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Abstract 
This study aims to compare the effectiveness of two 
implementation methods of working memory (WM) 

training (the more complex task and the less complex 

task) on attentional control and WM capacity. The 
present study is one of the intervention studies with the 

active control group aiming to compare effectiveness. 

The study population consists of 25 to 35-year-old young 
employees working in Information Technology (IT) field 

in Kerman city in 2019. The sample of the study formed 

of 48 individuals who were selected by multistage 
sampling, randomly divided into two experimental 

groups (adaptive dual n-back task as the more complex 

task and non-adaptive dual 1-back task as the less 
complex task) and one active control group (non-

adaptive single 1-back task). Data collection tools 

include simple Stroop task and Daneman-Carpenter 
Working Memory Task (DCWMT). The results showed 

that there was a significant difference between the 
effectiveness of WM training with adaptive dual task, 

non-adaptive dual task, and control group task in 

subscale of interference score related to attentional 
control and WM capacity. In other words, the complexity 

of the task made a significant difference in the 

effectiveness of the training program on interference 
score and WM capacity. However, this difference was 

not observed for subscale of time of interference related 

to attentional control. 
Keywords: Working Memory Training, Adaptive Dual N-

Back, Attentional Control, Working Memory Capacity. 

 دهیچک
 ۀآموزش حافظ یدو روش اجرا یاثربخش ۀسیپژوهش با هدف مقا نیا

کمتر( بر کنترل توجه و  یدگیچیبا پ فیو تکل تردهیچیپ فیفعال )تکل
لحاظ هدف فعال انجام شده است. پژوهش حاضر به ۀحافظ تیظرف

با هدف  یامداخله یهاپژوهش ۀلحاظ روش در زمرو به یکاربرد
امل پژوهش ش ۀگروه کنترل است. جامع او همراه ب یاثربخش ۀسیمقا

اطالعات شهر کرمان  یفناور ۀشاغل در حوز ۀسال 35تا  25جوانان 
نفر به روش  48پژوهش با حجم  یآمار ۀاست. نمون 1398در سال 

و به  یصورت تصادفانتخاب شدند و به یاچندمرحله یریگنمونه
عنوان به یقیتطب ۀبک دوگان-ان فی)تکل شیدر دو گروه آزما یتساو
عنوان به یقیرتطبیغ ۀبک دوگان-1 فیو تکل شتریب تردهیچیپ فیتکل
بک -1 فیگروه کنترل فعال )تکل کیکمتر( و  یدگیچیبا پ فیتکل

اطالعات  یآورجمع ی( قرار گرفتند. ابزارهایقیرتطبیغ ۀگانی
-منیفعال دان ۀحافظ فیاستروپ ساده و تکل فیاند از تکلعبارت

و  انسیکووار لیها با روش تحلداده لی(. تحلDCWMTکارپنتر )
پژوهش نشان داد  جیانجام گرفت. نتا SPSSافزار با استفاده از نرم

 ،یقیتطب ۀبک دوگان-ان فیفعال و تکل ۀآموزش حافظ یاثربخش نیب
 ۀنمر اسیرمقیگروه کنترل در ز فیو تکل یقیرتطبیغ ۀبک دوگان-1

وجود  یمعنادار تفاوتفعال،  ۀحافظ تیتداخل کنترل توجه و ظرف
 ۀبرنام یبر اثربخش فیتکل یدگیچیپ زانیم گر،یدارد. به عبارت د

فعال تفاوت معنادار  ۀحافظ تیتداخل و ظرف ۀآموزش در خصوص نمر
زمان تداخل  اسیرمقیتفاوت درمورد ز نیا کهیدرحال کند؛یم جادیا

 کنترل توجه مشاهده نشد.
 ،یقیتطب ۀبک دوگان-فعال، ان ۀآموزش حافظ :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
 علم پدر ت،یاسم آدام. رودیم شماربه یاقتصاد ۀمجموع هر در موجود منابع نیترمهم از یکی 1یانسان منابع

 یهاهیسرما انواع از یکی عنوانبه و «2یانسان ۀیسرما» عبارت با را یانسان منابع که بود یکسان نیاول از اقتصاد،
 در کارکنان یوربهره و یانسان یهاهیسرما لیتحل ر،یاخ یهاسال در(. 1776 ت،یاسم) کرد فیتعر یاقتصاد
 یفضا در رونیا از(. 2019 ،کانمک و مادرگو ،انیفگ) است بوده هادولت ۀتوسع با مرتبط مباحث مرکز
 ارزشمند یۀسرما نیا یوربهره زانیم و عملکرد بر اثرگذار عوامل ییشناسا جهان، سراسر در امروز وکارکسب

 .است برخوردار ییبسزا تیاهم از
 یزندگ در افراد تیموفق در اثرگذار یشاخص عنوانبه 3یشناخت یکارکردها که است داده نشان هاپژوهش

 از یانسان منابع متخصصان و مسئوالن توجه رونیا از(. 1994 ،پارک) است برخوردار یادیز تیاهم از یشغل
 شده معطوف یشناخت یکارکردها بهبود سمتبه ،(2015 همکاران، و آئو) کارکنان هوش یارتقا و بهبود عامل
 دهدیم نشان که است یشناخت یهاآموزش ۀحوز در منتشرشده یهاپژوهش جینتا زین امر نیا لیدل. است
 یزندگ تیفیک شیافزا موجب تواندیم یسن یهارده ۀهم در باًیتقر آموزش قیطر از یشناخت یکارکردها بهبود
 یوربهره شیافزا ن،یبنابرا ؛(2010 ،برگر ندنیل و الودن ،دکیاشم) شود افراد یشغل و یلیتحص ،یشخص

 .شود انجام کارکنان یشناخت ییتوانا شیافزا قالب در تواندیم بلندمدت یزمان افق در کارکنان
 فایا استدالل و مطلب درک ،یریادگی رینظ یادهیچیپ یشناخت یهاتیفعال در یاساس ینقش 4فعال ۀحافظ

