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Abstract
Background & Objective: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most important and frequent behavioral-psychological
disorders in children. A meta-analysis on 175 studies has reported that the prevalence rate of this disorder is 2.7%. The behavior of children with
ADHD has a bad effect on their performance in their family, community, and school, and causes the negative reaction of relatives, family
members, school staffs, and peers. Due to the same reason, treatment of this group of children is highly important. Recent studies indicate that
through intervention and training in their cognitive ability of the task, shifting (set-shifting) the degree of the disorder can be affected, and ADHD
symptoms can be reduced. Set-shifting is one of the brain’s executive functions indicating that in typical tasks, participants subjectively
(mentally) maintain two response sets simultaneously and move between these response's sets according to a predetermined criterion (or in any
other effort or activity), or monitor their performance and change their responses based on the feedback received from their performances.
Therefore, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of the intervention in set-shifting in reducing ADHD symptoms.
Methods: The current research was performed by an experimental method with a control group. The statistical population of this research
included all the elementary students with ADHD in the city of Semnan during the academic year 2016-2017. The sample of this study consisted
of 24 students with ADHD who were randomly assigned to a control and an experimental group. The students within each group were controlled
to meet the following factors: they should have a normal intelligence. They should not take any medicines for reducing the symptoms. They
should not participate in any other therapeutic intervention, and they should have the symptoms of both hyperactivity and attention deficit. Ten
45-minute training sessions were held for the experimental group. The research instruments included the revised version of Caner’s Parents
Rating Scale for ADHD symptoms and Raven’s Colored Progressive Matrix Test to ensure the normal intelligence level of children.
Results: The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control group in post-test results in all three
components of attention deficit, hyperactivity, and its combined mode (p<0.001) so that the experimental group showed a significant reduction
in ADHD symptoms after receiving the intervention and set-shifting training.
Conclusion: It can be argued that intervening in set-shifting can result in reduced ADHD symptoms, and the reason for this is that to perform
the tasks and their behaviors (where children with ADHD show some impairment) it is necessary that children pay attention to the stimuli, and
they must focus on them, while at the same time they must ignore the irreverent stimuli; the responsibility for this function is held by set-shifting.
The set-shifting involves the strategic ability of focus and attention as well as getting attention away while resisting against interference and
distraction, and these are among the main reasons for impairment in children with ADHD. Therefore, a training and intervention which reinforce
the set-shifting can reduce the degree of disorder in children. Thus, a set-shifting training and an intervention based on set-shifting can be used
to decrease the severity and symptoms of ADHD.
Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity, Set Shifting Task.
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1مجله مطالعات ناتوانی 1۳۹۶؛ (.۹۶:)۷

مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط اسفندماه 1۳۹۶

اثربخشی آموزش جابهجایی تکلیف بر کاهش نشانگان بیشفعالی و نقصتوجه ()ADHD

توضیحات نویسندگان

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکدٔه روان شناسی و علومتربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران؛
 .۲دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکدٔه روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران؛

 .۳استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران؛
 .۴دانشیار گروه روانشناسی بالینی ،دانشکدٔه روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.

*آدرس نویسندۀ مسئول :دانشکدٔه روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
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تاریخ دریافت ۲۶ :خردادماه 1۳۹۶؛ تاریخ پذیرش۳1 :تیرماه 1۳۹۶

چکیده

هدف :بیشفعالی و نقصتوجه از اختاللهای رفتاریروانی مهم و پربسامد در کودکان است .هدف این پژوهش اثربخشی آموزش جابهجایی تکلیف بر کاهش نشانگان بیشفعالی
و نقصتوجه بود.

روشبررسی :روش این پژوهش نیمهآزمایشی با گروه کنترل بود .جامعٔه آماری این پژوهش تمامی دانشآموزان ابتداییِ دارای اختالل  ADHDشهرستان سمنان در سال -۹۶

 1۳۹۵بودند .نمونٔه این پژوهش تعداد  ۲۴دانشآموز دارای اختالل  ADHDبودند که به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند .برای گروه آزمایش  1۰جلسٔه
آموزش ۴۵دقیقهایِ جابهجایی تکلیف اجرا شد .ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامٔه تجدیدنظرشدٔه مقیاس درجهبندی کانرز والدین و آزمون ماتریس پیشروندٔه رنگی ریون بود.

یافتهها :برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .یافتهها نشان داد که در پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در نقصتوجه ،بیشفعالی و حالت

ترکیبی آن تفاوت معناداری داشتند ( .)p<۰٫۰۰1گروه آزمایش در نشانگان  ADHDبهطور معناداری کاهش نشان دادند.

