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مبـتال بـه   فعـال در کودکـان    ةحافظـ  ةسـ ين پژوهش جهت مقايا :نه و هدفیزم
  .و کودکان بهنجار انجام شد يش فعاليب -اختالل نقص توجه 

اي و علـي پـس رويـدادي    از نـوع مقايسـه   پژوهش حاضـر طرح  :یروش بررس
بـا اسـتفاده از   آموزان کالس دوم دبستان مدارس شهر اهـواز  دانش از ميان. است
بـيش   -آموز مبتال بـه اخـتالل نقـص توجـه    دانش ٥٩اي ابتدا گيري خوشهنمونه

 ٤٢ سسـپ . نفر برگزيده شـدند  ٤٢تصادفي از ميان آنها  ةفعالي انتخاب و به شيو
 ابـزار مـورد اسـتفاده در پـژوهش    . انتخاب شـدند  يتصادف بهنجار به طورکودک 

 ةسنجش حافظـ  يهاون و مجموعه آزموني، آزمون هوش ركانرنامه پرسش شامل
 يريانس چند متغيل واريها با استفاده از آزمون تحلداده. بوده استفعال گترکول 

  .شدندل يتحل
بـيش فعـالي و    -ل كودكان مبتال به نقص توجـه فعا ةميان عملكرد حافظ :هاافتهی

 يکودکـان دارا  .)>٠٠١/٠P( داشـت  وجـود  يتفـاوت معنـادار   كودكان بهنجـار 
 بهنجـار بـه طـور معنـاداري    نسبت بـه کودکـان    يفعالشيب -اختالل نقص توجه 

ارقـام   يآن شـامل فراخنـا   يهـا اسيفعال و خرده مق ةدر حافظ يترنيينمرات پا
 ل حسـاب کسـب کردنـد   يام وارونه و مساارق ي، فراخنايسکر يم، فراخنايمستق

)۰۰۱/۰P<.(  
ـ  –مبتال به اختالل نقـص توجـه   کودکان  :يریگجهینت سـه بـا   يدر مقا يفعـال شيب

و زير  فعال ةحافظعملكرد را در  يشترينقص ب بهنجار به طور معناداريکودکان 
  .دادندنشان  هاي آنمقياس

  
  .ان، حافظه فعال، کودکيش فعاليب -اختالل نقص توجه  :د واژگانیکل
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  مقدمه
ــتالل  ــصاخ ــه نق ــيش -توج ــاليب ــ فع  ADHD ا ي

)Attention–Deficit Hyperactivity Disorder( 

 آن يــمعال كــه اســت كــودكي شــايع در هاينارسايي از يكي
ــتين ــار نخس ــال  در ب ــط١٨٦٣ س ــا توس ــافمن ينريه ش ه

)Haynrishen Huffman ( گرديد توصيف )١(.  
 تمركز، توجهي، عدمبي كلي هايويژگي با كه اختالل اين
 در را كودك كاركرد ،شودمي مشخص ناآرامي و گريتكانش

 صورت در كه نحوي ساخته، به مختل جامعه و خانه مدرسه،
 و مــواد مصــرف ســوء شكست تحصــيلي، خطر درمان، عدم

 ،فعــاليبــيش جــز به. )٢( رودمي باال پزشكيروان اختالالت
 مشــكالت و پرتــيحــواس تمركز، ضعف توجه، ةدامن نقص
 اغلــب مبــتال كودكان ،بودن مزاج دمدمي و قراريبي با همراه
  .باشــندمــي نيز هيجاني مشكالت و يادگيري در ناتواني دچار

ي هـا هزينـه صرف  :مانند جامعه بر اختالل ينا بارزيان اثرات
 اســتعداد مدرســه، در آشــفتگي خــانواده، در تنيــدگي ،گزاف

-روان اخـتالالت  تـداوم  مواد، مصرف سوء و جرايم ارتكاب

 نگــر گذشــته و مقطعــي مطالعــات در بزرگســالي تــا پزشكي
-همـه  متعـدد  هـاي پـژوهش  ).٣( اسـت  شده مطرح متعددي

