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The aim of this study was to promote working memory and 

processing speed in adolescents surviving acute lymphoblastic 

leukemia with a history of chemotherapy, utilizing a cognitive 

behavior therapy (MAAT). 

The study population of this research included 60 adolescents 

survived from acute lymphoblastic leukemia with 

chemotherapy history attending Imam Reza outpatient oncology 

clinic. The participants were randomly assigned to two groups 

of intervention group (experimental group) and waiting list 

(control group) (n=30 per group). The subjects in the 

experimental group were provided with 2 months Memory and 

Attention Adaptation Training. The data was obtained using the 

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-4) in the three 

stages of pretest, post-test, and follow-up (2 months after post-

test). Data analysis was performed using descriptive (mean and 

standard deviation) and inferential statistics (analysis of 

covariance) by SPSS software. 

Results showed significant improvements in the scores of 

working memory and processing speed in the intervention group 

(P<0.01). 

Therefore, it can be said that attention and memory matching 

training based on cognitive-behavioral approach can be 

effective on working memory and processing speed of children 

left with cancer with a history of chemotherapy. 
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 بقایافته سرطانی کودکان در پردازش سرعت و کاری یحافظه بر حافظه و توجه تطابق آموزش تأثیر

 4بردبار محمدرضا ،3ریشهری پوالدی علی ،* ،2دیره عزت ،1ریحانی دم نفیسه

 

 ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد روانشناسی، گروه شناسی،روان دکتری یدانشجو 9
 ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد شناسی،روان گروه استادیار 2
 ایران بوشهر، نور، پیام دانشگاه بوشهر، واحد شناسی،روان گروه استادیار 3
 ایران شیراز، هماتولوژی، تحقیقات مرکز شیراز، پزشکی علوم دانشگاه دانشیار 1

 

 
 

     چکیده   مقاله اطالعات

        

 9318 ماهمهر 8 :دریافت

  9311ماه آبان 91 :نهایی اصالح

 9311 ماه آبان 21 :پذیرش

 9311 بهمن :آنالین انتشار
 

 مقاله نوع
 پژوهشی یمقاله

 

 هاکلیدواژه

 سرعت ؛فعال یحافظه رفتاری؛ شناختی درمان حاد؛ لنفوبالستی لوسمی
 بقایافته کودکان پردازش؛

 

 *مسئول ینویسنده
 زادآ دانشگاه از را خود تربیتی شناسیروان دکتری یدرجه دیره عزت

 یاراستاد حاضر حال در .کرد دریافت تهران تحقیقات علوم واحد اسالمی
 عالیق .است بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی روانشناسی گروه

 و کودکان رفتاری-شناختی مشکالت در مداخله ایشان پژوهشی
 عزت ردکت با مقاله این مورد در مکاتبه برای .است دهیدبیآس نوجوانان

 یابانخ بوشهر، تکمیلی، تحصیالت یدانشکده شناسیروان گروه دیره
 باشید. داشته تماس 1595815110 یپست کد معلم، یخانه جنب ورزش،
 9648-2696-0003-0000 :ارکید

 

 ezatdeyreh@gmail.com :الکترونیکی پست

 
 از هبقایافت نوجوانان و کودکان در پردازش سرعت و فعال یحافظه بهبود هدف با حاضر پژوهش

 شناختی درمان از گیریبهره با اند،کرده دریافت درمانیشیمی که حاد لنفوبالستی لوسمی سرطان

 است. شده انجام حافظه و توجه تطابق آموزش رفتاری

 یسابقه با حاد لنفوبالستیک لوسمی از بقایافته نوجوان و کودک 06 شامل حاضر مطالعه ینمونه

 ندگانکنشرکت .اندنموده مراجعه شیراز شهر )ع( رضا امام درمانی مرکز به که است درمانیشیمی

 زمایشآ گروه شدند. داده قرار )کنترل( انتظار و (آزمایشی) مداخله گروه دو در تصادفی یشیوه به

 کودکان وکسلر هوش آزمون کمک به هاداده گرفتند. قرار مداخله و آموزش مورد ماه 2 مدت به

 (آزمونپس از پس ماه 2) پیگیری و آزمونپس ،آزمونپیش یمرحله سه در چهار، ینسخه

 اطیباستن و استاندارد( انحراف و )میانگین توصیفی سطح دو در آماری تحلیل شد. آوریجمع

 شد. انجام (کوواریانس )تحلیل

 ایشآزم گروه پردازش سرعت و فعال یحافظه در معناداری مثبت تغییرات که داد نشان نتایج

 (.>69/6P) است هشد حاصل

 تواندمی اری،رفت شناختی رویکرد بر مبتنی حافظه و توجه تطابق آموزش گفت توانمی بنابراین،

