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  چكيده
پزشكان را به خود  شناسان و روان فعالي از جمله اختالالت رشدي است كه از ديرباز توجه روان اختالل كم توجهي/بيش :سابقه و هدف

كودكان  كاري بر ميزان عملكرد پيوسته فظهبررسي اثربخشي آموزش بهسازي توجه و حاا هدف مشغول كرده است. پژوهش حاضر ب
 .انجام شدفعالي توجهي/بيشمبتال به اختالل كم

كننده به  فعالي مراجعه بيشتوجهي / نفر از كودكان مبتال به اختالل كم 44روي پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي  :يسروش برر
عملكرد هر دو گروه آزمون و . ، انجام شدآموزش و شاهد تقسيم شدندنفري  22به دو گروه  كه پزشكي شهرستان بابل هاي روان كلينيك

آزمون مورد سنجش قرار گرفت. سپس هر يك از اعضاي گروه آزمون به  پيش  افزار عملكرد پيوسته در مرحله شاهد با استفاده از نرم
افزار آموزش  رادي تحت آموزش با نرمساعته (هفت هفته، سه بار در هفته، به مدت نيم ساعت)، به صورت انف جلسه نيم 20مدت 

افزار ذكر شده از هر دو گروه آزمون و  با استفاده از نرمدوباره بهسازي توجه و حافظه كاري قرار گرفتند. پس از اتمام دوره آموزش، 
  . آزمون اجرا شد پس ،شاهد
آزمون،  ر دو گروه آموزش و شاهد در مرحله پسنتايج آزمون كوواريانس نشان داد با وجود افزايش عملكرد پيوسته در ه :هايافته

افزايش عملكرد پيوسته در گروه آموزش بيش از گروه شاهد بود و به اين ترتيب آموزش بهسازي توجه و حافظه كاري بر ميزان عملكرد 
 . فعالي اثربخش بودتوجهي / بيشپيوسته كودكان مبتال به اختالل كم

هاي دارويي و يا  تواند به عنوان يك روش درماني مكمل درمان هاي مشابه مي كاري و آموزش  حافظهآموزش بهسازي توجه و  :گيرينتيجه
 .جايگزين درمان دارويي به حساب آيد

  .)، عملكرد پيوسته، بهسازي توجه و حافظه كاريADHDفعالي (توجهي/بيشاختالل كم واژگان كليدي:
  

  1مقدمه
ــم  ــتالل ك ــوجهي/ اخ ــالي (  ت ــيش فع  ADHD :Attentionب

deficit/hyper activity disorderترين اختالالت  ) يكي از شايع
درصد از كودكان و نوجوانان به  7مزمن رشدي است كه حدود 

                                                 
  آمنه سادات كاظمي دكتر ،پزشكي تهراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم : تهران، نويسنده مسئولآدرس 

)email: mohammadi111161@yahoo.com  (  
  19/1/94 :تاريخ دريافت مقاله
  2/4/94 :تاريخ پذيرش مقاله

روانـي   ي). اين اختالل، يك اخـتالل عصـب  1آن مبتال هستند (
از  يهــاي نامناســب اي بــا نشــانه اســت كــه بــه طــور گســترده

تـا   4ي همراه اسـت و در  قراري حركت توجهي، تكانشي و بي بي
شـود و بـه طـور     مدرسـه ديـده مـي    درصد كودكان سـنين 12

هـاي   ). بررسـي 2ماند (پيوسته تا نوجواني و بزرگسالي باقي مي
درصد بزرگساالن نيـز   5تا  4دهد كه  گيرشناسي نشان مي همه

). شـيوع  3فعـالي هسـتند (   بـيش  تـوجهي/  اختالل كم مبتال به
ي به جـنس نيـز وابسـته اسـت و     فعال توجهي/ بيش اختالل كم
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برابر دختران تحت  10تا  3كنند كه پسران  محققان برآورد مي

 ). 4-6گيرند ( تاثير اين اختالل قرار مي

درصـد در   2-6فعـالي بـين    بـيش  تـوجهي/  اختالل كمفراواني 
اياالت متحده گزارش شده است و تعدادي از مطالعـات شـيوع   

 ش). طاليي و همكاران7ند (اهدرصد بيان كرد 17آن را بيش از 
فعـالي در ميـان    بيش توجهي/ ) ميزان شيوع اختالل كم1389(

