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Objec ve The present study aimed to determine the effec veness of response inhibi on training on 
working memory in male students with a en on deficit/ hyperac vity disorder.
Materials & Methods The present research was a quasi-experimental study by pre-test, post-test design 
and with control group. Forty male students with a en on deficit/ hyperac vity disorder (8 to 10 years 
old) were selected by convenience sampling method from schools of Varamin and Gharchak province. 
They were divided into experimental and control group (each group 20 individuals) randomly and equal-
ly. The experimental group par cipated in response inhibi on training in 10 sessions (two sessions week-
ly, each lasted for 60 minutes), while control group did not. Cornoldy Working Memory Test was used 
for assessment of all par cipants. Data were analyzed by analysis of covariance through SPSS version 16. 
Results Findings showed that response inhibi on training had posi ve and significant effect on the work-
ing memory of students with a en on deficit/ hyperac vity disorder (P<0.001). 
Conclusion The results indicated that response inhibi on training program has improved working memo-
ry of male students with a en on deficit/ hyperac vity disorder. It is suggested that specialists promote 
working memory of students with a en on deficit/ hyperac vity disorder with designing and imple-
men ng response inhibi on training program.
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هدف پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشى آموزش بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان پسر با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشى آموزش بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان پسر با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى 
انجام شد.انجام شد.

روش بررسى پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشى با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود.  پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشى با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. 4040 پسر با اختالل نارسایى  پسر با اختالل نارسایى 
توجه/بیش فعالى توجه/بیش فعالى 8 تا  تا 1010 ساله با روش نمونه گیرى دردسترس از مدارس شهرستان ورامین و قرچک انتخاب و به طورمساوى در یکى از دو  ساله با روش نمونه گیرى دردسترس از مدارس شهرستان ورامین و قرچک انتخاب و به طورمساوى در یکى از دو 
گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 2020 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشى، در  نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشى، در 1010 جلسه آموزش (هفته اى  جلسه آموزش (هفته اى 2 جلسه و هر جلسه  جلسه و هر جلسه 6060 
دقیقه ) شرکت کردند در حالى که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. دانش آموزان با استفاده از آزمون حافظه فعال کورنولدى مورد دقیقه ) شرکت کردند در حالى که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. دانش آموزان با استفاده از آزمون حافظه فعال کورنولدى مورد 

ارزیابى قرار گرفتند  و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس با به کارگیرى نرم افزار ارزیابى قرار گرفتند  و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس با به کارگیرى نرم افزار SPSS نسخه  نسخه 1616 تحلیل شد.  تحلیل شد. 
یافته ها یافته ها نشان داد که آموزش بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى اثر مثبت و معنادارى  یافته ها نشان داد که آموزش بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى اثر مثبت و معنادارى 

.(.(P<0/0/001001) داشته است) داشته است
نتیجه گیرى نتایج حاکى از آن بود که برنامه آموزشى بازدارى پاسخ سبب بهبود حافظه فعال دانش آموزان پسر با اختالل نارسایى توجه/ نتایج حاکى از آن بود که برنامه آموزشى بازدارى پاسخ سبب بهبود حافظه فعال دانش آموزان پسر با اختالل نارسایى توجه/

بیش فعالى شده است. پیشنهاد مى شود که متخصصین با طراحى و اجراى برنامه  آموزشى بازدارى پاسخ، حافظه فعال دانش آموزان با بیش فعالى شده است. پیشنهاد مى شود که متخصصین با طراحى و اجراى برنامه  آموزشى بازدارى پاسخ، حافظه فعال دانش آموزان با 
اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى را ارتقا بخشند. اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى را ارتقا بخشند. 
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مقدمهمقدمه
سال  در  اولین بار  براى  سال   در  اولین بار  براى  توجه/بیش  فعالى1  نارسایى  توجه/بیش  فعالىاختالل  نارسایى  اختالل 
پسرى  از  که  توصیفى  با  پسرى   از  که  توصیفى  با  هافمن2  هاینریش  توسط  هافمن  هاینریش  توسط   18631863
بى قرار به نام فلیپ ارائه کرد، به محافل علمى معرفى شد (بى قرار به نام فلیپ ارائه کرد، به محافل علمى معرفى شد (1). ). 
این اختالل در سال این اختالل در سال 19371937 به عنوان نشانگان پُرجنبشى به عنوان نشانگان پُرجنبشى3 و در  و در 
سال سال 19601960 به عنوان نشانگان کودك بیش فعال به عنوان نشانگان کودك بیش فعال4 مورد پذیرش  مورد پذیرش 
قرار گرفت. در سال قرار گرفت. در سال 19801980 در دومین ویرایش تجدیدنظرشده   در دومین ویرایش تجدیدنظرشده  
راهنماى تشخیصى و آمارى اختالل هاى روانىراهنماى تشخیصى و آمارى اختالل هاى روانى5 ، نشانگان کودك ، نشانگان کودك 

 A en onA en on DeficitDeficit/Hyperac vityHyperac vity DisorderDisorder .1
 HeinrichHeinrich HoffmanHoffman .2

Hyperkine cHyperkine c SsyndromeSsyndrome .3
Hyperac veHyperac ve childchild SsyndromeSsyndrome .4

Diagnos c and Sta s cal Manual of Mental Disorders (DSM)Diagnos c and Sta s cal Manual of Mental Disorders (DSM) .5

سال  در  اما  داد  نام  تغییر  سال   در  اما  داد  نام  تغییر  توجه6  کمبود  اختالل  به  توجهبیش فعال  کمبود  اختالل  به  بیش فعال 
19871987 در سومین ویرایش تجدیدنظرشده  راهنماى تشخیصى  در سومین ویرایش تجدیدنظرشده  راهنماى تشخیصى 
و آمارى اختالل هاى روانى آمریکا به هر دو شکل نارسایى توجه و آمارى اختالل هاى روانى آمریکا به هر دو شکل نارسایى توجه 
و بیش فعالى، وزن یکسانى داده شد و اصطالح اختالل نارسایى و بیش فعالى، وزن یکسانى داده شد و اصطالح اختالل نارسایى 
توجه/بیش  فعالى مورد پذیرش قرار گرفت (توجه/بیش  فعالى مورد پذیرش قرار گرفت (2). اختالل نارسایى ). اختالل نارسایى 
توجه/بیش فعالى یک اختالل مزمن و شایع در کودکان معرفى توجه/بیش فعالى یک اختالل مزمن و شایع در کودکان معرفى 
شده است که با سطح فعالیت نامناسب رشدى، تحمل محرومیت شده است که با سطح فعالیت نامناسب رشدى، تحمل محرومیت 
پایین، تکانشگرىپایین، تکانشگرى7، رفتارهاى کم سازمان یافته، آشفتگى و ناتوانى ، رفتارهاى کم سازمان یافته، آشفتگى و ناتوانى 
در حفظ توجه و تمرکز مشخص مى  شود و ویژگى اساسى آن در حفظ توجه و تمرکز مشخص مى  شود و ویژگى اساسى آن 
الگوى مداوم بى توجهى یا بیش فعالى/تکانشگرى و یا ترکیبى از الگوى مداوم بى توجهى یا بیش فعالى/تکانشگرى و یا ترکیبى از 
این دو ویژگى است که نسبت به افراد عادى که در همان سطح از این دو ویژگى است که نسبت به افراد عادى که در همان سطح از 
رشد قرار دارند، با فراوانى و شدت بیشترى بروز مى  کند (رشد قرار دارند، با فراوانى و شدت بیشترى بروز مى  کند (3). این ). این 

 A en onA en on deficitdeficit disorderdisorder .6
 ImpulsivenessImpulsiveness .7
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اختالل تقریباً در اختالل تقریباً در 5 درصد از کودکان دبستانى و  درصد از کودکان دبستانى و 3 تا  تا 7 درصد از  درصد از 
کودکان سنین مدرسه گزارش شده است (کودکان سنین مدرسه گزارش شده است (4). اختالل نارسایى ). اختالل نارسایى 
توجه/بیش فعالى توجه/بیش فعالى 5 تا  تا 1010 درصد از کودکان و نوجوانان و  درصد از کودکان و نوجوانان و 3 درصد  درصد 
از بزرگساالن را تحت تأثیر قرار مى دهد (از بزرگساالن را تحت تأثیر قرار مى دهد (1). به طورکلى، ). به طورکلى، 3030 تا  تا 
7070 درصد از کودکان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى، عالیم  درصد از کودکان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى، عالیم 
این اختالل را در بزرگسالى نیز از خود نشان مى دهند (این اختالل را در بزرگسالى نیز از خود نشان مى دهند (5). برخى ). برخى 
گزارش ها نسبت پسران با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى به گزارش ها نسبت پسران با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى به 
دختران مبتال را دختران مبتال را 9 به  به 1 و برخى گزارش هاى جدیدتر این نسبت  و برخى گزارش هاى جدیدتر این نسبت 

را را 3 به  به 1 گزارش کرده است ( گزارش کرده است (2). ). 
ازآنجایى که اغلب کودکان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى ازآنجایى که اغلب کودکان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى 
در به خاطرسپردن اطالعات یا نگهدارى اطالعات در حافظه دچار در به خاطرسپردن اطالعات یا نگهدارى اطالعات در حافظه دچار 
بهبود  براى  گسترده اى  درمانى  روش هاى  بهبود )،  براى  گسترده اى  درمانى  روش هاى   ،(6) هستند  (مشکل  هستند  مشکل 
حافظه فعالحافظه فعال8 آنها در متون پژوهشى مختلف لحاظ شده که یکى  آنها در متون پژوهشى مختلف لحاظ شده که یکى 
از این روش ها آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخاز این روش ها آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ9 است ( است (7). ). 

