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چکیده
رفتاري -درمانی شناختیبخشی گروههدف از پژوهش حاضر بررسی اثر

وري اجرایی دانشجویان مبتال هاي اجرایی، بر بهبود کنشمبتنی بر کنش
) بود. این پژوهش در ADHDبه اختالل نارسایی توجه/ فزون کنشی (

پس آزمون با -انجام و از طرح پیش آزمون1391-1392سال تحصیلی 
گروه گواه استفاده شد. بدین منظور از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 

هاي این اختالل رنج گرفته بودند یا از نشانهADHDکه قبالً تشخیص 
بندي هبردند، دعوت شد. تشخیص اولیه از طریق مقیاس درجمی

ADHDي روانپزشکی بزرگساالن بارکلی و تشخیص قطعی با مصاحبه
انتخاب شدند و ADHDنفر از دانشجویان مبتال به 32صورت گرفت. 

به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه 
هاي اجرایی براي گروه آزمایش درمانی شناختی ـ رفتاري مبتنی بر کنش

شد و گروه گواه در فهرست انتظار قرار گرفت. هر دو گروه قبل و بعد ارائه
هاي اجرایی بارکلی و نارسایی کنشBAARSهاياز مداخله، پرسشنامه

)BDEFS را تکمیل کردند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد (
ر که گروه آزمایش نسبت به گروه گواه، پس از مداخله، بهبود معناداري را د

دهی، خود انگیزشی ریزي و سازمانهاي اجرایی مدیریت زمان، برنامهکنش
دهد که نظم جویی هیجانی نشان دادند. نتایج پژوهش نشان میو خود
هاي اجرایی، بر بهبود رفتاري مبتنی بر کنش-درمانی شناختی گروه
تواند به مؤثر بوده و میADHDوري اجرایی دانشجویان مبتال به کنش

هاي اجرایی در این دانشجویان نوان یک رویکرد نوین به بهبود کنشع
ها مورد توجه قرار گیرد.منجر شده، و در کنار سایر درمان

-: اختالل نارسایی توجه / فزون کنشی، درمان شناختی هاکلیدواژه
هاي اجرایی، دانشجویان. رفتاري، کنش

Abstract
The aim of the current study was to examine the
effectiveness of cognitive behavioral group therapy
based on executive functions in improving the executive
functions in students with Attention Deficit /
Hyperactivity Disorder (ADHD). This study was carried
out in 2011-2012 academic year using pre-post- test
design with a control group. Students of Mashhad’s
Ferdowsi University who were previously diagnosed
with ADHD or who were showing the symptoms of
ADHD at the time of the study were invited to
participate in this study. Primary diagnosis was based
on the Barkley Adult ADHD Rating Scale—IV
(BAARS-IV) and final diagnosis of the disorder was
done through psychiatric interview. Finally, 32 students
were selected as the subjects of the study and were
randomly divided into a control and an experimental
group. The experimental group received EF based
cognitive-behavioral group therapy. In addition to
BAARS-IV all participants completed Barkley Deficits
in Executive Functioning Scale (BDEFS) at pre-post-
test assessments. Results of MANCOVA & ANCOVA
tests showed that participants in the experimental group
improved their executive functions including time
management, planning, organization, self-motivation,
and emotional self-regulation. Results of the study
demonstrated that EF based cognitive-behavioral group
therapy was effective in improving the executive
functions in student with ADHD. Therefore, along with
other treatments this treatment can be used as a modern
approach for improving the executive functions of
students with ADHD.

Keywords: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
(ADHD), Cognitive Behavior Therapy, Executive
Functions, Student.
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مقدمه
)، ADHD(1اختالل نارسایی توجه / فزون کنشـی 

تحولی بالینی مهم در بزرگسالی -یک اختالل عصب
هـاي  است که بـا چنـدین پیامـد مخـرب در حیطـه     

و 3، مـورفی 2(بـارکلی مختلف زندگی مربـوط اسـت  
گیرشناسی، شـیوع  هاي همه). پژوهش2008، 4فیشر

4/4سـال در حـدود   44تـا  18اختالل را در افـراد  
، 6؛ بـراون 2008، 5انـد (اسپنسـر  درصد گزارش کرده

ــی2009 ــین  2007، 7؛ رامسـ ــین، پنجمـ ). همچنـ
، 8هـاي روانـی  راهنماي تشخیصی و آمـاري اخـتالل  
ــودکی   ــتالل را در ک ــن اخ ــیوع ای ــد و در 5ش درص

ــالی  ــرده  5/2بزرگسـ ــرآورد کـ ــد بـ ــت درصـ اسـ
)2013،9APA همچنــین، شــیوع ایــن اخــتالل در .(

اسـت  درصد برآورد شـده 8تا 2بین دانشجویان بین 
). نوجوانــــان و 2013، 11و دوپــــاول10(ویانــــدیت

ــه   ــتال ب ــاالن مب ــر  ADHDبزرگس ــرض خط در مع
پیامدهاي منفی بسیاري از جمله؛ مشکالت سالمتی 

شـغلی،  هـاي تحصـیلی و مشـکالت   بیشتر، شکسـت 
تر، رفتار جنـایی  عملکرد اجتماعی و شناختی ضعیف

و سوء مصرف الکل و مواد، مشکالت زناشویی و نـرخ  
تر قرار دارند طالق و جدایی بیشتر و رانندگی ناایمن

ــارکلی،  ــه   2010(ب ــتال ب ــاالن مب ــوالً بزرگس ). معم
ADHDمشکل دارنـد، بـه قـرار    12در پیگیري زمان
ها ر تکمیل کارها و پروژهرسند و دها دیر میمالقات

کنند؛ در مدت زمان مشخص، مشکالتی را تجربه می
آنها در شروع کارهاي روزمره و کارهایی کـه تـازگی   

، 13کننــد (ســوالنتونــدارد، مشــکالتی را تجربــه مــی
ي احتمـالی  ). پژوهشگران عوامل ایجاد کننده2011

انـد، کـه   متعددي را براي این اختالل مطـرح کـرده  
ترین و عوامـل محیطـی از جملـه؛    ک مهمعامل ژنتی

1. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
2. Barkley
3. Murphy
4. Fischer
5. Spencer
6. Brown
7. Ramsay
8. Diagnostic and Statistical  Manual of Mental
Disorder- V(DSM-V)
9. American Psychiatry Association
10. Weyandt
11. DuPaul
12. Time tracking
13. Solanto

زایمان زودرس، سرب، و کم وزنـی هنگـام تولـد در    
). 2006، 14گیرنـد (نیــگ تـر قـرار مـی   سـطح پـایین  

دهنـد کـه   هـا و تجـارب بـالینی نشـان مـی     پژوهش
ADHDو کنش15جویینظماساساً مشکل در خود-

؛ 2008است (بارکلی، مورفی و فیشر، 16هاي اجرایی
و همکاران، 17؛ گاریلو2003سون وان؛ س2009بروان 
هـاي اجرایـی هنـوز در    ). اگرچه تعریف کنش2011

حال تکامل است، اکثر پژوهشگران توافق دارنـد کـه   
گونــه اســت و بــه ایــن موضــوع یــک اصــطالح چتــر

اي از فرایندهاي شناختی عالی مغز کـه بـه   مجموعه
رونـد،  منظور مدیریت رفتارهاي هدفمند به کار مـی 

هـاي  هـاي کـنش  گـردد. از جملـه مؤلفـه   اطالق می
ي ، حافظه18توان به خود کنترلی/ بازدارياجرایی می

، نظـارت  20دهـی/ حـل مسـأله   ، خود سازمان19کاري
،23، خود کنترلـی/ بـازداري  22، خود انگیزشی21خود
25و خـود مـدیریتی زمـان   24جویی هیجانینظمخود

؛ بـراون،  2008اشاره کرد (بارکلی، مـورفی و فیشـر،   
کنند کـه حـدود   مطالعات اخیر پیشنهاد می).2006

، ADHD% کودکان و نوجوانـان مبـتال بـه    50تا 30
دهنـد  وري اجرایی را نشان مـی معیارهاي نارساکنش

ها، ). بسیاري از پژوهش2010و همکاران، 26(لمبک
را در ADHDعملکــرد ضــعیف کودکــان مبــتال بــه 

، اند. تعدادي از محققانهاي اجرایی نشان دادهکنش
)، کالبراســتون و همکــاران 1997از جملــه بــارکلی (

ــاران ( 1998( ــولیج و همک ــون و 2000)، ک )، داوس
)، 2005و همکـاران ( 27)، ادریکـال 2004همکاران (

و همکــاران 28)، گلــدبرگ2005فیشــر و همکــاران (
و 29)، و ویلکات2004)، داوسون و همکاران (2005(

14. Nigg
15. Self-regulation
16. Executive functions
17. Gawrilow
18. Self-restraint
19. Working memory
20. Self-organization/problem-solving
21. Self-monitoring
22. Self-motivation
23. Inhibition
24. Emotional self-regulation
25. Self-management of time
26. Lambek
27. Odriscoll
28. Goldberg
29 .Willcutt
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د که هاي خود دریافتن)، در پژوهش2005همکاران (
، ADHDهاي اجرایـی در کودکـان مبـتال بـه     کنش

تر از کودکان عادي اسـت. پیچیـدگی و ابعـاد    ضعیف
، پژوهشــگران را بــر آن داشــته تــا ADHDمختلــف 

هاي گوناگونی را در تبیین علت شناسـی ایـن   نظریه
ي ایـن گسـتردگی در   اختالل مطرح نمایند. نتیجـه 

سـوي  هـاي متنـوع از   ي درمـان سبب شناسی، ارائه
ي بزرگسـاالن  درمان اولیهپژوهشگران مختلف است.

هـاي  ، دارو درمانی است که نشـانه ADHDمبتال به 
اصلی اختالل یعنی نارسایی توجـه، فـزون کنشـی و    

و 1دهـد (ویلنـز  گري را مورد هدف قـرار مـی  تکانش
ي )؛ امـا در مطالعـات کنتـرل شـده    2002همکاران، 

ن به دارو جواب % از بزرگساال50تا 20دارو درمانی، 
دهند و بزرگساالنی هم که بـه دارو جـواب مـی   نمی

-هـاي اصـلی  درصد یا کمتر از نشانه50دهند، فقط 
). 2002یابـد (ویلنـز و همکـاران،    شان کـاهش مـی  

درمانی به تنهایی بـراي درمـان نشـانه   بنابراین، دارو
ــاي  ــت و  ADHDهـ ــافی نیسـ ــاالن کـ در بزرگسـ

هــاي ز بــه درمــانبزرگســاالن بــیش از کودکــان نیــا
هایی براي متناوب جهت یادگیري راهبردها و مهارت

و 2هـاي عملکـردي دارنـد (سـافرن    مقابله با آسـیب 
). اولین درمان روانشناختی منتشـر  2004همکاران، 

ــراي   ــده ب ــی  ADHDش ــان رات ــاالن را ج 3بزرگس

کند که عناصـر  است؛ او بیان می)، انجام داده1992(
در مـورد اخـتالل آمـوزش    درمان باید مفید باشـند؛ 

هـاي  داده شود، خود سرزنشگري در رابطه بـا نشـانه  
هــاي خودکــار در برابــر اصــلی کــاهش یافتــه، دفــاع

را کــاهش داده و نقــاط قــوت ADHDهــاي نشــانه
). 2008و همکـــاران، 4تقویـــت شـــوند (ویـــس  

اي ي مداخلـه )، برنامه2003و همکاران (5استیونسن
مشـکالت مربـوط بـه    اجتماعی را براي حل-روانی 

دهی ضعیف، تکانشگري، ي کم، سازمانتوجه، انگیزه
کنتــرل خشــم و عــزت نفــس پــایین مبتالیــان بــه  

ADHDي درمـانی در جلسـات   ، ارائه نمودند. برنامه
گروهی دو ساعته به مدت هشـت هفتـه ارائـه شـد.     

