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Background and Purpose: Research has shown that children with Attention Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD) lack problem-solving skills to face with problems in different situations. Different
techniques have been used to treat and rehabilitate these children. This study aimed to investigate the
effect of group cognitive rehabilitation therapy on problem-solving skills of students with ADHD.
Method: This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest control group design.
The study population included all the students with ADHD who were studying in District 12 of
Tehran during the first semester of academic year 2017-2018. A sample of 30 students was selected
by convenience sampling based on inclusion and exclusion criteria and then randomly assigned to
either the experimental or control group (15 per group). The experimental group underwent ten 3045-min sessions of group cognitive rehabilitation therapy, while the control group received no
intervention. Child Symptom Inventory (Sprafkin & Gadow, 1994) and London Tower Test (Shalis,
1984) were used to collect the data. Data were analyzed by ANCOVA.
Results: Findings showed that group cognitive rehabilitation therapy had a significant effect on
improving the problem-solving skills of students with ADHD (p<0.01).
Conclusion: Based on the results of this study which indicated the effect of group cognitive
rehabilitation therapy on problem-solving skills of students with ADHD, it can be concluded that via
reinforcing the brain areas related to attention and concentration, this therapeutic method can improve
the academic and behavioral performance of these children.
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مقاله پژوهشی

تأثیر توانبخشی شناختی گروهی بر توانایی حل مسئله در دانشآموزان با اختلال نارسایی توجه /فزونکنشی
تینا محمدی* ،1غلامعلی افروز

2

 .5دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .2استاد ممتاز گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :پژوهشها نشان دادند که یکی از مشکلات اصلی کودکان مبتلا به اختلال نارساییتوجه /فزونکنشی ،مشکلات آنها در

گروهدرمانی توانبخشی شناختی،

مهارتهای حل مسئله در موقعیتهای مختلف است .شیوههای مختلفی برای درمان و توانبخشی این کودکان به کار رفته است ،اما این مطالعه

حل مسئله،

با هدف بررسی تأثیر توانبخشی شناختی گروهی بر توانایی حل مسئله دانشآموزان با اختلال نارسایی توجه/فزونکنشی انجام شد.

نارسایی توجه /فزونکنشی

روش :روش این پژوهش ،نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون– پس آزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشآموزان
ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزونکنشی منطقه  52شهر تهران در نیمه اول سال تحصیلی  5080-5081تشکیل میدادند که تعداد 05
نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس بر حسب شرایط ورود و خروج از نمونه ،و در دو گروه آزمایش ( 51نفر) و گواه ( 51نفر)
جایدهی شدند .گروه آزمایش  55جلسه  41 -05دقیقه آموزش گروهی توانبخشی شناختی را دریافت کردند ،ولی گروه گواه این مداخله
را دریافت نکرده است .به منظور گردآور ی اطلاعات از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (اسپیرافکین و گادو )5884 ،و آزمون برج لندن
(شالیس )5892 ،استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیره انجام شد.
یافتهها :نتایج تحلیل دادهها نشان داد توانبخشی شناختی مبتنی گروهی ،تأثیر معناداری بر بهبود توانایی حل مسئله در دانشآموزان با اختلال
نارسایی توجه /فزونکنشی داشت (.)P<5/55

دریافت شده89/50/51 :

نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه مبنی بر تأثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر آموزش گروهی بر مهارتهای حل مسئله در دانشآموزان

پذیرفته شده89/52/54 :

با نارسایی توجه /فزونکنشی میتوان نتیجه گیری کرد که این شیوه درمانی با تقویت مناطق مغزی مربوط به توجه و تمرکز باعث بهبود

منتشر شده88/50/05 :

عملکرد این کودکان در حیطههای مختلف تحصیلی و رفتاری میشود.

* نویسنده مسئول :تینا محمدی ،دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران.
رایانامهTinaa_mohammadi@yahoo.com :
تلفن525- 49085555 :
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مقدمه

