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Abstract 

 

Introduction: Weakness in cognitive restraint leads to insufficiency in verbal and non-verbal 

memory, excitement and control attention, it needs more attention. 

Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of Working Memory 

improving on cognitive restraint of students. 

Method: The method this research was quasi –experimental with per –test and post–test 

design whit control and experimental groups. The statistical population consisted of all boy 

students in Allame Tabatabaii University in Tehran in the academic year 2017-2018 that 

among they 30 people selected with available sampling and were randomly divided in to an 

experimental and a control group (15 each). For experimental group conducted working 

memory improving intervention (by En-Back Software) in ten sessions. All subject assessed 

in each group by Wechsler Intelligence Scale and word- color stroop test at pre and post test. 

Results: The result of analysis of covariance showed that at post test, the experimental group 

showed a significant improvement in cognitive restraint scores (p <0/05). 

Conclusion: According to the finding this research could use from working memory 

improving intervention on improve cognitive restraint in students. 
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 چکیده

 

گردد که نیازمند کالمی، هیجان و کنترل توجه میضعف در بازداری شناختی منجر به نارسایی در حافظه کالمی و غیر :مقدمه

 .است تر شیبتوجه 

 .تقویت حافظه کاری بر بازداری شناختی دانشجویان بود ریتأثپژوهش حاضر بررسی هدف  :هدف

جامعه آماری شامل کلیه . بود و کنترلو گروه آزمایش  آزمون پس -آزمونروش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش :روش

-نمونه نفر به شیوه 95بود که از بین آنان  7936-7931شهر تهران در سال تحصیلی ( ره)دانشجویان پسر دانشگاه عالمه طباطبایی 

ده جلسه مداخله (. نفر 70هر گروه )گیری در دسترس، انتخاب و به روش تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند 

ها در هر گروه قبل و بعد از مداخله به آزمودنی. برای گروه آزمایش انجام شد( از طریق نرم افزار ان بک)تقویت حافظه کاری 

 .رنگ استروپ مورد آزمون قرار گرفتند -هوش وکسلر و آزمون واژهوسیله مقیاس 

آزمون گروه آزمایش بهبود معناداری در نمرات بازداری شناختی نشان نتایج تحلیل کواریانس نشان داد در مرحله پس :هایافته

 (.p<50/5. )دادند

حافظه کاری در بهبود بازداری شناختی دانشجویان  توان از مداخله تقویتهای این پژوهش میبا توجه به یافته :گیرینتیجه

 .استفاده کرد

 حافظه کاری، بازداری شناختی، دانشجویان :واژه هاکلید

 

 
 

 
 

 

 

 
 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه براي نشر حقوق تمامی
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 مقدمه

یکی کارکردهای : مغز دو نوع کارکرد شناختی دارد

که مبتنی بر هیجانات، امیال، شناخت  قانونمندغیر 

موقعیتی است و دیگری  رگذاریتأثاجتماعی و عوامل 

کارکردهای مبتنی بر قانون که تفکر و عملکرد فرد را 

و تحت عنوان کارکردهای  کند یمتنظیم و کنترل 

؛ به نقل از 4552آردیال، )شود اجرایی شناخته می

ی به عنوان یک کارکردهای اجرای(. 7934نجاتی، 

های سطح باال که در پرداختن و مجموعه از توانایی

تنظیم رفتارهای هدفمند دخالت دارد، تعریف  نظارت و

 (.4574و همکاران،  7لوپزمورینو )شده است 

: اجرایی دو نقش برجسته در رفتار دارند یکارکردها

های فکری خاص برای یکی شامل استفاده از مهارت

و نقش دیگر کمک  استانتخاب و دستیابی به اهداف 

است این کارکردها کمک  مسائلبه پیشرفت در حل 

کند تا یک تصویر از هدف، مسیر حرکت به سمت می

هدف و منابع مورد نیاز در طول رسیدن به هدف 

به طور کلی، این (. 4575، 4کگل)شناسایی گردند 

ریزی، هایی مانند برنامهکارکردها شامل مهارت

سازماندهی، انعطاف پذیری شناختی، نظارت شخصی، 

کگل، )شود ه از حافظه کاری میداری و استفادباز

4575.) 

