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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

)١٣٤)١( (شماره پي در پي١٣٩٨مرداد و شهريور  ،٣، شماره٢٤دوره   

 

 حركات ،يكار حافظه آموزش(نيتمرنوع  ريثأت

 توجه و يعملكرد حافظه كار بر )يبيتركك و يتمير

 ش فعاليبكودكان  يانتخاب
  يپور دهكرد يپروانه شمس ، *نانيد يسا حجازيپر ان، يديم حميمر

  

 

  راني، تهران، ا(س)، دانشگاه الزهرايرفتار حرکتگروه 

  ٠٥/٠٤/١٣٩٨ پذيرش:تاريخ          ۱۴/۱۲/۱۳۹۶تاريخ وصول:

  دهيچك

. هدف کند يم جاديا يرشدو  يجانيه ،ياجتماع ،يشناخت ،يليتحص عملکرد در را يتوجه قابل مشکالت يفعال شينقص توجه ب اختالل :هدفنه و يزم

کودکان با نقص توجه   يابو توجه انتخ يکار حافظهعملکرد بر  يبيک و ترکيتمي، حرکات ريکار نات حافظهير تمريثأت يبررستعيين و ق حاضر يتحق

  بود.  يفعال شيب

  

آموزان  آموز دختر از دانش نفر دانش ۲۴انجام شد،  ۱۳۹۶که در سال پس آزمون  ـ ش آزمونيبا طرح پ يتجرب مهيمطالعه ندر اين  بررسي: روش

بر اساس پرسشنامه کانرز معلمان، مصاحبه  ها يآزمودنسال انتخاب شدند.  ۱۲تا  ۸ يشهر تهران با دامنه سن ۶مان در منطقه يمدرسه دخترانه ا

 ينات حافظه کاري(تمر يبيترکک و يتمي، حرکات ريکار حافظه نيبه سه گروه تمر يصورت تصادفو به انتخاب ورود به مطالعه  يارهايو مع ينيبال

آوری  ی جمعها مربوطه شرکت نمودند. داده ژه گروهينات ويقه در تمريدق ۳۰جلسه به مدت  ۱۲ها در  م شدند. شرکت کنندهيک) تقسيتميو حرکات ر

  تجزيه و تحليل شدند. يتوک يبيهمبسته و آزمون تعق ي، تطرفهک يانس يوارآناليز  های آماری از آزموناستفاده شده با 

  

 نشان داد يشيگروه آزمادر سه ها يآزمودن(دقت/زمان پاسخ) يسه دو مولفه حافظه کاريمقا يبرا ک راههيانس يوار يل آماريتحلج ينتا :ها يافته

 تیآزمون ج ي). نتا<۰۵/۰pمشاهده نشد( يدار يآزمون، تفاوت معن در هر دو مولفه دقت پاسخ و زمان پاسخ در پس يشين عملکرد سه گروه آزمايب

در مولفه زمان  کانکود يکار حافظهعملکرد  بر آزمون شيآزمون نسبت به پ در پس يبيترک ناتيتمراز  يرات ناشييزان تغيهمبسته نشان داد م

مولفه زمان تداخل(توجه  در. )<۰۵/۰pدار بود( يمعن )يرات در مولفه دقت پاسخ(حافظه کارييزان تغياما م ،دار نبود ي) معنيپاسخ(حافظه کار

داشتند  يشتريشرفت بيپ کيتميو ر يکار نات حافظهيگروه تمر يها يانجام داده بودند، نسبت به آزمودن يبينات ترکيکه تمر ييها ي، آزمودن)يانتخاب

  ).>۰۵/۰pرا در پس آزمون نشان داد( يتر فيک عملکرد ضعيتميو گروه حرکات ر

   

ت يک جهت تقويتميو ر يکار حافظه يبيترک يها توان از برنامه ين کودکان ميا يبرا يآموزش يها يزير در برنامه جه گرفتيتوان نت يم :گيري نتيجه

  ده کرد.استفا يکار و حافظه يانتخاب توجه

  

  کيتميحرکات ر ،ينات حافظه کاري، تمريبينات ترکيتمر، ينقص توجه، توجه انتخابـ يفعال شيب :ي كليديها واژه

  

  گروه رفتار حرکتي ، س)(الزهرا دانشگاه  تهران،پريسا حجازي دينان، نويسنده مسئول: *
Email: parisahejazi@alzahra.ac.ir 
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  مقدمه

