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كاری مقايسه اثربخشی بازتوانی شناختی با استفاده از كامپيوتر، يكپارچگی حسی و تلفيق اين دو روش بر بهبود حافظه

 *های يادگيری خاصناتوانی آموزان دارایدانش
 1، مصطفی نوكنی3الحسينی، خديجه ابوالمعالی1ستاره فيروزی
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 چكيده

های بعدی بسیار مهم است. های یادگیری و کمك به پیشرفت تحصیلی آنها و نیز جلوگیری از آسیبآموزان مبتال به ناتوانیکاری دانشبهبود حافظهزمينه: 

ی حسی و تلفیق این دو روش را در بهبود های معدودی بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر، یكپارچگهایی در این زمینه صورت گرفته است، اما پژوهشپژوهش

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر، دف: هاند. های یادگیری بررسی کردهآموزان دارای ناتوانیکاری دانشحافظه

آزمایشی با طرح روش پژوهش، نیمهروش: های یادگیری خاص انجام شد. یآموزان دارای ناتوانکاری دانشیكپارچگی حسی و تلفیق این دو روش بر بهبود حافظه

های پندار و کننده به کلینیكیادگیری خاص مراجعههای ناتوانیآموزان دارای های نابرابر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشآزمون با گروهپس –آزمون پیش

گیری هدفمند انتخاب شدند و در های یادگیری خاص به روش نمونهآموز مبتال به ناتوانیدانش 01، که از بین آنها بودند 0979-71آتیه در شهر تهران در سال تحصیلی 

نفر در گروه  00نفر در گروه آزمایشی اول مداخله بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر،  00سه گروه آزمایش و یك گروه گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. 

ای دریافت نكردند. برای نفر در گروه گواه مداخله 09نفر در گروه آزمایشی سوم تلفیق این دو مداخله را دریافت کردند و  00ایشی دوم مداخله یكپارچگی حسی و آزم

بازتوانی ها: يافتهگیری مكرر انجام شد. ندازهها با استفاده از تحلیل واریانس با ا( استفاده شد. تحلیل داده0701کاری از آزمون ان بك )گیری عملكرد حافظهاندازه

بخشد یادگیری خاص بهبود میهای ناتوانیآموزان دارای کاری را در دانششناختی با استفاده از کامپیوتر، یكپارچگی حسی و تلفیق این دو روش به طور معنادار حافظه

(10/1 >Pاما بین این سه روش در بهبود حافظه .)توان از بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر، یكپارچگی حسی و تلفیق میيری: گنتيجهد ندارد. کاری تفاوتی وجو

بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر، یكپارچگی حسی، واژه كليدها: های یادگیری استفاده کرد. آموزان دارای ناتوانیکاری دانشاین دو روش در بهبود حافظه

 .یادگیری خاصهای توانیناکاری، حافظه
Background: Improving the working memory of students with learning disabilities and helping them gain academic achievement as 

well as preventing further injuries are very important. Researches have been done in this field, but few researches examined computer 

assisted cognitive rehabilitation, sensory integration and combining these two methods to improve working memory in students with 

learning disabilitie. Aims: This study was carried out by the aim of comparing the effectiveness of computer assisted cognitive 

rehabilitation, sensory integration and combination of these two methods on improving working memory of students with specific 

learning disabilities. Method: The research method was quasi-experimental with a pre-test/post-test design with unequal groups. The 

statistical population of the present study was students with specific learning disabilities who referred to Pendar and Atieh clinics in 

Tehran in the academic year 2019-2020, among them, 58 students with specific learning disabilities were selected by purposive 

sampling and were randomly replaced in three experimental groups and one control group. 14 people in the first experimental group 

received computer assisted cognitive rehabilitation intervention, 15 people in the second experimental group received the sensory 

integration intervention and 16 people in the third experimental group received a combination of these two interventions and 13 

people in the control group did not receive the intervention. N back (1958) test was used to measure working memory performance. 

Data analysis was performed using variance analysis with repeated measures. Results: Computer assisted cognitive rehabilitation, 

sensory integration and combination of these two methods significantly improve working memory in students with specific learning 

disabilities (P< 0/01). However, there is no difference between these three methods in improving working memory. 

Conclusions: Computer assisted cognitive rehabilitation, sensory integration, and a combination of these two methods can be used to 

improve the working memory of students with learning disabilities. Key Words: Computer assisted cognitive rehabilitation, sensory 

integration, working memory, specific learning disabilities. 
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 مقدمه

های شناختی قدرتمند و از ، به عنوان یكی از سازه0کاریحافظه

های یادگیری مطرح شده است عوامل سبب شناختی در ناتوانی

کاری به عنوان هسته حافظه(. 0977زاده، بهرامی و احدی، )خراسانی

مرکزی بسیاری از عملكردهای شناختی است و یكی از 

تی مرتبط با عملكردهای اجرایی است و به معنی کارکردهای شناخ

دهد، تا زمان به ای از فرآیندهایی است، که به فرد اجازه میمجموعه

کارگیری اطالعات و یا رمزگردانی، آنها را در ذهن حفظ کرده و 

داری نماید که دسترسی فوری به آنها ای نگهیا اطالعات را به گونه

سبرگ، سارکیس، جین، ادی، گو و پذیر باشد )تورگای، جینامكان

 (.2101لیسر، 

داشتن اطالعات به کاری یعنی توانایی برای فعال نگهحافظه

های (. مدل2109منظور هدایت رفتار هدفمند )مونتز، کلبرو و النا، 

های گذشته تحول پیدا کاری در طول سالگوناگونی از حافظه

( مطرح شد، یك 0710اند، اما مدلی که توسط بدلی و هیچ )کرده

های یادگیری است مدل سودمند جهت مطالعات در زمینه ناتوانی

(. در الگوی 2100؛ به نقل از دهن، 2110)پكرینگ و گترکول، 

بدلی، اندوزش موقتی اطالعات به وسیله دو انباره مخصوص انجام 

، صفحه دیداری فضایی. حلقه واج 2شود: حلقه واج شناختیمی

سازی اطالعات کالمی و ری و ذخیرهداشناختی مسئول نگه

شنیداری است و صفحه دیداری فضایی برای اندوزش موقتی 

( برای تبیین تأثیر حافظه بلند 2111اطالعات کاربرد دارد. بدلی )

کاری یك بخش دیگر به این حافظه اضافه کرد. او مدت بر حافظه

دی نامید، انباره موقت رویدا 9این بخش را انباره موقت رویدادی

(. انباره موقت 2100ای با ظرفیت محدود شده است )دهن، سامانه

رویدادی یك حافظه موقت چندوجهی است که قادر به یكپارچه 

کردن اطالعات از حلقه واج شناختی و صفحه دیداری فضایی در 

(. در نهایت 0970انباره حافظه دراز مدت است )زارع و شریفی، 

رتی است و برای کنترل و عامل اجرایی مرکزی یك سیستم نظا

رود. عامل اجرای تنظیم کردن فرآیندهای شناختی به کار می

کاری را هماهنگ کرده و بر توزیع های دیگر حافظهمرکزی بخش

سازی و های وابسته، آمادهتوجه، اعمال و به کارگیری سیستم

                                                           
1. Working Memory 
2. Phonological loop 
3. Episodic buffer 

ها در حافظه بلند مدت استفاده از راهبردها و نیز فعال کردن بازنمایی

نترل داشته، با توجه به ظرفیت محدود حافظه کوتاه مدت، ک

(. این 2100دهد )دهن، اطالعات را به حافظه بلند مدت ارتباط می

کاری است و کنترل در حافظه« کاری»مؤلفه در واقع بیانگر مفهوم 

سه مؤلفه دیگر )حلقه واج شناختی، صفحه دیداری فضایی و انباره 

ماهنگی همه فرآیندهای شناختی موقت رویدادی( و تنظیم و ه

 (.2100کاری را بر عهده دارد )دهن، درگیر در عملكرد حافظه

های کاری در ناتوانیهای زیادی به نقش حافظهپژوهش

اند. نتایج اغلب این مطالعات بیانگر این است یادگیری توجه کرده

کاری عملكرد های یادگیری در حافظهکه کودکان با ناتوانی

، تول، 2102از سایر کودکان دارند )ماتیسون و مایز،  تریضعیف

، عزیزالهی، 0970، خالدی، 2100وندرون، کراسبرگن و ونلوییت، 

 (.2119، اسمیت اسپارک و فیسك، 0970

های بر اساس تعریف کمیته مشترک ملی مربوط به ناتوانی

های (، ناتوانی2101)به نقل از جیتین، جیسیر و راجو،  0یادگیری

ها یری اصطالحی کلی است که به گروه ناهمگنی از ناتوانییادگ

شود که به شكل مشكالت عمده در کسب و استفاده از اطالق می

های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدالل توانش

 شود.یا محاسبات ریاضی مشخص می

پزشكی در پنجمین مجموعه تشخیصی و آماری انجمن روان

با این موارد مشخص  0های یادگیری خاصناتوانی ،(2109) 0آمریكا

آسیب در بیان نوشتاری شود: آسیب در خواندن یا نارساخوانی، می

یا نارسانویسی، آسیب در ریاضیات یا حساب نارسایی )انجمن 

های آموزانی که ناتوانیدانش(. 2109پزشكی آمریكا، روان

 برندمی یادگیری خاص دارند، اغلب از مشكالت شناختی رنج

(. کودکان مبتال به 0970)آبباریكی، یزدانبخش و مؤمنی، 

، 1، حافظه9های توجههای یادگیری ممكن است در زمینهناتوانی

، حل 0، برنامه ریزی00، سرعت پردازش01، عملكرد حرکتی7ادارک

                                                           
4. National Joint Committee For Learning Disabilities 

(NJCLD( 
5. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

Fifth Edition 
6. specific learning disabilities 
7. Attention 
8. Memory 
9. Perception 
10. Motor Functioning 
11. Processing Speed 
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پذیری ، انعطاف9اختالل در فكر کردن، بازداری پاسخ، 2مسئله

