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  هبود كنش اجرايي حافظه كاري مي شود؟آيا آموزش منجر به ب
 

   ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗، فاطمه شجاعي∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗، هدي پري زاده∗∗∗∗∗∗∗∗، دكتر عاطفه سلطاني فر ∗∗∗∗دكتر علي مشهدي
  
  خالصه

سازي موّقت و دستكاري  است كه امكان ذخيره"فضاي كاري ذهني"حافظة كاري يك 
له أ مسه و حلّل توج براي بسياري از تكاليف شناختي نظير كنترو سازداّطالعات را فراهم مي

مطالعات عصب شناختي كه روي حيوانات و انسان ها انجام گرفته نشان . ضروري است
امروزه  .اند كنش حافظه كاري به عملكرد كرتكس پيش پيشاني پشتي جانبي وابسته است داده

ت حافظه كاري  آموزش منظم مي تواند ظرفيپيشين اتربرخالف تصوها نشان داده اند پژوهش
 در مورد تصويرسازي مغز نيز نشان مي دهند هاپژوهش. كودكان و بزرگساالن را بهبود بخشد

اي و پيش پيشاني مي شودت مغز در قشر آهيانهكه آموزش حافظه كاري موجب افزايش فعالي .
بهبود ظرفيدي كه به حافظه كاري و ت حافظه كاري موجب عملكرد بهتر در تكاليف متعد
د و در نتيجه دّقگرداز دارند ميه نيكنترل توجه در زندگي روزمره افزايش خواهد ت و توج

 در اين مقاله با مروري بر پژوهش هاي موجود در اين زمينه و ارايه الگويي تجربي، .يافت
  .شودچگونگي طراحي و اجراي آموزش حافظه كاري ديداري و شنيداري تببيين مي

  .شناختي اختالل هاي  عصب روانحافظه كاري، آموزش،: هاي كليديواژه
 
مهمقد   

 است كه امكان ذخيره سازي موقّت و دستكاري "1فضاي كاري ذهني"حافظه كاري يك 
به عبارت ديگر حافظه كاري مجموعه اي از فرايندهاي شناختي . سازداّطالعات را فراهم مي

هاي روزانه با  فعاليتاست كه به منظور نگهداشت و دستكاري اّطالعات مورد نياز براي انجام

                                         
        استاديار دانشگاه فردوسي مشهد       ∗
  استاديار دانشگاه علوم پزشكي مشهد ∗∗

  شناسي باليني    دانشجوي كارشناسي ارشد روان ∗∗∗

  شناسي عموميكارشناس روان ∗∗∗∗
  .ندشمار همكاران اين نوشتار بوده انيز در دكتر كاظم رسول زاده طباطبايي و دكتر پرويز آزاد فالح 
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٢٤٥

برخي از اين فرايندها كه در سيستم حافظه كاري جاي مي گيرند عبارتند . هم تعامل مي كنند
كنش وري طبيعي سيستم حافظه كاري . مرور ذهني، بازيابي، دستكاري و توجه كنترل شده: از

؛ 2007بدلي،(ست تاكنون بررسي شده و الگوهاي تبييني آن مورد توجه پژوهشگران واقع شده ا
الگوهاي جديد در زمينه تبيين كنش وري حافظه كاري شامل الگوهاي چند ). 2009كلينبرگ، 
 به نقل از بدلي، 2003؛ الگوي اوبراور و همكاران، 1974الگوي بدلي و هيچ، (مؤلفه اي 

؛ كاني و 2002؛ انگل و همكاران، 1980دانمن و كارپنتر، (و الگوهاي تك مؤلفه اي ) 2007
اي حافظه كاري بدلي چند مؤلفه الگوي. هستند) 2007؛ به نقل از بدلي، 2004همكاران، 

در زندگي روزانه با استفاده از اين . بيشترين حمايت تجربي را به خود اختصاص داده است
توانايي ما مي توانيم برنامه ها و طرح هاي مختلفي را كه در آينده مي خواهيم انجام دهيم، به 

 براي يك دوره كوتاه مدت 1توانايي نگهداشت و دستكاري اّطالعات روي خط. مياد آوري
امروزه نقش اساسي حافظه كاري در . تواند به صورت كالمي و يا ديداري فضايي باشد مي

حافظه كاري براي كنترل به عالوه  .طيف وسيعي از تكاليف شناختي به اثبات رسيده است
أ مسط به تكليف در طول حلّالعات مربوه، و نگهداري اّطتوجدر اغلب . ت داردله نيز اهمي