 توجـه  با يفعال شيب ـ  نقص توجه ختاللا وعيش

 اســترس، پــر يهــا يزنــدگ امــروز، مــدرن جامعــه بــه

 و اسـتراحت  محـرک،  مـواد  از مملـو  ييغـذا  يها ميرژ

 حــال در شــدت بـه  يبــاردار دوران در يناکــاف هيـ تغذ

 از ياريبسـ  يبـرا  اخـتالل ن نـوع  يـ ا .باشـد  می شيافزا

 عملکــرد در را يتــوجه قابــل مشــکالت آمــوزان دانــش

 سـپس  و ي، رشديجانيه ،يماعاجت ،يشناخت ،يليتحص

 آنهـا  يخـانوادگ  و يشـغل  عملکـرد  يبرا يبزرگسال در

 کـودک  يآمادگ درمان، عدم صورت درو  کند يم جاديا

ــرا را ــ يهــا بيآســ رشيپــذ يب  در ياجتمــاع و يروان

 يهـا  نشـانه را يـ ز ).۱و ۲(دهـد  يمـ  شيافـزا  يبزرگسال

 مشـکل  خصـوص  بـه  ،يفعال شيب ـ  نقص توجه اختالل

بـه  . )۳(کند می دايپ ادامه يبزرگسال دوران تا يتوجه يب

 نقـش  بـه  يا نـده يآفز توجـه  ريـ اخ هدهـ  طول درعالوه 

 بـه  ،اسـت  شـده  يکودک هدور در يکار ةحافظ آموزش

 در ثرؤمـ  عامـل  نيتـر  ياساسـ  و نيتـر  مهـم  که يطور

ت و فـرد از آن  اس يکار حافظه ذهن،  میعمو يتوانمند

نگه داشتن  يبرا  میستيو س يديکل يبه عنوان عملکرد

از آن در  ، جهت استفادهياطالعات در ذهن به مدت کاف

 يکـار  نقص در حافظه .)۴(کند ياهداف استفاده م يبرخ

سم بـالقوه در اخـتالل نقـص توجـه     يک مکانيبه عنوان 

) و عملکـرد آن  ۵شـود(  يدر نظـر گرفتـه مـ    يفعال شيب

، صحبت کردن و حل يريم گيدرک نوشتن، تصم يبرا

ــرور  ــئله ض ــت.ا يمس ــدر ا س ــه ين حي ــدادط از  يتع

بـر   يکـار  حافظـه  يا انـه يمثبـت آمـوزش را   ها پژوهش

 در کودکان بـا نقـص توجـه    يکار ت حافظهيبهبود ظرف

  ر مثبت آموزشيثأز تين يمطالعات و )۶( يفعال شيب بر

ــناخت ــهيرا يش ــه  يا ان ــر حافظ ــار ب ــان و  يک نوجوان

کـه در   فعـال  شيبـ  بـر  بزرگساالن مبتال به نقص توجه

ه مشـکل داشـتند، نشـان داد    خـود  ييرااج يکردهاکار

  .)۷و ۸(است

 کــه نيــا بــر يمبنــ يفراوانــ شــواهد يياز ســو

 ثرؤمـ  مغز سالمت حفظ در تواند می منظم يبدن تيفعال

 عملکـرد انـد   داده نشـان  هـا  پژوهش. دارد وجود ،باشد

 يهـا  تيفعال و ورزش با مغز يريپذ انعطاف و يشناخت

 هـای  بررسـی  ن راسـتا يـ ا در .)۹(اسـت  مرتبط يحرکت

بـر   را کيتمير يها ورزش و ها يباز ريثأت ژه،يو  میعل

د يـ کأن نکتـه ت يـ انـد و بـر ا   داده نشـان عملکرد حافظـه  

 و حرکـات  کيـ تمير و نشـاط  جنبه ليدل بهاند که  نموده

 بـا  حرکـات  نيـ ا بـودن  مأتـو  زيـ ن و موزون يها يباز

ــ ــان ،يقيموس ــ کودک ــاه از ياريبس  نيمضــام و ميمف

 انجـام  ضـمن  ،يحيتلو گونه به را يشناخت و يآموزش

 يقـات يگونه که طبق تحق همان ).۱۰(آموزند می ها حرکت

، يکـ يزياز تناسـب ف  ييا سـطح بـاال  يـ که آ نيبر ا يمبن

ت يـ ک ظرفيـ ا يـ بهتـر   يبازدار يها ييبا توانا يارتباط

ن دو يـ ن ايرا بـ  يج مثبتـ يبـاالتر دارد، نتـا   يکار حافظه

ــان دادنـــد(يـــمتغ ــادر  ).۱۱ر نشـ ــنـــه ين زميـ  يبرخـ

 ياثـر  يبـدن  يهـا  تيـ فعال انـد  کرده عنوان پژوهشگران

 زيـ ن ياري)، گرچـه بسـ  ۱۲(ندارد يشناخت عملکرد يرو

 و يشـناخت  يهـا  مهـارت  رشـد  در يل کننـدگ ياثر تسه

د ييـ أرا ت يبـدن  يهـا  تيـ فعال بـه وسـيله   توجـه  عملکرد

 تيـ فعال ر مثبـت يثأالزم به ذکر است که ت ،)۱۳(اند کرده

 ياساس مشکالت از که يليتحص عملکرد بودبهبر  يبدن
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بـه شـمار    يفعـال  شيب بر نقص توجه مشکل با کودکان

