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Abstract 
The aim of the current research was to study the 
hot and cool executive functions in individuals 
with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder 
(AD/HD). To this end, a systematic review study 
method with use of the hot and cool executive 
functions and AD/HD key words from web the 
Data (Pupmed, Springer, ProQuest, Scopus, 
Elsevier, Science direct, Google Scholar, 
Magiran), between 2006-2015 was conducted in 
accordance with research objectives to executed 
current study. Results revealed that from 9 
published research  most of them (4 studies) have 
been performed on 7 to 12 years old with 2-6 grade 
subjects with math disorder. Experimental studies 
(with 88%) are the most frequent among different 
types of studies. The cold and hot functions result 
in individuals with AD/HD revealed that in the hot 
system (decision making) included 9 study and in 
cold system its including reactive inhibition, 
planning, problem solving and work memory in 7, 
2, 5 and 8 research, respectively. The results of 
these studies are associated with deficiencies in 
both hot systems included (decision-making) and 
cold system (problem solving, work memory, 
response control, and planning) in children with 
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). 
Due to the problems of this group individuals in 
the field of executive functions, developing and 
implementation of educational and interventional 
programs are necessary. 
Key Words: Executive Functions, Hot and Cool 
System, AD/HD Disorder, Phenomenological 
Study, PRISMA Model 

 دهیچک
حاضر، مطالعه مروری نظامند کارکردهای اجرایی هدف از پژوهش 

فعالی بود. توجه/بیشسرد و داغ در افراد دارای اختالل نقص
جوی واز طریق پژوهش مروری نظامند و جست راستا،ایندر

فعالی و بیش/توجهنقص های تخصصی مرتبط با اختاللکلیدواژه
تخصصی ایران  های اطالعاتیگاهیپادر  داغ و سرد اجرایی کارکردهای

 ,Pupmed, Springer, ProQuest, Scopus) و جهان شامل

Elsevier, Science direct, Google Scholar, Magiran) 
جهت اطالعات موردنظر ها و یافته 2006-2015های بین سال

دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج 
 شده، غالب انجامجوی نشان داد که از ُنه پژوهش وجست

 اختالل دارای هایآزمودنی روی بر( پژوهش چهار) هاپژوهش
است. بیشتر  شدهانجام  2-6 پایه در و 12 تا 7 سن از ریاضی
با باشند )از نوع مطالعات آزمایشی میشده های انجامپژوهش

 در داغ و سرد اجرایی کارکردهای . نتایجفراوانی هشت پژوهش(
 داغ سامانه در فعالیبیش/توجهنقص اختالل دارای افراد

 واکنش، مهار شامل سرد سامانه و مطالعه نُه شامل( گیریتصمیم)
 8 و 5 ،2 ،7 در ترتیب به کاریحافظه و مسألهحل ریزی،برنامه

ها مرور نتایج پژوهش .است قرارگرفته مورد سنجش پژوهش
 و( گیریتصمیمداغ ) سامانه دو هر در کمبودهایی از وجود حاکی
( در ریزیبرنامه و واکنش مهار کاری،حافظه ،مسألهحلسرد )
با توجه به  .است فعالیبیش /توجهنقص اختالل دارای کودکان

مشکالت این گروه از افراد در حوزه کارکردهای اجرایی طراحی و 
 ای ضروری است.اجرای برنامه آموزشی و مداخله
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  قدمهم

دوران کودکی است  2تحولی -های عصبیترین اختاللیکی از شایع ،1فعالیبیش /توجهنقصاختالل 
تحت عنوان الگوهای پایداری  ،تحولی -(. این اختالل عصبی2014، ، ویلکات، سالوم، کلین و روده)پوالنسکی

قرار  تأثیرعملکرد یا رشد فرد را تحت نامتناسب با سن است که 3تکانش گریفعالی/ توجه و یا بیشنقصاز 
یا بیشتر از آن )از قبیل خانه، مدرسه، یا کار با دوستان یا خویشاوندان یا  ها در دو محیطاین نشانه .دهدمی

 همچنین دهد،قرار می تأثیرو شغلی را تحت 4و عملکردهای اجتماعی، درسی افتدها دیگر( اتفاق میفعالیت
، 5پزشکی آمریکاسالگی بروز پیدا کند )انجمن روان 12های این اختالل بایستی قبل از سن برخی از نشانه

علیزاده، به نقل از نعمتی و درصد برآورد شده است ) پنجبرای سنین مدرسه میزان شیوع این اختالل  (.2013
1396). 

بی بر جامعه در زندگی روزمره و همچنین اثرات مخر توجهیقابلفعالی مشکالت بیش /توجهنقصاختالل 
که  شودمییز نفردی و اجتماعی تحصیلی، بین هایحوزه. این اختالل موجب بروز نقایصی در کندمیایجاد 

 (.2003)بارکلی،  یابدمیادامه  سالیبزرگاغلب تا 

مختلفی  رهایمتغیو  رویکردها ،موزش این گروه از کودکاننحوه مدیریت و آ همچنیندر تبیین علل و 
 .(2018 پون،ست )ا است که کارکرد اجرایی یکی از این نوع رویکردها گرفته قرار موردبررسی

