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Abstract
Introduction: Disorders of executive functions and
working memory are considered as the components of the
Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD).
Working memory could be remediated by cognitive
rehabilitation exercise. The purpose of the current study is
to determine the effectiveness of cognitive rehabilitation of
working memory in reducing behavioral symptoms of
children with ADHD. Method: The present semiexperimental study, was designed with pre-test and posttest of control and experimental group. Thirty children
with ADHD were requited in the study and allocated into
two control and intervention groups. The participants were
matched in age, verbal and performance IQ. The
intervention group received cognitive rehabilitation in 10
one-houre two days a week sessions. The participants of
both groups were assessed in the first and the last
treatment session with SNAP-IV tests in the first and the
last session of intervention. Data were analyzed with T-test
and covariance analysis using SPSS 20. Findings: The
results showed that the intervention group has lower score
in behavioral symptoms (attention deficit and impulsivity)
and the difference between the group was significant
(P=0.001) of ADHD after receiving cognitive
rehabilitation of working memory. Conclusion: It can be
concluded that cognitive rehabilitation of working memory
leads to the improvement of behavioral symptoms of
ADHD in children with ADHD.
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مقدمه
اختلال نقص توجه /بیش فعالی 1یک الگوی ثابت

کار یا سایر فعالیت ها از روی بیاحتیاطی

بیدقتی ،بیش فعالی و تکانشگری است که مخل

مرتکب اشتباه شوند کارهای افراد اغلب نامرتب

عملکرد و رشد کودکان میشود .نقص توجه با

است و با بیدقتی و بدون تفکر کافی انجام می-

ناتوانی در تداوم انجام یک تکلیف ،دشوار بودن

گیرد .حفظ توجه بر تکالیف یا بازیها برای این

حفظ توجه مداوم و بینظمی خود را نشان

افراد اغلب دشوار است و بهسختی میتواند برای

میدهد و مشخصههای رفتاری بیش فعالی،

به پایان رساندن تکالیف پایداری کنند .ممکن

فعالیت زیاد و نامناسب حرکتی ،بیقراری بیش از

است بهطور مکرر از یک فعالیت ناتمام به فعالیت

اندازه و یا پرحرفی است .مشخصه دیگر این

دیگر بپردازند .افرادی که تشخیص این اختلال را

اختلال تکانشگری است که به معنی یک فعالیت

دریافت میکنند ممکن است تکلیفی را شروع

شتابزده است که بدون فکر و در لحظه اتفاق

کنند آن را ناتمام رها کرده و به کار دیگر بپردازند

میافتد و احتمال آسیب در آن زیاد است .این

و سپس به کار دیگری مشغول شوند بدون آن که

اختلال یکی از شایعترین اختلالات مزمن رشدی

هیچیک را بهطور کامل به پایان برسانند و اغلب

است که حدود هفت درصد از کودکان مدرسه و

در سازماندهی تکالیف و فعالیتها با مشکل

پنج درصد از نوجوانان و بزرگسالان را شامل

مواجهاند .تکانشگری نیز به شکل ناشکیبایی،

میشود (تراویس ،گراسوالد ،استیگراد.)2311 ،2

دشواری در به تأخیر انداختن پاسخها جواب دادن

در مدارس ابتدایی شهر تهران این اختلال بعد از

قبل از پرسش ،اشکال در منتظر نوبت ماندن و ...

اختلال ناسازگاری ،شایعترین مشکل شناخته شده

ظاهر میشود .در  DSM5نقص در فرآیندهای

است (نجاتی )2319 ،در شیراز شیوع این اختلال

شناختی زیربنای رفتار تکانشی و بیتوجهی این

در گروه سنی هفت تا یازده سال پنج درصد الی

اختلال ذکر شده است ،هرچند که ملاکهای

هشت و پنجدهم درصد گزارش شده است (شهیم

تشخیصی همچنان مشکلات رفتاری و بیتوجهی

و یوسفی)2332،

است اما بیان میکنند که افراد مبتلا به اختلال

ازجمله مشکلات رفتاری اساسی این
کودکان میتوان به کمتوجهی و تکانشگری اشاره
کرد ،فقدان توجه ممکن است در موقعیتهای
تحصیلی ،شغلی یا اجتماعی آشکار شود .افراد با
این اختلال ممکن است توانایی توجه دقیق به
جزئیات را نداشته یا در انجام تکالیف مدرسه،

