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 دهیچک

ودکان دوران کودکی است. این ک تحولی عصبی هایاللاخت نیترعیشااز  اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی
پذیری عصبی اهمیت موضوع انعطاف. هستند ییاجرا ی کارکردهایدر معرض مشکالت زیادی در حوزه

ممکن که اختالل در کارکردهای اجرایی در اوایل کودکی  جهتازآنی را شناختروانمداخالت عصب 
 یربخشاث بررسی منظوربه. لذا این پژوهش سازدیممنجر شود، آشکار  یبعد یاست به اختالالت عملکرد

 ورتص اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی کودکان با اجرایی کارکردهای بر شدهیطراحی ابرنامه مداخله
پیگیری با گروه کنترل -آزمونپس-آزمونشیپاز نوع مطالعات شبه آزمایشی با طرح  حاضر پژوهش .گرفت

ساله شهر تهران تشکیل  02تا  7ی دانش آموزان دختر و پسر جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهبود. 
 آموزدانش 02ی غیر تصادفی هدفمند ریگنمونهدهند. از بین دانش آموزان واجد شرایط با استفاده از روش می

نفر(  52گروه آزمایش )تصادفی در دو گروه گمارده شدند.  صورتبهبه همراه مادرانشان انتخاب شدند و 
نفر(  52و گروه کنترل ) گرفتند قرارفراشناختی  کارکردهای اجراییمداخله جلسه برنامه  05تحت آموزش 

هران آزمای نوین تبالینی، هوش مصاحبه ستیلچکها از در لیست انتظار باقی ماندند. برای گردآوری داده
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معنادار  أثیرتاستفاده شد. نتایج حاکی از ای اجرایی رفتاری کارکرده یبندمقیاس درجهاستنفورد بینه و 

اختالل نارسایی  ی خانواده محور بر کارکردهای اجرایی کودکان باشناختروانآموزش مداخالت عصب 
 کودکان یبرا یادوارکنندهیبالقوه ام یمداخله تواندیماین روش درمانی  ( است.p<22/2توجه/بیش فعالی )
 باشد. توجه/بیش فعالیبا اختالل نارسایی 

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

 مقدمه

است  زیبرانگتحولی بحث عصبی هایاللاخت نیترعیشااز  0/بیش فعالیتوجه نارساییختالل ا
کی پزشآن هستند )انجمن روان که پژوهشگران در آغاز مسیر شناخت و درك سازوکارهای

و  0یفعالشی، ب3توجه نارسایی شامل اصلیرفتاری با سه ویژگی  اختالل نیا .(0352، 5امریکا
د ها حداقل بایایـن نشانه این اختالل، برای تشـخیص گـذاری. شودیمشخص م 2یتکانشگر

متفاوت مانند منـزل و مدرسـه و قبـل از سـن  ینهیبرای شش ماه و حـداقل در دو زم
مهـم زندگی کودك مانند  یهامشاهده شوند و به آسیب جدی در حوزه یسالگهفت

. در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری تعامالت اجتماعی و عملکرد تحصیلی منجر شوند
بزرگسالی در  درصد و در 2نرخ شیوع این اختالل در کودکان سن دبستان  6اختالالت روانی

 (.5203و همکاران،  7است )کورتز شدهزدهدرصد تخمین  2/5حدود 

ی اولیه اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی هادرمانکه  دهندیمشواهد پژوهشی نشان 
 شده درامانج یهاپژوهش ازآنجاکهاما  اندداشته دیتأکیی و رفتاری داروبیشتر بر مداخالت 

وب خصوص نقش لشناختی بهوانر-این اختالل همگی مبنای عصب یشناسسبب ینهیزم
، اندقرار داده تیرا در این اختالل موردحما 9اجرایی نارسایی در کارکردهایو  8پیشانی

                                                 
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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ی کارکردهای گذارهدفی و شناختروانرویکردهای جدید به سمت مداخالت عصب 
ی شناختعصب از دیدگاه (.5206و همکاران،  0)فراید اندداکردهیپاجرایی گرایش 

که  شودیماطالق  5ی از فرایندهای شناختی و فراشناختیامجموعهی اجرایی به کارکردها
اهی و ی یادگیری آموزشگازهاینشیپو از  شوندیمدر مدیریت رفتار هدفمند به کار گرفته 

 یکارکردهااجتماعی کودکان هستند. برخی از مطالعات حاکی از آن است که نقص در 
 فیکالتو این کودکان را در انجام  ماندیماجرایی در کودکان دبستانی در سنین باالتر پایدار 

 مندندالقهع؛ بنابراین متخصصان بالینی کندیممدرسه و امور شخصی با مشکل جدی روبرو 
ی مختلف کمک کنند تا از طریق شناخت هاطیمحکه به والدین، معلمان و مراجعان در 

ر د خصوصبههای اجرایی وریی کارکردهای اجرایی به درمان نارساکنشهاهمؤلفعناصر و 
عالی فی عصبی تحولی رایج دوران کودکی مانند اختالل نارسایی توجه/بیشهااختالل

 .(5200و همکاران،  3)المبک بپردازند
 ختلفم پژوهشگران بین کلی نظراتفاق کارکردهای اجرایی هایمؤلفه در مورد اگرچه

 عنوانبه، 6پذیری شناختیانعطافو  2، بازداری0فعال یحافظه یمؤلفهسه  اما ندارد، وجود
در اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی دچار اختالل  که کارکردهای اجرایی اصلی هایمؤلفه

ی هاپژوهش. بر این اساس (5203، 7)دایمند دارند قرار پژوهشگران اکثر موردتوافقهستند، 
بسیاری عملکرد ضعیف کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی را در کارکردهای 

اند که کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی در دادهنشان ی و موردبررساجرایی 
ی رتفیضعی سنجش کارکردهای اجرایی در مقایسه با کودکان عادی عملکرد هاآزمون

 این مشکالت موقعبهبنابراین ضرورت تشخیص ؛ (5208، 8کمپوس-دارند )کریگر و آمادور
 .شودمی آشکاری مناسب برای این کودکان امداخلهی هابرنامهو ارائه 

                                                 
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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ای همهارت ارتقاءدهد که رویکردهای مختلفی جهت ی نشان میپژوهشمرور پیشینه 
 زیادی اتهای اخیر توجهی که در سالییکی از رویکردهادارد.  وجود ییاجراکارکردهای 

ست ا یبر باز یمبتن کردیرو ،به خود جلب کردهتقویت کارکردهای اجرایی ازنظر را 
 بنانهاده 0یعصب یریپذبا تکیه بر شواهد تجربی در مورد انعطافاین رویکرد  (.5205دایمند، )

های امهکننده اثربخشی بیشتر برنپذیری عصبی، یکی از اصول تبیینانعطافشده است. 
های شناختی از آن است و شواهد تجربی در حیطه افزایش مهارت هنگام بهای مداخله

های آسیباین رویکرد  اساس بر (.5229، 5کند )کیم، یو، کو، پارك، کیم و ناحمایت می
بازی و ا ب مستقیم فعالی از طریق مواجهموجود در اختالل نارسایی توجه/بیش یشناختعصب

قویت تا از این طریق ت هستندقادر  هانیتمر گونهنیبهبود است و امرتبط قابل یهانیتمر
لکرد عم و داده کاهشرا فعالی نشانگان اختالل نارسایی توجه/بیشهای عصبی، شبکه

و همکاران،  0؛ بل5207و همکاران،  3)شای را ارتقاء دهنداین کودکان  تحصیلی و روزمره
خاص  طوربهیی هستند که هاتیفعالاستفاده از تمرینات و  ی مستقیم شاملهایباز(. 5206

 ویی چون حافظه کاری، کنترل بازداری هامهارتتکرار،  در نظر دارند تا از طریق تمرین و
یب ی دچار آسفعالی حرکتی که در کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش هایهماهنگ

 ای شناختیهمک به بهبود هسته تواناییها، کاصل اساسی این تمرینهستند را تقویت کنند. 
لی و شناختی های تحصییابی به موفقیتبرای دست یخودکنترلارتقا و ضرورت  این کودکان

 .(5229، 2ناتلی، بوهلین و کلینگبركتورل، لیندویست، برگمن) است
اثربخشی این تمرینات در ارتقای دهنده نشانزمینه  نیدر ا شدهانجامی هاپژوهش

وهش ری، در پژ. باشدیمکارکردهای اجرایی کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی 
 9اجرایی طی  کارکردهایی هایتأثیر آموزش باز ( که5202) 6کاپودیکی و کورنولدی

ج قرار گرفت، نتای یموردبررسفعالی با اختالل نارسایی توجه/بیشکودك  56هفته با 
 توجه، بازداری رفتار و حافظه کاریهای در متغیر آزمایشیگروه  بهبود عملکرددهنده نشان

چند پژوهش  بانزیفارسبررسی پیشینه پژوهشی با کودکان  در مقایسه با گروه کنترل بود.

