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حافظۀ یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی در شرایط تکلیف دوگانه بر  ریتأث
 کودکان با اختالل هماهنگی رشديکاري 

 
  4عزت خداشناسی – 3علیرضا صابري کاخکی  – 2∗مهدي سهرابی  – 1حمیده جهانبخش 

شجو .1 شگاه ،یرشد حرکت يدکتر يدان شهد، یفردوس دان شهد، م ستاد رفتار حرکت .2 رانیا م شگاه ،یا  دان
شهد، یفردوس شهد، م ش .3 رانیا م شگاه ،یحرکت رفتار اریدان شهد، یفردوس دان شهد، م ستاد. 4 رانیا م  اریا

شگاه ،کودکان شهد، یپزشک علوم دان شهد، م  رانیا م
 

 
 چکیده

 يکار ۀحافظدوگانه و منفرد بر  فیتکل طیشرا در منتخب یتعادل نیتمر ۀدوره برنام کی ریتأث یبررس پژوهش، نیا هدف 
با گروه  يگریپ -آزمونپس -آزمونشیپ طرح نوع از و یتجربمهین پژوهش، روش. بود يرشد یبا اختالل هماهنگ کودکان

 انتخاب دسترس در يریگنمونه روش به يرشد یآموز پسر مبتال به اختالل هماهنگدانش 39منظور نیبدکنترل بود. 
شدند.  میتقس کنترل و منفرد طیدر شرا  نیتمر دوگانه، طیشرا در نیتمر ةنفر 13 گروه 3 به یتصادفصورت و به شدند

قرار گرفتند.  منفرد و دوگانه مختلف طیشرا دو در یمنتخب تعادل ناتیتمر ۀهفته تحت مداخل 8به مدت  یتجرب گروه دو
 آزمون از استفاده باآزمون) پس از بعد ماه دو( يگریآزمون و آزمون پ، پسآزمونشیپ ۀکنندگان در سه مرحلشرکت
 نیهمچن ومکرر  يریگبا اندازه  انسیکووار لیها با استفاده از روش تحلداده لیتحل. شدند یابیارز یکورس ةتپند يهابلوك

 منفرد فیتکل گروه دو هر از برتر دوگانه فیتکل گروه در يکار ۀحافظ ،آزمونپس در کهداد  نشان کراههی انسیکووار لیتحل
 یفجز گروه تکل آزمایشی يهاگروه همۀ درآزمون پس تا آزمونشیپ از يتفاوت معنادار همچنین. )>05/0P( بود کنترل و

 کل و یکل ةنمر شاخص در تنها يبرتر نیا ،يگریپ آزمون دربلوك و گروه کنترل مشاهده شد.  ةمنفرد در شاخص گسترد
 لیدلبه  .)>05/0P( بود برتر کنترل گروه ازآزمون پس در منفرد فیتکل گروه ن،یهمچن. شد مشاهده حیصح يهاکوشش

 يبرا يدیمف ابزار تواندیم يکار ۀبهبود حافظ منظوربهمنتخب  ینیتمر ۀبرنام نیاز ا استفاده ،ییاجرا يکارکردها تیاهم
 گروه از کودکان باشد.  نیا
  

 هاي کلیديواژه

 .يکار ۀحافظ منفرد، فیتکل دوگانه، فیتکل ،يرشد یهماهنگ اختالل

                                                           
 Email:sohrabi@um.ac.ir                                                                  09155035459نویسندة مسئول: تلفن: ∗
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 مقدمه

 يهادر مهارت یستگیاز شا یحداقل سطح روزانه، یمعمول یحرکت يهاتیفعال در کودکان مشارکت يبرا

 دهند،یم انجام یراحتبه را یحرکت فیتکال از یعیوس دامنۀ کودکان یبرخکه یحالدر الزم است.  ،یحرکت

 کودکان نیا. کنندیم تجربه حرکات هنگام بدن، کنترل و یهماهنگ در را يادیز مشکالت کودکان یبرخ

 جیرا يرشد اختالل ششاز  یکیکه  شوندیداده م صیتشخ 1يرشد یهماهنگ اختاللعنوان معموالً به

 مدرسه نیسندر کودکان  جیرا یعنوان اختالل عصببه درصد 6 تا 5 وعیش زانیم با اختالل نیا .)1( است

مشکالت  ی،حرکت – یاز مشکالت ادراک ياگسترده دامنۀ يرشد یمبتال به اختالل هماهنگ کودکاناست. 

 دهندینشان مرا  ییفضا ینایینقص در پردازش ب ی وحرکت ینیبشیو کنترل پاسچر، نقص در پ یتعادل

)2( . 

آنها ظاهر  2ییاجرا يکارکردها ةحوز در یمشکالت يرشد یهماهنگ اختالل با کودکان رشد با همزمان

 ییاجرا يکارکردها با ارتباطش که است يرشد اختالل کی يرشد یهماهنگ اختالل واقع در. )3( دشویم

 یهماهنگ اختالل با کودکان دهندیم نشان قاتیتحق کهیدرصورت است، گرفته قرار توجه مورد کمتر

 .)4(دارند  مشکل ییاجرا يکارکردها از یعیوس دامنۀ در) گرید اختالل چیه(بدون  يرشد

ه شناخت و کسطح باال هستند  یشناخت يهامهارت ای ندهاایاز فر یعیوس دامنۀ ییاجرا يکارکردها

 نیا یطور سنتند. بهاکارکردها تحت کنترل داوطلبانه و آگاهانه نیا .کنندیم تیرفتار هدفمند را هدا

از  ياندهیزافشواهد  گرید ياز سو .اندمغز مرتبط یشانیپشیبه عملکرد پ دهیچیپ یشناخت يهامهارت

است، وجود  یحرکت يهاو مخچه که مرتبط با مهارت یشانیپشیقشر پ نیب يو کارکرد يارتباط ساختار

 در ییوانات با که است زیپوفیه کینزد يمنقار یۀناح در ییاجرا تیفعال کی ییاجرا کارکرد. )4(دارد 

 مشخص ندهبازدار يعملکردها و يکار ۀحافظ يریدرگ قیطر از اعمال و احساسات تفکرات، ۀآگاهان کنترل

 ضیتعونجام ا تیاز مغز هستند که مسئول ییها، عملکرد قسمتییاجرا ي. در واقع کارکردها)5( شودیم

 کندیم کمک ام به ییاجرا يکارکردها. )6( دارند عهده بر را يمواز فیتکل دو و چندگانه فیتکال ف،یتکال

 و شده گرفته نادیدهنامربوط  اطالعات، شود حفظ ،يکار ۀحافظ درخاص  ۀمسئل کیاطالعات مربوط به 

 .)7(شود  بازداري ،شودیم هدف به رسیدن مانع که ییهاپاسخ

                                                           
1. Developmental Coordination Disorder 
2. Executive Function 
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 و 2ي، بازدار 1کاري حافظۀ اصلی دسته سه به اجرایی کارکردهاي که است اینبر  کلی نظر

اطالعات در ذهن  يموقت و دستکار یرةشامل ذخ  کاري حافظۀ. شوندیم یمتقس 3یشناخت يریپذانعطاف

 یقاز طر  یشناخت يریپذاست و انعطاف طبیعی پاسخ از قبل عمل کنترل شاملمهار  یا بازداري فرد است.

