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 چکیده

ل نارسایی )حافظه کاری و توجه( در کودکان مبتال به اختالی کارکردهای اجرایی مقایسهپژوهش حاضر هدف 

 یجامعه. است ایهمقایس -علّیتوصیفی از نوع  بود. این پژوهش یک مطالعه فعالی و کودکان عادیتوجه/ بیش

شهر اردبیل در  عادی آموزاندانش و فعالیبیش توجه/ نارساییاختالل مبتال به  آموزاندانشآماری پژوهش را 

 60سترس دگیری در که از میان آنها با استفاده از روش نمونه دادندتشکیل می 1398-99سال تحصیلی 

وز عادی( به عنوان نفر دانش آم 30و  فعالیبیشتوجه/  نارساییآموز مبتال به اختالل نفر دانش 30)آموز دانش

کانرز )انرز والدینکبندی ی مقیاس درجهنظر شدهکوتاه و تجدید فرمنمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از 

 نموآز و (ارقام یفراخنا) (:WISC-Rمقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر برای کودکان)(، 1999 ،و همکاران

متغیری اریانس چندوها از تحلیل برای تجزیه و تحلیل داده .آوری گردیدجمع ونپیر- تولز قتد نموآز یا توجه

داری وجود دارد یمعنتفاوت  آموزاندانشمتغیر بین دو گروه از  دونشان داد که  در هر ها یافتهاستفاده شد. 
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 مقدمه

(، 2014، 1)زیریس و جانسندوران کودکی است  اختالالتترین شایعیکی از فعالی بیش توجه/ نارسایی لاختال

فعالی توجهی، تکانشگری و بیشهای آن شامل بیگیرد و نشانهعصبی قرار می -های رشدیاللکه در گروه اخت

 توجه/ نارسایی لاختال(. 2017، 2)لی و جانگ فتدال اغلب در دوران کودکی اتفاق میالاین اختد. شومی

نوع تکانشگر غالب و  فعال/توجهی غالب، نوع بیشنوع بی :شوداساس سه زیر نوع توصیف می برفعالی بیش

تر از دختران است و نسبت ابتالی پسران اختالل در پسران شایع این(. 3،2013)آرنز، همریچ، استرلترکیبی 

بوده و میزان شیوع اختالل نارسایی  1به  9و در مراجعان به درمانگاه  1به  4به دختران در جمعیت عمومی 

های شده است )راهنمای تشخیصی و آماری اختاللدرصد برآورد  5تا  3فعالی در کودکان دبستانی توجه/ بیش

در ایران نیز مطالعات متعددی در این رابطه صورت پذیرفته است که همگی  (.2013 روانی ویراست پنجم،

در ایران شیوع این اختالل  .باشددبستانی میدبستان و پیشا باالی این اختالل در کودکان سنبیانگر شیوع نسبت

 .(1393درصد گزارش شده است )پرورش، ضیاء الدینی، عرفانی و شکوهی،  5/12در کودکان دبستانی، 

درصد  5-8/5کلی این اختالل به ترتیب ( در شهر شیراز شیوع 2007شهیم و همکاران ) همچنین در پژوهش

ل الاین اخت آموزان مدارس به این اختالل مبتال هستند.بنابراین، جمعیت زیادی از دانش گزارش شده است.

 عی و خانوادگی به همراه دارداجتما مشکالترفتاری،  اختالالتت تحصیلی، الپیامدهای نامطلوبی مانند مشک

های طول عمری فعالی با چالشتوجه/ بیشمبتال به اختالل نارسایی کودکان (. 2016)پارتروز و همکاران، 

کیرک، گاالگر، کولمن و ) ها نیاز دارندای از حمایترو هستند و برای رسیدن به موفقیت به گسترهروبه

 .(2016، 4آناستاسیو

                                                           
1. Ziereis & Jansen 

2. Lee EJ, Jung 

3. Arns, Heinrich & Strehl 

4. Kirk, Gallagher, Coleman, Anastasiow  



 
فعالی حداقل در بخشی از های دربرگیرنده اختالل نارسایی توجه/ بیشمجموعه نشانهرسد که به نظر می

