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چکیده
هدف :در پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی -فراشناختی بر عملکرد توجهی -حافظهای
دانشآموزان مبتال به  ADHDمورد توجه بود.
روش :پژوهش حاضر با روش آزمایشی از نوع طرحهای پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری
این پژوهش را کلیه دانشآموزان دارای اختالل کمبود توجه -بیشفعالی دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه در سال
تحصیلی  ۴۹۵۱-۵۹مراجعهکننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه  ۲تهران تشکیل میدادند که از بین آنها
تعداد  ۱۴نفر بهصورت نمونهگیری تصادفی به  ۲گروه  ۲۴نفری گمارده شد .سه ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت
که عبارت بودند از؛ پرسشنامه محقق ساخته برای جمعآوری دادههای جمعیت شناختی ،آزمون عملکرد پیوسته ()CPT
و مقیاس حافظهی عددی وکسلر (فراخنای ارقام) .گروه آزمایش در  ۴۴جلسه تحت آموزش راهبردهای شناختی-
فراشناختی قرار گرفته و در طی این جلسات به گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده نشد.
یافتهها :یافتههای حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که خطای ارائه پاسخ ،خطای پاسخ حذف ،تعداد
پاسخ صحیح و شاخص زمان وا کنش آزمون عملکرد پیوسته و همچنین فراخنای حافظه مستقیم و معکوس گروه
آزمایش بعد از مداخله بازسازی شناختی متفاوت است (.)P≥۴/۴۴۴
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت ارائه مداخله مبنی بر آموزش راهبردهای شناختی-
فراشناختی بر کاهش عالئم  ADHDمؤثر بوده است ،لذا پژوهش ،استفاده از این آموزشها را پیشنهاد میکند.
کلیدواژهها :راهبردهای شناختی – فراشناختی ،توجه ،حافظه.ADHD ،
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 .1مقدمه
اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ( ،۴)ADHDاختالل عصبی رفتاری ،تحولی دوران کودکی است
(محمدی ،کاظمی ،رضایی و فشارکی؛ ۴۹۵۱؛ حسینزاده ملکی ،مشهدی ،سلطانی فر ،محرری و
غنایی۴۹۵۲ ،؛ سادوک و سادوک۲۴۴۲ ،۲؛ بل۲۴۴۴ ،۹؛ محمدی ،مالمیر ،خالقی و امینی)۲۴۴۹ ،
که  ۹تا  ۲درصد کودکان سنین مدرسه را مبتال میسازد(محمدی و همکاران۴۹۵۱ ،؛ حسین زاده
ملکی و همکاران .)۴۹۵۲ ،در ایران شیوع این اختالل در کودکان دبستانی ۴۲۱/۹ ،گزارششده
است(پرورش ،ضیاءالدینی ،عرفانی و شکوهی .)۴۹۵۹ ،میزان شیوع در پسران ایرانی ( ۵-۲سال) در
شهر مشهد را بیش از شهرهای سایر کشورها بیان کردند ،بهطوریکه شیوع در نوع بیتوجهی ۱/۲۲
درصد ،تکانشی  ۹/۹۲درصد و ترکیبی  ۹/۹۲درصد گزارششده است(محمدی و همکاران.)۴۹۵۱ ،
این اختالل ،الگوی پایدار عدمتوجه ،بیشفعالی و رفتارهای تکانشی است که شدیدتر و شایعتر از آن
است که معموالً در کودکان با سطح رشد مشابه دیده میشود .مالکهای تشخیصی ۱DSM-IV
برای بیشفعالی و تکانش گری یک بعد مشترک را در نظر میگیرد و تشخیص بر اساس نوع
تظاهرات یکی از سه نوع اختالل یعنی بیتوجهی ،بیش فعالی /تکانشگری یا نشانههای مرکب را
شامل میشود(پرورش و همکاران .)۴۹۵۹ ،بر اساس  ADHD ،DSM-5عبارت است از آسیب
مزمن که مشخصه آن رفتار تکانشی ،بیتوجهی و بیقراری نامتناسب است .این اختالل با مشکالت
هیجانی ،رفتاری و تحصیلی همراه است(تاجیک پروین چی ،رایت بهانز و اسچچر .)۲۴۴۱ ،۹سیر
 ADHDمتغیر است و عالئم در  ۹۴۱موارد تا نوجوانی یا بزرگسالی ادامه مییابند(پرورش و
همکاران .)۴۹۵۹ ،شیوع این اختالل بر اساس گزارشات متفاوت در پسرها  ۲تا  ۵برابر دختران
است(محمدی و همکاران۴۹۵۱ ،؛ پرورش و همکاران ۴۹۵۹ ،و سادوک و سادوک .)۲۴۴۲ ،کودکان
مبتال به این اختالل از مشکالت رفتاری گوناگون مانند اعتمادبهنفس پایین ،پرخاشگری و مشکالت
آموزشی رنج میبرند(سادوک و سادوک۲۴۴۲ ،؛ بل .)۲۴۴۴ ،بهعالوه  ۹۵تا  ۱۷۲کودکان با
تشخیص اختالل کمتوجهی /بیشفعالی ،دارای حداقل یک هم ابتالیی و  ۱۲۴دارای  ۹یا بیشتر
نشانهی هم ابتالیی هستند .هم ابتالیی اختالل کـمتوجهی /بیش فعالی شامل ناتوانی یادگیری
( ،)۱۲۹-۴۲عدم کارکرد سـازگار اجتماعی ( ،)۱۴۴اختـالل گفتاری ( ،)۱۹۹-۹۴اختالل خلقی
( ،)۱۲۴-۴۹اختالل اضطراب ( ،)۱۲۹-۲۴چاقی و مشکالت خواب است .همچنین برآورد شده است
که این افراد در زندگی آینده تا  ۱۲۴در معرض خطر بالقوه ابتال به اختالل سلوک و تا  ۱۴۹در خطر
گرایش به سوءمصرف مواد قرار دارند(محمدی و همکاران؛ ۴۹۵۱؛ حسینزاده ملکی و همکاران،
1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder
2. Sadock & Sadock
3. Bell
4. Diagnostic Statistic Manuel of Mental Disorders
5. Tajik-Parvinchi , Wright BAHons & Schachar
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۴۹۵۲؛ پرورش و همکاران .)۴۹۵۹ ،شیوع گسترده پیامدهای رفتاری و وجود اختاللهای همبود و
مشکالت ثانویهای همچون افت تحصیلی و مهارتهای بین فردی ضعیف ،درمان این کودکان را با
چالشهای پیچیدهای مواجه میسازد و بر ابعاد مختلف کارکرد و تحول بهنجار اثر میگذارد(پرورش
و همکاران۴۹۵۹ ،؛ حسین زاده ملکی و همکاران۴۹۵۲ ،؛ پلهام ،۲۴۴۷ ،۴سادوک و سادوک،۲۴۴۲ ،
وتزل۲۴۴۵ ،۲؛ گومز ،گومز ،وینتر و ونس۲۴۴۱ ،۹؛ بانفورد ،برنت ،گلدن ،دیکسترا ،سر و اونز،۱
.)۲۴۴۹
توجه و انگیختگی بهینه یکی از مهمترین کارهای عالی ذهن است و به تنهایی یکی از جنبههای
اصلی ساختار شناختی است که در ساختار هوش ،حافظه ،ادراک و یادگیری نیز نقش مهمی دارد.
در هر لحظه ذهن ما با انواع محرکهای درونی و بیرونی مواجه میشود و به دلیل محدودیت نظام
پردازشگر اطالعات در مغز ،اولین وظیفه توجه ،انتخاب اطالعات درون داد است(دوپال ،مک گوی،
اکارت و وان براکل۲۴۴۴ ،۹؛ سوانسون و ژرمن .)۲۴۴۲ ،۲توجه یعنی تمرکز ذهنی و روانی بر وقایع
ذهنی یا حسی و در اصطالح عام ،یک سازه پیچیده و نامعلوم است و به مؤلفههای گوناگونی اشاره
دارد که عبارتاند از؛ به دست گرفتن ابتکار عمل یا متمرکزشدن ،۲نگه داشت توجه ۷یا مراقبت،
بازداری پاسخ نسبت به محرکهای نامربوط یا توجه انتخابی و انتقال توجه( ۵حسنی و هادیانفرد،
 .)۴۹۷۲فرایند انتخاب ،شدت توجه (تمرکز) و طول مدت توجه به یک محرک خاص (نگهداری
توجه)؛ مؤلفههای توجه هستند که "آگاهی" انسان را در هر لحظه تحت تأثیر قرار میدهند(گالس و
هالیاک .)۴۵۷۲ ،۴۴نگهداری توجه را حفظ پردازش کنترلشده در انجام یک تکلیف تعریف کردهاند
و لذا نقص در نگهداری توجه کودکان ،فرصت پردازش ،ذخیره کردن و فراخوانی اطالعات را از بین
میبرد(کسائیان ،کیامنش و بهرامی .)۴۹۵۲ ،به نظر میرسد کودکان فزون کنش همراه با نارسائی
توجه ،بیشترین مشکلشان در "نگهداری توجه" است؛ بنابراین؛ مهمترین فرضیه شناختی برای این
کودکان این است که وقتی یک محرک برای مدت طوالنی ارائه شود ،نگهداری توجه برای آنها
مشکلتر است (گالس و هالیاک .)۴۵۷۲ ،اگرچه ممکن است این کودکان در انتخاب یا شدت توجه
نیز نارسائی داشته باشند(محمدی و همکاران۲۴۴۹ ،؛ گالس و هالیاک .)۴۵۷۲ ،رایجترین آزمون

