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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

چکیده
 مطالعه مروری نظامند کارکردهای اجرایی،هدف از پژوهش حاضر
.بیشفعالی بود/سرد و داغ در افراد دارای اختالل نقصتوجه
 از طریق پژوهش مروری نظامند و جستوجوی،دراینراستا
بیشفعالی و/کلیدواژههای تخصصی مرتبط با اختالل نقصتوجه
کارکردهای اجرایی سرد و داغ در پایگاههای اطالعاتی تخصصی ایران
Pupmed, Springer, ProQuest, Scopus, ( و جهان شامل
)Elsevier, Science direct, Google Scholar, Magiran
 یافتهها و اطالعات موردنظر جهت2006-2015 بین سالهای
 نتایج.دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت
 غالب،جستوجوی نشان داد که از نُه پژوهش انجام شده
پژوهشها (چهار پژوهش) بر روی آزمودنیهای دارای اختالل
 بیشتر. انجام شده است2-6  و در پایه12  تا7 ریاضی از سن
پژوهشهای انجامشده از نوع مطالعات آزمایشی میباشند (با
 نتایج کارکردهای اجرایی سرد و داغ در.)فراوانی هشت پژوهش
بیشفعالی در سامانه داغ/افراد دارای اختالل نقصتوجه
،(تصمیمگیری) شامل نُه مطالعه و سامانه سرد شامل مهار واکنش
8  و5 ،2 ،7  حلمسأله و حافظهکاری به ترتیب در،برنامهریزی
 مرور نتایج پژوهشها.پژوهش مورد سنجش قرارگرفته است
حاکی از وجود کمبودهایی در هر دو سامانه داغ (تصمیمگیری) و
 مهار واکنش و برنامهریزی) در، حافظهکاری،سرد (حلمسأله
 با توجه به. بیشفعالی است/کودکان دارای اختالل نقصتوجه
مشکالت این گروه از افراد در حوزه کارکردهای اجرایی طراحی و
.اجرای برنامه آموزشی و مداخلهای ضروری است
 اختالل، سامانه داغ و سرد، کارکرد اجرایی:واژههای کلیدی
 الگوی پریسما، مطالعه مروری نظامند،بیش فعالی/نقص توجه
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مقدمه
دوران کودکی است
یکی از شایعترین اختاللهای عصبی-
اختالل نقصتوجه/
(پوالنسکی ،ویلکات ،سالوم ،کلین و روده .)2014 ،این اختالل عصبی -تحولی ،تحت عنوان الگوهای پایداری
از نقصتوجه و یا بیشفعالی /تکانش گری 3نامتناسب با سن است که عملکرد یا رشد فرد را تحتتأثیر قرار
میدهد .این نشانهها در دو محیط یا بیشتر از آن (از قبیل خانه ،مدرسه ،یا کار با دوستان یا خویشاوندان یا
فعالیتها دیگر) اتفاق میافتد و عملکردهای اجتماعی ،درسی 4و شغلی را تحتتأثیر قرار میدهد ،همچنین
برخی از نشانههای این اختالل بایستی قبل از سن  12سالگی بروز پیدا کند (انجمن روانپزشکی آمریکا،5
 .)2013برای سنین مدرسه میزان شیوع این اختالل پنج درصد برآورد شده است (به نقل از نعمتی و علیزاده،
.)1396
اختالل نقصتوجه /بیشفعالی مشکالت قابلتوجهی در زندگی روزمره و همچنین اثرات مخربی بر جامعه
ایجاد میکند .این اختالل موجب بروز نقایصی در حوزههای تحصیلی ،بینفردی و اجتماعی نیز میشود که
اغلب تا بزرگسالی ادامه مییابد (بارکلی.)2003 ،
در تبیین علل و همچنین نحوه مدیریت و آموزش این گروه از کودکان ،رویکردها و متغیرهای مختلفی
موردبررسی قرار گرفته است که کارکرد اجرایی یکی از این نوع رویکردها است (پون.)2018 ،
کارکردهای اجرایی ،6اشاره به طیف وسیعی از فعالیتهایی که مسؤول کنترل و تنظیم شناخت میباشند،
دارد که بهصورت توانایی اتخاذ و ادامهدادن مهارتهای مناسب حلمسأله جهت دستیابی به هدف تعریف شده
است (آگوستینو ،جانسون و پاسکال .)2010 ،کارکردهای اجرایی ،واژه فراگیری برای فرایندهای شناختی فرضی
گوناگون شامل برنامهریزی ،7حافظهکاری ،8بازداری ،9توجه ،10خودمهارگری ،11خودنظمجویی 12و آغازگری13
است که در مناطق پیشپیشانی لوب فرونتال اجرا میشود (گلدشتاین و ناگلری .)2014 ،کارکرد اجرایی،
کارکردی عالی شناختی و فراشناختی است که مجموعهای از تواناییهای عالی عصبشناختی است که در
زندگی و انجام تکالیف یادگیری و کنش هوشی به انسان کمک میکند (پون .)2018 ،کارکردهای اجرایی،
بیشفعالی،1