1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder
2. Travis, Grosswald, Stixrud

نقصتوجه /بیشفعالی در آزمونهای مربوط به
عملکردهای اجرایی و حافظه مشکلات شناختی
خود را نشان میدهند .از دهه  1323تحقیقات و
پژوهشهای مختلف نیز نقص در خود تنظیمی و
عملکردهای اجرایی را بهعنوان هسته اصلی
مشکلات افراد مبتلا به اختلال نقصتوجه/
9

بیشفعالی مطرح ساختهاند (گلدشتاین و ناگلیر ،
3. Goldstein, Naglieri
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 .)2332تحقیقات نشان دادهاند زیربناهای عصبی

شناختی را هدایت می کنند؛ تعریف میشوند.

و شناختی که مختص به این اختلال باشد نیز

این فرایندها بازداری ،حافظه کاری ،توانایی

وجود دارد .یکی از این تحقیقات نشان داده است

برنامه ریزی و سازمان دهی است؛ که روی

که تحول قطعه پیشانی در این کودکان با تأخیر

تواناییهای شناختی بسیار اساسی مانند توجه،

همراه است که منجر به ناکارآمدی عملکردهای

زبان و ادراک تأثیر میگذارند و مطابق عملکرد

اجرایی و ازجمله آنها حافظه کاری میشود

قشر پیشانی است (بروان .)2332 ،حافظه کاری

2

(بارکلی 1332 ،1و کاستلانوس ،تانوک)2332 ،2

بهعنوان هستهی مرکزی بسیاری از عملکردهای

این نواقص زیربنای علائم رفتاری کمتوجهی

شناختی است و یکی از کارکردهای شناختی

است که در مدرسه و جامعه خود را نشان میدهد

مرتبط با عملکردهای اجرایی است و به معنی

(گری 9و همکاران ،2312 ،مارتینیوسن و تانوک،1

مجموعهای از فرآیندهایی است که به فرد اجازه

 .)2332بارکلی ( )1332این نظریه را مطرح کرد

می دهد تا زمان به کارگیری اطلاعات و یا

که نشانههای نقص توجه /بیش فعالی به دلیل

رمزگردانی ،آنها را در ذهن حفظ کرده و یا

نقص در عملکردهای اجرایی است .ابعاد نقص

اطلاعات را بهگونهای نگهداری نماید که دسترسی

عملکردهای اجرایی شامل نقص در برنامهریزی،

فوری به آن ها امکانپذیر باشد (تورگای 3و

نقص در حافظه کاری کلامی و فضایی و نقص در

همکاران )2313 ،درواقع حافظه کاری ،نوعی نظام

بازداری پاسخ ،میشود .ویلکات 5و همکاران

شناختی از ذخیرهسازی موقت اطلاعات است .این

( )2335و اسچرز 2و همکاران ( )2331در تحقیقات

نظام قادر است تا اطلاعات مهم را برای

خود نشان دادند که بخشی از بیماران مبتلا به

فعالیتهایی همچون استدلال ،فهم و درک زبان،

اختلال نقص توجه /بیش فعالی اما نه تمام آنها

یادگیری و تصمیمگیری پردازش کند (بدلی،13

بهطور معناداری از نقصهای عملکردهای اجرایی

 .)1332از آنجا که برای هر پردازش اطلاعاتی،

2

اطلاعات باید در حافظه کاری قرار بگیرد ،اگر

( )2332بر این باورند که تمام افراد مبتلا به

ظرفیت این حافظه محدود باشد و عملکرد

اختلال نقص توجه /بیش فعالی دچار نقص در

محدودی داشته باشد دسترسی فوری به تمام

عملکردهای اجرایی هستند و اختلال نقص توجه/

گزینهها برای پردازش اطلاعات دچار محدودیت

بیش فعالی اساساً یک اختلال تحولی در

میشود درنتیجه عملکرد شناختی فرد مختل

عملکردهای اجرایی است .عملکردهای اجرایی

میشود .هرچند که ظرفیت حافظه کاری ثابت در

بهعنوان فرآیندهای شناختی که سایر فعالیتهای

نظر گرفته میشود ،ولی مطالعات نشان داده است

1. Barkley
2. Castellanos, Tannock
3. Gray
4. Martinussen, Tannock
5. Willcutt
6. Scheres
7. Brown

8. Working memory
9. Turgay
10. Baddeley

رنج میبرند؛ اما دیگر کارشناسان ازجمله بروان
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که حافظه کاری با تمرین قابل تقویت است

توانبخشی شناختی رایانهای ضمن ایجاد اثراتی

(کلینبرگ 1و همکاران)2335 ،

معادل با داروهای محرک ،پایداری بیشتری نسبت

در مورد توانبخشی حافظه کاری افراد مبتلا
به اختلال نقص توجه /بیش فعالی میتوان به

به آنها دارد و متضمن عوارض نگرانکننده
نیست.

