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 چکیده

اي مهارت پرتاب دارت کودکان ۀ کاري و یادگیري مشاهدهبر حافظهدف کلی تحقیق بررسی تأثیر توانمندسازي شناختی 
د. در مرحلۀ اول توانمندسازي شناختی و در مرحلۀ دوم صورت در دسترس انتخاب شدنساله به 10-11آموز دانش 40 بود.

آزمون شناختی گرفته شد، براساس سن و نمرات مرحلۀ اول، ابتدا پیش اي پرتاب دارت انجام گرفت. دریادگیري مشاهده
 8ناختی شنفرة همگن تمرین شناختی و بدون تمرین شناختی تقسیم شدند. به گروه  20آزمون افراد به دو گروه پیش

آزمون شناختی شرکت کردند. آزمون ناختی داده شد. سپس افراد در پساي تمرینات توانمندسازي شدقیقه 45جلسۀ 
هاي مرحلۀ اول به افزار کرسی بلک (حافظۀ کاري) انجام گرفت. در مرحلۀ دوم، هر کدام از گروهشناختی با استفاده از نرم

آزمون پرتاب دارت، مرحلۀ تمرین دارت م شدند. پس از شرکت در پیشاي+بدنی و بدنی تقسینفري مشاهده 10دو گروه 
ارت بر پرتاب ویدئو مدل ماهر پرتاب داي+بدنی عالوهه مشاهدهاي و بدنی بود. گروصورت مشاهدهپرتابی) به 20(سه جلسۀ 

 4*2و  3*2گیري تکرارياز آزمون تحلیل واریانس با اندازه آزمون شناختی در انتها گرفته شد.را مشاهده کردند. پس
طور معناداري بهتر از گروه غیرشناختی بود. گروه شناختی+ نتایج نشان داد که حافظۀ کاري گروه شناختی به د.شاستفاده 
د که توانمندسازي رسنظر میعمل کرد. به هاگروهاز سایر  طور معناداري بهترآزمون دارت بهاي+ بدنی در پسمشاهده

 شود.شناختی موجب تسهیل یادگیري از طریق مشاهده می
 

 هاي کلیديواژه

 اي. توانمندسازي شناختی، حافظۀ کاري، کارکردهاي اجرایی، یادگیري مشاهده

                                                           
 :Maryam.kavyan@gmail.comEmail                                           09123956654نویسندة مسئول: تلفن: ∗
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 مقدمه

به  شناختی توانمندسازي دلیل همین به و بوده خود ذهنی هايتوانایی ارتقاي دنبالبه انسان همیشه

هایی اطالق شناختی به آموزش توانمندسازي .است شده تبدیل غیرعلمی و مجامع علمی در مهم موضوعی

کنند عملکردهاي شناختی توجه، هاي علوم شناختی و به شکل تمرین سعی میشود که مبتنی بر یافتهمی

ردهاي اجرایی را ارتقا ویژه حافظۀ کاري و سایر کارکفضایی، تمیز شنیداري، انواع حافظه به-ادراك دیداري

 .)1( پذیري مغز اشاره دارددهند که همۀ این موارد بر اصل نوروپالستیستی یا همان انعطاف

 شناختی، عصبی گوناگون اختالالت و سنین مختلف در شناختی توانبخشی ضرورت برعالوه امروزه،

 ضرورت یک عنوانبه است، شناختی توانبخشی خدمات از ايزیرمجموعه خود که شناختی توانمندسازي

 و سالم کودکان براي مثال،. است مطرح شده موقعیتی و سن هر در افراد اجتماعی و روانی سالمت در

 نیازمند خود بالقوة هايتوانایی و استعداد درخور و بیشتر هايموفقیت به رسیدن منظوربه نیز طبیعی

 .نداشناختی توانمندسازي و عملکرد ارتقاي

 انسان صورت همگراکه به شودمی اطالق هاي سطح باالتراي از مهارتمجموعه به اجرایی کارکردهاي

 کارکردها این کند. همچنینمی استفاده کارکردها این از آن با سازگاري و جدید هايموقعیت به پاسخ براي

 شدهکنترل و مستقل هدفمند، رفتاري تا سازدمی قادر را انسان که است هاییظرفیت و توانایی شامل

 . )2(باشد  داشته

 است حافظه از ینوع فعال یا حافظۀ فعال است؛ حافظۀ» حافظۀ کاري«ي اجرایی کارکردهابخشی از 

 ظرفیت وداراي پذیردمی صورت تکلیف یا هدف یک منعطف یروزرسانبه و فعال نگهداري آن در که

زه فرایندي مهم براي استدالل و هدایت رفتار و . این سا)3( است تداخل از بازدارندگی خاصیت و محدود

کنند حافظ کاري در یادگیري و انجام تکالیف پیچیدة گیري است. نقش بسیار مهم و تعیینتصمیم

است. توجه عبارت است از هدایت » توجه«. یکی دیگر از کارکردهاي اجرایی )4 ،5( روشن است شناختی

آگاهی از اطالعات  گونهالزم است و بدون آن هیچ ادراكاي از اطالعات موجود که براي منابع به زیرمجموعه

 شودۀ حافظه درنظر گرفته میمقدم. با لحاظ کردن این نکته که توجه )6( اهد داشتحسی وجود نخو

نیز از جمله  پاسخي بازدارتواند به تقویت حافظه کمک کند. یمتوان گفت که تقویت توجه یم، )7(

ي قدرتمند و بارز، اما هاپاسخعنوان فرایندي تعریف شده است که از تولید اجرایی است که به کارکردهاي

  )8( کندنامرتبط با تکلیف، جلوگیري می
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کردهاي اجرایی از جمله اجزاي مهم کار پاسخ يبازداربا توجه به آنچه گفته شد، حافظۀ کاري، توجه و 

یادگیري منجر شده  که تقویت آنها به بهبود عملکرد شناختی یا انددادهنشان  هاپژوهشهستند که برخی 

طور نمونه، حافظه کاري عنصر بسیار مهمی در یادگیري هشیارانه است. حافظۀ کاري همبستگی است. به

انایی رسد که تونظر میبر این بهعالوه .)4( زیادي با میزان موفقیت در تحصیل و کسب دانش هشیار دارد

