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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

earning disability is a type of neuro-

developmental disability with 

biological origin. The basic of this 

disorder is at the level of cognition and 

is associated with symptoms such as 

Incorrect reading, difficulty in 

understanding meanings, spelling 

problems, difficulty in writing, 

difficulty in calculating numbers, and 

difficulty in understanding 

mathematics. This deficiency is 

affected by the person's chronological 

age, it causes interference  in  academic  

 
 

activities and job performance or daily life 

activities of the person )American Psychiatric 

Association, 2013). Among the important areas 

related to learning disorders are problems related 

to working memory and attention. Working 

memory is one of the most important structures 

studied in human cognitive performance and is 

defined as the use of temporarily stored 

information in the performance of more complex 

cognitive tasks. Children who have a limited 

capacity in their working memory have difficulty 

in learning the activities in school that will 

eventually lead to their learning and often fail 

(Karande, Mahajan & Kulkarn, 2009).   
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A B S T R A C T 
 

Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive rehabilitation on 

improvement of working memory and attention in children with learning disabilities.  
 

Methods: This research was an experimental study, including pretest- posttest with control group. The 

statistical population of the present study included all children aged 7 to 12 years with learning disabilities 

in Ardabil in 2022. Among them, 40 children were selected using convenience sampling method and 

placed randomly in experimental (n=20) and control group (n=20). Subjects were measured by N- back 

working memory test and Continuous performance test. The experimental group participated in 10 

sessions (45 minutes) of cognitive rehabilitation and the control group didn’t receive any intervention. 

Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). 
 

Results: The results indicated that cognitive rehabilitation significantly improve working memory 

and attention (P<0/05). 
 

Conclusion: The results showed that cognitive rehabilitation can be considered as an effective way to 

improve working memory and attention of children with learning disabilities. Therefore, child 

psychologists and specialists can use play therapy techniques to reduce the psychological problems of 

these children. 
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Another area related to learning disorder is attention 

problems. Attention is one of the most important 

activities of the mind and it is one of the main aspects 

of the cognitive structure, which also plays an 

important role in the structure of intelligence, memory 

and perception (Ahadi, Sotoudeh & Habibi, 2013). 

Amiriyabi, Tahaei & Kamali (2015) showed that 

students with learning disabilities have a weaker 

performance in divided listening attention compared 

to normal students, while no difference was found in 

selective listening attention. 

Cognitive rehabilitation is among the techniques that 

have been taken into consideration to improve and 

strengthen cognitive functions. Cognitive 

rehabilitation uses two compensatory and restorative 

methods to achieve this goal. Cognitive rehabilitation 

programs minimize the adverse effects of brain 

damage by helping the brain to form alternative ways 

(Powell, 2015). Attention and memory rehabilitation 

package is a practical software that is a part of the 

neurocognitive and pleasurable attention training 

intervention program (Nejati, 2016). 

Considering what was mentioned above and 

considering the adverse consequences of learning 

disability and its extensive effects on the individual 

and social life process of the child, which can lead to 

irreparable social and educational damage (Sandy, 

2016; Afeli, 2018) it is necessary to take appropriate 

measures to treat these children along with appropriate 

educational and educational methods. Therefore the 

present research aims to investigate the effectiveness 

of cognitive rehabilitation package was performed on 

the improvement of working memory and attention of 

children with learning disabilities. 

 

2. Materials and Methods 

This research was an experimental study, including 

pretest- posttest with control group. The statistical 

population of the present study included all children 

aged 7 to 12 years with learning disabilities in Ardabil 

in 2022. Among them, 40 children were selected using 

convenience sampling method and placed randomly in 

experimental (n=20) and control group (n=20). 

Subjects were measured by N- back working memory 

test and Continuous performance test. The 

experimental group participated in 10 sessions (45 

minutes) of cognitive rehabilitation and the control 

group didn’t receive any intervention. Data were 

analyzed using multivariate analysis of variance 

(MANOVA). 

 

3. Results 

As Table 1 shows, the mean and standard deviation of 

working memory and attention variables in the 

experimental group improved after the intervention in 

the post-test. 

 
Table 1. Mean and standard deviation of the pre-test-post-test scores of the experimental and control groups in the 

research variables 
 

Variable Group 
Pre- test Post- test 

M SD M SD 

Working Memory 
Experimental 29.15 2/10 32/50 2/16 

Control 30/75 2/53 30/20 2/62 

Correct Detection 
Experimental 129/65 3/19 133/50 2/89 

Control 130/30 3/06 130/05 2/89 

Error of omission 

 

Experimental 9/4 1/56 5/35 1/22 

Control 10/40 1/23 10/20 1/23 

Error of commission 

 

Experimental 10/25 1/77 5/95 1/50 

Control 10/65 1/75 10/55 1/53 

reaction time 

 

Experimental 78/25 6/58 77/55 7/05 

Control 78/05 5/71 79/40 5/62 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of the present study was to investigate the 

effectiveness of the Aram cognitive rehabilitation 

program on improving working memory and attention 

of children with learning disorders. The results 

showed that working memory scores in the 

experimental group were significantly higher in the 

post-test than in the pre-test. Therefore, it can be said 

that the cognitive rehabilitation program improves the 

working memory of children with learning disorders. 

In explaining this finding, it can be said that having a 

strong and good working memory predicts academic 

success (Davis, Sheldon & Colmar, 2013) and children 

with learning disabilities suffer from defects related to 

working memory components and working memory is 

related to the learning and academic progress of 

students (Maehler & Schuchardt, 2016). Therefore, it 

is very important to use methods that can improve this 

ability in children with learning disabilities. 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The effectiveness of cognitive rehabilitation on 

improving some deficiencies in students with 

disabilities and also on the working memory of 

students with learning disabilities has been confirmed 

in a number of researches (Narimani & Soleimani, 

2013; Bayrami, Movahedi & Ahmadi, 2016). Aram 

rehabilitation package increases the desire to do 

homework due to having attractive and fun content for 

children. In addition, the ARAM cognitive 

rehabilitation package includes tasks that improve 

executive functions. Various studies have reported the 

effect of ARAM cognitive rehabilitation package on 

executive functions (Maghsudloo, Nejati & Fathabadi, 

2018). 

