فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals

دانشگاه عالمه طباطبائی
سال نهم ،شماره  ،63زمستان  ،89ص  71تا 100

Allameh Tabataba’i University
Vol. 9, No. 36, winter 2020

اثربخشی برنامه عصب روانشناختی خانواده محور بر
کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل نارسایی توجه /بیش
فعالی
نگین معتمدیگانه ،1غالمعلی افروز ،2محسن شکوهی یکتا ،6ریچل

وبر4

تاریخ دریافت98/25/52 :
تاریخ پذیرش98/29/28 :

چکیده
اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی از شایعترین اختاللهای عصبی تحولی دوران کودکی است .این کودکان
در معرض مشکالت زیادی در حوزهی کارکردهای اجرایی هستند .موضوع انعطافپذیری عصبی اهمیت
مداخالت عصب روانشناختی را ازآنجهت که اختالل در کارکردهای اجرایی در اوایل کودکی ممکن
است به اختالالت عملکردی بعدی منجر شود ،آشکار میسازد .لذا این پژوهش بهمنظور بررسی اثربخشی
برنامه مداخلهای طراحیشده بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی صورت
گرفت .پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون-پیگیری با گروه کنترل
بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهی دانش آموزان دختر و پسر  7تا  02ساله شهر تهران تشکیل
میدهند .از بین دانش آموزان واجد شرایط با استفاده از روش نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند  02دانشآموز
به همراه مادرانشان انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند .گروه آزمایش ( 52نفر)
تحت آموزش  05جلسه برنامه مداخله کارکردهای اجرایی فراشناختی قرار گرفتند و گروه کنترل ( 52نفر)
در لیست انتظار باقی ماندند .برای گردآوری دادهها از چکلیست مصاحبه بالینی ،هوشآزمای نوین تهران

 .0دانشجوی دکتری ،روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
negin.motamed@ut.ac.ir
 .5استاد ممتاز ،روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3استاد ،روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .0استادیار ،روانشناسی ،دانشگاه بریتیش کلمبیا ،ونکوور ،کانادا.
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استنفورد بینه و مقیاس درجهبندی رفتاری کارکردهای اجرایی استفاده شد .نتایج حاکی از تأثیر معنادار
آموزش مداخالت عصب روانشناختی خانواده محور بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل نارسایی
توجه/بیش فعالی ( )p>2/22است .این روش درمانی میتواند مداخلهی بالقوه امیدوارکنندهای برای کودکان
با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی باشد.

واژگان کلیدی :اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی ،کارکردهای اجرایی ،مداخالت خانواده
محور ،کودک دبستانی.

مقدمه
اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی 0از شایعترین اختاللهای عصبی تحولی بحثبرانگیز است
که پژوهشگران در آغاز مسیر شناخت و درك سازوکارهای آن هستند (انجمن روانپزشکی
امریکا .)5203 ،5این اختالل با سه ویژگی رفتاری اصلی شامل نارسایی توجه ،3بیشفعالی 0و
تکانشگری 2مشخص میشود .برای تشـخیص گـذاری این اختالل ،ایـن نشانهها حداقل باید
برای شش ماه و حـداقل در دو زمینهی متفاوت مانند منـزل و مدرسـه و قبـل از سـن
هفتسالگی مشاهده شوند و به آسیب جدی در حوزههای مهـم زندگی کودك مانند
تعامالت اجتماعی و عملکرد تحصیلی منجر شوند .در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی 6نرخ شیوع این اختالل در کودکان سن دبستان  2درصد و در بزرگسالی در
حدود  5/2درصد تخمین زدهشده است (کورتز 7و همکاران.)5203 ،
شواهد پژوهشی نشان میدهند که درمانهای اولیه اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی
بیشتر بر مداخالت دارویی و رفتاری تأکید داشتهاند اما ازآنجاکه پژوهشهای انجامشده در
زمینهی سببشناسی این اختالل همگی مبنای عصب-روانشناختی بهخصوص نقش لوب
پیشانی 8و نارسایی در کارکردهای اجرایی 9را در این اختالل موردحمایت قرار دادهاند،
1. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
2. American Psychiatric Association
3. Inattention
4. Hyperactivity
5. Impulsivity
6. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5 th ed
7. Cortese
8. Frontal lobe
9. Executive Functions
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رویکردهای جدید به سمت مداخالت عصب روانشناختی و هدفگذاری کارکردهای
اجرایی گرایش پیداکردهاند (فراید 0و همکاران .)5206 ،از دیدگاه عصبشناختی
کارکردهای اجرایی به مجموعهای از فرایندهای شناختی و فراشناختی 5اطالق میشود که
در مدیریت رفتار هدفمند به کار گرفته میشوند و از پیشنیازهای یادگیری آموزشگاهی و
اجتماعی کودکان هستند .برخی از مطالعات حاکی از آن است که نقص در کارکردهای
اجرایی در کودکان دبستانی در سنین باالتر پایدار میماند و این کودکان را در انجام تکالیف
مدرسه و امور شخصی با مشکل جدی روبرو میکند؛ بنابراین متخصصان بالینی عالقهمندند
که به والدین ،معلمان و مراجعان در محیطهای مختلف کمک کنند تا از طریق شناخت
عناصر و مؤلفههای کارکردهای اجرایی به درمان نارساکنشوریهای اجرایی بهخصوص در
اختاللها ی عصبی تحولی رایج دوران کودکی مانند اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی
بپردازند (المبک 3و همکاران.)5200 ،
اگرچه در مورد مؤلفههای کارکردهای اجرایی اتفاقنظر کلی بین پژوهشگران مختلف
وجود ندارد ،اما سه مؤلفهی حافظهی فعال ،0بازداری 2و انعطافپذیری شناختی ،6بهعنوان
مؤلفههای اصلی کارکردهای اجرایی که در اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی دچار اختالل
هستند ،موردتوافق اکثر پژوهشگران قرار دارند (دایمند .)5203 ،7بر این اساس پژوهشهای
بسیاری عملکرد ضعیف کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی را در کارکردهای
اجرایی موردبررسی و نشان دادهاند که کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی در
آزمونهای سنجش کارکردهای اجرایی در مقایسه با کودکان عادی عملکرد ضعیفتری
دارند (کریگر و آمادور-کمپوس)5208 ،8؛ بنابراین ضرورت تشخیص بهموقع این مشکالت
و ارائه برنامههای مداخلهای مناسب برای این کودکان آشکار میشود.