، باشندمیول کنترل و تنظیم شناخت ؤکه مس هاییفعالیتاشاره به طیف وسیعی از  ،6اجرایی کارکردهای
 شده تعریفهدف له جهت دستیابی به أمسمناسب حل هایمهارتدادن توانایی اتخاذ و ادامه صورتبهدارد که 
واژه فراگیری برای فرایندهای شناختی فرضی  ،اجرایی کارکردهای (.2010، ، جانسون و پاسکالگوستینوآ)است 

 13گریو آغاز 12جویینظم، خود11گری، خودمهار10توجه، 9، بازداری8کاری، حافظه7ریزیبرنامهگوناگون شامل 
 ،کارکرد اجرایی (.2014، و ناگلری گلدشتاین) شودمیپیشانی لوب فرونتال اجرا است که در مناطق پیش

است که در  شناختیعصبعالی  هایتواناییاز  ایمجموعهعالی شناختی و فراشناختی است که  یکارکرد
کارکردهای اجرایی،  .(2018پون، ) کندمیزندگی و انجام تکالیف یادگیری و کنش هوشی به انسان کمک 

                                                           
1. Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder 

2. Neurodevelopmental disorders 

3. impulsivity 

4. academic 

5. American Psychiatric Association 

6. executive functions 

7. planning 

8. working memory 

9. inhibit 

10. attention 

11. self-control 

12. self-regulation 

13. initiation 
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 بینیپیشو  گراهدفدر رفتارهای  گرمداخله هایمؤلفهشناختی و توانایی مدیریت  پذیریانعطافشامل 
 (.2007، سورلوفو  آردیالاست )پیامدهای ناشی از یک عملکرد 

خصوص برای حفظ هو ب باشدمی اعمال کنترل سطح باال دارعهدهفرایندی است که  ،کارکردهای اجرایی
 (.2017، ور، ویندات، ماراسینی و اوست)مونرو استضروری  هاآنرساندن نتیجهاهداف ذهنی ویژه و به

 ششبرای مدل خود  ،2006است که بروان در سال  شده ارائهمختلفی  هایمدل ،اجرایی کارکردهایبرای 
است را در نظر گرفته  باشدمیساختن، تالش، هیجان، حافظه و کنش شناختی که شامل فعالیت، متمرکز طبقه

مکنون برای ارائه مدل  متغیرهایاز تحلیل  ،(2000همکاران )و  (. میاک2010گوستینو، جانسون و پاسکال، آ)
 هایسالاجرایی است که  کارکردهاینظری مربوط به  هایمدلترین ند که یکی از پذیرفتهدخود استفاده نمو

 میاکاست )اجرایی بیشتر بر روی این مدل متمرکز بوده  کارکردهای حوزهدر  شده انجاماخیر مجموع مطالعات 
و  بستاست )کاری و بازداری پاسخ غالب حافظه روزرسانیبهاصلی تغییر توجه،  ءجز(. سه2012، فریدمنو 

جامعیت رابطه و نظارت  کردن و پردازش،کاری را شامل سه کارکرد شناختی ذخیرهحافظه ،2ابرر(. 1020، 1مولر
کاری نوعی فضای کاری برای  حافظه 3اساس دیدگاه بدلی و هیچبر (.2018به نقل از پون، باشد )میبه کنترل 

، یادآوری و کدبندی صورت گیریتصمیماجرایی است که  کارکردهایکنترلی  فرایندهایپردازش اطالعات و 
 ذخیرهآواشناختی که به  حلقهیا  شناختیواج هحلق -1از:  ندعبارتکاری چهار مؤلفه دارد که هحافظ .گیردمی

 هصفح -2؛ پردازدمیموقت اطالعات کالمی یا اطالعات وابسته به گفتار و اصوات زبان  و نگهداری مدتکوتاه
ذخیره کرده و  در خودکوتاه و موقت زمانی  هایدورهت را در طول فضایی که اطالعا ثبت اطالعات دیداری

مرکزی که یک نظام توجهی  مجری -3 ؛آوردمیهمزمان فراهم  طوربهرا  هاآنو پردازش  کاریدستامکان 
 ه، وظیفاندشدهدرازمدت  هکاری و حافظهدهی و بازیابی اطالعاتی که وارد حافظو هشیار است و عالوه بر نظم

 شناختیواج هدیگر، یعنی حلق زیر نظامکنترل، نظارت و هماهنگی ورودی و خروجی اطالعات را در رابطه با دو 
 هایسالجدیدی است که در  هرویدادی مؤلف هانبار -4 و داردعهده فضایی بر ثبت اطالعات دیداری هو صفح
اطالعات چندوجهی و  هذخیر ،این مؤلفه هاست. وظیف شده افزودهقبلی  همؤلفبدلی به سه هوسیلبهاخیر 

 .(2012بدلی، ) بلندمدت است هکاری و حافظهبین حافظ میانجیگری
 غیرعمدی عملکردهای ،شوند. سامانه سرد بندیطبقهبه دو سامانه داغ و سرد  توانندمیاجرایی  کارکردهای

 /توجهاختالل نقص دارای(. کودکان 2011، مولرو  برای شناخت مهم هستند )زالزو معمول طوربههستند که 
و  ریزیبرنامهکاری، مهار واکنش، حافظه ازجملهفعالی اغلب دارای اختالل عملکرد در سامانه سرد بیش
، ، چانگ، کلورمن، تاچر و بروگستکوپکی ؛2005 ،ویلکات، دویل، نیگ، فرانئو و پنیگتونباشند )میله أمسحل