نتیجهگیری :آموزش مبتنی بر جابهجایی تکلیف برای کاهش شدت و نشانگان بیشفعالی و نقصتوجه ،کارآمد است و استفاده از آن توصیه میشود .تلویحات کابردی در یافتهها

بحث شد.

کلیدواژهها :نقصتوجه-بیشفعالی ،جابهجایی ،تکلیف.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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بوگر۴

۱

مقدمه

حرکت کنند ( یا در هر کوشههههش و فعال یت دیگر) یا بر عملکرد خود
نظارت کنند و پاس های شان را براساس بازخوردی که از عملکردشان

مطابق طبقهبندی ( ،)DSM-IV Rاختالل نقصتوجه /بیشفعالی سهههه

میگیرند تغییر دهند .معتمدی و همکاران وظیفٔه جابهجایی تکلیف را

دسته دارد )ADHD-PI( -1 :یا نقصتوجه /بیشفعالی با غلبٔه الگوی

توانایی اسهههتراتژیک تمرکز و از گیر درآوردن توجه ،درحالیکه در برابر

بیتوجهی1؛  )ADHD-PH/I( -۲یا نقصتو جه/بیشف عالی با غلبهٔه

تداخل و حواس پرتی مقاومت میشود ،عنوان میکنند ( .)۸جابهجایی

الگوی ت کانشههههگری /بیشف عالی2؛  )ADHD-C( -۳یا نقصتو جه/

تکلیف ،نوعی کارکرد اجرایی است که به افراد اجازه میدهد :تمرکز را

بیشفعالی مرکب .)1( 3انجمن روان شناسی آمریکا 4میزان شیوع آن را
بین  ۳تا  ۵درصههد و یک فراتحلیل بر روی  1۷۵مطالعه ،میزان شهیوع

لحاظ ذهنی به جلو و عقب حرکت کنند یا از قوانین متفاوت در پا س

آن را  ۷٫۲٪گزارش کردهاند (.)۲

به ن یاز های متغیر موقعیتی ،بهطور انعطاف پذیر اسههههتفاده کنند .گاهی

رفتار کودکان بیشفعال و نقصتوجه روی عملکرد آن ها در خانواده،

او قات در هن گام انت خاب پاسهههه  ،جا به جایی تکلیف بر دانش قبلی

اجتماع مردم و مدرسههه تأثیر سههو میگذارد و باعث واکنشهای منفی

متکی اسههههت تا بسههههته به ن یاز موقعیتی خاص ،از اطالعات متفاوت

اطرافیان ،خانواده ،کادر مدرسههه و همسهها ن میشههود ( .)۳بهطورکلی

ا ستفاده کند ( .)۹در نتیجه ت سهیل آمادگی 15غیرتوجه مطابق تقا ضای

مشههههکالت تحصههههیلی ،رفتاری و عاطفی در دوران کودکی و افزایش

متن و زمینٔه فعلی براسههههاس دانش قبلی به دسههههت میآ ید .مانند همٔه

خطر تصهادفات وسهایل نقلیه ،رفتار ضهداجتماعی و ترک تحصهیل در

کارکرد های اجرایی ،جا به جایی تکلیف با جذب و اصههههال دیگر

نوجوانی در این افراد بارز ا ست ( .)۴باتوجه به این م شکالتی که پیش

عملکردهای شناختی کار میکند (.)1۰

پای کودکان بیشفعال و نقصتوجه ا ست ،لزوم درمان و مداخله برای

جابهجایی تکلیف متکی به حافظٔه کاری با هدف نگهداری اطالعات

این کودکان مبرهن اسههههت .لذا برای مداخله ،اولین گام شههههناخت نوع

در ذهن متکی اسهههههت ،درعینحهال کهه تمرکز بر جنبهٔه دیگر تکلیف

مشکل ،یا بهعبارتی ریشهیابی مشکل این کودکان است.

