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بر  یاانهیرا یشناخت یبخشو توان یحرکت -یحس یسازکپارچهی ناتیتمر یاثربخش

( کودکان یشناخت یریپذپاسخ و انعطاف ی)حافظه فعال، بازدار ییاجرا یکارکردها

 یفعالشیب یتوجهکم یدارا
  *ی نیام وشیدار

 ** مجید الماسی

 *** محمدرضا نوروزی همایون
 

 چکیده
 ی)حافظه فعال، بازدار ییاجرا یبر کارکردها یاانهیرا ی شناختیبخشو توان یحرکت -یحس یسازکپارچهی ناتیتمر یاثربخش پژوهش حاضر با هدف 

آزمون و گروه پس - آزمونشیبا پ یتجربمهیپژوهش از نوع نروش  انجام شد. یفعالشیب یتوجهکم ی( کودکان دارایشناخت یریپذپاسخ و انعطاف
در  1400-1401 یلیدر سال تحصنفر  300به تعداد شهر همدان  یفعالشیب یتوجهکماختالل  یکودکان دارا هیشامل کل ی. جامعه آماربودکنترل 

ساده به دو گروه  یبود که به روش در دسترس انتخاب و به روش تصادف یفعالشیب یتوجهکماختالل  یکودک دارا 33. نمونه پژوهش نظر گرفته شد
 بک آزمون ان ،(WCST) نیسکانسیو یهاپژوهش شامل آزمون کارت نیا ی. ابزارهاافتینفر( اختصاص  11هر گروه گروه کنترل ) کیو  آزمایش

(N-back)  دوگانه استروپ فیآزمون تکلو (DTS) افزار آماری های پژوهش با مدل آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرمداده. بودSPSS-26 
نمرات  نیانگیآزمون مشد که نشان داد در پس یریگپاسخ در دو نوبت اندازه یحافظه فعال و بازدار ،یشناخت یریپذنمرات انعطاف نیانگی. مانجام شد

 دادج نشان یمشاهده نشد. نتا یرییو در گروه کنترل تغ کرده دایو نمرات حافظه فعال کاهش پ افتهی شیپاسخ افزا یو بازدار یشناخت یریپذانعطاف
سه گروه در سطح  نیپاسخ در ب یحافظه فعال و بازدار ،یشناخت یریپذنمرات انعطاف سهیمقا یآزمون برابر پس آزمونشیکه پس از کنترل اثر پ

 یسازکپارچهی ناتیو تمر یاانهیرا یشناخت یبخشآمده درمان توان دستبه جیبا توجه به جلسات و نتا .داشتوجود  یداریتفاوت معن (05/0) یخطا
 بود.پاسخ مؤثر  یحافظه فعال و بازدار ،یشناخت یریپذدر بهبود انعطاف یحرکت -یحس

 :کلیدی یهاواژه
 .حافظه فعالی، اانهیرا یشناخت یبخشتوانی، حرکت -یحس یسازکپارچهی ناتیتمر، پاسخ یبازداری، شناخت یریپذانعطاف
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 مقدمه
         اختالل ،یتکامل یعصب اختالالت نیترعیاز شا یکی

دار، یدر توجه پا یاست که با ناتوان  1یفعالشیب یتوجهکم
و   2یزابولتسکهمراه است ) یفعالشیو ب یگرتکانش

(. طبق 2013 ،3کایآمر یپزشک؛ انجمن روان2019همکاران، 
اختالالت  یآمار و یصیراهنمای تشخنسخه پنجم گزارش 

کودکان و حدود  %5که حدود  شودیزده م نیتخم 4یروان
     یتوجهکماختالل  یدارا بزرگساالنبر اساس  5/2%
 یفعالشیب یتوجهکم(. 1396 ،ی)گنج هستند یفعالشیب
 است یکودک دوره در شروع با یعصب و رشدی اختالل کی

، عسگری، برحق طلبیاوری ؛2020و همکاران،  5مری)مارت
با سطح فعالیت  اختالل(. این 1400 ،نادری و حیدری

 نقص در حافظه فعال ،نامناسب، رفتارهای کنترل نشده
تواند (؛ و می1400، فارسیو  عبدلی، انتظاریمرتبط است )

های اجتماعی، آموزشی، شغلی و کنشتداخل در  منجر به
زاده و همکاران، در افراد گردد)ترکیهای حرکتی توانایی
 یهاپردازشسبب نقص در  تواندیماختالل  نیا. (1399
 زاده،یانی)ک شود کودکان یشناخت و یجانیه ،یشناختروان
و  یصابر ل،یاندبیفتاح ؛2021 ،یو حسن یاستک
اختالل شامل  نیا یاصل یژگی(. سه و1399 ،یکواکیکاظم

و دشواری در  تیفعال کیدر تداوم انجام  ینقص توجه )ناتوان
و  ادیز تیقراری و فعالی)ب یفعالشیتداوم حفظ توجه(، ب

 کیدر انجام  یزدگ)شتاب یگر( و تکانشینامناسب حرکت
و  7سکویدونفرانس ؛2021و همکاران،  6)چن باشدیم( تیفعال

 یکینظران، از صاحب یبرخبر اساس نظر  (.2020همکاران، 
، یفعالشیب یتوجهکمکودکان با اختالل  یاز مشکالت اساس

 در نقص خصوصبه ،یشناخت یهانقص در مهارت
؛ 1400 ،ییو آقا یعابد ،یمیبراه) است ییاجرا یکارکردها

 ،پوریسلطان ؛1400 ،یپزشک و فرخ زاده،یعل ،یریجهانگ
 همکاران، و یانیک؛ 1400 ،یزدیفیو شر انیابهریحسن ،پرند

 (.1400 گو،حق و یواحد ،یساجد ،یهمت ؛1400
 یو فراشناخت یشناخت یکارکرد عال کی ،ییاجرا یهاکارکرد

 ،یوضیع و یکرم ،یسنجاب ؛1400 ،یاست )ارشم و رحمان
 داشتهافکار و رفتار هدفمند نقش  می( که در تنظ1400

، زادهزاده و مقدمیکتا، حسنخواه، ارجمندنیا، شکوهیرفیع)
 ،یعال یهاییاز توانا یامجموعه تواندیم و( 1400

و  یانعطاف شناخت ،یراهبرد یزیر، برنامهیخودآغازگر
                                                                                                                                                                                                                                

1. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

2. Zablotsky 
3. american psychiatric association 

4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-

5)  
5. Mortimer 

6. Chen 

7. Donfrancesco 
8. Blair & Diamond 

دید و ری)بل ردیل تکانه را در برگکنتر (. 2008 ، 8امون
شناختی  یاز فرایندها یامجموعه شاملاجرایی  یکارکردها

و فراشناختی است که به ما در ایجاد اهداف، نظارت بر افکار، 
 یمناسب برا یکنترل احساسات و اعمال، انتخاب رفتارها

 ی)ترورسدو، ویتربور دهدیم ینامطلوب یار یمهار رفتارها
توان یرا م ییاجرا یکارکردها ن،یبنابرا(. 2020، 9یو یوسا

 یعنوان شاخص چه وقت و چگونه انجام دادن عملکردهابه
اهداف،  یزیربرنامه یکرد که به افراد برا فیتوص یرفتار

و رفتار  یریپذپاسخ نامناسب، انعطاف یبازدار ،یخودگردان
ز و امرسون لند،ی)ل کندینگر کمک مندهیآ (. 2018 ، 10ر

 دار،یپاسخ، توجه پا یبازدار ،مثل حافظه فعال ییهامهارت
مهارت حل  جان،یه می، تنظیزیربرنامه ،یذهن یریپذانعطاف

از  ییاجرا یعنوان کارکردهاکه تحت یمسئله و خودآگاه
(. حافظه فعال 2019 همکاران، و 11شود )هوانگیم ادیها آن
عنوان روزمره افراد دارد و به یهاتیدر فعال ینقش مهم که

از پژوهشگران را به  یاریاز موضوعات مهم توجه بس یکی
 ؛(1396 ،یو حسن یمراد ،یمیخود معطوف ساخته است )عظ

طور موقت انواع که به یاحافظه ستمیس از است عبارت و
و  لویعل ،ی)آدم کندیم یکارو دست یرا نگهدار اطالعات

 فهیوظ که است یای ذهنسامانه(. حافظه فعال 2019 ،ینظر
 فیبرای انجام تکال اطالعات یاندوزش و پردازش موقت

و  یرا به عهده دارد )سرچشمه، عاشور یشناخت دهیچیپ
 یبیپاسخ آس یدر بازدار یی(. نارسا2017 ،یدیشهیانصار
عنوان بوده و به یفعالشیب یتوجهکمدر اختالل  یاساس

در  یپردازش یندهایفرا یدگیپاشازهم یهسته اصل
و  یی)رضا شودیاختالل محسوب م نیا ییاجرا یکارکردها

 ایتوقف  ییعنوان تواناپاسخ به یبازدار (.1399 ،یسردار
فکر کردن  ییتوانا گر،یدعبارتبه ایکردن از پاسخ  یخوددار

(. شواهد 2019، 12و پرز ویل ن،یقبل از عمل کردن است )ل
از جمله  ییاجرا یاز نقص در کارکردها یمتعدد حاک یپژوهش
 یتوجهکم اختاللدر کودکان با  داریپاپاسخ و توجه  یبازدار

 یدورسک؛ 2020و همکاران،  13نیلورستیاست )س یفعالشیب
 ،یو تارل 2019 ،15؛ تننبام و همکاران4201 ،14و النگبرگ
مثال  یبرا (.2019 ،16رابرت و نگتونیپاتروس، آر آلدرسون،

 یتوجهکماند کودکان مبتال به مطالعات نشان داده یبرخ
نقص دارند  یزیرو برنامه یدهسازمان ،یدر بازدار یفعالشیب

9. Traverso, Viterbori & Usai 

10. Leyland, Emerson   & Rowse 
11. Hwang 

12. Lin, Liew & Perez 

13. Silverstein  
14. Dvorsky & Langberg  

15. Tenenbaum 

16. Tarle, Alderson, Patros, Arrington & Roberts 
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 ؛2018 ،1واندراورد و گورتز ر،یبو؛ 2019و همکاران،  تننبام)
 (.7201و همکاران،  3؛ کافلر2019، 2ی، کوینالن و براونکند

