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 Background and Purpose: Attention and emotion regulation issues are considered among 

the major problems of children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The 

present study was conducted with the aim of investigating the effect of family-oriented cognitive 

rehabilitation program on attention and emotion regulation of children with Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). 

Method: The current research is a semi-experimental study. The statistical population includes all 

children aged 8-12 with combined ADHD currently living in Sanandaj city, of which 40 children 

were randomly placed in two groups (20 each) based on convenience sampling. Initially, the 

participants completed the Digit Span Test and Shields and Cicchetti’s Emotion Regulation 

Checklist (1997). Having gone through cognitive rehabilitation training for the intervention group, 

the two groups were reevaluated and the obtained results were analyzed by SPSS26 software 

through covariance analysis method. 

Results: The results showed that the family-oriented cognitive rehabilitation program improved the 

attention and emotional regulation of children with ADHD at a significant level (P<0.05). 

Conclusion: Based on the results, it is concluded that the family-oriented cognitive rehabilitation 

program can be employed for children with ADHD in the fields of attention and emotion 

regulation. 
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Extended Abstract 
Introduction 

As the most common chronic neurodevelopmental disorder of childhood, ADHD includes a durable pattern of distraction 

or hyperactivity/impulsivity symptoms, related to their performance and growth in the personal, academic, and social 

fields (1). Currently, despite many types of psychological treatment methods, researchers have directed their attention to 

another aspect of treating neurodevelopmental disorders called cognitive rehabilitation which includes a set of coherent 

exercises and trainings aimed at improving a wide range of cognitive abilities including executive functions such as 

memory, perception, learning, comprehension, attention, problem solving, reasoning, and planning, considered in 

connection with their defects (18). Research results show that this therapeutic method is effective in improving and 

increasing brain function, brain connectivity, cerebral cortex thickness, and activity of neurotransmitters. In addition, 

according to Abbasi et al.'s research (19), the effect of cognitive rehabilitation intervention was determined to be more 

effective than neurofeedback on sustained attention of students with learning disorders. Therefore, considering the 

importance of attention and excitement in the course, prognosis, education, and rehabilitation of children with ADHD and 

the significance of prevention of possible complications of this disorder in different aspects as well as the lack of applied 

studies in this field, the current research seeks to answer whether cognitive rehabilitation exercises are indeed effective in 

improving attention and emotional regulation of children with ADHD? 

 

Method  

A. Research plan and participants 

The current study is an applied research in terms of its purpose and a semi-experimental study in terms of the method of 

data collection and applied a pretest-posttest design. The statistical population included all children aged 8-12 with 

combined ADHD currently living in Sanandaj city of which 40 children were selected through purposive sampling and 

placed in two groups (20 in an experimental group and 20 in a control group) by Random Allocation Software. These 

children had been referred to the educational centers of Sanandaj city in the second quarter of the year 2021. The criteria 

for entering the research included a diagnosis of ADHD based on DSM and the psychiatrist's opinion, not participating in 

a simultaneous cognitive rehabilitation program, an average IQ and higher than average, age range of 8-12 years, being a 

student of the 2nd- 6th grades of normal schools in Sanandaj city, whereas the criteria for dropping out of the research 

included unwillingness to continue participating in the sessions and missing out more than two sessions. In the pre-test 

phase, both groups in dependent variables (attention and emotion regulation) ? 

B. Tools 

Digit Span: 

Emotion Regulation Questionnaire (ERQ): This questionnaire and scale has been prepared by Shields and Cicchetti in 

1997 to evaluate and describe emotional systems and specifically the regulation of emotions such as emotional instability, 

capacity, and intensity of flexibility and situational appropriateness in children (25). This scale is a list of 24 factors with 

two subscales; respectively adaptive emotion regulation and instability-negativism and  is scored with a four-point Likert 

scale from (1 = never to 4 = always).   Adaptive emotion regulation is assessed through 8 factors which measure and 

evaluate manifestations of emotions appropriate to the situation, empathy, and emotional self-awareness. High scores 

represent greater capacity in management and adjustment of the individual’s emotional arousal. Furthermore, the 

instability-negativism subscale includes 15 factors, measuring inflexibility, negative affective dysregulation, 

unpredictability, and sudden mood swings. Also, the 12th item is not scored under any subscale. Internal consistency of 

this scale for emotion regulation is reported 0.79 using Cronbach's alpha and 0.9 for the instability-negativism subscale 

(25). Bakhshi et al. (26) have reported an internal homogeneity of this scale using Cronbach's alpha coefficient as 0.67 for 

the subscales of emotional instability and 0.79 for emotion regulation. 

 

Results 

The first finding of the research clarified that the family-oriented cognitive rehabilitation program is effective on the 

attention capacity of children with ADHD. Through pretest control, a significant difference is observed between the 

experimental and control groups in terms of the digit span (f=572/930) and (p=0.00). Therefore, it is concluded that 

according to the adjusted average of span test of the experimental group in the posttest stage compared to the average of 

the control group, the cognitive rehabilitation exercise has caused a significant change during the digit span test. The 

effect rate is equal to 0.50. Digit span one and two also show a similar significant effect. The second finding of the 
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research showed that the family-oriented cognitive rehabilitation program focused on emotional regulation of children 

with ADHD is also efficient. With the pretest control, a significant difference was observed between the experimental and 

control groups in terms of emotion regulation (f=7.337) and (p=0.02). In effect, it is determined that, according to the 

adjusted average of the emotion regulation of the experimental group in the posttest stage, compared to the average of the 

control group, the cognitive rehabilitation exercise caused a significant change in the emotion regulation of the points. 

This effect rate is equal to 0.22. 