حافظه فعال توانایى نگهدارى اطالعات در ذهن حین انجام حافظه فعال توانایى نگهدارى اطالعات در ذهن حین انجام 
پردازش هاى  ارزیابى  و  عملکرد  بر  نظارت  و  پیچیده  پردازش هاى تکالیف  ارزیابى  و  عملکرد  بر  نظارت  و  پیچیده  تکالیف 
ذهنى  سامانه اى  به عنوان  و  ذهنى )  سامانه اى  به عنوان  و   (9  ، ،8) دربرمى گیرد  را  (شناختى  دربرمى گیرد  را  شناختى 
وظیفه اندوزش و پردازش موقتى اطالعات براى انجام یک رشته وظیفه اندوزش و پردازش موقتى اطالعات براى انجام یک رشته 
از تکالیف پیچیده شناختى را به عهده دارد (از تکالیف پیچیده شناختى را به عهده دارد (1010). کارکردهاى ). کارکردهاى 
اجرایى اصطالحى کلى است که تمام فرایندهاى شناختى پیچیده اجرایى اصطالحى کلى است که تمام فرایندهاى شناختى پیچیده 
را که در انجام تکالیف هدف مداررا که در انجام تکالیف هدف مدار1010 دشوار یا جدید ضرورى هستند  دشوار یا جدید ضرورى هستند 
را در خود جاى مى دهد (را در خود جاى مى دهد (1111، ، 1212) و شامل توانایى ایجاد درنگ) و شامل توانایى ایجاد درنگ1111 
یا بازدارى پاسخى خاص و به دنبال آن برنامه ریزى هاى توالى عمل یا بازدارى پاسخى خاص و به دنبال آن برنامه ریزى هاى توالى عمل 
و حفظ بازنمایى ذهنى تکالیف به وسیله حافظه فعال است (و حفظ بازنمایى ذهنى تکالیف به وسیله حافظه فعال است (1212، ، 
1313). کارکردهایى مانند برنامه ریزى، سازماندهى، مدیریت زمان، ). کارکردهایى مانند برنامه ریزى، سازماندهى، مدیریت زمان، 
حافظه فعال، فراشناخت و بازدارى پاسخ از مؤلفه هاى کارکردهاى حافظه فعال، فراشناخت و بازدارى پاسخ از مؤلفه هاى کارکردهاى 
اجرایى هستند (اجرایى هستند (9، ، 1414). براساس الگوى بارکلى، بازدارى پاسخ ). براساس الگوى بارکلى، بازدارى پاسخ 
فرآیندى است که سه مؤلفه به هم پیوسته دارد که با دستگاه فرآیندى است که سه مؤلفه به هم پیوسته دارد که با دستگاه 
حرکتى رابطه مستقیم دارند. این سه مؤلفه عبارتند از: بازدارى حرکتى رابطه مستقیم دارند. این سه مؤلفه عبارتند از: بازدارى 
از پاسخ غالباز پاسخ غالب1212 به یک رویداد که به طورخودکار ایجاد مى شود،  به یک رویداد که به طورخودکار ایجاد مى شود، 

WorkingWorking memorymemory .8
 ResponseResponse inhibi oninhibi on .9

 GoalGoal-directeddirected .1010
 DelayDelay .1111

 PrepotentPrepotent responseresponse .1212

تأخیر  موجب  که  تأخیر   موجب  که  جارى1313  پاسخ  الگوى  یا  پاسخ  جارىمتوقف کردن  پاسخ  الگوى  یا  پاسخ  متوقف کردن 
مى شود و به فرد اجازه مى دهد در مورد پاسخدهى یا ادامه پاسخ مى شود و به فرد اجازه مى دهد در مورد پاسخدهى یا ادامه پاسخ 
تصمیم بگیرد و کنترل تداخلتصمیم بگیرد و کنترل تداخل1414 یا ادامه یک فعالیت در برابر  یا ادامه یک فعالیت در برابر 

عوامل مزاحم (عوامل مزاحم (1515).).
در سال هاى اخیر توجه محققین به مقایسه و اثربخشى آموزش در سال هاى اخیر توجه محققین به مقایسه و اثربخشى آموزش 
کارکردهاى اجرایى و مؤلفه هاى آن از جمله بازدارى پاسخ بر کارکردهاى اجرایى و مؤلفه هاى آن از جمله بازدارى پاسخ بر 
گسترده اى  پژوهش هاى  و  معطوف  دانش آموزان  فعال  گسترده اى حافظه  پژوهش هاى  و  معطوف  دانش آموزان  فعال  حافظه 
پژوهشى  در  مثال  به عنوان  است.  شده  انجام  زمینه  این  پژوهشى در  در  مثال  به عنوان  است.  شده  انجام  زمینه  این  در 
رشد  بررسى  به  رشد )  بررسى  به  روبرز (20112011)  و  نئوشاندر  روتلیزبرگر،  روبرز (میشل،  و  نئوشاندر  روتلیزبرگر،  میشل، 
مهارت هاى شناختى در کودکان با نقص در هماهنگى حرکتى مهارت هاى شناختى در کودکان با نقص در هماهنگى حرکتى 
پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که این کودکان به طور پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که این کودکان به طور 
قابل توجهى در کارکردهاى اجرایى بازدارى پاسخ دچار مشکل قابل توجهى در کارکردهاى اجرایى بازدارى پاسخ دچار مشکل 
هستند و مهارت هاى پیش تحصیلى پایین ترى دارند و در شروع هستند و مهارت هاى پیش تحصیلى پایین ترى دارند و در شروع 
آموزش رسمى با مشکل بیشترى مواجه مى شوند (آموزش رسمى با مشکل بیشترى مواجه مى شوند (1616). جوکى ). جوکى 
و وایتبرید (و وایتبرید (20112011) در تحقیقى به نقش مهارت هاى خودگردان ) در تحقیقى به نقش مهارت هاى خودگردان 
و فراشناخت بر عملکرد حرکتى کودکان با اختالل هماهنگى و فراشناخت بر عملکرد حرکتى کودکان با اختالل هماهنگى 
این  که  بود  آن  از  حاکى  آنها  بررسى  نتایج  پرداختند.  این رشد  که  بود  آن  از  حاکى  آنها  بررسى  نتایج  پرداختند.  رشد 
کودکان در عملکرد حرکتى مشکل دارند و مى توانند با استفاده کودکان در عملکرد حرکتى مشکل دارند و مى توانند با استفاده 
از مهارت هاى خودگردان و فراشناخت بر عملکرد حرکتى خود از مهارت هاى خودگردان و فراشناخت بر عملکرد حرکتى خود 
تأثیر بگذارند و آن را بهبود بخشند (تأثیر بگذارند و آن را بهبود بخشند (1717). پیک، دیک، نیمن، ). پیک، دیک، نیمن، 
خود  پژوهش  در  خود )  پژوهش  در  همکاران (20042004)  و  اسمیت  هاى،  (اندرسون،  همکاران  و  اسمیت  هاى،  اندرسون، 
به بررسى ارتباط بین هماهنگى حرکتى، کارکردهاى اجرایى و به بررسى ارتباط بین هماهنگى حرکتى، کارکردهاى اجرایى و 
توجه کودکان دبستانى پرداختند. نتایج مطالعه آنها بیانگر آن توجه کودکان دبستانى پرداختند. نتایج مطالعه آنها بیانگر آن 
بود که بین اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى، اختالل هماهنگى بود که بین اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى، اختالل هماهنگى 
رشدى و نقص در کارکردهاى اجرایى ارتباط مثبت و معنادارى رشدى و نقص در کارکردهاى اجرایى ارتباط مثبت و معنادارى 
وجود دارد. درواقع، کودکانى که در کارکردهاى اجرایى مشکل وجود دارد. درواقع، کودکانى که در کارکردهاى اجرایى مشکل 
دارند در توجه و مهارت هاى حرکتى هم مشکل خواهند داشت. دارند در توجه و مهارت هاى حرکتى هم مشکل خواهند داشت. 
بنابراین، نقص در کارکردهاى اجرایى یکى از دالیل نارسایى در بنابراین، نقص در کارکردهاى اجرایى یکى از دالیل نارسایى در 
توجه و مهارت هاى حرکتى است (توجه و مهارت هاى حرکتى است (1818). ملک پور، کاویان پور و ). ملک پور، کاویان پور و 
عابدى (عابدى (13921392) در یک پژوهش تک موردى، به بررسى اثربخشى ) در یک پژوهش تک موردى، به بررسى اثربخشى 
پاسخ بر میزان توجه کودکان آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ بر میزان توجه کودکان  آموزش کارکرد اجرایى بازدارى 
پیش دبستانى داراى اختالل ناهماهنگى رشد در شهر اصفهان پیش دبستانى داراى اختالل ناهماهنگى رشد در شهر اصفهان 
پرداختند. آنها پس از پرداختند. آنها پس از 1010 جلسه آموزش بازدارى پاسخ به شیوه  جلسه آموزش بازدارى پاسخ به شیوه 