 در درصــد ١٢ تــا ٤ بــه ميــزان شيوعي از حكايت گيرشناسي
 ٣مــذكر  مبتاليــان نسبت دارد كه رو مدرسه كودكان جمعيت

   ).٤( مؤنث است مبتاليان برابر
 يبـرا  يشـناخت  ييفعـال عبـارت اسـت از توانـا     ةحافظ 

ــذخ ــه ذهــن و يموقــت مقــدار محــدود ةري  از اطالعــات ب
انـواع مختلـف    ةريـ ، حفـظ و ذخ يشـامل دسـتکار   نيهمچن

ار يدر واقـع  بخـش هشـ    فعـال  ةحافظـ  .باشـد ياطالعات مـ 
از  يمقدار محدود يکه فعاالنه رو يي، جااست يستم ذهنيس

نقـص در   يقـات متعـدد  يدر تحق). ۵(شود ياطالعات کار م
مبـتال بـه اخـتالل     در کودکان  يفعال در سطح رفتار ةحافظ

 مطالعات الکتـرو  ).٦( شوديده ميد يفعالشيب –نقص توجه 
 –مبتال به اختالل نقص توجـه   ودکانک يبر رو يروانشناخت

ـ  حافظــه و عملکــرد  نشــان از نقــص در توجــه،  يفعــالشيب

 يز در پژوهشـ ينشردن ). ٧( باشديم كودكانن يدر ا يياجرا
   .)٨( ن کودکان نقص در حافظه و توجه دارندينشان داد که ا

نس يـ مـک ا و  )٩( )Barkley( يبـارکل  ن راسـتا يدر هم
)McInnes( )ةنشان دادند که حافظ طالعاتشاندر مز ين) ١٠ 

ـ  -مبتال به اختالل نقص توجه  فعال در کودکان  يش فعـال يب
در پژوهش خود در ) Scheres(اسکرس  .استدچار نقص 

کـه  نشـان داد   يبـه دسـت آورد، و   يج متناقضينتا نهين زميا
    -مبـتال بـه اخـتالل نقـص توجـه      فعـال در کودکـان   ةحافظ

ج يگـر نتـا  يد ةک مطالعي ؛)١١( ستيدچار نقص ن يفعالشيب
 ةنقـص حافظـ  ن مطالعه يد کرد ، در اييرا تأ اسکرسق يتحق

ـ  -مبتال به اختالل نقص توجه کودکان  فعال در   يش فعـال يب
مبـتال بـه اخـتالل     شـتر از کودکـان  ي، بمشکالت تکلم يدارا

 بـوده اسـت  بدون مشـکالت تکلـم    يفعالشيب -نقص توجه 
کـه نقـص در   سـاخت   ج حاصـل آشـکار  ينتاهمچنين . )١٢(

مبـتال بـه اخـتالل     خـاص کودکـان   يژگيک ويفعال  ةحافظ
ـ  -نقص توجـه    شـتر مربـوط بـه   يسـت بلکـه ب  ين يفعـال شيب

) ١٣( يبـارکل  امـا . باشـد ين کودکان مـ يمشکالت تکلم در ا
 جـزء   )ييو فضـا  يکالمـ (فعـال   ةنقـص حافظـ  افت کـه  يدر

مبـتال بـه اخـتالل    کودکـان   ةژيواست که  يشناخت يهانقص
به نقـل از  ( )Lough(لوو  .باشديم يفعالشيب -نقص توجه 

مبـتال بـه    کودکـان  يکالمـ  مـدت  کوتـاه  ةحافظ عملکرد )١٤
 يف فراخــوانيتکــال بــا را يفعــالشيبــ -اختالل نقص توجه 

 ةحافظــ ةديــچيپ فيتکال و لغات از يادسته يفراخوان اعداد،
 در کودکــان نيــکه ا داد نشان قيتحق ةجينت د؛کر يبررس فعال
 .دارنـد  نقـص  فعال ةشتر از حافظيب يکالم مدت کوتاه ةحافظ