ي در نظر گرفته  به عنوان مهمترين و تنها عامل در تعيين توانايي ذهني كّلكاريموارد، حافظه 
مطالعات عصب شناختي كه روي حيوانات و انسان ها . )2002سوب و همكاران، (شده است 

و كرتكس  اري به عملكرد كرتكس پيش پيشانيانجام گرفته است نشان داده كه كنش حافظه ك
  ). 2008مك ناب و كلينبرگ، (آهيانه اي مغز وابسته است 
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 ٢٤٦

ه با يك تكليف حافظه كاري فعال نواحي رنگي قسمت هايي از مغز را نشان مي دهند ك: 1شكل شمارة 
 شوندمي

 نارسايي حافظه كاري در اختالل ها و شرايط باليني 

اين ظرفيت ممكن است هم به طور . ظرفيت حافظه كاري از فردي به فردي ديگر متغير است
موّقت تحت تأثير عواملي همچون تنيدگي و كم خوابي كاهش يابد و هم با افزايش سن تقريباً 

 درصد از ظرفيت آن كاهش يابد 10 تا 5 سالگي به بعد هر دهه در حدود 30-25از 
عالوه بر اين تغييرپذيري طبيعي، حافظه كاري به علّت شرايط و اختالل هاي ). 2005كوان،(

باليني از جمله آسيب و صدمه مغزي به خصوص آسيبِ كرتكس پيش پيشاني، اختالل 
ADHDلزايمر تحت تأثير قرار مي گيرد، چرا كه اين اختالل ، اختالل هاي يادگيري و اختالل آ

ها بر عملكرد قسمت هايي از كرتكس پيش پيشاني و انتقال دهندهايي همچون دوپامين كه در 
هنگامي كه ). 2006،2009كلينبرگ، (عملكرد حافظه كاري بسيار تأثير گذار هستند، اثر دارند 

، مثالً مشكل در "مشكالت بي توجهي"ب دچار افراد در حافظه كاري خود نارسايي دارند، اغل
، مثالً فراموش كردن كاري كه قصد انجام "مشكالت حافظه"تمركز براي خواندن يك متن؛ يا 

آن را داشته اند طي چند ثانيه اي كه از اين اتاق به آن اتاق مي روند، يا حواس پرتي آسان در 
 كودكان اين مشكل اغلب به صورت در. هنگام تالش براي تمركز بر يك تكليف، مي شوند

دهد، كه موجب مي شود نتوانند فراموش كردن كاري كه قصد انجام آن را داشته اند رخ مي
در نتيجه، حافظه كاري به ما اجازه مي دهد تا اّطالعات . فعاليت ها را مطابق برنامه انجام دهند

هايي كه نيازمند توانايي  محيطالزم به منظور تكميل يك تكليف را حفظ كنيم، و خصوصاً براي
  . هاي شناختي و داراي عوامل مزاحم موجد انصراف خاطر هستند، اهميت دارد

 ADHDنارسايي حافظه كاري در اختالل 

ADHDه، تكانشي در توجگري و فزون  اختاللي عصب رفتاري است و شامل مشكالت جد
تحت تأثير قرار مي دهد و در  سال را 6-16 درصد كودكان 3-7اين اختالل . كنشي است

 ADHDهنگامي كه كودكان مبتال به . هاي دوران كودكي استنتيجه جزء شايع ترين اختالل
بزرگ تر مي شوند، فزون كنشي آنها كاهش مي يابد، اما در اكثر موارد مشكالت توجه، كه 

دارد  يك عامل وراثتي قوي ADHD. موجب شكست تحصيلي و شغلي است، باقي مي مانند
 ADHDنارسايي در حافظه كاري در . موارد به فرزندان انتقال مي يابد% 70كه حدوداً در 

شود داراي اهميت حياتي در تبيين بسياري از مشكالت شناختي و رفتاري در نظر گرفته مي
؛ وستربرگ و 2009؛ راپورت و همكاران، 2002؛ كاستالنوس و تانوك، 1997باركلي، (
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٢٤٧

هاي  در پژوهشADHDنارسايي در حافظه كاري افراد مبتال به اختالل ). 2004همكاران، 
 ).2005؛ مارتينوسن، 1997باركلي، (زيادي تأييد شده است 

 آيا مي توان حافظه كاري را بهبود بخشيد؟

موضوعي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا مي توان حافظه كاري را بهبود بخشيد؟ 
 .و نظريه هاي موجود پاسخ به اين سؤال مثبت استبا توجه به پژوهش ها 