 فیتکل کی انجام یبرا و موقتاً را اطالعات ایپو ۀحافظ ستمیس عنوانبه فعال ۀحافظ(. 2010 ،یبدل) کندیم
 یرو ماندنتمرکزم مطلب، درک ،یاضیر ۀمسئل کی یذهن حل مانند یفیتکال. داردیم نگه دهیچیپ یشناخت

 یدستکار بلندمدت ۀحافظ از 5شدهفعال یهاییبازنما که است فعال ۀحافظ در قت،یحق در. ... و مکالمه کی
 آن کنند،یم یادآوری و یابیباز را شانیذهن اطالعات افراد کهیهنگام گفت توانیم(. 2011 دن،) شوندیم

 (.2016 استرنبرگ، و استرنبرگ) دنشویم منتقل فعال ۀحافظ به 6بلندمدت ۀحافظ از اطالعات
 یاجرا ها،دستورالعمل کردندنبال ،توجه کنترل مانند یاریبس ۀروزان یهاتیفعال یبرا افراد ن،یابرعالوه

 ای فیتکل یبرا دهیچیپ استدالل انجام و ،یالحظه صورتبه یذهن اطالعات یابیباز ،یاچندمرحله یهاندیفرا
 زیم را فعال ۀحافظ ،(2007) یالو و گترکول. (2012 نوبر، و یزلیگ) رندیگیم کمک خود فعال ۀحافظ از ،پروژه

 .شودیم گرفته کاربه یخارج یهاکنندهثبت نبود در که کنندیم فیتعر ذهن کار

                                                           
1. human resource 

2. human capital 

3. cognitive functions 

4.working memory 

5. activated representations 

6. long-term memory 

7. attentional control 



 267                                  ازدهمدو، سال 1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 هدف با مشخص یمدت یبرا ذهن در فیتکل به مربوط اطالعات حفظ» را 7توجه کنترل گرانپژوهش یبرخ
 فعال ۀحافظ که است داده نشان یشناختعصب ۀحوز در هاپژوهش. کنندیم فیتعر «یبعد یرفتارها تیهدا

 یهاپژوهش(. 2009 همکاران، و نابمک ؛2000 ون،ا و دانکن) دارند یمشترک یعصب یمبنا توجه کنترل و
 و یل اموند،ید برگر، ندنیل ،نگیش) است توجه کنترل و فعال ۀحافظ عملکرد یهمبستگ ۀدکنندییتأ زین یرفتار

 (.2010 ،سونیوید
 کی که( ...و کلمات ،حروف ارقام،) هاماده فهرست نیتریطوالن عنوانبه توانیم را 1فعال ۀحافظ تیظرف
 لر،یم) کرد فیتعر اوردیب خاطر به یدرستبه ارائه از پس یهاتالش از درصد 50 از شیب در تواندیم شخص
 به خود یهاپژوهش در (1956) لریم. دارد وجود یمتفاوت یهادگاهید ،فعال ۀحافظ تیظرف خصوص در. (1956

 نگه خود فعال ۀحافظ در را یاطالعات ۀماد 7±2 نیانگیم طوربه تواندیم بزرگسال فرد کی که دیرس جهینت نیا
 ۀحافظ در را یاطالعات ۀماد 9 تا 5 توانندیم نیانگیم طوربه بزرگسال افراد که یمعننیبد ؛(1956 لر،یم) دارد
 یبرخ جینتا در 2یعموم هوش و فعال ۀحافظ تیظرف نیب یهمبستگ ۀمشاهد. کنند یدارنگه خود فعال

 ۀعالق( 2016 ،آنجل و سونیهر ،پستدیش ؛2002 ،نکوفیم و التیتر نگ،یبانت کوان، ،یکانو) هاپژوهش
 و آئو) است آورده دیپد را فعال ۀحافظ تیظرف تیتقو یبرا شدهیطراح آموزش مداخالت به یریچشمگ

 .(2015 همکاران،
 نسبتاً ناتیتمر با یحت تواندیم فعال ۀحافظ مختلف فیوظا عملکرد است داده نشان هاپژوهش یبرخ جینتا
 سالم جوان تیجمع در افتهی نیا. (2014 رهاگن،یو و کارباخ ؛2014 همکاران، و آئو) ابدی بهبود زین مدتکوتاه

 ،همکاران و دکیاشم) است شده مشاهده زین فعال ۀحافظ تیظرف و توجه کنترل مانند یعوامل خصوص در و
 (.2004 هانتر، و تیاشم) درویم شمارهب کنندهنییتع زین افراد یشغل تیموفق در موضوع نیا. (2010
 کاهش ۀطیح در آن یاثرگذار که است 3بک-نا فیتکل ،یشناخت آموزش ۀحوز در کارآمد یابزارها از یکی

 که ییهاگروه انیم در چه و سالم جوانان گروه در چه ،یشناخت یکارکردها شیافزا و ،یروان فشار و اضطراب
 تیاسم اسپنسر ؛2013 هالم، و یملب) است دهیرس اثبات به یاریبس یهاپژوهش در ،نددار یشناخت عملکرد افت

 ،فعال ۀحافظ آموزش ۀحوز در ادیز یهاپژوهش انجام رغمبه (.2017 گوبت، و ساال ؛2015 برگ، نگیک و
 جینتا هاآن یاثربخش زانیم در یآموزش یهابرنامه نیا یاجرا ۀنحو و ساختار نقش خصوص در همچنان
 یبررس هدف با که ییهاپژوهش کیستماتیس مرور(. 2011 ن،یچ و سونیمور) شودیم منتشر یمتناقض
 با فعال ۀحافظ آموزش یهابرنامه یاثربخش دهدیم نشان است شده انجام فعال ۀحافظ آموزش یاثربخش

 کیرد پستد،یش) ردیگ قرار آموزش ۀبرنام یاجرا طیشرا ریتأث تحت میمستق صورتبه تواندیم بک-نا فیتکل
 رییتغ ،ییاجرا طیشرا نیا از یکی. (2015 ،بونر و شریف ،گوفریشوا ؛2014 اوبرائر، و نیباست ون ؛2012 ،آنجل و
 عنوانبه را فیتکل یدگیچیپ (2001) نسونیراب. است گرید گروه به یگروه از یآموزش فیتکل 4یدگیچیپ زانیم

