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چکیده
اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی به عنوان یک اختالل عصبی -رشدی ،عالوه بر نشانههای رفتاری خاص با
نقص در کارکردهای شناختی همراه است .پژوهش حاضر با هدف مقایسهی اثربخشی دو رویکرد توانبخشی
شناختی -حرکتی و دارو درمانی در بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیش
فعالی انجام شد .این یک مطالعه نیمه آزمایشی با سنجشهای پسآزمون و پیگیری بود که در یک طرح
یکسر کور سه گروه را باهم مقایسه میکرد 88 .کودک مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی به شیوه
نمونهگیری مالکی انتخاب و بر اساس شدت اختالل همتا شده و به طور تصادفی به سه گروه توانبخشی
شناختی -حرکتی ( 01نفر) ،دارو درمانی ( 01نفر) و کنترل فعال ( 01نفر) گمارده شدند .تمام شرکتکنندگان
توسط فرم کوتاه سه خردآزمونی هوش وکسلر کودکان -تجدیدنظرشده و آزمونهای رنگ-واژه استروپ،
برج لندن و رمزنویسی وکسلر مورد آزمون قرارگرفتند و والدین آنها ،این کودکان را با پرسشنامه عالئم
مرضی کودک )CSI-4( 8-رتبهبندی نمودند .دادهها با استفاده از تحلیل ورایانس چند متغیری و آزمونهای
تی وابسته با تصحیح بن فرونی به عنوان آزمونهای تعقیبی ،تحلیل شدند .توانبخشی شناختی حرکتی به طور
معناداری منجر به تغییرات موثر و پایدار در عملکرد آزمودنیها در مولفههای کارکرد اجرایی اعمّ از بازداری
پاسخ ،برنامهریزی و سرعت پردازش شد و تنها در مولفه سرعت پردازش ،تغییرات ایجاده شده در مرحله
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پیگیری افت معنادار به سطوح پایینتر را نشان داد .بعالوه ،با وجود عملکرد بهتر کودکان گروه توانبخشی
شناختی -حرکتی نسبت به گروه دارودرمانی ،تغییرات ایجاد شده به لحاظ آماری معنادار نبود .به طور کلی
این یافتهها بیانگر آن بود که توانبخشی شناختی -حرکتی رویکرد اثربخشی در درمان اختالل
نارساییتوجه/بیشفعالی است و میتوان از آن به عنوان یک فندرمانی مکمل دارودرمانی استفاده کرد.

واژگان کلیدی :اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ( ،)ADHDتوانبخشی شناختی -حرکتی
( ،)CMRدارو درمانی ،کارکرد اجرایی

مقدمه
اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی 0به عنوان رایجترین اختالل عصبی -تحولی دوران
کودکی ،در بین پسرها  2برابر بیشتر از دخترها گزارش شده (انجمن روانپزشکی امریکا،2
 )2103و میزان شیوع آن از سال  2113تا  ،2100با  8درصد افزایش  00درصد برآورد شده
است (ویسر 3و همکاران .)2108 ،زارع بهرامآبادی و گنجی ( )0393نیز شیوع
02/55درصدی را در پسران و  8/53درصدی را در دختران  02-7ساله گزارش کردهاند.
شواهد پژوهشی حاکی از دخالت عوامل عصبشناختی (میک و فارون )2118 ،8همچون
کژکاری قطعهی پیشانی و عقده پایه در ایجاد و تشدید نشانههای بالینی این کودکان میباشد
(نیگ2111 ،5؛ بارکلی .)2111 ،1فرایندهای عالی شناختی که در نگهداری اطالعات در
ذهن ،دستکاری آنها جهت اقدام به عمل ،خودکنترلی ،برنامهریزی و سازگاری رفتار با
ویژگیهای موقعیتی دخالت دارند (دیویدسون ،آمسو ،آندرسون و دایمنود ،2111 ،7چان،
شام ،تولوپولو و چن )2118 ،8و به عنوان کارکردهای اجرایی 9شناخته میشوند ،به همین
ساختارهای مغزی مربوط میباشند (بارکلی .)2111 ،شواهد پژوهشی متعدد حاکی از نقص
در کارکردهای بازداری پاسخ ،توانایی برنامهریزی و سرعت پردازش در کودکان ADHD