1. Fried
2. Metacognitive
3. Lambek, Tannock, Dalsgaard, Trillingsgaard, Damm & Thomsen
4. Working Memory
5. Inhibition
6. Cognitive Flexibility
7. Diamond
8. Krieger & Amador-Campos
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مرور پیشینه پژوهشی نشان میدهد که رویکردهای مختلفی جهت ارتقاء مهارتهای
کارکردهای اجرایی وجود دارد .یکی از رویکردهایی که در سالهای اخیر توجهات زیادی
را ازنظر تقویت کارکردهای اجرایی به خود جلب کرده ،رویکرد مبتنی بر بازی است
(دایمند .)5205 ،این رویکرد با تکیه بر شواهد تجربی در مورد انعطافپذیری عصبی 0بنانهاده
شده است .انعطافپذیری عصبی ،یکی از اصول تبیینکننده اثربخشی بیشتر برنامههای
مداخلهای به هنگام است و شواهد تجربی در حیطه افزایش مهارتهای شناختی از آن
حمایت میکند (کیم ،یو ،کو ،پارك ،کیم و نا .)5229 ،5بر اساس این رویکرد آسیبهای
عصبشناختی موجود در اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی از طریق مواجه مستقیم با بازی و
تمرینهای مرتبط قابلبهبود است و اینگونه تمرینها قادر هستند تا از این طریق تقویت
شبکههای عصبی ،نشانگان اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی را کاهش داده و عملکرد
تحصیلی و روزمره این کودکان را ارتقاء دهند (شای 3و همکاران5207 ،؛ بل 0و همکاران،
 .)5206بازیهای مستقیم شامل استفاده از تمرینات و فعالیتهایی هستند که بهطور خاص
در نظر دارند تا از طریق تمرین و تکرار ،مهارتهایی چون حافظه کاری ،کنترل بازداری و
هماهنگیهای حرکتی که در کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی دچار آسیب
هستند را تقویت کنند .اصل اساسی این تمرینها ،کمک به بهبود هسته تواناییهای شناختی
این کودکان و ضرورت ارتقا خودکنترلی برای دستیابی به موفقیتهای تحصیلی و شناختی
است (تورل ،لیندویست ،برگمنناتلی ،بوهلین و کلینگبرك.)5229 ،2
پژوهشهای انجامشده در این زمینه نشاندهنده اثربخشی این تمرینات در ارتقای
کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی میباشد .در پژوهش ری،
کاپودیکی و کورنولدی )5202( 6که تأثیر آموزش بازیهای کارکردهای اجرایی طی 9
هفته با  56کودك با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی موردبررسی قرار گرفت ،نتایج
نشاندهنده بهبود عملکرد گروه آزمایشی در متغیرهای توجه ،بازداری رفتار و حافظه کاری
در مقایسه با گروه کنترل بود .بررسی پیشینه پژوهشی با کودکان فارسیزبان چند پژوهش
1. Neuroplasticity
2. Kim, Yoo, Ko, Park, Kim & Na
3. Shuai
4. Bul
5. Thorell, Lindqvist, Bergman Nutley, Bohlin & Klingberg
6. Re, Capodieci & Cornoldi
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در رابطه با ارتقای کارکردهای اجرایی بهوسیلهی رویکرد مبتنی بر بازی را نیز نشان میدهد.
بهطور مثال نریمانی ،سلیمانی و تبریزچی ( )0390سی و دو کودك با اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی را بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی کردند.
آزمون ریاضی شلو ،پرسشنامه کانرز و آزمون عملکرد پیوسته جهت تأثیر برنامه مداخلهای
بر بهبود توجه و مهارتهای ریاضی استفاده شد .در این پژوهش  50جلسه یک ساعت
تمرینهای مربوط به توجه و تمرکز ،حافظه تداعی ،حافظه دیداری ،روش پس خبا ،حافظه
بازشناسی و حل مسائل ریاضی ارائهشده است .این پژوهشگران گزارش کردهاند که برنامه
ارائهشده منجر به افزایش توجه و پیشرفت تحصیلی کودکان با اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی شده است.
عالوه بر اهمیت کارکردهای اجرایی ،تحقیقات مختلف نشان دادهاند که بین جنبههای
خاصی از فراشناخت و نقص در توانمندیهای شناختی و رفتاری کودکان با اختالل نارسایی
توجه/بیش فعالی ارتباط وجود دارد (پیساکو 0و همکاران .)5208 ،در کودکان عادی
همزمان با رشد فرایند شناختی ،دانش فراشناختی نیز فرایند رشدی مشابهی را طی میکند
و اثرگذاری دانش فراشناختی بر یادگیری ،پردازش شناختی ،شیوههای سازماندهی تفکر
و ابراز هیجانات و رفتارها در این کودکان اغلب بهصورت خودکار اتفاق میافتد؛
بهطوریکه این کودکان با بهکارگیری این دانش ،هم بر شیوههای یادگیری خود تسلط
کافی دارند و هم به چگونگی ابراز هیجان و رفتارشان؛ اما فرایندهای فراشناختی در
کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی برخالف کودکان عادی ،خودکار نیست.
مشکل اصلی این کودکان این نیست که بدون فکر عمل میکنند و توانایی کنترل کنشهای
ذهنی و رفتاری خود را ندارند ،بلکه مشکل اصلی آن است که قبل از فکر کردن عمل
میکنند .به همین دلیل بالفاصله بعد از رفتار تکانشی و فزون کنشی خود پشیمان میشوند
و در اغلب موارد سعی میکنند رفتارشان را جبران کنند؛ بنابراین دانش فراشناختی که
فرایندی نظارتی در کنترل فرایندهای شناختی و رفتاری است در این کودکان دچار نقص
است (پزیکا ،وزانی و پینتو.)5208 ،5