 OngoingOngoing responseresponse .1313
 InterferenceInterference ccontrolccontrol .1414

جدول جدول 1. . مقایسه میانگین سن و هوش آزمودنى ها در دو گروه آزمایش و کنترلمقایسه میانگین سن و هوش آزمودنى ها در دو گروه آزمایش و کنترل
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نمونه گیرى  روش  با  که  پیش دبستانى  کودك  نمونه گیرى   روش  با  که  پیش دبستانى  کودك   3 به  به انفرادى  انفرادى 
هدفمند انتخاب شده بودند، عنوان کردند که آموزش کارکرد هدفمند انتخاب شده بودند، عنوان کردند که آموزش کارکرد 
اجرایى بازدارى پاسخ باعث کاهش نارسایى توجه و بهبود حافظه اجرایى بازدارى پاسخ باعث کاهش نارسایى توجه و بهبود حافظه 
آزمودنى ها شد (آزمودنى ها شد (1919). خدامى، عابدى و آتش پور (). خدامى، عابدى و آتش پور (13891389) در یک ) در یک 
پژوهش آزمایشى به بررسى اثربخشى آموزش کارکردهاى اجرایى پژوهش آزمایشى به بررسى اثربخشى آموزش کارکردهاى اجرایى 
بر بهبود عملکرد تحصیلى بر بهبود عملکرد تحصیلى 4040 دانش آموز دختر سوم دبستان با  دانش آموز دختر سوم دبستان با 
ناتوانى یادگیرى ریاضى شهر اصفهان که به شیوه نمونه گیرى ناتوانى یادگیرى ریاضى شهر اصفهان که به شیوه نمونه گیرى 
چندمرحله اى انتخاب شده بودند، پرداختند. نتایج این پژوهش چندمرحله اى انتخاب شده بودند، پرداختند. نتایج این پژوهش 
و  فعال  حافظه  بر  اجرایى  کارکردهاى  آموزش  که  داد  و نشان  فعال  حافظه  بر  اجرایى  کارکردهاى  آموزش  که  داد  نشان 
است  مؤثر  یادگیرى  ناتوانى  با  دانش آموزان  تحصیلى  است عملکرد  مؤثر  یادگیرى  ناتوانى  با  دانش آموزان  تحصیلى  عملکرد 
(2020). عالوه بر پژوهش هاى مطرح شده مایر، سلیمى پور، او، گرى ). عالوه بر پژوهش هاى مطرح شده مایر، سلیمى پور، او، گرى 
و منون (و منون (20102010)، جردن، کلوتینگ و رامینینى ()، جردن، کلوتینگ و رامینینى (20102010)، مازاکو و )، مازاکو و 
هانیچ (هانیچ (20102010)، پنیگتون ()، پنیگتون (20092009)، مک کلوسکى، پرکینز و دایونر )، مک کلوسکى، پرکینز و دایونر 
(20092009)، صاحبان، امیرى، کجباف، عابدى ()، صاحبان، امیرى، کجباف، عابدى (13891389)، دادستان، )، دادستان، 
دل آذر و على پور (دل آذر و على پور (13891389) و على زاده و زاهدى پور () و على زاده و زاهدى پور (13831383) نیز در ) نیز در 
مطالعات خود به اثربخشى آموزش کارکردهاى اجرایى بر بهبود مطالعات خود به اثربخشى آموزش کارکردهاى اجرایى بر بهبود 
حافظه فعال دانش آموزان اشاره نموده اند (حافظه فعال دانش آموزان اشاره نموده اند (2121، ، 2222، ، 2323، ، 2424، ، 2525، ، 

.(.(1212 ، ،2727 ، ،2626
 با توجه به پیشینه هاى پژوهشى احتمال مى رود که آموزش  با توجه به پیشینه هاى پژوهشى احتمال مى رود که آموزش 
اختالل  با  دانش آموزان  فعال  حافظه  بر  اجرایى  اختالل کارکردهاى  با  دانش آموزان  فعال  حافظه  بر  اجرایى  کارکردهاى 
پژوهش هاى  ولى  باشد  داشته  تأثیر  توجه/بیش فعالى  پژوهش هاى نارسایى  ولى  باشد  داشته  تأثیر  توجه/بیش فعالى  نارسایى 
اندکى به بررسى اثربخشى آموزش بازدارى پاسخ پرداخته است. اندکى به بررسى اثربخشى آموزش بازدارى پاسخ پرداخته است. 
به عبارت دیگر، در اکثر مطالعات اثربخشى آموزش کارکردهاى به عبارت دیگر، در اکثر مطالعات اثربخشى آموزش کارکردهاى 
اجرایى به صورت کلى مورد بررسى قرار گرفته است. آنچه اهمیت اجرایى به صورت کلى مورد بررسى قرار گرفته است. آنچه اهمیت 
تحقیق حاضر را برجسته مى سازد این است که در بررسى عوامل تحقیق حاضر را برجسته مى سازد این است که در بررسى عوامل 
موثر در بهبود یا درمان مشکالت مربوط به حافظه کودکان با موثر در بهبود یا درمان مشکالت مربوط به حافظه کودکان با 
دارویى  مداخالت  بر  بیشتر  توجه/بیش فعالى  نارسایى  دارویى اختالل  مداخالت  بر  بیشتر  توجه/بیش فعالى  نارسایى  اختالل 
پاسخ  بازدارى  آموزش  به  کمتر  و  است  شده  تأکید  رفتارى  پاسخ و  بازدارى  آموزش  به  کمتر  و  است  شده  تأکید  رفتارى  و 
است  آن  بیانگر  فراتحلیل ها  برخى  نتایج  است.  شده  است پرداخته  آن  بیانگر  فراتحلیل ها  برخى  نتایج  است.  شده  پرداخته 
که اثر دارودرمانى کوتاه مدت بوده است (که اثر دارودرمانى کوتاه مدت بوده است (2828، ، 2929) و این داروها ) و این داروها 
عوارض جانبى قابل توجهى مانند: بى اشتهایى، مشکالت مربوط عوارض جانبى قابل توجهى مانند: بى اشتهایى، مشکالت مربوط 
به خواب و اضطراب، سردرد و وابستگى به بار مى آورند (به خواب و اضطراب، سردرد و وابستگى به بار مى آورند (2، ، 3030). ). 
احتمال  و  است  کوتاه مدت  نیز  رفتارى  درمان هاى  احتمال اثربخشى  و  است  کوتاه مدت  نیز  رفتارى  درمان هاى  اثربخشى 
مى رود که محدود به دوره درمان باشد و همه کودکان به این مى رود که محدود به دوره درمان باشد و همه کودکان به این 
اختالل  دیگر،  طرف  از  اختالل ).  دیگر،  طرف  از  نمى دهند (3030، ، 3131).  پاسخ  درمان  نمى دهند (نوع  پاسخ  درمان  نوع 
نارسایى توجه/بیش فعالى یک اختالل تحولى است (نارسایى توجه/بیش فعالى یک اختالل تحولى است (2727، ، 3232) و ) و 
پژوهش هاى گسترده اى حاکى از آن است که مشکالت مربوط پژوهش هاى گسترده اى حاکى از آن است که مشکالت مربوط 

به حافظه کودکان با اختالل نارسایى توجه/ بیش فعالى به علت به حافظه کودکان با اختالل نارسایى توجه/ بیش فعالى به علت 
نقص در کارکردهاى اجرایى آنهاست (نقص در کارکردهاى اجرایى آنهاست (7، ، 9، ، 2626، ، 2727، ، 3333، ، 3434، ، 
3535). بنابراین، پژوهش حاضر درصدد بررسى اثربخشى آموزش ). بنابراین، پژوهش حاضر درصدد بررسى اثربخشى آموزش 
کارکردهاى اجرایى بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان کارکردهاى اجرایى بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان 
پسر با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى در شهرستان هاى تهران پسر با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى در شهرستان هاى تهران 

است.است.

