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سازی حسی بر عمکرد حافظه فعال و سرعت پردازش روش درمانی یکپارچه اثربخشی  

فعالی کودکان مبتال به نقص توجه و بیش   

 

4و مریم مللی 3، سحر بیات2، افسانه باقری کریمی1دکتر ریتا لیاقت  

 

 چکیده

فعالی و  توجهی، بیش با سه ویژگی بی فعالی شایعترین اختالل عصب روانشناختی دوران کودکی است که اختالل نقص توجه و بیش

به همین . باشد های بارز این کودکان می های شناختی حافظه فعال و سرعت پردازش از ویژگی نقص در کارکرد. شود تکانشگری توصیف می

ارهای ضداجتماعی دلیل این کودکان در مقایسه با همساالن خود مشکالت تحصیلی بیشتری دارند، به دلیل عملکرد تحصیلی پایین و رفت

های مختلف درمان برای بهبود عملکرد این  امروزه از روش. شوند های مدرسه و پس از آن از سوی همساالن و جامعه طرد می در طی سال

شود که در آن مغز اطالعات  یکپارچگی حسی به روندی اطالق می. کودکان استفاده شده که یکی از مهمترین آن یکپارچگی حسی است

با توجه به مطالب فوق این . کند تا آن را برای تولید پاسخ تطابقی در محیط اطراف به کار گیرد لف را دریافت و سازماندهی میحسی مخت

سازی حسی بر بهبود عملکرد حافظه فعال و سرعت پردازش کودکان مبتال به نقص  درمانی یکپارچه پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش

  .تفعالی انجام گرف توجه و بیش

نفر از   67در تهران انتخاب و پرونده  پور جهت انجام این پژوهش با استفاده از نمونه برداری تصادفی مراکز توانبخشی نوید و جالیی

فعالی گرفته بودند، انتخاب شدند و پس از  سال که توسط روانپزشک آن مراکز تشخیص اختالل نقص توجه و بیش 9تا  6کودکانی 

نفر از کودکان مبتال به نقص توجه  06سپس . نفر تعیین و توسط پرسشنامه کانرز فرم والدین مورد ارزیابی قرار گرفتند 76غربالگری اولیه 

مقیاس حافظه فعال و سرعت پردازش آزمون هوشی . انتخاب و به طور تصافی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند فعالی و بیش

ها در   سپس تمام نمونه. ن اجرا و  روش درمانی برای گروه آزمایش در مدت زمان معین اعمال شدبر روی این کودکا( آزمون پیش)وکسلر 

 . یک زمان مشخص با استفاده از مقیاس حافظه فعال و سرعت پردازش مورد بررسی قرار گرفتند

ایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش آزمون حافظه فعال گروه آزم تحلیل کوواریانس، میانگین نمرات پس  های حاصل از بر اساس یافته

 . آزمون سرعت پردازش گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است میانگین نمرات پس. یافته است
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Abstract  

Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is the most prevalent neurocognitive disorder in 

childhood, which is characterized by lack of attention, hyperactivity and impulsive behaviors. Defects 

in the cognitive functions of the active memory and processing speed are among the main features of 

children with ADHD. Therefore, rate of educational problems is relatively higher in these children 

compared to their normal peers. Due to the poor educational performance and antisocial behaviors of 

ADHD children in school and afterwards, they are frequently rejected by their peers and the society. 

Today, various treatment methods are available to enhance the performance of ADHD children; one 

of these methods is sensory integration therapy. Sensory integration is defined as the process through 

which the brain receives and organizes sensory information in order to prepare it for generating a 

corresponding response to the environment. With this background in mind, the present study aimed to 

evaluate the effectiveness of sensory integration therapy in the enhancement of active memory 

function and processing speed in ADHD children. 

In this study, we randomly selected Navid and Jalaipour rehabilitation centers in Tehran in order to 

review the records of 76 ADHD children aged 7-9 years with a definitive diagnosis. After initial 

screening, 60 subjects were selected and evaluated using Conners parental questionnaire. Afterwards, 

30 ADHD children were selected and randomly assigned to the experimental and control groups. 

Wechsler’s scale of active memory and processing speed of intelligence test (pretest) was completed 

for the children, and therapy was performed within the determined time. Finally, the entire sample 

was evaluated using the scales of active memory and processing speed.  

Analysis of covariance showed that the posttest scores of active memory increased in the 

experimental group compared to the control group. 

Conclusion: Sensory integration therapy could enhance the active memory function and processing 

speed of ADHD children, thereby improving their performance at school, which positively changes 

the attitudes of teachers and peers toward these children. Therefore, ADHD children would be able to 

alter their antisocial behaviors and create a positive image of themselves in school and society. 

