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Abstract
Introduction: Cognitive processes deficits is considered a common feature of autism spectrum
disorder, it seems that any deficit in this processes might impact on the abilities and behaviors in
this group.
Aim: The aim of this research was study of working memory components in autism children and
comparison with normal children.
Method: The design of this research was ex post facto that done on 40 children aged 4-6 (20
autistic and 20 normal children).Sampling method for Autism children was available and for
normal children was multistage random sampling method. The instruments were Autistic
Behaviors Assessment Scale, Direct Digit Span, Indirect Digit Span, Corsi Blocks Task. Data
were analyzed by ANOVA.
Results: The results showed that there is a significant difference between autism children and
normal in central executive, phonological loop and visual-spatial sketchpad components of
working memory.
Conclusion: Children with autism had deficits in working memory components. This problem
should be assessed in order to plan appropriate interventions in autism children based on
components of working memory.
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چکیده
مقدمه :نقایص فرآیندهاي شناختی ،ویژگی معمول افراد با اختالل طيف اوتيسم است و به نظر میرسد هر نقصی در این فرآیندها
ممکن است بر تواناییهاي و رفتارهاي دیگر این گروه تأثير بگذارد.
هدف :در همين راستا این پژوهش با هدف بررسی مؤلفههاي سهگانه حافظه فعال در كودكان اوتيسم و مقایسه با كودكان عادي
صورت گرفته است.
روش :روش پژوهش از نوع علی -مقایسهاي است كه بر روي  44كودک  4تا  6سال ( 24كودک عادي و  24كودک مبتال به اختالل
اوتيسم) انجام شد .روش نمونهگيري در دسترس براي كودكان اوتيسم و روش نمونهگيري تصادفی چندمرحلهاي براي كودكان عادي
استفاده شد .ابزارهاي مورداستفاده عبارتاند از مقياس ارزیابی رفتارهاي اوتيستيک ،فراخناي ارقام مستقيم ،فراخناي ارقام معکوس و
تکليف بلوکهاي كرسی بود .دادهها با كمک روش تحليل واریانس مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حاكی از آن است كه تفاوت معناداري بين دو گروه در مؤلفههاي مجري مركزي ،حلقه واجشناختی و الگوي دیداري-

فضایی حافظه فعال وجود دارد (.)P  4/447

نتیجهگیری :با توجه به عملکرد پایين مؤلفههاي حافظه فعال در كودكان اوتيسم در مقایسه با كودكان عادي ،از مداخالت مبتنی بر
مؤلفههاي حافظه فعال میتوان براي كودكان مبتال به این اختالل استفاده كرد.

کلید واژه ها :اوتيسم ،مجري مركزي ،حلقه واج شناختی ،الگوي دیداري-فضایی

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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هر عملکردي شامل شبکه پيچيدهاي از نواحی مغز و
فرایندهاي شناختی متعدد است .ليکن این احتمال وجود
مقدمه

