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و سرعت پردازش بود.  يهدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي توانبخشي شناختي بر حافظه کار
از آزمون با گروه کنترل بود. پس-ش آزمونيبا طرح پ يشيمه آزمايپژوهش حاضر از نوع مطالعات ن

-DSM يهابر اساس مالک يفعالشيتوجه/ بنقص ص اختالل يساله با تشخ 12-۷ن کودکان  يب

صورت  هانتخاب و ب 193۷ز در سال يتبر يصورت در دسترس از مراکز رواندرمانکودک به 94، 5
 يهاو آزمون يشناختتيم شدند. پرسشنامه اطالعات جمعيش و کنترل تقسيبه دو گروه آزما يتصادف

حروف، -عدد يت اعداد، تواليظرف يهاآزمونو سرعت پردازش  وکسلر چهار )خرده يحافظه کار
 1۱ش دريش آزمون گروه آزمايج پين مطالعه بودند و بر اساس نتايا ي( ابزارهايسيو رمزنو يابينماد

ن پس از اتمام مداخله کودکان مجدد يچنشرکت نمودند. هم يتوانبخشي شناخت  ياقهيدق 94جلسه 
و  يفيل توصيتحل يهاآزمون  ،SPSS18افزار با استفاده از نرم يهادند. دادهـمورد سنجش واقع ش

ت عدد( و سرعت ي)ظرف يج تحليل کواريانس نشان داد که نمره حافظه کارينتال شدند. يمانوا تحل
( گروه آزمايش در پس آزمون نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداري يسيو رمزنو يابيپردازش )نماد

ن دو گروه تفاوت معنادار مشاهده نشد.  يحروف ب-عدد يزمون توالدر آ ي(، ول>441/4pدارد )
از  يتوان گفت که توانبخشي شناختي بر سرعت پردازش و بخشهاي اين پژوهش، ميبراساس يافته

 دارد. تأثير يش فعاليکودکان با عالئم نقص توجه/ب يعالئم حافظه کار

 يحافظه کار ؛سرعت پردازش ؛يش فعالياختالل نقص توجه/ب ؛توانبخشي شناختي 

                                                           
 Email:sh.zeinali@urmia.ac.ir                                                                           * )نويسنده مسئول(                
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( است ADHD) 1يفعالشيدر کودکان نقص توجه/ ب يع تحولياز جمله اختالالت شا
 يش فعالي/بياختالل کم توجه ياصل يژگي(. و22411ل،ي، فورد و کوگيال، رساد، دالي)سا
است که با کارکرد و رشد فرد تداخل  ي/تکانشگريفعالشيا بيو / يتوجهيمستمر ب يالگو

از  يفعالشي(. اختالل نقص توجه/ ب9،241۷للوف و تاپرينگرز، لبي، استري، لنگليريدارد )ا
نشانگر آن است  يسالگ 12شود و ضرورت وجود چند عالمت آن قبل از يشروع م يکودک

ک يش از يد در بيدارند. تظاهرات اختالل با ياديت زياهم يدوران کودک ينيکه تظاهرات بال
کا، يآمر يت و مکان وجود داشته و موجب افت کارکرد در فرد گردد )انجمن روانپزشکيموقع

 (.  241۷، 1و شورر يگلر، مونار، کالنسکي، ر2419

هاي اصلي  ترين کارهاي عالي ذهن است و به تنهايي يکي از جنبهتوجه يکي از مهم
است که در ساختار هوش، حافظه و ادراک نيز نقش مهمي دارد. نقص در ساختار شناختي 

گيرد  نگهداري توجه کودکان، فرصت پردازش، ذخيره کردن و فراخواني اطالعات را مي
رسد حفظ توجه در بازي و تکاليف براي ي(. به نظر م1939)کسائيان، کيامنش و بهرامي، 

ن کودکان به سختي يدشوار است و ا غالباً يش فعاليص نقص توجه/بيکودکان با تشخ
، ۱و همکاران توانند براي به پايان رساندن تکاليف، توجه خود را متمرکز کنند )ابيکاف مي

، يکار  ، نقص در حافظهيزير شامل نقص در برنامه يياجرا ي(. ابعاد نقص عملکردها2443
( نقص توجه در اين کودکان 133۷) ۷نظر بارکليبه (.2411، 6يشود )گر يم ييو فضا يکالم

وسيلة است. اين تعامل رفتار را به 1ناشي از اشکال در تعامل بازداري و کارکردهاي اجرايي
کند و  ويژه تجسم ذهني، قواعد و خودانگيزشي( کنترل مياطالعات بازنمايي شده دروني )به

به اختالل نقص   ن آسيب به کارکردهاي اجرايي مشکالت متعددي براي افراد مبتاليا

                                                           
1- Attention Deficit/Hyper Active Disorder  

2- Sayal, Prasad, Daley, Ford, Coghill 
3- Eyre, Langley, Stringaris, Leibenluft , Thapar 

4- Rigler, Manor, Kalansky, Shorer 

5- Abikoff, & et al. 
6- Gray 

7- Barkly  

8- Executive function 
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(. براي مثال، آسيب کارکرد 241۷، 1نگر، آبوت و کوکيآورد )بر وجود ميفعالي به توجه/ بيش
، 9تزجرالدين و فيشود )دن دهي رفتار و درک زمان مي موجب اختالل در سازمان 2يحافظة کار