و براساس  )9( کادمیک ارتباط داردها با یادگیري آهاي ذهنی یا استراتژيتغییر سریع تکلیف، اجرا و تنظیم

ازداري پاسخ این فرایندها با سه مؤلفۀ اصلی کارکردهاي اجرایی یعنی حافظۀ کاري، ب )10( مدل دیموند

 يهاتست و شناختی توانمندسازي ايجرا بین مثبتی . ارتباط)9( نداپذیري شناختی در ارتباطو انعطاف

 ذهنی ردعملک ارتقاي سبب مغزي کارکردهاي بر روي کار .)11( دارد وجود تحصیلی دستاوردهاي با هوش

ن داده شده . رابطۀ بین کارکردهاي اجرایی با یادگیري بررسی و نشا)12( شودمی بلندمدت سالمت و

ال مطالعات هاي اجرایی و توانایی یادگیري ریاضی وجود دارد. با این حاست که رابطۀ قوي بین کارکرد

اي هاي حرکتی انجام گرفته است. در مطالعهنادري در زمینۀ ارتباط کارکردهاي اجرایی با یادگیري مهارت

نجام فعالیت انشان داده شده است که کارکردهاي اجرایی در یادگیري نقش دارند و این کارکردها بعد از 

پرتی و متغیرهاي مزاحم ۀ دیگري نقش حافظۀ کاري در اجتناب از حواسمطالعشوند. در دنی بهتر میب

افظۀ کاري، در ورزش بررسی شد و نتایج نشان داد که بازیکنان بسکتبال داراي نمرات باال در ظرفیت ح

پرتی رائۀ تکلیف حواساي همراه با انهگیري بسکتبال رایاتوانند توجه خود را در تکلیف تصمیمبهتر می

هاي فردي در ظرفیت حافظۀ طور نشان داده شده است که تفاوت. همین)13( شنیداري، متمرکز کنند

ي نگهداري اطالعات مرتبط با تکلیف هاي اساسی در توانایی کنترل توجه براکنندة تفاوتکاري، منعکس

کاري در  . نقش حافظۀ)14 ،15( ي رایج استهاپاسخدر وضعیت فعال یا در دسترس در مقابل تکیه بر 

ري باالتر رزش نیز بررسی شده است. نشان داده شده است، ظرفیت حافظۀ کاي رقابتی در وهاپاسخحل 

هاي موقعیت بازي با یازمندينیازمند کنترل توجه که رقابت بین اطالعات مربوط به نهاي یتموقعاز 

تر از بازیکنان با ظرفیت حافظۀ کاري پایین شده توسط مربی وجود داشت، موفقاطالعات نامناسب دریافت

هاي حرکتی آن هم از طریق . با این حال نقش کارکردهاي اجرایی در یادگیري مهارت)13( ردندعمل ک

 مشاهده هنوز ناشناخته است.
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معتقد  1بندورایق مشاهده است. هاي حرکتی، یادگیري از طرهاي رایج در یادگیري مهارتاز روش

 ۀدادن هرگونه رفتاري، یاد بگیرند. آنچه براي نظری دهد بدون انجاماست مشاهده به افراد امکان می

این فرض است که افراد از طریق مشاهده کردن رفتار دیگران  ،شناختی اهمیت خاصی دارد _اجتماعی 

کند، شرط الزم براي آن بندورا اگرچه تقویت یادگیري را تسهیل می به نظر ،زمینهدر این  گیرند.یاد می

شوند، یاد بگیرند. از دیدگاه بندورا یادگیري الگوهایی که تقویت می ةتوانند با مشاهدنیست. افراد می

دیگران، از دادن  ةمدتر از یادگیري از طریق تجربۀ مستقیم است. افراد با مشاهدااي بسیار کارمشاهده

 شونددنبال داشته یا تقویتی در پی نداشته باشند، منصرف میشماري که ممکن است تنبیه بههاي بیپاسخ

فردي در یادگیري تواند سهم مهم و منحصربهیمي امشاهدهدهند که تمرین یممطالعات نشان  .)16(

شود که بازنمایی که با تمرین بدنی ترکیب شود. در سطح رفتاري نیز تصور مییژه زمانیوبهداشته باشد، 

 .)17( گیرندیمحرکت و سازوکارهاي پردازشی مرتبط، از طریق مشاهده، با فرایندهاي مشابه تحت تأثیر قرار 

اي پردازش اطالعات است. براساس نظریۀ وساطت شناختی، در طول مکانیسم اصلی یادگیري مشاهده

کند تا حرکت را آورد و از آن استفاده میدست مییري فراگیر یک بازنمایی شناختی از مهارت بهاین یادگ

. الگوي )18( کار بردعنوان معیار درستی حرکت براي پی بردن به خطا در انجام مهارت بهتنظیم کند و به

شود. همچنین دیدن حرکات هاي فضایی و زمانی مهارت فرا گرفته مییژگیومهارت با تمرکز توجه بر 

ح خطا، عملکرد بهتر، انتقال اطالعات مرتبط، تقویت اي به افزایش توانایی اصالیک فرد و یادگیري مشاهده

بر این، طبق نظر بندورا چهار . عالوه)19 ،20( شودنفس و انگیزش منجر مییادآوري، افزایش اعتمادبه

اي هستند که در تمامی یادسپاري، بازآفرینی و انگیزش، عوامل مؤثر در یادگیري مشاهدهمرحلۀ توجه، به

براساس نظریۀ بار شناختی، بر این، . عالوه)18( فرایندهاي شناختی نقش اساسی دارنداین چهار مرحله 

گر ها در مرحلۀ اکتساب مهارت، با عوامل مداخلهدهدهد که ظرفیت شناختی یادگیرنیادگیري زمانی رخ می

اشغال نشود و یادگیرنده از منابع شناختی الزم، متناسب با نیازهاي آن تکلیف سود ببرد. اگر فردي ظرفیت 

. پس اگر تمرین شناختی )21( شودشناختی پایینی داشته باشد، در یادگیري آن مهارت دچار مشکل می

ریافتی از مشاهدة مدل تواند به استفادة بهینه از اطالعات دیمسبب ارتقاي ظرفیت شناختی افراد شود، 

ي شناختی و پردازش اطالعات زیربناي یادگیري هاپردازشرو، ینازاي بهتر منجر شود. امشاهدهو یادگیري 

