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بررسی اثربخشی موسیقیدرمانی بر مهارتهای توجه و تصمیمگیری در کودکان
دارای اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی ()ADHD
یاسین چناشکی
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی ،دانشگاه تربی ت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران

چکیده
هدف  :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی موسیقیدرمانی بر مهارتهای توجه و تصمیمگیری در کودکان دارای اختالل
نارسایی توجه /بیش فعالی ADHDبود .روش :این پژوهش از نوع مطالعات تجربی مداخلهای بود که بهصورت پیشآزمون -
پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای نارسایی توجه بیش فعالی
مراجعهکننده به مرکز مشاوره آموزشوپرورش شهرستان گنبد بودند که از میان آنها  ۸1نفر به عنوان نمونه بهصورت در
دسترس انتخاب شد و بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند و مداخله درمان موسیقیایی در گروه
آزمایش به مدت  1جلسه  ۰۹دقیقه اجرا گردید .برای هر دو گروه قبل و بعد از اجرای مداخالت آزمون توجه روزمره کودکان و
تکلیف راهبردهای تصمیمگیری گرفته شد .تجزیهوتحلیل دادهها برحسب روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره صورت
گرفت که اطالعات پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار SPSSنسخه  1۰مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .ی افتهها :
یافتههای حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نشان میدهد که موسیقیدرمانی بر مهارت توجه اثربخش بود ( ) p< ۹/۹1
همچنین موسیقی و موسیقیدرمانی بر مهارت تصمیمگیری مؤثر است (  .) p< ۹/۹1نتیجهگیری :با توجه به یافتهها میتوان
نتیجهگیری کرد که موسیقیدرمانی در کودکان دارای اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی ممکن است با عث بهبود عملکرد
توجه و تصمیمگیری گردد لذا به متولیان امر ،اعم از مراکز آموزشی خصوصی و عمومی (آموزشوپرورش ) توصیه میگردد
جهت بهبود مهارتهای توجه و تصمیمگیری دانش آموزان دارای اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی از موسیقیدرمانی استفاده
کنند.
واژههای کلیدی :موسیقیدرمانی ،توجه ،تصمیمگیری ،اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی
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مقدمه
تحقیقات نشان داده است که عمده اختالالت کودکی که باعث ورود متخصصان بهداشت روان به درمان میشود ،اختالالت
رفتاری  1است (  ) 1در این میان اختالل کمبود توجه  /بیش فعالی به عنوان شایعترین اختالل کودکی موردتوجه بسیاری از
متخصصان  ،معلمان و والدین قرارگرفته است .اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی شایعترین اختالل رشدی /عصبشناختی در
کودکان است (  .) 2انجمن روانشناسی آمریکا (  ) 2۹1۹از میان انواع اختالالت نارسایی توجه /بیش فعالی ،مهمترین آنها را
اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی از نوع بیش توجهی قالب و نوع بیش فعالی قالب و نوع ترکیبی میداند .کودکان دارای نقص
توجه در حفظ فعالیت ذهنی در هنگان کار یا بازی مشکلدارند .برای مدتی میتوانند روی ی ک کار متمرکز شوند یا به
دستورات دیگران پاسخ دهند (  .) 3مشخصه اصلی کودکان دارای نارسایی توجه /بیش فعالی عدم تمرکز حواس ،نقص توجه و
حافظه است .تا تاکنون علت رسمی این اختالل مشخص نشده است اما نارسایی در یک یا چند مورد از عملکردهای اجرایی مغز
و مهارتهای شناختی را میتوان نام برد .ازاینرو این کودکان در راهبردهای شناختی که معین میکند چگونه با توجه و
سازماندهی میکنیم ،میآموزیم و اشیا را به خاطر میسپاریم دچار مشکل میباشند (  .) ۸آسیب در کارکردهای اجرایی مغز
باعث ضعیف شدن حافظه کوتاهمدت  ،ضعف در مهارتهای برنامهر یزی و سازماندهی فعالیتهای آنها و تغییر یک فعالیت به
فعالیت دیگر میشود (  .) 5تصمیمگیری به عنوان یکی از سازههای کارکردهای اجرایی نقش اساسی در کنترل و هدایت رفتار
داشته و برای انطباق و عملکرد موفق در زندگی واقعی اهمیت دارند .در مطالعهای که سمساو و همکاران (  ) 2۹۹۰بر روی
عملکردهای اجرایی (حافظه و برنامهریزی ) مربوط به توجه  ،رمزگشایی  ،تسلط به کلمه و درک مطلب انجام شد .نتا یج تحقیق
آنها نشان داد که عملکرد اجرایی مانند تصمیمگیری  ،برنامهریزی و سازماندهی نقش مهمی در درک کتابخوانی دارد.
موسیقیدرمانی یکرشته برای درمان و توانبخشی انواع اختالالت جسمی و روحی است .از موسیقی استفاده میکند  ،و
موسیقیدرمانی متخصصی است که از موسیقی استفاده میکند و در درمان و همچنین با سایر متخصصان پزشکی  ،بسته به
شرایط و نیاز بیمار برنامههای مختلف موسیقی را طراحی و به کار میبرد () 6
بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که موسیقی  ،که یکزبان بینالمللی بهحساب میآید  ،میتواند بر همه سطوح و جوامع
انسانی تأثیر بگذارد.
گاستن  ) 1۰61 (2به عنوان یکی از پایهگذاران اولیه موسیقیدرمانی  3 ،3اصل را که پایه واساس استفاده از موسیقی در درمان
است را چنین برشمرد:


ایجاد یا تجدید روابط بین فردی



رشد احساس ارزش شخصی در حین خود شکوفایی



استفاده از پتانسیل ریتم در کسب نیرو و نظم

موسیقی میتواند وسیلهای ارزشمند برای برقراری مجدد ارتباط با واقعیت برای افرادی باشد که از واقعیت و جامعه
خارجشدهاند.) 7 ( .
5- Behavioral disorders
- Gasten
- Music Therapy
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گالووی خاطرنشان کرد :ضرباهنگ و صدای موسیقی میتواند تقویت جریان گفتار در اختالالت گفتاری را تسهیل کند .عالوه بر
این  ،او میگوید ارتباط موسیقی نوعی ارتباط غیرکالمی است و پیشبینی میشود برای چنین کودکانی که مایل به برقراری
ارتباط کالمی نیستند  ،این کودکان ممکن است بهتر بتوانند توجه خود را جلب کرده و به بیرون کشیدن احساسات و
مهارتهای کالمی خود کمک کنند .وزندگی اجتماعی این کودکان را بهبود ببخشید که میتواند بیشترین کمک به این
کودکان باشد.
گزارشهای وسیعی نشان میدهند که موسیقی و موسیقیدرمانی میتواند عالوه بر برونریزی احساسات و ایجاد حس آرامش و
کنترل عواطف و هیجانات مثبت مثل شادی و منفی مثل خشم  ،به بهبود روابط بین فردی و گروهی کمک شایان توجهی
داشته باشد ،چراکه نواختن ساز و اجرای یک قطعه بر پایهی هماهنگی فردی و اجتماعی مثل اعضای گروه و نظم و هارمونی
بین سازهای مختلف و حتی طنین نتهای مختلف در یک ساز هست .موسیقی میتواند باعث بهبود عملکرد توجه و حافظه
شود ( کیانی و شریعت پناهی 2۹۹1 ،؛ غالمرضا و اخوان 2۹۹1 ،؛ مریمی و گل شکوه  2۹۹1 ،و گلد.) 2۹۹7 ،
تحقیقات نشان داده است که افرادی که در معرض پروتکل موسیقیدرمانی قرار گرفتند بهصورت قابلتوجهی عملکردشان در
نمرات حافظه وکسلر و مهارتهای زندگی بهبودیافته بود ( .) 1
هدف از پژوهش حاضر  ،بررسی ارتباط موسیقی و نوع آن بر عملکرد حفظ توجه و تصمیمگیری کودکان دارای نارسایی اختالل
نارسایی توجه /بیش فعالی ( ) ADHDبود.

روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و جزء مطالعات نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه
آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای نارسایی توجه /بیش فعالی مراجعهکننده به مرکز مشاوره آموزشوپرورش
شهرستان گنبدکاووس بودند .آزمودنیها بهطور در دسترس انتخاب شدند ولی بهصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و دو گروه
کنترل تقسیم شدند در گروه آموزش اثربخشی موسیقیدرمانی بر مهارتهای توجه و تصمیمگیری بررسی شد.
جامعه آماری این پژوهش  12۹نفر دانشآموز ،که دارای اختالل نقص توجه بیش فعالی بودند که ۸1نفر (سی پسر و هجده
دختر ) را شامل شد .آزمودنیهایی که بهصورت در دسترس انتخابشده بودند بهصورت تصادفی ساده بر اساس قرعهکشی )در
چهار گروه (  2گروه کنترل و  2گروه آزمایش جایگزین شدند از این تعداد  21نفر دارای اختالل مهارت توجه (  1۸نفر گروه
آزمایش و  1۸نفر گروه کنترل) و  2۹نفر ضعف در تصمیمگیری (  1۹نفر در گروه آزمایش و  1۹نفر در گروه کنترل) که در
محدوده سنی  12تا  15سال قرار داشتند .از تمامی آزمودنیها آزمون ،آزمون توجه روزمره برای کودکان و تکلیف راهبردهای
تصمیمگیری گرفته شد .گروه آزمایش به مدت هشت جلسه به مدت  ۰۹دقیقه تحت تأثیر موسیقیدرمانی گروهی قرار گرفتند.
پس از اتمام آموزش  ،پسآزمون با استفاده از ابزار اندازهگیری یکسان در هر دو گروه اجرا شد .سرانجام  ،نتایج با استفاده از
تحلیل آماری کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در زیر ابزار اندازهگیری آورده شده است.
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ابزار پژوهش
آزمون توجه روزمره برای کودکان
بهمنظور ارزیابی اختصاصی توجه ،رابرتسون و همکارانش در سال  1۰۰۸تا  1۰۰6آزمون توجه روزمره را در راستای نظریه
شبکههای توجه پاسنر و پترسون برای بزرگساالن طراحی کردند .به دنبال آن در سال  1۰۰۰مانلی و همکارانش آزمون توجه
روزمره ارزیابیها را برای استفاده در کودکان مطابقت دادند ( ) ۰
کولی در سال  2۹۹1این آزمون را روی  2۰3کودک استرالیایی سالم استانداردسازی کرد .بر این اساس اعتبار همبستگی
آزمون و باز آزمون برای  7تا  ۰خرده آزمون  ۹ /57تا  ۹ /15به دست آمد .با توجه به روایی ،ارتباط بین نمرات مشاهدهشده در
آزمون و سه معیار توجهی از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد که یک نوع مدل اندازه گیری باهدف تشخیص ارتباط بین
خرد ه آزمون های با ساختار مشترک است  .بنابراین معیار ضریب تناسب FI Vبرای هر سه معیار۹ /۰ ،و بیشتر بود و برای
شاخص برازش مقایس های  ،برازش هنجارشده و برازش هنجار نشده به ترتیب ۹ /۰6 ،۹ /۰13 ، ۹ /۰73به دست آمد ) 1۹ ( .
فتحی و همکاران در سال  13۰5روایی و پایایی این آزمون را در ایران بررسی کردند .متخصصان کاردرمانی روایی محتوای
نسخه فارسی این آزمون را تأیید کردهاند  .پایایی آزمون و باز آزمون متوسط تا مطلوب )  ۹ /۸۹تا  ) ۹ /12گزارششده است .
ارتباط نمره دهی دو آزمونگر در این آزمون  ۹ /71تا  1است که نشان میدهد پایایی بین آزمونگران مطلوب است.

