
MEJDS. 2020; 10:12.  

 Published online 2020 Apr. Systematic Review 

Conditions of Effectiveness and Near and Far Transfer Effects of Executive 

Function’s Interventions: Systematic Review 

*Nazari S1, Hassanzadeh S2, Shokoohi-Yekta M3, Kharrazi SK4, Farzad V5 

Author Address 

1. PhD Student in Psychology and Education of Exceptional Children, University of Tehran, Tehran, Iran; 

2. Associate Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, University of Tehran, Tehran, Iran; 

3. Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, University of Tehran, Tehran, Iran; 

4. Professor, Department of Educational Administration and Planning, University of Tehran, Tehran, Iran; 
5. Associate Professor, Department of Psychology, University of Kharazmi, Tehran, Iran. 

*Corresponding Author Email: somynazary@ut.ac.ir  

 Received: 2018 December 1; Accepted: 2018 December 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Abstract 

Background & Objective: Executive functions (EFs; also called executive control or cognitive control) refer to a family of top–down mental 
processes needed when you have to concentrate and pay attention. different types of interventions have focused on trying to improve executive 

functions (EFs). However, the generalizability of these training to complex everyday functions namely "near and far transfer effect" of cognitive 

training is one of the most challenging topics in the field of cognitive science, disability and rehabilitation. Given the role of executive dysfunction 
in cognitive and educational disorders on the one hand and inconsistency results in the near and far transfer effect of executive function’s 

interventions, on the other hand, caused to be necessary attention to the variables that affect the effectiveness and generality of these interventions. 

In order to solve this problem, a closer look at interventional studies can illustrate the role of the characteristics and variables that affect the 
success or failure of the transfer of cognitive program effects. The purpose of the present study was to introduce the variables and conditions 

affecting the near and far transfer effects of executive function’s interventions. 

Methods: The present study was a systematic review and descriptive study. The materials reviewed were all electronically published studies 
relevant to the subject, published in scientific databases including; Sage pub, PubMed, Springer, ProQuest, Elsevier and Eric in 2008 until 2018. 

The materials screened through keywords such as; executive function intervention, near and far transfer effect, cognitive program, generality of 
cognitive intervention effects, intervention, working memory, inhibition, switching, shifting, memory updating, executive control, cognitive 

control, strategy based training, process based training, multi domain training. Result of these searches was 113 researches. For determining the 

main sample, abstract and full text of researches and methodological and interventional aspects of those, was investigated. The quality of the 
articles was evaluated by checklist of critical appraisal of controlled randomized trials research (Public Health Resource Unit; 2018). Finally 16 

experimental researches (controlled randomized trials) as main sample selected. 

Results: The present study introduced 18 variables that affect the success and generalizability of interventions, which can be categorized into 
three groups: Program conditions, Task characteristics, and Participants' characteristics. Training program conditions contains; type of the 

training regimes (including process–based, strategy–based, and multi–domain training), the intensity of the training regimes, duration of per 

training session, Total amount of training, per Session duration, Frequency of training session training in per week, training sessions interval) 
are effective on the success and generalizing of the program. Tasks characteristics including; quality and material of tasks, a number of exercises 

per task, general and specific domains of tasks, the optimal level of challenging tasks and the adaptation of the level of difficulty of tasks for 

each person have been considered in the designing of interventions.  Participants' characteristics including; sample age, baseline intelligence and 
cognitive abilities of the individual, the baseline ability of participants in training variables, the number of training gains in training tasks, attitudes 

toward tasks, perceived difficulty level from training tasks, individual motivation, and age interactions with training regimes are other 

effectiveness factors. 
Conclusion: The literature review suggests that internal researches have taken steps towards investigating the effect of different variables on the 

efficiency and generalizability of cognitive interventions to near and far goals. In order to, researchers should be doing more efforts instead of 

applying commercial intervention programs that have public content, do more efforts to design interventions using Specific assignments that are 
tailored to the cognitive domain–general and domain–specific factors of the goal. 

Keywords: Cognitive intervention, Executive functions, Effectiveness, near and far transfer effects. 
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  .1۲(:۰1؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 مندمروری نظام قالهم 1۳۹۹ روردینف برخط انتشار 

های مداخالتی کارکردهای اجرایی: مروری شرایط اثربخشی و انتقال اثر دور و نزدیک برنامه
 مندنظام

 ۵فرزاد الهی، ول۴یکمال خرازدی، س۳کتای ی، محسن شکوه۲زادهحسن دی، سع1ینظر هی*سم

 سندگانینو حاتیتوض

 ران؛یدانشگاه تهران، تهران، ا، ییو آموزش کودکان استثنا یشناسروان یدکتر یدانشجو .1
 ران؛یدانشگاه تهران، تهران، ا، ییو آموزش کودکان استثنا یشناسگروه روان اریدانش. ۲

 ران؛یدانشگاه تهران، تهران، ا، ییو آموزش کودکان استثنا یشناسروان استاد گروه. ۳

 ران؛یدانشگاه تهران، تهران، ا، یآموزش یزیرو برنامه تیریاستاد گروه مد. ۴

 .رانیتهران، ا، یدانشگاه خوارزم، یشناسگروه روان اریدانش .۵
 somynazary@ut.ac.ir *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷ آذر ۲۸؛ تاریخ پذیرش: 1۳۹۷ آذر 1۰تاریخ دریافت: 

 

 

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

کارکردهای اجرایی سو و نتایج متناقض در زمینٔه انتقال اثر دور و نزدیک مداخالت وری اجرایی در اختالالت شناختی و تحصیلی از یکنقش نارساکنش :دفو هزمینه 
ها و شرایط اثرگذار بر انتقال نماید. پژوهش حاضر با هدف معرفی ویژگیپذیری این مداخالت را امری ضروری میدیگر، توجه به متغیرهای تأثیرگذار بر کارآیی و تعمیمازسوی

 اثر دور و نزدیک مداخالت کارکردهای اجرایی انجام شد. 

