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A b s t r a c t

The purpose of this study was to determine the effects of Neuropsycho-
logical training to improve the working memory skills of children with de-
velopmental coordination disorders. For this purpose, 30 children with de-
velopmental coordination disorders with an age range of 6 to 8 years were 
selected by randomly divided into control and experimental groups. Working 
memory performance was measured before and after the experimental pe-
riod by N-BACK test. Then neuropsychological rehabilitation exercises were 
performed for 20 sessions of 45 minutes based on the neurological rehabili-
tation program of working memory, based on a combination of training pro-
grams recommended by experts and Captain Log cognitive software. Shap-
iro-Wilks Normality Test was employed to evaluate the normality of data 
distribution; and for inferential statistics, multiple analysis of covariance was 
utilized to control the pre-test effects. Based on the findings of this study, the 
use of, the effectiveness of the neuropsychological rehabilitation program 
on improving the working memory function of children with developmental 
coordination disorders aged 6 to 8 years was confirmed.
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چکیده
ــی  ــال هماهنگ ــودکان دارای اخت ــه  کاری ک ــای حافظ ــای مهارت  ه ــش ارتق ــن پژوه ــدف ای ه
رشــدی بــه شــیوه بازتوانــی از طریــق آمــوزش نوروســایکولوژیک بــود. بــه همین  منظــور 30 
کــودک دارای اختــال هماهنگــی رشــدی بــا دامنــه ســنی 6 تــا 8 ســال بصــورت تصادفــی 
انتخــاب و بطــور تصادفــی بــه دو گــروه کنتــرل و آزمایــش تقســیم شــدند. عملکــرد حافظــه 
ــق آزمــون   N-BACK اندازه  گیــری شــد. ســپس  ــد از دوره آزمایشــی   از طری کاری، قبــل و بع
ــه  ــاس برنام ــه  ای براس ــه 45 دقیق ــدت 20 جلس ــه م ــایکولوژی ب ــی   نوروس ــات بازتوان تمرین
ــی  ــای آموزش ــی از برنامه  ه ــه ترکیب ــر پای ــه کاری، ب ــایکولوژیکی حافظ ــی   نوروس توانبخش
توصیــه شــده توســط متخصصیــن و نرم  افــزار شــناختی کاپتایــن الگ انجــام شــد. ازآزمــون 
شــاپیرو-ویلک بــرای طبیعــی بــودن توزیــع داده  هــا اســتفاده شــد. همچنیــن در ســطح آمــار 
اســتنباطی از تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد. نتایــج پژوهــش اثربخشــي برنامــه بازتوانــی 
نوروســایکولوژی بــر بهبــود کارکــرد حافظــه کاري کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــدی 

6 تــا 8 ســال، تأییــد کــرد.

واژه هــای کلیــدیواژه هــای کلیــدی::  نوروســایکولوژی، حافظــه کاری، اختــال هماهنگــی رشــدی، کارکردهــای 
 .N-BACK اجرایــی، آزمــون

اختــال هماهنگــی رشــدی1 کــه بــه اختصــار  DCD نامیــده 
ــث  ــه باع ــی اســت ک ــای حرکت ــر در رشــد مهارت ه می شــود، تأخی
اختــال در عملکــرد ورزشــی و فعالیت هــای روزانــه می شــود. 
ــاری،  ــای تشــخیصی و آم ــن نســخه   ی راهنم ــه براســاس چهارمی ک
ــص  ــا نق ــه ب ــرایطی ک ــوان ش ــیDSM-IV( 2( بعن ــاالت روان اخت
شــدید در رشــد حرکتــی و بطــور معنــی   داری بــا فعالیت   هــای 
ــف  ــد، تعری ــه می   کن ــی مداخل ــرفت   های تحصیل ــا پیش ــره و ی روزم

1. Developmental coordination disorder 
2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders- Fourth edition

ــر از ســطح مــورد  می   شــود. ایــن شــرایط بطــور معنــی   داری پایین   ت
ــت  ــت وضعی ــه    عل ــی هوشــی اســت و ب ــرای ســن و توانای ــار ب انتظ

ــت )1(.  ــکی نیس ــدید پزش ــایی ش ــا نارس ــکی ی ــی پزش عموم
کــودکان دارای اختال   هماهنگی   رشــدی معمــوالً هیــچ اختالــی 
در تــوان عضانــی، عملکــرد حســی یــا حــرکات غیــرارادی ندارنــد.  
طبــق تعریــف انجمــن ناتوانــی یادگیــری حــدود 20 درصــد از 
کــودکان در اجــرا و یادگیــری مهارت   هــای حرکتــی مشــکل دارنــد. 
بــه گفتــه راهنمــای آمــاری تشــخیصی روانپزشــکی آمریــکا، شــیوع 
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ــد  ــا 6 درص ــال، 5 ت ــا 11 س ــن 5 ت ــودکان س ــال در ک ــن اخت ای
ــال  ــن اخت ــه ای ــا ب ــردان مبت ــداد م ــت و تع ــده اس ــزارش ش گ
ــال  ــن اخت ــیوع ای ــۀ ش ــران در زمین ــت. در ای ــان اس ــتر از زن بیش
ــت.   ــده اس ــزارش ش ــی گ ــای متفاوت ــف، آماره ــهرهای مختل در ش
بــرای مثــال، در مطالعــه   ای کــه توســط باقرنیــا در ســال 1392  در 
شــش اســتان کشــور انجــام گرفتــه اســت، شــیوع ایــن اختــال در 
کــودکان 3 تــا 11 ســال 7/2  درصــد گــزارش شــده اســت. کــه ایــن 
ــده  ــزارش ش ــد گ ــران 1/85 درص ــران 3/53 و در دخت ــار در پس آم
ــدر  ــاری در  ص ــن ناهنج ــر ای ــال   های اخی ــی س ــن   رو، ط ــت؛ ازای اس
ــا هرچــه بیشــتر ماهیــت  ــرار گرفتــه اســت ت ــی ق تحقیقــات اختال
آن شــناخته شــود و مداخله   هــای مناســب   تری در مــورد ایــن افــراد 

ــه شــود )2(. ــه   کار گرفت ب
عملکــرد ضعیــف در مهارت   هــای بینایــی- ادراکــی و بینایــی- 
لمســی،  حساســیت  کاری،  حافظــه   ی  کارکردهــای  حرکتــی، 
ســازماندهی اطاعــات بینایــی دریافــت شــده، حــس عمقــی، 
توجــه و تمرکــز، عملکــرد سیســتم دهلیــزی و مهارت   هــای حرکتــی 
ــت )3(.  ــده اس ــزارش ش ــهDCD گ ــا ب ــودکان مبت ــی در ک بینای
ــر نارســایی مهارت   هــای حرکتــی ،  ــع، ایــن کــودکان عــاوه ب درواق
اغلــب در کارکردهــای شــناختی، توجهــی و حافظــه نیــز بــا مشــکل 
مواجهنــد و نارســایی   هایی را در ایــن زمینــه نشــان می   دهنــد 
ــی،  ــکات حرکت ــد، مش ــان داده   ان ــات نش ــه مطالع ــور ک )4(. همانط
می   تواننــد تأثیــرات بــدی بــر جنبه   هــای روانــی زندگــی فــرد 
ــه  ــوان ک ــر روی 86 نوج ــه ب ــی ک ــق طول ــک تحقی ــد. ی داشنه   باش
تحــت برنامه   هــای رشــدی مهارت   هــای حرکتــی قــرار گرفتنــد 
ــوز  ــات هن ــس از انجــام تمرین ــی پ ــه حت انجــام شــد، نشــان داد ک
ــدون  ــاالن ب ــا همس ــه ب ــا در مقایس ــمانی آنه ــداره جس ــم خودپن ه