ــی ــا م ــژوهشج يرود، در نت ــای پ ــهود   ه ــته مش       گذش

 از يشـناخت  صيانقـ  وجـود با توجه بـه   .)۱۴و۱۵(است

ــه ــص جمل ــا در نق ــوجه يرفتاره ــيانگ و يت  در يزش

 نيا اثرات و يفعال شيب بر توجه نقص به مبتال کودکان

 ،يجـان يه ،يرفتار ،يشناخت يها حوزه يرو بر ها نقص

کـه   ياصـل  ه، مسـئل کودکـان  نيـ ا ياجتماع و يزشيانگ

در خصـوص   يمطرح است، عدم وجود اطالعـات کـاف  

 افتن برنامـة يـ و  ينـ يتمر ياهـ  برنامـه نوع  يرگذاريثأت

و  يتــوجه يمناســب جهــت بهبــود فاکتورهــا ينــيتمر

ت يـ نهادر ن نقص و يدر کودکان مبتال به ا يکار حافظه

طبـق   مختلـف اسـت.   يها نهيبهبود عملکرد آنان در زم

 برابر دو کودکان گونه نياصورت گرفته،  يها يبررس

 ۱۹(کننـد  يمـ  يپزشک امور صرف نهيهز سالم، کودکان

 بـه  منجـر  يـي دارو يهـا  درمـان  کـه  ييآنجا ازو  )۱۶و

 يفعـال  شيبـ  بـر  توجـه  نقـص  ميعال مدت کوتاه درمان

ــده ــتفادها و) ۲۰(ش ــوالن  س ــدت يط ــت و م  از نادرس

 داًيشــد نيوالــد) ۲۱(کنــد مــی يوابســتگ جــاديا داروهــا

  يـي ردارويغ يندرمـا  يهـا  روش يريکارگ به خواستار

  .هستند

 ريثأت به مربوط های پژوهش که نيا به توجه با

شـبرد  يپ يافـزار  نـرم  هـای  نيتمـر  و يبدن تيفعال انواع

 نسـبتاً  ياتموضـوع  يشـناخت  اعمـال  يرو بر يشناخت

 حال در حوزه نيا در ياريبس قاتيتحق و هستند ديجد

 يمبنـ  کشـور  داخـل  در يا مطالعهکه  نيو ا است انجام

ک و يـ تمينـات ر ي، تمريشـناخت  ناتيتمر سه اثريبر مقا

 کودکـان  يعملکـرد شـناخت   بر بهبود در ن دويب ايترک

 جينتـا  رود مـی  انتظـار  ،اسـت  نشـده  انجـام  فعـال  شيب

 نـات يتمر اثـر  يبررسـ  بـه  کـه  همطالعـ  نيـ ا از حاصل

نــات يو تمر کيــتمير نــاتيتمر ،يکــار حافظــه آمــوزش

 کودکان يکار و حافظه يتوجه انتخاب يور بر يبيترک

 برنامـه  بتوانـد  ،پردازد يم يش فعاليب بر با نقص توجه

ــان ــب يدرم ــت يمناس ــود جه ــکالت بهب ــه مش و  توج

 در کوچـک   میگا و ه دادهيارا کودکان نيا يکار حافظه

 .سـازد  فـراهم  افـراد  نيـ ا يزنـدگ  تيـ فيک بهبـود  جهت

 ياثربخش يقبل هاي پژوهشکه  نين با توجه به ايچن هم

 يکـار  حافظـه  يرا رو ينات هـواز يجلسه تمر ۱۲تا  ۷

 ي) و اثربخشـ ۲۲(يفعال شيب بر کودکان با نقص توجه

 يـي اجرا يعملکردهـا  بـر  شـناختي  ناتيجلسه تمر ۱۰

 )۱۶، ۱۷و ۲۳(ليفعـا  بيش بر توجه نقص  دچار كودكان

ن مطالعـه  يدر ا ينينموده بودند، برنامة تمر يرا بررس

و  يکـار  حافظـه  ک،يـ تمين ريتمـر  ؛سه گـروه  يز براين

روز در هفتـه و بـه    ۳جلسه و به صـورت   ۱۲، يبيترک

لـذا هـدف از ايـن    قه در نظـر گرفتـه شـد.    يدق ۳۰مدت 

کـاري،   تعيين و بررسي تأثير تمرينـات حافظـه  مطالعه 

کـاري و   ميک و ترکيبي بر عملکـرد حافظـه  حرکات ريت

  فعالي بود.  توجه انتخابي کودکان با نقص توجه و بيش

 

  بررسي  روش 

 بـا طـرح   يمـه تجربـ  ير از نـوع ن مطالعه حاضـ 

سـه گــروه   يدارااسـت و  زمـون  آ  پـس  ـ آزمـون  شيپـ 

 میمطالعـه حاضـر، تمـا    يجامعـه آمـار  ش بود. يآزما

دبسـتان  مقطـع   يفعال شيمبتال به ب دختر آموزان دانش 

قـرار   سـال  ۱۲تـا   ۶ يشهر تهران بود که در دامنه سن
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ــتند. ــداد  داشــ ــش ۲۷۰تعــ ــوز  دانــ ــال آمــ در ســ

 ۲۴ ل بودنـد. يمشـغول بـه تحصـ    ۱۳۹۴ـ۱۳۹۵يليتحص

ورود بـه   يارهـا يبـر اسـاس مع  آموز دختـر   دانشنفر 

سپس به مان انتخاب شد. ياز دبستان دخترانه امطالعه 

 ؛ينفــر ۸گــروه  ۳بــه هــا  يآزمــودن يصــورت تصــادف

 يبين ترکيک و تمريتمي، حرکات ريکار نات حافظهيتمر

ن يق بينامه شرکت در تحق تيسپس رضا م شدند.يتقس

ت خود را جهت يع شد و رضايآموزان توز اء دانشياول

  .گر اعالم کردند با آزمون يهمکار

انتخـاب شـده از نظـر     در مطالعه حاضر نمونة

بـه   میجسـ  يها يرمايسال، نداشتن ب۱۲تا  ۶ن يب يسن

موجود در مدرسـه   يپزشک يها مطالعه پرونده وسيله

محـرک جهـت    يعـدم اسـتفاده از داروهـا    ،کنترل شـد 

، به دست آوردن نمره يفعال شيب بر درمان نقص توجه

بـا اسـتفاده از    يفعـال  شيداشـتن اخـتالل بـ    يالزم برا

 يت بـدن يـ نداشـتن فعال  ل بـه يـ تما و پرسشنامه کـانرز 

ق يـ ز از طريـ ر طول مـدت مطالعـه ن  خارج از مدرسه د

قبـل از   آمـوزان کنتـرل شـد.    دانـش  يايمصاحبه با اول

نامـه   تيآمـوزان رضـا   ن و دانـش يانجام مداخله از والد

ادامـه   يل دانـش آمـوز بـرا   يـ عدم تماگرفته شد.  يکتب

 يارهايز از معيو  شرکت در پژوهش ن ينيمداخله تمر

  ق بود.ياز تحق يخروج آزمودن

ن يــا ،يشخصــ يهــا يگــژينامــه و پرســش

پرسشنامه محقق ساخته بـود و اطالعـات مربـوط بـه     

در  يمـار ي، سـابقه ب يت بـدن يـ سن، جـنس، سـابقه فعال  

 يله آن بررسيبه وس يفعال شيل باختال يکودکان دارا

  شد.  

ــانرز معلمان( ــتالل ص يتشــخپرسشــنامه ک اخ

ن پرسشـنامه  يا ،در کودکان) يش فعالينقص توجه و ب

ص کودکـان  يو هـدف آن تشـخ   سوال اسـت  ۳۸ يدارا

 بـه وسـيله   ش فعـال يمبتال به اختالل نقص توجـه و بـ  

 از بـا اسـتفاده   سـواالت  دهـي  باشـد. نمـره   يمعلمان م

 متوسـط و  کـم،  چ وجـه، يليكرت(به ه اي نمره ۴ مقياس

رفتار کـودک   ؛باشد يبعد م ۳ يدارا .گرفت زياد) انجام

بـه   يو نگرشـ  يگروهـ  يدر کالس، مشارکت و همکار

بـه  ن آزمون يدر ا يابيزشار يمراجع قدرت. براطرف 

ا بـاالتر بـر وجـود    يـ  ۵/۱ن نمـره  يانگيـ دست آوردن م

داللـت دارد. بـه    يش فعـال يبـ بـر  اختالل نقـص توجـه   

سـوال داشـته و لـذا،     ۳۸ن پرسشـنامه  يگر، ايعبارت د

داشت. اگـر نمـره    ۱۱۴تا  ۰از  يا زمون دامنهنمره کل آ

انگر اختالل نقـص  يد، بيايدست به ب ۵۷کودک باالتر از 

زان اخـتالل  يـ از بـاالتر رود، م يـ توجه است. هر چه امت

ران همكاز و انرـكشتر خواهد بود و برعکس. يکودک ب

 اعتبــارند. ا دهنموارش زـــگ ۹۰/۰س را ين مقيااپايايي 

  ).۱۶گزارش شده است( ۹۳/۰مه نا شپرس

يک مقياس کالسـيک   ،کيپ کالسآزمون استرو

ن آزمون کـه  يل اجرايي است. او کنتر يپردازش توجه

اي براي عملکرد لـوب فرونتـال    به عنوان يک تست پايه

ن يچنـ  و هـم  يسنجش توجـه انتخـاب   يمطرح است، برا

ــدازه ــگ  ان ــا يري ــازدار ييتوان ــذييپاســخ، تغ يب  يريرپ

مورد استفاده قـرار   يشناخت يريپذ و انعطاف يشناخت

انجـام   يهـا  رد و شامل سه مرحله است. پژوهشيگ می

ــرامــون آزمــون اســتروپ نشــانگر پايگرفتــه پ و  يياي

در بزرگسـاالن   يمناسب آن در سنجش بازدار ييروا
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 ييق بازآزماين آزمون از طريو کودکان است. اعتبار ا