 ینا در.)5( دهدیه با مشکالت را مهانعطاف در مواج ةاجاز یف،مختلف تکل یازهايبا ن يانطباق و سازگار

 صحیح انجام و يسازآسان برايمؤلفه  ینا کنش زیرا ،)8(هاست مؤلفه این نیترمهم از يکار ۀحافظ یانم

 تأمل پایدار، توجه تمرکز، آن مناسب عملکرد و است يضرور اجرایی کردهايکار يهامؤلفه سایر فعالیت

 . )9( آوردیم فراهم را موقعیت به نامرتبط يهاتکانه يبازدار نیز وها محرك به پاسخ در

دارند  ریتأخ طبیعی کودکان به نسبت کارکردها این رشد در يرشد یبا اختالل هماهنگ کودکان

 براي بیشتري تالش درسدر کالس  است ممکن رشدي هماهنگی اختالل با کودکان واقع در. )10(

 ،صینقا این. باشند داشته) نوشتن مانند(حرکتی  تکالیف تکمیل یا فضایی بینایی اطالعات پردازش

 با روازاین. )11( کندیم ایجاد آنها حرکتی و اجتماعی شناختی، تحصیلی، عملکرد در زیادي را مشکالت

 آن از بعد تحصیلی عملکرد مدرسه، به ورود آمادگی ینیبشیپ براي اجرایی کارکردهاي اهمیت به توجه

 در و نقص این کاهش براي خوبی انتخاب اجرایی، کارکردهاي زودهنگام تمرین بدنی، و ذهنی سالمت و

 است.  جامعه این سالمت و تحصیلی پیشرفت نتیجه

کودکان ارائه شده است. با  نیبهبود مشکالت ا منظوربه يمتعدد ینیو تمر یدرمان يهاروش تاکنون

کودکان شود، مشخص  نیبهبود در ا نیو ماندگارتر نیشتریب سببکه  یمداخالت نیحال هنوز بهتر نیا

 نیمورد توجه قرار گرفته است. ا یشناخت-یحرکت مداخالتمطالعات،  یدر برخ یطرف از .)1( ستین

 کندیم دیدر مداخالت تأک یشناخت يهاحرکت و استفاده از مهارت يو اجرا يزیرنامهبر برمداخالت 

 يهاتیفعال نیالعمر در چنجامعه) با هدف مشارکت مادام ای(مدرسه، خانواده  یواقع طیمح در که )12(

 با کودکان در مختلف مداخالت ریتأث ۀنیزم در موجود قاتیتحق ربیشتن یا وجود با. )13( دگیریانجام م

 است یحال در نیا. اندکرده یبررس را منفرد فیتکل و يبعدتک ینیتمر روش ،يرشد یهماهنگ اختالل

 رسدیم نظربهاند. داده ارائه را »4دوگانه فیتکل« عنوان با ناتیتمر از يدیجد روش نامحقق از یگروه که

                                                           
1. Working Memory 
2 . Inhibition 
3. Cognitive Flexibility 
4. Dual Task 
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 تريکاربرد ،است ترکینزد افراد ةروزمر يهاتیفعال یواقع تیموقع به نکهیا لیدلبه دوگانه فیتکل روش

 .)14( باشد

 يهاانیپردازش همزمان جر یهماهنگ يبرا ییاجرا يدوگانه، کارکردها فیتکل طیشرا در یطرف از

 تداخل حل که کنندیم بیان دوگانه فیتکل ریاخ يهاهینظر نیهمچن. )15( استمختلف اطالعات الزم 

 پردازش بیترت که ياگونهبه است، ییاجرا يکارکردها از استفاده ازمندین دوگانه، طیشرا در فیتکال نیب

 فیتکال پردازش يهاانیجر نیب و کند آغاز دوباره و متوقف را فیتکال پردازش کند، يزیربرنامه را فیتکال

 ،17(را بهبود بخشند  ییاجرا يکارکردها تواندیم دوگانه فیتکل مداخالت یعبارتبه. )15( شود جاهجاب

 شرایط در تعادلی یناتنشان دادند که تمر یقی)، در تحق2015و همکاران ( 1فرناندز مثال راي. ب)61

 مزایایی اجرایی کارکردهاي براي منفرد فیتکل طیشرا در تعادلی تمرینات با مقایسه در دوگانه تکلیف

) نشان دادند که توجه 2015و همکاران ( 2چویی نیز دیگري مطالعۀ در. )17(دارد  همراهبه بهتري

دوگانه  یفتکل یطشرا در تعادلی تمرینات  ۀمدت، بعد از مداخلکوتاه ییفضا -یناییب ۀو حافظ یداريشن

نه، دوگا فیتکل يهاتیمطالعات موقعبراساس نتایج واقع  در. )18( است یافتهبهبود  يارطور معنادبه

 .)19(واقع شوند  دتریمف توانندیم یبا مداخالت حرکت یهمراه کردن مداخالت شناخت لیدلمعموالً به

 بر نهدوگا فیتکل طیشرا در نیتمر يایو مزا تیاهمذکرشده در مورد  ينظر يربنایتوجه به ز با

 زا تنها يرشد یهماهنگ اختالل با کودکان ۀنیزم در موجود مطالعات ربیشت ،یشناخت يکارکردها

 يکارکردها يرو یشناخت _یحرکت ۀدوگان ناتیتمر اثر تاکنون واند کرده استفاده یحرکت يهاروش

 يهاچالش و هگذشت قاتیتحق مرور با واقع در. است نشده بررسی کودکان نیا يکار ۀحافظ ژهیوبه ییاجرا