تحولی2

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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شامل انعطافپذیری شناختی و توانایی مدیریت مؤلفههای مداخلهگر در رفتارهای هدفگرا و پیشبینی
پیامدهای ناشی از یک عملکرد است (آردیال و سورلوف.)2007 ،
کارکردهای اجرایی ،فرایندی است که عهدهدار اعمال کنترل سطح باال میباشد و بهخصوص برای حفظ
اهداف ذهنی ویژه و بهنتیجهرساندن آنها ضروری است (مونرو ،ویندات ،ماراسینی و اوستور.)2017 ،
برای کارکردهای اجرایی ،مدلهای مختلفی ارائه شده است که بروان در سال  ،2006برای مدل خود شش
طبقه شناختی که شامل فعالیت ،متمرکزساختن ،تالش ،هیجان ،حافظه و کنش میباشد را در نظر گرفته است
(آگوستینو ،جانسون و پاسکال .)2010 ،میاک و همکاران ( ،)2000از تحلیل متغیرهای مکنون برای ارائه مدل
خود استفاده نمودند که یکی از پذیرفتهترین مدلهای نظری مربوط به کارکردهای اجرایی است که سالهای
اخیر مجموع مطالعات انجام شده در حوزه کارکردهای اجرایی بیشتر بر روی این مدل متمرکز بوده است (میاک
و فریدمن .)2012 ،سهجزء اصلی تغییر توجه ،بهروزرسانی حافظهکاری و بازداری پاسخ غالب است (بست و
مولر .)2010 ،1ابرر ،2حافظهکاری را شامل سه کارکرد شناختی ذخیرهکردن و پردازش ،جامعیت رابطه و نظارت
به کنترل میباشد (به نقل از پون .)2018 ،براساس دیدگاه بدلی و هیچ 3حافظه کاری نوعی فضای کاری برای
پردازش اطالعات و فرایندهای کنترلی کارکردهای اجرایی است که تصمیمگیری ،یادآوری و کدبندی صورت
میگیرد .حافظهکاری چهار مؤلفه دارد که عبارتند از -1 :حلقه واجشناختی یا حلقه آواشناختی که به ذخیره
کوتاهمدت و نگهداری موقت اطالعات کالمی یا اطالعات وابسته به گفتار و اصوات زبان میپردازد؛  -2صفحه
ثبت اطالعات دیداری فضایی که اطالعات را در طول دورههای کوتاه و موقت زمانی در خود ذخیره کرده و
امکان دستکاری و پردازش آنها را بهطور همزمان فراهم میآورد؛  -3مجری مرکزی که یک نظام توجهی
و هشیار است و عالوه بر نظمدهی و بازیابی اطالعاتی که وارد حافظهکاری و حافظه درازمدت شدهاند ،وظیفه
کنترل ،نظارت و هماهنگی ورودی و خروجی اطالعات را در رابطه با دو زیر نظام دیگر ،یعنی حلقه واجشناختی
و صفحه ثبت اطالعات دیداری فضایی برعهده دارد و  -4انباره رویدادی مؤلفه جدیدی است که در سالهای
اخیر بهوسیله بدلی به سهمؤلفه قبلی افزوده شده است .وظیفه این مؤلفه ،ذخیره اطالعات چندوجهی و
میانجیگری بین حافظهکاری و حافظه بلندمدت است (بدلی.)2012 ،
کارکردهای اجرایی میتوانند به دو سامانه داغ و سرد طبقهبندی شوند .سامانه سرد ،عملکردهای غیرعمدی
هستند که بهطور معمول برای شناخت مهم هستند (زالزو و مولر .)2011 ،کودکان دارای اختالل نقصتوجه/
بیشفعالی اغلب دارای اختالل عملکرد در سامانه سرد ازجمله حافظهکاری ،مهار واکنش ،برنامهریزی و
حلمسأله میباشند (ویلکات ،دویل ،نیگ ،فرانئو و پنیگتون2005 ،؛ کوپکی ،چانگ ،کلورمن ،تاچر و بروگست،
 .)2005در مقابل سامانه سرد ،سامانه داغ به تواناییهای شناختی موردنیاز برای تصمیمگیری و تعیین هدفهای
انگیزشی و احساسی اشاره دارد (زالزو و مولر .)2011 ،این کارکردها ،مؤلفههای سرد کارکردهای اجرایی نامیده
1. Best, J. R., & Moller, P. H.
2. Abrara, M.
3. Baddeley, A., & Hich, H.
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میشوند؛ زیرا فرایندهای شناختی منطبق با آنها تمایلی به درگیرکردن برانگیختگی هیجانی نداشته و بیشتر