ها و شكالتی داشته باشند، و تمرینمو استفاده از زبان  0شناختی

تواند در مدیریت ها میهایی جهت بهبود این نقصآموزش

جیتین و همكاران، های یادگیری نقش مهمی ایفا کند )ناتوانی

؛ به نقل از فدایی، توکلی، طهماسبی، نریمانی، 2101، ویتلین، 2101

شناختی  . بنابراین، توجه ویژه به بهبود نقایص(2109شیری و شیری، 

ها، عملكرد تواند متعاقب بهبود این نارساییآموزان مبتال میدانش

موضوع بهبود مشكالت این تحصیلی و آموزشی آنها را جبران کند. 

های بعدی بسیار مهم است. آموزان و جلوگیری از آسیبدانش

های متعددی جهت درمان این کودکان به کار گرفته تاکنون روش

)عزیزی، توان به بازی درمانگری آنها میشده است. از جمله 

فرد، ، آموزش کارکردهای اجرایی )دهقانی و حكمتیان(0979

(، و دارو درمانگری )احمدی 0979(، نوروفیدبك )عزیزی، 0971

( اشاره کرد. از جمله 0970زهرانی، نوکنی، کی پور و عالقمند، 

ی حسی مداخالت دیگر مورد استفاده، بازتوانی شناختی و یكپارچگ

 است.

های یادگیری، های اخیر در ناتوانیهای مطرح دههیكی از نظریه

های شناختی و عصب روانشناختی هستند که سهم بسزایی در نظریه

های پژوهشی ها ارائه کرده و دادهفهم مكانیسم عمل این ناتوانی

اند )رحمانی، بوگار، طالع زیادی هم در تأیید نظریه خود ارائه کرده

، بزاز منصف، سلیمانی و 2107، رباط میلی، 2121و نوکنی، پسند 

 ها، بازتوانییكی از انواع درمان(. 0970، موحدی، 0970شالچی، 

ای آسیب مغزی، های شناختی است. گروه ویژه بین رشتهنقص

گونه تعریف کرده توانبخشی شناختی )بازتوانی شناختی( را این

ر عملكرد که بر پایه ارزیابی و مند مبتنی باست: درمان شناختی نظام

مغزی استوار است. این نوع درمان در جهت  -فهم نقایص رفتاری 

کند: های زیر استفاده میدستیابی به تغییرات عملكردی از روش

استحاکم، تقویت و بازسازی الگوهای رفتاری آموخته شده، تثبیت 

 الگوهای جدید، فعالیت شناختی و جبران فعالیت سیستم عصبی

(. بازتوانی شناختی روشی جهت 0979آسیب دیده )نجاتی، 

های شناختی از دست رفته است که توسط بازگرداندن ظرفیت

                                                                                               
1. Planning 
2. Problem Solving 
3. Respond Inhibition 
4. Cognitive Flexibility 

پذیرد و هدف آن، های هدفمند صورت میتمرینات و ارائه محرک

در این روش درمانگر  ها است.فعالیتبهبود عملكرد فرد در اجرای 

ظر گرفته و مبتنی بر آن اطالعات حاصل از ارزیابی جلسات را در ن

نماید و با تكالیفی برای تقویت کارکردهای شناختی مغز طراحی می

دهد )صفری پیشرفت فرد درجه دشواری تكلیف را افزایش می

اخیراً، پیشرفت قابل توجهی در استفاده از رایانه در (. 0970بوالنی، 

حوزه علوم شناختی جهت درمان صورت گرفته است و عموماً 

ای جهت های رایانههای بازتوانی شناختی در غالب تمرینهبرنام

های شناختی است )ثورل، لیندکویست، برگمن، ناتلی، بهبود نقص

 (.2117بوهلین و کلینگبرگ، 

یكپارچگی حسی مداخله دیگری است که جهت بهبود 

های شود. بهبود توانشهای یادگیری استفاده میهای ناتوانینشانه

گی حسی با عملكرد شناختی کودکان از جمله حرکتی و یكپارچ

پیشرفت تحصیلی و بهبود کارکردهای اجرایی ارتباط دارد 

(. 2100)وستندراپ، هارتمن، هاوین، هایجگن، اسمیت و ویسچر، 

یكپارچگی حسی هم به فرآیند عصب روانشناختی و هم به نظریه 

 ارتباط بین سیستم عصبی پردازش حسی و رفتار اشاره دارد. بر

اساس نظریه آیرس یكپارچگی حسی مختل، عامل اولیه 

های یادگیری است و با بهبود این زمینه، یادگیری نیز تسهیل نارسایی

کند از طریق اصالح هرگونه بدکارکردی یابد. وی عنوان میمی

عصبی که ممكن است با توانایی یادگیری کودک تداخل داشته 

مطلوبی برسد )استكی،  کند تا به عملكردباشد، به مغز کمك می

(. درمان یكپارچگی حسی عبارت است از تحریكات حسی 0911

دار که بر نقش های خودفرمان و معنیکنترل شده به صورت فعالیت

نیازهای بیولوژیك جهت انگیزش رفتار تأکید اساسی دارد 

گو، پورمحمدرضای تجریشی )ابراهیمی، مهوش ورنوسفادرانی، حق

 (.0972فرد، و دانایی

در نظریه یكپارچگی حسی فرض بر این است که مغز به هنگام 

تولد و همچنین در برخی افراد که دارای مشكالت یادگیری هستند، 

نابالغ و یا دارای بد عملكردی است. هدف روش درمانی 

یكپارچگی حسی ایجاد تحریك در سطوح مشخص مغز به 

نواحی  خصوص نواحی زیر قشری مخ به منظور توانا ساختن این

برای بلوغ و عملكرد نرمال است که بدین وسیله به مغز کمك 

شود تا به صورت یك کل واحد و یكپارچه کار کند )باندی، می

2112.)
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های اهمیت کار بر روی موضوع پژوهش از میزان شیوع ناتوانی

درصد  00تا  0های یادگیری بین شود. ناتوانییادگیری مشخص می

های گوناگون شیوع ها و فرهنگ، در زباندر کودکان سنین مدرسه

 0دارد. اما شیوع آن در افراد نابالغ شناخته شده نیست و حدود 

درصد تخمین زده شده و در مردان شیوع بیشتری نسبت به زنان 

( با 2100دوست )میهن(. 2109پزشكی آمریكا، دارد. )انجمن روان

ایی شهر ایالم های سوم تا پنجم ابتدآموز پایهدانش 011بررسی 

از درصد گزارش کرد.  0/00های یادگیری را میزان شیوع ناتوانی

های زندگی های یادگیری تقریباً تمام جنبهطرفی دیگر ناتوانی

العمر دهد و یك مشكل مادامآموزان را تحت تأثیر قرار میدانش

آموزان در یك مارپیچ شكست تحصیلی است. اغلب این دانش

شود بیشتر و مشكالت یادگیری آنها منجر می شوند وگرفتار می

 (.0970شوند )خالدی، بیشتر در مدرسه دچار افت 

های یادگیری مهمترین علت عملكرد ضعیف تحصیلی ناتوانی

آموزان به علت شوند و هر ساله تعداد زیادی از دانشمحسوب می

شوند ها در فراگیری مطالب درسی دچار مشكل میاین ناتوانی

(. کودکان و نوجوانان 0971ییالق و کیامنش، خت، شهنی)نیكوب

شوند. های یادگیری در هر کالس درسی یافت میمبتال به ناتوانی

ای جز ترک تحصیل ندارند، آموزان هیچ چارهمعموالً این دانش

مگر آنكه مشكالت آنها به موقع تشخیص داده شده و درمان شوند 

(. بدون توجه به بهبود 0977ی، )کشاورز ولیان و اکرم زارعی گونیان

ماند. های یادگیری کماکان پایدار باقی مینقایص شناختی ناتوانی

مداخله بازتوانی شناختی و یكپارچگی حسی در زمینه اختالالت 

روانی مانند فزون کنشی، اوتیسم و غیره مثمرثمر بوده است )رباط 

(. 2100 ، کریم و محمد،0972، ابراهیمی و همكاران، 2107میلی، 

هایی نیز به تأثیر این مداخالت در بهبود نقایص شناختی پژوهش

بزاز  اند. از جملههای یادگیری پرداختهآموزان دارای ناتوانیدانش

( در پژوهش خود به بررسی تأثیر 0970منصف و همكاران )

کاری کودکان بازتوانی شناختی عصب شناختی بر ریاضی و حافظه

 00جلسه  21آموز طی دانش 00رد پرداختند. با اختالل ریاضی عملك

ای مداخله را دریافت کردند. نتایج نشان داد این مداخله بر دقیقه

کاری )حلقه واج شناختی و مجری مرکزی( و عملكرد حافظه

موحدی ریاضی کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی تأثیر دارد. 