متمرکز میشههود .این قابلیتها و فعالیتهای آمایٔه ذهنی ،مسههتقیماً با

پژوهش های اخیر نشهههههان دادها ند که یکی از ع لت های بروز اختالل

نشههههانگان اختالل  ADHDدر ارتباط اسههههت .از  ۲۵مطالعٔه آموزشههههی

بیشفعالی و نقصتوجه نقص در کارکردهای اجرایی 5اسههههت که یکی

شههناختی  ۶۸٪حافظٔه فعال 16را بهعنوان هدف اصههلی برای اصههال و

از شاخصهای بسیار مهم در تشخیصهای زودهنگام و تعیین شدت

آموزش اختالل ADHDتوصههههیف میکنند .آن ها ب یان میکنند که یک

آن به شههههمار میرود و این امر میتواند تا بزرگسههههالی ادامه بیابد (.)۵

چولگی معکوس 17از این شههههواهد حما یت میکند که حافظٔه فعال با

کارکردهای اجرایی مهارتهایی ه ستند که به شخص کمک میکند تا

بههازداری

به جن به های مهم تکلیف تو جه کرده و برای به پا یان رسههههها ندن آن

18

و جههابهههجههایی تکلیف بهها اختال ت عملکردی و رفتههاری

مربوط بههه  ADHDدر ارتبههاط هسههههتنههد ( .)۸فرزیر و همکههاران در

برنامهریزی کند ( .)۶مفهوم کارکردهای اجرایی شهههامل تواناییهای از

مطالعهای نشههههان دادند که تقری باً  ۲۵٪تا  ۳۵٪از کودکان ،ADHD

قبیههل ،برنههامهههریزی ،6حههافظههٔه کههاری ،7جههابهههجههایی تکلیف 8یهها

اختاللهههایی در جههابهههجههایی تکلیفِ عملکرد اجرایی دارنههد (.)11

انعطافپذیری ذهنی ،9شههههروع پاسهههه  ،10بازداری پاسهههه  11و کنترل

اسههههکیمتز و همکاران و کلومان و همکاران نشههههان دادند که افراد با

تکان شگری 12ا ست .منطقٔه عملکردهای اجرایی در نواحی لُب پی شانی

اختالل  ADHDعملکرد بدتری در ارزیابی جابهجایی تکلیف توسهههط

کورتکس م  13قرار دارد (.)۷

آزمون تنظیم کارت ویسهکانسهین )WCST( 19درمقایسهه با گروه کنترل

جابه جایی تکلیف که به انعطاف پذیری شههههناختی نیز تعبیر و ترجمه

دارند ( .)1۲پ یک و همکاران یکی از مشههههکالت کودکان  ADHDرا

شهههده اسهههت 14یکی از کارکردهای اجرایی اسهههت که بهعنوان متغیری

اختالل در جابهجایی تکلیف نام میبرند ( .)1۳مکلین و همکاران نیز

مههداخلهههگر در اختالل بیشفعههالی و نقصتوجههه نقش ایفهها میکنههد.

طی بررسههههی خود نشههههان دادند که کودکان و بزرگسهههها ن با اختالل

جا به جایی تکلیف یا انع طاف پذیری شهههه ناختی ،به توا نایی حرکت

 ADHDخطاهای بیشههتری در آزمون عصههب روانشههناختی کمبریج

منعطف به ع قبوجلو در ت کالیف یا آزمون های ذهنی اشهههههاره دارد.

20

مربوط به قسمت جابهجایی تکلیف دارند (.)1۴

جههابهههجههایی تکلیف بههه آن اشههههههاره دارد کههه در تکههالیف معمولی

با توجه به تأثیر کارکرد های اجرایی و بهطور اخص تأثیر جابه جایی

شههرکتکنندگان بهطور ذهنی دو مجموعه پاسهه را بهطور همزمان نگه

ت ک ل یف در اخ تالل ب یش فعهها لی و ن قص توجههه ،ط ب ی عتههاً ی کی از

دارند و برطبق معیار از پیش تعیینشههههده ،بین این مجموعه پاسهههه ها
1

Impulse Control

12

2

Frontal&Lobes

13

Inattentive
Hyperactive – Impulsive
3 Combined
4 American Psychiatric Association
5 Executive Function
6 Planning
7 Working Memory
8 Set Shifting
9 Mental Flexibility
10 Response Initiation
11 Response Inhibition

14

Set shifting, or cognitive flexibility
Set-Switching
16 Working Memory
17 Skewness Mirroring
18 Inhibition
19 Wisconsin Card Sorting Test
20 Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery
)(CANTAB
15

۲
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از یک محرک به محرک دیگر تغییر ده ند؛ بین ت کالیف مت فاوت به

مبتنیبر بازتوانی و پرورش جابه جایی تکلیف اسههههت ( .)1۵مداخله

چهارم ابتدایی) شهرستان سمنان در سال تحصیلی  1۳۹۵-۹۶دارای

برای جابهجایی تکلیف میتواند شههههامل تکالیفی باشههههد که توانایی

اختالل بیشفعالی و نقصتوجه بودند.

