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چکیده

This study aims to compare the effectiveness of two این پژوهش با هدف مقایسۀ اثربخشی دو روش اجرای آموزش حافظۀ
implementation methods of working memory (WM) فعال (تکلیف پیچیدهتر و تکلیف با پیچیدگی کمتر) بر کنترل توجه و
training (the more complex task and the less complex
 پژوهش حاضر بهلحاظ هدف.ظرفیت حافظۀ فعال انجام شده است
task) on attentional control and WM capacity. The
present study is one of the intervention studies with the کاربردی و بهلحاظ روش در زمرۀ پژوهشهای مداخلهای با هدف
active control group aiming to compare effectiveness.  جامعۀ پژوهش شامل.مقایسۀ اثربخشی و همراه با گروه کنترل است
The study population consists of 25 to 35-year-old young  سالۀ شاغل در حوزۀ فناوری اطالعات شهر کرمان35  تا25 جوانان
employees working in Information Technology (IT) field  نفر به روش48  نمونۀ آماری پژوهش با حجم. است1398 در سال
in Kerman city in 2019. The sample of the study formed نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شدند و بهصورت تصادفی و به
of 48 individuals who were selected by multistage بک دوگانۀ تطبیقی بهعنوان-تساوی در دو گروه آزمایش (تکلیف ان
sampling, randomly divided into two experimental
groups (adaptive dual n-back task as the more complex بک دوگانۀ غیرتطبیقی بهعنوان-1 تکلیف پیچیدهتر بیشتر و تکلیف
task and non-adaptive dual 1-back task as the less بک-1 تکلیف با پیچیدگی کمتر) و یک گروه کنترل فعال (تکلیف
complex task) and one active control group (non-  ابزارهای جمعآوری اطالعات.یگانۀ غیرتطبیقی) قرار گرفتند
adaptive single 1-back task). Data collection tools -عبارتاند از تکلیف استروپ ساده و تکلیف حافظۀ فعال دانیمن
include simple Stroop task and Daneman-Carpenter  تحلیل دادهها با روش تحلیل کوواریانس و.)DCWMT( کارپنتر
Working Memory Task (DCWMT). The results showed  نتایج پژوهش نشان داد. انجام گرفتSPSS با استفاده از نرمافزار
that there was a significant difference between the
،بک دوگانۀ تطبیقی-بین اثربخشی آموزش حافظۀ فعال و تکلیف ان
effectiveness of WM training with adaptive dual task,
non-adaptive dual task, and control group task in بک دوگانۀ غیرتطبیقی و تکلیف گروه کنترل در زیرمقیاس نمرۀ-1
subscale of interference score related to attentional  تفاوت معناداری وجود،تداخل کنترل توجه و ظرفیت حافظۀ فعال
control and WM capacity. In other words, the complexity  میزان پیچیدگی تکلیف بر اثربخشی برنامۀ، به عبارت دیگر.دارد
of the task made a significant difference in the آموزش در خصوص نمرۀ تداخل و ظرفیت حافظۀ فعال تفاوت معنادار
effectiveness of the training program on interference ایجاد میکند؛ درحالیکه این تفاوت درمورد زیرمقیاس زمان تداخل
score and WM capacity. However, this difference was
.کنترل توجه مشاهده نشد
not observed for subscale of time of interference related
،
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مقدمه
یکی از مهمترین منابع موجود در هر مجموعۀ اقتصادی بهشمار میرود .آدام اسمیت ،پدر علم
منابع
اقتصاد ،از اولین کسانی بود که منابع انسانی را با عبارت «سرمایۀ انسانی »2و بهعنوان یکی از انواع سرمایههای
اقتصادی تعریف کرد (اسمیت .)1776 ،در سالهای اخیر ،تحلیل سرمایههای انسانی و بهرهوری کارکنان در
مرکز مباحث مرتبط با توسعۀ دولتها بوده است (فگیان ،مادرگو و مککان .)2019 ،از اینرو در فضای
کسبوکار امروز در سراسر جهان ،شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد و میزان بهرهوری این سرمایۀ ارزشمند
از اهمیت بسزایی برخوردار است.
3
پژوهشها نشان داده است که کارکردهای شناختی بهعنوان شاخصی اثرگذار در موفقیت افراد در زندگی
شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است (پارک .)1994 ،از اینرو توجه مسئوالن و متخصصان منابع انسانی از
عامل بهبود و ارتقای هوش کارکنان (آئو و همکاران ،)2015 ،بهسمت بهبود کارکردهای شناختی معطوف شده
است .دلیل این امر نیز نتایج پژوهشهای منتشرشده در حوزۀ آموزشهای شناختی است که نشان میدهد
بهبود کارکردهای شناختی از طریق آموزش تقریباً در همۀ ردههای سنی میتواند موجب افزایش کیفیت زندگی
شخصی ،تحصیلی و شغلی افراد شود (اشمیدک ،الودن و لیندن برگر)2010 ،؛ بنابراین ،افزایش بهرهوری
کارکنان در افق زمانی بلندمدت میتواند در قالب افزایش توانایی شناختی کارکنان انجام شود.
حافظۀ فعال 4نقشی اساسی در فعالیتهای شناختی پیچیدهای نظیر یادگیری ،درک مطلب و استدالل ایفا
میکند (بدلی .)2010 ،حافظۀ فعال بهعنوان سیستم حافظۀ پویا اطالعات را موقتاً و برای انجام یک تکلیف
شناختی پیچیده نگه میدارد .تکالیفی مانند حل ذهنی یک مسئلۀ ریاضی ،درک مطلب ،متمرکزماندن روی
یک مکالمه و . ...در حقیقت ،در حافظۀ فعال است که بازنماییهای فعالشده 5از حافظۀ بلندمدت دستکاری
میشوند (دن .)2011 ،میتوان گفت هنگامیکه افراد اطالعات ذهنیشان را بازیابی و یادآوری میکنند ،آن
اطالعات از حافظۀ بلندمدت 6به حافظۀ فعال منتقل میشوند (استرنبرگ و استرنبرگ.)2016 ،
عالوهبراین ،افراد برای فعالیتهای روزانۀ بسیاری مانند کنترل توجه ،دنبالکردن دستورالعملها ،اجرای
فرایندهای چندمرحلهای ،بازیابی اطالعات ذهنی بهصورت لحظهای ،و انجام استدالل پیچیده برای تکلیف یا
پروژه ،از حافظۀ فعال خود کمک میگیرند (گیزلی و نوبر .)2012 ،گترکول و الوی ( ،)2007حافظۀ فعال را میز
کار ذهن تعریف میکنند که در نبود ثبتکنندههای خارجی بهکار گرفته میشود.
انسانی1