هاي مربوط به حافظه كاري را مي توان به طور كّلي در چند طبقه تقسيم بندي مداخله
). مداخله هاي چند الگويي( و تركيب اين دو 2، مداخله هاي جبراني1مداخله هاي ترميمي: كرد

نارسايي حافظه كاري از طريق هدف مشخّص در مداخله هاي ترميمي عبارت است از تصحيح 
مداخله هاي جبراني بر استفاده از توانايي ها و تجهيزات . نشان دادن مستقيم حوزه ضعف فرد

شناختي و حافظه اي فرد جهت كنار گذاشتن نارسايي حافظه اي و در نتيجه كاهش تأثير اين 
ي هدف كلّي بهبود در مداخله هاي تركيب. نارسايي بر عملكرد و يادگيري فرد تأكيد دارند

عملكرد در حوزه نارسايي حافظه كاري با افزايش اثر بخشي فرايندهاي طبيعي حافظه كاري 
در ادبيات پژوهشي اين حوزه اثر بخشي مداخله هاي تركيبي يا چند الگويي حافظه . فرد است

ي تاكنون مداخله هاي فراواني جهت ترميم و جبران نارساي. كاري، بيشتر گزارش شده است
ها و شناسان، متخصصان مغز و اعصاب، نوروپسيكولوژيستهاي حافظه كاري از سوي روان

) 2007(با توجه به الگوي حافظه كاري بدلي . متخصصان تعليم و تربيت ارايه شده است
راهبردهاي (مداخله هايي جهت بهبود حلقه آواشناختي يا به عبارت ديگر حافظه كاري كالمي 

 -، حافظه كاري ديداري)ر ذهني مبسوط، مرور ذهني معنايي؛ قطعه بنديمرور ذهني، مرو
كه (مركزي ) مجري(و كنترل كننده ) هاي ياديار مربوط به زمان و مكان مشّخصكلمه(فضايي 

فضايي سود مي برد و هم از طريق خود نظم  –هم از مداخله هاي حافظه كالمي و ديداري
سوي پژوهشگران ارايه شده و نتايج حاكي از بهبود از ) جويي و فرايندهاي راهبردي ديگر

). 2008دهن، (حافظه كاري و مؤلفه هاي آن پس از انجام اين مداخله ها و راهبردها بوده است 
اند كه ظرفيت حافظه كاري به خصوص فراخناي حافظه چه در پژوهش هاي زيادي تأييد كرده

؛ مينير 2001مك نامرا و اسكات، (مي يابد كودكان و چه در بزرگساالن از طريق آموزش بهبود 
ريزي و تواند به فرايندهاي شناختي مرتبط از قبيل استدالل، برنامهو اين بهبود مي) 2006و شاه، 
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 ٢٤٨

كلينگبرگ و همكارانش از چندين ). 2009كلينبرگ، (دهي، توجه و بازداري تسرّي يابد سازمان
ه پژوهش راجع به مبناي عصب شناختي سال پيش در مؤسسه كارولينسكاي سوئد يك سلسل
آموزش شامل يك مجموعه خاص از . حافظه كاري و چگونگي آموزش آن شروع كرده اند

 1است كه به وسيلة برنامه آموزش حافظه كاري كاگ مد) آسان به مشكل(تكاليف حافظه كاري 
را مي كه از سوي مركز سيستم هاي پزشكي شناختي كاگ مد ساخته شده روي كامپيوتر اج

در هر .  دقيقه اين تمرين ها را انجام دهد40 تا 30شود و آزمودني مي بايد روزانه به مدت 
مرحله نتيجه عملكرد فرد ذخيره مي شود و پسخوردهاي ديداري و شنيداري مناسب نيز به 

در طول دوره آموزش، عملكرد در رايانه ثبت، و سپس از طريق يك . كودك داده مي شود
در اين داده ها بهبود تدريجي در تكاليف حافظه كاري ديده . نترنت ارسال مي شودِسرور به اي
  . مي شود

 ADHDآموزش حافظه كاري و اختالل 

نخستين پژوهش دوسويه كور، دارونماي كنترل شده در مورد تأثير باليني آموزش حافظه كاري 
كودكان ). 2002ان، كلينگبرگ و همكار( ساله انجام شد ADHD 13-7بر كودكان مبتال به 

گروه درمان، تكاليف حافظه كاري را كه سطح دشواري آنها كامالً هم سطح ظرفيت حافظه 
فرض بر اين بود كه اين فرايند تأثير آموزش را به حداكثر . كاري كودك بود، تمرين نمودند