که یک تکلیف پایان یافته یا  است زمانی، بازداری

زمانی که دیگر، یک هدف مناسب نیست، زمانی که 

نیاز است تا خطایی اصالح شود و نیز زمانی که الزم 

های های مناسب انتخاب شوند و محرکاست محرک

آویال و )یابد نامناسب رد شوند، بازداری اهمیت می

به دو  بازداری(. 7331؛ بارکلی، 4557، 9پارست

شود صورت شناختی و رفتاری مشخص می

                                                           
1 Lopez 

2 Kegel   
3 Avila & Parcet 

بازداری رفتاری معادل کنترل (. 7330، 2هارنشیفیگر)

 استرفتارهای واکنشی و نامطلوب  خصوصاًحرکات، 

بازداری شناختی نیز (. 4551، 0آرون، به نقل از دیلون)

های غیرمرتبط، محرکبه توانایی سرکوب توجه به 

دیاک و )شود ها اطالق میها و تداعیواکنش

به صورت یک پردازش فعال  ؛ و(4559نارسیمهام، 

درونی و )ای های ناخواستهشود که محرکتعریف می

کنند وارد پردازش مطالب را که تالش می( بیرونی

سیستم شوند را ( با ظرفیت محدود)موجود در محتوای 

؛ به نقل از قمری 7332و زاکس،  هاشر)تنظیم کند 

به طور خالصه، بازداری (. 7937گیوی و همکاران، 

، جلوگیری از ورود اطالعات نامربوطشناختی، فرایند 

، 6؛ نایگ7332ویلسون و کیپ، )به حافظه کاری است 

بارکلی معتقد است ضعف در بازداری منجر به (. 4555

-جویی، حافظه کالمی و غیر خود نظمنارسایی در 

بندی مجدد اندیشه، انگیزش، هیجان و کالمی، سازمان

نیازمند  ؛ که(4572بارکلی، )گردد کنترل توجه می

تواند بر آموزش حافظه کاری می. توجه بیش تر است

های ای و تراکم گیرندههای پایهفعالیت بخش عقده

ای هو منجر به منعطف سازی راه دیافزا یبدوپامین 

شبکه عصبی مرتبط با حافظه کاری گردد و بهبود 

؛ 4553هلمز و همکاران، )حافظه کاری را فراهم آورد 

 (.4575کلینبرگ، 

توان با انجام راهبردهایی مثل حافظه کاری را می

، 1هانیگ)تحریک حسی، تکرار و تمرین تقویت کرد 

افزارهایی به منظور تقویت های اخیر نرمدر سال(. 4572

تواند با سرعت بیشتری حافظه طراحی شده است که می

امکانات آموزشی بیشتری را برای فرد فراهم کند 

-می (4555)تورگسن (. 7321و همکاران، کاسدن )

                                                           
4 Harnishferger  
5 Dillon 
6 Nigg 
7 Honig 
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گوید که رایانه ظرفیت ایجاد انگیزه، با دقت مشاهده 