، 1ها ناشی از نقص در کارکرد اجرایی است )گیبسون، گاندولی، جانسون، استیگر، دابنسکی و موریسرینشانه

، حافظه 2توجه(. کارکرد اجرایی نوعی ساختار گسترده است که در برگیرنده فرایندهای متنوعی از قبیل 2011

 ریزی و تنظیم رفتارهای هدفمند است. پذیری در حین برنامه، انعطاف3کاری

اغلب  های شناختی هستند کهشوند تواناییگری میهای اجرایی، که توسط لوب فرونتال واسطهکارکرد

که نیاز به کفایت و ها برای ایجاد رفتار مناسب در جاییکنند. این تواناییما را کنترل می عملکردهای روزمره

زند. یب میوری دارد مهم است. نقایص کارکرد اجرایی به کودک از نظر تحصیلی، اجتماعی، احساسی آسبهره

کبری، ا)  شوندو اختالل یادگیری خاص دیده می ADHDاین نقایص در هر سنی و در اختالالت رشدی مانند 

1391.)  

)بک، هنسن، کاری است د اجرایی در این اختالل، حافظههای مهم در فرایند کارکریکی از عمده آسیب

سازی موقت و دستکاری ای است که امکان ذخیره(. حافظه کاری مولفه2010، 4پافنبرگ، بنینگر و بنینگر

-زاده ملکی، مشهدی، سلطانیو حسین 2012، 5کند )ریکر، رپورت، کافلر و سرورمیاطالعات را در ذهن فراهم 

نویسندگان متعددی از جمله بارکلی، کاستالنوس و تانوک، پنینگتون و اوزونوف  (.1392غنایی، فر، محرری، 

های ای از کارکردفعالی از یک نارسایی اولیه در حوزهکه عالیم اختالل نارسایی توجه/ بیشکنند تصور می

 خیزد.رمیکاری، بازداری پاسخ یا یک ضعف عمومی در کنترل اجرایی باجرایی به ویژه حافظه

تواند به نقایصی در کند که این اختالل میفعالی بیان میاختالل نارسایی توجه/ بیشهای یکی از نظریه

کاری های حافظهارتباط بسیار قوی بین ظرفیت هاپژوهش (.1200، 6کاری منجر شود )بارکلی و راسلحافظه

                                                           
5. Gibson, Gondoli, Johnson, Steeger, Dobrzeneski & Morrissey 

6. Attention 

8. Working memory 

1. Beck, Hanson, Puffenberger, Benninger & Benninger 

2. Raiker, Rapport, Kofler & Sarver 

3. Barkley & Russell 



 
ها را به طور گزینشی تواند آنمحیطی که میهای وی برای کنترل اطالعات حاصله از یک شخص و توانایی

 (.2009، 1کنند )فوکودا و وگلانتخاب کند یا مورد غفلت قرار دهد فرض می

باشند. دچار نقایصی در توجه نیز میفعالی اختالل نارسایی توجه/ بیشاز سوی دیگر کودکان مبتال به 

پرتی و ناتوانی در تمرکز ذهنی منجر به حواسکاری در این کودکان پژوهشگران معتقدند که آسیب حافظه

شوند )انگلهارت ها را در حفظ توجه در مواجهه با تداخل اطالعات دچار مشکل میشوند و این به ترتیب آنمی

های این اختالل همبستگی دارد و (. بنابراین آسیب در کارکرد اجرایی مرکزی با نشانه2008، 2و همکاران

های پیچیده، فراموشی، سازماندهی، و نوجوانان از قبیل استدالل مشکالت این کودکان ها نقش مهمی را درآن

دهد ها نشان میطور کلّی، نتایج پژوهشبه (.2007، 3کنند )ریکل و براونگذاری بازی میریزی و هدفبرنامه

های اجرایی )به ویژه حافظه دارای نقایصی در کارکردفعالی نارسایی توجه/ بیشاختالل مبتال به  که کودک

حائز اهمیت است. بر های اجرایی )به ویژه حافظه کاری و توجه( کارکردلذا پرداختن به کاری و توجه( است. 

