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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه توانبخشی مبتنی بر رایانه و بررسی  مقدمه:

اثربخشی آن بر حافظه فعال، توجه و بازداری پاسخ در کودکان با ضعف کارکردهای 

آزمایشی با طرح روش پژوهش حاضر از نوع نیمه روش:اجرایی انجام شده است. 

کودک  32وده است. جامعه آماری شاملآزمون با گروه انتظار بآزمون ـ پسپیش

گروه آزمایش و انتظار قرار گرفتند. در همین  دو واجد شرایط، به شیوه تصادفی در

های برنامه توانبخشی شناختی به  راستا، در گام نخست به شناسایی نیازها و مولفه

های موجود پرداخته و در نهایت براساس مبانی مطالعه و مرور نظامدار پژوهش

ای  ی و پژوهشی موجود، اقدام به طراحی یک برنامه توانبخشی شناختی رایانهنظر

های ضعف کارکردهای اجرایی از پرسشنامه درجه  گردید. به منظور بررسی نشانه

فرم والد(، جهت سنجش حافظه فعال -بندی رفتاری و کارکردهای اجرایی)بریف

ی، شنیداری و بازداری برای کودکان از آزمون)حافبک( و برای سنجش توجه دیدار

دقیقه( تحت  24جلسه) 91آموزان به مدت  ( استفاده گردید. دانشIVA-2پاسخ)

های حاصل از  مداخله قرار گرفتند و گروه انتظار هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده

ها: یافتهاین پژوهش با روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

آزمون حاکی از اثربخشی ها پس از حذف اثر پیش حلیل دادههای حاصل از ت یافته

ای بر عملکرد حافظه فعال، توجه و توجه مستمر بوده  برنامه توانبخشی رایانه

(. با این وجود نتایج تحلیل کواریانس تفاوت معناداری را در آزمون ≥۵4/۵pاست)

ای  ناختی رایانهتوانبخشی ش گیری:نتیجه (.≥۵4/۵pبازداری پاسخ نشان نداده است)

ها، در مداخالت مرسوم جهت  به عنوان یک روش مکمل درمانی در کنار سایر درمان

 ارتقاء کارکردهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. 

ای، حافظه فعال، توجه، بازداری پاسخ،  توانبخشی شناختی رایانه :واژگان کلیدی

  کارکردهای اجرایی

Abstract 

 

Aim: This study was to development and efficacy of Working 

Memory, Attention and Inhibition in children with executive 

dysfunction. Method: In this semi-experimental 

study(pretest-posttest with control group) design, 23 students 

with Executive dysfunction were selected using the non-

random purposive sampling method and randomly divided 

into the experimental and control groups. In order to identify 

the needs and components of the Cognitive Rehabilitation 

Program, systematic review of the existing research was 

carried out and finally, based on the existing theoretical and 

research foundations of the computerized Cognitive 

Rehabilitation Program. The executive function training 

program was performed in 18 sessions(45 minutes) using the 

computerize training program in the experimental group. 

Behavior Rating Inventory of Executive Function(BRIEF–P) 

was used to assess executive dysfunction, the HAFBAK Tests 

were used to assess the working memory and using the IVA-2 

test for assess attention. Also, analysis of covariance was used 

to examine the effectiveness of intervention. Results: The 

results showed that after the intervention program, the 

improvement working memory and attention(P<0/05). 

Instead, no significant differences were observed in inhibition 

between the two groups after the intervention(P<0/05). 

Conclusion: a complementary therapeutic approach along 

with other therapies, can be used in conventional 

interventions to enhance executive functions.  

Key words: Computerize Cognitive Training, Working 

Memory, Attention, Response Control, Executive Function  
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 مقدمه

