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     عملکرد حافظهبهبود محور در دادمحور و رویزماننگر آینده حافظهآموزش راهبرد تأثیر 

 کنشیفزون/توجهنارساییاختلال مبتلا به کودکان  نگرآینده
 

 3نژاد، سید ابوالقاسم مهری3جمالیالسادات بنی، شکوه2*، سیده منور یزدی1اعظم بیانلو

  شناسی، دانشگاه الزهراء)س(، تهران، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواندکترای تخصصی روان. 7

 لزهراء)س(، تهران، ایرانشناسی، دانشگاه اتربیتی و روان شناسی، دانشکده علوماستاد گروه روان. 2

 شناسی، دانشگاه الزهراء)س(، تهران، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشیار گروه روان. 9

 22/25/31تاریخ پذیرش:  24/22/31تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

در حال لیف تکمهار کردن ریزی، در برنامه ارای نارسااایی مانادارد کنشاایفزون/توجهنارساااییاختلال به کودکان مبتلا  زمینه و هدف:

و  محورننگر زماآموزش راهبرد حافظه آینده تأثیربررسااای ، هدف این مطالاههساااتند.  ،تکالیف مربوط به زمان آینده تکمیلو  ،انجام

 . بود کنشیتوجه/فزوننارساییاختلال  کودکان مبتلا بهنگرعملکرد حافظه آیندهبهبود در  محوررویداد

نفر از  9نمونه مورد مطالاه شااامل  انجام شااد. ABABبا مدل  آزمودنیر با روش آزمایشاای از یریط یرت ت ژوهش حاضااپ روش:

مشغول به  7932-31 در ساال تحصایلیکه بود مقطع ابتدایی شاهر مم در  کنشایتوجه/فزوننارسااییمبتلا به سااله  72تا  1کودکان پسار 

دریافت  نگرحافظه آیندهآموزش راهبرد جلسه انفرادی  72کودک،  9هر گیری هدفمند انتخاب شادند. نمونهبه روش و  تحصایل بودند

 فرم مالم-مشاااکلاف رفتاری کودکان بندی مقیاس درجه ،(2222،کرنز) نگرشاااامل تکلیف حافظه آینده، ابزار مورد اساااتفاده. ندکرد

 نگرحافظه آیندهای مداخله برنامهراهبردها،  برای آموزشبود.  (2229)وکسلر،  آزمون هوشای وکسلر ویراسات ههارم، (7331)کانرز، 

اثر  و اندازهتحلیل بصری از ها دادهتجزیه و تحلیل  جهت. مورد استفاده مرار گرفت سازی ومتناسا  (2274 ) دنیلوالدم، دفالت و م 

 استفاده شد. کوهن 

در ها انهنشاا درساات یصتکلیف رویدادمحور، تشااخ و درسااوخت  کردن اداد ه محور، تداد در تکلیف زمانها نشااان یافته ها:یافته

بین  محور و رویدادمحورزمان نگرحافظه آیندهآموزش راهبرد در بهبود عملکرد  اندازه اثر .افزایش پیدا کرد و پیگیری ،جلساااف درمان

 است.  اثر بالاییاندازه به دست آمد که  1/2تا  75/7

کالیف ت یهانشاااانهبه مومع تشاااخیص  کردن و رفتارهای نظارفبهبود موج  نگر آموزش راهبردهاای حاافظه آینده گیری:نتیجهه

 یابد. این کودکان بهبود میدر روزانه  و انجام تکالیفنگر حافظه آیندهعملکرد ، در نتیجه شودنگر میآینده

  کنشیفزون توجه/نارسایی ،راهبردمحور، زماننگر حافظه آینده، رویدادمحور نگرآینده حافظه :هاکلیدواژه

 

  

1397زمستان  ،4شماره  ،پنجم دوره -کودک  سلامت روان فصلنامه  

 مقاله پژوهشی

 

 .شناسی، دانشگاه الزهراء)س(، تهران، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواناستاد گروه روان ،یزدی منور سیده *نویسنده مسئول:

 227 -11244242تلفن:                                  Smyazdi@alzahra.ac.irایمیل: 
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 مقدمه 
ترین یکی از شااااایع، 7کنشااایفزونتوجااه/اختلااال نااارساااایی

آماارهای اسااات.  دوران کودکیپزشاااکی روانهاای اختلاال

 تدر ویراسمیزان شیوع این اختلال وجود دارد.  ربارهدمختلفی 

شیوع این  2روانیهای لاختلاپنجم راهنمای آماری و تشخیصی 

درصد گزارش  5و برای کودکان  5/2اختلال برای بزرگساالان 

رتی پبه صورف حواستوجه در این اختلال  نارساییاست. شده

 فپشتکار، مشکلاف در متمرکز ماندن نداشتندر انجام تکلیف، 

بازی یا فقدان و ناشااای از ل  شاااودآشاااکار میو نامنظم بودن 

از  به فاالیت حرکتی بیشکنشاای همچنین فزوندرک نیساات. 

، یا وول خوردن مفرط، تلنگر در زمانی که نامناسا  استحد 

مشااکل عمده این . (7نقل از به  ) زدن، یا پرحرفی اشاااره دارد

 هاینشک (.2) اساات اجرایی شااناختی مغز هاینشکافراد در 

مهار پاساااخ،  (،9)ریزی ، برنامه9کاریحافظه ی همچوناجرای

این افراد مختل ر ادراک زمان د ( و4)4آغاازگری فاالیتخود

ریزی برنامهاجرایی  ایهکنشدر  نارسایی .(5به نقل از ) اسات

در رفتارهای ماطوف این افراد  شودمی موج  و ادراک زمان

وزانه رتکالیف به مومع و مادر به انجام مشااکل داشااته به هدف 

  (.2) نباشندخود 

 ندنشااان دادخود مطالااف  در (1) هی، موس و کلیگلمی

اً فراموش غالب کنشااایفزونتوجه/که کودکان مبتلا به نارساااایی

د را در زمان مشخص انجام دهند. کنند تکالیف مدرساه خومی

ا ممکن اسااات فراموش کنند که مبل از مدرساااه یا باد از آنها

دادند. در خانه نیز این مادرساااه باایاد هاه کاارهایی انجام می

کارهای شخصی خود  کودکان ممکن اسات فراموش کنند که

رای ادداشااتی را بیا ی ، وپیام تلفنی ارسااال کنند ،را انجام دهند

در حوزه اجتمااعی ممکن اسااات مرارهای والادین بگاذارناد. 