1. Pelham
2. Wetzel
3. Gomez, Gomez, Winther & Vance
4. Bunford, Brandt, Golden, Dykstra, Suhr & Owens
5. DuPaul, McGoey, Eckert & VanBrakle
6. Swanson & Jerman
7. Initiation or focusing
8. Vigilance
9. Shifting attention
10. Glass & Holyoak
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برای شناسایی اختالل در توجه کودکان ،آزمون عملکرد پیوسته )CPT( ۴است .این آزمون در سال
 ۴۵۹۲توسط رازولد و همکارانش تهیه شد و بهسرعت مقبولیت عام یافت .هدف این آزمون ،سنجش
نگهداری توجه و زود انگیختگی است .ابتدا این آزمون برای سنجش ضایعه مغزی بکار گرفته شد اما
در دهه  ،۴۵۵۴بهعنوان متداولترین شیوه آزمایشگاهی در ارزیابی کودکان فزون کنش همراه با
نارسایی توجه به کار رفت .این آزمون که نیازمند حفظ توجه حین یک تکلیف مداوم و بازداری از
پاسخهای تکانشی است ،عالوه بر کاربردهای پژوهشی در درمانگاه ،بهعنوان وسیله توانبخشی و نیز
ارزیابی توجه و تکانشگری به کار میرود(محمدی و همکاران۴۹۵۱ ،؛ هادیانفرد و همکاران،
 .) ۴۹۷۲در حقیقت آزمون عملکرد پیوسته یک آزمون واحد نیست و تاکنون گونههای مختلفی از
آن جهت اهداف درمانی یا پژوهشی تهیهشده است (نحوه اجرا و نمرهگذاری در روش توضیح داده
شده است).
حافظه کاری مؤلفهای است که امکان ذخیرهسازی موقت و دستکاری اطالعات را در ذهن فراهم
میکند(ریکر ،رپورت ،کافلر و سرور ۲۴۴۲ ،۲و حسینزاده ملکی و همکاران .)۴۹۵۲ ،حافظه کاری
یک سیستم چند مؤلفهای است که نقش مهمی در یادگیری دارد و مؤلفه "کاری بودن" این حافظه
پردازش ذهنی اطالعات درونی نگهداری شده را شامل میشود (کووان۲۴۴۴ ،۹؛ کافلر.)۲۴۴۹ ،
کنش این مؤلفه بهمنظور تسهیل و انجام صحیح فعالیت سایر مؤلفههای کنشهای اجرایی ضروری
میباشد و عملکرد مناسب آن؛ تمرکز ،توجه پایدار ،تأمل در پاسخ به محرکها و نیز بازداری
تکانههای نامربوط به موقعیت را فراهم میآورد(ریکر و همکاران .)۲۴۴۲ ،نارسایی حافظه کاری
بهعنوان یک حافظه اجرایی مرکزی جزء بزرگترین آسیبهای عصبشناختی مرتبط با ADHD
محسوب میشود که احتماالً در  ۷۴۱کودکان  ADHDوجود دارد (کاسپر ،آلدرسون و هادک،۱
 .)۲۴۴۹نتایج پژوهشهای بسیاری از این ارتباط حمایت میکنند(حسینزاده ملکی و همکاران،
۴۹۵۲؛ سودرکوئیست .)۲۴۴۴ ،۹فالول )۴۵۷۹( ۲فرایندشناختی را یکی از فرایندهای مهمی میداند
که در حافظه صورت میگیرد .او معتقد است که این فرایند از مرحله برداشت حسی شروع میشود
و تا بازیابی اطالعات از حافظه بلندمدت ادامه دارد و چون این فرایندها به دانستن و شناخت مربوط
میشوند ،به آنها فرایندهای شناختی میگوییم(کرمی و همکاران.)۴۹۵۲ ،
کارکردهای شناختی شامل حافظه ،یادگیری و رفتارهای پیچیده هستند .ناتوانی در این حوزه
عبارت است از؛ ناتوانی در کامل کردن همزمان تکلیف (توجه تقسیمشده) ،ناتوانی در توجه کردن به
1. Continuous Performance Test
2. Raiker, Rapport, Kofler & Sarver
3. Cowan
4. Kasper, Alderson & Hudec
5. Soderqvist
6. Flavell
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تکلیفی که در حال انجام است (تداوم توجه) ،ناتوانی در نادیده گرفتن محرکهای نامربوط (توجه
انتخابی) و ناتوانی در حفظ توجه در زمان انجام تکلیف و کامل کردن تکلیف(عبدی ،عربانی دانا،
حاتمی و پرند .)۴۹۵۹ ،راهبردهای شناختی و فراشناختی ۴تدابیری هستند که به یادگیری و
یادآوری کمک خواهند کرد و الزم است در زمینه استفاده از این راهبردها آموزش داده شود(سیف،
 .)۴۹۵۴به عقیده بایلر و شومن )۴۵۵۹( ۲اصطالحِ شناخت ،به فرآیندهای درونی ذهنی یا راههایی
که در آنها اطالعات پردازش میشوند ،گفته میشود؛ یعنی راههایی که ما بهوسیلهی آنها اطالعات را
مورد توجه قرار میدهیم ،تشخیص میدهیم ،به رمز در میآوریم ،در حافظه ذخیره میسازیم ،از
حافظه فرامیخوانیم و مورد استفاده قرار میدهیم .گیج و برالینر )۴۵۵۱( ۹بیان میکنند که
شناخت در زبان روزمره به معنای دانستن است و در زبان روانشناسی به جریانهای تفکر و یادگیری
و چگونه سازمان دادن ،ذخیرهسازی و بهکارگیری اطالعات اشاره دارد .دری و مورفی ۱شناخت را
راههایی میدانند که از طریق آن افراد یادگیری خود را مدیریت میکنند ،به یاد میآورند و تفکر
میکنند .هندری )۴۵۵۱( ۹معتقد است که راهبردهای شناختی ،اکتشافهایی برای پردازش
اطالعات هستند(کرمی و همکاران .)۴۹۵۲ ،فراشناخت نیز نقش بارز و مهمی در حل مسئله ،کنترل
خود ،خودآموزی و تغییر رفتار دارد(نیازآذری ۴۹۷۲ ،و کرمی .)۴۹۵۲ ،فالول ( )۲۴۴۴فراشناخت را
هرگونه دانش یا فرایند شناختی که موضوع آن جنبهای از اقدامات شناختی و تنظیم آنهاست ،مطرح
کرده است .در واقع میتوان گفت اگر شناخت عبارت از دریافت ،پردازش ،نگهداری و انتقال اطالعات
باشد؛ فراشناخت فعالیتی است که کنشهای مربوط به چهار عنصر یاد شده را در برمیگیرد و بر
آنها نظارت دارد(آقازاده۴۹۵۴ ،؛ کرمی و همکاران .)۴۹۵۲ ،فراشناخت حداقل دارای دو جزء دانش و
کنترل است ،منظور از دانش؛ آگاهی یادگیرنده از مهارتها ،استراتژیها و ابزاری جهت اجرای
کارآمد یک تکلیف است و کنترل ،مستلزم استفاده از مکانیزمهای خودگردان برای حصول اطمینان
از اجرای موفقیتآمیز تکالیف است(کرمی و همکاران.)۴۹۵۲ ،
حافظـه آیندهنگر زمانی استفاده میشود که رفتار باید تا زمانی در آینده به تأخیر بیفتد .این
تأخیر ،به رابطه متقابل ظریفی میان سیستم توجهی و حافظهای بستگی دارد .نظارت و کنترل این
تعامل برای تأمین هرچه بیشتر مقاصد آینده به عهده فراشناخت است .پژوهشها ارتباط حافظه و