)1. Attention Deficit/ Hyperactivity disorder(ADHD
)2. American Psychiatric Association (APA
3. Visser
4. Mick & Faraone
5. Nigg
6. Barkley
7. Davidson, Amso, Anderson & Diamond
8. Chan, Sham, Toulopoulou & Chen
9. excecutive functions
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میباشد (ویلکات ،دویل ،نیگ ،فارون و پنینگتون2115 ،0؛ کاستالنوس ،سونوگابارک،
میلهام و تانوک2111 ،2؛ راپورت 3و همکاران2119 ،؛ جاکوبسن 8و همکاران2100 ،؛
صفری ،آقایی ،نظیفی و اعظمی0392 ،؛ اوربن ،راپورت ،فریدمن و کفلر.)2108 ،5
بازداری پاسخ به عنوان توانایی توقف یا خودداری کردن از پاسخ جاری خوب یادگیری
(اوربن و همکاران )2108 ،یکی از مولفههای مهم کارکرد اجرایی در خودتنظیمی رفتاری
میباشد (راپورت و همکاران .)2119 ،در همین راستا لیپزی و اسچاچر )2101( 1در مطالعهی
فراتحلیلی خود نشان دادند که افراد  ADHDدر مقایسه با گروه کنترل با اندازه اثر ،1/13
دچار نقص در کارکرد بازداری پاسخ میباشند .همچنین سندرکا ،گرابوسکا ،سیوچک،
گیرک و چمیالک )2102( 7در پژوهش خود با استفاده از تکلیف توقف -عالمت ،8نقص
کارکرد بازداری پاسخ افراد دارای  ADHDرا در مقایسه با گروه کنترل را گزارش کردند.
بعالوه کروسیب 9و همکاران ( )2103نیز در پژوهشی با هدف بررسی میزان همبستگی بین
صفت  ADHDبا کارکرد بازداری پاسخ ،نشان دادند که با افزایش میزان صفت ADHD
در افراد ،بازداری پاسخ آنان ضعیفتر ،نهفتگی پاسخشان کندتر و تغییرپذیری آنان بیشتر
میشود.
توانایی برنامهریزی نیز به عنوان یکی دیگر از کارکردهای اجرایی درگیر در اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی (گورتس ،ورت ،اوسترالن ،رویرز و سرگنت2115 ،01؛ مارتل،
نیکوالس و نیگ2117 ،00؛ صفری و همکاران ،)0392 ،توانایی تدوین نقشهی راه برای
رسیدن به هدف یا تکمیل تکلیف و همچنین توانایی تصمیمگیری در مورد تعیین اولویت
میباشد (داوسن و گوایر .)2118 ،در همین راستا شرس 02و همکاران ( )2118در پژوهشی
1. Wilcutt, Doyle, Nigg, Faraone & Pennington
2. Castellanos, Sonuga-Barke, Milham & Tannock
3. Rapoort
4. Jacobson
5. Orban, Rapport, Friedman & Kofler
6. Lipszyc & Schachar
7. Senderecka, Grabowska, Szewczyk, Gerc & Chmylak
)8. Stop- Signal Task (SST
9. Crosibe
10. Geurts, Verte, Oosterlaan, Roeyers & Sergeant
11. Martel, Nikolas & Nigg
12. Scheres
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با هدف مقایسهی کارکردهای اجرایی کودکان پسر  ADHDو عادی در پنج بعد (بازداری
پاسخ ،برنامهریزی ،جابجایی تکلیف ،حافظهکاری و سیالی کالمی) ،نشان دادند که پسران
مبتال به  ADHDدر شاخصهای بازداری (کنترل تداخل و بازداری از ادامه پاسخ)،
برنامهریزی و سیالی عملکرد ضعیفتری نسبت به کودکان عادی داشتند .ویلکات و
همکاران ( )2115نیز نقص در کارکرد برنامهریزی را به عنوان یکی از آسیبهای معمول در
بین کودکان  ADHDبیان میکنند بطوریکه اندازه اثر ( 1/19الی  )d= 1/50را برای آزمون
برج لندن این کودکان گزارش کردهاند.
سرعت پردازش ،به عنوان سرعت اتمام تکلیف با دقت مناسب تعریف شده (جاکوبسن
و همکاران ،)2100 ،که در آن کودکان دارای  ،ADHDنسبت به همساالن خود در فرایند
پردازش اطالعات کندتر میباشند (ویلکات ،پنینگتون ،اولسن ،چابیلداس و هالسلندر،0
 .)2115نقص در کارکرد سرعت پردازش کودکان  ADHDمربوط به مرحلهی جهتیابی
و ادارک محرک نمیباشد که در نواحی خلفی مغز پردازش میشوند بلکه بیشتر در حالت
آمادگی برای پاسخ -2انتخاب یک پاسخ مناسب به محرک -بروز مییابد که به مدارهای
مغزی پیشپیشانی و پیشحرکتی 3مرتبط میباشد (موستوفسکی و سایموندز.)2118 ،8
الرنس 5و همکاران ( )2112معتقدند که کودکان  ADHDاغلب در انجام تکالیف به ویژه
تکالیف شناختی ،کند میباشند.
با توجه به نواقص نوروسایکولوژیکی مطرح شده ،یکی از رایجترین درمانهای اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی تجویز داروهایی است (کانرز2112 ،1؛ هاف-چارلیر و کلمنت،7
 )2119که با تاثیر بر روی ساختارهای مغزی درگیر در این اختالل منجر به بهبود عملکرد
کارکردهای اجرایی این کودکان میشود .از جمله معروترین این داروها میتوان به متیل
فنیدیت (ریتالین) ،متیل فنیدیت با اثر آزادسازی طوالنی(کانسرتا یا متادیت)،
دکستروآمفتامین ،دکسترواستات ،دکسترین سی آر و آدرال اشاره کرد (اُریز-بیچر.)2118 ،8
1. Willcutt, Pennington, Olson, Chhabildas, & Hulslander
2. preparedness to respond
3. premotor
4. Mostofsky & Simmonds
5. Lawrence
6. Conners
7. Hauth–Charlier & Clement
8. Ortiz-Becher
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شواهد پژوهشی حاکی از تاثیر 71تا  81درصدی داروهای روان محرک در کاهش نشانههای
بالینی این کودکان میباشد (تیتر 0998 ،به نقل از برجعلی و همکاران0393 ،؛ سوانسون و
ولکو 2110 ،به نقل از کمپبل2113 ،0؛ ویگال2و همکاران.)2102 ،
از جمله رویکردهای درمانی غیر دارویی این اختالل که توجه متخصصان زیادی را به
خود جلب کرده میتوان به رویکرد توانبخشی شناختی -حرکتی 3اشاره کرد (وندت2111 ،؛
ناجل2115 ،؛ گاپین2119 ،؛ بایلی2119 ،؛ پیپمیر 8و همکاران2105 ،؛ زیریز و جانسن،5
 .)2105توانبخشی شناختی -حرکتی در چند گام متوالی اجرا میشود .در گام اول نارسایی
شناختی اندازهگیری یا شناسایی میشود .در گام دوم متناسب با نقایص شناسایی شده هر
فرد ،تمرینهای شناختی -حرکتی طراحی و ارائه میشود که بر طبق اصل شکلپذیری
مغزی 1چنین فرض میشود که با تحریک متداوم نواحی درگیر در این اختالل (اوربن و
همکاران ،)2108 ،تغییرات شیمیایی مشابه با مصرف داروهای محرک (افزایش سطح دپامین
و نوراپینفرین) در مغز ایجاد میکنند (گاپین ،البن و اتنیر2100 ،7؛ لنز2102 ،8؛ ویگال،
امرسون ،گهریک و گاالستی .)2103 ،9رویکرد توانبخشی شناختی -حرکتی منطبق با الگوی
گذرگاههای دوگانه سونوگابارک (2113؛  )2115مبنی بر کژکاری سیستمهای کنترل قشری
باال به پایین 01و سیستمهای تنظیم کنندهی زیر قشری پایین به باال 00در کودکان دارای اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی ،تمرینهای شناختی -حرکتی را ارائه میدهد که مستقیماً
مهارتهای شناختی مانند توجه ،تمرکز ،حافظهکاری (کالمی و دیداری -فضایی) استدالل،
انتزاع و تحلیل منطقی را هدف قرار میدهند (اٌریز بیچر.)2118 ،