 هایهدفو تعیین  گیریتصمیمشناختی موردنیاز برای  هایتواناییسرد، سامانه داغ به  سامانهدر مقابل  (.2005
سرد کارکردهای اجرایی نامیده  هایمؤلفهاین کارکردها،  (.2011، مولرو زالزو ) انگیزشی و احساسی اشاره دارد

                                                           
1. Best, J. R., & Moller, P. H. 

2. Abrara, M. 

3. Baddeley, A., & Hich, H. 
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کردن برانگیختگی هیجانی نداشته و بیشتر تمایلی به درگیر هاآنزیرا فرایندهای شناختی منطبق با  ؛شوندمی
را  هاخواستهباورها و یا  آن کارکردهای اجرایی که بیشتر هیجانات، .باشندمیمکانیکی یا منطقی  صورتبه

که مستلزم تفسیر  گیریتصمیممثل تجربه تنبیه و پاداش، تنظیم رفتار اجتماعی فرد و انجام  کنندمیدرگیر 
 مختلف هایپژوهش (.2018پون، ) گیرندمیقرار  موردتوجهگرم  هایمؤلفه عنوانبه ،شخصی و هیجانی است

زندگی روزانه مانند توانایی شغلی، آموزشی، روابط  هایفعالیتاجرایی سرد و گرم را در  کارکردهاینقش 
اجرایی، موفقیت  کارکردهای(. نقص در 2017تی و همکاران، دهند )میاجتماعی و عملکرد مستقل نشان 

مونرو، ویندات، ماراسینی و اوستور، دهد )میخطرآفرین را افزایش  رفتارهای و احتمالتحصیلی را کاهش 
2017.) 

 نیاز دارند. هاآنبه  ایمدرسه هاییادگیریی است که کودکان برای هایتوانایی جمله از ،اجرایی کارکردهای
اجرایی  کارکردهای(. برخی از مطالعات حاکی از آن است که نقص در 2006، کولمن ، گاالگر، آناستاسیو وکرک)

در انجام تکالیف مدرسه و حتی را فعالی همراه است و این کودکان بیش /توجهدر کودکان دارای اختالل نقص
 (.2010، گوارو  داوسونکند )می روروبهامور شخصی با مشکل جدی 

 کندمیمطالعات مختلف مشخص وجود دارد.  دیدهآسیبدر افراد با اختالالت مختلف  ،اجرایی کارکردهای
 پایدارو توانایی محدودی را در توجه  دیدهآسیبکارکرد اجرایی  فعالی،بیش توجه/ان با اختالل نقصکودک که

(. 2014، فلیکس و بجنی، ؛ سرانیو2013 ،، آربان، کوفلر و فرریدمنرت؛ راپ2017ن، اتی و همکاردهند )مینشان 
مشخص  فعالیبیش توجه/در مورد کارکرد اجرایی در اختالل نقص شده انجاممطالعه  83 زمینه در تحلیلفرایک 
 شناختیروانعصب  هایارزیابیمعنادار در  صورتبهفعالی بیش توجه/کودکان و نوجوانان با اختالل نقص ،کرد

شناختی  پذیریانعطافحافظه کالمی و فضایی و بازداری، ، ریزیبرنامهشامل  ایاجرایی کارکردهایمربوط به 
در نظریه خود در مورد  ،(1998سال )بارکلی در (. 2014، و جانسن سزریدارند )نسبت به جمعیت عادی نقص 

 فرایندهای پاشیدگیازهماصلی  هسته عنوانبهفعالی به کاستی در کنترل بازداری بیش /توجهاختالل نقص
 /توجهاختالل نقص به مبتالکودکان  همهاست که  حپردازشی در تکالیف کارکرد اجرایی اشاره کرد. واض

ویلکات، دویل، نیگ، فرانئو ندارند )یکسانی در سامانه داغ و سرد کارکردهای اجرایی مشکل  طوربهفعالی بیش
نقص در  وجود بابیان نکرده است که این کودکان  اعتمادیقابلهیچ تحقیق  تاکنون( و 2005، و پنیگتون

، ورت، گورتس) دارند یا خیر؟ توجهیقابلآیا در سامانه داغ و سرد نیز نقص  مشخصا  که  کارکردهای اجرایی
 (.2005، ، مونوتئاکس، آلیسا و فراونسیدمن ؛2005، استرالن، رویرز و سرگانت

 توجه/نقصدر حوزه اختالل  ،اجرایی کارکردهایپیشینه پژوهشی کم در ارتباط با سامانه داغ و سرد  وجود با
 خألعنوان به زمینایرانفعالی مطالعه مروری نظامند این رویکرد برای معرفی آن به جامعه پژوهشی بیش

را برای متخصصان سنجش  ایتازهپژوهشی  هایافقهمچنین شود. پژوهشی و ضرورت انجام آن توجیه می
های راستا، این مقاله تالشی است برای معرفی یافتهایندر. کندمیشناسی و مشاوران ترسیم ، روانگیریاندازهو 

