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 Background and Purpose: Sluggish cognitive tempo (SCT) includes a series of symptoms used to 

describe a special type of attention- concentration disorder and slow information processing. Present 

study was done to investigate the effectiveness of psychosocial program on the speed and accuracy 

of information processing in children with SCT.  

Method: This study was a quasi-experimental research with pretest-posttest control group design. 

The study population included all the 9 to 12-year old students with symptoms of SCT who were 

studying at the public schools of Tehran in the academic year 2016-2017. A sample of 60 students 

with SCT was selected by convenience sampling and then randomly assigned to either the 

experimental or control group. Slugging Cognitive Tempo Scale (Boronz, 2019) was used to identify 

these students and the d2 Test of Attention (Brickenkamp, 1981) was used to assess the speed and 

accuracy of information processing. The experimental group received eight 60-min sessions of 

psychosocial program, while the control group underwent no intervention. Data were analyzed by 

MANCOVA.         

Results: Findings showed that there was a significant difference in the mean score of the 

experimental and control group in terms of speed and accuracy of information processing (F=32.4, 

P<0.001) and scores of the experimental group increased compared to the control group in the post-

test stage.  

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that the psychosocial program 

can increase the speed and accuracy of information processing and thus it can significantly reduce 

the behavioral and academic problems of children with SCT.    
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مقاله پژوهشی
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 21/2/19دريافت شده: 

 92/00/19پذيرفته شده: 

 39/00/11منتشر شده: 

هايي است كه براي توصیف نوع خاصي از اختلال توجه، تمركز حواس، و اي از نشانهمجموعهآهنگ شناختي كند، ضرب زمينه و هدف: 

اجتماعي بر سرعت و دقت پردازش  -رود. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي برنامه روانيكندي در پردازش اطلاعات به كار مي

 آهنگ شناختي كند انجام شد.آموزان داراي ضرباطلاعات دانش

 آموزان دارايآزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري شامل تمامي دانشپس-آزمونآزمايشي با طرح پیشژوهش حاضر از نوع نیمهپ روش:

 بود. نمونه پژوهش 9311-10 در سال تحصیلي سال مدارس آموزش عمومي شهر تهران 92تا  1آهنگ شناختي كند سنین هاي ضربنشانه

زمايش طور تصادفي در دو گروه آگیري در دسترس انتخاب شده و به نگ شناختي كند بود كه با روش نمونهآهآموز با ضربدانش 00 شامل

( و براي ارزيابي 2091آهنگ شناختي كند )برنز، آموزان از پرسشنامه ضربمنظور شناسايي و تشخیص اين دانشو گواه جايدهي شدند. به 

 مداخله اي برنامهدقیقه 00جلسه  9استفاده شد. گروه آزمايش در ( 9199بريکنکامپ )توجه سرعت و دقت پردازش اطلاعات از آزمون 

 آمده با استفاده از روش تحلیل كوواريانسدستهاي به اي دريافت نکردند. دادهاجتماعي شركت كردند و افراد گروه گواه، مداخله -رواني

 و تحلیل شد. چند متغیري تجزيه

 ردجود داداري وتفاوت معنا ،هاي گروه آزمايش و گواه در سرعت و دقت پردازش اطلاعاتداد كه بین میانگین نمرهنتايج نشان  ها:یافته

(009/0>p  4/32و=F) آزمون به طور معناداري افزايش يافته است. و نمرات گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه در مرحله پس 

تواند باعث مي اعياجتم –گیري كرد كه برنامه توانبخشي روانيتوان نتیجهدر اين مطالعه ميبر اساس نتايج به دست آمده  گيری:نتيجه

سرعت  آموزان را به سببدانشرفتاري و تحصیلي  ترتیب بخش زيادي از مشکلاتدين افزايش سرعت و دقت پردازش اطلاعات شود و ب

 كاهش دهد. ،در خانه و مدرسه ها و اطلاعاتداده كند پردازش
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 مقدمه
هايي اسررت كه اي از نشررانه، بیانگر مجموعه9آهنگ شررناختي كندضرررب