ن ين آزمـون بـ  يـ ا ييايو پا ۹۱/۰تا  ۸۰/۰از يا در دامنه

   ).۲۳گزارش شده است( ۸۵/۰تا  ۷۲/۰

 ،)N- Backبک( ـ ان يسنجش حافظه کار آزمون

 کـه  است يشناخت اعصاب علوم آزمون کي ن آزمونيا

ف بـر  يـ تکل يروند کل. شود يم استفاده گسترده طور به

ها به صورت گـام   محرک از يا ن قرار است که دنبالهيا

د يـ با يشـود و آزمـودن   میه يها ارا يبه گام، به آزمودن

 n ، با محرکيه شده فعليا محرک ارايکند که آ يبررس

ن يــر. انجــام ايــا خيــ دارد يخــوان هــم گــام قبــل از آن،

رد و بـا  يپـذ  مـی صـورت   nر مختلـف  يش با مقاديآزما

شـود.   مـی ف افـزوده  يـ تکل يبر دشوار nش تعداد يافزا

 کـه   يزمـان  تـا  است مداوم فرد پاسخ و ها محرک هيارا

 انيـ پا بـه  اسـت  عـدد  صـد  نجايا در که ها محرک تعداد

 يها خن آزمون به صورت تعداد پاسيا يخروج .برسد

 ييايـ پا همکـاران،  بـوش و شد.  میه يح و غلط ارايصح

  . )۲۳(اند کرده گزارش ۷۸/۰ را آزمون نيا

نرم افزار استفاده  ،يکار هن حافظيافزار تمر نرم

دانشـگاه   به وسـيله  ۱۳۸۹ن مطالعه در سال يشده در ا

موجـود، بـا    يهـا  هيـ مشهد و بر اسـاس نظر  يفردوس

ــو  يالگــوبردار ــزار ربومم ــرم اف ــا  از ن ــاق آن ب و انطب

بـه  آن  ييمحتوا ييه شده است و روايته يرانيفرهنگ ا

د شـده  ييـ مشـهد تأ  يد دانشـگاه فردوسـ  ياسـات  وسيله

را در سه بخش حافظـه   ييها نيافزار تمر ن نرميا است.

صورت جداگانه  ت) به ي(تثبييو فضا يداري، ديداريشن

کننـده   با استفاده از اعداد، حروف و اشکال بـه شـرکت  

ک تـا نـه   يـ ن از يدر هـر تمـر   يکـرد. دشـوار   يه ميارا

صـورت خودکـار بـاالتر رفتـه و     ه شده و ب يبند طبقه

 يرا برا يکار هت حافظيحداکثر ظرف يريامکان به کارگ

نمـود.   يش سطح حافظه فـراهم مـ  يشتر و افزاين بيتمر

هر کوشش درست،  ين در هر بخش برايدر هنگام تمر

از کسـر  يـ امت ۱۰هـر کوشـش خطـا     ياز و برايامت ۲۰

 ياز، دشـوار يـ امت ۱۰۰شـود و در صـورت کسـب     می

  ابد.ي يش ميک درجه افزاين در آن بخش يتمر

شروع کار ابتدا مراحل گـرفتن مجـوز از    يبرا

اداره کل آمـوزش پـرورش اسـتان تهـران و آمـوزش      

جهت حضور محقق در مدرسه مورد  ۶پرورش منطقه 

 الزم توجيهـات  از پس معلماننظر انجام گرفت، سپس 

 مرضـي  عاليـم  نامـه  پرسـش  هاي ويژگي خصوص در

 ابـتال  به مشكوك آموزان (فرم معلم)، دانش ۴ـ  كودكان

شناسـايي   ها، آن رفتاري پيشينه اساس بر را ADHDبه 

 كانرز معلمان در پرسشنامه كه هايي نمودند. آزمودني

 اسـاس  بـر  بودنـد،  آورده دسـت  بـه  بـااليي  هـاي  نمره

 آمـاري  تشخيصـي  راهنماي ويرايش چهارم هاي مالك

 يافتـه  سـازمان  بـاليني  مورد مصاحبه رواني اختالالت

در  ينيمصاحبه بالو  ها پرکردن فرمرار گرفتند. محل ق

  مان انجام شد. يسالمت مدرسه ابهداشت و اتاق 

بـک   ـ ان يافزار نرم يها در آزمون ها يدنآزمو

و آزمـون اسـتروپ    يکار حافظه يريگ اندازه به منظور

شـرکت نمودنـد.    يتوجه انتخاب يريگ اندازه يبراساده 

نام برده،  يدر فاکتورها آزمون شيپس از ثبت نمرات پ

. اجـرا شـد   ک سـوکور يـ بـه صـورت    ينـ يمداخلـه تمر 

ک و يـ تميحرکـات ر  ،يکـار  افـزار حافظـه   نات نـرم يتمر

نـات آمـوزش حافظـه    ياز تمر يبـ ي(ترکيبينات ترکيتمر
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به عنوان برنامه ک) که يروبيک ايتمينات ريو تمر يکار

ن مطالعه مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت     ي، در ايا مداخله

و  ۲۳(نه بودين زميبرگرفته از مطالعات انجام شده در ا

ن جلسـه  يساعت بعد از آخر ۴۸ پس آزمون، . )۱۶، ۲۱

توجه  يشناخت يفاکتورها يريگ ن به منظور اندازهيتمر

هـا بـا اسـتفاده از     يآزمـودن  ي، بـر رو يکـار  و حافظه

 يها برا مذکور سنجش شد و داده يشناخت يها آزمون

  د.يثبت گرد يمحاسبات آمار

آوری شــده بــا اســتفاده از    هــای جمــع  داده

 ،لـک يوـ روـ يشاپهای آمـاری   و آزمون SPSSافزار نرم

 يبـ يتعقو  همبسـته  يتـ  ،طرفهک يانس يوار ، آناليزلون

   تجزيه و تحليل شدند.  يتوک

  