1. Campbell
2. Wigal
3. Motor- Cognitive Rehabilitation
4. Piepmeier
5. Ziereis & Jansen
6. Brain plasticity
7. Gapin, Labban & Etnier
8. Lenz
9. Wigal, Emmerson, Gehricke & Galassetti
10. top-down cortical control systems
11. bottom-up subcortical regulatory systems
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در همین راستا شواهد پژوهشی حاکی از آن است که انجام فعالیتهای حرکتی به ویژه
در بهبود کارکردهای شناختی کودکان موثر میباشد (اتنیر 0و همکاران0997 ،؛ سیبلی 2و
اتنیر2113 ،؛ شافر و همکاران2111 ،؛ بایلی2119 ،؛ بست2101 ،3؛ ویسنیاسک ،وربورگ،
استرالن و مولندیک .)2101 ،8پیپمیر و همکاران ( )2105نیز در پژوهشی با هدف بررسی
و مقایسهی اثر فعالیتهای حرکتی شدید بر روی عملکرد شناختی کودکان با /بدون
 ADHDنشان دادند که انجام فعالیتهای حرکتی در بهبود سرعت پردازش و بازداری پاسخ
کودکان با /بدون  ADHDموثر میباشد ،اما در خصوص بهبود توانایی برنامهریزی یا
جابجایی زمینه 5تاثیرات سودمندی ندارد.
به طورکلی رویکرد توانبخشی شناختی -حرکتی با مستقیماً هدف قرار دادن نواقص
نورورلوژیکی درگیر در این اختالل ،ساختارهای زیربنایی مرتبط با کارکردهای اجرایی را
همچون قطعههای پیشانی و پیشپیشانی ،عقدههای پایه ،مخچه و سینگولیت جلویی (فلپس و
لیدوکس2115 ،1؛ بارکلی2111 ،؛ هلپرن 7و همکاران )2100 ،را تحت تاثیر قرار میدهد.
از این رو انتظار میرود برخالف مکانسیم عمل رویکرد دارو درمانی که تنها تاثیر
تحریککنندگی بر این نواحی دارند ،رویکرد توانبخشی شناختی منجر به ساخت مسیرهای
جدید (عصبزایی ،)8رشد و گسترش مسیرهای عصبی (سیناپسزایی )9موجود در مغز
میشود (چادوک ،اریکسون ،پراکاش ،ونپاتر 01و همکاران2101 ،؛ چادوک و همکاران،
2102؛ اوربن و همکاران )2108 ،در نتیجه تغییرات ساختاری بادوامی ایجاد میکند .بعالوه
مصرف این داروها در  31درصد از کودکان فاقد اثربخشی مطلوب میباشد و همچنین در
برخی دیگر با عوارض جانبی همچون بیخوابی ،بیاشتهایی ،تاخیر رشدی و سردرد همراه

1. Etnier
2. Sibley
3. Best
4. Vysniauske, Verburgh, Oosterlaan & Molendijk
5. set shifting
6. Phelps & Doux
7. Helpern
8. neurogenesis
9. synaptogenesis
10. Chaddock, Erickson, Prakash, VanPatter
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بوده (کانر2111 ،0؛ آکادمی طب اطفال آمریکا2100 ،2؛ ویگال و همکاران )2103 ،و معموال
دارای تاثیرات موقتی محدود به زمان مصرف دارو میباشند (سونوگابارک ،دیلی و
تامسون2110 ،3؛ باربارسی 8و همکاران2111 ،؛ واندر اورد ،پرینز ،اوسترالن و املکامپ،5
 ،2118تاپالک ،کانرز ،شوستر ،نزی ویک و پارکس .)2118 ،1بعالوه تاکنون دارو درمانی
نتوانسته تاثیرات طوالنی مدتی بر روی عملکرد تحصیلی (النگبرگ و بکر ،)2102 ،7عملکرد
شناختی (سوانسون ،بیلر و ولکاو2100 ،8؛ اعظمی ،مقدس و سهرابی )0392 ،روابط اجتماعی
(مورگ 9و همکاران )2102 ،یا نقایص کارکردی و سازگاری رفتاری (اپستین 01و همکاران،
 )2101این کودکان داشته باشد.
از این رو تنها استفاده از داروهای روان محرک برای بهبود مشکالت فراوان مربوط به
اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی کافی به نظر نمیرسد (وندت2111 ،؛ هاروی و سیمون،00
2111؛ عابدیشاپورآبادی ،پورمحمدرضای تجریشی و محمدخانی0390 ،؛ اعظمی و
همکاران ،) 2101 ،بعالوه نیاز به تداوم درمان در طول زندگی به منظور فرونشاندن نشانهها،
بسیار هزینهبر و مشکلساز میباشد (هالپرین و هیلی )2100 ،02از این رو دسترسی به
درمانهای مکمل یا جایگزین همچون توانبخشی شناختی -حرکتی برای افرادی که به دارو
درمانی پاسخ مناسبی نمیدهند ،ضروری است .از سویی دیگر ،گرچه شواهد پژوهشی
توانستهاند فرضیهی اثربخشی توانبخشی شناختی -حرکتی را بر روی کارکردهای شناختی
(چانگ ،البان ،گاپین و اتنیر )2102 ،03به ویژه بر روی کارکردهای اجرایی (بست2101 ،؛
چانگ ،چو ،چن و وانگ2100 ،08؛ چانگ ،لیو ،یو و لی2102 ،05؛ چانگ ،تیسای ،و
1. Connor
2. American Academy of Pediatrics
3. Sonuga-Barkley, Daley & Thompson
4. Barbaresi
5. Van der Oord, Prins, Oosterlaan & Emmelkamp
6. Toplak, Conners, Shuster, Knezevic & Parks
7. Langberg & Becker
8. Swanson, Baler & Volkow
9. Murg
10. Epstein
11. Harvey & Simon
12. Halperin & Healey
13. Chang, Labban, Gapin & Etnier
14. Chang, Chu, Chen & Wang
15. Chang, Liu, Yu & Lee
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همکاران2100 ،؛ وربورگ ،کونیگز ،اسچردر و استرالن )2108 ،0نشان دهند ،اما
پژوهشهای صورت گرفته در این حیطه از نظر کمیت محدود بوده ،بطوریکه طبق مرور
سیستماتیک گراسمن ،آلوز ،سانتوز -گالدوروز و گالدوروز )2108( 2بر روی مقاالت چاپ
شده بین سالهای  0981تا  ،2103تنها سه پژوهش اثربخشی انجام یک جلسه فعالیت حرکتی
را بر روی کارکردهای شناختی کودکان  ADHDمورد بررسی قرار داده که تنها دو مورد
از آنها اثربخشی شرکت در  31دقیقه فعالیت حرکتی را بر بهبود کارکردهای شناختی
گزارش کردهاند (مدینا 3و همکاران2101 ،؛ چانگ ،تیسای و همکاران .)2100 ،بعالوه این
مطالعات از نظر کیفیت دچار مسائل روش شناختی متعددی همچون فقدان استفاده از گروه
کنترل ،حجم پایین نمونه و زمان کم مداخله حرکتی (کمتر از  21دقیقه) میباشند ،از این رو
در پژوهش حاضر ،به کمک سه گروه آزمایشی توانبخشی شناختی -حرکتی ،دارو درمانی
و کنترل فعال ،پس از تعیین میزان اثربخشی رویکرد توانبخشی شناختی -حرکتی ،نتایج این
دو رویکرد درمانی مقایسه شده و بررسی میشود که آیا رویکرد درمانی توانبخشی شناختی-
حرکتی ،جایگزین مناسبی برای دارو درمانی در درمان کودکان مبتال به  ADHDمیباشد؟

روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پس آزمون -پیگیری با سه گروه میباشد که بر
اساس هدف کاربردی است و به صورت یک سر کور انجام شده است .جامعهی آماری این
پژوهش شامل کلیهی دانش آموزان پسر  9-02سالهی مدارس عادی منطقه  9شهر تهران
میباشند که براساس نتایج آزمونهای روانی ،مصاحبه بالینی با والدین ،مشاهده و قضاوت
بالینی کودک تشخیص اختالل  ADHDرا دریافت کردند .حجم گروه نمونه در این
پژوهش شامل  88دانش آموز پسر دبستانی مبتال به  ADHDمیباشد که به صورت در
دسترس و براساس مالکهای ورود و خروج انتخاب شدند سپس افراد نمونه براساس شدت
اختالل (نمرهای که هر فرد در پرسشنامه  ،CSI-IVفرم والد کسب کرده) و نمره هوشبهر
(نمرهای که هر فرد در فرم کوتاه 8تایی وکسلر کسب کرده) همتا شده و به طور تصادفی به
سه گروه آزمایشی توانبخشی شناختی -حرکتی ،دارو درمانی و کنترل فعال تقسیم شدند که
1. Verburgh, Konigs, Scherder & Oosterlaan
2. Grassmann, Alves, Santos-Galduroz & Galduroz
3. Medina
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هر گروه دارای  01نفر بود ( n=01گروه الف و  n=01گروه ب و  n=01گروه ج-β=1/91 ،
 =1/5 ،0حجم اثر( α=1/15 ،استیونس ،2117 ،0ص  .))805مالکهای ورود شامل موارد
زیر بود -0 :دریافت تشخیص  ADHDبراساس مصاحبه بالینی ،مقیاسهای درجهبندی و
تشخیص روانپزشک -2 ،قرار گرفتن در دامنهی سنی  9تا  02سال -3 ،بهره هوشی باالی ،91
 -8تعهد و همکاری الزم والدین و مالکهای خروج موارد زیر را شامل میشد -0 :داشتن
اختالالت همراه شدید ،همچون اختالل نافرمانی مقابلهای ،سندرم درخودماندگی ،سندرم
آسپرگر و افسردگی -2 ،داشتن سابقه حمالت صرعی در طی  2سال گذشته -3 ،داشتن
نوعی معلولیت حرکتی -8 ،داشتن نوعی بیماری پزشکی که فرد را وادار به جستجوی فوری
درمان سازد.
ابزار پژوهش :آزمون رنگ -واژه استروپ :آزمون استروپ اولین بار در سال 0935
توسط ریدلی استروپ به منظور اندازهگیری توجه انتخابی و انعطافپذیری شناختی ساخته
شده است .این آزمون در پژوهشهای مختلف و در گروههای بالینی متعدد ،برای
اندازهگیری توانایی بازداری از پاسخ ،توجه انتخابی ،تغییرپذیری شناختی و انعطافپذیری
شناختی مورد استفاده قرار گرفته است .آزمون استروپ شامل دو مرحله تمرینی و یک مرحله
اصلی است که در آن از آزمودنی خواسته میشود تا تنها به رنگ واژهها توجه کند و به خود
نوشته توجه نداشته باشند (دیویدسون ،زاک ،ویلیام  .)2113نمره بازداری پاسخ ،از تفاضل
تعداد پاسخ صحیح از تعداد پاسخ اشتباه فرد بدست میآید .ضریب پایایی این آزمون برای
دو هفته  1/70گزارش شده است (علیلو ،حمیدی و شیروانی.)0391 ،
آزمون برج لندن ( :)TOLدر این پژوهش از آزمون برج لندن به منظور سنجش توانایی
برنامهریزی دانشآموزان استفاده شد .این آزمون اولین بار توسط شالیس در سال ( 0982به
نقل از کریکوریان ،بارتوکی و گی )0998 ،2طراحی شده است که دارای  02مرحله میباشد
و هر مرحله را میتوان با سه کوشش انجام داد در صورتیکه آزمودنی در کوشش اول موفق
شود  3امتیاز و صفر خطا ،در کوشش دوم  2امتیاز و  0خطا ،در کوشش سوم  0امتیاز و 2
خطا میگیرد و اگر در هر سه کوشش موفق نشود  3نمره خطا دریافت میکند .این آزمون
دارای روایی سازه مناسب در سنجش برنامهریزی و سازماندهی افراد است .اعتبار این آزمون
1. Stevens
2. Krikorian, Bartok & Gay
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نیز  1/79گزارش شده است (لزاک و همکاران2118 ،؛ به نقل از مشهدی ،رسولزاده-
طباطبایی ،آزادفالح و سلطانیفر.)0388 ،
آزمون رمزنویسی وکسلر :این آزمون یکی از خرد مقیاسهای آزمون هوش وکسلر
چهار ( )WISC-IVمیباشد که برای اندازهگیری سرعت پردازش اطالعات به کار میرود.
در این خرده آزمون ،آزمودنی به رونویسی نمادهایی میپردازد که همراه با اشکال هندسی
ساده یا ارقام میباشد که در آن سرعت انجام کار مهم میباشد .ضریب پایایی همسانی درونی
آن  1/85گزارش شده است (اهرمی ،فرامرزی ،شوشتری و عابدی.)0390 ،
پرسشنامه عالئم مرضی کودکان :)CSI-4( 0این پرسشنامه از ابزارهای غربالگری رایج
برای اختاللهای روانپزشکی کودکان میباشد که بر اساس مالکهای راهنمایی تشخیصی
و آماری اختاللهای روانی ساخته شده است و  00طبقه اختالل رفتاری و هیجانی کودکان
 5تا  02سال را غربال میکند .در این پژوهش ،از فرم والد به منظور غربالگری و همچنین
