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Abstract
The purpose of this study was to determine the effects of Neuropsychological training to improve the working memory skills of children with developmental coordination disorders. For this purpose, 30 children with developmental coordination disorders with an age range of 6 to 8 years were
selected by randomly divided into control and experimental groups. Working
memory performance was measured before and after the experimental period by N-BACK test. Then neuropsychological rehabilitation exercises were
performed for 20 sessions of 45 minutes based on the neurological rehabilitation program of working memory, based on a combination of training programs recommended by experts and Captain Log cognitive software. Shapiro-Wilks Normality Test was employed to evaluate the normality of data
distribution; and for inferential statistics, multiple analysis of covariance was
utilized to control the pre-test effects. Based on the findings of this study, the
use of, the effectiveness of the neuropsychological rehabilitation program
on improving the working memory function of children with developmental
coordination disorders aged 6 to 8 years was confirmed.
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مقاله پژوهشی

اثــر یــک دوره بازتوانــی بــه روش نوروروســایکولوژیک بــر حافظــه کاری کودکان
دارای اختــال هماهنگی رشــدی
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چکیده

تاریخ انتشار 28 :آذر 1400

هــدف ایــن پژوهــش ارتقــای مهارتهــای حافظــهکاری کــودکان دارای اختــال هماهنگــی

تاریخ پذیرش 25 :آذر 1400

رشــدی بــه شــیوه بازتوانــی از طریــق آمــوزش نوروســایکولوژیک بــود .بــه همینمنظــور 30

 .1اســتادیار ،گــروه تربیت بدنــی و علوم
ورزشی دانشــکده ادبیات ،علوم انسانی
و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

کــودک دارای اختــال هماهنگــی رشــدی بــا دامنــه ســنی  6تــا  8ســال بصــورت تصادفــی

انتخــاب و بطــور تصادفــی بــه دو گــروه کنتــرل و آزمایــش تقســیم شــدند .عملکــرد حافظــه
ن  N-BACKاندازهگیــری شــد .ســپس
کاری ،قبــل و بعــد از دوره آزمایشــیاز طریــق آزمــو 
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ـی نوروســایکولوژی بــه مــدت  20جلســه  45دقیقــهای براســاس برنامــه
تمرینــات بازتوانـ 
توانبخشــینوروســایکولوژیکی حافظــه کاری ،بــر پایــه ترکیبــی از برنامههــای آموزشــی
توصیــه شــده توســط متخصصیــن و نرمافــزار شــناختی کاپتایــن الگ انجــام شــد .ازآزمــون
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نوروســایکولوژی بــر بهبــود كاركــرد حافظــه كاري کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــدی
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 6تــا  8ســال ،تأييــد کــرد.

واژههــای کلیــدی :نوروســایکولوژی ،حافظــه کاری ،اختــال هماهنگــی رشــدی ،کارکردهــای
اجرایــی ،آزمــون .N-BACK

مقدمه
اختــال هماهنگــی رشــدی کــه بــه اختصــار  DCDنامیــده
میشــود ،تأخیــر در رشــد مهارتهــای حرکتــی اســت کــه باعــث
اختــال در عملکــرد ورزشــی و فعالیتهــای روزانــه میشــود.
کــه براســاس چهارمیــن نســخهی راهنمــای تشــخیصی و آمــاری،
اختــاالت روانــی )DSM-IV( 2بعنــوان شــرایطی کــه بــا نقــص
شــدید در رشــد حرکتــی و بطــور معنــیداری بــا فعالیتهــای
روزمــره و یــا پیشــرفتهای تحصیلــی مداخلــه میکنــد ،تعریــف
1

میشــود .ایــن شــرایط بطــور معن ـیداری پایینتــر از ســطح مــورد
انتظــار بــرای ســن و توانایــی هوشــی اســت و بــه علــت وضعیــت
عمومــی پزشــکی یــا نارســایی شــدید پزشــکی نیســت (.)1
کــودکان دارای اختاللهماهنگیرشــدی معمــوالً هیــچ اختاللــی
در تــوان عضالنــی ،عملکــرد حســی یــا حــرکات غیــرارادی ندارنــد.
طبــق تعریــف انجمــن ناتوانــی یادگیــری حــدود  20درصــد از
کــودکان در اجــرا و یادگیــری مهارتهــای حرکتــی مشــکل دارنــد.
بــه گفتــه راهنمــای آمــاری تشــخیصی روانپزشــکی آمریــکا ،شــیوع
1. Developmental coordination disorder

2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders- Fourth edition
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ایــن اختــال در کــودکان ســن  5تــا  ۱۱ســال 5 ،تــا  6درصــد
گــزارش شــده اســت و تعــداد مــردان مبتــا بــه ایــن اختــال
بیشــتر از زنــان اســت .در ایــران در زمینــۀ شــیوع ایــن اختــال
در شــهرهای مختلــف ،آمارهــای متفاوتــی گــزارش شــده اســت.
بــرای مثــال ،در مطالع ـهای کــه توســط باقرنیــا در ســال  1392در
شــش اســتان کشــور انجــام گرفتــه اســت ،شــیوع ایــن اختــال در
کــودکان  3تــا  ۱۱ســال  7/2درصــد گــزارش شــده اســت .کــه ایــن
آمــار در پســران  3/53و در دختــران  1/85درصــد گــزارش شــده
اســت؛ ازایــنرو ،طــی ســالهای اخیــر ایــن ناهنجــاری در صــدر
تحقیقــات اختاللــی قــرار گرفتــه اســت تــا هرچــه بیشــتر ماهیــت
آن شــناخته شــود و مداخلههــای مناس ـبتری در مــورد ایــن افــراد
بــهکار گرفتــه شــود (.)2
عملکــرد ضعیــف در مهارتهــای بینایــی -ادراکــی و بینایــی-
حرکتــی ،کارکردهــای حافظــهی کاری ،حساســیت لمســی،
ســازماندهی اطالعــات بینایــی دریافــت شــده ،حــس عمقــی،
توجــه و تمرکــز ،عملکــرد سیســتم دهلیــزی و مهارتهــای حرکتــی
بینایــی در کــودکان مبتــا بــه DCDگــزارش شــده اســت (.)3
درواقــع ،ایــن کــودکان عــاوه بــر نارســایی مهارتهــای حرکتــی ،
اغلــب در کارکردهــای شــناختی ،توجهــی و حافظــه نیــز بــا مشــکل
مواجهنــد و نارســاییهایی را در ایــن زمینــه نشــان میدهنــد
( .)4همانطــور کــه مطالعــات نشــان دادهانــد ،مشــکالت حرکتــی،
میتواننــد تأثیــرات بــدی بــر جنبههــای روانــی زندگــی فــرد
داشنهباشــد .یــک تحقیــق طولــی کــه بــر روی  86نوجــوان کــه
تحــت برنامههــای رشــدی مهارتهــای حرکتــی قــرار گرفتنــد
انجــام شــد ،نشــان داد کــه حتــی پــس از انجــام تمرینــات هنــوز
هــم خودپنــداره جســمانی آنهــا در مقایســه بــا همســاالن بــدون
مشــکل هماهنگــی خــود ،پاییــن اســت (.)5
همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،يكــي از پايــهاي تريــن
ويژگيهــاي كــودكان مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی،
اختــال در عملكــرد حافظــه اســت ( .)6-8شــوماختر 3و همــکاران
نیــز بیــان کردهانــد کــه کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــدی
در تکالیفــی کــه شــامل حافظــه و انــواع آن اســت ،ضعیفتــر عمــل
میکننــد کــه بطــور معنــاداری مرتبــط بــا نقــص مهــار ،کنتــرل
و برنامهریــزی حرکــت اســت ( .)9از آنجــا کــه پژوهشهــای

