
  گذارد؟تاثیر مییادگیری زبان دوم بر  ADHDدر تغییرات شناختییا آ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
مشکالت  مورد بحث قرار گرفته است. ،زبان دومزبان خارجی یا  فراگیریآموزش و  حیطهمشکالت خاص یادگیری در  در سالهای اخیر

تواند اثرات منفی بر مراحل یادگیری بگذارند.در کنند،که می،در هر سنی و با شدت متفاوت بروز پیدا می ADHDدر  مرتبط با یادگیری

 ند.شوهای یادگیری زبان میمهارتباعث بروز اختالل در  ADHDتغییرات شناختی هدفمان این است که دریابیم چگونه  ،این مقاله

 ماندگار مراجعه نمایید. رازمرکز  مشاوره روانشناسیتوانید به بخش برای اطالعات بیشتر می

ADHDکند؟چیست و چگونه بروز می 

عوامل  شود.غاز میآنوجوانی یا در دوران کودکی  این اختالل گیرد.بندی اختالالت یادگیری قرار میدر دسته DSM-5،ADHDبا توجه به 

عدم کنترل مدن آهمچنین باعث به وجود  شوند.ای میفعالی و مشکالت تکانهمدن کم توجهی، بیشآژنتیکی و فاکتورهای بیرونی باعث به وجود 

های شکالت در مهارتمدن مآهای زبانی مرتبط با این اختالل باعث به وجود ناهنجاری د.نشواحساسات و مشکالت عدیده در فراگیری زبان می

بسیار مهم به نظر  بنابراین کند.شود که به صورت ناتوانی در خواندن و نوشتن بروز پیدا میکالمی همچنین در دوران مدرسه میکالمی و غیر

ید به این همچنین با گاهی پیدا کنیم،آ شود،با مراحل رشد و توسعه زبان و شناخت می ADHDرسدکه به تمام عواملی که موجب ارتباط می

پارچه و گویا در مراحل مختلف رشد وردن زبان پذیرا ،یکآمسئول برای به وجود بر شبکه  ADHDمطلب که چگونه اختالل عملکرد عصبی در 

 جه نماییم.نیز تو گذاردکودک اثرمی

 ADHD  دقت پایین به شامل  توجهیبیهای نشانه .بیش فعالی و عدم کنترل تکانهتوجهی،کم کند:میبه سه صورت بروز

دهند،ناتوانی در اجرای دستورات،رها کردن رسد گوش نمیدقتی،مشکل در تمرکز برای مدت طوالنی،به نظر میجزئیات،اشتباهات ناشی از بی

واجهه های مکرر،از بین رفتن تمرکز در مها بدون تکمیل کردن،ضعف مدیریت،دوری از فعالیتهایی که نیازمند تالش ذهنی است،فراموشیفعالیت

کند:عدم کنترل خود،عجول بودن،اذیت کردن دیگران،صحبت کردن به به صورتهای زیر بروز پیدا می عدم کنترل تکانه .های بیرونیبا محرک

های عصبی دست و پا،ترک کردن صندلی در شامل تکان فعالیبیش صورت مکرر بدون توجه به قوانین اجتماعی،پاسخ دادن قبل از اتمام سوال.

های )رعایت نکردن نوبت( و عدم انگیزهرفتاری های عاطفی،عدم رعایت قوانینحساسیتهایی که نیاز به نشستن است،راه رفتن یا دویدن،موقعیت

 گیری است.درونی برای یاد

پایداری  ،،همچنین تمرکز بر تعدادی محرک به صورت همزمانن محرکآمتمرکز شدن بر ،به مهارت فردی برای انتخاب یک محرک تمرکز 

 شود.و انجام دادن چند کار به صورت همزمان اطالق می توجه در موقعیتی که هیچ محرکی وجود ندارد

نها در ذهن برای مدت آمرتبط است،که به توانایی فرد برای ذخیره اطالعات،استفاده از این اطالعات ودستکاری حافظه کوتاه مدت  به تمرکز

 ن بعد از مدت کوتاه است.آبه صورت شنیدن کلمات جدید و تکرار الیت حافظه در یادگیری شود.یک نمونه از فعکوتاه،گفته می

 یادگیری زبان جدید

شناسی و شایستگی نحو،واژگان،واجمهارت زبانی به دانش فرد در  و به عوامل متعددی بستگی دارد. یادگیری فعالیت پیچیده شناختی است

در حافظه کارکردی،علت اختالالت خاص یادگیری است،یادگیری زبان دوم به صورت طبیعی بروز جا که مشکل آتاز  استراتژیک نیازمند است.