کارکردهای اجرایی، از جمله فرآیندهای عالی 

ای  روند که مجموعهتی بشمار میشناختی و فراشناخ

گری، های عالی، بازداری، خود آغاز اییاز توان

پذیری شناختی، کنترل  ریزی راهبردی، انعطاف برنامه

تکانه، پافشاری در رسیدن به هدف،)تداوم هدف(، 

تفکر انتزاعی و اکتساب قوانین، را به انجام 

(. شاید 3۵99، و همکاران9رساند)بالتروسچت می

بتوان گفت سیر تکامل کارکردهای اجرایی با طول 

دوره رشد عصب شناختی ناحیه پیشانی مغز همگام 

رسد رشد کارکردهای اجرایی طی  است. به نظر می

های رشدی از  گیرد. این دوره دوران کودکی انجام می

سالگی و آخرین جهش در  2-1سالگی،  3تولد تا 

دهند و به  سال رخ می 96-91اواخر نوجوانی بین 

همین دلیل کارکردهای اجرایی در عملکرد کلی 

عصبی کودک نیز اهمیت بسزایی دارند و -رشدی

نقشی اساسی در رشد شناختی، رفتاری و اجتماعی 

کنند)ایسکوییث، کراوفورد،  هیجانی کودک ایفا می

کارکردهای اجرایی به یک  (.3۵۵4، 3اسپی و گیویا

اشاره دارد که برای بررسی  فرایند شناختی گسترده

شود، به خصوص در  رفتار مستقیم استفاده می

ها باید مهار شوند و  شرایطی که برخی از پاسخ

های دیگر باید آغاز شوند. همواره در تعاریف  پاسخ

شود، به طوری که  به ناحیه پیشانی مغز نیز اشاره می

توان تعریفی را یافت که به این منطقه از مغز  نمی

(؛ در واقع این فرآیند به 3۵۵1، 2ه نکند)بانیچاشار

ای بین مدارهای پیچیده عصبی هست  عنوان واسطه

                                                 
1. Baltruschat 

2. Isquith, Crawford, Espy & Gioia 

3. Banich 

که ارتباط بین مناطق مجزا در ناحیه پیشانی را با سایر 

کند.)اندرسون،  مناطق قشری و زیر قشری برقرار می

( این 3۵93، 4؛ گلدشتاین3۵۵4، 2جاکوب و هاروی

های عصبی در سراسر دوران ها و سیستممهارت

شده که در  کودکی رشد می یابند ولی اغلب مشاهده

کودکان نارس و بعضاً در افرادی که دارای توانایی 

افتد. به شناختی در سطح متوسط هستند، به خطر می

های اجرایی در  عبارت دیگر خطر ضعف در کارکرد

کودکان نارس و کودکان با اختالل یادگیری، بیشتر 

  (.3۵96 ،6شود)تایلور وکالرک دیده می

حاکی از امکان کاهش ها برخی پژوهش

کارکردهای اجرایی با گذشت عمر است؛ جمعیت 

ای است که ما شاهد افزایش مشکالت  سالمند نمونه

؛ 3۵۵2، 2ها هستیم)بوکنرکارکردهای اجرایی در آن

( عالوه بر تغییرات در 3۵92، 1؛ هیندل3۵۵2، 1پتن وان

سن، کارکردهای اجرایی ممکن است وابسته به وجود 

شرایط مختلف عصبی و روانی متفاوت باشند. 