جدیــد بــه نقــش مهارتهــای فراشــناختی و از ایــن میــان نقــش
آمــوزش کارکردهــای اجرایــی از جملــه حافظــه کاری بــر بهبــود
اختــال یادگیــری حرکتــی تأکیــد داشــتهاند ( )10و نشــان
دادهانــد کــه نقــص در کارکردهــای اجرایــی میتوانــد در ســنین
باالتــر پایــدار بمانــد و دانشآمــوزان را در انجــام تکالیــف مدرســه
و امــور شــخصی-اجتماعی بــا مشــکل جــدی روبــهرو کنــد و در
نتیجــه ،برنامــه توانبخشــی را بــرای ایــن کــودکان توصیــه کردهانــد
( . )11همچنیــن ،در نتیجــهی آموزشهــای بازتوانــی بــه روش
نوروروســایکولوژیک ﺳـﻄﺢ ﺣﺎﻓﻈﻪﻛﺎري ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﺳﺘﺪﻻل،
اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮش ﺳـﻴﺎل و اﻧﺘﻘـﺎل آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﺟﺮﻳﺎن آﻣﻮزش
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ گــزارش شــده اســت ( .)13 ,12 ,6یافتههــا نشــان میدهــد
کــه کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــدی ،یــک نقــص فراگیــر
حافظــه در تمــام مقیاسهــای حافظــه دارنــد کــه بخصــوص
نارســاییهای مشــاهده شــده در حافظــهکاری بطــور معنــاداری
بیشــتر از حافظــه کوتاهمــدت آنهاســت ( .)14اختاللهماهنگــی
رشــدی بــا مشــکالتی در برنامهریــزی ،توجــه و رمزگردانــی همــراه
اســت ،کــه منجــر بــه ناتوانایــی در یادگیــری میشــود (.)15
کســلر و الکایــو 4پژوهشــی را بــا عنــوان بررســی مقدماتــی برنامــه
توانبخشیشــناختی آنالیــن بــرای ارتقــای مهارتهــای کارکــردی
اجرایــی در کودکانــی کــه دچــار آســیب مغــزی بودنــد ،انجــام دادنــد.
نتایــج نشــان داد کــه برنامــه توانبخشیشــناختی بطــور معنــاداری،
ســرعتپردازش ،نمــرات حافظــهکاری و انعطافپذیــری شــناختی
را افزایــش داده اســت ،همچنیــن بــر افزایــش فعالیــت کرتکــس
5
پیــش پیشــانی نقــش قابــل توجهــی داشــته اســت ( .)16موریســون
و چیــن 6در پژوهشــی کــه در ســال  2011انجــام دادنــد ،اثــرات
مثبــت بهبــود کارکردهــای اجرایــی کــودکان دارای اختــال حافظــه
را از طریــق برنامههــای نوروســایکولوژی تائیــد کردنــد (.)17
همچنیــن هولمــز 7و گاترگــول 8نیــز در ســال  2014بــه نتایــج
مشــابه دســت یافتنــد کــه ارتقــای کارکردهــای اجرایــی و بخصــوص
حافظــه و توجــه را از طریــق آموزشهــای نوروســایکولوژی در
کــودکان را تائیــد کــرد ( .)18ایــو 9و همــکاران نیــز در ســال 2016
در پژوهــش خــود باعنــوان اثــر بخشــی توانبخشــی شــناختی و
آمــوزش کامپیوتــری حافظــه کاری بــر روی کــودکان بعــد از ســکته
مغــزی ایســکمیک ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن آموزشهــا
3. Schumacher
4. Kesler & Lacayo
5. Morrison
6. Chein
7. Holmes
8. Gathercole
9. Eve
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بــر حافظ ـهکاری ایــن افــراد تاثیرمعنــاداری داشــته اســت .شــواهد
موجــود نشــان ميدهــد كــه حافظــه كاري انعطافپذيــر اســت و
قابليــت بهبــود از طريــق برنامههــاي آمــوزش شــناختي و درمانــي
را داراســت (.)19
برنامههــاي آموزشــی مختلفــی بــرای بهبــود کارکردهــای اجرایــی
توصیــه شــده و اثــر بخشــی آن در پژوهشهــای مختلــف مــورد
تائیــد قــرار گرفتــه اســت.آنچه از مــرور پژوهش های پیشــین بدســت
میآیــد توجــه هرچــه بیشــتر بــه نقــش مهارتهــای توانافــزای
شــناختی در پیشــرفت کارکردهایاجرایــی از جملــه حافظــهکاری
در جهــت بهبــود مهارتهــای یادگیــری کــودکان ،و بکارگیــری
حداکثــری پتانســیلهای آنهــا در جهــت داشــتن زندگــی فعالتــر
در جامعــه اســت .در واقــع  ،بهبــود فرآیندهــای شــناختی زیربنایــی،
یــک روش درمانــی اســت کــه هــدف اصلــی آن بهبــود نقایــص و
عملکردهــای اجرایــی و شــناختی اســت .
از میــان کارکردهــای اجرایــی ،حافظــه کاری را میتــوان از
جملــه مهمتریــن کارکردهــای عصــب شناســی دانســت کــه در
زندگــی و انجــام تکالیــف یادگیــری بــه انســان کمــک مــی کنــد
( .)21 ,20مفهــوم حافظــه كاري توســط بادلــی 10ارائــه شــد (.)22
امــروزه بــر مبنــاي پيشــرفت دانــش در زمينــه ظرفيــت شــكل
پذيــري و خودترميمــي مغــز انســان ،شــواهد نيرومنــدي وجــود
دارد كــه نشــان مــي دهــد كــه كنشهــای عصب-روانشــناختی
را میتــوان بــا كمــك آموزشهــای نوروروســایکولوژیکی بــه دقــت
طراحــي شــده ،بــه گون ـهاي بــادوام بهبــود بخشــيد ( .)14یکــی از
روشهــای توصیهشــده بــرای ارتقــا حافظهآموزشهــای بازتوانــی
نوروروســایکولوژیکی اســت ،زیــرا ایــن روش در جهــت بازگردانــدن
ظرفیتهــای شــناختی ازدســترفته اســت کــه توســط تمرینــات
و ارائــه محرکهــای ســاختارمند رخ میدهــد و هــدف آن ،بهبــود
عملکــرد فــرد در اجــرای فعالیتهــا اســت (.)23
نظریههــای عصب-روانشــناختی از نظریههــای مطــرح دهههــای
اخیــر بــرای تعدیــل اختــاالت یادگیــری ،هســتند که ســهم بســزایی
در فهــم مکانســیم عمــل اختــاالت مربــوط بــه یادگیــری ارائــه
کردهانــد و دادههــای پژوهشــی زیــادی هــم در تاییــد نظریــه خــود
ارائــه کردهانــد .پیشــگامان رویکردهــای شــناختی ،عقایــد خــود را
بــه طــور عمــده از روانشناســان مطــرح رویکــرد شــناختی اقتبــاس
میکننــد کــه برجســتهترین آنهــا پیــاژه اســت .رویکــرد شــناختی
رویکــرد غالــب در روانشناســی امــروز اســت و در گســترهی وســیعی
از زمینههــای عملــی و نظــری کاربــرد دارد بــر اســاس تحقیقــات،
یکــی ازبهتریــن و موثرتریــن روشهایــی کــه از طریــق آن میتــوان