هـا در  نتایج نشان داد که پـس از درمـان، آزمـودنی   
1. Wilens
2. Safren
3. Ratey
4. Weiss
5. Stevenson

هـاي  جملـه؛ مهـارت  از ADHDهـاي  فهرست نشانه
هاي کنترل خشم، دهی، عزت نفس و مهارتسازمان

2بهبودي نشان دادند. این نتایج تا جلسات پیگیري 
ماهه حفظ شد و بهبودي پس از دو مـاه نیـز ادامـه    

)، اثربخشی درمان 2005و همکاران (6داشت. سافرن
رفتاري و دارو درمـانی را بررسـی   -ترکیبی شناختی

رفتـاري  -گروه درمانی شـناختی کردند. در جلسات 
ــازمان  ــث س ــه مباح ــی و برنام ــاهش  ده ــزي، ک ری

کــاري و بــه تعویــق پرتــی، مــدیریت اهمــالحــواس
هاي بـین  انداختن، مدیریت خشم و ناکامی و مهارت

هـا،  شد. گـزارش بیمـاران و ارزیـاب   فردي مطرح می
هــاي و بهبــود نشــانهADHDهــاي کــاهش نشــانه

و همکـاران  7داد. ویرتااضطراب و افسردگی را نشان 
، گـروه  ADHDبیمـار مبـتال بـه    29)، براي 2008(

درمانی شـامل؛ آمـوزش روانـی، جلسـات انگیزشـی،      
بخشـی هیجـانی و   دهی، نظمآموزش توجه و سازمان

گــري و افکــار راهبردهــایی بــراي مقابلــه بــا تکــانش
کننـدگان در پایـان   ناسازگار را ارائه کردنـد. شـرکت  

و عالئم افسردگی ADHDهاي هجلسات، بهبود نشان
را گزارش کردند که این نتایج تا شـش مـاه پـس از    

ــود. ســوالنتو ــدار ب ، 2010و همکــاران (8درمــان پای
ــه   2007 ــتال ب ــاالن مب ــراي بزرگس ADHD12)، ب

رفتاري شامل، راهبردهـاي  -جلسه درمان شناختی 
دهـی، انگیـزش، و مـدیریت    مدیریت زمان، سـازمان 

درصد از 47دند. نتایج نشان داد که افکار را ارائه کر
کننـدگان، بهبـود در عالئـم خـود را گـزارش      شرکت

ي درمانی سـوالنتو، طـوري طراحـی    اند. برنامهکرده
شده که مشکالتی مانند به تعویـق انـداختن کارهـا،    

هـا،  تأخیر و دیر رسیدن به محل کار و قـرار مالقـات  
زمـان  هـا در  مشکل در شروع و اتمام کارها و فعالیت

دهی، برنامه ریزي ضعیف، مشکل مقرر، عدم سازمان
در اولویت بندي، فراموش کاري و عدم قطعیت را در 

دهد. ، مورد هدف قرار میADHDافراد مبتال به 
دهـی، مـدیریت   در سازمانADHDافراد مبتال به 

زمان و پشتکار و تالش مستمر مشکل دارند، مشکل 
ــدم   ــدار، ع ــه پای ــز و توج ــازماندر تمرک ــی و س ده

ي هاي مختلف بر عملکـرد روزانـه  فراموشی، به شیوه

6. Safren
7. Virta
8. Solanto
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گـذارد.  بزرگساالن در محل کار و خانه اثر منفی مـی 
ها، بـه  مدیریت زمان ناقص، به از دست دادن فرصت

تعویق انداختن، به پایان نرسـاندن یـا اشـتباه انجـام     
دادن کارها و در نتیجه افزایش تنیدگی براي خود و 

ــ  ــران منج ــیدیگ ــه   ر م ــوط ب ــکالت مرب ــود. مش ش
دهی اغلب منجر به خسارت مکرر، محل کـار  سازمان

یا محیط منزل نامرتب، جا گذاشتن وسـایل و غیـره   
شود. این مشـکالت مـانع از رسـیدن بـه اهـداف      می

شـوند، و در اتمـام   نهایی فـوري و کوتـاه مـدت مـی    
اهداف طـوالنی مـدت شـغلی، تحصـیلی و شخصـی      

ــی ــه م ــوالمداخل ــد (س ــاران، کنن ؛ 2007نتو و همک
ADHD). با توجه به شیوع اخـتالل  2011سوالنتو، 

ها و مشکالت ناشی از آن تا بزرگسـالی  و تداوم نشانه
هــاي اجرایــی کــه و نیــز نقــش نارســایی در کــنش

ي تواند در ابعاد مختلف زندگی و عملکرد روزانـه می
افراد مبتال به این اختالل تأثیرات منفی بگذارد، این 

-درمانی شناختی بخشی گروه ش به بررسی اثرپژوه
هـاي اجرایـی، بـر بهبـود     رفتاري مبتنـی بـر کـنش   

وري اجرایی دانشجویان مبتال به ایـن اخـتالل   کنش
پرداخت.

روش 
پژوهش انجام شـده از نظـر هـدف، کـاربردي و از     
منظر روش، شبه آزمایشی، با طـرح پـیش آزمـون ـ     

ي آمـاري ایـن   هپس آزمون با گروه گواه بـود. جامعـ  

پژوهش را دانشجویان دانشگاه فردوسی مشـهد کـه   
91-92بوده و در سـال تحصـیلی   ADHDمبتال به 

ي دادند. نمونهمشغول به تحصیل بودند، تشکیل می
نفر از دانشجویان دانشگاه 32آماري در این پژوهش 

بودنـد. بـراي   ADHDفردوسی مشهد بـا تشـخیص   
تفاده شد. تشـخیص  گیري از روش فراخوان اسنمونه
-BAARSي ي اختالل با استفاده از پرسشنامهاولیه

vي روانپزشکی صورت ، و تشخیص قطعی با مصاحبه
ADHDنفــر از افــرادي کــه تشــخیص 40گرفــت؛ 

نداشـتند،  ADHDگرفتند و اختالل همبود جدي با 
انتخاب و به صورت تصادفی در دو گـروه آزمـایش و   

. )1گواه قرار گرفتند (نمودار 

ابزار
بزرگساالن بارکلی ADHDبندي مقیاس درجه-1

)BAARS-IV(بندي : چهارمین ویرایش مقیاس درجه
ADHD  بزرگساالن بارکلی، یک ابزار خود گزارشـی

70تا 18سؤال بوده و براي افراد 30است که داراي 
27سال به باال قابل اجرا است. در این ابزار، از طریق 