کودکان مبتال به اختالل های اجرایی )حافظه کاری و توجه( کارکرداین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه 

 ست.کودکان عادی ابا فعالی نارسایی توجه/ بیش

 روش

 ی است. امقایسه -توصیفی و از نوع علّیپژوهش حاضر 

ی آماری از کودکان عادی و : این پژوهش شامل دو جامعهگیریآماری، نمونه و روش نمونه یجامعه

بوده  97-98در سال تحصیلی شهر اردبیل  2ی ناحیه فعالیبیشتوجه/  نارساییاختالل مبتال به کودکان 

اختالل  آموزان مبتال بهفرم والدین، به عنوان دانش 4ی کانرزو پرسشنامه DSM-5 هایاست که بر اساس مالک

ها با . در انتخاب آزمودنینفر( 350 :تقریبی)برآورد تشخیص داده شده بودند  فعالیبیشتوجه/  نارسایی

-شهر اردبیل، ابتدا معلمان، دانش 2ی ناحیهگیری در دسترس، با مراجعه به مدارس استفاده از روش نمونه

ها شناسایی ی رفتاری آنرا بر اساس پیشینه فعالیبیش توجه/ نارساییاختالل آموزان مشکوک به ابتال به 

                                                           
4. Fukuda & Vogel 

5. Engelhardt, Paul, Nigg, Joel, Carr, Laurie & Ferreira 

6. Rickel & Brown 

1. Conners 



 
آموزان دارای دانشآموزان تکمیل شد و ی کانرز فرم والدین، توسط والدین این دانشکردند. سپس پرسشنامه

( در این آزمون مورد مصاحبه بالینی با ساختار قرار گرفتند و متناسب با عالئم ثبت 65ی باال )نقطه برش نمره

شناسایی  فعالیبیش توجه/ نارساییاختالل  آموزان مبتال بهغربالگری تکمیل شد و در نهایت دانششده، عمل 

گیری در دسترس انتخاب شد و در هر مدرسه مدرسه به روش نمونه 2آموزان عادی، برای انتخاب دانش شدند.

 هایها، آزمونرت تصادفی ساده انتخاب شدند. بعد از انتخاب آزمودنینفر به صو 15کالس و در هر کالس  یک

- تولز قتد نموآز یا توجه نموآز و (ارقام فراخنای) (:WISC-Rتجدیدنظر شده هوشی وکسلر برای کودکان)

نفر برای هر گروه( باید اشاره کرد که  30نفر نمونه ) 60در مورد انتخاب ها اجرا شد. بر روی آزمودنی ونپیر

ی ی انتخاب شده، نمایندهنفر باشد و برای این که نمونه 15ای باید هر زیر گروه حداقل مقایسه -در روش علّی

 آوریجمع ایبر نظر گرفته شد. نفر در 60بیرونی باالیی داشته باشد، تعداد  قابلیت اعتماد واقعی جامعه باشد و

 :ستا هشد دهستفاا یرز یهااربزاز ا هاداده 

 (CPRS-R:Sبندی کانرز والدین )ی مقیاس درجهنظر شدهفرم کوتاه و تجدید

زیر مقیاس مخالفت  4باشد که توسط مادران تکمیل شده است و دارای سوال می 27این پرسشنامه دارای 

ی می باشد. نمرهفعالی اختالل نارسایی توجه/ بیشفعالی و شاخص توجهی، بیشجویی، مشکالت شناختی/ بی

( در عبارات مربوط به آن زیر 0تا  3بندی های والدین )از خام آزمودنی در هر زیر مقیاس از مجموع درجه

 ی معیارشود. نمرهتبدیل می t مقیاس محاسبه می شود و سپس بر اساس سن و جنس او به نمرات معیار