مثالً تعداد  (در گروه كنترل، از تكاليفي يكسان اما با بار حافظه كاري استفاده شد. رساند مي
شدند و انتظار ، بنابراين تكاليف ساده مي)مواردي كه بايد به ياد سپرده مي شدند كمتر بود

هر دو گروه، پيش و پس از دوره آموزش با تكاليف . رفت تأثير كمي داشته باشند مي
يشتر مقايسة نتايج نشان داد گروه درمان در حد قابل توجهي ب. نوروپسيكولوژيك ارزيابي شدند

به عالوه، اين كودكان در . از گروه مقايسه در تكاليف حافظه كاري پيش رفت كرده است
نارسايي اصلي اين پژوهش تعداد . تكاليف بازداري و استدالل نيز بهبودي زيادي نشان دادند

به عالوه، درجه بندي هاي نشانه هاي باليني ).  نفر7در هر گروه (كم آزمودني ها بود 
ADHD ت آموزش  درنظرگرفته نشده بودند و پي گيري در زمينه سنجش آثار طوالني مد

بنابراين دومين پژوهش با گسترش نمونه، تأثيرات تكاليف آموزش . حافظه كاري انجام نشد
حافظه كاري را در يك طرح تصادفيِ دوسويه كور كنترل شده مورد ارزيابي قرار داد 

حافظه كاري، بازداري (وهش كنش هاي اجرايي در اين پژ). 2005كلينگبرگ و همكاران، (
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٢٤٩

 به وسيلة والدين و مربيان قبل، ADHDمورد ارزيابي قرار گرفتند و عاليم ) پاسخ و استدالل
تأثير قابل توجه . نتايج كامالً واضح بودند.  ماه پس از آموزش سنجيده شدند3بالفاصله و 

فضايي، بازداري -ي كالمي و بصريدرمان در تكاليف آموزش داده نشده اي كه حافظه كار
سه ماه پس از مداخله، بيش از . پاسخ و استدالل پيچيده را مي سنجيدند، به چشم مي خورد

درجه بندي والدين، هم بالفاصله . تأثير آموزش بر تكاليف حافظه كاري باقي مانده بود% 90
اختالل را در كودكان پس از آموزش و هم در پي گيري، كاهش قابل توجه عاليم باليني اين 

به عالوه، نشان دادند نشانه . بنابراين اين نتايج يافته هاي پژوهش اول را تأييد نمودند. نشان داد
كلينگبرگ و همكاران، (اند  نيز پس از آموزش كاهش يافتهADHDهاي باليني اختالل 

وهي در پژوهش ديگري در دانشگاه نتردام روش آموزش حافظه كاري روي گر). 2005
گيبسن و همكاران، ( مورد بررسي قرار گرفت ADHDمتشكل از سيزده كودك مبتال به 

به . آنها متوجه بهبودي قابل توجه در تكاليف حافظه كاري و تكليف حلّ مسأله شدند). 2006
 مطابق با نظر والدين و مربيان كاهش يافته بودند، و ميزان ADHDعالوه، نشانه هاي باليني 

. گزارش داده بودند) 2005(ي بيشتر از چيزي بود كه قبالً كلينگبرگ و همكاران پيشرفت حّت
تأثير ) 2008لوكاس و همكاران، (در پژوهشي  در مركز پژوهش كودك دانشگاه نيويورك 

 كه در اردوي تابستاني شركت داشتند ADHD كودك مبتال به 46آموزش حافظه كاري  روي 
اي نمايان ذشت سه هفته از آموزش، پيشرفت قابل مالحظهپس از گ. مورد بررسي قرار گرفت

در دانشگاه يورك انگلستان هولمز و همكاران . شد، كه در طول دوره آموزش باقي ماند
پژوهشي را در مورد تأثير آموزش حافظه كاري در كودكان داراي حافظه كاري پايين )2009(

 بلكه ADHDكودكان نه به دليل ابتال به جنبة ابتكاري اين پژوهش در بر گرفتن . انجام دادند
 كودك شركت كننده در اين پژوهش آنهايي 350از . با توجه به عملكرد حافظه كاري آنها بود

كه نمره پاييني در آزمون هاي حافظه كاري كسب كردند به صورت تصادفي در گروه درمان و 
 يك سري از تكاليف حافظه پس از آموزش، گروه درمان نه تنها در. كنترل قرار داده شدند