ســؤال، چهــار خــرده مقیــاس مــورد ســنجش قــرار  
سـؤال)،  9گیرد که عبارتند از؛ نارسـایی توجـه (  می

ؤال)، و سـ 4گـري ( سؤال)، تکـانش 5فزون کنشی (
سؤال). بررسی سن شـروع  9کندي زمان شناختی (

وري در هــاي اخــتالل و چگــونگی کــنش   نشــانه
هاي گونـاگون از طریـق سـه سـؤال پایـانی      موقعیت

. اطالعات مربوط به تعداد شرکت کنندگان1نمودار 
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دهی به سؤاالت، مبتنـی  ي پاسخشود. نحوهانجام می
اي (هرگـز تـا همیشـه)    بر طیف لیکرت چهار درجـه 

ل از ي ک، یک نمرهBAARS-IVباشد. با تکمیل می
ي مربـوط بـه   نمـره 4سؤال اول، و 18جمع جبري 
آیـد؛ بـه عبـارتی در    ها بـه دسـت مـی   خرده مقیاس

ي کل مقیـاس، سـؤاالت مربـوط بـه     ي نمرهمحاسبه
شـوند.  ي کنـدي زمـان شـناختی لحـاظ نمـی     مؤلفه

هایی که پاسـخ  همچنین از جمع جبري تعداد سؤال
ط بـه  هاي مربواند (بجز سؤالاغلب یا همیشه داشته

ي تعـداد  خرده مقیاس کندي زمان شناختی)، نمـره 
گردد. اجـراي ایـن   نیز حاصل میADHDهاي نشانه

طــول دقیقــه بــه7تــا 5مقیــاس بــه طــور معمــول 
انجامد. بارکلی ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي کـل    می

و براي خرده مقیاس نارسایی توجه، 91/0مقیاس را 
، و 77/0، 90/0گري به ترتیب فزون کنشی و تکانش

است. ضریب اعتبـار بـاز آزمـایی    گزارش نموده80/0
و بـراي خـرده مقیـاس    75/0نیز براي کل مقیـاس  

گري به ترتیب نارسایی توجه، فزون کنشی و تکانش
ــزارش شــده76/0و 72/0، 66/0 ــارکلی، گ اســت (ب

a2011  مشهدي و همکاران (در دست چاپ)، نیـز .(
ان دانشـجو را  دست آمده براي پسـر ضرایب آلفاي به

68/0، براي دختران دانشجو بین 88/0تا 72/0بین 
گزارش 86/0تا 70/0و براي کل نمونه بین 85/0تا 

کردند. همچنین نتایج تحلیـل عـاملی تأییـدي نیـز     
نشانگر آن بـود کـه سـاختار چهـار عـاملی مقیـاس       

ــه ــدي درج ــه ADHDبن ــراي نمون ــاالن ب ي بزرگس
اسبی برخوردار است.دانشجویان ایرانی از برازش من

هاي اجرایی بارکلی ي نارسایی کنشپرسشنامه-2
)BDEFS:(    این پرسشنامه جهـت ارزیـابی نارسـایی

هـاي بـالینی و غیـر    هاي اجرایـی در جمعیـت  کنش
طراحـی  ADHDویژه بزرگساالن مبتال بـه  بالینی به

سـؤالی یـک ابـزار خـود     89است. این مقیـاس  شده
81تـا  18ي سـنی  هگزارشی است که براي محـدود 

دهـی بـه آن بـر مبنـاي     سال قابل اجرا بوده و پاسخ
اي (هرگـز تـا همیشـه)    طیف لیکـرت چهـار درجـه   

باشد. مقیاس مذکور شـامل پـنج خـرده مقیـاس     می
کـنش  5هـا نارسـایی در   است که این خرده مقیاس

سؤال)، خود سازماندهی / 21اجرایی مدیریت زمان (
سؤال)، خـود  19ود (سؤال)، مهار خ24حل مسأله (

13جویی هیجـان ( نظمسؤال)، و خود12انگیزشی (

نمـره  7کنند. از ایـن ابـزار   گیري میسؤال) را اندازه
نمــره مربـوط بــه خــرده  5شـود کــه  اسـتخراج مــی 

سؤال 11ي دیگر از ها، یک نمره کلی و نمرهمقیاس
هاي اجرایـی  این مقیاس که به عنوان فهرست کنش

ي آید. نمـره اند، به دست میهمطرح شدADHDدر 
باال در هر خرده مقیاس به معناي نارسایی بیشتر در 

باشد. اجـراي ایـن مقیـاس آسـان     کنش مربوطه می
20تـا  15بوده و پاسخدهی به آن به طور متوسـط  

کشد. براي کل مقیاس ضریب آلفاي دقیقه طول می
84/0و ضــریب اعتبــار بــاز آزمــایی 91/0کرونبــاخ 

است. براي اسـتفاده از ایـن مقیـاس در    گزارش شده
سـنجی مـورد   ي ایرانی نیـز خصوصـیات روان  جامعه

است. ضریب آلفاي کرونباخ بـراي  بررسی قرار گرفته
ي کل بـا  و ضرایب همبستگی نمره97/0کل آزمون 

دهی/ خرده مقیاس خود مدیریتی زمان، خود سازمان
حل مسأله، خود کنترلی/ بازداري، خود انگیزشـی و  

، 84/0، 90/0، 89/0دهی هیجان به ترتیب نظمخود
مشهدي و همکـاران  ).b2011بود (بارکلی، 83/0و 

(زیر چاپ)، ضرایب آلفاي کرونباخ براي تمام خـرده  
هـا و کـل مقیـاس در هـر دو جـنس و کـل       مقیاس

گزارش نمودند، که 96/0تا 78/0ها را بین آزمودنی
شد. بـه عـالوه،   بابیانگر اعتبار قابل قبول مقیاس می

ي کــل هــا و نمــرههمبســتگی بــین خــرده مقیــاس
بـود. نتـایج تحلیـل عـاملی     89/0تـا  53/0مقیاس، 

تأییدي نیز نشـان داد الگـوي پـنج عـاملی مقیـاس      
وري اجرایی بارکلی (خود مدیریتی نارسایی در کنش

زمان، خود انگیزشی، خـود کنترلـی/ بـازداري، حـل     
ي ایرانی در جامعهجویی هیجان)، نظممسأله، و خود

برازش خوبی دارد.
ــاحبه-3 ــالینیمص ــام  ي ب ــژوهش انج ــن پ : در ای

ي تشـخیص اخـتالل بـه صـورت     مصاحبه در مرحله
، توسـط  DSM-IVنیمه ساختار یافتـه و بـر مبنـاي    

روانپزشک صورت گرفـت تـا دانشـجویان مبـتال بـه      
ADHDزمان بـا  مشخص شوند. دانشجویانی که هم
ADHDبردنـد  همبود دیگر رنـج مـی  هاي از اختالل

نیــز مشــخص شــدند، ایــن دانشــجویان در پــژوهش 
شرکت داده نشدند.