ی سنی ، معموال نشانگر مشکالت قابل توجه بالینی در آن زیر مقیاس است. محدوده65مساوی یا بیشتر از 

سال برای  3ای با فواصل سال است که هنجارهای سنی جداگانه 3-17مورد استفاده در مقیاس های کانرز، 

اند گزارش کرده 90/0را  ( پایایی این مقیاس1999دختران و پسران تهیه شده است. کانرز و همکاران )

 93/0و در ایران نیز پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ برابر با  (2011)خلعتبری و همکاران، 

اعتبار  اند( گزارش کرده1386)شهائیان و همکاران،  90/0تا  76/0( و روایی آن را بین  1382)خوشابی،

  (.1385شده است )علیزاده، گزارش  85/0این پرسشنامه از سوی موسسه علوم شناختی 

 جهت این آزمون (:ارقام فراخنای) (:WISC-Rمقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر برای کودکان) 

 مستقیم ارقام. است تفکر جابجایی الگوهای و دقت وار،طوطی گیری حافظهبا اندازه مدتکوتاه حافظه سنجش



 
این (. 1390مارنات،) سنجدمی را پذیریو انعطاف صبر تمرکز، توانایی معکوس ارقام و وارحافظه طوطی برای

 خاطر شنید بهمی که را اعدادی بایستمی آزمودنی اولین مرحله در شد، استفاده مرحله 2 در آزمون خرده

 به بازهم اعداد دوم، در مرحله. کردمی بازگو ترتیب همان به را اعداد موردنظر ردیف، هر اتمام با و سپرده

 و کردن دونیمه روش با هم وکسلر های حافظهآزمون خرده پایایی. شدمی ارائه اما معکوس شنیداری صورت

 زوج روش به کردن دونیمه پایایی ضرایب میانگین .است شده محاسبه فرعی هایآزمون برای آزماییباز با هم

گروه  دو آزماییباز ضرایب و بود؛ 96/0و  90/0، 94/0ترتیب   به کل و عملی کالمی، هایبهره برای و فرد

(. برای روایی این آزمون 1384مارنات،)بود  90/0و  93/0به ترتیب   5/11تا  5/10، 5/7تا  6/ 5سنی 

 66/0های گروهی هوش ، با آزمون78/0بینه )تجدید نظر چهارم( برابر -همبستگی آزمون با آزمون استنفرد

 (. 2005رنات، بوده است )ما 71/0و با آزمون پیشرفت تحصیلی پی بادی 

 ونپیر- زتولو نموآزاز  نمونههادر  توجه یخناافر سنجش ایبر :ونپیر- تولز قتد نموآز یا توجه نموآز

 تولز توسطه و شد اعبدا ونپیر یهانر ینسوافر سشناروان توسط ابتدا ونپیر- زتولو نموآز .ستا هشد دهستفاا

 تریندیبررکااز  یکی نموآز ینا. گرفت ارتجدیدنظر قر ردمو (1387 ،نیوایراز ا نقل به، 1986) ونپیر-

 توجه یگیرازهندا ایبر که ستا نیز خط نموآز نوعیو  فرهنگ به نابسته نموآز یک ارد،ستاندا یتستها

 یمکعبها نیدموآز. ستا هشد تشکیل هشوند ارتکر دارنبالهد مکعب ادیتعداز  نمو. آزرودمی رکا به ادفرا

مثبت و به ازای هر انتخاب غلط یا  هنمر 1 هشد شموافر یا غلط بنتخاا هرازای  به. ندزمی خطرا  لگوا مشابه

 یدآمی ستد به دفر ی هنمر نهاآ یجبر جمعو از  دمیشو گرفته نظرنمره منفی در  5/0فراموش شده  

آزمون  از دهستفاا با، 75/0 خنبااکر یلفاآ نمواز آز دهستفاا با نموآز پایایی(. 1392؛ گنجی، 1387 ،نیوایرا)

آمد )پاشا و  ستد به 81/0 کسلرو حافظه نموآزو اعتبار آن با استفاده از اجرای همزمان با  81/0تنصیف 