ند ادوسااتانه خود را فراموش کنند یا اگر هیزی را مرگ گرفته

                                                           
1. Attention deficit/ hyperactivity disorder 

2. Diagnostic and Statistical handbook for Mental 

Disorders 

3. Working Memory 

4. Self-initiation of action 

5. Prospective memory 

6. Intention Formation 

ماتقد  بفرویی رزگرب (.1) ه آن را بازگردانندفراموش کنند ک

ه و در دوناتوان بیاف در توجه به جزئولاً ماماین کودکان  است

ن همچنی و بازی مشاااکل دارند  نگهداری توجه هنگام فاالیت

به دلیل  ودستوراف یا اتمام کارها نیستند مادر به پیگیری اغل  

این . (1) دهندغاالباً تکالیف خود را انجام نمیکااری فراموش

 دارد 5نگرآینده حافظهارتباط نزدیکی با عملکرد  ،مشاااکلااف

ریزی شاااده برای آینده را حاافظاه مربوط به اعمال برنامه(. 3)

 ها، نحوهشاااامل، یادآوری برنامهنامند که می نگرآینده حافظه

 ریزی شدهکارهای برنامهانجام، زمان و مومایت مناس  اجرای 

 (. 72) است

مرحله است. این  4دارای  نگرحافظه آینده ،ه اعتقاد الیسب

، فاصاااله 2دهی هدفمراحل به ترتی  شاااامل: مرحله شاااکل

. تکالیف (77) اسااات  3و اجرای هدف، 1، شاااروع1نگهاداری

و   72محورزماننگر آینده حافظه به دو دساااتهنگر آینده حافظه

برای  (.72) شاااوندتقسااایم می 77نگر رویدادمحورآینده حافظه

مراحلی که الیس  و هر یا  ازعملکرد موفط در این تکاالیف 

 اسااتفاده شااود آنهااز راهبردهای ویژه  بایداساات مطرت کرده

آوردهای اصااالی در حوزه از روی دلیال یکیباه همین  (.79)

آموزش مبتنی بر  ،نگرآینده حاافظاه ماداخلااف شااانااختی در

اسااتفاده از راهبردهای مناساا ، یکی از (. 79) اساات 72راهبرد

های پژوهش. (74) وابسته به سن است های فراشاناختیتوانایی

اناد کاه شاااکسااات افراد مبتلاا به مبلی باه این نتیجاه رسااایاده

ی شده به ریزتکالیف برنامه در انجام کنشیتوجه/فزوننارسایی

ف و تکالیها برنامهدر اجرای دلیل راهبردهای نامصی است که 

انجام  کلیگل، راپتر و مکینالیبرند. یی تحقیقی که باه کار می

ودکان ک ریزی درکارکرد برنامهدادند به این نتیجه رسیدند که 

ی انجام ابه صااورف تکانه کنشاایتوجه/فزوننارساااییمبتلا به 

راهبرد منااسااابی برای نظاارف زمان به کار شاااود و غاالبااً می

7. Intention Retention 

8. Intention Initiation 

9. Intention execution 

10. Time- based prospective memory 

11. Event- based prospective memory 

12. Strategy oriented training 
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  (2)به نقل از  هستند نارسااییدر درک زمان دهار و برند نمی

کردن  و تمام ،ریزی، مهاراین در حالی اسات که توانایی برنامه

هر تکلیفی در زمان مناسااا  به درک سااانری شااادن زمان در 

 (. 2) بستگی دارد ،زندگی روزمره

بررسااای نحوه پژوهشااای با هدف  درتابلاف، مولر و کرنز، 

تکالیف  کنشی درتوجه/فزونکودکان مبتلا به نارساییعملکرد 

به این نتیجه رسااایدند که ، محور و رویدادمحورزماننگر آینده

ناکارآمد برای انجام این تکالیف از راهبردهاای این کودکاان 

به ویژه این ضاف و ناکارآمدی راهبردها در  .کننداساتفاده می

-زونتوجه/فدر کودکان مبتلا به نارسااااییمحور تکالیف زمان

مبلی  مطالااف همچنین (.75) دگواه بو کنشاای بیشااتر از گروه

، این کودکان در صورتی که راهبردهای مناس  را نشان دادند

در . (72) توانند در این حافظه، پیشرفت کنندآموزش ببینند می

س بااه این نتیجااه گااارتن، لجین و مولماااندیگری،  پژوهش

آموزش راهبرد نظارف کردن زمان در کودکان رسااایادند که 

کننده نیبیپیشتواند میکنشااای توجه/فزونمبتلاا باه نارساااایی

که در  مطالااتی (.71) نگر باشاادتکلیف آیندهدر  آنهاموفقیت 

با مدرف  اسااات انجام شاااده نگرهآیند حاافظهحوزه آموزش 

ر در اث نگرآیناده حااافظاهبهبودی عملکرد  زیاادی از فرضااایااه

 (. 72) دنکنحمایت می ،آموزش راهبردها

 راهبردهایمامولاً از  ،آموزش راهبردبرمبتنی در مداخلاف 

در  .(71) شاااوداساااتفاده میاز حافظه  2بازیابی و 7گذاریرمز

گر نحافظه آیندهکه مصد آموزش راهبرد  مداخلاف مبلیتمامی 

اساااتفاده  جداگانه به صاااورفاند از این دو راهبرد اشاااتهرا د

برای آموزش هر دوی این  از یا  برنامه جامع ، ولیانادکرده

ه مشکلاتی کبا وجود از یرفی، است.  اساتفاده نشاده راهبردها

ر حافظه د کنشااایتوجه/فزوناختلال نارسااااییبه کودکان مبتلا 

ای برای تقویت این بخش از ، تاکنون مداخلهنگر دارنادآیناده

والدم و همکارانش برای نخستین است.  ها انجام نشدهحافظه آن

                                                           
1. Encoding 

2. Retrieval 

3. Single subject design 

4. Type 

ه برای تادادی سالمند کن کردند و تدویرا جامای بار پروتکل 

نتای    به کار بردندبودند  شده نگرآینده حافظه دارای نارسایی

 های مبتنی بر این پروتکل بودنشاااان دهناده اثر مآبت آموزش

ه از ها کبرای سااایر گروهاین پروتکل را اسااتفاده از آنها . (73)