هاي رفتاري مبتنی بر کنش-طرح درمان شناختی
رفتاري سوالنتو -اجرایی، ترکیبی از درمان شناختی

بخشــی هیجــانی بــود. درمــان هــاي نظــمو تکنیــک



و همکارانپرهیزکار نرگس60

رفتاري سوالنتو و همکـاران شـامل فنـون    -شناختی
هـا و  و رفتاري براي کاهش برخی نارسـایی شناختی

باشـد. ایـن   میADHDمشکالت رایج افراد مبتال به 
ي درمانی طوري طراحی شـده کـه مشـکالتی    برنامه

مانند به تعویق انداختن کارها، تأخیر و دیر رسـیدن  
هـا، مشـکل در شـروع و    به محل کار و قرار مالقـات 

-دم سازمانها در زمان مقرر، عاتمام کارها و فعالیت
دهی، برنامه ریزي ضعیف، مشکل در اولویت بنـدي،  
فراموش کاري و عدم قطعیت را در افـراد مبـتال بـه    

ADHD2011دهد (سـوالنتو،  مورد هدف قرار می .(
-در این پژوهش عـالوه بـر فنـون درمـان شـناختی     

جویی هیجانی نیـز  هاي نظمرفتاري سوالنتو، تکنیک
به دانشجویان آموزش داده شد.

روش اجرا
نفـر در گـروه آزمـایش قـرار     20در این پـژوهش  

رفتاري ارائه –گرفتند که براي آنها درمان شناختی 
نفر موفق بـه تکمیـل درمـان    5شد که از این گروه 

نفـر مـورد بررسـی    15هاي مربوط بـه  نشدند و داده
نفر نیز در گروه گواه در حالت انتظار 20قرار گرفت. 

نفـر حاضـر نشـدند    3ین تعـداد  قرار داشتند که از ا
هـا را تکمیـل کننـد، در نتیجـه از     مجدداً پرسشنامه

جلسـه  12گروه حذف شدند. براي گـروه آزمـایش،   
هـاي  درمان شـناختی ـ رفتـاري مبتنـی بـر کـنش      

اجرایی به صورت گروهی برگزار شـد. ایـن جلسـات    

ي اطالعـات در مـورد   شامل؛ آمـوزش روانـی و ارائـه   
ردهاي مدیریت زمان، آمـوزش  اختالل، آموزش راهب

هـاي  ریـزي، آمـوزش تکنیـک   دهی و برنامـه سازمان
ــوزش    ــزه و آم ــزایش انگی ــه اف ــک جلس ــازداري، ی ب

ي جویی هیجـان بـود. خالصـه   نظمهاي خودتکنیک
ــدول  ــات در ج ــده1جلس ــان  آم ــس از پای ــت. پ اس

کنندگان هر دو گروه مجـدداً مـورد   جلسات، شرکت
ایج بـا اسـتفاده از نـرم    آزمون قرار گرفتند. تحلیل نت

انجام گرفت.SPSSافزار 

هایافته
هـاي  هاي پژوهش از شاخصبه منظور تحلیل داده

ــاداري     ــطح معن ــین س ــراي تعی ــیفی و ب ــار توص آم
ها، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیري و تفاوت

، میانگین نمرات 1چند متغیري استفاده شد. جدول 
کلــی و زیــر ي پــیش آزمــون و پــس آزمــون، نمــره

هاي اجرایی دو گروه را هاي نارسایی در کنشمقیاس
دهد.نشان میBDEFSدر مقیاس 

شود، میـانگین  دیده می2جدول طور که در همان
ي کل نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در نمره

هــا در پــس آزمــون، در تمــام خــرده و زیــر مقیــاس
ها کمتر از نمرات آنها در پیش آزمون اسـت.  مقیاس

به منظور بررسی معنادار بودن ایـن تغییـر در ابتـدا    
) بـراي  ANCOVAتحلیل کوواریانس تک متغیري (

ــر  نمــره ــراي زی ــه ب ي کــل اســتفاده شــد و در ادام

هاي اجراییرفتاري مبتنی بر کنش-درمانی شناختی . خالصه جلسات گروه1جدول 
توضیحاتجلسه

هاي داده شده، آشنایی اعضاي گروه با یکدیگر، تکالیف و تمریني توضیحاتی در مورد گروه درمانی، قوانین گروه، تعداد و قالب کلی جلسات، ارائهاول
تأکید بر اهمیت رازداري و گرفتن تعهد از اعضاي گروه.

هاي درمانی موجود.ها، و سبب شناسی اختالل، پیامدهاي اختالل و شیوهي توضیحاتی در مورد اختالل، از جمله توصیف اختالل، بیان نشانهارائهدوم
بندي کارها.آگاهی در مورد اهمیت زمان، معرفی برنامه ریز و استفاده از آن، ایجاد جدول زماندادن سوم

تر، آموزش بازداري و اتمام به موقع کارها.هاي کوچکبندي کارها به بخشآموزش اولویت دهی و تقسیمچهارم
ها.دهی پروژهریزي و سازمانبرنامهپرتی و افزایش کارآمدي، دهی توانایی جسمی براي کاهش حواسسازمانپنجم
دهی محیط.هاي بلند مدت، سازمانها، انجام پروژهدهی پروژهریزي و سازمانبرنامهششم
هاي فیزیکی و اجتماعی.هاي فیزیکی و اجتماعی، آموزش مقاومت در برابر حواس پرت کنندهمعرفی حواس پرت کنندههفتم