 نشــان داد کــهدر پژوهش خود ) ١٥( )Willcutt(لکات يو
ـ  -نقص توجه  اثر اختالل پايدارترين کودکـان   در يفعـال شيب
 ةحافظ اختالل در زنگي، به گوش پاسخ، بازداري :مبتال شامل

 يقمـر  ةمطالعـ  ةجـ ينتن يهمچنـ  .اسـت  بوده طراحي و فعال
 و توجــه نقــص اخــتالل داراي كودكــاننشان داد کــه  يويگ

 نمرات يادگيري، در ناتواني دچار كودكان به نسبت فعاليبيش
  .)۵( كردند كسب فعال ةحافظ در را باالتري
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مبتال به  فعال کودکان  ةحافظ ةسيکه به مقا يدر پژوهش 
بـا کنتـرل   بهنجار و کودکان  يفعالشيب -اختالل نقص توجه 

 ج  يپرداخته شد،  نتا يجسم يماريو ب خواندن ، تواناييشهو
مبتال به اختالل نقـص    کودکان گروه در را يريگچشم آسيب
فعـال،   ةحافظـ  دربهنجـار  نسبت به گروه  يفعالشيب -توجه 

بازداري  در ييهاقصن واطالعات  پردازش و سرعت توانايي
  ).١٦(نشان داد 

ـ  -اختالل نقص توجـه  نکه ينظر به ا اخـتالل   يفعـال شيب
اثـرات   همچنين با توجه به باشد وين کودکان ميدر ب يعيشا

 :هاي عالي ذهـن ماننـد  اي كه اين اختالل بر فرايندهمه جانبه
 گذارد كه اين امـر متقـابالَ  تمركز و حافظه به جاي مي ،توجه

 )٦(شود آموزان نيز  ميمنجر به مشكالت تحصيلي در دانش
 ةزمينـ  ايـران در در  يقـات انـدک  يتحق نکـه يبا توجـه بـه ا   و

-مبتال به اختالل نقص توجـه   فعال کودکان  ةحافظ عملكرد

لذا انجام اين پژوهش ضـروري  ، انجام شده است يفعالشيب
  .رسدبه نظر مي

  یروش بررس
دوم  آموزان کـالس دانش شاملق ين تحقيا يآمار ةجامع

ـ  ينواح ييابتدا سمدار دبستان ـ شـهر اهـواز    ةچهارگان  ودهب
ــت ــدر ا .اس ــژوهشي ــه روش ن پ ــه ب ــگنمون ــادف يري  يتص

از نـواحي چهارگانـه آمـوزش و    ه يـ از هر ناح ياچندمرحله
ــرورش ــواز، پ ــهر اه ــتان و از  ش ــتان کلدو دبس ــر دبس ــه     ةي

ـ ن يکه به گـزارش معلمـان و والـد    يآموزاندانش فعـال  شيب
 ،DSM-IV يهـا اسـاس مـالک   بـر  وشـده بودنـد    يمعرف

تشــخيص  جهـت   Kane ةنامــپرسـش  و ينيبـال  ةمصـاحب 
انتخـاب و سـپس از    آموزدانش ٥٩تعداد  ،فعالبيش كودكان

. انتخاب شـدند  يطور تصادفبه فعالشيکودک ب ٤٢آنها  ميان
ز يکودک بهنجار ن ٤٢ ،ن دو دبستانيوه از بين شيبه هم سپس

نيز جنس و هوش  يرهايمتغ در اين پژوهش. شدند برگزيده
 ييحتمال نقش داشتن جنس در توانـا به علت ا. شدند كنترل

انتخـاب  ان پسـران  يـ ها  فقط از مي، آزمودنو حساب ياضير

ج ين بـا توجـه بـه نتـا    يشدند تا اثر جنس کنترل شود، همچن
ـ  ييکه ارتباط باال) ١٧( قاتيتحق يبرخ ـ ن ظرفيب  ةت حافظـ ي