 

Conclusion  

The first finding of the present study showed that the cognitive rehabilitation program affects the attention capacity of 

children with ADHD. The results of this research are aligned with those of Shamsabadi et al. (39), Lincoln et al. (40), 

Vicki and Landen (41). Shedding light to these findings, it is concluded that the cognitive rehabilitation program 

improves the attention of children with ADHD (44) as it assists these children in dealing with educational problems 

through appropriate problem solving strategies (47). In addition, a major part of these children’s difficulties, leading to 

self-impairment, is regarding behavior and performance in their social and personal life. It is only through proper training 

that children with ADHD could achieve some of the same acquired levels of social skills as their normal peers. Therefore, 

it is deemed necessary to provide accessible facilities for the implication of the cognitive rehabilitation program for 

ADHD individuals (4). The second finding of the present study showed that the cognitive rehabilitation program affects 

the emotional regulation of children with ADHD. The results of this research are consistent with those of Laws et al. (48), 

Farb et al. (49), Cikroni et al. (50). Although psychological treatments for ADHD are diverse in scope, they all tend to 

focus on correcting disruptive and distracting behaviors.  The main focus of behavioral treatments for ADHD is on the 

reduction of the symptoms of the disorder and increasing behavioral flexibility rather than on the difficulty of emotional 

regulation. Therefore, the intervention carried out in the present study can directly improve the emotional regulation 

abilities of children with ADHD. Consequently, the use of non-pharmacological methods such as cognitive rehabilitation, 

which has been reported to have no side effects in children, is deemed necessary in the treatment of ADHD. The difficulty 

of emotional regulation is one of the complications of ADHD in children and in fact, its main one.  However, currently 

there exist scare options to help these children (61). 

Following the principles of research ethics: considering that the researchers engaged in conducting this study are 

trainers and psychologists in the rehabilitation centers and are in direct contact with these children, the data was obtained 

respecting privacy and confidentiality. 
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 مقاله پژوهشی 

 فعالیاختالل نقص توجه/ بیش مبتال به کودکانتنظیم هیجان توجه و محور بر بخشی شناختی خانوادهنامه توانبر ریتأث

 3پرهون، هادی 2انیابهر، پیمان حسنی *1عبداهلل جعفری

 تهران، ایران  کارشناسی ارشد علوم شناختی، گروه توانبخشی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی، .1
 ن ، ایراکرجپزشک و دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم شناختی،  .2
 دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه روان شناسی بالینی، کرمانشاه ایران. استادیار روانشناسی سالمت، 3
 

 مشخصات مقاله 
 

 چکیده 

 هادواژه یکل

 بخشی شناختی،  توان
 توجه، تنظیم هیجان،

 فعالیاختالل نقص توجه/ بیش 

 
 
 

 

 

 
 
 

 15/01/1401 دریافت شده:

 02/02/1401پذیرفته شده: 

 27/02/1401منتشر شده: 

بیش  زمینه و هدف:  توجه/  نقص  به  مبتال  عمده کودکان  از مشکالت  هیجان  تنظیم  و  توجه  فعالی محسوب مشکالت 

با هدف  شود.  می توانبر  ریتأثپژوهش حاضر  بر  شناختی خانوادهبخشی  نامه  به   کودکان  تنظیم هیجان  و   توجهمحور    مبتال 
 . انجام شد فعالیاختالل نقص توجه/ بیش

ساله مبتال به اختالل    12  یال  8آزمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان سنین  پژوهش حاضر از نوع نیمه   روش:

فعالی نفر کودک مبتال به اختالل نقص توجه و بیش  40فعالی نوع مرکب ساکن شهر سنندج بود که تعداد  توجه و بیش نقص 
به و  انتخاب  تصادفی در دو گروه )هر گروه شامل  به روش هدفمند  ابتدا  نفر( جایگزین شدند. شرکت  20صورت  کنندگان 

و سیاهه تنظیم هیجان شیلز و  (  ویراست چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکانهای  مقیاس)از خرده  فراخنای ارقامهای  آزمون
( توان 1997سیچتی  آموزش  انجام  از  پس  کردند.  تکمیل  را  مداخله،  (  گروه  برای  شناختی  مورد   مجدداًبخشی  گروه  دو 
و به روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل    SPSS26افزار  ی نرموسیلهدست آمده بهو نتایج به  گرفتند   قرار سنجش  

 . قرار گرفت

به  ها:یافته  خانوادهنتایج  برنامه  که  داد  نشان  آمده  تواندست  شناختی  محور  بهبودبخش  هیجان   و  توجه  باعث   تنظیم 

 .شود( می>05/0Pداری )در سطح معنا فعالیاختالل نقص توجه/ بیشکودکان مبتال به 

بخشی شناختی  محور توانتوان نتیجه گرفت که که برنامه خانوادهمی   حاصله  بر این اساس با توجه به نتایج  گیری:نتیجه

    . باشد تنظیم هیجانتوجه و  های فعالی در زمینهتواند مورد استفاده برای کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و بیش می
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 مقدمه 

فعالی/ تکانشگری توجهی یا بیشاز نشانگان بی  با دوامی  مزمن دوران کودکی شامل الگوی  2تحولیترین اختالل عصبعنوان شایعبه  1فعالیاختالل نقص توجه/ بیش
میزان شییوع ایین اخیتالل در بیین  یرشناسیگ(. بر اساس مطالعات همه1) شغلی تداخل دارد -فردی، تحصیلی و اجتماعی یهاکه با کارکرد و رشد فرد در حوزه  است
 دوبین دو جینس از دختران است و نسبت آن  مشهودترپسرها  میاندر جمعیت عادی، این اختالل در  افزون بر این،    و  است  درصد  7-8آموزان دورة ابتدایی بین  دانش

 ها و تنظیمکه نیازمند حفظ توجه، محدود کردن حرکات، کنترل تکانه ییهاییدر توانا دارندفعالی کودکانی که اختالل نقص توجه/ بیش.  (1)  شده است  گزارش  کی  به
(. بر اساس شیواهد پژوهشیی ایین مشیکالت از 3ا دارد )ه ( این مسائل تاثیرات مخربی بر زندگی روزمره و تعامالت اجتماعی و تحصیلی آن2رفتار است مشکل دارند )

 -آموزشیی و اجتمیاعی  کارکردهیایبرای    مؤثریخودنظارتی پیامدهای مهم و    سیستم کنترلی و  ،اجرایی  کارکردهای  .(4)  ردیگیت مأنقص در کارکردهای اجرایی نش
 ارتباطیاتتحصییلی،    پیشیرفتاسیت کیه در آمیادگی و  اهمیتی    علتبه کارکردهای اجرایی به    تحقیقاتیویژه    دقتواقع    در زندگی روزمره دارد. در  اشخاصهیجانی  