توانبخشــی نوروســایکولوژیکی را بــکار گرفــت ،اســتفاده از نرمافزارهــا
و بازيهــاي رایان ـهای متناســب بــا ایــن تواناییهاســت (.)23-25
از ضرورتهــای انجــام ایــن پژوهــش ،ایــن اســت کــه بــا توجــه
بــه اینکــه کــودکان دارای اختاللهماهنگیرشــدی مشــکالتی را
در جنبههــای مختلــف عصب-روانشــناختی نشــان میدهنــد،
کــه ایــن مشــکالت منجــر میشــود کــه ایــن کــودکان در معــرض
خطــر مشــکالت یادگیــری ،آســیبهایاجتماعی و ســازگاری
روانشــناختی 11قــرار گیرنــد ،کــه بهصــورت جبرانناپذیــری در
آینــده تحصیلــی و زندگــی کــودکان آسیبرســان اســت و فــرد را
تهدیــد میکنــد تــا از فعالیتهــای اجتماعــی دور بمانــد و همچنیــن
نتوانــد بــه انــدازه ســایر کــودکان و یــا حتــی بــه انــدازه توانایــی
بالقــوهاش موفــق شــود ،بنابرایــن ارائــه راهــکاری مناســب در
راســتای رفــع مشــکالت ایــن افــراد ضــروری اســت .از طرفــی بــا
توجــه بــه پیشــرفت روزافــزون برنامههــای کامپیوتــری و ســهولت
اســتفاده از آن کــه منجــر بــه پیدایــش برنامههــای رایانــهای
متنوعــی در زمینههــای مختلــف آموزشــی در جهــت بهبــود
توانمندیهــای شــناختی بخصــوص حافظــه کاری شــده اســت و بــا
در نظــر گرفتــن عالقــه کــودکان امــروز بــه اســتفاده از تکنولــوژی،
چنانچــه بتــوان بــا بکارگیــری ایــن برنامههــا ،مهارتهــای اولیــۀ
موردنیــاز را بــرای موفقیــت در یادگیــری تحصیلــی و اجتماعــی
آینــده ،بــرای ایــن کــودکان بوجــود آورد .همچنیــن از آنجــا کــه
روشهــای ســنتی توانبخشــی شــناختی نیــاز بــه ارتبــاط چهــره بــه
چهــره ،و بکارگیــری آن نیــاز بــه مکانــی مناســب و برنامــه مشــارکتی
و صــرف زمــان رفــت و برگشــت اســت چنانچــه بتــوان ،توانبخشــی
نوروســایکولوژیکی را بوســیله نرمافزارهــای ایــن چنینــی ارتقــا داد،
ضمــن صرفهجویــی در هزینــه هــا توانســتهایم ،دیدگاههــای
واضحتــری بــه والدیــن ،دانشآمــوزان ،مربیــان ،برنامهریــزان و
مســئوالن امــور یادگیــری کــودکان ارائــه داد؛ بــه همیــن دلیــل
پژوهــش حاضــر كوششــي در راســتاي بررســي اثربخشــي برنامــه
بازتوانــی بــه روش نوروروســایکولوژیک ،بــر کارکردهــای حافظـهکاری
کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــدی اســت.

