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Abstract
Objective: Attention deficit - hyperactivity disorder in childhood is common and it is important to find an effective treatment to reduce the
severity and depth cues.In the present study, the effect of improving working memory were studied as a treatment to improve the symptoms of
this disorder.
Materials & Methods: In this experimental study with pre– test and post–test with control groups , Thirty-two 6-12 years-old students with
ADHD in schools of Arak were randomly selected and assigned to an experimental (n = 16) and a control group (n = 16).
The experimental group received improving working memory training consisting of 15 sessions of 2 hours each, Three times a week.The
instruments of this research were parent Conner's questionnaires and The Raven Colored Progressive Matrices Test. Data was analized by
Independent t.
Results: findings indicated that improving working memory can reduction cognitive / Attention Deficit problems of children with Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (p<0.001).
Conclusion: The findings emphasized that improving working memory can be used as intervention method in reduction cognitive / Attention
Deficit problems of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, working memory.
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چکیده

زمینه و هدف :اختالل نقص توجه -بیش فعالی ،اختالل شایع دوران کودکی است و یافتن درمان موثری که از شدت و عمق نشانههای آن بکاهد ،از اهمیت ویژهای برخوردار
است .پژوهش حاضر ،با هدف بررسی اثر بخشی برنامٔه تمرینی بهبود حافظه کاری بر مشکالت شناختی ٫بی توجهی اختالل نقص توجه -بیش فعالی به عنوان یک روش

درمانی انجام گرفت.

روش بررسی :طرح پژوهش از نوع مطالعات شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با دو گروه آزمایش و کنترل بود .از بین دانش آموزان  ۶تا  1۲ساله مبتال به اختالل

نقص توجه -بیش فعالی شهر اراک ،به صورت تصادفی  ۳۲نفر انتخاب و به دو گروه  1۶نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش هفتهای سه بار و طی  1۵جلسه دو
ساعته ،مداخلٔه بهبود حافظه کاری را دریافت نمودند .با استفاده از پرسشنامه  ۲۷سوالی کانرز والدین ،نشانههای اختالل هر دو گروه ارزیابی شد .با آزمون آماری tمستقل

دادههای گردآوری شده بررسی شدند.

یافتهها :نتایج نشان داد در نمرات متغیر بی توجهی ،بیش فعالی و تکانشگری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشت (.)p>۰٫۰۰1

نتیجهگیری :در مجموع مداخلٔه بهبود حافظه کاری به طور معناداری نقص توجه ،بیش فعالی و تکانشگری را در جامعه مورد بررسی بهبود داد .بنابراین بهبود حافظه کاری

میتواند به عنوان یک روش مداخلهای در کاهش مشکالت شناختی ٫بی توجهی کودکان با اختالل نقص توجه -بیش فعالی مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژهها :حافظه کاری ،نقص توجه ،بیش فعالی و تکانشگری ،مشکالت شناختی ٫بی توجهی

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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عباس مهوش ورنوسفادرانی ،1فرهاد محکی ،۲مجتبی