 بنیابرو    شیوندیو کیفیت زنیدگی محسیوب م  در آمد، سالمت روان، کسب  رشد شخصیکنندة  بینی(. کارکردهای اجرایی پیش5رند )روان افراد دا  بهداشتاجتماعی و  
بیه  فقط کارکردهای اجراییارزش  (.  5)  کندیمایفا  نقش    اشخاص  موفقیتبینی  اقتصادی در پیش-اجتماعی  سطحو    بهره هوشی  پژوهش حاکی از آن است کهشواهد  

زنیدگی یابی، انتخاب همسیر و دوست ارتباط با همساالن،آن، بقای مورد عالقه و مناسب و شغل  یافتن منظوربهبزرگسالی هنگام ، بلکه گرددینممحدود  کودکی    هدور
نقطیه توان گفت مشکالت بدتنظیمی هیجان می جرأتبه . (6-8) ای دارندکنندهو کیفیت زندگی نیز نقش تعیین ابیمواد مخدر، شادمصرف و تمایل به  ، عدم  مشترک
هیای اخیذ گزارهر  ناب. بدیآیمبه حساب  مختلف    یهاشیدر گرا  متعدد  یهایینارسااختالالت و  درمان    مسیر و لزوم،  ایجاددر    وضوعم  نیتریمفهومی و ضرور  مشترک

فعالی تاثیرگذار است. اخیتالل نقیص توجیه/ رای اختالل نقص توجه/ بیشآگهی و درمان مشکالت کودکان داتنظیم هیجان در سیر، پیشی  هاییپژوهشی نارسا  شده
هیای اند. پژوهشایین کودکیان شیده بیناجتماعی   -روانی  مشکالتمتوجه    سابقاً محققاند.  گردهای هیجانی میدر زمینه مهارت  مسئله  پدیداری  موجباتفعالی  بیش

(. پژوهشگران بیر ایین باورنید کیه 16  و  15)  فعالی استهای بارز کودکان دارای اختالل نقص توجه/ بیشکه بدتنظیمی هیجانی یکی از ویژگیاند  نشان داده  مختلف
( و همچنین بر این باورند که ایین مشیکالت 15) فعالی در طول گستره زندگی رایج استآسیب در کارکردهای هیجانی در میان افراد دارای اختالل نقص توجه/ بیش

 ،شیناختیرواندرمیان هیای از روش کثییریبا وجود انیواع  در حال حاضر (.17) های کارکردی در زندگی روزمره این افراد استر در آسیبیک عامل مهم و تأثیرگذا

 ای از تمریناتمجموعه دارایکه   پیدا کرده است  سوقبخشی شناختی عنوان توان باتحولی  عصب  یهادیگری از درمان اختالل جنبه  سمت  پژوهشگران به گیریجهت
، مفهوم ادراک، یادگیری، درک ،حافظه مثل، جمله کارکردهای اجرایی شناختی از یهاییطیف وسیعی از توانا  تقویتهدف    طور منسجم و بااست که به  ییهاآموزشو  

بهبود و درمانی در  سبککه این  دهدنشان میها (. نتایج پژوهش18) ردیگیقرار م برداریمورد بهرهافراد  نقایصریزی در ارتباط با توجه، حل مساله، استدالل و برنامه
و همکیاران  عباسییپیژوهش  همچنین با عنایت بهاست.  اثربخش های عصبیدهندهانتقال فعالیتقشر مغز و    قُطرهای مغز،  شبکهبین  کارکرد مغز، ارتباطات    افزایش

( نییز در 20و همکیاران ) تاجییکآموزان با اختالل یادگیری بیشیتر از نوروفییدبک اسیت. شناختی بر توجه پایدار دانشبخشی  مداخله توان  ریتأث  مشخص گردید(  19)
اساسی مغز و فرایندهای شناختی زیربنایی آن با استفاده از مواجهه با تکالیف یادگیری   یهابا تقویت و توسعه شبکه  تواندیشناختی م  بخشیتوانپژوهشی نشان دادند  

( در مرور سیستماتیک 2020شود. همچنین ولسو و همکاران )  فعالیدر کودکان دارای اختالل نقص توجه و بیش  هانهیریف شده باعث رفتارهای انطباقی در همه زمتع
ه/ بیش فعالی، ارتقاء جالل نقص توآموزش شناختی برای کودکان و نوجوانان با اختالل نقص توجه / بیش فعالی نشان دادند که آموزش شناختی بر نشانگان اخت  ریتأث

. در این راستا نتایج مطالعات فراتحلیل سازدرا نمایان میاجتماعی این افراد تاثیرات مثبت و پایداری  یهاپیشرفت تحصیلی، کاهش مشکالت رفتاری و افزایش مهارت
 تحیولی اسیتعصیب  یهاکودکان با مشکالت سیستم اعصاب مرکزی و اختالل  بخشی شناختی برایتوان  یهامثبت مداخله  ریکننده تأثدییو مرور سیستماتیک نیز تأ

فعیالی محسیوب برانگیزترین اهداف مداخالتی برای کودکان دارای اختالل نقص توجیه/ بیشو چالش  نیترشناختی از مهم  یهاییهای ارتقای توانابرنامه.  (22  و  21)
 حضور در جلسات مدرسه تیا حضیور فعیال در میداخالت از تواندیآموزشی است که م یهاوالدین در برنامه. همچنین نکته قابل توجه دیگر، سطح مشارکت شوندیم

تواند نقش کلییدی و مهمیی در آمیوزش بیه این مداخالت دارد. ازاین رو، استفاده از بازی و آموزش آن به خانواده می  ریخشی متغیر باشد که نقش مهمی در تأثبنتوا
تواند همه روزه توسط خانواده برای فرزند و بدون محدودیت زمیانی و مکیانی بیرای آموزان و ارتقای سطح یادگیری داشته باشد؛ چرا که جنبه سرگرمی دارد، میدانش