                                                           
1. working memory capacity 

2. general intelligence 

3. n-back 

4. complexity 
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 جینتا گر،ید یسو از .کندیم فیتعر اطالعات پردازش در مدنظر فیتکل یاستدالل و یاحافظه ،یتوجه الزامات
 بر تواندیم سالم جوانان گروه یبرا یحت ،فیتکل یدگیچیپ زانیم شیافزا که است آن انگریب هاپژوهش یبرخ

 (.2016 کارباخ، و کوپر) باشد داشته سوء اثر ،یشناخت یکارکردها یبرخ بهبود در آن یاثربخش
 بهبود یبرا بک-نا فیتکل با فعال ۀحافظ آموزش یاثربخش کهیدرحال شد، گفته آنچه به توجه با

 است شده دییتأ یاریبس یهاپژوهش در زین فعال ۀحافظ تیظرف و توجه کنترل رینظ یشناخت یهاشاخص
 کوستر، ،یرسا ؛2013 ،هال و رسونیم شلتون، تامز، ،نتالیلیل ؛2010 برگ، نگیلک ؛2008 ر،یلیباو و نیگر)

 رفتهکارهب بک-نا فیتکل یدگیچیپ زانیم ایآ که شودیم متبادر ذهن به سؤال نیا ،(2016 ،درخشان و سیپورتو
 تیظرف و توجه کنترل شاخص دو خصوص در آن یاثربخش زانیم بر تواندیم زین فعال ۀحافظ آموزش ۀبرنام در

 .کند جادیا معنادار یرییتغ فعال ۀحافظ
 یامطالعه کشورمان در یخصوص وکارکسب یفضا ۀباردر نیا از شیپ دهدیم نشان پژوهش ۀنیشیپ یبررس

 فیتکل) فعال ۀحافظ آموزش فیتکل دو یاثربخش ۀسیمقا حاضر پژوهش هدف ب،یترتنیبد .است نشده انجام
 ۀدوگان بک-1 فیتکل: کمتر یدگیچیپ با فیلتک و 1یقیتطب ۀدوگان بک-نا فیتکل :شتریب یدگیچیپ با
 بخش در اطالعات یفناور ۀحوز در شاغل افراد انیم در فعال ۀحافظ تیظرف و توجه کنترل بر (2یقیرتطبیغ

 .است کرمان شهر یخصوص
 عملکرد یاثربخش مالک عنوانبه) استروپ فیتکل 3تداخل ۀنمر اسیمق سه سنجش با ،پژوهش نیا در
 ۀحافظ تیظرف کل ۀنمر و( توجه عملکرد ییکارا مالک عنوانبه) استروپ فیتکل 4تداخل زمان ،(توجه کنترل
 ریز یهاهیفرض آزمون به انسیکووار لیتحل روش از استفاده با کارپنتر-منیدان فعال ۀحافظ فیتکل در فعال

 :میپردازیم
 ۀدوگان بک-1 ،یقیتطب ۀدوگان بک-نا فیتکل با فعال ۀحافظ آموزش یاثربخش نیب: اول ۀیضرف .1

 .دارد وجود معنادار تفاوت ،تداخل ۀنمر در کنترل گروه فیتکل و یقیرتطبیغ

 ۀدوگان بک-1 ،یقیتطب ۀدوگان بک-نا فیتکل با فعال ۀحافظ آموزش یاثربخش نیب: دوم ۀیفرض .2
 .دارد وجود معنادار تفاوت تداخل زمان در کنترل گروه فیتکل و یقیرتطبیغ

 ۀدوگان بک-1 ،یقیتطب ۀدوگان بک-نا فیتکل با فعال ۀحافظ آموزش یاثربخش نیب: سوم ۀیفرض .3
 .دارد وجود معنادار تفاوت فعال ۀحافظ تیظرف در کنترل گروه فیتکل و یقیرتطبیغ

 

 یشناسروش
 فعال کنترل گروه با همراه یامداخله نوع از ،یتجربمهین اطالعات یگردآور نظر از حاضر یاسهیمقا پژوهش

 نیانگیم ۀسیمقا منظوربه و پژوهش یهاهیفرض به ییپاسخگو یبرا. است آزمونپس و آزمونشیپ طرح با

                                                           
1. adaptive dual n-back 

2. non-adaptive dual 1-back 

3. interference score 

4. interference time 
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 .دوشیم استفاده انسیکووار لیتحل یآمار روش از ،آزمونپس و آزمونشیپ در شیآزما یهاگروه نمرات
 در کرمان شهر اطالعات یفناور ۀحوز در شاغل سال 35 تا 25 جوانان شامل حاضر پژوهش یآمار ۀجامع

 اساسبر ،غربال از پس و شدند انتخاب یتصادف صورتبه شرکت سه ابتدا کهیطوربه است؛ 1398 سال
 :انجام گرفت هاآن انیم از ساده یتصادف روش به یریگنمونه ریز یارهایمع

 ؛35 و 25 نیب سن 
 ؛کرمان شهر در( یدورکار صورتبه نه و) سازمان/شرکت محل در و یحضور صورتبه کار انجام 
 ؛پژوهش انجام به یمنته ماه شش در یشناختروان خدمات از نکردناستفاده 
 پژوهش زمان در یپزشکروان یداروها از نکردناستفاده. 
 اول شیآزما گروه: از بودند عبارت که شدند میتقس گروه سه در یتصادف صورتبه یآزمودن 60کل،  در

 جلسه چهارده) دوم شیآزما گروه ،(یقیتطب ۀدوگان بک-نا :شتریب یدگیچیپ با فیتکل با آموزش جلسه چهارده)
 با آموزش جلسه چهارده) فعال کنترل گروه و (یقیرتطبیغ ۀدوگان بک-1 :کمتر یدگیچیپ با فیتکل با آموزش
 ،فعال ۀحافظ تیظرف و توجه کنترل به مربوط اطالعات یآورجمع. (1یقیرتطبیغ ۀگانی بک-1 فیتکل: دارونما