روششناسی
شرکتکنندهها
جامعــهی آمــاری شــامل کلیــه کــودکان دارای اختــال هماهنگــی
حرکتــی  6تــا 8ســال دختــر پایــه اول و دوم مــدارس منطقه  9شــهر
تهــران در ســال تحصیلــی 97-98بــود .تعــداد نمونــه  30نفــر (15
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11. Psychology adjustment
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نفــر گــروه کنتــرل و  15نفــر گــروه آزمایــش) از دانشآمــوزان اداره
آمــوزش و پــرورش منطقــه  9تهــران ،بــا میانگیــن ســنی  6.7تــا 8/5
بودنــد ،کــه از  4مدرســه از میــان مــدارس منطقــه  9تهــران بصــورت
تصادفــی انتخــاب شــدند .طــرح پژوهــش از نــوع پیشآزمــون-
پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .عملکردحافظــه کاری ،قبــل و
بعــد از دوره آزمایشــی از طریــق آزمــون  N-BACKســنجیده شــد.
نمونههــااز میــان افــرادی کــه نمــره پرسشــنامه اختــال هماهنگــی
رشــدی آنهــا بیــن  15تــا  46قــرار داشــت و ضریــب هوشــی
نرمــال داشــتند ،و ســابقه بیماریهــای مرتبــط بــا هــدف پژوهــش
(قلبیعروقــی ،مشــکالت شــنوایی و بینایــی ،اختــاالت شــناختی،
مشــکالت شــدید حرکتــی) نداشــتند و همچنیــن مداخلــه مکمــل
دریافــت نمیکردنــد ،بعنــوان نمونــه نهایــی انتخــاب شــدند.

ابزار

پرسشنامه اختالل هماهنگی رشدی:)DCD-Q( 12
پرسشــنامه هماهنگــی رشــد یــک معیــار و مقیــاس آگاهــی والدیــن
اســت کــه بــه شناســایی بینظمــی و اختــال هماهنگــی رشــد
کــودکان کمــک میکنــد .در ایــن پرسشــنامه از والدیــن خواســته
میشــود کــه عملکــرد حرکتــی کودکشــان را نســبت بــه همســاالن
فرزندشــان بــا اســتفاده از مقیــاس پنــج ارزشــی لیکــرت مقایســه
کننــد .ایــن روش ،روشــی اســتاندارد بــرای اندازهگیــری هماهنگــی
کــودک در فعالیتهــای عملــی روزمــره اســت .ایــن نســخه بــرای
کــودکان  5تــا  12ســاله مناســب اســت .ایــن پرسشــنامه شــامل
پانــزده گویــه اســت کــه هــر گــروه بــه ســه عاملــل مجــزا تقســیم
میشــود .عامــل اول شــامل چنــد بخــش مرتبــط بــا کنتــرل حرکتــی
اســت و در زمــان حرکــت کــودک یــا هر شــیء دیگــر به کار مـیرود،
و بــا عنــوان کنتــرل در حیــن حرکــت شــناخته شــده اســت .فاکتــور
دوم دربرگیرنــده کمیتهــای دســتخط و حرکــت عالــی اســت و
فاکتــور ســوم در زمینــة هماهنگــی کلــی اســت .اســتفاده از ایــن
پرسشــنامه ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه در کمتریــن زمــان
ممکــن ،کــودکان دچــار اختــال هماهنگــی حرکتــی را از افــرادی که
اختــال رشــدی دارنــد غربــال کننــد و مداخــات درمانــی مناســب
را در مــورد ایــن کــودکان بــه کار گیرنــد .ایــن پرسشــنامه بــه عنــوان
ابــزاری روا و پایــا بــرای شناســایی اولیــه کــودکان مبتــا یــا مســتعد
بــه اختالل-هماهنگیرشــدی بــکار مــیرود .ضرایــب پایایــی ایــن
آزمــون بــا روش همســانی درونــی  0/83و آلفــای کرونبــاخ 0/85
گــزارش شــده اســت همچنیــن روایــی همزمــان آن در ارتبــاط بــا دو

خــرده مقیــاس جابهجایــی و کنتــرل شــی در آزمــون رشــد حرکتــی
درشــت دو نیــز بــه ترتیــب معــادل  0/65و  0/60گــزارش شــده
اســت ( .)26بومیســازی و اعتباریابــی ایــن پرسشــنامه در ایــران
توســط صالحــی ،بخشــایش ،موحــدی و قاســمی در ســال ،1390
موردبررســی و تأییدقــرار گرفتــه اســت (.)27
آزمون هوشریون: 13
ایــن آزمــون بــرای تعییــن میــزان هوشبهــر مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .در ایــن آزمــون از یــک مجموعــه تصاویــر انتزاعــی کــه یــک
توالــی منطقــی را بــه وجــود میآورنــد ،تشــکیل شــده اســت .ایــن
آزمــون دو فــرم دارد کــه بصــورت فــردی یــا گروهــی قابــل اجــرا
هســتند .فــرم اول آن 60 ،تصویــر دارد کــه بــه  5ســری  12تایــی
تقســیم شــده و فــرم دوم شــامل  36تصویــر اســت کــه بیشترشــان
بصــورت رنگــی هســتند ( .)28پاشاشــریفی و نیکخــو در پژوهشــی
کــه در ســال  1386انجــام داده انــد ،ضرایــب ثبــات درونــی ایــن
آزمــون را در یــک نمونــه  5000نفــری بیــن  0/89تــا  0/97گــزارش
کــرده انــد .همچنیــن شــهیم در ســال  1388در هنجاریابــی ایــن
آزمــون بــر روی  3010نفــر پایایــی  0/59تــا  0/89و دامنــه روایــی
بیــن  0/24تــا  0/61گــزارش کــرده اســت (.)29
آزمون :N-BACK
یکــی از معروفتریــن و معتبرتریــن آزمونهــای ســنجش
حافظـهکاری ،آزمــون کامپیوتــری  N-Backاســت.این آزمــون برای
نخســتین بــار در ســال  1958توســط کرچنــر 14معرفــی شــد .رونــد
كلــي ایــن برنامــه بــر ايــن قــرار اســت كــه دنبال ـهاي از محركهــا
(بیشــتر ديــداري) بــه صــورت گامبــهگام ،بــه شــرکتکننده ارائــه
میشــود و شــرکتکننده بايســتي بررســي كنــد كــه آيــا محــرك
ارائهشــده فعلــي بــا محــرک  nگام قبــل از آن ،همخوانــي دارد يــا
خيــر .انجــام ايــن آزمايــش بــا مقاديــر مختلــف  nصــورت میپذیــرد
و بــا افزایــش میــزان  ،nبــر دشــواري تكليــف افــزوده خواهــد شــد.
بدیــن ترتیــب در تکلیــف  )n=1) 1-backآخريــن محــرك ارائــه
شــده بــا محــرك قبلی مقايســه ميگــردد و يــا در تكليــف )n=3) 3-back
محــرک فعلــی بــا  3محــرک قبــل مقایســه میشــود .ضرایــب پایایــی
در دامنــهای بیــن  0/54تــا  ،0/84پایایــی بــاالی ایــن نرمافــزار را
نشــان داده اســت ( .)30ضرایــب اعتبــار در دامنـهی  0/54تــا 0/78
اعتبــار بــاالی ایــن آزمــون به عنــوان شــاخص عملکــرد حافظـهکاری
بســیار قابلقبــول اســت و ضریــب پایایــی آن  0/78اســت ( .)31در
ایــران نیــز تقـیزاده و همــکاران در ســال  1393در پژوهشــی پایایــی
ایــن آزمــون را تائیــد کردنــد (.)32
12. Developmental Coordination Disorder Questionnaire
13. Raven
14. Kirchner
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برنامه توانبخشینوروسایکولوژیکی حافظه کاری :
برنامــه توانبخشینوروســایکولوژیکی حافظــه کاری ،بــر پایــه
ترکیبــی از برنامــه هــای آموزشــی کورکمــن 15و همــکاران،
ســمرود 16گــری 17و نرمافــزار شــناختی کاپتــان الگ 18اســت
( .)33-35اعتبــار ایــن برنامــه بــه روش آلفــای کرونبــاخ در قســمت
دیــداری 0/83و در قســمت شــنیداری  0/76گــزارش شــده اســت .و
روایــی آن را بخارائــی در ســال  0/93 ،1398گــزارش کــرده اســت.
زیــر بنــای نوروســا یکولــوژ ی ایــن برنامــه فعالیتهایــی اســت کــه
موجــب تحریــک و تقویــت پیوندهــای عصــب شــناختی میشــود.
اين نرمافزار ،مشــابه نســـخهی انگليســـي آن (كـــه توســـط شــركت
كاگ مــد 19ارائــه شــده) و بــا الگوبــرداری از نرمافــزار روبوممــو ،20بــا