  ها افتهي

           هــا، بــا آزمــون   ادهع ديــبــودن توز يعــيطب

نشان  هاافتهيقرار گرفت.  يلک مورد بررسيوـ رويشاپ

شـده   يريـ گ اندازه يرهايمتغدر  يدار یداد تفاوت معن

و  يکار آزمون حافظه يها مجموعه ريزدر مرحله اول(

 ،گانه وجود نداشـت سه يهادر گروهآزمون استروپ) 

د آنهـا در  و عملکـر هـا  يع آزمـودن يـ ب توزيـ ن ترتيا به

ــدازه ــه اول ان ــگ مرحل ــا  يري ــيطبه ــود يع  .)<p ۰۵/۰(ب

ع داده ها يآزمون لون نشان داد توز يها افتهين يهمچن

 يهـا  افتـه ي) و <p ۰۵/۰اسـت(  رهـا متجـانس  يمتغ يبرا

آزمون  يرمجموعه هاين زيانس نشان داد بيل واريتحل

در  يو آزمون استروپ در سه گروه آمار يکار حافظه

  ).<p ۰۵/۰(وجود ندارد يدار یوت معنش آزمون تفايپ

سـه  يمقا يبـرا  ک راهـه يانس يل واريتحلج ينتا

 هايآزمودن(نمره/زمان تداخل) يدو مولفه توجه انتخاب

در مولفــه نمــره نشــان داد،  يشــيدر ســه گــروه آزما

تفـاوت  ر مسـتقل  يـ پس از اعمـال متغ  )p=۲۲۹/۰(تداخل

ه مولفـ  امـا  ،مشـاهده نشـد  در نمره تـداخل   يدار يمعن

در پــس  ،يتوجــه انتخــاب يهــا زمــان تــداخل از مولفــه

وجـــود  يدار يگـــروه تفـــاوت معنـــ ۳ن يآزمـــون بـــ

نشان  يکتو يبيآزمون تعق يها افتهي. )p=۰۱۰/۰(داشت

ن حرکات يبا تمر يکار نات آموزش حافظهين تمريبداد 

ــ )p=۰۱۱/۰(کيــتمير نــات آمــوزش حافظــه ين تمريو ب

 يدار ياوت معنـ تف )p=۰۳۹/۰(يبينات ترکيبا تمر يکار

 يبـ ينـات ترک يکـه تمر  ييهـا  يآزمـودن وجود داشـت و  

 يهـا  گـروه  يهـا  يانجام داده بودند، نسبت به آزمـودن 

را  يشـتر يب شـرفت يپک يتميو ر ينات حافظه کاريتمر

  . )۱شکل (تجربه کردند

زان يــهمبســته نشــان داد م تــیآزمــون ج ينتــا

 يکـار  حافظـه  آموزش ناتيتمرر يثأاز ت يرات ناشييتغ

 حافظهعملکرد  بر آزمون شيآزمون نسبت به پ پس در

در هـر دو   يفعـال  شيب بر با نقص توجه کودکان يکار

و زمـان پاسـخ    )p=۲۲۷/۰و t=۳۴/۱(مولفه دقـت پاسـخ  

)۲۶۹/۰t= ۷۹۷/۰و=p(  ــ زان يــ). م۲شــکلدار نبود( يمعن

آزمــون  ک در پــسيــتمير نــاتيتمراز  يرات ناشــييــتغ

 کودکـان  يکار هحافظعملکرد  بر آزمون شينسبت به پ

در هـر دو مولفـه دقـت     يفعـال  شيبـ  بـر  با نقص توجه

 =۳۷۰/۰t(و زمــان پاســخ  )p=۳۲۲/۰و =۰۸/۱t(پاســخ 

ــ )p=۷۲۴/۰و ــکلدار نبود( يمعن ــم. )۲ش ــزان تغي رات يي

ک) در يـ تمي+ري(حافظـه کار يبيترک نـات يتمراز  يناش

 حافظـه عملکـرد   بـر  آزمـون  شيآزمون نسبت به پ پس

در مولفـه   يفعـال  شيبـ  بر هبا نقص توج کودکان يکار

امـا در   ،دار نبـود  يمعن )p=۲۶۷/۰و =۲۴/۱t(زمان پاسخ



 مريم حميديان و همکاران

502 )١٣٤)١(شماره پي در پي (١٣٩٨ـ مرداد و شهريور ٣ـ شماره ٢٤مجله ارمغان دانش ـ دوره 

رات ييـ زان تغيم )p=۰۱۵/۰و =۳۹۱/۳t(مولفه دقت پاسخ

. دار بـود  يآزمـون معنـ   شيآزمون نسـبت بـه پـ    در پس

ــابرا ــات ترکيتمرن، يبن ــتمي(ريبين ) يکــار ک و حافظــهي

ر در مولفـه دقـت پاسـخ آزمـون     ييـ توانسته موجب تغ

  ). ۳ شکلشود( يکار ظهحاف

  

    

  يبيك و تركيتمي، ريكار نات حافظهيپس از تمر يتوجه انتخاب يها تداخل و زمان تداخل از مولفه  سه نمرهيمقا :1 شكل

ن يبـ  نشـان داد  يشـ يآزمادر سـه گـروه   هـا  يآزمـودن دقت/زمـان پاسـخ)   (يکار سه دو مولفه حافظهيمقا يبرا ک راههيانس يوار يل آماريتحلج ينتا

 مشـاهده نشـد   يدار  یتفـاوت معنـ  ، آزمـون پـس  در و زمـان پاسـخ   ) F=۰۵۸/۳و p=۰۷۲/۰(در هر دو مولفه دقـت پاسـخ   يشيعملکرد سه گروه آزما

)۶۵/۰=p ۴۳۳/۰و=F(  . 