حرکت منعطف رو به عقب و جلو در تکالیف یا آزمون ها را در افراد

نمونٔه مورد نظر این پژوهش بهصههههورت هدفمند انتخاب شههههد .این

ایجاب کند؛ همچنین فرد طبق معیار از پیش تعیینشههده از بین چندین

پژوهش دارای دو گروه کنترل و آزمههایش بود .نمونههه ،افراد دارای

پاسههه ممکن ،درسهههتترین را انتخاب کرده ،بر عملکرد خود نظارت

اختالل بیشفعالی و نقصتوجه با مراجعه به مدارس ابتدایی پسههرانه و

کند و پاسههه هایش را بر اسهههاس بازخوردی که از عملکردش میگیرد

دخترانٔه شهرستان سمنان بودند که ابتدا با معرفی کودکان مشکوک به

تغییر دهد ( .)1۶مداخله برای جابهجایی تکلیف باید شههامل تمرینها

این اختالل (یا طبق تشههههخیصهای قبلی ،کودکان دارای این اختالل)

و آموزشهایی باشد که توجه را متمرکز کرده و از محرکهایی که تأثیر

از سههههوی معلمان و اول یای دانشآموزان انتخاب شههههدند .بعد از آن

منفی بر توجه میگذارند جلوگیری نما ید ( .)۸تکالیف و مداخله با ید

براسهههاس پنجمین راهنمای تشهههخیص اختاللهای روانی به مصهههاحبٔه

تمرکز و توجه فرد را از محرکی به محرک دیگر در مواقعی که ن یاز های

بالینی با والدین دانشآموزان معرفیشهههده پرداخته شهههد و براسهههاس آن

موقعیتی وجود دارد ،انعطاف پذیر کند .مداخله در جابهجایی تکلیف

دانشآموزان دارای این اختالل برای عضههویت در گروه اعضههای نمونه

بای ستی توانایی د ستر سی و ا ستفاده از دانش و اطالعات قبلی را ب سته

انتخاب شههههدند .همچنین در این پژوهش برای جلوگیری از دخالت

به نیاز موقعیتی خاص ،ایجاد کند .در نتیجه تسهههههیل آمادگی تعویض

متغیر های مداخلهگر در اعتبار درونی پژوهش ،دانشآموزانی انتخاب

توجه مطابق تقا ضای متن و زمینٔه فعلی بر اساس دانش قبلی به دست

شههههدند که تابهحال در هیچ برنامٔه آموزشههههی-درمانی شههههرکت نکرده

میآ ید ( .)۹در نها یت آموزش و مداخله ،بایسههههتی توانایی پیشبینی

بود ند .تعهداد اولیهٔه کود کان دارای اختالل  ۳۵ ،ADHDنفر بود .با

پاداشهای آینده یا تنبیهها را دربرداشههته باشههد ( .)1۰چندین پژوهش

لحاظ معیارهای ورود (یعنی -1 ،دارا بودن هر دو ن شانٔه بیشفعالی و

(الب ته م حدود) نیز به تأثیر طراحی مداخ له برای بهبود جا به جایی

نقصتوجه -۲ ،عدم شههههرکت در مداخلههای درمانی و  -۳محدودٔه

تکلیف اقدام نموده که میتوان به موارد ذیل اشههههاره نمود؛ لوسههههیان و

سهههنی بین ۷تا  1۳سهههال و  -۴پایین نبودن بهرٔه هوشهههی (یعنی هوش

نلسههههون جابهجایی تکلیف را در  1۸1کودک  ۴تا  ۸سههههاله بررسههههی

کمتر از  ،)۸۵تعداد نمونٔه نهایی این پژوهش به  ۲۴نفر کاهش یافت.

کردند .آنها  ۹مرحله تکلیف مربوط به جابهجایی تکلیف را از آسهههان

این تعداد دانشآموز بهتصادف در دو گروه قرار داده شدند و بعد از آن

به دشههههوار و پیچیده طراحی نمودند .نتایج نشههههان داد که مداخلههای

به تصههههادف یک گروه بهعنوان گروه آزمایش و یک گروه بهعنوان گروه

مورد نظر باعث تقویت انعطافپذیری شههههناختی یا جابهجایی تکلیف

کنترل انتخاب گرد ید .از  ۲۴دانشآموز گروه نمونه  1۶نفر پسههههر و ۸

در کودکان میشههود ( .)1۷سههووریا و همکاران در پژوهشههی با عنوان

نفر دختر بودند.

آموزش جا به جایی تکلیف با ت کالیف طب قهب ندی ،نشهههههان داد ند که

در این پژوهش برای گروه کنترل بر نا مهای در نظر گرف ته نشهههههد و در

آموزش اثر معنههاداری در بهبود عملکرد بههه جههابهههجههایی تکلیف دارد

مدارس عادی مشغول به تحصیل بودند و فقط پرسشنامٔه کانرز توسط

( .)1۸مینیر و شههههاه نیز نشههههان دادند که آموزش باعث بهبود کارکرد

والدین آنها بهصورت پیشآزمون و پسآزمون تکمیل شد .برای درمان

اجرایی جابهجایی تکلیف میشود (.)1۹

گروه آز مایش 1۰ ،جلسهههههٔه آموزش و مداخ له در نظر گرف ته شهههههد.