بهصورت مکانیکی یا منطقی میباشند .آن کارکردهای اجرایی که بیشتر هیجانات ،باورها و یا خواستهها را
درگیر میکنند مثل تجربه تنبیه و پاداش ،تنظیم رفتار اجتماعی فرد و انجام تصمیمگیری که مستلزم تفسیر
شخصی و هیجانی است ،بهعنوان مؤلفههای گرم موردتوجه قرار میگیرند (پون .)2018 ،پژوهشهای مختلف
نقش کارکردهای اجرایی سرد و گرم را در فعالیتهای زندگی روزانه مانند توانایی شغلی ،آموزشی ،روابط
اجتماعی و عملکرد مستقل نشان میدهند (تی و همکاران .)2017 ،نقص در کارکردهای اجرایی ،موفقیت
تحصیلی را کاهش و احتمال رفتارهای خطرآفرین را افزایش میدهد (مونرو ،ویندات ،ماراسینی و اوستور،
.)2017
کارکردهای اجرایی ،از جمله تواناییهایی است که کودکان برای یادگیریهای مدرسهای به آنها نیاز دارند.
(کرک ،گاالگر ،آناستاسیو و کولمن .)2006 ،برخی از مطالعات حاکی از آن است که نقص در کارکردهای اجرایی
در کودکان دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی همراه است و این کودکان را در انجام تکالیف مدرسه و حتی
امور شخصی با مشکل جدی روبهرو میکند (داوسون و گوار.)2010 ،
کارکردهای اجرایی ،در افراد با اختالالت مختلف آسیبدیده وجود دارد .مطالعات مختلف مشخص میکند
که کودکان با اختالل نقصتوجه /بیشفعالی ،کارکرد اجرایی آسیبدیده و توانایی محدودی را در توجه پایدار
نشان میدهند (تی و همکاران2017 ،؛ راپرت ،آربان ،کوفلر و فرریدمن2013 ،؛ سرانیو ،فلیکس و بجنی.)2014 ،
یک فراتحلیل در زمینه  83مطالعه انجام شده در مورد کارکرد اجرایی در اختالل نقصتوجه /بیشفعالی مشخص
کرد ،کودکان و نوجوانان با اختالل نقصتوجه /بیشفعالی بهصورت معنادار در ارزیابیهای عصب روانشناختی
مربوط به کارکردهای اجراییای شامل برنامهریزی ،بازداری ،حافظه کالمی و فضایی و انعطافپذیری شناختی
نسبت به جمعیت عادی نقص دارند (زریس و جانسن .)2014 ،بارکلی در سال ( ،)1998در نظریه خود در مورد
اختالل نقصتوجه /بیشفعالی به کاستی در کنترل بازداری بهعنوان هسته اصلی ازهمپاشیدگی فرایندهای
پردازشی در تکالیف کارکرد اجرایی اشاره کرد .واضح است که همه کودکان مبتال به اختالل نقصتوجه/
بیشفعالی بهطور یکسانی در سامانه داغ و سرد کارکردهای اجرایی مشکل ندارند (ویلکات ،دویل ،نیگ ،فرانئو
و پنیگتون )2005 ،و تاکنون هیچ تحقیق قابلاعتمادی بیان نکرده است که این کودکان با وجود نقص در
کارکردهای اجرایی که مشخصا آیا در سامانه داغ و سرد نیز نقص قابلتوجهی دارند یا خیر؟ (گورتس ،ورت،
استرالن ،رویرز و سرگانت2005 ،؛ سیدمن ،مونوتئاکس ،آلیسا و فراون.)2005 ،
با وجود پیشینه پژوهشی کم در ارتباط با سامانه داغ و سرد کارکردهای اجرایی ،در حوزه اختالل نقصتوجه/
بیشفعالی مطالعه مروری نظامند این رویکرد برای معرفی آن به جامعه پژوهشی ایرانزمین بهعنوان خأل
پژوهشی و ضرورت انجام آن توجیه میشود .همچنین افقهای پژوهشی تازهای را برای متخصصان سنجش
و اندازهگیری ،روانشناسی و مشاوران ترسیم میکند .دراینراستا ،این مقاله تالشی است برای معرفی یافتههای
مبتنی بر شواهد از نقص در سامانه داغ و سرد کارکردهای اجرایی در حوزه اختالل نقصتوجه /بیشفعالی و
تعیین وضعیت فواید مداخلهای آن به جامعه علمی ایران و روشنساختن ماهیت نظری و شیوه اجرای آن.
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روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش مروری نظامند 1است که از طریق الگوی پریسما 2یافتههای پژوهشی مرتبط با
متغیرهای کارکردهای اجرایی سامانه داغ و سرد و اختالل نقصتوجه /بیشفعالی را مورد بررسی قرار داده است.