های مغزی در دوران کودکی منجر به الگوهای  آسیب

ایی می شوند)تایلور، متمایز کاستی کارکردهای اجر

. مغز انسان یک (3۵92، 9۵؛ آراجو و همکاران3۵۵2

های آن  سیستم یکپارچه است که هیچ یک از بخش

کند. یک دوره ضعف، روی  به طور مستقل عمل نمی

سازماندهی عصبی و انعطاف پذیری سیستم مغز از 

رایی تأثیر جمله حافظه، پردازش و کنترل اج
                                                 
4. Anderson, Jacobs and Harvey  

5. Goldstein 

6. Taylor & Clark  
7. renkcuB 

8. Van Petten 

9. Hindle 

10. Araujo  
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(؛ 3۵9۵، 9گذارد)بیر، پیسونی، کرنِنبرگ و گیرس می

های عصبی  بنابراین با توجه به آینکه روزانه سلول

های مختلف،  جدیدی در هیپوکامپ از طریق فرایند

کنند؛ آموزش ذهنی و  های عصبی تولید می بافت

تواند سرعت روند افزایش تعداد  فیزیکی می

های کاربردی در مغز  های جدید که به نورون سلول

. بنابراین، مکانیزمی شوند را تغییر دهند بالغ تبدیل می

دهد لزوماً یکسان  که به موجب آن این افزایش رخ می

های هوازی تا  نیست. فعالیت بدنی، به ویژه ورزش

های جدید را که در سیستم  حد زیادی تعداد نورون

دهد؛ در  شوند را افزایش می هیپوکامپ تولید می

مقابل پرورش ذهنی از طریق آموزش مهارت 

های مغزی  ن زنده ماندن تعداد نورونیادگیری نیز میزا

دهد، به خصوص زمانی که اهداف  را افزایش می

توان گفت که هر آموزشی چالش برانگیز است، می

توانند در آینده کارکردهای شناختی را  دو روش می

(. در همین 3۵92، 3افزایش دهد.)کارالک و شورس

      توان در اختالل کاستی توجه و راستا نیز می

توجهی و عدم هایی همچون بیفعالی به مولفهبیش

های اصلی در این اختالل یاد بازداری به عنوان مولفه

کرد. در واقع کودک با این اختالل در توانایی خود 

های مختلف، کنترل نظم دهی رفتاری در موقعیت

ی، ثبات توجه و تمرکز و امثالهم در گرتکانش

            های روزانه زندگی دچار مشکل فعالیت

، پرکین و ؛ مک کالسکی3۵99، 2گردد)بارکلیمی

توان گفت، نقص در ( همچنین می3۵۵1، 2دیوینرون

                                                 
1. Beer, Pisoni, Kronenberger and Geers 

2. SeB kk r CsrBh  

3. Barkley 

4. McCloskey, Perkin &Van Diviner 

های کارکردهای اجرایی با عدم تسلط بر مهارت

عددی و پیشرفت ریاضی در کودکان نیز مرتبط 

به طورکلی  (.3۵96، 4است)تاتسوکا و همکاران

کارکردهای اجرایی در پردازش اطالعات، 

های خودیاری  های زندگی روزانه و مهارت مهارت

نقش مهمی دارند و زمانی که این کارکردها دچار 

شوند، افراد در ارتباط با دیگران و انجام  آسیب می

هایی  های معمول خود دچار دشواری فعالیت

ونی در زمینه گردند. الگوهای شناختی گوناگ می

کارکردهای اجرایی ارائه شده است. در همه این 

های  ها و زیر مولفه الگوها به رغم ارائه تعریف

متفاوت، بر پیچیدگی و اهمیت کارکردهای اجرایی 

برای بروز رفتار انطباقی در برابر تغییر شرایط محیطی 

تاکید شده است. نکته قابل توجه عدم وجود یک 

؛ اما شاید بتوان گفت در مورد است  اتفاق نظر کلی

های کارکردهای اجرایی، مولفه بازداری وحافظه  مولفه

های اصلی کارکردهای اجرایی، یک  به عنوان مولفه

نوع اتفاق نظر در اکثر پژوهشگران وجود دارد، بدین 

های توانبخشی در این حوزه از  که برنامه ترتیب

ی اهمیت بسزایی برخوردار هستند. مطالعات دیگر

حاکی از آن است که ضعف کارکردهای اجرایی 

های آکادمیک اولیه  مهارت تواند اثرات نامطلوبی بر می

کودکان گذاشته و منجر به انواع مشکالت شناختی، 

توان به اجتماعی و عاطفی شوند؛ به عنوان مثال می

پذیری شناختی در اختالل طیف اتیسم  کمبود انعطاف

ر این اختالل ایفا اشاره کرد که نقش مهمی را د

و  کند)رابینسون، گودارد، دریتشل، ویسلی می

                                                 
5. Tatsuoka and et al 
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، 3، اسکوپ، امپسون، و مک هال3۵۵1، 9هاولین،

ها حاکی از آن است  همچنین نتایج پژوهش(. 3۵9۵

تواند به عنوان یک مولفه اصلی، که حافظه فعال می

آموزان باناتوانی یادگیری  تاثیر زیادی بر عملکرد دانش

(. از 3۵94خواه،  )ارجمندنیا و رفیعیداشته باشند

شود که  ی تحقیقات فوق چنین استنباط می مجموعه

های یادگیری، کودکان  عالوه بر کودکان دارای ناتوانی

عاطفی و کودکان دارای ـ  دارای مشکالت هیجانی

مشکالت ارتباطی نیز از نظر عملکرد در کارکردهای 

و دچار عادی تفاوت  اجرایی در مقایسه با کودکان

. به همین منظور شناسایی و مداخله هستنداختالل 

بهنگام مبتنی بر شواهد مناسب در مورد ضعف در 

اجرایی برای والدین، معلمان و مربیان  کارکردهای

ور کلی . به طآموزشی الزم و ضروری است

ها با ایی از روشتوانبخشی شناختی شامل مجموعه

ندسازی مراجعان به منظور توانم یاراهبردهای مداخله

گیرد و ها صورت میهای آنو یا بیماران و خانواده

هدف آن سازگاری، کنترل و کاهش نقایص شناختی 

اگر چه مطالعات (. 9216است)باقری و فروزنده، 

های  بسیاری به بررسی کارکردهای اجرایی در فعالیت

اند، اما متاسفانه توجه کمتری به  شناختی اشاره داشته

های  المی و غیرکالمی در برنامهنقش زبان ک

که منجر به بهبود عملکرد کودکان با  توانبخشی

خورد. با توجه نیازهای ویژه شده است، به چشم می

های اخیر و بررسی  به مطالعه نظامدار پژوهش

های موجود و عدم توجه به نقش زبان کالمی و  برنامه

های توانبخشی این حیطه و همچنین  غیرکالمی برنامه

                                                 
1. Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley & 

Howlin 

2. Scope, Empsoand & Mchale 

های زندگی  ها و پیشرفت قش زبان در کسب مهارتن

اجتماعی، استقالل و کیفیت زندگی کودکان، طراحی 

و ساخت نسخه فارسی برنامه توانبخشی کارکردهای 

اجرایی و بررسی اثربخشی آن در بهبود کارکردهای 

فعال، توجه، برنامه  شناختی کودکان از جمله حافظه

  .استیژه ریزی، بازداری پاسخ دارای اهمیت و
 

 روش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهش 

کاربردی و در زمره پژوهشهای تحقیق و توسعه 

ها،  و بر حسب نحوه گردآوری داده R & D)تجربی)

های نیمه آزمایشی با طرح دو گروهی  از نوع پژوهش

عه آماری شامل پیش آزمون، پس آزمون است. جام

  آموز مشغول به تحصیل در پایه سوم دبستان دانش 62

شهرستان تهران  96چنگیزپور واحد پسران منطقه 

آموز باتوجه به  دانش 36بودند. از این میان تعداد 

های ورود به پژوهش انتخاب و به صورت  مالک

تصادفی در دو گروه آزمایش و انتظار قرار گرفتند. 

پژوهش عبارت بودند از: ضعف  های ورود به مالک

رتبه بندی رفتاری خرده مقیاس پرسشنامه  4در 

فرم -کارکردهای اجرایی که به کمک پرسشنامه بریف

والد و مصاحبه، رضایت کامل خانواده برای شرکت 

در پژوهش، زبان غالب خانواده در منزل فارسی باشد 

نداشتن معلولیت حسی، حرکتی و هوشی همچنین  و

ها و گمارش  انتخاب نمونه . پس ازآموزدانش

ها در گروه ازمایش و انتظار از هر دو  تصادفی آن

گروه پیش آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش به 

( تحت 9. جدولایی) دقیقه 24جلسه،  91مدت 

افزار رها قرار  آموزش کارکردهای اجرایی با نرم
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ای دریافت  گونه مداخلهگرفتند و گروه انتظار هیچ

آزمون به عمل آمد.  رد. در انتها از هر دو گروه پسنک

و با روش  SPSSاطالعات به دست آمده با نرم افزار 

 تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 

جلسه جلسه تمرین به تفکیک هر 91حتوی م. 1جدول  
 جلسه حافظه فعال توجه بازداری پاسخ

 (9ه یادآوری ارقام روبه جلو)ب (9تصاویر) تفاوت (1ها)تشابه محرک
 جلسه اول

 به یادآوری اصوات شنیده شده (9مقایسه تصاویر) (2ها)تشابه محرک
 (9به یادآوری ارقام رو به جلو) (3ها تصاویر)تفاوت (3ها)تشابه محرک

 جلسه دوم
 به یادآوری اصوات شنیده شده (3مقایسه تصاویر) (1ها)تشابه محرک
 (9ها) به یادآوری جهت (2ها تصاویر)تفاوت (۵ها)تشابه محرک

 جلسه سوم
 (9به یادآوری کلمات شنیده شده) (2مقایسه تصاویر) (0ها)تشابه محرک
 (9ها) به یادآوری جهت (2ها تصاویر)تفاوت (۷ها)تشابه محرک