1. Cognitive and meta cognitive strategies
2. Bilere & Showman
3. Gage & Berliner
4. Derry & Murphy
5. Hendrie
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فراشناخت را تأیید کردهاند(بریور ،بال ،رایت و دویت۲۴۴۴ ،۴؛ اسپایس ،میر و رابرز۲۴۴۹ ،۲؛
اسپایس ،میر و رابرز.)۲۴۴۲ ،
تاکنون درمانهای گوناگونی جهت کاهش نشانههای  ADHDارائه شدهاند که این درمانها در
دو طبقه عمده درمانهای روانی-اجتماعی و درمانهای دارویی قرار دارند(میلی کپ ۲۴۴۴ ،۹و
حسینزاده ملکی و همکاران .)۴۹۵۲ ،یکی از این درمانها آموزش راهبردهای شناختی و
فراشناختی میباشد .ارتباط مشاهدهشده میان درخواستهای مرکزی و رفتارهای حرکتی کودکان
 ،ADHDحمایت زیادی برای کوششهای اخیر جهت تمرکز ویژه بر مداخالت شناختی برای این
کودکان فراهم کرده است(رپورت ،اوربن ،۱کافلر و فریدمن ۲۴۴۹ ،۹و چکو ،۲کافلر و جرت.)۲۴۴۱ ،۲
اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی (پنتریچ۴۵۵۵ ،۷؛ کرمی و
همکاران ،)۴۹۵۲ ،کاهش اضطراب امتحان (ابوالقاسمی ،گلپور ،نریمانی و قمری ،)۴۹۷۷ ،افزایش
عزتنفس تحصیلی (نولن و مورگان۲۴۴۴ ،۵؛ زارعی ،شکرپور ،نصیری و کافی پور ،)۲۴۴۲ ،تحمل
فشار (آذری ،خادمی و اسماعیلی )۲۴۴۱ ،و هشیاری و خودکنترلی (نولن و مورگان)۲۴۴۴ ،
تأییدشده است .پژوهشهای گوناگون همچنین تمرکز بر تأثیرات حافظه کاری را بهعنوان یک
مداخله درمانی مناسب برای مبتالیان به این اختالل نشان میدهند(دیورت۲۴۴۲ ،۴۴؛ شیبستد،۴۴
 ۲۴۴۲و حسینزاده ملکی و همکاران .)۴۹۵۲ ،دالیل زیادی برای تمایل به آموزش شناختی کودکان
 ADHDوجود دارد .اول اینکه؛ آموزشهای شناختی ،نارسائیهای شناختی زیربنایی  ADHDرا
هدف قرار میدهند و دیگر اینکه میتوانند جایگزین درمانهای دارویی برای این کودکان
باشند(تاجیک پروین چی و همکاران.)۲۴۴۱ ،
با توجه به اینکه وجود کاستیهایی در توجه و حافظه از مؤلفههای مهم و مؤثر بر مشکالت
متعدد پیشرفت تحصیلی و اجتماعی مبتالیان به  ADHDمیباشد ،شیوع گسترده پیامدهای
رفتاری و مشکالت ثانویه مانند افت تحصیلی و ضعف مهارتهای بین فردی در دانشآموزان مبتال،
همچنین وجود اختالالت همبود با اختالل  ADHDکه به تعدادی از آنها اشاره شد ،چالشهای
زیادی را برای این دانشآموزان و البته خانوادههای آنها ایجاد میکند؛ بنابراین؛ بر مبنای آنچه
1. Brewer, Ball, Knight & DeWitt
2. Spiess, Meier & Roebers
3. Millichap
4. Orban
5. Friedman
6. Chacko
7. Jarrett
8. Pintrich
9. Nolan & Morgan
10. Duarte
11. Shipstead
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گفتـه شد ،ضرورت مـداخالت مناسب در این اخـتالل مشخص میشود .اهـمیت اختالل کمبود
توجه  /بیشفعالی بهعنوان اختالل مزمنی که میتواند به ناتوانیهای فردی و اجتماعی منجر گردد،
محققان را بر آن داشت که پژوهش حاضر را در پاسخ به این سؤال که آیا آموزش راهبردهای
شناختی-فراشناختی بر عملکرد توجهی -حافظهای دانشآموزان مبتال به  ADHDاثربخش است،
انجام دهند.
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با کار آزمایی بالینی است که با طرح پیشآزمون و پسآزمون با
گروه گواه انجام شد .در این پژوهش آموزش راهبردهای شناختی -فراشناختی بهعنوان متغیر مستقل
محسوب میشود و عملکرد توجهی -حافظهای بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان دارای اختالل کمبود توجه -بیشفعالی دوره
ابتدایی و دوره اول متوسطه در سال تحصیلی  ۴۹۵۱-۵۹مراجعهکننده به مراکز مشاوره آموزش و
پرورش ناحیه  ۲تهران تشکیل میدهند .در تحقیقات آزمایشی برای هر گروه  ۴۹آزمودنی در نظر
گرفته میشود (دالور )۴۹۷۴ ،که در این پژوهش برای در نظر گرفتن احتمال افت آزمودنیها و
افزایش اعتبار بیرونی برای هر زیر گروه  ۲۴نفر گمارش شد .بدین ترتیب از بین معرفیشدگان تعداد
 ۱۴نفر بهصورت نمونهگیری تصادفی به  ۲گروه  ۲۴نفری گمارده شد؛ بنابراین نمونه این پژوهش
شامل  ۱۴دانشآموزان دارای اختالل کمبود توجه -بیشفعالی بود که از میان مراجعهکنندگان به
مراکز کلینیکی آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند
از :دانشآموز پسر دوره تحصیلی ابتدایی و دوره اول متوسطه ،داشتن اختالل نارسایی توجه /بیش
فعالی در آزمون تشخیصی و مصاحبه بالینی ،حواس بینایی و شنوایی سالم و نداشتن اختالل همراه.
همچنین مالکهای خروج از پژوهش عبارت بودند از :داشتن اختالل همراه ،مشکل در حواس
بینایی و شنوایی.
 .1-2پرسشنامه محقق ساخته :این پرسشنامه شامل برخی اطالعات دموگرافیک نظیر سن ،پایه
تحصیلی ،میزان درآمد خانواده ،معدل سال (ترم قبل) ،مصرف دارو و غیره بود.
 .2-2مقیاس نقص توجه /بیشفعالی :۴این مقیاس توسط نجاریان (۴۹۲۵؛ به نقل از ابوالقاسمی و
نریمانی )۴۹۷۱ ،تهیه و تدوینشده است .والدین یا معلمان به این آیتمها بر اساس چهار گزینه هرگز،
بندرت ،گاهی اوقات و اغلب اوقات پاسخ میدهند و هر گزینه بهترتیب  ۲ ،۴ ،۴و  ۹نمرهگذاری
میشوند .آیتمهای  ۴تا  ۴۴اختالل نقص توجه و آیتمهای  ۴۴تا  ۲۴بیشفعالی را میسنجند .در
پژوهش ابوالقاسمی ( )۴۹۷۲ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس  ۴/۵۴گزارششده است .همچنین
1. Attention Deficit Hyperactive Disorder Scale
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ضریب همبستگی این مقیاس با پرسشنامه اختالل رفتاری شهیم و همکاران  ۴/۹۹بهدستآمده است.