فعالی و بیش /توجهاجرایی در حوزه اختالل نقص کارکردهاینقص در سامانه داغ و سرد  مبتنی بر شواهد از
 ساختن ماهیت نظری و شیوه اجرای آن.جامعه علمی ایران و روشن ای آن بهتعیین وضعیت فواید مداخله
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 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
های پژوهشی مرتبط با یافته 2است که از طریق الگوی پریسما 1پژوهش حاضر از نوع پژوهش مروری نظامند

 قرار داده است. بررسی موردرا  فعالیبیش /توجهنقصاختالل  اجرایی سامانه داغ و سرد و کارکردهایمتغیرهای 

 جووراهبردهای جست
 /Attention Deficitتخصصی  هایواژه کلیدجوی ودر پژوهش حاضر، با استفاده از جست

Hyperactivity Disorder ،executive functions، decision making، reactive 

inhibition, planning, problem solving، planning،working memory ،inhibit ،hot 

and cool های اطالعاتی شاملدر پایگاه Pupmed ،Springer ،Scopus ،ProQuest ،Elsevier، 

Science direct ،Google Scholar  وهش که جهت دستیابی به هدف پژ موردنظرها و اطالعات یافته
 توجه/ختالل نقصاجرایی در افراد دارای ا کارکردهایسرد و داغ  سامانههای شامل معرفی ماهیت، ویژگی

 واکاوی قرار گرفت. فعالی موردبیش

 معیارهای ورود و خروج
اجرایی  کارکردهایسرد و داغ  سامانه هایویژگیمعیارهای ورود به پژوهش شامل؛ مقاالت موجود در ارتباط با 

 شده ارائهمقاالت  ،یزبودند. معیارهای خروج نفعالی به زبان انگلیسی بیش توجه/در افراد دارای اختالل نقص
التین پژوهش  2015تا  2006های موارد در بین سال مجموعه این. بود باالدر تنها یک متغیر از دو جفت متغیر 

 شده بود.

 ارزیابی کیفیت مقاالت
سرد و داغ  سامانههای تخصصی واژه های موردنظر، با استفاده کلیدتمامی مقاالت، بعد از استخراج از پایگاه

حاضر مورد ارزیابی قرار گرفت.  مؤلفانفعالی، توسط بیش توجه/نقصاجرایی در افراد دارای اختالل کارکردهای
مقاالت اصلی، و انتخاب  بعد از حذف مقاالت نامرتبط با اهداف پژوهشارتقای کیفیت بیشتر مقاالت،  منظوربه

نیز  شده انتخاببردن اطمینان از شناسایی و بررسی مقاالت موجود، فهرست منابع مقاالت بار دیگر برای باال
یک از اند. هرکرده وتحلیلتجزیهمقاله را  نُهیک از جداگانه محتوای هرطور دو محقق بهجو گردید. وجست

داده مربوط به هر مقاله را به فرم تحلیل محتوا  آن از پسو  طور جداگانه مطالعه نمودندمحققان هر مقاله را به
صورت تصادفی درصد مقاالت( مقاله به 33) 3بین کدگذاران،  3وارد ساختند. در راستای محاسبه پایایی درونی

 تقسیمو  هاها و عدم توافقمجموع تعداد توافق بر تقسیمها شامل تعداد توافق که و فرمول کزدینانتخاب شد 

                                                           
1. systematic review study 

2. PRISMA 

3. interrater reliability 
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به  0/0 8514و با میانگین  0/0 8673 تا 0/0 8308 است. میزان پایایی درونی مقاالت از 100نتیجه حاصله بر 
 .آمد دست

 استخراج اطالعات
 توجه/اجرایی و افراد دارای اختالل نقص کارکردهایسرد و داغ  سامانهمقاله موجود در ارتباط با  135از 

مقاله کامال  مرتبط وارد  نُه نهایت درفعالی، بعد از حذف مقاالتی که ارتباطی با اهداف پژوهش نداشتند، بیش
مقاله  نُهگیری(. همه ، درخت تصمیم1شکل طور کامل و دقیق مطالعه و بررسی شدند )پژوهش گردید و به

( ایجاد 1)جدول  رم تحلیل محتواف بود. سپس شده چاپ زبانانگلیسیپژوهشی  -در مجالت علمی شده انتخاب
گان(/ سال انتشار، سن ) نویسندهطبقات ای از هر مقاله فراهم گردد. این فرم تحلیل شامل: شد تا خالصه

 های( وابسته، نوع مخاطبان، طرح پژوهش و نتایج) متغیرهای( مستقل، ) متغیرها، پایه تحصیلی، آزمودنی
 افزارخالصه و تحلیل شدند. برای رسم نمودارها، از نرم 1در جدول  هایافتهمطالعات بود. در ادامه، مجموعه 

2013-Excel .استفاده شد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   گیری(فرایند بررسی و انتخاب مقاالت )درخت تصمیم -1شکل 

 135مقاالت مرتبط یافت شده: 

  71حذف در بررسی چکیده:
 9نکردن اطالعات کافی: گزارش

 46بودن: دلیل غیرمرتبطحذف به

 9مقاالت وارد شده به مطالعه: 

 9کامل بررسی شده: مقاالت متن 

 89عناوین و چکیده مقاالت بررسی شده: 



 

 

 مقاالت موجود -1جدول 

 ردیف
نویسنده )گان(/ 

 سال انتشار
 محتوای مقاله

و همکاران  یانگ 1
(2011) 