ــدرا نشــان داده )= ۶۰/۰r( فعــال و هــوش ــا انتخــاب  ،ان ب
ون يآزمون ر ياجرابا  ١٠٠-١١٥ يهوش ةها در دامنيآزمودن

 . ز کنتـرل شـود  يـ ر هـوش ن يـ شد که متغ يدر آنها، سع يرنگ
 دو روش از با استفاده که  Kaneنامه پرسش پايايي ضريب

بـوده   ٧١/٠شـد،   محاسـبه  فـرد  و زوج طريـق  به كردن نيمه
  .)١٧(است 
هـر   يشـگر بـر رو  يآزما ،هـا ياز انتخـاب آزمـودن   پـس  

 ياقـه يدق ٤٥ ةک جلسـ يو در  يفرادبه صورت ان آموزدانش
ارتبـاط   يدر هر جلسه بعـد از برقـرار  . را اجرا کردها آزمون

ک اتـاق  يـ ، در ويو کاهش اضطراب  آموزدانشمانه با يصم
مزاحم و فقـط بـا    يهاصدا و محرک از هرگونه سر و يعار

آزمـون   يدر طـول اجـرا  . شـد ياجرا م آزمونحضور کودک 
  . گرديديثبت مشگر يها توسط آزماپاسخ

 يهار از مجموعه آزمونيف زيتکال ،جهت انجام پژوهش
گـدرکول   فعـال توسـط   ةسـنجش حافظـ   يشده برا يطراح

)Gathercole ( شده است اقتباسو همکاران )۱۹(:  
-هشگر مجموعـ يآزما: ميارقام مستق يآزمون فراخنا) الف

 يخوانـد و آزمـودن  يرا مـ  يتصـادف  يرقمـ از اعداد تـک  يا
اعـداد   ي؛ سـر کرديب تکرار ميعداد را به همان ترتا يستيبا

ـ ابتدا دو رقم داشتند و بعـد از هـر بـار تکـرار      ک رقـم بـه   ي
هفـت   يارهيـ شد تا حـداکثر بـه زنج  مياعداد اضافه  ةريزنج
که کـودک دو بـار   شد يقطع م يآزمون زمان. ديرسيم يرقم

ن يکل در ا ةنمر. کرديرا نادرست تکرار م يارهي، زنجيمتوال
ـ مر بوط بـه زنج  يهاشامل تعداد کل پاسخ يآزمون فرع -رهي

 -اعتبـار آزمـون  . شدنديم يادآوري ياست که به درست ييها
و همکـاران   گـدرکول  قيدر تحق ين آزمون فرعيباز آزمون ا

  گزارش شـده ۶۸/۰ساله  ۴-۵و در مورد کودکان  )۲۰( ۸۱/۰
سـنجش   يبـرا  اين آزمـون بـه طـور گسـترده    يا. )۲۱(است

  .)۱۹( رودبه كار ميفعال  ةظحاف
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همسان  ةنقط ۹آن  يکه رو يکاغذ: يکرس يفراخنا) ب
. قـرار گرفـت   يهر آزمودن يم شده بود، جلويره رنگ ترسيت

هـا النـه هسـتند و انگشـتان مـا      به کودک گفته شد که نقطـه 
پرند،  بعد يگر ميک النه به النه ديهستند که از  ييهاجوجه

د، شما هم يها پراز النه يبرخ يومن ر يهان که جوجهياز ا
ب يـ ها و به همان ترتهمان النه يخود را رو يهاد جوجهيبا

کـامالً   يبـ يهـا را بـه ترت  از نقطه يک سريشگر يآزما. ديبپران
ره ابتدا شامل دو نقطه بود و سـپس  يلمس کرد، زنج يتصادف

ره يـ کـه زنج  ييتا جـا  شديک نقطه اضافه ميدر هر بار ارائه 
 يآزمـون اگـر آزمـودن    يدر طـول اجـرا   .ديرسيه منقط ۶به 