                                                 
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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دهد. ان میشی رویکرد مبتنی بر بازی را نیز نلهیوسبهدر رابطه با ارتقای کارکردهای اجرایی 
( سی و دو کودك با اختالل نارسایی 0390مثال نریمانی، سلیمانی و تبریزچی ) طوربه

د. نتصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی کرد صورتبهفعالی را توجه/بیش
ای آزمون ریاضی شلو، پرسشنامه کانرز و آزمون عملکرد پیوسته جهت تأثیر برنامه مداخله

جلسه یک ساعت  50های ریاضی استفاده شد. در این پژوهش توجه و مهارتبر بهبود 
های مربوط به توجه و تمرکز، حافظه تداعی، حافظه دیداری، روش پس خبا، حافظه تمرین

رنامه اند که بشده است. این پژوهشگران گزارش کردهبازشناسی و حل مسائل ریاضی ارائه
شرفت تحصیلی کودکان با اختالل نارسایی شده منجر به افزایش توجه و پیارائه

 فعالی شده است.توجه/بیش
 ایههجنب بین که اندهداد نشان مختلف تحقیقاتعالوه بر اهمیت کارکردهای اجرایی، 

ی شناختی و رفتاری کودکان با اختالل نارسایی هایتوانمندو نقص در  فراشناخت از خاصی
 عادی کودکان در(. 5208و همکاران،  0)پیساکو توجه/بیش فعالی ارتباط وجود دارد

 کندیم طی را مشابهی رشدی فرایند نیز فراشناختی دانش شناختی، فرایند رشد با زمانهم

 تفکر یدهسازمان یهاوهیش شناختی، پردازش یادگیری، بر فراشناختی دانش اثرگذاری و

؛ افتدمی اتفاق خودکار صورتبه اغلب کودکان این در رفتارها و هیجانات ابراز و
 تسلط خود یادگیری یهاوهیش بر هم دانش، این یریکارگبه با کودکان این کهیطوربه

 در فراشناختی هایفرایند رفتارشان؛ اما و هیجان ابراز چگونگی به هم و دارند کافی

. نیست خودکار عادی، کودکان برخالففعالی ه/بیشتوج نارسایی اختاللبا  کودکان
 یهاکنش کنترل توانایی و کنندیم عمل فکر بدون که نیست این کودکان این اصلی مشکل
 عمل کردن فکر از قبل که است آن اصلی مشکل بلکه ندارند، را خود رفتاری و ذهنی

 شوندیم پشیمان خود یکنش فزون و تکانشی رفتار از بعد بالفاصله دلیل همین به د.کننیم

 که فراشناختی دانشبنابراین  د؛کنن جبران را رفتارشان کنندیم سعی موارد اغلب در و
دچار نقص  ر این کودکاند است کنترل فرایندهای شناختی و رفتاری در نظارتی فرایندی

 (.5208، 5است )پزیکا، وزانی و پینتو

                                                 
1. Pisacco 

2. Pezzica, Vezzani & Pinto 
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با اختالل نارسایی  کودكرفتار شود که این نقص سبب میاین،  افزون بر
 ان باشبر رفتار والدین و تعامالتزا عمل کرده و محرك تنشعنوان یک فعالی بهتوجه/بیش

است که در آن والدین و ای از ارتباطات انواده شبکهخ ازآنجاکهگذارد و کودك تأثیر 
وابط بین ر ؛ذارندگکودکان در فرایند دوسویه با یکدیگر تعامل دارند و بر یکدیگر تأثیر می

نترل تعدیل و ک مشکالت شناختی و رفتاری و یاتواند نقش مهمی در دوام والد و کودك می
های مختلفی تالش شده تا از طریق مداخالت خانواده بنابراین در پژوهش ها داشته باشدآن

ررسی کنند فعالی باختالل نارسایی توجه/بیشمحور اثربخشی آن را بر عملکرد کودکان با 
، 5مارکویتز، بریگر، مانور و مایر-هاهن؛ 5202؛ تام و ناکونزنی، 0،5200)تام، ناکونزنی و هاگز

ای ریشه در عوامل مرتبط با رشد کارکردهای اجرایی و این روش مداخله (. منطق5206
 دهد والدین نقش کلیدی در رشدشناسی تحولی دارد که نشان میهای مربوط به روانیافته

، گوپاسخ طور خاص برخورداری از والدین حمایتگر،به کارکردهای اجرایی دارند.
، شرایط مناسب جهت رشد و بروز کارکردهای اجرایی را فراهم 3رشد زبان کنندهکیتحر
انعی در رشد وم انعنوبهتفاوتی به نیازهای کودك، سبک تربیتی خشن کند و برعکس بیمی

 جهیدرنت(. 5205، 0گانگی-است)بیرنیر، کارلسون، دسچنیس و ماتی شدهیمعرفها این مهارت
های کارکردهای اجرایی آموزش والدین منطقی است که پژوهشگران جهت افزایش مهارت

 قرار دهند. موردتوجهرا 
، پژوهشگران شدهانجامی کارکردهای اجرایی فراشناختی در پژوهشی که در زمینه

آموزش والدین مبتنی بر بازی و ارتباط  صورتبهاثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی را 
کودك دبستانی با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی  52ای متشکل از الد در نمونهو–فرزند 

ها قبل و بعد از جلسات مداخله مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی کردند. آزمودنی
بندی والدین در حیطه نشانگان رفتاری و بهبود نمرات کاردهای اندازه اثر متوسط را در درجه

(. 5200تام، ناکونزنی و هاگز،) دادایشی در مقایسه با گروه کنترل نشان شناختی گروه آزم
ودکان در کخانواده محور را  یبر باز یمداخالت مبتن تأثیر پژوهشگرانای دیگر، در مطالعه

 نیوالد مداخالت نیا. در قراردادند یموردبررس اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با

                                                 
1. Tamm, Nakonezny & Hughes 

2. Hahn-Markowitz, Berger, Manor & Maeir 

3. Language Stimulation 

4. Bernier, Carlson, Deschenes & Matte-Gagne 
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رکردهای کا ی بازی محوری را کههاتیفعال فعالیتوجه/بیشکودکان با اختالل نارسایی 
 ،هانآفرزندان  را در( رهیتوجه و غ ،یزیربرنامه ،، حافظه کاریمهاری)مانند کنترل اجرایی 

هفته یاد گرفته و با کودکان خود اجرا کردند. نتایج پژوهش  8به مدت  ،دهدیمهدف قرار 
که کارکردهای اجرایی را از طریق مشارکت تمرینات بازی محوری  حاضر نشان داد که

یش ی و بتوجهیبی هانشانهگزارش والدین گروه آزمایشی از بر  ،انددادههدف قرار  والدین
، ی شناختیریپذانعطاففعالی کودك، نمرات کارکردهای اجرایی، عملکرد کودك در 

تام و ) تداشته اسمثبت  تأثیرتوجه دیداری/شنیداری و حافظه کاری در مقایسه با کنترل 
 (.5202ناکونزنی، 

( برنامه کارکردهای 5206مارکویتز، بریگر، مانور و مایر )-در پژوهشی دیگر، هاهن
ساله با اختالل نارسایی کودك هشت 027شده را در گروهی از شناختی طراحی

های ارائه کردند. برخی از بازی ساعتهکجلسه ی 05فعالی و والدینشان طی توجه/بیش
گوید. تکمیل ، سیمون می5، ساعت شلوغ0از بازی رنگ قرمز رنگ سبز اندعبارتشده ائهار

ها را نشان توسط والدین اثربخشی این تمرینپرسشنامه عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی 
دار قرار بندی معلمان در سطح معنیاین تغییرات در مقیاس درجه کهیدرحالداده است. 