فعالی(، طرح پژوهش بیش /توجهآموزان عادی و دارای اختالل نقصفعالی(، نوع مخاطبان )دانشبیش /توجه(، متغیر )های( مستقل )سامانه داغ و سرد(، متغیر )های( وابسته )اختالل نقص2-6تحصیلی )(، پایه 7-12ها )سن آزمودنی
 ریزی( همراه است(.گیری( و سرد )مهار واکنش و برنامها کمبودهایی در هر دو سامانه داغ )تصمیمفعالی ببیش /توجهآزمایشی: گروه مقایسه با گروه کنترل(، نتایج )اختالل نقص)نیمه

 

2 
اسکوگلی، اگلند، 
آندرسون، هویک و 

 (2014) آوی

فعالی(، طرح پژوهش بیش /توجهآموزان عادی و دارای اختالل نقصفعالی(، نوع مخاطبان )دانشبیش /توجه(، متغیر )های( مستقل )سامانه داغ و سرد(، متغیر )های( وابسته )اختالل نقص2-12(، پایه تحصیلی )10-17ها )سن آزمودنی
 کاری( بیگانه است(.گیری( و سرد )مهار واکنش و حافظهفعالی با هر دو سامانه داغ )تصمیمبیش /توجهآزمایشی: گروه مقایسه با گروه کنترل(، نتایج )اختالل نقص)نیمه

 (2011)روبیا  3
فعالی(، طرح پژوهش )آزمایشی کامل: گروه بیش /توجهفعالی(، نوع مخاطبان )دارای اختالل نقصبیش /توجه(، متغیر )های( مستقل )سامانه داغ و سرد(، متغیر )های( وابسته )اختالل نقص2-12(، پایه تحصیلی )10-17ها )سن آزمودنی

 گیری( همراه است(.کاری و تصمیمگیری( و سرد )مهار واکنش، حافظهفعالی با کمبود کارکردهای هر دو سامانه داغ )تصمیمتوجه بیش /نقصآزمایشی با گروه کنترل(، نتایج )اختالل
 

، اسکوت و هازبون 4
 (2011) روبیا

آزمایشی: (، طرح پژوهش )نیمهoddفعالی و بیش /توجهفعالی(، نوع مخاطبان )دارای اختالل نقصبیش /توجه)اختالل نقص(، متغیر )های( مستقل )سامانه داغ و سرد(، متغیر )های( وابسته 2-12(، پایه تحصیلی )10-17ها )سن آزمودنی
 ( همراه است(.مسألهکاری و حلگیری( و سرد )مهار واکنش، حافظهفعالی با کمبود کارکردهای هر دو سامانه داغ )تصمیمبیش /توجهگروه مقایسه با گروه کنترل(، نتایج )اختالل نقص

 

 ، ون در و اویلینگورتز 5
(2006) 

فعالی(، طرح پژوهش بیش /توجهآموزان عادی و دارای اختالل نقصفعالی(، نوع مخاطبان )دانشبیش /توجه(، متغیر )های( مستقل )سامانه داغ و سرد(، متغیر )های( وابسته )اختالل نقص2-6(، پایه تحصیلی )7-12ها )سن آزمودنی
 کاری( همراه است(.گیری( و سرد )مهار واکنش. حافظهفعالی با کمبودهایی در هر دو سامانه داغ )تصمیمبیش /توجهآزمایشی: گروه مقایسه با گروه کنترل(، نتایج )اختالل نقص)نیمه

 

 و النوکس دوالن 6
(2013) 

فعالی(، طرح پژوهش بیش /توجهآموزان عادی و دارای اختالل نقصفعالی(، نوع مخاطبان )دانشبیش /توجه)سامانه داغ و سرد(، متغیر )های( وابسته )اختالل نقص(، متغیر )های( مستقل 7-12(، پایه تحصیلی )13-18ها )سن آزمودنی
 ریزی( همراه است(.کاری و برنامهگیری( و سرد )حافظه)تصمیمفعالی با کمبودهایی در هر دو سامانه داغ بیش /توجهآزمایشی: گروه مقایسه با گروه کنترل(، نتایج )اختالل نقص)نیمه

 

، مارتین و براوو 7
 (2008) دومینگیوز

فعالی(، طرح پژوهش بیش /توجهعادی و دارای اختالل نقصآموزان فعالی(، نوع مخاطبان )دانشبیش /توجه(، متغیر )های( مستقل )سامانه داغ و سرد(، متغیر )های( وابسته )اختالل نقص7-10(، پایه تحصیلی )12ها )میانگین سن آزمودنی
 کاری( همراه است(.، حافظهمسألهگیری( و سرد )حلفعالی با کمبودهایی در هر دو سامانه داغ )تصمیمبیش /توجهآزمایشی: گروه مقایسه با گروه کنترل(، نتایج )اختالل نقص)نیمه

 

، بکر، تام و نتونیوآ 8
 (2015) اپستین

آزمایشی: (، طرح پژوهش )نیمهcodفعالی و بیش /توجهفعالی(، نوع مخاطبان )دارای اختالل نقصبیش /توجه(، متغیر )های( مستقل )سامانه داغ و سرد(، متغیر )های( وابسته )اختالل نقص2-6(، پایه تحصیلی )7-12ها )آزمودنی سن
 گیری( نه(.ولی در سامانه داغ )تصمیم ؛( همراه استمسألهکاری، مهار واکنش و حلفعالی با کمبود کارکردهای در سامانه سرد )حافظهبیش /توجهگروه مقایسه با گروه کنترل(، نتایج )اختالل نقص