1. human resource
2. human capital
3. cognitive functions
4.working memory
5. activated representations
6. long-term memory
7. attentional control
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برخی پژوهشگران کنترل توجه 7را «حفظ اطالعات مربوط به تکلیف در ذهن برای مدتی مشخص با هدف
هدایت رفتارهای بعدی» تعریف میکنند .پژوهشها در حوزۀ عصبشناختی نشان داده است که حافظۀ فعال
و کنترل توجه مبنای عصبی مشترکی دارند (دانکن و اون2000 ،؛ مکناب و همکاران .)2009 ،پژوهشهای
رفتاری نیز تأییدکنندۀ همبستگی عملکرد حافظۀ فعال و کنترل توجه است (شینگ ،لیندن برگر ،دیاموند ،لی و
دیویسون.)2010 ،
1
ظرفیت حافظۀ فعال را میتوان بهعنوان طوالنیترین فهرست مادهها (ارقام ،حروف ،کلمات و )...که یک
شخص میتواند در بیش از  50درصد از تالشهای پس از ارائه بهدرستی به خاطر بیاورد تعریف کرد (میلر،
 .)1956در خصوص ظرفیت حافظۀ فعال ،دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .میلر ( )1956در پژوهشهای خود به
این نتیجه رسید که یک فرد بزرگسال میتواند بهطور میانگین  7±2مادۀ اطالعاتی را در حافظۀ فعال خود نگه
دارد (میلر)1956 ،؛ بدینمعنی که افراد بزرگسال بهطور میانگین میتوانند  5تا  9مادۀ اطالعاتی را در حافظۀ
فعال خود نگهداری کنند .مشاهدۀ همبستگی بین ظرفیت حافظۀ فعال و هوش عمومی 2در نتایج برخی
پژوهشها (کانوی ،کوان ،بانتینگ ،تریالت و مینکوف2002 ،؛ شیپستد ،هریسون و آنجل )2016 ،عالقۀ
چشمگیری به مداخالت آموزش طراحیشده برای تقویت ظرفیت حافظۀ فعال را پدید آورده است (آئو و
همکاران.)2015 ،
نتایج برخی پژوهشها نشان داده است عملکرد وظایف مختلف حافظۀ فعال میتواند حتی با تمرینات نسبتاً
کوتاهمدت نیز بهبود یابد (آئو و همکاران2014 ،؛ کارباخ و ویرهاگن .)2014 ،این یافته در جمعیت جوان سالم
و در خصوص عواملی مانند کنترل توجه و ظرفیت حافظۀ فعال نیز مشاهده شده است (اشمیدک و همکاران،
 .)2010این موضوع در موفقیت شغلی افراد نیز تعیینکننده بهشمار میرود (اشمیت و هانتر.)2004 ،
یکی از ابزارهای کارآمد در حوزۀ آموزش شناختی ،تکلیف ان-بک 3است که اثرگذاری آن در حیطۀ کاهش
اضطراب و فشار روانی ،و افزایش کارکردهای شناختی ،چه در گروه جوانان سالم و چه در میان گروههایی که
افت عملکرد شناختی دارند ،در پژوهشهای بسیاری به اثبات رسیده است (ملبی و هالم2013 ،؛ اسپنسر اسمیت
و کینگ برگ2015 ،؛ ساال و گوبت .)2017 ،بهرغم انجام پژوهشهای زیاد در حوزۀ آموزش حافظۀ فعال،
همچنان در خصوص نقش ساختار و نحوۀ اجرای این برنامههای آموزشی در میزان اثربخشی آنها نتایج
متناقضی منتشر میشود (موریسون و چین .)2011 ،مرور سیستماتیک پژوهشهایی که با هدف بررسی
اثربخشی آموزش حافظۀ فعال انجام شده است نشان میدهد اثربخشی برنامههای آموزش حافظۀ فعال با
تکلیف ان-بک میتواند بهصورت مستقیم تحت تأثیر شرایط اجرای برنامۀ آموزش قرار گیرد (شیپستد ،ردیک
و آنجل2012 ،؛ ون باستین و اوبرائر2014 ،؛ شوایگوفر ،فیشر و بونر .)2015 ،یکی از این شرایط اجرایی ،تغییر
میزان پیچیدگی 4تکلیف آموزشی از گروهی به گروه دیگر است .رابینسون ( )2001پیچیدگی تکلیف را بهعنوان
1. working memory capacity
2. general intelligence
3. n-back
4. complexity
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الزامات توجهی ،حافظهای و استداللی تکلیف مدنظر در پردازش اطالعات تعریف میکند .از سوی دیگر ،نتایج
برخی پژوهشها بیانگر آن است که افزایش میزان پیچیدگی تکلیف ،حتی برای گروه جوانان سالم میتواند بر
اثربخشی آن در بهبود برخی کارکردهای شناختی ،اثر سوء داشته باشد (کوپر و کارباخ.)2016 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،درحالیکه اثربخشی آموزش حافظۀ فعال با تکلیف ان-بک برای بهبود
شاخصهای شناختی نظیر کنترل توجه و ظرفیت حافظۀ فعال نیز در پژوهشهای بسیاری تأیید شده است
(گرین و باویلیر2008 ،؛ کلینگ برگ2010 ،؛ لیلینتال ،تامز ،شلتون ،میرسون و هال2013 ،؛ ساری ،کوستر،
پورتویس و درخشان ،)2016 ،این سؤال به ذهن متبادر میشود که آیا میزان پیچیدگی تکلیف ان-بک بهکاررفته
در برنامۀ آموزش حافظۀ فعال نیز میتواند بر میزان اثربخشی آن در خصوص دو شاخص کنترل توجه و ظرفیت
حافظۀ فعال تغییری معنادار ایجاد کند.
بررسی پیشینۀ پژوهش نشان میدهد پیش از این دربارۀ فضای کسبوکار خصوصی در کشورمان مطالعهای
انجام نشده است .بدینترتیب ،هدف پژوهش حاضر مقایسۀ اثربخشی دو تکلیف آموزش حافظۀ فعال (تکلیف
با پیچیدگی بیشتر :تکلیف ان-بک دوگانۀ تطبیقی 1و تکلیف با پیچیدگی کمتر :تکلیف -1بک دوگانۀ
غیرتطبیقی )2بر کنترل توجه و ظرفیت حافظۀ فعال در میان افراد شاغل در حوزۀ فناوری اطالعات در بخش
خصوصی شهر کرمان است.
3
در این پژوهش ،با سنجش سه مقیاس نمرۀ تداخل تکلیف استروپ (بهعنوان مالک اثربخشی عملکرد
کنترل توجه) ،زمان تداخل 4تکلیف استروپ (بهعنوان مالک کارایی عملکرد توجه) و نمرۀ کل ظرفیت حافظۀ
فعال در تکلیف حافظۀ فعال دانیمن-کارپنتر با استفاده از روش تحلیل کوواریانس به آزمون فرضیههای زیر
میپردازیم:
 .1فرضیۀ اول :بین اثربخشی آموزش حافظۀ فعال با تکلیف ان-بک دوگانۀ تطبیقی-1 ،بک دوگانۀ
غیرتطبیقی و تکلیف گروه کنترل در نمرۀ تداخل ،تفاوت معنادار وجود دارد.
 .2فرضیۀ دوم :بین اثربخشی آموزش حافظۀ فعال با تکلیف ان-بک دوگانۀ تطبیقی-1 ،بک دوگانۀ
غیرتطبیقی و تکلیف گروه کنترل در زمان تداخل تفاوت معنادار وجود دارد.
 .3فرضیۀ سوم :بین اثربخشی آموزش حافظۀ فعال با تکلیف ان-بک دوگانۀ تطبیقی-1 ،بک دوگانۀ
غیرتطبیقی و تکلیف گروه کنترل در ظرفیت حافظۀ فعال تفاوت معنادار وجود دارد.