 باشد. ؤثرم درمانیشیمی سابقه با سرطان از بقایافته کودکان پردازش سرعت و فعال یحافظه بر

 

         
 

 مقدمه

 صلیا الیلد از یکی واگیر، غیر بیماری یک عنوانبه نسرطا
 امید ایشافز مانع ترینمهم که شودمی بمحسو نجها در ومیرمرگ

 19 در کهطوریبه است، حاضر قرن در کشورها تمامی در زندگی به
 از قبل مرگ شایع علت دومین عنوانبه جهان، کشور 912 از کشور

 (.2698 ،9جهانی بهداشت سازمان) است شده گزارش سالگی 16 سن
 هایبیماری از پس ومیرمرگ عامل ترینشایع سرطان ،ایران در

 ه،علیزاد و جرائلی فرهود،) است سوانح و دفاتتصا و عروقی-قلبی
2698.) 

                                                                                                                                                                                                
1 World Health Organization (WHO) 

 میان رد خیمبد بیماری ترینشایع حاد، لنفوبالستی لوسمی
 11 و سرطان هایبیماری کل از درصد 98 کهطوریبه است. کودکان

 یدهه چند در .شودمی شامل را لوسمی هایسرطان کل از درصد
 16 بقای نرخ به منجر درمانی هایروش چشمگیر بهبود گذشته

 نگ،ژ و مایکلسون لین، ژانگ، ژو،) است شده بیماران این در درصدی
 رمؤث بسیار هایروش از درمانیشیمی و پرتودرمانی هایروش (.2691

 به رو نگرانی ،حالبااین .هستند حاد لنفوبالستی لوسمی بر درمانی
 عنوان تحت ،هادرمان این نامطلوب پیامدهای به نسبت رشدی

 (.2695 باتیا، و آرمنیان لندیر،) دارد وجود ،«دیرهنگام تأثیرات»
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 و سرعت پردازش یآموزش تطابق توجه و حافظه بر حافظه کار ریتأث                                     و همکارانریحانی دم

 یناش جانبی عوارض عنوانبه شناختی اختالالت این ایجاد در
 باالی دوز است. شده شناسایی متعددی عوامل ،درمانیشیمی از

 قایافتگانب در شناختی اختالل ریسک افزایش با گلوکوکورتیکویید
 عالوه (.2698 همکاران، و کسلر) است همراه کودکان خون سرطان

 جرای ایپدیده مغز، شدن کوچک که اندداده نشان هاپژوهش هااین بر
 مغز، فیدس قشر و بافت کاهش این که است لوسمی از بقایافته افراد در

 طوربه که است درمانیشیمی داروهای جانبی عوارض از یکی
 (.2695 همکاران، و آنت) است همراه هوش شدید کاهش با معناداری

 هب بسیاری یهاپژوهش که دیرهنگام تأثیرات این یازجمله
 ،شناختیعصب عملکردهای نقص به توانمی ،اندپرداخته هاآن

 استدالل ضعف ،فعال یحافظه عملکرد در ضعف حافظه، مشکالت
 پردازش، سرعت در ضعف حرکتی، هماهنگی عدم فضایی،-دیداری

 زامو،بال لیر،) کرد اشاره اجرایی کارکردهای و تحصیلی عملکرد افت
 ترموالدا، ؛2690 همکاران، و جاکوال ؛2695 لوتیز، کادان و براکن
 دیرهنگام تأثیرات این مشابه (.2691پیلون، و باسو بونیچینی، تاورنا،
 دهدمی رخ نیز اندشده مغزی یسکته یا آسیب دچار که افرادی برای

 افتهیبهبود کودکان ،اندشده مغزی جراحات دچار که افرادی مانند و
 ناساییش برای مدتطوالنی هایپیگیری تحت بایستمی نیز سرطانی

 سالیبزرگ تا مشکالت این .گیرند قرار دیرهنگام تأثیرات درمان و
 دوران در شدهمشاهده عقل زوال شبیه آن اثرات و کرده پیدا ادامه
 .(2691 همکاران، و لیپزیک) است سالیکهن

 ریبیما از بقایافتگان که اندداده نشان بسیاری یهاپژوهش
 در اختالل بروز خطر معرض در همچنان حاد لنفوبالستی لوسمی
 فعال یحافظه نظیر اجرایی کارکردهای و پردازش سرعت توجه،

 لوتیک، کادان و برکن بالزامو، ایر، ؛2695 کرال، و چانگ) هستند
 هوش تست ابزار از استفاده با نیز (،2695) همکاران و یرا (.2695
 که نندکمی پیشنهاد هاآن یافتند. دست مشابه اینتیجه به وکسلر
 عوارض هب نسبت درمان، دریافت از قبل بایستمی کودکان این والدین