 حافظه در شتریب کودکان نیا اندداده نشان زین گریمطالعات د
؛ 2019و همکاران،  یتارل) شوندیم مشکل دچار توجه و فعال
 نشان گرید یپژوهش در .(2019 ،4براون و نلنیکو ،یکند
 یفعالشیب یتوجهکم اختاللکه افراد با  است شده داده
هستند  ییاجرا یدر کارکردها یاساس یکمبودها یدارا
ویگراز و هارت ا،یگارک س،ی)لند ا(. 1202، 5ان  و  6یاسومور

( در مطالعه خود نشان دادند که تحول قطعه 2019) همکاران
همراه است که منجر به  ریدر این کودکان با تأخ شانییپ

عنوان مثال حافظه فعال، اجرایی به یعملکردها یناکارآمد
 دد.گرمی یدهو سازمان یریزبرنامه

رفتاردرمانی مثل  یهاوهیش و ییدارو یهادرمان یطورکلبه
 یهاوهیش نیترجیاز جمله را نیو آموزش به والد یتیخودهدا

   یتوجهکم اختاللبه  انیمبتال یدرمانی هستند که برا
 اما(؛ 1399و همکاران،  زادهیانیرود )کبه کار می یفعالشیب
در  تواندیم رسدیکه به نظر م یگرید یهاوهیاز ش یکی

 یسازکپارچهیکار گرفته شود،  به کودکانگروه از  نیادرمان 
 یریگکه در شکل یاست. از جمله عوامل یحرکت - یحس

       یتوجهکماختالل  یکودکان دارا یمشکالت رفتار
 یحس لیدارد، ضعف مربوط به تعد یادیز تیاهم یفعالشیب
 یدارا یفعالشیب یتوجهکماختالل  با ی. کودکانباشدیم

 یرفتار لیبوده که با تعد یحس یاز رفتار جستجو ییالگوها
 یکودکان در کارها نیتداخل دارد و ممکن است با مشارکت ا

رابطه  یبه بررس ریاخ یهاپژوهش کند. جادیمختلف تداخل ا
    یتوجهکمو عالئم  یحس لیدر تعد یبد عملکرد نیب
ممکن است در  یحس یهاکیاند. تکنپرداخته یفعالشیب

کودکان  از گروه نیا یمخاطب قرار دادن مشکالت رفتار
 یبرا یحس لیتعد یهاکیتکن .رندیمورد استفاده قرار گ

 طیمشارکت کودک در مح شیرفتار کودک جهت افزا میتنظ
مورد  هاطیمح نیدر ا یمختلف فیخانه، مدرسه و در تکال

و) ردیگیاستفاده قرار م وجود  ن،یهمچن (.2007 ، 7چ
را دارد که کودک  نیامکان ا یدر پردازش حس ییهانقص

 ان،یپایداشتن حرکات ب ف،یضع یحرکت یدچار هماهنگ
 یکل صیو عدم توجه گردد که نقا یگرتکانش یرفتارها

و  یاجتماع یهاتیعملکرد در خانواده، مدرسه، فعال
 نیدرمان چن یو برا کندیم جادیرا ا یزندگ یهامهارت

 استفاده کرد یحس یکپارچگیاز درمان  توانیم یاردمو

 کهیی(. از آنجا1394 ،یقرباغ و یعسگر د،یموی)مطهر

                                                                                                                                                                                                                                
1. Boyer, Geurts & Van der Oord  
2. Kennedy, Quinlan & Brown 

3. Kofler 

4. Kennedy, Quinlan   & Brown  
5. Landis, Garcia, Hart & Graziano  

و  یریادگی یبرا یاساس یهاییاز توانا یحرکت یهامهارت
 تمام مبدأ یریادگیحرکت و  زین و ؛در مدرسه است تیموفق

 یحرکت مشکالت یراستا در. هاستیریادگی و ادراکات
 ییهااز جمله درمان یحرکت -یحس یکپارچگی آموزان،دانش

 یاکبراست ) یحرکت -یادراک یهایاست که منطبق بر تئور
 یحس یکپارچگی(. 1398 ،یروزآبادیف یو سادات یسرگر

آن فرد  یاست که ط( 1989)  8رسیآ هیبرگرفته از نظر
استفاده  یکرده و برا ریرا تفس طیاز مح یحس یهاافتیدر

میلوکس، ) سازدیم کپارچهیها را متحد و آن شتر،یهر چه ب
 فیتعر در( 1989) رسی(. آ2018، 9پرهام، رولی، رزانو و شاف

آن  یاست که ط یشناختعصب یندیفرا یحس یکپارچگی
 افتیو بدن خود در طیکه شخص از مح یحس یدادهادرون

را  طیشده و استفاده مؤثر از بدن در مح یده، سازمانکندیم
 یو زمان ییفضا یهاجنبه ندیفرا نی. در اسازدیممکن م

. شوندیمرتبط و تلفیق م ر،یپردازش، تفس یحس یدادهادرون
عبارت است از پردازش اطالعات،  یحس یکپارچگی

 سهیمهار و مقا ت،یمغز اطالعات را انتخاب، تقو کهینحوبه
 رییمنعطف و قابل تغ یالگو کینموده و در قالب 

 یصبع ندیفرا نی. در واقع اسازدیم کپارچهیو  یدهسازمان
 کندیم جادیمناسب حرکات بدن را ا یاجرا نهیزم

، نوبریان و یعقوبی ،زادهرسول ،مخلصین ،زادهی)احمد
ی، مهوش ورنوسفادرانابراهیمی، توسط  یامطالعه در(. 1395

، نشان (1392) فردحقگو، پورمحمدرضای تجریشی و دانایی
منجر به  تواندیم یحرکت - یحس یگکپارچیداده شد که 

 اقتیل. گردد کودکان در یفعالشیب یتوجهکمبهبود اختالل 
نشان داد که روش درمانی  ی( در پژوهش1396) همکاران و
حسی بر بهبود عملکرد حافظه فعال و سرعت  یسازکپارچهی

مؤثر است.  یفعالشیب یتوجهکمپردازش کودکان مبتالبه 
سرعت پردازش اطالعات باعث بهبود  بهبود حافظه فعال و

تبع این عملکرد تحصیلی این کودکان در مدرسه شده به
آموزان را نسبت به این کودکان مسئله نگرش معلم و دانش

با کاهش رفتارهای  کنندیو این کودکان سعی م دادهتغییر 
ضداجتماعی تصویر مثبتی از خود در کالس و جامعه بروز 

توجه قرار  موردساالن و جامعه دهند و بیشتر توسط هم
نشان  ی( در پژوهش1396) یو رحمان یرانیح ،یشهباز .گیرند

باعث بهبود توجه و  یحرکت -یحس یهاتیدادند که فعال
شده  یرشد یاختالل هماهنگ یحافظه فعال در کودکان دارا

 ی( در پژوهش1395) پورپور و پنجه، پنجهپورپنجه .است
 در مهم عامل کی یکپارچگینشان داد که درمان 

6. Yasumura 
7. Chu 

8. Ayres 

9. Mailloux, Parham, Roley, Ruzzano & Schaaf  
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اختالالت  در کودکان مبتال به ییاجرا یکارکردها بهبود
 ی( در پژوهش1394و اکبروند ) یرخائفیپ .است سمیاوت فیط

 آزمونپس مرحله در یحس یسازکپارچهینشان دادند که 
 .شودیم ییاجرا یکارکردها داریمعن شیافزا باعث

 یتوجهکماختالل  یزودهنگام و قطع یهادرمان امروزه
به  یرشد -عصب اختالل نیترعیعنوان شابه یفعالشیب

بر  یمبتن یهاآن، به سمت درمان یاثرات مخرب تحول لیدل
 اندکرده دایگسترش پ یاانهیرا یهایاستفاده از فناور

 یشناخت یبخشتوان(. 1399 ،یو قاسم فردانیهاد ،یادی)اور
 عالقه ازیاست که از امت یدیجد کردیرو انهیبر را یمبتن

در  هاانهیرا تیقابل نیو همچن یاانهیرا یهایکودکان به باز
و منظم و هدفمند، بهره گرفته است.  قیدق یهانیانجام تمر

 اطالق ییهاه به آموزشانیبر را یمبتن یشناخت یبخشتوان
و در قالب  یعلوم شناخت یهاافتهیبر  یکه مبتن شودیم

 یبهبود و ارتقا یبرا تالش، در یاانهیرا یهایباز
و همکاران،  پوریهستند )سلطان یشناخت یعملکردها

با استفاده  یشناخت یبخشکه توان رسدیو به نظر م ؛(1400
مؤثر است  ییاجرا یدر بهبود کارکردها یاانهیرا فیاز تکال
با  ن،ی(؛ بنابرا1400 ،یزیندوشن و زارع خورم ی)جعفر

 یشناخت یبخشتوان یبرا یو بسترساز طیمح یسازیغن
 ییاجرا یود کارکردهابه رشد و بهب محور، احتماالًانهیرا

 یو صادق یگرکودکان کمک خواهد شد )نظربلند، نوحه
با استفاده  یشناخت یبخشتوان نهیزم در(. 1398، یروزآبادیف

پژوهش   به توانیم ییاجرا یبر کارکردها یاانهیرا فیاز تکال
( 1400) یمکتب و انیدیام ،یبهروز ،یروزبهان زادهلیاسمع
 یشناخت یبخشتوان هدادند برنام نشان که نمود اشاره

و حل مسئله  ییاجرا یبر بهبود کارکردها یاانهیرا
مؤثر است و  یاضیدر ر یریادگیآموزان با اختالل دانش

. مناسب استفاده شود یاروش مداخله کیعنوان به تواندیم
 دادند نشان گرید یپژوهش در( 1400) همکاران و پوریسلطان
موجب  یاانهیرا یباز لهیوسبه یشناخت یبخشتوانکه 
پاسخ، توجه  یبازدار یرهایمتغ ،ییاجرا یکارکردها یبهبود

در کودکان مبتال به  یمداوم، توجه متمرکز و توجه انتخاب
 ریمتغ دو در یول. است شده یفعالشیب یتوجهکماختالل 
 یامالحظهقابل ریتأث شده،میو توجه تقس یدهپاسخ سرعت
 زین( 1400) یزیخورمزارعو  ندوشنیجعفر .است نداشته
 فیبا استفاده از تکال یشناخت یبخشتوان نمودند، مطرح

 رنجبر،مؤثر است.  ییاجرا یدر بهبود کارکردها یاانهیرا
 جهینت نیبه ا ی( در پژوهش1399) ایو ارجمندن زادهحسن

 کیعنوان به یاانهیرا یشناخت یکه بازتوان افتندیدست 
 جادیبا ا انهیبر را یمبتن یشناخت یبازتوان درمان مکمل جهت

