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تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه )نرم افزار آرام(بر 

کارکردهای اجرایی )توجه انتخابی، حافظه کاری و بازداری رفتاری( دانش 

 1آموزان با اختالل یادگیری خاص 
،  دکتر وحید  5، دکتر ندا نظربلند 4، دکتر وحید نجاتی 3، دکتر جلیل فتح آبادی 2ساالر نظرزاده گیگلو 

 6صادقی فیروز آبادی 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانبخشی مبتنی بر رایانه برکارکردهای اجرایی)توجه انتخابی، حافظه  

نیمه   روش  به  پژوهش  این  بود.  خاص  یادگیری  اختالل  به  مبتال  کودکان  در  رفتاری(  بازداری  و  کاری 

( انجام شد . جامعه آماری این پژوهش را تمامی  پس آزمون با گروه گواه  و پیگیری –آزمایشی)پیش آزمون 

ساله( تشکیل می داد، که در بازه اول مهر تا نیمه    12الی    10دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص)

نفر از آنها    30نفر( . تعداد    123به مرکز اختالالت یادگیری شهر اردبیل مراجعه کرده بودند)1397آبان ماه  

نفر  16ری هدفمند )انتخاب دانش آموزان داوطلب برای شرکت در پژوهش( انتخاب شدند)به صورت نمونه گی

نفر دختر(. و برای سنجش کارکردهای اجرایی از آزمون های استروپ)توجه انتخابی(، یک محرک    14پسر و

بس تکالیف  آزمایش  گروه  آموزان  دانش  شد.  استفاده  رفتاری(  نرو)بازداری  برو/  و  کاری(  ته  پیشین)حافظه 

دقیقه ای و در مدت چهار هفته انجام دادند. نتایج تحلیل کوواریانس    45جلسه    12توانبخشی شناختی را در  

آموزان گروه   داده ها نشان داد که بین میانگین پس آزمون های استروپ، یک محرک پیشین و برو/نرو دانش

همبسته نشان داد که  Tتایج آزمون  (. عالوه براین نp<01/0آزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود دارد)

کارکردهای اجرایی دانش    بین نتایج مرحله پس آزمون و مرحله پیگیری تفاوت معنی داری وجود ندارد.  

آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص با انجام  تکالیف بسته توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه تقویت می  

و با توجه به اینکه تکالیف بسته توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه آرام، عالوه بر تناسب با سن دانش    شود

انتخابی،  اجرایی)توجه  کارکردهای  تواند   می  با    آموزان،  آموزان  دانش  رفتاری(  بازداری  و  کاری  حافظه 

و پژوهشگران  استفاده  مورد  تواند  می  ببخشد،  بهبود  را  یادگیری  اختالالت    اختالالت  حوزه  درمانگران 

 یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدی: بازداری    واژگان  کاری،  حافظه  انتخابی،  توجه  اجرایی،  کارکردهای  خاص،  یادگیری  اختالل 

 رفتاری. 
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 مقدمه 

زیستی است که ویژگی اصلی و    شهیباررشدی    -،اختاللی عصبی   1اختالالت یادگیری خاص 

پایدار   مشکالت  آن  مهارتاساسی  در  آموزش یادگیری  سال  در  شروع  با  تحصیلی،  پایه  های 

انجمن    ( است  شیوع  1395آمریکا،  پزشکانروان رسمی  با  اختالل  این  درصدی   15تا    5(. 

محسوب    نیترمهم آموزان  دانش  ضعیف  عملکرد  و  شودیمعلت  )صدری 

 7/27( شیوع این اختالل را برای پسران1394(.موسوی، ولی نژاد و شیرکرمی)1395اسماعیلی،

( معتقد است که اکثر دانش آموزان دارای 1389افروز )گزارش کردند.    6/24و برای دختران  

اختالل یادگیری خاص در برابر ناکامی ها و شکست های تحصیلی بسیار ناشکیبا بوده و دچار  

میآشفت این  گی  ناتوانیشوند.  باعث  از    اختالل  شود.  می  آموزان  دانش  در  نیز  شناختی  های 

تفکرات   و  توجه  مشکالت  اجرایی،  کارکردهای  در  ضعف  به  توان  می  ها  ناتوانی  این  جمله 

کرد)افروز، اشاره  عابدی،1389راهبردی  و  پور  ملک  آقابابایی،  یون1390؛  موس 2011،  2؛  ،  3؛ 

( . بسیاری از دانش آموزان 4،2010؛ ماتیسون و مایس 1394و فاروقی،   خانجانی، فرجی؛  2007

از شیوه  استفاده مطلوب  عدم  و  راهبردی  تفکر  دلیل ضعف در جریان  به  یادگیری،  در  ناتوان 

دانش   این  براین،  عالوه  هستند.  منفعل  های  یادگیرنده  ذهنی،  تعمیم  و  یادآوری  بازخوانی، 

شنیداری و دیداری، حفظ کردن و طبقه بندی و سازمان    آموزان در به خاطر سپردن اطالعات

الگوی منظم مشکالت قابل توجهی دارند   دادن به اطالعات و به خاطر سپردن آنها طبق یک 

 (. 1389)افروز،

دامنره وسریعی از فراینردهای   رنردهیدربرگی کلری اسرت کره  اسازه  5کارکردهای اجرایی  

ی، حافظره دهسرازمانی،  زیربرنامرهی رفتاری شامل استدالل، حل مسئله،  هاییتواناشناختی و  

ی از منردبهره، مقابلره برا ترداخل،  7یا ترتیب دهی، توانایی توجه پایدار، توجره انتخرابی  6کاری

(. به اعتقاد پنینگتون و 1394ی است)خانجانی، فرجی و فاروقی،فیچند تکلو عملکرد    وراندخپس

(، کارکردهای اجرایی مجموعه ای فرایندهای اعالی مغز هستند که به ساختار و 1998)8اوزونف

کنش لوب پیش پیشانی وابسته بوده و نگهداشت و تغییرپذیری یک مجموعه، کنتررل ترداخل، 

 
1 Specific learning disorders 
2 Yun  
3 Muse  
4 Mattison & Mayes 
5 Executive functions  
6 Working memory 
7 Selective attention 
8 Penington, ozonoff  



 و همکاران  گلوینظرزاده گ  ساالر   ... یبر کارکردها  )نرم افزار آرام(  انهی بر را یمبتن یشناخت  یتوانبخش ریتاث

71 

یری بره عنروان شرود.کارکردهای اجرا، برنامه ریزی و حافظه کاری شرامل مری1بازداری رفتاری

دهری کره روی ریزی و سازمانگروهی از فرایندهایی مثل بازداری، حافظه کاری و توانایی برنامه

زبران و ادراک ترراثیر مرری گذارنررد، تعریررف مرری  هررای شررناختی اساسرری ماننررد توجرره،توانرایی

( مولفه های کارکردهای اجرایری کره در ایرن مطالعره مرورد 2010و همکاران،    2شوند)تورگای

حافظه کراری، برازداری رفتراری.  توجره انتخرابی بررسی قرار گرفت عبارتند از: توجه انتخابی،  

عبارت است از توانایی تمرکز روی محرک های خاص در میان چندین محرک که باعث تمییرز 

. توانرایی (2022محرک مهم از سایر محرک های جانبی می شود)انجمن روانشناسری آمریکرا،  

اطالعات جاری در یک دوره زمانی کوتاه را حافظه کاری مری نامنرد. بره   نگهداشت و دستکاری

عبارت دیگر توانایی نگهداری اطالعات در ذهن حین انجام تکالیف پیچیده، توانرایی اسرتفاده از 

تجربه های قبلی برای موقعیت فعلی و استفاده از راهبردهای حل مساله برای آینده برا حافظره 

( 2008) 3(. دهرن1391، به نقرل از نرگسری،  2007موند و همکاران،  کاری در ارتباط است)دیا

معتقد است که حافظه کاری عالوه بر فراینده ذخیره و پردازش اطالعات، مسروولیت تسرهیل و 

افزایش ظرفیت کارکرد کدگذاری و بازیابی اطالعاتی را که برای یادگیری دارای اهمیرت اسرت، 

یی برای رفتارهای انطباقی در محریط پویرا و غیرقابرل پریش برعهده دارد. بازداری رفتاری توانا

بینی مهم است. در واقع بازداری رفتاری به توانایی متوقرف کرردن افکرار، اعمرال و احساسرات 

(. بازداری رفتاری سه فراینرد بره هرم 1997؛ بارکلی،  1997،  4گفته می شود.)بارکلی و بیدرمن

توقف رفترار جراری و ایجراد   -2اری یا رویداد غالب  بازداری رفت  -1پیوسته را شامل می شود :  

حفرظ ایرن دوره درنرگ و   -3فرصت درنگ در تصمیم گیری برای پاسخ دادن یا ادامه پاسخ و  

پاسخ خودفرمان  که در این دوره اتفاق می افتند)کنترل تداخل()کاویانپور، ملک پور و عابردی، 

1392.) 