 و جکوال (.2695 همکاران، و یرا) گردند آگاه نیز آن شناختیروان
 اتمام از پس سال 2 طول در طولی، تحقیق یک در (،2690) همکاران

 تیلنفوبالس یلوسم سرطان از بقایافته نوجوان و کودک 299 درمان،
 که داد نشان هاآن هایبررسی نتایج دادند. قرار بررسی مورد را حاد

 و )جکوال شد نقصان دچار تدریجبه هاآن فعال یحافظه و توجه
 (.2690 همکاران،
 از بقایافته کودک 25 روی بر 2691 سال در دیگری پژوهش 
 هاآن لیتحصی عملکرد که داد نشان حاد، لنفوبالستی لوسمی سرطان

 طوربه درمان، شروع از قبل به نسبت درمانیشیمی دوره از بعد
 (.2691 همکاران، و ترموالدا) است کرده پیدا کاهش معناداری
 و کودک 31 روی بر که پژوهشی در (،2698) همکاران و پترسون
 که تندیاف دست نتیجه این به دادند، انجام سرطان از بقایافته نوجوان

 یدوره که افرادی در درمان، نوع یا و سرطان نوع به توجه بدون
 سرعت و فعال یحافظه ،کنندمی طی را سرطان پزشکی یهادرمان

 (.2698 کازنشتین، و پترسون) میابد کاهش اطالعات پردازش

 راتتغیی ایجاد برای مهارت کسب شامل رفتاری شناختی درمان
 اختیشن یمداخله است. روزانه زندگی در سازگارانه رفتاری و شناختی
 شناسایی طریق از را روانی بهزیستی و عملکرد دارد قصد رفتاری
 هبودب شناختیروان مشکالت با مرتبط رفتارهای و احساسات باورها،
 ی،انتقاد وتحلیلتجزیه کمک به و کرده شناسایی را هاآن و بخشد
 زا جدیدی هایشیوه افراد رفتاری، شناختی مداخالت در کند. اصالح

 نممک که دهندمی پرورش را کردن احساس و کردن رفتار اندیشیدن،
 ببرد. بین از یا و داده تقلیل را عاطفی و روانی اختالالت است

 یشناخت درمان یپایه بر که حافظه و توجه تطابق یمداخله در
 کمک فرد به شدهدادهآموزش هایاستراتژی است، شده ایجاد رفتاری

 وقوع مکان و زمان خود، بر نظارت و خودآگاهی با بتواند تا کندمی
 هاآن روزب از ،هاتکنیک کمک به و کرده بینیپیش را حافظه مشکالت
 و توجه تطابق آموزش (.2691 فرگوسن، و کوچر) کند جلوگیری

 بار نخستین است، مدتکوتاه رفتاری شناختی درمان یک که حافظه
 هک افرادی به کمک برای میتنبرگ و فرگوسن توسط 9110 سال در

 ،2661 سال در سپس شد. طراحی اندشده مغزی جزئی صدمات دچار
 از اشین دیرهنگام تأثیرات بهبود برای روش این از بار نخستین برای

 و فرگوسن شد. استفاده سرطان به مبتال افراد در درمانیشیمی
 با سرطان از بقایافته بیمار 26 روی بر که مطالعه این در همکارانش

 تطابق روش یهاتکنیک از استفاده با شد، انجام درمانیشیمی یسابقه
 روانی، بهزیستی بر معناداری مثبت تأثیرات توانستند حافظه، و توجه

 همکاران، و دونالدمک) کنند ایجاد هاآن یحافظه و زندگی کیفیت
2691.) 

 ایجاد ایبر راه بهترین هامهارت این روی بر درمانی مداخالت
 در اهسرطان انواع از ناشی شناختی هایپیامد بر تأثیر بیشترین
 اختی،نش دیرهنگام تأثیرات گونهنیا بروز کهدرحالی است. کودکان

 هایپژوهش توسط سرطان، مدرن هایدرمان انواع دریافت از پس
 همچنین و زیربنایی هایعلت شناخت است؛ شده روشن متعددی

 بخشد اارتق را افراد این زندگی تکیفی بتواند که مؤثر مداخالت ایجاد
 رو و بزرگ گروه ،بهبودیافتگان شمار افزایش دارد. قرار راه ابتدای در
 سیبآ دچار شناختی ازنظر که است کرده ایجاد را کودکانی از رشدی به

 و اشتهد بسزایی اهمیت مسیر این در تغییر ایجاد برای مداخله .اندشده
 و یاحرفه آمادگی خانواده، پویایی مدارس، خدمات بر بالقوه صورتبه