 .شد انجام مداخله اتمام از پس و مداخله از شیپ

 

 مداخله فیتکال
 یقیتطب ۀدوگان بک-نا فیتکل .1

 حاضر پژوهش در که یفیتکل. است شده ساخته فعال ۀحافظ آموزش هدف با یقیتطب ۀدوگان بک-نا فیتکل
( 2008) گیپر و دزیجون باسکول، ،یگی کار اساسبر ،رفته کاربه اول شیآزما گروه یآموزش فیتکل عنوانبه

 نیا با کار ۀویش. شد هیته یسینوبرنامه ۀحوز متخصصان کمک با فیتکل نیا ندوزیو ۀنسخ .است شده ساخته
 صورتبه 2ییفضا-یدارید فیتکل به مربوط ریمتغ و یداریشن فیتکل به مربوط ریمتغ که است گونهنیبد افزارنرم
 رهایمتغ از کیهر بودنکسانی خصوص در ،ریمتغ دو نیا ۀارائ هر بار دیبا کنندهشرکت و شودیم ارائه زمانهم

 .دنک ثبت را مناسب واکنش و ،یریگمیتصم قبل مرحله n ۀشدارائه ریمتغ با
 تیتثب عالمت ابتدا کهیطوربه ؛است شده لیتشک هامربع از 3×3 سیماتر کی از ییفضا-یدارید فیتکل

 هیثانیلیم 500 مدت به ماندهیباق مربع 8 از یکی تالش، هر در ،آن از پس و دوشیم ظاهر یمرکز مربع در)+( 
. شودیم ادا F، G، K، L، M، R، S، Q حروف از یکی ،یداریشن فیتکل در زمانهم. دیآیدرم یآب رنگ به
 ،یقیتطب ۀدوگان بک-نا ۀبرنام در. دارد وجود یزمان ۀفاصل هیثانیلیم 2500 ،ریمتغ دو زمانهم ۀارائ هر بار نیب

 ریمتغ با ییفضا-یدارید ریمتغ بودنکسانی صورت در ،ریمتغ دو زمانهم ۀارائ بار هر در دیبا کنندگانشرکت
 شدهارائه یداریشن ریمتغ با یداریشن ریمتغ بودنکسانی صورت در و چپ جهت دیکل ،قبل مرحله n ۀشدارائه

 فشار یدیکل چیه ،نداشتنانطباق صورت در. دهند فشار دیکلصفحه یرو را راست جهت دیکل ،قبل مرحله n در

                                                           
1. non-adaptive single 1-back 

2. visuospatial 
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 صورتبه دیکل دوهر قبل، مرحله n در مربوطه یرهایمتغ با ریمتغ دوهر بودنکسانی صورت در و دوشیمن داده
 ۀارائ) کوشش 20 ۀعالوبه n شامل بلوک هر و بلوک 20 شامل آموزش جلسه هر .شودیم داده فشار زمانهم
 یابتدا در n مقدار .دارد وجود کوشش 21 بک،-1 بلوک در مثال، یبرا کهیطوربه ؛است( ریمتغ دو زمانهم

 مراحل به تواندیم حیصح واکنش ۀارائ در کنندهشرکت تیموفق زانیم اساسبر و شودیم شروع 1 از آموزش
 در n مقدار ،باشد درصد 90 از شیب بلوک هر در فرد حیصح یهاپاسخ زانیم اگر کهیطوربه ؛کند صعود باالتر
 نرخ کهیدرصورت. شودیم افزوده فیتکل یدگیچیپ زانیم بر ن،یبنابرا و ابدییم شیافزا واحد کی یبعد بلوک
 پاسخ نرخ کهیدرصورت و شودیم تیتثب n سطح همان در فیتکل باشد، درصد 90 تا 70 نیب حیصح پاسخ
 کار ترساده فیتکل با ،بعد بلوک در فرد و دوشیم کسر n مقدار از واحد کی باشد، درصد 70 از کمتر حیصح

 متوقف آن را آموزش ۀجلس ۀانیم در تواندینم فرد و است قهیدق 30 باًیتقر آموزش جلسه هر مدت. کرد خواهد
 فیتکل و رودیم باالتر آن سطح ،کنندهشرکت عملکرد بهبود با ،یقیتطب صورتبه فیتکل یاجرا حالت در. دکن

 .شودیم دشوارتر
 

 یقیرتطبیغ ۀدوگان بک-1 فیتکل .2
 لیدلبه n مقدار که تفاوت نیا با ؛است یقیتطب ۀدوگان بک-نا فیتکل مانند فیتکل نیا یاجرا روش

 یابتدا از افراد کهیطوربه ؛کرد نخواهد رییتغ کنندهشرکت حیصح پاسخ زانیم اساسبر فیتکل بودنیقیرتطبیغ
 ،n مقدار بودنثابت لیدلبه و (1 با است برابر n) نندیبیم آموزش دوگانه بک-1 فیتکل با ،انتها تا آموزش ۀدور

 .ندارد وجود فیتکل یدگیچیپ زانیم بر شدنافزوده امکان
 
 یقیرتطبیغ ۀگانی بک-1 فیتکل .3
 در. شد استفاده یدارید ریمتغ با یقیرتطبیغ ۀگانی بک-1 فیتکل از ،فعال کنترل گروه یبرا ،پژوهش نیا در
 ارائه شینماصفحه یرو Qو  F، G، K، L، M، R، S حروف از ییتا 20 یادنباله ،بلوک هر در ف،یتکل نیا
 حرف نکهیا اساسبر دیبا فرد و دارد وجود فاصله هیثانیلیم 2500 ،حرف دو هر ۀارائ نیب کهیطوربه ؛شودیم

 .دهد نشان حیصح واکنش ،ریخ ای است کسانی آن از قبل ۀشدارائه حرف با تالش هر در شدهارائه

 