    

  يبيك و تركيتمي، رينات حافظه كاريپس از تمر يحافظه كار يها سه دقت پاسخ و زمان پاسخ از مولفهيمقا: 2كل ش

 يها ک از گروهيهر يآزمون برا شيآزمون نسبت به پ (دقت و زمان پاسخ) در پسيکار حافظه يرهاين متغيانگيا تفاوت ميکه آ نين اييتع يبرا

   همبسته استفاده شد. ير از آزمون تيا خياست  دار یمعن يبيرکک و تيتمي، ريکار نات حافظهيتمر
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  يبينات تركيپس از تمر يكار سه دقت پاسخ حافظهيمقا: 3شكل 

  بحث 

 رونـد فعـالي،   در نقص توجـه بـر بـيش    اختالل

 رو روبـه  مشـکل  بـا  را يکـودک  دوران رشـد  و يعيطب

 توانـد  مـی  آنان يياجرا ياکارکرده در کمبود و کند می

در صورت عـدم درمـان    و بماند داريپا باالتر نيسن در

 و مدرسـه  فيتکـال  انجـام  در را آموزان دانشبه موقع، 

ــ يشخصــ امــور ــا ياجتمــاع ـ ــه يجــد مشــکل ب  روب

ــد ــه  .)۱و۲(روکن ــن  درصــد ۵۰از آنجــا ک ــان،اي  کودک

 بـروز  زيـ ن يبزرگسـال  در را اخـتالل  کامـل  يها نشانه

 موقـع  به همداخل و صيتشخ نيبنابرا ،)۱۶و۱۷(دهند يم

 لـذا  ،)۲و ۱۸(اسـت  يضـرور  آنـان  مشکالتجهت رفع 

 ناتيتمر ريثأتتعيين و سة يپژوهش حاضر با هدف مقا

 بـر  يبـ يک و ترکيـ تمير حرکـات  ،يکـار  حافظه آموزش

 نقـص  با کودکان يانتخاب توجه و يعملکرد حافظه کار

  انجام شد.  يفعال شيب بر توجه

 ينـ يبرنامه تمرکه در  يکودکانن داد ج نشاينتا

 يعملکـرد بهتـر  شرکت داشـتند،   يآموزش حافظه کار

ن يـ در ا. نشان دادنـد پاسخ  يبازدار ودر زمان تداخل 

شـبرد  يپ برنامـه و همکاران نشـان دادنـد    يويگ راستا

 بـر  پاسـخ کودکـان نقـص توجـه     يبر بازدار يشناخت

 يتـ ر مثبيثأتـ  يفعال و کودکان دچـار نارسـاخوان   شيب

ــ )۲۳(دارد ــه هم ــه ي. ب ــورت در مطالع ــال يا ن ص ت و ي

ــاران ــان دادنــد   همک ــوشنش ــه آمــوزش   ييهــا م ک

کـه تمـام    يا شـده  يف طراحـ يـ را در تکل يکـار  حافظه

کوتـاه مـدت،    يدار اعـم از نگـه   يکـار  حافظه يها جنبه

گرفـت، انجـام    مـی  را در بـر  يت و توجـه انتخـاب  يظرف

پ شــبه اســترو يدادنــد، در آزمــون توجــه انتخــاب مــی

ــان ــد  يانس ــل کردن ــر عم ــا ،بهت ــبب  ين نتي ــه س ــه ب ج

ش، بـه  يآزمـا  کـه گـروه   يمثبتـ  يرفتار يها ياستراتژ

 يو توجـه انتخـاب   يکار حافظه يها ييتوانا يل ارتقايدل

گـر  يد يا . در مطالعـه )۱۷(از خود نشان داد، گرفته شد

 يا نـات مداخلـه  يتمر نـد نشـان داد  ننبرگ و همکـارا يکل

پاسـخ،   يباعث بهبود در بـازدار  يکار حافظه يا انهيرا

 يازدهيـ امت(يتـوجه  يم بـ يـ و کـاهش عال  يحافظه زبان

ن) در کودکـان بـا اخـتالل نقـص     يوالـد  به وسيلهشده 

ز يـ ن يانـدک هـای   پـژوهش د. يـ گرد يفعال شيببر  توجه

حاضـر   قيـ تحق افتـه يمتناقض بـا   يجيافت شد که نتاي

 جيکـه نتـا   کـل و همکـاران  يباز جمله مطالعة  .)۶(داشت

ر يثأتــ يکــار نــات حافظــهين بــود کــه تمريــاز ا يحــاک

ل يـ نگذاشت. دل يتوجه يفاکتورها يبر رو يدار یمعن
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تواند تفاوت در اختالل  میکل يق بيجه حاصل از تحقينت

شرکت کنندگان و مدت زمان مداخالت صورت گرفتـه   

از  يج حـاک يکل و همکـاران نتـا  يق بيدر تحق .)۲۵(باشد

ر يثأن افـراد تـ  يـ در ا يه کـار نات حافظين بود که تمريا

افـراد داشـت، گرچـه بـر      يبر حافظـه کـار   يدار یمعن

با  کل يج بينتا ،دار نبود یر معنيثأن تيتوجه ا يفاکتورها

نات ير تمريثأت يدار یبر معن يمبن افته پژوهش حاضري

افراد با نقص توجـه و    يحافظه کار يرو يکار حافظه

  مطابقت داشت. يفعال شيب

 هحافظـ  يکـه بـه نـوع    يکار فظهحاف يدر تعر 

 ينـدها يرود، فرد به کمـک فرآ  میکوتاه مدت به شمار 

ــار حافظــه ــارگ يک ــه ک ــان ب ــات،  يري، در زم ــاطالع ا ي

کـه   يا ، آنها را در ذهن حفظ کرده، به گونهيرمزگردان

ر باشد و الزم به ذکر يپذ به آنها امکان يفور يدسترس

 يهـا  تيلر فعايبه عنوان بستر سا يکار است که حافظه

ز قلمـداد  يـ ن يـي به عنوان کـارکرد اجرا  ي، گاهيشناخت

نـات  يتـوان گفـت، تمر   مـی  ن اسـاس يـ بـر ا  ).۴(شود می

 ييهـا  ق حاضر توانسته در بخـش يدر تحق يکار حافظه

پاسـخ و حفـظ    يکه مـرتبط بـا بـازدار    يکار از حافظه

در  يولـ  ،جـاد کنـد  يا يدار یگشته بهبود معنـ  میتوجه 

دار نشـد،   ین بهبـود معنـ  يا يکار حافظه يها گر جنبهيد

هـا   يتـوان علـت آن را تعـداد کـم آزمـودن      مـی که البته 

بـر اثـرات    يمبنـ  يگر يقيج تحقيه نتايدر توج دانست.