روش بررسىروش بررسى
از  است  شبه آزمایشى  مطالعات  نوع  از  که  پژوهش  این  از در  است  شبه آزمایشى  مطالعات  نوع  از  که  پژوهش  این  در 
طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه 
آمارى این پژوهش را دانش آموزان پسر با اختالل نارسایى توجه/آمارى این پژوهش را دانش آموزان پسر با اختالل نارسایى توجه/

بیش فعالى از نوع ترکیبى بیش فعالى از نوع ترکیبى 8 تا  تا 1010 ساله که در سال تحصیلى  ساله که در سال تحصیلى 
9393-13921392 در مدارس ابتدایى شهرستان هاى ورامین و قرچک  در مدارس ابتدایى شهرستان هاى ورامین و قرچک 
مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. براى انتخاب آزمودنى ها مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. براى انتخاب آزمودنى ها 
با استفاده از روش نمونه گیرى دردسترس با استفاده از روش نمونه گیرى دردسترس 4040 دانش آموز پسر  دانش آموز پسر 
مدارس  از  ترکیبى  نوع  از  توجه/بیش فعالى  نارسایى  اختالل  مدارس با  از  ترکیبى  نوع  از  توجه/بیش فعالى  نارسایى  اختالل  با 
که  انتخاب  شدند  قرچک  و  ورامین  شهرستان هاى  که ابتدایى  انتخاب  شدند  قرچک  و  ورامین  شهرستان هاى  ابتدایى 
واجد مالك هاى ورود (اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى از نوع واجد مالك هاى ورود (اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى از نوع 
و  و )  هوشى 9090-110110)  بهره  سال،  هوشى   بهره  سال،  تا 1010  تا   سنى 8  دامنه  سنى ترکیبى،  دامنه  ترکیبى، 
دارویى،  درمان هاى  از  هم زمان  (عدم استفاده  پژوهش  از  دارویى، خروج  درمان هاى  از  هم زمان  (عدم استفاده  پژوهش  از  خروج 
مداخله،  زمان  در  دیگر  درمان هاى  یا  و  رفتارى  مداخله، روان شناختى،  زمان  در  دیگر  درمان هاى  یا  و  رفتارى  روان شناختى، 
عدم وجود هرگونه معلولیت حسى، جسمى و حرکتى و یا مشکل عدم وجود هرگونه معلولیت حسى، جسمى و حرکتى و یا مشکل 
و  آزمایش  گروه  دو  از  یکى  در  به طورتصادفى  و  بودند  و هوشى)  آزمایش  گروه  دو  از  یکى  در  به طورتصادفى  و  بودند  هوشى) 
کنترل جایگزین شدند. به دلیل استفاده از روش پژوهش آزمایشى کنترل جایگزین شدند. به دلیل استفاده از روش پژوهش آزمایشى 
حداقل حجم مطلوب براى هریک از گروه ها حداقل حجم مطلوب براى هریک از گروه ها 1515 نفر است ( نفر است (3636) ) 
که در پژوهش حاضر به علت جلوگیرى از افت آزمودنى ها در هر که در پژوهش حاضر به علت جلوگیرى از افت آزمودنى ها در هر 
گروه گروه 2020 نفر جایگزین شدند. بنابراین حجم نمونه در هر گروه  نفر جایگزین شدند. بنابراین حجم نمونه در هر گروه 
کفایت مى کند ولى با توجه به روش پژوهش، باید تعمیم نتایج با کفایت مى کند ولى با توجه به روش پژوهش، باید تعمیم نتایج با 
احتیاط صورت گیرد. جهت انجام پژوهش، از مدیریت آموزش و احتیاط صورت گیرد. جهت انجام پژوهش، از مدیریت آموزش و 
پرورش شهرستان هاى ورامین و قرچک، معرفى نامه براى ورود پرورش شهرستان هاى ورامین و قرچک، معرفى نامه براى ورود 
به مدارس دریافت شد. جهت رعایت نکات اخالقى پژوهش، پس به مدارس دریافت شد. جهت رعایت نکات اخالقى پژوهش، پس 
از کسب رضایت کتبى از والدین دانش آموزان شرکت کننده در از کسب رضایت کتبى از والدین دانش آموزان شرکت کننده در 
پژوهش و جلب همکارى دانش آموزان، پژوهش صورت گرفت. پژوهش و جلب همکارى دانش آموزان، پژوهش صورت گرفت. 
تأیید  مورد  اخالقى  مالحظات  رعایت  جنبه  از  حاضر  تأیید مطالعه  مورد  اخالقى  مالحظات  رعایت  جنبه  از  حاضر  مطالعه 
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى قرار گرفت.کمیته تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى قرار گرفت.
براى جمع آورى اطالعات از ابزارهاى زیر استفاده شده است. براى جمع آورى اطالعات از ابزارهاى زیر استفاده شده است. 

جدول جدول 2. . مقایسه پیش آزمون و پس آزمون میانگین نمرات حافظه فعال آزمودنى ها در گروه آزمایش و کنترلمقایسه پیش آزمون و پس آزمون میانگین نمرات حافظه فعال آزمودنى ها در گروه آزمایش و کنترل

موقعیتموقعیتمتغیرمتغیر
گروه کنترلگروه کنترلگروه آزمایشگروه آزمایش

مقدار احتمالمقدار احتمالاختالف میانگین هااختالف میانگین ها
انحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگینانحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگین

حافظه فعالحافظه فعال
6/22220/02026/21210/02020/01010/6363پیش آزمونپیش آزمون
8/24240/04046/15150/03032/09090/001001پس آزمونپس آزمون

اثربخشى آموزش بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالىاثربخشى آموزش بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى
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1- آزمون هوش ریون- آزمون هوش ریون1515: بهره هوشى آزمودنى ها با استفاده : بهره هوشى آزمودنى ها با استفاده 
از فرم دوم آزمون ماتریس هاى پیش رونده  ریون رنگى ارزیابى از فرم دوم آزمون ماتریس هاى پیش رونده  ریون رنگى ارزیابى 
شد. این فرم در سال شد. این فرم در سال 19561956 توسط ریون موردتجدیدنظر قرار  توسط ریون موردتجدیدنظر قرار 
گرفت و براى کودکان زیر گرفت و براى کودکان زیر 1010 سال به کار مى رود. زمان اجراى  سال به کار مى رود. زمان اجراى 
این آزمون این آزمون 3030 دقیقه و داراى  دقیقه و داراى 3636 آیتم است که به مجموعه هاى  آیتم است که به مجموعه هاى 
1212تایى با درجه دشوارى فزاینده تقسیم شده  است. سؤال هاى تایى با درجه دشوارى فزاینده تقسیم شده  است. سؤال هاى 
مطرح  شده در ماتریس ها، از یک مجموعه تصاویر انتزاعى تشکیل مطرح  شده در ماتریس ها، از یک مجموعه تصاویر انتزاعى تشکیل 
شده  است. نحوه نمره گذارى آزمون نیز بدین ترتیب است که به هر شده  است. نحوه نمره گذارى آزمون نیز بدین ترتیب است که به هر 
پاسخ صحیح یک نمره داده مى شود و سپس با درنظرگرفتن جمع پاسخ صحیح یک نمره داده مى شود و سپس با درنظرگرفتن جمع 
نمرات آزمودنى و سن او، رتبه درصدى وى براساس جدول نمرات نمرات آزمودنى و سن او، رتبه درصدى وى براساس جدول نمرات 
تعیین مى گردد. آزمون ریون براى دانش آموزان ایرانى هنجاریابى تعیین مى گردد. آزمون ریون براى دانش آموزان ایرانى هنجاریابى 
شده است که ضریب روایى همگراى آن با مقیاس نقاشى آدمک شده است که ضریب روایى همگراى آن با مقیاس نقاشى آدمک 
گودیناف-هریس از گودیناف-هریس از 0/2424 تا  تا 0/5353 و ضریب پایایى بازآزمایى آن  و ضریب پایایى بازآزمایى آن 