ــت )5(. ــن اس ــود، پایی ــی خ ــکل هماهنگ مش
از پایــه   اي تریــن  همانطــور کــه پیش   تــر اشــاره شــد، یکــي 
ویژگي   هــاي کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی، 
ــال در عملکــرد حافظــه اســت )8-6(. شــوماختر3 و همــکاران  اخت
نیــز بیــان کرده   انــد کــه کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــدی 
در تکالیفــی کــه شــامل حافظــه و انــواع آن اســت، ضعیف   تــر عمــل 
ــرل  ــار، کنت ــص مه ــا نق ــط ب ــاداری مرتب ــور معن ــه بط ــد ک می   کنن
پژوهش   هــای  کــه  آنجــا  از   .)9( اســت  برنامه   ریــزی حرکــت  و 

3. Schumacher 
4. Kesler & Lacayo 
5. Morrison 
6. Chein
7. Holmes 
8. Gathercole 
9. Eve 

ــش  ــان نق ــن می ــناختی و از ای ــای فراش ــش مهارت   ه ــه نق ــد ب جدی
ــود  ــر بهب ــه کاری ب ــه حافظ ــی از جمل ــای اجرای ــوزش کارکرده آم
اختــال یادگیــری حرکتــی تأکیــد داشــته   اند )10( و  نشــان 
ــنین  ــد در س ــی می   توان ــای اجرای ــص  در کارکرده ــه نق ــد ک داده   ان
ــه  ــف مدرس ــام تکالی ــوزان را در انج ــد و دانش   آم ــدار بمان ــر پای باالت
ــد و در  ــه   رو کن ــدی روب ــکل ج ــا مش ــخصی-اجتماعی ب ــور ش و ام
نتیجــه،  برنامــه توانبخشــی را بــرای ایــن کــودکان توصیــه کرده   انــد 
)11( . همچنیــن، در نتیجــه   ی آموزش   هــای بازتوانــی بــه روش 
توانایياستدالل،  افزایش  حافظهکاري،  سـطح  نوروروســایکولوژیک 
افزایش هوش سـیال و انتقـال آموزشـي بلندمدت در جریان آموزش 
شناختي گــزارش شــده اســت )6, 12, 13(. یافته   هــا نشــان می   دهــد 
کــه کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــدی، یــک نقــص فراگیــر 
حافظــه در تمــام مقیاس   هــای حافظــه دارنــد کــه بخصــوص 
نارســایی   های مشــاهده شــده در حافظــه   کاری بطــور معنــاداری 
ــی  ــت )14(. اختال   هماهنگ ــدت آن   هاس ــه کوتاه   م ــتر از حافظ بیش
ــی همــراه  ــزی، توجــه و رمزگردان ــا مشــکاتی در برنامه   ری رشــدی ب
اســت، کــه منجــر بــه ناتوانایــی در یادگیــری می   شــود )15(. 
ــی برنامــه  ــوان بررســی مقدمات ــا عن ــو4 پژوهشــی را ب کســلر و الکای
ــردی  ــای کارک ــای مهارت   ه ــرای ارتق ــن ب ــناختی آنای توانبخشی   ش
اجرایــی در کودکانــی کــه دچــار آســیب مغــزی بودنــد، انجــام دادنــد. 
نتایــج نشــان داد کــه برنامــه توانبخشی   شــناختی بطــور معنــاداری، 
ــناختی  ــری ش ــه   کاری و انعطاف   پذی ــرات حافظ ــرعت   پردازش، نم س
ــس  ــت کرتک ــش فعالی ــر افزای ــن ب ــت، همچنی ــش داده اس را افزای
پیــش پیشــانی نقــش قابــل توجهــی داشــته اســت )16(. موریســون5 
ــرات  ــد، اث ــام دادن ــال 2011 انج ــه در س ــی ک ــن6 در پژوهش و چی
مثبــت بهبــود کارکردهــای اجرایــی کــودکان دارای اختــال حافظــه 
 .)17( کردنــد  تائیــد  نوروســایکولوژی  برنامه   هــای  طریــق  از  را 
ــج  ــه نتای ــال 2014 ب ــز در س ــول8 نی ــز7 و گاترگ ــن هولم همچنی
مشــابه دســت یافتنــد کــه ارتقــای کارکردهــای اجرایــی و بخصــوص 
حافظــه و توجــه را از طریــق آموزش   هــای    نوروســایکولوژی در 
کــودکان را تائیــد کــرد )18(. ایــو9 و همــکاران نیــز در ســال 2016 
ــناختی و  ــی    ش ــی توانبخش ــر بخش ــوان اث ــود باعن ــش خ در پژوه
آمــوزش کامپیوتــری حافظــه کاری بــر روی کــودکان بعــد از ســکته 
ــن آموزش   هــا  ــن نتیجــه رســیدند کــه ای ــه ای مغــزی ایســکمیک، ب

کیوان مانوروزی و همکاران
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ــاداری داشــته اســت. شــواهد  ــراد تاثیرمعن ــن اف ــر حافظــه   کاری ای ب
ــت و  ــر اس ــه کاري انعطاف   پذی ــه حافظ ــد ک ــان مي   ده ــود نش موج
ــي  ــوزش شــناختي و درمان ــاي آم ــق برنامه   ه ــود از طری ــت بهب قابلی

ــت )19(. را داراس
ــی  ــای اجرای ــود کارکرده ــرای بهب ــی ب ــاي آموزشــی مختلف برنامه   ه
ــورد  ــف م ــای مختل ــی آن در پژوهش   ه ــر بخش ــده و اث ــه ش توصی
تائیــد قــرار گرفتــه اســت.آنچه از مــرور پژوهش های پیشــین بدســت 
ــزای  ــای توان   اف ــش مهارت   ه ــه نق ــتر ب ــه بیش ــه هرچ ــد توج می   آی
ــه   کاری  ــه حافظ ــی از جمل ــرفت کارکردهای   اجرای ــناختی در پیش ش
ــری  ــودکان، و بکارگی ــری ک ــای یادگی ــود مهارت   ه ــت بهب در جه
ــر  ــی فعال   ت ــتن زندگ ــت داش ــا در جه ــری پتانســیل   های آنه حداکث
در جامعــه اســت. در واقــع ، بهبــود فرآیندهــای شــناختی زیربنایــی، 
ــص و  ــود نقای ــی آن بهب ــدف اصل ــه ه ــت ک ــی اس ــک روش درمان ی