 اختالل با کودکان درشده گزارش ینیتمر مداخالت شتریبکه  شودیم احساس یقاتیتحقخأل  نیا موجود،

 بر وگانهد فیتکل ناتیتمر ریتأث تاکنون و شده یطراح) یشناخت ای ی(حرکت يبعدتک ،يرشد یهماهنگ

در پی  حاضر قیتحقرو ازایننشده است.  یبررس يرشد یهماهنگ اختالل با کودکان یشناخت عملکرد

 اتنیپس از شرکت در تمر ،يرشد یکودکان با اختالل هماهنگ ایاست که آ پرسش نیبه ا گوییپاسخ

 ۀحافظ ژهیوو به یمنفرد، عملکرد شناخت فیتکل کردیدوگانه نسبت به رو فیتکل کردیبر رو یمبتن یتعادل

 خواهند داشت؟ يباالتر يکار
  

                                                           
1. Fernandes 
2. Choi   
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 پژوهش روش

 با يگریپ -آزمونپس -آزمونشیپ طرح نوع از و است یشیآزمامهین يهاپژوهش نوع از حاضر پژوهش

. بود اهواز شهر ییبتداا مقطع ۀسال 7-9 پسرآموزان دانش پژوهش يآمار ۀجامع. بود کنترل گروه

 از استفاده اب نمونه حجم نییتع مطالعه نیا در. بودمطالعه، در دسترس  تیبا توجه به ماه يریگنمونه

 يآمار توان گرفتن درنظر با وافزار نرم نیا از استفاده با نمونه کل حجم که گرفت انجام PASSافزار نرم

. 1: ودب ریز موارد شامل ورود يارهایمع. شد برآورد نفر 39 ،(دودامنه)05/0 يمعنادار سطح و 80/0

 اختالالت یصیتشخ و يآمار دستورالعمل يارهایمع براساس يرشد یهماهنگ اختالل یرسم صیتشخ

 نیمچنهنرمال و متوسط.  یهوش ة. بهر3 و سال 9تا  7 نیب یسن ۀ. دامن2،  )20( پنجم ۀنسخ یروان

توجه، اختالالت کم – یفعالشیب سم،یاختالالت اوت یرسم صی. تشخ1خروج عبارت بودند از:  يارهایمع

 در منظمنا مشارکت. 3 ی وکاردرمان ای یکیزیف ۀمداخل گونه هر افتیدر. 2 ،یکیزیف و یشناختعصب

 .ینیتمر جلسات

 یوسفرد دانشگاه یستیز يهاپژوهش یاخالق ۀتیپژوهش حاضر توسط کم ۀروش مطالعه و مداخل 

 اطالعات، يآورجمع و يغربالگر از قبل نیهمچن). IR.MUM.FUM.REC.1397.12( شد دییتأ مشهد

 مطالعه در شرکت يبرا نامهتیرضا فرم و شد داده حیتوض نیوالد وکننده شرکت هر يبرا مطالعه روند

 .شد لیتکم نیوالد توسط

 ابزار پژوهش 

 جیرا يابزار پرسشنامه نیا: 1نیوالد فرم يرشد یاختالل هماهنگ ۀپرسشنام ةشداصالح ۀنسخ

 يراهنما براساس. است يرشد یهماهنگ اختالل دچار ۀسال 15 تا 5 کودکان صیتشخ منظوربه

کودکان در  و 46 تا 15 بین نمرة ماه 11 و سال 7 تا سال5کودکان در سنین  ،آزمون نیا يگذارنمره

 یهماهنگ اختالل داشتن به مشکوك کنند، کسب 55 تا 15 بین نمرة اگر ماه 11 و سال 9 تا سال 8 سنین

پرسشنامه در  نیا تیحساس که ندکرد انیب يا) در مطالعه2009و همکاران ( 2لسونیو. هستند يرشد

 8.70/0  معادلدرست عدم وجود اختالل  صیدر تشخ دقت 6.85/0معادل اختالل  وجوددرست  صیتشخ

 بیضر و یابیاعتبار)، 2012( همکاران و یصالح توسط زین کشور داخل در پرسشنامه نیا. )21( است

                                                           
1. Development Coordination Disorder Questionnaire ’07 
2. Wilson 
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 حاضر، ۀمطالع در. )22( است شده گزارش83/0 آن ییایپا بیضر نیو همچن 85/0 تا آن کرونباخ يآلفا

 .شد استفاده يرشد یهماهنگ اختالل به مشکوك کودکان ییشناسا يبرا پرسشنامه نیا از

 یحرکت عملکرد که است مرجع-هنجار آزمون مجموعه آزمون نیا: 1یاوزرتسک _نکسیبرون آزمون

 شده لیتشک آزمونخرده هشت از آزمون نیا کامل ۀمجموع. کندیم یابیارز را سال 5/14 تا 5/4 کودکان

 84/0آزمون  نیا ییروا. کندیم یابیارز را فیظر و درشت یحرکت اختالالت ای یحرکت تبحر که است

 با برابر کوتاه فرم در و 78/0 معادل بلند فرم در نیز آزمون این بازآزمایی یاییپا یب. ضراست شدهگزارش 

 غربال و یحرکت عملکرد یبررس منظوربه آزمون نیا از حاضر ۀمطالع در. )23(است  شده گزارش 86/0

 .شد استفاده يرشد یهماهنگ اختالل به مشکوك کودکان

 یابیارز منظوربه ون،یر یرنگ ةشروندیپ يهاسیماتر آزمون: 2ونیر یرنگ ةشروندیپ يهاسیماتر آزمون

 کهاست  ساله 9 تا 4 کودکان يبرا یرکالمیغ آزمون کی آزمون، نیا. رودکار میبه کودکان یعموم هوش

 قطعات دیبا کودك تست، نیا در. کندیم یابیارز را یقبل اطالعات بر هیتک بدون مسئله حل در فرد ییتوانا

 نیب 3وکسلر و نهیب استنفورد آزمون با آزمون نیا. کند انتخاب را اشکال از مجموعه کی درمفقودشده 

 ۀمطالع در. )24( شده است گزارش 90/0 تا 0/ 70باالتر  نیاعتبار آن در سن تیقابل و 0/ 74تا  40/0

 .شد استفاده طبیعی هوش سطح با کودکان انتخاب و یبررس يبرا آزمون نیا از حاضر،

 ياانهیرا ۀاز نسخ ،ییفضا ۀمنظور سنجش حافظپژوهش به نیا: در 4یکورس ةتپند يهابلوك آزمون