سـال) در شـهر مشـهد را بـيش از سـاير       7-9پسران ايرانـي ( 
 62/4تـوجهي   به طـوري كـه در نـوع بـي     ،كشورها بيان كردند

گـزارش  درصـد   32/5درصد و تركيبـي   32/5درصد، تكانشي 
اي كـه   ) در مطالعـه 7( شان). همچنين هبراني و همكار8(شد 

در شهر مشهد انجام دادند بيان كردند كه ميزان شيوع اختالل 
فعالي در ميان كودكان سنين قبل از مدرسـه   بيش توجهي/ كم
درصـد و در   1/18درصد است كه شـيوع آن در پسـرها    3/12

سالمت  درصد است. بر طبق گزارش انستيتو ملي 7/6دخترها 
 ،)NIMH :National Institude of mental Healthروان (

هـاي   تـرين اخـتالل   فعالي يكي از رايج توجهي/ بيش اختالل كم
سـاله   رواني در كودكان و نوجوانان است و در يك بـرآورد يـك  

شـده   سـال مشـاهده   44تـا   18درصد در بالغين سـنين   1/4
  است.

تـوجهي/   تشـخيص اخـتالل كـم   بـا  درصد كودكـان   87 تا 59
درصـد   20ابتاليي هسـتند و   اقل يك همفعالي، داراي حد بيش

ابتاليـي   باشـند. هـم   ابتاليـي مـي   هـم   تر نشانه يا بيش 3داراي 
 12-25(ناتواني يادگيري  فعالي شامل توجهي/ بيش اختالل كم

، عدم كاركرد سـازگار  )درصد 30-35(، اختالل گفتاري )درصد
، اخـتالل خلقـي   )درصـد  10(اجتماعي مثل اخـتالل اوتيسـم   

، نقــض )درصــد 20-25(، اخــتالل اضــطرابي )رصــدد 20-15(
، چاقي و مشـكالت خـواب اسـت. همچنـين     )درصد 60(توازن 

درصد در  20برآورد شده است كه اين افراد در زندگي آينده تا 
درصد خطـر   15معرض خطر بالقوه ابتال به اختالل سلوك و تا 

  ).9گرايش به سوءمصرف مواد و رفتارهاي جنايي قرار دارند (
شود اين اختالل عالوه بـر مشـكالت    طور كه مشاهده مي نهما

گـري و نقـص توجـه     اساسي خود كه شامل پرتحركي، تكـانش 
ي ديگري را نيـز بـه دنبـال دارد كـه      باشد، مشكالت عديده مي

ــا اخــتالل كــودك و والــدين را درگيــر مــي نمايــد. كودكــان ب
 هاي مشكالت اجتماعي را به طور فعالي تجربه بيش توجهي/ كم

اما والدين و معلم هر دو ميزان بااليي  ،كنند بارزي گزارش نمي
چه مشـهود بـه    ). از آن10كنند ( ها تاييد مي مشكالت را در آن

شـود بـه    چـه تصـور مـي    اين اختالل بـيش از آن  ،رسد نظر مي
  نمايد. كودك، خانواده و در نهايت به جامعه صدمه وارد مي

Egeland نشــان دادنــد كــه در تحقيقــات خــود  شو همكــاران
رد كاري در سرعت روان حركتي تاثير مهمي دا  آموزش حافظه

  ).   11( بخشدميخواندن و رياضيات را بهبود و 
ترين آزمون بـراي شناسـايي اخـتالل در توجـه كودكـان،       رايج

آزمون عملكرد پيوسته است. آزمون عملكرد پيوسـته در سـال   
ســرعت  تهيــه شــد و بــه شتوســط رازولــد و همكــاران 1956

ايـن آزمـون بـه عنـوان      ،1990مقبوليت عـام يافـت. در دهـه    
كـنش   آزمايشگاهي در ارزيابي كودكان فزون  ترين شيوه متداول

همراه با نارسايي توجـه بـه كـار رفـت. ايـن آزمـون عـالوه بـر         
بخشي و  توان  به عنوان وسيله ،كاربردهاي پژوهشي در درمانگاه

). اين آزمون 12رود ( ار ميگري به ك نيز ارزيابي توجه و تكانش
نيازمند حفـظ توجـه حـين يـك تكليـف مـداوم و بـازداري از        

). ابتدا اين آزمون بـراي سـنجش   13هاي تكانشي است ( پاسخ
ولـي بـه تـدريج كـاربرد آن      ،مغزي به كـار گرفتـه شـد     ضايعه