عملکردهــای اجرایــی و شــناختی اســت .
از  می   تــوان  را  کاری  حافظــه  اجرایــی،  کارکردهــای  میــان  از 
ــه در  ــت ک ــی دانس ــب شناس ــای عص ــن کارکرده ــه مهم   تری جمل
ــد  ــی کن ــک م ــان کم ــه انس ــری ب ــف یادگی ــام تکالی ــی و انج زندگ
ــه شــد )22(.  ــی10 ارائ )20, 21(. مفهــوم حافظــه کاري توســط بادل
ــکل     ــت ش ــه ظرفی ــش در زمین ــرفت دان ــاي پیش ــر مبن ــروزه ب ام
ــود  ــدي وج ــواهد نیرومن ــان، ش ــز انس ــي مغ ــري و خودترمیم پذی
ــناختی  ــای عصب-روان   ش ــه کنش   ه ــد ک ــي ده ــان م ــه نش دارد ک
ــت  ــه دق ــایکولوژیکی ب ــای نوروروس ــا کمــک آموزش   ه ــوان ب را می   ت
ــود بخشــید )14(. یکــی از  ــادوام بهب ــه   اي ب ــه گون طراحــي شــده، ب
ــی  ــای  بازتوان ــا حافظه   آموزش   ه ــرای ارتق ــده ب ــای توصیه   ش روش   ه
ــدن  ــن روش در جهــت بازگردان ــرا ای نوروروســایکولوژیکی اســت، زی
ــات  ــط تمرین ــه توس ــت ک ــت   رفته اس ــناختی ازدس ــای ش ظرفیت   ه
ــود  ــدف آن، بهب ــد و ه ــاختارمند رخ می   ده ــای س ــه محرک   ه و ارائ

ــت )23(. ــا اس ــرای فعالیت   ه ــرد در اج ــرد ف عملک
ــای  ــرح دهه   ه ــای مط ــناختی  از نظریه   ه ــای عصب-روانش  نظریه   ه
اخیــر بــرای تعدیــل اختــاالت یادگیــری، هســتند که ســهم بســزایی 
ــه  ــری ارائ ــه یادگی ــوط ب ــاالت مرب ــل  اخت ــیم عم ــم مکانس در فه
کرده   انــد و داده   هــای پژوهشــی زیــادی هــم در تاییــد نظریــه خــود 
ــد خــود را  ــناختی، عقای ــای ش ــد. پیشــگامان رویکرده ــه کرده   ان ارائ
بــه طــور عمــده از روانشناســان مطــرح رویکــرد شــناختی اقتبــاس 
ــاژه اســت. رویکــرد شــناختی   ــا پی ــه برجســته   ترین آنه ــد ک می   کنن
رویکــرد غالــب در روانشناســی امــروز اســت و در گســتره ی وســیعی 
ــر اســاس تحقیقــات،   ــرد دارد  ب از زمینه هــای عملــی و نظــری کارب
یکــی ازبهتریــن و موثرتریــن  روش   ها   یــی کــه از طریــق آن میتــوان 

10. Baddeley
11. Psychology adjustment

توانبخشــی نوروســایکولوژیکی را بــکار گرفــت، اســتفاده از نرم   افزارهــا 
ــن تواناییهاســت )23-25(.  ــا ای ــه   ای متناســب ب و بازي   هــاي رایان

ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــش، ای ــن پژوه ــام ای ــای انج از ضرورت   ه
بــه اینکــه کــودکان دارای اختال   هماهنگی   رشــدی مشــکاتی را 
می   دهنــد،  نشــان  عصب   -روانشــناختی  مختلــف  جنبه   هــای  در 
کــه ایــن مشــکات منجــر می   شــود کــه ایــن کــودکان در معــرض 
ســازگاری  و  آســیب   های   اجتماعی  یادگیــری،  مشــکات  خطــر 
روانشــناختی11 قــرار گیرنــد، کــه به   صــورت جبران   ناپذیــری در 
ــرد را  ــت و ف ــان اس ــودکان آسیب   رس ــی ک ــی و زندگ ــده تحصیل آین
تهدیــد می   کنــد تــا از فعالیت   هــای اجتماعــی دور بمانــد و همچنیــن 
ــی  ــدازه توانای ــه ان ــی ب ــا حت ــودکان و ی ــایر ک ــدازه س ــه ان ــد ب نتوان
بالقــوه   اش موفــق شــود، بنابرایــن ارائــه راهــکاری مناســب در 
ــا  ــی ب ــراد ضــروری اســت. از طرف ــن اف ــع مشــکات ای راســتای رف
ــهولت  ــری و س ــای کامپیوت ــزون برنامه   ه ــه پیشــرفت روزاف ــه ب توج
اســتفاده از آن کــه منجــر بــه پیدایــش برنامه   هــای رایانــه   ای 
بهبــود  در جهــت  آموزشــی  مختلــف  زمینه   هــای  در  متنوعــی 
توانمندی   هــای شــناختی بخصــوص حافظــه کاری شــده اســت و بــا 
در نظــر گرفتــن عاقــه کــودکان امــروز بــه اســتفاده از تکنولــوژی، 
ــۀ  ــای اولی ــا،  مهارت   ه ــن برنامه   ه ــری ای ــا بکارگی ــوان ب ــه بت چنانچ
ــی  ــی و اجتماع ــری تحصیل ــت در یادگی ــرای موفقی ــاز را ب موردنی
ــه  ــا ک ــن از آنج ــود آورد. همچنی ــودکان بوج ــن ک ــرای ای ــده ،ب آین
روش   هــای ســنتی توانبخشــی شــناختی نیــاز بــه ارتبــاط چهــره بــه 
چهــره، و بکارگیــری آن نیــاز بــه مکانــی مناســب و برنامــه مشــارکتی 
و صــرف زمــان رفــت و برگشــت اســت چنانچــه بتــوان، توانبخشــی 
ــا داد،  ــن چنینــی ارتق نوروســایکولوژیکی را بوســیله نرم   افزارهــای ای
دیدگاه   هــای  توانســته   ایم،  هــا  هزینــه  در  صرفه   جویــی  ضمــن 
واضحتــری بــه والدیــن، دانش   آمــوزان، مربیــان، برنامه ریــزان و 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه داد؛ ب ــودکان ارائ ــری ک ــور یادگی ــئوالن ام مس
ــه  ــي برنام ــي اثربخش ــتاي بررس ــي در راس ــر کوشش ــش حاض پژوه
بازتوانــی بــه روش نوروروســایکولوژیک، بــر کارکردهــای حافظــه   کاری 

ــت. ــدی اس ــی    رش ــال  هماهنگ ــودکان دارای اخت ک

روششناسیروششناسی
شرکت کننده هاشرکت کننده ها

جامعــه   ی آمــاری شــامل کلیــه کــودکان دارای اختــال هماهنگــی 
حرکتــی 6 تــا8 ســال دختــر پایــه اول و دوم مــدارس منطقه 9 شــهر 
ــود. تعــداد نمونــه 30 نفــر )15  تهــران در ســال تحصیلــی98-97 ب
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نفــر گــروه کنتــرل و 15 نفــر گــروه آزمایــش( از دانش         آمــوزان اداره 
آمــوزش و پــرورش منطقــه 9 تهــران، بــا میانگیــن ســنی 6,7 تــا 8/5 
بودنــد، کــه از 4 مدرســه از میــان مــدارس منطقــه 9 تهــران بصــورت 
ــون- ــوع پیش   آزم ــش از ن ــرح پژوه ــدند. ط ــاب ش ــی  انتخ تصادف