پژوهش گری )2312( 2اشاره کرد که بر روی 23

همانطور که این مطالعات نشان دادهاند

دانشآموز  12تا  12ساله مبتلا به اختلال یادگیری

عملکردهای شناختی کودکان مبتلا به اختلال

و اختلال نقص توجه /بیش فعالی انجام گرفت.

نقص توجه /بیش فعالی پس از توان بخشی

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی

شناختی بهبود پیدا می کند در این مطالعات بهبود

برنامه توان بخشی حافظه کاری بر روی توجه و

عملکردهای شناختی با استفاده از آزمون های

بهبود تحصیلات و رفتارهای افراد گروه بوده

شناختی نشان داده شده است ،درواقع برای

است و نتایج این مطالعه حاکی از اثر بخشی

مداخلات عصبشناختی ،ارزیابیهای عصبشناختی

برنامه توان بخشی حافظه کاری بود .درزمینه

صورت گرفته است .یکی از محدودیت های

تأثیر توان بخشی شناختی در کودکان مبتلا به

این مطالعات این است که هم مداخله و هم

اختلال نقصتوجه/بیش فعالی در ایران نیز

ارزیابی از یک جنس هستند و ممکن است

مطالعاتی صورت گرفته است که به برخی از

بهبود مشاهده شده در ارزیابی ها به دلیل ماهیت

آنها اشاره میشود .اعظمی ،مقدس و سهرابی

مشترک این دو باشد و به فعالیت های روزانه

( )2319در مطالعهای به مقایسه تأثیر توانبخشی

تعمیم نیابد .پیشینه پژوهش ها نشان می دهد که

شناختی رایانهیار 9و داروی روان محرک 1در

تعمیم اثرات توان بخشی شناختی حافظه کاری

بهبود نشانههای بالینی کودکان مبتلا به اختلال

به سایر کارکردهای شناختی و تأثیر آن بر

نقص توجه /بیش فعالی پرداخت .نتایج نشان داد

بهبود عملکردهای رفتاری مورد سؤال بوده

که توانبخشی شناختی رایانهیار منجر به کاهش

است .وینوگرادو 5و همکاران ( ) 2333نشان

نشانههای بالینی آزمودنیها میشود .آموزشهای

دادند که آموزش شناختی با افزایش سطح

شناختی نه تنها نشانههای شناختی را بهبود

سرمی 2عوامل رشدی مغزی 2همراه است که

بخشید ،بلکه نشانههای حرکتی ـ انگیزشی این

نقش مهمی در رشد نرونها دارد .از سوی

اختلال را نیز حتی با اثربخشی بیشتر کاهش

دیگر کوچ )2332( 2این طور نتیجه می گیرد که

داد .نظیفی و همکاران ( )2312به بررسی اثر

تغییرات رفتاری در پی آموزش های شناختی

توانبخشی شناختی رایانهای در درمان اختلال

ممکن است به دلیل این عملکرد منعطف مغز

نقصتوجه  /بیشفعالی پرداختند و نشان دادند که
1. Klingberg
2. Gray, S.A.
)3. Computer-Assisted Cognitive Remediation (CACR
4. Psycho Stimulant Drugs

5. Vinogradov
6. Serum
)7. Brain Driven Neurotrophic Factor (BDNF
8. Koch
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باشد .السن 1و همکاران ( )2331نیز طی مطالعهای