در دامنه در دامنه 0/3939 تا  تا 0/8787 گزارش شده است ( گزارش شده است (3737).).
2- مقیاس درجه بندى کانرز والدین (تجدیدنظرشده)- مقیاس درجه بندى کانرز والدین (تجدیدنظرشده)1616: از این : از این 
مقیاس براى ارزیابى نشانه هاى اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى مقیاس براى ارزیابى نشانه هاى اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى 
استفاده شد. این پرسشنامه توسط والدین تکمیل گردید و استفاده شد. این پرسشنامه توسط والدین تکمیل گردید و 2727 
سؤال دارد که نمره  گذارى آن براساس مقیاس لیکرت سؤال دارد که نمره  گذارى آن براساس مقیاس لیکرت 4 درجه اى  درجه اى 
(از هرگز تا بیشتر اوقات) است. مقیاس درجه بندى کانرز در ایران (از هرگز تا بیشتر اوقات) است. مقیاس درجه بندى کانرز در ایران 
هنجاریابى شده که ضریب پایایى بازآزمایى آن براى نمره کل هنجاریابى شده که ضریب پایایى بازآزمایى آن براى نمره کل 
0/5858 و ضریب آلفاى کرونباخ براى نمره کل  و ضریب آلفاى کرونباخ براى نمره کل 0/7373 به دست آمد  به دست آمد 

و روایى آن موردتأیید قرار گرفت (و روایى آن موردتأیید قرار گرفت (1414).).
3- مصاحبه بالینى- مصاحبه بالینى1717: براى اطمینان از وجود اختالل نارسایى : براى اطمینان از وجود اختالل نارسایى 
توجه/بیش فعالى در دانش آموزانى که در مقیاس درجه بندى کانرز توجه/بیش فعالى در دانش آموزانى که در مقیاس درجه بندى کانرز 
والدین داراى این اختالل تشخیص داده شده بودند، از مالك هاى والدین داراى این اختالل تشخیص داده شده بودند، از مالك هاى 
چهارمین ویرایش تجدیدنظرشده  راهنماى تشخیصى و آمارى چهارمین ویرایش تجدیدنظرشده  راهنماى تشخیصى و آمارى 

اختالل هاى روانى براى مصاحبه بالینى استفاده شد. اختالل هاى روانى براى مصاحبه بالینى استفاده شد. 
4- آزمون حافظه فعال کورنولدى- آزمون حافظه فعال کورنولدى1818: این آزمون به ماتریس : این آزمون به ماتریس 
ضریب  براساس  آزمون  این  پایاپى  است.  معروف  فعال  ضریب حافظه  براساس  آزمون  این  پایاپى  است.  معروف  فعال  حافظه 
آلفاى کرونباخ آلفاى کرونباخ 0/6161 گزارش شده است. در این آزمون از یک  گزارش شده است. در این آزمون از یک 
ماتریس ماتریس 3×3 که تنها مربع متحرك سمت چپ پایین آن به رنگ  که تنها مربع متحرك سمت چپ پایین آن به رنگ 
قرمز است، استفاده مى شود. مربع قرمز به مثابه نقطه شروع در قرمز است، استفاده مى شود. مربع قرمز به مثابه نقطه شروع در 
نظر گرفته شده است. از آزمودنى خواسته مى شود که به ماتریس نظر گرفته شده است. از آزمودنى خواسته مى شود که به ماتریس 
نگاه کند و آن را در حافظه خود نگه دارد. سپس به او گفته نگاه کند و آن را در حافظه خود نگه دارد. سپس به او گفته 
مى شود که به دستوراتى که به صورت راست، چپ، پایین و... از مى شود که به دستوراتى که به صورت راست، چپ، پایین و... از 
سوى آزمایشگر داده مى شود، به خوبى گوش کند و بر آن اساس سوى آزمایشگر داده مى شود، به خوبى گوش کند و بر آن اساس 
خانه قرمز را که به مثابه شروع به آزمودنى معرفى مى شود، در خانه قرمز را که به مثابه شروع به آزمودنى معرفى مى شود، در 
داخل ماتریس به حرکت درآورد. این آزمون سه بار اجرا مى شود داخل ماتریس به حرکت درآورد. این آزمون سه بار اجرا مى شود 

و هر مرحله نیز از و هر مرحله نیز از 6 دستور تشکیل شده است ( دستور تشکیل شده است (3838). ). 

RavenRaven intelligenceintelligence TestTest .1515
ConnersConners’ ’ parentparent Ra ngRa ng ScaleScale- - RevisedRevised .1616

ClinicalClinical interviewinterview .1717
Cornoldy Working Memory TestCornoldy Working Memory Test .1818

براى انجام پژوهش، از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هاى براى انجام پژوهش، از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هاى 
ورامین و قرچک، معرفى نامه براى ورود به مدارس دریافت شد ورامین و قرچک، معرفى نامه براى ورود به مدارس دریافت شد 
و براى رعایت نکات اخالقى پژوهش، پس از کسب رضایتنامه و براى رعایت نکات اخالقى پژوهش، پس از کسب رضایتنامه 
کتبى از والدین دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش و جلب کتبى از والدین دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش و جلب 
همکارى دانش آموزان، پژوهش صورت گرفت. مطالعه حاضر از همکارى دانش آموزان، پژوهش صورت گرفت. مطالعه حاضر از 
تحقیقات  کارگروه  موردتأیید  اخالقى  مالحظات  رعایت  تحقیقات جنبه  کارگروه  موردتأیید  اخالقى  مالحظات  رعایت  جنبه 

دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى قرار گرفت.دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى قرار گرفت.
کورنولدى  فعال  حافظه  آزمون  پژوهش،  مرحله  اولین  کورنولدى در  فعال  حافظه  آزمون  پژوهش،  مرحله  اولین  در 
به عنوان پیش آزمون اجرا شد. در مرحله بعدى، برنامه آموزشى به عنوان پیش آزمون اجرا شد. در مرحله بعدى، برنامه آموزشى 
کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ توسط یک روان شناس آموزش دیده کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ توسط یک روان شناس آموزش دیده 
به صورت گروهى در به صورت گروهى در 1010 جلسه  جلسه 6060 دقیقه اى طى پنج هفته و  دقیقه اى طى پنج هفته و 
هفته اى دو جلسه و خارج از ساعات کالسى به گروه آزمایش هفته اى دو جلسه و خارج از ساعات کالسى به گروه آزمایش 
گروه  آزمودنى هاى  همه  براى  به نحوى که  شد  داده  گروه آموزش  آزمودنى هاى  همه  براى  به نحوى که  شد  داده  آموزش 
آزمایش یکسان بود. درصورتى که به گروه کنترل هیچ یک از این آزمایش یکسان بود. درصورتى که به گروه کنترل هیچ یک از این 

آموزش ها ارائه نشد. آموزش ها ارائه نشد. 
محتواى برنامه آموزشى کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ به ترتیب محتواى برنامه آموزشى کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ به ترتیب 
جلسات عبارت بودند از: جلسه اول: برقرارى ارتباط با آزمودنى، جلسات عبارت بودند از: جلسه اول: برقرارى ارتباط با آزمودنى، 
معرفى و شرح کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ و بیان ویژگى هاى معرفى و شرح کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ و بیان ویژگى هاى 
آن؛ جلسه دوم: آموزش بازى هاى بازدارى پاسخ هدف گیرى مانند: آن؛ جلسه دوم: آموزش بازى هاى بازدارى پاسخ هدف گیرى مانند: 
پرتاب توپ در حلقه، دارت و بولینگ؛ جلسه سوم: آموزش بازى هاى پرتاب توپ در حلقه، دارت و بولینگ؛ جلسه سوم: آموزش بازى هاى 
بازدارى پاسخ مانند: بازى بشین و پاشو به طورمستقیم و معکوس؛ بازدارى پاسخ مانند: بازى بشین و پاشو به طورمستقیم و معکوس؛ 
جلسه چهارم: آموزش بازى از بین موانع مانند: حرکت دادن توپ جلسه چهارم: آموزش بازى از بین موانع مانند: حرکت دادن توپ 
از بین موانع و مسابقه دو در حین عبور از موانع؛ جلسه پنجم: از بین موانع و مسابقه دو در حین عبور از موانع؛ جلسه پنجم: 
ششم:  جلسه  معکوس؛  و  مستقیم  به صورت  دستورات  ششم: اجراى  جلسه  معکوس؛  و  مستقیم  به صورت  دستورات  اجراى 
آموزش بازى هاى تعادلى مانند: راه رفتن با یک پا، حرکت روى آموزش بازى هاى تعادلى مانند: راه رفتن با یک پا، حرکت روى 
تیرك هاى چوبى، پرش روى جایگاه هاى مشخص و حفظ تعادل؛ تیرك هاى چوبى، پرش روى جایگاه هاى مشخص و حفظ تعادل؛ 
جلسه هفتم: آموزش بازى هاى تعادلى مانند: راه رفتن با لیوان آب جلسه هفتم: آموزش بازى هاى تعادلى مانند: راه رفتن با لیوان آب 
قرارگرفته در کف دست، راه رفتن با قرارگرفتن قاشق در دهان و قرارگرفته در کف دست، راه رفتن با قرارگرفتن قاشق در دهان و 
حفظ تعادل؛ جلسه هشتم: آموزش بازى چشم درچشم؛ جلسه حفظ تعادل؛ جلسه هشتم: آموزش بازى چشم درچشم؛ جلسه 
معکوس؛  و  مستقیم  حافظه  به  مربوط  بازى هاى  آموزش  معکوس؛ نهم:  و  مستقیم  حافظه  به  مربوط  بازى هاى  آموزش  نهم: 
جلسه دهم: آموزش بازى هاى مربوط به توجه مانند: رمزنویسى جلسه دهم: آموزش بازى هاى مربوط به توجه مانند: رمزنویسى 
و خط زنى وکسلر، استفاده از کارت هاى تقویت توجه. الزم به و خط زنى وکسلر، استفاده از کارت هاى تقویت توجه. الزم به 
ذکر است که برنامه آموزشى کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ توسط ذکر است که برنامه آموزشى کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ توسط 