گزارش شده است  74/0(. همچنین روایی همزمان این آزمون با آزمون حواس پرتی بوردون 1389اخوان، 

 (.1387)ایروانی، 

آموزان تر دانشبه منظور اعتبار بیشتر تشخیص و شناسایی دقیق: عالوه بر پرسشنامه کانرز مصاحبه بالینی

اختالل نارسایی  های تشخیصیفعالی، مصاحبه بالینی بر اساس مالکمبتال به اختالل نارسایی توجه/ بیش



 
بر گرفته از پنجمین ویراست پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی  فعالیتوجه/ بیش

 توسط محقق بعمل آمد.

 نتایج

ارسایی توجه/ ناختالل  مبتال به( میانگین و انحراف معیار حافظه کاری و توجه در کودکان 1در جدول شماره )

 و عادی آمده است. فعالیبیش

 

 
 . و عادی فعالیاختالل نارسایی توجه/ بیشمبتال به : میانگین و انحراف معیار حافظه کاری و توجه در کودکان 1جدول 

 عادي فعالیاختالل نارسایی توجه/ بیش متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 27/20 50/12 04/2 93/9 حافظه کاری
 59/3 60/50 46/4 26/47 توجه

 

مبتال به اختالل  کودکان حافظه کاری برای متغیر که میانگین و انحراف معیار دهدمی نشان 1جدول  نتایج

(، است.  همچنین میانگین و 27/2، 50/12( و کودکان عادی )04/2، 93/9) فزون کنشی /کمبود توجه

( و کودکان 46/4، 26/47) فزون کنشی /مبتال به اختالل کمبود توجه کودکان متغیر توجه برای انحراف معیار

 (، است.59/3، 60/50عادی )

 آزمون باکس و واریانس، تحلیل هایفرضرعایت پیش جهت آزمون پارامتریک تحلیل واریانس ، انجام از قبل

 رعایت واریانس های تحلیلمفروضه لوین، آزمون آزمون باکس و معناداری عدم به توجه با. آمد به عمل لوین

 .است شده
 تحلیل واریانس چند متغیره های قابلیت اعتماد آزمون. شاخص2جدول 

 p خطا df فرضیه F dfنسبت  ارزش آماره اثر

 01/0 55 4 98/2 179/0 پیالیی

 01/0 55 4 98/2 821/0 ویکز

 01/0 55 4 98/2 98/2 هتلینگ



 
 01/0 55 4 98/2 98/2 بزرگترین ریشه روی

 

اریانس چند متغیره ها قابلیت استفاده از تحلیل ودهد سطوح معناداری تمام آزمونمی نشان 2طور که جدول همان

ز متغیرهای وابسته اهای مورد مطالعه حداقل از نظر یکی دهد که در گروهشمارد. این نتایج نشان میرا مجاز می

 دارد.داری وجود تفاوت معنی

ختالل نارسایی ا به ی حافظه کاری و توجه کودکان مبتالبه منظور مقایسه. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( 3جدول 

 با کودکان عادی فعالیتوجه/ بیش

 Df گروه متغیرها
میانگین 

 Sig ضریب اتا F مجذورات

 ADHD 1 26/147 621/12 175/0 001/0 عادی حافظه کاری

 ADHD 1 26/592 81/14 971/0 001/0 عادی توجه

 

کودکان  و فعالیبیش /نارسایی توجهمبتال به اختالل  کودکان بین که شودمی مشاهده 3 جدول هاییافته به توجه با

 گروه کودکان نمرات کل دیگر عبارت به دارد. وجود داریمعنی تفاوت حافظه کاری و توجههای متغیر در عادی

  ی هستند.گروه کودکان عادتر از طور معناداری پایین، بهفعالینارسایی توجه/ بیشاختالل به مبتال 

 بحث و نتیجه گیری

فعالی و و توجه( در کودکان مبتال به بیش کارکردهای اجرایی )حافظه کاری یمقایسهپژوهش حاضر، با هدف 