همتاسازی اعضای نمونه براساس شدت اختالل  ADHDاستفاده شد .نجفی ،فوالدچنگ،
علیزاده و محمدیفر ( )0388پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/92گزارش
کردهاند.
فرم کوتاه وکسلر :در این پژوهش به منظور غربالگری آزمودنیها به لحاظ نمره هوشبهر،
از فرم کوتاه آزمون هوش تجدید نظر شدهی وکسلر کودکان 2استفاده شد .ضریب اعتبار
بهترین فرم چهارتایی این آزمون (واژگان ،اطالعات ،مکعب ها و تکمیل تصاویر)،
1/90گزارش شده است (شهیم .)0373 ،مجموع نمرات تراز شدهی به دست آمده از این
چهار خرده آزمون ،با استفاده از فرمول (هوشبهر انحرافی=  )0/5 )x( +81قابل تبدیل به
هوشبهر انحرافی میباشد .افرادی را که نمره هوشبهر آنان از  91پایینتر بود ،از طرح خارج
شدند.
روند اجرای پژوهش :در مرحله نخست از بین  002نفر معرفی شده از سوی مدارس،
پس از اجرای مصاحبه با والدین این دانش آموزان و مشاهدهی آنان 88 ،نفر بر طبق
مالکهای ورود -خروج و در طی یک نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب شدند ،سپس از
والدین این کودکان فرمهای موافقت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش اخذ شد .در نهایت
)1. Child Syndrome Inventory (CSI_4
)2. Wechsler Intelligence Scale for Children- Revised (WISC-R
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کلیهی شرکتکنندگان براساس شدت اختاللشان همتا شده و به طور تصادفی به سه گروه
آزمایشی توانبخشی حرکتی -شناختی ،دارو درمانی و کنترل فعال انتساب یافتند که حجم
هر گروه  01نفر بود .پس از این مرحله بر طبق زمانبندی مشخص شده ،سنجشگرها بدون
آگاهی از اهداف پژوهش و نوع گروهبندی آزمودنیهای ،سنجشهای مربوط به پسآزمون
و پیگیری سه ماهه را انجام دادند (یک سر کور).
جلسات درمانی برای گروه توانبخشی شناختی -حرکتی شامل  21جلسه (هفتهای 3
جلسهی  0ساعته) گروهی (دو گروه  5نفری و یک گروه  1نفری) بود و بر طبق محتوای
توافق آگاهانه با والدین این کودکان ،انتظار میرفت که از دادن دارو به فرزندانشان در طی
جلسات درمانی خودداری نمایند .در طول مدّت هر یک از این جلسات یک ساعته،
آزمودنیها  5دقیقه گرم کردن 5 ،0دقیقه خنک کردن 2و  51دقیقه به انجام فعالیتهای
شناختی -حرکتی پیشرونده شامل انجام حرکات زنجیرهای ،شروع با تک زنجیره در دست
و سپس انجام زنجیرهسازی در پاها و در انتها انجام حرکات زنجیرهای ترکیبی دست و پا
(تمامی این گروه فعالیتها از نظر سرعت و پیچیدگی به طور پیشرونده بودند) مشغول بودند.
تمامی آزمودنیهای این گروه با استفاده از مترونوم و ضرب آهنگهای تک ضرب ،دو
ضرب و  ....فعالیتهای حرکتی و بدنی متناسب با هر ضرب آهنگها را انجام میدادند.
اعضای مربوط به گروه کنترل فعال نیز همچون گروه توانبخشی شناختی -حرکتی21 ،
جلسه (هفتهای  3جلسهی  0ساعته) گروهی (دو گروه  5نفری و یک گروه  1نفری) را تکمیل
کردند .اعضای این گروه در طول هر جلسه فعالیتهای ساده و غیرپیشروندهای را انجام
میدادند که جنبه درمانی نداشت و تنها به منظور حفظ شباهت شرایط درمانی با شرایط کنترل
و افزایش اعتبار درونی نتایج ،طرحریزی شده بود .گروه داروی درمانی نیز با تجویز
روانپزشک روازنه  2تا  3قرص ریتالین  01میلی گرمی (متیل فنیدیت با آزاد سازی فوری)
مصرف میکردند .بعالوه به منظور کنترل متغیرهای غیراختصاصی و بررسی نحوه و دوز
مصرفی دارو ،به طور منظم دو هفته یکبار مالقات شدند .الزم به ذکر است که از والدین
کودکان این گروه نیز درخواست شد تا  28ساعت قبل از جلسهی پیگیری از دادن دارو به
فرزندانشان خودداری نمایند.
1. warm up
2. cool down
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یافتههای پژوهش
برای اندازهگیری کارکردهای اجرایی از سه مولفهی برنامهریزی (امتیاز مثبت در آزمون برج
لندن) ،بازداری پاسخ (نمره تداخل در آزمون استروپ) و سرعت پردازش (تعداد پاسخ
صحیح در آزمون رمزنویسی وکسلر) استفاده شد .با توجه به تعدد متغیرهای وابسته ،برای
تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی -حرکتی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده
شد .از این رو ابتدا به منظور اطمینان از رعایت پیش فرض این آزمون (منظور برابری
کوواریانس متغیرهای وابسته در تمامی سطوح متغیر مستقل) از آزمون باکس استفاده شد که