 .3-2مصاحبهی بالینی :بهمنظور اعتبار بیشتر تشخیص و شناسایی دقیقتر کودکان دچار نقص
توجه /بیشفعالی ،مصاحبهی بالینی بر اساس مالکهای تشخیصی برگرفته از  DSM-Vتوسط
محققان به عمل آمد.
 .4-2آزمون عملکرد پیوسته ( :)CPTاین آزمون برای نخستین بار در سال  ۴۵۲۹توسط رازولد و
همکاران تهیه شد و بهسرعت مقبولیت عام یافت .تاکنون گونههای مختلفی از این آزمون جهت
اهداف درمانی یا پژوهشی تهیهشده است .فرم فارسی آزمون که از طریق رایانه اجرا میشود؛ دارای
اعداد فارسی بهعنوان محرک است .از این تعداد  ۹۴محرک ( ۲۴درصد) بهعنوان محرک هدف
میباشد .فاصله بین ارائه دو محرک  ۹۴۴میلیثانیه و زمان ارائه هر محرک  ۴۹۴میلیثانیه است .در
این فرم آزمون ،آزمودنی باید برای مدتی توجه خود را به یک مجموعه محرک نسبتاً ساده دیداری
(اعداد  ۴تا  ۵که بهطور نامرتب ارائه میشود) جلب کند و هنگام ظهور محرک هدف ،با فشار کلید
 ،spaceپاسخ دهد .این آزمون روی رایانه نصب شد .هدف این بود که آزمودنی از حداکثر توانایی خود
استفاده کند و در عین سرعت ،بهترین عملکرد را داشته باشد .ضرایب پایایی (بازآزمایی) قسمتهای
مختلف آزمون که در مطالعهی هادیانفرد ،نجاریان ،شکرکن ،مهرابی زاده هنرمند ( ،)۴۹۲۵با فاصله
 ۲۴روز روی  ۱۹دانشآموز پسر دبستانی انجام شد؛ در دامنهای بین  ۴/۹۵تا  ۴/۵۹قرار دارد.
همچنین محققان فوق روایی مطلوبی را از طریق روایی سازی مالکی برای این آزمون گزارش
کردهاند .تمام ضرایب محاسبهشده در سطح  ۴/۴۴۴همبستگی معناداری دارند .روایی آزمون با شیوه
روایی سازی مالکی از طریق مقایسه گروه بهنجار ( ۹۴دانشآموز پسر دبستانی) و بیشفعالی همراه
با نارسائی توجه ( ۲۹دانشآموز پسر دبستانی) انجام گرفت .مقایسه آماری میانگین دو گروه در
قسمتهای مختلف آزمون ،تفاوت معناداری را بین عملکرد این دو گروه نشان داد ( .)P>۴/۴۴۴در
این آزمون بعد از استخراج نتایج ،شاخص زمان پاسخ ،۴خطای پاسخ حذف ۲و خطای ارائه پاسخ۹
بررسی میشود (حسنی و هادیانفرد.)۴۹۷۲ ،
 .5-2مقیاس حافظهی عددی وکسلر (فراخنای ارقام) :فراخنای ارقام یک آزمون حافظهی
کوتاهمدت بهشمار میرود .آزمودنی باید اطالعات شنیداری را بهترتیب مناسب به یاد بیاور دو تکرار
کند .آن را بهعنوان حافظهی توالی شنیداری آوایی توصیف کردهاند .پاسخهای درست مستلزم یک
فرآیند دومرحلهای است .نخست ،اطالعات باید بهدقت دریافت شوند که مستلزم توجه و رمزگردانی
است .کسانی که بهآسانی دچار حواسپرتی میشوند ،در این مرحله مشکل دارند .دوم ،آزمودنی باید
اطالعات را بهدرستی به یاد بیاورد ،ترتیب و توالی آن را در نظر بگیرد و آنها را بیان کند .کسانی هم
1. answer time
2. omission
3. commision
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که احتماالً نمیتوانند اطالعات را بهدرستی دریافت کنند ،ممکن است در این مرحله دچار اشکال
شوند؛ زیرا نمیتوانند رد حافظه را بهاندازهی کافی در ذهن خود نگهداری کنند(مارنات۴۹۷۱ ،؛
ترجمه پاشاشریفی).
در این آزمون ،فهرستهایی از  ۹تا  ۵رقم بهطور شفاهی ارائه میشوند و آزمودنی باید آنها را از
حفظ بازگو کند .در بخش دوم این آزمون ،آزمودنی باید ارقامی را که میشنود ( ۲تا  ۷رقم) بهطور
معکوس بازگو کند(آناستازی۴۹۲۴ ،؛ ترجمه براهنی) .گاهی هنگامی که آزمودنی میخواهد رقم
فعلی را بیان کند ،رقم قبلی را فراموش میکند .هر چند ارقام مستقیم تکلیفی آسانتر و سرراستتر
است و مستلزم حافظهی طوطیوار میباشد ،ارقام وارونه پیچیدهتر است .آزمایش شونده معموالً باید
اطالعات را برای مدت بیشتری در حافظه نگه دارد و همچنین ،پیش از بیان مجدد ،باید ترتیب آنها
را تغییر دهد .بهاینترتیب ،عملکرد خوب در ارقام وارونه احتماالً توانایی شخص را در انعطافپذیری،
تمرکز و شکیبایی در برابر فشار روانی منعکس میسازد .همچنین ،نمرهی باال در تکرار ارقام وارونه
ممکن است به توانایی ساختن ،نگهداری و وارسی تصویرهای ذهنی دیداری که از محرکهای
شنیداری ساختهشده است ،مربوط باشد(مارنات۴۹۷۱ ،؛ ترجمه پاشاشریفی).
مشاهده میشود که افراد پذیرا و نافعال و بدون اضطراب در این آزمون بهترین نمره را میگیرند.
این پدیده مستلزم ارتباط بدون تالش و نسبتاً ناگسستنی با واقعیت است که مشخصهاش پذیرش باز
و آزادانهی اطالعات ورودی است .افزایش اضطراب یا تنش سبب کاهش عملکرد میشود و
خردهآزمون فراخنای ارقام بیشترین آسیبپذیری را در برابر اضطراب دارد .فراخنای ارقام همراه با
رمزگذاری از جمله حساسترین آزمونها نسبت به آسیب مغزی ،عقبماندگی ذهنی و ناتواناییهای
یادگیری است .کسانی که نمرهی باال میگیرند ،دارای حافظهی کوتاهمدت شنیداری خوب و توجه
عالی هستند .نمرهی پایین در فراخنای ارقام نشانهی فقدان توانایی تمرکز است که ممکن است
نتیجهی اضطراب یا فرایندهای تفکر غیرمعمول باشد .درحالیکه پایین بودن نمرهی ارقام مستقیم
بیشتر ممکن است به ضایعهی نیمکرهی چپ مربوط باشد ،نمرهی پایین در مورد ارقام وارونه بیشتر
با آسیب پراکنده یا ضایعهی نیمکرهی راست پیشانی ارتباط دارد .عملکرد پایین در هر دو
خردهآزمون فراخنای ارقام وارونه و نماد ارقام با آسیب پراکنده که بر اثر قرار گرفتن در معرض
حاللهای شیمیایی ایجادشده است ،ارتباط دارد(مارنات۴۹۷۱ ،؛ ترجمه پاشاشریفی) .ضرایب اعتبار
بازآزمایی در فاصلههای زمانی  ۱تا  ۲هفته ،برای فراخنای ارقام تا  ۴/۷۷بود (وکسلر.)۴۵۷۲ ،
راهنمای  ۴ WAIS-IIIو  ۲WMS-IIIبیانگر این مطلب است که همسانی درونی برای نمرههای خرده