فعالی و پیشگیری از عوارض بخشی کودکان با اختالل نقص توجه/ بیشآگاهی، آموزش و توانو هیجان در سیر، پیش توجهبنابراین، با توجه به اهمیت    .ارائه شود  انآن
بخشی شناختی آیا تمرینات توانکه است مختلف و همچنین کمبود مطالعات کاربردی در این زمینه، پژوهش حاضر در پی این پاسخ   یهااحتمالی این اختالل در حوزه

 است؟فعالی مؤثر با نقص توجه/ بیش و تنظیم هیجان کودکان بر بهبود توجه
 

 
1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
2. Neurodevelopmental disorder 
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  روش 

 کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت
آماری   جامعه  بود.آزمون  پس  -آزمونطرح پیشبا  آزمایشی  نیمهها از نوع مطالعات  نظر شیوة گردآوری داده  های کاربردی و ازنظر هدف جزء پژوهش  پژوهش حاضر از

اختالل نقیص توجیه/ مبتال به  هسال 12تا  8 کودک 40. بودفعالی نوع مرکب ساکن شهر سنندج اختالل نقص توجه/ بیش مبتال به اناین پژوهش شامل تمامی کودک
افزار تولید با استفاده از نرمو انتخاب بودند به روش هدفمند  پرورش شهر سنندج مراجعه کرده وبه مراکز آموزش 1400 سال که در سه ماهه دومفعالی نوع مرکب  بیش

پیژوهش شیامل دریافیت تشیخیص های ورود به . مالکنددشنفر( جایگزین    20نفر و گروه کنترل    20در گروه آزمایش و گروه کنترل )گروه آزمایش    1توالی تصادفی
بخشی شناختی در زمان اجرای پزشک، عدم شرکت در برنامه موازی توانهای روانی و نظر روانفعالی بر اساس راهنمای تشیص آمار اختاللاختالل نقص توجه/ بیش

های خروج شامل عدم ششم مدارس عادی شهر سنندج بود و مالکسال و تحصیل در پایه دوم تا    12تا    8مطالعه، دارا بودن بهره هوشی متوسط و باالتر، دامنه سنی  
بیا اسیتفاده از تنظیم هیجان(    و  متغیرهای وابسته )توجههر دو گروه در  آزمون  در مرحله پیش  تمایل به ادامه شرکت در جلسه و غیبت بیش از دو جلسه در درمان بود.

بخشی شناختی قرار گرفت و در مرحله بعید آموزش توانسپس گروه آزمایش تحت برنامه ابی قرار گرفتند. مورد ارزیی پژوهش )فراخنای ارقام و تنظیم هیجان( ابزارها
  .هر دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته مورد ارزیابی قرار گرفتند

 ب( ابزار

فراخنیای ارقیام  .توسیط وکسیلر سیاخته شیده اسیت 2003ایین آزمیون در سیال : ویراست چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکانآزمون فراخنای ارقام  

هایی مانند توانایی تغییر الگوهای فکر )از ارقام مستقیم به ارقام معکوس، توجه و تمرکز، یادگیری صوتی، توالی صوتی( برای سنجش توانایی مناسبیآزمون بسیار خرده
جلو، آزمودنی اعیداد را بیه همیان شیکلی کیه توسیط مقیاس فراخنای روبهاست که برای خرده جلو و معکوس. فراخنای ارقام دارای دو روش روبه(18)رود  شمار میبه

 و آزمیون هیوش وکسیلر کیل ضریب پاییایی کند. صورت وارونه تکرار میبرای فراخنای رقم معکوس آزمودنی اعداد را بهکند.  تکرار میشود،  گر بلند خوانده میآزمون
 . (17) گزارش شده است 71/0ضریب اعتبار فراخنای ارقام توسط صادقی و همکاران  و گزارش شده است  91/0تا  65/0ها از طریق روش تنصیف بین آزمونخرده

تنظییم  وییژهبیه هیجیانی و یهاسیامانهو توصییف    ارزییابی  برای  1997در سال    2شیلدز و سیچتی  وسیلهبه  سیاهه و مقیاس(: این  ERQ)  جانیسیاهه تنظیم ه

دو خیرده   عامل که  24دارای  مقیاس فهرستی  (. این  25)  شده استتهیه  پذیری و تناسب موقعیتی در کودکان  انعطاف  شدتو  ثباتی عاطفی، ظرفیت  بی  مثلها  هیجان
 دهیینمیره= همیشیه( 4= هرگیز تیا 1ای از )لیکرت چهاردرجیهبا طیف هرگز تا همیشه که  باشدیگرایی ممنفی  -ثباتیو بی  انطباقی  تنظیم هیجانترتیب  به  ؛مقیاس

ارزییابی و عاطفی متناسب بیا موقعییت، همیدلی و خودآگیاهی هیجیانی را   بازنمودهای تظاهراتشود که  ارزیابی می  عامل  8  انطباقی با کمک  شود. تنظیم هیجانمی
 یدارا هیم گرایییمنفی -ثباتیمقیاس بی. همچنین خردهاستظرفیت بیشتر در مدیریت و تعدیل برانگیختگی هیجانی فرد  نمایانگر  های باال  . نمرهکندیمگیری  اندازه

جزء هیچ کدام از   12. همچنین گویه  کندیمگیری  اندازهناگهانی را    وخویو تغییر خلق  بینی بودنغیرقابل پیشناپذیری، بدتنظیمی عاطفی منفی،  انعطافکه    عامل  15
 9/0گراییی  منفیی  -ثبیاتیمقیاس بیو برای خرده  79/0. همسانی درونی این مقیاس برای تنظیم هیجان با استفاده آلفای کرونباخ  شودیگذاری نمنمره  هااسیمقدهخر

و تنظییم  67/0 ثباتی هیجانهای بیمقیاس( همسانی درونی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده26)  و همکاران  بخشی(.  25شده است )گزارش
 .کردند گزارش 79/0 را هیجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Random allocation software 
2. Shields & Cicchetti 
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 ها یافته 