9 
، کوارگا، فرناندز

 مونسو و بروگ
(2013) 

فعالی(، طرح پژوهش بیش /توجهآموزان عادی و دارای اختالل نقصفعالی(، نوع مخاطبان )دانشبیش /توجهمتغیر )های( وابسته )اختالل نقص(، متغیر )های( مستقل )سامانه داغ و سرد(، 7-10(، پایه تحصیلی )12ها )میانگین سن آزمودنی
 کاری و مهار واکنش( همراه است(.، حافظهمسألهحلگیری( و سرد )فعالی با کمبودهایی در هر دو سامانه داغ )تصمیمبیش /توجهآزمایشی: گروه مقایسه با گروه کنترل(، نتایج )اختالل نقص)نیمه
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 هایافته
ها، متغیرهای وابسته، تعداد و نوع های آزمودنیدر ارتباط با ویژگی شده انجامهای در این بخش، نتایج تحلیل

آورده شده  فعالیبیش /توجهنقصاختالل نقص در دو سامانه داغ و سرد در ، نتایج رفته کاربه طرح پژوهش
 است.

و نوع مخاطبان  سن و پایه تحصیلی اساسبرها در این بخش به تحلیل داده ها:های آزمودنیویژگی (الف
 شود:پرداخته می

 2، 12تا  7های از سن ( شامل آزمودنیدرصد 55/55مطالعه ) 5 ها:سطح پایه تحصیلی و سن آزمودنی -
های شامل آزمودنی( درصد 33/33مطالعه ) 3، 12میانگین سنی های در ( شامل آزمودنیدرصد 22/22مطالعه )
شامل  ایباشد. مطالعهمی 18تا  13های در سن ( شامل آزمودنیدرصد 11/11مطالعه ) 1و  17 تا 10در سن 
 100بیش از  ساله وجود ندارد. مجموع این درصدها 7کمتر از  هایو آزمودنی سن به باال 18های آزمودنی

گردید.  بندیطبقهدر بیش از یک طیف سنی  هاآنهایی بود که سن زیرا چندین مطالعه شامل آزمودنی ؛است
( شامل درصد 22/22مطالعه ) 2(، 2-6پایه ابتدایی )های مدرسه ( شامل آزمودنیدرصد 44/44مطالعه ) 4

های دوره دوم متوسطه ( شامل آزمودنیدرصد 44/44مطالعه ) 4و  (7-10پایه متوسطه )های دوره اول آزمودنی
باشد،  دبستانیپیشهای و آزمودنی های تحصیالت تکمیلیای که شامل آزمودنیباشد. مطالعه( می12-10)پایه 

هایی بود که پایه زیرا چندین مطالعه شامل آزمودنی ؛است 100وجود نداشت. مجموع این درصدها بیش از 
 گردید. بندیطبقهدر بیش از یک طیف پایه تحصیلی  هاآنتحصیلی 

توجه/ نقصهای عادی و دارای اختالل آزمودنی هردوی( شامل درصد 66/66مطالعه ) 6 نوع مخاطبان: -
مطالعه  1، فعالیبیش /توجهنقصاختالل های دارای ( شامل صرفا  آزمودنیدرصد 11/11مطالعه ) 1و  فعالیبیش

 11/11)مطالعه  1و  CODو  فعالیتوجه / بیشنقصهای دارای اختالل آزمودنی هردویشامل  (درصد 11/11)
 (.1نمودار باشد )می ODDو  فعالیتوجه / بیشنقصهای دارای اختالل آزمودنی هردویشامل  (درصد
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کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختالل های تعداد پژوهش -1نمودار 

 با توجه به نوع مخاطبانفعالی بیش توجه/نقص

 پژوهش نُههر در سرد و داغ  سامانههر دو  سنجش کارکردهای اجرایی، 2نمودار  اساسبر متغیرهای وابسته: (ب
سامانه سرد  ( وگیریتصمیمداغ )سامانه  سنجش متغیرهای وابسته و است گرفته قرار بررسی مورد شده انجام

 است. شدهانجامپژوهش  8و  2، 7، 5، 9نیز به ترتیب در  (کاریو حافظه ریزیبرنامه، مهار واکنش، مسألهحل)

6
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هر دوی آزمودنی های عادی و 
/ دارای اختالل نارسایی توجه 

فعالیبیش

صرفا  آزمودنی های دارای اختالل 

فعالیبیش/ نارسایی توجه 

هر دوی آزمودنی های دارای 

عالی فبیش/ اختالل نارسایی توجه 

  CODو 

هر دوی آزمودنی های دارای 

عالی فبیش/ اختالل نارسایی توجه 

 ODDو 
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 متغیرهای وابسته -2نمودار 

با گروه کنترل و  آزمایشینیمه شیوهدرصد( به  89مطالعه ) 8، تعداد 3نمودار  اساسبر های پژوهش:طرح (ج
 است.آزمایشی  شیوهدرصد( به  11مطالعه ) 1و مقایسه 

 
 رفته کاربه نوع و تعداد طرح پژوهش -3نمودار 
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، 4نتایج نمودار  اساسبر :فعالیبیش توجه/نتایج کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختالل نقص (د
 هشتفعالی در بیش توجه/نتایج کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختالل نقصتوان گفت که می