انتخابی،  2004)5استر   دیداری  توجه  در  یادگیری  اختالل  دارای  افراد  که  است  معتقد    )

از عملکرد    پایدار  ،  زاهد بابالنی برخوردارند)نریمانی، سلیمانی،  ترف یضعتغییر توجه، و توجه 

در  1392ی،ابوالقاسم ریاضی  در  یادگیری  اختالل  به  مبتال  آموزان  دانش  ی  هاکنش(. 

ضعف  زیربرنامهی،  دهسازمان دچار  عادی  آموزان  دانش  با  مقایسه  در  رفتاری  بازداری  و  ی 

 
1 Behavioral Inhibition   
2 Turgay 
3 Dehn  
4 Barkley & Bidereman 
5 Ster  
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و   زاده  اسکریف1389ی، آبادحسنهستند)امین  و  بال  ملتزر 1،2001؛  ناتان  2007)2(.  و    )3 

کارکرد2009) نوشتن،  در  خاص  یادگیری  اختالل  با  کودکان  که  معتقدند  اجرایی (  های 

پاسخ، تغییر بازداری  پایدار،  ی و خود نظارتی ضعیفی  زی ربرنامهی،  ده سازمان،  آغازگری، توجه 

عابدی، و  پور  ملک  )آقابابایی،  درویشعلی)  (.1390دارند  که  1392نوره  رسید  نتیجه  این  به    )

توانایی کودکان دارای اختالل یادگیری خاص در توجه انتخابی دیداری و شنیداری در مقایسه 

ارجم است.  معناداری کمتر  به طور  عادی  نکاح)با کودکان  اصغری  و  وند  (  1394ندنیا، حسن 

در  رفتاری  بازداری  و  توجه  عملکرد  بهبود  به  منجر  شناختی  های  بازی  که  کردند  گزارش 

می ریاضی  در  خاص  یادگیری  اختالل  دارای  همکاران)کودکان  و  امانی  مشاهده  1396شود.   )

انتخابی در بین    کردند که تفاوت معنی داری در انعطاف پذیری شناختی، برنامه ریزی و توجه

وجود   عادی  کودکان  و  خواندن(  در  خاص)نارسایی  یادگیری  اختالل  با  کودکان 

دهکردی) اکبری  علی  و  امینی  آموزش  1397دارد.کاکوجویباری،  مداخله  که  دادند  نشان   )

حافظه کاری سبب بهبود کارکردهای توجه در دانش آموزان اختالل یادگیری نارساخوانی می  

ف نیا  همایون  طجری)شود.  نامدار  و  ادارکی1397یروزجاه  تمرینات  که  کردند  مشاهده   )-  

حرکتی می تواند حافظه کاری دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص داری مشکل در ریاضی  

( ملکی  و  ارجمندنیا  ببخشد.  بهبود  در  1398را  نقص  که  شدند  متوجه  مروری  پژوهشی  در   )

خواندن ریاضیات،  در  ناتوانی  با  کاری  فتح    حافظه  و  نجاتی  مقصودلو،  است.  مرتبط  نوشتن  و 

رایانه1398آبادی) تکالیف  از  استفاده  با  ترمیمی  توانبخشی  که  کردند  گزارش  افزار  (  ای)نرم 

اختالل   های  نشانه  کاهش  و  شناختی  های  توانایی  تقویت  به  منجر  آرام(  شناختی  توانبخشی 

نعامی)  4بیش فعالی/ نقص توجه  زراع، شریفی و  ( مشاهده کردند که نمرات  3981شده است. 

افزار  نرم  بیانی و دریافتی کودکانی که تحت آموزش  زبان  فراخنای حافظه کاری واجی، رشد 

چشمگیری   طور  به  اند،  نکرده  شرکت  دوره  در  که  کودکانی  به  نسبت  اند،  گرفته  قرار  آرام 

 افزایش یافته است. 

عطارقصبه) و  زارع  نقش  1396اورکی،  یادگیری  ( معتقدند که  اختالل  مسائل شناختی در 

از درمان  تواند  توانبخشی شناختی می  بنابراین  این حوزه  بسیار مهم است و  اثربخش در  های 

در  آموزان  دانش  فعاالنه  مشارکت  رایانه،  بر  مبتنی  شناختی  توانبخشی  های  ویژگی  از  باشد. 

اهبردهایی مانند خودبازنگری،  یادگیری به ویژه در بازنگری فرایندهای افکارشان با استفاده از ر

 
1  Bull & screif 
2  Meltzer  
3  Nathan  
4 Attention disorder/ Hyperactivity disorder(ADHD) 
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-های موجود در نرمخودنظم دهی و خودگردانی است. تکالیف و بازی  خودارزیابی، خودسنجی،

افزار توانبخشی شناختی عالوه بر اینکه مورد عالقه دانش آموزان قرار می گیرد، می تواند باعث  

 بهبود مهارت های شناختی آنها شود.

مولفه نارسایی  نقش  زمینه  حافظه    در  انتخابی،  توجه  همچون  اجرایی  کارکردهای  های 

اختالالت   سایر  به  مبتال  یا  و  عادی  افراد  روی  بر  مطالعات  بیشتر  پاسخ  بازداری  و  کاری 

روانشناختی انجام شده است و مطالعات کمی وجود دارد که در جامعه دانش آموزان با اختالل  

ین گروه و همچنین در مورد اثربخشی ایادگیری خاص به بررسی وضعیت کارکردهای اجرایی  

(.  1396بخشی کارکردهای اجرایی انجام شده است)امانی و همکاران،  شیوه های مختلف توان

چشم قابل  غیر  اختالل  این  شیوع  میزان  اینکه  به  توجه  با  ضرورت همچنین  و  است  پوشی 

به جهت حل مشکالت   آموزان  دانش  این  شناختی  عملکردهای  بهبود  به  حائز  پرداختن  آنها، 

توانمند سازی  پژوهش هایی در حیطه شیوه های  به نظر می رسد که  اهمیت است، ضروری 

 شناخنی آنها انجام بشود.

 فرضیه های پژوهش 

عملکرد   - بهبود  بر  آرام(  افزار  نرم  از  استفاده  )با  رایانه  بر  مبتنی  شناختی  توانبخشی 

 ر دارد. توجه انتخابی دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص تاثی

بهبود عملکرد    - بر  آرام(  افزار  نرم  از  استفاده  )با  رایانه  بر  توانبخشی شناختی مبتنی 

 حافظه کاری دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص تاثیر دارد. 