برند، رن  می نگرآینده حاافظهدر  هااییناارسااااییضااااف و 

پروتکل  از حاضردر پژوهش بنابراین   (73) انددانستهسودمند 

 شوالدم و همکاراننگر های حافظه آیندهدجامع آموزش راهبر

شد  اندهبازگرد ،نسخه متناس  برای کودکانو  شده الگوگیری

حور و منگر زمانحافظه آیندهتأثیر آموزش راهبرد  و به بررسی

تلا کودکان مب نگرآینده حافظهدر بهبود عملکرد  رویادادمحور

  پرداخته شد.  کنشیتوجه/فزوننارساییاختلال به 

 روش
ا بپژوهش حاضاار  :کنندگانالف( طرح پژوهش و شههرکت

 ABAB مدل با 9آزمودنی روش آزمایشاای از یریط یرت ت

ا و هکه میزان شااکساات. ارزیابی متغیر وابسااته (22) شاادانجام 

 است رویدادمحور محور ونگر زمانحافظه آیندهها در موفقیت

الگوی یرت پژوهش حاضااار بر . انجام شاااد در هندین مرحله

  X 03 X 04 05 02 01اساس نمادهای مراردادی به صورف

پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالاف  ویراستدر است. 

  است تغییر یافته 5"نمود"به اصاطلات  4"نوع"روانی، اصاطلات 

قسیم کنشای به سااه دسااته تتوجه/فزوناختلال نارسااییبنابراین 

تظاهر ، 2توجه  تظاهر اختلال با غلبه بر نارسااااییاسااات:  شاااده

با تظاهر اختلال و  ،1کنشاای/تکانشااگریفزون اختلال با غلبه بر

د ترکیبی این در پژوهش حاااضااار، نمو(. 27)   1نمود ترکیبی

 72     پسر 9شامل  نمونه مورد مطالاهاست.  اختلال مد نظر بوده

ا ضااری  ب کنشاایتوجه/فزوننارساااییاختلال مبتلا به  هسااال 1-

میان از  7932-31در سااال تحصاایلی  که بود 35 -33هوشاای 

یری گبه شیوه نمونهشاهرستان مم آموزان مدارس ابتدایی دانش

سط تو نهاآگروه نمونه، پس از انتخاب  .انتخاب شدندهدفمند 

5. Presentation 

6. Predominately inattentive presentation 

7. Predominately hyperactive/impulsive presentation 

8. Combined presentation  
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 توجهنارسااااییشاااناس کودک مورد ارزیابی تشاااخیص روان

اس مقی هاای اولیاه،برای ارزیاابی مرار گرفتناد. کنشااای/فزون

د. شتکمیل  گروه نمونهگاران توسط آموز 7مالمنسخه  -کانرز

شکی پزهای دهار بیماری، داشاتنداختلال یادگیری که  آنهایی

ای هتوانایی و کردند،مصرف میو دارو  بودندپزشاکی یا روان

 مقیاس هوش وکسااالریکساااانی مطابط با کلامی کلاامی و غیر

از گروه نمونه خارج شدند.  نداشتند 2ههارویراسات -کودکان

انتخاب  واجد شااارایط برای اجرای مداخله پسااار 9در نهایت 

: 7ننده کشرکتگروه نمونه به شرت زیر بود: مشخصاف شدند. 