نتایج آن حاکی از رعایت این مفروضه بود ( =03/88 ،P<1/15باکس  ،)Mدر گام بعدی با

توجه به مقدار (=1/138المبدای ویلکز 81( =3/10 ،P>1/10 ،و = 1/210 ،F)1مجذور ایتا)،
مشخص شد که بین سطوح متغیر مستقل در کارکردهای اجرایی (منظور بازداری پاسخ،
برنامهریزی و سرعت پردازش) به عنوان متغیر ترکیبی وابسته ،تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .1نتایج تحلیل آنوآ برای بررسی الگوهای تفاوت در مولفههای کارکرد اجرایی
منابع تغییر

میانگین

نوع گروه

توانبخشی شناختی-
بازداری پاسخ

حرکتی
دارو درمانی
کنترل فعال
توانبخشی شناختی-

برنامه ریزی

33/83

9/973

27/08

9/179

20/08

02/195

29/93

3/581

دارو درمانی

9/87

5/839

کنترل فعال

00/11

8/215

88/51

1/899

دارو درمانی

39/87

7/108

کنترل فعال

33/08

8/011

حرکتی

توانبخشی شناختی-
سرعت پردازش

انحرافاستاندارد

حرکتی

F

سطح

مجذور ایتا

معناداری

5/88

5/81

9/10

1/117

1/118

1/110

1/091

1/098

1/281

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته به تنهایی
بیانگر وجود تفاوت معنادار بین سطوح متغیر مستقل در مولفههای بازداری پاسخ (،)P>1/10

سرعت پردازش ( )P>1/10و برنامهریزی ( )P>1/10میباشد که با توجه به نتایج آزمون
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تعقیبی توکی در جدول  ،2در تمامی مولفههای کارکرد اجرایی بین کودکان گروه
توانبخشی شناختی -حرکتی و کنترل فعال تفاوت معنادار وجود دارد ،که بیانگر تاثیر
توانبخشی شناختی -حرکتی در بهبود کارکرد بازداری پاسخ ،برنامهریزی و سرعت پردازش
کودکان دارای اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی میباشد .همچنین بر طبق جدول ،2
علیرغم عملکرد بهتر کودکان گروه توانبخشی شناختی -حرکتی نسبت به گروه دارو
درمانی در مولفههای کارکرداجرایی ،این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نمیباشد
( )P<1/15که بیانگر یکسانی اثربخشی دو رویکرد توانبخشی شناختی -حرکتی و دارو
درمانی در درمان کودکان دارای اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی میباشد.
جدول  .2نتایج آزمون تعقیبی توکی در مولفههای کارکرد اجرایی

بازداری پاسخ

برنامهریزی

سرعت پردازش

گروههای مورد مقایسه

تفاوت میانگین

سطح معناداری

توانبخشی شناختی -حرکتی  Vs.دارو درمانی

1/25

1 /2

توانبخشی شناختی -حرکتی  Vs.کنترل فعال

02/25

1/115

دارو درمانی  Vs.کنترل فعال

1

1/28

توانبخشی شناختی -حرکتی  Vs.دارو درمانی

3/80

1/15

توانبخشی شناختی -حرکتی  Vs.کنترل فعال

5

1/118

دارو درمانی  Vs.کنترل فعال

0/08

1/73

توانبخشی شناختی -حرکتی  Vs.دارو درمانی

8/12

1/21

توانبخشی شناختی -حرکتی  Vs.کنترل فعال

00/30

1/1110

دارو درمانی  Vs.کنترل فعال

1/18

1/18

در ادامه به منظور تعیین و مقایسهی میزان پایداری نتایج هر یک از رویکردهای
توانبخشی شناختی -حرکتی و دارو درمانی ،از آزمون تی وابسته استفاده شد .همانطور که
در جدول  3مشاهده میشود ،روند تغییرات مولفههای کارکرد اجرایی در مرحلهی
پسآزمون -پیگیری به تفکیک سطوح متغیر مستقل ،بیانگر پایداری تغییرات ایجاد شده در
مولفهی بازدرای پاسخ و برنامهریزی در گروه توانبخشی شناختی -حرکتی میباشد
( .)P<1/15اما در مولفهی سرعت پردازش ،میزان افت از مرحلهی پسآزمون به پیگیری به
لحاظ آماری معنادار میباشد (.)P>1/1110
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جدول  .3نتایج تحلیل تی وابسته برای بررسی روند تغییرات مولفههای کارکرد اجرایی به
تفکیک نوع مداخله
منابع تغییر