آزمون . شديارائه نم ييا راهنماي يچ پاسخيکرد، هيم يسؤال
از نقـاط   يارهيـ از زنج يشد که کودک دو سريقطع م يزمان

 ييهـا يتعداد کل سـر  شاملعملکرد . کرديرا اشتباه تکرار م
  بـازآزمون  -اعتبار آزمـون  . شدنديم يادآوريبود که درست 

کـه معمـوالً بـه عنـوان      )۲۱( اسـت  ۵۳/۰، يکرسـ  يفراخنـا 
    فعـال اســتفاده  ةحافظـ  ييفضــا - يداريـ اس سـنجش د يـ مق

  .)۲۲( شوديم
ن آزمـون مثـل   يا يروش اجرا: ارقام وارونه يفراخنا) ج
د ارقام ين تفاوت که کودک بايم بود با ايمستق ارقام يفراخنا

آزمـون بـه   . نموديم يادآوريب معکوس ارائه آنها يرا به ترت
ـ ا. شـد يمـ  يگـذار درسـت نمـره   يهايادآوريتعداد کل  ن ي

کودکـان چهـار    يآزمون در کودکان شش و هفت ساله و حت
گـر  يبـا د  ييباال يو همبستگ شودميت استفاده يساله با موفق

بـازآزمون    -اعتبار آزمون  همچنين و داردآزمون  يهااسيمق
  .)۱۹( گزارش شده است ۶۲/۰آن 

ل يمســا يطراحــ يبــرا: ل حســاب و شــمارشيمســا) د
دبسـتان مراجعـه    ياضـ يم ريحساب ابتدا به چند کتاب مفاه

ان مجـرب دبسـتان   يبا چند تن از مرب يشد و پس از هماهنگ
آنهـا   يمشـورت شـد و بـا همکـار     ياضيم ريمفاه ةنيمدر ز

کالس دوم دبستان انتخاب شد  يهااز کتاب ياضيسؤال ر۲۰
اجـرا و  ) قيتحق ياصل ةر از نمونيغ(آموز دانش ۱۰۰ يو رو

ـ از م. اعتبار سؤاالت محاسبه شـد   ةدرجـ  يان سـؤاالت دارا ي
  .  له انتخاب شدندهر نوع مسأ يبرا ۵/۰تا  ۳/۰

. ئـه شـدند  اار يمعمـول  يايبا اشاره بـه اشـ   يل کالميمسا
د و مـن دو پرتقـال   يمثال اگر شما سه پرتقال داشته باش يبرا

د داشت؟ يل چند پرتقال خواهگر به شما بدهم، شما در کيد
مربـوط بـه حسـاب از     يسؤاالت کالمـ  ةيب بقين ترتيبه هم

ک نمـره  يـ ح يهـر پاسـخ صـح    يشد و بـرا يکودک سؤال م
  .کرديافت ميدر
  ها افتهی

ار يـ با انحـراف مع   ۶/۸ ين سنيانگيم يدارا يآمار ةنمون
ار يـ با انحـراف مع  ۸۹/۱۰۵ يهوش ةن بهريانگيسال و م ۲۳/۰
 کودکان اريو انحراف مع ن نمراتيانگيم ۱ جدول. بود ۸۱/۶

و کودکـان    يش فعاليب -مبتال به اختالل نقص توجه   دچار
 ي، فراخنـا يکرسـ  يم ، فراخنايارقام مستق يدر فراخنا يعاد

  :دهديل حساب را نشان مينه و مساروارقام وا
مـرات  ميـانگين ن      ،آمده اسـت  ۱طور كه در جدول همان

-مقيـاس  زير ةفعالي در همبيش -نقص توجهكودكان داراي 

كـه بـراي    باشدفعال كمتر از كودكان بهنجار مي ةهاي حافظ
در ادامه . دار بودن اين تفاوت از مانوا استفاده شدابررسي معن

هاي پـژوهش از تحليـل واريـانس چنـد     براي تحليل فرضيه
متغيري استفاده شده است كه نتايج مربوط بـه آن در جـدول   