مطالعه به  یک. فقط در داغ اشاره دارد سامانهمطالعه تفاوت در  هفتوجود تفاوت در سامانه سرد، مطالعه به
 .کندمیتفاوت در هر دو سامانه داغ و سرد اشاره نبود 

 

 
کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد در ارتباط با  شده انجامهای نتایج پژوهش -4نمودار 

 فعالیبیش توجه/دارای اختالل نقص

 گیرینتیجهبحث و 
 مورد اهداف به دستیابی برای که هستند باال سطح شناختی هایفعالیت از هایمجموع ،اجرایی کارکردهای

 ،هدف پژوهش حاضربازداری است.  ،ریزیبرنامه ،مسألهحل مانند هاییمهارت شامل شوند کهاستفاده می نظر
 توجه/کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختالل نقص و سیستماتیک مطالعه مروری نظامند

فعالی در سامانه داغ و بیش توجه/فعالی بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، کودکان دارای اختالل نقصبیش
، نتونیوآ؛ 2018)پون،  هایپژوهشهمراه است و نتایج حاصل با  کمبودهاییسرد کارکردهای اجرایی با نقص و 

، مارتین و براوو؛ 2013 ،، کوارگا، مونسو و بروگفرناندز؛ 2013 ،و النوکس دوالن؛ 2015 ،کر، تام و اپستینب
، ون در و گورتز ؛2011 ،، اسکوت و روبیاهازبون؛ 2011 ،روبیا ؛2011 ،؛ یانگ و همکاران2008 ،دومینگیوز

اجرایی سامانه داغ و  کارکردهایکه که  کردتوان اشاره ها می. در تبیین این یافتهمنطبق است (2006 ،اویلین
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چون سیستم مغزی این نوع  .همراه است کمبودهاییفعالی با بیش توجه/نقص اختاللسرد در کودکان دارای 
هایی با نقص ،فرونتال که مربوط به عمکلرد سامانه داغ و سرد در کارکرد های اجرایی هستندآموزان در لبدانش

 همراه است.
کاری، کنترل حرکتی، احساس و ادراک ، حافظهگیریتصمیم، دهیسازماناجرایی همچون  کارکردهای

دانست که  شناختیعصباجرایی  کارکردهای ترینمهم جمله از توانمیرا  مسألهآینده و حل بینیپیشزمان، 
 توجه/نقص اختالل به مبتال. کودکان کندمیذهنی به انسان کمک  هایکنشدر انجام تکالیف یادگیری و 

و  یادآورندند عواقب کارهای قبلی خود را به توانمیچون ن .شوندمیکاری دچار مشکل حافظهفعالی در بیش
اختالل  مبتالبهموقعیتی کودکان  هایابهامیک معیار از آن استفاده کنند و این موارد مانعی برای  عنوانبه

عمل کنند و در روابط اجتماعی نیز به مشکل برخورد کنند فعالی باشد تا با غفلت و نارسایی بیش توجه/نقص
 .(2018)پون، 

مسلط باشند که شامل سامانه سرد  هامهارتاز  ایمجموعهکودکان برای تسلط بر تکالیف مدرسه باید به 
برای یادگیری  مسألهو کودکان هنگام حل انددرونی فرایندهای هامهارتاجرایی هستند. این  کارکردهایو داغ 

و در  آیندمیدست از تجربه، آموزش و یادگیری به هامهارت. این کنندمیاستفاده  هاآنو کنترل و نظارت از 
فعالی در این زمینه نقص دارند. افراد بیش توجه/اختالل نقص مبتالبهکودکان  شوندمیذخیره  درازمدتحافظه 
 زمینه درهستند که  توجهیبیو  گریتکانشفعالی، با خصوصیات بیشفعالی بیش توجه/اختالل نقص به مبتال

 کارکردهای. مدل شناختی اصلی که نقش در باشدمیاجرایی  کارکردهاینقایص شناختی این اختالل، نقص در 
این است که سه دسته عالئم اصلی  ،سازدمیفعالی مرتبط بیش توجه/اجرایی را با عالئم رفتاری اختالل نقص

نقص در  زیرمجموعههمگی  گریتکانشتوجه و فعالی، نقصفعالی که همان بیشبیش توجه/اختالل نقص
وجود درجاتی از  ،آنبر(. عالوه1998 ، هستند )بارکلی،باشدمیاجرایی  کارکردهایمهار که جز سامانه سرد 
( 2003) است که بارکلی شدهگزارشفعالی بیش توجه/اختالل نقص فرونتال در کودکاناختالل در عملکرد لوب

فعالی بیش توجه/فرونتال در کودکان اختالل نقصیکی مربوط به عملکرد لوبنوروسایکولوژبا مرور مطالعات 
 هایلوباین مهار از طریق  ،رسدمینظر به. سنجدمیتوانایی مهار پاسخ را  هاآزموندریافتند که غالب این 

با استریاتوم صورت  فراوانشاناتصاالت  طورهمیننواحی اوربیتوفرونتال، مدیال فرونتال و  خصوصبهفرونتال، 
 .(2013، ، آرراساپا، وارامبالی، سریناث و گانگهرهارپیراساد؛ 2015، گاستاپرو دیوید گیرد )می