است  ييهااز مهارت يا، مجموعهيستم عصبيعنوان بخش از سبه يکار يحافظه(. 2412
از دارد يک کار نيل يا تکميک مسئله يحل  يرا که برا يکند اطالعاتيکه به فرد کمک م

 ي(. حافظه2419، 1ن و سانسيرليند )اگلند، اک يادآوريخاطر سپرده و به موقع آنها را به
و  يشود که اطالعات را به صورت موقت نگهداريف ميتعر يستم مغزيعنوان سبه يکار
ت محدود بوده يظرف يدارا يکار يستم حافظهيت کند. سيريها را مدت، آنيانجام فعال يبرا

، ۱يرا بر عهده دارد )بدل يشناخت يهاتين فعاليره موقت و پردازش در حيذخ فهيو وظ
ا يپردازش  يدر ذهن است که اطالعات برا يز کاريک ميمانند  ي(. حافظه کار244۷

مانند درک مطلب، خواندن، درک  يادهيچيپ يهايندفرآ رد و يگيآن قرار م يت، بر رويريمد
ت يريمد يتوسط حافظه کار يابياز مطلب خاص و جهت يسيو محاسبات، رونو ياضير
 (.2419، 6يبل و لوي، بيشود )آلويم

، شامل زمان واکنش يشناخت يهااز مهارت يکيعنوان به ۷ن سرعت پردازشيچنهم
گر سرعت پردازش به يساده، زمان واکنش  آزموندهي و سهولت عددي است. به عبارت د

در و ي، اشنا2411، 1ل آن اشاره دارد )هانتيه و تحلينحوه پردازش همزمان مطالب و تجز
( آن را هوش الف 1313) 14است که هب يزيانا چي(. سرعت پردازش اح2412، 3ويمک گر

متاثر از ريال )هوش غي( آن را هوش س1369) 11موند کتلي( و ريدستگاه عصب يي)توانا
د يحل مسائل جد ييبه توانا(. سرعت پردازش 19۷9، يده است )براهني( ناميعوامل فرهنگ

ل مشکالت، يتحل ييگردد. توانايفته شده اطالق ممستقل از آنچه که تاکنون فرا گر

                                                           
1- Berninger, Abbott & Cook 

2- Working memory 
3- Dineen , Fitzgerald 

4- Egeland, Aarlien, Saunes 

5- Baddeley 
6- Alloway, Bibile, & Lau 

7- Processing speed 

8- Hunt 
9- Schneider & McGrew 

10- Hebb 

11- Raymond Cattel 

http://www.irmind.com/1391-03-27-07-02-09/85-ld.html


 
  

 
 

 

412

 ين توانمنديالگوها و ارتباط آنها با آنچه که در پس مشکالت وجود دارد، به ا ييشناسا
در امر آموزش و  يزان سرعت پردازش از عوامل اصلي(. م2414، 1)پترسونشود يمرتبط م

با توجه آغاز  يريادگيهر  ييابتداکند که مرحله  يد ميکه بندورا تأکياست، بطور يريادگي
،  2نيگردد )هولمز، گترلول و دان يدار م فرد خدشه يريادگينباشد،  يشود و اگر توجه کاف يم

2443  .) 

 يو عملکردها يميمختلف نقص در خودتنظ يهاقات و پژوهشيتحق 13۷4از دهه 
ش يب /مشکالت افراد مبتال به اختالل نقص توجه يعنوان هسته اصلرا به  يشناخت يياجرا
 ي، فوکادا، تاکاهاشياسومورا، اوموري(. 2441، 9يرين و ناگلياند )گلدشتا مطرح ساخته يفعال
ن کودکان با يدر ا يشاني( در مطالعه خود نشان دادند که  تحول قطعه پ2413) 1يناگاکيو ا
، يعنوان مثال حافظه کاربه يياجرا ياعملکرده ير همراه است که منجر به ناکارآمديتأخ

و مزمن بودن مشکالت  يري، تعدد، فراگيگردد. گوناگونيم يو سازمانده يزيبرنامه ر
 يهادر موقعيت يگوناگون ي، عرصه خدمات درمانيفعالشيمرتبط با نقص توجه/ ب يرفتار
موجود، نوعاً  يهان درمانيکند. مؤثرتريجاد ميا ينيمتفاوت را توسط متخصصان بال يدرمان

 (.2443و همکاران، ۱انو يد دارد )فابيکأت يموضع يشناسکوتاه مدت بوده و بر نشانه

است  6هاي کارآمد در کاهش مشکالت نقص توجه، بازتواني شناختي يکي از درمان
(، که به 2411، 3و و جويو کسلر، کاال 2412،  1ن و کاروالي؛ گات2412و همکاران،  ۷ي)گر

ف يفرد در انجام تکال ييگردد که هدف بهبود تواناياز مداخالت اطالق م يامجموعه
 يجبران يشده و آموزش راهبردها يريادگياز قبل  يهامهارت يابيق بازياز طر يشناخت

(. بازتواني 2414، 14تچمانيکلوز، آرنولد و هينشاو و ه -، هوزا و موراي2411، ياست )گر