 اطالعات یآورجمع ابزار
 ۀپرسشنام از کهیطوربه ؛است پرسشنامه و یوتریکامپ فیتکال شامل پژوهش نیا در کاررفتهبه یابزارها

 .است هشد استفاده کارپنتر-منیدان فعال ۀحافظ فیتکل و ساده استروپ یاانهیرا فیتکل ک،یدموگراف اطالعات
 (SST) 1ساده استروپ فیتکل

 در. شد یطراح یبازدار و توجه کنترل یابیارز هدف با و استروپ یدلیر جان توسط 1935 سال در فیتکل نیا

                                                           
1. simple Stroop test 
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 و شینماصفحه یرو سبز ای زرد ،یآب قرمز، رنگ چهار از یکی نام مرحله هر در ،ساده استروپ یاانهیرا آزمون
 مذکور رنگ چهار از یکی تواندیم کلمه هر نوشتن یبرا کاررفتهبه رنگ. شودیم داده شینما اهیس یانهیزم در

 نام به توجه بدون دیبا فرد ،شینماصفحه یرو( رنگ چهار از یکی نام) محرک ۀارائ هر بار در نیبنابرا ؛باشد
 سبز ای زرد ،یآب قرمز، یدهایکل از یکی ه،نوشت رنگ به دقت با تنها و شده نوشته شینماصفحه یرو که یرنگ

 .دهد فشار را دیکلصفحه یرو شدهیگذارعالمت
 48 از متشکل محرک 96 شامل شده استفاده پژوهش نیا در که ساده استروپ فیتکل یاانهیرا ۀنسخ

 دو ۀارائ نیب ۀفاصل و هیثان 2 محرک هر ۀارائ مدت. است کلمه با ناهمخوان رنگ 48 و کلمه با همخوان رنگ
 درصد 91 تا 80 ۀفاصل در ییبازآزما روش از استفاده با استروپ آزمون اعتبار. است هیثانیلیم 800 محرک
 (.2007 ،لئودمک و نیگورف ؛2004 ،نگیلور و سونیهو ،لزاک ؛1991 لئود،مک) است شده گزارش

 تداخل زمان و تداخل ۀنمر شده، گرفته کاربه پژوهش نیا آزمون انیپا در فرد هر یبرا یینها جینتا از آنچه
 .شودیم ثبت آزمونپس و آزمونشیپ در توجه کنترل یارهایمع عنوانبه که است

 
 (DCWMT) 1کارپنتر و منیدان فعال ۀحافظ فیتکل

 گروه شش در که است جمله 27 شامل فیتکل. شد یطراح کارپنتر و منیدان توسط 1980 سال در فیتکل نیا
 ،عبارات از کیهر یبرا. دشویم ارائه یاجملههفت و شش پنج، ،یاچهارجمله ،یاجملهسه ،یادوجمله
 است حیصح جمله ،ییمعنا نظر از ایآ: اول سؤال. دهند پاسخ سؤال دو به جمله ۀارائ از پس دیبا کنندگانشرکت

 بود؟ چه شدهارائه ۀجمل ۀکلم نیآخر: دوم سؤال ر؟یخ ای
 در. شودیم مطرح اندوزش سنجش هدف با دوم سؤال و فعال ۀحافظ پردازش سنجش یبرا اول سؤال

 .شودیم ثبت فعال ۀحافظ تیظرف کل ۀنمر عنوانبه پردازش و اندوزش بخش در فرد هر نمرات نیانگیم ان،یپا
 اشاره ریضما یهاسؤال و یواقع یهاسؤال ،یکالم استعداد آزمون با یهمبستگ اسیق در آزمون نیا ییروا
 (2012) همکاران و یزرق نیهمچن .(1980 کارپنتر، و منیدان) است آمده دستبه درصد 90 و 79 ،59 بیترتبه

 آزمون نیا یاانهیرا ۀنسخ از ،پژوهش نیا در. آوردند دستبه درصد 88 را آزمون نیا کرونباخ یآلفا بیضر
 1500 جمله دوهر ۀارائ نیب و شودیم ارائه شینماصفحه یرو هیثان 7 مدت به جمله هر ،آن در که شد استفاده

 اندوزش و شپرداز به مربوط سؤاالت به جمله هر شینما از پس دیبا کنندهشرکت. دارد وجود فاصله هیثانیلیم
 .است قهیدق 18 تا 12 آزمون نیا انجام زمان مجموع. دهد پاسخ

 .است شده انجام SPSS افزارنرم از استفاده با هالیتحل ۀهم
 

 هاافتهی
 .است شده گرفته نظردر 05/0 یمعنادار سطح در هاداده لیتحل و هیتجز

                                                           
1. Daneman-Carpenter working Memory Task (DCWMT) 
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 یشناختتیجمع فیتوص( الف

 شتریب دهدیم نشان یشناختتیجمع یرهایمتغ نظر از هاگروه یهمسان به طوبمر جینتا ،1 جدول به توجه با
 و ندارد وجود یآمار معنادار اختالف ،تیجنس ریمتغ نظر از ،گروه سه نیب. هستند مرد گروه سه هر یهانمونه

 ،یلیتحص مدرک نیآخر ریمتغ لحاظ از گروه سه نیب نیهمچن(. P>05/0) هستند همسان نظر نیا از گروه سه
 .(P>05/0) ردندا وجود یآمار معنادار اختالف

 یهانمونه یسن نیانگیم ،06/30 یقیتطب ۀدوگان بک-نا گروه یهانمونه یسن نیانگیم ،2 جدول به توجه با
 سه نیب و است 56/30 فعال کنترل گروه یهانمونه یسن نیانگیم و 75/30 یقیرتطبیغ ۀدوگان بک-1 گروه
 (.P>05/0) ردندا وجود یآمار معنادار اختالف ،یسن نیانگیم نظر از ،گروه

 
 یبررس مورد گروه سه در یفیک یشناختتیجمع یرهایمتغ ۀسیمقا -1 جدول

 ریمتغ

 