فعالی ناتوان از کنترل بیش توجه/اختالل نقص به مبتالکودکان  ،توان گفتمی هادر تبیین این یافته
دلیل است که این کودکان در تکالیفی که همینو به کنندمیو آن را بدون فکر ارائه  باشندمیخود  هایپاسخ

فرونتال و فعالی با عملکرد لوببیش توجه/. پس اختالل نقصدهندمینیاز به توجه و تمرکز دارد، نقص نشان 
است )تی و همکاران،  قرارگرفته موردتوجه( و این در مطالعات مختلف 1998بارکلی، دارد )رتباط پره فرونتال ا

(. 2017مونرو، ویندات، ماراسینی و اوستور،  ؛2014 ،سرانیو، فلیکس و بجنی؛ 2013 ،و همکاران راپرت؛ 2017
جمله  در سامانه سرد از فعالی اغلب دارای اختالل عملکردتوجه/ بیشهمچنین کودکان دارای اختالل نقص
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ویلکات، دویل، نیگ، فرانئو و باشند )می مسألهریزی و حلکاری، مهار واکنش، برنامهبازداری پاسخ، حافظه
 .(2005 ،و همکاران کوپکی ؛2005 ،پنیگتون

 افزایش برافزون  دهیپاسخدر  تأخیربازداری پاسخ با ایجاد که  توان بیان کردها میدر تبیین این یافته
 کارکردهایدر  ،. علت اصلی ایجاد اختاللشودمینیز منجر  تردقیقتوجه و دقت به پاسخگویی صحیح و 

نقیصه کارکرد اجرایی این  ترینقویمشکل در بازداری است که مستمرترین و  اجرایی در میان کودکان دچار
بر این  ،( نیز2003بارکلی )(. 2014 ،زریس و جانسناست ) زنگیبهگوشکاری و افراد در میزان پاسخ، حافظه

نارسایی در بازداری پاسخ  اثر برفعالی بیش توجه/رفتاری توجه در افراد با اختالل نقص هاینشانهباور است که 
 هاینشانهتحقق زمانی نسبت به  نظر ازاست که  نقصنوعی  ،توجهقصدیگر نسخن. بهشودمیایجاد 
جویی در درجه بعدی اهمیت قرار دارد و پیامد آسیبی است که در بازداری پاسخ ضعیف در خود نظم گریتکانش

 .(2014 ،پوالنسکی، ویلکات، سالوم، کلین و رودهشود )مییا کنترل اجرایی رفتار ایجاد 
( و وجود اختالل در سیستم 2018 ،پونپیشانی )همچنین نقش دوپامین در فرآیندهای شناختی پیش

(، این احتمال 2013پزشکی آمریکا، انجمن روانفعالی )بیش توجه/اختالل نقص مبتالبهدوپامینرژیک کودکان 
اختالل  به مبتالاجرایی کودکان  کارکردهایدر بروز نقص در  مؤثرد مطرح باشد که یکی از عوامل توانمی

 ترینمهمیکی از  عنوانبهیک است. توانایی بازداری پاسخ دوپامینرژفعالی نقص در سیستم بیش توجه/نقص
ولی  ؛بخش مربوط استنظمخود گرایهدف رفتارهایمستقیم با  طوربهو  شودمیاجرایی محسوب کارکردهای 

یازی ن هاآند اطالعاتی را که توانمیو ن دارندمشکلفعالی در بازداری بیش توجه/اختالل نقص به مبتالکودکان 
کاری را نیز د حافظهتوانمیدارند نادیده بگیرند. همچنین کنترل ناقص و نقص در بازداری کارکردهای اجرایی 

(. همچنین اختالل 2018پون، شود )میکاری این کودکان نیز منجر قرار دهد و موجب تخریب حافظه تأثیرتحت
 تأخیراین اختالل موجب  ،دیگربیانبه .گرددمیاجرایی  کارکردهایدر رشد  تأخیرفعالی موجب بیش توجه/نقص

 شودمیاختالل باعث  ،روازاین. شوندمیاساس آن ساخته اجرایی بر کارکردهایکه  شودمیدر رشد آن چیزی 
، هازبونبگیرد )فوری قرار  پیامدهایفرد مبتال تحت کنترل حوادث بیرونی، افراد پیرامون، زمان حال و تا 

تحقیقات  همه کهجاییآن از. نیز بود هاییمحدودیت دارایحاضر  پژوهش این،وجودبا (.2011 ،بیااسکوت و رو
 دستبهبا توجه به نتایج  ،شودمی. پیشنهاد شودمیاز قابلیت تعمیم کاسته ؛ بنابراین غیر از ایران است شدهانجام
در  ،شودمیپیشنهاد همچنین نیز تحقیقی انجام شود.  زمینایرانسامانه داغ و سرد، در  نهزمی در آمده

 قرار گیرد. مدنظرنیز  زمینایران آموزانآتی شرایط فرهنگی دانش هایپژوهش

 منابع
ای فعالی: مطالعهبیش (. واکاوی اثربخشی نوروفیدبک در درمان اختالل نارسایی توجه/1396و علیزاده، ح. ) .،نعمتی، ش
 .1-20 ،28(7) .طباطبایی عالمه دانشگاه استثنائی افراد شناسیروان مروری.
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