راهبردهای جستوجو
در پژوهش حاضر ،با استفاده از جستوجوی کلید واژههای تخصصی Attention Deficit/
reactive ، decision making،executive functions ،Hyperactivity Disorder
hot ،inhibit ،working memory،planning ،inhibition, planning, problem solving
 and coolدر پایگاههای اطالعاتی شامل ،Elsevier ،ProQuest ،Scopus ،Springer ،Pupmed

 Google Scholar ،Science directیافتهها و اطالعات موردنظر جهت دستیابی به هدف پژوهش که
شامل معرفی ماهیت ،ویژگیهای سامانه سرد و داغ کارکردهای اجرایی در افراد دارای اختالل نقصتوجه/
بیشفعالی مورد واکاوی قرار گرفت.

معیارهای ورود و خروج
معیارهای ورود به پژوهش شامل؛ مقاالت موجود در ارتباط با ویژگیهای سامانه سرد و داغ کارکردهای اجرایی
در افراد دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی به زبان انگلیسی بودند .معیارهای خروج نیز ،مقاالت ارائه شده
در تنها یک متغیر از دو جفت متغیر باال بود .مجموعه این موارد در بین سالهای  2006تا  2015التین پژوهش
شده بود.

ارزیابی کیفیت مقاالت
تمامی مقاالت ،بعد از استخراج از پایگاههای موردنظر ،با استفاده کلید واژههای تخصصی سامانه سرد و داغ
کارکردهای اجرایی در افراد دارای اختاللنقصتوجه /بیشفعالی ،توسط مؤلفان حاضر مورد ارزیابی قرار گرفت.
بهمنظور ارتقای کیفیت بیشتر مقاالت ،بعد از حذف مقاالت نامرتبط با اهداف پژوهش و انتخاب مقاالت اصلی،
بار دیگر برای باال بردن اطمینان از شناسایی و بررسی مقاالت موجود ،فهرست منابع مقاالت انتخاب شده نیز
جستوجو گردید .دو محقق بهطور جداگانه محتوای هریک از نُه مقاله را تجزیهوتحلیل کردهاند .هریک از
محققان هر مقاله را بهطور جداگانه مطالعه نمودند و پس از آن داده مربوط به هر مقاله را به فرم تحلیل محتوا
وارد ساختند .در راستای محاسبه پایایی درونی 3بین کدگذاران 33( 3 ،درصد مقاالت) مقاله بهصورت تصادفی
انتخاب شد و فرمول کزدین که شامل تعداد توافقها تقسیم بر مجموع تعداد توافقها و عدم توافقها و تقسیم
1. systematic review study
2. PRISMA
3. interrater reliability

کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختالل نقص ...

206

نتیجه حاصله بر  100است .میزان پایایی درونی مقاالت از  0/0 8308تا  0/08673و با میانگین  0/08514به
دست آمد.

استخراج اطالعات
از  135مقاله موجود در ارتباط با سامانه سرد و داغ کارکردهای اجرایی و افراد دارای اختالل نقصتوجه/
بیشفعالی ،بعد از حذف مقاالتی که ارتباطی با اهداف پژوهش نداشتند ،در نهایت نُه مقاله کامال مرتبط وارد
پژوهش گردید و بهطور کامل و دقیق مطالعه و بررسی شدند (شکل  ،1درخت تصمیمگیری) .همه نُه مقاله
انتخاب شده در مجالت علمی -پژوهشی انگلیسیزبان چاپ شده بود .سپس فرم تحلیل محتوا (جدول  )1ایجاد
شد تا خالصهای از هر مقاله فراهم گردد .این فرم تحلیل شامل :طبقات نویسنده (گان) /سال انتشار ،سن
آزمودنیها ،پایه تحصیلی ،متغیر (های) مستقل ،متغیر (های) وابسته ،نوع مخاطبان ،طرح پژوهش و نتایج
مطالعات بود .در ادامه ،مجموعه یافتهها در جدول  1خالصه و تحلیل شدند .برای رسم نمودارها ،از نرمافزار
 Excel-2013استفاده شد.

مقاالت مرتبط یافت شده135 :

حذف بهدلیل غیرمرتبطبودن46 :

عناوین و چکیده مقاالت بررسی شده89 :

حذف در بررسی چکیده71:
گزارشنکردن اطالعات کافی9 :
مقاالت متن کامل بررسی شده9 :

مقاالت وارد شده به مطالعه9 :

شکل  -1فرایند بررسی و انتخاب مقاالت (درخت تصمیمگیری)