روششناسی
پژوهش مقایسهای حاضر از نظر گردآوری اطالعات نیمهتجربی ،از نوع مداخلهای همراه با گروه کنترل فعال
با طرح پیشآزمون و پسآزمون است .برای پاسخگویی به فرضیههای پژوهش و بهمنظور مقایسۀ میانگین
1. adaptive dual n-back
2. non-adaptive dual 1-back
3. interference score
4. interference time
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نمرات گروههای آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون ،از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده میشود.
جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل جوانان  25تا  35سال شاغل در حوزۀ فناوری اطالعات شهر کرمان در
سال  1398است؛ بهطوریکه ابتدا سه شرکت بهصورت تصادفی انتخاب شدند و پس از غربال ،براساس
معیارهای زیر نمونهگیری به روش تصادفی ساده از میان آنها انجام گرفت:
 سن بین  25و 35؛
 انجام کار بهصورت حضوری و در محل شرکت/سازمان (و نه بهصورت دورکاری) در شهر کرمان؛
 استفادهنکردن از خدمات روانشناختی در شش ماه منتهی به انجام پژوهش؛
 استفادهنکردن از داروهای روانپزشکی در زمان پژوهش.
در کل 60 ،آزمودنی بهصورت تصادفی در سه گروه تقسیم شدند که عبارت بودند از :گروه آزمایش اول
(چهارده جلسه آموزش با تکلیف با پیچیدگی بیشتر :ان-بک دوگانۀ تطبیقی) ،گروه آزمایش دوم (چهارده جلسه
آموزش با تکلیف با پیچیدگی کمتر-1 :بک دوگانۀ غیرتطبیقی) و گروه کنترل فعال (چهارده جلسه آموزش با
دارونما :تکلیف -1بک یگانۀ غیرتطبیقی .)1جمعآوری اطالعات مربوط به کنترل توجه و ظرفیت حافظۀ فعال،
پیش از مداخله و پس از اتمام مداخله انجام شد.
تکالیف مداخله