اي است. بازنمایی شناختی در یادگیري از طریق مشاهده نقش ضروري دارد. در ایجاد این بازنمایی مشاهده

                                                           
1 . Bandora 
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 ضروري است کنندهمشاهدهط به اجرا براي فراگیري سازي اطالعات مربویرهذخشناختی، کسب، ادراك و 

توان به طریقی با افزایش توانایی و هوش رسد این است که اگر بیی که به ذهن میهاسؤال. یکی از )2(

توان انتظار داشت یمسازي اطالعات را در افراد افزایش داد، یرهذخو  ادراكشناختی افراد قدرت کسب، 

 یابد. ارتقااي که سرعت یادگیري مشاهده

اي بر اثر توانمندسازي شناختی در زمینۀ مطالعات اما مطالعات در خصوص موضوع یادگیري مشاهده

اي اي در کودکان تاکنون مطالعهتحولی بسیار نادر است و دربارة ارتباط حافظۀ کاري و یادگیري مشاهده

هر مرحلۀ تحول حافظۀ که مطالعه در این زمینه اهمیت دارد، زیرا کودکان در یدرحالصورت نگرفته است؛ 

توان نقایص و کمبودهاي ي هستند که میادورهبر این در شان هستند؛ عالوهکاري و ظرفیت شناختی

هاي دیگر جبران کرد. بنابراین، هدف از این مطالعه تعیین تأثیر یادگیري مهارت حرکتی را با روش

نۀ حافظۀ کاري، توجه و بازداري پاسخ توانمندسازي شناختی با ماهیت تقویت کارکردهاي اجرایی در زمی

سال بود و پیگیري این مسئله که آیا بر اثر توانمندسازي شناختی احتمالی یادگیري  10-12کودکان 

 تواند تغییر کند. یماي که مهارت حرکتی مشاهده

 

 یشناسروش

مچنین با توجه به تجربی است. ه، از نوع تحقیقات نیمهشدهبینییشپژوهش حاضر، با توجه به اهداف پ

. طرح استآمده، کاربردي دستطول زمان اجراي تحقیق از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج به

مدت) با چهار گروه تجربی تا یادداري کوتاه -آزمونگیري تکراري  (مراحل پیشصورت اندازهتحقیق به

اي + بدنی، گروه رشناختی+ مشاهدهاي+ بدنی، گروه شناختی+بدنی، گروه غیگروه شناختی+ مشاهده

است که در آن اثر تقویت شناختی بر یادگیري از طریق مشاهده در مهارت پرتاب  غیرشناختی+ بدنی

 .انددارت آزمایش و با یکدیگر مقایسه شده

 هاآزمودنی

 دسترسصورت داوطلبانه و در آموز مقاطع سوم و چهارم ابتدایی بودند که بهدانش 38موردنظر نمونۀ 

نفره  9نفره و دو گروه  10صورت همگن در دو گروه آزمون شناختی بهبعد از اجراي پیش .انتخاب شدند

اي + اي+ بدنی، گروه شناختی+بدنی، گروه غیرشناختی+ مشاهدهگروه شناختی+ مشاهدهتقسیم شدند. 

ی، شنوایی و حرکتی سالم شناختی، بینای. آنها از لحاظ عصبقرار گرفتند بدنی، گروه غیرشناختی+ بدنی

  بودند.
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 گیريابزار اندازه

 براي کسب رضایت و اطالعات دموگرافیک استفاده شد. 1فرم اطالعات شخصیو  فرم رضایتاز 

-173( در ارتفاع2دارت در مرکز چشم گاو نر ۀدارت طبق مقررات فدراسیون دارت، صفح ۀصفح -

دارت روي سطح  ۀاز تخت متريیسانت) 37-273ۀ (از سطح زمین و خط پرتاب به فاصل متريیسانت) 20

 شد.گرمی استفاده  24فوالدي  يازمین کشیده شد. از دارت مسابقه

 شناختی،پاسخی رواني دورة بیهادر تحقیق حاضر از آزمون .شناختی يهاآزمونتکالیف و مجموعه  -

پاسخی ز تکالیف دورة بیاد. شبراي ارزیابی شناختی استفاده  و ان بک استروپ و تست کرسی بلک

بینایی  آزمون توجهنیز براي  3آزمون کرسی بلکی، ان بک و استروپ براي تمرین شناختی و از شناختروان

براي  s3و  s1نوع آزمون دارد که  آزمون کرسی بلک، چهار و حافظۀ بینایی فضایی استفاده شد.فضایی 

بلوك  8تا  2شود. براي بزرگساالن از کلینیکی سنجیده میبراي کودکان و بیماران  s4و  s2بزرگساالن و 

شود صورت نامنظم ظاهر میها بهشود. بلوكبلوك ظاهر می 8تا  3و براي کودکان و بیماران کلینیکی از 

کند و فرد باید یکی افزایش پیدا میها یکیبلوك ةبار شمار 3چرخد. بعد از روي آنها می tabو یک نشانگر 

شود، آزمون متوقف آیتم موفق می 3خطایی در  سببها که پاسخها را حدس بزند، و وقتیمحل بلوك

 دقیقه زمان خواهد برد. 15تا  10شود. این آزمون نیز بین می

 اي استفاده شد.هاي یادگیري مشاهدهبراي نمایش الگوي ماهر در گروه 4دل اینچ 14تاپ از لپ

 فرایند اجراي آزمایش

د. در فاز اول تحقیق، ابتدا را تکمیل کردنکنندگان فرم رضایت و فرم اطالعات شخصی در ابتدا شرکت

آزمون شناختی افراد، پیش ةآزمون شناختی گرفته شد و براساس نمرکنندگان پیشاز تمامی شرکت

 8هاي تقویت شناختی تقسیم شدند. سپس به گروه شناختی و غیرشناختی گروه دوصورت همگن به به

 شناختی،پاسخی روانتکالیف دورة بیشناختی، که شامل تکالیف جلسه تمرین شناختی از مجموعه 

 3که به  بود آزمون تمرینات شناختی 3دقیقه براي هر  45د. هر جلسه حدود شاستروپ و ان بک، ارائه 

تر از تدریج در هر جلسه سختشد که بهنحوي اجرا میهشد. تکالیف شناختی بقسمت مساوي تقسیم 

خود بپردازد. پس از  ةهاي روزمرشود به فعالیتدر این مدت از گروه کنترل خواسته میجلسۀ قبل باشد. 