Also, another finding of the research showed that the 

ARAM cognitive rehabilitation program improves the 

attention of children with specific learning disorders. 

The results showed that the attention scores in the 

experimental group were significantly higher in the 

post-test than in the pre-test. Therefore, it can be said 

that ARAM cognitive rehabilitation program improves 

the attention of children with learning disorders. 

In explaining this finding, it can be said that most 

attention training programs are based on the concept 

that attention abilities and a specific aspect of attention 

can be improved by providing opportunities for 

stimulation (Driemeyer, Boyke, Gaser, Büchel & 

May, 2008). This is also evident in the ARAM 

program, where the attention system, especially 

selective attention, is stimulated (Nejati, Shahidi & 

Helmi, 2017). From these results, it can be concluded 

that in the ARAM rehabilitation package, the 

improvement of the attention function has been 

created due to the change in the executive 

organizations of attention, i.e. the attention networks 

of the brain, and this is the reason for the stable change 

in the subjects' attention capacity - even after 

intervention. Teaching computer programs provides 

knowledge that improves the cognitive and emotional 

state of children with learning disorders. 
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 مقاله پژوهشی
 

و توجه کودکان مبتال به اختالالت  یآرام بر بهبود حافظه کار یشناخت یتوانبخش برنامه یاثربخش

 یریادگی
 

     *2سارا تقی زاده هیر و     1نریمانیمحمد  

 

 .شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراناستاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان. 1

 .ایرانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان. 2
 

 

مقدمه
ای های یادگیری به عنوان مقولههای اخیر مسأله ناتوانیدر سال

برانگیز در تعلیم و تربیت، توجه بسیاری از متخصصان را به جنجال

)گریگورنکو، کامپتون، فوش، وگنر، ویلکات خود جلب کرده است 

 رشدی با -عصبی ناتوانی نوعی 2یادگیری اختالل .(2019، 1و فلچر

 با و شناخت است در سطح اختالل این اساس است. زیستی منشأ

در  مشکل کلمات، زحمت با و نادرست خواندن قبیل از هایینشانه

 در سختی نوشتن، در دشواری امالیی، مشکالت معانی، درک

 نارسایی این است.  همراه ریاضی در درک مشکل و اعداد محاسبه

 هایفعالیت در باعث تداخل گرفته، قرار فرد تقویمی سن تأثیر تحت

فرد  زندگی روزمره هایفعالیت یا و شغلی عملکرد و تحصیلی

های مهم از جمله حوزه. (2013آمریکا،  پزشکیروان )انجمنشود می

 و 3کاری مربوط به حافظه مشکالتیادگیری،  اختالالتو مرتبط با 

ترین ساختارهای مورد مطالعه کاری یکی از مهمحافظه  است. 4توجه

 اطالعاتبه عنوان استفاده از  و در عملکرد شناختی انسان است

تر تعریف شده شده موقت در عملکرد تکالیف شناختی پیچیدهذخیره

کودکانی که دچار ظرفیت محدودی در حافظه کاری خود است. 

 ه در نهایت منجر های موجود در مدرسه کهستند، در یادگیری فعالیت
 

1. Grigorenko, Compton, Fuchs, Wagner &  Willcutt 

2. Learning Disabilities 

3. Working memory 

4. attention  
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 چکیده

 

و توجه کودکان مبتال به اختالالت  یآرام بر بهبود حافظه کار یشناخت یتوانبخش برنامه یبررسی اثربخشپژوهش حاضر با هدف   :هدف

 .ی انجام شدریادگی
 

شامل  ی پژوهش حاضرجامعه آمار .بود با گروه کنترل آزمونپس-آزمونطرح پیش با ات آزمایشیاز نوع مطالعحاضر پژوهش  ها:روش

یادگیری از مرکز به اختالل  نفر کودک مبتال 40که از این گروه  بود؛ 1401در سال  یادگیریبه اختالل  سال مبتال 12تا  7کلیه کودکان 

نفر( گمارده  20نفر( و کنترل ) 20صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )و بهگیری دردسترس انتخاب به روش نمونه های یادگیریناتوانی

ای دریافت مداخله کنترلو گروه  م قرار گرفتندای تحت مداخله توانبخشی شناختی آرادقیقه 45جلسه  10به مدت  گروه آزمایش .شدند

 جهت تجزیه .بک و آزمون عملکرد پیوسته مورد ارزیابی قرار گرفتند -توسط آزمون حافظه کاری ان ها قبل و بعد از مداخلهآزمودنینکرد. 

 .از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد هاتحلیل داده و
 

های گروه آزمایش آزمودنیتوانبخشی شناختی به کودکان موجب بهبود حافظه کاری و توجه در اجرای جلسات که  دادنتایج نشان   :هایافته

 .(.P<05/0شده است )در مقایسه با گروه کنترل 
 

بهبود حافظه کاری تواند به عنوان روشی مؤثر در میبرنامه توانبخشی شناختی آرام  شود کهبنابر نتایج بدست آمده مشخص می گیری:نتیجه

توانبخشی های از تکنیک توانندمتخصصان میروانشناسان کودک و  بنابراین .در نظر گرفته شودو توجه کودکان مبتال به اختالل یادگیری 

 .کودکان استفاده نماینداین روانشناختی  مشکالتدر کاهش  شناختی آرام
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 12. دوره 1140 پائیز   
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ناموفق اغلب  شوند وها خواهد شد، دچار مشکل میبه یادگیری آن