 از هدف شد، ذکر آنچه به توجه با است. تأثیرگذار اجتماعی خدمات
 عملکرد بهبود جهت درمانی پروتکل یک یارائه پژوهش این انجام

 انسرط بیماری پزشکی هایدرمان اثر در که است کودکانی اییاجر
 .دشدن تحصیلی ردعملک افت و شناختی هنگامدیر تأثیرات دچار

 

 روش

 آزمایشی طرح

 آزمایشی نیمه نوع از حاضر، پژوهش در مورداستفاده طرح
 .است انتظار گروه و پیگیری آزمون با همراه آزمونپس ـ آزمونپیش
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 یمحدوده در داشتن قرار شامل پژوهش به ورود معیارهای
 کودکان به مربوط ینسخه وکسلر هوش )آزمون سال 90 تا 0 سنی
 ایجنت صحت برای الزم شرط و است شده طراحی سنی بازه این برای

 میلوس سرطان به ابتال تشخیص بودن دارا (،است آن از آمدهدستبه
 سابقه ،درمان فرایند اتمام از ماه 2 حداقل گذشت با حاد لنفوبالستی

 رد استاندارد انحراف یک حداقل با ضعف وجود ،درمانیشیمی دریافت
 هایبیماری به ابتال عدم پردازش، سرعت و فعال یحافظه متغیرهای

 و مشکالت نبود ،مداخله انجام زمان در دیگر مزمن جسمی
 فرم ردنک پر پژوهش، متغیرهای بر ثیرگذارأت پزشکیروان هایبیماری
 از افراد خروج مالک است. بوده پژوهش در شرکت یآگاهانه رضایت

 یالستلنفوب لوسمی از )غیر سرطان دیگر انواع به ابتال پژوهشی، طرح
 در درمانیشیمی) ترکیبی پزشکی درمان هایروش از استفاده و حاد(
 بود. (پرتودرمانی کنار

 

 کنندگانشرکت

 ادح لوسمی از بقایافته کودکان از نفر 06 روی بر پژوهش نای
 یامعهج است. شده انجام درمانیشیمی یسابقه دارای لنفوبالستیک

 از بقایافته سال 90 تا 0 کودکان یهمه شامل مطالعه این آماری
 قطع از ماه 2 حداقل که است شیراز شهر لنفوبالستیک حاد لوسمی
 بتنیم گیرینمونه روش به افراد این است. گذشته هاآن پزشکی درمان

 انتظار گروه و نفری 36 مداخله گروه دو در تصادفی گمارش و هدف بر
 شدند. داده قرار نفری 36

 

 سنجش ابزارهای

 سال در وکسلر چهار(: ی)نسخه کودکان وکسلر هوشی آزمون
 را آموزان دانش درواقع یا و کودکان ویژه هوشی آزمون اولین 9115
 9111 سال در که مقیاس این از یاشدهدنظریتجد فرم کرد. منتشر
 توسط ایران در بود، شده تدوین سال 90 تا 0 کودکان برای شد منتشر
 هوشی مقیاس 2663 سال در شد. هنجاریابی شیراز در (9112) شهیم
 ،تجدیدنظر هر در اگرچه شد. منتشر چهار ینسخه کودکان وکسلر

 ایجاد یزن دیگری اندک تغییرات و کردمی تغییر روز با مطابق سؤاالت
 تیمتفاو کامالً فرم چهار، ینسخه کودکان وکسلر مقیاس اما ،شدمی

 ست.ا شده ایجاد تغییراتی نیز نظری مفاهیم در حتی آن در که است
 دست به بهرهوش نوع سه ،نیازاشیپ وکسلر هایمقیاس یهمه
 استنتاج بهرهوش نوع پنج چهار، ینسخه از کهدرحالی ،دادمی
 .گرددمی

 مقیاسخرده 96 شامل چهار کودکان وکسلر هوش مقیاس
 درک شاخص چهار و هوش کلی عملکرد گیریاندازه امکان که است

 فراهم را پردازش سرعت و فعال یحافظه ادراکی، استدالل مطلب،
 لیتوا مقیاسخرده و ارقام فراخنای مقیاسخرده دو کهدرحالی .کندمی

 رمزنویسی هایمقیاسخرده و سنجدمی را فعال یحافظه عدد، و حرف
 .روندمی کار به پردازش سرعت سنجش برای نمادیابی و

 هایبهره و هامقیاسزیر اعتبار ضریب بررسی برای وکسلر
 ،رمزنویسی هایمقیاس زیر مورد در و سازی مهیدون روش از هوشی