کودکان با اختلال نارسایی توجه /فزونکنشی برای تعامل باید بتوانند

یکی از رایجترین اختلالهای عصببی روانپزشکی در دوران کودکی که

موقعیتها و مشببکلات اجتماعی را به طور مناسببب تفسببیر کرده و برای

اغلببب تببا بزرگسببببالی نیز تببداوم مییببابببد ( ،)5اختلببال نببارسببببایی

مواجهه با موقعیت مورد نظر ،راهبرد مقبولی را انتخاب و آن را اجرا کنند

توجه/فزونکنشببی 5اسبببت که با علائم نارسببایی توجه ،فزونکنشبببی ،و

و در واقع از توانایی حل مسئله بهرهمند باشد .نقایص مربوط به حل مسئله

تکانشگری مشخص میشود و به ناتوانی در فعالیتهای گوناگون زندگی

از ویژگیهای معمول برخی از این کودکان است ( .) 52این کودکان در

منجر میشببود ( .)2این اختلال عبارت اسببت از اختلال تحولی در توجه،

تشببخیص و حتی درک وجود مشببکل ،دشببواریهایی دارند ( .)50اغلب

مهار تکانش ،بیقراری ،و هدایت رفتاری که به طور طبیعی ایجاد میشود

این دانشآموزان در مواجهه با موقعیتهای مشکل و در تعمیم شیوههای

و ناشببی از اختلالات عصبببشببناختی بزرح حسببی ،حرکتی ،یا هیجانی

مختلف رفتاری با دشبواری روبهرو میشبوند ( .)54چنانچه در این راستا

نیسبببت ( .)0بر مبنببای ویرایش پنجم راهنمببای تشبببخیصبببی و آمبباری

نتبایج مطبالعبه مبک کبارد ( )51نشبببان داد کبه کودکبان مبتلا به اختلال

اختلالهای روانی 2شببیوا این اختلال در اغلب فرهنگها تقریباً  1درصببد

نارسباییتوجه/فزونکنشبی ،کارکرد ضبعیفی در حل مسئله و کنش های

در کودکان و  2/1درصبببد در بزرگسبببالان رخ میدهد ( .)4بررسبببی در

اجتمباعی داشبببتنبد .این نتایج در مطالعات جداگانه فریدمن و همکاران

کشورهای مختلف نشان میدهد که این اختلال در پسرها به نسبت  2به 5

( )50و راینسبکی و هاین شبأو ( )51نیز گزارش شده است .بر این اساس

تا  8به  5در مقایسه با دخترها شایعتر است ( .)1در بررسیهای گوناگون

انجبام مبداخلات آموزشبببی که بتواند بر بهبود حل مسبببئله این کودکان

انجام شده در ایران ،میزان شیوا کلی این اختلال در دامنه وسیعی از 1/42

تأثیرگذار باشببند ،بسببیار قابل توجه اسببت؛ به خصببوا اینکه برخی از

تا  59/5درصبد در پسبران و برای دختران از  5/9تا  54/0درصد گزارش

مطالعات تأکید کردهاند که نارسببباییهای عصبببب روانشبببناختی مانند

شده است ( 1 ،0و .)9

نارسایی در کنشهای اجرایی در کودکان دوره ابتدایی میتواند در سنین

پژوهشهای اخیری که درباره این اختلال بر پایه مطالعات عصبببب-
روانشناختی 0انجام شده است ،بر نقش توجه و حل مسئله به عنوان یکی

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،1شماره  ،2تابستان 5088

تینا محمدی و همکار

بالاتر پایدار بماند و در رفتارهای اجتماعی آنان در سالهای بعدی مشکل
جدی ایجاد کند (.)59

از مؤلفبههبای کنش اجرایی 4در این کودکبان تبأکیبد میکنند ( 8و.)55

در بین روش هبای درمبانی کبه برای این اختلال به کار گرفته شبببده

کنشهای اجرایی ،بروندادهای رفتار را تنظیم میکنند که معمولاً شببامل

اسببت درمان دارویی ،رفتاردرمانی ،و اصببلاح شببناختی رفتاری مفیدتر و

ببازداری و مهبار محرکهبا ،حافظه کاری ،انعطافپذیری ،حل مسبببئله،

مهمتر از سببایر روشها اسببت ( .)0داروهای محرک ممکن اسببت برخی

برنامهریزی ،سبازماندهی ،و توجه اسبت .حل مسئله ،یک مهارت حیاتی

کنش هبای اجرایی مبباننبد حبافظببه کبباری را بهبود ببخشبببنبد ( ،)58امببا

برای زندگی در عصر حاضر است .در اغلب جوامع ،همه بر این عقیدهاند

نارساییهای شناختی همچنان باقی خواهند ماند ( .) 25بر این اساس یکی

که باید بر افزایش مهارتهای حل مسبئله تأکید شود .مهارت حل مسئله

از درمانهایی که در سالهای اخیر برای بهبود کنش های شناختی به کار
شناختی 1است

مسبتلزم راهبردهای ویژه و هدفمندی است که فرد به وسیله آن مشکلات

رفته ،درمان توانبخشبی

را تعریف میکنبد ،تصبببمیم ببه اتخا راه حل میگیرد ،راهبردهای حل

پیچیبدهای از روشهبایی اسبببت کبه برای ببالا بردن درک ،فهم ،توجه،

مسئله را انجام داده و برآن نظارت میکند ( .)55توانایی حل مسئله بخشی

یبادگیری ،یبادآوری و حبل مسبببئلبه در افراد مبتلا به اختلالهای هیجانی

از کفایت اجتماعی اسبببت و مجموعهای از مهارتهای به هم پیوسبببته را

رفتاری طراحی شده است ( .)22توانبخشی شناختی نوعی تجربه یادگیری

جهت اسبتفاده در حل تاادهای میانفردی ارائه میکند که مستلزم اقدام

اسبببت که نسببببت به بازآموزی شبببناختی ،حوزه گسبببتردهتری را در بر

به عمل و همچنین واکنشدهی به پاسخ دیگران است (.)55

میگیرد .بازآموزی شناختی به منظور بهبود نقایص کنشهای شناختی به

1. Attention deficit / hyperactivity disorder
2. Diagnostic of ststidtical manual of mental disorder (5 Th Ed- Dsm)V

( .)25توانبخشی شناختی مجموعه

3. Neuropsychological disorder
4. Executive functions
5. Cognitive training

540

تأثیر توانبخشی شناختی بر توانایی حل مسئله دانشآموزان با اختلال نارسایی توجه /فزونکنشی