 يحفظ الگو ازمندیآزمون ن نی. اشد استفاده یکورس ةتپند يهابلوك ییفضا -يدارید يکار ۀآزمون حافظ

ها گذرگاه مربع يشده و هم براحرکت مشاهده يهم برا –حافظه  زیحرکت و ن ةریزنج ،ییفضا -يدارید

 -عصب يهادر پژوهش ییفضا يکار ۀسنجش حافظ يبرا عیطور وسآزمون به نیاست. اگرچه، ا -

 .)25-29( است کار رفتهبه یشناختروان

 اجرا  روش

 مشکوك ۀسال 9 تا 7 کودکان که شد خواسته معلمان از مدارس، با یهماهنگ از پسمطالعه،  نیا در

 ۀنسخکودکان مشکوك خواسته شد  نیکنند، سپس از والد یرا معرف يرشد یاختالل هماهنگ به

 ۀنسخکودك در  ازیرا پر کنند. براساس امت نیوالد فرم يرشد یهماهنگ اختالل ۀپرسشنام ةشداصالح

                                                           
1. Bruininks-Oseretsky test 
2. Raven Coloure Progressive Matrices Test 
3 . Stanford- Binet 
4. Corsi block-tapping test 
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 يرشد یهماهنگ اختالل به مشکوك کودکان ،نیوالد فرم يرشد یهماهنگ اختالل ۀپرسشنام ةشداصالح

 _نکسیبرون یکودکان را با استفاده از آزمون حرکت يصورت فرددو متخصص به سپس .شدند مشخص

) درصد 8/15( استاندارد انحراف یک منفی ریز ةکه نمر یکردند و کودکان یابیآرام ارز یدر اتاق یاوزرتسک

 نی. همچنشدند داده ارجاع متخصصپزشک روان و پزشک به خروج يارهایمع یبررس يبرا د،کردن کسبرا 

 ي)، برا70باالتر از  یهوش بیکه در سطح نرمال بودند (ضر یشد و کودکان یکودکان بررس یهوش بیضر

 پزشک دییتأ و قیتحق به ورود يارهایمع از نانیاطم از بعد. شدند گرفته درنظر قیتحق ندایفر ۀادام

 طیشرا در نیتمر .1گروه:  سهدر  یصورت تصادفبه يرشد یهماهنگ اختاللکودك پسر با  39 ، متخصص

 . قرار گرفتندگونه مداخله،  کنترل بدون هر -3دوگانه و  فیتکل طیشرا در نیتمر .2 ،منفرد فیتکل

 جلسۀ 3صورت به که منتخب تمرینات برنامۀ در) جلسه 24( هفته 8 مدت به تجربی يهاگروه سپس

 ورزشی تمرینی برنامۀ کنترل گروه مدت این در. کردند شرکت گرفت،یم انجام هفته در ياقهیدق 45

 بهبود هدف با که بود بدنی تمرینات از يامجموعه شامل تمرینی مداخلۀ. کردینم دنبال را يهدفدار

 رویکرد در هاشنهادیپ با مطابق تمرینی برنامۀ. شد طراحی پیشروندهصورت به اجرایی کارکردهاي و تعادل

جلسات  شدن سپري با همراه و بسته بافت در ابتدا و تعادلی يهامهارت تقویت بر دیتأک با محورتکلیف

 حرکتی تکالیف يبندطبقه با مطابق همچنین و باز محیط و شدن تردهیچیحرکت به سمت پ ین،تمر

و  یدوگانه، در سالن ورزش یفمنفرد و تکل یفبه شکل تکل یتعادل تمرینات. شد طراحی ،)31(1جنتایل

 برگزار شد.  یمربعنوان کمکبه یبدنتیمتخصص و دو کارشناس ارشد ترب ینظر مرب ریز

بخش لذت اما زیبرانگچالش حرکتی، يهاتیفعال تمرین، براي کودکان انگیزة و تمایل افزایش منظوربه

 تکرار بودند.  یاديشامل مقدار ز هاتی. فعالشدند انتخاب

) دقیقه 5سرد کردن ( و) یقهدق 30( یاصل يهانی)، تمردقیقه 10گرم کردن ( شامل تمرینی برنامۀ

 و رفتن راه حین تعادل حفظ پا، یک روي تعادل حفظ شامل منفرد تکلیف گروه تمرینی برنامۀ. بود

 یفگروه تکل تمرینی ۀ. برنامبود رفتن راه و ایستادن نیدر ح تعادل تقویت با مرتبط تمرینات رمجموعهیز

 تحت دوگانه تکلیف گروه درکنندگان تفاوت که شرکت ینبا ا ،منفرد بود یفدوگانه مشابه گروه تکل

 ی،تعادل یناتتمر با همزمان دوگانه تکلیف گروه یعبارت. بهگرفتند قرار دوگانه شناختی -حرکتی تمرینات

 انجام را یتعادل ناتیتمر فقط منفرد فیتکل گروه کهیانجام دادند. درحال یزرا ن یشناخت یفتکال يسر یک

                                                           
1. Gentile 



 1399، پاییز 3  ة،  شمار12، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               336

 
، )32()2017( کولسکاي ةشدلیتعد یتعادل ینتمر ۀپژوهش براساس برنام یندر ا یتعادل برنامۀ .دادند

) 2015( مارتون، )35() 2015( ندرمیال، )34()2016( همکاران و فونگ، )33()2016( همکاران و فونگ

 همکاران و سیلسوپادول، )38() 2011(همکاران و استرانگ، )37() 2014( همکاران و چلداوي، )36(

. است بوده )23()2005( اوزرتسکی _برونینکس آزمون) 2مقیاس(خرده تعادلی موارد و )19() 2006(

 شرح حروف، ای اعداد از يامجموعه سپردنخاطر به اعداد،مانند شمارش  یفیشامل تکال یشناخت فیتکال

 ۀبرنام براساس و دهیچیپ تا ساده شکل به که بود يدارید صیتشخ فیتکال و مختلف يهاينامگذار ر،یتصاو

و  لیتعد )39() 2012( و همکاران 2و پالمر )19() 2006( و همکاران 1لسوپادولیس یشناخت نیتمر

 شدیخواسته م دوگانه و منفرد تکلیفکنندگان هر دو گروه هر جلسه از شرکت یانپا درشد.  یطراح

 بود ياگونهبه تمرینات انتخاب نحوةذکر است که  شایان .کنند بازگو مربی يبرا راه گرفتانجام تمرینات