استفاده از رويكرد بـــدلي در تبيين حافظـةكـــاري و مؤلفههـــاي آن
ســـاخته شـــده اســـت ،که در قالـب يـــك بـازي رايانــهاي تمرينات
متنوعــي جهــت بهبــود حافظةكـــاري ارائـــه مـــيدهد و شــامل
تكاليفــي مرتبــط بــا حافظهكاري به شـــكل تمـرينهـــاي معكـــوس
و رو بـهجلـــو در مؤلفـههـــاي شــنيداري و ديــداري بــوده كــه ســطح
آن از تمرینــات ســاده آغــاز شـــده و طــي جلســات ،بـــا پيشـــرفت
كـــودك دشـــوارتر ميگــردد .ابتــدا یــک آزمــون  9مرحلـهای در دو
ســطح ( کــودکان و بزرگســاالن) بــرای فــرد برگــزار مینمایــد و
بــا توجــه بــه ســن مشــخص شــده مراجــع یــک گــزارش از قبولــی
فــرد در هرکــدام از  9مرحلــه آزمــون و گــزارش از میانگیــن زمــان
پاس ـخدهی بــه ســئواالت آزمــون 21و نمــودار مقایس ـهای کامــل در
اختیــار آزمونگــر قــرار میدهــد .در مرحل ـهی بعــد ،آزمونگــر امــکان
اســتفاده از برنامــه درمانــی توصیــه شــده توســط نرمافــزار بــا توجــه
بــه تســت انجــام شــده و یــا انتخــاب پلــن سفارشــی توســط درمانگــر
از بیــن حــدود  50نــوع تمریــن در  3ســطح مختلــف ( حــدود 150
تمریــن ) را خواهــد داشــت  .همچنيــن در حيــن آمـــوزش ،فــرد
راهبردهـــاي بهبـــود حافظـــه را فراگرفتــه وبا دريافـــت بـــازخورد از
ســـوي درمانگــر و پاداشهــاي صـــوتي و تصـــويري بـهوســـيلهی
برنامــه نرمافــزار بــه ادامــه تكليــف ترغيــب ميگــردد (.)36

روش اجرا
پژوهــش بعــد از انجــام مراحــل اداری و نامــه نگاریهــای الزم و
دریافــت مجوزهــای الزم از اداره آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران

انجــام شــد .ســپس  4مدرســه بصــورت تصادفــی از میــان مــدارس
منطقــه 9انتخــاب شــدند .پــس از اطالعرســانی و جلــب رضایــت
بــرای مشــارکت در پژوهــش ،پرسشــنامه ( )DCD-Qتوســط
والدیــن تکمیــل شــد .از تعــداد  240دانــش آمــوز بررســی شــده 60
نفــر کــه نمــرات آنهــا بیــن  15تــا  46قــرار داشــت و دارای اختــال
هماهنگــی رشــدی و یــا مشــکوک بــه آن بودنــد انتخــاب شــدند.
ســپس از نمونههــا آزمــون هــوش ریــون گرفتــه شــد و  30نفــر از
نمونههــا کــه بهــره هوشــی آنهــا نرمــال بــود و ســابقه بیماریهــای
مرتبــط بــا هــدف پژوهــش نداشــتند ،بعنــوان نمونــه نهایــی انتخــاب
شــدند و بطــور تصادفــی در دو گــروه  15نفــره (گــروه آزمایــش و
گــروه کنتــرل) قــرار گرفتنــد .عملکردحافظــه کاری ،قبــل و بعــد از
دوره آزمایشــی از طریــق آزمــون  N-BACKســنجیده شــد .ســپس
بــرای گــروه آزمایــش ،برنامــه توانبخشینوروســایکولوژیکی شــامل
 20جلســه  45دقیقــهای ( ســه جلســه در هفتــه بــه مــدت دو مــاه)
اجــرا شــد ،کــه جلســه  1و  20بــه پیشآزمــون و پسآزمــون
اختصــاص داشــت .كودكانــي كــه در گــروه کنتــرل قــرار داشــتند،
هيــچ گونــه آموزشــي دريافــت نكردنــد و در كالس هــاي درســي
خــود حضــور داشــتند .دانشآموزانــي كــه در گــروه آزمايــش
بودنــد ،در ابتــداي هــر جلســه باتكليــف مخصــوص آن جلســه آشــنا
میشــدند و پژوهشــگر توضيــح الزم را بــه آنهــا مــي داد ســپس،
بــه انجــام تكاليــف مــي پرداختنــد .در پايــان هــر نيــم ســاعت،
اســتراحتي كوتــاه در حــدود 10دقيقــه بــه دانــش آمــوزان داده مــي
شــد ،در مجمــوع ،اجــراي فــردي آزمونهــا بــراي هــر دانــش آمــوز
حــدود  40تــا  55دقيقــه طــول کشــید .بعــداز پايــان پيــش آزمــون،
جلســات برنامــه تقويــت شــناختي بــا كمــك بســته توانافزايــي
نوروســایکولوژی در طــي  2مــاه ،در هــر هفتــه  3جلســه حــدود 1
ســاعت برگــزار شــد.