تینا محمدی و همکار

کار برده میشود ،اما در توانبخشی شناختی ،انطباق کانشی در فعالیتهای

با توجه به مشببکلات مربوط به کنش های اجرایی در دانشآموزان با

روزمره نیز مورد هببدف اسببببت .در روش توانبخشبببی ،مواد و محتوای

نارسایی توجه/فزونکنشی ،مطالعات چندی به تأثیر توانبخشی شناختی بر

آموزش به دیدگاه های شخصی وابسته نیست .در واقع در رویآوردهای

مشبببکلبات این افراد پرداختبهانبد ،اما مطالعهای که فقط توجه خود را بر

اصبببلی درمبان ،محتوای عاطفی جایی ندارد و از نظر عاطفی تا حدودی

روی توانایی حل مسببئله این دانشآموزان معطوف کند ،و همچنین نحوه

خنثی اسبت .درمان به شیوه توانبخشی شناختی از این دیدگاه که صرف ًا و

توانبخشببی گروهی را آزمایش کند ،در پیشببینه پژوهشهای انجام شببده

عمدتاً روی تواناییهای شناختی تمرکز دارد ،یک درمان ویژه و منحصر

پیدا نشد .در نتیجه با توجه به خلاء پژوهشی موجود در این مورد و اهمیت

به فرد است (.)20

توانایی حل مسبببئله و نقش آن در جنبههای رفتاری این کودکان ،مطالعه

شبواهد قابل توجهی برای حمایت از روش توانبخشببی شناختی برای

حاضبببر در این راسبببتا به بررسبببی تأثیر توانبخشبببی شبببناختی مبتنی بر

بهبود کنش های اجرایی وجود دارد ( .)24نتایج یک مطالعه مشبببخص

گروهدرمانی بر حل مسئله در دانشآموزان با نارسایی توجه /فزونکنشی

کرده اسبببت کبه آموزش توانبخشبببی شبببنباختی ،مداخلهای مؤثر برای

پرداخت.

کودکان و نوجوانان مبتلا به نارسبایی توجه /فزونکنشی است و میتواند
ببه عنوان یبک گزینه درمانی مکمل برای این اختلال مطرح شبببود (.)21
نتایج برخی پژوهش ها نشبببان دادهاند که این درمان تأثیر مثبتی بر بهبود
اختلال نارسبایی توجه/فزونکنشی دارد ( 20و  .)21به علاوه نتایج مطالعه
نجارزادگان و همکاران ( ) 29نشان داد که آموزش توانبخشی شناختی بر
کنشهبای اجرایی (حبافظه کاری) در کودکان مبتلا به اختلال نارسبببایی
توجه /فزونکنشی تأثیر معناداری دارد .همچنین نریمانی و همکاران ()28
در مطالعه خود نشبببان دادند که توانبخشبببی شبببناختی بر بهبود نگهداری
توجه دانشآموزان دارای اختلال نارسباییتوجه /فزونکنش ،مؤثر است.
همچنین در مطالعهای دیگر ( )05در گزارش شبببد که آموزش شبببناختی
رایبانبهای تأثیر معناداری بر کنشهای اجرایی (بازداری پاسبببخ و حافظه
فعال) در افراد بزرگسببال مبتلا به نارسببایی توجه /فزونکنشببی داشبببت.
همچنین نتایج مطالعاتی پی مکوا و همکاران ( )05و سیسرون و همکاران
( )02حاکی از تأثیر توانبخشبببی شبببناختی برای بهبود کنشهای اجرایی
کودکان بود .به علاوه کسلر و لاکایو ( )00نیز در پژوهشی نشان دادند که
برنامه توانبخشبی شبناختی رایانهای به طور قابل توجهی سرعت پردازش،
داده اسبت .علاوه بر این مشبخص شبده آموزش توانبخشی شانختی تأثیر
مبطبلبوبی بر ارتقببای حببافظببه کبباری کودکببان مبتل با بببه نببارسببببایی
توجه/فزونکنشی دارد (.)45-04
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الف) رفرپ پفژوهش و شففر کتکننفدگفان :نبوا این پژوهش،
نیمهآزمایشببی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه
آماری پژوهش حاضببر را تمامی دانشآموزان با اختلال نارسببایی توجه/
فزونکنشی منطقه  52شهر تهران در نیمه اول سال تحصیلی 5080-5081
تشبببکیبل میدادنبد کبه ببه روش نمونهگیری در دسبببترس بعد از انجام
غرببالگری و ارزیبابیهبای مختلف ،تعبداد  05دانشآموز از بین مدارس
ابتدایی (حجاب ،راه حق ،و شبهید فهمیده) منطقه  52شهر تهران انتخاب
شدند و در دو گروه  51نفری آزمایش و گواه جایدهی شدند .معیارهای
ورود به مطالعه این دانشآموزان شبامل تکمیل فرم رضببایتنامه شرکت
در پژوهش توسببط والدین ،عدم ابتلا به اختلالات روانشببناختی دیگر ،و
تحصببیل در مقطع ابتدایی؛ و معیار خروج نیز غیبت بیش از دو جلسببه در
برنبامبه مبداخلبه بود .میانگین و انحراف معیار سبببنی دانشآموزان گروه
آزمببایش  8/54±5/551و گروه گواه  8/55 ±5/558بود .همچنین در
گروه آزمبایش  45درصبببد دانشآموزان دختر ،و در گروه گواه 40/01
درصبد ،دختر بودند .به علاوه در هر دو گروه کمترین فراوانی به صورت
مشبببترک پایه چهارم و پنجم ابتدایی ،و بیشبببترین فراوانی مربوط به پایه
یکم ابتدایی بودند.
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ب ابزار:

این فرم دارای حسببباسبببیبت و ویژگی بالایی اسبببت؛ به نحوی که برای

 )5پرسببشببنامه علائم مرضببی کودکان :5این پرسببشببنامه اولین بار توسببط

اختلالهای نارسایی توجه-فزونکنشی ،لجبازی -نافرمانی ،و اختلال رفتار

اسبببپرافکین و همکباران ( )42ببه منظور غرببالگری اختلبالات رفتاری و

هنجاری 2حسببباسبببیت به ترتیب  5/98 ،5/11و  5/98و ویژگی به ترتیب

هیجانی کودکان  1تا  52سببال طراحی شببده اسببت .آخرین ویرایش این

 5/85 ،5/82و  5/81و بر اساس بهترین نمره برش  1 ،1و  4به ترتیب برای

پرسبشنامه دارای دو فرم والدین و معلمان است که در مقایسه با مقیاسها

هر اختلبال تعیین شبببد .همچنین پایایی این فرم از طریق بازآزمایی 5/80

و شیوههای دیگر ،کارآمدی خود را نشان داده است .همچنین ملاکهای

برآورد شد (.)40

تشبخیصی این پرسشنامه بر اساس معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری

 )2آزمون برج لنبدن :0این آزمون یکی از ابزارهبای مهم برای سبببنجش

اختلالات روانی بوده و عبارات آن بسبیار ساده و قابل فهم است .دو شیوه

کنشهای اجرایی برنامهریزی و سازماندهی است ( .)44آزمون برج لندن

نمره گذاری برای پرسبشبنامه علایم مرضبی کودکان طراحی شببده است.

در سبال  5892توسبط شالیس ( )41طراحی شد .در این آزمون  52مسئله

شببیوه نمره برش غربال کننده و شببیوه نمره بر حسببب شببدت نشببانههای

ببه آزمودنی داده میشبببود و سبببپس از او خواسبببتبه میشبببود که طبق

مرضبببی .در روش غرببالکننبده ،شبببیوه نمرهگذاری با جمع زدن تعداد

دسبببتورالعمبل و در کمترین زمان با جابجایی مهره مطابق با الگوی ارائه

گویههایی که با گزینههای گاهی اوقات و بیشبتر اوقات پاسخ دادهاند ،به

شببده ،مسببائل را حل کند .از این آزمون در پژوهش حاضببر و نیز چندین

دسبت میآید .در صبورت پاسخ به گویههای با گزینههای هیچ گاه و به

پژوهش دیگر ( 08و  )40جهت بررسبی توانایی حل مسبئله اسبتفاده شده

ندرت ،نمره صببفر و در صببورت پاسببخ به گویههای با گزینههای گاهی

است .شیوه اجرای این آزمون به این ترتیب است که در ابتدا ابزار اجرای

اوقبات و بیشبببتر اوقات ،نمره یک داده میشبببود .در روش نمرهگذاری

حببل مسبببئلببه بر روی میز قرار گرفتببه و بببه آزمودنی معرفی میشبببود.

شبببدت علبامت ،گزینههای هیچ گاه ،به ندرت ،گاهی اوقات ،و بیشبببتر

طویلترین میله در سببمت چآ آزمودنی قرار میگیرد و مسببئله نمونه در

اوقات به ترتیب با کدهای  0 ،2 ،5 ،5نمرهگذاری میشوند که از حاصل

کنار ابزار ارائه شببده در مقابل آزمودنی گذاشببته میشببود .بدیهی اسببت

جمع نمرات گویهها ،نمره شدت علامت به دست میآید .در پژوهشی که

نمونه باید بر اسبباس الگوی ارائه شببده در دفترچه آزمون و دور از چشببم

توسبببط اسبببپرافکین و همکبباران انجببام شبببد ،اعتبببار همسبببانی درونی

آزمودنی مرتب شبود .برای این کار از یک صفحه مقوایی به عنوان مانع

رضبایت بخش و ضبریب همسانی آن به روش آلفای کرونباخ  5/18و به

مشاهده آزمودنی استفاده میشود .در این آزمون باید به آزمودنی گفت:

روش بازآزمایی  5/09به دسببت آمد .همچنین این مقیاس با چکلیسببت

"من از شبببمبا میخواهم کبه این تو هبا را روی پایههای چوبی همانند

رفتاری کودک و مصبباحبه تشببخیصببی کودکان دارای روایی همگرا در

نمونه ،مرتب کنی" .هنگامی که آزمودنی موفق به انجام تکالیف شببد ،به

دامنه  5/08تا  5/19بود .همچنین این مقیاس با فرم اصبببلاحی والدین نیز

وی گفته میشود" :میخواهم به شما الگوهای بیشتری را نشان دهم ،شما

دارای روایی واگرای مطلوبی بود ( .)42در ایران نیز روایی و اعتبببار این

این تو ها را روی این پایههای چوبی همانند آنها مرتب کن و همچنین

آزمون در سبال  5095توسط محمداسماعیل و علیپور که برای کودکان

این عمل را باید با تعداد و حرکت معینی انجام بدهی .مثلاً این تصببویر را

تهرانی انجبام شبببد ،ببه دسبببت آمد و اعتبار این آزمون برای اختلالات:

باید با  ،4 ،0 ،2یا  1حرکت بسبببازی .توجه داشبببته باش یک حرکت به

نارسایی توجه  -فزونکنشی  ،5/05نوا غلبه بر نارسایی توجه  ،5/10نوا

معنی برداشبببتن یبک تو از روی یک پایه چوبی و قرار دادن آن روی

غلببه بر فزونکنشبببی  ،5/08فزونکنشبببل تنها  ،5/15افسبببردگی ،5/02

پایه دیگر اسبت .شما نمی توانی زمانی که یک تو را حرکت میدهی،

اضطراب  ،5/01و اوتیسم  5/91به دست آمد ( .)40لازم به کر است که

توپی دیگر را برداشبببتببه و نگهببداری .همین طور نمیتوانی دو تو

را

در این پژوهش از فرم معلمان استفاده شد .نتایج یک مطالعه نشان داد که

همزمان حرکت دهی .همان طور که مشبخص است پایهها در اندازههای

)1. Child symptom inventory- 4 (CSI-4
2. Conduct disorder

3. Tower of London test
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مختلفی اسبببت .روی این یکی هیچ یبا یبک تو  ،این یکی حداکثر دو

زمان اجرا بالاتر باشبببد ،نشببباندهنده کندی فرد در پردازش اسبببت و در

تو  ،و اون یکی سبه تا تو جای میگیرد .سبپس تو ها را متناسب با

صبورتی که فرد نمره پایینتری به دست آورد ،نشاندهنده این است که

موقعیت شبببروا مرتب کن" .در این وضبببعیت ،هر حرکتی که آزمودنی

از نظر زمان واکنش ،سبببرعت بالاتری دارد و هرچه امتیاز فرد در نمرات

انجبام میدهبد با نوشبببتن کد تو های رنگی (قرمز)( ،سببببز)( ،آبی) و

حل مسبئله بیشتر باشد ،نشان دهنده این است که توانسته مسائل بیشتری را

پایههای ( 0 ،2 ،5کوتاهترین تا بلندترین) ثبت میشبببود .برای مثال ،حل

حل کند ( .)41اعتبار این آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با

درسبت مسبئله  5این طور ثبت می شود :ق/5س .2در بخش نمرهگذاری

 )44( 5/18و در مطالعهای دیگر برابر با  5/10گزارش شببده اسببت (.)20

آزمون ،پاسبخ آزمودنی وقتی صبحیت تلقی میشود که موقعیت نهایی با

همچنین در ایران نیز این مقیاس در پژوهشبی ترجمه و مورد استفاده قرار

حداقل حرکت (مطابق دسبتور) ،حاصبل شبده باشد .برای حل هر مسئله،

گرفنه که براساس نتایج به دست آمده از روایی مناسبی برخوردار بوده و

سببه بار کوشببش اجازه داده میشببود .در صببورت حل موفقیتآمیز در

همسببانی درونی آن براسبباس آلفای کرونباخ  5/15گزارش شببده اسببت

کوشبش نخست  0امتیاز ،در دومین کوشش  2امتیاز ،و در کوشش سوم

(.)8

 5امتیاز به آزمودنی داده میشببود .اگر آزمودنی در هر سببه کوشببش با

ج برنفامه مداخلهای :در این مطبالعه ،بسبببته درمانی براسببباس بسبببته

شبکست همراه شود ،برای آن مسئله نمره صفر منظور میشود .نمره کل،

توانبخشبی شناختی و حرکتی ( )41طراحی شده است .بسته طراحی شده

جمع امتیازهای حاصببل از  52مسببئله اسببت؛ بنابراین حداکثر نمره در این

شبامل تمرینات توانبخشبی شناختی است که برای انواا اختلالات استفاده

آزمون  00نمره اسبببت .زمان اجرا را نیز میتوان ثبت کرد .زمان صبببرف

میشود .این برنامه شامل  55جلسه است که هر جلسه به صورت انفرادی

شببده برای اجرای آزمون ،عموماً شببامل .5 :زمان تأخیر یا زمان طراحی:

و به مدت  05الی  41دقیقه برگزار میشبببود ( .)41در راسبببتای اعتبار و

که در برگیرنده تعداد لحظههایی اسببت که از ارائه الگوی یک مسببئله تا

روایی این بسببته آموزشببی ،لازم به کر اسببت که این بسببته آموزشببی در

آغاز اولین حرکت در یک کوشبش صرف میشود؛ و  .2زمان اجرا :که

مقاطع مختلف بر روی نمونههای مشبابه در مطالعات انجام شببده از سوی

کبل لحظبات ،از آغباز اولین حرکات در یک کوشبببش تا کامل کردن

پژوهشگران ،مورد استفاده قرار گرفته است ( 40و  .)49جلسات آموزشی

حرکتها در همان کوشش را شامل میشود .همانطور که مطرح شد از

این بسته به صورت فشرده هفتهای  2بار (به منظور تراکم بیشتر تمرینات)

نمره حاصببل از  52مسببئله ارائه شببده به فرد برای مقایسببه حل مسببئله در

تشکیل میشود که در ادامه خلاصه این جلسات ارائه شده است:

پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .هر چه نمره فرد در زمان طراحی و
جدول :1خلاصه جلسات مداخله توانبخشی شناختی
جلسه

هدف

محتوا

5

پیشآزمون و معارفه

معارفه ،آشنایی با کودک و برقراری ارتباط ،اجرای پیشآزمون (توانایی حل مسئله)

