بيماریهای سيستم اعصاب
مرکزی ،مصرف داروهايی که بر سيستم بينايی و توجه تأثير دارد ،تعداد  46نفر انتخاب شدند
که به صورت تصادفی در گروه آزمايشی و گروه کنترل جايگزين شدند .در نهايت با توجه به
عدم شرکت هشت نفر از آزمودنیها در تمامی جلسات آموزشی دادههای به دست آمده از 33
نفر مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از نمره باال در

45

مجله دستآوردهای روانشناختي دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهی چهارم ،سال  ،42پاییز و زمستان  ،9316شمارهی )4

آزمون اضطراب آشکار ،در محدودهی سنی هشت تا نه سال و جنسيت مذکر .همچنين
مالکهای خروج از پژوهش عبارت بودند از داشتن سابقهی ضربهی مغزی ،سابقهی آسيب
سيستم بينايی ،سابقهی آگنوزی بينايی ،سابقهی آنسفاليت و بيماریهای سيستم اعصاب
مرکزی ،مصرف داروهايی که بر سيستم بينايی و توجه تأثير دارند .اين موارد به وسيله مصاحبه
بالينی و گرفتن شرح حال و سابقه پزشکی ،روانپزشکی و روان شناختی از والدين و معلم و
مصاحبه با کودک مورد بررسی قرار گرفت.