 و ،اختلال توجه، تمركز حواسنوع خاصررري از براي توصررریف شرررراي  

رود كه با اختلال نارسرررايي توجه/ كندي در پردازش اطلاعات به كار مي

تفاوت دارد. اين مجموعه از مشرررکلات به دلايل متعدد از  2كنشررريفزون

هاي و درمان براي متخصررصرران حوزه اختلال ،بنديجمله تشررخیص، طبقه

هاي زيادي دركنار وجودآمدن بحثبوده و باعث به ساز ، مشرکلتحولي

آهنگ موضوع ضرب. (9كنشي شده است )اختلال نارسرايي توجه/ فزون

نیست و نزديک به سه دهه مباحث مختلفي  مفهوم جديدي ،شناختي كند

رابطه با اختلال نارسررايي و شررناسرري، را از لحاظ ماهیت، تشررخیص، سرربب

آهنگ (. ضررررب2كنشررري به خود اختصرررا  داده اسرررت )توجه/ فزون

 ،مفرط، گیجي، مات و مبهوت بودن، تفکر 3پردازيشناختي كند با خیال

شرررده بر روي  انجام(. مطالعات 3شرررده اسرررت )و رفترار كند شرررناخته 

لال د كه اين اختنكنآهنگ شناختي كند از اين ديدگاه حمايت ميضرب

ي اختلالات هیجاني رفتارو سرراير  كنشررياختلال نارسررايي توجه/ فزون از

آهنگ شرررناختي كند با (. ضررررب1و  4متفاوت اسرررت ) دوره كودكي،

 و ،كنشررري، نررافرمررانيگري/ فزوننمود مرراننررد تکررانشهرراي برونرفتررار

(. يکي از 0دارد )همبسرررتگي منفي يا و  پرخراشرررگري يرا ارتبراط ندارد

سرعت پردازش كند اطلاعات است. سرعت  با اين اختلال،مشکلات افراد 

اني ها، فراخوها و درخواستتواند به پاسخ كند به سؤالپردازش كند مي

 لاتمنجر شود. وقتي اين مشکتکالیف، و تکمیل كند  ،ضرعیف از حافظه

اندن جمله خو مشکلاتي در مدرسه ازباعث ايجاد درمان نشوند،  مبتلا فرد

. اين دشرروميرفتن به مدرسرره نو  ،كند، اجتناب كودک از انجام تکالیف

و  دو با انرژي پايین باشررن ،حالانگیزه، كند، بيكودكان ممکن اسررت بي

حتي شروع تکالیف براي آنها بسیار مشکل است. آنها در توجه پايدار در 

 غرقپردازي بنابراين ممکن اسرت در رويا و خیال ؛دارند مدرسره مشرکل

 ،يا حتي در هنگام انجام تکلیف ، وبره يرک نقطه خیره شررروند شرررونرد،

سرعت كند پردازش در  واسطهعلاوه بر مشرکلات ايجاد شده به  بخوابند.

ايجاد خواهد  نیز مدرسرره، اين وضررعیت مشررکلات گوناگوني را در خانه

 (.9كرد )

                                                           
1. Sluggish cognitive tempo 

2. Attention deficit hyperactivity disorder 

آهنگ شررناختي كند را ( ضرررب9در پژوهشرري ويلکات و همکاران )

ر د شرناختي بررسي كردند. آنهارواندر ارتباط با عملکرد آزمون عصرب

ف آهنگ شناختي كند با ضعبه اين نتیجه رسیدند كه ضرب مطالعه خود

( در مورد اينکه آيا 1توجره پرايدار ارتباط دارد. بورمیسرررتر و همکاران )

ز تر بعد ااختي كند با حركت و سرررعت پردازش كندآهنگ شررنضرررب

ناقضي شواهد مت ،كنشي ارتباط دارد يا نهمهار اختلال نارسايي توجه/ فزون

 آهنگ شناختيضررربنتايج يک مطالعه نشران داد كه  به دسرت آوردند.

 (. آراجو جیمنز1ارتباط دارد ) ،پذيري عملکرد حافظه فضاييكند با تغییر

آهنگ شناختي كند در مهار ضررببا  افراد دريافتند كه( 90) و همکاران

ريزي دچار مشررکل هستند. دهي/ برنامهو سرازمان ،كاري هیجاني، حافظه

ند آهنگ شناختي كمشرابه اين پژوهش، بکر و همکاران پي بردند ضرب

اط دارد ارتب ،اجراييهاي و كنشفراشناختي مشکلات طور معناداري با به 

طور آهنگ شرررناختي كند، به ضرررربر نشررران داد كه مطالعه ديگ(. 99)

 ااجرايي و تنظیم رفتار ارتباط ندارد و بهاي ارسرررايي در كنشمعنادار با ن

(. موروزي، ريجسديک و بتاگلیا 92بیشتر مرتب  است ) ،بازداري ضعیف

 دارند. ( بیان كردند كه اين افراد در حافظه كاري مشکل93)

( برره بررسررري ارتبرراط 94برگر و بکر )تم، برنر، برراماي در مطررالعرره

 بستانيدپیشكودكان اجرايي در هاي نشآهنگ شناختي كند با كضرب

آهنگ هاي بیشتري از ضربكردند كودكاني كه نشانه آنها بیانند. پرداخت

 تري در توجه پايدار و توجه انتخابيشناختي كند دارند، عملکرد ضعیف

كه سیستم هشدار در افراد داراي  معتقدند( 91)برخي متخصرصران دارند.

ها اين آسیب ديده باشد. ممکن است آسیب ،آهنگ شناختي كندضررب

تواند با آزمون عملکرد پیوسرته كه توانايي هشیار بودن و توجه پايدار مي

كنند كه ( بیان مي90اسرمیت و لانگبر  ) سرنجند، آشرکار شروند.را مي

 صرریلي ارتباط دارد.آهنگ شررناختي كند با عملکرد ضررعیف تحضرررب

فوقاني  نراحیهاي ديگر نشررران داد كره همچنین در همین ارتبراط مطرالعره

ي فعالیت كمتر، آهنگ شناختي كنداي چپ در افراد داراي ضربآهیانه

در  (.99شررود )دارد كه باعث مشررکل در تسررل  دوباره و تغییر توجه مي

به بررسي اين موضوع  (99) پژوهشي وود، پوتس، لواندووسکي، ولووت

آهنگ هاي ضربآيا دانشجوياني كه سطح بالاتري از نشانه پرداختند كه

3. Daydreams 
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كنند، در انجام تکالیف شررناختي و عملکرد شررناختي كند را گزارش مي

کل اين نشران داد، بیشترين مش مطالعه آنها نتايج .تر هسرتندتحصریلي كند

تر شررناختي ملکرد كندع ،در بقیه تکالیفو  افراد در تکالیف خواندن بود

 به 9گذاري كندي( از برچسررب91و تحصرریلي را نشرران ندادند. باركلي )