ندارد كه اختالل اوتيسم هریک از این عملکردها را دقيقاً

اختالل طيف اوتيسم ،7اختالل عصبی-رشدي 2است كه

به روشی یکسان تحت تأثير قرار دهد (ترت و

بر اساس دو محور رفتاري؛ تأخير یا نقص در ارتباط -

همکاران.)2479،3

تعامل اجتماعی و رفتارهاي تکراري و عالیق محدود

در ميان مؤلفههاي متعدد كاركردهاي اجرایی ،حافظه

تشخيص

داده

میشود

(انجمن

روانپزشکی

فعال به عنوان یکی از مؤلفههاي اصلی در نظر گرفته

آمریکا .)2479،9این اختالل بهعنوان یک اختالل

میشود .حافظه فعال یکی از تواناییهاي شناختی سيال

بيولوژیک در رشد نورولوژیک در نظر گرفته شده و

بوده و به مکان فعال ذهنی اشاره دارد .جایی كه

عالوه بر عالئم تشخيصی ،ساختارهاي مغزي غيرطبيعی

اطالعات میتوانند به مدت كوتاهی از زمان در جریان

نيز در این اختالل درگير میباشند .همچنين

فعاليتهاي شناختی ذخيرهسازي و دستكاري شوند

نابهنجاريهاي شناختی در این گروه از افراد مشاهده

(رابرت و همکاران .)2477،74در حوزه حافظه فعال یکی

شده است كه این موضوع به نوبه خود اهميت نقایص

از الگوهایی كه از پویایی بيشتري برخوردار است مدلی

شناختی و ارزیابی آن در كودكان با اختالل طيف اوتيسم

است كه ابتدا توسط بدلی و هيچ )7314( 77مورد

را آشکار می سازد (اسکميتز و همکاران2446،؛ به نقل از

مفهومسازي قرار گرفت و بعدها به وسيله بدلی ()2447

نجاتی و ایزدي .)7937،در حوزه شناختی ،اختالل طيف

توسعه داده شد (جردن ،كارلين واستاک ،ترجمه

اوتيسم با نقایصی در تواناییهایی همچون تئوري ذهن

4

(بارون-كوهن )2442،1و كاركردهاي اجرایی (یاسودا 6و

حجازي و شهابی .)7937 ،بدلی ( )2474حافظه فعال را
مشتمل بر  9مؤلفه میداند :حلقه واجشناختی ،72الگوي

همکاران ،2474،براندسون 1و همکاران )2471،مشخص

دیداري -فضایی 79و مجري مركزي .74حلقه واجشناختی

میشود كه ممکن است نشانههاي رفتاري خاص این

یک انباره حيطه خاص است كه اندوزش موقتی

اختالل را موجب شوند.

اطالعات كالمی و شنيداري را بر عهده دارد .این زیر

اصطالح كاركردهاي اجرایی ،اصطالحی است جامع كه

مؤلفه ،براي فراگيري زبان بسيار الزم است (كکوبو 71و

میتوان آن را به عنوان عملکردهاي شناختی مرتبه باالتر

همکاران .)2472،الگوي دیداري -فضایی نيز اطالعات

تعریف كرد و شامل مهارتهاي چندگانه از قبيل

دیداري – فضایی را ذخيره میكند .گرچه الگوي

برنامهریزي ،بازداري ،انعطافپذیري شناختی ،حافظه

دیداري  -فضایی ،خود به عنوان یک زیر مؤلفهي واحد

فعال و  ...میشود (چان ،شوم ،تولوپولو و چن.)2442،2

در نظر گرفته میشود ولی میتواند به دو زیر مؤلفهي

)- Autism spectrum disorder(ASD
-Neurodevelopmental disorders
3
- American Psychiatric Association
4
-Theory of mind
5
- Baron-Cohen
6
- Yasuda
7
- Brunsdon
8
- Chan, Shum, Toulopoulou & Chen
1
2
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- Terrett et al
10
- Robert et al
11
- Baddeley & Hitch
12
- Phonological loop
13
- Visuo-spatial sketchpad
14
- Central executive
15
- Kokubo
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جزئیتر تقسيم گردد؛ بينایی و فضایی .زیر مؤلفهي