                                                           
1. Demographic Information 
2 . Bull Eyes 
3. Corsi-Block-Tapping-Test 
4. Dell 
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با تمرین  هاگروههر کدام از آزمون شناختی گرفته شد. سپس در فاز دوم تحقیق، گروه، پس دوآن از هر 

(گروه شناختی+  بالفاصله از چهار گروهشدند.  ین شناختی به دو گروه تقسیمشناختی و بدون تمر

اي + بدنی، گروه غیرشناختی+ بدنی) غیرشناختی+ مشاهدهاي+ بدنی، گروه شناختی+بدنی، گروه مشاهده

کوشش پرتاب  10کنندگان به اجراي د. در این مرحله شرکتشآزمون مهارت پرتاب دارت گرفته پیش

  .شدشروع  ۀ یادگیري پرتاب دارتمداخل ۀ، مرحلمهارتی آزمونپیش ۀختند. پس از اتمام مرحلدارت پردا

در سه جلسه به تمرین مهارت پرتاب دارت پرداختند. در هریک  گروه شناختی+بدنی،در این مرحله 

 پرتاب دارت پرداختند.  20کنندگان به تمرین از جلسات شرکت

کنندگان در سه جلسه به تمرین مهارت پرتاب دارت ؛ شرکتبدنیاي+ گروه شناختی+ مشاهدهدر 

بر تمرین بدنی، پرتاب دارت پرداختند. عالوه 20کنندگان به تمرین پرداختند. در هریک از جلسات شرکت

را  با هر سه کوشش یک بار مدل ماهر دند.کراز طریق ویدئو، مدل ماهر مهارت پرتاب دارت را مشاهده 

کنندگان فیلم نمایش شرکتکردند. بار اجراي فرد ماهر را مشاهده می 7در هر جلسه  کردند.تماشا می

طور انفرادي پشت ./متري مشاهده کردند. آنها به 5 ۀو از فاصل یاینچ 14تاپ فرد ماهر را از طریق لپ

پرتی استاپ بر روي آن قرار داشت، نشستند و فیلم را مشاهده کردند. براي جلوگیري از حومیزي که لپ

 .پرتاب توجه کنند ةکرد و از آنها خواست به فیلم و نحوکودکان، پژوهشگر آنها را همراهی می

کنندگان در سه جلسه به تمرین مهارت پرتاب دارت پرداختند. ؛ شرکتگروه غیرشناختی+ بدنیدر 

 پرتاب دارت پرداختند.  20کنندگان به تمرین در هریک از جلسات شرکت

کنندگان در سه جلسه به تمرین مهارت پرتاب دارت ؛ شرکتاي + بدنیاختی+ مشاهدهغیرشن در گروه

بر تمرین بدنی، پرتاب دارت پرداختند. عالوه 20کنندگان به تمرین پرداختند. در هریک از جلسات شرکت

گرفت. اي انجام میکوشش مشاهده 7در هر جلسه دند. کراز طریق ویدئو مهارت پرتاب دارت را مشاهده 

 کردند.با هر سه کوشش یک بار مدل ماهر را تماشا می

 آزمون شناختی و پرتاب دارت گرفته شد.پس از مرحلۀ اکتساب پرتاب دارت، از هر چهار گروه پس 

 .کوشش پرتاب دارت پرداختند 10کنندگان به اجراي این مرحله نیز شرکتدر 

 هاي آماريروش

برآورد  منظوربهوصیفی و استنباطی استفاده شد. از آمار توصیفی ها از آمار تتحلیل دادهمنظور به

بررسی توزیع داده استفاده شد. برابري  برايها و از آزمون شاپیرو ویلک میانگین و انحراف استاندارد داده

 هايیه. براي آزمون فرضفتهاي شناختی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه انجام گرآزمونپیش
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 اداريها در سطح معند. تمامی آزمونشگیري تکراري استفاده قیق از آزمون تحلیل واریانس با اندازهتح

05/0 ≥ α  افزار ها با استفاده از نرموتحلیل داده. تجزیهگرفتانجامSPSS  انجام گرفت. 22نسخۀ 

آزمون شناختی، پیشدر فاز اول تحقیق دو گروه شناختی و غیرشناختی، همراه با سه مرحله امتیازهاي 

استفاده شد. در فاز  2*3آزمون شناختی دوم صورت گرفت که از آزمون آزمون شناختی اول و پسپس

 05/0استفاده شد. آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح آلفاي  2*4دوم تحقیق با داشتن چهار گروه از آزمون 

 براي تعیین محل تفاوت استفاده شد.

 

 هایافته

شناختی (آزمون کرسی بلک) به  2آزمون و پس 1آزمون آزمون، پسپیش انحراف استانداردمیانگین و 

شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس  ارائه 1هاي با و بدون تمرین شناختی در جدول تفکیک گروه

 .)P،59/0= )36,1(F=  46/0( وجود ندارد داريآزمون شناختی تفاوت معناها در پیشیکراهه نشان داد بین گروه

(گروه) براي آزمون  2(زمان)* 3گیري مکرر در فاز اول مطالعه از آزمون تحلیل واریانس اندازه

داري هاي بررسی میزان معناداري اثر تمرینات شناختی بر نمرات آزمون کرسی بلک در سطح معنافرضیه

05/0  =p داري از آزمون تعقیبی ال اس دي استفاده شد. نتایج تحلیل استفاده شد. در صورت وجود معنا

 =P،66/2=  87/0(دار نبود آماري نشان داد اثر اصلی زمان بر نمرات آزمون کرسی بلک از لحاظ آماري معنا

)66,2(Fنداشته است. اثر اصلی براي آزمون تفاوت معناداري آزمون با پس)؛ یعنی میانگین کل نمرات پیش

داري مشاهده شد. این تفاوت ها تفاوت معنا)؛ یعنی بین گروهP،18/17= )66,2(F=  001/0( گروه معنادار بود

) . پس P،16/6= )66,2(F=  004/0( دار بود)، همچنین اثر تعامل معناMD=94/0به نفع گروه شناختی بود (