1. Wechsler Memory Scale.III
2. Wechsler Adult Intelligence Scale.III
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اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی -فراشناختی....

مقیاس اولیه دارای دامنهی  ۴/۲۱تا  ۴/۵۹در مورد همهی گروههای سنی است(مارنات۴۹۷۱ ،؛
ترجمه پاشاشریفی).
 .6-2شیوه مداخله :در مطالعه حاضر متغیر مستقل عبارت بود از راهبردهای شناختی و
فراشناختی که هر کدام طی  ۴۴جلسهی آموزشی بر اساس جدول برنامـه تعیینشده آموزش داده
شد .راهبردهای شناختی عبارت بودند از .۴ :راهبردهای تکرار یا مرور :مکـررخـوانی ،مکـررنویـسی،
تکرار اصطالحات کلیدی با صدای بلند ،بازگویی مطالب ،اسـتفاده خـط کـشیدن زیـر مطالـب ،از
تدابیر به یادسپاری بـرای مطالـب آسـان و حاشـیهنویـسی ،برجـستهسـازی قسمتهای مهـم،
عالمتگـذاری و رونویسی کردن مطالب دشوار؛  .۲راهبردهای بسط و گسترش معنایی :اسـتفاده از
واسطهها ،تصویرسازی ذهنی ،روش مکانها ،استفاده از کلمه کلیـد ،اسـتفاده از سرواژهها برای
مطالب آسان و یادداشـتبـرداری ،قیـاسگـری ،خالصـه کـردن بـه زبـان خـود ،کـار بـستن
مطالـب آموختهشده ،آموزش مطالب آموختهشده به دیگران ،استفاده از مطالب آموختهشده برای
حل مسائل ،شرح و تفسیر و تحلیل روابط مطالب دشوار؛  .۹راهبردهای سازماندهی مطالب:
دستهبندی اطالعات جدید در قالب الف :مـواد معـدنی؛ ب :حیوانـات؛ ج :گیاهـان و د :روابـط
سلـسله مراتبـی در ریاضـیات بـرای مطالـب آسـان و تهیـه فهرسـت عناوین یا سرفصلها ،تبدیل
متن درس بـه طـرح و نمـودار ،نقـشه ،دستهبندی اطالعات جدید بر اساس مقولههای آشـنا،
اسـتفاده از طرح درختی برای خالصه کردن اندیشههای اصـلی یـک مطلـب و نشان دادن روابط
میان آنها ،استفاده از نمودار گردشی برای توضیح و تشریح یک فرآیند تولید پیچیده برای مطالب
پیچیده .راهبردهای فراشناختی عبارت بودند از .۴ :راهبردهای برنامهریـزی :تعیـین هـدف مطالعـه،
پـیشبینـی زمان الزم برای مطالعه و یـادگیری ،تعیـین سـرعت مطالعـه ،تحلیـل چگــونگی
برخــورد بــا موضــوع یــادگیری ،انتخــاب راهبردهــای شناختی؛  .۲راهبردهای کنترل و نظارت:
ارزشیابی پیشرفت ،نظارت بـر توجه خود ،طرح سؤال در ضمن مطالعه و یادگیری ،کنترل زمـان و
سرعت مطالعه ،پیشبینی سؤالهای امتحانی؛  .۹راهبردهای نظم دهی :تعدیل سـرعت مطالعـه و
یـادگیری ،اصالح یا تغییر راهبرد شناختی.
 .7-2روش اجرا :بعد از مراجعه به دو مرکز مشاوره آموزش و پرورش استان تهران ،لیست
مراجعهکنندگان مبتال به اختالل  ADHDمشخص شده و سپس فرم معلمان مقیاس نقص توجه و
بیشفعالی بر روی نمونه انتخابی اجرا و سپس توسط یکی از محققین مصاحبه بالینی بر اساس
 DSM-Vبه عمل آمد .بعد از تعیین نمونه پژوهشی ،ابتدا پیشآزمون عملکرد پیوسته و مقیاس
حافظهی عددی وکسلر (فراخنای ارقام) اجرا شد .در مرحله بعد بهمدت  ۴۴جلسه راهبردهای
شناختی -فراشناختی به دانشآموزان مبتال به نقص توجه و بیشفعالی آموزش داده شد و در مرحله
بعد دوباره از دو گروه آزمایشی و گواه پسآزمون اجرا شد .بهمنظور رعایت مسائل اخالقی ،بعد از
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پایان دوره آموزش ،دورهای فشرده برای آموزش گروه کنترل برگزار شد ضمن اینکه؛ آزمودنیها
میتوانستند در هر مرحله از پژوهش داوطلبانه از حضور در آن انصراف دهند .بعداً اطالعات حاصل
توسط نرمافزار ( spssآزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،آزمون شاپیرو-ویلک ،آزمون باکس)
آزمون لوین تجزیه و تحلیل شد.
 .3یافتههای پژوهش
نتایج نشان داد که میانگین و انحـراف معیـار سـن آزمـودنیهـا در نمونـه مـورد مطالعـه بـهترتیـب
 ۴۴/۹۲±۴/۹۷بوده است.
همانطور که در جدول شماره  ۴مالحظه میگردد میانگین (و انحراف استاندارد) پسآزمون
مؤلفههای عملکرد پیوسته گروه آزمایش به ترتیب در خطای ارائه پاسخ  ،)±۴/۴۱( ۹/۱۹خطای
پاسخ حذف  ،)±۲/۹۱( ۹/۹۹تعداد پاسخ صحیح  )±۹/۲۹( ۴۱۱/۴۹و زمان واکنش ۹۵۷/۲۹
( )±۱۷/۲۱میباشد .همچنین در فراخنای حافظه مستقیم  )±۴/۲۹( ۴۲/۴۴و معکوس ۲/۲۷
( )±۴/۹۵میباشد.
قبل از استفاده از آزمون تحلیل واریانس چنـد متغیـری ،جهـت رعایـت پـیشفـرضهـای آن ،از
آزمونهای باکس و لوین استفاده شد .بر اساس این نتایج فرض همگنـی واریـانسهـا در متغیرهـای
مورد مطالعه تأیید شد .آزمون لوین برای هیچکدام از متغیرها معنیدار نبـود ،در نتیجـه اسـتفاده از
آزمونهای پـارامتریک بالمانــع اسـت .همچنیــن بـرای بررسـی فــرض همگنــی ماتــریسهـای
واریانس-کواریانس از آزمون باکس استفاده شد و نتایج نشان داد که مقدار بـاکس معنـیدار نیسـت
( P=۴/۲۴و  F=۲/۲۷و  )BOX=۹۲/۲۴و در نتیجه پیشفرض تفاوت بین کوواریانسها برقرار است.
جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولمگروف -اسمیرونف استفاده شد .با توجه به
مقادیر حد معناداری ( )p>۴/۴۹به دست آمده برای گروههای مختلف و بزرگتـر بـودن ایـن مقـدار از
 ۴/۴۹و با فاصله اطمینان  ۴/۵۹میتوان گفت ،توزیع از منحنی نرمال پیروی میکند.
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جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد گروههای آزمایش و کنترل در مؤلفههای آزمون عملکرد پیوسته ( )CPTو فراخنای حافظه در پیش و پسآزمون
گروه کنترل