 روش از هستند، سرعت آزمون اینکه دلیل به زنی خط و نمادیابی
 رابرب کل هوشی یبهره اعتبار ضریب است. کرده استفاده بازآزمایی

 دیگر هوشی هایبهره مورد در همچنین است. شده گزارش 11/6
 المیک مطلب درک هوشی یبهره به مربوط اعتبار ضریب بیشترین

 (88/6) پردازش سرعت هوشی یبهره به مربوط آن کمترین و (11/6)
 ترتیب هب اعتبار ضریب کمترین و بیشترین هامقیاس زیر مورد در است.
 دارد. تعلق (89/6) مطلب درک و (12/6) هاواژه

 توسط 9380 سال در چهار کودکان وکسلر هوش مقیاس
 باقانط ایرانی کودکان از نفری 812 ینمونه روی همکاران، و عابدی

 05/6 یمحدوده در بازآزمایی در هاآزمونخرده اعتبار شد. هنجاریابی و
 است. شده گزارش 80/6 تا 19/6 از تنصیف اعتبار ضرایب و 15/6 تا

 درمانی پروتکل

 روش این در که ییهاتکنیک حافظه: و توجه تطابق آموزش
 .انددهش گرفته رفتاری ختیشنا درمان از شودمی گرفته کاربه آموزشی
 دهیسازمان بخش چهار صورتبه حافظه و توجه تطابق هایآموزش

 شناختی )مشکالت حافظه و توجه یدرزمینه آموزش (9 :اندشده
 ظهحاف و توجه بر که چیزهایی سایر و درمانیشیمی اثر در جادشدهیا

 )خودنظارتی خودآگاهی آموزش (2 استرس(. نظیر است، تأثیرگذار
 به که هاییوضعیت یا و پرخطر هایموقعیت تشخیص جهت

 شناختی هایمهارت آموزش (3 (.شوندمی منجر شناختی هایشکست
 برانگیختگی کاهش برای کاربردی آرمیدگی آموزش (1 و کنندهجبران

 این پژوهش، ادبیات در است، ذکر به الزم (.2691 همکاران، و کوچر)
 در که است شده اجرا و طراحی ساالنبزرگ برای مداخله روش

 هایمثال و ساده زبان با کودکان برای مفاهیم حاضر، پژوهش
 است. شده داده آموزش فهمقابل

 کارآزمایی و اخالق کدهای

 و گیرینمونه برای مجوز گرفتن و اداری مراحل طی از پس
 IR.IAU.SHIRAZ.REC.1399.002 یشناسه به اخالق کد ،یابیداده

 یشماره به IRCT کد و شیراز واحد اسالمی آزاد دانشگاه از
IRCT20200516047463N1 کارآزمایی ثبت المللیبین مرکز از 

 هانیج سازمان تأیید مورد المللیبین مراکز عضو ایران، بالینی های
 ناوریف و تحقیقات معاونت حمایت با مرکز این شد. دریافت هداشتب

 حال در و شده اندازیراه پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 .دارد عهده بر ایران پزشکی علوم دانشگاه را آن میزبانی حاضر

 پژوهش اجرای وندر

 از که درمانگاه به کنندهمراجعه افراد یکلیه برای پژوهش رحط
  دــبودن رمانیدشیمی یسابقه با لنفوبالستی حاد یـملوس بقایافتگان
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 و سرعت پردازش یآموزش تطابق توجه و حافظه بر حافظه کار ریتأث                                     و همکارانریحانی دم

 درمانی پروتکل محتوای .9 شماره جدول

 برنامه محتوای جلسه

 9 حضوری جلسه

 درمان روش مورد در توضیح مشاور، با آشنایی
 اهآن بر مؤثر عوامل و اجرایی کارکردهای و پردازش سرعت توجه، حافظه، مفهوم با آشنایی
 نظارتی خود هایدستورالعمل آموزش
 ریلکسیشن و آرمیدگی هایآموزش
 منزل تکلیف

 اشکال رفع خانگی، تکالیف مرور تلفنی تماس اولین

 2 حضوری جلسه
 منزل تکالیف مرور

 منزل تمرین ،هاآن از مورد چند آموزش ،کنندهجبران هایاستراتژی معرفی

 اشکال رفع خانگی، تکالیف مرور تلفنی تماس دومین

 
 3 حضوری جلسه

 

 منزل تکلیف مرور
 منزل تمرین ،کنندهجبران هایاستراتژی از دیگر مورد چند آموزش
 روزانه هایفعالیت کردن دنبال و ریزیبرنامه صحیح نحوه آموزش
 منزل تکلیف