  :استآمده  ۲
نـگ  ي، ويلكـز و هاتل يياليپ يآماره ها Fنسبت يدارامعن

-مبتال بـه اخـتالل نقـص توجـه     نشان داد که گروه کودکان 

-اسيـ ر مقياز ز يکيو کودکان بهنجار حداقل در  يفعالشيب

داشـتند و   يداراگـر تفـاوت معنـ   يفعال از هم د ةحافظ يها
 يبعـد  ةهـا مرحلـ  تفـاوت  ةق حـوز يـ مشخص شدن دق يبرا

  :آنوا در متن مانوا اجرا شد آزمون
دو گروه  يهام رخيدهد كه ننشان مي ۳هاي جدول داده

 يريانس چند متغيل واريتحل يدارامعن يهااساس شاخصبر
فعال و آزمون حساب تفاوت  ةحافظ يهااسير مقيدر تمام ز

  .از هم داشتند يدارامعن
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ل حساب و شمارشیو مسا يکار ۀحافظ يهامربوط به آزمون یفیتوص يهاشاخص: 1جدول
  اريانحراف مع  نيانگيم  ريمتغ  گروه

  ميارقام مستق يفراخنا  يش فعاليب - مبتال به اختالل نقص توجه کودکان دچار
  يکرس يفراخنا
  ارقام وارونه يفراخنا

  مسائل حساب

۷/۴  
۱/۵  

۹۲/۱  
۷/۹  

۹۲/۱  
۳۳/۱  
۲۶/۱  
۴۶/۳  

  ميارقام مستق يفراخنا  يکودکان عاد
  يکرس يفراخنا

  ارقام وارونه ياخنافر
  مسائل حساب

۳/۷  
۹/۸  
۴۲/۳  
۶/۱۴  

۳۷/۱  
۲۶/۱  
۱۷/۲  
۹۱/۱  

  
  دو گروه يهان نمرهیانگیج حاصل از مانوا بر مینتا: 2جدول 

  يداراسطح معن  خطا df2  هيفرض F df1  مقدار  نام آزمون
 >۰۰۱/۰  ۳۷  ۳  ۱۷۰/۱۱  ۳۳/۰  ييالياثر پ

  >۰۰۱/۰  ۳۷  ۳  ۲۲۵/۱۰  ۶۴/۰  لکزيو يالمبدا
  >۰۰۱/۰  ۳۷  ۳  ۲۲۵/۱۰  ۶۴/۰  نگيهتل اثر

  >۰۰۱/۰  ۳۷  ۳  ۲۲۵/۱۰  ۶۴/۰  يشه روين ريبزرگ تر
 

  
 ل حسابیفعال و مسا ۀحافظ يهااسیخرده مق يهان نمرهیانگیج حاصل از آنوا در متن مانوا بر مینتا: 3جدول 

  ريمتغ  مجموع مجذورات  يدرجه آزاد  ن مجذوراتيانگيم F  يداراسطح معن
م         يارقام مستق يفراخنا ۶۳۱/۴۵ ۱ ۶۳۱/۴۵ ۱۳/۱۱  >۰۰۱/۰
                  يکرس يفراخنا ۸۶/۱۰۹ ۱ ۸۶/۱۰۹ ۱۶/۲۷  >۰۰۱/۰
ارقام وارونه          يفراخنا ۹۶/۱۲۱ ۱ ۹۶/۱۲۱ ۱۸/۱۹  >۰۰۱/۰
ل حساب                    يمسا ۶۴/۱۲۰ ۱ ۶۴/۱۲۰ ۴۸/۱۹  >۰۰۱/۰

  
  

  بحث
 ةعملكرد حافظـ  يبررس ،انجام شدن پژوهش يآنچه در ا

م، يارقام مستق يآن از جمله فراخنا يهااسيفعال و خرده مق
ل حسـاب در  و مسـاي  ارقام وارونه ي، فراخنايکرس يفراخنا