ــل و  ــه کاری، قب ــود. عملکردحافظ ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــون ب پس   آزم
بعــد از دوره آزمایشــی از طریــق آزمــون    N-BACK ســنجیده شــد. 
نمونه   هــااز میــان افــرادی کــه نمــره پرسشــنامه اختــال هماهنگــی 
رشــدی آنهــا بیــن 15 تــا 46 قــرار داشــت و ضریــب هوشــی 
ــا هــدف پژوهــش  نرمــال داشــتند، و ســابقه بیماری   هــای مرتبــط ب
ــناختی،  ــاالت ش ــی، اخت ــنوایی و بینای ــکات ش ــی، مش )قلبی   عروق
ــه مکمــل  ــن مداخل ــی( نداشــتند و همچنی مشــکات شــدید حرکت

ــی انتخــاب شــدند.  ــه نهای ــوان نمون ــد، بعن ــت نمی   کردن دریاف

ابزارابزار
:)DCD-Q( 12پرسشنامه اختال هماهنگی رشدی

پرسشــنامه هماهنگــی رشــد یــک معیــار و مقیــاس آگاهــی والدیــن 
ــد  ــی رش ــال هماهنگ ــی و اخت ــایی بی    نظم ــه شناس ــه ب ــت ک اس
ــته  ــن خواس ــنامه از والدی ــن پرسش ــد. در ای ــودکان کمــک می    کن ک
می    شــود کــه عملکــرد حرکتــی کودکشــان را نســبت بــه همســاالن 
ــه  ــرت مقایس ــی لیک ــج ارزش ــاس پن ــتفاده از مقی ــا اس ــان ب فرزندش
کننــد. ایــن روش، روشــی اســتاندارد بــرای اندازه    گیــری هماهنگــی 
ــرای  ــن نســخه ب ــره اســت.  ای ــی روزم کــودک در فعالیت    هــای عمل
ــامل  ــنامه ش ــن پرسش ــت. ای ــب اس ــاله مناس ــا 12 س ــودکان 5 ت ک
ــه ســه عاملــل مجــزا تقســیم  ــزده گویــه اســت کــه هــر گــروه ب پان
می    شــود. عامــل اول شــامل چنــد بخــش مرتبــط بــا کنتــرل حرکتــی 
اســت و در زمــان حرکــت کــودک یــا هر شــیء دیگــر به کار مــی    رود، 
و بــا عنــوان کنتــرل در حیــن حرکــت شــناخته شــده اســت. فاکتــور 
ــت و  ــی اس ــت عال ــتخط و حرک ــای دس ــده کمیت    ه دوم دربرگیرن
ــن  ــتفاده از ای ــت. اس ــی اس ــی کل ــۀ هماهنگ ــوم در زمین ــور س فاکت
ــان  ــن زم ــد کــه در کمتری ــن امــکان را فراهــم می    کن پرسشــنامه ای
ممکــن، کــودکان دچــار اختــال هماهنگــی حرکتــی را از افــرادی که 
اختــال رشــدی دارنــد غربــال کننــد و مداخــات درمانــی مناســب 
را در مــورد ایــن کــودکان بــه کار گیرنــد. ایــن پرسشــنامه بــه عنــوان 
ابــزاری روا و پایــا بــرای شناســایی اولیــه کــودکان مبتــا یــا مســتعد 
ــن  ــی ای ــب پایای ــی    رود. ضرای ــکار م ــدی ب ــه اختال-هماهنگی    رش ب
ــاخ 0/85  ــای کرونب ــی 0/83 و آلف ــانی درون ــا روش همس ــون ب آزم
گــزارش شــده اســت همچنیــن روایــی همزمــان آن در ارتبــاط بــا دو 

12. Developmental Coordination Disorder Questionnaire
13. Raven
14. Kirchner

خــرده مقیــاس جابه    جایــی و کنتــرل شــی در آزمــون رشــد حرکتــی 
ــده  ــزارش ش ــادل 0/65 و 0/60 گ ــب مع ــه ترتی ــز ب ــت دو نی درش
ــران  ــنامه در ای ــن پرسش ــی ای ــازی و اعتباریاب ــت )26(. بومی        س اس
ــال 1390،  ــمی در س ــدی و قاس ــایش، موح ــی، بخش ــط صالح توس

ــرار گرفتــه اســت )27(.  موردبررســی و تأییدق
آزمون هوش    ریون13 :

ــرار  ــورد اســتفاده ق ــر م ــزان هوش    به ــن می ــرای تعیی ــون ب ــن آزم ای
گرفــت. در ایــن آزمــون از یــک مجموعــه تصاویــر انتزاعــی کــه یــک 
ــد، تشــکیل شــده اســت. ایــن  ــه وجــود می    آورن توالــی منطقــی را ب
ــل اجــرا  ــی قاب ــا گروه ــردی ی ــه بصــورت ف ــرم دارد ک ــون دو ف آزم
ــی  ــه 5 ســری 12 تای ــر دارد کــه ب ــرم اول آن، 60 تصوی هســتند. ف
تقســیم شــده و فــرم دوم شــامل 36 تصویــر اســت کــه بیشترشــان 
ــی هســتند )28(. پاشاشــریفی و نیکخــو در پژوهشــی  بصــورت رنگ
ــن  ــی ای ــات درون ــب ثب ــد، ضرای ــام داده ان ــال 1386 انج ــه در س ک
آزمــون را در یــک نمونــه 5000 نفــری بیــن 0/89 تــا 0/97 گــزارش 
ــن  ــی ای ــال 1388 در هنجاریاب ــهیم در س ــن ش ــد. همچنی ــرده ان ک
آزمــون بــر روی 3010 نفــر پایایــی 0/59 تــا 0/89 و دامنــه روایــی 

ــا 0/61 گــزارش کــرده اســت )29(. بیــن 0/24 ت
:N-BACK     آزمون

ســنجش  آزمون    هــای  معتبرتریــن  و  معروف تریــن  از  یکــی 
حافظــه    کاری، آزمــون کامپیوتــری N-Back اســت.این آزمــون برای 
نخســتین بــار در ســال 1958 توســط کرچنــر14 معرفــی شــد. رونــد 
ــه    اي از محرک هــا  ــر ایــن قــرار اســت کــه دنبال کلــي ایــن برنامــه ب
ــه      ــرکت    کننده ارائ ــه ش ــه    گام، ب ــورت گام    ب ــه ص ــداري( ب ــتر دی )بیش
ــا محــرک  ــه آی ــد ک ــود و شــرکت    کننده بایســتي بررســي کن می ش
ــا  ــي دارد ی ــل از آن، همخوان ــا محــرک n گام قب ــي ب ارائه    شــده فعل
خیــر. انجــام ایــن آزمایــش بــا مقادیــر مختلــف n صــورت می    پذیــرد 
و بــا افزایــش میــزان n، بــر دشــواري تکلیــف افــزوده خواهــد شــد. 
ــه  ــرک ارائ ــن مح ــف 1-back (n=1) آخری ــب در تکلی ــن ترتی بدی
 (n=3) 3-back شــده بــا محــرک قبلی مقایســه مي گــردد و یــا در تکلیــف
محــرک فعلــی بــا 3 محــرک قبــل مقایســه می    شــود. ضرایــب پایایــی 
ــزار را  ــن نرم    اف ــاالی ای ــی ب ــا 0/84، پایای ــن 0/54 ت ــه    ای بی در دامن
نشــان داده اســت )30(. ضرایــب اعتبــار در دامنــه    ی 0/54 تــا 0/78  
اعتبــار بــاالی ایــن آزمــون به عنــوان شــاخص     عملکــرد حافظــه    کاری 
بســیار قابل    قبــول اســت و ضریــب پایایــی آن 0/78 اســت )31(. در 
ایــران نیــز تقــی    زاده و همــکاران در ســال 1393 در پژوهشــی پایایــی 

ایــن آزمــون را تائیــد کردنــد )32(. 