1. Pisacco
2. Pezzica, Vezzani & Pinto
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افزون بر این ،این نقص سبب میشود که رفتار کودك با اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی بهعنوان یک محرك تنشزا عمل کرده و بر رفتار والدین و تعامالتشان با
کودك تأثیر گذارد و ازآنجاکه خانواده شبکهای از ارتباطات است که در آن والدین و
کودکان در فرایند دوسویه با یکدیگر تعامل دارند و بر یکدیگر تأثیر میگذارند؛ روابط بین
والد و کودك میتواند نقش مهمی در دوام مشکالت شناختی و رفتاری و یا تعدیل و کنترل
آنها داشته باشد بنابراین در پژوهشهای مختلفی تالش شده تا از طریق مداخالت خانواده
محور اثربخشی آن را بر عملکرد کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی بررسی کنند
(تام ،ناکونزنی و هاگز5200،0؛ تام و ناکونزنی5202 ،؛ هاهن-مارکویتز ،بریگر ،مانور و مایر،5
 .)5206منطق این روش مداخله ای ریشه در عوامل مرتبط با رشد کارکردهای اجرایی و
یافتههای مربوط به روانشناسی تحولی دارد که نشان میدهد والدین نقش کلیدی در رشد
کارکردهای اجرایی دارند .بهطور خاص برخورداری از والدین حمایتگر ،پاسخگو،
تحریککننده رشد زبان ،3شرایط مناسب جهت رشد و بروز کارکردهای اجرایی را فراهم
میکند و برعکس بیتفاوتی به نیازهای کودك ،سبک تربیتی خشن بهعنوان موانعی در رشد
این مهارتها معرفیشده است(بیرنیر ،کارلسون ،دسچنیس و ماتی-گانگی .)5205 ،0درنتیجه
منطقی است که پژوهشگران جهت افزایش مهارتهای کارکردهای اجرایی آموزش والدین
را موردتوجه قرار دهند.
در پژوهشی که در زمینهی کارکردهای اجرایی فراشناختی انجامشده ،پژوهشگران
اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی را بهصورت آموزش والدین مبتنی بر بازی و ارتباط
فرزند –والد در نمونهای متشکل از  52کودك دبستانی با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی
بررسی کردند .آزمودنی ها قبل و بعد از جلسات مداخله مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج
اندازه اثر متوسط را در درجهبندی والدین در حیطه نشانگان رفتاری و بهبود نمرات کاردهای
شناختی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (تام ،ناکونزنی و هاگز.)5200،
در مطالعهای دیگر ،پژوهشگران تأثیر مداخالت مبتنی بر بازی خانواده محور را در کودکان
با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی موردبررسی قراردادند .در این مداخالت والدین
1. Tamm, Nakonezny & Hughes
2. Hahn-Markowitz, Berger, Manor & Maeir
3. Language Stimulation
4. Bernier, Carlson, Deschenes & Matte-Gagne
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کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی فعالیتهای بازی محوری را که کارکردهای
اجرایی (مانند کنترل مهاری ،حافظه کاری ،برنامهریزی ،توجه و غیره) را در فرزندان آنها،
هدف قرار میدهد ،به مدت  8هفته یاد گرفته و با کودکان خود اجرا کردند .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که تمرینات بازی محوری که کارکردهای اجرایی را از طریق مشارکت
والدین هدف قرار دادهاند ،بر گزارش والدین گروه آزمایشی از نشانههای بیتوجهی و بیش
فعالی کودك ،نمرات کارکردهای اجرایی ،عملکرد کودك در انعطافپذیری شناختی،
توجه دیداری/شنیداری و حافظه کاری در مقایسه با کنترل تأثیر مثبت داشته است (تام و
ناکونزنی.)5202 ،
در پژوهشی دیگر ،هاهن-مارکویتز ،بریگر ،مانور و مایر ( )5206برنامه کارکردهای
شناختی طراحیشده را در گروهی از  027کودك هشتساله با اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی و والدینشان طی  05جلسه یکساعته ارائه کردند .برخی از بازیهای
ارائهشده عبارتاند از بازی رنگ قرمز رنگ سبز ،0ساعت شلوغ ،5سیمون میگوید .تکمیل
پرسشنامه عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی توسط والدین اثربخشی این تمرینها را نشان
داده است .درحالیکه این تغییرات در مقیاس درجهبندی معلمان در سطح معنیدار قرار
نداشت .نکته قابلتوجه در مورد بازی سیمون میگوید ،حمایت یافتههای تجربی در مورد
نقش آن در افزایش مهارتهای بازداری رفتار کودکان است .در این رابطه ،یافتههای زهاو،
چین ،فیو و مایس )5202( 3نشان میدهد که انجام این بازی در یک دوره هفتروزه قادر به
افزایش عملکرد کودکان  8تا  05ساله در تکلیف حرکت/توقف بوده است.
اخیراً ،تام و همکاران ( )5207در نمونهای متشکل از  68کودك با اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی را بهصورت آموزش والدین مبتنی
بر بازی و ارتباط والد-کودك بررسی کردهاند .آزمودنیهای گروه آزمایشی و کنترل قبل،
بعد و در مرحله پیگیری  6ماهه مورد ارزیابی قرار گرفتند .یافتهها نشان داد که نمرات گروه
آزمایشی در حیطه مشکالت توجه و رفتاری در درجهبندی والدین از گروه کنترل باالتر
بهدستآمده است؛ بنابراین مداخالت کارکردهای اجرایی مبتنی بر بازی ،زمانی که
بهوسیلهی والدین بهصورت ساختاری انجام میشود در بهبود نشانگان رفتاری کودکان با
1. Red Light Green Light
2. Rush Hour
3. Zhao, Chen, Fu & Maes
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اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی مؤثر است .به نظر برنامههایی ازایندست با افزایش
مهارتهای والدگری و افزایش دلبستگی و تعامل والد -کودك درصدد تسهیل رشد
مهارتهای کارکردهای اجرایی هستند (فای–استام باچ ،هاویس و میریدیس.)5200 ،0
اگرچه تأثیر اینگونه مداخلهها بر کاهش مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان از حمایت
یافتههای تجربی برخوردار است ولی یافتهها در مورد اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی
متناقض و نیازمند پژوهشهای بیشتر است.
بر این اساس مداخالت بازی محور غیر کامپیوتری ممکن است بهطور خاصی تأثیرگذار
باشند ،چراکه این تمرینات شامل مشارکت والدین است که بیشترین وقت خود را با کودك
صرف میکنند .درواقع مشارکت مکرر والدین در انجام این فعالیتها بهوضوح پتانسیل
بالقوهای را برای ایجاد یک زبان مشترك ایجاد کرده و اثربخشی مداخله در محیط خانه را
بهطور چشمگیری افزایش میدهد .عالوه بر این ،ترکیب مداخله در محیط خانه و پشتیبانی
آن توسط والدین باعث پایدارتر شدن اثرات مداخله میشود .از سویی دیگر ازآنجاکه
آموزش راهبردهای فراشناختی به مادران و انتقال این راهبردها از طریق او به کودك ،زمینهی
افزایش یادگیری ،اسنادهای مثبت و انگیزش پیشرفت را در کودك فراهم کرده؛ بنابراین در
پژوهش حاضر درصدد هستیم تا بررسی کنیم که آیا برنامه نوین طراحیشده کارکردهای
اجرایی فراشناختی در بهبود نشانگان رفتاری و ارتقای عملکرد شناختی کودکان با اختالل
نارسایی توجه/بیش فعالی تأثیرگذار است؟

روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای نیمه آزمایشی با طرح دوگروهی و گمارش تصادفی با
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهی دانش
آموزان دختر و پسر پایه اول تا سوم مقطع ابتدایی شهر تهران ( 7تا  02ساله) و مادران آنها
تشکیل میدهند .با استفاده از روش نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند ،از بین مناطق نوزدهگانه
آموزشوپرورش شهر تهران بهصورت تصادفی چند مدرسه انتخاب شدند .سپس با مراجعه
به مراکز دبستانی انتخابشده ،برنامه مداخلهای معرفی و هماهنگیهای الزم با مدارس
مذکور انجام شد .ضمن پاسخدهی به سؤاالت آنان ،معرفینامه و مجوزهای الزم نیز اخذ
1. Fay‐Stammbach, Hawes & Meredith
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شد .پس از بررسی اطالعات شرکتکنندگان احتمالی برای ورود به تحقیق ،مراحل
غربالگری انجام شد .بدینصورت که از مشاوران مدارس درخواست شد که با توجه به
آشنایی با سوابق رفتاری و یا مراجعه به پروندههای مشاوره دانش آموزان ،افرادی که واجد
مالكهای اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی هستند را معرفی نمایند .در این مرحله برای
اطمینان از تشخیص صحیح و بررسی معیارهای ورود و خروج ،مصاحبه بالینی جهت سنجش
دارا بودن نشانگان اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی با کودك انجام شد .سپس فرم والد و
معلم مقیاس اسنپ در اختیار والدین و معلمان قرار گرفت تا عالئم و نشانهها موردبررسی
قرار گیرند و درنهایت جهت سنجش هوشبهر آزمون هوش استنفورد بینه برای بررسی
داشتن بهره هوشی متوسط به باال برای کودك ( 82به باال) مورداستفاده قرار گرفت .ابزارهای
جمعآوری اطالعات در این پژوهش شامل چکلیست مصاحبه بالینی ،هوش آزمای نوین
تهران استنفورد بینه و مقیاس درجهبندی رفتاری کارکردهای اجرایی بود که در ادامه به
توصیف هرکدام میپردازیم.
چکلیست مصاحبه بالینی :بهمنظور کمک به تشخیص گذاری کودکان با اختالل
نارسایی توجه/بیشفعالی از چکلیست مصاحبه بالینی بر اساس  DSM-5استفاده شد.
مادههای این چکلیست درواقع همان مالكهای تشخیصی رد و شمول  DSM-5برای
اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی هستند که بهصورت سؤالی مطرح و برای همه آزمودنیها
تکمیل شد.
هوش آزمای نوین تهران استنفورد بینه ( :)0392نسخه نوین هوشآزمای تهران-
استنفورد-بینه در سال  0992در کشور فرانسه توسط بینه و با همکاری سیمون طراحی و اجرا
شد .نسخه نوین این مقیاس توسط افروز و کامکاری در سال  0387تدوین گردید (امینلو،
کامکاری و شکرزاده .)0395 ،در این آزمون ده خرده آزمون قرار دارد که دو حیطه تلفیقی
هوشبهر کالمی و غیرکالمی را در برمیگیرد که در هر دو حیطه پنج آزمون جای دارد.
الزم به ذکر است که هر عامل هم به گونهی کالمی و هم به گونهی غیرکالمی اندازهگیری
میشود و درمجموع پنج عامل بهعنوان عوامل سازندهی هوش شناخته میشوند .این ابزار در
ایران ،توسط افروز و کامکاری ابتدا در شهر تهران با حجم نمونه  752نفر و پسازآن ،در
شهرستانهای تهران با حجم نمونه  0822نفر و سپس در شهرهای مشهد ،تبریز ،شیراز و
اصفهان با حجم نمونه  5022نفر استانداردشده و ویژگیهای روانسنجی منطبق با نسخه اصلی
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را در مردم ایران نشان داده است .این آزمون ابتدا در شهر تهران با نمونهای از  5252نفر و
سپس با افزودن  5022نفر دیگر در سایر شهرها ازجمله اصفهان ،تبریز ،شیراز و مشهد
استانداردسازی شده است هوش آزمای نوین تهران استنفورد بینه ،از میانگین  022و انحراف
استاندارد  02برخوردار است .سازندگان آزمون ،ویژگیهای روانسنجی قابلقبولی برای آن
گزارش کردهاند (فرید ،کامکاری ،صفارینیا و افروز.)0393 ،
مقیاس درجهبندی رفتاری کارکردهای اجرایی( 0پرسشنامه بریف) :این مقیاس توسط
جیویا ،ایسکوئیس ،گای و کنورسی 5در سال  5222تهیه گردیده و جهت ارزیابی عملکرد
رفتاری و کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان بر اساس مشاهده رفتارهای آنان به
کار میرود .این مقیاس دارای دو فرم والد و معلم و دارای  86سؤال میباشد که با توجه به
شرایط حادث شدن وضعیت برای کودك بهعنوان "هیچوقت" و "گاهی اوقات" و "همیشه"