روش

نشان داد که در پی توان بخشی شناختی فعالیت

این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است که در

شنکج میانی پیشانی و قشر جداری تحتانی

آن از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل

افزایش پیدا می کند ،این مطالعه نشان می دهد

استفاده شده است .طرح این پژوهش متشکل از

این روش درمان باعث بهبود فعالیت قشر پیش

دو گروه (آزمایش و کنترل) بوده است که ازنظر

پیشانی می شود؛ که رابطه تنگاتنگی با علائم

سن و هوش کلامی و عملی همسان سازی شده

رفتاری کم توجهی دارد ( مارتینیوسن و تانوک،

بودند  .افراد نمونه کودکان دبستانی مبتلا به

 . )2332در مطالعه ای که با هدف نشان دادن

اختلال بیش فعالی /کمبود توجه شهر تهران

رابطه بین توجه مداوم و توجه انتخابی و

بودند که به مطبهای روان پزشکی مناطق

مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص

مرکزی و شمالی و شمال شرق شهر تهران

توجه/بیش فعالی انجام شده است نتایج نشان

مراجعه کرده اند و پس از دریافت تشخیص این

داده است که عملکرد ضعیف در این دو نوع

اختلال توسط روانپزشکان به کلینیک توانبخشی

توجه مداوم و انتخابی با مشکلات رفتاری ـ

شناختی دانشگاه شهید بهشتی ارجاع داده

اجتماعی این کودکان رابطه دارد .نتایج این

می شدند  .گروه آزمایش  11نفر از کودکان

مطالعه تأکید بر شناسایی سهم عوامل شناختی

مبتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه بودند

بر مشکلات رفتاری و اجتماعی این کودکان

که طی ده جلسه دو روز در هفته به صورت

دارد (آندراد 2و همکاران)2332،؛ بنابراین در

مداوم با ابزار توان بخشی شناختی رَم 9تحت

مطالعه حاضر تلاش شده است قابلیت تعمیم

توان بخشی حافظه کاری قرار گرفتند .گروه

توان بخشی شناختی حافظه کاری بر بهبود

کنترل نیز عبارت بودند از  12نفر از کودکان

کم توجهی و مشکلات رفتارهای تکانشی

مبتلا به اختلال بیش فعالی /کمبو د توجه که

کودکان مبتلا اختلال نقص توجه /بیش فعالی

تحت این مداخله قرار نگرفتند  .در ابتدای

مورد سنجش قرار گیرد و به این سؤال پاسخ

آزمایش ،هر دو گروه در یک زمان ازلحاظ

داده شود که آیا با توان بخشی در سطح

مشکلات رفتاری و علائم نقص توجه/بیش

عصب شناختی می توان مشکلاتی از قبیل

فعالی مورد ارزیابی اولیه (پیش آزمون) قرار

کم توجهی و رفتارهای تکانشی را در سطح

گرفتند و پس از آن افراد حاضر در گروه

رفتاری اصلاح کرد یا خیر و این که آیا بهبود

آزمایش در ده جلسه  1ساعته با حضور در

فعالیت های شناختی مغز به سطح رفتاری

کلینیک توان بخشی شن اختی دانشگاه شهید

تعمیم پیدا می کند یا خیر.

بهشتی ،درمان توان بخشی شناختی را دریافت
می کردند اما گروه کنترل در این جلسات
1. Olesen
2. Andrade
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شرکت نداشتند .پس از آخرین جلسه درمانی

جنسیت ،سن ،پایه تحصیلی ،سابقه مراجعه به

این گروه ،هر دو گروه کنترل و آزمایش مورد

روانپزشک و نام داروی مصرفشده توسط

ارزیابی مجدد قرار گرفتند .جلسات ارزیابی و

آزمودنی میشد.

جلسات توان بخشی شناختی توسط کارشناس
ارشد کودک و نوجوان برگزار شده است .پس
از پایان آخرین جلسه درمان گروه آزمایش و

پرسشنامه پروفایل اختلال کمبودتوجه/
1

بیش فعالی سوانسون و نولان پلهام  :این مقیاس

ارزیابی نهایی از هر دو گروه ،گروه کنترل در

توسط سوانسون و نولان پلهام در سال 1323

صورت تمایل می توانستند از درمان توان بخشی

ساخته شده است .عبارات یا سؤالات آن با

شناختی به طور رایگان بهره مند شوند .از آنجا

بازنویسی ملاک های تشخیص متن تجدیدنظر

که طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی

شده راهنمای تشخیصی و آماری ا ختلال های

بوده و مقایسه دو گروه مستلزم حضور حداقل

روانی و استفاده از پاسخهای درجهبندی بهجای

 15نفر در هر گروه است ،حجم نمونه در ابتدا

شمارش جهت درجه بندی مقیاس استفاده شده

 13نفر ،در هر گروه  23نفر در نظر گرفته شد،

است .طبق نظر مؤلفان آزمون این مقیاس

در انتهای پژوهش به دلیل ریزش برخی از
افراد نمونه  11نفر در گروه درمان و  12نفر
در گروه کنترل باقی ماندند .شرایط ورود به
مطالعه مراجعه به روان پزشک و داشتن
تشخیص روان پزشک برای ابتلا به اختلال
نارسایی توجه /بیش فعالی بر اساس معیارهای
 ، DSM4داشتن سن  2تا  19سال ،عدم ابتلا