صاحبان و همکاران (صاحبان و همکاران (13891389) طراحى شده بود () طراحى شده بود (2626).).
بعد از آخرین جلسه، هر دو گروه (تمامى بعد از آخرین جلسه، هر دو گروه (تمامى 4040 دانش آموز) توسط  دانش آموز) توسط 
آزمون حافظه فعال کورنولدى به عنوان پس آزمون دوباره مورد آزمون حافظه فعال کورنولدى به عنوان پس آزمون دوباره مورد 
ارزیابى قرار گرفتند. براى تجزیه و تحلیل داده هاى به دست آمده از ارزیابى قرار گرفتند. براى تجزیه و تحلیل داده هاى به دست آمده از 
این پژوهش از نسخه این پژوهش از نسخه 1616 نرم افزار  نرم افزار SPSSSPSS استفاده شد. از میانگین  استفاده شد. از میانگین 
و انحراف استاندارد در سطح توصیفى و از آزمونهاى و انحراف استاندارد در سطح توصیفى و از آزمونهاى t مستقل،  مستقل، 
کولموگروف-اسمیرنف، ام. باکس، کرویت بارتلت، همسانى لون و کولموگروف-اسمیرنف، ام. باکس، کرویت بارتلت، همسانى لون و 
تحلیل کوواریانس براى تعدیل اثر پیش آزمون به منظور مقایسه تحلیل کوواریانس براى تعدیل اثر پیش آزمون به منظور مقایسه 
.(.(p<0/00050005) .میانگین نمرات گروه ها در پس آزمون استفاده شد) .میانگین نمرات گروه ها در پس آزمون استفاده شد
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یافته هایافته ها
در این مطالعه اطالعات مربوط به در این مطالعه اطالعات مربوط به 4040 داش آموز بیش فعال  داش آموز بیش فعال 
شامل  آزمایش (  و  دانش آموز)  شامل   آزمایش (  و  کنترل (شامل 2020 دانش آموز)  گروه  دو  دو گروه کنترل (شامل در  در 
2020 دانش آموز) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا اطالعات  دانش آموز) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا اطالعات 
توصیفى آزمودنى ها از جمله هوش و سن آنها مورد بررسى قرار توصیفى آزمودنى ها از جمله هوش و سن آنها مورد بررسى قرار 
گرفت. براى مقایسه میانگین این متغیرها در گروه هاى آزمایش گرفت. براى مقایسه میانگین این متغیرها در گروه هاى آزمایش 
و کنترل از آزمون آمارىو کنترل از آزمون آمارىt مستقل استفاده شد که نتایج آن در  مستقل استفاده شد که نتایج آن در 

جدول جدول 1 گزارش شده است.  گزارش شده است. 
و  سن  متغیر  دو  هر  در  احتمال  مقدار  اینکه  به  توجه  و با  سن  متغیر  دو  هر  در  احتمال  مقدار  اینکه  به  توجه  با 
حافظه  نمرات  اختالف  بنابراین  است،  حافظه   نمرات  اختالف  بنابراین  است،   0/0505 از  بیشتر  از هوش  بیشتر  هوش 
نمى شود.  ناشى  آنها  هوش  و  سن  اختالف  از  آزمودنى ها  نمى شود. فعال  ناشى  آنها  هوش  و  سن  اختالف  از  آزمودنى ها  فعال 
شاخص هاى توصیفى مربوط به متغیر پژوهش (حافظه فعال) در شاخص هاى توصیفى مربوط به متغیر پژوهش (حافظه فعال) در 
دو گروه آزمایش و کنترل در موقعیت پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در موقعیت پیش آزمون و پس آزمون 

در جدول در جدول 2 ارائه شده است.  ارائه شده است. 
 نتایج جدول  نتایج جدول 2 با توجه به مقدار احتمال هر متغیر حاکى از  با توجه به مقدار احتمال هر متغیر حاکى از 
آن است که اختالف میانگین نمرات حافظه فعال در موقعیت آن است که اختالف میانگین نمرات حافظه فعال در موقعیت 
پیش آزمون معنادار نبوده (پیش آزمون معنادار نبوده (P>P>0/0/0505) ولى اختالف میانگین نمرات ) ولى اختالف میانگین نمرات 
 .( .(P<P<0/0/0505) است  معنادار  پس آزمون  مرحله  در  فعال  (حافظه  است  معنادار  پس آزمون  مرحله  در  فعال  حافظه 
اجرایى  کارکرد  (آموزش  مستقل  متغیر  یک  وجود  علت  اجرایى به  کارکرد  (آموزش  مستقل  متغیر  یک  وجود  علت  به 
بازدارى پاسخ) و یک متغیر وابسته (حافظه فعال) و تعدیل اثر بازدارى پاسخ) و یک متغیر وابسته (حافظه فعال) و تعدیل اثر 
شد  استفاده  شد   استفاده  کوواریانس1919  تحلیل  آمارى  آزمون  از  کوواریانسپیش آزمون  تحلیل  آمارى  آزمون  از  پیش آزمون 
(3636). به منظور بررسى نرمال بودن توزیع متغیرهاى پژوهش، ). به منظور بررسى نرمال بودن توزیع متغیرهاى پژوهش، 
از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد و نتایج حاکى از از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد و نتایج حاکى از 
عدممعنادارى (عدممعنادارى (P=0/3434) بود. آزمون ام.باکس نیز فرض همگنى ) بود. آزمون ام.باکس نیز فرض همگنى 
ماتریسهاى واریانس و کوواریانس را تأیید کرد (ماتریسهاى واریانس و کوواریانس را تأیید کرد (P=0/2020)، مقدار )، مقدار 
کرویت بارتلت براى آزمون معنادارى همبستگى بین متغیرهاى کرویت بارتلت براى آزمون معنادارى همبستگى بین متغیرهاى 
واریانس ها  همگنى  مفروضه  بود.  واریانس ها )  همگنى  مفروضه  بود.   (P=0/001001) معنادار  (وابسته،  معنادار  وابسته، 
تحلیل  نتایج  و  تحلیل )  نتایج  و   (P=0/8484) شد تایید  لون  آزمون  از  استفاده  (با  شد  تایید  لون  آزمون  از  استفاده  با 
کوواریانس براى متغیر وابسته مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج کوواریانس براى متغیر وابسته مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج 

آن در جدول آن در جدول 3 آمده است.  آمده است. 
درنظرگرفتن  با  مى دهد  نشان  درنظرگرفتن   با  مى دهد  نشان  جدول 3  نتایج  جدول همان طور که  نتایج  همان طور که 
نمره هاى پیش آزمون به عنوان متغیرهاى  هم پراش، تفاوت بین نمره هاى پیش آزمون به عنوان متغیرهاى  هم پراش، تفاوت بین 

Analysis of covariance (ANCOVA)Analysis of covariance (ANCOVA) .1919

توجه/ نارسایى  اختالل  با  دانش آموزان  فعال  حافظه  توجه/نمرات  نارسایى  اختالل  با  دانش آموزان  فعال  حافظه  نمرات 
بیش فعالى در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است. به عبارت بیش فعالى در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است. به عبارت 
دیگر، گروه اثر معنادارى بر پس آزمون داشته است (دیگر، گروه اثر معنادارى بر پس آزمون داشته است (P<0/0/0505 و  و 
F= 3939/522522). بنابراین مى توان گفت که با توجه به مجذور اتا ). بنابراین مى توان گفت که با توجه به مجذور اتا 
در  دانش آموزان  فعال  حافظه  نمرات  در  که  تغییراتى  در از  دانش آموزان  فعال  حافظه  نمرات  در  که  تغییراتى  از   ۶٩۶٩٪
نمرات پس آزمون آنها به وجود آمده است توسط برنامه مداخله اى نمرات پس آزمون آنها به وجود آمده است توسط برنامه مداخله اى 

آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ تبیین مى شود. آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ تبیین مى شود. 