ابزار پژوهش شامل
 .1آزمون هوش ريون برای همسانسازی آزمودنیها
 .7آزمون اضطراب آشکار کودکان،
 .3آزمون برج لندن (سنجش عملکرد اجرايی)
 .4آزمون توجه متمرکز و تقسيم شده
ماتریسهای پیشرونده ریون :اين آزمون در انگلستان تهيه و برای اندازه گيری عامل هوش عمومی
( )Gاسپيرمن ساخته شده است .پاسخ دادن به اين آزمون مستلزم کشف رابطه اشکال هندسی است.
فرمهای تجديدنظر شده اين آزمون برای اندازه گيری هوش افراد دارای سطوح توانايی متفاوت (از
کودکان پنج ساله و بيشتر) به کار میرود .اين آزمون از  36تصوير رنگی که هرکدام يک
قسمت خالی دارد تشکيل شده است .در قسمت پايين هريک از تصاوير ،شش گزينه وجود
دارد که يکی از آنها می تواند در جای خالی قرار گيرد و تصوير ناقص را کامل کند (کريمی و
فتحی آذر ،1990 ،به نقل از شريفی )1329 ،آزمون ريون دارای ضريب پايايی 0/30تا بيشتر از
0/90است .ضريب همبستگی اين آزمون با ضريب همبستگی آزمون استنفوردـ بينه  0/60و با
آزمون عملی وکسلر  0/20و با آزمون کالمی وکسلر  0/43گزارش شده است (شريفی.)1329 ،
آزمون برج لندن
اين آزمون را نخستين بار شاليس )1937( 1برای ارزيابی يکی از کارکردهای اجرايی مغز،
يعنی برنامهريزی (که به عملکرد قطعه پيش دبستانی حساس است) مطرح کرد و نگاشت
کامپيوتری آن در سال  1993طراحی شد .در اين مطالعه از نگاشت کامپيوتری آزمون استفاده
1- Shallice
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گرديد .روی صفحه نمايشگر حساس به لمس ،مراحل مختلف آزمون به نمايش گذاشته
میشود .در هر صفحه نمايش دو چيدمان به آزمودنی نشان داده میشود که هر يک سه ستون
عمودی با اندازههای مختلف دارد و حلقههايی با سه رنگ مختلف روی آنها قرار گرفته
است .چيدمان بااليی به عنوان الگو يا هدف به آزمودنی نشان داده میشود و قابل تغيير نيست.
چيدمان پايينی ،شامل حلقههايی است که محل قرارگيری آنها میتواند به وسيله آزمودنی
تغيير کند .حلقهها با تماس انگشت روی صفحهی کامپيوتر حرکت میکنند .اين آزمون چهار
مرحله دارد که هر مرحله نسبت به مرحلهی قبل به تدريج مشکلتر میشود .مرحلهی اول با
دو حرکت حل میشود ،مرحلهی دوم با سه حرکت ،مرحلهی سوم با چهار حرکت و مرحلهی
چهارم با پنج حرکت .هر يک از چهار مرحلهی فوق چهار بار تکرار میشود.
پس از توضيح دستورالعمل ،به آزمودنی يادآوری میشود که قبل از شروع هر مرحله ابتدا
به چيدمان بااليی نگاه کند و محل حلقهها را در نظر بگيرد .سپس بر اساس الگوی هدف ،پس
از ارزيابی و برنامهريزی حرکات ،حلقهها را در چيدمان پايينی حرکت دهد ،به طوری که با
حداقل حرکت ممکن بتواند مسئلهی يک را حل کند .نتايج نهايی که در هر مرحله به وسيلهی
رايانه ثبت میشود ،به قرار زير است :تعداد حرکات انجام شده به وسيلهی آزمودنی در هر يک
از چهار بخش هر مرحله ،زمان برنامهريزی که عبارت است از فاصله زمانی بين ارائهی تکليف
روی صفحه و لمس اولين حلقه به وسيله ی آزمودنی و زمان تفکر بعدی يا زمان اجرای آزمون
که عبارت است از فاصلهی زمانی بين لمس اولين حلقه و تمام شدن تکليف .زمان برنامهريزی
و زمان تفکر بعدی نيز در هر يک از چهار بخش هر مرحله گزارش و در نهايت ميانگين تعداد
حرکات ،ميانگين زمان برنامهريزی و ميانگين زمان تفکر نيز ثبت و نشان داده میشود .اين
آزمون دارای روايی سازهی خوب در سنجش برنامهريزی و سازماندهی افراد است .بين نتايج
اين آزمون و آزمون مازهای پرتئوس همبستگی  0/41گزارش شده است .پايايی اين آزمون
مورد قبول و  0/29گزارش شده است (لزاک و همکاران ،7004 ،به نقل از مشهدی و رسول
زاده طباطبايی ،آزاد فالح و سلطانی فر .)1339 ،در پژوهش حاضر پايايی از طريق بازآزمايی
مورد سنجش قرار گرفت و  0/23است.
آزمون دقت متمرکز و تقسیم شده
اين آزمون به منظور سنجش دقت متمرکز و تقسيم شده در گروههای سنی مختلف بهکار
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میرود .آزمون توسط مؤسسهی سينا (روان تجهيز) و با همکاری منور يزدی طراحی شده
است .نحوه ی اجرای اين آزمون در دو مرحله است .ابتدا آزمايش توجه متمرکز انجام میگيرد،
به اين ترتيب که روی صفحه دو تا از حروف الفبا نمايش داده میشود مثالً حرف «م» و «س»
سپس آزمايش شروع میشود ،در صورت نمايش حروف فوق بايد عالمت بزند و اگر حروف
ديگری نمايش داده شد عالمت نمیزند .فاصله زمانی ارائه بين دو محرک نيم ثانيه است که
قابل تغيير نيز می باشد .همچنين نوع حروف نيز قابل تغيير است .سپس آزمون توجه تقسيم
شده انجام میشود .در اين مرحله دو حروف فوق در دو سمت صفحه ،به نمايش درمیآيد.