                                                                                                                                                                                                                                
1. Kesler, Lacayo & Jo 

عنوان تواند بهیمتنوع م یو فضاها یجذاب آموزش طیمح
و  یآموزش -یمداخالت روان ریدرمان مکمل در کنار سا کی

 ییاجرا یبر کارکردها یمثبت راتیتأث میآموزش مستق
آبادی، ، محمدی فیضجانبگهیبدر .کودکان داشته باشد

 یبخش( استفاده از توان1399) آبادیفتحدرآمدی و شریفی
 یکارکردها بهبود یبرا یامحور را مداخلهانهیرا یشناخت

 یمعرفبا عملکرد باال  سمیاختالل اُت کودکان مبتال به ییاجرا
 بی( نشان دادند که ترک2019) یو مراد زهیپاک ،یرجب. کردند
 دبکیبا نوروف یاانهیرا یهایبر باز یمبتن یبخشتوان

      مبتالبه اختالل  مارانیب یامواج مغز رییدر تغ تواندیم
( 1399) همکاران و رنجبر .مؤثر باشد یفعالشیب یتوجهکم

 کیعنوان به یاانهیرا یشناخت یبخشتوان نمودند، مطرح
ها، در مداخالت درمان ریدر کنار سا یروش مکمل درمان

مورد استفاده قرار  ییاجرا یمرسوم جهت ارتقاء کارکردها
 ی( در پژوهش1399)ی، دمهری و عزیزی نیالد. کمالردیگ

بر  انهیبر را یمبتن یشناخت یبخشنشان داد که درمان توان
 رینوجوانان بزهکار تأث ییاجرا یو کارکردها یمشکالت رفتار

 یو بهبود کارکردها یدارد و سبب کاهش مشکالت رفتار
( 1399و همکاران ) یمقاس .شودیدر نوجوانان م ییاجرا
 یدرمان را یاانهیرا یهایبر باز یمبتن یشناخت یبخشتوان

 یفعالشیب یتوجهکمدر درمان شدت اختالل  داریمؤثر و پا
نشان  ی( در پژوهش1396) همکارانو  یشهباز. کردند یمعرف

باعث بهبود توجه و  یحرکت -یحس یهاتیدادند که فعال
شده  یرشد یاختالل هماهنگ یحافظه فعال در کودکان دارا

( در پژوهش خود 1397) یو مراد زدانبخشی ،یوضیعاست. 
 ار،ی انهیرا یشناخت یبخشکه توان دندیرس جهینت نیبه ا

پاسخ کودکان با  یبازدار ییاجرا یموجب بهبود کارکردها
 یفیشده است. زارع و شر یفعالشیب یتوجهکم اختالل

بر بهبود  یاانهیرا یشناخت یبخش( نشان داد توان1396)
 سیمبتال به اسکلروز مارانیب نگرندهیعملکرد حافظه فعال و آ

( 1396) یرمهدیم و یبیدارد. مس یریچندگانه اثر چشمگ
 یاانهیرا یشناخت یروش بازتوان یریکارگمعتقدند که به

نقص توجه مستمر و بهبود  اختاللموجب کاهش  تواندیم
شود.  یفعالشیب یتوجهکم اختاللحافظه فعال کودکان با 

افزار ( نشان داد که نرم1392) یدهقان نادر و ،یویگیقمر
پیشبرد شناختی بر روی افزایش مهارت حافظه کاری و 

و کودکان  یفعالشیب یتوجهکمبازداری پاسخ کودکان 
 ویالکو کسلر، پژوهش یهاافتهی. است رگذارینارساخوانی تأث

 یبخشبرنامه توان مثبت یاز اثربخش ی( حاک2011) 1جو و
سرعت  ییکارکرد اجرا یهابر مهارت نیآنال یشناخت

و  یکالم یِو حافظه اخبار یشناخت یریپذپردازش، انعطاف

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B7%DB%8C%D9%81%20%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B7%DB%8C%D9%81%20%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B7%DB%8C%D9%81%20%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-o-Title-ot-desc/


 داریوش امینی، مجید الماسی، محمدرضا نوروزی همایونی

  83  |  1401 تابستان(، 39، )2 ةشمار، 13، سال استثنایی توانمندسازی کودکان نشریة

یبود.  یمغز بیکودکان با آس یینایب  و همکاران  1گرا
 بر فعال حافظه آموزش یاانهینشان داد برنامه را زین( 2012)

 یفعالشیب یتوجهکم اختالل با نوجوانان فعال حافظه و توجه
( 1392و همکاران ) یمیابراه .است مؤثر یریادگی اختالل و

 یحس یسازکپارچهی تیفعال یباعنوان اثربخش یپژوهش در
 مطرح یفعالشیتوجه/بنقص اختالل یهانشانه بر یحرکت –

است که تمام  یامداخله ،یحس یکپارچگیکه  نمودند
ابتدا با تمرکز  کهینحونموده، به ریمجموعه مغز و بدن را درگ

موجب  ،یو عمق یزیدهل رینظ ییابتدا یعصب یهابر سامانه
سامانه  باالترو در ادامه سطوح  شودیها مرشد و بهبود آن

برتر مغز را موجب  ینموده و کارکردها تیرا تقو یعصب
همچون شام وی کوک و  یگرید پژوهشگران. شودیم

ت ، فیلد، دالج، کالن و زلداو ،( هارتشون2001)  2ولوکا
ا به این نتیجه رسید که مداخالت  زی( ن2001)  3اسکوالن

موجب  تیحسی در نها یسازکپارچهیحرکتی و  -حسی
شناختی از جمله افزایش دامنه توجه می یهاتقویت مهارت

از طرفی بسیاری از متخصصین و پژوهشگران معتقد  .دگرد
های شناختی از ارتحسی حرکتی و مه یهابودند که مهارت

دهند که تقویت هر ای را میجمله توجه با هم تشکیل چرخه
پور، و ملک یشکر) گرددییک باعث تقویت دیگری م

کودک با  91 یبر رو زی( ن1999) 4شری(. پژوهش ف2010
ماه تحت درمان  1که به مدت  یفعالشیب یتوجهکماختالل 

 کاتیاز تحر یبیشامل ترک کیکالس یحس یکپارچگیبا 
دوطرفه بودند انجام گرفت  یو هماهنگ یـ عمق بوالریوست

را  یریچشمگ شرفتیپ شینشان داده که گروه آزما
مهار پاسخ،  ،ییـ فضا یداریآزمون ادراک د یهارمجموعهیز

 یزیردوطرفه، ادراک، شکل و طرح یهماهنگ ،یدقت حرکت
مداخله قیتلف .به دست آوردند یبر اساس دستورات کالم

 یمغز یهامنجر به رشد تعداد سلول یو حرکت یشناخت یها
و  کیها، موجب تحرنورون شیافزا زانیبر م ریشده و با تأث

 یعصب ستمیمستقل در س یو کارکرد یساختار راتییتغ
 شودیم ییفاکتورها یسبب آزادساز راتییتغ نیخواهد شد. ا

 اریوابسته به آن بس یشناخت یندهایفرا و یریادگی یکه برا
 فایرا ا ییاجرا یکارکردها در یمهم بوده و نقش مهم

و همزمان انجام  یحرکت - یحس یهاتیفعال .کنندیم
منجر به باال رفتن مقدار  یشناخت یهاتیفعال

و  نینورآدرنال ن،یاز جمله، سرتون یعصب یهادهندهانتقال
را  ییاموارد نقش بسز نیاز ا کیشده که هر  نیکول لیاست

                                                                                                                                                                                                                                
1. Gray 

2. ShomwayCook & Woollacott  

3. Hartshorn, Olds, Field, Delage, Cullen & Escalona 
4. Fisher 

5. Hotting & Roder 

6. Niklasson, Niklasson   & Norlander 
7. Hay, Bard, Ferrel, Olivier & Fleury 

 کنندیم فایا یشناخت یو کارکردها یشناخت یریپذدر انعطاف
 ریبه علت فراگ ریاخ یها(. در دهه2013 ،5رو رود نگی)هوت

از  یاریبس یریناپذها و برگشتاختالل نیبودن تبعات ا
 یاانهیرا یشناخت یبخشتوان یبه راهبردها ،یشناخت صینقا

کودکان  نیا یزندگ تیفیرا جبران کنند و ک صیکه بتوانند نقا
در  هاافتهیشده است؛ اما هنوز  یاژهیتوجه و دهندهشیرا افزا

 یمتناقض جیبه نتا ینبوده و در موارد یمورد قطع نیا
 و کالسونین کالسون،یمثال، نعنواناست. به دهیانجام

را بر کودکان مبتال  یزیدهل کاتیتحر ری( تأث2009) 6نورلندر
کردند که منجر به  یبررس یفعالشیب یتوجهکمبه اختالل 

 یفعالشیآرام شدن و کنترل ب ،یبهبود مشکالت تمرکز
 زی( ن2005) 7ی، بارد، فرل، الیویر و فلوریشد. ها هایمودنآز

باعث کاهش  یزیدهل کاتیکه تحر دندیرس جهینت نیبه ا
به  یدهسرعت پاسخ ،یگوش به زنگ ،یمشکالت رفتار

 ،پوکاماهوا یهاپژوهش کهیدرحال نیمحرک بود؛ و همچن
( و دو 2016) 9(: المارکا و او کانور2017) 8ستیوونگ و و

از  ی( حاک2015)  10نسیو پر رسیو ،ویس، ون در اورد
بر بهبود  یاانهیرا یشناخت یبخشتوان یردهاراهب یاثربخش
مطالعات الولور  جیدر مقابل نتا امااست؛  ییاجرا یهاکنش

 دهدی( نشان م2012) 12ونی( و ب2016) 11یو جوگار جیسو
سازه  نیمختلف ا یهابر بهبود مؤلفه یشناخت یبخشکه توان

 یمتناقض و از سو قاتیبا توجه به تحق نیبنابرا ست؛یمؤثر ن
 یتوجهکماختالل  یداراکودکان  نکهیبا توجه به ا گرید
و بر  برندیرنج م یو شناخت یمشکالت رفتار از یفعالشیب

نقص  یامدهایو پ تیاساس مطالب ذکر شده درباره اهم
      یتوجهکمدر کودکان مبتال به اختالل  یحافظه کار

از  .است یتر ضرورو بادوام منیانجام مداخالت ا یفعالشیب
و نداشتن  ترنییپا نهیکه مداخالت مذکور با هز ییآنجا

که  یو در مواقع ییایمیش یانسبت به داروه یعوارض جانب
 نیوالد حیترج ای شودیبا شکست مواجه م ییدارو یهادرمان