                                                           
1- Peterson 
2- Holmes, Gathercole, Dunning 

3- Goldstein,Naglieri 

4- Yasumura, Mikimasa Omori, Ayako Fukuda, Junichi Takahashi & Masumi Inagaki 
5- Fabiano 

6- cognitive rehabilitation 

7- Gray 
8- Gatian, Garolera 

9- Kesler, Lacayo, & Jo 

10 - Hoza, Murray-Close, Arnold, Hinshaw & Hetchman 
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است که هدف آن  يشود روش درمانيده ميز نامين يشناختميشناختي که اصطالحاً ترم
، ي، درک اجتماعييل حافظه، عملکرد اجرايمار از قبيب يشناخت يهاص و عملکرديبهبود نقا

 يکرد توانبخشي(. در رو2441، 2و همکاران )توجه( است )فلرز 1يتمرکز و گوش به زنگ
کرد يوجود دارد. در رو يشناختکرد درمانيکرد جبران و رويرو يعنيکرد عمده يدو رو يشناخت

ز يط، عادات و روش انجام کارها و نيدر مح يراتييجاد تغيجبران، هدف آن است تا با ا
 يتالش يشناختکرد درمانيفرد کنار گذاشته شود. رو يهاتي، محدوديياجرا يراهکارها
محرک  ها و ارائهنياز دست رفته که توسط تمر يشناخت يهاتيبازگرداندن ظرف ياست برا

سرون، يها است )ستيفعال يشود و هدف آن بهبود عملکرد فرد در اجرايهدفمند انجام م
ن راستا پژوهش نجارزادگان، نجاتي و ي(. در هم2413، 9ي، روزنبام و هارلين، گانسيگلد

در کودکان مبتال به  يدر بهبود حافظه کار ين برنامه درماني(  نشان داد که ا1931اميري )
 يمعنادار تأثيرتوجه  يبر رو يموثر واقع شده است؛ ول يش فعاليتوجه/ب اختالل نقص

افراد بزرگسال مبتال  يبر رو  يا(، در مطالعه2411)1نداشته است. سازمان پزشکي هداسه 
به نقص توجه / بيش فعالي داراي نقص در کارکردهاي اجرايي دريافتند که تفاوت قابل 
توجهي بين گروه آزمايش و گروه کنترل بعد از سه آموزش وجود دارد و گروه آزمايش که 

( بهتر از گروه يآموزش ديده بودند در کارکردهاي اجرايي )بازداري پاسخ و حافظه کار
 ترل عمل کردند.کن

ش يکه در افراد دچار نقص توجه/ب يشناخت يها رغم نقصيتوان گفت عليم يطور کلهب
آنها  يتوانند به بهبود زندگيقات نشان دادند که مداخالت ميتحق يشود، وليده ميفعال د

س و ين، فرندي؛ کورتس، فر2411، ۱س، هاتمن و کورتسيبارک، براند-کمک کنند )سونگا
، 1نيک، گوتف و پرينر، شلدري؛ است2419، ۷دمني؛ راپورت، اوربان، کافلر و فر241۱، 6ريباتل

                                                           
1- vigilance  

2- Fliers, et al 
3- Cicerone, Goldin, Ganci, Rosenbaum & Harley 

4- Hadassah Medical Organization 

5- Sonuga-Barke, Daniel Brandeis, Martin Holtmann & Samuele Cortese 
6- Cortese, Ferrin, Brandeis &  Buitelaar 

7- Rapport, Orban, Kofler & Friedman 

8- Steiner, Sheldrick, Gotthelf & Perrin 
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 ينه کارکردهايمداخالت در زم ي(. از طرف2411ن، يو پر 1نر، فرناتل، رن، برنانيو است 2411
 يبازتوان يدرمان يهاانواع روش تأثيرساز و کار  ياز به بررسيراه است و ن يدر ابتدا يشناخت
 يبازتوان يهادرمان ينه اثربخشياز به مطالعات متعدد دارد، چرا که در زميلف نمخت يشناخت
 ياثربخش ييرهايغـنکه چه متيص ايوجود ندارد، اما تشخ يديترد يوتريکامپ يشناخت
 يشتريازمند مطالعات بيکنند، نيم ينيبشيرا پ يوتريکامپ يشناخت يبازتوان يهادرمان

، يهاست )نوکنن درمانيا يريم پذيکه مورد مناقشه است ثبات و تعم يگرياست. نکته د
 يت اثربخشيقابل است شده تالش حاضر در مطالعه ني(. بنابرا1911، يليپسند و ماطالع

 نقص اختالل مبتال و سرعت پردازش کودکان يکار حافظه بر بهبود  يشناخت يتوانبخش
 با ايآ که شود پاسخ داده سؤال نيا به و رديگ قرار سنجش مورد يفعالشيب /توجه

 و سرعت يکار ل حافظهيقب از يمشکالت توانمي يسطح عصب شناخت در يتوانبخش
 يهاتيبهبود فعال ايآ نکهيا و ريخ اي کرد اصالح يو  رفتار يسطح شناخت در پردازش را