مورد  های تجربی درگوید، حمایت یافتهدر مورد بازی سیمون می جهتوقابلنکته نداشت. 
هاو، های زهای بازداری رفتار کودکان است. در این رابطه، یافتهنقش آن در افزایش مهارت

قادر به  روزههفتدهد که انجام این بازی در یک دوره ( نشان می5202) 3چین، فیو و مایس
 ساله در تکلیف حرکت/توقف بوده است. 05تا  8افزایش عملکرد کودکان 

کودك با اختالل نارسایی  68ای متشکل از ( در نمونه5207، تام و همکاران )راًیاخ
تنی آموزش والدین مب صورتبهفعالی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی را توجه/بیش

ل، های گروه آزمایشی و کنترل قباند. آزمودنیکرده کودك بررسی-بر بازی و ارتباط والد
نشان داد که نمرات گروه  هاافتهماهه مورد ارزیابی قرار گرفتند. ی 6بعد و در مرحله پیگیری 

بندی والدین از گروه کنترل باالتر آزمایشی در حیطه مشکالت توجه و رفتاری در درجه
ه ک ی، زمانیباز ی اجرایی مبتنی برت کارکردهامداخالبنابراین ؛ است آمدهدستبه
ودکان با ک یرفتارنشانگان بهبود  در شودیانجام م یصورت ساختاربه نیوالد یلهیوسبه

                                                 
1. Red Light Green Light 

2. Rush Hour  

3. Zhao, Chen, Fu & Maes 
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زایش با اف دستنیازاهایی به نظر برنامه .است مؤثراختالل نارسایی توجه/بیش فعالی 
تسهیل رشد  درصددکودك  -های والدگری و افزایش دلبستگی و تعامل والدمهارت
(. 5200، 0استام باچ، هاویس و میریدیس–های کارکردهای اجرایی هستند )فایمهارت

ها بر کاهش مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان از حمایت گونه مداخلهاگرچه تأثیر این
ها در مورد اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی های تجربی برخوردار است ولی یافتهیافته

 های بیشتر است.مند پژوهشمتناقض و نیاز

 رگذاریثتأ یطور خاصممکن است به یوتریکامپ ریغ ی محورمداخالت بازبر این اساس 
ا کودك وقت خود را ب ینشتریکه باست  نیوالدشامل مشارکت  این تمرینات د، چراکهنباش

سیل پتانوضوح به هاتیفعالاین انجام  والدین در مکرر. درواقع مشارکت کنندیصرف م
انه را خ طیمداخله در محایجاد کرده و اثربخشی زبان مشترك  کی جادیا یبرا ی راابالقوه

 یبانیتو پش مداخله در محیط خانه بیترک ن،ی. عالوه بر ادهدیم شیافزا یریطور چشمگبه
 هازآنجاکاز سویی دیگر  .شودمیمداخله  پایدارتر شدن اثراتباعث  توسط والدین آن

 یمینه، زبه مادران و انتقال این راهبردها از طریق او به کودك فراشناختی راهبردهایآموزش 
بنابراین در  ؛فراهم کردهدر کودك را  انگیزش پیشرفت و اسنادهای مثبت ،افزایش یادگیری
کردهای کار شدهیطراحبرنامه نوین بررسی کنیم که آیا هستیم تا  درصددپژوهش حاضر 

با اختالل ان کودکدر بهبود نشانگان رفتاری و ارتقای عملکرد شناختی اجرایی فراشناختی 
 است؟ رگذاریتأثنارسایی توجه/بیش فعالی 

 روش
ی و گمارش تصادفی با گروهی نیمه آزمایشی با طرح دوهاپژوهشاز نوع پژوهش حاضر 

ی دانش و پیگیری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه آزمونپس، آزمونشیپ
ها ساله( و مادران آن 02تا  7آموزان دختر و پسر پایه اول تا سوم مقطع ابتدایی شهر تهران )

 گانهنوزده ناطقم بین از ی هدفمند،تصادف ریغ گیرینمونه روش از استفاده دهند. باتشکیل می
ه شدند. سپس با مراجع انتخابچند مدرسه  تصادفی صورتبهشهر تهران  وپرورشآموزش
های الزم با مدارس ای معرفی و هماهنگی، برنامه مداخلهشدهانتخابی دبستانز به مراک

و مجوزهای الزم نیز اخذ  نامهیمعرفدهی به سؤاالت آنان، مذکور انجام شد. ضمن پاسخ

                                                 
1. Fay‐Stammbach, Hawes & Meredith 
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کنندگان احتمالی برای ورود به تحقیق، مراحل شد. پس از بررسی اطالعات شرکت
رس درخواست شد که با توجه به امد اناز مشاور که صورتنیبدگری انجام شد. غربال

مشاوره دانش آموزان، افرادی که واجد  یهاآشنایی با سوابق رفتاری و یا مراجعه به پرونده
رای ب. در این مرحله دنهستند را معرفی نمای فعالی/بیشاختالل نارسایی توجه یهامالك

 ج، مصاحبه بالینی جهت سنجشاطمینان از تشخیص صحیح و بررسی معیارهای ورود و خرو
 فعالی با کودك انجام شد. سپس فرم والد واختالل نارسایی توجه/بیش دارا بودن نشانگان

 یموردبررسها اسنپ در اختیار والدین و معلمان قرار گرفت تا عالئم و نشانه مقیاسمعلم 
 برای بررسی بینه استنفوردآزمون هوش  بهرهوشجهت سنجش  تیدرنهاقرار گیرند و 

 ابزارهایقرار گرفت.  مورداستفادهبه باال(  82داشتن بهره هوشی متوسط به باال برای کودك )
هوش آزمای نوین  بالینی، مصاحبه ستیلچک اطالعات در این پژوهش شامل یآورجمع

رفتاری کارکردهای اجرایی بود که در ادامه به  یبندو مقیاس درجه تهران استنفورد بینه
 .میپردازیتوصیف هرکدام م

تالل کودکان با اخ گذاری تشخیص به کمکمنظور بهبالینی:  مصاحبه ستیلچک
 شد. استفاده DSM-5 بر اساس بالینی مصاحبه ستیلچک از فعالینارسایی توجه/بیش

 برای DSM-5 شمول و رد تشخیصی یهامالك هماندرواقع  ستیلچک این یهاماده
 هایزمودنآ همه برای و مطرح یصورت سؤالبه که هستندفعالی اختالل نارسایی توجه/بیش

 .شد تکمیل
 -آزمای تهراننسخه نوین هوش(: 0392آزمای نوین تهران استنفورد بینه ) هوش

جرا طراحی و ا در کشور فرانسه توسط بینه و با همکاری سیمون 0992بینه در سال -استنفورد
لو، )امین تدوین گردید 0387کامکاری در سال  شد. نسخه نوین این مقیاس توسط افروز و

. در این آزمون ده خرده آزمون قرار دارد که دو حیطه تلفیقی (0395کامکاری و شکرزاده، 
که در هر دو حیطه پنج آزمون جای دارد.  گیردیبهر کالمی و غیرکالمی را در برمهوش
یری گی غیرکالمی اندازهی کالمی و هم به گونهبه ذکر است که هر عامل هم به گونه الزم
شوند. این ابزار در ی هوش شناخته میعنوان عوامل سازندهشود و درمجموع پنج عامل بهمی

ازآن، در نفر و پس 752ایران، توسط افروز و کامکاری ابتدا در شهر تهران با حجم نمونه 
های مشهد، تبریز، شیراز و نفر و سپس در شهر 0822هران با حجم نمونه های تشهرستان

 سنجی منطبق با نسخه اصلیهای رواننفر استانداردشده و ویژگی 5022اصفهان با حجم نمونه 
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نفر و  5252ی از انمونهت. این آزمون ابتدا در شهر تهران با را در مردم ایران نشان داده اس
اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد  ازجملهر دیگر در سایر شهرها نف 5022سپس با افزودن 

و انحراف  022بینه، از میانگین  استنفورد تهران نوین آزمای هوشی شده است استانداردساز
ن قبولی برای آسنجی قابلهای روانیژگیوبرخوردار است. سازندگان آزمون،  02استاندارد 
 .(0393نیا و افروز، )فرید، کامکاری، صفاری اندکردهگزارش 

توسط  )پرسشنامه بریف(: این مقیاس 0رفتاری کارکردهای اجرایی یبندمقیاس درجه
جهت ارزیابی عملکرد  تهیه گردیده و 5222در سال  5ایسکوئیس، گای و کنورسی، جیویا

در کودکان و نوجوانان بر اساس مشاهده رفتارهای آنان به  رفتاری و کارکردهای اجرایی
که با توجه به  باشدیمسؤال  86دارای دو فرم والد و معلم و دارای  مقیاساین  رود.کار می

 "شهیهم"و  "گاهی اوقات"و  "وقتچیه" عنوانبهشرایط حادث شدن وضعیت برای کودك 
و رفتارهای کودك را در مدرسه و یا  شودیم یگذارنمرهتوسط والدین  3تا  0به ترتیب از 

 08تا  2تفسیر رفتاری عملکرد اجرایی کودکان  منظوربهو  دهدیمقرار  یموردبررسمنزل 
 دقیقه است. 02تا  02زمان تکمیلی این فرم بین . است شدهیطراحساله 

ی از سؤاالت مربوط به یک هرکدام. شودیم یگذارنمرهاین پرسشنامه با مقیاس لیکرت 
 یهامهارتبه دو قسمت اصلی  هارمجموعهیزو این  باشدیمپرسشنامه  یهارمجموعهیزاز 