به ترتیب از  0تا  3توسط والدین نمرهگذاری میشود و رفتارهای کودك را در مدرسه و یا
منزل موردبررسی قرار میدهد و بهمنظور تفسیر رفتاری عملکرد اجرایی کودکان  2تا 08
ساله طراحیشده است .زمان تکمیلی این فرم بین  02تا  02دقیقه است.
این پرسشنامه با مقیاس لیکرت نمرهگذاری میشود .هرکدام از سؤاالت مربوط به یکی
از زیرمجموعههای پرسشنامه میباشد و این زیرمجموعهها به دو قسمت اصلی مهارتهای
تنظیم رفتار (بازداری ،انتقالی ،کنترلی هیجان) و مهارتهای فراشناخت (برنامهریزی،
انعطافپذیری شناختی ،نظارت ،حافظه کاری ،آغازگری) تقسیم میشود .این پرسشنامه
افزون بر شاخصهای اصلی دو شاخص اعتباری شامل شاخص ناهمسانی 3و بدنمایی 0و یک
نمره اصلی از مهارتهای کارکردهای اجرایی به دست میدهد .پرسشنامه مذکور در این
پژوهش توسط مادر آزمودنیها تکمیل شد .اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ  2/82تا
 2/97و از طریق بازآزمایی با فاصله زمانی چهار تا پنج هفته  2/78تا  2/92برآورد شده است
(جویا ،ایسپی و ایسگویت .)5223 ،2روایی محتوایی و توانایی آزمون در تمایز گروههای
بالینی مختلف توسط جویا و همکاران ( )5223قابلقبول گزارششده است .در جامعه ایرانی،
1. Behavior Rating Inventory of Executive Function
2. Gioia, Isquith, Guy & Kenworthy
3. Inconsistency
4. Negativity
5. Gioia, Espy & Isquith
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اسدی ،کاظمی ،پیشیاره ،هاشمی آذر ،نسائیان ( )0392روایی صوری و محتوای آزمون را
بررسی و ویژگیهای قابلقبول آن را گزارش کردهاند .همچنین اعتبار آزمون بهوسیله روش
آلفای کرونباخ  2/82گزارششده است .سایر پژوهشگران ،ضریب پایایی آزمون از طریق
باز آزمایی در خرده مقیاسهای بازداری  ،2/92حافظه کاری  2/70و انعطافپذیری شناختی
 2/80را گزارش و همسانی درونی  2/87تا  2/90را برای تمام خرده مقیاسها ثبت کردهاند
(اسدی ،کاظمی ،پیشیاره ،هاشمی آذر ،نسائیان.)0392 ،
پس از شناسایی شرکتکنندگان با توجه به مالكهای ورود ،درنهایت  02نفر از دانش
آموزان و مادرانشان انتخاب گردیدند و اطالعات پیشآزمون جمعآوری گردید .در این
مرحله ،فرم رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش ،پرسشنامه ویژگیهای جمعیت
شناختی و پرسشنامه عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی تکمیل گردید .سپس با تخصیص
شماره به اسامی کودکان و مادران ،این تعداد بهصورت تصادفی برحسب شماره جاگماری
شدند و شمارههای زوج در گروه آزمایش و شمارههای فرد در گروه کنترل جای گرفتند.
پس از جمعآوری دادههای پیشآزمون ،برنامه مداخلهای طراحیشده توسط پژوهشگر ،برای
مادران در گروه آزمایش ارائه شد.
برنامه مداخلهای پژوهش حاضر شامل تمریناتی جهت آموزش کارکردهای اجرایی
فراشناختی میباشد .با در نظر گرفتن زیربنای نظری پژوهش حاضر شامل نظریه
انعطافپذیری عصبی که بین میکند تکرار و تمرین از طریق بازی (دایمند)5205 ،
محركهای متناسب به لحاظ تکاملی برای رشد کودك را فراهم کرده و از این طریق قادر
به افزایش عملکرد آنها میشود ،استفادهشده است؛ بنابراین بازیهایی که بر کارکردهای
اجرایی متمرکز است شبکههای عصبی را تقویت و منجر به بروز رفتارهای شناختی متناسبتر
میشود .بر اساس پیشینه پژوهشی تمرینات کارکردهای اجرایی در سه بخش حافظه کاری،
بازداری رفتار و انعطافپذیری شناختی طراحی شد .در بخش حافظه کاری تمرینهای
مورداستفاده ،بر به خاطر سپردن دستورالعملهای مشخص و انجام آنها تأکید داشت .در
بخش بازداری رفتار ،تمرینات مستلزم انجام بروز رفتار مشخصشده در واکنش به برخی
محركها و بازداری آن در شرایط تعیینشده بود .در بخش انعطافپذیری شناختی
آزمودنیها باید بر اساس سرنخهای ارائهشده رفتار خود را تغییر میدادند .تمرینات
فراشناختی نیز عبارتاند از راهبردهای سازماندهی ،تفکر انتقادی ،بسط دهی ،مرور ذهنی،

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،سال نهم ،شمارة  ،63زمستان 1689

92

خود نظم دهی و کنترل فراشناختی .در انتخاب این تمرینها برخورداری از شواهد تجربی
مدنظر بود؛ بهگونهای که از بین تمرینهای جمعآوریشده اولیه ،تنها مواردی که پیشتر
اثربخشی آنها گزارششده بود در نسخه نهایی گنجانده شد (دایمند5205 ،؛ هیلی و
هالپرین5202 ،0؛ اونیل ،راجندران 5و هالپرین5205 ،؛ مکلند و کامرون .)5205 ،3درنهایت
برنامه طراحیشده طی  05جلسه  5ساعته بهصورت سه روز در هفته در مدارس انتخابشده
بر روی مادران گروه آزمایش اجرا شد .در طی این جلسات مادران چگونگی پیادهسازی
تمرینات کارکردهای اجرایی را با کودك در خانه با تأکید بر مهارتهای کارکردهای
اجرایی آموختند .همچنین نحوه استفاده از استراتژیهای فراشناختی قبل از هر فعالیت که
موجب فعال شدن کارکردهای اجرایی موردنظر در کودك میشود برای مادران توضیح
داده و مدلسازی شد .در جدول  0توصیف تمرینها و شواهد تجربی حمایتکننده از آنها
ارائهشده است.
جدول  .1برنامه جلسات آموزشی مادران
جلسه