  ). 14گسترش يافت (
اسـت كـه در    يفعـالي اخـتالل مزمنـ    بيش توجهي/ اختالل كم

بــه موقــع شناســايي و درمــان نشــود منجــر بــه صــورتي كــه 
هاي فردي و اجتماعي در كودك خواهد شد و از طرفـي   ناتواني

پرهزينه بودن درمان دارويي و همچنين تاثيرات عوارض جانبي 
كاري   كه تاثير روش آموزش حافظه آن، محقق را بر آن داشت

ــتالل       ــه اخـ ــتال بـ ــان مبـ ــته كودكـ ــرد پيوسـ ــر عملكـ بـ
     .لي را بسنجدفعا توجهي/بيش كم
  

  مواد و روشها
ــژوهش،      ــيط پ ــي و مح ــه تجرب ــوع نيم ــر از ن ــژوهش حاض پ

پزشكي اطفال در شهرستان بابل بود كه هـر   هاي روان كلينيك
شناس اداره  پزشك و حداقل يك روان كلينيك توسط يك روان

كننـده بـه ايـن واحـدها داراي      همـه بيمـاران مراجعـه   . شد مي
زيت مجـدد  يل هر دو ماه تحت وپروندهي پزشكي بوده و حداق

پــژوهش شــامل تمــامي كودكــان  گرفتنــد. جامعــه قــرار مــي
كـه   1392پزشكي در سـال   هاي روان كننده به كلينيك مراجعه

هــاي تشخيصــي  پزشــك و مــالك هــا بــا نظــر روان بيمــاري آن
DSMIV توجهي تشخيص داده شـدند   فعالي/كم و اختالل بيش

و  ماني قرار داشتند، بودو به مدت حداقل يك ماه تحت دارودر
كـه   ها براي شركت در اين تحقيق رضـايت داشـتند   والدين آن

به روش مبتني بر هدف نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش  44
نفري آموزش و شـاهد تقسـيم    22انتخاب شدند و به دو گروه 

بر -1واحدهاي مورد پژوهش خصوصيات زير را داشتند: شدند. 
اخـتالل  ظـر پزشـك معـالج تشـخيص     طبق مدارك موجود و ن



 265/ انهمكار  و زهرامحمدي                                                                                                 94 زمستان    4 شماره   25 دوره

حداقل مـدت يـك مـاه از    -2 ،را داشتند فعالي توجهي/ بيش كم
تـا   7در سنين  بين -3 ،ها گذشته بود شروع درمان دارويي آن

 ،ها حاضر به همكاري در پژوهش بودند والدين آن-4 ،بودند 12
-6 ،سواد خواندن و نوشتن و آشنايي به كامپيوتر را داشتند-5

ري مانند اختالالت خلقـي، اضـطرابي، سـلوك و    تشخيص ديگ
و  از بهـره هوشـي متوسـط   -7 ، واي نداشـتند  اعتنايي مقابله بي

شناس كلينيك بر اساس مقياس  طبق نظر روان متوسط به باال
معيارهايي كه باعث حذف نمونه  هوشي وكسلر برخوردار بودند.

عـدم درك مطالـب آموزشـي بـراي     -1از:  ندشد عبارت بودمي
ابتال به بيماري كـه از نظـر جسـمي و روحـي     -2 ،ام آزمونانج

بـه هـر دليلـي از    -3و  ،شرايط الزم براي ادامه كار را نداشـتند 
ها با توجه به شرايطي  محل زندگي خود مهاجرت كردند. نمونه
در دو به تعداد مساوي كه بيان گرديد به روش مبتني بر هدف 

ـ و  گروه آموزش گيـري پـژوهش   دازهشاهد قرار گرفتند. ابزار ان
 150 در كلدر اين آزمون، حاضر، آزمون عملكرد پيوسته بود. 