حافظه فعال دیداري -فضایی ،مهمترین نواقص در این

بينایی ،مسئول ذخيرهسازي اطالعات بينایی (براي مثال

كودكان هستند (ویليامز ،گلدشتاین ،كارپنتر و مينشو،73

اطالعات مربوط به شکلها و رنگها) و زیر مؤلفهي

2441؛ ویليامز ،گلدشتاین و مينشو .)2446 ،در حوزه

فضایی ،مسئول ذخيره كردن اطالعات فضایی (براي مثال

حافظه فعال كالمی ،پژوهشگران اذعان میدارند؛ وقتی بار

اطالعات مربوط به جهات) هست (بدلی .)2446 ،مجري

حافظه فعال حداقل است ،افراد داراي اوتيسم هيچ

مركزي نيز یک سيستم نظارتی است و براي كنترل و

اختاللی در حافظه فعال كالمی ندارند (كوي ،گائو ،چن،

تنظيم كردن فرایندهاي شناختی به كار میرود .این

زو و وانگ2474 ،24؛ ویليامز و همکاران ،)2441 ،اما

بخش موجب جلب توجه به سمت محرک می شود و

وقتی حجم زیادي از اطالعات پيچيده باید پردازش شود،

مواردي كه باید ذخيره شوند را مشخص می نماید

این افراد نواقص حافظه فعال كالمی را نشان می دهند

(دن .)2442 ،76از  4سالگی به بعد كودكان عادي

(ویليامز و همکاران .)2446 ،افزایش بار حافظه فعال در

عملکرد مؤلفههاي مختلف حافظه فعال را از خود نشان

كودكان اوتيسم نسبت به كودكان داراي رشد طبيعی

میدهند (ملک پور و آقابابایی.)2479 ،

اختالل بيشتري ایجاد می كند (كوي و همکاران.)2474 ،

در مطالعات بيان می شود كه حافظه فعال در موقعيتهاي

این نواقص را در گروههاي سنی مختلف گزارش میكنند

مختلف زندگی روزمره و تحصيلی حائز اهميت است.

(بنتو ،پنينگتون و راجرز7336،27؛ گابيگ.)2442 ،22

سواي از این نقش بدیهی حافظه فعال ،نواقص این نوع از

عالوه بر این حافظه فعال دیداري -فضایی نيز در این افراد

حافظه نيز ممکن است رفتاري خاص را تحت تأثير قرار

مختل گزارش شده است .كودكان با اختالل طيف

دهد .بعالوه ،براي یک ارتباط اجتماعی مطلوب ،به خاطر

اوتيسم در ذخيره ،حفظ و بازیابی اطالعات دیداري-

آوردن ،پردازش و تفسير اطالعاتی چون چهره فرد ،ظاهر

فضایی مشکل دارند (كوربت و همکاران2443 ،؛

اجتماعی ،لحن صدا و زبان بدن الزم است .این ابعاد

گلدبرگ و همکاران2441 ،؛ سينزیگ و همکاران،

مختلف تعامل اجتماعی ،نيازمند حافظه فعال است

2442؛ ویليامز و همکاران .)2441 ،بعالوه ،نواقص حافظه

(كاستون -تئوهاریس ،آشبی و كوزیر)2443 ،71؛ بنابراین،

فعال دیداري -فضایی به نظر میرسد با عالئم اوتيسم در

وقتی افراد داراي اختالل اوتيسم با نواقص حافظه فعال

ارتباط است (ورت ،گوترز ،رویرز ،اوسترالن و

مواجه می شوند ،براي عملکرد روزانه خود دچار مشکل

سرگينت .)2446 ،29افراد اوتيسم در زندگی روزمره

میشوند.

اغلب از تصاویر ،نمادها یا شمایل براي نشان دادن

نتایج پژوهشها در سالهاي اخير نشان میدهد كه افراد

كارهایی كه باید انجام شود و رویدادهایی كه در طول

داراي اوتيسم نواقصی را هم در حافظه فعال كالمی و هم

یک روز یا دوره زمانی خاصی اتفاق خواهد افتاد،

دیداري -فضایی نشان می دهند (ویلکات 72و همکاران،

استفاده میكنند (گانز ،دیویس ،الند ،گودوین و

)2442؛ اما برخی اینگونه استدالل میكنند كه نواقص
- Dehn
- Causton-Theoharis, Ashby & Cosier
18
- Willcutt
16
17

- Williams, Goldstein, Carpenter& Minshew
20
- Cui, Gao, Chen, Zou & Wang
21
- Bennetto, Pennington & Rogers
22
- Gabig
23
- Verté, Geurts, Roeyers, Oosterlaan
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سيمپسون .)2477 ،24ممکن است این اطالعات ارائه شده

به دنبال بررسی مؤلفههاي حافظه فعال در افراد با اختالل

دیداري ،تأیيدي بر رشد كمتر حافظه فعال دیداري-

طيف اوتيسم و مقایسه آن ها با كودكان عادي است.