دارای سه عامل است .عامل اول اختلال کمبود
توجه و عامل دوم بیش فعالی /تکانشگری و
عامل سوم ،عامل کلی است که تمام سؤالات را
در برمیگیرد .این مقیاس توسط صدرالسادات و
هشیاری و زمانی ( ) 1922بر روی دو گروه
والدین و معلمان کودکان  2تا  12ساله شهر

به سایر اختلالات مثل عقب ماندگی ذهنی و

تهران هنجار شده است  .روایی ملاکی آزمون

اختلال یادگیری و داشتن توافق آگاهانه جهت

 3/ 12و ضریب پایایی باز آزمون برابر با ، 3/ 29

شرکت در پژوهش بود و شرایط خروج تردید

آلفای کرونباخ  3/ 33و ضریب دونیمه کردن

در مورد دارا بو دن هر یک از معیارهای فوق

 3/ 22است.

بود.

ابزار توانبخشی شناختی رَم :2این برنامه،

ابزارها

نوعی برنامه نرمافزاری جهت ارتقاء تواناییهای

پرسشنامه مشخصات فردی :این پرسشنامه بهمنظور

نگهداری ،انتقال ،به لحظه رسانی و مهار اطلاعات

جمع آوری اطلاعات توصیفی و خصوصیات

9

جمعیت شناختی در اختیار والدین آزمودنیها
قرار داده شد که شامل نام و نام خانوادگی،

از مجموعه برنامههای توانبخشی شناختی نجاتی

1. SNAP-IV
)2. Rehabilitation of Attention and Memory (RAM
3. NEurocognitive Joyful Attentive Training Intervention
)(NEJATI
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( )2319است و در فعالیتهای تحقیقاتی ،اثربخشی

توجه از قبیل تغییر توجه و توجه مداوم طراحی

آن بر روی حافظه کاری نشان داده شده است

شده است.

که ازجمله آنها میتوان به رادفر ( )2319اشاره
کرد این مطالعه که باهدف بررسی اثربخشی
تقویت کارکردهای توجهی بر بهبود کارکردهای
اجرایی و مؤلفه های خواندن کودکان مبتلا به
مشکلات خواندن صورت گرفته است از این
برنامه توان بخشی شناختی استفاده کرده است و

 . 1تکالیف فرح بخش بوده و با محرکهای
هیجانی ارائه میشوند تا انگیزه بیمار را برای اجرا
تقویت کند.
 .5تکالیف میتواند تا رسیدن بیمار به سطح
مطلوب تکرار شود.

نتیجه این پژوهش نشان داد که تقویت

 .2تصمیم پیشرفت برنامه مبتنی بر کارایی بیمار

کارکردهای توجهی میتواند مؤلفههای خواندن و

است و حضور درمانگر برای ارتقاء سطح تکلیف

کارکردهای اجرایی را در کودکان مبتلا به

نیاز است.

مشکلات خواندن را بهبود ببخشد .همچنین نجاتی
و همکاران ( )2319در پژوهشی با هدف بررسی
اثربخشی تقویت عملکردهای اجرایی بر بهبود
شدت لکنت کودکان و نوجوانان مبتلا به لکنت
رشدی نشان داد که تقویت عملکردهای اجرایی با
این بسته توانبخشی میتواند شدت لکنت و
عملکردهای شناختی پایهای را در کودکان و
نوجوانان مبتلا به لکنت رشدی بهبود بخشد.
اصول اولیه این برنامه شامل موارد زیر است:

دادههای این پژوهش با آزمون آماری تی
مستقل ،تحلیل کوواریانس و به کمک نرم افزار
 SPSS.20تجزیه و تحلیل شدند .برای
یکسانسازی دو گروه کنترل و آزمایش در
متغیرهای کنترل از آزمون تی مستقل استفاده شد و
ازآنجایی که این مطالعه پیشآزمون ،پسآزمون با
گروه کنترل بود و هدف تعین تأثیر درمان بر روی
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود از
آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد تا

 .1تکالیف بهصورت سلسله مراتبی سازمانبندی

تفاوتهای بین گروه کنترل و آزمایش در

شدهاند و مبتنی بر پاسخ کاربر در ورای جلسات

پسآزمون سنجیده شود.