 گروه

 ۀدوگان بک-نا

 یقیتطب

 ۀدوگان بک-نا

 یقیرتطبیغ
 ۀآمار فعال کنترل

 دو یکا
 یمعنادار سطح

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان

 جنسیت
 8/68 11 8/68 11 3/56 9 مرد 695/0 79/0

 3/31 5 3/31 5 8/43 7 زن

 تحصیلی مدرک آخرین

650/4 589/0 

 3/6 1 0/0 0 5/12 2 دیپلمفوق

 3/56 9 8/43 7 0/50 8 کارشناسی

 کارشناسی
 ارشد

5 5/37 8 0/50 6 5/37 

 0/0 0 3/6 1 0/0 0 دکتری

 
 پژوهش یهاشاخص فیتوص( ب

 

 یبررس مورد گروه سه در سن عیتوز ۀسیمقا -2 جدول

 متغیر

 

 گروه

 یقیتطب ۀدوگان بک-نا
 ۀدوگانبک -نا

 یقیرتطبیغ
 آزمون فعال کنترل

 لیتحل

 انسیوار

 سطح

 یمعنادار
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع
 831/0 186/0 16/3 56/30 40/3 75/30 32/3 06/30 سن
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 پژوهش یرهایمتغ نمرات ۀسیمقا -3 جدول

 مرحله ریمتغ
 آزمونپس آزمونشیپ

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 تداخل ۀنمر

 44/6 99/5 88/4 41/5 (n=16) یقیتطب ۀدوگانبک -نا

 50/3 61/3 75/2 04/3 (n=16) یقیرتطبیغ ۀبک دوگان-1

 19/2 90/1 00/2 71/1 (n=16فعال ) کنترل

 زمان تداخل

 50/52 26/26 25/43 98/19 (n=16) یقیتطب ۀبک دوگان-نا

 63/51 49/24 06/44 95/17 (n=16) یقیرتطبیغ ۀبک دوگان-1

 81/57 77/20 06/57 95/19 (n=16فعال ) کنترل

 فعال ۀحافظ تیظرف

 81/68 14/9 25/80 74/6 (n=16) یقیتطب ۀبک دوگان-نا

 13/68 49/12 69/70 27/11 (n=16) یقیرتطبیغ ۀبک دوگان-1

 88/67 05/12 50/69 56/12 (n=16فعال ) کنترل

 
 یهاگروه فعال ۀحافظ تیظرف و تداخل زمان تداخل، ۀنمر یرهایمتغ اریمع انحراف و نیانگیم 3 جدول

 فعال ۀحافظ آموزش یاجرا از بعد و قبل را فعال کنترل و یقیرتطبیغ ۀدوگان بک-1 ،یقیتطب ۀدوگان بک-نا
 .دهدیم نشان
 

 هاشاخص نرمال آزمون( ج
 لیتحل یهافرضشیپ. است شده استفاده انسیکووار لیتحل روش از ،پژوهش نیا یهاهیفرض آزمودن یبرا

 آزمونپس و آزمونشیپ ۀرابط بودنیخط ها،گروه انسیوار یهمگن ها،نمره عیتوز بودننرمال شامل انسیکووار
 و است آمده 6 و 5 ،4 یهاولجد در بیتتربه آن جینتا که است آزمونشیپ در یونیرگرس بیضرا بودنبرابر و

 .ندارد یمانع انسیکووار لیتحل روش از استفاده دهدیم نشان
 

 بودننرمال فرض یبررس -4 جدول
 یمعنادار سطح لکیو-رویشاپ مرحله ریمتغ

 توجه کنترل

 تداخل ۀنمر
 061/0 941/0 آزمونشیپ

 073/0 931/0 آزمونپس

 تداخل زمان
 057/0 928/0 آزمونشیپ

 374/0 893/0 آزمونپس

 فعال ۀحافظ تیظرف
 620/0 981/0 آزمونشیپ

 178/0 924/0 آزمونپس
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 انسیوار یهمگن فرض یبررس -5 جدول
 آزمون ۀآمار مرحله ریمتغ

 نیلو

 یآزاد ۀدرج

1 

 یآزاد ۀدرج

2 

 سطح

 یمعنادار

 توجه کنترل

 تداخل ۀنمر
 147/0 45 2 000/2 آزمونشیپ

 073/0 45 2 777/2 آزمونپس

 تداخل زمان
 231/0 45 2 512/1 آزمونشیپ

 909/0 45 2 096/0 آزمونپس

 فعال ۀحافظ تیظرف
 225/0 45 2 543/1 آزمونشیپ

 237/0 45 2 486/1 آزمونپس

 

 ونیرگرس خط بیش یهمگون یبررس -6 جدول
 یمعنادار سطح F( 44،3) ریمتغ

 توجه کنترل
 072/0 496/2 تداخل ۀنمر

 057/0 205/2 تداخل زمان

 620/0 485/2 فعال ۀحافظ تیظرف

 

 هاهیفرض آزمون( د
 .میپردازیم انسیکووار لیتحل آزمون جینتا یبررس به ادامه در

 بک-1 ،یقیتطب ۀدوگان بک-نا فیتکل با فعال ۀحافظ آموزش یاثربخش نیب: اول ۀیفرض

 .دارد وجود معنادار تفاوت ،تداخل ۀنمر در ،کنترل گروه فیتکل و یقیرتطبیغ ۀدوگان
 با. است آمده تداخل ۀنمر ریمتغ بر فعال ۀحافظ آموزش ریتأث یبررس انسیکووار لیتحل جینتا ،7 جدول در
 نمرات ریتأث ۀدهندنشان که است 001/0 تداخل ۀنمر آزمونشیپ نمرات یمعنادار سطح جدول، به توجه

 نمرات یاحتمال اثر حذف یبرا انسیکووار لیتحل روش از استفاده نیبنابرا است؛ آزمونپس بر آزمونشیپ
 .ابدییم ضرورت آزمونشیپ

 

 نمرۀ تداخل بر آزمونپیش و حافظۀ فعال آموزش تأثیر کوواریانس تحلیل -7 جدول
 یمعنادار سطح F ۀآمار مجذورات نیانگیم یآزاد ۀدرج مجذورات مجموع راتییتغ منبع