 محور ذکر شده است. بخشی شناختی خانوادهجلسات توان وتکلرپ (1جدول شماره )در 

 
 محور بخشی شناختی خانواده . هدف و محتوای جلسات توان1جدول شماره  

 محتوا  هدف جلسه 

ها در حمایت از  بخشی شناختی و نقش خانواده ضرورت توانآشنایی با  1
 ADHDکودکان دارای اختالل 

و خانواده شناختی بخشیتوان یبرنامه  معرفی    اصول  شرح محور 

 مداخله 

 انتخابی؛ توجه ؛فعال یحافظه توجه؛ ارتقای راهکارهای آموزش فعال معرفی بازه توجه و تبیین حافظه  2

 منطقی، استدالل

 متمرکز  معرفی توجه انتخابی و  3

 
 ریزیبرنامه   کاری؛ یحافظه  شده؛تقسیم توجه  زمان  مدیریت آموزش 

 تکالیف  

 انتخابی؛ توجه کاری؛ یحافظه اجرایی؛ مشکالت  با مقابله  آموزش شده معرفی توجه تقسیم 4

 تکالیف  منطقی استدالل

 ؛از خانوادهبازخورد  و در یافت    منزل  در  صورت گرفته   تکالیف  مرور معرفی توجه متغییر یا متناوب  5
 منزل در تکالیف ریزیبرنامه  ؛فعال یحافظه  شده؛ تقسیم توجه

 استدالل ؛فعال یحافظه  انتخابی؛ توجه هدفمند؛ ریزیبرنامه  آموزش معرفی توجه شنیداری و تمرینات مربوطه ارزیابی ضمنی مراجع 6

 منطقی

گرفته   تکالیف مرور توجه مستمر و گوش بزنگیمعرفی  7 یافت    منزل درصورت  در  خانوادهبازخورد  و   ؛از 
 ،یزیربرنامه  کاری؛ یحافظه  شده؛ تقسیم توجه

 منطقی  استدالل ؛فعال یحافظه  انتخابی؛ توجه مساله؛ حل آموزش معرفی توجه دیداری فضایی ارزیابی 8

برنامه  کاری؛ یحافظه  شده؛تقسیم توجه دوم؛ گام مساله حل آموزش  فعالتکرار و یاد آوری بازه توجه و تبیین مجدد حافظه  9
 پیدا تمرین، نوع دو  بین جابجایی شامل، منزل در تکالیف ریزی،

 ها،تفاوت  کردن

متمرکز تمرینات مربوطه ارزیابی ضییمنی   یادآوری مجدد توجه انتخابی و  10
 مراجع

 کردن پیدا شامل، منزل در تکالیف  منطقی؛ استدالل  ؛فعال یحافظه 

 سریالی اعداد   محاسبه  اعداد، و  حرف

شناختی؛ توجه؛ کنترل یادآوری مجدد توجه جابجایی تمرینات مربوطه ارزیابی ضمنی مراجع 11  شامل، منزل در تکالیف ریزی؛برنامه  کنترل 

 اعداد  سریالی محاسبه ،در متن اعداد و  حرف کردن پیدا

 درمان خاتمه برای آمادگی منطقی؛ استدالل کاری؛ یحافظه  شده تمرینات مربوطه ارزیابی ضمنی مراجعآوری مجدد توجه تقسیمدیا 12

 
 آزمون ارائه شده است. پسآزمون و (، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش2در جدول شماره )نتایج 

 
 آزمونآزمون و پس . میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش 2جدول شماره  

 کنترل آزمایش    متغیر

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  شرایط  

 توجه 
 0 11 69/1 4/12 آزمونپیش  

 9/1 4/13 42/1 65/17 آزمون پس  

 
 تنظیم هیجان 

 98/1 2/22 73/2 9/20 آزمونپیش  

 12/2 3/22 77/2 85/22 آزمون پس  
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آزمون تفاوت  آزمون با میانگین و انحراف معیار مرحله پیشآزمایش در مرحله پس  گروهشود، میانگین و انجراف معیار  (، مالحظه می2طور که در جدول شماره )همان 
 دارد، اما در مورد گروه کنترل این تفاوت محسوس نیست. 

بررسی  به توان بر   ر یتأثمنظور  خانوادهنامه  شناختی  توجه بخشی  بر  هیجان  و  محور  به  تنظیم  مبتال  بیش  کودکان  توجه/  نقص  تحلی  ،فعالیاختالل  کواریانس  از  ل 
( نتایج تحلیل کوواریانس متغیرهای پژوهش 6( و )5(، )4(، )3های تحلیل کواریانس مورد تایید قرار گرفت. در جدول شماره )چندمتغیری استفاده شد. بررسی مفروضه

 ارائه شده است. 
فعالی مؤثر است. نتایج مربوط به  کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و بیش   ظرفیت توجهمحور بر  بخشی شناختی خانوادهنامه توان یافته اول پژوهش نشان داد بر

 ( ارائه شده است. 3تحلیل کوریانس این یافته در جدول شماره )
 

 توجه   ت ی ظرف نمرات پس از آموزش بر    ن ی انگ ی در متن مانکوا بر م   انس ی کوار   ل ی تحل   ی ک ی تفک   ج ی نتا .  3جدول شماره  

 توان آماری  میزان تأثیر F P میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجذورات مجموع  متغیرها  مرحله 

 آزمونپیش 

 00/1 837/0 00/0 14/594 963/624 1 963/624 1فراخنای رقم 

 00/1 929/0 00/0 53/1509 83/1438 1 83/1438 2فراخنای رقم 

 00/1 921/0 00/0 69/1353 68/4018 1 68/4018 فراخنای رقم 

 گروه

 942/0 094/0 001/0 676/12 33/13 1 33/13 1فراخنای رقم 

 00/1 512/0 00/0 735/121 033/116 1 033/116 2فراخنای رقم 

 00/1 409/0 00/0 173/80 008/238 1 008/238 فراخنای رقم 

 تعامل گروه و زمان 

 00/1 326/0 00/0 053/28 508/29 2 017/59 1فراخنای رقم 

 00/1 535/0 00/0 83/66 7/63 2 4/127 2فراخنای رقم 

 00/1 500/0 00/0 93/57 975/171 2 95/343 فراخنای رقم 

 
) جدو   در   که   طور همان  شماره  م   (، 4ل  پ ی مالحظه  کنترل  با  ب ش ی شود  فراخنا   ش ی آزما   ی ها گروه   ن ی آزمون  لحاظ  از  کنترل  معنادار   ی و  تفاوت  م   ی ارقام  شود  ی مشاهده 