روش آماری
بــرای بررســی طبیعــی بــودن توزیعدادههــا از آزمــون شــاپیرو-
ویلــک ،بــرای توصیــف دادههــا از شــاخص گرایــش مرکــزی میانگیــن
و شــاخص گرایــش پراکندگــی انحرافاســتاندارد اســتفاده شــد .در
تحلیــل اســتنباطی دادههــا ابتــدا پیشــفرضهای آمــاری تحلیــل
کوواریانــس بررســی شــد .مفروضههــای تحلیــل کوواریانــس یعنــی
15. korkman
16. Semrud
17. Geary
18. Captain`s Log
19. Cogmed
20. Robo Memo
21. Reaction Time
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خطیبــودن ،همگونیخطــوط رگرســیون و همگونیواریانسهــا
مــورد بررســی قــرار گرفــت .پــس از تأییــد برقــراری کلیــهی
پیشفرضهــا بــه منظــور کنتــرل اثــر پیشآزمــون از روش
تحلیــل کوواریانــس چندگانــه اســتفاده شــد .تمامــی مراحــل تجزیــه
و تحلیــل آمــاری مطالعهحاضــر بــا اســتفاده از نرمافــزار spss
نســخه  21انجــام شــد.

نتایج
نمــرات حافظــه کاری (آزمــون  )N-BACKقبــل و بعــد از
مداخلــه در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل بــا اســتفاده از میانگیــن
و انحرافاســتاندارد در جــدول  1آمــده اســت .همانگونــه کــه در
جــدول شــماره  1مشــاهده میگــردد ،میانگیــن نمــرات تفاضــل
پیشآزمون-پسآزمــون ایــن مقیــاس در گــروه آزمایــش نســبت
بــه گــروه کنتــرل بیشــتر اســت .همچنیــن میانگیــن نمــرات گــروه
آزمایــش از گــروه کنتــرل باالتــر اســت.

میانگین و انحرافاستانداردنمرات پیشآزمون-پسآزمون متغیر حافظهکاری

جدول.1

متغیرها
کنترل

آزمایش

مقدار تی

درجات آزادی

سطح معناداری

پیشآزمون

88/90

4/24

پسآزمون

98/30

5/67

پیشآزمون

68/20

33/77

پسآزمون

113/80

5/24

مطابــق اطالعــات بدســت آمــده از مقایســه نمــره میانگیــن و انحــراف
اســتاندارد ،پیشآزمــون و پسآزمــون آزمــون حافظــه ،N-BACK
عملکــرد حافظــه کاری در گــروه توانافزایــینوروســایکولوژی از
پیشآزمــون بــه پسآزمــون افزایــش یافتــه اســت .بــرای بررســی
برقــراری مفروضههــای آزمــون تحلیــل کوواریانــس جهــت بررســی
معنــاداری ایــن تفــاوت ،در تحلیــل دادههــا ابتــدا پیشــفرضهای
آمــاری تحلیــل کوواریانــس بررســی شــد .یکــی از پیشفرضهــا،
نرمــال بــودن توزیــع دادههاســت .بدیــن منظــور از آزمــون شــاپیرو-
ویلــک اســتفاده شــد .ایــن آزمــون در هیچکــدام از متغیرهــا معنــادار
نبــود ،پــس فــرض نرمــال بــودن توزیــع دادههــا رعایــت شــده اســت.

همچنیــن آزمــون لویــن بــرای بررســی فــرض همگنــی واریانسهــا
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری آزمــون
کــه بیشــتر از  0/05شــده اســت ،تفــاوت معنــاداری بیــن توزیــع
نمــرات بــا توزیــع نرمــال در هــر دو نوبــت آزمــون )پیشآزمــون،
پسآزمــون) وجــود نــدارد .پــس از بررســی و تائیــد دو پیشفــرض
دیگــر ،یعنــی خطیبــودن همگنــی واریانسهــا و همگونیخطــوط
رگرســیون در متغیــر حافظــهکاری ،بــرای تعییــن اثربخشــی برنامــه
توانافزایینوروســایکولوژی از آزمــون تحلیــل کوورایانــس اســتفاده
شــد .کــه اطالعــات آن را در جــدول شــماره 2مشــاهده میکنیــد.

جدول .2نتایج تحلیل کوواریانس براي تعيين اثربخشي برنامه نوروسایکولوژی بر افزايش عملكرد حافظه

ƞ2

منبع

MS

Df

F

P

پیشآزمون

11/390

1

12/440

0/003

0/14

پسآزمون

468/560

1

94/670

0/001

0/87

خطا

69/220

14

کل

707/010

20
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بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده از جــدول  ،2تمرینــات
نوروســایکولوژی بــر حافظــه کاری گــروه آزمایــش معنــادار اســت.
بنابرايــن ،اثربخشــي برنامــه توانافزايينوروســایکولوژی بــر بهبــود
كاركــرد حافظــه كاري کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــدی 6
تــا  8ســال ،تأييــد مــي شــود.