مؤلفههای آزمون عملکرد
پیوسته و فراخنای حافظه

پیشآزمون

گروه آزمایش
پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

خطای ارایه پاسخ

۷/۵۵

۴/۷۲

۷/۹۹

۲/۴۴

۵/۹۹

۴/۲۲

۹/۱۹

۴/۴۱

خطای پاسخ حذف

۴۴/۹۹

۲/۹۲

۵/۲۲

۴/۹۱

۵/۲۹

۲/۴۴

۹/۹۹

۲/۹۱

تعداد پاسخ صحیح

۴۹۴/۱۹

۹/۲۹

۴۹۲/۴۹

۱/۵۷

۴۹۴/۴۴

۲/۲۹

۴۱۱/۴۹

۹/۲۹

شاخص زمان واکنش

۲۵۷/۲۹

۹۵/۲۹

۷۴۲/۲۵

۱۲/۱۹

۷۴۹/۱۱

۱۲/۲۲

۹۵۷/۲۹

۱۷/۲۱

فراخنای حافظه مستقیم

۲/۲۱

۴/۴۴

۲/۵۷

۴/۴۹

۲/۲۹

۴/۱۱

۴۲/۴۴

۴/۲۹

فراخنای حافظه معکوس

۹/۹۹

۴/۲۹

۹/۲۹

۴/۴۲

۱/۹۷

۴/۲۲

۲/۲۷

۴/۹۵
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جدول  :2نتایج شاخصهای اعتباری آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چند متغیری ( )MANOVAبر روی
مؤلفههای مقیاس عملکرد پیوسته و فراخنای حافظه در گروههای اختالل  ADHDو بهنجار
منبع

مدل

گروه

مقدار

F

اثر پیالیی

۴/۲۷۴

۴۹۵/۲۴

فرضیه
df
۲/۴۴

خطا
df
۹۹/۴۴

۴/۴۴۴

المبدا ویلکز

۴/۴۴۲

۴۹۵/۲۴

۲/۴۴

۹۹/۴۴

۴/۴۴۴

اثر هتلینگ

۴۵۲۷۱/۲۲

۴۹۵/۲۴

۲/۴۴

۹۹/۴۴

۴/۴۴۴

۴/۲۲۲

بزرگترین ریشه خطا

۴۵۲۷۱/۲۲

۴۹۵/۲۴

۲/۴۴

۹۹/۴۴

۴/۴۴۴

۴/۲۲۲

اثر پیالیی

۴/۷۲۹

۲۵/۹۹

۲/۴۴

۹۹/۴۴

۴/۴۴۴

۴/۷۲۹

المبدا ویلکز

۴/۴۹۲

۲۵/۹۹

۲/۴۴

۹۹/۴۴

۴/۴۴۴

۴/۷۲۹

اثر هتلینگ

۴۲/۹۹

۲۵/۹۹

۲/۴۴

۹۹/۴۴

۴/۴۴۴

۴/۷۲۹

بزرگترین ریشه خطا

۴۲/۹۹

۲۵/۹۹

۲/۴۴

۹۹/۴۴

۴/۴۴۴

۴/۷۲۹

نام آزمون

P

Eta
۴/۲۲۲
۴/۲۲۲

نتایج جدول شماره  ۲نشان میدهد که سطوح معناداری همه آزمونها قابلیت استفاده از
تحلیل واریانس چند متغیری را مجاز میشمارد .همانطور که در جدول فوق مشاهده
میشود بر اساس  Ƞ۲=۴/۷۲۹و  ،p<۴/۴۴دو گروه در مؤلفههای مقیاس عملکرد پیوسته و
فراخنای حافظه تفاوت معنادار دارند؛ بنابراین در میان گروهها حداقل از نظر یکی از
متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ( )MANOVAبر روی مؤلفههای مقیاس عملکرد
پیوسته و فراخنای حافظه در گروههای اختالل  ADHDو بهنجار
منبع

آزمون
عملکرد
پیوسته
()CPT

فراخنای
حافظه

متغیر وابسته
خطای ارایه
پاسخ
خطای پاسخ
حذف
تعداد پاسخ
صحیح
شاخص زمان
واکنش

SS

df

MS

F

P

۲۲۷/۹۹

۴

۲۲۷/۹۹

۹۲/۹۲

۴/۴۴۴

۲۹۹/۲۲

۴

۲۹۹/۲۲

۱۴/۱۲

۴/۴۴۴

۴۲۴۹/۲۲

۴

۴۲۴۹/۲۲

۵۴/۲۷

۴/۴۴۴

۱۴۴۹۲۱/۲۴

۴

۱۴۴۹۲۱/۲۴

۴۹۲/۲۱

۴/۴۴۴

فراخنای
حافظه مستقیم

۲۴۲/۲۹

۴

۴۵۷/۲۷

۴۹۲/۷۲

۴/۴۴۴

فراخنای
حافظه معکوس

۴۲۲/۲۲

۴

۴۱۲/۴۲

۷۵/۲۴

۴/۴۴۴

۴۱

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی -فراشناختی....