 وکسلر کس نمره هوش ساله، کلاس اول ابتدایی،  1امیرعلی، 

 نمرهساله، کلاس سوم ابتدایی،  3: ساید، 2کننده شرکت شده 

 72آرش، : 9کننده شاارکت.   31هوش وکلساار کساا  شااده 

 .35نمره هوش وکسلر کلاس ههارم ابتدایی، ساله، 

 ب( ابزار

کیمبرلی کرنز در سااال : 9نگرهحافظه آیندای رایانه تکلیف .7 

 نگرحااافظااه آینااده، ابزاری را برای سااانجش عملکرد 2222

. این ابزار شامل ی  کردیراحی  4کودکان به نام سایبر کروزر

 5طیمحیزیساااتروایی  بارانی دو بادی ای اتومبیلبازی رایانه

روایی درونی یا همان  )سنجش روایی در محیط آزمایشگاهی(

ی گیرای که در این ابزار مورد اندازه. متغیرهای وابساااتهاسااات

ا هشااامل تاداد شااکست محورگیرد برای تکلیف زمانمرار می

خت کردن ساااو نگر، تاداد ه در یاادآوری تکلیف آیناده

و   آوری شده در تکلیف جاریاتومبیل، تاداد امتیازهای جمع

ها ها و موفقیتمحور شاامل تاداد شکستبرای تکلیف رویداد

نگر و تاداد امتیازهای جمع آوری آیناده تکلیفدر یاادآوری 

 .(22) شده در تکلیف جاری است

 یلدنو م والدم، دفالت و : نگرهحافظه آیندآموزش  برنامه .2 

محور و انواع تکالیف راهبرد آوردرویبر اساس  2274در سال 

                                                           
1. The Conners Comprehensive Behavior Rating Scale–

Teacher 

2. Wechsler Intelligence Scale for Children(WISC_IV) 

3. The prospective memory tasks(Kerns,2000) 

4. The CyberCruiser 

5. Ecologically Valid 

 نگرحافظه آینده، پروتکلی را برای آموزش نگرحاافظاه آیناده

. پروتکاال والاادم و همکااارانش، ساااومین (73) تهیااه کردنااد

 گرنحافظه آیندهآموزش راهبردهای  بارهپروتکلی است که در

اساات ولی اولین پروتکل جامع یراحی شااده در  یراحی شااده

، پروتکلی را یراحی 2این زمینه اسات. اشمیت، بر  و دیلمن

کردناد کاه شاااامال آموزش راهبرد بادون انجاام تمریناتی در 

، رس، کری ، سنس .(27)به نقل از  محیط آزمایشاگاهی بود

(، پروتکلی را یراحی کردند 2272) 1کلیگل، هرینگ و رندل

ای و بدون راهبردهای واضااار در شاااامل ی  بازی رایانه که

. والدم و همکارانش با اصاالات (29به نقل از ) دنیای وامای بود

ن ، اولینهاااهااای هر دوی آدو پروتکاال مبلی و ترکیاا  ویژگی

ر دکردند. یراحی  را نگرحافظه آیندهپروتکال جامع آموزش 

گر نآنها، افراد هم تکلیف جاری، تکلیف حافظه آیندهپروتکل 

شااارایط آزماایشااای انجام و رویادادمحور را در  ،محورزماان

نند کدهند و هم تکالیفی را به عنوان تکالیف منزل تایین میمی

 دنتامیم دهنیز راهبردهای آموخته شااده را به شاارایط وامای تا 

الت والدم، دف پژوهش حاضر با الگوگیری از پروتکلدر . (29)

ناس  متآموزشی آنها به نسخه  تکالیف و محتوایدنیل، و م 

   استفاده شد. باز گردانده و  ودکانبرای ک

بندی درجاه مقیااس: فرم مالم-بنادی کاانرزمقیااس درجاه .9 

 ای از مشاااکلافباه دلیال در نظر گرفتن گساااتره کاانرز مالم

  نی داردبالیهای رفتاری کودکان، استفاده وسیای در تشخیص

مار های آن به شهمچنین ابزار مناسبی برای سنجش شدف نشانه

به صورف ههار  و گویه است 91این پرساشنامه شامل . رودمی

نمره صاافر برای هرگز، شااود. گذاری میای لیکرف نمرهگزینه

برای خیلی زیاااد مورد  9و  ،برای زیاااد 2فقط کمی، برای  7

، 1کلاساایرفتار حیطه  9پرسااشاانامه این گیرد. اسااتفاده مرار می

سااانجد. را می 72و نگرش به مراجع مدرف 3شااارکت در گروه

6. Schmidt, I. W., Berg, I. J., & Deelman, B. G. 

7. Rose, N. S., Craik, F. I. M., Kliegel, M., Hering, A., & 

Rendell, P. G. 

8. Classroom behavior 

9. Group participation 

10. Attitude toward authority 
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اگر نمره کودک دارد.  774تااا  2ای از نمره کال آزمون دامنااه

 است شیکنفزوننارسایی توجه/اختلال بیانگر  باشد 51بالاتر از 

 میزان اختلال کودک بیشتر خواهد و هر هه این نمره بالاتر باشد

این  اسااات.به بالا بوده 51این پژوهش  نمره برش درلاذا،  .بود

وبی در کشااورهای مختلف بدست مقیاس، روایی و پایایی مطل

مورد  2222در ساودان این مقیاس در سال  . (24) اسات آورده

از یریط ضاااری  همبساااتگی  ، روایی آنمطاالااه مرار گرفت

 و بود( متغیر کنشیفزون) 12/2)اضطراب( تا  52/2از  پیرساون

، ایراندر اند. گزارش کرده 11/2نتاای  پاایاایی باازآزماایی را 

. ندمقیاس پرداخت به هنجاریابی این شااهیم، یوساافی و شااهائیان

ها مقیاسگی خردهتسیی ابزار را بر اسااس ضرای  همبآنها روا

پایایی مقیاس و  دست آوردند هب 12/2تا  23/2با نمره کل، بین 

و ضاااری  آلفای کرونبار برای کل  12/2با روش بازآزمایی، 

  . (24) به دست آمد 12/2پرسشنامه ماادل 

 این مقیاس: کودکانوکسلر  یمقیاس هوش ههارم ویراست .4 

( 25) در ایران توساااط افروز، کاامکااری، شاااکرزاده و حلت

های مطلوب اساتانداردساازی شاده اسات. این تست از ویژگی

شباهت زیادی بین ای که به گونه سانجی برخوردار اساتروان

نساااخااه فااارسااای و اصااالی آن وجود دارد. بر مبنااای ماادل 

 ویراستآزمون جدید به  5های شناختی، مراتبی تواناییسالسله

ههارم این تساات اضااافه شااده که عبارتند از: مفاهیم تصااویر، 

حرف، اسااتدلال ماتریس، اسااتدلال کلمه و حذف -توالی عدد

ی با مکا ، آزمون دیگر آن شاااامال یراح 72کردن اسااات. 

هاا، ررفیات عادد، رمزگاذاری، وا،گاان، فهمیدن، شااابااهات

نمادیابی، تکمیل تصاویر، ایلاعاف و محاساباف است. میانگین 

اسااات.  9ها و انحراف اساااتاندارد آن 72هاا هر یا  از آزمون

شاااخص فهم کلامی، اسااتدلال ادراکی، حافظه فاال و ساارعت 

. ار هساااتناادپردازش، نمراف ترکیبی امتباااس شاااده از این ابز

و انحراف اساااتاندارد  722ها میانگین هر ی  از این شااااخص

، روایی این آزمون را از  2229وکسالر در سال اسات.  75آنها 

ی برای محاسااابه روای و به دسااات آورد 31/2، ساااازینیمه دو

 وها با نمره هوش کلی همبساااتگی زیر مقیاسآزمون از روش 

ناسااابی از هر دو مروش تحلیال عاملی اساااتفاده کرد و روایی 

 ضری  اعتبارکامکاری و همکارانش نیز روش به دست آورد. 