فضایی در آنها باشد (گورت ،وریز و ون در
برگ.)2479،21

روش

نواقص حافظه فعال در افراد اوتيسم به نظر می رسد منجر

نوع مطالعه در این پژوهش علی-مقایسه ایی (پس

به مشکالت عدیده اي در ارتباط با تعدیل رفتار،

رویدادي) هست .جامعه آماري پژوهش شامل كليه

انعطافپذیري شناختی ،تفکر انتزاعی ،تمركز و حفظ

كودكان اوتيسم و عادي  4تا  6سال شهر اصفهان در سال

توجه میشود (هوگز ،راسل و روبينز7334،26؛ اوزونوف

 7931میباشند .جهت انتخاب كودكان مبتال به اوتيسم

و مک ایووي7334،21؛ اوزونوف ،پنينگتون و راجرز،

تعداد  24كودک اوتيسم از دو مركز اوتيسم شهر اصفهان

 .)7337با این وجود ،پژوهشهاي قبلی متناقض بودهاند و

انتخاب شدند .انتخاب این مراكز به طور غيرتصادفی و

همه مطالعات نقایص حافظه فعال كالمی (ویليامز و

صرفاً بر حسب امکان دسترسی پژوهشگر بود .به منظور

همکاران2441 ،؛ كوي و همکاران )2474،و دیداري-

رعایت موازین اخالق پژوهش ،پيش از اجراي پژوهش

فضایی (اوزونوف و استریر2447 ،22؛ یاریس ،هپبورن،23

با مسئولين و والدین كودكان هماهنگی صورت گرفت و

پنينگتون و روجرز )2441 ،را اثبات نمیكنند .دليل این

رضایت آنها كسب گردید .مالکهاي ورود به پژوهش

امر احتماالً تنوع زیاد در ویژگیهاي افراد داراي اختالل

براي كودكان اوتيسم شامل كودكان  6-4سال،

اوتيسم و مفاهيم این ویژگیها در روالهاي ارزیابی است.

برخورداري از مالکهاي تشخيصی اختالل طيف اوتيسم

ليکن شواهد مبنی بر اینکه مشکالت واقعی در این حوزه

بر اساس پنجمين راهنماي تشخيصی و آماري اختالالت

وجود دارد بسيار متقاعدكننده هستند (كوربت و

روانی و مقياس ارزیابی رفتارهاي اوتيستيک ،عدم وجود

همکاران2443 ،؛ گلدبرگ و همکاران2441 ،؛ سينزیگ

آسيب مغزي و اختالالت دیگر (با مراجعه به پرونده هاي

و همکاران2442 ،؛ ویليامز و همکاران.)2441 ،

آن ها) بود .مالک خروج نيز شامل وجود آسيب مغزي و

در راستاي مطالب فوق و اهميت حافظه فعال در موقعيت

اختالالت دیگر به غير از اختالل طيف اوتيسم بود .هم

هاي مختلف اجتماعی ،تحصيلی و رفتاري از یک سو و

چنين به منظور انتخاب كودكان عادي از روش نمونه

همچنين خألهاي پژوهشی در این زمينه و استفاده از

گيري تصادفی چند مرحله اي استفاده گردید .بدین شکل

نتایج این پژوهش در زمينه مداخالت شناختی همگی از

كه با مراجعه به اداره آموزش وپرورش شهر اصفهان یک

ضرورتهاي مهم این مطالعه است .لذا پژوهش حاضر

ناحيه ،با مراجعه به ناحيه  2مركز پيش دبستانی و سپس از
این  2مركز  24كودک  4-6سال به صورت تصادفی
انتخاب گردیدند .مالک هاي ورود براي كودكان عادي