کیوان مانوروزی و همکاران
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برنامه توانبخشی    نوروسایکولوژیکی حافظه کاری :
پایــه  بــر  کاری،  حافظــه  توانبخشی    نوروســایکولوژیکی  برنامــه 
همــکاران،  و  کورکمــن15  آموزشــی  هــای  برنامــه  از  ترکیبــی 
ســمرود16 گــری17 و نرم    افــزار شــناختی کاپتــان الگ18 اســت 
)35-33(. اعتبــار ایــن برنامــه بــه روش آلفــای کرونبــاخ در قســمت 
دیــداری0/83 و در قســمت شــنیداری 0/76 گــزارش شــده اســت. و 
روایــی آن را بخارائــی در ســال 1398، 0/93 گــزارش کــرده اســت. 
زیــر بنــای نوروســا یکولــوژ ی ایــن برنامــه فعالیت    هایــی اســت کــه 
ــود.  ــناختی می    ش ــب ش ــای عص ــت پیونده ــک و تقوی ــب تحری موج
این نرم    افزار، مشــابه نســـخه    ی انگلیســـي آن )کـــه توســـط شــرکت 
کاگ مــد19 ارائــه شــده( و بــا الگوبــرداری از نرم    افــزار روبوممــو20، بــا 
استفاده از رویکرد بـــدلي در تبیین حافظـۀکـــاري و مؤلفه    هـــاي آن 
ســـاخته شـــده اســـت، که در قالـب یـــک بـازي رایانـــه    اي تمرینات 
ــامل  ــي    دهد و ش ــه مـ ــاري ارائـ ــود حافظۀ    کـ ــت بهب ــي جه متنوع
تکالیفــي مرتبــط بــا حافظه    کاري به شـــکل تمـرین    هـــاي معکـــوس 
و رو بـه    جلـــو در مؤلفـه    هـــاي شــنیداري و دیــداري بــوده کــه ســطح 
آن از تمرینــات ســاده آغــاز شـــده و طــي جلســات، بـــا پیشـــرفت 
کـــودک دشـــوارتر مي    گــردد. ابتــدا یــک آزمــون 9 مرحلــه    ای در دو 
ــد و  ــزار می    نمای ــرد برگ ــرای ف ــاالن( ب ــودکان و بزرگس ــطح ) ک س
بــا توجــه بــه ســن مشــخص شــده مراجــع یــک گــزارش از قبولــی 
فــرد در هرکــدام از 9 مرحلــه آزمــون و گــزارش از میانگیــن زمــان 
ــه ســئواالت آزمــون21  و نمــودار مقایســه    ای کامــل در  پاســخ    دهی ب
اختیــار آزمونگــر قــرار می    دهــد. در مرحلــه    ی بعــد، آزمونگــر امــکان 
اســتفاده از برنامــه درمانــی توصیــه شــده توســط نرم    افــزار بــا توجــه 
بــه تســت انجــام شــده و یــا انتخــاب پلــن سفارشــی توســط درمانگــر 
از بیــن حــدود 50 نــوع تمریــن در 3 ســطح مختلــف ) حــدود 150 
ــرد  ــوزش، ف ــن آمـ ــن در حی ــت . همچنی ــد داش ــن ( را خواه تمری
راهبردهـــاي بهبـــود حافظـــه را فراگرفتــه وبا دریافـــت بـــازخورد از 
ــیله    ی  ــویري بـه    وسـ ــوتي و تصـ ــاي صـ ــر و پاداش    ه ــوي درمانگ سـ

ــردد )36(.  ــب مي    گ ــف ترغی ــه تکلی ــه ادام ــزار ب ــه نرم    اف برنام

روش اجراروش اجرا
ــای الزم و  ــه نگاری    ه ــل اداری و  نام ــام مراح ــد از انج ــش بع پژوه
ــران  ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ ــای الزم از اداره آم ــت مجوزه دریاف

15. korkman
16. Semrud 
17. Geary
18. Captain`s Log
19. Cogmed 
20. Robo Memo 
21. Reaction Time

انجــام  شــد. ســپس 4 مدرســه بصــورت تصادفــی  از میــان مــدارس 
ــت  ــب رضای ــانی و جل ــس از اطاع    رس ــدند. پ ــاب ش ــه9 انتخ منطق
بــرای مشــارکت در پژوهــش، پرسشــنامه  )DCD-Q( توســط 
والدیــن تکمیــل شــد. از تعــداد 240 دانــش آمــوز بررســی     شــده 60 
نفــر کــه نمــرات آنهــا بیــن 15 تــا   46 قــرار داشــت و دارای اختــال 
ــدند.  ــاب ش ــد انتخ ــه آن بودن ــا مشــکوک ب ــی رشــدی و ی هماهنگ
ــر از  ــه شــد و 30 نف ــون گرفت ســپس از نمونه    هــا آزمــون هــوش ری
نمونه    هــا کــه بهــره هوشــی آنهــا نرمــال بــود و ســابقه بیماری    هــای 
مرتبــط بــا هــدف پژوهــش نداشــتند، بعنــوان نمونــه نهایــی انتخــاب 
ــش و  ــروه آزمای ــره )گ ــروه 15 نف ــی در دو گ شــدند و بطــور تصادف
گــروه کنتــرل( قــرار گرفتنــد. عملکردحافظــه کاری، قبــل و بعــد از 
دوره آزمایشــی از طریــق آزمــون     N-BACK ســنجیده شــد. ســپس 
ــه توانبخشی    نوروســایکولوژیکی  شــامل  ــش، برنام ــروه آزمای ــرای گ ب
20 جلســه 45 دقیقــه    ای ) ســه جلســه در هفتــه بــه مــدت دو مــاه( 
اجــرا شــد، کــه جلســه 1 و 20 بــه پیش    آزمــون و پس    آزمــون 
ــرار داشــتند،  ــي کــه در گــروه کنتــرل ق اختصــاص داشــت. کودکان
ــي  ــاي درس ــد و در کاس ه ــت نکردن ــي دریاف ــه آموزش ــچ گون هی
خــود حضــور داشــتند. دانش    آموزانــي کــه در گــروه     آزمایــش 
بودنــد، در ابتــداي هــر جلســه باتکلیــف مخصــوص آن جلســه آشــنا 
ــپس،  ــي داد س ــا م ــه آنه ــح الزم را ب ــگر توضی ــدند و پژوهش می    ش
ــاعت،  ــم س ــر نی ــان ه ــد. در پای ــي پرداختن ــف م ــام تکالی ــه انج ب
اســتراحتي کوتــاه در حــدود 10دقیقــه بــه دانــش آمــوزان داده مــي 
شــد، در مجمــوع، اجــراي فــردي آزمون    هــا بــراي هــر دانــش آمــوز 
حــدود 40 تــا 55 دقیقــه  طــول کشــید. بعــداز پایــان پیــش آزمــون، 
ــي  ــته توان    افزای ــک بس ــا کم ــناختي ب ــت ش ــه تقوی ــات برنام جلس
نوروســایکولوژی در طــي 2 مــاه، در هــر هفتــه 3 جلســه حــدود 1 

ســاعت برگــزار شــد. 