با توجه به شهههواهد مبتنیبر اثربخشهههی آموزشهای طراحیشهههده برای

مداخلههای گروه آزمایش به صورت تک نفری ،تو سط یک آموزشگر،

بهبود کارکرد اجرایی جابهجایی تکلیف و با توجه به مبانی پژوهش هی و

در زمانهای هماهنگ و مشهههابه ،با مدت زمان مشهههابه و در یک مرکز

نظری که در ارتباط با تأثیر جابه جایی تکلیف بر نشهههههان گان اختالل

مشاوره واقع در شهرستان سمنان انجام گردید .مداخلههای مورد نظر

بیشفعالی و نقصتوجه گفته شههههد میتوان انتظار داشههههت که مداخلٔه

برای هر دانشآموز به میزان  ۲جلسههههٔه  ۴۵دقیقهای در هر هفته انجام

آموز شی جابهجایی تکلیف ،بهنوبٔه خود بر ن شانگان اختالل بیشفعالی

شد و در هر جلسٔه آموزشی بعد از ۲۰دقیقه ،استراحت  ۵دقیقهای در

و نقصتوجه مؤثر باشهههد؛ بنابراین آنچه لزوم این پژوهش را برجسهههته

نظر گرفته شهههد .قبل از اجرای آموزش ،مقیاس نشهههانگان بیشفعالی و

کرد و بهعنوان شهههکاف پژوهشهههی نیز مطر اسهههت ،آن اسهههت که آیا

نقصتوجه کانرز (فرم والدین) توسههههط مادران آن دانشآموزان تکمیل

جههابهههجههایی تکلیف بهههعنوان متغیر مههداخلهههگرِ ویژهتری در اختالل

گرد یده و بعد از اتمام آموزش نیز پسآزمون اجرا شههههد .سههههرفصههههل

 ADHDنقش ایفا میکند؟ لذا هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش

مداخلههای مبتنیبر جابهجایی تکلیف به شر ذیل بود :تمرین مسائل

در آ ما یٔه جا به جایی تکلیف و مداخ له در این حی طٔه ویژه ،بر کاهش

ریاضههههی ،تمرین تکالیف خواندن ،تمرین تکالیف کالمی ،تمرینهای

نشههههانگان اختالل ADHDبود تا ما را به شههههناخت علت و نیز درمان

حرکتی ،اجرا و عدم اجرای یک د ستورالعمل و تکالیف ا ستروپ .این

 ADHDنزدیک کند.

تکالیف مسههتخر از کتاب دسههتورالعمل آموزش جابهجایی تکلیف ،

2

1

نوشته استریهورن و استریهورن است.
2

روش بررسی

 .1پرسههشههنامٔه تجدیدنظرشههدٔه مقیاس درجهبندی کانرز ،فرم والدین :
3

این پژوهش کاربردی و از نوع پژوهشهای نیمهآزمای شی با گروه کنترل

Manual on Task-Switching or Set-Shifting
Joseph Mallory Strayhorn&Jillian Claire Strayhorn

این پرسشنامه دارای  ۲۶سؤال است که توسط مادران تکمیل میشود.

1

Conners' rating scales-parents review form

2

۳

3
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مداخلههایی که باید برای این کودکان در نظر گرفته شود ،مداخلههای