عملکرد   - بهبود  بر  آرام(  افزار  نرم  از  استفاده  )با  رایانه  بر  مبتنی  شناختی  توانبخشی 

 تالل یادگیری خاص تاثیر دارد. بازداری رفتاری دانش آموزان با اخ

 مواد و روش ها 

نیمه   تصادفی،  گیری  نمونه  برای  موجود  های  محدودیت  دلیل  به  حاضر  پژوهش  طرح 

 پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری( بود.   -آزمایشی)پیش آزمون

آموزان   دانش  کلیه  را  پژوهش  آماری  : جامعه  نمونه گیری  روش  و  آماری   12-10جامعه 

مراکز اختالالت یادگیری آموزش و پرورش  ساله دارای اختالل یادگیری تشکیل داده اند، که به  

سال در  اردبیل  آنها    97-98تحصیلیشهر  تعداد  که  اند  کرده  این    123مراجعه  در   . بود  نفر 

تحقیق با استفاده از نمونه گیری هدفمند، دانش آموزانی که توسط مرکز اختالالت یادگیری،  

تایی از لحاظ سن، جنسیت، دارای اختالل یادگیری تشخیص داده شده بودند  بصورت زوج دو

اختالل همتاسازی شده و سپس بصورت تصادفی یک نفر از زوج ها به گروه آزمایش و یک نفر  

نفر دختر( که    14نفر پسر و    16نفر بودند)  30به گواه اختصاص یافتند . بطور کلی تعداد نمونه  
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آزمایش و    7نفر پسر،    8نفر )   15 نفر دختر(  در    7،  نفر پسر  8نفر)  15نفر دختر( در گروه 

قرار گرفتند. گواه  از:    گروه  عبارتند  ورودی  از مالک  -1  مالک های  مولفه  حداقل سه  داشتن 

یادگیری خاص.   اختالل  بیش فعالی،    -2های تشخیصی  روانی مانند  نداشتن  سایر اختالالت 

و....   با  -3اوتیسم  مصاحبه  طریق  از  که  نباشد.  درمانی  روان  یا  و  دارودرمانی  و  تحت  والدین 

نداشتن نمره باالتر از متوسط در مقیاس های مبتنی بر    -4مطالعه پرونده اطمینان حاصل شد.  

(. الزم به توضیح است  نمره باالتر از متوسط در CBCL)1تجربه فرم مبتنی بر تجربه آشنباخ

این از  نداشتن هر یک  باشد.  روانشناختی می  اختالل  نشانه وجود سایر  آشنباخ    مقیاس های 

 موارد به عنوان مالک خروج از نمونه در نظر گرفته شد. 

 ابزار پژوهش 

 آشنباخ   CBCLفرم 

آزمون که توسط آشنباخ)  این  از مینایی،1996از  نقل  به  ( طراحی و تدوین شده  1384  ، 

است، به منظور ارزیابی وضعیت عاطفی و رفتاری دانش آموزان استفاده می شود. و همچنین به  

های مبتنی بر  بین آزمودنی هاکنترل می شود. این فرم یکی از مجموعه فرموسیله آن تفاوت  

آموزان) دانش  مشکالت  و  بوده  آشنباخ  عامل    18تا    6تجربه  هشت  در  ساله(را 

اضطراب/افسردگی، افسردگی/گوشه گیری، مشکالت توجه، مشکالت تفکر، مشکالت اجتماعی،  

می کند. سواالت این مقیاس ها به صورت    شکایت های جسمانی، رفتارهای پرخاشگرانه ارزیابی

نمره(، اصال )صفر نمره( است. هنجاریابی نظام سنجشی  1نمره(، معموال )2سه گزینه ای کامال )

بین   درونی  همسانی  ضرایب  و  گرفته  صورت  مینایی  توسط  ایران  در    87/0و    73/0آشنباخ 

 (. 1384مده است)مینایی، به دست آ  97/0تا 38/0گزارش شده است. ضرایب بازآزمایی نیز بین

 2آزمون استروپ 

نسخه   که  است  انتخابی  توجه  ارزیابی  و  پیشانی  لوب  عملکرد  سنجش  برای  آزمون  این 

در    3سال اجرا می شود. آزمون اولین بار توسط مکلئود   12تا  7کودکان آن در مورد گروه سنی  

در مرحله اول که   طراحی شده است. این آزمون شامل سه مرحله زیر است:  الف(1996سال  

صفحه  مرکز  در  سیاه  رنگ  با  اصلی  رنگ  چهار  اسامی  است،  هماهنگ  های  کوشش  مرحله 

ها یکی از کلید  نمایشگر ظاهر می شود . آزمودنی باید هر چه سریع تر بر اساس اسامی رنگ

های آبی، قرمز، زرد و یا سبز را روی صفحه کلید فشار دهد. ب( در مرحله دوم اسامی چهار  

 
1 ASEBA 
2 Stroop Test 

3 McLeod 
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اصلی، هر کدام به رنگ خودشان در مرکز صفحه کامپیوتر ظاهر می شود و آزمودنی باید    رنگ

را در صفحه کلیدفشار دهد. ج( مرحله سوم، مرحله هر چه سریع رنگ  با هر  تر کلید مطابق 

کوشش های ناهماهنگ یا تداخل است که اسامی چهار رنگ اصلی هر کدام با رنگی متفاوت از  

ظاهر می شود و آزمودنی باید هر چه سریع نر بر اساس رنگ کلمه،    رنگ خودشان بر صفحه

کلید مطابق با آن را در صفحه کلید فشار دهد. شاخص های مورد سنجش این آزمون عبارتند  

سرعت)میانگین زمان واکنش پاسخ های صحیح در   -2دقت)تعداد پاسخ های صحیح(،    -1از :

پژوهش اوتلو و گراف )کریمی علی آبادی، کافی و    برابر محرک(. پایایی آزمون استروپ براساس

بازآزمایی برای هر سه کوشش به ترتیب معادل1389فرهی،  90/0،    83/0،    01/0(، به روش 

( قاضی طباطبایی  و  هر سه کوشش  2006بود. قدیری، جزایری، عشایری   بازآزمایی  پایایی   )

تبار این ابزار در پژوهش بهرامی،  گزارش کردند. اع 97/0و    83/0،  60/0این آزمون را به ترتیب  

پوراعتماد) و  کرونباخ1391نجاتی  آلفای  وسیله  به  آمده    71/0و    68/0،  55/0(  دست  به 

تأیید   بهشتی  شهید  دانشگاه  روانشناسی  گروه  اساتید  توسط  آزمون  این  محتوایی  است.روایی 

 شد. 

 1آزمون یک محرک پیشین 

کرچنر)  آزمون  نیا توسط  بهرامی،1985که  و  کیامنش  کسائیان،  شده  1392  ،  (ساخته 

  یابزارها  نیاز پر کاربردتر  ی کیو    ردیگ  یمورد استفاده قرار م  یحافظه کار  یابیارز  یبرا  است،

صفحه   یبر رو  یبه صورت متوال  یینایمحرک ب  یآزمون تعداد  نیتابسته به فرهنگ است. در ا

  دی در صورت تشابه هر محرک با محرک قبل کل  دی با  یو آزمودن  شود  یظاهر م  انهیرا  شگرینما

کل  "کی"  رهشما تشابه  عدم  صورت  در  کل  "دو"شماره    د یو  ا  دیصفحه  در  دهد.  فشار    نیرا 

با  فیتکل تنها    د یفرد  نگهدار  کی اطالعات  حافظه  در  را  محرک    یمحرک  )منظور    کیکند 

از    ش یمحرک پ   نیگزیجا   دی محرک جد  کیدر همان حال که    ن، یمرحله قبل است(. عالوه بر ا

به گونه    فیتکل  نیا  یاست. طراح  یضرور  یحافظه کار  ی دهشود؛ به روز شدن به قاع  ی خود م

  ن یا  ن،یمحرکها پاسخ دهند. بنابرا  ی است که در تمام مراحل، افراد مجبور هستند به همه    یا

آزمون   نیاست. در ا  یکنترل مداوم و به روز کردن اطالعات در حافظه کار  ک ی  ازمندین  فیتکل

برخوردار   یآزمون از اعتبار قو  نیشده است. ا  دهاستفا  یخط  ریاز تصاو  ییمجموعه صدتا  کیاز  

و    ردیگ  یقرار م  یمورد استفاده گسترده ا  یو تجرب  ینیاست و در حال حاضر در مطالعات بال

ت)کین و  سنجد نشان داده شده اس  ی را م  ی که حافظه کار  گر یآزمون د  ن یاعتبار آن با چند

 
1 One- back test 
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  زین  رانیدر ا(.  1396؛ به نقل از خراسانی، آگیالر وفایی، نجاتی و حسن آبادی،  2007  همکاران،

ا به عنوان    نیاز  استفاده م  رآزمون معتبر د  کیآزمون  اعتبار آن نشان داده   شودی مطالعات  و 

اسشد بین  (1392ت)نجاتی،ه  ای  دامنه  در  اعتبار  ضرایب  این  84/0تا    54/0.  باالی  اعتبار   ،

 (. 1396آزمون را نشان می دهد)به نقل از خراسانی و همکاران، 

 "1برو ، نرو "آزمون 

وس  طور  به  که  نرو  برو  گ  یبرا  یعیآزمون  م  یرفتار  ی بازدار  یریاندازه    ی استفاده 