فعالی تال به اختالل نارسایی توجه/ بیشبین دو گروه از کودکان مب انجام شد. نتایج نشان داد که کودکان عادی

ی اول . یافتهداری وجود دارد)حافظه کاری و توجه( تفاوت معنی کارکردهای اجرایی و کودکان عادی در

مربوط به  کارکردهای اجراییدر  فعالیبیش اختالل نارسایی توجه/ کودکان مبتال بهپژوهش مبنی بر اینکه 

(، زارع، شقاقی و 2014نجاتی، بهرامی و آبروان )های یافته با ؛هستند عادیاز کودکان  ترپایین حافظه کاری

 (2011) 1، سیل و تریپ سوربی مطالعهباشد. همسو می (2013( و حمید و نرگسی )2013همکاران )

                                                           
1. Sowerby, Seal &Tripp  



 
مطالعاتی که در . دهدنشان می فعالیاختالل نارسایی توجه/ بیش را نیز در کودکان کاریت در حافظه االاشک

اختالل نارسایی توجه/  دهند که کودکانپژوهش انجام شده است نشان میکشورمان در رابطه با موضوع 

؛ ناندا، ماریک، 2000، 1بدلی)تری نسبت به گروه کنترل دارند عملکرد پایین کاریدر انواع حافظه  فعالیبیش

عمدتاً از نوع  فعالیاختالل نارسایی توجه/ بیش دیگر نیز نشان داد که کودکان ایمطالعه. (2007، 2و همکاران

 استونس .دارند کاریتری در حافظه فعال و نوع مرکب عملکرد ضعیفتوجه، نسبت به کودکان عمدتاً بیشبی

فعالی در بیش /نشان دادند که کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه خود در پژوهش ( ۲۰۰۲کوتنر ) و

ها در تظاهرات رفتار به صورت نقص .هستند یآشکار یهادچار نقص کاریدر حافظه  یسه با کودکان عادیمقا

در ( ۲۰۰۸) همکــــارانو انگلهــــارت  د.شوان میینما صیلیفعالی، ضعف در عملکرد تحصبیشی، تکانشگر

 این نتیجه فعالی بهنوجوانان مبتال بـه اخـتالل نارسایی توجه/ بیشو کودکان  یروای بر گستردهپــــژوهش 

در حافظه  یعملکرد ناقص ی،شناخت ینوجوانان بـه واسـطة مـشکالت بـازدارو  کودکان این کـهدند یرسـ

 .دارند کاری

کــه بــا  هــای مهمــی هســتندهــای اجرایــی ســاختارکارکــردن گفت توادر تبیین این نتایج می

ری ما را قادر کاحافظه .هسـتندری، تفکـر و عمـل مرتبـط شـناختی مسـئول کنتـرل هشـیاهـای روانفراینـد

ـیب در آسـ (.2017سازد اطالعات محدودی در حالت فعال داشته باشیم )بغدادی، توحیدخواه و رستمی،می

جـه فــرد بــه حافظــه کاری نـه تنهـا سـبب بـروز رفتارهـای نامنظـم و نابسـامان، بلکـه موجـب جلـب تو

یانــه جومحرکشــود. ایــن انحــراف توجــه و یــا رفتارهــای هـای نامرتبـط در محیـط میمحرک

ی دیگـران کننده اسـت؛ از سـوهــای یکنواخــت و کسـلکــودک کــه راهــی بــرای گریــز از موقعیت

 شــود. فعالــی تلقــی میعنـوان رفتارهای تکانــشی و بیشبه

 اجراییکارکردهای در  فعالیبیش اختالل نارسایی توجه/ بتال بهکودکان می دیگر پژوهش مبنی بر اینکه یافته

 بارکلی (، 1998) 3، کانول و ویگالسوانسون ،پاسنرهای یافته با ؛تر از کودکان عادی هستندپایینمربوط به توجه 

 ،های توجّهیشناسی شبکه، برآسیبپاسنر و سوانسون باشند.همسو می( 2011) نظیفی و همکاران (1998)