آزمودنی بايد با دست راست فقط به محرک سمت راست و با دست چپ فقط به محرک سمت
چپ پاسخ دهد .در صورت تغيير نبايد جواب دهد و در صورت جواب خطا محسوب میشود.
روايی و پايايی آزمونها :جهت بررسی پايايی ،ضريب همبستگی بين پيش و پسآزمون گروه
کنترل که با فاصله يک ماه انجام شد ،در پاسخ صحيح همخوان استروپ  0٫263و در پاسخ
صحيح ناهمخوان استروپ  0/904و همچنين در توجه متمرکز  0/367و در توجه تقسيم شده
 0/933به دست آمد .همچنين جهت بررسی روايی بين پاسخ ناهمخوان در تست استروپ و
توجه متمرکز در تست توجه متمرکز و تقسيم شده ،بين  300آزمودنی گروه با و بدون
حادثه ،ضريب همبستگی  0/390در حد معنیداری به دست آمد (زارع ،فرزاد ،علی پور و ناظر،
 .)1391در پژوهش حاضر پايايی آزمون در توجه متمرکز  0/34و در توجه تقسيم شده  0/32به
دست آمد.
مقیاس تجدیدنظرشده اضطراب آشکار کودکان
اين مقياس توسط رينولدز وريچموند در سال  1932طراحی شد و يک ابزار خودگزارشی 32
گويهای است که  73گويهی آن اضطراب را میسنجد و  9گويهی ديگر شامل گويههای شمارهی
 36 ،37 ،74 ،70 ،16 ،17 ،3 ،4مقياس دروغسنج را تشکيل میدهد .از آنجايی که اين مقياس يکی
از معتبرترين آزمونهای سنجش اضطراب کودکان است .سطح خواندن سؤالهای اين مقياس برای
کودکان هشت تا شانزده سال ،تنظيم شده است (تقوی و عليشاهی (1337 ،اين مقياس عالئم
جسمانی با سؤالهای شمارهی  ،37 ،79 ،74 ،71 ،12 ،13 ،9 ،4 ،1نگرانی با سؤالهای شمارهی ،7
 32 ،34 ،77 ،13 ،14 ،10 ،6و اضطراب اجتماعی با سؤالهای شمارهی،72 ،73 ،19 ،14 ،11 ،2 ،
 34 ،31را ارزيابی میکند .پاسخدهی به اين سؤالها به صورت بلی /خير است و به هر گويه
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نمرهی صفر يا يک تعلق میگيرد .برای اين مقياس ،ضريب آلفای  0/23تا  0/39برای اعتبار
بازآزمايی آن ضريب همبستگی  0/64تا  0/21گزارش شده است .ضريب اعتبار بازآزمايی 0/62
برای اين مقياس گزارش شده است(کندول تريدول ،7002 ،1به نقل از تقوی و عليشاهی .)1337،
جلسات آموزشي کودکان
جلسهی اول :خوشآمدگويی ،بيان چگونگی ارائه و اجرای برنامه و توضيح دربارهی
مقررات جلسات و برنامهريزی در جهت آشنا شدن کودکان با يکديگر در قسمت تمرين بود.
در اين جلسه ابتدا دربارهی هدف و ضرورت روش برای والدين کودکان توضيح داده شد و
هدف از شرح چگونگی انجام کار ،ايجاد انگيزه و رغبت در کودکان و همکاری با محقق بود تا
روند کار به صورت طبيعی طی شود و پيش آزمون اجرا گرديد .جلسهی دوم :توجه شنيداری.
اين جلسه شامل گوش دادن به اصوات ،صداهای ضبط شدهی مختلف ،صدای خوردنیها،
صداهای مربوط به تکان دادن چيزهاست که به کودکان آموزش داده میشد .جلسهی سوم:
توجه بينايی .بازی ببين و بگو ،ديدن تصاوير کودکان و سپس بازشناسی آنها ،بازی پيدا کردن
اشکال جلسهی چهارم :در اين جلسه کليپ هايی برای کودکان نمايش داده شد .سپس پس از
اتمام نمايش سؤالهايی در رابطه با همان کليپها از کودکان پرسيده میشد .اين باعث میشد
که کليپهای بعدی را با دقت بيشتری تماشا کنند .جلسهی پنجم :نگهداری و تغيير توجه .در
اين جلسه مربی به کودکان نگهداری توجه روی يک تکليف و سپس تغيير توجه نسبت به
فعاليت ديگر را آموزش میداد .جلسهی ششم :اجرای دستورات به صورت مستقيم و
معکوس :دانش آموز میبايست ابتدا دستورات را به صورت متوالی از اول به آخر اجرا کند،
سپس دستورات جديد را از آخر به اول به انجام رساند و سپس آموزشهای جلسات قبل را
تمرين کند .جلسهی هفتم :بازداری چشم در چشم :کودک دستهايش را در دستهای
آزمونگر قرار میدهد و به چشمان او نگاه میکند .آزمونگر سؤال میپرسد و تا وقتی
دستهای دانشآموز را فشار نداده است ،او نبايد پاسخ دهد .دانشآموزان در قالب مسابقه
بازی را به صورت دو نفره ادامه میدهند .جلسهی هشتم :خود بازبينی .به کودکان ياد داده
میشد که برای انجام تکاليف مختلف مانند نقاشی کشيدن ،خميربازی و  ...نياز به چه وسايلی
1- Kendall & Treadwell
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است .وسايل خود را بازبينی نمايند .جلسهی نهم :بازیهای مربوط به حافظۀ مستقيم و
معکوس :دانشآموز میبايست ابتدا اسامی اشيای ارائه شده به وسيلۀ آزمونگر را به صورت
مستقيم و سپس اسامی جديد را به صورت معکوس بيان نمايد و بعد آموزشهای جلسات قبل
را تمرين کند .جلسهی دهم :ساختن برج .به کودکان آموزش داده میشد .مطابق الگوها نسبت
به ساختن برج اقدام نمايند .خوب به تصاوير توجه کنند ،فکر کنند و سپس آنها را طراحی
نمايند ،پس از جلسه دهم پس آزمون اجرا شد.