 .1تکلیف ان-بک دوگانۀ تطبیقی

تکلیف ان-بک دوگانۀ تطبیقی با هدف آموزش حافظۀ فعال ساخته شده است .تکلیفی که در پژوهش حاضر
بهعنوان تکلیف آموزشی گروه آزمایش اول بهکار رفته ،براساس کار یگی ،باسکول ،جونیدز و پریگ ()2008
ساخته شده است .نسخۀ ویندوز این تکلیف با کمک متخصصان حوزۀ برنامهنویسی تهیه شد .شیوۀ کار با این
نرمافزار بدینگونه است که متغیر مربوط به تکلیف شنیداری و متغیر مربوط به تکلیف دیداری-فضایی 2بهصورت
همزمان ارائه میشود و شرکتکننده باید هر بار ارائۀ این دو متغیر ،در خصوص یکسانبودن هریک از متغیرها
با متغیر ارائهشدۀ  nمرحله قبل تصمیمگیری ،و واکنش مناسب را ثبت کند.
تکلیف دیداری-فضایی از یک ماتریس  3×3از مربعها تشکیل شده است؛ بهطوریکه ابتدا عالمت تثبیت
( )+در مربع مرکزی ظاهر میشود و پس از آن ،در هر تالش ،یکی از  8مربع باقیمانده به مدت  500میلیثانیه
به رنگ آبی درمیآید .همزمان در تکلیف شنیداری ،یکی از حروف  Q ،S ،R ،M ،L ،K ،G ،Fادا میشود.
بین هر بار ارائۀ همزمان دو متغیر 2500 ،میلیثانیه فاصلۀ زمانی وجود دارد .در برنامۀ ان-بک دوگانۀ تطبیقی،
شرکتکنندگان باید در هر بار ارائۀ همزمان دو متغیر ،در صورت یکسانبودن متغیر دیداری-فضایی با متغیر
ارائهشدۀ  nمرحله قبل ،کلید جهت چپ و در صورت یکسانبودن متغیر شنیداری با متغیر شنیداری ارائهشده
در  nمرحله قبل ،کلید جهت راست را روی صفحهکلید فشار دهند .در صورت انطباقنداشتن ،هیچ کلیدی فشار
1. non-adaptive single 1-back
2. visuospatial
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داده نمیشود و در صورت یکسانبودن هردو متغیر با متغیرهای مربوطه در  nمرحله قبل ،هردو کلید بهصورت
همزمان فشار داده میشود .هر جلسه آموزش شامل  20بلوک و هر بلوک شامل  nبهعالوۀ  20کوشش (ارائۀ
همزمان دو متغیر) است؛ بهطوریکه برای مثال ،در بلوک -1بک 21 ،کوشش وجود دارد .مقدار  nدر ابتدای
آموزش از  1شروع میشود و براساس میزان موفقیت شرکتکننده در ارائۀ واکنش صحیح میتواند به مراحل
باالتر صعود کند؛ بهطوریکه اگر میزان پاسخهای صحیح فرد در هر بلوک بیش از  90درصد باشد ،مقدار  nدر
بلوک بعدی یک واحد افزایش مییابد و بنابراین ،بر میزان پیچیدگی تکلیف افزوده میشود .درصورتیکه نرخ
پاسخ صحیح بین  70تا  90درصد باشد ،تکلیف در همان سطح  nتثبیت میشود و درصورتیکه نرخ پاسخ
صحیح کمتر از  70درصد باشد ،یک واحد از مقدار  nکسر میشود و فرد در بلوک بعد ،با تکلیف سادهتر کار
خواهد کرد .مدت هر جلسه آموزش تقریباً  30دقیقه است و فرد نمیتواند در میانۀ جلسۀ آموزش آن را متوقف
کند .در حالت اجرای تکلیف بهصورت تطبیقی ،با بهبود عملکرد شرکتکننده ،سطح آن باالتر میرود و تکلیف
دشوارتر میشود.

 .2تکلیف -1بک دوگانۀ غیرتطبیقی
روش اجرای این تکلیف مانند تکلیف ان-بک دوگانۀ تطبیقی است؛ با این تفاوت که مقدار  nبهدلیل
غیرتطبیقیبودن تکلیف براساس میزان پاسخ صحیح شرکتکننده تغییر نخواهد کرد؛ بهطوریکه افراد از ابتدای
دورۀ آموزش تا انتها ،با تکلیف -1بک دوگانه آموزش میبینند ( nبرابر است با  )1و بهدلیل ثابتبودن مقدار ،n
امکان افزودهشدن بر میزان پیچیدگی تکلیف وجود ندارد.

 .3تکلیف -1بک یگانۀ غیرتطبیقی
در این پژوهش ،برای گروه کنترل فعال ،از تکلیف -1بک یگانۀ غیرتطبیقی با متغیر دیداری استفاده شد .در
این تکلیف ،در هر بلوک ،دنبالهای  20تایی از حروف  S ،R ،M ،L ،K ،G ،Fو  Qروی صفحهنمایش ارائه
میشود؛ بهطوریکه بین ارائۀ هر دو حرف 2500 ،میلیثانیه فاصله وجود دارد و فرد باید براساس اینکه حرف
ارائهشده در هر تالش با حرف ارائهشدۀ قبل از آن یکسان است یا خیر ،واکنش صحیح نشان دهد.

ابزار جمعآوری اطالعات
ابزارهای بهکاررفته در این پژوهش شامل تکالیف کامپیوتری و پرسشنامه است؛ بهطوریکه از پرسشنامۀ
اطالعات دموگرافیک ،تکلیف رایانهای استروپ ساده و تکلیف حافظۀ فعال دانیمن-کارپنتر استفاده شده است.