                                                           
2. Baddeley 

3. Nanda, Marieke, Leo, Cathelijne, Jaap & Joseph  
1. Posner, Swanson,  Canwell & Wigal 



 
سوانسون، پاسنر، کانول و ویگال، ) فعالی تاکید دارند بیش /توجه نارسایی لپایدار در اختال توجّه-بزنگی گوش

ترین مشکل توجّه در مهم (2011) نظیفی و همکاران ( و 1997)بارکلی های پژوهشهمچنین یافته .(1998

 .ان دادندپایدار نش هنقص توجّ اللاین کودکان را اخت

-وظایفــی اســت کــه قشــر پیــشکارکردهــای اجرایــی ازجملــه توان گفت یافته می در تبیین این

پذیــری، ریــزی، ســازماندهی، انعطافقبیــل برنامه از هــایدهــد و شــامل مؤلفهپیشــانی انجــام می

-به ،خودتولیـدیجویــی، خودنظارتــی، خودکنترلـی، خودنظم کنتــرل، -تداخــلوضعیت،  تبدیــل

ز ا(. 2007، 3؛ دنکال2000، 2؛ میاک و همکاران2004، 1)داوسن و گوایر باشــدتوجــه می و روزرســانی

تــوان بــه مــواردی چــون مشــکل در در کارکردهــای اجرایــی می لهــای بــارز ایــن اختـالویژگی

ریــزی و در توجــه پایــدار، حواسپرتــی، ضعــف در کنتــرل تکانــه، ضعــف در برنامه اللتمرکــز، اختــ

 (2006. )بارکلی، دقــراری اشــاره کــرســازماندهی و نیــز بی

 لختالا در توجهی بی .ستا یگیردیاو  زشمودر آ مؤثر ملاعو ترینهپیچیدو  مهمتریناز  یکی توجه عموضو

 به ریافتر ظلحااز  نماند متمرکز مشکل ر،پشتکا شتناند ،تکلیفاز  نشد تپر بیشفعالی /توجه ساییرنا

 یهسرمد هایسال لطودر غلبا فعالیبیش /توجه ساییرنا لختالا. دمیشو رشکاآ دنبو نامنظمو  رتصو

 (. 2013، نپزشکیروا نجمنا) دمیشو تربمعیوو  برجستهتر توجه ساییرناو  دمیشوداده  تشخیص ییابتدا

 تکالیف مجاندر ا یا باشند شتهاندرا  تجزییا به قیقد توجه ناییاتو ستا ممکن لختالا ینا به مبتال ادفرا

 نظمی بی ها تفعالی منجادر ا ،غلبا.شوند هشتباا مرتکب حتیاطیا بیاز روی  ها فعالیت سایر یا رکا ،سهرمد

 ینا ایبر تکالیفو  زیبادر  توجه حفظ. میشوند منجاا کافی تفکر ونبدو  قتید بی با ظایفدارد و و دجوو

 ف،بیکاا) کنند رکزمتمرا  دخو توجه تکالیف نساندر نپایا به ایبر ننداتو می سختی بهو  ستا ارشود غالبا ادفرا

و توجه در   ییاجرا یهادکررکا همیتا به توجهبا  (. 2009همکاران،  و  تسیفر ،منتیز ،گاالگر ،تزیپن نسلی

و  بیشفعالی- توجه ساییرنا لختالا نکادکودر  بیشتر توجهی یها دکررکا ختی،شنانروا -نظریه های عصب

 (. 1393 ،میابهرو  کیامنش ن،کساییا) ستا هشد سیربرکمبود توجه  لختالا

                                                           
2. Dawson& Guare 

3. Miyake, Friedman, Emerson, Witzki & Howerter 

4. Denckla 



 
کودکان مبتال  حافظه کاری و توجهتوان گفت که در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می

توان های این پژوهش میباشد. از محدودیتتر از کودکان عادی میپایینفالی توجه/ بیشاختالل نارسایی به 