هایی مند بود. جامعٔه آماری را تمامی مطالعات منتشرشدٔه الکترونیکی مرتبط با موضوع تشکیل داد که منابع آن با کلیدواژهی از نوع مرور نظامپژوهش حاضر، توصیف بررسی:روش
شناختی های روشباتوجه به ویژگی ۲۰1۸تا۲۰۰۸های اطالعات پژوهشی در دامنٔه زمانی چون مداخلٔه کارکردهای اجرایی و انتقال اثر دور و نزدیک و مداخالت شناختی، در پایگاه

 آوری شده و بررسی شد. جمع

امل کیفیت و مشخصات برنامٔه آموزشی )شامل نوع برنامٔه آموزشی، شدت برنامه، طول، مدت، فراوانی، فاصلٔه جلسات آموزشی( و مشخصات تکالیف آموزشی )ش ها:یافته
کنندگان )شامل سن، برانگیزی تکالیف برای هر فرد، انطباق سطح دشواری تکالیف( و مشخصات شرکتمطلوب چالشجنس تکالیف آموزشی، تعداد تمرین، نوع تکالیف، حد 

شده از شده، نگرش به تکالیف، دشواری ادراککنندگان در متغیرهای آموزش، میزان ارتقا در تکالیف آموزش دادهتوانایی شناختی و هوشی پایٔه فرد، خط پایٔه توانایی شرکت
 پذیری آن مؤثر است. الیف آموزشی، انگیزٔه فرد، تعامل سن، روش آموزشی( بر میزان موفقیت برنامه و تعمیمتک

سازی مداخالت کنندگان، گامی مؤثر و ضروری در بهینهها باتوجه به مشخصات فردی شرکتدستکاری برخی از متغیرها در طراحی و شیؤه ارائٔه تکالیف و برنامه گیری:نتیجه
 شناختی است. 

 .اثربخشی، انتقال اثر دور و نزدیکمداخالت شناختی، کارکردهای اجرایی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
های موقعیتهای شناختی به دیگر کارکردها و پذیری آموزشتعمیم

های شناختی از الزم در زندگی یعنی انتقال اثر دور و نزدیک آموزش
برانگیز در حوزٔه علوم شناختی و ناتوانی و مباحث بسیار چالش

های های شناختی که در دههرود. یکی از سازهشمار میبخشی بهتوان
اخیر به آن توجه بسیار شده، کارکردهای اجرایی است. کارکردهای 
اجرایی، کارکردهای شناختی مدیریتی سطح باالی مغزی بوده که فرایند 

عهده دارند کنترل و هدایت یا هماهنگی دیگر فرایندهای شناختی را به
پایین الزم در هنگام تمرکز -های باالای از پردازشعنوان خانوادهو به

نجام شوند که اشوند. این کارکردها زمانی استفاده میو توجه شناخته می
شکل خودکار و غریزی یا شهودی، ناکارآمد یا غیرممکن است کارها به

طبق مدل کارکردهای اجرایی دیاموند کارکردهای اجرایی . (1،۲)
هم شامل کنترل بازداری های هستٔه مرتبط بهتایی از مهارتخانوادٔه سه

پذیری شناختی بوده که در ترکیب با یکدیگر و حافظٔه فعال و انعطاف
رکردهای اجرایی سطح بیشتری همچون استدالل و حل مسئله و کا

(. طبق این مدل، ارتقای کارکردهای ۳دهد )ریزی را تشکیل میبرنامه
تواند تأثیر بزرگی بر کیفیت یادگیری و رفتار افراد اجرایی هسته می

 داشته باشد. 
باتوجه به نقش بسیار مهم کارکردهای اجرایی در عملکرد شناختی و 

(، ۶( و همبستگی زیاد آن با نقایص هوشی )۴،۵یلی و رفتاری )تحص
فعالی و نقص (، بیش۸( و خواندن )۷اختالالت یادگیری ریاضی )

های ( و نیز اختالل1۰(، اختالالت طیف اتیسم )۹توجه )
های اخیر بسیاری از مطالعات علمی به (، طی دهه11شناختی )عصب

های درمانی و ی از روشعنوان یکطراحی مداخالت شناختی، به
های ها بر نظریهاند. این پژوهشبخشی این اختالالت پرداختهتوان

پذیری عصبی مغز )نوروپالستیسیتی مغزی( استوارند انتقال اثر و شکل
های هوش اند که کارکردهای اجرایی از سازهو براین فرض بنا شده

ارتقا بوده و در های سخت در زمینٔه تغییرپذیری و سیال یعنی از سازه
علت قدرت بخش وسیعی با محدودیت ظرفیت ذاتی مواجهند؛ اما به

از آموزش ها تغییرات ناشیتوان در آنپذیری عصبی مغز، میشکل
توان کارکردهای مغز را توسط آموزش ارتقا یعنی می (؛1۲ایجاد کرد )

زدیک( و های مشابه )انتقال اثر نو تغییر داد و این تغییرات را به زمینه
 (. 1۳،1۴های نامشابه دیگر )انتقال اثر دور( تعمیم بخشید )زمینه

مطابق این ایدٔه بنیادی، در طول آموزش شناختی، مناطق عصبی درگیر 
شود؛ بنابراین شکل مکرر فعال و تقویت میدر تکالیف آموزشی به