 اشکال رفع خانگی، تکالیف مرور یتلفن تماس سومین

 1 حضوری لسهج

 منزل تکلیف مرور
 منزل تمرین ،کنندهجبران هایاستراتژی از دیگر مورد چند آموزش

 روزانه هایفعالیت کردن دنبال و ریزیبرنامه صحیح نحوه بر مرور
 عود از پیشگیری برای ریزیبرنامه
 بندیجمع

 
 ترضای فرم بودند، شرکت به مایل که افرادی از و شد داده توضیح
 آزمونپیش افراد، این یکلیه از فراخوان یک طی سپس شد. گرفته

 کردن همتا روش از هاآزمودنی تصادفی گمارش برای گردید. اجرا
 و دهش همتا جنسیت و سن اساس بر هاآزمودنی شد. استفاده تصادفی

 مایشآز گروه به شده زوج عنصر دو از یکی تصادفی صورتبه سپس
 گروه ،بعدی گام در شد. داده اختصاص )انتظار( کنترل گروه به دیگری و

 دریافت را مداخله روش هایآموزش ،ایدقیقه 15 جلسه 1 طی مداخله،
 اتخدم کلینیک محیط در و انفرادی صورتبه مداخله جلسات کردند.
 دهش گرفته آزمونپس مداخله، یدوره انتهای در .شد برگزار شناسیروان

 گردید. اجرا پیگیری آزمون مداخله، پایان از ماه 2 گذشت از بعد و

 نتایج

 تیجمع یهایژگیو اساس بر موردمطالعه ینمونه بخش، این در
 رحط این در کنندگانشرکت یکلیه است. شده توصیف یشناخت

 جنسیت و سن ازنظر و بوده سال 90 تا 0 سنی یرده بین پژوهشی

 گذشته در هاآزمودنی یهمه همچنین .(2 )جدول اندشده همتاسازی
 درمانیشیمی یسابقه با حاد لنفوبالستی لوسمی سرطان به مبتال
 .است گذشته هاآن پزشکی درمان قطع از ماه 2 حداقل که اندبوده

 متغیرهای توصیفی هایشاخص بررسی به قسمت این در
 انحراف و میانگین ،3 جدول اساس بر است. شده پرداخته پژوهش

 مراحل در کنترل و آزمایش یهاگروه در پژوهشی متغیرهای معیار
 است. آمده پژوهش اجرای مختلف

 یانگینم یمقایسه برای کوواریانس تحلیل از استفاده منظوربه
 از دهاستفا با هانمره توزیع بودن نرمال فرض کنترل، و آزمایش گروه

 این در .(1 )جدول گرفت قرار بررسی مورد ویلک-شاپیرو آزمون
 ررسیب به رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل آزمون از استفاده با بخش،

 کوواریانس تحلیل در است. شده پرداخته پژوهشی یهاهیفرض
 مسئله این ،سن و جنسیت ،آزمونشیپ نمرات تأثیر کنترل با رهیچندمتغ
 الفع یحافظه بر شناختی بخشیتوان روش اجرای آیا که شد آزمون

 خیر. یا است بوده اثرگذار پردازش سرعت و
 

 
 جنسیت و کالس تفکیک به پژوهش ینمونه فراوانی توزیع .2 شماره جدول

 گروه
 کل  پسران  دختران

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

 35 55  35 53  35 53 آموزشی گروه
 35 55  35 53  35 53 کنترل گروه
 555 55  555 55  555 55 کل
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 پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخص .3 شماره جدول

 وابسته متغیر
 کنترل گروه مداخله گروه

 استاندارد انحراف میانگین استاندارد انحراف میانگین

 
 فعال یحافظه

 

 011/2 06/99 913/2 25/92 آزمونپیش

 060/2 56/99 599/2 16/90 آزمونپس

 011/2 06/99 585/2 15/90 پیگیری

 
 پردازش سرعت

 326/1 16/59 589/0 56/59 آزمونپیش
 151/0 16/59 896/0 26/55 آزمونپس

 611/1 16/59 118/0 55/55 پیگیری

 

 هاداده بودن نرمال بررسی برای ویلک-شاپیرو آزمون ینتیجه .1 شماره جدول

 اجرا یمرحله متغیرها
 کنترل گروه آزمایش گروه

 داریمعنا توزیع یآماره داریمعنا توزیع یآماره

 فعال یحافظه
 902/6 939/6 132/6 996/6 آزمونپس

 903/6 906/6 132/6 939/6 پیگیری

 پردازش سرعت
 103/6 966/6 295/6 906/6 آزمونپس

 108/6 991/6 330/6 919/6 پیگیری

 
 پردازش سرعت و فعال یحافظه بین که داد نشان نتایج

 دارد. وجود معناداری تفاوت کنترل گروه و آزمایش گروه اطالعات
 ستا توانسته حافظه و توجه تطابق آموزش جلسات در شرکت درواقع
 جهیدرنت و شود پردازش سرعت و فعال یحافظه ارتقای موجب
 برای اثر یاندازه .گیرندمی قرار تأیید مورد پژوهش هایفرضیه
 و 111/6 ترتیب به آزمونپس در پردازش سرعت و فعال یحافظه