، یزیربرنامه)فراشناخت  یهامهارتو  بازداری، انتقالی، کنترلی هیجان()تنظیم رفتار 
نامه این پرسش .شودیمتقسیم  ، نظارت، حافظه کاری، آغازگری(ی شناختیریپذانعطاف

یک و  0و بدنمایی 3های اصلی دو شاخص اعتباری شامل شاخص ناهمسانیافزون بر شاخص
پرسشنامه مذکور در این  دهد.های کارکردهای اجرایی به دست مینمره اصلی از مهارت

تا  82/2اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ ها تکمیل شد. پژوهش توسط مادر آزمودنی
برآورد شده است  92/2تا  78/2و از طریق بازآزمایی با فاصله زمانی چهار تا پنج هفته  97/2

های (. روایی محتوایی و توانایی آزمون در تمایز گروه5223، 2ی و ایسگویت)جویا، ایسپ
است. در جامعه ایرانی،  شدهگزارش قبولقابل( 5223بالینی مختلف توسط جویا و همکاران )

                                                 
1. Behavior Rating Inventory of Executive Function 

2. Gioia, Isquith, Guy & Kenworthy 

3. Inconsistency 

4. Negativity 

5. Gioia, Espy & Isquith 



 91  ...ییاجرا یخانواده محور بر کارکردها یشناختبرنامه عصب روان یاثربخش

 

( روایی صوری و محتوای آزمون را 0392اسدی، کاظمی، پیشیاره، هاشمی آذر، نسائیان )
روش  لهیوسبهاند. همچنین اعتبار آزمون را گزارش کرده آنقبول های قابلبررسی و ویژگی
شده است. سایر پژوهشگران، ضریب پایایی آزمون از طریق گزارش 82/2آلفای کرونباخ 

پذیری شناختی و انعطاف 70/2، حافظه کاری 92/2های بازداری یی در خرده مقیاسآزما باز
اند ثبت کردهها را برای تمام خرده مقیاس 90/2تا  87/2را گزارش و همسانی درونی  80/2

 (.0392)اسدی، کاظمی، پیشیاره، هاشمی آذر، نسائیان، 

نفر از دانش  02 تیدرنها ،ورودهای کنندگان با توجه به مالكپس از شناسایی شرکت
. در این دیگرد یآورجمعون آزمپیش اطالعاتگردیدند و  انتخاب و مادرانشان آموزان

ی جمعیت هایژگیوپرسشنامه  فرم رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش،مرحله، 
ا تخصیص بشناختی و پرسشنامه عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی تکمیل گردید. سپس 

 یبرحسب شماره جاگمار یصورت تصادف، این تعداد بهو مادران شماره به اسامی کودکان
 .فرد در گروه کنترل جای گرفتند یهازوج در گروه آزمایش و شماره یهاشدند و شماره

توسط پژوهشگر، برای  شدهیطراحای آزمون، برنامه مداخلههای پیشآوری دادهپس از جمع
 مادران در گروه آزمایش ارائه شد.

رایی ی پژوهش حاضر شامل تمریناتی جهت آموزش کارکردهای اجامداخلهبرنامه 
باشد. با در نظر گرفتن زیربنای نظری پژوهش حاضر شامل نظریه فراشناختی می

( 5205دایمند، ) تکرار و تمرین از طریق بازی کندیمپذیری عصبی که بین انعطاف
های متناسب به لحاظ تکاملی برای رشد کودك را فراهم کرده و از این طریق قادر محرك

ردهای هایی که بر کارکبنابراین بازی؛ است شدهاستفاده، شودمی هاآنبه افزایش عملکرد 
تر های عصبی را تقویت و منجر به بروز رفتارهای شناختی متناسباجرایی متمرکز است شبکه

پیشینه پژوهشی تمرینات کارکردهای اجرایی در سه بخش حافظه کاری،  اساس بر. شودمی
های . در بخش حافظه کاری تمرینشد یطراحی شناختی ریپذانعطافبازداری رفتار و 

. در داشت دیتأکها های مشخص و انجام آن، بر به خاطر سپردن دستورالعملمورداستفاده
رخی در واکنش به ب شدهمشخصبخش بازداری رفتار، تمرینات مستلزم انجام بروز رفتار 

اختی ی شنریپذانعطافبود. در بخش  شدهنییتعها و بازداری آن در شرایط محرك
دادند. تمرینات رفتار خود را تغییر می شدهارائهی هاسرنخها باید بر اساس آزمودنی

ی، تفکر انتقادی، بسط دهی، مرور ذهنی، دهسازماناز راهبردهای  اندعبارتفراشناختی نیز 
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ها برخورداری از شواهد تجربی در انتخاب این تمرین خود نظم دهی و کنترل فراشناختی.
تر اولیه، تنها مواردی که پیش شدهیآورجمعهای ی که از بین تمریناگونهبه؛ بود مدنظر

؛ هیلی و 5205شده بود در نسخه نهایی گنجانده شد )دایمند، ها گزارشاثربخشی آن
 تیدرنها(. 5205، 3؛ مکلند و کامرون5205و هالپرین،  5؛ اونیل، راجندران5202، 0هالپرین
 شدهانتخابصورت سه روز در هفته در مدارس ساعته به 5جلسه  05طی  شدهیطراحبرنامه 

ی سازادهیپچگونگی بر روی مادران گروه آزمایش اجرا شد. در طی این جلسات مادران 
های کارکردهای تمرینات کارکردهای اجرایی را با کودك در خانه با تأکید بر مهارت

ت که قبل از هر فعالی ی فراشناختیهایتراتژاساجرایی آموختند. همچنین نحوه استفاده از 
مادران توضیح  شود برایدر کودك می موردنظرموجب فعال شدن کارکردهای اجرایی 

ا هاز آن کنندهتیحماها و شواهد تجربی توصیف تمرین 0در جدول  ی شد.سازمدلداده و 
 است. شدهارائه

 . برنامه جلسات آموزشی مادران1جدول 
 محتوا جلسه
 معارفه و معرفی برنامه اول
 فعالی و مشکالت شناختی و رفتاری این کودکانآشنایی با اختالل نارسایی توجه / بیش دوم
 نقش کارکردهای اجرایی و فراشناختی در این اختالل سوم

 کودك-مادر آموزش اصول رابطه هارمچ
 کودك-بازی تعاملی مشترك مادر پنجم

 ششم

هدف آموزشی 
 فراشناختی

هدف آموزشی کارکردهای 
 اجرایی

 نام فعالیت

 یدهسازمان

 بازی حافظه حافظه کاری

 بازداری رفتار
بازی گرگ و 

 گوسفند
 هاگلو  هاقلببازی  ی شناختیریپذانعطاف

 تفکر انتقادی هفتم
 بازی مزرعه حیوانات حافظه کاری
 بازی فالنکر بازداری رفتار

 هابازی کارت ی شناختیریپذانعطاف
 بازی جام جادویی حافظه کاری بسط دهی هشتم

                                                 
1. Healey & Halperin 

2. O’Neill & Rajendran 

3. McClelland & Cameron 
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 بازی برو و نرو بازداری رفتار

 بازی کوادراتو ی شناختیریپذانعطاف

 مرور ذهنی نهم

 بازی ضربه زدن حافظه کاری
 بازی سایمن بازداری رفتار

 پذیری شناختیانعطاف
بازی سر پنجه شانه 

 زانو

 دهی نظم خود دهم
 داخل و خارجبازی  حافظه کاری
 بازی روز و شب بازداری رفتار

 بازی ساعات شلوغ پذیری شناختیانعطاف

 فراشناختیکنترل  یازدهم
 تقلید کردنبازی  حافظه کاری
 ساکادبازی آنتی بازداری رفتار

 بازی شکل و رنگ پذیری شناختیانعطاف

 دوازدهم
، پاسخ به سؤاالت و بررسی هاآموختهگفتگوی تلفنی با مادر و پیگیری روند اجرای 

 مشکالت احتمالی

 شدهیطراحای آزمون، برنامه مداخلههای پیشآوری دادهبدین ترتیب پس از جمع
(، برای گروه آزمایشی ارائه شد و گروه کنترل در لیست انتظار 0توسط پژوهشگر )جدول 

های داده .گیرندتحت برنامه آموزشی قرار قرار گرفتند تا بعد از تکمیل طرح پژوهشی 
آوری شد. همچنین آزمون بالفاصله در یک هفته پس از آخرین جلسه مداخله جمعپس

 یک ماه بعد در مرحله پیگیری اجرا شدند. ذکرشدههای به همان ترتیب ابزار مجدداً

 نتایج
، تحصیالت مادر و جنسیت کودك بهرهوشمیانگین و انحراف معیار متغیرهای سن، میزان 

 است. شدهگزارش 5در جدول 

 های جمعیت شناختی نمونۀ پژوهشیژگیوهای توصیفی مربوط به شاخص .2جدول 
 دارییمعنسطح  آزمون آماری گروه کنترل گروه مداخله متغیر