کارکرد شناختی ازطریق منطقٔه عصبی خاصی تحت حمایت قرار 
توان تعمیم و انتقال اثرات آموزش را در عنوان پیامد میگیرد و بهمی

دلیل درگیرشدن منطقٔه مغزی مشابه و تکالیف مشابه ناآموخته، به
پردازشی مشترک، انتظار داشت که به این پدیدٔه انتقال اثر  زیرساخت

شود. از راه این نوع انتقال، پس از آموزش حافظٔه فعال نزدیک گفته می
هایی ای عملکرد فرد در تکالیف حافظٔه دیداری با محرکدیداری، ارتق

رود. همچنین طبق های موجود در آموزش انتظار میمتفاوت از محرک
توان انتظار تعمیم به فراتر از این نظریه، پس از آموزش شناختی، می

علت شده، یعنی تکالیف نامشابه ناآموخته، بهحوزٔه آموزش داده

های شناختی مشابه را داشت که مکانیسمدرگیرشدن مناطق عصبی و 
این پدیده انتقال اثر دور نام دارد. انتظار بهبود استدالل سیال ازطریق 

های انتقال اثر دور است آموزش کارکردهای اجرایی یکی از نمونه
(1۵ .) 

اند اثربخشی آموزش کارکردهای های متعددی توانستهتاکنون پژوهش
ها را به ارتقای عملکردهایی در حافظٔه آناجرایی و انتقال اثر نزدیک 

(، فراخنای ظرفیت حافظٔه فعال 1۶فعال، بازداری، تغییر آمایه )
(، فراخنای عددی 1۸( و حافظٔه فعال کالمی )1۷فضایی )-یدیدار

( نشان دهند؛ اما این ۲۰( و حافظٔه موقت )1۹مستقیم و معکوس )
تواند شناخت کلی را ای که آموزش مغزی میوضعیت در زمینٔه درجه

ارتقا بخشد؛ یعنی انتقال اثر دور و بهبود در تکالیف نامشابه، موضوعی 
های بسیار ها و چالش( و با موانع و دشواری۲1انگیز است )بحث

رو بوده و نتایج متناقض و متفاوتی را نشان داده است. در بیشتری روبه
نقایص  وری اجرایی وحقیقت همبستگی زیادی بین نارساکنش

تحولی کودکی وجود دارد؛ اما شناختی و تحصیلی در اختالالت عصبی
مداخالتی که به امید تعمیم اثر ارتقای کارکردهای اجرایی به کارکردهای 
پیچیده و ترکیبی رفتاری و شناختی و تحصیلی به انجام رسیده، نتایج 

(. ۹است ) متناقض و گاه غیرمعناداری را در این زمینه گزارش کرده
ها و تر به فراتحلیلو توضیح این مسئله، نگاهی دقیق جهت حل

ها و متغیرهای تواند روشنگر نقش ویژگیمطالعات آزمایشی، می
باشد. های شناختی اثرگذار بر موفقیت یا شکست انتقال اثر دور برنامه

در توضیح ضرورت انجام مطالعٔه حاضر شایان ذکر است که تاکنون 
های مداخالتی ی بسیاری در ایران به بررسی اثربخشی برنامههاپژوهش

اند؛ اما خأل پژوهشی عمیقی در راستای توجه به مفهوم شناختی پرداخته
و شرایط اثربخشی و انتقال اثر دور و نزدیک این مداخالت به اهداف 

 شود. کاربردی عمومی و تخصصی مشاهده می
گیری و تحول اجرایی برای شکلباتوجه به جایگاه زیربنایی کارکردهای 

های شناختی و مراتبی تواناییسایر کارکردهای روزمره در نظریٔه سلسله
پذیری اثر این نتایج متناقض مداخالت در زمینٔه اثربخشی و تعمیم

های یادگیری و رفتاری و شناختی مختلف، هدف مداخالت در ناتوانی
خشی و انتقال اثر دور های مؤثر بر اثربپژوهش حاضر شناسایی مؤلفه

 و نزدیک مداخالت شناختی کارکردهای اجرایی بود. 

 بررسیروش 2
لحاظ روش اجرا، از نوع پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی و به

 مند یا سیستماتیک بود. مروری نظام
جامعٔه آماری این پژوهش را تمامی مقاالت دردسترس با 

 Executive Function, Far And Near Transferهایکلیدواژه

Effect, Generality Of Cognitive Intervention Effects, 

Intervention, Strategy Based Training, Process Based 

Training, Multi Domain Training, Cognitive Program, 

Working Memory, Inhibition, Switching, Shifting, 

Memory Updating ,Executive Control, Cognitive Control 
های اطالعات پژوهشی در پایگاه
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Sage pub, PubMed, Springer, ProQuest, Elsevier, Eric 
های تشکیل داد. نمونٔه مطالعاتی با معیارهای زیر انتخاب شد و مالک

 ورودعبارت بود از:
. پژوهش به بررسی اثربخشی و/یا انتقال اثر دور و/یا نزدیک 1

اختی کارکردهای اجرایی به کارکردهای شناختی و مداخالت شن
کم دربرگیرندٔه . مداخالت دست۲تحصیلی و رفتاری پرداخته باشد؛ 

های کارکردهای اجرایی هسته شامل حافظٔه فعال و یکی از مؤلفه
. پژوهش در بخش اهداف و روش یا ۳بازداری و تغییر آمایه باشد؛ 

تأثیرگذار بر انتقال اثر برنامٔه  تحلیل، متمرکز بر حداقل یکی از ابعاد
 ۲۰1۸تا۲۰۰۸های . تاریخ انتشار پژوهش بین سال۴مداخالتی باشد؛ 

 . پژوهش به زبان انگلیسی منتشر شده باشد. ۵باشد؛ 

.بودن پژوهش از نوع مروری یا 1شرح زیر بود: معیارهای خروج به
جرایی نبودن برنامٔه مداخالتی به کارکردهای ا. مربوط۲فراتحلیل؛ 

شناختی مانند نبودن گروه کنترل فعال . وجود مشکالت روش۳هسته؛ 
 یا ذکر اندازٔه اثر مداخله و... .