 جلسه چهارم
 (9به یادآوری کلمات شنیده شده) (2مقایسه تصاویر) (۸ها)تشابه محرک

 به یادآوری ارقام رو به عقب (4ها تصاویر)تفاوت (9ها)ه محرکتشاب
 جلسه پنجم

 (3به یادآوری کلمات شنیده شده) (4مقایسه تصاویر) (16ها)تشابه محرک
 به یادآوری ارقام رو به عقب (6ها حروف)تفاوت (11ها)تشابه محرک

 جلسه ششم
 (3ات شنیده شده)به یادآوری کلم (6مقایسه حروف) (12ها)تشابه محرک
 ها رو به عقب به یادآوری جهت (2ها حروف)تفاوت (13ها)تشابه محرک

 جلسه هفتم
 (2به یادآوری کلمات شنیده شده) (2مقایسه حروف) (13ها)تشابه محرک
 ها رو به عقب به یادآوری جهت (1ها کلمات)تفاوت (11ها)تشابه محرک

 جلسه هشتم
 (2به یادآوری کلمات شنیده شده) (1کلمات) مقایسه (1۵ها)تشابه محرک
 (3به یادآوری ارقام رو به جلو) (1ها کلمات)تفاوت (10ها)تشابه محرک

 جلسه نهم
 (2به یادآوری کلمات شنیده شده) (1مقایسه کلمات) (1۷ها)تشابه محرک
 (2به یادآوری ارقام رو به جلو) (16ها کلمات)تفاوت (1۸ها)تشابه محرک

 دهمجلسه 
 (2به یادآوری کلمات شنیده شده) (9۵مقایسه کلمات) (19ها)تشابه محرک
 (3ها رو به جلو) به یادآوری جهت (99ها کلمات)تفاوت (26ها)تشابه محرک

 جلسه یازدهم
 (4به یادآوری کلمات شنیده شده) (99مقایسه کلمات) (21ها)تشابه محرک

 (22ها)تشابه محرک
 (3ها رو به جلو) به یادآوری جهت (99ها کلمات)تفاوت

 جلسه دوازدهم
 (4به یادآوری کلمات شنیده شده) (99مقایسه کلمات)

 به یادآوری اشکال  (93ها کلمات)تفاوت (23ها)تشابه محرک
 جلسه سیزدهم

 (6به یادآوری کلمات شنیده شده) (93مقایسه کلمات) (21ها)تشابه محرک
 به یادآوری اشکال (92ا کلمات)هتفاوت (2۵ها)تشابه محرک

 جلسه چهاردهم
 (6به یادآوری کلمات شنیده شده) (92مقایسه کلمات) (20ها)تشابه محرک
 به یادآوری حروف (92ها کلمات)تفاوت (2۷ها)تشابه محرک

 جلسه پانزدهم
 (2به یادآوری کلمات شنیده شده) (92مقایسه کلمات) (2۸ها)تشابه محرک

 (29ا)هتشابه محرک
 به یادآوری حروف  (92ها کلمات)تفاوت

 جلسه شانزدهم
 (1به یادآوری کلمات شنیده شده) (92مقایسه کلمات)

 (36ها)تشابه محرک
 به یادآوری کلمات (94ها کلمات)تفاوت

 جلسه هفدهم
 (1به یادآوری کلمات شنیده شده) (94مقایسه کلمات)

 (31ها)تشابه محرک
 به یادآوری کلمات (96ها کلمات)تفاوت

 جلسه هجدهم
 (9۵به یادآوری کلمات شنیده شده) (96مقایسه کلمات)
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ابزارهای مورد استفاده در پژوهش به شرح 

 ذیل است: 

پرسشنامۀ رتبه بندی رفتاری کارکردهای 

کارکردهای  پرسشنامه :1فرم والد(-اجرائـی)بریف

هـای مختلـف بررسـی جنبـهاجرایی به منظور 

ناحیه پیشانی مغز تـدوین  ارکردهـای بخش پیشینک

و  گردیـده اسـت. ایـن پرسشنامه در دو فرم والد

معلم طراحی شده و برای کودکان و نوجوانان دختر 

سـال کـاربرد  4-91و پسـر سـنین 

نسخه 2 (3،3۵۵۵دارد.)جیوآ،اسکیت و کنورسی

مختلف از پرسشنامه سنجش رفتاری کارکرد اجرایی 

  :است در دسترس

پرسشنامه سنجش رفتاری کارکردهای  -9

 3-4برای کودکان  اجرایی ـ نسخه پیش دبستانی

 -3ها؛  سال با یک فرم گزارش برای والدین و معلم

پرسشنامه سنجش رفتاری کارکردهای اجرایی ـ 

های جدا  سال با فرم 6-99برای سنین  نسخه اولیه

ن ها؛)در پژوهش حاضر از ای برای والدین و معلم

پرسشنامه سنجش  -2پرسشنامه استفاده گردید(. 