 دییأمداخالت ت نیا یاثربخش کهیدرصورت ست،ین ماریو ب
 مداخالت ریسا به نسبت یانهیبه نیگزیجا توانندیشوند، م
توجه  با ن،یهمچن(. 2017، 13بروئر و دوپفنر باراگان،باشند )

 یدرمان یهاروش یکه اثربخش ییهابه کمبود پژوهش
 ییشناسا یباشند برا شدهبیو ترک سهیمختلف در آن مقا

وجود مشکالت  نیو همچن یگوناگون درمان یهاوهیش
 ،یفعالشیب یتوجهکمبه اختالل  انیدر مبتال یعدچندبُ
 چاپلیاست )م شده شنهادیپ یدرمان یکردهایاز رو یبیترک

8. Pumaccahua, Wong & Wiest 

9. La Marca & O’Connor 

10. Dovis, Van der Oord, Wiers & Prins 
11. Lawlor-Savage & Goghari 

12. Beavon 

13. Barragán, Breuer & Döpfner 
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 یدر پژوهش حاضر عالوه بر بررس ن،ی(. بنابرا2012 ،1ییو 
 یبخشتوان کردیرو ،یحرکت – یحس یسازکپارچهی ناتیتمر

بر  یدرمان وهیدو ش نیتوأمان ا یو اثربخش یاانهیرا یشناخت
     در کودکان مبتال به اختالل  ییاجرا یکارکردهابهبود 

 شده است. یبررس یفعالشیب یتوجهکم
 روش

آزمون پس - آزمونشیبا پ یتجربمهیحاضر از نوع نپژوهش 
 یهیپژوهش کل نیا ی. جامعه آمارباشدیو گروه کنترل م

د به تعدا در شهر همدان یفعالشیب یتوجهکمکودکان با 
دک کو 33پژوهش را  نیا ی. نمونهشودیرا شامل م نفر 300

دهند که به روش یم لیتشک یفعالشیب یتوجهکماختالل  با
 در یصورت تصادفدر دسترس انتخاب شدند و به یریگنمونه
ورود  یهایژگیدرمان و کنترل قرار گرفته شدند. و یهاگروه

اختالل  صیتشخ افتیشامل در قیتحق نیا یبه نمونه
پزشک و از طرف روان یفعالشیب یتوجهکماختالل 

 یو بهره هوش گریروانشناس، نداشتن مشکالت کمبود د
 خروج شامل تحت درمان همزمان با یهامالک .بود یعیطب

و داشتن  نیاز طرف والد تیعدم رضا گر،ید یروش درمان
ه حافظآزمون  آزمون،شیدر پ بود. گریاختالالت همزمان د

 یبرا تکالیف دوگانه استروپو  نیسکانسیبک، وان فعال
 یبخشدر جلسات توان هایسپس آزمودن .شد لیکودکان تکم

 - یحس یکپارچگیو جلسات درمان  یاانهیرا یشناخت
ون شرکت کردند و پس از اتمام جلسات درمان و آزم یحرکت

 وپتکالیف دوگانه استرو  نیسکانسیبک، وان حافظه فعال
شد. در گروه  لیکودکان تکم یآزمون برامجدداً در پس

و  آزمونشیصورت نگرفت و صرفاً پ یدرمان چیکنترل ه
 یبخشرفته شد. پروتکل توانکنندگان گآزمون از شرکتپس

 60جلسه هر دو سه جلسه  12به مدت  یاانهیرا یشناخت
 -یحس یکپارچگیبرنامه درمان  یهاو جلسه یاقهیدق

 اجرا شد. یجلسات هماهنگ نیتمر 10صورت به یحرکت
 سنجش ابزار

آزمون  نیا: (back-N) 2بکان حافظه فعال. آزمون 1
وابسته به فرهنگ ریغ یابزارها نیپرکاربردتر از یکی که

 یجانیه ری)با استفاده از مجموعه تصاو ریتصو 100از  ،است
بر اساس  یخنثو  یمنف، مثبت یبار عاطف ی( دارایالمللنیب
)به تعداد برابر(  یندیخوشا زانیو م یختگیبرانگ زانیم

 یدارید یهامحرک یبرا یده. زمان پاسخگرددیاستفاده م
 یآزمون آزمودن نی. در اانجامدیبه طول م قهیحدود سه دق

 کی دیکل ،یقبلبه هر محرک با محرک تشادر صورت  دیبا

                                                                                                                                                                                                                                
1. Millichap   & Yee 

2. N- back Working Memory Test 

3. Bush  
4. Wisconsin Card Sorting Test 

را فشار دهد.  انهیدو را دیبودن، کلنو در صورت مشابه  انهیرا
تعداد پاسخ  یکی گرددینمره استخراج م وآزمون د نیدر ا

که در  هیآزمون برحسب ثان یسرعت اجرا یگریدرست و د
است که در  یاگونهف بهیتکل نیا یطراح .شودیبت مث انهیرا

ها پاسخ د به همه محرکستنور هجبتمام مراحل، افراد م
روز و به مداوم کنترل ازمندین فیتکل نیا ن،یبنابرا هند؛د

ها پژوهش ی. در برخاست فعال حافظهکردن اطالعات در 
 و 3گزارش شده است. بوش 9/0تا  20/0افزار از نرم ییروا

. کردندگزارش  78/0را  آزمون نیا ییای( پا2008همکاران )
که حافظه فعال را  گریآزمون مانند چند آزمون د نیا نیبنابرا

)افرایزدی و  برخوردار است ییاز از اعتبار باالکنند یاندازه م
 (.2012نجاتی، 

 4نیسکانسیو یهاکارت یبند. آزمون دسته2
(WCST) :گ  یینسخه ابتدا( 1948)  5گرانت و بر

و  نیترمهماز  یکیکردند.  جادیرا ا نیسکانسیو یهاکارت
 قیاست و از طر یشناختعصب روان یابزارها نیپرکاربردتر

 یریپذانعطاف م،یمفاه لیتشک یهاییآن کارکرد و توانا
 یشناخت ستمیدادن س رییتغ ییتواناو  یتفکر انتزاع ،یشناخت

 ،نژادیمهر ،ی)مظفر ردیگیقرار م یابیمورد سنجش و ارزش
 جمله از یمختلف یها(. پژوهش1399 ،یو سلطان گروستهیپ

( اعتبار و 2005) 6، استیکل، الو، بینچینی و استنفوردویگر
  اند.کرده دییتأآزمون را  نیا ییایپا
آزمون در  نیا: 7(DTS) دوگانه استروپ فی. تکل3

و  یتوجه اختصاص یابیارز یبرا 8توسط استروپ 1935سال 
آزمون از چهار کارت  نی. اشد ابداع یشناخت یریپذانعطاف

( و رنگ دنی)نام C)خواندن واژه(،  W شده است. لیتشک
CW ها در کارت سوم آن گها بدون توجه به رن)خواندن واژه

 یزیتوجه به چها بدون واژه گرن نو در کارت چهارم(، گفت
 800محرک  هها با فاصله ارائ. کارتاستکه نوشته شده 

، ارائه هیثانیلیم 2000محرک  هو مدت زمان ارائ هیثانیلیم
 بیدهد که به ترتیمحرک را نشان م 25. هر کارت شودیم

خواسته  یاست. از آزمودن شده میستون تنظ 5سطر و  5در 
به  یطور افقچپ به شود به هر کارت نگاه کند و از سمتیم

کار را ادامه دهد و پاسخ محرک، نام  نیسمت راست، ا
که محتمل  ییو تا جا عیرا سر بگانه مناسپنج یهارنگ

 نی(. اعتبار ا1392 ،و همکاران یویگ یاست، بدهد )قمر
 زین ییایگزارش شده است و پا 80/0تا  77/0 نیآزمون ب

، زادهیعلی، نانکوهب یسلطانگزارش شده است ) 92/0تا  86/0
 یها(. شکل1392 ،یکوهبانیسلطانی و صرامی، هاشم

5. Grant & Berg 

6. Greve, Stickle, Love, Bianchini & Stanford 

7. Dual-Task Stroop 
8. Stroop 
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 شده هیته یپژوهش یکارها یبرا استروپ فیاز تکل یمختلف
و  ییمعنا ده،یچیتوان به استروپ ساده، پیم که است

تنها  ف،یتکل نیا افتهیرییاشاره کرد. در نوع تغ افتهیرییتغ
سبز و زرد با  ،یناهمخوان کلمات قرمز، آب یهامحرک

 شیبه نما شگرینما یرو شان،یمتفاوت از معنا یهارنگ
ها پاسخ دهد و به به رنگ محرک دیبا ی. آزمودنندیآیدرم
کلمات با رنگ قرمز  کهیتوجه باشد، اما درصورتیآن ب یمعنا
 یبدون توجه به رنگ آن )قرمز(، معن دیداده شوند، با شینما

)بیرامی، هاشمی، تخاب کند ان حیعنوان پاسخ صحکلمه را به
 (.1400زاده، خانجانی، نعمتی و رسول

 تانیکاپ یاانهیرا یشناخت یبخشپروتکل توان
برنامه از یکی، الگ تانیبرنامه کاپ :CLCCRP(1( الگ

و ارتقاء  یمنظور بازتواناست که به یافزارنرم یها
 کایدر آمر Train Brain توسط شرکت یشناخت یکارکردها

 فیبرنامه و تکل 2000 یمجموعه دارا نیشده است. ا یطراح
 یهامهارت و یشناخت هیپا یهامختلف بوده و شامل مهارت

 90تا  5افراد  یافزار برانرم نیا یباشد. سن کاربریتر میعال
سه  یدارا یافزارنرم مجموعه نیا نیباشد. همچنیساله م

 تیسطح ساده، متوسط و دشوار است که متناسب با وضع
جلسه هر دو  12برنامه به مدت  نیشود. ایم نییتع یآزمودن

 یالگ برا تانیافزار کاپاجرا شد. نرم یاقهیدق 60سه جلسه 
-کم ،یریادگی یکه ناتوان یافراد یشناخت یهارشد مهارت

دارند،  یشناختو عصب یو مشکالت رفتار یفعالشیب یتوجه
 قاتیاز تحق یاگستره هیافزار بر پانرم نی. اشودیم تفادهاس

برنامه در سطوح چندگانه  50استوار و شامل  یآموزش شناخت
 یهاآموزش مهارت ،یمجموعه آموزش 3صورت است که به