ابراهیمی۳

مقدمه
یکی از اختاللهای دوران کودکی اختالل نقص توجه -بیش فعالی

درجه اول از دیدگاه عصبی-شناختی به این موضوع پرداختند ولی در

جلب نموده است .این اختالل پیچیده که سبب شناسی آن بر پایه

نظران بسیاری بوده است که نشان دادهاند آسیب در کارکردهای

عوامل زیستی قرار گرفته است ،نه تنها بر کارکرد فرد در جنبههای

اجرایی نقش مهمی در اختالل نقص توجه -بیش فعالی ایفا میکند

مختلف ،بلکه بر خانواده و اعضای آن نیز اثر گذار میباشد و رقم

(.)1۳

اطمینان بخش شیوع آن  ۳تا  ۷درصد است ( .)1این اختالل شایع با

کارکردهای اجرایی کارکردهای عالی شناختی و فرا شناختی هستند که

سه نشانٔه اصلی نقص توجه (فراخنای توجه کوتاه ،تقریباً" معادل یک

مجموعهای از تواناییهای عالی شامل خودگردانی ،بازداری ،خودآغاز

سوم همساالن) ،بیش فعالی (بی قراری ،آرام نگرفتن و مشکل در یک

گری ،برنامه ریزی راهبردی ،انعطاف شناختی ،کنترل تکانه ،را در بر

جا نشستن) که آشکارترین ویژگی رفتاری این کودکان است و

میگیرد ( .)1براساس تحقیق دوتریر با ثباتترین و قویترین نقیصٔه

تکانشگری (عمل قبل از تفکر ،ضعف در برنامه ریزی و پایین بودن

کارکرد اجرایی در مبتالیان به اختالل نارسایی توجه  -بیش فعالی ،در

تحمل ناکامی) توصیف میشوند؛ که به طور اساسی قبل از هفت

اندازه گیریهای بازداری پاسخ ،حافظه کاری است (.)1۴

سالگی قابل تشخیصاند ( .)۲برای مسجل شدن تشخیص ،این

مؤلفههای کارکردهای اجرایی بسیار متنوع و متفاوت است .بر خی از

اختالل باید حداقل  ۶ماه دوام داشته و در دو محیط خانه و مدرسه

آنها توسط داوسن و گوایر ( )1۵تعریف شدهاند که در ادامه بیان

بروز یابد و در عملکرد اجتماعی و تحصیلی کودک مشکل ایجاد

میشود:

نماید .از لحاظ میزان ابتال ،تعداد پسران مبتال سه برابر دختران برآورد

برنامه ریزی :توانایی تدوین نقشه راه برای رسیدن به هدف ،تکمیل

میشوند و این اختالل در  ۵۰تا  ٪8۰مبتالیان ،تا دوره نوجوانی و در

تکلیف و یا توانایی تصمیم گیری در مورد تعیین اولویت است.

 ۳۰تا  ٪۵۰از آنها تا بزرگسالی ادامه خواهد یافت ( .)۳تشخیص و

سازمان دهی :توانایی تنظیم و قرار دادن اشیاء بر اساس سیستم.

درمان این بیماری به علت ریسک باالی همراهی آن با بزهکاری،

مدددیریت زمددان :توانددایی بددرآورد زمددان مددورد نیدداز ،اختصدداص زمددان،

وابستگی به مواد مخدر ،اختالل سلوک و رفتار مقابلهای واجداهمیت

رعایت محدودیتهای زمانی و درک اینکه زمان مهم است.

ویژهای میباشد .تحقیقات نشان دادهاند که  ٪۳۵کودکان با اختالل

فراشناخت :توانایی نظارت بر عملکرد و ارزیابی آن.

نقص توجه -بیش فعالی ،شاخصهای اختالل رفتار مقابلهای و ٪۲۵

حافظه کاری :توانایی نگهداری اطالعات در ذهن حین انجام

از آنها معیارهای اختالل سلوک را دارند و اغلب خانوادههای چنین

تکاللیف پیچیده ،ت وانایی استفاده از تجارب قبلی برای موقعیت فعلی

کودکانی دچار آشفتگی هستند (.)۴-۶

و استفاده از راهبردهای حل مسئله برای آینده نیز با حافظه کاری

نقص در توجه و تمرکز و حالت تکانشی آنها منجر به اختالالتی در

ارتباط دارد (.)1

یادگیری آنها میشود و این کودکان نیازمند سیستمهای آموزشی

در ادامه این مبحث با در نظر گرفتن موضوع مورد مطالعه از میان

خاص شده و معدل درسی آنها نیز نسبت به همکالسیهای

مؤلفههای کارکردهای اجرایی تنها بر روی حافظه کاری متمرکز

هنجارشان پایینتر است ( .)۷مشکالت تحصیلی این کودکان فراوان

میشویم.

بوده و محدود به یک حیطٔه خاص نمیشود؛ همچنین  ٪۷۰کودکان

حافظه کاری :به طور کلی حافظه کاری به نگهداری اطالعات در ذهن

مبتال به اختالل نقص توجه-بیش فعالی ،اختالل یادگیری نیز داشته

و کار کردن روی آن مربوط میشود .حتی در زمانی که محرکهای

که در بیشتر مواقع به صورت اختالل نوشتاری ظاهر میشود (.)8

اصلی موجود نیست فرد با استفاده از حافظه کاری میتواند عملیات

عالوه براین ،اختالل نقص توجه -بیش فعالی اغلب با عالئم ثانوی

ذهنی را انجام دهد .برای مثال انجام عملیات ریاضی در ذهن

از قبیل پرخاشگری ،ناسازگاری اجتماعی و تعارض با همساالن و

نمونهای از حافظه کاری است .حافظه کاری را به درستی «کاری»