عملكرد ( تأثیر توانبخشی نوروسایكولوژیكی بر بهبود 0970)

نوروسایكولوژیك و الگوی امواج مغزی در افراد مبتال به ناتوانی 

 21یادگیری ریاضی و خواندن را بررسی کرد و با اجرای مداخله 

ای بر روی گروه نمونه تأثیر این مداخله را بر دقیقه 00تا  91جلسه 

کارکردهای نوروسایكولوژیكی توجه مستمر، توجه متمرکز و 

 مسأله دانشاری، بازداری پاسخ، عملكرد حلکپراکنده، حافظه

آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن را تأیید کرد. 

( بازتوانی شناختی مبتنی بر 2107ارجمندنیا، قاسمی و لواسانی )

کاری، توجه خانواده را طراحی کرده و اثربخشی آن را بر حافظه

ان دچار ناتوانی های اجتماعی کودکپایدار، بازداری و توانش

جلسه مداخله  02ساله  00تا  00نوجوان  00عقالنی بررسی کردند. 

دریافت کردند. نتایج نشان داد که این روش مداخله به عنوان یك 

روش مكمل همراه با مداخالت رفتاری یا دیگر مداخالت شناختی 

های تواند به بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دچار ناتوانیمی

ها به منظور کمك به کودکان برای غلبه بر برخی کشاکشعقالنی 

های اجتماعی کمك کند. پومكها، ونگ و ویست در موقعیت

های شناختی ( در پژوهش خود به بررسی تأثیر آموزش2109)

های آموز مبتال به ناتوانیدانش 10کاری کامپیوتری بر بهبود حافظه

ش شناختی ساعت آموز 21یادگیری پرداختند و با اجرای 

کاری بصری هفته نشان دادند حافظه 01کامپیوتری در مدت 

های یادگیری بعد از مداخالت بازتوانی آموزان با ناتوانیدانش

( به 0971زاده و رحمتی )یابد. محمودی، عبداهللشناختی بهبود می

بررسی اثربخشی تلفیق روش یكپارچگی حسی و آموزش مستقیم 

آموزان کاری و دامنه توجه دانشدرک مطلب بر تقویت حافظه

ساله مبتال به  02تا  1آموز دانش 00نارساخوان پرداختند. 

ای مداخله تلفیقی را دریافت کردند. دقیقه 01جلسه  01نارساخوانی 

نتایج نشان داد تلفیق یكپارچگی حسی و آموزش مستقیم درک 

آموزان کاری و دامنه توجه دانشمطلب سبب بهبود حافظه

های ( اثر فعالیت0970اخوان خواهد شد. شهبازی و حیرانی )نارس

کاری کودکان حرکتی بر توجه و حافظه –سازی حسی یكپارچه

کودک دارای  21دارای اختالل هماهنگی رشد را بررسی کردند. 

هفته  1ساله طی مدت  00تا  1اختالل هماهنگی رشد با دامنه سنی 

فت کردند. نتایج نشان مداخله یكپارچگی حسی و حرکتی را دریا

کاری های حسی حرکتی باعث بهبود توجه و حافظهداد که فعالیت

در کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی شده است. مطالعات 

های ( نشان دهنده ضعف توانش2100وستندراپ و همكاران )

های یادگیری است. همچنین آنها آموزان با ناتوانیحرکتی در دانش
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های حسی حرکتی موجب پیشرفت و سعه توانشنشان دادند تو

 شود.های شناختی آنان میتحول توانایی

های موجود و محدود با توجه به آنچه ذکر شد و شكاف درمان

هایی که به اثربخشی مداخالت بازتوانی شناختی، بودن پژوهش

یكپارچگی حسی و به خصوص تلفیق این دو مداخله بپردازد و نیز 

ه درمانگران این حوزه جهت استفاده از یك در راستای کمك ب

های یادگیری خاص و ای ویژه مبتالیان به ناتوانیپروتكل مداخله

آموزان مبتال، این همچنین کمك به ارتقا کیفیت آموزشی دانش

پژوهش با هدف تعیین و مقایسه اثربخشی بازتوانی شناختی به 

در بهبود کمك کامپیوتر، یكپارچگی حسی و تلفیق این دو روش 

های یادگیری آموزان دارای ناتوانیکاری دانشنقص شناختی حافظه

سؤال مطالعه حاضر این است که آیا  پذیرد وخاص صورت می

بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر، یكپارچگی حسی و تلفیق 

آموزان کاری دانشاین دو روش بر بهبود نقص شناختی حافظه

دگیری خاص تأثیر دارد و آیا بین این سه روش های یادارای ناتوانی

 در بهبود این نقص تفاوت وجود دارد؟

 روش

پس  -آزمون روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش

های نابرابر بود. در این پژوهش سه گروه آزمایشی آزمون با گروه

وجود داشت. گروه اول مداخله بازتوانی شناختی با استفاده از 

ا دریافت کردند، گروه دوم تحت روش یكپارچگی کامپیوتر ر

حسی قرار گرفتند و گروه سوم تلفیق این دو روش را دریافت 

های کردند. همچنین برای بررسی پایداری اثر مداخالت در گروه

آزمایش، مرحله پیگیری یك ماهه نیز قرار داده شد و نتایج آن با 

 آزمون مورد مقایسه قرار گرفت.مرحله پس

های ناتوانی آموزان دارایدانش پژوهش حاضرآماری  امعهج

های پندار و آتیه در شهر یادگیری خاص مراجعه کننده به کلینیك

گیری به شیوه بودند. نمونه 0979-71تهران در سال تحصیلی 

هدفمند انجام شد، سپس افراد به تصادف در سه گروه آزمایش و 

نمونه در گروه یك گروه گواه جایگزین شدند. تعداد افراد 

 09و  00، 00، 00آزمایشی اول، دوم، سوم و گروه گواه به ترتیب 

نفر از افراد جامعه به روش  00نفر بود. الزم به ذکر است در ابتدا 

نفر به صورت تصادفی  00هدفمند انتخاب شدند و در هر گروه 

بنا به دالیل عدم  آزمونجایگزین شدند، اما بعد از اجرای پیش

جلسات درمانی بیش از دو جلسه متوالی و عدم تمایل به حضور در 

های آزمایشی اول و دوم و گروه گواه ادامه همكاری از گروه

کنندگان عبارت بودند از: های ورود شرکتمالکحذف شدند. 

های یادگیری خاص بر اساس فهرست وارسی داشتن نشانگان ناتوانی

DSM5ز متوسط که با آزمون ، دارا بودن هوشبهر متوسط یا باالتر ا

وکسلر نسخه چهارم کودکان تشخیص داده شد، عدم ابتال به 

مانند ضربه مغزی، تومور مغزی با تشخیص اختالالت ارگانیك، 

پزشك، عدم ابتال به اختالالت روانشناختی و تكمیل فرم روان

مندی توسط والدین )داشتن توافق آگاهانه به شرکت در رضایت

کنندگان عبارت بودند از: ی خروج شرکتهاپژوهش(. و مالک

تردید در مورد دارا بودن هریك از معیارهای فوق در خالل مداخله، 

عدم تمایل به ادامه همكاری، عدم حضور در جلسات درمانی بیش 

 از دو جلسه متوالی.