 92رفتاری کارکردهای اجرایی ـ گزارش خود 

 -2سال؛  99-91مناسب برای نوجوانان سن 

 -پرسشنامه سنجش رفتاری کارکردهای اجرایی

های  سال با فرم 91-1۵نسخه بالغین برای سنین 

، گیرنده.)جیوآ مجزای گزارش خود و گزارش

 (. 9116 ،2آندروس و اسکیت

                                                 
1. Behavior Rating Inventory of Executive 

Function-Parent Form(BRIEF-P) 

2. Gioia, Isquith & Kenworthy 

3. Gioia, Andrwes & Isquith 

اری نسخه اولیه پرسشنامه سنجش رفت

که به بررسی کارکردهای  -کارکردهای اجرایی 

 پردازد. پرسشنامه سال می 6-99 اجرایی در کودکان

 16بندی رفتاری کارکردهای اجرایی دارای رتبه

پرسش اسـت کـه بـه صورت هرگز، گاهی اوقات 

شود. هرگز به  و بیشـتر اوقـات پاسـخ داده مـی

بیشـتر اوقات و  3، گـاهی اوقـات رتبـه 9رتبه  منزله

. هشت مولفه از کارکردهای است 2دارای رتبه 

شود اجرایی عمده که توسط پرسشنامه سنجیده می

بـه قـرار زیر هستند: بـازداری، جهت دهی، کنترل 

فعال،  حافظـه هیجانی، آغـاز بـه کـار/ تکلیـف،

ریزی، سازماندهی و نظارت. ضـریب پایـایی برنامه

بندی های آزمون رتبه مقیاسبازآزمون خرده  -آزمون

رفتـاری کارکردهای اجرایی در کـارکرد بـازداری 

، 19/۵، کنترل هیجانی 19/۵، جهـت دهـی 1۵/۵

ریزی ، برنامه29/۵فعـال  حافظه ،1۵/۵آغاز به کار 

، 21/۵، نظـارت 21/۵، سـازماندهی اجـزاء 19/۵

، شاخص فراشناخت 1۵/۵شاخص تنظیم رفتار 

ه ب 11/۵ی کارکردهـای اجرایـی و نمره کلـ 12/۵

دسـت آمـده است. ضـریب همسانی درونی برای 

که نشان است  12/۵تـا  12/۵ایـن پرسشـنامه از 

        باال بودن همسانی درونـی کلیـه  دهنده

 ،های پرسشنامه است.)علیزاده زارعی مقیاسخـرده

 سلمان محمدتقی، حسنی مهربان و اکبرفهیمی،

3۵96) 

 :2مجموعه آزمون حافظه فعال کودکان

حاف )مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان

 94تا  4بک( به منظور سنجش حافظه فعال افراد 

                                                 
4. Working memory test battery for children 

07 



 

 

 9211 زمستان(، 32پیاپی) چهار، شماره ششمسال  روانشناسی،عصب علمی فصلنامه

 

  

 

ای حافظه فعال  ساله و بر اساس مدل سه مولفه

طراحی شده است. این  (9122)9بدلی و هچ

  گانه حافظهسه  مختلف مؤلفه یها آزمون حیطه

 ،یادآوری شمارش)فعال شامل مجری مرکزی

یادآوری اعداد به صورت رو  ،ارییادآوری شنید

چهار شاخص کارکرد برای حلقه واج  ،به عقب(

 ،تطابق دادن لیست لغات ،یادآوری رقم)شناختی

معنی( و  یادآوری لیست غیر لغات یا هجاهای بی

-ال دیداریدو شاخص کارکرد حافظه فع

ها و حافظه مازها( را  یادآوری مکعب)فضایی

دهد. ضرایب اعتبار این  مورد بررسی قرار می

به  12/۵تا  24/۵آزمون با این روش بازآزمایی 

دست آمده است. همچنین قابلیت اعتماد این 

ای  فاصله دو هفته آزمون در دو موقعیت که با

مورد آزمون قرار گرفتند محاسبه شده 

 (. 9216 ،مندنیاارج)است

آزمون یکپارچگی کارکردهای دیداری و 

 :3شنیداری

ارزیابی توجه و کنترل پاسخ کارکرد بینایی 

معلم  ،و شنوایی است. این آزمون شامل: فرم والد

فعالی و مقیاس خود امتیاز کاستی توجه و بیش

است که متخصصان را در تشخیص خود 

گام به  کند. با پیروی از یک فرایند راهنمایی می

توان عوامل مختلف مورد نیاز برای می ،گام

تشخیص دقیق و صحیح اختالل کاستی توجه و 

بیش فعالی را مطابق با پنجمین راهنمای 

                                                 
1. Baddeley & Hitch 

2. The Integrated Visual and Auditory 

Continuous Performance Test 

مورد  2پزشکان آمریکا تشخیصی انجمن روان

 ارزیابی قرار داد.

تحقیقات اعتبارسنجی استفاده از آزمون 

 تا 2برای کودکان سنین  IVA-2فرآیند شناختی 

در شناسایی افراد  13% سال را با حساسیت93

توسط یک پزشک به عنوان داشتن اختالل کاستی 

فعالی مورد تشخیص قرار گرفت. توجه و بیش

IVA-2 فرآیند شناختی  در ارزیابی و تشخیص

از کودکان غیر اختالل کاستی  1۵%نیز به درستی 

توجه و بیش فعالی شناخته شده است. مطالعه 

این آزمون را برای سن ترکیبی  دیگری اعتبار

سال( نشان داد که به  44تا  6)جمعیت بالینی

 ،عنوان بخشی از ارزیابی جامع روان پزشک

بندی اختالل های مقیاس رتبهترکیبی از داده

درمان فرآیند  CPTفعالی با کاستی توجه و بیش

نشان  1۵%شناختی تشخیص همسان بالینی 

از افراد که  11%بعالوه این مطالعه  ،دهد می

 ،فعالی)به عنوان مثالاختالل کاستی توجه و بیش

 مثبت کاذب( را تشخیص داده است. 99٪
 

 ها یافته

های توصیفی  در این بخش ابتدا یافته

انحراف استانداردها هریک از  ،ها شامل میانگین

آزمایش و کنترل مورد  تفکیک گروهمتغیرها به 

های  تحلیل گیرد و سپس از طریق بررسی قرار می

تحلیل کواریانس( به بررسی نتایج )پارامتریک

 .شود.پرداخته میآزمون فرضیه 

                                                 
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 5th Edition: DSM-5 
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 میانگین و انحراف معیار دو گروه آزمایش و انتظار در آزمون حافظه فعال، توجه و بازداری پاسخ .2جدول