(930/572f=)  و  (00/0p=  .) گروه   ن ی انگ ی م   به   نسبت   آزمون   از   بعد   مرحله   در   ش ی آزما   گروه   ارقام   ی فراخنا   آزمون   ی شده   ل ی تعد   ن ی انگ ی م   به   توجه   با   گفت   توان می   ن ی بنابرا  
  ب ی ترت   ن ی به هم   ز ی و دو ن   ک ی ارقام    ی ا فراخن .  باشد ی م   0/ 50  برابر   ر ی تأث   زان ی م .  است   شده   ارقام   ی فراخنا   آزمون   زمان   در   معنادار   ر یی تغ   موجب  ی شناخت   ی بخش توان   ن ی تمر   کنترل، 

 . دهند ی را نشان م   ی معنادار   ر ی تأث 
فعالی مؤثر است. نتایج مربوط به  اختالل نقص توجه و بیش   تنظیم هیجان کودکان مبتال به محور بر  بخشی شناختی خانوادهتوان   یافته دوم پژوهش نشان داد برنامه 

 ( ارائه شده است. 4)تحلیل کوریانس این یافته در جدول شماره 
 

   جانی ه میتنظدر   آموزش از پس  نمرات  نیانگی م بر مانکوا متن در  انسیکوار ل یتحل یکیتفک جینتا. 4جدول شماره  

 توان آماری  میزان تأثیر F P میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  متغیرها  مرحله 

 00/1 922/0 00/0 74/1387 20/7820 1 20/7820 تنظیم هیجان  آزمونپیش 

 321/0 19/0 013/0 27/2 8/12 1 8/12 تنظیم هیجان  گروه

 227/0 222/0 027/0 337/7 675/14 1 675/14 تنظیم هیجان  تعامل گروه و زمان 

 
  شودیمشاهده م یمعنادار تفاوت جانیه میتنظو کنترل از لحاظ  شیآزما یهاگروه نیآزمون ب شیشود با کنترل پی م مالحظه(، 5شماره ) طور که در جدولهمان

(337/7f=) و (02/0p=.) گروه کنترل،  نیانگیدر مرحله بعد از آزمون نسبت به م  شیگروه آزما جانیه میتنظ یشده لی تعد نیانگیتوان گفت با توجه به میم  نیبنابرا
 باشد.ی م 22/0 ربراب ریتأث  زانیشده است. م نقاط جانیه میتنظ در معنادار رییتغ موجب یشناخت یبخشتوان  نیتمر

 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

dd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 13

http://jndd.ir/article-1-31-fa.html


 

یحولتصبیعهای ختاللاصلنامه ف   

65 
 

 1401، بهار 1، شماره. 1سال. 

 گیری  نتیجهبحث و  

نتایج این پیژوهش بیا فعالی تأثیرگذار است. بخشی شناختی بر ظرفیت توجه کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیشیافته اول پژوهش حاضر نشان داد برنامه توان
کودکی تغیییری   همغز بعد از دور  داشتیمبیان  که    ایده سابق  (، همسو است.41)الندن  ویکی و    ،(40)لینکون و همکاران    (،39)آبادی و همکاران  شمسهای  پژوهش

 سالمندیبزرگسالی و   یهاپذیری خود را در دورهمغز همچنان خاصیت انعطافنواحی  تمام  دهد که  شواهد پژوهشی جدیدتر نشان میقبول نیست.    قابل، دیگر  کندینم
 راهبیا محییط جدیید از  تطیابقو هیا ارتقیاء مهارتاخذ و سیستم عصبی برای  جنبه از تواناییاین    ،جدید عصبیبنیادی    یهااز تولید سلول  گیریبهره  .دنماینحفظ می
اشیاره  کیارکردسیستم عصیبی بیرای تغیییر سیاختار و  قدرتبه پذیری عصبی یا انعطاف هنوروپالستیسیت دهد.را نشان می هیتتیسنوروپالسبر محور یادگیری    مکانیسم

 ردپذیمغزی صورت میی هابیعملکرد بعد از آس  ارتقاءتغییرات محیط و با   تطبیقو برای    شناخته شدهیادگیری و حافظه   یهاسمیاز مکان  قسمتیعنوان  که به دینمایم
فهم، توجه، حل مسئله و استدالل در افیراد مبیتال بیه  ،برای باال بردن یادگیری، یادآوری، درک یی است کههامهارت پیچیده از یابخشی شناختی مجموعه(. توان42)

شده برای آمیوزش  ریزیبرنامهدرمانی  اقداماتیافته از نظام یابخشی شناختی، مجموعهبه اینکه توانعنایت با . (43) اندها طراحی شدهدر این زمینه ت تحولیاختالال
کارکردهای باال بردن  قابلیت دارد بااست، درمانجو مغزی و رفتاری  یهااختالل تشخیصو  سنجش  اساسشناختی فرد است که بر  ی  حافظه و سایر کارکردها  صحیح

-توان گفت کیه برنامیه تیواندر تبیین این یافته می کمک کند.نیز عالئم و بهبود کیفیت زندگی این بیماران   درمانعالئم اختالل وسواسی به    نمودشناختی مؤثر در  
هیای هیجان بیروزکودکان با نیازهای وییژه در طور بیان نمود که  اینتوان  می  و  شودفعالی میجه کودکان با اختالل نقص توجه و بیشبخشی شناختی سبب بهبود تو

افیزایش  حیواضیطور سالگی به 5/4تا  4سن  بینتوجه و توجه انتخابی  نگهداریکودکان عادی در  قدرت(. با توجه به اینکه 44کنند )نمی  رفتارخود به نحو مطلوبی  
 نحیو مطلیوبی رشیدفعیالی بیه این توانایی در کودکان دارای اختالل نقص توجیه و بیش ،دشون متمرکزتوانند روی تکالیف می باالتریآنها برای مدت زمان   و  یابدمی