به قابلیت شناختی فرد بستگی دارد.البته باید هارت یادگیری زبان دوم تالش کند وردن مآتواند برای به دست تا چه اندازه یکی می.کندنمی

 ته باشیم.های فردی در یادگیری زبان را در نظر داشتفاوت
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 بر یادگیری زبان دومتوجهی تاثیر بی

 یادگیری تصادفی ودر صورتی که حافظه فعال برای  توانایی فرد برای توجه به یک محرک بسیار اهمیت دارد، یادگیری تصادفیبرای 

 بنابراین . زبان گویا( متمرکز نماید ،کودک باید توجه خود را برنوع زبان ارائه شده)زبان پذیرا یابرای فراگرفتن زبان مهم است. یادگیری عمدی

بر به حافظه  شود،ضغف حافظه فعال و نقص در کنترل اجرایی که در این اختالل مشاهده می نقش بسزایی در فراگیری زبان دوم دارد.تمرکز 

 کند.شد نمیهای زبانی در این کودکان به درستی رگذارد به همین دلیل مهارتسپردن اطالعات کالمی و تصویری اثر منفی می

بر شدت  را، ADHDل ان انجام دادند تا اثر مشکالت شناختی  افراد با اختالی( پژوهشی را روی دانشجو2008اسپارک،همبک و جاورسکی)

موزان با مشکالت یادگیری آ موزان با این اختالل را با دانشآ نتایج نشان داد که توانایی دانشگیری زبان خارجی را ارزیابی کنند، و میزان فرا

نها در توانایی زبانی دچار مشکل آتوان گفت که بنابراین نمی های زبان خارجی نمرات باالیی کسب کردند،ان در کالسیدانشجو .مقایسه نمود

هایی که نیاز به در بخش ADHDکه افراد مبتال به  دنها به این نتیجه رسیدنآ اگر چه که با نقایص شناختی متعددی روبرو هستند. هستند.

مشابه افراد دیگر لیل دستور زبان داشت و در خواندن، در حافظه سپردن و تح هایی که نیاز به،فعالیتکنند، اما در تلفظ دارند تالش زیادی می

خواندن بالقوه دارند)کن  ر خواندن کلمات به تنهایی ومشکالتی د افراد با این اختالل، در یادگیری زبان اول،دهد میتحقیقات اخیر نشان  بودند.

شود انتظار داشت بنابراین می (،2006کند)کن،در خواندن بالقوه،حافظه فعال و کنترل مراحل شناختی نقش کلیدی ایفا می .(2014و بیگنل،

مده در تحقیق انجام آبا توجه به نتایج به دست  .دچار مشکل هستند چه زبان دوم، چه در یادگیری زبان، ،افراد با تمرکز پایین در خواندن بالقوه

برای بهتر شدن مهارت راههای جبرانی متفاوتی را  ADHD افراد بزرگسال مبتال به توان انتظار داشت که،( می2008شده توسط اسپارکس)

 گیرند.میخواندن فرا 

مهارت شنیداری برای یادگیری زبان دوم  در درک متن نوشتاری مشکالتی در زمینه پردازش محتوای کالمی دارند. ADHDمبتالیان به 

 ،رتبنابراین این تصور وجود دارد که افراد با سطح تمرکز پایین انتخاب اطالعات خاص و پردازش اطالعات است. تر،تمرکز به مدت طوالنینیازمند 

 وب شنیدن دارد دچار مشکل هستند.تکمیل فعالیتهایی که نیاز به خ

مطالعات  دستور زبان و واژگان بسیار با ارزش است.این افراد قابلیت ذخیره اطالعات از محرکهای متفاوت را دارندکه در حیطه یادگیری 

اطالعاتی که به صورت  تواننداما به راحتی می نشان داده است که این افراد در به خاطر سپردن اطالعات فضایی دیداری دچار مشکل هستند،

های نها باید بر پایه محرکآموزش فرم دستوری و واژگانی به آتوان نتیجه گرفت بنابراین می شفاهی به آنان عرضه شده را به خاطر سپارند.