حافظه و حل مسئله و حافظه فعال  یهاتوجه، آموزش مهارت
 املافزار شنرم نیشده است. ا یدهسازمان ستمیدر درون س

        یافزار برانرم الزم با یهاآموزش بخش است و 3
 22افزار با هدف رشد جامع نرم نیآموزان ارائه شد. ادانش

حافظه شامل )حافظه  یهااز جمله مهارت یمهارت شناخت
توجه  یها(، مهارتیعدد یو مفهوم یداریشن ،یادراک ،فعال

، انتخاب و مستمر(، سرعت شدهمیشامل )توجه متمرکز، تقس
 یحل مسئله، بازدار یهامهارت ،یداریو شن یداریپردازش د

 یطراح گرید یهااز مهارت یاریو بس یپاسخ، استدالل منطق
آن است  یروش درمان نیا ینظر یربنایشده است. درواقع، ز

و  یریپذبر طبق اصل شکل اریانهیرا یشناخت یبخشکه توان
مناطق کمتر فعال  یاپیپ یختگیبا برانگ ،یمغز یمیخودترم

. بر کندیم جادیها ادر آن یداریپا یناپسیس راتییتغ زدر مغ
 راتییتغ یماندگار لیدل ،یمغز یریپذاساس اصل شکل

در مرحله  اریانهیرا یشناخت یبخشتوسط توان شده جادیا
                                                                                                                                                                                                                                

1. Captain Log's Computerized Cognitive Rehabilitation 
Protocol 

 شده جادیا یکنش ای یساختار راتییبه تغ توانیرا م یریگیپ
، نسبت داد )کان یشناخت یهاآموزش قیدر مغز افراد از طر

شکانوی،  افزار نرم ی(. اثربخش2007 ، 2میورا و کلفل
در مطالعات متعدد و در  الگ تانیکاپ یشناخت یبخشتوان
مختلف نشان داده شده است. در پژوهش حاضر از  یهاگروه
میتقس توجه و مداوم توجه ،یانتخاب توجه به مربوط فیتکال

 استفاده شده است. یافزارنرم برنامه نیشده ا

های برنامه درمان یکپارچگی حسی معرفی جلسه
ای از تمرینات در نظر گرفته شده، ضمن خالصه: حرکتی –

رعایت مواردی از قبیل اطمینان از اتصال محکم و ایمن 
وسایل، پوشیده بودن کف محل تمرین با تشک و وجود 

مرتبط فضای کافی برای انجام تمرینات، بر اساس تمرینات 
با حواس دهلیزی و عمقی برای جلسات مداخله یکپارچگی 

حرکتی با تأکید بر حواس دهلیزی و عمقی از مقاله -حسی
برگرفته از کتاب فعالیت 1392های )ابراهیمی و همکاران، 

حرکتی فینک ترجمه  -های مربوط به یکپارچگی حسی 
ست: ( شامل موارد زیر ا1392پور و همکاران )فر( و قاسمزاغ
 یهانیچآموزان حول مربی روی خطچرخیدن دانش -1

مشخص با استفاده از یک طناب برای سه مرتبه در هر جلسه 
هایی روی کاغذ با ایجاد طرح -2ثانیه  20و هر بار به مدت 

ها روی اسـتفاده از پولک رنگی، قیچی کردن و چسباندن آن
ای هکردن مهره نخ -4ن توپ تپرتاب و گرف -3یک مقوا 

های مچاله کردن کاغذ، درست کردن توپ -5رج شونده 
آمیزی اشکال هندسی بریدن، چسباندن و رنگ -6کاغذی 

های ضخیم و حرکت آموزان روی موکتنشستن دانش -7
جدا  -8ها روی زمین با باسن بدون کمک گرفتن از دست

های ها روی طرحکردن حبوبات از یکدیگر و چسباندن آن
های خود به آموز با دسترفتن هر دانشراه  -9مشخص 

نقاشی با استفاده  -10گروهی خود متر به کمک هم 9میزان 
 از گواش و مداد رنگی.

 پژوهش یاجرا وهیش
 صیکه تشخ یآموزانپژوهش ابتدا آمار دانش نیانجام ا یبرا

کرده بودند را از اداره  تافیرا در یفعالشیب یتوجهاختالل کم
نفر گزارش  300آموزش و پرورش به دست آمد که تعداد 

ورود با استفاده از روش  یارهایمع تی. پس از رعادیگرد
 یآمار نهعنوان نمونفر به 33تعداد  ،در دسترس یریگنمونه

 ءایاول تیپس از کسب رضا .انتخاب شد یجامعه آمار نیاز ب
در سه گروه  یصورت تصادف افراد به نیکودک ا تیو رضا

ی حس یسازشدند. گروه اول درمان پکپارچه مینفره تقس 11
 یکردند، گروه دوم درمان توانبخش افتیرا در یحرکت -

2. Kane, Conway, Miura & Colflesh 
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گروه  عنوانکردند و گروه سوم به افتیرا در یاانهیرا یشناخت
نکردند. در  افتیرا در یگونه درمانچیو ه ندکنترل قرار گرفت

      یهاکنندگان با آزمونآزمون شرکتآزمون و پسشیپ
دوگانه استروپ  فیو تکال نیسکانسیو یهابک، کارتان

با استفاده از نرم  جینتا تیدر نها .قرار گرفتند شیمورد آزما
 انسیکوار لیتحل یو مدل آمار 26نسخه  SPSS افزار

 قرار گرفته شد.  لیتحل هیو تجز یمورد بررس رهیچندمتغ
 تیکودکان رضا نیاز والد یات اخالقظمالح تیجهت رعا

جهت  اطالعات صرفاً نیگرفته شد و تعهد داده شد که ا یکتب

کنندگان به استفاده شود و اطالعات شرکت یکار پژوهش
 عنوان فاش نشود.چیه
 هاافتهی

نفر  11نفر بود که  33کنندگان پژوهش تعداد شرکت نیا در
 11و  یشناخت یبخشنفر در گروه توان 11در گروه کنترل و 

صورت در به یحرکت -یحس یکپارچگی ناتینفر در گروه تمر
 نیگزیها جادر گروه یصورت تصادفدسترس انتخاب و به

شدند.

 هاگروهتوجه و تمرکز در  زانیبهر و منمرات هوش یفراوان عیتوز .1جدول 

 هاگروه

  بهرهوش

 )درصد(

  تمرکز و توجه در نقص زانیم

 )درصد(

 (دی)شد>48 )متوسط(48-25 115 از باالتر 100-115 85-100

 (54%/5) 6 (45%/5) 5 (%9)1 (36%/4)4 (54%/5) 6 یشناخت یبخشتوان

 (36%/4) 4 (63%/6) 7 0 (63%/6)7 (54%/5) 6 یحرکت -یحس یکپارچگی ناتیتمر

 (45%/5) 5 (54%/5) 6 (%9)1 (45%/5) 5 (45%/5) 5 کنترل

 زانیکنندگان از جهت مشرکت یفروان زانیم 1 جدول
. گروه دهدیمشکل تمرکز را نشان م زانیبهر و مهوش
 و توجه دیشد مشکل نیشتریب نفر 6 با یشناخت یبخشتوان

 -یحس یکپارچگی ناتیتمر گروه و شودیم شامل را تمرکز
را  100-115 دامنه در بهرهوش زانیم با نفر 7 با یحرکت

 سهیجهت مقا راههکی انسیوار لی. آزمون تحلشودیمشامل 
 استفاده یفعالشیب یتوجهکممشکل  زانینمرات هوش و م

 ندارد وجود یمعنادار تفاوت هاگروه در داد نشان جینتا و شد
(P=0.648؛ و ن)نقص توجه نشان داد  یفعال شیب زانیم زی

 (.P=0.334وجود ندارد ) یداریها تفاوت معندر گروه
  ،یشناخت یریپذانعطاف یرهاینمرات متغ اریو انحراف مع نیانگیم. 2 جدول

 مرحله دو در گروه کیتفک بهپاسخ  یحافظه فعال و بازدار
 آزمونپس آزمونشیپ  

 تعداد هاگروه

 یریپذانعطاف

 یشناخت
 پاسخی بازدار فعال حافظه

 یریپذانعطاف

 یشناخت
 پاسخی بازدار فعال حافظه

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع
 63/31 51 79/2 90/8 10/5 10/27 20/28 80/35 39/3 80/10 33/4 4/21 11 یبخشتوان

 74/30 36/49 70/2 18/9 04/4 09/28 83/26 63/38 38/2 87/11 19/3 21/23 11 یکپارچگی

 52/27 92/39 51/2 72/10 41/3 20/24 40/27 80/39 51/3 90/11 30/2 90/23 11 کنترل

 نیانگیاز گروه کنترل م ریکه غ دهدینشان م 2جدول  جینتا
 شیدر دو گروه مداخله افزا یشناخت یریپذنمرات انعطاف
حافظه فعال در دو گروه مداخله کاهش  نیانگیداشته است و م

 نیانگیها افزوده شده است و مداشته و بر دقت و سرعت پاسخ
داشته است  شیافزا مداخلهپاسخ در دو گروه  ینمرات بازدار

 لیها افزوده شده است. قبل از انجام تحلو بر دقت پاسخ
با استفاده از آزمون  انسیکووار سیماتر یمفروضه همگون

 یبرقرار از آزمون نیا نشدن داریمعن شد یبررس باکس
با استفاده  زیها نگروه انسیوار یهمگن .کرد تیحما مفروضه

 یریپذهر سه گروه انعطاف یشد برا یابیارز نیاز آزمون لو
. باشدیم داریپاسخ معن یحافظه فعال و بازدار ،یشناخت

 به را F= 42/30اثر درمان مقدار  یبرا لکزیو یآزمون المبدا
 از کمتر یخطا سطح یبرا مقدار نیا که است آورده دست

 است. داریمعن 69/0و با اندازه اثر  05/0
 شیآزمون در گروه کنترل و آزماپس سهیمقا یبرا انسیکووار لی. آزمون تحل3 جدول

 تغییرات منبع
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 داریمعنی

 ضریب

 تایا
 54/0 >05/0 01/107 54/1302 1 54/1302 آزمونپیش اثر شناختی پذیریانعطاف
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 27/0 >05/0 65/16 87/163 2 74/327 گروه اثر

 فعال حافظه
 54/0 >05/0 01/107 17/464 1 17/464 آزمونپیش اثر

 44/0 >05/0 02/35 94/68 2 85/303 گروه اثر

 پاسخ بازداری
 83/0 >05/0 54/136 52/2926 1 52/2926 آزمونپیش اثر

 18/0 >05/0 04/3 23/65 2 46/130 گروه اثر

اثر  رهیچندمتغ انسیکووار لیبا استفاده از آزمون تحل
نشان  3جدول  جی. نتادیآزمون کنترل گردبر پس آزمونشیپ
 یآزمون براپس بر آزمونشیکه پس از کنترل اثر پ دهدیم