 است. 088/6

 گیریجهنتی و بحث

 بهبود برای مداخله یک یارائه هدف با حاضر، پژوهش
 نوجوانان و کودکان در اطالعات پردازش سرعت و فعال یحافظه

 انسکوواری لــــــتحلی نتایج است. شده انجام سرطان، از بقایافته
 رد انتظار، لیست و مداخله گروه دو بین که داد نشان یریمتغ چند

 وجود معناداری تفاوت پردازش، سرعت و حافظه مثل یکارکردهای
 و هتوج تطابق آموزش رفتاری شناختی یمداخله که معنا بدین دارد؛

 عملکرد بهبود باعث و بوده مؤثر موردمطالعه متغیرهای بر حافظه،
 شده لنفوبالستیک حاد لوسمی از بقایافته نوجوانان و کودکان در هاآن

 است. داشته ثبات نیز پیگیری یمرحله در و است
 شده انجام اخیر هایسال در که دیمتعد هایپژوهش با نتایج این

 با شدند موفق (،2698) همکاران و منسس نمونه، برای است. همسو
 و اطالعات پردازش سرعت رفتاری، شناختی درمان از استفاده

 یحافظه هــازجمل یـــاجرای ردهایــــکارک هایهـــمؤلف همچنین
 

 کنترل و آزمایش یهاگروه در هانیانگیم تفاوت برای چندمتغیره کوواریانس تحلیل آزمون نتایج .5 شماره جدول

 ایتا ضریب معناداری F آزادیی درجه مجذوراتی مجموعه وابسته متغیرهای منبع

355/85 5 53/533 فعال یحافظه آزمونپس گروه  555/5 558/5  

555/558 5 55/555 فعال یحافظه یریگیپ  555/5 555/5  

555/35 5 55/555 پردازش سرعت آزمونپس  555/5 555/5  

553/55 5 55/355 پردازش سرعت یریگیپ  555/5 555/5  

585/5 35 55/55 فعال یحافظه آزمونپس خطا    

535/5 35 55/35 فعال یحافظه یریگیپ    

553/5 35 35/555 پردازش سرعت آزمونپس    

555/5 35 55/583 پردازش سرعت یریگیپ    

555/55535 فعال یحافظه آزمونپس کل  55    

555/55585 فعال یحافظه یریگیپ  55    

555/335558 پردازش سرعت آزمونپس  55    

555/335558 پردازش سرعت یریگیپ  55    
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 و سرعت پردازش یآموزش تطابق توجه و حافظه بر حافظه کار ریتأث                                     و همکارانریحانی دم

 و منسس) بخشند بهبود پستان سرطان بقایافته زن 06 در را فعال
 رفتاری شناختی درمان با (2698) همکاران و میهوتا (.2698 همکاران،

 وجهت ،فعال یحافظه عملکرد سرطان، انواع از بقایافته فرد 13 روی بر
 و گرین میهوتا،) دادند ارتقا را اطالعات پردازش سرعت و تمرکز و

 بهبود برای رفتاری درمان از نیز (،2691) همکاران و بری (.2698 شام،
 رعتس ،فعال یحافظه مثل درمانیشیمی از ناشی دیرهنگام تأثیرات

 مثبت تأثیرات، نتایج که اندکرده استفاده مسئله حل و توجه پردازش،
 (.2691 همکاران، و بری) است داده نشان را آن معنادار

 تأثیرات برای متعددی درمانی رویکردهای حاضر، حال در
 یهادرمان از ؛اندشده گرفته کاربه درمانیشیمی از ناشی دیرهنگام

 کامپیوتری هایبرنامه تا گرفته فیزیکی هایفعالیت و دارویی
 ماندر یک عنوانبه تجربی صورتبه هاآن از یکهیچ اما ؛بخشیتوان

 رفتاری، یشناخت درمان .اندشدهن تأیید بالینیی استفاده جهت استاندارد
 زندگی فیتکی بهبود و شناختی عملکرد تقویت برای عملی رویکرد یک
 دیرهنگام تأثیرات رفع برای دتوانمی که است روزمره زندگی در