از    یبه دسته ا  د یبا   های، شامل دو دسته محرک است. آزمودن( 2007و همکاران،    2)اریک، شود

از پاسخ ده(go)محرکها پاسخ دهند    نیا از آن  (.  no goد)کنن  یخوددار  گر یبه دسته د  ی و 

 ه یارا  یبرا  یاست، آمادگ   no go  یمحرک ها  زا  شتریمعموال ب  go  یاد محرک هادکه تع  ییجا

ارتکاب به    یخطا  ایمناسب    یدارزعدم با  (3،2008)وربورگن و لوگان است    شتریپاسخ در فرد ب

نمره جداگانه    3آزمون،    نیاست. از ا  رهدفیدر هنگام ارایه محرک غ   یانجام پاسخ حرکت  یمعن

م درصد خطاد یآ  ی به دست  با  ی .  درصد  د  یدارزارتکاب،  واکنش.  زمان  و  مطالعه    ر نامناسب 

همکاران    یریقد است  87/0آزمون    نیا  یی ای پا(2006)و  شده  آن   گزارش  محتوایی  روایی  و 

است تایید شده  بهشتی  دانشگاه شهید  روانشناسی  گروه  اساتید  اتوسط  در  ا  نی.    ن یپژوهش، 

  فیتکل  ک یدر    ی برو و نرو به صورت تصادف  تیدو نوع موقعای است  و    انهیآزمون به صورت را

در    یاز کنترل مهار  یدوم، شاخص  ت یفرد در مهار پاسخ خود در موقع  یی . توانارندیگ  یقرار م

 نچیا  16  توریدر وسط صفحه مان بود که د  هواپیما شکل  به    go آزمون، محرک    نیاوست در ا

فاصله   آزمودن  یمتریسانت 45در  م  هیثان یلیم  500به مدت    ی از چشم  آزمودن  شدیارائه    یو 

از رؤ  د یبا   برای نشان دادن جهت آن  ها با فشار دادن دکمه جهت  ترعی آن، هرچه سر  تیپس 

(، نباید به آن no go)دیشنیم صدای بوق    کهیو درصورت  دادیبه آن پاسخ م  دیکلصفحه   یرو

م بهدادیپاسخ  ابتدا چند کوشش  در  تمر.  آزمودن  ینیصورت  تا  و   یارائه شد  آزمون  به  نسبت 

ها  آن  از   ٪25که    شد یمحرک ارائه م  50پژوهش    نیا شود. در اپاسخ کامالً آشن  د یکل  ی ابیجا
استفاده   نیشیهدف پ   یهاسنجش مهار محرک  یآزمون برا  نیتوقف بود. از ا  یهامحرک  شامل

 . شودیم
 

 

 
1 Go/No Go 
2 Ericka, et al 
3  Verbruggen, Logan 
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 ی شناختی آرام بخشتوان افزارنرم

به کار گرفته شد،  مداخله ی شناختی حافظه و توجه بخشتوان  افزارنرمای که در این پژوهش 

این   بود.  نجاتی)  افزار نرمآرام  توسط  بهبود   شدهیطراح(  2016که  و  پیشرفت  برای  است،  

بیماران   اجرایی در  بیش فعالی، هاب یآس   مبتالبهکارکردهای  نقص توجه/  آفازیا، اختالل  ی مغزی، 

ی  ده سازمانباشد. این برنامه شامل گروهی از تکالیف سلسله مراتبی  اختالالت یادگیری و زبانی می 

تقویت   را  حافظه  و  توجه  مختلف  ابعاد  که  است  اصول کندیمشده  این  اساس  بر  برنامه  این   .

مراتبی    صورتبهتکالیف    -1است:    شدهی طراح کاربر  دهسازمانسلسله  پاسخ  اساس  بر  و  شده  ی 

تکا  -2.شودیم  ترسخت صحیح  دارد.  انجام  پی  در  سریع  پاداش  ابعاد    -3لیف،  اساس  بر  تکالیف 

توجه   تکالیف   بخشفرح،  فیتکال  -4است.    شدهیطراحمختلف  انجام  برای  را  بیمار  انگیزه  و  بود 

شود.    تواندی م  فیتکال   -5.  کندیمتقویت   تکرار  مطلوب  سطح  به  بیمار  رسیدن  تصمیم   -6تا 

برنامه   اساسپیشرفت  نیاز است.)    است  ماری بکارایی    بر  ارتقا سطح تکلیف  برای  و حضور درمانگر 

 ( . 1396امانی، مظاهری، نجاتی و شمسیان،  

 روش اجرای مداخله 

یادگیری  آموزاندانش ابتدا   اختالالت  مرکز  در  که  اختالل   عنوانبه ی  دارای  آموزان  دانش 

غربال شدند. پس از انتخاب    CBCLبودند با استفاده از  فرم    شدهدادهیادگیری خاص تشخیص  

ی شدند  بندگروهسن، جنس، هوش    ازنظری دوتایی  هازوج  صورتبه  هاآننفر از دانش آموزان،    30

تصادفی در گروه آزمایش و دیگری در گروه گواه قرار گرفت. با جهت    صورتبهو از هر زوج یک نفر  

کتبی از    نامهت یرضااهداف تحقیق با والدین در میان گذاشته شد و  رعایت اصول اخالقی پژوهش،  

بسته   پژوهش،  اتمام  از  پس  که  شد  متعهد  پژوهشگر  ضمن  در  شد.  گرفته  آرام  بخشتواناولیا  ی 

تقویت   روی  هامهارتجهت  بر  فرزندانشان،  شود.    هاآنی  اجرا  یعنی  آزمونپیش  ازآنپس نیز  ها 

)آزمو  اجرایی  کارکردهای  آزمون  سنجش  و  برو/نرو  آزمون  پیشین،  محرک  یک  اجرا وپراستن   )

  افزارنرم وجود تنها یک کامپیوتر که    لی به دلی یک محرک پیشین، گونوگو و استروپ اآزمونه شدند  

فاصله زمانی جهت    هاآزموناجرا شد. همچنین  بین    فردفردبه  صورت به بود،    شدهنصببر روی آن  

اجرای    های آزمودناستراحت   از  پس  شد.  گرفته  نظر  در  پذیرایی  اجرای   هاآزمونش ی پو  به  نوبت 

بسته    دیرسی ممداخله   بسته  بخشتوان که  این  در   . بود  آرام  شناختی  برای   8ی  تکلیف 

ری آن  دشوا  و سطحاست    شدهی بنددرجه  هاپاسخ ارائه شد، این تکالیف بر اساس    کنندگانشرکت 

 ک یکند و بر اساس    کنترلرا    یژگ یدو و  دیموضوع با  ،تکالیفاز    یادر هر مجموعه.  ابدییمافزایش  

ی و هر  اقهیدق  45جلسه  12این بسته در    شده عمل کند.  شده توسط قواعد دادهمشخص  یژگیو

 انفرادی  اجرا شد.  صورتبه هفته سه جلسه و 
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 اجراشده: شرح تکالیف  1جدول شماره

 زمان اجرا 
عنوان  

 تکلیف
 ارزش شناختی تکلیف  شرح تکلیف 

ول 
ه ا
فت
ه

 

ی  هاخانه

 رنگی 

فرد باید یک محرک هدف)خانه رنگی(را از بین  

 ی متفاوت( پیدا کند هابارنگی مشابه )هامحرک

نیازمند توجه پایدار   آموز دانش

و توجه انتخابی و مهار برای  

 انجام این تکلیف است 

ی  هاپنجره

 مشابه 
 یی که تصاویر پشتشان یکی است ها پنجرهانتخاب 

باعث تقویت فراخنای دیداری  

 فضایی حافظه کاری 

وم 
 د
ته
هف

 

 ها صورت
بر اساس رنگ پوست، رنگ مو و    هاصورتی  بندطبقه

 حالت صورت 

نیازمند مهار و توجه   آموز دانش

انتخابی برای انجام این تکلیف  

 است. 

جداول  

 دار نشان

ی  کیدری از جداول که حاوی اعداد یا نقاط مشکی ارشته

  به خاطررا    هاآنی آن است. مراجع باید محل هاخانهاز 

و مراجع باید   شودیمبسپارد. سپس چهار گزینه نمایان 

  شدهارائهمحل هر نشان در رشته جدول  نظر گرفتنبا در 

 پیشین، گزینه درست را از بین چهار گزینه انتخاب کند. 