 .ريخ اي کنديم دايپ ميتعم يرفتار سطح به مغز يشناخت

، بودآزمون با گروه کنترل پس -آزمون شيمه آزمايشي از نوع پين ق حاضر از  نوعيتحق
کننده مراجعه يفعالشيص نقص توجه/ بيه کودکان با تشخيجامعه آماري پژوهش شامل کل

کنندگان به  ن مراجعهين صورت که از بي. بدبودز يشهر تبر يدرمان به مراکز مشاوره و روان
ص نقص توجه/ يز که توسط روانشناسان معتبر، تشخيو مشاوره شهر تبر يمراکز روان درمان

ش يد اختالل بييپرسشنامه کانرز و تا يو اجرا ينياند، پس از مصاحبه بالداده شده يفعالشيب
ش يبه دو گروه آزما يصورت تصادفه صورت در دسترس انتخاب و بنفر به 94، تعداد يفعالل

، يش فعالياختالل نقص توجه/بورود شامل وجود  يهاشدند. مالک يدهيو کنترل جا
ق مصاحبه و پرسشنامه يند از طرير اختالالت همايسال، عدم وجود سا 12تا  ۷ يدامنه سن

 ين برايت کودک و والدي،  و رضايشناخت يکانرز، عدم شرکت در مداخالت توانبخش
د کودک و يشد يقراريش از دو جلسه، بيت بيخروج غب يهاشرکت در مطالعه بود. مالک

کننده در مطالعه بود. از همه کودکان شرکت يبرنامه توانبخش يعدم توجه به نکات آموزش

                                                           
1- Frenette, Rene, Brennan 
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و سرعت پردازش در تست وکسلر چهار )خرده  يآزمون، دو آزمون حافظه کار در بخش پيش
( گرفته شده و يک 1يسيو رمزنو 9يابي، نماد2حروف-عدد ي، توال1ت عدديظرف يهاآزمون

گردد و در آخر نيز پس آزمون تست  هاي آزمايش اجرا مي اي گروهشناختي بر دوره توانبخشي
ابتدا از  يت اخالق پژوهشيل رعايبه دل ين نمونه پژوهشييشد.  بعد از تع وکسلر چهار گرفته 

ت و تعهد جهت شرکت فرزندانشان در کالس يش فرم رضاين کودکان گروه آزمايوالد
 يدر مرحله بعد با استفاده از برنامه توانبخشآزمون، شيپ يگرفته شد. بعد از اجرا يآموزش
گروه کنترل  يآموزش داده شد. ول يفعالشيکودکان مبتال به نقص توجه/ ب يرو يشناخت

دوباره از  ين جلسه آموزشيک هفته از آخريافت نکرد. بعد از گذشت يدر ير مستقلييچ متغيه
 1۱شامل  يشناخت ينبخشعمل آمد. جلسات تواآزمون بهو کنترل پس يشيدو گروه آزما

ن ياجرا شد. روند جلسات بد يصورت گروهبه ياقهيدق94جلسه  2صورت هر هفته جلسه به
جلسه مربوط نصب شده و با آموزش  يگونه بود که در تبلت هر کودک برنامه آموزش

ک ساعته ين يک تمرين بعد از هر جلسه يچنکردند. هميف را اجرا ميدرمانگر، کودکان تکال
 يشناخت يشد.  الزم به ذکر است جلسات توانبخشياجرا در خانه به کودکان داده م جهت

 مندسازي کودکانشد. براي عالقهيدر مرکز مشاوره اجرا م يتوسط کارشناس ارشد روانشناس
ها به شرکت در برنامه نيز با کسب اطالعـات از والـدين دربـارة عالقمندي کودک، برچسب

آميز يک شد. بعـد از اتمام هر جلسه مؤفقيتهر يک از آنها آماده ميو جوايز مورد عالقه 
ها به پنج شد و طبق توافق بـا او زماني که تعداد برچسبعدد برچسب به کودک داده مي

ها از روش آماري ل دادهيه و تحليجهت تجز .گرفـترسيد جايزه به آنها تعلق مـيعدد مي
 تحليل کوواريانس استفاده شد. 

                                                           
1- digit span 

2- Letter – Number sequencing, and coding 
3- Symbol Search 

4- coding 
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از سرعت و دقت در  يآزمون سرعت پردازش: شاخص
 ييبا توانا ين شاخص رابطه معناداريباشد. ا يساده م يداريد يهاز محرکيص و تمايتشخ

افته يل ياست و از دو آزمون تشک يو حرکت يداريد يدارد و مستلزم هماهنگ يشناخت يکل
دست ه ت عدد بيحروف و ظرف-ددـع ين آزمون از جمع دو آزمون توالياست و نمره کل ا

 است.  91و حداکثر نمره کسب شده  1ن آزمون يدر ا يد. حداقل نمره تراز آزمودنيآيم

کوتاه مدت است که مستلزم توجه، تمرکز، دهنده حافظه : نشانيآزمون حافظه کار
شرفت يو پ يريادگي يبرا يشناخت يندهايفرا يباشد و جز اساسيو استدالل م يکنترل ذهن

ن يافته است و نمره کل ايل يباشد و از دو آزمون تشکياست و شامل دو آزمون م يليتحص
در  يحداقل نمره تراز آزمودند. يآيبدست م يو رمز گردان يابيآزمون از جمع دو آزمون نماد