نشان داده شد که در گروه  LSDاستفاده از محاسبۀ آزمون تعقیبی  از معنادار شدن اثر تعامل معنادار، با

). P،44/0=MD=  02/0( وجود دارد 1آزمون و پس آزمون شناختی تفاوت معنادار بین نمرات پیش

آزمون در گروه عبارت دیگر تمرینات شناختی به افزایش نمرات آزمون کرسی بلک در مرحلۀ پسبه

 . اندشدهشناختی منجر 

ی اشاره شد، در فاز دوم مطالعه بعد از دورة تمرین شناختی هر دو شناسروشکه در بخش طورهمان

اي+ بدنی و گروه بدنی تقسیم شدند. گروه تمرین شناختی و بدون تمرین شناختی به دو گروه مشاهده

ناختی+ ي مستقل از هم تشکیل شد. گروه شهانمونهترتیب در فاز دوم مطالعه چهار گروه با بدین

اي + بدنی، گروه غیرشناختی+ بدنی. اي+ بدنی، گروه شناختی بدنی، گروه غیرشناختی+ مشاهدهمشاهده



  227                      تی در کودکاناي مهارت حرکمشاهده تأثیر توانمندسازي شناختی بر حافظۀ کاري و یادگیري
 
اطالعات مربوط به میانگین و انحراف استاندارد مربوط به چهار گروه تمرینات شناختی، بدون تمرین 

براي نرمال بودن توزیع شده است.  ارائه 2آزمون دارت در جدول آزمون و پسشناختی در مرحلۀ پیش

توزیع طبیعی بود، همچنین  گروهشود براي دو ها از آزمون شاپیروویک استفاده شد. مشاهده مینمونه

داري وجود آزمون دارت تفاوت معناها در پیشنتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد بین گروه

  ).P،53/0= )36,3(F=  66/0( ندارد

(گروه) براي آزمون  4(زمان)* 2گیري مکرر در فاز دوم مطالعه از آزمون تحلیل واریانس اندازه

هاي بررسی میزان معناداري اثر تمرینات شناختی بر نمرات آزمون کرسی بلک در سطح معناداري فرضیه

05/0  =p  .استفاده شد 

اثر زمان در دقت پرتاب دارت از نظر از نوع تمرین ) نشان داد صرف3نتایج تحلیل آماري ( جدول

ها در دقت آزمون گروهآزمون با پس)؛ یعنی پیشP،19/22= )32,1(F=  001/0( دار بودلحاظ آماري معنا

)؛ یعنی P،08/10= )32,3(F=  001/0( دار بودپرتاب دارت تفاوت معناداري داشته است. اثر اصلی گروه معنا

دار پرتاب دارت تفاوت معناداري مشاهده شد. همچنین اثر تعامل معناها از لحاظ میانگین دقت بین گروه

 LSDتعقیبی  از آزمونبعد از معنادار شدن اثر تعاملی، ) . P،84/10= )33,3(F=  001/0( زمان در گروه بود

با  4  در جدول هاگروهآزمون به تفکیک آزمون و پسبراي تعیین محل معناداري استفاده شد. نتایج پیش

اي+ بدنی با نتایج تحلیل آماري نشان داد که تفاوت بین گروه شناختی + مشاهده. اندشدههم مقایسه 

طور تفاوت بین دو اي+ بدنی بود. همینمعنادار و این تفاوت به نفع گروه شناختی+ مشاهده هاگروهسایر 

 ود. گروه شناختی+بدنی و غیر شناختی + بدنی به لحاظ آماري معنادار نب
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هاي با و بدون شناختی به تفکیک گروه 2آزمون و پس 1آزمون آزمون، پسپیش . استاندارد1جدول 

 تمرین شناختی
 مراحل آزمون

 هاگروه
 1آزمون پس آزمونپیش

M±SD 
 2آزمون پس

M±SD 
 28/5±120/0 44/5±70/0 58/4±93/0 با تمرین شناختی

 18/4±88/0 12/4±85/0 85/4±98/0 بدون تمرین شناختی
 

هاي آزمایشی فاز دوم مطالعه . میانگین و انحراف استاندارد امتیاز پرتاب دارت به تفکیک گروه2جدول 
 آزموندر مرحلۀ پیش و پس

 مراحل آزمون
 هاگروه

 آزمون دارتپیش
M±SD 

 آزمون دارتپس
M±SD 

 80/78 ± 29/10 80/58 ± 08/16 اي+ بدنیشناختی+ مشاهده
 89/69 ± 52/15 44/63 ± 90/14 بدنیشناختی+ 

 25/66 ± 41/10 25/56 ± 97/10 اي + بدنیغیرشناختی+ مشاهده

 50/68 ± 56/12 60/62 ± 91/10 غیرشناختی+ بدنی

 
(زمان) در دقت نمرات  2(گروه)* 4گیري مکرر . خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه3جدول 

 پرتاب دارت

P 
value F 

میانگین 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 منبع تغییرات

 اثر اصلی زمان 447/384 1 447/384 19/22 0001/0
 اثر اصلی گروه 67/563 3 89/187 084/10 001/0
 اثر تعامل زمان در گروه 67/563 3 89/187 84/10 001/0

 
آزمون در امتیاز دقت براي اثر تعاملی گروه در زمان در مرحلۀ پس LSD. نتایج آزمون تعقیبی 4جدول 

 پرتاب دارت

sig 
خطاي 

 استاندارد
اختالف 
 میانگین

 1گروه  2گروه 

 شناختی+بدنی 67/12 72/2 001/0
 اي+ بدنیغیرشناختی+مشاهده 48/10 79/2 001/0 اي+ بدنیشناختی+مشاهده

 غیر شناختی+بدنی 37/13 64/2 001/0
 شناختی+بدنی غیرشناختی+بدنی 70/0 7/2 79/0
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 گیريیجهنتبحث و 

ق مشاهده بر کسی پوشیده ویژه یادگیري از طریهاي حرکتی بهوجود زیربنایی شناختی در یادگیري مهارت

ت پرتاب نیست. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی اثر تقویت شناختی بر یادگیري از طریق مشاهده در مهار

ختی دارت بود. در فاز اول مطالعه نشان داده شد که تمرینات شناختی موجب ارتقاي عملکرد شنا

اختی بر یادگیري مهارت پرتاب دارت از طریق ینات شنکنندگان شد. در فاز دوم مشخص شد، تمرشرکت

اي، گروهی که از قبل به لحاظ داري گذاشته است. در مقایسۀ دو گروه تمرین مشاهدهامعنمشاهده تأثیر 

 شناختی تقویت شده بود، در اجرا و یادگیري مهارت پرتاب دارت بهتر عمل کرد. 