مقالٔه آزمایشی و مروری بود که پس از  11۳وجو حاصل این جست
ها و باتوجه به معیارهای ورود و خروج تعداد بررسی چکیدٔه پژوهش

جزئیات بیشتر مقاالت پژوهش انتخاب شد. سپس جهت بررسی  ۵۹
ها متن کامل مقاالت تحت مطالعه قرار گرفت. بررسی و کیفیت آن

های لیست ارزیابی انتقادی پژوهشکیفیت مقاالت با کمک چک
هآزمایشی تصادفی کنترل انجام پذیرفت. نسخٔه ابتدایی این   1شد

م توسط آماندا بارلس در دانشگاه آکسفورد 1۹۹۳لیست در سال چک
اما با گسترش منابع اینترنتی و افزایش مقاالت و منابع  تهیه شد؛

الکترونیکی، نسخٔه جدید با هدف کمک به شناسایی منابع معتبر از 
غیرمعتبر و کمک به ایجاد حس اعتماد در نویسندگان مقاالت مروری 

(. این ابزار یازده سؤال برای ارزیابی ۲۲حوزٔه سالمت گسترش یافت )
(؛ همچنین از ۲۳یج و سودمندی آن دارد )و روایی مطالعه و نتا

شناسی مقاالت برخوردار بوده جامعیت کافی برای تعیین کیفیت روش
(. پس از مراحل مذکور، ۲۴و کاربرد آن در مقاالت مروری رایج است )

 تعداد شانزده پژوهش جهت مرور انتخاب شد. 

 . نمودار روش دستیابی به نمونٔه اصلی مطالعه1شکل 

 هایافته ۳
عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی و انتقال اثر دور و نزدیک مداخالت 

های آزمایشی شکل مستقیم یا غیرمستقیم در پژوهششناختی که به
 خالصه شده است.  1، در جدول تحت آزمون و بررسی قرار گرفته

براساس مقاالت مرورشده، متغیرهای مداخالتی همچون نوع برنامٔه 
آموزشی، طول، مدت، فراوانی و فاصلٔه جلسات آموزشی، کیفیت و 
جنس تکالیف آموزشی، توانایی هوشی، سن و خط پایٔه توانایی 

کنندگان در متغیرهای آموزش، میزان ارتقا در تکالیف آموزش شرکت
برانگیزی تکالیف برای تکالیف، حد مطلوب چالششده، نگرش به داده

شده از تکالیف آموزشی، تعامل سن و روش هر فرد، دشواری ادراک
آموزشی، انگیزٔه فرد، شدت برنامه، تعداد تمرین، انطباق سطح دشواری 

پذیری آن مؤثر استو میزان انگیزه، بر میزان موفقیت برنامه و تعمیم

. 

 های شناختیشدٔه مؤثر بر اثربخشی و انتقال اثر آموزشهای استخراجشده و مؤلفههای مطالعه. اطالعات پژوهش1جدول 

 های مؤثرمؤلفه نوع مداخله شدهجمعیت مطالعه روش پژوهشگر/سال ردیف
شمارٔه 

 منبع

                                                      
1. Randomised Controlled Trial checklist 
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۴ 

 

1 
دایاس و سبرا 

(۲۰1۶) 
 سالٔه عادی1۳تا۷کودک  1۸ آزمایشی

مداخالتی برنامٔه 
خودتنظیمی و 

کارکردهای اجرایی 
(PIAFEx) 

 ۵ ایروش آموزش چندحوزه

۲ 

کارباخ و 
استروباخ و 
اسشوبرت 

(۲۰1۴) 

 آزمایشی

آموز مقطع ابتدایی دانش ۲۸
عادی با زبان مادری آلمانی 

 ۹٫۷تا  ۷٫۲در دامنٔه سنی 

برنامٔه کامپیوتری 
آموزش انطباقی 

شکل حافظٔه فعال، به
آموزشی جلسٔه  1۴

 انفرادی

درجٔه انطباق سطح دشواری 
تکالیف، روش آموزشی 

 فرایندمحور

1۲ 

۳ 
ماراور و همکاران 

(۲۰1۶) 
 ساله۲۵تا1۸خانم  ۸۳ آزمایشی

برنامٔه کامپیوترمحور و 
آنالین ارتقای حافظٔه 

فعال یا بازداری 
-(PECدانشگاه گراناد

UGR) 

های میزان انگیزه، حوزه
شده، روش گستردٔه آموزش

 آموزشی فرایندمحور

1۵ 

۴ 

کراسبرگن و 
همکاران 

(۲۰1۴) 