جدول  -1مقاالت موجود
ردیف

نویسنده (گان)/
سال انتشار

1

یانگ و همکاران
()2011

2

اگلند،
اسکوگلی،
آندرسون ،هویک و
آوی ()2014

3

روبیا ()2011

4

هازبون ،اسکوت و
روبیا ()2011

5

گورتز ،ون در و اویلین
()2006

6

دوالن و النوکس
()2013

7
8
9

براوو ،مارتین
دومینگیوز ()2008

و

آنتونیو ،بکر ،تام و
اپستین ()2015
کوارگا،
فرناندز،
مونسو و بروگ
()2013

محتوای مقاله
سن آزمودنیها ( ،)7-12پایه تحصیلی ( ،)2-6متغیر (های) مستقل (سامانه داغ و سرد) ،متغیر (های) وابسته (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،نوع مخاطبان (دانشآموزان عادی و دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،طرح پژوهش
(نیمهآزمایشی :گروه مقایسه با گروه کنترل) ،نتایج (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی با کمبودهایی در هر دو سامانه داغ (تصمیمگیری) و سرد (مهار واکنش و برنامهریزی) همراه است).
سن آزمودنیها ( ،)10-17پایه تحصیلی ( ،) 2-12متغیر (های) مستقل (سامانه داغ و سرد) ،متغیر (های) وابسته (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،نوع مخاطبان (دانشآموزان عادی و دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،طرح پژوهش
(نیمهآزمایشی :گروه مقایسه با گروه کنترل) ،نتایج (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی با هر دو سامانه داغ (تصمیمگیری) و سرد (مهار واکنش و حافظهکاری) بیگانه است).
سن آزمودنیها ( ،)10-17پایه تحصیلی ( ،)2-12متغیر (های) مستقل (سامانه داغ و سرد) ،متغیر (های) وابسته (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،نوع مخاطبان (دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،طرح پژوهش (آزمایشی کامل :گروه
آزمایشی با گروه کنترل) ،نتایج (اختاللنقص /توجه بیشفعالی با کمبود کارکردهای هر دو سامانه داغ (تصمیمگیری) و سرد (مهار واکنش ،حافظهکاری و تصمیمگیری) همراه است).
سن آزمودنیها ( ،)10-17پایه تحصیلی ( ،)2-12متغیر (های) مستقل (سامانه داغ و سرد) ،متغیر (های) وابسته (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،نوع مخاطبان (دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی و  ،)oddطرح پژوهش (نیمهآزمایشی:
گروه مقایسه با گروه کنترل) ،نتایج (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی با کمبود کارکردهای هر دو سامانه داغ (تصمیمگیری) و سرد (مهار واکنش ،حافظهکاری و حلمسأله) همراه است).
سن آزمودنیها ( ،)7-12پایه تحصیلی ( ،)2-6متغیر (های) مستقل (سامانه داغ و سرد) ،متغیر (های) وابسته (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،نوع مخاطبان (دانشآموزان عادی و دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،طرح پژوهش
(نیمهآزمایشی :گروه مقایسه با گروه کنترل) ،نتایج (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی با کمبودهایی در هر دو سامانه داغ (تصمیمگیری) و سرد (مهار واکنش .حافظهکاری) همراه است).
سن آزمودنیها ( ،)13-18پایه تحصیلی ( ،)7-12متغیر (های) مستقل (سامانه داغ و سرد) ،متغیر (های) وابسته (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،نوع مخاطبان (دانشآموزان عادی و دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،طرح پژوهش
(نیمهآزمایشی :گروه مقایسه با گروه کنترل) ،نتایج (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی با کمبودهایی در هر دو سامانه داغ (تصمیمگیری) و سرد (حافظهکاری و برنامهریزی) همراه است).
سن آزمودنیها (میانگین  ،)12پایه تحصیلی ( ،)7-10متغیر (های) مستقل (سامانه داغ و سرد) ،متغیر (های) وابسته (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،نوع مخاطبان (دانشآموزان عادی و دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،طرح پژوهش
(نیمهآزمایشی :گروه مقایسه با گروه کنترل) ،نتایج (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی با کمبودهایی در هر دو سامانه داغ (تصمیمگیری) و سرد (حلمسأله ،حافظهکاری) همراه است).
سن آزمودنیها ( ،)7-12پایه تحصیلی ( ،) 2-6متغیر (های) مستقل (سامانه داغ و سرد) ،متغیر (های) وابسته (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،نوع مخاطبان (دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی و  ،)codطرح پژوهش (نیمهآزمایشی:
گروه مقایسه با گروه کنترل) ،نتایج (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی با کمبود کارکردهای در سامانه سرد (حافظهکاری ،مهار واکنش و حلمسأله) همراه است؛ ولی در سامانه داغ (تصمیمگیری) نه).
سن آزمودنیها (میانگین  ،)12پایه تحصیلی ( ،)7-10متغیر (های) مستقل (سامانه داغ و سرد) ،متغیر (های) وابسته (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،نوع مخاطبان (دانشآموزان عادی و دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی) ،طرح پژوهش
(نیمهآزمایشی :گروه مقایسه با گروه کنترل) ،نتایج (اختالل نقصتوجه /بیشفعالی با کمبودهایی در هر دو سامانه داغ (تصمیمگیری) و سرد (حلمسأله ،حافظهکاری و مهار واکنش) همراه است).
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یافتهها
در این بخش ،نتایج تحلیلهای انجام شده در ارتباط با ویژگیهای آزمودنیها ،متغیرهای وابسته ،تعداد و نوع
طرح پژوهش بهکار رفته ،نتایج نقص در دو سامانه داغ و سرد در اختالل نقصتوجه /بیشفعالی آورده شده
است.
الف) ویژگیهای آزمودنیها :در این بخش به تحلیل دادهها براساس سن و پایه تحصیلی و نوع مخاطبان
پرداخته میشود:
 سطح پایه تحصیلی و سن آزمودنیها 5 :مطالعه ( 55/55درصد) شامل آزمودنیهای از سن  7تا 2 ،12مطالعه ( 22/22درصد) شامل آزمودنیهای در میانگین سنی  3 ،12مطالعه ( 33/33درصد) شامل آزمودنیهای
در سن  10تا  17و  1مطالعه ( 11/11درصد) شامل آزمودنیهای در سن  13تا  18میباشد .مطالعهای شامل
آزمودنیهای  18سن به باال و آزمودنیهای کمتر از  7ساله وجود ندارد .مجموع این درصدها بیش از 100
است؛ زیرا چندین مطالعه شامل آزمودنیهایی بود که سن آنها در بیش از یک طیف سنی طبقهبندی گردید.
 4مطالعه ( 44/44درصد) شامل آزمودنیهای مدرسه ابتدایی (پایه  2 ،)2-6مطالعه ( 22/22درصد) شامل
آزمودنیهای دوره اول متوسطه (پایه  )7-10و  4مطالعه ( 44/44درصد) شامل آزمودنیهای دوره دوم متوسطه
(پایه  )12-10میباشد .مطالعهای که شامل آزمودنیهای تحصیالت تکمیلی و آزمودنیهای پیشدبستانی باشد،
وجود نداشت .مجموع این درصدها بیش از  100است؛ زیرا چندین مطالعه شامل آزمودنیهایی بود که پایه
تحصیلی آنها در بیش از یک طیف پایه تحصیلی طبقهبندی گردید.
 نوع مخاطبان 6 :مطالعه ( 66/66درصد) شامل هردوی آزمودنیهای عادی و دارای اختالل نقصتوجه/بیشفعالی و  1مطالعه ( 11/11درصد) شامل صرفا آزمودنیهای دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی 1 ،مطالعه
( 11/11درصد) شامل هردوی آزمودنیهای دارای اختالل نقصتوجه  /بیشفعالی و  CODو  1مطالعه (11/11
درصد) شامل هردوی آزمودنیهای دارای اختالل نقصتوجه  /بیشفعالی و  ODDمیباشد (نمودار .)1
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7
6
6
5
4
3
2