بود .جام عٔه آ ماری این پژوهش ت مامی دانشآموزان دورٔه اب تدایی ( تا

دارای سه زیرمقیاس ا ست :نقصتوجه ،بیشفعالی و بُعد ترکیبی .بُعد

دانشآموزان  ۷تهها  11سههههههال در این آزمون بهها یکههدیگر متفههاوتنههد

نقصتوجه شامل سؤالهای شمارٔه (،)1،۵،1۳،1۵،1۷،1۹،۲1،۲۳

( )p>۰٫۰۰1و دانشآموزان پسههههر و دختر از ل حاظ هوش عمومی با

بُعد بیشفعالی شههههامل سههههؤالهای ( )۲،۴،۶،۷،۹،11،1۴،1۸و بُعد

یکدیگر تفاوت ندارند .در این پژوهش برای کنترل و اطمینان از داشتن

ترکیبی شهههامل سهههؤالهای (.)۳،۸،1۰،1۲،1۶،۲۰،۲۲،۲۴،۲۵،۲۶

ضریب هوشی نرمال از این ابزار استفاده شد (.)۲۲

نمرٔه خام آزمودنی درهر زیرمقیاس ازمجموع درجهبندیهای والدین از

۳

 ۰تا  ۳در عبارات مربوط به آن زیرمقیاس محاسهههبه میشهههود؛ سههه س

یافتهها

براسههاس سههن و جنس او به نمرات معیار  tتبدیل میشههود .نمرٔه معیار

پیشفرض نرمالبودن دادهها در پیشآزمون و پسآزمون دو گروه اجرا

مسهههاوی یا بیشهههتراز  ،۶۵معمو ً نشهههانگر مشهههکالت زیاد بالینی درآن

شد .یافتهها نشان داد که دادههای این پژوهش با توزیع نرمال تفاوتی

زیرمقیاس است .محدودٔه سنی استفاده شده در مقیاسهای کانرز  ۳تا

ندارند ،لذا دادههای این دو گروه نرمال بود .آزمون  Mباکس ،جهت

 1۷سهال اسهت که هنجار سهنی جداگانه با فواصهل سهنی  ۳سهال برای

بررسی مفروضٔه برابری ماتریسهای کوواریانس اجرا شد و یافتهها

دختران و پسههران تهیه شههده اسههت .برای ارزش هیابی در این آزمون نمرٔه

نشان داد مفروضٔه برابری ماتریسهای کوواریانس برقرار است .آزمون

کل آزمون دامنهای از  ۲۶تا  1۰۴خواهد داشت .اگر نمرٔه کودک با تر

لون نیز جهت بررسی مفروضه برابری واریانسهای خطا اجرا شد و

از  ۳۴به دسههههت آید ،بیانگر اختالل نقصتوجه اسههههت .هر چه امتیاز

یافتهها نشان داد که مفروضٔه برابری واریانس خطا برای هر سه

با تر رود ،میزان اختالل کودک بیشههتر خواهد بود و برعکس .کانرز و

خردهمقیاس نقصتوجه ،بیشفعالی و حالت ترکیبی برقرار بود.

همکاران ( )1۹۹۹پا یایی این مق یاس را  ۰٫۹۰گزارش کردهاند .اعتبار

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره جهت بررسی تفاوت کلی بین دو

این پرسههشههنامه از سههوی مؤسههسههٔه علوم شههناختی  ۰٫۸۵گزارش شههده

گروه آزمایش و کنترل اجرا شد .یافتهها نشان داد دو گروه آزمایش و

است .ضرایب پایایی درونی با دامنهای از  ۰٫۷۵تا  ۰٫۹۰گزارش شده

کنترل بهصورت کلی در متغیر نشانگان  ADHDدارای تفاوت معنادار

است .اعتبار سازٔه فرم کانرز توسط سازنده با استفاده از روش تحلیل

هستند ( P<۰٫۰۰1و )F=۳۴٫11؛ بنابراین برای بررسی تفاوت معنادار

عوامل به دسههههت آمده اسههههت و اعتبار افتراقی آنها با بررسههههی آماری

در سه مؤلفٔه نقصتوجه ،بیشفعالی و حالت ترکیبی آن ،آزمون تحلیل

توانایی پرسههههشههههنامه در تمایز افراد مبتال به  ADHDاز عادی و دیگر

کوواریانس تکمتغیره با کنترل مقادیر پیشآزمون گرفته شد.

گروههای بالینی ،قویاً تأیید شهههده اسهههت ،در ایران نیز پایایی این ابزار

در جدول  1یافتههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد نشانگان

 ۰٫۹۰گزارش شده و روایی آن مناسب ارزیابی گردیده است (.)۲1

 ADHDدر پیشآزمون و پسآزمون دو گروه نشان داده شده است .این

 .۲آزمون مههاتریس پیشرونههدٔه رنگی ریون :این آزمون توسههههط ریون

یافتهها بیان میکند که میزان نشانگان  ADHDبرای هر سه مؤلفٔه

( )1۹۵۶سههاخته شههد .فرم آزمون  ۳۶تصههویری آزمون هوش ریون که

نقصتوجه ،بیشفعالی و حالت ترکیبی آن در گروه آزمایش بعد از

اکثر تصاویر آن رنگی است اولینبار در سال  1۹۴۷تهیه شد .این فرم

اجرای مداخله کاهش زیادی داشته است؛ اما در گروه کنترل تغییرات

برای کود کان  ۵تا  1۰سههههها له و نیز برای کود کان ع قب ما ندٔه ذهنی

زیادی مشاهده نمیگردد.