 يهـا  جنبـه  يبرخـ  يکار حافظه ينات شناختيتمرمثبت 

و  يداريشـن ـ   يزبـان  ياعم از حافظه کـار  يکار حافظه

 ،فـت تـوان گ  مـی ، ييفضـا ـ   يداريـ حافظه کوتاه مدت د

اسـت   يپرورش ينديفرآ يوتريکامپ يشناخت يبازتوان

کـه بـا    ينات شناختيآن فرد با انجام مکرر تمر يکه ط

فرد  يشناخت يها شوند، مهارت میه يدقت و سرعت ارا

 در يپـ  يها تيشود و در اثر موفق میده يبه چالش کش

 يشـناخت  يهـا، بهبـود در عملکردهـا    ن چالشيدر ا يپ

 ين چالش ذهنيداست اير که پن طويرد. ايگ میصورت 

صورت گرفته  يبه خوب يپژوهش گر يها يدر آزمودن

تر  يطوالن ينيتمر های هتواند جلس میل آن يکه دل ،است

   .)۱۴(ق حاضر باشديشتر افراد نسبت به تحقيو سن ب

 ييک بـه تنهـا  يتمينات ريمرق حاضر، تيدر تحق

ــت ــييتغ نتوانس ــر رو   يرات ــه ب ــل توج ــرد  يقاب عملک

ن گونه استنباط نمود يتوان ا يجاد کند. ميا يارک حافظه

ش رو، يق پـ يـ بـه کـار گرفتـه در تحق    ين بـدن يکه تمـر 

آمـوزان را   دانـش  يشـناخت  يها د مهارتيگونه که با آن

جـاد  يا يد و در آنها بهبـود قابـل تـوجه   يبه چالش نکش

نـات  ير تمريثأکـه تـ   يقـات قبلـ  يبـر تحق  ينکرد. با نگاه

دار  ی، معنـ يشناخت يورهافاکت يرود را يک شديروبيا

 ين کودکـان انـرژ  يکه ا نيه ااعالم نمودند و با توجه ب

ن و بـا  ييد حرکات بـا شـدت پـا   يدارند، شا ييباال نهفتة

، يات با نگاه به حرکات مربـ د بر دنبال کردن حرکيکأت

 يو توجـه انتخـاب   يکـار  ت حافظهيتقو يبرا يخوب دةيا

 رفت میظار گرچه همان طور که انت ،ن کودکان نباشديا

نــات ير داشــت. تمريثأتــتوجـه   ينــات بــر روين تمريـ ا

ــيترک ــدر ا يب ــژوهشي ــ ن پ ــث ت ــتيثأ، باع ــا  ،ر مثب ام

کودکـان بـا    يزمان پاسخ توجه انتخاببر  دار یرمعنيغ

. گشـت  يادداريـ در آزمون  يش فعاليب بر نقص توجه

رسد بهبود کسب شده در زمان پاسخ توجه  میبه نظر 

کرد،  میرا اجرا  يبينات ترکيمرکه ت يدر گروه يانتخاب
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چـرا کـه    ،بوده يکار نات حافظهير تمريثأشتر تحت تيب

تر بـه آن   شيدست آمده که در په ب يها افتهيبر اساس 

دار  یباعث بهبـود معنـ   يکار نات حافظهيتمراشاره شد 

 يفعـال  شيب بر کودکان با نقص توجه يدر توجه انتخاب

قـات  يبـق تحق ط يد. از طرفـ يـ گرد يادداريـ در آزمون 

ک ســاختار يـ بـه   يکـار  ، کنتـرل توجـه و حافظــه  يقبلـ 

ن يـ از ا ياريشـوند کـه بسـ    میمشترک مربوط  يعصب

در اختالل عملکـرد اخـتالل نقـص     يعصب يساختارها

ها قشر  نيم هستند و از جمله ايسه يفعال شيب بر توجه

بـه   ،)۲۵دو طـرف اسـت(   يشـان يپ شيپـ  يخـارج  يخلف

، فعـال  يکار شتر در حافظهيب يها ييگر توانايد يريتعب

از مغز کـه مربـوط بـه توجـه      ييها شتر قسمتيشدن ب

 يحـال بـا نگـاه    ).۲۶کند( می ينيب شياست را پ يانتخاب

توان گفـت کـه    میپژوهش حاضر  يها افتهيتر به  قيدق

، توانســته يکــار حافظــه يافــزار نــات نــرميبخــش تمر

 يرا در جهت بهبود توجـه انتخـاب   يکار حافظه ييتوانا

  ش دهد.يفزاا

(حافظــه يبينــات ترکيدر پــژوهش حاضــر، تمر

ر مثبـت و  يثأتـ جـاد  ياباعـث  ک) يـ تميو حرکات ر يکار

 بـر  دقت پاسخ کودکان بـا نقـص توجـه    يرودار  یمعن

از  ياديـ تعـداد ز  د.يـ گرد يکـار  در حافظـه  يفعـال  شيب

و  يکـ يزينات فيب تمريها به ترک انسان حرکات روزمرة

 بـر  کودکان با نقص توجهباشد که  میازمند ين يشناخت

سـتند. بـا توجـه بـه     ين ين قائده مسـتثن ياز ا يفعال شيب

و  ياد به منـابع شـناخت  ياز زين حرکات و نيا يدگيچيپ

 يندهايآافراد با نقص در فر ي، به خصوص برايحرکت

نــات ي، تمرينــات بــدنيرســد تمر مــی، بــه نظــر يمغــز

 يهـا  ييتوانـا  ارتقاء ن دو منجر بهيب ايو ترک يشناخت

). المبـورن و  ۲۷(ن کودکان گـردد يا يو شناخت  میجس

 يختگـ يبا عنوان اثر انگ يليفراتحل قيتحق يتامپوروسک

انجــام  يف شــناختيــاز ورزش بــر عملکــرد تکل يناشــ

که به  ينشان داد مداخالت شناخت يدادند، اندازه اثر کل

دار  یشد، باعـث بهبـود معنـ    میاجرا  ين بدنيدنبال تمر

پـژوهش  افتـه  يسو با  گشت و هم می يدر اعمال شناخت

  .)۱۲(حاضر بود

نشان داد  يدست آمده از مطالعة کنونه ج بينتا

ک و يـ تمي، حرکـات ر يکـار  ات حافظـه يـ ر تمريثأن تـ يب

 کودکان با نقـص توجـه   يتوجه انتخاب يبر رو يبيترک

ج يدار وجـود دارد. نتـا   یاخـتالف معنـ   يش فعـال يبـ  بر

 يبـ ين ترکيتمـر که  ييها ين بود که آزمودنياز ا يحاک

لفه زمان تـداخل  ؤدر م يشرفت بهتريافت کردند، پيدر

طـور کـه از    همـان  ،کسب کردنـد  يآزمون توجه انتخاب

گزارش شده از پژوهش حاضر در باال  يها افتهيج ينتا

 يکار نات حافظهيتمر که صرفاً يگروه ،رفت مینتظار ا

را در زمـان   يافت نمود، توانست عملکـرد بهتـر  يرا در

نـات  ير تمريثأپس تـ  ،پاسخ از خود نشان دهد يبازدار

نـات  يکـه تمر  يدر گروه يبر توجه انتخاب يکار حافظه

بـه  ود اسـت.  مشـه  يافت کرده بود به خوبيدر يبيترک

 بر کودکان با نقص توجه يمشکل اساس يبارکل هديعق

هاسـت، نـه نقـص در     مهار پاسخ اختالل در يفعال شيب

کـان نـاتوان از   ن کوديـ ه، اين فرضـ يـ بر اساس ا توجه.