انحراف  میانگین مرحله گروه متغیر

 استاندارد

 بیشینه کمینه

 

 

 حافظه فعال

 922 ۵ 14/33 91/66 آزمون پیش آزمایش

 924 62 94.22 49/9۵2 آزمون پس

 991 ۵ 39/32 93/1۵ آزمون پیش کنترل

 9۵1 46 23.23 19/22 آزمون پس

 

 توجه

 12 ۵ 11/26 61/26 آزمون پیش آزمایش

 932 ۵ 92/23 26/11 آزمون پس

 9۵1 23 92/39 26/22 آزمون پیش کنترل

 992 ۵ 96/31 26/12 آزمون پس

 

 

توجه مستمر 

 شنیداری

 932 2۵ 11/36 63/22 آزمون پیش آزمایش

 996 ۵ 92/22 42/19 آزمون پس

 994 24 33/32 1۵ آزمون پیش کنترل

 996 ۵ 13/23 61/22 آزمون پس

 

 

توجه مستمر 

 دیداری

 12 ۵ 2۵/26 63/22 آزمون پیش آزمایش

 932 ۵ 23/22 26/12 آزمون پس

 992 96 62/23 26/64 زمونآ پیش کنترل

 934 ۵ 46/23 42/12 آزمون پس

 

 کنترل پاسخ

 9۵4 ۵ 11/24 14/24 آزمون پیش آزمایش

 922 ۵ 33/23 42/11 آزمون پس

 993 41 31/96 63/12 آزمون پیش کنترل

 932 ۵ 23/2۵ 14/1۵ آزمون پس

 

های گروه آزمایش  میانگین نمرات آزمودنی

س از مداخله افزایش یافته در آزمون حافبک پ

است. میانگین نمره کل دو گروه کنترل و آزمایش 

های قبل  ارائه شده است همانند خرده مقیاس

( 91/66)آزمون میانگین گروه آزمایش در پیش

نسبت به میانگین همین گروه در 

یافته است اما در ( افزایش 49/9۵2)آزمون پس

نمره کل گروه کنترل نیز مانند سایر خرده 

های گروه کنترل در نمرات  آزمون

( حاکی 19/22)( و پس آزمون93/1۵)آزمون پیش

آموزان است. همچنین از افت نمرات دانش

آزمون آزمون و پسمیانگین نمرات توجه در پیش

و  26/11و  61/26زمایش به ترتیب آدر گروه 

آزمون و رات در گروه کنترل در پیشمیانگین نم

بوده  26/12و  26/12آزمون به ترتیب برابر پس

است که حاکی از بهبود چشمگیر عملکرد گروه 

 (.3جدول )استآزمایش 
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 ها آزمون به تفکیک خرده مقیاس های آزمون تحلیل کواریانس بین گروهی پس از حذف اثر پیش یافته .3جدول
نوع سوم مجموع  مقیاس

 ذوراتمج

درجات 

 آزادی

سطح  Fنسبت 

 معناداری

مجذور 

 ایتای سهم

توان 

 آزمون

 حافظه فعال

 12/۵ 21/۵ ۵۵9/۵ 66/96 9 31/423 مجری مرکزی

 23/۵ 39/۵ ۵4/۵ 32/6 9 22/94۵ شناختی حلقه واج

 21/۵ 2۵/۵ ۵9/۵ 21/1 9 2۵/233 فضاییـ  صفحه دیداری

 24/۵ 31/۵ ۵9/۵ 12/2 9 26/2 توجه

 11/۵ 26/۵ ۵۵9/۵ 22/99 9 ۵4/4 مستمرتوجه 

 3۵/۵ 96/۵ 34/۵ 21/9 9 69/۵ کنترل پاسخ

 