 .داد انجام خاصی تجهیزات و امکانات به نیاز بدون مدرسه و خانه در بتوان که

 ۀمداخل ةدور انیپا از بعد بالفاصله ،ینیتمر ۀمداخل شروع از قبل گروه سه هرکنندگان شرکت تمام از

 آزمون ،يگریپ وآزمون پس آزمون،شیپ يهايریگعنوان اندازهآزمون به پس از بعد ماه دو و ینیتمر

 SPSSافزار نرم وسیلۀبهمربوط به هر سه گروه  يهاداده تینها در. شد گرفته یکورس ةتپند يهابلوك

 ،دوگانه يهاهگرو ۀسیمقا منظوربه) ANCOVA( کراههی انسیکووار لیتحل آزمون از. دش لیتحل 24 ۀنسخ

 آزمون ومکرر  يریگبا اندازه انسیوار لیتحلو  آزمون  فالوآپ وآزمون پس مراحل در کنترل و منفرد

 .شد استفادهها گروه یامتم يبرا فالوآپ وآزمون پس آزمون،شیپ مراحل ۀسیمقا براي یبونفرون يگردیپ

 

 يآمار روش

و  یشیآزما يهاکنندگان در گروهشرکت يفرد يرهایاز متغ یبرخ اریو انحراف مع نیانگی، م1 جدول

 . دهدیرا نشان م قیتحق يافراد در ابتدا نیب داراتفاوت معننبود 

  

                                                           
1. Silsupadol 
2. Plummer‐D'Amato 
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 کنندگانشرکت يفرد يهایژگیو .1 جدول

يفرد يهایژگیو )اریانحراف مع ± نیانگیها (مگروه   سطح 
يدارامعن دوگانه فیتکل  منفرد فیتکل   کنترل 

(سال) سن  82/0± 59/8  83/0± 61/8  86/0± 41/8  80/0  
یهوش  بیضر  45/11± 92/90  01/6± 30/89  55/8± 46/84  17/0  

 یشاخص اختالل هماهنگ   
يرشد  

02/5± 92/44  29/4± 61/42  33/4± 53/43  43/0  

 یحرکت رشد شاخص
 (درصد)

62/3 ± 00/6  60/3± 00/7  86/3± 92/5  71/0  

(نفر) تعداد  13 13 13  
 است. دارامعن  ≥p 05/0*در سطح 

 
 مداخالت اثر

 با. دهدیم نشان را قیتحق مختلف مراحل در یشیآزما يهاگروه اریمع انحراف و نیانگیم، 2 جدول

 که شد مشخص، 2 جدول در شدهگزارش یگروهدرون يهاتفاوت مورد در يدارامعن سطح به توجه

آزمون پس تا آزمونشیپ از منفرد، و دوگانه فیتکل گروه دو هر يبرا يکار ۀحافظ به مربوط يرهایمتغ

. نشد گزارش دارامعن ،یگروهدرون تفاوت کنترل، گروه در کهیدرحال است، افتهی بهبود يداراطور معنبه

 فیتکل گروه در تنها ،یینایب توجه فرم دو هر در يگریپ تا آزمونشیپ از یگروهدرون يهاتفاوت نیهمچن

 .شد گزارش دوگانه

 يکار ۀحافظ

 یکورس ةتپند يهابلوك يهامؤلفه

 ۀمرحل درها داده يرو) ANCOVA( کراههی انسیکووار لیتحل آزمون جینتا بلوك، ةگستر ریمتغ در

 یاصل اثر که داد نشان همپراش، ریمتغعنوان به آزمونشیپ ۀمرحل درها داده کنترل با همراهآزمون پس

 نشان یبونفرون یبیتعق آزمون جینتا). F، 001/0=P، 34/0=partial η2)2و 35( 19/9( بود دارامعن گروه

؛ 84/2 ±80/0) تنها از گروه کنترل (15/4 ±80/0( دوگانه فیتکل ینیتمر ۀبرنام ،آزمونپس در که داد

001/0=P ،(لیتحل آزمون جینتا ،يگریپ ۀمرحل در. نشد گزارش يدارامعن تفاوتها گروه ریسا نیب. بود برتر 

 که داد نشان همپراش، ریمتغعنوان به آزمونشیپ ۀمرحل به مربوط يهاداده کنترل با همراه انسیکووار

 آزمون جینتا). F، 0001/0=P، 35/0=partial η2)2و 35=(59/9( بود دارامعن گروه یاصل اثر همچنان
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) تنها از گروه کنترل 84/3 ±81/0( دوگانه فیتکل ینیتمر ۀبرنام ،يگریپ در که داد نشان یبونفرون یبیتعق

 ).3(جدول  نشد گزارش يدارامعن تفاوتها گروه ریسا نیب. بود برتر)، P=001/0؛ 61/2 76/0±(
 

 مختلف مراحل در یشیآزما يهاگروه اریمع انحراف و نیانگیم .2 جدول

 يهابلوك
 ةتپند
 یکورس

 هاگروه

 يدارامعن سطح شیآزما مراحل

 پیگیري پس آزمون پیش آزمون

پیش 
آزمون تا 

پس 
 آزمون

پیش 
آزمون تا 
 پیگیري

گسترة 
 بلوك

 *02/0 *004/0 84/3 ±81/0 15/4± 80/0 92/2± 75/0 تکلیف دوگانه
 13/0 06/0 30/3± 48/0 61/3± 66/0 92/2 ±86/0 تکلیف منفرد

 58/0 16/0 61/2± 76/0 84/2 ±80/0  69/2 ±85/0 کنترل

 کلی نمرة
 *024/0 *0001/0 69/21±67/4 53/32±11/7 53/16± 88/5 تکلیف دوگانه
 07/0 *0001/0 53/16±47/3 61/24±47/5 23/15 ±62/4 تکلیف منفرد

 45/0 26/0 69/15±29/5 69/15 ±20/5 30/15 ±75/5 کنترل
کل 

کوششهاي 
 صحیح 

 *002/0 *0001/0 46/5±39/1 30/6±31/1 38/3± 19/1 تکلیف دوگانه
 12/0 *001/0 15/3±14/1 07/5±75/0 15/3±14/1 تکلیف منفرد

 54/0 30/0 84/3±06/1 01/4±08/1 69/3±03/1 کنترل

گسترة 
حافظۀ 
دیداري 
 فضایی

 13/0 *0001/0 43/3±37/0 35/4±52/0 01/3±67/0 تکلیف دوگانه
 93/0 *0001/0 07/3±51/0 89/3±73/0 06/3±51/0 تکلیف منفرد