 (.2443، 2مارنات -است )گراث  91و حداکثر نمره کسب شده  1ن آزمون يا

از روش دو  يهوش يها و بهره هااسير مقيب اعتبار زيضر يبررس ي( برا2449) 9وکسلر
نکه آزمون سرعت يل ايبه دل يابي، نماد يسيرمزنو يهااسيرمقيو در مورد ز يمه سازين

 3۷/4کل برابر با  يب اعتبار بهره هوشياستفاده کرده است. ضر ييروش بازآزماهستند، از 
 12/4 ي/. و آزمون حافظه کار11ب اعتبار آزمون سرعت پردازش يگزارش شده است. ضر

ت ين آزمون را در جمعيا يي( اعتبار و روا1931) يگزارش شده است. در مطالعه عابد
  مناسب گزارش نموده است. يرانيکودکان ا

 -يقات علوم رفتارين برنامه توسط موسسه تحقيا
افزار، مشابه نسخه انگليسي آن )که توسط شرکت نا ساخته شده است. اين نرميس يشناخت
هاي آن ساخته مد ارائه شده( با استفاده از رويکرد بدلي در تبيين حافظه کاري و مؤلفهکاگ

اي تمرينات متنوعي جهت بهبود حافظه کاري ارائه قالب يک بازي رايانهشده است و در 

                                                           
1- Wisc-4  

2- Gross-Marnat 

3- Wechsler 
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هاي معکوس و رو به جلو گردد که شامل تکاليفي مرتبط با حافظه کاري به شکل تمرينمي
 يباشد و با درجات دشواري( ميداريو شن يداريت )ديهاي شنيداري و ديداري و تثبدر مؤلفه

موارد آسان آغاز شده و طي جلسات انجام آن، با پيشرفت م شده است. که با يتنظ 3-1
چنين در حين آموزش راهبردهاي بهبود حافظه را فراگرفته و گردد. همکودک دشوارتر مي

افزار هاي صوتي و تصويري به وسيله برنامه نرمبا دريافت بازخورد از سوي درمانگر و پاداش
هاي ديداري و يار چون محرکشي رايانهگردد. برنامه آموزيبه ادامه تکليف ترغيب م

کند. براي مثال در آموز فراهم ميت زيادي را براي دانشيدهد، جذابشنيداري را ارائه مي
 گويد و از اوآموز مي، حروف و اعداد را بدون نظم خاصي به دانشيداريف شنيتکال
 94جلسه  1۱ يدر ط ن برنامهيده عالمت بزند. ايکه شن يبيها را با ترتخواهد که آنمي
پژوه، غباري بناب و کودکان قابل اجرا است )حکيمي راد، افروز، به يبر رو ياقهيدق

ن صورت است که در هـر مرحله اشکال، اعداد يا يبرنامه بد ي(.  اجرا1932ارجمندنيا، 
شود و آزمودني بايد جواب يصورت صوتي پخش محروفي در صفحة مونيتور ظاهر يا به

شـود. بـه و و معکوس ارائه ميها به دو شکل روبه جلآموزش .د انتخـاب کنديبادرست را 
همان ترتيب که شنيده يا ديده ن صورت کـه آزمودني در قسمت رو به جلو بايد موارد را بهاي

مشخص کند، ولي در قسمت معکوس از آخر به اول مشخص گرداند. پس از مؤفقيت در هر 
شود و شود که در آن موارد بيشتري به او ارائه ميعد منتقل ميمرحله، آزمودني به مرحلة ب

(. نمرة آزمودني در هر مرحله توسط 1شود )جدولبه عبارت ديگر تکاليف دشـوارتر مي
امتياز کسب  24شود. به اين صورت که آزمودني براي هر پاسخ صحيح کامپيوتر ذخيره مي

دهد. حداقل امتياز در هر مرحله ز دست ميامتياز ا 14کند و چنانچه پاسخ صحيح نباشد مي
هاي خود از در  پژوهش (1934( و  حيـدري  )1911اسـت. مشهدي ) 114صفر و حداکثر 

دي ها متعدهشوپژدر  نمحققا .اندافزار استفاده کرده و اثربخشي آن را گزارش کردهاين نرم
رت فعالي صواستي بيشکل ختالابا اد فراجمله از ني دموآزمختلف  يهاوهگر يروکه بر 
 (. 244۱نبرگ و همکاران، ي؛ کل2441نبرگ، ياند )کلد کردهيبرنامه را تائ ي، اثر بخشگرفته
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 ييکودکان جهت آشنا ين مقدماتيبا نحوه کار، نصب نرم افزار و تمر ييآشنا جلسه اول
ر شامل عدد و حروف در صفحه يتصاو يکسري: ييفضا-يداريارائه محرک د جلسه دوم تاششم

 ک کنند.ير هدف کليتصو يد رويگردد، شرکت کنندگان بايش ارائه مينما

جلسه هفتم تا 
 نهم

د و يگرد يش ارائه مياعداد در صفحه نما يکسريم و معکوس: يت ارقام مستقيظرف
 م و معکوس ارقام را ثبت کننديد به صورت  مستقيکودکان با

جلسه نهم تا 
 دوازدهم

د يشود، شرکت کنندگان با يبلند ارائه م يحروف: حروف با صدا يف فراخنايتکل
 ص دهد. يب آن را تشخينوع حرف و ترت