اين آزمون از اين . كاري بلكه در يك آزمون حافظه كاري براي آموزش نيز پيشرفت كرده بود
جهت كه بسيار شبيه به چالش هاي حافظه كاري درگير كنندة كودكان در زندگي روزمره است 

مان نه تنها در پي گيري شش ماهه، گروه در. جالب بوده و از نظر بوم شناختي معتبرتر است
پيشرفت قابل توجه در حافظه كاري را حفظ كرده بود، بلكه اين پيشرفت به بهبودي معنادار در 
يك آزمون حلّ مسأله رياضي كه وابسته به ظرفيت حافظه كاري درنظر گرفته شده بود نيز 
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بود آموزش حافظه كاري همچنين در كودكان عادي پيش دبستاني نيز  منجر به به. منجر گرديد
  ). 2008ثورل و همكاران، (در تكاليف مرتبط با حافظه كاري شده است 

  آموزش حافظه كاري و آسيب مغزي
اين نارسايي ها به . هاي مغزي قرار مي گيرداغلب حافظه كاري تحت تأثير آسيب و جراحت

پس از آسيب مغزي، يكي از . صورت مشكالتي در توجه و برنامه ريزي، تجربه مي شوند
در حالي كه . رين داليل براي عدم توانايي در بازگشت به كار مشكالت شناختي استمهمت

هاي درماني مشكالت زبان و كنش هاي حركتي را مدنظر قرار داده اند، در حال بسياري روش
در پژوهشي . حاضر هيچ راه رضايت بخشي براي بهبود مشكالت شناختي وجود ندارد

بررسي تأثير آموزش حافظه كاري در افراد با آسيب مغزي به ) 2007وستربرگ و همكاران، (
 به كار ADHDيك برنامه آموزشي مشابه آن كه در پژوهش با كودكان مبتال به . پرداختند

همة .  ساله در اين پژوهش شركت داشتند34-65 فرد 18. رفته بود مورد استفاده قرار گرفت
آزمودني ها . ش از اين پژوهش رخ داده بود سال پي1-3آنها از آسيبي مغزي رنج مي بردند كه 

هر دو گروه دوبار و به . به صورت تصادفي در گروه درمان يا در گروه كنترل قرار داده شدند
به عالوه، . فاصله پنج هفته به وسيلة آزمون هاي نوروپسيكولوژيكال مورد آزمون قرار گرفتند

ا را در زندگي روزمره درجه بندي مي اي را تكميل كردند كه مشكالت شناختي آنهنامهپرسش
هنگامي كه نتايج دو گروه مورد مقايسه قرار گرفتند، گروه درمان به طور قابل مالحظه . نمود

اي در تكاليف نوروپسيكولوژيك كه حافظه كاري و توانايي حفظ توجه را مي سنجيدند 
ي گزارش داده همچنين آزمودني هاي گروه درمان مشكالت شناختي كمتر. پيشرفت داشت

اگرچه اين . كاهش مشكالت با بهبود در تكاليف نوروپسيكولوژيك نيز همبستگي داشت. بود
پژوهش كوچك بود و نياز به تكرار دارد، اما اين نتايج مي توانند از نقطه نظر باليني و علمي 

ي تواند از لحاظ باليني، اين پژوهش نشان مي دهد آموزش حافظه فعال م. واجد اهميت باشند
از لحاظ علمي نيز نشان مي دهد كه نه . روش مؤثّري در توان بخشي پس از آسيب مغزي باشد

تنها كودكان مي توانند كنش هاي حافظه كاري خود را بهبود بخشند، بلكه توانايي بهبود 
  .بخشيدن حافظه كاري مي تواند ظرفيتي عمومي باشد كه در طول زندگي حفظ مي شود

  اري در افراد مسن آموزش حافظه ك
 سالگي، ظرفيت در هر دهه 25از حدود . ظرفيت حافظه كاري با افزايش سن كاهش مي يابد

به منظور بررسي اين كه آيا آموزش مي تواند اين كاهش را جبران كند . كاهش مي يابد% 10-5
فري از  ن50دو گروه . به بررسي اين موضوع پرداختند) 2007(يا خير، وستربرگ و همكارانش 
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آزمودني ها انتخاب و در هر گروه سّني، شركت كنندگان به صورت تصادفي در گروه هاي 
آموزش حافظه كاري، و يا گروه هاي كنترل كه نسخه اي ساده از برنامه آموزشي با آزمايش 

. كردند، قرار گرفتندهاي ساده اي كه انتظار نمي رفت تأثير آموزشي داشته باشند در يافت مي
گر نيز مانند زمايش به صورت يك پژوهش دو سويه كور، كه در آن روان شناسان آزموناين آ