بحثبحث
نتایج پژوهش حاضر بیانگر اثربخشى آموزش کارکرد اجرایى نتایج پژوهش حاضر بیانگر اثربخشى آموزش کارکرد اجرایى 
اختالل  با  دانش آموزان  فعال  حافظه  بهبود  بر  پاسخ  اختالل بازدارى  با  دانش آموزان  فعال  حافظه  بهبود  بر  پاسخ  بازدارى 
پژوهش هاى  نتایج  با  نتایج  این  بود.  توجه/بیش فعالى  پژوهش هاى نارسایى  نتایج  با  نتایج  این  بود.  توجه/بیش فعالى  نارسایى 
کارکردهاى  آموزش  اثربخشى  درباره  کارکردهاى )  آموزش  اثربخشى  درباره   (1616) همکاران  و  (میشل  همکاران  و  میشل 
اجرایى بازدارى پاسخ بر مهارت هاى پیش تحصیلى و حافظه اى اجرایى بازدارى پاسخ بر مهارت هاى پیش تحصیلى و حافظه اى 
وایتبرید  و  جوکى  حرکتى،  هماهنگى  در  نقص  با  کودکان  وایتبرید در  و  جوکى  حرکتى،  هماهنگى  در  نقص  با  کودکان  در 
(1717) و پیک و همکاران () و پیک و همکاران (1818) در ارتباط با تأثیر آموزش کارکرد ) در ارتباط با تأثیر آموزش کارکرد 
اجرایى در حافظه فعال دانش آموزان همسو بود. همچنین با نتایج اجرایى در حافظه فعال دانش آموزان همسو بود. همچنین با نتایج 
پژوهش هاى ملک پور و همکاران (پژوهش هاى ملک پور و همکاران (1919) مبنى بر اثربخشى آموزش ) مبنى بر اثربخشى آموزش 
کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ بر میزان توجه و حافظه کودکان کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ بر میزان توجه و حافظه کودکان 
پیش دبستانى داراى اختالل ناهماهنگى رشد و خدامى و همکاران پیش دبستانى داراى اختالل ناهماهنگى رشد و خدامى و همکاران 
بهبود  بر  اجرایى  کارکردهاى  آموزش  اثربخشى  درباره  بهبود )  بر  اجرایى  کارکردهاى  آموزش  اثربخشى  درباره   (2020)
عملکرد تحصیلى دانش آموز دبستانى با ناتوانى یادگیرى ریاضى عملکرد تحصیلى دانش آموز دبستانى با ناتوانى یادگیرى ریاضى 
همخوان بود. عالوه براین، با نتایج پژوهش هاى مایر و همکاران همخوان بود. عالوه براین، با نتایج پژوهش هاى مایر و همکاران 
(2121)، جردن و همکاران ()، جردن و همکاران (2222)، پنیگتون ()، پنیگتون (2424)، مک کلوسکى و )، مک کلوسکى و 
همکاران (همکاران (2525)، صاحبان و همکاران ()، صاحبان و همکاران (2626)، دادستان و همکاران )، دادستان و همکاران 
(2727) و على زاده و زاهدى پور () و على زاده و زاهدى پور (1212) نیز مبنى بر اثربخشى آموزش ) نیز مبنى بر اثربخشى آموزش 
کارکردهاى اجرایى بر بهبود حافظه فعال دانش آموزان همسو بود.کارکردهاى اجرایى بر بهبود حافظه فعال دانش آموزان همسو بود.

کارکرد  آموزش  که  حاضر  پژوهش  یافته  تبیین  راستاى  کارکرد در  آموزش  که  حاضر  پژوهش  یافته  تبیین  راستاى  در 
اجرایى بازدارى پاسخ منجربه بهبود حافظه فعال دانش آموزان اجرایى بازدارى پاسخ منجربه بهبود حافظه فعال دانش آموزان 
اظهار  مى توان  مى شود  توجه/بیش فعالى  نارسایى  اختالل  اظهار با  مى توان  مى شود  توجه/بیش فعالى  نارسایى  اختالل  با 
داشت که دانش آموزان داراى اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى داشت که دانش آموزان داراى اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى 
با اینکه بهره هوشى متوسطى دارند ولى به دلیل عدم بهره گیرى با اینکه بهره هوشى متوسطى دارند ولى به دلیل عدم بهره گیرى 
از قابلیت هاى مغزى خود به ویژه مشکالتى که در کارکردهاى از قابلیت هاى مغزى خود به ویژه مشکالتى که در کارکردهاى 
و  برخوردارند  ضعیفى  نسبتاً  حافظه  و  توجه  از  دارند،  و اجرایى  برخوردارند  ضعیفى  نسبتاً  حافظه  و  توجه  از  دارند،  اجرایى 
عملکرد مطلوبى ندارند (عملکرد مطلوبى ندارند (3939). درواقع، آموزش کارکردهاى اجرایى ). درواقع، آموزش کارکردهاى اجرایى 

جدول جدول 3. . نتایج تحلیل کوواریانس نمرات حافظه فعال آزمودنى ها در گروه آزمایش و کنترلنتایج تحلیل کوواریانس نمرات حافظه فعال آزمودنى ها در گروه آزمایش و کنترل

مجذور اِتامجذور اِتامقدار احتمالمقدار احتمالآماره آماره F میانگین مجذوراتمیانگین مجذوراتدرجه آزادىدرجه آزادىمجموع مجذوراتمجموع مجذوراتمنبع اثرمنبع اثر
0/030310/03030/08080/77770/002002پیش آزمونپیش آزمون

3939/52252213939/5225222446024460/99990/0010010/6969گروهگروه
0/060637370/002002خطاخطا
20872087/70704040کلکل

اثربخشى آموزش بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالىاثربخشى آموزش بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى
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بر سازماندهى، تصمیم گیرى و برنامه ریزى در این کودکان تأثیر بر سازماندهى، تصمیم گیرى و برنامه ریزى در این کودکان تأثیر 
و  و )   (1414) شده  آنها  تکانشگرى  کاهش  باعث   ،() شده  آنها  تکانشگرى  کاهش  باعث   ،(1212) (مى گذارد  مى گذارد 
منجربه کاهش نارسایى توجه و بهبود حافطه آنها مى گردد (منجربه کاهش نارسایى توجه و بهبود حافطه آنها مى گردد (1919). ). 
همچنین بازدارى پاسخ نیز به عنوان یکى از مؤلفه هاى کارکرد همچنین بازدارى پاسخ نیز به عنوان یکى از مؤلفه هاى کارکرد 
اجرایى به کودکان کمک مى کند تا پاسخ درنگیده بدهند (اجرایى به کودکان کمک مى کند تا پاسخ درنگیده بدهند (7، ، 
1919) و نتیجه بازدارى پاسخ شامل توانایى انتظار، خوددارى از ) و نتیجه بازدارى پاسخ شامل توانایى انتظار، خوددارى از 
قطع فعالیت دیگران، جلوگیرى از حواس پرتى و به تعویق انداختن قطع فعالیت دیگران، جلوگیرى از حواس پرتى و به تعویق انداختن 
تقاضاست (تقاضاست (1515). بنابراین، کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ در حکم ). بنابراین، کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ در حکم 
یک متغیر تعدیل کننده، استرس هاى ناشى از عدم کنترل تکانه ها، یک متغیر تعدیل کننده، استرس هاى ناشى از عدم کنترل تکانه ها، 
سوى  از  سوى ).  از   .(4040) مى کند  مهار  را  خودتنظیمى  و  (خودمدیریتى  مى کند  مهار  را  خودتنظیمى  و  خودمدیریتى 
دیگر، وقتى که دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى دیگر، وقتى که دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى 
با آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ از توان بالقوه و ظرفیت با آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ از توان بالقوه و ظرفیت 
توجه و حافظه خودآگاه مى شوند توانمندى هاى خود را به نحو توجه و حافظه خودآگاه مى شوند توانمندى هاى خود را به نحو 
پاسخ  بازدارى  چراکه  پاسخ )؛  بازدارى  چراکه  (4141)؛  مى کشند  چالش  به  (مطلوب ترى  مى کشند  چالش  به  مطلوب ترى 
دارد  تصمیم گیرى  و  برنامه ریزى  سازماندهى،  با  باالیى  دارد ارتباط  تصمیم گیرى  و  برنامه ریزى  سازماندهى،  با  باالیى  ارتباط 
(4242) و کارکرد اجرایى به فرایندهاى کنترل ذهنى اشاره دارد که ) و کارکرد اجرایى به فرایندهاى کنترل ذهنى اشاره دارد که 
با استفاده از حیطه هاى مختلف فراشناختى مثل بازدارى پاسخ، با استفاده از حیطه هاى مختلف فراشناختى مثل بازدارى پاسخ، 
سبب  را  خودکنترلى  شناختى،  انعطاف پذیرى  و  فعال  سبب حافظه  را  خودکنترلى  شناختى،  انعطاف پذیرى  و  فعال  حافظه 
مى شود (مى شود (4343). پس دورازانتظار نیست که آموزش کارکرد اجرایى ). پس دورازانتظار نیست که آموزش کارکرد اجرایى 
بازدارى پاسخ منجربه بهبود حافظه فعال دانش آموزان با اختالل بازدارى پاسخ منجربه بهبود حافظه فعال دانش آموزان با اختالل 