  (.2009، 1)کاراند، ماهاجان و کولکرانکنند میعمل 

 اختاللبه همین دلیل نیز در مورد حافظه کودکان دارای نتایج 

یادگیری تحقیقات بسیاری شده است، هرچند این تحقیقات هنوز به 

بول و . (1393)کجباف و الهیجانیان،  اندیک دیدگاه جامع نرسیده

د کودکانی که ریاضیات آنها ضعیف ننشان دا (0142) 2اسکریف

در حافظه  اطالعاتاست در کارکردهای اجرایی از جمله حفظ 

 3سیدمن بر اساس مطالعات هستند.زیادی  مشکالتکاری دچار 

 بیش نارسایی توجه/ زمان اختاللهم کودکانی که به طور( 2016)

ی یادگیری داشتند، در هر دو زمینه کارکردهای اجرایی نفعالی و ناتوا

پذیر بودند، خصوصاً و غیراجرایی بیشتر آسیب (توجه و حافظه)

ناتوانی در عملیات حساب در گروه ناتوان در ریاضی به علت نقص 

 است. ها زیادی در کارکرد اجرایی آن

 باشد.توجه می مشکالتیادگیری،  اختاللحوزه دیگر مرتبط با  

های عالی ذهن است و به تنهایی یکی ترین فعالیتتوجه یکی از مهم

های اصلی ساختار شناختی است که در ساختار هوش، حافظه از جنبه

از . (1394)احدی، ستوده و حبیبی،  و ادراک نیز نقش مهمی دارد

ط است. طرفی دیگر، توجه با دیگر عملکردهای شناختی نیز در ارتبا

توانند بدون یکدیگر به کار روند. حافظه برای مثال توجه و حافظه نمی

کند که چه چیزی باید ظرفیت محدودی دارد؛ بنابراین توجه تعیین می

گیری تقسیم توجه در طول رمزگذاری از شکل شود.رمزگذاری 

 ، طاهاییامیریانی .(2016)سیدمن،  کندحافظه هوشیار جلوگیری می

آموزان دارای ناتوانایی نشان دادند که دانش (1395کمالی )و 

یادگیری در توجه شنیداری تقسیم شده و عملکرد ضعیفتری در 

آموزان عادی دارند، در حالی که در توجه شنیداری مقایسه با دانش

 نیامد. انتخابی تفاوتی به دست

هایی که برای بهبود و تقویت کارکردهای شناختی تکنیکاز جمله  

مورد توجه قرار گرفته است، توانبخشی شناختی است. توانبخشی 

شناختی برای دستیابی به این هدف از دو روش جبرانی و ترمیمی 

های توانبخشی شناختی با کمک به مغز برای برنامه .کنداستفاده می

سوء آسیب مغزی را به حداقل  های جایگزین، اثراتشکل دادن راه

یک فرض زیربنایی در آموزش شناختی . (2016، 4)پاولرسانند می

این است که تمرین منجر به بهبود عملکرد در حوزه مورد آموزش 

اصل اساسی در توانبخشی شناختی، کمک به بهبود هسته  .شودمی

یابی به خودکنترلی برای دستهای شناختی و ضرورت توانایی

های تحصیلی و شناختی است. در حقیقت با استفاده از موفقیت

توان مناطقی در مغز که مرتبط با کارکرد توانبخشی شناختی می

استفاده از  یاانهیرا یآموزش شناختاجرایی است را تحریک کرد. 

 از ،متفاوت یشناخت یها مهارتهدف قرار دادن  ی بامغز یهایباز

 پردازشسرعت  ،یداریو د یکالم حافظه کاریجمله توجه، تمرکز، 

و بازداری است. در واقع با استفاده از روش توانبخشی شناختی 

-ای مناطقی از مغز که در ارتباط با کارکرد اجرایی هستند را مییارانه

 توان تحریک کرد

بسته توانبخشی توجه و حافظه آرام یک نرم افزار کاربردی است که 

آموزش عصب شناختی و لذت بخش  مداخالتیقسمتی از برنامه 

از آنجایی که تکالیف این بسته آموزشی . (1396نجاتی، )است  توجه

انایی اند و استفاده از آن نیازمند توبندی شدهاز آسان به سخت طبقه

های سنی سالگی به بعد برای کلیه رده 4خواندن و نوشتن نیست، از 

های متعددی اثر بخشی این بسته آموزشی قابل استفاده است. پژوهش

 ؛1395رادفر، نجاتی، فتح آبادی و الیق، )اند را تایید کرده

نجاتی، شهیدی و  ؛1394، امیری و شریفیان، نجارزادگان، نجاتی

کیان بخت، ناقل، علیدادی، نجاتی، کهن دل و  ؛2017حلمی، 

این تکالیف به صورت سلسله مراتبی از آسان به . (2015همکاران، 

شوند که انجام اند. تکالیف از سطحی آغاز میسخت درجه بندی شده

ها برای کودک راحت و پاداش دهنده باشد و سپس مبتنی بر آن

شوند. تکالیف این تر میعملکرد آزمودنی در ادامه تکالیف سخت

شوند های جذاب ارائه میبخش بوده و با محرکبسته آموزشی فرح

ها تقویت کند. تصمیم جهت انجام تا انگیزه کودک را برای انجام آن

بازی مبتنی بر عملکرد کودک است و حضور والدین  التربامراحل 

صرفاً برای نظارت بر انجام درست توالی مراحل است. اگر کودک 

پاسخ درست بدهد، آن مرحله تکرار درصد  80نتواند به یک مرحله تا 

گرفت. تکلیف تکلیف را در بر می 4بسته آموزشی  خواهد شد. این

توجه پایدار،  ،لیف، تکلیف پکفیس برای توانایی تغییر توجه، تک

 .هوم، جهت بازداری و در نهایت تکلیف جدول برای حافظه کاری

پیامدهای نامطلوب  آنچه در باال اشاره شد و با توجه به با توجه به

ناتوانی یادگیری و تأثیرات گسترده آن بر روند زندگی فردی و 

تحصیلی  و های اجتماعیآسیب تواندکه میاجتماعی کودک 

  .(1398؛ عافلی، 2016، 5)سندی دنبال داشته باشدناپذیری بهجبران
 
 