در مورد  گزارش کردند. 31/2 برای این آزمون را هوشبهر کل

ها بیشترین ضری  اعتبار مربوط به فهم کلامی با ساایر شااخص

و کمترین ضاااری  اعتبار مربوط به سااارعت  34/2ضاااریا  

هااا نیز آزمونمورد خردهاساااات. در  11/2پردازش و برابر بااا 

مربوط  17/2بیشاترین ضری  اعتبار به استدلال کلمه با ضری  

پژوهش باید در این آزمون این کودکان حاضر در  (.25) است

  بودند.می 772تا  35دارای هوشبهر بهنجار در دامنه 

ای این پژوهش شاااامل برنامه مداخله: ایمداخله ج( برنهامه

گر نآموزش حافظه آیندهپروتکل  یسااخته شده با الگو برنامه

فرد  41بر روی آنها پروتکل را  .بود دنیلوالدم، دفالت و م 

را اجبردند نگر رن  میحافظه آیندهارساااایی ساااالمناد که از ن

( و نتای  نشان دهنده اثر مآبت این پروتکل در بهبود 73) دکردن

ف پروتکل از راهبرد نظاردر این نگر بود. عملکرد حافظه آینده

 برای هدف اجراییمحور و از راهبرد برای تکالیف زمان کردن

اسااات. همچنین در این  تکالیف رویدادمحور اساااتفاده شاااده

که شاااامل تکلیف  شااادتکلیف در جلسااااف ارائه  4پروتکل، 

تکلیف  تکلیف رویادادمحور، ،محورزمااان نگرحاافظااه آینااده

 45جلساااه  2شاااامل  برنااماه. این بودو تکلیف منزل  ،جااری

ان امک   اماشدای گروهی است که در هر هفته برگزار میدمیقه

اجرای آن به صااورف فردی و با فاصااله کمتر بین جلساااف نیز 

به دلیل وهش حاضااار ژباه همین دلیال در پ(. 73) وجود دارد

سن  وکنشی توجه و فزونکه نارساایی گروه نمونههای ویژگی

آموزش  شاااکلبه  این پروتکل، داشاااتندساااال(  1-72) پائینی

 2محتوای هر  برگزار شد.ای در هفته دمیقه 45جلسه  9فردی و 

 ارائه شده است. 7جلسه مداخله در جدول 
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 نگربرنامه مداخله حافظه آیندهجلسات محتوای : 1جدول 

 تکلیف جاری آموزش راهبرد جلسات

لیف تکفاصله زمانی 

نگر حافظه آینده

 زمان محور

ف تکلیهای فاصله نشانه

 نگرحافظه آینده

 رویداد محور

 تکلیف منزل

7 

آموزش انواع تکالیف 

محور و )زمان نگرآینده

 رویدادمحور(

تکلیف مرت  کردن 

 بر اساس اندازه کارف
 - رویداد 9باد از  دمیقه 9

2 
هدف  راهبردآموزش 

 اجرایی

تکلیف مرت  کردن 

 بر اساس شکل کارف
 رویداد 9باد از  دمیقه 9

نگر زمان محور و حافظه آینده نمونه 2تشخیص 

 رویداد محور در زندگی وامای

 

9 
نظارف  راهبردآموزش 

 کردن

تکلیف مرت  کردن 

 کارف بر اساس رنگ
 رویداد 1باد از  دمیقه 5

استفاده از راهبرد نظارف کردن و یادداشت زمان 

 یادداشتاجرای آن در دفتر 

 

4 

 رمزگذاریآموزش 

رویداد  تکالیفبرای 

 محور

تکلیف جور کردن 

 تصاویر
 رویداد 1باد از  دمیقه 5

کلیف رویدادمحور و یادداشت    انجام ی  ت

 هانشانه

 

5 

ه  راهبرد آموزش 

برای کردن ساعت 

 زمان محور تکالیف

تکلیف جور کردن 

 های هندسیشکل
 رویداد 72باد از  دمیقه 1

 یادداشتمحور تایین شده و انجام تکلیف زمان

 زمان اجرای آن

2 

برای  راهبردتولید 

محور و تکالیف زمان

 محوررویداد

تکلیف جور کردن 

 حروف انگلیسی
 رویداد 72باد از  دمیقه 1

رای تکالیف رویداد از زندگی وامای ب مآال 2

و تولید راهبرد محور زمان برای مآال 2محور و 

 مناس  برای هر ی 

 

کننادگان در جلسااااف هر یا  از شااارکات :روش اجرا( د

شاارکت خودشااان انفرادی در ی  اتاق کوه  در مدرسااه 

 45جلسااه  9کردند. جلساااف مداخله در هر هفته به صااورف 

ای برگزار شااااد. کاال رونااد  مااداخلااه و ارزیااابی هر دمیقااه

ماه یول کشید. کل جلساف مداخله  9کننده در حدود شرکت

تایین اجرا شد.  ایجلسه 2ه جلسه بود که در دو مرحل 72شامل 

اده با اسااتف محور و رویدادمحورنگر زمانحافظه آیندهخط پایه 

( Aانجام شد. در این پژوهش )( 22ای کرنز )از نرم افزار رایانه

( شاااامل جلساااه آموزش Bگیری خط پاایه، )شاااامال انادازه

هفته پس از  4بود. پیگیری نیز،  نگرآیندهحافظه  راهبردهاای 

شااد که هر جلسااه از سااه بخش تشااکیل میمداخله انجام شااد. 

)شاااامل راهبرد  نگرشاااامل: آموزش راهبردهای حافظه آینده

سااااعت بود و راهبرد  ه  کردننظاارف کردن که در اینجا 

هادف اجرایی کاه برای تکاالیف رویدادمحور و شاااامل ی  

 ، دادن تکلیف جاریجملاه شاااریی و باه شاااکل کلامی بود(

هایی مانند اندازه، ها  بر اسااااس ویژگی)مرتا  کردن کاارف

و تایین کردن  رنگ، تصااااویر، اشاااکال هندسااای و حروف(

به عنوان تکلیف منزل بود.  محور و رویدادمحورزمانتکالیف 

کنندگان ی  دفتر کار داده شاااد که باه هر یا  از شااارکت

 و داشااات کنندیاد تکالیف منزل را پس از کامل کردن در آن

در ابتدای هر جلساه، با کودک درباره تکلیف مربوط به جلسه 

دهنده در این فرد آموزش .شدمبل و نحوه انجام آن صحبت می

شااناساای بوده و پژوهش، دانشااجوی دکترای تخصااصاای روان

های لازم جهت تشخیص و درمان کودکان مبتلا به اختلال دوره

ویراست همچون  هاآزمونو اجرای  کنشیتوجه/فزوننارسایی

های آزاد دانشااگاه را در مرکز آموزش وکساالر ههارم آزمون
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سااااعت  52پزشاااکی تهران به مدف تهران و دانشاااگااه علوم

ابتاادا ، ایهااای مااداخلااهاجرای برنااامااهجهاات گااذرانااده بود. 