نارسایى توجه/بیش فعالى گردد.نارسایى توجه/بیش فعالى گردد.
فعال  حافظه  بهبود  هدف  با  که  آموزش هایى  فعال درنهایت،  حافظه  بهبود  هدف  با  که  آموزش هایى  درنهایت، 
دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى پایه ریزى  شود دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى پایه ریزى  شود 
از ارزش باالیى برخوردار است. اگر متخصصین تعلیم و تربیت و از ارزش باالیى برخوردار است. اگر متخصصین تعلیم و تربیت و 
معلمان از تأثیر آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ با تأکید بر معلمان از تأثیر آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ با تأکید بر 
انواع یا زیرگروه هاى اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى و مشکالت انواع یا زیرگروه هاى اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى و مشکالت 
خاص هر گروه از این کودکان آگاهى یابند، آموزش هاى کاربردى خاص هر گروه از این کودکان آگاهى یابند، آموزش هاى کاربردى 
خود را به مدد آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ و متناسب خود را به مدد آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ و متناسب 
با ظرفیت هاى هوشى آنها تدارك خواهند دید. احتمال مى رود با ظرفیت هاى هوشى آنها تدارك خواهند دید. احتمال مى رود 
فعال  حافظه  بهبود  در  موثرى  نقش  آنها  مداخالتى  برنامه  فعال که  حافظه  بهبود  در  موثرى  نقش  آنها  مداخالتى  برنامه  که 

دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى داشته باشد.دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى داشته باشد.

 نتیجه گیرىنتیجه گیرى
آموزش  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  یافته هاى  آموزش به طورکلى  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  یافته هاى  به طورکلى 
کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ در بهبود حافظه فعال دانش آموزان کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ در بهبود حافظه فعال دانش آموزان 
پسر با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى تأثیر قابل توجهى داشت. پسر با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى تأثیر قابل توجهى داشت. 
با توجه به این که یکى از اهداف مهم آموزش دانش آموزان با با توجه به این که یکى از اهداف مهم آموزش دانش آموزان با 
اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى کمک به ارتقاى میزان توجه اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى کمک به ارتقاى میزان توجه 
و حافظه در آنها است، در این میان استفاده از برنامه آموزشى و حافظه در آنها است، در این میان استفاده از برنامه آموزشى 
کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ براى این دانش آموزان بسیارمفید کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ براى این دانش آموزان بسیارمفید 
خواهد بود. درمجموع، نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت خواهد بود. درمجموع، نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت 
پاسخ  بازدارى  اجرایى  کارکرد  آموزشى  برنامه  از  پاسخ استفاده  بازدارى  اجرایى  کارکرد  آموزشى  برنامه  از  استفاده 
براى بهبود حافظه فعال تأکید دارد. در این راستا، آن دسته از براى بهبود حافظه فعال تأکید دارد. در این راستا، آن دسته از 

آموزش هایى که بتواند به این جنبه از اهداف بپردازند در ارتقاى آموزش هایى که بتواند به این جنبه از اهداف بپردازند در ارتقاى 
توجه/بیش فعالى  نارسایى  اختالل  با  دانش آموزان  فعال  توجه/بیش فعالى حافظه  نارسایى  اختالل  با  دانش آموزان  فعال  حافظه 
مؤثر است. بنابراین، آگاهى دادن به والدین و مربیان دانش آموزان مؤثر است. بنابراین، آگاهى دادن به والدین و مربیان دانش آموزان 
راهکارهاى  ارائه  عادى،  و  توجه/بیش فعالى  نارسایى  اختالل  راهکارهاى با  ارائه  عادى،  و  توجه/بیش فعالى  نارسایى  اختالل  با 
عملى به مسئولین مدارس و مراکز آموزش کودکان با اختالل عملى به مسئولین مدارس و مراکز آموزش کودکان با اختالل 
سازمان  کارشناسان  به  اطالع رسانى  توجه/بیش فعالى،  سازمان نارسایى  کارشناسان  به  اطالع رسانى  توجه/بیش فعالى،  نارسایى 
درباره  متخصصین  و  روان شناسان  استثنایى،  درباره آموزش و پرورش  متخصصین  و  روان شناسان  استثنایى،  آموزش و پرورش 
تأثیر  پاسخ،  بازدارى  اجرایى  کارکرد  آموزش  اهمیت  و  تأثیر نقش  پاسخ،  بازدارى  اجرایى  کارکرد  آموزش  اهمیت  و  نقش 
بسزایى در بهبود حافظه فعال دانش آموزان با اختالل نارسایى بسزایى در بهبود حافظه فعال دانش آموزان با اختالل نارسایى 

توجه/بیش فعالى خواهد داشت. توجه/بیش فعالى خواهد داشت. 
از جمله محدودیت هاى پژوهش حاضر، تعداد اندك آزمودنى ها، از جمله محدودیت هاى پژوهش حاضر، تعداد اندك آزمودنى ها، 
محدوده سنى محدوده سنى 8 تا  تا 1010 سال دانش آموزان، انجام پژوهش بر روى  سال دانش آموزان، انجام پژوهش بر روى 
جنس پسر و مداخله روى دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/جنس پسر و مداخله روى دانش آموزان با اختالل نارسایى توجه/

در  که  است  شایسته  بنابراین  بود.  ترکیبى  نوع  از  در بیش فعالى  که  است  شایسته  بنابراین  بود.  ترکیبى  نوع  از  بیش فعالى 
تعمیم پذیرى نتایج احتیاط شود. پیشنهاد مى شود که پژوهش هاى تعمیم پذیرى نتایج احتیاط شود. پیشنهاد مى شود که پژوهش هاى 
شخصیتى  ویژگى هاى  والد/کودك،  تعامل  وضعیت  به  شخصیتى آتى  ویژگى هاى  والد/کودك،  تعامل  وضعیت  به  آتى 
نارسایى  اختالل  متفاوت  انواع  و  جنسیت  سن،  نارسایى دانش آموزان،  اختالل  متفاوت  انواع  و  جنسیت  سن،  دانش آموزان، 
مداخالتى  برنامه هاى  از  باشد،  داشته  توجه  مداخالتى توجه/بیش فعالى  برنامه هاى  از  باشد،  داشته  توجه  توجه/بیش فعالى 
دیگرى براى بهبود حافظه فعال دانش آموزان با اختالل نارسایى دیگرى براى بهبود حافظه فعال دانش آموزان با اختالل نارسایى 
نمونه  حجم  با  بعدى  مطالعات  شود،  استفاده  نمونه توجه/بیش فعالى  حجم  با  بعدى  مطالعات  شود،  استفاده  توجه/بیش فعالى 
بیشترى انجام شود. همچنین پیشنهاد مى شود که برنامه هاى بیشترى انجام شود. همچنین پیشنهاد مى شود که برنامه هاى 
آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ به صورت خدمات آموزشى آموزش کارکرد اجرایى بازدارى پاسخ به صورت خدمات آموزشى 
و روان شناختى طراحى و در مدارس به  طوررسمى به دانش آموزان و روان شناختى طراحى و در مدارس به  طوررسمى به دانش آموزان 
با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى ارائه شود تا بتوان از بسیارى با اختالل نارسایى توجه/بیش فعالى ارائه شود تا بتوان از بسیارى 

از مشکالت مرتبط با حافظه آنها پیشگیرى کرد.از مشکالت مرتبط با حافظه آنها پیشگیرى کرد.
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