کردن، فردی سازی و تمرین تمرکز را نسبت به 

زخورد فوری برای همچنین رایانه با. آموزش سنتی دارد

کارایی فراهم می کند و سبب می شود کودک یک 

اشتباه را به مدت طوالنی تکرار نکند که تکرار اشتباه 

در مورد تقویت . سبب شود ترک آن سخت تر شود

 ییها پژوهشحافظه کاری توسط آموزش نرم افزار 

در ( 7932)همکاران آقاجانی و . انجام شده است

بررسی اثربخشی این نرم افزار در مورد تقویت حافظه، 

هامپشیر  7شوایزرچنین اند، همکرده دیتائاین موضوع را 

نتیجه گرفتند که آموزش حافظه ( 4577) 4و دلگلیش

به وسیله نرم افزار اِن بک موجب باال رفتن ظرفیت حل 

-انتزاعی و بهبود فرآیندهای کنترل شناختی می مسئله

در این پژوهش نیز، به منظور تقویت حافظه  ؛ کهشود

در این راستا،  .کاری از این نرم افزار استفاده گردید

، پژوهشی را به منظور (4576)کوئنن و همکاران 

های آموزش حافظه کاری بر جنبه ریتأثبررسی 

. های شناختی رانندگان انجام دادندگوناگون توانایی

نتایج این پژوهش نشان دادند که تقویت حافظه بر جنبه 

مثبت و  ریتأثهای گوناگون توانایی های شناختی 

نیز ، (4570)ساری و همکاران در  .معناداری داشته است

بررسی آموزش حافظه کاری بر بهبود  در پژوهشی به

و نتایج نشان کنترل توجه افراد با استرس پرداخته اند 

کاری منجر به بهبود کنترل توجه آموزش حافظه  داد

نشان داد  ، پژوهشی(4572) کلمن .شودافراد می

های توانایی موجب بهبودآموزش حافظه کاری 

شناختی و در نهایت منجر به بهبود توجه دانش آموزان 

در نتیجه می توان گفت آموزش حافظه . شده است

مثبت و  ریتأثکاری بر مناطق خاص شناختی افراد 

 .معناداری داشته است

                                                           
1 Schweizer 
2 Hampshire & Dalgleish   

و پیشینه تحقیق،  مبانی نظریدر مجموع، با توجه به 

تقویت حافظه کاری بر  ریتأثپژوهشی که به بررسی 

بازداری شناختی پرداخته باشد وجود نداشته یا در 

بنابراین، ؛ صورت وجود، در دسترس محقق نبوده است

اصلی در پژوهش حاضر که محقق به دنبال پاسخ  مسئله

آیا تقویت حافظه : از عبارت استگویی به آن است 

 دارد یا خیر؟ ریتأثکاری بر بازداری شناختی افراد 

 

 روش

با پیش  آزمایشی نیمه نوع از حاضر پژوهشروش 

 -با طرح پیش آزمون است که آزمون و پس آزمون

 این آماری جامعه .پس آزمون با گروه کنترل انجام شد

 ارشد کارشناسیپسر  دانشجویان کلیه شامل پژوهش

-36 تحصیلی سال در تهرانعالمه طباطبایی  دانشگاه

 از نفر 95 تعداد شده یاد آماری جامعه از. است 7930

 دسترس در گیرینمونه روش از استفاده با دانشجویان

در  .شدند انتخاب پژوهش این آماری نمونه عنوان به

این پژوهش ابتدا آزمون هوش وکسلر، با هدف همسان 

ها از نظر هوشی انجام شد، سپس با استفاده سازی گروه

از جایگزینی تصادفی، شرکت کنندگان به دو گروه 

تقسیم شدند و ( نفر 70هر گروه )آزمایش و گواه 

رنگ استروپ برای هر دو گروه انجام  -آزمون واژه

ون، گروه آزمایش تحت پس از انجام پیش آزم. شد

قرار گرفت و ( تقویت حافظه کاری)مداخله مورد نظر 

 .گروه گواه در حالت انتظار باقی ماند

بک به مدت -تقویت حافظه کاری از طریق آزمون ان

به شکل  دو بارسی وپنج روز، در ده جلسه، هفته ای 

انفرادی و به مدت سی دقیقه انجام شد و در پایان هر دو 

پس = استروپ)گروه آزمایش و کنترل مورد آزمون 

 .قرار گرفتند( آزمون
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 ابزار

در این پژوهش به منظور جمع آوری داده های مورد 

 :نیاز از ابزارهای زیر استفاده شد

آزمون حافظه  :ساالن بزرگآزمون هوش وکسلر 

به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی ( 7327)وکسلر 

این آزمون نتیجه ده سال . می شود کاربرده بهحافظه 

فوری  تحقیق و بررسی در زمینه حافظه عملی، ساده و

بوده و اطالعاتی را برای تفکیک اختالل عضوی و 

با انجام آزمون هوش . می دهد به دستکنشی حافظه 

یادگیری به : وان به این موارد دست یافتوکسلر می ت

خاطرآوری فوری، تمرکز و توجه، جهت یابی و به 

این آزمون دارای . خاطرآوری حافظه طوالنی مدت

این هفت خرده مقیاس شامل . هفت خرده مقیاس است

 6) یشخصآگاهی مشخص در مورد مسائل روزمره و 

 0( )جهت یابی)، آگاهی نسبت به زمان و مکان (سؤال

، حافظه منطقی (زیر مجموعه 9)، کنترل ذهنی (سؤال

دو )، تکرار ارقام رو به جلو و معکوس (شامل دو متن)