- Ganz, Davis, Lund, Goodwyn & Simpson
- Geurts, Vries,van den Bergh
- Hughes, Russell & Robbins
27
- Ozonoff., & McEvoy
28
- Strayer
29
- Yerys, Hepburn
24
25
26

عبارتاند از كودكان سنين  6-4سال ،داشتن هوشبهر
نرمال ،نداشتن هر گونه اختالل بينایی ،شنوایی و گفتاري
آشکار و مالکهاي خروج نيز شامل داشتن ناتوانی
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هوشی و اختالل بينایی ،شنوایی و گفتاري آشکار در

مطالعات نشان میدهند كه این تکليف ،ابزار مناسبی براي

كودكان بود.

سنجش مؤلفه دیداري -فضایی حافظه فعال و كوتاهمدت
است (كسل و همکاران.)2444 ،

ابزار

فراخنای ارقام مستقیم :آزمایشگر یک سري اعداد تک

تکلیف بلوکهای کرسی :سنجش مؤلفه دیداري -فضایی

رقمی تصادفی را میخواند و آزمودنی باید اعداد را به

حافظه فعال و كوتاهمدت از طریق نگه داشتن الگوهاي

همان ترتيب گفته شده تکرار میكرد .سري اعداد ابتدا

دیداري با توالی حركات صورت میگيرد .یکی از

دو رقم داشتند و بعد از هر بار ارائه ،یک رقم به

تکاليفی كه حافظه دیداري -فضایی را اندازه میگيرد،

زنجيره اضافه می شد تا زنجيره ،حداكثر هفت رقم

تکليف بلوکهاي كرسی است .تکليف بلوکهاي

شود .آزمون زمانی قطع میشد كه كودک دو بار

كرسی (كرسی )7312 ،یک تست قدرتمند براي

متوالی یک زنجيره را نادرست تکرار میكرد .عملکرد

نورولوژیست هاي بالينی ،روان شناسان تحولی و شناختی

به عنوان تعداد كل سريهایی كه بهدرستی یادآوري

است .این آزمون براي افراد از سن پيشدبستانی تا سن 24

میشدند نمرهگذاري میشد .اعتبار آزمون -باز آزمون

سالگی قابل اجراست .تکليف بلوکهاي كرسی در

فراخناي ارقام در تحقيق گتركول و همکاران ()2444

بررسی اختالالت یادگيري ،عقبماندگی ذهنی ،سندرم

 4/27است .از این تکليف به منظور ارزیابی مؤلفه حلقه

كورساكف و اختالالت پيشرونده مانند آلزایمر و

واجشناختی حافظه فعال استفاده شد.

هانتينگتون و سایر اختالالت عصب روانشناختی كاربرد

فراخنای ارقام معکوس :روش اجراي این تکليف مثل

دارد .شکل اوليه بلوکهاي كرسی شامل  3مکعب است

فراخناي ارقام مستقيم بود به جز اینکه كودک باید

كه به صورت نامنظم بر روي یک تخته در اندازه 22×29

ارقام را به ترتيب معکوس ارائه آنها یادآوري

 cmچيده شده بودند .یک آیتم به آزمودنی ارائه می-

مینمود .این تکليف به عنوان تعداد كل یادآوري

شود ،به این صورت كه آزمونگر به صورت متوالی به

درست ،نمرهگذاري میشد .اعتبار آن با روش آزمون-

یک سري از  3مکعبی كه روي تخته است ،اشاره میكند

باز آزمون  4/62است (گتركول و همکاران .)2444 ،از

و آزمودنی باید همان توالی حركات را تکرار كند .این

این تکليف به منظور ارزیابی مؤلفه مجري مركزي حافظه

فراخناي مستقيم میتواند حافظه كوتاهمدت دیداري-

فعال استفاده شد.