هاي شناختی افراد نقش مهمی در مراحل هاي پژوهش حاضر نشان داد که توجه به مهارتیافته

هاي شناختی مورد استفاده در پکیج . مهارتساله دارد 10-11یادگیري از طریق مشاهدة کودکان 

ی ) و شناختروانپاسخی وجه تقسیم شده (دورة بیت -توانمندسازي شناختی این تحقیق شامل ان بک

هاي شناختی یعنی تر مهارتیکلیرمجموعۀ قالب زها زداري پاسخ (تکلیف استروپ) بود. همۀ این مهارتبا

روي  صرفاًگرفتند. استفاده از توانمندسازي شناختی از این دیدگاه که یمکارکردهاي اجرایی قرار 

 ي است.فردمنحصربهی ویژه و هاي شناختی تمرکز دارد، روش تقویتییتوانا

ي هاحوزهر دۀ کاري و یادگیري از طریق مشاهده و موفقیت حافظۀ نزدیک بین ظرفیت رابطبه  با توجه

بینی کرد که کودکان یشپتوان یمدر بزرگسالی  هاي شناختی سطوح باالهوشی مهم در کودکی و توانایی

رو ینازا. )4( تر باشندهاي حرکتی موفقشده در یادگیري مسائل تئوري و مهارتۀ کاري تقویتحافظداراي 

یادگیري  خصوصتوانیم تسهیل و تسریع یادگیري، بهیمۀ کاري آنها در سنین پایین حافظاز طریق تقویت 

 از طریق مشاهده را، فراهم آوریم.

تی بر ظرفیت حافظۀ کاري و خصوص اثر تمرین شناخ ها در دو بخش مجزا دربحث و تفسیر یافته

 اي ارائه شده است.توجه بینایی فضایی و همچنین اثر تمرین شناختی بر یادگیري مشاهده

هاي شناختی را توان مهارتیمسؤال اصلی در فاز اول تحقیق این بود که آیا با تمرین شناختی 

هاي طور خاص مهارتست؟ بهافزایش داد و مدعی شد که توانمندسازي شناختی بر اثر تمرین رخ داده ا

ویژه ظرفیت حافظۀ کاري و توجه بینایی فضایی با تمرین افزایش پیدا کردند. با توجه به نتایج شناختی، به

) همسو 2005( 1هاي شناختی در نتیجۀ تمرین شناختی با نتایج تامسون و فوتتحقیق، تقویت مهارت
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ساالن و افراد داراي اختالل، با استفاده از یک دوره ویژه در بزرگبود که نشان دادند کاهش شناختی، به

. همچنین نتایج این تحقیق همسو با نتایج ملکی و همکاران )22( تمرینات شناختی قابل بهبود است

زایش ظرفیت حافظۀ کاري ) بود که در تحقیق خود نشان دادند که تمرین حافظۀ کاري سبب اف1395(

) 1393هاي این پژوهش با نتایج تحقیق فتحی رضایی و همکاران (. یافته)23( ها شده استکاکاراتهو توجه 

ه بررسی تأثیر تمرین شناختی با تکالیف حافظۀ کاري بر کارایی شبکۀ عصبی کنترل اجرایی و دقت که ب

 یشناخت ینتمر) نشان دادند که 1394پاسخ حرکتی پرداختند، همسوست. فتحی رضایی و همکاران (

 یافتۀیشاثر افزا ةدهندموضوع نشان ینا .دارد یمثبت یرتأث یو دقت پاسخ حرکت یعصب ۀشبک ییکارا يرو

نتایج تحقیق حاضر در فاز اول  .)24( است ینمغز به تکرار و تمر یريپذو انعطاف ياشبکهارتباطات درون

) بود. آنها به بررسی تأثیر تمرین توجهی آزمایشگاهی و میدانی 2018( 1هرمن و ممرت همراستا با نتایج

ي هاروزنهمنظور دو آزمایش مداخله براي ارزیابی تغییر اندازة . بدین)25( ي توجهی پرداختندهاروزنهبر 

اي تیمی و انفرادي در آزمایش و میدان ورزشی انجام گرفت. نتایج هر دو حرفهیمهنتوجهی ورزشکاران 

یوتر در آزمایشگاه و تمرین تیمی در میدان بر توسعۀ روزنۀ کامپمطالعه اثر مثبت تمرین شناختی بر پایۀ 

یجادشده از طریق تمرین در اتوجهی ورزشکار را نشان داد. ورزشکاران بهبود برابري از عملکرد توجهی 

هاي شناختی مایشگاه و میدان نشان دادند. نتایج هر دو تحقیق تأثیر تمرینات شناختی را بر مهارتآز

 یید کرد. تأ

ی آموزش اثربخش) در زمینۀ 2009و همکاران ( 2الووي نتایج این تحقیق همراستا با نتایج پژوهش

 . )26( است کارکردهاي اجرایی بر اختالالت یادگیري  (خواندن، نوشتن، ریاضی و دیکته)

ی بر توسعۀ کارکردهاي اجرایی با استفاده شناختنتایج همسو با نتایجی است که تأثیر توانمندسازي 

. )27 ،28( انددادهدچار اختالل شناختی یا در سالمندان نشان  اي را در کودکان سالم یااز بازي یارانه

ی، تثبیت، تمرکز و توجه انتخابی بعد از تمرین یا بازي عملکردهاي شناختی همچون تجسم، تعقیب چشم

با توجه به . )9( تواند موجب بهبود حافظۀ دیداري شودیماي یانهرا. بازي )29( یابدیمشناختی افزایش 

طور با توجه به جذابیت بازي ویژه بیشتر مورد عالقۀ کودکان است و همیناینکه آموزش از طریق بازي به