 15/0 37/0 68/2±51/0 81/2±44/0 76/2±52/0 کنترل

 

 ۀمرحل درها داده يرو) ANCOVA( کراههی انسیکووار لیتحل آزمون جینتا ،یکل ةنمر ریمتغ در

 یاصل اثر که داد نشان همپراش، ریمتغعنوان به آزمونشیپ ۀمرحل درها داده کنترل با همراهآزمون پس

 نشان یبونفرون یبیتعق آزمون جینتا). F، 0001/0=P، 58/0=partial η2)2و 35=(67/24( بود دارامعن گروه

 ±47/5منفرد ( فی) از هر دو گروه تکل53/32 ±11/7( دوگانه فیتکل ینیتمر ۀبرنام ،آزمونپس در که داد

 به نسبت زین منفرد فیتکل گروه. بود برتر)، P=0001/0؛ 69/15 ±20/5( کنترل و)، P=007/0؛ 61/24

 همراه انسیکووار لیتحل آزمون جینتا ،يگریپ ۀمرحل در). P=002/0( داشت يباالتر عملکرد کنترل، گروه

 یاصل اثر همچنان که داد نشان همپراش، ریمتغعنوان به آزمونشیپ ۀمرحله به مربوط يهاداده کنترل با

 نشان یبونفرون یبیتعق آزمون جینتا). F، 001/0=P، 31/0=partial η2)2و 35=(97/7( بود دارامعن گروه

 ±47/3منفرد ( فی) از هر دو گروه تکل69/21 ±67/4( دوگانه فیتکل ینیتمر ۀبرنام ،يگریپ در که داد
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 يداراها تفاوت معنگروه ریسا نی)، برتر بود. بP=002/0؛ 69/15 ±29/5( کنترل و)، P=011/0؛ 53/16

 ). 3گزارش نشد (جدول 

ها داده يرو) ANCOVA( کراههی انسیکووار لیتحل آزمون جینتا ح،یصح يهاکوشش کل ریمتغ در

 که داد نشان همپراش، ریمتغعنوان به آزمونشیپ ۀمرحل درها داده کنترل با همراهآزمون پس ۀمرحل در

 یبیتعق آزمون جینتا). F، 0001/0=P، 45/0=partial η2)2و 35=(72/14( بود دارامعن گروه یاصل اثر

 فی) از هر دو گروه تکل30/6 ±31/1( دوگانه فیتکل ینیتمر ۀبرنام ،آزمونپس در که داد نشان یبونفرون

 زیمنفرد ن فی)، برتر بود. گروه تکلP=0001/0؛ 01/4 ±08/1( کنترل و)، P=023/0؛ 07/5 ±75/0منفرد (

 انسیکووار لیتحل آزمون جینتا ،يگریپ ۀمرحل در). P=04/0( داشت يباالتر عملکرد کنترل،نسبت به گروه 

 اثر همچنان که داد نشان همپراش، ریمتغعنوان به آزمونشیپ ۀمرحل به مربوط يهاداده کنترل با همراه

 یبونفرون یبیتعق آزمون جینتا). F، 001/0=P، 34/0= partial η2)2و 35=(16/9( بود دارامعن گروه یاصل

منفرد  فی) نسبت به دو گروه تکل46/5 ±39/1( دوگانه فیتکل ینیتمر برنامه ،يگریپ در که داد نشان

ها تفاوت گروه ریسا نیدارد. ب ي)، برترP=002/0؛ 84/3 ±06/1( کنترل و)، P=002/0؛ 15/3 14/1±(

 ). 3گزارش نشد (جدول  يدارامعن

 يرو) ANCOVA( کراههی انسیکووار لیتحل آزمون جینتا ،ییفضا يدارید ۀحافظ ةگستر ریمتغ در

 نشان همپراش، ریمتغعنوان به آزمونشیپ ۀمرحل درها داده کنترل با همراهآزمون پس ۀمرحل درها داده

 آزمون جینتا). F، 0001/0=P، 61/0= partial η2)2و 35=(55/27( بود دارامعن گروه یاصل اثر که داد

) از هر دو گروه 35/4 ±52/0( دوگانه فیتکل ینیتمر برنامه ،آزمونپس در که داد نشان یبونفرون یبیتعق

 فیتکل گروه. بود برتر)، P=0001/0؛ 81/2 ±44/0( کنترل و)، P=037/0؛ 89/3 ±73/0منفرد ( فیتکل

 آزمون جینتا ،يگریپ ۀمرحل در). P=001/0( داشت يباالتر عملکرد کنترل، گروه به نسبت زین منفرد

 نشان همپراش، ریمتغعنوان به آزمونشیپ مرحله به مربوط يهاداده کنترل با همراه انسیکووار لیتحل

 آزمون جینتا). F، 001/0=P، 34/0= partial η2)2و 35=(05/9( بود دارامعن گروه یاصل اثر همچنان که داد

) تنها از گروه کنترل 43/3 ±37/0( دوگانه فیتکل ینیتمر ۀبرنام ،يگریپ در که داد نشان یبونفرون یبیتعق

 ). 3وجود ندارد (جدول  يداراها تفاوت معنگروه ریسا نیبهتر بوده و ب)، P=0001/0؛ 68/2 51/0±(
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 يریگجهیو نت بحث

اختالل  يکودکان دارا يکار ۀمنتخب در بهبود حافظ یناتتمر یاثربخش یبررس حاضر،از پژوهش  هدف

، منفرد و دوگانه یفتکل یطمنتخب در هر دو شرا ینیتمر ۀنشان داد که برنام نتایجبود.  يرشد یهماهنگ

 یناتتمر ياجرا در واقع. بخشید بهبود معناداريطور به را يرشد یکودکان با اختالل هماهنگ يکار حافظۀ

بخش  این نتایجاست.  شدهافراد  ینا کاري حافظۀبهبود  موجبمنفرد و دوگانه  یطدر هر دو شرا یتعادل

 يشهباز ،)41() 2012( همکاران و تساي ،)40() 2009( همکاران و 1يتسا یقاتتحق یجاز پژوهش با نتا

که اشاره داشتند مداخالت موجب بهبود  )42() 2017( همکاران و نیاولی و )11() 2018(یرانی و ح

آنجا که بهبود  از، همراستاست. شودیم يرشد یدر کودکان اختالل هماهنگ ییاجرا يکارکردها

 چنین يسازفراهم وبه تجارب کودك ارتباط دارد  یاديتا حدود ز يکار ۀو حافظ ییاجرا يکارکردها

 ۀبر حافظ یناتتمر این یاثربخش توجیهدر  کند، کمکمؤلفه  این بهبود و رشد به تواندیاحتماالً م تجاربی

کودکان هر  برايتجربه را  این يحدود تا ،حاضر یقموردنظر در تحق يهامداخله که گفت توانیم کاري

 دو گروه فراهم کرده است. 