(. 45)  گیردداز فعالیتی به فعالیت دیگیر معطیوف    دائمطور  شود توجه آنها بهمیباعث  و    گرددیمنجر م  هاو برنامه  وظایف  شدنن  کاملو دامنه توجه کوتاه، به    کندنمی
مبتال به است که در کودکان    نقائصیاز دیگر    اثرگذارهای پیچیده به شیوه  پرتی، ناتوانی در تمرکز دقیق روی محرکی خاص و کشف محرکمشکالت رفتاری، حواس

هیای شیناختی از جملیه فعالی در مهارتاختالل نقص توجه و بیش مبتال بهکلی، کودکان  رتصوه(. ب46شود )می  مشاهده  خیلی زیادفعالی  نقص توجه و بیش  اختالل
بخشی شناختی بیر بهبیود رسد تواننظر می(. به47نیاز دارند )خصوصی  بهبخشی  با کودکان عادی به خدمات آموزشی و توان  قیاستوجه با مشکل مواجه هستند و در  

کند در برخورد با مشکالت تحصیلی از راهبردهای مناسیب بیرای حیل فعالی مؤثر است. زیرا به این کودکان کمک میه و بیشتوجه کودکان دارای اختالل نقص توج
فعیالی کیه بیه نقیص توجیه و بیش مبتال بهای از مشکالت کودکان بر این بخش عمده(. عالوه47مشکالت استفاده کنند و بتوانند مشکل تحصیلی خود را حل کند )

فعالی فقط در صیورت نقص توجه و بیش مبتال بهعملکرد در زندگی اجتماعی و شخصی آنهاست. کودکان و  ، در ارتباط با رفتار  گرددیسازی در آنان منجر منخودناتوا
سازی امکانیات قابیل رو، فراهمهای اجتماعی دست یابند. از این مانند همساالن عادی خود به برخی از سطوح اکتسابی مهارت  توانندیم  برخورداری از آموزش مناسب

 .(4فعالی ضروری است )بخشی شناختی برای افراد دارای اختالل نقص توجه و بیشمنظور استفاده از برنامه تواندسترسی به

مورد در گروه  تنظیم هیجاننمرات  نیانگیم ی است کهمعن بدین های مورد پژوهش میزان تنظیم هیجان متفاوت است.یافته دوم پژوهش حاضر نشان داد که در گروه
فعالی تأثیرگذار بخشی شناختی بر تنظیم هیجان کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیشبرنامه توان  میریگیمبنابراین نتیجه    است.داری متفاوت  معناطور  بهآموزش  

  ( همسو است.50(، سیکرونی و همکاران )49) (، فارب و همکاران48های الوز و همکاران )نتایج این پژوهش با پژوهشبود. 
های توجیه مهمیی در تنظییم های خودکار در توجه و مشکالت در برگرداندن توجه ممکن اسیت مکانیسیمیریگ(. سو51توجه یک عنصر مهم تنظیم هیجانی است )

هیای منفیی ناخودآگیاه و خودکیار و مکن است منجر بیه ارزیابیهای توجه ناکارآمد )سوگیری توجه به سمت اطالعات هیجانی منفی( م(. سوگیری51هیجانی باشند )
های منفی یک موقعیت توجه کند و آن موقعیت را ارزیابی منفی کند که ایین (. سوگیری توجه ممکن است باعث شود شخص به جنبه51نامنعطف یک موقعیت شود )

کنید. تر میهیای منفیی را سیختهای مثبت یا منفی از موقعیت و تنظیم هیجاندن ارزیابیشود فرد به موقعیت پاسخ هیجانی منفی بدهد و این فعال کرامر باعث می
(. انعطیااف بیشیتر در توجیه ممکین 52) توانایی برای کاربرد ارزیابی مجدد ممکن است به توانایی شخص جهت غلبه بر سوگیری توجه و ارزیابی خودکار وابسته باشد

تر یا خنثی موقعیت بیشتر توجه کند و ممکن است توانیایی های مثبتنفی موقعیت را افزایش دهد و فرد به جنبهمهای  جنبه  است احتمال برای منحرف کردن توجه از
(. به علت نقش توجه در در تنظیم هیجان، آموزش توجه ممکن است ابزار ارزشمند برای بهبیود تنظییم هیجیانی باشید 52فرد را به ارزیابی مثبت موقعیت بیشتر کند )

در تنظیم توجه مهیم هسیتند، بیه شیکلی مسیتقیم که  تواند فرایندهای توجه را  ( به این نتیجه رسیدند که اصالح توجه می53(. در پژوهشی مروری، جوهانسون )53)
 .اصالح کند

( 54(. برای مثال بیانفورد و همکیاران )53)فعالی هستند  دهنده وجود دشواری در تنظیم هیجانی کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و بیشهای زیادی نشانپژوهش
مصرف مواد و رابطیه جنسیی خطرنیاک، بیا اخیتالل در فعالی از جمله رفتارهای پرخطر مانند سوءند نقص اجتماعی در افراد دارای اختالل نقص توجه و بیشدنشان دا

بخشی شناختی در بهبود دشواری در تنظیم هیجان دهنده اثربخشی توانی که نشانهایپژوهش  هاافتهیهای پژوهش حاضر با  تنظیم هیجان همراه است. بنابراین یافته
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کنند که دشواری در تنظیم هیجان در اختالل نقص ها از این فرض پشتیبانی می(. یافته55فعالی هستند، همسو است )آموزان مبتال به اختالل نقص توجه و بیشدانش 
های هیجانی نامربوط باشد که این خود ممکن است نتیجه کنتیرل اجراییی ناقصیی شی از مشکالت در نادیده گرفتن تحریکتواند تا حدودی نافعالی میتوجه و بیش
هیای نیامربوط در محییط، حتیی شود. بنابراین مشکالت در سرکوب توجه به محرکفعالی گزارش میطور مداوم در افراد دارای اختالل نقص توجه و بیشباشد که به