دیداری   س ینو شیپدرگیری 

فضایی و حلقه آوایی  حافظه  

 کاری 

وم 
 س
ته
هف

 

تصاویر  

 مقطع

است و هر    شدهمیتقستعدادی تصویر به قطعات مختلف 

  شودیمکوتاهی به فرد نشان داده  زمان مدتجزء برای 

بسپارد و سپس گزینه   به خاطر فرد باید قطعات تصویر را 

 درست را از بین چهار گزینه انتخاب نماید.

دیداری   س ینو شیپدرگیری 

 فضایی 

تصاویر  

 تکراری

. فرد با  شودیمی از تصاویر برای فرد نمایش داده  ارشته

  شدهارائهمشاهده هر تصویر، اگر تصویر از بین تصاویر 

 تکراری بود، باید مشخص نماید 

دیداری   سی نوشیپفعالیت 

 فضایی و حلقه آوایی 
رم 
ها
 چ
ته
هف

 

ردیابی  

 حیوانات 

ی از  کیدر که  شود یمدر این تکلیف یک جدول ارائه 

ی آن، تصویر یک حیوان قرار دارد. سپس  هاخانه

.  شودیمی مختلف نشان داده هاجهتیی در ها فلش

مسیر حرکت   هافلشمراجع باید بر اساس جهت 

را که   از جدولی اخانه تی درنهارا دنبال کند و  ها وانیح

از بین   رسد یمحیوان پس از طی کردن مسیر به آن 

 چهار گزینه انتخاب کند. 

  سی نوشیپ درگیری و تقویت

 دیداری فضایی 

ی  هارنگ

 آخر

در یک   شودیمنمایش داده   هارنگی از ارشتهدر این تکلیف 

و فر باید از بین   شده متوقف هارنگنقطه نامشخص رشته 

 .کندیمآخر مشخص   رنگ چندی پیشنهادی دو یا هانهیگز

بروز رسانی حافظه فعال و  

تقویت عملکردهای مجری  

 فعال مرکزی حافظه 
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بر روی هر دو گروه اجرا شد. همچنین پس    آزمونپس پس از اتمام مداخله بر روی گروه آزمایش،  

و    آزمونش یپدر مرحله    اجراشدهی  هاآزمون مداخله،    راتیتأثاز گذشت یک ماه برای بررسی پایداری  

 دوباره اجرا شدند.    آزمونپس 

 هاافته ی

توجه انتخابی، حافظه کاری و    میانگین و انحراف معیار نمراتآمار توصیفی مربوط به      2در جدول

آزمون،  یش پبه تفکیک برای دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله سنجش )   بازداری پاسخ

نشان    آزمونپس  پیگیری(  میانگین  که مالحظه می  طورهماناست.    شدهداده و  گردد در گروه کنترل 

دهد ولی در و پیگیری تغییر چندانی را نشان نمی  آزمونپسنسبت به  آزمون  یش پنمرات در مراحل  

و    آزمونپس در مراحل    زمان پاسخو کاهش نمرات    دقتبه گروه آزمایش، افزایش بیشتر نمرات مربوط  

   آزمون مشاهده شد.یش پ  به پیگیری نسبت  

در    بازداری رفتاری  : میانگین و انحراف معیار نمرات توجه انتخابی، حافظه کاری و2جدول شماره

 یری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل گاندازه سه مرحله  
 پیگیری آزمون پس آزمون یشپ   

 میانگین  زیر متغیر گروه متغیر
انحراف  

 معیار 
 میانگین 

انحراف  

 معیار 
 میانگین 

انحراف  

 معیار 

توجه  

 انتخابی 

 گواه 
 155/13 07/69 001/13 80/68 389/13 47/67 دقت 

 515/116 40/1169 133/120 67/1163 082/121 80/1191 پاسخ  زمان 

 یش آزما
 14.174 13/72 897/13 40/72 997/13 07/68 دقت 

 234/110 80/1094 081/113 20/1088 315/116 33/1168 زمان پاسخ 

حافظه  

 کاری 

 075/9 23/23 650/7 17/23 790/8 63/28  گواه 

 322/8 40/26 447/8 73/26 975/8 40/24  آزمایش 

بازداری  

 رفتاری 

 گواه 

  یخطا

 ارتکاب 
93/54 853/10 40/53 829/10 60/53 629/10 

  یدارزبا

 نامناسب 
27/62 655/14 20/60 14.795 67/60 14.797 

زمان  

 واکنش
80/140 457/22 67/138 921/21 80/138 751/22 

 آزمایش 

  یخطا

 ارتکاب 
47/56 466/12 27/53 768/11 60/53 129/12 

  یدارزبا

 نامناسب 
13/63 898/11 93/59 646/11 80/59 749/11 

زمان  

 واکنش
07/143 980/22 93/137 973/22 33/138 104/23 
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بسته    اثربخشی  بررسیمنظور  به آرام  بخشتواناجرای  شناختی  کارکردهای  بر  ی  تقویت 

از   خاص،  یادگیری  اختالل  با  آموزان  دانش  تحلیل  آزموناجرایی  یککووارهای  و  یانس  راهه 

از  کووارتحلیل   ی لوین برای بررسی مناسب بودن آزمون تحلیل هاآزمون یانس چند متغیره و 

 کوواریانس استفاده شد: 
 هایانس وار: نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی  3جدول شماره

  متغیر F 1درجه آزادی 2درجه آزادی  داری یمعنسطح 

 دقت  134/0 1 28 717/0
 توجه انتخابی 

 واکنش  سرعت 848/1 1 28 185/0

توجه انتخابی   دقت  151/1 1 28 293/0

 واکنش  سرعت 686/0 1 28 415/0 پیگیری

  ی حافظه کار 701/3 1 28 065/0

 پیگیری ی حافظه کار 518/1 1 28 228/0

 ارتکاب  یخطا 001/0 1 28 997/0

 نامناسب   یدارزبا 295/1 1 28 265/0 بازداری رفتاری 

 زمان واکنش  441/2 1 28 129/0

 ارتکاب  یخطا 011/0 1 28 918/0

بارداری رفتاری  

 پیگیری
 نامناسب   یدارزبا 352/0 1 28 555/0

 زمان واکنش  184/1 1 28 286/0

 

توجه   آزمون  معناداری  سطوح  اینکه  بهبا   برابری   فرض   است،  05/0  ازتر  بزرگفوق    در 

تأییدواریانس : شود  استفاده  تواندمی  انسیکووار  تحلیل  آزمون  لذا  .شودمی  ها  اول  فرضیه 

آرام( بر بهبود عملکرد توجه انتخابی    افزارنرمی شناختی مبتنی بر رایانه )با استفاده از  بخشتوان 

 . دارد ریتأثدانش آموزان با اختالل یادگیری خاص 

 نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس چند متغیری توجه انتخابی آمده است:  4لدر جدو -
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  و  شیآزما  گروه  چند متغیری برای مقایسه توجه انتخابی  انسیکووار: نتایج تحلیل 4جدول شماره  

 آزمون پس در مرحله    کنترل

 F مقادیر  ها آزمون اثر
درجه آزادی  

 اثر

درجه آزادی  

 خطا 

سطح  

 معناداری 
 اندازه اثر 

گرو

 ه

 563/0 اثر پیالیی 
091/

16 
2 25 001/0 563/0 

 0.437 المبدای ویلکز 
091/

16 
2 25 001/0 563/0 

 287/1 هتلینگاثر 
091/

16 
2 25 001/0 563/0 

بزرگترین ریشه  

 روی
287/1 

091/

16 
2 25 001/0 563/0 

ی هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی داریمعنگردد سطح  که مشاهده می  طورهمان

و   هتلینگ  اثر  ویلکز،  المبدای  پیالیی،  روی،    نیتربزرگاثر  است   01/0از     ترکوچکریشه 

(01/0p<رد و مشخص می آماری  ترتیب فرض صفر  بدین  انتخابی (.  توجه  بین  دو    گردد که 

-ه میگرفت  یجهنتنابراین  تفاوت معناداری وجود دارد. ب  آزمونپس، در  کنترل  و  شیآزماگروه  