بلند مدت و استفاده از آن براي بازداري کارهاي غیر مرتبط با فعالیت در حال انجام.هاي آموزش تجسم پاداشهشتم

ي لیست اهداف، پرتی و افزایش کارآمدي، صحبت در مورد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و تهیهدهی توانایی جسمی براي کاهش حواسسازماننهم
به عنوان مشوق.ها هاي شخصی، استفاده از پاداشي لیست پاداشتهیه

هاي اولیه و ثانویه.ها و معرفی هیجانها، شناسایی هیجانآشنایی با هیجاندهم
هاي خودنظم جویی هیجانی و حل مسأله.آموزش تکنیکیازدهم

مرور مطالب آموزش داده شده در جلسات، بررسی تکالیف و پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان.دوازدهم
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ــاس ــري    مقی ــد متغی ــانس چن ــل کوواری ــا، تحلی ه
)MANCOVAي ) استفاده شد. متغیر وابسته، نمره

هـاي اجرایـی و نیـز    در نارسایی کنشBDEFSکل 
ــر مقیــاس ــس BDEFSي هــاي پرسشــنامهزی در پ

آزمون بود، نمرات پیش آزمون نیز به عنـوان متغیـر   
رفتـه شـدند و گـروه بـه عنـوان      هم پراش در نظر گ

متغیر مستقل ارائه شـد. قبـل از اسـتفاده از تحلیـل     
هاي این تحلیـل مـورد   کوواریانس، برقراري مفروضه

ي بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد کـه مفروضـه  
هـاي کوواریـانس برقـرار اسـت.     عدم تفاوت ماتریس

همچنین نتایج حاصـل از آزمـون همسـانی خطـاي     
لوین معنادار نبود. این امر حاکی از آن هاي واریانس

است که واریـانس خطـا بـین تمـام سـطوح متغیـر       
مســتقل یکســان اســت و اســتفاده از روش تحلیــل  

ها بالمانع است.کوواریانس براي بررسی این داده
نشـان  2گونه که نتایج ارائه شده در جـدول  همان

ــی ــره م ــروه در نم ــد، دو گ ــایی در  ده ــل نارس ي ک
دهند. هاي اجرایی تفاوت معناداري را نشان میکنش

ي نمرات پس آزمـون نمـره  2بر اساس نتایج جدول 

هـاي اجرایـی گـروه آزمـایش     کل نارسایی در کنش
نسبت به پیش آزمـون بـه طـور معنـاداري کـاهش      

است و نمرات پس آزمـون گـروه گـواه تفـاوت     یافته
اسـت.  چشمگیري در مقایسه با پیش آزمون نداشـته 

-ین اساس نتایج اثربخشی گروه درمانی شناختیبر ا
هـاي اجرایـی بـر کـاهش     رفتاري مبتنـی بـر کـنش   

هـاي اجرایـی معنـادار    هاي نارسـایی در کـنش  نشانه
اســت. همچنــین بــر اســاس نتــایج آزمــون تحلیــل  
کوواریانس چند متغیري بین دو گروه در متغیرهاي 
وابسته، تفاوت معنـادار وجـود دارد. بـر اسـاس ایـن      

یج بین نمرات پس آزمون دو گروه در متغیرهـاي  نتا
دهی، مهـار خـود،   خود مدیریتی زمان، خود سازمان

جـویی هیجـان، تفـاوت    نظـم خود انگیزشـی و خـود  
معنادار وجود دارد. در مجموع تأثیر گروه درمانی بـر  

هــاي اجرایــی معنــادار اســت. در    بهبــود کــنش 
وه هاي اجرایی بارکلی عالي نارسایی کنشپرسشنامه

اي بـا  هـاي اجرایـی، نمـره   بر نمرات مربوط به کنش
نیـز  ADHDهـاي اجرایـی در   عنوان فهرست کنش

وجود دارد. نتایج نشان داد که نمرات گروه آزمـایش  

BDEFSهاي ي کل و زیر مقیاسکنندگان در نمره. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون شرکت2جدول 
گروه گواهگروه آزمایشمتغیرهاي وابسته

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون
انحراف میانگین

استاندارد
انحراف میانگینانحراف استانداردمیانگین

استاندارد
انحراف میانگین

استاندارد
33/5933/867/3845/465/5718/959/5855/7خود مدیریتی زمان

07/6217/1447/4249/753/6432/959/6549/9سازمان دهیخود
67/4783/867/3365/676/4968/412/5044/5مهار خود

27/3157/780/2000/335/3051/582/3101/5خود انگیزش دهی
80/3639/760/2488/365/3752/565/3614/6جویی هیجاننظمخود

EF13/23797/2993/17227/1694/23925/2182/24577/29نمره کل نارسایی 
BDEFS27/2980/347/2272/288/3059/252/3024/3مقیاس ADHDشاخص 

هاي اجراییرفتاري بر کنش-ي شناختی . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اثربخشی مداخله3جدول 
مجموع متغیر وابستهمنبع

مجذورات
درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

Fمجذور اتا

77/21489/0***22/2424122/2424خود مدیریتی زمانگروه
11/10680/0*** 44/2417144/2417سازمان دهیخود

41/5568/0*** 1073/ 1073145/ 45مهار خود
91/7976/0***28/840128/840خود انگیزشی

59/8777/0***47/1150147/1150جویی هیجاننظمخود
EF70/40478170/40478***58/23889/0نمره کل نارسایی 

BDEFS94/441194/441***34/5866/0مقیاس ADHDشاخص 
= p<0/001***
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اسـت؛  نسبت به گروه گواه تفـاوت معنـاداري داشـته   
بنابراین این مداخله عـالوه بـر کـاهش نارسـایی در     

این اخـتالل،  هاي اجرایی دانشجویان مبتال بهکنش
است.آنها را نیز کاهش دادهADHDهاي نشانه

بحث 
اي از کودکــان، بزرگســاالن،  جمعیــت گســترده 

ADHDهاي آموزشی با مشکالت ها و محیطخانواده
در چالش هستند. این اختالل مشـکالت بسـیاري را   

کنــد و موفقیــت بــراي افــراد بزرگســال ایجــاد مــی 
و تحـول هیجـانی آنهـا را تحـت     اجتماعی، تحصیلی 