 001/0 111/884 227/593 1 227/593 آزمونپیش

 045/0 319/3 227/2 2 454/4 آزمون هایگروه

 - - 671/0 44 523/29 خطا

 - - - 47 917/693 کل

 

. اندکرده تجربه را تداخل ۀنمر افت آزمونپس در گروه سه هر ،شودیم مشاهده 1 شکل در که طورهمان
 انیم کاهش نیا زانیم تفاوت یمعنادار یبررس در است؟ بوده کسانی هاگروه انیم در کاهش نیا زانیم ایآ اما

 نیب یمعنادار تفاوت ،تداخل ۀنمر نظر از که است آن انگریب هاافتهی ،انسیکووار لیتحل از استفاده با هاگروه
 (.P <05/0) دارد وجود شیآزما یهاگروه
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)*(  – گروه کیتفکبه آزمونپس و آزمونشیپ تداخل ۀنمر نمرات نیانگیم ۀسیمقا -1 شکل

 (یزوج ۀسیمقا آزمون) آزمونپس و آزمونشیپ تفاوت یآمار یمعنادار
 

-1 ،یقیتطب ۀدوگان بک-نا فیتکل با فعال ۀحافظ آموزش یاثربخش نیب: دوم ۀیفرض

 .دارد وجود معنادار تفاوت ،تداخل زمان در کنترل گروه فیتکل و یقیرتطبیغ ۀدوگان بک
 با. است آمده تداخل زمان ریمتغ بر ،فعال ۀحافظ آموزش ریتأث یبررس انسیکووار لیتحل جینتا ،8 جدول در
 ۀدهندنشان که است( 460/0) تداخل زمان آزمونشیپ نمرات یبرا آمدهدستبه یمعنادار سطح جدول، به توجه
 اثر حذف یبرا انسیکووار لیتحل روش از استفاده حالنیباا است؛ آزمونپس بر آزمونشیپ نمرات ریتأث عدم

 .است بالمانع آزمونشیپ نمرات یاحتمال
 

 تداخل زمان بر آزمونشیپ و فعال ۀحافظ آموزش ریتأث انسیووارک لیتحل -8 جدول
 یمعنادار سطح F ۀآمار مجذورات نیانگیم یآزاد ۀدرج مجذورات مجموع راتییتغ منبع

 460/0 555/0 098/209 1 098/209 آزمونپیش

 109/0 328/2 410/877 2 820/1754 آزمون هایگروه

 - - 859/376 44 777/16581 خطا

 - - - 47 250/18713 کل

 

. اندکرده تجربه را تداخل زمان افت ،آزمونپس در گروه سه هر ،شودیم مشاهده 2 شکل در که طورهمان
 انیم کاهش نیا زانیم تفاوت یمعنادار یبررس در است؟ بوده کسانی هاگروه انیم در کاهش نیا زانیم ایآ اما

 یهاگروه نیب یمعنادار تفاوت ،تداخل زمان نظر از دهدیم نشان هاافتهی ،انسیکووار لیتحل از استفاده با هاگروه
 (.P >05/0) ندارد وجود شیآزما
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 گروه کیتفکبه آزمونپس و آزمونشیپ تداخل زمان نمرات نیانگیم ۀسیمقا -2 شکل

 

 بک-1 ،یقیتطب ۀدوگان بک-نا فیتکل با فعال ۀحافظ آموزش یاثربخش نیب: سوم ۀیفرض

 .دارد وجود معنادار تفاوت ،فعال ۀحافظ تیظرف در کنترل گروه فیتکل و یقیرتطبیغ ۀدوگان
 آمده فعال ۀحافظ تیظرف ریمتغ بر ،فعال ۀحافظ آموزش ریتأث یبررس انسیکووار لیتحل جینتا ،9 جدول در
( 003/0) فعال ۀحافظ تیظرف آزمونشیپ نمرات یبرا آمدهدستبه یسطح معنادار جدول، به توجه با. است
 انسیکووار لیتحل روش از استفاده نیبنابرا است؛ آزمونپس بر آزمونشیپ نمرات ریتأث ۀدهندنشان که است

 .است الزم آزمونشیپ نمرات یاحتمال اثر حذف یبرا
 

 فعال ۀحافظ تیظرف بر آزمونشیپ و فعال ۀحافظ آموزش ریتأث انسیووارک لیتحل -9 جدول
 یمعنادار سطح F ۀآمار مجذورات نیانگیم یآزاد ۀدرج مجذورات مجموع راتییتغ منبع

 003/0 147/10 674/927 1 674/927 آزمونپیش

 006/0 682/5 483/519 2 966/1038 آزمون هایگروه

 - - 426/91 44 764/4022 خطا

 - - - 47 479/6061 کل

 

 تجربه را فعال ۀحافظ تیظرف شیافزا آزمونپس در گروه سه هر ،شودیم مشاهده 3 شکل در که طورهمان
 نیا زانیم تفاوت یمعنادار یبررس در است؟ بوده کسانی هاگروه انیم در شیافزا نیا زانیم ایآ اما. اندکرده
 ،فعال ۀحافظ تیظرف نظر از که است آن انگریب هاافتهی ،انسیکووار لیتحل از استفاده با هاگروه انیم شیافزا

 (.P <05/0) دارد وجود شیآزما یهاگروه نیب یمعنادار تفاوت
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 – گروه کیتفکبه آزمونپس و آزمونشیپ فعال ۀحافظ تیظرف نمرات نیانگیم ۀسیمقا -3 شکل

 (یزوج ۀسیمقا آزمون) آزمونپس و آزمونشیپ تفاوت یآمار یمعنادار)*( 
 

 یریگجهینت و بحث
 بهبود یبرا بلکه دهیدآموزش مهارت یبرا تنهانه فعال ۀحافظ آموزش که است آن انگریب ریاخ یهاپژوهش