 (SD )M (SD )M   

52/8( 02/0) 52/8( 26/0) سن  00/2 882/2 

 006/2 77/2 32/95( 02/6) 52/90( 06/9) بهرهوشمیزان 

 فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( 

77/5=5 522/2 تحصیالت 
 مادر

 (52) 2 (22) 02 دیپلم

 (02) 8 (32) 6 لیسانس
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 (32) 7 (52) 0 سسانیلفوق

 (2) 2 (2) 2 دکترا

 جنسیت
 کودك

 (02) 9 (32) 7 دختر
00/2=5 209/2 

 (22)00 (62)03 پسر

ر های آزمایشی و کنترل، دبه گروه کنندگانشرکتبه انتصاب تصادفی  با توجه
بهر، میزان تحصیالت مادر و جنسیت متغیرهای جمعیت شناختی ازنظر سن، سطح هوش

ذکر است که ها همسان هستند. شایان( و گروه<p 22/2شود )دار مشاهده نمیتفاوت معنی
ی یطهح پژوهش در کنندگانشرکتهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نمرات داده

 آزمون وآزمون، پسکارکردهای اجرایی بین دو گروه آزمایشی و کنترل در مراحل پیش
 است. شدهارائه 3پیگیری در جدول 

 و آزمون¬پس آزمون،¬شیدر پ ییاجرا یکارکردها یعالئم رفتار یفیتوص یها. شاخص3جدول 
 و کنترل یشیدر دو گروه آزما یریگپی

 گروه متغیر مرحله

   آزمونپیش آزمونپس پیگیری

SD M SD M SD M   

 حافظه کاری 00/52 23/3 60/09 20/3 23/55 09/3

 بازداری رفتار 57/35 00/2 52/32 02/0 92/57 62/3 یآزمایش

05/5 72/06 02/5 55/02 05/5 63/06 
ی ریپذانعطاف

 شناختی
 حافظه کاری 87/50 27/5 02/52 02/3 87/53 87/5

 کنترل
 بازداری رفتار 73/32 27/6 68/59 39/2 30/32 82/3

35/5 22/07 60/5 85/02 62/3 32/06 
ی ریپذانعطاف

 شناختی

 50/5دار در سطح یمعن*

ی عالئم هانشانهشود میانگین )انحراف معیار( مشاهده می 3طور که در جدول همان
آزمون تا پیشرفتاری کارکردهای اجرایی در دو گروه آزمایشی و کنترل در مرحله 

اشته ی شناختی کاهش دریپذانعطافدر متغیرهای حافظه کاری، بازداری رفتار و  آزمونپس
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تا پیگیری تنها در متغیر بازداری رفتار در گروه آزمایش ثبات  آزمونپساست و در فاصله 
 .شودیم مشاهده راتییتغ

 معنادار تفاوت وجود عدم یا وجود آزمون و پژوهش هایداده تحلیل در ادامه برای
ی پرسشنامه عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی از هااسیمق خرده هایمیانگین بین در آماری

ی مکرر استفاده شد. پیش از ارائه نتایج حاصل از هایریگاندازهروش تحلیل واریانس با 
ی هارضفشیپها، های مکرر و مقایسه بین گروهی آزمودنیگیریتحلیل واریانس با اندازه

ی نرمال بودن از آزمون شاپیرو هامفروضهبررسی  منظوربهآماری این روش بررسی شد. 
لوین، جهت بررسی مفروضه همگنی  آزمونویلک و جهت همگنی واریانس خطا از 

از آزمون ام باکس و همچنین جهت بررسی فرض همسانی  هاگروه بین کوواریانس
 است. شدهگزارشکه نتایج در ادامه  شدهاستفاده از آزمون موچلی واریانسهای یسماتر

 های عالئم رفتاری کارکردهای اجرایینتایج آزمون توزیع نرمال مؤلفه .4جدول 
 

 چولگی کشیدگی مرحله متغیر
آماره شاپیرو 

 ویلک
سطح 
 یمعنادار

کاهش 
 نشانگان

 حافظه کاری

 297/2 977/2 293/2 - 385/2 آزمونپیش
آزمونپس  756/2 - 209/2 970/2 225/2 

 220/2 902/2 - 888/2 628/2 پیگیری

 بازداری رفتار
آزمونپیش  025/2-  262/2 980/2 753/2 
آزمونپس  257/2-  007/2 986/2 922/2 

-722/2 پیگیری  539/2- 975/2 039/2 

پذیریانعطاف  
 شناختی

آزمونپیش  252/2-  202/2- 980/2 706/2 
آزمونپس  067/2-  050/2 968/2 305/2 

237/2 پیگیری  790/2- 906/2 226/2 

-آزمون کولموگروفبا توجه به اینکه شاخص آماری شاپیرو ویلک در مقایسه با 
ها از های کوچک ارجحیت دارد؛ جهت بررسی آماری توزیع دادهدر نمونه اسمیرنوف

دهد شاخص شاپیرو نشان می 0طور که جدول شاخص شاپیرو ویلک استفاده شد. همان
آزمون معنادار نیست که های کارکردهای اجرایی در مرحله پسویلک برای تمامی مؤلفه

های کشیدگی و چولگی در تمام خصها است. همچنین شاحاکی از توزیع نرمال داده
توجه از توزیع نرمال را + قرار دارد که عدم انحراف قابل 0تا  -0متغیرهای پژوهش در دامنه 

 کند.پیشنهاد می
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ها در همه دهد مفروضه همسانی خطای واریانسنشان می 2طور که نتایج جدول همان
ی عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی برقرار هامؤلفهمراحل ارزیابی برای تمامی متغیرهای 

 ها دارای توزیع یکسانی هستندواریانس و پراکندگی بین گروه گریدعبارتبهاست. 
(22/2<pبا توجه به حجم نمونه .)فروضهم ها کمتر بههای پژوهش، یافتههای برابر در گروه 

 اکینکتاب)ض مقاوم است فرتخطی از این پیش به درواقع و بوده حساس هاهمسانی واریانس
 (.5203 ،0فیدل و

ی عالئم رفتاری کارکردهای هامؤلفهها منظور همگنی خطای واریانسنتایج آزمون لوین به .0جدول 
 اجرایی

 سطح درجه آزادی درجه آزادی Fمقدار  مرحله متغیر 

 
 کاهش نشانگان

 حافظه کاری

 938/2 38 0 00/2 آزمونپیش
آزمونپس  62/2 0 38 286/2 

 252/2 38 0 72/2 پیگیری

 بازداری رفتار
آزمونپیش  355/2  0 37 270/2 
آزمونپس  720/0  0 37 090/2 

225/2 پیگیری  0 37 962/2 

پذیریانعطاف  
 شناختی

آزمونپیش  238/5  0 38 065/2 
آزمونپس  556/0  0 38 572/2 

867/2 پیگیری  0 38 328/2 

. از آزمون ام باکس استفاده شد هاگروه بین همگنی کوواریانسجهت بررسی مفروضه 
 220/2کارانه ( سطح آلفای محافظه5206) 5با توجه به حساسیت آزمون ام باکس، پاالنت

>P ی، کند. در مؤلفه حافظه کارها پیشنهاد میرا جهت بررسی مفروضه همگنی کوواریانس
(، در مؤلفه بازداری رفتار، آزمون ام sig،962/0 =F=  268/2) 872/05آزمون ام باکس 

پذیری شناختی این شاخص ( و در مؤلفه انعطافsig ،622/2 =F=  686/2) 300/0باکس 
003/55 (225/2  =sig ،008/3 =F )است که در هر سه متغیر مذکور همسانی  آمدهدستبه

 دهد.های کوواریانس بین متغیرهای وابسته را نشان میماتریس
مربوط به مفروضه کرویت حاکی از برقراری کرویت ماتریس  6های جدول بررسی داده

واریانس در متغیرهای حافظه کاری و  بازداری رفتار و عدم برقراری این مفروضه در متغیر 

                                                 
1. Tabachnick & Fidell 

2. Pallant 
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ی شناختی از آزمون ریپذانعطاف ریمتغرو، برای پذیری شناختی است. ازاینانعطاف
ای متغیرهای ها برکه تحلیل دادهشده است. درحالیاستفادهگیسر -کارانه گرینهاویسمحافظه

 شده است.حافظه کاری و بازداری رفتار با فرض برقراری کرویت ارائه

ی عالئم رفتاری کارکردهای هامؤلفهنتایج آزمون موچلی برای برابری ماتریس واریانس در  .6جدول 
 اجرایی