روند اجرای پژوهش به این صورت بود که در ابتدا با اخذ 

های روانشناسی پندار و آتیه مجوزهای الزم و مراجعه به کلینیك

های یادگیری شناسایی شدند. مراجعین با احتمال تشخیص ناتوانی

در مرحله اول آزمون هوشی وکسلر کودکان نسخه چهارم 

(WISC4)  به  71اجرا شد، پس از ارزیابی نتایج مواردی که هوشبهر

های پنجمین مجموعه باال داشتند به صورت فردی و بر طبق مالک

پزشكی آمریكا مورد مصاحبه قرار و آماری انجمن روان تشخیصی

آموز پایه چهارم تا ششم ابتدایی جهت دانش 01گرفتند. در نهایت 

انجام پژوهش انتخاب شدند و به والدین آنها روند اجرا )تعداد 

جلسات، فرآیند مداخله و ضرورت دوره پیگیری( توضیح داده شد 

دشان در پژوهش اعالم و رضایت خود را مبنی بر حضور فرزن

ها جایگزین شدند. بعد از کردند. سپس به صورت تصادفی در گروه

آن با هماهنگی مسئول پذیریش کلینیك زمان جلسات برای افراد 

مشخص شد و به اطالع والدین رسانده شد. هر یك از افراد در 

آزمون پژوهش پاسخ دادند. سپس گروه آزمایشی جلسه اول به پیش

ای در مداخله بازتوانی شناختی با استفاده از دقیقه 01ه جلس 21اول 

ای در مداخله دقیقه 01جلسه  02کامپیوتر، گروه آزمایشی دوم 

ای در دقیقه 01جلسه  92یكپارچگی حسی و گروه آزمایشی سوم 

مداخله تلفیقی دو روش شرکت داشتند. در این بین گروه گواه 

جلسات در هر گروه پس  ای دریافت نكرد. بعد از اتماممداخله

آزمون گرفته شد و بعد از گذشت یك ماه مرحله پیگیری انجام 

داوطلبانه و اختیاری بودن شرکت در پژوهش، صحبت شفاهی  شد.

آموز و توضیح روند انجام کار به ایشان، تعیین وقت جلسات با دانش
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آموز به منظور جلوگیری از تداخل با با هماهنگی با والدین و دانش

داشتن آموز در مدرسه و محرمانه نگههای آموزشی دانشبرنامه

کنندگان از جمله مالحظات اخالقی به اطالعات مربوط به شرکت

 کار رفته در جریان پژوهش بود.

مداخله بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر: کاگنی پالس، 

ند ها و توانمیك مجموعه آموزشی کامپیوتری برای ارتقاء توانش

سازی شناختی برای افرادی است که دارای نقایص شناختی نظیر 

توجهی، مشكل در حافظه، ناتوانی یادگیری، عدم تمرکز، فزون کم

کنشی و غیره هستند که مورد استفاده بسیاری دارد. این مجموعه 

توسط شرکت شوفرید در اتریش طراحی و ارائه شده است و دارای 

های شناختی از جهت افزایش توانشها و تكالیف متعددی برنامه

های حسی و حرکتی، حافظه، توانایی جمله توجه انتخابی، توانش

ریزی، عملكرد اجرایی، سرعت پردازش، بازداری و غیره برنامه

است. در این پژوهش از تمرینات شناختی ان بك، حافظه، توجه 

 01ه جلس 21انتخابی دیداری، توجه انتخابی شنیداری و بازداری، در 

ای استفاده شده است. به این ترتیب که در هر جلسه تمرینات دقیقه

کنندگان تمرین دقیقه توسط شرکت  1تا  0مذکور هر یك به مدت 

 ها بر اساس عملكرد شرکتشد. درجات دشواری تمرینمی

شد، و در صورت موفقیت تشویق کالمی دریافت کنندگان تعیین می

گرفتند. پنج متخصص تمرین قرار میکردند و در سطح دشوارتر می

روانشناسی درستی صوری پروتكل حاضر را بررسی کردند. جدول 

 دهد.های مذکور را نشان میشرح تمرین 0

مداخله یكپارچگی حسی: جهت اجرای متغیر مستقل 

ای دقیقه 01جلسه  02یكپارچگی حسی از یكسری تمرینات در طی 

كپارچگی حسی تنظیم شده آورد یاستفاده شد، که بر اساس روی

های توازن و آگاهی فضایی، است. این تمرینات شامل توانش

های دهلیزی، ای، فعالیتهای المسهفعالیتهای حفظ تعادل، فعالیت

هایی جهت تقویت فعالیتهایی جهت بهبود حس عمق، فعالیت

هایی جهت هماهنگی حرکتی دو ریزی حرکات، فعالیتبرنامه

وجه دیداری و شنیداری، تقویت حافظه دیداری و طرفه، تقویت ت

شنیداری و هماهنگی چشم و دست بود که از منابع مرتبط )فریار و 

، گادوین ایمونز و کندری اندرسون، 0910، لرنر، 0997رخشان، 

( استخراج شده است. در هر جلسه 0970، هورویتز و روست، 0970

 2ده در جدول کنندگان همه تمرینات را به ترتیب ذکر ششرکت

انجام دادند. پنج متخصص روانشناسی درستی صوری پروتكل 

 حاضر را بررسی کردند.

مداخله تلفیق بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر و 

یكپارچگی حسی: جهت اجرای متغیر مستقل تلفیق بازتوانی شناختی 

 92گنندگان طی با استفاده از کامپیوتر و یكپارچگی حسی شرکت

های مذکور را دریافت کردند. شرکت ای مداخلهدقیقه 01سه جل

کنندگان ابتدا در مداخله بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر 

 شرکت کردند و سپس مداخله یكپارچگی حسی را دریافت کردند.

 

  . شرح تمرینات مداخله بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر0جدول
 تمرین عنوان شرح تمرین

کننده این است که مشخص کند تصویر ظاهر شده با تصویر قبل از شود. وظیفه شرکتتصاویر مختلفی یكی بعد از دیگری روی صفحه نمایشگر ظاهر می

تصویر قبل از آن  9 و یا 2کننده باید تصویر را با شود و شرکتسطح دارد و با افزایش سطح، تمرین دشوارتر می 00خودش یكسان است یا خیر. این تمرین 

 مقایسه کند.

 ان بك

شود و بعد از ثانیه جاده بدون وسیله نقلیه نشان داده می 0شود. سپس به مدت ثانیه نمایش داده می 01ای با تعدادی وسیله نقلیه در حال حرکت به مدت جاده

 20شود که آیا محل وسایل نقلیه تغییر کرده است یا خیر. این تمرین یشود. سپس سؤالی با این عنوان مطرح مآن وسایل نقلیه در حال حرکت نشان داده می

 سطح دارد.

 حافظه

های کوچكی که در هر دو قسمت هایی به شكل حیوانات از مكانکند. و محرکشود که در آن یك واگن از مسیر پر پیچ و خم عبور میتونلی نشان داده می

های مرتبط که در آغاز برنامه به او نشان داده شده است با فشار دادن کننده باید به محرکشوند. شرکتر میکنار تونل قرار دارد یكی پس از دیگری ظاه

 سطح دارد. 00کلید پاسخ دهد. این تمرین 

توجه انتخابی 

 دیداری

ست که به صداهای مرتبط که در ابتدای کننده این اشود. وظیفه شرکتشود اما صداهایی در حین حرکت شنیده میکننده با همان تونل مواجه میشرکت

 سطح دارد. 00برنامه مشخص شده عكس العمل نشان دهد. این تمرین 

توجه انتخابی 

 شنیداری

هایی های نامه را مهر بزند. اما پاکتکننده این است که پاکتشود وظیفه شرکتتعدادی پاکت نامه روی صفحه نمایشگر یكی بعد از دیگری نمایش داده می

 سطح دارد. 92عالمت قرمز رنگ روی آنها مشخص شده است نباید مهر بخورد. این تمرین  که
 بازداری
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 . شرح جلسات مداخله یكپارچگی حسی2جدول

 عنوان تمرین شرح تمرین

به حرکت در آوردن و متوقف کردن الستیك، با هر دو پا به داخل و خارج الستیك پریدن و ایستادن روی الستیك و حفظ 

 کردن توازن
 های توازن و آگاهی فضاییتوانش

 های حفظ تعادلفعالیت .ها را با پرش رد کندکه فاصله بین پلهقدم زدن به سمت جلو و عقب درون نردبام، پرش به سمت جلو در نردبام به طوری

باسن راه رفتن، لمس  تحریك سیستم لمسی انگشتان دست کودک توسط مسواک، چهار دست و پا رفتن، سینه خیز رفتن، با

کردن بدن کودک با حوله یا موکت، خمیربازی و ورز دادن خمیر، حدس زدن اشیا داخل کیف با لمس آنها و بدون نگاه 

 کردن

 ایهای المسهفعالیت

 های دهلیزیفعالیت طناب بازی، گرگم به هوا و حرکت از مسیر پر مانع با پرش از روی موانع

 هایی جهت بهبود حس عمقفعالیت نمودن روزنامه، پرتاب توپ سنگین و هل دادن جسم سنگین، پرتاپ توپ درون سبد حمل و نقل وسایل، مچاله

 ریزی حرکاتهایی جهت تقویت برنامهفعالیت تقلید از راه رفتن حیوانات، پرش جفت پا، شوت زدن به عقب، شوت زدن به جلو، حرکت در یك مسیر مشخص