 کاري حافظۀبود که با هدف بهبود تعادل و  یبدن یناتاز تمر يامجموعه شامل ینیتمر ۀمداخل

 يمحور، ابتدا در بافت بسته و همراه با سپر یفتکل یکرددر رو هاشنهادیو مطابق با پ یشروندهصورت پبه

 یفتکال يبندطبقه با مطابق همچنین و باز یطدن و محش تردهیچیپ سمت به حرکت ین،شدن جلسات تمر

 جلسات، و کودك مهارت سطح پیشرفت با همراه یجهدر نت .)31(شد  یطراح )1987( جنتایل حرکتی

 یکعنوان به توانیرا م یبدن یتاز فعال یناش ییرات. تغشد تبدیل پیچیده به ساده شکل از تمرینات

 یشناسعصب در خصوص گرفتهصورت مطالعات .کرد عنوانمؤلفه  این در تغییر براي احتمالی مکانیسم

 بر ریتأث با و گذاردیم اثر مغز يهاسلول رشد بر ورزش و حرکت که است نیا از یحاک ،یحرکت تیفعال

 نیا. شودیم یعصب ستمیس در مستقل يکارکرد و يساختار راتییتغ و کیتحر موجب ،ییزارونون روند

در  که) است BDNF( 2مغز از برخاسته يزاعصب عامل مانند رشد يفاکتورها يآزادساز شامل راتییتغ

. است فعال ند،امهم تفکر و حافظه ،يریادگی يبرا ییهاعنوان حوزهبه مغزشیپ و مغز شرق مغز، پوکامپیه

 نینورآدرنال ن،یسرتون جمله از یعصب يهادهندهانتقال زانیم شیافزا به ،یجسمان يهاتیفعال نیابر عالوه

 یشناخت يکارکردها و مغز يریپذانعطاف در یمهم نقش عوامل نیا که شودیم منجر نیکوللیاست و

                                                           
1. Tsai 
2 . Brain-Derived Neurotrophic Factor  
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 ادراك بردن باال ،یعصب ستمیس کردن فعال موجب یحرکت ناتیتمر واقع در. )43 ،44( دنکنیم يباز

 پردازش عملکرد شیافزا ،یشناخت و یعصب سالمت بهبود ،يبصر يهاگنالیس شیافزا با همراه يبصر

به  تواندیم عوامل نیهم که دشویم افراد نیا در یعصب يهادهندهانتقال از يوربهره شیافزا و اطالعات

 .)45(بینجامد  کودکان نیا در يکار ۀحافظ جهینت در و یشناخت عملکرد شیافزا

 در منفرد، فیتکل و دوگانه فیتکل ینیتمر گروه دو نیب که بود نیا از یحاک پژوهش گرید ۀجینت

 فیتکل ینیتمر ۀبرنام ها،افتهی براساس واقع در. داشت وجود يمعنادار تفاوتآزمون پس در يکار ۀحافظ

طور را به يرشد یکودکان با اختالل هماهنگ يکار ۀحافظ ،یو شناخت یتعادل فیدوگانه با تمرکز بر تکال

 همکاران و فرناندز ،)46() 2016( همکاران و 1فالبو قاتیتحق جیبا نتا جینتا نیا. دیبهبود بخش يمؤثرتر

 نیبا تمر سهیدوگانه در مقا فیتکل نیکه نشان دادند تمر )18() 2015و همکاران ( يچوو  )17() 2015(

و  يچومثال  رايهمراه دارد، همراستاست. ببه يبهتر يایمزا ییاجرا يکارکردها يمنفرد برا فیتکل

مدت، بعد کوتاه ییفضا -یینایب ۀو حافظ يداریخود نشان دادند که توجه شن ۀ) در مطالع2015همکاران (

 . افتیبهبود  يطور معناداردوگانه به فیتکل طیشرا دراز مداخالت 

 که کنندیم انبی دوگانه فیتکل ریاخ يهاهینظر که گفت توانیم افتهی نیا نییتب در ينظر لحاظ از

 پردازش بیترت که ياگونهبه ،است ییاجرا يکارکردها ازمندین دوگانه، طیشرا در فیتکال نیب تداخل حل

 پردازش يهاانیجر نیب و کند آغاز دوباره و کند قطع را فیتکال پردازش کند، يزیربرنامه را فیتکال

 يکارکردها يریگدر ازمندیدوگانه، ن فیتکل يهاتیموقع تیریمد یعبارت. به)47, 48( شود جاهجاب فیتکال

 فیدازش تکالپر نیدوگانه، تداخل ب فیتکل طیدر شرا ییاجرا يبه کارکردها ازین یاست و علت اصل ییاجرا

مندان، افراد که در هر دو گروه بزرگساالن و سال کنندیم انیمطالعات ب یبرخ زمینه نی. در ا)15(است 

 درگیر) یتچینگسو و بازداري ي،زیرطرح( اجرایی يهاپردازش یدوگانه، در برخ فیتکل يهاتیدر موقع

ند که یردرگ یشترمنفرد ب یفدوگانه نسبت به تکال یفدر تکال ییاجرا يکارکردها واقع در. )49( شوندیم

 . باشدنسبت به منفرد  تمرینی روش این يبرتر یاحتمال یلدل تواندیم

 یحرکتشیپ قشر با ییاجرا يکارکردها ارتباط از یحاک مطالعات جینتا ،يساختار لحاظ از نیهمچن

 یحرکت و یشناخت مداخالت ریتأث تحت یحرکتشیپ قشر که است شده داده نشانوضوح به یطرف ازاست. 