روش روش آماریآماری
ــاپیرو- ــون ش ــا از آزم ــودن توزیع    داده    ه ــی ب ــی طبیع ــرای بررس ب

ویلــک، بــرای توصیــف داده    هــا از شــاخص گرایــش مرکــزی میانگیــن 
ــش پراکندگــی انحراف    اســتاندارد اســتفاده شــد. در  و شــاخص گرای
ــل  ــاری تحلی ــفرض    های آم ــدا پیش ــا ابت ــتنباطی داده    ه ــل اس تحلی
کوواریانــس بررســی شــد. مفروضه    هــای تحلیــل کوواریانــس یعنــی 
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کیوان مانوروزی و همکاران

سطح معناداریدرجات آزادیمقدار تیمتغیرها

کنترل
88/904/24پیش     آزمون

98/305/67پس     آزمون

آزمایش
68/2033/77پیش     آزمون

113/805/24پس     آزمون

MSDfFPƞ2منبع

11/390112/4400/0030/14پیش آزمون

468/560194/6700/0010/87پس آزمون

69/22014خطا

707/01020کل

جدولجدول11.. میانگین      و انحراف     استاندارد      نمرات پیش     آزمون-پس     آزمون متغیر حافظه     کاری

جدولجدول22.. نتایج تحلیل کوواریانس  براي تعیین اثربخشي برنامه نوروسایکولوژی بر افزایش عملکرد حافظه

همگونی    واریانس    هــا  و  رگرســیون  همگونی    خطــوط     خطی    بــودن، 
مــورد بررســی قــرار گرفــت. پــس از تأییــد برقــراری کلیــه    ی 
روش  از  پیش آزمــون  اثــر  کنتــرل  منظــور  بــه  پیش    فرض    هــا 
تحلیــل کوواریانــس چندگانــه اســتفاده شــد. تمامــی مراحــل تجزیــه 
 spss ــزار ــتفاده از نرم    اف ــا اس ــر  ب ــاری مطالعه    حاض ــل آم و تحلی

نســخه 21 انجــام شــد. 

نتایجنتایج
از  بعــد  و  قبــل   )N-BACK )آزمــون  کاری  حافظــه  نمــرات 
ــن  ــتفاده از میانگی ــا اس ــرل ب ــش و کنت ــروه آزمای ــه در دو گ مداخل
ــه در  ــه ک ــت. همانگون ــده اس ــدول 1 آم ــتاندارد در ج و انحراف    اس
ــل  ــرات تفاض ــن نم ــردد، میانگی ــاهده می    گ ــماره 1 مش ــدول ش ج
ــبت  ــش نس ــروه آزمای ــاس در گ ــن مقی ــون ای پیش    آزمون-پس    آزم
بــه گــروه کنتــرل بیشــتر اســت. همچنیــن میانگیــن نمــرات گــروه 

ــت.  ــر اس ــرل باالت ــروه کنت ــش از گ آزمای

مطابــق اطاعــات بدســت آمــده از مقایســه نمــره میانگیــن و انحــراف 
 ،N-BACK ــه ــون حافظ ــون آزم ــون و پس      آزم ــتاندارد، پیش      آزم اس
عملکــرد حافظــه کاری در گــروه توان            افزایــی       نوروســایکولوژی از 
ــی  ــرای بررس ــت. ب ــه اس ــش یافت ــون افزای ــه پس      آزم ــون ب پیش      آزم
برقــراری مفروضه      هــای آزمــون تحلیــل کوواریانــس جهــت بررســی 
ــفرض      های  ــدا پیش ــا ابت ــل داده      ه ــاوت، در تحلی ــن تف ــاداری ای معن
ــا،  ــی از پیش      فرض      ه ــد.  یک ــس بررســی ش ــل کوواریان ــاری تحلی آم
نرمــال بــودن توزیــع داده         هاســت. بدیــن منظــور از آزمــون شــاپیرو-

ویلــک اســتفاده شــد. ایــن آزمــون در هیچکــدام از متغیرهــا معنــادار 
نبــود، پــس فــرض نرمــال بــودن توزیــع داده      هــا رعایــت شــده اســت. 

همچنیــن آزمــون لویــن بــرای بررســی فــرض همگنــی واریانس      هــا 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری آزمــون 
ــع  ــن توزی ــاداری بی ــاوت معن ــت، تف ــده اس ــتر از 0/05 ش ــه بیش ک
ــون،  ــون (پیش      آزم ــت آزم ــر دو نوب ــال در ه ــع نرم ــا توزی ــرات ب نم
ــدارد. پــس از بررســی و تائیــد دو پیش         فــرض  پس      آزمــون( وجــود ن
ــوط        ــا و همگونی      خط ــی واریانس ه ــودن همگن ــی خطی      ب ــر، یعن دیگ
رگرســیون در متغیــر حافظــه      کاری، بــرای تعییــن اثربخشــی  برنامــه       
ــتفاده  ــس اس ــل کوورایان ــون تحلی ــایکولوژی از آزم توان      افزایی      نوروس
ــد.  شــد. کــه اطاعــات آن را در جــدول شــماره2 مشــاهده می      کنی
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از جــدول 2، تمرینــات  آمــده  نتایــج بدســت  بــه  بــا توجــه 
ــادار اســت.  ــش معن ــروه آزمای ــر حافظــه کاری گ ــایکولوژی ب نوروس
ــود  ــر بهب ــایکولوژی ب ــه توان        افزایي        نوروس ــي برنام ــن، اثربخش بنابرای
کارکــرد حافظــه کاري کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــدی 6 

ــي شــود.  ــد م ــا 8 ســال، تأیی ت

بحثبحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تاثیــر مداخلــه توان         افزایی         نوروســایکولوژی 
ــر عملکــرد حافظــه کاری کــودکان دارای اختال هماهنگی رشــدی  ب
بــود. نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد تمرینــات نوروســایکولوژیکی 
موجــب کاهــش مشــکات مربــوط بــه حافظــه شــده اســت.  تحلیــل 
داده         هــا بیانگــر آن اســت کــه ایــن روش درمانــی بــر تقویــت حافظــه 