2

مفهومسازی

0

انعطافپذیری هنی

4

آغازگری مسئله

1

مسئلهگشایی

0

ادامه مسئلهگشایی

شناسایی توانایی سطت حل مسئله کودک با نارسایی توجه و فزونکنش :برای این منظور از دو تمرین ایجاد مشکل که در نهایت به وجود مشکل اشاره
میکند ،به مفهوم سازی مسئله پرداخته شد و در نهایت مسئله با سوالات (چرا اینطوری شد؟ و آیا الان مشکلی می بینی؟) مطرح میشد.
در این جلسه میزان انعطافپذیری هنی کودک با نارسایی توجه /فزونکنش بررسی میشد .برای این منظور از داستانهای ساده برای چالش کشیدن
هنی کودکان و همچنین بهرهگیری از کارتهای رنگی بهره گرفته شد.
این مرحله ادامه جلسه قبل بوده است .در این جلسه بر روی تمرکز کودک به منظور مسئلهگشایی تمرین شد .برای این منظور در این جلسه فعالیبتهبایی
ببا محوریبت ایجباد بازداری پاسخ و درنگ ،توقف پاسخ به محرکهای جباری در طی بازی و ایجاد فرصت برای تصمیمگیبری جهبت پاسبخ دادن به
محرکهای جدید از جمله نوشتن بدون نقطهگذاری انجام شد.
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در این جلسه نیز فعالیتهایی ببا محبور تقویبت حافظه کاری جهت به خاطر سبپردن بهتبر اطلاعبات و کبار کردن روی آنها مانند بازی پنهبان کبردن و

1

افزایش تمرکز

9

تقویت راهحلهای حل مسئله

8

نتیجهگیری کودک و رفع موانع

55

خاتمه جلسات

جابجبا کبردن اشیاء و حدس زدن تغییرات انجام شد.
این جلسه نیز بازیهایی جهت بهبود کبنش اجرایی برنامهریزی و سازماندهی از جمله گوشه ببازی ،ارائبه شد و در پایان نیز تکلیفی با همین هدف به
کودکان ارائبه شد.
در این جلسه سعی بر این شد تا از طریق فعالیبتهبای بازی محور ،اشکالات برجسته کودکان رفع شود و به کودکبان نحوه برخورد صحیت با مشکلات و
سبازماندهی و برنامبهریزی درست جهت رفع مشکل آموزش داده شد.
در نهایت در این جلسه به جمبع بنبدی و مبرور تمبامس مطالب گفته شده پرداخته شد .به کودکبان نیبز هبدایایی ببه رسم یادبود اهدا شد و جلسه نیز با
پذیرایی از کودکبان پایبان پذیرفت.

ج روش اجرا :بعببد از کسبببب مجوزهببای علمی و اجرایی لببازم از

یافتهها

مؤسسسههای مربوطه ،افراد نمونه به شرحی که در بخش نمونهگیری ارائه

میانگین و انحراف اسبببتاندارد نمرات پیشآزمون -پسآزمون متغیرهای

شبده ،انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش ( 51نفر) و گواه

پژوهش دو گروه آزمایش و گواه در جدول  2ارائه شبده است .همچنین

( 51نفر) جایدهی شدند .بعد از این مرحله از هر دو گروه پیشآزمون به

در این جدول نتایج آزمون شاپیرو-ویلکز برای بررسی نرمال بودن توزیع

عمل آمد (اجرای آزمون برای دانشآموزان به صورت فردی انجام شد).

متغیرهبا در گروههبا گزارش شبببده اسبببت .با توجه به این جدول ،نتایج

در مرحلبه بعبد گروه آزمبایش تحت مداخله (توانبخشبببی گروهی) قرار

آزمون شاپیرو-ویلکز برای تمامی متغیرها معنادار نیست ،بنابراین میتوان

گرفتنبد ،امبا گروه گواه هیچ مبداخلهای دریافت نکردند .سبببپس بعد از

نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها نرمال است.

انجام مداخله از هر دو گروه پسآزمون اجرا شبببد و دادههای به دسبببت
آمده با نسببخه  22نرمافزار آماری  SPSSو با آزمون تحلیل کوواریانس
تکمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جدول  :2شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون -پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل (تعداد03 :
متغیر

وضعیت
پیشآزمون

حل مسئله
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پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

شاپیرو-ویلکز

آزمایش

59/95

5/41

5/80

P
5/10

گواه

59/10

5/09

5/84

5/41

آزمایش

25/10

5/49

5/81

5/14

گواه

59/90

5/41

5/85

5/55

برای بررسبی تأثیر گروه درمانی توانبخشبی شناختی بر حلمسئله در

 .)F1,26=2/84نتایج آزمون لوین برای بررسببی همگنی واریانس متغیر

دانشآموزان با اختلال نارسایی توجه فزون-کنشی از تحلیل کوواریانس

وابسبببته در گروه ها نشبببان داد که واریانس حل مسبببئله در گروه ا

تکمتغیره یکراهه اسببتفاده شببد .نتایج آزمون بررسببی همگنی شببیب

ببرابراسببببت ( .)F1,28=5/41 ، P<5/24در جببدول  4نتببایج تحلیببل

رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون حل مسئله در گروه آزمایش وگواه

کوواریانس تکمتغیری برای بررسبببی تفاوت گروه آزمایش و گواه در

ننشبان داد که شبیب رگرسبیون در هر دو گروه برابر است (، P<5/51

پیشآزمون و پسآزمون متغیر حل مسئله گزارش شده است.