 

1. Karande, Mahajan & Kulkarn 

2. Bull & Screrif 
3. Seidman 

4. Powell 

5. Sandy
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ی برای درمان این کودکان در کنار ضضروری است اقدامات مقت

 کارگرفته شود تا از پیشمناسب بههای آموزشی و تحصیلی روش

شناختی این ناتوانی و تبدیل آن به های هیجانی و روانروی آسیب

های بالینی دیگر در آینده جلوگیری شود؛ بنابراین با توجه به اختالل

های انجام شده در مورد تأثیر و پژوهش مطرح شدهموضوعات 

که تاکنون پژوهشی با توجه به اینو توانبخشی بر کارکردهای اجرایی 

بسته توانبخشی شناختی آرام بر کودکان دارای اثربخشی درباره 

پژوهش حاضر با هدف ، اختالل یادگیری صورت نگرفته است

حافظه کاری بررسی اثربخشی بسته توانبخشی شناختی آرام بر بهبود 

 .انجام شدیادگیری دارای اختالل  و توجه کودکان
 

  پژوهش روش

آزمایشی است که برای آن از طرح  حاضر پژوهشروش 

در این  استفاده شده است. کنترلآزمون با گروه پس-آزمونپیش

و توجه  مستقل متغیر عنوان بخشی شناختی آرام بهبسته توانپژوهش 

 است.  شده گرفته نظر در وابسته هایمتغیر عنوان و حافظه کاری به

ی پژوهش جامعه آمار گیری:جامعه آماری، روش و نمونه

در  کهیادگیری اختالل  دارایکودکان تمامی  رندهیدر برگ حاضر

اند کردهمراجعه مرکز اختالالت یادگیری شهر اردبیل به  1401سال 

تعداد  یشیآزما قاتیحداقل حجم نمونه در تحق نکهیبا توجه به ا بود.

، با استفاده (1385)دالور، هر گروه مطرح شده است  ینفر به ازا 15

مراجعه کنندگان به مرکز  نیدر دسترس از ب یرگیاز روش نمونه

نفر در هر گروه( نفر انتخاب  20) 40 لیشهر اردب یریادگیاختالالت 

بودند از: داشتن اختالل های ورود به پژوهش عبارت . مالکشد

یادگیری و نبود سایر اختالالت رفتاری و هیجانی. همچنین 

های خروج از مطالعه نیز عبارت بودند از: عدم تمایل به ادامه مالک

به منظور . پژوهش توسط کودک یا خانواده و غیبت بیش از دو جلسه

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد:آوری دادهجمع

کاری از برای سنجش حافظه :بک-ان کاریآزمون حافظه  

استفاده شد. این آزمون برای نخستین بار در سال  N- back آزمون

جاقی، بوشکوهل،  ای آن توسططراحی شد و نسخه رایانه 1958

در این آزمون گرفت. مورد استفاده قرار  (2008) 1جویندز و پریگ

صورت پی در پی بر روی صفحه نمایشگر تعدادی محرک بینایی به 

شود و آزمودنی باید در صورت تشابه هر محرک با محرک ظاهر می

ین اقبل کلید یک و در غیر این صورت کلید شماره دو را فشار دهد 

آزمون از اعتبار قوی برخوردار است و در حال حاضر در مطالعات 

یرد و اعتبار آن با گای قرار میبالینی و تجربی مورد استفاده گسترده

 سنجد نشان داده شده استکاری را میچندین آزمون دیگر که حافظه

ضرایب اعتبار این آزمون   .(2007، 2)کان، کانوی، میورا و کولفش

در . (1958، 3)کیرچنرگزارش شده است  84/0تا  54/0ای از در دامنه

ایران نیز از این آزمون به عنوان یک آزمون معتبر در مطالعات استفاده 

روایی این . (1396)نجاتی،  شود و اعتبار آن نشان داده شده استمی

عنوان شاخص سنجش عملکرد حافظه کاری قابل قبول  آزمون نیز به

 . (1393ش و بهرامی، )کسائیان، کیامن است

این آزمون : (CPT-ll) نسخه دوم آزمون عملکرد پیوسته

توس ط رازول د و همکاران تهیه شد و  1965برای اولین ب ار در س ال 

ابتدا این آزمون ب رای س نجش ض ایع   .به سرعت مقبولیت عام یافت

به عنوان متداول ترین شیوه  1990هی مغ زی گرفته شد. اما در دهه 

فعال، همراه با نارسایی توجه، آزمایشگاهی در ارزیابی کودک ان ب یش

ه دف ای ن آزم ون س نجش نگه داری توج ه و زود  .ب ه ک ار رف ت

در . (1386)حسنی و هادیان فرد، انگیختگی در این کودکان است 

حقیقت آزمون عملکرد پیوس ته یک آزمون واحد نیست. تاکنون 

های مختلفی از آن جهت اهداف درم انی ی ا پژوه شی تهی ه گونه

ش ود، شده است. فرم فارسی آزمون که از طری ق رایان ه اج را م ی

 30ت. از این تعداد دارای اع داد فارس ی ب ه عن وان محرک اس

باش د. فاص له ب ین درصد( به عنوان محرک هدف می 20) محرک

میل ی  150هر مح رک  ارائهمیلی ثانیه و زمان  500دو محرک ارائه 

های مختل ف )بازآزم ایی( ق سمت ه ای اعتب ارثانی ه اس ت. ض ریب

زاده ، نجاریان، شکرکن، مهرابیهادی ان ف ردآزم ون در مطالع ه 

آموز پسر دبستانی دانش 43روز روی  20ب ا فاصله (1379) هنرمند

ق رار دارد. تمام  93/0ت ا  59/0ای ب ین انجام ش د؛ در دامن ه

همبستگی معناداری دارن د.  001/0های محاسبه شده در سطح ضریب

قایسه گروه روای ی آزم ون ب ا شیوه روایی سازی مالکی از طریق م

فعالی همراه با آم وز پ سردب ستانی( و ب یشدان ش 30بهنج ار )