 یحافظه فعال و بازدار ،یشناخت یریپذنمرات انعطاف سهیمقا
 یداری( تفاوت معن05/0) یسه گروه در سطح خطا نیپاسخ ب

 ناتیو تمر یشناخت یبخشتوان یوجود دارد. اثر اصل
حافظه  ،یشناخت یریپذبر انعطاف یحرکت -یحس یکپارچگی

، 02/35، 65/16با مقدار  بیپاسخ به ترت یفعال و بازدار
04/3 F = سطح در 18/0، 44/0، 27/0 یتایا بیضر با 

 .باشدیم داریمعن( 05/0) یخطا
که  یدو گروه نیانگینشان داد م یتوک یبیآزمون تعق جینتا

 یکپارچگی ناتیو تمر یشناخت یبخشتحت مداخله توان
نداشتند؛  یداریقرار گرفته بودند، تفاوت معن یحرکت -یحس
پاسخ دو  یو بازدار یشناخت یریپذنمرات انعطاف نیانگیاما م

 باشدیاز گروه کنترل م شتریب یداریطور معنگروه مداخله به
طور نمرات حافظه فعال دو گروه مداخله به نیانگیو م
 .است کنترل گروهاز  ترنییپا یداریمعن

 یریگجهینت و بحث
 یسازکپارچهی ناتیتمر یاثربخش پژوهش، نیهدف از ا

 ییاجرا یبر کارکردها یاانهیرا یبخشو توان یحرکت -یحس
( یشناخت یریپذپاسخ و انعطاف ی)حافظه فعال، بازدار

افتهیهمدان بود.  شهر یفعالشیب یتوجهکم یکودکان دارا
 یسازکپارچهی ناتیتمر که داد نشان پژوهش نیا یها

 بهبود به منجر یاانهیرا یبخشو توان یحرکت -یحس
پاسخ و  ی)حافظه فعال، بازدار ییاجرا یکارکردها

 یفعالشیب یتوجهکم ی( کودکان دارایشناخت یریپذانعطاف
 .گرددیم
 ،آمده از پژوهش حاضر در فرضیه اولدستبر طبق نتایج به 

 یحرکت -یحس یسازکپارچهی ناتیتمر که شد داده نشان
 ی)حافظه فعال، بازدار ییاجرا یکارکردها بهبود به منجر

 یتوجهکم یکودکان دارا( یشناخت یریپذپاسخ و انعطاف
پژوهش  یهاافتهی جیپژوهش با نتا نیا. شودیم یفعالشیب
ی، پرکینس و ون کلوسک( و مک1394) اکبروندو  یرخائفیپ

دهنده ( که نشان2201) گرای و همکاران( و 2008) 1دایونر
 فعالشیبر توجه کودکان ب یحس یسازکپارچهی یاثربخش

 جیآمده با نتادستبه جینتا نیدارد. همچن یبود همخوان
                                                                                                                                                                                                                                

1. McCloskey, Perkins & Van Divner 

 کهنیا بر یمبن( 1396) همکارانو  یشهباز یهاافتهی
باعث بهبود توجه و حافظه فعال  یحرکت -یحس یهاتیفعال

 همسو ،شده است یرشد یاختالل هماهنگ یدر کودکان دارا
 به که پژوهش کی در زین( 2010) 2است. رینولدز و رینولدز

 -روش یکپارچگی حسی در اختالالت رشدی راتیتأث یبررس
 یهاها نشان داد که برنامهنتایج مطالعه آن ،عصبی پرداختند

آموزشی مرتبط با روش یکپارچگی حسی بر روی حافظه 
 ،یفعالشیب یتوجهکمفعال انواع اختالالت مثل، اختالل 

در  .دارد رییادگیری تأث یهایاختالالت طیف اوتیسم و ناتوان
 ی( با عنوان اثربخش1392و همکاران ) یمیابراه هک یقیتحق
 اختالل یهانشانه بر یحرکت – یحس یسازکپارچهی تیفعال

 ریاز تأث یحاک جیانجام دادند. نتا یفعال شینقص توجه/ ب
عنوان  نیبود و چن یدر جامعه مورد بررس ناتیتمر نیمثبت ا

است که تمام مجموعه  یامداخله ،یحس یکپارچگیشد که 
ابتدا با تمرکز بر  کهینحونموده، به ریمغز و بدن را درگ

موجب  ،یو عمق یزیدهل رینظ ییابتدا یعصب یهاسامانه
سامانه  باالترو در ادامه سطوح  شودیها مرشد و بهبود آن

برتر مغز را موجب  ینموده و کارکردها تیرا تقو یعصب
شام وی کوک و همچون  یگرید پژوهشگران .شودیم

( به این نتیجه رسید 2001) اولدز( هارتشون و 2001ولوکات )
حسی در  یسازکپارچهی و حرکتی -که مداخالت حسی

شناختی ازجمله افزایش  یهاموجب تقویت مهارت تینها
از طرفی بسیاری از متخصصین و  .دگرددامنه توجه می

رکتی و ح -حسی یهاپژوهشگران معتقد بودند که مهارت
ای را های شناختی از جمله توجه با هم تشکیل چرخهمهارت

 گرددیدهند که تقویت هر یک باعث تقویت دیگری ممی
 (.2010پور،و ملک یشکر)

 کرد که انیب گونهنیا توانیم هاافتهی نیا نییتب در
 ینیچننیا یامداخله یهابرنامه یکارآمد توانیم یطورکلبه

 یزندگ هیاول یهاباشد که در سال لیدل نیممکن است به ا
 یمهم ارینقش بس یحرکت -یحس یسازکپارچهیکودک 

 یادیحرکات بن تیو تقو یریگنوبه خود در شکلداشته و به
مؤثر بوده و بر سامانه  اریبس یرشد و تکامل حرکت ندیدر فرا
باعث کاهش  تواندیامر م نیکه هم گذاردیم ریتأث یعصب

و  ی)شهباز .کودکان شود نیدر ا یشناخت مشکالت
معتقد است که یادگیری حرکتی  زی(. کپارت ن1396 همکاران،

2. Reynolds & Reynolds 
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تر پس مبدأ یادگیری ادراکی است و فرایندهای ذهنی عالی
از رشد مناسب دستگاه حسی حرکتی و دستگاه ادراکی و 
پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حرکتی و ادراکی به وجود 

شده این مسئله را چنین های مطرحژوهشآید. با توجه به پمی
آموزشی یکپارچگی حسی  یهاتوان تبیین کرد که برنامهمی

می ریبر بهبود عملکرد متقابل کورتکس مغز و مخچه تأث
های شناختی مانند گذارند و این امر منجر به بهبود مهارت

(. برنامه یکپارچگی حسی 2008، 1شود )اونزتوجه کردن می
، داکردهیکند تا در عملکرد خود مهارت پمیبه کودک کمک 

ها را ارزیابی کند موانع احتمالی را برطرف ساخته و بر آن
میزان پیشرفت خودآگاهی داشته باشد. برنامه یکپارچگی 

آموزش نحوه مهار اطالعات نامربوط موجب  لهیوسحسی به
شود. همچنین شناختی ازجمله توجه می یدهافزایش سازمان

زمان حفظ عالئم و نمادهای دیداری و مدت با افزایش
 ،شنیداری موجب کاهش تداخل اطالعات نامربوط شده

موجبات افزایش میزان توجه و تمرکز خواهد شد. پس با 
های یکپارچگی حسی آموزش لهیوسمحیط به یسازیغن

ها تنها میزان توجه و تمرکز بهتر خواهد شد، زیرا این مهارت
 نیبنابراآیند؛ و یادگیری به وجود می از طریق تجربه، آموزش

 یکرد که روش درمان انیب توانیم گونهنیطور خالصه ابه
اطالعات  ییهمگرا لیمنجر به تسه یحس یسازکپارچهی

است. روش  رگذاریدر مغز و در عملکرد مغز و رفتار تأث یحس
را به یو حرکت یحس یبازخوردها ،یحس یسازکپارچهی

 طیبر اساس شرا یانطباق یرفتار یاهپاسخ جادیمنظور ا
و متعاقب آن باعث  کندیم یدهسازمان یرونیب طیمح
نشان  جیدر آخر نتا .شودیتوجه در کودکان م ییتوانا شیافزا

موجب بهبود  یحس یسازکپارچهی یداد که روش درمان
 جیشد. نتا یفعالشیب یتوجهکممهار پاسخ کودکان با  ییتوانا

؛ 1999 شر،ی)ف نیشیپ قاتیتحق جیپژوهش حاضر با نتا
، سابویا ؛1382عالقبند راد، و  سپاسی ،تهرانی دوست

( که به نقص مهار 2009، 2کوتینهو، سنجریچ، آیرائو و ماتوس
اند همسو کردهاشاره یفعالشیب یتوجهکمپاسخ در کودکان با 

( 2009و همکاران ) ای. سابوکندیم دییآن را تأ جیاست و نتا
 یفعالشیب یتوجهکمکه کودکان با  دندیرس جهینت نیه اب

در آزمون  یشتریو عدم مهار پاسخ ب یگرحالت تکانش
 دهیپد نیکه ا کنندیم انیو ب دهندیموردنظر از خود نشان م

ارائه پاسخ در  یدر مهار پاسخ و ارتکاب خطا ییبا عدم توانا
گرفت که  جهینت توانیکودکان مرتبط است. درمجموع م نیا
 کیعنوان به یحس یسازکپارچهی یاز روش درمان توانیم

کودکان با  ییاجرا یبهبود کارکردها یمؤثر برا یروش درمان
 .استفاده نمود یفعال شیتوجه ـ ب ییاختالل نارسا

                                                                                                                                                                                                                                
1. Owens 

 دوم،آمده از پژوهش حاضر در فرضیه دستبر طبق نتایج به
 بهبود به منجر یاانهیرا یبخشتوان که شد داده نشان

پاسخ و  ی)حافظه فعال، بازدار ییاجرا یکارکردها
 یفعالشیب یتوجهکم ی( کودکان دارایشناخت یریپذانعطاف

 یروزبهانزادهلیاسمع یهاافتهی جیپژوهش با نتا نیا .شودیم
 هبرنام کهنیبر ا یمبن ی( در پژوهش1400و همکاران )