 هایی جهت هماهنگی حرکتی دو طرفهفعالیت شناسایی جهات مختلفلی لی کردن با برنامه 

ثانیه و پنهان کردن  91ها در تصاویر، نشان دادن اشیایی به مدت ها و شباهتاستفاده از دستگاه اعصاب سنج، پیدا کردن تفاوت

 زدن آنهااز دید کودک و سپس در خواست از او که هر چه دیده توضیح دهد، گوش دادن به اصوات و حدس 
 تقویت توجه دیداری و شنیداری

کند تا جایی که جمله ای اضافه میای به کودک و سپس کودک کلمهپیدا کردن اشكال مطابق رنگ و اندازه آنها، بیان کلمه

 های کوتاه و سؤال کردن در مورد داستانکاملی ساخته شود، استفاده از داستان
 تقویت حافظه دیداری و شنیداری

ها در جعبه، کنترل آب هنگام ریختن به اشكال هندسی طراحی شده توسط خود کودک با قیچی، گذاشتن چوب کبریتبریدن 

 هاداخل بطری، کپی طرح
 هماهنگی چشم و دست

 

 

 ابزار

( یك 0710آزمون ان بك ): 0آزمون حافظه کاری ان بك

تكلیف سنجش عملكرد شناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی 

در این پژوهش از نسخه (. 0979ادی، نظربلند و امانی، )خداداست 

افزاری این آزمون از مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری و شناختی نرم

افزار، آزمون دو مرحله دارد: مرحله مرسینا استفاده شد. در این ن

آزمایشی و مرحله اصلی. مرحله آزمایشی تمرینی جهت یادگیری 

شود. اما در مرحله آن ثبت نمی اصول حاکم بر آزمون است و نتایج

شود و نمایش داده می 7تا  0، اعداد nاصلی در سه سطح 

کننده باید مشخص کند عدد ظاهر شده با عدد یك گام قبل شرکت

باید  back-3و  back-2یكسان است یا خیر. به همین ترتیب در 

مشخص کند عدد ظاهر شده به ترتیب با عدد دو گام قبل و سه گام 

های كسان است یا خیر. در مرحله اصلی نتایج )تعداد پاسخقبل ی

قابلیت اعتماد این آزمون از طریق آلفای شود. صحیح( ثبت می

و درستی آن به روش همبستگی با آزمون حافظه  70/1کرونباخ 

گزارش شده است )جاگی،  01/1( 0771کاری ترنر و انگله )

(. در ایران نیز 2101استادرلوتی، بوچكل، سو، جانیدس و پریگ، 

و قابلیت اعتماد  19/1درستی این آزمون با آزمون اعداد دایكوتیك 

                                                           
1. Working Memory Test N-BACK 

گزارش شده است )نجاتی،  97/1آن از طریق آلفای کرونباخ 

 (.2100علیپور، جلیلوند و اسفندیاری، 

: با توجه 2آزمون هوشی وکسلر برای کودکان ویرایش چهارم

برخورداری از هوش های ورود به پژوهش به اینكه یكی از مالک

متوسط و باالتر است بنابراین از آزمون هوش وکسلر برای بررسی 

های یادگیری استفاده شد. در سال آموزان دارای ناتوانیهوش دانش

مقیاس  2119مقیاس وکسلر کودکان نسخه سوم و در سال  0770

ساله تهیه شد. از  00تا  0هوشی وکسلر نسخه چهارم برای کودکان 

گردد که عبارتند از ن، پنج نوع هوشبهر استنتاج میاین آزمو

هوشبهر درک مطلب کالمی، هوشبهر استدالل ادراکی، هوشبهر 

کاری، هوشبهر سرعت پردازش و هوشبهر کل. آزمون حافظه

( روی 0971وکسلر ویرایش چهارم توسط صادقی، ربیعی، عابدی )

ست. قابلیت نمونه ای از کودکان ایرانی انطباق و هنجاریابی شده ا

و در  70/1اعتماد این آزمون به روش بازآزمایی در هوشبهر کل 

 قرار دارد. 11/1تا  11/1های دیگر بین هوشبهر

گیری مكرر ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازهتحلیل داده

 انجام شد. SPSS24افزار و نرم

 

                                                           
2. Wechsler Intelligence Scale for Children–Revised–

Forth Edition 
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 هايافته

پایه های جمعیت شناختی )سن، جنسیت و ویژگی 9جدول 

 دهد.کنندگان در پژوهش حاضر را نشان میتحصیلی( شرکت

ویلك  –میانگین، انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو  0جدول 

( در back-3و  back ،2-back-1کاری در سه شرایط )حافظه

های آزمایش و گواه، در سه مرحله پیش کنندگان گروهشرکت

 دهد.آزمون و پیگیری را نشان میآزمون، پس
 

 کنندگانهای جمعیت شناختی شرکت. ویژگی9جدول
 هاگروه

 گواه
09 =N 

 تلفیق دو روش
00 =N 

 یكپارچگی حسی
00 =N 

 باز توانی شناختی
00 =N  

 میانگین 10/01 79/01 70/01 00/00

 انحراف استاندارد 10/1 11/1 10/1 11/1 سن

F (9و  00)=90/1،   p= 120/1  

 پسر 1 7 7 0

 دختر 0 0 9 9 جنسیت

3 (9)= ،1/01 p= 1/179 
 چهارم 0 0 0 9

 پایه
 پنجم 0 0 0 0

 ششم 0 0 0 0

3 (9)= ،0/02 p= 1/700 
 

 

 های توصیفی مربوط به حافظه کاری. یافته0جدول

1-back 

 بازتوانی شناختی
M ± SD 09/70 ± 17/0 00/019 ± 90/0 09/010 ± 00/0 

S-W (101/1=p)110/1 (107/1=p)110/1 (090/1=p)710/1 

 M ± SD 79/70 ± 11/0 19/010 ± 00/0 19/010 ± 00/0 یكپارچگی حسی

S-W (090/1=p)700/1 (101/1=p)111/1 (100/1=p)110/1 

 M ± SD 99/70 ± 90/0 00/010 ± 97/0 07/019 ± 79/0 تلفیق دو روش

S-W (190/1=p)792/1 (100/1=p)110/1 (100/1=p)119/1 

 M ± SD 90/70 ± 91/0 10/70 ± 92/0 11/79 ± 21/0 گواه

S-W (111/1=p)110/1 (100/1=p)190/1 (119/1=p)110/1 
 p ،00/0=F 012/1=p ،07/2=F 719/1=p ،10/1=F=209/1  آزمون لون

2-back 

 M ± SD 09/90 ± 90/0 09/11 ± 91/7 97/90 ± 07/9 بازتوانی شناختی

S-W (901/1=p)702/1 (101/1=p)701/1 (991/1=p)790/1 

 M ± SD 09/90 ± 19/0 99/10 ± 00/0 09/90 ± 10/0 یكپارچگی حسی

S-W (101/1=p)119/1 (017/1=p)721/1 (907/1=p)791/1 

 M ± SD 07/90 ± 90/0 09/10 ± 91/0 10/91 ± 20/0 تلفیق دو روش

S-W (912/1=p)790/1 (090/1=p)700/1 (020/1=p)700/1 

 M ± SD 99/92 ± 00/7 90/99 ± 09/7 90/99 ± 12/7 گواه

S-W (221/1=p)709/1 (721/1=p)799/1 (022/1=p)799/1 
 p ،20/2=F 071/1=p ،09/0=F 009/1=p ،11/2=F=170/1  آزمون لون

3-back 

 M ± SD 00/07 ± 00/0 79/00 ± 01/0 00/09 ± 01/0 بازتوانی شناختی

S-W (019/1=p)700/1 (000/1=p)700/1 (297/1=p)729/1 

 M ± SD 72/07 ± 20/0 09/00 ± 99/0 09/09 ± 00/0 یكپارچگی حسی

S-W (170/1=p)711/1 (900/1=p)791/1 (210/1=p)790/1 

 M ± SD 00/07 ± 02/1 07/00 ± 00/9 20/00 ± 17/0 تلفیق دو روش

S-W (000/1=p)700/1 (209/1=p)791/1 (010/1=p)719/1 

 M ± SD 11/01 ± 27/9 10/01 ± 27/0 72/09 ± 00/0 گواه

S-W (190/1=p)112/1 (109/1=p)191/1 (172/1=p)111/1 
 p ،01/0=F 902/1=p ،22/0=F 070/1=p ،09/0=F=220/1  لون آزمون
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ویلك مربوط به  -دهد که شاخص شاپیرو نشان می 0جدول 