 و گرفته شدکل اساتان مم  پرورشوآموزشمجوزهای لازم از 

همااهنگی باا اولیای علااوه بر برای رعاایات اصاااول اخلاامی، 

ی لازم هاهماهنگی ،والدین آنهاآموزان و دانشخود  با مدارس

 همچنین در خصوص انجام شد.نامه کتبی کس  رضایتبرای 

داده شااد. توضاایر  ،جلساااف محتوا و ایلاعافمحرمانه ماندن 

آنها در آموزان و مالمان برای دانشنیز جلساااه توجیهی یا  

جهت  و نحوه همکاری آنها برگزار شااد. خصااوص روند کار

تحلیل بصاااری و های به دسااات آمده از تجزیاه و تحلیل داده

 اندازه اثر کوهن استفاده شد. 

 ها یافته
های خام به صاااورف هاا ابتادا دادهبرای تجزیاه و تحلیال داده

آموزش ) متغیر مستقل تأثیر. سانس به تحلیل رسام شادنمودار 

( گرنحااافظااه آیناادهرد ک)بهبود عمل راهبرد( بر متغیر وابساااتااه

نگر حااافظااه آینااده، رونااد عملکرد 7نمودار  .پرداختااه شااااد

 دهد. نشان میرا اول  کنندهدر شرکتمحور زمان

 

 کننده شماره یکدر شرکت محورنگر زمانحافظه آینده: روند عملکرد 1نمودار 

 

در پایان اول  کنناده رکاتشااا  باا توجاه باه نمودار فوق،

عملکرد بهتری نسااابت به خط پایه ، و پیگیریجلسااااف درمان 

کردن که در اینجا  رفتار نظارفاست. همچنین داشته اول و دوم

بالاتر از  ،پایان جلساااف درماندر  کردن سااوخت اساات ه 

  ثانیه آخر هر مرحله یانی 75ها بوده اسااات. در بقیاه مومایات

 ه که نزدی  به زمان پایان ساااوخت اسااات ثاانیه  22-42

، رونااد 2نمودار  افزایش پیاادا کرده اسااات. کردن ساااوخاات 

ا ر دومکننده محور در شااارکتنگر زمانعملکرد حافظه آینده

 . دهدنشان می

 

 

 . 
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 کننده شماره دودر  شرکت  محورنگر زمانآیندهحافظه : روند عملکرد 2نمودار 

 

، بالاترین پاایاان جلسااااف درماندر  کننادهاین شااارکات 

ننده کعملکرد شرکت ،در مرحله پیگیری ولیعملکرد را داشته 

نسبت به خط پایه اول و دوم باز هم  اماکمی کاهش پیدا کرده 

، روند 9نمودار  اسااات. در نقطاه باالاتری بامی ماندههمچناان 

را  سااومکننده محور در شاارکتنگر زمانعملکرد حافظه آینده

 دهد.نشان می
 

 کننده شماره سهدر  شرکت  محورنگر زمانحافظه آینده: روند عملکرد 3نمودار 

 

ملکرد کننده مبلی، عنسبت به دو شرکت کنندهاین شرکت

 و با آغاز جلساف آموزشیداشته  محورزمانبهتری در تکلیف 

 روند نظارفشاااود و دیده می بیشاااتریدر عملکرد او بهبودی 

تاداد ، 4 نمودار اسااات. داشاااتهثانیه افزایش  42-22درکردن 

گر نحافظه آیندهتکلیف  رکننده را دموفقیت هر ساااه شااارکت

 . دهدنشان میمرحله ارزیابی  5محور در زمان
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موقعیت )خط پایه اول، خط پایه دوم، نیمه جلسات درمان، پایان  5در  محورنگر زمانحافظه آیندهکنندگان در تکلیف : تعداد موفقیت شرکت4نمودار 

 جلسات درمان و پیگیری(

 

 کننده در خطهر سااه شاارکتمیزان موفقیت ، 4در نمودار

نیمه جلساااف در پس از اجرای مداخله صاافر اساات.  ،پایه اول

این  .کندپیدا میکننده افزایش ، عملکرد هر ساه شرکتدرمان

 .ماندمیپیگیری نیز ثاابات باامی  ماداخلاه وپاایاان افزایش در 

 تکلیفکننده را در تاداد موفقیت هر ساااه شااارکت، 5نمودار 

مرحلاه ارزیاابی نشاااان  5نگر رویاادادمحور در آیناادهحاافظااه 

 دهد. می

 

 
 نگر رویدادمحورکنندگان در تکلیف حافظه آینده: تعداد موفقیت شرکت5نمودار 

 

در  کنناادگااانشااارکااتعملکرد  ،فوقنمودار  مطااابط بااا

بالاتر از خط پایه اول و  ،هاای پس از اجرای ماداخلاهمومایات

ز اجلساااف آموزشاای بالینی  تأثیربررساای جهت  .اسااتدوم 

اندازه اثر به دساات آمده اسااتفاده شااد.  فرمول اندازه اثر کوهن

تا  47/2اگر بین  ، حدامل اندازه اثر بااشاااد 47/2اگر کمتر از 

 ،باشاااد 1/2تا  75/7اگر بین   اندازه اثر متوساااط ،باشاااد 75/7

اندازه اثر بزر   ،نشاااان دهنده 1/2و بالاتر از   انادازه اثر باالاا

نگر حاافظه آیندهدر در این پژوهش، انادازه اثر . (22) اسااات

کننده ، شرکت43/7کننده اول برابر با برای شرکت محورزمان

اندازه بود.  25/7کننده سوم برابر با شرکت و، 12/7 دوم برابر با
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نده اول کننیز برای شرکت نگر رویدادمحورحافظه آیندهاثر در 