یافتهها
در اين بخش دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار  sspsنسخهی  71در سطح توصيفی
و استنباطی تحليل شده است .ابتدا ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش ارائه شده و
سپس برای بررسی فرضيهها از روش تحليل کوواريانس چندمتغيره استفاده شده است .قبل از
اجرای مانکوا 1به منظور آزمون پيش فرضهای کواريانس چند متغيره گروهها از آزمونهای
کولموگروف -اسميرنوف ،لوين و ضريب همگنی شيب رگرسيون استفاده شد .همگنی شيب
پيش آزمونها با پس آزمونها در تعامل با گروه محاسبه گرديد .نتايج نشان داد شيب ميان
ترکيب خطی پيش آزمونها با پس آزمونها متغيرهای عملکرد اجرايی و توجه تقسيم شده
تفاوتی نمیکند مقدار  Fدر مؤلفههای متغير توجه تقسيم شده (مقدار  Fدر مؤلفه خطای ارائه پاسخ
برابر 0/933و سطح معنیداری  ،p= 0/404مقدار  Fدر مؤلفه خطای حذف برابر  1/24و سطح
معنیداری  ،p= 0/19مقدار  Fدر مؤلفهی پاسخ درست برابر  7/333و سطح معنیداری 0/077
= ،pمقدار  Fدر مؤلفهی زمان پاسخدهی برابر  7/799و سطح معنیداری  )p= 0/173همچنين
مقادير  Fدر مؤلفههای متغير عملکرد اجرايی (مقدار  Fدر مؤلفهی زمان کل برابر  1/904و سطح
معنیداری  ،p= 0/102مقدار  Fدر مؤلفهی زمان برنامهريزی برابر  7/666و سطح معنیداری
 ،p= 0/123مقدار  Fدر مؤلفهی زمان آزمايش برابر  1/034و سطح معنیداری  ،p= 0/133مقدار F
در مؤلفهی خطای ارائه پاسخ برابر  7/322و سطح معنیداری  )p= 0/109میباشد .بنابراين ،فرض
همگنی شيب رگرسيون رعايت شده است .سپس آزمون لوين برای بررسی همگنی واريانس
انجام شد ،که نتايج نشان داد که سطح معنیداری در تمامی مؤلفههای متغير توجه تقسيم شده
1- MANCOVA
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و عملکرد اجرايی بيشتر از  0/04است ،بنابراين همگنی واريانس گروهها تأييد شد .همچنين
آزمون کولموگروف -اسميرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغير وابسته انجام شد و فرض
صفر در اين آزمونها ،پيروی دادهها از توزيع نرمال میباشد؛ بنابراين ،اگر  pدر اين آزمون
 0/04بيشتر باشد فرض صفر رد نخواهد شد و توزيع دادهها منطبق بر توزيع نرمال تلقی
میگردد .نتايج نشان داد که در اين آزمون سطح معنیداری در تمامی مؤلفههای متغيرهای
توجه تقسيم شده و عملکرد اجرايی بزرگتر از  0/04است ،بنابراين فرض صفر رد نمیشود و
توزيع دادهها نرمال هستند
در جدول  1شاخصهای توصيفی متغير عملکرد اجرايی شامل ميانگين و انحراف
استاندارد در پيشآزمون و پسآزمون به تفکيک گروهها گزارش شدهاند.
جدول .1
آمار توصيفی عملکرد اجرايی گروه آزمايشی و گروه کنترل در پيشآزمون و پسآزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پيش آزمون