محتوا

اول

معارفه و معرفی برنامه

دوم

آشنایی با اختالل نارسایی توجه  /بیشفعالی و مشکالت شناختی و رفتاری این کودکان

سوم

نقش کارکردهای اجرایی و فراشناختی در این اختالل

چهارم

آموزش اصول رابطه مادر-کودك

پنجم

بازی تعاملی مشترك مادر-کودك
هدف آموزشی
فراشناختی

هدف آموزشی کارکردهای
اجرایی
حافظه کاری

ششم
سازماندهی

هفتم

تفکر انتقادی

هشتم

بسط دهی

بازداری رفتار

نام فعالیت
بازی حافظه
بازی گرگ و
گوسفند

انعطافپذیری شناختی

بازی قلبها و گلها

حافظه کاری

بازی مزرعه حیوانات

بازداری رفتار

بازی فالنکر

انعطافپذیری شناختی

بازی کارتها

حافظه کاری

بازی جام جادویی
1. Healey & Halperin
2. O’Neill & Rajendran
3. McClelland & Cameron
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نهم

مرور ذهنی

دهم

خود نظم دهی

یازدهم

کنترل فراشناختی
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بازداری رفتار

بازی برو و نرو

انعطافپذیری شناختی

بازی کوادراتو

حافظه کاری

بازی ضربه زدن

بازداری رفتار

بازی سایمن
بازی سر پنجه شانه

انعطافپذیری شناختی

زانو

حافظه کاری

بازی داخل و خارج

بازداری رفتار

بازی روز و شب

انعطافپذیری شناختی

بازی ساعات شلوغ

حافظه کاری

بازی تقلید کردن

بازداری رفتار

بازی آنتیساکاد

انعطافپذیری شناختی

بازی شکل و رنگ

گفتگوی تلفنی با مادر و پیگیری روند اجرای آموختهها ،پاسخ به سؤاالت و بررسی

دوازدهم

مشکالت احتمالی

بدین ترتیب پس از جمعآوری دادههای پیشآزمون ،برنامه مداخلهای طراحیشده
توسط پژوهشگر (جدول  ،) 0برای گروه آزمایشی ارائه شد و گروه کنترل در لیست انتظار
قرار گرفتند تا بعد از تکمیل طرح پژوهشی تحت برنامه آموزشی قرار گیرند .دادههای
پس آزمون بالفاصله در یک هفته پس از آخرین جلسه مداخله جمعآوری شد .همچنین
مجدداً به همان ترتیب ابزارهای ذکرشده یک ماه بعد در مرحله پیگیری اجرا شدند.

نتایج
میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن ،میزان هوشبهر ،تحصیالت مادر و جنسیت کودك
در جدول  5گزارششده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی نمونۀ پژوهش
متغیر

گروه مداخله

گروه کنترل

(M )SD

(M )SD

آزمون آماری

سطح معنیداری

سن

(8/52 )0/26

(8/52 )0/02

2/00

2/882

میزان هوشبهر

(90/52 )9/06

(95/32 )6/02

2/77

2/006

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

تحصیالت

دیپلم

)22( 02

)52( 2

 =5/77

2/522

مادر

لیسانس

)32( 6

)02( 8

5
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جنسیت
کودك

فوقلیسانس

)52( 0

)32( 7

دکترا

)2( 2

)2( 2

دختر

)32( 7

)02( 9

پسر

)62(03

)22(00

 5=2/00

2/209

با توجه به انتصاب تصادفی شرکتکنندگان به گروههای آزمایشی و کنترل ،در
متغیرهای جمعیت شناختی ازنظر سن ،سطح هوشبهر ،میزان تحصیالت مادر و جنسیت
تفاوت معنیدار مشاهده نمیشود ( )p> 2/22و گروهها همسان هستند .شایانذکر است که
دادههای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نمرات شرکتکنندگان پژوهش در حیطهی
کارکردهای اجرایی بین دو گروه آزمایشی و کنترل در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری در جدول  3ارائهشده است.
جدول  .3شاخصهای توصیفی عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی در پیش¬آزمون ،پس¬آزمون و
پیگیری در دو گروه آزمایشی و کنترل
گروه

متغیر

مرحله
پیشآزمون

آزمایشی

پسآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

حافظه کاری

52/00

3/23

09/60

3/20

55/23

3/09

بازداری رفتار

35/57

2/00

32/52

0/02

57/92

3/62

انعطافپذیری

06/63

5/05

02/55

5/02

06/72

5/05

حافظه کاری

50/87

5/27

52/02

3/02

53/87

5/87

بازداری رفتار

32/73

6/27

59/68

2/39

32/30

3/82

شناختی

کنترل

پیگیری

انعطافپذیری
شناختی

06/32

3/62

02/85

5/60

07/22

5/35

*معنیدار در سطح 5/50

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود میانگین (انحراف معیار) نشانههای عالئم
رفتاری کارکردهای اجرایی در دو گروه آزمایشی و کنترل در مرحله پیشآزمون تا
پسآزمون در متغیرهای حافظه کاری ،بازداری رفتار و انعطافپذیری شناختی کاهش داشته
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است و در فاصله پسآزمون تا پیگیری تنها در متغیر بازداری رفتار در گروه آزمایش ثبات
تغییرات مشاهده میشود.
در ادامه برای تحلیل دادههای پژوهش و آزمون وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار
آماری در بین میانگینهای خرده مقیاسهای پرسشنامه عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی از
روش تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده شد .پیش از ارائه نتایج حاصل از
تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر و مقایسه بین گروهی آزمودنیها ،پیشفرضهای
آماری این روش بررسی شد .بهمنظور بررسی مفروضههای نرمال بودن از آزمون شاپیرو
ویلک و جهت همگنی واریانس خطا از آزمون لوین ،جهت بررسی مفروضه همگنی
کوواریانس بین گروهها از آزمون ام باکس و همچنین جهت بررسی فرض همسانی
ماتریسهای واریانس از آزمون موچلی استفادهشده که نتایج در ادامه گزارششده است.
جدول  .4نتایج آزمون توزیع نرمال مؤلفههای عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی
متغیر

حافظه کاری

مرحله

کشیدگی

چولگی

کاهش
نشانگان

انعطافپذیری
شناختی

ویلک

معناداری

پیشآزمون

- 2/385

2/293

2/977

2/297

پسآزمون

- 2/756

2/209

2/970

2/225

2/628

- 2/888

2/902

2/220

پیشآزمون

-2/025

2/262

2/980

2/753

پسآزمون

-2/257

2/007

2/986

2/922

پیگیری

-2/722

-2/539

2/975

2/039

پیشآزمون

-2/252

-2/202

2/980

2/706

پسآزمون

-2/067

2/050

2/968

2/305

پیگیری

2/237

-2/790

2/906

2/226

پیگیری
بازداری رفتار

آماره شاپیرو

سطح

با توجه به اینکه شاخص آماری شاپیرو ویلک در مقایسه با آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف در نمونههای کوچک ارجحیت دارد؛ جهت بررسی آماری توزیع دادهها از
شاخص شاپیرو ویلک استفاده شد .همانطور که جدول  0نشان میدهد شاخص شاپیرو
ویلک برای تمامی مؤلفههای کارکردهای اجرایی در مرحله پسآزمون معنادار نیست که
حاکی از توزیع نرمال دادهها است .همچنین شاخصهای کشیدگی و چولگی در تمام
متغیرهای پژوهش در دامنه  -0تا  + 0قرار دارد که عدم انحراف قابلتوجه از توزیع نرمال را
پیشنهاد میکند.
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همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد مفروضه همسانی خطای واریانسها در همه
مراحل ارزیابی برای تمامی متغیرهای مؤلفههای عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی برقرار
است .بهعبارتدیگر واریانس و پراکندگی بین گروهها دارای توزیع یکسانی هستند
( .)p<2/22با توجه به حجم نمونههای برابر در گروههای پژوهش ،یافتهها کمتر به مفروضه
همسانی واریانسها حساس بوده و درواقع به تخطی از این پیشفرض مقاوم است (تاباکینک
و فیدل.)5203 ،0
جدول  .0نتایج آزمون لوین بهمنظور همگنی خطای واریانسها مؤلفههای عالئم رفتاری کارکردهای
اجرایی
متغیر
حافظه کاری