ه یكپارچگی حسی در در گرو back-1کاری در شرایط حافظه

آزمون و آزمون و گروه تلفیق دو روش در مراحل پسمرحله پس

معنادار است. با وجود این ارزیابی سطوح  10/1پیگیری در سطح 

دهد که انحراف از ویلك نشان می -معناداری شاخص شاپیرو 

توان انتظار ها شدید نبوده و میمفروضه نرمال بودن توزیع داده

قدار انحراف از مفروضه نتایج تحلیل را تحت تأثیر داشت که این م

قرار ندهد. نتیجه آزمون لون نیز نشان داد که مفروضه همگنی 

ها برقرار است. همچنین استفاده از تحلیل های خطا در گروهواریانس

واریانس چند متغیری نشان داد که پیش از اجرای متغیرهای مستقل 

 back ،2-back-1در سه شرایط )کاری ها به لحاظ حافظهبین گروه

 ، P> 10/1( تفاوت معناداری وجود ندارد )back-3و 

گیری شد که مفروضه (. بر این اساس چنین نتیجهF(7و  020)= 20/1

آزمون از عضویت گروهی نیز برقرار است. استقالل متغیر پیش

های واریانس نتایج آزمون مفروضه برابری ماتریس 0جدول 

لیل چند متغیری در مقایسه اثر اجرای متغیر مستقل کوواریانس و تح

 دهد.کاری را نشان میبر حافظه

 

 های واریانس کوواریانس و تحلیل چند متغیری. نتایج آزمون مفروضه برابری ماتریس0جدول

 کاریحافظه
 آزمون چند متغیری هاواریانس کوواریانسبرابری ماتریس 

M. Box F p المبدای ویلكز F آزادیجاتدر p 2η 

1-back 29/90 90/0 190/1 002/1 72/0 010  20/1 110/1 0و 

2-back 09/27 00/0 170/1 097/1 00/0 010  29/1 110/1 0و 

3-back 12/90 07/0 100/1 007/1 02/1 010  90/1 110/1 0و 
 

 

های دهد که مفروضه همگنی ماتریسنشان می 0جدول 

، back (200/1 =P-2برای شرایط  کوواریانس متغیرهای وابسته

07/0 =F ،99/29 =Box's M 3( و-back (200/1 =P ،07/0 =F ، 

99/29=Box's M برقرار است. در مقابل جدول  10/1( در سطح

کاری در شرایط باکس برای حافظه امدهد که آماره فوق نشان می

1-back (190/1 =P ،90/0 =F ،29/90 =Box's M در سطح )10/1 

نادار است. اگرچه این مطلب بیانگر عدم برقراری مفروضه مع

های کوواریانس متغیرهای وابسته برای آن شرایط همگنی ماتریس

 باکس اماست، با وجود این با توجه به سطح معناداری آماره 

(190/1 =pمی ) توان این موضوع را نادیده گرفت. در ادامه نتایج

کاری زمان بر حافظه× لی گروه دهد که اثر تعامنشان می 0جدول 

 ،  2= 201/1، المبدای ویلكز= back-1 (002/1در شرایط 

110/1 =P ،72/0 =(010  0و)F ،)back-2 (097/1 =المبدای ویلكز ،

297/1 =2  ،110/1 =P ،00/0 =(010  0و)F و )back-3 

 ، 2  ،110/1 =P= 900/1، المبدای ویلكز= 007/1)

معنادار است. ارزیابی شرط  10/1سطح  ( درF(0و  010) = 02/1

کرویت یا مفروضه برابری ماتریس واریانس خطا با استفاده از تست 

انجام شد و نتایج نشان داد که مفروضه برابری ماتریس  موخلی

 0جدول واریانس خطا برای هر سه شرایط برقرار است. در ادامه 

حافظه قل بر نتایج تحلیل طرح آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مست

 دهد.را نشان میکاری 

 

 کاری. نتایج تحلیل طرح آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر حافظه0جدول

  2 سطح معناداری F آزادیدرجه مجموع مجذورات خطا مجموع مجذورات کاریحافظه

1-back 90/092 11/2219 011  07/1 110/1 90/0 0و 

2-back 22/909 90/0192 011 22/1 110/1 20/0 0 و 

3-back 17/279 99/027 011  90/1 110/1 01/01 0و 
 

 

زمان بر حافظه × دهد که اثر تعاملی گروهنشان می 0جدول 

 ، back-1 (070/1 =2  ،110/1 =Pکاری در شرایط 

 ، F ،)back-2 (220/1 =2  ،110/1 =P(0و  011)= 90/0

 ، back-3 (907/1 =2  ،110/1 =P( و F(0و  011)= 20/0

معنادار است. در ادامه برای  10/1( در سطح F(0و  011)= 01/01
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 ارائه شده است. 9تعقیبی به کار گرفته شد که نتیجه آن در جدول های مقایسه اثرات متغیرهای مستقل با یكدیگر و با کنترل آزمون

 

 کاریبر حافظهزمان به صورت دو گروهی × . مقایسه معناداری اثر تعاملی گروه 9جدول

های مورد مقایسهگروه   2 سطح معناداری F آزادیدرجه مجموع مجذورات خطا مجموع مجذورات 

1-back 

 190/1 020/1 19/1 2و  00 20/900 90/20 گروه دوم -گروه اول 

 100/1 090/1 00/1 2و  00 00/0010 11/01 گروه سوم -گروه اول 

 909/1 110/1 01/00 2و  01 07/790 17/099 گروه چهارم –گروه اول 

 100/1 001/1 02/1 2و  01 71/0209 92/01 گروه سوم –گروه دوم 

 202/1 112/1 77/0 2و  02 00/0109 00/299 گروه چهارم –گروه دوم 

 019/1 110/1 29/0 2و  00 12/0001 02/990 گروه چهارم –گروه سوم 

2-back 

 100/1 009/1 70/0 2و  00 02/011 02/00 گروه دوم -گروه اول

 199/1 910/1 79/1 2و  00 11/009 10/01 گروه سوم -گروه اول

 990/1 110/1 00/02 2و  01 72/070 99/201 گروه چهارم –گروه اول 

 100/1 210/1 00/0 2و  01 01/090 19/92 گروه سوم –گروه دوم 

 229/1 110/1 09/9 2و  02 00/021 19/000 گروه چهارم –گروه دوم 

 290/1 110/1 20/1 2و  00 21/072 00/001 گروه چهارم –گروه سوم 

3-back 

 101/1 009/1 01/1 2و  00 00/201 00/0 گروه دوم -گروه اول

 019/1 102/1 90/9 2و  00 21/211 07/29 گروه سوم -گروه اول

 009/1 110/1 12/20 2و  01 02/270 90/201 گروه چهارم –گروه اول 

 101/1 220/1 02/0 2و  01 90/290 90/02 گروه سوم –گروه دوم 

 010/1 110/1 91/09 2و  02 00/277 07/211 گروه چهارم –گروه دوم 

 910/1 110/1 10/00 2و  00 22/210 02/029 گروه چهارم –گروه سوم 
 

 و روش، گروه چهارم: گواهگروه اول: بازتوانی شناختی، گروه دوم: یكپارچگی حسی، گروه سوم: تلفیق د
 

دهد که آموزش بازتوانی شناختی در مقایسه نشان می 9جدول 

 ، back (10/1 >P-1کاری در شرایط با گروه گواه حافظه

 back-3( و F(2و  01)= 10/1 >P ،00/02) F ،)back-2(2و  01)= 01/00

(10/1 >P ،12/20 =(01  2و)F را در سطح معناداری )بهبود  10/1

دهد که آموزش ده است. همچنین جدول فوق نشان میبخشی

کاری در یكپارچگی حسی نیز در مقایسه با گروه گواه حافظه

، back-2 (10/1 >P(، F(2و  02)= 10/1 >P ،77/0) back-1شرایط 

( را در F(2و  02)= 10/1 >P ،91/09) back-3( و F(2و  02)= 09/9

نشان  0یج جدول بهبود بخشیده است. نتا 10/1سطح معناداری 

دهد که تلفیق آموزش بازتوانی شناختی و آموزش یكپارچگی می

 back-1کاری را در شرایط حسی نیز در مقایسه با گروه گواه حافظه

(10/1 >P ،29/0 =(00  2و)F ،)back-2 (10/1 >P ، 

( در سطح F(2و  00)= 10/1 >P ،10/00) back-3( و F(2و  00)= 20/1

د بخشیده است. در تأیید مطالب فوق بهبو 10/1معناداری 

کاری در هر سه دهد که میانگین حافظهنشان می 0نمودارهای شكل 

در گروه آموزش بازتوانی  back-3و   back،2-back-1شرایط 

شناختی، آموزش یكپارچگی حسی و تلفیق دو روش در مرحله پس 

ظه آزمون افزایش یافته است. اگرچه در مرحله پیگیری میانگین حاف

آزمون کاهش یافته کاری در هر سه شرایط در مقایسه با مرحله پس

آزمون است، با وجود این اختالف میانگین آن با مرحله پیش

 9گیر است. گفتنی است که منطبق بر نتایج جدول همچنان چشم

 ، back-1کاری در شرایط بین سه گروه آزمایش به لحاظ حافظه

2-back  3و-back ی وجود نداشت.تفاوت معنادار 

 و  back ،2-back-1میانگین حافظه کاری در شرایط  0شكل 

3-back  دهد.نشان میپژوهش را در چهار گروه 
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 در چهار گروه پژوهش back-3و  back ،2-back-1کاری در شرایط . تغییرات حافظه0شكل

 

 گيریبحث و نتيجه

شناختی با پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بازتوانی 

استفاده از کامپیوتر، یكپارچگی حسی و تلفیق این دو روش در 

در مقایسه پیش کاری انجام گرفت. بهبود نقص شناختی حافظه

آزمون سه گروه آزمایش و یك گروه گواه، تفاوت معناداری قبل 

از اجرای مداخالت وجود نداشت. به عبارت دیگر، چهار گروه 

کاری در وضع اخالت از نظر حافظهمورد بررسی قبل از اجرای مد

گیری شد مشابهی قرار داشتند. اما بر اساس نتایج تحلیل چنین نتیجه

که بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر، یكپارچگی حسی و 

کاری را در تلفیق این دو روش به صورت معنادار حافظه

د. اما بخشهای یادگیری خاص بهبود میآموزان دارای ناتوانیدانش

کاری تفاوتی بین این سه روش در بهبود نقص شناختی حافظه

 مشاهده نشد.