  .استدانش آموزان مؤثر بوده    ی شناختی آرام بر توجه انتخابیبخشتوان اجرای بسته  که    شود

  : دوم  از  بخشتوان فرضیه  استفاده  )با  رایانه  بر  مبتنی  شناختی  بهبود   افزارنرم ی  بر  آرام( 

 .دارد ریتأثعملکرد حافظه کاری دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص 

  هایگروه  دانش آموزان  یحافظه کار  مقایسه  جهت  کوواریانس تحلیل  نتایج:  5جدول شماره  

 آزمونکنترل در مرحله پس   آزمایش و

 منبع تغییرات
مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات 
 Fمقدار 

سطح  

 معناداری 
 اندازه اثر 

 988/0 001/0 207/2231 527/1796 1 527/1796 آزمون شیپ

 571/0 001/0 900/35 906/28 1 906/27 ی حافظه کار

    805/0 27 740/21 خطا 

     29 675/1913 کل

جدول   تحلیل     5در  آزمون  نمرات    انس یکووارنتایج  مقایسه  کاربرای  دانش    یحافظه 

  آمدهدستبه  Fاست. مقدار    شدهداده، نشان  آزمونپسهای آزمایش و گواه، در  در گروهآموزان  
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 رو نیازا(. p<01/0باشد )می  01/0از  ترکوچک داری آن نیز است و سطح معنی 900/35برابر با 

. بر این اساس و با توجه به باالتر بودن  ردیگیمقرار    دیتائفرض صفر رد و فرض پژوهش مورد  

ی بخشوان تنتیجه گرفت که اجرای بسته    توانیم،  آزمونپسدر    ش یآزمامیانگین نمرات گروه  

با اختالل یادگیری خاص  دانش آموزان  ی  حافظه کارموجب بهبود    بوده و  مؤثرشناختی آرام  

 . شودیم

 

-   : سوم  از  بخشتوانفرضیه  استفاده  )با  رایانه  بر  مبتنی  شناختی  بهبود   افزارنرم ی  بر  آرام( 

 دارد. ری تأثعملکرد بازداری رفتاری دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص 

  و  شیآزما  گروه  یرفتار  یبازدار چند متغیری برای مقایسه    انسیکووار: نتایج تحلیل  6جدول شماره

 آزمون پس در مرحله    کنترل

 F مقادیر  ها آزمون اثر
درجه  

 آزادی اثر

درجه  

 آزادی خطا 

سطح  

 معناداری 
 اندازه اثر 

 گروه

 646/0 0.001 23 3 991/13 646/0 اثر پیالیی 

 646/0 001/0 23 3 991/13 354/0 المبدای ویلکز 

 646/0 001/0 23 3 991/13 835/1 اثر هتلینگ

بزرگترین ریشه  

 روی
825/1 991/13 3 23 001/0 646/0 

ی هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی داریمعنگردد سطح  که مشاهده می  طورهمان

روی،   ریشه  بزرگترین  و  هتلینگ  اثر  ویلکز،  المبدای  پیالیی،  است    01/0از     ترکوچک اثر 

(01/0p<بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص می .)  دو    یرفتار  یبازدارگردد که بین

-ه میگرفت  یجهنتبنابراین  تفاوت معناداری وجود دارد.    آزمونپس، در  کنترل  و  شیآزماگروه  

 .استدانش آموزان مؤثر بوده  یرفتار یبازداربر ی شناختی آرام بخشتوان بسته اجرای که  شود

 

 مرحله پیگیری 

مرحله  بین  نرو  برو/  و  پیشین  محرک  یک  استروپ،  آزمون  نتایج  تفاوت  بررسی  برای 

و   آزمون    آزمونپسپیگیری  از  آزمایش،  جدول   tگروه  در  نتایج  شد،  استفاده     7  همبسته 

 است: شدهارائه 
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 آزمون پس همبسته برای مقایسه نتایج پیگیری و    T: نتایج آزمون    7جدول شماره

 ی داریسطح معن T درجه آزادی  متغیر 

 توجه 
 104/0 740/1 14 دقت 

 160/0 483/1 14 سرعت 

 096/0 784/1 14  حافظه کاری 

 بازداری رفتاری 

 634/0 487/0 14 بازداری نامناسب 

 082/0 871/1 14 زمان واکنش 

 095/0 790/1 14 خطای ارتکاب 

می   طورهمان مشاهده  آزمون  که  نتایج  یک     tگردد  استروپ،  آزمون  سه  هر  برای  همبسته 

(. بدین ترتیب فرض صفر  > 05/0pداری قرار ندارد )یمعنمحرک پیشین و برو/ نرو در سطح  

می مشخص  و  رد  مرحله  آماری  در  انتخابی  توجه  بین  که  تفاوت    آزمونپسگردد  پیگیری  و 

 معناداری وجود ندارد. 

 

 ی ر یگجهینتبحث و  

پژوهشهدف    کارکردهای  بخشتوان   ریتأثی  بررسحاضر    از  بر  رایانه  بر  مبتنی  شناختی  ی 

نتایج   بود.   ) رفتاری  بازداری  و  کاری  حافظه  انتخابی،  )توجه  تحلیل  هاآزموناجرایی  ی 

ی شناختی  بخشتوان و تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که بسته    راههککوواریانس ی

 ی یک محرک پیشین، استروپ  و  برو/ نرو شده است.  هاآزمونباعث بهبود عملکرد افراد در 

باعث بهبود   تواند یم بخشی شناختی مبتنی بر رایانه  ی این پژوهش نشان داد که توانهاافتهی

شود.   انتخابی  اختالل   متأسفانهتوجه  با  آموزان  دانش  انتخابی  توجه  حوزه  در  کمی  مطالعات 

( در پژوهش خود متوجه   1392انی و همکاران)است. سلطانی کوهبن  شدهانجامیادگیری خاص  

به کودکان   ریاضی نسبت  یادگیری خاص در  اختالل  با  انتخابی دانش آموزان  شدند که توجه 

( نیز در پژوهشی دیگر در میان دانش آموزان با اختالل 1396است. امانی و همکاران)  ترف یضع

تبیین یافته پژوهش حاضر در  یادگیری خاص در خواندن به نتیجه مشابهی دست یافتند. در  

گفت که میزان توجه یادگیرندگان به موضوع درس از عوامل اصلی   توانیمحوزه توجه انتخابی  

است؛   یادگیری  و  آموزش  ابتدایی  کندیم   دیتأکبندورا    کهی طوربه در  مرحله  با  ریادگی  که  ی 

آغاز   فرد    شودیمتوجه  یادگیری  نباشد  کافی  توجه  اگر  و  شودیم  دارخدشه و  )هارتمن 
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،  شودیمی حسی دریافت  هارندهیگهایی که از محیط توسط  (. در میان محرک200،  1هانفالوی 

توجه شود. توجه انتخابی مستلزم   هاآنانتخابی به    صورتبهکه    شوندیمپردازش    کامالً یی  هاآن 

برخی   بر  ذهاتیفعالتمرکز  مداخله ی  جریان  در  است.  دیگر  برخی  گرفتن  نادیده  و  هنی 

که نیازمند این بود که از   دادند یم یی را انجام  هان یتمرمکرر    صورتبهدانش آموزان    اجراشده

، توجه خود را به محرک خاصی معطوف کنند و این کار را چندین مرتبه تکرار  هامحرکمیان  

  شودیمرنگ مو، رنگ پوست و حالت چهره باعث    اسبر اسی تصاویر  بندطبقهکنند. برای مثال  

که آزمودنی در هر وهله از بازی توجه خود را به موضوعی خاص متمرکز کندو از پرداختن به 

 . شودیمخودداری کند. تکرار و تمرین این کار باعث بهبود در توجه انتخابی  هاقسمتسایر 

از   شناختی کارکردهای اجرایی بر حافظه    یبخشتوان   ریتأثنتایج این پژوهش همچنین حاکی 

کاری دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص بود. نتایج این پژوهش  با نتایج پژوهش امانی و  

فتح1396همکاران) و  نجاتی  رادفر،   ، و  1395آبادی)(  امیری)نجارزادگان(  و  نجاتی   ،1394  )

همکاران) و  نجارزادگان  است.  کو1394همسو  روی  بر  پژوهشی   در  اختالل  (  به  مبتال  دکان 

که   دادند  نشان  فعالی  بیش  توجه/  این  بخشتوان نقص  بهبود حافظه کاری  بر  آرام  ی شناختی 

اثربخشی    مؤثرکودکان   نیز   حاضر  پژوهش  کاری  بخشتواناست.  حافظه  بر  را  شناختی  ی 

از  قراردادی  موردبررس حاکی  نتایج  که  رادفرو  شدهاستفادهی  بخشتوان بودن    مؤثر،    بود.  