زمان کل

آزمايش
کنترل

13
13

466/0446
469/3339

147/47606
140/01339

پس آزمون

زمان کل

آزمايش
کنترل

13
13

497/0000
463/0446

146/37393
149/62209

پيش آزمون

آزمايش
زمان برنامه ريزی
کنترل

13
13

172/3339
174/4444

42/13373
49/73449

پس آزمون

آزمايش
زمان برنامه ريزی
کنترل

13
13

141/0000
177/6111

44/34320
49/64237

پيش آزمون

زمان آزمايش

آزمايش
کنترل

13
13

433/1111
444/4444

119/43630
113/24474

پس آزمون

زمان آزمايش

آزمايش
کنترل

13
13

441/0000
444/1662

117/92232
113/12101

پيش آزمون خطای ارائه پاسخ آزمايش
کنترل

13
13

77/7777
77/4444

2/26434
6/46391

آزمايش
خطای ارائه پاسخ
کنترل

13
13

16/1662
71/4444

4/69044
6/47292

پس آزمون
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در جدول  7شاخصهای توصيفی متغير توجه تقسيم شده شامل ميانگين و انحراف
استاندارد در پيشآزمون و پسآزمون به تفکيک گروهها گزارش شدهاند.
جدول .7
آمار توصيفی توجه تقسيم شدهی گروه آزمايشی و گروه کنترل در پيشآزمون و پسآزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پيش آزمون

خطای ارائه پاسخ

آزمايش
کنترل

13
13

43/0000
43/7777

12/93174
16/44497

پس ازمون

خطای ارائه پاسخ

آزمايش
کنترل

13
13

33/9444
42/4000

14/43733
16/63337

پيش آزمون

خطای حذف

آزمايش
کنترل

13
13

34/3333
33/3333

16/70442
14/24044

پس آزمون

خطای حذف

آزمايش
کنترل

13
13

76/4446
37/3339

13/17036
14/61349

پيش آزمون

پاسخ درست

آزمايش
کنترل

13
13

34/6662
36/4000

16/60767
16/96296

پس ازمون

پاسخ درست

آزمايش
کنترل

13
13

103/0000
33/6662

14/06442
12/13417

پيش آزمون

زمان پاسخ دهی

آزمايش
کنترل

13
13

642/0000
642/6662

24/32323
22/61494

پس آزمون

زمان پاسخ دهی

آزمايش
کنترل

13
13

637/9444
644/9444

24/46423
22/30039

همان گونه که در جدول  3مشاهده میگردد با توجه به چهار آزمون اثر پياليی ،المبدای
ويلکز ،اثر هتلينگ و بزرگترين ريشه روی میتوان گفت که به طور کلی در متغير توجه تقسيم
شده و عملکرد اجرايی بين دو گروه تفاوت وجود دارد .از اين معنیداری چنين منتج میشود
که بايد حداقل در يکی از متغيرها ،بين ميانگينهای دو گروه تفاوت معنیدار وجود داشته
باشد .لذا برای بررسی دقيقتر نتيجهی آزمون چندمتغيری ،از آزمونهای تک متغيری استفاده
شد .نتيجه اين آزمون در جدول  4گزارش شده است.