بحث

پژوهــش حاضــر بــا هــدف تاثیــر مداخلــه توانافزایینوروســایکولوژی
بــر عملکــرد حافظــه کاری کــودکان دارای اختاللهماهنگیرشــدی
بــود .نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد تمرینــات نوروســایکولوژیکی
موجــب کاهــش مشــکالت مربــوط بــه حافظــه شــده اســت .تحلیــل
دادههــا بیانگــر آن اســت کــه ایــن روش درمانــی بــر تقویــت حافظــه
تأثیرگــذار اســت.
طبــق فرضیــه شــکلپذیری مغــز انســان ،اگــر مناطــق کمتــر فعــال
درگیــر دراختــال یادگیــری بهطــور مناســب و مکــرر تحریــک
شــود ،تغییــر مییابــد و ایــن تغییرهــا ،بــه دلیــل تغییراتــی کــه
فــرض میشــود در ســاختار نورونهــا ایجــاد کردهانــد ،پایــدار
خواهنــد مانــد ( .)37بهعبــارت دیگــر ،پژوهشهــا و بررســیهای
علمــی در رابطــه بــا شــکل پذیــری مغــزی نشــان میدهــد کــه
مــاده خاکســتری مغــز و نخــاع شــوکی توانایــی ضخیــم شــدن و
یــا کوچــک شــدن را دارد .پیوندهــای عصبــی میتوانــد تغییــر
یابــد،از نوســاخته شــودو یــا حتــی قــوی و ضعیــف شــوند .تغییــر و
دگرگونــی در ســاختار فیزیکــی مغــز ســبب تغییــر در تواناییهــای
افــراد میگــردد ( .)38کارکردهایاجرایــی ،یکــی از جنبههــای
مهــم رشــد شــناختی اســت کــه بهشــدت تحــت تأثیــر رشــد و
تکامــل مغــزی قــرار دارد .بارکلــی در  1998مطــرح کــرده اســت کــه
کارکردهایــی همچــون ســازماندهی ،تصمیمگیــری ،حافظــهکاری،
حفــظ و تبدیــل ،کنتــرل حرکتــی ،ادراکزمــان ،پیشبینــی آینــده،
بازســازی ،زبــان درونــی و حــل مســئله را میتــوان از جملــه
مهمتریــن کارکردهــای اجرایــی عصبشــناختی دانســت کــه در
زندگــی و انجــام تکالیــف یادگیــری بــه انســان کمــک میکننــد
( .)38پــس بــا توجــه بــه فرایندهــای شــناختی درگیــر دراختــال
هماهنگیرشــدی برنامههایــی کــه بهطــور عمــده بــر ارتقــای
تواناییهــای شــناختی تمرکــز دارنــد نوعــی درمــان ویــژه و
منحصربهفــرد اســت  .ایــن برنامههــا ابزارهایــی را در اختیــار قــرار
میدهــد .کــه از طریــق آنهــا بتــوان کمــک کــرد تــا فرایندهــای
پایــهای ذهنــی کــه در یادگیــری مهــم هســتند را بهبــود بخشــید.
در بررســیهای زیســتیعصبی مشــخص شــده اســت کــه قشــر
پیشپیشــانی و ارتباطاتــی کــه دارد ،منطقــه اصلــی مؤثــر بــر
رشــد کارکردهــای اجرایــی اســت ( .)31رشــد قشــر پیشپیشــانی