تکلیف راهبردهای تصمیمگیری
از تکلیف راهبردهای ( ) 11 ( ( DMSTبهمنظور اندازهگیری راهبردهای تصمیمگیری استفاده شد .این تکلیف شامل انتخاب
اسباب و وسایلی است که احتمال میرود کودک عمالً در زندگی واقعی برای برگزیدن آنها نیاز به تصمیمگیری داشته باشد
)  .) 12این تکلیف برگرفته از نظریه کالیمن ( ) 1۰15است که راهبردهای تصمیمگیری را به دو سطح پردازش سطح پایین یا
همان راهبرد غیر جبرانی و پردازش سطح باال یا همان راهبرد جبرانی تقسیم میکند .این تکلیف که توسط هاوز طراحیشده
است ،بر روی کارت نقاشی شده و مصور است .در این پژوهش بهاین علت که اگر گز ینههای تصمیمگیری بهصورت کامالً عینی
و قابلمشاهده برای کودک فراهم شود و در ارتباط با دنیای واقعی باشد ،سنجش دقیقتری از انتخابهای کودک ممکن
میشود) .) 13
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی (شاخصهای پراکندگی مرکزی ) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس ) استفادهشده
است.
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یافتهها
جدول  1:محتوای جلسات موسیقیدرمانی
اهداف و محتوی جلسات
سالم و حوال پرسی ( مصاحبه)
جلسه اول

برقراری ارتباط.
توضیح دادن در مورد روند درمانی به بیمار
تنظیم برنامههای گروهی برای همکاری در خواندن ترانهها.

برقراری ارتباط کالمی و غیرکالمی با تمرین بدیهه خوانی.
جلسه دوم

افزایش همکاری و هوشیاری با پیروی از دستورها و رعایت شرایط همخوانی.
افزایش اعتمادبهنفس و ارزش شخصی با تمرین خواندن در گروه.
تنظیم اهداف و برنامههای گروهی موسیقایی با مشورت یکدیگر.

جلسه سوم

تنظیم اهداف و برنامههای گروهی موسیقایی با مشورت یکدیگر.

بهعنوان تکلیف از بیماران خواسته شد که اشعار و ترانههایی در وصف حال خود بسرایند و در جلسه بعد بخوانند تا پیرامون
آن بحث و گفتگو شود.

جلسه چهارم

مرور تکلیف جلسه قبل.انتخاب ترانههایی
که موضوع اشعار و آوازهای آن با مشکالت بیماران همخوانی داشت و بحث و
گفتگو پیرامون آنها.

جلسه پنجم

بحث و گفتگو در مورد ترانهها و آوازهای گوناگون و
ترغیب اظهارنظر شخصی پیرامون واژهها و موضوع اشعار.

طرح سالهایی پیرامون موضوعهای عاطفی و فکری ترانهها
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مانند عشق،اعتماد،امید،شکست،وابستگی،جدایی،

جلسه ششم

ناکامی،خانواده،دوستی،ازدواج و ...و ارتباط آنها با مشکالت شخصی بیماران و یافتن راهحلهای مناسب با مشورت گروه

بیدارسازی احساسها و افکار ناخودآگاه و نفوذ در قسمتهای عمیق احساسها با شنیدن موسیقی و

جلسه هفتم

گسترش بدیهههای احساسی با استفاده از برگههای کوتاه تکراری موسیقایی مانند راندوها و کانونها.

ارزیابی تغییرات بیماران.

جلسه هشتم

تهیه نوارخانه ای کوچک از آهنگها و ترانههای موردعالقه بیمار برای استفاده در منزل

جدول  : 2شاخصهای آمار توصیفی گروه آزمایش و کنترل در آزمون توجه
پسآزمون

پیشآزمون
انحراف معیار

گروه

میانگین

آزمایش

2/5۸

۹/۸2

کنترل

2/31

۹/3۰

میانگین

انحراف معیار

3/21

۹/۸۰

2/11

۹/۸۸

طبق جدول شماره  ،2میانگین و انحراف معیار پیشآزمون در گروه آزمایش نمرات توجه  2 /5۸و  ۹ /۸2و میانگین و انحراف
معیار پیشآزمون در گروه کنترل نمرات توجه  2 /31و  ۹ /3۰است و میانگین و انحراف معیار پسآزمون در گروه آزمایش
نمرات توجه  3 /21و  ۹ /۸۰و میانگین و انحراف معیار پسآزمون در گروه کنترل نمرات توجه  2 /11و  ۹ /۸۸است.
جدول  : 3شاخصهای آمار توصیفی گروه آزمایش و کنترل در آزمون راهبردهای تصمی مگیری
پسآزمون