شود(، نیز بدتر کند، در نتیجه نقص در تنظیم هیجیان بیرای حفیظ و فعالی گزارش میهای اساسی توجه را )اغلب در افراد دارای نقص توجه و بیشصممکن است نق
فعالی نه ص توجه و بیشتوجه در اختالل نقباشد. به این معنی که مهار کم  فعالیشناسی روانی اختالل نقص توجه و بیشتواند عامل مهمی در آسیباستمرار توجه می

 شود.تقویت می نیز جانییپرتی هواسحرسد تحت شرایط نظر می(، بلکه به33های شناختی است )نقص  دهندهتنها نشان
نارسیایی توجیه یکیی از های اصلی ساختار شناختی است که در ساختار هوش، حافظه و ادراک نیز نقش مهمیی دارد. نشیان داده شیده اسیت کیه توجه یکی از جنبه

شیناختی های عصب(. مطالعات اخیر با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی که بیه بررسیی پاییه56های اصلی یادگیری تنظیم هیجان است )هسته
طور کلی با عملکیرد اجراییی در ارتبیاط (. که به58,  57)  اندپیشانی توجه کردهاند، به نقش مناطق پیشفعالی پرداختهپردازش احساسات در اختالل نقص توجه و بیش

پیشانی نییز بیه احتمیال ویژه کمربند قدامی که با مسیرهای انتقال عصبی دوپامینرژیک و سروتونینرژیک ارتباط دارد، همچنین قشر خلفی جانبی پیش(. به57هستند )
هیای برانگیختگیی ساز عیدم تفکییک محرکتواند زمینه(. تغییرات عملکردی در این مناطق می60,  59)  کندزیاد فرایندهای کنترل هیجانی و شناختی را یکپارچه می

شود. پیامدهای بالینی مطالعه کنونی یک گام مهیم در بهبیود فعالی میهیجانی باشد که منجر به دشواری در تنظیم هیجانی کودکان دارای اختالل نقص توجه و بیش
فعالی کمبود توجه معموالً فعالی است. مداخالت مربوط به اختالل نقص توجه و بیشهیجان کودکان دارای اختالل نقص توجه و بیشتأثیر مخرب دشواری در تنظیم  

اخیتالل شناختی برای های روان(. در واقع، اگرچه درمان61شوند )فعالی متمرکز میروی عالئم شناختی یا مشکالت رفتاری ثانویه ناشی از اختالل نقص توجه و بیش
کننده تمرکز، عمل کنند. چندین دارو اغلب با توجیه فعالی از نظر دامنه متنوع هستند، همه آنها تمایل دارند روی اصالح رفتارهای مخرب و منحرفنقص توجه و بیش

فعیالی دکان دارای اخیتالل نقیص توجیه و بیشهای هیجانی و رفتاری کوهای هیجانی و رفتاری، برای رفع دشواریبه میزان باالی دشواری تنظیم هیجان و اختالل
نیمی از کودکان حاضر از مطالعه آنها قبل از شروع مداخله، ییک   باًی(، گزارش کردند تقر55( و روزن و همکاران )28)  گیرد. باسینگ و وینترستینمورد استفاده قرار می

ا از جملیه از دسیت دادن اشیتها، اخیتالل ه آن  همدت داروهای روانگردان و عوارض جانبی بالقوتوان در مصرف طوالنیکردند. این نگرانی را میچند دارو دریافت می  یا
طیور مشیابه، در حیالی کیه (. بیه1395جمالی، زاده و بنیپذیری، پرخاشگری، اضطراب و تیک و در برخی موارد تشنج دانست )عمادیان، بهرامی، حسنخواب، تحریک
(، تمرکیز اصیلی 62فعالی در صورت وجود همزمان، مؤثر هسیتند )های رفتاری برای اختالل نقص توجه و بیشدهند درمانن میوجود دارند که نشا  یشواهد و مدارک

پیذیری رفتیاری اسیت. از ایین رو جای دشواری در تنظیم هیجانی بر کیاهش اخیتالل و افیزایش انعطاففعالی بههای رفتاری برای اختالل نقص توجه و بیشدرمان
طیور مسیتقیم فعالی را بیههای تنظیم هیجانی کودکان دارای اختالل نقص توجه و بیشی که در مطالعه حاضر انجام شده است این توانایی را دارد که تواناییامداخله

د در درمان اختالل نقص توجیه و بخشی شناختی که گزارش شده هیچ عارضه جانبی در کودکان ندارهای غیردارویی مانند توانبهبود بخشد. بنابراین استفاده از روش
فعالی در کودکان اسیت، امیا در حیال های اختالل نقص توجه و بیشترین عارضهرسد. دشواری تنظیم هیجانی از جمله عوارض و اصلینظر میفعالی ضروری بهبیش

 .(61های حداقلی برای کمک به کودکان دارای این اختالل وجود دارد )حاضر گزینه

مراکز توانبخشی هستند و بیا ایین کودکیان ارتبیاط   شناسروانکه پژوهشگران مربی و  برای اجرای این مطالعه با توجه به این  ل اخالق پژوهش:از اصو  یرویپ

 آمده با حفظ حریم شخصی و محرمانه ماندن اطالعات صورت گرفت. دستبههای مستقیم داشتند داده

 این مطالعه بدون حامی مالی و با هزینه شخصی نویسندگان انجام شده است. :یمال یحام 

د بزرگیوار جنیاب موسسه آموزش عالی علوم شناختی است که تحت نظر اساتینامه کارشناسی ارشد  پژوهش حاضر برگرفته از پایان  :سندگانیاز نو  کیهر    نقش

 صورت گرفته است. آقای پیمان حسنی ابهریان و جناب آقای دکتر هادی پرهون

دنبال نداشته است و نتایج آن کامالً شفاف و بیدون سیوگیری گیزارش شیده اسیت. تعارض منافعی را به  گونهچیهانجام این پژوهش برای نویسندگان    منافع:  تضاد

 تضاد منافعی وجود نداشته است. گونهچیهدر اجرای این پژوهش  کنندیمپژوهشگران اعالم 

 .شودیمفعالی که در انجام این پزوهش ما را یاری کردند تشکر و قدردانی بدین وسیله از تمامی مادران دارای اختالل نقص توجه و بیش :یو قدردان تشکر
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