سختتر میشوند.
 .2انجام صحیح تکلیف پاداش فوری در بر
خواهد داشت و بهتدریج پاداشها با وقفه
طولانیتری ارائه میشوند.

یافتهها:
میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن ،هوش
کلامی و عملی نیز در جدول  1قابلمشاهده است.
همچنین برای بررسی تفاوت دو گروه درمان و

 .9تکالیف مبتنی بر کارکردهای مختلف حافظه

کنترل در این متغیرها از آزمون تی مستقل استفاده

کاری اعم از بهروزرسانی ،انتقال و مهار و انواع

شد که نتایج آن در همین جدول قابلمشاهده
است.
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار سن ،هوش کلامی و عملی آزمودنی به همراه آمارهی تی برای سنجش تفاوت دو گروه
میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

گروه درمان

گروه کنترل

سن
کلامی
هوش

(خرده مقیاس اطلاعات عمومی)
عملی
(خرده مقیاس مکعبها)

آمارهی تی

سطح
معناداری

(3/1 )1/51

(3/52 )1/5

3/23

3/22

(13/5 )2/12

(3/12 )2/12

1/51

3/11

(11/95 )9/15

(3/21 )2/22

1/19

3/12

همان طور که در جدول مشاهده می شود تفاوت

از پرسشنامه پروفایل اختلال کمبودتوجه /

معناداری ازنظر هوش بین دو گروه وجود

بیش فعالی سوانسون و نولان پلهام استفاده شد.

ندارد و تفاوت میانگین های هوش کلامی و

در جدول  2میانگین و انحراف معیار آزمودنیها

عملی آزمودنیها در دو گروه نیز به لحاظ آماری

در هر سه عامل (نقص توجه ،بیش فعالی و عامل

معنادار نیست .برای بررسی اثر توان بخشی

کلی) در دو ارزیابی پیشآزمون و پسآزمون گروه

شناختی حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری

کنترل و درمان آورده شده است.

کودکان مبتلا به اختلال نقصتوجه  /بیشفعالی
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیها در پیشآزمون و پسآزمون

بیتوجهی
بیش فعالی
بیتوجهی /بیش فعالی

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

پیشآزمون

پسآزمون

گروه درمان

گروه کنترل

کل

گروه درمان

گروه کنترل

کل

12/23

15

15/22

12/32

12/52

15/1

()5/53

()2/22

()2/22

()2/13

()5/32

()2/52

21/19

21/32

22/51

12/52

29/92

21/19

()2/52

()3/23

()2/12

()2/22

()2/92

()2/93

52/1

12/12

13/13

13/21

52/12

12/52

()15/51

()21/25

()12/35

()12/11

()15/31

()12/32

برای بررسی تفاوت بین گروه کنترل و گروه

شیب خط رگرسیون ،وجود رابطهی خطی بین

درمان در پس آزمون از تحلیل کوواریانس

کورویت و متغیر وابسته و همگنی واریانسهای

استفاده شد .در تجزیه و تحلیل کوواریانس

خطا) الزامی است .در این پژوهش نیز ابتدا به

رعایت برخی از مفروضه ها (مانند همگنی

بررسی این مفروضه ها پرداختیم.
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برای هر دو گروه در جدول زیر آورده شده است.

بررسی همگنی شیب خط رگرسیون
بهعنوان پیشفرض تحلیل کوواریانس به تفکیک

جدول  .3بررسی همگنی شیبخط رگرسیون بهعنوان پیشفرض تحلیل کوواریانس
گروه
درمان

کنترل

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

2211/31

1

2211/31

23/51

3/331

خطا

1231/91

12

132/21

کل

9532/95

19

رگرسیون

2913/22

1

2913/22

خطا

1122/32

11

132/21

کل

9232/25

15

21/25

3/3331

در جدول  9نتیجه بررسی همگنی شیبخط

سنجیده شده است؛ و نمودارهای پراکنش و خطی

رگرسیون بهعنوان پیشفرض تحلیل کوواریانس

نشان دادند که شیبها تقریباً موازی هستند ،لذا

آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج ،سطح

وجود رابطه خطی بین کورویت و متغیر وابسته را

معناداری کوچکتر از  3/331است؛ بنابراین،

میپذیریم.