و  ییاجرا یبر بهبود کارکردها یاانهیرا یشناخت یبخشتوان
مؤثر  یاضیدر ر یریادگیآموزان با اختالل حل مسئله دانش

مناسب استفاده  یاروش مداخله کیعنوان به تواندیاست و م
بر  یمبن ی( در پژوهش1400و همکاران ) پوریسلطان ود،ش
موجب  یاانهیرا یباز لهیوسبه یشناخت یبخشتوان کهنیا

پاسخ، توجه  یبازدار یرهایمتغ ،ییاجرا یکارکردها یبهبود
در کودکان مبتالبه  یمداوم، توجه متمرکز و توجه انتخاب

 و ندوشنیجعفر است، شده یفعالشیب یتوجهکماختالل 
 کهنیبر ا یمبن ی( در پژوهش1400) یزیخورمزارع
در بهبود  یاانهیرا فیبا استفاده از تکال یشناخت یبخشتوان

 ایرنجبر و ارجمندن ،مؤثر بوده است ییاجرا یدهاکارکر
   یشناخت یباز توان کهنیبر ا یمبن ی( در پژوهش2020)
 یشناخت یتوان باز جهت مکمل درمان کیعنوان به یاانهیرا

 یو فضاها یجذاب آموزش طیمح جادیبا ا انهیبر را یمبتن
 ریسا کنار در مکمل درمان کیعنوان تواند بهیمتنوع م

 یمثبت راتیتأث میو آموزش مستق یآموزش -یروان مداخالت
و  جانبگهیبدر شد،کودکان داشته با ییاجرا یبر کارکردها
استفاده از  کهنیبر ا یمبن ی( در پژوهش1399همکاران )

 ییاجرا یکارکردها تواندیمحور، م انهیرا یشناخت یبخشتوان
 بخشد،با عملکرد باال را بهبود  سمیاختالل اُت کودکان مبتالبه

 کهنیبر ا یمبن ی( در پژوهش2019) یو مراد زهیپاک ،یرجب
 دبکیبا نوروف یاانهیرا یهایبر باز یمبتن یبخشتوان بیترک

      مبتالبه اختالل  مارانیب یامواج مغز رییدر تغ تواندیم
( 1399رنجبر و همکاران ) ،مؤثر باشد یفعالشیب یتوجهکم

 یاانهیرا یشناخت یبخشتوان کهنیبر ا یمبن یدر پژوهش
 ریسا کنار در یدرمان مکمل روش کیعنوان به تواندیم

 یکارکردها ارتقاء جهت مرسوم مداخالت در ها،درمان
و همکاران  ینیالدکمال رد،یگ قرار مورداستفاده ییاجرا

 یبخشدرمان توان کهنیبر ا یمبن ی( در پژوهش1399)
 یو کارکردها یبر مشکالت رفتار انهیبر را یمبتن یشناخت

کاهش  به منجردارد و  رینوجوانان بزهکار تأث ییاجرا
در نوجوانان  ییاجرا یو بهبود کارکردها یمشکالت رفتار

بر  یمبن ی( در پژوهش1399و همکاران ) یقاسم ،شودیم
 یاانهیرا یهایبر باز یمبتن یشناخت یبخشتوان کهنیا

 یتوجهکمدر درمان شدت اختالل  داریمؤثر و پا یدرمان

2. Saboya, Coutinho, Segenreich, Ayrao & Mattos 
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( در 1397) یو مراد زدانبخشی ،یوضیاست، ع یفعالشیب
 ار،ی انهیرا یشناخت یبخشتوان کهنیبر ا یمبن یپژوهش

پاسخ کودکان با  یبازدار ییاجرا یموجب بهبود کارکردها
 یفیزارع و شر ،تشده اس یفعالشیب یتوجهکم اختالل

 یشناخت یبخشتوان کهنیبر ا یمبن ی( در پژوهش1396)
 مارانیب نگرندهیبر بهبود عملکرد حافظه فعال و آ یاانهیرا

 و یبیمس ،دارد یریچندگانه اثر چشمگ سیمبتالبه اسکلروز
 یروش باز توان کهنیبر ا یمبن ی( در پژوهش1396) یرمهدیم

نقص توجه  اختاللموجب کاهش  تواندیم یاانهیرا یشناخت
نقص توجه/  اختاللمستمر و بهبود حافظه فعال کودکان با 

و همکاران  یویگیقمر ت،یشود؛ و در نها یفعال شیب
افزار پیشبرد شناختی بر روی که نرم ند( نشان داد1392)

   باافزایش مهارت حافظه کاری و بازداری پاسخ کودکان 
مثبتی  ریو کودکان دچار نارساخوانی تأث یفعالشیب یتوجهکم

 .است همسو ،دارد
بر بهبود  یاانهیرا یشناخت یبازتوان یاثربخش نییدر تب

پاسخ و انواع توجه  یباردار یهاو مؤلفه ییاجرا یکارکردها
 یریپذبه اصول انعطاف توانیمداوم و متمرکز( م ،ی)انتخاب
مغز  کهییآنجا( استناد کرد. از یتیسیورو پالستن) یعصب

 یشناختعصب یدهبازسازمان تیو ظرف استیپو یسازمان
 راتییتغ هیپا ن،یهمچندارد.  یزندگ یهادر طول سال یعیوس

 یهادر رشته ژهیودر مغز به یساختار راتییتغ ،یرفتار
معمواًل  یشناخت یهاییهستند. توانا یناپسیو س یتیدندر

مغز با  یرب براساختارمند تجا کیقابل بهبود هستند. تحر
 وها همراه است نورون یباال بردن بهبود کارکرد رفتار

به  کینزد ینواح یریمعموالً شامل بکارگ یکارکرد یبازساز
 یرفتار جیاست و نتا گرید مکرهیمشابه در ن یو نواح بیآس

 -باال و باال  - نییپا یندهایفرآ دهیچیکننده تعامل پمنعکس
است )سولبرگ و  یامکرهیو درون ن انیم راتیو تأث نییپا

معنادار افراد در  یبهبودها جهی(. پس در نت1989، 1متییر
 یناش ،یشناخت یبازتوان یهانیدر اثر تمر ییاجرا یکارکردها

امر  نیا .هاستمغز آن یعصب یریپذاز بهبود انعطاف
 )BDNF( 2مغز یسطح سرم زانیم یریگبا اندازه تواندیم

و  یادیاور .شود یبررس یشناخت یقبل و بعد از بازتوان
روزه به  45 یریگیبا پ ی( در پژوهش1398همکارانش )

 اری انهیرا یشناخت یبخشتوان یبودن اثربخش داریپا یبررس
 میباعث ترم یشناخت یبخشاند توانپرداخته و عنوان کرده

در مغز کودکان  ییاجرا یمسئول کارکردها یهانورون
و  باشند یموقت توانندینم یراتییتغ نیچن رونیازا شود؛یم

 ی( کارکردها1998)  3یبارکل یطبق الگو ن،یافزون بر ا
مراتب سلسله یدر تعامل بوده و دارا گریکدیبا  ییاجرا

                                                                                                                                                                                                                                
1. Sohlberg  & Mateer 
2. Brain Drived Neurotrophic Factor  

در کارکرد  تیبهبود و تقو رودیانتظار م ن،یبنابرا ؛هستند
سله سل یکارکرد در الگو یعنوان باالترپاسخ به یبازدار
مثبت بگذارد  ریتأث ییرااج یکارکردها ریبر سا ،یبارکل یمراتب

از  توانیم رو،نیا از ؛(1397 ،یبخش و مرادزدانی ،یوضی)ع
که  یاانهیرا یهایبر باز یمبتن یشناخت یبخشدرمان توان

و  یعملکرد شناخت نیمجموعه جذاب چند کی جادیبا ا
عنوان درمان ، بهدهدیگانه کودکان را هدف قرار محواس پنج
کودکان مبتالبه  ییاجرا یردهادر بهبود کارک داریمؤثر و پا
افتهی ن،یاستفاده کرد. همچن یفعالشیب یتوجهکماختالل 

در پژوهش حاضر  یمداخله آموزش یآمده از اجرادستبه یها
بهبود عملکرد حافظه فعال، توجه و توجه مستمر در  نهیدر زم
 نهیزم در پژوهشگران ریسا یهاافتهیآموزان با دانش

بر بهبود عملکرد دانش یشناخت یاانهیرا نیتمر یاثربخش
 کنترل و مستمر توجه توجه، فعال، حافظه نهیآموزان در زم

 جیها و نتابا توجه به پژوهش نیبنابرا است؛ همسو پاسخ
و  یحرکت – یحس یسازکپارچهی ناتیآمده تمردستبه

 یمنجر به بهبود کارکردها توانندیم یاانهیرا یبخشتوان
 شوند. ییاجرا

پژوهش حاضر، انجام پژوهش فقط  یهاتیاز جمله محدود
 تیمحدود لیبه دل نیو همچن ؛پسر بود تیجنس یبر رو

 فرصت یریگیپ آزمون یبرا پژوهشگران یمکان و یزمان
 جینتا یریپذمیتعم در که است ستهیشا ن،ی. بنابراافتندین

به  ،یآت یهاتا در پژوهش شودیم شنهادیشود. پ اطیاحت
شود  یفعالشیب یتوجهکمکودکان مبتالبه اختالل  تیجنس
 یتوجهکمدختران مبتالبه اختالل  یپژوهش بر رو نیو ا

استفاده شود،  یریگیاجرا شود، از آزمون پ زین یفعالشیب
 ژهیمحور در مدارس و مراکز و انهیرا یشناخت یبخشتوان

در  صورت مستمر اجرا شود.به یفعالشیب یتوجهکماختالل 
و درمانگران اختالل  انیمعلمان، مرب شودیم شنهادیآخر پ

 یشناخت یبخشتوان یدر رابطه با اجرا یفعالشیب یتوجهکم
 .کنند دایمحور تسلط الزم را پ انهیرا

 یقدردان و تشکر
 و کودکان در سطح شهر نیمعلمان، والد ران،یمد هیاز کل

ی امانهیصم یپژوهش همکار نیا یکه در اجرا همدان
 .شودیم یاند، قدردانداشته

 منابع 
 یالگو نی(. تدو1400ع. ) ،ییو آقا .،ا ،یعابد .،ز ،یمیبراها

 سهیو مقا ییاجرا یکارکردها هیبر نظر یمبتن یوالدگر
و  ییاجرا یبر کارکردها یآن با برنامه بارکل یاثربخش
 .یفعالشیتوجه/بکودکان مبتال به نقص یریادگی یرفتارها

 .73-107، (43) 11. ینیبال یشناسمطالعات روان

3. Barkley 
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پورمحمدرضای  .،حقگو، ح .،مهوش ورنوسفادرانی، ع .،م ،ابراهیمی
های (. اثربخشی فعالیت1392فرد، ف. )و دانایی .،م ،تجریشی

توجه های اختالل نقصبر نشانهحرکتی  -یکپارچگی حسی 
 .220-231 ،(2) 9 .پژوهش در علوم توانبخشی .فعالییشب

 ،نوبریان .، وم ،یعقوبی .،م ،زادهرسول.، م ،مخلصین .،ز، زادهاحمدی
های بررسی ارتباط میان پردازش حسی و مهارت (.1395) ف.