کننده و شرکت، 14/7کننده دوم برابر با ، شارکت39/7برابر با 

ر گیریم که اندازه اثبنابراین نتیجه می  است 39/7ساوم برابر با 

در  محور و رویدادمحورزمان نگرحافظه آیندهآموزش راهبرد 

  است. بودهاندازه اثر بالایی ، نگرحافظه آیندهبهبود عملکرد 

 گیریبحث و نتیجه
 حافظهآموزش راهبرد  تأثیر بررسی هدف از پژوهش حاضار، 

حافظه عملکرد بهبود در  محور و رویدادمحورنگر زماانآیناده

تای  نبود.  کنشیتوجه/فزوننارساییمبتلا به کودکان  نگرآینده

 هایفتهیامانند  های پیشینهای پژوهشیافتهمطابط با نشاان داد 

 و ،(9) وگولان و فرین-گراندز و رز-مورینومارین، -ساالساادو

 کینالی، ریزو، درشدر و کلیگلزین ، آلتاگسن، م پژوهش 

ختل و منگر در تکلیف حافظه آیندهعملکرد این کودکان  ،(4)

د توانسااتنبه سااختی میکنندگان شاارکت .اساات آساای  دیده

دام امنگر را در زماان منااسااا  به یاد بیاورند و تکلیف آیناده

ه که مطابط با آنچانجام دهند.  ،مناس  را یبط برنامه تایین شده

 میونی، ساانتون، استابلم و کورنالدو ( 75) تابلاف، مولر و کرنز

مشاااکل اصااالی این نشاااان دادناد که خود پژوهش در  (72)

و در صورتی است  کارآمدکودکان در اساتفاده از راهبردهای 

ا ها بهبود پیدراهبردهای مناسااا  را فراگیرند، عملکرد آنکه 

 در تکالیفدر پژوهش حاضااار نیز ابتدا کودکان   خواهد کرد

 دپرداختنبه ه  کردن سوخت میتصاادفی محور کاملاً زمان

تاداد ه  کردن ساااوخت و ارزیابی زمانی دمیقی نداشاااتند. 

تا تمام شادن سوخت زمان هایی که بسایار پائین بود و در زمان

و برآورد دمیقی از ساانری شااد زیادی بامی مانده بود انجام می

در  د.ها بالا بوتاداد شکستبه همین دلیل  ،شادن زمان نداشتند

هااای تکلیف را یااا فراموش نشااااانااهتکلیف رویاادادمحور نیز 

 که این شدندها نمیدر زمان مناسا  متوجه نشاانهکردند یا می

ف کردن زمان و نظارناکارآمد آنها در دهنده راهبردهای نشااان

 نگر بود.تکالیف آیندهرمزگذاری 

                                                           
1. Time durations 

 هیلرتز لوین واست که این یافته، ناهمسو با نتیجه پژوهشی 

پسااارانی کااه مبتلااا بااه  آنهااا نشاااان دادنااد( انجااام دادنااد. 2)

افظه حتکلیف مهار برای  بودند کنشااایتوجه/فزونناارساااایی

کردند. را باه دفاااف بیشاااتری ه  می، سااااعات نگرهآیناد

را بسااایار کمتر از کودکان 7همچنین کودکان مبتلا، گذر زمان

. در حالی که در پژوهش حاضر، کردندگروه گواه برآورد می

های گروه نمونه، مبل از جلساااف آموزشاای کردن تاداد ه 

بساایار محدود و کم بود. شاااید بتوان علت این تفاوف بین دو 

هاای گروه نمونه دو پژوهش تبیین یریط ویژگیپژوهش را از 

 72تاا  72کودکاان بین سااان  ،لوین و هیلرتزکرد. در پژوهش 

 72تا  1سال بودند در حالی که گروه نمونه پژوهش حاضر بین 

 الکساندر، فابرسیوز، فلمینگ، ،وار و برونساال سان داشاتند. 

ارف، نظتوانایی نه راهبردهای مناس ، راماتقدند انتخاب هوشیا

تحول و  تحت تأثیر سااطرهای شااناختی تطبیط و تنظیم فاالیت

و  ،ایظهفراحاف ،های فراشناختیتواناییتحول سن افراد هستند. 

ستگی همببا افزایش سان، همبساتگی موی دارد و رفتار حافظه 

ر تبین فراحااافظااه و رفتااار حااافظااه در کودکااان بزر ، موی

 گیرند کهیاد میکودکان با افزایش ساان . اساات گزارش شااده

هر ماااده، آن را  هااای مربوط بااهبرای یااادآوری بهتر نشااااانااه

سالگی به باد تقریبًا  72رمزگردانی کنند و این توانایی از سان 

  (.74) همانند بزرگسالان است

 تر شااادن تاداد ه بیشاااتر و دمیطدر پژوهش حاضااار، 

درک کودکان از نشاااان دهنده افزایش  ،های ساااوختکردن

از  پس در تکالیف رویدادمحور نیزو   سانری شدن زمان است

ها در تشاااخیص به تاداد موفقیتآموزش راهبرد رمزگذاری، 

تای  نافزایش پیدا کرد.  ،نگرمومع نشااااناه تکلیف حافظه آینده

 محورزمانتر از سریع نگر رویدادمحورحافظه آینده، نشاان داد

ها در تکلیف همچنین تاداد موفقیتاسااات.  بهبود پیادا کرده

رد عملک گفت توانمی است.محور بیشتر از زمان ،رویدادمحور

این  محور به ماهیتمحور نسبت به زمانبهتر در تکلیف رویداد

 ،هایا همان نشااانه وجود ساارنخشااود  زیرا تکالیف مربوط می
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در حالی  .اساات رویدامحورتکلیف  دربخش اصاالی پردازش 