درصد آن محرك هـدف (محركـي    20شد كه  محرك ارايه مي
كه آزمودني بايد به آن پاسخ دهد) بود. مدت زمان ارايهي هـر  

ثانيـه بـود.    1هزارم ثانيه و فاصله بين دو محرك  200محرك 
مشخصات فـردي    در صفحه انتخاب نوع محرك (عدد يا شكل)

شـد. پـس از    و انتخاب محرك هدف، در صفحه نتايج انجام مي
ورود اطالعات شخصي آزمودني در قسمت مشخصـات فـردي،   

شــد. قبــل از اجــراي آزمــون اصــلي، اجــراي  آزمـون اجــرا مــي 
انجام شد. در آغـاز قسـمت   و پس از آن اجراي اصلي آزمايشي 

گـر ارايـه    صفحه نمايشآزمايشي و اصلي، توضيحات الزم روي 
شد كه آزمايشگر بايد آن را براي آزمودني كامال تفهيم كند.  مي

شـد. مـدت زمـان     با اعالم آمادگي آزمودني آزمون شـروع مـي  
ثانيه  200 در كلآزمايشي،   اجراي آزمايش، با احتساب مرحله

 بود. 

اجراي اين طرح بدين صورت بـود كـه در ابتـدا طـرح تحقيـق      
پزشـكي اطفـال    هاي روان مسئولين كلينيك توسط محقق براي

شهرستان بابل، توضـيح داده شـد و محقـق اهـداف خـود را از      
سـپس بـا اخـذ     .هـا تبيـبن كـرد    اجراي اين مطالعـه بـراي آن  

كننـده   مجوزهاي الزم از مسئولين مربوطه، از كودكان مراجعـه 
-DSMهـاي   پزشكي اطفال كه بنابر مالك هاي روان به كلينيك

TV-TR پزشـــك مبـــتال بـــه اخـــتالل     خيص روانو تشـــ
فعالي بودند و حداقل به مدت يـك مـاه تحـت     توجهي/بيش كم

ها به روش مبتنـي بـر هـدف     درمان دارويي قرار گرفتند نمونه
انتخاب شدند. محاسبه حجم نمونه بعـد از انجـام پـايلوت و بـا     

نفر در هر گروه)  22توجه به مطالعات انجام شده انجام گرفت (
ها از نظر خصوصيات دموگرافيك (شامل جـنس و   سپس نمونه

سـازي شـده در دو گـروه آزمـون و شـاهد قـرار        سن) همسـان 
گرفتند. سپس عملكرد هر دو گروه آزمون و شاهد با استفاده از  

افزار عملكرد پيوسته در مرحله پيش آزمون مورد سـنجش   نرم
قرار گرفت. در مرحله بعد هر يك از اعضـاي گـروه آزمـون بـه     

جلسه نيم ساعته (هفت هفته، سه بار در هفتـه،، بـه    20مدت 
افـزار   مدت نيم ساعت)، به صورت انفرادي تحت آموزش با نـرم 

. پـس از  نـد آموزش بهسازي توجه و حافظـه كـاري قـرار گرفت   
افزار ذكر شده از هر  با استفاده از نرمدوباره اتمام دوره آموزش، 

افـزار آمـوزش    رمدو گروه آزمون و شاهد پس آزمون اجرا شد. ن
كــاري شـامل ســه قســمت حافظــه  هسـازي توجــه و حافظــه  ب

شنيداري و  . حافظهاستي ديداري و تثبيت  شنيداري، حافظه
هر يك قابليت آموزش حافظه رو به جلو و معكوس را  ،ديداري

. هر قسمت از آموزش رو بـه جلـو و معكـوس خـود سـه      نددار
يـك از   شـود. هـر   قسمت اعداد حـروف و شـكل را شـامل مـي    

ها اعم از اعداد، حروف و شكل از نظر سطح دشـواري از   قسمت
د. در قسمت اعـداد نـه   نشو ) تقسيم مي9تا  1سطح يك تا نه (

در قسـمت   ،ييبه ترتيب در سـه رديـف سـه تـا     9تا  1عدد از 
و در قسمت تصاوير نه شكل به  ،حروف نه حرف با تلفظ مشابه

چه را شنيده يـا ديـده    آزمودني بايد آن .شود وي نشان داده مي
كامپيوتر جواب دهد. بدين صورت كه در قسمت  هارو را با موش

رو به جلو به ترتيب وارد كرده و در قسمت معكوس بـر عكـس   
گيـرد و   امتياز مـي  20دهد. به ازاي هر پاسخ صحيح  جواب مي

پاسـخ   5شود. بعد از  امتياز كسر مي 10به ازاي هر پاسخ غلط 
شود. قسمت تثبيت به ديداري و  وارد ميصحيح به مرحله بعد 
به اين صـورت كـه هـر قسـمت بـه       ،شود شنيداري تقسيم مي