زده تا يجلسه س
 پانزده

گردد و در آنها خواسته  ير به کودکان ارائه ميتصاو يکسريف زمان واکنش: يتکل
 ر هدف را انتخاب کنند.يشود تا تصاو يم

و گروه کنترل  1/3ش يافراد گروه آزما ين سنيانگينشان داد م يفيها در بخش توصافتهي
ن يانگيش و کنترل بود. ميدختر ( در گروه آزما ۱پسر و 14صورت )به يع جنسنيبود. توز 3/1

سال بود. در  ۱/2و  9ب يکنترل به ترتش و ين در گروه آزمايتالير يمدت زمان مصرف دارو
و سرعت  يحافظه کار يرهايمطالعه در متغ يهان و انحراف استاندارد گروهيانگيادامه م

 پردازش ارائه شده است. 

 

 

 2/1 2/14 1/1 2/14 ت عدديظرف آزمونشيپ

 3/1 3/14 ۷/1 ۷/3 حروف-عدد يتوال

 ۱/2 1/21 6/2 3/13 يحافظه کار

 ۱/1 1/14 9/1 3/11 ت عدديظرف آزمونپس

 1/1 2/11 1/2 ۷/11 حروف-عدد يتوال
 2 6/21 9/2 6/29 يحافظه کار
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 ۱/1 3/3 ۱/1 3/3 يابينماد آزمونشيپ

 1/2 6/3 3/1 2/3 يرمز گردان

 1/1 6/13 ۱/1 1/13 سرعت پردازش

 ۷/1 6/3 3/1 1/11 يابينماد آزمونپس

 ۷/1 14 1/1 1/11 يرمز گردان
 9/2 6/13 9/2 6/29 پردازشسرعت 

ت ي)ظرف ين نمرات حافظه کاريانگيم 2و  1شده در جدول  بر اساس اطالعات ارائه
ش يدر گروه  آزما  (يو رمز گردان يابيحروف( و سرعت پردازش )نماد-عدد يحافظه و توال

ل يج تحليافته است. در ادامه نتايش ينسبت به گروه کنترل افزا  يشناخت يپس از توانبخش
 يکند. الزم به ذکر است عدم معنادار يم ين تفاوت ها را بررسيا يانس معناداريکووار

براي بررسي نرمال بودن  (.<F،  4۱/4P/.=1ها است ) انسيوار ياز همسان يآزمون لون حاک
از نرمال  يج حاکياسميرنوف استفاده شد که نتا–رها از آزمون کولموگروفيتوزيع نمرات متغ

دهد مستقل يلکس المبدا  نشان ميزان آزمون وين ميچنها است. همدادهع يبودن توز
 (. >441/4pو  F=1۱/1۷جاد کرده است )ير معنادار اييتغ يدر مدل درمان يشناخت يتوانبخش

 

F 

 /.1 2/4 441/4 9/3 1 ۷/11 ت عدديظرف

 /.2 46/4 2/4 ۱/1 1 ۱/۱ حروف-عدد يتوال

 /.۷ 2/4 41/4 6/۷ 1 21/99 يحافظه کار

 1 6/4 441/4 3/1۷ 1 1/12 يابينماد

 /.3 1/4 /.441 2/14 1 1/13 يرمز گردان

 /.1 /.9 /.441 1/9۱ 1 9/113 سرعت پردازش
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ت عدد و حافظه يظرف يبرا Fج آزمون يشود، نتا يمشاهده م( 1) گونه که در جدول همان
معنادار  تأثيراز  ي( حاک>F،  4۱/4P=6/۷( و )>F،  441/4P=9۱/3ب )يبه ترت يکار

  ،F=۱/1) عدد حروف يآزمون توال يبرا Fزان يش است و ميبر گروه آزما يشناخت يتوانبخش
4۱/4P> )عدد حروف است.   يتوال ييبر توانا ين روش توانبخشيمعنادار ا تأثيراز عدم  يحاک

حافظه  ياز توانمند يمنجر به بهبود بخش يشناخت ين ها، توانبخشيانگيبا توجه به تفاوت م
ن جدول، يج اي/. شده است. بر اساس نتا2 زان اتايش فعال با ميکودکان نقص توجه/ب يکار

،  (>F،  441/4P=3/1۷ب )يسرعت پردازش به ترت و  ي، رمز گذاريابينماد يبرا Fآزمون 
(2/14=F،  441/4P<( و )1/9۱=F،  441/4P<حاک )بر  يشناخت يمعنادار توانبخش تأثيراز  ي

منجر به بهبود  يشناخت ين ها، توانبخشيانگيش است و با توجه به تفاوت ميگروه آزما
 /. شده است.9زان اتايبا مش فعال يسرعت پردازش کودکان نقص توجه/ ب

 يبر حافظه کار يشناخت يدهد که درمان توانبخشيافته اول نشان مياز ح مطالعه حاضرينتا
ت عدد يظرف يبر رو تأثيرن يدارد و ا يدار يمثبت معن تأثيرفعال شيکودکان نقص توجه/ ب

 معنادار است. 