آموز پسر دبستانی( انجام گرفت. مقایسه دانش 25) نارسایی توجه

های مختلف آزمون، تفاوت آم اری می انگین دو گروه در قسمت

  .معناداری را بین عملکرد این دو گروه نشان داد

 اجرا روش

های مورد مرکز اختالالت یادگیری شهر اردبیل آزمودنیبا مراجعه به 

گروه  2ها به صورت تصادفی در نظر انتخاب شد. سپس آزمودنی

نسخه  مقیاسآزمایش و کنترل گمارده شد. به عنوان پیش آزمون، 

 -ان آزمون حافظه کاریو ( CPT- ll) دوم آزمون عملکرد پیوسته
 
 

 

1. Jaeggi, Studer-Luethi, Buschkuehl & Su 
2. Kane, Conway, Miura   &  Colflesh 

3. Kirchner 
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 بک اجرا شد.

جلسه و هر جلسه به مدت  10بسته توانبخشی شناختی آرام در  سپس

آموزشی اجرا شد. گروه کنترل بار در هفته روی گروه  2دقیقه و  45

ای دریافت کرد. در انتها، پس از اتمام جلسات آموزشی از هر مداخله

نسخه  مقیاس مقیاسدو گروه آزمایش و کنترل به عنوان پس آزمون 

-ان آزمون حافظه کاریو ( CPT- ll) دوم آزمون عملکرد پیوسته

فرم  نیدابتدا از وال یاخالق پژوهش تیرعا به منظور اجرا شد. بک

و در مورد  گرفته شد پژوهشو تعهد جهت شرکت در  تیرضا

کنندگان به والدین اطمینان محرمانه نگهداشتن اطالعات شرکت

 . خاطر داده شد

تحلیل اطالعات دموگرافیک از آمار توصیفی و برای تجزیه و برای 

آزمون متغیرهای مورد مطالعه از پس -آزمونمقایسه نمرات پیش

ها استفاده شد. داده (MANCOVA)تحلیل کواریانس چندمتغیری 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS-21به وسیله برنامه 

 

 هایافته

اختالل یادگیری نفر با  40کنندگان در پژوهش شامل تعداد شرکت

نفر در گروه  20ها در گروه آزمایش و نفر از آزمودنی 20 بودند که

نفر( از کودکان  4درصد ) 0/20. در گروه آزمایش کنترل قرار گرفتند

نفر(  7درصد ) 0/35سال،  9نفر(  2درصد ) 0/10سال ،  8دارای سن 

 12نفر(  5درصد ) 0/25سال و  11نفر( نفر  2درصد ) 0/10سال،  10

نفر( از کودکان دارای  2درصد ) 0/10سال بودند. در گروه کنترل 

سال،  10نفر(  6درصد )0/30ال، س 9نفر(  6درصد ) 0/30سال ،  8سن 

 .سال بودند 12نفر(  2درصد ) 0/10سال و  11نفر( نفر  4درصد ) 0/20
 

 آزمون گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای پژوهشپس -آزمونمیانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش .1 جدول
 

 پس آزمون پیش آزمون 

 M SD M SD گروه هاخرده آزمون

 حافظه کاری
15/29 آزمایش  10/2  50/32  16/2  

75/30 کنترل  53/2  20/30  62/2  

 تعداد پاسخ صحیح
65/129 آزمایش  19/3  50/133  89/2  

30/130 کنترل  06/3  05/130  20/3  

 خطای حذف
4/9 آزمایش  56/1  35/5  22/1  

40/10 کنترل  23/1  20/10  23/1  

 خطای ارائه
25/10 آزمایش  77/1  95/5  50/1  

65/10 کنترل  75/1  55/10  53/1  

 زمان واکنش
25/78 آزمایش  58/6  55/77  05/7  

05/78 کنترل  71/5  40/79  62/5  
 

معیار میانگین و انحراف  دهد،نشان می 1طور که جدول همان

در گروه آزمایش بعد از مداخله در توجه متغیرهای حافظه کاری و 

های نرمال فرضه منظور بررسی پیش. باستآزمون بهبود داشته پس

 و آزمون لویناز آزمون  بودن، برابری واریانس و همگنی کوواریانس

داری هیچ یک از متغیرهای استفاده شد. با توجه به عدم معنی باکس

ها برای فرض همگنی واریانسهای ذکر شده، پژوهش در آزمون

نتایج تحلیل حافظه کاری و توجه رعایت شده است. در ادامه 

 (.2کواریانس مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه شده است )جدول 

شود بین کودکان دو گروه از مالحظه می 2گونه که در جدول همان

( وجود دارد. P<05/0داری )لحاظ حافظه کاری و توجه تفاوت معنی

دار به این معنی است که بعد از آموزش بسته این تفاوت معنی

شناختی آرام در حافظه کاری گروه آزمایش نسبت به توانبخشی 

 گروه کنترل به وجود آمده است.
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 برای حافظه کاری و توجه. نتایج تحلیل کواریانس مربوط به نمرات دو گروه 2جدول 
 