41

از بــدو تولــد آغــاز میشــود و تــا زمــان بلــوغ ادامــه دارد وایــن
رشــد طوالنیمــدت بیشــتر تحــت تأثیــر محرکهــای محیطــی
اســت .در راســتای ارتبــاط فعالیتهــای حرکتــی و رشــد شــناختی
مطالعــات مختلفــی ،عملکــرد شــناختی و انعطافپذیــری مغــز را بــا
فعالیتهــای حرکتــی مرتبــط میداننــد ( .)39کیتــا و همــکاران
بــه بررســی تأثیــر حــرکات بــر کارکردهــای اجرایــی در نوجوانــان
پرداختنــد ،و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه کارکردهــای اجرایــی
خصوص ـاً ســطح توجــه و حافظــهکاری کــودکان تحــت تأثیــر رشــد
حرکتــی آنهاســت ( .)40پایــک و همــکاران نیــز در پژوهــش خــود
دریافتنــد ،اختــال در کارکردهــای اجرایــی بــا برخــی اختــاالت
کنتــرل حرکتــی ماننــد اختــال هماهنگــی رشــدی ارتبــاط دارد.
آنهــا همچنیــن بیــان کردنــد کــه شــواهدی وجــود دارد کــه
نارســاییهای اختــال هماهنگــی رشــدی میتوانــد بهعلــت
نقــص در کارکردهــای اجرایــی باشــد ( .)41پژوهشهــا در خصــوص
اختــال حافظــه و مولفههــای آن غیــر از حافظــهی بلندمــدت در
کــودکان  DCDدر مقایســه بــا افــراد عــادی حمایــت میکنــد
( .)35مهمتریــن فــرض رویکردهــای شــناختی ایــن اســت کــه
یادگیرندههــای موفــق از تجربــهی قبلــی و فرایندهــای فکــری خــود
دربــاره اطالعــات جدیــد بــه طــور فعــال معنــا میســازند .آنهــا
در تعییــن اینکــه اطالعــات جدیــد چگونــه جســت و جــو ،ادراک
و بــا اطالعــات ذخیــره شــده قبلــی ارتبــاط داده شــده و انتخــاب
و یــادآوری میشــوند ،از فرایندهــا یــا کارکردهــای اجرایــی و یــا
فراشــناختی اســتفاده میکننــد .بــر اســاس ایــن رویکــرد آنچــه کــه
بیــن یــک یادگیرنــده ماهــر و غیرماهــر فــرق میگــذارد ،ناتوانــی
یادگیرنــده غیرماهــر در اســتفاده مفیــد و موثــر از فرایندهــای
اجرایــی اســت .در مجمــوع مــی تــوان بــر اســاس فرضیــه شــکل
پذیــری مغــز اینگونــه توضیــح داد کــه تاثیــرات احتمالــی تمرینــات
توانافزایــی ســایکولوژی ،بدلیــل ریشــههای شــناختی و تکــرار ایــن
تمریــن هــا رخ میدهــد؛ بنابرایــن چنیــن فــرض مــی شــود کــه
همــان مکانیســمی کــه زیربنــای فرایندهــای شــکل پذیــری وابســته
بــه تجربــه اســت بهبودهــای خــود بــه خــود و یــا هدایــت شــده
(از طریــق توانافزایــی ســایکولوژی) را در ایــن اختــاالت بوجــود
مــیآورد .بنابرایــن آموزشهــای توانافزایــی ســایکولوژی طراحــی
شــده در زمینــه کنــش هــای کارکردهــای اجرایــی میتواننــد
بهبودهــای پایــداری را در زمینــه ایــن کارکردهــا در کودکانــی کــه
از ناتوانیهــای اختــال هماهنگــی رشــدی رنــج میبرنــد ،بوجــود
آورنــد؛ آموزشهــای شــناختی مکــرر وهدایــت شــده (آموزشهــای
توانافزایــی ســایکولوژی) باعــث پیدایــش تغییــرات ســاختاری
و کنشــی در نــورون ()42هــای مســئول ایــن کنشهــا ،در مغــز
ایــن کــودکان میشــوند؛ تغییراتــی کــه باتوجــه بــه فرضیــه شــکل
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پذیــری و خودترمیمــی مغــز انســان میتواننــد پایــدار و بــادوام
باشــند(.)43
بــا توجــه بــه اینکــه ســه راهبــرد اصلــی کارکــرد اجرایــی ،بــازداری،
حافظــه کاری و جابهجایــی توجــه تحــت تأثیــر تکامــل مخچــه قــرار
دارنــد و تکامــل مخچــه نیــز تحــت تأثیــر رشــد حرکتــی بهخصــوص
حــرکات ظریــف اســت ،رشــد مهارتهــای حرکتــی از طریق تســهیل
تکامــل مخچــه در رشــد کارکردهــای اجرایــی نقــش ایفــا میکنــد.
همچنیــن قســمتهای حرکتــی دیگــر مغــز همچــون عقدههــای
پایــه بــا کرتکــس درگیــر بــا کارکردهــای اجرایــی ارتبــاط تنگاتنگــی
دارنــد (.)43
مطالعــه حاضــر بــا مطالعــه زارع و همــکاران ( )44کــه بــه اثربخشــی
توانبخشــی رایانــه ای بــر حافظــهکاری وانعطافپذیــری شــناختی
کــودکان دارای اختــال یادگیــری میپــردازد همســو اســت.
همچنین،بــا مطالعــه عباســیان و همــکاران ( )45کــه اثربخشــی
ترکیــب فعالیتهــای ادراکی-حرکتــی و توانبخشیشــناختی بــر
حافظــه کاری کــودکان دارای اختــال رشــدی  7تــا 10ســال را
بررســی کــرده اســت همســو اســت .کســلر ،الکایــو و جــو ( ،)16در
مطالعــه کــه بــر روی کــودکان مبتــا بــه ســرطان انجــام دادنــد ،ارتقا
حافظــه کاری بوســیله برنامههــای توانافزایــی نوروســایکولوژی
را نشــان دادنــد .همچنیــن در ســایر کارکردهــای اجرایــی ماننــد
ســرعت پــردازش ،انعطافپذیــری شــناختی بهبــود معنــادار
داشــتند و افزایــش قابــل توجهــی در فعالســازی قشرپیشپیشــانی
در مقایســه بــا پایــه نشــان دادنــد .مطالعــه راســکین و ســالبرگ
( )46نیــز ،تائیــد میکنــد کــه برنامــهی توانبخشــی شــناختی یــا
ســایکولوژیک رایانــهای نمــرات انــواع حافظــه را افزایــش میدهــد .که
میتوانــد درنتیجــه انجــام مکــرر تمرینــات شــناختی و موفقیــت در
چالشهــای پیدرپــی باشــد .همچنیــن مطالعــه حاضــر بــا نتایــج
پژوهــش عیوضــی و همــکاران ( )47کــه بــر حافظــه کاری کــودکان
دارای نقــص توجــه انجــام شــد ،داهلیــن ( )48شــیران و برتنیتــز
( ،)49ویــت ( ،)42لوزلــی و همــکاران ( )50همخوانــی دارد .گرچــه
ایــن تحقیقــات بــر روی کــودکان دارای اختــال هماهنگــب رشــدی
نبــوده امــا بدلیــل بررســی حافظــه کاری کــودکان ســالم و دارای
انــواع اختــال و نقــش آن یادگیــری بــوده اســت ،مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد.

و همچنیــن عوامــل محیطــی در کنتــرل محقــق نبــوده اســت.
همچنیــن بــا یافتههــای ســیف پناهــی و همــکاران ( )52در ســال
 1394و دورن و همــکاران در ســال  ،)53( 2004المبــورن در
ســال  )54( 2007و تومپوراســکی در ســال  )55( 2010ناهمســو
اســت کــه علــت آن میتوانــد ســطوح اولیــه شــناختی متفــاوت
شــرکتکنندهها ،مــدت زمــان مداخلــه و نیــز رفتارهــای مرتبــط
یــا غیرمرتبــط بــا هیپوکمــپ توجیــه کــرد.

نتیجهگیری
بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،میتــوان از تمریــن
توانافزاینوروســایکولوژی بــرای تقویــت حافظــهکاری کــودکان
دارای اختــال هماهنگــی رشــدی بهــره بــرد و بــر ایــن اســاس ،ایــن
دســتورالعمل میتوانــد راهنمــای جامعــی بــرای دانشآمــوزان،
مربیــان ،برنامهریــزان و مســئوالن امــور یادگیــری کــودکان باشــد.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
ایــن تحقیــق هیچگونــه کمــک مالــی از ســازمانهای تامیــن مالــی
در بخشهــای عمومــی ،تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگان
تمــام نویســندگان در طراحــی ،اجــرا و نــگارش همــه بخشهــای
پژوهــش حاضــر مشــارکت داشــتهاند.

تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تقدیر و قدردانی
از همــکاری و مســاعدت اداره آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران و
همــهی کــودکان شــرکتکننده و حمایــت خانوادههــای ایشــان در
انجــام ایــن پژوهــش تشــکر میکنیــم.

همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه بــا پژوهــش بــرو و همــکاران ()51
نیــز در ســال  ،1998ناهمســو اســت و دلیــل آن میتوانــد تفــاوت
در نــوع شــرکتکنندهها و اســتفاده از افــراد ســالم در پژوهــش
وی ،همچنیــن تفــاوت در روش اجراباشــد ،زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه
روش بــرو و همــکاران ( )51پسرویــدادی و از طریــق پرسشــنامه
اســت ،بنظــر میرســد نــوع تمریــن ،ســطح کارکردهــای حافظــه
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