 همیت است.های گوناگون برای آموزش(صورت گیرد.این رویکرد در یادگیری زبان دوم حائز اشفاهی یا بر پایه چند حسی)استفاده از حس

آید زیرا در فراگیری نوشتاری زبان دوم فشار بیشتری بر حافظه فعال می های نوشتاری نیز توجه و تمرکز بسیار مهم است.برای انجام فعالیت

های امالیی زیادی در نوشتن کلمات غلط ADHDموزان با اختالل آدانش آید.وار به ذهن نمینوشتن زبان جدید نسبت به زبان اول اتوماتیک

در فراگیری زبان دوم قادر به آموزان این دانش قادر به نگارش متن با جزئیات نیستند.توانند جمالت یا پاراگراف با انسجام بنویسند و نمی دارند،

 شود. ربط میهای غلط و افزایش اطالعات بیتارمدن جمالت با ساخآشود به صورت منسجم و کامل نیستندکه باعث به وجود نوشتن آنچه بیان می

 فعالی و تکانشگری در یادگیری زبان دوم:بیش

 گذارد.گیری زبان دوم اثر میموزش در فراآهای مورد نیاز برای همچنین بر رفتار فعالی و تکانشگری بر داشتن روابط اجتماعی مناسب،بیش

د تا به قوانین اجتماعی رواز فرد انتظار می گذارد.گفتار در روابط اجتماعی،اثر می ظار بر رویعجول بودن،اظهارات غیر قابل انتعدم کنترل خود،

توانند رفتار خود را کنترل نمایند،باید نمی ADHDنجایی که افراد با آاز  ید،نوبت را در مکالمات رعایت نماید و پاسخ مناسبی بدهد.توجه نما

 یادگیری سطح پیشرفته زبان دارند.به همین دلیل مشکالت فراوانی در ،کردن در اجتماع را بیاموزندهای صحبت تالش زیادی نمایند تا مهارت

در نتیجه،متن  دهد.ها در نوشتار،خود را بروز میگذاریربط،زیاد نوشتن و استفاده بسیار کم از نشانهتکانشگری به صورت استفاده از کلمات بی

های فراوانی در تلفظ،استفاده از هماهنگیان .ها و تمام متن بدون انسجام هستندکند،جمالت،پاراگرافنمینوشته شده هیچ هدف خاصی را دنبال 

 شود.گذاری مشاهده مینشانهواژگان و 



که  های پیچیدههای فیزیکی مکرر مانع از انجام فعالیتتکان گذار است.موزش نیز تاثیر آفعالی و تکانشگری بر رفتار مورد نیاز برای بیش

 انگیزه ذاتی و طبیعی برای یادگیری را ندارند. ADHDدر کل،افراد با  شود.نیازمند ساکن بودن است،می

 گیری:خالصه و نتیجه

ADHD فت توان نتیجه گرنمیمده،آتوجه به نتایج تحقیقات به عمل با  دوم دارد.های زبانی در زبان تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه مهارت

اما باید در نظر داشت خصوصیات خاص شناختی و  برند یا خیر.گیری زبان دوم رنج میبه این اختالل از مشکالت خاصی در یادیا افراد مبتال آ

به های زبان خاص پیشرفت و تمرکز بر مهارتبه همین دلیل، و مشکالت خاص یادگیری است.ADHDیبه دلیل هم زمان زبانی،این افراد

 وانگیزه برای یادگیری.سن فرد،جنسیت،به های فردی بستگی داردتفاوت

   

 