و حافظه بینایی ( سری اعداد رو به جلو و معکوس

 75)و یادگیری تداعی ها ( ارتدارای چهار سری ک)

 .است( تداعی ساده و دشوارجفت 

 سنجش تکلیف کی n-back:ریکامپیوت نآزمو

 به و است اجرایی هایکنش با مرتبط شناختی عملکرد

 دست هم و اطالعات نگهداری هم که دلیل این

این  .دارد کاربرد بسیار شود،می شامل را ها آن کاری

به کار  4552آزمون اولین بار در پژوهشی در سال 

به طور معمول  یوتریکامپدر این برنامه . گرفته شد

خانه به صورت تصادفی  2مربعی آبی در یک جدول 

با آن یک حرف از  زمان همچند ثانیه نمایان شده و 

تکلیف . شودحروف الفبا به صورت شنیداری پخش می

آزمودنی این است که هر زمان هدف تصویری قبلی را 

و در صورت شنیدن هدف  Aکرد کلید  مشاهده

ر صورت دیدن و شنیدن و د Lشنیداری قبلی کلید 

هر دو کلید مذکور را  زمان همهای قبلی به طور هدف

 35آزمودنی  که یدرصورت. در صفحه کیبورد فشار دهد

را به درستی به یادآورد، نرم افزار به  اهدافدرصد 

. بردصورت خودکار سطح دشواری تکالیف را باال می

، 4، 7به ترتیب  به این صورت که آزمون موظف است

. بسپارد به خاطرمحرک شنیداری و دیداری را  74تا  9

درصد اهداف  05در صورتی که آزمودنی کمتر از 

پاسخ درست دهد، این بار به صورت خودکار به مرحله 

در این تمرین  Dualقسمت . شودقبل بازگردانده می

به این معناست که فرد ملزم به یادآوری دو محرک 

این است  دهنده نشان N-Backدر  Nاست و حرف 

چند مرحله قبل را باید به یاد داشته باشد تا مون که آز

درباره یکی بودن مکان یا صد تصمیم گیری کند و 

 (.7932انی و همکاران، آقاج)پاسخ دهد 

آزمون استروپ اولین بار  :رنگ استروپ -آزمون واژه

-توسط ریدلی استروپ به منظور اندازه 7390در سال 

گیری توجه انتخابی و انعطاف پذیری شناختی ساخته 

های های مختلف در گروهاین آزمون در پژوهش. شد

گیری توانایی بازداری، توجه بالینی متعدد برای اندازه

پذیری شناختی پذیری شناختی و انعطافانتخابی، تغییر

دیویدسون، زاک، )است مورد استفاده قرار گرفته 

-گیری کنشمروزه با هدف اندازها ؛ که(4559ویلیام، 

رود های اجرایی به ویژه بازداری شناختی به کار می

؛ به نقل از حسین زاده ملکی 4552لزاک و همکاران، )

آزمون استروپ شامل دو مرحله (. 7939و همکاران، 

نامیدن رنگ؛ در این مرحله از آزمودنی  -7است 

 خواسته می شود تا در یک مجموعه رنگی، رنگ شکل

مرحله اجرای اصلی  -4مورد نظر را مشخص کند و 

کلمه رنگی  40آزمون استروپ است، در این مرحله 

قرمز،  یها بارنگکلمه رنگی ناهمخوان  40همخوان و 

. آبی، سبز و زرد به آزمودنی نمایش داده می شود

منظور از کلمات رنگی همخوان، یکسان بودن رنگ 
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کلمه سبز که با رنگ  مثالًکلمه با معنای کلمه است، 

منظور از کلمات ناهمخوان، . سبز نشان داده می شود

 مثالً؛ متفاوت بودن رنگ کلمه با معنای کلمه است

. کلمه سبز با رنگ آبی، قرمز و زرد نشان داده می شود

تکلیف آزمودنی این است که صرف نظر از معنای 

اعتبار . را مشخص کند ها آنکلمات، تنها رنگ ظاهری 

تا  25/5از  یا دامنهدر  ییباز آزماآزمون از طریق  این

 (.4552لزاک و همکاران، )گزارش شده است  37/5

-اطالعات برای تجزیه وتحلیل داده یآور جمعپس از 

های این پژوهش از روش آزمون آماری تحلیل 

های حاصل از  داده. استفاده شد رهیمتغیک  کوواریانس

تحلیل  SPSSاجرای پژوهش با استفاده از نرم افزار 

 .گردید

 