تکلیف استروپ ساده)SST( 1
این تکلیف در سال  1935توسط جان ریدلی استروپ و با هدف ارزیابی کنترل توجه و بازداری طراحی شد .در
1. simple Stroop test
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آزمون رایانهای استروپ ساده ،در هر مرحله نام یکی از چهار رنگ قرمز ،آبی ،زرد یا سبز روی صفحهنمایش و
در زمینهای سیاه نمایش داده میشود .رنگ بهکاررفته برای نوشتن هر کلمه میتواند یکی از چهار رنگ مذکور
باشد؛ بنابراین در هر بار ارائۀ محرک (نام یکی از چهار رنگ) روی صفحهنمایش ،فرد باید بدون توجه به نام
رنگی که روی صفحهنمایش نوشته شده و تنها با دقت به رنگ نوشته ،یکی از کلیدهای قرمز ،آبی ،زرد یا سبز
عالمتگذاریشده روی صفحهکلید را فشار دهد.
نسخۀ رایانهای تکلیف استروپ ساده که در این پژوهش استفاده شده شامل  96محرک متشکل از 48
رنگ همخوان با کلمه و  48رنگ ناهمخوان با کلمه است .مدت ارائۀ هر محرک  2ثانیه و فاصلۀ بین ارائۀ دو
محرک  800میلیثانیه است .اعتبار آزمون استروپ با استفاده از روش بازآزمایی در فاصلۀ  80تا  91درصد
گزارش شده است (مکلئود1991 ،؛ لزاک ،هویسون و لورینگ2004 ،؛ گورفین و مکلئود.)2007 ،
آنچه از نتایج نهایی برای هر فرد در پایان آزمون این پژوهش بهکار گرفته شده ،نمرۀ تداخل و زمان تداخل
است که بهعنوان معیارهای کنترل توجه در پیشآزمون و پسآزمون ثبت میشود.

تکلیف حافظۀ فعال دانیمن و کارپنتر)DCWMT( 1
این تکلیف در سال  1980توسط دانیمن و کارپنتر طراحی شد .تکلیف شامل  27جمله است که در شش گروه
دوجملهای ،سهجملهای ،چهارجملهای ،پنج ،شش و هفتجملهای ارائه میشود .برای هریک از عبارات،
شرکتکنندگان باید پس از ارائۀ جمله به دو سؤال پاسخ دهند .سؤال اول :آیا از نظر معنایی ،جمله صحیح است
یا خیر؟ سؤال دوم :آخرین کلمۀ جملۀ ارائهشده چه بود؟
سؤال اول برای سنجش پردازش حافظۀ فعال و سؤال دوم با هدف سنجش اندوزش مطرح میشود .در
پایان ،میانگین نمرات هر فرد در بخش اندوزش و پردازش بهعنوان نمرۀ کل ظرفیت حافظۀ فعال ثبت میشود.
روایی این آزمون در قیاس همبستگی با آزمون استعداد کالمی ،سؤالهای واقعی و سؤالهای ضمایر اشاره
بهترتیب  79 ،59و  90درصد بهدست آمده است (دانیمن و کارپنتر .)1980 ،همچنین زرقی و همکاران ()2012
ضریب آلفای کرونباخ این آزمون را  88درصد بهدست آوردند .در این پژوهش ،از نسخۀ رایانهای این آزمون
استفاده شد که در آن ،هر جمله به مدت  7ثانیه روی صفحهنمایش ارائه میشود و بین ارائۀ هردو جمله 1500
میلیثانیه فاصله وجود دارد .شرکتکننده باید پس از نمایش هر جمله به سؤاالت مربوط به پردازش و اندوزش
پاسخ دهد .مجموع زمان انجام این آزمون  12تا  18دقیقه است.
همۀ تحلیلها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شده است.

یافتهها
تجزیه و تحلیل دادهها در سطح معناداری  0/05درنظر گرفته شده است.
)1. Daneman-Carpenter working Memory Task (DCWMT
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الف) توصیف جمعیتشناختی
با توجه به جدول  ،1نتایج مربوط به همسانی گروهها از نظر متغیرهای جمعیتشناختی نشان میدهد بیشتر
نمونههای هر سه گروه مرد هستند .بین سه گروه ،از نظر متغیر جنسیت ،اختالف معنادار آماری وجود ندارد و
سه گروه از این نظر همسان هستند ( .)P<0/05همچنین بین سه گروه از لحاظ متغیر آخرین مدرک تحصیلی،
اختالف معنادار آماری وجود ندارد (.)P<0/05
با توجه به جدول  ،2میانگین سنی نمونههای گروه ان-بک دوگانۀ تطبیقی  ،30/06میانگین سنی نمونههای
گروه -1بک دوگانۀ غیرتطبیقی  30/75و میانگین سنی نمونههای گروه کنترل فعال  30/56است و بین سه
گروه ،از نظر میانگین سنی ،اختالف معنادار آماری وجود ندارد (.)P<0/05
جدول  -1مقایسۀ متغیرهای جمعیتشناختی کیفی در سه گروه مورد بررسی
متغیر
گروه

ان-بک دوگانۀ
تطبیقی
فراوانی

مرد
زن

9
7

فوقدیپلم
کارشناسی
کارشناسی
ارشد
دکتری

2
8
5
0

درصد

ان-بک دوگانۀ
غیرتطبیقی
فراوانی

جنسیت
11
56/3
5
43/8
آخرین مدرک تحصیلی
0
12/5
7
50/0
8
37/5
0/0

1

کنترل فعال

درصد

فراوانی

درصد

68/8
31/3

11
5

68/8
31/3

0/0
43/8
50/0

1
9
6

6/3
56/3
37/5

6/3

0

0/0

آمارۀ
کای دو

سطح معناداری

0/695

0/79

4/650

0/589

ب) توصیف شاخصهای پژوهش
جدول  -2مقایسۀ توزیع سن در سه گروه مورد بررسی
متغیر ان-بک دوگانۀ تطبیقی
گروه
سن