 ابراز نگراني ،آهنگ شرررناختي كنددقتي در افراد داراي ضرررربجاي بي

 آهنگ شررناختيضررربباره كاملي درمطالعات كند هنوز و بیان ميكرده 

ه كنند كمي علاوه بر اين بیان نشررده اسررت.كند و سرررعت پردازش انجام 

 ديده است. آسیب ،سرعت پردازش و توجه انتخابي اين افراد

آموزان داراي اجتماعي گوناگوني براي دانش -هراي روانيمرداخلره

اجرايي وجود دارد كه از لحاظ تجربي حمايت هاي در كنشمشرررکلات 

مداخلات براي  دربارههاي اندكي وجود پژوهش برا اين ؛(20انرد )شرررده

رايي هاي اجنشك ي درآهنگ شناختي كند كه مشکلاتافراد داراي ضرب

هاي مختلفي مانند درماناي مداخلههاي نیز دارند، انجام شده است. روش

 اختلررال براآموزان اجرايي دانشهراي نشكبهبود براي  اجتمراعي -رواني

ها اين مداخله .شده است و اجرا ريزيكنشري برنامهنارسرايي توجه/ فزون

آهنررگ شرررنرراختي كنررد كرره در ضررررببررا آموزان توانررد براي دانشمي

 -هاي روانيرماند د.نبره كرار رونیز دارنرد ايي مشرررکرل هراي اجرنشك

آهنگ شناختي كند است. هاي مؤثر براي ضررباجتماعي يکي از درمان

كند كه وجود تأكید مي موضررروع هرا بر اينبنراي نظري اين مرداخلرهزير

هاي اجتماعي در فرايند تحول كودک، مشرررکلاتي در سرررطح محرومیت

بايد (. 29كند )هیجاني كودک ايجاد مي -و اجتماعي ،رفتاري، شررناختي

والدين نقش فعالي دارند  ،اجتماعي-در مداخله روانيتوجه داشرررت كه 

 ناختيآهنگ شرر(. به خاطر مشررکلات فراواني كه افراد داراي ضرررب22)

كاري، كاركرد اجتماعي، سررررعت و دقت  توجه انتخابي، حافظه دركند 

هاي جويي دارند، مداخلهدهي و خود نظمپردازش اطلراعرات، سرررازمران

 ، وارتبراط، تعرامل اجتماعي ياجتمراعي كره هردف آنهرا برقرار -رواني

 آنها يهاممکن اسررت در بهبود نشررانه ،پذيري فکر و رفتار اسررتانعطاف

اجتماعي شامل تغییر رفتار، -اشرد. محورهاي اساسي مداخله روانيمؤثر ب

هاي درماني، افزايش دانش اجتماعي، ايجاد انگیزه اجتماعي، ايجاد ارتباط

اجرايي و هرراي ارتقرراي كنشبرهربرود پرردازش اطلرراعررات اجتمرراعي، 

 (.23) استخودمديريتي 

                                                           
1. Sluggish 

ند كآهنگ شناختي اختلال نارسرايي توجه همراه با ضرب باكودكان 

 (.24برند )هايي براي نقص پردازش و آسیب اجتماعي سود مياز درمان

تواند مداخلات رواني اجتماعي مي ،(21) بر اسرراس ديدگاه متخصررصرران

هنگ آكنشري و ضرببراي كودكان داراي اختلال نارسرايي توجه/ فزون

( نشرران داد آموزش راهبردهاي 20شررناختي كند مؤثر باشررد. پژوهشرري )

افزايش سرعت و دقت پردازش اطلاعات مؤثر  تواند برف ميتکمیل تکلی

( مداخلات رفتاري را براي افزايش 29) ، جیست و ماهونكوبسناج باشد.

كند بین سرررعت پردازش و داند و بیان ميسرررعت پردازش ضررروري مي

بر اسرراس ارتباط كمي وجود دارد.  ،آهنگ شررناختيهاي ضررربنشررانه

آهنگ شناختي آموزاني كه داراي ضربش( دان29)مطالعات انجام شده 

 گیرند. آنها ممکن است تشخیصمعمولاً مورد غفلت قرار مي ،كند هستند

ت آموزش تح ،داده نشروند، تشوي  نشوند، مشکلات افسردگي پیدا كنند

. به كنندتجرپیدا كردن شررغل  اتي درقرار نگیرند و در بزرگسررالي مشررکل

ها، اقدامي ضروري براي هاي كاهش نشرانهشرناسرايي اين كودكان و راه

ناختي آهنگ شضربمسئله شرود. با توجه به ناشناخته بودن آنها تلقي مي

و  ،در اين حوزه هراي انجام شررردهپژوهش محردود بودن ،كنرد در ايران

هاي اجتماعي و اي بر عملکردهراي مداخلههمچنین عردم بررسررري روش

شرررده موجود، پژوهش حاضرررر با هدف هاي انجام ر پژوهشهیجراني د

اجتماعي بر سرررعت و دقت پردازش  -بخشرري مداخله روانيبررسرري اثر

 آهنگ شناختي كند انجام شد.آموزان داراي ضرباطلاعات دانش

  روش

 ،پژوهشاين روش کننففدگففان: و شففرکفت پژوهش طرح الف( 

آزمون با گروه گواه بود. جامعه پس -آزمونآزمايشررري با طرح پیشنیمه

هرراي آموزان داراي نشرررانررهشرررامررل تمررامي دانش اين مطررالعررهآمرراري 

آموزش عمومي سال مدارس  92تا  1آهنگ شرناختي كند سرنین ضررب

براي انتخاب افراد نمونه از بود.  10-11شرررهر تهران در سرررال تحصررریلي 

 هابتدا با هماهنگي اداراسررتفاده شررد. بدين گیري در دسررترس روش نمونه

 در دسررترس مدرسرره ابتدايي دولتي 90و پرورش شررهر تهران، به آموزش 

هاي به عمل بر اسرراس ارزيابي مراجعه شررد. 3)دخترانه و پسرررانه( منطقه 

ضرباهنگ  تشخیص شرراي آموز توسر  معلمان واجد دانش 290 آمده،
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بعد براي والدين اين تعداد از  در مرحلهشررراختي كند شرررناخته شررردند. 

شد.  الارسآهنگ شناختي كند، پرسشنامه تشخیصي ضرب ،آموزاندانش

ت درياف آهنگ شناختي كندتشخیص ضرب آموز،دانش 92از اين تعداد 

ولي در نهايت بر اسرراس  پژوهش انتخاب شرردند اين كردند و براي انجام

كننده انتخاب شركت 00هاي ورود و خروج افراد نمونه از مطالعه،ملاک

كودک در  30كودک در گروه آزمايش و  30و به شریوه تصادفي ه شرد

عیارهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از: . مگروه گواه، جايدهي شرردند

خانواده اجتماعي -موقعیت اقتصرراديسررال،  21دامنه سررني والدين بالاي 

لازم به . اديپلم به بال والدين از سطح و تحصیلات ،متوس كودک در حد 

كودكراني كره بره دلیرل تشرررخیص اختلال نارسرررايي توجه/ ذكر اسرررت 

 كردند از پژوهش حذف شدند. دارو مصرف مي ،كنشيفزون

 ابزار ب 

اين پرسرشنامه : 9آهنگ شرناختي كند )فرم والدين(پرسرشرنامه ضررب. 9

براي كه در اين مطالعه  شررده اسررت ( سرراخته4و همکاران ) سررازتوسرر  

ه آهنگ شناختي كند استفادتشخیص كودكان داراي ضربشرناسرايي و 

نشانه است كه هر  91شامل شرناختي كند  آهنگپرسرشرنامه ضررب شرد.