همانطوری که در جدول شماره  ۹مالحظه میگردد بین دانشآموزان گروههای آزمایش و گروه
کنترل در خطای ارائه پاسخ ،خطای پاسخ حذف ،تعداد پاسخ صحیح و شاخص زمان واکنش آزمون
عملکرد پیوسته و همچنین در فراخنای حافظه مستقیم و معکوس تفاوت معناداری در سطح
( )P≥۴/۴۴۴وجود دارد؛ به عبارت دیگر خطای ارائه پاسخ ،خطای پاسخ حذف ،تعداد پاسخ صحیح و
شاخص زمان واکنش آزمون عملکرد پیوسته و همچنین فراخنای حافظه مستقیم و معکوس گروه
آزمایش بعد از مداخله بازسازی شناختی متفاوت است.
 .4بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی -فراشناختی بر عملکرد
توجهی حافظهای دانشآموزان مبتال به  ADHDبود .نتایج پژوهش نشان داد خطای ارائه پاسخ،
خطای پاسخ حذف ،تعداد پاسخ صحیح و شاخص زمان واکنش آزمون عملکرد پیوسته و همچنین
فراخنای حافظه مستقیم و معکوس گروه آزمایش بعد از مداخله بازسازی شناختی متفاوت است و
بنابراین؛ آموزش راهبردهای شناختی -فراشناختی عملکرد توجهی حافظهای مبتالیان به ADHD
را بهبود میبخشد.
نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر با نتایج محمدی و همکاران ( ،)۴۹۵۱نریمانی و همکاران
( ،)۴۹۵۲نریمانی ،سلیمانی و تبریزچی ( ،)۴۹۵۱عبدی و همکاران ( ،)۴۹۵۹میلتون،)۲۴۴۴( ۴
نجفی ،محمدی ،آثاری ( )۴۹۷۱و جانستون ،رودنریز ،بلکمن ،جانستون ،الودی ،مانتس و بارت۲
( )۲۴۴۲همسو است .محمدی و همکاران ( )۴۹۵۱در پژوهش اثربخشی آموزش بهسازی توجه و
حافظه کاری بر میزان عملکرد پیوسته کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /کمتوجهی ،نشان
دادهاند میانگین عملکرد پیوسته در گروه آموزشدیده افزایش معناداری داشته است .نریمانی و
همکاران ( )۴۹۵۱در پژوهش خود نشان دادند مداخله توانبخشی شناختی میتواند برای بهبود
نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل  ADHDمؤثر باشد .همچنین؛
نریمانی و همکاران ( )۴۹۵۲ضمن بیان اینکه کارکردهای اجرایی عبارتاند از کل فرایندهای
شناختی و فراشناختی که در انجام تکالیف هدف مدار ضروری هستند؛ اشاره میکنند آموزش این
کارکردها میتواند نقش زیادی در بهبود کارکردهای اجتماعی ،تحصیلی و آموزشگاهی؛ همچنین
بهبود حافظه کاری و حافظه فعال بینایی فضایی داشته باشد و در پژوهش خود نشان دادند حافظه
کاری و نگهداری توجه از طریق آموزش بهبود مییابد .عبدی و همکاران ( )۴۹۵۹نیز به این نتیجه
دست یافتند که آموزش بازیهای رایانهای شناختی توانست حافظه کاری ،توجه و انعطافپذیری
شناختی کودکان  ADHDرا بهبود بخشد .آنها همچنین اشاره میکنند؛ بازیهای رایانهای شناختی
1. Milton
2. Johnstone, Roodenrys, Blackman, Johnston, Loveday, Mantz & Barratt
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منجر به کوتاه شدن زمان واکنش این کودکان و بهبود کارکرد قشر پیش پیشانی و مهارت تحلیل
اطالعات کودکان میشود .سیستمهای رایانهای میتوانند اهداف و راهکارهای نظریه انعطافپذیری
شناختی را اجرا کنند و نمایشهای شناختی متعددی ارائه دهند که انواع پیچیدگیهای جهان
واقعی را ثبت کند .این بازیها از این جهت که پنج مهارت اساسی حافظه ،توجه ،سرعت،
انعطافپذیری و مهارتهای حل مسأله را بهبود میبخشند ،مفید خواهند بود .میلتون ( )۲۴۴۴در
مطالعه خود ،تأثیر آموزش برنامههای رایانهای را بر بهبود انعطافپذیری شناختی و حافظه کاری
کودکان مبتال به  ADHDو اختالل یادگیری نشان داد .کاتول ،برنز و مونتگو مری )۴۵۵۲( ۴در یک
مطالعه موردی نشان دادند که برنامههای آموزش شناختی مبتنی بر کامپیوتر توانسته بسیاری از
اهداف درمانی موردنظر را در کودکان  ADHDتحقق بخشد .همچنین اشاره میکنند که پس از یک
دوره پیگیری  ۲ماهه این نتایج البته با میزان کمتر ،همچنان ادامه داشته است.
نتایج پژوهش حاضر همچنین با پژوهش تاجیک پروینچی و همکاران ( )۲۴۴۱همخوانی دارد.
ایشان در پژوهش خود با موضوع توانبخشی شناختی در اختالل بیشفعالی  /کمبود توجه ،ضمن
اشاره به اینکه در یک دهه گذشته ،درمانهای شناختی اختالالت کودکی که بتوانند جایگزین
درمانهای دارویی در حوزه اختالالت کودک شوند ،مورد توجه قرار گرفتهاند؛ نتایج مطالعه خود را
مبنی بر اینکه مداخالت شناختی میتواند برای کودکان مبتال به  ADHDمؤثر باشد ،ارائه
میکنند .در گزارش این مطالعه همچنین اشارهشده است که نمیتوان با احتمال قوی ادعا نمود که
تأثیرات درمانهای شناختی در یک زمینه (مثالً؛ حافظه کاری) بهراحتی به حوزه یا حوزههای دیگر
(مثالً؛ تکالیف ریاضی) قابلانتقال باشد .گری ،چابان ،مارتینسن ،گلدبرگ ،رونیتز ،هاکنبری و تاناک۲
( )۲۴۴۲نیز بیان میکنند که این انتقال بهبودی از یک رفتار یا مهارت شناختی به رفتار یا مهارت
دیگر یکی از چالشهای آموزشهای شناختی و تمرکز بر بهبود حافظه کودکان مبتال به ADHD
است .البته پژوهشگران دیگر از جمله؛ گیبسون ،گاندالی ،کروننبرگر ،جانسون ،استیجر و موریسی۹
( ) ۲۴۴۹ضمن اشاره به اینکه عالقه تعداد زیادی از پژوهشگران و بالینگران ،آموزش شناختی با
هدف بهبود حافظه کاری کودکان مبتال به  ADHDاست ،طی پژوهشی گزارش میکنند که بهبود
حافظه کاری این کودکان میتواند به سایر تکالیف منتقل شود.
کستالنوس ،سونگابرک ،میلهام و تناک ،)۲۴۴۲( ۱به تعدادی از شباهتها میان عالئم مبتالیان به
 ADHDو نقصهای شناختی بیماران دچار آسیبهای لوب فرونتال (مانند نارسائی در کنترل و
بازداری ،نارسائی در تنظیم توجه و نارسائی حافظه کاری) که در چهارچوب کارکردهای اجرایی
1. Kotwal, Burns & Montgomery