نه  ،اعداد، حروف و شكل تقسيم شود. بعد از انتخاب هر قسمت
با انتخـاب سـطح دشـواري اعـداد يـا       ؛شود خانه نشان داده مي

شـود. سـپس    ها شنيده يا ديده مي حروف يا شكل در اين خانه
افزار بـه   چه را كه شنيده يا ديده و نرم آزمودني بايد يكي از آن

در ازاي هر دوباره خواهد پاسخ دهد.  صورت تصادفي از وي مي
 10گيرد و در ازاي هر پاسـخ غلـط    امتياز مي 20 پاسخ صحيح

   . شود ياز كسر ميامت
  

  هايافته
نفري آموزش و شاهد بررسي شـدند.   22بيمار در دو گروه  44

پسران و دختران در بين دو گروه آموزش و شاهد كـامال  تعداد 
دختـر حضـور    3پسر و  19به طوري كه در هر گروه بود، برابر 

 95/8±56/1 ند. ميانگين سن در گـروه آمـوزش برابـر بـا    شتدا
سـال و ميـانگين ضـريب     36/9±47/1شـاهد  سال و در گـروه  



  ADHD در كاري  اثربخشي آموزش بهسازي توجه و حافظه                                      دانشگاه آزاد اسالميپزشكي علوم / مجله 266
و در گـروه شـاهد    86/110±67/11هوشي در گـروه آمـوزش   

دو مشخصـات دموگرافيـك    1در جـدول   بود. 87/9±45/110
 گروه آمده است.

   
 توزيع فراواني مشخصات دموگرافيك .1جدول 

 گروه شاهد گروه آموزش مشخصات دموگرافيك

 درصد فراواني درصد فراواني

     جنس

 6/13 3 4/86 19 پسر

 6/13 3 4/86 19 دختر

     سن (سال)

 3/27 6 7/72 16 سال9-7

 4/36 8 6/63 14 سال12-10

     ضريب هوشي

100-90 5 7/22 4 2/18 

110-101 7 8/31 9 9/40 

120-111 5 7/22 5 7/22 

 2/18 4 7/22 5 120تر ازبيش

  
هاي آزمون و شاهد  روهنتايج آزمون عملكرد پيوسته گ 2جدول 

آزمون پس از حذف  آزمون و پس آزمون، پس را در مراحل پيش
دهد. ميانگين به دست آمده حـاكي از   آزمون نشان مياثر پيش

آزمـون در   آزمون نسبت بـه پـيش   افزايش عملكرد پيوسته پس
افزايش در گروه كه شدت  بودبين هر دو گروه آموزش و شاهد 

  .تر بود آموزش بيش
  

هاي آموزش و شاهد در  نتايج آزمون عملكرد پيوسته گروه .2ل جدو
 آزمون آزمون و پس مراحل پيش

 شاهد آموزش مرحله

59/142±133/5 27/143±700/5 آزمونپيش
45/145±758/4 45/148±371/1 آزمونپس
 55/145 37/148آزمونآزمون پس از حذف پيشپس

  

دهـد. بـراي   مـي  آزمون تحليـل كوواريـانس را نشـان    3جدول 
 748/0هـا (  هاي همگني شيباجراي اين آزمون ابتدا مفروض

F=  381/0وp=127/0هاي خطا (لـون) (  ) و همگني واريانس 

F=  756/0وp=    مورد بررسي قرار گرفت و تاييـد شـد. نتـايج (
درصـدي   7/16  كه با كنترل رابطهبود اين آزمون حاكي از آن 

و بـر اسـاس    )>01/0pآزمـون عملكـرد پيوسـته (    نمرات پيش
داري بين ميانگين برآورد يمحاسبه شده، تفاوت معن Fضريب 

آزمـون عملكـرد پيوسـته در بـين دو گـروه       نمـرات پـس    شده
دهد كه ها نشان مي . ميزان تفاوتشتآموزش و شاهد وجود دا

درصــد از پراكنــدگي مشــاهده شــده، ناشــي از آمــوزش  9/16
  ت.كاري بوده اس  بهسازي توجه و حافظه

  
  بحث

كاري در اخـتالل كـم تـوجهي /     نقش نارساكنش روي حافظه
). از اين رو، آموزش حافظـة  15بيش فعالي حائز اهميت است (

كاري از جمله درمانهاي عصب روانشـناختي اسـت كـه نتـايج     
). در ايـن  15-17( برداشـته اسـت   مثبـت قابـل تـوجهي را در   