1

1

1
1
0

هر دوی آزمودنیهای دارای صرفا آزمودنیهای دارای اختالل
هر دوی آزمودنیهای دارای
نارسایی توجه  /بیشفعالی
اختالل نارسایی توجه  /بیشفعالی اختالل نارسایی توجه  /بیشفعالی
و COD
و ODD

هر دوی آزمودنیهای عادی و
دارای اختالل نارسایی توجه /
بیشفعالی

نمودار  -1تعداد پژوهشهای کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختالل
نقصتوجه /بیشفعالی با توجه به نوع مخاطبان

ب) متغیرهای وابسته :براساس نمودار  ،2سنجش کارکردهای اجرایی هر دو سامانه سرد و داغ در هر نُه پژوهش
انجام شده مورد بررسی قرار گرفته است و سنجش متغیرهای وابسته سامانه داغ (تصمیمگیری) و سامانه سرد
(حلمسأله ،مهار واکنش ،برنامهریزی و حافظهکاری) نیز به ترتیب در  2 ،7 ،5 ،9و  8پژوهش انجامشده است.
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10
9
9
8
8
7
7
6
5
5
4
3
2
2
1
0
حافظهکاری

برنامهریزی

حلمسئله

مهار واکنش

تصمیمگیری

نمودار  -2متغیرهای وابسته

ج) طرحهای پژوهش :براساس نمودار  ،3تعداد  8مطالعه ( 89درصد) به شیوه نیمهآزمایشی با گروه کنترل و
مقایسه و  1مطالعه ( 11درصد) به شیوه آزمایشی است.
11%

89%

طرح نیمهآزمایشی

طرحهای آزمایشی

نمودار  -3نوع و تعداد طرح پژوهش بهکار رفته

211

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،4سال دهم

د) نتایج کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی :براساس نتایج نمودار ،4
میتوان گفت که نتایج کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی در هشت
مطالعه بهوجود تفاوت در سامانه سرد ،هفت مطالعه تفاوت در سامانه داغ اشاره دارد .فقط در یک مطالعه به
نبود تفاوت در هر دو سامانه داغ و سرد اشاره میکند.