رفتارهای ضد اجتماعی همراه است ( .)۹با توجه به موارد مذکور،

نامیدهاند ،چرا که همچون میز کار ،به فرد کمک میکند تا اساسیترین

یافتن درمانهای مؤثر در راهبردهای پیشگیری از گسترش مشکالت

عملیات شناختی به درستی صورت بگیرند .کارکردهای حافظه کاری

این کودکان از دیگر خطوط عمده پژوهشی در این حیطه است.

عبارتند از (:)1۶

در زمین ه نقایص شناختی این اختالل تحقیقات قابل توجهی صورت

الف .نگهداری اطالعات در ذهن و کار کردن روی آنها.

گرفته است از جمله حوزههایی که این مطالعات به آن توجه کردهاند

ب .نقش اساسبی در پیش بینی ،تفکر و تقلید رفتار جدید.

نقص در کارکردهای اجرایی ،است ( .)1۰کارکردهای اجرایی

ج .رابطه با درک زمان و شکیبایی.

عصبی -شناختی ساختارهای مهمی هستند که با فرایندهای شناختی

د .انجام عملیات ذهنی به شکل درونی که نارسایی در آن موجب

مسئول کنترل هوشیاری ،تفکر و عمل مرتبط هستند ( .)11از دیدگاه

میشود فرد به پسخوراند بیرونی وابسته شود و از سوی دیگر به علت

نوروسایکولوژی ،کارکردهای اجرایی جزو اعمالی هستند که بیماران

مشکل در بازبینی ذهنی ،در مرور کارها مشکل پیدا میکند .فردی که

دچار آسیبهای لوب فرونتال به خوبی قادر به انجام آن نمیباشند

در حافظه کاری مشکل دارد دچار نوعی نزدیک بینی زمانی میشود.

( .) 1۲مطالعاتی که به بررسی نقایص موجود در کارکردهای اجرایی

مطالعه کلینبرگ و همکاران ( )1۷نشان داد که کار بر روی حافظه

در بین افراد مبتال به اختالل نقص توجه -بیش فعالی پرداختند در

کاری میتواند سبب بهبود کارکردهای اجرایی شامل حافظه کاری،

11۹

Downloaded from jdisabilstud.ir at 12:29 +0430 on Monday July 23rd 2018

است که از شایعترین آن ها بوده و توجه تحقیقات بسیاری را به خود

سالهای اخیر ،تحول و آسیب شناسی آنها موضوع مورد عالقه صاحب

بازداری پاسخ و استدالل در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه-

شناختی ،بی توجهی ،بیش فعالی و شاخص  ADHDمیباشد .نمرٔه

بیش فعالی شود .درتحقیقات کاستالنوس و تنوک)18( ،؛ داسون و

خام آزمودنی در هر زیر مقیاس از مجموع درجه بندیهای والدین از

گوار)1۵( ،؛ راسموسن و گیلبرگ)1۹( ،؛ گری و گری )۲۰( ،که به

 ۰تا  ۳در عبارات مربوط به آن زیر مقیاس محاسبه میشود و سپس

بررسی رابطه ظرفیت حافظه کاری و توانایی کنترل توجه پرداختهاند

بر اساس سن و جنس او به نمرات معیار  tتبدیل میشود .محدودٔه

کنترل توجه میشود به بیان دیگر حافظه کاری با توانایی افراد در
مرتب کردن و ردیابی اطالعات مهم و جلوگیری از اطالعات منحرف

تهیه شده است .تکمیل این پرسش نامه ۵ -1۰ ،دقیقه طول میکشد.

کننده ارتباط دارد.