 ،(2)18. نامه توانبخشیویژهحرکتی در کودکان فلج مغزی. 
301-295. 

در  یحرکت ی(. نقش هماهنگ1400. )ا ،یو رحمان .،س ،ارشم
        یلیتحص شرفتیپ و ییاجرا یکارکردها ینیبشیپ

و  یعلوم حرکت یعلم فصلنامه .ییابتدا ۀدور آموزاندانش
 .29-37، (1)4 .یرفتار

غ.  ،یو مکتب .،م ان،یدیام .،ن ،یبهروز .،آ ،یروزبهان زادهلیاسمع
 یبر کارکردها یاانهیرا یشناخت یبخشتوان ری(. تأث1400)

در  یریادگیآموزان با اختالل و حل مسأله در دانش ییاجرا
 .87-98 ،(4)12 .ییکودکان استثنا یتوانمندسازی. اضیر
(. 1398. )س .س ،یروزآبادیف یسادات و .،ع ،یسرگر یاکبر

 یحرکت یهامهارت بر یحرکت یحس یکپارچگی یاثربخش
فصلنامه سالمت روان  .یذهن توانکم آموزاندانش درشت
 .241-252 ،(4)6 .کودک

 یدستکار ریثأ(. ت1400ع. ) ،یو فارس .،ب ،یعبدل .،م ،یانتظار
کودکان  یدارید ییبر حافظه فضا یزیدهل ستمیس تیفعال

 و یراپزشکیپ علومفصلنامه توجه. نقص یفعال داراشیب
 .46-57، (1)10 .یبخشتوان

 ی(. اثربخش1399ن. ) ی،قاسمو  .،ح ،فردانیهاد ،.پ ی،ادیاور
بر شدت  یاانهیرا یهایبر باز یمبتن یشناخت یبخشتوان
. یفعالشیتوجه/ببه اختالل نقصکودکان مبتال  میعال

 .64-49 ،(3)20 فصلنامه کودکان استثنایی.
 ،یدرآمد یفیشر .،ع ،یآبادضیف یمحمد .،س ،بگه جانیبدر

 یشناخت یبخشتوان ی(. اثربخش1399ر. ) ،یآبادو فتح .،پ
اختالل کودکان مبتال به  ییاجرا یبر کارکردها محورانهیرا
، (1)11 .ییکودکان استثنا یتوانمندسازبا عملکرد باال.  سمیاُت

52-41. 
 ،زادهرسول .، وف ی،نعمت .،ز ی،خانجان .،ت ی،هاشم .،م ی،رامیب

بر کنترل  یمبتن یشناخت یتوانبخش یبخش(. اثر1400ح. )
 یریپذ)انعطاف ییاجرا یکارکردها یبر ارتقا یحرکت
پاسخ، توجه  یواکنش، بازدار حافظه فعال، زمان ،یشناخت

نقص توجه/  لآموزان مبتال به اختال( در دانشداریپا
 ،(61)16 ی.روانشناخت نینو یهافصلنامه پژوهش. یفعالشیب

1082-1089. 
 ی(. بررس1395پور، ف. )پنجه و .،پور، فپنجه .،پور، نپنجه

 ییاجرا یبر کارکردها یحس یکپارچگیدرمان  یاثربخش
 کنفرانس نیپنجم .سمیاوت فیکودکان مبتال به اختالالت ط

 مطالعات ی،روانشناس و یتیترب علوم در داریپا توسعه یمل
 .، ایرانتهران، 1395تیر ماه  .یفرهنگ و یاجتماع

 یبخشتوان یالگو ی(. اثربخش1394ت. ) ،و اکبروند .،ع ،یرخائفیپ
بر بهبود  یحس یسازکپارچهی یشناختعصب روان

اختالل کمبود توجه  یمغز کودکان دارا ییاجرا یکارکردها
 .یعصب روانشناس یـ پژوهش یفصلنامه علم .یفعالشیب

1(1)، 40-26. 
 و .،ع ،یتوکل یمنظر .،م کار،تجربه ،.ا ،یسلطان .،ف ،زادهیترک

 یحرکت یهاییتوانا آموزش یاثربخش(. 1399. )م زاده،زارع
 /توجهنقص اختالل با کودکان ییاجرا یکارکردها بر
 .439-448، (4)18 .یرفتار علوم قاتیتحق مجله .یفعالشیب

 .و عالقبندراد، ج .،م ،ی، سپاس.، ر یرادگودرز ،دوست، م. یهرانت
در کودکان مبتال به  یاجرا یکارکردها صینقا(. 1382)

 ی.علوم شناخت یهاتازه. یفعالشیتوجه ـ باختالل نقص
5(1) ،9-1. 
 ی(. اثربخش1400ح. ) ،یزیو زارع خورم .،ف ،ندوشن یجعفر

 ییاجرا یحافظه بر بهبود کارکردها یشناخت یبخشتوان
استان  یفعالشیتوجه و ب یینارسا یهانشانه یکودکان دارا

 .یبخشطب توان یپژوهش - یدوماهنامه علم. زدی
10(2)، 345-332. 
(. 1400. )ن ،یفرخو  ،.ش پزشک، ،.ح زاده،یعل ،.د ،یریجهانگ

 آن یاثربخش یبررس و مثبت انضباط یآموزش برنامه نیتدو
 توجهنقص اختالل با کودکان ییاجرا یکارکردها بر
 .یبخشطب توان یپژوهش - یدوماهنامه علمی. فعالشیب

10(2)، 257-246.  
 یآگاهمداخله ذهن یاثربخش (.1399) ب. ،یو سردار .،م ،ییرضا

. یفعالشیتوجه/بنقص میپاسخ در کودکان با عال یبر بازدار
 .55-45 ،(1)9 خاتم. یعلوم اعصاب شفا فصلنامه

 و .،س ،زادهحسن.، م کتا،ییشکوه .،ع ا،یارجمندن .،خواه معیرف
 ینسخه مقدمات یابی(. ساخت و اعتبار1400ع. ) زاده،مقدم

 فصلنامه .ییاجرا یکارکردها یاانهیرا -یریآزمون تصو
 .1235-1249 ،(104)20ی. علوم روانشناخت یپژوهش -یعلم

 ی(. اثربخش1399ع. ا. ) ا،یو ارجمندن ،س. ،زادهحسن ،م. ،رنجبر
 ییاجرا یکارکردهامحور در ارتقاء انهیرا یشناخت یبخشتوان

 یهاتازه .یداخل یهادار بر پژوهشنظام یکودکان: مرور
 .128-136 ،(1)22 .یعلوم شناخت

 ریثأت ی(. بررس1399ع. ا. ) ا،یو ارجمندن ،س. ،زادهحسن ،م. ،رنجبر
( بر رحا) انهیبر را یمبتن یشناخت یبخشتوان فیتکال
 یکارکردها اختالل با کودکان یشناخت یندهایفرآ

 .21-32 ،(4)6 .یفصلنامه عصب روانشناس .ییاجرا
 یشناخت یبخشتوان ری(. تأث1396ا. ) .ع ی،فیشرو  ،.ح ،زارع

 مارانیب نگرندهیآ و یکار حافظه عملکرد بهبود بر یاانهیرا
 .یشناخت یروانشناس فصلنامه. چندگانه سیاسکلروز به مبتال

5(1) ،1-10. 
.، و ر. غ ی،صرام .،ژ ی،هاشم .،ح ،زادهیعل .،س ی،کوهبنان یسلطان

 اری انهیآموزش را ی(. اثربخش1392س. ) ی،کوهبان یسلطان
و عملکرد  ییاجرا یبر بهبود کارکردها یبر حافظه کار
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تحقیقات علوم . اتیاضیآموزان با اختالل ردانش اتیاضیر
 .208-2018 ،(11)3 رفتاری.

س.  ،یزدیفیو شر .،پ ان،یابهریحسن .،ا ،پرند .،م ،پوریسلطان
بر بهبود  انهیرا بر یمبتن یشناخت یبخشتوان ریثأ(. ت1400)

 /توجهییاختالل نارسا یآموزان دارادانش ییاجرا یکارکردها
 .43-31 ،(2)9 .یشناخت یفصلنامه روانشناس. یفعالشیب

 ی(. اثربخش1400س. ) ،یوضیو ع .،ج ،یکرم .،ا ،یسنجاب
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Abstract 
 The present study was conducted with the aim of examining the effectiveness of sensory-motor integration 

exercises and computerized cognitive rehabilitation on executive functions (working memory, response inhibition 

and cognitive flexibility) of children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). The present research 

was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design and a control group. The statistical population 

included all children suffering from ADHD in Hamedan City, numbering 300 people in the academic year of 

2021-2022. The research sample consisted of 33 children with ADHD who were randomly assigned to two 

intervention groups and one control group (11 people in each group). The tools of this research included Wisconsin 

Cards Test (WCST), N-Back Test and Dual-Task Stroop (DTS). The interventions of this research included 

Captain Log's Computerized Cognitive Rehabilitation Protocol (CLCCRP) and sensory-motor integration training 

sessions. The collected data were analyzed using multivariate covariance model and SPSS26. The average scores 

of cognitive flexibility, active memory and response inhibition were measured on two occasions, which showed 

that in the post-test, the average scores of cognitive flexibility and response inhibition increased and active 

memory scores decreased, while no change was observed in the control group. The results showed that after 

controlling the effect of the pre-test on the post-test to compare the scores of cognitive flexibility, working memory 

and response inhibition among the three groups, there was a significant difference in the error level (0.05). 

According to the sessions and results obtained from computerized cognitive rehabilitation treatments and sensory-

motor integration exercises were effective in improving cognitive flexibility, working memory and response 

inhibition.                   

Keywords: Cognitive Flexibility, Working Memory, Response Inhibition, Computer Cognitive Rehabilitation, 

Sensorimotor Integration Exercises. 
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