 آزمایشی

دبستانی با کودک پیش ۵1
درصد ۵۰عملکرد کمتر از 

 در ریاضیات

آموزش حافظٔه فعال 
حوزٔه خاص/آموزش 
حافظٔه فعال حوزٔه 

 گسترده

جنس تکالیف آموزشی، 
 روش آموزشی فرایندمحور

۲۵ 

۵ 
کری و فهر 

(۲۰1۷) 
 آزمایشی

دامنٔه سنی جوان در  ۸1
 ۸۲سال و  ۲۵تا1۹

بزرگسال در دامنٔه سنی 
 سال ۸۵تا۶۸

برنامٔه آموزشی 
سویچینگ با 

تقاضاهای حافظٔه 
فعال/یا تقاضاهای 

 بازداری

 ۲۶ سن، نوع تکالیف آموزشی

۶ 
کارباخ و کری 

(۲۰۰۹) 
 آزمایشی

فرد در سه گروه سنی  1۶۸
نفری کودک )با میانگین ۵۶

ماه( و  ۲سال و  ۹سنی 
 ۲۲)با میانگین سنی جوان 

ماه( و بزرگسال  ۴سال و 
سال و  ۶۸)با میانگین سنی 

 ماه( ۷

برنامٔه آموزشی 
 سویچینگ

سن، روش آموزشی 
 فرایندمحور

۲۷ 

۷ 
جائگی و 
همکاران 

(۲۰11) 

 ساله1۰تا۸آموز دانش ۶۲ آزمایشی

آموزش انطباقی 
حافظٔه فعال با 

های کامپیوتری تمرین
n-back 

 فضاییدیداری

پایٔه توانایی افراد در خط 
متغیرهای آموزش، میزان 
ارتقا در تکالیف آموزش 

شده، نگرش به تکالیف، داده
برانگیزی حد مطلوب چالش

 تکالیف برای هر فرد

۲۸ 

۸ 
ژاوو و همکاران 

(۲۰1۸) 
 آزمایشی

ساله و 1۲تا1۰کودک  ۳۹
 ساله۲۴تا1۸بزرگسال  ۴۶

برنامٔه کامپیوتری 
آموزش انطباقی 

 برو/نروبازداری 
 ۲۹ نوع تکالیف، سن

۹ 
دایاس و سبرا 

(۲۰1۵) 
 آزمایشی

دبستانی کودک پیش ۷۰
 سالٔه عادی۵

برنامٔه مداخالتی 
خودتنظیمی و 

کارکردهای اجرایی 
(PIAFEx) 

 ۳۰ ایروش آموزش چندحوزه

 ۳1مقدار زمان آموزش، میزان برنامٔه آموزش حافظٔه ساله 1۵تا۷کودک  1۷۶ آزمایشیناتلی و ـبرگمن 1۰
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۵ 

 

ارتقا در تکالیف آموزش  Cogmedفعال  دارای نقایص حافظٔه فعال (۲۰1۴کلینبرگ )
 شدهداده

11 
جائگی و 
همکاران 

(۲۰۰۸) 

 آزمایشی
جوان سالم با میانگین  ۷۵

 ماه ۶سال و  ۲۵سنی 

آموزش انطباقی 
حافظٔه فعال با 

های کامپیوتری تمرین
n-back 

 فضاییدیداری

 ۳۲ آموزشیفراوانی جلسات 

1۲ 
وانگ و همکاران 

(۲۰1۴) 
 آزمایشی

آموز پایٔه پنجم دانش 11۵
 ساله11تا1۰

آموزش کامپیوتری 
حافظٔه فعال برمبنای 

تکالیف فراخنای 
 1جاری

فاصلٔه جلسات آموزشی، 
انگیزٔه فرد، دشواری 

شده از تکالیف ادراک
 آموزشی

۳۳ 

1۳ 
پاسولونگی و 

 (۲۰1۶کوستا )
 آزمایشی

دبستانی پیشکودک  ۴۸
 ساله۵

برنامٔه کامپیوتری 
آموزش حافظٔه فعال و 

برنامٔه کامپیوتری 
های آموزش مهارت

 عددی

جنس تکالیف آموزشی، 
 تعداد جلسات آموزشی

۳۴ 

1۴ 
هولمز و گدرکول 

و دانینگ 
(۲۰۰۹) 

 آزمایشی
ساله دارای 11تا۸کودک  ۴۲

 نقایص حافظٔه فعال

برنامٔه کامپیوتری 
 آموزش حافظٔه فعال

شکل انطباقی و به
 غیرانطباقی

درجٔه انطباق سطح دشواری 
تکالیف روش آموزشی 

 فرایندمحور

۳۵ 

1۵ 
لینارس، بورال، 
لچوگا، کارتی و 

 (۲۰1۸پلگرینا )

 آزمایشی
سالٔه ۳۵تا1۸دانشجوی  ۸1

 دانشگاه پادووا

آموزش کامپیوتری 
آپدیتینگ حافظٔه فعال 

با تکالیف عددی 
شکل انطباقی و به

 غیرانطباقی

درجٔه انطباق سطح دشواری 
تکالیف، جنس تکالیف 

 آموزشی

۳۶ 

1۶ 
هونور و نوئل 

(۲۰1۷) 
 آزمایشی

دبستانی کودک پیش ۳۴
 ساله۶تا۵

برنامٔه تقویت مجری 
مرکزی حافظٔه فعال با 

استفاده از راهبرد 
بر رمزگذاری مبتنی

 دیداری

 ۳۷ روش آموزشی راهبردمحور

 بحث 4
نگاهی دقیق به مطالعات مربوط به مداخالت شناختی کارکردهای 

های مداخالتی ها در ابعاد برنامهدهد که این پژوهشاجرایی نشان می
های ظریفی های متدولوژیکی دارای تفاوتو نمونٔه مطالعاتی و ویژگی

ها در حوزٔه اثربخشی و هستند که منجربه اختالفات عمیق در نتایج آن
انتقال اثر به دیگر کارکردهای ترکیبی همچون عملکرد تحصیلی و 

است. پژوهش حاضر با مرور شانزده پژوهش  اجتماعی و شناختی شده
های پذیری برنامهآزمایشی، هجده متغیر تأثیرگذار بر موفقیت و تعمیم