هاي اجرایـی در  دهد. نارسایی در کنشتأثیر قرار می
هـاي  این اختالل نقـش حـائز اهمیتـی دارد و یافتـه    

هـاي  دهـد کـه آمـوزش مهـارت    پژوهشی نشان مـی 
هـاي اجرایـی مـؤثر اسـت و بـراي      مربوط به کـنش 

باشد. بنابراین در این پژوهش بزرگساالن ضروري می
رفتـاري  -ي شناختی بخشی مداخلهسعی گردید اثر
وري هـاي اجرایـی بـر بهبـود کـنش     مبتنی بر کنش

بررسـی شـود.   ADHDاجرایی دانشجویان مبتال به 
رفتـاري  -ي شـناختی  ها نشان داد که مداخلهیافته

وري هـاي اجرایـی بـر بهبـود کـنش     مبتنی بر کنش
اجرایی مؤثر است. در پژوهش حاضر بررسـی بهبـود   

هاي ي نارسایی کنشی، با پرسشنامههاي اجرایکنش
) صورت گرفت. نتایج نشان BDEFSاجرایی بارکلی (

رفتـاري مبتنـی بـر    -داد که گروه درمانی شناختی 
وري اجرایـی  هاي اجرایی، باعث بهبـود کـنش  کنش

است. بسـیاري از  کنندگان گروه آزمایش شدهشرکت
هاي اجرایی از نارسایی کنشADHDافراد مبتال به 

برند، که این نارسایی در ابعاد مختلف زندگی میرنج
گــذارد؛ در ایــن راســتا پژوهشــگران آنهــا تــأثیر مــی

بسیاري با تأکید بر مبناي نظري موجود، به اهمیـت  
هاي اجرایی جهت کـاهش  راهبردهاي آموزش کنش

این نارسایی اشاره دارند (مک کلـوزکی و همکـاران،   
-به شـکل ). این موضوع در حال حاضر منجر 2009

هـاي  هاي آموزشی بهبود کنشگیري و تدوین برنامه
است. اجرایی شده

کنندگان دو نتایج نشان داد که بین نمرات شرکت
گروه در متغیر مدیریت زمان، تفاوت معناداري وجود 

رفتـاري مبتنـی بـر    -دارد و گروه درمانی شـناختی  
هاي اجرایی، باعـث بهبـود خـود مـدیریتی در     کنش

اسـت.  کت کنندگان گروه آزمایش شـده زمان در شر
هـاي سـوالنتو و همکـاران    این نتایج با نتایج پژوهش

) همخوان اسـت. مـدیریت ضـعیف    2010و 2007(
ي ، نتیجــهADHDزمــان در بزرگســاالن مبــتال بــه 

ادراك ضــعیف گذشــت زمــان (بــارکلی و همکــاران، 
)، ارزیــابی نادرســت میــزان زمــان الزم بــراي 2008

تلـف و برنامـه ریـزي و اولویـت     تکمیل تکـالیف مخ 
دهد بـا آمـوزش   هاست. نتایج نشان میبندي مهارت

ي برنامـه ریـزي و   راهبردهاي تخمین زمان و نحـوه 
هاي مدیریت اولویت بندي کارها و استفاده از تکنیک

تواننـد زمـان   میADHDزمان، دانشجویان مبتال به 
توانند بـه  خود را بهتر مدیریت کنند و در نتیجه می

موقع کارهاي خود را انجام داده و به تعهـدات خـود   
عمل کنند. همچنین نتایج نشان داد که بین نمـرات  

دهی/ حل کنندگان دو گروه در متغیر سازمانشرکت
ــه  ــاداري وجــود دارد و مداخل ي مســأله تفــاوت معن

هـاي اجرایـی،   رفتاري مبتنـی بـر کـنش   -شناختی 
در دهــی / حــل مســأله باعـث بهبــود خــود ســازمان 

است. ایـن نتـایج   کنندگان گروه آزمایش شدهشرکت
)؛ 2010هـاي سـوالنتو و همکـاران (   با نتایج پژوهش

)، و استیونسـن و همکـاران   2008ویرتا و همکاران، (
دهد )، همسو است. تجربیات بالینی نشان می2003(

، مشـکالت  ADHDي بزرگساالن مبـتال بـه   که همه
دهـی دارنـد   ي سـازمان زایی در حیطـه مهم و آسیب

)؛ که ایـن عوامـل نقـش    2007(سوالنتو و همکاران، 
بسزایی در مشـکالت تحصـیلی دانشـجویان داشـته،     

، معمـوالً  ADHDکه دانشجویان مبـتال بـه   طوريبه
تـر و مشـکالت تحصـیلی قابـل توجـه      نمرات پـایین 

بیشتري از دانشجویان بهنجار دارند. نتایج نشان داد 
در آمـــوزش رفتـــاري-گـــروه درمـــانی شـــناختی

ها و حل مسأله به افراد دهی محیط و فعالیتسازمان
کنـد. موضـوع بسـیار    کمـک مـی  ADHDمبتال بـه  

دهی در مورد بزرگساالن مبـتال بـه   مرتبط با سازمان
ADHDوري خود این است که تأثیر محیط بر کنش

را بداننــد. ایــن افــراد ممکــن اســت کــه نســبت بــه 
المسـه ایجـاد   هاي بینایی، شـنوایی، و حتـی  محرك

). 1390پرتی حساس باشند (رامسـی،  کننده حواس
ــا آمــوزش راهبردهــایی بــراي کــاهش عوامــل       ب

پرتـی فیزیکـی و اجتمـاعی، افـراد مبـتال بـه       حواس
ADHDهــاي گیرنــد کــه چگونــه محــركیــاد مــی
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ــی مــزاحم را کنتــرل و محــیط اطــراف را      محیط
-کارگیري تکنیکدهی کنند و همچنین با بهسازمان

توانند اطالعات مربوط به هـر  آموخته شده، میهاي 
مسأله را در ذهن خود مرتب کرده و تصمیم بهتـري  
بگیرند. همچنین نتـایج نشـان داد کـه بـین نمـرات      

کنندگان دو گروه در متغیر مهار خود، تفاوت شرکت
ــانی شــناختی  -معنــاداري وجــود دارد و گــروه درم