در مقايسـه   يفعاليشب -مبتال به اختالل نقص توجه  کودکان

ج پژوهش حاضر نشـان داد  ينتا. با كودكان بهنجار بوده است
مبتال به اختالل نقص توجه فعال در کودکان  ةکه نقص حافظ

ت نسـبت بـه کودکـان    يبا کنترل هوش و جنسـ ي فعاليشب -
مـک   يهـا ج پـژوهش يافته با نتاين يشتر است؛ که ايبهنجار ب
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که در مطالعات خود  ،)۱۵( ويلکات، )۹( بارکلي، )۱۰( اينس
 -مبتال به اختالل نقص توجـه  فعال در کودکان  ةنقص حافظ

  . همخوان بوده است ،را نشان دادند يفعاليشب
و همکـــاران در ســـال ) Martinussen(مارتينيوســـن 

بـه   فعـال در کودکـان مبـتال    ةحافظـ  يبه بررسـ ) ۲۳( ۲۰۰۵
کودکان بهنجار پرداختند؛  و يفعاليشب –اختالل نقص توجه 

را در هر دو  يريادگيآنها در پژوهش خود اختالالت زبان و 
فعـال را در   ةج حاصل نقـص حافظـ  ينتا. گروه کنترل کردند

در مقايسـه   يفعاليشب -مبتال به اختالل نقص توجه کودکان 
ق پژوهش حاضـر بـا   يج تحقينتا. با كودكان بهنجار نشان داد

  .و همکاران همسو بود مارتينيوسنپژوهش 
 )۱۶( ۲۰۰۸ران در سال کاو هم) Rapport(راپورت   

 يفعاليشب –وجه به اختالل نقص ت کودکان مبتال ةسيدر مقا
سن، سرعت خواندن و  و کودکان بهنجار با کنترل هوش،

 جه گرفتند که کودکان مبتالينت ياقتصاد -يت اجتماعيوضع
نقص آشكاري در  يدارا يفعاليشب –به اختالل نقص توجه 

ج ياين نتايج پژوهش حاضر با  نتابنابر .باشنديفعال م ةحافظ
  .ينه همسو بودپژوهش راپورت و همکاران در اين زم

) ۲۴( ٢٠١٠و همکاران در سـال   )Ackerman(آکرمن 
 را ييو فضـا  يفعال کالمـ  ظةدر پژوهش خود نقص در حاف

مشاهده  يفعاليشب –به اختالل نقص توجه  مبتالدر کودکان 
  . ن پژوهش همسو بوديج ايج آنها با نتايکردند که نتا

 ةحافظـ توان چنين تبيين كرد كه عملكرد اين نتايج را مي
فعال مستلزم توانايي كودك در توجـه و تمركـز بـر مطالـب     

با توجه به اينكه نتايج پژوهش حاضر نشـان  . ارائه شده است
فعـالي در  بيش –داد كه كودكان مبتال به اختالل نقص توجه 

فعال دچار اختالل بوده اند  ةهاي حافظهر يك از زير مقياس
ال در آنهـا در  فعـ  ةلذا اين امر باعث كاهش عملكـرد حافظـ  

  .شودمقايسه با كودكان بهنجار مي
به نقل ( ۲۰۰۸و همکاران در سال ) Halperin(هالپرين 

جه گرفتنـد کـه بـيش    ينه نتين زميدر هم يدر پژوهش) ۱۶از 
 يش فعـال يب -مبتال به اختالل نقص توجه  فعالي در کودکان

آنان اسـت و مسـتقل از    ير قشريل نقص در قسمت زيبه دل
ج ينتا. باشديآنها از جمله حافظه فعال م يياجرا يعملکردها

ن پـژوهش  يـ ج ايو همکاران متناقض بـا نتـا   هالپرينق يتحق
  . باشديم

 ۲۰۰۵و همکاران در سال ) Jonsdottira(دوتيرا جانس
بـه اخـتالل نقـص     سه کودکان مبتاليبه مقا يقيدر تحق) ۱۲(