 شوند.بندی میمداخالتی را نشان داد که در سه گروه زیر تقسیم
مشخصات برنامٔه آموزشی: شامل نوع برنامٔه آموزشی )برنامٔه 

ای(، شدت برنامه، طول هر محور و چندحوزهفرایندمحور و راهبردی

                                                      
1. Running Span 

جلسه، مدت کل برنامه، فراوانی جلسات آموزشی در هر هفته و فاصلٔه 
بین جلسات آموزشی، مشخصات تکالیف آموزشی شامل کیفیت و 

شده برای هر تکلیف، های طراحیتعداد تمرینجنس تکالیف آموزشی، 
برانگیزی تکالیف برای هر فرد، انطباق سطح حد مطلوب چالش

کنندگان شامل سن و توانایی دشواری تکالیف، مشخصات شرکت
کنندگان در شناختی و هوشی پایٔه فرد، خط پایٔه توانایی شرکت

ده، نگرش به شمتغیرهای آموزش، میزان ارتقا در تکالیف آموزش داده
شده از تکالیف آموزشی، انگیزٔه فرد، تعامل تکالیف، دشواری ادراک

 .سن و روش آموزشی است
عنوان تفاوت توان نوع برنامٔه آموزشی را بهشده میاز بین متغیرهای بیان
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۶ 

 

های مداخالتی نام برد. در این راستا کارباخ طی تر برنامهعمده
تی را بسته به نوع برنامٔه آموزشی های مداخالبندی جامع، پژوهشدسته

محور ای و فرایندمحور و چندحوزههای راهبردیدر سه گروه آموزش
محور، های آموزشی فرایند(. طبق تعریف پروتکل۳۸دهد )قرار می

های پردازشی عمومی همچون ای از عملیات شناختی و ظرفیتدامنه
 شناختی چندگانه که مسئول عملیات… سرعت پردازش و حافظٔه فعال و

کارگیری هیچ نوع راهبرد بوده را از روش تکرار و تمرین مطلق، بدون به
دهند. ازجمله تکلیف، مورد هدف قرار میخاص ویژٔه یک

توان اند، میهایی که در مطالعٔه حاضر از این روش استفاده کردهپژوهش
( و کراسبرگن و 1۲به مطالعٔه کارباخ و استروباخ و اسشوبرت )

( اشاره کرد. طبق این 1۵( و ماراور و همکاران )۲۵همکاران )
های فرایندمحور های موجود، برنامهمطالعات و همسو با فراتحلیل

اند نتایج امیدبخشی در زمینٔه انتقال اثر آموزش به کارکردهای توانسته
 . (۳۸-۴1دست آورند )ویژه در دوران کودکی بهصیلی بهروزانه و تح

عنوان رویکردی برای حمایت محور، بههای راهبردیطبق توضیح روش
های مختلف شوند و از تکنیکاز اجرای تکلیفی خاص طراحی می

(. در این راستا، هونر ۳۸برند )می )مانند تکنیک یادیار در حافظه( بهره
تأثیر برنامٔه تقویت مجری مرکزی حافظٔه فعال  ( با بررسی۳۷و نوئل )

های بر رمزگذاری دیداری، بر ارتقای مؤلفهبا استفاده از راهبرد مبتنی
دبستانی های عددی کودکان پیشحافظٔه فعال و انتقال اثر آن به مهارت

دریافتند که این برنامه بر یکی از تکالیف مجری مرکزی بدون تأثیر بر 
سازی، اثر مثبت متوسطی داشته است؛ اما هیچ های ذخیرهسیستم

(. این ۳۷های عددی و حساب ندارد )انتقال اثر معناداری به مهارت
های دهد که روشیافته همسو با مطالعات پیشین نشان می

مدت در تکالیف محور، غالباً منجربه اثربخشی چشمگیر و بلندراهبردی
شود؛ ها میود به دیگر تکلیفپذیری محدشده، اما با تعمیمآموزش داده

ها از علت درک آنهای سنی بیشتر، بهعالوه این نوع آموزش در گروهبه
تری کارگیری، نتایج مثبتهای مناسب برای بهتکنیک و دیگر موقعیت

 (. ۳۸،۳۹،۴1های سنی کمتر داشته است )درمقایسه با گروه
( غالبًا محورهای بازیای )همچون آموزشهای چندحوزهآموزش
شکل ای را بهتر است و طی آموزش، فرایندهای شناختی چندگانهپیچیده

( با ۵،۳۰(. مطالعات دیاس و سبرا )۳۸سازد )زمان درگیر میهم
های کارکردهای اجرایی شامل کارگیری ترکیبی از تکالیف مؤلفهبه

های حرکتی، این روش را ریزی و فعالیتبازداری، سازماندهی، برنامه
کار گرفتند و در تر در پژوهش خود بهای دستیابی به نتایج گستردهبر

های خواندن و حساب نتایج زمینٔه اثربخشی و انتقال اثر به مهارت
ها ناتوانی در دست آوردند؛ اما ضعف اصلی این آموزشمطلوبی به

علت ماهیت ترکیبی یافتٔه برنامه، بههای تعمیمتعیین دقیق بخش
 (. ۳۸،۳۹هاست )آن

( و فاصلٔه ۳۲،۳۴پس از نوع برنامٔه آموزشی، طول، مدت، فراوانی )
( از متغیرهای مهم در زمینٔه اثربخشی و ۳۳جلسات آموزشی )

های مداخلٔه شناختی است. مطالعٔه جائگی و پذیری برنامهتعمیم
همکاران از اولین تحقیقاتی بود که به بررسی تأثیر فراوانی جلسات 