Keywords: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Sensory Integration, Active Memory, 

Processing Speed 
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 مقدمه 

هرای   که نه تنها کارکرد فررد در جنبره   است کودکی دوران رفتاری -عصبی اختالل شایعترین1 فعالی بیش و توجه نقص اختالل

توجره،   نقرص سیمای اصلی ایرن اخرتالل، الگروی پایردار     . دهد مختلف زندگی بلکه خانواده و افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می

 شررو   برا  ولری  توجره اسرت،   مرورد  کمتر توجهی کم عالیم دبستان از پیش در سالهای اینکه با .فعالی و تکانشگری است بیش

 گررفتن  نظرر  در (.2612و همکراران،   2ال نمرر )کنند  می یادگیری مسائل را درگیر کودک و شوند می بارزتر عالئم این مدرسه

4و سرعت پردازش 0حافظه فعال کودکان مخصوصا و تمرکز توجه مسئله
 در را نقرش  درس بیشرترین  کرالس  و مدرسه در که 

 نظرام  نروعی  حافظره فعرال،   .(2616، 2بگینینر  )اسرت   برخروردار  براالیی  از اهمیت درمانگران توسط کنند، می ایفا یادگیری

 تراشری،  دلیرل  همچون فعالیتهایی را برای مهم اطالعات تا است قادر نظام این. است موقت اطالعات سازی ذخیره از شناختی

 در همان فرد که است فعالی اطالعات همان فعال، محتوای حافظه(. 7،1992بدلی)کند  دستکاری یادگیری و درک زبان و فهم

 مواجره  آن با فرد باشد که (شنیداری و دیداری) جدیدی اطالعات تواند فعال می اطالعات این. کند می فکر آنها به لحظه همان

به  بیش فعالی -توجه نقصاختالل  به مبتال کودکان. دارد حافظه با بسیار نزدیکی رابطه توجه،(. 1996 ،6آندرسون)است  شده

 را اطالعات فراخوانی و کردن ذخیره آنها فرصت بنابراین، کنند؛ نمی پردازش را اطالعات از توجه، بسیاری در نارسایی به خاطر

 (.  199 ، گولدشتاین) کنند تجربه می حافظه در را نارساییهایی پس دهند، دست می از

9کویتنر و استونس 
 برا  مقایسره  در بریش فعرالی  / توجره  نقرص  اختالل به مبتال کودکان که نشان دادند پژوهشی در( 2662) 

 و هستند آشکاری نقصهای دچار درونی گفتار هیجانی، و انگیزشی خودتنظیمی فعال، حافظه بازداری رفتار، در عادی، کودکان

 .شود می نمایان تحصیلی عملکرد در ضعف تکانشگری، بیش فعالی، صورت به رفتاری تظاهرات در این نقص ها

 انگلهارت
 این به فعالی بیش -توجه نقصاختالل  به مبتال نوجوانان و کودکان روی ای پژوهش گسترده در(  266) همکاران و16

 .دارند فعال حافظه در ناقصی عملکرد بازداری شناختی، مشکالت واسطة به نوجوانان و کودکان که این رسیدند نتیجه

 -توجره  نقصکودکان با  در پردازش سرعت و ریزی برنامه توانایی پاسخ، بازداری کارکردهای نقص در از حاکی متعددهای  پژوهش

 ( 2614، 11و همکاران  , اوربن(فعال می باشد  بیش

 کودکران  آن در کره  ،(2611همکراران،   و جاکوبسرن  (شده تعریف مناسب دقت با تکلیف اتمام سرعت عنوان به پردازش، سرعت

 در نقص (.2662، 12ویلکات)باشند  می کندتر اطالعات فرایند پردازش در خود همساالن به بیش فعالی نسبت/ توجه نقصدارای 
 پرردازش  مغرز  خلفری  نرواحی  در کره  باشرد  نمی محرک ادارک جهت یابی و ی مرحله به کودکان مربوط پردازش سرعت کارکرد
پریش   مدارهای مغزی به که یابد می بروز -محرک به مناسب پاسخ یک ،انتخاب پاسخ برای حالت آمادگی در بیشتر بلکه شوند می

 (.  266، 10سایموندز و موستوفسکی)باشد  می مرتبط پیش حرکتی و پیشانی
هرا روش   شرود کره یکری از مهمتررین آن     های مختلف درمانی برای بهبود عملکررد ایرن کودکران اسرتفاده مری      روشامروزه از 

که در طی آن سیستم عصبی مرکزی به روندی اطالق می شود  14در این روش یکپارچگی حسی. یکپارچگی حسی آیرس است