9
8

8

8
7
7
6
5
4
3
2

2
1
1
0
0
تفاوت

عدم تفاوت
داغ

سرد

سرد و داغ

نمودار  -4نتایج پژوهشهای انجام شده در ارتباط با کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد
دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی

بحث و نتیجهگیری
کارکردهای اجرایی ،مجموعهای از فعالیتهای شناختی سطح باال هستند که برای دستیابی به اهداف مورد
نظر استفاده میشوند که شامل مهارتهایی مانند حلمسأله ،برنامهریزی ،بازداری است .هدف پژوهش حاضر،
مطالعه مروری نظامند و سیستماتیک کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختالل نقصتوجه/
بیشفعالی بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،کودکان دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی در سامانه داغ و
سرد کارکردهای اجرایی با نقص و کمبودهایی همراه است و نتایج حاصل با پژوهشهای (پون2018 ،؛ آنتونیو،
بکر ،تام و اپستین2015 ،؛ دوالن و النوکس2013 ،؛ فرناندز ،کوارگا ،مونسو و بروگ2013 ،؛ براوو ،مارتین و
دومینگیوز2008 ،؛ یانگ و همکاران2011 ،؛ روبیا2011 ،؛ هازبون ،اسکوت و روبیا2011 ،؛ گورتز ،ون در و
اویلین )2006 ،منطبق است .در تبیین این یافتهها میتوان اشاره کرد که که کارکردهای اجرایی سامانه داغ و
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سرد در کودکان دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی با کمبودهایی همراه است .چون سیستم مغزی این نوع
دانشآموزان در لبفرونتال که مربوط به عمکلرد سامانه داغ و سرد در کارکرد های اجرایی هستند ،با نقصهایی
همراه است.
کارکردهای اجرایی همچون سازماندهی ،تصمیمگیری ،حافظهکاری ،کنترل حرکتی ،احساس و ادراک
زمان ،پیشبینی آینده و حلمسأله را میتوان از جمله مهمترین کارکردهای اجرایی عصبشناختی دانست که
در انجام تکالیف یادگیری و کنشهای ذهنی به انسان کمک میکند .کودکان مبتال به اختالل نقصتوجه/
بیشفعالی در حافظهکاری دچار مشکل میشوند .چون نمیتوانند عواقب کارهای قبلی خود را به یادآورند و
بهعنوان یک معیار از آن استفاده کنند و این موارد مانعی برای ابهامهای موقعیتی کودکان مبتالبه اختالل
نقصتوجه /بیشفعالی باشد تا با غفلت و نارسایی عمل کنند و در روابط اجتماعی نیز به مشکل برخورد کنند
(پون.)2018 ،
کودکان برای تسلط بر تکالیف مدرسه باید به مجموعهای از مهارتها مسلط باشند که شامل سامانه سرد
و داغ کارکردهای اجرایی هستند .این مهارتها فرایندهای درونیاند و کودکان هنگام حلمسأله برای یادگیری
و کنترل و نظارت از آنها استفاده میکنند .این مهارتها از تجربه ،آموزش و یادگیری بهدست میآیند و در
حافظه درازمدت ذخیره میشوند کودکان مبتالبه اختالل نقصتوجه /بیشفعالی در این زمینه نقص دارند .افراد
مبتال به اختالل نقصتوجه /بیشفعالی با خصوصیات بیشفعالی ،تکانشگری و بیتوجهی هستند که در زمینه
نقایص شناختی این اختالل ،نقص در کارکردهای اجرایی میباشد .مدل شناختی اصلی که نقش در کارکردهای
اجرایی را با عالئم رفتاری اختالل نقصتوجه /بیشفعالی مرتبط میسازد ،این است که سه دسته عالئم اصلی
اختالل نقصتوجه /بیشفعالی که همان بیشفعالی ،نقصتوجه و تکانشگری همگی زیرمجموعه نقص در
مهار که جز سامانه سرد کارکردهای اجرایی میباشد ،هستند (بارکلی .)1998 ،عالوهبرآن ،وجود درجاتی از
اختالل در عملکرد لوبفرونتال در کودکان اختالل نقصتوجه /بیشفعالی گزارششده است که بارکلی ()2003
با مرور مطالعات نوروسایکولوژیکی مربوط به عملکرد لوبفرونتال در کودکان اختالل نقصتوجه /بیشفعالی
دریافتند که غالب این آزمونها توانایی مهار پاسخ را میسنجد .بهنظر میرسد ،این مهار از طریق لوبهای
فرونتال ،بهخصوص نواحی اوربیتوفرونتال ،مدیال فرونتال و همینطور اتصاالت فراوانشان با استریاتوم صورت
میگیرد (دیوید و گاستاپر2015 ،؛ هارپیراساد ،آرراساپا ،وارامبالی ،سریناث و گانگهر.)2013 ،