، گاهي 9ندرت= ، بره0هرگز= اي )تقريبراًدرجره 0نشرررانره برا مقیراسررري 

شود. گذاري مي( نمره1همیشه= ، تقريبا4ً، خیلي زياد=3، اغلب=2اوقات=

است كه با توجه به جمع نمرات هر گويه،  91 اين ابزار حداكثر نمره كل

آموز پي برد. براي آهنگ شناختي كند در دانشتوان به وجود ضرربمي

 ،كسررب نمرات بالاتر از میانگین ،آهنگ شررناختي كندتشررخیص ضرررب

ضررريب پژوهش خود  در (21ضررروري اسررت. مک برنت و همکاران )

ه آزمايي بضررريب بازرا با روش همسرراني دروني و اعتبار اين پرسررشررنامه 

د و روايي آن را مورد تأيید قرار دادند. كردن گزارش 92/0و  93/0ترتیب 

ضريب همساني دروني اين پرسشنامه با استفاده از ضريب در اين پژوهش 

 به دست آمد. 94/0آلفاي كرونباخ 

 توسر  بريکنکام در كشور آلمان اين ابزار :2بريکنکامپ . آزمون توجه2

زارهاي ترين ابشدهترين و شناختهيکي از دقی  و ساخته شد 9119در سال 

(. اين 30به نقل از المللي است )سنجش تمركز و تلاشمندي در سطح بین

 سههنجاريابي شده است و داراي در ايران ( 9310آزمون توسر  باقري )

و نمره كارايي تمركز  ،(F(، نمره خطرا )GZمقیراس نمره كرارايي كرل )

                                                           
1. Sluggish cognitive tempo—parent version 

(KL اسررررت. در )هرراي گزينش محرک ،اين آزمون، تکلیف آزمودني

گونه توانمندي و يا دانش  بنابراين هیچ ؛ديداري از راه علامت زدن است

ديگري غیر از توان بینايي براي انجام آن ضروري نیست. ازآنجا كه زمان 

انجام آزمون در هر سررطر و در كل آزمون همواره ثابت اسررت، در نتیجه 

هرراي براي میزان سررررعررت پردازش محرکشرررراخص خوبي  ،اين نمره

ثانیه و انجام  40دقیقه و  4 به آزمون اينها است. انجام ديداري آزمودني

آزمون در اين  اجراي بدين ترتیبزمان نیاز دارد؛ دقیقره  1 بره تمرين نیز

كررارايي كررل مقیرراس شرررود. نمره بررالررا در دقیقرره انجررام مي 90كمتر از 

در اين ابزار، ش اطلاعات است. نمره خطا سرعت بالاي پرداز دهندهنشران

دهنده نشان ،نمره خطاي بالا و شده است شاخصي براي تلاشمندي معرفي

ي خالص هاي كارايدقت و تمركز پايین اسررت. همبسررتگي بالا بین مقیاس

(GZ-F( و كارايي تمركز )KLكه شررراخص ) هاي مختلف براي میزان

دهرد كره تمام شررران ميشرررونرد، از لحراظ محتوا نتمركز محسررروب مي

هسررتند.  d2 واحد در آزمون هاي مختلف يک سررازهجنبه ،هاشرراخص

هرراي هرراي اين آزمون، يررافتررهبراي سرررنجش همسرررراني دروني مقیرراس

در جوامع آمرراري مختلف همرراننررد  9111هررايي كرره تررا سررررال پژوهش

آموزان، دانشرررجويران، بزرگسرررالران، افراد داراي برخي اختلرالات دانش

گرفته،  هاي رواني انجامچنین بیماران بسررتري در بیمارسررتانرفتاري و هم

شده  هايي بهره گرفتهگردآوري شرده اسرت. براي اين منظور از تکنیک

مجموع از انواع و  هاي سرعت مناسب هستند و دراسرت كه براي آزمون

هاي تقسریم آزمودن همانند دونیمه كردن اسپیرمن و گودمن اقسرام روش

هاي نظر از روش شده است. قطع ي هر دو سطر استفادهو محاسبه همبستگ

آمده در دست محاسبه همساني دروني و جامعه آماري، تمامي ضرايب به

ضريب اعتبار  دهندهكه نشان بوده اسرت 10/0بالاي  ،هاي پیشرینپژوهش

هسرررتند. براي جامعه هنجار تهران  d2 هاي آزمونبسررریرار بالاي مقیاس

 هايي بسررریار جزئي به دسرررت آمد كه دربا تفاوت نتايجي نسررربتاً مشرررابه

 هاي اينمجموع نشرران داد با توجه به میزان همسرراني دروني بالاي مقیاس

هاي توان نتیجره گرفرت كره ابزاري مناسرررب از نظر شررراخصمي آزمون

 پژوهش، در اينلازم به ذكر است كه (. 30)آيد سنجي به حساب ميران

 بود. 11/0 ،آلفاي كرونباخضريب اس آزمون بر اس اين درونيساني هم

2. d2 Test of Attention (Brickenkamp) 
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كودک محور  هاي درمانياز روشاين پژوهش در  :مداخلهج  برنامه 

 (20، جاركیو و راسررل )آموزشرري میراندا-( و رواني24) و همکاران فیفنر

 در مدارس دخترانه و پسرانه به 10استفاده شد. جلسات درماني در مهرماه 

اي دقیقه 00جلسه  9هفته( به مدت نفر )دو بار در  91هاي ورت گروهصر

پسررر بودند  30دختر و  30كنندگان در اين پژوهش برگزار شررد. شررركت

 پسررر حضررور داشتند. 91دختر و  91كه در هر دو گروه گواه و آزمايش 

اي به كار گرفته شررده در اين مطالعه ، خلاصرره برنامه مداخله9در جدول 

 ارائه شده است.
 