میانگین
30/06

انحراف
معیار
3/32

ان-بک دوگانۀ
غیرتطبیقی
میانگین
30/75

انحراف
معیار
3/40

کنترل فعال
میانگین
30/56

انحراف
معیار
3/16

آزمون
تحلیل
واریانس

سطح
معناداری

0/186

0/831
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جدول  -3مقایسۀ نمرات متغیرهای پژوهش
متغیر

پیشآزمون

مرحله
ان-بک دوگانۀ تطبیقی ()n=16
-1بک دوگانۀ غیرتطبیقی ()n=16
کنترل فعال ()n=16
ان-بک دوگانۀ تطبیقی ()n=16
-1بک دوگانۀ غیرتطبیقی ()n=16
کنترل فعال ()n=16
ان-بک دوگانۀ تطبیقی ()n=16
-1بک دوگانۀ غیرتطبیقی ()n=16
کنترل فعال ()n=16

نمرۀ تداخل

زمان تداخل

ظرفیت حافظۀ فعال

میانگین
6/44
3/50
2/19
52/50
51/63
57/81
68/81
68/13
67/88

انحراف معیار
5/99
3/61
1/90
26/26
24/49
20/77
9/14
12/49
12/05

پسآزمون
میانگین
4/88
2/75
2/00
43/25
44/06
57/06
80/25
70/69
69/50

انحراف معیار
5/41
3/04
1/71
19/98
17/95
19/95
6/74
11/27
12/56

جدول  3میانگین و انحراف معیار متغیرهای نمرۀ تداخل ،زمان تداخل و ظرفیت حافظۀ فعال گروههای
ان-بک دوگانۀ تطبیقی-1 ،بک دوگانۀ غیرتطبیقی و کنترل فعال را قبل و بعد از اجرای آموزش حافظۀ فعال
نشان میدهد.

ج) آزمون نرمال شاخصها
برای آزمودن فرضیههای این پژوهش ،از روش تحلیل کوواریانس استفاده شده است .پیشفرضهای تحلیل
کوواریانس شامل نرمالبودن توزیع نمرهها ،همگنی واریانس گروهها ،خطیبودن رابطۀ پیشآزمون و پسآزمون
و برابربودن ضرایب رگرسیونی در پیشآزمون است که نتایج آن بهترتیب در جدولهای  5 ،4و  6آمده است و
نشان میدهد استفاده از روش تحلیل کوواریانس مانعی ندارد.
جدول  -4بررسی فرض نرمالبودن
متغیر
نمرۀ تداخل
کنترل توجه
زمان تداخل
ظرفیت حافظۀ فعال

مرحله
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

شاپیرو-ویلک
0/941
0/931
0/928
0/893
0/981
0/924

سطح معناداری
0/061
0/073
0/057
0/374
0/620
0/178
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جدول  -5بررسی فرض همگنی واریانس
متغیر
نمرۀ تداخل
کنترل توجه
زمان تداخل
ظرفیت حافظۀ فعال

آمارۀ آزمون
/000ن2
لوی
2/777
1/512
0/096
1/543
1/486

مرحله
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

درجۀ آزادی
12
2
2
2
2
2

درجۀ آزادی
45
2
45
45
45
45
45

سطح
/147
معنادار0ی
0/073
0/231
0/909
0/225
0/237

جدول  -6بررسی همگونی شیب خط رگرسیون
متغیر
نمرۀ تداخل
کنترل توجه
زمان تداخل
ظرفیت حافظۀ فعال

(F )44،3
2/496
2/205
2/485

سطح معناداری
0/072
0/057
0/620

د) آزمون فرضیهها
در ادامه به بررسی نتایج آزمون تحلیل کوواریانس میپردازیم.
فرضیۀ اول :بین اثربخشی آموزش حافظۀ فعال با تکلیف ان-بک دوگانۀ تطبیقی-1 ،بک
دوگانۀ غیرتطبیقی و تکلیف گروه کنترل ،در نمرۀ تداخل ،تفاوت معنادار وجود دارد.
در جدول  ،7نتایج تحلیل کوواریانس بررسی تأثیر آموزش حافظۀ فعال بر متغیر نمرۀ تداخل آمده است .با
توجه به جدول ،سطح معناداری نمرات پیشآزمون نمرۀ تداخل  0/001است که نشاندهندۀ تأثیر نمرات
پیشآزمون بر پسآزمون است؛ بنابراین استفاده از روش تحلیل کوواریانس برای حذف اثر احتمالی نمرات
پیشآزمون ضرورت مییابد.
جدول  -7تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش حافظۀ فعال و پیشآزمون بر نمرۀ تداخل
منبع تغییرات
پیشآزمون
گروههای آزمون
خطا
کل

مجموع مجذورات
593/227
4/454
29/523
693/917

درجۀ آزادی
1
2
44
47

میانگین مجذورات
593/227
2/227
0/671
-

آمارۀ F
884/111
3/319
-

سطح معناداری
0/001
0/045
-

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،هر سه گروه در پسآزمون افت نمرۀ تداخل را تجربه کردهاند.
اما آیا میزان این کاهش در میان گروهها یکسان بوده است؟ در بررسی معناداری تفاوت میزان این کاهش میان
گروهها با استفاده از تحلیل کوواریانس ،یافتهها بیانگر آن است که از نظر نمرۀ تداخل ،تفاوت معناداری بین
گروههای آزمایش وجود دارد (.)P >0/05
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پیش آزمون