هاي شناختی متناسب يبازشود که برنامۀ توانمندسازي شناختی را با استفاده از پکیج اي پیشنهاد مییانهرا

ي حرکتی تغییر هامهارتي شناختی به هامهارتیق میزان انتقال طردر کودکان اعمال کرد، شاید از این 
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اي یانهراندسازي شناختی کند. مسئله دیگري که بر باعث بهبود عملکرد شناختی شده است، روش توانم

طور اختصاصی ي عملکرد اجرایی بههامؤلفهبوده است. در پژوهش حاضر از روشی استفاده شد که هریک از 

عبارت دیگر در این روش عملکردهاي شناختی فرد مثل توجه، حافظه و بازداري پاسخ دهی شد. بهتمرین

چالش کشیده شد. نتایج این پژوهش همراستا با سایر طور مجزا به پذیري شناختی در تکالیف بهیا انعطاف

) نشان داد که این روش توانمندسازي تأثیر بسزایی 2008از جمله تحقیق استیونز و همکاران ( هاپژوهش

این  احتماالًشود و بر عملکرد شناختی دارد. توانمندسازي شناختی سبب تقویت عملکردهاي شناختی می

 .)30( رند. این بهبود نیز خود موجب بهبود یادگیري از طریق مشاهده شدیرات در طول زمان پایداتأث

تواند موجب یمپاسخ این پرسش بودیم که آیا تقویت شناختی قبلی  دنبالدر فاز دوم مطالعه به

تمرین شناختی بر یادگیري  آمدهدستبهتسهیل یادگیري از طریق مشاهده بعدي شود؟ براساس نتایج 

 هاگروهر اي+ بدنی با سایداري گذاشته و بین گروه شناختی+ مشاهدهامعناي پرتاب دارت اثر مشاهده

 داري رخ داده است.امعنتفاوت 

نها نشان داد آ) بود. نتایج 1397نتایج تحقیق حاضر همراستا با نتایج تحقیق افشارپور و همکاران  (

اي اثر ی یادگیري مشاهدهتواند بر یادگیري تکالیف حرکتی متوالی در طي افراد میکارکه ظرفیت حافظۀ 

طور مستقیم به تقویت ظرفیت کاري افراد پرداخته شد و اثر تحقیق حاضر که به برخالف. )31( بگذارد

افظۀ کاري و گیري ظرفیت حها به اندازهکاران تناي بررسی شد، افشارپور و همآن بر یادگیري مشاهده

تمرینات شناختی   کهي افراد در دو سطح باال و پایین حافظۀ کار پرداختند. نشان داده شده است بنددسته

اما در دریبل و شوت  ،دارد دارياأثیر معنگیري پاس فوتبال تبر دقت تصمیم )يبعد(ردیابی اهداف سه

هاي شناختی در پردازش اطالعات، و همچنین سبب تأثیر مهارتاین امر به احتماالً .)32( نشدیافت  یريتأث

 گیري است.عنوان مهارت شناختی بر دقت تصمیماهمیت توجه به

اري نقش ک ۀحافظوي بیان کرده که  چراکه) است، 2014نتایج این تحقیق نیز همسو با نتایج کوان (

ارکرد از ظرفیت کصورت عمده یک آمیز بهیادگیري موفقیت دارد.دگیري اساسی در کارکرد شناختی و یا

توان با تمرین شناختی و به دنبال آن تقویت حافظۀ کاري و توجه یمپس  .)4( کاري افراد است ۀحافظ

 د. اي را تقویت کربینایی فضایی، یادگیري مشاهده
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اي مروري به در مطالعهآنها  ) ناهمسو بود.2018( 1نتایج این تحقیق با نتایج هریس، ویلسون و وین

ورزش پرداختند. نتایج مرور مطالعات نشان داد  ۀبررسی تمرینات شناختی تجاري و کاربرد آن در حیط

 که حمایت محدودي از مزایاي انتقال دور ابزارهاي تمرینات شناختی تجاري به تکالیف ورزشی وجود دارد

 ، رخ داده است.ورزشی نبوده هايیطنکه هدف مطالعات محدلیل ایبهاغلب این حمایت اندك  . البته)33(

 نبودکوچک و  يهاتمرینات شناختی از جمله حجم نمونه یشناسروش هايیتبر این، محدودعالوه

 .)34( در انتقال دور این تمرینات به تکالیف ورزشی موثر باشد تواندییادداري م يهاآزمون

 توجه با حافظه رد اطالعات رمزگردانی گرو در را حرکتی يهابرنامهرشد  شناخت، بر مبتنی هايیهنظر

 حرکتی دستورهاي اجرا، هايوقعیتم بیشتر ها، دریهنظر ینا دانند. براساسیم بازخوردي مختلف منابع به

محور، هاي شناختیدگاهدشود. از  ذخیره حافظه در یادگیري، براي یدبا حرکت از منتج بازخوردهاي و

تواند راهبردهاي حل مسئله و توجه بیشتر را در یادگیرندگان یمتر یطبسو  ترمرتبطپردازش اطالعات 

 ها داردهارتبوده و نقش مهمی در یادگیري م فردمنحصربه. کارکردهاي شناختی افراد )35( فعال کند

در  خصوصهاي یادگیري و بهینهزمتوانند در همۀ . افرادي با کارکردهاي شناختی زیاد می)18 ،36(

هاي حرکتی از دیگر افراد پیشی بگیرند و موفق عمل کنند. این کارکردهاي شناختی براي یادگیري مهارت

 شناسایی و ارزیابی خطاها بسیار مهم است.

کاري، توجه  فضایی، حافظۀ-در تحقیق حاضر، از بین کارکردهاي شناختی، کارکردهاي توجه بینایی

 توجه نام به یگريد شناختی کارکرد روي بر قویت شد. مطالعاتشده و بازداري پاسخ تمرین و تتقسیم

 و خیصتش براي مرجعی است. توجه یادگیري و حافظه ایندهايفر یربنايز نیز توجه که دهدیم نشان

تواند بر سایر کارکردهاي شناختی درگیر در یادگیري تأثیر بگذارد و به یمخطاست.تقویت توجه  اصالح

تواند موجب تقویت یمتقویت این فرایندها  )10( مطابق نظریۀ دیموند .)14( دبهبود یادگیري منجر شو

 کارکردهاي اجرایی شود و در بهبود و ارتقاي یادگیري سهیم باشد. 