خطای

مفروضه همگنی شیبخط رگرسیون برقرار است.

واریانسها نیز از آزمون لوین استفاده شده است

وجود رابطه خطی با استفاده از نمودار پراکنش

که نتایج آن در جدول  9قابلمشاهده است.

برای سنجش همسانی

جدول  .4آزمون لوین جهت بررسی مفروضه همگنی واریانسهای خطا
متغیر

F

df1

df2

سطح معناداری

کمتوجهی

2/12

1

22

3/15

بیش فعالی

3/31

1

22

3/22

کمتوجهی /بیش فعالی

3/21

1

22

3/1

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود آزمون

نمرات نشانگان رفتاری در پسآزمون با کنترل اثر

لوین برای همسانی خطای واریانس و درجات

پیشآزمون استفاده کردیم .به این صورت که

آزادی آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج،

پیشآزمون نمرات دو گروه در متغیرهای کمتوجهی،

سطوح معناداری بزرگتر از  3/35است؛ بنابراین

بیشفعالی ،کمتوجهی /بیشفعالی نقش متغیرهای

مفروضه همگنی واریانسهای خطا برقرار است .با

هم پراش و پسآزمون آنها نقش متغیر وابسته را

توجه به اینکه پیشفرضها تأیید شدند ،از تجزیه

دارد .بر این اساس تفاوتهای دو گروه در پسآزمون

و تحلیل کوواریانس بهمنظور مقایسه میانگین

بررسی شد.
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جدول  .5تجزیه و تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین نمرات نشانگان رفتاری در پسآزمون
میانگین

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

پیشآزمون کمتوجهی

221/32

1

221/32
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نتایج جدول بالا نشان میدهد که پس از حذف اثر

مؤثر واقع شده است .هم علائم مربوط به

پیشآزمون از روی نمرات پسآزمون بین دو گروه

کمتوجهی و هم علائم مربوط به بیش فعالی در

درمان و کنترل در هر سه زیر مقیاس به لحاظ

گروه درمان ،پس از درمان کاهش پیدا کرده است.

آماری تفاوت معناداری وجود دارد (.)P>3/31
بدین ترتیب که نمرات گروه درمان پس از درمان
بهطور معناداری پایینتر از گروه کنترل است.

نتیجه این پژوهش همسو با نتیجهی پژوهشی
است که کلینبرگ 1و همکاران ( )2335بر روی
 59کودک  2تا  12ساله مبتلا به اختلال نقص

نتیجهگیری و بحث

توجه /بیشفعالی باهدف کاهش تکانشگری و بهبود

هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر توانبخشی

علائم این اختلال انجام دادند .این افراد به مدت

شناختی حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری

 23روز در یک برنامه توانبخشی حافظه کاری

کودکان مبتلا به اختلال نقصتوجه  /بیشفعالی

شرکت کردند و به مدت سه ماه نیز نتایج حاصل

بود .نتایج حاصل از تحلیل آماری دادهها نشان

از این برنامه توانبخشی پیگیری شد و در هر دو

میدهد که نمرات پسآزمون در دو گروه درمان و

مورد هم بلافاصله پس از اتمام برنامه و هم پس از

کنترل در هر سه زیر مقیاس به لحاظ آماری

سه ماه پیگیری این برنامه بهطور معناداری

متفاوت است .میتوان اینگونه نتیجه گرفت که

اثربخش شناخته شد و پاسخهای تکانشی کودکان

این برنامه درمانی در بهبود نشانگان رفتاری

بهبود پیدا کرد و بنا بر گزارش والدین در علائم

کودکان مبتلا به اختلال نقصتوجه  /بیشفعالی
1. Klingberg, T.
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نقصتوجه /بیشفعالی بهبود حاصل شد .درزمینه