بر انتقال اثر دور پرداخت و موفق به ارتقای عملکرد هوش  آموزش

سیال افراد ازطریق آموزش حافظٔه فعال شد. نتایج این مطالعه نشان داد 
که تأثیر آموزش، وابسته به شدت است. این پژوهشگران با استفاده از 

های چهار گروه آزمایشی از افراد عادی را در دوره n-backتکالیف 
ای تحت آموزش حافظٔه فعال قرار دقیقه۲۵لسٔه ج ۸-1۲-1۷-1۹
ای جلسه1۲و  ۸های های آزمایشی در دورهکه گروهدادند؛ درحالی

های آزمایشی ارتقای معناداری در عملکرد هوش سیال نداشتند. گروه
ای دارای افزایش عملکرد معنادار جلسه1۹و  1۷های در دوره

ها را طی خشی برنامه(. مطالعات دیگر اثرب۳۲درصدی بودند )۴۰
اند. ازجمله دار بهتر از شرایط تمرینی فشرده ارزیابی کردهشرایط فاصله
تر شکل دو بار در هفته برای هشت هفته، اثربخشیافته بهآموزش توزیع

صورت چهار بار در هفته برای چهار هفته است از آموزش فشرده به
، ۲های ی در دورهادقیقه۲۰(. در مقایسٔه بیست جلسٔه آموزشی ۴۲)
روزه موجب انتقال اثر دور و بهبود ۲۰روزه، فقط دورٔه ۲۰و  1۰، ۵

زمان هر جلسه ترتیب مدتهمین(. به۳۳معنادار در هوش سیال شد )
و دورٔه زمانی کل برنامه و تعداد کل جلسات نیز از متغیرهای 

(. این نتایج همسو با مطالعات ۳1،۳۲،۳۴کننده است )تعیین
پذیری عصبی و تغییرات دهد انعطافختی بوده که نشان میشناعصب

اندازٔه کافی های بههای عصبی فقط بعد از آموزشوسیع در بازنمایی
 (. 11افتد )فشرده در مهارتی خاص اتفاق می

( و ۳۵،۳۶شکل انطباقی یا غیرانطباقی )شیؤه ارائٔه برنامٔه آموزشی به
( و سطح ۳۳،۳۴) شده از تکالیف آموزشیدشواری ادراک

( نیز از متغیرهایی هستند که ۲۸برانگیزبودن تکالیف )چالش
اند. طبق ها را تحت بررسی قرار دادههای مختلف نقش آنپژوهش

نتایج، تطبیق سطح دشواری تکالیف برنامه با سطح پایٔه کودک در آغاز 
برنامه و میزان پیشرفت کودک طی برنامه، بر موفقیت و اثربخشی 

که (. طبق مطالعٔه جائگی و همکاران، زمانی۳۵مؤثر است ) مداخله
سطح دشواری تکالیف با میزان توان و پیشرفت افراد طی برنامه منطبق 

ها را عنوان دشوار، افراد انجام آنعلت ادراک تکالیف بهنشود، به
کنند و از شرکت آفرین تحلیل میفرسا و شکستسخت و طاقت

(. با کنار ۲۸کشند )نجام تکالیف دست میبخش و باانگیزه در الذت
توان استدالل کرد که تطبیق های مختلف میهم قراردادن نتایج پژوهش

سطح دشواری تکالیف با توانایی کودک، خود به ایجاد سطح مطلوب 
ترتیب سطح دشواری کند و بدینبرانگیزبودن تکلیف کمک میچالش
نماید. کنندگان تنظیم میشده از تکالیف را در نظر شرکتادراک
 ترتیب این متغیرها بر کارآیی مداخله مؤثر هستند. بدین
کنندگان ازجمله انگیزه و دیدگاه فردی ترتیب مشخصات شرکتبدین

های برنامه و اثرگذاری بر ها درقبال برنامه، تعاملی دوطرفه با ویژگیآن
سیار دشوار نتایج برنامه خواهد داشت؛ زیرا افرادی که تکالیف را ب

ها، درمقایسه با افرادی که از علت درگیرنشدن با تکلیفدانند بهمی
دهند برند، بهبودهای کمتری را نشان میها لذت میچالش این تمرین

(۲۸ .) 
کنندگان باید به توانایی هوشی و از دیگر مشخصات فردی شرکت

حلٔه خط ها در انجام تکالیف در مرکنندگان و عملکرد آنشناختی شرکت
ها در تکالیف درمقایسه با سطح پایه، اشاره کرد پایه و میزان ارتقای آن
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های افراد در هنگام ورود به (. همبستگی مثبت یا منفی توانایی۲۸)
برانگیز بوده که موجب گزارش برنامٔه آموزشی، از متغیرهای بسیار بحث

ای توضیح های متفاوت شده است. دو دیدگاه گسترده برنتایج و تحلیل
های فردی در ارتقای عملکردهای مرتبط با آموزش تأثیر این تفاوت

نام متیو افکت یا اثر که به 1وجود دارد: طی دیدگاه اول یا سرمایٔه توانش
برش معروف است، هرچه سطح پایٔه افراد بیشتر باشد مزایای 

تری از مداخالت شناختی خواهند برد. طبق این ایده فراوان
دیده، منابع کارآمدتری گان با عملکرد بیشتر و بهتر آموزشکنندشرکت

های جدید دارند. براساس کارگیری راهبردها و تواناییبرای کسب و به
تر و سطح تر با توانایی هوشی و شناختی ضعیفسناین فرض افراد کم