و  عاًيباشـند و آنهـا را سـر    مـی خـود   يها کنترل پاسخ

ن يـ ل اسـت کـه ا  يـ ن دليـ کنند و بـه ا  میه يبدون فکر ارا

از بـه توجـه و تمرکـز دارد،    يـ که ن يفيکودکان در تکال
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ن کودکـان در  يـ ا يپس اگر ناتوان ،دهند مینقص نشان 

ز يـ ها اصالح شود، تمرکـز و توجـه آنـان ن    مهار پاسخ

  .)۴و ۲۸(افتيخواهد بهبود 

در رابطـه   ياطالعـات  ياديز يا قات مداخلهيتحق

ــ ــا ت ــدنيرات تمريثأب ــات ب ــر يو شــناخت ين ــرد  ب عملک

انـد.   ه دادهيـ وان ارايدر انسان و ح يريادگيو  يشناخت

گذشته،  های پژوهش يها افتهيب يمطالعه حاضر با ترک

ــات حافظــهير تمريثأاز تــ ــتمي، حرکــات ريکــار ن ک و ي

ــات تريتمر ــيکن ــر برخــ  يب ــا يب ــرد  يفاکتوره عملک

 ،ت کـرد يـ ) حمايو حافظه کـار  ي(توجه انتخابيشناخت

نـات  يگـروه تمر ن پـژوهش نشـان داد   يج اين نتاينچ هم

را در زمان تداخل آزمون  يشرفت بهتري، پيکار حافظه

در گر کسـب کـرد.   ينسبت به دو گروه د يتوجه انتخاب

روه ن سـه گـ  ي، بـ يکـار  ج آزمـون حافظـه  يرابطه با نتا

ن موضـوع کـه   يـ ده نشد. با در نظر گـرفتن ا يد يتفاوت

ــات آمــوزش حافظــه کــار يتمر ــوان  ين ــه عن از  يکــيب

ت يـ تقو ي، بـر رو يشـناخت  ياجـزا  يدرمـان  يها روش

ــو ا باشــد مــیمتمرکــز  يشــناخت يکارکردهــا کــه  ني

بـه   يک با هدف دنبال کردن حرکات مربيتمينات ريتمر

ا نقـص  کودکان، سبب حفـظ توجـه کودکـان بـ     وسيله

گردد و در آخـر بـا  احتسـاب     می يش فعاليب بر توجه

 ياز فاکتورهـا  يکـار  ن موضوع که توجـه و حافظـه  يا

انسـان در   يريادگيـ مهـم در   يو عـوامل  يمهم شـناخت 

 ها به شمار رفته و کودکان با نقص توجـه  نهيزم  میتما

ــر  ــب ــ يفعــال شيب ــه ايرا در زم يمشــکالت فراوان ــن ن ي

توان بـا   می ،دهند مید نشان از خو يشناخت يفاکتورها

بـه   يکـار  ک و حافظهيتمير يبينات ترکياستفاده از تمر

ــ  يمکمــل، در برنامــه آموزشــ يدرمــانوان برنامــة عن

 ي، فاکتورهـا يفعال شيکودکان مبتال به نقص توجه و ب

ت بهبـود  يـ نهادر ت نمـوده و  يـ را در آنها تقو يشناخت

 ياريپژوهش حاضر مانند بس د.ين افراد کوشيا يزندگ

باشـد.   مـی ت نياز محـدود  يگـر عـار  يد يها از پژوهش

سال و نوجوانان و  ٦ر يحاضر به کودکان ز يها افتهي

باشـد.   مـی م نيفعال قابل تعم شيجوانان و بزرگساالن ب

که پژوهش حاضر صرفا در دختران انجـام   يياز آنجا

گـر از  يد يکـ يسـت.  يم نيشد به جنس پسـر قابـل تعمـ   

ن ييتعداد افراد نمونه پـا  پژوهش حاضر يها تيمحدود

  باشد. میشرکت کننده در پژوهش 

  

  تشكر تقدير و 

 ينامـه کارشناسـ   انيـ ن مقاله بر گرفتـه از پا يا

. باشـد  یمـ  IR.SSRI. REC1397.413با کـد اخـالق    ارشد

اداره  يافراد نمونه از سـو  ين مجوز آن بر رويچن هم

رانات يشم يستيکل استان تهران و اداره بهز يستيبهز

 محتـرم  نيمسـئول   میتمـا  له ازين وسـ يدر شد. بـد صا

 راناتيشم شهرستان تهران وشهر کل  يستيبهز اداره

ن، يوالـد ، مان واقع در منطقه شـش تهـران  يدبستان او 

 پـژوهش  نيـ ا اجراي در را ما که ها يو آزمودن معلمان

  شود. میسپاسگزاري  دادند، اريي
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Abstract  
Background & aim: Attention deficit hyperactivity disorder(ADHD) causes significant problems in 
academic, cognitive, social, emotional and developmental performance. The purpose of the 
present study was to determine the effect of memory exercises, rhythmic and combined 
movements on memory performance and selective attention in children with attention deficit and 
hyperactivity disorder. 
 
Methods: In this quasi-experimental study with pre-test and post-test design conducted in 2018, 24 
girl students aged 7 to 12 with ADHD from Iman School from the sixth educational board district 
were enrolled in the experiment using available sampling method. The students were identified by 
Conner's questionnaire. The subjects were randomly divided into three groups: working memory, 
rhythmic movements and compounds (working memory and rhythmic).  
 
 
Results: Results indicated that the effects of working memory program on the selective attention 
was significant (p>0.05). The effects of combined training program on working memory were 
statistically significant but the effects of rhythmic movement on any of the factors were not 
significant. Also the differences between three groups were significant(p>0.05). The compound 
group showed better results in selective attention. There were no differences between groups in 
working memory test(p>0.05).  
 
Conclusion: The results revealed that in planning educational programs for these children, a 
combination of working memory and rhythmic training could be planned to improve their selective 
attention and working memory. 
 
Keywords: Compound Training, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Selective Attention, 
Rhythmic Movements, Working Memory Exercise 
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