 W هامتغیر آزمون
 یموچل

2X D
f Sig Greenhou

s-Geisser 
Huynh
-Feldt 

Lower
-bound 

کاهش 
 نشانگان

 222/2 222/0 973/2 292/2 5 237/0 975/2 حافظه کاری
 222/2 222/0 927/2 039/2 5 602/0 922/2 بازداری رفتار

پذیانعطاف
 ری شناختی

267/2 208/50  5 220/2 698/2 732/2 222/2 

ایسه منظور مقگیری مکرر، بهواریانس با اندازه های تحلیلبا توجه به وجود مفروضه
آزمون و پیگیری از تحلیل واریانس با آزمون، پسنمرات دو گروه در فواصل زمانی پیش

(. 7 شده است )جدولگیری مکرر چند متغیری استفاده شد که در ادامه نتایج آن ارائهاندازه
در منبع زمان  برای حافظه کاری، 0زالمبدای ویلک F دهد که مقدارها نشان میبررسی داده

(622/2 =2
Pη ،220/2>P ،92/002=F )داری قرار دارد و تعامل زمان و گروه در سطح معنا

(229/2 =2
Pη ،286/2>P ،90/0=F.) 2= 330/2در منبع زمان ) در مؤلفه بازداری رفتار

Pη ،
220/2>P ،576/08=F 2= 563/2)تعاملی زمان و گروه ( و اثر

Pη ،220/2>P ،550/03=F )
 تنها در منبع پذیری شناختیانعطافدر مؤلفه  Fمقدار داری قرار دارد. در سطح معنا Fمقدار 
2= 080/2زمان )

Pη ،225/2>P ،379/8=Fتعاملی زمان و داری قرار دارد. اثر ( در سطح معنا
2= 258/2)گروه 

Pη ،308/2>P ،005/0=Fداری معناپذیری شناختی تغییر ( در مؤلفه انعطاف
 دهد.را نشان نمی

 رفتاری کارکردهای اجرایی عالئمگیری مکرر برای نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه .7جدول 
SS df MS F Sig 2 منبع تغییرات مؤلفه 

Pη 

کاهش 
 نشانگان

 حافظه کاری

ها )بین گروه
 گروهی(

50/0333 0 00/000 08/0 222/2 052/2 

ها اندازه
 گروهی()درون

90/2350 5 35/5968 92/002 220/2 622/2 

                                                 
1. Wilks’ Lambda 
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 ×تعامل )گروه

 اندازه(
22/509 5 82/02 90/0 286/2 229/2 

 بازداری رفتار

ها )بین گروه
 گروهی(

005/2 0 005/2 227/2 933/2 220/2 

ها اندازه
 گروهی()درون

709/007 5 872/28 576/08 220/2 330/2 

 ×تعامل )گروه
 اندازه(

077/82 5 288/05 550/03 220/2 563/2 

پذیری انعطاف
 شناختی

ها )بین گروه
 گروهی(

056/0 0 056/0 592/2 293/2 228/2 

ها اندازه
 گروهی()درون

089/22 392/0 082/36 379/8 225/2 080/2 

 ×تعامل )گروه
 اندازه(

720/6 392/0 823/0 005/0 308/2 258/2 

های عالئم رفتاری کارکرد زمان، در تمامی مؤلفه ازنظردهد نشان می 7مالحظه جدول 
های مذکور بین سه مرحله اجرایی تغییرات معنادار بوده است. بدین معنی که در مؤلفه

آزمون و پیگیری تفاوت وجود دارد. بررسی تغییرات بین آزمون، پسگیری پیشاندازه
دیگر، برنامه عبارتحافظه کاری است. به مؤلفهادار در ها حاکی از تفاوت معنگروه

دار تنها در مؤلفه حافظه کاری شده است. بررسی مورداستفاده قادر به ایجاد تغییر معنا
 حافظه کاری و هایهای مربوط به تعامل زمان و گروه نیز تفاوت معناداری را در مؤلفهداده

 دهد.بازداری رفتار نشان می
از اختالف نمرات  ایضیه مربوط به پایداری تأثیر برنامه مداخلهجهت بررسی فر

ری ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیپیگیری استفاده و میانگین گروه-آزمونپس
مسانی ههای تحلیل واریانس چند متغیری شامل فرضذکر است که پیششدند. شایانمقایسه 

، sig ،550/2 = (F=  600/2) رهای حافظه کاریی وابسته در متغیهانمرهواریانس خطای 
 و sig،262/2 = (F = 822/2پذیری شناختی )، انعطافsig ،029/2 = (F=  7002بازداری )

نتایج نشان و  ها اطمینان حاصل شد( بررسی و از برقراری آن<p 22/2)ها همسانی واریانس
 ( درp< 220/2)ی حافظه کاری مؤلفهآزمون و پیگیری تنها در داد که تفاوت نمرات پس

دار است که بیانگر پایداری بهبودی حاصل از مداخله بر مهارت حافظه کاری ها معنابین گروه
 است.
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 گیریو نتیجه بحث
آموزش کارکردهای اجرایی فراشناختی بر عالئم  تأثیرهدف از پژوهش حاضر بررسی 

 ی شناختی(ریپذانعطاف رفتاری کارکردهای اجرایی )حافظه کاری، بازداری رفتار و
واهد در بررسی اثربخشی این برنامه، ش کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی بود.

ن ی شناختی ایهامهارتز ی در ارتقای بعضی اامداخلهبرنامه  تأثیرحاکی از  آمدهدستبه
ی حاصل از پژوهش حاضر نشان داد نشانگان رفتاری هاافتهکه ی طورهمانکودکان است. 

ناختی پذیری شکارکردهای اجرایی در هر سه مؤلفه حافظه کاری، بازداری رفتاری و انعطاف
 کند کهاست. چنین نتایجی پیشنهاد می افتهیکاهشکنندگان در طول زمان برای شرکت

ها کنندگان متأثر از رسش و تکامل در این مهارتای شرکتهای مداخلهنظر از برنامهصرف
اند ( نشان داده5203) 0( و کارلسون، زالزو و فاجا5205. در این راستا، دایمند )اندافتهیبهبود

ی هیاولی هاسالیابد و های نخست زندگی تکامل میکه کارکردهای اجرایی عمدتاً در سال
 (.5220، 5ی برخوردار است )ایسپیتوجهقابلدبستان رشد کارکردهای اجرایی از سرعت 

ی حافظه کاری متأثر از در پژوهش حاضر مقایسه بین گروها نشان داد که مؤلفه 
ر تأثیر ی، با پیشینه پژوهشی مبنی باافتهای تغییر معنادار داشته است. چنین یبرنامه مداخله

راستا های دیگر همبرخی مؤلفه رییتغعدمها و جرایی بر برخی مؤلفهآموزش کارکردهای ا
(. 5202، 0؛ بالکی و کارول5205و همکاران،  3؛ روتلیسبرگر5229همکاران،  است )تورل و
است. مرور  شدهگزارشها نیز حافظه کاری پس از مداخله در سایر پژوهش بهبود مهارت

رکرد های کاحافظه کاری پس از ارائه آموزشارت پیشینه پژوهشی در رابطه با افزایش مه
 ی برخوردار است. برای مثالتوجهقابلهای تجربی و از حمایت یافته ترکدستاجرایی ی

(، 5202(، هیلی و هالپیرین )5202) 6(، هولمز5202) 2توسط کلینبرگ شدهارائههای یافته
( و ارجمندنیا، 0390عتمدیگانه )(، پوشنه، شریفی و م5202) 7تراویرسو، ویتربوری و اوسای

کنندگان در مؤلفه حافظه کاری را پس از ( بهبود عملکرد شرکت0393شریفی و رستمی )

                                                 
1. Carlson, Zelazo & Faja 

2. Epsy 

3. Röthlisberger 

4. Blakey & Carroll 

5. Klingberg 

6. Holmes 

7. Traverso, Viterbori & Usai 
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اند. در سمت مقابل و در تضاد با پژوهش های کارکرد اجرایی گزارش کردهدریافت برنامه
اران (، احمدی و همک0395(، سلیمانی و همکاران )5203و همکاران ) 0حاضر، تامپسون

 اند.( عدم افزایش مهارت حافظه کاری را گزارش کرده0396)
داری را نشان های پژوهش حاضر تفاوت معنیدر مؤلفه بازداری رفتار، آزمودنی

یر ای تغیبرنامه مداخله تأثیردر نمرات بازداری رفتار تحت  گریدعبارتبهدهند. نمی
اند تناقض ( بیان کرده5227طور که سیارنو و همکاران )داری ایجاد نشده است. همانمعنی

 آموزش شناختی زیاد است. از یک طرف تأثیردر حیطه افزایش مؤلفه بازداری رفتار تحت 
رگر و (، روتلیسب5202های پژوهش حاضر نتایج مطالعات بالکی و کارول )همسو با یافته