های  ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مداخالت شناختی مبتنی بر بازی1395همکاران)

است و   مؤثریی حافظه کاری و روانی کالمی دانش آموزان نارساخوان  کار آتوجهی بر میزان   

ی در بهبود کارکردهای اجرایی و درمان اختالل دانش آموزان مؤثری شناختی رویکرد  بخشتوان 

بسته  مینارساخوان   از  نیز  پژوهش  این  در  آرام  بخشتوان باشد  شناختی    شدهاستفادهی 

( همکاران  و  که  1396است.امانی  دادند  نشان  پژوهشی  در  تقویت بخشتوان(  بر  شناختی  ی 

ی بر  افزارنرم است. در تبیین اثر تمرینات    مؤثرکارکردهای اجرایی )توجه انتقالی و حافظه فعال( 

ی، بازداری پاسخ،  اب یجهت ی  هامهارت به دلیل اینکه    افزارنرمکه این  گفت    توانیمحافظه کاری  

حافظه کاری   تواندیم ،  دهدیمی و حافظه شنیداری و بینایی را آموزش  اچندمرحله دستورات  

و   تکالیف  انجام  ببخشد.  بهبود  آموزان  دانش  این  در  در  هایبازرا  موجود  نیازمند   افزارنرمی 

ری و بینایی است و با انجام بازی و گذر به مراحل باالتر میزان این درگیری حافظه کاری شنیدا

 . شودیمو با تمرین و تکرار باعث تقویت حافظه کاری آزمودنی   ابدییمدرگیری افزایش 

 
1 Hartman & Hunfalvay 
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بر  هاافتهی همچنین  پژوهش  رفتاری  بخشتوان   ریتأثی  بازداری  بر  رایانه  بر  مبتنی  شناختی  ی 

( همسو  1397حسن وند و اصغری نکاح)  ،ایارجمند نداللت داشتند. این نتیجه با نتایج پژوهش  

ی شناختی منجر به بهبود بازداری رفتاری  هایبازدر پژوهش خود متوجه شدند که    هاآنبود.  

این مداخله   ر یتأث. در تبیین  شودیم ضی  در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص در ریا

رفتاری عالوه بازداری  بازداری رفتاری،  نیبرابر  از    که  ی  هامؤلفهتوجه و حافظه کاری هر سه 

بر یکدیگر   اجرایی هستند و  بر    توانیم   بگذارند،  ریتأث  توانندیمکارکردهای  به ویژگی مبتنی 

ی  این مداخله دارای امتیاز است و  هایبازتقویت بودن تکالیف این مداخله اشاره کرد. یعنی  

بازی   درست  انجام  به  موفق  که  وقت  هر  دریافت    شودیمآزمودنی  پاداش  و  .  کند یم امتیاز 

 تکانشی واکنش نشان ندهد.   صورتبهامتیاز خود را از دست ندهد و  کندیمبنابراین او سعی  

یادگیری  نیبنابرا اختالل  با  آموزان  دانش  به ضعف  توجه  حافظه    با  انتخابی،  توجه  در  خاص 

ی شناختی مبتنی بر رایانه بر  بخشتوان کاری و بازداری رفتاری و همچنین با توجه به اثربخشی  

این   پیشنهاد  ها مؤلفه تقویت  از    شودیم ،  یادگیری  اختالالت  درمان  مراکز  و  مدارس  که 

وزه در دانش آموزان ی بر رایانه جهت بهبود مشکالت مرتبط با این حنتمبی شناختی  بخشتوان 

 با اختالل یادگیری خاص استفاده کنند. 

 تشکر و قدردانی

از   مقاله  است.    نامهانیپااین  شده  مستخرج  ارشد  اساتید    لهیوسنی بدکارشناسی  زحمات  از 

دکتر نظربلند و    سرکار خانماساتید مشاور    ی، دکتر نجاتی،آبادفتحمحترم راهنما آقایان دکتر  

به  تقدیر و تشکر    شانمانهیحکی  هاییراهنماو    هاتیحما  پاسبهآقای دکتر صادقی فیروزآبادی  

 .  دی آیم عمل

رفتار طراحی و   اجراشدهمداخله   اعصاب شناختی  پژوهشی علوم  توسط مرکز  پژوهش  این  در 

  جرای این پژوهش ،همکاری در ا  به خاطراست. بدین طریق از مسئولین این مرکز    شده نیتدو

 آید. می به عملتقدیر و تشکر 

  



 1400  پاییز و زمستان ،15شماره ،هفتمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو

86 

 منابع و ماخذ

فعال در اختالل یادگیری: با تمرکز    حافظه(. نقش  1398اکبر. و ملکی، سمانه)ارجمندنیا، علی

مرور   و  خواندن  اختالل  روانشناسی.  هاپژوهشبر  رویش  فصلنامه  حیطه.  این  در  (.  36)8ی 

101-112 

 (. اختالالت یادگیری. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور1389غالمعلی)افروز، 

ولی) شیری،  و   . اسماعیل  شیری،  و  مسعود.  توکلی،  و  الناز.  فدایی،  و  المیرا.  (.  1396امانی، 

ی شناختی در دانش آموزان با و بدون اختالل  ریپذ انعطافی، توجه انتخابی و  زیربرنامهمقایسه  

 111-94(. 2) 7ی یادگیری. هایناتواندر خواندن(. مجله  یادگیری خاص)نارسایی 

ا  نیام )  آبادی،. و حسن نوشهزاده،  ناتوانی  نارسایی(1389حمیدرضا  در  زیربنایی  های شناختی 

 .  200-187(. 23)6.شناسان ایرانیشناسی تحولی: روانفصلنامه روان .ریاضی

رشدی  2013آمریکا)  پزشکانروان انجمن   عصبی  اختالالت   .)DSM-5   لطفی فرح  ،ترجمه 

 (. تهران : نشر ارسباران. 1395کاشانی و شهرام وزیری)

)ا زارع, حسین, عطار قصبه, زهرا.  تأثیر توان1396ورکی, محمد,  بر حافظه   یبخش(.  شناختی 

ریاضی اختالل  با  کودکان  تحصیلی  پیشرفت  و  علمی .کاری  فصلنامه  شناخت   -دو  پژوهشی 

 183-167(. 2)6اجتماعی. 

ی اجرایی در کودکان با  هاکنش(. مقایسه  1390ابایی، سارا. ملک پور، مختار. عابدی، احمد)آقاب

عصب آزمون  در  عملکرد  امال:  یادگیری  ناتوانی  بدون  روانشناسی  -و  مجله  نپسی.  روانشناختی 

 .    40-35(. 4)3بالینی. 

پوراعتماد،   وحید؛  نجاتی،  هاجر؛  انتخ1391)درضایحمبهرامی،  توجه  مقایسه  انتقالی (.  و  اب 

کاربردی.   روانشناسی  مجله  سالم.  همتایان  و  رشدی  لکنت  دچار  نوجوانان  و  (.  21)6کودکان 

23-35 

آبادی،   حسن  و  وحید.  نجاتی،  و  ماریای.  وفایی،  آگیالر  و  امیرحمزه.  خراسانی، 

از تکالیف  1396حمیدرضا) انتقال نزدیک و دور در آموزش ظرفیت حافظه کاری با استفاده   .)

 .   167-15(. 2) 15ای ساده. مجله تحقیقات علوم رفتاری. فراخن

وحید؛   نجاتی،  فرهاد؛  جلیل)آبادفتحرادفر،  حافظهبخشتوان  ریتأث(.  1395ی،  بر  شناختی    ی 

کاری و روانی کالمی دانش آموزان نارساخوان یک مطالعه تک موردی. فصلنامه اندیشه و رفتار  

 26 -17(. 40)10در روانشناسی بالینی، 



 و همکاران  گلوینظرزاده گ  ساالر   ... یبر کارکردها  )نرم افزار آرام(  انهی بر را یمبتن یشناخت  یتوانبخش ریتاث

87 

بخشی شناختی  ( . اثربخشی برنامه توان1398ارع، حسین؛ شریفی، علی اکبر؛ نعامی، اشواق. )ز

توجه و حافظه بر فراخنای حافظه واجی و رشد زبان بیانی و دریافتی کودکان کاشت حلزون  

 .  268-254(. 3)23شده. مجله روانشناسی. 