(، اعظمي، مقدس و 2443هولمز و همکاران ) يهادست آمده با پژوهشجه بهينت
( همسو 1932) يمانيو سل يماني(، نر2419) 2ي، پوراعتماد و بهرامي(، نجات2412) 1سهرابي

 ياي آموزش حافظه کاردر پژوهش خود اثر قابل توجه  برنامه رايانه (2414) 9است. ميلتون
 را بر روي توجه نشان دادند.

ش فعال ياختالل نقص توجه/ب يدر کودکان دارا يياجرا ينکه کارکردهايبا توجه به ا
ص يمطلوب، عملکردها و نقا يعمل يهاق روشياز طر يشناخت يبخشند، توانيب يب ميآس

ن ي(. ا2441بخشد )فلرز و همکاران،  يرا بهبود م ياز جمله حافظه کار يياجرا يکارکردها
هاي آن است؛ در قالب يک در تبيين حافظه کاري و مؤلفه 1کار که با استفاده از رويکرد بدلي

                                                           
1- Azami, Moghadas, & Sohrabi 
2- Nejati, Pouretemad, & Bahrami 

3- Milton 

4- Badly 
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کند که شامل  اي تمرينات متنوعي جهت بهبود حافظه کاري ارائه مييک بازي رايانه
هاي هاي معکوس و رو به جلو در مؤلفهتکاليفي مرتبط با حافظه کاري به شکل تمرين

حافظه  يق موجب بهبوديرن طيو ازا است( يداريو شن يداريت )ديشنيداري، ديداري و تثب
  (.1932راد و همکاران،  يميد )حکشو يم يفعالشيان بر اختالل نقص توجه/ بيدر مبتال يکار

است که عملکردها و حافظه   يستميس يتوان عنوان نمود، حافظه کاريگر مين دييدر تب
ش ي(. در کودکان مبتال به نقص توجه/ ب241۱کند )کورتس و همکاران،  يرا هماهنگ م

است و  يها اغلب تکانششود؛ چرا که نحوه واکنش ين دو کارکرد دچار اختالل ميا يفعال
ت يمدت و در نهاکند تا اطالعات وارد حافظه کوتاهيبه موضوعات توجه نم کودک عموماً

 ين کودکان روشيا يبهبود ي(. برا2413سرون و همکاران، يحافظه بلندمدت شود )س
ت کند که در ي( او را تقوي)از جمله حافظه کار يشناخت يکارکردهاثر است که ؤم  يدرمان

است  يشناخت يت کارکردهايه اصالح و تقويکه اصل آن بر پا ييهااز روش يکيان ين ميا
ن روش ين ايهم ي(. برا2419است )راپورت و همکاران،  يشناخت يتوانبخش يروش درمان

را بهبود بخشد.  يش فعالينقص توجه/ بکودکان مبتال به  يتواند حافظه کار يم يدرمان
 تأثيرعدد و حروف  يبر توال يشناخت ين مطالعه نشان داد توانبخشيج اين نتايهمچن
وکسلر چهار است که  ين آزمونهاياز دشوارتر يکيحروف -عدد يندارد. آزمون توال يمعنادار

و  ياز تمرکز است )عابد ييزان بااليازمند ميکشد و نيرا به چالش م يقا حافظه کاريدق
ن ين است که اياز ا ياحتماال حاک يشناخت يمعنادار توانبخش تأثير(. عدم 1931همکاران، 

  گردد.يشنهاد ميها پر درمانيدر کنار سا يعنوان درمان کمکاست و به يليک درمان تکميروش 

بر سرعت  يشناخت يافته دوم نشان داد که درمان توانبخشيدست آمده از جه بهينت
جه به دست آمده با يدارد. نت يدار يمثبت معن تأثيرش فعال يپردازش کودکان نقص توجه/ب

(، کسلر و 2419و همکاران ) ي(، نجات2441) 1نبرگيالسن، وستربرگ و کل يها پژوهش
 يرا با عنوان بررس ي( پژوهش2411( همسو است. کسلر و همکاران )2411همکاران )

 ييها در بچه يياجرا يکارکردها يها مهارت ين برايآنال يشناخت ينبرنامه بازتوا يمقدمات
ج پژوهش نشان داد که برنامه يداشتند انجام دادند. نتا يب مغزيکه سرطان مرتبط با آس

                                                           
1- Olesen, Westerberg, Klingberg 
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 يکالم يسرعت پردازش، نمرات حافظه اخبار يطور قابل توجه به يا انهيرا يشناخت يبازتوان
نقش  يشانيپ -شيش کارکرد کرتکس پيافزا يبر رون يش داده و همچنيرا افزا يينايو ب

ز ي( ن2419)1رسيوس و کابابين، گشوند، اوپيداشته است. پنر، ووگت، استوکل يقابل توجه
را بر سرعت پردازش و قدرت کنترل توجه مطلوب  يحافظه کار يبرنامه توانبخش ياثربخش

 کردند. يابيارز

 ياصل يها از جنبه يکي ييذهن است و به تنها يعال ين کارهايتراز مهم يکيپردازش 
 2تلز-زيانيدارد ) يز نقش مهمياست که در ساختار هوش، حافظه و ادراک ن يساختار شناخت
محسوب  ياختالل شناخت يند پردازش اطالعات نوعي(. اختالل در فرا2412و همکاران، 