فضایی را ارزیابی كند .با زیاد شدن تعداد مکعب ها و با

مقیاس ارزیابی رفتارهای اوتیستیک)(ECA

افزایش پيچيدگی ترتيب آنها ،آیتمها مشکلتر خواهند

مقياس از  23سؤال تشکيل شده است و نمرهگذاري آن

شد (فيشر .)2447 ،براي سنجش حافظه فعال دیداري-

نيز از طریق مقياس ليکرت است .به طوري كه اگر

فضایی ،از آزمودنی خواسته میشود كه برعکس توالی

آزمودنی این رفتارها را نداشته باشد صفر میگيرد و اگر

عناصري كه توسط آزمونگر نشان دادهشده است را به این

رفتارها شدید باشند ،حداكثر نمره  4دریافت میكند؛

 :این

معنا كه عنصر آخر بهعنوان عنصر اول توالی و عنصر اول
آن به عنوان عنصر آخر در نظر گرفته شود (دن.)2442 ،

- Echelle de Comportement Autistique
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بنابراین در مجموع اگر آزمودنی كمتر از  23امتياز بگيرد

ارقام مستقيم و فراخناي ارقام معکوس به صورت فردي

فاقد رفتار اوتيستيک است .اگر بين  23تا  92نمره كسب

گرفته شد .براي كودكان عادي نيز پس از انتخاب نمونه

كند ،داراي رفتار اوتيستيک ضعيف است .بين نمره  92تا

ها با مراجعه به یک اتاق بدون سر و صدا و داراي نور

 62اوتيستيک متوسط است و از نمره  11به باال فرد دچار

كافی در مركز پيش دبستانی تکاليف مورد نظر اجرا شد.

اوتيستيک شدید میباشند؛ و ضریب پایایی آن 4/39

هم چنين به منظور اجراي پژوهش دو كارشناس ارشد

است .ضریب روایی  4/22گزارششده است

روان شناسی كه با اجراي آزمون ها آشنایی داشتند

(یارمحمدیان .)7922 ،در پژوهش حاضر به منظور

محققان را یاري كردند .الزم به ذكر است كه از والدین

اطمينان از تشخيص ،والدین كودكان اوتيسم مقياس

كودكان اوتيسم و عادي با كمک مسئوالن مراكز

ارزیابی رفتارهاي اوتيستيک را براي كودكان خود كامل

پيشدبستانی و اوتيسم به منظور شركت كردن

كردند و سپس این مقياس ها توسط پژوهشگران نمره

كودكانشان در پژوهش اجازه كتبی گرفته شد.

گذاري گردید.
ابتدا با مراجعه به دو مركز اوتيسم شهر اصفهان 24

یافتهها

كودک اوتيسم  6-4سال انتخاب شدند .به منظور تائيد

در این بخش ميانگين و انحراف معيار دو گروه اوتيسم و

تشخيص اوتيسم در كودكان ،مقياس ارزیابی رفتارهاي

عادي در نمره كل حافظه فعال و مؤلفههاي سه گانه آن،

اوتيستيک ) (ECAاجرا شد .از كودكان بعد از برقراري

ارائه شده است.

ارتباط با آن ها ،تکاليف بلوک هاي كرسی ،فراخناي
جدول  :1شاخص های توصیفی حافظه فعال و مؤلفههای سه گانه آن در کودکان اوتیسم
متغیر

میانگین (انحراف معیار)

حداقل

حداکثر

تعداد

نمره كل حافظه فعال

)2/72( 1/24

2

76

24

حلقه واج شناختی

)7/19( 9/19

2

1

24

4

24

2

24

مجري مركزي
الگوي دیداري-فضایی

)7/17( 9/99

4
4

)7/62( 9/96

جدول  :2شاخص های توصیفی حافظه فعال و مؤلفههای سهگانه آن در کودکان عادی
متغیر

میانگین (انحراف معیار)

حداقل

حداکثر

تعداد

نمره كل حافظه فعال

)1/33(76/61

2

21

24

حلقه واجشناختی

)9/44( 6/61

2

72

24

مجري مركزي

)7/69( 4/71

2

2

24

الگوي دیداري-فضایی

)2/79( 1/21

2

74

24
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نتایج جداول  7و  2ميانگين و انحراف معيار گروههاي

ميانگين كودكان عادي در نمره كل حافظه فعال و

اوتيسم و عادي را در نمره كل حافظه فعال و مؤلفههاي

مؤلفههاي آن باالتر از كودكان اوتيسم است.