 جهت افزایش سرعت و دقت پردازش اطلاعات مداخلهمعرفی برنامه : 1جدول 

 محتوا هدف جلسات

 رابطه درماني 9
 رهدرباهاي آنها، آموزش خانواده آهنگ شناختي كند و مشکلاتهاي كودكان داراي ضربويژگي دربارهنیدگي، آموزش تايجاد محیطي بدون 

 .اجتماعي و اهداف آن -درمان رواني

2 
آشنايي با مشکل و ماهیت 

 آهنگ شناختي كندضرب

آهنگ شناختي كند و نقش آن راي ضربآهنگ شناختي كند، مشکلات پیشروي كودكان داو ضرب آموزان، بیان ارتباط هوشبرقراري ارتباط با دانش

 نسبت به مشکل و اصلاح نگرش كودک هااين ويژگي در زندگي روزمره، بحث درباره

 كمک به ايجاد اعتماد به خود 3
و  گام دوم: تشخیص ؛خودم( ام، افکار ناخوشايند دربارهآينده خودم، افکار خوب درباره : آموزش گفتگوي دروني )افکار خوب دربارهنخستگام 

 .كه در آن موف  هستندايگام چهارم: كمک به كودكان براي پیدا كردن زمینه ؛ وگام سوم: رب  دادن افکار به احساسات؛ بندي احساساتدرجه

4 
راهکارهاي افزايش سرعت 

 پردازش و توجه انتخابي

كردن تصاوير مشابه،  ها، پیداگام دوم: آموزش وصل كردن شکل ؛واژههاي متضاد، آموزش پیدا كردن حروف اشتباه در : آموزش جفتنخستگام 

 .گام چهارم: آموزش قیچي كردن طرح كشیده شده روي كاغذ ؛گام سوم: تمركز بر صداي محی ؛ آموزش بازي نقطه

1 
راهکارهاي افزايش سرعت 

 كاري پردازش و عملکرد حافظه

 آموزاناز دانش درخواستگام دوم:  ؛و دادن اطلاعات در واحدهاي كوچک ،حبت كردن آهسته: استفاده از راهبرد يادداشت كردن، صنخست گام

ر مورد آموزان دگام سوم: صحبت كردن با دانش ؛اند براي ديگران و انجام تمرين يادآوردن كلمات غیر مرتب چیزهايي كه ياد گرفته جهت تکرار

هايي كه كودک بتواند گام چهارم: استفاده از روش بارش مغزي براي پیدا كردن راه ؛ ولیست يادآوريدرست كردن چک و پیامدهاي فراموشي

 .چیزهاي مهم را به حافظه بسپارد و تشوي  كودک براي به حافظه سپردن چیزها

0 
آموزش خود مديريتي )خود 

 دهي(نظارتي و سازمان

تکرار و مرور، خ  كشیدن، بس  معنايي، خلاصه انند گام دوم: استفاده از راهبردهاي شناختي م ؛آموزش تعیین هدف قبل از شروع كارنخست: گام 

گام چهارم: آموزش  ؛ ووارسي كردنو گام سوم: سنجیدن میزان پیشرفت خود در انجام كار/تکلیف، سؤال كردن از خود،  ؛و سازماندهي ،كردن

 .دهينظم و مديريت زمان

9 
تکمیل آموزش راهبرد براي 

 تکلیف

ام سوم: گ ؛گام دوم: تعیین زمان مشخص براي انجام تکلیف ؛شده درجايي مشخص آموزش استفاده از يادداشت كردن تکلیف خواسته نخست:گام 

 .فدقیقه استراحت بعد از بیست دقیقه انجام تکلی 1گام چهارم: در نظر گرفتن  ؛ وريزي كردن جهت انجام تکلیفكمک به كودک براي برنامه

 بنديمرور مطالب جمع 9
گام سوم: مرور ؛ هاي افزايش اعتماد به خود و حرمت خودگام دوم: مرور روش ؛آهنگ شناختي كندهاي ضربمروري بر ويژگي نخست:گام 

 .آزمونهاي تکمیل تکلیف و گرفتن پسگام چهارم: تمرين تکنیکو  هاي افزايش سرعت دقت پردازش،روش

 

و آموزش  ابتدا با هماهنگي ادارهراي اجراي اين مطالعه بروش اجرا: د  

مدرسه ابتدايي دولتي )دخترانه و پسرانه( منطقه  90پرورش شهر تهران، به 

گیري و افراد نمونه بر اسرراس شرررحي كه در بخش نمونه مراجعه شررد 3

بیان توضیحات لازم، از كودكان از اند. سپس بعد ارائه شرد، انتخاب شده

 اين آزمونهاي پیشكننده در پژوهش خواسرته شد كه پرسشنامهشرركت

 وسرر  پژوهشررگرمداخله تاجراي  در مرحله بعد، كنند.تکمیل را مطالعه 

. گروه آزمايش تحت انجام شرررد صرررورت گروهي)دو برار در هفته( به 

اي و دو قیقهد 00جلسررره  9اجتماعي( به مدت -آموزش )مرداخلره رواني

 ،اهگروه گو آموزاندانش كهحالي در ،جلسرره ارزيابي درمان قرار گرفتند

و بعد از پايان اين مطالعه، مداخله مورد نظر  اي دريرافت نکردندمرداخلره

لازم به ذكر اسررت سرراير  ارائه شررد. نیز به طور مختصررربراي گروه گواه 

ح  انصرررراف از  ملراحظرات اخلراقي مرانند محرمانه ماندن اطلاعات و يا

شرررركت در مطالعه در هر مرحله در اين پژوهش رعیات شرررد. در پايان 

هاي توصرریفي میانگین و هاي به دسررت آمده با اسررتفاده از شرراخصداده

انحراف اسرتاندارد و روش استنباطي تحلیل كوواريانس، تجزيه و تحلیل 

 شد.
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 هایافته

آزمون متغیرهرراي دو پس-آزمونمیررانگین و انحراف معیررار نمرات پیش 

شرررده اسرررت. همچنین در اين ارائه  2گواه در جدول و گروه آزمرايش 

( براي بررسرري K-S Zاسررمیرنف ) -جدول نتايج آزمون كالموگروف

شرده است. با توجه به اين  ها گزارشنرمال بودن توزيع متغیرها در گروه

اسرررمیرنف براي تمامي متغیرها  -زمون كالموگروفآ Zجردول آمراره 

توان نتیجره گرفت كه توزيع متغیرها نرمال مي؛ بنرابراين دار نیسرررتمعنرا

 است.
 