 یافته ها

، 7اطالعات توصیفی میزان بازداری شناختی در جدول

به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون در گروه 

.شده است ارائهترل و نیز کل افراد نمونه آزمایش و کن

 
 اطالعات توصیفی میزان بازداری شناختی به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها. 1جدول 

 عوامل

 شاخص آماری

 آزمون                     پس آزمون پیش

 

 گروه آزمایش

 

 تعداد

 میانگین

 انحراف استاندارد

70                                    70 

61/15                            39/13 

91/9                             52/6 

 

 کنترل گروه

 تعداد

 میانگین

 انحراف استاندارد

70                                    70 

61/63                              6/14 

26/2                            26/9 

 

همچنان که مالحظه می شود میانگین گروه آزمایش در 

مرحله پس آزمون، نسبت به پیش آزمون افزایش نشان 

می توان به  نتایج مندرج در جدول، بر اساس. دهدمی

باعث  تقویت حافظه کاریاین توصیف دست زد که 

 .پرورش بازداری شناختی دانشجویان شده است

در بخش استنباطی برای سنجش داده ها از آزمون 

آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد، در ابتدا 

استقالل »مفروضات روش تحلیل کوواریانس

مشاهدات، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، همگنی 

واریانس ها، خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته و 

 یها گروههمپراش و همگنی شیب های رگرسیون در 

گردید که مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده 

های این پژوهش قابلیت ورود به تحلیل داده

باشند و می توان تفاوت های دو کوواریانس را دارا می

 .گروه را در متغیر وابسته مورد بررسی قرار داد

 بازداری روی بر کاری حافظه تقویتآزمون فرضیه 

 .گذارد یمشناختی اثر 

 
 به منظور مقایسه دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون رهیمتغتک آزمون تحلیل کوواریانس . 2جدول

SS Df اثر
 

F Sig توان آزمون اندازه اثر 

 40/5 56/5 73/5 11/7 7 26/22 پیش آزمون

 30/5 92/5 557/5 23/72 7 26/964 گروه
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    59/40 41 56/616 خطا

     43 26/7749 کل

 

متغیر پیش  ریتأث، نشان می دهد، با حذف 4نتایج جدول 

محاسبه شده، مشاهده می  Fآزمون و با توجه به ضریب 

بازداری های تعدیل شده نمرات شود که بین میانگین

 یگروهبرحسب عضویت  کنندگان شرکت شناختی

آزمون تفاوت در مرحله پس« آزمایش و کنترل»

بنابراین با توجه ؛ (P<0.05)شود معناداری مشاهده می

شود که های اصالح شده، نتیجه گرفته میبه میانگین

-در شرکت کاریحافظه فرض صفر رد شده و تقویت

 ریتأثکنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل 

. داشته استبازداری شناختی دانشجویان بیشتری بر 

است،  بوده 92/5« معنادار بودن عملی» ریتأثمیزان این 

های فردی در درصد کل واریانس یا تفاوت 92یعنی 

 حافظه مربوط به تقویتبازداری شناختی دانشجویان 

به عالوه توان باالی آزمون آماری در . بوده است کاری

 30پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که با احتمال 

 .ه استدرصد فرض صفر به درستی رد شد

 

 گیرینتیجهبحث و 

 داد که مداخله تقویت حافظه کاری نتایج پژوهش نشان

مبتنی بر نرم افزار ان بک بر بازداری شناختی گروه 

آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون 

نتایج حاصل با نتایج به دست آمده از . دارد ریتأث

، آقاجانی و (4575)و همکاران  7سوزان یمطالعه

 9، هالنستاین و الهافن4ریگپ، (7932)همکاران 

 .همسو بود (4577)همکاران و  شوایزر ،(4553)