2. Gray, Chaban, Martinussen, Goldberg, Gotlieb, Kronitz, Hockenberry & Tannock
3. Gibson, Gondoli, Kronenberger, Johnson, Steeger & Morrissey
4. Castellanos, Sonuga-Barke, Milham & Tannock
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مطرح هستند ،اشاره و ب ر توجه به ابعاد رفتاری و شناختی در کنار ابعاد عصبشناختی این اختالل
تأکید میکنند .در این پژوهش سعی شده مدل جدیدی از سببشناسی  ADHDارائه شود که
برخالف تبیینهای صرفاً آناتومیک و عصبشناختی ،به مبنای شناختی این اختالل پرداختهشده و
نقص در کارکردهای اجرایی را از زاویه جدید بررسی مینماید .چنین کوششهایی هر چند تلویحاً ،با
نتایج پژوهش حاضر مبنی بر تأکید بر نقش عوامل شناختی و فراشناختی در این اختالل همسو
است.
در تمام پژوهشهای اشاره شده ،اثربخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی اعم از آموزشهای
مستقیم و آموزشهای غیرمستقیم مبتنی بر کامپیوتر؛ بر بهبود کارکردهای توجه ،حافظه ،حل
مسأله ،انعطافپذیری شناختی ،زمان واکنش و  ...مبتالیان مورد تأیید قرار گرفته است .به این
ترتیب ،دور از ذهن نیست که چنین آموزشهایی عملکرد دانشآموزان را در تکالیف هدف مدار
تحت تأثیر قرار میدهند؛ بنابراین ،میتوان بهبود کارکردهای تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان مبتال
به  ADHDرا نیز در نتیجه چنین آموزشهایی پیشبینی نمود همانطور که در پژوهشهای فوق و
پژوهش حاضر به آنها اشاره شده است.
پژوهشها ارتباط حافظه و فراشناخت را تأیید کردهاند (اسپایس ،میر و رابرز۲۴۴۹ ،۴؛ اسپایس،
میر و رابرز .)۲۴۴۲ ،کستل ،لی و هامفریز )۲۴۴۴( ۲در پژوهش خود بر نقش کلیدی فراشناخت و
کنترل شناختی برای استفاده راهبردی از حافظه تأکید میکنند و اشاره میکنند راهبردهای
فراشناختی و کنترل شناختی رمزگذاری و یادآوری ،در کودکان مبتال به  ADHDدارای نارسائی و
نقص است .مک آلی ،چن ،گوس ،اسکاچر و کراسبی )۲۴۴۴( ۹اشاره میکنند که بین عملکرد
کودکان مبتال به  ADHDدر تکالیف شناختی و شدت عالئم اختالل آنها ارتباط وجود دارد .اگرچه
ماهیت این ارتباط هنوز کامالً مورد توافق نیست .بر اساس یافتههای کلینگبرگ ،)۲۴۴۴( ۱توانایی
حافظه کاری پیشبینی کننده عملکرد در دامنه وسیعی از فعالیتها و تکالیف شناختی است .از این
جهت است که آموزشها و درمانهای متمرکز بر ( )WMمیتوانند بهعنوان مداخالت میانجی برای
افرادی که در این حافظه نارسائی دارند و یا در کنترل توجه و عملکرد تحصیلی محدودیت و نقص
دارند ،مورد استفاده قرار گیرد .آموزشهای متمرکز بر حافظه کاری از این جهت اهمیت دارند که در
عملکرد بخشهای پیشانی ،پیش پیشانی و آهیانهای و حتی گیرندههای دوپامینی اثرگذارند .در این
پژوهش ،انتقال تغییرات به عملکردهای شناختی مختلف مورد تأیید قرار گرفته است .کاینگبرگ،
فارسبرگ و وستربرگ )۲۴۴۲( ۹نیز در پژوهش خود گزارش میکنند که آموزشهای منجر به بهبود
1. Spiess, Meier & Roebers
2. Castel, Lee & Humphreys
3. McAuley, Chen, Goos,Schachar & Crosbie
4. Klingberg
5. Forssberg & Westerberg
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حافظه کاری مبتالیان به  ADHDمیتواند عملکرد آنها را در سایر حوزههای شناختی و حتی در
حوزههای فعالیتهای حرکتی بهبود بخشد.
در تبیین این نتایج میتوان گفت؛ با توجه به اینکه راهبردهای شناختی شامل حافظه ،توجه و
دریافت ،نگهداری و پردازش اطالعات و راهبردهای فراشناختی شامل کنشهای ناظر بر این عناصر
هستند ،آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث میشود که فرد بتواند تمام کنشهای
درگیر در یک عمل شناختی از ابتدا تا انتها را تحت نظر بگیرد و جریان یادگیری خود را بهگونهای
هدایت کند که بهرهوری فرایندهای ذهنیاش نسبت به زمان و منابع در دسترس افزایش یابد(کرمی
و همکاران .)۴۹۵۲ ،این نتایج ،تلویحات مهمی در زمینة آموزش و توجه به محدودیتها و نیازهای
دانشآموزان مبتال به  ADHDدارد و میتوان استفاده از راهبردهای شناختی و فرا شناختی را در
کنار سایر مداخالت و درمانهای این اختالل ،به متخصصان و درمانگران این حوزه پیشنهاد نمود.
آموزش راهبردهای شناختی-فراشناختی بر عملکرد توجهی -حافظهای دانشآموزان مبتال به
 ADHDاثربخش است و لذا میتوان از این راهبردها استفاده نمود.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدم دسترسی به نمونه بیشتر اشاره کرد .همچنین
به دلیل محدودیت زمانی و گستردگی پژوهش امکان اجرای مرحله پیگیری فراهم نشد .پیشنهاد
میشود این مطالعه با نمونه بزرگتر و اضافه نمودن بخش پیگیری به طرح پژوهشی ،تکرار شود.
همچنین پیشنهاد میشود معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت و سایر متخصصانی که در ارتباط
مستقیم با کودکان مبتال به  ADHDهستند ،ضمن آشنایی با راهبردهای شناختی و فراشناختی ،از
این راهبردها برای بهبود عملکرد توجهی -حافظهای دانشآموزان مبتال استفاده کنند .متخصصان
تعلیم و تربیت حتی میتوانند این راهبردها را بهگونهای که برای خانوادههای کودکان مبتال کاربردی
و قابلاستفاده باشد ،به این خانوادهها آموزش دهند تا در تعاملی دو جانبه ،پیامدهای نقص در
عملکرد توجهی حافظهای دانشآموزان مبتال را کاهش دهند.
این تحقیق با حمایت ستاد راهبردی توسعهی علوم و فناوریهای شناختی انجام گرفته است و از
کلیهی کسانی که در اجرای این تحقیق با محققین همکاری نمودند ،کمال سپاسگزاری و تشکر را
داریم.
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