(، 2107های ارجمندنیا و همكاران )این نتایج با نتایج پژوهش

( و 2109(، پومكها و همكاران )0970بزاز منصف و همكاران )

(، که تأثیر مداخالت بازتوانی شناختی بر بهبود 0970موحدی )

کاری در کودکان مبتال به از جمله حافظههای شناختی توانش

ناتوانی یادگیری و عقالنی را تأیید کردند همسویی دارد. همچنین با 

( و وستندراپ و 0971های محمودی و همكاران )نتایج پژوهش

(، که تأثیر مداخالت یكپارچگی حسی و آموزش 2100همكاران )

و حافظه  های شناختیهای حسی و حرکتی در بهبودی توانشتوانش

کاری در کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری و اختالل رشدی تأیید 

 کردند، همسویی دارد.

های ها را بر اساس مكانیزمتوان این یافتهبر پایه بنیان نظری، می

پذیری مغز انسان پذیری مغز تبیین کرد. فرضیه شكلشكل زیربنایی

اختالل یادگیری به  کند که اگر مناطق کمتر فعال درگیر دربیان می

یابد و این تغییرها، به طور مناسب و مكرر تحریك شود، تغییر می

اند، ها ایجاد کردهرونوشود در ساختار ندلیل تغییراتی که فرض می

این  مغز(. 2119پایدار خواهد ماند )اکنل، بلگرو و رابرتسن، 

های های حاصل از محیطآمادگی را دارد که از طریق تحریك

های یری تغییر کند. مغز بر اساس تحریكاتی که از محیطیادگ

آموزشی، اجتماعی و روانشناختی دریافت می کند، قادر به تغییر 

(. بنابراین، با تمرینات شناختی و 2112است )رابرتسن و بیكر، 

آموزشی مانند بازتوانی شناختی با کمك کامپیوتر عملكرد ناحیه به 

نتیجه، بر پایه این اصل می توان خصوصی بهبود پیدا می کند. در 

های شناختی باعث پیدایش نوعی تغییرات گفت که آموزش

کاری در مغز شده های مربوط به حافظهساختاری یا کنشی در نورون

 شود، درهای نورونی که در یادگیری بهنجار فعال میاست. مكانیزم
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ی در شود و به شكل پایدارافرادی دارای آسیب مغزی نیز فعال می

بهبودی عملكرد آن نقش دارد )کلینبرگ، فورسبرگ و وستربرگ، 

نورونی این است که  (. تبیین دیگر در درک فرایند ترمیم2112

جهت مهم  ها وجود دارد. این ارتباط از آنارتباط رقابتی بین نیمكره

کره، تأثیر بازداری طبیعی بر نیم است که بعد از آسیب به یك نیم

یابد. در واقع، آسیب به یك رود یا کاهش میمی دیگر از بین کره

دهد. شواهدی وجود طبیعی عملكرد را تغییر می طرف مغز، تعادل

گروه بهنجار سطوح باالی جریان خون  کره سالم مغز دردارد که نیم

 (.2110دهد )لیزاک و هایزن، مغزی ناحیه ای را نشان می

ایین به ویژه درمان یكپارچگی حسی عمدتاً با مناطق مغزی پ

تر تأثیر ساقه مغز که نهایتاً بر کفایت سطوح باالتر و پیچیده

گذارد، ارتباط دارد )توکلی، جمهری و کراسكیان موجمباری، می

رسد فعالیت حسی حرکتی بر روی سامانه عصبی (. به نظر می0970

فیزیولوژیك  هایمرکزی تأثیر گذاشته، باعث ایجاد سازش یافتگی

های رسانی و اکسیژن رسانی بهتر به تمامی سلولخوندر مغز نظیر 

در دریافت اطالعات حسی و  هامغزی، باال بردن سطح گیرنده

افزایش در ظرفیت دستگاه عصبی مرکزی در پردازش و هدایت 

است )فرگوسن، جلسما، جلسما و انگلسمان،  های حسی شدهپیام

2109.) 

تواند با دنی مینتایج مطالعات حاکی از آن است که فعالیت ب

های مغزی، جریان خون، اکسیژن، تولید و نمو افزایش نمو مویرگ

های عصبی در هیپوکامپ )مرکز یادگیری و عملكردهای سلول

شناختی(، سطوح انتقال دهنده عصبی، توسعه اتصاالت عصبی، 

تراکم شبكه عصبی و حجم بافت مغز، فیزیولوژی مغز را تحت تأثیر 

شود تا عملكردهای شناختی از رات سبب میقرار دهد. این تغیی

کاری و پردازش اطالعات بهبود یابد )حسینی، جمله توجه، حافظه

 (.0910شریفی، عطایی و عالیی، 

گیری کرد توان چنین نتیجههای این پژوهش میبا توجه به یافته

که بازتوانی شناختی به کمك کامپیوتر، یكپارچگی حسی و تلفیق 

آموزان مبتال به بهبود حافظه کاری در دانش این دو روش باعث

های یادگیری خواهد شد. اما بین این سه روش تفاوتی ناتوانی

مشاهده نشد. قابل ذکر است تابه حال نه تنها در داخل بلكه تا جایی 

داد، پژوهشی مشابه مطالعه که امكانات جستجوی اینترنتی اجازه می

طالعه قرار دهد، یافت نشد. حاضر که سه مداخله را همزمان مورد م

اما همانطور که توضیح داده شد، هر سه مداخله به صورت جداگانه 

های یادگیری آموزان مبتال به ناتوانیکاری دانشبر بهبود حافظه

 مؤثر است.

( اثربخشی بازتوانی 2107اخیراً نیز ارجمندنیا و همكاران )

های و توانش کاری، توجه پایدار، بازداریشناختی را بر حافظه

اجتماعی کودکان تأیید کردند و مطرح کردند که این روش مداخله 

به عنوان یك روش مكمل همراه با مداخالت رفتاری یا دیگر 

تواند به بهبود کارکردهای اجرایی کودکان به مداخالت شناختی می

ها در منظور کمك به کودکان برای غلبه بر برخی کشاکش

دارند کار رود. این پژوهشگران اظهار میهای اجتماعی بهموقعیت

کاری کمك توانند به بهبود حافظهطور کلی، مداخالتی که میبه

 رسانند.کنند، برای غلبه بر مشكالت به کودکان یاری می

به  را و حرکتی حسی حسی نیز بازخوردهای روش یكپارچگی

شرایط محیط  اساس انطباقی بر رفتاری هایپاسخ ایجاد منظور

توانایی  افزایش باعث آن متعاقب کند ومی سازماندهی ونیبیر

شود. بنابراین، به تنهایی و یا در تلفیق با دیگر می در کودکان توجه

آموزانی مفید واقع شود که دچار تواند در دانشها میروش

 کاری خود هستند.هایی در حافظهنقص

کاری به عنوان یك پیش نیاز عصب روانشناختی حافظه

تواند منجر به بهبود عملكردهای شناختی و تحصیلی این می

کودکان شود. از طریق بازتوانی شناختی و یكپارچگی حسی حافظه 

کاری بهبود یافته و از طریق تأثیرگذاری بر توان یادگیری و 

گذارد. آموزان تأثیر میهای تحصیلی، بر بهبود عملكرد دانشتوانش

آموزان، کاری دانشحافظهبه عبارت دیگر، با افزایش ظرفیت 

های کاری در سالشود. ارزیابی دقیق حافظهیادگیری تسهیل می

تواند ابتدایی ورود کودکان به مدرسه امری ضروری است که می

های سبب شناسایی به موقع کودکان در معرض خطر ناتوانی

یادگیری، طراحی و اجرای مداخالت زود هنگام جهت پیشگیری از 

یادگیری آنها و همچنین مانع از برچسب زنی بیشتر به های ناتوانی

 آموزانی شود.چنین دانش

های پژوهش حاضر، محدود بودن نتایج از جمله محدودیت

پژوهش به گروه سنی و منطقه جغرافیایی خاص، عدم مقایسه نتایج 

بین دو جنس و همسان نبودن تعداد جلسات مداخالت بود. بنابراین 

نظیر این پژوهش در جامعه آماری دیگر و سایر شود که پیشنهاد می

ها شود. مناطق جغرافیایی انجام شود تا سبب افزایش تعمیم یافته

های بعدی بین دو جنس مقایسه شود در پژوهشهمچنین پیشنهاد می
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انجام شود و تعداد جلسات مداخالت همسان شود. بر اساس 