تأثیرگــذار اســت.
طبــق فرضیــه شــکل         پذیری مغــز انســان، اگــر مناطــق کمتــر فعــال 
ــک  ــرر تحری ــب و مک ــور مناس ــری به         ط ــال یادگی ــر دراخت درگی
ــه  ــی ک ــل تغییرات ــه دلی ــا، ب ــن تغییره ــد و ای ــر می         یاب ــود، تغیی ش
فــرض میشــود در ســاختار نورون         هــا ایجــاد کرده         انــد، پایــدار 
ــی         های  ــا و بررس ــر، پژوهش         ه ــارت دیگ ــد )37(. به         عب ــد مان خواهن
ــه  ــد ک ــان می         ده ــزی نش ــری مغ ــکل پذی ــا ش ــه ب ــی در رابط علم
ــدن و  ــم ش ــی ضخی ــوکی توانای ــاع ش ــز و نخ ــتری مغ ــاده خاکس م
یــا کوچــک شــدن را دارد. پیوندهــای عصبــی می         توانــد تغییــر 
یابــد،از نوســاخته شــودو یــا حتــی قــوی و ضعیــف شــوند. تغییــر و 
ــی در ســاختار فیزیکــی مغــز ســبب تغییــر در توانایی                           هــای  دگرگون
افــراد می         گــردد )38(. کارکردهای         اجرایــی،  یکــی از جنبه هــای 
ــد و  ــر رش ــت تأثی ــدت تح ــه به ش ــت ک ــناختی اس ــد ش ــم رش مه
تکامــل مغــزی قــرار دارد. بارکلــی در 1998 مطــرح کــرده اســت کــه 
ــه         کاری،  ــری، حافظ ــازمان دهی، تصمیم گی ــون س ــی همچ کارکردهای
حفــظ و تبدیــل، کنتــرل حرکتــی، ادراک         زمــان، پیش بینــی آینــده، 
بازســازی، زبــان درونــی و حــل مســئله را می تــوان از جملــه 
ــه در  ــت ک ــناختی دانس ــی عصب ش ــای اجرای ــن کارکرده مهم تری
ــد  ــک می کنن ــان کم ــه انس ــری ب ــف یادگی ــام تکالی ــی و انج زندگ
ــه فرایندهــای شــناختی درگیــر دراختــال  ــا توجــه ب )38(. پــس ب
هماهنگی         رشــدی برنامه         هایــی کــه به         طــور عمــده بــر ارتقــای 
و  ویــژه  نوعــی درمــان  دارنــد  تمرکــز  توانایی         هــای شــناختی 
ــرار  ــار ق ــی را در اختی ــا ابزارهای ــن برنامه         ه ــرد اســت . ای منحصربه         ف
ــای  ــا فراینده ــرد ت ــک ک ــوان کم ــا بت ــق آنه ــه از طری ــد. ک می         ده
ــه         ای ذهنــی کــه در یادگیــری مهــم هســتند را بهبــود بخشــید.  پای
ــر  ــه قش ــت ک ــده اس ــخص ش ــتی عصبی مش ــی های زیس در بررس
پیش پیشــانی و ارتباطاتــی کــه دارد، منطقــه اصلــی مؤثــر بــر 
ــی اســت )31(. رشــد قشــر پیش پیشــانی  ــای اجرای رشــد کارکرده

ــن  ــه دارد وای ــوغ ادام ــان بل ــا زم ــود و ت ــاز می  ش ــد آغ ــدو تول از ب
ــی  ــای محیط ــر محرک ه ــت تأثی ــتر تح ــدت بیش ــد طوالنی م رش
اســت. در راســتای ارتبــاط فعالیت هــای حرکتــی و رشــد شــناختی 
مطالعــات مختلفــی، عملکــرد شــناختی و انعطاف پذیــری مغــز را بــا 
ــکاران  ــا و هم ــد )39(. کیت ــط می         دانن ــی مرتب ــای حرکت فعالیت ه
ــان  ــی در نوجوان ــای اجرای ــر کارکرده ــر حــرکات ب ــه بررســی تأثی ب
ــی  ــای اجرای ــه کارکرده ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد، و ب پرداختن
خصوصــاً ســطح توجــه و حافظــه         کاری کــودکان تحــت تأثیــر رشــد 
حرکتــی آن هاســت )40(. پایــک  و همــکاران نیــز در پژوهــش خــود 
ــاالت  ــی اخت ــا برخ ــی ب ــای اجرای ــال در کارکرده ــد، اخت دریافتن
ــاط دارد.  ــدی ارتب ــی رش ــال هماهنگ ــد اخت ــی مانن ــرل حرکت کنت
آنهــا همچنیــن بیــان کردنــد کــه شــواهدی وجــود دارد کــه 
به         علــت  می         توانــد  رشــدی  هماهنگــی  اختــال  نارســایی         های 
نقــص در کارکردهــای اجرایــی باشــد )41(. پژوهش         هــا در خصــوص 
ــدت در  ــه         ی بلندم ــر از حافظ ــای آن غی ــه و مولفه         ه ــال حافظ اخت
ــد  ــت می         کن ــادی حمای ــراد ع ــا اف ــه ب ــودکان DCD  در مقایس ک
ــه  ــت ک ــن اس ــناختی ای ــای ش ــرض رویکرده ــن ف )35(. مهمتری
یادگیرنده         هــای موفــق از تجربــه         ی قبلــی و فرایندهــای فکــری خــود 
ــا  ــازند. آنه ــا می         س ــال معن ــور فع ــه ط ــد ب ــات جدی ــاره اطاع درب
ــو، ادراک  ــت و ج ــه جس ــد چگون ــات جدی ــه اطاع ــن اینک در تعیی
ــاب  ــده و انتخ ــاط داده ش ــی ارتب ــده قبل ــره ش ــات ذخی ــا اطاع و ب
ــا  ــی   و ی ــای اجرای ــا کارکرده ــا ی ــوند، از فراینده ــادآوری میش و ی
فراشــناختی اســتفاده می         کننــد. بــر اســاس ایــن رویکــرد آنچــه کــه 
ــی  ــذارد، ناتوان ــرق می         گ ــر ف ــر و غیرماه ــده ماه ــک یادگیرن ــن ی بی
یادگیرنــده غیرماهــر در اســتفاده مفیــد و موثــر از فرایندهــای 
ــکل  ــه ش ــاس فرضی ــر اس ــوان ب ــی ت ــوع م ــت. در مجم ــی اس اجرای
پذیــری مغــز اینگونــه توضیــح داد کــه تاثیــرات احتمالــی تمرینــات 
توان         افزایــی ســایکولوژی، بدلیــل ریشــه         های  شــناختی و تکــرار ایــن 
ــه  ــود ک ــی ش ــرض م ــن ف ــن چنی ــد؛ بنابرای ــا رخ می         ده ــن ه تمری
همــان مکانیســمی کــه زیربنــای فرایندهــای شــکل پذیــری وابســته 
ــده  ــت ش ــا هدای ــود و ی ــه خ ــود ب ــای خ ــه اســت بهبوده ــه تجرب ب
ــود  ــاالت بوج ــن اخت ــایکولوژی( را در ای ــی س ــق توان         افزای )از طری
ــی  ــایکولوژی طراح ــی س ــای توان         افزای ــن آموزش         ه ــی         آورد. بنابرای م
شــده در زمینــه کنــش هــای کارکردهــای اجرایــی می         تواننــد 
بهبودهــای پایــداری را در زمینــه ایــن کارکردهــا در کودکانــی کــه 
ــود  ــد، بوج ــج می         برن ــدی رن ــی رش ــال هماهنگ ــای اخت از ناتوانی         ه
ــد؛ آموزش هــای شــناختی مکــرر وهدایــت شــده )         آموزش         هــای  آورن
توان         افزایــی ســایکولوژی( باعــث پیدایــش تغییــرات ســاختاری 
ــز  ــا، در مغ ــن کنش         ه ــئول ای ــای مس ــورون )42(ه ــی در ن و کنش
ایــن کــودکان می         شــوند؛ تغییراتــی کــه باتوجــه بــه فرضیــه شــکل 
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ــادوام  ــدار و ب ــد پای ــان می         توانن ــز انس ــی مغ ــری و خودترمیم پذی
ــند)43(. باش