ود هـاي اجرایـی، باعـث بهبـ    رفتاري مبتنی بر کنش
-کنندگان گـروه آزمـایش شـده   مهار خود در شرکت

هــاي ویرتــا و اســت. ایــن نتــایج بــا نتــایج پــژوهش
)، همســو اســت. بســیاري از افــراد 2008همکــاران (

در بـازداري پاسـخ دچـار مشـکل     ADHDمبتال به 
-دهد گروه درمانی شناختی هستند؛ نتایج نشان می

هاي بازداري در کمـک بـه  رفتاري و آموزش تکنیک
هـایی  این افراد مفید است. بـازداري یکـی از مؤلفـه   

گیـرد.  هاي اجرایی جاي مـی است که زیر چتر کنش
شکست در بازداري یا بازداري زدایی منجر بـه بـروز   

شود؛ فرد قبل از ایـن کـه   رفتارهایی از این قبیل می
دهـد؛ و قبـل از ایـن کـه     تکلیف را بفهمد پاسخ می

دهـد  باشد پاسخ میاطالعات کافی در اختیار داشته
). بنابراین اگر افراد یـاد  1388(مشهدي و همکاران، 

انگیـز  هاي وسوسـه بگیرند که چگونه در برابر محرك
مقاومت کنند و قبل از انجام دادن هر عملی کـه در  

توانند اعمـال  ذهن دارند به عواقب آن بیندیشند، می
ــوط    ــت مرب ــه فعالی ــد و ب ــازداري کنن ــامربوط را ب ن

. از دیگر نتایج این تحلیل این بود کـه بـین   بپردازند
کنندگان دو گروه در متغیـر انگیزشـی   نمرات شرکت

تفــاوت معنــاداري وجــود دارد و گــروه درمــانی     
هاي اجرایی، باعث رفتاري مبتنی بر کنش-شناختی

کننــدگان گــروه بهبــود خــود انگیزشــی در شــرکت
هـاي  است. این نتایج با نتـایج پـژوهش  آزمایش شده

ــاران (ســوال ــاران 2007نتو و همک ــا و همک )؛ و ویرت
)، همسو اسـت. شـروع و بـه پایـان رسـاندن      2008(

تکالیفی که فعالً انجام آنها الزم نیست یا ظاهراً قابل 
ADHDرسند، براي افراد مبتال به کنترل به نظر می

تر از افراد غیر مبتال به این اختالل است. افراد سخت
کارها و همچنین ادامـه  ، در شروع ADHDمبتال به 

ویژه کارهایی که به آن عالقـه ندارنـد،   دادن کارها به
هایی مثل تجسم مشکل دارند. بنابراین اگر از تکنیک

اعمال که در آن افراد نتیجه و احساس خود را پـس  

کننـد و تکنیـک تجسـم    از تکمیل کارها تجسم مـی 
هایی که براي تکمیـل  پاداش که در آن افراد، پاداش

کننـد،  اند را تجسم مـی براي خود در نظر گرفتهکار،
ي خود را بـراي  توانند انگیزهاستفاده نمایند، آنها می

شروع و به پایـان رسـاندن تکـالیف، تقویـت کننـد.      
همچنـــین نتـــایج نشـــان داد کـــه بـــین نمـــرات 

جـویی  نظـم کنندگان دو گروه در متغیر خـود شرکت
رمـانی  هیجان تفاوت معناداري وجود دارد و گـروه د 

هاي اجرایی، باعث رفتاري مبتنی بر کنش-شناختی
کننـدگان  جـویی هیجـان در شـرکت   نظمبهبود خود

ــایش شــده  ــایج  گــروه آزم ــا نت ــایج ب ــن نت اســت. ای
)؛ ویرتـا و  2007هاي سوالنتو و همکـاران (  پژوهش

)، 2005)؛ و ســافرن و همکــاران (2008همکــاران (
ADHDه رسد افراد مبتال بـ همسو است. به نظر می

-هاي خود به اندازهجویی هیجاندر شناسایی و نظم
ي همساالن غیر مبتال مهارت ندارند و وقتی درگیـر  

تواننــد از شــوند، نمــیهــاي هیجــانی مــیموقعیــت
راهبردهاي سازگارانه استفاده کنند. بنابراین آموزش 

توانـد بـه   ها، مـی شناسایی، پذیرش و کنترل هیجان
هاي هیجـانی، هیجـان   عیتآنها کمک کند تا در موق

خود را بشناسـند و آن را بـه خـوبی کنتـرل کننـد،      
گیري کرده و دست به اقدام بزنند. این سپس تصمیم

امر به طور ضمنی به مهارت بازداري هم نیاز دارد.
توان یافت که در مراحـل  هاي اندکی را میپژوهش

گوناگون فرایند پژوهش فاقد محدودیت باشند؛ ایـن  
ي اولین بار در داخل کشور انجـام شـد و   پژوهش برا

هـاي  هـاي پـژوهش  ي نتایج آن با یافتهبراي مقایسه
ي داخلی وجود نداشـت. در ایـن   انجام شده، پیشینه

پژوهش به دلیل محدودیت زمانی، پیگیري نتایج در 
پذیر نبود و جلسات گروه درمانی دو بلند مدت امکان

موجـب شـد   شد که ایـن امـر   بار در هفته برگزار می
شرکت کنندگان فرصت کمتري براي انجـام بعضـی   

شود این پـژوهش  تکالیف داشته باشند. پیشنهاد می
ي ایـن  با پیگیـري بلندمـدت صـورت گیـرد. نمونـه     

بود کـه  ADHDپژوهش شامل دانشجویان مبتال به 
به صورت داوطلبانه در این پژوهش شـرکت کردنـد.   

ر و تــي بــزرگتوانــد روي نمونــهایــن پــژوهش مــی
زمان اختالل همبود دیگري دارند دانشجویانی که هم

ــرد.     ــورت بگی ــجو ص ــر دانش ــاالن غی ــز بزرگس و نی
همچنــین، در ایــن پــژوهش از گــروه گــواه (لیســت 
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هاي آتی توان در پژوهشانتظار) استفاده شد که می
از گروه مداخله نما به جاي فهرست انتظـار اسـتفاده   

نمود. 
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