ها به یور خودکار بخشی از سارنخ ،محورزمانکه در تکالیف 

برای تشاااخیص  7تکالیف جاری نیساااتند، بلکه به نظارف فاال

به همین دلیل تشخیص   (72) نگر نیاز دارندسرنخ حافظه آینده

ر تدر محیط و یادآوری آن بساایار راحتمحور تکلیف رویداد

نز تابلاف، مولر و کرپژوهشاای که همسااو با این یافته در . اساات

لاف مشاااک بیشاااتر ( انجام دادند به این نتیجه رسااایدند که75)

ف در تکااالی کنشااایتوجاه/فزونناارسااااییکودکاان مبتلاا باه 

و دلیل این مشکل  ،رویدادمحوراست نه در تکالیف  محورزمان

 رمحوزمانهای بیرونی برای تکالیف را نیز عدم وجود سااارنخ

دانسااتند. نتای  این پژوهش نشااان داد، آموزش راهبردهای می

تواند نقش مهمی در بهبود ادراک زمان و می نگرحافظه آینده

محور و رویدادمحور زمان نگرحافظه آیندهموفقیات در انجاام 

  داشته باشد.

های توان به بازههای پژوهش حاضر میاز جمله محدودیت

ها و یاا نمایش سااارنخ کردن زماان زماانی کوتااه برای ها 

نگر اشاااره کرد. تخمین زمان، متکی بر یادآوری تکلیف آینده

مدار اسااات ولی پردازش زمان کوتاه شاااامل فرآیندهای توجه

 های کوتاههای یولانی نیست. زمانها برای زمانهمان مکانیسم

های بلند باه فرآینادهاای خودکار نیاز دارند در حالی که زمان

شاده است، هون پردازش زمان به مهارزشای یند پردااشاامل فر

 زنیا نخوردهسااراساار مدف دسااتتوانایی نگهداشااتن توجه در 

دارد. به همین دلیل، ممکن اسات در شرایطی که فاصله زمانی 

لاً هند تر باشاااد، مآریزی تا یادآوری تکلیف یولانیبین برنامه

یز کنندگان نساااعت تا هند روز یول بکشااد، عملکرد شاارکت

به که ود شهای آتی پیشانهاد میبنابراین در پژوهش کند. تغییر

های در بازه نگرحافظه آیندهبررسااای اثر آموزش راهبردهاای 

بر اساس نتای  به دست آمده در . پرداخته شودتر زمانی یولانی

لیف ارائه تکاشود کار بسته پیشنهاد میاین پژوهش در سطر به

و به عنوان  نگریندهحافظه آشاده در این پژوهش برای سنجش 

راهاباردهااای حااافاظااه مناااساااا  برای کودکااان مبتلااا بااه 

ه به همچنین با توج .دنشااواسااتفاده  کنشاایتوجه/فزوننارسااایی

در د افراد دهار اختلال ندهمطالااف موجود نشاااان می این که

و  ،افراد مبتلا به آلزایمر، پارکینساااون مانند اجراییهاای کنش

 انیی نگرمرتبط باا حافظه آیندههاای در تواناایی کاه اوتیسااام

دهار مشکل  ،ریزی شدههای برنامهدهی و انجام فاالیتسازمان

 ایهشاود راهبردها و دستورالاملیشانهاد میهساتند  بنابراین پ

 هایگروهتوانبخشااای ارائه شاااده در این پژوهش در  پروتکل

 .استفاده شود ذکر شده،

ی خانم ارسااااله دکتراین پژوهش برگرفته از تشههکر و قدردانی: 

)س( با کد  شاااناسااای دانشاااگاه الزهراءاعظم بیانلو در رشاااته روان

مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونااه از ساااوی اساااات.  7941375

پارورش اساااتااان مام بااا شاااماااره مااجوز  و سااااازمااان آماوزش

بدین وسیله از شد.  صاادر 22/1/7932در تاریخ  252/34574/2522

 ، استاداناین پژوهش مشاارکت داشاتندتمامی افرادی که در اجرای 

اندرکاران راهنماا و مشااااور این پژوهش، و همچنین تماامی دسااات

تشاااکر و ماادردانی  بخش اجرایی جهات صااادور مجوزهااای لااازم،

 شود.می

نافای یچ گونه تضاد ماین پژوهش برای نویسندگان ه تضهاد مناف::

 است.نداشته

 

 

 

 

 

                                                           
1. Active monitoring processes 
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Abstract   

Background and Purpose: Children with attention deficits hyperactivity disorder (ADHD) have 

a serious deficiency to planning, control of ongoing task and finish their future tasks. So, the 

purpose of this study was to investigate the effectiveness of training time-based and event-based 

prospective memory strategies on prospective memory performance among ADHD.  

Method: This experimental research method was ABAB’s single-subject design. The sample of 

the study consisted of 3 children aged 7-10 years old with ADHD in the primary school of Qom 

who were studying in the academic year of 2017-2018. They were selected through purposeful 

sampling. Each 3 children received 12 individually prospective memory training sessions. The 

instruments that used in the present study included prospective memory tasks (Kerns,2000), 

the Conners comprehensive behavior rating scale–teacher (Conners CBRS–T, 1998) and the 

Wechsler intelligence scale for children – fourth edition (WISC IV, 2003). For prospective 

memory training, the intervention program of Waldum, Dufault, Mcdaniel (2014) was adapted and 

used. To analyze the data visual analysis and cohen's d effect size were used. 

Results: The results showed that in the time-based tasks, the number of fuel checks and in the 

event-based tasks, correct recognition number of cues in the treatment and follow-up sessions 

increased. In event-based tasks, the number of success was high in treatment and follow-up 

sessions. Th effect size of training prospective memory strategies were between 1.15- 2.7 which 

was a high effect size.  

Conclusion: Training of prospective memory strategies lead to improve monitoring behaviors and 

correct detection of prospective tasks cues. As a result, prospevtive memory and future tasks 

performance improve in this children.   

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, event-based prospective memory, 

strategy,time-based prospective memory 
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