 MS df SS F P Eta منبع تغییرات متغیر

 حافظه کاری

 37/0 01/0 86/19 40/66 1 40/66 آزمونپیش

 46/0 01/0 18/28 15/94 1 15/94 گروه

    34/3 33 26/110 خطا

تعداد پاسخ 

 صحیح

 77/0 01/0 30/111 34/258 1 34/258 آزمونپیش

 56/0 01/0 80/42 34/99 1 34/99 گروه

    32/2 33 59/76 خطا

 خطای حذف

 23/0 01/0 36/10 98/9 1 98/9 آزمونپیش

 81/0 01/0 67/147 28/142 1 28/142 گروه

    96/0 33 76/31 خطا

 خطای ارائه

 52/0 01/0 12/36 45/32 1 45/32 آزمونپیش

 83/0 01/0 96/163 32/147 1 32/147 گروه

    89/0 33 65/29 خطا

 زمان وکنش

 67/0 01/0 74/68 98/841 1 98/841 آزمونپیش

 42/0 01/0 92/23 06/293 1 06/293 گروه

    24/12 33 15/404 خطا
 

 گیریبحث و نتیجه

آرام  یشناخت یتوانبخش برنامه یاثربخشهدف پژوهش حاضر بررسی 

ی ریادگیو توجه کودکان مبتال به اختالالت  یبر بهبود حافظه کار

بود. نتایج نشان داد نمرات حافظه کاری در گروه آزمایش در 

-آزمون بود. بنابراین میداری بیشتر از پیشآزمون به طور معنیپس

کودکان مبتال  کاریآرام حافظه یشناخت یتوانبخش توان گفت برنامه

. این نتیجه در راستای دبخشیخاص را بهبود م یریادگیبه اختالل 

اخوان تفتی،  (،1398مقصودلو، نجاتی و فتح آبادی )های پژوهش

آب  (،1396) اورکی و همکاران (،1394)آذری خیابان و هاشمی 

 1آکییورک، افه، کیلیک و بامین ( و1396) همکاران باریکی و

 باشد.می (2018)

توان گفت داشتن حافظه کاری قوی و خوب در تبیین این یافته می

بینی کننده موفقیت تحصیلی است )دیویس، شلدون و کولمار، پیش

اجزای ی از نقایص مرتبط با ریادگیاختالل کودکان مبتال به  و (2013

برند و حافظه کاری با یادگیری و پیشرفت حافظه کاری رنج می

 (.2016، 2)ماهلر و شوچارتآموزان ارتباط دارد تحصیلی دانش

هایی که بتواند این توانایی را در کودکان بنابراین استفاده از روش

میت است. کارایی ی ارتقا دهد بسیار حائز اهریادگیاختالل مبتال به 

 به آموزاندانشدر  هاییاز نارسا یبرخ بهبودبر  یشناختتوانبخشی 

اختالل  یآموزان دارادانش یکارحافظه یبر رو نیهمچن و یناتوان

)نریمانی و ت اس یدهرس تاییدبه  قاتیاز تحق یادگیری در تعدادی

 ته توانبخشیبس. (1396بایرامی، موحد و احمدی،  ؛1392سلیمانی، 

بخش آرام به دلیل برخورداری از تصاویر و محتوای جذاب و فرح

شود. عالوه بر برای کودکان باعث افزایش تمایل به انجام تکالیف می

بسته توانبخشی شناختی آرام شامل تکالیفی است که باعث بهبود این 

شود. مطالعات مختلفی تاثیر بسته توانبخشی های اجرایی میکارکرد

)مقصودلو،  اندشناختی آرام را بر کارکردهای اجرایی گزارش کرده

 . (1398نجاتی و فتح آبادی، 

ای ذهنی هایی جهت بهبود فرایندهای پایهاین برنامه با ارائه تمرین

و تحریک مکرر و مناسب مناطق کمتر  باالدرگیر در یادگیری سطح 

ها و باعث ترمیم فعال درگیر در مغز، منجر به تغییر در ساختار نورون

 (حافظه کاری)از جمله های مسئول کارکردهای اجرایی نورون

 باالترینو از آنجاییکه  شودمییادگیری  اختاللکودکان دارای 

کاری در دامنه سنی  سرعت رشد کارکردهای اجرایی ازجمله حافظه

؛ بنابراین تأثیر (2014، 3گلداستین و ناگلیری) سال است 12الی  7

)زارع،  دار توانبخشی شناختی بر حافظه کاری منطقی استمعنی

 .(1399چرامی و شریفی، 
 
 

 

1. Akyurek, Efe, Kilic & Bumin 

2. Maehler & Schuchardt 

3. Goldstein & Naglieri 
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شامل یادگیری صریح از طریق راهبردهای حافظه و همچنین آموزش 

نجاتی و ) بود (تصاویر دیداریتوجه، )های غیر از حافظه در ظرفیت

از عوامل مهم در ارتقاء  از این مواردکه هر کدام  (2017همکاران، 

، ناجل) یادگیری و استفاده مناسب از راهبردهای حافظه است

 (8200، 1و همکاران چیچریو،وون اورتزن، ساندر، ویل رینگر

یافته دیگر پژوهش نشان داد برنامه توانبخشی شناختی آرام هچنین 

 .بخشدتوجه کودکان مبتال به اختالل یادگیری خاص را بهبود می

آزمون به طور نتایج نشان داد نمرات توجه در گروه آزمایش در پس

 توان گفت برنامهآزمون بود. بنابراین میداری بیشتر از پیشمعنی

 یریادگیکودکان مبتال به اختالل  توجهآرام  یشناخت یتوانبخش

مقصودلو، های . این نتیجه در راستای پژوهشبخشدیخاص را بهبود م

 (،1398نظربلند، طهماسیان و نجاتی ) (،1398نجاتی و فتح آبادی )