پیشآزمون
گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

آزمایش

2/11

۹/5۸

2/1۰

کنترل

3/۹۰

۹/۸2

2/77

انحراف معیار
۹/65
۹/36

طبق جدول شماره  ،3میانگین و انحراف معیار پیشآزمون در گروه آزمایش نمرات راهبردهای تصمیمگیری  2 /11و  ۹ /5۸و
میانگین و انحراف معیار پیشآزمون در گروه کنترل نمرات راهبردهای تصمیمگیری  3 /۹۰و  ۹ /۸2است و میانگین و انحراف
معیار پسآزمون در گروه آزمایش نمرات راهبردهای تصمیمگیری  2 /1۰و ۹ /65و میانگین و انحراف معیار در گروه کنترل
نمرات راهبردهای تصمیمگیری  2 /77و  ۹ /36است.
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جدول : ۸نتایج آزمون یکسانی واریانس در نمرات پیشآزمون و پسآزمون توجه
پیشآزمون
تعداد

میانگین

انحراف معیار

پسآزمون

کالموگراف/اسمیروف

مقدار p

میانگین

تعداد

کالموگراف/اسمیروف

انحراف معیار

مقدارp

2/۸5

21

۹/53

۹/۸56

۹/31۰

2/73

21

۹/۸12

۹/56

۹/۸11

طبق نتایج جدول  ۸هیچکدام از نمرات پیشآزمون و پسآزمون در سطح (  ) p< ۹ /۹5معنادار نبود.
جدول  :5خالصۀ نتایج تحلیل کورایانس تأثیر موسیقیدرمانی بر توجه
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

نسبت F

مقدار p

پیشآزمون

171 /۸56

127/21۰

> ۹/۹۹1

گروه

3۸1 /2۸۰

56 /12

> ۹/۹۹1

در طرحهای پیشآزمون -پسآزمون جهت خنثی کردن اثر پیشآزمون در بررسی اثر متغیر آزمایشی ،بهترین و قویترین روش
آماری استفاده از کوواریانس است .طبق جدول  ،5مقدار  Fبرابر  5۸ /12است که طبق قراردادهای آماری معنادار هست.
جدول  :6نتایج آزمون یکسانی واریانس در نمرات پیشآزمون و پسآزمون تصمیم گیری
پیشآزمون
تعداد

میانگین

انحراف معیار

پسآزمون

کالموگراف/اسمیروف

مقدار p

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کالموگراف/اسمیروف

مقدارp
2/۹1

2۹

۹/31

۹/211

۹/۸22

2/55

2۹

۹/۸1

۹/2۰5

۹/515

طبق نتایج جدول  6هیچکدام از نمرات پیشآزمون و پسآزمون در سطح(  ) p> ۹ /۹5معنادار نبود.
جدول  :7نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر موسیقیدرمانی بر تصمیم گیری
منبع تغییرات
پیشآزمون
گروه

نسبت F

مجموع مجذورات
5۰1/61۸

21۹/1۰1

> ۹/۹۹1

126 /6۰

> ۹/۹۹1

315/۸۰6

طبق جدول  ،7مقدار  Fبرابر  126/6۰است که ازلحاظ آماری معنادار میباشد.

12۸

مقدار p
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بحث و نتیجهگیری
طبق یافتههای پژوهش و تحلیل آزمون کووار یانس  ،موسیقیدرمانی در بهبود عملکرد توجه و تصمیمگیری دانش آموزان مؤثر
است .نتیجه این پژوهش با گزارشهای گلد ،وراک و ویگرام (  ،) 2۹۹۸جکسون(  ،)2۹۹3سکاتو و همکاران ( ) 2۹۹6و کیهانی
(  ) 2۹13همسو بوده است.
گلد ،وراک و ویگرام (  ) 2۹۹۸بیان میکنند که موسیقیدرمانی بر بهبود عملکرد کودکان و نوجوانان  1۹تا  15اثربخش بوده
است .همچنین جسکون (  ) 2۹13گزارش میدهد که روان شناسان از موسیقیدرمانی به عنوان یکی از درمانهای مطلوب
درزمینه ٔ کودکان