کاهش نشانگان

بازداری رفتار

انعطافپذیری
شناختی

مرحله

مقدار F

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

پیشآزمون

2/00

0

38

2/938

پسآزمون

2/62

0

38

2/286

پیگیری

2/72

0

38

2/252

پیشآزمون

2/355

0

37

2/270

پسآزمون

0/720

0

37

2/090

پیگیری

2/225

0

37

2/962

پیشآزمون

5/238

0

38

2/065

پسآزمون

0/556

0

38

2/572

پیگیری

2/867

0

38

2/328

جهت بررسی مفروضه همگنی کوواریانس بین گروهها از آزمون ام باکس استفاده شد.
با توجه به حساسیت آزمون ام باکس ،پاالنت )5206( 5سطح آلفای محافظهکارانه 2/220

> Pرا جهت بررسی مفروضه همگنی کوواریانسها پیشنهاد میکند .در مؤلفه حافظه کاری،
آزمون ام باکس  ،)F= 0/962،sig = 2/268( 05/872در مؤلفه بازداری رفتار ،آزمون ام
باکس  )F= 2/622 ،sig = 2/686( 0/300و در مؤلفه انعطافپذیری شناختی این شاخص
 )F= 3/008 ،sig = 2/225( 55/003بهدستآمده است که در هر سه متغیر مذکور همسانی
ماتریسهای کوواریانس بین متغیرهای وابسته را نشان میدهد.
بررسی دادههای جدول  6مربوط به مفروضه کرویت حاکی از برقراری کرویت ماتریس
واریانس در متغیرهای حافظه کاری و بازداری رفتار و عدم برقراری این مفروضه در متغیر
1. Tabachnick & Fidell
2. Pallant
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انعطافپذیری شناختی است .ازاینرو ،برای متغیر انعطافپذیری شناختی از آزمون
محافظهکارانه گرینهاویس-گیسر استفادهشده است .درحالیکه تحلیل دادهها برای متغیرهای
حافظه کاری و بازداری رفتار با فرض برقراری کرویت ارائهشده است.
جدول  .6نتایج آزمون موچلی برای برابری ماتریس واریانس در مؤلفههای عالئم رفتاری کارکردهای
اجرایی
متغیرها

W
موچلی

X2

حافظه کاری

2/975

0/237

D
f
5

2/292

کاهش

بازداری رفتار

2/922

0/602

5

2/039

2/927

نشانگان

انعطافپذی

2/267

50/208

5

2/220

2/698

آزمون

ری شناختی

Sig

Greenhou
s-Geisser
2/973

Huynh
-Feldt
0/222

Lower
-bound
2/222

0/222

2/222

2/732

2/222

با توجه به وجود مفروضههای تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،بهمنظور مقایسه
نمرات دو گروه در فواصل زمانی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری از تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر چند متغیری استفاده شد که در ادامه نتایج آن ارائهشده است (جدول .)7
بررسی دادهها نشان میدهد که مقدار  Fالمبدای ویلکز ،0برای حافظه کاری در منبع زمان
( )F=002/92 ،P>2/220 ،ηP2 =2/622و تعامل زمان و گروه در سطح معناداری قرار دارد
( .)F=0/90 ،P>2/286 ،ηP2 =2/229در مؤلفه بازداری رفتار در منبع زمان (،ηP2 =2/330
 )F=08/576 ،P>2/220و اثر تعاملی زمان و گروه ()F=03/550 ،P>2/220 ،ηP2 =2/563
مقدار  Fدر سطح معناداری قرار دارد .مقدار  Fدر مؤلفه انعطافپذیری شناختی تنها در منبع

زمان ( )F=8/379 ،P>2/225 ،ηP2 =2/080در سطح معناداری قرار دارد .اثر تعاملی زمان و
گروه ( )F=0/005 ،P>2/308 ،ηP2 =2/258در مؤلفه انعطافپذیری شناختی تغییر معناداری
را نشان نمیدهد.
جدول  .7نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی
مؤلفه

منبع تغییرات
گروهها (بین

کاهش
نشانگان

حافظه کاری

گروهی)
اندازهها
(درونگروهی)

SS

df

MS

F

Sig

ηP2

0333/50

0

000/00

0/08

2/222

2/052

2350/90

5

5968/35

002/92

2/220

2/622

1. Wilks’ Lambda
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تعامل (گروه×
اندازه)
گروهها (بین
گروهی)

بازداری رفتار

اندازهها
(درونگروهی)
تعامل (گروه×
اندازه)
گروهها (بین
گروهی)

انعطافپذیری

اندازهها

شناختی

(درونگروهی)
تعامل (گروه×
اندازه)