 و یسار(. 2014 ،باسکول و یگی) دارد اثر زین توجه کنترل مانند هستند، فعال ۀحافظ تابع که هامهارت یبرخ
 یبررس توجه کنترل کیولوژیزیف و یعصب ،یرفتار بعد سه در را فعال ۀحافظ آموزش ریتأث (2016) همکاران

 ،حاضر پژوهش در .شودیم توجه کنترل بهبود موجب فعال ۀحافظ آموزش نشان داد پژوهش نیا جینتا. دندکر
( 7 جدول) جینتا. است توجه کنترل عملکرد یاثربخش مالک ،استروپ فیتکل در هایآزمودن تداخل ۀنمر

 در فیتکال یاثربخش زانیم در فیتکل یدگیچیپ زانیم ،تداخل ۀنمر خصوص در کهآن است  ۀدهندنشان
 اثر دهدیم نشان آزمونپس و آزمونشیپ یهانیانگیم ۀسیمقا. است بوده مؤثر کنترل و شیآزما یهاگروه

. است بوده کمتر یدگیچیپ با آموزش از ترمحسوس ،توجه کنترل عملکرد یاثربخش مالک بر تردهیچیپ آموزش
 فیتکل با فعال ۀحافظ آموزش یاثربخش نیب است، توجه عملکرد ییکارا مالک که تداخل زمان خصوص در
 جدول) ندارد وجود یمعنادار تفاوت ،کنترل گروه فیتکل و یقیرتطبیغ ۀدوگان بک-1 ،یقیتطب ۀدوگان بک-نا

8). 
 که است یمعنادار واحد نیتربزرگ قطعه، از منظور. شودیم محدود یاطالعات یهاقطعه به حافظه تیظرف

 تیظرف از ریتعب نیا با دهدیم نشان هاپژوهش جینتا(. 1956 لر،یم) شودیم شناخته تیرسم به فرد توسط
 نیا به وابسته ،اوردیب ادی به تواندیم یآزمودن که ییهاقطعه تعداد رایز ؛ستین ثابت تیظرف نیا ،فعال ۀحافظ
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 یبرا ما فعال ۀحافظ تیظرف که یمعننیبد. هستند یامقوله چه به متعلق یاطالعات یهاقطعه که است
 (.1994 ،ینوسفسک و نیفریش) ستین کسانی کلمات نگهداشت یبرا آن تیظرف با اعداد نگهداشت

. دگذاریم ریتأث افراد فعال ۀحافظ تیظرف بر یمختلف یفرد یهاشاخص است داده نشان هاپژوهش جینتا
 ؛(2010 کووان،) دارد یبستگ زین افراد سن به و است یذهن متفاوت یهاییتوانا به وابسته فعال ۀحافظ تیظرف

 آن تیظرف ،ینوجوان سن به شدنکینزد با و است محدود فعال ۀحافظ تیظرف ،یکودک یابتدا در کهیطوربه
 تیظرف قیدق نییتع گرفت جهینت توانیم ،شد گفته آنچه به توجه با(. 2007 ،یالو و ولکگتر) ابدییم شیافزا

 تیظرف نیا شیافزا امکان ،شده دییتأ یاریبس یهاپژوهش ۀجیدرنت آنچه اما. است دشوار یکار ،فعال ۀحافظ
 یقیتطب بک-نا فیتکل در افراد شرفتیپ دادند نشان خود پژوهش در (2018) فاکس و درخشان هوتون،. است

 .است ارتباط در هاآن در توجه کنترل و فعال ۀحافظ تیظرف در بهبود با
 یبرا فعال ۀحافظ آموزش یاثربخش در فیتکل یدگیچیپ زانیم داد نشان( 9 جدول) حاضر پژوهش جینتا
 مشاهده توانیم وضوحبه 3 شکل به توجه با کهیطوربه ؛است کرده جادیا تفاوت ،فعال ۀحافظ تیظرف بهبود
 ،بودند کرده استفاده آموزش یبرا تردهیچیپ فیتکل از که اول شیآزما گروه در فعال ۀحافظ تیظرف شیافزا کرد

 یاثرگذار ،ترهدیچیپ فیتکل گفت توانیم نیبنابرا ؛است کنترل گروه و دوم شیآزما گروه از شتریب مراتببه
 که است آن انگریب حوزه نیا در هاپژوهش جینتا .است داشته افراد فعال ۀحافظ تیظرف شیافزا در یشتریب

 ست،یندویل ،ثورل ؛2010 سون،یمور و چن) بخشد بهبود را فعال ۀحافظ تیظرف تواندیم فعال ۀحافظ آموزش
 ۀحافظ آموزش است داده نشان یگرید یهاپژوهش جینتا مقابل، در(. 2009 ،برگ نگیکل و نیبول برگمان،

 دارد اثر توجه بهبود بر ،باشد داشته اثر فعال ۀحافظ تیظرف بر آنکه از شیب بک،-نا فیتکل از استفاده با فعال
 .(2006 اوبرور،)

 مشاغل ریسا به جینتا میتعم و است شده انجام اطالعات یفناور ۀحوز کارکنان انیم در حاضر پژوهش
 و کردند ترک را پژوهش آموزش، روند ۀانیم در گروه هر افراد از یتعداد نیهمچن. ردیگ صورت اطیاحت با دیبا
 صورت روان ای جسم سالمت تیوضع لحاظبه مشترک یهایژگیو با یگروه انیم در است ممکن زشیر نیا

 یهابرنامه و گرید یآموزش یابزارها با ،یسن یهارده ریسا در حاضر پژوهش شودیم شنهادیپ. باشد گرفته
 ۀنحو نقش تا شود انجام جلسه هر مدت و جلسات یفشردگ آموزش، جلسات تعداد لحاظبه متفاوت ییاجرا
 .شود روشن شیازپشیب آن یاثربخش زانیم در فعال ۀحافظ آموزش ۀبرنام یاجرا

 فعال ۀحافظ آموزش فیتکل یدگیچیپ زانیم گرفت جهینت توانیم حاضر پژوهش یهاافتهی از ،یطورکلبه
 .است بوده مؤثر فعال ۀحافظ تیظرف و توجه کنترل عملکرد یاثربخش رب
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