اثربخشي آموزش شناختي بر عملکرد اجرایي و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب

44

جدول .3
خالصه نتاج تحليل واريانس چندمتغيره تأثير آموزش شناختی بر توجه تقسيم شده و عملکرد اجرايی
درجه درجه
سطح
اندازه
آزادی آزادی
مقدار
آزمون
F
معنيداری اثر
خطا
فرضیه
0/933
0/04
72
4
1/019
0/933
پياليی
توجه
0/933
0/04
72
4
1/019
0/067
المبدای ويلکز
تقسيم
0/933
0/04
72
4
1/019 14/097
هتلينگ
شده
0/933
0/04
72
4
1/019 14/097
بزرگترين ريشه روی
عملکرد
اجرايی

پياليی
المبدای ويلکز
هتلينگ
بزرگترين ريشه روی

0/246
0/744
3/1
3/1

4
4
4
4

70/973
70/973
70/973
70/973

72
72
72
72

0/04
0/04
0/04
0/04

0/246
0/246
0/246
0/246

جدول .2
خالصه تحليل واريانس تک متغيری در متن مانکوا برای هر يک از متغيرهای وابسته
منبع

گروه
توجه تقسيم شده
خطا

گروه
عملکرد اجرايی
خطا

سطح اندازه
درجه میانگین
متغیر وابسته
F
معنيداری اثر
آزادی مجذورات
خطای ارائه پاسخ 0/211 0/001 23/641 676/436 1
خطای حذف پاسخ 0/273 0/001 23/441 406/746 1
0/33 0/001 719/232 7104/323 1
پاسخ درست
0/977 0/001 346/311 1349/914 1
زمان پاسخدهی
خطای ارائه پاسخ 30
خطای حذف پاسخ 30
30
پاسخ درست
زمان پاسخدهی 30

3/402
4/129
9/422
3/311

زمان کل
زمان برنامهريزی
زمان ازمايش

1

خطای ارائه پاسخ

1

24/33 737/746

زمان کل
زمان برنامهريزی
زمان ازمايش
خطای ارائه پاسخ

30

461/724

30

34/494

30
30

603/421
3/107

1
1

11/666 6443/049

0/007

0/73

0/443 0/001 74/347 7101/477
0/066 0/144 7/132 1739/447
0/214 0/001

44

مجله دستآوردهای روانشناختي دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهی چهارم ،سال  ،42پاییز و زمستان  ،9316شمارهی )4