و همکاران  3(، اینگی5228و همکاران ) 5(، بیرمن5229(، تورل و همکاران )5205همکاران )
عدم بهبود  دارد که ( قرار5206) 0( و وولکایرت و نویل5202(، ری و همکاران )5200)

(، 5200و همکاران ) 2های دیویساند  و از سویی دیگر یافتهمهارت بازداری رفتار ثبت کرده
دار بازداری رفتار پس از آموزش ( قرار دارد که افزایش معنی5207و همکاران ) 6کاپودیسی

 اند. کارکردهای اجرایی را گزارش کرده
اند با هایی که افزایش مهارت بازداری رفتار را گزارش کردهبخشی از تضاد بین یافته

ثال برای م توان در استفاده از ابزارهای سنجش مختلف جستجو کرد.پژوهش حاضر را می
(، زهاو و 0393(، نجارزادگان و همکاران )5202و همکاران ) 7در مطالعات واندرمولین

را  هایآزمودنعملکرد  ماًیمستق( از آزمون استروپ استفاده شد که این ابزار 5202همکاران )
در پژوهش حاضر از تکمیل پرسشنامه عالئم رفتاری  کهیدرحال، کندیمارزیابی 

رد های تجربی در مواست. بررسی یافته شدهاستفادهرایی توسط والدین کارکردهای اج
و  دهد که تناقضدیدگاه افراد در مورد تغییر عالئم رفتاری کارکردهای اجرایی نشان می

ان مارکویتز و همکار-در این مورد بسیار زیاد است. برای مثال، در پژوهش هاهن نظراختالف
فتاری کارکردهای اجرایی توسط والدین اثربخشی برنامه ( تکمیل پرسشنامه عالئم ر5206)

                                                 
1. Thompson 

2. Bierman 

3. Enge 

4. Volckaert & Noël 

5. Davis 

6. Capodieci  

7. Van der Molen  
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ها خالف آن در گزارش معلم کهیدرحالدهد آموزش کارکردهای اجرایی را نشان می
نتایج حاصل از ارزیابی مستقیم  برخالفگزارش والدین  نی؛ بنابرااست شدهگزارش

 های موجود در نتایج را توضیح دهد.  تواند بخشی از تفاوتکارکردهای اجرایی می
های این پژوهش را در حیطه بازداری رفتار تبیین کند به تواند یافتهعامل دیگری که می

بازداری را  (5228) 0ویبی، اسپی و چاراكگردد. برای مثال ماهیت پیچیده این مؤلفه برمی
آن  توجهابلقاند. نکته ی کردهبندمیتقسبه دوبخشی بازداری شناختی و بازداری حرکتی 

دهند ای متفاوت واکنش نشان میگونهعوامل محیطی به ریتأثاست که دو حیطه مذکور تحت 
ی هارمجموعهیز (5227) 5گرینیگ-و پیامدهای متفاوتی بر رفتار دارند. در این رابطه لی

 2و اجرای پاسخ 0،  انتخاب پاسخ3مختلفی را برای مؤلفه بازداری رفتار شامل انتخاب محرك
در پژوهش حاضر عمدتاً بر حیطه  شدهارائههای مشخص کرده اند. با توجه به اینکه تمرین

دار این مؤلفه بازداری شناختی متمرکز بود به نظر فاقد قدرت کافی برای ایجاد تغییر معنی
 باشد. می

پذیری شناختی، همسو با پژوهش حاضر، دیویس و همکاران انعطاف مؤلفه ازنظر
پذیری شناختی را دار مؤلفه انعطافمعنی رییتغعدم( 5206) ( و وولکایرت و نویل5200)

( در تضاد با پژوهش حاضر 5205)اند. از سویی دیگر روتلیسبرگر و همکاران گزارش کرده
 های کارکردهایدبستانی پس از دریافت آموزشاند که عملکرد کودکان گزارش کرده

یرسو و های پژوهش تراواست. یافته افتهیشیافزاپذیری شناختی اجرایی در مؤلفه انعطاف
رت، (، زینکی، این5229) 6(، کارباچ و کرای5228(، بیرمن و همکاران )5202همکاران )

کنندگان پس از پذیری شناختی شرکت( نیز افزایش انعطاف5205) 7پفننیگ و کلیگیل
های پژوهش حاضر اند که با یافتهدریافت آموزش کارکردهای اجرایی را گزارش کرده

در دو  شدهانجامهای ( با بررسی پژوهش5200) 8است. در این رابطه، هوقس و انسور سوناهم

                                                 
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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 های کارکردهای اجرایی به شکل یکسان به مداخلهکند که تمامی مؤلفهدهه اخیر پیشنهاد می
 یریپذانعطافدهند و عدم اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر مؤلفه پاسخ نمی

تمایز از م آن راناشی از فرآیندهای شناختی دخیل در این مؤلفه باشد که  ندواتیمشناختی 
 کند.  های دیگر میمؤلفه

داری را ها تنها تفاوت معنینجش پایداری برنامه، تفاضل نمرات در گروهی سدر زمینه
ی حافظه برنامه مداخله بر مؤلفه ریتأثدهد. به این معنی که حافظه کاری نشان می مؤلفهدر 

از سوی کلینبرگ و همکاران  شدهارائهای با شواهد کاری پایدار مانده است. چنین یافته
های کارکردهای اجرایی که پایداری اثربخشی آموزش (5202(، هولمز و همکاران )5202)

. پژوهشگران مذکور در بازه باشدیماند، همسو را در مورد مؤلفه حافظه کاری گزارش کرده
اند که نمرات حافظه کاری زمانی یک ماه تا یک سال پس از مداخله گزارش کرده

و  0های گروه آزمایشی باالتر از گروه کنترل بوده است. در این راستا، رابرتزآزمودنی
( در مرحله پیگیری شش ماه و دوازده ماه بعد همچنان عملکرد باالتر گروه 5206همکاران )

ای از بین برنامه مداخله ریتأثماه بعد از مداخله  وچهارستیباند ولی در آزمایشی را ثبت کرده
 5های وریسهای کارکردهای اجرایی در پژوهش حاضر با یافتهپایدار آموزش ریتأثبود. رفته 

 های( در تضاد است. در مورد مؤلفه بازداری رفتار، از بین معدود پژوهش5202و همکاران )
 برخالفدهد که ( نشان می5200) 3های پژوهش روقان و هادوین، نتایج یافتهشدهانجام

ؤلفه م ازنظرهای گروه آزمایشی در مرحله پیگیری عملکرد آزمودنینمرات حافظه کاری، 
داخله بر این مؤلفه م ریتأث گریدعبارتبهداری با گروه کنترل ندارد و بازداری رفتار تغییر معنی

پیگیری در پژوهش دیویس و -آزمونپایدار نمانده است. مقایسه اختالف نمرات پیش
را  ماهههسیدار افزایش نمرات بازداری رفتار در پیگیری پا ریتأث( نیز عدم 5202همکاران )

 های موجود در موردپذیری شناختی یکی از معدود یافتهی انعطافدهند. در زمینهنشان می
و  0نهولمبه پژوهش گرو مربوطپذیری شناختی اثربخشی آموزش شناختی بر مؤلفه انعطاف

پذیری شناختی در مرحله پیگیری یک ( است که در آن مهارت انعطاف5207همکاران )

                                                 
1. Roberts  

2. Vries  

3 .Roughan & Hadwin  

4. Grönholm  
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اضر های پژوهش حیافته برخالفسال پس از مداخله نیز پایدار بوده است. چنین گزارشی 
 باشد. می

نامه توان به شدت و زمان برهای فوق را میبخشی از تفاوت پژوهش حاضر با یافته
( تنها گروه 5203) 0. برای مثال در پژوهش آلوی، بایبیل و الئوای نسبت دادمداخله

در مرحله پیگیری  5آموزش حافظه کاری با فراوانی باال کنندهافتیدرآزمایشی 
گر نیز بیان شدهانجامهای همچنان عملکرد باالتری از خود نشان دادند. برخی پژوهش

پایداری آموزش را افزایش تر احتمال این مطلب است که مداخالت فشرده و طوالنی
 ریتأث(. همچنین عدم مشاهده 5229، 3دهد )فردی، جانگ، بارنت و فیگورسمی
های توان تا حدی ناشی از بهبود عملکرد آزمودنیدار در مرحله پیگیری را میمعنا

( و کلینبرگ 5200و همکاران ) 0گروه کنترل دانست. این پدیده در مطالعات جایگی
( که 5202( نیز ثبت شده است. در پژوهش کلینبرگ و همکاران )5202و همکاران )

داری نشان نداده است تا حدی ناشی از در آن نمرات مرحله پیگیری تفاوت معنی
ی فردی هاتفاوت ریتأثهای گروه کنترل بوده است. نقش و افزایش عملکرد آزمودنی