پایٔه کمتر، ارتقای کمتری درنتیجٔه مداخالت شناختی خواهند یافت و 
(؛ دیدگاه دوم 1۴تر )شود و غنی، غنیم فقیر، فقیرتر میبه اصطالح عا

عنوان دیدگاه رقابتی، بر قانون سقف و کف استوار است و فرض به
کند افراد با عملکرد قوی، منفعت کمتری از مداخالت شناختی می
ها در سطح بهینه است و فضای کمتری برای برند؛ چون عملکرد آنمی

های سنی و فردی بعد از مداخله اثر تفاوت بهبود دارند. طبق این ایده
یابد و خط پایٔه عملکرد شناختی رابطٔه منفی با ارتقاهای کاهش می

های جدید در حوزٔه مداخالت آموزشی دارد. بسیاری از پژوهش
ویژه در تکالیف دوگانه و سوییچینگ از این کارکردهای اجرایی به

از آموزش بیشتری ناشی کنند و ارتقای عملکردهایدیدگاه حمایت می
بودن یا افت عملکرد مرتبط سنعلت کمدر کودکان و افراد مسن که به

دهند اشته، درمقایسٔه با نوجوانان نشان مید با سن سطح پایٔه کمتری
(۴۳ .) 

ها مدنظر قرار تازگی در پژوهشاما از متغیرهای بسیار جدید که به
ها بر این این پژوهشگرفته، کیفیت و جنس تکالیف آموزشی است. 

های حوزٔه  عملکردی، ترکیبی از توانایی ٔاصل استوارند که هر حوزه
های خاص و حوزٔه گسترده است و برای دستیابی به اهداف دور برنامه

های عنوان مواد تمرینی حوزههای حوزٔه خاص بهشناختی باید مؤلفه
ی( قرار داده گسترده )مانند حافظٔه فعال یا دیگر کارکردهای اجرای

های مداخالتی شناختی ارتقای حافظٔه فعال ترتیب در برنامهشوند. بدین
ها تقویت ریاضیات در کودکان دارای اختالل ریاضی که هدف دور آن

های خاصی مانند فهم عدد، علت نیازمندی ریاضیات به حوزهاست، به
کل از ، تکالیف متش…های عددی، توانایی محاسبه وآشنایی با واقعیت

مواد عددی و حسابی بازدهی بیشتری خواهند داشت. طبق این 
های حوزٔه خاص و حوزٔه عمومی ها، میزان و کیفیت مهارتپژوهش

کننده در اثربخشی و انتقال اثر دور موجود در هر تکلیف، نقشی تعیین
آموزش دارد و هرچه تکلیف شناختی دربرگیرندٔه کارکردهای حوزٔه 

اشد احتمال انتقال اثر به کارکرد هدف بیشتر خاص هدف بیشتری ب
ها در این زمینه، مطالعٔه کراسبرگن خواهد بود. یکی از معدود پژوهش

و همکاران است. این پژوهشگران دو نوع بازی کامپیوتری تقویت 
حافظٔه فعال یکی با محتوای عددی و دیگری با محتوای غیرعددی را 

از بهبود حافظٔه د. نتایج حاکیدبستانی آزمایش کردنبر کودکان پیش
فضایی هر دو گروه درمقایسه با گروه کنترل بود؛ اما فقط -فعال دیداری

های شمارش ارتقا پیدا کرد گروه آزمایشی با محتوای عددی، در مهارت
شکل هایی که مطابق با اهداف انتقال و بهترتیب برنامه(. بدین۲۵)

پذیری بیشتری تعمیم اختصاصی طراحی شده، احتمال اثربخشی و
های تخصصی روی متغیرهای مذکور شود پژوهشدارد؛ لذا پیشنهاد می
های مداخالتی با محتوای کارگیری برنامهجای بهصورت گیرد و به

های بیشتری جهت طراحی عمومی برای تمام اهداف پژوهشی، تالش
 های حوزٔهمداخالت با استفاده از تکالیف خاص منطبق بر نیازمندی

 خاص هدف انجام شود. 

 گیرینتیجه ۵
تأکید بر منشأ شناختی و پردازشی اختالالت یادگیری و رفتاری در 

وری اجرایی با بسیاری از مطالعات و تأیید همبستگی زیاد نارساکنش
سمت مداخالت شناختی را در دهٔه حاضر این نوع اختالالت، حرکت به

مداخالت شناختی سرعت بخشید؛ اما دستاوردهای ضعیف و متناقض 
در انتقال اثر دور خود به عملکرد یادگیری و رفتاری افراد در زندگی 
روزمره، شاهدمحوربودن این نوع مداخالت را با چالش مواجه ساخت. 

های مرتبط با مداخالت در این راستا پژوهش حاضر با مرور مطالعه
تی های مداخالکارکردهای اجرایی نشان داد که نتایج متناقض پژوهش

های های مداخالتی و نمونههای مختلف برنامهاز ویژگیتواند ناشیمی
پژوهشی باشد. دستکاری این متغیرها در طراحی و شیؤه ارائٔه تکالیف 

کنندگان و اهداف دور و ها، در تعامل با مشخصات شرکتو برنامه
سزایی در اثربخشی و انتقال اثر تواند تأثیر بهنزدیک برنامه، می

محور های مداخالتی شناختاخالت داشته باشد؛ لذا توسعٔه برنامهمد
ویژه های مذکور اثرگذار بر کارآیی مداخالت، بهکردن ویژگیبا لحاظ

های آموزشی تحولی که از دیگر روشبرای افراد دچار اختالالت عصبی
ها کردن این چالشاند، گامی در راستای برطرفای نبردهو درمانی بهره

 صرفه خواهد بود. و دستیابی به مداخالت بهینه و مقرون به
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