 تواندیم ییاجرا يکارکردها با ارتباطش و یحرکتشیپ قشر يریپذشکل تیخاص نیا. ابدی بهبود تواندیم

                                                           
1. Falbo 
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در واقع . )49( باشد منفرد فیتکل به نسبت دوگانه فیتکل طیشرا در ناتیتمر مثبت اثر ةکنندهیتوج

 يسازقرار دهد و به فعال ریتحت تأث یزعملکرد مغز را ن تواندیم حرکتی فعالیت مانند شناختی یفتکال

 يهاشاخص یبهبود برخ توانیم یجهو در نت )44(مغز  يایانهآهپیش و یمبیکمناطق ل ةشداصالح

 .)49(منجر شود  ییاجرا يتوجه و کارکردها ي،کار حافظۀ مانند یشناخت

 سبب توانندیدوگانه م فیها و مداخالت تکلاست که برنامه نیاز ا یمطالعات حاک جینتا یطور کلهب

شوند  یآن حافظه حرکت در پیو  هیاول یحرکت یو قشر حس یدر قشر حرکت یعصب يریپذشکل شیافزا

 دوگانه، فیتکل مدتیطوالن مداخالت وها کردند برنامه بیان )،2007همکاران ( و 1درینیهولچ. )50(

 یعصب يهاپردازش ،يسازفعال نیا در پی. )51( سازدیم فعال را مغز در یعصب يریپذشکل راتییتغ

 ابدییدنبال آن تعادل ارتقا مو به افتهیبهبود  يامخچه يمخچه) و مدار قشر ي وقشر ،یحرکت ی(حس

)16(. 

اخله در مثبت مد ریدوگانه نسبت به منفرد و ثبات تأث نیمؤثر بودن تمر نیپژوهش حاضر مب جینتا

 ازمندین ،یو حرکت یحال تداوم اثر مداخالت شناخت نیدو ماه پس از آن بود. با ا یعنی يریگیپ ۀمرحل

 است.  یآموزش ناتیتداوم تمر

 يارک ۀحافظه مشکالت بر دوگانه فیتکل ناتیتمر ریتأث بر یمبن حاضر پژوهش جینتا مجموع، در

 لحاظ از. است مهم اریبس ينظر و ینیبال یۀزاو دو از که بود يرشد یهماهنگ اختالل به مبتال کودکان

 شتر،یب یشناخت يریدرگ سبببه دوگانه فیتکل مداخالت نوع نیا که دارد تیاهم لیدل نیا به ینیبال

 ۀحافظ مشکالت بودبه يبرا مکمل ومؤثر  یروشعنوان به و باشد دیمف يکار ۀحافظ بهبود يبرا تواندیم

 به ورود یآمادگ ینیبشیپ يبرا ییاجرا يکارکردها تیاهم به توجه با. شودنظر گرفته در کودکان نیا

 براي يدیمف ابزار تواندیم مداخالت نوع نیا ،یبدن و یذهن سالمت و آن از بعد یلیتحص عملکرد مدرسه،

 .شود کودکان از گروه نیا در یلیتحص شرفتیپ به یابیدست

 یکی. ردیآن مورد توجه و استفاده قرار گ يهاتیمحدود یبا توجه به برخ دیپژوهش با نیا يهاافتهی

 يآمار يهاخصوص آزمونمطالعه به جینتا تواندیم ،، تعداد کم نمونه در هر گروههاتیمحدود نیاز ا

 دییتأ يتر برایشب ۀبا تعداد نمون يشتریمطالعات ب جهیرا محدود کند. در نت هاافتهی میه و تعمگرفتانجام

الزم است. پژوهشگران  ،ینیدو روش تمر نیب یحاضر و مشخص شدن تفاوت واقع ۀمطالع يهاافتهی

                                                           
1. Holschneider 
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 آن در که دهند انجام يامطالعه خود يهایبررس در يبعد محققان که کنندیم شنهادیپژوهش حاضر پ

 که آنجا از نیهمچن. باشد یتعادل ناتیتمر از بعد ای قبل یشناخت نیتمر شامل منفرد فیتکل گروه ۀبرنام

 بزرگساالن در و است سن ریتأث تحت دوگانه فیتکل ینیتمر روش کهاند داده نشان گذشته مطالعات

 در محورفیتکل ینیتمر روش نیا یاثربخش ۀسیمقا هدف با يامطالعه انجام ،)32( دارد يشتریب تتأثیرا

 .شودیم شنهادیپ يرشد یهماهنگ اختالل به مبتال کودکان و بزرگساالن

دوگانه  فیتکل کردیبر رو یمبتن یتعادل ناتیدوره تمر کیپژوهش حاضر نشان داد که شرکت در  ۀافتی

 يرشد یکودکان با اختالل هماهنگ يکار ۀحافظ تواندیکنترل، م طیمنفرد و شرا فیتکل طینسبت به شرا

در  يرشد یاهنگبا کودکان با اختالل هم ينحوکه به يافراد ریو سا انیبه مربرو ازاینرا بهبود بخشد، 

آن  در پیو  يکار ۀبهبود حافظ يبرا ینیتمر يهاتیتا در موقع شودیم شنهادیپ ،ارتباط هستند

 . رندیدوگانه بهره گ فیتکل کردیبر رو یمبتن یتعادل ناتیاز تمر توانندیم ،ییاجرا يکارکردها

  یو قدردان تشکر

دوم و سوم، مستخرج شده است.  گانسندینو ییراهنما به و اول ةسندینو يدکتر ۀرسال از حاضر ۀمقال

 يهاخانواده نیهمچن و ندکرد شرکت نیتمر مراحل در صبورانه کهکنندگان شرکت یتمام ازمحققان 

 .دارند را تشکر و ریتقد کمال آنها، محترم
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of a selected balance 
training program under dual-task and single-task conditions on working 
memory of children with developmental coordination disorder. The research 
method was semi-experimental with a pretest-posttest-follow-up design and a 
control group. 39 male students with DCD were selected by convenience 
sampling method and randomly divided into three groups: dual-task training 
(n=13), single-task training (n=13), and control (n=13). The two experimental 
groups performed a selected balance training intervention under single-task 
and dual-task conditions for 8 weeks. All subjects were evaluated in three 
stages of pretest, posttest and follow-up test (2 months after posttest) by the 
Corsi block-tapping test. Data were analyzed using covariance with the 
repeated measures as well as one-way covariance. The results showed that 
working memory in dual-task group was superior to both single-task and 
control groups in the posttest (P<0.05). Also, a significant difference was 
observed among all experimental groups except for the single-task group and 
the control group in the extended block index from pretest to posttest. In the 
follow-up test, this superiority was only observed in the overall score index 
and all correct attempts. Also, the single-task group was superior to the control 
group in the posttest (P<0.05). Due to the importance of executive functions, 
this selected training program can be useful for this group of children to 
improve their working memory. 
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