509/22

5

02/82

0/90

2/286

2/229

2/005

0

2/005

2/227

2/933

2/220

007/709

5

28/872

08/576

2/220

2/330

82/077

5

05/288

03/550

2/220

2/563

0/056

0

0/056

2/592

2/293

2/228

22/089

0/392

36/082

8/379

2/225

2/080

6/720

0/392

0/823

0/005

2/308

2/258

مالحظه جدول  7نشان میدهد ازنظر زمان ،در تمامی مؤلفههای عالئم رفتاری کارکرد
اجرایی تغییرات معنادار بوده است .بدین معنی که در مؤلفههای مذکور بین سه مرحله
اندازهگیری پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری تفاوت وجود دارد .بررسی تغییرات بین
گروهها حاکی از تفاوت معنادار در مؤلفه حافظه کاری است .بهعبارتدیگر ،برنامه
مورداستفاده قادر به ایجاد تغییر معنادار تنها در مؤلفه حافظه کاری شده است .بررسی
دادههای مربوط به تعامل زمان و گروه نیز تفاوت معناداری را در مؤلفههای حافظه کاری و
بازداری رفتار نشان میدهد.
جهت بررسی فرضیه مربوط به پایداری تأثیر برنامه مداخلهای از اختالف نمرات
پسآزمون-پیگیری استفاده و میانگین گروهها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری
مقایسه شدند .شایانذکر است که پیشفرضهای تحلیل واریانس چند متغیری شامل همسانی
واریانس خطای نمرههای وابسته در متغیرهای حافظه کاری (، (F= 2/550 ،sig = 2/600
بازداری ( ، (F= 2/029 ،sig = 7002انعطافپذیری شناختی ( (F= 2/262، sig= 2/822و
همسانی واریانسها ( )p> 2/22بررسی و از برقراری آنها اطمینان حاصل شد و نتایج نشان
داد که تفاوت نمرات پسآزمون و پیگیری تنها در مؤلفهی حافظه کاری ( )p> 2/220در
بین گروهها معنادار است که بیانگر پایداری بهبودی حاصل از مداخله بر مهارت حافظه کاری
است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی فراشناختی بر عالئم
رفتاری کارکردهای اجرایی (حافظه کاری ،بازداری رفتار و انعطافپذیری شناختی)
کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی بود .در بررسی اثربخشی این برنامه ،شواهد
بهدستآمده حاکی از تأثیر برنامه مداخلهای در ارتقای بعضی از مهارتهای شناختی این
کودکان است .همانطور که یافتههای حاصل از پژوهش حاضر نشان داد نشانگان رفتاری
کارکردهای اجرایی در هر سه مؤلفه حافظه کاری ،بازداری رفتاری و انعطافپذیری شناختی
در طول زمان برای شرکتکنندگان کاهشیافته است .چنین نتایجی پیشنهاد میکند که
صرفنظر از برنامههای مداخلهای شرکتکنندگان متأثر از رسش و تکامل در این مهارتها
بهبودیافتهاند .در این راستا ،دایمند ( )5205و کارلسون ،زالزو و فاجا )5203( 0نشان دادهاند
که کارکردهای اجرایی عمدتاً در سالهای نخست زندگی تکامل مییابد و سالهای اولیهی
دبستان رشد کارکردهای اجرایی از سرعت قابلتوجهی برخوردار است (ایسپی.)5220 ،5
در پژوهش حاضر مقایسه بین گروها نشان داد که مؤلفهی حافظه کاری متأثر از
برنامه مداخلهای تغییر معنادار داشته است .چنین یافتهای ،با پیشینه پژوهشی مبنی بر تأثیر
آموزش کارکردهای اجرایی بر برخی مؤلفهها و عدمتغییر برخی مؤلفههای دیگر همراستا
است (تورل و همکاران5229 ،؛ روتلیسبرگر 3و همکاران5205 ،؛ بالکی و کارول.)5202 ،0
بهبود مهارت حافظه کاری پس از مداخله در سایر پژوهشها نیز گزارششده است .مرور
پیشینه پژوهشی در رابطه با افزایش مهارت حافظه کاری پس از ارائه آموزشهای کارکرد
اجرایی یکدستتر و از حمایت یافتههای تجربی قابلتوجهی برخوردار است .برای مثال
یافتههای ارائهشده توسط کلینبرگ ،)5202( 2هولمز ،)5202( 6هیلی و هالپیرین (،)5202
تراویرسو ،ویتربوری و اوسای ،)5202( 7پوشنه ،شریفی و معتمدیگانه ( )0390و ارجمندنیا،
شریفی و رستمی ( )0393بهبود عملکرد شرکتکنندگان در مؤلفه حافظه کاری را پس از
1. Carlson, Zelazo & Faja
2. Epsy
3. Röthlisberger
4. Blakey & Carroll
5. Klingberg
6. Holmes
7. Traverso, Viterbori & Usai
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دریافت برنامههای کارکرد اجرایی گزارش کردهاند .در سمت مقابل و در تضاد با پژوهش
حاضر ،تامپسون 0و همکاران ( ،)5203سلیمانی و همکاران ( ،)0395احمدی و همکاران
( )0396عدم افزایش مهارت حافظه کاری را گزارش کردهاند.
در مؤلفه بازداری رفتار ،آزمودنیهای پژوهش حاضر تفاوت معنیداری را نشان
نمیدهند .بهعبارتدیگر در نمرات بازداری رفتار تحت تأثیر برنامه مداخلهای تغییر
معنیداری ایجاد نشده است .همانطور که سیارنو و همکاران ( )5227بیان کردهاند تناقض
در حیطه افزایش مؤلفه بازداری رفتار تحت تأثیر آموزش شناختی زیاد است .از یک طرف
همسو با یافتههای پژوهش حاضر نتایج مطالعات بالکی و کارول ( ،)5202روتلیسبرگر و
همکاران ( ،)5205تورل و همکاران ( ،)5229بیرمن 5و همکاران ( ،)5228اینگی 3و همکاران
( ،)5200ری و همکاران ( )5202و وولکایرت و نویل )5206( 0قرار دارد که عدم بهبود
مهارت بازداری رفتار ثبت کردهاند و از سویی دیگر یافتههای دیویس 2و همکاران (،)5200
کاپودیسی 6و همکاران ( )5207قرار دارد که افزایش معنیدار بازداری رفتار پس از آموزش
کارکردهای اجرایی را گزارش کردهاند.
بخشی از تضاد بین یافتههایی که افزایش مهارت بازداری رفتار را گزارش کردهاند با
پژوهش حاضر را می توان در استفاده از ابزارهای سنجش مختلف جستجو کرد .برای مثال
در مطالعات واندرمولین 7و همکاران ( ،)5202نجارزادگان و همکاران ( ،)0393زهاو و
همکاران ( )5202از آزمون استروپ استفاده شد که این ابزار مستقیماً عملکرد آزمودنیها را
ارزیابی میکند ،درحالیکه در پژوهش حاضر از تکمیل پرسشنامه عالئم رفتاری
کارکردهای اجرایی توسط والدین استفادهشده است .بررسی یافتههای تجربی در مورد
دیدگاه افراد در مورد تغییر عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی نشان میدهد که تناقض و
اختالفنظر در این مورد بسیار زیاد است .برای مثال ،در پژوهش هاهن-مارکویتز و همکاران
( )5206تکمیل پرسشنامه عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی توسط والدین اثربخشی برنامه
1. Thompson
2. Bierman
3. Enge
4. Volckaert & Noël
5. Davis
6. Capodieci
7. Van der Molen
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آموزش کارکردهای اجرایی را نشان میدهد درحالیکه خالف آن در گزارش معلمها
گزارششده است؛ بنابراین گزارش والدین برخالف نتایج حاصل از ارزیابی مستقیم
کارکردهای اجرایی میتواند بخشی از تفاوتهای موجود در نتایج را توضیح دهد.
عامل دیگری که میتواند یافتههای این پژوهش را در حیطه بازداری رفتار تبیین کند به
ماهیت پیچیده این مؤلفه برمیگردد .برای مثال ویبی ،اسپی و چاراك )5228( 0بازداری را
به دوبخشی بازداری شناختی و بازداری حرکتی تقسیمبندی کردهاند .نکته قابلتوجه آن
است که دو حیطه مذکور تحت تأثیر عوامل محیطی بهگونهای متفاوت واکنش نشان میدهند
و پیامدهای متفاوتی بر رفتار دارند .در این رابطه لی-گرینیگ )5227( 5زیرمجموعههای
2

مختلفی را برای مؤلفه بازداری رفتار شامل انتخاب محرك ،3انتخاب پاسخ 0و اجرای پاسخ
مشخص کرده اند .با توجه به اینکه تمرینهای ارائهشده در پژوهش حاضر عمدتاً بر حیطه
بازداری شناختی متمرکز بود به نظر فاقد قدرت کافی برای ایجاد تغییر معنیدار این مؤلفه
میباشد.
ازنظر مؤلفه انعطاف پذیری شناختی ،همسو با پژوهش حاضر ،دیویس و همکاران
( )5200و وولکایرت و نویل ( )5206عدمتغییر معنیدار مؤلفه انعطافپذیری شناختی را
گزارش کردهاند .از سویی دیگر روتلیسبرگر و همکاران ( )5205در تضاد با پژوهش حاضر
گزارش کردهاند که عملکرد کودکان دبستانی پس از دریافت آموزشهای کارکردهای
اجرایی در مؤلفه انعطافپذیری شناختی افزایشیافته است .یافتههای پژوهش تراویرسو و
همکاران ( ،)5202بیرمن و همکاران ( ،)5228کارباچ و کرای ،)5229( 6زینکی ،اینرت،
پفننیگ و کلیگیل )5205( 7نیز افزایش انعطافپذیری شناختی شرکتکنندگان پس از
دریافت آموزش کارکردهای اجرایی را گزارش کردهاند که با یافتههای پژوهش حاضر
ناهمسو است .در این رابطه ،هوقس و انسور )5200( 8با بررسی پژوهشهای انجامشده در دو