جرایی نقطره ثقرل بردن را تفسریر و       هی بدن و جابره تجارب حسی مختلف از جمله بینایی، شنوایی، بویایی، المسه، حرکت، آگا
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به عقیده آیرس آسیب و ضایعه در سیسرتم  . کند تا آن را برای تولید پاسخ تطابقی در محیط اطراف به کار گیرد سازماندهی می

. ددگرر  عصبی، منجر به اختالل در عملکرد حسی، شناختی نظیر توجه و حافظره و  در نهایرت اخرتالل در رفترار تطرابقی مری      

ه و تشویق روند نوروپالستیسیتی تسرهیل و دوبراره سیسرتم عصربی در     انگیز بنابراین با استفاده تمرین های این روش همراه با

 (.2666، 1روست سسیلهوروویتز و )شود  جهت عملکرد مناسب سازماندهی می

 مشرکالت متعردد   آن متعاقب و مدرسه، سن رکودکانبیش فعالی د -توجه نقصاختالل  باالی شیو  میزان به توجه با لذا 

 موجرود  بره شرواهد   توجره  با همچنین زودهنگام، مداخله اهمیت و و اجتماعی فردی زندگی مختلف های زمینه در کودکان این

 سرایر  بره  مبتالیان و زبانی تحصیلی حرکتی، رفتاری، مختلف کارکردهای بهبود حسی در یکپارچگی درمان بخشی اثر بر مبنی

عملکررد حافظره فعرال و سررعت      حسی بر یکپارچگی درمان اثربخشی حاضر با هدف بررسی  پژوهشکودکی  دوران اختالالت

 .انجام شد توجه و بیش فعالی نقصپردازش کودکان مبتال به 

 

 روش

 67پرونرده  در تهران انتخراب و   پور جهت انجام این پژوهش با استفاده از نمونه برداری تصادفی مراکز توانبخشی نوید و جالیی 

فعرالی گرفتره بودنرد، انتخراب      سال که توسط روانپزشک آن مراکز تشخیص اختالل نقص توجه و بریش  9تا  6نفر از کودکانی 

گویره برر اسراس مقیراس       4نفر تعیین و توسط پرسشنامه کانرز فرم والردین کره شرامل      76شدند و پس از غربالگری اولیه  

گزارش نمودنرد، مرورد بررسری     6/ 2سال  11تا  6ضریب پایایی آن برای کودکان ( 7 10)لیکرت است و شهائیان و همکاران 

فعالی انتخاب و به طور تصافی به دو گروه آزمایش و کنتررل   نفر از کودکان مبتال به نقص توجه و بیش 06سپس .  قرار گرفتند

بر روی این کودکران  ( آزمون پیش)سلر مقیاس حافظه فعال و سرعت پردازش چهارمین ویرایش آزمون هوشی وک. تقسیم شدند

. گزلررش شرد اسرت    94/6تا  72/6( 7 10)ضریب پایایی مقیاس های آزمون هوشی وکسر توسط عابدی و همکاران . اجرا شد

دقیقه با استفاده از ابزارهای توانبخشی جهرت   42های حاضر در گروه آزمایش به مدت دو ماه، سه روز در هفته، به مدت  نمونه

ها در یک زمان مشخص با استفاده از مقیاس حافظه فعال و سرعت   ی حسی مورد درمان قرار گرفتندسپس تمام نمونهیکپارچگ

 .پردازش مورد بررسی قرار گرفتند

 

 یافته ها

گروه ازمایش و کنترل در فعالی  توجه بیش آموزان مبتال به اختالل نقص دانشهای آماری حافظه فعال دانش آموزان  شاخص

 .ارایه شده است 1پیش آزمون و پس آزمون در جدول مراحل 

 

 شاخص های آماری حافظه فعال گروه ازمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون 1جدول

 

                                                           
1. Horwitz &cecile rost 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین  

پیش  

 آزمون

20/ 4 22/0 6  96 

 92 2  42/0 9 /90 پس آزمون 

پیش  

 آزمون

66/ 2 2 /12 22 96 

 166 24 66/12 2 /00 پس آزمون 

 کنترل

 آزمایش

 گروه
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در پس  فعالی توجه بیش آموزان مبتال به اختالل نقص دانشبا توجه به نتایج پژوهش، میانگین نمرات حافظه فعال دانش آموزان 

آموزان مبتال به اختالل  دانش های آماری سرعت پردازش دانش آموزان شاخص. آزمون گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است

 .ارایه شده است 2گروه ازمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در جدول فعالی  توجه بیش نقص

 

  و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون شاخص های آماری سرعت پردازش گروه ازمایش 2جدول

 