درپژوهش حاضر از نسخٔه ترجمٔه تهرانی دوست و زرگری نژاد

با توجه به موضوعات مطرح شده ،در این پژوهش هدف از مطالعه

استفاده شده است .ضرایب پایایی درونی با دامنهای از  ۰٫۷۵تا ۰٫۹۰

حاضر بررسی تأثیر بهبود حافظه کاری در کاهش مشکالت شناختی٫

و ضرایب پایایی بازآزمایی با  8هفته فاصله  ۰٫۶تا  ۰٫۹۰گزارش

بی توجهی و افزایش دامنه توجه در دانش آموزان مبتال به اختالل

شده است .اعتبار ساز ٔه فرمهای کانرز با استفاده از روشهای تحلیل

نقص توجه -بیش فعالی میباشد.

عوامل به دست آمده است و اعتبار افتراقی آنها با بررسی آماری
توانایی پرسش نامه در تمایز افراد مبتال به اختالل نقص توجه -بیش

روش بررسی
طرح پژوهش از نوع مطالعات شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس
آزمون همراه با دو گروه آزمایش و کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه
دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه -بیش فعالی  ۶تا  1۲سال
بود که در سال تحصیلی  1۳۹۰-۹1در مدارس شهر اراک مشغول به
تحصیل بودند .پس از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش شهرستان
مذکور ،جلسهای با حضور والدین دانش آموزان مبتال به اختالل نقص
توجه -بیش فعالی به منظور دعوت به همکاری و هماهنگی برگزار
شد .پس از اطالع رسانی مقتضی و جلب رضایت والدین و دانش
آموزان به شرکت در پژوهش بصورت کتبی ،از ماتریسهای پیشرونده
ریون (از نوع رنگی این آزمون) برای ارزیابی هوش شرکت کنندگان در
مطالعه استفاده شد .از میان تمامی  ۴8دانش آموزا پسر و دختر مبتال
به اختالل توجه -بیش فعالی  ۶تا  1۲سال که در مدارس شهر اراک
مشغول به تحصیل بودند ،تعداد  ۳۲نفر از آنها که شرایط ورود به
مطالعه (شامل ابتال به اختالل نقص توجه -بیش فعالی بر اساس
پرونده دانش آموزان ،محدوده سنی  ۶تا  1۲سال ،استفاده از
دارودرمانی  ،عدم هم ابتالیی به هیچ نوع اختالل روانی ،پزشکی و
جسمی دیگری و هوشبهر باالی  ۹۰طبق آزمون ریون) را داشتند ،به
صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه
آزمایش ( )n=1۶و شاهد ( )n=1۶تقسیم شدند .سپس پرسشنامه
 ۲۷سوالی کانرز والدین توسط والدین دانش آموزان شرکت کننده در
پژوهش تکمیل گردید .در خصوص گروه آزمایش ،طی پانزده جلسه
گروهی دو ساعته ،سه مرتبه در هفته و برای پنج هفتٔه متوالی،
تمرینهای مورد نظر بر روی آنها اجرا شد و دانش آموزان به صورت
فعال مداخالت در نظر گرفته شده را انجام دادند .در طول این مدت،
گروه کنترل تنها در برنامههای آموزشی مدرسه شرکت داشتند .بعد از
اتمام جلسات مداخله ،به منظور انجام پس آزمون ،پرسشنامٔه
پرسشنامه  ۲۷سوالی کانرز والدین مجدداً توسط والدین دانش آموزان
شرکت کننده در پژوهش تکمیل گردید.