 بـه  با مشـکالت تکلـم و کودکـان مبـتال     يش فعاليب-توجه 
ـ  -اختالل نقص توجه  بـدون مشـکالت تکلـم     يش فعـال يب

ج پژوهش آنها نشان داد که نقص حافظه فعـال  ينتا. پرداخت
از سـوي  . شتر بوده استيدر کودکان داراي مشکالت تکلم ب

ـ     ، ديگر ن يـ ا يش فعـال ينقص در حافظـه فعـال مربـوط بـه ب
ج پـژوهش حاضـر   يبـا نتـا   دوتيراجنسج ينتا. ستيکودکان ن
  . باشديناهمسو م

ز در مطالعــات يــن) ۱۱) (۲۰۰۴(و همکــاران اســکرس   
بـه   خود نشان دادند که نقص حافظه فعال در کودکـان مبـتال  

ن يـ شود کـه ا يمشاهده نم يش فعاليب -اختالل نقص توجه 
  .باشديج پژوهش حاضر ميج متناقض با نتاينتا

  
   يریگجهینت

فعـال و خـرده    ةکنـد کـه حافظـ   يها مشخص مافتهين يا
، يکرس يم، فراخنايارقام مستق يآن شامل فراخنا يهااسيمق

مبـتال بـه    ل حساب در کودکان يارقام وارونه و مسا يفراخنا
ـ  باشد ويدچار نقص م  يفعالشيب -اختالل نقص توجه   ن يب

فعـال تفـاوت    ةاز نظـر حافظـ   بهنجارکودکان  ون کودکان يا
   . وجود دارد

مـورد بررسـي فقـط     ة، نموناز آن جا كه در اين پژوهش
كودكان مقطع دوم دبستان شهر اهواز بوده اسـت و فقـط در   

پـذيري  ، لـذا تعمـيم  آموزان پسر انجام شده استمورد دانش
  .نتايج مستلزم تحقيقات بيشتري در اين زمينه است

هـا در  ج پـژوهش ينکه نتايشود که باتوجه به ايشنهاد ميپ
تـر و  ونـه وسـيع  نم با يقات آتينه متناقض است، تحقين زميا

، جنسيت، گذار از جمله هوشكنترل بيشتر بر متغيرهاي تاثير
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-همچنين پيشنهاد مي. انجام گيرد... و  ساير اختالالت همراه

و  يکـ يل ژنتينقـش مسـا   يبـه بررسـ   يقات آتيدر تحق شود
مبـتال بـه اخـتالل     فعال کودکـان   ةدر عملکرد حافظ يطيمح

  .پرداخته شود يفعالشيب -نقص توجه 
  

  یقدردان

پزشکان دانشـگاه  شناسان و روانروان يةله از کليوسنيبد
-شـاپور اهـواز، مراکـز مشـاوره و روان    يجند يعلوم پزشک

شــهر اهــواز، اداره کــل آمــوزش و پــرورش اســتان  يدرمــان
 ياريـ ن پژوهش مـا را  يکه در انجام ا يخوزستان و همکاران

  . شوديم يمانه قدردانياند، صمداده
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Abstract 

Comparison of Working Memory between Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder ADHD and Normal Children 

 
Najmeh Hamid 1*, Farideh Nargesi 2 

 
 
 
Background and Objective: The aim of this research was to study 
the working memory between Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) and normal children. 
Subjects and Methods: The research method was causal 
comparison and expose factor. From a total population of Ahvaz 
male schoolchildren, 59 students were screened for ADHD. Then, 
42 students with ADHD were selected randomly. In addition, 42 
normal students were randomly selected as control group. The 
instruments were Canner’s Questionnaire, Raven Progressive 
Matrices Test and Working Memory Index (WMI). We used 
MANOVA to analyze the data. 
Results: The results revealed that there was a significant difference 
between working memory capacity in ADHD and normal children 
(P<0.001). In ADHD children, the rate of working memory 
performance and its subscales were significantly lower than normal 
children. 
Conclusion: The working memory performance and its subscales 
were significantly lower than normal children were. 
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