  06)تعداد: آزمون در دو گروه آزمایش و گواه )پس-آزمونهای توصيفی نمرات پيش: شاخص2جدول 

 K_Z S p معيار انحراف ميانگين گروه وضعيت متغير

 سرعت پردازش

 آزمونپیش
03/219 آزمايش  10/99  02/0  930/0  

0/219 گواه  23/99  904/0  004/0  

 آزمونپس
03/391 آزمايش  04/99  91/0  029/0  

39/290 گواه  91/99  009/0  903/0  

 كارايي خالص

 آزمونپیش
19/220 آزمايش  91/90  139/0  149/0  

03/232 گواه  0/00  994/0  122/0  

 آزمونپس
43/231 آزمايش  03/09  13/0  142/0  

19/220 گواه  92/01  940/0  034/0  

 كارايي تمركز

 آزمونپیش
09/19 آزمايش  91/49  319/0  119/0  

4/19 گواه  43/11  014/0  990/0  

 آزمونپس
93/993 آزمايش  10/19  933/0  010/0  

03/14 گواه  92/43  900/0  00/0  

 

اجتماعي بر سررررعت پردازش،  -ي براي بررسررري تأثیر مداخله روان

آهنررگ آموزان داراي ضرررربو كررارايي تمركز دانش ،كررارايي خررالص

شرناختي كند از تحلیل كوواريانس چندمتغیري استفاده شد. نتايج آزمون 

 هايآزمون مؤلفهآزمون و پسبررسررري همگني شررریب رگرسررریون پیش

و كارايي  ،سررررعت و دقت پردازش )سررررعت پردازش، كارايي خالص

یب رگرسرریون در هر دو شرر ،تمركز( در گروه آزمايش و گواه نشرران داد

(، كارايي خالص p، 290/0=1,56F>290/0گروه براي سرعت پردازش )

(990/0<p، 021/0=1,56F( و كرررارايررري ترررمرررركرررز )991/0<p 

،109/2=1,56F برقرار اسرررت. نتايج آزمون لوين براي بررسررري همگني )

ها نشررران داد كه واريانس سررررعت واريانس متغیرهاي وابسرررته در گروه

 p>091/0(، كررارايرري خررالررص )p،424/2=1,58F>921/0پررردازش )

،902/0=1,58F( و كرارايي تمركز )001/0<p،39/3=1,58Fهررا ( در گروه

. نتايج آزمون باكس براي بررسي برابري ماتريس كوواريانس اسرتبرابر 

متغیرهاي وابسررته در بین گروه آزمايش و گواه نیز نشرران داد كه ماتريس 

ر دو گررروه برررابررر اسررررت كرروواريررانررس مررتررغرریرررهرراي وابسررررترره د

(019/0<p،9/9=F،33/99=BOX M نترايج آزمون خي دو برارتلررت .)

هاي سررعت و دقت پردازش نشان داد كه داري رابطه بین مؤلفهبراي معنا

(. p ،1=df ،91/14=2X<009/0ها معنادار اسرررت )رابطه بین اين مؤلفه

ج متغیري، نتايهراي تحلیرل كوواريرانس چنردفرضپس از بررسررري پیش

هاي سرررعت و دقت پردازش آزمون نشرران داد كه بین دو گروه در مؤلفه

 /p ،4/32=3,53F،313>009/0) تررفرراوت مررعررنرراداري وجررود دارد

0=Wilk’s Lambda براي بررسرري اينکه گروه آزمايش و گواه در .)

يافتگي با يکديگر تفاوت دارند، در جدول هاي سازشيک از مؤلفه كدام

 شده است.متغیري گزارش حلیل كواريانس تکنتايج ت 3
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 یافتگیهای سازشمتغيری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفه: نتایج تحليل کوواریانس تک3جدول 

 اندازه اثر F p خطای استاندارد هاتفاوت گروه ميانگين گروه متغير

 سرعت پردازش
01/394 آزمايش  

11/21  1/92  33/1  021/0  099/0  
90/294 گواه  

 كارايي خالص
99/241 آزمايش  

94/29  39/90  92/1  092/0  990/0  
02/222 گواه  

 كارايي تمركز
00/991 آزمايش  

31/22  99/9  041/9  000/0  929/0  
90/12 گواه  

 

( 33/1هاي سرعت پردازش )براي مؤلفه Fآماره  3با توجه به جدول 

و كارايي ، 092/0( در سرررطح 9/0)29، كارايي خالص 021/0در سرررطح 

ها نشررانگر آن . اين يافتهاسررتدار معنا 000/0( در سررطح 041/9تمركز )

ها تفاوت معناداري وجود دارد. هرا در اين مؤلفرههسرررتنرد كره بین گروه

دهد كه میانگین نشرران مي 3 ها در جدولنتايج بررسرري میانگینهمچنین 

( 99/241(، سرعت پردازش )01/394گروه آزمايش در كارايي خالص )

( بیشتر از میانگین گروه گواه در اين متغیرها به 00/991و كارايي تمركز )

. با توجه به اين اسررت( 90/12( و )02/222(، )90/294ترتیب با میانگین )