فعالی از عادی و دیگر گروههای بالینی ،قویاً تأیید شده است (.)۲1
برای بهبود حافظه کاری از  ۳تمرین جهت بهبود حافظه بینایی،
شنیداری و توالی بینایی و شنیداری در  1۵جلسه (هفتهای  ۳جلسه)
استفاده شد .در تمرین" محرک نما" که برای بهبود حافظه بینایی
استفاده شد 1۰ ،اسالید در نظر گرفته را بر روی پردهای نمایش داده
شد و از کودک خواسته شد که به دقت به آن نگاه کرده و سپس با
چشمان بسته آنچه را که دیده است توضیح دهد .در مرحله بعد عمل
فوق را تکرار کرده ولی این بار از کودک خواسته شد آنچه را دیده در
هوا ترسیم کند .بار دیگر اسالیدها را نشان داده و از کودک خواسته
شد تصویر را بر روی کارت پیدا کند .برای چهارمین بار تصویر را به
کودک نشان داده و از او خواسته شد تصویر را بر روی کاغذ ترسیم
کند .برای بهبود حافظه شنیداری از تمرین "فهرست لغات" استفاده
شد ،بدین ترتیب که برای کودک لغتی را بیان نموده و از او خواسته
شد آن را تکرار کند .سپس دو لغت را برای کودک بیان کرده و از
کودک خواسته شد که آنرا تکرار کند (بدون محدودیت ترتیب) و به
همین منوال سه کلمه و بیشتر را با توجه به وضعیت کودک برای او
بیان شد تا تکرار کند ،با ذکر این نکته که از  ۴کلمه به باال یک کلمه
بی معنی در فهرست جای میگرفت.
حافظه توالی بینایی و شنیداری را با فعالیت فهرست تهجی در ۷
مرحله بهبود بخشیدیم ،بدین ترتیب که ابتدا فهرستی از لغات در
محدوده درک و فهم کودک ،از ساده به پیچیده انتخاب شد و سپس:
 .1لغتی برای کودک تلفظ شد و از او خواسته شد آنرا تکرار کند،
سپس لغت مشابه آن لغت را به طور ناقص تلفظ کرده و از کودک
خواسته شد آنرا کامل کند.
 .۲فهرستی از لغات را برای کودک تلفظ کرده و از او خواسته شد که
آنرا با همان نظم و ترتیبی که شنیده است تکرار کند.
 .۳فهرستی از لغات را نوشته ،به کودک نشان داده و سپس آنها را
پاک کرده و از کودک خواسته شد لغات را با همان نظم و ترتیبی که
دیده است بیان کند.

در این پژوهش برای ارزیابی نشانههای اختالل هر دو گروه از فرم
کوتاه و تجدید نظر شدٔه مقیاس درجه بندی کانرز والدین استفاده
شد .این پرسش نامه دارای  ۲۷سؤال میباشد که توسط مادران
تکمیل شده است و دارای  ۴زیر مقیاس مخالفت جویی ،مشکالت

 .۴لغتی را برای کودک تلفظ کرده و از او خواسته شد آنرا در جملهای
به کار برد.
 .۵لغتی را به صورت ناقص نوشته و از کودک خواسته شد که آنرا
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نشان داده اند که افزایش ظرفیت حافظه کاری موجب افزایش توانایی

سنی مورد استفاده در مقیاسهای کانرز 1۷-۳ ،سال است که
هنجارهای سنی جداگانهای با فواصل  ۳سال برای دختران و پسران

کامل کند.
 .۶حروف یک لغت را به صورت نامرتب بیان کرده و از او خواسته
شد تا لغت را در بین لغات پیدا کند.
 .۷فهرستی از کلمات را برای کودک تلفظ کرده و از کودک خواسته
شد تا حرف ابتدایی و انتهایی هر کلمه را بیان کند.
برای تجزیه وتحلیل آماری در بخش آمار توصیفی از میانگین،

مشخصات دموگرافیک گروههای آزمایش و کنترل به تفکیک پایه
تحصیلی و جنس در جدول ( )1آمده است .ازلحاظ جنسیت  ۲۷نفر
پسر و  ۵نفر دختر بود واز لحاظ پایٔه تحصیلی هم  ۴نفر در پایه اول
 ۵نفر در پایه دوم  ۷نفر در پایه سوم  8نفر در پایه چهارم و در پایٔه
پنجم و ششم هرکدام  ۴نفر مشغول به تحصیل بودند.

تی مستقل برای مقایسٔه نتایج پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.
جدول  .1مشخصات دموگرافیک گروههای آزمایش و کنترل به تفکیک پایه تحصیلی و جنس
تعداد

دختر

پسر

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

آزمایش

1۶

۵۰٫۰

1۵

۴۶٫8

1

۳٫1

۲

۲

۴

۳

۲

۳

کنترل

1۶

۵۰٫۰

1۲

۳۷٫۵

۴

1۲٫۵

۲

۳

۳

۵

۲

1

جمع

۳۲

1۰۰٫۰

۲۷

8۴٫۳

۵

1۵٫۶

۴

۵

۷

8

۴

۴

گروه

بر اساس نتایج مشخص شد که میانگین سنی آزمو دنیها در گروه

که تفاوت معنادار آماری بین میانگین سنی ( )p=۰٫8۳1وهوشبهر

کنترل برابر ۹٫81±1٫۷۳و در گروه آزمایش برابر  ۹٫۵۴ ±1٫۶۳بود .با

( )p=۰٫۳۷۴درگروه کنترل و آزمایش وجود ندارد .به طوری که سن و

توجه به جدول ( )۲با استفاده از آزمون آماری  tمستقل مشخص شد

هوش آزمودنیها درنتایج آنها اثر معنی داری نداشت.