اسههههتفاده میشههههود .اجرای این آزمون بهصههههورت فردی و نیز گروهی

همچنین جدول  1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیره جهت

امکانپذیر است .این آزمون متشکل از ماتریسها یا یک سری تصاویر

مقایسٔه سه مؤلفٔه نشانگان  ADHDدر دو گروه را با کنترل مقادیر

انتزاعی اسهههههت که یک توالی منطقی را بهوجود میآورد و با در جٔه

پیشآزمون نشان میدهد .یافتههای این جدول بیانگر این است که دو

دشهههواری فزایندهای پیش میرود .در صهههورت رعایت درسهههت توالی

گروه در پسآزمون در هر سه مؤلفٔه نقصتوجه ،بیشفعالی و حالت

عکسها بهصههورت افقی و عمودی نمرٔه  1و در صههورت عدم رعایت

ترکیبی آن تفاوت معناداری داشتهاند .با توجه به آمارههای توصیفی

صحیح نمرٔه صفر داده می شود .پژوهشهای روا سازی در انگل ستان

جدول ،باید عنوان نمود که گروه آزمایش با دریافت آموزش جابهجایی

نشهههان دادهاند که اعتبار این آزمون در تشهههخیص عامل عمومی هوش

تکلیف در نشانگان  ADHDشامل نقصتوجه ،بیشفعالی و حالت

با سههت .نتایج ضههرایب پایایی بازآزمایی و ضههرایب روایی همگرای

ترکیبی آن ،بهطور معناداری کاهش نشان داده اند (.)p<۰٫۰۰1

آزمون فوق با آزمون نقاشههههی آدمک گودی ناف-هریس در اعتبار یابی
ایرانی مع نادار بود ند .ن تایج تحل یل وار یانس عاملی نشهههههان داد که

جدول  :1نتایج تحلیل کوواریانس نشانگان  ADHDدر گروه آزمایش و کنترل
متغیر
نقصتوجه
بیشفعالی
ترکیبی

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

1۷٫1۶

۳٫۲۴

1۸٫۷۵

1٫۵۴

آزمایش

1۹٫۵۸

۲٫۷1

1۰٫۵۰

۲٫۵۰

کنترل

1۷٫۰۸

۳٫۳۴

1۶٫۷۵

۳٫1۰

آزمایش

1۹٫۹1

۲٫۶۴

1۲٫۰۸

1٫۶۷

کنترل

۲1٫۳۳

1٫۹۲

۲۲٫۲۵

۳٫۲۲

آزمایش

۲۳٫۸۳

۲٫۳۲

1۴٫۷۵

۲٫۴1

۴

مقایسٔه پسآزمون
مقدارF

مقدار p

۸1٫۳۰

<۰٫۰۰1

1۴٫۹۲

<۰٫۰۰1

۴۵٫۲۹

<۰٫۰۰1
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قبل از تحلیل استنباطی آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی

4

تکلیف ،نوعی کارکرد اجرایی اسهههت که به افراد این توانایی را میدهد

بحث

که تمرکز را از یک محرک به محرک دیگر تغییر دهند و بین تکالیف

یافتههای این پژوهش نشههان داد که آموزش جابهجایی تکلیف منجربه

متفاوت از لحاظ ذهنی به جلو و عقب حرکت کنند و همچنین بهطور

کاهش معنادار ن شانگان  ADHDشده ا ست .یافتههای این پژوهش با

انع طاف پذیر از قا عده های مت فاوت در پاسهههه

پژوهش سههووریا ،واریس و ین که نشههان دادند آموزش ،اثر معناداری

به ن یاز های موقعیتی

اسههههتفاده کنند .جابهجایی تکلیف درعین حال که تمرکز بر جنبٔه دیگر

در بهبود این عملکرد مربوط به جا به جایی تکلیف دارد ،ه ماه نگ
اسهههههت ( ،)1۸همچنین با پژوهش کار باچ و کری که نشهههههان داد ند