در تبیین این یافتهها میتوان گفت ،کودکان مبتال به اختالل نقصتوجه /بیشفعالی ناتوان از کنترل
پاسخهای خود میباشند و آن را بدون فکر ارائه میکنند و بههمیندلیل است که این کودکان در تکالیفی که
نیاز به توجه و تمرکز دارد ،نقص نشان میدهند .پس اختالل نقصتوجه /بیشفعالی با عملکرد لوبفرونتال و
پره فرونتال ارتباط دارد (بارکلی )1998 ،و این در مطالعات مختلف موردتوجه قرارگرفته است (تی و همکاران،
2017؛ راپرت و همکاران2013 ،؛ سرانیو ،فلیکس و بجنی2014 ،؛ مونرو ،ویندات ،ماراسینی و اوستور.)2017 ،
همچنین کودکان دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی اغلب دارای اختالل عملکرد در سامانه سرد از جمله
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بازداری پاسخ ،حافظهکاری ،مهار واکنش ،برنامهریزی و حلمسأله میباشند (ویلکات ،دویل ،نیگ ،فرانئو و
پنیگتون2005 ،؛ کوپکی و همکاران.)2005 ،
در تبیین این یافتهها میتوان بیان کرد که بازداری پاسخ با ایجاد تأخیر در پاسخدهی افزون بر افزایش
توجه و دقت به پاسخگویی صحیح و دقیقتر نیز منجر میشود .علت اصلی ایجاد اختالل ،در کارکردهای
اجرایی در میان کودکان دچار مشکل در بازداری است که مستمرترین و قویترین نقیصه کارکرد اجرایی این
افراد در میزان پاسخ ،حافظهکاری و گوشبهزنگی است (زریس و جانسن .)2014 ،بارکلی ( )2003نیز ،بر این
باور است که نشانههای رفتاری توجه در افراد با اختالل نقصتوجه /بیشفعالی بر اثر نارسایی در بازداری پاسخ
ایجاد میشود .بهسخندیگر نقصتوجه ،نوعی نقص است که از نظر تحقق زمانی نسبت به نشانههای
تکانشگری در درجه بعدی اهمیت قرار دارد و پیامد آسیبی است که در بازداری پاسخ ضعیف در خود نظمجویی
یا کنترل اجرایی رفتار ایجاد میشود (پوالنسکی ،ویلکات ،سالوم ،کلین و روده.)2014 ،
همچنین نقش دوپامین در فرآیندهای شناختی پیشپیشانی (پون )2018 ،و وجود اختالل در سیستم
دوپامینرژیک کودکان مبتالبه اختالل نقصتوجه /بیشفعالی (انجمن روانپزشکی آمریکا ،)2013 ،این احتمال
میتواند مطرح باشد که یکی از عوامل مؤثر در بروز نقص در کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به اختالل
نقصتوجه /بیشفعالی نقص در سیستم دوپامینرژیک است .توانایی بازداری پاسخ بهعنوان یکی از مهمترین
کارکردهای اجرایی محسوب میشود و بهطور مستقیم با رفتارهای هدفگرای خودنظمبخش مربوط است؛ ولی
کودکان مبتال به اختالل نقصتوجه /بیشفعالی در بازداری مشکلدارند و نمیتواند اطالعاتی را که آنها نیازی
دارند نادیده بگیرند .همچنین کنترل ناقص و نقص در بازداری کارکردهای اجرایی میتواند حافظهکاری را نیز
تحتتأثیر قرار دهد و موجب تخریب حافظهکاری این کودکان نیز منجر میشود (پون .)2018 ،همچنین اختالل
نقصتوجه /بیشفعالی موجب تأخیر در رشد کارکردهای اجرایی میگردد .بهبیاندیگر ،این اختالل موجب تأخیر
در رشد آن چیزی میشود که کارکردهای اجرایی براساس آن ساخته میشوند .ازاینرو ،اختالل باعث میشود
تا فرد مبتال تحت کنترل حوادث بیرونی ،افراد پیرامون ،زمان حال و پیامدهای فوری قرار بگیرد (هازبون،
اسکوت و روبیا .)2011 ،باوجوداین ،پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی نیز بود .از آنجاییکه همه تحقیقات
انجامشده غیر از ایران است؛ بنابراین از قابلیت تعمیم کاسته میشود .پیشنهاد میشود ،با توجه به نتایج بهدست
آمده در زمینه سامانه داغ و سرد ،در ایرانزمین نیز تحقیقی انجام شود .همچنین پیشنهاد میشود ،در
پژوهشهای آتی شرایط فرهنگی دانشآموزان ایرانزمین نیز مدنظر قرار گیرد.
منابع
نعمتی ،ش ،.و علیزاده ،ح .)1396( .واکاوی اثربخشی نوروفیدبک در درمان اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی :مطالعهای
مروری .روانشناسی افراد استثنائی دانشگاه عالمه طباطبایی.1-20 ،28)7( .
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