توانبخشی
شناختی -حرکتی

نوع گروه
بازداری
پاسخ

33/83

برنامهریزی

± 00/801

± 02/370

29/11

8/37

± 3/581

± 8/321

± 5/732

29/93

29/1

1/93

سرعت

± 1/899

± 5/888

± 2/808

پردازش

88/51

81/80

3/18

پاسخ
برنامهریزی

± 9/179

± 03/985

± 03/522

27/18

20/83

5/75

± 5/839

± 8/308

± 8/700

21/02

21/87

-1/75

سرعت

± 7/108

± 7/801

± 3/285

پردازش

39/87

31/37

3/51

بازداری
پاسخ
کنترل فعال

پسآزمون

پیگیری

میانگین

± 9/973

بازداری

دارو درمانی

میانگین

میانگین

اختالف

برنامهریزی

± 02/195

± 9/188

± 00/811

20/08

20/75

-1/51

± 8/215

± 8/313

± 8/022

28/93

21/87

-0/93

سرعت

± 8/011

± 1/985

± 3/115

پردازش

33/83

30/83

0/75

t

سطح
معناداری

0/80

1/07

1/15

1/52

1/01

1/1110

0/71

1/00

-1/13

1/53

8/30

1/110

-1/09

1/85

-0/88

1/18

2/28

1/13

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد توانبخشی شناختی -حرکتی ( )CMRدر بهبود
کارکردهای اجرایی کودکان دارای  ADHDو مقایسه آن با رویکرد دارو درمانی بود که
نتایج حاکی از ایجاد تغییرات پایدار و معنادار در کارکرد بازداری پاسخ و توانایی برنامهریزی
کودکان گروه  CMRنسبت به گروه کنترل میباشد .بعالوه کارکرد سرعت پردازش
کودکان گروه  CMRبه طور معناداری نسبت به گروه کنترل بهبود یافت ،اما این تغییرات
در مرحله ی پیگیری سه ماهه پایدار باقی نماند و دچار افت شد .به طورکلی یافتههای این
پژوهش مبنی بر بهبود کارکردهای اجرای بر اثر انجام فعالیتهای شناختی -حرکتی با نتایج
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بست  ،2101وربورگ و همکاران ،2108 ،هیلمن 0و همکاران ( ،)2119لیکس 2و همکاران
( )2103همسو میباشد .بعالوه گاپین ( ،)2119بایلی ( ،)2119بروید و هالپرین )2102( 3و
ویسنیاسک و همکاران ( )2101نیز تاثیر انجام فعالیتهای شناختی -حرکتی حاد و مزمن را
بر روی افزایش توان شناختی و کاهش شدت نشانههای رفتاری کودکان  ADHDگزارش
کردهاند .در همین راستا پیپمیر و همکاران ( )2105در پژوهش خود بر روی  32نوجوان
دارای  ADHDو مقایسهی آنان با گروه عادی ،اثربخشی انجام فعالیت حرکتی شدید را در
بهبود سرعت پردازی و بازداری پاسخ کودکان  ADHDگزارش کردند .همچنین
پونتیفکس ،سالیبا ،رین ،پیکهیت و هیلمن )2103( 8نیز تاثیر انجام  21دقیقه فعالیت حرکتی
با شدت متوسط را بر روی کارکردهای شناختی کودکان  ADHDنشان دادند.
در تبیین این یافتهها میتوان به نیازهای شناختی ذاتی در انجام این فعالیتها و تمارین
حرکتی اشاره کرد .تومپروفسکی و مککولیک )2119( 5نیز در پژوهش خود همکاری با
اعضای گروه ،پیشبینی رفتار همتیمیها و رقبا ،بکارگیری راهبردهای مناسب ،و انطباق با
هرگونه تغییر در ملزومات تکلیف را به عنوان نیازهای شناختی ذاتی فعالیتهای حرکتی
گزارش کردهاند که با الزامات تکالیف مرتبط با کارکرد اجرایی مشابه میباشد (بانیچ،1
 )2119به عبارت دیگر انجام فعالیتهای حرکتی -شناختی منجر به تغییرات ساختاری و
شیمیایی همچون افزایش عامل نوروتورفیک مشتق از مغز )BDNF( 7میشود که در
شکلپذیری سیناسی 8و عصبزایی نقش مهمی دارد (چورچیل ،)2111 ،9در نتیجه تغییرات
پایداری را ایجاد میکنند .در همین راستا زیرس و جانسن )2105( 01در پژوهش خود
ماندگاری تاثیرات فعالیتهای حرکتی را بروی کارکرد اجرایی کودکان  ADHDگزارش
کردند .ورت ،گای ،برتیام ،گاردینر و بلیویا )2102( 00نیز تاثیرات پایدار انجام  01هفته فعالیت
1. Hillman
2. Lakes
3. Berwid & Halperin
4. Pontifex, Saliba, Raine, Picchietti, Hillman
5. Tomporowski & McCullick
6. Banich
)7. Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF
8. synaptic plasticity
9. Churchill
10. Ziereis & Jansen
11. Verret, Guay, Berthiaume, Gardiner, Beliveau
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حرکتی را بر روی کارکردهای پردازش اطالعات ،جستجوی دیداری و توجه پایدار01 ،
کودک  ADHDنشان دادند.
بعالوه مقایسه نتایج دو رویکرد توانبخشی شناختی -حرکتی و دارو درمانی در
کارکردهای اجرایی ،تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایشی نشان نداد .همچنین
آزمودنیهای گروه  CMRبا وجود اینکه در مرحله پس آزمون در هر سه کارکرد بازداری
پاسخ ،توانایی برنامهریزی و سرعت پردازش بهبود بیشتری نسبت به آزمودنیهای گروه دارو
درمانی نشان دادند (با وجود سنجش گروه دارو درمانی تحت تاثیر دارو در مرحله پس
آزمون) ،اما تفاوت بین آنان معنادار نشد .در مرحله پیگیری نیز گروه  CMRدر دو کارکرد
بازداری پاسخ و توانایی برنامهریزی ماندگاری بیشتری نسبت به گروه دارو درمانی داشتند،
اما تفاوت بین دو گروه آزمایشی به لحاظ آماری معنادار نبود .بعالوه تغییرات کارکرد سرعت
پردازش در هر دو گروه آزمایشی پایدار نبود و در مرحلهی پیگیری به طور معناداری دچار
افت شد .این یافتهها از این جهت با نتایج پژوهشهای کوبل 0و همکاران )2119( ،و رودس،
کوگیل و متیو )2111( ،2همسو میباشد که آنان نیز تاثیر دارو درمانی را بر روی کارکردهای
اجرایی همچون بازداری پاسخ ،برنامهریزی کم تا متوسط و حتی بیتاثیر گزارش کردهاند.
بعالوه بیدرمن 3و همکاران ( )2100نیز در پژوهش خود نشان دادند که نقایص کارکردهای
اجرایی افراد  ADHDپس از  1هفته مصرف متیلفندیت تعدیل پیدا نکرد.
بر این اساس ،اثربخشی بیشتر رویکرد  CMRنسبت به دارو درمانی قابل تبیین میباشد.
زیرا عالوه بر تاثیر تحریککنندگی بر روی ساختارهای زیربنایی (مکانیسم عمل دارو)
همچون قشر پیشپیشانی (کاستالنوس و همکاران ،)2112 ،مخچه (دورستون 8و همکاران،
 )2118و قشر خلفی (سوول 5و همکاران )2113 ،که طبق مطالعات  fMRIمشخص شده که
با فرایندهای متعدد عصبشناختی همچون بازداری پاسخ ،حافظهکاری ،توجه پایدار
(دورستون و همکاران2113 ،؛ والرا ،فارون ،بیدرمن ،پولدارک و سیدمن2115 ،1؛
سونوگابارک و کاستالنوس )2117 ،مرتبط میباشند ،انجام مکرر فعالیتهای شناختی-
1. Kobel
2. Rhodes, Coghill & Matthew
3. Biederman
4. Durston
5. Sowell
6. Valera, Faraone, Biederman, Poldark & Seidman
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حرکتی منجر به رشد این ساختارها و در نتیجه بهبود و افزایش کارایی کارکردهای شناختی
کودکان  ADHDمیشود.
به طور کلی ،نتایج این پژوهش شواهد نیرومندی از تاثیر پایدار  ،CMRدر بهبود
کارکردهای شناختی کودکان  ADHDنسبت به گروه کنترل ارائه میدهد ،اما نسبت به گروه
دارو درمانی با وجود برتری گروه  ،CMRتغییرات به لحاظ آماری معنادار نبود .بر اساس
اصول توانبخشی شناختی و شکلپذیری مغزی ،با ارائهی آموزشهای گسترده شامل تکرار،
تمرین و بازخورد دادن ،میتوان بهبودهای قابل سنجش و پایداری را در کارکردهای شناختی
افراد ایجاد کرد که به دیگر فعالیتها ،تکالیف و تواناییهایی مرتبط با شبکه عصبی تحت
درمان ،تعمیم یابند (کلینگبرگ .)2101 ،0از این رو  CMRکه دارای تاثیر مشابه و حتی
سودمندتری از دارو درمانی در بهبود نشانههای کودکان  ADHDمیباشد را میتوان به
عنوان یک رویکرد اثربخش و فاقد عوارض جانبی ،جایگزین دارو درمانی در درمان کودکان
 ، ADHDبکار برد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به سنجش هر یک از ابعاد کارکردهای
اجرایی (بازداری پاسخ ،برنامهریزی و سرعت پردازش) ،تنها با یک ابزار اشاره کرد لذا
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از رویکرد سنجش چندگانه برای هر بعد از کارکردهای
اجرایی استفاده شود .بعالوه محدودیت دیگر این پژوهش ،نوع ابزارهای بکار رفته برای
سنجش کارکردهای اجرایی میباشد از این رو پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده از
ابزارهای سنجشی شاخصهای زیستی مانند  EEGو  fMRIنیز استفاده شود تا مکانسیم اثر
انجام فعالیتهای شناختی -حرکتی بر روی کارکردهای اجرای کودکان  ADHDبیشتر
روشن شود.