۱۲
۱۰

۶

۴.۸۸
۲.۰۰

۲.۱۹

۲.۷۵

۳.۵۰

۴

نمرۀ تداخل

۶.۴۴

۸

۲
۰

گروه کنترل فعال

گروه آزمایش دوم(*)

گروه آزمایش اول(*)

شکل  -1مقایسۀ میانگین نمرات نمرۀ تداخل پیشآزمون و پسآزمون بهتفکیک گروه – (*)
معناداری آماری تفاوت پیشآزمون و پسآزمون (آزمون مقایسۀ زوجی)

فرضیۀ دوم :بین اثربخشی آموزش حافظۀ فعال با تکلیف ان-بک دوگانۀ تطبیقی-1 ،
بک دوگانۀ غیرتطبیقی و تکلیف گروه کنترل در زمان تداخل ،تفاوت معنادار وجود دارد.
در جدول  ،8نتایج تحلیل کوواریانس بررسی تأثیر آموزش حافظۀ فعال ،بر متغیر زمان تداخل آمده است .با
توجه به جدول ،سطح معناداری بهدستآمده برای نمرات پیشآزمون زمان تداخل ( )0/460است که نشاندهندۀ
عدم تأثیر نمرات پیشآزمون بر پسآزمون است؛ بااینحال استفاده از روش تحلیل کوواریانس برای حذف اثر
احتمالی نمرات پیشآزمون بالمانع است.
جدول  -8تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش حافظۀ فعال و پیشآزمون بر زمان تداخل
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجۀ آزادی
1
209/098
پیشآزمون
2
1754/820
گروههای آزمون
44
16581/777
خطا
47
18713/250
کل

میانگین مجذورات
209/098
877/410
376/859
-

آمارۀ F
0/555
2/328
-

سطح معناداری
0/460
0/109
-

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،هر سه گروه در پسآزمون ،افت زمان تداخل را تجربه کردهاند.
اما آیا میزان این کاهش در میان گروهها یکسان بوده است؟ در بررسی معناداری تفاوت میزان این کاهش میان
گروهها با استفاده از تحلیل کوواریانس ،یافتهها نشان میدهد از نظر زمان تداخل ،تفاوت معناداری بین گروههای
آزمایش وجود ندارد (.)P <0/05
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پسآزمون

پیشآزمون
۸۰

۷۰

۵۷.۰۶

۵۷.۸۱
۵۲.۵۰

۵۱.۶۳
۴۴.۰۶

۶۰
۵۰

۴۳.۲۵

زمان تداخل

۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰
گروه کنترل فعال

گروه آزمایش دوم

گروه آزمایش اول

شکل  -2مقایسۀ میانگین نمرات زمان تداخل پیشآزمون و پسآزمون بهتفکیک گروه

فرضیۀ سوم :بین اثربخشی آموزش حافظۀ فعال با تکلیف ان-بک دوگانۀ تطبیقی-1 ،بک
دوگانۀ غیرتطبیقی و تکلیف گروه کنترل در ظرفیت حافظۀ فعال ،تفاوت معنادار وجود دارد.
در جدول  ،9نتایج تحلیل کوواریانس بررسی تأثیر آموزش حافظۀ فعال ،بر متغیر ظرفیت حافظۀ فعال آمده
است .با توجه به جدول ،سطح معناداری بهدستآمده برای نمرات پیشآزمون ظرفیت حافظۀ فعال ()0/003
است که نشاندهندۀ تأثیر نمرات پیشآزمون بر پسآزمون است؛ بنابراین استفاده از روش تحلیل کوواریانس
برای حذف اثر احتمالی نمرات پیشآزمون الزم است.
جدول  -9تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش حافظۀ فعال و پیشآزمون بر ظرفیت حافظۀ فعال
منبع تغییرات
پیشآزمون
گروههای آزمون
خطا
کل

مجموع مجذورات
927/674
1038/966
4022/764
6061/479

درجۀ آزادی
1
2
44
47

میانگین مجذورات
927/674
519/483
91/426
-

آمارۀ F
10/147
5/682
-

سطح معناداری
0/003
0/006
-

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،هر سه گروه در پسآزمون افزایش ظرفیت حافظۀ فعال را تجربه
کردهاند .اما آیا میزان این افزایش در میان گروهها یکسان بوده است؟ در بررسی معناداری تفاوت میزان این
افزایش میان گروهها با استفاده از تحلیل کوواریانس ،یافتهها بیانگر آن است که از نظر ظرفیت حافظۀ فعال،
تفاوت معناداری بین گروههای آزمایش وجود دارد (.)P >0/05
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پیشآزمون
۹۰

۸۰.۲۵
۶۹.۵۰

۶۷.۸۸

۷۰.۶۹

۶۸.۱۳

۶۸.۸۱

۸۰
۷۰
۶۰

ظرفیت حافظۀ فعال

۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰
گروه کنترل فعال

گروه آزمایش دوم

گروه آزمایش اول (*)

شکل  -3مقایسۀ میانگین نمرات ظرفیت حافظۀ فعال پیشآزمون و پسآزمون بهتفکیک گروه –
(*) معناداری آماری تفاوت پیشآزمون و پسآزمون (آزمون مقایسۀ زوجی)