ه از این شود کهای حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد مییافته

مداخالت، به جهت تأثیرگذاری مثبتی که در فرآیند تحصیلی 

های تخصصی اختالالت یادگیری آموزان دارد، در کلینیكدانش

آموزش و پرورش استفاده شود. و همچنین جهت آَشنایی و 

های آموزشی برای یادگیری استفاده از این مداخالت کارگاه

ار شود. همچنین پیشنهاد مشاوران و روانشناسان این مراکز برگز

کاری، به عنوان یك مؤلفه تأثیرگذار بر شود ارزیابی حافظهمی

های پیش از ورود به مدرسه قرار یادگیری کودکان در سنجش

گیرد. اضافه کردن تمرینات یكپارچگی حسی به عنوان بخشی از 

آموزان نیز پیشنهاد های ورزشی در ساعات ورزش دانشفعالیت

 شود.می

 عمناب
(. اثربخشی 0970کامران و مؤمنی، خدامراد )آبباریكی، اکرم؛ یزدانبخش، 

ای بر کاهش نارسایی شناختی در توانبخشی شناختی رایانه

فصلنامه روانشناسی افراد آموزان با اختالل یادگیری. دانش
 .029-009(، 20) 9، استثنایی

اهلل؛ گو، حجتابراهیمی، مجتبی؛ مهوش ورنوسفادرانی، عباس؛ حق

(. 0972فرد، فاطمه )پورمحمدرضای تجریشی، معصومه و دانایی

های حرکتی بر نشانه -های یكپارچگی حسی اثربخشی فعالیت

نشریه پژوهش در علوم فعالی. بیش -اختالل نقص توجه 
 .221-290(، 2) 7، توانبخشی

احمدی زهرانی، الهام؛ نوکنی، مصطفی؛ کی پور، مریم و عالقند، آنیتا 

اختالالت  شناختی نقایص بهبود در ممانتین اثربخشی(. 0970)

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی یادگیری.  خاص
 .0-00(، 7) 07، اراک

، بازتاب دانش(. عالئم اختالل در یكپارچگی حسی. 0911استكی، مهناز )

9 (00 ،)01-00. 

تأثیر برنامه (. 0970بزاز منصف، فاطمه؛ سلیمانی، مهران و شالچی، بهزاد )

کاری کودکان با توانبخشی عصب شناختی بر ریاضی و حافظه

-90(، 00) 9، دانشگاه علوم پزشكی قماختالل ریاضی عملكرد، 

09. 

(. 0970توکلی، زهره؛ جمهری، فرهاد و کراسكیان موجمباری، آدیس )

بررسی اثر یكپارچگی حسی و تمرینات تفكر فضایی در بهبود 

فصلنامه ن مبتالبه اختالل یادگیری. هوش غیر کالمی کودکا
 .07-99(، 07) 0مطالعات روانشناسی بالینی، 

اهلل و عالیی، حجت حسینی، محمود؛ شریفی، محمدرضا؛ عطایی، رضی

(. بررسی تغییرات امواج خود به خودی مغزی در 0910اهلل )

مجله دانشگاه علوم های صحرایی ورزش داده شده. موش
 .200-222(، 09) 0، پزشكی کرمان

های مختلف کارکردهای اجرایی مقایسه مؤلفه(. 0970خالدی، آسیه )
فعالی، کودکان با اختالل کودکان مبتال به نقص توجه بیش

نامه کارشناسی ارشد. . پایانیادگیری خاص و کودکان عادی

 دانشگاه خوارزمی.

ش افزار سنجنرم(. 0979خدادادی، مجتبی؛ نظربلند، ندا و امانی، حسین )
. تهران: مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری های اجراییعملكرد کنش

 و شناختی سینا.

(. اثربخشی 0977زاده، عارفه؛ بهرامی، هادی و احدی، حسن )خراسانی

کاری بر افزایش توجه کودکان مبتال به اختالل آموزش حافظه

-017(، 11) 07مجله علوم روانشناختی، فعالی. نقص توجه / بیش

019. 

. تهران: روانشناسی شناختی(. 0970اکبر )، حسین و شریفی، علیزارع

 نور.انتشارات دانشگاه پیام

اثربخشی آموزش (. 0971فرد، صادق )دهقانی، یوسف و حكمتیان

کارکردهای اجرایی بر عملكرد توجه و بازداری پاسخ در 

فصلنامه روانشناسی افراد ریاضی.  اللآموزان دارای اختدانش
 .099-001(، 90) 7استثنایی، 

سازی های یكپارچه(. اثر فعالیت0970شهبازی، سهیال و حیرانی، علی )

کاری کودکان دارای اختالل حرکتی بر توجه و حافظه –حسی 

 00، نامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتیپژوهشهماهنگی رشد. 

(21 ،)201-209. 

سازی و (. روا0971صادقی، احمد؛ ربیعی، محمد و عابدی، محمدرضا )

اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش و کسلر کودکان. 

 .910-999(، 21) 9روانشناسی تحولی، 

های بازتوانی شناختی بر بهبود بخشی روش(. اثر0970صفری بوالنی، ندا )
. پایان آموزان نارساخوانابعاد توجه وکارآمدی خواندن دانش

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

مقایسه کارکردهای اجرایی )حافظه، بازداری (. 0970الهی، فرزانه )عزیز
های اجتماعی در کودکان با پاسخ و توجه(، نظریه ذهن و مهارت

نامه . پایاناختالل یادگیری و کودکان عادی شهر ایالم

 کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی.

ك و بازی مقایسه تأثیر توانبخشی شناختی، نوروفیدب(. 0979عزیزی، امیر )
رفتاری بر عملكرد توجه پیوسته، حافظه فعال و  -درمانی شناختی 
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آموزان ابتدایی مبتال به حرکتی در دانش -ادراک دیداری 
 . رساله دکتری. دانشگاه لرستان.اختالل یادگیری خاص

. تهران: های یادگیریناتوانی(. 0997فریار، اکبر و رخشان، فریدون )

 انتشارات مبنا.

 آموزش (. اثربخشی0977گونیانی، اکرم ) زارعی ولیان، نرگس و کشاورز

 مهار و های عصب روانشناختیتوانش بر اجرایی کارکردهای

 علوم مجلهناتوانی یادگیری.  به مبتال کودکان در توجه

 .929-992(، 71) 07، روانشناختی

درک اختالل (. 0970گادوین ایمونز، پلی و کندری اندرسون، لیزمك )
فعالی و نقص د حسی، در اختاللت طیف اتیسم، بیشعملكر

ترجمه شهال یادگیری و اختالل دو قطبی. های ناتوانیتوجه، 

 رفیعی و ندا صادقی نایینی پور، تهران: انتشارات فراروان.

ها، تشخیص و های یادگیری، نظریهناتوانایی(. 0910لرنر، ژانت )
انتشارات ترجمه عصمت دانش، تهران: راهبردهای تدریس. 

 دانشگاه شهید بهشتی.

(. اثربخشی 0971محمودی، هیوا؛ عبداهلل زاده، حسن و رحمتی، ملیحه )

تلفیق روش یكپارچگی حسی و آموزش مستقیم درک مطلب بر 

مجله آموزان نارساخوان. تقویت حافظه فعال و دامنه توجه دانش
 .000-090(، 0) 7، های یادگیریناتوانی

تأثیر توانبخشی نوروسایكولوژیكی بر بهبود . (0970موحدی، یزدان )
عملكرد نوروسایكولوژیك و الگوی امواج مغزی در افراد مبتال 

. رساله دکتری. دانشگاه به ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن

 تبریز.

(. دستنامه جامع توانبخشی شناختی در اختالالت 0979نجاتی، وحید )

 تحولی. تهران: رشد فرهنگ.

(. مقایسه 0971آنوشا؛ شهنی ییالق، منیجه و کیامنش، علیرضا )نیكوبخت، 

اثربخشی آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به روش سنتی بر 

آموزان دارای اختالل ریاضی. مجلة علوم حافظه عددی در دانش

 .00-00(، 99) 01روانشناختی، 

کمك به کودکان بیش فعال با (. 0970هوروویتز، لین و روست، سیسل )
ترجمه آنیتا باغداساریانس و افسانه ویكرد یكپارچگی حسی. ر

 باقری کریمی، تهران: وانیا.
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