نتايج جدول  4نشان میدهد که آموزش شناختی در سطح آلفای  0/04معنیدار بوده است
و آموزش شناختی بر تمامی مؤلفههای توجه تقسيم شده و عملکرد اجرايی تأثير معنیدار
داشته است .با توجه به اندازه اثر توجه تقسيم شده در همه متغيرها میتوان بين  0/200تا
 0/973تغييرات در واريانس را به متغير مستقل نسبت داد ،همچنين با توجه به اندازه اثر
عملکرد اجرايی در همه متغيرها میتوان بين  0/743تا  0/631تغييرات در واريانس را به متغير
مستقل نسبت داد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش شناختی بر عملکرد اجرايی و توجه تقسيم شده
کودکان مضطرب بود .نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيره نشان داد که آموزش شناختی روی
کودکان گروه آزمايشی از نظر متغيرهای عملکرد اجرايی و توجه تقسيم شده تأثير مثبت
معناداری داشته است .سپس آزمون تکمتغيری بررسی شد که نتايج حاکی از تأثير آموزش
شناختی بر هر دو متغير عملکرد اجرايی و توجه تقسيم شده بود .پژوهش حاضر با
پژوهشهای عمادیفر و گرجی ( ،)1396تراورسو ،ويتربوری و اسال ،)7014( 1ری،
کاپوسيدی و کورنولدی )7014( 7و رامسای ( )7014همسو میباشد.
در توجيه تأثير آموزش شناختی بر عملکرد اجرايی و توجه تقسيم شده میتوان گفت که
اين آموزش به دليل اينکه مهارتهای بازداری پاسخ ،دستورات چند مرحلهای و توجه
شنيداری ،توجه بينايی ،نگهداری و تغيير توجه ،اجرای دستورات به صورت مستقيم و معکوس
و بازبينی می تواند مهارت توجه تقسيم شده و عملکرد اجرايی را در اين کودکان افزايش دهد.
آموزش توجه شنيداری و توجه بينايی میتواند توجه تقسيم شده اين کودکان را تقويت کند.
دستورات چند مرحلهای و بازداری پاسخ و حافظه مستقيم و معکوس هم میتواند عملکرد
اجرايی اين کودکان را تقويت کند .با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش میتوان
گفت که علی رغم اين که کارکردهای اجرايی مبنای زيستی و عصب روان شناختی دارد و
عموماً به قشر پيش پيشانی مغز مرتبط است (گلداستين و ناگليری )7013 ،3آموزش و يادگيری
1- Traverso, Viterbori, & Usai
2- Re, Capodieci, & Cornoldi
3- Goldstein & Naglieri
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میتواند در بهبود آنها مؤثر واقع شود .اين موضوع نشان دهندهی انعطافپذيری کارکرد
اجرايی و نقش قابل توجه اين کارکرد در پيشرفت تحصيلی است.
آموزش توجه هم پايه با روشهای آموزش خودتنظيمگر ،به نقش فرد در فرآيند يادگيری
تأکيد میکند که به موجب آن يادگيرندگان به طور فعال و مستمر شناختها ،رفتارها و
تالشهايشان را جهت دستيابی به اهداف مورد نظر هدايت میکنند .بنابراين ،يادگيری توجه و
تمرکز اثربخش ،نيازمند آن است که يادگيرندگان ،تمام سيستم شناختی توجه خود نظير قطعه
پيشانی مغز را در جهت دستيابی به اهداف آموزشی و يادگيری مشخص شده به کار گيرند
(عمادیفر و گرجی .)1396 ،از طرفی ،انسان از طريق فعاليتهای شناختی خود همچون
تمرکز و توجه به تکليفهای آموزشی و يادگيری و مهار محيط زندگیاش ،میتواند ايجاد
انگيزش نموده و از اين راه به موفقيتهای بيشتری در اين فرآيند نائل آيد (ماتوگا.)7009 ،1
در نتيجه آموزش توجه و افزايش درگيری شناختی ،انگيزش و حل مسئله را در پی داشته و
میتواند منجر به موفقيت و پيشرفت در اهداف يادگيری شود (آکسان .)7009 ،7در واقع
تکاليف آموزش شناختی شامل مجموعهای از تمرينهای مکرر است ،به نحوی طراحی شدهاند
که نيازمند کنترل توجه زياد است و باعث میشود آزمودنی فرصت کافی برای تمرين تمرکز
داشته باشد .در نتيجه با فعاليت مکرر و تحريک سيستم توجه ،تغيير ظرفيت شناختی تسهيل
شده و در طی جلسات آموزشی قدرت توجه و بازداری آزمودنی افزايش يابد (سولبرگ و
ماتير .)1932 ،از سوی ديگر نشان داده شده است که در صورت وجود توجه ،تعيين هدف،
تغيير کانون توجه ،ذخيره و بازيابی حافظه ،درک کارکردهای حرکتی مؤثر و دقيق شاهد نقش
هماهنگ کنترل بازداری به عنوان کارکرد اجرايی خواهيم بود (هرتل.)7002 ،3
يکی از محدوديتهای پژوهش حاضر اين بود که اين پژوهش صرفاً روی کودکان هشت تا نه
سال انجام شد ،بنابراين در تعميم نتايج به کودکان سنين باالتر و پايينتر بايد احتياط الزم صورت
بگيرد .عدم برگزاری آزمون پيگيری از ديگر محدوديتهای اين پژوهش بود ،همچنين آزمون فقط
روی پسران انجام گرفت .بنابراين ،در تعميم نتايج به دختران بايد احتياط الزم صورت بگيرد؛
بنابراين پيشنهاد میشود در صورت امکان پژوهش حاضر روی دختران و در گروههای سنی ديگر
1- Matuga
2- Aksan
3- Hertel
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و مقاطع تحصيلی ديگر استفاده شود .در صورت امکان مرحله پيگيری مداخالت نيز در
پژوهشهای آينده مورد توجه قرار گيرد .همچنين پيشنهاد میشود ،از روشهای توانبخشی
شناختی به کمک رايانه و چند حسی در اين نوع پژوهشها استفاده گردد.
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