مشکلی نداشته باشد ،ولی در یک محیط غنی

تعمیم اثرات توانبخشی شناختی حافظه کاری بر

ناتوانی شناختی او مشخص شود  .از این رو،

بهبود سایر حیطههای شناختی مطالعات زیادی

محیط بستری است که توانمندی شناختی فرد

صورت گرفته است (هینزل 1و همکاران)2311 ،

در آن تجلی می یابد ( هدن 5و همکاران2332 ،

برای مثال برولا 2و همکاران ( )2313به یک گروه

و نجاتی )2319،بنابراین انجام پژوهشهایی از

از شرکتکنندگان مسن درزمینه یک تکلیف کلامی

این دست که تأثیر بهبود در تواناییهای شناختی

حافظه کاری آموزش دادند و این آموزش منجر

را بر روی زندگی روزمره افراد و رفتارهای آنها

به بهبود عملکرد آنها در آزمون کتل ،استروپ و

نشان دهد ضروری به نظر میرسد .مطالعات

مقایسه الگو شد .آنها نتیجه گرفتند که آموزش

متعددی رابطه بین فعالیتهای روزمره و عملکردهای

حافظه کاری منجر به بهبود هوش سیال و فرایندهای

شناختی را برجسته کردهاند؛ برای مثال السکو 6و

مربوط به مهار و بهبود سرعت پردازش اطلاعات

همکاران ( )2315با فرض اینکه کاهش فعالیتهای

میشود .همچنین پنر 9و همکاران ( )2312با

فیزیکی روزمره در بیماران قلبی ممکن است به

مداخلهای بهوسیله یک برنامه رایانهای توانبخشی

دلیل نقص شناختی باشد به مطالعهای پرداخت که

شناختی حافظه کاری نشان دادند که سرعت پردازش

درنتیجه آن نشان داده شد که کاهش فعالیتهای

اطلاعات و قدرت کنترل توجه در آزمودنیها پس

روزمره میتواند پیشبینی کننده نقص در توجه و

از بهبود حافظه کاری افزایش پیدا میکند .بررسی

عملکردهای اجرایی باشد اما رابطهای با حافظه و
7

مطالعات پیشین نشان میدهد که بهبود حافظه

زبان ندارد .در مطالعه دیگری که توسط مارشال

کاری بهعنوان هسته مرکزی بسیار از عملکردهای

و همکاران ( )2311بر روی گروهی از افراد مسن

شناختی به بهبود در سایر حیطههای شناختی نیز

با نقایص شناختی خفیف و مبتلا به آلزایمر صورت

تعمیم پیدا میکند .از سوی دیگر آسیب ساختاری

گرفت نشان داده شد که عملکردهای اجرایی یکی

مغز که موجب نقص در کارکردهای شناختی شده

از علل اصلی ناتوانی در فعالیت روزمره سودمند

است موجب میشود رفتارهای فرد را در زندگی

است .درزمینه تعمیم توانبخشی شناختی بر بهبود

روزانه مختل شود و نقص در کارکردهای شناختی

عملکردهای اجتماعی و رفتاری مطالعهای بر روی

با اثر منفی بر عملکردهای روزانه ،موجب افت کیفیت

بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی انجام شده است .این

زندگی میشود (کلپک 1و همکاران .)2332 ،نقص

مطالعه نیز شواهد خوبی را فراهم آورده است که

شناختی در تعامل فرد با محیط و در زندگی

بهبود رفتار و عملکردهای اجتماعی این بیماران

روزمره آشکار میشود؛ چهبسا فرد دارای نقص

نیازمند تواناییهای شناختی بالاتر است (بلاک ،گلد

شناختی در تعامل با یک محیط فقیر از محرکها

و بوچانن .)1333، 8در مطالعه حاضر نشان داده شد

1. Heinzel
2. Borella
3. Penner
4. Klepac

5. Hedden
6. Alosco, M.
7. Marshall
8. Bellack, Gold, Buchanan
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کودکان و خانوادههای شرکتکننده در این طرح

علاوه بر بهبود توانایی شناختی کودکان درزمینه

 این مقاله با همکاری.تشکر و قدردانی میگردد

)توجه در نشانگان رفتاری (کمتوجهی و تکانشگری

کلینیک توانبخشی شناختی دانشگاه شهید بهشتی

آنها نیز بهبود مشاهده میشود و میتوان از

 در ضمن از مرکز پژوهشی علوم.انجام شد

توانبخشی شناختی حافظه کاری بهعنوان یک

اعصاب شناختی رفتار که تمامی ابزارهای ارزیابی و

روش درمان برای بهبود علائم رفتاری کودکان

 تشکر،توانبخشی را در اختیار محققین قراردادند

. بیش فعالی استفاده کرد/مبتلا به نقص توجه

.میگردد

تشکر و قدردانی بدینوسیله از تمام کسانی
ًکه ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند خصوصا
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