های آزمون تحلیل کواریانس برای  یافته

آزمون حافبک مورد بررسی قرار گرفت و 

شود به  ( مشاهده می2جدول )طور که در همان

منظور بررسی میزان اثربخشی برنامه مداخله بر 

ا ضعف کارکردهای آموزان ب حافظه فعال دانش

متغیره مورد استفاده اجرایی تحلیل کواریانس تک

قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان 

دهد که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه  می

در نمره کلی  ،پس از شرکت در مداخله ،کنترل

آزمون حافبک از نظر آماری تفاوت معناداری 

 =df=1, F=45.05, P= 0.00, ηp2)داشته است

همچنین  .(ηp2= 0.66)فوق 9( و اندازه اثر0.66

به دست آمد که  ۵۵/9توان آزمون نیز برابر با 

نشان از توان باالی آزمون دارد. همچنین انجام 

آزمون اثر بین گروهی آزمایش نسبت به گروه 

های توجه و توجه  در تمامی خرده مقیاس ،کنترل

ا نشان ر (≥ p ۵4/۵)مستمر تفاوت معناداری

(. به عبارتی پس از حذف اثر 2جدول )دهد می

پیش آزمون تفاوت معناداری از نظر آماری نسبت 

آزمون ایجاد شده است. این یافته گویای به پیش

                                                 
1. Effect size 

در  ،این است که گروه آزمایش پس از مداخله

نه تنها از لحاظ  ،)انتظار( مقایسه با گروه کنترل

ست بلکه آماری تفاوت معناداری را نشان داده ا

 ،های توجه و توجه مستمر مقیاسدر تمامی خرده

دهنده اثربخشی  اندازه اثر به دست آمده نشان

آموزان در تمامی  مداخله بر روی عملکرد دانش

های توجه و توجه مستمر آزمون  مقیاسخرده

سازی توجه دیداری و شنیداری  آزمون یکپارچه

IVA  است. به عبارتی اندازه اثر برای تمامی

و توجه  ۵9/۵های توجه برابر با  مقیاسخرده

که مطابق مطالعه  است ۵۵2/۵مستمر برابر با 

این اندازه اثر  ،(3۵93 ،؛ به نقل از بکر9113)کرک

اندازه اثر بزرگ و   دهنده مقیاس نشاندر این خرده

اثربخشی برنامه مداخله است. با این وجود نتایج 

ز حذف دهد پس ا حاصل از این تحلیل نشان می

آزمون مداخله تاثیر معناداری از لحاظ  اثر پیش

 =F= 1.38, P)آماری بر روی حیطه کنترل پاسخ

( نداشته است. با این وجود مجذور ایتای 0/06

است.  ۵.3۵سهمی برای حیطه کنترل پاسخ برابر 

      همچنین توان مشاهده شد برای تمامی 

و توجه  24/۵های توجه معادل  مقیاسخرده
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نشان از شدت تاثیر برنامه  11/۵ر برابر با مستم

مداخله بر عملکرد کودکان در آزمون آزمون 

 IVAسازی توجه دیداری و شنیداری  یکپارچه

 است.

 

 گیری بحث و نتیجه

مطالعات بسیاری به بررسی کارکردهای 

 ،اند های شناختی اشاره داشته اجرایی در فعالیت

 پژوهش حاضر با توجه به نقش کارکردهای

های زندگی  ها و پیشرفت اجرایی در کسب مهارت

استقالل و کیفیت زندگی کودکان دارای  ،اجتماعی

ضعف کارکردهای با هدف طراحی و ساخت 

بخشی تکالیف کارکردهای اجرایی در  برنامه توان

بهبود عملکرد شناختی کودکان از جمله حافظه 

برنامه ریزی و بازداری انعطاف پاسخ  ،توجه ،فعال

 ،بیرامی ؛3۵91 ،پیترسون)پذیرفته است صورت

 ،پور و امینی ؛ علی9216 ،موحدی و احمدی

9216.) 

مجذور ایتای سهمی به دست آمده هریک 

 ،مجری مرکزی)های آزمون حافبکمقیاساز خرده

شناختی و صفحه دیداری ـ فضایی( به حلقه واج

در آزمون  2۵/۵و  39/۵ ،21/۵ترتیب معادل 

در آزمون یکپارچگی  11/۵و  24/۵حافبک و 

جه و مقیاس توتوجه دیداری و شنیداری در خرده

اثربخشی نسبتا بزرگ   دهنده توجه مستمر نیز نشان

آموزان است  برنامه مداخله بر روی عملکرد دانش

و  23/۵ ،12/۵و توان مشاهده شده به ترتیب 

در آزمون  11/۵و  24/۵در آزمون حافبک و  21/۵

اری و شنیداری موید توان یکپارچگی عملکرد دید

 باالی آزمون است. 

های به دست آمده از اجرای مداخله  یافته

آموزشی در پژوهش حاضر در زمینه بهبود 

توجه و توجه مستمر در  ،عملکرد حافظه فعال

های سایر پژوهشگران در  آموزان با یافته دانش

ای شناختی بر بهبود  زمینه اثربخشی تمرین رایانه

 ،توجه ،آموزان در زمینه حافظه فعال شعملکرد دان

 ،بیکیک)توجه مستمر و کنترل پاسخ همسو است

 ،مودن ،؛ ریچیتر3۵92 ،؛ پرینز و همکاران3۵91

نایل و  ،؛ اسچوراب3۵94 ،هیلدربرانت،ایلینگ

 ،ولیبریگت ،؛ دونگن بوسما3۵94 ،اسچوماچر

 (.3۵99 ،؛ استینر3۵92 ،بیوتالر و سالتس ویلیسی

رخی مطالعات نشان دادند به طور کلی ب

تکالیف حافظه فعال که حاوی نظم دیداری و 

ظرفیت پیچیدگی هستند با دامنه توجه و کنترل 

 ،اشپستد و همکاران)توجه رابطه قوی دارند

(. همچنین یکی از ابعاد ظرفیت حافظه 3۵94

الن و  ،هیچ)توجه و توجه متمرکز است ،فعال

 (.3۵3۵ ،بدلی

( در پژوهش 3۵۵1)هولمز و همکاران 

خود نشان دادند که اکثر کودکانی که تمرینات 

ای را ارتقاء حافظه فعال از جمله تمرینات رایانه

مجری )در چهار جزء حافظه فعال ،انجام دادند

شناختی حلقه واج ،صفحه دیداری فضایی ،مرکزی

آزمون و هم در هم در پس (و میانگیر رویدادی

ه بهبودی آزمون پیگیری شش ماه پس از مداخل

اند. تمرینات حافظه  دست آوردهه معناداری را ب

بخش )فعال موجب افزایش فراخنای حافظه
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بخش )اندوزش کوتاه مدت( و سرعت پردازش

مجری مرکزی( در حافظه فعال شده و در نتیجه 

شود.عالوه موجب بهبود عملکرد حافظه فعال می

ای بر این در تایید اثر بخشی آموزش رایانه

ویژه از نظر ه ر روی حافظه فعال بشناختی ب

توان به پژوهش کلینبرگ و عصب شناختی می

( اشاره کرد. او در پژوهش خود 3۵۵3همکاران)