جدول  .۲مقایسه همگنی گروههای آزمایش و کنترل از نظر متغیرهای سن و هوش
متغیرها
سن
هوش

گروه

میانگین

انحراف معیار

کنترل

۹٫81

1٫۷۳

آزمایش

۹٫۵۴

1٫۶۳

کنترل

1۰۰٫۰1

۶٫۵۲

آزمایش

۹۹٫8۴

۵٫8۷

مقدار p
۰٫8۳1
۰٫۳۷۴

نتایج حاصل از مقایسه نمرات استاندارد پیش آزمون و پس آزمون

همچنین تفاوت میانگین پس آزمون در دو گروه معنادار است

گروه مداخله با گروه کنترل به شرح زیر در جدول شماره  ۳آمده

( )p>۰٫۰۰1همان طور که دیده میشود تفاوت میانگین پیش آزمون

است .همان طور که در جدول شماره  ۳مالحظه میشود میانگین

با پس آزمون در گروه مداخله معنادار است ( )p>۰٫۰۰1اما در گروه

پیش آزمون دو گروه تفاوت معناداری با هم ندارند ()p=۰٫۷1۳؛

کنترل معنادار نیست (.)p=۰٫۷1۵

جدول  .۳میانگین نمرات مشکالت شناختی  ٫بی توجهی آزمودنیها در گروههای آزمایش و کنترل در موقعیت قبل و بعد از مداخله
گروهها

بحث

گروه مداخله
گروه کنترل
مقدار p

بعد از مداخله
انحراف معیار
میانگین
۰٫۰۰1
۰٫۹۹
11٫۴1
۰٫۷1۵
۰٫۷۹
1۳٫۵8
۰٫۰۰1
تقریباً نیمی از کودکان مبتال به اختالل نقص توجه-بیش فعالی در

قبل از مداخله
انحراف معیار
میانگین
1٫۰۷
1۳٫۶۶
1٫11
1۳٫8۳
۰٫۷1۳

مقدار p

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بهبود حافظه کاری در کاهش
مشکالت شناختی ٫بی توجهی و افزایش دامنه توجه در دانش آموزان
مبتال به اختالل نقص توجه -بیش فعالی بود نتایج نشان داد که بین
دانش آموزان میانگین در گروه مداخله و گروه کنترل تفاوت معناداری
وجود دارد .نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات
دیگر مثل کلینبرگ و همکارانش ،)1۷(.پاسلونقی و همکاران (،)۲۲
سازمان پزشکی هداسه( ،)۲۳کسلر و السیو( ،)۲۴ربکا و همکاران
( )۲۵منطبق است و حاکی از این است که آموزش برنامههای
شناختی روی باالبردن کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و بازداری
پاسخ) مؤثر است.

حافظه دچار ضعف هستند تصویربرداری از مغز کودکان نیز موید این
مطلب است و از آنجا که مخچه و هستههای قاعدهای برای کنترل
حرکتی و کارکردهای شناختی و عاطفی مؤثر هستند ،اختالل در
عملکرد این قسمتهای مغز کودکان ،میتواند نقصهای موجود در
سطوح شناختی را تبیین نماید ( .)۲۶طبق تحقیقات صورت گرفته
برخی از مسائل کودکان مبتال به اختالل نقص توجه -بیش فعالی
ناشی از اختالل در تشکیالت مشبک میباشد که از آن به عنوان کلید
روشن کردن مغز انسان یاد میکنند و مرکز پردازش اطالعات حسی
وارده می باشدکه در هوشیاری ،انگیزش ،یادگیری ،تکانشگر بودن یا
داشتن خود کنترلی نقش داشته و وظیفٔه فیلتر کردن اطالعات ورودی
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انحراف استاندارد ،فراوانی دادهها و در بخش آمار استنباطی از آزمون

یافتهها

از محیط و بدن مانند احساسات را عهده دار میباشد که بدون کارکرد

در این کودکان افزایش دهد.