سنجش قبل و بعد از آموزش نشان داد . آزمودني ها از گروه بندي ها بي خبرند، انجام شد
گروه آموزش به طور قابل مالحظه اي در تكليفي كه در آن آموزش نديده بودند و ظرفيت 

به عالوه، .  مي كرد و همچنين در حفظ توجه پيشرفت نمودندحافظه كاري را ارزيابي
خودسنجي كنش هاي شناختي روزمره نشان داد افراد گروه درمان در حد قابل توجهي 

  . كردندمشكالت شناختي روزمره كمتري نظير بهتر به ياد آوردن دستورالعمل ها، تجربه مي
  آموزش حافظه كاري و فعاليت مغز 

بود پس از آموزش حافظه كاري چيست؟ براي بررسي اين موضوع كلينبرگ و علّت اصلي به
 به ارزيابي فعاليت مغز افراد در هنگام انجام يك تكليف fMRIهمكارانش با استفاده از شيوه 

، وستربرگ و 2007؛ اولسن و همكاران، 2004اولسن و همكاران، (حافظه كاري پرداختند 
نتايج نشان داد . ا قبل، در طول و پس از آموزش انجام گرفتنداين ارزيابي ه). 2007كلينبرگ، 

جنبه ديگري از . پس از آموزش، فعاليت مغز در نواحي پيش پيشاني و آهيانه اي افزايش يافت
مي دانيم خصوصاً گيرنده هاي دوپاميني براي . كنش مغز سيستم هاي گيرنده اي آن است
ي شود اختالل سيستم هاي دوپاميني تا حدي عملكرد حافظه كاري مهم هستند، و تصور م
مك ناب و همكاران .  را تبيين مي كندADHDنارسايي هاي حافظه كاري در اختالهايي نظير

به منظور مطالعه تأثير آموزش حافظه كاري بر سيستم دوپاميني، از پرتونگاري انتشار ) 2009(
در مغز، پيش و پس از آموزش،  D2 و D1پوزيترون براي سنجش تراكم گيرنده هاي دوپامين 

گي شركت كنندگان در اين پژوهش بزرگساالن جوان و سالمي بودند، كه همه. استفاده نمودند
نتايج نشان داد تراكم گيرنده هاي . به مدت پنج هفته تحت آموزش حافظه كاري قرار گرفتند

ر ظرفيت حافظه كاري ، به طور قابل مالحظه اي با تغيير دD2، و نه گيرنده هاي D1دوپامين 
ها در تغيير كامالً به تراكم اوليه گيرنده هاي آزمودني ها بستگي داشت، و گيرنده. مرتبط بودند

برخي از افراد افزايش مي يافتند، در حالي كه اكثر آزمودني ها كاهش در تعداد گيرنده ها نشان 
هنوز نمي دانيم كه آيا . تنداي اين يافته هنوز مشخّص نيسسازوكارهاي پس زمينه. مي دادند

تغيير در گيرنده هاي دوپاميني دليل تغيير در ظرفيت است، يا اين امر اثر جانبي افزايش آزاد 
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با وجود اين واضح است كه سيستم گيرنده . شدن دوپامين در طول آموزش حافظه كاري است
ه با سيستم دوپامين دوپامين مغز انعطاف پذير است، و آموزش حافظه كاري موجب تغييراتي ك

  . جالب توجه استADHDاين مسأله خصوصاً در مورد فرضيه دوپاميني. شودمرتبطند مي
  گيري نتيجهبحث و 

آموزش حافظه كاري علمي ترين برنامه آموزش شناختي معتبر است كه در حال حاضر در 
ه هستند، و آموزش، عملكرد در تكاليف شناختي كه نيازمند حافظه كاري و توج. دسترس است

آثار آن از لحاظ باليني قوي، پايدار، و . همچنين توجه در زندگي روزمره را بهبود مي بخشد
در . ظاهراً در اكثر گروه هاي سنّي شامل كودكان، جوانان و بزرگساالن مسن مؤثّر هستند

مجموع شواهد باليني موجود در گروه هاي مختلف حاكي از آن است كه آموزش حافظه كاري 
با تأثير بر مناطق خاصي از مغز و انتقال دهنده هاي عصبي آن مي تواند منجر به بهبود حافظه 
كاري و به تبع آن بهبود در شرايط باليني و يا بهبود فعاليت هاي مرتبط با اين كنش مغزي 
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