منابع
اعظمی ،سعید ،.مقدس ،علیرضا ،.سهرابی ،فرامرز .)0392( .مقایسه تاثیر توانبخشی رایانهیار
و داروی روانمحرک در بازداری پاسخ و توجهپایدار کودکان دارای اختالل نارسایی
توجه /بیشفعالی .فصلنامه افراد استثنایی.39-20 :)00(3 ،

1. Klingberg

43

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی ،سال هفتم ،شماره بیست وپنجم ،زمستان 55

اهرمی ،راضیه ،.فرامرزی ،ساالر ،.شوشتری ،مژگان ،.عابدی ،احمد .)0390( .رابطهی نیمرخ
دانشآموزان در هوشآزمای وکسلر کودکان فرم  )WISC-IV( 8و هوش چندگانه
( )MIمبتنی بر نظریه گاردنر .فصلنامه اندازهگیری تربیتی.18-83 :)3(9 ،
برجعلی ،محمود ،.علیزاده ،حمید ،.احدی ،حسن ،.فرخی ،نورعلی ،.سهرابی ،فرامرز،.
محمدی ،محمدرضا .)0393( .مقایسه تاثیر روشهای آموزش دلگرمسازی ،رفتاری و
دارو درمانی بر مهارتهای خودکنترلی در کودکان با اختالل نارسایی توجه/
بیشفعالی .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.075-053 :)01(8 ،
زارع بهرامآبادی ،مهدی ،.گنجی ،کامران .)0393( .بررسی شیوع اختالل نارسایی توجه/

بیشفعالی و همبودی آن با اختالل یادگیری در دانشآموزان دبستانی .مجله ناتوانیهای
یادگیری.83-25 :)8(3 ،
شهیم ،سیما .)0373( .بررسی فرمهای کوتاه مقیاس وکسلر کودکان برای استفاده در ایران.
مجله علوم اجتماعی و انسانی.71-17 :)2(9 ،
صفری ،هادی ،.آقایی ،حدیث ،.نظیفی ،مرتضی ،.اعظمی ،سعید .)0392( .مقایسه
کارکردهای اجرایی و شاخص های رفتاری در کودکان دارا و بدون اختالل نارسایی
توجه /بیشفعالی .ششمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران ،تهران.
عابدیشاپورآبادی ،ثریا ،.پورمحمدرضایتجریشی ،معصومه ،.محمدخانی ،پروانه.)0390( .
اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر نشانههای اختالل بیشفعالی /نارسایی توجه
در کودکان .توانبخشی.88-38 :)5(03 ،
علیلو ،محمود ،.حمیدی ،صمد ،.شیروانی ،امیر .)0391( .مقایسه کارکردهای اجرایی و توجه
پایدار در دانشجویان دارای عالیم وسواسی -اجباری ،اسکیزوتایپی باال و عالیم
همپوش با گروه بهنجار .مجله تحقیقات علوم رفتاری.220 -201 :)3(9 ،
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