 پژوهش كـه بـه بررسـي اثربخشـي آمـوزش بهسـازي توجـه و       
حافظه كاري بـر ميـزان عملكـرد پيوسـته كودكـان مبـتال بـه        

ADHD پزشـكي اطفـال    هـاي روان ده بـه كلينيـك  كنن مراجعه
، اثربخشـي آمـوزش بهسـازي     پرداخت 92-93شهرستان بابل 
تال بـه  بـ كاري بر عملكـرد پيوسـته كودكـان م    توجه و حافظه

ADHD     به تاييد رسيد. اگر چه نتايج نشـان داد كـه عملكـرد
آزمون در گروه شاهد نيز افزايش يافـت،   سته در مرحله پسپيو

اما مقايسـه اخـتالف ميـانگين آن در بـين دو گـروه، نشـان از       
تر ميانگين عملكرد پيوسته در بين گروه آمـوزش   افزايش بيش

. دار بوديدرصد اطمينان معن 99بود كه اين اختالف در سطح 
آمـوزش  نشـان داده شـد كـه     شعبـدي و همكـاران  در مطالعه 

كـاري، توجـه و     اي شـناختي توانسـت حافظـه    هاي يارانه بازي
). همچنين شايناور 18پذيري شناختي را بهبود بخشد (انعطاف

خود به اين نتيجه رسيدند كه آمـوزش    ش در مطالعهو همكاران

  
هاي آموزش و شاهد در آزمون عملكرد پيوسته با كنترل   آزمون گروه  هاي پس نتايج آزمون تحليل كوواريانس بر روي ميانگين نمره. 3جدول 

  آزمون پيش
 توان آماري مجذور اتا سطح معناداريF ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات بع تغييراتمن

 800/0 167/0 006/0 244/8 198/86 1 198/86 آزمونپيش

 805/0 169/0 006/0 331/8 111/87 1 111/87 گروه

     456/10 41 711/428 خطا

      44 000/950822 كل

 



 267/ انهمكار  و زهرامحمدي                                                                                                 94 زمستان    4 شماره   25 دوره

كاري و توجه را افـزايش    تواند ظرفيت حافظه كاري مي  حافظه
طالعه خود نشان دادند كه در م ش) . وانگ و همكاران19دهد (

مـاه آمـوزش    6عالئم اختالل كم تـوجهي/بيش فعـالي بعـد از    
ــود    ــته بهب ــرد پيوس ــداوم  عملك ــيم ــد م ــر  و 20(ياب ) . برگ

عالمـت توجـه،    4خود نشان دادند كـه   در پژوهش شهمكاران
، بيش فعالي و تكانشي در گروه آموزش نسـبت بـه گـروه    زمان

 ) 21(بد ياميبهبود شاهد 

در پژوهش خود ثابت كردند كه  شين نريماني و همكارانهمچن
 .)22( يابـد حافظه كاري و نگهداري توجه با آموزش بهبود مـي 

) نشـان  24( شلي و همكاران) و سار23ش (رستمان و همكاران
تواند عملكرد توجـه را در  دادند كه آموزش مبتني بر رايانه مي

 افزايش دهـد  به اختالل كم توجهي /بيش فعالي كودكان مبتال
با توجه به اين يافته،  نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد.با كه 

كـاري و    كه آموزش بهسـازي توجـه و حافظـه    رسد به نظر مي

تواند به عنوان يك روش درماني مكمـل   هاي مشابه مي آموزش
هاي دارويي و حتي جايگزين درمان دارويي بـه حسـاب    درمان

 از آنجا كه اين پـژوهش فاقـد   محدوديت زماني و  به دليل آيد.
محدود بـود؛   پيگيري بلندمدت بود، جلسات معدود و نمونه نيز

هـاي آتـي بـا افـزايش تعـداد      گـردد پـژوهش  لذا پيشنهاد مـي 
شـده و نيـز تفـاوت     جلسات، روي نمونه گسـترده تـري انجـام   

  . هاي اختالل مشخص شودنوع تأثيرات درماني با توجه به زير
  

  قدرداني و تشكر
هـاي روانپزشـكي بابـل و    ، مسئولين كلينيـك اساتيد گرامي از

والدين كودكان كه ما  را در به سرانجام رسـاندن ايـن تحقيـق    
  .شودو قدرداني مي تشكر ياري دادند،
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