 بــا توجــه بــه اینکــه ســه راهبــرد اصلــی کارکــرد اجرایــی، بــازداری، 
حافظــه کاری و جابه جایــی توجــه تحــت تأثیــر تکامــل مخچــه قــرار 
دارنــد و تکامــل مخچــه نیــز تحــت تأثیــر رشــد حرکتــی به خصــوص 
حــرکات ظریــف اســت، رشــد مهارت هــای حرکتــی از طریق تســهیل 
تکامــل مخچــه در رشــد کارکردهــای اجرایــی نقــش ایفــا می کنــد. 
ــای  ــون عقده ه ــز همچ ــر مغ ــی دیگ ــمت های حرکت ــن قس همچنی
پایــه بــا کرتکــس درگیــر بــا کارکردهــای اجرایــی ارتبــاط تنگاتنگــی 

دارنــد )43(. 

مطالعــه حاضــر بــا مطالعــه زارع و همــکاران )44( کــه بــه اثربخشــی 
ــناختی  ــری ش ــه         کاری وانعطاف         پذی ــر حافظ ــه ای ب ــی رایان توان         بخش
اســت.  همســو  می         پــردازد  یادگیــری  اختــال  دارای  کــودکان 
ــی  ــه اثربخش ــکاران )45( ک ــیان و هم ــه عباس ــا مطالع همچنین،ب
ترکیــب فعالیت         هــای ادراکی-حرکتــی و توانبخشی         شــناختی بــر 
ــال را  ــا10 س ــدی 7 ت ــال رش ــودکان دارای اخت ــه کاری ک حافظ
بررســی کــرده اســت همســو اســت. کســلر، الکایــو و جــو  )16(، در 
مطالعــه کــه بــر روی کــودکان مبتــا بــه ســرطان انجــام دادنــد، ارتقا 
حافظــه کاری بوســیله برنامه         هــای توان         افزایــی نوروســایکولوژی 
ــد  ــی مانن ــای اجرای ــایر کارکرده ــن در س ــد. همچنی ــان دادن را نش
معنــادار  بهبــود  شــناختی  انعطاف         پذیــری  پــردازش،  ســرعت 
ــانی  ــی در فعالســازی قشرپیش         پیش ــل توجه ــش قاب ــتند و افزای داش
ــالبرگ   ــکین و س ــه راس ــد. مطالع ــان دادن ــه نش ــا پای ــه ب در مقایس
ــا  ــه         ی توانبخشــی شــناختی  ی ــه برنام ــد ک ــد می         کن ــز، تائی )46( نی
ســایکولوژیک رایانــه         ای نمــرات انــواع حافظــه را افزایــش میدهــد. که 
می         توانــد درنتیجــه انجــام مکــرر تمرینــات شــناختی و موفقیــت در 
ــج  ــا نتای ــر ب ــه حاض ــن مطالع ــد. همچنی ــی باش ــای پی         در         پ چالش         ه
پژوهــش عیوضــی و همــکاران )47( کــه بــر حافظــه کاری کــودکان 
ــز  ــیران و برتنیت ــن )48( ش ــد، داهلی ــام ش ــه انج ــص توج دارای نق
)49(، ویــت  )42(، لوزلــی و همــکاران  )50( همخوانــی دارد.  گرچــه 
ایــن تحقیقــات بــر روی کــودکان دارای اختــال هماهنگــب رشــدی 
ــالم و دارای  ــودکان س ــه کاری ک ــی حافظ ــل بررس ــا بدلی ــوده ام نب
ــی  ــورد بررس ــت، م ــوده اس ــری ب ــش آن یادگی ــال و نق ــواع اخت ان

ــرار گرفتنــد. ق

ــرو  و همــکاران )51(  ــا پژوهــش ب ــج ایــن مطالعــه ب همچنیــن نتای
ــاوت  ــد تف ــل آن می         توان ــز در ســال 1998، ناهمســو اســت و دلی نی
در نــوع شــرکت         کننده         ها و اســتفاده از افــراد ســالم در پژوهــش 
وی، همچنیــن تفــاوت در روش اجراباشــد، زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه 
ــنامه  ــق پرسش ــدادی و از طری ــکاران )51( پس         روی ــرو و هم روش ب
ــه  ــای حافظ ــطح کارکرده ــن، س ــوع تمری ــد ن ــر می         رس ــت، بنظ اس

ــت.  ــوده اس ــق نب ــرل محق ــی در کنت ــل محیط ــن عوام و همچنی
ــای ســیف پناهــی و همــکاران )52( در ســال  ــا یافته         ه ــن ب همچنی
1394 و دورن  و همــکاران در ســال 2004 )53(، المبــورن  در 
ــو  ــال 2010 )55( ناهمس ــکی  در س ــال 2007 )54( و تومپوراس س
ــاوت  ــناختی متف ــه ش ــطوح اولی ــد س ــت آن می         توان ــه عل ــت ک اس
ــط  ــای مرتب ــز رفتاره ــه و نی ــان مداخل ــدت زم ــرکت         کننده         ها، م ش

ــه کــرد. ــا هیپوکمــپ توجی ــا غیرمرتبــط ب ی

نتیجهگیرینتیجهگیری
تمریــن  از  می                    تــوان  پژوهــش،  یافته          هــای  بــه  توجــه  بــا 
توان          افزای          نوروســایکولوژی بــرای تقویــت حافظــه          کاری کــودکان 
دارای اختــال هماهنگــی رشــدی بهــره بــرد و بــر ایــن اســاس، ایــن 
دســتورالعمل می          توانــد راهنمــای جامعــی بــرای دانش          آمــوزان، 
ــودکان باشــد.   ــری ک ــور یادگی ــزان و مســئوالن ام ــان، برنامه          ری مربی

مالحظاتاخالقیمالحظاتاخالقی
حامی مالیحامی مالی

ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تامیــن مالــی 
در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگانمشارکت نویسندگان

ــای  ــه بخش ه ــگارش هم ــرا و ن ــی، اج ــندگان در طراح ــام نویس تم
ــته اند.  ــارکت داش ــر مش ــش حاض پژوه

تعارض منافعتعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تقدیر و قدردانیتقدیر و قدردانی

ــران و  ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ ــاعدت اداره آم ــکاری و مس از هم
ــای ایشــان در  ــت خانواده          ه ــودکان شــرکت          کننده و حمای ــه          ی ک هم

ــم. ــکر می          کنی ــش تش ــن پژوه ــام ای انج

کیوان مانوروزی و همکاران
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