 (2017، 2س، پریتو، رویز مارکز، توریل و همکارانبالستروس، مایا

 باشد.می

 مداخالتیکی از راهبردهای توان گفت یدر تبیین این یافته می

عنوان راهبرد درمانی برای بهبود  توان از آن بهمی احتماالشناختی که 

 توانبخشی شناختی بهره برد یریادگیمبتال به اختالل توجه کودکان 

که هدف آن توانمندسازی  (2013، 3چویی و تاملی) است

های آنها به منظور ایجاد سازگاری، درمانجویان، بیماران یا خانواده

یکی . (1396زارع و شریفی، )کنترل و کاهش نقایص شناختی است 

 برنامهنوعی است که  آرام ته توانبخشیهای توانبخشی، بساز این برنامه

های نگهداری، انتقال، و مهار توانایی ارتقاء جهت افزارینرم

 . (1394نجارزادگان و همکاران، ) آیدبه شمار می اطالعات

های آموزشی تمرین توجه بر این مفهوم استوار است که بیشتر برنامه

-فرصت ارائهتوان با توجه را میهای توجه و یک جنبه خاص توانایی

و  ر، بویکی، گسر، بوشلدریم)برای تحریک، بهبود بخشید  هایی

که در آن سیستم  استام نیز مشهود آر بستهاین امر در  .(2008، 4مای

همکاران،  نجاتی و)شود توجه، مخصوصاً توجه انتخابی تحریک می

 آرام، توانبخشی بستهتوان استنباط نمود که در از این نتایج می. (2017

های اجرایی توجه یعنی توجه به دلیل تغییر در سازمان کارکرد بهبود

های توجه مغز ایجاد شده است و همین امر علت تغییر پایدار در شبکه

مچنین بوده است. ه -مداخله از پس حتی –ها ظرفیت توجه آزمودنی

توان ناشی از یادگیری راهکارهای اثرات مثبت ایجاد شده را می

ها دانست. خودتنظیمی کارکرد توجه و هوشیاری توسط آزمودنی

کند که وضعیت های کامپیوتری، شناختی را فراهم میآموزش برنامه

را بهبود  یادگیری اختالل مبتال به کودکانشناختی و عاطفی 

 .بخشدمی

هایی همراه بود، از جمله اینکه: این ز با محدودیتپژوهش حاضر نی

پژوهش با حجم جامعه محدود و فقط بر روی کودکان مبتال به اختالل 

پذیری نتایج ناتوانی یادگیری خاص شهر اردبیل اجرا شد، که تعمیم

سازد. همچنین عدم کنترل متغیرهایی را با محدودیت رو به رو می

یری خاص که ممکن است روی نتایج مانند شدت و نوع اختالل یادگ

شود برای افزایش تعمیم پذیری نتایج، پیشنهاد می اثر داشته باشد.

های تحصیلی و سنی دیگر نیز انجام شود. پژوهش بر روی گروه

همچنین در تحقیقات بعدی، این پژوهش در دیگر مناطق جغرافیایی 

با یکدیگر مقایسه  هایی با نمونه بیشتر انجام شود و نتایج نیزو در گروه

شود مطالعات پیگیرانه جهت بررسی تاثیرات بسته شود. پیشنهاد می

 توانبخشی آرام انجام شود.

-شود با توجه به اثربخشی این روش آموزشی، به درمانپیشنهاد می

های الزم در این زمینه داده شود تا در گران این کودکان آموزش

برداشته شود. همچنین  های موثریافزایش سالمت روان این گام

موثر  زیاختالالت ن ریسا نهیدر زم تواندیروش م نیا یاثر درمان یبررس

 .باشد
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 منابع
اثربخشییی توان (. 1396) .خو مؤمنی،  کیزدان بخش،  ا.،آب باریکی، 

آموزان با ناتوانی ای بر نارسایی شناختی دانشبخشی شناختی رایانه

 .127-157(، 26)7، افراد استثناییفصلنامه روان شناسی یادگیری. 
 [DOI.org/10.22054/jpe.2017.22223.1571] 

روان  یستیبهز ی سهیمقا(. 1391احدی، ب.، ستوده، م.ب و حبیبی، ی. )

در دانش آموزان با و بدون لکنت  یدفاع یها زمیو مکان یشناخت

 .22-6(، 4)1، روانشناسی مدرسه و آموزشگاه. زبان
 http://jsp.uma.ac.ir/article_46.html?lang=fa 

آزمایش (. 1395). زو ها شمی،  مآذری خیابانی،  م.،اخوان تفتی،  

سودمندی یک برنامه توان افزای شناختی برای بهبود کارکردهای 

فصلنامه  .های ویژه یادگیریاجرایی در دانش آموزان با نارسایی 
 . 372-382(، 3)14، های علوم شناختیتازه

http://rbs.mui.ac.ir/article-1-489-fa.html 

ای توجه (. بررسی مقایسه1390امیریانی، ف.، طاهایی، ع.ا و کمالی، م. )

 7-9آموزان مبتال به اختالل یادگیری و عادی شنیداری در دانش

 . 63-54(، 1)20، شنوایی شناسیساله. 
https://aud.tums.ac.ir/article-1-82-en.pdf 

تأثیر توانبخ شی شناختی بر (. 1396) .ززار ، ح و عطار ق صبه،  م.،اورکی، 

پژوهش  .ریاضی اختاللحافظه کاری و پیشرفت تحصیلی کودکان با 
 .182-167، (2)6، در کودکان استثنائی

 https://sc.journals.pnu.ac.ir/article_4853.html 

بر  یشناخت یبازتوان ریتأث(. 1396بیرامی، م.، موحدی، ی و احمدی، ا. )

با  آموزاندانش در یعملکرد توجه متمرکز   پراکنده و حافظه کار

-9(، 1)3، عصب روانشناختی. و خواندن یاضیر یریادگی یناتوان

28 . 
https://clpsy.journals.pnu.ac.ir/article_3883_en.html?lang=fa 

تمرین  140کتاب کار و تمرین توانبخشی مغزی )بیش از (. 2015پاول، ت. )
. ترجمه مهدی شریف وانی عملکردهای مغزی آسیب دیده(برای بازت

 . انتشارات: مهرسا.1395الحسینی، 

(. توانبخشی شناختی 1398حبیبی کلیبر، ر و بهادری خسروشاهی، ج. )

یار در بهبود شناخت اجتماعی، کنترل مهاری و اجتناب شناختی رایانه

فصلنامه عصب آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی، دانش
 .108-89(، 17)5، روانشناختی

https://clpsy.journals.pnu.ac.ir/article_6152.html?lang=fa 

مبتال  مارانینگهداشت توجه در ب سهیمقا(. 1386فرد، ح. )حسنی، ج و هادیان

روانشناسی و علوم . و افراد بهنجار ،یاساس یافسردگ ،یزوفرنیبه اسک
 .159-184(، 1)37، تربیتی

 https://www.sid.ir/paper/55634/fa 

. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(. 1385دالور ع. )

 تهران: کلک آزاد.