 وشر اثرگذاری بسیاری نتایج رود. کار به مدتطوالنی در شناختی
 را اریرفت شناختی رویکرد یک عنوانبه حافظه و توجه تطابق آموزش

 (.2691 همکاران، و کوچر) است داده نشان
 سازگاری مشکالت احتمال فعال یحافظه در اختالل بروز

ی یریادگ برای ویژهبه آن عملکرد بهبود و دهدمی افزایش را یادگیری
 .است اهمیت حائز بسیار تحصیلی موضوعات در مطلوب عملکرد و

 خواندن، فرایندهای موجب که هاییمهارت اکتساب در فعال یحافظه
 و پردازش سرعت .دارد بسزایی نقش شودمی ریاضیات و نوشتن
 هدف رفتارهای برای که هستند یهایمهارت ازجمله فعال یحافظه
امکان  فعال یحافظه ازآنجاکه است. ضروری و الزم محور
 ؛نمایدمی فراهم را ذهن در اطالعات کاریدست و موقت سازیذخیره

 ایرس فعالیت صحیح انجام و تسهیل منظوربه مؤلفه این کارکرد
 آن مناسب عملکرد و است ضروری اجرایی کارکردهای هایمؤلفه

 بازداری نیز و هامحرک به پاسخ در تأمل پایدار، توجه تمرکز،
 کودکان، در .آوردمی فراهم را موقعیت به نامربوط هایتکانه

 دتوانمی هوش از بیش پردازش، سرعت و کاری یحافظه هایمهارت

 رد بعد سال یک هاییادگیری در موفقیت یکنندهبینیپیش
 وجبم کارکردها این رشد در نقص هرگونه جهیدرنت باشد. آموزاندانش

 کالیفت یادسپاری به و تکلیف اتمام شروع، برای ریزیبرنامه در اختالل
 .(2690 سالیوان، و برنز ساده،) شودمی

 حجم به توانمی حاضر، پژوهش هایمحدودیت ترینمهم از
 میلوس از بقایافته نامراجع تعداد باوجوداینکه کرد. اشاره نمونه کم

 اغلب ماا بود، توجهقابل ،درمانیشیمیی سابقه با حاد لنفوبالستی
 انامک امر این که بوده دیگر یهااستان حتی یا هاشهرستان ساکن

 نبنابرای ؛بود ساخته غیرممکن هاآن برای را مداخلهی دوره در شرکت
 در هنمون حجم مسافت، نزدیکی یا و شیراز شهر در سکونت فاکتور

 در نمونه کم حجم این، بر عالوه داد. کاهش بسیار را دسترس
 تاریخ از شدهیسپر زمانمدت ازنظر هاآزمودنی شد، موجب دسترس،

 در شودمی پیشنهاد ،جهیدرنت باشند. متفاوت یکدیگر با درمان، قطع
 بررسی و کنترل مورد نیز فاکتور این امکان، صورت در آینده، تحقیقات

ی جامعه به توجه با پژوهش، هایمحدودیت دیگر از گیرد. قرار
 ریزیبرنامه است، محصل نوجوانان و کودکان شامل که موردمطالعه

 بود. مداخله اجرای جهت مناسب زمان برای
 توانمی پژوهش، این از حاصل نتایج اساس بر ،تینها در

 دتوانمی حافظه، و توجه تطابق رفتاری شناختی درمان که داشت اظهار
 از ناشی جادشدهیا شناختی مشکالت بر معناداری مثبت تأثیرات
 باشد. داشته سرطان از بقایافته افراد در درمانیشیمی

 اب مرتبط مداخالت در تحقیق این نتایج تأیید صورت در
 رطان،س به مبتال نوجوانان و کودکان در شناختی هایمؤلفه تغییرات

 روش این از توانمی پردازش سرعت و توجه ،فعال یحافظه ویژهبه
 روش از تنها تاکنون پژوهش، ادبیات اساس بر ازآنجاکه برد. بهره

 ست،ا نشده استفاده نوجوانان و کودکان برای رفتاری شناختی درمان
 زا برگرفته که حافظه و توجه تطابق روش نتایج تأیید صورت در

 یدرمان روش از ندتوانمی درمانگران است، رفتاری شناختی رویکرد
 سیارب زمان در معمول، هایروش با مقایسه در که کنند استفاده نوینی
 یزن هزینه ازنظر که داشت خواهد پی در آنی و مشابه نتایج ،ترکوتاه
 بود. خواهد صرفهبهمقرون افراد این هایخانواده برای

 
 رد را ما که شیراز شهر )ع( رضا امام درمانی مرکز اداری و درمانی کادر همچنین و پژوهش این در کنندههای عزیزان شرکتز تمامی خانوادها دانیممی الزم بر خود قدردانی:
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