اطال عات در ذهن اسهههههت ( .)۸با تو جه به ویژگی و توضههههیح های

آموزش های طراحیشهههههده مو جب بهبود کارکرد اجرایی جا به جایی

جابهجایی تکلیف ،میتوان کارکرد اصهههلی این قؤه ذهنی را بهطور کلی

تکلیف و کاهش ن شانگان نقصتوجه می شود ،هم سو و هماهنگ بود

کنترل توجه و دقت ،انعطاف و صههحت در آن دانسههت .این توانایی به

( .)۲۰نتههایج بهها پژوهش یودرمن نیز کههه نشههههههان داد آموزشهههای

فرد اجازه میدهد تا به سرعت و بهنحو اح سن خود را با موقعیتهای

جابه جایی تکلیف بهطور معناداری با عث بهبود نشهههههان گان کودکان

مختلف وفق ده ند ( .)۷جابه جایی تکلیف اشهههههاره به توانایی برای

بیشفعال و نقصتوجه میشههههود ( )۲۳همسههههوسههههت .این یافتهها با

جابه جایی بین تکالیف ذهنی یا جا به جایی بین دسههههتگاه های ذهنی

یافتههای سا کاری و همکاران نیز همراستاست .آنها نشان دادند که

دارد .این توا نایی برای ز ندگی روزمره بسهههه یار مرتبط در نظر گرف ته

ن شانگان  ADHDبزرگ سا ن در مرحلٔه اول و در مرحلٔه پیگیری بهبود

میشههههود .جا به جایی تکلیف با عث انع طاف در ان جام تفکر عملی

مییابد و با دریافت این اثر درمانی سههایر عالئم روانپزشههکی آنها نیز

میشههود .این کارکرد در شههیؤه آغاز یک عمل ،تغییر روند عمل ،تغییر

بهبود می یابد .یافته های این مطالعه از جهتی با یافته های بایک یک و

راه انجام و تفکر دربارٔه آن است (.)۲۴

همکاران هم سو ست .آنها ن شان دادند که آموزش شناختی بر چندین

بهطورکلی شههههوا هد ،جا به جایی تکلیف را مؤثر در اختالل ADHD

عملکرد شناختی در کودکان بیشفعال/نقصتوجه اثربخشی معناداری

میدانند .ویلکات و همکاران نشههان دادند که تقریباً  ۲۵تا  ۳۵درصههد

دارد و اختاللهای عملکرد شههناختی آنها و نشههانههای این اختالل را

از کود کان  ،ADHDاختالل هایی در جا به جایی تکلیف و عملکرد

در آنها کاهش داده است (به نقل از .)۲۳

اجرایی دارند .یافته های اسههههکیمتز و کالگیوز نشههههان داد که افراد با

در تبیین نتایج بهدستآمده مبنیبر اثربخشی معنادار آموزش جابهجایی

اختالل  ADHDعملکرد بدتری در ارزیابی جابهجایی تکلیف توسهههط

تکلیف بر کاهش ن شگانگان  ADHDباید به مباحث ذیل ا شاره نمود:

آزمون تنظیم کارت ویسههکانسههین ( )WCSTدر مقایسههه با گروه کنترل

یکی از تواناییهای مغزی مربوط به این حوزه ،کارکردهای اجرایی مغز

دارند ( .)1۲همچنین یافته های پ یک و همکاران نشههههان داد یکی از

اسههههت .کارکردهای اجرایی شههههامل تواناییهای از قبیل ،برنامهریزی،

م شکالت کودکان  ADHDاختالل در جابهجایی تکلیف ا ست (.)1۳

حافظٔه کاری ،تغییر و حفظ جابه جایی تکلیف و کنترل تکانشههههگری

با درنظر داشههههتن این توا نایی ،میتوان گ فت که کارکرد جا به جایی

اسههت که در لُب پیشههانی (یا فرونتال) کورتکس م قرار دارد و به فرد

تکلیف ،همان (یا حداقل یکی از) توانایی مغزی و شههناختی اسههت که

توا نایی کنترل و انع طاف پذیری در تکلیف ها را مید هد ( .)۷یکی از

کودکان دارای  ADHDدر آن مشکل دارند.

اجزای بسهههه یار مهم توانایی ها جابه جایی تکلیف اسههههت .جابه جایی

۵

تکلیف نشهههاندهندٔه انعطافپذیری رفتاری اسهههت .رفتارها و تکالیف

نتیجهگیری

ن یاز به آن دار ند که به محرک های مربو طه تو جه و تمرکز شههههود و

در نتیجهگیری کلی باید بیان نمود که آموزش برای جابهجایی تکلیف،

محرک های نامربوط را ناد یده بگیریم ،جابه جایی تکلیف مسهههه ول یت

همچون آموزش جابهجایی تکلیف میتواند بر کاهش نشانگان ADHD

این کارکرد را بر ع هده دارد ( .)۹جا به جایی تکلیف نقش توا نایی

مؤثر باشد .و درمانگران ،آموزشگران و روانشناسان میتوانند از این

راهبردی تمرکز و دقت و نیز از گیر درآوردن توجه ،درحالیکه در برابر

برنامههای آموزشی برای کاهش بیشفعالی و نقصتوجه کودکان و

تداخل و حواسپرتی مقاومت میشود را بر عهده دارد ( .)۸جابهجایی

دانشآموزان استفاده کنند.

تکلیف نیروی تغییر مجموعههای توجه شههههناختی اسههههت .جابهجایی

۵
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