بخشی از تفاوت مربوط به عدم پایداری اثرات برنامه  تواندیم هایمودنآزسن  ازجمله
کنندگان کند. برای مثال شرکت هیتوجی شناختی را ریپذانعطاف مؤلفهای در مداخله

ند، داد( را افراد با گروه سنی باالتر تشکیل می5207پژوهش گرونهولم و همکاران )
تفاوت  هجیدرنتبود.  شدهاستفادهتانی دبسپژوهش حاضر از کودکان  در کهیدرحال

ا ها رتواند تناقض موجود در یافتههای پژوهش مذکور بامطالعه حاضر میآزمودنی
 توضیح دهد.
گردد که پژوهش حاضر حمایت تجربی از می خاطرنشانبندی مطالب فوق، در جمع

ی در مؤلفه خصوصبههای کارکردهای اجرایی پس از ارائه آموزش افزایش بعضی مهارت
رواگ لبندی ادبیات پژوهشی توسط میل بایکند. این یافته با جمعحافظه کاری را فراهم می

                                                 
1. Alloway, Bibile & Lau 

2. High-Training Frequency Group 

3. Frede, Jung, Barnett & Figueras 

4. Jaeggi  
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است. این پژوهشگران در مورد اینکه آیا کارکردهای اجرایی  راستاهم( 5203) 0و هیولمی
اند که شواهد مربوط به این حیطه مختلط است و قابل ارتقاء است و یا خیر؟ پاسخ داده

یابد ولی افزایش می موردنظرهای به نظر مؤلفه حافظه کاری پس از دریافت تمرین نیبنیزاا
 ی وجود ندارد.اکنندهقانعها شواهد در مورد سایر مؤلفه

ه ی دیگر، بخشی از این تفاوت بهاپژوهشبا  حاضرپژوهش  جینتادر تبیین تفاوت 
ت. در اس شدهاستفادهی مختلف هاوهشپژکه در  گرددیبرمی متفاوتی امداخلهی هابرنامه

که هر برنامه آموزش کارکردهای اجرایی اثرگذار  کنندیماین رابطه پژوهشگران گزارش 
نیست. ماهیت تعاملی برنامه با آزمودنی و ارائه بازخورد فوری به او و تعدیل سطوح دشواری 

ز ساده به ائه تکلیف اتکلیف بر اساس عملکرد فرد نقش اساسی در موفقیت برنامه دارد. ار
ی اولیه برای انجام تکالیف هامهارتکه ضمن تسلط بر  دهدیمدشوار این امکان را به فرد 

ی هارنامهبدشوارتر انگیزه بیشتری برای به پایان رساندن تکلیف برخوردار باشد. استفاده از 
 تأثیر بخشی از تفاوت نتایج موجود مبنی بر عدم تواندیمشناختی متنوع در پیشینه پژوهشی 

 ی شناختی را تبیین کند.هامهارتی کارکرد اجرایی بر افزایش هانیتمرو یا اثرگذاری 
خاص بر اساس میزان ضعف کارکردهای  طوربهرا  هاالزم به ذکر است که ما نمونههمچنین 
ه ب ندهیمطالعات آت که در در هر حیطه خاص انتخاب نکردیم و ضروری اس هاآناجرایی 
 اندادهدنشان  هاپژوهشچراکه ، توجه شود نییپا کارکردهای اجراییبا  ییهانمونهانتخاب 

ی هامهارتهر یک از  یی کههااز برنامه ترفیضعکارکردهای اجرایی کودکان با  که
و  دایمند) شوندیم مندبهرهبیشتر  دهندیمخاص هدف قرار  طوربهکارکردهای اجرایی را 

 (.5200لی، 

 ،یبا تمرکز فراشناخت کارکردهای اجرایینشان داد که آموزش  ی حاصلهاافتهی
طور ست. بهااختالل نارسایی توجه/بیش فعالی کودکان مبتال به  یبرا دوارکنندهیام یامداخله

 دقرار گیرن آموزشتحت  توانندیم نیوالددر این روش درمانی که  میمشخص، ما نشان داد
 تیریمد را ساتجل نیب یهاتیفعالشرکت کرده و گر مداخله عنوانبهدر فرایند مداخله تا 

بر شواهد  یمبتن ی والد محورشناختروانعصب با توجه به فقدان مداخالت  جینتا نیکنند. ا
 باشد.  هدوارکنندیام تواندیم کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی یبرا

                                                 
1. Melby-Lervåg & Hulme 
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گیری در توان به حجم اندك نمونه و روش نمونهی این پژوهش میهاتیمحدوداز 
 ی پژوهش حاضر باید احتیاط کرد. با توجه بههاافتهی میتعمدر  رونیازادسترس اشاره کرد. 

؛ ی مختلف با این روش وجود نداشتدرمانهای هدف پژوهش حاضر امکان بررسی روش
ی ارودرماندنده به اثربخشی این درمان در مقایسه با ی آیهاپژوهشگردد که در اما پیشنهاد می

ی و تعاملی فرادانپرداخته شود تا بتوان  اثربخشی  گریهمدی و ترکیب این دو با رفتاردرمانو 
 .ها را بررسی کردهریک از این روش

 منابع
(. اثربخشی برنامه آموزش 0396. ). پو عزیزی، م. ارجمندنیا، ع.، مطیعی، س.، احمدی، ا

های شناختی، نشانگان اختالل نارسایی کارکردهای اجرایی رایانه محور بر ویژگی
شریه نتوجه / بیش فعالی و پیشرفت ریاضی کودکان دارای نارسایی توجه / بیش فعالی. 

 . 27 -08(، 0)0، پرستاری کودکان

شناختی  یاانهیتمرین را یاثربخشی برنامه(. 0393) ارجمندنیا، ع.، شریفی، ع و رستمی، ر.
ی جلهمفضایی دانش آموزان با مشکالت ریاضی. -ی فعال دیداریبر عملکرد حافظه

 .6-50(، 0) 3، ناتوانی یادگیری

(. رابطه 0392) .نساییان، ع و هاشمی آذر، ژ.، اپیشیاره، .، کاظمی، ف.، اسدی گندمانی، ر
ش آموزان با اختالل اوتیسم. الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی در دان

 .025-80(، 53) 6 ،استثنایی افراد شناسیروان فصلنامه
-هوش نوین نسخه همزمان (. روایی0395. )شو شکر زاده،  كلو، م.، کامکاری، امین

 کودکان در کودکان وکسلر هوشی مقیاس دوم نسخه بینه و-استنفورد-تهران آزمای

 .60-22(، 7) 03استثنایی،  تربیت و یادگیری. تعلیم ناتوان

(. اثربخشی مداخله بازتوانی شناختی رایانه 0390. )نو معتمد یگانه،  ع.، شریفی، كپوشنه، 
آموزان با اختالل یادگیری عملکرد حافظه فعال دانش های اجرایی ومحور بر کارکرد

 .002-88(، 52) 2 ،شناسی افراد استثنایینمجله رواریاضی. 

(. اثربخشی برنامه آموزش 0395. )لحضرتی،  و یعقوبی، ح ، .سمطیعی، .، مسلیمانی، 
شناختی و عالئم اختالل بیش فعالی و نقص توجه در کودکان  یهاشناختی بر مهارت

 .09-39، (3) 3، مطالعات ناتوانیمبتال. 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/272695/%d8%b1%d9%82%db%8c%d9%87_%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c_%da%af%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243936/%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d8%b3_%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243936/%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d8%b3_%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/234849/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/258169/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%aa_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%a2%d8%b0%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/258169/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%aa_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%a2%d8%b0%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/376379/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%d9%86%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%a7%d9%86
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=205296
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=100387
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=205297
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ی روایی تشخیصی (. مقایسه0393) س.و افروز،  منیا، .، صفاریك.، کامکاری، ففرید، 
ی چهارم مقیاس هوش وکسلر و نسخه آزمای تهران ـ استنفورد بینهی نوین هوشنسخه

 .053-72(، 5) 0، های یادگیریناتوانیکودکان در ناتوانی یادگیری. 
 شناختی توانبخشی اثر (. بررسی0390، م. )شریفیان، ن و امیری، م.، نجاتی، و.، نجارزادگان

نقص  اختالل مبتال به کودکان کاری( در حافظه و اجرایی )توجه عملکردهای بر
 . 97-028(، 5)0توانبخشی،  طب پژوهشی -علمی فصلنامهتوجه/بیش فعالی. 

 هبودب بر شناختی توانبخشی تأثیر (. بررسی0390) .نریمانی، م.، سلیمانی، ا و تبریزچی، ن
. ADHDاختالل  دارای آموزان دانش ریاضی تحصیلی پیشرفت و توجه نگهداری

 .030-008(، 5) 0، ناتوانی یادگیری
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