اجتماعي بر سررررعت و دقت  -توان گفت كه مداخله روانيهرا مييرافتره

ر تأثی« آهنگ شناختي كندآموزان داراي ضرربدانش»پردازش اطلاعات 

دهد نشان مي 3هاي اثر در جدول همچنین اندازه داري داشرته اسرت.معنا

درصرررد از  99درصرررد از سررررعت پردازش،  9/9كه عضرررويت گروهي 

 كند.از كارايي تمركز را تبیین مي 9/92و  ،كارايي خالص

 گيریو نتيجه بحث
اجتماعي بر  -بخشررري برنامه روانيپژوهش حاضرررر با هدف بررسررري اثر

آهنگ آموزان داراي ضرررربسررررعرت و دقرت پردازش اطلاعات دانش

 -شرررناختي كند انجام شرررد. نتايج نشررران داد كه برنامه توانبخشررري رواني

اجتمراعي بره افزايش سررررعت و دقت پردازش اطلاعات كودكان داراي 

(. اين F=4/32و  p<009/0شناختي كند منجر شده است )آهنگ ضررب

شرده همسو است. مارشال و همکاران  هاي انجامها با برخي پژوهشيافته

اجتماعي كه تقريباً در نیمي  -( بر نقش فعال والدين در مداخله رواني22)

از جلسرررات درمراني كودكشررران حضرررور دارنرد و اغلب بر يک برنامه 

عه نتايج اين مطالانبه متکي اسررت، تأكید دارند. جدرماني همه -آموزشرري

است؛ زيرا آنها  ( همسو29) و همکاران پژوهش بسهاي يافته همچنین با

پیگیري را انجام  كه مرحلههنگراميخود پژوهش نیز در مطرالعره خود در 

را مشررراهده كردند.  رواني اجتمراعي اثر مثبرت و پرايردار درمران ،دادنرد

آهنرگ شرررناختي كند را در ارتباط با ضررررب( 9ويلکرات و همکراران )

شررناختي بررسرري كردند. آنها به اين نتیجه عملکرد آزمون عصررب روان

 بعد از ترآهنگ شررناختي كند با توجه پايدار ضررعیفرسرریدند كه ضرررب

دارد كه با  ارتباط ،كنشيتوجه اختلال نارسايي توجه/ فزوننوع بي كنترل

 و است. ي اين مطالعه تقريباً همسهايافته

ننده كآموزان شركتكه دانشي اين مطالعه نشان داد هاهمچنین يافته

، 90كه با نتايج برخي مطالعات )مانند دارند در توجره و تمركز مشرررکرل 

( همسو است. بر اساس اين مطالعات انجام 20و  21، 29، 91، 91، 94، 92

 ظهآهنگ شررناختي كند در مهار هیجاني، حافافراد داراي ضررربشررده، 

آهنگ ضرررب؛ ريزي دچار مشررکل هسررتندو سررازماندهي/ برنامه ،كاري

مشرررکلات فراشرررناختي و ضرررعف در طور معناداري با  شرررناختي كند به

جويي و آموزش مهررارت خود نظم؛ ارتبرراط دارد هرراي اجرايي،كنش

اي اجرايي هسررتند بر سرررعت و دقت هنشكاري كه از ك تقويت حافظه

 آهنگكودكران مبتلا به ضرررربدارد؛  نرادارپردازش اطلراعرات ترأثیر مع

شناختي را كنند و تکالیف عصبصورت دقی  عمل نمي شناختي كند، به

آموزش راهبردهاي تکمیل تکلیف ؛ و دهندانجام مي ،برا كندي آشرررکار

عه مجم افزايش سرررعت و دقت پردازش اطلاعات مؤثر باشررد. تواند برمي

 د.تايج مطالعه حاضر همسو هستناين نتايج به طور ضمني و مستقیم با ن

( ارتباط كمي را 99) و همکاران پژوهش وودلازم به ذكر اسررت كه  

 رنشان دادند. همچنین د آهنگ شناختي كند و سرعت پردازشبین ضرب

آهنگ شررناختي كند با حركت و سرررعت پردازش مورد اينکه آيا ضرررب

 ،ط دارد يا نهارتباكنشي اختلال نارسرايي توجه/ فزونكنترل تر بعد از كند
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، ي مطررالعررات مختلفهررا( ولي در يررافترره1شواهد متناقضي وجود دارد )

ند، گان با ضرباهنگ شناختي ككنندسرعت پردازش كند در بین شركت

 گزارش شده است. 