مطابق ش حاضر باید اشاره داشت در تبیین نتایج پژوه

شود پژوهشگران تقویت حافظه کاری باعث می یافته

                                                           
1 Susanne 
2 Perrig  
3 Hollenstein & Oelhafen 

-های درونی که همراه با سیستمافراد از ظرفیت اوالًکه 

منجر به  اًیثانهای عصبی هستند، بیشتر استفاده کنند و 

کلی و )گردند سازماندهی مجدد عملکردی می

-آموزش حافظه کاری می در واقع، .(4550، 2گاروان

واقع  مؤثرهای اجرایی کنش یها مؤلفهتواند بر بهبود 

و اینکه در جریان تقویت ( 4575، 0کلینبرگ)گردد 

-کاری افزایش پیدا میظرفیت حافظه حافظه کاری، 

ش فعالیت کند، این افزایش ظرفیت همچنین با افزای

ای نیز همراه است که نتیجه این آشیانه -مناطق پیشانی

 تغییرات، افزایش توانایی شناختی در افراد است

همچنین آموزش (. 4572؛ کلمن، 4555، 6پولدراک)

حافظه کاری فعالیت کرتکس پیشانی مغز را در مناطق 

، 1دسپزیتو و کاستل) دهدشناختی افزایش میخاص 

در واقع ارتباط مثبتی بین ظرفیت حافظه کاری (. 4570

شناختی در افراد وجود دارد، به این معنی  یها مهارتبا 

که هر چقدر ظرفیت حافظه کاری افزایش یابد مهارت 

، 2بونتینگ)های شناختی در افراد بیشتر می شود 

4556.) 

-کاری و بازداری به عنوان حوزه از سوی دیگر، حافظه

شوند و در های اصلی کارکرد اجرایی شناخته می

، نبمک)دیگر قرار دارند ارتباط نزدیکی با یک

ارتباط این دو (. 4552، لروکس، اسراند و همکاران

ی است که برخی از محققان بر اساس کارکرد به اندازه

شواهد عصب شناختی و الگوهای شبکه عصبی موجود، 

-کارکرد بازداری را از سیستم حافظه کاری جدا نمی

(. 4556، 7، اندرسون و دیاموند3دیویدسون، امسو)دانند 

                                                           
4 Kelly & Garavan 
5 Klingberg  
6 Poldrack  
7 D'esposito & Postle 
8 Bunting 
9 Amso 
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انجام گرفته در  مطالعاتعصب شناختی، از نقطه نظر 

های قشر زمینه تکالیف حافظه کاری بر نقش نورون

پیشانی خلقی جانبی در رمزگذاری و هدایت پیش

دارند  دیتأکشوند می داشته نگهفعال  موقتاًاطالعاتی که 

های دیگر نیز حاکی از یافته پژوهش(. 4572هانیگ، )

جام نپیشانی خلفی جانبی با اشر پیشقارتباط فعالیت 

، هستر 4بلگراو)ری همچون برو نرو هستند تکالیف بازدا

، و همکاران نبیافته پژوهش مک( 4552، 9و گاراوان

بر فعالیت یک ناحیه مشترک مغزی،  یلینیز دل( 4552

یعنی شکنج پیشانی تحتانی در هر دو تکالیف حافظه 

توان چنین استدالل بنابراین می؛ نرو است/ کاری برو

توان عالوه نمود که با تمرین تکالیف حافظه کاری می

بر حافظه کاری به بهبود بازداری رفتار نیز کمک کرد، 

های مغزی ختارچرا که این دو توانایی دارای سا

 .باشندمشترک می

های مانند اینکه پژوهش این پژوهش با محدودیت

های دانشجویان پسر کارشناسی صرفاً بر روی نمونه

نتایج آن برای سایر افراد،  میتعمو در انجام شد د ارش

در این مطالعه . باید جانب احتیاط را رعایت کرد

در فواصل قبل و بعد از مداخله بررسی  هاآزمودنی

اما چندین ماه بعد از مطالعه مورد بررسی مجدد  ،شدند

بنابراین این پژوهش فاقد دوره پیگیری ؛ قرار نگرفتند

شود مداخله تقویت حافظه کاری پیشنهاد می و هست

های درمانی مورد استفاده قرار در ترکیب با سایر روش

افراد و در ارتباط همچنین این پژوهش در سایر . گیرد

شود جهت پیشنهاد می. با هر دو جنس انجام گیرد

ماندگاری درمان، تر زمان بر طوالنی ریتأثارزیابی 

 .تر اجرا شودپژوهشی با مدت زمان پیگیری طوالنی

 

 

                                                                                    
1 Anderson & Diamond 
2 Bellgrove 
3 Hester & Garavan 
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