1. Wiebe, Espy & Charak
2. Li-Grining
3. Stimulus Selection
4. Response Selection
5. Response Execution
6. Karbach & Kray
7. Zinke, Einert, Pfennig & Kliegel
8. Hughes & Ensor
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دهه اخیر پیشنهاد میکند که تمامی مؤلفههای کارکردهای اجرایی به شکل یکسان به مداخله
پاسخ نمیدهند و عدم اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر مؤلفه انعطافپذیری
شناختی میتواند ناشی از فرآیندهای شناختی دخیل در این مؤلفه باشد که آن را متمایز از
مؤلفههای دیگر میکند.
در زمینهی سنجش پایداری برنامه ،تفاضل نمرات در گروهها تنها تفاوت معنیداری را
در مؤلفه حافظه کاری نشان میدهد .به این معنی که تأثیر برنامه مداخله بر مؤلفهی حافظه
کاری پایدار مانده است .چنین یافتهای با شواهد ارائهشده از سوی کلینبرگ و همکاران
( ،)5202هولمز و همکاران ( )5202که پایداری اثربخشی آموزشهای کارکردهای اجرایی
را در مورد مؤلفه حافظه کاری گزارش کردهاند ،همسو میباشد .پژوهشگران مذکور در بازه
زمانی یک ماه تا یک سال پس از مداخله گزارش کردهاند که نمرات حافظه کاری
آزمودنیهای گروه آزمایشی باالتر از گروه کنترل بوده است .در این راستا ،رابرتز 0و
همکاران ( )5206در مرحله پیگیری شش ماه و دوازده ماه بعد همچنان عملکرد باالتر گروه
آزمایشی را ثبت کردهاند ولی در بیستوچهار ماه بعد از مداخله تأثیر برنامه مداخلهای از بین
5
رفته بود .تأثیر پایدار آموزشهای کارکردهای اجرایی در پژوهش حاضر با یافتههای وریس
و همکاران ( )5202در تضاد است .در مورد مؤلفه بازداری رفتار ،از بین معدود پژوهشهای
انجامشده ،نتایج یافتههای پژوهش روقان و هادوین )5200( 3نشان میدهد که برخالف
نمرات حافظه کاری ،عملکرد آزمودنیهای گروه آزمایشی در مرحله پیگیری ازنظر مؤلفه
بازداری رفتار تغییر معنیداری با گروه کنترل ندارد و بهعبارتدیگر تأثیر مداخله بر این مؤلفه
پایدار نمانده است .مقایسه اختالف نمرات پیشآزمون-پیگیری در پژوهش دیویس و
همکاران ( )5202نیز عدم تأثیر پایدار افزایش نمرات بازداری رفتار در پیگیری سهماهه را
نشان میدهند .در زمینهی انعطافپذیری شناختی یکی از معدود یافتههای موجود در مورد
اثربخشی آموزش شناختی بر مؤلفه انعطافپذیری شناختی مربوط به پژوهش گرونهولم 0و
همکاران ( )5207است که در آن مهارت انعطافپذیری شناختی در مرحله پیگیری یک

1. Roberts
2. Vries
3 .Roughan & Hadwin
4. Grönholm
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سال پس از مداخله نیز پایدار بوده است .چنین گزارشی برخالف یافتههای پژوهش حاضر
میباشد.

بخشی از تفاوت پژوهش حاضر با یافتههای فوق را میتوان به شدت و زمان برنامه
مداخلهای نسبت داد .برای مثال در پژوهش آلوی ،بایبیل و الئو )5203( 0تنها گروه
آزمایشی دریافتکننده آموزش حافظه کاری با فراوانی باال 5در مرحله پیگیری
همچنان عملکرد باالتری از خود نشان دادند .برخی پژوهشهای انجامشده نیز بیانگر
این مطلب است که مداخالت فشرده و طوالنیتر احتمال پایداری آموزش را افزایش
میدهد (فردی ،جانگ ،بارنت و فیگورس .)5229 ،3همچنین عدم مشاهده تأثیر
معنادار در مرحله پیگیری را میتوان تا حدی ناشی از بهبود عملکرد آزمودنیهای
گروه کنترل دانست .این پدیده در مطالعات جایگی 0و همکاران ( )5200و کلینبرگ
و همکاران ( )5202نیز ثبت شده است .در پژوهش کلینبرگ و همکاران ( )5202که
در آن نمرات مرحله پیگیری تفاوت معنیداری نشان نداده است تا حدی ناشی از
افزایش عملکرد آزمودنیهای گروه کنترل بوده است .نقش و تأثیر تفاوتهای فردی
ازجمله سن آزمودنیها میتواند بخشی از تفاوت مربوط به عدم پایداری اثرات برنامه
مداخلهای در مؤلفه انعطافپذیری شناختی را توجیه کند .برای مثال شرکتکنندگان
پژوهش گرونهولم و همکاران ( )5207را افراد با گروه سنی باالتر تشکیل میدادند،
درحالیکه در پژوهش حاضر از کودکان دبستانی استفادهشده بود .درنتیجه تفاوت
آزمودنیهای پژوهش مذکور بامطالعه حاضر میتواند تناقض موجود در یافتهها را
توضیح دهد.
در جمعبندی مطالب فوق ،خاطرنشان میگردد که پژوهش حاضر حمایت تجربی از
افزایش بعضی مهارتهای کارکردهای اجرایی پس از ارائه آموزش بهخصوص در مؤلفهی
حافظه کاری را فراهم میکند .این یافته با جمعبندی ادبیات پژوهشی توسط میل بایلرواگ

1. Alloway, Bibile & Lau
2. High-Training Frequency Group
3. Frede, Jung, Barnett & Figueras
4. Jaeggi
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و هیولمی )5203( 0همراستا است .این پژوهشگران در مورد اینکه آیا کارکردهای اجرایی
قابل ارتقاء است و یا خیر؟ پاسخ دادهاند که شواهد مربوط به این حیطه مختلط است و
ازاینبین به نظر مؤلفه حافظه کاری پس از دریافت تمرینهای موردنظر افزایش مییابد ولی
در مورد سایر مؤلفهها شواهد قانعکنندهای وجود ندارد.
در تبیین تفاوت نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای دیگر ،بخشی از این تفاوت به
برنامههای مداخلهای متفاوتی برمیگردد که در پژوهشهای مختلف استفادهشده است .در
این رابطه پژوهشگران گزارش میکنند که هر برنامه آموزش کارکردهای اجرایی اثرگذار
نیست .ماهیت تعاملی برنامه با آزمودنی و ارائه بازخورد فوری به او و تعدیل سطوح دشواری
تکلیف بر اساس عملکرد فرد نقش اساسی در موفقیت برنامه دارد .ارائه تکلیف از ساده به
دشوار این امکان را به فرد میدهد که ضمن تسلط بر مهارتهای اولیه برای انجام تکالیف
دشوارتر انگیزه بیشتری برای به پایان رساندن تکلیف برخوردار باشد .استفاده از برنامههای
شناختی متنوع در پیشینه پژوهشی میتواند بخشی از تفاوت نتایج موجود مبنی بر عدم تأثیر
و یا اثرگذاری تمرینهای کارکرد اجرایی بر افزایش مهارتهای شناختی را تبیین کند.
همچنین الزم به ذکر است که ما نمونهها را بهطور خاص بر اساس میزان ضعف کارکردهای
اجرایی آنها در هر حیطه خاص انتخاب نکردیم و ضروری است که در مطالعات آینده به
انتخاب نمونههایی با کارکردهای اجرایی پایین توجه شود ،چراکه پژوهشها نشان دادهاند
که کودکان با کارکردهای اجرایی ضعیفتر از برنامههایی که هر یک از مهارتهای
کارکردهای اجرایی را بهطور خاص هدف قرار میدهند بیشتر بهرهمند میشوند (دایمند و
لی.)5200 ،
یافتههای حاصل نشان داد که آموزش کارکردهای اجرایی با تمرکز فراشناختی،
مداخلهای امیدوارکننده برای کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی است .بهطور
مشخص ،ما نشان دادیم که در این روش درمانی والدین میتوانند تحت آموزش قرار گیرند
تا در فرایند مداخله بهعنوان مداخلهگر شرکت کرده و فعالیتهای بین جلسات را مدیریت
کنند .این نتایج با توجه به فقدان مداخالت عصب روانشناختی والد محور مبتنی بر شواهد
برای کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی میتواند امیدوارکننده باشد.
1. Melby-Lervåg & Hulme
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از محدودیتهای این پژوهش میتوان به حجم اندك نمونه و روش نمونهگیری در
دسترس اشاره کرد .ازاینرو در تعمیم یافتههای پژوهش حاضر باید احتیاط کرد .با توجه به
هدف پژوهش حاضر امکان بررسی روشهای درمانی مختلف با این روش وجود نداشت؛
اما پیشنهاد میگردد که در پژوهشهای آینده به اثربخشی این درمان در مقایسه با دارودرمانی
و رفتاردرمانی و ترکیب این دو با همدیگر پرداخته شود تا بتوان اثربخشی انفرادی و تعاملی
هریک از این روشها را بررسی کرد.
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