 94 ، 9) مطالعاتي مانندتوان بر اساس نتايج آمده را ميدسرتنتیجه به 

اجتمراعي برا دارا بودن ابعاد  -نيروا ( چنین تبیین كرد كره مرداخلره91و 

بخشررري، تکمیررل نظممررديريتي، خودجملرره آموزش خود گونرراگون از

واند تمي ،و راهکرارهرايي براي افزايش اعتمراد به خود كودكان ،تکلیف

ن كه پايی؛ زيرا آموزان داشته باشدنقش مهمي در كاهش مشرکلات دانش

یلي، مشکلات تحص بودن سرعت پردازش و مشکلات توجه علاوه بر ايجاد

(. اين نوع 20شرررود )آموزان ميدانش درهاي رواني باعث ايجاد آسررریب

ملکرد تأثیر فراواني در بهبود ع ،جانبه نگريستن مسئلهمداخله به خاطر همه

( در مداخله 24) نترايج مطرالعرهآموزان دارد. همچنین برا توجره بره دانش

و  ،ي اجتماعيخودآگراهي، مرديريرت تنیردگي، آگاه ،اجتمراعي-رواني

آموزش خودآگرراهي از طري  و  يررابرردهرراي ارتبرراطي ارتقررا  ميمهررارت

و راهبردهاي  ،افزايش تلراش براي رسررریردن بره هردف، خودكرارآمردي

. بر شررودمنجر مي ،دهيفراشررناختي به بهبود يادگیري و مهارت خودنظم

با آموزش  رواني اجتماعي ( مرداخلره99) اسررراس مطرالعره انجرام شرررده

كه )سرررعت واكنش  ، باعث بهبودكاري افزايش توان حافظه راهکارهاي

تصاوير نرخ پاسخ صحیح به  و برشود ( مييکي از ابعاد توجه پايدار است

 تأملي،افزايرد. همچنین، افزايش خودآگراهي با افزايش خودمي و اعرداد

ها و شرررود، تعیین برنرامهيرادگیري و آنچره يراد گرفتره مي تفکر بر نحوه

شود و به دنبال آن رفتارهاي تحصیلي از جمله انگیزه، ا همراه ميهاولويت

 يابد.توجه و عملکرد تحصیلي بهبود مي

 در كند، شررناختي آهنگضرررب مفهوم اخیر، هايسررال در اگرچه

نوجوان  و پزشررکي كودکروان و تحولي شررناسرري مرضرريروان حوزه

 مفهومهمچنان  موضرروع اين اما اسررت، گرفته قرار توجه مورد بیشررتر

هاي كمي در اين حیطه در ايران به حسررراب مي آيد و پژوهش جديدي

نگ آهگذشررته با تاكید بر شررناسررايي ضرررب مطالعاتاسررت. انجام شررده 

اند گامي مهم در جهت آشنايي با اين شراي  ويژه را شناختي كند توانسته

بر  هويژه بردارند. اين پژوهش علاو هاينیاز بادر حیطره آموزش كودكان 

در  و ،گامي فراتر در جهت غربال، تشخیص ،هاي پیشریناهداف پژوهش

اي براي كودكان داراي ضررربنهنگ شناختي نهايت تدوين برنامه مداخله

 كند برداشته است.

زون ف آهنگ شرناختي كند، اختلالي مسرتقل از نارسايي توجه/ضررب

مي  به حساب اجتماعي و رفتاري شرناختي، مختلف هايجنبه از كنشري

ها از آن به عنوان اختلال تمركز نوع دوم ياد آيد و گاه در برخي پژوهش

ل اختلا ،آهنگ شناختي كندشرود. در اين پژوهش مشخص شد ضربمي

ر تآيد كه به طور منحصر به فردي با عملکرد ضعیفمستقلي به حساب مي

ي مشررکلات تحصیلانند هاي مهم زندگي مهاي گوناگون فعالیتدر زمینه

ر از تو سطح پايین ،دهي ضعیف، مشکل در انجام تکالیفنامل سازما)شر

و  ،گیري از همسررالان(میانگین(، مشرکلات اجتماعي )شرامل انزوا و كناره

عدم تنظیم هیجاني ارتباط دارد و در جهت تايید فرضررریه باركلي مبني بر 

 .اردگذوجود اختلالي مستقل از نارسايي توجه/فزون كنشي صحه مي

برده  كاربه  از برنامه در اين مطالعه، آمدهدسرررتجره به نتايج به برا تو

توان براي افزايش سررررعررت و دقررت پردازش شرررده در اين پژوهش مي

آهنگ شررناختي كند اسررتفاده كرد. اين اطلاعات كودكان داراي ضرررب

تواند تا حدودي شرررناختي رفتاري ميآورد همچنین در كنار روي درمان

 موزان و والدين آنها را كاهش دهد.آمشکلات اين دانش

پژوهش فق  اين توان به اجراي هاي پژوهش حاضر مياز محدوديت

پذيري سوم تا ششم ابتدايي اشاره كرد كه تعمیم پايهآموزان بر روي دانش

كند. محدوديت ديگر آموزان با مشرررکل مواجه ميآن را به سررراير دانش

گیري در اين پژوهش است كه از نوع در دسترس بوده است، روش نمونه

 اب آمده بايددسرررتهرايي كه از اين پژوهش به يرافتره رو در تعمیماز اين 

ات رواني اعضاي خانواده و مشکلات خانوادگي كرد. مشکلعمل احتیاط 

ريان ممکن اسرررت در ج كنترلبیني و غیرقابل پیش صرررورت غیرقابلبره 

ا برر توجرره برره اينکرره يکي از مشرررکلررات افراد بررا پژوهش تررأثیر بگررذارد.

مشکلات اجتماعي و هیجاني است، پیشنهاد  آهنگ شرناختي كند،ضررب

 هاي مؤثرپرداخته شود و درمان هاي آتي به اين حیطهشود در پژوهشمي

آموزان بررسري شرود. همچنین پیشررنهاد براي كاهش مشرکلات اين دانش

 هاي ديگر نیزشرررود جهرت تثبیت نتايج، پژوهش حاضرررر در جمعیتمي

هاي كار برده در اين پژوهش با ديگر روش تکرار شود و روش درماني به

 هاجراي برنام نهمچنی شررودمقايسرره  ،آهنگ شررناختي كنددرماني ضرررب

و بررسرري اثربخشرري آن در به كار گرفته شررده در اين مطالعه آموزشرري 
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علاوه  .تواند تأثیرگذار باشرردويژه مي هاي كودكان با نیازهايديگر گروه

بر اين شرايسرته اسرت، اين برنامه آموزشري به ساير متخصصان، معلمان و 

ن ود تا از ايآهنگ شناختي كند آموزش داده شضرب با والدين كودكان

مند راهبردهرا براي افزايش سررررعرت و دقرت پردازش اطلاعات آنها بهره

 شوند.
 

وند در دكتراي خانم لیلا همی اين پژوهش برگرفته از رسرالهتشکر و قدردانی: 

شرناسي و آموزش كودكان استثنايي به راهنمايي دكتر حمید علیزاده رشرته روان

است.  2419494نورعلي فرخي با كد دكتر فرنگیس كاظمي و دكتر  تو مشاور

و پرورش شرررهر تهران با  همچنین مجوز اجراي اين مطرالعره از سررروي آموزش

وسیله از  صادر شده است. بدين 2/02/10در تاريخ  3/19932/03شرماره مجوز 

 .كنماند، تشکر و قدرداني ميتمامي افرادي كه در اين مطالعه مشاركت داشته
 

نافعي را گونه تضاد مشود كه اين مطالعه هیچوسریله اعلام ميبدين: تضاد منافع

 .براي نويسندگان به دنبال نداشته است
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