کنترل گروه در پس آزمون گروه آزمایش بیشتر از  دانش آموزان  سرعت پردازشن نمرات میانگی 2با توجه به نتایج جدول

 . است

 

گروه آزمایش و فعالی  توجه بیش آموزان مبتال به اختالل نقص دانشتحلیل کوواریانس حافظه فعال  3جدول

 کنترل

 

مجمو   منبع تغییرات

 مربعات

میانگین  درجه آزادی

 مربعات

سطح  Fمقدار آماره 

 معناداری

 612/6 792/2 9 6/10 6 1 9 6/10 6 آزمون پیش

 666/6 669/2 646/206 1 646/206 گروه

   626/217 10  746/766 خطا

/666 کل

414177 

12    

کل 

 شده تصحیح

600/ 696 14    

 

یعنی اختالف معنادار برین  . شود است، فرض صفر رد می 62/6و سطح معناداری در جدول فوق که کمتر از  Fبا توجه به میزان 

محاسبه شرده بره منظرور بررسری اثرر روش درمرانی        fو نسبت آزمون وجود دارد  میانگین نمرات حافظه فعال دو گروه در پس

بنرابراین برین   . دار اسرت  معنری  فعرالی  نقص توجه بریش  آموزان مبتال به اختالل یکپارچه سازی حسی بر سرعت پردازش دانش

 . دار وجود دارد گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیحافظه فعال های  میانگین نمره

 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین  

پیش  

 آزمون

20/6  20/9 20 96 

 164 1  66/7 66/90 پس آزمون 

پیش  

 آزمون

00/ 1  9/7 72 96 

 191 72 4/6  6 /20 پس آزمون 

 کنترل

 آزمایش

 گروه
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با  فعالی توجه بیش آموزان مبتال به اختالل نقص دانش آموزان سرعت پردازش دانشتحلیل کوواریانس   4جدول

 آزمون برداشتن اثر پیش

مجمو   منبع تغییرات

 مربعات

میانگین  درجه آزادی

 مربعات

سطح  Fمقدار آماره 

 معناداری

 666/6 227/4 260/174 1 260/174 آزمون پیش
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محاسبه شده به  fنسبت و  شود است، فرض صفر رد می 62/6و سطح معناداری در جدول فوق که کمتر از  Fبا توجه به میزان 

فعرالی   آموزان مبتال به اختالل نقص توجره بریش   دانشمنظور بررسی اثر روش درمانی یکپارچه سازی حسی بر سرعت پردازش 

ترل تفاوت وجود دارد که این تفاوت بره نفرع گرروه آزمرایش     های گروه آزمایش و کن بنابراین بین میانگین نمره. معنی دار است

 .است

 

 

 بحث و نتیجه گیری

 نقرص و سرعت پردازش کودکران مبرتال بره     فعال حافظه روش درمانی یکپارچه سازی حسی بر بهبود عملکرد با توجه به تاثیر

روند نوروپالسرتی سریتی عملکرردی    جر به تسهیل نتوجه و بیش فعالی می توان نتیجه گرفت که تمرین های حسی حرکتی م

اثر بخشی روش ( 2612)و ابراهیمی ( 1094)مطهری مویده  .و بهبود عملکرد این کودکان شده است سیستم عصبی شده است

سری و نترایج مثبتری را مبنری برر      درمانی یکپارچگی حسی را بر توجه، بیش فعالی و تکانشگری دانرش آمروزان و کودکران برر   

اثر بخشی آموزش یکپارچگی حسی بر مهارت های عصب روانشناختی ( 1090)ارجمندی راد  .رایه نمودندگذاری این روش ااثر

نتایج پرژوهش نشران داد کره آمروزش یکپرارچگی      . مورد بررسی قرار داد دانش آموزان دارای اختالل نقص توجه و بیش فعالی

عملکردهرای   ، حرکتری  –ه ، عملکردهرای حسری   حسی بر عملکرد دانش آموزان نقص توجه و بیش فعال در مهارت های توج

 .حافظه ، کارکردهای اجرایی، یادگیری، سرعت و توانایی پردازش شناختی، پیشرفت تحصیلی موثر می باشد

هرای حرس بینرایی، شرنوایی و تنری       تقویت مهرارت نیز طی پژوهشی اثر بخشی این روش را بر ( 1389)باغداساریانس و باقری  

بنابراین می تروان بیران کررد در ایرن روش برا یکپارچره سرازی        . بررسی و نتایج مثبتی را گزارش نمودندکودکان سندرم داون 

تروان بره بهبرود     مناسب اطالعات در سیستم عصبی مرکزی به ویژه در ساختارهای مرتبط با حافظه فعال و سرعت پردازش می

  .فعال کمک نمود عملکرد کودکان بیش
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