تأثیر توانبخشی شناختی بر (. 1395). جو فتح آبادی،  ونجاتی،  ف.،رادفر، 

آموزان نارساخوان یک مطالعه دانش کالمیحافظه کاری و روانی 

 . 26-17(، 40)10، بالینیی اندیشه و رفتار در  روانشناستک موردی. 
https://jtbcp.riau.ac.ir/article_937.html 

 یشناخت یتوانبخش یاثربخش(. 1399زارع، ح.، چرامی، ف و شریفی، ع.ا. )

 یدارا کودکان یشناخت یریپذو انعطاف یبر حافظه کار یاانهیرا

 . 18-1(، 15)8، راهبردهای شناختی در یادگیریی. ریادگی اختالل
[DOI:10.22084/j.psychogy.2020.20055.2030] 

. (1400) ، ا.اریو هوشنگ مهر ی، حریعشا ح.، ،یبروجرد انیصالح

و شدت اختالل  ییاجرا یبر کارکردها یشناخت یتوانبخش یاثربخش

علوم . گفتار یناروانگفتار در کودکان مبتال به اختالل  یناروان
 . 26-16(، 4)9، پیراپزشکی و توانبخشی

[DOI:10.22038/jpsr.2021.43850.2026] 

 یحافظه رخمین سهی. مقا(1389ی، ا. )عابد، ز و انیجانی، اله، م.ب.کجباف

در امال،  یریادگی یهایبا کودکان دچار ناتوان یکودکان عاد

  17-25 ،(1)12. یعلوم شناخت یتازه ها. یو روخوان یاضیر

http://icssjournal.ir/article-1-78-fa.html 

عملکرد  یسهیمقا(. 1393کسائیان، ک.، کیامنش، ع.ر و بهرامی، ه. )

 یهایآموزان با و بدون ناتوانتوجه دانش یفعال و نگهدار یحافظه

 . 123-112(، 4)3های یادکیری، ی. مجله ناتوانیریادگی

https://jld.uma.ac.ir/article_192.html?lang=fa 

 یبسته توانبخش ی( ثربخش1400. )غ.او افروز،  ع.ا ا،یارجمندن ز.، ،یگندم

-در دانش یلیبر عملکرد تحص ییاجرا یبر کارکردها یمبتن یشناخت

-1 ،(16)9 ،یریادگیدر  یروانشناخت یراهبردها. رآموزدی آموزان

15.        [DOI:10.22084/j.psychogy.2020.21919.2173] 

 یبسته توانبخش یاثربخش(. 1398مقصودلو، م.، نجاتی، و و فتح آبادی، ج. )

 یهایابیبر اساس ارز ییاجرای آرام بر بهبود کارکردها یشناخت

از  شیپ یفعال شیب توجه/ یینارسای هانشانه یکودکان دارا یرفتار

 . 43-23(، 33)9، روانشناسی افراد استثنایی. سن مدرسه

[DOI:10.22054/jpe.2019.31691.1769] 

. نشر: رشد توانبخشی هوشمند توجه و حافظه آرام(. 1396نجاتی، و. )

 فرهنگ. 

https://www.adinehbook.com/gp/product/6008867076 
(. اثر توانبخشی شناختی حافظه 1394نجارزادگان، م.، نجاتی، و و امیری، ن. )

کان کاری بر بهبود نشانگان رفتاری )کمتوجهی و تکانشگری(کود

، فصلنامه عصب روانشناسیمبتال به اختالل نقص توجه بیش فعالی. 

1(1)52-45 . 

https://clpsy.journals.pnu.ac.ir/article_2420.html?lang=fa 
بخشی شناختی بر (. اثر بخشی توان 1394نریمانی، م و سلیمانی، ا. )

کارکردهای اجرایی )حافظه کاری و توجه( و پیشرفت تحصیلی 

مجله روانشناسی آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی. دانش
 . 134-118(، 2)4، مدرسه

http://jld.uma.ac.ir/article_129.html?lang=fa 
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(.  بررسی تأثیر توانبخشی 1394نریمانی، م.، سلیمانی، ا و تبریزچی، ن. )

-دانششناختی ب ر بهب ود نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی ریاضی 

(، 3)2، های یادگیریمجله ناتوانی.  ADHDآموزان دارای اختالل

115-91 . 

http://jsp.uma.ac.ir/article_329.html?lang=fa 
(. اثربخشی توانبخشی شناختی 1398نظربلند، ن.، طهماسی، آ و نجاتی، و. )

بر بهبود کارکردهای اجرایی توجه انتخابی، کنترل « آرام»بسته مبتنی بر 

کاری در سالمندان مبتال به اختالل شناختی خفیف. بازداری و حافظه

 .40-59(، 3) 7، فصلنامه روانشناسی شناختی

 http://jcp.khu.ac.ir/article-1-3247-fa.html 
(. 1379هادیان فرد، ح.، نجاریان، ب.، شکرکن، ح و مهرابی زاده هنرمند، م. )

، مجله روانشناسیتهیه و ساخت فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته. 

4(4 ،)388-404 . 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=27162 
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