جدول  :0نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در مهارت حل مسئله
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

P

اندازه اثر

پیشآزمون

19/55

5

19/55

191/15

5/555

5/80

عاویت گروهی

24/21

5

24/21

241/15

5/555

5/85

خطا

2/00

21

5/55
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ببا توجبه ببه جدول  0آماره  Fحل مسبببئله در پسآزمون ()241/15
است که در سطت  5/555معنادار می باشد و این نشان می دهد که بین دو

تینا محمدی و همکار

مبطبلبوی بر ارتقببای حببافظببه کبباری کودکببان مبتلببا بببه نببارسببببایی
توجه/فزونکنشی دارد (.)01-04

گروه در میزان حل مسببباله تفاوت معنی دار وجود دارد .اندازه اثر 5/85

در تبیین نتیجه به دسبببت آمده میتوان به مدل سبببونگا بارک ()09

نیز نشبببان می دهببد کببه این تفبباوت در جببامع بزرح اسبببت .آمبباره F

استناد نمود .سونگا بارک در مدلی برای تبیین نارسایی شناختی کودکان

پیشآزمون حل مس بئله نیز ( )191/15اسببت که در سببطت  5/555معنادار

بااختلال نارسبایی توجه /فزونکنشبی ،الگوی مسیر دوتایی را مطرح کرد

میباشد .این یافته نشان می دهد که پیشآزمون تأثیر معناداری بر نمرات

که مسبیر اول نارسایی در کنشهای اجرایی بوده و با کاستی در بازداری

پسآزمون دارد .نتایج تحلیل کوواریانس نشبان داد که میانگین تصبحیت

پاسببخ مرتبط اسببت ،و مسببیر دوم نارسبباکنشوری انگیزشببی اسببت که با

شبببده گروه آزمببایش در حببل مسبببئلببه ( )25/15و میببانگین گروه گواه

فرایند ضبعیف پاداش در این کودکان ارتباط دارد .بر این اساس میتوان

( )59/85اسببت که با توجه به آماره  Fدر سببطت  5/555معنادار اسببت .با

بر اسببباس فرضبببیه شبببکلپذیری مغز اینگونه توضبببیت داد که تأثیرات

توجه به این یافته میتوان گفت که توانبخشببی شببناختی موجب افزایش

احتمالی آموزش توانبخشبی شبناختی در اثر تمرینهای شناختی و تکرار

حل مسئله دانشآموزان با اختلال نارسایی توجه فزون-کنشی میشود.

این تمرینها صبببورت میگیرد؛ بنابراین چنین فرض میشبببود که همان

بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعه حاضببر بررسببی تأثیر گروهدرمانی توانبخشببی شببناختی بر
مهارت حل مسببئله در دانشآموزان با نارسببایی توجه /فزونکنشببی بود.
نتایج به دسبت آمده نشبان داد که گروهدرمانی توانبخشی شناختی ،تأثیر
مبعنبباداری بر توانببایی حببل مسبببئلببه در دانشآموزان بببا نببارسببببایی
توجه/فزونکنش داشببت ( )P< 5/55و موجب بهبود حل مسببئله در این
دانشآموزان شبببده اسبببت .نتیجبه ببه دسبببت آمده با یافتههای پژوهش
نجبارزادگان و همکاران ( )29مبنی بر تأثیر معنادار آموزش توانبخشبببی
شببناختی بر کنشهای اجرایی (حافظه کاری) در کودکان مبتلا به اختلال
نارسبایی توجه/فزونکنشی؛ مطالعه نریمانی و همکاران( )28مبنی بر تأثیر
توانبخشبی شناختی بر بهبود نگهداری توجه دانشآموزان دارای اختلال
نارسباییتوجه/فزونکنشبی ،همسو است .همچنین با نتایج مطالعه سازمان
پزشببکی هداسببه ( )05که گزارش دادند آموزش شببناختی رایانهای تأثیر
معناداری بر کنشهای اجرایی در افراد مبتلا به نارسایی توجه /فزونکنشی
دارد ،کاملاً همخوانی دارد .همسببو با نتایج این مطالعه ،یافتههای مطالعات
توانبخشبی شبناختی بر بهبود کنش های اجرایی کودکان  ،مؤثر است .از
دیگر مطبالعات همسبببو با نتایج این مطالعه میتوان به نتایج پژوهشهای
( )01 – 04اشباره کرد که نشبان دادند آموزش توانبخشبی شناختی تأثیر