دقیق آن ،فرد با هر محرکی آشفته میشود و از آنجا که در کودکان

 .با توجه به آسان بودن تدوین این برنامه در مدارس پیشنهاد میگردد

مبتال به اختالل نقص توجه -بیش فعالی سیستم مشبک به درستی

برنامهای تدوین شود تا با تمرین روی حافظٔه کاری دانش آموزان

عمل نمیکند ،هر نو ع محرکی توجه این کودکان را به خود جلب

دارای اختالل نقص توجه و بیش فعالی ,کارکردهای اجرایی در آنان را

مطالعات متعددی آسیب در لوب فرونتال در اختالل نقص توجه-

تعداد نمونٔه این مطالعه در تعمیم نتایج به جوامع دیگر باید با احتیاط

بیش فعالی را نشان دادهاند .کارکردهای اجرایی که حافظه کاری یکی

عمل شود.

از مؤلفههای آن میباشد تحت تأثیر عملکرد این منطقه از مغز
میباشد ( .)۲8آسیب منطقه فرونتال در اختالل نقص توجه -بیش
فعالی میتواند موجب تأثیر منفی در عملکرد حافظه کاری این کودکان
شود (.)۲۹
در طول دهٔه اخیر توجه فزایندهای به نقش آموزش حافظٔه کاری در
دورٔه کودکی شده است به طوری که مهمترین و اساسیترین عامل
مؤثر در توانمندی عمومی ذهن ,حافظٔه کاری است .)۳۰( .نقص در
حافظٔه کاری در سالهای ابتدایی باعث آسیب جدی در حل مساله و
مشکالت تحصیلی میشود )۳1( .ظرفیت حافظٔه کاری و مدل
شناختی به طور مستقیم روی تکالیف مدرسهای اثر میگزارد.)۳۲( .
توجه به آموزش حافظٔه کاری رویکردی مؤثر در درمان اختالل نقص
توجه و بیش فعالی – تکانشگری میباشد .آموزش این حافظه و
مؤلفههای مر بوط به آن میتواند موجب تقویت حافظٔه کاری شود و
این امر نیز به نوبٔه خود میتواند باعث کاهش مشکالت شناختی و
بهبود عملکرد تحصیلی شود (.)۳۳

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه بیان میکند به دلیل این که آموزش این مهارتها به
طور خاص زیربنای دامنٔه وسیعی از تواناییهای شناختی شامل
استدالل و کنترل توجه و مقاومت در برابر محرکهای نا مربوط است
وهمچنین از آنجایی که ماهیت آموزش از این قبیل مهارتها معرف
ویژگیهایی است که برای بسیاری از والدین که از درمانهای دارویی
برای مشکالت شناختی ٫بی توجهی و فزون جنبشی فرزندانشان در
هراساند بسیار امید بخش باشد ,بنا بر این آموزش حافظه کاری
شیوهای ارزشمند برای کمک به این کودکان میباشد .لذا برنامه
مداخلٔه تمرینی بهبود حافظه کاری میتواند بر بهبود نشانههای اختالل
نقص توجه-بیش فعالی دانش آموزان مبتال به این اختالل تأثیر مثبت
و معناداری داشته باشد.

تشکر و قدردانی
از اساتید ،دوستان و همچنین مجموعٔه آموزش و پرورش شهرستان

در توجیه اثر برنامه تمرینی بر روی حافظه کاری در کودکان بیش

اراک که ما را در اجرای این پژوهش یاری نمودند ،و نیز از کلیه

فعالمی توان گفت که این برنامه تمرینی به دلیل اینکه مهار تهای

کودکان و خانوادههای شرکت کننده در این پژوهش صمیمانه تشکر و

جهت یابی ،بازداری پاسخ ،دستوارت چند مرحلهای و حافظه
شنیداری و بینایی را آموزش میدهد ،میتواند مهارت حافظه کاری را

قدردانی میگردد.
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نموده و آنها را از توجه در مسیر مشخص دور میکند (.)۲۷

بهبود بخشند و مشکالت شناختی را کاهش دهند .همچنین با توجه به
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