 ، محدود بودن نمونه به شهر اردبیل وفعالیتوجه/ بیش نارسایی کودکان مبتال به اختاللبه دسترسی دشوار 

شود پیشنهاد می کرد.اشاره  آموزاندانش والدین اقتصادی و اجتماعی وضعیت متغیرهایی نظیر به توجه عدم

با توجه  شودهمچنین پیشنهاد می ها نیز اجرا شود.و بر روی سایر گروه های دیگر کشور این پژوهش در استان

های آموزش جهت بهبود حافظه کاری و توجه این کودکان ها و برنامهدوره ،کارکردهای اجرایی اهمیتبه 

 .برگزار گرددمربیان مهد کودک، کارشناسان آموزش و پرورش و متخصصان توسط 

 منابع

 (. روانشناسی آزمایشی )تجربی(. تهران: انتشارات پیام آوران کلک آزاد.1383انی، محمود )وایر

 آزمون های روانی )مبانی نظری و عملی(. تهران، انتشارات ساواالن. (. 1392) هحمز ،گنجی

، تاثیر موسیقی فعال بر حافظه و توجه بیماران اسکیزوفرن مرد و زن مرکز 1389اخوان، گیتی، پاشا، غالمرضا؛ 

 .35-46، صص 11شناسی، سال چهارم، شماره های نو در روانشفاء دزفول، یافته

نازسایی توجه/ فراوانی اختالل  ،1393، پرورش، نوشین؛ ضیاء الدینی، حسن؛ عرفانی، راضیه؛ شکوهی، مصطفی

ه علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال شانزدهم، مجل ،فعالی و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویانبیش

 .99-94، صص1شماره 

، 1392آباد، علی، حسین زاده ملکی، زهرا؛ مشهدی، علی؛ سلطانی فر، عاطفه؛ محرری، فاطمه؛ غنایی چمن

کاری کودکان این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیبآموزش حافظه

 .63-53، صص4های علوم شناختی، سال پانزدهم، شماره ، فصلنامه تازهADHDمبتال به 

نارسایی توجه و اختالالت  -فعالیبررسی میزان شیوع اختالل بیش ،1381، اعتماد، حمیدپور؛ کتایون خوشابی،

انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی  ، تهران:شهر تهرانآموزان مقطع ابتدایی همراه آن در دانش

 و توانبخشی.



 
-فعال و نگهداری توجه دانشمقایسه عملکرد حافظه ،1392، هادی بهرامی، علیرضا؛ کیامنش، کسائیان،کوثر؛

 .123-112 ، صص4سال سوم، شماره های یادگیری، مجله ناتوانی ،های یادگیریآموزان با و بدون ناتوانی

اهیت مری و فتازداری ربای لگواسایی توجه/ بیشفعالی: رنال ختالی اتبیین نظر ،1384، اده حمیدعلیز

 .348-323، صص3، سال پنجم، شماره ستثنایین اکادحیطه کودرهش وپژ، کنترلیدخو
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Comparsion of executive functions (Working memory and attention) among Children 

with attention deficit hyperactivity disorder and Normal Children. 

M. Narimani1 & S. Taghizadeh2 

Abstract  

The current study aimed to compare the executive functions (Working memory and attention) 

among Children with ADHD and Normal Children. The current study is casual-comparative research. 

The statistical population of this study was all students with ADHD who were in pre-primary school 

in Ardabil city and all normal students in pre-primary school in Ardebil province .Among the students 

with ADHD, 30 patients were selected and among the normal children 30 were selected by cluster 

sampling. The data were collected using Short and Revisited Converters Assessment Scale (CPRS-R: 

S, Toulouse-Pieron’s attentional Test and Wechsler memory test (multiplication). Data were 

analyzed by descriptive statistics, mean and standard deviation, and multivariate analysis of variance 

(MANOVA). The results indicated that there was a significant difference (P=0/005) between the two 

groups in terms of the two variables of the study. These results reveal that working memory and 

attention in children with ADHD are significantly lower than those of normal children. 
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