ژانت. و هاشمی،  علیزاده، حمید.  و صرامی، غالمرضا. و سلطانی    سلطانی کوهبنانی، سکینه. و 

(. اثربخشی برنامه رایانه یار حافظه کاری بر کارکرد اجرایی کودکان  1392کوهبنانی، ساجده )

 . 218-208(. 31)11با اختالل ریاضی. مجله تحقیقات علوم رفتاری.

هیجانی بر    -ی اجتماعی هامهارت(. اثربخشی آموزش  1395صدری، اسماعیل. اسماعیلی، فریبا)

و   هیجان  شناختی  مجله هامهارتتنظیم  یادگیری خاص.  اختالل  دارای  کودکان  اجتماعی  ی 

 86-59(. 4)5ی یادگیری. هایناتوان

و  اصغریعلکاکوجویباری،   فهیمه.  امینی،  و  مهناز)اکبریعل.  دهکردی،  اثربخشی  1397ی   .)

دانش   توجه  عملکردهای  بر  کاری  مجله  حافظه  نارساخوانی.  یادگیری  اختالل  دارای  آموزان 

 90-75(. 13)7شناخت اجتماعی. 

احمد) عابدی،  مختار.  پور،  ملک  فرنوش.  کارکردهای  1392کاویانپور،  آموزش  اثربخشی   .)

ی دارای اختالل هماهنگی رشد دبستانشیپ اجرایی)بازداری پاسخ( بر میزان تکانشگری کودکان  

 86-76. 1ی. بخشتوان پژوهش موردی. مجله 

(. بررسی کارکردهای  1389ی، تمجید. و کافی، سید موسی. و فرهی ، حسن)آبادیعلکریمی  

 39-29(. 2)12ی علوم شناختی. هاتازهی. مجله دوقطباختالل  مبتالبهاجرایی بیماران 

هادی) بهرامی،  علیرضا.  کیامنش،  کوثر.  و  1392کسائیان،  فعال  حافظه  عملکرد  مقایسه   .)

 .144-112(.  4)3ی یادگیری. هایناتوانتوجه دانش آموزان با و بدون  نگهداری

اصغر) پرسشنامه  1384مینایی،  آشنباخ،  کودک  رفتاری  سیاهه  هنجاریابی  و  انطباق   .)

 558-529(. 1)19خودسنجی و فرم گزارش معلم. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.

وحید) ا1392نجاتی،   کارکردهای  بین  ارتباط  با  (.  مغز  در  ریگمیتصمجرایی  پرخطر  ی 

 . 278-270(. 4)11دانشجویان. مجله تحقیقات علوم و فناوری. 

 ی هوشمند توجه و حافظه آرام. تهران : نشر رشد فرهنگ. بخشتوان(. 1397نجاتی، وحید)

ی شناختی حافظه کاری بخشتوان (. اثر  1394نجارزادگان، مریم؛ نجاتی، وحید؛ امیری، نسرین)

بهبو رفتاری کودکان  بر  نشانگان  روانشناس،    مبتالبهد  فعالی. عصب  بیش  توجه/  نقص  اختالل 

1(1.)45-52 . 

اسماعیل.   سلیمانی،  محمد.  بابالننریمانی،  عباس)زاهد  ابوالقاسمی،  عادل.  مقایسه  1392،   .)

آموزش   و  هاکنش اثربخشی  اجرایی  و درمان یبازی  توجه  نگهداری  کاری،  حافظه  بهبود  بر  ی 



 1400  پاییز و زمستان ،15شماره ،هفتمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو

88 

-1(.  4)5نارسایی در حساب. مجله روانشناسی بالینی.    مبتالبهحصیلی دانش آموزان  پیشرفت ت

16  . 

حرکتی    -(. اثر تمرینات ادراکی1397سمیه. )  ،نامدار طجری  . ومرتضی  ،همایون نیا فیروزجاه

دانش کاری  حافظه  ریاضیبر  مشکل  با  خاص  یادگیری  اختالل  دارای  رفتار  مجله   .آموزان 

 120-105(.  34) 10کتی. حر

American psychological association (2022). APA Dictionary of psychology 

(online). https://dictionary.apa.org/selective-attention. 

Bull, A. & screif, Y (2001). Goal directed upper limb movements by 

children with and without DCD: A window into perceptuo- motor 

dysfunction. Physiotherapy international journal .9(3)  

Barkley, R. A., Biederman, J. (1997). Toward a broader definition of the 

age-ofonset criterion for attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of 

the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 86(1), 

Barkley, R. A. (1997). ADHD and the nature of self-control. New York: 

Guilford Press. 

Dehn. M. J. (2008). Working Memory and Academic Learning: Assessment 

and Intervention. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Denckla, M.B.(1994). Executive function, the overlap zone between 

attention deficit hyperactivity disorder and learning disabilities. 

International Pediatrics. 4(2). 

Erick L, Wodka E, Mark M, Joanna G, Blankner JC, Gidley L, et al (2007). 

Evidence that response inhibition is a primary deficit in ADHD. J Clin 

Neuropsychol.;29(4) 

Ghadiri F, Jazayeri A, Ashayeri H, Ghazi Tabatabaei M(2006). The role of 

rehabilitation of cognitive in reduce deficits of executive function and 

symptoms of obsessive: Compulsive in Schizo-obsessive patients. Journal  

Rehabiation .7(4) 

Ghadiri F, Jazayeri A, Ashayeri H, Ghazi Tabatabaei M(2006). The role of 

rehabilitation of cognitive in reduce deficits of executive function and 

symptoms of obsessive: Compulsive in Schizo-obsessive patients. Journal  

Rehabiation .7(4) 

Hartman, J. & Hunfalvay, T. (2002). Effect of attentional focus of learning 

the basic cust for fly fishing. Journal of Motor Behavior. 200(20), 95-123. 

Mattison,R. E . Mayes, S. D(2010). Relationships Between Learning 

Disability, Executive Function, and Psychopathology in Children With 

ADHD. Journal of attention disorder.16(2).Pp136-146 

Muse, L. S (2007). An Examination of Executive function and Reading 

Ability in children with a reading disability and attention deficit/ hyper 

activity disorder(doctoral dissertation). University of North Dakota 



 و همکاران  گلوینظرزاده گ  ساالر   ... یبر کارکردها  )نرم افزار آرام(  انهی بر را یمبتن یشناخت  یتوانبخش ریتاث

89 

Nathan.Am(2009). The impact of executive function skills on writing: a 

comparison of fifth grade student with learning disabilities and student with 

typical development. MA Thesis. American: university of nevavda 

Nejati, vahid. & shahidi, Shriar. & helmi, sanaz (2016).  Enhancement of 

Executive Functions with Cognitive Rehabilitation in Older Adults.journal 

of modern rehabilitation. 10(3). 

Penington, F, & Ozonoff, S. (1998). Executive function and developmental 

psychopathology. Journal of child psychology and psychiatry, 37.  

Sterr A M(2004). Attention performance in young adults with learning 

disabilities. Learning Individ Differ. (14):Pp125–133. 

Stroop, J.R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. 

 Journal of Experimental Psychology, 18, 643-662. 

Turgay A, Ginsberg L, Sarkis E, Jain R, Adeyi B, Gao J, Dirks B, Babcock 

T, Scheckner B, Richards C, Lasser R, Findling RL(2010). Executive 

Function Deficits in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

and Improvement with Lisdexamfetamine Dimesylate in an Open-Label 

Study. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. ; 20(6): 503–

511 

Verbruggen F, Logan GD(2008). Response inhibition in the stopsignal 

paradigm. Trend Cogn Sci. 12(11):418-24. 

Yun, Li(2011). Executive function in children with learning disorders. 

Central South University (People's Republic of China), ProQuest 

Dissertations Publishing . 