 ADHDبهره میبرند  .نیز سکاتو و همکاران (  ) 2۹۹6اعالم داشتند که افرادی که در معرض

موسیقیدرمانی قرار گرفتند ،عملکرد آنها در نمرات حافظه وکسلر ( ) Wechslerبهطور قابلتوجهی بهبودیافته است.
همچنین کیهانی و همکاران (  ) 2۹13در پژوهش خود به این گزار دادند که گوش دادن به موسیقی میتواند ،عملکرد حافظه را
تقویت کند و بهبود بخشد.
طبیعت موسیقی و تأثیر ریتم به حدی است که کودکانی را که در پایینترین سطح از بازتابهای فیزیکی  ،هوشی و اجتماعی
قرار دارند تحریک میکند ازجمله کودکان دارای نقص توجه /بیش فعالی.
ریتم و گامهای آرام ملودی در زمانهای طوالنی به کاهش فشار تخیالت  ،احساسات و خستگی منجر میشوند و با کاهش
احساسات و هیجان در مسافتهای طوالنی  ،یک روحیه آرام  ،لذتبخش و بیحدوحصر را ایجاد میکنند) 1۸ ( .
در تبیین این فرضیه میتوان گفت موسیقی باعث ساخت و ایجاد پلهای ارتباطی بیشتر در قشر مرکزی مخ در مرحلهای که
شبیه تکامل مغز است ،شود .به عبارتدیگر در مکانهای دارای موسیقی فرآیندهای پیامرسان عصبی میان نورونها ایجاد
میشود که بخشهای لب آهیانه ای که مربوط به حافظه ،توجه و تصمیمگیری است را تحریک میکند ( ) 15
همچنین نتایج بهدستآمده نشان میدهد که نوع موسیقی بر بهبود توجه و تصمیمگیری تأثیر دارد و بین گروهها مختلف با
توجه به نوع موسیقی تفاوت وجود دارد.
یافتهها (هادیان فر و همکاران137۰ ،؛وودفورد2۹۹1 ،؛ سیگمن  2۹۹7 ،و ویلکات) 2۹1۹ ،نشان میدهد که موسیقیدرمانی
میتواند در توسعه مهارت بیان زبان توسعه مهارتهای اجتماعی و بهخصوص تمرکز کمک کند کنترل تداخل هستهی اصلی
بسیاری از نظریههای تبیینی اختالل نقص توجه – بیش فعالی میباشد ،همچنین زمان واکنش ،نشانگر بازداری است؛
به عبارتدیگر کودکان مبتالبه اختالل نقص توجه – بیش فعالی دارای زمان واکنش بیشتری در پاسخگویی هستند یعنی در
پاسخگویی تأخیر دارند.
مدل شناختی اصلی که نقص در کارکردهای اجرا یی را به عالئم رفتاری  ADHDمرتبط میسازد ،بر این باور استوارشده است
که نارسایی توجه در این اختالل ،نارسایی ثانویهای است که از ضعف در بازداری رفتاری یا خودتنظیمی ناشی میشود.
در تبیین احتمالی این یافته میتوان بیان داشت بازداری و کنترل تداخل هستهی اصلی بسیاری از نظریههای تبیینی اختالل
نقص توجه – بیش فعالی هست .مؤلفهی زمان واکنش و خطای ارائه نشانگر بازداری است؛ به عبارتدیگر کودکان مبتالبه
اختالل نقص توجه – بیش فعالی دارای زمان واکنش بیشتری در پاسخگو یی هستند یعنی در پاسخگویی تأخیر دارند .چنین
نتایجی میتواند تبیینکنندهی رفتارهای تکانش گری این کودکان باشد .چراکه مشکل در فرا یند بازداری بهخصوص در
بازداری پاسخ غالب به یک رویداد و با توقف پاسخ یا الگوی پاسخ جاری و ایجاد فرصت درنگ در تصمیمگیری برای پاسخ دادن
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یا ادامهی پاسخ که در الگوی بار کلی ارائهشده است را میتواند در رفتارهای روزمره این کودکان در موقعیتهای مختلف
.) 16(  خانوادگی و اجتماعی آنان مالحظه نمود،تحصیلی
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