سهگانه آن نشان میدهد .همان گونه كه مشاهده میگردد
جدول  :خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت گروه ها در نمره کل حافظه فعال
شاخص آماری

مجموع

درجه

میانگین

منابع

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه

617/99

7

617/99

F

سطح معناداری

اندازه اثر

27/42

4/447

4/93

توان
آماری
4/33

نتایج جدول  9حاكی از آن است كه تفاوت معناداري بين

كه  93درصد واریانس نمره كل حافظه فعال مربوط به

دو گروه در نمره كل حافظه فعال وجود دارد (4/ 447

عضویت گروهی است .توان آماري  4/33و سطح احتمال

≤ .)Pميزان تأثير  93درصد بوده است و این بدان معناست

نزدیک به صفر داللت بركفایت حجم نمونه است.

جدول  :4خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت گروه ها به تفکیک مؤلفه های حافظه فعال
شاخص
آماری
منابع
مؤلفه مجري
مركزي
مؤلفه حلقه
واجشناختی

مجموع
مجذورات
62/42
12/37

مؤلفه الگوي
دیداري-

درجه
آزادی
7
7

F
میانگین

سطح
معناداری

مجذورات

اندازه اثر

توان
آماری

62/42

22/32

4/447

4/47

4/33

12/37

77/42

4/447

4/23

4/34

7
29/26

29/26

77/73

4/447

4/21

4/34

فضایی

نتایج جدول  4حاكی از آن است كه تفاوت معناداري بين

تحقيق حاضر با هدف بررسی و مقایسه مؤلفههاي حافظه

دو گروه در مؤلفههاي مجري مركزي ،حلقه واجشناختی

فعال در كودكان اوتيسم و عادي صورت گرفت .نتایج

و الگوي دیداري-فضایی حافظه فعال وجود دارد (447

پژوهش حاكی از آن بود كه تفاوت معناداري بين دو

 .)P≤ 4/ميزان این تفاوت در مؤلفهها  23 ،47و 21

گروه در مؤلفههاي مجري مركزي ،حلقه واجشناختی و

درصد است .هم چنين توان آماري  4/34 ، 4/33و 4/34

الگوي دیداري-فضایی حافظه فعال وجود دارد .در

و سطح احتمال نزدیک به صفر داللت بركفایت حجم

حقيقت باید گفت كه كودكان اوتيسم در مؤلفههاي

نمونه است.

حافظه فعال نسبت به كودكان عادي عملکرد پایينتري

بحث و نتیجهگیری

دارند.
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این یافتهها با نتایج تحقيقات گوناگون دال بر وجود

در تبيين این یافته ها می توان گفت حافظه فعال با

نقایص حافظه فعال در افراد با اختالل اوتيسم ،همخوانی

فرآیندهاي مربوط به كاركردهاي اجرایی بر یکدیگر اثر

دارد (ویلکات و همکاران ،2442 ،ویليامز و همکاران،

متقابل دارند (استوئت و لوپز .)2474 ،97حافظه فعال نه

2441؛ ویليامز و همکاران2446 ،؛ كوربت و همکاران،

تنها مستقيماً بر كاركردهاي اجرایی تأثير میگذارد ،بلکه

2443؛ گلدبرگ و همکاران2441 ،؛ سينزیگ و

در شرایط خاص ،خود حافظه فعال بهوسيله سایر

همکاران .)2442 ،مطالعات مختلف حاكی از آن است

فرآیندهاي مربوط به كاركردهاي اجرایی مورداستفاده

كه افراد اوتيسم مشکالت حافظه فعال را تجربه میكنند.