بحث و نتیجهگیری
پژوهشهای اخیر بیانگر آن است که آموزش حافظۀ فعال نهتنها برای مهارت آموزشدیده بلکه برای بهبود
برخی مهارتها که تابع حافظۀ فعال هستند ،مانند کنترل توجه نیز اثر دارد (یگی و باسکول .)2014 ،ساری و
همکاران ( )2016تأثیر آموزش حافظۀ فعال را در سه بعد رفتاری ،عصبی و فیزیولوژیک کنترل توجه بررسی
کردند .نتایج این پژوهش نشان داد آموزش حافظۀ فعال موجب بهبود کنترل توجه میشود .در پژوهش حاضر،
نمرۀ تداخل آزمودنیها در تکلیف استروپ ،مالک اثربخشی عملکرد کنترل توجه است .نتایج (جدول )7
نشاندهندۀ آن است که در خصوص نمرۀ تداخل ،میزان پیچیدگی تکلیف در میزان اثربخشی تکالیف در
گروههای آزمایش و کنترل مؤثر بوده است .مقایسۀ میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد اثر
آموزش پیچیدهتر بر مالک اثربخشی عملکرد کنترل توجه ،محسوستر از آموزش با پیچیدگی کمتر بوده است.
در خصوص زمان تداخل که مالک کارایی عملکرد توجه است ،بین اثربخشی آموزش حافظۀ فعال با تکلیف
ان-بک دوگانۀ تطبیقی-1 ،بک دوگانۀ غیرتطبیقی و تکلیف گروه کنترل ،تفاوت معناداری وجود ندارد (جدول
. )8
ظرفیت حافظه به قطعههای اطالعاتی محدود میشود .منظور از قطعه ،بزرگترین واحد معناداری است که
توسط فرد به رسمیت شناخته میشود (میلر .)1956 ،نتایج پژوهشها نشان میدهد با این تعبیر از ظرفیت
حافظۀ فعال ،این ظرفیت ثابت نیست؛ زیرا تعداد قطعههایی که آزمودنی میتواند به یاد بیاورد ،وابسته به این
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است که قطعههای اطالعاتی متعلق به چه مقولهای هستند .بدینمعنی که ظرفیت حافظۀ فعال ما برای
نگهداشت اعداد با ظرفیت آن برای نگهداشت کلمات یکسان نیست (شیفرین و نوسفسکی.)1994 ،
نتایج پژوهشها نشان داده است شاخصهای فردی مختلفی بر ظرفیت حافظۀ فعال افراد تأثیر میگذارد.
ظرفیت حافظۀ فعال وابسته به تواناییهای متفاوت ذهنی است و به سن افراد نیز بستگی دارد (کووان)2010 ،؛
بهطوریکه در ابتدای کودکی ،ظرفیت حافظۀ فعال محدود است و با نزدیکشدن به سن نوجوانی ،ظرفیت آن
افزایش مییابد (گترکول و الوی .)2007 ،با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت تعیین دقیق ظرفیت
حافظۀ فعال ،کاری دشوار است .اما آنچه درنتیجۀ پژوهشهای بسیاری تأیید شده ،امکان افزایش این ظرفیت
است .هوتون ،درخشان و فاکس ( )2018در پژوهش خود نشان دادند پیشرفت افراد در تکلیف ان-بک تطبیقی
با بهبود در ظرفیت حافظۀ فعال و کنترل توجه در آنها در ارتباط است.
نتایج پژوهش حاضر (جدول  )9نشان داد میزان پیچیدگی تکلیف در اثربخشی آموزش حافظۀ فعال برای
بهبود ظرفیت حافظۀ فعال ،تفاوت ایجاد کرده است؛ بهطوریکه با توجه به شکل  3بهوضوح میتوان مشاهده
کرد افزایش ظرفیت حافظۀ فعال در گروه آزمایش اول که از تکلیف پیچیدهتر برای آموزش استفاده کرده بودند،
بهمراتب بیشتر از گروه آزمایش دوم و گروه کنترل است؛ بنابراین میتوان گفت تکلیف پیچیدهتر ،اثرگذاری
بیشتری در افزایش ظرفیت حافظۀ فعال افراد داشته است .نتایج پژوهشها در این حوزه بیانگر آن است که
آموزش حافظۀ فعال میتواند ظرفیت حافظۀ فعال را بهبود بخشد (چن و موریسون2010 ،؛ ثورل ،لیندویست،
برگمان ،بولین و کلینگ برگ .)2009 ،در مقابل ،نتایج پژوهشهای دیگری نشان داده است آموزش حافظۀ
فعال با استفاده از تکلیف ان-بک ،بیش از آنکه بر ظرفیت حافظۀ فعال اثر داشته باشد ،بر بهبود توجه اثر دارد
(اوبرور.)2006 ،
پژوهش حاضر در میان کارکنان حوزۀ فناوری اطالعات انجام شده است و تعمیم نتایج به سایر مشاغل
باید با احتیاط صورت گیرد .همچنین تعدادی از افراد هر گروه در میانۀ روند آموزش ،پژوهش را ترک کردند و
این ریزش ممکن است در میان گروهی با ویژگیهای مشترک بهلحاظ وضعیت سالمت جسم یا روان صورت
گرفته باشد .پیشنهاد میشود پژوهش حاضر در سایر ردههای سنی ،با ابزارهای آموزشی دیگر و برنامههای
اجرایی متفاوت بهلحاظ تعداد جلسات آموزش ،فشردگی جلسات و مدت هر جلسه انجام شود تا نقش نحوۀ
اجرای برنامۀ آموزش حافظۀ فعال در میزان اثربخشی آن بیشازپیش روشن شود.
بهطورکلی ،از یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت میزان پیچیدگی تکلیف آموزش حافظۀ فعال
بر اثربخشی عملکرد کنترل توجه و ظرفیت حافظۀ فعال مؤثر بوده است.
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