بهبودهای خودبهخودی و یا هدایتشبده (از طریق توانبخشبی) را در این
اختلالات به وجود میآورد (.)09
بر این اساس آموزشهای توانبخشی شناختی مناسب طراحی شده در
زمینبه کنشهبای اجرایی میتواننبد بهبودهای باثباتتری را در این زمینه
در کنشهبای کودکان مبتلا به نارسبببایی توجه /فزون کنشبببی به وجود
آورند .آموزش های شبببناختی مکرر و هدایت شبببده (مانند توانبخشبببی
شناختی) باعث پیدایش تغییرات ساختاری و کنشی در نورونهای مسئول
این کنشها ،در مغز این کودکان میشوند؛ تغییراتی که با توجه به فرضیه
شکلپذیری و خودترمیمی مغز انسان میتواند بادوام و پایدار باشند (.)08
چنانچه در این راسبببتا کسبببلر و لاکایو ( )00نشبببان دادند که برنامه
توانبخشبببی شبببنباختی رایبانهای به طور قابل توجهی سبببرعت پردازش،
انعطافپذیری شناختی ،نمرات حافظه اخباری کلامی ،و بینایی را افزایش
داده و همچنین بر روی افزایش فعالیت کرتکس پیشپیشبببانی نقش قابل
توجهی داشته است.
مهمترین فرض رویآوردهای شببناختی این اسببت که یادگیرندههای
موفق از تجرببه قبلی و فراینبدهای فکری خود درباره اطلاعات جدید ،به
طور فعال معنا میسازند و در تعیین اینکه اطلاعات جدید چگونه جستجو،
ادراک ،و طبقهبندی شبببوند و با اطلاعات خیره شبببده قبلی ارتباط داده
شبده و انتخاب و یادآوری میشود ،بسیار خوب عمل میکنند .بر اساس
این رویآورد ،بین یک یادگیرنده ماهر و غیرماهر تفاوت ایجاد میشود.
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ناتوانی یادگیرنده غیرماهر در استفاده مفید و موثر از فراینببدهببای اجرایی

مشبباوره دانشاموزان در مدرسببه و غربالگری های لازم تا حدی کنترل

اسبت (.) 45آنچه که مشبهود است توانبخشی شناختی در پژوهش حاضر

شبببد ،ولی این احتمال وجود داشبببته اسبببت که احتمالاً این کودکان از

بباعبث بهبود کنشهبای اجرایی در کودکبان با اختلال نارسبببایی توجه/

مشکلات دیگری نیز رنج میبردند .در نتیجه پیشنهاد میشود در مطالعات

فزونکنشی میشود (.)45

آتی ،با اسبببتفاده از آزمونهای هوشبببی اسبببتاندارد و چکلیسبببتهای

همچنین در تبیین یببافتببههببای این مطببالعببه میتوان چنین گفببت کببه

اختلبالبات دوران کودکی کبه واجبد نقطه برش بهینه و تفکیک جمعیت

مداخلههای توانبخشببی شببناختی میتواند حافظه کاری را بهبود بخشببد و

بهنجار از نابهنجار است ،کنترل دقیقتری روی افراد نمونه انجام شود .در

فعببالیببت مغز را در کرتکس پیشپیشبببانی افزایش دهببد .در حقیقببت بببا

نهایت بر اسباس نتایج به دسبت آمده پیشبنهاد میشود تکالیف ارائه شده

توانبخشبببی میتوان مناطقی در مغز را که مرتبط با کنش اجرایی اسبببت،

در روش درمببانی حبباضبببر بببه منظور بهبود توانببایی حببل مسبببئلببه در

تحریبک کرد .ببا توجبه ببه اینکبه کودکبان ببا اختلبال نارسبببایی توجه/

دانشآموزان با اختلال نارسببایی توجه /فزونکنشببی و نیز سببایر کودکان

فزونکنشبی ،با بنارسباکنشوری لوب پیشبانی مواجه هسبتند و از سبویی

مبتلا به اختلالات مشابه ،مورد استفاده قرار گیرد.

دیگر این قسمت از مغز ،مسئول کنشهای اجرایی مغز است ،پس دور از
انتظار نخواهد بود که با توانبخشی شناختی ،حافظه کاری بهبود یابد ()45
و توانایی حل مسئله افزایش یابد.
از جملببه محببدودیببتهبای پژوهش حبباضبببر|ف اسبببتفبباده از روش

تشفکر و ددردانی :این به صبورت مستقل اجرا شده است و مجوز اجرای آن
بر روی افراد نمونه از سببوی سببوی مدیریت آموزش و پرورش منطقه 52شببهر
تهران در فروردین سبببال  5089و ببا همباهنگی با مدیریت مدارس حجاب ،راه
حق ،و شبهید فهمیده و رضبایت کامل والدین افراد نمونه اجرا شده است .بدین

نمونه گیری در دسترس و عدم کنترل وضعیت فرهنگ /اجتماعی والدین

وسبببیلبه از تمامی مسبببئولان مدارس ،دانشاموزان و والدینی که در اجرای این

اسببسببت؛ زیرا وضببعیت فرهنگ /اجتماعی خانواده میتواند بر روشهای

پژوهش مشارکت صادقانه داشتند ،تشکر و قدردانی می شود.

حل مسببئله کودکان تأثیر گذارد .بر این اسبباس پیشببنهاد میشببود که در
مطبالعببات آتی علبباوه بر بهرهگیری از روشهببای نمونببهگیری احتمببالی،
وضبعیت فرهنگ /اجتماعی/اقتصادی و حتی تحصیلات وش غل والدین
نیز ،کنترل شود .همچنین از دیگر محدودیتهای این پژوهش میتوان به
عبدم کنترل دقیق اختلبالبات رفتباری همبود ببا اختلبال نارسبببایی توجه/

تضففاد منافع :این مقاله حاصببل یک پژوهش مسببتقل اسببت که بدون حمایت
مالی هیچ گونه سببازمان دولتی و غیردولتی و با رضببایت کامل افراد نمونه انجام
شبببده اسبببت و نتایج آن کاملا شبببفاف و بدون هرگونه سبببوءگیری احتمالی و
غیراحتمالی گزارش شده است و در نتیجه هیچگونه تعارض منافع وجود ندارد.
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