به منظور بررسی عملکرد حافظه استفاده  MRIاز 

داد که در زمان انجام تکالیف حافظه کرد و نشان 

فعال برخی از نواحی خاص مرتبط با حافظه فعال 

؛ 3۵۵3دهند)کلینبرگ،را نشان میفعالیت بیشتری 

(. آموزش با 3۵۵1داهلین، نیبرگ، بکمن و نلی، 

حافظه  می تواند باعث ارتقاء 9تکالیف ان بک

خصوص مولفه مجری مرکزی همچنین ه فعال ب

(. 3۵9۵ ،سوزان و همکاران)هوش سیال شود

وسیله تکالیف ان بک ه آموزش حافظه فعال ب

انتزاعی و  موجب باال رفتن ظرفیت حل مساله

     بهبود فرایند های کنترل شناختی مانند 

(. 3۵۵3 ،شوایتزر و همکاران)شودگیری میتصمیم

در واقع آموزش حافظه فعال به بهبود عملکرد 

شود که های اجرایی مرکزی منجر میمولفه

 ،مدیریت فرایندهایی از قبیل بازیابی اطالعات

 تمرکز و تغییر توجه و سرعت ،سازیهماهنگ

گری و  ،سلیمپور ،میر)عهده دارده پردازش را ب

های عصب شناختی که (. پژوهش3۵9۵ ،مینون

تغییرات در نواحی مغزی مرتبط با حافظه فعال را 

مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که آموزش 

حافظه فعال به افزایش فعالیت در نواحی پیش 

                                                 
1. N-Back tasck 

ای مغز هم در انجام تکالیف پیشانی و آهیانه

وزش دیده شده و هم در انجام تکالیف جدید آم

 (.3۵۵2 ،وستنبرگ و گلینبرگ)شودمی

های پژوهش در تبیین عدم همسویی یافته

     های سایر پژوهشگران در حاضر با یافته

توان به چند نکته مقیاس بازداری پاسخ میخرده

های  آزمودنی ،در مولفه بازداری رفتاراشاره کرد. 

دهند به  داری را نشان نمی پژوهش تفاوت معنا

عبارت دیگر نمرات بازداری رفتار تحت تاثیر 

ای افزایش معناداری برای هیچ یک  برنامه مداخله

طور  دهد. همان ای نشان نمی های مداخله از گروه

اند گاها  ( بیان کرده3۵96)3که پاسولونقی و کاستا

نتایج در حیطه مولفه بازداری رفتار همراه با 

به طور مثال برخی مطالعات افزایش  ،تناقض است

کنندگان را پس از دریافت  و بهبود عملکرد شرکت

تمرینات در حوزه کارکردهای اجرایی را گزارش 

؛ ریگس و 3۵99آهارون و پراتز  ،فیشر)اند کرده

های  (. از سوی دیگر در تضاد با یافته3۵96 ،پنز

های فوق مبنی بر بهبود  پژوهش حاضر و یافته

نجارزادگان و  ،ازداری رفتارمهارت ب

( عدم 3۵92)بکسینز و همکاران ،(9212)همکاران

 اند. تاثیر مثبت مداخله در این حیطه را ثبت کرده

( و رودا و 3۵۵1)تورل و همکاران

های ازکودکان بهنجار  ( در نمونه3۵۵4)همکاران

عدم تاثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر مولفه 

ای که در  اند. یافته دهبازداری رفتار را نشان دا

جمعیت بزرگساالن نیز توسط اینگ و 

عدم تغییر در  ( گزارش شده است.3۵92)همکاران

                                                 
2. Passolunghi and Costa  
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مولفه بازداری رفتار پس از آموزش کارکردهای 

تورل و )اجرایی نه تنها در کودکان بهنجار

واندر )توان ذهنی ( و کودکان کم3۵۵1 ،همکاران

که ارائه ( گزارش شده بل3۵9۵ ،مولین و همکاران

افزار آموزش کارکردهای اجرایی از طریق نرم

های شناختی نیز با وجود افزایش حافظه بازی

داری در مولفه بازداری  فعال منجر به تغییر معنا

رفتاری برای کودکان دارای اختالل طیف اتیسم 

 (.3۵94 ،وریس و گیورس)نشد

یکی دیگر از عوامل تبیین کننده این 

پذیری سیستم عصبی است.  طافها مفهوم انع یافته

های ارائه شده توسط وستبرگ  موضوعی که یافته

 ،( و اولسون3۵93)کلینبرگ ،(3۵۵2)و کلینبرگ

( شواهد تجربی آن را 3۵۵2)وستربرگ و کلینبرگ

گران نشان دادند که  فراهم کرده است. این پژوهش

های کارکردهای اجرایی منجر به افزایش  آموزش

های شکنج قدامی پایین و  فعالیت مغز در بخش

هوکزما و  ،گردد. افزون بر این میانی می

 ،پذیری شناختی ( با تاکید بر انعطاف3۵99)واتکینز

اند که منطقه خاکستری مغز تحت تاثیر  نشان داده

یابد. در این  های شناختی افزایش می انجام تمرین

اند که  ( بیان کرده3۵93)رابیپور و راز ،رابطه

های شناختی  تی و انجام تمرینبازپروری شناخ

تواند تغییراتی ایجاد کند که اثرات آن در  می

کارکردی و کالبدشکافی  ،های رفتاری حیطه

 گیری است. عصبی قابلیت اندازه

ها حاکی از آن  به طورکلی نتایج پژوهش

های  های عصب شناختی و جایگاه است که سیستم

 مغزی در کارکردهای اجرایی همچون حافظه فعال

و توجه و بازداری با یکدیگر مشترک و در ارتباط 

توان چنین تبیین کرد که توجه  هستند بنابراین می

و بازداری دو مهارت زیربنایی جهت ارتقا و بهبود 

مکنب و )استدر تکالیف حافظه فعال 

 (.3۵93،؛ گزلی ونوبر3۵۵1،همکاران
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