قرار میگيرد یا راهاندازي میشود .حافظه فعال تحت تأثير

شکایت رایجی كه والدین دارند این است كه فرزند

توجه ،بازداري ،انعطافپذیري و برنامهریزي است و

اوتيسم آنها نمیتواند راهنمایی ها یا فرمانها را اجرا

آنها را تحت تأثير قرار میدهد .در پرتو این نواقص

كند .حتی كودكانی كه درک شنيداري و شفاهی آنها

شناختی در افراد با اوتيسم ،فرض اینکه این افراد نواقصی

رشد خوبی دارد ،به نظر میرسد این قبيل مشکالت در

نيز در حافظه فعال داشته باشند ،منطقی است (گورت،

اجراي دستورالعملها را نشان میدهند .افراد داراي

وریز و ون در برگ.)2479،

اختالل اوتيسم بهویژه وقتی بهیکباره بيش از یک

از سوي دیگر الزم به ذكر است ،مطالعاتی كه به بررسی

دستورالعمل به آنها داده میشود در تبعيت از همه آنها

حافظه فعال در افراد با اختالل اوتيسم پرداخته اند

مشکلدارند .این امر یک مشکل حافظه فعال است كه

یافتههاي ضد و نقيضی دارند .در حالی كه مطالعات

اگرچه به نظر میرسد اطالعات را درک كرده و احتماالً

متعدد به كرات اختالل حافظه فعال را در این گروه از

ذخيره میكنند ،ليکن انتقال به منظور تغيير (دستکاري) و

افراد نشان داده اند (ویلکات و همکاران ،2442 ،ویليامز و

متعاقباً استفاده از اطالعات ،گویا با اختالل مواجه میشود

همکاران2441 ،؛ ویليامز و همکاران2446 ،؛ كوربت و

(بدلی7332 ،؛ به نقل از گورت ،وریز و ون در

همکاران2443 ،؛ گلدبرگ و همکاران2441 ،؛ سينزیگ

برگ.)2479،

و همکاران ،)2442 ،برخی از مطالعات قطعيت نداشتهاند
92

به نظر میرسد كه مشکالت زبانی و مشکالت هوشی در

(كوي و همکاران2474،؛ ازونوف و استریر 2447 ،؛

كودكان اوتيسم عملکرد انواع حافظه فعال را در این

یاریس و همکاران.)2441 ،

كودكان تحت تأثير قرارمی دهد .با توجه به اینکه

عواملی مختلفی ممکن است به این ناهماهنگی كمک

تئوريهاي جدید هوش بر رابطه بين این نوع از حافظه و

كند .یکی از این عوامل انتخاب گروه هدف و مقایسه

هوش تأكيد میكنند .در حقيقت نقایص مؤلفههاي

است .همانطور كه روسو و دیگران ( )2441بيان

دیداري-فضایی و حلقهي واجشناختی حافظه فعال در

میكنند ،اختالل عملکرد حافظه فعال در ارتباط با اوتيسم

كودكان اوتيسم نتيجه مشکالت زبانی در این كودكان

اغلب زمانی مشاهده میشود كه مطالعات شامل یک

است (اسکاچ و ماري ایجستی.)2472،

گروه مقایسه متشکل از افراد عادي باشند ،اما زمانی كه
- Stoet & López
- Strayer
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گروه مقایسه نمونه اي از افراد با كمتوانی ذهنی است

حافظه فعال ،زبان و عالئم اختالل اوتيسم را نشان داده اند

عملکرد حافظه فعال در افراد با اختالل اوتيسم دست

كه این پژوهشها بر مزایاي مداخالت مبتنی بر مؤلفههاي

نخورده باقی می ماند .از سوي دیگر ،انتخاب گروه

حافظه فعال در این كودكان تأكيد میكنند (اسکاچ و

اوتيسم بسيار مهم است .اكثر شركتكنندگان اوتيسم در

ماري ایجستی.)2472،

تحقيقات مربوط به حافظه فعال ،افراد مبتال به اختالل
طيف اوتيسم با عملکرد باال بوده اند كه برخی متخصصين
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