شود )هوزا و  يت ميو، تقين اختالل ضمن بهبوديا يشناخت يق توانبخشيشود که از طر يم
شود که  يمحسوب م يشناخت يعال يندهاياز فرا يکي(. پردازش اطالعات 2414همکاران، 

نقص توجه/ (. کودکان مبتال به 241۷، 9وابسته به توجه و تمرکز است )هربرت و اسفرام
توجه و تمرکز را  ييقرار هستند و پر واکنش هستند تواناينکه بيل ايدلبه عموماً يش فعاليب

ها پر تعداد است ل چون رفتارها و واکنشين دلي(. بد2419کا. يآمر يندارند )انجمن روانپزشک
از  يتواند تعداد يشود که فقط م يربط و نامناسب روبرو مياطالعات ب ياديمغز با تعداد ز

)کو،  شوند يم ز دچار مشکلين افراد در پردازش اطالعات نين ايها را پردازش کند. بنابراآن
دهد يج به مغز آموزش ميبتدر يشناخت ي. روش توانبخش(2413، 1، ونگ، سو و ونگيتسا

 ين توانمنديرد، ايده بگيرا ناد يجانب يهاد و محرکيفقط بر محرک هدف تمرکز نما
(. 1911، يگذارد )مشهديمعنادار م تأثيرش سرعت پردازش اطالعات هدف، يج بر افزايبتدر

ک يکودکان بابت توجه به  يشد وقتيدر جلسات مشاهده م يدرمان توانبخشند يدر فرا
کنند، يافت ميز درين يرونيت پاداش بيکنند و در نهايکسب م يياز بااليمحرک هدف امت

ف يکنند در تکاليز گزارش مين نيشده و والد يند شناختين رفتار و فرايت ايباعث تقو
ده گرفتن يک محرک هدف توجه کنند و با ناديکنند به يم يکودکان سع معموالً يآموزش
ها تيمحدود يمطالعه حاضر با برخ افت.ييش مينامرتبط سرعت پردازش افزا يالگوها

                                                           
1- Penner, Vogt, Stöcklin, Gschwind, Opwis & Calabrese 
2-Yanez-Tellz  

3- Herbert, Esparham, 

4- Ku, Tsai,  Wang,  Su,  Wang 
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مواقع کنترل جلسه را دشوار  يکودک برخ 1۱ يبر رو يهمزمان توانبخش يمواجه بود. اجرا
شنهاد ينده پيشدند. در مطالعات آيم يقراريو ب ين دچار خستگيينمود و کودکان سن پايم
انجام شود تا سازو  يو در جلسات طوالن يصورت انفرادبه يتوانبخش يهاگردد درمانيم

ن جلسات يچنگردد. هم يبررس قاًيمتعدد دق يشناخت يهايهر برنامه بر توانمند تأثيرکار 
 گردد.يه ميدرمان توص يزان ماندگاريم يبررس يبرا يريگيپ



 
  

 
 

 

442

 .21-14(، 2)1. ا سرعت پردازش. ي ي(. هوش عموم19۷9) ي، محمدنقيبراهن

کودکان  فعالي ميزان بيش بر کاري حافظه افزارنرم بر مبتني آموزش تأثير(. 1934کامران ) فارساني، حيدري

          . سال۷-12

 .

(. اثربخشي 1932) اکبر ارجمندنياعلي و غباري بناب، باقر ؛پژوه، احمدبه ؛افروز، غالمعلي ؛حکيمي راد، الهام
هاي اجتماعي کودکان با اختالل  هاي آموزش بازداري پاسخ و حافظة فعال بر بهبود مهارت برنامه

کاستي توجه و بيش فعالي، 
 ،3(1 ،)۱۷-6۱. 

بيش ل ختالي در اني شناختي کامپيوتراتوز(. با1911) يليماميترا اووش و يپسند سطالع ؛ي، مصطفينوکن
 ت معلميترب، واحد يسمپوزيوم نوروپسيکولوژي ايران. جهاد دانشگاه. ي/نقص توجه: مطالعه مروريفعال

آموزن وکسلر کودکان )نسخه چهار( در  يابي(. هنجار1931) يعيربمحمد  و ، احمد.يصادق ؛، محمدرضايعابد
 1۱1-191(، 9)2. . يارياستان چهار محال و بخت

 آموزش درمانگري،)دارو  درمانگري هايشيوه تأثير و اجرايي هايکنش بررسي (.1911علي ) مشهدي،

 باليني هاينشانه کاهش و هاي اجراييکنش افزايش در مداخله( دو اين ترکيب و اجرايي کنشهاي

       کنش. فزون - توجه نارسايي اختالل به مبتال کودکان

 .

بر بهبود  يحافظه کار يشناخت ياثر توانبخش (. 1931اميري )نسرين  و نجاتي، وحيد ؛گان، مريمنجارزاد
(، 1)1. ، يفعالشيکودکان مبتال به اختالل نقص توجه / ب ينشانگان رفتار

1۱-۱2. 

شناختي بر کارکردهاي اجرايي )حافظه کاري و  اثربخشي(. 1932)سليماني  اسماعيل و نريماني، محمد

 .11۱-31(،  9)2 توجه
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