ها در مرحلۀ دهد که ظرفیت شناختی یادگیرندهبراساس نظریۀ بار شناختی، یادگیري زمانی رخ می

نیازهاي گر اشغال نشود و یادگیرنده از منابع شناختی الزم، متناسب با اکتساب مهارت، با عوامل مداخله

آن تکلیف سود ببرد. اگر فردي ظرفیت شناختی پایینی داشته باشد، در یادگیري آن مهارت دچار مشکل 

سبب  احتماالًتوان استدالل کرد که تمرین شناختی یم. پس براساس نتایج حاضر در تحقیق )21( شودمی
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شده در گروه شناختی به استفادة بهینه ناختی افراد شده و این ظرفیت شناختی تقویتارتقاي ظرفیت ش

اي منجر شده است. با این از اطالعات دریافتی از مشاهدة مدل و یادگیري بهتر در گروه شناختی مشاهده

که براي شود اي بود، پیشنهاد میساده نسبتاًحال از آنجا که تکلیف حرکتی مورد آموزش تکلیف حرکتی 

هاي ها در تحقیقات مشابه بعدي، اثر تقویت شناختی در یادگیري شناختی مهارتیهفرضبررسی این 

 تر بررسی شود. یچیدهپحرکتی 

توان از رویکرد الگودهی و یادگیري اي میدر تفسیر نتایج برتري گروه شناختی یادگیري مشاهده

خوانند، وقتی که برخی آن را نظریۀ وساطت شناختی می اجتماعی بندورا نیز بهره برد. بنا بر این دیدگاه

اي تبدیل را به رمزهاي نمادین حافظه شدهمشاهدهکند، اطالعات حرکت فردي مدلی را مشاهده می

شود. مغز از این تصویر ذهنی براي مرور و کند. این رمزها به تشکیل تصویر ذهنی در حافظه منجر میمی

عنوان راهنمایی براي اجراي مهارت و ارزیابی و شناسایی کند و از آن بهه میی اطالعات استفاددهسازمان

فرایند این تبدیل دریافت اطالعات، پردازش شود، در یمکه مالحظه طورهمان. )18( کندخطا استفاده می

تحت تأثیر تمرین شناختی  احتماالًاطالعات و معنادهی به این اطالعات فرایندهاي شناختی هستند که 

هاي تر عمل کردند. این پردازش بهینۀ اطالعات به کارامدي پردازشاي بهینهدر گروه شناختی مشاهده

طور با درنظر گرفتن چهار زیرفرایند یادگیري اند. همینمنجر شده ايشناختی درگیر در یادگیري مشاهده

توان استدالل کرد که افراد گروه یماي یعنی توجه، یادداري، بازسازي رفتار و انگیزش هم باز مشاهده

و همین  انددادهتر انجام ینهبهي شناختی هریک از این زیرفرایندها را هاپردازش احتماالًتمرین شناختی 

 پردازش بهینه به یادگیري بیشتر این افراد از طریق مشاهده منجر شده است. 

 

 گیرينتیجه

ویژه مراحل ابتدایی که پردازش اطالعات اهمیت بیشتري در شود که در هر مرحله از آموزش بهتوصیه می

ی کند و تا حد ممکن ی ارزیابشناخترواناکتساب مهارت دارد، مربی یادگیرندگان را از نظر شناختی و 

توان با تمرین دادن یمعوامل شناختی را در سطح بهینه و نزدیک به سطح بهینه ارتقا دهد. این امر را 

توان کمک کرد تا از یمشناختی یادگیرندگان محقق کرد. به این ترتیب به افراد در حال یادگیري 

عبارتی چتري ارتقاي کارکردهاي اجرایی که به شوند. با مندبهرههاي شناختی خود به اندازة کافی ییتوانا

هاي حرکتی به توان به افراد در یادگیري مهارتیماند، هاي شناختییرگذار بر تمامی مهارتتأثکلی و 

توان گفت که اگر از طریق پروتکل شناختی، یمتر کمک کرد. با توجه به نتایج تحقیق ینهبهشکلی 
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توانیم سرعت یماي هستند، تقویت کنیم، شناختی یادگیري مشاهدههاي شناختی را که زیربناي مهارت

یادگیري از طریق مشاهده در مهارت پرتاب دارت را افزایش دهیم. هرچند انجام تحقیقات بیشتر براي 

 گسترش این بحث ضروري است.

 تشکر و قدردانی 

در و مسئوالن دبستان بشارت شهرستان فرخشهر که ما را  کنندهشرکتآموزان والدین دانشاز تمام 

 شود.می، تشکر و قدردانی کردندانجام مطالعه همکاري ن

 تضاد منافع 

 گونه تضادي وجود ندارد. یچهبین نویسندگان این مقاله 
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Abstract 
The main aim of this study was to investigate the effect of cognitive 
empowerment on working memory and observational learning of dart 
throwing skill in children. 40 students aged between 10 and 11 were selected 
by convenience sampling method. In the first phase, cognitive empowerment 
was performed and in the second phase observational learning of dart 
throwing skill was performed. In the first phase, the cognitive pretest was 
performed and the subjects were divided into two homogenies groups (each 
group 20 subjects): cognitive practice and no cognitive practice based on 
their age and pretest scores. The cognitive group received 8 sessions (45 
minutes per session) of cognitive empowerment practice. Then, both groups 
received cognitive posttest. The cognitive tests were performed using 
Corsiblack (working memory) software. In the second phase of the study, 
each of the first phase groups were divided into 2 groups (10 subjects each 
group): observational + physical and physical. After dart throwing pretest, 
dart throwing was practiced in the form of observational and physical (3 
sections of 20 throwing). The observational + physical group watched the 
skilled model of dart throwing through video in addition to dart throwing. 
Then, posttest was performed at the end of the second phase. Analysis of 
variance with repeated measures of 2 * 3 and 4 * 2 was used. The results 
showed that the working memory of cognitive group was significantly better 
than non-cognitive group. The cognitive + observational + physical group 
performed significantly better in the dart posttest than the other groups. It 
seems that cognitive empowerment can facilitate learning trough 
observation. 
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Administrative functions, cognitive empowerment, observational learning, 
working memory. 
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